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

ในชวงไตรมาสแรกของป 2550 นี้ หลายหนวยงานไดออกมาแสดงทัศนะตออุตสาหกรรมการบิน
ของโลก และแนวโนมในป 2550 นี้ สรุปไดดังนี้
สมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (ไออาตา) เปดเผยวา อุตสาหกรรมการบินมีกําไรจาก
การดําเนินงานประมาณ 10,200 ลานเหรียญสหรัฐในปทผี่ านมา ในขณะที่การขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ
500 ลานเหรียญสหรัฐ ตามที่ไดมีการตั้งเปาไว นอกจากนี้ อัตราสวนการบรรทุกผูโดยสารเฉลี่ยในปที่แลว
เพิ่มขึ้นสูงสุด รอยละ 76 จาก รอยละ 75.1 ในป 2548 ซึ่งสะทอนวา มีการคาแข็งแกรงมาก ในชวง 18 เดือน
ที่ผานมา แมวา ผูโดยสารทั่วโลกโตลดลงเหลือรอยละ 5.9 ในปที่แลว จากรอยละ 7.6 ในป 2548 แตสายการบิน
ตางๆ สามารถบริหารจนมีผลประกอบการที่ดีขึ้น เนื่องจากมีขีดความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น และมี
ประสิทธิภาพดานตนทุนเพิม่ ขึ้น ประกอบกับราคาน้ํามันลดลงในชวงไตรมาสสุดทายของปที่ผานมา
อยางไรก็ตาม แนวโนมการระบาดของไขหวัดนก อาจสรางความเสียหายในระยะยาวอยางรุนแรงตอ
อุตสาหกรรมการบินไดมากกวาราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากไขหวัดนกอาจทําใหความตองการในการ
เดินทางทางอากาศลดลงเปนเวลานาน ในขณะทีใ่ นเรื่องราคาน้ํามันนั้น สายการบินสามารถโยนภาระตนทุน
น้ํามันที่เพิ่มขึน้ ใหกับผูบริโภคได โดยเฉพาะในตลาดทีย่ ังคงมีอุปสงคเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ไออาตา ยังไดเปดเผยวา ตั้งแตป 2552 เปนตนไป จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญอีกครั้ง
จากการปรับโครงสรางธุรกิจและการตลาด ซึ่งทุกประเทศจําเปนจะตองหันมาดูแลการบริหารตนทุนการ
ใหบริการผูโดยสารหรือลูกคา อันเนื่องมาจากอิทธิพลของปจจัย 3 ประการ คือ
1. ฝูงบินนวัตกรรมใหมที่จะเขามาแทนที่ฝงู บินเกาเกือบทั้งหมด จากการที่บริษทั ผูผลิตเครื่องบิน
รายใหญของโลก ไดแก บริษัท โบอิ้ง จํากัด และบริษัท แอรบัส อินดัสตรี จํากัด ซึ่งไดมีการพัฒนาเครื่องบิน
รุนใหม คือ โบอิ้ง B787 กับ แอรบัส A380 และเวอรชั่นลาสุดของโบอิ้ง B747 ซึ่งเปนสัญญาณชี้ใหเห็นถึง
การพัฒนาเครือขายเสนทางบินไปสูยุคของการใชเครื่องรุนขนาดกลางที่มีความสะดวกสบาย แตตอ งบินได
โดยไมแวะพัก (nonstop flight)
2. กลยุทธการรวมสายการบินตนทุนต่ําเขากับการทําเที่ยวบินเชาเหมาลํา ซึ่งเกิดขึ้นแลวใน
หลายทวีป โดยเฉพาะในยุโรป เหนือและใต ซึ่งขณะนีไ้ ดพัฒนาไปอีกขั้นดวยการหาตลาดบินรองรับวันหยุด
หรือเทศกาล เชนเดียวกับในทวีปเอเชีย สายการบินแอร เอเชีย ก็พยายามใชโมเดลธุรกิจนี้ โดยป 2550
วางแผนบินขามทวีป เสนทางฮองกง-ลอนดอน ซึ่งมีแนวโนมจํานวนผูโ ดยสารเพิ่มอยางมาก
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3. การแปรรูปกิจการสนามบินนานาชาติ ในการจะเปนศูนยกลางการบินนั้น จะใชกลยุทธเดิม
เฉพาะจากความไดเปรียบเรื่องทําเลที่ตั้งเพียงอยางเดียวไมไดอีกแลว เพราะการจราจรทางอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหสนามบินตองใชเงินลงทุนมหาศาล เพื่อสรางสิ่งอํานวยความสะดวกแบบใหมขึ้นมา
รองรับ ทั้งในเรื่องขนาดเครื่องบินที่ใหญขึ้น และจํานวนผูโดยสารแตละเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 1-1.5 เทา ดังนั้น
ความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือ และพนักงาน ตองจัดการอยางครบวงจร นอกจากนี้ ยังมีตวั แปรหลักอีก
ประการที่ สนามบินจะตองปรับตัวอยางรวดเร็วคือ กฎความปลอดภัยอากาศยานทีท่ ุกแหงกําลังแขงขันกัน
เพื่อจะเปน ฮับดานการบิน
Centre for Asia Pacific Aviation (CAPA) รายงานแนวโนมธุรกิจการบินประจําป 2550วา ภายใน
ปลายทศวรรษนี้ สายการบินตนทุนต่ําจะสามารถชิงสวนแบงรอยละ 20 ในตลาดการบินเอเชียแปซิฟก ซึ่ง
เพิ่มขึ้น 2 เทา จากสวนแบงที่ถือครองอยูในปจจุบัน โดยสายการบินตนทุนต่ํา 2 แหงไดแก แอรเอเชียของ
มาเลเซีย และเจ็ทสตาร ของสายการบินแควนตัส จะมีบทบาทที่สําคัญในการชิงสวนแบงตลาด เนื่องจากได
ขยาย เครือขายใหบริการครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งในป 2549 สายการบินตนทุนต่ําในเอเชีย
แปซิฟก มีความสามารถในการใหบริการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 55 และมีแนวโนมวาจะมีความสามารถในการ
รองรับที่นั่ง
ผูโดยสารเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 230 ภายในป 2555 หรือเพิ่มขึ้นราวรอยละ 40-50 ตอป ในชวง
5 ปขางหนา
นอกจากนี้ สายการบินตนทุนต่ํามีแนวโนมที่จะปรับโครงสรางมากขึ้น เพื่อแขงขันโดยตรง
กับสายการบิน แหงชาติในตลาดการบินระยะไกล ขณะที่ความไดเปรียบของสายการบินแหงชาติ สําหรับการ
บินในประเทศเริ่มลดลง

ดานสายการบิน
ในชวงเดือนทีม่ ีนาคมที่ผานมา ธุรกิจการบินของไทยประสบกับปญหาสภาพอากาศ จากสภาวะ
หมอกควันหนาทึบในหลายจังหวัดภาคเหนือ สงผลตอการเดินทางทองเที่ยวในภาคเหนือ ทั้งจังหวัดเชียงใหม
แมฮองสอน และนาน โดยเปนเหตุใหหลายสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน เชน การบินไทย ยกเลิกเทีย่ วบิน
เชียงใหม-แมฮอ งสอน พีบีแอร ยกเลิกเทีย่ วบินกรุงเทพ-นาน สายการบินนกแอร ไดยกเลิกเทีย่ วบินกรุงเทพเชียงใหม สวนไทยแอรเอเชีย บางกอกแอรเวยส และ เอสจีเอ ไมมีการยกเลิกเทีย่ วบิน
สําหรับความเคลื่อนไหวในดานสายการบินในประเทศทีน่ าสนใจมีดังนี้
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1. การพัฒนาในดานปฏิบตั ิการบินของสายการบินภายในประเทศ
สายการบิน
การบินไทย

