
 
 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  1 

 

 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) 

 

 

  

แผนวิสาหกิจของ ทอท.  

(ปงบประมาณ 2560 - 2565) ฉบับทบทวน 



 
 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  2 

 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 

หลักการและเหตุผล 

 แผนวิสาหกิจ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) จัดทำขึ้นเพื่อเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานของ 

ทอท. ในระยะ 5 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนและนโยบายในระดับตาง ๆ ไดแก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) ตลอดจนการดำเนินการตาม

แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป (ป 2560 - 2564) ซึ่งกำหนดใหรัฐวิสาหกิจและหนวยงานที่เกี ่ยวของ 

นำแผนยุทธศาสตรรัฐว ิสาหกิจฯ ไปใชเปนแนวทางในการกำหนดเปาหมาย 20 ป และทิศทางระยะ 5 ป  

โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ีอาจทำใหภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป  

 ดังนั้น เพื่อใหทิศทางการดำเนินงานในระยะตอไปของ ทอท.มีความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ 

และนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกรท่ีวางไวจึงมีการทบทวนแผนวิสาหกิจ ทอท. ประจำป งบประมาณ 

2563 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปงบประมาณ 2564-2565 ที่จะนำไปสูการบริหารทาอากาศยานใน

ความรับผิดชอบทั้ง 6 แหง ใหประสบความสำเร็จอยางยั่งยืนในระยะยาว ตอไป 

 การทบทวนแผนวิสาหกิจของ ทอท. ดำเนินการตามขอกำหนดเกณฑการพิจารณาในการจัดทำบันทึก

ขอตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจภายใตระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 

Assessment Model : SE-AM) ซึ ่งกำหนดใหดำเนินการเปนประจำทุกป โดยยึดกรอบทิศทาง นโยบาย และ 

กลยุทธหลักของแผนวิสาหกิจ และทบทวน/ปรับปรุงในสวนของสภาพแวดลอมขององคกร สมรรถนะหลักของ

องคกร ปจจัยความยั ่งยืนขององคกร สภาพแวดลอมดานการแขงข ัน ความทาทายและความไดเปร ียบ 

เชิงยุทธศาสตร ปจจัยขับเคลื่อนมูลคา การพิจารณาการบริหารความเสี่ยง ประเด็นการตอบสนองความตองการ 

ของผูมีสวนไดเสียที่สำคัญ เกณฑชี้วัด และเปาหมาย เพื่อใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดไว  

 

นโยบายและกรอบการพัฒนาประเทศระยะ 20 ป 

 รัฐบาลไดกำหนดยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน เปนกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ ทอท.จึงจำเปนตองใหความสำคัญกับการพัฒนา

และปรับปรุงการดำเนินงานที่คำนึงถึงความสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสู 

การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง  

  ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู การพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่ง
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ผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสราง

ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ  

  ทอท.จ ึงต องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร การพ ัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทาง 

การพัฒนาของ ทอท.ใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคตที่อาจทำใหภารกิจและการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป และใหความสำคัญกับกระบวนการ

สรางความเขาใจ ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง เพื่อใชเปนกรอบ 

ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ในอนาคตตอไป 

 นอกจากนี้ ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. ไดพิจารณาใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนา

ประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ดานการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกสที่มุงเปลี่ยนผานประเทศไทยใหพนกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสู

ประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยการพัฒนาระบบทาอากาศยานให

ครอบคลุมเชื่อมโยงอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาดานการขนสงทางอากาศ

ตามยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560 - 2564 และสนับสนุนใหเกิดผลสำเร็จเปนรูปธรรมตามเปาหมาย              

เชิงยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนแมบทการจัดตั้งสนามบินพาณิชยของประเทศทั้ง 6 มิติ คือ ความปลอดภัยและ   

การรักษาความปลอดภัย ความสามารถในการเขาถึง ความสามารถในการเชื ่อมตอ คุณภาพการใหบริการ 

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความยั่งยืน รวมทั้งรองรับกับแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป (2560 - 

2564) ที่กำหนดแนวทางและยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหรัฐวิสาหกิจใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่ง ทอท. 

จำเปนตองมีการพัฒนาองคประกอบหลายดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ดานคุณภาพการใหบริการและการสรางเครือขายการเชื่อมตอกับการคมนาคมขนสงในรูปแบบอื่น ๆ ตลอดจนการ

พัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน 

 นโยบายผ ู ถ ือห ุ นภาคร ัฐ  (SODs) ต องการให   ทอท.พ ัฒนาศ ักยภาพท าอากาศยานของไทย 

ใหเปนทาอากาศยานนานาชาติชั้นนำในภูมิภาค เพื่อสรางผลตอบแทนใหแกผู ถือหุนอยางยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให 

การดำเนินงานตามภารกิจของ ทอท.เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับของรัฐและมาตรฐานสากล ทอท.ตองคำนึงถึง

กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ อาทิ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 พระราชกฤษฎีกากำหนด

อำนาจสิทธิประโยชนของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 เปนตน รวมถึงการดำเนินการใหสอดคลองกับมาตรฐาน

องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (The International Civil Aviation Organization: ICAO) 
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การประเมินสภาพแวดลอม การแขงขัน และปจจัยที่เก่ียวของ 

  การกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. มีการประเมินสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก

ที่เก่ียวของ สรุปดังนี ้

1. สถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 ไวรัสโคโรนา 2019 เปนตระกูลของไวรัสที่กอใหอาการปวยตั้งแตโรคไขหวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที ่มี 

ความรุนแรงมาก เชน โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจ

เฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เปนตน ซ่ึงเปนสายพันธุใหมที่ไมเคยพบมากอนในมนุษย กอใหเกิดอาการปวยระบบ

ทางเดินหายใจในคน และสามารถแพรเชื้อจากคนสูคนได โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอูฮั่น 

มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงปลายป พ.ศ.2562 1 

 ดวยลักษณะของโรคที่สามารถติดตอกันไดผานทางการสัมผัส ทำใหมีการติดตอระหวางคนสูคนได โดย 

การที่ผูคนเดินทางไปยังพื้นที่ตางๆไดอยางเสรี ทำใหเกิดการแพรกระจายของโรคเปนวงกวาง ขามเขตแดนระหวาง

ประเทศ ทำใหหนวยงานระหวางประเทศ รวมมือกับรัฐบาลแตละประเทศ หาหนทางปองกันการแพรกระจายของ

โรคที่เปนไปอยางรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในมาตรการควบคุมโรคไดแก การจำกัดการเคลื่อนยายผูคน เริ่มตั้งแตการจำกัด   

การเดินทาง ท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ การเขาออกจากประเทศตนทางและบางประเทศที่มีการแพรกระจาย

ของไวรัส รวมทั้งการยกเลิกเที ่ยวบินระหวางประเทศ หรือการปดนานฟาเปนการชั่วคราว ซึ่งสงผลกระทบตอ

อุตสาหกรรมการบินเปนอยางมาก  

 1.1 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ  

 1.1.1 เศรษฐกิจโลก  

 ผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกในภาพรวม กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) 2  คาดการณวา

เศรษฐกิจโลกจะหดตัวรอยละ 3 และเขาสู ภาวะถดถอย (The Great Lockdown) เนื ่องจากแตละประเทศ 

ไมสามารถกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดทันทีผานการกระตุนอุปสงค เพราะมาตรการคุมเขมระงับการระบาดของ

เชื้อไวรัสผานการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน การระงับดำเนินการธุรกิจตางๆ การบังคับไมใหประชาชนออกนอก

ที่พักอาศัยโดยไมจำเปน เปนตน โดยประเทศกลุมเศรษฐกิจพัฒนาแลวอยางประเทศสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน  

จะไดรับผลกระทบมากที่สุด และคาดวาเศรษฐกิจโลกจะกลับมาขยายตัวไดในป 2564 ท่ีอัตราการเติบโตรอยละ 5.8  

 ทั้งนี้ พบวามูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจจะมากกวาการระบาดของโรคซารส ไขหวัดใหญ 

2009 และโรคเมอรส โดยกระทบผานหวงโซอุปทานโลก เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบจากประเทศ

จีนซึ่งเปนแหลงผลิตและสงออกสินคาขั้นกลางรายใหญของโลก และประเทศจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาเดิม  

มีความเชื่อมโยงทั้งการคา การลงทุน การขนสงกับโลกมากขึ้น โดยในป 2561 เศรษฐกิจจีนมีขนาดรอยละ 16  

 
1 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php 
2 International Monetary Fund. 2020. World Economic Outlook, April 2020 : The Great Lockdown (Online). https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/ 

2020/04/14/World-Economic-Outlook-April-2020-The-Great-Lockdown-49306. 15 พฤษภาคม 2563. 
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ของเศรษฐกิจโลกใหญกวาชวงการระบาดของซารส 4 เทา มีขนาดคิดเปนรอยละ 13 ของมูลคาการสงออกโลก  

รอยละ 39 ของการผลิตอุตสาหกรรมโลก และคิดเปนรอยละ 18 ของมูลคาการทองเที่ยวโลก กอปรกับรัฐบาล

ประเทศตางๆ ไดดำเนินมาตรการล็อกดาวน สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว่โลกหยุดชะงัก  

 นอกจากน ี ้  สมาคมขนส  งทางอากาศระหว างประเทศ (International Air Transport 

Association: IATA) ไดประเมินโรคระบาดตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจะเขาสูชวงวิกฤตรุนแรงในระยะเวลา 1 - 3 เดือน และมี

ผลตอระยะเวลาในการฟนตัวภาคการทองเที่ยว/การบินที่แตกตางกัน โดยโรคระบาดที่ใกลเคียงกับโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 อยางโรคซารสและโรคเมอรสนั้น มีผลกระทบในวงกวางตอธุรกิจการบิน และธุรกิจจะฟนตัวไดตองใช

เวลาอยางนอย 6 - 7 เดือน แตในกรณีของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปริมาณการจราจรทาง

อากาศจะสามารถฟนตัวสูภาวะปกติไดอาจตองใชเวลา 3 ปเปนอยางนอย (ป 2566) 

 1.1.2 เศรษฐกิจไทย 

 ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  ประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยป 2563 

หดตัวรอยละ 5.3 (หดตัวต่ำกวาที่ IMF คาดการณไวที่รอยละ 6.7) ซึ่งปจจัยหลักที่ทำใหประเทศไทยเติบโตต่ำสุด 

ในภูมิภาคอาเซียนมาจากเศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพาภาคการสงออกและภาคการทองเที่ยวในสัดสวนรวมกัน

เกินรอยละ 70 ของ GDP  โดยประเทศไทยพึ่งพาการสงออกสินคาไปประเทศจีนเปนหลัก (อันดับ 1 จากคูคา

ทั้งหมด) และรายไดจากการทองเท่ียวของไทย 1 ใน 4 มาจากนักทองเท่ียวจีน สำหรับปจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบกับ

เศรษฐกิจของประเทศ เชน กำลังซื้อภายในประเทศที่ลดลงจากสงครามทางการคาระหวางสหรัฐ - จีน ปญหา 

ภัยแลงที่ตอเนื่องเปนปที่ 2 และภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงใกลเคียงกับเพดานที่กำหนดไวที่รอยละ 80 ของ GDP  

เปนตน  

  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ

รุนแรงกวาวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมา เนื่องจากปญหาภัยแลง หนี้ภาคครัวเรือนและการวางงานเนื่องจากโครงสราง

ของเศรษฐกิจอาจทำใหคนเก็บออมเงินไวใชจายสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือใชจายในยามจำเปนเทานั้น และ

ลดการใชจายเพื่อเดินทางทองเที่ยว ซึ่งสงผลใหการขนสงทางอากาศลดลงตามไปดวย แตอยางไรก็ตามธุรกิจขนสง

สินคาภายในประเทศที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจไดจะเปนโอกาสที่ ทอท.จะปรับกลยุทธการดำเนินงาน โดย ทอท.

ประเมินวา  

  (1) ระยะสั้น (ป 2563 – 2564) การเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศจะเปนตลาดหลักท่ี

ฟนตัวมากกวาการเดินทางทองเที่ยวระหวางประเทศ โดยเฉพาะนักเดินทางเพื่อธุรกิจ แตยังคงคำนึงถึงปจจัยเสี่ยง 

อาทิ ความเชื่อม่ันของผูมาใชบริการ ผลกระทบจากการวางงานและกำลังซื้อของภาคครัวเรือน เปนตน  

      นอกจากนี้ ธุรกิจขนสงสินคาทางอากาศที่ยังสามารถดำเนินการไดตามปกติ แนวโนม

ธุรกิจ e-Commerce ที่เติบโตรอยละ 8 - 10 ตอป รวมทั้งพฤติกรรมผูบริโภคมุงไปสูยุค On Demand จะทำให 



 
 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  6 

 

ทอท. สามารถพัฒนาตอยอดธุรกิจบริการดิจิทัลผาน AOT Digital Platform ใหประสบความสำเร็จไดและชวยให

ธุรกิจในภาพรวมของ ทอท.สามารถฟนตัวไดทันภายในป 2564 

 (2) ระยะกลาง (ป 2563 – 2565) จากการเดินทางทองเที่ยวระหวางประเทศจะเนน

เสนทางการบินพิสัยใกล (Short haul) ทอท.อาจไดเปรียบจากทำเลที่ตั ้งทางยุทธศาสตรของประเทศที่จะรองรับ

การทองเท่ียวภายในภูมิภาค ซึ่งมีแนวโนมวาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคจะสามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดอยางรวดเร็วและดีกวาภูมิภาคอ่ืน 

 อยางไรก็ตาม การใหบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกดานโครงสรางพื้นฐานตองได

มาตรฐาน ยึดสุขภาพอนามัย และการรักษาระยะหาง (social distancing) ของผูใชบริการเปนหลัก รวมทั้งอาจมี

การปรับเปลี่ยนการรองรับผูใชบริการจากรูปแบบกรุปทัวรขนาดใหญ เปนกรุปขนาดเล็ก หรือรูปแบบการเดินทาง

แบบคนเดียวมากขึ้น 

 1.2 ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตออุตสาหกรรมการบิน 

 1.2.1 ผลกระทบตอปริมาณการจราจรทางอากาศ 

    สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหการจราจรทางอากาศ

หยุดชะงักทั่วโลก โดย ICAO รายงาน ณ เมษายน 2563 วามีการจำกัดการเดินทางในจุดหมายปลายทางทั่วโลก  

90 แหง จำนวนผูโดยสารระหวางประเทศทั่วโลกลดลงถึงรอยละ 94 ในหลายประเทศตองประกาศยกเลิกที่ยวบิน

เพื่อลดความเสี่ยงการแพรกระจายของเชื้อไวรัส สงผลใหเกิดการสูญเสียรายได ซึ่งทำใหสายการบินหลายแหงมี

ความจำเปนตองปดกิจการลง  

   IATA ไดประเมินผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตอการลดลงของปริมาณผูโดยสารของสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกป 2563 คิดเปนรอยละ 13 โดยมี 

การสูญเสียรายไดคิดเปนมูลคาสูงถึง 2.7 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ  

  จากรายงานของสภาทาอากาศยานระหวางประเทศ (The Airports  Council  International: 

ACI3)  ไดประมาณการวาในป 2563 ทาอากาศยานทั่วโลกจะสูญเสียรายได เปนจำนวน 97.4 พันลานเหรียญ

ดอลลารสหรัฐ  โดยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปจจุบันสงผลใหปริมาณ

ผูโดยสารในป 2563 ลดลงจากที ่ไดเคยคาดการณการเติบโตปริมาณผู โดยสารในป 2563 ไวที ่รอยละ 3.4  

โดยปริมาณผูโดยสารทั่วโลกจะอยูที่ประมาณ 9.5 พันลานคน โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดรับผลกระทบมากที่สุด 

รองลงมาเปนยุโรปและอเมริกาเหนือตามลำดับ   

 1.2.2 ผลกระทบตอธุรกิจการบิน 

  จากผลการวิจัยของ IATA ประเมินวาความตองการเดินทางที่ลดลงเพราะการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียตำแหนงงานในอุตสาหกรรมการบินไดถึง 25 

 
3https://blog.aci.aero/covid-19-an-existential-threat-to-the-global-airport-business/ 



 
 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  7 

 

ลานตำแหนง ในจำนวนนี้ 11.2 ลานตำแหนงอยูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และความตองการเดินทางโดยอากาศยาน

จะลดลงถึงรอยละ 70 ในชวงเดือน เมษายน - มิถุนายน 25634  

  ผู ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินจำเปนตองอาศัยมาตรการลดคาใชจายรับมือกับ

ผลกระทบที่เกิดกับสถานะการเงินของหนวยงาน เนื ่องจากการหยุดชะงักของการเดินทางโดยอากาศ ทำให

ผูประกอบการและบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวของกับการบินทั่วโลกตองสูญเสียรายได และมีความจำเปนตองมี

มาตรการตางๆออกมาเพื่อลดผลกระทบดานการเงินที่สงผลตอสถานะการดำเนินงานของบริษัท เชน สายการบิน

หลายแหงนอกจากจะมีมาตรการปรับลดความถี่ของเที่ยวบิน ตลอดจนพิจารณายกเลิกเสนทางบินในบางเสนทาง 

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการเดินทางของผูโดยสารในปจจุบันแลว ยังมีการปรับลดเงินเดือนของคณะ

ผูบริหารรวมทั้งการปรับลดสวัสดิการของผูบริหารและพนักงานท้ังโดยสมัครใจและเปนระเบียบบังคับ รวมทั้ง 

การปรับลดจำนวนพนักงานท่ีเปนสัญญาจางบางสวน 

  1.2.3 การปรับรูปแบบการปฏิบัติการในการใหบริการผูโดยสาร 

  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ที่ยังเปดใหบริการ    

ทาอากาศยานเพื่อขนสงผูโดยสารและสินคาไดนั้น มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมาตรการควบคุมโรคตั้งแต

ขั้นตอนการเขาสูทาอากาศยานจนถึงการขึ้นโดยสารบนอากาศยาน โดยทาอากาศยานและสายการบินทั่วโลกตอง

เพิ่มมาตรการที่รัดกุมในการคัดกรองผูโดยสาร รวมทั้งตองมีการจัดเตรียมอุปกรณตางๆ ทางสุขอนามัยใหเพียงพอ

ตอการดำเนินงานภายใตสภาวะท่ีมีความเสี่ยงดังกลาว พรอมทั้งตองใหความรวมมือกับทางภาครัฐท่ีเขามามีสวนใน

การถายโอนผูโดยสารที่มีความเสี่ยงหรือคนพบวามีอาการของโรคเพื่อเคลื่อนยายไปสูพื้นที่ที่ทางการไดกำหนดไว

ตอไป 

 1.2.4 แนวโนมการกลับคืนสูสภาพปกติของธุรกิจการบิน 

  จากบทวิเคราะห ACI คาดการณอนาคตการฟนคืนสูสภาพปกติของการเดินทางโดยอากาศ 

ผูเชี่ยวชาญสวนใหญในอุตสาหกรรมการบินมีความเห็นวาการฟนตัวอาจตองอาศัยระยะเวลาตั้งแตหนึ่งปจนถึงหนึ่ง

ปครึ่งเพื่อที่ปริมาณการจราจรทางอากาศจะกลับสูระดับเดียวกันกับชวงเกิดวิกฤตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไมอาจทำไดกอนสิ้นสุดป 2564  

  ทั้งนี้ คาดวาปริมาณผูโดยสารภายในประเทศจะฟนตัวเร็วกวาปริมาณผูโดยสารระหวางประเทศ 

ซึ่งตองอาศัยระยะเวลามากกวาในการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎเกณฑการอนุญาตเดินทางที่แตกตางกันไปในแตละ

ประเทศ ซ่ึงจะสงผลใหการฟนตัวของแตละประเทศจะมีความเร็วที่แตกตางกัน 

 1.2.5 ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต  

  - มาตรการในสนามบิน 

   ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมในทาอากาศยานมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการที่ตองลด 

 
4 https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-04-07-02/ 



 
 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  8 

 

การติดตอระหวางบุคคลโดยตรงและการรักษาระยะหางระหวางบุคคลในแตละกระบวนการขั ้นตอนใน 

ทาอากาศยานมากขึ้น รวมทั้งตองคำนึงถึงการเดินทางที่จะมีปริมาณการเดินทางลดลงในอนาคต รวมทั้งลักษณะ

รูปแบบการเดินทางของบุคคลที่จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเปนลักษณะการเดินทางแบบไมเปนกลุมขนาดใหญ 

โดยการปรับตัวตองมีการจัดตั้งอุปกรณทางการแพทยหรือชุดท่ีปองกันการติดตอ สัมผัสใกลชิดระหวางบุคคลเพ่ิมขึ้น 

เพื่อสรางความมั่นใจใหกับการเดินทางที่จะปลอดภัย รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดระยะเวลาขั้นตอนตางๆ 

ในกระบวนการในทาอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงการอยูใกลและใชระยะเวลานานมากเกินไป 

  - คาใชจายในการดำเนินกิจกรรมที่เก่ียวกับการบินเพ่ิมข้ึน 

    เนื่องจากตองมีมาตรการเพิ่มเติมรองรับกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งการเพิ่มมาตรการ

สำหรับการเดินทางทางอากาศในอนาคต ทาอากาศยานตองมีมาตรการเพิ่มเติมเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติการ   

ทาอากาศยานเพื่อตรวจสอบผูโดยสาร โดยการจัดเตรียมชุดตรวจอุณหภูมิหรือตรวจเลือดเพื่อความปลอดภัย      

การจัดเตรียมชุดอุปกรณปองกันโรคสำหรับเจาหนาที่ เชน ถุงมือ เจลลางมือ น้ำยาแอลกอฮอล และจุดบริการที่จัด

วางอุปกรณที ่สงเสริมสุขอนามัยกอนการเดินทาง รวมทั้งสายการบินก็ตองมีการจัดเตรียมอุปกรณตางๆเพื่อ

ตรวจสอบผูโดยสารกอนขึ้นเครื่องและการปรับการดูแลรักษาระยะหางระหวางการเดินทางบนอากาศยาน เชนกัน 

สงผลใหทาอากาศยานและสายการบินมีคาใชจายในการดำเนินงานเพิ่มข้ึน 

  - ความตองการอากาศยานทั่วโลกลดลง 

    สถานการณปจจุบันสงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สายการบินหลายแหงตองยุติกิจการ ทำใหมี

อากาศยานที่ไมไดใชงานและถูกขายทอดตลาด รวมทั้งมีการปรับลดการสั่งซื้ออากาศยานทั่วโลก ซึ่งผลกระทบกับ

การดำเนินกิจกรรมของทาอากาศยาน ทาอากาศยานจำเปนตองทบทวนแผนบริหารจัดการทาอากาศยานใหมเพ่ือ

ใชงานพื้นที่ใหเต็มศักยภาพ หรือมีมาตรการเพื่อลดคาใชจายจากการดำเนินงานของทาอากาศยาน ทาอากาศยาน

หลายแหงอาจทบทวนการลงทุนเพื่อพัฒนาทาอากาศยาน รวมทั้งเพิ่มแผนการใชประโยชนจากการดำเนินงานดาน

อากาศยานขนสงสินคามากขึ้น เนื่องจากการขนสงสินคาทางอากาศสามารถชวยเพิ่มรายไดและการใชประโยชน

พ้ืนท่ีลานจอด หรือการบริหารจัดการคลังสินคาเพื่อไมใหทาอากาศยานตองสูญเสียรายไดทางเศรษฐกิจไป 

 1.2.6 ผลกระทบอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย 

  สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ไดออกประกาศมาตรการเฝาระวังปองกัน

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผูดำเนินการเดินอากาศ (สายการบิน) ผูปฏิบัติหนาที่ใน

อากาศยานและผูดำเนินการสนามบิน ดังนี้ 

  - มาตรการสำหรับสายการบิน ไดแก กำหนดให ผูโดยสารตองสวมหนากากอนามัย (Surgical 

Mask) ตลอดเวลาตั ้งแตขึ ้นเครื ่องจนกวาจะออกจากเครื ่อง จำกัดจำนวนที ่นั ่งที ่จะใหบริการบนอากาศยาน 

กำหนดใหมีมาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาระยะหางของผูโดยสารตลอดระยะเวลาเดินทาง โดยรวมถึงขั้นตอน
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การลำเลียงผูโดยสารขึ้นและลงจากอากาศยาน รวมถึงในขณะจัดเก็บสัมภาระในที่เก็บของเหนือศีรษะและการเขา

แถวรอใชหองน้ำในหองโดยสาร เปนตน 

  - มาตรการสำหรับทาอากาศยาน ไดแก ทำการตรวจคัดกรองบุคคลที ่เขามาใชบริการใน 

ทาอากาศยาน โดยตองม ีตรวจสอบการสวมหนากากอนามัยและการตรวจวัดอุณหภูม ิร างกาย (Body 

Temperature Screening) ดวยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ไมตองสัมผัสกับรางกายของผูถูกตรวจวัด 

(Non-contact infrared thermometer) จัดการเกี่ยวกับการเวนระยะนั่งหรือยืนหางกันอยางนอยหนึ่งเมตรใน

พ้ืนท่ีตาง ๆ ที่มีจัดไวใหดำเนินกิจกรรม เปนตน 

  โดย ทอท. ไดมีมาตรการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) 

และกระทรวงคมนาคม (คค.) กำหนดอยางเครงครัด โดยมีมาตรการตรวจสอบคัดกรองผูโดยสารที่เสริมสราง 

ความม่ันใจใหแกผูเดินทาง  

  นอกจากนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) ก็จำเปนตองดำเนินการฟนฟูกิจการ 

ที่ไดรับผลกระทบอยางหนักจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชนเดียวกัน โดย บกท. เปน 

สายการบินที่ใหบริการ ณ ทอท. ในสัดสวนคอนขางสูง ทั้งนี้ บกท. ตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ ซึ่งอาจสง 

ผลกระทบตออุตสาหกรรมการบินของไทยอยางมีนัยสำคัญในดานศักยภาพในการเปนศูนยกลางทางการบินของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Hub of ASEAN) ทำใหภาครัฐตองมีการกำหนดนโยบายสนับสนุนและการแขงขัน

ในดานอื่น เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขันดานการขนสงทางอากาศของประเทศทั้งในระยะสั้นและ  

ระยะยาว 

 1.2.7 ผลกระทบตอการดำเนินงานของ ทอท. 

   ทาอากาศยานที ่อยู ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั ้ง 6 แหง ไดแก ทาอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ (ทสภ.) ทาอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ทาอากาศยานเชียงใหม (ทชม.) ทาอากาศยานหาดใหญ (ทหญ.)                  

ทาอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย (ทชร.) ไดรับผลกระทบจากจำนวนเที่ยวบิน

และผูโดยสารที่ลดลงเปนจำนวนมาก ขอมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 มีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินและแจงยกเลิก    

ทำการบินลวงหนา ตั้งแตวันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 รวม 32,991 เที่ยวบิน คิดเปนรอยละ 19 

เมื่อเทียบกับผลการจัดตารางการบินที่ถูกจัดไวชวงตนฤดูกาลการบินฤดูหนาว โดยเปนเที่ยวบินระหวางประเทศ 

จำนวน 26,648 เที่ยวบิน และเท่ียวบินภายในประเทศจำนวน 6,343 เที่ยวบิน  

  ทอท. คาดการณวาผลกระทบในสวนของรายไดที ่เกี ่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical 

Revenues) เป นคาธรรมเนียมในการข ึ ้น-ลงอากาศยาน (Landing Charges) ค ิดเป นร อยละ 20.69 และ

คาธรรมเนียมการใชสนามบิน (Passenger Service Charges : PSC) คิดเปนรอยละ 32.94  หรือรายไดลดลง 

ในระหวางเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2563 คิดเปนประมาณรอยละ 30 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
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ซึ่งยังไมรวมผลกระทบของรายไดที่ลดลงในสวนที่ไมเก่ียวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenues) และ

ผลกระทบจากมาตรการที่ ทอท. ใหความชวยเหลือสายการบินและผูประกอบการ    

  ทอท. ไดดำเนินการตามแนวนโยบายของภาครัฐที่กำหนดมาตรการตางๆเพื่อชวยอุตสาหกรรม

การทองเที ่ยวของไทย และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไดกำหนดแนวทางใหความชวยเหลือ

ผู ประกอบการ ณ ทาอากาศยานที ่อย ู ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั ้ง 6 แหง เชน ปรับลด 

คาผลประโยชนตอบแทนคงที ่รายเดือน, ปรับลดคาผลประโยชนตอบแทนอัตรารอยละและมีการกำหนด 

คาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ำเปนรายเดือนหรือรายปและ เล่ือนการชำระคาผลประโยชนตอบแทนในการประกอบ

กิจการ เปนตน 

  ทั้งนี้การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดสงผลกระทบกับสถานะ

ทางการเงิน และการดำเนินงานของ ทอท.อยางมาก การคาดการณสถานะทางการเงินของ ทอท. ในป 2563-2564 

พบวารายไดจากการดำเนินงานลดลงมากกวารอยละ 50 ทั้งในป 2563 และ 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 

เนื่องจากการลดลงของปริมาณการจราจรทางอากาศที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 อยางไรก็ตาม คาใชจายจากการดำเนินงานในป 2563 และ 2564 ไมแตกตางจากป 2562 อยางมี

นัยสำคัญ ถึงแมวา ทอท.จะมีมาตรการลดคาใชจายโดยใหสวนงานทบทวนงบประมาณประจำป โดยคาใชจายท่ี

ลดลง คือ คาใชจายพนักงานและคาตอบแทนท่ีราชพัสดุ แตคาใชจายดำเนินงานและคาซอมแซมยังคงเพ่ิมขึ้น สงผล

ให ทอท.มีกำไรที่ลดลงมากกวา 24,000 ลานบาทในป 2563 และลดลงมากกวา 4,200 ลานบาทในป 2564 

นอกจากนั้น เงินสดคงเหลือของ ทอท. ลดลงประมาณ 30,000 ลานตอป ในป 2563 และ 2564 สงผลให ทอท.มี

ความเสี่ยงจากการบริหารสภาพคลอง    

 1.3 ความปกติใหมจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 Accelerated New 

Normal) 

       1.3.1 การทวนกระแสโลกาภิวัตน (From Globalization to Regionalization)  

  การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แสดงใหเห็นวาการพึ่งพิงระบบการผลิต

ระหวางประเทศตามหลักโลกาภิว ัฒน ทางเศรษฐกิจ (Globalization) ไมว าจะเปนการต ั ้งฐานการผลิต  

(Manufacturing site) ในประเทศที่อัตราคาแรงต่ำ การพึ่งพาการนำเขาวัตถุดิบสำคัญจากผูผลิตเพียงรายเดียวโดย

คำนึงถึงตนทุนการผลิตท่ีต่ำเปนหลัก เปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจหยุดชะงัก 

เนื่องจากฐานการผลิตตองปดทำการชั่วคราว รวมถึงการขนสงสินคาระหวางประเทศลาชาจากนโยบายปดพรมแดน

ชั่วคราวของเกือบทุกประเทศทั่วโลก 

       ในอนาคตผู ประกอบการทั ่วโลกอาจทบทวนและปรับเปลี่ยนการวางรากฐาน Supply 

Chain ใหมีความยืดหยุน (Resilience) และมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานตอสถานการณท่ี
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เขามากระทบไดดียิ่งขึ้น5 สรางสมดุลของ Supply Chain ที่ทำใหภาคการผลิตและบริการสามารถดำเนินตอไปได

โดยไมหยุดชะงักและสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ เชน นโยบายสนับสนุนการผลิตในประเทศหรือภูมิภาค

ใกลเคียง (Regionalization) รวมถึงการกระจายความเสี่ยงดานการผลิตและขายสินคาโดยไมพึ่งพาแตประเทศใด

ประเทศหนึ่งมากจนเกินไป เห็นไดชัดเจนในภูมิภาคเอเซียที่เริ่มมีการยายฐานการผลิตจากประเทศจีนสูประเทศอ่ืน

ในภูมิภาค ท่ีมีอัตราการขยายตัวของชนชั้นกลางสูง ซึ่งมีแนวโนมที่จะมีกำลังและความตองการใชจายสูงในระยะยาว 

ซึ่งปจจัยเหลานี้ขับเคลื่อนภาคการผลิตในภูมิภาค นอกจากนี้ ประเทศที่รัฐบาลพึ่งพาการสงออกและอุตสาหกรรม

การทองเท่ียวเปนหลัก จะมีการทบทวนนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศใหหันมาพ่ึงพาการบริโภคและการลงทุน

ภายในประเทศที่สมดุลมากยิ่งข้ึน 

1.3.2 สังคมจะกาวเขาสูระบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ (Digital Acceleration) 

  ในชวงเวลาที่ผานมาเทคโนโลยีไดเริ ่มเขามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตและธุรกิจในทุก 

ภาคสวน หลายองคกรอยูระหวางการเริ่มกาวเขาสูการเปน Digital Organization หรือองคกรที่ขับเคลื่อนดวย

เทคโนโลยี ในขณะที่ยังคงมีองคกรอีกจำนวนมากที่ยังคงติดขัดกับการปรับกระบวนการดำเนินงานปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมองคกรใหเปน Digital Organization อยางไรก็ตาม การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เปรียบเสมือนสิ ่งกระตุ นใหประชาชนและภาคธุรกิจเปดใจยอมรับเทคโนโลยีใหเขามาเปนสวนสำคัญใน

ชีวิตประจำวันมากยิ่งข้ึน  

 หลังวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังคมจะกาวเขาสูระบบ

ดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ เพื่อกาวทันพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยรานคาและหางสรรพสินคาตองเรง

พัฒนาเพื ่อเขาสู ตลาดการคาขายออนไลนอยางเต็มรูปแบบ จะเกิด Platform ที ่ชวยในการสื ่อสารทางไกล  

จัดประชุมสัมมนาหรืออำนวยความสะดวกในการจัดแสดงนิทรรศการเพิ่มขึ้นมากกวาในปจจุบัน การเรียนการสอน

ในสถาบันการศึกษาจะหันไปใชสื่อออนไลนมากขึ้น นอกจากนี้ ผูคนอาจจะหลีกเลี่ยงการใชเงินสดหรือธนบัตร 

เนื่องจากสามารถเปนพาหะของเชื้อโรคได ทำใหระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีทางการเงินเปน 

ที่นิยมมากยิ่งขึ้น 

     ในขณะเดียวกัน การพึ่งพาเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงข้ึนอยางมากจากการปรับตัวเพ่ือรับวิกฤตการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมวาจะในมิติการดำเนินธุรกิจหรือดำเนินชีวิตประจำวัน กอใหเกิด

ขอมูลในปริมาณมหาศาล ซึ่งฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และการเปนองคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล (Data 

Driven Company) เปนปจจัยสำคัญของการทำธุรกิจในยุค 4.0 ธุรกิจที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหหา

ความตองการของลูกคา แนวโนมธุรกิจไดอยางแมนยำ จะสงเสริมความสามารถทางการแขงขันและศักยภาพในการ

ใหบริการได อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจากขอมูลตองอยูบนพื้นฐานของความปลอดภัยและกฏหมายที่ปองกัน

 
5 McKinsey & Company. 2020. The Future Is Not What It Used To Be: Thoughts On The Shape Of The Next Normal.  
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การละเมิดสิทธิสวนบุคคลที่ปจจุบันมึความรัดกุมแตกตางกันไปในแตละประเทศ ดังนั้นในอนาคต จะมีการพัฒนา

และปรับเปลี่ยนกฏหมายคุมครองดานขอมูลใหครอบคลุมการใชงานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.3.3 การปรับเปลี่ยนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Personal Wellness) 

  วิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลกระทบใหพฤติกรรม 

การใชชีวิตของผูคนเปลี่ยนไป จนกลายเปนวิถีชีวิตแบบใหมที่จะกลายเปนบรรทัดฐานใหม (New Norm) ของสังคม

ในที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นอยูบนพื้นฐานของการปกปองตนเองใหปลอดภัยจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อผานพนวิกฤตการณไปแลว ซึ่งสงผลกระทบตอการใชชีวิตมนุษยอยางมีนัยสำคัญ 2 

ประเด็นหลัก คือ สุขภาพและสุขอนามัย (Health & Hygiene) และความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability)  

ภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี ่ยวของในการใหบริการจำเปนตองพัฒนาและปรับเปลี ่ยน    

การใหบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นดานสุขอนามัยและความสวัสดิภาพของสังคมโดยรวมใหดียิ่งขึ้น เชน ในธุรกิจ 

ทาอากาศยาน สามารถสรางความมั่นใจในการใชบริการดวยการใชอุปกรณตรวจอุณหภูมิรางกายของผูใชบริการ  

ทาอากาศยานเพื่อคัดกรองผูที่มีความเสี่ยง การนำเทคโนโลยีเขามาอำนวยความสะดวกในกระบวนการผูโดยสาร

เพื่อลดการสัมผัสของผูโดยสารและสิ่งของในทาอากาศยาน เชน การใช Sensor, Digital Identity6 อยางเต็ม

รูปแบบ ณ ทาอากาศยาน Atlanta’s Hartsfield-Jackson การจัดที่นั ่งของอากาศยานใหไมชิดติดกันเกินไป 

ไมแออัด เนื่องจากการเดินทางทางอากาศมีความเสี่ยงตอการติดตอของเชื้อโรคได 

 ความมั่นคงทางการเงินเปนความกังวลของทั้งภาคธุรกิจและประชาชน เนื่องจากธุรกิจ 

ทั่วโลกตางหยุดชะงักลง เศรษฐกิจไมสามารถฟนตัวไดในทันทีแมวาการแพรระบาดจะจบลงแลว ผูคนระมัดระวัง 

ในการใชจายมากขึ้น สงผลใหธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจการจัดประชุมและสัมมนามีรายไดลดลงและใชเวลานานใน 

การฟนตัว โดยภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณฯ จะเรงดำเนินการฟนตัวดวยกลยุทธที่เหมาะสมกับ

บริบทองคกรและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เชน การขนสงทางอากาศ แมจะไมสามารถขนสงผูโดยสารไดเนื่องจาก

นโยบายการปดประเทศของภาครัฐ แตการขนสงสินคายังสามารถดำเนินตอไปไดและมีความสำคัญอยางยิ่งใน 

การขนสงยา เวชภัณฑ  และอุปกรณทางการแพทย ขนสงอาหารและของใชจำเปนไปยังพื้นที่ขาดแคลน และขนสง

สินคาดวนพิเศษเพื่อใหหวงโซคุณคาของธุรกิจสำคัญสามารถดำเนินตอไปไดและยังสามารถสรางรายไดใหแกธุรกิจ 

สะทอนใหเห็นวาหากทาอากาศยานสามารถพัฒนาพื้นที่เขตปลอดอากร และโครงสรางพื้นฐานเพื่อการขนสงสินคา

คลังสินคาของทาอากาศยานในความรับผิดชอบใหสามารถรองรับสินคาประเภทพิเศษตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จะสามารถสรางรายไดที่มีความหลากหลายตามประเภทของสินคาจากพิื้นท่ีเชิงพาณิชยในคลังสินคาไดเพิ่มเติม และ

เปนการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจทาอากาศยานไมใหพึ่งพาอยูกับรายไดจากเที่ยวบินขนสงผูโดยสารเพียงแหลง

เดียว ซ่ึงทำใหธุรกิจมีความออนไหวตอสถานการณที่สงผลกระทบตอการเดินทางของผูโดยสาร  

 

 
6 Deloitte Insights. 2020. Transportation Trends 2020. 
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2. ผลการดำเนินงานของ ทอท. 

 ผลการดำเนินงาน ของ ทอท. ประจำปงบประมาณ 2562 (ต.ค.2562 - ก.ย.2563) มีดังนี ้

2.1 ผลการดำเนินงานดานปริมาณการจราจรทางอากาศ  

ทอท.ใหบริการสายการบินแบบประจำรวมทั้งหมด 135 สายการบิน เปนสายการบินขนสงผูโดยสาร

ผสมสินคาจำนวน 124 สายการบิน และขนสงสินคาอยางเดียว จำนวน 11 สายการบิน ปริมาณเท่ียวบิน ผูโดยสาร

ในป 2562 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในป 2561 คิดเปนรอยละ 2.41 และ 1.69 

ตามลำดับ ในขณะที่ปริมาณสินคาลดลงรอยละ 10.89  โดยมีสัดสวนของเที่ยวบินระหวางประเทศรอยละ 55 และ

เที่ยวบินภายในประเทศรอยละ 45 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6.44 และลดลงรอยละ 2.10 ตามลำดับ ดาน

ปริมาณผูโดยสาร พบวาสัดสวนของผูโดยสารระหวางประเทศรอยละ 59 และผูโดยสารภายในประเทศรอยละ 41  

คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 4.42 และลดลงรอยละ 2.05 ตามลำดับ และในดานปริมาณการขนสงสินคา พบวา 

มีสัดสวนของสินคาระหวางประเทศ รอยละ 95 และสินคาภายในประเทศ รอยละ 5 ซึ่งมีปริมาณลดลงในอัตรา 

รอยละ 10.29 และ 21.14 ตามลำดับ 

 2.2 ผลประกอบการดานการเงิน  

   รายไดจากผลการดำเนินงานของ ทอท. ปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,246 ลานบาท หรือ 

รอยละ 3.71 เนื่องจากการเพิ่มปริมาณผูโดยสารของสายการบินตนทุนต่ำ สงผลใหรายไดเกี่ยวกับกิจการการบิน คือ 

คาบริการสนามบิน และรายไดคาบริการผูโดยสารขาออกเพิ่มขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ 1.67 และ 3.45 ตามลำดับ 

ขณะที่รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 4.60 โดยมาจากรายไดสวนแบงผลประโยชน

จากกิจกรรมเชิงพาณิชยภายในทาอากาศยาน และรายไดกิจการบริการภาคพื้น และคาบริการตรวจสอบผูโดยสาร

ลวงหนา ในขณะที่คาใชจายจากการดำเนินงานในป 2562 เพิ่มขึ้นจากปกอน คิดเปนรอยละ 9.29 เนื่องจาก 

การเพ่ิมข้ึนของคาใชจายผลประโยชนของพนักงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.17 จากการรับรูตนทุนบริการในอดีตตาม พรบ. 

คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และคาตอบแทนการใชประโยชนที่ราชพัสดุเพิ่มขึ ้นรอยละ 12.43 จาก 

การปรับปรุงอัตราคาตอบแทนฯ ของ ทดม. และ ทภภ. 

 2.3 ผลการดำเนินงานดานบริการ  

  2.3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการ Airport Service Quality (ASQ) 

   ทอท.ไดใหความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยานอยาง

ตอเนื่องโดย ทสภ., ทดม., ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. ไดเขารวมโครงการจัดอันดับคุณภาพการใหบริการของ

ทาอากาศยานทั่วโลก (Airport Service Quality Program: ASQ) ซ่ึงจัดโดย ACI ผลการประเมินจัดอันดับคุณภาพ

บริการของแตละทาอากาศยานของ ทอท. ประจำป 2562 พบวา ทสภ., ทดม. และ ทชม. ไดรับคะแนนประเมินผล

ดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.32, 3.98 และ 4.48 คะแนน ตามลำดับ ซึ่งต่ำกวาเปาหมายที่ตั้งไว 
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ในขณะที่ ทภก., ทหญ. และ ทชร. ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยานสูงกวา

เปาหมายที่ตั้งไว คือ 4.17, 4.03 และ 4.20 คะแนน ตามลำดับ     

   ทั้งนี้ ทอท. ไดนำขอมูลผลการศึกษาความพึงพอใจความตองการและขอเสนอแนะของแตละ     

ทาอากาศยานมาวิเคราะหเพื่อสรุปผลตัวชี้วัดที่เปนปญหา/อุปสรรคและนำมาเปนแนวทางในการจัดทำแผนเพ่ือ

พัฒนาการใหบริการของทาอากาศยานไดอยางตรงจุดตอไป โดยมุงเนนการพัฒนาตัวชี้วัดที่มีความสำคัญกับ

ผูโดยสารและมีความสัมพันธกับคาคะแนนความพึงพอใจของผูโดยสารมากที่สุด พบวา ความสะดวกสบายบริเวณ

พื ้นที ่พักคอยขึ ้นเครื ่อง (Comfort of waiting/gate areas) และความสะอาดของหองสุขา (Cleanliness of 

washrooms/toilets) เปนหัวขอที ่  ทอท.ควรดำเนินการอยางเรงดวนเนื ่องจากเปนปจจัยที ่ม ีอิทธิพลตอ 

ความพึงพอใจของผูโดยสารมากที่สุด ซึ่งทาอากาศยานตองเรงดำเนินการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหคุณภาพ 

การบริการของทาอากาศยานภายใตความรับผิดชอบของ ทอท. เปนไปตามมาตรฐานระดับสากลสามารถสราง 

ความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูใชบริการในปตอไป 

  2.3.2 ระดับการใหบริการของทาอากาศยาน (Level of Service : LoS) 

   ในปงบประมาณ 2562 ไดผลการรายงานระดับการใหบริการของทาอากาศยาน (Level of 

Service : LoS) ของแตละทาอากาศยานของ ทอท. พบวา LoS ที่เปน Under-Provided (สีแดง) ในปงบประมาณ 

2562 ที่มีความจำเปนตองมีการปรับปรุง 2 ทาอากาศยาน คือ ทดม. และ ทภก. โดย ทดม.พบปญหาความแออัด

จากความไมเปนระเบียบในการจอดรถในบริเวณ Curbside เนื่องจากขอจำกัดทางกายภาพ รวมทั้งการกระจุกตัว

ของผูโดยสารบริเวณกอนเขา Counter Check – in ซึ่งไดดำเนินการแกไขโดยการสนับสนุนใหสายการบินใชระบบ 

CUTE และ CUSS การจัดสรรพื้นที่ Repacking และการอนุมัติเพ่ิมเวลาเปด Counter จาก 3 ชัว่โมง เปน 4 ชั่วโมง  

   สำหรับ ทภก. พบปญหาในบริเวณ Passport Control จึงไดมีการจัดทำมาตรฐานการใหบริการ 

(Service Level Agreement : SLA) โดยการขอความรวมมือ ตม.ในการวางกำลังพลใหเหมาะสมกับปริมาณ

ผูโดยสารในแตละชวงเวลามากขึ้น และการทดลองใชงานระบบเทคโนโลยี Biometrics                      

   เนื่องจากผูโดยสารลดลงอยางมากในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 เปนจำนวนจึงทำให LoS สวนใหญอยูระดับ Over Design ซึ่งอยูในเกณฑเหนือกวามาตรฐาน ปจจุบันบาง 

ทาอากาศยานไดยกเลิกการเก็บขอมูลแลว เพราะการจัดการเก็บขอมูล Los อยางมีประสิทธิภาพควรดำเนินการ

ในชวงที่แออัดหรือ Overcapacity จึงจะนำผลวิเคราะหไปปรับปรุงไดตอไป 

 2.3.3 ผลการศึกษาโครงการเขาถึงความตองการจากลูกคา 

                      ทอท.ไดใหความสำคัญกับโครงการเขาถึงความตองการจากลูกคาประจำป 2562 ซึ่งนอกจากจะ

ศึกษาความตองการ/ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ไมพอใจ ความภักดีของกลุมลูกคาผูโดยสารแลว ยังให

ความสำคัญกับกลุมลูกคาสายการบิน และกลุมลูกคาผูประกอบการท่ีใชบริการ ณ ทาอากาศยานในความรับผิดชอบ

ของ ทอท. โดยผลการศึกษาพบวาปญหาที่กลุมลูกคาผูประกอบการอยากใหแกไข/ปรับปรุงอยางเรงดวน ไดแก 
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อัตราคาเชา และคาธรรมเนียมการสงเสริมการตลาด และการสงเสริมการตลาด ตามลำดับ และปญหาที่กลุมลูกคา

สายการบินอยากใหแกไข/ปรับปรุงอยางเรงดวน สภาพแวดลอมทาอากาศยาน ดานเจาหนาที่ผูใหบริการของ ทอท. 

และการสงเสริมการตลาดตามลำดับ ทั้งนี ้ผลการศึกษาจะนำไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อใหลูกคาเหลานั้น เกิดความ

พึงพอใจในระยะยาว นำไปสูความภักดีในปตอไป 

 

ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. 

เปาหมายองคกรระยะ 20 ป ของ ทอท. 

 “ทอท. เปนองคกรท่ีสนับสนุนการเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศ และชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย

อยางยั่งยืน” 

  การกําหนดเปาหมายองคกรระยะ 20 ป มีแนวคิดมาจากการดําเนินงานภายใตกรอบวิส ัยทัศน 

ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และภารกิจของ ทอท.ในการสงเสริมและประกอบกิจการทาอากาศยานรวมท้ัง

การดำเนินงานของ ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดย

การดำเนินงานที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล การสรางความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับกลุมพันธมิตรและผูมีสวน 

ไดเสียที่สำคัญที่ตองการคำนึงถึงลูกคา หนวยธุรกิจ และภาครัฐ ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

และการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุน  

ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) 

วิสัยทัศน (Vision) 

 “ทอท. เปนผู ดำเนินการและจัดการทาอากาศยานที ่ดีระดับโลก : การมุ งเนนคุณภาพการใหบริการ 

โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสรางรายไดอยางสมดุล” 

พันธกิจ (Mission) 

 “ประกอบและสงเสริมกิจการทาอากาศยาน รวมทั ้งดำเนินการกิจการอื ่นที ่เกี ่ยวของหรือตอเนื ่อง 

กับการประกอบกิจการทาอากาศยาน โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

คานิยม (Core Value) 

  1. ใหใจ (Service Mind) : การใหบริการดวยใจเหนือความคาดหมาย    

  2. มั่นใจ (Safety & Security) : เปนเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย 

  3. รวมใจ (Teamwork) : รวมพลัง ใหเกียรติทุกความเห็น 

  4. เปดใจ (Innovation) : พัฒนาไมหยุดยั้ง 

  5. ภูมิใจ (Integrity) : ยึดมั่นผลประโยชนองคกร 
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สมรรถนะหลักของ ทอท.  

   ทอท.มีความชำนาญในการดำเนินงานและปฏิบัติการทาอากาศยาน (Airport Operation Performance) 

ในความรับผิดชอบท้ัง 6 แหง ประกอบดวย 

 1. สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานเครือขายพันธมิตร ประกอบดวย สายการบิน คูคา 

คูความรวมมือ ผูสงมอบ หนวยงานกำกับดูแล ผูถือหุน ชุมชนและสังคม โดยประสานและสรางความรวมมือ 

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อใหการดำเนินงานทาอากาศยานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานมาตรฐานความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย 

ทาอากาศยาน ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่ทัดเทียมระดับสากล 

 3. สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานการมีจิตบริการ (Service Mind) 

ปจจัยความยั่งยืนขององคกร 

  1. การเติบโตทางการเงิน (Financial Growth) 

       - การพัฒนาธุรกิจ (Business development) ทั ้งรายไดเกี ่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical 

Revenue) และรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue) 

        - การบริหารจัดการดานการเงิน (Financial Management)  

 2. ความสามารถของบุคลากร (Human Capability) 

       - การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)  

        - การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)  

 3. การบริหารจัดการองคกร (Organization Management) 

       - การบริหารงานภายใตหลักการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG)   

       - การมุงสูองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO)  

       - การบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)  

       - การสรางนวัตกรรม (Innovation) 

 4. การจัดการดานสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability)  

 5. การมุงเนนผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Focus)  

ประเด็นความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ ทอท. 

