สรุ ป ข อ มู ล ข า วสารด า นอุ ต สาหกรรมการบิ น ของไทย
ประจํา เดื อ น ม ก ร า ค ม 2 5 5 0

สมาคมขนสงทางอากาศสากล (IATA) คาดการณวา ในป 2550 นี้ สายการบินทั่วโลกจะสามารถกลับมามี
ผลกําไรไดอีกครั้ง เนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับลดลง ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของจํานวน ผูโดยสารทาง
อากาศในภูมิภาคตะวันออกกลาง จะมีการขยายตัวเร็วที่สดุ อยูที่รอยละ 15.4 เชนเดียวกันปริมาณการขนสงสินคาที่
ปรับเพิ่มขึ้นไปอยูที่ รอยละ 16.1
ในป พ.ศ.2550 สายการบินตางๆ ในเอเชียจะทํากําไรไดนอยลง อยูที่ระดับ 1.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
ซึ่งเปนตัวเลขที่ลดลงจากระดับที่ไดมีการประเมินไวสําหรับป 2549 ที่ 1.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากการ
แขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น ความสามารถในการใหบริการที่สูงขึ้น และผูใหบริการรายใหมที่เขามาในตลาด โดยปริมาณ
การเดินทางระหวางประเทศของผูโดยสารในเอเชีย คาดวา จะขยายตัวที่ระดับเฉลี่ยตอป รอยละ 5.7 ในชวงป
พ.ศ.2549 -2553 และคาดวา การขนสงสินคาในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคจะเปนตัวกระตุน การขยายตัวดานการ
ขนสงสินคาทั่วโลก ดวยอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ตอปที่รอยละ 6.0 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ IATA ยังชีว้ า การคาดการณการขยายตัวสะทอนใหเห็นถึงความแข็งแกรงของกระแส
หมุนเวียนดานการคา การขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนและอินเดียโดยในชวง 4 ปจนถึงป 2553
นั้น คาดวาจะมีอัตราการขยายตัวของจีน อยูที่รอยละ 8.1 และอินเดีย อยูที่ระดับรอยละ 7.9

ดานสายการบิน
สําหรับความเคลื่อนไหวในดานสายการบิน ทั้งในและตางประเทศมีดงั นี้
การบินไทย ไดเตรียมการพัฒนาการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้
1. เตรียมปรับโครงสรางองคกรใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยปรับลดหนวยงานเหลือ
109 หนวย จาก 1,130 หนวย เพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจการบินที่จําเปนตองมีความรวดเร็วในการบริหารงาน และ
ทันกับสถานการณปจจุบนั
2. เตรียมจัดตั้งบริษัทใหม เพื่อใหบริการสายการบินภายในประเทศทีจ่ ะจัดตั้งขึ้นโดย บกท. เปนผูถือหุน
100% นั้น จะชวยลดตนทุนการบริหารจัดการของ บกท. และชวยลดการขาดทุนจากการใหบริการเสนทางบินใน
ประเทศ โครงการนี้ เปนการนําโครงการเดิมกลับมาศึกษาใหม หลังจากชะลอไปกอนเพื่อรอความชัดเจนของ
ทอท. ซึ่งเปนการจัดตั้งสายการบินใหมของ บกท. ซึ่งใชชื่อ สายการบินเอื้องหลวง โดยนํามาปรับปรุงและลง
รายละเอียด เพือ่ นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งขั้นตอนการจดทะเบียนเปนบริษัทใหม คาดวาจะใชเวลาไม
เกิน 6 เดือน
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การจัดตั้งสายการบินใหมนี้ คาดวาจะใชเงินลงทุนไมถึง 1 พันลานบาท โดยจะเนนการใหบริการที่
ครบวงจร และมุงใหบริการกับลูกคาชาวตางชาติ ที่ตองการจองตั๋วลวงหนาผานสํานักงานของ บกท. ไดในแตละ
ประเทศ อยางไรก็ตาม สายการบินใหมนี้ ไมไดมีสถานะเปนสายการบินตนทุนต่ํา การดําเนินงานหรือการ
ใหบริการตางๆ จึงไมซ้ําซอนกับสายการบินนกแอร ซึ่ง บกท. เปนผูถือหุนใหญ
แนวคิดการจัดตั้งสายการบินใหมอยูบนพืน้ ฐานวา รัฐบาลมีนโยบายใชทาอากาศยานกรุงเทพ รองรับ
เที่ยวบินพาณิชยเสนทางในประเทศ ซึ่ง บกท. พรอมสนับสนุนนโยบายดังกลาว แตการนําเที่ยวบินในประเทศของ
บกท. มาใหบริการที่ทาอากาศยานกรุงเทพในระยะยาวนั้น จําเปนตองมีการจัดตั้งสายการบินใหม โดยแยกการ
ดําเนินงานออกจาก บกท. เพื่อลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินงาน
สําหรับ การใหบริการเสนทางบินในประเทศบางสวนไปที่ทาอากาศยานกรุงเทพนัน้ คาดวาจะสามารถ
เปดใหบริการ ในวันที่ 15 มีนาคมนี้
3. เตรียมแผนขยายการลงทุนโรงซอมเครื่องบินที่ ทาอากาศยานกรุงเทพ ในปงบประมาณ 2551
เพื่อใหสามารถรองรับการซอมบํารุงเครื่องบินไดเพิ่มขึน้ จากปจจุบนั รับซอมเครื่องบินไดพรอมกัน 3 ลํา จะเพิ่ม
เปน 6 ลํา ในอนาคต คาดวาใชงบลงทุน 5,000 ลานบาท ลูกคาที่ใชบริการศูนยซอมบํารุงอากาศยานของ บกท.
