ความสาคัญของ Boarding Pass
การเดินทางท่องเที่ยว เป็ นเรื่ องธรรมดาของยุคสมัยนี ้ แต่หากเราไปเที่ยวแล้ วต้ องประกาศให้ โลกรู้ ด้ วยการถ่ายรูปตัว๋
เครื่ องบินโพสต์อวดโซเชียลมีเดีย อย่าง Facebook , Instagram หรื อ Twitter อย่างไรก็ดี ได้ มีการเตือนจากโลกออนไลน์
ว่า การโพสต์โชว์ตวั๋ ให้ เห็น Boarding Pass อาจจะนาภัยมาสูต่ วั ได้ เรื่ องดังกล่าว จริ งหรื อไม่ ชัวร์ หรื อมัว่ ทีมข่าวเฉพาะกิจ
ไทยรัฐออนไลน์ จะไขคาตอบให้ ทราบ
แหล่งข่าวภายในสายการบินแอร์ เอเชีย เปิ ดเผย ในมุมมองของแอร์ เอเชียว่า Boarding Pass คือบัตรโดยสารขึ ้นเครื่ อง
ทีผ่ ้ โู ดยสารจะได้ รับเมื่อทาการเช็คอินที่เค้ าท์เตอร์ สายการบิน โดย Boarding Pass จะมีความสาคัญมาก เพราะถือเป็ น
ใบเบิกทาง เพราะผู้โดยสายจะต้ องนาบัตรนี ้ผ่านจุดตรวจค้ นสนามบินไปยังห้ องพักผู้โดยสารขาออก ผ่า นด่านตรวจค้ นคนเข้ า
เมือง (กรณีเดินทางระหว่างประเทศ) นาไปแสดงแก่เจ้ าหน้ าที่สายการบินที่ทางออกขึ ้นเครื่ อง (Gate) เพื่อผ่านไปยังเครื่ องบิน
และแสดงแก่พนักงานตอนรับบนเครื่ องบินเพื่อนัง่ ตามที่นงั่ ที่ระบุไว้ ทังนี
้ ้ แต่ละสายการบินอาจมีรูปแบบบัตรโดยสารต่างกัน
แหล่งข่าวยังกล่าวต่ออีกว่า Boarding Pass จะมีข้อมูลสาคัญต่างๆ ของผู้โดยสารและเที่ยวบินเดินทาง อาทิเช่น สายการบิน
ชื่อผู้โดยสาย ต้ นทาง-ปลายทาง หมายเลขเที่ยวบิน วันเดินทาง ประตูทางออกขึ ้นเครื่ อง เวลาเริ่มขึ ้นเครื่ อง หมายเลขที่นงั่
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ยังมีข้อมูลอื่นฯ เช่น หมายเลขบัตรโดยสารในการออกบัตรที่นงั่ ลาดับผู้โดยสายในการเช็คอิน หมายเลขคะแนน
สะสมต่างๆ รายการอาหารและบริ การพิเศษที่ผ้ โู ดยสารจองมา เป็ นต้ น
“สาหรับ Boarding Pass ของแอร์ เอเชียมีลกั ษณะเป็ นบาร์ โค้ ด 2 มิติ มาตรฐาน ซึง่ มีไว้ สาหรับการตรวจสอบข้ อมูล

ผู้โดยสารและเที่ยวบินในการเดินทางนันๆ
้ ซึง่ จะเก็บเฉพาะเที่ยวบิน (เส้ นทาง เทีย่ วบิน) หมายเลขการจอง วันเดินทาง และชื่อสกุลผู้โดยสารเท่านัน้ ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวก็มีระบุในหน้ า Boarding Pass เช่นเดียวกัน” แหล่งข่าวสายการบินแอร์ เอเชียกล่าว
ขณะที่ การบินไทย นางภัครา เรื องสิรเดโช ผู้อานวยการฝ่ ายบริ การผู้โดยสารสายการบินไทย เปิ ดเผยกับทีมข่าวฯ ถึง
ความสาคัญของ
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ว่า เมื่อถึงวันเดินทาง หลังจากที่ผ้ โู ดยสารเช็คอินเพื่อรับบัตรโดยสารที่เคาท์เตอร์ หลังจาก

ผ่านกระบวนการตรวจสอบเสร็ จเรี ยบร้ อย ระบบของสายการบินไทยจะออก
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ซึง่ ถือป็ นเอกสารที่ยืนยันว่า

ผู้โดยสารพร้ อมที่จะเดินทางขึ ้นเครื่ องในเที่ยวบินนัน้ ซึง่ เก็บเพียงข้ อมูลการเดินของผู้ถือบัตรโดยสารไม่วา่ จะเป็ น ชื่อ -นามสกุล,
เลขไฟลต์, เลขที่นงั่ , คลาสการจอง, รหัสการจอง, หมายเลข e-ticket ,หมายเลขสมาชิกสะสมไมล์, ประตูขึ ้นเครื่ องและเวลา
เรี ยกเข้ าเครื่ อง โดยจะไม่มีข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสารที่ระบุในหนังสือเดินทางถูกบรรจุในบาร์ โค้ ดแต่อย่างใด