ในการบริหารจัดการและการกำหนดยุทธศาสตร กลยุทธและวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกร ทอท.

ไดใหความสำคัญถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเปนอุปสรรคตอการดำเนินงานทำใหองคกรไมสามารถดำเนินงาน

ใหบรรลุเปาหมายขององคกรได โดยนำประเด็นความไมแนนอนหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

การบิน ซึ่งอาจนำไปสูเหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ ทอท. ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว มาเปนปจจัยนำเขาในการพิจารณากำหนดยุทธศาสตรและทิศทางขององคกร เพื่อเตรียม
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ความพรอมใหองคกรสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงหรือความไมแนนอนในแตละชวงเวลาได 

ประเด็นความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานในอนาคตอันใกลของ ทอท. อยางมีนัยสำคัญ ดังนี ้

  1. จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหความตองการการเดินทาง

ลดลงอยางกระทันหัน และแนวโนมการเดินทางในอนาคตยังมีความไมแนนอนจนกวาการแพรระบาดจะยุติลงหรือ 

มีวัคซีนในการรักษา ดังนั้นจากแนวทางเดิมที่ ทอท.จำเปนตองเรงรัดการขยายขีดความสามารถใหทันตอการเติบโต

ของแนวโนมจำนวนผูโดยสารกอนเกิดการแพรระบาดฯ นั้น ทอท.อาจจำเปนจะตองทบทวนแนวทางการขยายขีด

ความสามารถของทาอากาศยานใหสอดคลองกับภาวะการเติบโตของแนวโนมจำนวนผูโดยสารในปจจุบัน เพื่อรักษา

สมดุลระหวางประมาณการรายไดและเงินลงทุนหรือคาใชจายที่จะเกิดข้ึน 

  2. จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนแรงกดดันที่ทำใหรูปแบบ 

การโดยสารอากาศยานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางนอยประมาณ 2 ป จนกวาจะมีวัคซีนในการรักษาโรค เชน 

มาตรการการคัดกรองโรคที่เขมขน และการจัดใหมีระยะหางของผูโดยสารทั้งบนอากาศยานและในทาอากาศยาน 

เกิดเปนรูปแบบวิถีปกติใหม (New Normal) ในการเดินทาง ซึ่งกระบวนการการใหบริการ (Service) การจัดการ

ดานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่ีดำเนินการอยูในปจจุบัน อาจไมสอดคลอง

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและไมสามารถสรางความเชื่อม่ันใหแกผูโดยสารและทาอากาศยานปลายทางได 

  3. ในหลายปที่ผานมาภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และสงผล

กระทบตอการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกระบวนการใหบริการของทาอากาศยานตาง ๆ การเตรียมความพรอมรองรับท้ัง

การเผชิญเหตุในชวงเวลาที่เกิดเหตุการณ และแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจเปนสิ่งสำคัญ  

  4. จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหสายการบินตาง ๆ และ

ผูประกอบการ ไมสามารถทำการบินหรือเปดใหบริการไดในชวงระยะเวลาหลายเดือนที่ผานมา รายไดและสภาพ

คลองของกิจการลดลงอยางมากจนอาจกระทบตอความสามารถในการชำระหนี้ ทอท.จึงอาจมีความเสี่ยงจากการ

เรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การคา (Credit Risk) โดยเฉพาะลูกหนี้สายการบินที่ไดรับผลกระทบโดยตรง  

ทั้งนี้ นอกเหนือจากประเด็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนแรงกดดันใหเกิดความไมแนนอนหรือความเสี่ยงท่ีสงผล

กระทบตอการดำเนินธุรกิจของ ทอท.  ยังไดใหความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะสนับสนุนให ทอท. สามารถ

เขาถึงโอกาสทางธุรกิจ ไดแก การที่ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอภาพลักษณและความเชื่อมั่นในการจัดการระบบสาธารณสุขของ

ประเทศไทย จึงมีแนวโนมวาประเทศไทยจะกำหนดใหมีการเปดประเทศเพื่อการทองเที่ยวอยางจำกัด (Travel 

Bubble) นอกจากนี้จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนปจจัยผลักดันสำคัญท่ี 

ทำใหธุรกรรมตาง ๆ กาวเขาสูรูปแบบดิจิตอลอยางรวดเร็วและแพรหลาย เชน การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-
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Meeting) การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) เปนตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนปจจัยสนับสนุน 

ที่สำคัญให ทอท.เขาถึงโอกาสทางธุรกิจ ไดแก การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับผูโดยสารจากประเทศที่สามารถ

ควบคุมสถานการณการแพรระบาดฯ ไดกอนประเทศอื่น ๆ หรือการผลักดันโครงการ AOT Digital Platform เพ่ือ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหเขาสูระบบดิจิตัลมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ยังคงมีความทาทายหรือความเสี่ยง

ในการเขาถึงโอกาสดังกลาว (Opportunity Risk หรือ Intelligent Risk) ดังนี ้

1. ความพรอมของ ทอท.ในการบริหารจัดการทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.เพ่ือรองรับ

ความตองการการเดินทางของผูโดยสารในอนาคตเพื่อรองรับการเปดประเทศเพ่ือการทองเที่ยวอยางจำกัด (Travel 

Bubble) ท่ีอาจจะมีข้ึนในอนาคต  

2. การบริหารจัดการ AOT Digital Platform (การใหบริการพาณิชย (Digital Airport) การใหบริการ

ผูโดยสาร (Digital Operation) การใหบริการขนสงสินคา (Digital Cargo) และการบริหารงานภายในองคกร 

(Digital Office)) เพื่อเพิ่มชองทางการสรางรายไดและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกรของ ทอท.ได

สอดคลองกับแรงผลักดันในการเปลี่ยนผานธุรกรรมตาง ๆ สูระบบดิจิตอล 

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantages) 

1. ทอท.ไดเปรียบจากการมีความพรอมดานดิจิทัลที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มในดานการขนสงสินคาทาง

อากาศ 

 2. ทอท.ไดเปรียบจากตำแหนงทางภูมิศาสตร ทำให ทอท.สามารถพัฒนาสูการเปนศูนยกลางการบินใน

ภูมิภาคเอเชียในดาน Destination Hub และ Transit-Transfer Hub 

3. ทอท.ไดเปรียบจากการการขยายตลาดและธุรกิจใหมๆ จากความมั่นคงทางการเงินและบุคลากรที่มี

ประสบการณ ความชำนาญ และความสามารถในการบริหารทาอากาศยาน รองรับนโยบายของรัฐบาลและแนวโนม

การขนสงทางอากาศที่เติบโตในอนาคต 

 4. ทอท.มีอาคารและพื้นที่วางเปลาที่สามารถสรางรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน เพื่อรองรับแนวโนม

การขนสงทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenges) 

 1. ทอท.มีความทาทายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิเคราะหเชิงธุรกิจโดยใชเครื่องมือและ

เทคโนโลยีสำหรับ Big Data เพื ่อแขงขันกับองคกรบริหารทาอากาศยานชั้นนำที่เริ ่มพัฒนาไปสู การใชขอมูล

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน (Data-Driven Organization) 

 2. ทอท.มีความทาทายในการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริการขนสงสินคาทางอากาศไมเทาทันตอ 

การเติบโตของธุรกิจ e-commerce ซึ ่งจะชวยสนับสนุนการสรางรายไดเกี ่ยวกับกิจการการบินและรายไดท่ี 

ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน 
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 3. ทอท.มีความทาทายจากขอจำกัดของกฎระเบียบ ขอบังคับในการใชประโยชนในที่ดินวางเปลา 

 4. ทอท.มีความทาทายในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับพฤติกรรมและโครงสรางของ

ผูโดยสารที่เปลี่ยนแปลงไป 

 5. ทอท.มีความทาทายในการบริหารจัดการทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.เพื่อรองรับความ

ปกติใหม (New Normal) 

 6. ทอท.มีความทาทายจากปริมาณการจราจรทางอากาศที่หดตัว สงผลตอรายไดที่เกี่ยวกับกิจการบินและ

รายไดที่ไมเก่ียวกับกิจการการบิน 

 7. ทอท.มีความทาทายจากการขาดทุนของผูประกอบการสายการบินแหงชาติ  

 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 

 
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 1  เพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใหสามารถ 

รักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ป 2564 ป 2565 

คะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 

ทอท. ในภาพรวม 

ทสภ. 4.32 

ทดม. 3.98 

ทภก. 4.17 

ทชม. 4.48 

ทหญ. 4.03 

ทชร. 4.20 

ทสภ. 4.34 

ทดม. 4.00 

ทภก. 4.19 

ทชม. 4.50 

ทหญ. 4.05 

ทชร. 4.22 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 2  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานทาอากาศยาน 

ใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ทาอากาศยาน 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ป 2564 ป 2565 

Safety 

1. รอยละความสำเร็จของการดำเนินการแกไขจำนวนขอบกพรอง 

ประเภทที่ 1 ดานความปลอดภัย (Safety) จากการตรวจสอบจากรัฐ 

 

รอยละ 100 

2. การรักษาเปาหมายสมรรถนะความปลอดภัยไมใหเกิดอากาศยาน

อุบัติเหตุที่มสีาเหตุหลัก มาจากการดำเนินงานของทาอากาศยานใน

ความรับผิดชอบของ ทอท. 

จำนวนครั้งการเกดิอุบัติเหตุ / 100,000 movements 

เทากับ 0 
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Security 
รอยละของจำนวนขอบกพรองดานการรักษาความปลอดภัยประเภทท่ี 

3 ที่ตรวจพบโดย กพท.ลดลง เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

 

รอยละ 100 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 3 เพื่อสรางการเติบโตดานผลประกอบการทางการเงิน จากการสรางรายไดที่เกี่ยวกับกิจการ

การบิน (Aeronautical Revenue) และรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ป 2564 ป 2565 

รักษาระดับวงเงินคาใชจายจากการดำเนินงาน ไมเกิน 30,000 ลานบาท ไมเกิน 33,000 ลานบาท 

 

ยุทธศาสตร (Strategies) 

AOT Strategy House (2560 - 2565) 
 

 
  

 ทิศทางการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) ฉบับทบทวน ไดกำหนด

ยุทธศาสตรและกลยุทธการดำเนินงานขององคกรภายใตกรอบแนวคิดการเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable 

Growth) มุงเนนความเปนเลิศใน 3 ดาน ไดแก ดานบริการ (Service) ดานมาตรฐาน (Standards) และดานการเงิน 

(Financial) พรอมปรับเปลี ่ยนองคกรโดยนำ Digital Technology และ Innovation มารวมขับเคลื ่อนดวย 

ความตระหนักในพันธกิจหลักขององคกร รวมทั้งการดำเนินงานในฐานะรัฐวิสาหกิจ หลักธรรมาภิบาล การสราง
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ความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับกลุมพันธมิตรและผูมีสวนไดเสียที่สำคัญ การสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุน 

ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

ทิศทางการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) ฉบับทบทวน ไดกำหนด

ยุทธศาสตรและกลยุทธการดำเนินงานขององคกรภายใตบริบทองคกรที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

ทิศทางการดำเนินงานในระยะสั้น  

จากผลกระทบของเหตุการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ทอท.จำเปนตองมี 

การกำหนดยุทธศาสตร และแผนการดำเนินงานเพื่อใหสามารถรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งเปนการเตรียม

ความพรอมกับสถานการณและพฤติกรรมการใชชีวิตของผูคนที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) ทั้งนี้ ทอท.กำหนด

กรอบทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ในระยะ 2 ป เพื่อรองรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 โดยมุงเนนการดำเนินงาน ดังนี้  

1. การดำเนินงานเพื่อรองรับความปกติใหมจากวิกฤติการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID – 19 Accelerated New Normal) ทั ้งในดานการพัฒนาโครงสรางพ ื ้นฐานและสิ ่งอำนวย 

ความสะดวกทาอากาศยาน และการปฏิบัติการทาอากาศยาน เพื่อใหบริการแกผูโดยสารและสายการบิน โดย

สอดคลองกับมาตรการทางสาธารณสุขและกฎระเบียบ ขอบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย  

ในระหวางสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภายหลังจากสถานการณคลี่คลายลง 

โดยครอบคลุมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการพื้นที่ และจุดคัดกรอง รวมทั้งการกำหนดมาตรการและ

วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจนการจัดหาอุปกรณเพื่อรองรับมาตรการที่เกี่ยวของ อาทิ เครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณ

ปองกันและการทำความสะอาด ตลอดจนสื่อสารประชาสัมพันธแกผูเก่ียวของอยางเปนระบบ โดยคำนึงถึงมาตรฐาน

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทาอากาศยาน และการรักษาระดับคุณภาพการใหบริการ 

2. การบริหารและปฏิบัติการทาอากาศยานอยางสมดุล (Rebalancing) โดยวางแนวทางการบริหารและ

ปฏิบัติการทาอากาศยาน เพื่อใหเหมาะสมตอการดำเนินงานจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 และวางแนวทางในการบริหารการจราจรทางอากาศอยางสมดุล ใหสอดคลองกับความตองการ 

การเดินทางของผูโดยสารในอนาคต ทั้งในการปรับการใหบริการผูโดยสารและสายการบินเพื่อใหสอดคลองกับ 

ความตองการและการบริหารโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของทาอากาศยาน รวมทั้งการพิจารณา

บริหารจัดการการจราจรทางอากาศที่เหมาะสมและเกิดสมดุลในการใชงานทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ 

ทอท. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผานเครื่องมือทางการตลาดและการจัดสรรตารางการบิน 

 3. การดำเนินงานดาน Digital Technology โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ      

ทาอากาศยาน โดยการนำ Digital Technology เขามาใชในการดำเนินงาน ผานโครงการ Digital Platform ซึ่ง

เปนการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนอุปกรณที่มีอยูของ ทอท. ใหอยูในชุดขอมูล

เดียวกันในรูปแบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) โดยสามารถนำมาแสดงผลแบบ Real Time การวิเคราะห
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ขอมูล และการใชปญญาประดิษฐ (A.I.) ในการคาดการณลวงหนา เพื่อใหสามารถนำมาใชในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน และสามารถเปนเครื่องมือในการทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี ้

   3.1 Digital Platform M1 : Digital Airport เปนการพัฒนาเทคโนโลยีในร ูปแบบ Application บน

อุปกรณพกพา เพื่อบริหารจัดการทาอากาศยานใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการใหบริการซึ่งจะชวย

อำนวยความสะดวกผูโดยสารในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการสงเสริมกิจกรรมเชิงพาณิชยของผูประกอบการ 

   3.2 Digital Platform M2 : Digital Operation เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อใหผูปฏิบัติงานทาอากาศยานใชเปนเครื่องมือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยอาศัยความถูกตองของขอมูลแบบ Real 

Time การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพื่อนำมาจัดสรรทรัพยากร การคาดการณและวางแผนในการปฏิบัติงาน

ลวงหนา จากฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และปญญาประดิษฐ (A.I.) เพื ่อเปนเครื ่องมือในการประสาน 

ความรวมมือระหวางผูปฏิบัติงานภายในทาอากาศยาน 

 3.2 Digital Platform M3 : Digital Office เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให

ในการทำงานของพนักงาน ทอท. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล ในปจจุบัน เปนการสรางวัฒนธรรมดาน

ดิจิทัลในกระบวนการทำงาน การสรางกระบวนการในการทำงานในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล การนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อนำมาวิเคราะห ในการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงาน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมา

วิเคราะห ในการคาดการณ ท้ังในดานทรัพยากรบุคคลและการดำเนินธุรกิจของ ทอท. 

 3.4 Digital Platform M4 : Digital Cargo เพื่อใหการใชเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมกับการขนสงสินคา

ทางอากาศ (Air Cargo Digital Platform) เพื่อใหสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาใหเปนไปตามความตองการ

ของผูใชบริการการขนสงสินคาทางอากาศ  

 4. การดำเนินงานดานการขนสงสินคาทางอากาศ (Cargo) มีเปาหมายเพื่อเพิ่มปริมาณการขนสินคาทาง

อากาศ โดยมุงเนนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบการขนสงสินคาทางอากาศของ ทอท.ใหเปนมาตรฐานสากล

และสอดรับกับแนวทางการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสงสินคาทางอากาศ เพื่อให ทสภ.เปนจุดเชื่อมตอ

การขนสงสินคาของภูมิภาคโดยใชระบบเครือขายทาอากาศยานในสังกัดของ ทอท. และจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจ

ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอธุรกิจการขนสงสินคาทางอากาศ รวมทั้งการใชเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมกับการขนสง

สินคาทางอากาศ (Air Cargo Digital Platform) เพื่อใหสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาใหเปนไปตามความ

ตองการของผูใชบริการการขนสงสินคาทางอากาศ ดังนี ้

  4.1 การจัดทำ Platform ใหเกิดความเชื่อมตอเชิงพาณิชยของผู ใหประกอบการในอุตสาหกรรม 

การขนสงสินคาและโลจิสติกส และการบูรณาการดานการสื่อสาร ลดขั้นตอนการเขารับบริการการขนสงสินคาทาง

อากาศ ผานโครงการ Air Cargo Digital Platform (ACDP)  

 4.2 การจัดต้ังศูนยตรวจสอบคุณภาพสินคาการเกษตรกอนสงออกไปยังประเทศปลายทาง เพื่อยกระดับ

มาตรฐานสินคาและมาตรฐานการตรวจสอบสินคาเกษตรใหแกผูสงออกและเกษตรกรของไทย สงเสริมประเทศไทย
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เปนศูนยกลางนำเขาและสงออกส ินคาเกษตรในภูม ิภาค การจัดตั ้งศูนย ขนถายสินคายาและเวชภัณฑ 

(Pharmaceutical Center)  

 4.3 การจัดตั ้งพื ้นที่เพื ่อการคาอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดน (Cross Border E-commerce) เพื่อ

ใหบริการในลักษณะ Fulfillment Center เพื่อตอบรับการเติบโตของธุรกิจ E-commerce ที่มีความตองการ

สถานท่ีจัดเตรียมสินคาอยางเปนระบบ เพ่ือความรวดเร็วในการจัดสง 

 4.4 การเชื่อมโยงระหวางทาอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link) เพื่ออำนวยความสะดวก

บริการขนสงสินคาทางบกระหวางทาอากาศยาน และใช Air Cargo Digital Platform (ACDP) เปนชองทาง

ใหบริการติดตอสื่อสารและจัดการขอมูลการดำเนินงาน 

5. การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อรองรับผลกระทบจาก

กรณี บกท.เขาสู กระบวนการฟ นฟูกิจการ โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติของ ทอท.เกี ่ยวกับดานการเงิน 

งบประมาณ และผลการบริหารจัดการหนี้สินที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการดำเนินงานระหวาง ทอท.กับ บกท. รวมท้ัง

แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับกิจการท่ี บกท.ดำเนินงานและใหบริการ ณ ทาอากาศยานของ ทอท. เนื่องจากการ 

พนสภาพจากการเปนรัฐวิสาหกิจอาจสงผลกระทบตอความตอเนื่องในการดำเนินงานของ ทอท. และคุณภาพ 

การใหบริการผูโดยสารและสายการบินที่มาใชบริการ ณ ทาอากาศยาน ทั้งกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนสง

ทางอากาศ และกิจการอื่นที ่สนับสนุนการขนสงทางอากาศ ตลอดจนการบริหารจัดการทาอากาศยาน ใหมี 

ความพรอมและมีศักยภาพในการปฏิบัติการทาอากาศยาน โดยไมหยุดชะงักและไมกระทบตอคุณภาพการบริการ 

 6. การดำเนินงานดานการเงิน มีเปาหมายเพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงินของ ทอท. โดยกำหนดมาตรทาง

การเงินในการลดคาใชจาย จากผลกระทบของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งคาดวาประมาณ

การรายไดของ ทอท.จะไดรับผลกระทบลดลง ดังนั้น ทอท.จึงมีการดำเนินการดานการเงิน โดยปรับลดหรือยกเลิก

รายการที่ไมมีความจำเปนเรงดวนและไมกระทบกับการใหบริการผูโดยสารออกไปกอน ดังนี ้

6.1 มาตรการลดคาใชจายที่เก่ียวของกับงบทำการ โดยปรับลดงบประมาณในหมวดคาใชจายพนักงาน 

ในบางรายการ อยางไรก็ดี ทอท.ไมมีนโยบายลดจำนวนพนักงาน และเงินเดือนพนักงาน เพื่อเปนการชวยลดภาระ

ใหแกพนักงาน นอกจากนั้น ทอท.ปรับลดงบประมาณในหมวดคาใชจายดำเนินงาน โดยเลื่อนรายการที ่ไมมี 

ความจำเปนเรงดวนออกไปกอน รวมทั้งปรับลดคาใชจายหมวดคาซอมแซมที่ไมสงผลกระทบตอการซอมบำรุง 

ตามรอบระยะเวลาของโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในทาอากาศยาน 

 6.2 มาตรการลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับงบลงทุน โดยปรับลดงบประมาณในสวนของงบดำเนินงาน

ปกติลง เน่ืองจากจำนวนผูโดยสารท่ีลดลงจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลให

สามารถชะลองานจางออกไปได แตยังคงงบประมาณที่จัดทำเปนโครงการไวเทาเดิม 

 อยางไรก็ตาม ทอท.ยังคงกรอบทิศทางการดำเนินงานภายใต AOT Strategy House โดยมียุทธศาสตรหลัก       

7 ดาน ดังนี้  



 
 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  24 

 

 ยุทธศาสตรที่ 1 Airport Strategic Positioning การกำหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของ 

ทาอากาศยาน ทอท. 6 แหง เพ่ือมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยาน  

 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 1.1 พัฒนาการจัดทำฐานขอมูลสำคัญและกำกับการดำเนินงานภายใต Airport Strategic Positioning  

  โดยมุงเนนการนำฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และการประสานความรวมมือดานขอมูลจากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของมาประกอบการดำเนินงาน ทั้งการวิเคราะหขอมูลและการใชปญญาประดิษฐ (A.I.) ในการคาดการณ

ลวงหนาเพื่อใหทาอากาศยานมีการพัฒนาไปในแนวทางที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการและรูปแบบ 

การใหบริการที่ตรงตามลักษณะฐานขอมูลการใชงานของลูกคา (User Profile) เพื่อรองรับความปกติใหม (New 

Normal) และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  

 กลยุทธ 1.2 ปรับปรุง/ทบทวน Strategic Positioning ของแตละทาอากาศยาน  

  ท ั ้ งในด านพฤติกรรมการเด ินทางของผ ู  โดยสาร ร ูปแบบธ ุรก ิจการให บร ิการของสายการบ ิน ท่ี 

เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับความปกติใหม (New Normal) อันจะทำใหการดำเนินงานของแตละทาอากาศยาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง 

 กลยุทธ 1.3 การพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อมุงสู Airport Strategic Positioning  

  เพื่อสรางความแตกตางจากการดำเนินงานที่มุงเนนการสรางความยั่งยืนในแตละทาอากาศยาน โดยนำมา

กำหนดเปนแนวทางดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน 

รวมถึงการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานของ ทอท.ใหตระหนักรวมกัน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 Airport Service Capacity การบริหารขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร

ทางอากาศ เรงรัดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของทาอากาศยาน 

 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพทาอากาศยาน  

 การมุงเนนดานการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวกใหเพียงพอ โดย ทอท.มุ งเนน 

การพัฒนาระบบบำรุงรักษาทาอากาศยานใหสามารถใชโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยูให

สามารถใหบริการไดเต็มศักยภาพควบคูกันตลอดจนการพัฒนาทาอากาศยานในดานตางๆ เพื่อรองรับความปกติใหม 

(New Normal)  และการวางแนวทางในการบริหารจัดการทาอากาศยานเชิงกายภาพอยางสมดุล (Operation 

Rebalancing) เพ่ือใหสามารถรักษาระดับคุณภาพการใหบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล  

 กลยุทธ 2.2 เพ่ิมขีดความสามารถทาอากาศยาน  

 การดำเนินงานทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (Airport Expansion) เพิ่ม

ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและสามารถคงระดับคุณภาพบริการไวในระดับ 

ที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาทาอากาศยานในดานตางๆ เพื่อรองรับ New Normal โดยคำนึงถึงความสมดุล 
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ในการบริหารจัดการทาอากาศยานในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เกิดขึ้น 

ในอนาคต  

 กลยุทธ 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารงานทาอากาศยานแหงใหมในอนาคต  

 เนื่องจากแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศที ่เพิ ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลให 

ในอนาคต ทาอากาศยานทั้ง 6 แหงของ ทอท. ตองรองรับผูโดยสารเต็มศักยภาพและไมสามารถลงทุนขยาย 

ทาอากาศยานในพื้นที่เดิมได จำเปนตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานทาอากาศยานแหงใหม 

อีกทั้ง แนวคิดในการการสรางทาอากาศยานเพื่อรองรับขีดความสามารถของทาอากาศยานเดิม และการพัฒนา

แนวทางความรวมมือในการใชทาอากาศยานรวมกับทาอากาศยานอื่น ๆ ในรูปแบบ Airport System 

 ยุทธศาสตรที่ 3 Regional Hub การพัฒนาการดำเนินงานทาอากาศยานเปนศูนยกลางการบินที่รองรับ

รูปแบบธุรกิจในดานตาง ๆ ไดแก ศูนยกลางการบินดานการทองเที่ยว ศูนยกลางการบินเพื่อเปลี่ยนผานไปยัง

จุดหมายปลายทางอื่น ๆ ศูนยกลางการบินดานธุรกิจ ศูนยกลางการบินดานโลจิสติกส และศูนยกลางการบิน  

ดานการซอมบำรุงอากาศยาน 

 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 3.1 มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศและสนับสนุนการทองเที่ยว  

 มุงเนนการวางแนวทางในการบริหารการจราจรทางอากาศอยางสมดุล (Traffic Rebalancing)  เพื่อบริหาร

จัดการทาอากาศยานในความรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับความตองการการเดินทางของผูโดยสารในอนาคตเพ่ือ

รองรับการเปดประเทศเพื่อการทองเที่ยวอยางจำกัด (Travel Bubble) ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต โดยการใชโอกาส

จากขอไดเปรียบในดานทำเลที่ตั้งของประเทศในการเปนศูนยกลางภูมิภาคอาเซียนที่สามารถเชื่อมตอระหวาง

ภูมิภาคอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐอินเดีย และนโยบาย

รัฐบาลที่สนับสนุนการทองเที่ยว เพื่อยกระดับการดำเนินงานทาอากาศยานใหมีประสิทธิภาพและรองรับการขยาย

ธุรกิจการขนสงทางอากาศในดานการทองเที่ยวของประเทศ 

 กลยุทธ 3.2 มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงสินคาทางอากาศ ณ ทสภ.  

 โดยมุงเนนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบการขนสงสินคาทางอากาศของ ทอท.ใหเปนมาตรฐานสากล

และสอดรับกับแนวทางการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสงสินคาทางอากาศ ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการขนสงสินคาทางอากาศ เพื่อรองรับผลกระทบจากกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขาสู

กระบวนการฟนฟูกิจการ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจการในเขตปลอดอากรโดยนำการใชเทคโนโลยีเขามามี

ส วนรวมกับการขนสงสินคาทางอากาศ (Air Cargo Digital Platform) รวมทั ้งการบริหารจัดการสิ ่งอำนวย 

ความสะดวกตางๆ เพ่ือสนับสนุนการขนสงสินคาทางอากาศและระบบโลจิสติกสใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

สามารถสงเสริมการเติบโตของภาคการสงออกและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  
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 ย ุทธศาสตร  ท่ี 4 Intelligent Services การพัฒนาบร ิการท ี ่ม ุ  ง เน นด านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการดำเนินงานและปฏิบัติการทาอากาศยาน ควบคูกับการมุงเนน  

การพัฒนาดานมาตรฐานและคุณภาพบริการอยางตอเนื ่อง โดยนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกตใช ใน 

การดำเนินงาน  

 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน  

 การบริหารจัดการทาอากาศยานจำเปนตองใหความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ทาอากาศยาน รวมทั้งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเขามาใชในการบริหารและปฏิบัติการ 

ทาอากาศยาน การนำ Digital Technology เขามาใชในการดำเนินงานผานการบูรณาการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการและการอำนวยความสะดวกใหดียิ่งขึ้น ควบคูกับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดำเนินการตามมาตรฐานดานการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยทาอากาศยานระดับ

สากล ตลอดจนการปฏิบ ัต ิการทาอากาศยานเพื ่อรองรับสถานการณและพฤติกรรมการใชชีว ิตของผู คน 

ที่เปลี่ยนแปลงตามความปกติใหม (New Normal) และรองรับผลกระทบจากกรณี บกท.เขาสูกระบวนการฟนฟู

กิจการ 

 กลยุทธ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร  

 ในการบริหารการดำเนินงานเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวิสัยทัศนที่วางไว จะตองคำนึงถึงการพัฒนาองคกร

เพื่อมุงสูการเปนองคกรสมรรถนะสูงในทุกมิติ ทั้งการพัฒนานวัตกรรมขององคกร การใหความสำคัญกับการกำกับ

ดูแลกิจการมุงเนนการเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลที่ดีใหเกิดในองคกร ตลอดจนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการดำเนินงานใหครอบคลุมทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดำเนิน

มาตรการดานการเงินเพื่อควบคุมคาใชจาย และรองรับผลกระทบจากกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

(บกท.) เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ ตลอดจนการบริหารจัดการองคกรในดานตางๆ เพื่อรองรับความปกติใหม 

(New Normal) ท่ีเกิดข้ึน และการนำ Digital Technology เขามาใชในการดำเนินงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในโลกดิจิทัลในปจจุบัน 

     กลยุทธ 4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการสรางความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผูมีสวนไดเสียสำคัญ 

 ทอท.มีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองใหความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพดานการประสาน

ความรวมมือและสรางความสัมพันธอันดีกับพันธมิตรแลผูมีสวนไดเสียสำคัญทุกกลุม เพื่อใหการดำเนินงานของ 

ทอท.สามารถบรรลุเปาหมายและตอบสนองความตองการของพันธมิตรและผูมีสวนไดเสียสำคัญ โดยเฉพาะ 

การสื่อสารการดำเนินงานรวมกันเพื่อรองรับความปกติใหม (New Normal)   
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 Aeronautical Business การพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการการบิน การพัฒนาธุรกิจ 

ที่เกี่ยวของกับกิจการการบินในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการใหบริการ

ผูโดยสารและกระบวนการใหบริการสายการบิน 

 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 5.1 เพ่ิมศักยภาพในการรองรับผูโดยสารและเที่ยวบิน 

  การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดานกิจการการบิน โดยใหความสำคัญกับการวางแผนเพื่อบริหาร 

ความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Planning) เพื่อรองรับผลกระทบจากกรณี บกท.เขาสู

กระบวนการฟนฟูกิจการ ประกอบดวย การบริหารและจัดสรรตารางการบิน กระบวนการเขา-ออกของผูโดยสาร 

กระบวนการเปลี่ยนถายลำ กระบวนการตรวจสอบดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย กระบวนการ

ใหบริการภาคพื้นแกสายการบิน โดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และความมีประสิทธิภาพ เปนสำคัญ 

ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการทาอากาศยานและผูโดยสาร รวมทั้งการบริหารพื้นที่ใหมี

ความเหมาะสมและใชพ้ืนท่ีที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 กลยุทธ 5.2 พัฒนาการตลาดเสนทางการบินเชิงรุก 

 การสรางรายไดและผลตอบแทนหลักของ ทอท. รอยละ 60 มาจากรายไดจากการดำเนินงานท่ีเกี่ยวกับกิจการ

การบิน (Aeronautical Revenue) ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณการจราจรในดานเที่ยวบิน ผูโดยสาร และสินคา ดังนั้น 

ทอท. ตองดำเนินการพัฒนาตลาดดานการบินทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ใหสอดคลองกับการจัดสรรตาราง

การบิน โดยการเพิ่มความถี่ จำนวนเที่ยวบิน และจำนวนสายการบินใหเขามาทำการบิน ควบคูกับการดำเนินงาน

ดานลูกคาสัมพันธ (Customer Relation Management) เพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิม  

 ยุทธศาสตรที ่ 6 Non - Aeronautical Business การพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการที ่ไมเกี ่ยวกับ 

การบิน การเพิ่มบริการที ่มีความหลากหลายและสอดคลองกับกลุมลูกคาและผูที ่มาใชบริการทาอากาศยาน  

การกำกับประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน รวมถึงการใชประโยชนทรัพยสินที่มีอยูเพ่ือสรางรายได 

 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 6.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชยในอาคารผูโดยสาร 

 การใหความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจที่ไมเกี ่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Business) ภายใน

อาคารผู โดยสาร เนื ่องจากเปนการพัฒนาบริการเกี ่ยวเน ื ่องที ่ตอบสนองความตองการที ่หลากหลายและ 

ความคาดหวังของผู โดยสารและสายการบินที ่มาใชบริการ อีกทั ้งเปนปจจัยสำคัญในการสรางรายได และ 

ผลประกอบการท่ีมีผลิตภาพสูง (High Productivity)  

 กลยุทธ 6.2 พัฒนาการใชประโยชนสินทรัพยภายนอกอาคารและพ้ืนท่ีวางเปลา 



 
 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  28 

 

 ทอท.มีความไดเปรียบในเชิงยุทธศาสตรจากการมีพื ้นที ่ว างเปลาภายนอก ซึ ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่ม 

ในเชิงธุรกิจไดในอนาคต จึงตองมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือการใชประโยชนจากสินทรัพยท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถแขงขันและสรางรายไดที่ไมเก่ียวกับกิจการการบินไดอีกทางหนึ่ง  

 กลยุทธ 6.3 พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน 

 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ทันสมัยมาใชในการสนับสนุนการบริหารจัดการทาอากาศยาน 

เพื ่อพัฒนาคุณภาพการบริการ สรางความความพึงพอใจใหแกผ ู โดยสาร นับเปนสิ ่งสำคัญอยางยิ ่ง ทอท. 

ควรศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานดานกิจกรรมเชิงพาณิชย โดยการนำ 

Digital Technology เขามาใชเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และพัฒนารูปแบบธุรกิจใหมๆ อันจะ

นำไปสูการสรางผลประกอบการที่ดีย่ิงขึ้นในอนาคต  

 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหมๆ เพื ่อขยายการดำเนินงาน 

ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเก่ียวเน่ือง รวมถึงการรวมลงทุนในธุรกิจทาอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการตางๆ 

 โดยมีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 7.1 พัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ 

 โดย ทอท.มุ งเนนการขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังตางประเทศในระดับภูมิภาค ASEAN และภูมิภาคอื ่นๆ  

ทั้งในรูปแบบการรวมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในดานท่ีเก่ียวกับกิจการการบินและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการการบิน 

รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจรวมกับทาอากาศยานชั้นนำผานบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางทาอากาศยาน (Sister 

Airport Agreement) ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งโอกาสในการรับจางบริหารทาอากาศยาน      

การดำเนินงาน/และหรือรวมทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการบินทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก 

 กลยุทธ 7.2 พัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูก/บริษัทรวมทุน 

 ทอท.ตองมีการพัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูกหรือบริษัทรวมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจบริษัทเพื ่อสราง       

ความเติบโตของรายไดและผลกำไรที่เหมาะสม และการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับผลกระทบจากกรณี บกท.เขาสู

กระบวนการฟนฟูกิจการ โดยมุงเนนที่ธุรกิจที่เปนบริการหลักของทาอากาศยาน เชน การใหบริการภาคพื้น       

การรักษาความปลอดภัย การขนสงสินคาทางอากาศ เปนตน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของ   

ทาอากาศยาน และเปนการสรางโอกาสในการลงทุนใหกับ ทอท.ในธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจการการบินไดในระยะยาว   
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บทที่ 1 

การประเมินสถานภาพองคกร 

 

แผนวิสาหกิจ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานของ 

ทอท.ในระยะ 5 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนและนโยบายในระดับตาง ๆ ไดแก นโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม (ป 2560 - 2564) 

แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป (ป 2560 - 2564) และแนวนโยบายผูถือหุน (Statement of Directions : 

SODs) ซึ่งในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป (ป 2560 - 2564) กำหนดใหรัฐวิสาหกิจ

และหนวยงานที่เกี่ยวของนำแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจฯ ไปใชเปนแนวทางในการกำหนดเปาหมาย 20 ป และ

ทิศทางระยะ 5 ป โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ีอาจทำใหภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้นเพื่อใหทิศทางการดำเนินงานในระยะตอไปของ ทอท.มีความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและนำไปสู

การปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรที่วางไว จึงมีการทบทวนแผนวิสาหกิจ ทอท. ประจำปงบประมาณ 2563 

เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปงบประมาณ 2564-2565 ที ่จะนำไปสู การบริหารทาอากาศยานใน 

ความรับผิดชอบทั้ง 6 แหง ใหประสบความสำเร็จอยางยั่งยืนในระยะยาว ตอไป 

 การทบทวนแผนวิสาหกิจของ ทอท. ดำเนินการตามขอกำหนดเกณฑการพิจารณาในการจัดทำบันทึก

ขอตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจภายใตระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ : SE-AM ซึ่งกำหนดให

ดำเนินการเปนประจำทุกป โดยยึดกรอบทิศทาง นโยบาย และกลยุทธหลักของแผนวิสาหกิจ และทบทวน/ปรับปรุง

ในสวนของ สภาพแวดลอมขององคกร สมรรถนะหลักขององคกร ปจจัยความยั่งยืนขององคกร สภาพแวดลอม 

ดานการแขงขัน ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ปจจัยขับเคลื่อนมูลคา การพิจารณาการบริหาร

ความเสี่ยง ประเด็นการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียท่ีสำคัญ เกณฑชี้วัด และเปาหมาย เพ่ือใหองคกร

บรรลุวิสัยทัศนท่ีกำหนดไว  

  ทั้งนี้ ทอท.ไดพิจารณาผลประเมินสถานภาพองคกร ซึ่งประกอบดวยผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ 

ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) ประจำปงบประมาณ 2562 ตามกรอบการดำเนินงานของ ทอท. ภายใต AOT 

Strategy House ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร รวมกับขอมูลสภาพแวดลอมและบริบททางธุรกิจท่ีสำคัญ ความเสี่ยง

ระดับองคกร ตลอดจนการคำนึงถึงความตองการความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย เพื่อประกอบการทบทวน 
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แผนวิสาหกิจของ ทอท. ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อีกทั ้งการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และผล 

การดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายที่วางไว เพื่อทบทวนประเด็นสำคัญที่ ทอท.ตองดำเนินการตอเนื่อง 

และเพิ่มเติมในระยะตอไป สรุปดังนี้ 

 

1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) เปนเชื้อไวรัสที่สามารถกอใหเกิดโรคทางเดินหายใจ 

หลังติดเชื้ออาจไมมีอาการหรืออาจมีอาการตั้งแตไมรุนแรงคือ คลายกับไขหวัดธรรมดา หรืออาจกอใหเกิดอาการ

รุนแรงเปนปอดอักเสบและเสียชีวิตได ซึ่งเปนสายพันธุใหมที่ไมเคยพบมากอนในมนุษย และสามารถแพรเชื้อจาก 

คนสูคนได โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอูฮั ่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวง

ปลายป 25627 แตดวยลักษณะของโรคที ่สามารถติดตอกันไดผานทางการสัมผัส ทำใหมีการติดตอระหวาง 

คนสูคนได โดยการที่ผูคนเดินทางไปยังพื้นที่ตางๆ ไดอยางเสรี รัฐบาลจีนจึงไดประกาศยกเลิกเทศกาลตรุษจีนและ

หามใหประชาชนเดินทางออกนอกประเทศ เมื่อวันที่ 25 ม.ค.63 เพื่อเปนการควบคุมและปองกันการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัส 

 อยางไรก็ตาม การแพรกระจายของโรคไดลุกลามไปแลวมากกวา 210 ประเทศและมีผู ติดเชื ้อสะสม 

จากทั่วโลก 17.5 ลานราย โดยประเทศท่ีมีผูติดเชื้อสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกอยูในภูมิภาคอเมริกาและยุโรป ไดแก 

สหรัฐอเมริกา สหพันธสาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอินเดีย สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐแอฟริกาใต (ขอมูล 

ณ 31 ก.ค.63) ทำใหหนวยงานระหวางประเทศและรัฐบาลแตละประเทศมีมีมาตรการจำกัดการเดินทางระหวาง

ประเทศเพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งการปดเมือง (lockdown) การจำกัด 

การเขาออกจากประเทศตนทางและบางประเทศท่ีมีการแพรกระจายของไวรัส การจำกัดเสนทางการบิน การยกเลิก

เที่ยวบินระหวางประเทศในบางเสนทาง การปดนานฟาเปนการชั่วคราว เปนตน ซึ่งการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้สงผลกระทบตออุตสาหกรรมตางๆ หลายภาคสวนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและ

ขยายวงกวางไปท่ัวโลกเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงกันผานหวงโซอุปทาน (Supply Chain)  

1.1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ 

     1.1.1 เศรษฐกิจโลก  

         - ผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกในภาพรวม IMF8 คาดการณวาเศรษฐกิจโลกจะหดตัวรอยละ 3 

และเขาสูภาวะถดถอย (The Great Lockdown) เนื่องจากแตละประเทศไมสามารถกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ไดทันทีผานการกระตุ นอุปสงค เพราะมาตรการคุมเขมระงับการระบาดของเชื ้อไวรัสผานการลดกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจ เชน การระงับดำเนินการธุรกิจตางๆ การบังคับไมใหประชาชนออกนอกท่ีพักอาศัยโดยไมจำเปน เปนตน 

 
7 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php 
8 International Monetary Fund. 2020. World Economic Outlook, April 2020 : The Great Lockdown (Online). https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/ 

2020/04/14/World-Economic-Outlook-April-2020-The-Great-Lockdown-49306. 15 พฤษภาคม 2563. 
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โดยประเทศกลุ มเศรษฐกิจพัฒนาแลวอยางประเทศสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ป ุ น จะไดรับผลกระทบมากที ่สุด  

และคาดวาเศรษฐกิจโลกจะกลับมาขยายตัวไดในป 2564 ท่ีอัตราการเติบโตรอยละ 5.8  

      ทั้งนี้ มูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจจะมากกวาการระบาดของโรคซารส ไขหวัดใหญ 2009 

และโรคเมอรส9 โดยกระทบผานหวงโซอุปทานโลก เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบจากประเทศจีน 

ซึ่งเปนแหลงผลิตและสงออกสินคาขั้นกลางรายใหญของโลก อีกทั้งประเทศจีนมีเศรษฐกิจขนาดใหญกวาที่ผานมา  

มีความเชื่อมโยงทั้งการคา การลงทุน การขนสงกับโลกมากขึ้น โดยในป 2561 เศรษฐกิจจีนมีขนาดรอยละ 16 ของ

เศรษฐกิจโลกใหญกวาชวงการระบาดของโรคซารส 4 เทา ขนาดเศรษฐกิจของประเทศจีนคิดเปนรอยละ 13 ของมูลคา 

การสงออกของโลก รอยละ 39 ของการผลิตอุตสาหกรรมโลก และรอยละ 18 ของมูลคาการทองเท่ียวโลก กอปรกับ

รัฐบาลประเทศตางๆ ไดดำเนินมาตรการ Lockdown จึงสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ัวโลกหยุดชะงัก  

         -  การลงทุนภาคเอกชน การประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD)10 

ประเมินการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ของทั ้งโลกจะลดลงประมาณรอยละ 30 – 40 ซึ ่งจากเดิม 

ประเมินผลกระทบทางลบตอการลงทุนโดยตรงของตางประเทศทั่วโลก ทั้งเสถียรภาพระยะสั้นไปจนถึงมีผลตอเนื่อง

ตลอดทั้งป จะมีแรงกดดันตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศลดลงประมาณรอยละ 5 - 15 ซึ่งการลดลงนี้

สืบเนื่องจากการลดการบริโภคภาคเอกชน และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง รวมทั้งมาตรการปดเมือง/ปดก้ัน

พรมแดนเพ่ือปองกันการแพรระบาดของไวรัสในหลายประเทศทั่วโลก เชน จีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เปนตน  

  -  การบริโภคภาคเอกชน จากการที่บริษัทตองปดกิจการหรือปลดพนักงาน องคการแรงงาน

ระหวางประเทศ (ILO)11 ระบุวาแรงงานทั่วโลกรอยละ 81 จากจำนวนกวา 3,300 ลานคนทั่วโลกไดรับผลกระทบ

จากการท่ีสถานที่ทำงานหยุดการดำเนินการบางสวนหรือท้ังหมด และจำนวนผูวางงานท่ัวโลกจะเพิ่มขึ้นจำนวน 5 - 25 

ลานคน ทำใหโลกสูญเสียรายไดจากแรงงานประมาณ 860,000 - 3,400,000 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งการวางงาน

เนื่องจากโครงสรางของเศรษฐกิจจะทำใหคนเก็บออมเงินไวใชจายสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือใชจายในชวงท่ี

จำเปนเทานั้น ลดการใชจายเพื่อซื้อสินคาคงทนและสินคาฟุมเฟอย ซึ่งรวมถึงการใชจายเพื่อเดินทางทองเที่ยว และ

อาจทำใหเศรษฐกิจโลกฟนตัวลาชา 

   -  การทองเที่ยว บริษัท McKinsey12 ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดานการบริหารชั้นนำของโลก  

ไดศึกษาบริษัททั่วโลก 3,000 บริษัท พบวาธุรกิจเกือบทุกสาขาไดรับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้แตกตางกัน ธุรกิจ 

 
9 ธนาคารแหงประเทศไทย. 2563. ผลกระทบวิกฤต COVID-19 กับเศรษฐกิจโลก: This Time is Different (Online). https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/ 

articles/Pages/Article_18Mar2020.aspx. 14 พฤษภาคม 2563. 
10 United Nations Conference on Trade and Development. 2020. G20 Extraordinary Trade and Investment Ministers Telecon on Covid-19 (Online). 

https://unctad.org/en/pages/SGStatementDetails.aspx?OriginalVersionID=250 . 14 พฤษภาคม 2563. 
11 International Labour Organization. 2020. ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. 3rd Edition (Online). 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_743146/lang--en/index.htm. 14 พฤษภาคม 2563. 
12 McKinsey & Company. 2020. COVID-19: Briefing Materials, Global Health and Crisis Response: Updated 13 April 2020 (Online). 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/risk/our%20insights/covid%2019%20implications%20for%20business/covid%2019%20

april%2013/covid-19-facts-and-insights-april-13.ashx. 14 พฤษภาคม 2563. 
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ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด คือ ธุรกิจผลิตอากาศยาน ธุรกิจขนสงทางอากาศและทองเที่ยว ธุรกิจน้ำมันและกาซ 

ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจผลิตยานยนตและชิ้นสวน ตามลำดับ  

        โดยองคการการทองเท่ียวโลกแหงสหประชาชาติ (UNWTO)13 คาดการณวา จะมีการเดินทาง

ทั่วโลกลดลงรอยละ 20 - 30 หรือลดลงประมาณ 290 – 440 ลานคนทั่วโลก ทำใหสูญเสียรายไดจากการทองเที่ยว

ประมาณ 300 - 450 พันลานดอลลาร หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของรายไดจากการทองเที่ยวทั่วโลก ซึ่งมาตรการ 

หามเดินทางระหวางประเทศและผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ จะทำใหการเดินทางเพื่อการทองเที่ยว

ลดลง โดยภูมิภาคเอเชียจะไดรับผลกระทบสูงสุด รองลงมาคือ ยุโรป ญี่ปุ น อิตาลี และเยอรมนี ซึ ่งเปนแหลง

ทองเที่ยวสำคัญของนักทองเที่ยวจีน  

     นอกจากนี้ IATA14  ไดประเมินการฟนตัวภาคการทองเที่ยวและการบินที่เกิดจากโรคระบาด

ตางๆ พบวา โรคระบาดจะเขาสูชวงวิกฤตรุนแรงในระยะเวลา 1 - 3 เดือน และมีผลตอการฟนตัวภาคการทองเที่ยว/

การบินที่แตกตางกัน โดยโรคระบาดที่ใกลเคียงกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางโรคซารส

และโรคเมอรสนั้น มีผลกระทบวงกวางตอธุรกิจการบินและธุรกิจจะฟนตัวไดตองใชเวลาอยางนอย 6 - 7 เดือน  

แตกรณีของการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ธุรกิจการบินจะสามารถฟนตัวไดตองใชเวลา 

อยางนอย 3 ป (ป 2566) 

 1.1.2  เศรษฐกิจไทย 

    - ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยในภาพรวม  ธปท.15 ประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยป 

2563 หดตัวรอยละ 5.3 (หดตัวต่ำกวาที่ IMF คาดการณไวที่รอยละ 6.7) ซึ่งปจจัยหลักที่ทำใหประเทศไทยเติบโต

ต่ำสุดในภูมิภาคอาเซียนมาจากเศรษฐกิจของประเทศพึ่งพาภาคการสงออกและภาคการทองเที่ยวในสัดสวนรวมกัน

เกินรอยละ 70 ของ GDP16 โดยประเทศไทยพึ่งพาการสงออกสินคาไปประเทศจีนเปนหลัก (อันดับ 1 จากคูคา

ทั้งหมด) และรายไดจากการทองเท่ียวของไทย 1 ใน 4 มาจากนักทองเท่ียวจีน สำหรับปจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบกับ

เศรษฐกิจของประเทศ เชน กำลังซื้อภายในประเทศที่ลดลงจากสงครามทางการคาระหวางสหรัฐ - จีน ปญหา 

ภัยแลงท่ีตอเนื่องเปนปท่ี 2 และภาระหนี้ครัวเรือนท่ีสูงใกลเคียงกับเพดานท่ีกำหนดไวท่ีรอยละ 80 ของ GDP เปนตน  

  -  การลงทุนภาคเอกชน ผูประกอบการไดชะลอการผลิตและลดการจางงาน เนื่องจากกำลังซ้ือ

ลดลงจนทำใหธุรกิจขาดสภาพคลอง อยางไรก็ตามสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย17 ประเมินวา ธุรกิจขนสง

 
13 The World Tourism Organization (UNWTO). 2020. International Tourist Arrivals Could Fall By 20-30% In 2020 (Online). https://www.unwto.org/taxonomy/ 

term/5?page=6. 14 เมษายน 2563. 
14 International Air Transport Association. 2020. COVID-19 Outlook for air travel in the next 5 years (Online). https://www.iata.org/en/iata-

repository/publications/economic-reports/covid-19-outlook-for-air-travel-in-the-next-5-years. 24 พฤษภาคม 2563. 
15 ธนาคารแหงประเทศไทย. 2563. รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2563 (Online). https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n2163.aspx. 