เชน แอรฟรานซ ออล นิปปอนแอรเวย เจแปนแอรไลนย และลุฟทฮนั ซา เปนตน
4. วางแผนการปรับลดคาธรรมเนียมน้ํามัน (ฟวเฟอรชารจ) สําหรับเสนทางการบินในประเทศและ
ตางประเทศ ลงอีกประมาณ รอยละ 3-5 ซึ่งเปนผลมาจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกไดปรับตัวลดลง ทําใหราคา
น้ํามันอากาศยานปรับตัวลดลงตามไปดวย ประกอบกับ สายการบินคูแขง เชน สิงคโปรแอรไลน ไดทําการปรับ
ลดคาธรรมเนียมน้ํามันไปกอนหนาแลว
5. ยกเลิกการทําเที่ยวบินรวม (CODE SHARE) กับสายการบินนกแอร ในเสนทางในประเทศ ทั้งหมด
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธนี้เปนตนไป
6. เตรียมเปดสํานักงานใหญแหงใหมขนึ้ ในนครโฮจิมินห
7. ประกาศใชระบบจําหนายตัว๋ โดยสารแบบอัตโนมัติที่ดําเนินการผานขายอะมาดิอุส (Amadeus ) โดย
ระบบดังกลาวเรียกวา Nego Fare เพื่อใหตวั แทนจําหนายตั๋วสามารถจัดการเรื่องตั๋วไดรวดเร็วขึน้ ซึ่งปจจุบันไดมี
บริษัทสายการบินทั่วโลกถึง 150 แหง ที่ใชบริการของตั๋วผานเครือขายนี้
สายการบินนกแอร
ไดปรับปรุงแผนการบิน ใน 2 เสนทางบิน
1. เสนทาง เชียงใหม-แมฮองสอน
โดยลาสุดไดสง คืนเครื่องบิน เอ ที อาร ที่เชามาใชทําการบินใน
เสนทางดังกลาว จํานวน 1 ลํา คืนใหกับ บกท. และสายการบินนกแอรก็จะทําการบินเชียงใหม-แมฮองสอน วันละ
1 เที่ยวบิน เพื่อรักษาสถานภาพเสนทางการบินไวเทานัน้
2. เสนทาง กรุงเทพ-กระบี่-กรุงเทพ
ไดเริ่มทําการบินในเสนทาง กรุงเทพ-กระบี่-กรุงเทพ วันละ
2 เที่ยวบิน ตั้งแตวนั ที่ 15 มกราคมเปนตนไป ดวยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 ซึ่งมีความจุไดมากถึง 156 ที่นั่ง
ซึ่งจะเปนเทีย่ วบินแรกจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิสูทา อากาศยานนานาชาติกระบี่
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สวนความเคลือ่ นไหวของสายการบินตางชาติในชวงเดือนมกราคม 2550 นั้น มีดังนี้
สายการบินแอรเอเชีย ไดปรับยุทธศาสตรเปนสายการบินตนทุนต่าํ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก และเตรียม
เปดตลาดในประเทศจีนและอินเดีย หลังรับมอบเครื่องบินแอรบัสใหม ภายใน 3 ป เนือ่ งจากจะมีเครือ่ งบินใหม
จํานวน 150 ลํา เขามาเสริม คาดวาจะสงมอบไดภายในป 2555
ปจจุบันรายไดของแอรเอเชียนั้น คิดเปนรายไดจากตางประเทศ รอยละ 40 และรายไดจากการบินใน
ประเทศ รอยละ 60 แตภายใน 5 ป แอรเอเชีย ตั้งเปาจะเปลี่ยนสัดสวนรายได เปนรายไดจากตางประเทศ รอยละ 70
และรายไดในประเทศ รอยละ 30
สําหรับในป 2550 นี้ สายการบินแอรเอเชีย มีแผนเปดเสนทางใหม จํานวน 3-4 เสนทาง โดยจะเนน
เสนทางตางประเทศเปนหลัก โดยเฉพาะจีนตอนใต ลาสุดเปดบินเสนทางสุวรรณภูมิ-ลังกาวี ซึ่งไดรับการตอบรับ
อยางดี ดวยจํานวนผูโดยสารตอเที่ยว คิดเปนรอยละ 50 และตั้งเปา ในระยะ 2-3 เดือนจะเพิ่มเปน รอยละ 75
ลาสุด เมื่อตนเดือน ม.ค. ที่ผานมานี้ แอรเอเชีย ไดลงนามในสัญญาสั่งซื้อเครื่อง A320 จากแอรบัส จํานวน
50 ลํา และมีแผนจะซื้อเพิ่มอีก 50 ลําดวย ในอนาคต
ปจจุบัน แอรเอเชีย มีฝูงบินทั้งสิ้น 50 ลํา แบงเปน A320 จํานวน 15 ลํา และ โบอิ้ง 737-300 อีก 35 ลํา
การตัดสินใจของแอรเอเชียทีจ่ ะซื้อเครื่องบินโดยสารรุนเอ320 เพิ่มจํานวน 100 ลํานี้ ถือเปนการสนับสนุนความ
พยายามของแอรบัส เพื่อทําตลาดเครื่องบินรุนเอ320 ซึ่งถือเปนคูแขงสําคัญของเครื่องบินโดยสารโบอิง 737 ของ
โบอิ้ง รวมทั้งยังเปนการทําตลาดเครื่องบินที่มีแถวทางเดินเดียว และแกปญหาความตองการเครื่องบินโดยสารรุน
เอ340 ขนาด 4 เครื่องยนตที่เริ่มจะหมดความนิยมลง
ฟลาย เอเชียน เอ็กซเพรส (แฟกซ) สายการบินตนทุนต่ําของมาเลเซีย ไดรับอนุญาตจากทางการมาเลเซีย
ใหสามารถใหบริการบินในเสนทางระยะไกลระหวางประเทศไดแลว ซึ่งเสนทางการบินระยะไกลระหวางประเทศ
ที่แฟกซไดรับอนุญาตนั้น จะไมรวมกับเสนทางบินระหวางประเทศทีเ่ ปดใหบริการโดยมาเลเซีย แอรไลนส
สายการบินแหงชาติของมาเลเซีย ที่เปดใหบริการในปจจุบันนีแ้ ตอยางใด ซึ่งจะเปดใหบริการการบินในระยะ
ทางไกล มุงเนนในการเปดบริการเสนทางบินตรงจากกัวลาลัมเปอร ไปยังจุดหมายปลายทางที่ไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวทัว่ โลก เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และยุโรป โดยคาดวาจะสามารถเปดใหบริการไดใน
เดือนกรกฎาคม ป 2550
