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สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (ไออาตา) เปดเผยวา สถานการณการเดินทางทางอากาศในชวงที่
ผานมาไดขยายตัวอยางตอเนือ่ ง ถึงรอยละ 7.8 ในปที่ผานมาถึงเดือนมีนาคม และเพิ่มขึ้น รอยละ 7.0 ในชวงไตรมาสแรก
ของป 2550 และสงผลใหอุตสาหกรรมการบินสามารถทํากําไรไดเปนครั้งแรกในรอบ 6 ป โดยจะทํากําไรไดถึง 3,800
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามที่ไดคาดการณไว
ปริมาณการเดินทางของผูโดยสารนั้น ขึ้นอยูกับความแข็งแกรงของบริษัทสายการบินตางๆ ที่ผลักดันใหเกิด
ความตองการในการเดินทาง ทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผอน อยางไรก็ตาม สายการบินตางๆ ก็กําลังหารือกันเกี่ยวกับ
ความตองการเครื่องบินใหมที่สามารถประหยัดน้ํามันมากขึ้น
สําหรับกระแสเรื่องสิง่ แวดลอม โดยเฉพาะเรื่องโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่ทั่วโลกกําลังใหความสําคัญอยางมาก
นั้น ในปจจุบัน ปญหาดังกลาว ไดเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบินเชนกัน โดยทางไออาตาไดปฏิเสธ
ขอกลาวหา ซึ่งไดกลาววา สายการบินตางๆ เปนตัวการสําคัญในการสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม เพราะอุตสาหกรรม
การบินปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนกาซหลักที่ที่กอใหเกิดภาวะโลกรอน เพียงรอยละ 2 เทานั้น นอกจากนี้
เครื่องบินรุนใหมๆ ก็ไดรับการออกแบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลดลงดวย
สําหรับอุตสาหกรรมการบินของไทยนั้น ใน 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน 50) พบวา สถิตินักทองเที่ยว
ตางประเทศที่เดินทางเขาประเทศไทยผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีจํานวนลดลง โดยเฉพาะตลาดเอเชียตะวันออก
ซึ่งเปนตลาดนักทองเที่ยวหลักของไทยเดินทางเขามาทั้งสิ้น 1,525,989 คน ลดลงจากปกอนรอยละ 6.65 และเปนการ
ติดลบตอเนื่องมา 4 เดือน นอกจากนี้ สัดสวนนักทองเที่ยวตลาดนี้ เมื่อเทียบกับนักทองเที่ยวทั้งหมดยังลดลง จากรอยละ
49.14 เหลือรอยละ 44.71 โดยตลาดที่ลดลงสูงสุดคือ เวียดนาม รองลงมาคือ จีน บรูไน สิงคโปร ญี่ปุน ฮองกง มาเลเซีย
และไตหวัน
นอกจากนี้ สายการบินออสเตรียน แอรไลน ประจําประเทศไทย ยังเปดเผยวา จํานวนผูโดยสารขาออกจาก
ประเทศไทยไปสูประเทศตางๆ ในยุโรปลดลงประมาณรอยละ 3-4
อยางไรก็ตาม การชะลอตัวของอุตสาหกรรมการบิน ในชวงนี้ อาจสืบเนื่องมาจากในชวงเวลานี้เปนชวงนอกฤดู
ทองเที่ยว (Low season) ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณความไมชัดเจนทางการเมืองของประเทศไทย
สวนประเด็นอืน่ ๆ ที่นาสนใจ ซึ่งจะสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น มีดังนี้

สรุปขอมูลขาวสารดานอุตสาหกรรมการบิน ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550

หนา 1 จาก 9

1. การนํามาตรการคุมเขมของเหลวขึ้นเครื่องบิน มาบังคับใช ในวันที่ 1 มิ.ย.50
ตามที่กรมการขนสงทางอากาศ (ขอ.) ไดออกประกาศเรื่อง ขอกําหนดเกีย่ วกับการนําของเหลว เจล สเปรย หรือ
วัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกันขึ้นในหองโดยสารอากาศยาน ลงวันที่ 8 พ.ค. 2550 ซึ่งเปนไปตามแนว
ทางการควบคุมรักษาความปลอดภัยสําหรับการตรวจของเหลว เจล สเปรย หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคลายคลึง
กัน ที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) กําหนดใหประเทศ