หาตัวจับยาก ใครก็สามารถยกเลิกเที่ยวบินได้ …..?
ซึง่ นางภัครา กล่าวว่า คนที่สแกนบาร์ โค้ ดได้ จะต้ องเป็ นคนที่มีความรู้ทางด้ านสายการบิน สามารถอ่านโค้ ดที่ปรากฎ
ออกมาหลังจากสแกนได้ ซึง่ เคยมีเหตุการณ์ที่ผ้ โู ดยสารทาการยกเลิกเที่ยวบินก่อนจะถึงเวลาเดินทาง โดยผู้สารทาอินเตอร์ เน็ต
เช็คอิน แล้ วทาการยกเลิกในเวลาต่อมา เมื่อผู้โดยสารคนดังกล่าวมาถึงทีเ่ ช็คอินเค้ าท์เตอร์ เพื่อโหลดกระเป๋ า ปรากฎว่าไม่
สามารถโหลดกระเป๋ าได้ เนื่องจากมีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ ว ผู้โดยสารก็แจ้ งกับพนักงานว่าตัวเขาไม่ได้ ทารายการยกเลิก
หลังจากนันทางสายการบิ
้
นจึงทาการตรวจสอบแล้ วเช็คอินผู้โดยสารเข้ าไปใหม่

ซึง่ สายการบินไม่สามารถรู้ได้ เลยขณะนันว่
้ า

ใครเป็ นผู้ยกเลิกเที่ยวบินนัน้ .....มาถึงตรงนี ้แล้ วสิง่ ทีก่ ลัวนันไม่
้ ได้ อยูท่ ี่ข้อความที่ปรากฎอยูบ่ น Boarding Pass แต่เป็ นแถบ
บาร์ โค้ ดบนขึ ้นเนื่องจากมีแอพพลิเคชัน่ ที่สามารถอ่านบาร์ โค้ ดนันได้
้ อย่างง่ายดาย อย่างเช่น
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เมื่อสแกนไปจะปรากฎข้ อมูลการเดินทางทังหมด
้
ซึง่ ผู้ไม่หวังดีจะสามารถเข้ าไปจัดการเปลีย่ นแปลงหรื อยกเลิกเที่ยวบินได้
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยของสายการบินนัน้

ทางสายการบินแอร์ เอเชียจะคานึงความเป็ นส่วนตัวของ

ผู้โดยสารในการเดินทาง หากผู้โดยสารต้ องการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดการเดินทางต่างๆ หากเป็ นทางเว็บไซต์จะต้ องกรอก
รหัสผ่านและรหัสสมาชิกที่แจ้ งไว้ กบั สายการบิน ซึง่ ถือเป็ นข้ อมูลส่วนตัวของผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ อยูใ่ นบาร์ โค้ ดนัน้ และหาก
ดาเนินการผ่าน
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เจ้ าหน้ าทีจ่ ะมีการตรวจสอบข้ อมูลส่วนตัวหลายขันตอนเพื
้
่อแสดงตัวตนที่แท้ จริ ง จะเป็ นคาที่มี

ความเป็ นส่วนตัวและหลากหลาย รวมทังมี
้ การบันทึกเสียงตลอดการสนทนาเพื่อเป็ นข้ อมูลอ้ างอิง ในกรณีที่เกิดปั ญหาใดๆ ขึ ้น
ทังนี
้ ้ ยืนยังจะไม่มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวใดๆ รวมทังข้
้ อมูลธุรกรรมการเงินของลูกค้ าแก่บคุ คลภายนอก
ขณะที่ ผู้อานวยการฝ่ ายบริการผู้โดยสารการบินไทย กล่าวถึง มาตรการป้องกันข้ อมูลของลูกค้ าว่า “ผู้โดยสาร
ทาการจองตัว๋ ที่นงั่ เสร็ จเรียบร้ อย ทางสายการบินจะแยกระหว่างข้ อมูลส่วนตัว ห้ ามเปิ ดเผย และข้ อมูลการเดินทาง ทังนี
้ ้ ที่
เค้ าท์เตอร์ เช็คอิน สายการบินจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยผู้โดยสารจะต้ องเป็ นผู้ถือพาสปอร์ ตมาเพื่อเช็คอิน สาย
การบินไม่รับเช็คอินจากคนภายนอก แต่หากผู้โดยสารทา Boarding Pass หาย ทางสายการบินก็ต้องมีการตรวจสอบหนังสือ
เดินทางและเอกสารการสารองทีน่ งั่ ของผู้โดยสารก่อนที่จะพิมพ์
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ออกมาใหม่ ซึง่ จะมีการแจ้ งเตือนในระบบ

เพื่อให้ พนักงานที่ประตูขึ ้นเครื่ องตรวจสอบอีกครัง้ ว่าผู้โดยสารคนนี ้เป็ นผู้โดยสารที่ได้ รับการตรวจสอบเอกสารที่เค้ าท์เตอร์ เป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ วหรื อไม่
ดังนัน้ ถ้ าต้ องการจะแชร์ รูปก่อนการเดินทาง เพื่อเป็ นการบอกหรื อบันทึกว่าเรากาลังจะออกเดินทางนันไม่
้ ใช่เรื่ อง
ผิด เพียงแต่ผ้ โู ดยสารต้ องรักษาความปลอดภัยของตนเองด้ วย โดยการถ่ายรูป Boarding Pass จะต้ องไม่ให้ ติดตัวบาร์ โค้ ด
หรื อปิ ดตัวบาร์ โค้ ด ก็จะเป็ นการหลีกเลีย่ งการเข้ าถึงข้ อมูลของผู้มหิ วังดี และออกเดินทางอย่างปลอดภัย

