สรุ ป ข อ มู ล ข า วสารด า นอุ ต สาหกรรมการบิ น ของไทย
ปร ะจํา เดื อนเมษายน พ. ศ . 2 5 5 0

สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (ไออาตา) ไดคาดการณวา อุตสาหกรรมการบินโลกจะมีผลกําไรอีก
ครั้งในปนี้ โดยคิดเปนมูลคา 3.8 พันลานเหรียญสหรัฐ (ราว 1.23 แสนลานบาท) จากเดิมที่ไดเคยประมาณการผลกําไร
ป 2550 ไวที่ 2.5 พันลานเหรียญสหรัฐ (ราว 8.11 หมื่นลานบาท) หลังจากที่ประสบสภาวะการขาดทุนตอเนื่องกันถึง
6 ป ซึ่งคิดเปนมูลคากวา 4 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ (ราว 1.29 ลานลานบาท) ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากความตองการการ
โดยสารทางอากาศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและศักยภาพในการควบคุมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยไออาตาระ
บุวา แมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงและราคาน้ํามันจะคงอยูในระดับมากกวา 60 เหรียญสหรัฐ ตอบารเรล แตก็
มั่นใจวาอุตสาหกรรมการบินโลกจะสามารถทํากําไรไดตามเปาที่คาดการณไว อยางไรก็ดี แมในปนี้จะมีผลกําไรอีกครั้ง
แตอุตสาหกรรมการบินก็ยังคงมีปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความตองการและตนทุนเหมือนที่
เคยเกิดขึ้นในชวง 6 ป ที่แลว
สําหรับอุตสาหกรรมการบินในประเทศนั้น ไดมีการพิจารณาหาแนวทางและมาตรการเพื่อความปลอดภัยใน
การเดินอากาศ โดยคณะอนุกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ซึ่งประกอบดวยผูแทนกระทรวง
คมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมศุลกากร สํานักขาวกรองแหงชาติ กรมยุทธการทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด ทอท. สมาคมนักบินไทย สภาความมั่นคงแหงชาติ
สมาคมตัวแทนขนสงสินคา บกท. ผูแทนคณะกรรมการดําเนินงานธุรกิจการบินสนามบินกรุงเทพฯ (AOC)
กลุมรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน และ ขอ. ไดรวมประชุมโดยไดมีการพิจารณาในหลายประเด็น ดังนี้
1. ICAO ไดกําหนดแนวทางเรือ่ งการจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยาน โดยเฉพาะ การ
กําหนดใหเที่ยวบินซึ่งมีความเสี่ยงภัยมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธ ซึ่งเปนเจาหนาที่ผูรักษากฎหมาย ทั้งนี้
เนื่องจากกลุมกอการรายอาจใชอากาศยานโดยสารเปนอาวุธเขาทําลายเปาหมาย เชนเดียวกับกรณีเหตุการณ 911 ซึ่งบาง
ประเทศไดกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนไววา หากเที่ยวบินจากตางประเทศเที่ยวบินใดมี
ความเสี่ยงภัยสูง ก็จะตองดําเนินตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศนั้น จึงจะอนุญาตใหเที่ยวบินนั้นเขาไป
ในดินแดนได
มาตรการดังกลาวอาจจะมีผลกระทบตอสายการบินของประเทศไทย เนื่องจากบางเที่ยวบินอาจถูกหามเขา
ประเทศที่กําหนดมาตรการดังกลาวไว หากไมมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธซึง่ เปนเจาหนาที่ผูรักษากฎหมาย
อยูในเที่ยวบินนั้น ซึ่ง ขอ. จึงเห็นวาสายการบินของประเทศไทยควรดําเนินการตามแนวทางที่ ICAO กําหนดไว
2. การใชอาวุธจรวดประทับบา (Man Portable Air Defense System หรือ MANPADs) ซึ่งผูก อการรายอาจจะนํา
MANPADs มาโจมตีอากาศยานพลเรือนได เนื่องจากราคาถูก น้ําหนักเบา อําพรางและแยกชิ้นสวนไดงาย ทําใหยากตอ
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การตรวจสอบ สามารถพกพาไปไดสะดวก ดวยเหตุผลดังกลาว ICAO ขอใหประเทศภาคีกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อ
ปองกันภัยอากาศยานพลเรือนจาก MANPADs
ประเทศไทยจึงไดมีมติคณะรัฐมนตรีใหกระทรวงกลาโหมเปนเจาภาพ เพื่อหาแนวทางการปองกัน MANPADs
ตอไป
3. การจํากัดปริมาณของเหลว เจลและสเปรย ที่นําขึ้นอากาศยานตามแนวทางของ ICAO จากการพบแผนระเบิด
