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สารจากประธานกรรมการ
ปัจจุบันทิศทางการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกนำ�มาพิจารณาอย่างแพร่หลายทั้งในระดับ
สากลและในระดับประเทศ ดังจะเห็นได้จากการกำ �หนดดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability Indices - DJSI) ที่เป็นดัชนีจัดอันดับผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกที่มีเกณฑ์ในการประเมินแนวทางการบริหารธุรกิจของบริษัท
ที่ต้องครอบคลุมทั้ง 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการลงทุน
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มนักลงทุนกลุ่มนี้ที่มีอัตราการเติบโตของการลงทุนมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ ทอท.
เป็นผู้ด�ำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
ตามวิสัยทัศน์ของ ทอท.ปี 2558 - 2562 ท�ำให้ในปีที่ผ่านมา
เราได้รบั การคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (DJSI 2015)
ในกลุ่มอุตสาหกรรมการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
(TRA: Transportation and Transportation Infrastructure)
ซึ่งถือว่า ทอท.เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวแห่งแรก
ของประเทศไทย และยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นบริษัทที่บริหาร
ท่าอากาศยานแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับ
การคัดเลือกในครั้งนี้อีกด้วย
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) (ทอท.) ดำ�เนินธุรกิจโดยรับภารกิจหน้าที่ในการรองรับ
และเชื่ อ มโยงภาคอุ ต สาหกรรมการขนส่ ง ทางอากาศ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานและเป็ น กลไกที่ สำ � คั ญ ในการ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจ
เพือ่ ให้มกี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ ทอท.เป็นผูด้ �ำ เนินการ
และจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ของ ทอท.ปี 2558 - 2562 ทำ �ให้ในปีที่ผ่านมา
เราได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI 2015) ในกลุ่มอุตสาหกรรม

การคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
(TRA: Transportation and Transportation
Infrastructure) ซึ่งถือว่า ทอท.เป็นบริษัทในกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วแห่ ง แรกของประเทศไทย
และยิง่ ไปกว่านัน้ ยังเป็นบริษทั ทีบ่ ริหารท่าอากาศยาน
แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการ
คัดเลือกในครั้งนี้อีกด้วย
ในนามของ ทอท.ผมขอขอบคุ ณ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ในทุกภาคส่วนทีใ่ ห้การสนับสนุน ทอท.เป็นอย่างดียงิ่
ตลอดมา ผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ผนวกรวมกั บ ความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการลงทุ น ของ
ทอท.เพื่ อ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ท่ า อากาศยานให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมด้านการคมนาคม
ความมั่นคง มั่งคั่งของเศรษฐกิจในระดับประเทศ
ซึ่ ง จะสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ว่ า
บริษัทมีการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
โดยคำ �นึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ
การสร้างผลประกอบการที่ดี อันจะส่งผลให้ธุรกิจ
สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างคุณค่าความ
ผาสุกคืนให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

นายประสงค์ พูนธเนศ
ประธานกรรมการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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สารจากผู้อ�ำนวยการใหญ่
36 ปี ของการท�ำหน้าที่ห้องรับแขกของชาติและประตูด่านแรกในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
เข้าสูป่ ระเทศไทย ด้วยเจตนารมณ์อนั ยิง่ ใหญ่ในการเป็นรัฐพาณิชย์ทจี่ ะร่วมสร้างความมัน่ คงและมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศผ่านบทบาทผู้บริหารท่าอากาศยาน รัฐวิสาหกิจหรือรัฐพาณิชย์ จ�ำเป็นต้องมี
การบริหารงานอยูบ่ นความสมดุลระหว่างบริบทเชิงรัฐทีต่ ระหนักถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
เป็นหลักและบริบทเชิงพาณิชย์ที่จะต้องแสวงหาก�ำไร โดยเฉพาะเมื่อเป็นรัฐพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ด้วยเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ในการเป็นรัฐพาณิชย์ที่จะร่วม
สร้างความมั่นคงและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศผ่านบทบาท
ผู้บริหารท่าอากาศยาน รัฐวิสาหกิจหรือรัฐพาณิชย์ จ�ำเป็นต้องมี
การบริหารงานอยู่บนความสมดุลระหว่างบริบทเชิงรัฐที่ตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของประเทศ และประชาชนเป็นหลักและบริบทเชิงพาณิชย์
ที่จะต้องแสวงหาก�ำไร โดยเฉพาะเมื่อเป็นรัฐพาณิชย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส�ำหรั บ การด�ำเนิ น งานเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ของ ทอท.ในปี ที่ ผ ่ า นมา ได้ มี ก ารมุ ่ ง เน้ น ไปยั ง
การวางรากฐานความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ให้ แ ก่ พ นั ก งานของ ทอท.ในทุ ก ระดั บ
และท่ า อากาศยานทั้ ง 6 แห่ ง ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้
ความรั บ ผิ ด ชอบของ ทอท.เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
ทุ ก คนสามารถด�ำเนิ น งานของตนเองได้ อ ย่ า งมี
ความรับผิดชอบ ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวทางการด�ำเนินงาน
เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของ ทอท.ที่ ไ ด้ ก�ำหนด
ขึน้ มาในปีนเี้ ช่นกัน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างและส่งมอบ
คุณค่าที่ดีให้แก่สังคมเกิดการพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศร่วมกัน
ตลอดเส้นทางของการเติบโต เรามุ่งมั่นที่จะก้าว
ไปพร้อ มกับ ความรั บผิ ดชอบในทุ กกระบวนการ
ด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากภายในสู่
ภายนอก ผ่านการสร้างคุณค่าอย่างสมดุลทั้ง 3 มิติ
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทอท.จึงจะ
สามารถด�ำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการเติบโตอย่าง
มั่นคงและความผาสุกของสังคมอย่างยั่งยืน

ทอท.ในฐานะผู้บริหารสนามบิน บริบทเชิงรัฐ จึงประกอบด้วยการบริการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย
(Safety & Security) ระดับสากล พร้อมไปกับการบริการที่ดีใส่ใจผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ
ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม ส�ำหรั บ บริ บ ทเชิ ง พาณิ ช ย์ นั้ น ทอท.ต้ อ งพั ฒ นาโครงสร้ า งรายได้ ป ั จ จุ บั น
ให้ มี แ ละคงไว้ ซึ่ ง รายได้ ที่ แ น่ น อน ไม่ ผั น ผวนตามสถานการณ์ โ ลกและไม่ ต�่ำ กว่ า รายจ่ า ยประจ�ำ
เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงินขององค์กร โดยด้านรายจ่ายนอกจากจะต้องค�ำนึงถึงผลตอบแทน
ที่ คุ ้ ม ค่ า ต่ อ องค์ ก รแล้ ว ยั ง ต้ อ งค�ำนึ ง ถึ ง การลงทุ น และการจ้ า งงานโดยรวมของประเทศ ซึ่ ง เป็ น
ความรับผิดชอบด้านรัฐภายใต้บริบทเชิงพาณิชย์ควบคู่กันด้วยเสมอ เพื่อการส่งมอบคุณค่าและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ทอท.ด�ำเนินธุรกิจด้วยหัวใจ
ทีต่ ระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมตามแนวทางการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้
ค� ำ ขวั ญ “ปลอดภั ย คื อ

มาตรฐาน บริการคือหัวใจ”

วิสัยทัศน์

ทอท.เป็นผู้ด�ำเนินการ
และจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก

พั น ธ กิ จ

ให้บริการด้วยใจรักที่เหนือมาตรฐาน
และส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และชุมชน

9

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

แนวทางและขอบเขตรายงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำ�ปี 2558 ฉบับนี้ จัดทำ�ขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เดิมใช้ชื่อว่า รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility
Report) ด้วยมีเจตนารมณ์ในการที่จะเปิดเผยข้อมูลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม
การดำ�เนินงานทั้ง 3 มิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน
2558 จึงมีการพัฒนารูปแบบการจัดทำ�รายงานและเปลี่ยนชื่อใหม่ โดยนำ�เสนอให้มีความกระชับและ
มุ่งเน้นสาระสำ�คัญมากขึ้น ตามแนวทางกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiatives
Version 4 (GRI - G4) และ Airport Operators Sector Supplement (AOSS) รวมทั้งแสดงข้อมูลตาม
ตัวชี้วัด GRI ไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการ
รับข้อมูลประกอบการพิจารณาประเด็นที่สนใจที่มี
ต่อองค์กร ทอท.จัดทำ�เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ แผ่นซีดี และ
สามารถดาวน์โหลดฉบับอิเล็กทรอนิกส์ สำ�หรับ
รายงานฉบับนี้หรือฉบับที่ผ่านมาผ่านทางเว็บไซต์
www.airportthai.co.th

ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้มีการเพิ่มเนื้อหาในส่วนของการบ่งชี้ประเด็นที่มีคุณค่าทางสังคมในกระบวนการ
ดำ � เนิ น งานของแต่ ล ะท่ า อากาศยาน ผ่ า นแนวคิ ด SVA (Social Value Assessment) ซึ่ ง จะมี
การขยายขอบเขตเพิม่ เติมความเข้มข้นเพือ่ ระบุเป็นมูลค่าทีเ่ กิดจากคุณค่าที่ ทอท.มอบให้สงั คมในปีตอ่ ๆ ไป

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
และก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) (ทอท.)
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2535 6230
www.airportthai.co.th
Email : aotcsr@airportthai.co.th

10

ภาพรวมความยั่งยืน

ปของความมุงมั่น
ที่จะพัฒนาโครงสรางพ�้นฐาน
ทางดานคมนาคมที่สำคัญ
ของประเทศเพ�่อเสร�มสราง
มูลคาเพ��มทางเศรษฐกิจ
ผานบทบาทของ
ทาอากาศยาน

ทอท.เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ใ น ก� ำ กั บ ดู แ ล ข อ ง
กระทรวงคมนาคม
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง
เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
และเป็ น บริ ษั ท จ� ำ กั ด
(มหาชน) จดทะเบี ย น
ใ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อ
หุ้นว่า “AOT”

2

ปของความมั่นคง
ที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง

อยางยั่งยืน

ทาอากาศยานดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ทาอากาศยานที่รวดเร�วและไมยุงยาก Fast and Hassle-free Airport

4

ทาอากาศยานหาดใหญ (Hat Yai International Airport)
ประตูสูภาคใตสุดของไทย Gateway to Southern-most Thailand

6

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เช�ยงราย (Mae Fah Luang - Chiang Rai
International Airport)
ศูนยกลางภูมิภาคสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน Regional Center for
Aviation-related Business

ปของการเติบโต
ที่เกิดจากความรับผิดชอบ
ดวยหัวใจ ในทุกกระบวนการ
ของการดำเนินธุรกิจ

36

มุ่งมั่น เติบโต
สร้างคุณค่าร่วมกัน
อย่างยั่งยืน
ปของการสรางคุณคารวมกัน
เพ�่อเปาหมาย ในการตอบสนอง
ความตองการของผูที่มี
สวนไดเส�ยทุกภาคสวน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport)
ประตูสูนานาชาติ International Gateway

1

ทาอากาศยานเช�ยงใหม (Chiang Mai International Airport)
ประตูสูวัฒนธรรมลานนา Gateway to Lanna Heritage

3

ทาอากาศยานภูเก็ต (Phuket International Airport)
ประตูสูอันดามัน Gateway to the Andaman

5

6 ทาอากาศยาน
นานาชาติ
ในความรับผิดชอบ

ทอท.ประกอบธุรกิจทาอากาศยาน
ของประเทศไทย รวมทั�งกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ
หร�อตอเนื่องกับการประกอบกิจการ
ทาอากาศยาน โดยธุรกิจหลักประกอบดวย
การจัดการการดำเนินงาน
และการพัฒนาทาอากาศยาน

สำนักงานใหญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

11

รายได

จำนวนพนักงาน

ลานบาท

คน

43,968.99

6,043

7

จำนวนผูโดยสาร

ทอท.เขารวมลงทุนใน บริษัท
คิดเปนมูลคาการลงทุนรวมทั้งสิ้น

106,789,914

984.23
ลานบาท

คน

การประกอบธุรกิจ
ของ ทอท.

ปริมาณการขนสงสินคา
และพัสดุไปรษณีภัณฑ

จำนวนสายการบิน
แบบประจำ

ตัน

สายการบิน

129

1,354,210

จำนวนเที่ยวบิน

707,362
เที่ยวบิน

จำนวนจุดหมายปลายทาง
ที่รองรับเที่ยวบินแบบประจำ

231
62

ใน

จุดบิน

ประเทศ

ทีม่ าของรายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical
Revenues) เป็ น รายได้ ท่ีเ กี่ย วข้ อ งกั บ
การจราจรทางอากาศโดยตรง เช่น รายได้
ค่ า ธรรมเนี ย มสนามบิ น (Landing and
Parking charges) รายได้ค่าธรรมเนียมการ
ใช้สนามบิน (Passenger Service charges)
และรายได้ค่าเครื่องอำ�นวยความสะดวก
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (NonAeronautical Revenues) เป็นรายได้
ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจราจรทางอากาศ
โดยตรง เช่น รายได้ค่าเช่าสำ�นักงานและ
อสังหาริมทรัพย์ รายได้เกี่ยวกับบริการ และ
รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์

ทอท.เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2015 ในกลุ่มอุตสาหกรรม
การคมนาคมและโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม (TRA: Transportation and Transportation
Infrastructure)
ซึ่ ง ถื อ ว่ า ทอท.เป็ น บริ ษั ท ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วแห่ ง แรกของประเทศไทยและ
เป็นบริษัทที่บริหารท่าอากาศยานแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการคัดเลือก
ในครั้งนี้
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ภารกิจส�ำคัญ สร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สังคม
ผ่านการพัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์
ในท่าอากาศยาน

2522

ก้ า ว สู่ ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ใ น
ระดั บ ภู มิ ภ าค เข้ า บริ ห ารงานท่ า อากาศยาน
ภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต

2524

2531

เข้าบริหารงานท่าอากาศยานกรุงเทพ
(ท่าอากาศยานดอนเมืองในปัจจุบัน)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ได้รบั รางวัล ท่าอากาศยาน
ดีเด่นประจำ�ปี 2553 จาก
CAPA

2554
l

l

l

l

2553

ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดสรรพื้นที่เพื่อเปิด
เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับคะแนนความ
พึงพอใจจากผู้ใช้บริการเป็นอันดับ 4
ประเภทผู้โดยสาร 2 - 5 ล้านคน จาก ASQ
จัดท�ำแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 - 2557
จั ด ท� ำ รายงานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
เล่มแรก

l

l

2555
l

l

l

ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดให้บริการ
เต็มรูปแบบอีกครั้ง
จั ด ตั้ ง คณะท� ำ งานเพื่ อ ด� ำ เนิ น งานด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ได้ รั บ รางวั ล
อันดับที่ 1 ประเภทท่าอากาศยานทีเ่ ป็นมิตร
กั บ ชาวมุ ส ลิ ม มากที่ สุ ด จากสถาบั น
Crescentrating

2552
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
Sister Airport เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการ
บริการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับการประกาศ
ให้เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการดีเด่นอันดับ 6
ของโลกประเภทผู้โดยสาร 25 - 40 ล้านคน
จาก ASQ

2556
l
l

l

พัฒนาสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับผู้พิการภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง
เข้าร่วมโครงการ Airport Carbon Accreditation ของ ACI โดยมี
เป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
Airport) ภายในปี พ.ศ.2560
จัดตั้ง ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อดูแลภารกิจด้าน
ความยั่งยืน โดยตรงและผลักดันภารกิจด้าน CSR in Process
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เข้าบริหารงาน ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

2540

2542

2541

เปิ ด ใช้ อ าคารอเนกประสงค์ ท่ า อากาศยาน
หาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นศูนย์อำ�นวยความสะดวก
แก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

l
l

l
l

จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
เปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูสู่เศรษฐกิจไทย
เคียงข้างการเจริญเติบโตของประเทศ

2545

l

l

l

l

l

เข้าสู่กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
สนับสนุนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
ก า ร ท่ า อ า ก า ศ ย า น แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม
2542 (ปั จ จุ บั น มี โรงเรี ย นตำ�รวจตระเวน
ชายแดนที่ ทอท.ให้ ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง สิ้ น
7 โรงเรียน)

2543
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม พระราชทานชื่ อ
ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ มี ค ว า ม ห ม า ย ว่ า
แผ่นดินทอง

เปิดใช้อาคารตรวจบัตรผูโ้ ดยสารภายนอก อาคารผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต (X-Terminal)
ประกาศค่านิยมหลักสำ�หรับ ทอท.5 ใจ เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีอันเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
จัดทำ�ชุดความรูด้ า้ นความยัง่ ยืน และจัดทำ�แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 - 2562
เปิดใช้เส้นทางจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อการส่งเสริมพื้นที่
ออกกำ�ลังกายสาธารณะที่มีมาตรฐานความปลอดภัยแก่สังคม
รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำ�ปี 2557

2557

2558
l
l

l

l

ครบรอบ 36 ปี
ทอท.ได้รบั การคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุม่ ดัชนีแห่งความยัง่ ยืน DJSI
(Dow Jones Sustainability Indices)
AOT ได้ รั บ การประกาศให้ เ ป็ น Thailand Sustainability
Investment (THSI) หุ้นยั่งยืน
เข้าร่วมเป็นโครงการต้นแบบตามโครงการของ Construction
Sector Transparency Initiative (CoST)
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กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทอท.จัดทําแผนวิสาหกิจ เพือ่ กําหนดทิศทางการดําเนินงานและยุทธศาสตร์ขององค์กรในระยะ 5 ปีขา้ งหน้า
โดยมีการปรับแนวทางการดําเนินงานจากแผนวิสาหกิจฉบับเดิมให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม ปัจจัยความยั่งยืนขององค์กร ประเด็น
ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของท่าอากาศยาน
(Strategic Positioning) ให้มคี วามชัดเจน พัฒนารูปแบบทางธุรกิจรองรับทัง้ ตลาดเดิม (Mature Market)
และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยบูรณาการนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อยกระดับการให้บริการ
ของท่ า อากาศยานในความรั บ ผิ ด ชอบให้ มี ค วามสะดวกสบาย รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้
แผนวิ ส าหกิ จ ฉบั บ นี้ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารดํ า เนิ น งาน 7 ยุ ท ธศาสตร์ ภายใต้ ก รอบกลยุ ท ธ์ แ ละ
โครงสร้างในการบริหารจัดการ ทอท. (AOT Strategy House) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและบรรลุ
วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ดังนี้

กรอบกลยุทธ์และโครงสร้างในการบริหารจัดการ ทอท. (AOT Strategy House)
AOT Strategy House

Sustainable Growth

AOT Operation The World’s Smartest Airports.
Objective
Vertical & Horizontal

Reputation

Mature Market
Airport
Strategic
Positioning

Airport
Service
Capacity

Efficiency
Orientation
(Aero
Business)

Emerging Market
Non-Aero
Business

Service
Orientation
(Intelligent
Airport)

Regional Hub New Market
Development
  Tourist
  Business
Investment
  Logistics
Joint Service
  MRO
Managed
service
  Transit/		
Transfer
l
l

l

l

l

l

l

l

Airport’
Architecture
& Roadmap,
User Profiling

Existing/
Expansion
& ROI

Optimum
Space/
Service Time

Life Style
Service
& Airport City

Innovative
Technological
Trend Setter

Regional
Leadership in
Synergy
& Integration

Business
Growth

Green Airport Social Safety & Security
Technology
Capability

Career

People

Climate

Culture

Corporate Governance / Corporate Affairs
Good Governance

Foundation

Innovation

Finance
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การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

7 ยุทธศาสตร์ ภายใต้ AOT Strategy house
1. Airport Strategic Positioning: กำ�หนดบทบาทและตำ�แหน่งทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพ
2. Airport Service Capacity: มุ่งเน้นการบริหารขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร
และการขยายขีดความสามารถ เพื่อรองรับการจราจรในอนาคต
3. Aero Business (Efficiency Orientation): พัฒนาการบริหารและดำ�เนินงานท่าอากาศยาน
เพื่อการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. Non - Aero Business: พัฒนาธุรกิจและการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ Non - Aero โดยพิจารณาจาก
Lifestyle ของลูกค้า รวมทั้ง การพัฒนาธุรกิจตามแนวคิด Airport City
5. Service Orientation (Intelligent Airport): ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
6. Regional Hub: เน้นการพัฒนาการดำ�เนินงานท่าอากาศยานให้เป็นศูนย์กลางการบินในด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ ด้านการเป็นจุดเปลี่ยนผ่านไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ
ด้านการเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน
7. Business Development: พัฒนาธุรกิจในรูปแบบการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการ
ด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ทอท.ได้ดำ�เนินการสร้างกรอบแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เชื่อมต่อกับกลยุทธ์
ขององค์ ก ร โดยศึ ก ษาจากการดำ � เนิ น งานของ
สนามบิ น ชั้ น นำ � ถึ ง การนำ � หลั ก การและแนวคิ ด
มาใช้ รวมถึ ง การเที ย บเคี ย งกั บ หลั ก การและ
มาตรฐานสากล เพื่ อ นำ � มาวิ เ คราะห์ ร่ ว มกั บ
ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการดำ � เนิ น งานของ ทอท.
ทั้ ง ในระดั บ พื้ น ที่ แ ละประเด็ น ด้ า นความยั่ ง ยื น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ส ามารถจำ � แนกออกมาเป็ น ระดั บ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.ได้ใน 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับภายในองค์กร ระดับพื้นที่โดยรอบ
ท่าอากาศยาน และระดับสังคมวงกว้างไปจนถึง
ภูมิภาคในระดับสากล
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กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.
หลักการและมาตรฐานสากล
หลั ก การด้ า นความยั่ ง ยื น
(SD Principles)
ประเด็ น ด้ า นการบริ ห าร
จั ด การความยั่ ง ยื น (SD
Management Issues)

กรณีศึกษา (Best Practices)
หลักการและพันธสัญญาด้าน
ความยั่งยืน
ประเด็นหลักด้านความยั่งยืน
(Aspects)

l

l

l

l

บริบทภายใน ทอท.
พันธสัญญา (วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม)
การแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
กรอบแนวทางและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความ
ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

l
l

l

Internal Sphere
ระดับของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายในองค์กร

การวิเคราะห์ผลกระทบ
(Impact Analysis)
Issues Management
Cluster Development
ประเด็นด้าน
SD/CSR
กับการดำ�เนินงาน
ของ ทอท.

+

พื้นที่ผลกระทบ
ของ ทอท.
6 ท่าอากาศยาน

3 Spheres of
Sustainability

Closed Sphere
ระดับของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับพื้นที่โดยรอบ
ท่าอากาศยาน
Wide Sphere
ระดับของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับสังคมและระดับภูมิภาค

Social: สังคม

ทอท.ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพ
ให้พร้อมแก่การเติบโตของธุรกิจท่าอากาศยานไปพร้อมกับการดูแลและ
พัฒนาสังคมโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Environment: สิ่งแวดล้อม

ทอท.ให้ความสำ�คัญกับการรักษาความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม โดยรอบ
ท่ า อากาศยาน โดยมุ่ ง พั ฒ นาท่ า อากาศยานที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Green Airport)
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Economic: เศรษฐกิจ

ทอท.ให้ความสำ�คัญกับการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม การขนส่ง
ทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งพัฒนาและขยายขีดความสามารถ
ของท่าอากาศยาน อันจะเป็นปัจจัยหลักต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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กรอบแนวทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.

t
en

In

l  

onomic Developm
al Ec
ent
Loc
onomic Deve
lop
al Ec
n
r
m
te

In

l

onomic Develop
nal Ec
men
o
i
g
Re
t

ent

มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic)
ทอท.ให้ความสำ�คัญกับการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง มุ่ ง พั ฒ นาและขยายขี ด ความสามารถของท่ า อากาศยาน
อันจะเป็นปัจจัยหลักต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
Internal Economic aDevelopment
Economic Developมุm่งพัฒนาสถานะทางเศรษฐกิจให้เติบโต
ion l
g
ent
อย่างมั่นคง
e
R
c
i
D
m
e
มุ่งเน้นในเรื่องของการเจริl ญEcเติ
บ
โตทางธุ
ร
กิ
จ
(Business
growth) ขององค์กรเป็นสำ�คัญ
o
v
elopm
on
a
e
c
n
o
t
L
ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ ให้เติบโตไปพร้อมกัน
Local Economic Development
omic Deve
n
o
c
E
มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ
จของชุloมpชนหรือสังคม อันหมายความถึงชุมชนหรือ
l
rna
m
สังคมโดยรอบของทุกท่tาe อากาศยาน
Regional Economic Development ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
of
มุง่ เน้นการพัฒนาหรือสนับสนุ3นSpheres
ให้เกิดการเจริ
ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับประเทศหรือ
Sustainability
ระดับภูมิภาค

3 Spheres of
Sustainability

l

มิติด้านสังคม (Social)

ent

Soc
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3 Spheres of
Sustainability
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และ Hard Side Management โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุmษย์ (Human Capital)
เพื่อสร้างรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร
ent

y and Society as a w
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o
C
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n
i
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ทอท.ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ nเพืd ่ อSสร้
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m อมกับการดูแลและพัฒ
hoนาสั
le งคมโดยรอบ
Com
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
Ecosystem Pro

Business Ecosystem Promotion พัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจให้เข้มแข็ง
3 Spheres
of ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศ
การส่งเสริมชุมชนหรือสังคมโดยรอบท่าอากาศยาน
โดยมุ
Sustainability
ทางธุรกิจที่เหมาะแก่การเติบโตทางเศรษฐกิจ
l

Community and Society as a whole ร่วมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
การส่งเสริมสังคมในวงกว้าง โดยยึดหลักการเป็นพลเมืองที่ดี (Corporate Citizenship)
ของธุรกิจต่อสังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of life) อย่างเหมาะสมกับชุมชน
หรือสังคมในวงกว้าง
l

มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
ทอท.ให้ความสำ�คัญกับการรักษาความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม โดยรอบท่าอากาศยาน
โดยมุ่งพัฒนาสู่ท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Airport)
Environmental Management System พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในองค์กร
Global Environment
การให้ความสำ�คัญกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อให้สามารถ
รักษาและปรับปรุงผลงานด้
าeนสิ
Comอmมให้
nd่งlyแวดล้
unityสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
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E
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การให้ ค วามสำ � คั ญ กัvบ ประเด็ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้
ความหลากหลายทางระบบนิเวศของชุมชน
Global Environment ร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศโลก
การให้ความสำ�คัญกับประเด็น3 มุSpheres
่งเน้นทีof่สำ�คัญในระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม

Global Environment

l

riendly Communit
y
Eco-f

En

m
ste

tal Managemen
men
tS
n
o
y
vir

l

En

m
ste

l

Sustainability

3 Spheres of
Sustainability

19

การประเมินประเด็นที่มีสาระส�ำคัญ

ที่มาของสาระส�ำคัญขององค์กร

ทอท.มี ก ารดำ � เนิ น การคั ด เลื อ กเนื้ อ หาและประเด็ น
สำ�คัญผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม โดยทำ�การ
แบ่งตัวแทนออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ตัวแทนฝ่ายองค์กร
เป็นกลุม่ ตัวแทนของหน่วยงานทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านเกีย่ วข้อง
กับการกำ�หนดทิศทาง นโยบาย ความเสี่ยงขององค์กร
ซึง่ ประเมินระดับความสำ�คัญต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กร
และกลุ่มตัวแทนฝ่ายผู้มีส่วนได้เสีย เป็นกลุ่มตัวแทน
ของหน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
โดยตรงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งประเมินระดับ
ความสำ�คัญต่างๆ ที่มีผลกระทบและความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในปีต่อๆ ไป ทอท.จะขยายขอบเขต
และเพิ่มกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกและทบทวนการเปลี่ ย นแปลงประเด็ น ที่ มี
นัยสำ�คัญต่อไป

คัดเลือกกลุมพนักงาน
และผูบร�หาร

ดำเนินการ
แบงกลุม 2 กลุม คือ
1. กลุมตัวแทนฝายองคกร
2. กลุมตัวแทน
ฝายผูมีสวนไดเสีย

ทบทวนประเด็น
และทบทวนลำดับ
ความสำคัญ

สาระส�ำคัญของ ทอท.

Emergency
Preparedness
Community
development

Impact to stakeholders

Training and
education
Inter Modality

Anti corruption

Supply chain management
Human Rights
Air pollutions

Noise
Indirect Economic
impacts

Water

Government Policy
Biodiversity

Climate change

Financial
management

Waste

Employment
condition/Benefit

CG Integrity Ethics

Impact to AOT

Economic
performance
Safety &
Security
Community
engagement
Business
Continuation

Energy

Law and regulation

Product & Services
Responsibility

Employee well-being
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การส่งมอบคุณค่า

พนักงาน

ผูบร�หาร

PROJECT
LOCATION

PROJECT
FEASIBILITY

STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
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หนวยราชการ
หนวยงานกำกับดูแล

Stakeholder
ENGAGEMENT

Sustainable
FINANCIAL
STATENENT

Sustainable
DESIGN CONCEPT

ผูออกแบบ

ผูถือหุน
ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชนและสังคม

Stakeholder
Onsite visits

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

Sustainable
CONSTRUCTION
MANAGEMENT
ตรวจสอบจาก
THIRD PARTY

หนวยงานกำกับดูแล
ผูรับเหมา

หนวยราชการ

ชุมชน
คนงานกอสราง
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ผู้มีส่วนได้เสียและสานประโยชน์สุขทุกฝ่าย
สร้างแนวทางการด�ำเนินงาน
และดูผลกระทบต่อธุรกิจ

พันธมิตรทางธุรกิจ
- คูคา (ผูประกอบการ, ผูเชา)
- หนวยงานภาครัฐและเอกชน
- คูความรวมมือ
- ผูสงมอบ

ลูกคา
- สายการบิน
- ผูโดยสาร

เครื่องมือ
ในการสานสัมพันธ์

ประยุกต์เป็นแนวทาง
และปรับกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง

ผูบริหารและพนักงาน
- พนักงานประจำ
- ลูกจางชั่วคราว
- พนักงานจัดจาง

ผูถือหุน
และนักลงทุน

ชุมชนและสังคม
- ชุมชนโดยรอบ
- สังคม/ชุมชนระดับประเทศ
- สื่อมวลชน

หนวยงานกำกับดูแล

เรียนรู้
และจัดท�ำกรณีศึกษา

เข้าถึง
และสานสัมพันธ์
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สานประโยชน์สุขทุกฝ่าย
ทอท.ได้ มี ก ารกำ � หนดผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หลั ก
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ ทอท.และ
มีอิทธิพลหรือมีความสำ�คัญต่อการบรรลุเป้าหมาย
และความสำ � เร็ จ ของ ทอท.รวมถึ ง บุ ค คลหรื อ
หน่วยงานซึง่ ได้รบั ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจาก
การดำ�เนินงานของ ทอท.ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
1. ลูกค้า
		

- สายการบิน
- ผู้โดยสาร

วิธีการ

ความคาดหวัง

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

ผลลัพธ์

- การสำ�รวจความพึงพอใจ
กับลูกค้า
- การประชุมร่วมกับ
สายการบิน
- โครงการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM)
- Call center และช่องทาง
ในการร้องเรียนและแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ
- Information counter
ภายในท่าอากาศยาน
- ผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กร

- การดู แ ลรั ก ษาความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ต่ อ ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น
ให้ มี ค วามพร้ อ มในทุ ก
สถานการณ์ตามมาตรฐาน
สากล
- การสนับสนุนและให้บริการ
ข้อมูล สิง่ อำ�นวยความสะดวก
อุปกรณ์ อย่างถูกต้องและ
ทั่วถึง
- ท่าอากาศยานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- พื้นที่ สิ่งอำ�นวย
ความสะดวก ที่เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ในการดำ�เนินธุรกิจ
ของอากาศยาน

- การเตรี ย มพร้ อ มและ
ฝึ ก ซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น ใน
สถานการณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ
ความปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ที่ มี
ส่วนได้เสีย
- การได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้านการบิน
ด้านการรักษาความปลอดภัย
และด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
ตามมาตรฐานสากล
- จัดประชุมกลุ่มย่อยกับ
สายการบิน
- ติดตามตรวจสอบและ
พัฒนา การบริการ อุปกรณ์
ของท่าอากาศยานเป็น
ประจำ�
- เพิ่มช่องทางการติดต่อ
สื่อสารแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
อย่างต่อเนือ่ งและครอบคลุม
- ศึกษาแนวทาง การให้บริการ
นวัตกรรม และพัฒนา
ในการให้บริการแก่ผู้ที่มี
ส่วนได้เสียเป็นประจำ�
- จัดโครงการเพื่อสาน
สัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนได้เสีย

- ผ ล ก า ร สำ � ร ว จ ค ว า ม
พึ ง พอใจของ ASQ และ
การทำ� CRM
- การได้รับการรับรอง
OHSAS18001,
ISO22301:2012
- การพัฒนาช่องทาง
การติดต่อผ่าน Social
media และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- ติดตั้งระบบ
Information Kiok ระบบ
ตรวจสอบผู้โดยสาร
ล่วงหน้า และเพิ่ม Sensor
ในส่วนของ Baggage
claim ให้มากยิ่งขึ้น
เพื่ อ ตอบสนองในความ
รวดเร็วของการให้บริการ
- โครงการคนบ้านเดียวกัน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
2. พันธมิตร
ทางธุรกิจ
		
		
		
		
		
		

- คู่ค้า
- หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
ที่ดำ�เนินงาน
ในท่าอากาศยาน
- คู่ความร่วมมือ
- ผู้ส่งมอบ
(Supplier)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการ

ความคาดหวัง

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

ผลลัพธ์

- การจัดประชุมพันธมิตร
ทางธุรกิจ
- โครงการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM)
- Call center และ
ช่ อ งทางในการร้ อ งเรี ย น
และแสดงความคิ ด เห็ น
ต่างๆ

- ผลการดำ�เนินงานที่ดีขึ้น
- การให้การสนับสนุนข้อมูล
อุปกรณ์ หรือพืน้ ทีๆ่ จะช่วย
การดำ�เนินงานของคู่ค้า
- การเตรียมสิง่ อำ�นวยความ
สะดวก ที่ เ หมาะสมและ
ได้มาตรฐาน

- การรับฟังปัญหา
แลกเปลี่ยน ความเห็นและ
พัฒนากระบวนการตามที่
ได้ ป ระชุ ม หารื อ กั น อย่ า ง
สม�ำ่ เสมอ
- การเตรียมสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกและการบริ ก ารที่
เหมาะสมต่อการด�ำเนินงาน
ของคู่ค้า
- การยกระดับคู่ค้าของ
องค์กรให้มมี าตรฐานให้ดกี ว่า
กฎหมายก�ำหนดมากยิ่งขึ้น
- การปฏิบัติตามข้อตกลง
สัญญา กฎหมาย
- พัฒนาระบบ กระบวนการ
ในการประมูล หรือจัดหา
พัสดุให้มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
- จัดโครงการเพือ่ สานสัมพันธ์
กับผู้ที่มีส่วนได้เสีย

- การปรับกระบวนการ
ตามที่ แ ลกเปลี่ ย นหารื อ
กับคู่ค้า
- การพัฒนาสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกอย่างต่อเนื่อง
-การวั ด ผลความพึ ง พอใจ
กับคู่ค้า
- โครงการยกระดับ
ศักยภาพของคู่ค้า
เช่น Suvarnabhumi
Service Excellence (SSE),
โครงการ Great food
Good service
- การตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นกับ
คู่ค้าอย่างรวดเร็ว
- โครงการคนบ้านเดียวกัน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย

วิธีการ

ความคาดหวัง

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

ผลลัพธ์

- การจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ว่ามีการจ่าย
ในระดับที่น่าพอใจ
มีการจ่ายสมํ่าเสมอ
- ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
(Capital Gain)
- ผลประกอบการที่ดี
และเติบโต อย่างต่อเนื่อง
โปร่งใส มั่นคง
- มีความสามารถ
ในการดำ�เนินธุรกิจ
ที่สามารถแข่งขันได้ดี
ถ้าเปรียบเทียบกับ
ท่าอากาศยานอื่น
ในต่างประเทศ
- เป้ า หมายและทิ ศ ทาง
การดำ�เนินธุรกิจในอนาคต
ขององค์กร

- การจัดสรรช่องทาง
การติดต่อ กับองค์กร
ที่หลากหลาย
- จัดท�ำข้อมูลการด�ำเนินงาน
ขององค์กร เพื่อเป็นข้อมูล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
จนไปถึงผู้ที่สนใจเพื่อ
ให้ทราบถึง ธุรกิจขององค์กร
ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
จนไปถึง ผลประกอบการ
รายไตรมาส เพื่อความ
โปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ
และตรวจสอบได้
- การจ่ายเงินปันผลอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ
ผลประกอบการของการ
ด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
- พาผูถ้ อื หุน้ เยีย่ มชมกิจการ
และติดตามผลการ
ด�ำเนินงานขององค์กร

- การได้รับคัดเลือกเป็น
สมาชิก DJSI (Dow Jones
Sustainability Indices
ประจำ�ปี 2558)
- การเติบโตของมูลค่าทาง
ตลาดขององค์กร (Market
capapital) อย่างต่อเนื่อง
- การเข้าร่วม COST
(Construction Sector
Transparency Initiative )
เพือ่ สร้างความโปร่งใส และ
ความเชื่อมั่นในการดำ�เนิน
ธุรกิจขององค์กรให้มากขึ้น
- ผลประกอบการของ
องค์กรทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
- เป็นหนึ่งใน 51 บริษัท
ที่ได้รับคัดเลือกให้ “AOT”
เป็นหุ้นที่ยั่งยืน THSI
(Thailand Sustainability
Investment list)

3. ผู้ถือหุ้น - ผู้ถือหุ้นภาครัฐ
- การประชุมนักวิเคราะห์
และนักลงทุน - ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน - การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
- Call center
- ผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กร
- พาผูถ้ อื หุน้ เยีย่ มชมกิจการ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
4. หน่วยงาน
กำ�กับดูแล
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- สำ�นักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงการคลัง
- สำ�นักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน
- สำ�นักงาน
คณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
5. ชุมชน
และสังคม
		
		
		

- ชุมชนและสังคม
โดยรอบ
- ชุมชนและสังคม
ในระดับประเทศ
- สื่อสารมวลชน

วิธีการ

ความคาดหวัง

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

ผลลัพธ์

- การพบปะ ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานกำ�กับดูแล
- การดำ�เนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
และการประเมินผล
จากหน่วยงานกำ�กับดูแล

- การดำ�เนินธุรกิจที่ดี
ตามกฎหมายหรือเหนือกว่า
กฎหมาย
- การดำ�เนินธุรกิจที่
คำ�นึงถึงความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างยั่งยืน
- ระบบการจัดการองค์กร
ที่ได้มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ
- การดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

- ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส
- การดูแลผลกระทบเชิงลบ
สิง่ แวดล้อม ให้ดกี ว่ามาตรฐาน
ที่กฎหมายกำ�หนด และ
สร้างผลกระทบเชิงบวก
ให้กับชุมชนโดยรอบ
ท่าอากาศยาน
- การเข้าร่วมการประเมิน
และเข้าชี้แจงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่กำ�กับดูแล
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
- ร่วมมือกับหน่วยงาน
กำ�กับดูแลในการส่งเสริม
การดำ�เนินโครงการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ศึกษาและพัฒนา
กระบวนการในการดำ�เนิน
ธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติทางการบิน
สากลอย่างต่อเนื่อง

- การได้รับความไว้วางใจ
ในการบริหารท่าอากาศยาน
ซึ่งถือว่าเป็นประตูด่านแรก
ของประเทศ
- การได้รับคัดเลือกเป็น
สมาชิก DJSI (Dow Jones
Sustainability Indices
ประจำ�ปี 2558)
- เป็นหนึ่งใน 51 บริษัท
ที่ได้รับคัดเลือกให้ “AOT”
เป็นหุ้นที่ยั่งยืน THSI
(Thailand Sustainability
Investment list)
- ได้รับการรับรอง
มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม
ที่ดี เช่น Airport carbon
accreditation ISO
อย่างต่อเนื่อง
- การปรั บ กระบวนการ
ตามแนวทางมาตรฐาน
สากล และตามหน่วยงาน
กำ�กับดูแล เพื่อสร้างความ
สามารถในการดำ�เนินธุรกิจ
ในระยะยาวขององค์กร

วิธีการ

ความคาดหวัง

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

ผลลัพธ์

- ลงพื้นที่เพื่อสอบถามและ
ตรวจสอบผลกระทบ
รวมถึงสอบถามความ
ต้องการของชุมชน
- การส่งข่าวที่ถูกต้องและ
รวดเร็วผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ

- การดำ�เนินงานด้วย
ความปลอดภัย โดยบริหาร
จัดการผลกระทบต่อชุมชน
- การดูแลผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ต้องสือ่ สารให้การสนับสนุน
ไปยังชุมชนให้เร็วที่สุด
- การร่ ว มกิ จ กรรมชุ ม ชน
สั ม พั น ธ์ ข องบริ ษั ท สร้ า ง
ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
สังคม โดยเฉพาะกิจกรรม
ด้านการศึกษาและเยาวชน

- การบริหารจัดการ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
แก่ชุมชน
- ศึกษา ตรวจสอบ และ
พัฒนากระบวนการจัดการ
ผลกระทบ โดยเฉพาะด้าน
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
- ดำ�เนินโครงการ CSR
ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชน
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

- การได้รับการยอมรับ
ของการดำ�เนินธุรกิจ
ขององค์กร
- ผลความพึงพอใจ ต่อการ
ดำ�เนินงานขององค์กร
- ผลสำ � เร็ จ ของโครงการ
CSR ขององค์กร
- การร้องเรียนด้าน
ผลกระทบของการดำ�เนิน
ธุรกิจที่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการ

ความคาดหวัง

สิ่งที่บริษัทตอบสนอง

ผลลัพธ์

6.ผู้บริหาร พนักงานประจำ�
และพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว
		
พนักงานจัดจ้าง

- ผู้อำ�นวยการใหญ่
พบพนักงาน
- คณะกรรมการ
- การสำ�รวจความผูกพัน
และความพึงพอใจ
ของพนักงานต่อองค์กร
- ช่องทางการติดต่อผ่าน
ทั้งทางตรง และทางอ้อม
เช่น อิเล็กทรอนิกส์
ภายในองค์กร

- ความมัน่ คงและสวัสดิการ
ที่ดีเมื่อเทียบกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน
- การให้ผลตอบแทน
ที่สมเหตุสมผลตามสภาวะ
เศรษฐกิจ
- ความปลอดภั ย ในการ
ทำ�งาน
- ความก้าวหน้าในอาชีพ

- วางระบบความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ในการ
ท�ำงานโดยได้ การรับรอง
ในระดั บ สากล OHSAS
18001
- การจั ด ท�ำแผนความ
ก้ า วหน้ า รายบุ ค คล เพื่ อ
ใช้ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากร
และรั ก ษาบุ ค ลากรที่ ดี ไว้
กับองค์กร
- การทบทวนค่าตอบแทน
ของพนักงานให้สอดคล้อง
กับผลการด�ำเนินงาน
ขององค์กร สภาวะทาง
เศรษฐกิจ จนไปถึงสามารถ
แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
- การจัดสวัสดิการในระยะยาว
ให้แก่พนักงานและครอบครัว
- ท�ำกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความผูกพันและก�ำลังใจ
ให้กับพนักงาน

- ค่าความพึงพอใจของ
พนักงานอยูใ่ นระดับร้อยละ
84.69 และความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร
เท่ากับร้อยละ 95.07
- อัตราความถี่ของการ
บาดเจ็บของพนักงาน
และผู้รับเหมาที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง
- อัตราการลาออกของ
พนักงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
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ธรรมาภิบาลสานหัวใจทั้งองค์กร
ทอท.ได้ให้ความสำ �คัญกับการนำ �หลักธรรมาภิบาลหรือการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นนโยบาย
ในการบริ ห ารงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ และความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของ ทอท. รวมถึงคณะกรรมการ ทอท.ได้ให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยประกาศ
เป็นจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจที่ต้องคำ�นึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมาย
และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำ �หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและรักษามาตรฐานการดำ�เนินงานภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดทำ�คู่มือ
ประมวลจริยธรรมสำ�หรับผู้บริหารและพนักงาน คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีแจกจ่ายให้แก่กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติ ซึ่งทุกคนต้องลงนามเสมือนเป็นพันธสัญญา
ที่ จ ะยึ ด ถื อ เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการดำ � เนิ น งาน โดยได้ เ ผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ภ ายใต้ หั ว ข้ อ การกำ � กั บ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ นำ �องค์กรไปสู่การเป็นบรรษัทภิบาล ให้ความสำ � คัญกับการสร้างความเชื่อมั่น
ในมุมมองของนักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ ว่าการดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมผสานประโยชน์อย่าง
สมดุลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกกลุม่ และยังสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ ทอท.ให้ความสำ �คัญ
เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุกและยั่งยืน

Accountability

Business
Ethics

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระทำ�ของตนเอง
สามารถชี้แจงและอธิบาย
การตัดสินใจได้

Responsibility
ความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพ
ที่เพียงพอ

การมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจ

ทอท.ได้ปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2555
Vision to ของตลาดหลักทรัพย์ Equitable
create Long แห่งประเทศไทย
Treatment

Term Value
การมีวิสัยทัศน์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กร
ในระยะยาว

Transparency

ความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ที่สามารถตรวจสอบได้
และมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เท่าเทียมกัน
มีความเป็นธรรมและ
มีคำ�อธิบายได้
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คณะกรรมการ ทอท.จัดให้มคี ณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการธรรมาภิบาล
อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ทอท.ส่งเสริมและให้คำ�แนะนำ� ติดตามประเมินและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

โครงสร้างการก�ำกับ
ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ส�ำนักตรวจสอบ

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

29

การสื่อสารด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ทอท.ให้ ค วามสำ � คั ญ ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยมุ่ ง เน้ น ในด้ า นการกำ� กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Good Corporate Governance) และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำ�องค์กรไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งยังเสริมสร้างความเชื่อมั่น
และความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้จัดบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท.ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
ในหัวข้อเรื่อง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเชิญ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และประธาน
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ทอท.และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผู้ประกอบการ
สายการบิน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ
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การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
ทอท.ได้เข้าร่วมโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำ�ปี 2557 กับ IOD และปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคะแนนผลประเมิน ในภาพรวมเท่ากับ 87 คะแนน หรืออยู่ในระดับ “ดีมาก”
(
) และเป็น 1 ใน 38 บริษัทจาก 147 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินผลดีที่สุดในกลุ่ม Top Quartile
ของบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท

จากคะแนนเต็ม

100 คะแนน

2554

93

คะแนน
จัดอยู่ในระดับ

ดีเลิศ

จากบริษัทจดทะเบียน
ที่ด�ำเนินการส�ำรวจทั้งสิ้น
497 บริษัท

2555

94

คะแนน

2556

2557

94

คะแนน

2558

87

คะแนน

จัดอยู่ในระดับ

จัดอยู่ในระดับ

จัดอยู่ในระดับ

จากบริษัทจดทะเบียน
ที่ด�ำเนินการส�ำรวจทั้งสิ้น
513 บริษัท

จากบริษัทจดทะเบียน
ที่ด�ำเนินการส�ำรวจทั้งสิ้น
526 บริษัท

จากบริษัทจดทะเบียน
ที่ด�ำเนินการส�ำรวจทั้งสิ้น
550 บริษัท

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีมาก

87

คะแนน
จัดอยู่ในระดับ

ดีมาก

จากบริษัทจดทะเบียน
ที่ด�ำเนินการส�ำรวจทั้งสิ้น
588 บริษัท
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การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำ �คัญต่อการพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รักษาสิทธิอันชอบธรรมของผู้ถือหุ้นและการเปิดเผย
ข้อมูลของ ทอท.