เจ็ท แอรเวยส เตรียมจะเปดเที่ยวบินปฐมฤกษ ซึ่งบินตรงจาก กรุงเดลีและกัลกัตตา ประเทศอินเดีย มายัง
ประเทศไทย โดยเครื่องบินโบอิ้ง B737-800 ในเดือนมกราคม 2550 นี้ ซึ่งจะเปดใหบริการถึง 14 เที่ยวบินตอ
สัปดาห โดย 7 เที่ยวบิน จากเดลี และ 7 เที่ยวบินจากกัลกัตตา และวาในป พ.ศ. 2551 ทางสายการบินจะไดนํา
เครื่องบิน แอรบัส A330 มาบริการในเทีย่ วบินกรุงเทพฯ - เดลี อีกดวย
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ขณะนี้ทางสายการบิน กําลังขอใบอนุญาตเพิ่มเสนทางบินสูจุดหมายปลายทางตางประเทศ โดยอยูใ นขั้นตอน
พิจารณาของกระทรวงการบินพลเรือนแหงรัฐบาลอินเดีย แตอยางไรก็ตาม เจ็ท แอรเวยส ไดรับสิทธิ์ในการเปด
เสนทางการบินระหวางอินเดียและสหรัฐอเมริกาแลว โดยจะเริ่มใหบริการเที่ยวบินมุมไบ-นิวยอรก ภายในเดือน
สิงหาคม 2550
จากการเปดใหบริการของสายการบิน เจ็ท แอรเวยส ในครั้งนี้ จะทําใหขณะนี้ประเทศไทยมีเทีย่ วบินออก
จากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองหลักตางๆ ของอินเดียมากถึง 144 เที่ยวบินตอสัปดาห ถือเปนการสนองนโยบายรัฐบาล
ไทยและอินเดีย ที่ตั้งเปาใหสายการบินมีทนี่ ั่งไวบริการ 10,000 ที่นั่งตอสัปดาหภายใน 3 ปขางหนา ซึ่งเปน
แนวโนมที่แสดงมใหเห็นวา ทั้งสองประเทศจะมีการเดินทางทองเที่ยวระหวางกันเพิม่ ขึ้น นอกจากนั้น ยังเปนการ
ตอยอดการลงทุนทางธุรกิจระหวางสองประเทศใหมีเพิ่มขึ้นดวย
เจแปน แอรไลนส คอรป (เจเอแอล)
ไดทําการปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ หลังจากที่เผชิญปญหา
รุมเราหลายดาน ทั้งเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย และปญหาขัดแยงภายในบอรดบริหาร ในชวง 2-3 ปที่ผานมา
โดยไดวางแผนรณรงคเพื่อกระตุนผลกําไรและรับมือกับสภาวะการแขงขันที่รุนแรง ดังนี้
1. การเสนอใหบริการเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางตางประเทศที่ไดรบั ความนิยมมากขึ้น และยกเลิก
เสนทางบินที่ใหกําไรนอย โดยกจะยกเลิกเที่ยวบินในเสนทางภายในประเทศ 10 เสนทาง
2. ใชเครื่องบินลําเล็กลงเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง
3. เปดตัวทีน่ ั่งชัน้ เฟรสคลาสในเที่ยวบินภายในประเทศบางเที่ยวบิน เชน เที่ยวบินโตเกียว-โอซากา และ
โตเกียว-ฟูกูโอกะ
4. ปรับลดจํานวนพนักงานลง เพื่อตองการทีจ่ ะลดคาใชจาย
สายการบินจีนและไตหวัน
เตรียมเปดบริการเที่ยวบินพิเศษระหวางจีนและไตหวันจํานวน 96
เที่ยวบิน ระหวางวันที่ 13-26 กุมภาพันธ ซึ่งตรงกับชวงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้ ภายใตแผนดังกลาว 6 สายการบิน
ของไตหวัน ซึ่งประกอบไปดวย (1) ไชนา แอรไลนส (2) อีวา แอรเวยส คอรป (3) ฟาร อีสเทิรน ทรานสปอรต
คอรป (4) แมนดาริน แอรไลนส (5) ทรานสเอเชีย แอรเวยส คอรป และ (6) ยูเอ็นไอ แอรเวยส จะเปด
ใหบริการ 48 เที่ยวและอีก 48 เที่ยวเปนของสายการบินของจีน ซึ่งประกอบไปดวย (1) แอร ไชนา (2) ไหหนาน
แอรไลนส (3) ไชนา อีสเทิรน แอรไลนส (4) เซี่ยงไฮ แอรไลนส (5) ไชนา เซาเทิรน แอรไลนส และ (6) เซียะเห
มิน แอรไลนส
เสิ่นเจิ้น แอรไลน หนึ่งในสายการบินเอกชนรายใหญสุดของจีน ไดรวมมือกับ เมซา แอร กรุป ผูดาํ เนิน
ธุรกิจสายการบินระดับทองถิ่นของสหรัฐ จัดตั้งสายการบินรวมทุนตางชาติแหงแรกในประเทศจีนแผนดินใหญ
โดยใชชื่อวา ปกกิ่ง แอรไลน
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การที่ เมซา แอร และเสิ่นเจิน้ แอรไลน บรรลุขอตกลงเปดสายการบินรวมทุนแหงแรกรวมกัน เปน
ผลสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลจีน ผอนคลายกฎระเบียบในอุตสาหกรรมการบิน ทําใหมีผูใหบริการใหมๆ เขาสู
ตลาดมากขึ้น ประกอบกับความนาสนใจของตลาดการบินในจีนที่กําลังเฟองฟู แตยังไมมีการบริการเที่ยวบินตรงที่
เพียงพอ เพื่อบินไปยังเมืองทีม่ ีความสําคัญอันดับสอง
อยางไรก็ตาม สายการบินใหมนี้ อาจจะตองเผชิญหนากับการแขงขันรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากสาย
การบินรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ 3 แหงของจีน ซึ่งไดแก แอร ไชนา ไชนา เซาเธิรน แอรไลน และไชนา อิสเทิรน
แอรไลน
ไมเพียงแต เมซาแอร เทานั้น แตยังรวมไปถึงสายการบินสหรัฐอีก 4 แหงไดแก อเมริกัน แอรไลน ในเครือ
เอเอ็มอาร คอรป ,คอนติเนนตัล แอรไลน, นอรธเวสต แอรไลน และยูไนเต็ด แอรไลน ของยูเอแอล คอรป ซึ่งตางก็