อากาศยาน ซึ่งจะเดินทางจากสหราชอาณาจักรไปยังสหรัฐอเมริกา โดยใชระเบิดที่อยูในรูปของเหลวทําให คณะมนตรี
ของ ICAO พิจารณาหาทางปองกันอันตรายจากระเบิดที่อยูในรูปของเหลว และไดใหความเห็นชอบในการดําเนินการ
ตามแนวทางที่คณะทํางานดานการรักษาความปลอดภัยการบินเสนอแนะ ICAO จึงไดแจงใหประเทศตางๆ ปฏิบัติตาม
แนวทางดังกลาวตั้งแตเดือนมีนาคม 2550 เปนตนไป
4.การปรับปรุงและรับรองแผนแมบทการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแหงชาติ เนื่องจากแผนแมบทฯ มี
รายละเอียดมากจึงเห็นสมควรจัดใหมีคณะทํางาน เพื่อพิจารณารายละเอียดของแผนแมบทฯ ประกอบดวย ขอ., ทอท.,
บกท., สํานักขาวกรองแหงชาติ, กระทรวงการตางประเทศ, กองบัญชาการทหารสูงสุด และคณะกรรมการดําเนินงาน
ธุรกิจการบินสนามบินกรุงเทพฯ เพื่อรวมประชุมหารือรายละเอียดของแผนแมบทฯ และนําเสนอคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนตอไป

ดานสายการบิน
สําหรับความเคลื่อนไหวในดานสายการบิน ทั้งในและตางประเทศมีดังนี้
สายการบินไทย หลังจากการแบงใหบริการเสนทางภายในประเทศกลับมาที่ทาอากาศยานดอนเมืองบางสวน
นั้น ขณะนี้ การบินไทยกําลังประสบปญหาการบริหารจัดการเครื่องบินเพือ่ ใหบริการระหวางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
และทาอากาศยานดอนเมือง จนสงผลใหสายการบินในกลุมสตาร อัลลายแอนซ เริ่มมี คําตําหนิ เพราะทําใหผูโดยสาร
ตกเครื่องบิน ทั้งนี้ บกท. ยังคงมีปญหาการบินเครื่องบินเปลาไป-กลับระหวางสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิทุกวัน
เนื่องจากปริมาณเครื่องบินมีไมเพียงพอตอการรองรับผูโดยสาร และยังสงผลกระทบตอตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิงอยางมาก
ซึ่งราคาน้ํามันเจ็ทก็ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก และสงผลให บกท. ยิ่งมีตนทุนน้ํามันเพิ่มขึ้น โดยในการ
ยายกลับมาใหบริการที่ทาอากาศยานดอนเมืองนั้น บกท. จะตองวาจางพนักงานสวนเช็คอินเพิ่มถึง 300 อัตรา เพื่อ
ใหบริการทั้งที่ทาอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ซึ่งจะทําใหบริการมีคาใชจายเพิ่มขึ้นดวย
นอกจากนี้ บกท. ยังไดดําเนินการเพื่อพัฒนาธุรกิจ สรุปไดดงั นี้
1. การบริการ Thai City Air Terminal เพื่อเปนจุดเช็คอินใหผูโดยสารที่จะเดินทางไปสนามบินดอนเมือง
บริเวณสถานีรถไฟฟาใตดินลาดพราว ซึ่งในทางปฏิบัติ มีผูโดยสารจํานวนนอยมากที่จะเดินทางมาเช็คอินที่Thai City
Air Terminal ดังนั้นการลงทุนดังกลาวอาจไมคุมคาสําหรับ บกท.
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2. การขยายกลุมเปาหมาย จากเดิม กลุมที่ใชบริการบกท. เปนประจํา ไดแก กลุมที่ 1 บริษัทธุรกิจที่ตอง
เดินทางติดตองานตางประเทศเปนประจํา กลุมที่ 2 กลุมทองเที่ยว เพราะวาแหลงทองเที่ยวตางๆ ภายในประเทศไทย
เปนที่นิยมของชาวตางชาติ และกลุมที่ 3 กลุมที่เดินทางเพื่อเยี่ยมญาติจะขยายไปยังกลุมใหม ซึ่งประกอบดวย กลุมที่ 1
กลุมผูสูงอายุ ซึ่งกลุมนี้กําลังเติบโตมาก กลุมที่ 2 กลุมทัศนศึกษา และ กลุมที่ 3 กลุมไลฟสไตล ซึ่งก็เปนกลุมที่กําลัง
เกิดขึ้นใหม กลุมนี้จะเปนกลุมวัยรุนที่จะเดินทางกันเปนกลุม ซึ่งมีอายุประมาณ 15 ปขึ้นไป
3. การปรับลดราคาคาตั๋วโดยสารเครื่องบินเสนทางภายในประเทศประมาณรอยละ 50 ในเสนทางเชียงใหม
เชียงราย ขอนแกน พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฏรธานี ภูเก็ต กระบี่ และ หาดใหญ สําหรับที่นั่งชั้นประหยัด
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 นี้ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพรอมเพือ่ รองรับการแขงขันในธุรกิจการบินในชวงไตรมาสที่ 3
โดยเฉพาะการแขงขันกับสายการบินตนทุนต่ํา
สายการบินบางกอกแอรเวยส
ไดดําเนินการในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทเชนกัน โดยไดดําเนินการ ดังนี้
1. การพัฒนาเสนทางบินใหม จํานวน 3 เสนทางบิน ไดแก
