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สําหรับความกาวหนาของอุตสาหกรรมการบินในชวงเดือนมิถุนายน 2550 โดยภาพรวมนั้น มีประเด็นที่
นาสนใจ อยู 3 ประเด็น คือ
1. แนวโนมการปรับตัวและเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของโลก โดยลาสุดนั้น สมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ( ไออาตา) ไดปรับเพิ่มการคาดการณกําไรอุตสาหกรรมสายการบินทั่วโลกในปนวี้ า
จะเพิ่มขึน้ จากเดิมที่คาดไวที่ 3.8 พันลานดอลลารสหรัฐ เปน 5 พันลานดอลลารสหรัฐ แตทั้งนี้ สายการบินตอง
เรงสะสางภาระหนี้ที่มีอยู 2 แสนลานดอลลารใหนอยลง พรอมทั้งตองเสริมศักยภาพใหบริการ และเพิ่มจํานวน
ผูโดยสารพรอมลด ตนทุนขนสง เพื่อสรางความสามารถทํากําไรตอเนือ่ งไดในระยาว
กอนหนานี้ในเดือนเมษายน ปนี้ ไออาตาไดปรับคาดการณกําไรของอุตสาหกรรมสายการบิน เพิ่มขึน้
จากเดิม 2.5 พันลานดอลลาร เปน 3.8 พันลานดอลลาร และลาสุดปรับเพิ่มอีกจาก 3.8 พันลานดอลลาร เปน
5 พันลานดอลลาร ซึ่งเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลกที่ดีขึ้น ซึ่งสงผลดีตอเนื่องไปถึงธุรกิจการขนสงทาง
อากาศและการทองเที่ยว
จากคาดการณดานการเงินของอุตสาหกรรมสายการบินครั้งลาสุด แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรม
สายการบินทั่วโลกไดฟนตัวจากภาวะตกต่าํ สุด ตั้งแตชวงเดือนกันยายน ป 2544 และสภาวะราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทําใหทั้งอุตสาหกรรมประสบปญหาขาดทุนกวา 4 หมื่นลานดอลลาร ตลอดระยะ 6 ปที่ผานมา
ปจจัยตางๆ ทีอ่ าจสงผลใหสถานะทางการเงินของสายการบินตางๆ ทั่วโลกดีขึ้น ไดแก การเพิ่มศักยภาพ
การใหบริการ การลดตนทุนการขนสงและการบริหารตนทุน รวมทั้งแผนการลงทุนที่มีการบริหารความเสี่ยง
เรื่องราคาน้ํามันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ อัตราการบรรทุกผูโดยสาร ซึ่งตองทําใหไดมากถึงระดับสถิติสูงสุดที่เคย
ทําได คือ รอยละ 76 อยางในป 2549
2. การเดินทางทางอากาศกับภาวะโลกรอน
จากการเติบโตของอุตสาหกรรมสายการบินนี้เอง
ซึ่งทําใหในแตละปมีจํานวนคนที่เดินทางทางอากาศมีมากกวา 800 ลานคน จึงทําใหเกิดความวิตกเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการเดินทางทางอากาศที่ เพิม่ ขึ้นอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก เนื่องจากการ
เดินทางโดยสารเครื่องบินจํานวนมากๆ นี้เอง สงผลใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางมากจากเครื่องบิน
อันเปนตนเหตุของภาวะโลกรอน ซึ่งในปจจุบัน กระแสโลกรอน เปนเรื่องที่ทั่วโลกกําลังตื่นตัวและให
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ความสําคัญ ซึ่งเปนเหตุใหทั่วโลกเกิดการเรียกรองใหเพิ่มมาตรการที่จะชวยลดผลกระทบจากการทองเที่ยวทีจ่ ะ
เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม
ดังนั้น ไออาตา จึงไดสนับสนุนแนวความคิดในการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซเรือนกระจกใน
อุตสาหกรรมการบินทั่วโลก เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก นอกจากนี้ ไออาตายังตั้งเปาใหธุรกิจสายการบิน
ตองรวมกันลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงเหลือ 0% ใหไดภายในป 2593 และลดการใชเชื้อเพลิง 25%
ภายในป 2563 ซึ่งตัวแปรหลัก 3 ประการทีจ่ ะทําใหบรรลุผล คือ การพัฒนาเทคโนโลยี ความรวมมือของผูผลิต
เครื่องบิน และระเบียบของหนวยงานรัฐ
3. การใชตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไออาตาไดยดื กําหนดเวลาที่ใหสายการบินและบริษัททองเที่ยวที่
เปนสมาชิกเปลี่ยนไปใชตวั๋ โดยสารอิเล็กทรอนิกส (อี-ทิกเกต) อยางเต็มรูปแบบ ออกไปอีก 5 เดือน จากกําหนด
เดิมคือ วันที่ 31 ธ.ค.2550 เปน พ.ค.2551 เนื่องจากติดขัดเรื่องขอตกลงของสมาชิกที่ทําไวกับบริษทั รายอื่นที่
ไมใชสมาชิกไออาตา และบริษัททองเที่ยวบางรายยังคงตองการใชตั๋วโดยสารที่เปนกระดาษอยู
4. ความทาทายที่สายการบินทั่วโลกตองเผชิญในอนาคต ผลการประชุมอุตสาหกรรมการบิน
ภาพรวมของโลกประจําป 2550 เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 ไออาตาระบุวา สายการบินทั่วโลกตองเผชิญความ
ทาทาย 4 เรื่อง ไดแก
1) การบริหารการจราจรทางอากาศ ภายในป 2555 ก็จะชวยใหลดคารบอนไดออกไซดในอากาศได
ถึง 35 ลานตัน
2) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินการผลิตเครื่องบิน จากนี้ไปอีก 50 ปจะตองปลอดมลพิษ
หลายพื้นทีเ่ ริ่มตื่นตัวทีจ่ ะทํา เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา จีน บราซิล รัสเซีย ญี่ปุน โดยในชวงแรก
จะหาสิ่งทดแทนเชื้อเพลิงเขามาใชรอยละ 10
3) การเขาถึงเครือขายไรพรมแดน ความทาทายที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)
กับสมาชิก 190 ประเทศ จะสรางโปรแกรมความปลอดภัยเต็มรูปแบบ
4) ธุรกิจสรางโลกสีเขียว (green business) ทุกสายการบินตองสรางกลยุทธดูแลผูโ ดยสารปละ 2,000
ลานคน