ไทยแอรเอเชีย

การพัฒนาธุรกิจการบิน
เปด/ปดเสนทางบิน
เพิ่ม/ลดเที่ยวบิน
เปดเสนทางบินใหม
คือ พุทธคยา-พาราณสี
ใหบริการ 3 เที่ยวบิน ตอ
สัปดาห
บกท. ไมยกเลิกเสนทาง
กรุงเทพฯ-นิวยอรก และ
ลอสแอนเจลิส แลว และ
จะไมขายเครื่องบินแอร
บัส A340-500 จํานวน 4
ลํา โดยจะยังคงใช
เครื่องบินแอรบัส A340500 ตอไป เนื่องจากยอด
ผูโดยสารของ 2
เสนทางนี้มีจํานวนมาก
ขึ้น ทําใหการขาดทุน
นอยลง และลูกคาใน
เสนทางนี้ เปนกลุมลูกคา
ระดับพรีเมี่ยม ซึ่งจะ
สงผลดีสําหรับการรักษา
ตลาดซึ่งจะมีศักยภาพใน
ระยะยาว

เพิ่ม/ลดเครื่องบิน

หมายเหตุ

มีแผนจะเพิ่มเที่ยวบิน
กรุงเทพฯ-เดลี และ
กรุงเทพฯ-มุมไบ
ประเทศอินเดีย
เพิ่มเที่ยวบินตรงสู
นิวยอรคและแอลเอ
โดยจะทําการบินทุกวัน
เริ่ม 1 พ.ค. 50 นี้ ทั้งนี้
เปนการเตรียมการเพื่อ
มุงเปนฮับระหวางเอเชีย
สูอเมริกา

ปจจุบัน บกท. มีเที่ยวบินไป
อินเดีย 6 เสนทาง คือ เดลี/
โกลกาตา/ มุมไบ/ บังคาลอร/
เชนไน และ ไฮเดอราบัด
เดิมนั้น บกท.เตรียมจะยกเลิก
ทั้งสองเสนทางบิน หลัง
ขาดทุนถึง 5 พันลานบาท
นับตั้งแตเปดทําการบิน
พรอมทั้งเตรียมขายแอรบัส
A340-500 ทั้งหมด 4 ลํา
รวมลําใหมที่จะรับมอบ
ปลายเดือนเม.ย.นี้ใหกับ
เซาทแอฟริกัน แอรไลนส
เนื่องจากเครื่องบินรุนนี้มี
4 เครื่องยนต ซึ่งสิ้นเปลือง
น้ํามัน แตจุผูโดยสารนอย ไม
คุมคากับการใหบริการใน
เสนทางระยะไกลโดยไมแวะ
พัก (นอน สต็อป) จึงทําให
ขาดทุน และเห็นวา
เครื่องบินโบอิ้งรุน 777-200
แอลอาร มีความเปนไปไดที่
จะใชแทนเครื่องบินรุน
ดังกลาว เพราะใช 2
เครื่องยนต ซึ่งประหยัด
น้ํามันมากกวา

เพิ่มเที่ยวบินตรง
กรุงเทพฯ - เซี๊ยะเหมิน
จากเดิมสัปดาหละ 3 วัน
เปน 7 วัน โดยเริ่ม
ใหบริการ 25 มี.ค. นี้

เซี๊ยะเหมินเปนเสนทางสู
มณฑลทางใตของจีน และมี
ความตองการในการเดินทาง
สูงมากอยางตอเนื่อง
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2. การพัฒนากลยุทธในเชิงธุรกิจของสายการบินภายในประเทศ
สายการบินไทย ไดนํากลยุทธดานราคามาใช เพื่อแขงขันกับสายการบินตนทุนต่ําในขณะนี้ โดยสราง
ระดับราคาหลากหลายใหลูกคาไดเลือก ขึ้นอยูกับชวงเวลาการจองและระยะเวลาเดินทาง หรือที่เรียกวา
“มัลติคลาส ซิสเต็ม” โดยมีอยางนอย 7 ระดับราคาในชัน้ ประหยัด สวนในชั้นธุรกิจเพิ่มเปน 3 ระดับราคา
แผนดังกลาวไดเริ่มในตางประเทศมานานแลว แตเพิ่งเขามาบุกทําตลาดในประเทศ
นอกจากนี้ ยังเตรียมแผนจะกระตุนการเดินทางในเสนทางระหวางประเทศเพิ่มขึน้ โดยปรับปรุง
การจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ํามันแบบครั้งเดียว (True Fuel Surcharge) ในเสนทางบินผาน เชน เสนทาง
แฟรงกเฟรต-ซิดนีย ซึ่งแผนดังกลาวจะนําไปใชในเสนทางที่มีคูแขงขันมาก โดยเริ่มนํารองไปแลวในเสนทาง
สูสิงคโปร
สายการบิน SGA (Siam General Aviation) ไดรว มมือกับ สายการบินนกแอร เปดใหบริการเที่ยวบิน
แกผูโดยสารภายใตตราสัญลักษณรว ม (co-branding) การรวมมือในครัง้ นี้จะทําใหนกแอรมีโครงขายเที่ยวบิน
ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ สวน SGA ก็สามารถเพิ่มชองทางจัดจําหนายบัตรโดยสารผานระบบของนก
แอรที่มีตลาดที่กวางกวาได อันเปนการขยายกลุมเปาหมายของ SGA ใหเปนตลาดใหญขึ้น
SGA จะทําการบินรวมภายใตตราสัญลักษณนกแอร ในเสนทางตาง ๆ คือ
1) เสนทาง เชียงใหม - ปาย, เชียงใหม - แพร, เชียงใหม - เชียงราย เสนทางละ 1 เที่ยวบินตอวัน
2) เสนทางกรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) - หัวหิน วันละ 3 เที่ยวบิน
โดยจะมีการจัดตารางบินใหสอดคลองกับเที่ยวบิน ระหวางกรุงเทพ(ดอนเมือง) - เชียงใหม ของ
นกแอร เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูโดยสาร ทั้งนี้ SGA คาดวา หลังจากไดรวมมือกับนกแอรแลว ปริมาณ
ผูโดยสารจะมีมากขึ้น และในอนาคต เมื่อตลาดมีความตองการมากขึ้นก็อาจจะสามารถใชเครื่องบินที่มีขนาด
ใหญขึ้น มีจํานวนเทีย่ วบินตอวันมากขึน้ อันจะทําใหตนทุนลดลงและขายราคาไดต่ําลงกวาที่เปนอยูได
3. การเปดใหบริการในเชิงพาณิชยของทาอากาศยานดอนเมือง
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2550 นี้ เปนวันแรกทีท่ าอากาศยานดอนเมืองไดกลับมาเปดใหบริการในเชิง
พาริชยอยางเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง โดยมีสายการบินภายในประเทศ ไดแก บกท. วันทูโก และนกแอร ได
ขยายฐานปฏิบัติการมาที่ทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อใหบริการในเสนทางภายในประเทศที่มีลักษณะ
point-to-point
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การบินไทย หลังจากที่การบินไทยยายกลับมาใหบริการยังทาอากาศยานดอนเมือง พบวาการ
บริหารจัดการมีปญหา โดยเฉพาะเครื่องบินที่ไมเพียงพอกับการใหบริการทั้ง 2 สนามบิน ทําให บกท. ตองเพิ่ม
เที่ยวบินเขาไปในเสนทางเหลานี้ และปรับขนาดเครื่องบินใหเปนขนาดจัมโบแทน ซึ่งเพิ่มมาอีก 100 ที่นั่ง
ปญหาดังกลาวสงผลให บกท. ตองบินเครื่องบินเปลาจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิมาหมุนเวียนใหบริการที่
ทาอากาศยานดอนเมือง เมื่อใหบริการที่ดอนเมืองเสร็จ ก็ตองบินเครื่องเปลากลับไปใหบริการที่ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ สงผลใหตนทุนน้าํ มันจะตองเพิม่ ขึ้นอยางมาก
สวนจํานวนผูโ ดยสารที่ใชบริการที่ทาอากาศยานดอนเมืองยังมีจํานวนปกติ ไมเพิ่มหรือลดลงกวาที่
ใหบริการที่สุวรรณภูมิ เพราะวาเปนผูโดยสารกลุมเดียวกันที่เคยใชบริการที่สุวรรณภูมิแลวยายกลับมาใช
บริการที่ดอนเมืองแทน สําหรับการใหบริการผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บกท. ไดเพิม่ เที่ยวบินใน
เสนทางภูเก็ต กระบี่ และเชียงใหม หลังจากเปดใหบริการที่ทาอากาศยานดอนเมืองวันแรก (25 มี.ค.50)
นกแอร จะเริ่มทําการบินที่สนามบินดอนเมือง 3 เที่ยวบิน ไดแก กรุงเทพฯ-อุดรธานี กรุงเทพฯนครศรีธรรมราช และกรุงเทพฯ-หาดใหญ โดยจะทําการบินมาที่สนามบินดอนเมืองประมาณ 30 เที่ยวบินตอ
วัน โดยมีเคานเตอรเช็กอิน จํานวน 8 เคานเตอร ซึ่งทางสายการบินเชื่อวา หลังจากเปดใหบริการที่สนามบิน
ดอนเมือง จะมีผูโดยสารเพิ่มขึ้น ประกอบกับชวงที่เปดสนามบินใกลชวงเทศกาลสงกรานตดว ย
สายการบินวันทูโก พรอมโยกยายฐานปฏิบตั ิการไปยังสนามบินดอนเมือง โดยมีเคานเตอรเช็กอิน
จํานวน 6 เคานเตอร รองรับเที่ยวบินได 40 เที่ยวบิน และยังคงเหลือเที่ยวบินที่ใหบริการอยูที่สนามบินสุวรรณ
ภูมิ 5 เที่ยวบิน ไดแก เชียงใหม ภูเก็ต สวนในอนาคตจะมีการรองรับสําหรับผูที่สนใจเดินทางไปยังกระบีด่ วย
ซึ่งเที่ยวบินดังกลาวมีอัตราผูโดยสารตอเครื่องเปนจํานวนมาก
ไทย แอรเอเชีย ยังคงใหบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยจํานวนผูโดยสารไมเพิ่มขึน้ หรือลดลง ทั้งนี้
ไทย แอรเอชีย ไดประชาสัมพันธในตางประเทศวาเปนสายการบินทีม่ ีเที่ยวบินภายในประเทศและระหวาง
ประเทศที่สุวรรณภูมิ เชื่อวาผูโดยสารที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการตอเครื่องจะมาใชไทยแอรเอเชีย
มากขึ้น อยางไรก็ตามบริษัทจะติดตามจํานวนผูโดยสารประมาณ 60 วันเพื่อปรับแผนใหสอดคลองกับ
สถานการณตอ ไป
สวนสายการบินตางชาตินั้น มีความเคลื่อนไหวดังนี้
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สายการบิน
แอรเอเชีย