สมาชิกปฏิบัติโดยประกาศดังกลาวจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มิ.ย.50 นี้
ทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบันสายการบินและสนามบินระหวางประเทศหลายแหงทั่วโลก โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐฯ
ไดนํามาตรการใหมมาใช โดยการจํากัดสัมภาระประเภทของเหลวที่ผูโดยสารสามารถนําขึ้นเครื่องได หลังจากที่อังกฤษ
เปดโปงแผนลักลอบนําระเบิดเหลวขึ้นไปบนเครื่องบินเมื่อปที่แลว ทั้งนี้ หากประเทศไทยไมถือปฏิบัติตามหลาย
สนามบินทั่วโลกที่ดําเนินการคุมเขมนําของเหลว เจล และสเปรยดังกลาวนี้ จะสงผลกระทบจะเกิดตอผูโดยสารที่ตอง
เดินทางไปสนามบินตางๆ ทั่วโลก ที่ใชมาตรการนี้
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนําสัมภาระติดตัวประเภทของเหลว เจล หรือสเปรย ขึ้น
เครื่องบินตามประกาศของ ขอ. ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของ ICAO นั้น มีรายละเอียดดังนี้
1. ของเหลว เจล หรือ สเปรย ตามประกาศของ ขอ. ไดแก น้ํา เครื่องดื่ม ครีม โลชั่น ออยล น้ําหอม สเปรย
เจลใสผม เจลสําหรับอาบน้ํา โฟมชนิดตางๆ ยาสีฟน น้ํายากําจัดกลิ่นตัว และของอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน
2. ของเหลวซึง่ ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศ ฉบับนี้ ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็ก ยาใน
ปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งไดใหพนักงานที่จุดตรวจคนเพื่อการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบแลว
3. หามผูโดยสารนําสัมภาระติดตัว (Carry-on baggage) ซึ่งมีของเหลว เจล หรือ สเปรย ขึน้ เครื่องบิน เวนแตจะ
ไดดําเนินการ ดังตอไปนี้
3.1 ของเหลว เจล สเปรย หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกันตองบรรจุในภาชนะซึ่งมี
ปริมาณความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร (หรือปริมาณที่เทียบเทากันในหนวยวัดปริมาตรอื่น) สําหรับภาชนะซึ่งมีปริมาณ
ความจุเกิน 100 มิลลิลิตรจะนําขึ้นเครื่องบินไมได แมวาจะบรรจุของเหลว เจล สเปรย หรือวัตถุและสารอืน่ ๆ ซึ่งมี
ลักษณะ คลายคลึงกันไวเพียงเล็กนอย
3.2 ภาชนะที่ใสของเหลว เจล สเปรย หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะ คลายคลึงกัน ตองใสรวม
ไวในถุงพลาสติกใสที่มีปริมาณความจุไมเกิน 1 ลิตร (ประมาณ 20 X 20 ซม.) และสามารถปดผนึกได (Transparent
Re-Sealable Plastic Bag) โดยตองปดผนึกปากถุงใหเรียบรอย
3.3 ผูโดยสารสามารถนําถุงพลาสติกใส ขึ้นเครื่องบินไดคนละ 1 ถุง
3.4 ผูโดยสารตองแยกถุงพลาสติกใสซึ่งใสภาชนะของเหลว เจล หรือ สเปรย ออกจากสัมภาระติดตัว
อื่นๆ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา และเสื้อคลุม เมื่อถึงจุดตรวจคนเพื่อการรักษาความปลอดภัย (Security
Screening Point)
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4. ของเหลว เจล หรือ สเปรย ซึ่งซื้อจากรานคาปลอดอากร (Duty Free Shops) ที่สนามบิน หรือ ซื้อบน
เครื่องบินตองบรรจุไวในถุงพลาสติกใสซึ่งปดผนึกปากถุงและไมมีรองรอยผิดปกติใหสงสัยวามีการเปดปากถุงหลังจาก
การซื้อ และมีหลักฐานแสดงวาซื้อจากรานคาปลอดอากรที่สนามบินหรือบนเครื่องบินในวันที่ผูโดยสารนั้นๆ เดินทาง
5. การปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ใหใชกับทุกเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวบินระหวางประเทศและเที่ยวบินภายในประเทศ
ซึ่งเดินทางออกจากสนามบินในประเทศไทย