ตองการเปดบริการเที่ยวบินใหมๆ ไปยังเมืองตางๆ ของจีนดวยเชนกัน ซึ่งหากไดรับการอนุมัติใหเปดเสนทางบิน
ใหมๆ ไปจีนได สายการบินตางๆ จะสามารถเรียกเก็บคาตั๋วไดมากถึง 800 ดอลลาร สําหรับที่นั่งชั้นประหยัด และ
อาจเพิ่มขึ้นถึง 12,000 ดอลลาร สําหรับที่นั่งชั้นเฟรสตคลาส
ทั้งนี้ เนื่องจากในปจจุบนั ความตองการเดินทางไปจีนอยูในระดับสูง และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเมื่อป
2548 จีนถือเปนคูคารายใหญสุดอันดับ 3 ของสหรัฐ อีกทั้งบริษัทอเมริกนั ตางก็ตองการสวนแบงทางธุรกิจที่มาก
ขึ้นในเศรษฐกิจทองถิ่นของจีนแผนดินใหญ
อยางไรก็ตาม แมสหรัฐจะทําขอตกลงเปดนานฟากับประเทศใหญๆ เกือบทุกประเทศแลว แตจีนกลับเปน
ขอยกเวน โดยรัฐบาลแตละชุดของสหรัฐฯ จะอนุญาตใหสายการบินทองถิ่น เปดบริการเที่ยวบินไปจีนในจํานวนที่
จํากัด ภายใตขอ ตกลงเมื่อป 2547 นั้น สหรัฐฯ สามารถให 1 ใน 4 สายการบิน ที่มีบริการเที่ยวบินไปจีนอยูแ ลว
เปดเที่ยวบินรายวันเที่ยวบินใหมได โดยจะเริ่มใหบริการในวันที่ 25 มีนาคม 2550 ซึ่งทั้ง 4 สายการบินตางก็
ตองการที่จะไดรับสิทธินี้ ซึ่งหากพลาดโอกาสในครั้งนี้ ก็จะเปนปหนาที่สหรัฐจะตัดสินเกีย่ วกับการเพิ่มเที่ยวบิน
โดยสาร หรือขนสงสินคา ซึ่งจะเริ่มใหบริการในป 2551
ปจจุบันสายการบินสหรัฐ เปดใหบริการเทีย่ วบินตรงไปยังจีนโดยไมหยุดแวะพักที่ใดจาก 3 เมืองเทานั้น
คือ ซานฟรานซิสโก ชิคาโก และเมืองเนวอรก รัฐนิวเจอรซีย ขณะทีน่ อรธเวสต แอรไลน ใชชองทางในเทีย่ วบิน
ไปกรุงโตเกียว เปดใหบริการตอไปยัง 3 เมืองใหญของจีน แตไมมีบริการบินตรงจากสหรัฐ
สายการบินแควนตัส ก็เปนอีกสายการบินหนึ่งที่เตรียมจะปรับลดคาธรรมเนียมน้ํามัน นอกเหนือจาก
สายการบินไทย และ สิงคโปร แอรไลน โดยจะปรับลดคาธรรมเนียมน้ํามันในเที่ยวบินภายในประเทศและบาง
เที่ยวบินในเสนทางตางประเทศ ลงอีก 5 เหรียญออสเตรเลีย (ราว 140.39 บาท) นับตั้งแตวนั ที่ 23 มกราคม หลังจาก
ราคาน้ํามันในตลาดลงไดปรับลดลง
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ดานการผลิตเครื่องบินพาณิชย
ภายหลังการเปดตัวเครื่องบินตระกูล 747-8 รุนโดยสาร, 747-8 อินเตอรคอนติเนนตัล (เปดใหบริการ
ภายในป 2553) และรุน 747-8 เฟร็กเตอร (เปดใหบริการในป 2552) ของโบอิ้ง เมื่อป 2548 ซึ่งมียอดสั่งซื้อ
เครื่องบินรุน 747-8F ทันที จํานวน 18 ลํา ใน 2 สายการบิน คือ คารโกลักซแอรไลน 10 ลํา และนิปปอนคารโก
แอรไลนส (NCA ) 8 ลํา ขณะที่ยอดการสั่งซื้อรวมในปจจุบันอยูที่ 78 ลํา แบงเปนรุนขนสงสินคา 747-8F 54 ลํา
และรุนโดยสาร 747-8 อินเตอรฯ 24 ลํา และกําลังเจรจากับสายการบินอีกหลายราย รวมทั้งการบินไทย เนื่องจาก
ปจจุบัน บกท. มีฝูงบินที่เปนเครื่องบินโบอิ้ง 46 ลํา โดยหนึ่งในนัน้ เปนรุน 747-400 จํานวน 18 ลํา และรุน 747-300
จํานวน 2 ลํา
ปจจุบัน โบอิ้ง มีสวนแบงตลาดธุรกิจการบินขนาดใหญ รอยละ 57 โดยตลาดหลักที่จะเขามาทําการตลาด
ในปนี้ คือ ตลาดเอเชีย เนื่องจากมีอัตราเติบโตดีอยางตอเนื่อง ซึ่งเครื่องบินโบอิ้ง 747-8 มีตนทุนตอเที่ยวต่ํากวาและ
ประหยัดเชื้อเพลิงน้ํามันไดมากกวา A380 ถึงรอยละ 19 และรอยละ 10 ตามลําดับ ขณะที่รุน 747-8F มีตนทุนตอ
เที่ยวต่ํากวารอยละ 20
สําหรับแนวโนมความตองการเครื่องบินขนาดใหญ มีประมาณ 990 ลํา แบงเปนเกือบรอยละ 70 สําหรับ
เครื่องบินโดยสาร และประมาณรอยละ 30 เปนเครื่องบินสําหรับขนสงสินคา โดยตลาดเอเชียจะมีความตองการ
สูงถึง 570 ลํา คิดเปนรอยละ 60 ของทั้งหมด

ดานทาอากาศยาน
ความคืบหนาในการแกไขปญหาตางๆ ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมนิ ั้น จากการตรวจสอบแลวพบวา กวา
รอยละ 80 เปนปญหาที่เกิดขึ้นจริง โดย 4 เรื่องหลัก ไดแก
1. ปญหาทางเทคนิคการกอสรางในลานบินแท็กซี่เวยและรันเวย
2. ปญหาการบริหารจัดการพืน้ ที่และสิ่งอํานวยความสะดวกอาคารผูโดยสาร
3. ปญหาคลังสินคา
4. ปญหาโครงขายเชื่อมโยงการขนสง
โดยคาดวาตองใชเวลากวา 1 ป ปญหาตางๆ ถึงจะคลี่คลายได และในขณะนี้ ทอท.อยูร ะหวางปรับปรุง
ทบทวนแผนแมบทของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในสมัยรัฐบาลชุดกอน ซึ่งกําหนดแผนขยายไว 5 เฟต เพื่อรองรับ
การเพิ่มผูโดยสารเปน 120 ลานคนในป 2568 ควบคูไปกับพิจารณายายเที่ยวบินภายในประเทศและการบินแบบ