ไฟรเออรฟลาย

แปซิฟกแอรไลน

การพัฒนาธุรกิจการบิน
เปด/ปดเสนทางบิน
เพิ่ม/ลดเที่ยวบิน
มีแผนเปดเสนทางใหม
เพิ่มอีก 6 เสนทาง
ภายในปนี้ คือ
จากมาเลเซียไปยัง
1. โฮจิมินหซิตี เวียดนาม
2. กรุงเวียงจันทน ลาว
3. พมา
4. จาการตา- ยะโฮร บารู
5. จาการตา-กูซิง ในรัฐ
ซาราวัก เกาะบอรเนียว
6. อยูในระหวางขอเปด
เสนทางกัวลาลัมเปอรสิงคโปร
ทําการบินจากเกาะปนัง
ไปยัง 1)เมืองโกตาบารู
ในรัฐกลันตัน 2)เกาะ
ลังกาวี 3)เมืองกัวลาตรัง
กานู และ 4) เมืองกวน
ตัน จํานวน 2 เที่ยวบิน
ตอวัน 5) เกาะภูเก็ตและ
6) เกาะสมุยของไทย
วันละ 1 ครั้ง
1. กําลังจะเปดเสนทาง
อื่นๆ เพิ่มไดแก
1) ฮานอย-เหว (Hue)
2) ฮานอย-ญาจาง
2. กําลังพิจารณารวมมือ
กับสายการบินบางกอก
แอรเวยของไทย เปดบิน
เสนทางกรุงเทพฯ-นคร
โฮจิมินห
3. รวมมือกับเจ็ตสตาร
เปดบินเชื่อมสิงคโปร
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เพิ่ม/ลดเครื่องบิน

หมายเหตุ

สายการบินโลวคอสต เปด
ใหมในเครือมาเลเซีย แอร
ไลน ซึ่งมีกําหนดเปด
ใหบริการบินในชวงตนเดือน
เมษายนปนี้

สายการบินตนทุนต่ําที่เพิ่งจะ
เปดขึ้นกอนเทศกาลตรุษจีน
และไดรับการตอบรับเปน
อยางดี เพราะเพียงแค 20
วันที่ใหบริการ สามารถ
จําหนายตั๋วไดแลวเกือบ
30,000 ที่นั่ง

หนา 6 จาก 17

สายการบิน
แอรแอสตานา

การพัฒนาธุรกิจการบิน
เปด/ปดเสนทางบิน
เพิ่ม/ลดเที่ยวบิน
ตั้งแตป 2007 นี้ แอร
แอสตานาจะบินตรงจาก
เมืองอัลมาตี ประเทศ
คาซัคสถาน ไปยัง;
1. สุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/wk
2. กรุงปกกิ่ง 4 ครั้ง/wk
3. กรุงโซล
อาทิตยละ 2 ครั้ง
โดยใชเครื่องบินโบอิ้ง
767-200
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เพิ่ม/ลดเครื่องบิน
ภายในปนี้ จะเพิ่ม
จํานวนเครื่องบินในรุน
แอรบัส 320,แอรบัส
321 และโบอิ้ง -767