สําหรับอุตสาหกรรมการบินของไทยนั้น แนวโนมการเติบโตก็เปนไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมการบินของโลก โดยในชวง 8 เดือนที่ผานมา (ต.ค.49-พ.ค.50) การเติบโตมีใหเห็นอยางชัดเจน โดยปริมาณ
การจราจรทางอากาศ และปริมาณเที่ยวบินรวม ณ ทาอากาศยานของ ทอท. มีจํานวนทัง้ สิ้น 260,918 เที่ยวบิน
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แบงเปนเทีย่ วบินระหวางประเทศ 144,771 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 116,147 เที่ยวบิน เปรียบเทียบ
กับระยะเวลาเดียวกันของปที่แลว พบวา มีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รอยละ 10.76 ผูโดยสารที่มาใชบริการมี
จํานวนรวมทั้งหมด 37.9 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.48 เปนผูโดยสารระหวางประเทศ 23.7 ลานคน และผูโดยสาร
ในประเทศ 14.1 ลานคน โดยคาดวา ทั้งป 2550 ทอท. จะมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 387,000 เที่ยวบิน เพิ่มจากชวง
เดียวกันของปที่แลวรอยละ 8.2 และคาดวาจะมีผูโดยสารทั้งสิ้นประมาณ 57.5 ลานคน เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 8.5
ปจจัยที่สงผลบวกตอการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศในปนี้ ไดแก การเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น
ของผูโดยสารทั้งชาวไทยและตางชาติ รวมถึงการขยายตัวอยางรวดเร็วทั้งจํานวนเสนทางบินและความถี่เที่ยวบิน
ของสายการบินตนทุนต่ํา สวนปจจัยในเชิงลบ ไดแก เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงความไมมั่นคงทางการเมืองในขณะนี้ มีผลกระทบตอการทองเที่ยว และ
การใหบริการอากาศยานนอยมาก แตอาจจะกระทบกับภาคการลงทุน
สําหรับการประกาศใช มาตรการคุมเขมนําของเหลวขึ้นเครื่องบินของไทย ที่กรมการขนสงทางอากาศ
ไดออกกฎระเบียบจํากัดการนําของเหลว เจล และสเปรย ขึ้นเครื่องบินทุกเสนทาง ตามกฎระเบียบของ ICAO
ซึ่งผูโดยสาร สายการบินตางๆ และสนามบินทั่วประเทศจะตองปฏิบตั ิตามนั้น ไดเริ่มปฏิบัติแลว ตั้งแตเวลา
00.01 น.ของวันที่ 1 มิ.ย. 2550 เชนเดียวกับสายการบินและทาอากาศยานระหวางประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะ
ยุโรปและสหรัฐไดใชประกาศใชมาตรการดังกลาวไปแลวนั้น ในทางปฏิบัติ พบวา เสนทางระหวางประเทศนั้น
ไมมีปญหา แมจะมีผูโดยสารจํานวนมาก แตผูโดยสารมีประสบการณจากตางประเทศมากอน ในสวนของ
เสนทางบินในประเทศ นาจะมีปญหามากกวา เพราะบางคนอาจจะยังไมทราบและนําของติดตัวขึ้นเครื่องไปมาก
แตผูโดยสารใหความรวมมือเปนอยางดี

สวนประเด็นอืน่ ๆ ที่นาสนใจ มีดังนี้

ดานสายการบิน
สําหรับสายการบินไทยของไทยนัน้ ในชวงเดือนนี้ ความเคลื่อนไหวยังมีไมมากนัก แตประเด็นทีน่ า
จับตามอง คือ การเปลี่ยนแปลงผูถือหุนของสายการบินไทยแอรเอเชีย ซึ่งจะมีผลตอการไดรับการอนุญาตให
ประกอบธุรกิจการบินตอไป โดยลาสุดนัน้ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีกองทุนเทมาเสก
จากประเทศสิงคโปรถือหุนใหญ ไดขายหุน สามัญทั้งหมดในบริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ จํากัด (AA) ซึ่งดําเนินธุรกิจ

สรุปขอมูลขาวสารดานอุตสาหกรรมการบิน ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

หนา 3 จาก 16

สายการบินตนทุนต่ํา ในสัดสวนรอยละ 49 หรือ 20,089,993 หุน ราคา หุนละ 23.50 บาท มูลคา 472.11 ลานบาท
ใหแกกลุมผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด โดยจะทําการซื้อขายภายในเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้
AA เปน Holding Company ที่ถือหุนรอยละ 50 ในบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด สําหรับคูสัญญาที่เกี่ยวของ
ประกอบดวยผูขาย บมจ.ชิน คอรปอเรชั่น กลุมผูซื้อเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด ไดแก
นายทัศพล แบเลเว็ลด จํานวน 11,049,497 หุน ประธานเจาหนาที่บริหาร นายพรอนันต เกิดประเสริฐ จํานวน
2,008,999 หุน ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง จํานวน 2,008,999 หุน
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการบิน นายปรีชญา รัศมีธานินทร จํานวน 2,008,999 หุน ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม
หมอมหลวงบวรนวเทพ เทวกุล จํานวน 2,008,999 หุน ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ และนายสันติสุข คลองใชยา
จํานวน 1,004,500 หุน ผูอํานวยการฝายพาณิชย
อยางไรก็ตาม โครงสรางการถือหุนของ AA กอนทําสัญญาขายใหผูบริหารไทยแอรเอเชีย คือ
นายสิทธิชัย วีระธรรมนูญ รอยละ 51 และSHIN รอยละ 49 โดยมี นายอารักษ ชลธารนนท นายเอนก พนาอภิชน
นายสิทธิชัย วีระธรรมนูญ และนางสาวบุษบา แสงงามปลั่ง รวมเปนกรรมการบริษัท
อยางไรก็ตาม ขณะนี้ ทางกรมการขนสงทางอากาศ ก็กําลังรอหนังสือรับรองจากทางกระทรวงพาณิชย
ถึงการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนอยางเปนทางการของบริษัท ไทย แอรเอเชีย หลังจากนั้น จะมีการพิจารณาวาผูถือหุน