จากคะแนนเต็ม

100
คะแนน

100
คะแนน

2554

คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์ฯ 88.88
ระดับ ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง

2555

คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์ฯ 89.43
ระดับ ดีเยี่ยม

คะแนน

2556

คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์ฯ 90.81
ระดับ ดีเยี่ยม

คะแนน

2557

คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์ฯ 91.17
ระดับ ดีเยี่ยม

คะแนน

2558

คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์ฯ 92.68
ระดับ ดีเยี่ยม

98.5
คะแนน

98
98

98

ปี 2558 ได้รับคะแนน 98.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สูงกว่าคะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 92.68
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แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ทอท.กำ�หนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจ
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำ� งาน ฉะนั้ น จึ ง เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ของพนั ก งาน ทอท.ทุ ก คน
ที่ จ ะต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารภายใต้ ข้ อ บั ง คั บ ของกฎหมาย คำ � สั่ ง ทอท.และ
ตามมาตรฐานที่ ทอท.กำ�หนด ซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์
สือ่ สารของ ทอท.โดยไม่ให้สง่ ผลกระทบในแง่ลบต่อ ทอท.และผูอ้ นื่ และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิซ์ อฟท์แวร์
หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทั้งนี้หาก ทอท.พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวน
อย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางกฎหมาย
ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

แนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
การดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน ทอท.
ตระหนักและให้ความสำ�คัญ โดยกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณ ทอท.ในคูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ทอท.
ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำ�หนด และมติประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และระมัดระวัง
ทอท.มุ่งเน้นให้การดำ�เนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายต้องปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซงึ่ กันและกัน บนพืน้ ฐานของศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
หรือไม่กระทำ�การให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดยแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กร ทีก่ ำ�หนดไว้ในประมวลจริยธรรมของผูป้ ฏิบตั งิ าน พ.ศ. 2554
ของ ทอท.ที่บุคลากรทุกคนใน ทอท.ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ก็จะถูกลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ�และถือเป็นการกระทำ�ผิดทางวินัยอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือ
การแจ้งเบาะแส
ทอท.ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ า งกั น ตลอดจนรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
คำ�แนะนำ�ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ ผลประโยชน์
ร่ ว มกั น ในกรณี ที่ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ไม่ ไ ด้ รั บ ความ
เป็นธรรมจากการปฏิบตั ขิ อง ทอท.สามารถร้องเรียน
แนะนำ�ติชมต่อ ทอท.ได้ โดย ทอท.ได้จดั ทำ�ช่องทาง
ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย สามารถติ ด ต่ อ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.airportthai.co.th ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
ได้หลายด้าน รวมทั้งด้านธรรมาภิบาล และจัดตู้รับ
ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะ ณ จุ ด บริ ก ารที่
ท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบของ ทอท.
รวมถึงพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ทอท.ให้ความสำ �คัญ
กับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคล
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ยเท่ า นั้ น
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนและได้ก�ำ หนด
ขั้ น ตอนการรั บ เรื่ อ ง และการสอบสวนไว้ เ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยมีชอ่ งทางการติดต่อ ร้องเรียน
หรือการแจ้งเบาะแส ดังนี้

E-mail: goodgovernance@airportthai.co.th
www.airportthai.co.th หัวข้อ “ติดต่อและรับเรื่องร้องเรียน”
โดยเลือกให้ส่งถึง “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (ติดต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล)”
ตู้ ปณ.3 ปณฝ.ดอนเมือง กทม.10211
ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ ส�ำนักงานใหญ่ และบริเวณส�ำนักงาน
ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง
ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-535-3738 โทรสาร 02-535-4099
E-mail: aotpr@airportthai.co.th
AOT Call center 1722
AOT Online Chat ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.airportthai.co.th
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การประยุกต์หลักธรรมาภิบาลกับการด�ำเนินธุรกิจ
ทอท.น�ำโครงการลงทุนก่อสร้างของ ทอท.เข้าร่วมเป็นโครงการต้นแบบ ล�ำดับแรกใน 24 รัฐวิสาหกิจ
ตามโครงการของ CoST (Construction Sector tranparency Initative) โดยเป็นองค์กรทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลัก
ในการช่วยยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและการตรวจสอบโครงการก่อสร้างของภาครัฐ โดย ทอท.
ได้ท�ำการเปิดเผยข้อมูล 2 ด้านคือ การเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก (Proactive disclosure) ผ่านช่องทางหน้า
เว็บไซต์ เพือ่ ให้ผทู้ มี่ สี ว่ นได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ ทอท.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเปิดเผยข้อมูล
เชิงรับ (Reactive disclosure) โดยมีการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล อย่างโปร่งใส และพร้อมให้หน่วยงาน
ภายนอกตรวจสอบการด�ำเนินงานของ ทอท.

ประโยชน์ของการเข้าร่วม COST

เพิ่มความสามารถ
ในการเปิดเผยข้อมูล
ขององค์กร

เพิ่มความ
โปร่งใสและ
แสดเจตนารมณ์
ที่ดีขององค์กร

สาธารณชน
มีข้อมูลมากขึ้น

ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
สามารถตรวจสอบได้
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เคียงข้างอย่างมั่นคง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ทอท.ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญต่อการสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มคี วามยืดหยุน่ สามารถปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงได้จัดวางระบบการบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:
2012 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มอก.22301-2556
โดยได้มีการขยายขอบเขตของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม ห่วงโซ่
อุปทานของ ทอท.และบูรณาการให้สอดรับกับรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจท่าอากาศยานตามมาตรฐานของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)

วัตถุประสงค์ของ BCM
ผู้มีส่วนได้เสีย
มีความมั่นใจในองค์กร

1
ค�ำนึงถึง

ดำ�เนินธุรกิจ
ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
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การเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือต่ออุบัติการณ์

ความต้องการของลูกค้า
ระดับความเสี่ยงที่องค์กรรับได้
กฎหมาย กฎระเบียบ
ผู้มีส่วนได้เสีย
l   

l   

l   

ฟื้นฟูภายหลังจากอุบัติการณ์
ได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์หลักในการดำ�เนินการด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.คือการรักษาความต่อเนื่อง
ในการให้บริการของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.เป็นสำ�คัญ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทอท.
จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และบรรลุ
พันธกิจในความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และชุมชน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจให้มคี วามสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 22301: 2012 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มอก.22301-2556 ด้วยการกำ�หนดโครงสร้าง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในรูปแบบบูรณาการทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยธุรกิจ กำ�หนด
นโยบายความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ และแนวทางในการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจขององค์กรทีช่ ดั เจนและ
เหมาะสม โดยได้ก�ำ หนดแผนการจัดการเหตุการณ์ทอี่ าจส่งผลให้การดำ�เนินธุรกิจของ ทอท.หยุดชะงัก ดังนี้

สร้างความมั่นคง
และยั่งยืนแก่ธุรกิจ

1. แผนการจั ด การอุ บั ติ ก ารณ์ (Incident
Management Plan: IMP) แผนเผชิ ญ เหตุ
(Contingency Plan) และแผนฉุกเฉิน (Emergency
Plan) ประกอบด้วย
1.1
		
		
		
		

แผนฉุ ก เฉิ น และแผนเผชิ ญ เหตุ ข อง
ท่าอากาศยาน เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด
ของรัฐ และรองรับการจัดการเหตุการณ์
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การดำ � เนิ น งานด้ า นความ
ปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย
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2.5
ด้านการบิน โดย ทอท.จัดให้มีการฝึกซ้อมเป็นไปตามวงรอบที่กำ�หนดตามมาตรฐานสากล
ซึ่งการฝึกซ้อมที่สำ�คัญแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบ (Full - scale 		
Exercise) การฝึกซ้อมบางส่วน (Partial Exercise) และการฝึกซ้อมสถานการณ์จำ�ลอง 		
		
(Tabletop Exercise)
		
1.2 แผนป้องกันและระงับสถานการณ์ของสำ�นักงานใหญ่ ทอท.เพื่อควบคุมสถานการณ์และจำ�กัด
2.6
		 การสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ในกรณี อุทกภัย อัคคีภัย และชุมนุมประท้วงปิดล้อมทางการเมือง
		
		 โดย ทอท.จัดให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจำ�ทุกปี
		
		
		
		

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สถานการณ์
เกิดเหตุการณ์อากาศยานอุบตั เิ หตุ ทำ�ให้
ทางวิ่ ง เสี ย หายไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก าร
อากาศยานขึ้นลงได้ ณ ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่

2.7
		
		
		
		

สำ � นั ก งานใหญ่ ทอท. สถานการณ์
เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารสายงานวิศวกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และลุกลาม
ไปยังอาคารสำ�นักงานใหญ่ ทอท.ทำ�ให้
ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้

		
		
		
		

2. แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนฟื้นฟู (Recovery Plan)
ท่าอากาศยานและสำ�นักงานใหญ่ ทอท.ได้จดั ทำ�แผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจและแผนฟืน้ ฟู เพือ่ ให้สามารถ
ดำ�เนินการกิจกรรมหรือกระบวนการหลักในระดับทีก่ �ำ หนดไว้ตอ่ ไปได้ และดำ�เนินการฟืน้ คืน การดำ�เนินงาน
จากความเสียหายจากภัยพิบัติ โดย ทอท.จัดให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจำ�ทุกปีตามรอบระยะเวลาเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการดำ�เนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสภาวะไม่ปกติ ในการฝึกซ้อมจะมีหน่วยงาน
ทั้ ง ภายในและภายนอก ทอท.เข้ า ร่ ว มการฝึ ก ซ้ อ ม ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ 2558 ท่ า อากาศยานและ
สำ�นักงานใหญ่ ทอท.มีการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนฟื้นฟูของท่าอากาศยาน และ
สำ�นักงานใหญ่ ทอท.ในรูปแบบสถานการณ์จำ�ลอง (Tabletop Exercise) ดังนี้
2.1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานการณ์ เกิดเหตุการณ์ทางวิง่ ชำ�รุดไม่สามารถให้บริการอากาศยาน
		 ขึ้นลงได้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2.2 ท่าอากาศยานดอนเมือง สถานการณ์ เกิดเหตุการณ์อุทกภัย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
		 ทำ�ให้ไม่สามารถให้บริการอากาศยานขึ้นลงได้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
2.3 ท่าอากาศยานภูเก็ต สถานการณ์ เกิดเหตุการณ์สึนามิ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ทำ�ให้ไม่สามารถ
		 ให้บริการอากาศยานขึ้นลงได้ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
2.4 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สถานการณ์ เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่
		 ทำ�ให้ไม่สามารถให้บริการอากาศยานขึ้นลงได้ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่ า อากาศยานแม่ ฟ้ า หลวง เชี ย งราย
สถานการณ์ เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
บริเวณท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย
ทำ�ให้ไม่สามารถให้บริการอากาศยาน
ขึ้นลงได้ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย

ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ดั ง กล่ า วทำ � ให้ ท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองผ่านการ
ตรวจประเมินและได้รบั การรับรองระบบการบริหาร
ความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ ตามมาตรฐานสากล
ISO 22301: 2012 / มอก.22301-2556 จาก
หน่วยงานรับรอง (Certify Body: CB) เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 และในปีงบประมาณ
2559 ทอท.ได้ตั้งเป้าหมายให้ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย และสำ�นักงานใหญ่
ทอท.ได้รบั การรับรองระบบการบริหารความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301: 2012 /
มอก.22301-2556 จากหน่วยงานรับรอง (Certify
Body: CB) เช่นเดียวกัน
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การบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การดำ�เนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) (ทอท.) บรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่ระบุไว้ในแผนวิสาหกิจของ ทอท.ฉบับทบทวน (ปีงบประมาณ 2558 - 2562) “ทอท. เป็นผู้ดำ�เนินการ
และจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก” “AOT Operates The World’s Smartest Airports”
ภายใต้กระแสการถดถอยของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รวดเร็ว ซึ่งแตกต่างจาก
การเปลี่ยนแปลงในอดีต ส่งผลให้ปัจจุบัน ทอท.ต้องเผชิญกับความท้าทายต่อการดำ�เนินธุรกิจในรูปใหม่
เช่น ความเสีย่ งจากความเข้มงวดของหน่วยงานกำ�กับดูแลการบิน ความเสีย่ งจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอ
การเติบโต ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ติ า่ งๆ ตลอดจนความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับชือ่ เสียงจากการดำ�เนินกิจการของ ทอท.
ทอท.จึงได้มีการพัฒนากรอบการดำ�เนินงานบริหารความเสี่ยง (risk framework) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร
จะสามารถบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักคือ
การกำ�กับดูแลความเสี่ยง (Risk governance) โครงสร้างพื้นฐานบริหารความเสี่ยง (Risk management
Infrastructure) และกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk management process)

กรอบการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.
การกำ�กับดูแลความเสี่ยง (Risk Govermance)
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะทำ�งานบริหาร
ความเสี่ยงของ ทอท.
สำ�นักตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 2

คณะกรรมการ ทอท.
คณะทำ�งานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของสาย/
สายงาน/ท่าอากาศยาน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สายงานยุทธศาสตร์

คณะทำ�งานจัดระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ทอท. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างพื้นฐานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Infrastructure)

แผนภาพความเสี่ยงองค์กร
(Risk Chart)

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

นโยบายและคู่มือ
การบริหารความเสี่ยง

ระบบฐานข้อมูลและเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยง

กรอบการรายงานความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 3

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)

การกำ�หนด การระบุ
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง

การวิเคราะห์
และการ
ประเมิน
ความเสี่ยง

การกำ�หนด
การ
การติดตาม
ตอบสนองต่อ แผนการบริหาร และรายงาน
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
เพิ่มเติม

การรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Sustention and Continuous Development)

การเพิ่มและรักษาคุณค่าของ ทอท. (Value Creation Preservation)

องค์ประกอบที่ 1
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ทอท.ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการบริหารความ
ต่อเนือ่ งทางธุรกิจ โดยได้น�ำหลักการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรตามมาตรฐาน COSO-Enterprise Risk
Management (ERM) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการแบ่งประเภทของความเสี่ยง
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และ
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการด�ำเนินงานให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดีภายใต้กรอบ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) ร่วมกับแนวทางการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal (SEPA)) ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร มีการ
เชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์องค์การตามแผนวิสาหกิจ มีการจัดท�ำแผนบริหาร
ความเสีย่ งประจ�ำปี ภายในระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) หรือระดับค่าเบีย่ งเบนความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมทั้งรายงานผลเป็นประจ�ำทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการ ทอท.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท.เพื่อน�ำไปสู่ระบบการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี สร้างโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นลดความสูญเสียหรือความเสียหาย
จากความเสี่ยงหรือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการของ ทอท.อย่างสมดุล

ประเด็นส�ำคัญในปีงบประมาณ 2558

2. ปัจจัยเสีย่ งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนในปีงบประมาณ
2558 ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางขับและลาน
จอดอากาศยาน งานปรับปรุงขยายระบบเติมน�้ำมัน
อากาศยานทางท่อ งานก่อสร้างระบบถนนภายใน
ท่าอากาศยานภูเก็ตสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
1) ความซับซ้อนของงานปรับปรุงก่อสร้าง
		 ท่าอากาศยานส่งผลให้การด�ำเนินงาน
		 ล่าช้า
2) ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุล่าช้า
3) แรงงานขาดทักษะ
4) ที่ ป รึ ก ษาควบคุ ม งานมี ป ระสบการณ์
		 ไม่เพียงพอ
5) ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ด�ำเนินการตามแผน

6) ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่เข้าใจระบบเติมน�้ำมัน
ในปีงบประมาณ 2558 ทอท.ได้มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจและ
ความเสี่ ย งต่ อ การลงทุ น ของผู้ถือหลักทรัพย์ รวมถึงได้ก�ำหนดแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อลดระดับ 		 อากาศยานทางท่อ
ความรุนแรงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรืออยู่ในระดับค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยง
7) ที่ ป รึ ก ษาบริ ห ารจั ด การโครงการแก้ ไข
ที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่มีความส�ำคัญ ดังนี้
		 ปัญหาล่าช้า

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เพื่อให้การด�ำเนินงานของ ทอท.บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท่าอากาศยานและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกที่ดีระดับโลก รวมถึงการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอันมี
ผลมาจากปัจจัยการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยคาดการณ์ว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
เข้ามาประเทศไทยมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ
19 ล้านคน โดยนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ 85% เดินทางเข้ามาทางอากาศ รวมถึงการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาท่าอากาศยานภายในประเทศค่อนข้างมาก เพราะจะมีการเดินทางภายในภูมิภาคเอเชีย
มากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ 2558 ทอท.ได้ด�ำเนินการบริหารปัจจัยเสี่ยงโครงการก่อสร้างที่ส�ำคัญเพื่อให้
สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ปัจจัยเสี่ยงโครงการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง ในปีงบประมาณ
2558 ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนด โดยสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
1) ทอท.ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ตามก�ำหนดเวลา
2) ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ด�ำเนินการตามแผนที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
3) การทดสอบระบบต่างๆ ก่อนการเปิดให้บริการล่าช้ากว่าก�ำหนด
ทอท.ได้ก�ำหนดให้มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ก�ำกับดูแลโครงการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารฯ
โดยในปีงบประมาณ 2558 ทอท.สามารถด�ำเนินการได้ในระดับค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Tolerance) ส่งผลให้โครงการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
จะด�ำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2558

ทอท.ได้ก�ำหนดให้สายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษา
ท่าอากาศยานภูเก็ต ติดตามก�ำกับดูแลโครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมแผนการเร่งรัด
ติดตามและแจ้งเตือนค่าปรับที่เกิดจากความล่าช้า
ของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต จากผูร้ บั จ้าง
ทั้งนี้ ทอท.สามารถด�ำเนินการบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าวให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) ส่งผลให้โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
ภูเก็ตสามารถด�ำเนินการได้ตามแผนที่ก�ำหนด
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ของกรมการบินพลเรือน เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมีผลต่อระบบการรักษาความปลอดภัยของ
สนามบิน รวมทั้งการปฏิบัติการบินของอากาศยาน และ (5) มีผู้จัดการสนามบินสาธารณะที่มีความรู้ความ
สามารถทีค่ รอบคลุมทางด้านมาตรฐานการด�ำเนินงานสนามบิน รวมถึงด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารบิน
เพื่อให้การด�ำเนินงานของ ทอท.บรรลุวัตถุประสงค์ และต้องได้รับใบรับรองจากกรมการบินพลเรือน เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของแต่ละ
เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพบริการ ความ สนามบินให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการให้บริการแก่อากาศยานและผู้โดยสาร
สะดวกสบายและความปลอดภั ย ท่ า อากาศยาน
ทอท.มี ภ ารกิ จ ส�ำคั ญ ในด้ า นการส่ ง เสริ ม และ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ประกอบกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งการด�ำเนิน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบ เพื่อให้การด�ำเนินงานของ ทอท.บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพบริการ ความสะดวก
กิจการท่าอากาศยานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ สบาย และความปลอดภัยท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญของประเทศไทย
ข้ อ บั ง คั บ ของรั ฐ และมาตรฐานสากล ทั้ ง นี้ ในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็น
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก�ำหนดของรั ฐ ในฐานะ ทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549 เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยี
ผู้ประกอบกิจการท่าอากาศยาน ทอท.จึงได้ก�ำหนด สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง มีทางวิ่ง (Runway) 2 เส้น กว้างเส้นละ 60 เมตร ยาว 3,700 เมตร และ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นแผนวิ ส าหกิ จ 4,000 เมตร ระยะห่าง 2,200 เมตร มีทางขับ (Taxiway) ขนานกับทางวิ่งทั้ง 2 เส้น โดยมีขีดความสามารถ
ทอท.ปีงบประมาณ 2558 - 2562 โดย ทอท. ในการให้บริการเทีย่ วบินขัน้ ต�่ำประมาณ 40 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมง และในช่วงเวลาคับคัง่ 59 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมง
จะต้องได้รับการรับรองสนามบินสาธารณะทั้ง 6 ปัจจุบันการจราจรทางอากาศที่มีปริมาณมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานภายในปี 2558
สุวรรณภูมิ ส่งผลให้ทางวิง่ ทางขับ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รองรับปริมาณการขึน้ ลง จากอากาศยาน
ในปี ง บประมาณ 2558 ทอท.สามารถบริ ห าร จ�ำนวนมาก ทอท.ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการให้บริการบนมาตรฐานการบริหารงานท่าอากาศยาน
ั หาความเสียหายของพืน้ ผิวทางวิง่ (Runway) ทางขับ (Taxiway) อย่างถาวร
ปัจจัยเสี่ยง “ทอท.อาจไม่ได้รับใบรับรองสนามบิน ในระดับสากล และเพือ่ แก้ปญ
สาธารณะส�ำหรั บ ท่ า อากาศยานที่ อ ยู ่ ใ นความ ด้วยเหตุนี้ ทอท.จึงมีโครงการก่อสร้างซ่อมแซมพื้นทางอากาศยานด้วยวัสดุปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
รับผิดชอบของ ทอท.ภายในปีงบประมาณ 2558” ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานกว่าวัสดุแอสฟัลต์ที่ใช้ในการซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง (Runway) ทางขับ
ให้ ส ามารถอยู ่ ใ นระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Taxiway) ในปัจจุบัน โดยมีระยะเวลาด�ำเนินโครงการระหว่างปีงบประมาณ 2558 - 2561
(Risk Appetite) ส่งผลให้ ทอท.ได้รับใบรับรองการ ในปีงบประมาณ 2558 ทอท.ได้คาดการณ์ถึงปัจจัยเสี่ยงที่พื้นผิวทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway)
ด�ำเนินงานสนามบินสาธารณะทั้ง 6 ท่าอากาศยาน อาจเสียหายและส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างด�ำเนินการ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 โดยมีคุณสมบัติตามที่ ตามแผนแก้ปัญหาอย่างถาวรปีงบประมาณ 2558 - 2561 ยังไม่แล้วเสร็จ โดยจัดท�ำแผนบริหารปัจจัยเสี่ยง
พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับที่ 11) เพิ่มเติมเพื่อการแก้ปัญหาพื้นผิวทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ คือ การปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ที่ใช้ในการซ่อมแซมชั่วคราว การจัดจ้างเอกชนเพื่อซ่อมแซมทางขับประชิด
(1) มาตรฐานของลักษณะทางกายภาพและเครื่อง อาคาร การจ้างติดตั้งระบบระบายน�้ำใต้ดิน
อ�ำนวยความสะดวกในการเดินอากาศของสนามบิน
ถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด สามารถรองรับการ โดยในปีงบประมาณ 2558 ทอท.สามารถด�ำเนินการบริหารปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับความเสี่ยง
ปฏิ บั ติ ก ารบิ น ของอากาศยานได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ส่งผลให้สถิติการซ่อมพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ แบบฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยาน
(2) มีคู่มือการด�ำเนินงานสนามบิน (Aerodrome สุวรรณภูมิ มีสถิติลดลงเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ 2557
Manual) เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก�ำหนด และ
ได้รบั ความเห็นชอบจากกรมการบินพลเรือน เพือ่ ใช้
เป็นมาตรฐานในการด�ำเนินงานสนามบินให้มีความ
ปลอดภัยและเป็นแนวทางเดียวกัน (3) มีระบบและ
คู่มือการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน (Safety
Management System : SMS) เป็ น ไปตาม
ข้อก�ำหนดและได้รับความเห็นชอบจากกรมการบิน
พลเรือน เพื่อให้สนามบินมีการด�ำเนินงานอย่าง
บูรณาการร่วมกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(4) มีระบบมาตรฐานและแผนการรักษาความปลอดภัย
ของสนามบินเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด และมี
ความสอดคล้องกับแผนการรักษาความปลอดภัย

ความเสี่ ย งด้ า นกฎระเบี ย บ
(Com-pliance Risk)
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ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (External Risk)
ส�ำหรับด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือจากโรคระบาดกรณีของการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพั น ธุ ์ 2012 (MERS - COV) ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ไ ด้ ร ่ ว มมื อ กั บ ด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ
ระหว่างประเทศ เพือ่ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชดิ โดยมีมาตรการติดตัง้ เครือ่ ง
Thermoscan จ�ำนวน 4 จุด และเพื่อให้การคัดกรองผู้โดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด่านควบคุม
โรคติดต่อฯ ได้ปรับตั้งค่าเครื่อง Thermoscan ให้สามารถจับอุณหภูมิร่างกายได้ลดลงจากเดิม 37 องศา
เป็น 36.5 องศา และได้มีมาตรการจัดหลุมจอดไว้รองรับเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง
7 ประเทศ (ประเทศแถบตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศโอมาน การ์ตาร์ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ อิหร่าน จอร์แดน และประเทศแถบเอเชีย คือ ประเทศเกาหลีใต้) ไว้ที่หลุมจอดประชิดอาคาร E
และ F เป็นการเฉพาะอีกด้วย รวมถึงการให้ความส�ำคัญด้านความสะอาด
โดยก�ำกับให้เจ้าหน้าทีท่ �ำความสะอาดเพิม่ ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดทุกพืน้ ที่ ทีม่ กี ารสัมผัสกับผูโ้ ดยสาร
อาทิ ห้องน�้ำ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง จุดให้บริการรถแท็กซี่ เป็นต้น ติดตั้ง
เจลล้างมือกระจายตามจุดต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสารกว่า 200 จุด และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย
ไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ส�ำหรับแจกให้กับผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
เพื่อให้การด�ำเนินงานของ ทอท.บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเติบโตและมีผลก�ำไร
อย่างสมเหตุสมผล ทอท.ได้บริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีสาเหตุจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ส�ำหรับเงินกู้สกุลเยนจากภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศสกุลเยน ที่ ทอท.ได้รับจาก
Japan International Cooperation Agency (JICA) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะที่ 1 โดยได้ท�ำการป้องกันความเสี่ยงด้วยการท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินไปแล้ว ร้อยละ 93.24
ปัจจุบันมียอดหนี้ที่ไม่ได้ท�ำการป้องกันความเสี่ยง จ�ำนวน 6,378.64 ล้านเยน ส�ำหรับหนี้สกุลเงินเยน
ที่ไม่ได้ถูกป้องกันความเสี่ยง ทอท.ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศ
ของ ทอท. ซึ่งมีกรรมการ ทอท.เป็นประธานฯ และมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ทอท.เป็นอนุกรรมการ
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศ รวมถึงการติดตาม
ความเคลื่อนไหวความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงหนี้
ต่างประเทศในส่วนทีเ่ หลือเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของ ทอท.โดยในปีงบประมาณ
2558 ทอท.สามารถบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนฯ ให้สามารถอยู่ในระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ด้านการสร้างผลก�ำไรอย่างสมเหตุสมผล ทอท.ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณาก�ำไรจากการด�ำเนินงานของ
ทอท.โดยมีรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายบัญชีและการเงิน) เป็นหัวหน้าคณะท�ำงานฯ เพื่อติดตาม
และก�ำกับดูแลปัจจัยเสี่ยงก�ำไรจากการด�ำเนินงานของ ทอท.ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด โดยใน
ปีงบประมาณ 2558 ทอท.สามารถบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงก�ำไรจากการด�ำเนินงานของ ทอท.ให้สามารถ
อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

การควบคุมภายใน
ทอท.ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายในโดยจัดให้มกี ารแต่งตัง้ คณะท�ำงาน ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับระบบการควบคุมภายใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) คณะท�ำงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ทอท.
(2) คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน (3) คณะท�ำงาน
จัดระบบ การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง ในระดับส่วนงานย่อยของ ทอท. (รวมท่าอากาศยาน

ภูมภิ าคทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ ทอท.ทัง้ 4 แห่ง)
ทั้งนี้คณะท�ำงานทั้ง 3 คณะ ทอท.ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อ
สนับสนุนระบบ การควบคุมภายใน ก�ำกับดูแล
และรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การด�ำเนินงานของ ทอท.จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุ ม ภายในอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพ โดยมีมาตรฐานการควบคุมภายใน
ครบทัง้ 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการ ประเมินผล
โดย ทอท.จัดท�ำเอกสารแนะน�ำการจัดท�ำรายงาน
การควบคุมภายในระดับส่วนงาน ทอท.ตามแนวทาง
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้คณะท�ำงานจัดระบบการควบคุมภายในฯ
และพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรม การควบคุมใน
กระบวนการท�ำงาน และจัดท�ำรายงานการควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อยของ ทอท.เพื่อสนับสนุน
ให้การด�ำเนินงานบรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ก�ำหนดไว้ และ ทอท.มีการประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment
: CSA) ตามระเบี ย บคณะกรรมการการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐาน
การควบคุ ม ภายในปี พ.ศ.2544 และเสนอให้
ส�ำนักตรวจสอบ ทอท.สอบทาน ความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายใน
เพื่ อ ป้ อ งกั น แก้ ไขความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ต่ อ
การด�ำเนินงานและทรัพย์สินของ ทอท. รวมทั้ง
ให้ แ นวทางและข้ อ เสนอแนะที่ จ ะลดหรื อ ขจั ด
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
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ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ
มุ่งมั่นพัฒนา
ท่าอากาศยานประตู
สู่เศรษฐกิจไทย
ทอท.มี ส่ ว นร่ ว มสร้ า งความมั่ น คงทางสั ง คมและ
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้ า นเศรษฐกิ จ ให้ แ ก่ ป ระเทศ ด้ ว ยบทบาทของ
ท่ า อากาศยานที่ เ ปรี ย บเสมื อ นห้ อ งรั บ แขกและ
ประตู ด่ า นแรกในการต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจาก
ทั่วทุกมุมโลกเข้าสู่ประเทศไทย อีกทั้งในบทบาท
ของท่าอากาศยานยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญ
ในการรองรับอุตสาหกรรมด้านการคมนาคม ระบบ
การขนส่ง และโลจิสติกส์ของประเทศอีกด้วย

สถิติการขนส่งทางอากาศ
ทอท.ให้ บ ริ ก ารกั บ สายการบิ น แบบประจำ �
ในปีงบประมาณ 2558 รวมทัง้ หมด 129 สายการบิน
ซึ่งแบ่งเป็นสายการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
จำ�นวน 120 สายการบิน และขนส่งสินค้าอย่างเดียว
จำ�นวน 9 สายการบิน มีสถิติการจราจรทางอากาศ
เป็นปริมาณการขึ้นลงของท่าอากาศยานรวมทั้ง
6 แห่ง จำ�นวน 707,362 เทีย่ วบิน จำ�นวนผูโ้ ดยสาร
รวมทัง้ สิน้ 106,789,914 คน และปริมาณการขนส่ง
สินค้า และพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้าออกรวมทั้งสิ้น
1,354,210 ตัน

จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยวบิน)
ระหวางประเทศ

365,321

51.65 %

ภายในประเทศ

342,041

48.35 %

ระหวางประเทศ

61,337,060

19.81 %

ภายในประเทศ

45,452,854

24.95 %

จำนวนผูโดยสาร (คน)

ปร�มาณการขนสงสินคาและพัสดุไปรษณียภัณฑ (เที่ยวบิน)

ระหวางประเทศ

1,243,949

1.78 %

ภายในประเทศ

110,261

3.22 %
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แผนพัฒนาท่าอากาศยาน
ทั้งนี้ การมีท่าอากาศยานตั้งอยู่ ณ พื้นที่ใดนั้นก็มิอาจปฏิเสธได้ถึงการนำ�พาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ทำ�ให้มี
ระบบเศรษฐกิจและชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของคนในชุมชนและสังคม ดังนัน้ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การขยายความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ
และผูโ้ ดยสารทีม่ อี ตั ราการเติบโตเพิม่ สูงขึน้ และตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว เพือ่ กระตุน้ และสร้างมูลค่าเพิม่ ทางด้านเศรษฐกิจ
รวมทัง้ บรรเทาความแออัดของจำ�นวนผูโ้ ดยสารและจำ�นวนเทีย่ วบินทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทอท.จึงได้มกี ารกำ�หนดแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานทีใ่ กล้จะเต็มขีดความ
สามารถในการรองรับผู้โดยสาร สร้างและปรับปรุงสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
โดยปัจจุบนั มีทา่ อากาศยานทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการดำ�เนินงานก่อสร้างทัง้ หมด 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต

BKK

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปี 2554 - 2560)

โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

• เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี
เป็น 60 ล้านคนต่อปี (ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 50 ล้านคนต่อปี
ผู้โดยสารภายในประเทศ 10 ล้านคนต่อปี)

• เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินในชั่วโมงคับคั่งจาก
68 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมง เป็น 94 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมง และช่วยสนับสนุน
การซ่อมบ�ำรุงระบบทางวิ่งและทางขับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึน้ มีระยะเวลาการปิดซ่อมได้นานขึน้ คาดว่า
จะแล้วเสร็จปี 2563

• ความคืบหน้า ปัจจุบนั งานโครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ราคากลางงานก่อสร้างในโครงการ คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จ
ในปี 2562

• ลักษณะงาน
- ออกแบบและก่อสร้างทางวิง่ ความยาว 4,000 เมตร กว้าง 60 เมตร
		 พร้อมระบบทางขับ ระบบระบายน�้ำและเครื่องช่วยเดินอากาศ
		 แบบทัศนวิสยั (Visual Aids)
- ออกแบบและก่อสร้างอาคารดับเพลิงกูภ้ ยั อากาศแห่งที่ 3
- ออกแบบและก่อสร้าง Perimeter Taxiway
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DMK

ท่าอากาศยานดอนเมือง
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 2 (ปี 2556 - 2557)
• เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 18.5 ล้านคนต่อปี
เป็น 30 ล้านคนต่อปี (ระหว่างประเทศ 8 ล้านคนต่อปี ในประเทศ
22 ล้านคนต่อปี)
• คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2558

โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง ระยะที่ 3 (โครงการ
ต่อเนื่องจากงานระยะที่ 2)
เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ให้สามารถรองรับปริมาณ
การจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการศึกษาและปรับปรุงแผนแม่บท ท่าอากาศยานดอนเมือง
และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

HKT

ท่าอากาศยานภูเก็ต
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปี 2553 - 2557)
• เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 12.5 ล้านคนต่อปี
(ระหว่างประเทศ 5 ล้านคนต่อปี/ในประเทศ 7.5 ล้านคนต่อปี) รองรับ
ผู้โดยสารและปริมาณการจราจรทางอากาศได้ถึงปี 2561
• คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2560

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 (การพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถเฉพาะภายในพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต)
• เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารจาก 12.5
ล้านคนต่อปี เป็น 18 ล้านคนต่อปี (ระหว่างประเทศ 10.5 ล้านคน
ต่อปี/ในประเทศ 7.5 ล้านคนต่อปี)
• ลักษณะงาน
		
		
		
-

ก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศจาก 5 ล้านคน
ต่อปี เป็น 10.5 ล้านคนต่อปี
ก่อสร้างขยายลานจอดอากาศยาน 3 หลุมจอด ท�ำให้มีหลุมจอด
เพิ่มขึ้นจาก 25 - 30 หลุมจอด เป็น 28 - 33 หลุมจอด
ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ อาคารส�ำนักงานสายการบิน ปรับปรุง
ถนนเส้นทางเข้าออก
ปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถของระบบสาธารณูปโภค

• คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2564
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ส�ำหรับปี 2558 มีการวางแผนในการพัฒนา
ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยาน
เชี ย งใหม่ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณ
ผู้โดยสารที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

HDY

ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ระยะสั้น (ปี 2558 - 2561) • ลักษณะงาน
(ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 2.5 ล้านคนต่อปี และรองรับ
- จัดท�ำ Swing Gate
เที่ยวบิน 18 เที่ยวบินต่อชั่วโมง)
- ส�ำรวจออกแบบและก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ
• พั ฒ นาท่ า อากาศยานหาดใหญ่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ การคาดการณ์ 		 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
- ส�ำรวจออกแบบปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ระบบถนน และช่องทาง
ปริมาณผู้โดยสาร และปริมาณเที่ยวบิน และเพิ่มประสิทธิภาพ
		 เข้าออกท่าอากาศยานหาดใหญ่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2562
ภายในอาคารผู้โดยสาร

CNX

ท่าอากาศยานเชียงใหม่
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะสั้น (ปี 2558 - 2561)
• ลักษณะงาน
- ปรับปรุงห้องโถงผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		 เดือนมีนาคม 2559
- ปรับปรุงห้องโถงผูโ้ ดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		 เดือนมีนาคม 2559
- ออกแบบและก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานแห่งใหม่
		 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562
- ออกแบบและก่อสร้างอาคารคลังสินค้า คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2562
- ออกแบบและก่อสร้างพืน้ ทีส่ งิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับอุปกรณ์
		 ภาคพื้น คาดว่าจะเสร็จในปี 2562
- ส�ำรวจออกแบบและก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ อาคารส�ำนักงาน
		 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561
- ก่อสร้างระบบผลิตน�ำ้ ประปา และโรงบ�ำบัดน�ำ้ เสีย คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		 ในปี 2561
- ก่อสร้างบ้านพักพนักงานและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
		 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ปี 2560 - 2565)
• เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารจาก 8 ล้านคน
ต่อปี เป็น 15 ล้านคนต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่งสามารถ
รองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารได้จนถึงปี 2570
• ลักษณะงาน
- ออกแบบและก่อสร้างอาคารบ�ำรุงรักษา
- ออกแบบและก่อสร้างอาคารจอดรถและอาคารส�ำนักงานสายการบิน
- ออกแบบและปรับปรุงระบบถนนเส้นทางเข้าออกท่าอากาศยาน
		 เชียงใหม่
- ออกแบบและก่อสร้างขยายลานจอดอากาศยานและปรับปรุง
		 ก่อสร้างลานจอดอากาศยานเดิมให้รองรับอากาศยานได้ 25 ล�ำ
- ออกแบบและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่
- ออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลังเดิม
- ออกแบบและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นอาคาร
		 ผู้โดยสารภายในประเทศ มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร
		 ไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนต่อปี
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารผู้โดยสาร
• คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี
และรองรับเที่ยวบิน 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
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ท่าอากาศยานพี่น้องและความร่วมมือ
ทอท.ได้มีการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport
Agreement : SAA) และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างท่าอากาศยาน
(Strategic Cooperation Agreement) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 - 2558 โดย ทอท.
ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งท่ า อากาศยานกั บ องค์ ก รบริ ห าร
ท่าอากาศยาน จำ�นวน 9 องค์กร เป็นความร่วมมือ 14 ท่าอากาศยาน

วัตถุประสงค์และสาระสำ�คัญ

หลักเกณฑ์พจิ ารณาเลือกท่าอากาศยานต่างประเทศเพือ่
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน
•

•

ทอท.ดำ�เนินงานตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการที่ประเทศไทยกำ�ลังเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) โดยเร่งกระชับความสัมพันธ์
กับองค์กรบริหารท่าอากาศยานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ทอท.พิ จ ารณาศั ก ยภาพในด้ า นต่ า งๆ ขององค์ ก รบริ ห ารท่ า อากาศยานที่ เ หมาะสม
จากการประเมินศักยภาพขององค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน พิจารณารางวัลระดับนานาชาติ
ที่ได้รับอันสะท้อนถึงความเข้มแข็งของท่าอากาศยานในด้านต่างๆ พิจารณาองค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางธุรกิจบริหารท่าอากาศยาน โดยมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และพิจารณาแนวโน้มและโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ทางธุรกิจ

•

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และ
ประสบการณ์ตา่ งๆ (Information Exchange/
Best Practice Sharing) เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูข้ องพนักงานและผูบ้ ริหาร ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Mails) การประชุ ม หารื อ
(Meeting/Discussion) การประชุ ม หรื อ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Forum/Workshop)
การศึกษาดูงาน (Study Visit) การฝึกปฏิบตั งิ าน
(On-the-Job-Training) และการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ (Training Course)
เป็นต้น

•

การส่งเสริมความสัมพันธ์และกำ�หนดนโยบาย
ร่วมกัน เช่น การเยีย่ มคารวะ (Courtesy Visit)
และการประชุมระดับบริหาร (Executive/
Annual Meeting) เป็นต้น