หมายเหตุ
เปนสายการบินประจําชาติ
คาซัคสถาน ปจจุบัน
ใหบริการทั้งสิ้น 48 เที่ยวบิน
คือ เที่ยวบินระหวางประเทศ
20 เที่ยวบิน และเที่ยวบินใน
ประเทศ 28 เที่ยวบิน ซึ่งการ
ใหบริการใน 3 ปแรก ได
ขยายไปยังภูมิภาคอาเชียอาคเนย แอสตานาจึงได
เปดตัวใหบริการเที่ยวบิน
ตอเนื่องอยางเปนทางการที่
ประเทศไทย
สําหรับแผนการดําเนินงาน
ในป 2007 นี้ แอรแอสตานา
จะเนนในการพัฒนาใหสาย
การบินเติบโตอยางตอเนื่อง
เพื่อไปถึงเปาหมายธุรกิจที่
วางไวใน 7 ปขางหนา ทั้ง
การขยายเสนทางการบินใหม
จํานวนเครื่องบิน เพิ่มจํานวน
เที่ยวบินใหมากขึ้น ทั้ง
เที่ยวบินในประเทศและ
ระหวางประเทศ รวมถึง
ระบบการบริการลูกคา

หนา 7 จาก 17

สายการบิน

การพัฒนาธุรกิจการบิน
เปด/ปดเสนทางบิน
เพิ่ม/ลดเที่ยวบิน

จะนําเครื่องบินลําใหม
โบอิ้ง 777 เขามา
ใหบริการผูโดยสารใน
เสนทางบินที่เดินทาง
จากกรุงเทพฯ
แทนเครื่องบินแอรบัส
เอ330-340 ลําเดิม เพื่อ
ขยายการรองรับ
ผูโดยสารเพิ่มมากขึ้น

ออสเตรียน
แอรไลน

กาตารแอรไลน

เพิ่ม/ลดเครื่องบิน

เปดตัวเสนทางใหมป
2550 ใน 7 เสนทางบิน
ประกอบดวย
1. เชนไน - ทุกวัน
2. บาหลี 4 เที่ยวบินตอสัปดาห
3. โฮจิมินหซิตี้ 4 เที่ยวบินตอสัปดาห
4. เจนีวา - 4 เที่ยวบินตอ
สัปดาห
5. นิวยอรก - 4 เที่ยวบิน
ตอสัปดาห
6. วอชิงตัน - ทุกวัน
7. กรุงสตอกโฮลม –
4 เที่ยวบินตอสัปดาห

เพิ่มเที่ยวบินในเสนทาง
ตางๆ ดังนี้
1. Muscat - 2 เที่ยวบิน/
วัน(จาก11เที่ยวบิน/wk )
2. อาบู ดาบี - 42
เที่ยวบิน/สัปดาห (จาก
35 เที่ยวบินตอสัปดาห )
3. คูเวต - 28 เที่ยวบิน/
สัปดาห (จาก 25
เที่ยวบิน/สัปดาห )
4. อัลจีเรีย - 4 เที่ยวบิน
แบบ non-stop/wk
5. ตูนิส - 4 เที่ยวบินแบบ
non-stop/สัปดาห
6. คาซาบลังกา โอซากา
เวียนนา และเอเธนส ทุกวัน (จาก 6 เที่ยวบิน/
สัปดาห )
7. กรุงเตหะราน –
10 เที่ยวบิน/สัปดาห
(จาก 7เที่ยวบิน/สัปดาห)
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หมายเหตุ
กลุมลูกคาหลักเปนกลุม
นักเดินทางที่นิยมหาขอมูล
การเดินทางผานเว็บไซต
มากกวากลุมนักทองเที่ยว
กรุปทัวร ดังนั้นสายการบิน
จึงจะใหความสําคัญในเรื่อง
ระบบไอที โดยจะพัฒนา
เว็บไซตใหทันสมัย ใหลูกคา
สามารถเลือกทําธุรกรรมการ
เช็คอินที่บานไดเลย เปนการ
ลดขั้นตอนเมื่อไปถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ
สวนแผนธุรกิจปนี้ เตรียม
ขยายเสนทางบินอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในอินโดไชนา
และ ยุโรปตะวันออก
โดยเฉพาะจากยุโรปเขามายัง
ฝงอินโดไชนา โดยใชกรุงโด
ฮา สาธารณรัฐกาตาร เปน
ศูนยกลางทางการบิน

หนา 8 จาก 17

สายการบิน

การพัฒนาธุรกิจการบิน
เปด/ปดเสนทางบิน
เพิ่ม/ลดเที่ยวบิน
เปดเที่ยวบิน
กัวลาลัมเปอร-บาหลี
ในสวนของผูโดยสาร
จากประเทศไทย กําลัง
เจรจากับสายการบินแอร
อินเดีย เพื่อทําโคดแชร
ขนสงผูโดยสารจาก
ประเทศไทยไปตอเครื่อง
ที่กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย
เปดเสนทางบิน
โดฮา-โฮจิมินห

เพิ่ม/ลดเครื่องบิน

หมายเหตุ

8. ตรีโปลี - 5 เที่ยวบิน/
wk (จาก 4เที่ยวบิน /wk)
9. มุมไบ - ทุกวันโดย
เครื่องรุนใหม A330s
10. โคชิน - ทุกวัน (จาก
5 เที่ยวบิน/สัปดาห )
11.ไฮเดอราบัด และ
ดาร เอส ซาลาม - ทุกวัน
(จาก 4 เที่ยวบิน/wk)
ลูกคาสวนใหญจะเปน
นักทองเที่ยวจากยุโรป
สาเหตุที่เปดไดเรกไฟลทบิน
ตรงเขาเวียดนาม เพราะ
กลุมเปาหมายที่ตองการ
เดินทางไปยังเวียดนาม มี
จํานวนมาก ในขณะที่สาย
การบินสวนใหญ ยังคงบินมา
ลงที่ประเทศไทย แลวคอย
ตอไฟลทไปเวียดนาม