รายใหมที่เขามามีสัดสวนของคนตางดาวเกินกวาที่กฎหมายกําหนด รอยละ 50 หรือไม หากเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนด ก็จะมีการพิจารณายกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินตอไป
ประเด็นของสายการบินไทยแอรเอเชียนัน้ ก็ยังคงตองจับตามองตอไป โดยเฉพาะการพิจารณาของ
กรมการขนสงทางอากาศ เพราะเปนเรื่องทีส่ งผลกระทบตออุตสาหกรรมการบินของไทยโดยรวม

สําหรับสายการบินไทยนัน้ ไดเตรียมการขยายฝูงบินระดับภูมิภาคของการบินไทย ซึง่ การบินไทยไดมี
การยืนยันคําสัง่ ซื้อเครื่องบินแอรบัส รุน เอ330-300 เพิ่มจํานวน 8 ลํา เพื่อใชทดแทนเครื่องบินเกาในฝูงบิน
อันเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาในระยะยาวดวยฝูงบินของแอรบัส เครื่องบิน เอ330-300 รุนใหมนี้ จะชวยขยาย
ขีดความสามารถดานเครือขายเสนทางการบินระดับภูมิภาคเอเชียของการบินไทย นับจากป พ.ศ.2551 เปนตนไป
โดยเฉพาะในภาวะที่การบินไทยกําลังเพิ่มจํานวนเที่ยวบินอยางตอเนื่องและมีการขยายเสนทางบิน
การจัดหาเครื่องบินจะใชวิธีการเชา ซึ่งในทางเทคนิคเรียกวา “Operation Lease” เปนอีกแนวทางหนึง่
นอกเหนือจากแนวทางการจัดซื้อ หรือ “Financial Lease” เพื่อเพิ่มฝูงบินใหมใหกับการบินไทย เพือ่ ทดแทน
ฝูงบินที่กําลังจะปลดระวาง 48 ลํา ภายใน 10 ปขางหนา เนื่องจากมีอายุการใชงานมากกวา 20 ป โดยวิธี
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Operation Lease การบินไทยก็เคยนํามาดําเนินการจัดหาเครื่องบินแลว 12 ลํา
การบินไทย เห็นวา แนวทางในการจัดหาเครื่องบินโดยการเชาจะสงผลดีตอการบินไทยมากกวาวิธีการ
จัดซื้อ ซึ่งในเบื้องตน การบินไทยไมตองใชงบประมาณจํานวนมากในการจัดหาเครื่องบินใหม และจะตองใชเงิน
สูงขึ้น หากตองมีการจัดซื้อมาทดแทน ทั้ง 48 ลํา นอกจากนี้ แนวทางการเชาผานบริษัทตัวแทนจะชวยให
การบินไทย ไมตองบันทึกเครื่องบินที่เชาใหม เปนสินทรัพย จึงไมเปนภาระการคํานวณคาเสื่อมราคาทางบัญชี
และแนวทางดังกลาวยังยืดหยุน โดยการบินไทยสามารถตัดสินใจได ภายหลังสัญญาเชา 10 ปขางหนาวา จะเชา
เครื่องบินตอ หรือจะจัดซื้อเครื่องบินแบบใหม (New Generation) ในอนาคต
สําหรับแนวทางการจัดหาเครื่องบินโดยการเชานั้น ในเบือ้ งตน คาดวานาจะมีอายุเวลาการเชา 10 ป โดย
หลังจากนี้ เมื่อใกลเวลาสงมอบเครื่องบิน การบินไทย จะมีการเปดประกวดราคาแบบเปดกวาง เพื่อใหบริษัท
ตัวแทนที่สนใจเขามาเสนอเงื่อนไขและการบินไทยจะพิจารณารายทีใ่ หประโยชนสูงสุด ซึ่งกระบวนการทั้งหมด
จะเริ่มตนป พ.ศ.2551 กอนมีการสงมอบเครื่องบินใหม ในเดือนตุลาคมปเดียวกัน และตนทุนในการดําเนินการจะ
เปลี่ยนแปลงไมมากนัก
นักวิเคราะหบล.ธนชาต กลาววา การเครื่องบิน 8 ลํา (Airbus A330-300) ไมไดมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของ THAI ในระยะยาว เนื่องจาก THAI ไดรับราคาสวนลดจากความลาชาในการสงมอบเครื่องบิน
Airbus A-380 มาชดเชย และอางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพบวา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) สําหรับ operate lease อยูที่รอยละ 9.6 ต่ํากวาที่ระดับรอยละ 10.5 ซึ่งเปน IRR
ที่คํานวณไดหาก THAI ทําการซื้อเครื่องบินดังกลาว โดย THAI ไดกลาวอีกวาการเชาเครื่องบินดังกลาวใชเงิน
ลงทุนที่นอยกวาการซื้อมาก จะทําให THAI มีความยืดหยุน เพิ่มมากขึน้ สําหรับแผนการการเปลี่ยนเครื่องบินใน
อีก 5 ป ขางหนา THAI เองก็ไดพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยการหาเครื่องบินใหมเพื่อ
มาทดแทนเครือ่ งบินเครื่องเกา เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณลูกคาจากกลุม corporate และพยายามหารายไดจากแหลงอื่น
นอกเหนือจากการบิน โดยปที่แลวจํานวนบัญชีของลูกคา corporate ไดปรับเพิ่มขึ้น 75% มาอยูที่ 350 บัญชี ทําให
first-class cabin factor เพิ่มขึ้นไปเปนรอยละ 50 จากเดิมซึง่ อยูที่รอยละ 30 และ business-class cabin factor
เพิ่มขึ้นรอยละ 60 จากเดิมซึ่งอยูที่รอยละ 50 นอกจากนี้มหกรรม Olympics ที่จะมีขนึ้ ที่ประเทศจีนในปหนาก็จะ
เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่จะชวยในเรื่องผลการดําเนินงานของ THAI ในปหนา
นอกจากนี้ การบินไทย ยังมีนโยบายลดมลภาวะจากกิจกรรมตางๆ ของการบินไทย รวมทั้งสราง
จิตสํานึกดวยการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม โดยตัง้ แตวนั ที่ 1 ก.ค.นี้ ฝายครัวการบินไทย ที่ทา อากาศยาน
สุวรรณภูมิ จะเริ่มทําการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลวจากการประกอบอาหารของฝายครัวการบิน
ซึ่งมีประมาณ 4,000 ลิตรตอเดือน เพื่อใชไบโอดีเซลมาใชกับรถขนสงอาหารและเครือ่ งผลิตน้ํารอน ทั้งนี้ ในชวง
ระหวางการดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 การผลิตไบโอดีเซลที่
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ครัวการบินสนามบินสุวรรณภูมจิ ะมีกําลังการผลิต 300 ลิตรตอวัน และเมื่อไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานแลว คาดวาจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดถึง 1,000 ลิตรตอวัน
สวน สายการบินนกแอร ก็ไดวางแผนการขยายธุรกิจ โดย