•

การเสริ ม สร้ า งโอกาสหรื อ ความร่ ว มมื อ
ทางธุรกิจ เช่น การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการร่วมกัน
นำ�เสนอผลงานต่อสายการบินและผูส้ นับสนุน
การอำ � นวยความสะดวกหรื อ การกระตุ้ น
ภาคธุรกิจและองค์กรทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง เพือ่ ส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว การค้า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ รวมทั้ง การทำ�โครงการทางธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน
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ลำ�ดับการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน

2552

รูปแบบ
Sister Airport Agreement

องค์กรบริหาร
Flughafen Munchen GmbH
(FMG)

รูปแบบ

องค์กรบริหาร

Sister Airport Agreement

Incheon International Airport
Corporation (IIAC)

รูปแบบ
Sister Airport Agreement

Sister Airport Agreement

Beijing Capital International
Airport Company Limited (BCIA)
Austin - Bergstrom International
Airport (ABIA)

องค์กรบริหาร

ท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ
ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง
ท่าอากาศยานนานาชาติออสติน เบิร์กสตอร์ม

ท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ

Lao Airport Authority (LAA)

Strategic Cooperation
Agreement1

2553

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

องค์กรบริหาร

ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง

รูปแบบ

2557

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

รูปแบบ

Sister Airport Agreement

ท่าอากาศยานมิวนิค

ท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ

Narita International Airport
Corporation (NAA)

2554

ท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ

องค์กรบริหาร

2555

ท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ

Pioneer Aerodrome Service
Company Limited (PAS)

ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง

New Kansai International
Airport Company Limited
(NKIAC)

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

รูปแบบ

องค์กรบริหาร

Sister Airport Agreement

Airport Corporation of Vietnam
(ACV)

ท่าอากาศยานนานาชาติเนปยีดอร์
ท่าอากาศยานานาชาติโอซาก้า

ท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ
ท่าอากาศยานนานาชาติเติน เซื้น เญิ้ต
ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง

2558

ท่าอากาศยานนานาชาติฟู้โกว๊ก
New Kansai International Airport Company Limited (NKIAC) ได้จดั ทำ�ความร่วมมือในรูปแบบของ Strategic Cooperation Agreement เนือ่ งจากเป็นการใช้ชอ่ื เรียกบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเหมือนกับทีไ่ ด้ท�ำ กับองค์กรบริหารท่าอากาศยานอืน่ ๆ

1
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เมื่ อ ปี ง บประมาณ 2557 ทอท.ได้ จั ด ทำ � บั น ทึ ก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางกลยุ ท ธ์ ร ะหว่ า ง
ท่ า อากาศยาน (Strategic Cooperation
Agreement) กับ New Kansai International
Airport Company Limited (NKIAC) ซึ่ ง มี
ท่าอากาศยาน 2 แห่งในประเทศญี่ปุ่นอยู่ภายใต้
บันทึกข้อตกลงฯ คือ (1) ท่าอากาศยานนานาชาติคนั ไซ
(2) ท่าอากาศยานนานาชาติโอซาก้า โดยประเด็นหลัก
ที่เลือก NKIAC เนื่องจากเป็นท่าอากาศยานชั้นนำ�
ในประเทศญีป่ นุ่ และภูมภิ าคเอเชีย มีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และประสบความ
สำ�เร็จทั้งในแง่ผลประกอบการ คุณภาพการบริการ
ที่เป็นเลิศ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง
การร่ ว มเป็ น พั น ธมิ ต รจะทำ � ให้ เ กิ ด ประโยชน์
ในด้านพัฒนาการบริหารท่าอากาศยาน โอกาส

ในการเพิ่มปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร เที่ยวบิน ที่ ใ กล้ ชิ ด กั บ กลุ่ ม ประเทศราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
และสินค้าทางอากาศระหว่างท่าอากาศยานที่อยู่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
ในความรับผิดชอบร่วมกัน
เวี ย ดนาม (CLMV) เพื่ อ ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นไปสู่
ในปี ง บประมาณ 2558 ทอท.ได้ จั ด ทำ � บั น ทึ ก
ประชาคมอาเซียนด้วยกัน ทั้งนี้ ACV เป็นผู้บริหาร
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานกับ
ท่าอากาศยานทั่วประเทศเวียดนามถึง 22 แห่ง
Airports Corporation of Vietnam (ACV) ซึ่ง
และเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามกำ�ลังขยายตัว
มีท่าอากาศยานนานาชาติ 4 แห่งในเวียดนามอยู่
โดยเฉพาะด้านการบิน ซึง่ เมือ่ ปี 2557 ACV มีศกั ยภาพ
ภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ คือ (1) ท่าอากาศยาน
ในการรองรับผู้โดยสารถึง 48 ล้านคน มีจำ�นวน
นานาชาติเติน เซืน้ เญิต้ (2) ท่าอากาศยานนานาชาติ
เที่ยวบินรวมกว่า 346,000 เที่ยวบินต่อปี มีการ
โหน่ ย บ่ า ย (3) ท่ า อากาศยานนานาชาติ ด านั ง
พั ฒ นาการก่ อ สร้ า งท่ า อากาศยานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(4) ท่าอากาศยานนานาชาติฟู้โกว๊ก โดยประเด็น
รวมทั้ง ยังเป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล จึงเป็น
หลั ก ที่ เ ลื อ ก ACV เนื่ อ งจากเป็ น องค์ ก รบริ ห าร
โอกาสอั น ดี ใ นการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความรู้
ท่าอากาศยานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
แนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง การพัฒนากิจกรรมทาง
และรั ฐ บาลมี น โยบายมุ่ ง กระชั บ ความสั ม พั น ธ์
การตลาดร่วมกัน
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ผู้ บ ริ ห าร ทอท.เข้ า ร่ ว มงานนิ ท รรศการเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ การเป็ น เจ้ า ภาพของประเทศไทย
ในนามของ ทอท.ภายในการประชุม การจัดสรรเวลาครั้งที่ 136 “IATA Slot Conference”
ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
OT

A

ผู้ บ ริ ห าร ทอท.เข้ า ร่ ว มประชุ ม 20 th ACI
Asia-Pacific Regional Board Meeting การ
ประชุมสามัญประจำ�ปีของสภาท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้น
เป็นประจำ�ทุกๆ ปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อรายงาน
ผลการประกอบการที่ผ่านมา และแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมการบินในอนาคต ความร่วมมือ
ต่างๆ ของสมาชิก รวมถึงแผนการดำ�เนินงานใน
อนาคต ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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ผูบ้ ริหาร ทอท.เข้าร่วมประชุม The 4 Beijing Global Friend Airports CEO Forum เกีย่ วกับ Airport
Commerce, Green Airport และ Airport Technologies ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
จัดโดย Beijing Capital International Airport Company Limited (BCIA)
th
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ยั่งยืนด้วยสังคม
มุ่งมุ่นสร้างคุณค่าทรัพยากรบุคคล
ทอท.มีพนักงานทั้งหมด 6,043 คน จำ�แนกเป็น ชาย 3,687 คน และหญิง 2,356 คน
พนักงานและลูกจ้างประจำ� เป็นพนักงานจ้างเต็มเวลา (Full-time) จำ�นวน 4,969 คน ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) จำ�นวน 919 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี) จำ�นวน 155 คน สามารถจำ�แนกรายละเอียดได้ ดังนี้

ชาย 3,687 คน

61 %

จำ�นวนพนักงาน

6,043 คน

หญิง 2,356 คน

39 %
จำ�นวนบุคลากรจำ�แนกตามระดับพนักงาน

2.54%

79.7%

พนักงานระดับบริหาร
(ตั้งแต่ 9 ขึ้นไป)

ชาย
หญิง
รวม

99
55
154

คน
คน
คน

พนักงานระดับปฏิบัติการ
(ไม่เกินระดับ 8)
ชาย
หญิง
รวม

2,983
1,832
4,815

คน
คน
คน

15.2%
ลูกจ้างชั่วคราว
ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี

ชาย
หญิง
รวม

550
369
919

คน
คน
คน

2.56%

ลูกจ้างชั่วคราว
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี

ชาย
หญิง
รวม

55
100
155

คน
คน
คน
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จำ�นวนพนักงานจำ�แนกตามพื้นที่
(พนักงานไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว)

จำ�นวนพนักงานจำ�แนกตามพื้นที่
(ลูกจ้างชั่วคราว)

สำ�นักงานใหญ่

สำ�นักงานใหญ่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1,235

0

2,222

469

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมือง

654

308

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

204

53

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

175

52

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต

343

153

ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

136

39

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

4,969

1,074

54

อัตราการโอนย้ายภายในของพนักงาน ทอท.
มีการโอนย้ายภายในของพนักงาน

84
1.69 %

จำ�นวน

คน

คิดเป็นร้อยละ

3
28
10

103

าน
หม

2

าง
หม

5

20
158

พนักงาน
ที่พนสภาพ

41

128
44

22
162

24
15

23
88
ลูกจาง
ที่พนสภาพ

238
66

สำนักงานใหญ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทาอากาศยานดอนเมือง
ทาอากาศยานเช�ยงใหม
ทาอากาศยานหาดใหญ
ทาอากาศยานภูเก็ต
ทาอากาศยานแมฟาหลวง เช�ยงราย
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พนั ก งานทรั พ ยากรที่ มี
คุณค่า
พนักงานทุกคนถือเป็นทรัพยากรและเป็นปัจจัยหลัก
ที่สำ�คัญในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานด้านต่างๆ
ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายขององค์กร ทอท.จึงให้ความ
สำ � คั ญ กั บ การพั ฒ นาความรู้ ความสามารถของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้เกิดความรู้ ความชำ�นาญ ความคิดสร้างสรรค์
และเพิ่มทักษะการทำ�งานอย่างมืออาชีพ ส่งผลให้
บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพเติ บ โตไปพร้ อ มกั บ องค์ ก ร
โดยกำ � หนดแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรในการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานตามความเหมาะสม
กับระดับของพนักงาน รวมทั้ง เสริมสร้างทัศนคติ
ที่ ดี ผ่ า นค่ า นิ ย มองค์ ก รควบคู่ ไ ปกั บ การดู แ ล
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ สุขอนามัย และ
สถานที่ทำ�งานที่มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้าง
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยมุ่งหวัง
ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากลและ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทักษะในการทำ�งานที่เป็นเลิศ

ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี
สู่การเป็นคนดีเพื่อสังคม

สุขอนามัย
และความปลอดภัยที่ดี

การจ้างงาน
ทอท.มีการเปิดรับสมัครงาน โดยด�ำเนินการจ้างแรงงานท้องถิ่น บริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.เพื่อเป็นการ
สร้างงานและกระจายรายได้ให้กบั ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน
ส�ำหรับกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงานหรือการโยกย้ายการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานและลูกจ้างในองค์กร จะมีการออกค�ำสั่งประกาศให้พนักงานได้รับทราบทั่วกัน
ส่ ว นกรณี ข องการเลิ ก จ้ า งที่ มี ก�ำหนดระยะเวลาการจ้ า งที่ แ น่ น อน สามารถเลิ ก จ้ า งได้ โ ดยไม่ ต ้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า (ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ มาตรา 580) และกรณีการเลิกจ้างโดยไม่มีก�ำหนดระยะเวลา (ยกเว้นการเกษียณอายุ) หากจ�ำเป็นต้องเลิกจ้าง ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน หรือ 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582)2

ค่าตอบแทน สวัสดิการ การสร้างแรงจูงใจ การดูแลพนักงาน
ทอท.ได้ก�ำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีความเท่าเทียมกันทั้งชาย - หญิง ประกอบด้วย
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินเบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักส�ำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าช่วยเหลือการศึกษา
และอื่นๆ รวมถึง เงินสวัสดิการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
นอกจากนี้ มีการสร้างแรงจูงใจด้วยการยกย่องเชิดชูพนักงาน ให้ความส�ำคัญต่อคุณค่าของบุคลากร สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศ ด้วยค่านิยมองค์กร 5 ใจ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยสวัสดิการด้านการแพทย์ ในการดูแลพนักงานและลูกจ้าง ทอท.เป็นประจ�ำทุกปี เช่น การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การบรรยายให้ความรู้
ทางด้านสุขภาพอนามัย ด้านโภชนาการ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการลดพุงไร้โรค ปีที่ 4
2

สามารถดูข้อมูลสถิติการจ้างงานประจ�ำปี 2558 ได้ในตารางท้ายเล่ม
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน (สบวท.) มุ่งพัฒนาบุคลากรของ ทอท.ให้มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริหารจัดการท่าอากาศยาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน การขนส่งทางอากาศของ
หน่วยงานภายในประเทศ ได้แก่ กรมการบินพลเรือน และเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล ได้แก่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil
Aviation Organization: ICAO) และส�ำนั ก งานบริ ห ารการบิ น แห่ ง ชาติ
สหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) เพื่อให้มีศักยภาพ
ในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างยั่งยืน
ทอท.ได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร (AOT Training Roadmap) ให้กับ
พนักงานระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับ 1 - ระดับ 11 แบ่งเป็น 2 ด้านหลัก
•

ด้านอุตสาหกรรมการบิน (Industry) หรือ สายวิชาชีพ (Functional)

•

ด้านการบริหารจัดการ (Selective/Management)

AOT Training Roadmap Program

New entry/Staff
(L.1 - 4)

Industry / Functional

ผู้จัดการสนามบิน
สาธารณะ

Airport Management
Development (AMDP)

Mini MBA (Airport Management)

สถาบันอบรมภายนอก เช่น กพ./วิทยาลัยเหล่าทัพ/
พระปกเกล้า/กระทรวงต่างๆ

Leadership & Management

Financial Management &
Marketing Management

Supervisor
(L. - 6)

Functional Training

Director
(L.7 - 8)

Orientation/Core Competency/
Core Value

Vice President
(L.9)

Scholarship

Top Management
(EVP & SEVP)
(L.10 - 11)

International Courses
(ACI / IATA / ICAO / SAA / Sister Airport)

World-class
Business & Management School
DAP/ DCP / วปอ./ ปรอ.
AMPAP

SAM

IAM
JAM
AO

Selective / Management
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แผนพัฒนาบุคลากร ทอท.
ทอท.จัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรโดยแบ่งตามระดับของพนักงาน ดังนี้
ระดับ

เป้าหมาย

โครงการ/หลักสูตร

L.10 - 11
(ผู้บริหาร
ระดับสูง)

เพื่อการพัฒนาผู้น�ำการสร้างผลลัพธ์
ทางธุรกิจ

• โครงการพัฒนาภาวะผูน้ �ำ สำ�หรับผูบ้ ริหารระดับสูง (Leadership Program for Senior
Management)
• หลักสูตรผู้จัดการสนามบินสาธารณะ
• หลักสูตร Global ACI - ICAO Airport Management Professional Accreditation
Programme (AMPAP)
• Senior Management Development Program เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก
เช่น Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง หลักสูตร
ผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับสูง ฯลฯ

L.9
(ผู้บริหาร
ระดับสูง)

เพื่ อ การพั ฒ นาผู ้ น�ำการสร้ า งผล
การปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ

• หลักสูตรด้านการเตรียมความพร้อมสำ�หรับผู้อำ�นวยการท่าอากาศยาน
• โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ�สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง (Leadership Program for
Senior Management)
• หลักสูตร Mini MBA ด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management)

L.7 - 8
(ผู้บริหาร
ระดับกลาง)

เพื่ อ การพั ฒ นาผู ้ น�ำการสร้ า งผล
การปฏิบัติงาน และการน�ำนโยบายสู่
การปฏิบัติ

• โครงการสำ�หรับพนักงานที่มีศักยภาพ ได้แก่ Airport Management Development
Program (AMDP)
• โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ�สำ�หรับผู้บริหารระดับกลาง (Leadership Program for
Middle Management)
• หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport Management)
• หลักสูตรฝึกอบรมต่างประเทศ เช่น IATA Dangerous Goods Regulations,
Airport Non - Aeronautical Revenue, Airport - Terminal Operationsand
Management, AVSEC National Inspector ฯลฯ

L.5 - 6
(ผู้บริหาร
ระดับต้น)

เพื่ อ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการ
บริหารจัดการท่าอากาศยาน

• หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง
• หลักสูตรความรู้ด้านการบินสำ�หรับผู้ทำ�งานด้านการบิน
• หลักสูตรฝึกอบรมต่างประเทศ เช่น National Civil Aviation Security Quality
Control Programme, Airport Route Development and Marketing,
Airport Master Planning ฯลฯ
• หลักสูตรที่เป็น Functional Training

L.1 - 4
(พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ)

เพื่ อ การพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ

• หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น
• หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน
• หลักสูตรการฝึกอบรมต่างประเทศ เช่น Integrated Safety Management System,
Apron Management, Security Risk and Crisis Management ฯลฯ
• หลักสูตรที่เป็น Functional Training
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การพัฒนาความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนแก่พนักงาน
ในปี 2558 ทอท.มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และพนักงานระดับปฏิบัติการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,315 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ทอท.มีความรู้
ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากล
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การด�ำเนินงานของพนักงานที่ค�ำนึงถึงผลกระทบทั้ง 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) เพื่อความยั่งยืน
ของ ทอท.โดยสรุปผลการฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้
หัวข้อการอบรม

ระดับของพนักงาน

จำ�นวนผู้เข้าอบรม (คน)

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความรู้เชิงหลักการ
ชุดความรู้ “AOT CSR & Sustainability Knowledge”

ผู้อำ�นวยการฝ่าย รองผู้อำ�นวยการฝ่าย
ผู้อำ�นวยการส่วน ระดับ 7 - 9
พนักงาน ทอท. ระดับ 3 - 6

426 คน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับผู้บริหาร (Executive Discussion)

ผู้บริหารระดับสูง ระดับ 10 - 12

หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operations)

ระดับ 1 - 4

หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น (Junior Airport
Management)

ระดับ 4 - 5

หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง (Intermediate
Airport Management)

ระดับ 5 - 6

52 คน
321 คน
315 คน
133 คน

หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport
Management)

ระดับ 6 - 7

ผลการด� ำ เนิ น งานการ
พัฒนาบุคลากร
ในปี ง บประมาณ 2558 ทอท.มี
ผลการด�ำเนินการพัฒนาบุคลากร รวม
จ�ำนวน 1,003 โครงการ/หลั ก สู ต ร
ฝึ ก อบรม และมี ผู ้ เข้ า ร่ ว มโครงการ/
หลั ก สู ต ร รวมจ�ำนวน 6,154 คน
แบ่งตามหมวดความรู้ได้ ดังนี้

68 คน

ผลการด�ำเนินงานการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2558

1,003

6,154

โครงการ/
หลักสูตรฝึกอบรม
คน
จำ�นวนผลการดำ�เนินการพัฒนาบุคลากร จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร

250

การบริหารจัดการท่าอากาศยาน
(Airport Management Training)

โครงการ
โครงการ/หลักสูตรอบรม

การบริหารจัดการทั่วไป
(General Management Training)

โครงการ
โครงการ/หลักสูตรอบรม

200
403

ด้านวิชาชีพและการปฏิบตั กิ าร
โครงการ
(Functional & Operations Training) โครงการ/หลักสูตรอบรม

ด้านความทั่วไป
(Soft Skill Training)

150

โครงการ
โครงการ/หลักสูตรอบรม

35,558.40 บาท
ค่าอบรมเฉลี่ยต่อหัว

1,686

คน
โครงการ/หลักสูตรอบรม

1,144

คน
โครงการ/หลักสูตรอบรม

2,511

คน
โครงการ/หลักสูตรอบรม

813

คน
โครงการ/หลักสูตรอบรม
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จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (พนักงานทั้งหมดของ ทอท.) (ชั่วโมง/คน/ปี)

53.93%

28.43%

50

AOT

40
30
20

17.82

10
0

2554

2555

F
F
O
39.02

39.12

2557

2558

E
Y
T
K
I
TAOR INABIL
F TA
27.43

13.87

0.25%

42.25%

S
U
S
2556

ค่าฝึกอบรมเฉลี่ยต่อหัว คิดเป็น

35,558.40

บาท

F
F
-O

AOT

E
Y
T
K
I
TAOR INABIL
F STA
SU
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ค่านิยมองค์กร

5

ใจ

ให้ใจ
(Service Minded)
ให้บริการด้วยใจ
เหนือความคาดหมาย

มั่นใจ
(Safety & Security)
เป็นเลิศในมาตรฐาน
ความปลอดภัย

ร่วมใจ
(Teamwork)

รวมพลัง ให้เกียรติ
ทุกความคิดเห็น

เปิดใจ
(Innovation)

พัฒนาไม่หยุดยั้ง

ภูมิใจ
(Integrity)

ยึ ด มั่ น ผลประโยชน์
องค์กร

ในปี ง บประมาณ 2558 ได้ มุ ่ ง เน้ น ก� ำ หนด
พฤติ ก รรมที่ ส� ำ คั ญ ของค่ า นิ ย ม ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้บริหารระดับหัวหน้างานและผู้อ�ำนวยการส่วน
เป็นผูถ้ า่ ยทอดค่านิยม และเสริมสร้างให้ผบู้ ริหาร
เป็นแบบอย่างของค่านิยม (Role Model) ดังนี้
1. โครงการสั ม มนาการขั บ เคลื่ อ นค่ า นิ ย ม
ทอท.ส� ำ หรั บ หั ว หน้ า งาน เพื่ อ ก� ำ หนด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do Behavior)
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don’t
Behavior) ของค่านิยม ทอท.ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข อง
พนักงานและลูกจ้าง ทอท.
2. โครงการสั ม มนาการขั บ เคลื่ อ นค่ า นิ ย ม
ทอท.ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ ให้
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ เ ลื อ กว่ า ตนเองจะ
เป็ น แบบอย่ า งในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ
(Role Model) ของค่านิยมใด
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นอกจากนี้ ทอท.ยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ค่ า นิ ย ม โดยจั ด กิ จ กรรมประกวดค�ำขวั ญ
ค่านิยม กิจกรรมประกวดภาพถ่ายค่านิยม
และกิจกรรมประกวดคลิป VDO ค่านิยม
ตลอดจน ส�ำรวจวั ฒ นธรรมและค่ า นิ ย ม
องค์กร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และการยอมรับค่านิยม ทอท.ให้พนักงาน
และลูกจ้าง

การจัดท�ำระบบการจัดการความรู้
(Knowledge Management: KM)

ได้อย่างชัดเจน สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ใน
ตัวเอง (Tacit Knowledge) ออกมาสู่ภายนอก
(Explicit Knowledge) สามารถน�ำความรูม้ าจัดท�ำ
เป็นคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน (SOP) เพือ่ ใช้ในการสอนงาน
ที่หน้างาน (OJT) ตลอดจน น�ำองค์ความรู้ที่ได้
มาจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมูใ่ นระบบ Knowledge
Management System (KMS) ซึ่งพนักงานใน
องค์กรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge
Sharing) สืบค้นและน�ำไปใช้ในการปฏิบตั งิ านต่อไป

2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
(KM Expert) ด้ า นการบริ ก ารท่ า อากาศยาน
(Airport Service) เช่น สัมมนาการจัดท�ำ Standard
Operation Procedure (SOP) สัมมนาการจัดท�ำ
Service Flow และแนวทางการให้บริการลูกค้า
(Service Protocol) สัมมนาการจัดท�ำแผนการ
สอนงานที่ ห น้ า งาน (OJT Plan) และจั ด เก็ บ
องค์ความรู้ในระบบ Knowledge Management
System (KMS) และสัมมนาบุคลิกภาพการให้
บริการ (Service Character) และการสอนงาน
ทีห่ น้างาน (OJT) ซึง่ จากการสัมมนาดังกล่าว ส่งผลให้
ทอท.มีผู้เชี่ยวชาญ (KM Expert) ด้านการบริการ
ท่าอากาศยาน (Airport Service) ที่ขึ้นทะเบียนใน
KM Expert Directory และมีองค์ความรู้จัดเก็บไว้
ในระบบ KMS เพิ่มขึ้น ได้แก่ ASQ, CRM, Airport
Medical Service, Airport Security, Airport
ทอท.ตระหนั ก ถึ ง ความส�ำคั ญ ขององค์ ค วามรู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นองค์ ก ร จึ ง ได้ จั ด ท�ำระบบการจั ด การความรู ้
Facility และ Passenger Service รวมทัง้ ยังจัดเก็บ
(Knowledge Management: KM) โดยมุ่งเน้นสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับการให้บริการ
องค์ความรูจ้ ากผูเ้ กษียณอายุในปีงบประมาณ 2558
(Airport Service) ซึ่งจะส่งผลให้ ทอท.บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความ
1. พัฒนากลุม่ ชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice: CoP) ไปสูก่ ลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ (KM Expert) ปลอดภัยในการท�ำงานและอาชีวอนามัย และด้าน
กล่าวคือ เป็นผู้ที่สามารถจ�ำแนกข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และองค์ความรู้ (Knowledge) การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
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พนักงานที่เราภูมิใจ
รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่น

นายดณุพล ค่ายหนองสวง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานอาวุโส 5
ส่วนระบบสนับสนุนอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นผูม้ คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในนวัตกรรม
ใหม่ๆ ท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร โดย
พัฒนาระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบสมัครงาน
ระบบ E-tracking ให้กับฝ่ายการเงิน ระบบ
Airport Flight Search เพื่ อ ใช้ ค ้ น หา
เที่ ย วบิ น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ระบบส�ำรวจ
ความพึ ง พอใจของพนั ก งาน และระบบ
Slot Coordination เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ด้ า น
ขีดความสามารถและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ของท่าอากาศยาน

นายสุธรรม กฤษณพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่ท�ำลายวัตถุระเบิดอาวุโส 6
งานท�ำลายวัตถุระเบิด
ส่วนศูนย์รักษาความปลอดภัย
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สามารถวางแผนและจัดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยด้านวัตถุระเบิดของท่าอากาศยาน
รวมทั้ง ควบคุมการปฏิบัติงานของ EOD
และ K-9 ตามแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขู่วางระเบิด
สายการบิน Transero

นายชาติ พงษ์ธะนะ

เจ้าหน้าที่ช่าง 4
งานอาคารผู้โดยสาร ส่วนอาคาร
ฝ่ายสนามบินและอาคาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มีความสามารถในการประยุกต์ โดยน�ำวัสดุ
ที่ส่งคืนคลังมาดัดแปลงเป็นของใช้ต่างๆ ให้
ใช้ได้อย่างคุ้มค่า และประหยัดงบประมาณ
และมีความประณีตเรียบร้อย สมบูรณ์ เช่น
การท�ำชั้นวางเอกสาร สร้างจุดสังเกตการณ์
จุดตรวจของต�ำรวจ และเวทีกิจกรรมต่างๆ

นายศักดิ์ณรงค์ น้อยสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 2 ส่วนดับเพลิงอากาศยาน
ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
เป็นผู้น�ำในการสร้างโรงจอดรถจากวัสดุเหลือใช้ ท�ำให้ประหยัดงบประมาณให้กับ ทอท.จ�ำนวน
229,500.- บาท และสร้างอุปกรณ์ฝึกตัดเจาะล�ำตัวอากาศยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึก
ดับเพลิงอากาศยาน ท�ำให้ประหยัดงบประมาณให้กับ ทอท.จ�ำนวน 300,000.- บาท
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นายมนตรี กิจสาริกรรณ์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส 6
ส่วนรักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ได้ให้ความช่วยเหลือ นายมานิตย์ เข็มค�ำ
(หั ว หน้ า กองบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ์
เชี ย งใหม่ นิ ว ส์ ) เมื่ อ ครั้ ง ที่ ไ ปทั ศ นศึ ก ษา
โครงการสื่อมวลชนเชียงใหม่สัญจร โดยการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จนสามารถกลับมา
หายใจได้อีกครั้ง ก่อนที่จะน�ำส่งโรงพยาบาล
ต่อไป

นางสาววิไลภรณ์ จึ่งสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 4
ส่วนบริหารกลาง
ฝ่ายอ�ำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานภูเก็ต
มี ค วามเสี ย สละเพื่ อ งานส่ ว นรวม โดย
มุ ่ ง หวั ง ให้ ง านส�ำเร็ จ และบรรลุ เ ป้ า หมาย
และมีความสามารถในการท�ำงานหลายด้าน
รวมทั้ง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
และสามารถอธิบายให้เพื่อนพนักงานเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ได้โดยง่าย เช่น KPI หรือ AOT
Strategy House

นายกวิน ไชยสุข

เจ้าหน้าที่บริหารท่าอากาศยาน 3
ส่วนบริการท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปรับปรุง
งานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การติ ด ตั้ ง
ไมค์ประกาศ LVP โดยประยุกต์จากระบบ
ประกาศ PAS ที่ เ ป็ น เสี ย งตามสายของ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และ
ย้ า ยระบบ PAS ไมค์ ป ระกาศไปยั ง พื้ น ที่
ชั้น 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ห้ อ งผู ้ โ ดยสารขาออกระหว่ า ง
ประเทศ ตลอดจนวางแบบส�ำหรับการเช่า
จากผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีด่ งั กล่าว เพือ่ ก่อให้เกิด
รายได้แก่ทา่ อากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย
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ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
การป้องกันอุบตั ภิ ยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้กบั พนักงาน ทอท.และผูป้ ฏิบตั งิ าน
ภายใน ทอท.ได้ก�ำหนดมาตรการควบคุมป้องกัน
อันตราย โดยด�ำเนินงานร่วมกับส่วนงานต่างๆ ของ
ทอท.ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในพระราช
บัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมาย
ความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการความปลอดภัย
ทอท.มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการท�ำงาน ซึ่ ง ท�ำหน้ า ที่
พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิด
เหตุเดือดร้อน ร�ำคาญ อันเนื่องมาจากการท�ำงาน
หรือความไม่ปลอดภัย รวมถึง รายงานเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตาม
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�ำงานและ
มาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงานต่อนายจ้าง
เพือ่ ความปลอดภัยในการท�ำงานของลูกจ้าง ผูร้ บั เหมา
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามา
ใช้ บริการในสถานประกอบกิจการ รวมทัง้ ตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ตรวจสอบการประสบ
อุบัติเหตุในสถานประกอบการต่างๆ เช่น การฝึก
อบรมด้านความปลอดภัย กิจกรรมรณรงค์ด้าน
ความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้ด�ำเนินการและ
จัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก โดยให้บริการด้วยใจรักที่เหนือมาตรฐาน ส�ำนึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน และมีความห่วงใยในการคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้ อ มในการท�ำงานของพนั ก งานและลู ก จ้ า งทุ ก คน จึ ง ก�ำหนดนโยบายความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ดังนี้
1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมถึง กฎหมายและมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) จะควบคุมและป้องกันความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ
การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การประสบอันตราย โรคจากการท�ำงาน หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ
อันเนื่องมาจากการท�ำงาน รวมถึง ความปลอดภัยนอกงานของพนักงานและลูกจ้าง และก�ำหนด
มาตรการในการควบคุมและป้องกันที่เหมาะสม
3. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) จะบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงาน
ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา และทรัพย์สินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
โดยก�ำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันควบคุมและลดระดับความเสีย่ งให้อยูใ่ นเกณฑ์ทยี่ อมรับได้
4. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) จะสร้างจิตส�ำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนผู้รับเหมา ในการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน เพื่อให้น�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนให้ทุกหน่วยธุรกิจเป็นสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศ รวมทั้ง
รักษาสถานภาพการเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นอย่างต่อเนื่อง
6. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนให้ทกุ หน่วยธุรกิจได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001
รวมทั้ง การรักษาสถานภาพการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว

คณะกรรมการความปลอดภัย ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

ประธานคณะกรรมการ
จ�ำนวน

1

กรรมการผู้แทนนายจ้าง
ระดับบังคับบัญชา

คน
จ�ำนวน

10

คน

กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
จ�ำนวน

11

คน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท�ำงานระดับวิชาชีพ

1

จ�ำนวน
คน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
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ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน OHSAS 18001
(Occupational Health
and Safety Assessment
Series) และ มอก.18001

การทบทวนการจัดการ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบ

การติดตามตรวจสอบ
และการวัดผลการปฏิบัติ
การประเมินความสอดคล้อง
การสอบสวนอุบัติการณ์
ข้อพกพร่อง การแก้ไข
และการป้องกัน
การควบคุมบันทึก
การตรวจติดตามภายใน

โครงสร้าง
ของข้อก�ำหนด

นโยบาย
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

การน�ำไปใช้และการปฏิบัติ

ทรัพยากร บทบาท
ความรับผิดชอบและอ�ำนาจหน้าที่
ความรู้ความสามารถ
การฝึกอบรม และการสร้างจิตส�ำนึก
การสื่อสาร การมีส่วนร่วม
และการให้ค�ำปรึกษาเอกสาร
การควบคุมเอกสาร
การควบคุมการปฏิบัติ
การเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉิน
และการตอบสนอง

การวางแผน

การชี้บ่งอันตราย
การประเมินความเสี่ยง
และการตัดสินใจควบคุม
กฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นๆ
วัตถุประสงค์ และโครงการ

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety Assessment Series) และ มอก.18001
ส�ำนักงานใหญ่ ทอท.
ท่าอากาศยานภูเก็ต
และท่ า อากาศยานแม่ ฟ ้ า หลวง
เชียงราย ได้รับการรับรองระบบ
การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน OHSAS
18001:2007

ผลการด�ำเนินงานปี 2557

ประกาศนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่จะสนับสนุน
ให้ทกุ หน่วยธุรกิจได้รบั การรับรอง
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน
OHSAS 18001

2558

ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ได้รบั การรับรองระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน OHSAS 18001

2559

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ได้รบั การรับรองระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน OHSAS 18001

2560
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สถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงาน

การพัฒนางานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานอย่างยั่งยืน

สถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานของพนักงาน ลูกจ้างประจ�ำ และลูกจ้างชัว่ คราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี)
ของ ทอท.โดยในปี 2556 มีการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน จ�ำนวน 9 คน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
6 คน ท่าอากาศยานดอนเมือง 2 คน และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1 คน ส่วนในปี 2557
มีการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ท่าอากาศยานภูเก็ต 1 คน ท่าอากาศยานดอนเมือง
1 คน และส�ำนักงานใหญ่ ทอท. 1 คน และในปี 2558 เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน ณ ส�ำนักงานใหญ่
ทอท. 1 คน
จ�ำนวนพนักงานลูกจ้างประจ�ำและลูกจ้างชั่วคราว

ทอท.ได้ เข้ า ร่ ว มการประกวดสถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการท�ำงาน ซึ่ ง จั ด โดย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี 2558
ส�ำนักงานใหญ่ ทอท.ได้รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการดีเด่นฯ ติดต่อกัน 9 ปี (ตั้งแต่ปี 2550 2558) ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รบั รางวัลติดต่อกัน
12 ปี (ตัง้ แต่ปี 2547 - 2558) และท่าอากาศยาน
แม่ฟา้ หลวง เชียงรายได้รบั รางวัลติดต่อกัน 6 ปี
(ตั้ ง แต่ ป ี 2553 - 2558) ทั้ ง นี้ ทอท.ยั ง คง
ส่งเสริมให้มีการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
ที่เป็นระบบและสอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้ง
เป็นการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการท�ำงานของ ทอท.
อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้ทุกท่าอากาศยาน
ได้รับรางวัลระดับประเทศทุกปี

สร้างจิตส�ำนึก
ด้านความปลอดภัย

2556

9 คน
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน 0.17%

จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน

จ�ำนวนพนักงานลูกจ้างประจ�ำและลูกจ้างชั่วคราว
2557

5,686 คน

3 คน
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน 0.05%

จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน

จ�ำนวนพนักงานลูกจ้างประจ�ำและลูกจ้างชั่วคราว
2558

5,303 คน

6,043 คน

1 คน
จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน 0.01%

จ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน

การให้ความส�ำคัญในการสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและชุมชนโดยรอบ ทอท.
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่ งานวันความปลอดภัย (Safety
Day) งานสัปดาห์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมเพือ่ สังคมด้านความปลอดภัย
ให้กับชุมชนโดยรอบ ทอท.ซึ่งในปี 2558 จัดสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นและมอบเครื่องดับเพลิงให้กับ
ชุมชนในเขตสายไหม

เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม และสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ทอท.ได้จัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เช่น การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น หลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงาน
แบบยั่งยืนเพื่อควบคุมการสูญเสีย รวมทั้ง หลักสูตรเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
กฎระเบียบ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงานของ ทอท.ให้กับผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา เพื่อให้น�ำไป
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

รณรงค์
ด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงาน
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มุง่ มัน่ ส่งมอบคุณค่าเพือ่ ความมัน่ ใจ (Safety and Security)
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
ท อ ท . จั ด ตั้ ง ส า ย ง า น ม า ต ร ฐ า น
ท่าอากาศยานและการบินขึ้น โดยมี
หน้ า ที่ ห ลั ก ในการก� ำ กั บ ดู แ ลการ
ด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของท่าอากาศยาน
ทั้ ง 6 แห่ ง ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ไป
ตามกฎระเบียบของรัฐที่ก�ำหนดโดย
กรมการบินพลเรือน และมาตรฐาน
สากลขององค์ ก ารการบิ น พลเรื อ น
ระหว่ า งประเทศ (International
Civil Aviation Organization:
ICAO) ในมาตรฐานด้านการบริการ
ท่าอากาศยานและการบิน (Services)
ม า ต ร ฐ า น ด ้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
(Safety) และมาตรฐานด้านการรักษา
ความปลอดภัย (Security)

ทอท.มีวิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็น “ผู้ด�ำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก” ดังนั้น
ทอท.จึงมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกิจการท่าอากาศยาน ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของรัฐ โดยไม่ละเลยการปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักประกันว่า ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ
ทอท.จะได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
•

การด�ำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Safety)
การด�ำเนิ น งานสนามบิ น สาธารณะด้ า นมาตรฐานและความปลอดภั ย ท่ า อากาศยานของไทย
มีแนวทางด�ำเนินการที่เป็นไปตามกฎระเบียบที่รัฐก�ำหนด โดยกรมการบินพลเรือนน�ำภาคผนวก
(Annexes) และเอกสารประกอบภาคผนวก (Documents) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) มาพิจารณาออกเป็นกฎหมาย
เพื่อใช้ก�ำกับดูแลท่าอากาศยานและหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินต่างๆ ในประเทศ และจัดให้มี
ระบบการรับรอง ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล เช่น ข้อก�ำหนดให้ท่าอากาศยานของ ทอท.
ทั้ง 6 แห่ง ต้องได้รับการรับรองการด�ำเนินงานของสนามบินสาธารณะ (Public Aerodrome
Certification) โดยต้องไม่ปรากฏข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อความปลอดภัยทางการบิน ซึง่ ตามแนวทาง
ด�ำเนินการนี้ ประเทศไทยโดยกรมการบินพลเรือนในฐานะรัฐภาคี จะต้องได้รับการตรวจสอบระบบ
การก�ำกับดูแลของรัฐจาก ICAO ตามโครงการต่างๆ เช่น Universal Safety Oversight Audit Program
(USOAP) และตามแนวทางของรัฐ ท่าอากาศยานต้องก�ำหนดให้มีการตรวจสอบการด�ำเนินงาน
สนามบิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับท่าอากาศยาน (Self Audit) 2. ระดับองค์กร
(Internal Audit) 3. ระดับรัฐ (State Audit) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าท่าอากาศยานที่ให้บริการ
ต่อสาธารณะมีความปลอดภัยต่อการท�ำการบินของอากาศยานและเป็นไปตามกฎหมายและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ตัวอย่าง กฎระเบียบหรือมาตรฐานส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน
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ทอท.มีภารกิจในการก�ำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยแก่ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบให้มี
มาตรฐานและการด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กรมการบินพลเรือนก�ำหนด และ
สอดคล้องกับมาตรฐานของ ICAO รวมถึง ติดตามรายงานการแก้ไขประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในท่าอากาศยาน ให้ขอ้ แนะน�ำการด�ำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย
รวมถึงปัญหาที่ท่าอากาศยานพิจารณาแล้วว่าอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย และไม่สามารถ
แก้ ไขได้ ใ นระดั บ ท่ าอากาศยาน น�ำเสนอคณะกรรมการบริห ารความปลอดภัยของ ทอท.ที่ มี
ผู ้ อ�ำนวยการใหญ่ เ ป็ น ประธานกรรมการ เพื่ อ ให้ รั บ ทราบและพิ จ ารณาหาทางแก้ ไขโดยเร็ ว
รวมทัง้ ทอท.ยังมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครือ่ งมือ อุปกรณ์ตา่ งๆ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยี การเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรให้มคี วามรู้ ความช�ำนาญในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ยกระดับ
และรักษามาตรฐานความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และการเปลีย่ นแปลงเพือ่ รองรับกับปริมาณการเติบโตของแต่ละ
ท่าอากาศยาน ประสานการอบรมกับสถาบันการศึกษาทางด้านการบินทีม่ ชี อื่ เสียงทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานในสังกัด นอกจากนี้ ยังพัฒนา
เครือข่ายแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นด้านมาตรฐานสนามบิน โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวรของคณะกรรมการ
Regional Operational Safety Committee ของ Airport Council International ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (ACI APAC ROSC) ซึ่งมีสนามบินจากประเทศสมาชิกไม่ต�่ำกว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมเป็น
สมาชิก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน อิหร่าน ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
อินเดีย ไทย ซาอุดอิ าระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น รวมทัง้ ยังมีกจิ กรรม ประชุม สัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ ทอท.เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในการด�ำเนินงานตามมาตรฐานและความปลอดภัยตามข้อก�ำหนดของรัฐ รับฟังข้อเสนอแนะและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานท่าอากาศยานของ ทอท.
•

คือ การปกป้องการบินพลเรือนให้พ้นจาก
การกระท�ำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ
ด้ ว ยกฎหมาย (Acts of Unlawful
Interferences) ในรูปแบบต่างๆ ทอท.จึงได้
มีการด�ำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย
ที่ครบวงจร เริ่มจากก�ำหนดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยทีเ่ ป็นไปตามกฎ ระเบียบของรัฐ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ ICAO ฝึกอบรม
ผูท้ จี่ ะต้องน�ำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบตั ิ ให้มี
ความรูท้ แี่ ท้จริงและมีความเชีย่ วชาญในทักษะ
ที่จ�ำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยกิจการ
การบิน รวมทั้ง มีการตรวจสอบการปฏิบัติ
ว่าเป็นไปตามที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าจะไม่เกิดความบกพร่อง และหากมีจุดที่
เสีย่ งต่อการรักษาความปลอดภัย ทอท.จะต้อง
ระบุ ค วามเสี่ ย งและบริ ห ารความเสี่ ย งได้
อย่างรวดเร็ว