Point-to-point (จะไมมีการแวะจอดเครื่องบินบนเสนทางผานเพื่อรับสงผูโดยสารที่ตองการใชบริการเชื่อมตอกับ
เที่ยวบินอื่น) กลับมาไวที่ทาอากาศยานดอนเมือง ซึ่งผูบริหารทอท.มีความเห็นวา หากจะเปด 2 สนามบินควบคูกนั
ไปการขยายสนามบินสุวรรณภูมใิ นเฟส 2 และ 3 ควรจะลดขนาดของโครงการลงทุน ในขณะที่นกั วิเคราะหการ
บินทั้งไทยและนานาชาติ ไดเสนอทางเลือก 3 วิธี คือ
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วิธีที่ 1 ยายเที่ยวบินภายในประเทศที่ไมตองตอเที่ยวบินไปยังจังหวัดอืน่ หรือตางประเทศจากสุวรรณภูมิ
กลับดอนเมืองทันที รอยละ 30-35 ของเที่ยวบินที่มีอยูทงั้ หมดขณะนี้ประมาณ 470 เที่ยว/วัน
วิธีที่ 2 ลงทุนสรางรันเวยเฟส 2 ทันที เพิ่มรันเวย 3 และ 4 ใหแลวเสร็จภายในไมเกิน 18 เดือน คาดวาจะใช
เงินลงทุนอีกรันเวยละประมาณ 12,000 ลานบาท
วิธีที่ 3 ตองปดซอมรันเวย 1 และ 2 ซึ่งขณะนี้ใชงานรองรับเครื่องบินขึ้น- ลงไดเพียงรอยละ 70 เทานั้น
จากการรวบรวมขอมูลในเชิงการศึกษาวิจยั พบวา ทอท. ตองตัดสินใจอยางชัดเจนทางธุรกิจ เพื่อเรงการ
พัฒนาธุรกิจสนามบิน และบริการนักทองเที่ยวเดินทางทัง้ คนไทยและตางประเทศอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในระยะยาว รวมถึงการหวังผลระยะยาวดานการลงทุนของรัฐบาล มีแรงกระตุนเรงดวนจาก 3 ปจจัย ไดแก
1) ปริมาณผูโดยสาร การลงทุนเมกะโปรเจ็กตสวุ รรณภูมิเฟสแรก ระหวาง 2549-2551 ออกแบบไว
รองรับผูโดยสารเพียง 45 ลานคน แตในป 2550 มีแนวโนมวา จะมีผูโดยสารใชบริการมากถึง 43 ลานคน ดังนัน้
ทอท. ตองเรงตัดสินใจวาจะใช 1 หรือ 2 สนามบินในกรุงเทพฯ เพราะหากใชสวุ รรณภูมิเพียงสนามบินเดียว จะ
สามารถรองรับผูโดยสารไดเต็มที่ ตั้งแตป 2551 เมื่อไปวิเคราะหการลงทุนขยายอาคารผูโดยสารเพิ่มหลังใหม หรือ
midfield concord ตองใชเวลา 3-4 ป หรือถาจะขยายอาคารผูโดยสารแบบประหยัด (low cost terminal) ตองใชเวลา
10 เดือน
2) งบประมาณ งบประมาณลงทุนใหม ถาจะตองทําโครงการอาคารผูโดยสารหลังใหม ตองใชเงินขัน้ ต่ํา
เพิ่มอีก 50,000 ลานบาท ถาทําโลวคอสตเทอรมินัลตองใชเงินขั้นต่ํา 1,500 ลานบาท แตถากลับไปใชดอนเมืองก็ไม
ตองใชเงินเพิ่ม หากใชก็เพียงการตกแตงเพิม่ เติมไมเกิน 100 ลานบาท
3) การใชทรัพยสินเดิมที่มีอยูใ หเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและการพัฒนารายไดอยางแทจริง ในการยาย
เที่ยวบินประมาณรอยละ 30 จากสุวรรณภูมิกลับไปดอนเมือง ทอท.จะไดใชทรัพยสินใหเกิดรายได ลดการแออัด
ของเที่ยวบินและผูโดยสาร ปญหาความเดือดรอนจากมลพิษเสียงเครือ่ งบินในประเทศลดลง รอยละ 30 ของ
ทั้งหมดที่กระทบชาวบานรอบสุวรรณภูมจิ ะลดลง
ลาสุด รัฐบาลไดสรุปผลของการใชประโยชนทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีขอยุติวาจําเปนตองยายสายการ
บินในประเทศที่ไมตองตอเครื่องระหวางประเทศ ไปใชสนามบินนานาชาติกรุงเทพ (ดอนเมือง) เปนการชั่วคราว
กอน โดยขอใหสายการบินเปนผูสมัครใจยายเองเทานั้น สวนการจะยายบริการสายการบินในประเทศเปนการ
ชั่วคราวหรือถาวรนั้น หนวยงานที่เกีย่ วของตองสรุปรวมกันอีกครั้งหนึง่ โดยสาเหตุทตี่ องยายกลับไปใชสนามบิน
ดอนเมืองมี 2 ประการ คือ
1.ตอนเปดสวรรณภูมิได 4 เดือนแรกพบปญหาความไมสะดวกหลายอยาง รวมถึงความไมปลอดภัยของ
สนามบินที่เกิดขึ้นกับรันเวย แท็กซี่เวย จนตองปดซอมไปหลายจุด
2. ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมคี วามแออัด เพราะขณะนี้มีผโู ดยสารมาใชบริการกวา 43 ลานคน จากที่
กําหนดไวทงั้ ป 45 ลานคน ปญหาที่เกิดขึน้ ทั้งหมดเพราะสุวรรณภูมิเปดใชเร็วเกินไปทั้งที่นาจะมีการทดสอบการ
บินกอน 6 เดือน - 1 ป
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สําหรับการปดซอมแซมผิวรันเวยและแท็กซี่เวยของสนามบินสุวรรณภูมินั้น เบื้องตนคาดวาจะใชเวลา
หลายเดือนหรือสูงสุดกวา 1 ป และคาดวาจะใชวงเงินในการซอมแซมไมนอยกวา 300 ลานบาท หรือสูงสุด
3 พันลานบาท
สวนที่ทาอากาศยานกรุงเทพจะมีการปรับปรุงงานทุกดาน อาทิ การซอมหัวรันเวยทางดานทิศตะวันตก ซึ่ง
ปจจุบันจุดที่เครื่องบินจะลงแตะพืน้ หรือทัชดาวนมีลักษณะเปนลอนคลื่นที่จะตองมีการปรับสภาพผิวใหเรียบ โดย
งานสวนนีจ้ ะใชระยะเวลาไมเกิน 45 วัน รวมทั้งการปรับปรุงความพรอมดานบริการ เชน รานคา รานอาหาร
ภายในอาคารที่พักผูโดยสารจะใชเวลาดําเนินการรวม 30 วัน รวมถึงการจัดรถขนสงสาธารณะ เชน รถแท็กซี่ แอร