1. เตรียมขยายเสนทางบิน
1.1 เสนทางบินตางประเทศ จะขยายเสนทางไปยังประเทศอินเดียอีก 3 เสนทาง นอกเหนือจาก
เมืองบังกาลอร พรอมทั้งจะขยายเสนทางบินไปยังเมืองฮานอย และโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม รวมทั้งมาเกาดวย
1.2 เสนทางบินในประเทศ ไดเตรียมที่จะขยายไปยัง จ.อุบลราชธานี เชียงราย และสุราษฎรธานี
2. การขยายฝูงบิน
เพื่อรองรับการขยายเสนทางใหม สายการบินนกแอรจะเพิ่มจํานวนเครือ่ งบิน
ในฝูงบิน โดยภายในสิ้นปนจี้ ะมีทั้งหมด 11 ลํา
ในชวง 4-5 เดือนแรกของปนี้ สายการบินนกแอรมยี อดผูโดยสารเฉลี่ยตอเที่ยวบินประมาณรอยละ 80
ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอ น
อยางไรก็ตาม ตลาดนักทองเที่ยวจากเวียดนามนั้น นับเปนตลาดที่หลายสายการบินของไทยนาสนใจ
โดยจะเห็นวามีการเปดเสนทางบินไปยังเวียดนามเพิ่มมากขึ้น นับวาอัตราการแขงขันระหวางสายการบินตางๆ
อยูในระดับสูงมาก นอกจากนี้ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยเองก็มแี ผนจะเปดสํานักงานตัวแทนขึน้ ใน
เวียดนามเปนครั้งแรกในกลางป 2550 นี้ และตั้งเปาดึงดูดนักทองเที่ยวเวียดนามเขาประเทศ ราว 250,000 คน
อยางไรก็ตาม เวียดนามเองก็ไดกลายเปน 1 ใน 10 ปลายทางทองเที่ยวยอดนิยมใน เอเชียสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวไทยอีกดวย

สําหรับความคืบหนาของสายการบินตางชาตินั้น มีดังนี้
ในยุคนี้ จะเห็นวาสายการบินตางๆ มุงเนนการพัฒนาดานคุณภาพการบริการ เพื่อใชเปนกลยุทธหลักใน
การแขงขันและการเพิ่มยอดขายและสวนแบงการตลาด เชน
ออสเตรียน แอรไลน สายการบินแหงชาติ ประเทศออสเตรีย ก็วางกลยุทธการพัฒนาบริการ โดยเจาะ
กลุมที่ผูโดยสารในชั้นธุรกิจ ซึ่งไดเปลี่ยนเครื่องบินในเสนทางบินกรุงเทพฯ-เวียนนา จากแอรบัส 330 340 เปน
โบอิ้ง 777 และเพิ่มที่นั่งในชัน้ ธุรกิจเปน 49 ที่นั่ง พรอมความสะดวกสบายตางๆ รวมทั้งการบริการ ออสเตรียน
สไมลี่ เซอรวิสเซส :) (Austrian Smiley Services :)) ซึ่งเปนบริการอํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสารใน
ชั้นธุรกิจตลอดระยะเวลาที่อยูในสนามบิน ทั้งนี้ เพื่อมุง กระตุนการตัดสินใจและเลือกกลับมาใชบริการอีกครั้ง
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ของผูโดยสารสิ้นไตรมาสสุดทาย ออสเตรียน แอรไลน ตั้งเปาจะสามารถเพิ่มยอดบัตรโดยสารไดรอยละ 13
สายการบินเอทิฮัด สายการบินแหงชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ก็เปนอีกสายการบินที่เนนการพัฒนา
บริการ โดยบริการใหมลาสุดนั้นเปนระบบความบันเทิงภายในเทีย่ วบินของสายการบินเอทิฮัด โดยผูโดยสาร
สามารถเลือกรับชมเสนทางการบิน ขอมูลจุดหมายปลายทาง รวมถึงขอมูลเที่ยวบินไดอยางละเอียด และใน
อนาคตจะมีแผนการปรับปรุงการบริการดังกลาวเพิ่มเติมราวป 2551 ผูโดยสารสามารถรับชมบริการดังกลาว
ครอบคลุมไปถึงขอมูลขาวสารตางๆ ขอมูลสนามบินปลายทางและประตูเชื่อมตอเครื่อง แผนที่อาคารผูโดยสาร
ภายในสนามบิน รวมถึงขอมูลการทองเที่ยวในประเทศจุดหมายปลายทาง
สายการบินแควนตัส ไดมีการพัฒนาการใหบริการผูโดยสารใหเกิดความสะดวกสบาย ซึ่งที่ผานมาไดมี
การนําเอาระบบเช็คอิน ออนไลน ภายใน 12 ชั่วโมง หรือ การที่ผูโดยสารสามารถเช็คอินตัวเองโดยการสํารองที่
นั่งผานเครือขายอินเตอรเน็ต ในอนาคตสายการบินฯ ยังไดเตรียมการนําเอาระบบการเช็คอินโดยใชตูอัตโนมัติ
เขามาใหบริการ นอกจากนี้ สายการบินแควนตัสยังรักษามาตรฐานการใหบริการเช็คอิน โดยสามารถเช็คอิน
ผูโดยสารประมาณ 3 นาทีตอคน รวมทั้งการเปดใหบริการเลาจ สําหรับผูโดยสารชั้นเฟรสคลาส และ บิซิเนส
คลาสที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งถือวาเปนความภูมิใจของสายการบินและถือเปนจุดขายที่สําคัญดวย
นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพการบริการแลว ความกาวหนาในดานอื่นๆ ของสายการบินตางๆ ใน
ชวงเดือนมิถนุ ายน มีดังนี้
สายการบินกาตาร ไดสั่งซื้อเครื่องบินแอรบัส A350 รวมทั้งสิ้นจํานวน 80 ลํา มูลคา16,000 ลานเหรียญ
สหรัฐ พรอมสั่งเครื่องบินแอรบัส A380 จาก 2 ลํา เปน 5 ลํา เพิ่มเติม ตัง้ เปาครอบคลุมทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง
แอฟริกา อนุทวีปอินเดีย และตะวันออกไกล กําหนดสงมอบสิงหาคม ป 2556
สําหรับการสั่งซื้อเครื่องบินรุน A350 นั้น เปนการสั่งซื้อแทนแผนเดิมที่สายการบินกาตารเคยประกาศไป
เมื่อ 2 ปกอนวาจะซื้อแอรบัส A350 จํานวน 60 ลํา แตในขณะนี้สายการบินกาตารไดตดั สินใจสั่งซื้อเครื่องบินที่
ไดรับการออกแบบใหม ใหมขี นาดลําใหญเปนพิเศษทีเ่ รียกวา “Extra Wide Body” (XWB) ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 แบบ
ทั้งนี้ ขอตกลงของสายการบินกาตาร ประกอบดวยการสัง่ ซื้อเครื่องบินรุน A350 - 800S จํานวน 20 ลํา
รุน A350 - 900S จํานวน 40 ลํา และ A350 -1000S จํานวน 20 ลํา ซึ่งเครื่องบินรุน A350 - 1000S เปนรุนใหม
ลาสุดที่มีตัวเครื่องใหญพิเศษ ซึ่งสายการบินกาตารเปนลูกคากลุมแรกของ A350 - 1000XWB โดยเครื่องบินแอร