1. ก�ำหนดมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย
และด�ำเนิ น การให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ในทุ ก
ท่ า อากาศยานครอบคลุ ม ทั้ ง มาตรการรั ก ษา
ความปลอดภัยเชิงป้องกัน มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร และมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมาตรการต่างๆ
ล้ ว นสอดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บของกรมการบิ น
พลเรือน และมาตรฐานสากลขององค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil
การด�ำเนินงานด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย (Security)
Aviation Organization: ICAO) นอกจากนั้น
ทอท.มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลและรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ กั บ ผู ้ โ ดยสาร ลู ก เรื อ ผู ้ ที่ ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานด้านการข่าว
ปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าอากาศยาน สาธารณชนที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน และสิ่งอ�ำนวย ทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
ความสะดวกต่อการบินในพืน้ ทีท่ า่ อากาศยานทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ ทอท.โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
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การก่อการร้ายสากล เพื่อน�ำข้อมูลข่าวที่อาจเป็น
ภั ย คุ ก คามมาประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นการรั ก ษา
ความปลอดภั ย และปรั บ เพิ่ ม มาตรการรั ก ษา
ความปลอดภัย แต่ละท่าอากาศยานให้สอดคล้อง
และสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที
2. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายงาน
การรักษาความปลอดภัย โดยหลักสูตรได้รับการ
รับรองจากกรมการบินพลเรือน นอกจากนี้ มีการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมด้านการ
รักษาความปลอดภัย (Security Culture) ขึ้นใน
ชุมชนท่าอากาศยาน เพื่อสร้างจิตส�ำนึกด้านการ
รักษาความปลอดภัย (Security Awareness) โดย
ให้บุคลากรทุกหน่วยงานที่มีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ท่ า อากาศยานตระหนั ก ถึ ง ความสู ญ เสี ย ที่ อ าจ
เกิดขึน้ ถ้าปฏิบตั งิ านโดยไม่ยดึ หลักมาตรฐาน โดยมี
วิ ท ยากรผู ้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรมด้ า นการรั ก ษาความ
ปลอดภั ย กิ จ การการบิ น ของ ทอท.เป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ
การอบรม/รับรองการเป็นครูผู้สอนด้านการรักษา
ความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานของ ICAO
และวิทยากรที่มีความสามารถในระดับมืออาชีพ
จากหน่วยงานสากล เช่น ICAO และ Office of
Transport Security แห่งประเทศออสเตรเลีย
3. ทอท.มีการควบคุมคุณภาพการรักษาความ
ปลอดภัย โดยตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยในระดับท่าอากาศยานและระดับองค์กร
โดยการตรวจสอบทั้งระบบ (Audit) การตรวจสอบ
เฉพาะเรือ่ ง (Inspection) การส�ำรวจการรักษาความ
ปลอดภัย (Survey) และการทดสอบมาตรการด้าน
การรักษาความปลอดภัย (Test) ทุกท่าอากาศยาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีผู้ตรวจสอบ (Aviation Auditor) ที่ได้ผ่าน
การอบรม/และรั บ รองการเป็ น ผู ้ ต รวจสอบตาม
มาตรฐานของกรมการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization:
ICAO) รวมทั้ง ทอท.ยังได้รับการตรวจสอบด้าน
การรักษาความปลอดภัยจาก ICAO ผ่านโครงการ
Universal Security Audit Programme (USAP)
และการตรวจสอบจากกรมการบินพลเรือนด้วย

ทอท.ตระหนักดีว่าในการด�ำเนินกิจการท่าอากาศยาน หากมีการด�ำเนินการที่ถกู ต้อง
เป็นไปตามกฎระเบียบที่รัฐก�ำหนด และสอดคล้องมาตรฐานสากล ย่อมก่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการและที่สำ� คัญที่สุด คือ เกิดความปลอดภัยต่อสาธารณะ
“ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ” จึงเป็นค� ำขวัญที่พนักงานของ ทอท.
ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านทัง้ ในด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย
และด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด
สู่สาธารณะ และ ทอท.ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาการด�ำเนินงานในทุกๆ ด้าน

มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด
จากสถานการณ์โรคติดเชื้ออีโบลาในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี 2557 ต่อเนื่อง
มาถึงปี 2558 มีโรคระบาดจากผู้ที่เดินทางมาจากประเทศแถบตะวันออกกลางหรือโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า สายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ซึง่ เป็นผูม้ อี �ำนาจตามกฎหมาย ให้ด�ำเนินมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองผูเ้ ดินทางทีเ่ ข้ามายังท่าอากาศยาน
ทั้ง 6 แห่งของ ทอท. เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมรองรับโรคระบาดตลอดเวลา
โดยฝ่ายการแพทย์ ทอท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ทอท.จะการสนับสนุนด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศประจ�ำท่าอากาศยาน ในเรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเวชภัณฑ์ เพื่อให้
เป็นไปตามแผนฉุกเฉินเรื่องเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และโรคติดต่อ
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นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเรื่องเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และโรคติดต่อทั้งการฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบ (Full scale)
บางส่วน (Partial scale) และฝึกซ้อมจ�ำลองสถานการณ์ (Tabletop exercise) ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทุกปี ตั้งแต่ปี 2555
เป็นต้นมา เพือ่ ให้บคุ ลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน ณ ท่าอากาศยานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยจากโรคติดต่อตลอดเวลา เพือ่ ตอบสนองภาวะฉุกเฉินได้ทนั ท่วงที
การติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ หรือ Thermoscan ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหน้าพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้าเป็นการถาวร
เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดต่อให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าพนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งมีอ�ำนาจ
ตามกฎหมาย และมีแผนการสนับสนุนเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติเพิ่มเติมกับท่าอากาศยานในก�ำกับดูแลทั้ง 6 แห่งอีกด้วย

แนวทางการปฏิบัติ
เมื่อพบผู้โดยสารป่วย
ต้องสงสัย กรณี
โรคติดต่ออุบัติใหม่

ผู้โดยสารผ่าน Thermoscan
จุดคัดกรอง Zone1, Zone3
ตรวจพบอุณหภูมิเกิน 38 องศาเซลเซียส
และมาจากเขตที่มีการระบาดของโรคติดต่อ

หอบังคับการบิน
แจ้งฝ่ายการแพทย์ว่า
สงสัยมีผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อ
สงสัยโรคติดต่อ

ใช่

ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

ไม่ใช่
เข้าประเทศ
ตามปกติ
ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคติดต่อ
ถูกนำ�ส่งโรงพยาบาล
ตามกระทรวงสาธารณสุขกำ�หนด

สงสัยโรคติดต่อ

ผู้เดินทางที่ต้อง
เฝ้าระวัง ไม่สงสัย
โรคติดต่อ

ผู้ป่วยมาพบแพทย์เอง/
สายการบินน�ำพามา

ไม่สงสัยโรคติดต่อ

ประชุมพร้อมกัน 3 หน่วยงาน คือ
1. ฝ่ายการแพทย์
2. ด่านควบคุมโรคติดต่อฯ
3. สายการบินที่เกี่ยวข้อง

คลินิกแพทย์

ส่งโรงพยาบาล
ทั่วไป
ติดตามอาการผู้เดินทาง
ที่มาจากประเทศเสี่ยงและ
ผู้สัมผัสโรคจนครบระยะ
แพร่เชื้อ โดยทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
จากกรมควบคุมโรค

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง มีการประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่ต่างๆ ของท่าอากาศยาน
โดยได้ด�ำเนินการร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ได้แก่ บริเวณจอโทรทัศน์เหนือบริเวณ
หน้าเคาน์เตอร์บตั รโดยสารและสายพานรับกระเป๋า รวมทัง้ ตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์ทงั้ พืน้ ทีห่ อ้ งโถงผูโ้ ดยสาร
ขาเข้าและขาออก เป็นต้น รวมทัง้ มีการส่งเสริมสุขอนามัยในการดูแลตนเองแก่ผโู้ ดยสารและผูป้ ระกอบการ
เพือ่ ลดการแพร่กระจายเชือ้ โดยมีจดุ ให้บริการเจลล้างมือ และรับหน้ากากอนามัยบริเวณจุดประชาสัมพันธ์
ต่างๆ รวมทั้ง ห้องผู้โดยสารขาออกและห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า

หลักเกณฑ์เมื่อพบผู้ต้องสงสัย
เข้าข่ายติดเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่
เช่น MERS, Ebola
1. มีไข้สูงเกิน 38 องศา
2. มีอาการที่สงสัยติดโรค เช่น ไอ
หอบ เหนื่อย มีจุดเลือดออก
ตามร่างกาย เป็นต้น
3. เดินทางมาจากเขตพื้นที่เสี่ยง
ติดโรคตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข

ในอนาคต หากเกิดโรคระบาดอื่นๆ ขึ้นอีก ทอท.
พร้อมให้การสนับสนุนด่านควบคุมโรคติดต่อของ
ท่าอากาศยานอีก 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในการติดตั้งเครื่องตรวจวัด
อุณหภูมอิ ตั โนมัติ เพือ่ เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการคัดกรองผู้โดยสาร
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การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
ทอท.มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟให้เหมือนจริง ทั้ง 6 ท่าอากาศยานเป็นประจ�ำทุกปี และ
จัดการบรรยายพิเศษและฝึกซ้อม แผนภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ โดยในปี 2558 ได้จัดท�ำคู่มือพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติที่รวบรวมข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
ทอท.ให้ ค วามส�ำคั ญ ด้ า นความปลอดภั ย มาเป็ น อั น ดั บ แรก โดยได้ จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก ซ้ อ มเหตุ ฉุ ก เฉิ น
ท่าอากาศยาน ตามมาตรฐานคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 ระบบการจัดการด้านนิรภัยสนามบิน
และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ทีร่ ะบุ
ให้ท่าอากาศยานแต่ละแห่งจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานเป็นประจ�ำ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง โดยก�ำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale
Emergency Exercise) อย่างน้อย 1 ครั้งทุก 2 ปี สลับกับการฝึกซ้อมบางส่วน (Partial Emergency
Exercise) ซึง่ ท่าอากาศยานทัง้ 6 แห่ง มีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนือ่ ง และประเมินผลการปฏิบตั ิ ตรวจสอบ
ข้อบกพร่องของแผนฉุกเฉินหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขให้ได้แผนปฏิบัติที่สมบูรณ์
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ยังเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ความมัน่ ใจในด้านความปลอดภัยให้กบั
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานของ ทอท.
โดยการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจ�ำปี 2558 ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยการบิน (Aviation Safety)
และการรักษาความปลอดภัยการบิน (Aviation Security)

ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ
(Full Scale Emergency Exercise)

ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต

กรณี อากาศยาน
อุบัติเหตุ
(PEMEX 2015)

ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่

กรณี เหตุฉุกเฉิน
ทางการแพทย์
เชื้อโรคติดต่อ
และการกักกันโรค
(HEMEX 2015)

ฝึกซ้อมบางส่วน
(Partial Emergency Exercise) ประจ�ำปี 2558

ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

กรณี การขู่วางระเบิด
อากาศยาน
(SEMEX 2015)

ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง

กรณี การจ�ำลอง
สถานการณ์เจ้าหน้าที่
พบวัตถุต้องสงสัย
ที่ยังไม่ระเบิด
(Unexploded
Devices)
(DMK-EMEX 2015)

ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่

กรณี การปล้นยึด
อากาศยาน อาคาร
และตัวประกัน
(CEMEX 2015)

ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย

กรณี อากาศยาน
อุบัติเหตุ
ที่ท่าอากาศยาน
(CREMEX 2015)
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การด�ำเนินงาน
เพื่อการเตรียม
การป้องกัน
เหตุการณ์
ด้านภัยธรรมชาติ

สถานการณ์หมอกควันไฟป่า
บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
พัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง
ของประเทศไทย
ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีการติดตาม
สถานการณ์ ห มอกควั น ไฟป่ า บนเกาะสุ ม าตราอย่ า งใกล้ ชิ ด
และได้เตรียมประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียม
เครื่องช่วยการเดินอากาศ รวมทั้ง คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติ
ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ นั ก บิ น สามารถน�ำเครื่ อ งบิ น ร่ อ นลงสนามบิ น
หากเกิดภาวะที่ทัศนวิสัยต�่ำ และร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมให้การดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าพื้นที่
ผ่านทั้ง 2 ท่าอากาศยาน รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำด้านสุขภาพและ
จั ด เตรี ย มผ้ า ปิ ด จมู ก ส�ำหรั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู ้ โ ดยสาร
เพื่อความปลอดภัย

มาตรการป้องกันน�้ำท่วมขัง
ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทอท.มี ม าตรการป้ อ งกั น น�้ ำ ท่ ว มขั ง จากเหตุ พ ายุ ฝ นตกหนั ก
ทีท่ า่ อากาศยานดอนเมืองในช่วงเดือนกันยายน และต้นเดือนตุลาคม
2558 โดยประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดให้วาง
ท่ อ ระบายน�้ ำ ทดแทนล�ำรางระบายน�้ ำ สาธารณะที่ ถู ก ถมกลบ
จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต โดยการ
รถไฟแห่งประเทศไทยได้ขุดลอกล�ำรางระบายเรียบร้อยแล้ว ท�ำให้
สามารถสูบระบายน�ำ้ เพิม่ ได้อกี 7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง และ
ทอท.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงการทางกรุงเทพ
ส�ำนักการระบายน�้ำ และเขตดอนเมือง แก้ไขปัญหาในระยะยาว
นอกจากนี้ ทอท.ได้ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งสู บ น�้ ำ เพิ่ ม เติ ม 2 เครื่ อ ง
เพื่ อ สู บ น�้ ำ ลงสู ่ ล�ำรางสาธารณะข้ า งถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต ฝั ่ ง ขาเข้ า
ซึ่งจะสามารถสูบระบายน�้ำได้ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ
จะพร่องน�้ำในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองให้อยู่ในระดับต�่ำสุด
เพือ่ รองรับน�ำ้ ฝนทีอ่ าจมีปริมาณมาก รวมทัง้ ยังทบทวนและออกแบบ
ระบบระบายน�้ ำ ของท่ า อากาศยานดอนเมื อ งใหม่ แ ละก่ อ สร้ า ง
แนวเนิ น สะดุ ด ช่ อ งทางเข้ า - ออก ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง
เพื่อใช้เป็นแนวกั้นน�้ำจากถนนวิภาวดีรังสิต
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การป้องกันอันตรายจากนกในท่าอากาศยาน
การด�ำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากนกต่ออากาศยานในเขตการบินหรือพื้นที่ขับเคลื่อน ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.นั้น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
การจัดให้มีการประเมินอันตรายที่เกิดจากนก
1. การจัดให้มีการศึกษาวิจัยนก พร้อมกับตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสนามบิน โดยเจ้าหน้าที่งานควบคุมสัตว์อันตรายต่อการบิน
2. การจัดให้มีการควบคุมนก
		 2.1 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งดึงดูดนก เช่น การตัดหญ้า การปลูกต้นไม้ การเลือกชนิดเพื่อปลูก การตัดท�ำลายต้นไม้
			 และควบคุมไม่ให้สูง ทรงพุ่มโปร่ง และการใช้สารเคมีก�ำจัดหญ้า วัชพืช และฆ่าแมลง เป็นต้น
		 2.2 การควบคุมและขับไล่ โดยด�ำเนินการจับหรือขับไล่ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ใช้ตาข่ายดักจับ ใช้สารเคมีไล่รบกวน ใช้อุปกรณ์ก�ำเนิดเสียงดังขับไล่
			 และใช้เครื่องกีดขวาง เช่น ตาข่ายคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารของนก
		 2.3 การแจ้งเตือนอันตรายจากนก โดยเจ้าหน้าที่งานควบคุมสัตว์อันตรายต่อการบิน ตรวจสอบและติดตามนก เมื่อพบว่าจะเป็นอันตรายต่อ
			 อากาศยาน จะแจ้งให้หอบังคับการบิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ทราบและด�ำเนินการขับไล่ เมื่อเหตุการณ์เข้าสถานการณ์ปกติ
			 จะแจ้งหอบังคับการบิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ทราบทันที
อัตราการเกิดอากาศยานชนนกที่ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ในรอบ 4 ปี คือ ปีงบประมาณ 2555 - 2558 มีแนวโน้มลดลง

สถิติรายงานอากาศยานชนนก
ปีงบประมาณ 2555 -2558
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานดอนเมือง
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ทาอากาศยานแมฟาหลวง เช�ยงราย
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ข้อมูลสถิติรายงานอากาศยานชนนกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2558) ของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง
โดยรวบรวมตามระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน (Safety Management System: SMS) และสรุปส่งให้กรมการบินพลเรือนเป็นไตรมาส
3
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มุ่งมั่นพัฒนาบริการให้ดีที่สุดอยู่เสมอ
การด�ำเนินงานด้านมาตรฐานการบริการท่าอากาศยานและการบิน
(Service)
ทิศทางการด�ำเนินงานของ ทอท.ภายใต้แผนวิสาหกิจ ทอท.ในปีงบประมาณ 2558 - 2562 ได้ก�ำหนดให้
ทอท.พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการรองรับปริมาณการจราจร ผู้โดยสาร และสินค้า เพื่อให้บริการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการบริการที่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aero Business) และไม่ใช่กิจการการบิน
(Non - Aero Business) โดยใช้ยุทธศาสตร์ 5 ด้านส�ำคัญ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดด้านการบิน
ในปัจจุบัน และเพื่อให้ ทอท.สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “AOT Operates the world’s smartest airport”
ทอท.มีภารกิจในการก�ำกับดูแลมาตรฐานด้านการบริการท่าอากาศยานและการบินของท่าอากาศยาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของรัฐและมาตรฐานสากล ได้แก่
1. ด้านมาตรฐานการบริการท่าอากาศยานและการบิน นอกจาก ทอท.จะด�ำเนินการประสานงาน
(Coordinating) กับหน่วยงาน องค์กร และสมาคมการบินภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน�ำข้อมูล
ด้านมาตรฐานการบริการต่างๆ มาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับท่าอากาศยานของ ทอท.ร่วมกับข้อก�ำหนด
ของรัฐแล้ว ทอท.ยังมีการควบคุม (Controlling) ก�ำกับดูแล (Directing) การปฏิบัติงานด้านการบริการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ทอท.และภายนอกที่ประกอบการในท่าอากาศยานที่อยู่ในการก�ำกับ
ของ ทอท.เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้แน่ใจว่าการบริการ
เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐและ ทอท.ก�ำหนด
2. ด้านการบริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทอท.ค�ำนึงถึงความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว
โดยแต่ละท่าอากาศยานของ ทอท.ได้จัดตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยความสะดวก ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ
ของ ทอท.และหน่ ว ยงาน ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายในท่ า อากาศยานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนประชุ ม หารื อ
ข้อขัดข้องและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าอากาศยานเป็นประจ�ำ ซึ่ง ทอท.ได้น�ำข้อมูล
เหล่านัน้ มาใช้ในการควบคุมคุณภาพและพัฒนาการให้บริการ ทัง้ ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้บริการ
ทั่วไป ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ด้านกระบวนการในการอ�ำนวยความสะดวกหรือความคล่องตัว
ในการเดินทาง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น การคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า รวมไปถึง
ด้ า นการบริ ก ารทางการแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข ที่ จ ะต้ อ งเป็ น ไปตามกฎกระทรวงสาธารณสุ ข
และองค์การอนามัยโลกด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ น�ำมาปรับปรุงระดับการให้บริการ (Level of Services) ของท่าอากาศยาน เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้โดยสารได้ครอบคลุมทั้งด้าน Life Style และ Service Time
3. ด้านการบริการอากาศยาน ทอท.มีการให้บริการพื้นที่ส�ำหรับอากาศยาน บริการข่าวสารการ
เดินอากาศ บริการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน เครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ระบบไฟฟ้า
สนามบิน และการบ�ำรุงรักษาพืน้ ทีแ่ ละเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ตามข้อก�ำหนดของรัฐและสอดคล้อง
กับมาตรฐานการบริการอากาศยานในระดับสากลแล้ว ทอท.ยังมีการศึกษาและพัฒนา (Developing)
การบริการท่าอากาศยานและการบินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเขตการค้าเสรี AEC และรองรับ
การเป็นตลาดการบินร่วมของอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market) ร่วมกับหน่วยงานด้านการบิน
ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ก�ำหนดมาตรฐานและมาตรการทางเทคนิคเพื่อน�ำมาใช้กับระบบ
การจัดการสนามบินของ ทอท.เพื่อให้การบริหารจัดการจราจรทางอากาศและภาคพื้นมีความคล่องตัว
มากขึน้ และมีความปลอดภัย ทัง้ นี้ การศึกษาและพัฒนาการบริการท่าอากาศยานและการบินจะท�ำให้ ทอท.
มีพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสมและช่วยลดระยะเวลาของกระบวนการให้บริการต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น (Optimum
Space/Service Time) รวมทั้ ง ช่ ว ยสร้ า งความพึ ง พอใจของผู ้ ม าใช้ บ ริ ก ารหรื อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
กับสนามบินให้มากขึ้น

ความสะดวกในการขนส่งและการบริหารจัดการ
สินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การขนถ่ายสินค้า
ปกติหรือสินค้าอันตราย สินค้าน�ำเข้าหรือส่งออก
อะไหล่ ชิ้ น ส่ ว น อากาศยานหรื อ เอกสารต่ า งๆ
จะต้องได้รบั การจัดการ ก�ำกับดูแล และปล่อยสินค้า
(clearance and release) ตามกระบวนการที่
กฎหมายก�ำหนดและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน
สากล เช่นกัน

สร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคต
ทอท.มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
นวัตกรรม โดยมีกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ เป็น
ประธานกรรมการ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการก�ำหนด
เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการด�ำเนินงาน
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรมให้ ส อดคล้ อ ง
กับแผนวิสาหกิจของ ทอท.รวมทั้ง ได้เชิญผู้แทน
จากส�ำนั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ในฐานะเป็ น
หน่วยงานทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการจัดท�ำนวัตกรรม
ที่เป็นระบบเข้าร่วมเป็นกรรมการ

ปั จ จุ บั น คณะกรรมการฯ ได้ เ สนอแผนงานด้ า น
วิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมของ ทอท.ประจ�ำปี 2558 - 2562 และ
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ ทอท.
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ด�ำเนินการพัฒนานวัตกรรม โดยมีหน้าที่ในการ
จั ด ท�ำแผนรองรั บ นโยบายของคณะกรรมการฯ
แผนงานด้ า นวิ จั ย และพั ฒ นาของ ทอท.รวมทั้ ง
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม อีกทั้ง จัดกิจกรรม
ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ด้ า นนวั ต กรรมให้ กั บ พนั ก งาน และกลั่ น กรอง
งานศึกษาวิจัย ติดตามความก้าวหน้า ก�ำกับดูแล
4. ด้านการบริการสินค้า และสินค้าอืน่ ๆ (Cargo and other articles) ทอท.ได้ก�ำหนดให้ทา่ อากาศยาน การด�ำเนินงาน พร้อมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการฯ
สุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักในการให้บริการคลังสินค้าเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ได้ทราบ
โดยได้มีการบริหารจัดการ ด้านการขนส่งสินค้าเป็นแบบเขตปลอดอากร (Free zone) เพื่ออ�ำนวย
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แผนการจัดการนวัตกรรมของ ทอท.

แผนการดำ�เนินงานคณะทำ�งานนวัตกรรมของ ทอท.

แผนการดำ�เนินงานปีงบประมาณ 2558
l

ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย

l

การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้มีแนวคิดในด้านนวัตกรรม
และมุ่งมั่นให้หัวหน้างานเป็น Change Agent
จัดกิจกรรม Innovation Award โดยโครงการที่นำ�เสนอ
จะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดหลัก 3 ด้าน คือ
Product Technology, Market Site
และ Management Method

l

โครงการนวัตกรรม/การศึกษาวิจัยและพัฒนา
1. การพัฒนาระบบ Common Use Bag Drop

2. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีอาคาร
		 ผู้โดยสารเพื่อประหยัดพลังงาน

แผนการดำ�เนินงานปีงบประมาณ 2560 - 2562
l
l

l

การพัฒนาและปรับปรุงแผนการดำ�เนินงาน
การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้มีแนวคิดด้านนวัตกรรม และมุ่งเน้นให้หัวหน้างานเป็น
Change Agent จัดกิจกรรม Innovation Award
จัดกิจกรรม Innovation Day โดยจัดนิทรรศการ เพื่อนำ�เสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านอากาศยาน และนำ�เสนอโครงการนวัตกรรม
ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ

ด้านการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม ทอท.
ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เรื่ อ ง “IGNITE@AOT - จุ ด ประกายไอเดี ย
มุง่ สูอ่ งค์กรนวัตกรรม” ซึง่ เป็นการฝึกอบรมส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง เพื่อท� ำหน้าที่เป็นผู้น� ำการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) และเป็นสื่อกลาง
ในการขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงทางด้านความคิด
และกระบวนการท�ำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยผู้อบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ ต่อยอดไปสูก่ ารเป็น
นวัตกรรมขององค์กรต่อไป

ทบทวน
หัวข้อ
การวิจัย
และพัฒนา
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นวัตกรรมของ ทอท.

การเพิ่ม Sensor ตรวจจับสัมภาระล้น Baggage Claim

จากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Development)
ในปั จ จุ บั น ที่ ร ณรงค์ ใ ห้ มี ก ารลดการใช้ พ ลั ง งาน
และประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ทอท.
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มในการแก้ ไขหรื อ
บรรเทาปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ก าร
เป็ น Green Airport โดย ทอท.มี แ ผนในการ
พัฒนาการออกแบบ และก่อสร้างอาคารประหยัด
พลั ง งานและเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green
Building) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทด้ า น
สิ่งแวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 - 2560
ของ ทอท.ตามแผนงานการจัดการด้านพลังงาน
อี ก ทั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การนวั ต กรรม
มีมติเห็นชอบการศึกษาวิจัยและพัฒนา ในหัวข้อ
“โครงการพั ฒ นาเทคโนโลยี อ าคารผู ้ โ ดยสาร
เพื่อประหยัดพลังงาน” ตามแผนงานด้านวิจัยและ
พัฒนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม
ของ ทอท.ประจ�ำปี 2558 - 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์
ดังนี้

จ�ำนวนมาก จะท�ำให้เกิดการสะสมของสัมภาระ จนเกิดการซ้อนทับกัน ท�ำให้สัมภาระบางส่วนร่วงหล่น
บริเวณรอบๆ จุดรับกระเป๋าสัมภาระ หรืออาจท�ำให้เกิด Fault ขึ้นที่ระบบสายพาน เนื่องจากปัญหา
Bag Jam

ทอท.ได้น�ำ Sensor ตรวจจับสัมภาระล้น ณ จุดรับกระเป๋าสัมภาระ (Baggage Claim) มาใช้
อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ ปีอย่2558
างเต็มรูปแบบ ซึ่งในกระบวนการล�ำเลียงกระเป๋าสัมภาระขาเข้านั้น บางช่วงเวลากระเป๋าสัมภาระอาจ
สิ่งแวดล้อม
ถูกโหลด มาล่วงหน้าก่อนที่ผู้โดยสารจะมาถึงบริเวณจุดรับกระเป๋าสัมภาระ หากเที่ยวบินนั้นมีสัมภาระ

ทอท.จึงได้จ้างพนักงานจัดจ้างเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยของสัมภาระ ณ จุดรับกระเป๋าสัมภาระ
แต่ไม่สามารถดูแลความเรียบร้อยได้ทั่วถึง เนื่องจากจุดรับกระเป๋าสัมภาระของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มีจ�ำนวนมากถึง 22 จุด และเมื่อเกิดปัญหาสัมภาระล้น พนักงานที่แก้ปัญหาอาจจะต้องขึ้นไปบน
จุดรับกระเป๋าสัมภาระ เพื่อ Reset Fault ของระบบสายพาน และยกสัมภาระบางส่วนลงมาวางเรียงข้างๆ
จุดรับกระเป๋าสัมภาระ เพื่อลดความหนาแน่น
ดั ง นั้ น ฝ่ า ยระบบระบบล�ำเลี ย งกระเป๋ า สั ม ภาระ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ จึ ง ได้ ติ ด ตั้ ง Sensor
เพื่อตรวจจับ สัมภาระล้นจุดรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งสามารถลดรายจ่ายได้ เนื่องจากไม่จ�ำเป็นต้อง
จัดจ้างพนักงานคอยยกสัมภาระออกจาก Baggage Claim และเป็นการสร้างภาพลักษณ์การให้บริการ
ที่ดีต่อผู้โดยสารอีกด้วย

ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า
(Advance Passenger Processing System: APPS)

ระบบ APPS เป็นระบบตรวจผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ และเพิ่มความปลอดภัย
ในท่าอากาศยาน ซึง่ ระบบนีเ้ ป็นการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางกายภาพและประมวลผลข้อมูลผูโ้ ดยสาร
ล่วงหน้า ก่อนเดินทางเข้าออกประเทศ เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลต้องห้าม บุคคลเฝ้าระวังกับส�ำนักงาน
1. จัดท�ำรายงานการพัฒนาขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากรและหน่วยงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ระบบ APPS ยังช่วยลดระยะเวลา
การออกแบบและการก่ อ สร้ า งอาคารประหยั ด การตรวจสอบสถานะของผู้โดยสารจาก 40 วินาที - 1 นาทีต่อคน ลดลงเหลือ 15 - 20 วินาทีต่อคน
พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับ ทอท.
2. จั ด ท�ำคู ่ มื อ การออกแบบและการก่ อ สร้ า ง
อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ส�ำหรับ ทอท.เพื่อใช้ส�ำหรับประกอบการออกแบบ
และก่อสร้างอาคารต่างๆ ของ ทอท.ให้ได้มาตรฐาน
เดียวกันตามที่ก�ำหนด

การตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า
ส่งผลให้ขั้นตอนการตรวจลงตราลดความแออัดลงได้
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ทอท.เร�่มใชระบบตรวจสอบและคัดกรองผูโดยสารลวงหนา

ระบบ APPS คือ อะไร?

เร�่มใชงาน
1 ธ.ค.58

ระบบ APPS หร�อระบบตรวจสอบและคัดกรองผูโดยสารลวงหนา
(Advance Passenger Processing System : APPS)
เปนระบบการรับ-สงและแลกเปลี่ยนขอมูลผูโดยสาร
ระหวางประเทศขาเขา - ขาออก
และผูโดยสารเปลี่ยนลำและผานลำที่เกี่ยวของกับ
สำนักงานตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร และหนวยงานระหวางประเทศ

ระบบ APPS ทำงานอยางไร

Approved
2-3 Sec.

2

ระบบจะทำการสงขอมูลมา
ตรวจสอบกับระบบฐานขอมูลของ
สำนักงานตรวจคนเขาเมือง

1

เร�่มตั�งแตผูโดยสารเช�คอิิน
ณ จุดเช�คอิน ของสายการบิน

AOT Offielal

3

ระบบจะดำเนินการตอบกลับ
ในทันที แบบ Real Time

4

หนาจอแสดงสถานะของผูโดยสาร
วาอนุญาตใหเดินทางหร�อไม
หร�อตองดำเนินการอยางไร

ณ ทาอากาศยาน
ทั�ง 6 แหง ของ ทอท.

@AOTThailand

AOT

Airports of Thailand

Information kiosk
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดตั้งเครื่อง Information Kiosk จ�ำนวน 53 เครื่อง บริเวณภายในอาคาร
ผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและเพิ่มความ
พึงพอใจของผูโ้ ดยสารด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย โดยสามารถแสดงผลข้อมูลต่างๆ เช่น ตารางแสดงเทีย่ วบิน
แผนผังอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน พร้อมระบบน�ำทาง (Navigator) แสดงระยะทางและ
ระยะเวลาเดินถึงทางออกขึน้ เครือ่ งได้ รวมทั้ง ข้อมูลร้านค้า ร้านอาหารและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
ในระยะแรกสามารถรองรับได้ 4 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และรัสเซีย และจะเพิ่มภาษาญี่ปุ่น
ในอนาคต นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังสามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ได้จากตัวเครือ่ ง พร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์
ที่ติดต่อไปยัง AOT Contact Center 1722 ได้โดยตรง หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทั้งนี้ เครื่อง Information Kiosk ยังมีระบบเพื่อให้บริการผู้พิการหรือผู้โดยสารที่ใช้ Wheelchair
โดยมีระบบ Navigator น�ำทางไปยังสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้พิการอีกด้วย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทาอากาศยานดอนเมือง
ทาอากาศยานเช�ยงใหม
ทาอากาศยานหาดใหญ
ทาอากาศยานภูเก็ต
ทาอากาศยานแมฟาหลวง เช�ยงราย
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ยั่งยืนด้วยสิ่งแวดล้อม
มุง่ มัน่ รักษ์สงิ่ แวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
สภาพการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น
ทอท.จึงมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ หมาะสมกั บ สภาพการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นถึงการ
ปรั บ ปรุ ง การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ดี ขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ภายในและภายนอก
องค์กร ตลอดจน มุ่งสร้างความตระหนัก
ให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ทอท.จึงได้ประกาศ
นโยบายไว้ดังนี้
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แผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจน บริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบ ทอท.
จึงได้มีการประกาศใช้แผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อม (Green Airport Master Plan) ประจำ�ปีงบประมาณ
2556 - 2560 ดังนี้

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานสากลชั้นนำ�ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน /
Moving toward International Leading Eco-Airports

พันธกิจ

ค่านิยมหลัก

การจัดการด้านทรัพยากร
ของท่าอากาศยาน
และทรัพยากรบุคคล

การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม

รักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การจัดการ
ด้านพลังงาน

รักษ์และรู้คุณค่า
พลังงาน

การสร้างเสริมศักยภาพ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสีย

รักษ์และเสริมสร้าง
ความร่วมใจ

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)
ทอท.มุ่ ง มั่ น สร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งการดำ � เนิ น งานท่ า อากาศยานและการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
มุ่งหวังให้ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Airport)
โดยการดำ�เนินงานผ่านนโยบายสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ.2535 เรือ่ งกำ�หนดประเภทและขนาดโครงการ เพือ่ จัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกำ�หนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดย ทอท.ปฏิบัติตาม
มาตรการป้ อ งกั น แก้ ไขเพื่ อ ลดผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ ในระยะก่อสร้างและระยะดำ�เนินการทัง้ 5 อากาศยาน ยกเว้น ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เนือ่ งจาก

หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ไม่เคยมีการขยายหรือเพิม่ ขีดความสามารถ
ของท่าอากาศยาน จึงไม่ต้องมีการจัดทำ�รายงาน
การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและไม่ ต้ อ ง
ดำ�เนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
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การจัดการผลกระทบทางเสียง
ทอท.ให้ความสำ�คัญกับผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินงาน จึงมีการตั้งสถานีตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวรบริเวณรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และตามแนวเส้นทางการบิน รวม 19 สถานี โดยแต่ละสถานีจะมีการรายงานผลตลอด 24 ชัว่ โมง ทัง้ นี้ จะมีการดำ�เนินการตัง้ สถานีดงั กล่าวในท่าอากาศยานภูเก็ต
และท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นลำ�ดับถัดไป

ภาพแสดงสถานีตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร 19 สถานี
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นอกจากนี้ ทอท.ยังมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงในท่าอากาศยานต่างๆ ดังนี้
ท่าอากาศยานดอนเมือง จำ�นวน 11 จุด
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำ�นวน 6 จุด
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หลังจากมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2535 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ไม่เคยมีการขยายตัวหรือ
เพิ่มขีดความสามารถ จึงไม่ต้องมีการจัดทำ�รายงาน EIA ตลอดจน ไม่ต้องดำ�เนินการตามมาตรการ EIA และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ท่าอากาศยานภูเก็ต จำ�นวน 5 จุด
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำ�นวน 3 จุด

ภาพแสดงสถานีตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร

มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบทางเสียง
ทอท.กำ�หนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบทางเสียง ตามรายงานการประเมินผลกระทบด้านเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกำ�หนดให้
• สนับสนุนการป้องกันเสียงแก่สถานที่ซึ่งต้องการความเงียบเป็นพิเศษ เช่น สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และสถานที่ราชการ เป็นต้น
• เพิ่มการใช้ทางวิ่งที่มีผลกระทบน้อยที่สุด
• จำ�กัดการใช้เครื่องบินเสียงดังโดยเก็บค่าธรรมเนียมหรืออื่นๆ
• กำ�หนดให้สายการบินที่ใช้ท่าอากาศยานปฏิบัติวิธีการบินขึ้น - ลงที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนตํ่าที่สุด
• กำ�หนดให้นักบินปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการบินและร่อนเครื่องลงตามที่ ICAO กำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัด
• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำ�เนินงานของท่าอากาศยานและรับฟังคำ�ร้องเรียนและแนะนำ�จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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สรุปการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบด้านเสียง
จากการด�ำเนินงาน
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

NEF>40 ที่กอสรางกอนป 2544
มีจำนวนอาคารทั�งหมด 640 อาคาร
ไดมีการซ�้อที่ดินและสิ�งปลูกสราง
โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์แลว 186 อาคาร
บาท
เปนเง�น
สำหรับกรรมสิทธิ์ที่ไมตองการขาย
ทอท.ไดสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร
และสิ�งปลูกสราง จำนวน 426 อาคาร
บาท
เปนเง�น
รวมมีการดำเนินการแลว

1,117,792,661.64
115,232,145.22

คิดเปน

96 %

สถานที่ออนไหวตอผลกระทบดานเสียง
ไดแก สถานศึกษา สถานพยาบาล
และศาสนสถาน ไดสนับสนุน
การปรับปรุงอาคารแลว จำนวน 23 แหง
เปนเง�น
บาท

303,600,392.25

NEF 30-40 ที่กอสรางกอนป 2544
มีจำนวนอาคารทั�งหมด 15,288 อาคาร
ทอท.ไดสนับสนุนการปรับปรุงอาคารและสิ�งปลูกสราง
จำนวน 14,606 อาคาร
บาท
เปนเง�น

2,937,663,522.55

95.54 %

รวมมีการดำเนินการแลวคิดเปน
รอเจาของกรรมสิทธิ์มารับเง�น 48 อาคาร
ไมยอมรับราคาประเมิน 40 อาคาร
และเปนอาคารราง/ไมพบเจาของบาน 11 อาคาร

การส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบทางเสียง
โครงการตรวจสุขภาพหู
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการดำ�เนินงาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในปี 2558 ทอท.ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การตรวจ
การได้ยินของชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 3 กั บ 27 ชุ ม ชน และ
นักเรียนในโรงเรียน 10 แห่ง รวมผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 3,500 คน ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพ
ของประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบด้ า นเสี ย งจาก
การดำ�เนินงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารจัดการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทอท.ในฐานะหน่วยงานทีบ่ ริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศได้ตระหนักถึงการดูแลรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ทอท.
จึงมุง่ มัน่ สร้างความสมดุลระหว่างการดำ�เนินงานท่าอากาศยานและการจัดการสิง่ แวดล้อมให้ทา่ อากาศยาน
ทั้ง 6 แห่ง เป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Airport) โดยกำ�หนดให้มีการวางแผน
แม่บทท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Airport Master Plan) มีระยะเวลาดำ�เนินการ
เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2556 - 2560
แม้ว่า ทอท.จะมีบทบาทที่สำ�คัญด้านขนส่งการคมนาคมทางอากาศ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการ
กระตุ้น ภาคอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ย ว ขั บ เคลื่อ นและสร้ า งการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง แต่การเติบโตดังกล่าวก็ส่งผลโดยตรงต่อการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามลำ�ดับอีกด้วย
ทอท.ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสมดุลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมโปรแกรม Airport
Carbon Accreditation เพื่อ ลดปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละการใช้ พ ลั ง งาน โดยเริ่ม ต้ น

ในปี 2555 และดำ�เนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
ทอท.มีการจัดทำ�แผนบริหารจัดการคาร์บอน โดยมี
การตั้งเป้าหมายการลดคาร์บอนของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยลดการปล่อยคาร์บอน
ต่อผูโ้ ดยสารลง ร้อยละ 20 ภายในปี 2566 และ
เมื่อเทียบระดับคาร์บอนต่อผู้โดยสารในปี 2556
ซึง่ คิดเป็นการลดลง ร้อยละ 2 ต่อปี
การรับการรับรองของโปรแกรม Airport Carbon
Accreditation แบ่งออกเป็น 4 ระดับ โดยระดับ
ที่ สู ง ขึ้ น หมายถึ ง ท่ า อากาศยานจำ � เป็ น จะต้ อ ง
มี ก ารบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การลดการปล่ อ ย
Emissions ทีส่ งู ขึน้ ประกอบไปด้วย

ระดับที่ 1 ‘Mapping’
ท่าอากาศยานจะต้องจัดทำ�รายงานคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ (เฉพาะกิจกรรมทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของท่าอากาศยาน)
ให้ได้ตามมาตรฐานทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น รวมทัง้ จะต้องผ่านการทวนสอบจากผูท้ วนสอบอิสระ

ระดับที่ 2 ‘Reduction’
ท่าอากาศยานจะต้องผ่านข้อกำ�หนดของการรับรองในระดับที่ 1 และต้องจัดทำ�แผนบริหารจัดการคาร์บอนทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงเป้าหมายในการลดการปล่อย Emissions และแนวทางในการบรรลุเป้าหมายนัน้

ระดับที่ 3 ‘Optimisation’
ท่าอากาศยานจะต้องผ่านข้อกำ�หนดของการรับรองในระดับที่ 2 และเพิม่ ขอบเขตของรายงานคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
กล่าวคือ จะต้องรวม Emissions ทีเ่ กิดจากกิจกรรมทีไ่ ม่ได้อยูภ่ ายใต้การควบคุมของท่าอากาศยานเข้ามารายงาน
รวมถึง ต้องสร้างการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการปล่อย Emissions จากแหล่งกำ�เนิดอืน่ ๆ ภายใน
ท่าอากาศยานด้วย

ระดับที่ 3+ ‘Neutrality’
ท่าอากาศยานจะต้องผ่านข้อกำ�หนดของการรับรองในระดับที่ 3 และทำ�การซือ้ หรือจัดหาคาร์บอนเครดิตเพือ่ ชดเชย
ปริมาณ Emissions ทีป่ ลดปล่อยออกมาจากกิจกรรมทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของท่าอากาศยาน
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จากการที่ ทอท.ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตัง้ แต่ปี 2555 และภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการแล้ว มีความก้าวหน้าเป็นลำ�ดับ ดังนี้
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รบั การรับรอง Airport Carbon Accreditation ระดับที่ 1 เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 และระดับที่ 2 เมือ่ เดือนมกราคม 2557
โดยในปี 2558 อยูใ่ นระหว่างการเข้าสูก่ ารรับรองระดับที่ 3 ตามแผนการดำ�เนินงานทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้

2012/2555

2013/2556

2014/2557

2015/2558

2016/2559

2017/2560

CFP
ISO14064
Engagement
Accreditation
ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง ท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ ท่ า อากาศยานแม่ ฟ้ า หลวง เชี ย งราย และท่ า อากาศยานหาดใหญ่4 ได้ รั บ การรั บ รอง Airport
Carbon Accreditation ระดับที่ 1 เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 และล่าสุดท่าอากาศยานทั้ง 4 แห่ง ได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดตามระดับที่ 2 คือ ระดับ Reduction
โดยการจัดทำ�แผนบริหารจัดการคาร์บอนที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายและแนวทางในการลดการปล่อย Emission ดังนั้น ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จึงได้รับการรับรอง Airport Carbon Accreditation ระดับที่ 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
2558 และขณะนี้อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองระดับที่ 3 ตามแผนการดำ�เนินงานที่ได้กำ�หนดไว้

2014/2557

2015/2558

2016/2559

CFP
ISO14064
Engagement
Accreditation
4

ทัง้ นี้ ท่าอากาศยานภูเก็ต อยูใ่ นระหว่างการดำ�เนินการก่อสร้าง จึงยังไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม Airport Carbon Accreditation

2017/2560
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การอนุรักษ์พลังงาน

แนวทางการประหยั ด พลั ง งาน
ไฟฟ้า

อนุรักษ์พลังงานถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำ�คัญที่ ทอท.ให้ความสำ�คัญและยึดมั่นเสมอมา โดยกำ�หนด
ให้มีคณะทำ�งานด้านการจัดการพลังงานทั้ง 6 ท่าอากาศยาน โดยในแต่ละท่าอากาศยานจะมีนโยบาย 1. มาตรการกำ�หนดเวลาการเปิด - ปิดไฟฟ้า
ด้านการจัดการพลังงานของตนเอง เพือ่ ให้มนี โยบายทีเ่ หมาะสมกับการดำ�เนินงานของแต่ละท่าอากาศยาน แสงสว่าง และระบบปรับอากาศในบางอาคาร เช่น
อาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน อาคาร
AMF และอาคาร AOB
2. มาตรการปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมที่ 25
องศาเซลเซียส และตัง้ เวลาเปิด - ปิด หลังการใช้งาน
ในบางอาคาร เช่น อาคารผูโ้ ดยสารและอาคารเทียบ
เครือ่ งบิน อาคาร AMF และอาคาร AOB
3. การพิจารณานำ�หลอดไฟฟ้าชนิด LED มาใช้งาน
สำ�หรับพืน้ ทีเ่ ปิดใช้งาน 24 ชัว่ โมง
4. แนวทางประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า ง
ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ซึ่งอยู่ใน
ขัน้ ตอนการเลือกรูปแบบของโคมไฟฟ้าให้เหมาะสม
กับการใช้งาน

ระบบหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED (ลงนาม PEA) ความคืบหน้า

5. แนวทางการเปลี่ ย นเครื่ อ งปรั บ อากาศ
ชนิดแยกส่วน ทั้งหมดที่มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี
ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทดแทนของเดิม
ที่เสื่อมสภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอนุรักษ์
พลังงาน

ปี 2557 ทอท.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค หรือ PEA ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบริหาร 6. เริม่ ดำ�เนินมาตรการใหม่ในปี 2558 พิจารณา
การจัดการเพือ่ การประหยัดพลังงาน สำ�หรับท่าอากาศยานสุวรรณภูม”ิ เพือ่ สนับสนุนนโยบายการดำ�เนินการ รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ จากข้อมูล
ท่าอากาศยานเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม หรือ Green Airport นัน้ และในปี 2558 อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ ดังนี้ บริษัทที่ปรึกษาการจัดการพลังงานท่าอากาศยาน
1. ทอท.ร่วมกับ PEA พิจารณาความเหมาะสมตามความต้องการใช้งานในแต่ละพื้นที่ โดยการกำ�หนด สุวรรณภูมใิ นแต่ละอาคาร เพือ่ พิจารณานำ�มาตรการ
รายละเอียดรูปแบบโคมไฟฟ้าไว้ในเบื้องต้น และนำ�เสนอรูปแบบของโคมไฟฟ้าในแต่ละชนิด โดยอ้างอิง มาดำ�เนินการต่อในปีถดั ไป
ค่าความส่องสว่างตามมาตรฐานทีก่ �ำ หนด

2. PEA ได้นำ�รูปแบบของโคมไฟฟ้าส่องสว่างในแต่ละชนิด เช่น โคมไฟชนิด F5 และ F2 มาติดตั้ง
ในพื้นที่ใช้งานจริงเป็นตัวอย่าง (Mock Up) โดยแบ่งแยกการติดตั้งตามระดับความสูงที่แตกต่างกัน
ในแต่พน้ื ทีใ่ ช้งาน โดย ทอท.เป็นผูก้ �ำ หนดพืน้ ทีก่ ารติดตัง้ Mock up และเป็นผูป้ ระสานงาน อำ�นวยความสะดวก
ในการเข้าพืน้ ทีด่ �ำ เนินการติดตัง้
3. ทอท.ร่วมกับ PEA ดำ�เนินการตรวจวัดค่าความส่องสว่างของโคมไฟฟ้าแต่ละชนิดในแต่ละพื้นที่
เพือ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ �ำ หนด
4. ทอท.กำ�หนดรายละเอียดความต้องการ โดยมีองค์ประกอบ เช่น การกำ�หนดอายุการใช้งานของ
โคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้า ค่าความส่องสว่างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของโคมไฟฟ้า (Lumens/Watt) ของหลอดไฟชนิด LED ไม่เกินค่ามาตรฐานทีก่ �ำ หนด เป็นต้น
5. PEA นำ�รายละเอียดข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไปรวบรวม เพือ่ นำ�เสนอแนวทางการดำ�เนินการโครงการฯ ต่อไป
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6

ท่าอากาศยาน
กับความมุ่งมั่นส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืน

ทอท.ในฐานะผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตเศรษฐกิจที่สำ�คัญของประเทศ มีความมุ่งมั่นสร้างคุณประโยชน์และสร้างคุณค่าที่ดีให้
แก่สังคม โดยสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาสังคมตามบริบทที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง
ทอท.และสังคมในพื้นที่นั้นๆ อันนำ�ไปสู่การอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคมอย่างยั่งยืน

เส้นทางสูก่ ารอยูร่ ว่ มกับสังคมอย่างยัง่ ยืน
ของ ทอท.