พอรตบัส และรถลีมูซีน ซึ่งเชื่อวาจะสามารถเปดบูธใหบริการไดทันที
สายการบินทีส่ มัครใจที่จะยายกลับมาที่ดอนเมือง ไดแก การบินไทย โอเรียนทไทย และนกแอร ในขณะที่
ไทยแอรเอเชีย และบางกอกแอรเวยสไมสามารถยายกลับมาได
สําหรับความเคลื่อนไหวดานทาอากาศยานในประเด็นอืน่ ๆ นั้น ขณะนี้ กระทรวงคมนาคมจะชะลอการ
ดําเนินการโอนทาอากาศยานภูมภิ าคทั้ง 26 แหง ซึ่งอยูใ นความรับผิดชอบของ ขอ. ให ทอท. รับผิดชอบ เนื่องจาก
เกรงวารูปแบบการใหบริการจะหันไปเนนการทํากําไรมากกวา เพราะ ทอท. เปนบริษัทมหาชน ซึ่งตองสราง
ผลตอบแทนสูงสุดใหผูถือหุน แตอยางไรก็ตาม ถึงแม ทอท. จะไมไดรบั โอนทาอากาศยานภูมิภาค ก็จะไมกระทบ
ตอเปาหมายรายไดของ ทอท. และก็ยังไมมีความชัดเจนวา หาก ทอท.ไดทาอากาศยานทั้ง 26 แหง มาบริหาร จะทํา
ใหรายไดเพิ่มขึ้นจริง เพราะตนทุนการบริหารทาอากาศยานตองเพิ่มขึน้ ดวย
สวนความเคลือ่ นไหวของการกอสรางสนามบินใหมนั้น มีทั้งในและตางประเทศ โดยในประเทศนัน้
ขณะนี้ ขอ. กําลังศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางสนามบินสมุยแหงที่ 2 ซึ่งในเบือ้ งตนมีความเปนไปไดใน
การกอสรางสนามบินดังกลาว เนื่องจากมีความคุมคาทางเศรษฐกิจเพราะมีนักทองเทีย่ วเดินทางไปยังเกาะสมุย
มากถึง 1 ลานคนตอป และมีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางตอเนื่องในอนาคต ประกอบกับเพื่อแกปญหาที่เกิดจาก
การผูกขาดธุรกิจดานการทองเที่ยวของสายการบินบางกอกแอรเวย โดยจะใชงบประมาณในการกอสราง จํานวน
1,200 ลานบาท และใชเวลากอสรางประมาณ 2 ป ซึ่งสนามบินดังกลาวจะสามารถรองรับเครื่องบินโดยสารขนาด
กลาง เชน เครือ่ งโบอิ้ง 737-400 หรือเครื่องบิน แอรบัส เอ 320 ได สวนประเด็นในเรื่องของผูโดยสารที่จะเพิ่มขึน้
ในอนาคตนัน้ ก็สามารถเพิ่มเที่ยวบินใหมีความถี่มากขึ้นได
ในขณะที่ตางประเทศนั้น ดูไบกําลังสรางสนามบินแหงใหมที่จะกลายเปนสนามบินที่ใหญสุดในโลก โดย
ในขณะนี้อยูในระหวางการกอสรางโครงสรางพื้นฐานภายในสนามบิน คาดวาจะเปดใหบริการไดภายในสิ้นป
2551 และสามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง 120 ลานคนตอป นอกจากนี้ สนามบินแหงนีย้ ังจะกลายเปน
สนามบินคารโกที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย โดยมีศักยภาพในการรองรับสินคาไดมากถึงปละ 12 ลานตัน
งบประมาณในการกอสราง ประมาณ 3.3 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ (ราว 1.12 ลานลานบาท)
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ดานการซอมบํารุงรักษาอากาศยาน
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด เตรียมขยายธุรกิจศูนยซอมอากาศยาน โดยเตรียมดําเนินการ ดังนี้
1. เจรจากับ ทอท. เพื่อขอพื้นทีส่ วนหนึ่งของสนามบินดอนเมืองคืน 1 ใน 3 ของฝงตะวันออก (ดานหลัง
รันเวย) เพื่อนํามาใชสรางโรงเก็บเครื่องบินของกองทัพอากาศ เชน เฮลิคอปเตอร รวมทั้งยังแจงไปยังกระทรวง
คมนาคมเพื่อขอใชประโยชนอาคารผูโดยสารภายในประเทศและคลังสินคา เพื่อใชเปนโรงเก็บและศูนยซอมใหญ
ซึ่งในปจจุบนั TAI ไมเพียงแตจะซอมเครื่องบินของภาครัฐ และเครื่องบินทหารทั้ง 3 เหลาทัพเทานัน้ แตยังรับซอม
เครื่องบินพาณิชยไดดวย เชนเครื่องบินของพีบีแอร
ปจจุบันTAI เชาศูนยซอมอากาศยานของทอ.ทั้งหมด 3 แหง คือ กองซอมอากาศยาน 1 กองบิน 4
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ,สวนซอมอากาศยาน โรงเรียนการบิน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม และสวนซอมอากาศยาน
ขนาดเล็ก ฝูงบิน 604 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ดอนเมือง ซึ่งใชงานจนเต็มพื้นที่แลว จึงจําเปนตองมีพื้นที่
สําหรับสรางโรงเก็บและโรงซอม
2. รวมทุนกับ บริษัท แอรฟรานซ เทคนิค จํากัด ประเทศฝรั่งเศส เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการซอม
เครื่องบินพาณิชยขนาดใหญ การรวมลงทุนกับแอรฟรานซฯจึงมีสวนสําคัญตอการผลักดันใหไทยเปนศูนยนิคม
ซอมอากาศยาน โดยตามแผนจะทําใหบริษัทมีรายไดเพิ่มมากขึ้น จากปจจุบันทีม่ ีกาํ ไรกวา 150 ลานบาท
นอกจากนี้ TAI ยังมีแผนลงทุนในปนี้อีกกวา 125 ลานบาท ในการดําเนินงาน 14 โครงการ เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถของบริษัทฯ และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต สวนแผนงานดานการตลาดไดจัดทําโครงการ