1.1 เที่ยวบินไป- กลับ กรุงเทพฯ-โฮจิมินห สัปดาหละ 3 เที่ยวบิน
1.2 เที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปากเซ สาธารณรัฐประชาชนลาว สัปดาหละ 1 เที่ยวบิน
1.3 เที่ยวบินไปกลับ ปากเซ-นครวัด (เสียมราฐ) กัมพูชา สัปดาหละ 1 เที่ยวบิน
2. กลยุทธ 7 ป ระหวาง 2550-2557 เตรียมเงินลงทุนกวา 17,000 ลานบาท ทยอยนําเขาฝูงบินใหมลาสุดลงนาม
ขอตกลงสั่งจองเครื่องยีห่ อแอรบัส A350-800 จํานวน 6 ลํา มูลคาเฉลี่ยประมาณ 85 ลานเหรียญสหรัฐ/ลํา ระหวางนี้อยูใน
ขั้นตอนการผลิตลําที่ 1-2 จะนําเขาฝูงไดประมาณป 2555 ลําที่ 3-4 จะเขาฝูงป 2556 ลําที่ 5-6 จะเขาฝูงป 2557
3. การปรับปรุงและขยายพื้นที่อาคารผูโดยสารสนามบินนานาชาติเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี ภายใตงบประมาณ
400 ลานบาท พรอมเปดอาคารหลังใหมอยางเปนทางการเดือนเมษายนนี้ ขนาดรวม 73,000 ตร.ม. สามารถรองรับ
นักทองเที่ยวที่ผานเขาออกไดมากกวาปละ 1.5 ลานคน
4. การวางแผนพัฒนาการลงทุนตอเนื่องในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามที่ 2 บริษัท คือ บริษัท บางกอก ไฟลต
เซอรวิสเซส จํากัด (BFS) ไดรบั เหมาจาง (outsource) งานบริการขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศในเขตปลอด
ภาษี free zone operation งานอุปกรณบริการภาคพื้น และบริษัท บางกอก เคเทอริ่ง จํากัด ไดงานผลิตอาหารบริการสาย
การบินนานาชาติบนเครื่องบิน
สายการบินวันทูโก
เตรียมเปดใหบริการในเสนทางบินใหม ดังนี้
1. เสนทางหาดใหญ-ภูเก็ต สัปดาหละ 3 เที่ยวบิน
2. เสนทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก, นครศรีธรรมราช และตรัง ภายในเดือนพฤษภาคมนี้
ทั้งนี้ คาดวาจนถึงสิ้นปนี้ สายการบินวันทูโกจะสามารถขนสงผูโดยสารไดตามเปาหมายที่วางไว
จํานวน 2 ลานคน

สรุปขอมูลขาวสารดานอุตสาหกรรมการบิน ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2550

หนา 3 จาก 10

สายการบินนกแอร
สําหรับการพัฒนาธุรกิจของสายการบินนกแอร มีความคืบหนา ดังนี้
1. การพัฒนาพันธมิตรเชิงธุรกิจของนกแอรนนั้ ลาสุด นกแอรไดยกเลิกโครงการ "บินรวม" กับ บกท. สวน
การทําโค-แบรนดดิ้ง รวมกับสายการบินเอสจีเอ (SGA) ซึ่งเปนสายการบินขนาดเล็ก นั้น ยังคงดําเนินตอไป
2. แผนการขยายบริการเสนทางในประเทศ
2.1 เปดเสนทางบินเพิ่มไปเชียงราย สุราษฎรธานี และ อุบลราชธานี
2.2 เปดใหบริการเสนทางบิน "ATR route" ดวยเครื่องบิน เอทีอาร - 72 ซึ่งสามารถรองรับ
ผูโดยสารได 66 ที่นั่ง โดยใหบริการในเสนทางตางๆ ดังนี้
- เสนทางเชียงใหม-แมฮองสอน วันละ 1 เที่ยวบิน ทุกวัน
- เสนทาง เชียงใหม - อุดรธานี สัปดาหละ 5 เที่ยวบิน
- เสนทางกรุงเทพฯ - เลย สัปดาหละ 2 เที่ยวบิน
3. แผนการขยายบริการสูตลาดตางประเทศ โดยในเสนทางบังกาลอร ประเทศอินเดีย คาดวาจะเปดใหบริการ
ไดในไตรมาสสอง เลื่อนจากแผนเดิมที่คาดวาจะเปดในไตรมาสแรกของปนี้ เพราะติดปญหาทางสนามบินของบังกาลอร
บริษัท สยาม จี เอ จํากัด เปดเสนทางการบินไป-กลับ ระหวาง หัวหินและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ วันละ
3 เที่ยวบิน ซึ่ง SGA ไดรับสิทธิพิเศษยกเวนคาธรรมเนียมสนามบิน เพราะทาอากาศยานหัวหินตองการ จูงใจให
บริษัทเอกชนเขามาใชสนามบิน และมาลงทุนใหเกิดความตอเนื่อง แมวาผลประกอบการจะไมคุมคา สวนการจูงใจให
สายการบินโลวคอสตภายในประเทศมาเปดเสนทางก็ไมไดรับความสนใจ เพราะที่ผานมาบริษัท บางกอกแอรเวย ยัง
ยกเลิกเที่ยวบินตรงจาก อ.หัวหินไปเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี เพราะไมคุมทุน
สําหรับสายการบินตางชาตินั้น มีความคืบหนาตางๆ ดังนี้
ไชนาแอรไลน สายการบินแหงชาติของไตหวัน
เปดเสนทางบินในเสนทางเมืองเกาซุงมายังเชียงใหม
สัปดาหละ 3 เที่ยวบิน เพิ่มจากเดิมที่ทําการบินในเสนทางไทเป-เชียงใหม สัปดาหละ 3 เที่ยวบิน ซึ่งเครื่องบินที่ใชใน