22 พฤษภาคม 2563. 
16 บล.เอเซียพลัส. 2563. กลยุทธการลงทุน 15 เมษายน 2563 (Online).  https://inv3.asiaplus.co.th/asps/research_file.php?id=49015&file=1. 24 พฤษภาคม 2563. 
17 ธนาคารแหงประเทศไทย. 2563. ผลวิกฤต COVID-19 กับธุรกิจเทรนดใหมการขนสงภายใต Next Normal (Online). https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/ 

Article_14Apr2020.pdf. 22 พฤษภาคม 2563. 
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สินคาภายในประเทศอยูในระดับที่สามารถจัดการได เนื่องจากรัฐบาลกำหนดใหการขนสงสินคาสามารถดำเนินการ

ไดตามปกติ โดยในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ผูประกอบการเพิ่มการ

ใหบริการผาน Platform ใหบริการแบบดิจิทัลมากขึ้น อาทิ ธุรกิจ e-Commerce ธุรกิจรับสงพัสดุดวน (Parcel 

Delivery)` และธุรกิจขนสงอาหาร (Online Food Delivery) โดยเฉพาะ Online Food Delivery โตขึ้นมากกวา 

3 เทาจากชวงเดียวกันของปกอนหนา โดยพบวามูลคาธุรกิจ e-Commerce เติบโตรอยละ 8 - 10 ตอป ขณะท่ี

ธุรกิจรับสงพัสดุดวนที่เปนธุรกิจเกี่ยวเนื่องขยายตัวประมาณ รอยละ 11 ตอป และในชวง 5 ปที่ผานมาธุรกิจขนสง

อาหารเติบโตสูงเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่ตองการความสะดวกและประหยัดเวลา

มากขึ้น  

   ขณะที่ กพท.18 ประกาศหามอากาศยานขนสงคนโดยสารทำการบินเขามายังทาอากาศยาน 

ในประเทศไทยเปนการชั่วคราว แตยกเวนใหอากาศยานขนสงสินคาสามารถดำเนินงานไดตามปกติ รวมทั้งปรับ

แนวทางปฏิบัติใหสายการบินสามารถขนสงสินคาภายในหองโดยสารได 

     -  การบริโภคภาคเอกชน การจางงาน ความเชื ่อมั ่นผูบริโภค และผลจากมาตรการควบคุม 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมลดลง โดยมีการใชจาย 

หมวดสินคาอุปโภคบริโภคที่จำเปนและการใชไฟฟาเทานั้นท่ีขยายตัว  โดยศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทย

พาณิชย (EIC)19 ประเมินวา จำนวนผูวางงานในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นสูง 3 - 5 ลานคน คิดเปนอัตราการวางงาน

ประมาณรอยละ 8 - 13 ของกำลังแรงงานรวมปจจุบัน สูงกวาสถิติอัตราการวางงานในวิกฤตตมยำกุงที่รอยละ 3.4 

โดยการฟนตัวของตลาดแรงงานจะเปนไปอยางชาๆ ตามเศรษฐกิจที่คาดวาจะฟนตัวแบบ U-shaped และความเสี่ยง

จากการวางงานอาจสงผลตอเนื่องไปยังคุณภาพชีวิตของภาคครัวเรือน ซึ่งครัวเรือนไทยประมาณรอยละ 60  

มีสินทรัพยทางการเงินไมเพียงพอใชจายเกิน 3 เดือน 

     -  การทองเที่ยว ประเทศไทยพึ่งพาภาคการทองเที่ยวในสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 21.6 ตอ GDP  

โดยที่ผานมานักทองเที่ยวกลุมหลักมากจากประเทศจีน และภูมิภาคเอเชีย ทำใหไดรับผลกระทบจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากกวาประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน โดยในไตรมาสท่ี 1/2563 

จำนวนนักทองเที ่ยวตางประเทศ หดตัวรอยละ 76.420 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา โดยนักทองเที ่ยว

ตางประเทศมีจำนวนลดลง เนื่องจากแตละประเทศมีมาตรการจำกัดการเดินทางระหวางประเทศเพื่อควบคุม 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 
18 สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย. 2563. แนวทางปฏิบัติในการขนสินคาภายในหองโดยสารในอากาศยาน ในสถานการณที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Online). 

https://www.caat.or.th/th/archives/50240. 22 พฤษภาคม 2563. 
19 ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย. 2563. EIC ประเมินวิกฤติ 2020 กระทบแรงงานวงกวาง เสี่ยงตกงานเปนประวัติการณ ซ้ำเติมความเปราะบางภาคครัวเรือน

(Online). https://www.scbeic.com/th/detail/file/product/6775/fmoejyoae8/EIC_Note_labor-COVID-19_TH_20200420.pdf. 24 เมษายน 2563. 
20 ธนาคารแหงประเทศไทย. 2563. รายงานนโยบายการเงิน ฉบับเดือนมีนาคม 2563 (Online). 

https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n2163.aspx. 22 พฤษภาคม 2563. 
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  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)21 ประเมินวา ในป 2563 รายไดและจำนวนนักทองเที่ยว

จะลดลงรอยละ 60 โดยมีนักทองเที ่ยวตางชาติมาเที ่ยวไทยประมาณ 16 ลานคน นักทองเที ่ยวไทยที่เที ่ยว

ภายในประเทศ 60 ลานคน-ครั้ง และมรีายไดรวมทั้ง 2 ตลาดประมาณ 1.12 ลานลานบาท  

  ทั้งนี้ จากการศึกษาของบริษัท ซีไนน โฮเทลเวิรคส จำกัด (C9 Hotelworks)22 ททท. สถาบัน

ศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม23 และการทองเที่ยวฮองกง24 เกี ่ยวกับรูปแบบและพฤติกรรม 

การเดินทางทองเที่ยวภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสรุปผล

การศึกษาไดดังนี้ 

 (1) นักทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยวในประเทศเปนหลัก และเลือกเดินทางแบบระยะใกล

มากขึ้นโดยวางแผนใชวันทองเที่ยวที่สั ้นลง ดวยเหตุผลดานการเงินและจำนวนวันหยุดที่นอยลง การเดินทาง

ทองเที่ยวระหวางประเทศจะเนนเสนทางการบินพิสัยใกล (Short haul) เทานั้น เพราะยังกังวลผลกระทบตอ

สุขภาพ 

 (2) การทองเที ่ยวในรูปแบบกรุ ปทัวรขนาดใหญจะลดลง ความนิยมในการเดินทางแบบ 

กรุปขนาดเล็กหรือเลือกทองเท่ียวคนเดียวมีมากขึ้น ตามมาตรการการรักษาระยะหาง (social distancing) 

 (3) นักเดินทางเพื ่อธุรกิจจะเปนกลุมแรกที่กลับมาเดินทางอีกครั้งหลังจากที่มีการยกเลิก 

การระงับการเดินทาง ในทางกลับกันนักเดินทางเพ่ือการทองเที่ยวและพักผอนจะตัดสินใจแบบเฉพาะบุคคลมากกวา 

โดยระยะเวลาการฟนตัวของกลุมนี้จะขึ้นอยูกับมุมมองและความเชื่อมั่นของนักเดินทางแตละราย และยังคงให

ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตความเปนอยูระหวางการเดินทางทองเที่ยวมากขึ้น 

 (4) มาตรการการรักษาระยะหาง (social distancing) จะทำใหรายไดจากการบริการตอครั้ง

คอนขางต่ำ การทองเท่ียวไทยท่ีเปนแหลงสถานบันเทิงจะมีความสำคัญลดลง ทำใหยุทธศาสตรการทองเที่ยวปรับตัว

สูการทองเที่ยวที ่ยั ่งยืนและการทองเที ่ยวมูลคาสูง เชน การทองเที ่ยวเพื ่อสุขภาพ คู แตงงานและฮันนีมูน  

การทองเท่ียวสำหรับผูสูงอายุ การทองเที่ยวเชิงกีฬา การทองเที่ยวเพื่อสังคม เปนตน 

 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ

รุนแรงกวาวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมา เนื่องจากปญหาภัยแลง หนี้ภาคครัวเรือนและการวางงานเนื่องจากโครงสราง

ของเศรษฐกิจอาจทำใหคนเก็บออมเงินไวใชจายสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือใชจายในยามจำเปนเทานั้น และ

ลดการใชจายเพื่อเดินทางทองเที่ยว ซึ่งสงผลใหการขนสงทางอากาศลดลงตามไปดวย แตอยางไรก็ตามธุรกิจขนสง

 
21 ททท.พรอมเรงเครื่องเต็มสูบ เตรียมมาตรการดันทองเที่ยวไทยโตวิบวับ หลังโบกมือลาโควิด-19 (Online). https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2145290. 14 

พฤษภาคม 2563. 
22 C9 Hotelworks. 2020. China Thailand Travel Sentiment Survey (Online). https://www.c9hotelworks.com/news/c9-hotelworks-release-china-thailand-travel-

sentment-survey. 14 พฤษภาคม 2563. 
23 สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2563. กรองกระแสทองเที่ยว (Online).  https://www.bangkokbiznews.com/blog/blogger/128. 23 พฤษภาคม 

2563. 
24 การทองเที่ยวฮองกง. 2563.เม่ือ ‘โควิด-19’ ถึงตอนอวสาน...กับภูมิทัศนใหมการทองเที่ยวฮองกง (Online). https://judprakai.bangkokbiznews.com/travel/1938.14 

พฤษภาคม 2563. 
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สินคาภายในประเทศที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจไดจะเปนโอกาสที่ ทอท.จะปรับกลยุทธการดำเนินงาน โดย ทอท.

ประเมินวา 

 (1)  ระยะสั้น (2563 – 2564)  การเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศจะเปนตลาดหลักที่ฟ นตัว

มากกวาการเดินทางทองเที่ยวระหวางประเทศ โดยเฉพาะนักเดินทางเพื่อธุรกิจ แตยังคงคำนึงถึงปยจัยเสี่ยง อาทิ 

ความเชื่อมั่นของผูมาใชบริการ ผลกระทบจากการวางงานและกำลังซ้ือของภาคครัวเรือน เปนตน  

 (2)  ระยะกลาง (ป 2563 – 2565) จากการเดินทางทองเที่ยวระหวางประเทศจะเนนเสนทาง

การบินพิสัยใกล (Short haul) ทอท.อาจไดเปรียบจากทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตรของประเทศที่จะรองรับการทองเที่ยว

ภายในภูมิภาค ซ่ึงมีแนวโนมวาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟคจะสามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID - 19 ไดอยางรวดเร็วและดีกวาภูมิภาคอื่น 

   นอกจากนี ้ การใหบริการและสิ ่งอำนวยความสะดวกดานโครงสรางพื ้นฐานตองได

มาตรฐาน ยึดสุขภาพอนามัย และการรักษาระยะหาง (social distancing) ของผูใชบริการเปนหลัก รวมทั้งตอง

ปรับเปลี่ยนการรองรับผูใชบริการจากรูปแบบกรุปทัวรขนาดใหญเปนกรุปขนาดเล็ก หรือรูปแบบการเดินทางแบบ

คนเดียวมากข้ึน  

1.2 ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตออุตสาหกรรมการบิน 

 1.2.1 ผลกระทบตอปริมาณการจราจรทางอากาศ 

  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหการจราจรทางอากาศ

หยุดชะงักท่ัวโลก โดย ICAO รายงาน ณ เมษายน 2563 วามีการจำกัดการเดินทางในจุดหมายปลายทางท่ัวโลก 90 

แหง จำนวนผูโดยสารระหวางประเทศทั่วโลกลดลงถึงรอยละ 94 ทำใหหลายประเทศตองประกาศยกเลิกที่ยวบิน

เพื่อลดความเสี่ยงการแพรกระจายของเชื้อไวรัส สงผลใหเกิดการสูญเสียรายได ซึ่งทำใหสายการบินหลายแหงมี

ความจำเปนตองปดกิจการลง  

   IATA ไดประเมินผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตอการลดลงของปริมาณผู โดยสารของสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกป 2563 คิดเปนรอยละ 13 โดยมี 

การสูญเสียรายไดเปนมูลคาสูงถึง 2.7 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ  

  จากรายงานของ ACI25 พบวาผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ทำใหปริมาณผูโดยสารในป 2563 ลดลงจากที่คาดการณไวเมื ่อป 2562 วาในป 2563 ปริมาณ

ผูโดยสารทั่วโลกจะอยูที่ 9.5 พันลานคน คิดเปนการเติบโตของปริมาณผูโดยสารทั่วโลกรอยละ 3.4 แตสถานการณ

ปจจุบันปริมาณผูโดยสารทั่วโลกในแตละเดือนลดลงอยางตอเนื่องจาก ม.ค.63 ลดลง รอยละ 6.9 จนถึงมี.ค. 63 

ลดลง รอยละ 53.1 ทำใหไตรมาสแรกของป 2563 ปริมาณผูโดยสารทั่วโลกลดลงรอยละ 28.3 เทากับจำนวน

 
25https://blog.aci.aero/covid-19-an-existential-threat-to-the-global-airport-business/ 
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ผูโดยสารที่ลดลง 620 ลานคน โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดรับผลกระทบมากที่สุด โดยคาดวาผลกระทบจะสงผล

ตอไปถึงครึ่งหลังของป 2563 อีกดวย ทำใหตลอดทั้งป 256326 ปริมาณคาดการณของผูโดยสารทั่วโลกจะลดลง

มากกวา 4.6 พันลานคน และประมาณการรายไดของทาอากาศยานทั่วโลกจะลดลงมากกวา 97พันลานเหรียญ

สหรัฐ  

 1.2.2 ผลกระทบตอธุรกิจการบิน 

     จากการประเมินของ IATA พบวาความตองการเดินทางที่ลดลงเพราะการแพรระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหเสี ่ยงที่จะสูญเสียตำแหนงงานในอุตสาหกรรมการบินไดถึง 25 ลานตำแหนง  

ในจำนวนนี้ 11.2 ลาน ตำแหนงอยูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก  

   ผู ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินจำเปนตองอาศัยมาตรการลดคาใชจายรับมือกับ

ผลกระทบที่เกิดกับสถานะการเงินของหนวยงาน เนื ่องจากการหยุดชะงักของการเดินทางทางอากาศ ทำให

ผูประกอบการและบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวของกับการบินทั่วโลกตองสูญเสียรายได และมีความจำเปนตองมี

มาตรการตางๆ ออกมาเพื่อลดผลกระทบดานการเงินที่สงผลตอสถานะการดำเนินงานของบริษัท เชน สายการบิน

หลายแหงนอกจากจะมีมาตรการปรับลดความถี่ของเที่ยวบิน ตลอดจนพิจารณายกเลิกเสนทางบินในบางเสนทาง 

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการเดินทางของผูโดยสาร ในปจจุบันแลว ยังมีการปรับลดเงินเดือนของ 

คณะผูบริหาร การปรับลดสวัสดิการของผูบริหารและพนักงานท้ังโดยสมัครใจและเปนระเบียบบังคับ  

  ทาอากาศยานบางแหงนอกจากปรับลดเงินเดือนและสวัสดิการของผูบริหารและพนักงาน ยังมี

การปรับลดจำนวนพนักงานท่ีเปนสัญญาจางบางสวน 

 1.2.3 การปรับรูปแบบการปฏิบัติการในการใหบริการผูโดยสาร 

  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ที่ยังเปดใหบริการ    

ทาอากาศยานเพื่อขนสงผูโดยสารและสินคาไดนั ้น มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมาตรการควบคุมโรคตั้งแต

ขั้นตอนการเขาสู ทาอากาศยานจนถึงการขึ้นโดยสารบนอากาศยาน ซ่ึงทั้งทาอากาศยานและสายการบินทั่วโลกตอง

เพิ่มมาตรการท่ีรัดกุมในการคัดกรองผูโดยสาร รวมทั้งตองเพ่ิมเติมจัดเตรียมอุปกรณตางๆทางสุขอนามัยใหเพียงพอ

ตอการดำเนินงานภายใตสภาวะท่ีมีความเสี่ยงดังกลาว พรอมทั้งตองใหความรวมมือกับทางภาครัฐท่ีเขามามีสวนใน

การถายโอนผูโดยสารที่มีความเสี่ยงหรือคนพบวามีอาการของโรคเพื่อเคลื่อนยายไปสูพื้นที่ที่ทางการไดกำหนดไว

ตอไปในชวงท่ียังมีการจราจรทางอากาศ 

 1.2.4 แนวโนมการกลับคืนสูสภาพปกติของธุรกิจการบิน 

จากบทวิเคราะหของ ACI27 คาดการณอนาคตการฟนคืนสูสภาพปกติของการเดินทางโดย

อากาศ ผูเชี่ยวชาญสวนใหญในอุตสาหกรรมการบินมีความเห็นวาการฟนตัวอาจตองอาศัยระยะเวลาตั้งแตหนึ่งป

 
26 https://aci.aero/news/2020/05/05/predicted-global-impact-of-covid-19-on-airport-industry-escalates/ 
27 https://www.airport-technology.com/news/aci-world-states-covid-19-could-reduce-airport-revenues-by-half/ 
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จนถึงหนึ่งปครึ่งเพ่ือที่ปริมาณการจราจรทางอากาศจะกลับสูระดับเดียวกันกับชวงเกิดวิกฤตโรคระบาด ซึ่งไมอาจทำ

ไดกอนสิ้นสุดป 2564  

 ทั้งนี้ คาดวาปริมาณผูโดยสารภายในประเทศจะฟนตัวเร็วกวาปริมาณผูโดยสารระหวางประเทศ 

ซึ่งตองอาศัยระยะเวลามากกวาในการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎเกณฑการอนุญาตเดินทางที่แตกตางกันไปในแตละ

ประเทศ สงผลใหระยะเวลาการฟนตัวของการเดินทางโดยอากาศของแตประเทศแตกตางกัน  

 1.2.5 ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต28  

  - มาตรการในสนามบิน 

   ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมในทาอากาศยานมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการที่ตองลดการ

ติดตอระหวางบุคคลโดยตรงและการรักษาระยะหางระหวางบุคคลในแตละกระบวนการขั้นตอนในทาอากาศยาน

มากขึ้น รวมทั้งตองคำนึงถึงการเดินทางที่จะมีการลดขนาดลงในอนาคต รวมทั้งลักษณะรูปแบบการเดินทางของ

บุคคลที่จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเปนลักษณะการเดินทางแบบไมเปนกลุมขนาดใหญ โดยการปรับตัวตองมี 

การจัดต้ังอุปกรณทางการแพทยหรือชุดที่ปองกันการติดตอ สัมผัสใกลชิดระหวางบุคคลเพิ่มขึ้น เพ่ือสรางความมั่นใจ

ใหกับการเดินทางที่จะปลอดภัย รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดระยะเวลาขั้นตอนตางๆของกระบวนการใน 

ทาอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงการอยูใกลและใชระยะเวลานานมากเกินไป 

  - คาใชจายเพิ่มขึ้นในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบิน 

    ทาอากาศยานจะมีตนทุนที่สูงขึ้นในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบิน เนื่องจากตองมี

มาตรการเพิ่มเติมรองรับกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มมาตรการสำหรับการเดินทาง

ทางอากาศในอนาคต เพื่อตอบสนองความตองการของผูโดยสารและทำตามมาตรการทางสาธารณสุขจากภาครัฐ

และกฎระเบียบมาตรฐานสากลขององคกรการบินระหวางประเทศ เชน ทาอากาศยานตองมีมาตรการเพิ่มเติม 

เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาท่ีในสนามบิน เพ่ือตรวจสอบผูโดยสาร อาจจะเปนชุดตรวจอุณหภูมิหรือตรวจเลือด

เพื่อความปลอดภัย การจัดเตรียมชุดอุปกรณปองกันโรคสำหรับเจาหนาที่ เชน ถุงมือ เจลลางมือ และจุดบริการท่ี 

จัดวางอุปกรณท่ีสงเสริมสุขอนามัยกอนการเดินทาง เชน น้ำยาแอลกอฮอล รวมทั้งสายการบินก็ตองมีการจัดเตรียม

อุปกรณตางๆเพื่อตรวจสอบผูโดยสารกอนขึ้นเครื่องและการปรับการดูแลรักษาระยะหางระหวางการเดินทางบน

อากาศยาน เชนกัน  

  - ความตองการอากาศยานทั่วโลกลดลง 

    สถานการณปจจุบันสงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทำใหสายการบินหลายแหงตองยุติกิจการ  

ทำใหเกิดอากาศยานที่ไมไดใชงานและถูกขายทอดตลาด รวมทั้งการปรับลดการสั่งซื้ออากาศยานทั่วโลก สิ่งเหลานี้

 
28 https://www.forbes.com/sites/oliverwyman/2020/04/06/how-covid-19-is-transforming-global-aviations-

outlook/#748170211b9c 
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กระทบกับการดำเนินกิจกรรมของทาอากาศยาน สงผลใหทาอากาศยานมีทางวิ่งและลานจอดที่ใชงานไดไมเต็ม

ศักยภาพเนื่องจากปริมาณอากาศยานสำหรับการเดินทางโดยอากาศทั่วโลกโดยรวมลดลง ผูบริหารทาอากาศยานจึง

จำเปนตองทบทวนแผนบริหารจัดการทาอากาศยานใหมเพื่อใหใชงานพื้นที่ใหเต็มศักยภาพ หรือมีมาตรการเพื่อลด

คาใชจายดังกลาว ทาอากาศยานหลายแหงอาจทบทวน ปรับลดขนาดการขยายทาอากาศยาน รวมทั้งเพิ่มแผน 

การใชประโยชนจากการดำเนินงานดานอากาศยานขนสงสินคามากขึ้น เนือ่งจากการขนสงสินคาทางอากาศสามารถ

ชวยเพิ่มรายไดและการใชประโยชนพื้นที่ลานจอด หรือการบริหารจัดการคลังสินคาเพื่อไมใหทาอากาศยานตอง

สูญเสียรายไดทางเศรษฐกิจไป 

 1.2.6 ผลกระทบอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย 

  สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ไดออกประกาศมาตรการเฝาระวังปองกัน

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผูดำเนินการเดินอากาศ (สายการบิน) ผูปฏิบัติหนาที่ใน

อากาศยานและผูดำเนินการสนามบิน ดังนี้ 

  - มาตรการสำหรับสายการบิน ไดแก กำหนดใหผูโดยสารตองสวมหนากากอนามัย ((Surgical 

Mask) ตลอดเวลาตั ้งแตขึ ้นเครื ่องจนกวาจะออกจากเครื ่อง จำกัดจำนวนที ่นั ่งที ่จะใหบริการบนอากาศยาน 

กำหนดใหมีมาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาระยะหางของผูโดยสารตลอดระยะเวลาเดินทาง โดยรวมถึงขั้นตอน

การลำเลียงผูโดยสารขึ้นและลงจากอากาศยาน รวมถึงในขณะจัดเก็บสัมภาระในที่เก็บของเหนือศีรษะและการเขา

แถวรอใชหองน้ำในหองโดยสาร เปนตน 

  - มาตรการสำหรับทาอากาศยาน ไดแก ทำการตรวจคัดกรองบุคคลที ่เขามาใชบริการใน 

ทาอากาศยาน โดยตองม ีตรวจสอบการสวมหนากากอนามัยและการตรวจวัดอุณหภูม ิร างกาย (Body 

Temperature Screening) ดวยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ไมตองสัมผัสกับรางกายของผูถูกตรวจวัด 

(Non-contact infrared thermometer) จัดการเกี่ยวกับการเวนระยะนั่งหรือยืนหางกันอยางนอยหนึ่งเมตรใน

พ้ืนท่ีตาง ๆ ที่มีจัดไวใหดำเนินกิจกรรม เปนตน 

  โดย ทอท. ไดมีมาตรการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) 

และกระทรวงคมนาคมกำหนดอยางเครงครัด โดยมีมาตรการตรวจสอบคัดกรองผูโดยสารที่เสริมสรางความมั่นใจ

ใหแกผูเดินทาง  

  นอกจากนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) ก็จำเปนตองดำเนินการฟนฟูกิจการ 

ที่ไดรับผลกระทบอยางหนักจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชนเดียวกัน โดย บกท. เปน 

สายการบินที่ใหบริการ ณ ทอท. ในสัดสวนคอนขางสูง ทั้งนี้ บกท. ตองเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ ซึ่งอาจสง 

ผลกระทบตออุตสาหกรรมการบินของไทยอยางมีนัยสำคัญในดานขีดความสามารถการเปนศูนยกลางทางการบิน

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Hub of ASEAN) ทำใหภาครัฐตองมีการกำหนดนโยบายสนับสนุนและ 
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การแขงขันในดานอื่น เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแขงขันดานการขนสงทางอากาศของประเทศทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว 

 1.2.7 ผลกระทบตอการดำเนินงานของ ทอท. 

   ทาอากาศยานที่อยูในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แหง ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(ทสภ.) ทาอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ทาอากาศยานเชียงใหม (ทชม.) ทาอากาศยานหาดใหญ (ทหญ.)                  

ทาอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย (ทชร.) ไดรับผลกระทบจากจำนวนเที่ยวบิน

และผูโดยสารที่ลดลงเปนจำนวนมาก นั้น ขอมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 มีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินและแจง

ยกเลิกทำการบินลวงหนา ตั้งแตวันที่ 24 มกราคม ถึงวันท่ี 28 มีนาคม 2563 รวม 32,991 เที่ยวบิน คิดเปนรอยละ 

19 เมื่อเทียบกับผลการจัดตารางการบินที่ถูกจัดไวชวงตนฤดูกาลการบินฤดูหนาว โดยเปนเที่ยวบินระหวางประเทศ 

จำนวน 26,648 เที่ยวบิน และเท่ียวบินภายในประเทศจำนวน 6,343 เที่ยวบิน  

  ทอท. คาดการณวาผลกระทบในสวนของรายไดที ่เกี ่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical 

Revenues) เป นคาธรรมเนียมในการข ึ ้น-ลงอากาศยาน (Landing Charges) ค ิดเป นร อยละ 20.69 และ

คาธรรมเนียมการใชสนามบิน (Passenger Service Charges : PSC) คิดเปนรอยละ 32.94  หรือรายไดลดลง 

ในระหวางเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2563 คิดเปนประมาณรอยละ 30 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

ซึ่งยังไมรวมผลกระทบของรายไดที่ลดลงในสวนที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenues) และ

มาตรการที่ ทอท. ใหความชวยเหลือสายการบินและผูประกอบการ    

  นอกจากนี้ ทอท. ไดดำเนินการตามแนวนโยบายของภาครัฐที่กำหนดมาตรการตางๆเพื่อชวย

อุตสาหกรรมการทองเที ่ยวของไทย และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไดกำหนดแนวทางให 

ความชวยเหลือผูประกอบการ ณ ทาอากาศยานที่อยูในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แหง เชน  

ปรับลดคาผลประโยชนตอบแทนคงที่รายเดือน, ปรับลดคาผลประโยชนตอบแทนอัตรารอยละและมีการกำหนด 

คาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ำเปนรายเดือนหรือรายปและ เล่ือนการชำระคาผลประโยชนตอบแทนในการประกอบ

กิจการ เปนตน 

 1.3 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบดานการเงิน 

  จากเหตุการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลกระทบตอธุรกิจดานการบิน 

และดานการทองเที่ยวอยางหนักทั้งจากการปดนานฟาระหวางประเทศและการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ที่บาน (Work from Home) เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปริมาณการจราจร

ทางอากาศของ 6 ทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.แทบจะเปนศูนย และเมื่อเทียบกับวิกฤตการณในอดีต

พบวาปริมาณการจราจรทางอากาศอยู ในระดับที ่ต ่ำกวาว ิกฤตน้ำทวมในป 2554 และการชุมนุมกรณีปด 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิในป 2557 อยางมีนัยสำคัญ 
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รูปที่ 1 รอยละการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผูโดยสาร 

** Year on Year พ.ย.53 กับ พ.ย.54,  Year on Year มิ.ย.56 กับ มิ.ย.57,  Year on Year เม.ย.62 กับ เม.ย.63 

 

  การคาดการณสถานะทางการเงินของ ทอท. ในป 2563-2564 พบวารายไดจากการดำเนินงาน

ลดลงมากกวารอยละ 50 ทั้งในป 2563 และ 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 เนื่องจากการลดลงของปริมาณ

การจราจรทางอากาศที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 อยางไรก็ดี คาใชจายจาก 

การดำเนินงานในป 2563 และ 2564 ไมแตกตางจากป 2562 อยางมีนัยสำคัญ ถึงแมวา ทอท.จะมีมาตรการลด

คาใชจายโดยใหสวนงานทบทวนงบประมาณประจำป โดยคาใชจายที่ลดลง คือ คาใชจายพนักงานและคาตอบแทน

ท่ีราชพัสดุ แตคาใชจายดำเนินงานและคาซอมแซมยังคงเพิ่มขึ้น สงผลให ทอท.มีกำไรที่ลดลงมากกวา 24,000 ลาน

บาทในป 2563 และลดลงมากวารอยละ 4,200 ลานบาทในป 2564 นอกจากนั้น เงินสดคงเหลือของ ทอท. ลดลง

ประมาณ 30,000 ลานตอป ในป 2563 และ 2564 สงผลให ทอท.มีความเสี่ยงจากการบริหารสภาพคลอง  
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รูปที่ 2 การคาดการณสถานะทางการเงินของ ทอท. ในป 2563-2564 

 

  ท้ังนีก้ารแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดสงผลกระทบกับสถานะทางการเงิน และ

การดำเนินงานของ ทอท.อยางมาก สงผลให ทอท.มีแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร กลยุทธ และแผน 

การดำเนินงานเพื ่อใหผานพนวิฤตการณนี้ไปใหได รวมถึงยังเปนการเตรียมความพรอมกับสภานการณและ

พฤติกรรมการใชชีวิตของผูคนที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) จากภาวะการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 อีกดวย 

 1.4 ความปกติใหมจากการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 

Accelerated New Normal) 

  1.4.1 การทวนกระแสโลกาภิวัตน (From Globalization to Regionalization) 

วิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แสดงใหเห็นวา การพึ่งพิง

ระบบการผลิตระหวางประเทศตามหลักโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ (Globalization) ไมวาจะเปนการตั้งฐานการผลิต 

(Manufacturing site) ในประเทศที่อัตราคาแรงต่ำ หรือการพึ่งพาการนำเขาวัตถุดิบสำคัญจากตางประเทศ เชน 

การนำเขาวัตถุดิบจำพวกโลหะจากประเทศจีน ซึ่งเปนผูสงออกรายใหญใหกับอุตสาหกรรมทั่วโลกมากถึงรอยละ  
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50 – 70 ของความตองการใชวัตถุดิบจำพวกโลหะ29 การพึ่งพาแหลงสงออกหรือผูผลิตเพียงรายเดียวเปนสาเหตุ

สำคัญที่ทำใหหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจหยุดชะงัก เนื่องจากฐานการผลิตตองปดทำการชั่วคราว 

รวมถึงการขนสงสินคาระหวางประเทศลาชาจากนโยบายปดพรมแดนชั่วคราวของเกือบทุกประเทศท่ัวโลก 

  ในชวง 2 ปที่ผานมากอนเกิดวิกฤตครั้งนี้ หลายประเทศเริ่มใหความสำคัญนโยบายพึ่งพา

ตนเอง (Inward-looking policy) หรือปกปองทางการคา (protectionism) เห็นไดชัดเจนจากสงครามการคา

ระหวางสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซึ่งสหรัฐฯ มีนโยบายสงเสริมใหบริษัทสัญชาติอเมริกันกลับมาผลิตในประเทศ

มากขึ้นและกีดกันการคาจากตางประเทศ ประเด็นนี้กลับมาชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกดวยวิกฤตการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในอนาคตผูประกอบการทั ่วโลกอาจทบทวนและปรับเปลี่ยนการวางรากฐาน 

Supply Chain ใหมีความยืดหยุ น (Resilience) และมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานตอ

สถานการณที่เขามากระทบไดดียิ่งขึ้น30 กลาวคือ ประเทศตาง ๆ จะใหความสำคัญกับการสรางสมดุลของ Supply 

Chain ที่ทำใหภาคการผลิตและบริการสามารถดำเนินตอไปไดโดยไมหยุดชะงักและสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ 

รวมถึงการกระจายความเสี่ยงดานการผลิตและขายสินคาโดยไมพึ่งพาแตประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป  

โดยผลกระทบเห็นไดชัดเจนในภูมิภาคเอเซียที่เริ่มมีการยายฐานการผลิตจากประเทศจีนสูประเทศอื่นในภูมิภาค31  

ที่มีอัตราการขยายตัวของชนชั้นกลางสูง ซึ่งมีแนวโนมที่จะมีกำลังและความตองการใชจายสูงในระยะยาว ซึ่งปจจัย

เหลานี ้ขับเคลื ่อนภาคการผลิตในภูมิภาค นอกจากนี ้ ประเทศที ่รัฐบาลพึ ่งพาการสงออกและอุตสาหกรรม 

การทองเท่ียวเปนหลัก จะมีการทบทวนนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศใหหันมาพ่ึงพาการบริโภคและการลงทุน

ในประเทศที่สมดุลมากยิ่งข้ึน 

  1.4.2 สังคมจะกาวเขาสูระบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ (Digital Acceleration) 

  ในชวงเวลาที ่ผ านมา เทคโนโลยีไดเร ิ ่มเขามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ 

ในทุกภาคสวน หลายองคกรอยูระหวางการเริ่มกาวเขาสูการเปน Digital Organization หรือองคกรที่ขับเคลื่อน

ดวยเทคโนโลยี ในขณะท่ียังคงมีองคกรอีกจำนวนมากที่ยังคงติดขัดกับการปรับกระบวนการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมองคกรใหเปน Digital Organization อยางไรก็ตาม การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เปร ียบเสม ือนส ิ ่งกระตุ นให ประชาชนและภาคธุรกิจเป ดใจยอมรับเทคโนโลยีให เข ามาเป นสวนสำคัญ 

ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เชน การคาผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (E-commerce), การทำงานระยะไกลดวย

เครื่องมือหรือซอฟแวรการสื่อสารที่ทันสมัย (Remote Office), การศึกษาทางไกลที่ใชกันแพรหลายในทุกระดับ

การศึกษา (Remote Classroom) ในขณะท่ีสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ก็เปนเครื่องมือสำคัญท่ีชวยบรรเทา

ความเครียดจากสถานการณไดเปนอยางดี การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสอดคลองกับผลสำรวจทางสถิติโดยสำนักงาน

 
29McMCKinsey & Company. 2020. Could The Next Normal Emerge From Asia?.  
30 MMcKinsey & Company. 2020. The Future Is Not What It Used To Be: Thoughts On The Shape Of The Next Normal.  
31McKinsey Global Institute, July 2019, “China and the world: Inside the dynamics of a changing relationship,”  
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สถิติแหงชาติ ซึ่งเปดเผยวา ประชากรไทยใชสื่อสังคมออนไลนเปนอันดับแรกในการผอนคลายความวิตกกังวล32 

นอกจากนี้ การสำรวจในประเทศจีนยังพบวา จำนวนซอฟแวรและแอพพลิเคชั่นเพื่อการติดตอประสานงานภายใน

องคกรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และการขยายคลาวดเซิรฟเวอร (Cloud Server) เพื่อรองรับการสงขอมูลเพิ่มขึ้นถึง 

20,000 เซิรฟเวอร33, การเปลี่ยนไปใชบริการธุรกิจผานชองทางดิจิตัลมากขึ้น สงผลใหธุรกิจรับสงพัสดุดวน (Parcel 

Delivery) และธุรกิจขนสงอาหาร (Online Food Delivery) โดยเฉพาะ Online Food Delivery เติบโตขึ้น

มากกวา 3 เทาเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน34 

  ดวยความคุ นชินที ่พัฒนาไปสู การเปลี ่ยนพฤติกรรมหันมาใชเทคโนโลยีอย างถาวร  

หลังวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังคมจะกาวเขาสูระบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 

เพื่อกาวทันพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรานคาและหางสรรพสินคาตองเรงพัฒนาเพื่อเขาสูตลาด

การคาขายออนไลนอยางเต็มรูปแบบ จะเกิด Platform ท่ีชวยในการสื่อสารทางไกล จัดประชุมสัมมนา หรืออำนวย

ความสะดวกในการจัดแสดงนิทรรศการเพ่ิมข้ึนมากกวาในปจจุบัน การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาจะหันไปใช

สื่อออนไลนมากขึ้นหลังจากที่ตองนำสื่อออนไลนมาทดแทนการสอนทั้งหมดระหวางชวงที่มีการแพรระบาดสูง 

นอกจากนี้ ผูคนอาจจะหลีกเลี่ยงการใชเงินสดหรือธนบัตร เนื่องจากสามารถเปนพาหะของเชื้อโรคได ทำใหระบบ

การชำระเงินอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีทางการเงินเปนที่นิยมมากย่ิงขึ้น ซ่ึงรายงานของธนาคารเพ่ือการชำระเงิน

ระหวางประเทศ (Bank of International Settlement; BIS) ระบุวา วิกฤตการณครั้งนี้ จะชวยใหสกุลเงินดิจิทัล 

หรือ คริปโทเคอรเรนซี (Cryptocurrency) ที ่มีการคิดคนกอนหนาและดำเนินการผานเทคโนโลยีบล็อกเชน 

(Blockchain) จะเปนที่นิยมมากขึ้น  

   ในขณะเดียวกัน การพึ ่งพาเทคโนโลยีที ่เพิ ่มสูงขึ ้นอยางมากจากการปรับตัวเพื ่อรับ

วิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมว าจะในมิติการดำเนินธุรกิจหรือดำเนิน

ชีวิตประจำวันนั้น กอใหเกิดขอมูลในปริมาณมหาศาล ซึ่งฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และการเปนองคกรท่ี

ขับเคลื่อนดวยขอมูล (Data Driven Company) เปนปจจัยสำคัญของการทำธุรกิจในยุค 4.0 ธุรกิจที่สามารถเก็บ

รวบรวมขอมูล วิเคราะหหาความตองการของลูกคา แนวโนมธุรกิจไดอยางแมนยำ จะสงเสริมความสามารถทาง 

การแขงขันและศักยภาพในการใหบริการได เชน ในประเทศจีน ธนาคารและ Fintech หลายแหงนำขอมูล

พฤติกรรมจำนวนมาก เชน ขอมูลการขายของออนไลน พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา การใชโปรโมชั่น การเลนเกม 

หรือขอมูลตำแหนงที่อยูจากโทรศัพทมือถือ มาวิเคราะหในหลากหลายแงมุมโดยใช machine learning ซึ่งเปน

แขนงหนึ่งของปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) มาวิเคราะหความเต็มใจหรือความสามารถในการชำระ

หนี้ (willingness and ability to pay) เพื่อประกอบการตัดสินใจปลอยสินเชื่อ อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจาก

ขอมูลนั้นตองอยูบนพื ้นฐานของความปลอดภัยและกฏหมายที ่ปองกันการละเมิดสิทธิสวนบุคคลที่ปจจุบันมี 

 
32สำนักงานสถิติแหงชาติ (National Statistical Office) 
33Forrester Research, March 12, 2020, “Lessons from enterprise collaboration experiments in China in the wake of COVID-19"  
34 ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ความรัดกุมแตกตางกันไปในแตละประเทศ ดังนั้นในอนาคต จะมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกฏหมายคุมครองดาน

ขอมูลใหครอบคลุมการใชงานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   1.4.3 การปรับเปลี่ยนเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น (Personal Wellness) 

  วิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลกระทบใหพฤติกรรม 

การใชชีวิตของผูคนเปลี่ยนไป จนกลายเปนวิถีชีวิตแบบใหมที่จะกลายเปนบรรทัดฐานใหม (New Norm) ของสังคม

ในที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นอยูบนพื้นฐานของการปกปองตนเองใหปลอดภัยจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อผานพนวิกฤตการณไปแลว  ซึ่งปฏิเสธไมไดวา การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 สงผลกระทบตอการใชชีวิตมนุษยอยางมีนัยสำคัญ 2 ประเด็นหลัก คือ สุขภาพและสุขอนามัย 

(Health & Hygiene) และความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability) ดังนี้ 

  - สุขภาพและสุขอนามัย (Health & Hygiene) 

    รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกจะมีการพัฒนาสวัสดิการดานสาธารณสุขของประชาชนให

ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น สหรัฐอเมริกาถือกรณีศึกษาดานผลกระทบจากนโยบายสาธารณสุขท่ีไมมีระบบประกันสุขภาพ

ครอบคลุมประชากรทุกคน สงผลใหผูที ่มีโอกาสเปนพาหะนำโรคไมสามารถเขารับการตรวจรักษา เนื่องจาก 

ไมสามารถจายคาตรวจได ทำใหการควบคุมโรคเปนไปอยางยากลำบาก เกิดการแพรระบาดสูงท่ีสุดในโลก ในขณะท่ี

การดำเนินชีวิตประจำวัน ผูคนจะใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ระมัดระวังในการใชชีวิตประจำวันมากขึ้น

กวาเดิม35 เห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เชน การเปดประตูโดยหลีกเลี่ยงการใชมือ การทักทายโดยไม

จับมือกัน หลีกเลี่ยงการอยูในที่แออัด เปนตน การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา เชน  ซ้ือและพกพา

ผลิตภัณฑน้ำยาฆาเชื้อ  ถุงมือ หนากากอนามัย ท่ีสะทอนผานยอดการใชจายของผูบริโภคท่ีสูงข้ึนในการซ้ือสินคายา

และเวชภัณฑ ไปจนถึงใหการยอมรับบริการทางการแพทยแบบใหม เชน เภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) 

หรือการใหบริการจากเภสัชกร  คำปรึกษาจากแพทยผานทางเทคโนโลยีสื่อสารและจัดสงยาและเวชภัณฑไปยัง

ผูปวย เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากท่ีพักอาศัย 

    การเปลี ่ยนแปลงดังกลาว สงผลใหภาครัฐตองพิจารณาจัดใหมีโครงสรางพื ้นฐาน

สาธารณะท่ีประชาชนจะสามารถใชบริการไดโดยยังสามารถคงระยะหางทางสังคม (Social Distancing) แมวาผูคน

จะตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางไปใชยานพาหนะสวนตัวหรือการขนสงสาธารณะที่ไมมีความหนาแนน

และใชเวลาเดินทางสั้นลงมากกวาการเดินทางที่ยาวนานและแออัด แตตนทุนการปรับเปลี่ยนอาจสูงสำหรับผูมี

รายไดนอยถึงปานกลาง ทำใหปญหาความแออัดของการบริการยังคงมีอยูโดยทั่วไป ซึ่งภาครัฐและภาคธุรกิจท่ี

เกี่ยวของในการใหบริการจำเปนตองพัฒนาและปรับเปลี่ยนการใหบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นดานสุขอนามัยและ

ความสวัสดิภาพของสังคมโดยรวมใหดียิ่งขึ้น เชน ในธุรกิจทาอากาศยาน สามารถสรางความมั่นใจในการใชบริการ

ดวยการใชอุปกรณตรวจอุณหภูมิรางกายของผู ใชบริการทาอากาศยานเพ่ือคัดกรองผูที ่มีความเสี่ยง การนำ

 
35 McKinsey & Company. 2020. The Future Is Not What It Used To Be: Thoughts On The Shape Of The Next Normal.  
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เทคโนโลยีเขามาใหอำนวยความสะดวกในกระบวนการผูโดยสารเพื่อลดการสัมผัสของผูโดยสารและสิ่งของใน 

ทาอากาศยาน เช น Sensor, Digital Identity36 ที ่ม ีการใชอยางเต็มร ูปแบบ ณ ทาอากาศยาน Atlanta’s 

Hartsfield-Jackson การจัดที่นั่งของอากาศยานใหไมชิดติดกันเกินไปไมแออัด เนื่องจากการเดินทางทางอากาศ 

มีความเสี่ยงตอการติดตอของเชื้อโรคได 

   - ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability) 

   ความมั่นคงทางการเงินเปนความกังวลของทั้งภาคธุรกิจและประชาชน เนื่องจากธุรกิจ

ทั่วโลกตางหยุดชะงักลงดวยวิกฤตการณฯ  และเศรษฐกิจไมสามารถฟนตัวไดในทันทีแมวาการแพรระบาดจะจบลง

แลว ผูคนจะระมัดระวังในการใชจายมากขึ้น องคการการคาโลก (World Trade Organization) คาดการณวาเม่ือ

ผานพนวิกฤตการณไปแลว สัดสวนคนยากจน (Global Poverty Rate) เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 8.6 จากเดิมที่คาดการณ

ไวที่รอยละ 7.8 สงผลใหธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจการจัดประชุมและสัมมนาใชเวลานานในการฟนตัว นอกจากนี้ 

เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) จะเปนที่ถูกใชงานอยางหลากหลายยิ่งขึ้นในการสรางผลิตภัณฑทางการเงินเพ่ือ

มั่นคงทางการเงิน การลงทุน การออมของผูบริโภค ในขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณฯ 

จะเรงดำเนินการฟนตัวดวยกลยุทธที่เหมาะสมกับบริบทองคกรและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เชน การขนสงทาง

อากาศที่จะถึงแมจะไมสามารถขนสงผูโดยสารไดเนื่องจากนโยบายการปดประเทศของภาครัฐ แตการขนสงสินคา 

ยังสามารถดำเนินตอไปไดและมีความสำคัญอยางยิ่งในการขนสงยา เวชภัณฑ  และอุปกรณทางการแพทย ขนสง

อาหารและของใชจำเปนไปยังพื้นที่ขาดแคลน และขนสงสินคาดวนพิเศษเพื่อใหหวงโซคุณคาของธุรกิจสำคัญ

สามารถดำเนินตอไปไดและยังสามารถสรางรายไดใหแกธุรกิจ สะทอนใหเห็นวาหากทาอากาศยานสามารถพัฒนา

พื้นที่เขตปลอดอากร และโครงสรางพื้นฐานเพื่อการขนสงสินคาคลังสินคาของทาอากาศยานในความรับผิดชอบให

สามารถรองรับสินคาประเภทพิเศษตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จะสามารถสรางรายไดที่มีความหลากหลายตาม

ประเภทของสินคาจากพิ ื ้นที ่เชิงพาณิชยในคลังสินคาไดเพิ ่มเติม และเปนการกระจายความเสี ่ยงทางธุรกิจ 

ทาอากาศยานไมใหพึ่งพาอยูกับรายไดจากเที่ยวบินขนสงผูโดยสารเพียงแหลงเดียว ซ่ึงทำใหธุรกิจมีความออนไหวตอ

สถานการณที่สงผลกระทบตอการเดินทางของผูโดยสาร 

2. บริบททิศทางและนโยบายของรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.1 ความเช่ือมโยงของแผนวิสาหกิจและยุทธศาสตรระดับประเทศ 

 ภารกิจของ ทอท. และโครงการพัฒนาทาอากาศยานตางๆ เปนโครงการเชิงยุทธศาสตรที่สำคัญใน 

การสนับสนุนแนวทางการพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

กลาวคือ โครงสรางพื้นฐานการคมนาคมเปนปจจัยบงชี้หนึ่งที่จะสนับสนุนระบบโลจิสติกสทั้งภายในประเทศไทย 

และการเชื่อมโยงประเทศไปยังภูมิภาคอื่นทั่วโลก นำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ในภาพรวมของ

ประเทศ การขับเคลื่อนสูความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในระยะเปลี่ยนผานของประเทศ รัฐบาลมีแนวทางการขับเคลื่อน

 
36 Deloitte Insights. 2020. Transportation Trends 2020. 
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ตามรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ซึ่งมุงปรับเปลี่ยนประเทศใหสอดรับกับภูมิทัศนใหมของโลกยุค

ศตวรรษที่ 21 เนนพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

เพื่อตอยอดใน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยภาคการทองเที่ยวเปนภาคบริการที่มีมูลคาสูงและ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การนำเทคโนโลยีมาใชในภาคการทองเท่ียวจะยกระดับประสิทธิภาพการบริการให

ดีข้ึน ซึ่ง ทอท. มีแนวทางการยกระดับการบริการโดยนำเทคโนโลยีมาใชผาน AOT Digital Platform สอดคลองกับ

โมเดลการพัฒนา Thailand 4.0 ดังกลาว นอกจากนี้ ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. ไดพิจารณาใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 

2564) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสที ่มุ งเปลี่ยนผานประเทศไทยใหพนกับดักรายได 

ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยาง 

มีความสุข โดยการพัฒนาระบบทาอากาศยานใหครอบคลุมเชื่อมโยงอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ สอดคลอง

กับนโยบายการพัฒนาดานการขนสงทางอากาศตามยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560 - 2564 และ

สนับสนุนใหเกิดผลสำเร็จเปนรูปธรรมตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนแมบทการจัดตั้งสนามบิน

พาณิชยของประเทศทั้ง 6 มิติ คือ ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย, ความสามารถในการเขาถึง, 

ความสามารถในการเชื่อมตอ, คุณภาพการใหบริการ, ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความยั่งยืน 

 การบินพลเรือนของประเทศไทยมีสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) เปนหนวยงานกำกับ

ดูแลใหเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติของการบินพลเรือนระหวางประเทศ ดังนั้น 

ทอท. จึงตองพิจารณาทิศทางการดำเนินงานใหเปนไปตามแนวนโยบายของ กพท. โดยในป 2562 กพท. มุงเนนการ

ดำเนินงานเชิงรุก มุงยกระดับมาตรฐานสูการบินพลเรือนย่ังยืน (Standard Toward Sustainability) 3 ดาน ไดแก 

  1. การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอนาคต: การใชอากาศยานไรคนขับ (Drone)  

การใหบริการดานการแพทยฉุกเฉินดวยเฮลิคอปเตอร (Helicopter Emergency Medical Service: HEMS) 

รวมทั้งการเตรียมความพรอมใหผูประกอบการเกี่ยวกับการรับรองสถาบันฝกอบรมดานการบิน 

  2. การกำกับดูแลดานเศรษฐกิจ: สรางความเขาใจใหกับผูประกอบการสายการบิน เกี ่ยวกับ

บทบาทหนาที่ และอำนาจของ CAAT ในการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

  3. การเสริมสรางความเขมแข็งใหผู ประกอบการ: การตรวจรับรองมาตรฐานผู ประกอบการ 

การซอมบำรุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน การสงเสริมกิจการการซอมบำรุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน ฯลฯ 

  ทิศทางการดำเนินงานของ กพท. จะสงผลตอการดำเนินงานของ ทอท. ดานมาตรฐานที่ตองมี 

การพัฒนาและยกระดับอยางตอเน่ือง โดยมีเปาหมายในการสรางสวัสดิภาพเดินทางใหแกผูใชบริการ และสนับสนุน