ซึ่งจากประกาศดังกลาว เปนผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะทาอากาศยานในประเทศไทยตองเตรียม
มาตรการรองรับ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัยตอผูโ ดยสาร ลูกเรือ เจาหนาที่ภาคพื้น ตลอดจน
สาธารณชน
2. การเปดเสรีการบิน
ประเทศไทยไดเตรียมการเปดเสรีการบินระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียนระหวางเมืองหลวงกับ
เมืองหลวงในป 2551 เนื่องจากในอนาคตนั้น แนวโนมการบินของโลกจะมีการเปดเสรีทางการบินมากขึ้น โดยไทยมี
ความพรอมที่จะเปดเสรีการขนสงสินคาทางอากาศในป 2551 สวนการขนสงผูโดยสารจะเปดเสรีไดในป 2558 เพื่อเปน
การกระตุนเศรษฐกิจในดานการนําเขาและสงออกสินคาไทย รวมทั้งเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการ
บินของไทย โดยเฉพาะกับประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งเปนประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ดวย
นอกเหนือจากประเทศไทยแลว ประเทศในอาเซียนอยางกัมพูชากับพมา ก็กําลังจะเปดบินตรงระหวางกันเปน
ครั้งแรก ซึ่งเปนไปตามแผนความรวมมือภายในกลุมสมาชิกใหมสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ
อาเซียน ที่ประกอบดวยเวียดนาม กัมพูชา พมา และลาว ซึ่งเปนประเทศในกลุม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar,
Vietnam) ซึ่งทั้ง 4 ประเทศ ไดบรรลุขอตกลงรวมกันในการประชุมครั้งลาสุดที่จัดขึ้นในเมืองมัณฑะเลย เมื่อเดือน
เมษายนที่ผานมา
การเปดเสนทางบินดังกลาวถือเปนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาค ซึ่งจะเห็นวา แมแตประเทศ
สมาชิกใหมๆ ก็เริ่มใหความสําคัญกับกิจการดานการบิน โดยมีสิ่งที่จะเชื่อมโยงและสงเสริมการเปดเสนทางบินตรง
ระหวางกัมพูชากับพมา หรือแมแตในประเทศกลุม CLMV ดวยกันนั้น ก็คือ การทองเทีย่ ว
เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผานมา สายการบินลาวไดเปดบินจากเมืองปากเซเขาสูเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา สวน
สายการบินเวียดนามแอรไลน เปดบินเชื่อมนครโฮจิมินห-เสียมราฐ กัมพูชา มานานแลว แตยังไมมีสายการบินเวียดนาม
และกัมพูชาบินไปยังกรุงยางกุง หรือเมืองพุกามในพมา ตามตัวเลขของทางการ ในปงบประมาณ 2549-2550 ที่สิ้นสุดลง
ในเดือน มี.ค.ที่ผานมา มีนักทองเที่ยวเดินทางเขาพมารวมทั้งสิ้น 576,700 คน เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 22 เทียบกับชวงเดียวกัน
ของปงบประมาณ 2548-2549 ที่มีนักทองเที่ยวเขาประเทศเพียง 472,704 คนเทานั้น
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ดานสายการบิน
สําหรับความเคลื่อนไหวในดานสายการบิน ทั้งในและตางประเทศมีดังนี้
ในเดือนพฤษภาคมนี้ กลุมสตารอัลไลแอนซ ซึ่งเปนกลุมพันธมิตรสายการบิน ที่เกิดจากความรวมมือของ
5 สายการบินพันธมิตรหลัก คือ สายการบินไทย สายการบินยูไนเต็ดแอรไลน สายการบินลุฟฮันซา สายการบิน
แอรแคนาดา และสายการบินสแกนดิเนเวีย แอรไลน ไดกอ ตั้งมาครบรอบ 10 ปแลว
กลุมสตารอัลไลแอนซ นับเปนกลุมพันธมิตรการบินที่ใหญที่สุดในโลกธุรกิจสายการบิน เพราะทั้งกลุมมี
ผูโดยสารถึงวันละ 413 ลานคน ครอบคลุม 155 ประเทศ มีเที่ยวบินมากกวา 16,000 เที่ยวบินตอวัน มีฝูงบิน 2,831 ลํา
ครอบคลุม 855 สนามบิน 650 เลานจทั่วโลก ทั้งทาอากาศยานระหวางประเทศและทาอากาศยานภายในประเทศ
กลุมพันธมิตรคูแขงที่สําคัญมี 2 กลุม คือ วันเวิรล และสกายทีม ในปจจุบัน กลุมสตารอัลไลแอนซ มีสมาชิกเพิ่มจํานวน
เปน 17 สายการบินทั่วโลก และกําลังจะเขารวมเปนสมาชิกอีก 3 แอรไลน คือ แอรไชนา เชี่ยงไฮ แอรไลน และเตอรกิต