การเดินทางเปนแบบเชาเหมาลํานี้ มีขนาด 158 ที่นั่ง เบื้องตนมีจํานวนผูโดยสารประมาณรอยละ 50-60 ตอเที่ยวบิน
ปจจุบันมีชาวไตหวันเดินทางมาเชียงใหม ปละ 7-8 หมื่นคน คาดวา หลังเพิ่มเสนทางบินยอดทะลุ 1 แสนคน
หรือขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป ซึ่งสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการใชจายสูง เชน กลุมเลนกอลฟ
และเดินทางทองเที่ยวตามแหลงธรรมชาติ-วัฒนธรรม-โบราณสถาน
เวียดนามแอรไลนส
มีความคืบหนาในการพัฒนาสายการบิน ดังนี้
1. เวียดนามแอรไลนไดเขาเปนสมาชิกสมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (International Air
Transport Association : IATA) เมื่อเดือนที่แลวนั้น เพื่อใหสามารถเปดเสนทางบินไปยังสหรัฐฯ ได พรอมทั้ง เริ่ม
ทดลองระบบจําหนายตั๋วไปยังสหรัฐฯ ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญในการเตรียมการเปดบินเที่ยวปฐมฤกษ อยางไรก็ตาม
เวียดนามแอรไลนมีแผนที่จะเปดเที่ยวบินไปยังสหรัฐฯ ตั้งแตปลายป 2549 แตตองเลื่อนมาเปนกลางปนี้ และมีทาทีวา
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อาจจะตองเลือ่ นตอไปอีก 1 ป เพราะขาดแคลนเครื่องบิน และยังตองใชเวลาเตรียมการดานความปลอดภัยตางๆ ตาม
มาตรฐานของสหรัฐฯ
2. การเปดเสนทางบินภายในประเทศไปยังอีกหลายปลายที่หางไกลออกไป เชน โฮจิมนิ ห-บวนมาถวด,
โฮจิมินห-ญาจาง, โฮจิมนิ ห- ดาลัท เปนตน เพิ่มเที่ยวบินสูเมืองหลวงพระบาง ในสปป.ลาว และเมืองเสียมราฐ ใน
กัมพูชาในปนี้ดวย
3. การขยายเสนทางบินจากกรุงฮานอยไปยังเมืองปูซาน ในเกาหลีใต และ เมืองนาโงยา ในญี่ปุน
4. การสั่งซื้อเครือ่ งบินโดยสารโบอิ้ง 787-9 และ แอรบัส A350-900 ซึ่งเปนเครื่องบินพิสัยไกล รวมทั้ง
กําลังพิจารณาเครื่องบินขนาดเล็กที่บินภายในประเทศและบินเชื่อมภูมิภาค คือ ATR-72 จํานวน 5 ลํา แอรบัส A321 และ
A320 รวมทั้งโบอิ้ง 767 ดวย เพื่อขยายเสนทางบินระยะสั้น และ จะเชาเครื่องโบอิ้ง 777-200ER อีกจํานวนหนึ่ง เพื่อ
แกปญหาขาดแคลนเครื่องบินในขณะนี้ แผนการจัดซื้อครั้งนีจ้ ะทําใหบริษัทการบินเวียดนามมีเครื่องบินเพิ่มขึ้นเปนกวา
80 ลํา ในป 2558 จากที่มีอยูเพียง 44 ลํา ซึ่งเปนไปตามแผนการขยายฝูงบินในชวงป2554-2558 ทั้งนี้ เพื่อยกระดับฝูงบิน
และ มาตรฐานบริการใหทัดเทียมกับสายการบินในประเทศเพื่อนบาน

สายการบินไฟเออรฟลาย
สายการบินตนทุนต่ําในเครือมาเลเซีย แอรไลนสเปดใหบริการ เที่ยวบิน
ปฐมฤกษแลว เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ในเสนทางจากเกาะ ปนังไปยังโคตาบารู, กัวลาตรังกานู, กวนตัน และลังกาวี และใน
วันที่ 13 เม.ย. จะใหบริการจากเกาะปนังมายัง จ.ภูเก็ต และเกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี ของไทย โดยมีเที่ยวบินตรงทุกวัน
เบื้องตนไฟเออรฟลายจะใชเครื่องบิน รุนฟอกเกอร เฟรนชิป ขนาด 50 ที่นั่ง จํานวน 2 ลํา เพื่อใหบริการเสนทาง
ภายในประเทศ
สายการบินไฟเออรฟลาย ถือเปนคูแขงโดยตรงกับแอรเอเชีย ถึงแมจะอยูในเครือมาเลเซีย แอรไลนส แต
บริหารงานแยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิง เนื่องจากปจจุบัน มาเลเซีย แอรไลนส อยูในชวงปรับโครงสรางครัง้ ใหญ โดยมี
เปาหมายกลับมาทํากําไรใหไดภายในปนี้

สายการบินเจ็ท แอรเวยส มีการพัฒนาสายการบิน ดังนี้
1. การเขาซื้อกิจการของซาฮารา แอรไลน ซึ่งเปนสายการบินรวมชาติ เพื่อขยายฐานธุรกิจและเครือขายการบิน
สามารถขยายและสรางความแข็งแกรงใหกิจการของบริษัทไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในแงฝูงบิน ทรัพยากรบุคคลที่
ขาดแคลนในธุรกิจการบินพาณิชยและการซอมบํารุง อีกทั้งจะชวยใหสายการบินสามารถลดตนทุนจากการเพิ่มขนาด
กิจการบิน (Economy of scale) ขยายเสนทางบินทั้งในและนอกอินเดีย การซื้อกิจการของ ซาฮารา แอรไลนในครั้งนี้
จะชวยเสริมธุรกิจการบินของเจ็ท แอรเวยสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะประเทศไทย
เจ็ท แอรเวยส มีแผนจะยังคงแยกการบริหารสายการบินทั้งสองออกเปนสององคกรเชนปจจุบัน ถึงแมวาจะได
เขามาถือหุน 100 เปอรเซ็นตในซาฮารา แอรไลนแลว โดย เจ็ท แอรเวยส จะสนับสนุนซาฮาราแอรไลน ซึ่งเปนสายการ
บินตนทุนต่ํา ทั้งในดานการปฏิบัติการและดานการเงิน
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2. การขยายเสนทางบิน หลังจากที่เจ็ทแอรเวยส ไดเปดบริการเสนทางบินสูกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม
ที่ผานมา ในเสนทางบินกรุงเทพฯ - เดลี และ กรุงเทพฯ - กัลกัตตา จํานวน 14 เที่ยวบินตอสัปดาห ดวยเครื่องบินโบอิ้ง
B737-800 ภายในปนี้ เจ็ทแอรเวยส จะขยายเสนทางบินสูมุมไบเพิ่มเติม เพื่อรองรับจํานวน ผูโดยสารที่คาดวาจะ
เพิ่มขึ้นดวย
สถิติของนักทองเที่ยวที่เดินทางระหวางไทยและอินเดียมีมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเทียบสถิติระหวางปพ.ศ.
2547 และปพ.ศ. 2548 จะพบวา สถิตินักทองเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศอินเดียเพิ่มขึ้นจาก 29,835 คน เปน 37,976 คน
หรือเติบโตขึ้นรอยละ 27.29 และในระหวางชวงเดือนมกราคมถึงเมษายนของป พ.ศ.2549 สถิตินักทองเที่ยวไทยที่
เดินทางไปยังประเทศอินเดียเปนจํานวน 15,317 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 25.55 เมือ่ เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2548
สายการบินเจ็ท แอรเวยส มีเครื่องบินโดยสารทั้งสิ้น 62 ลํา แบงเปน
- เครื่องบินโบอิ้ง 737-400/700/800/900
รวม 49 ลํา
- เครื่องบินแอรบัส A340-300E
รวม 3 ลํา
- เครื่องบินแอรบัส A330-200
รวม 2 ลํา
- โมเดิรนเอทีอาร 72-500 เทอรโบพร็อพ รวม 8 ลํา
เจ็ท แอรเวยส ใชเครื่องโดยสารเฉลี่ยที่ 5.3 ป ตอ 1 ลํา ปจจุบันสายการบินเจ็ท แอรเวยส เปดใหบริการแก
ผูโดยสารถึง 340 เที่ยวบินตอวัน 50 เสนทาง ทั้งในประเทศอินเดียและบินตรงสูอีก 6 เมืองหลัก ไดแก ลอนดอน
สิงคโปร กัวลาลัมเปอร โคลัมโบ กาฐมัณฑุ และกรุงเทพฯ สายการบินเจ็ท แอรเวยส มีแผนขยายเสนทางการบินสูทวีป
อเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา และเอเชียในเร็วๆ นี้ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 จนถึง กุมภาพันธ 2550 เจ็ท แอร
เวยส มีจํานวนผูโดยสารทั้งสิน้ 70.5 ลานคน

สายการบินฟลิปปนส หลายแหง ไดแก ฟลิปปนส แอรไลนส, เซบู แปซิฟก แอร, แอร ฟลิปปนส, เอเชี่ยน
สปริต และแปซิฟก อีสต เอเชีย คารโก แอรไลนส รวมกันตอตานรัฐบาลกรุงมะนิลาที่จะออกระเบียบพิเศษเปดทางให
บรรดาสายการบินตางชาติเขาถึงสนามบินนานาชาติ 2 แหงไดโดยตรง อีกทั้งระเบียบพิเศษดังกลาวยังอนุญาตใหสายการ
บินตางประเทศแวะรับผูโดยสารที่สนามบินทั้ง 2 แหง สําหรับเที่ยวบินที่จะเดินทางตอไปยังจุดหมายปลายทางใน
ประเทศที่ 3 ซึ่งเปนการเปดทางใหคูแขงตางชาติเหลานี้ สามารถสรางเครือขายเที่ยวบินระหวางประเทศของตัวเองขึ้นมา
โดยมีฐานการดําเนินงานอยูที่สนามบินนานาชาติดิออสดาโด มาคาปากัล และสนามบินนานาชาติอาวซูบิค อันจะทําให
สายการบินเหลานี้ มีสถานะเทียบเทากับสายการบินทองถิ่นในทุกดาน ซึ่งระเบียบการขางตนจะทําใหรัฐตกเปนฝาย
เสียเปรียบในการเจรจาตอรองในทุกดานที่เกี่ยวของกับการบิน พรอมเรียกรองใหประธานาธิบดีอารโรโย ระงับการลง
นามในระเบียบการนี้ และยื่นขอเสนอที่จะหารือกับผูนําประเทศ เพื่อหาทางออกในเรือ่ งดังกลาว
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ดานทาอากาศยาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สป.) ไดเผยแพรความเห็นและขอเสนอแนะเรื่องการใชประโยชน
ทาอากาศยานดอนเมืองควบคูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีรายละเอียดที่นา สนใจ ดังนี้
1. รัฐตองกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการใชทาอากาศยานดอนเมืองใหเปนทาอากาศยานรอง (Secondary
Airport) เปนการถาวรควบคูกับการใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยานหลัก (Main Airport) โดยตองรักษา
เปาหมายการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิใหเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค
2. ทาอากาศยานดอนเมืองควรใชเปนทาอากาศยานในกิจกรรมตอไปนี้คือ
2.1 เปนสนามบินฉุกเฉินเสริมกับทาอากาศยานสุวรรณภูมโิ ดยไมตองใชสนามบินอูตะเภา
2.2 กิจกรรมการบินเชาเหมาลําและเครื่องบินของบุคคลสําคัญ เปนการบินเชิงพาณิชยแบบไม
ประจํา ทําการบินเพื่อขนสงผูโดยสารหรือสินคาตางๆ ในรูปแบบการใหบริการที่แตกตางจากเที่ยวบินประจํา ลูกคา
สวนใหญจะเปนกลุมบริษัทตางๆ หนวยงานรัฐ
2.3 กิจกรรมการบินประจําภายในประเทศเฉพาะจุด
2.4 กิจกรรมการบินประจํานานาชาติเฉพาะจุด
2.5 กิจกรรมการบินนานาชาติทั่วไปหลังการใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิเต็มศักยภาพ
2.6 กิจกรรมการขนสงสินคาลวน (Air Cargo Airport)
2.7 ศูนยฝกอบรมการบินและบุคลากรดานการบิน
2.8 กิจกรรมสถานีซอมบํารุง (Maintenance Stations)
2.9 กิจกรรมทางพาณิชยอื่นๆ เชนกิจกรรมเชิงพาณิชย ศูนยธุรกิจและอุตสาหกรรมเคลือ่ นยายงายและ
ระยะสั้นบางประเภทที่ไดรับอนุมัติจากทางการ
2.10 เครื่องบินทหารและทางราชการ
สวนปญหาในพื้นที่รอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่เกิดขึ้น รวมถึงการยายเที่ยวบินบางสวนไปทาอากาศยาน
ดอนเมือง และการชะลอขยายรันเวยที่ 3 ของทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้น หากรัฐบาลไมขยายพื้นที่ใน ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และตัดสินใจใช 2 ทาอากาศยานเปนทาอากาศยานนานาชาติตลอดไป กรมโยธาธิการและผังเมืองตองมีการ
ทบทวนการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินรอบสนามบินใหม จากเดิมกําหนดไวประมาณ 7 โซน เชน โซน
อุตสาหกรรม, โซนที่อยูอาศัย, โซนพาณิชย และโซนบริการขนสงหรือลอจิสติกส เปนตน โดยการทบทวนการกําหนด
เขตการใชประโยชนที่ดินรอบสนามบินนั้น จะมีการพิจารณาภายใต 4 หัวขอหลักๆ คือ
1. การใชประโยชนพื้นที่ตองมีการเปลี่ยนและกําหนดการใชประโยชนในพื้นที่ใหม
2. ผลกระทบที่เกิดจากการใชสนามบิน โดยเฉพาะผลกระทบดานเสียง
3. การกําหนดพื้นที่แนวกั้นน้ํา
4. ขอกําหนดในการพัฒนาโครงการอาคารสูงในพื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิ
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ในขณะที่สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ไดรับมอบหมายใหศึกษาความเปนไปได
โครงการรถไฟฟาเชื่อม 2 สนามบินเพิ่มจากเดิมที่รัฐบาลจะทําเพียง 5 เสนทาง โดยนโยบายของรัฐบาลตองการให
ผูโดยสารเดินทางเชื่อมระหวางทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อยางสะดวกโดยไมตองเปลี่ยน
ขบวนรถจากแอรพอรตลิงค ซึง่ เปนรถไฟฟาระบบรางขนาด 1.43 เมตร
ทาอากาศยานเชียงใหม ไดเปดใชอาคารผูโดยสารขาเขาระหวางประเทศอยางเปนทางการ ตามโครงการพัฒนา
ทาอากาศยานเชียงใหมสูศูนยกลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการบินใน
ภูมิภาคภายในป พ.ศ. 2550 โดยใชงบประมาณกวา 2,129 ลานบาท
ในขณะนี้ ศักยภาพของทาอากาศยานเชียงใหมมีความพรอมเปนฮับ เพราะสามารถรองรับจํานวนเที่ยวบิน และ
ผูโดยสารไดเพิม่ มากขึ้น ทั้งนี้ สายการบินที่เขามาใชบริการควรใชทาอากาศยานเชียงใหมเปนจุดเปลี่ยนถายเครื่องบิน
และผูโดยสารที่จะเดินทางตอไปยังภูมิภาคอืน่ แตขณะนี้เที่ยวบินสวนใหญเปนแบบ “ไฟลตทูไฟลต” เนื่องจากพฤติกรรมของผูโดยสารและนักทองเที่ยวยังเปนผูโ ดยสารที่เดินทางแบบเที่ยวเดียว ไมมีการตอไฟลตไปยังภูมภิ าคอื่น ทําให
การใชบริการทาอากาศยานเชียงใหมยังไมเต็มกําลังความสามารถที่มีในฐานะเปนฮับการบินในภูมิภาค แตทั้งนี้ โอกาสที่
จะเปนฮับไดสมบูรณแบบตองไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งสายการบิน และบริษัททัวรในการทําแพ็คเกจ เพื่อ
ดึงนักทองเที่ยวเดินทางมายังทาอากาศยานเชียงใหม กอนเชื่อมตอไปยังภูมิภาคอื่น
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะหนวยงานที่ดําเนินโครงการ "จัดทําแผน
แมบทดานการขนสงเพื่อรองรับการเปนศูนยคมนาคมและศูนยกลางภาคเหนือตอนบนของเมืองเชียงใหม" ใหความเห็น
วา การผลักดันให จ.เชียงใหม เปนฮับการบินในภูมิภาค นอกจากปจจัยเรื่องระบบโครงสรางพื้นฐานในการรองรับ คือ
สนามบิน แลว จํานวนเที่ยวบินโดยเฉพาะจากตางประเทศก็จะตองมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนกัน ซึ่งรัฐบาล
ตองเรงเจรจาเพือ่ ดึงสายการบินจากตางประเทศมาใชบริการที่ทาอากาศยานเชียงใหม โดยมีเปาหมายในการรองรับ
เที่ยวบินจากตางประเทศในระยะไกล เชน เที่ยวบินจากยุโรป และอเมริกา แตปรากฏวาสัดสวนการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบิน
ดังกลาวมีนอยมาก สวนใหญเปนเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินจากตางประเทศในระยะใกล เชน เชียงใหม-ไทเป
, เชียงใหม-สิงคโปร, เชียงใหม-หลวงพระบาง
สําหรับแนวทางการพัฒนาทาอากาศยานภูมิภาค 26 แหงทั่วประเทศในสังกัดของกรมขนสงทางอากาศ (ขอ.)
หลังจากที่ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ปฏิเสธที่จะรับโอนไปดูแลนั้น ลาสุด คาดวา ขอ. จะเปนผูกํากับ
ดูแลและใหบริการสนามบิน 26 แหง เพื่อความประหยัดและปลอดภัย ซึ่งถาให ทอท. หรือเอกชน มาบริหารก็ตอง
มุงหวังผลกําไรและประชาชนตองรับภาระ โดย ขอ. จะทําหนาที่ทั้งเปน Regulator และ Operator คือ ทําหนาที่ทั้งดาน
กํากับดูแล และการใหบริการอากาศยานอยางที่เปนอยูในปจจุบัน อยางไรก็ตาม รัฐก็ตองใหการสนับสนุน เนื่องจาก
ปจจุบันสนามบินกวารอยละ 90 ยังขาดทุนอยู ในบางสนามบินมีเครื่องบินมาลงเพียง 1-2 เที่ยว/วันเทานั้น ในขณะที่มี
คาใชจายในการดําเนินการสูง นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาเรือ่ งความปลอดภัยของสนามบินนั้นตองไดมาตรฐานความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)

สรุปขอมูลขาวสารดานอุตสาหกรรมการบิน ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2550

หนา 8 จาก 10

สวนสนามบินนครราชสีมานั้น หลังจากที่สายการบินพาณิชยหยุดทําการบินรับสงผูโดยสารเสนทาง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา สงผลใหสนามบินหนองเต็ง จ.นครราชสีมา ไมมีเครื่องบินโดยสารขึ้นลงตั้งแตเดือนกรกฎาคม
2547 เปนตนมา แตลาสุดนี้ หลายหนวยงานไดชวยกันผลักดันใหมีการฟนสนามบินนครราชสีกลับเปนสนามบินที่มี
ศักยภาพ และมีความพรอมในการใหบริการในเชิงพาณิชย เพื่อรองรับการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งที่ 24
อยางไรก็ตาม ขณะนี้สนามบินยังคงเปดทําการปกติ และมีเครื่องบินเชาเหมาลํา เครื่องบินของพลเรือน มาลง
จอดใชบริการอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังเปดใหบริษัท บางกอกเอวิเอชั่น จํากัด และสถาบันการบินพลเรือน มาทําการ
ฝกบินใหกับนักเรียนทุกวัน แตยังไมมีเที่ยวบินพาณิชยที่รับสงผูโดยสารเปนประจํา
นอกจากนี้ บริษัทโบอิ้ง ยังมีความสนใจที่จะใชสนามบินนครราชสีมาเปนศูนยซอมอากาศยาน พรอมทั้งได
จัดสงเจาหนาที่มาศึกษารายละเอียดการใชประโยชนที่สนามบินโคราช ซึ่งปจจุบัน กรมการขนสงทางอากาศมีการ
สงเสริมใหสนามบินพาณิชยที่อยูในการกํากับดูแลใชประโยชนเกี่ยวกับธุรกิจทางดานอากาศยาน โดยเฉพาะปจจุบันมี
สนามบินหลายแหงที่ไมมีเที่ยวบินประจําถึง 8 แหง จากจํานวนสนามบินที่ ขอ. กํากับดูแล 26 แหง

สําหรับความเคลื่อนไหวของทาอากาศยานในตางประเทศนั้น ประกอบดวย
รัฐบาลไทย ไดใหความชวยเหลือรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพัฒนาสนามบิน
ปากเซใหสามารถรองรับเครือ่ งบินโดยสารขนาดที่ใหญขึ้น เพื่อประโยชนในการคมนาคมขนสงระหวางประชาชน