บัสรุน A350 - XWB มีจํานวนที่นั่ง 260 - 350 ที่นั่ง แตกตางกันในแตละแบบ โดยจะเปนเครื่องบินที่นั่ง 2 แบบ
(two-class configuration) และจะใหบริการในเสนทางหลักๆ ครอบคลุม ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกไกล และ
อนุทวีปอินเดีย
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อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดสงมอบเครื่องบินในเดือนสิงหาคม ป 2556 และจะคอยๆทยอยนํามา
แทนที่เครื่องบินรุน A330S ซึ่งใชเปนหลักในฝูงบินของสายการบินกาตารในปจจุบนั
อยางไรก็ตาม สายการบินตนทุนต่ําในภูมภิ าคเอเชีย ก็ยังคงมีแนวโนมการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องใน
หลายประเทศ โดยลาสุดสายการบินตนทุนต่ําแหงใหม ทีก่ อตั้งขึ้น คือ สายการบินโคเรียนแอร ไดจดั ตั้ง
โลวคอสต โซล โคเรียนแอร เปนสายการบินตนทุนต่ําลาสุดในเอเชีย การตั้งสายการบินโลวคอสตภายใน 3 ปนี้
เพื่อแขงขันกับคูแขงจากจีน และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยจะใหบริการเที่ยวบินภายในประเทศและ
เที่ยวบินระหวางประเทศ ทั้งในเสนทางบินระยะสั้นและระยะกลาง แผนการของโคเรียน แอรมีขึ้น หลังจากที่
ออล นิปปอน แอรเวยประกาศเมื่อสัปดาหที่ผานมาวาอาจจะตั้งสายการบินตนทุนต่ําเพื่อเตรียมรับมือกับการ
แขงขันอันรุนแรงจากสายการบินของจีน
ในขณะเดียวกัน อัตราการแขงขันระหวางสายการบินตนทุนต่ําก็มีเพิม่ มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เสนทางบินระหวางออสเตรเลีย มายังกรุงเทพฯ และเอเชีย เรียกวา เสนทางบิน OZ ซึ่งเปนเสนทางที่มีแนวโนม
การมีสวนแบงตลาดในอนาคตขนาดใหญสุด ก็เปนแรงจูงใจใหสายการบินตนทุนต่าํ กวา 10 แหงเตรียมเปด
เครือขายเที่ยวบินจากเมืองตางๆ ในออสเตรเลียมายังเอเชีย 45 เมือง เชน ไทเกอร แอรเวยส ของสิงคโปร
นําเครื่องบินรุนลาสุดแอรบัส A320 ใหบริการภายในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้ง สายการบินโอเอซิส จาก
ฮองกง และ เจ็ตแอรเวย ของอินเดียจะเปดบินเชนกัน สวน เจ็ตสตาร ยังคงเรงขยายตลาดบินประจํา ระหวาง
เมลเบิรน-กรุงเทพฯ และนับเปนสายการบินตนทุนต่ําเจาแรกและเจาเดียวที่เปดใหบริการ ตั้งแตพฤศจิกายน 2549
ภายในสัปดาหปลายเดือนมิถุนายนนี้ วีวาโลวคอสต จากมาเกาจะเปดบินแบบไมหยุดพัก ระหวางซิดนีย- มาเกา
สวน แอรเอเชีย มาเลเซีย ตั้งสายการบินลูกขึ้นมาอีก 1 สาย ในชื่อ FAX กําลังวางแผนกลยุทธ เพื่อชวงชิง
สวนแบงการตลาด หลังสั่งฝูงบินใหมแอรบัส A330-300 กวา 150 ลํา
และลาสุดเมื่อเร็วๆ นี้ริชารด แบรนสัน ผูกอ ตั้งเวอรจิน กรุป ซึ่งประสบความสําเร็จเปนผูนําตลาด
สายการบินตนทุนต่ําในยุโรป ก็เตรียมจะเขาซื้อหุนใน FAX สายการบินลูกของแอรเอเชียแลว จํานวนรอยละ 20
และมีแผนจะเขามาพัฒนาเสนทาง OZ เพื่อขึ้นเปนผูนําตลาดทันที
โดยภาพรวมผูป ระกอบการการบินพยากรณทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกันวาจะมีโลวคอสตรายใหม
อีกไมต่ํากวา 5 สายการบินโดดเขารวมเสนทางบินตลาดออสเตรเลีย ทั้ง แอรเด็คแคน สาธารณรัฐประชาชนจีน
อดัมแอร และ มานาดลา แอรไลนส อินโดนีเซีย สไปซ เจ็ต อินเดีย ฮองกงแอรเวย ถึงแมจะตองแขงขันกับ
เจาตลาดอยางแควนตัสหรือเจ็ตสตารก็ตาม
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ดานทาอากาศยาน
ผลการประกาศรางวัลสายการบินและสนามบินชั้นนําของโลกประจําป 2550 (AIRLINE OF THE
YEAR 2007) ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ นั้น สิงคโปร แอรไลนส ไดรับ 2 รางวัล คือ สายการบินดีเดนแหง
ป และบริการที่นั่งชั้นเฟรสตคลาสขามทวีปดีเดน สายการบินคาเธย แปซิฟค ได 1 รางวัล คือ สายการบินดีเดน
ระหวางทรานสแปซิฟก สวนโคเรียน แอรไลนส ได 1 รางวัล ในประเภทที่นั่งชั้นประหยัดดีเดน ในขณะที่การ
บินไทยไมไดรับรางวัลใด
สวนทาอากาศยานดีเดนของโลกประจําป 2550 ไดแก ทาอากาศยานอินชอน ประเทศเกาหลีใต และ
นับเปนครั้งแรกที่ทาอากาศยานเช็ก แลป กก ซึ่งครองตําแหนงแชมปมา 3 ป ไมผานเขารอบ เชนเดียวกับ
ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร อินเตอรเนชั่นแนล มีเพียงทาอากาศยานนานาชาติชางยี สิงคโปร ไดรับรางวัล
ชมเชย
อยางไรก็ตาม จากการสํารวจความเห็นของหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจกับกลุมผูบริหารสายการบิน
นานาชาติในเมืองไทย ที่ใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิ และผูโดยสารกลุมตัวอยางทีใ่ ชบริการการบินไทย
เดินทางเขาออกสุวรรณภูมิและดอนเมืองกวารอยละ 72 เห็นตรงกันวา ขีดความสามารถของไทยที่จะเปน
ศูนยกลางการบินเอเชียเริ่มถดถอยลงมาก โดยเฉพาะคุณภาพบริการของการบินไทยและสุวรรณภูมิ
ในขณะนี้ นโยบายการจัดการปญหาทาอากาศยานสุวรรณภูมกิ ็ยังไมเปนรูปธรรม รวมทั้งนโยบายเรื่อง
การใชทาอากาศยานดอนเมือง ก็ยังคงไมมีความชัดเจน

ปญหาของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในปจจุบันที่ยังคงพบอยู ไดแก
1. ปญหาทางกายภาพ ทั้งปญหาภายนอกและปญหาภายในอาคารผูโดยสารสุวรรณภูมิ
1.1 ปญหาใหญภายนอกอาคารผูโ ดยสาร คือ การชํารุดของทางขับและทางวิ่ง ที่เกิดรอยแตกผิวทาง