แอรไลน โดยในปนี้ ยังตั้งเปาเพิ่มจํานวนสายการบินสมาชิกเปน 20 สายการบิน
สําหรับความเคื่อนไหวของสายการบินภายในประเทศนั้น โดยภาพรวมแลวมีประเด็นที่นาจับตามอง คือ
การปรับขึ้นคาธรรมเนียมน้ํามันของสายการบินภายในประเทศ สืบเนื่องมาจากสถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่
พุงขึ้นสูงนั้น สงผลกระทบในเชิงลบตออุตสาหกรรมการบินอยางมาก โดยเฉพาะในประเทศไทย ลาสุด สายการบินไทย
มีแนวโนมจะปรับเพิ่มขึ้นอัตราคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิง (Fuel Surcharge) ที่เรียกเก็บจากผูโดยสาร ในบางเสนทาง
เชนเดียวกับ สายการบินไทยแอรเอเชีย ซึ่งเตรียมปรับขึ้นคาธรรมเนียมเชือ้ เพลิงสําหรับเสนทางบินตางประเทศอีก
100-150 บาท จากปจจุบัน 500 บาท เปน 600-650 บาท คาดวาจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ ก็เนื่องจากราคา
น้ํามันปรับตัวสูงขึ้น สําหรับแนวโนมราคาน้ํามันคาดการณไดลําบาก เนื่องจากมีความผันผวนคอนขางมาก และเชื่อวา
ราคาน้ํามันยังคงทรงตัวระดับสูงตอไปอีกประมาณ 3-4 เดือน
สําหรับ บกท. นั้น ยังไมมีนโยบายแนนอนวาจะปรับเพิ่มเทาไรและเมื่อใด เนื่องจากมีปจจัยที่ตองพิจารณา
ประกอบกัน คือ ปริมาณผูโดยสาร เนื่องจากในปจจุบันเปนชวงนอกฤดูทองเที่ยว ดังนั้นปริมาณผูโดยสาร ทั้งในและ
ตางประเทศ จะลดลงกวาปกติ ซึ่งหากปรับเพิ่มคาธรรมเนียมน้ํามันในชวงนี้ นอกจากจะไมชวยกระตุนใหเกิดการ
เดินทางนอกชวงฤดูทองเที่ยวแลว ยังอาจสงผลกระทบตอรายไดรวมของบริษัท อยางไรก็ตาม บกท. จะใชกลยุทธ
สําคัญในการแกปญหาดังกลาว คือ การบริหารจัดการ โดยปรับตารางการบินและขนาดของเครื่องบินใหเหมาะสม
สอดคลองกับปริมาณผูโดยสารในแตละเสนทาง เพื่อชวยลดคาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานใหดียิ่งขึ้น
ปจจุบันอัตราคาธรรมเนียมน้ํามันที่ บกท. เรียกเก็บ ในเสนทางบินยุโรป สหรัฐ อิสราเอล ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด อัตรา 65 ดอลลารตอชวงบิน เสนทางบินเกาหลี และญี่ปุน เชน โซล ปูซาน โตเกียว โอซากา นาโกยา
ฟูกูโอกะ อัตรา 35 ดอลลาร เสนทางบินตะวันออกกลาง ไทเป และจีน เชน มัสกัต ดูไบ คูเวต ไทเป ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ อัตรา
30 ดอลลาร เสนทางบินสิงคโปร 15 ดอลลาร เสนทางบินมาเลเซีย คือ กัวลาลัมเปอร และปนัง 14 ดอลลาร เสนทางบิน
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เวียงจันทนและพนมเปญ 10 ดอลลาร ขณะที่เสนทางบินในประเทศ เก็บ 400 บาท
สําหรับสถานการณในอนาคตของธุรกิจสายการบินของไทยนั้น สายการบินวันทูโก ไดคาดการณไววา
ในอีก 2 ป ขางหนา ธุรกิจสายการบิน จะแขงขันกันดุเดือดยิ่งขึ้น เพื่อชวงชิงสวนแบงการตลาด ซึ่งประมาณการวา
ผูใชบริการขนสงทางอากาศในประเทศ จะเพิ่มจาก 7-8 ลานคนตอป เปน 15 ลานคน ซึ่ง การบินไทย จะยึดสวนแบง
การตลาดประมาณ 7ลานคน ในสวนที่เหลือ สายการบิน 3 แหง คือไทยแอรเอเซีย นกแอร และ วันทูโกจะแบงสัดสวน
ผูโดยสารที่เหลือ ทําใหสายการบินแตละแหงตองนํากลยุทธทางการตลาด ออกมาตอสูกัน หลังจากนั้น การขนสง
ผูโดยสารทางอากาศจะเขาสูชวงอิ่มตัว มีอัตราการขยายตัวลดลง
ในชวงนี้ หลายสายการบินตางก็เตรียมวางกลยุทธทางธุรกิจ เพื่อเตรียมความพรอมและเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน เชน
สายการบินไทย ไดเตรียมการจัดหาเครื่องบินใหมเพิ่ม โดยไดจัดทําแผนการดําเนินงานระยะสั้น 3 ป
(พ.ศ.2550-2553) และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บกท. แลว ซึ่งแผนดังกลาวอยูในแผนวิสาหกิจ 5 ปของ บกท.