การดำเนินงานของสายการบินและผูประกอบการภายในทาอากาศยานเปนไปอยางสมดุล  

อยางไรก็ตาม จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการดำเนิน

นโยบายของประเทศในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ ดานการคาระหวางประเทศ ดานสาธารณสุข ตลอดจนดาน
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การกำกับดูแลการบินพลเรือนระหวางประเทศอาจมีการปรับปรุงทิศทางการดำเนินนโยบาย เพื่อสรางภูมิคุมกันและ

ความยั่งยืนในภาคสวนตางๆ ของประเทศใหสอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไปสูบริบททางสังคมและ

พฤติกรรมใหมของประชาชนและผูบริโภค 

 2.2 แนวโนมการดำเนินนโยบายภาครัฐที่เปนผลมาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  

 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้นกวางขวางทั่วโลก ทำใหหลาย

ประเทศใชมาตรการปดประเทศ/พรมแดน, มาตรการเฝาระวังที่มีความเขมขนเพิ่มขึ้นตามระดับความรุนแรงของ

การแพรระบาด ทำใหเกิดความกังวลของผูเดินทางตอสถานการณ สงกระทบผลตอปริมาณความตองการเดินทาง

ทางอากาศ เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบในระดับของประเทศไทย สถานการณการแพรระบาดที่รุนแรงในประเทศจีน 

เกาหลีใต และอิตาลี ซึ ่งเปนกลุ มประเทศของนักทองเที ่ยวหลักที ่นิยมเดินทางมายังประเทศไทย รวมถึง 

การประกาศใชมาตรการหามอากาศยานทำการบินเขาสูประเทศไทยเปนการชั่วคราวของ กพท. สงผลกระทบ

ตอเนื่องมายังอุตสาหกรรมการบิน อยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อประเทศไทยมีภาคการทองเที่ยว 

เปนปจจัยขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจ ทำใหเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบตอเนื่องเชนเดียวกัน 

  2.2.1 ทิศทางการดำเนินนโยบายดานการทองเท่ียวของประเทศไทย 

การขนสงทางอากาศมีบทบาทสนับสนุนภาคธุรกิจบริการ โดยเฉพาะภาคการทองเท่ียว เม่ือ

พิจารณาถึงเปาหมายการพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตรชาติพบวา เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติประเด็นการทองเท่ียว37 มุงเพิ่มสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

ดานการทองเที่ยวจากรอยละ 22 เปนรอยละ 30 ของ GDP รวมทั้งประเทศภายในป พ.ศ.2580  แสดงใหเห็นวา 

เศรษฐกิจมีการพึ่งพาภาคการทองเที่ยวสูงมาก ในขณะที่นักทองเที่ยวจีนมีสัดสวนสูงสุดของจำนวนนักทองเที่ยว

ทั้งหมด ทำใหผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอประเทศคอนขางมาก 

โดยประเด็นสำคัญที ่ภาครัฐอาจพิจารณาเพื่อสรางการเติบโตของเศรษฐกิจที่ยั ่งยืน ไดแก การประเมินระดับ 

การพึ่งพาตลาดจีนวามากเกินไปหรือไม รวมทั้งการปรับสมดุลภาคการทองเที่ยวเชิงความหลากหลายของสัญชาติ

นักทองเท่ียว การฟนฟูแหลงทองเท่ียวและกระจายแหลงทองเที่ยวออกไปสูเมืองรองอื่นๆ เปนตน 

ททท. ดำเนินมาตรการ 3 ดาน เพ่ือฟนฟูการทองเท่ียวของไทยภายหลังการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ไดแก มาตรการชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  การเตรียมความพรอมแกอุตสาหกรรมทองเที่ยวเมื่อสถานการณกลับมาเปนปกติ 

และการสงเสริมภาคทองเที่ยวเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการฟนฟูเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ ททท. ไดรวมมือกับ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรฐานใหมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

เพื่อสรางความมั่นใจใหนักทองเที่ยวใหกลับมาทองเที่ยวไทยอีกครั้งดวยการรับรองดวยตราสัญลักษณ “Amazing 

 
37 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการทองเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
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Thailand Safety and Health Administration” (ตราสัญลักษณ SHA) ทั ้งนี ้ ททท. มีการเตรียมความพรอม 

เพื่อปรับกลยุทธการดำเนินงานรองรับพฤติกรรมการทองเท่ียวรูปแบบใหมท่ีจะเนนการเดินทางเปนกลุมเล็กๆ ขับรถ

เที่ยวมากขึ้นสำหรับนักทองเที่ยวภายในประเทศ สวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศอาจเห็นนักทองเที่ยวแบบใหม

คือ “Fit to Traveling” (FTT) หรือตองมี Health Digital Passport เพื่อแสดงวามีความพรอมดานสุขภาพและ

สามารถเดินทางได 

 แนวโนมการดำเนินกลยุทธกระตุนการทองเที่ยวของ ททท. ภายหลังการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบงตามกลุมนักทองเท่ียวออกเปน 2 กลุมใหญ กลาวคือ นักทองเที่ยวภายในประเทศ 

จะเนนการทำตลาดระยะสั้น เพื่อกระตุนเพิ่มความถี่ในการเดินทางภายในประเทศของคนไทย และใชแนวคิด 

การทองเที่ยวแบบ CSR เปนจุดขาย เชน กิจกรรมทองเที่ยวตอบแทนบุคลากรทางการแพทย เปนตน ในขณะท่ี

นักทองเท่ียวตางประเทศ จำเปนตองพิจารณาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตางชาติอยางใกลชิดกอน จึงจะใชกลยุทธ

การรักษาฐานลูกคาเดิมในกลุมนักทองเที ่ยวระยะไกล เชน ยุโรป และอเมริกา โดยใชแนวคิดการทองเที่ยว 

เชิงสุขภาพ, กีฬา และเชิงนิเวศน และจะเนนการตลาดเชิงรุกกลุม Lifestyle of Health ที่มีกำลังซื ้อและยินดี 

จายเพิ่ม เพื่อความมั่นใจในการเดินทาง สำหรับนักทองเที่ยวตางประเทศจากภูมิภาคเอเชีย จะมุงดึงนักทองเที่ยว 

เชิงปริมาณอยางมีคุณภาพ (Go Mass-Q) ซ่ึงจะสามารถทำการตลาดไดงายกวา เนื่องจากระยะเวลาการเดินทางใกล

กวากลุมนักทองเท่ียวจากยุโรปและอเมริกา เชน กลุมนักทองเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน 

2.2.2 ทิศทางการกำกับดูแลการบินพลเรือนของประเทศไทย 

 ผลกระทบของการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 ทำใหแนวโนม 

การเดินทางทางอากาศเปลี่ยนแปลงไป ถึงแมวามาตรการปดพรมแดนหรือมาตรการจำกัดการเดินทางจะถูกยกเลิก

ไป ความมั่นใจของผูโดยสารตอการเดินทางทางอากาศมีความสำคัญตอการฟนฟูอุตสาหกรรมการบินของประเทศ 

ดังนั้น การกำกับดูแลการบินพลเรือนของประเทศจะมุ งใหความสำคัญกับการสรางความมั่นใจในสวัสดิภาพ 

ดานสุขอนามัยของผูโดยสารตลอดการเดินทาง กลาวคือ การเดินทางทางอากาศอาจจำเปนตองกำหนดมาตรการ

และระบบดานสุขอนามัยและความปลอดภัยใหม และตองสรางความมั่นใจใหแกผูโดยสารวา จะสามารถเดินทางสู

จ ุดหมายปลายทางไดโดยไมติดขอจำกัดเกี ่ยวกับการควบคุมโรคติดตอของประเทศหรือพื ้นที ่นั ้นๆ และใน

ขณะเดียวกันตองปกปองอาชีวอนามัยของพนักงานผูปฏิบัติหนาที่ใหบริการไปในคราวเดียวกันดวย ปจจุบัน ICAO 

ไดออกคูมือ38 สำหรับใชเปนแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงของความปลอดภัยในการบิน ซึ่งใหหนวยงานกำกับ

ดานการบินพลเรือนของแตละประเทศนำไปใชกำกับและออกมาตรการตามความเหมาะสมของแตละประเทศดวย 

 
38 Doc 10144, ICAO Handbook for CAAs on the Management of Aviation Safety Risks related to COVID-19, 

https://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Doc10144/Doc%2010144.pdf 
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  ปจจุบัน กพท. กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับผู ใหบริการเดินอากาศ ลูกเรือ และ 

ทาอากาศยานในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 39 ซึ ่งบังคับใชกับทั้งเที่ยวบินระหวาง

ประเทศและภายในประเทศ นอกจากมาตรการหามทำการบินเขาประเทศชั่วคราวแลว ยังไดกำหนดใหมีการปฏิบัติ

ตางๆ เชน 

   - สายการบิน/ผูใหบริการเดินอากาศ:  

- ตองมีการประเมินความเสี่ยงของแตละเท่ียวบินตามปจจัย 3 ขอ ไดแก  

(1) จำนวนผูติดเชื้อที่ไดรับการยืนยันของประเทศตนทาง 

(2) Passenger Load (%) 

(3) ระยะเวลาทำการบินของเที่ยวบิน (ชั่วโมง) 

    โดยเที่ยวบินที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางและสูง ตองมีการติดตามตรวจสอบ

อุณหภูมิรางกายของผูโดยสารท้ังกอนขึ้นเครื่อง (Pre-enplaning) และระหวางทำการบิน (In-flight) ดวย ในขณะท่ี

ผูปฏิบัติงานบนเที่ยวบินตองสวมใสอุปกรณปองกัน เชน หนากาก แวนตา ถุงมือ เปนตน ตลอดเวลา 

    - ตองแบงพื้นที่ภายในหองโดยสารเปน 5 พื้นที่อยางชัดเจน โดยพิจารณาควบคู

กับประเภทของอากาศยานตามความเหมาะสม ไดแก Clean Area, Buffer Zone, Passenger Sitting Area, Area 

for Close Contact และ Quarantine Area for Ill Travelers รวมถึงแบงพื้นที่การใชหองสุขาภายในอากาศยาน

ใหชัดเจน, กำหนดแผนผังที่นั่งที่ใชสำหรับกรณีเฝาระวังและกักตัวฉุกเฉินดวย และตองจัดใหผูโดยสารนั่งหางกัน

อยางนอย 1 เมตร 

   - ทาอากาศยาน:  

    - ตองจัดสรรพื้นที ่จอดอากาศยานแยกตางหาก (Isolated Aircraft Parking 

Position) สำหรับอากาศยานที่มีผูติดเชื้อหรือผูตองสงสัยติดเชื้อ เพื่อการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของ

เชื้อโรค 

    - ตองจัดใหมีการฆาเชื้อโรคในพื้นที่ที่มีการใชบริการของผูติดเชื้อหรือตองสงสัย

วาติดเชื้อทันทีภายหลังการใชงาน 

 ถึงแมวา มาตรการดังกลาว จะประกาศใชในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 แตสถานการณปจจุบันยังจำเปนตองเฝาระวังจนกวาจะมีวัคซีนปองกันหรือสามารถควบคุมการ 

แพรระบาดไดแลว ซึ่งอาจตองใชเวลาอีก 1-2 ป ทำใหมีแนวโนมที่มาตรการตางๆ จะยังคงอยูและประกาศใชเปน

กฎหมายหรือขอบังคับอยางถาวรในอนาคตเพื่อกำกับความปลอดภัยของการบินพลเรือนระหวางประเทศ ทำให 

ผูใหบริการเดินอากาศ รวมถึง ทอท. ในฐานะผูบริหารทาอากาศยานตองกำหนดมาตรการดานความปลอดภัยและ
 

39 The Notification of the Civil Aviation Authority of Thailand on Practical Guideline for Air Operators, Crew Members and Airport 

Operators performing operations during the outbreak of Coronavirus Disease 2019,  https://www.icao.int/Security/COVID-

19/StateActions/Thailand.pdf 
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อนามัยใหเปนไปตามขอบังคับการบินพลเรือนของประเทศและของโลก ทั ้งนี ้ ในอนาคตอาจมีแนวโนมท่ี 

ทาอากาศยานจำเปนตองจัดใหมีสิ ่งอำนวยความสะดวกที่ลดการสัมผัส (Touchless Points) ซึ ่งจำเปนตองใช

เทคโนโลยีเขามาสนับสนุนการใหบริการเพิ่มมากขึ้น และการลงทุนทางเทคโนโลยีของ ทอท. อาจเพิ่มสัดสวนมาก

ขึ้นดวยเชนกัน  

   นอกจากมาตรการดานสุขอนามัยของการบินพลเรือน การดำเนินงานของสายการบิน ซึ่ง

มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศก็ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตกอยูในความเสี่ยงลมละลายจากปญหาสภาพคลอง ทำใหสายการบินหลาย

แห งได ประกาศล มละลาย เช น Flybe (UK), Trans States Airlines (US), Compass Airlines (US), Virgin 

Australia (Australia) และ Avianca (Colombia) เปนตน แมวาสายการบินหลายแหงจะเขาสูกระบวนการยื่น

ลมละลายตามกฎหมาย บางสายการบินอาจยังเปดใหบริการผูโดยสารไดในระหวางกระบวนการปรับปรุงโครงสราง

หนี้และฟนฟูกิจการที่อาจใชเวลาประมาณ 5 ป อยางไรก็ตาม อาจมีสายการบินอื่นมาใหบริการทดแทนในเสนทาง

เดิมที่เคยใหบริการโดยสารการบินที่ลมละลาย และผูโดยสารอาจไดรับผลกระทบจากราคาตั๋วโดยสารที่อาจสูงขึ้น

บาง ทำใหภาครัฐจำเปนตองพิจารณาแนวทางการกำกับการบินพลเรือน เพื่อใหมั ่นใจวาอุตสาหกรรมการบิน 

จะยังคงสามารถดำเนินการไดอยางเหมาะสมภายใตขอจำกัดที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

   สำหรับประเทศไทย บกท. ก็จำเปนตองดำเนินการฟนฟูกิจการที่ไดรับผลกระทบอยาง

หนักจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชนเดียวกัน โดย บกท. เปนสายการบินที่ใหบริการ ณ 

ทอท. ในสัดสวนคอนขางสูง ทอท. จึงตองติดตามแนวทางการบริหาร บกท. อยางใกลชิด ท้ังนี้ จากผลประกอบการ

ของ บกท. ณ สิ้นป พ.ศ.2562 มีสินทรัพยรวมประมาณ 256,665 ลานบาท หนี้สินรวมประมาณ 244,899 ลานบาท 

และรายไดรวมประมาณ 188,954 ลานบาท ขาดทุนสุทธิ 12,042 ลานบาท สวนของผูถือหุน 11,659 ลานบาท  

คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอทุน  (D/E Ratio) 21 เทา ซึ ่งเปนสัดสวนที่คอนขางสูงมาก ในขณะที่มีปญหาดาน 

สภาพคลองคอนขางรุนแรงเชนเดียวกัน กลาวคือ ณ ป พ.ศ.2562 บกท.มีหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) 

ประมาณ 84,367 ลานบาท แตมีเงินหมุนเวียนเพียงประมาณ 49,534 ลานบาท ซึ่งสงผลตอความสามารถใน 

การชำระหนี้ระยะสั้นของ บกท.ดวย ทั้งนี้ บกท. จำเปนตองปรับปรุงและฟนฟูกิจการครั้งใหญ ซ่ึงอาจสงผลกระทบ

ตออุตสาหกรรมการบินของไทยอยางมีนัยสำคัญในดานขีดความสามารถการเปนศูนยกลางทางการบินของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (Hub of ASEAN) ทำใหภาครัฐตองมีการกำหนดนโยบายสนับสนุนและการแขงขันในดาน

อื่น เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแขงขันดานการขนสงทางอากาศของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 

3. ผลการดำเนินงานของ ทอท. 
  ผลการดำเนินงาน ของ ทอท. ประจำปงบประมาณ 2562 (ต.ค.2562 - ก.ย.2563) มีดังนี ้

 3.1  ผลการดำเนินงานดานปริมาณการจราจรทางอากาศ ปงบประมาณ 2562  
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   ทอท.ใหบริการสายการบินแบบประจำรวมทั้งหมด 135 สายการบิน เปนสายการบินขนสงผูโดยสาร

ผสม  สินคาจำนวน 124 สายการบิน และขนสงสินคาอยางเดียว จำนวน 11 สายการบิน ปริมาณเที่ยวบิน ผูโดยสาร

ในป 2562 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในป 2561 คิดเปนรอยละ 2.41 และ 1.69 

ตามลำดับ ในขณะที่ปริมาณสินคาลดลงรอยละ 10.89  โดยมีสัดสวนของเที่ยวบินระหวางประเทศรอยละ 55 และ

เที่ยวบินภายในประเทศรอยละ 45 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6.44 และลดลงรอยละ 2.10 ตามลำดับ  

ดานปริมาณผูโดยสาร พบวาสัดสวนของผูโดยสารระหวางประเทศรอยละ 59 และผูโดยสารภายในประเทศรอยละ 

41 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 4.42 และลดลงรอยละ 2.05 ตามลำดับ และในดานปริมาณการขนสงสินคา 

พบวามีสัดสวนของสินคาระหวางประเทศ รอยละ 95 และสินคาภายในประเทศ รอยละ 5 ซึ่งมีปริมาณลดลงใน

อัตรารอยละ 10.29 และ 21.14 ตามลำดับ 

 3.2 ผลประกอบการดานการเงิน ปงบประมาณ 2562    

   รายไดจากผลการดำเนินงานของ ทอท. ปงบประมาณ 2562 เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,246 ลานบาท หรือ

รอยละ 3.71 เนื่องจากการเพิ่มปริมาณผูโดยสารของสายการบินตนทุนต่ำ สงผลใหรายไดเกี่ยวกับกิจการการบิน คือ 

คาบริการสนามบินและรายไดคาบริการผูโดยสารขาออกเพ่ิมขึ้นจากปกอน คิดเปนรอยละ 1.67 และ 3.45 ตามลำดับ 

ขณะที่รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 4.60 โดยมาจากรายไดสวนแบงผลประโยชน

จากกิจกรรมเชิงพาณิชยภายในทาอากาศยาน และรายไดกิจการบริการภาคพื้น และคาบริการตรวจสอบผูโดยสาร

ลวงหนา    

  ในขณะที่คาใชจายจากการดำเนินงานในป 2562 เพิ่มขึ้นจากปกอน คิดเปนรอยละ 9.29 เนื่องจาก 

การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายผลประโยชนของพนักงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.17 จากการรับรูตนทุนบริการในอดีตตาม พรบ. 

คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และคาตอบแทนการใชประโยชนที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้นรอยละ 12.43 จากการ

ปรับปรุงอัตราคาตอบแทนฯ ของ ทดม. และ ทภภ. 

 3.3 ผลการดำเนินงานดานบริการ  

  3.3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการ Airport Service Quality (ASQ) 

   ทอท.ไดใหความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยานอยาง

ตอเนื่องโดย ทสภ., ทดม., ทภก., ทชม., ทหญ. และ ทชร. ไดเขารวมโครงการจัดอันดับคุณภาพการใหบริการของ

ทาอากาศยานทั่วโลก (Airport Service Quality Program: ASQ) ซึ่งจัดโดย ACI ในป 2562 ไดผลการประเมิน 

จัดอันดับคุณภาพบริการของแตละทาอากาศยานของ ทอท. ดังตอไปนี ้

   ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพการบริการของ ทสภ.ในป 2562 ไดตั้งเปาหมายให ทสภ.

ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.64 คะแนน ซึ่งผลการประเมินในป 2562 

พบวา ทสภ.ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.32 คะแนน โดยเปนอันดับท่ี 

142 จาก จาก 356 ทาอากาศยานชั้นนำ ทั่วโลก 
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   ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพการบริการของ ทดม.ในป 2562 ไดตั้งเปาหมายให ทดม.

ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.32 คะแนน ซึ่งผลการประเมินในป 2562 

พบวา ทดม.ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 3.98 คะแนน โดยเปนอันดับท่ี 

283 จาก จาก 356 ทาอากาศยานชั้นนำทั่วโลก 

   ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพการบริการของ ทภก.ในป 2562 ไดตั้งเปาหมายให ทภก.

ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 3.83 คะแนน ซึ่งผลการประเมินในป 2562 

พบวา ทภก.ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.17 คะแนน โดยเปนอันดับท่ี 

201 จาก 356 ทาอากาศยานชั้นนำท่ัวโลก 

   ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพการบริการของ ทชม.ในป 2562 ไดตั้งเปาหมายให ทชม.

ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.52 คะแนน ซึ่งผลการประเมินในป 2562 

พบวา ทชม.ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.48 คะแนน โดยเปนอันดับท่ี 

99 จาก 356 ทาอากาศยานชั้นนำทั่วโลก 

   ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพการบริการของ ทหญ.ในป 2562 ไดตั้งเปาหมายให ทหญ.

ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 3.90 คะแนน ซึ่งผลการประเมินในป 2562 

พบวา ทหญ.ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.03 คะแนน โดยเปนอันดับท่ี 

260 จาก 356 ทาอากาศยานชั้นนำท่ัวโลก 

   ผลการประเมินการจัดอันดับคุณภาพการบริการของ ทชร.ในป 2562 ไดตั้งเปาหมายให ทชร.

ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.04 คะแนน ซึ่งผลการประเมินในป 2562 

พบวา ทชร.ไดรับคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 4.20 คะแนน โดยเปนอันดับท่ี 

191 จาก 356 ทาอากาศยานชั้นนำท่ัวโลก 

   ทั ้งนี ้  ไดนำขอมูลผลการศึกษาความพึงพอใจความตองการและขอเสนอแนะของแตละ 

ทาอากาศยานมาวิเคราะหนำเครื่องมือวิเคราะห 2 เคร่ืองมือ คือ การวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางตัวชี้วัดท้ัง 

33 และ    คาคะแนนความพึงพอใจโดยรวม (Correlation Analysis) และการวิเคราะหหาตัวชี้วัดที่ผูโดยสารให

ความสำคัญผานการตอบแบบสอบถาม (Stated Importance Analysis) เพ่ือสรุปผลตัวชี้วัดที่เปนปญหา/อุปสรรค

และนำมาเปนแนวทางในการจัดทำแผนเพ่ือพัฒนาการใหบริการของทาอากาศยานไดอยางตรงจุดตอไป โดยมุงเนน

การพัฒนาตัวชี้วัดท่ีมีความสำคัญกับผูโดยสารและมีความสัมพันธกับคาคะแนนความพึงพอใจของผูโดยสารมากที่สุด

ผานการประชุมรวมกับสวนงานพัฒนาคุณภาพการบริการของทุกทาอากาศยานไดผลสรุปหัวขอที่ ทอท.ควร

ดำเนินการอยางเรงดวนเนื่องจากเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูโดยสารมากที่สุด ซึ่งทาอากาศยาน

ตองเรงดำเนินการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหคุณภาพการบริการของทาอากาศยานภายใตความรับผิดชอบของ 

ทอท. เปนไปตามมาตรฐานระดับสากลสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูใชบริการในปตอไป ดังนี้ 
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   1. ความสะดวกสบายบริเวณพื้นที่พักคอยขึ้นเครื่อง (Comfort of waiting/gate areas) พบวา

ระบบปรับอากาศไมท่ัวถึง และเกาอ้ีมีจำกัดไมเพียงพอตอจำนวนผูโดยสาร 

   2. ค ว ามสะอาดของห  อ งส ุ ข า  ( Cleanliness of washrooms/toilets) พบว  า  ร อบทำ 

ความสะอาดของแมบานไมเพียงพอ โถสุขภัณฑและพื้นหองสุขาเปยก และระบบระบายอากาศไมดี 

 

ทาอากาศยาน 

กลุมของ 

ทาอากาศยาน 

(ลานคน/ป) 

คาเปาหมายตาม 

แผนวิสาหกิจ ทอท. 

(ป2560-2564) 

ประจำป 2562 

คะแนน 

ความพึงพอใจ

โดยรวม (คะแนน) 

อันดับในกลุม

ของ 

ทาอากาศยาน 

อันดับโลกจาก 

356  

ทาอากาศยาน 

ทสภ. มากกวา 40 4.64 4.32 23/39 142 

ทดม. 25 – 40 4.32 3.98 22/28 283 

ทภก. 15 – 25 3.83 4.17 24/39 201 

ทชม. 5 – 15 4.52 4.48 25/102 99 

ทหญ. 2 – 5 3.90 4.03 64/82 260 

ทชร. 2 - 5 4.04 4.20 48/82 191 

  

   ในสวนของการใหบริการในทาอากาศยานไดมีการดำเนินการใหบริการและติดตามเฝาระวัง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เชน คิดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด 

(Thermoscan)การทำความสะอาดภายในอาคารผู โดยสาร ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสตางๆ จัดเตรียม

แอลกอฮอลเจลลางมือตามจุดใหบริการตางๆ ใหพรอมใชงานตลอดเวลา อำนวยความสะดวกผูโดยสารเที่ยวบิน

พิเศษของสายการบินตางๆ รวมทั้งจัดเวนระยะหางที่นั่งพักคอยผูโดยสารและกำหนดเครื่องหมายแสดงตำแหนง 

การยืนเขาแถว เวนระยะหาง 1 เมตร (Social Distancing) เปนตน 

  3.3.2 ระดับการใหบริการของทาอากาศยาน (Level of Service : LoS) 

   ทอท.ไดดำเนินการจัดทำฐานขอมูลระดับการใหบริการของทาอากาศยาน (Level of Service: 

LoS) และมีการจัดทำรายงานระดับการใหบริการของทาอากาศยานทั้ง 6 แหงของ ทอท. เปนประจำทุกเดือน 

พรอมทั้งรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางการแกปญหาเชิงนวัตกรรม ตลอดจนตัวอยางนวัตกรรมและแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ในการจัดการใหระดับการใหบริการอยูในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาว

สามารถใชประกอบในการวิเคราะหเพื ่อใหการบริหารจัดการและการพัฒนาทาอากาศยานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมตอตำแหนงทางยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยาน ตอไป โดยในปงบประมาณ 

2562 ไดผลการรายงานระดับการใหบริการของทาอากาศยาน (Level of Service : LoS) ของแตละทาอากาศยาน

ของ ทอท. พบวา LoS ท่ีเปน Under-Provided (สีแดง) ในปงบประมาณ 2562 ที่มีความจำเปนตองมีการปรับปรุง 
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2 ทาอากาศยาน คือ ทดม.และ ทภก. โดย ทดม.พบปญหาความแออัดจากความไมเปนระเบียบในการจอดรถใน

บริเวณ Curbside เนื่องจากขอจำกัดทางกายภาพ รวมทั้งการกระจุกตัวของผูโดยสารบริเวณกอนเขา Counter 

Check – in ซึ่งไดดำเนินการแกไขโดยการสนับสนุนใหสายการบินใชระบบ CUTE และ CUSS การจัดสรรพื้นท่ี 

Repacking และการอนุมัติเพ่ิมเวลาเปด Counter จาก 3 ชั่วโมง เปน 4 ชั่วโมง  

   สำหรับ ทภก. พบปญหาในบริเวณ Passport Control จึงไดมีการจัดทำมาตรฐานการใหบริการ 

(Service Level Agreement : SLA) โดยการขอความรวมมือ ตม.ในการวางกำลังพลใหเหมาะสมกับปริมาณ

ผูโดยสารในแตละชวงเวลามากขึ้น และการทดลองใชงานระบบเทคโนโลยี Biometrics                         

   3.3.3 ผลการศึกษาโครงการเขาถึงความตองการจากลูกคา              

 ทอท.ไดใหความสำคัญกับโครงการเขาถึงความตองการจากลูกคาประจำป 2562 ซึ่งนอกจากจะ

ศึกษาความตองการ/ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ไมพอใจ ความภักดีของกลุมลูกคาผูโดยสารแลว ยังให

ความสำคัญกับกลุมลูกคาสายการบิน และกลุมลูกคาผูประกอบการท่ีใชบริการ ณ ทาอากาศยานในความรับผิดชอบ

ของ ทอท โดยจะนำเสนอขอเสนอแนะในการบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกคาในระยะยาวทั ้งในดาน 

การบริหารจัดการบุคคลากรของ ทอท. การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) แกผูประกอบการและ 

นักลงทุนใหม ความรวมมือทางธุรกิจระหวางผู ประกอบการของ ทอท. และผู ประกอบการภายนอก โดย 

ผลการศึกษาพบวาปญหาที่กลุมลูกคาผูประกอบการอยากใหแกไข/ปรับปรุงอยางเรงดวน ไดแก อัตราคาเชา และ

คาธรรมเนียม การสงเสริมการตลาด และการสงเสริมการตลาด ตามลำดับ และปญหาที่กลุมลูกคาสายการบิน 

อยากใหแกไข/ปรับปรุงอยางเรงดวน สภาพแวดลอมทาอากาศยาน  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการของ ทอท. และ 

การสงเสริมการตลาดตามลำดับ ทั้งนี้ ผลการศึกษาจะนำไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อใหลูกคาเหลานั้น เกิดความ 

พึงพอใจในระยะยาว นำไปสูความภักดีในปตอไป 

  

 3.4 ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2564) ประจำปงบประมาณ 2562 

   วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกใหสามารถ

รักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด เปาหมายประจำ 

ปงบประมาณ 2562 

ผลการดำเนินงาน 

ปงบประมาณ 2562 

คะแนนประเมินผลดานคุณภาพ  

การใหบริการของทาอากาศยาน 

ทอท. ในภาพรวม 

 

ทสภ. 4.49 4.32 (ก.ค. - ก.ย.62) 

ทดม. 4.20 4.01 (ก.ค. - ก.ย.62) 

ทภก. 3.80 4.14 (ก.ค. - ก.ย.62) 

ทชม. 4.52 4.47 (ก.ค. - ก.ย.62) 

ทหญ. 3.88 3.99 (ก.ค. - ก.ย.62) 

ทชร. 4.02 4.20 (ก.ค. - ก.ย.62) 
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หมายเหตุ การประมวลผลคะแนนของ ทสภ., ทดม. และ ทชม. ประมวลผลเปนปปฏิทินตามหลักการการจัดอันดับคุณภาพ 

การบริการทาอากาศยาน (Airport Service Quality : ASQ) 

  วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงาน 

ทาอากาศยาน ใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security)  

ทาอากาศยาน 

 
ตัวชี้วัด เปาหมายประจำ 

ปงบประมาณ 2562 

ผลการดำเนินงาน 

ปงบประมาณ 2562 

Safety 

รอยละของความสำเร็จของการดำเนินงาน

แกไขจำนวนขอบกพรองดานความ

ปลอดภัยทีต่รวจพบลดลง 

เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ตามเกณฑ 

การประเมินโครงการ USOAP ที่มีความ

ชัดเจนในสวนท่ีเก่ียวของกับ ทอท. 

 

รอยละ 80 

 

 

รอยละ 100 

ในวันที่ 17 พ.ค.62 ICAO ไดทำการตรวจประเมิน

ขอบกพรองดานการรักษาความปลอดภัย ณ ทดม. 

โดยผลการตรวจสอบอยางไมเปนทางการปรากฎวา 

การดำเนินงานของ ทดม. เปนไปดวยความเรียบรอย 

สอดคลองกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล  

โดยมีขอบกพรองเล็กนอยสามารถปรับแกไขได  

Security 

รอยละของความสำเร็จของการดำเนินงาน

แกไขจำนวนขอบกพรองดานการรกัษา

ความปลอดภัยท่ีตรวจพบลดลงเมือ่เทียบ

กับปท่ีผานมา ตามเกณฑการประเมิน

โครงการ USAP ที่มีความชัดเจนในสวน 

ท่ีเก่ียวของกับ ทอท. 

 

รอยละ 80 

 

 

รอยละ 100 

ระหวางเดือน ต.ค.61 - ก.ย.62  ICAO ไมมี

แผนการตรวจประเมินขอบกพรองดาน 

การรักษาความปลอดภัยที่ประเทศไทย สงผลให 

กพท.ไมมีการแจงขอบกพรองที่เกี่ยวของกับ ทอท. 

 

 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ือสรางการเติบโตดานผลประกอบการทางการเงิน จากการสราง

รายไดที่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non - 

Aeronautical Revenue) 
ตัวชี้วัด เปาหมายประจำ 

ปงบประมาณ 2562 

ผลการดำเนินงาน 

ปงบประมาณ 2562 

อัตราการเติบโตของรายได 

จากการดำเนินงาน 

รอยละ 12 ตลอด

ระยะเวลาของแผน 

รอยละ 3.42 

อัตราสวนรายไดข้ันต่ำตอ            

คาใชจายจำเปน 

1.5 1.49 เทา 
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  3.5 ผลการดำเนินงานตามแผนแมบทที่สำคัญ 

  3.5.1 แผนแมบทการพัฒนาทาอากาศยานของ ทอท. 

   1) แผนแมบททาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ 2559 – 2573)  

      แนวทางการดำเนินการหลัก : ทสภ. มีระยะการพัฒนาแบงออกเปน 5 ระยะ ปจจุบันอยูใน

ระหวางการดำเนินการระยะที่ 2 ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในปพ.ศ. 2563 โดยจะดำเนินการพัฒนาระยะที่ 3 คูขนาน

ไปดวย เพื่อให ทสภ.สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดถึงป พ.ศ. 2568 การพัฒนาระยะที่ 4 สามารถ

รองรับปริมาณการจราจรไดจนถึงป พ.ศ. 2573 และการพัฒนาระยะที่ 5 จะเพิ่มศักยภาพทางวิ่งทั้งหมด 4 ทางวิ่ง 

และกอสรางอาคารผูโดยสารดานทิศใต (South Terminal) เมื่อ ทสภ.พัฒนาถึงระยะที่ 5 แลวจะทำให ทสภ.มี   

ขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารไดไมนอยกวา 150 ลานคนตอป ทั้งนี้ในกรณีที่มีความจำเปนจะตองขยาย

ขีดความสามารถเพิ่มเติม ทสภ.ก็สามารถนำโครงการสวนตอขยายอาคารผูโดยสาร (East & West Expansion)    

ที่อยูในระยะ Extra Phase มาดำเนินการกอสรางตอไป 

  2) แผนแมบททาอากาศยานดอนเมือง (ปงบประมาณ 2561 - 2567)    

    แนวทางการดำเนินการหลัก : การดำเนินการพัฒนา ทดม.ระยะที ่ 3 เปนการพัฒนาเต็ม          

ขีดความสามารถของพื้นที่ ทดม.เพื่อใหสามารถรองรับผูโดยสารได 40 ลานคนตอป โดยดำเนินการรื้ออาคาร

ผูโดยสารภายในประเทศเดิม และกอสรางอาคารผูโดยสารอาคาร 3 เพ่ือใหสามารถรองรับผูโดยสารระหวางประเทศ

ได 18 ลานคนตอป ปรับปรุงอาคารผูโดยสารอาคาร 1 เพื่อการรองรับผูโดยสารภายในประเทศ โดยการปรับปรุง

อาคารผูโดยสาร อาคาร 1 เปนการปรับปรุงเพื่อฟนฟูสภาพอาคารใหอยูในสภาพใหมและยกระดับการใหบริการ

ผูโดยสาร เมื่อแลวเสร็จอาคารผูโดยสารภายในประเทศจะสามารถรองรับผูโดยสารภายในประเทศได 22 ลานคนตอป 

  3) แผนแมบททาอากาศยานภูเก็ต (ปงบประมาณ 2562 - 2565) 

   แนวทางการดำเนินการหลัก : การดำเนินการพัฒนา ทภก.ระยะที ่ 2 เปนการพัฒนาเต็ม           

ขีดความสามารถของพ้ืนท่ี ทภก.เพ่ือใหสามารถรองรับผูโดยสารได 18 ลานคนตอป มุงเนนแกไขปญหาความคับคั่ง 

และขยายขีดความสามารถของ ทภก. ใหสามารถรองรับผูโดยสารที่ 18 ลานคนตอป และจำนวนเที่ยวบินได 25 

เที่ยวบินตอชั่วโมง    

  4) ทาอากาศยานเชียงใหม (ปงบประมาณ 2561 - 2568)       

    แนวทางการดำเนินการหลัก : การดำเนินการพัฒนา ทชม. แบงออกเปน งานเรงดวนระยะสั้น  

มุงเนนรักษาระดับการใหบริการ บรรเทาความแออัด ซึ่งจะดำเนินการพรอมกันกับโครงการพัฒนา ทชม. ระยะท่ี 1 

ในระหวางป 2561 - 2565 ซ่ึงมีเปาหมายที่จะรองรับผูโดยสารได 16.5 ลานคน และโครงการพัฒนา ทชม.ระยะท่ี 2 

ดำเนินการระหวางป 2564 - 2568 มีเปาหมายที่จะรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศในป 2574 ที่ 20 ลานคน

ตอป 31 เที่ยวบินตอชั่วโมง ประกอบดวย งานกอสรางหลุมจอดอากาศยาน 7 หลุมจอดดานทิศใต งานปรับปรุง
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อาคารผู โดยสารระหวางประเทศรองรับผู โดยสารประมาณ 8 ลานคนตอป งานปรับปรุงอาคารผู โดยสาร

ภายในประเทศ รองรับผูโดยสารประมาณ 12 ลานคนตอป                               

  5) ทาอากาศยานหาดใหญ (ปงบประมาณ 2564  - 2568)   

    แนวทางการดำเนินการหลัก : การดำเนินการพัฒนา ทหญ. แบงออกเปน งานเรงดวนระยะสั้น 

มุงเนนรักษาระดับการใหบริการ บรรเทาความแออัด จากนั้นจึงเริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนา ทหญ.ระยะที่ 1 ใน

ระหวางป พ.ศ.2564 - 2568 ซึ่งมีเปาหมายที่จะรองรับผูโดยสารในปพ.ศ.2581 ท่ี 10.5 ลานคนตอป 

  6) ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย (ปงบประมาณ 2567 - 2576) 

   แนวทางการดำเนินการหลัก : การดำเนินการพัฒนา ทชร. แบงออกเปน งานเรงดวนระยะสั้น (ซึ่ง

อยูในระหวางดำเนินการ) มุงเนนรักษาระดับการใหบริการ บรรเทาความแออัด จากนั้นจึงเริ่มดำเนินงานโครงการ

พัฒนา ทชร.ระยะที่ 1 ในระหวางป พ.ศ. 2567 - 2571 ซึ่งมีเปาหมายที่จะรองรับผูโดยสารในป พ.ศ. 2576 ท่ี  

4.8 ลานคนตอป และโครงการพัฒนา ทชร.ระยะที่ 2 ในระหวางปพ.ศ. 2572 - 2576 ซึ่งมีเปาหมายที่จะรองรับ

ผูโดยสารในป พ.ศ.2579 ท่ี 5.2 ลานคนตอป                                                                     

  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลตอโครงการพัฒนา ทสภ.

ระยะที่ 2 ที่กำลังดำเนินการกอสรางอยูนั้น ทำใหจำนวนแรงงานลดลงไมสามารถนำเขาวัสดุ/อุปกรณท่ีผลิตจาก

ต  า ง ป ร ะ เ ทศ  เ ช  น  ICS, Belt Conveyor, EBS, HLC System, Carry on baggage scan, Software Airport 

Management System (AMS), PAS, CCTV ฯลฯ เขามาใชงานในโครงการได รวมทั้งผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ

ไมสามารถเดินทางมาใหคำปรึกษา ดำเนินการติดตั้งและรวมทดสอบการทำงานรวมกันของระบบอุปกรณตางๆ ได

ในประเทศไทย  

             นอกจากนี้จากการหยุดงานของแรงงาน/ผูเชี ่ยวชาญ/พนักงานที่เกี ่ยวของของโรงงานผูผลิตใน

ตางประเทศ สงผลใหไมสามารถผลิตและนำเขาขบวนรถ APM มาประเทศไทยไดตามกำหนดเดิม (ขบวนแรก พ.ค.

63 ขบวนที่ 2 มิ.ย.63 ขบวนที่ 3, 4 ก.ค.63 ขบวนที่ 5, 6 ส.ค.63) รวมทั้งโรงงานผลิตขบวนรถ APM ในประเทศ

ออสเตรียไมสามารถนำเขาวัสดุ/อุปกรณประกอบที่ตองนำมาจากในแตละประเทศ มาใชในกระบวนการผลิตได 

    อยางไรก็ตาม ยังไมมีการปรับแนวทางการดำเนินงานของแผนแมบท โดยจะเรงรัดการดำเนินการ

ตามขอมูลการพยากรณผูโดยสารและเที่ยวบินตอไป  

  ทั้งนี้ ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอโครงการ

พัฒนาทาอากาศยานของทาอากาศยานตางชาติ พบวาทาอากาศยานโดยสวนใหญ ไดมีการชะลอโครงการเนื่องจาก

ตางมีนโยบายลดคาใชจายตางๆ เชน ทาอากาศยานมิวนิค (Munich Airport) เปนตน 

  3.5.2 แผนแมบททางธุรกิจ (Master Business Plan) (ปงบประมาณ 2560 - 2564) 

   เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีแพรระบาดอยางตอเนื่อง 

ซึ่งทำใหปริมาณจราจรทางอากาศลดลงกวารอยละ 50 โดยคาดวาปริมาณการจราจรจะกลับมามีปริมาณปกติท่ี
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ระดับเดิมของป 2562 ในเดือนตุลาคม 2564 นั้นสงผลกระทบตอตัวชี้วัด/เปาหมายของแผนแมบทฯ การเติบโตดาน

ผลประกอบการทางการเงินจากการสรางรายไดที่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายไดท่ี

ไมเกี ่ยวกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue) เปนอยางมากในปงบประมาณ 2563 รวมท้ัง 

การดำเนินการแผนปฏิบัติการตางๆ เนื่องจากขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่ีใหสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ 

หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงตอการแพรระบาด

ของโรคฯ โดยไมจำเปน ซึ่งสงผลกระทบกับการจัดโครงการสัมมนาฯ โดยตรง ทำใหตองชะลอแผนปฏิบัติการ 

บางแผนออกไปกอน 

  ทั้งนี้ ทำใหตองมีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการ และสายการบินเพื่อบรรเทาผลกระทบของ

ผูประกอบการและสายการบินจากการลดลงของเที่ยวบินและผูโดยสาร และสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้

   1. มาตรการชวยเหลือผูประกอบการและสายการบินเกี่ยวกับคาเชาพื้นที่ คาบริการการใช

บริการในอาคารและคาผลประโยชนตอบแทนคงที่รายเดือน   

   2. มาตรการช วยเหล ือสายการบินในการเร ียกเก ็บคาธรรมเนียมตามกฎหมายว าด วย               

การเดินอากาศ 

   3. ใหสิทธิ์เลื่อนการชำระคาเชาพื้นที่ คาบริการการใชบริการในอาคาร คาบริการสนามบิน 

(Landing and Parking Charges) และค  า เคร ื ่ องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) ให กั บ

ผูประกอบการและสายการบินที่รองขอ 

   4. ขยายระยะเวลาการชำระคาผลประโยชนตอบแทนในการประกอบกิจการของผูประกอบการ 

   5.  ปรับอัตราคาผลประโยชนตอบแทนคงที่และอัตราคาผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ำจาก   

การประกอบกิจกรรม เชิงพาณิชย ณ ทาอากาศยานที่อยูในความรับผิดชอบของ ทอท. ภายหลังสิ้นสุดมาตรการ

ชวยเหลือผูประกอบการ 

   อยางไรก็ตาม มาตราการดังกลาวไมสามารถทำใหการเติบโตดานผลประกอบการทางการเงิน 

จากการสรางรายไดที่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน 

(Non - Aeronautical Revenue) ในปงบประมาณ 2563 เพิ่มขึ้น แตจะสงผลใหผูประกอบการ และสายการบิน

อยูรอดภายใตสถานการณนี้ และยังคงสามารถสรางรายไดให ทอท. ภายใตสถานการณปกติในปตอไปไดอยาง

ยั่งยืน 

  3.5.3 แผนแมบทการบริหารลูกคาสัมพันธของ ทอท. (CRM Master Plan) ปงบประมาณ 2557 - 2562 

    แนวทางการดำเนินงานหลักหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท่ีรองรับแผนแมบท : 

   1. กลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองความตองการของลูกคาเหนือความคาดหมายมุงเนน

ศึกษาพฤติกรรม ความตองการ/คาดหวังของลูกคา สิ ่งที่ลูกคาไมพึงประสงค ตองเรียนรูลูกคาในระดับลึกซ้ึง 



 
 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  59 

 

จนสามารถจำแนกลูกคา (Customer Segmentation) โดยอาศัยฐานขอมูลลูกคาที่สรางขึ้นอยางเปนระบบ ซึ่งควร

มีการจัดทำแผนงานดานฐานขอมูลลูกคา เพื่อใหทั้งองคกรมีขอมูลลูกคาที่เปนเอกภาพและเสถียร ประโยชนของ

แผนจะทำใหสวนงานตางๆ เห็นขอมูลลูกคาเดียวกัน และนำมาเปนเกณฑการจำแนกกลุมลูกคา  

  2. กลยุทธยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินการขององคกรใหทัดเทียมกับอุตสาหกรรมคูเทียบ 

มุงเนนการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานดานลูกคาสัมพันธใหมีการบูรณาการกันทั้งองคกร การจัดทำแผนงาน 

ใหสอดคลองกับกลยุทธนี ้ เชน แผนงานปรับปรุงชองทางในการติดตอประสานงานกับลูกคา แผนงานจัดการ 

กับขอรองเรียนอยางยั่งยืนเพื่อไมใหเกิดซ้ำในอนาคต เปนตน 

  3. กลยุทธสรางแรงจูงใจและเชื่อมความสัมพันธกับลูกคาอยางยั่งยืน มุงเนนการสรางความสัมพันธ

อันดีกับลูกคา โดยเฉพาะการสรางความสัมพันธกับลูกคาชั้นดีที่มีอยู 20% จากทั้งหมดที่สรางยอดขายใหบริษัท 

80% ตามกฎพาเรโต 80:20 สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดรวมกับลูกคาหรือรวมกันเปนพันธมิตรทาง

ธุรกิจในดานตางๆ  

  4. กลยุทธสงเสริมบทบาทองคกรใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอลูกคา มุงเนนการสรางความรู ความเขาใจ

ในเรื่องการบริหารลูกคาสัมพันธใหแกพนักงานทุกระดับ รวมถึงสงเสริมใหเกิดการประชาสัมพันธบทบาทใหองคกร 

โดยอาจจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแยกหลักสูตรตามระดับชั้นของผูเขารวมสัมมนาระเบียบปฏิบัติหรือมาตรฐานใน

การปฏิสัมพันธตอลูกคา เพื่อใหเกิดเปนเอกลักษณองคกรและภาพลักษณที่ดีในการใหบริการ การจัดการประชุม

ประจำปกับกลุมผู ประกอบการเพื ่อชี ้แจงผลประกอบการจากการทำการตลาดรวมกันการวางแผนการใชสื่อ

ประชาสัมพันธตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี และสรางความเขาใจในเรื่องลูกคาสัมพันธแก

เจาหนาที่ การปฏิสัมพันธตอลูกคาที่เปนมาตรฐาน การประชาสัมพันธองคกรไปในทิศทางที่เปนประโยชนในการ

บริหารลูกคาสัมพันธ  

  ทั ้งนี ้ ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 มีมาตรการลดการ 

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเวนระยะหางทางสังคม Social Distancing โครงการสราง

ความสัมพันธกับลูกคาตางๆ ตอง ชะลอไปกอน จนกวาสถานการณจะปกติ 

   3 . 5 . 4 แผนแม บทด  านก ิ จการระหว  า งประ เทศของ  ทอท .  (AOT International Business 

Development Master Plan) ปงบประมาณ 2561 - 2567 

   แนวทางการดำเนินงานหลักหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท่ีรองรับแผนแมบท : 

  1) แผนเตรียมความพรอมในการดำเนินธุรกิจระหวางประเทศ ปงบประมาณ 2561 - 2562 

  2) แผนดานการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุกของธุรกิจระหวางประเทศ ปงบประมาณ 2563 

  ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 ส งผลให                 

การประชาสัมพันธติดตอลูกคาเพื่อนำเสนอหลักสูตร และการจัดงานประชาสัมพันธหลักสูตร รวมถึงการเขารวม 
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การประชุมนานาชาติ ตองชะลอไปกอนทั้งนี้เมื่อสถานการณดีขึ ้นจะดำเนินการประชาสัมพันธตอไป หรืออาจมี    

การประชาสัมพันธทาง E-mail ตอไป 

  3.5.5 แผนแมบทดานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ปงบประมาณ 2562 - 2564 

       กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงประจำปงบประมาณ 2563 เพื่อ

สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแมบทฯ ดังนี้ 

   1. การกำหนดกระบวนการในการสรางวัฒนธรรมองคกรดานบริหารความเสี่ยงท่ีมุงตอบสนองและ

สงเสริมคานิยมองคกร 

   2. การพัฒนาและสรางพฤติกรรมในการสรางวัฒนธรรมองคกรดานความเสี่ยงที่มุ งตอบสนอง

คานิยมองคกร ครอบคลุมทั้งคณะกรรมการ รส. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผูบริหาร และพนักงาน 

   3. การสำรวจทัศนคติ/พฤติกรรมของพนักงานในเรื่องการสงเสริมพฤติกรรมในการสรางวัฒนธรรม

องคกรดานความเสี่ยงที่มุ งตอบสนองคานิยมองคกร และสามารถสรุปผลการสำรวจเสนอผูบริหารในสายงานท่ี

เกี่ยวของ โดยมีแผนงานในการปรับปรุงขอสังเกตท่ีไดจากการสำรวจ 

   4. รัฐวิสาหกิจมีการกำหนด/ระบุขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการกำหนดยุทธศาสตรและกลยุทธ

ขององคกร รวมถึงแหลงที่มาของขอมูลและกระบวนการที่ใหไดมาซึ่งยุทธศาสตรขององคกร โดยเฉพาะหากการ

กำหนดยุทธศาสตรและกลยุทธไดใชเครื ่องมือในการวิเคราะห เชน Strategy Mapping ตองสามารถแสดงถึง

แนวคิดและกระบวนการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

   5. การระบุเหตุการณที่เปนโอกาสของธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธกับการระบุโอกาส (Opportunity) 

ใน SWOT ขององคกร และไดมีการวิเคราะหถึงปจจัยเสี่ยงของเหตุการณดังกลาว และนำมาเขากระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยง จนสามารถทำใหระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงดังกลาวลดลง ดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอม  

ทั้งภายในและภายนอกธุรกิจอีกครั้ง หลังจากที่ไดมีการบริหารความเสี่ยงแลว รวมถึงเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

เพื่ออนุมัติ  

   6. การกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่สงผลในการสรางความมั่นใจถึงการเปน 

องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และไดดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงดังกลาวครบถวน 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่สงผลในการสรางความมั่นใจถึงการเปนองคกรแหงการเรียนรู  (Learning 

Organization) ลดลงไดตามเปาหมายที่กำหนด  

   7. กระบวนการในการถายทอดความเสี่ยงระดับองคกรใหกับสายงานที่รับผิดชอบ และมีการระบุ 

ความเสี่ยงในระดับสายงานที่รองรับความเสี่ยงองคกรและยุทธศาสตรองคกร และแผนงานของสายงาน นอกจากนี้ 

กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจมีบริษัทลูกตองมีการกำหนดความเสี่ยงองคกรที่ครอบคลุม  

   8. การประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสำคัญ 
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  3.5.6 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ทอท. ปงบประมาณ 2563 – 2565 

      แนวทางการดำเนินงานหลักหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท่ีรองรับแผนแมบท : 

   1. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือยกระดับการใหบริการ โดยนำเสนอ

บริการและขอมูลขาวสารตาง ๆ ผาน Smart Device อำนวยความสะดวกแกผูใชงานดวยบริการแบบ Self Service  

   2. นำเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยมาประยุกตใชเพ่ือยกระดับขีดความสามารถดานความปลอดภัย 

และการรักษาความปลอดภัยทาอากาศยาน เชน การประยุกตใชเทคโนโลยี Biometrics สำหรับผานเขา-ออกพ้ืนท่ี 

หวงหาม เปนตน 

   3. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหพนักงาน ทอท. สามารถเขาถึง

ขอมูลท่ีสำคัญหรือจำเปนในการทำงานไดทุกท่ีทุกเวลา 

   4. เพิ่มประสิทธิภาพงานดานการบริหารจัดการของ ทอท. ดวยการพัฒนาระบบที่เพิ ่มความ

คลองตัวในการปฏิบัติงาน ใหสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดทุกที่ทุกเวลา มีการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงขอมูลกัน

ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมถึงการแจงเตือนใหดำเนินการตาง ๆ 

   5. นำเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลข้ันสูงมาวิเคราะหขอมูลธุรกิจในการตัดสินใจและวางแผน 

การดำเนินงานของ ทอท. 