ชํารุด จากการหาสาเหตุเบื้องตนของความเสียหาย ทราบวา “น้ํา” เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําลายผิวทาง ซึ่งรัฐบาลได
ตัดสินใจหาทางออกโดยการยายสายการบินภายในประเทศบางสวนที่ไมตองตอเครื่องกลับมาบินที่ทาอากาศยาน
ดอนเมืองแบบสมัครใจ เพื่อชวยลดความแออัด
1.2 ปญหาภายในอาคารผูโดยสารยังอยูระหวางการปรับปรุงหลายจุด อาทิ หองน้ําและแสงสวางไม
เพียงพอ การจัดทําปายบอกทางที่มีมาตรฐาน ประตูหมุนที่ไมสะดวก และกระจกเปนอันตราย การปรับพื้นที่
รานคากีดขวางทางเดินและทางหนีไฟ ระบบการบริหารจัดการของสนามบินหรือระบบเอมส ยังไมสามารถใช
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ในการสงขอมูลตารางบินแบบออนไลนหรืออื่นๆ ได นอกจากนี้ ยังมีความไมพรอมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
ในสนามบินอืน่ ๆ ตามมาเปนระยะ ซึ่ง ทอท. กําลังอยูในระหวางดําเนินการแกไข
2. มลพิษทางเสียงตอประชาชนรอบสนามบิน

อยางไรก็ตาม ทอท. คาดวาภายในสิ้นป 2550 ระบบการใหบริการทั้งหมดจะมีความสมบูรณมากทีส่ ุด
โดย กรมการขนสงทางอากาศไดสงเจาหนาที่เขามาตรวจสอบ พรอมเจาหนาที่ของ ICAO เพื่อใหปฏิบัติตาม
กรอบที่ ICAO กําหนด โดยแบงเปน 2 สวน คือ ความพรอมทางดานกายภาพและความพรอมทางดานการ
ใหบริการ
เจาหนาที่ของ ICAO ไดเดินทางเขามาตรวจความพรอมและประเมินผลการจัดทําระบบรักษาความ
ปลอดภัยของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามกําหนดการหลังจากทาอากาศยานไดเปดใหบริการมาตั้งแตเดือน
กันยายน 2549 โดยทางคณะผูแทนของ ICAO จะรายงานผลการประเมินใหกรมการขนสงทางอากาศทราบ
เนื่องจากเปนการประสานงานระหวางหนวยงานกํากับการดานการบินระหวางประเทศ กอนที่กรมการขนสงทาง
อากาศจะแจงให ทอท.รับทราบวา จะตองปรับปรุงงานความปลอดภัยสวนใด เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่
ICAO ระบุ
สวนการออกใบอนุญาตการใชสนามบินสุวรรณภูมนิ ั้น ยังติดขัดในขั้นตอนของการบังคับใชทาง
กฎหมายซึ่งอยูร ะหวางเสนอแกไขพระราชบัญญัติการเดินอากาศไทย ซึ่งขณะนี้รางกฏหมายดังกลาวไดผานการ
ตรวจรางจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รอเสนอเขาคณะรัฐมนตรี และตองผานความเห็นชอบจากที่
ประชุม สนช.ใน 3 วาระกอนจึงจะมีผลบังคับใช
นอกจากนี้ ประเด็นในเรื่องของทาอากาศยานสุวรรณภูมแิ นวโนมในมุมมองของตางชาติ ซึ่งมุงประเด็น
โดย นายไบรอัน ซินแคลร ทอมปสัน ประธานสมาคมตัวแทนธุรกิจสายการบิน หรือ บาร (Board of Airline
Representatives) ไดใหทัศนะไว ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. รัฐบาลไทยควรใหความสําคัญกับเรื่องยุทธศาสตรการบินของชาติ และควรกําหนดใหเปนวาระแหง
ชาติ รวมทั้งควรกําหนดนโยบายเรื่องการบริหารสนามบินเดียว หรือ Single Airport Operation และยุตกิ ารใช
ทาอากาศยานดอนเมือง ทั้งนี้ เนื่องจากจะสามารถลดตนทุนการดําเนินงานของสายการบินที่ทาอากาศยาน
ดอนเมืองได นอกจากนี้ ปริมาณผูโดยสารที่ใชบริการทาอากาศยานดอนเมืองก็มีจํานวนนอย เมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณผูโดยสารที่ใชบริการ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนผูที่จะตองเดินทางเชื่อมตอเสนทางระหวาง
ประเทศ มีถึงประมาณรอยละ 72
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2. ขอเสียของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ
2.1 ขีดความสามารถที่จํากัดในการรองรับผูโดยสารในอนาคต ในปจจุบนั ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผูโดยสารใชบริการประมาณ 44 ลานคนตอป ซึ่งถือวาใกลขีดความสามารถที่จะรองรับไดคือ 45
ลานคนตอป ดังนั้น ควรมีการเรงรัดการกอสรางอาคารผูโดยสารแหงใหม ควบคูไ ปกับการกอสรางรันเวยแหง
ที่ 3 เพื่อใหเพิม่ ขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารได 60 ลานคนตอป
2.2 สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีจาํ กัดและระยะเวลาที่ใชในการเดินทางตั้งแตสนามบินจนขึ้นเครื่อง
คอนขางนานระยะเวลาที่ผูโดยสาร 1 คนใชเพื่อเดินทาง ตั้งแตสนามบินจนขึ้นเครื่องที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
นั้น ใชเวลาประมาณ 75 นาที ซึ่งคอนขางนาน เมื่อเปรียบเทียบกับทาอากาศยานดอนเมือง ซึ่งใชเวลาประมาณ
50 นาที ดังนัน้ จะตองเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกใหมากขึ้น เพื่อลดระยะเวลาที่ใชในการขึ้นเครือ่ งใหแก
ผูโดยสาร โดยจะตองเพิ่มทางเชื่อมประตูทางออกจากอาคารผูโดยสารอีก 10 แหง และเพิ่มจุดจอดรถบัสรับสง
ผูโดยสารระหวางอาคารผูโดยสารกับเครื่องบิน
2.3 คาใชจา ยที่สายการบินตองจายใหกบั ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรวมสูงกวาสนามบินอื่นๆใน
ภูมิภาค ประมาณรอยละ 15-20 โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงทางการบินและการ
ทองเที่ยว เชน สิงคโปร มาเลเซีย โดยเฉพาะอยางยิ่งเวียดนาม ซึ่งเปนประเทศที่มีการเติบโตของกิจการบินและ