โดยกําหนดแผนปฏิบัติการดวยการจัดลําดับแผนงาน 10 แผน ทั้งนี้ แผนดังกลาว ไดนําการสั่งซื้อเครือ่ งบินแอรบัส
330-300 จํานวน 8 ลํา มูลคา 3 หมื่นลานบาท และ แอรบัส A-380 จํานวน 2 ลํา เพื่อทดแทนเครื่องบินเกาที่ทยอยการ
ปลดระวาง (มีอายุการใชงานเกิน 20 ป) ซึ่งในป 2551 มีแผนปลดระวางเครื่องบินโบอิง้ 747-300 และ แอรบัส 300-600
รวม 8 ลํา อยางไรก็ตาม บกท. ยังไมไดรับอนุมัติจาก คค.
นอกจากนี้ คณะกรรมการ บกท. ไดอนุมัติใหฝายบริหารจัดทําแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจระยะ 10 ป
(พ.ศ.2551-2560) โดยมุงเนน 2 เรื่องหลัก คือ
1. การรองรับแผนการสั่งซื้อเครือ่ งบินใหมที่จะนํามาใชทดแทนเครื่องเกา โดยใน 10 ปขางหนา จะมีเครื่องบิน
ปลดระวาง รวม 46 ลํา
2. การจัดหาเครื่องบินเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด โดยเฉพาะตลาดภูมิภาค โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ย รอยละ 10 ในแตละป ซึ่งตลาดภูมิภาคถือเปนตลาดสําคัญ เพราะเปนเสนทางที่ทํากําไรมากที่สุด
สายการบินนกแอร มุงเนนกลยุทธการจับตลาดผูโดยสารทีเ่ ปนกลุมช็อปปง โดยเฉพาะในเสนทางบินใหมๆ ที่
นกแอรดําเนินการ เชน
การเปดเสนทางบิน กรุงเทพฯ – บังกะลอร (อินเดีย) ซึ่งเปนเสนทางระหวางประเทศเสนทางแรกของนกแอร
โดยจะทําการบินวันละ 1 เที่ยวบิน ดวยเครื่องบินโบอิ้ง 737 – 400 สามารถรองรับผูโดยสารได 150 ที่นั่ง ซึ่งจุดขายใน
การโปรโมทในตลาดอินเดียวา “สายการบินสําหรับนักช็อป หรือ Shopper’s Airline” เพราะนักทองเที่ยวอินเดียนิยม
เดินทางช็อปปงในประเทศไทย กลุมเปาหมายของนกแอร คือ ตลาดระดับกลาง ตลาดอินเดียนั้น เปนตลาดที่ทําราคา
ต่ําได และลูกคาที่ใชบริการเปนคนละกลุมกับ บกท. นอกจากนี้ การขยายตัวของธุรกิจสายการบินตนทุนต่ําในอินเดียมี
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การขยายตัวสูงมาก และเปนตลาดที่ใหญมาก ซึ่งนกแอรก็มีแผนที่จะเปดจุดบินเขาอีกหลายเมืองในอินเดีย เชน ไฮเดอรา
บัด เชนไน เปนตน
นอกจากนี้ เสนทางภายในประเทศเสนทางใหมที่เปดขึ้น ก็คือ เสนทางภูเก็ต-หาดใหญ โดยกลุมเปาหมายที่วาง
ไว ก็คือ ตลาดนักทองเที่ยวที่มาภูเก็ตไปช็อปปงตอที่หาดใหญ โดยจะทําการบินสัปดาหละ 1 เที่ยวบิน ใชเครื่องบิน
โบอิ้ง 737-400 รองรับผูโดยสาร 156 ที่นั่ง คาดวาจะมีผูโดยสารใชบริการไมต่ํากวารอยละ 60-70
อยางไรก็ตาม กลยุทธที่นกแอรนํามาใชนี้ เปนการนําจุดแข็งของประเทศไทย ในเรื่องการเปนแหลงจับจายใช
สอยของนักทองเที่ยวเปนหลัก แตอยางไรก็ตาม ในขณะนี้หลายประเทศก็กําลังพัฒนาเรื่องแหลงจับจายใชสอยใหเปน
จุดขายเชนกัน เชน เสิ้นเจิ้น ประเทศจีน เวียดนาม เปนตน ซึ่งถือเปนคูแขงที่สําคัญของไทย
สําหรับจุดบินในประเทศของนกแอร ไดแก เชียงใหม หาดใหญ นครศรีธรรมราช อุดรธานี ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
และเลย ตามลําดับ รวมทั้งไดเปดใหบริการในเสนทางสายรอง หรือ ATR route ในเสนทางเชียงใหม-แมฮองสอน และ
เชียงใหม-อุดรธานี
สายการบินวันทูโก วางกลยุทธการตลาดโดยเนนการสรางแบรนดวันทูโก ใหชัดเจนมากขึ้น ภายหลังจากที่แยก
บริษัทออกมาจากสายการบินโอเรียนทตั้งแตปที่ผานมา โดยจะเนนการใหบริการและตั๋วโดยสารราคาเดียว ซึ่งเปนกล