   6. พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับพนักงาน ทอท.และนำมาตรฐานสากลในการบริหาร

จัดการองคกรดิจิทัล มาประยุกตใช เพ่ือสรางธรรมาภิบาลดานดิจิทัล (Digital Governance) 

   7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนเพิ่ม

ขีดความสามารถดานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อรองรับการใหบริการและการรักษาความปลอดภัยดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัลสมัยใหม 

   จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลของ ทอท. เนื่องจากยุทธศาสตรของแผนแมบทฯนี้ ไดมุงเนนการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื ่อสารของ ทอท.เพื ่อปรับปรุงและเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ ใหเปน Digital 

Organization และ Digital Airport อีกทั้งมีทั้งมีการจัดทำระบบรองรับการทำงานจากท่ีบาน (Work from Home 

: WFH) อยูแลว ซึ่งสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะเนนการใช

ดิจิตอลมาใชในการดำเนินงานเปนหลัก โดยปจจุบันทาอากาศยานสวนใหญใชการทำงาน WFH เชน ทาอากาศยาน

มิวนิค (Munich Airport) เปนตน  

   ในสวนของระบบจัดการดานผูโดยสารและสัมภาระ (Common Use Terminal Equipment : 

CUTE) ไดมีการปรับสัญญาการเชาระบบจากคิดเหมาจายเปนรายเดือนเปนจายตามจำนวนผูโดยสาร เนื่องจาก

ผูโดยสารในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้นลดลงไปอยางมาก 

  3.5.7 แผนแมบทดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2560 - 2564  
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    แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. ในปจจุบัน ไดแก คานิยมหลักของ ทอท. 

(AOT Core Value) การจัดการความรู (Knowledge Management) แผนสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) 

แบรนดองคกร(Organization Brand) ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) พัฒนาระบบ

สมรรถนะ (Competency Development) สมรรถนะตามบทบาทหนาที ่ (Function Competency) พัฒนา 

ขีดความสามารถของพนักงาน (HR Competency) เปนตน 

   แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. ในอนาคต ไดแก องคกรแหงความสุข 

(Happy Workplace) ปลูกฝงคานิยมหลักของ ทอท. (Cultivate AOT Core Values) การพัฒนาภาวะผู นำ 

(Leadership Development) บริหารทรัพยากรบุคคลขามสายงาน (HR Cross Function) ระบบงานบริหาร

ทร ัพยากรบ ุคคลแบบบูรณาการ ( Integrated HR Work System) บร ิการทร ัพยากรบ ุคคล (HR Service)  

การจัดการสมรรถนะแบบบูรณาการ (Integrated Competency Management) บริหารทรัพยากรบุคคลท่ี 

ทำหน าท ี ่บร ิหารธ ุรก ิจและบ ุคคลควบคู ก ัน (HR As Business Partner) การบร ิหารผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน 

(Performance Management) การสื่อสารทรัพยากรบุคคลแบบไรพรมแดน (Boundless HR Communication)  

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารดานทรัพยากรบุคคล (Enhance HR Communication) เพิ่มสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 

(Enhance HR Competency) เพ่ิมความผูกพันของพนักงาน (Enhance Employee Engagement) เปนตน  

   ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 มีมาตรการลดการ 

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเวนระยะหางทางสังคม Social Distancing ทำใหโครงการ

อบรมบางโครงการตองชะลอไปกอน โดยสถานการณนี้เปนจุดเปลี่ยนสำคัญสูการเปลี่ยนแปลงสูโลกดิจิทัล เชน  

การที่พนักงานเปลี่ยนเปนการปฏิบัติงานจากที่บานแทนการเขาทำงานที่ตึกสำนักงาน (Work from home) เพ่ือลด

ความแออัดและลดโอกาสในการแพรเชื ้อในที่ทำงานและที่สาธารณะ โดยใชระบบการประชุมทางไกลโดยใช

เครื่องมือดิจิตอล การปรับตัวใหธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นตองอาศัยการใชเทคโนโลยีตางๆ ไมวาจะเปน

เทคโนโลยีในการสื่อสาร เทคโนโลยี Cloud, Big Data, Robotics, Machine Learning, AI และอื่นๆ เขามาชวย 

ในการทำธุรกิจ ท้ังนี้ในสวนของการอบรมไดปรับใชระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส e-Learning (Electronic 

learning) มาทดแทนในบางโครงการ  

  ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของทาอากาศยานตางชาติ พบวาทาอากาศยานไดมีการชะลอโครงการอบรม ตาง ๆ รวมท้ัง

ลดเงินเดือนพนักงาน ปฏิบัติงานจากที่บานแทนการเขาทำงานที่ตึกสำนักงาน (Work from home) ใชระบบ 

การประชุมทางไกลโดยใชเครื่องมือดิจิตอลเขาชวย เนื่องจากตางมีนโยบายลดคาใชจายตางๆ เชน ทาอากาศยาน

มิวนิค (Munich Airport) เปนตน 

   3.5.8 แผนแมบทดานสิ่งแวดลอมของ ทอท.  

      แนวทางการดำเนินงานหลักหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท่ีรองรับแผนแมบท : 
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  1. พัฒนาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอมใหเปนท่ียอมรับระดับประเทศ 

  2. พัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของทาอากาศยาน

ใหเปนที่ยอมรับระดับสากล    

  3. เพ่ิมศักยภาพและความสามารถบุคลากรในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

  4. การจัดการสิ่งแวดลอมของทาอากาศยานไดรับการยอมรับและสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสีย  

  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมมีผลกระทบตอแผนแมบทดาน

สิ่งแวดลอมของ ทอท. 

  3.5.9 แผนแมบทดานการพัฒนาท่ียั่งยืนของ ทอท. ปงบประมาณ 2563 - 2564 

      แนวทางการดำเนินงานหลักหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท่ีรองรับแผนแมบท : 

  1. ศึกษาและทบทวนแนวคิดและหลักการดานความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ที่ไดรับการยอมรับ  

  2. ศึกษาและทบทวนวิธีการปฏิบัติและประเด็นมุงเนนของทาอากาศยานชั้นนำท่ีมีผลการปฏิบัต ิ

ที่ดีดานความยั่งยืน 

   2.1 ทาอากาศยานชั้นนำที่ไดรับรางวัลในระดับสากล (Skytrax, ASQ) 

    2.2 ทาอากาศยานที่เปนสมาชิกของ DJSI 

    2.3 ทาอากาศยานอื่นที่นาสนใจ 

  3. ตรวจสอบกระบวนการจัดการคุณภาพขององคกร (Self-Assessment) เพื่อระบุการปฏิบัติใน   

แตละกระบวนการ ที ่ไมสอดคลองกับมาตรฐาน หลักการ และแนวคิดที ่ ได ท าการศึกษาขางตน (Gap 

Identification)    

  4. บูรณาการมาตรฐาน หลักการ และแนวคิดที่ศึกษากับกระบวนการจัดการคุณภาพขององคกร

สำหรับหมวดที่ไมสอดคลอง (Gap Closing) โดยการปรับแนวปฏิบัติ เพิ่มการปฏิบัติ หรือลดการปฏิบัติเพื ่อให

สอดคลองกับมาตรฐาน หลักการ และแนวคิดที่ศึกษาไวขางตน   

  ทั้งนี้ ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลให 

  1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2 การเชื่อมโยงผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Engagement)    

มีผลทำใหตองเลื่อนกิจกรรมการการจัด CSR ท้ัง 6 ทาอากาศยานไปปงบประมาณ 2564 

  2. ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) ไดเลื่อนการสงรายงาน

จากเดือน พ.ค.63 เปนเดือน ก.ค.63 

  3. การประเมินรายชื ่อหุ นยั ่งย ืน Thailand Sustainability Investment (THSI) เปลี ่ยนเกณฑ     

การประเมินจากเดิม “ตอบแบบประเมินขอมูล 3 มิติ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม” เปน “Showcase 

เกี่ยวกับCovid-19 ในองคกร” 
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  3.5.10 แผนแมบทดานมาตรฐานความปลอดภัยดานการบิน (ปงบประมาณ 2562 - 2564)     

          แนวทางการดำเนินงานหลักหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่รองรับแผนแมบท : โครงการ

พัฒนาระบบดานการจัดการอาชีอนามัยและความปลอดภัยสูมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 

   ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลให 

   1. ยุทธศาสตรที่ 2 Personnel พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ในสวนของการดำเนินกิจกรรมการอบรม

ตางๆ ตองชะลอไปกอน 

   2. โครงการพัฒนาระบบดานการจัดการอาชีอนามัยและความปลอดภัยสูมาตรฐาน ISO 45001 : 

2018 มีผลกระทบตอกิจกรรมการใหที ่ปรึกษาเดินทางไปตรวจทาอากาศยานตางจังหวัด ทำใหตองชะลอ 

การดำเนินการไปกอน 

  3.5.11 แผนยุทธศาสตรนวัตกรรม ปงบประมาณ 2560 - 2564   

       แนวทางการดำเนินงานหลักหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท่ีรองรับแผนแมบท : 

   1. ทำใหพนักงานตระหนักถึงความสำคัญและพัฒนาตนเองสูการเปนนวัตกรรม 

   2. ปรับใชนวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริการ 

   3. บูรณาการรวมกับหนวยงานพันธมิตร 

   4. บริหารจัดการขอมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพองคกร 

  ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหมีการเวนระยะหาง

ทางสังคมมากขึ้น พฤติกรรมคนจะเปลี่ยนไป ซึ่งจะมีนวัตกรรมใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบาย Social Distancing ลดอัตราการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงควรคนหานวัตกรรมใหมๆ     

มาใชเพื่อรับมือกับพฤติกรรมของลูกคา เชน เครื่องชวยวัดอุณหภูมิอัจฉริยะสามารถตรวจจับอุณหภูมิในรางกายของ 

ผูท่ีสแกนใบหนาไดอัตโนมัติผานหนาซึ่งจะชวยลดโอกาสการเขาใกลกันระหวางพนักงานกับลูกคา  
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บทที่ 2 

การวิเคราะหเพื่อกำหนดยุทธศาสตร และกลยุทธ 

 

  ทอท. ไดพิจารณาผลประเมินสถานภาพองคกร ซึ่งประกอบดวยผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ

ทอท. ฉบับทบทวน (ปงบประมาณ 2560-2565) ตามกรอบการดำเนินงานของ ทอท. ภายใต AOT Strategy 

Houseโดยประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร รวมกับขอมูลสภาพแวดลอมและบริบททางธุรกิจที่สำคัญ ความเสี่ยงระดับ

องคกร ตลอดจนการคำนึงถึงความตองการความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย เพื่อประกอบการจัดทำแผนวิสาหกิจ

ของ ทอท. ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อีกทั้งการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และผลการดำเนินงาน 

โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายที่วางไว เพื่อทบทวนประเด็นสำคัญที่ ทอท. ตองดำเนินการตอเนื่อง และเพิ่มเติม 

ในแผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 – 2565)   

 

1. สมรรถนะหลักของ ทอท. (Core Competency) 

   คือ ความรูความสามารถที่ ทอท.มีความชำนาญในการดำเนินงานและปฏิบัติการทาอากาศยาน (Airport 

Operation Performance) ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แหง ประกอบดวย 

   1.1 สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานเครือขายพันธมิตร ประกอบดวย สายการบิน คูคา 

คูความรวมมือ ผูสงมอบ หนวยงานกำกับดูแล ผูถือหุน ชุมชนและสังคม โดยประสานและสรางความรวมมือกับ

หนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหการดำเนินงานทาอากาศยานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

   1.2 สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานมาตรฐานความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย

ทาอากาศยาน ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่ทัดเทียมระดับสากล 

   1.3 สมรรถนะหลักในการบริหารทาอากาศยานดานการมีจิตบริการ (Service Minded) 

   อยางไรก็ตาม ทอท. จำเปนตองคำนึงถึงการเสริมสรางสมรรถนะหลักสำหรับการดำเนินงานของ ทอท. ท่ี

เติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต ไดแก สมรรถนะหลักดานการพัฒนาธุรกิจ (Business development) โดยการสราง

มูลคาเพิ่มจากโอกาสทางธุรกิจที่เกี ่ยวกับกิจกรรมเชิงพาณิชย และพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหม ๆ รวมทั้งใช

ประโยชนจากทรัพยสินท่ีมีอยู รวมถึงสมรรถนะหลักดานการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Management) 

โดยการปองกันความเสี่ยงดานการเงิน รวมถึงการบริหารจัดการคาใชจายจากการดำเนินงาน และคาใชจายอื่น ๆ 

ใหสามารถแขงขันได (Cost Competitiveness) 
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2. ปจจัยความยั่งยืนขององคกร (Corporate Sustainability)  
 

 
 

 การวิเคราะหปจจัยความยั่งยืนขององคกรใชหลักเกณฑการพิจารณาจากกรอบแนวทางดานการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และกรอบการรายงานสากลของ The Global Reporting Initiative: GRI  

โดยคำนึงถึงความยั่งยืนครอบคลุมทั้งสามมิติ ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจและการเงิน  ดานสังคมและชุมชน และ

ดานสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนแนวทางสำคัญในการพัฒนาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององคกร ดังนี้ 

 2.1 การเติบโตทางการเงิน (Financial Growth) 

    - การพัฒนาธุรกิจ (Business development) ทั้งรายไดเกี ่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical 

Revenue) และรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue) โดยเนนการพัฒนากิจกรรมท่ี

เกี ่ยวกับกิจกรรมเชิงพาณิชย รวมทั้งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหม ๆ เนื่องจากทาอากาศยานชั้นนำระดับโลก เชน  

ทาอากาศยานสิงคโปรชางงี และทาอากาศยานนานาชาติฮองกง สามารถหารายไดจากกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับกิจการ

การบินในอัตราสวนที่สูงกวาจากกิจกรรมท่ีเก่ียวกับกิจการการบินท่ีมีความออนไหวตอสภาพแวดลอมภายนอก 

      - การบริหารจัดการดานการเงิน (Financial Management) ท่ีมีประสิทธิภาพทั ้งการปองกัน 

ความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Hedging) การฝากเงินกับสถาบันการเงินที่นาเชื ่อถือ รวมท้ัง 

การบริหารคาใชจายจากการดำเนินงาน และคาใชจายอื่น ๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน อาทิ การบริหาร

คาใชจายทางภาษี  

 2.2 ความสามารถของบุคลากร (Human Capability) 

     - การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) อยางมีประสิทธิภาพ โดย

การใหความสำคัญกับการถายทอดองคความรูในองคกรใหแกพนักงาน (Knowledge Management) และการมี

ระบบการประเมินผลพนักงานตามความสามารถแบบองครวม เชน ทาอากาศยานสิงคโปรชางงีมีการจัดโครงการ 
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Tedtalk เพื่อถายทอดความรูและประสบการณระหวางพนักงานดวยกัน อีกทั้งยังเรียนรูว ิธีปฏิบัติที ่เปนเลิศ  

(Best practice) จากองคกรชั้นนำอื่น ๆ นอกจากนั้นมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ 360 องศา 

(360 Degree Appraisal) 

     - การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) อยางมีประสิทธิภาพ โดยมี 

การบริหารการสืบทอดตำแหนง (succession planning) ที่ชัดเจนเพื่อความตอเนื่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

และเปาหมายขององคกร เชน ทาอากาศยานนานาชาติฮองกงมีแผนการคัดเลือกประธานบริษัท และคณะกรรมการ

บริหาร (Board Director) อยางชัดเจน นอกจากนั ้นการมีระบบวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื ่อนำไปสู การเพิ่ม 

ผลิตภาพ (Productivity) จากการปฏิบัต ิงานโดยจัดตั ้งสถาบันฝกอบรมเพื ่อใหความรู แกพนักงาน ดังเชน  

ทาอากาศยานสิงคโปรชางงี และทาอากาศยานนานาชาติฮองกง  

 2.3 การบริหารจัดการองคกร (Organization Management) 

     - การบริหารงานภายใตหลักการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) มีความโปรงใส            

เปนธรรม ตรวจสอบได สรางความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือในการดำเนินงาน เชน ทาอากาศยานสิงคโปรชางงี  

ทาอากาศยานอัมสเตอรดัมสคิปโฮล และทาอากาศยานมิวนิกจัดใหมีชองทางการรายงานพฤติกรรมของพนักงานท่ี

กระทำผิดจริยธรรมหรือผิดกฎระเบียบโดยไมระบุตัวตนผู รายงาน รวมถึงการวางกรอบเชิงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณขององคกร เพื่อเปนบรรทัดฐานที่ดีและแบบอยางการดำเนินงานที่เปนที่ยอมรับจากสาธารณะ เชน  

ทาอากาศยานนานาชาติอ ินชอนมีการฝกอบรมใหความรู ด านจริยธรรมกับพนักงาน และผู ประกอบการ 

ที่ปฏิบัติงานภายในทาอากาศยาน 

     - การมุงสูองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) คำนึงถึงการปรับปรุงและ

พัฒนาการดำเนินธุรกิจอยางสมดุล มีการปรับตัวขององคกรใหตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการกำกับดูแลติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือใหสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เชน ทาอากาศยานมิวนิกมีแผนพัฒนาทาอากาศยานจนถึงป พ.ศ.2568 โดยพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งจัดตั้งสวนงานรับผิดชอบรายงานและติดตามวัดผลการดำเนินงานเปนประจำและเพ่ือ

ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัท ปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน) ไดจัดตั้ง

คณะกรรมการนวัตกรรม (SCG Innovation Committee) เพ่ือกำหนดทิศทางดานนวัตกรรมขององคกร และจัดตั้ง 

SCG Open Innovation Center เพ่ือจัดแสดงนวัตกรรมตัวอยาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมตอการทำงาน

กับองคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ ตามเปาหมายการเปนผูนำดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ 

การดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้นการพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการองคกรแบบองครวมก็สามารถ

สะทอนการเปนองคกรสมรรถนะสูงเชนเดียวกันโดยประเมินจากผลการประเมินของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ

กับการบริหารจัดการองคกร เชน รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ซึ่งบริษัท 

ปตท. จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัลดังกลาวถึง 2 ปติดตอกัน 
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     - การบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เพื่อสราง

ความเชื ่อมั ่นวาองคกรจะสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื ่องแมอยู ในสภาวการณที ่ไมปกติ เพื ่อปกปอง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียสำคัญ รวมถึงชื่อเสียง และภาพลักษณขององคกร โดยจำเปนตองมีแผนความ

ต อเน ื ่องทางธ ุรก ิจ  (Business Continuity Plans :BCP) และแผนจ ัดการอ ุบ ัต ิการณ ฉ ุกเฉ ิน ( Incident 

Management Plans: IMP) รวมทั้งสรางความรูและความเขาใจอยางเปนระบบใหกับพนักงานและผูมีสวนไดเสีย 

ที่เก่ียวของ เชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไดจัดวางระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจท่ีเชื่อมโยงกันทั้งใน

ระดับองคกร และหนวยธุรกิจ โดยมีการวางแผน การนำไปปฏิบัติ การฝกซอม การติดตามทบทวน การรักษาไว  

ซึ่งจะทำการปรับปรุงระบบอยางสม่ำเสมอ และดำเนินการไวเปนลายลักษณอักษร อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

     - การสรางนวัตกรรม (Innovation) โดยใหความสำคัญในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีหรือการนำ

เทคโนโลยีใหม ๆ มาปรับใชกับทาอากาศยานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการปฏิบัติการทาอากาศยาน รวมทั้ง

ใหความสำคัญกับการใชนวัตกรรมเชิงการบริหารงานและการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน เชน ทาอากาศยานสิงคโปร

ชางงี  ทาอากาศยานนานาชาติฮองกง และทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ใชนวัตกรรมในการพัฒนา 

ทาอากาศยานใหเปน “Smart Airport” และทาอากาศยานอัมสเตอรดัมสคิปโฮลไดจัดตั้งหนวยงานวิจัยและพัฒนา

โดยรวมทำงานกับองคกรภายนอกเพื่อคิดคนนวัตกรรมตอบสนองความยั่งยืนของทาอากาศยาน 

 2.4 การจัดการดานสิ ่งแวดลอม (Environmental Sustainability) โดยใหความสำคัญกับการจัดการ

ผลกระทบจากการดำเนินงานของทาอากาศยานตอชุมชนและสิ่งแวดลอมโดยรอบเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอ

ชุมชน รวมทั้งเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร เชน ทาอากาศยานนานาชาติฮองกงตั้งเปาหมายเปน 

Greenest Airport และทาอากาศยานนานาชาติอินชอนตั้งเปาหมายเปน Eco-friendly Airport ไดจัดทำโครงการ

ลดการปลอยคาร บอนตอส ิ ่งแวดลอม (Airport Carbon Accreditation) รวมทั ้งการจ ัดการของเส ียและ 

การนำกลับมาใชใหม (Waste & Recycling) นอกจากนั้นทาอากาศยานมิวนิกตั้งเปาหมายจะไมปลอยคารบอนใน

สิ่งแวดลอม (Carbon-Neutral Operations) ตามโครงการ Climate Strategy ในป 2030 

 2.5 การมุงเนนผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Focus) โดยใหความสำคัญกับการตอบสนองความตองการ

ของกลุมผูมีสวนไดเสียสำคัญ ไดแก ลูกคา (Business to Consumer: B2C) หนวยธุรกิจ (Business to Business: 

B2B) ภาครัฐ (Business to Government: B2G) ซ่ึงเปนกลุมผูมีสวนไดเสียหลักในการดำเนินธุรกิจ และครอบคลุม

ถึงมิติของชุมชนและผู ถ ือหุ น (Shareholder Value Added) เชน ทาอากาศยานมิวนิก และทาอากาศยาน

นานาชาติฮองกง มีการสำรวจความคิดเห็น และสัมภาษณตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดเสียในแตละกลุมเพ่ือตอบสนอง

ความตองการ และหาแนวทางปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบดวย คูคาดานธุรกิจทาอากาศยาน (Airport 

Business Partners)  ผู จ ั ด ห า  ( Suppliers and Contractors)  หน  ว ย ง า น เ อกช น  ( Non- governmental 

organization) พนักงาน (Employee) ชุมชนโดยรอบทาอากาศยาน (Community group) นักวิชาการและ

นักศึกษา (Academics and young people) นอกจากนั้นเพื่อสรางความพอใจแกกลุมผูถือหุน ทาอากาศยาน



 
 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  69 

 

สิงคโปรชางงี ทาอากาศยานนานาชาติฮองกง และทาอากาศยานนานาชาติอินชอนมีการจายเงินปนผลในอัตราสวน

ที่คอนขางสูง 

3. ผลการประเมินความเส่ียงของ ทอท. 

   ในการบริหารจัดการและการกำหนดยุทธศาสตร กลยุทธและวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกร ทอท.

ไดใหความสำคัญถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเปนอุปสรรคตอการดำเนินงานทำใหองคกรไมสามารถดำเนินงาน

ใหบรรลุเปาหมายขององคกรได โดยนำประเด็นความไมแนนอนหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

การบิน ซึ่งอาจนำไปสูเหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ ทอท. ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว มาเปนปจจัยนำเขาในการพิจารณากำหนดยุทธศาสตรและทิศทางขององคกร เพื่อเตรียม

ความพรอมใหองคกรสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงหรือความไมแนนอนในแตละชวงเวลาได 

ประเด็นความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานในอนาคตอันใกลของ ทอท. อยางมีนัยสำคัญ ดังนี้          

   1. จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหความตองการการเดินทาง

ลดลงอยางกระทันหัน และแนวโนมการเดินทางในอนาคตยังมีความไมแนนอนจนกวาการแพรระบาดจะยุติลง 

หรือมีวัคซีนในการรักษา ดังนั้นจากแนวทางเดิมที่ ทอท.จำเปนตองเรงรัดการขยายขีดความสามารถใหทันตอ 

การเติบโตของแนวโนมจำนวนผูโดยสารกอนเกิดการแพรระบาดฯ นั้น ทอท.อาจจำเปนจะตองทบทวนแนวทาง 

การขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานใหสอดคลองกับภาวะการเติบโตของแนวโนมจำนวนผู โดยสาร 

ในปจจุบัน เพ่ือรักษาสมดุลระหวางประมาณการรายไดและเงินลงทุนหรือคาใชจายที่จะเกิดข้ึน 

   2. จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนแรงกดดันที่ทำใหรูปแบบ 

การโดยสารอากาศยานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางนอยประมาณ 2 ป จนกวาจะมีวัคซีนในการรักษาโรค เชน 

มาตรการการคัดกรองโรคที่เขมขน และการจัดใหมีระยะหางของผูโดยสารทั้งบนอากาศยานและในทาอากาศยาน 

เกิดเปนรูปแบบวิถีปกติใหม (New Normal) ในการเดินทาง ซึ่งกระบวนการการใหบริการ (Service) การจัดการ

ดานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่ีดำเนินการอยูในปจจุบัน อาจไมสอดคลอง

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและไมสามารถสรางความเชื่อม่ันใหแกผูโดยสารและทาอากาศยานปลายทางได 

   3. ในหลายปที่ผานมาภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และสงผล

กระทบตอการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกระบวนการใหบริการของทาอากาศยานตาง ๆ การเตรียมความพรอมรองรับ 

ทั้งการเผชิญเหตุในชวงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ และแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจเปนสิ่งสำคัญ  

   4. จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหสายการบินตาง ๆ และ

ผูประกอบการ ไมสามารถทำการบินหรือเปดใหบริการไดในชวงระยะเวลาหลายเดือนที่ผานมา รายไดและสภาพ

คลองของกิจการลดลงอยางมากจนอาจกระทบตอความสามารถในการชำระหนี้ ทอท.จึงอาจมีความเสี่ยงจาก 

การเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การคา (Credit Risk) โดยเฉพาะลูกหนี้สายการบินท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง  
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ทั้งนี้ นอกเหนือจากประเด็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนแรงกดดันใหเกิดความไมแนนอนหรือความเสี่ยงท่ีสงผล

กระทบตอการดำเนินธุรกิจของ ทอท. คณส.ทอท.และ คคส. ยังไดใหความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ

สนับสนุนให ทอท.สามารถเขาถึงโอกาสทางธุรกิจ ไดแก การที ่ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอภาพลักษณและความเชื่อมั่น 

ในการจัดการระบบสาธารณสุขของประเทศไทย จึงมีแนวโนมวาประเทศไทยจะกำหนดใหมีการเปดประเทศ 

เพื่อการทองเที่ยวอยางจำกัด (Travel Bubble) นอกจากนี้จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 เปนปจจัยผลักดันสำคัญที่ทำใหธุรกรรมตาง ๆ กาวเขาสูรูปแบบดิจิตอลอยางรวดเร็วและแพรหลาย 

เชน การประชุมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) เปนตน  

ซึ่งการเปลี ่ยนแปลงดังกลาวเปนปจจัยสนับสนุนที ่สำคัญให ทอท.เขาถึงโอกาสทางธุรกิจ ไดแก การเตรียม 

ความพรอมเพื่อรองรับผูโดยสารจากประเทศที่สามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาดฯ ไดกอนประเทศอื่น ๆ 

หรือการผลักดันโครงการ AOT Digital Platform เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหเขาสูระบบดิจิตัลมาก

ยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ยังคงมีความทาทายหรือความเสี่ยงในการเขาถึงโอกาสดังกลาว (Opportunity Risk หรือ 

Intelligent Risk) ดังนี ้

 1. ความพรอมของ ทอท.ในการบริหารจัดการทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.เพื่อรองรับ

ความตองการการเดินทางของผูโดยสารในอนาคตเพ่ือรองรับการเปดประเทศเพ่ือการทองเท่ียวอยางจำกัด (Travel 

Bubble) ท่ีอาจจะมีข้ึนในอนาคต  

 2. การบริหารจัดการ AOT Digital Platform (การใหบริการพาณิชย (Digital Airport) การใหบริการ

ผูโดยสาร (Digital Operation) การใหบริการขนสงสินคา (Digital Cargo) และการบริหารงานภายในองคกร 

(Digital Office)) เพื่อเพิ่มชองทางการสรางรายไดและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกรของ ทอท.ได

สอดคลองกับแรงผลักดันในการเปลี่ยนผานธุรกรรมตาง ๆ สูระบบดิจิตอล 

4. ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantages) 

   การกำหนดความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของ ทอท. จะพิจารณาจากความสามารถพิเศษ หรือจุดแข็งของ

องคกร (Strength) และโอกาส (Opportunity) ที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจจาก

หนวยงานคูความรวมมือหรือพันธมิตรที่เกี่ยวของ นำไปสูการสรางความไดเปรียบที่มีผลสำคัญตอความสำเร็จของ

องคกร อีกทั้งนำไปสูปจจัยความสำเร็จในเชิงแขงขันเมื่อเทียบกับคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จากการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร และเมื่อพิจารณาจากจุดแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ของ

องคกร สามารถสรุปความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของ ทอท. ไดดังนี้ 

4.1 ทอท.ไดเปรียบจากการมีความพรอมดานดิจิทัลที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มในดานการขนสงสินคาทาง

อากาศ 
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 4.2 ทอท.ไดเปรียบจากตำแหนงทางภูมิศาสตร ทำให ทอท.สามารถพัฒนาสูการเปนศูนยกลางการบินใน

ภูมิภาคเอเชียในดาน Destination Hub และ Transit-Transfer Hub 

4.3 ทอท.ไดเปรียบจากการการขยายตลาดและธุรกิจใหมๆ จากความมั่นคงทางการเงินและบุคลากรที่มี

ประสบการณ ความชำนาญ และความสามารถในการบริหารทาอากาศยาน รองรับนโยบายของรัฐบาลและแนวโนม

การขนสงทางอากาศที่เติบโตในอนาคต 

 4.4 ทอท.มีอาคารและพื้นที่วางเปลาที่สามารถสรางรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน เพื่อรองรับแนวโนม

การขนสงทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 

5. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenges) 

   การกำหนดความทาทายเชิงยุทธศาสตรของ ทอท. พิจารณาจากปจจัยเชิงลบที ่มีผลตอการประสบ

ความสำเร็จขององคกรในอนาคต โดยองคกรอาจเผชิญกับความทาทายจากภายในองคกร หรือ จุดออน 

(Weakness) และอาจเกิดจากภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threat) จากภายนอกที่มาจากปจจัยหลากหลาย รวมถึง

ความคาดหวังของลูกคา ผูมีสวนไดเสีย การเปลี่ยนแปลงของตลาด การแขงขัน ตลอดจนความเสี่ยงในดานตาง ๆ  

ที่อาจทำใหองคกรไมบรรลุวิสัยทัศนและเปาประสงคที่วางไว ซึ่งความทาทายดังกลาวอาจทำใหองคกรตองเผชิญตอ

ผลกระทบมากกวาเมื่อเทียบกับคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากจุดออน (Weakness) และ

อุปสรรค (Threat) ขององคกร สามารถสรุปความทาทายเชิงยุทธศาสตรของ ทอท. ไดดังนี้ 

 5.1 ทอท.มีความทาทายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิเคราะหเชิงธุรกิจโดยใชเครื่องมือและ

เทคโนโลยีสำหรับ Big Data เพื ่อแขงขันกับองคกรบริหารทาอากาศยานชั้นนำที่เริ ่มพัฒนาไปสู การใชขอมูล

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน (Data-Driven Organization) 

 5.2 ทอท.มีความทาทายในการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริการขนสงสินคาทางอากาศไมเทาทันตอ 

การเติบโตของธุรกิจ e-commerce ซึ ่งจะชวยสนับสนุนการสรางรายไดเกี ่ยวกับกิจการการบินและรายไดท่ี 

ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน 

 5.3 ทอท.มีความทาทายจากขอจำกัดของกฎระเบียบ ขอบังคับในการใชประโยชนในท่ีดินวางเปลา 

 5.4 ทอท.มีความทาทายในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับพฤติกรรมและโครงสรางของ

ผูโดยสารที่เปลี่ยนแปลงไป 

 5.5 ทอท.มีความทาทายในการบริหารจัดการทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.เพื่อรองรับความ

ปกติใหม (New Normal) 

 5.6 ทอท.มีความทาทายจากปริมาณการจราจรทางอากาศที่หดตัว สงผลตอรายไดที่เกี่ยวกับกิจการบินและ

รายไดที่ไมเก่ียวกับกิจการการบิน 

 5.7 ทอท.มีความทาทายจากการขาดทุนของผูประกอบการสายการบินแหงชาติ  
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6. ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียสำคัญ 

            ผูมีสวนไดเสียสำคัญ ของ ทอท.หมายถึง บุคคล หนวยงาน หรือองคกรธุรกิจที่มีสวนเกี่ยวของกับ 

การดำเนินงานของ ทอท.มีบทบาทและความสำคัญตอการบรรลุเปาหมายความสำเร็จของ ทอท.รวมถึงบุคคล 

หนวยงาน หรือองคกรธุรกิจซึ่งไดรับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินงานของ ทอท.ทั้งทางตรงและ

ทางออม ซึ่ง ทอท.ตองคำนึงถึงการตอบสนองตอความตองการหรือความคาดหวังอยางเหมาะสม จำแนกเปน  

6 กลุมดังนี้  

   1. ลูกคา (Customers) หมายถึง ผูใชบริการหรือผลิตภัณฑดานบริการของ ทอท.ในปจจุบันและอนาคต 

โดยครอบคลุมถึงผู ใชบริการโดยตรงและผูนำผลิตภัณฑดานบริการของ ทอท.ไปเปนสวนหนึ่งของการนำเสนอ

บริการอีกทอดหนึ่ง โดยมีความสัมพันธกับ ทอท.ในรูปแบบของการสรางรายไดใหกับ ทอท.โดยตรง ไดแก  

  1.1 สายการบิน 

   - การปฏิบัติตามกติกาและมาตรฐานของ ICAO และความเทาเทียม โปรงใสในการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียม สรางสมดุลในการดำเนินงานระหวางความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ขีดความสามารถ และความสะดวก

รวดเร ็ว การบร ิหารจัดการส ิ ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ อย างม ีประสิทธ ิภาพ อาทิ  การบร ิหารจ ัด 

การหลุมจอดใหมีประสิทธิภาพ การจัดหาพื ้นที ่สำนักงานและพื ้นที ่ ใหบริการ Check in ให เพียงพอ  

การกำหนดอัตราคาธรรมเนียมสนามบินที่เหมาะสม ความเพียงพอของพื้นที ่จอดรถ และการบริหารจัดการ

การจราจรในพ้ืนท่ีจอดรถอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 

   - การประสานความรวมมือกันระหวาง ทอท.และสายการบินตาง ๆ ตลอดจนผูประกอบการ

ในทาอากาศยาน รวมทั ้ง การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวรวมกับภาครัฐและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ  

เพื ่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนพัฒนาระบบคมนาคมขนสง 

ที่เชื่อมตอระหวางทาอากาศยานและตัวเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกสายการบินและผูโดยสาร    

  - การบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานของทาอากาศยานอยางมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ 

พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและการจัดสรรงบประมาณตามลำดับความสำคัญ รวมทั้งควรมี 

การกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทาอากาศยานที่ชัดเจน เพื่อใหสายการบินเกิดความมั่นใจในการลงทุน 

ทางธุรกิจในระยะยาว  

   - การประสานขอมูลกับสายการบิน เพื่อมีความเขาใจและทราบความตองการของสายการบิน  

เพื่อรับฟงความคิดเห็นที่เปนประโยชนในการพัฒนาองคกร พัฒนาระบบในการดูแลและวิธีปฏิบัติตอลูกคาท่ี

เหมาะสม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานใหเปนไปในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น ตอบสนองใหทันตอพฤติกรรมและ

ความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป  อาทิ การพัฒนาความรวมมือกับสายการบินในเชิงหุนสวนทางธุรกิจ  

การจัดทำแผนการตลาดเพื่อจูงใจสายการบิน เปนตน 
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   - พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากร โดยเฉพาะทักษะดานภาษาตางประเทศของพนักงาน

อยางตอเนื่อง 

 1.2 ผูโดยสาร  

   - พัฒนาและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกใหทันสมัย ที่ไดมาตรฐาน เพียงพอ และอยูในสภาพ

ที ่พร อมใช งานเพื ่อรองร ับการเปล ี ่ยนแปลงพฤติกรรมการเด ินทางของผู  โดยสารในอนาคต ปร ับปรุง 

การแสดงขอมูลที่เกี ่ยวของกับการเดินทางและปายสัญลักษณตาง ๆ ใหมีความชัดเจนและอยูในจุดที่เหมาะสม 

ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานในการรองร ับปริมาณการจราจรทางอากาศของทาอากาศยานใน 

ความรับผิดชอบของ ทอท.ใหทันตอปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเติบโตอยางตอเน่ือง 

   - การพัฒนาคุณภาพบริการ และความพรอมของพนักงานในการส ื ่อสารและให ข อมูล  

เพื่ออำนวยความสะดวกหรือชวยเหลือผูโดยสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 

ใหบริการและตอนรับอยางอบอุน ตลอดจนมีจำนวนพนักงานที่เพียงพอกับความตองการ และการดำเนินการให

เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีเขามาใชในการดำเนินงาน 

 - ความสะดวกในการคมนาคมขนสงเพื ่อเขา - ออกทาอากาศยาน โดยการใชรถยนตสวนตัว  

หรือระบบขนสงมวลชนทั้งทางถนนและทางราง รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ อาทิ การบริหารจัดการจราจรภายในทาอากาศยาน ความเพียงพอของพื้นที่จอดรถ 

  2. พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliances) หมายถึง หนวยงานหรือองคกรธุรกิจที่ทำความตกลงกับ 

ทอท.ในการดำเนินธุรกิจดานการใหบริการที่เกี่ยวเนื่องและ/หรือการบริการที่เปนสวนหนึ่งในหวงโซอุตสาหกรรม

การขนส  งทางอากาศ เพ ื ่ อ ให  ส ามารถบรรล ุ ว ั ตถ ุปร ะส งค  ร  ว มก ัน  ท ั ้ ง ในด  านธ ุ ร ก ิ จและด  า น 

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจที่หนวยงานกำหนด มีความคาดหวังตอ ทอท.ดังนี้ 

  2.1 คู คา (Partners) คือหนวยงานหรือองคกรธุรกิจที่มีสวนรวมในกระบวนการสำคัญทางธุรกิจ 

ในการใหบริการทาอากาศยานของ ทอท. โดยมีการกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และผลตอบแทนที่ชัดเจน

รวมกัน ประกอบดวย 

 1) ผูประกอบการและผูเชา 

    - การจัดสรรพื ้นที ่ร านคา /สถานประกอบการอยางเหมาะสม ทั ้งในเชิงขนาดและที ่ ต้ัง                  

ในการประกอบกิจการ 

  - การบริหารสัญญาสัมปทานอยางมีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑการจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียม/

อัตราคาภาระที่เหมาะสมและเปนธรรม 

   - สนับสนุนการประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในพื้นที่สวนกลาง รวมท้ัง

ปรับปรุงปายโฆษณาใหมีความชัดเจน  



 
 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  74 

 

   - การจัดสัมมนาพบปะ แสดงความคิดเห็นระหวาง ทอท. กับผู ประกอบการสรางเวที             

ในการพัฒนาการดำเนินงานและสรางชองทางในการสื่อสารประชาสัมพันธรวมกัน 

   - มีระบบและชองทางการสื่อสารกับผูประกอบการในการจัดกิจกรรม หรือประชาสัมพันธ

ขอมูลท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 2) ผูประกอบการใหบริการขนสงสินคาทางอากาศ (Cargo Handling) 

  - การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบเก่ียวกับการดำเนินงานดานคลังสินคา ณ  ทสภ. เพื่อลดเวลาและ

ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ อยางเหมาะสมและเปนธรรม 

   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังสินคาใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที ่ทันสมัย สามารถเชื ่อมตอกับฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ

ตางประเทศ มาใชงาน 

  2.2 หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานภายในทาอากาศยาน คือ บุคคล หนวยงาน หรือองคกร

ธุรกิจที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสงเสริมกิจการของทาอากาศยาน รวมถึงธุรกิจภาคการทองเที่ยวและการบริการ 

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานที่เปนขั้นตอนสำคัญในกระบวนการใหบริการผูโดยสาร สินคา และ

สายการบิน รวมกับ ทอท. และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจของหนวยงาน 

อาทิ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด, สำนักงานตรวจคนเขาเมือง, สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย, การทองเที ่ยวแหงประเทศไทย, กรมศุลกากร, หนวยงานราชการตาง ๆ ในทาอากาศยาน,  

Sister Airports เปนตน มีความคาดหวังตอ ทอท. ดังนี้ 

   - พัฒนาการเพิ ่มประสิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการ และใหความสำคัญกับการปร ับปรุง                    

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในทาอากาศยานในความรับผิดชอบ 

     - ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐอ่ืน เพื ่อปรับปรุงการใหบริการโดยเปรียบเทียบ 

ผลการดำเนินงานกับทาอากาศยานชั้นนำ 

   - เตรียมความพรอมของทุกทาอากาศยานตามมาตรฐานระดับสากลและสามารถรองรับจำนวน

ผูโดยสารและปริมาณเท่ียวบินที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต  

 2.3 คูความรวมมือ (Collaborators) หนวยงานหรือองคกรธุรกิจที่มีการสรางความรวมมือกับ ทอท. 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ โดยมีผลประโยชนรวมกันทั้งในดานธุรกิจ

และด านผลการดำเน ินงานตามพันธก ิจท ี ่หน วยงานกำหนด ท ั ้ งน ี ้  ไม ม ีการกำหนดเป นข อตกลงหรือ 

การกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และผลตอบแทนท่ีชัดเจน 

 1) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

  - สนับสนุนการทองเที ่ยวโดยผสมผสานความเปนเอกลักษณวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น 

ผานการตกแตงทาอากาศยานในความรับผิดชอบในแตละภูมิภาค 
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    - ประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิ บริษัทนำเที่ยว เอเยนตทองเท่ียว และไกดตางประเทศ 

เพื่อพัฒนาการดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ ในดานการสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน 

    3. ผูถือหุนและนักลุงทุน (Investors and Shareholders)  มีความคาดหวังตอ ทอท. ดังนี ้

  - ดำเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการที่ดี ตลอดจนสามารถสรางผลตอบแทนอยาง

คุมคาในระยะยาว 

   - จัดสรรหุนแกนักลงทุนรายยอยและสถาบันลงทุนตาง ๆ อยางเปนธรรมและโปรงใส ภายใต พ.ร.บ. 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

  4. หนวยงานกำกับดูแล (Regulators and Policy Makers) หมายถึง หนวยงานที่กำกับดูแลดานนโยบาย 

และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งใหการสนับสนุนสงเสริมการบริหารทาอากาศยานใหเกิดประสิทธิภาพ  

มีความคาดหวังตอ ทอท. ดังนี้  

  4.1 กระทรวงคมนาคม 

   - ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามพันธกิจที่ไดประกาศไว 

  - กำหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาทาอากาศยานในความรับผิดชอบ โดยมุงเนนการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการควบคูไปกับปริมาณผูโดยสาร 

   - ปรับสัดสวนโครงสรางรายไดขององคกร โดยวางแผนการเพิ่มสัดสวนรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการ

การบิน (Non-Aeronautical Revenue) ใหมากข้ึน 

   - พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อชวยในการบริหารจัดการทาอากาศยาน รวมทั้งการใหบริการตาง ๆ

เพื่อสรางความประทับใจและประสบการณที่ดีแกผูมาใชบริการ 

  4.2 สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย  

     - ทาอากาศยานหลักของประเทศควรดำเนินงานภายใตการกำกับดูแลของภาครัฐ สอดคลอง 

ตามขอกำหนดและมาตรฐานขององคการการบินพลเร ือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation 

Organization: ICAO) 

    4.3 กระทรวงการคลัง 

   - ทอท. ควรพัฒนาศักยภาพทาอากาศยานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสราง

ผลตอบแทนแกผูถือหุนที่เหมาะสมในระยะยาว 

   - สร างสมด ุลในการบร ิหารจ ัดการองค กรโดยอาศัยระบบการบร ิหารจัดการสมัยใหม  

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือมุงสูการเปนองคกรประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization : HPO)  

   5. ชุมชนและสังคม (Community and Society) หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล หนวยงาน หรือองคกรธุรกิจ

ที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินกิจการทาอากาศยานทั้งในดานบวกและดานลบ รวมถึงผูที ่ใหความสนใจตอ 

การดำเนินงานของ ทอท. เพื่อเผยแพรตอสาธารณะมีความคาดหวังตอ ทอท.ดังนี ้



 
 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  76 

 

   - ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรอบพื้นที่ทาอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง 6 แหง รวมท้ัง

ควบคุมและกำจัดมลภาวะจากการประกอบการในพื้นที่ทาอากาศยานที่อาจมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ  

และคุณภาพชีวิตของผูท่ีอาศัยในชุมชน 

   - สงเสริมการดำเนินกิจกรรมสรางความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมตอการสรางสรรคสังคมและชุมชน และสอดคลองตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจ 

อยางยั่งยืน  

  6. ผูบริหาร และพนักงาน (Employees) หมายถึง ผูที่มีสวนสำคัญในการสนับสนุนใหการดำเนินงานของ

องคกรประสบความสำเร็จ รวมทั ้งไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการบริหารงานภายในองคกร 

มีความคาดหวังตอ ทอท.ดังนี ้

  6.1 คณะกรรมการและผูบริหาร 

    - เปนองคกรที่มีความเชี่ยวชาญและเปนที่ภูมิใจของพนักงานและสวนรวม 

    - สรางพันธมิตรทางธุรกิจกับองคกร หนวยงาน และบริษัทที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มสัดสวนรายได 

ที่ไมเก่ียวกับกิจการการบิน (Non -aeronautical Revenue)    

   - ควรใชโอกาสทางธุรกิจจากการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community : AEC) ความรวมมือ Sister Airports และการรวมทุน (Joint Ventures) เพื ่อไดรับองคความรู

ประสบการณ ทักษะดานตาง ๆ ตลอดจนการบริหารเงินทุนและทรัพยากรที่สำคัญ 

  6.2 พนักงานและลูกจาง 

  - พัฒนาทักษะและความรูความสามารถของบุคลากรทุกระดับอยางสม่ำเสมอและเทาเทียมกัน 

   - ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน สวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม เปนธรรม 

เทียบเคียงไดกับทาอากาศยานสากลอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน 

  - การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางเปดเผย  

  - จ ัดเตรียมอุปกรณและสิ ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานใหมีความพรอม ตลอดจน 

การลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน  
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บทที่ 3  

ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.  