ดานการผลิตเครื่องบินพาณิชย
แอรบัส กรุป กําลังประสบปญหาทางธุรกิจและปญหายอดจําหนายเครื่องบินพาณิชยที่ลดต่ําลง และ
อาจจะปดโรงงานผลิต 6 แหงที่มีอยู เพื่อความอยูรอดหลังของบริษัท หลังจากที่ประสบปญหาความลาชาของ
โครงการพัฒนาเครื่องบินซูเปอรจัมโบ เอ380 และปญหาเงินดอลลารออนคา โดยแอรบัสเตรียมปด
โรงงานผลิตแซงต-นาแซร-วิลลในฝรั่งเศส และโรงงานอีก 2 แหง คือ โรงงานวาเรล และลอเฮลมในเยอรมนี
ปจจุบันมีการจางงานจํานวนกวา 3,000 คน และภายในระยะเวลา 4 ป แอรบัสมีแผนลดคน 4,300 ตําแหนงใน
ฝรั่งเศส ในเยอรมนี 3,700 ตําแหนง ในอังกฤษ 1,600 ตําแหนง และในสเปน 400 ตําแหนง เพื่อลดภาระ
ตนทุน
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สําหรับในประเทศไทย แอรบัส ไดเพิ่มยอดการขายเครื่องบินในสตอกกับ 2 สายการบินของไทย คือ
บกท. และ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด โดยแอรบัสไดทําขอตกลงซื้อขายกับ บกท. ในชวง 5 ป (พ.ศ.25512555) จํานวนอยางนอย 20 ลํา มูลคารวมกวา 82,600 ลานบาท เครื่องบินที่แอรบัสเสนอขายให บกท. มีจํานวน
14 ลํา ประกอบดวย แอรบัส A330-300 จํานวน 8 ลํา ซึ่งถูกระบุวาเปนรุนโละสตอก และ แอรบัส A380
จํานวน 6 ลํา ซึ่งกําหนดสงมอบลาชา จากเดิมภายในป 2551 แอรบัสขอเลื่อนไปเปนพฤศจิกายน 2552
มูลคาเครื่องบินที่ บกท. สั่งซื้อประมาณ 65,280 ลานบาท สวนเครื่องบินที่แอรบัสเสนอขายให บริษัท
การบินกรุงเทพ จํากัด คือ แอรบัสรุน A350-800 จํานวน 6 ลํา มูลคาประมาณ 85 ลานเหรียญสหรัฐ/ลํา รวม
มูลคากวา 17,340 ลานบาท (อัตราแลกเปลีย่ น 1 เหรียญสหรัฐฯ : 34 บาท) มีกําหนดสงมอบเครื่องลําแรก
ไตรมาส 1 ป 2555 และจะทยอยสงมอบจนครบภายในป 2557
สําหรับเครื่องบินแอรบัส A380 นั้น ลาสุดเมื่อมีนาคมนี้ มี 15 สายการบินทั่วโลกยืนยันสั่งซื้อเครื่อง
A380 รวม 166 ลํา ในจํานวนนี้เปนสายการบินเอเชีย 4 สายการบิน สั่งซื้อรวม 41 ลํา ไดแก อันดับ 1 สิงคโปร
แอรไลนส 19 ลํา อันดับ 2 การบินไทย 6 ลํา อันดับ 3 ไชนาเซาทเทิรน 5 ลํา และเกาหลีแอร 5 ลํา และที่สั่งมาก
ที่สุดในโลก คือ เอมิเรตสแอรไลนส 43 ลํา ลุฟทฮันซา 15 ลํา
บรรษัทอุตสาหกรรมการบินของจีน ซึ่งเปนผูผลิตเครื่องบินเพื่อการทหารรายใหญของจีน จะเริ่มการ
ผลิตเครื่องบินเพื่อการพาณิชยตนแบบเปนครั้งแรกในเดือนมีนาคมนี้ และคาดวาจะเสร็จสมบูรณในเดือน
ธันวาคมเพื่อบินทดลอง เครื่องบินดังกลาวที่มีชื่อวา เอเจอาร-21 มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ตลาดที่คาดวาในอนาคตจีนจะมีความตองการเครื่องบินพาณิชยกวา 2,000 ลํา และเพือ่ ลดการซื้อเครื่องบินจาก
โบอิ้งและแอรบัส ขณะเดียวกันก็จะกลายเปนคูแขงของทั้งสองบริษัทดวย การสรางเครื่องบินดังกลาวจะใช
ชิ้นสวนจากตางประเทศ รอยละ 40