ยุทธที่วันทูโกนํามาใชเพื่อการแขงขันกับสายการบินไทยแอรเอเชีย พรอมกับเปดตัวภาพยนตรโฆษณาเปนครั้งแรก
นอกจากนี้ ยังเนนการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อใหเที่ยวบินของวัน-ทู-โก เดินทางไดตรงตอเวลามากที่สุด เพื่อลด
ภาพลักษณซึ่งเปนจุดออนของสายการบินตนทุนต่ํา
สําหรับการพัฒนาการปฏิบัติการบินนั้น บริษัทฯ ไดเตรียมการพัฒนาฝูงบิน โดยไดลงนามในสัญญาเชาซื้อ
เครื่องบินแบบ MD-11 โดยการเชาซื้อ จํานวน 14 ลํา ซึ่งมีมลู คาประมาณ 5 ลานเหรียญสหรัฐตอลํา โดยจะเริ่มทยอยสง
มอบไดในปนี้ 6 ลํา และอีก 8 ลําในป 2551 สงผลใหบริษัทจะมีเครื่องบินรวม 22 ลํา จากปจจุบันที่มีอยูจํานวน 8 ลํา ซึ่ง
จะสามารถรองรับการขยายเสนทางบินใหมๆ ไดอยางตอเนื่อง ซึ่งแนวทางการพัฒนาเสนทางบินนั้น ในเสนทางบินใน
ประเทศนั้น ลาสุด สายการบินวันทูโกไดเปดเสนทางบิน กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช จํานวน 12 เที่ยวบินตอสัปดาห
โดยตั้งเปาผูโดยสารตอเที่ยว (โหลดแฟกเตอร) อยางนอย รอยละ 70 เนื่องจากนครศรีธรรมราชถือเปนจังหวัดขนาดใหญ
โดยมีจํานวนนักทองเที่ยว 300,000 คนตอป จากกระแสความนิยมจตุคามรามเทพ นอกจากนี้ วันทูโกยังเตรียมที่จะเปด
เสนทางบินไปยัง จ.ตรัง พิษณุโลก นราธิวาส ขอนแกน อุบลราชธานี อุดรธานี และ ระนอง สวนเสนทางตางประเทศ
คาดวาจะเริ่มไดในปลายปนี้ ในเสนทางการบินระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งพิสัยการบินใชเวลาไมเกิน
3 ชั่วโมง ไดแก กรุงพนมเปญ กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร บังกลาเทศ รวมถึงพมา โดยคาดวาจะเริ่มเสนทางบิน
แรก สุวรรณภูมิ-พนมเปญ
นอกจากนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะแตกสายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยการเปดศูนยซอมเครื่องบิน ที่ทาอากาศยานดอน
เมือง ซึ่งคาดวาจะเปนประโยชนและสงผลดีตอการควบคุมระยะเวลาการสงซอม และจะมีตนทุนที่ต่ําลง จากปจจุบันที่
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บริษัทจัดสงซอมเครื่องบินไปที่จาการตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยเสียคาใชจายอยูที่ประมาณ 40 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ
ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังคาดวาจะสามารถขยายการใหบริการกับสายการบินตางประเทศไดดวย อยางไรก็ตาม หากไม
สามารถเปดดําเนินการไดที่สนามบินดอนเมือง อาจพิจารณาพื้นที่สนามบินเชียงใหมหรือพิษณุโลกตอไป
สวนในป พ.ศ. 2553 วันทูโก ยังมีแผนจะเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระจายหุนใน
สัดสวนไมนอยกวารอยละ 25 ตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ กําลังอยูระหวางศึกษารายละเอียด
สําหรับในปนี้ สายการบินวันทูโกตั้งเปาผูโดยสารไวที่ 4 ลานคน ขณะที่สายการบินโอเรียนทจะเนนการ
ใหบริการเสนทางฮองกง เกาหลี และบริการเชาเหมาลําเปนหลัก

ดานทาอากาศยาน
ปญหาที่เกิดขึ้นที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ยังคงไมไดรับการแกไขอยางเปนรูปธรรม เชน ปญหาเรื่อง
หองน้ําไมเพียงพอ ปญหาขอพิพาททางกฎหมาย เชน กรณีคิงพาวเวอร กรณีโรงแรมโนโวเทล เปนตน รวมทั้งเรื่องรอย
แตกราวของทางวิ่งและทางขับ และเรื่องผลกระทบดานเสียง