การทองเที่ยวสูงมาก และอาจเปนปจจัยทีท่ ําใหประเทศไทยสูญเสียความเปนฮับการบินของภูมิภาคได แมจะมี
ความไดเปรียบดานภูมิศาสตรก็ตาม
อยางไรก็ตาม ในมุมของการทองเที่ยวนั้น กลุมบริษัทตัวแทนทองเทีย่ วของไทยเห็นวา สิ่งที่รัฐบาลตอง
แกไขอยางเรงดวนในเรื่องของการบิน เพื่อใหสนับสนุนการทองเที่ยวของไทย คือ การจัดระบบการคมนาคม
ระหวางทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้ง การพิจารณาจัดสรรเสนทางบินตรงจาก
ตางประเทศไปยังแหลงทองเที่ยว เชน เชียงใหม ภูเก็ต สมุย เปนตน

การยายเที่ยวบินมาใชทาอากาศยานดอนเมือง
อยางไรก็ตาม แผนการยายเที่ยวบินมาใชทาอากาศยานดอนเมืองนัน้ แบงเปน 3 ระยะ ซึ่งระยะแรกไดทํา
การยายมาอยูท ี่ทาอากาศยานดอนเมืองเรียบรอยแลว ตัง้ แตวนั ที่ 25 มีนาคม 2550 นัน่ คือ เที่ยวบินที่ทําการบินอยู
ในปจจุบนั ซึ่งประกอบดวย 3 สายการบิน คือ สายการบินนกแอร วันทูโก และการบินไทย
สวนการยายในระยะที่ 2 จะเกิดขึ้นใน 3 เดือนนี้ โดยจะทําการยายเที่ยวบินที่ทําการบินในโซนเอเชียเปน
หลัก คือ เที่ยวบินของการบินไทยที่ขึ้นตนดวยเลข 3 และเลข 4 สวนเที่ยวบินที่ขึ้นตนดวยเลข 5 นั้น ยังอยูระหวาง
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การพิจารณาวาจะใหยายมาทําการบินที่ดอนเมืองดวยหรือไม และ ยายเที่ยวบินของสายการบินไทยแอรเอเชีย
ทั้งหมด มาอยูท ี่ดอนเมือง
อยางไรก็ตาม การยายเที่ยวบินในระยะที่ 2 มายังทาอากาศยานดอนเมืองนั้น ดําเนินการเร็วกวากําหนด
เดิม 6 เดือน ซึ่งอาจเนื่องมาจากปญหาเรื่องการชํารุดบริเวณทางขับ และทางวิ่ง ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ซึ่งขณะนีย้ ังไมมีการดําเนินการซอมแซม และหากมีการซอมแซมอยางถาวร ก็จําเปนตองปดทางวิง่ และทางขับ
ฝงตะวันออกที่ชํารุดเสียหายมาก จะมีเพียงฝงตะวันตกที่สามารถใชงานไดเทานั้น จึงจําเปนตองใหบางเที่ยวบิน
ยายมาทําการบินที่ดอนเมืองแทน เพื่อใหสามารถทํางานไดสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ก็ยังมีกรณีการยกเลิก
สัญญาการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย และรานคาปลอดภาษี ของกลุมคิงเพาเวอร ซึ่งลาสุดคณะกรรมการบอรด
ทอท. เลือกที่จะสูคดีแทนการเจรจา ดังนัน้ หาก ทอท. ชนะคดี ก็จะมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางภายในอาคาร
ผูโดยสารในหลายจุด ซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอผูโดยสารภายในอาคาร ดังนั้น หากยายบางเที่ยวบินมาที่
ทาอากาศยานดอนเมือง ผูโดยสารก็จะนอยลง ซึ่งเจาหนาที่สามารถทํางานไดสะดวกมากขึ้น รวมไปถึง กรณี
ปญหาคลังสินคา ในเขตปลอดอากร หรือ ฟรีโซน ในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่จนถึงวันนี้ ระบบไอทีก็ยังไม
สามารถเชื่อมโยงระบบออนไลนได ซึ่งสงผลกระทบใหการตรวจสินคาเกิดความลาชา เนื่องจากตองใชระบบ
แมนวล โดยเฉพาะการนําเขาสินคาเกษตรเพราะความลาชา ทําใหเกิดการเนาเสีย ซึ่งเปนปญหากับการสงออก
ของประเทศ
สําหรับระยะที่ 3 นั้น คาดวาจะทําการยายใหแลวเสร็จในรัฐบาลชุดนี้ โดยจะเปนการยายสายการบิน
ตางชาติที่มีการทําการบินตรงมายังประเทศไทย โดยไมเดินทางตอไปยังประเทศอื่นๆ จํานวนประมาณ
6 สายการบิน ซึ่งเปนสายการบินที่ทําการบินในโซนเอเชียเทานั้น
อยางไรก็ตาม การยายเที่ยวบินจากสุวรรณภูมิมาดอนเมือง และการใชสนามบินคู เปนเรื่องที่ตอง
พิจารณา เนื่องจากอาจจะเกิดผลกระทบรุนแรงทางรายไดและตนทุนตอ ทอท.และ บกท. อยางมหาศาล รวมทัง้
ขีดความสามารถทางการแขงขันของการบินไทยกับแอรไลนสตางชาติและโลวคอสตก็จะออนแอลง
อยางไรก็ตาม ทอท. ไดจางผูเ ชี่ยวชาญจาก ICAO เพื่อศึกษาทบทวนแผนแมบทการพัฒนาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมแิ ละทาอากาศยานดอนเมือง และไดเพิ่มการศึกษาความเหมาะสมในการใชประโยชนทาอากาศยาน
ดอนเมือง เพื่อใหบริการสายการบินตางชาติและสายการบิน Low Cost Carriers สําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ
เปนสวนหนึ่งในขอบเขตการศึกษาทบทวนฯ ดังกลาวดวย และคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2550
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สําหรับความกาวหนาของทาอากาศยานอืน่ ๆ นั้น มีดังนี้
ในขณะนี้ ทาอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย มีอัตราขยายตัวผูโดยสารเพิ่มเร็วกวาอัตราเฉลี่ยของโลก
ทาอากาศยานทุกแหงตางกําลังวางแผนเพือ่ อนาคต โดยเฉพาะในเอเชียและตะวันออกกลางอยางดูไบ จะเห็นได
วา เอเชียกําลังพัฒนาเร็วกวาสวนอื่นของโลก มีการสราง ขยาย และพัฒนางานทาอากาศยาน อยางตอเนื่องและ
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะในจีน
ทาอากาศยานไปหยุน ในมณฑลกวางตุง ทางตอนใตของจีน ซึ่งขณะที่ฮองกงกําลังพิจารณาแผนสราง
รันเวยแหงที่สาม ไปหยุนกลับมีแผนสรางรันเวยแหงที่สามเรียบรอยแลว กําหนดเสร็จสิ้นป 2011
ทั้งนี้ตามรายงานการวิจัยของมอรแกน สแตนลี่ยระบุ สนามบินไปหยุน เปนสนามบินใหญอันดับสาม