 

  บริษัท ทาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (ทอท.)  มีภารกิจสำคัญในดานการสงเสริมและประกอบกิจการ

ทาอากาศยาน รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับการประกอบกิจการทาอากาศยานใหเปนไป

ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของรัฐ และมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของทาอากาศยาน 

และกิจกรรมที ่เกี ่ยวเนื ่องกับการขนสงทางอากาศของทาอากาศยานในความรับผิดชอบ ทั ้ง  6 แหง ไดแก 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)  ทาอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)  ทาอากาศยานเชียงใหม (ทชม.) ทาอากาศยาน

หาดใหญ (ทหญ.)  ทาอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย (ทชร.) ซึ่งสามารถจำแนก

กลุ มประเภทบริการออกเปนการใหบริการผู โดยสาร การใหบริการสายการบิน และการใหบริการส ินคา  

โดยพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน ที ่คำนึงถึงความคาดหวังและความตองการของลูกคา คู คา  

คูความรวมมือ ผูมีสวนไดเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 การดำเนินงานของ ทอท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ

สังคมของประเทศดานการคมนาคมขนสง ตองสอดคลองรองรับกับทิศทางและยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบขนสง

อยางบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอยางยั่งยืน รวมทั้ง

รองรับกับแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป (2560 - 2564) ที่กำหนดแนวทางและยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อใหรัฐวิสาหกิจใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่ง ทอท. จำเปนตองมีการพัฒนาองคประกอบหลายดาน ไดแก 

ด  านโครงสร  างพ ื ้ นฐาน ด  านประส ิทธ ิภ าพการบร ิหารจ ั ดการ ด  านค ุณภาพการให บร ิ การ และ 

การสรางเครือขายการเช ื ่อมตอกับการคมนาคมขนสงในรูปแบบอื ่น ๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและ 

การสนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน 

  ในฐานะบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพย ทอท. จะตองมีผลประกอบการจากการดำเนินงานอยูในระดับท่ี

สามารถสรางผลตอบแทนอยางเหมาะสม  ตอบสนองความคาดหวังของผูถือหุนและนักลงทุนสรางความเติบโตและ

ฐานะทางการเงินที่มั ่นคงเพื่อเปนรากฐานการดำเนินธุรกิจในอนาคตอยางยั่งยืน ทั้งนี ้ เมื ่อพิจารณาปจจัยจาก 

ความยั ่งยืนและปจจัยสำคัญแหงความสำเร็จในการดำเนินงานโดยเทียบเคียงกับผู ประกอบการหรือคู แขง 

ในอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ ทอท. จำเปนตองใหความสำคัญกับการยกระดับความสามารถของบุคลากรท้ัง

ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระยะสั้นและระยะยาว การดำเนิน

ธุรกิจที่มุ งเนนการเติบโตทางการเงินที่มาจากการพัฒนาธุรกิจใหม ๆ และการบริหารจัดการดานการเงินที ่มี 

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการท่ีดี โดยการดำเนินงานที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล การมุงสูองคกรสมรรถนะ

สูง การบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ การสรางเครือขายประสานความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับ
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กลุมพันธมิตรและผูมีสวนไดเสียที่สำคัญท่ีตองการคำนึงถึงลูกคา หนวยธุรกิจ และภาครัฐ ตลอดจนความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม และการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุน 

 ในการกำหนดยุทธศาสตรและกลยุทธในการดำเนินงานของ ทอท. ไดพิจารณาจากปจจัยแหงความย่ังยืนดังกลาว 

รวมกับความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรจากการมีความพรอมดานดิจิทัลที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มในดานการขนสง

สินคาทางอากาศ การขยายตลาดและธุรกิจใหมๆ จากความมั่นคงทางการเงินและบุคลากรที่มีประสบการณ  

ความชำนาญ และความสามารถในการบริหารทาอากาศยาน รองรับนโยบายของรัฐบาลและแนวโนมการขนสง 

ทางอากาศที่เติบโตในอนาคต และจากตำแหนงทางภูมิศาสตร ทำให ทอท.สามารถพัฒนาสูการเปนศูนยกลาง 

การบินในภูมิภาคเอเชียในดาน Destination Hub และ Transit-Transfer Hub รวมทั้ง ทอท.มีอาคารและพื้นท่ี

วางเปลาท่ีสามารถสรางรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน เพ่ือรองรับแนวโนมการขนสงทางอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

  อยางไรก็ตามการกำหนดยุทธศาสตรจำเปนตองคำนึงถึงความทาทายเชิงยุทธศาสตรขององคกร  

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากปจจัยเชิงลบที่มีผลตอความสำเร็จขององคกรในอนาคตพบวา ทอท. เผชิญความทาทายในการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิเคราะหเชิงธุรกิจโดยใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับ Big Data เพ่ือแขงขันกับ

องคกรบริหารทาอากาศยานชั ้นนำที ่ เร ิ ่มพัฒนาไปสู การใชขอมูลขับเคลื ่อนการดำเนินงาน (Data-Driven 

Organization) และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริการขนสงสินคาทางอากาศของ ทอท. ไมเทาทันตอการเติบโต

ของธุรกิจ e-commerce อีกทั้งการมีขอจำกัดของกฎระเบียบ ขอบังคับในการใชประโยชนในท่ีดินวางเปลา ซึ่งเปน

ปจจัยสนับสนุนการสรางรายไดเกี่ยวกับกิจการการบินและรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน นอกจากนี้ ทอท.ยัง

เผชิญความทาทายการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานใหสอดคลองกับพฤติกรรมและโครงสรางของผู โดยสารท่ี

เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการบริหารจัดการทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.เพื่อรองรับความปกติใหม 

(New Normal) จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 และปริมาณการจราจร 

ทางอากาศที่หดตัว สงผลตอรายไดที่เกี่ยวกับกิจการบินและรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบินของ ทอท. ตลอดจน

การขาดทุนของผูประกอบการสายการบินแหงชาติ  

  ในขณะเดียวกันจากบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

มีพลวัตสูง และความปรกติใหมจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 

Accelerated New Normal) ซึ่งเปนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระยะยาวภายหลังสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีนัยสำคัญตอการดำเนินงานเชิงกลยุทธในระยะยาวของอุตสาหกรรมการขนสง 

ทางอากาศและของ ทอท. ดังนั้น ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาที่เกี่ยวของ 

 จากการวิเคราะหปจจัยความยั่งยืนขององคกร ประเด็นความไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตร

นำไปสูการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรเพื่อใหองคกรมีความพรอมตอธุรกิจ ตลอดจนสภาพแวดลอมการแขงขัน 

ทั้งในปจจุบันและในอนาคต สงผลใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนและเปาประสงคที่กำหนดไว สามารถดำเนินธุรกิจให
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ประสบความสำเร็จไดอยางยั ่งยืนในระยะยาว รวมทั ้งคำนึงถึงความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที ่ไดกำหนด

ยุทธศาสตรระยะ 20 ปและกําหนดนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

ที่มุงเนนการพัฒนาอยางตอเนื่องในระยะยาวอยางยั่งยืน โดยประเทศไทยสามารถสรางสรรคและใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษยและทรัพยากรอื่นใด 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ทอท.จึงได

กําหนดนโยบาย AOT 4.0 เพื่อใหสอดรับกับนโยบายของภาครัฐดังกลาว ดวยการใชประโยชนสูงสุดจากเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ทอท. ในทุกมิติ ตามระยะการพัฒนาในรูปแบบของ Digital 

Platform ท้ังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

องคกร ทอท. จึงไดกำหนดทิศทางและกรอบแนวทางในการดำเนินงานของ ทอท.ในระยะ 5 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับ

แผนและนโยบายในระดับตาง ๆ ไดแก นโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 

4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital 

Economy : DE) แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม (ป 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป (ป 

2560 - 2564) และแนวนโยบายผูถือหุน (Statement of Directions : SODs) ซึ่งในการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ป (ป 2560 - 2564) กำหนดใหรัฐวิสาหกิจและหนวยงานที่เกี ่ยวของนำแผน

ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจฯ ไปใชเปนแนวทางในการกำหนดเปาหมาย 20 ป และทิศทางระยะ 5 ป โดยคำนึงถึง 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจทำใหภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป โดย ทอท. ไดมีการพิจารณา

แนวโน มและความไม แนนอนที ่จะเก ิดข ึ ้นและส งผลกระทบต อการดำเน ินงานของทอท.ในระยะยาว  

เพื่อประกอบการภาพมองอนาคต (Foresight) ในระยะตอไปของ ทอท. ดังนั้น เพื่อใหแนวทางการพัฒนาของ ทอท.

เกิดความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ทอท.จึงตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญในการ

กำหนดทิศทางและเปาหมายองคกรระยะ 20 ป ดังนี้ 

ทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ระยะ 20 ป 

 

“ทอท. เปนองคกรที่สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศ 

และชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอยางยั่งยืน” 

 

 การกําหนดเปาหมายองคกรระยะ 20 ป มีแนวคิดมาจากการดําเน ินงานภายใตกรอบวิส ัยทัศน 

ประเทศไทย “ม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” และภารกิจของ ทอท.ในการสงเสริมและประกอบกิจการทาอากาศยาน รวมท้ัง 

การดำเนินงานของ ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ  

โดยการดำเนินงานที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล การสรางความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับกลุมพันธมิตรและ 
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ผูมีสวนไดเสียที่สำคัญที่ตองการคำนึงถึงลูกคา หนวยธุรกิจ และภาครัฐ ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม และการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุน   

   ทอท.จ ึงตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทาง 

การพัฒนาของ ทอท.ใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคตที ่อาจทำใหภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี ่ยนแปลงไป และถายทอดแนวทางการพัฒนาสู 

การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่อง และสรางความเขาใจใชเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. 

ในอนาคตตอไป 

  

1. วิสัยทัศน (Vision) 

 “ทอท. เปนผูดำเนินการและจัดการทาอากาศยานที่ดีระดับโลก : มุงเนนคุณภาพการใหบริการโดยคำนึงถึง

ความปลอดภัย และสรางรายไดอยางสมดุล”  

2. พันธกิจ (Mission) 

 “ประกอบและสงเสริมกิจการทาอากาศยาน รวมทั ้งดำเน ินการกิจการอื ่นที ่ เกี ่ยวของหรือตอเนื ่อง 

กับการประกอบกิจการทาอากาศยาน โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

3. คานิยม (Core Value) 

 3.1 ใหใจ  (Service Mind) 

    จิตสำนึกในการใหบริการ : การใหบริการดวยความเขาใจความหมายของการใหบริการ 

 3.2 มั่นใจ (Safety & Security) 

    ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย : การคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเปน

หัวใจของการปฏิบัติงาน 

 3.3 รวมใจ (Teamwork) 

การมีสวนรวมและการสื ่อสารทั ้งภายในองคกรและหนวยงานภายนอก : สรางความสามัคคีทำงาน 

เปนทีม ใหความสำคัญกับเปาหมายขององคกรมากกวาเปาหมายสวนตัว สรางกระบวนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 

 3.4 เปดใจ (Innovation) 

 การเรียนรูอยางตอเนื่อง : สงเสริมการเรียนรู ควบคูกับความคิดริเริ่มและความตั้งใจที่จะศึกษาพัฒนา

ตนเองใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ 

 3.5 ภูมิใจ (Integrity) 

 ความโปรงใสและสำนึกในความรับผิดชอบ : การปฏิบัติงานดวยความโปรงใสตรวจสอบไดและสำนึกใน

ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ตอลูกคา ตอสังคม และประเทศชาติ 
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4. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objectives) 

 จากทิศทางการดำเนินงาน วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม รวมทั้งการวิเคราะหสมรรถนะหลักขององคกร 

ควบคูกับปจจัยความยั่งยืน ความเสี่ยงระดับองคกร ความไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตร สามารถนำมา

ประกอบการกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และยุทธศาสตรของ ทอท. ดังนี้ 
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 1  เพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใหสามารถ 

รักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ป 2564 ป 2565 

คะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน 

ทอท. ในภาพรวม 

ทสภ. 4.32 

ทดม. 3.98 

ทภก. 4.17 

ทชม. 4.48 

ทหญ. 4.03 

ทชร. 4.20 

ทสภ. 4.34 

ทดม. 4.00 

ทภก. 4.19 

ทชม. 4.50 

ทหญ. 4.05 

ทชร. 4.22 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 2  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานทาอากาศยาน 

ใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ทาอากาศยาน 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ป 2564 ป 2565 

Safety 

1. รอยละความสำเร็จของการดำเนินการแกไขจำนวนขอบกพรอง 

ประเภทที่ 1 ดานความปลอดภัย (Safety) จากการตรวจสอบจากรัฐ 

 

รอยละ 100 

2. การรักษาเปาหมายสมรรถนะความปลอดภัยไมใหเกิดอากาศยาน

อุบัติเหตุที่มสีาเหตุหลัก มาจากการดำเนินงานของทาอากาศยานใน

ความรับผิดชอบของ ทอท. 

จำนวนครั้งการเกดิอุบัติเหตุ / 100,000 movements 

เทากับ 0 

 

Security 

รอยละของจำนวนขอบกพรองดานการรักษาความปลอดภัยประเภทท่ี 

3 ที่ตรวจพบโดย กพท.ลดลง เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

 

รอยละ 100 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 3 เพื่อสรางการเติบโตดานผลประกอบการทางการเงิน จากการสรางรายไดที่เกี่ยวกับกิจการ

การบิน (Aeronautical Revenue) และรายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ป 2564 ป 2565 

รักษาระดับวงเงินคาใชจายจากการดำเนินงาน ไมเกิน 30,000 ลานบาท ไมเกิน 33,000 ลานบาท 
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5. ยุทธศาสตร (Strategies)  

 

AOT Strategy House (2560 - 2565) 

 
  

 ทิศทางการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) ฉบับทบทวน ไดกำหนด

ยุทธศาสตรและกลยุทธการดำเนินงานขององคกรภายใตกรอบแนวคิดการเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable 

Growth) มุงเนนความเปนเลิศใน 3 ดาน ไดแก ดานบริการ (Service) ดานมาตรฐาน (Standards) และดานการเงิน 

(Financial) พรอมปรับเปลี่ยนองคกรโดยนำ Digital Technology และ Innovation มารวมขับเคลื่อนดวยความ

ตระหนักใน    พันธกิจหลักขององคกร รวมทั้งการดำเนินงานในฐานะรัฐวิสาหกิจ หลักธรรมาภิบาล การสรางความ

รวมมือและความสัมพันธอันดีกับกลุมพันธมิตรและผูมีสวนไดเสียที่สำคัญ การสรางมูลคาเพิ่มใหแก  ผู ถือหุน 

ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

ทิศทางการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) ฉบับทบทวน ไดกำหนด

ยุทธศาสตรและกลยุทธการดำเนินงานขององคกรภายใตบริบทองคกรที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

ทิศทางการดำเนินงานในระยะสั้น  

จากผลกระทบของเหตุการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทอท.จำเปนตองมี 

การกำหนดยุทธศาสตร และแผนการดำเนินงานเพื ่อใหสามารถรองรับผลกระทบที่เกิดขึ ้น รวมทั ้งเปนการ 

เตรียมความพรอมกับสถานการณและพฤติกรรมการใชชีวิตของผูคนท่ีเปลี่ยนแปลงไป (New Normal)  
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ทั ้งนี ้ ทอท.กำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ในระยะ 2 ป เพื ่อรองรับผลกระทบจาก 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 โดยมุงเนนการดำเนินงาน ดังนี้  

1. การดำเนินงานเพื่อรองรับความปกติใหมจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID – 19 Accelerated New Normal)   

   นอกจากระดับความรุนแรงของการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนโยบายปดประเทศ

ทั่วโลกไดสงผลกระทบอยางมากตอการดำเนินงานของ ทอท. โดยทำใหจำนวนผูโดยสารและเที่ยวบินลดลงอยาง

ตอเนื่องตั้งแตวันที่ 1 ก.พ.63 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน แลว ทอท.ตองคำนึงถึงการเตรียมความพรอมในการเปด

ใหบริการและขีดความสามารถในการใหบริการเท่ียวบิน หากรัฐบาลมีนโยบายใหอากาศยานทำการบินเขาสูประเทศ

ไทยไดตามปกติ ทั ้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวกทาอากาศยาน และ 

การปฏิบัติการทาอากาศยาน เพื่อใหบริการแกผูโดยสารและสายการบิน โดยสอดคลองกับมาตรการทางสาธารณสุข

และกฎระเบียบ ขอบังคับของ กพท. ในระหวางสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

และภายหลังจากสถานการณคลี่คลายลง โดยครอบคลุมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการพื้นที่ และจุด 

คัดกรอง รวมทั้งการกำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติที ่ชัดเจน ตลอดจนการจัดหาอุปกรณเพื่อรองรับมาตรการ 

ที่เกี่ยวของ อาทิ เครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณปองกันและการทำความสะอาด ตลอดจนสื่อสารประชาสัมพันธแก

ผูเกี่ยวของอยางเปนระบบ โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทาอากาศยาน และ

การรักษาระดับคุณภาพการใหบริการ 

2. การบริหารและปฏิบัติการทาอากาศยานอยางสมดุล (Rebalancing)  

   ภายหลังจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหหนวยงานภาครัฐ

และ กพท.กำหนดมาตรการยับยั้งการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใหระงับการทำการบิน

ระหวางประเทศ สงผลให ทอท.ตองมีการบริหารจัดการทาอากาศยานในความรับผิดชอบใหเกิดประสิทธิภาพ โดย

วางแนวทางการบริหารและปฏิบัติการทาอากาศยาน เพื่อใหเหมาะสมตอการดำเนินงานจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวางแนวทางในการบริหารการจราจรทางอากาศอยางสมดุล ให

สอดคลองกับความตองการการเดินทางของผูโดยสารในอนาคต ทั้งในการปรับการใหบริการผูโดยสารและสายการ

บินเพื่อใหสอดคลองกับความตองการและการบริหารโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของทาอากาศ

ยาน รวมทั้งการพิจารณาบริหารจัดการการจราจรทางอากาศที่เหมาะสมและเกิดสมดุลในการใชงานทาอากาศยาน

ในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผานเครื่องมือทางการตลาดและการจัดสรรตารางการ

บิน 
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 3. การดำเนินงานดาน Digital Technology  

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนปจจัยผลักดันสำคัญท่ีทำให

ธุรกรรมตางๆ กาวเขาสูรูปแบบดิจิตอลอยางรวดเร็วและแพรหลาย ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนปจจัยสนับสนุน

ที่สำคัญให ทอท.เขาถึงโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน โดยการนำ Digital 

Technology เขามาใชในการดำเนินงาน ผานโครงการ Digital Platform ซึ่งเปนการบูรณาการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนอุปกรณที่มีอยูของ ทอท. ใหอยูในชุดขอมูลเดียวกันในรูปแบบฐานขอมูลขนาด

ใหญ (Big Data) โดยสามารถนำมาแสดงผลแบบเรียลไทม การวิเคราะหขอมูล และ การใชปญญาประดิษฐ (A.I.) ใน

การคาดการณลวงหนา เพื่อใหสามารถนำมาใชในการปฏิบัติงานของพนักงาน และสามารถเปนเครื่องมือใน 

การทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี ้

   3.1 Digital Platform M1 : Digital Airport เป นการพ ัฒนา เทคโนโลย ี ในร ูปแบบ Application  

บนอุปกรณพกพา เพื่อบริหารจัดการทาอากาศยานใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการใหบริการซึ่งจะชวย

อำนวยความสะดวกผูโดยสารในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการสงเสริมกิจกรรมเชิงพาณิชยของผูประกอบการ 

   3.2 Digital Platform M2 : Digital Operation เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อใหผู ปฏิบัติงานทาอากาศยานใชเปนเครื ่องมือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยอาศัยความถูกตองของขอมูล  

แบบเร ียลไทม การว ิเคราะหข อม ูลขนาดใหญ เพื ่อนำมาจัดสรรทรัพยากร การคาดการณและวางแผน 

ในการปฏิบัติงานลวงหนา จากฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และปญญาประดิษฐ (A.I.) เพื่อเปนเครื่องมือใน 

การประสานความรวมมือระหวางผูปฏิบัติงานภายในทาอากาศยาน 

 3.2 Digital Platform M3 : Digital Office เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให

ในการทำงานของพนักงาน ทอท. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล ในปจจุบัน เปนการสรางวัฒนธรรมดาน

ดิจิทัลในกระบวนการทำงาน การสรางกระบวนการในการทำงานในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล การนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อนำมาวิเคราะห ในการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงาน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมา

วิเคราะห ในการคาดการณ ท้ังในดานทรัพยากรบุคคลและการดำเนินธุรกิจของ ทอท. 

 3.4 Digital Platform M4 : Digital Cargo เพื่อใหการใชเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมกับการขนสงสินคา

ทางอากาศ (Air Cargo Digital Platform) เพื่อใหสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาใหเปนไปตามความตองการ

ของผูใชบริการการขนสงสินคาทางอากาศ  

 4. การดำเนินงานดานการขนสงสินคาทางอากาศ (Cargo)  

    ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหปริมาณผูโดยสารของ 

ทอท.ลดลงเปนอยางมาก ซึ่งสงผลตอรายไดของ ทอท.อยางมีนัยสำคัญ ทอท.ควรพัฒนาการดำเนินงานดาน 

การขนสงสินคาทางอากาศ เพื่อเพิ่มปริมาณการขนสินคาทางอากาศ โดยมุงเนนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบ

การขนสงสินคาทางอากาศของ ทอท.ใหเปนมาตรฐานสากลและสอดรับกับแนวทางการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
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กับการขนสงสินคาทางอากาศ เพื่อให ทสภ.เปนจุดเชื่อมตอการขนสงสินคาของภูมิภาคโดยใชระบบเครือขาย 

ทาอากาศยานในสังกัดของ ทอท. และจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจใหเกิดประโยชนสูงสุดตอธุรกิจการขนสงสินคา 

ทางอากาศ รวมทั้งการใชเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมกับการขนสงสินคาทางอากาศ (Air Cargo Digital Platform) 

เพื่อใหสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของผูใชบริการการขนสงสินคาทางอากาศ 

ดังนี้ 

  4.1 การจัดทำ Platform ใหเกิดความเชื่อมตอเชิงพาณิชยของผู ใหประกอบการในอุตสาหกรรม 

การขนสงสินคาและโลจิสติกส และการบูรณาการดานการสื่อสาร ลดขั้นตอนการเขารับบริการการขนสงสินคา 

ทางอากาศ ผานโครงการ Air Cargo Digital Platform (ACDP)  

 4.2 การจัดต้ังศูนยตรวจสอบคุณภาพสินคาการเกษตรกอนสงออกไปยังประเทศปลายทาง เพื่อยกระดับ

มาตรฐานสินคาและมาตรฐานการตรวจสอบสินคาเกษตรใหแกผูสงออกและเกษตรกรของไทย สงเสริมประเทศไทย

เปนศูนยกลางนำเขาและสงออกส ินคาเกษตรในภูม ิภาค การจัดตั ้งศูนย ขนถายสินคายาและเวชภัณฑ 

(Pharmaceutical Center)  

 4.3 การจัดตั ้งพื ้นที่เพื ่อการคาอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดน (Cross Border E-commerce) เพื่อ

ใหบริการในลักษณะ Fulfillment Center เพื่อตอบรับการเติบโตของธุรกิจ E-commerce ที่มีความตองการ

สถานท่ีจัดเตรียมสินคาอยางเปนระบบ เพ่ือความรวดเร็วในการจัดสง 

 4.4 การเชื่อมโยงระหวางทาอากาศยานภูมิภาค (AOT Local Logistics Link) เพื่ออำนวยความสะดวก

บริการขนสงสินคาทางบกระหวางทาอากาศยาน และใช Air Cargo Digital Platform (ACDP) เปนชองทาง

ใหบริการติดตอสื่อสารและจัดการขอมูลการดำเนินงาน 

5. การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อรองรับผลกระทบจาก

การกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ เนื่องจากการดำเนินงานของ 

บกท. จะไมสามารถใหบริการเที่ยวบินที่เคยเปนลูกคาของ บกท.ในดานตาง ๆ เชน การใหบริการอุปกรณบริการภาคพื้น, 

การใหบริการครัวการบิน และการบริการผูโดยสาร เปนตน อันจะสงผลตอประสิทธิภาพและความสามารถใน 

การใหบริการของ ทอท. ดังนั้น ทอท.จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติของ ทอท.เกี่ยวกับดานการเงิน งบประมาณ 

และผลการบริหารจัดการหนี้สินท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินงานระหวาง ทอท.กับ บกท. แนวทางการดำเนิน

ธุรกิจของ บกท.ใหสามารถดำเนินงานและใหบริการ ณ ทาอากาศยานของ ทอท.ไดอยางตอเนื่อง ทั้งกิจการท่ี

เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนสงทางอากาศ และกิจการอื่นที่สนับสนุนการขนสงทางอากาศ ตลอดจนการบริหาร

จัดการทาอากาศยาน ใหมีความพรอมและมีศักยภาพในการปฏิบัติการทาอากาศยาน โดยไมหยุดชะงักและ 

ไมกระทบตอคุณภาพการบริการ  

 6. การดำเนินงานดานการเงิน มีเปาหมายเพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงินของ ทอท. โดยกำหนดมาตรทาง

การเงินในการลดคาใชจาย จากผลกระทบของการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ ่งคาดวา 
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ประมาณการรายไดของ ทอท.จะไดรับผลกระทบลดลง ดังนั ้น ทอท.จึงตองพิจารณาทบทวนงบประมาณท้ัง 

งบทำการ และงบลงทุน โดยใหปรับลดลงหรือยกเลิกรายการที ่ไมมีความจำเปนเรงดวนและไมกระทบกับ 

การใหบริการผูโดยสารออกไปกอน ดังนี้ 

6.1 มาตรการลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับงบทำการ โดยดำเนินการตรวจสอบคาใชจายที่เกิดขึ้น เพ่ือ

พิจาณาความจำเปนในการใชจายงบประมาณ รวมทั้งปรับลดงบประมาณในหมวดคาใชจายพนักงาน ในบางรายการ 

อยางไรก็ดี ทอท.ไมมีนโยบายลดจำนวนพนักงาน และเงินเดือนพนักงาน เพื่อเปนการชวยลดภาระใหแกพนักงาน 

นอกจากนั้น ทอท.ปรับลดงบประมาณในหมวดคาใชจายดำเนินงาน โดยเลื่อนรายการที่ไมมีความจำเปนเรงดวน

ออกไปกอน รวมทั้งปรับลดคาใชจายหมวดคาซอมแซมที่ไมสงผลกระทบตอการซอมบำรุงตามรอบระยะเวลาของ

โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในทาอากาศยาน 

6.2 มาตรการลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับงบลงทุน โดยปรับลดงบประมาณในสวนของงบดำเนินงาน

ปกติลง  เนื่องจากจำนวนผูโดยสารท่ีลดลงจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผล

ใหสามารถชะลองานจางออกไปได แตยังคงงบประมาณท่ีจัดทำเปนโครงการไวเทาเดิม 

 

     อยางไรก็ตาม ทอท.ยังคงกรอบทิศทางการดำเนินงานภายใต AOT Strategy House โดยมียุทธศาสตร

หลัก 7 ดาน ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรที่ 1  Airport Strategic Positioning การกำหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพ

ของทาอากาศยาน ทอท. 6 แหง เพื ่อมุงสู ตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยานตามที ่กำหนดไว  

โดยมุงเนนการนำ Digital Technology มาใชในการดำเนินงานทั้งการปฏิบัติการทาอากาศยานและการใหบริการ  

เพื่อตอบสนองความตองการของผูโดยสาร สายการบิน และผูใชบริการไดอยางประสิทธิภาพ 

  ตำแหนงทางยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยาน สามารถสรุปไดดังนี้ 

  ทสภ. คือ “ประตูสู นานาชาติ” “International Gateway” เพื่อเปนประตูสู ประเทศไทยและเปน

ศูนยกลางอาเซียน นอกจากนั้นยังเปนตัวเลือกแรกของผูโดยสารในการเปลี่ยนลำ โดยมีทางเลือกในการเชื่อมตอ 

สายการบินนานาชาติที่หลากหลายที่สุด ดวยบริการเหนือชั้น และความอบอุนของคนไทย  

  ทดม. คือ “ทาอากาศยานที่รวดเร็วและไมยุ งยาก” “Fast and Hassle - free Airport” เพื่อเปน 

จุดใหบริการของสายการบินตนทุนต่ำในภูมิภาค ซึ ่งมีสิ ่งอำนวยความสะดวก เพื ่อชวยผู โดยสารที ่ต องการ 

ความรวดเร็ว ความสะดวก และความสบายใจ มุงเนนการใหบริการการเดินทางทางอากาศที่งายและรวดเร็วใน

ประเทศไทย  

  ทภก. คือ “ประตูสู อันดามัน” “Gateway to the Andaman” เพื่อเปนประตูหลักสูแหลงทองเที่ยว

ชายหาดที ่สวยงาม ซึ ่งใหบริการโดยรอยยิ ้มและหัวใจที ่อบอุ นของคนไทย เปนจุดหมายปลายทางที ่เต็มไปดวย  

รานคาปลีกสุดหรู รานอาหารระดับโลก และบริการชั้นเย่ียมตาง  ๆ 
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  ทชม. คือ “ประตูสูวัฒนธรรมลานนา” “Gateway to Lanna Heritage” เพื่อเปนประตูหลักและเปน

ตัวเลือกแรกสู ภูมิภาคลานนาทางภาคเหนือของประเทศไทย มีบรรยากาศที ่เอาใจใสและใหความสำคัญตอ

นักทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสถึงประสบการณอยางเต็มรูปแบบที่หลากหลาย รวมไปถึงประวัติศาสตร 

ที่สวยงามและยาวนานของจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 

  ทหญ. คือ “ประตูสู ภาคใตสุดของไทย” “Gateway to Southern-most Thailand” เพื่อเปนจุด

เชื่อมตอ สู 5 จังหวัดใตสุดของไทย ไดแก สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปตตานี รวมถึงพัฒนาการใหบริการดวย

สิ่งอำนวยความสะดวกที่เปนมิตรกับฮาลาล และถูกตองตามหลักศาสนา เพื่อรองรับผูโดยสารมุสลิม ที่มีสัดสวน

มากกวารอยละ 70 ของประชาชนในภาคใตสุดของไทย 

ทชร. คือ  “ศูนยกลางภูมิภาคสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน”  “Regional Center for Aviation -

related Business” เพื่อเปนพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบิน เพื่อใหบริการแกกลุมประเทศลุมแมน้ำโขงที่กำลัง

เติบโตอยางรวดเร็ว รวมถึงภูมิภาคสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต 

  โดยยทุธศาสตรที่ 1 Airport Strategic Positioning มีกลยุทธการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี ้

 กลยุทธ 1.1 พัฒนาการจัดทำฐานขอมูลสำคัญและกำกับการดำเนินงานภายใต Airport Strategic 

Positioning  

  ปจจุบัน ทอท. กำหนดตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของทาอากาศยานในความรับผิดชอบท้ัง 6 แหง และรวมท้ัง

กำหนดแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในมิติตางๆ เพื่อใหทาอากาศยานมีการพัฒนาไปใน

แนวทางที่เหมาะสม โดยในการพัฒนาทาอากาศยานจะตองพิจารณาองคประกอบตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความ

ตองการและรูปแบบการใหบริการที่ตรงตามลักษณะฐานขอมูลการใชงานของลูกคา (User Profile) และเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการพัฒนาแพลตฟอรมสำหรับรวบรวมขอมูลเพื่อการจัดทำฐานขอมูลการใชงานของลูกคา

ดวยการนำเทคโนโลยีที ่ทันสมัยเขามาชวยสนับสนุน โดยมุงเนนการนำฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และ 

การประสานความรวมมือดานขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของมาประกอบการดำเนินงาน ทั้งการวิเคราะหขอมูลและ

การใชปญญาประดิษฐ (A.I.) ในการคาดการณลวงหนาเพื่อใหทาอากาศยานมีการพัฒนาไปในแนวทางที่เหมาะสม 

สอดคลองกับความตองการและรูปแบบการใหบริการที่ตรงตามลักษณะฐานขอมูลการใชงานของลูกคา (User 

Profile) เพื่อรองรับความปกติใหม (New Normal)  และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหสามารถใชประโยชน

จากขอมูลเพื่อกำหนดแผนงานสำคัญในการพัฒนาทาอากาศยานใหเกิดประโยชนและผลตอบแทนสูงสุด รวมท้ัง

ตอบสนองความตองการของผูโดยสาร สายการบิน และผูใชบริการภายใตตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของแตละ 

ทาอากาศยาน  

 กลยุทธ 1.2 ปรับปรุง/ทบทวน Strategic Positioning ของแตละทาอากาศยาน  

  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปจจุบันทั้งในดานพฤติกรรมการเดินทางของผูโดยสาร รูปแบบธุรกิจ

การใหบริการของสายการบิน พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลตอการดำเนินงานของ
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ทาอากาศยานภายใตความรับผิดชอบของ ทอท. ดังนั้นการใชประโยชนจากขอมูลจำนวนมหาศาล ทั้งท่ีเปนขอมูลท่ี

มีการบันทึกโดยบุคคล และขอมูลที่มีการจัดเก็บโดยอุปกรณและไหลผานเครือขาย (Internet of Things) มา

วิเคราะหผานระบบประมวลผลขนาดใหญ เพื่อใชประโยชนในการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของทาอากาศยาน 

การศึกษาขอไดเปรียบและโอกาสของแตละทาอากาศยาน รวมทั้งการศึกษาขอมูลผูใชบริการแตละกลุม เพื่อเปน

ฐานขอมูลสำคัญในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการกำหนดตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของทาอากาศยานแตละแหง 

ตลอดจนการปรับปรุงหรือทบทวนตำแหนงเชิงยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให 

การดำเนินงานของแตละทาอากาศยานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได

อยางแทจริง 

 กลยุทธ 1.3 การพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อมุงสู Airport Strategic Positioning  

 ทอท. ในฐานะผูบริหารจัดการทาอากาศยานทั้ง 6 แหง ซึ่งมีตำแหนงเชิงยุทธศาสตรที่แตกตางกัน ตองให

ความสำคัญกับการดำเนินงานที ่ยั ่งยืนขององคกรในระยะยาว โดยการดำเนินงานของ ทอท. จะตองไมสราง

ผลกระทบเชิงลบใหแกสังคมและชุมชน การดำเนินงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการโดยคำนึงถึง 

การลดการใชพลังงานที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด การคำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางสมดุลและคุมคา เพื่อสราง

ความแตกตางดานการตลาดจากการดำเนินงานที่มุงเนนการสรางความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดย

นำมากำหนดเปนแนวทางดำเนินงานที ่คำนึงถึงความยั ่งยืนในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการประสาน 

ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของ ทอท. ใหตระหนักรวมกัน 

 ยุทธศาสตรที ่ 2 Airport Service Capacity การบริหารขีดความสามารถในการรองร ับปร ิมาณ

การจราจรทางอากาศ เรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของทาอากาศยาน โดยมุงเนน

การนำ Digital Technology มาประกอบการพัฒนาขีดความสามารถทาอากาศยานของ ทอท.ให ท ันตอ 

การเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในตลาดโลก 

 โดยยุทธศาสตรที่ 2 Airport Service Capacity มีกลยุทธการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพบำรุงรักษาทาอากาศยาน  

 ในการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นของทาอากาศยานใน

ความรับผิดชอบของ ทอท. นอกเหนือจากการมุงเนนดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให

เพียงพอ ทอท. จำเปนตองเนนการพัฒนาระบบบำรุงรักษาทาอากาศยานใหสามารถใชโครงสรางพื้นฐานและสิ่ง

อำนวยความสะดวกที่มีอยูใหสามารถใหบริการไดเต็มศักยภาพควบคูกัน ตลอดจนการพัฒนาทาอากาศยานในดานตางๆ 

เพื่อรองรับความปกติใหม (New Normal)  และการวางแนวทางในการบริหารจัดการทาอากาศยานเชิงกายภาพอยาง

สมด ุล (Operation Rebalancing) เพ ื ่ อให สามารถร ั กษาระด ับค ุณภาพการให บร ิ การ (Level of Service)  

ตามมาตรฐานสากล โดยทาอากาศยานทุกแหงตองใหความสำคัญกับการเพิ ่มประสิทธิภาพระบบบำรุงรักษา 

ทาอากาศยาน และการบำรุงรักษาเชิงปองกัน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณที่ทันสมัย 
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และมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการบำรุงรักษาโครงสรางพื้นฐานทั้งในเขตการบินและนอกเขตการบิน เพื่อลด

การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ภาพลักษณ และความนาเชื่อถือ   

 กลยุทธ 2.2 เพ่ิมขีดความสามารถทาอากาศยาน  

 อุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทอท. จำเปนตองใหความสำคัญการบริหาร 

ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร ทั ้งผ ู โดยสาร เที ่ยวบิน และสินคา โดยกำหนดรูปแบบ 

การดำเนินงานทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (Airport Expansion) โดยการ

ดำเนินโครงการพัฒนาและกอสรางพื้นที ่ตอขยาย และสิ ่งอำนวยความสะดวก เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถใน 

การรองรับปริมาณการจราจรและสามารถคงระดับคุณภาพบริการไวในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนา 

ทาอากาศยานในดานตางๆ เพื่อรองรับ New Normal โดยคำนึงถึงความสมดุลในการบริหารจัดการทาอากาศยาน

ในความร ับผ ิดชอบใหสอดคลองก ับปร ิมาณการจราจรทางอากาศที ่ เก ิดขึ ้นในอนาคต และการบริหาร 

ขีดความสามารถในการรองรับจากพื้นที่ที่ใชงานอยูในปจจุบัน (Capacity Management) โดยการบริหารจัดการ

การใชประโยชนพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

 กลยุทธ 2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารงานทาอากาศยานแหงใหมในอนาคต  

แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหในอนาคต    

ทาอากาศยานทั้ง 6 แหงของ ทอท. ตองรองรับผูโดยสารเต็มศักยภาพและเกินขีดความสามารถในการรองรับ        

ไมสามารถลงทุนขยายทาอากาศยานในพื้นที่เดิมได จำเปนตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงาน        

ทาอากาศยานแหงใหม รวมทั ้งการศึกษาแนวทางและโอกาสในการสรางทาอากาศยานแหงใหมเพื ่อรองรับ         

ขีดความสามารถของทาอากาศยานเดิม ตลอดจนการพัฒนาแนวทางความรวมมือในการใชทาอากาศยานรวมกับ  

ทาอากาศยานอื่น ๆ ในรูปแบบ Airport System 

 ยุทธศาสตรที่ 3 Regional Hub การพัฒนาการดำเนินงานทาอากาศยานเปนศูนยกลางการบินที่รองรับ

รูปแบบธุรกิจในดานตางๆ ไดแก ศูนยกลางการบินดานการทองเที่ยว ศูนยกลางการบินเพื่อเปลี่ยนผานไปยัง

จุดหมายปลายทางอื่น ๆ ศูนยกลางการบินดานธุรกิจ ศูนยกลางการบินดานโลจิสติกส และศูนยกลางการบิน 

ดานการซอมบำรุงอากาศยาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งดานปฏิบัติการทาอากาศยานและ 

การใหบริการ ผานการใช Digital Technology ในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Digital Platform 

  โดยยุทธศาสตรที่ 3 Regional Hub มีกลยุทธการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี ้

 กลยุทธ 3.1 มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศและสนับสนุนการทองเที่ยว  

     การพัฒนาเพื่อยกระดับการดำเนินงานทาอากาศยาน ทอท. ใหมุงสูการเปนศูนยกลางการบินที่รองรับ

รูปแบบและวัตถุประสงคของการเดินทางในดานการทองเที่ยว โดยมุงเนนการวางแนวทางในการบริหารการจราจร

ทางอากาศอยางสมดุล (Traffic Rebalancing)  เพื่อบริหารจัดการทาอากาศยานในความรับผิดชอบ ใหสอดคลอง



 
 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  90 

 

กับความตองการการเดินทางของผูโดยสารในอนาคตเพื่อรองรับการเปดประเทศเพื่อการทองเที่ยวอยางจำกัด 

(Travel Bubble) ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต เพื่อใชโอกาสจากขอไดเปรียบในดานทำเลที่ตั้งของประเทศในการเปน

ศูนยกลางภูมิภาคอาเซียน ท่ีสามารถเชื่อมตอระหวางภูมิภาคอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนสาธารณรัฐประชาชน

จีนและประเทศสาธารณรัฐอินเดีย และนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการทองเที่ยว โดยจำเปนตองพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภายใน สรางบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญการบริการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการปรับปรุง กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการดำเนินงาน ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนการเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศใหสามารถบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม  

 กลยุทธ 3.2 มุงสูการเปนศูนยกลางการขนสงสินคาทางอากาศ ณ ทสภ.  

 ทอท.ไดรับอนุญาตจากกรมศุลกากรใหเปนผูจัดตั้งเขตปลอดอากร ทสภ. และเปนผูประกอบกิจการใน 

เขตปลอดอากร โดยเขตปลอดอากรมีพื้นที่ใหบริการ 423 ไร หรือ 660,000 ตารางเมตร สามารถรองรับสินคาได

ประมาณ 3 ลานตันตอป จึงตองบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใหสามารถตอบสนองกระบวนการขนสง

สินคาทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบการขนสงสินคาทางอากาศ

ของ ทอท.ใหเปนมาตรฐานสากลและสอดรับกับแนวทางการประกอบธุรกิจที ่เกี ่ยวเนื ่องกับการขนสงสินคา 

ทางอากาศ ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสงสินคาทางอากาศ เพื่อรองรับผลกระทบจากกรณี

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจการใน 

เขตปลอดอากร รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เพื่อสนับสนุนการขนสงสินคาทางอากาศและ

ระบบโลจิสติกส ให เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสงเสริมการเต ิบโตของภาคการสงออกและ

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  

 ยุทธศาสตรที่ 4 Intelligent Services การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการที่มุงเนนดานนวัตกรรม

และเทคโนโลยี การนำ Digital Technology มาใชในการดำเนินงานและปฏิบัติการทาอากาศยาน การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งดานขอมูลและระบบเครือขายที่ทันสมัยใหเหมาะสมและสามารถรองรับ

การใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคูกับการมุงเนนการพัฒนาดานมาตรฐานและคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง โดย

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกตใชในการดำเนินงาน  

 โดยยุทธศาสตรที่ 4 Intelligent Services มีกลยุทธการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน  

      การบริหารจัดการทาอากาศยานจำเปนตองใหความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำนวัตกรรมรวมทั้ง

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเขามาใชในการบริหารและปฏิบัติการทาอากาศยานในอนาคตมากยิ่งข้ึน เพื่อพัฒนา

คุณภาพการบริการและการอำนวยความสะดวกใหดียิ่งขึ้น และการดำเนินการตามมาตรฐานดานการรักษาความ

ปลอดภัยและความปลอดภัยทาอากาศยานระดับสากล ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณและความพึงพอใจในภาพรวมของ

ผูใชบริการ ครอบคลุมการใหบริการในทุกมิติ ทั้งดานการบริการที่เกี่ยวกับกิจการการบิน และบริการในกิจกรรม 
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ที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน โดยพัฒนา Platform ระบบปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใชเทคโนโลยีให

สามารถใชงานงาย หรือ User Friendly เปนมาตรฐานเดียวกันทุกทาอากาศยาน รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง

รูปแบบใหรองรับกับความตองการและไลฟสไตลของผูใชบริการทุกกลุม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสราง

โอกาสใหคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหสามารถเขาถึงการบริการไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมกับ 

คนทั ่วไป ตลอดจนการปฏิบัติการทาอากาศยานเพื ่อรองรับสถานการณและพฤติกรรมการใชชีว ิตของผู คน 

ที ่เปลี ่ยนแปลงตามความปกติใหม (New Normal) และรองรับผลกระทบจากกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ 

  กลยุทธ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

     ในการบริหารการดำเนินงานเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวิสัยทัศนที่วางไว จะตองคำนึงถึงการพัฒนาองคกร

เพื่อมุงสูการเปนองคกรสมรรถะสูง (High Performance Organization : HPO) ในทุกมิติ มีระบบบการปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงานขององคกร ดวยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล (Streamline Process) เพื ่อให 

การดําเนินงานมีความคลองตัว รวดเร็ว รวมถึงตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของลูกคาไดอยางดี    

มีการดำเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาองคกรในทุกดาน การพัฒนานวัตกรรมขององคกร การใหความสำคัญกับ

การกำกับดูแลกิจการมุงเนนการเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลที่ดีใหเกิดในองคกร เพื่อให

องคกรดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพการใหความสำคัญกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงความยั่งยืนขององคกรใน

ระยะยาว การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคล เพื่อใหมีทักษะดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลของบุคลากรในทุกระดับ ทั ้งที ่เปนผู ใชทั ่วไปและผูชี ่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อเขาใจถึงระบบ 

แอปพลิเคชัน หรือขอมูล/เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงกฎระเบียบ

และมาตรฐานที่บังคับใช รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจที่อาจจะ

เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการดำเนินงานใหครอบคลุมทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดำเนิน

มาตรการดานการเงินเพื่อลดคาใชจาย และรองรับผลกระทบจากกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขาสู

กระบวนการฟนฟูกิจการ ตลอดจนการบริหารจัดการองคกรในดานตางๆ เพ่ือรองรับความปกติใหม (New Normal) 

ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ตองมีการพัฒนาความรวมมือในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพ การบริการรวมกับ

ผูใหบริการรวมภายในทาอากาศยานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื ่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมี

มาตรฐานตามระดับคุณภาพบริการที่กำหนดไว  

 กลยุทธ 4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการสรางความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและผูมีสวนไดเสียสำคัญ 

     การดำเนินงานของ ทอท. มีความเกี่ยวของกับการประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมและชุมชน 

ทั้งในดานนโยบาย ดานการปฏิบัติงาน และดานการเปนพันธมิตรทางธุรกิจในระดับตาง ๆ รวมถึงความสัมพันธกับผู

มีสวนไดเสียที่เกิดจากการดำเนินงานตามหวงโซธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ของ ทอท. 