ดานการผลิตบุคลากรทางการบิน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํากัด ไดตั้งโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการและเทคโนโลยี เปดหลักสูตรวิชาธุรกิจการบิน เมื่อป 2547 นั้น ในขณะนี้มนี ักศึกษา
รุนที่ 1 สําเร็จการศึกษาแลว 90 คน ตามโครงการนี้ นักศึกษาธุรกิจการบินที่เปนพนักงานการบินไทยอยูแลว
สามารถเทียบโอนหนวยกิตจากประสบการณการทํางานได ซึ่งทําใหนกั ศึกษาในสวนนี้จบภายใน 2 ป คาดวา
ภายในเดือนเมษายน 2550 จะมีบัณฑิตจบอีกไมต่ํากวา 150 คน ดังนั้น ภายในป 2552 บกท. จะมีพนักงานที่มี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเพิ่มขึ้นถึง 1,051 คน
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ดานทาอากาศยาน
สภาทาอากาศยานระหวางประเทศ (เอซีไอ) รายงานอันดับทาอากาศยานในภูมิภาคเอเชียที่มีผูดดย
สารใชบริการมากที่สุดในป 2549 มีดังนี้
อันดับ 1 ทาอากาศยานฮาเนดะ ในกรุงโตเกียว ญี่ปุน มีจํานวนผูโดยสารใชบริการมากกวา 65 ลานคน
อันดับ 2 ทาอากาศยานปกกิง่ ของจีน
อันดับ 3 ทาอากาศยานเช็ก แลป กก ของฮองกง
อันดับ 4 ทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครของไทย ซึ่งมีการยายสนามบินจากดอนเมือง ไปยัง
สุวรรณภูมใิ นชวงเดือนกันยายนปทแี่ ลว
อันดับ 5 ทาอากาศยานชางฮีของสิงคโปร ที่อยูอันดับ 5 และกําลังสงสัญญาณถึงการขยายตัวที่ชาลง
อยางไรก็ตาม สนามบินทั้ง 4 อันดับแรก ยังมีรายชื่อติดอยูใ น 20 สนามบินที่มีผูใชบริการมากที่สุดใน
โลก โดยสนามบินฮาเนดะติดอันดับ 4 ของโลก สนามบินกรุงปกกิ่ง ติดอันดับ 9 ของโลก สวนสนามบิน
ฮองกง อยูในอันดับ 14 สําหรับสนามบินในกรุงเทพมหานคร ติดอันดับ 15 ของโลก
สําหรับสนามบินที่ติดอันดับมีผูโดยสารมากที่สุดในโลก คือ สนามบินฮารตสฟลด-แจ็กสันในเมือง
แอตแลนตาของสหรัฐอเมริกา มีผูโดยสารใชบริการ 84.8 ลานคน อันดับ 2 คือ สนามบินโอแฮรในเมืองชิคาโก
มีผูโดยสารใชบริการ 76.2 ลานคน อันดับ 3 คือ สนามบินฮีทโธรวในกรุงลอนดอน ของอังกฤษ มีผูโดยสาร
67.5 ลานคน
สวนสนามบินอินชอนของเกาหลีใต เปนสนามบินที่ดีที่สดุ ในโลกในดานการบริการลูกคา อันดับ
รองลงมาเปนของสนามบินในเอเชีย คือ ฮองกง กัวลาลัมเปอร และสิงคโปร โดยไดอนั ดับ 2, 3 และ 4
ตามลําดับ ขณะเดียวกัน สนามบินซูริคของสวิตเซอรแลนดติดอันดับ 1 ของสนามบินที่ดีที่สุดในยุโรป ขณะที่
ในภูมภิ าคอเมริกาเหนือเปนของสนามบินดัลลัส-ฟอรท เวิรธ
ทั้งนี้ ผูโดยสารใหคะแนนในเรื่องความสะอาดของอาคารที่พักผูโดยสาร ความรูสึกปลอดภัย และ
พื้นที่สวนนั่งพักที่สะดวกสบายกอนขึ้นเครื่อง
สําหรับทาอากาศยานในประเทศไทยนัน้ ลาสุด บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ไดทําการ
เปลี่ยนชื่อ “ทาอากาศยานกรุงเทพ” เปน “ทาอากาศยานดอนเมือง” และเปลี่ยนรหัสเที่ยวบินเปน 4 หลัก เชน
TG 1020 ในขณะที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จะใชรหัสเที่ยวบิน 3 หลัก เชน TG 102 เพื่อปองกันผูโ ดยสาร
สับสน นอกจากนั้น ทอท. รวมกับบริษัทสายการบิน จัดรถบริการผูโดยสารที่อาจตองเดินทางเชื่อมระหวาง
สองทาอากาศยาน
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สวนประเด็นการใชประโยชนทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมนิ นั้ ยังคงไมมี
ขอสรุปที่ชัดเจน และเปนเรื่องที่อยูในระหวางการพิจารณา โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สป.) เตรียมเสนอแนะแนวทางใชประโยชนทาอากาศยานดอนเมืองควบคูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี
ขอเสนอแนะวา การใชสนามบินนานาชาติทั้งสองแหงคงไมสงผลดีตอเศรษฐกิจภาพรวมของไทยในระยะยาว
เนื่องจากทําใหบทบาททับซอนกัน ดังนั้น รัฐบาลควรกําหนดบทบาทที่ชัดเจนใหสุวรรณภูมิเปนสนามบิน
นานาชาติหลัก รองรับเที่ยวบินระหวางประเทศ สวนดอนเมืองเปนสนามบินถาวรที่รองรับสายการบิน
ภายในประเทศ สายการบินตนทุนต่ํา และขนสงสินคา รวมทั้งศูนยซอมอากาศยานขนาดใหญ พรอมกันนี้
รัฐบาลควรเรงรัดการสรางเสนทางคมนาคมระหวางสนามบินทั้งสองแหงใหเร็วที่สุด เพื่อสรางความสะดวก
แกผูโดยสาร และธุรกิจเกี่ยวกับการบิน
อยางไรก็ตาม ผลดีการใชสนามบินนานาชาติควบคูกัน คือ เพิ่มนักทองเที่ยวมากขึ้น และชวยชะลอ
การ ลงทุนขยายสนามบินสุวรรณภูมเิ ฟส 2 ที่ตองใชงบลงทุนกวา 5 หมื่นลานบาท ทําใหมีเวลาขยายการ
ชําระหนีจ้ ํานวน 7 หมื่นกวาลานบาทในงานเฟสแรกกับธนาคารเจบิค ออกไปไดระยะหนึ่ง รวมถึงลดความ
แออัดของสนามบินสุวรรณภูมิได
สวนผลเสีย คือ สงผลใหผูลงทุนในทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดรับความเสียหายจนขาดทุนหรือคืนทุน
ไดชาลง เพราะผูโดยสารและสายการบินสวนหนึ่งถูกแบงไปลงที่สนามบินดอนเมือง เชน รานขายสินคา
ปลอดภาษี, บริการครัวการบิน บริการคลังสินคา ธุรกิจสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการบิน โดยเฉพาะ บกท. ที่
ลงทุนไปแลวกวา 2 หมื่นลานบาท
สวนสมาคมไออาตา มีความเห็นวา ควรจะเปดใชสนามบินดอนเมืองเปนการชั่วคราวเทานัน้
เนื่องจากการบริหารการบินแบบ 2 สนามบิน จะทําใหไทยสูญเสียความไดเปรียบเชิงธุรกิจในการเปน
ศูนยกลางการบินในภูมิภาคได สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ ทอท. จะตองดําเนินการคือ การจัดการซอมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมใิ หเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ไออาตายังไมเห็นดวยกับการตัดสินใจของ ทอท. ที่จะปรับขึ้น
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บกับสายการบิน โดยคาธรรมเนียมการจอดเครื่องบิน (Parking Fee) และคาธรรมเนียม
ลงจอดอากาศยาน (Landing fee) จะปรับขึ้นอีกรอยละ 15 ทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหวางประเทศ ซึ่งกอน
หนานี้ ทอท. ไมไดมีการหารือกับผูประกอบการสายการบินในเรื่องดังกลาว ซึ่ง ทอท. ควรที่จะใหความสําคัญ
กับสายการบิน ในฐานะลูกคาของสนามบินกอนการตัดสินใจใดๆ
อยางไรก็ตาม การปรับขึ้นคาธรรมเนียมครั้งนี้ จะปรับจากฐานคาธรรมเนียมเดิมกอนปรับขึ้นรอยละ
20 เมื่อเดือนมกราคม 2548 เนื่องจาก ทอท. ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ใหปรับขึ้น
คาธรรมเนียมลงจอดอากาศยานรวมรอยละ 35 โดยแบงปรับขึ้นครั้งแรกรอยละ 20 และครั้งที่ 2 อีกรอยละ 15
ดังนั้น โดยเฉลี่ยแลว ทอท. จะขึ้นคาธรรมเนียมจริงประมาณรอยละ 13 จากฐานคาธรรมเนียมปจจุบัน คาดวา
การปรับขึ้นคาธรรมเนียมในครั้งนี้ จะสงผลให ทอท. มีรายไดเพิ่มมากขึ้น เพื่อมาชดเชยตนทุนคาใชจายหลัง
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เปดใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่เพิ่มขึ้นมาก แตในขณะเดียวกัน รายจายดังกลาวจะทําใหคาใชจายโดยรวม