รวมทั้งประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางสองประเทศ
ในปจจุบันสนามบินปากเซสามารถรองรับไดแคเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก ขนาด ATR72 กับ แอนโตนอฟ
(Antonov) รวมทั้ง MA60 ที่ผลิตในจีนดวย ทั้งหมดนี้บรรทุกผูโดยสารระหวาง 50-70 ที่นั่ง แตรัฐบาลลาวกําลังจะ
พัฒนายกระดับสนามบินเมืองปากเซขึ้นเปนสนามบินที่ไดมาตรฐานโลกอีกแหงหนึ่งในภาคใตของลาว จะสามารถรับ
การขึ้นลงของเครื่องบินโดยสารขนาดโบอิ้ง 737-400 แอรบสั A321 หรือ A321 หรือ ฟอคเกอร 70 (Fokker 70) ที่
สามารถขนสงผูโดยสารตั้งแต 150 ที่นั่งขึ้นไป

ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สบพ. ไดสงแผนยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจใหกระทรวงคมนาคมพิจารณาแปรรูปองคกร โดยแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงโครงสราง สบพ. ที่เสนอใหกระทรวงคมนาคมพิจารณา ไดเสนอแนวทางการแปรรูปองคกร 3
แนวทาง ไดแก
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1. ให สบพ. ยังคงเปนรัฐวิสาหกิจ และจัดตั้งบริษัทลูกดําเนินธุรกิจเพื่อความคลองตัว
2. ตั้งโฮลดิงคอมพานี ดูแลบริษัทลูกที่จะเกิดขึ้น และ สบพ.
3. แปรรูป สบพ. เปนองคการมหาชน เพื่อยกระดับหนวยงานใหมีศักยภาพดานอุตสาหกรรมการบิน
การแปรรูปดังกลาว ทําตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการแปลงแผนวิสาหกิจเปนแผนปฏิบัติการ ซึ่งกอนหนานี้
ไดวาจางคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจของ
สบพ. จากปจจุบันถึง ป 2553
ขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยูระหวางพิจารณารายละเอียดวาจะให สบพ. พัฒนาไปในรูปแบบใด เพื่อให
สอดคลองกับที่จะสนับสนุนไทยใหเปนศูนยกลาง หรือฮับการบินในเอเชีย

โดยภาพรวมอุตสาหกรรมการบินในปนี้ คาดวาจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งภายในภูมิภาคเอเชีย ยัง
มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาเพื่อเผชิญกับปญหาทางเศรษฐกิจในดานตางๆ โดยเฉพาะประเทศไทยที่นอกจากจะเผชิญ
กับปญหาราคาตนทุนเชื้อเพลิงแลว ยังมีปญหาความไมแนนอนทางการเมือง ซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการบิน
ภายในประเทศดังที่เปนอยูในปจจุบัน รวมถึงการลงทุนจากตางชาติก็อาจไดรับผลกระทบดวย ทั้งปญหาในเรื่องของ
ความไมชัดเจนของการใชประโยชนทั้งจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ทาอากาศยานดอนเมือง ตลอดจนปญหาการ
กอสรางและปรับปรุงทาอากาศยาน ตลอดจนปญหาในพื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิ
เรื่องความปลอดภัยของสนามบินยังคงเปนประเด็นที่ตองพิจารณา และมีความสําคัญอยางยิ่งตอความเชื่อมั่น
ของผูโดยสารทั้งในและตางประเทศ ซึ่งจากการประชุมรัฐมนตรีดานการขนสงเอเปกครั้งที่ 5 ที่ประเทศออสเตรเลีย
มีการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรูในเรื่องนี้ดว ย โดยแบงเปน 3 ประเด็น คือ ดานความปลอดภัย ดานความ
มั่นคง และดานการเปดเสรีดานการคาและการลงทุน ทั้งนี้ ในสวนของการดูแลดานความมั่นคงนั้น จะเนนเรื่องมาตรการ
ตรวจและรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการขนสงทางอากาศ เชน มาตรการจํากัดปริมาณของเหลวที่ผูโดยสารถือขึ้น
เครื่อง พรอมทั้งใหใสถุงพลาสติกใสเพื่อความปลอดภัย ซึ่งในเรื่องนี้บางประเทศเริ่มนํามาใชแลว สําหรับประเทศไทย
แนวโนมการนํามาตรการดานความปลอดภัยในการบินมาใชในประเทศไทย เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการของ ICAO
นั้น คาดวาจะมีความเปนไปไดสูง ซึ่งนาจะทําใหอุตสาหกรรมการบินของไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายประเด็น
โดยเฉพาะสายการบิน และทาอากาศยาน
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