Falcon Star ซึ่งเปนการซอมเครื่องของทอ.ในระยะที่สอง จะดําเนินการแลวเสร็จในอีก 3 ปขางหนา โดยปนี้ตั้ง
เปาวาจะไดรับงานซอมเครื่องบินมูลคารวมกวา 1,500-2,000 ลานบาท หลังจาก 3 ปที่ผานมารับงานซอมเครื่องบิน
มูลคารวมกวา 7,000 ลานบาท

ดานการผลิตบุคลากรทางการบิน
สมาคมนักบินไทย ไมเห็นดวยกับการแกไขพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 หมวด 5 ผูประจํา
หนาที่ มาตรา 4 (1) ที่จะมีการตัดคุณสมบัติผูประจําหนาที่ ขอ1 มีสัญชาติไทย ออก เพื่ออํานวยความสะดวกแก
นักบินตางชาติในการขออนุญาตเขาทําการบินในประเทศ โดยมีเหตุผลสนับสนุน คือ
1. เนื่องดวย พ.ร.บ.ดังกลาว เดิมมีความประสงคที่จะสงวนไวซึ่งสิทธิ์ทางดานการบินในเสนทางการบิน
ภายในประเทศ เพื่อความมัน่ คงของประเทศ หากมีการแกไข พ.ร.บ. ดังกลาว ใหมกี ารเปดใหนักบินที่ไมมีสัญชาติ
ไทยเขามาเปนผูทําหนาที่ประจําอยางเสรีไมมีขอจํากัด อาจทําใหสามารถรับรูจุดยุทธศาสตรที่ตั้งสําคัญตางๆ ของ
ประเทศไดงาย ซึ่งยากแกการปองกันและแกไขผลกระทบตอการคุกคามความมั่นคงของประเทศชาติ
2. สงผลกระทบถึงความปลอดภัยดวย เพราะหากนักบินผูทําหนาทีป่ ระจําที่ไมมสี ัญชาติไทย เหลานั้น
ขาดความรอบคอบ ขาดประสบการณ ไมมคี วามสันทัดในสภาพภูมิประเทศ ขาดวินยั ทางการบิน ยอมสงผลตอ
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการทําหนาที่ที่ดไี ด
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อีกทั้งในปจจุบันภาครัฐโดยกระทรวงคมนาคมไดสงเสริมใหบุคคลที่มีสัญชาติไทยเขามาประกอบวิชาชีพ
ทางดานการบินมากขึ้น มีหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการบินพลเรือน เมื่อบุคคลเหลานี้จบหลักสูตรก็
ยอมนําความรูค วามสามารถมาพัฒนาวิชาชีพนักบินตอไป
ในขณะที่อธิบดี ขอ. ชี้แจงเหตุผลที่แกไข พรบ. ดังกลาววา เพื่อรองรับปญหาความขาดแคลนนักบินใน
อนาคต เพราะแนวโนมจะมีการเติบโตสูงขึ้น หากไทยไมสามารถผลิตนักบินหรือบุคลากรไดทัน ก็ถือเปนการเปด
กวางใหนกั บินตางประเทศเขามาทํางานแทนได อีกทั้งในปจจุบันก็เกิดปญหาขึ้นกับสายการบินตางๆ ในประเทศ
ไทย เพราะตนทุนการผลิตนักบินแตละคนคอนขางสูง และเมื่อนักบินมีทางเลือกก็มกั จะเลือกไปทํางานใหสายการ
บินใหญ เชน การบินไทย มากกวาจะทํางานใหกับสายการบินเล็กๆ
อัลทีออน เทรนนิ่ง (Alteon Training) บริษัทในเครือของบริษัท โบอิ้ง (The Boeing Company - NYSE:
BA) เปดศูนยฝกอบรมของบริษัทอยางเปนทางการขึ้นที่สิงคโปร ประกอบไปดวยสนามฝกบินจําลองขนาดเต็ม
7 แหง ขณะนีม้ ีเครื่องฝกบินจําลองพรอมอุปกรณครบครันติดตั้งเรียบรอยแลวจํานวน 4 เครื่อง ไดแก Boeing
777-200/300; Boeing 737-300/400/500; Airbus A320; และ Fokker 100 โดยมีแผนจะติดตั้งเครื่องฝกบินจําลอง
Boeing 737-800 ในกลางป 2007 และเครือ่ งฝกบินจําลอง Boeing 787 มีกําหนดที่จะมาถึงในชวงไตรมาสแรกของ
ป 2008 นอกเหนือจากเครื่องฝกบินจําลองแลว ศูนยฝกอบรมยังมีบริการฝกอบรมดานการหนีภยั ฉุกเฉินจาก
เครื่องบิน และมีอุปกรณสําหรับการฝกอบรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงอื่นๆ เชน flat-panel trainers (FPT) นักบิน
พนักงานตอนรับบนเครื่อง และฝายซอมบํารุง ที่เขารับการฝกจะใชเวิรคสเตชั่นที่ติดตั้งระบบการเรียนดวยตนเอง
จากคอมพิวเตอร ทําใหผูฝกอบรมสามารถเรียนรูไดตามอัตราความสามารถของตนเอง
ศูนยฝกอบรมที่สิงคโปรแหงนี้ตั้งอยูใกลกบั สนามบินนานาชาติชางงี มีศักยภาพในการฝกอบรม นักบิน
พนักงานประจําเครื่อง และฝายซอมบํารุง ไดมากกวา 6,000 คนตอป

ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สํานักงานบันทึกอุบัติเหตุทางอากาศ ซึ่งเปนหนวยติดตามอิสระ แถลงวาจํานวนเครื่องบินตกทั่วโลกเมื่อป
2549 ต่ําสุดในรอบ 43 ป ทําใหเปนปที่ปลอดภัยที่สุดปหนึง่ ในประวัติศาสตรการบิน โดยเมื่อปทแี่ ลวมีเครื่องบิน
ตก 156 ครั้ง เทียบกับ 178 ครั้งเมื่อป 2548 โดยเกือบ 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุทางเครื่องบินเกิดขึน้ ในอเมริกาเหนือ
เฉพาะในสหรัฐฯ ประเทศเดียวมีอุบัติเหตุทางอากาศ 45 ครั้ง สวนจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางอากาศทั่วโลก
อยูที่ 1,292 คน ลดลงรอยละ 11 จากปกอน ขณะทีก่ ารเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้น รอยละ 4 เมื่อปที่แลว เปน