Social License Operate

การพัฒนาการดำ�เนินงานเพื่อสังคมของ ทอท.ไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
ได้ มี ก ารกำ � หนดแนวทางการดำ � เนิ น งานเพื่ อ บรรลุ ผ ลสู่ ก ารอยู่ ร่ ว มกั บ สั ง คม
ได้อย่างยั่งยืน เป็น 3 ลำ�ดับดังนี้

2560

พ.ศ.2558 ปีแห่งการค้นหาและสร้างคุณค่าร่วมกันในทุกกระบวนการดำ�เนินงาน
เพื่อสังคมของ 6 ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ
ของ ทอท.เพื่อระบุแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อสังคมของแต่ละท่าอากาศยานได้
พ.ศ.2559 ปีแห่งการประเมินคุณค่าทางสังคม ในแต่ละท่าอากาศยานสามารถ
สะท้อนผลการดำ�เนินงาน ออกมาเป็นมูลค่าทางสังคมและประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุนของ ทอท.ได้
พ.ศ.2560 ปีแห่งการเติบโตและพัฒนา การนำ�ผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดผลไปสู่
การกำ�หนดแนวทางการพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น สะท้อนเป้าหมายและกลยุทธ์
ของแต่ละท่าอากาศยานได้ตรงตามเป้าประสงค์มากยิ่งขึ้น

แนวทางการก�ำหนดกรอบ
ในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ทาง
สังคมของ ทอท.

Value

2559

Social Value

Assessment

2558

Define

Airports
Positioning
AOT Initiatives

Service
Orientation

Non-Aero
Business

Airports Strategy
Efficiency
Orientation

Airport Context

Social Values

Airport Service
Capacity

กรอบในการสร้างคุณค่าแก่สังคมของ ทอท.จะต้อง
สั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะพื้ น ฐานทางสั ง คมที่ แ ตกต่ า ง
กันของแต่ละท่าอากาศยานตามกลยุทธ์ที่ได้มีการ
กำ�หนดไว้ เพื่อนำ�ไปสู่การกำ�หนดคุณค่าทางสังคม
ทีต่ อบสนองต่อบริบทพืน้ ฐานและกลยุทธ์ของ ทอท.
ได้อย่างตรงตามเป้าประสงค์มากยิ่งขึ้น สามารถ
สร้างผลกระทบเชิงบวกหรือลดผลกระทบเชิงลบ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และ ทอท.

Expand Social
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ต�ำแหน่งทางยุทธศาสตร์
ของแต่ละท่าอากาศยาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ถือเป็นปัจจัย
ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วและผู้ ม าเยี่ ย มเยื อ น
ร ว ม ทั้ ง นั ก ล ง ทุ น ที่ จ ะ ม า ล ง ทุ น ใ น
ประเทศไทย ทอท.ในฐานะผู้ บ ริ ห าร
ท่ า อ า ก า ศ ย า น ทั้ ง 6 แ ห่ ง ไ ด้ แ ก่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
ดอนเมื อ ง ท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่
ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยาน
ภู เ ก็ ต และท่ า อากาศยานแม่ ฟ้ า หลวง
เชียงราย ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
นโยบายของประเทศ ที่ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศ
จากการเข้าสู่ AEC ได้มีการพัฒนาการ
ให้ บ ริ ก ารเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว และ
การเติ บ โตของปริ ม าณผู้ โ ดยสารและ
ปริ ม าณการขนส่ ง ทางอากาศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ กำ � หนดตำ � แหน่ ง
ทางยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ โอกาสทางธุรกิจและ
การขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของทัง้ 6 ท่าอากาศยาน ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดี
แก่ผู้โดยสาร สายการบิน และผู้ใช้บริการ
ได้อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ สนับสนุนการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : ประตูสู่นานาชาติ (International Gateway)
เป็ น ประตู สู ่ ป ระเทศไทยและเป็ น ศู น ย์ ก ลางอาเซี ย น และยั ง เป็ น ตั ว เลื อ กแรก
ของผู ้ โ ดยสารในการเปลี่ ย นล�ำ โดยมี ท างเลื อ กในการต่ อ สายการบิ น นานาชาติ
ที่หลากหลายที่สุด ด้วยบริการเหนือชั้น และความอบอุ่นของคนไทย

BKK

ท่าอากาศยานดอนเมือง : ท่าอากาศยานที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก
(Fast and Hassle-free Airport)
เป็ น จุ ด ให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น ต้ น ทุ น ต�่ ำ ในภู มิ ภ าค ซึ่ ง มี สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวก
เพื่ อ ช่ ว ยผู ้ โ ดยสารที่ ต ้ อ งการความรวดเร็ ว ความสะดวกและความสบายใจ
มุ่งเน้นการให้บริการการเดินทางทางอากาศที่ง่ายและรวดเร็วในประเทศไทย

DMK

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ : ประตูสวู่ ฒ
ั นธรรมล้านนา (Gateway to Lanna Heritage)
เป็นประตูหลักและเป็นตัวเลือกแรกสูภ่ มู ภิ าคล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทย สร้าง
บรรยากาศทีเ่ อาใจใส่และให้ความส�ำคัญต่อนักท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้ได้สมั ผัสถึงประสบการณ์
อย่างเต็มรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงประวัติศาสตร์ที่สวยงามและยาวนานของจังหวัด
เชียงใหม่

CNX

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ : ประตูสภู่ าคใต้สดุ ของไทย (Gateway to Southern-most
Thailand)
เป็นจุดเชื่อมต่อหลักสู่ 5 จังหวัดใต้สุดของไทย ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา
และปัตตานี และมากกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนในภาคใต้สุดของไทยเป็นคนมุสลิม
จึงควรพัฒนาการให้บริการด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับฮาลาล และถูกต้อง
ตามหลักศาสนา

HDY

ท่าอากาศยานภูเก็ต : ประตูสอู่ นั ดามัน (Gateway to Andaman)
เป็นประตูหลักสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่สวยงามซึ่งให้บริการโดยรอยยิ้ม และหัวใจ
ที่อบอุ่นของคนไทย เป็นจุดหมายปลายทางที่ “Premium” ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าปลีก
สุดหรู ร้านอาหารระดับโลก และบริการชั้นเยี่ยมต่างๆ

HKT

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย : ศูนย์กลางภูมิภาคส�ำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การบิน (Regional Center for Aviation-related Business)
เป็นศูนย์กลางของธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการบินเพือ่ ให้บริการแก่กลุม่ ประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขง
ที่ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงภูมิภาคจีนตอนใต้

CEI
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กรอบการด�ำเนินงานเพื่อการ
สร้ า งคุ ณ ค่ า ทางสั ง คมของ
ทอท.

2. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น
Community
(Local Economic Development) การร่วม
Engagement & Social
Participation
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ ทอท.เข้าไปดำ�เนินงาน
จากการพิ จ ารณาบริ บ ททางสั ง คมในแต่ ล ะ ผ่านการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว การค้าขายผลิตภัณฑ์
Local
ท่าอากาศยานควบคูไ่ ปกับกลยุทธ์ที่ ทอท.กำ�หนดไว้ ในท้องถิน่ และการบริการต่างๆ ทีเ่ ป็นธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
Ecosystem
Economic
Preservation
สามารถกำ�หนดเป็นกรอบแนวทางในการดำ�เนินงาน 3. การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development
เพื่อการสร้างคุณค่าแก่สังคมให้ทุกท่าอากาศยาน Development) การสร้างต้นทุนทางความรู้ ทักษะ
ถือเป็นแนวปฏิบัติได้เป็น 4 ด้านดังนี้
ความสามารถต่างๆ ของคนในท้องถิ่นที่ ทอท.ได้
1. การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม เข้าไปดำ�เนินการควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
Human Capital
Development
ร่วมกันระหว่าง ทอท.และชุมชน (Community คนในชุ ม ชน แต่ ยั ง คงไว้ ซึ่ ง ความเป็ น วั ฒ นธรรม
ประเพณี
หรื
อ
ภู
ม
ป
ิ
ญ
ั
ญาดั
ง
้
เดิ
ม
ของท้
อ
งถิ
น
่
Engagement & Social Participation) การ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมระหว่างกันเพื่อก่อให้ 4. การอนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เ วศ (Ecosystem ได้เข้าไปดำ�เนินงานและส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบ
เกิดการรวมกลุม่ ซึง่ จะเป็นการพัฒนาความเข้มแข็ง Preservation) เป็นความร่วมมือกับชุมชนใน นิเวศของชุมชนใกล้เคียงให้มีความอุดมสมบูรณ์
ให้เกิดขึน้ แก่ชมุ ชน เพือ่ การเติบโตร่วมกันอย่างยัง่ ยืน ท้องถิน่ ในการฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ระบบนิเวศที่ ทอท. เพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีความปลอดภัยในการบิน

รวมพลังสร้างคุณค่า
ทอท.ได้มีการกำ�หนดโครงการเพื่อการสร้างคุณค่า
ร่วมกันทั้ง 6 ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
โดยให้ทุกๆ ท่าอากาศยานมีการดำ �เนินกิจกรรม
ที่เป็นลักษณะเดียวกันได้แก่ การจัดสรรพื้นที่ใน
ท่ า อากาศยานให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น และ
หน่ ว ยงานราชการต่ า งๆ เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละ
โครงการ AOT พี่อาสา ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้าน
การดับเพลิงเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
แก่เยาวชนและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน

มาตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ในชีวติ ประจำ�วันให้กบั ชุมชน
ที่อาศัยอยู่โดยรอบท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง โดย
มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้นทั้งภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบตั แิ ก่เยาวชนและชุมชนโดยรอบ
เนื่ อ งจากอั ค คี ภั ย ถื อ เป็ น เรื่ อ งใกล้ ตั ว ที่ ส ามารถ
เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แต่ก็สามารถลดความสูญเสียได้
หากมีการป้องกันสามารถดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี
และทันท่วงที โดยมีการให้ความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ ด้านการดับเพลิงและกูภ้ ยั ขัน้ ต้นจาก
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยดับเพลิงและกูภ้ ยั ของ ทอท.ทัง้ 6 แห่ง
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คุณค่าที่มอบให้แก่สังคม : เกิดเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังอัคคีภยั บริเวณชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน วิถชี วี ติ ของชุมชนในการป้องกัน สังเกต อัคคีภยั จาก
โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึง่ ในการดำ�เนินงาน ที่ดำ�เนินงานร่วมกับ ทอท.และการเปลี่ยนแปลง ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมา
ด้านความรับผิดต่อสังคมของ ทอท.ทีเ่ ริม่ ดำ�เนินการ

โครงการ AOT พี่อาสา

การจัดสรรพืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์เพือ่
ผู้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น และการ
มอบพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน
ให้แก่ภาครัฐ

จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงเพื่อเป็น
การมอบโอกาสให้แก่ชาวเขาได้มีรายได้และชีวิต
ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น จากการจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากธรรมชาติที่มีคุณภาพ

ทอท.มี น โยบายในการจั ด สรรพื้ น ที่ เชิ ง พาณิ ช ย์ คุณค่าที่มอบให้แก่สังคม
ในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ให้แก่ผู้ประกอบการ m สร้ า งความมั่ น คงในอาชี พ และการเติ บ โต
ของรายได้ ข องผู้ ป ระกอบการท้ อ งถิ่ น ใน
ท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีโอกาส
ท่าอากาศยานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ในการนำ�ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมา
จั ด จำ � หน่ า ยเพื่ อ การค้ า และการประชาสั ม พั น ธ์ m ชุมชนมีจิตสำ�นึกที่จะปกป้องรักษาผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยว นำ�ไปสู่การขยายการเจริญเติบโต
ท้องถิ่นให้ดำ�รงอยู่ไม่ให้สูญหายไปและการ
ทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่ ทอท.
อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของ
มี ท่ า อากาศยานในความดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบตั้ ง อยู่
ท้องถิ่น
รวมถึ ง การส่ ง มอบพื้ น ที่ ใ ห้ แ ก่ ภ าครั ฐ เพื่ อ การ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำ�ริ ผ่านการ m สร้างแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และธรรมชาติที่สำ�คัญของประเทศ

Community
Engagement & Social
Participation
Local
Economic
Development

Ecosystem
Preservation

Human Capital
Development

91

ส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืน
การดำ � เนิ น งานเพื่ อ สั ง คมของแต่ ล ะท่ า อากาศยานของ ทอท.จะมี ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ใ นรู ป แบบที่ แ ตกต่ า งกั น ตามเอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ
เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าแก่สังคมที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริง โดยปี 2558 ทอท.สามารถระบุคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง
จากการดำ�เนินงาน โดยการเชื่อมโยง พูดคุยกับตัวแทนของท่าอากาศยานที่มาจากหน่วยงานต่างๆ และคนในท้องถิ่น รวมทั้ง มีการดำ�เนินงานร่วมกับชุมชน
ในท้องถิ่นตลอดทั้งปี ทั้งนี้ คุณค่าทางสังคมที่สะท้อนออกมาจากการดำ�เนินงานต่างๆ จะนำ�เสนอรายละเอียดตามแต่ละท่าอากาศยานดังต่อไปนี้
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BKK

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานระดับโลกเพื่อประโยชน์แก่สังคม

ประเด็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ มุ่ ง เน้ น
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานชั้นนำ �ระดับโลกที่มีสิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ในการดำ�เนินงานของโครงการ

ระบบการบริหารจัดการต่างๆ ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การดำ �เนินงานทางสังคม
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงเป็นไปในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีในการสร้างคุณค่าให้แก่
สังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นประตูสู่อะเมซิ่งไทยแลนด์ และ
ศูนย์กลางอาเซียน โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนให้แก่คนในสังคม ทัง้ ในด้านการดำ�เนินชีวติ
การพัฒนาระบบการศึกษาไทย การเชื่อมต่อโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์แบบ และเชิดชู
เอกลักษณ์ของประเทศไทยให้โดดเด่น
คุณค่าที่มอบให้แก่สังคมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย การร่วมมือเพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ของประเทศ การพัฒนาคนให้แก่สงั คม การส่งเสริมและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
และการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย
ความร่วมมือ
และการเชื่อมโยงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเสริม
เอกลักษณ์
ของประเทศ

พัฒนาการ
เชื่อมต่อขนส่ง
สาธารณะ

สุขภาพและ
ความสุข

สนับสนุน
การศึกษาและ
การฝึกฝน

1. สนั บ สนุ น เอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทยให้ แ ก่
ชาวต่ า งชาติ ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารต่ า งๆ
เช่ น แผ่ น ป้ า ยการประชาสั ม พั น ธ์ แบบจำ � ลอง
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ การจั ด พื้ น ที่
การแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทย เป็นต้น
2. การร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ า งๆ
เพื่ อ พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ
3. พั ฒ น า ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง จุ ด เชื่ อ ม ต่ อ
ระบบขนส่ ง มวลชนที่ ค รบถ้ ว นให้ แ ก่ ผู้ โ ดยสาร
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว นั ก ธุ ร กิ จ พนั ก งาน และกลุ่ ม ผู้ มี
ส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ
4. ร่ ว มส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพทั้ ง ทางกายและจิ ต ใจ
ของคนในสังคม ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้ง
ร่ ว มส่ ง เสริ ม สถาบั น ครอบครั ว ในการรวมกลุ่ ม
เพื่อการออกกำ�ลังกายร่วมกัน
5. สนั บ สนุ น การเป็ น แหล่ ง ศึ ก ษา เรี ย นรู้ แ ละ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบิ น แก่ เ ยาวชน นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาดู ง านให้ แ ก่
ท่าอากาศยานอืน่ ๆ ในต่างประเทศทีส่ นใจ เนือ่ งจาก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการจัดอันดับให้เป็น
ท่าอากาศยานที่ให้บริการดีเด่นอันดับ 5 ของโลก
ในกลุม่ ท่าอากาศยานทีม่ ผี โู้ ดยสารใช้บริการ 40 - 50
ล้านคนต่อปี จาก SKYTRAX
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ผลการดำ�เนินงานเพื่อสังคมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
การสนับสนุนการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย

ความร่วมมือ
และการเชื่อมโยงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเสริม
เอกลักษณ์
ของประเทศ

พัฒนาการ
เชื่อมต่อขนส่ง
สาธารณะ

สุขภาพและ
ความสุข

สนับสนุน
การศึกษาและ
การฝึกฝน

นอกจากนั้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งเป็นการสนับสนุน
ให้ เ กิ ด ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ของท้ อ งถิ่ น
ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ด้วยการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาใช้
ในการดำ�เนินงาน ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นประจำ�ทุกปี

ความร่วมมือ
และการเชื่อมโยงกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการ Bike lane
ที่ ผ ่ า นมาได้ มี ผู ้ ม าใช้ บ ริ ก าร Bike Lane เป็ น
จ�ำนวนมาก แต่เป็นการใช้เส้นทางจักรยานร่วมกับ
ยานพาหนะอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
และเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ท่าอากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ จึ ง เห็ น ควรด�ำเนิ น การปรั บ ปรุ ง ถนน
รอบเขื่ อ นดิ น ป้ อ งกั น น�้ำ ท่ ว มของท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ และพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อพัฒนาให้เป็น
เส้นทางจักรยานโดยเฉพาะ ทัง้ นี้ เพือ่ ความปลอดภัย
เหมาะกั บ การออกก�ำลั ง กายและเกิ ด ประโยชน์
สูงสุดแก่สาธารณชนอย่างแท้จริง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการส่งเสริมเอกลักษณ์
ความเป็นไทยให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ได้รับทราบ
ตั้งแต่เข้าสู่ท่าอากาศยานผ่านการสื่อสารในรูปแบบ
ต่ า งๆ บริ เวณอาคารผู้ โ ดยสาร เช่ น หุ่ น จำ� ลอง
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับแหล่งท่องเทีย่ ว หรือประเพณีทสี่ �ำ คัญ
ของประเทศไทย ป้ายสื่อสารแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญ
ต่างๆ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็น
ประจำ�ทุกปี รวมถึง ได้นำ�การแสดงนาฏศิลป์ไทย
มาจัดแสดงให้ผู้มาใช้บริการได้รับชมฟรีที่บริเวณ
อาคารผู้โดยสาร

ส่งเสริม
เอกลักษณ์
ของประเทศ

พัฒนาการ
เชื่อมต่อขนส่ง
สาธารณะ

สุขภาพและ
ความสุข

สนับสนุน
การศึกษาและ
การฝึกฝน
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เส้นทางจักรยานบริเวณถนนรอบเขื่อนดิน
ป้องกันน�้ำท่วม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในปี ง บประมาณ 2557 ทอท.ได้ จั ด ท�ำเส้ น ทางจั ก รยานบริ เวณถนนรอบเขื่ อ นดิ น ป้ อ งกั น น�้ ำ ท่ ว ม
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความยาว 23.5 กิโลเมตร กว้าง 4.8 เมตร ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 28.5 ล้านบาท
เส้นทางจักรยานมีการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีความปลอดภัยต่อผู้ขี่จักรยาน
โดยการฉาบผิ ว ถนนด้ ว ยยางพารา เพื่ อ ให้ ผิ ว ทางเรี ย บและเหมาะสมกั บ ล้ อ และยางของจั ก รยาน
ทุกประเภท รวมทัง้ สามารถต้านทานการลืน่ ไถลและมีความคงทนสูงต่อการเปลีย่ นแปลงของดินฟ้าอากาศ
ซึง่ ยางพาราทีใ่ ช้เป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย
เส้นทางจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือสนามเขียว มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาขี่จักรยานเป็น
จ�ำนวนมาก ในวันธรรมดามีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ย 600 คนต่อวัน ส�ำหรับวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เฉลี่ยมากถึงวันละ 7,000 คนต่อวัน

และท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ จั ด ให้ มี สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกเพิ่ ม เติ ม เช่ น ลู ่ วิ่ ง ออกก�ำลั ง กาย
และลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น ระยะทาง 1 กิโลเมตร ห้องสุขาและไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมทั้ง มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยอ�ำนวยความสะดวก ตรวจตรา และรักษาความปลอดภัยเส้นทางจักรยานทุกๆ 1 ชัว่ โมง
นอกจากนี้ ยังมีศนู ย์รกั ษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพือ่ รับแจ้งเหตุฉกุ เฉินตลอด 24 ชัว่ โมง
เมื่ อ วั น ที่ 8 เมษายน 2558 ทอท.และธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ�ำกั ด (มหาชน) ได้ ร ่ ว มลงนามใน
“บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ โครงการเส้ น ทางจั ก รยานท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ” เพื่ อ ยกระดั บ
เส้นทางจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือใช้ชื่อใหม่ว่า “Sky Lane” ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย
ตามมาตรฐานระดับโลก และขยายเวลาให้บริการเพื่อเป็นสนามปั่นกลางคืนแห่งใหม่ของไทย พร้อมเพิ่ม
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มผู้มาใช้บริการได้มากขึ้น เพื่อเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ
และกระทรวงคมนาคมที่ ใ ห้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด พิ จ ารณาจั ด ท�ำเส้ น ทางจั ก รยานในการส่ ง เสริ ม
การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง การออกก�ำลังกาย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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ลานของเล่น Wonder World
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้เดินทาง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเป็น
จ�ำนวนมาก มีเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางที่หลากหลายทั้งในระยะใกล้และไกล
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ร่วมมือกับ Wonder World ซึ่งเป็นบริษัทผลิตของเล่นส�ำหรับเด็ก ในการ
สร้างลานเด็กเล่นภายในอาคารผู้โดยสาร พื้นที่พักคอยส�ำหรับผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่อง ซึ่งท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิได้จัดสรรพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และบริษัท Wonder World เป็นผู้ลงทุนสร้างลานเด็กเล่น
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผโู้ ดยสารโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้มสี ถานทีท่ �ำกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ และลดการเกิดอุบตั เิ หตุ
ระหว่างการรอเปลี่ยนเครื่อง ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการโดยไม่เสียค่าบริการอีกด้วย
ความร่วมมือ
และการเชื่อมโยงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเสริม
เอกลักษณ์
ของประเทศ

พัฒนาการ
เชื่อมต่อขนส่ง
สาธารณะ

สุขภาพและ
ความสุข

สนับสนุน
การศึกษาและ
การฝึกฝน

ความร่วมมือ
และการเชื่อมโยงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเยี่ยมชมท่าอากาศยาน
และการฝึกงานของนักศึกษา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานที่มี
มาตรฐานการด�ำเนินงาน การให้บริการระดับโลก
จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปฏิบัติการทางการบิน
แก่เยาวชน นักศึกษา สถานศึกษา ภาครัฐ และผู้ที่
สนใจอื่นๆ รวมทั้ง บุคลากรของท่าอากาศยาน
ต่างประเทศทีเ่ ข้ามาแลกเปลีย่ น เรียนรู้ ประสบการณ์
และเทคโนโลยี เพื่อน�ำไปพัฒนาการให้บริการ และ
การบริหารท่าอากาศยานต่อไป

ส่งเสริม
เอกลักษณ์
ของประเทศ

พัฒนาการ
เชื่อมต่อขนส่ง
สาธารณะ

สุขภาพและ
ความสุข

สนับสนุน
การศึกษาและ
การฝึกฝน
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โดยปี 2558 มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากหน่วยงานภายในประเทศ จ�ำนวน 110 คณะ
รวมทั้งสิ้น 7,276 คน และหน่วยงานจากต่างประเทศ จ�ำนวน 24 คณะ รวมทั้งสิ้น 456 คน

ด้านการเยี่ยมชมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสวรรณภูมิเปิดโอกาสให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ โดยมีพนักงานของท่าอากาศยานสุวรณภูมิ เป็นผู้ให้ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านการปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน
ส่วนการสนับสนุนด้านการทดลองปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีความสนใจเข้ามาฝึกปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน

การพัฒนาบริการขนส่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส�ำคัญ
ด้านการคมนาคมของประเทศไทย ในการเดินทาง
ทางอากาศ ทั้งนี้ เพื่อให้การเดินทางของผู้โดยสาร
มีความสะดวกสบาย และรวดเร็ว จึงมุ่งมั่นร่วมกัน
พั ฒ นาระบบคมนาคมต่ า งๆ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ โ ดยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการรถขนส่ง
สาธารณะต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้ า นระบบขนส่ ง ของท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
ได้พฒ
ั นาระบบการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ
หรื อ รถแท็ ก ซี่ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
ด้วยการใช้ระบบ KIOSK ซึ่งสามารถลดระยะเวลา
ในการรอรับบริการและเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว
ให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างมาก และสามารถระบุ
ขนาดของรถที่ ต ้ อ งการได้ ด ้ ว ยตนเอง รวมถึ ง
มี ก ารบั น ทึ ก ประวั ติ ก ารให้ บ ริ ก ารของรถแท๊ ก ซี่
โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ กรณีที่
ผู้โดยสารได้รับความไม่สะดวกจากการให้บริการ
รถรั บ จ้ า งสาธารณะดั ง กล่ า ว และช่ ว ยคั ด กรอง
ประวัติของรถที่เข้ามาให้บริการในท่าอากาศยาน
อีกด้วย

ความร่วมมือ
และการเชื่อมโยงกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเสริม
เอกลักษณ์
ของประเทศ

พัฒนาการ
เชื่อมต่อขนส่ง
สาธารณะ

สุขภาพและ
ความสุข

สนับสนุน
การศึกษาและ
การฝึกฝน
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ขั้นตอนการใชระบบ Kiosk Taxi สําหรับผูโดยสาร

เจาหนาที่
ใหขอมูล
การโดยสาร
รถแท็กซี่
บริเวณ
ประตู 7

Van

'/<!E

ผูพิการ

เจาหนาที่ใหขอมูลการใช Taxi Kiosk

ผูพิการ

Van

เจาหนาที่
ใหขอมูล
การโดยสาร
รถแท็กซี่
บริเวณ
ประตู 4
เจาหนาทีใ่ หขอมูลการใช Taxi Kiosk

4 ขั้นตอนการใชระบบ Kiosk Taxi สําหรับผูโดยสาร
1. เดินไปที่ตู Kiosk
2. กดปุม
3. รับสลิป
4. ขึ้นรถที่ชองจอด

ใชเวลาประมาณ 5 วินาที ที่ Kiosk

ภาพแสดงการใชตู Kiosk ของคนพิการ
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ท่าอากาศยานดอนเมือง
100 ปี สนามบินแห่งแรงบันดาลใจ (Inspiration Airport of people)

คุ ณ ค่ า ที่ ม อบให้ แ ก่ สั ง คมของท่ า อากาศยาน
ดอนเมื อ ง ประกอบไปด้ ว ย การร่ ว มมื อ กั บ
ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีความผูกพันมาอย่าง คู่ธุรกิจเพื่อการพัฒนาการบริการ การสร้าง
ยาวนานร่วมกับสังคมกว่า 100 ปี จึงถือได้วา่ เป็นเหมือนท่าอากาศยานทีช่ ว่ ยสร้างแรงบันดาลใจในความรัก ทุ น มนุ ษ ย์ ด้ า นการบิ น และการบริ ห ารจั ด การ
ในงานด้านการบินและการเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในท่าอากาศยานดอนเมืองของเยาวชนโดยรอบท่าอากาศยาน เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างมาก ในปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองยังคงรักษาความผูกพันระหว่างท่าอากาศยานกับชุมชน
โดยรอบและตัวของพนักงานได้อย่างเหนียวแน่น เนื่องจากพนักงานส่วนมากอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ ประเด็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมที่
ท่าอากาศยาน มีการดำ�รงชีวิตในประจำ�วันที่มีท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ท่ า อากาศยานดอนเมื อ งมุ่ ง เน้ น ในการ

ด้วยความผูกพันแน่นแฟ้นนี้เอง จึงทำ�ให้พนักงานของท่าอากาศยานดอนเมืองทุกคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการ ดำ�เนินงานโครงการนี้
ให้บริการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ ชุมชนโดยรอบ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ให้อยู่ 1. ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น บ ริ ก า ร ข อ ง
ท่าอากาศยานดอนเมือง ยังยึดมัน่ การให้บริการตาม
ร่วมกันอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมร่วมกัน
นโยบายของ ทอท. คือ “สุภาพ มีมารยาท เคร่งครัด
ปลอดภัย” ที่เป็นพื้นฐานของพนักงานทุกคนแล้ว
และยังจะต้องสามารถพัฒนาการบริการทีต่ อบสนอง
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
การเชื่อมโยง
อยู่เสมอ โดยเฉพาะความรวดเร็วในการให้บริการ
และการมีส่วนร่วม
ของท่ า อากาศยานดอนเมื อ งเพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ปริมาณผู้โดยสารที่มีเป็นจำ�นวนมาก
2. การร่วมมือกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ในการ
พัฒนาการให้บริการที่ดีที่มีประสิทธิภาพ มีความ
สะดวก ความรวดเร็ว และความปลอดภัย เกิด
การเติบโต
เป็นมิตร
ความประทับใจแก่ผู้มาเยือนในทุกระดับ รวมถึง
ของการบิน
ต่อสิ่งแวดล้อม
การให้ความร่วมมือแก่สงั คมโดยรอบ เพือ่ ช่วยเหลือ
สนับสนุนและพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. บริหารจัดการระบบสิง่ แวดล้อมให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด ไม่สร้างผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะ
ส่งผลต่อชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
พัฒนาการบริการ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการดำ�เนินงานทางการบิน
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่ อ รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของการเดิ น ทาง
ทางอากาศที่มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ผลการดำ�เนินงานเพื่อสังคมของท่าอากาศยานดอนเมือง
แรงบันดาลใจแห่งอาชีพในฝันด้านกิจการการบิน
(การให้พนื้ ทีเ่ พือ่ การจัดกิจกรรมแก่เด็กและเยาวชน
ในวันเด็ก)
เนื่องด้วยท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการรองรั บ อากาศยานในปริ ม าณที่ สู ง และยั ง
ดำ � เนิ น การอยู่ ภ ายในเขตตั ว เมื อ งมาเป็ น ระยะเวลานานถึ ง 100 ปี
จึงทำ�ให้มีความผูกพันกับชุมชนโดยรอบเป็นอย่างมาก แต่ด้วยความที่
ท่าอากาศยานต้องคำ�นึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก จึงทำ�ให้เยาวชน
โดยรอบไม่สามารถที่จะเข้าไปสัมผัสถึงการบริการในท่าอากาศยาน
การมองเห็นเครื่องบินในระยะใกล้ การขึ้นและลงของเครื่องบินได้
ท่าอากาศยานดอนเมืองมองเห็นถึงการเป็นท่าอากาศยานที่ดีที่เป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคมแห่งนี้ จึงจัดกิจกรรมวันเด็กทุกๆ ปี โดยท่าอากาศยาน
ดอนเมื อ งจะต้ อ งทำ� การจั ด สรรช่ ว งเวลาทำ � การบิ น ของสายการบิ น
เพื่อการจัดแสดงการบินทางอากาศ หรือ Air show โดยไม่กระทบ
ต่อรอบการบินปกติ เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนทีม่ คี วามสนใจในด้านการบิน
ที่อยู่ในบริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้มี
โอกาสเข้าไปชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย สิง่ ทีท่ า่ อากาศยานดอนเมืองและ
หน่วยงานความร่วมมือได้มอบให้นี้ จะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจแก่เด็ก
และเยาวชนให้เติบโตมาเป็นหนึ่งในพนักงาน ทอท.และบุคลากรทาง
ด้านการบิน ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ และมีใจรักในการดำ�เนินงานทางการบินหรือ
การเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินที่ดีแก่สังคมต่อไป

การเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วม

การเติบโต
ของการบิน

เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการบริการ

แรงบันดาลใจแห่งการพัฒนา (การพัฒนาศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร)
ปั จ จุ บั น ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ท่ า อากาศยานส�ำหรั บ สายการบิ น
ต้นทุนต�่ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีอัตราการเติบโตของผู้โดยสารเฉลี่ยที่สูงกว่า 50% ทุกปี
มีเที่ยวบินเติบโตเฉลี่ยถึง 30% ต่อปี จากการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งปริมาณผู้โดยสาร
และสายการบินที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงท�ำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองมองหาแนวทาง
ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถรองรับปริมาณผูโ้ ดยสาร
ที่เพิ่มขึ้นให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ร่วมกับสายการบินต่างๆ และ บริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
จากการด�ำเนิ น งานร่ ว มกั น ของตั ว แทนทั้ ง 3 กลุ ่ ม ที่ ได้กล่าวมา จึงได้มกี ารก�ำหนด
เป้าหมายการด�ำเนินงาน ร่ ว มกั น เพื่ อ ลดระยะเวลาระหว่ า งการจั ด สรรเครื่ อ งบิ น
ในการเข้ามาใช้หลุมจอดเดียวกัน (Buffer Time) ให้เหลือระยะเวลาที่น้อยลงด้วย
การปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานร่วมกัน ส่งผลท�ำให้สามารถลดระยะเวลาในการจัด
เครื่องบินเข้ามาใช้บริการที่หลุมจอดเดียวกันจากเดิม 25 - 30 นาที เหลือเพียง 20 นาที
ท�ำให้ท่าอากาศยานดอนเมือง และสายการบินต่างๆ สามารถเพิ่มขีดความสามารถของ
การรองรับเทีย่ วบินได้เพิม่ ขึน้ ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินงานทีร่ วดเร็วดังกล่าวอยูบ่ นพืน้ ฐานภายใต้
กฎเกณฑ์ทกี่ �ำหนดอย่างเคร่งครัดและตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นหลักส�ำคัญ
ของการให้บริการแก่สายการบิน ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน

การเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วม

การเติบโต
ของการบิน

เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการบริการ
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แรงบันดาลใจแห่งความห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม
(การบริหารจัดการขยะให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
การบริหารจัดการขยะชนิดต่างๆ ในท่าอากาศยานดอนเมือง มีเป้าหมาย
ที่จะบริหารจัดการขยะภายในท่าอากาศยานดอนเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมโดยรอบท่าอากาศยาน สิ่งเหล่านี้คือความท้าทาย
ที่สำ�คัญของท่าอากาศยานดอนเมืองอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์กันอย่าง
มี นั ย สำ � คั ญ ของปริ ม าณขยะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จะมี ก ารแปรผั น โดยตรงกั บ ปริ ม าณ
ผู้โดยสารและผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยาน ที่ในปัจจุบันมียังคงมีอัตรา
ที่เพิ่มสูงขึ้น

การเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วม

การเติบโต
ของการบิน

เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการบริการ

ปริมาณการการจัดเก็บขยะมูลฝอยแต่ละประเภท

ท่าอากาศยานดอนเมือง

มูลฝอยทั่วไป

3500
2,765.38 ตัน
3000
2500 1,976.21 ตัน
2000
1500
1000

2556

2557

3,130.35 ตัน

2558

มูลฝอย
อันตราย

6000
5000
4000
3000 4,010 กก.
2000
1000

ขยะมูลฝอยทั่วไป

ปี 2556
ปี 2557
ปี 25585

1,976.21 ตัน
2,765.38 ตัน
3,130.35 ตัน

2556

3,625 กก.
2,010 กก.

2557

2558

ขยะมูลฝอยอันตราย

ปี 2556
ปี 2557
ปี 25585

4,010 กก.
3,625 กก.
2,010 กก.

ท่าอากาศยานดอนเมือง จึงมีแนวทางในการบริหารจัดการขยะทั้งในด้านของการควบคุมคัดแยกขยะตามประเภท จัดเตรียมภาชนะรองรับไว้บริเวณโดยรอบ
ท่าอากาศยานเป็นจำ�นวนกว่า 200 ใบ และกำ�หนดพืน้ ทีใ่ นการเก็บรวบรวมขยะโดยเฉพาะ เพือ่ ให้รถจัดเก็บขยะจากทางภาครัฐนำ�ขยะไปกำ�จัดทิง้ (โดยมีปริมาณ
ขยะที่นำ�ไปทิ้งเฉลี่ยถึงวันละ 8 ตัน) เพื่อที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้โดยสาร ชุมชนจากปัญหาขยะทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้ การปนเปือ้ น และการส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนจากกลิ่นเหม็น ทำ�ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
5
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ท่าอากาศยานเชียงใหม่
รวมใจภักดิ์ รักษ์ปา่ พัฒนาสิง่ แวดล้อม น้อมถวายองค์พระราชินี

คุ ณ ค่ า ที่ ม อบให้ แ ก่ สั ง คมของท่ า อากาศยาน
เชียงใหม่ ประกอบด้วย การอนุรักษ์ระบบนิเวศ
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนบ้านจอมแจ้ง (ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางเสียง เนื่องจาก วิ ถี ก ารดำ�เนิ น ชี วิ ต ของชุ ม ชนและการสร้ า ง
อยู่ในแนวเส้นเสียงของอากาศยาน) โดยหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากการบุกรุกท�ำลายป่าไม้บริเวณ เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน
ใกล้เคียงหมู่บ้าน ซึ่งเป็นป่าไม้พืชสมุนไพรและแหล่งน�้ำทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ท�ำให้ชุมชน
ประสบปัญหาน�้ำแล้งและน�้ำท่วมตามฤดูกาล และปัญหาการหาของป่า เพื่อการบริโภคหรือการรักษาโรค ประเด็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ที่ ท ่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ มุ ่ ง เน้ น ใน
ส่งผลต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนบ้านจอมแจ้งรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

การด�ำเนินงานของโครงการ

ทอท.ได้เข้าไปส�ำรวจและร่วมหารือแนวทางฟื้นฟูป่าร่วมกับชุมชนบ้านจอมแจ้งที่มีความเหมาะสม
และเป็นไปได้ พบว่า มีแนวทางในการฟื้นฟูผืนป่าและแหล่งน�้ำกลับคืนมา ด้วยการปลูกป่าและสร้าง 1. การอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการด�ำเนิน
ฝายเก็บน�้ำ ทอท.จึงมอบเงินสนับสนุนให้แก่ชุมชนบ้านจอมแจ้ง โดยร่วมกับพนักงานจิตอาสาของ ชีวติ ของคนพืน้ เมืองในภาคเหนือทีม่ ลี กั ษณะการอยู่
อาศัยแบบพึง่ พาป่าธรรมชาติเป็นหลัก ทัง้ การกินอยู่
ทอท.ส่วนงานราชการ กลุ่มพลังมวลชน โรงเรียน วิทยาลัย และอื่นๆ ในการร่วมกันด�ำเนินโครงการ
และการรักษาโรคภัยด้วยสมุนไพรธรรมชาติ
2. การเชือ่ มโยงกับชุมชนและสร้างการมีสว่ นร่วม
เพือ่ ให้เกิดเครือข่ายทีพ่ ร้อมจะเรียนรู้ พัฒนาสิง่ ต่างๆ
ร่วมกันตามความถนัด โดยแบ่งปันประสบการณ์
พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับผลกระทบทีไ่ ด้รบั
จากการด�ำเนินงานของ ทอท.

การเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วม

การลด
ก๊าซเรือนกระจก

การอนุรักษ์
ธรรมชาติ

วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม

3. การอนุ รั ก ษ์ ป ่ า ธรรมชาติ โดยมุ ่ ง เน้ น การ
ฟื ้ น ฟู ร ะบบนิ เวศของป่ า ไม้ ใ นหมู ่ บ ้ า นและพื้ น ที่
โดยรอบให้กลับมาสมบูรณ์และแผ่ขยายให้กว้าง
ออกไปเรื่อยๆ
4. การด�ำเนิ น งานเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
ในการเข้ารับการรับรองตามโปรแกรม Airport
Carbon Accreditation ในระดับทีส่ งู ขึน้ ในอนาคต
จากการปลูกป่าเพื่อชดเชยการปล่อย CO2 จาก
การด�ำเนินงานของ ทอท.และการร่วมกับชุมชน
ในการพั ฒ นาไปสู ่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เรี ย นรู ้
ทางธรรมชาติ
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แนวทางการด�ำเนินงาน

Define
(ส�ำรวจ
สภาพปัจจุบัน)

Reforestation and
Development
(การฟื้นฟูและพัฒนา
ผืนป่า)

Natural tourist attraction
(การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเรียนรู้ทางธรรมชาติ)
Offset remaining emissions
(การชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานของโครงการที่มีเป้าหมายสู่การสร้างระบบนิเวศ
สมบูรณ์และการช่วยลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

ผลการด�ำเนินงานเพื่อสังคมของ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่

1. การส�ำรวจสภาพปั จ จุ บั น การร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ ศึ ก ษาสภาพผื น ป่ า และศึ ก ษารู ป แบบ ปัจจุบัน ทอท.และชุมชนบ้านจอมแจ้งสามารถ
การด�ำเนินชีวิตของชุมชนบ้านจอมแจ้ง เพื่อก�ำหนดแนวทางการฟื้นฟูผืนป่าและแหล่งน�้ำร่วมกัน
ฟื้นฟูผืนป่า และแหล่งน�้ำบริเวณหมู่บ้านจอมแจ้ง
2. การฟื้นฟูและพัฒนาผืนป่า การด�ำเนินงานร่วมกับชุมชน และเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วม ให้กลับคืนมา ท�ำให้มพี นั ธุพ์ ชื สมุนไพร และแหล่งน�ำ้
ในการฟื้นฟูผืนป่าและแหล่งน�้ำร่วมกัน พร้อมทั้ง การเรียนรู้ธรรมชาติและวิถีชีวิตของการพึ่งพา ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ต ลอดปี รวมถึ ง สั ต ว์ ช นิ ด ต่ า งๆ
กลับเข้ามาหากินในผืนป่าจอมแจ้ง เช่น นกชนิด
ธรรมชาติของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดจิตส�ำนึกของความเป็นเจ้าของผืนป่าร่วมกัน
ต่างๆ
3. การพัฒนาและลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานต่างๆ และ
สถานศึกษาเพือ่ พัฒนาผืนป่าให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเรียนรูท้ างธรรมชาติ ควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินการ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามโปรแกรม Airport Carbon Accreditation ของ ACI
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ท่าอากาศยานหาดใหญ่
การบริหารจัดการสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์เพือ่ ความเหมาะสม
กับวิถีชีวิตท้องถิ่น

นอกจากนี้ในฐานะที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็น
จุดยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญทางทหารจึงให้ความร่วม
มือกับภาครัฐในด้านการรักษาความมั่นคงภายใน
ประเทศผ่านการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ทีไ่ ด้
มอบให้แก่ภาครัฐ เพื่อใช้ในการดำ�เนินกิจการต่างๆ
ที่สำ�คัญเพื่อความสงบสุขแก่สังคมในพื้นที่และใน
ระดับประเทศ

ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ เป็ น ท่ า อากาศยานที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของวิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คมที่ มี
ความหลากหลายในด้านศาสนาและรูปแบบการดำ�เนินชีวิตที่แตกต่างจากท่าอากาศยานอื่นๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของ ทอท.ซึ่งคนส่วนมากจะเป็นชุมชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น
ท่าอากาศยานหาดใหญ่จึงให้ความสำ�คัญกับกลุ่มสังคมต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันผ่านการดูแลและสนับสนุน
ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน การบริการภายในพื้นที่ของท่าอากาศยานให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคน คุ ณ ค่ า ที่ ม อบให้ แ ก่ สั ง คมของท่ า อากาศยาน
ในท้องถิ่น และร่วมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสังคมหรือวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ของชุมชนโดยรอบร่วมกับ หาดใหญ่ประกอบไปด้วย การส่งเสริมวิถีชีวิต
หน่วยงานภาครัฐหรือบริษทั เอกชนภายนอก เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนในท้องถิน่ ร่วมกัน และความเชือ่ การสร้างเครือข่ายเพือ่ การพัฒนา
สังคมร่วมกันเพื่อทำ�ให้คนในสังคมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ประเด็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมที่
ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ มุ่ ง เน้ น ในการ
ดำ�เนินงานโครงการนี้

การเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วม

วิถีชีวิต
และศาสนา

1. วิถีชีวิตและศาสนาท่าอากาศยานหาดใหญ่
มุ่งตอบสนองต่อประเด็นที่ถือว่ามีความสำ�คัญทาง
จิตใจเป็นอย่างมากต่อคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ชาวไทยมุสลิม ที่มีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
ในทุ ก ๆ ปี ควบคู่ ไ ปกั บ การดู แ ลที่ เ หมาะสมกั บ
วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น

การสนับสนุน
ภาครัฐ

2. การสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ทั้ง
จากภาครัฐและคู่ธุรกิจของท่าอากาศยานหาดใหญ่
เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาสังคมในท้องถิ่น
ทั้งในด้านของวิถีชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการรั ก ษาความมั่ น คง
ของประเทศ ช่ ว ยเหลื อ ภาครั ฐ ด้ ว ยกำ� ลั ง ความ
สามารถที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีอย่างสูงสุด
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ผลการดำ�เนินงานเพื่อสังคมของท่าอากาศยานหาดใหญ่
การบริหารจัดการพื้นที่ให้แก่ผู้แสวงบุญ ครอบครัวและญาติพี่น้อง
ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่สำ�คัญไปยังนครมักกะห์ ประเทศ
ซาอุ ดิ อ าระเบี ย ที่ ช าวไทยมุ ส สลิ ม ส่ ว นใหญ่ ข องประเทศไทยใช้ ใ นการเดิ น ทางเพื่ อ ไป
ประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งเป็นหลักศาสนาบัญญัติประการที่ 5 (Fifth Pillar of Islam) ของ
ศาสนาอิ ส ลามที่ ไ ด้ กำ � หนดให้ ส ามารถกระทำ � ได้ ณ นครแห่ ง นี้ เ พี ย งแห่ ง เดี ย วเท่ า นั้ น
ดั ง นั้ น ผู้ แ สวงบุ ญ ชาวไทยมุ ส ลิ ม ที่ มี โ อกาสได้ ไ ปประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ ที่ น ครแห่ ง นี้ ถื อ ได้ ว่ า
เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามพร้ อ มในทุ ก ด้ า นทั้ ง ทางร่ า งกาย กำ � ลั ง ทรั พ ย์ แ ละเวลา เปรี ย บเสมื อ น
เป็ น ตั ว แทนทางจิ ต วิ ญ ญาณที่ สำ � คั ญ ต่ อ ครอบครั ว และญาติ ส นิ ท ที่ ไ ม่ พ ร้ อ มเดิ น ทาง
ไปประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ ด้ ว ยตนเอง ด้ ว ยความสำ � คั ญ ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมานี้ จึ ง ทำ � ให้ มี ผู้ แ สวงบุ ญ
และครอบครั ว ญาติ พี่ น้ อ งของผู้ ที่ จ ะเดิ น ทางไปประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ เ ป็ น จำ � นวนมากกว่ า
หนึ่งแสนคนเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ของท่าอากาศยานคิดเป็นจำ�นวนเฉลี่ยมากถึง 50 คน
ต่อผู้แสวงบุญ 1 คน

100,000

มากกว่า

คน

ผู้แสวงบุญและครอบครัวญาติพี่น้องของ
ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เข้ามาใช้
บริการในพื้นที่ของท่าอากาศยาน

คิดเป็นจำ�นวนเฉลี่ย

50

คนต่อผู้แสวงบุญ 1 คน

ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ เข้ า ใจถึ ง ความสำ � คั ญ
ของหลั ก ศาสนาและวิ ถี ชี วิ ต ของชาวไทยมุ ส ลิ ม
จึ ง ได้ มี ก ารยกเว้ น ค่ า ดำ � เนิ น การจากการใช้
สิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ในท่าอากาศยานหาดใหญ่
ให้แก่สายการบินที่จะเดินทางไปยังนครมักกะห์
เพื่อพากลุ่มผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ คิดเป็น
จำ�นวนเงินที่ ทอท.ยกเว้นให้ประมาณ 2.7 ล้านบาท
ซึง่ เป็นการเพิม่ โอกาสในการเดินทางให้แก่ผแู้ สวงบุญ
มากยิง่ ขึน้ จากการทีล่ ดภาระค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ได้สว่ นหนึง่ และยังมีการจัดสรรพืน้ ทีใ่ นท่าอากาศยาน
ภายในอาคารผู้ โ ดยสารและสร้ า งอาคารบริ เวณ
ใกล้ เ คี ย งอาคารผู้ โ ดยสารเพื่อรองรับผู้แสวงบุญ
ครอบครัวและญาติพนี่ อ้ งเพือ่ การประกอบพิธกี รรม
ทางศาสนาในระหว่างวัน ก่อนที่จะเดินทางต่อไป
ยังนครมักกะห์ โดยมีระบบสุขอนามัยทีส่ ะอาด และ
ยั ง มี ร้ า นค้ า จากชุ ม ชนโดยรอบท่ า อากาศยาน
มาขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ ในพื้ น ที่ นี้ ด้ ว ย

การเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วม

วิถีชีวิต
และศาสนา

การสนับสนุน
ภาครัฐ

2.7

ล้านบาท

มู ล ค่ า การยกเว้ น ค่ า ดำ�เนิ น งานจากการใช้
สิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ในท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ให้ แ ก่ สายการบิ น ที่ จ ะเดิ น ทาง
ไปยั ง นครมั ก กะห์ เ พื่ อ พากลุ่ ม ผู้ แ สวงบุ ญ
ไปประกอบพิธีฮัจญ์

แต่ เ หนื อ สิ่ ง อื่ น ใด ความปลอดภั ย ถื อ เป็ น สิ่ ง แรกที่ ท่ า อากาศยานหาดใหญ่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ
จึงได้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยนอกเหนือจากระบบรักษาความปลอดภัยปกติและยังเพิ่มระบบ
การรักษาความปลอดภัยให้แก่กลุ่มผู้แสวงบุญ ครอบครัวและญาติตลอดทั้งวัน รวมทั้ง มีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน
ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีการดำ�เนินงานที่เข้าใจและตอบสนองต่อวิถีชีวิตและศาสนาที่เป็นหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจที่สำ�คัญของคนในท้องถิ่น เพื่อนำ�ไปสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรและสร้างความเจริญให้แก่
สังคมต่อไป
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โครงการเพือ่ การพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวิถชี วี ติ และศาสนา แก่ชมุ ชน
โดยรอบท่าอากาศยาน
สำ�หรับโครงการเพือ่ การพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวิถชี วี ติ และศาสนา แก่ชมุ ชนโดยรอบท่าอากาศยาน ปัจจุบนั
ท่าอากาศยานหาดใหญ่มกี ารสนับสนุนโครงการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐให้แก่ชมุ ชนเป็นประจำ�ทุกปี
และมีแนวทางทีจ่ ะกำ�หนดรูปแบบการดำ�เนินโครงการให้แก่ชมุ ชนโดยรอบ ผ่านการสร้างเครือข่ายร่วมกัน
ของผู้ประกอบการในท่าอากาศยาน หน่วยงานภาครัฐ มีการกำ�หนดเป้าหมายของโครงการร่วมกัน
เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาชุมชนทั้งในด้านรายได้ สุขภาพและจิตใจ

การเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วม

วิถีชีวิต
และศาสนา

โครงการเพื่อการสนับสนุนภาครัฐ

การเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วม

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญและมีกำ�ลังความสามารถเพียงพอ
ที่ใช้ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงกำ�ลังพลทางทหาร ผ่านอากาศยานได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่ ง จากเดิ ม ใช้ รู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงกำ � ลั ง พลทางรถไฟมี ค วามล่ า ช้ า และสร้ า ง
ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางให้แก่กำ�ลังพลผลัดใหม่ที่จะมาปฏิบัติงานในพื้นภาคใต้
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนภาครัฐด้านรักษาความมั่นคงของประเทศ
ท่าอากาศยานหาดใหญ่จึงได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางทหาร ในการยกเว้น
ค่าดำ�เนินการต่างๆ จากการใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ของท่าอากาศยานหาดใหญ่
เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำ�เนินงานทางทหาร ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 8.9 ล้านบาทที่
ทอท.ยกเว้นให้แก่กองทัพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำ�ให้การเปลี่ยนแปลงกำ�ลังพลเป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว

8.9

ล้านบาท

มูลค่าการยกเว้นค่าดำ�เนินการต่างๆ จากการใช้
สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ของท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำ�เนินงาน
ทางทหาร

การสนับสนุน
ภาครัฐ

วิถีชีวิต
และศาสนา

การสนับสนุน
ภาครัฐ
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ท่าอากาศยานภูเก็ต
คุณค่าแห่งอันดามัน

คุณค่าทีม่ อบให้แก่สงั คมของท่าอากาศยานภูเก็ต
ประกอบไปด้วย การอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล
ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานซึ่งตั้งอยู่บนเกาะภูเก็ต มีสภาพแวดล้อมทางทะเลที่สวยงาม ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และมีการบริการด้านการท่องเที่ยว ประเทศ มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์
ครบวงจร ผู้โดยสารส่วนใหญ่จึงเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น ท่าอากาศยานภูเก็ต
จึ ง มี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วของภาคใต้ แ ละของประเทศไทยให้ เ กิ ด ประเด็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมที่
การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของทะเลอันดามันให้สวยงาม ท่าอากาศยานภูเก็ตมุง่ เน้นในการดำ�เนินงาน
อยูค่ กู่ บั ประเทศไทยตลอดไป และยังมีแนวทางทีม่ งุ่ มัน่ ทีจ่ ะสนับสนุนและรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี โครงการ
และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ดำ�รงอยู่ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง 1. มุง่ เน้นในเรือ่ งการอนุรกั ษ์ระบบนิเวศทางทะเล
ของสังคมโดยรอบท่าอากาศยานเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นมีคุณภาพที่ดี
เป็นสำ�คัญ ลดผลกระทบจากการดำ�เนินงานต่างๆ
ทั้งในระดับที่ท่าอากาศยานภูเก็ตมีส่วนเกี่ยวข้อง
ไปจนถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเมือง
ภูเก็ตและของประเทศ
การเชื่อมโยง

และการมีส่วนร่วม

ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

2. การร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาสังคมรวมทัง้ อนุรกั ษ์
ธรรมชาติ ที่นำ�ไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

อนุรักษ์ระบบนิเวศ

พัฒนาศักยภาพ
ของคน

3. ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ทั้งใน
รูปแบบของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ยังคงรักษาการ
สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้คงอยู่หรือพัฒนา
คุณภาพควบคู่ไปด้วย
4. การพัฒนาศักยภาพของพนักงานและผู้มีส่วน
ได้เสียให้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ที่สามารถ
พึง่ พาตนเองและช่วยเหลือผูอ้ นื่ ได้ทงั้ ในด้านของการ
ทำ�งานและการดำ�รงชีวติ ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ า่ อากาศยาน
ภูเก็ตให้ความสำ�คัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
ประเทศให้เติบโต
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แนวทางการดำ�เนินงาน
การพัฒนาสังคมของท่าอากาศยานภูเก็ตได้มีการ
กำ � หนดกลไกในการดำ � เนิ น งานโดยมี เ ป้ า หมาย
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต สามารถ
ดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีพัฒนาการ
ที่ ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารวั ด และติ ด ตามผล
การดำ�เนินงานทางสังคมทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารสร้างคุณค่า
ที่ดีให้แก่สังคม

กำ�หนดเป้าหมาย
เพื่อสร้างคุณค่า
ให้แก่สังคม

พัฒนา
สู่การเติบโต
ที่ยั่งยืน

การเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วม

การวัดผล
และความสามารถ
ของการดำ�เนินกิจกรรม

กลไกการด�ำเนินงานเพื่อการสร้างคุณค่าแก่สังคม
ของท่าอากาศยานภูเก็ต

ผลการดำ�เนินงานเพื่อสังคม
ของท่าอากาศยานภูเก็ต

1. ก�ำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคม โดยพนักงานของ
ท่าอากาศยานภูเก็ต จะต้องสามารถระบุเป้าหมายและคุณค่าทางสังคม
จากการด�ำเนิ น กิจกรรมต่างๆ ได้ รวมถึงการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่จะได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินกิจกรรมได้

การพัฒนาชุมชนบริเวณหาดในยาง

2. สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และการท�ำกิจกรรมเพื่อ
สังคมของท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่มี
เป้าหมายในการสร้างกิจกรรมร่วมกัน สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการด�ำเนินงานได้ เช่น ทอท. คู่ค้า สายการบินพันธมิตรต่างๆ ภาครัฐ
เป็ น ต้ น และกลุ ่ ม ที่ มี เ ป้ า หมายในการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ กลุ ่ ม ผู ้ มี
ส่วนได้เสียต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงาน เช่น ผู้มาใช้บริการ
ชุมชนและสังคม เป็นต้น
3. การวัดผลและความสามารถของการด�ำเนินกิจกรรม โดยพนักงาน
ของท่าอากาศยานภูเก็ตจะต้องสามารถวัดผลของกิจกรรมที่ได้ด�ำเนินงาน
แล้ว สะท้อนออกมาเป็นคุณค่าทางสังคม ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตได้มอบให้
แก่สังคม และวัดระดับความสามารถของพนักงานในการด�ำเนินงาน
ทางสังคมได้
4. การพัฒนาสู่การเติบโตที่ยั่งยืน จากผลการด�ำเนินงานในแต่ละ
กิจกรรมที่ได้ท�ำมา ท่าอากาศยานภูเก็ต มีความตั้งใจที่จะต้องน�ำผลลัพธ์
ที่ได้ไปสู่การพัฒนากิจกรรมหรือการสร้างโครงการใหม่ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานทั้งกับภายในท่าอากาศยานภูเก็ต
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกัน

ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ต ได้มีการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติทางทะเลบริเวณหาดในยาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียง
กั บ ท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต ที่ มั ก จะมี ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น เข้ า มาใช้ พื้ น ที่
ท�ำกิ จ กรรมร่ ว มกั น กั บ ครอบครั ว เป็ น ประจ�ำ โดยร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
โรงเรียน ผู้ประกอบการสายการบิน และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ
จัดกิจกรรมด�ำน�้ำเก็บขยะ ปลูกปะการังและเก็บขยะ ท�ำความสะอาด
บริ เวณชายทะเลหาดในยาง เพื่ อ การรั ก ษาทั ศ นี ย ภาพและความ
หลากหลายทางธรรมชาติทางทะเลของหาดในยางให้สวยงามและ
สมบู ร ณ์ อ ยู ่ เ สมอ ท�ำให้ ชุ ม ชนสามารถใช้ พื้ น ที่ ต ลอดหาดในยาง
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข
ในอนาคตท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต และอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สิ ริ น าถ
มี แ นวทางที่ จ ะร่ ว มกั น พั ฒ นาแนวชายฝั ่ ง ของหาดในยางใน
การก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานตลอดแนวหาดซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่
การออกก�ำลังกายที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่คนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการปั่นจักรยาน โดยจะเป็นแนวทางการ
ผสมผสานเข้ากันกับโครงการเดิม (ด�ำน�้ำเก็บขยะ ปลูกปะการัง)
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาชายฝั่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและ
สถานที่ออกก�ำลังกายแห่งใหม่ของภูเก็ต ที่จะช่วยให้เกิดการเติบโต
ของชุมชนโดยรอบภายใต้ธรรมชาติทางทะเลที่สมบูรณ์
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แผนการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ทำ�ความสะอาด
ชายหาด

การเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วม
ดำ�น้ำ�เก็บขยะ

ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

การพัฒนา
แนวชายฝั่ง

อนุรักษ์ระบบนิเวศ

ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ปลูกปะการัง

พัฒนาศักยภาพของ
คน
Bike Lane

โครงการเพื่อการพัฒนาเยาวชน
ในฐานะที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต ที่จะ
ต้องส่งมอบและร่วมกันพัฒนาให้เติบโตและแข็งแรง ซึ่งมีความเชื่อ
ว่าการพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นจะเป็นพื้นฐานที่สำ �คัญ
ที่จะนำ�ไปสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้แก่จังหวัดภูเก็ต
ได้เติบโตทั้งในด้านรายได้และสุขภาพ เพื่อนำ�ไปสู่คุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนในชุมชนและจังหวัดต่อไป

อนุรักษ์ระบบนิเวศ

พัฒนาศักยภาพของ
คน

การศึกษา

พัฒนาศักยภาพ
ของคน

การแสดงศิลปะ
วัฒนธรรม
และส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน

ในปีที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนโดยรอบดังนี้

การเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วม

ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

โครงการ
อาหารกลางวัน

โครงการอาหารกลางวัน ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมมือกับโรงเรียนบ้านแหลมทราย
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของโรงเรียนได้มีทักษะทางการเกษตรและการขาย
จากการทดลองเพาะปลู ก ไปจนถึ ง กระบวนการจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องตนเอง
ก่อให้เกิดทักษะพื้นฐานเพื่อใช้ในการดำ�เนินชีวิต
โครงการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ผ่ า น
การเข้าค่ายร่วมกันระหว่างโรงเรียนและบุตรของพนักงานในช่วงปิดเทอม เพือ่ ส่งเสริม
ทักษะความเป็นผูน้ ำ� และเสริมสร้างความสามัคคี ตลอดจนความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ท่าอากาศยานภูเก็ต และชุมชนข้างเคียง
โครงการจั ด พื้ น ที่ แ สดงศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบริ เวณ
ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และเสริมสร้างทักษะการแสดงดนตรี
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่เยาวชน ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหรือผู้ที่สนใจ
ที่เข้ามาแสดง โดยมีการมอบพื้นที่ใช้แสดงและสาธิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่เข้า
มาแสดงเป็นจำ�นวน 1 ครั้งเป็นประจำ�ทุกเดือน ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ ชื่อเสียงของผู้ที่
เข้ามาแสดงและเครือข่ายของพันธมิตรหรือภาครัฐที่เข้าร่วมการแสดงด้วย
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ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
2. พื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน : ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้บริหารจัดการพื้นที่ในเขต
รอบนอกท่าอากาศยานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นท่าอากาศยานที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากท่าอากาศยาน สังคมโดยมีการด�ำเนินงานทีโ่ ดดเด่นแบ่งออกเป็น 2
สุ ว รรณภู มิ ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด จึ ง ถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ท ่ า อากาศยาน โครงการได้แก่ การบริหารจัดการระบบคลองส่งน�้ำ
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ให้ความส�ำคัญ โดยรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่เชิงพาณิชย์ ร่วมกับชุมชนและการส่งเสริมการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
แล้ว ยังสนับสนุนพื้นที่ บางส่วนให้แก่สังคมโดยรอบท่าอากาศยานทั้งภายในเขตอาคารผู้โดยสารและพื้นที่
คุ ณ ค่ า ที่ ม อบให้ แ ก่ สั ง คมของ ท่ า อากาศยาน
โดยรอบท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประกอบไปด้วย การฟื้นฟู
การบริหารจัดการพืน้ ทีข่ อง ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย เพือ่ การสนับสนุนสังคม ประกอบด้วย ทรัพยากรและแหล่งน้ำ�โดยรอบท่าอากาศยาน
โครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้
และการมีสว่ นร่วมในวิถกี ารดำ�เนินชีวติ ของชุมชน
1. พื้นภายในอาคารผู้โดยสาร : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้จัดสรรพื้นที่ให้แก่เยาวชน
ประเด็ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมที่
เพื่อส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก่ผู้โดยสารได้รับชม

การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของท่าอากาศยานเพื่อสังคม
(Environmental Asset management)

ท่ า อากาศยานแม่ ฟ ้ า หลวง เชี ย งราย
มุ่งเน้นในการด�ำเนินงานโครงการนี้ี

การเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วม

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สร้างคุณค่า
และการอนุรักษ์

วัฒนธรรม
และทักษะความ
สามารถ

1. การอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของภาคเหนือและ
การร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการส่งเสริมทักษะการแสดง
ของเยาวชน
2. การฟื้นฟูและช่วยเหลือชุมชนในการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ละการพึ่ ง พา
ทรัพยากรธรรมชาติในการด�ำรงชีวิต
3. การเชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน สร้างเครือข่าย
เพื่อการสื่อสารระหว่างกันเพื่อการป้องกัน แก้ไข
และพัฒนาให้ชุมชนและท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย เกิดการเติบโตร่วมกัน
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีคุณค่า
ในทางธรรมชาติ สร้ า งมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ท าง
ธรรมชาติที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
มีอยู่ให้เพิ่มขึ้น ผ่านกลไกการอนุรักษ์
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ผลการดำ�เนินงานเพือ่ สังคมของท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�เพื่อชุมชน

ประตูระบายน�้ำนี้จะช่วยให้ชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้าน
ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงกับ ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย
การบริหารจัดการระบบคลองส่งน�้ำร่วมกับชุมชน โดย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้สร้างประตู ลดผลกระทบจากน�้ำท่วมในฤดูน�้ำหลาก และสิ่งที่
ระบายน�้ำเชื่อมต่อระหว่างห้วยขัวแคร่กับคลองโดยรอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีเป้าหมาย ส�ำคัญที่สุดจากการด�ำเนินงานคือการฟื้นฟูแม่น�้ำ
ในการควบคุมระดับน�ำ้ เพือ่ กักเก็บน�ำ้ ในฤดูนำ�้ หลากจากห้วยขัวแคร่ และในอีกด้านหนึง่ ก็สามารถช่วยเหลือ งามที่เคยสูญเสียไปให้กลับคืนมาสู่ชุมชน ท�ำให้
ชุมชนในด้านการอุปโภคบริโภคน�้ำ ทั้งในด้านของการด�ำรงชีวิตและการท�ำเกษตรกรรมในฤดูแล้ง
ชุมชนกลับมาด�ำรงชีวิตร่วมกับแม่น�้ำงาม ตามวิถี
ชีวิตดั้งเดิมได้อีกครั้ง ช่วยเหลือคนในชุมชนจาก
การหาปลาเพื่อการบริโภคและการด�ำเนินกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างชุมชนในโอกาสต่างๆ
การเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วม
รวมทัง้ ท�ำให้นำ�้ เพือ่ การบริโภคของชุมชนมีคณ
ุ ภาพ
ที่ดีอยู่เสมอได้แก่การบ�ำบัดน�้ำเสีย ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้ตรวจสอบคุณภาพน�้ำก่อน
ผ่านเข้าพื้นที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
พบว่ า มี แ บคที เรี ย กลุ ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม ปนอยู ่ ใ นน�้ำ ซึ่ ง
การบริหารจัดการ
สร้างคุณค่า
ส่ ง ผลต่ อ การด�ำรงชี วิ ต ต่ อ ชุ ม ชนท�ำให้ เ กิ ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ์
เจ็ บ ป่ ว ยขึ้ น ได้ แต่ ด ้ ว ยลั ก ษณะทางกายภาพ
ทางธรรมชาติ ข องคลองที่ มี ค วามลึ ก ไม่ ม าก
(1.5 เมตร) ก็พบว่าระหว่างที่น�้ำที่ไหลเข้าพื้นที่
ของท่าอากาศยานและออกสู่ชุมชน ได้เกิดการ
วัฒนธรรม
บ�ำบั ด และก�ำจั ด แบคที เรี ย ที่ ป นเปื ้ อ นนั้ น ด้ ว ย
และทักษะความ
วิ ธี ท างธรรมชาติ จ ากความร้ อ นที่ ช ่ ว ยในการ
สามารถ
ฆ่าเชื้อโรค ท�ำให้คุณภาพน�้ำที่ออกสู่ชุมชนเป็นน�้ำ
ที่มีคุณภาพที่ผ่านมาตรฐาน ท�ำให้ชุมชนสามารถ
น�ำน�้ำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้

โครงการอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้และการปลูกต้นซากุระรอบท่าอากาศยาน

อยู ่ เ สมอ และโครงการปลู ก ต้ น ซากุ ร ะบริ เวณ
โดยรอบท่าอากาศยานตามแนวเส้นทางลูป่ น่ั จักรยาน
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติในบริเวณพื้นที่โดยรอบ ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง ท่ า อากาศยาน
ท่าอากาศยาน ได้แก่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้ ซึ่งต้นจามจุรีนั้นมีคุณค่าทางธรรมชาติที่ได้รับการประเมิน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย และหน่วยงานราชการของ
เป็นมูลค่าที่สูงมากและยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหรือคนในท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการถ่ายภาพในโอกาสต่างๆ จังหวัดเชียงราย ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพแห่งใหม่ให้แก่จังหวัดเชียงราย ที่จะ
สามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การเชื่อมโยง
กลุ่มนักท่องเที่ยวอื่นๆ ที่สนใจให้เข้ามาท่องเที่ยว
และการมีส่วนร่วม
ในตัวจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้
ให้แก่ร้านค้าท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายและร้านค้า
ภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อีกด้วย
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สร้างคุณค่า
และการอนุรักษ์

วัฒนธรรม
และทักษะความ
สามารถ

โครงการที่กล่าวมา นอกจากการเป็นโครงการเพื่อ
การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้ว ยังจะ
เป็นโครงการที่ช่วยให้ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย สามารถน�ำผลการด�ำเนินงานไปใช้ใน
การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการรับรองตาม
โปรแกรม Airport Carbon Accreditation ใน
ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
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การให้พน้ื ทีภ่ ายในท่าอากาศยาน แก่เยาวชนเพือ่ การแสดง
ความสามารถทางดนตรี
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้จัดสรรพื้นที่ในอาคารผู้โดยสารให้แก่โรงเรียน
ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนแสดงออกทางดนตรี
ให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการได้รับชม ซึ่งเป็นการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึง
วัฒนธรรมทางดนตรี นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย
และยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดนตรีของเยาวชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาส
ในการสร้างประสบการณ์การแสดงดนตรีอีกด้วย

การเชื่อมโยง
และการมีส่วนร่วม

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สร้างคุณค่า
และการอนุรักษ์

วัฒนธรรม
และทักษะความ
สามารถ

ปันน�้ำใจให้สังคมและชุมชน
ให้บริการด้วยใจรักที่เหนือมาตรฐาน และสำ�นึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน คือ พันธกิจของ ทอท.
ทอท.ให้ ค วามสำ� คั ญ กั บ การดู แ ลชุ ม ชน สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ควบคู่ ไ ปกั บ การดำ� เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า นโครงการและกิ จ กรรมสั ง คมต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม

สรุปการดำ�เนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในปี 2558
โครงการพัฒนาทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
ทอท.เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะการขยาย
โอกาสทางการศึกษาไปสู่เขตพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อสร้างอนาคตให้กับเยาวชนของชาติ ซึ่งผู้บริหารและ
พนักงาน ทอท.ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชมการดำ�เนินงาน และมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาให้กบั โรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน ที่ ทอท.ให้การสนับสนุนอยู่ จำ�นวน 6 โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส มุกดาหาร เชียงราย จันทบุรี
และตาก (2 โรงเรียน) โดยในปี 2558 ได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีก
1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำ�บลแม่นาจร อำ�เภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ทอท.จั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ เ ป็ น ประจำ� ทุ ก ปี เพื่ อ ให้ เ ยาวชนที่ ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง นอกจากนี้ ทอท.ยังร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมภายในพื้นที่ควบคุม
พระองค์ 904 และในปี 2558 จั ด กิ จ กรรมอี ก 1 แห่ ง ที่ พื้ น ที่ โรงเก็ บ อากาศยานฝู ง บิ น 601
กองบิน 6 กองทัพอากาศดอนเมือง

โครงการ ทอท.“จิ ต อาสาพิ ทั ก ษ์
ป่าชายเลน”
ท อ ท . ใ ห้ ค ว า ม สำ � คั ญ กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง
ปลุกจิตสำ�นึกในการทำ�ประโยชน์เพื่อสังคม และ
ส่งเสริมพนักงานให้มสี ว่ นร่วมฟืน้ ฟูรกั ษาสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 และในปี 2558 ทอท.
ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ปลู ก ต้ น แสมขาว
และต้นลำ�พู จำ�นวน 9,999 ต้น บริเวณชายฝั่งทะเล
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ตำ�บล
บางปู ใ หม่ อำ � เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ทอท.รวมทั้ง คณะอาจารย์ นักเรียน
จากโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ จำ�นวน 500 คน เข้าร่วม ซึ่งเป็นพื้นที่
จังหวัดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งอยู่
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การปลูก
ต้นแสมขาว
ต้นโกงกางและต้นลำ�พู

2556

5,000

2557

9,999

2558

9,999

• ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โครงการ “ตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการ “ตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ต่อเนื่องจาก
ปี 2557 โดยมุ่ ง หวั ง ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนโดยรอบได้ มี โ อกาสเข้ า มาทำ� งานในบริ ษั ท ชั้ น นำ � ที่
เป็นผู้ประกอบการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งปี 2558 ได้เชิญบริษัท จำ�นวน 38 บริษัท
มาเปิดรับสมัครงาน โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นผู้จัดสถานที่ บูธ และสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ต่างๆ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาสมัครงานในโครงการ
ทั้งนี้ มีประชาชนที่อาศัยอยู่และมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

• ท่าอากาศยานดอนเมือง
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำ�ปีของชาติ พ.ศ.2558
ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำ�ปีของชาติ พ.ศ.2558 เพื่อเล็งเห็นถึงความสำ�คัญ
ของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน โดยผู้บริหารและพนักงาน
ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้มอบกล้าไม้ให้กบั โรงเรียนวัดนาวง ซึ่งเป็นโรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยาน
และร่วมปลูกต้นไม้กับครูและนักเรียน

รวม 3 ปี

24,998

(ต้น)

และจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้ง ประชาชน
จากเขตพื้นที่อื่นๆ เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน
1,864 ราย และได้รับการจ้างงาน จำ�นวน 461
อั ต รา โดยบริ ษั ท ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการมี ค วาม
พึ ง พอใจโดยรวม 96.49% และประชาชน
ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวม
95.87%
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• ท่าอากาศยานเชียงใหม่
กิ จ กรรม “ท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่
ประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา”

ร่วมกับชุมชนและนักศึกษาจากสถาบันรอบสนามบินจัดกาดหมั้ว การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา
และการสาธิตหัตถกรรมล้านนาให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 3 - 6 เมษายน 2558

ท่าอากาศยานเชียงใหม่จดั กิจกรรม “ท่าอากาศยาน
เชี ย งใหม่ ประตู สู่ วั ฒ นธรรมล้ า นนา” ซึ่ ง เป็ น
กิ จ กรรมตามแผนการให้ บ ริ ก ารที่ เ หนื อ ความ
คาดหมายภายใต้วัฒนธรรมล้านนา ตอบสนอง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเป็ น “Gateway to Lanna
Heritage” หรือ “ประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา” โดย

• ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โครงการ “ส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรอบชุมชน ท่าอากาศยานหาดใหญ่”
ท่าอากาศยานหาดใหญ่จดั โครงการ “ส่งเสริมดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุรอบชุมชน ท่าอากาศยานหาดใหญ่” ให้ เ ยาวชนในพื้ น ที่ เ กิ ด ความรั ก และความ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุ ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและความ เคารพต่อผู้ใหญ่ และร่วมกันดูแลผู้สูงอายุให้มี
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างท่าอากาศยานหาดใหญ่และชุมชนโดยรอบ รวมทั้ง ยังสร้างจิตสำ�นึกและปลูกฝัง สุขภาพที่ดีและมีชีวิตอย่างมีความสุข

• ท่าอากาศยานภูเก็ต
โครงการ “พี่ ท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต
ชวนน้ อ งเรี ย นเล่ น เป็ น เด็ ก ดี ช่ ว ง
ปิดเทอม”
ท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต จั ด กิ จ กรรมช่ ว งปิ ด เทอม
ให้บุตรของพนักงานลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต
และนั ก เรี ย นโรงเรี ย นโดยรอบท่ า อากาศยาน
เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ มีทักษะ
ด้านต่างๆ เช่น ความสามัคคีการอยู่ร่วมกับคนอื่น
และใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
ณ อุทยานแห่งชาติเขาลำ�ปี - หาดท้ายเหมือง
อำ�เภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา

• ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โครงการ “ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ใส่ใจชุมชนช่วยลดขยะ”
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในบริเวณชุมชนโดยรอบ
ลดจำ�นวนการทิ้งขยะ โดยนำ�ขยะมาคัดแยกเพื่อนำ�มาสร้างประโยชน์ และส่งเสริมให้นำ�ขยะมูลฝอย
กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI เป็นดัชนีการประเมินความยั่งยืนระดับ
สากล ทอท.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการในกลุ่ม Emerging Market ประจำ�ปี
2015 ในกลุ่มอุตสาหกรรมการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (TRA: Transportation
and Transportation Infrastructure) ซึ่ง ทอท.เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวแห่งแรก
ของประเทศไทย และเป็นบริษัทที่บริหารสนามบินแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับ
การคัดเลือกในครั้งนี้

ทอท.เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่ได้รับการเปิดเผย
รายชื่อ 100 บริษัทจดทะเบียน หรือเรียกว่า
กลุม่ หลักทรัพย์ ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์
ว่ามีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
โดยส�ำรวจ และประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืน
ในสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล
(Environment Social and Governance :
ESG) จาก 567 บริษัท

THSI (Thailand Sustainability Investment) หุ้นยั่งยืน ทอท.ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่ม
หลักทรัพย์ ทีม่ กี ารด�ำเนินงานแบบยัง่ ยืนหรือหุน้ ยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)
จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ใช้ขอ้ มูลจากการตอบแบบประเมินความยัง่ ยืนเป็นข้อมูล
ในการจัดท�ำ THSI โดยจัดท�ำรายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นและดึงดูด
ความสนใจของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทอท.รับ “รางวัลดีเด่น” รางวัลรายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2558 (Sustainability Report Awards
2015)
ทอท.รั บ รางวั ล รายงานความยั่ ง ยื น ประจำ� ปี 2558 หรื อ
Sustainability Report Awards 2015 ประเภท “รางวัล
ดี เ ด่ น ” ในโครงการประกาศรางวั ล รายงานความยั่ ง ยื น ปี
2558 จากความร่วมมือของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club
และสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทที่ให้ความสนใจส่งรายงานความยั่งยืน
เข้าร่วมประกวด จำ�นวนทั้งสิ้น 106 บริษัท และมีบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนรางวัลยอดเยี่ยม 1 บริษัท รางวัลดีเยี่ยม 3 บริษัท
และรางวัลดีเด่น 19 บริษัท ซึ่ง ทอท.ได้เป็น 1 ใน 19 บริษัทที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีรางวัล Recognition อีก 9 บริษัท
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองได้รบั ใบรับรองระบบมาตรฐานการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (ISO 22301:2012/มอก. 22301-2556)
จากหน่วยงานรับรอง (Certify Body : CB) ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความพร้อมของท่าอากาศยานในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาวะฉุกเฉิน
และ/หรือภาวะไม่ปกติ เพื่อให้อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศของประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 โดยมี
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำ�นวยการใหญ่ ทอท.เป็นผู้มอบใบรับรอง ณ ห้อง Suvarnabhumi Grand Ballroom ชั้น G โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

ส�ำนั ก งานใหญ่ ทอท.ได้ รั บ มอบเกี ย รติ บั ต ร
สถานประกอบกิจการดีเด่นจากสมาคมส่งเสริม
ความปลอดภั ย และอนามั ย ในการท�ำงาน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ทอท.ได้รับมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ จากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ไ ด้ รั บ มอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ โครงการสถานประกอบการปลอดภั ย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 28 กันยายน 2558
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 4 อาคารส�ำนักงานเทศบาล ต�ำบลส�ำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ

สำ�นักงานใหญ่ ทอท.ได้รับมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ Thailand’s Top Corporate
Brands Value หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ประจำ�ปี พ.ศ.2558 จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานระดับประเทศ ประจ�ำปี 2558
ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน โดยส�ำนักงานใหญ่ ได้รับ
รางวัลฯ เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ส่วนท่าอากาศยาน
ภูเก็ต ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน และ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายได้รับรางวัล
เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ซึ่งมีการรับรางวัลในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงานแห่งชาติ
ครั้ ง ที่ 29 ณ ศู น ย์ แ สดงนิ ท รรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2558

วันที่ 10 กันยายน 2558 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายได้รับประกาศเกียรติคุณ
ระดับต้น ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident
ประจ�ำปี 2558 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงานส่วนภูมิภาค จังหวัดล�ำพูน

วันที่ 16 กันยายน 2558 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
เชียงราย อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ไ ด้ รั บ รางวั ล
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ระดับจังหวัด ปี 2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2558 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อ�ำเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
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ทอท.เข้าร่วมสัมมนา ACI Asia Pacific Small
and Emerging Airport Seminar 2014
โครงการ Airport Carbon Accreditation
Level 1 Mapping ณ บาหลี สาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2557

ทอท.ได้รับคะแนนผลประเมินการก�ำกับดูแล
กิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย (CGR) ใน
ภาพรวมเท่ากับ 87 คะแนน หรืออยู่ในระดับ
“ดีมาก” จากผลประเมินโครงการส�ำรวจการ
ก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี
2557 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors :
IOD)

ทอท.ได้รบั คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558 (ประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ของ ทอท.) 98.50 คะแนน หรืออยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”
โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กับสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ และรักษาประสิทธิภาพ
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง
และท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต รั บ รางวั ล
สถานที่ ดี เ ด่ น ที่ เ อื้ อ ต่ อ คนพิ ก าร
วันคนพิการสากล ประจ�ำปี 2557

นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน กรรมการและรักษาการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ รับใบรับรองระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
OHSAS 18001:2007 และมาตรฐานอุตสาหกรรม
(มอก.) 18001-2554 ณ ส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2558
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ผลการด�ำเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปของท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

ที่ตั้ง

เลขที่ 999 หมู่ 1
ตำ�บลหนองปรือ
อำ�เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
10540

พื้นที่

35.2 ตารางกิโลเมตร 6.32 ตารางกิโลเมตร 2.57 ตารางกิโลเมตร 4.75 ตารางกิโลเมตร 2.21 ตารางกิโลเมตร 5.24 ตารางกิโลเมตร

ศักยภาพ

ทางวิ่ง

ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง
เลขที่ 222
ถนนวิภาวดี
แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง
กรุงเทพ 10210

ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่
เลขที่ 60 หมู่ 3
ถนนมหิดล
ตำ�บลสุเทพ
อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
50200

ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่
เลขที่ 99 หมู่ 3
ตำ�บลคลองหลา
อำ�เภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
90115

ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต

ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย

เลขที่ 222 หมู่ 6
ตำ�บลไม้ขาว
อำ�เภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
83110

เลขที่ 404 หมู่ 10
ตำ�บลบ้านดู่
อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
57100

สามารถรองรับ
เทีย่ วบินได้
76 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมง
รองรับผูโ้ ดยสารได้
45 ล้านคนต่อปี
รองรับปริมาณสินค้า
ได้ 3 ล้านตันต่อปี

สามารถรองรับ
เทีย่ วบินได้
40 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมง
รองรับผูโ้ ดยสารได้
40 ล้านคนต่อปี
รองรับปริมาณสินค้า
ได้ 40,810 ตันต่อปี

สามารถรองรับ
เทีย่ วบินได้
24 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมง
รองรับผูโ้ ดยสารได้
8 ล้านคนต่อปี
รองรับปริมาณสินค้า
ได้ 35,000 ตันต่อปี

สามารถรองรับ
เทีย่ วบินได้
12 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมง
รองรับผูโ้ ดยสารได้
2.5 ล้านคนต่อปี
รองรับปริมาณสินค้า
ได้ 13,800 ตันต่อปี

สามารถรองรับ
เทีย่ วบินได้
20 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมง
รองรับผูโ้ ดยสารได้
6.5 ล้านคนต่อปี
รองรับปริมาณสินค้า
ได้ 36,500 ตันต่อปี

สามารถรองรับ
เทีย่ วบินได้
12 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมง
รองรับผูโ้ ดยสารได้
3 ล้านคนต่อปี
รองรับปริมาณสินค้า
ได้ 5,000 ตันต่อปี

2 เส้น 01L-19R
ยาว 3,700 เมตร
กว้าง 60 เมตร
และ 01R-19L
ยาว 4,000 เมตร
กว้าง 60 เมตร

2 เส้น 21R/03L
ยาว 3,700 เมตร
กว้าง 60 เมตร
และ 21L/03R
ยาว 3,500 เมตร
กว้าง 45 เมตร

1 เส้น 18/36
ยาว 3,400 เมตร
กว้าง 45 เมตร

1 เส้น 08/26
ยาว 3,050 เมตร
กว้าง 45 เมตร

1 เส้น 09/27
ยาว 3,000 เมตร
กว้าง 45 เมตร

1 เส้น 03/21
ยาว 3,000 เมตร
กว้าง 45 เมตร

ลานจอดอากาศยาน 887,833 ตารางเมตร 860,000 ตารางเมตร 85,996 ตารางเมตร 56,461 ตารางเมตร 110,550 ตารางเมตร 46,336 ตารางเมตร
หลุมจอด

120 หลุมจอด
เป็นแบบสะพาน
เทียบเครือ่ งบิน
51 หลุมจอด
และหลุมจอด
ระยะไกล
69 หลุมจอด

101 หลุมจอด
เป็นแบบสะพาน
เทียบเครือ่ งบิน
27 หลุมจอด
และหลุมจอด
ระยะไกล
64 หลุมจอด
หลุมจอด
เฮลิคอปเตอร์หรือ
เครือ่ งบินขนาดเล็ก
10 หลุมจอด

20 หลุมจอด
เป็นแบบสะพาน
เทียบเครือ่ งบิน
6 หลุมจอด
และหลุมจอด
ระยะไกล
14 หลุมจอด

7 หลุมจอด
เป็นแบบสะพาน
เทียบเครือ่ งบิน
3 หลุมจอด
และหลุมจอด
ระยะไกล
4 หลุมจอด

23 หลุมจอด
เป็นแบบสะพาน
เทียบเครือ่ งบิน
7 หลุมจอด
และหลุมจอด
ระยะไกล
8 หลุมจอด
หลุมจอด
เฮลิคอปเตอร์หรือ
เครือ่ งบินขนาดเล็ก
8 หลุมจอด

5 หลุมจอด
เป็นแบบสะพาน
เทียบเครือ่ งบิน
2 หลุมจอด
และหลุมจอด
ระยะไกล
3 หลุมจอด
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ท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

แบบ Airbus
หลุมจอด
สำ�หรับอากาศยาน A380 18 หลุมจอด
เป็นแบบมีสะพาน
ขนาดใหญ่
เทียบเครื่องบิน
5 หลุมจอด
และหลุมจอด
ระยะไกล
13 หลุมจอด

ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง

ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่

ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่

ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต

ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย

-

-

-

-

-

อาคารผู้โดยสาร

1 อาคาร
(อาคารเดียว
ขนาดใหญ่ให้บริการ
ผู้โดยสาร
ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ)
และอาคารเทียบ
เครื่องบิน 7 อาคาร
พื้นที่ประมาณ
563,000 ตารางเมตร

สายการบินที่มา
ใช้บริการประจำ�

109 สายการบิน

15 สายการบิน

26 สายการบิน

7 สายการบิน

41 สายการบิน

5 สายการบิน

ระยะเวลาต่อเครื่อง

75 นาที

-

-

-

-

-

เปิดให้บริการ

24 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

06.00 - 24.00 น.