ดังนั ้นจึงมีความจำเปนอยางยิ ่งที ่ตองใหความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพและกระบวนการประสาน 
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ความรวมมือและสรางความสัมพันธอันดีกับพันธมิตรและผูมีสวนไดเสียสำคัญทุกกลุม โดยเฉพาะการสื่อสาร 

การดำเนินงานรวมกันเพื่อรองรับความปกติใหม (New Normal)  เพื่อใหการดำเนินงานของ ทอท. เปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของพันธมิตรและผูมีสวนไดเสียสำคัญ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 Aeronautical Business การพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการการบินและการพัฒนา

ธุรกิจที ่เก ี ่ยวของกับกิจการการบิน โดยนำ Digital Technology เขามาชวยสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ  

ทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการใหบริการผูโดยสารและกระบวนการใหบริการสายการบิน  

 โดยยุทธศาสตรที่ 5 Aeronautical Business มีกลยุทธการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

 กลยุทธ 5.1 เพ่ิมศักยภาพในการรองรับผูโดยสารและเที่ยวบิน 

  ทอท. มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการทาอากาศยานเพื่อรองรับกิจการการบินท่ีครอบคลุมการใหบริการ

ในกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางทางอากาศแกผูโดยสารและสายการบิน จึงตองใหความสำคัญกับ

การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการบริการผูโดยสารและการบริการสายการบินดวยการนำเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและดำเนินงาน 

ทาอากาศยานในภาพรวม การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดานกิจการการบิน โดยใหความสำคัญกับ 

การวางแผนเพื่อบริหารความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Planning) เพื่อรองรับผลกระทบ

จากกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ ประกอบดวย การบริหารและจัดสรร

ตารางการบิน กระบวนการเขา-ออกของผูโดยสาร กระบวนการเปลี ่ยนถายลำ กระบวนการตรวจสอบดาน 

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย กระบวนการใหบริการภาคพื ้นแกสายการบิน โดยคำนึงถึง 

ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และความมีประสิทธิภาพ เปนสำคัญ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

การใหบริการทาอากาศยานและผูโดยสาร รวมทั้งการบริหารพื้นที่ใหมีความเหมาะสมและใชพื้นที่ที่มีอยูใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  

 กลยุทธ 5.2 พัฒนาการตลาดเสนทางการบินเชิงรุก 

 การสรางรายไดและผลตอบแทนหลักของ ทอท. รอยละ 60 มาจากรายไดจากการดำเนินงานที่เกี่ยวกับ

กิจการการบิน (Aeronautical Revenue) ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณการจราจรในดานเที่ยวบิน ผูโดยสาร และสินคา 

ดังนั้น ทอท. ตองดำเนินการพัฒนาตลาดดานการบินทั้งในประเทศและระหวางประเทศ  ซึ่งครอบคลุมการขนสง

ผูโดยสารและสินคา โดยการเพิ่มความถี่ จำนวนเท่ียวบิน และจำนวนสายการบินใหเขามาทำการบิน ณ ทาอากาศยาน

ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แหง ในอนาคตมากขึ้น ควบคูกับการดำเนินงานดานลูกคาสัมพันธ (Customer Relation 

Management) เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม ภายใตการจัดทำฐานขอมูลและการใชประโยชนจากการวิเคราะหขอมูล

ขนาดใหญเพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ การบูรณาการขอมูลรวมทั้งการจัดทำแผน

ตลาดเชิงรุกรวมกับหนวยงานดานการทองเที่ยวท้ังภาครัฐและเอกชน 
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 ยุทธศาสตรที ่ 6 Non - Aeronautical Business การพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการที่ไมเกี่ยวกับ 

การบิน โดยการบูรณาการระบบ Digital Technology เพื่อตอยอดและเพิ่มชองทางการดำเนินธุรกิจ การเพิ่ม

บริการที่มีความหลากหลายและสอดคลองกับกลุมลูกคาและผูที่มาใชบริการทาอากาศยาน การกำกับประสิทธิภาพ

ของกิจการสัมปทาน รวมถึงการใชประโยชนทรัพยสินที่มีอยู เพื่อสรางรายได   

 โดยยุทธศาสตรที่ 6 Non - Aeronautical Business มีกลยุทธการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี ้

 กลยุทธ 6.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชยในอาคารผูโดยสาร 

 รูปแบบการดำเนินธุรกิจทาอากาศยานในปจจุบัน นอกจากการบริหารจัดการทาอากาศยาน ดานกิจการ

การบินซึ่งเปนภารกิจหลัก ทาอากาศยานชั้นนำไดใหความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน 

(Non-Aeronautical Business)  เนื่องจากเปนการพัฒนาบริการเก่ียวเนื่องที่ตอบสนองความตองการที่หลากหลาย

และความคาดหวังของผูโดยสารและสายการบินที่มาใชบริการ อีกทั้งเปนปจจัยสำคัญในการสรางรายไดและ 

ผลประกอบการที่มีผลิตภาพสูง (High Productivity) ทั้งนี้ ทอท. พิจารณาดำเนินการภายใตแนวคิดที่สอดคลองกับ 

Airport Strategic Positioning และขอมูลการใชงานของลูกคา (User Profiles) ของแตละทาอากาศยาน เพื่อนำไป

กำหนดแผนพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการที่ไมเกี่ยวกับการบินที่เปนรูปแบบเฉพาะของทาอากาศยานทั้ง 6 แหง 

ใหสามารถยกระดับคุณภาพการบริการที่ตอบสนองความตองการที่แทจริงของลูกคา และผูใชบริการ โดยให

ความสำคัญในการใชประโยชนจากฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพื่อการวางแนวทางการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใชพื้นท่ีเชิงพาณิชยเดิม และการเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายพื้นที่เชิงพาณิชย

ที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาและขยายทาอากาศยานในอนาคต ตลอดจนการศึกษาวิเคราะหแนวคิดการพัฒนาและ 

การนำรูปแบบบริการภายในทาอากาศยานที่ทันสมัย การสรางประสบการณใหม ๆ ใหแกลูกคา และสามารถสราง

รายไดและผลตอบแทนที่เหมาะสมแกองคกรไดในระยะยาว 

 กลยุทธ 6.2 พัฒนาการใชประโยชนสินทรัพยภายนอกอาคารและพ้ืนท่ีวางเปลา 

 ทอท. มีความไดเปรียบในเชิงยุทธศาสตรจากการมีพื้นที่วางเปลาภายนอกอาคาร ณ ทาอากาศยานใน 

ความรับผิดชอบทั้ง 6 แหง ซึ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่มในเชิงธุรกิจไดในอนาคต จึงตองมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือ 

การใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแขงขันและสรางรายได 

ที ่ไมเกี ่ยวกับกิจการการบินไดอีกทางหนึ ่ง ไดแก การบริหารพื ้นที่แปลง 37 ณ ทสภ. การเพิ ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการเขตปลอดอากร การใชประโยชนท่ีดินวางเปลาทั้ง 6 ทาอากาศยาน การบริหารจัดการอาคารจอด

รถยนต ตลอดจนการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐเพื ่อปรับปรุงแกไขขอจำกัดตาง ๆ ใหสามารถ 

ใชประโยชนจากสินทรัพย อาคาร พ้ืนท่ีวางเปลา เพ่ือพัฒนาและสรางความเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน 

 กลยุทธ 6.3 พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน 

 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ทันสมัยมาใชในการสนับสนุนการบริหารจัดการทาอากาศยาน 

โดยเฉพาะการพัฒนา Platform ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ สรางความความพึงพอใจใหแก
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ผ ู โดยสาร นับเปนสิ ่งสำคัญอยางยิ ่ง ทอท. ควรศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ่สนับสนุน 

การดำเนินงานดานกิจกรรมเชิงพาณิชย เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสรางผลตอบแทนจาก 

การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม ๆ จากสินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible Assets) เพื่อสรางประสบการณและสิทธิ

ประโยชนใหมๆ ใหแกผู โดยสาร ตลอดจนการศึกษาแนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตมาประยุกตใช 

ในการยกระดับธุรกิจใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน อันจะนำไปสูการสรางผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต  

 ยุทธศาสตรที่ 7 Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหมๆ ผาน Digital Technology 

เพื่อขยายการดำเนินงาน ท้ังธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการรวมลงทุนในธุรกิจทาอากาศยานกับพันธมิตร

ทางธุรกิจในกิจการตาง ๆ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร เพื่อประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม ท้ังธุรกิจ

ที่เก่ียวกับกิจการการบินและธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับกิจการการบิน สามารถกำหนดไดดังนี ้

 กลยุทธ 7.1 พัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ 

  การดำเนินงานเพ่ือมุงสูความยั่งยืน มีปจจัยทางธุรกิจเปนสวนสำคัญในการสรางผลประกอบการที่ตอเนื่อง

และมั่นคง โดย ทอท. มุงเนนการขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังตางประเทศ ในระดับภูมิภาค ASEAN  และภูมิภาค

อื่นๆ ทั้งในรูปแบบการรวมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ การพัฒนาความรวมมือระหวางทาอากาศยานชั้นนำเพ่ือ

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในดานที่เกี่ยวกับกิจการการบินและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการการบิน ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนา

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องในระดับสากล รวมทั้งโอกาสในการรับจางบริหารทาอากาศยาน การดำเนินงาน/และหรือรวมทุนใน

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการบินทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก  

 กลยุทธ 7.2 พัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูก/บริษัทรวมทุน 

     รูปแบบการดำเนินงานของทาอากาศยานชั้นนำระดับโลกใหความสำคัญกับการสรางผลตอบแทนหรือ

รายไดจากการดำเนินงานจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับการบิน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบ

การดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย แตกตางกันตามความเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศ ประชากร โอกาสทางธุรกิจ

และการตลาด ทอท. จึงตองมีการพัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูกหรือบริษัทรวมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจบริษัทเพ่ือ

สรางความเติบโตของรายไดและผลกำไรที่เหมาะสม และการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับผลกระทบจากกรณีบริษัท  

การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ โดยมุงเนนที่ธุรกิจที่เปนบริการหลักของทาอากาศยาน 

เชน การใหบริการภาคพื้น การรักษาความปลอดภัย การขนสงสินคาทางอากาศ เปนตน เพื ่อเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใหบริการของทาอากาศยาน และเปนการสรางโอกาสในการลงทุนใหกับ ทอท.ในธุรกิจท่ี

เกี่ยวเนื่องกับกิจการการบินไดในระยะยาว  ทั้งนี้ ทอท.ตองศึกษา พัฒนากระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินงาน 

การปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถเทียบเคียงและแขงขันไดในระดับสากล รวมทั้งเตรียม

ความพรอมในดานบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อใหสามารถรองรับการดำเนินงานภายใตกลยุทธท่ี

กำหนด 
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ภาคผนวก 

 
 

รูปแสดงความเช่ือมโยงระหวางวัตุประสงคเชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตรและกลยุทธยอยภายใต 

แผนวิสาหกิจ ทอท. (ปงบประมาณ 2560-2565) 
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การดำเนินงานภายใตนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรภาครัฐ 

 

แผนวิสาหกิจ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 - 2565) เปนกรอบทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ในระยะ  

5 ป   ซ ึ ่ งม ีความสอดคล องก ับแผนและนโยบายในระด ับต างๆ ได แก   หล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพียง  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ป 2561 - 2580) แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) ตลอดจน 

การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรร ัฐว ิสาหกิจ ระยะ 5 ป (ป 2560 - 2564) ซึ ่งกำหนดใหรัฐว ิสาหกิจ 

และหนวยงานที ่เกี ่ยวของนำแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจฯ ไปใชเปนแนวทางในการกำหนดเปาหมาย 20 ป  

และทิศทางระยะ 5 ป โดยคำนึงถึงการเปลี ่ยนแปลงในอนาคตที่อาจทำใหภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจ

เปลี่ยนแปลงไป  

  การกำหนดเปาหมายองคกรระยะ 20 ป  “ทอท. เปนองคกรที่สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศ 

และชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอยางยั่งยืน” มีแนวคิดมาจากการดําเนินงานภายใตกรอบวิสัยทัศนประเทศ

ไทย “มั ่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน” และภารกิจของ ทอท.ในการสงเสริมและประกอบกิจการทาอากาศยาน รวมท้ัง 

การดำเนินงานของ ทอท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ 

ประกอบดวย 3 ประเด็นหลักดังนี ้

  1. การเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงทางอากาศและ

บริการเปนพื้นฐานสำคัญที่จะชวยเสริมสราง ความมั่นคงของประเทศ และรองรับกับทิศทางและยุทธศาสตรดาน

การขนส งทางอากาศของประเทศท ี ่กำหนดให ประเทศไทย “เป นศ ูนย กลางการขนส งทางอากาศ 

ในภูมิภาค (Aviation Hub) ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมใหบริการทุกระดับที่ปลอดภัย” ซึ่งจำเปนตองมีการพัฒนา

องคประกอบหลายดาน ไดแก ดานโครงสรางพื ้นฐาน ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดานคุณภาพ 

การใหบริการ และการสรางเครือขาย การเชื่อมตอกับการคมนาคมขนสงในรูปแบบอื่นๆ ตลอดจนการพัฒนา 

ดานบุคลากรและเทคโนโลยี ในการดำเนินงานที่ทันสมัย อีกทั้งตองคำนึงถึงความคาดหวังและความตองการของ

ลูกคา คูคา คูความรวมมือ ผูมีสวนไดเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการขนสง

ทางอากาศของประเทศใหเปนศูนยกลางธุรกิจการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ทั้งในสวนของผูโดยสารและสินคา 

รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมใหแกชุมชน สังคม และประเทศ 

 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ และสรางผลตอบแทน

อยางเหมาะสม ตอบสนองความคาดหวังของผูถือหุนและนักลงทุนสรางความเติบโตและฐานะทางการเงินที่มั่นคง

เพื่อเปนรากฐานการดำเนินธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยังคำนึงการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในการ 

เปนทาอากาศยานที่สรางคุณคาทางดานเศรษฐกิจใหแกชุมชนโดยรอบ สังคมและประเทศ 



 
 

แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปงบประมาณ 2560 -2565) หนา  97 

 

 3. อยางยั่งยืน ทอท.ดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือมุงสูการเปนองคกร

ที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable Growth) ในอนาคต ซึ่ง ทอท.ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแล

กิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ดวยการสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียในทุกฝาย โดยยึดหลักการดำเนินงาน 

ที่มีประสิทธิภาพอยางเปนเลิศดวยคุณธรรม จริยธรรมของผูใหบริการที่ดี และมีความโปรงใสตรวจสอบได ประกอบ

ก ั บกา รส ร  า ง เ คร ื อ ข  า ยประสานความร  ว มม ื อและคว ามส ั ม พ ั น ธ  อ ั นด ี ก ั บกล ุ  มพ ั น ธม ิ ต ร แล ะ 

ผ ู ม ีส วนได เส ียที ่สำคัญท่ีต องการคำน ึงถ ึงล ูกคา หนวยธ ุรก ิจ และภาคร ัฐ การสร างม ูลคาเพ ิ ่มให แก  

ผู ถือหุนตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในการเปนทาอากาศยานที่ชุมชนและสังคมยอมรับ  

ดวยการสรางคุณคาทั ้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดลอม ใหแกชุมชน สังคม และประเทศ รวมถึง 

การนำนวัตกรรมมาใชในการบริหารและดำเนินงาน ทั ้งนวัตกรรมดานเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและการบริการในการเพิ ่มความสามารถทางการแขงขันในทุกมิติอยางตอเนื ่อง 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดลอม/บริบทในกรอบการพัฒนาระยะยาวที่ตองเผชิญในอนาคต อาทิ

สังคมผูสูงวัย การกอการรายในรูปแบบใหม ๆ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค เปนตน  

นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจสาขาขนสง ไดกำหนดแนวนโยบายภาพรวมสาขาขนสง (Umbrella 

Statement) คือ “พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงระบบโลจิสติกส บูรณาการโครงขายระบบขนสง 

ยกระดับการใหบริการและการกำกับดูแลระบบคมนาคมขนสงใหเทียบเทาสากล พรอมทั้งสงเสริมบทบาทการมี 

สวนรวมของภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ” ประกอบดวยยุทธศาสตร 5 ดาน  

ซึ่งนำไปสูการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรมภายใตแผนวิสาหกิจของ ทอท.ระยะ 5 ป ดังนี ้

  ยุทธศาสตรที่ 1 กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพื่อเปนพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ มีประเด็น

สำคัญ ไดแก การพัฒนาบริการขนสงสาธารณะขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมและประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอ

ภาค จัดทำแผนพัฒนาการขนสงและโลจิสติกสของประเทศ สรางความเชื่อมโยงระหวางการขนสงตอเนื่องหลาย

ร ูปแบบ ส งเสร ิมและพ ัฒนาระบบขนส งท ี ่ลดการใช พล ังงาน พ ึ ่ งพ ิ งพล ังงานสะอาด และเป นม ิตร 

กับสิ่งแวดลอม 

  ทอท.กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน ทอท. 6 แหง ภายใต  ย ุทธศาสตรAirport Strategic 

Positioning เพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยาน นำไปสูการกำหนดแนวทาง (Roadmap) 

พัฒนาศักยภาพของทาอากาศยาน กำหนดบทบาทและทิศทางการดำเนินงานที ่เกี ่ยวของกับการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรไดอยางชัดเจน โดยคำนึงถึงสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะทำใหภารกิจและบทบาท

ของทาอากาศยานเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับบทบาทและ 

ทิศทางการดำเนินงานตามตำแหนงเชิงยุทธศาสตรของแตละทาอากาศยานที่กำหนดไว 

  ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารแผนการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ มีประเด็นสำคัญ ไดแก  

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม การขนสงและโลจิสติกสของประเทศ การขยายขีดความสามารถ 
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ในการรองรับปรมิาณผูโดยสารของทาอากาศยานใหเพียงพอกับความตองการ การบูรณาการและเชื่อมโยงโครงขาย

การขนสงรูปแบบตางๆ ใหทั่วถึง เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 ทอท. กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต ยุทธศาสตร Airport Service Capacity การบริหาร 

ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ เรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอำนวยความ

สะดวกของทาอากาศยาน และย ุทธศาสตร   Regional  Hub การพัฒนาการดำเน ินงานท าอากาศยาน 

เปนศูนยกลางการบินที่รองรับรูปแบบธุรกิจในดานตาง ซึ่งตองมีการจัดทำแผนการลงทุนและแผนการกอสราง 

ที่สอดคลองกับบทบาทและทิศทางการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงการใชทรัพยากร/สินทรัพยท่ีมีอยู และพื้นที่วางเปลา

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว มีประเด็นสำคัญ 

ไดแก การเพ่ิมมูลคาจากการบริหารจัดการทรัพยสิน การใชเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหมๆ ในการลงทุน 

  ทอท. กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต ยุทธศาสตรหลัก 3 ดานเพื ่อสรางความมั ่นคง 

ดานรายได มีการควบคุมรายจายใหอยู ในระดับที ่เหมาะสม และบริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนเพื ่อเปน 

แหลงรายไดเพิ่มเติม ประกอบดวย 

  ย ุทธศาสตร Aeronautical Business  การพัฒนาการดำเนินงานดานก ิจการการบินและ 

การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของกับกิจการการบิน รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการใหบริการผูโดยสารและ

กระบวนการใหบริการสายการบิน ณ ทาอากาศยานในความรับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร Non-Aeronautical  Business  ที ่มุ งเนนการพัฒนาการดำเนินงานดานกิจการ 

ที ่ไมเกี ่ยวกับการบิน การเพิ ่มบริการที ่มีความหลากหลายและสอดคลองกับกลุ มลูกคาและผู ที ่มาใชบริการ 

ทาอากาศยาน การกำกับประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน รวมถึงการใชประโยชนทรัพยสินที่มีอยู เพื่อสรางรายได 

    ยุทธศาสตร Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม ๆ และโอกาสทางธุรกิจ

ระหวางประเทศ เพื ่อขยายการดำเนินงานทั ้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี ่ยวเนื่อง รวมถึงการรวมลงทุนในธุรกิจ 

ทาอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการตางๆสรางความมั่นคงดานรายได มีการควบคุมรายจายใหอยู 

ในระดับที่เหมาะสม และบริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนเพ่ือเปนแหลงรายไดเพิ่มเติมในอนาคต 

  ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

และแผน DE มีประเด็นสำคัญ ไดแก การจัดทำแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive 

Technology) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาชวยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองคกร

ใหมีประสิทธิภาพ การสงเสริมการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดทำฐานขอมูลเพื่อใชใน

การวิเคราะหและเปดเผยใหสาธารณชน 

  ทอท. กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต ยุทธศาสตร Intelligent  Service โดยมีกลยุทธพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทาอากาศยาน ที ่มุ งเนนการพัฒนาบริการดวย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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มาประยุกตใชในการดำเนินงาน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการดำเนินงานและปฏิบัติการ 

ทาอากาศยาน ควบคูกับการมุงเนนการพัฒนาดานมาตรฐานและคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง  

  ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม มีประเด็นสำคัญ ไดแก  

การทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสรางองคกร การมีระบบบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงกระบวนการ

ใหบริการ การจัดการขอรองเรียนจากผูร ับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การทบทวนปรับปรุงระบบและ

กระบวนการในการจัดซื ้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพโปรงใสร ัดกุม การมีกระบวนการติดตามประเมินผล 

การดำเนินงานขององคกร การจัดทำสมรรถนะและความรูที ่จำเปน (Skill Matrix) สำหรับคณะกรรมการและ

ผูบริหารสูงสุดที่สอดคลองกับบทบาทและภารกิจ เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายตามยุทธศาสตร 

  ทอท.กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต ยุทธศาสตร Intelligent  Service โดยมีกลยุทธ 

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร ที่คำนึงถึงการพัฒนาองคกรเพื่อมุงสูการเปนองคกรสมรรถะสูง

(High Performance Organization : HPO) ในทุกมิติ มีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององคกร

การทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจตามหลักเกณฑ 

การบริหารจัดการองคกรที่ดีและหลักธรรมาภิบาลสากล กำกับดูแลองคกรและบุคลากร รวมทั้งบริษัทในเครือ 

ใหมีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของสอดคลองกับเปาหมาย

องคกร ปรับปรุงระบบและกระบวนในการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสรัดกุม และเปนไปตามกฎหมาย 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลที่สรางความผูกพันตอองคกร ควบคูกับการ

พ ัฒนาแนวค ิดเช ิ งนว ัตกรรมเพ ื ่ อให องค กรดำเน ินงานได อย างม ีประส ิทธ ิภาพ ให ความสำค ัญกับ 

การดำเนินงานที ่คำนึงถึงความยั ่งยืนขององคกรในระยะยาว รวมทั ้งการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและ 

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการดำเนินงานใหครอบคลุมทุกระดับอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ตองมีการพัฒนาความรวมมือในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพการ

บริการรวมกับผู ใหบริการรวมภายในทาอากาศยานทั ้งภาครัฐและเอกชน ปรับปรุงกระบวนการจัดการ 

ขอรองเรียนจากผู รับบริการ และผู มีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนกำหนดชองทางในการสื่อสารสรางสัมพันธ 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีมาตรฐานตามระดับคุณภาพบริการที่กำหนดไว 
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รูปแสดงกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ 
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รูปแสดงความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ และยุทธศาสตรชาติ 
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รูปแสดงกรอบแนวคิดของยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจภาพรวม 5 ดาน 
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รูปแสดงเปาหมายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ.2560 – 2564 
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รูปแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนระดับตางๆ และแผนวิสาหกิจของ ทอท. 
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พลวัตการเปล่ียนแปลงในบริบทโลก (Global Dynamism and the Impact) 

      ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง โดยมีปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (Global 

Influences) เปนแนวโนมที่สามารถสงผลทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคตอเนื่องในอนาคตระยะยาว สงผล

กระทบตอการดำเนินธุรกิจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมทั่วโลกในระดับที่แตกตางกัน 

สวนใหญเปนการเปลี่ยนแปลงที่มาพรอมกับความทาทายและความไมแนนอน ซึ่งหากองคกรขาดแนวทางการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพและขาดความคลองตัวในการดำเนินงาน อาจสงผลใหการดำเนินภารกิจตองหยุดชะงักชั่วคราว 

หรืออาจรุนแรงถึงข้ันตองหยุดการดำเนินงานถาวร ซ่ึงจะทำใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลงได 

     ในการทบทวนแผนวิสาหกิจของ ทอท. ประจำปงบประมาณ 2563 ทอท.ไดคำนึงถึงแนวโนมสำคัญและความ

ทาทายที่เกิดจากผลกระทบของ Global Influences เพื่อประกอบการวางทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. ใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยไดทบทวนและพิจารณาปจจัยในมิติใหมๆ ท้ังในบริบทของแนวนโยบาย 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม รวมถึงผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะมีตอภาคสังคมและธุรกิจในอนาคต จึงไดวิเคราะหพลวัตการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก

เปน 2 สวน ไดแก ปจจัยการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก (Global Influences) ซึ่งเปนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระยะ

ยาวในสถานการณปกติ และความปรกติใหมจากวิกฤติการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 

– 19 Accelerated New Normal) ซึ่งเปนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระยะยาวภายหลังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  โดยการเปลี ่ยนแปลงทั ้ง 2 สวนมีนัยสำคัญตอการดำเนินงานเชิงกลยุทธในระยะยาวของ

อุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศและของ ทอท. ดังนี ้

1. ปจจัยการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก (Global Influences) 

1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร (Demographic Shift) 

     การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) เปนประเด็นการเปลี่ยนแปลงดาน

ประชากรศาสตรที่สำคัญของโลก เนื่องจากการขาดความสมดุลระหวางอัตราการเกิดที่ลดลง (Fertility Rate) และ 

การมีอายุขัยที่สูงขึ้น (Life Expectancy) จากการมีวิทยาการทางการแพทยสมัยใหมที่กาวหนา รวมถึงความสามารถ 

ในการเขาถึงบริการและความชวยเหลือตางๆสะดวกมากขึ้น ทำใหประชากรมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยในป 2562  

มีจำนวนประชากรโลกอายุตั้งแต 65 ขึ้นไปทั้งสิ้น 703 ลานคน จากขอมูลขององคการสหประชาชาติ (UN) คาดการณ
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วาในป 2593 ประชากรผูสูงอายุจะเพิ่มจำนวนเปน 2 เทาของปจจุบัน กลาวคือ 1 ใน 6 ของประชากรโลกจะเปน

ผูสูงอายุ40 ซึ่งในปดังกลาว ประชากรโลกจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) นับเปนความทาทาย

ที่ทุกประเทศทั่วโลกตางตองเผชิญ 

 สำหรับสถานการณในประเทศไทย ปจจุบันอยูในชวงการเปลี่ยนผานจากสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) 

ไปสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) ในป 2563 ประเทศไทยมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุรอยละ 17.7 ของ

จำนวนประชากรทั้งหมด คาดการณวาจากนี้ในอีก 20 ปขางหนา สัดสวนประชากรผูสูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นเปน 3 เทา

จากปจจุบัน ทำใหประเทศไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) แนวโนมดังกลาวนำมาซ่ึง 

ความทาทายในบริบทใหม ทั้งการลดลงของจำนวนแรงงานที่อาจสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความจำเปนท่ี

รัฐบาลตองใหความชวยเหลือเชิงนโยบายและสนับสนุนการบริการพ้ืนฐานตางๆใหเพียงพอเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ การออกแบบผลิตภัณฑและบริการที่สามารถตอบโจทยความตองการของกลุมผูสูงอายุในทุกระดับ รวมถึง 

การเตรียมพรอมขององคกรภาครัฐและเอกชนตางๆ เพ่ือรับมือตอการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอยางทันทวงที 

 ความทาทายของสังคมผูสูงอายุตอการบริการของทาอากาศยาน 

สถานการณการเติบโตของการเดินทางทางอากาศและสถานการณสังคมผูสูงอายุ เปนความทาทายตอ 

การใหบริการทาอากาศยานท่ีจะทวีความสำคัญมากขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหองคกรผูบริหารทาอากาศยานตองพิจารณา

สถานการณ ขอมูลผูใชบริการ และขอมูลอื่นๆที่เปนการเฉพาะของแตละทาอากาศยาน เพื่อวางแผนเตรียมการรองรับ

อยางคอยเปนคอยไป เนื่องจากการปรับปรุงการบริการตางๆภายในทาอากาศยาน อาจเกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐาน

ของสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาจสงผลชั่วคราวตอระดับการใหบริการ ตลอดจนงบประมาณที่จำเปนตองใชดวย จึงมี

ปจจัยที่ทาอากาศยานตองพิจารณาอยางรอบคอบกอนดำเนินการ อยางไรก็ตาม ทาอากาศยานควรเขาใจถึงขอจำกัด

ของผูสูงอายุโดยทั่วไป เชน สายตาและการไดยิน, สมรรถภาพรางกาย, ความกังวลและการปรับตัว เปนตน รวมท้ัง

ความตองการตางๆในแตละกระบวนการตั้งแตการเดินทางเขาสู/ออกจากทาอากาศยาน ไปจนถึงการขึ้นเครื่องเพ่ือ

เดินทางสูจุดหมายปลายทาง เชน การหาหนทาง, การบรรเทาความเหนื่อยลา, เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวก 

เปนตน โดยมีขอแนะนำการจัดบริการใหเหมาะสมในแตละกระบวนการ  
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ทาอากาศยานชั้นนำของโลกตระหนักในความสำคัญของการจัดใหมีบริการสำหรับกลุมผูโดยสารสูงอายุ 

จึงเริ่มมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกดวยอารยสถาปตย (Universal Design) ซึ่งเปนการออกแบบ 

ที่คำนึงถึงการใชบริการของผูโดยสารทุกคน โดยไมไดจำกัดเฉพาะสำหรับคนกลุมใดกลุมหนึ่ง ทำใหผูสูงอายุตลอดจน 

ผูทุพพลภาพสามารถรับบริการไดอยางสะดวกสบาย ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนดังกลาวจำเปนตองมีการวางแผนอยางครบ

คลุมทุกจุดสัมผัสท่ีจะทำใหการรับบริการของผูสูงอายุเปนไปอยางราบรื่นและปลอดภัยทุกกระบวนการผูโดยสาร     

  1.2 การเปลี่ยนขั้วเศรษฐกิจโลก (Economic Power Shifts Eastward)  

 ประชากรโลกมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง แตเปนการเติบโตในอัตราที่ลดลง คาดการณวา ในป 

2593 จะมีจำนวนประชากรโลกทั ้งสิ ้นประมาณ 9,770 ลานคน จากปจจุบันป 2563 มีจำนวน 7,700 ลานคน  

สวนใหญอาศัยอยูในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมและประเทศกำลังพัฒนา โดยภูมิภาคเอเชียมีสัดสวนประชากรท่ี 

ใหญที่สุดในโลก คิดเปนรอยละ  60 ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมด ซ่ึงการเติบโตดังกลาวถูกขับเคลื่อนมาจากสัดสวน

ประชากรประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐอินเดีย คิดเปนรอยละ 37 ของจำนวนประชากรโลก

ทั้งหมด และในป 2567 ประเทศสาธารณรัฐอินเดียจะกลายเปนประเทศที่มีจำนวนประชากรหนาแนนที่สุดในโลก

นำหนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 การเปลี่ยนขั้วเศรษฐกิจโลกเปนการสลับสับเปลี่ยนบทบาทของประเทศที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ 

การคา และการลงทุนของโลก จากกลุ มประเทศพัฒนาแลว โดยเฉพาะกลุ มประเทศ G7 (สหรัฐอเมริกา ญี ่ปุน 

สมาพันธรัฐเยอรมัน  สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส  สาธารณรัฐอิตาลี และแคนาดา) เปลี่ยนผานไปสูประเทศ

ตลาดเกิดใหม  อาทิ กลุ มประเทศ E7 (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สหพันธสาธารณรัฐบราซิล 

สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหรัฐเม็กซิโก และสาธารณรัฐตุรกี) ซึ่งเปนกลุมประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโต

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีทรัพยากรที่สมบูรณ มีโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งมิติ

การคา การลงทุน และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยในป 2593 กลุมประเทศตลาดเกิดใหม E7 จะขับเคลื่อน

เศรษฐกิจโลกดวยสัดสวน GDP กวารอยละ 50 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐอินเดียจะเปน

ประเทศที่มีบทบาทตอเศรษฐกิจโลกมากที่สุด สนับสนุนโดยการคาดการณสัดสวน GDP ของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐอินเดียที่เติบโตอยางกาวกระโดดนำหนากลุมประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาในป 

2593 กลาวคือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐอินเดียจะมีสัดสวน GDP คิดเปนรอยละ 20 

และ 15 ของ GDP โลก ตามลำดับ ในขณะที่กลุมประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะมีสัดสวน GDP คิดเปนรอยละ 12 
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และ 9 ของ GDP โลก ตามลำดับ ทำใหเกิดโครงสรางทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศตลาดเกิดใหม จากเดิมที่เปนฐาน

การผลิตและแหลงแรงงานราคาถูกจะกาวไปสูการเปนตลาดบริโภคแหงใหมของโลก  

 สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดีย: ตลาดท่ีมีศักยภาพ 

 การเติบโตทางเศรษฐกิจเปนปจจัยขับเคลื่อนหลักของการเดินทางทางอากาศไปยังจุดหมายปลายทาง

ทั่วโลกของนักทองเที่ยวชาวสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่ง World Travel & Tourism Council 

คาดการณวา ทั้งสองประเทศมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมดานการทองเที่ยว (Travel & Tourism Direct 

GDP) สูงกวาอัตราการเติบโต Travel & Tourism Direct GDP ของโลก กลาวคือ ระหวางป 2561-2571 ประเทศ

สาธารณรัฐอินเดียจะมีการเติบโตของ GDP ดานการทองเที่ยวรอยละ 7.1 และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จะเติบโตรอยละ 6.7 ในขณะที่การเติบโตในระดับจะอยูที่รอยละ 3.8 และในระยะ 25 ปขางหนา นักทองเที่ยวชาว

สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีสัดสวนสูงท่ีสุดในโลก (รอยละ 18.2) แทนที่นักทองเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกา (รอยละ 13.9) 

และนักทองเท่ียวชาวสาธารณรัฐอินเดียอันดับ 3 ของโลก คิดเปนรอยละ 6.4 

 นักทองเที่ยวชาวสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดียเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีกำลังซื้อเพิ่มสูงข้ึน

อยางตอเนื่อง จากการสำรวจของ ททท.พบพฤติกรรมการจับจายใชสอยที่สามารถนำมาวิเคราะหศักยภาพเพื่อจัดสินคา

และบริการที่สอดคลองได นักทองเที่ยวชาวสาธารณรัฐประชาชนจีนนิยมเดินทางมากับบริษัทนำเที่ยว และมักเปรียบเทียบ

ราคาสินคากอนตัดสินใจเลือกซื้อ โดยมีคาใชจายในการ Shopping ประมาณ 35,000 บาทตอคน และนักทองเท่ียวชาว

สาธารณรัฐอินเดียสามารถแบงกลุมตามวัตถุประสงคของการเดินทางมายังประเทศไทย เชน กลุมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ,  

กลุมคูรัก, กลุมจัดงานแตงงาน, กลุมถายทำภาพยนตร และกลุมเพื่อการประชุมและธุรกิจ เปนตน โดยมีคาใชจาย 

ในการ Shopping ประมาณ 50,000 บาทตอคน 

 แนวโนมนักทองเท่ียวชาวสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดียที่เดินทางผานทาอากาศยานของ 

ทอท. 

นักทองเที ่ยวชาวสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงเปนกลุ มนักทองเที ่ยวตางชาติที ่ เด ินทางผาน 

ทาอากาศยานของ ทอท.มีสัดสวนสูงที่สุด เสนทางบินใหมที่เปดระหวางประเทศไทยและเมืองรองตางๆของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน สงผลใหนักทองเที่ยวชาวสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถเดินทางมายังประเทศไทยสะดวก

มากยิ่งขึ้น และในป 2562 จำนวนนักทองเที่ยวชาวสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเขาสูประเทศไทยกวา 10 ลานคน 
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ทั้งนี้ นักทองเที่ยวชาวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโนมปรับเปลี่ยนจุดหมายปลายทางจาก ทสภ. เปน ทชม.และ 

ทภก. ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยมากยิ่งข้ึน  

นักทองเที ่ยวชาวสาธารณรัฐอินเด ียเป น 1 ใน Top 5 สัญชาตินักทองเที ่ยวที ่ เด ินทางผาน 

ทาอากาศยานของ ทอท.มากท่ีสุด และในป 2562 จำนวนนักทองเท่ียวชาวสาธารณรัฐอินเดียเดินทางเขาสูประเทศไทย

กวา 1.9 ลานคน ถือเปนการเติบโตอยางกาวกระโดดจากปท่ีผานมา ทั้งนี้ นักทองเที่ยวชาวสาธารณรัฐอินเดียสวนใหญ

ใชบริการ ทสภ., ทดม. และ ทภก. เปนหลัก โดยมีแนวโนมใชบริการ ทดม.เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนักทองเท่ียวชาวสาธารณรัฐ

อินเดียยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก โดยการเจรจาสิทธิการบินและความตกลงในการทำการบินมายังประเทศไทย 

เปนปจจัยที่จะสงเสริมใหมีเที่ยวบินตรงจากประเทศสาธารณรัฐอินเดียมายังประเทศไทยหลากหลายเพิ่มมากขึ้นใน

อนาคต 

1.3 การขยายตัวความเปนเมือง (Urbanization) 

การขยายตัวความเปนเมืองเปนพลวัตที ่มีนัยสำคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ความเจริญกาวหนา 

ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน เนื่องจากเมือง

ขนาดใหญมีความสำคัญตอการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการจางงาน รวมถึงการเปนแหลง

ทองเที่ยวสำคัญ โดยรูปแบบการใชชีวิตแบบวิถีคนเมืองสวนใหญเนนการอุปโภคบริโภคที่มีลักษณะเฉพาะ การขยายตัว

ของเขตเมืองเริ่มปรากฏชัดเมื่อประมาณป 2533 จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่มีความหนาแนนมากขึ้น โดย

รอยละ 43 ของประชากรทั้งหมดอาศัยอยูในเขตเมือง ในขณะที่ป 2562 สัดสวนดังกลาวเพิ่มเปนรอยละ 55 ของ

ประชากรทั้งหมด คิดเปนจำนวนประชากรโลกท่ีอาศัยอยูในเขตเมืองทั้งสิ้น 4,300 ลานคน และคาดการณวาในป 2593 

สัดสวนประชากรที่อาศัยอยูในเมืองจะสูงถึงรอยละ 68  โดยประชากรโลกที่อาศัยอยูในเขตเมืองที่เพิ่มขึ้นกวา 2,500 

ลานคนในอีก 30 ปขางหนานั้น รอยละ 90 จะอาศัยอยูในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคแอฟริกา นอกจากนั้น สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย เปน 3 ประเทศหลักที่มีการขยายตัวความเปนเมืองสูง

ที่สุด คิดเปนรอยละ 52 ของจำนวนประชากรโลกท่ีอาศัยอยูในเขตเมืองในป 2593  

 ทุกภูมิภาคทั่วโลกตางเผชิญสถานการณการขยายตัวของเมืองเชนเดียวกัน เนื่องดวยการพัฒนาเทคโนโลยี

ตางๆสงผลใหวิถีชีวิตของประชากรในเมืองมีความสะดวกสบายมากขึ้น อาทิ ระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค 

อาหาร เสื้อผา และที่อยูอาศัย แตอาจมีอัตราการเติบโตที่แตกตางกันไปตามระดับการพัฒนา ประชากรที่เคยอาศยัอยู

ในชนบทเริ่มยายเขามาอาศัยในเมืองเพิ่มมากขึ้น เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดี ทั ้งดานรายไดและความสะดวกสบาย  
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ในขณะเดียวกัน เมื่อเขตเมืองเริ่มมีความหนาแนนและแออัดมากขึ้น นโยบายของแตละประเทศตางมุงการกระจาย

รายไดและการพัฒนาไปสูชนบทมากขึ้น เพ่ือยกระดับไปสูสังคมเมืองที่มีระดับการพัฒนาและการเติบโตอยางเทาเทียม 

1.4  ความกาวหนาการพัฒนาทางเทคโนโลยี (Technological Advancement) 

ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติและมีอิทธิพลตอชีวิตประจำวันอยางหลีกเลี ่ยงไมได   

ดวยความแพรหลายของอินเตอรเน็ต ความกาวหนาทางการวิจัย และนวัตกรรม จนทำใหเทคโนโลยีมีความอัจฉริยะ

เพิ่มมากขึ้น การดำเนินธุรกิจและอุสาหกรรมตางๆเริ่มนำเทคโนโลยีเขามาใชในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และ

การใหบริการ รวมถึงประเด็นการเปน Data Driven Company ดวยการเก็บรวบรวมฐานขอมูลขนาดใหญ (ฺBig Data) 

ซึ่งเปนสิ่งที่มีมูลคามหาศาลในภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนตัดสินใจขององคกร มีความแมนยำมากกวา

การวิเคราะหดวยประสบการณและการขอความคิดเห็นจากผูเชี ่ยวชาญที่อาจไมยืดหยุนและเทาทันสถานการณ 

เมื่อเปรียบเทียบกับการใชขอมูล Big Data ขององคกร เนื่องจากขอมูลทำใหกระบวนการตัดสินใจมีหลักฐานและ

เหตุผลประกอบที่หนักแนนมากกวา เปนความทาทายสำหรับองคกรตางๆที่ตองเรงศึกษา ทำความเขาใจ และ 

เตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง นำมาปรับใชเปนกลยุทธ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและมุงสู

การเปนองคกรที่เติบโตอยางยั่งยืน โดยแนวโนมเทคโนโลยีสำคัญที่จะมีบทบาทตอการดำเนินธุรกิจในอนาคต สามารถ

จำแนกได ดังนี ้

 1.4.1 เทคโนโลยี 5G 

 การเขามาของเทคโนโลยี 5G เปนจุดเปลี่ยนสำคัญของการสื่อสารดวยความสามารถรับสงขอมูล

ปริมาณมากอยางรวดเร็ว มีความนาเชื ่อถือสูง สามารถเชื่อมตอเขากับอุปกรณจำนวนมากพรอมกันได นับเปน 

การกาวขามขอจำกัดทางการสื่อสารที่มีอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ เทคโนโลยี 5G จะผลักดันใหเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที ่เกี ่ยวเนื ่องไดร ับการพัฒนาและใชงานอยางแพรหลาย ไมวาจะเปน Professional Service Robot, Artificial 

Intelligence (AI) และ Internet of Things (IoT) กลาวคือ “เทคโนโลยี 5G คือพื ้นฐานสำคัญของการพัฒนา

เทคโนโลยี” รวมถึงเปลี่ยนแปลงลักษณะการใหบริการเครือขายสัญญาณ โดยจากเดิมที่ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม

ใหบริการกับทุกภาคอุตสาหกรรมในแบบเดียวกัน (Horizontal Industry) เปนการใหบริการการสื่อสารเฉพาะสำหรับ

แตละอุตสาหกรรม (Vertical Industry) เช น สื ่อบันเทิง อุตสาหกรรมการผลิต สาธารณูปโภค สาธารณสุข  

การคมนาคมขนสง ระบบการจัดการเมือง 
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 คาดการณวาภายในป 2563 นี้ ไมต่ำกวา 100 องคกรทั่วโลกเริ ่มทดสอบการนำ 5G มาใชใน 

การดำเนินงาน และองคกรที่จะเปนผูนำการใชงาน (First Mover) จะเปนทาอากาศยาน ทาเรือ และศูนยการคมนาคม

ขนสงอื่นๆ41 เนื่องจากเปนโครงสรางพื้นฐานสำคัญที่สะทอนศักยภาพในการแขงขันระดับประเทศ กลาวไดวา 5G  

จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผูคนใหเปนไปในลักษณะ ”Smart Life” ไปจนถึงระดับเมือง (Smart City) และระดับประเทศ 

(Smart Country) 

 1.4.2 เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) 

      เทคโนโลยี AI เกิดจากความกาวหนาของเทคโนโลยีอยางกางกระโดดจนถึงขั ้นที ่โปรแกรม

คอมพิวเตอรสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง มีความเขาใจ สามารถสื่อสาร คิด วิเคราะห ตัดสินใจดวยเหตุผล และสามารถ

ปรับเปลี่ยนตัวเองใหสอดคลองกับขอมูลใหมๆไดเสมอ  

      ปจจุบัน หลายองคกรตางนำเทคโนโลยี AI เขามาเปนสวนหนึ่งของการบริการ อาทิ ChatBot, 

Data Analytic และ Autonomous Car เปนตน ในอนาคตเทคโนโลยี AI จะถูกนำไปใชงานอยางแพรหลายใน 

ทุกอุตสาหกรรม โดยความกาวหนาและผลสำเร็จของเทคโนโลยี AI จะชวยใหฐานขอมูลขนาดใหญของโลกอินเทอรเน็ต

ถูกนำมาใชประโยชนมากขึ้น เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจใหมๆได 

 1.4.3 กลุมเทคโนโลยี Extended Reality 

       เทคโนโลยีความเปนจริงเสริมหรือโลกกึ่งเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เปนเทคโนโลยี

ที่ผสมผสานระหวางความเปนจริง (Real World) เขากับโลกเสมือนที่สรางขึ้น (Virtual World) บนภาพที่เห็นในโลก

ความจริงผานซอฟตแวรและอุปกรณเชื่อมตอตางๆ อาทิ แวนตา AR ท่ีชวยผูทำงานคลังสินคาสามารถจัดระเบียบสินคา

ไดอยางถูกตองแมนยำ ชวยในการประกอบอากาศยาน ชวยในงานซอมแซมไฟฟา เปนตน สำหรับเทคโนโลยีโลกเสมือน

จริง (Virtual Reality: VR) เปนเทคโนโลยีการจำลองภาพสามมิติ หรือสภาพแวดลอมที่เปนโลกเสมือนจริงผานระบบ

คอมพิวเตอร โดยที่ไมมีการซอนกันของโลกความเปนจริงแตอยางใด อาทิ เครื่อง VR เพื่อฝกบินดวยอากาศยานรุน

ตางๆ การฝกการผาตัดของแพทย เปนตน  

 
41 Deloitte Global TMT Predictions for 2020 
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      ปจจุบันกลุมเทคโนโลยี Extended Reality ถูกนำมาใชแพรหลายในอุตสาหกรรมเกมส วงการ

บันเทิง และการนำมาใชในการตลาดเปนหลัก ในขณะเดียวกันสำหรับภาคธุรกิจ ไดการนำเทคโนโลยีดังกลาวไปชวยใน

การฝกอบรม การวิเคราะหขอมูล การออกแบบ และการพัฒนาสินคาหรือบริการ โดยทิศทางในอนาคตจะมีการพัฒนา

เทคโนโลยี AI รวมกับกลุมเทคโนโลยี Extended Reality มากขึ้น เพื่อสราง Content เสมือนที่มีความสมจริงมาก

ยิ่งข้ึน อาทิ ใบหนาของมนุษย จนอาจนำไปสูการสรางขาวปลอมที่มีความเหมือนจริงและยากตอการแยกแยะได 

1.4.4 เทคโนโลยี Blockchain 

       Blockchain เปนเทคโนโลยีซอฟแวรแบบเพียรทูเพียร (Peer-to-Peer) เชื่อมตอแบบโครงขาย

โดยตรงระหวางเครื่องคอมพิวเตอร ไมมีคนกลาง และมีการตรวจสอบความถูกตองและความปลอดภัยซึ่งกันและกัน

ตลอดชุดของขอมูล เนื่องจากทุกคนในเครือขายลวนแตมีสำเนาของชุดของขอมูลเดียวกัน จึงทำใหสามารถปกปอง

ขอมูลโดยที่ไมอนุญาตใหใครปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได เวนแตเครือขายสวนใหญเห็นดวยกับการแกไขและ 

มีการตรวจสอบความถูกตองของการเปลี่ยนแปลง (Transaction)  

       ความสามารถของ Blockchain เริ่มเปนที่รูจักเมื่อถูกนำมาใชงานในรูปของ Bitcoin และสกุล

เงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ตางๆ  ทำใหเกิดการยกระดับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสทางการเงินที่ไมจำเปนตอง

ผานตัวกลางอีกตอไป สามารถเขาถึงขอมูลธุรกรรมไดอยางทันที (Real-time) และมีความปลอดภัยในระดับสูงมาก  

ในอนาคต Blockchain จะเขามามีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุมธุรกิจการเงินและเทคโนโลยี อาทิ การนำ 

Blockchain มาพัฒนาระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บริการลายเซ็นออนไลน การซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย หุน 

ศิลปะตางๆ หรือ การระบุอัตลักษณทางดิจิทัล (Digital Identity) เปนตน 

1.4.5 เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเพ่ือทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT)  

      เทคโนโลยี IoT เปนการที่อุปกรณหรือสิ ่งตางๆเชื ่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตและสามารถ

เชื่อมโยงขอมูลระหวางกันไดอยางทันที (Real-time) เพื่อใหสามารถจัดเก็บ รวบรวม แมกระทั่งแลกเปลี่ยนขอมูลโดย

ไมตองผานมนุษย หรือทำใหมนุษยสามารถสั่งการและควบคุมการใชงานอุปกรณ เครื่องมือตางๆผานทางเครือขาย

อินเตอรเน็ต เปนการยกระดับชีวิตใหสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อาทิ การสั่งงานเปด-ปดอุปกรณเครื่องใชไฟฟา (Smart 

Home) ผานโทรศัพทมือถือ เปนตน 
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       ทั้งนี้ เทคโนโลยี IoT จะเปนสิ่งที่เขามามีอิทธิพลตอการใชชีวิตประจำวันมากที่สุด เนื่องจาก

สามารถแทรกตัวเขาไปไดในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมอุตสาหกรรมการผลิต (The Industrial IoT: 

IIoT) ซึ่งการใชเทคโนโลยี IoT จะชวยลดเวลาการดำเนินงาน ชวยรักษาความปลอดภัย เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว  

ทำใหการทำงานมีความถูกตองแมนยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

1.4.6 เทคโนโลยี Sensor  

       เทคโนโลยี Sensor เปนอุปกรณ ระบบ หรือวงจรที่ทำหนาที่ตรวจจับสัญญาณหรือสิ่งตางๆ ท่ี

ตองการเก็บขอมูล มีการวิเคราะหประมวลผล และสามารถแสดงผลออกมาได ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีทำให 

Sensor มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความเปนอัจฉริยะ ในราคาที่ถูกลง ขนาดเล็กลง และมีความทนทานมากขึ้น 

       แนวโนมเทคโนโลยี Sensor จะกลายเปนสิ่งจำเปนที่จะถูกนำมาเชื่อมตอเครือขาย IoT ดวย

คุณสมบัติที ่โดดเดนในแงของการเก็บขอมูลและรายงานผลไดอยางแมนยำ จึงทำใหหลายธุรกิจเริ่มนำเทคโนโลยี 

Sensor ไปใช อาทิ กลุมเกษตรกรรม กลุมธุรกิจสุขภาพ และธุรกิจคาปลีกที่นำมาใชทำการตลาด  สามารถตรวจจับ

ขอมูลของลูกคา รับรูถึงพฤติกรรม และสามารถสงโฆษณาเจาะกลุมเปาหมายไดดีกวาเดิม และในอนาคตอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสตางๆจะกลายเปนอุปกรณสวมใสติดตัวมากข้ึน (Wearable Device) อาทิ iWatch เปนตน 

2. ความปรกติใหมจากวิกฤติการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 

Accelerated New Normal) 

 ในป 2563 นี้ วิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เปนความทาทายที ่ทุก

ประเทศทั่วโลกตองเผชิญในหลายมิติ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การรับมือดานสาธารณสุขฉุกเฉิน การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของประชาชนเพื่อปรับตัวรับกับสถานการณ กลาวไดวาทุกภาคธุรกิจตางไดรับผลกระทบจากเหตุการณนี้ 

โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซึ่งเปนรายไดหลักของประเทศไทยและเปนการขับเคลื่อนการเดินทางและ

การขนสงทางอากาศ สามารถสรุปแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสำคัญได ดังนี้ 

 2.1 การทวนกระแสโลกาภิวัตน (From Globalization to Regionalization) 

วิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แสดงใหเห็นวา การพ่ึงพิงระบบการผลิต

ระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการต้ังฐานการผลิต (Manufacturing site) ในประเทศที่อัตราคาแรงต่ำ หรือการพึ่งพา

การนำเขาวัตถุดิบสำคัญจากตางประเทศ เชน การนำเขาวัตถุดิบจำพวกโลหะจากประเทศจีน ซึ่งเปนผูสงออก 
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รายใหญใหกับอุตสาหกรรมทั่วโลกมากถึงรอยละ 50 – 70 ของความตองการใชวัตถุดิบจำพวกโลหะ42 การพึ่งพา

แหลงสงออกหรือผูผลิตเพียงรายเดียวเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจหยุดชะงัก

เนื่องจากฐานการผลิตตองปดทำการชั่วคราว รวมถึงการขนสงสินคาระหวางประเทศลาชาจากนโยบายปดพรมแดน

ชั่วคราวของเกือบทุกประเทศทั่วโลก 

ในชวง 2 ปที ่ผานมากอนเกิดวิกฤตครั้งนี ้ หลายประเทศเริ ่มใหความสำคัญนโยบายพึ่งพาตนเอง 

(Inward-looking policy) หรือปกปองทางการคา (protectionism) เห็นไดช ัดเจนจากสงครามการคาระหวาง

สหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซึ่งสหรัฐฯมีนโยบายสงเสริมใหบริษัทสัญชาติอเมริกันกลับมาผลิตในประเทศมากขึ้นและ

กีดกันการคาจากตางประเทศ ประเด็นนี้กลับมาชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกดวยวิกฤตการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด – 19 

ในอนาคตผู ประกอบการทั ่วโลกอาจทบทวนและปรับเปลี ่ยนการวางรากฐาน Supply Chain ใหมีความยืดหยุน 

(Resilience) และมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานตอสถานการณที่เขามากระทบไดดียิ่งขึ้น43 

กลาวคือ ประเทศตาง ๆ จะใหความสำคัญกับการสรางสมดุลของ Supply Chain ที่ทำใหภาคการผลิตและบริการ

สามารถดำเนินตอไปไดโดยไมหยุดชะงักและสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายความเสี่ยงดานการ

ผลิตและขายสินคาโดยไมพ่ึงพาแตประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป โดยผลกระทบเห็นไดชัดเจนในภูมิภาคเอเซียท่ี

เริ่มมีการยายฐานการผลิตจากประเทศจีนสูประเทศอื่นในภูมิภาค44 ที่มีอัตราการขยายตัวของชนชั้นกลางสูง ซึ่งมี

แนวโนมที่จะมีกำลังและความตองการใชจายสูงในระยะยาว ซึ่งปจจัยเหลานี้ขับเคลื่อนภาคการผลิตในภูมิภาค 

นอกจากนี้ ประเทศที่รัฐบาลพึ่งพาการสงออกและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนหลัก จะมีการทบทวนนโยบายทาง

เศรษฐกิจของประเทศใหหันมาพึ่งพาการบริโภคและการลงทุนในประเทศท่ีสมดุลมากยิ่งขึ้น 

2.2 สังคมจะกาวเขาสูระบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ (Digital Acceleration) 

 ในชวงเวลาที่ผานมาเทคโนโลยีไดเริ ่มเขามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตและธุรกิจในทุกภาคสวน  

หลายองคกรอยู ระหวางการเริ ่มกาวเขาสู การเปน Digital Organisation หรือองคกรที่ขับเคลื ่อนดวยเทคโนโลยี 

ในขณะที่ยังคงมีองคกรอีกจำนวนมากท่ียังคงติดขัดกับการปรับกระบวนการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรให

เปน Digital Organisation อยางไรก็ตาม การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปรียบเสมือนสิ่งกระตุน

ใหประชาชนและภาคธุรกิจเปดใจยอมรับเทคโนโลยีใหเขามาเปนสวนสำคัญในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เชน การคา

 
42McMCKinsey & Company. 2020. Could The Next Normal Emerge From Asia?.  
43 McKinsey & Company. 2020. The Future Is Not What It Used To Be: Thoughts On The Shape Of The Next Normal.  
44McKinsey Global Institute, July 2019, “China and the world: Inside the dynamics of a changing relationship,” 
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ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (E-commerce), การทำงานระยะไกลดวยเครื่องมือหรือซอฟแวรการสื่อสารที่ทันสมัย 

(Remote Office), การศึกษาทางไกลที่ใชกันแพรหลายในทุกระดับการศึกษา (Remote Classroom) ในขณะที่สื่อ

สังคมออนไลน (Social Media) ก็เปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยบรรเทาความเครียดจากสถานการณไดเปนอยางดี  

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสอดคลองกับผลสำรวจทางสถิติโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ ซ่ึงเปดเผยวา ประชากรไทยใชสื่อ

สังคมออนไลนเปนอันดับแรกในการผอนคลายความวิตกกังวล45 นอกจากนี้ การสำรวจในประเทศจีนยังพบวา จำนวน

ซอฟแวรและแอพพลิเคชั ่นเพื่อการติดตอประสานงานภายในองคกรเพิ ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และการขยายคลาวด

เซิรฟเวอร (Cloud Server) เพื่อรองรับการสงขอมูลเพ่ิมข้ึนถึง 20,000 เซิรฟเวอร46, การเปลี่ยนไปใชบริการธุรกิจผาน

ชองทางดิจิตัลมากขึ ้น สงผลใหธุรกิจรับสงพัสดุดวน (Parcel Delivery) และธุรกิจขนสงอาหาร (Online Food 

Delivery) โดยเฉพาะ Online Food Delivery เติบโตขึ้นมากกวา 3 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน47 

ดวยความคุ นชินที ่พัฒนาไปสู การเปลี ่ยนพฤติกรรมหันมาใชเทคโนโลยีอยางถาวร หลังวิกฤตการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สังคมจะกาวเขาสู ระบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ เพื่อกาวทัน

พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรานคาและหางสรรพสินคาตองเรงพัฒนาเพื่อเขาสู ตลาดการคาขาย

ออนไลนอยางเต็มรูปแบบ จะเกิด Platform ที่ชวยในการสื่อสารทางไกล จัดประชุมสัมมนา หรืออำนวยความสะดวก