ประมาณ 2,100 ลานคน และอุบัติเหตุที่มีผูเสียชีวิตมากทีส่ ุดของปที่แลว คือ เครื่องบินตูโปเลฟ ตู-154 ตกที่ยูเครน
เมื่อเดือนสิงหาคม ทําใหมีผูเสียชีวิต 170 คน
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บทสรุป
อุตสาหกรรมการบินโลกในป 2550 นี้ นาที่จะมีแนวโนมการเจริญเติบโตในทิศทางบวก ทั้งนี้ ราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงยังคงเปนปจจัยที่สงผลโดยตรง แตอยางไรก็ตาม หลายสายการบินมีการปรับลดคาธรรมเนียมน้ํามันลง ซึ่ง
ทําใหราคาคาบัตรโดยสารเครื่องบินลดลงดวย นาจะเปนผลดีตอการเดินทางทางอากาศ โดยภาพรวม
แนวโนมอุตสาหกรรมการบินของไทยนัน้ มีความสัมพันธกับความชัดเจนและทิศทางของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ นับตั้งแตทาอากาศยานสุวรรณภูมิประสบกับปญหาในหลายๆ ดาน ทําใหประเทศไทยตองสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจไป โดยเฉพาะความมัน่ ใจของนักธุรกิจและผูใชบริการ และภาพลักษณในการเปนศูนยกลางการ
ขนสงทางอากาศในภูมภิ าค
ในขณะที่ ประเทศคูแขงอยาง สิงคโปร ที่ตองการจะเปนชวงชิงความเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาค
ลาสุด ไดใชโลวคอสตแอรไลนเปนกลยุทธสําคัญ ซึ่งไดเปดเสรีการบินใหโลวคอสตแอรไลนบินไดเสรี รวมทั้ง
การเปดบริการอาคารผูโดยสารตนทุนต่ํา (low cost terminal) นอกจากนี้ ยังไดประกาศเปดโลวคอสตแอรไลน ซึ่ง
แกนหลักมีไทเกอร แอรเวยส, เจ็ตสตาร แอรเวยส และซิลแอร และวางโครงขายจุดบิน โดยใชสนามบินภูมภิ าค
ไทยถึง 5 แหงคือ เชียงใหม กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ อุดรธานี เปนฐานโลวคอสตเชื่อมโครงขายสนามบินชางงี-ไทยเอเชีย
สิงคโปร ยังไดเรียกรองใหรฐั บาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน)
เปดใหสายการบินตนทุนต่ํามีอิสระในการดําเนินงาน และใหบริการเทีย่ วบินมากขึ้น จะชวยสงเสริมใหสายการบิน
กลุมนี้ไดรับผลกําไรตามฐานะทางเศรษฐกิจของแตละสายการบิน ทั้งยังตอบสนองตอความตองการเดินทางทาง
อากาศไดดยี ิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังกลาววา สายการบินตนทุนต่ํายังจะชวยกระตุนการขนสงทางอากาศเสนทางใหมๆ
และการดําเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะทําใหสายการบินตนทุนต่ําสามารถสํารวจตลาดขั้นที่ 2 ไดมากขึ้น และชวย
ผลักดันใหรัฐบาลในกลุมอาเซียนลงทุนในภาคธุรกิจโครงสรางพื้นฐานประเภททาอากาศยานมากขึน้
นอกจากนี้ ความมั่นใจในการลงทุนของสิงคโปร ซึ่งทําใหบริษัทดานการบินขามชาติ ก็เขาไปลงทุนใน
การจัดตั้งศูนยฝกอบรมเครื่องฝกบินจําลอง ก็จะทําใหอุตสาหกรรมการบินของสิงคโปรพัฒนามากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรเรงแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ และสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้น เพื่อการเปน
ศูนยกลางการบินของภูมิภาค
อยางไรก็ตาม โดยภาพรวม แนวโนมการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการบินของไทยในดาน
ตางๆ ยังคงมีใหเห็น ซี่งมีผลตอ สบพ. โดยตรง ไมวาจะเปนการจัดตั้งสายการบินใหมของ บกท. การขยายงานดาน
การซอมบํารุงของ บกท. การเปดใชทาอากาศยานกรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง หรือแมแตการพัฒนางานดานการซอมบํารุง
ของ TAI ลวนแตเกี่ยวของกับเรื่องของบุคลากรการบินทั้งสิ้น ทั้งเรื่องปริมาณและคุณภาพ ซึ่ง สบพ. จะตองศึกษา
และติดตามแนวโนมนี้ นอกจากนี้ ประเด็นที่สถาบันการบินพลเรือน ควรใหความสนใจเปนอยางมาก คือ กรณี
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การแกไขพระราชบัญญัติการเดินอากาศ โดยการตัดคุณสมบัติผูประจําหนาที่ (นักบิน) ขอ1 มีสัญชาติไทยออก
เปนการเปดโอกาสใหนกั บินสัญชาติอื่นเขามาทําการบินในประเทศไทยไดอยางเสรี ซึ่งจะสงผลกระทบตอนักบิน
สัญชาติไทยโดยตรง และในฐานะที่ สบพ. เปนสถาบันการผลิตบุคลากรทางการบิน ก็ยอมไดรบั ผลกระทบนี้
เชนกัน ซึ่ง สบพ. ควรพิจารณาแสดงบทบาทของหนวยงานตอประเด็นนี้
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แผนกวิจัยและพัฒนา
สํานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
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