06.00 - 24.00 น.

24 ชั่วโมง

06.00 - 22.00 น.

การติดต่อ

Contact center
1722
โทรสาร
0 2132 1889

โทรศัพท์
0 5392 2100
โทรสาร
0 5327 7284

โทรศัพท์
0 7422 7131 - 3
โทรสาร
0 7422 7050

โทรศัพท์
0 7632 7230 - 6
โทรสาร
0 7632 7478

เว็บไซต์

3 อาคาร
1 อาคาร
1 อาคาร
2 อาคาร
3 อาคาร
พื้นที่ประมาณ
พืน้ ที่ประมาณ
พืน้ ที่ประมาณ
พืน้ ที่ประมาณ
พืน้ ที่ประมาณ
237,885.50 ตารางเมตร 31,301 ตารางเมตร 14,940 ตารางเมตร 37,760 ตารางเมตร 22,960 ตารางเมตร
(ปัจจุบนั เปิดใช้อาคาร
ผู้โดยสาร อาคาร 1
เพียงอาคารเดียว
และคาดว่าจะเปิดใช้
อาคารผู้โดยสาร
อาคาร 2
ในปลายปี 2558)

โทรศัพท์
0 2535 1192
โทรสาร
0 2535 1065

www.airportthai.co.th

โทรศัพท์
0 5379 8170
โทรสาร
0 5379 8070
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ตารางแสดงมาตรฐานความปลอดภัย
1. กฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัย
1.
			
		
2.
			
		
3.
		
4.
			

พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 หมวด 1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
มาตรา 13
ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต�ำ่ ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ.2554
กฎหมายด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท�ำงาน ซึ่ ง ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

2. กฎหมายหรือมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
1. Convention on International Civil Aviation Organization (ICAO)
ความปลอดภัยและการรักษาความ		 - ANNEX 9 : Facilitation 13 14 16 17 18
ปลอดภัยของระบบการขนส่งทางอากาศ		 - ANNEX 13 : Aircraft Accident and Incident Investigation
		 - ANNEX 14 : Aerodromes
		 - ANNEX 16 : Environmental Protection
		 - ANNEX 17 : Security: Safeguarding International Civil Aviation Acts of
				 Unlawful Interference
		 - ANNEX 18 : The Safe Transport of Dangerous Goods by air
		
2. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
		
3. พระราชกฤษฎีกา ก�ำหนดอ�ำนาจสิทธิประโยชน์ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
			 พ.ศ. 2545
		
4. พระราชบัญญัติว่าความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2521
		
5. ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
3. กฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
		
		

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
3. ANNEX 16 : Environmental Protection

4. ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน
1.
การรับรองหรือข้อก�ำหนดด้านการ		
จดทะเบียน มาตรฐานอุตสาหกรรม
2.
ที่เกี่ยวข้อง
3.
		
4.
5. กฎระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน
		
		

พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดอ�ำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
2. ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2550
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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เศรษฐกิจ
ปริมาณการจราจรทางอากาศ
ปริมาณการจราจรทางอากาศปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
ประเภทเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยาน จ�ำนวน
เทีย่ วบิน

ภายในประเทศ

จ�ำนวนผู้โดยสาร (คน)

(เทีย่ วบิน) ขาเข้า

ขาออก

ผ่าน

รวม

ปริมาณการ จ�ำนวน
จ�ำนวนผู้โดยสาร (คน)
ขนส่ง เทีย่ วบิน
สินค้า
และพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ์
เข้าออก
(ตัน) (เทีย่ วบิน) ขาเข้า
ขาออก
ผ่าน

ปริมาณการ จ�ำนวน
จ�ำนวนผู้โดยสาร (คน)
ขนส่ง เทีย่ วบิน
สินค้า
และพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ์
เข้าออก
(ตัน) (เทีย่ วบิน) ขาเข้า
ขาออก
ผ่าน

ปริมาณการ
ขนส่ง
สินค้า
และพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ์
เข้าออก
(ตัน)

ท่าอากาศยาน 243,450 21,497,826 21,497,374 952,119 1,199,774 67,420 4,243,576 4,183,503
สุวรรณภูมิ

9,819

40,546 310,870 25,741,402 25,680,877 961,938 1,240,320

ท่าอากาศยาน 60,874 4,221,326 4,193,313
ดอนเมือง

4,336

21,121 214,809 14,290,758 14,218,451

80,103

40,787

F
F
O

T
O
A
75,767 19,666 153,935 10,069,432 10,025,138

E
Y
T
K
I
TAOR INABIL
F STA

ท่าอากาศยาน 15,318
เชียงใหม่

911,797

879,172

1,391

1,645 47,308 3,084,944 3,192,060

554

17,533 62,626 3,996,741 4,071,232

1,945

19,178

ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่

115,964

114,167

784

- 22,420 1,663,049 1,674,129

-

11,817 24,258 1,779,013 1,788,296

784

11,817

ท่าอากาศยาน 43,316 3,421,149 3,417,000
ภูเก็ต

10,308

22,864 38,684 2,830,860 2,856,855

1,870

14,620 82,000 6,252,009 6,273,855

12,178

37,484

503

4,624

ท่าอากาศยาน
แม่ฟา้ หลวง
เชียงราย

1,838

525

14,224

13,086

293

- 12,274

SU

815,878

796,641

210

รวมทัง้ หมด 365,321 30,182,286 30,114,112 1,040,662 1,243,949 342,041 22,707,739 22,728,326

16,789

4,624 12,799

830,102

809,727

110,261 707,362 52,890,025 52,842,438 1,057,451 1,354,210

F
F
-O

AOT

E
Y
T
K
I
TAOR INABIL
F STA
SU
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จ�ำนวนเที่ยวบินแยกตามประเภทการบินและช่วงเวลา ปีงบประมาณ 2558
จ�ำนวนเที่ยวบินแยกตามประเภทการบินและช่วงเวลาของ ทอท.
								
ระหว่างประเทศ						
ประเภทเที่ยวบิน
ช่วงเวลา
ช่วงเวลา
รวม
ช่วงเวลา
		
06.00 - 17.59 น. 18.00 - 05.59 น.		
06.00 - 17.59 น.
ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

ภายในประเทศ
ช่วงเวลา
รวม
18.00 - 05.59 น.		
ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

โดยสารพาณิชย์ 96,591 97,815 79,270 77,934 175,861 175,749 111,865 131,168 58,146 38,970 170,011 170,138
สินค้าพาณิชย์

2,321

2,736

2,216

1,800

4,537

4,536

-

-

-

-

-

-

ทั่วไป

1,327

1,730

1,018

563

2,345

2,293

750

848

197

97

947

945

รวมทั้งหมด

100,239 102,281 82,504 80,297 182,743 182,578 112,615 132,016 58,343 39,067 170,958 171,083

ภาครัฐ (State and Military) 35,338 											
หมายเหตุ ส�ำหรั บ ภาครั ฐ ไม่ ส ามารถแยกตามช่ ว งเวลาได้ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นระบบข้ อ มู ล การบิ น ของ ทอท.ซึ่ ง ทอท.ได้ รั บ ข้ อ มู ล จาก บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)

จ�ำนวนเที่ยวบินแยกตามประเภทการบินและช่วงเวลาของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
								
ระหว่างประเทศ						
ประเภทเที่ยวบิน
ช่วงเวลา
ช่วงเวลา
รวม
ช่วงเวลา
		
06.00 - 17.59 น. 18.00 - 05.59 น.		
06.00 - 17.59 น.
ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

ภายในประเทศ
ช่วงเวลา
รวม
18.00 - 05.59 น.		
ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

โดยสารพาณิชย์ 65,362 61,634 51,694 55,403 117,056 117,037 20,900 26,071 12,755
สินค้าพาณิชย์
ทั่วไป

7,626 33,655 33,697

2,306

2,716

2,210

1,800

4,516

4,516

-

-

-

-

-

-

70

87

102

66

172

153

22

20

12

14

34

34

รวมทั้งหมด

67,738 64,437 54,006 57,269 121,744 121,706 20,922 26,091 12,767 7,640 33,689 33,731
ภาครัฐ (State and Military) 3,700 											
หมายเหตุ ส�ำหรั บ ภาครั ฐ ไม่ ส ามารถแยกตามช่ ว งเวลาได้ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นระบบข้ อ มู ล การบิ น ของ ทอท.ซึ่ ง ทอท.ได้ รั บ ข้ อ มู ล จาก บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)

จ�ำนวนเที่ยวบินแยกตามประเภทการบินและช่วงเวลาของท่าอากาศยานดอนเมือง
								
ระหว่างประเทศ						
ประเภทเที่ยวบิน
ช่วงเวลา
ช่วงเวลา
รวม
ช่วงเวลา
		
06.00 - 17.59 น. 18.00 - 05.59 น.		
06.00 - 17.59 น.
ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

โดยสารพาณิชย์ 15,186 21,208 13,650
สินค้าพาณิชย์
ทั่วไป
รวมทั้งหมด

ภายในประเทศ
ช่วงเวลา
รวม
18.00 - 05.59 น.		
ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

7,629 28,836 28,837 48,257 60,943 28,057 15,364 76,314 76,307

15

20

6

-

21

20

-

-

-

-

-

-

798

1,192

803

367

1,601

1,559

503

614

152

45

655

659

15,999 22,420 14,459

7,996 30,458 30,416 48,760 61,557 28,209 15,409 76,969 76,966

ภาครัฐ (State and Military) 20,062 											
หมายเหตุ ส�ำหรั บ ภาครั ฐ ไม่ ส ามารถแยกตามช่ ว งเวลาได้ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นระบบข้ อ มู ล การบิ น ของ ทอท.ซึ่ ง ทอท.ได้ รั บ ข้ อ มู ล จาก บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)
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จ�ำนวนเที่ยวบินแยกตามประเภทการบินและช่วงเวลาของท่าอากาศยานเชียงใหม่
								
ระหว่างประเทศ						
ประเภทเที่ยวบิน
ช่วงเวลา
ช่วงเวลา
รวม
ช่วงเวลา
		
06.00 - 17.59 น. 18.00 - 05.59 น.		
06.00 - 17.59 น.
ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

โดยสารพาณิชย์
สินค้าพาณิชย์
ทั่วไป
รวมทั้งหมด

ภายในประเทศ
ช่วงเวลา
รวม
18.00 - 05.59 น.		
ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

4,751

4,498

2,783

3,096

7,534

7,594 16,788 17,782

6,836

5,780 23,624 23,562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

69

33

26

95

95

52

50

9

11

61

61

4,813

4,567

2,816

3,122

7,629

7,689 16,840 17,832

6,845

5,791 23,685 23,623

ภาครัฐ (State and Military) 3,705 											
หมายเหตุ ส�ำหรั บ ภาครั ฐ ไม่ ส ามารถแยกตามช่ ว งเวลาได้ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นระบบข้ อ มู ล การบิ น ของ ทอท.ซึ่ ง ทอท.ได้ รั บ ข้ อ มู ล จาก บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)

จ�ำนวนเที่ยวบินแยกตามประเภทการบินและช่วงเวลาของท่าอากาศยานหาดใหญ่
								
ระหว่างประเทศ						
ประเภทเที่ยวบิน
ช่วงเวลา
ช่วงเวลา
รวม
ช่วงเวลา
		
06.00 - 17.59 น. 18.00 - 05.59 น.		
06.00 - 17.59 น.
ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

โดยสารพาณิชย์
สินค้าพาณิชย์
ทั่วไป
รวมทั้งหมด

ภายในประเทศ
ช่วงเวลา
รวม
18.00 - 05.59 น.		
ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

878

874

2

6

880

880

8,608

8,502

2,539

2,647 11,147 11,149

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

34

3

4

40

38

56

60

6

2

62

62

915

908

5

10

920

918

8,664

8,562

2,545

2,649 11,209 11,211

ภาครัฐ (State and Military) 5,852 											
หมายเหตุ ส�ำหรั บ ภาครั ฐ ไม่ ส ามารถแยกตามช่ ว งเวลาได้ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นระบบข้ อ มู ล การบิ น ของ ทอท.ซึ่ ง ทอท.ได้ รั บ ข้ อ มู ล จาก บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)

จ�ำนวนเที่ยวบินแยกตามประเภทการบินและช่วงเวลาของท่าอากาศยานภูเก็ต
								
ระหว่างประเทศ						
ประเภทเที่ยวบิน
ช่วงเวลา
ช่วงเวลา
รวม
ช่วงเวลา
		
06.00 - 17.59 น. 18.00 - 05.59 น.		
06.00 - 17.59 น.
ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

โดยสารพาณิชย์ 10,219
สินค้าพาณิชย์
ทั่วไป
รวมทั้งหมด

ภายในประเทศ
ช่วงเวลา
รวม
18.00 - 05.59 น.		
ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

9,403 11,137 11,799 21,356 21,202 12,956 13,619

6,255

5,744 19,211 19,363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

307

286

68

97

375

383

46

34

11

19

57

53

9,689 11,205 11,896 21,731 21,585 13,002 13,653

6,266

10,526

5,763 19,268 19,416

ภาครัฐ (State and Military) 1,436 											
หมายเหตุ ส�ำหรั บ ภาครั ฐ ไม่ ส ามารถแยกตามช่ ว งเวลาได้ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นระบบข้ อ มู ล การบิ น ของ ทอท.ซึ่ ง ทอท.ได้ รั บ ข้ อ มู ล จาก บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)
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จ�ำนวนเที่ยวบินแยกตามประเภทการบินและช่วงเวลาของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
								
ระหว่างประเทศ						
ประเภทเที่ยวบิน
ช่วงเวลา
ช่วงเวลา
รวม
ช่วงเวลา
		
06.00 - 17.59 น. 18.00 - 05.59 น.		
06.00 - 17.59 น.
ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

โดยสารพาณิชย์
สินค้าพาณิชย์
ทั่วไป
รวมทั้งหมด

ภายในประเทศ
ช่วงเวลา
รวม
18.00 - 05.59 น.		
ขาเข้า ขาออก ขาเข้า ขาออก

195

198

4

1

199

199

4,356

4,251

1,704

1,809

6,060

6,060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

62

9

3

62

65

71

70

7

6

78

76

248

260

13

4

261

264

4,427

4,321

1,711

1,815

6,138

6,136

ภาครัฐ (State and Military) 583 											
หมายเหตุ ส�ำหรั บ ภาครั ฐ ไม่ ส ามารถแยกตามช่ ว งเวลาได้ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นระบบข้ อ มู ล การบิ น ของ ทอท.ซึ่ ง ทอท.ได้ รั บ ข้ อ มู ล จาก บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)

ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558

หน่วย : ตัน
ท่าอากาศยาน		
เข้า 			
ออก 			
รวม		
		
เที่ยวบิน เที่ยวบิน
รวม
เที่ยวบิน
เที่ยวบิน
รวม
เที่ยวบิน เที่ยวบิน
รวม
		
สินค้า พร้อมผูโ้ ดยสาร		
สินค้า พร้อมผูโ้ ดยสาร		
สินค้า พร้อมผูโ้ ดยสาร
สุวรรณภูมิ
115,631
ดอนเมือง
เชียงใหม่
หาดใหญ่
ภูเก็ต
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
รวมทั้งหมด
115,631

416,700 532,331 132,750
5,813
5,813
5,020
5,020
7,641
7,641
15,955 15,955
1,251
1,251
452,380 568,011 132,750

575,239 707,989 248,381
34,974 34,974
14,158 14,158
4,176
4,176
21,529 21,529
3,373
3,373
653,449 786,199 248,381

991,939 1,240,320
40,787 40,787
19,178 19,178
11,817 11,817
37,484 37,484
4,624
4,624
1,105,829 1,354,210
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สังคม
พนักงาน
จ�ำนวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานที่พ้นสภาพ จ�ำแนกตามพื้นที่

22

76

3
28
10

103

พนักงาน
ที่เขาใหม

28
22

532

123

158

41

128
44

8

74

ลูกจาง
ที่เขาใหม

11
10

20

พนักงาน
ที่พนสภาพ

385

22
162

24
15

120

สำนักงานใหญ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทาอากาศยานดอนเมือง
ทาอากาศยานเช�ยงใหม
ทาอากาศยานหาดใหญ
ทาอากาศยานภูเก็ต
ทาอากาศยานแมฟาหลวง เช�ยงราย

23
88
ลูกจาง
ที่พนสภาพ

238
66

พนักงาน

ลูกจางชั�วคราว

532

385

4.16 : 1

7.4 : 1

ลูกจางชั่วคราวเขาใหม :
ลูกจางชั่วคราวพนสภาพ

พนักงานเขาใหม :
พนักงานพนสภาพ
จำนวนพนักงานเขาใหม
จำนวนพนักงานพนสภาพ

128
329

203

จำนวนลูกจางชั�วคราวเขาใหม
จำนวนลูกจางชั�วคราวพนสภาพ

238
175

210

385
126

15

120

238
66

จ�ำนวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานที่พ้นสภาพ จ�ำแนกตามเพศ

พนักงาน

ลูกจางชั�วคราว

532

385

4.16 : 1

7.4 : 1

ลูกจางชั่วคราวเขาใหม :
ลูกจางชั่วคราวพนสภาพ

พนักงานเขาใหม :
พนักงานพนสภาพ
จำนวนพนักงานเขาใหม
จำนวนพนักงานพนสภาพ
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จำนวนลูกจางชั�วคราวเขาใหม
จำนวนลูกจางชั�วคราวพนสภาพ

238

329

203

175

210

84

44

186

52

จ�ำนวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานที่พ้นสภาพ จ�ำแนกตามช่วงอายุ
พนักงานที่เขาใหม

ลูกจางที่เขาใหม

1

214
317

63

รวม 532
มากกวา 50 ป
30 - 50 ป
ต่ำกวา 30 ป

322

พนักงานที่พนสภาพ

ลูกจางที่พนสภาพ

97

112

23
8

รวม 128
มากกวา 50 ป
30 - 50 ป
ต่ำกวา 30 ป

126

รวม 385
30 - 50 ป
ต่ำกวา 30 ป

รวม 238
30 - 50 ป
ต่ำกวา 30 ป
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ตารางจ�ำนวนพนักงานจ�ำแนกตามประเภทการจ้าง
ปี

เพศ

ผู้บริหารสัญญาจ้าง

พนักงาน

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

2555

ชาย

1

2,683

498

3,182

		

หญิง

-

1,565

105

1,670

		

รวม

1

4,248

603

4,852

ชาย

-

2,832

586

3,418

		

หญิง

-

1,656

229

1,885

		

รวม

-

4,488

815

5,303

ชาย

1

2,918

675

3,594

		

หญิง

-

1,755

338

2,093

		

รวม

-

4,673

1,013

5,686

ชาย

1

3,082

605

3,688

		

หญิง

-

1,887

469

2,356

		

รวม

-

4,969

1,074

6,043

2256

2557

2558

ตารางแสดงองค์ประกอบของฝ่ายบริหารและสัดส่วนพนักงาน จ�ำแนกตามประเภทพนักงาน โดยแยกเพศ ช่วงอายุ กลุ่มคนส่วนน้อย
และเกณฑ์ความหลากหลายอื่นๆ
เกณฑ์องค์ประกอบ
คณะกรรมการ
			

พนักงานระดับบริหาร
(ตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป)

พนักงานระดับบริหาร
(ตั้งแต่ระดับ 7-8)

พนักงานระดับปฏิบัติการ
(ตั้งแต่ระดับ 6 ลงมา)

ชาย

13

93

517

3,085

หญิง

2

52

502

1,800

ต�่ำกว่า 30 ปี

-

-

-

1,476

อยู่ในช่วง 30 - 50 ปี

2

20

554

3,066

มากกว่า 50 ปี

13

125

465

343
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ตารางแสดงการกลับเข้าท�ำงานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร หลังการใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร จ�ำแนกตามเพศ
ล�ำดับ

กรณีของการลา

เพศชาย

เพศหญิง

3,685

2,344

1

จ�ำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร

2

จ�ำนวนพนักงานตามเพศที่ใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร

-

5

3

จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจ เพื่อเลี้ยงดูบุตร

-

5

4
		

จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจ เพื่อเลี้ยงดูบุตรและยังท�ำงานต่อ
หลังจากนั้นไปอีก 1 ปี

-

5

5
		

อัตรากลับมาท�ำงานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากระยะการลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตรสิ้นสุดลงแล้ว

-

100%

ตารางแสดงจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมจ�ำแนกตามระดับและเพศของพนักงาน
ล�ำดับ

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

1

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (พนักงานทั้งหมดของ ทอท.) (ชม./คน/ปี)

13.87

17.82

27.43

39.02

39.12

2
		
		

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ�ำแนกตามเพศ (ชม./คน/ปี)
- เพศชาย
- เพศหญิง

15.45
11.16

19.10
15.29

31.32
20.47

37.58
24.56

45.09
29.42

3
		
		

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ�ำแนกตามระดับพนักงาน (ชม./คน/ปี)
- พนักงานระดับบริหาร (ตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป)
- พนักงานระดับปฏิบัติการ (ไม่เกินระดับ 8)

8
14

10
18

15
28

18
34

22.58
39.51

4
		
		
		

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ�ำแนกตามช่วงอายุ (ชม./คน/ปี)
- ไม่เกิน 29 ปี
- อายุ 30 - 44 ปี
- อายุ 45 - 60 ปี

-

16.27
19.46
14.47

23.13
31.22
25.09

27.76
37.46
30.11

32.12
44.13
36.06
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สิ่งแวดล้อม
การจัดการของเสีย
ปริมาณขยะแต่ละประเภทของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2555

2556

2557

2558

2555

ขยะรวมทั�วไป

2556

2557

2558

2555

2556

ขยะอันตราย

2557

2558

ขยะติดเช�้อ
หน่วย : กิโลกรัม

ตารางแสดงปริมาณสิ่งปฏิกูล
จ�ำแนกตามท่าอากาศยาน

222,090
2555

726,240
2555

265,038.5

287,986.5

525,690

2556

2557

2558

946,053

1,347,501

2,182,445

2556

2557

2558

ทาอากาศยานเช�ยงใหม

ทาอากาศยานภูเก็ต

721,880

2,096,850

2,497,325

3,132,360

2555

2556

2557

2558

730,000

750,000

780,000

2556

2557

2558

54,339

63,252

33,464

2556

2557

2558

730,000
2555

50,339
2555

ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานหาดใหญ

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เช�ยงราย

หน่วย : กิโลกรัม
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การใช้น�้ำและปริมาณน�้ำเสียที่เข้าสู่การบ�ำบัด
จ�ำแนกตามท่าอากาศยาน
น้ำประปา

น้ำบาดาล

ปร�มาณน้ำที่ใช

49,369
น้ำผิวดิน

สำนักงานใหญ

ปร�มาณน้ำที่ใช

ปร�มาณน้ำที่เขาสูการบำบัด

2,588,292

1,182,335
ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

139,938

ทาอากาศยาน
หาดใหญ

ปร�มาณน้ำที่ใช

305,478.18

ทาอากาศยาน
ภูเก็ต

ปร�มาณน้ำที่เขาสูการบำบัด

213,834.73

1,164,647
261,500
54,116

199,991

ปร�มาณน้ำที่เขาสูการบำบัด

ปร�มาณน้ำที่เขาสูการบำบัด
ปร�มาณน้ำที่ใช

ปร�มาณน้ำที่ใช

ทาอากาศยาน
เช�ยงใหม

-

ปร�มาณน้ำที่ใช

6,157,979

ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

ปร�มาณน้ำที่เขาสูการบำบัด

ปร�มาณน้ำที่เขาสูการบำบัด

146,000
ปร�มาณน้ำที่ใช

ทาอากาศยาน
แมฟาหลวง
เช�ยงราย

21,444

ปร�มาณน้ำที่เขาสูการบำบัด

19,300

คุณภาพน�้ำ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่ง ท่าอากาศยานภูเก็ต ปีงบประมาณ 2558
				
จุดเก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์
หน่วย
สถานีชายฝั่งทะเลบริเวณ
สถานีชายฝั่งทะเลบริเวณ
มาตรฐาน
		
ปลายท่อระบายน�้ำทิ้งทางวิ่งด้าน 09
ปลายท่อระบายทิ้งด้านทิศใต้
ไม่เกินกว่า1/
			
ม.ค.58
ก.ค.58
ม.ค.58
ก.ค.58		
1. pH
7.92
7.37
8.02
7.35
7.0-8.5
2. ความเค็ม
PPT
28.9
31.3
31.2
30.4
27.1-33.1
3. ความโปร่งใส
Meter
4.2
3.0
3.0
3.0
≥2.25
4. ความขุ่น
NTU
<0.5
2.1
<0.5
2.1
5. SS
mg/L
<5
<5
<5
<5
≤9
6. TDS		
32,900
34,472
33,080
33,814
7. Oil & Grease
mg/L
<4
<4
<4
<4
8. DO
mg/L
4.60
6.40
4.96
6.60
≥6
9. Total Organic
Carbon
mg/L
1.7
3.1
1.7
4.9
10.ไนเตรท-ไนโตรเจน
Mg-N/L
2.63
0.14
2.28
0.31
≤20
11. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส Mg-P/L
0.78
0.31
0.65
0.296
≤15
12. Total Coliform
Bacteria
MPN/100 ml
23
<1.8
33
<1.8
≤1,000
13. Fecal Coliform
Bacteria
CFU/100 ml
<1.1
<1.1
<1.1
<1.1
≤70
หมายเหตุ: - 1/ มาตรฐานคุณภาพน�้ำทะเลประเภทที่ 2 คุณภาพน�้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
				 ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่องก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพน�้ำทะเล ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549
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ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้งจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2558
ดัชนี

หน่วย

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำทิ้งหลังผ่านระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย (Effluent)			

มาตรฐาน มาตรฐาน

			 ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 น�้ำทิ้ง 1/ น�้ำทิ้ง 2/
																	

เกณฑ์
คุณภาพ
น�้ำทิ้ง 3/

ความเป็นกรด
และด่าง (pH)

°C

6.9

6.4

6.8

7.4

7.1

7.2

6.9

6.9

7.3

6.89

7.13

7.42

บีโอดี (BOD)

-

21.1

11.9

13.4

11.7

4.7

17.1

4.8

11.1

3.2

2.0

2.0

5.0

≤20

≤20

≤10

มก./ล. 42.8

25.2

29.4

<25.0 <25.0 <25.0 <25.0 <25.0 <25.0 <25.0

31

31

≤120

-

-

สารที่ละลาย
ได้ทั้งหมด (TDS) มก./ล. 368

477

414

506

482

450

438

418

422

576

536

440

≤3,000

683 4/

-

สารแขวนลอย
(SS)
มก./ล. 16.3

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

3.7

9.6

<2.5

≤50

≤30

≤30

โครเมียม (Cr) มก./ล. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <LOQ <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

-

-

-

ทองแดง (Cu) มก./ล. <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 < LOQ < LOQ <0.006 < LOQ < LOQ

≤2.0

-

-

แคดเมียม (Cd) มก./ล. <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 ≤0.03

-

-

-

-

-

-

ซีโอดี (COD)

5.5-9.0 5.0-9.0

ตะกั่ว (Pb)

มก./ล. <0.031 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031

≤0.2

ปรอท (Hg)

มก./ล. 0.0011 <0.0005 0.0011 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005<0.0005 <0.0005<0.0005<0.0005 ≤0.005

6.0-9.0

แมงกานีส (Mn) มก./ล. 0.076 0.060 0.057 0.059 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ

≤5.0

-

-

ไนโตรเจนในรูป
ที เค เอ็น (TKN) มก./ล. 17.2

10.9

11.6

7.3

11.2

9.1

10.2

5.5

6.1

4.37

6.50

5.77

≤100

≤35

-

มก./ล. 80.2

103

90.6

107

110

99.8

95.9

95.0

93.9

93.9

93.9

93.9

-

-

-

คลอรีนอิสระ
(Free Chlorine) มก./ล. <0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

< 0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

≤1.0

-

-

น�้ำมันและไขมัน
(Oil and Grease) มก./ล.

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

≤5.0

≤20

-

คลอไรด์
(Chloride)

หมายเหตุ: 		
		
		
		

<1

<LOQ หมายถึ ง < LEVEL OF QUANTITATION (โครเมี ย ม ≥0.010 และ <0.100 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร, แมงกานี ส ≥0.005 และ <0.050
มิลลิกรัมต่อลิตร)
1/
มาตรฐานคุ ณ ภาพน�้ ำ ทิ้ ง ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่ อ งก�ำหนดคุ ณ ลั ก ษณะของน�้ ำ ทิ้ ง ที่ ร ะบายออก
จากโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 52 ง ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2539
2/
มาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้ง จากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548)
3/
เกณฑ์ คุ ณ ภาพน�้ ำ ทิ้ ง ที่ บ ริ ษั ท ท่ า อากาศยาน จ�ำกั ด (มหาชน) ก�ำหนดให้ บ ริ ษั ท โกลบอล ยู ทิ ลิ ตี้ เซอร์ วิ ส จ�ำกั ด (GUSCO) ปฏิ บั ติ ต าม
สัญญาการว่าจ้าง
4/
มี ค ่ า เพิ่ ม ขึ้ น จากปริ ม าณสารละลายในน�้ ำ ใช้ ต ามปกติ ไ ม่ เ กิ น 500 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร (ปริ ม าณสารละลายในน�้ ำ ใช้ เท่ า กั บ 183 มิ ล ลิ ก รั ม
ต่อลิตร ติดตามตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558)
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การวิเคราะห์คุณภาพน�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ปีงบประมาณ 2558
พารามิเตอร์ หน่วย				
			
พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58

วันที่ท�ำการเก็บตัวอย่าง					
มาตรฐาน
ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 ไม่เกินกว่า1/

1. pH
7.8
7.7
7.77
7.86
8.09
7.86
7.81
7.85
8.25
7.89
7.69
5-9
2. Temp		
29.7
28.5
25.6
26.6
31.3
31.7
32.4
32.8
32.7
30.8
31.6
3. TDS
mg/L 370
392
386
376
350
333
371
335
385
416
366
≤500
4. SS
mg/L
18
14
24
11
32
85
26
24
32
32
32
≤30
5. Settleable
Solid
mg/L <0.1
18
12
13
14
26
17
8
23
5
8
≤0.5
6. COD
mg/L 83.92 68.94 81.66 53.28 91.12
134
98.73 58.22 71.97 72.14 85.41
mg/L 27.9
7.0
16.8
12.2
17.4
15.0
21.4
7.5
10.9
26.1
19.2
≤20
7. BOD5
8. Oil & Grease mg/L <0.5
<0.5
1.5
1.1
<0.5
<0.5
<0.5
1.8
<0.5
0.7
<0.5
≤20
9. DO
mg/L 3.6
4.1
5.9
3.7
6.1
4.6
4.3
3.8
5.6
2.3
1.5
10. TKN
mg/L 57.4
40.9
54.0
62.6
51.1
68.2
39.9
45.1
42.5
55.4
46.4
≤35
mg/L 48.9
36.5
48.0
56.2
32.9
54.0
33.3
40.7
40.0
49.8
45.3
11. NH3-N
mg/L <0.02 36.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
0.04
0.72
0.27
0.06
12. NO3-N
13. Organic-N mg/L 8.5
4.4
6.0
6.4
18.2
14.2
6.6
4.4
2.5
5.6
1.1
14. Sulfide
mg/L <0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2 <0.2
<0.2
<0.2
≤1.0
15. Pb
mg/L <0.034 <0.034 <0.034 <0.034 <0.034 <0.034 <0.10 <0.034 <0.034 <0.034 <0.034
16. Cd
mg/L <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.02 <0.02 <0.02 <0.006 <0.006 <0.006
17. Hg
mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1/
หมายเหตุ: - ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เรื่ อ ง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุ ม ระบายน�้ ำ ทิ้ ง จากอาคารบางประเภท และบางขนาด
			 (ประเภท ก) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว (ท่าอากาศยานเชียงใหม่) ปีงบประมาณ 2558
พารามิเตอร์ หน่วย							วันที่ท�ำการเก็บตัวอย่าง					
มาตรฐาน
			 ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 ไม่เกินกว่า1/
1. pH
7.77
7.82
7.58
7.13
7.50
7.52
7.13
7.52
7.02
7.24
6.89
7.28
5-9
2. Turbidity
NTU 18.8 139.2 287.5 108.0
81.8
90.8
358.2
200 162.8 104.5 101.8
18.0
3. SS
mg/L
60
103
182
83
180
344
254
114
82
58
73
33
≤30
4. TDS
mg/L 334
316
382
248
270
307
292
317
257
423
411
280
≤500
5. Settlable
Solid
mg/L 2.0
1.5
1.3
1.5
0.6
37
25
3
10.1
1.8
0.3
3.0
≤0.5
<0.1
0.1
<0.1
3.5
2.6
4.3
4.5
2.1
6. DO
mg/L
0
2.08
5.8
1.7
mg/L 294
498
381
333
964
1,567
512
293
310
175
118
210
≤20
7. BOD5
8. COD
mg/L 473
571
454
564
1,355 1,732
927
523
758
568
188
332
9. Oil &
Grease
mg/L 9.0
12
6
13
7
18
10
12
14
16
3
8.0
≤20
<0.1 0.07
0.05
≤1.0
10. Sulfide
mg/L 0.14
0.16
0.18
0.14
0.1
0.15
0.13
0.17
0.08
11. ฟอสเฟตmg/L P 7.215 4.861
13.3
6.656 8.289 8.629 9.068 7.942 32.77
34.2 10.11
7.88
ฟอสฟอรัส
mg/L N 116.48 11.54 131.04 60.20
85.68 79.52 277.05 100.24 66.64 28.22 87.3
72.24
≤35
12. TKN
mg/L N 13.79 96.85
3.96
1.26
2.48
4.93
2.0
9.5
3.52
20.5 34.46 13.62
13. NH3-N
MPN/
14. Total
Coliform
100 ml <1,600,000 <1,600,000 <1,600,000 <1,600,000 <1,600,000 <1,600,000 <1,600,000 <1,600,000 <1,600,000
6.8
540,000 920,000
Bacteria
MPN/ <1,600,000 <1,600,000 <1,600,000 <1,600,000 <1,600,000 <1,600,000 <1,600,000 <1,600,000 <1,600,000
2.0
540,000 240,000
15. Fecal
Coliform
100 ml
Bacteria

หมายเหตุ: - 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
			 ประเภท ก. ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว (ท่าอากาศยานภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2558
พารามิเตอร์ หน่วย							วันที่ท�ำการเก็บตัวอย่าง					
มาตรฐาน
			 ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 ไม่เกินกว่า1/
1. pH
°C
6.78
6.79
5.79
5.76
6.5
6.18
5.78
6.93
6.50
5.88
5.63
6.13
mg/L
15
31
31
123
25
106
29
26
23
15
7
14
≤20
2. BOD5
3. COD
mg/L 230
63
89
226
54
140
75
45
49
68
36
82
4. SS
mg/L
10
16
42
55
49
45
15
7
<5
17
28
48
≤30
5. TDS
mg/L 508
410
602
531
601
613
681
458
565
600
706
556
≤7002/
6. ตะกอนหนัก mg/L 0.1
0.2
0.3
0.1
0.3
0.1
<0.1
0.5
0.2
0.3
0.2
0.2
≤0.
7. Sulfide
mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02
<0.01 <0.01
0.36
≤1.0
8. TKN
mg/L 33.85 28.25 28.84 33.88 43.12 40.88 18.48 14.00 21.28 19.04 25.2
14.0
≤35
9. Oil &
mg/L
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
1
4
2
<1
≤20
Grease
<1.1
1.8
2,200 1,400
14
2
11,000
10. Fecal
MPN/ 1,700 35,000
49 >1,600,000 240
Coliform
100 ml
Bacteria
11. Total
MPN/
Coliform
100 ml 3,300 54,000 790 >1,600,000 130
<1.1
<1.8
1,100 330
280
240
7,900
Bacteria
12. E.Coli
MPN/ 1,300 >16,000 49 >16,000
27
<1.1
<1.8
210
330
6.8
<1.8
7,900
		
100 ml

หมายเหตุ: - 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้ ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
			 ประเภท ก. ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
2/
สารที่ละลายได้ทั้งหมดต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน�้ำใช้ปรกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/กรัม

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว (ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย) ปีงบประมาณ 2558
พารามิเตอร์

หน่วย

1. pH
2. BOD5
3. COD
4. SS
5. Settlable Solid
6. TSD
7. TKN
8. Sulfide
9. Oil & Grease
10. Total Coliform Bacteria
11. Fecal Coliform Bacteria
12. E.Coli

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
MPN/100 ml
MPN/100 ml
MPN/100 ml

		

วันที่ท�ำการเก็บตัวอย่าง		
ม.ค.58
ก.ค.58

6.94
23
183
13
0.2
266
29.96
<0.01
1
130,000
22,000
16,000

7.66
54
102
38
0.4
160
22.4
<0.01
3
7,000
4,600
2,800

มาตรฐาน1/

5-9
≤30
≤40
≤0.5
≤500
≤1
≤35
≤20
-

หมายเหตุ: - 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
			 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำผิวดิน (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ปีงบประมาณ 2558
ล�ำดับ ดัชนีคุณภาพน�้ำ	
Std.
หน่วย		
จุดเก็บตัวอย่าง
คลองหนองงูเห่า
คลองลาดกระบัง
			
Limit1/		
					
บริเวณเหนือสถานีระบายน�้ำ	 บริเวณใต้จุดปล่อยน�้ำ	 บริเวณเหนือสถานีระบายน�้ำ	 บริเวณใต้จุดปล่อยน�้ำ
					
ประมาณ 200 เมตร
ประมาณ 10 เมตร
ประมาณ 200 เมตร
ประมาณ 10 เมตร

1.
2.
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
7.
8.
		
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
		
16.
		