ในการจัดแสดงนิทรรศการเพิ่มขึ้นมากกวาในปจจุบัน การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาจะหันไปใชสื่อออนไลนมาก

ขึ้นหลังจากที่ตองนำสื่อออนไลนมาทดแทนการสอนทั้งหมดระหวางชวงที่มีการแพรระบาดสูง นอกจากนี้ ผูคนอาจจะ

หลีกเลี่ยงการใชเงินสดหรือธนบัตร เนื่องจากสามารถเปนพาหะของเชื้อโรคได ทำใหระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส

และเทคโนโลยีทางการเงินเปนที่นิยมมากยิ่งขึ้น ซึ่งรายงานของธนาคารเพื่อการชำระเงินระหวางประเทศ (Bank of 

International Settlement; BIS) ระบุวา วิกฤตการณครั ้งนี ้ จะชวยใหสกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอรเรนซี 

(Cryptocurrency) ที่มีการคิดคนกอนหนาและดำเนินการผานเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) จะเปนที่นิยม 

มากขึ้น  

 ในขณะเดียวกัน การพึ ่งพาเทคโนโลยีที ่ เพิ ่มสูงข ึ ้นอยางมากจากการปรับตัวเพื ่อรับว ิกฤตการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมวาจะในมิติการดำเนินธุรกิจหรือดำเนินชีวิตประจำวันนั้น 

 
45สํานกังานสถิติแห่งชาติ (National Statistical Office) 
46 Forrester Research, March 12, 2020, “Lessons from enterprise collaboration experiments in China in the wake of COVID-19,”  

47 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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กอใหเกิดขอมูลในปริมาณมหาศาล ซึ่งฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และการเปนองคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล 

(Data Driven Company) เปนปจจัยสำคัญของการทำธุรกิจในยุค 4.0 ธุรกิจท่ีสามารถเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหหา

ความตองการของลูกคา แนวโนมธุรกิจไดอยางแมนยำ จะสงเสริมความสามารถทางการแขงขันและศักยภาพใน 

การใหบริการได เชน ในประเทศจีน ธนาคารและ Fintech หลายแหงนำขอมูลพฤติกรรมจำนวนมาก เชน ขอมูล 

การขายของออนไลน พฤติกรรมการเลือกซื ้อสินคา การใชโปรโมชั่น การเลนเกม หรือขอมูลตำแหนงที่อยู จาก

โทรศัพทมือถือ มาวิเคราะหในหลากหลายแงมุมโดยใช machine learning ซึ่งเปนแขนงหนึ่งของปญญาประดิษฐ 

(Artificial Intelligence: AI) มาวิเคราะหความเต็มใจหรือความสามารถในการชำระหนี้ (willingness and ability to 

pay) เพื่อประกอบการตัดสินใจปลอยสินเชื่อ อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจากขอมูลนั้นตองอยูบนพื้นฐานของ 

ความปลอดภัยและกฏหมายที่ปองกันการละเมิดสิทธิสวนบุคคลที่ปจจุบันมึความรัดกุมแตกตางกันไปในแตละประเทศ 

ดังนั ้นในอนาคต จะมีการพัฒนาและปรับเปลี ่ยนกฏหมายคุ มครองดานขอมูลใหครอบคลุมการใชงานและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2.3 การปรับเปล่ียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Personal Wellness) 

 วิกฤตการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด –  19 สงผลกระทบใหพฤติกรรมการใชชีวิตของผู คน

เปลี ่ยนไป จนกลายเปนวิถีชีวิตแบบใหมที ่จะกลายเปนบรรทัดฐานใหม (New Norm) ของสังคมในที ่ส ุด โดย 

การเปลี่ยนแปลงนั้นอยูบนพื้นฐานของการปกปองตนเองใหปลอดภัยจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อผานพนวิกฤตการณไปแลว  ซึ ่งปฏิเสธไมไดวา โควิด-19 สงผลกระทบตอการใชชีวิตมนุษยอยางมี

นัยสำคัญ 2 ประเด็นหลัก คือ สุขภาพและสุขอนามัย (Health & Hygiene) และความมั่นคงทางการเงิน (Financial 

Stability) ดังนี ้

 2.3.1 สุขภาพและสุขอนามัย (Health & Hygiene) 

รัฐบาลหลายประเทศท่ัวโลกจะมีการพัฒนาสวัสดิการดานสาธารณสุขของประชาชนใหครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น สหรัฐอเมริกาถือกรณีศึกษาดานผลกระทบจากนโยบายสาธารณสุขที่ไมมีระบบประกันสุขภาพครอบคลุม

ประชากรทุกคน สงผลใหผูที่มีโอกาสเปนพาหะนำโรคไมสามารถเขารับการตรวจรักษาได เนื่องจากไมสามารถจาย 

คาตรวจได ทำใหการควบคุมโรคเปนไปอยางยากลำบาก เกิดการแพรระบาดสูงที่สุดในโลก ในขณะที่การดำเนินชีวิต 

ประจำวัน ผูคนจะใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ระมัดระวังในการใชชีวิตประจำวันมากขึ้นกวาเดิม48 เห็นไดจาก

 
48 McKinsey & Company. 2020. The Future Is Not What It Used To Be: Thoughts On The Shape Of The Next Normal. 
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การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เชน  การเปดประตูโดยหลีกเลี่ยงการใชมือ การทักทายโดยไมจับมือกัน หลีกเลี่ยง 

การอยูในที่แออัด เปนตน การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา เชน  ซื้อและพกพาผลิตภัณฑน้ำยาฆาเชื้อ  

ถุงมือ หนากากอนามัย ที่สะทอนผานยอดการใชจายของผูบริโภคที่สูงขึ้นในการซื้อสินคายาและเวชภัณฑ ไปจนถึงให 

การยอมรับบริการทางการแพทยแบบใหม เชน เภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) หรือการใหบริการจากเภสัชกร  

คำปรึกษาจากแพทยผานทางเทคโนโลยีสื่อสารและจัดสงยาและเวชภัณฑไปยังผูปวย เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางออก

จากที่พักอาศัย 

 การเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลใหภาครัฐตองพิจารณาจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานสาธารณะท่ี

ประชาชนจะสามารถใชบริการไดโดยยังสามารถคงระยะหางทางสังคม (Social Distancing) แมวาผูคนจะตองการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางไปใชยานพาหนะสวนตัวหรือการขนสงสาธารณะที่ไมมีความหนาแนนและใชเวลา

เดินทางสั้นลงมากกวาการเดินทางที่ยาวนานและแออัด แตตนทุนการปรับเปลี่ยนอาจสูงสำหรับผูมีรายไดนอยถึง 

ปานกลาง ทำใหปญหาความแออัดของการบริการยังคงมีอยู โดยทั ่วไป ซึ่งภาครัฐและภาคธุรกิจที ่เกี ่ยวของใน 

การใหบริการจำเปนตองพัฒนาและปรับเปลี่ยนการใหบริการเพ่ือสรางความเชื่อมั่นดานสุขอนามัยและความสวัสดิภาพ

ของสังคมโดยรวมใหดียิ่งขึ้น เชน ในธุรกิจทาอากาศยาน สามารถสรางความมั่นใจในการใชบริการดวยการใชอุปกรณ

ตรวจอุณหภูมิรางกายของผูใชบริการทาอากาศยานเพื่อคัดกรองผูที่มีความเสี่ยง การนำเทคโนโลยีเขามาใหอำนวย

ความสะดวกในกระบวนการผูโดยสารเพ่ือลดการสัมผัสของผูโดยสารและสิ่งของในทาอากาศยาน เชน Sensor, Digital 

Identity49 ที่มีการใชอยางเต็มรูปแบบ ณ ทาอากาศยาน Atlanta’s Hartsfield-Jackson การจัดที่นั่งของอากาศยาน

ใหไมชิดติดกันเกินไปไมแออัด เนื่องจากการเดินทางทางอากาศมีความเสี่ยงตอการติดตอของเชื้อโรคได 

 2.3.2 ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability) 

ความม่ันคงทางการเงินเปนความกังวลของทั้งภาคธุรกิจและประชาชน เน่ืองจากธุรกิจทั่วโลกตาง

หยุดชะงักลงดวยวิกฤตการณฯ  และเศรษฐกิจไมสามารถฟนตัวไดในทันทีแมวาการแพรระบาดจะจบลงแลว ผูคนจะ

ระมัดระวังในการใชจายมากขึ ้น องคการการคาโลก (World Trade Organization) คาดการณวาเมื ่อผานพน

วิกฤตการณไปแลว สัดสวนคนยากจน (Global Poverty Rate) เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 8.6 จากเดิมที่คาดการณไวที่รอยละ 

7.8 สงผลใหธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจการจัดประชุมและสัมมนาใชเวลานานในการฟนตัว นอกจากนี้ เทคโนโลยี 

ทางการเงิน (Fintech)  จะเปนที่ถูกใชงานอยางหลากหลายยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจาก

 
49 Deloitte Insights. 2020. Transportation Trends 2020.  
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วิกฤตการณฯ จะเรงดำเนินการฟนตัวดวยกลยุทธที ่เหมาะสมกับบริบทองคกรและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เชน  

การขนสงทางอากาศที ่จะถึงแมจะไมสามารถขนสงผู โดยสารไดเนื ่องจากนโยบายการปดประเทศของภาครัฐ  

แตการขนสงสินคายังสามารถดำเนินตอไปไดและมีความสำคัญอยางยิ่งในการขนสงยา เวชภัณฑ  และอุปกรณทาง 

การแพทย ขนสงอาหารและของใชจำเปนไปยังพื้นที่ขาดแคลน และขนสงสินคาดวนพิเศษเพื่อใหหวงโซคุณคาของธุรกิจ

สำคัญสามารถดำเนินตอไปไดและยังสามารถสรางรายไดใหแกธุรกิจ สะทอนใหเห็นวาหากทาอากาศยานสามารถพัฒนา

พื้นที่เขตปลอดอากร และโครงสรางพื้นฐานเพื่อการขนสงสินคาคลังสินคาของทาอากาศยานในความรับผิดชอบให

สามารถรองรับสินคาประเภทพิเศษตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จะสามารถสรางรายไดที่มีความหลากหลายตาม

ประเภทของสินคาจากพิื้นที่เชิงพาณิชยในคลังสนิคาไดเพ่ิมเติม และเปนการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจทาอากาศยาน

ไมใหพึ่งพาอยูกับรายไดจากเที่ยวบินขนสงผูโดยสารเพียงแหลงเดียว ซึ่งทำใหธุรกิจมีความออนไหวตอสถานการณ 

ที่สงผลกระทบตอการเดินทางของผูโดยสาร 
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ผลการดำเนินงานของ ทอท. 

1. ผลการดำเนินงานดานปรมิาณจราจรทางอากาศ ปงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62) 

ทอท. 

 

ทอท. 

เสนทาง จุดหมายปลายทา

ง 

สายการบิน 

ระหวางประเทศ ในประเทศ ระหวางประเทศ ในประเทศ 

182 32 166 123 8 

 

 

ทสภ. 

ทสภ. 

เสนทาง จุดหมายปลายทา

ง 

สายการบิน 

ระหวางประเทศ ในประเทศ ระหวางประเทศ ในประเทศ 

166 16 166 104 4 
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ทดม. 

ทดม. 

เสนทาง 
จุดหมายปลายทาง 

สายการบิน 

ระหวางประเทศ ในประเทศ ระหวางประเทศ ในประเทศ 

78 26 78 14 3 

 

 

ทภก. 
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ทภก. 

เสนทาง 
จุดหมายปลายทาง 

สายการบิน 

ระหวางประเทศ ในประเทศ ระหวางประเทศ ในประเทศ 

57 12 57 52 7 

 

 

ทชม. 

ทชม. 

เสนทาง 
จุดหมายปลายทาง 

สายการบิน 

ระหวางประเทศ ในประเทศ ระหวางประเทศ ในประเทศ 

29 18 29 26 8 
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ทหญ. 

ทหญ. 

เสนทาง 
จุดหมายปลายทาง 

สายการบิน 

ระหวางประเทศ ในประเทศ ระหวางประเทศ ในประเทศ 

4 9 4 9 5 
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ทชร. 

ทชร. 

เสนทาง 
จุดหมายปลายทาง 

สายการบิน 

ระหวางประเทศ ในประเทศ ระหวางประเทศ ในประเทศ 

10 6 10 7 6 
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2. ผลการดำเนินงานดานการเงิน 

 รายได 

 

 

รายได 2562 2561 เพิ่ม (ลด) รอยละ สาเหต ุ

คาบริการสนามบิน 7,425.75 7,303.66 122.09 1.67 เพิ่มขึ้นจากผูโดยสารของ 

สายการบินตนทุนต่ำ คาบริการผูโดยสารขาออก 26,742.55 25,850.04 892.51 3.45 

คาเครื่องอำนวยความสะดวก 841.84 832.56 9.28 1.11 

รายไดเกี่ยวกับกิจการการบิน 35,010.14 33,986.26 1,023.88 3.01 

คาเชาสำนักงานและ

อสังหาริมทรัพย 

2,296.46 2,264.96 31.51 1.39 
 

รายไดเกี่ยวกับบริการ 8,009.68 7,575.76 433.92 5.73 เพิ่มขึ้นจากรายไดกิจการบริการ

ภาคพ้ืน และคาบริการ

ตรวจสอบผูโดยสารลวงหนา 

รายไดสวนแบงผลประโยชน  17,467.13 16,710.43 756.70 4.53 เพิ่มขึ้นตามจำนวน

ผูโดยสาร และการปรับเพิ่ม

อัตราสวนแบงรายไดตามสัญญา 
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รายได 2562 2561 เพิ่ม (ลด) รอยละ สาเหต ุ

รายไดไมเกี่ยวกับกิจการ 

การบิน 

27,773.27 26,551.15 1,222.12 4.60 
 

รวมรายได 62,783.41 60,537.41 2,246.00 3.71 
 

 

 คาใชจาย 

 

 

คาใชจาย 2562 2561 เพิ่ม (ลด) รอยละ สาเหต ุ

คาใชจายผลประโยชน

พนักงาน  

8,204.21  7,001.73  1,202.48  17.17  เพิ่มขึ้นจากการรับรูตนทุนบริการในอดีต

ตาม พรบ. คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ.2562  

คาสาธารณูปโภค  2,688.27 2,603.19 85.08 3.27   

คาจางภายนอก  5,893.85 5,623.03 270.82 4.82   

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  137.23 158.13 (20.90) (13.22)   
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คาใชจาย 2562 2561 เพิ่ม (ลด) รอยละ สาเหต ุ

คาซอมแซมและ

บำรุงรักษา  

2,802.28 2,486.74 315.54 12.69   

คาตอบแทนการใช

ประโยชนท่ีราชพัสดุ  

4,357.48 3,875.62 481.86 12.43 เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงอัตรา

คาตอบแทนฯของ ทดม. และ ทภภ.  

เปนรอยละ 5.5  

คาเสื่อมราคาและคาตัด

จำหนาย  

5,851.47 5,641.67 209.80 3.72   

รวมคาใชจาย  29,934.79 27,390.11 2,544.68 9.29   

 

3. คูเทียบ 

 3.1 ผูบริหารทาอากาศยานคูเทียบ 

       เกณฑการเลือกคูเทียบ  

       1. ผูบริหารทาอากาศยานท่ีติดอันดับ 1 ใน 50 ของโลก (World’s 100 best airport) 

       2. ผูบริหารทาอากาศยานท่ีมีทาอากาศยานในความรับผิดชอบมากกวา 1 ทาอากาศยาน  

(ทาอากาศยานหลัก และทาอากาศยานภูมิภาค) 

 
ทอท. FRA Schiphol Group NV 

World’s 100 best airport 2018 36 10 12 

World’s 100 best airport 2019 46 12 14 

ทาอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 24 

(4 แหงถือหุน 100% 

FRA,LJU,FOR,POA)

8 

- AMS และ 
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ทอท. FRA Schiphol Group NV 

regional 

3 แหง EIN,LEY,RTA ถือ

หุน 100% 

- International 

4 แหง (เฉพาะJFK 

terminal 4 ถือ

หุน 100%) 

  "ผูดำเนินการและ

จัดการทาอากาศ

ยานที่ดีระดับโลก : 

การมุงเนนคุณภาพ

การใหบริการโดย

คำนึงถึงความ

ปลอดภัยและสราง

รายไดอยางสมดุล" 
 

Fraport: from 

Frankfurt to the 

World 

We are Europe’s 

best airport 

operator and set 

standards 

worldwide 
 

Our Vision 2050: 

Quality of Network, 

Quality of Life and 

Quality of Service. 

Safety and a 

Robust organisation are 

the key enablers that 

support the three 

Qualities. 

การกำกับดูแล state owned 

public limited 

company 

public limited 

company 

private company 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ (จำนวน

ผูโดยสาร)  

141.9 ลานคน 87.8 ลานคน 

(เฉพาะทาอากาศยาน

4 แหงท่ีถือหุน 

100%) 

80.5 ลานคน 

(AMSและ 3 regional 

airport) 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ (จำนวน

เที่ยวบิน)  

896,100 682,804 652,334 
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ทอท. FRA Schiphol Group NV 

(เฉพาะทาอากาศยาน

4 แหงท่ีถือหุน 

100%) 

(AMSและ 3 regional 

airport) 
 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ (ปริมาณสินคา

และพัสดุไปรษณียภัณฑ) 

1.47 ลานตัน 2.19 ลานตัน 

(เฉพาะ 

ทาอากายาน 4 แหงท่ี

ถือหุน 100%) 

1.57 ลานตัน 

(AMS) 
 

อัตราสวน รายไดเกี่ยวกับกิจการการบินตอ

รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมการบิน 

56:44 
 

60:40 
 

ROA 12.96 
  

ROE 16.81 
 

8.3% 

Current Ratio 3.086 
  

 

 3.2 ทาอากาศยานคูเทียบ 

       เกณฑการเลือกคูเทียบ 

       1. จำนวนผูโดยสาร 

       2. ตำแหนงยุทธศาสตร (Positioning) 

ทสภ. 

  ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

Changi Airport Incheon Airport 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: จำนวนผูโดยสาร 

(คน)  

64,711,010 68.3 ลานคน 71,169,722 
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  ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

Changi Airport Incheon Airport 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: จำนวนเที่ยวบิน  

(เที่ยวบิน)  

378,886 382,000 404,104 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: ปริมาณสินคาและ

พัสดุไปรษณียภัณฑ (ตัน)  

1,349,857 2.01 ลานตัน 1,382,048 

ตำแหนงทางยุทธศาสตร  ประตูสูนานาชาติ 

(International 

Gateway) 

Major Air Hub in 

Asia 

 
 

จำนวนสายการบินท่ีใหบริการ  115 105 90 สายการบิน 

การเชื่อมตอจุดหมายปลายทาง  62 ประเทศ 

230 จุดหมาย

ปลายทาง 

100 ประเทศ 

380 จุดหมาย

ปลายทาง 

59 ประเทศ 

188 จุดหมาย

ปลายทาง 

ลักษณะทางกายภาพ  อาคารผูโดยสาร  

1 หลัง 

2 ทางวิ่ง ความยาว 

3,700 ม. และ 

4,000 ม. 

อาคารผูโดยสาร  

4 หลัง 

3 ทางวิ่ง ความยาว 

4,000 ม. 4,000 ม. 

และ 4,000 ม. 

อาคารผูโดยสาร  

2 หลัง 

3 ทางวิ่ง ความยาว 

3,750 ม. 3,750 ม. 

และ 4,000 ม. 

ศักยภาพ  68 เท่ียวบิน/ชั่วโมง 

45 ลานคน/ป 

85 ลานคน/ป 62 ลานคน/ป 

อัตราสวน รายไดเกี่ยวกับกิจการการบินตอรายไดที่

ไมเก่ียวกับกิจกรรมการบิน  

N/A N/A N/A 
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ทดม. 

  ทาอากาศยาน 

ดอนเมือง 

Kansai 

International 

Airport (KIX) 

Gimpo 

International 

Airport (GMP) 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: จำนวนผูโดยสาร 

(คน)  

41,008,379 31.9 ลานคน 25,448,416 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: จำนวนเที่ยวบิน  

(เที่ยวบิน)  

273,594 206,776 140,422 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: ปริมาณสินคาและ

พัสดุไปรษณียภัณฑ (ตัน)  

42,906 N/A 253,395 

ตำแหนงทางยุทธศาสตร  ทาอากาศยานท่ี

รวดเร็วและไม

ยุงยาก (Fast and 

hassle free 

airport) 

to be an airport 

that gives 

customers 

impression that 

remains 

impressive 

Biz airport of 

Northeast Asia 

จำนวนสายการบินท่ีใหบริการ  14 86 17 

การเชื่อมตอจุดหมายปลายทาง  
 

101 จุดหมาย

ปลายทาง 

12 จุดหมายปลายทาง 

ลักษณะทางกายภาพ  อาคารผูโดยสาร 

 1 หลัง 

2 ทางวิ่ง ความยาว 

3,700 ม. และ 

3,500 ม. 
 

อาคารผูโดยสาร 

 2 หลัง 

2 ทางวิ่ง ความยาว 

4,000 ม. และ 

3,500 ม. 

อาคารผูโดยสาร 

 2 หลัง 

2 ทางวิ่ง ความยาว 

3,600 ม. และ  

3,200 ม. 
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  ทาอากาศยาน 

ดอนเมือง 

Kansai 

International 

Airport (KIX) 

Gimpo 

International 

Airport (GMP) 

ศักยภาพ  48 เท่ียวบิน/ชั่วโมง 

30 ลานคน/ป 

29 ลานคน/ป 31 ลานคน/ป 

อัตราสวน รายไดเกี่ยวกับกิจการการบินตอรายไดที่

ไมเก่ียวกับกิจกรรมการบิน  

N/A N/A N/A 

 

ทภก. 

  ทาอากาศยานภูเก็ต Palma de 

Mallorca Airport 

Jeju International 

Airport 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: จำนวนผูโดยสาร 

(คน)  

17,484,662 29,721,123 31,316,394 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: จำนวนเที่ยวบิน  

(เที่ยวบิน)  

115,527 217,218 175,366 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: ปริมาณสินคาและ

พัสดุไปรษณียภัณฑ (ตัน)  

54,102 9,021 258,847 

ตำแหนงทางยุทธศาสตร  ประตูสูอันดามัน 

(Gateway to the 

Andaman) 

The gateway for 

the millions of 

tourists who visit 

the island. 

A friendly airport, 

an airport you want 

to visit again. 

จำนวนสายการบินท่ีใหบริการ  53 69 24 

การเชื่อมตอจุดหมายปลายทาง  
 

167 จุดหมาย

ปลายทาง 

40 จุดหมายปลายทาง 
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  ทาอากาศยานภูเก็ต Palma de 

Mallorca Airport 

Jeju International 

Airport 

ลักษณะทางกายภาพ  อาคารผูโดยสาร 

 2 หลัง 

1 ทางวิ่ง ความยาว 

3,000 ม. 

อาคารผูโดยสาร 

 4 หลัง 2 ทางวิ่ง 

อาคารผูโดยสาร 

 2 หลัง 

2 ทางวิ่ง 

ศักยภาพ  20 เที่ยวบิน/ชั่วโมง 

12.5 ลานคน/ป 

66 เท่ียวบิน/ชั่วโมง 

25 ลานคน/ป 

26 ลานคน/ป 

อัตราสวน รายไดเกี่ยวกับกิจการการบินตอรายไดที่

ไมเก่ียวกับกิจกรรมการบิน  

N/A N/A N/A 

 

ทชม. 

  ทาอากาศยาน

เชียงใหม 

New Chitose 

Airport (CTS) 

Edinburgh Airport 

(EDI) 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: จำนวนผูโดยสาร 

(คน)  

11,321,459 N/A 14,747,830 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: จำนวนเที่ยวบิน  

(เที่ยวบิน)  

80,534 N/A 131,000 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: ปริมาณสินคาและ

พัสดุไปรษณียภัณฑ (ตัน)  

13,032 N/A N/A 
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  ทาอากาศยาน

เชียงใหม 

New Chitose 

Airport (CTS) 

Edinburgh Airport 

(EDI) 

ตำแหนงทางยุทธศาสตร  ประตูสูวัฒนธรรม

ลานนา (Gateway 

to Lanna 

Heritage) 

Gateway to 

Hokkaido, the 

scenic north of 

Japan. 

Explore Scotland, 

famous for its 

historic castles, 

majestic highland 

cattle and 

beautiful lochs 

จำนวนสายการบินท่ีใหบริการ  30 48 37 

การเชื่อมตอจุดหมายปลายทาง  
 

43 

จุดหมายปลายทาง 

158 

จุดหมายปลายทาง 

ลักษณะทางกายภาพ  อาคารผูโดยสาร 

 2 หลัง 

1 ทางวิ่ง ความยาว 

3,100 ม. 

อาคารผูโดยสาร 

 2 หลัง 

2 ทางวิ่ง ความยาว 

3,000 ม. และ 

3,000 ม. 

อาคารผูโดยสาร 

 1 หลัง 

1 ทางวิ่ง ความยาว 

2,560 ม. 
 

ศักยภาพ  24 เท่ียวบิน/ชั่วโมง 

8 ลานคน/ป 

22 ลานคน/ป 12 ลานคน/ป 

อัตราสวน รายไดเกี่ยวกับกิจการการบินตอรายไดที่

ไมเก่ียวกับกิจกรรมการบิน  

N/A N/A N/A 
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ทหญ. 

  ทาอากาศยาน

หาดใหญ 

London City 

Airport (LCY) 

Colombo 

Bandaranaike 

International 

Airport (CMB) 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: จำนวนผูโดยสาร 

(คน)  

4,028,410 5,100,025 9,962,670 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: จำนวนเที่ยวบิน  

(เที่ยวบิน)  

27,045 80,751 71,973 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: ปริมาณสินคาและ

พัสดุไปรษณียภัณฑ (ตัน)  

7,888 N/A 
 

261,367 

ตำแหนงทางยุทธศาสตร  ประตูสูภาคใตสุด

ของไทย (Gateway 

to the Southern-

most Thailand) 

The doorstep of 

London’s 

financial district. 

The main airport 

serving Sri Lanka. 

จำนวนสายการบินท่ีใหบริการ  9 10 37 

การเชื่อมตอจุดหมายปลายทาง  
 

42 

จุดหมายปลายทาง 

45 

จุดหมายปลายทาง 

ลักษณะทางกายภาพ  อาคารผูโดยสาร 

 1 หลัง 

1 ทางวิ่ง ความยาว 

3,050 ม. 

อาคารผูโดยสาร 

 1 หลัง 

1 ทางวิ่ง ความยาว 

1,199 ม. 

อาคารผูโดยสาร 

 3 หลัง 

1 ทางวิ่ง ความยาว 

3,350 ม. 

ศักยภาพ  12 เท่ียวบิน/ชั่วโมง 

2.55 ลานคน/ป 

N/A 
 

6 ลานคน/ป 

อัตราสวน รายไดเกี่ยวกับกิจการการบินตอรายไดที่

ไมเก่ียวกับกิจกรรมการบิน  

N/A 
 

N/A N/A 
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ทชร. 

 
ทาอากาศยาน  

แมฟาหลวง 

เชียงราย 

Senai International 

Airport 

(JHB) 

Halifax Stanfield 

International 

Airport (YHZ) 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: จำนวนผูโดยสาร 

(คน)  

2,953,096 4,254,922 4,188,443 
 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: จำนวนเที่ยวบิน  

(เที่ยวบิน)  

20,511 N/A N/A 

ปริมาณการจราจรทางอากาศ: ปริมาณสินคา 

และพัสดุไปรษณียภัณฑ (ตัน)  

2,830 15,010 N/A 

ตำแหนงทางยุทธศาสตร  ศูนยกลางภูมิภาค 

สำหรับธุรกิจที่

เกี่ยวกับการบิน 

(Regional center 

for aviation 

related business)

The major aviation 

hub and the main air 

transportation 

gateway to Iskandar 

Malaysia 

The hub aviation 

complex for 

Atlantic Canada 

จำนวนสายการบินท่ีใหบริการ 11 7 18 

การเชื่อมตอจุดหมายปลายทาง  
 

17 จุดหมายปลายทาง 43 จุดหมายปลายทาง 

ลักษณะทางกายภาพ  อาคารผูโดยสาร 

1 หลัง 

1 ทางวิ่ง ความยาว 

3,000 ม. 

อาคารคลังสินคา 

อาคารผูโดยสาร 

1 หลัง 

1 ทางวิ่ง ความยาว 

3,800 ม. 

อาคารคลังสินคา 

อาคารอากาศยาน

เจ็ทสวนตัว 

อาคารผูโดยสาร 

1 หลัง 

2 ทางวิ่ง ความยาว 

3,200 ม. และ 

2,346 ม. 
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ทาอากาศยาน  

แมฟาหลวง 

เชียงราย 

Senai International 

Airport 

(JHB) 

Halifax Stanfield 

International 

Airport (YHZ) 

ศักยภาพ  12 เที่ยวบิน/ชั่วโมง 

3 ลานคน/ป 

4 ลานคน/ป 3.4 ลานคน/ป 

อัตราสวน รายไดเกี่ยวกับกิจการการบินตอ

รายไดที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมการบิน  

N/A N/A 
 

N/A 
 

 

 3.3 คูเทียบในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน  

       เกณฑการเลือกคูเทียบ 

       1. อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 
ทอท. บวท. บกท. 

วิสัยทัศน "ผูดำเนินการและ

จัดการ 

ทาอากาศยานท่ีดี

ระดับโลก :  

การมุงเนนคุณภาพ

การใหบริการโดย

คำนึงถึงความ

ปลอดภัยและสราง

รายไดอยางสมดุล" 

“เปนองคกรที่

ใหบริการการ

เดินอากาศดวย

คุณภาพสูงสุดอยาง

ยั่งยืน" 

“เปนสายการบิน

แหงชาติที่มีการบริหาร

จัดการอยาง มี

ประสิทธิภาพ และมี

กำไรอยาง

ยั่งยืน ใหบริการดี

เลิศ ดวยเสนหความ

เปนไทย” 
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ทอท. บวท. บกท. 

โครงสรางองคกร/ธุรกิจ บริษัทรัฐวิสาหกิจที่

จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย 

กระทรวงการคลังถือ

หุน % 
 

หนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด

กระทรวงคมนาคม 

บริษัทรัฐวิสาหกิจท่ีจด

ทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย 

กระทรวงการคลังถือ

หุน 51.03% 
 

ประเภทของผูมีสวนไดเสีย - ลูกคา 

- ผูถือหุนและนัก

ลงทุน 

- พันธมิตรทางธุรกิจ 

หนวยงานที่กำกับ

ดูแล 

- ชุมชนและสังคม 

พนักงาน 

 
- ลูกคา 

- สังคมและชุมชน 

- คูคา/เจาหนี้,ลูกหนี้

และคูแขงทางการคา 

- ผูใตบังคับบัญชา/

พนักงาน 

- ประเทศชาติ 

- ผูถือหุน 

ROA 12.96 
 

(2.5) 

ROE 16.81 
 

(74.6) 
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การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกรโดยใชเครื ่องมือการวิเคราะห SWOT Analysis ในการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) 

จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และขอจำกัด (Threat) ขององคกร เพ่ือใหสามารถกาหนดยุทธศาสตรในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 
 

SWOT หัวขอ เหตุผลสนับสนุน 

จุดแข็ง 

S1: บุคลากรมีประสบการณ ความชำนาญ 

และความสามารถในการบริหารทาอากาศ

ยานในดานบริการ ความปลอดภัย และการ

รักษาความปลอดภัย   

- พนง.ทอท.ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรแกหนวยงานภายนอก ไดแก บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม เอ 

ไอ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด, บริษัท พลังรวม จํากัด และ บริษัท AOTGA จำกัด 

- ในวันท่ี 17 พ.ค.62 ICAO ไดทำการตรวจประเมินขอบกพรองดานการรักษาความปลอดภัย ณ ทดม. 

โดยผลการตรวจสอบอยางไมเปนทางการปรากฎวา การดำเนินงานของ ทดม. เปนไปดวยความเรียบรอย 

สอดคลองกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล  

- ทอท.จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน (Airport Security Programme) ใหสอดคลองกับ 

แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแหงชาติ (National Civil Aviation Security 

Programme:NCASP) ที่จัดทำโดยสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย และมาตรฐานสากลของ

องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) 

S2: มีโครงสรางและการเตรียมความพรอม

ในดานดิจิทัล 

- ทอท.ไดวางโครงสรางองคกรเพื่อเตรียมพรอมดาน Digital ดวยการจัดตั้ง ฝพข. เพ่ือดูแลจัดการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการทาอากาศยาน และวิเคราะหฐานขอมูลทาอากาศยาน 

- ทอท.มีโครงการ “AOT Digital Airports” ซ่ึงเปนนวัตกรรมที่เชื่อมโยงระบบ IT ท้ังหมดในสนามบินให

สื่อสารระหวางกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกและใหบริการแกผูใชบริการ ดวย Modules การใหบริการ

หลักๆ 4 ดาน ไดแก ดานการพาณิชย (Digital Airports), ดานการปฏิบัติการเพ่ือผูโดยสาร (Digital 

Operation), ดานการบริหารงานภายในองคกร (Digital Office) และดานสินคา (Digital Cargo)   
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SWOT หัวขอ เหตุผลสนับสนุน 

- ทอท.ประสานงานตามขอตกลง MOU กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพ่ือพัฒนาฐานขอมูลและ

เครื่องมือในการวิเคราะหและประเมินสถานการณของภาคการทองเที่ยว เพ่ือนำมาเปนปจจัยนำเขา

สำหรับกำหนดยุทธศาสตร 

S3: มีความม่ันคงทางการเงินและการลงทุน - ทอท.มีสภาพคลองทางการเงินในการดำเนินกิจการสูง เม่ือเปรียบเทียบกับทาอากาศยานคูเทียบ โดย

วิเคราะหจาก Current Ratio มีอัตราสวนสูง สงผลใหสามารถนำเงินไปพัฒนาทาอากาศยาน ท้ัง

โครงสรางพื้นฐาน และการบริการ รวมทั้งใชสำหรับขยายทาอากาศยานตอไปในอนาคต นอกจากนั้นยัง

นำไปลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆที่ไมเกี่ยวเนื่องกับกิจการการบิน (Non-aeronautical business) 

S4: ทาอากาศยานตั้งอยูในสภาพภูมิศาสตร

ท่ีเหมาะสม 

- การจัดอันดับทาอากาศยานท่ีเปนจุดเชื่อมตอเสนทางระหวางประเทศมากที่สุดของโลก 50 แหง ทสภ.

อยูอันดับที่ 14 ในป 2562 

- การจัดอันดับทาอากาศยานท่ีเปนจุดเชื่อมตอเสนทางระหวางประเทศของสายการบินตนทุนต่ำ (LCC) 

มากท่ีสุดของโลก ทดม.อยูอันดับท่ี 49 ในป 2562 

S5: มีทรัพยสินถาวรที่นำไปสูการสราง

รายได เชน อาคารและพื้นท่ีวางเปลา  

ทอท.มีโครงการพัฒนาอาคารและพ้ืนท่ีวางเปลา ดังนี้ 

- การพัฒนาพื้นที่ MRO ณ ทชร. (โครงการ PPP) 

- การพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ณ ทสภ., ทชม., ทหญ., ทชร. เพ่ือกำหนดและปรับปรุงอัตราคาภาระ

และคัดเลือกผูประกอบการมาดำเนินการในพ้ืนท่ี 

- การพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีนอย 723 ไร 

จุดออน 

W1: การลงทุนพัฒนาบุคลากรมีอยาง

ตอเนื่อง แตผลิตภาพของบุคลากรนอยกวา

คูเทียบ 

- คาใชจายพนักงานของ ทอท.เพิ่มขึ้นทุกป โดยป 2559 มีอัตราสวน 40% ของคาใชจายทั้งหมด และในป 

2562 มีอัตราสวน 44% ของคาใชจายท้ังหมด อยางไรก็ตาม ถานำผลิตภาพแรงงาน (Labour 

Productivity) เปรียบเทียบกับทาอากาศยานคูเทียบ ทอท.มีคาคะแนนต่ำกวา เชน  HKIA คาคะแนน 

1.000 

 CAG คาคะแนน 0.762 
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 BKK คาคะแนน 0.313 

- โครงสรางองคกรเปนแบบไซโล มีลำดับข้ันการพิจารณา ทำใหใชเวลาในการดำเนินการนานกวาองคกร

เอกชน 

W2: การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไมทันตอ

การเติบโตของธุรกิจ 

ปจจุบัน ทอท.บริหารทาอากาศยานเกิดขีดความสามารถในการรองรับ ในเกือบทุกทาอากาศยาน 

 
 

W3: การพัฒนาขีดความสามารถดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศไมทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

- ทอท. ยังคงอยูระหวางการพัฒนาระบบการเก็บขอมูล หรือ โครงการ “AOT Digital Airports” 

สงผลใหขาดขอมูลท่ีจำเปน และทันตอสถานการณบางสวนสำหรับใชในการตัดสินใจ 

W4: การพัฒนาคุณภาพการใหบริการไม

เทียบเทากับทาอากาศยานในภูมิภาค 

วัดจากคะแนนประเมินผลดานคุณภาพการใหบริการของทาอากาศยาน (ASQ) ในป 2562 ของ 

ทาอากาศยานท่ีเขารวมโครงการกวา 350 แหงทั่วโลก  พบวา คาคะแนน ASQ ของทาอากาศยาน ทอท. 

สวนใหญ ไดต่ำกวาคาเฉลี่ย และอยูในระดับทายๆ เม่ือเทียบกับทาอากาศยานชั้นนำในภูมิภาค 
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W5: การพัฒนาดานการขนสงสินคาทาง

อากาศไมเทียบเทากับทาอากาศยานใน

ภูมิภาค 

- ทอท.อยูระหวางการพัฒนาโครงสรางอาคารเพื่อรองรับการขนสงสินคาเฉพาะทางอากาศ เชน ยา/

เวชภัณฑ, สินคาเนาเสียงาย, ศูนยขนถายสินคาเรงดวน (Express Center) ในขณะที่ทาอากาศยานใน

ภูมิภาคไดมีโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงสินคาเฉพาะเรียบรอยแลว  เชน Pharmaceutical Cargo 

Center ท่ี Changi   

- จากการจัดอันดับ 20 ทาอากาศยานที่มีปริมาณขนสงสินคาทางอากาศสูงสุด มีทาอากาศยานจาก

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟคถึง 8 ทาอากาศยาน อยางไรก็ดี ทาอากศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ไมอยูใน

การจัดอันดับ  

W6: ไมไดใชประโยชนจากพื้นที่วางเปลา ทอท.ยังมีพ้ืนท่ีสำหรับพัฒนาในเชิงพาณิชยอยูบางสวน เชน  

 - ทสภ. จำนวน 615 ไร 

 - ทหญ. จำนวน 378 ไร 

 - ทชร. จำนวน 943 ไร 

โอกาส 

O1: ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทาง

ทองเท่ียวยอดนิยม 

- ป 2562 : จากผลการสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอรการด (Mastercard  Global 

Destination Cities Index 2019) ที่นักทองเที่ยวตางชาติตองการมามากท่ีสุด พบวา กรุงเทพฯ เปน

เมืองอันดับ 1 ตอเน่ืองกันเปนปท่ี 4 สำหรับภูเก็ตและ พัทยา ติด 1 ใน 20  
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- ป 2562 : ประเทศไทยไดรับรางวัล “จุดหมายยอดเยี่ยมตางประเทศประจำป 2019” ที่งาน SATTE 

Awards ในนิวเดลี อินเดีย 

O2: ความตองการเดินทางทางอากาศเพิ่ม

สูงขึ้นในระยะยาว 

- แนวโนมปริมาณผูโดยสารมีการเติบโตอยางตอเนื่องโดย Airbus ไดคาดการณวา การจราจรทางอากาศ

ท่ัวโลกจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยจากป 2562 ถึงป 2581 รอยละ 4.3 ทุกป  

- ปริมาณการจราจรทางอากาศระหวางกลุมประเทศกำลังพัฒนาจะมีสัดสวนสูงที่สุด ภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟกจะมีปริมาณการขนสงผูโดยสาร (Revenue Passenger – Kilometer : RPK) ขนาดใหญที่สุด 

ในโลก โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป จากป 2561- ป 2581 อยูที่รอยละ 5.4 

- แนวโนมความตองการอากาศยานทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากคาดการณของ Airbus2 ปริมาณ

อากาศยานในป 2581 จะมีจำนวน 47,680 ลำ โดยเปนอากาศยานลำใหมถึง 39,210 ลำ ซึ่งสวนใหญ

รอยละ 76 เปนอากาศยานขนาดเล็ก (Small Unit) จากขอมูลของ Boeing3 ปจจุบัน 

- อากาศยานแบบทางเดินเดี่ยว (Single aisles) หรืออากาศยานแบบลำตัวแคบ (Narrow body) มี

สัดสวนสูงถึงรอยละ 70 ของอากาศยานโดยสารทั้งหมดทั่วโลก4 และคาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 75 

ของจำนวนคาดการณอากาศยานโดยสารในป 2581 ซ่ึงเปนผลมาจากสายการบินตนทุนต่ำ (LCC) ที่

ขยายตัวอยางตอเนื่อง 

O3: การขนสงสินคาทางอากาศระหวาง

ประเทศมีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้นมากกวา 2 

เทา ในป พ.ศ.2580 โดย e-commerce 

เปนสวนสำคัญในอนาคตท่ีผลักดันการ

พัฒนาของ air freight   

- ปริมาณการขนสงสินคาทางอากาศจะเพิ่มขึ้นมากกวา 2 เทาใน 20 ปขางหนา  

- จำนวนอากาศยาน Freighter จะขยายตัวประมาณรอยละ 70 ในอีก 20 ปขางหนา  

- e-commerce เปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก ตลาดใหญสุดคือ จีน รองลงมาคือ U.S. สงผลให  

Air Cargo เติบโตเพิ่มข้ึน  

- e-commerce เติบโตทุกกลุมประเภทสินคา โดยกลุม Travel โตรอยละ 7.9 
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O4: การพัฒนาของเทคโนโลยีใหมที่

นำมาใชภายในทาอากาศยาน และการ

เขาถึงและเปดรับเทคโนโลยี 

มากขึ้นของผูใชงาน ทำใหการนำ Digital 

Self-Service มาใหบริการในทาอากาศยาน

จะไดรับการยอมรับ 

จากผูโดยสารมากขึ้น  

- ทาอากาศยานท่ัวโลกกำลังพัฒนาการใหบริการดวยการนำเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น นอกจากเพ่ิม

ประสิทธิภาพขีดความสามารถแลว ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสอดคลองกับวิถีชีวิตผูใชบริการมาก

ข้ึนดวย  

- ทาอากาศยานมีแนวโนมท่ีจะตองการศึกษาและเขาใจพฤติกรรมของผูใชบริการมากขึ้น ทำใหเริ่มมี 

การนำ Business Intelligence มาใช และมองถึงประโยชนของใช AI ในการทำ Predictive Analytics 

ทำใหทาอากาศยานหลายแหงเร่ิมมี Data Strategy เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา AI  

- Global: ประชากรโลกมากกวาครึ่ง (59%) สามารถเขาถึงการใชงาน Internet และเติบโตขึ้นอยาง

ตอเนื่อง โดยเฉพาะอินเดียที่มีอัตราการเติบโตของจำนวนผูใชงาน Internet มากกวารอยละ 20 (ณ ม.ค.

63) ในขณะที่ การใชงาน Internet ผานมือถือ มีสัดสวนมากกวาครึ่งหนึ่ง (53%) ของอุปกรณท้ังหมด 

ท่ีใชงาน Internet ได ระยะเวลาการใชงาน Internet เฉลีย่ประมาณ 6-7 ช.ม.ตอวัน    

- Local (Thailand): มีสัดสวนครัวเรือนท่ีเขาถึง Internet สูงถึงรอยละ 68 ซึ่งเปนแนวโนมการเติบโตที่

ตอเนื่องระยะ 10 ปท่ีผานมา สวนใหญใชงาน Internet ผานมือถือ และกลุมคนที่มีการใชงาน Internet 

สวนใหญมีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป ระยะเวลาการใชงาน Internet ประมาณ 9 ช.ม.ตอวัน 

O5: นโยบายภาครัฐสนับสนุนใหประเทศ

ไทยเปนศูนยกลางการบิน และการเพิ่ม

โครงขายทาอากาศยาน  

ท่ีจะสนับสนุนภาคการทองเท่ียว ซ่ึงใน

ปจจุบนัรายไดจากการทองเท่ียวมีสัดสวนถึง

รอยละ 17 ของ GDP  

และมีแนวโนมสูงขึ้นในอนาคต  

- แผนแมบทการขนสงทางอากาศของประเทศไทย กำหนดเปาหมายการพัฒนา (Milestone) ของธุรกิจ

การบินของประเทศออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562-2571) พัฒนาเปน Transfer Hub และ

ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2572-2576) พัฒนาเปน Global Aviation Hub เปนปจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของ 

ทอท. ในการเพ่ิมขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีจะเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต 

และเปนโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวของ  

- ภาครัฐ (โดย ทย.) เรงพัฒนาโครงขายทาอากาศยานในภูมิภาคของประเทศ กำหนดแผนลงทุนพัฒนา

ศักยภาพทาอากาศยานระยะ 10 ป  
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- ทอท. อยูระหวางหารือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อดำเนินการขออนุญาตกอสราง ทาอากาศยานเชียงใหม 

แหงท่ี 2 และทาอากาศยานพังงา ใหถูกตองตามขั้นตอนตามขอเสนอแนะของแผนแมบทการจัดตั้ง

สนามบินพาณิชยของประเทศ โดย กพท.  

- รายไดจากการภาคการทองเที่ยวคิดเปนรอยละ 17 ของ GDP ซ่ึงสัดสวนเพ่ิมข้ึนตอเนื่องจากในอดีต 

ไดรับการสนับสนุนจากมาตรการของรัฐ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย 

O6: การขนสงระบบรางท่ีชวยแบงเบาการ

เดินทางในประเทศและเพิ่มโอกาสในการ

เพิ่มการเดินทาง 

ระหวางประเทศ 

- โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมที่ถือเปนสิ่งใหมของไทยคือ ‘รถไฟความเร็วสูง’ โดยปจจุบันมีโครงการ

การพัฒนารถไฟฟาความเร็วสูงในประเทศไทย ตังตอไปนี้ 

1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โดยปจจุบันไดทำการเซ็นสัญญากับ บริษัทรถไฟความเร็ว

สูงสายตะวันออกเชื่อมสนามบิน จำกัด (กลุมกิจการรวมคา บริษัท เจริญโภคภัณฑโฮลด้ิง จำกัด และ

พันธมิตร หรือ CPH) ในเดือน ต.ค.62 ซ่ึงคาดวาจะเปดบริการชวงสถานีพญาไท-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา 

ปลายป 2566 ถึงตนป 2567 สวนสถานีพญาไท-ดอนเมือง อาจเปดใชในชวงปลายป 2567-2568 

2) เสนทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม ซึ่งเปนความรวมมือกับญี่ปุน โดยขณะนี้อยูระหวางหารือ

รูปแบบการลงทุนรวมกับญี่ปุน ซึ่งญี่ปุนอยากใหไทยลงทุนเองท้ังหมด และเขาจะเปนผูหาแหลงเงินกูให 

3) เสนทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร โดยแบงการกอสรางออกเปนชวงๆ ต้ังแตกรุงเทพฯ-

หัวหิน, หัวหิน-สุราษฎรธานี และสุราษฎรธานี-ปาดังเบซาร  

4) เสนทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคาย เปนความรวมมือระหวางรัฐบาลประเทศไทยและ

สาธารณรัฐประชาชนจีนและเปนการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค โดยแบงเปน 2 ระยะ 

ระยะท่ี 1 คือ กรุงเทพฯ - หนองคาย ปจจุบันอยูระหวางกอสราง ซึ่งคาดวาจะเสร็จในปท่ี 2566 และ

ระยะท่ี 2 นครราชสีมา - หนองคาย อยูระหวางศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ 
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- ปจจุบัน ประเทศไทยมีโครงการการพัฒนาและขยายรถไฟรางคู ซึ่งจะชวยเชื่อมตอการเดินทางใน

ประเทศใหสะดวกมากขึ้น ไดแก โครงการขยายเสนทางรถไฟทางคูเดนชัย-เชียงใหม  โครงการขยาย

เสนทางรถไฟทางคูเดนชัย-เชียงราย-เชียงของ โครงการขยายเสนทางรถไฟทางคูหาดใหญ – ปาดังเบซาร 

อุปสรรค 

T1: ธุรกิจทาอากาศยานมีการแขงขันท่ีเพิ่ม

สูงขึ้น 

ผูประกอบการ (เอกชน) เร่ิมเขามามีบทบาทในธุรกิจทาอากาศยานทั้งในประเทศไทย เชน อูตะเภา บ.แอ

บอน และการพัฒนาทาอากาศยานในประเทศเพื่อนบานประเทศไทย อาทิ ทาอากาศยานกรุงพนมเปญ 

ทาอากาศยานเสียมราฐ และ สีหนุวิลล ซ่ึงรัฐบาลกัมพูชาไดใชนโยบายรวมทำงานกับภาคเอกชน หรือ 

PPP (Public-Private Partnership) ในการพัฒนาทาอากาศยานในประเทศทั้งสามแหง รวมกับกลุม 

VINCI Airports จากฝรั่งเศส 

T2: การทองเท่ียวของประเทศเพื่อนบานมี

ศักยภาพมากขึ้น 
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T3: ขอจำกัดดานกฎหมาย และนโยบาย

ภาครัฐที่เปนอุปสรรคตอการสรางรายได 

ท่ีไมเกี่ยวกับกิจการการบิน 

- ขอจำกัดดานกฎหมายศุลกากร ทำใหทสภ.มีขอติดขัดในการเปน Free zone อยางแทจริง  

- พรบ ที่ดิน สงผลใหที่ดินวางเปลามีขอจำกัดในการพัฒนา เชน ไมสามารถนำไปประกอบกิจกรรมเชิง

พาณิชยได หรือพัฒนารายไดที่ไมเก่ียวกับกิจการการบินและเปนประโยชนตอสาธารณะ เชนที่ดินแปลง

ถนนวัดศรีวารีนอย 723 ไร อีกท้ังเกิดความใชจายในการดูแลรักษาที่ดินเพ่ือปองกันการบุกรุก 

- คา PSC ท่ีมีขอกฏหมายกำกับทำใหไมสามารถเพิ่มได 

T4: ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัติที่

มนุษยสรางข้ึน 

- ผลกระทบของจำนวนผูโดยสารของ ทอท.จากภัยพิบัติธรรมชาติ และภัยพิบัติที่มนุษยสรางขึ้น เชน จาก

สถานการณโรคระบาด Sars, การชุมนุมปดสนามบิน และภัยพิบัติน้ำทวม เปนตน 

- ผลกระทบของจำนวนผูโดยสารของ ทอท.จากสถานการณโรคระบาด COVID19 
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