ของสายการบินเพิ่มขึ้น จนทําใหคาใชจายโดยรวมของสนามบินสุวรรณภูมิสูงกวาสนามบินคูแขงได ถึงแมวา
จะไมมีสายการบินใดที่จะเปลี่ยนฐานการบินไปจากสนามบินสุวรรณภูมิก็ตาม
สําหรับการแกไขปญหาที่เกีย่ วของกับทาอากาศยานสุวรรณภูมนิ ั้น มีความคืบหนาดังนี้
1. อาคารผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการแกไขไปแลวหลายจุด เชน หองน้ํา ปาย
บอกทาง แสงสวาง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาเครื่องบิน 400 HZ และระบบปรับอากาศเครื่องบินรวมถึง
ทอจายน้ํามัน ทางขับ (Taxiway) ทางวิ่ง (Runway) การปรับเปลี่ยนการใชพื้นที่ใชสอย สวนการอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการทาง ทาอากาศยานสุวรรณภูมกิ าํ ลังแกไข โดยไดจัดซื้อปุมกดอักษรเบรลล และเพิ่ม
ระบบเสียงในลิฟต ซึ่งอยูระหวางการทยอยติดตั้งใหครบ นอกจากนี้ ก็มีการเพิ่มหองน้ําเฉพาะสําหรับคนพิการ
และเพื่อใหการเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ดวย
2. ปญหาการชํารุดของทางวิง่ และทางขับในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อันเกิดจากระดับน้ําเขาทางวิ่ง
และทางขับทําใหพื้นผิวชํารุด ไดมีการตรวจสอบเปนระยะ ขณะนี้มีการซอมในบางพื้นที่ที่พบวามีความชํารุด
แลว และจะตองจางบริษัททีป่ รึกษาออกแบบการซอมเพื่อใหการซอมมีความถาวร
3. การแกไขปญหามลพิษทางเสียงของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหมีการตั้งศูนยประสานงานรับเรื่อง
รองเรียนจากประชาชนรอบสนามบินสุวรรณภูมิที่ไดรบั ผลกระทบ โดยปจจุบันพบวา มีอาคารที่ไดรับ
ผลกระทบจากเสียง 2.7 หมื่นหลัง ภายหลังเจราจาแลว มีผูที่ไดรับผลกระทบตองการขาย 3 พันกวาหลังหรือ
ประมาณรอยละ 10 อีกกวารอยละ 40 ตองการปรับปรุง สวนที่เหลืออีกรอยละ 40 ยังไมแนใจวาตองการให
แกไขอยางไร
สําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ทอท. ตั้งเปาใหตดิ อันดับ 1 ใน 10 ของสนามบินที่ดีที่สุดในโลก
ภายในป 2552 นี้ ซึ่งปจจุบันกําลังมีการเรงแกไขปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการลูกคาทั้งผูโดยสาร
และสายการบินใหไดรับความสะดวกขึ้น ซึง่ จากการเปดใหบริการ 6 เดือนที่ผานมา แมวาจะพบปญหาการ
ชํารุดของพื้นทางวิ่ง (รันเวย) และทางขับ (แท็กซี่เวย) หองน้ํามีไมเพียงพอตอความตองการ การใหเชาพื้นที่เชิง
พาณิชยในสนามบิน แตเปนปญหาที่แกไขได อีกทั้งเชื่อมั่นวาการเปดใหบริการสนามบินสุวรรณภูมิ ควบคู
สนามบินดอนเมือง จะไมเปนอุปสรรคตอการศูนยกลางทางการบิน (ฮับ) ในภูมิภาค ชวยทําใหไทยมีขีด
ความสามารถรองรับผูโดยสารไดถึง 80 ลานคนตอป
แนวทางการบริหารจัดการสนามบินในสวนภูมภิ าคทั้ง 26 แหง ที่อยูในการกํากับดูแลของกรม
กรมการขนสงทางอากาศ (ขอ.) ซึ่งเดิมเคยมีประเด็นวาจะมีการโอนสนามบินบางแหง ใหไปอยูใ นการกํากับ
ดูแลของ ทอท. นั้น ในขณะนี้ยังไมมีความเหมาะสม เนื่องจากผลขาดทุนของสนามบินทั้ง 26 แหงนี้ จะ
กลายเปนภาระใหกับ ทอท. โดยปจจุบนั ทอท. มีสภาพเปนบริษัทมหาชนที่มีผูถือหุนอยูหลายราย ซึ่งจะทําให
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ผูถือหุน ทอท. ตองมาแบกรับภาระขาดทุนดังกลาวดวย อยางไรก็ตาม ขอ. ไดเตรียมแนวทางที่จะชวยแกไข
ปญหาการบริหารสนามบินทั้งหมด 26 แหง ที่ประสบปญหาขาดทุนอยู โดยมีแนวทางการแกไขที่จะเสนอตอ
ภาครัฐ คือ
1. การโอนสนามบินใหกับจังหวัด เพื่อมาดูแลสนามบินแทน ขอ.
2. การตั้งองคกรอิสระหรือองคกรมหาชนขึ้นมาใหมเพื่อดูแลสนามบิน
3. การโอนสนามบินใหองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มาดูแลสนามบิน และ
4. เปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามารับสัมปทานในการบริหารสนามบินแทน
สนามบินอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ปจจุบันไดเปดใหบริการแกสายการบินเอกชนเขามาทําการ
บินระหวางเชียงใหม - อําเภอปาย และมีผโู ดยสารมาใชบริการเปนที่นา พอใจ แมวาจะเปนเครื่องบินขนาด 12
ที่นั่งก็ตาม โดยมีแนวโนมผูโ ดยสารที่มาใชบริการสูงขึ้น โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ทําใหตองมีแผน
รองรับการขยายทางวิ่งสนามบินอําเภอปายออกไปอยางตอเนื่อง และจะเพิ่มเทีย่ วบิน จากเดิมวันละ 1 เที่ยวบิน
เปนวันละ 2 เที่ยวบิน
และสําหรับนโยบายผลักดันเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค (regional aviation hub) ไดมี
การปรับปรุงทาอากาศยานเชียงใหม ใหสามารถรองรับผูโดยสารไดปละกวา 6 ลานคน เพียงพอตอปริมาณ
ผูโดยสารที่จะเพิ่มขึ้นหลังการยกระดับเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคสําเร็จ แตในปจจุบันมีผูโดยสาร
ระหวางประเทศเพียงรอยละ 10 และมีเที่ยวบินระหวางประเทศ 96 เที่ยวบินตอสัปดาห หรือ 14 เที่ยวบินตอวัน
ขณะที่มีสายการบินภายในประเทศ 485 เที่ยวบินตอสัปดาห หรือ 69 เที่ยวบินตอวัน และผูโดยสารสวนใหญ
ยังเปนแบบ point-to-point เทานั้น
สําหรับความคืบหนาของทาอากาศยานในตางประเทศนั้น ลาสุด ทาอากาศยานฮองกง ซึ่งเปนทา
อากาศยานที่มจี ํานวนผูใชบริการมากเปนอันดับ 5 ของโลกนั้น จะเริ่มคุมเขมการนําของเหลว เจล และ
กระปองสเปรยละอองของเหลวขึ้นเครื่องบินในเดือน มี.ค.นี้ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบปฏิบัติระหวาง
ประเทศ การออกกฎระเบียบใหมดังกลาว และสอดคลองกับกฎระเบียบขององคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ ซึ่งสายการบินและทาอากาศยานหลายแหงทัว่ โลก โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐ เริ่มนํามาตรการใหม
มาใชโดยการจํากัดสัมภาระที่ผูโดยสารสามารถนําขึ้นเครื่องได หลังจากอังกฤษเปดโปงแผนลักลอบนําระเบิด
เหลวขึ้นไปบนเครื่องบินเมือ่ ปที่แลว
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ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด ไดเริ่มใหบริการธุรกิจเชาใชเครื่องบินเล็กกับลูกคา เพื่อเปนการขยายฐาน
ลูกคาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเชาใชรถยนตที่ปจจุบนั มีสัดสวนเกือบรอยละ 100 โดยลูกคาที่เชาใชเครื่องบิน
รายแรก คือ บริษัท ดิสซิเนชัน่ แอร ที่เปนเอกชนทําธุรกิจดานโรงแรมและการทองเที่ยวเพื่อนํามาใหบริการใน
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกลเคียงโดยเฉพาะ มีจํานวน 2 ลํา ขนาด 9 และ 4 ที่นั่ง มีมูลคารวมกันประมาณ
75 ลานบาท สําหรับการเชาใชเครื่องบินนี้ บริษัทฯ มีหนาที่จัดหาเครื่องบินเพียงอยางเดียวและเปนเครื่องบิน
มือสอง โดยมีสัญญาเชา 5 ป สวนเรื่องของการซอมบํารุงเปนหนาที่ของลูกคาดําเนินการเอง ซึ่งคาดวาบริษัท
จะมีรายไดจากคาเชาเครื่องบินประมาณปละ 12-15 ลานบาท โดยดูจากความสามารถในเชิงธุรกิจของลูกคา