อุณหภูมิ
pH
5.5-9.0
ค่าการน�ำไฟฟ้า
(Conductivity)
ของแข็งละลายน�้ำ
ทั้งหมด (TDS)
ของแข็งแขวนลอย
(SS)
ปริมาณออกซิเจน
ละลาย (DO)
>2.0
บีโอดี (BOD)
≤ 4.0
น�้ำมันและไขมัน
(Oil & Grease)
ตะกั่ว (Pb)
≤ 0.05
โครเมียม (Cr)
แคดเมียม (Cd)
≤ 0.005
ปรอท (Hg)
≤ 0.002
ทองแดง (Cu)
≤ 0.1
แมงกานีส (Mn)
≤ 1.0
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด		
ฟีคอลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย		

๐

c
-

32
7.5

33
7.7

30
7.5

30
7.5

µs/cm

1,242

1,490

1,410

1,418

mg/l

660

730

698

701

mg/l

50.6

67.6

37.2

27.5

mg/l
mg/l
mg/l

5.2
23.3
<1

7.3
13.6
<1

6.9
15.5
<1

7.5
15.3
<1

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/
100ml
MPN/
100ml

<0.010
<0.010
<0.003
0.0003
<0.003
0.342
160,000

<0.010
<0.010
<0.003
0.0002
<0.003
0.444
4,900

<0.010
<0.010
<0.003
0.0008
<0.003
0.291
7,900

<0.010
<0.010
<0.003
0.0004
<0.003
0.342
35,000

2,200

700

3,300

13,000

หมายเหตุ: - 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่ อ งก�ำหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพน�้ ำ ในแหล่ ง น�้ ำ ผิ ว ดิ น
			 ประเภทที่ 4 ลงวันที่ 20 มกราคม 2537
- มาตรฐานคุ ณ ภาพน�้ ำ ผิ ว ดิ น ประเภทที่ 4 ได้ แ ก่ แหล่ ง น�้ำ ที่ ไ ด้ รั บ น�้ ำ ทิ้ ง จากกิ จ กรรมบางประเภท และสามารถเป็ น ประโยชน์ เพื่ อ การอุ ป โภค
		 และบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�้ำเป็นพิเศษก่อน และเพื่อการอุตสาหกรรม
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำผิวดิน (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ปีงบประมาณ 2558
พารามิเตอร์
หน่วย					 จุดเก็บตัวอย่าง				
			
คลองระบายน�้ำฝน
คลองเปรมประชากร
คลองเปรมประชากร
คลองถนน
			
ด้านทิศเหนือของ
เหนือจุดระบายน�้ำของ
ท้ายจุดระบายน�้ำของ
(คลองสอง)
			
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง
			
มี.ค.58
ส.ค.58
มี.ค.58 ส.ค.58
มี.ค.58
ส.ค.58
มี.ค.58
ส.ค.58

1. ความเป็นกรด-ด่าง
(pH)
2. DO
3. SS
4. BOD5
5. น�้ำมันแลไขมัน
6. ไนเตรท-ไนโตรเจน
7. ตะกั่ว
8. แคดเมียม
9. ปรอท

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

9.06

7.68

7.19

7.78

7.30

7.95

7.56

7.37

7.4
0.8
1.1
2.8
0.8
3.8
4.2
0.9
38
62
8
35
9
40
22
13
29.5
20.2
9
14.5
11
11.8
12.8
12.7
<0.05
<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
0.48
0.09
0.03
0.05
<0.02
0.04
<0.02 <0.02
<0.003 <0.003 <0.003 0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.0003 0.0013 <0.0003 0.0008 <0.0003 0.0008 <0.0003 0.0012
<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

มาตรฐาน
ไม่เกินกว่า1/

5.0-9.0
≤4.0
12
≥5.0
-

หมายเหตุ: - 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่ อ ง ก�ำหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพน�้ ำ ผิ ว ดิ น ในแหล่ ง น�้ ำ ผิ ว ดิ น
			 ประเภทที่ 5 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำผิวดิน (ท่าอากาศยานเชียงใหม่) ปีงบประมาณ 2558
พารามิเตอร์
หน่วย				
จุดเก็บตัวอย่าง			
			
รางระบายน�้ำริมรั้ว
หมู่บ้านจัดสรรแกรนด์วิลล์
ที่รองรับน�้ำทิ้งของ
			
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
			
ม.ค.58
ก.ค.58
ม.ค.58
ก.ค.58
ม.ค.58
ก.ค.58

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
2. ความขุ่น
3. SS
4. DO
5. BOD5
6. Oil & Grease
7. ไนเตรท-ไนโตรเจน
8. TKN
9. ฟอสเฟต- ฟอสฟอรัส
10. Total Coliform Bacteria
11. Fecal Coliform Bacteria

NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
MPN/100 ml
MPN/100 ml

7.11
21.7
50
5.9
5.2
<1
1.53
0.84
0.442
35,000
9,200

7.91
1.2
4.1
5.9
20
4
1.0
3.92
2.39
17,000
1,700

7.26
7.74
7.26
8.20
16.5
7.7
2.9
20.8
6
1.2
22
1.0
5.0
25
4.8
42
3.1
10
5.5
32
1
<1
<1
1.0
0.49
0.81
1.68
1.7
2.52
5.6
2.02
9.52
0.716
3.22
0.532
11.24
>1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000
>1,600,000 >1,600,000
5,400
>1,600,000

มาตรฐาน
ไม่เกินกว่า1/

5.0-9.0
≤4.0
≥2.0
≥5.0
≥20,000
≥4,000

หมายเหตุ: - 1/ มาตรฐานคุณภาพน�้ำผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
			 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐาน คุณภาพน�้ำผิวดินในแหล่งน�้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม 2537
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำผิวดิน (ท่าอากาศยานภูเก็ต) ปีงบประมาณ 2558
พารามิเตอร์
หน่วย		
จุดเก็บตัวอย่าง			
			
สระเก็บน�้ำดิบ ส�ำหรับท�ำ
สระเก็บน�้ำดิบ ส�ำหรับท�ำ	
			
น�้ำประปา (บ่อดิน)
น�้ำประปา (บ่อซีเมนต์)
			
ม.ค.58
ก.ค.58
ม.ค.58
ก.ค.58

1. pH
2. ความขุ่น
3. SS
4. Oil & Grease
5. DO
6. BOD5
7. Fe
8. ไนเตรท-ไนโตรเจน
9. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
10. Total Coliform Bacteria
11. Fecal Coliform Bacteria

NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
MPN/100 ml
MPN/100 ml

6.88
2.6
5
<1
4.37
0.9
0.88
0.63
1.01
110
<1.8

6.36
11.8
<5
1
7.0
1.0
0.26
1.04
2.33
490
7.8

6.88
7.0
7
<1
4.48
0.9
0.66
0.38
1.39
130
6.8

มาตรฐาน
ไม่เกินกว่า1/

6.14
9.1
<5
4
8.6
1.7
0.37
<0.02
0.95
6.8
4.0

5-9
<0.5
≥4.0
≤2.0
≤5.0
≤20,000
≤4,000

หมายเหตุ: - 1/ มาตรฐานคุณภาพน�้ำผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
			 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐาน คุณภาพน�้ำผิวดินในแหล่งน�้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม 2537

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำผิวดิน (ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย) ปีงบประมาณ 2558
พารามิเตอร์
หน่วย				
จุดเก็บตัวอย่าง			
							
ห้วยขัวแคร่
ห้วยขัวแคร่
คูระบายน�้ำ
สระน�้ำดิบในพื้นที่
ระยะ 50 เมตร ก่อนเข้า
ระยะ 50 เมตร
ภายในพื้นที่
ท่าอากาศยานฯ
พื้นที่ท่าอากาศยานฯ
หลังออกพื้นที่
ท่าอากาศยานฯ
ที่เป็นแหล่งน�้ำดิบ
ท่าอากาศยานฯ
ในการผลิตน�้ำประปา
ม.ค.58 ก.ค.58 ม.ค.58 ก.ค.58 ม.ค.58 ก.ค.58 ม.ค.58 ก.ค.58

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
6.82
2. ความขุ่น
NTU
131.2
3. ของแข็งแขวนลอย
mg/L
228
4. DO
mg/L
6.8
5. BOD5
mg/L
3.2
6. ไนเตรท-ไนโตรเจน
mg/L
<0.02
7. Oil & Grease
mg/L
2
8. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
mg/L
4.01
9. Fe
mg/L
5.85
10. Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 35,000
11. Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 9,200

6.65
18.8
92
5.8
3.0
3.13
2
3.71
1.97
4,900
2,400

6.99
1.5
24
6.0
1.8
0.38
<1
1.09
2.03
1,400
330

6.51
13.6
36
5.5
1.2
0.59
1
1.90
3.38
3,300
240

7.03
6.9
6
5.5
0.7
<0.02
<1
0.89
1.14
3,300
1,300

6.36
14.1
18
4.5
1.8
2.93
1
1.10
4.53
4,900
490

6.52
6.8
11
7.8
1.3
0.25
<1
1.03
0.57
79
33

6.81
3.0
16
7.1
0.7
0.32
1
1.02
0.62
490
7.8

มาตรฐาน
ไม่เกินกว่า1/

5.0-9.0
≤4.0
≥2.0
≥5.0
≥20,000
≥4,000

หมายเหตุ: - 1/ มาตรฐานคุณภาพน�้ำผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
			 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐาน คุณภาพน�้ำผิวดินในแหล่งน�้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม 2537
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คุณภาพอากาศ
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณ รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2558
						
สถานีตรวจวัด
วันที่
PM-10
CO
		
ตรวจวัด
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
			
(มก./ลบ.ม.)
(สนล.)
			
min.
max
min.
max

ความเข้มข้น
NO2
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
(สนล.)
min.
max

THC
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
(สนล.)
min.
max

NMHC
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
(สนล.)
min.
max

1. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
2. วัดกิ่งแก้ว
		
		
		
3. วัดหัวคู้วราราม
		
		
		
4. ชุมชน อบต.
ราชาเทวะ
หมู่ 10
		
ค่ามาตรฐาน

28 - 31
มี.ค. 58
26 - 29
ก.ย. 58
28 - 31
มี.ค. 58
26 - 29
ก.ย. 58
28 - 31
มี.ค. 58
26 - 29
ก.ย. 58
28 - 31
มี.ค. 58
26 - 29
ก.ย. 58

0.025

0.045

0.61

1.84

0.0061 0.0296

2.57

3.26

0.06

0.69

0.023

0.032

0.26

1.87

0.0020 0.0180

1.49

2.69

0.09

0.51

0.032

0.069

0.65

1.85

0.0065 0.0229

2.27

3.38

0.07

0.69

0.023

0.036

0.45

1.16

0.0047 0.0246

1.62

3.04

0.11

0.67

0.029

0.051

0.65

8.90

0.0061 0.0207

2.67

7.79

0.07

5.19

0.023

0.027

0.92

1.44

0.0034 0.0250

1.91

2.91

0.23

0.49

0.031

0.093

0.72

2.19

0.0059 0.0218

1.94

3.62

0.14

0.60

0.023

0.026

0.48

1.54

0.0026 0.0240

1.92

3.11

0.24

0.55

≤0.121/

≤302/

≤0.173/

-

-

หมายเหตุ: - สนล. - ส่วนในล้านส่วน
- 1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)
- 2/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538)
- 3/ มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก�ำหนด
		 มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป

นอกจากนี้ ทอท.ยังได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยรอบท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาคโดยมีผลการตรวจวัด ดังนี้
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณรอบท่าอากาศยานดอนเมือง ในปีงบประมาณ 2558
				
สถานีตรวจวัด
วันที่
TSP
		
ตรวจวัด
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
			
(มก./ลบ.ม.)

ความเข้มข้น
CO
NO2
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
(สนล.)
(สนล.)

THC
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(สนล.)

1. ภายในพื้นที่บริเวณ Airside
19 - 22 มี.ค. 58
(บริเวณสถานีเครื่องช่วย
1 - 4 ก.ย. 58
การเดินอากาศ)
2. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
19 - 22 มี.ค. 58
		
1 - 4 ก.ย. 58
3. โรงเรียนวัดดอนเมือง
19 - 22 มี.ค. 58
		
1 - 4 ก.ย. 58
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 19 - 22 มี.ค. 58
		
1 - 4 ก.ย. 58
ค่ามาตรฐาน		

0.065-0.068
0.039-0.046

0.008-0.045
0.0002-0.023

0.300-0.600
0.11-0.66

0.0023-0.003
0.0025-0.003

0.058-0.071
0.043-0.048
0.117-0.127
0.060-0.075
0.055-0.068
0.039-0.047
0.331/

0.006-0.039
0.0038-0.018
0.017-0.050
0.00017-0.020
0.004-0.039
0.0024-0.030
0.172/

0.580-1.120
0.14-1.17
0.200-0.900
0.27-1.27
0.170-0.880
0.21-1.19
303/

0.0033-0.004
0.0025-0.003
0.003-0.0031
0.002-0.003
0.003-0.004
0.0022-0.0024
-

หมายเหตุ: - สนล. - ส่วนในล้านส่วน
- 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่ อ ง ก�ำหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป ลงวั น ที่
			 9 สิงหาคม 2547
- 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อ ง ก�ำหนดมาตรฐานค่ า ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ นบรรยากาศทั่ ว ไป
			 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547
- 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547
- หมายถึง ยังไม่มีการก�ำหนดค่ามาตรฐาน ส�ำหรับก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวมในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2558
					
สถานีตรวจวัด
วันที่
TSP
PM-10
		
ตรวจวัด
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
			
(มก./ลบ.ม.)
(มก./ลบ.ม.)

1. ปลายทางวิ่งด้านทิศเหนือ
22 - 24 ม.ค. 58
(มช.)
29 - 31 ส.ค. 58
2. ลานจอดรถ
22 - 24 ม.ค. 58
หน้าอาคารผู้โดยสาร
29 - 31 ส.ค. 58
3. บริเวณทางวิ่งด้านทิศใต้
22 - 24 ม.ค. 58
หน้าสถานีดับเพลิง
29 - 31 ส.ค. 58
4. ชุมชนบ้านต้นกุก
22 - 24 ม.ค. 58
(บ้านช่างทอง)
29 - 31 ส.ค. 58
5. ชุมชนต�ำบลแม่เหียะ
22 - 24 ม.ค. 58
(อบต.แม่เหียะ)
29 - 31 ส.ค. 58
6. ชุมชนบ้านอุโมงค์
22 - 24 ม.ค. 58
ต.สุเทพ อ.เมือง
29 - 31 ส.ค. 58
ค่ามาตรฐาน		

0.127-0.135
0.073-0.091
0.066-0.077
0.031-0.053
0.088-0.097
0.039-0.047
0.049-0.056
0.037-0.040
0.031-0.048
0.034-0.039
0.059-0.076
0.099-0.116
0.332/

0.067-0.072
0.026-0.037
0.047-0.057
0.014-0.021
0.064-0.067
0.025-0.034
0.038-0.041
0.025-0.025
0.012-0.014
0.028-0.037
0.033-0.037
0.018-0.027
0.121/

ความเข้มข้น
CO
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
(สนล.)

NO2
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
(สนล.)

THC
เฉลี่ย 3 ชั่วโมง
(สนล.)

0.07-3.32
0.81-1.01
0.01-1.49
0.31-1.00
0.25-1.27
0.18-0.81
0.42-1.18
0.91-1.12
0.01-2.00
0.47-1.32
0.61-0.93
0.72-1.12
302/

0.005-0.013
0.002-0.009
0.001-0.012
0.005-0.012
0.008-0.019
0.003-0.018
0.004-0.009
0.002-0.012
0.002-0.031
0.001-0.012
0.001-0.020
0.001-0.012
0.173/

2.100-2.710
1.916-2.855
1.466-1.821
0.902-1.303
0.790-1.470
0.850-1.330
2.200-2.800
1.716-2.488
1.325-3.020
1.230-2.221
0.760-0.980
1.380-2.570
-

หมายเหตุ: สนล. - ส่วนในล้านส่วน
1/
ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่ อ ง ก�ำหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป ลงวั น ที่
		 9 สิงหาคม 2547
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อ ง ก�ำหนดมาตรฐานค่ า ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ นบรรยากาศทั่ ว ไป
		 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณรอบท่าอากาศยานภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2558
					
สถานีตรวจวัด
วันที่
TSP
PM-10
		
ตรวจวัด
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
			
(มก./ลบ.ม.)
(มก./ลบ.ม.)

1. เขต Airside บริเวณ
28 - 31 ม.ค. 58
สถานีดับเพลิงและกู้ภัย
22 - 25 ก.ค. 58
2. ลานจอดรถ
28 - 31 ม.ค. 58
หน้าอาคารผู้โดยสาร
22 - 25 ก.ค. 58
3. บ้านไม้ขาว
28 - 31 ม.ค. 58
(สถานีบ้านไม้ขาว)
22 - 25 ก.ค. 58
4. มัสยิดนูรุลอีบาดียะห์
28 - 31 ม.ค. 58
บ้านหมากปรก
22 - 25 ก.ค. 58
5. บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
28 - 31 ม.ค. 58
อาคารผู้โดยสาร
22 - 25 ก.ค. 58
ค่ามาตรฐาน		

0.092-0.105 0.0039-0.046
0.069-0.081 0.030-0.037
0.076-0.098 0.038-0.048
0.085-0.091 0.037-0.049
0.058-0.061 0.033-0.034
0.033-0.036 0.015-0.018
0.063-0.095 0.038-0.047
0.073-0.087 0.042-0.047
0.1363-0.180 0.051-0.072
0.121-0.158 0.051-0.079
0.331/
0.121/

ความเข้มข้น
CO
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
(สนล.)

NO2
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
(สนล.)

THC
(สนล.)

0.23-0.35
0.66-1.29
0.34-0.55
1.15-1.19
93/

0.007-0.027
0.003-0.012
0.007-0.026
0.002-0.012
0.173/

2.67-3.02
1.82-2.94
2.99-4.20
1.40-3.10
-

หมายเหตุ: สนล. - ส่วนในล้านส่วน
1/
ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่ อ ง ก�ำหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป
		 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อ ง ก�ำหนดมาตรฐานค่ า ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ นบรรยากาศทั่ ว ไป
		 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณรอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ปีงบประมาณ 2558
					
สถานีตรวจวัด
วันที่
TSP
PM-10
		
ตรวจวัด
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
			
(มก./ลบ.ม.)
(มก./ลบ.ม.)

1. บริเวณลานจอดเครื่องบิน
28 - 29 ม.ค. 58
		
29 - 30 ม.ค. 58
		
30 - 31 ม.ค. 58
2. บริเวณโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 28 - 29 ม.ค. 58
		
29 - 30 ม.ค. 58
		
30 - 31 ม.ค. 58
3. ชุมชนบ้านป่ากุ๊ก
28 - 29 ม.ค. 58
		
29 - 30 ม.ค .58
		
30 - 31 ม.ค. 58
ค่ามาตรฐาน		

0.105
0.094
0.110
0.068
0.060
0.073
0.082
0.067
0.102
0.331/

0.040
0.040
0.053
0.057
0.039
0.053
0.034
0.032
0.042
0.121/

ความเข้มข้น
CO
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
(สนล.)

0.16-0.66
0.34-0.85
0.45-0.81
0.56-1.46
0.48-1.04
0.28-0.86
0.24-0.62
0.27-0.86
0.20-0.43
302/

NO2
THC
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(สนล.)
(สนล.)

0.006-0.020
0.007-0.017
0.006-0.013
0.003-0.011
0.001-0.010
0.002-0.009
0.003-0.008
0.003-0.011
0.003-0.009
0.173/

1.330-1.770
1.320-1.780
1.350-1.730
1.400-1.830
1.420-2.110
1.300-2.200
1.380-1.900
1.360-2.130
1.350-2.150
-

หมายเหตุ: สนล. - ส่วนในล้านส่วน
1/
ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่ อ ง ก�ำหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป ลงวั น ที่ 9
		 สิงหาคม 2547
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อ ง ก�ำหนดมาตรฐานค่ า ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ใ นบรรยากาศทั่ ว ไป
		 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547
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สรุปการค�ำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Comparison

Scope 1 (kgCO2e)
		
		
Scope 2 (kgCO2e)
		
		
Total Emissions
(kgCO2e)
		

Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger
Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger
Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger

2555

2556

2557

Change (%)

1,951,755
6.212
0.037
86,487,576
275.264
1.632
88,439,331
281.476
1.669

1,878,871
6.313
0.037
83,214,282
279.603
1.620
85,093,153
285.916
1.657

1,863,742
6.436
0.040
82,082,947
283.467
1.768
83,946,689
289.903
1.8084

-0.8%
1.9%
7.5%
-1.4%
1.4%
8.4%
-1.4%
1.4%
8.4%

2556

2557

Change (%)

375,623
2.61
0.023
42,154,483
292.52
2.56
42,530.106
295.13
2.58

422,619
2.45
0.020
43,850,293
253.94
2.04
44,272,912
256.39
2.05

+12.5%
-6.1%
-13.9%
+4.0%
-13.2%
-20.4%
+4.1%
-13.1%
-20.4%

2556

2557

Change (%)

106,966
2.467
0.020
8,348,089
192.503
1.528
8,455,055
194.970
1.547

110,751
2.104
0.017
8,672,531
164.745
1.308
8,783,282
166.849
1.325

+3.5%
-14.7%
-14.7%
+3.9%
-14.4%
-14.4%
+3.9%
-14.4%
-14.4%

ท่าอากาศยานดอนเมือง
Comparison

Scope 1 (kgCO2e)
		
		
Scope 2 (kgCO2e)
		
		
Total Emissions (kgCO2e)
		
		

Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger
Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger
Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger

ท่าอากาศยานเชียงใหม่
Comparison

Scope 1 (kgCO2e)
		
		
Scope 2 (kgCO2e)
		
		
Total Emissions (kgCO2e)
		
		

Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger
Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger
Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger
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ท่าอากาศยานหาดใหญ่
Comparison

Scope 1 (kgCO2e)
		
		
Scope 2 (kgCO2e)
		
		
Total Emissions (kgCO2e)
		
		

Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger
Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger
Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger

2556

2557

Change (%)

74,546
4.247
0.029
2,838,555
161.732
1.112
2,913,101
165.979
1.141

84,804
3.800
0.027
2,993,025
134.102
0.951
3,077,829
137.902
0.978

+13.8%
-10.5%
-7.7%
+5.4%
-17.1%
-14.5%
+5.7%
-16.9%
-14.3%

2556

2557

Change (%)

14,600
15.96
0.11
2,068,726
288.08
1.90
2,183,326
304.04
2.00

114,526
10.43
0.08
2,162,457
196.86
1.57
2,276,983
207.28
1.65

-0.1%
-34.7%
-21.1%
+4.5%
-31.7%
-17.4%
+4.3%
-31.8%
-17.6%

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
Comparison

Scope 1 (kgCO2e)
		
		
Scope 2 (kgCO2e)
		
		
Total Emissions (kgCO2e)
		
		

Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger
Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger
Total
Per Aircraft Movement
Per Passenger

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e) จากการใช้ไฟฟ้า ปี 2557 จ�ำแนกตามท่าอากาศยาน
ปริมาณการใช้

หน่วย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tCO2e)

• สุวรรณภูมิ

141,205,827.14

kWh

82,082.95

• ดอนเมือง

75,434,875.02

kWh

43,850.29

• เชียงใหม่

14,919,200.00

kWh

8,672.53

• หาดใหญ่

5,148,847.00

kWh

2,993.03

• แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

3,720,036.00

kWh

2,162.46

ท่าอากาศยาน
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การตรวจวัดระดับเสียง
ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 13 สถานี โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประจ�ำปี 2558
สถานีตรวจวัด
ค่ามาตรฐาน 1/
			

1. วัดบึงบัว (ด้านเหนือของ runway ฝั่งตะวันออก
ท้ายเขตท่าอากาศยาน ประมาณ 5 กิโลเมตร)
2. หมู่บ้านสุธาธร (ด้านตะวันออกของ Zone NE
นอกพื้นที่ NEF 30)
3. สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (ในเขต NEF 35-40)
4. อาคารพาณิชย์ข้างส�ำนักงาน ทศท.ลาดกระบัง
ในพื้นที่ NEF 30 ด้านตะวันตกของ Zone NE
5. หมู่บ้านพนาสนธิ์ การ์เดนโฮม 3 (นอกพื้นที่
NEF 30 ทางทิศเหนือของ Zone NW)
6. หมู่บ้านแฮปปี้เพลส (นอกพื้นที่ NEF 30
ทางทิศตะวันออกของ Zone NW)
7. หมู่บ้านเคหะนคร 2 (ในพื้นที่ NEF 30
ด้านทิศตะวันออกของ Zone NW)
8. ชุมชนริมคลองลาดกระบัง ซอยกิ่งแก้ว 56/3
(ด้านตะวันตกของ Zone NW ในพื้นที่ NEF 30)
9. สาวิตรีอพาร์ทเมนท์ บริเวณชุมชนวัดบางพลีใหญ่
ใน (นอกพื้นที่ NEF 30 ด้านทิศตะวันตกของ
Zone SW)
10. หมู่บ้านกรีนเลค (ในพื้นที่ NEF 30
ด้านทิศตะวันตกของ Zone SW)
11. หมู่ที่ 6 ต.บางโฉลง (ในพื้นที่ NEF 30
ของ Zone SE)
12. บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกริก
(ในพื้นที่ NEF 30 ของ Zone SE)
13. โรงเรียนวัดบางโฉลงใน (ในพื้นที่ NEF 30
ของ Zone SE)

			
ผลการตรวจวัด
ต.ค.57
พ.ย.57
ธ.ค.57
ม.ค.58

ก.พ.58

≤70 dBA

55.1-62.8

56.4-59.8

57.2-61.7

56.4-62.4

58.9-63.1

≤70 dBA

-

-

-

-

-

≤70 dBA

56.2-64.8

57.2-62.5

57.6-61.7

57.0-65.0

57.5-65.9

≤70 dBA

62.2-64.9

63.0-66.0

63.1-64.6 62.3-75.7*

62.7-65.8

≤70 dBA

54.3-62.1

55.5-63.8

56.8-63.5 53.3-74.6*

53.5-58.6

≤70 dBA

-

-

-

-

-

≤70 dBA

59.0-65.5

60.7-66.1

62.9-67.2

58.4-66.6

58.3-63.9

≤70 dBA

55.1-68.1

59.0-64.4

58.6-64.5

55.3-62.6

57.2-60.3

≤70 dBA

56.1-68.8

56.2-61.6

57.1-64.2 57.7-71.6* 58.0-74.0*

≤70 dBA

58.3-65.8

55.6-64.4

56.5-62.6

55.9-65.0

58.1-62.3

≤70 dBA

-

53.0-60.7

-

48.7-62.0

45.5-62.6

≤70 dBA

58.7-71.9*

61.9-64.3

61.8-64.8

59.5-65.0

60.1-66.2

≤70 dBA

63.5-68.7

-

-

-

-

หมายเหตุ: - 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540
- มี.ค. 58 - ก.ย.58 และช่องที่ไม่มีผลการตรวจวัดเสียง อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเครื่องตรวจวัดเสียง จึงไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้
* ส�ำหรั บ บางสถานี ที่ มี ค ่ า ไม่ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน อาจเนื่ อ งจากมี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย งดั ง ของวั ด การจั ด กิ จ กรรมภายในสถานศึ ก ษา
		 หรือคนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานีตรวจวัดเสียง
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 11 สถานี โดยรอบท่าอากาศยานดอนเมือง ปีงบประมาณ 2558
สถานีตรวจวัด
วันที่ตรวจวัด		
			
สูงสุด
			
(Lmax)

1. ด้านทิศเหนือของทางขับ
19 - 21 มี.ค. 58
		
2 - 4 ก.ย. 58
2. ด้านทิศใต้ของทางขับ
19 - 21 มี.ค. 58
		
2 - 4 ก.ย. 58
3. โรงเรียนไกรลาศศึกษา
19 - 21 มี.ค. 58
		
2 - 4 ก.ย. 58
4. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
19 - 21 มี.ค. 58
		
2 - 4 ก.ย. 58
5. โรงเรียนวัดดอนเมือง
19 - 21 มี.ค. 58
		
2 - 4 ก.ย. 58
6. โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
19 - 21 มี.ค. 58
		
2 - 4 ก.ย. 58
7. โรงเรียนเอกปทุม
19 - 21 มี.ค. 58
		
2 - 4 ก.ย. 58
8. หมู่บ้านสวนเอก
19 - 21 มี.ค. 58
		
2 - 4 ก.ย. 58
9. โรงเรียนวัดเสมียนนารี
19 - 21 มี.ค. 58
		
2 - 4 ก.ย. 58
10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 - 21 มี.ค. 58
		
2 - 4 ก.ย. 58
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
19 - 21 มี.ค. 58
		
2 - 4 ก.ย. 58
ค่ามาตรฐาน1/		

84.3-87.8
92.5-95.8
99.2-102.9
92.5-95.7
86.4-93.1
91.9-97.5
83.2-90.4
82.9-102.9
89.6-92.7
93.3-99.4
84.1-108.7
91.6-104.5
83.0-89.9
86.4-104.8
82.9-89.2
82.7-84.1
92.7-95.5
92.0-103.3
86.41-92.7
90.5-97.6
88.2-104.4
88.7-107.9
1151/

ระดับความดังของเสียง [dB(A)]
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน
(Leq(24))
(Ldn)

64.4-65.8
74.0-79.9*
67.0-67.8
71.8-77.4*
56.0-58.4
60.6-62.4
60.8-64.6
59.6-64.9
63.3-65.2
67.1-69.0
62.2-64.5
67.4-68.2
62.0-62.1
63.4-68.7
58.7-59.3
57.8-59.3
61.0-72.4*
69.9-75.0*
59.0-62.2
60.7-63.4
63.3-64.3
62.0-64.6
701/

68.8-72.0
76.6-84.1
70.7-71.9
75.9-84.4
60.4-64.3
65.3-66.2
66.5-67.9
65.0-67.9
69.6-69.7
70.4-72.8
66.8-68.2
70.2-72.7
67.5-67.8
69.5-77.5
62.8-64.2
62.3-63.3
65.6-72.9
70.7-75.2
62.8-64.6
63.6-66.8
67.2-67.7
65.9-68.1
-

หมายเหตุ: - 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540
- ไม่มีค่ามาตรฐานก�ำหนด ส�ำหรับระดับความดังของเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน
* ส�ำหรั บ บางสถานี ที่ มี ค ่ า ไม่ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน อาจเนื่ อ งจากมี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย งดั ง ของวั ด การจั ด กิ จ กรรมภายในสถานศึ ก ษา
		 หรือคนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานีตรวจวัดเสียง

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 6 สถานี โดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558
สถานีตรวจวัด
วันที่ตรวจวัด		
			
สูงสุด
			
(Lmax)

1. ปลายทางวิ่งด้านทิศเหนือ
23 - 25 เม.ย. 58
(ท่าอากาศยานเชียงใหม่)
18 - 20 ก.ย. 58
2. ลานจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร
23 - 25 เม.ย. 58
		
18 - 20 ก.ย. 58
3. ทางวิ่งด้านทิศใต้ หน้าสถานีดับเพลิง
23 - 25 เม.ย. 58
		
18 - 20 ก.ย. 58
4. ชุมชนบ้านต้นกุก (บ้านช่างทอง)
23 - 25 เม.ย. 58
		
18 - 20 ก.ย. 58
5. ชุมชนต�ำบลแม่เหียะ (อบต.แม่เหียะ)
23 - 25 เม.ย. 58
		
18 - 20 ก.ย. 58
6. ชุมชนบ้านอุโมงค์ ต�ำบลสุเทพ
23 - 25 เม.ย. 58
อ�ำเภอเมือง
18 - 20 ก.ย. 58
ค่ามาตรฐาน		

91.3-95.2
87.9-103.5
86.0-103.0
90.6-96.2
90.5-93.8
86.1-102.7
88.9-89.3
84.8-87.8
87.8-96.0
90.6-92.2
86.2-92.6
94.6-106.7
1151/

ระดับความดังของเสียง [dB(A)]
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน
(Leq(24))
(Ldn)

63.8-65.5
63.8-67.8
62.4-66.5
66.4-67.8
60.7-63.9
62.0-65.5
60.4-66.8
59.7-61.8
59.9-61.2
60.7-61.7
61.4-65.4
59.2-80.9
701/

69.3-71.0
67.5-70.3
66.6-69.0
69.7-70.9
65.0-67.7
66.1-68.9
65.7-72.9
65.2-66.2
63.5-64.0
63.6-65.3
8.4-74.5
63.9-82.1
-2/

หมายเหตุ: - 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540
- 2/ มาตรฐานระดับเสียง Ldn ของ US Department of Housing and Urban Developmentค่าที่ยอมรับได้ <65 dBA ค่าที่พอจะยอมรับได้
			 65-75 dBA และค่าที่ยอมรับไม่ได้ >75 dBA
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 5 สถานี โดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต ประจ�ำปี 2558
สถานีตรวจวัด
วันที่ตรวจวัด		 ระดับความดังของเสียง [dB(A)]
			
สูงสุด
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน เปอร์เซ็นต์ที่ 90
			
(Lmax)
(Leq(24))
(Ldn)
(L90)

1. เขต Airside
29 - 31 ม.ค. 58
บริเวณสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
23 - 25 ก.ค. 58
2. บริเวณลานจอดหน้า
29 - 31 ม.ค. 58
อาคารผู้โดยสาร
23 - 25 ก.ค. 58
3. สถานีอนามัยบ้านไม้ขาว
29 - 31 ม.ค. 58
		
23 - 25 ก.ค. 58
4. มัสยิดนูรุลอีบาดียะส์
29 - 31 ม.ค. 58
		
23 - 25 ก.ค. 58
5. บริเวณมัสยิดบ้านแหลมทราย
29 - 31 ม.ค. 58
(มัสยิดดายาตุ้ลยันนะฮ์)
23 - 25 ก.ค. 58
6. บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
29 - 31 ม.ค. 58
อาคารผู้โดยสาร
23 - 25 ก.ค. 58
ค่ามาตรฐาน		

101.9-104.4
110.7-113.7
85.6-92.6
81.8-84.8
81.7-83.1
83.2-90.0
87.5-89.0
69.0-70.7
85.6-90.2
85.0-87.5
94.1-96.6
93.0-95.7
115 1/

77.4-77.7
84.4-84.8
64.6-65.3
59.6-60.8
52.5-52.7
59.4-61.1
65.3-65.9
60.9-63.6
60.0-60.3
58.5-60.6
63.1-68.8
66.2-68.6
701/

83.3-83.5
81.1-90.5
69.2-71.2
64.9-65.4
59.2-60.6
67.0-68.4
70.7-71.1
69.0-70.7
64.9-65.5
64.4-64.7
63.3-68.9
72.9-74.2
-2/

50.9-69.4
58.3-72.9
51.6-68.8
50.7-64.8
39.3-53.1
46.5-61.3
45.3-60.4
45.5-65.2
40.5-48.6
34.1-62.9
38.3-55.5
54.8-66.9
-

หมายเหตุ: - 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องก�ำหนดมาตรการระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540
- 2/ มาตรฐานระดับเสียง Ldn ของ US Department of Housing and Urban Development ค่าที่ยอมรับได้ <65 dBA ค่าที่พอจะยอมรับได้
			 65-75 dBA และค่าที่ยอมรับไม่ได้ >75 dBA

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 3 สถานี โดยรอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประจ�ำปี 2558
สถานีตรวจวัด
วันที่ตรวจวัด		
			
สูงสุด
			
(Lmax)

1. บริเวณลานจอดเครื่องบิน
29 ม.ค. 58
		
30 ม.ค. 58
		
31 ม.ค. 58
2. บริเวณชุมชนบ้านป้ากุ๊ก
29 ม.ค. 58
		
30 ม.ค. 58
		
31 ม.ค. 58
3. บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย
29 ม.ค. 58
(ส�ำนักโยธาธิการจังหวัดเชียงราย)
30 ม.ค. 58
		
31 ม.ค. 58
ค่ามาตรฐาน		

83.5
83.2
81.2
82.5
98.6
85.8
90.4
89.7
89.7
1151/

ระดับความดังของเสียง [dB(A)]
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน
(Leq(24))
(Ldn)

57.7
58.3
57.7
58.3
57.2
55.9
59.2
60.2
59.3
701/

59.2
59.7
59.6
62.0
60.9
59.9
60.4
61.5
60.6
-

หมายเหตุ: - 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องก�ำหนดมาตรการระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540
- ไม่มีค่ามาตรฐานก�ำหนด ส�ำหรับระดับความดังของเสียงเฉลี่ยนกลางวัน-กลางคืน

145

GRI Index
GENERAL STANDARD DISCLOSURES
รายงานฉบับนี้มีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับแนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ G4 ครอบคลุมตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับ
ประเด็นส�ำคัญต่อความยั่งยืน (‘In accordance’ Core Option)
Standard
Disclosure Requirements
Page
Status
Remark
Disclosure
STRATEGY AND ANALYSIS				
G4-1
Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization
4, 6
Full
		
(such as CEO, chair, or equivalent senior position) about the relevance of
		
sustainability to the organization and the organization’s strategy for
		
addressing sustainability. 		
G4-2
Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.
8, 14 - 18, 34 - 39
Full
ORGANIZATIONAL PROFILE				
G4-3
Report the name of the organization.
9
Full
G4-4
Report the primary brands, products, and services.
10, 118 - 119
Full
G4-5
Report the location of the organization’s headquarters.
9
Full
G4-6
Report the number of countries where the organization operates, and names
10, 118 - 119
Full
		
of countries where either the organization has significant operations or that are
		
specifically relevant to the sustainability topics covered in the report.		
G4-7
Report the nature of ownership and legal form.
10
Full
G4-8
Report the markets served (including geographic breakdown, sectors served,
10 - 11
Full
		
and types of customers and beneficiaries).		
G4-9
Report the scale of the organization.
10 - 11, 118 - 119
Full
G4-10
a. Report the total number of employees by employment contract and gender. 52 - 54, 125 - 128
Full
		
b. Report the total number of permanent employees by employment type
		
and gender.
		
c. Report the total workforce by employees and supervised workers
		
and by gender.
		
d. Report the total workforce by region and gender.
		
e. Report whether a substantial portion of the organization’s work is
		
performed by workers who are legally recognized as self-employed,
		
or by individuals other than employees or supervised workers,
		
including employees and supervised employees of contractors.
		
f. Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal
		
variations in employment in the tourism or agricultural industries).		
G4-12
Describe the organization’s supply chain.
20 - 21
Full
G4-14
Report whether and how the precautionary approach or principle is
34 - 39
Full
		
addressed by the organization. 		
G4-15
List externally developed economic, environmental and social charters,
11, 85 - 86
Full
		
principles, or other initiatives to which the organization subscribes or which
		
it endorses.		
G4-16
List memberships of associations (such as industry associations) and national
11
Full
		
or international advocacy organizations.		
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES				
G4-17
a. List all entities included in the organization’s consolidated financial
10
Full
		
statements or equivalent documents.
		
b. Report whether any entity included in the organization’s consolidated
		
financial statements or equivalent documents is not covered by the report.
G4-18
a. Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries.
19
Full
		
b. Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for
		
Defining Report Content.		
G4-19
List all the material Aspects identified in the process for defining report content.
19
Full
G4-23
Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and
12 - 13
Full
		
Aspect Boundaries.		
STAKEHOLDER ENGAGEMENT				
G4-24
Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization.
22 - 26
Full
G4-25
Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom
23
Full
		
to engage.		
G4-26
Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including
23 - 26
Partial
		
frequency of engagement by type and by stakeholder group, and an indication
		
of whether any of the engagement was undertaken specifically as part of the
		
report preparation process. 		
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Standard
Disclosure Requirements
Page
Status
Remark
Disclosure
G4-27
Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder
23 - 26
Full
		
engagement, and how the organization has responded to those key topics and
		
concerns, including through its reporting. Report the stakeholder groups that
		
raised each of the key topics and concerns.		
REPORT PROFILE				
G4-28
Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided.
9
Full
G4-29
Date of most recent previous report (if any).
9
Full
G4-30
Reporting cycle (such as annual, biennial).
9
Full
G4-31
Provide the contact point for questions regarding the report or its contents.
9
Full
G4-32
a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen.
145
Full
		
b. Report the GRI Content Index for the chosen option.
		
c. Report the reference to the External Assurance Report, if the report has
		
been externally assured. GRI recommends the use of external assurance but
		
it is not a requirement to be ‘in accordance’ with the Guidelines.		
GOVERNANCE				
G4-34
Report the governance structure of the organization, including committees
27 - 33
Full
		
of the highest governance body. Identify any committees responsible for
		
decision-making on economic, environmental and social impacts.		
G4-36
Report whether the organization has appointed an executive-level position
28
Full
		
or positions with responsibility for economic, environmental and social topics,
		
and whether post holders report directly to the highest governance body.		
G4-39
Report whether the Chair of the highest governance body is also an executive
28
Full
		
officer (and, if so, his or her function within the organization’s management and
		
the reasons for this arrangement).		
G4-40
Report the nomination and selection processes for the highest governance body
28
Full
		
and its committees, and the criteria used for nominating and selecting highest
		
governance body members.		
G4-45
a. Report the highest governance body’s role in the identification and
36 - 37
Partial
		
management of economic, environmental and social impacts, risks,
		
and opportunities. Include the highest governance body’s role in the
		
implementation of due diligence processes.
		
b. Report whether stakeholder consultation is used to support the highest
		
governance body’s identification and management of economic, environmental
		
and social impacts, risks, and opportunities.		
G4-46
Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the
36 - 37
Full
		
organization’s risk management processes for economic, environmental and
		
social topics.		
G4-47
Report the frequency of the highest governance body’s review of economic,
36 - 38
Full
		
environmental and social impacts, risks, and opportunities.		
ETHICS AND INTEGRITY				
G4-56
Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior
27
Full
		
such as codes of conduct and codes of ethics.

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Standard
Disclosure Requirements
Page
Status
Remark
Disclosure
		
CATEGORY: ECONOMIC				
ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
43 - 45
Full
G4-EC1
Direct economic value generated and distributed
11
Full
ASPECT: MARKET PRESENCE				
AO1
Total number of passengers annually, broken down by passengers on
11, 42, 121
Full
		
international and domestic flights, and broken down by origin-and-destination
		
and transfer passengers, including transit passengers		
AO2
Total annual number of aircraft movements by day and by night, broken down
11, 42, 121 - 124
Full
		
by commercial passenger, commercial cargo, general aviation, and state
		
aviation flights		
AO3
Total amount of cargo tonnage
11, 42, 124
Full
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Standard
Disclosure Requirements
Page
Status
Remark
Disclosure
ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
90 - 92
Full
G4-EC7
Development and impact of infrastructure investments and services supported 93 - 97, 104 - 106, 110
Full
G4-EC8
Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts
46, 93 - 97,
Full
			
104 - 106, 110		
CATEGORY: ENVIRONMENTAL				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
80 - 81
Full
ASPECT: ENERGY				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
87
Full
G4-EN3
Energy consumption within the organization
140 - 141
Partial
G4-EN5
Energy intensity
140 - 141
Partial
G4-EN6
Reduction of energy consumption
87
Partial
ASPECT: WATER				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
109 - 110		
G4-EN8
Total water withdrawal by source
130
Full
G4-EN10
Percentage and total volume of water recycled and reused
130
Partial
AO4
Quality of storm water by applicable regulatory standards
134 - 136
Full
ASPECT: BIODIVERSITY				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
73, 101 - 102,
Full
			
106 - 107, 109		
G4-EN11
Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas
73, 101 - 102,
Partial
		
and areas of high biodiversity value outside protected areas
106 - 107, 110 - 112		
G4-EN12
Description of significant impacts of activities, products, and services on
73, 101 - 102,
Partial
		
biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside
106 - 107, 110 - 112
		
protected areas			
G4-EN13
Habitats protected or restored
101 - 102, 106 - 107,
Partial
			
110 - 112		
ASPECT: EMISSIONS				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
85, 101 - 102
Full
G4-EN15
Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)
86
Partial
G4-EN16
Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)
86
Partial
G4-EN18
Greenhouse gas (GHG) emissions intensity
140 - 141
Partial
G4-EN19
Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions
141
Partial
137 - 139
Full
G4-EN21
NOX, SOX, and other significant air emissions
AO5
Ambient air quality levers according to poppulant concentrations in microgram
137 - 139
Full
		
per cubic meter (μg/m3) or parts per million (PPM) by regulatory rejime.		
ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
100
Full
G4-EN22
Total water discharge by quality and destination
130 - 133
Full
G4-EN23
Total weight of waste by type and disposal method
100, 129
Full
ASPECT: NOISE				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
82-83
Full
AO7
Number and percentage change of people residing in areas affected by noise
84, 142 - 144
Full
CATEGORY: SOCIAL				
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK				
ASPECT: EMPLOYMENT				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
55-58
Full
G4-LA1
Total number and rates of new employee hires and employee turnover by
52 - 54, 125 - 127
Full
		
age group, gender and region			
G4-LA2
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary
46-49, 55
Partial
		
or part-time employees, by significant locations of operation		
G4-LA3
Return to work and retention rates after parental leave, by gender
128
Full
ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS				
G4-LA4
Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these
55
Full
		
are specified in collective agreements		
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Standard
Disclosure Requirements
Page
Status
Remark
Disclosure
ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
64 - 65
Full
G4-LA5
Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker
64
Full
		
health and safety committees that help monitor and advise on occupational
		
health and saftey programs		
G4-LA6
Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism,
66
Full
		
and total number of work-related fatalities, by region and by gender		
G4-LA8
Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions
64 - 65
Full
ASPECT: TRAINING AND EDUCATION				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
55
Full
G4-LA9
Average hours of training per year per employee by gender,
59, 128
Full
		
and by employee category		
G4-LA10
Programs for skills management and lifelong learning that support the continued 56 - 57, 60 - 61
Full
		
employability of employees and assist them in managing career endings		
G4-LA11
Percentage of employees receiving regular performance and career development
62 - 63
Partial
		
reviews, by gender and by employee category		
ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY				
G4-LA12
Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee
52
Partial
		
category according to gender, age group, minority group membership, and other
		
indicators of diversity		
SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS				
ASPECT: INVESTMENT				
G4-HR2
Total hours of employee training on human rights policies or procedures
57
Partial
		
concerning aspects of human rights that are relevant to operations,
		
including the percentage of employees trained		
ASPECT: SECURITY PRACTICES				
G4-HR7
Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights
56 - 57
Partial
		
policies or procedures that are relevant to operations		
SUB-CATEGORY: SOCIETY				
ASPECT: LOCAL COMMUNITIES				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
88 - 92, 98,
			
101 - 103, 106, 109
Full
G4-SO1
Percentage of operations with implemented local community engagement,
93 - 97, 101 - 105,
		
impact assessments, and development programs
107 - 108, 110 - 113
Full
ASPECT: ANTI-CORRUPTION
			
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
Full
http://
					
airportthai.
					
co.th/corporate
					
/th/643-gcg1
ASPECT: PUBLIC POLICY				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
103
Full
G4-SO6
Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary
105
Full
SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY				
ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
67 - 71
Full
G4-PR1
Percentage of significant product and service categories for which health and
67 - 73
Full
		
safety impacts are assessed for improvement		
AO9
Total annual number of wildlife strikes per 10,000 aircraft movements
73
Full
ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
74, 98
Full
G4-PR3
Type of product and service information required by the organization’s procedures 46 - 49, 75 - 77, 120
Full
		
for product and service information and labeling, and percentage of significant
		
product and service categories subject to such information requirements		
G4-PR5
Results of surveys measuring customer satisfaction
12, 112
Partial
ASPECT: BUSINESS CONTINUATION AND EMERGENCY PREPAREDNESS				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
34, 69 - 72
Full
ASPECT: PROVISION OF SERVICE OR FACILITIES FOR PERSONS WITH SPECIAL NEEDS				
G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach
74, 77, 97
Full