อยางไรก็ตาม ปญหาที่เกิดขึ้นกับทาอากาศยานสุวรรณภูมินี้ สงผลกระทบโดยตรงตอความเชื่อถือและความ
มั่นใจของบริษัทสายการบินตางๆ อยางมาก โดยลาสุด สายการบินคาเธยแปซิฟค ไดยายสํานักงานภูมิภาคประจําภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต จากกรุงเทพฯ ไปที่สิงคโปร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2550 นี้ ดังนั้น หนวยเกี่ยวของควรพิจารณาให
ความสําคัญเปนอันดับตนๆ และควรรีบแกไขโดยเรงดวน
นอกเหนือจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิแลว ทาอากาศยานอื่นๆ ที่นาสนใจ ไดแก
การพัฒนาทาอากาศยานเชียงใหม ตามนโยบายผลักดันใหจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางหรือฮับการบินใน
ภูมิภาค ยังคงเปนนโยบายที่มีการผลักดันใหเกิดขึ้นตอไป เนื่องจากเปนโครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดีและมีผลตอ
เศรษฐกิจ แมวาขณะนี้ยังไมมีความคืบหนา
ทั้งนี้ ในสวนการดําเนินการปรับปรุงทาอากาศยานเชียงใหม ก็จําเปนตองเดินหนาตอไป เพราะถือวาเปนสิ่ง
สําคัญ หากเสร็จสิ้นจะชวยใหผูโดยสารที่มาใชบริการมีความปลอดภัย และไดรับบริการที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ขณะที่ทุก
ฝายที่เกี่ยวของจะตองขับเคลื่อนไปพรอมๆ กัน ทั้งในสวนของการทองเที่ยวและภาคบริการตางๆ เพื่อสงเสริมใหมี
นักทองเที่ยวเขามาใชบริการสนามบินเพิ่มมากขึ้น
สวน ปญหาเรื่องทาอากาศยานสมุย ยังคงเปนประเด็นที่ถกเถียงกัน และยังหาขอสรุปไมได จากการสัมมนา
ซึ่งจัดขึ้นโดนคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพื่อหาขอสรุปแผนพัฒนาการสรางสนามบิน
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นานาชาติเกาะสมุยแหงที่ 2 ไป เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา รวมกับขอสรุปของกรมการขนสงทางอากาศ
เสนอกระทรวงคมนาคมเมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2550 นั้น ทุกฝายใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา แนวโนมไม
เหมาะสมที่รัฐจะใชงบประมาณลงทุนสรางสนามบินนานาชาติเกาะสมุยแหงที่ 2 ดวยเหตุผล เดียวกัน คือ พื้นที่เกาะสมุย
มีขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวอยางจํากัด หากขยายการลงทุนอยางไรขอบเขตจะกอใหเกิดผลกระทบตอ
ความยั่งยืนของชุมชนทองถิ่น และปญหาตางๆ จะตามมา ไมวาจะเปนเรื่องใหญ และสําคัญที่สุดคือปริมาณน้ําดิบที่จะใช
อุปโภคบริโภค รวมถึงโครงสรางพื้นฐานทางถนนรอบเกาะ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
อยางไรก็ตาม ในดานการทองเที่ยวนั้น เมื่อป 2538 ททท. ไดศึกษาและไดขอสรุปดานเปาหมายการพัฒนาใน
ระยะ 10 ป เกาะสมุยตองควบคุมนักทองเที่ยวไวไมใหสูงเกินปละ 9.5 แสนคน และควบคุมการกอสรางหองพักโรงแรม
ไมใหเกิน 11,000 หอง แตปจจุบันนักทองเที่ยวมากถึง 1.2 ลานคน โรงแรมที่พัก 14,067 หอง เกินขีดความสามารถที่
เกาะจะรับได ในมุมมองของ ททท. นั้น จึงไมควรลงทุนสนามบินแหงที่ 2 แตตองจัดการปญหาใหถูกจุดตามขอ
เรียกรองที่ผูใชบริการระบุวา คาตั๋วโดยสารเครื่องบินราคาของบางกอกแอรเวยสสูงเกินไป
ศักยภาพสนามบินเกาะสมุยที่ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด ดูแลอยูนั้น สามารถบริหารเทีย่ วบินใหมีผูโดยสาร