แลวคงไมมีปญ
 หา เนื่องจากจับกลุมลูกคาตางชาติและเนนขายเปนแพ็กเกจทัวรเปนหลัก ทั้งนี้ หลังจากหมด
สัญญาเชาแลวก็ยังสามารถขายยังตลาดรองในราคาที่ดีไดและราคาก็ลดลงประมาณปละรอยละ 10-20 เทานั้น
สหภาพยุโรป (อียู) อนุญาตใหภเู ก็ต แอรไลน สายการบินจากไทยและดีเอเอส แอร คารโก/ไดโร
แอรเซอรวิสซิส จากสายการบินจากยูกันดา สามารถบินเหนือนานฟายุโรปไดอีกครั้ง เนื่องจากทั้งสองไดมีการ
พัฒนาระบบความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานที่อียูกาํ หนดไว ทั้งยังอนุญาตใหปากีสถาน อินเตอรเนชันแนล
แอรไลนส สายการบินจากปากีสถาน สามารถบินโดยใชเครื่องโบอิ้งรุน 777 จํานวน 7 ลําของสายการบิน
บินเหนือนานฟายุโรปไดแลว สวนเครื่องบินรุนอื่นๆ ของปากีสถาน อินเตอรเนชันแนล แอรไลนส ยังคงถูก
หามบินเหนือนานฟายุโรปตอไป เนื่องจากปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย และไดสั่งหามอีก 10
สายการบิน บินเหนือนานฟายุโรป โดยเปนของสายการบินจากคีรกีซสถาน 4 สายการบิน, อีควาทอเรียล กินี
1 สายการบิน และอีก 5 สายการบินจากคองโก
รัฐบาลอินโดนีเซียเห็นชอบใหดําเนินมาตรการหามเครื่องบินโดยสารของสายการบินในประเทศทีม่ ี
อายุการใชงานเกินกวา 10 ปขึ้นไป ขึ้นทําการบิน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรการปองกันอุบัติเหตุทางอากาศ
และยกระดับความปลอดภัยทางการบิน รวมถึงสายการบินตางๆ ควรหันมาใหความสําคัญกับการซอมบํารุง
เครื่องบินใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และเปลี่ยนเครื่องบินโดยสารใหมเมื่อถึงชวงเวลาเหมาะสม หรือเมื่อ
เครื่องบินไมอยูในสภาพที่จะใชงานรองรับผูโดยสารได อยางไรก็ดี ผูประกอบการของสายการบินเอกชนใน
ประเทศของอินโดนีเซียสวนใหญไมเห็นดวยกับมาตรการดังกลาว เนื่องจากเห็นวาจะทําใหสายการบินตางๆ
เสียคาใชจายเพิ่มขึ้น ขณะทีใ่ นปจจุบนั เครื่องบินโดยสารของอินโดนีเซียจะมีอายุการใชงาน 20 ป ดังนั้น การ
ซอมบํารุงและดูแลรักษาเครือ่ งบินใหอยูในสภาพที่เหมาะสมและพรอมใชงาน จึงมีความสําคัญและจําเปน
มากกวาการซื้อเครื่องบินลําใหม มาทดแทนเครื่องบินลําเกาที่ผานการใชงานมาเพียง 10 ปเทานั้น
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โดยภาพรวมอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จะเห็นไดจํานวน
ผูโดยสารที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น แสดงวาคนนิยมหันมาเดินทางกับเครื่องบินมากขึ้น ดังที่สภาการบินระหวาง
ประเทศไดคาดการณวา แนวโนมในอีก 20 ปขางหนา จํานวนผูโดยสารทางอากาศในเอเชียจะแซงหนาขึ้นเปน
อันดับหนึ่งของโลกดวยอัตราขยายตัวปละรอยละ 5.8 และมากกวาตลาดอเมริกาเหนือในฐานะตลาดการบิน
ใหญสุดของโลกภายในป ค.ศ.2025 โดยจะมีจีนและอินเดียเปนแรงผลักดันสําคัญใหตลาดขยายตัว นอกจากนี้
สายการบินตนทุนต่ําจะเปนธุรกิจที่เจริญเติบโตอยางมีนัยสําคัญในภูมิภาคนี้
ซึ่งสอดคลองกับที่ศูนยกิจการบินเอเชีย-แปซิฟก ไดระบุวา สนามบินในเอเชียกําลังจะเกิดปญหาความ
ไมเพียงพอในการรองรับความตองการของผูโดยสาร ซึ่งหากไมแกปญหาจะทําใหเอเชียสูญเสียความสามารถ
ในการแขงขันและกระทบตอการเปนศูนยกลางการบินโลก โดยปญหาดังกลาวเกิดจากตลาดการบินที่เติบโต
อยาง ฉับพลันในอินเดีย จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ทําใหการเดินทางดวยเครื่องบินไดรับความนิยมอยาง
มาก สิ่งที่ตองทําในขณะนี้คอื แกปญหาความคับคั่งของการจราจรทางอากาศ ซึ่งจากการคาดการณนนั้ ในอีก
ไมกี่ปสนามบินตางๆ ในเอเชียจะขาดแคลนศักยภาพในการรองรับผูโดยสาร
สวนอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยนัน้ มีสัญญาณการชะลอตัวอยางตอเนื่อง ตั้งแตตนเดือน
มกราคมที่ผานมา โดยพิจารณาจากจํานวนผูโดยสารที่เดินทางมาใชบริการลดลงในเกือบทุกสายการบิน
ทั้งๆ ที่ขณะนีอ้ ยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว สําหรับสาเหตุของการเดินทางที่ลดลงนั้น สวนหนึ่งเปนเพราะมี
ปจจัยมาจากขาวสารที่เกิดขึน้ ในประเทศลวนเปนขาวสารเชิงลบ ที่กระทบตอความรูสึกของนักทองเที่ยว
อยางเชน ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของไทย ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ปญหา
เศรษฐกิจการลงทุนที่ชะลอตัว รวมถึงปญหาความไมชดั เจนของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สงผลตอภาพลักษณ
ของประเทศ ทําใหนกั ทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติเกิดความไมเชือ่ มั่นกับเหตุการณตางๆ จึงชะลอการ
เดินทางออกไป
จากปญหาดังกลาวที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นประเทศไทยควรเรงหาวิธีปองกัน หรือหาวิธี
รับมือกับปญหาที่เกิดขึน้ และในขณะเดียวกันควรเรงหาความชัดเจนในเรื่องการเปดใชสนามบินทัง้ 2 แหง
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกบั ผูโดยสารทั้งในและตางประเทศ
นอกจากนี้ ประเทศเวียดนาม จีน และอินเดีย นับเปนจุดหมายปลายทางของเสนทางที่เปนที่สนใจของ
สายการบินตางๆ โดยลาสุด หลายสายการบินตางชาติไดเปดเสนทางบินตรงไปยังเวียดนาม จากเดิมที่ตองตอ
เครื่องจากประเทศไทย ซึ่งนับเปนการเปลีย่ นแปลงที่ไทยตองพิจารณา เพราะอาจสงผลกระทบตอความเปน
ศูนยกลางดานการบินในภูมภิ าคนี้ และสําคัญของทาอากาศยานในกรุงเทพฯ ของไทย
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สวนที่ สบพ. ควรใหความสนใจและติดตามขาวคราวตอไปนั้น คือ แนวโนมอุตสาหกรรมการบินใน
อนาคต ทั้งในเรื่องเครื่องบินแบบใหมๆ ทีส่ รางขึ้น กลยุทธที่สายการบินนํามาใช รวมทั้งเรื่องทาอากาศยาน
สบพ. ก็ควรทีจ่ ะเตรียมความรูพื้นฐานใหกับนักศึกษาในหลักสูตรตางๆ ของ สบพ. เพื่อใหเปนขอไดเปรียบ
ของนักศึกษา
โครงการความรวมมือทางวิชาการและเทคโนโลยีเปดหลักสูตรวิชาธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี (มรส.) กับ บกท. ซึ่งนับเปนคูแขงที่เพิ่มขึ้นของ สบพ. ซึ่งประเด็นที่ สบพ. ควรพิจารณา
คือ การรวมมือระหวาง มรส. กับหนวยงานดานการบินอยาง บกท. หาก สบพ. สามารถพัฒนาความรวมมือใน
ลักษณะเชนนี้ กับหนวยงานดานการบินตางๆ ก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพและความนาเชื่อถือของ สบพ. ได
นอกจากนี้ ในการจัดหาเครื่องบินเพื่อใชในการฝกบินของ สบพ. นั้น ปจจุบัน ไดมีบริษทั ฯ ที่
ใหบริการใหเชาเครื่องบินในประเทศไทย ซึ่ง สบพ. ควรศึกษารายละเอียด รวมทั้งความคุมคา เพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบ และหาทางเลือกที่เกิดประโยชนสูงสุดแก สบพ.

แผนกวิจัยและพัฒนา
สํานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
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