ไดมากที่สุดถึง 3 ลานคน/ป (ทุกวันนี้ทําไดประมาณ 9 แสนคน/ป) โดยการเปลี่ยนขนาดเครื่องบินจาก ATR-72 ขนาด
70 ที่นั่ง/เที่ยว เปนแอรบัส A319 ขนาดเกินกวา 150 ที่นั่ง/เที่ยว

สรุป
โดยภาพรวม อุตสาหกรรมการบินของไทยตองปรับตัวรับกับมาตรการคุมเขมของเหลวขึ้นเครื่องบิน ซึ่งจะเริ่ม
ใชในวันที่ 1 มิถุนายน 2550 นี้ ซึ่งหนวยเกี่ยวของตางๆ โดยเฉพาะดานทาอากาศยานจะตองศึกษาและปฏิบัติตาม
มาตรการรักษาความปลอดภัยดังกลาว นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการบินของไทย ควรตองเริม่ พิจารณาใหความสําคัญกับ
เรื่องสิง่ แวดลอมดวย
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการบินของไทยนั้น ก็ยังคงไดรับผลกระทบจากสถานการณราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น
อยางตอเนือ่ ง และแนวโนมคาดวา ราคาน้ํามันก็จะยังคงปรับตัวสูงขึ้นตอไป ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดกังวลเหตุการณความ
ไมสงบในไนจีเรีย อิหราน และโรงกลั่นหลายแหงปดซอมบํารุงประจําป ซึ่งหลายสายการบินก็มีมาตรการที่จะปรับขึ้น
คาธรรมเนียมน้าํ มัน เพื่อแกปญหาดังกลาว ซึ่งก็สงผลกระทบกลับมายังผูโดยสารที่จะตองรับภาระตั๋วโดยสารที่แพงขึ้น
และอาจสงผลตอเนื่องใหการเดินทางทางอากาศชะลอตัวลงได
นอกจากเรือ่ งราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นแลว การทองเที่ยวที่ชะลอตัวในชวงนอกฤดูการทองเที่ยวนี้ (ตัง้ แต
เดือนพฤษภาคม-กันยายนของทุกป) ประกอบกับสถานการณความไมสงบในประเทศไทย และ ความไมมั่นคงทาง
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การเมืองในขณะนี้ สงผลกระทบมายังอุตสาหกรรมการบินของไทยอยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากปริมาณผูโดยสารของ
สายการบินตางๆ ที่ลดจํานวนลง ซึ่งผลกระทบจากการเมืองและเศรษฐกิจดังกลาว ทําใหยอดผูโดยสารของสายการบิน
ไทยแอรเอเชีย ตั้งแตตนปถึงขณะนี้ ทั้งในสวนขาเขา และขาออกลดลงแลว ประมาณรอยละ 10-15 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันกับปที่ผานมา และปริมาณนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามายังประเทศไทยมีจํานวนลดลงดวย
นอกจากนี้ เรื่องทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังมานาน จนถึงปจจุบันก็ยังไมไดรับการแกไข
ปญหาดังกลาว มีผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน และลาสุด ปญหานี้ก็เริ่มกอใหเกิดปญหาตอเนื่องที่เปนรูปธรรมให
เห็นแลว คือ การที่สายการบินคาเธยแปซิฟคยายสํานักงานภูมิภาคจากไทยไปอยูที่สิงคโปร
ปจจุบัน จะเห็นวา ปญหาตางๆ สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการบินทั้งสิ้น ซึ่งทุกหนวยงานที่เกี่ยวของควร
ตองเฝาดูสถานการณและปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ อยางไรก็ตาม ทุกหนวยงานของอุตสาหกรรมการบินควร
ตองใหความรวมมือ ซึ่งกันและกัน เพื่อความอยูรอดของอุตสาหกรรมการบินโดยรวมของประเทศไทย และเพื่อความ
แข็งแกรงในการแขงขันชวงชิงความเปนฮับดานการบินกับประเทศคูแขงตางๆ

แผนกวิจัยและพัฒนา
สํานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
สถาบันการบินพลเรือน
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