ของจีน ปที่แลวรองรับผูโดยสารทั้งสิ้น 26.2 ลานคน อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบินของจีน เปนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วสุดในโลก และเปนสิ่งสะทอนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศที่กวางขวางมาก
ขึ้น ปที่แลวการเดินทางทางอากาศของผูโดยสารในจีนเพิ่มขึ้น รอยละ 16.7 เทากับ 332 ลานเที่ยว
ทาอากาศยานนานาชาติฮองกง เปดตัวอาคารผูโดยสารแหงที่สองแลว เพื่อสนองความตองการของ
ผูโดยสารที่เพิ่มขึ้น ทาอากาศยานนานาชาติฮองกงถือเปนศูนยกลางการบินที่สําคัญในเอเชียและจีน เปนหนึ่งใน
ทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในโลก และมีจํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ตั้งแตเปดตัวเมื่อป 1998 ซึ่งมี
จํานวนผูโดยสารทางอากาศเพิ่มเปน 44.4 ลานคนเมื่อปที่แลว และคาดป 2025 จะมีจํานวนประมาณ 80 ลานคน
มีสายการบินกวา 85 รายใหบริการเที่ยวบินไปยังเมืองตางๆทั่วโลกกวา 150 แหง ซึ่งรวมถึงเมืองตางๆในจีน 40
แหง
แตอยางไรก็ตาม ทาอากาศยานนานาชาติฮองกงมีคูแขงที่สําคัญ คือ ทาอากาศยานของสิงคโปร ซึ่งเมื่อป
ที่แลวรองรับผูโดยสาร 35 ลานคน มีอาคารผูโดยสาร 2 แหง และอีกแหงจะเปดตัวในชวงตนปหนา ซึ่งอาคาร
ผูโดยสารแหงใหมขนาด 380,000 ตารางเมตรนี้ สามารถรองรับผูโดยสารราว 70 ลานคนตอป และทาอากาศยาน
แหงนี้ มีสายการบินกวา 80 แหงใหบริการเที่ยวบินไปยังเมืองตางๆทั่วโลก 180 แหง รวมทั้งทาอากาศยาน
นานาชาติกวั ลาลัมเปอร ในมาเลเซียดวย
สวน ทาอากาศยานในสหรัฐอเมริกา เตรียมใชเครื่องสแกนลายนิว้ มือทั้ง 10 นิ้ว เพื่อตรวจสอบผูโดยสาร
ของสนามบิน ซึ่ง วิธีนี้จะสามารถพิสูจนเอกลักษณบุคคลไดอยางละเอียดสูงสุด โดยจะเริ่มออกใชงานตาม
สนามบินหลัก 10 แหง ในปลายปนี้
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ดานการผลิตเครื่องบินพาณิชย
โบอิ้ง คาดการณภาวะตลาดการบินพาณิชยของโลก วา สายการบินตางๆ ทั่วโลก จะสั่งซื้อเครื่องบิน
โดยสารเพิ่มขึน้ อีกประมาณ 28,600 ลํา ภายในระยะ 20 ปขางหนา คิดเปนมูลคารวมประมาณ 2.8 ลานลาน
ดอลลารสหรัฐ โดยภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟก มียอดสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารมากที่สุด คิดเปนรอยละ36 รองลงมา
ไดแก ภูมภิ าคอเมริกาเหนือ รอยละ 26 และกลุมประเทศในอดีตสหภาพโซเวียต รวมถึงรัสเซีย รอยละ 25 และวา
ยอดสั่งซื้อเครื่องบินใหมดังกลาว จะทําใหจํานวนเครื่องบินโดยสารทัว่ โลกเพิ่มขึ้นเปน 36,400 ลํา ภายในป 2569
ยอดสั่งซื้อสวนใหญจะเปนเครื่องบินสําหรับเที่ยวบินระยะสั้นของสายการบินราคาประหยัดตางๆ
อันสืบเนื่องมาจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจ และการคาเสรีของโลก และความตองการของตลาด
เครื่องบินพาณิชยของโลกนัน้ จะเนนที่เครือ่ งบินโดยสาร ที่ชวยควบคุมปญหามลภาวะทางอากาศและปญหาโลก
รอน ดวยเทคโนโลยีจํากัดการปลอยกาซที่ทําใหเกิดปฏิกริ ิยากาซเรือนกระจก
ในขณะที่ แอรบัส คาดการณวาความตองการเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ เดินทางระยะไกลจะเพิม่ ขึ้น
ในระยะ 20 ปขางหนา
อยางไรก็ตาม นอกเหนือจาก แอรบัส ของและ โบอิ้ง แลว ขณะนี้ประเทศในทวีปเอเซีย อยางจีนและ
ญี่ปุน ก็เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินพาณิชยอยางเต็มบทบาท
นับเปนครั้งแรกที่ญี่ปุนเขาสูอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินพาณิชย แมวาญี่ปุนจะเปนผูผลิตชิ้นสวน
เครื่องบินปอนใหกับโบอิ้งมาหลายสิบป โดยลาสุด บริษทั มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส กําลังอยูในระหวางการ
พัฒนาเครื่องบินเจ็ตขนาด 90 ที่นั่ง โดยเครือ่ งบินดังกลาวเปนเครื่องบินเจ็ตขนาดเล็กทีป่ ระหยัดเชื้อเพลิง และมี
คาใชจายในการบํารุงรักษาต่ํา โดยเครื่องยนตที่ใชไดรับการออกแบบใหม โดยมีผูผลิตเครื่องยนตอากาศยาน
ไดแก บริษัท แพร็ตต แอนด วิทนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และโรลสรอยซ ประเทศอังกฤษ เปนผูให
คําปรึกษา
บริษัทฯ คาดการณวา ในชวง 20 ปขางหนานับจากนี้ ความตองการเครื่องบินขนาดเล็ก 60-100 ที่นั่งจะ
เพิ่มขึ้น และตัง้ เปาหมายวาจะสามารถสงมอบหรือจําหนายเครื่องบินแกลูกคาไดในป ค.ศ. 2012 โดยจะมีจํานวน
ที่นั่งระหวาง 70-90 ที่นั่ง มุงเจาะตลาดหลักไปที่อเมริกาเหนือ ยุโรป และญี่ปุน ทั้งนี้ มีสายการบิน 20-30 แหง
แสดงความสนใจเขามาแลว
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สําหรับประเทศจีนนั้น ก็เปนประเทศที่ โบอิ้ง คาดการณวา จีนจะกลายเปนคูแขงที่สําคัญของโบอิงใน
อุตสาหกรรมผลิตอากาศยานในอีก 20 ป ขางหนา

ดานอื่นๆ
สายการบินลุฟทฮันซา กําลังอยูในระหวางการพัฒนานวัตกรรมใหมเกี่ยวกับแผนทีอ่ ิเล็กทรอนิกส
สําหรับนักบินขึ้นมาใชทดแทนแผนที่กระดาษแบบเดิม ซึ่งในอดีตนัน้ นักบินของลุฟทฮันซามีความจําเปนที่
จะตองใชเอกสารและแผนที่ประกอบการบินซึ่งเปนกระดาษจํานวนกวา 15,600 ชุด สําหรับการเดินทางในแตละ
ป ซึ่งทําใหสิ้นเปลืองและยุงยากเปนอยางมาก แตในปจจุบันลุฟทฮันซากําลังพัฒนานวัตกรรมใหมเกี่ยวกับแผน
ที่ประกอบการบินเขามาแทนที่ โดยในทุกๆ หองนักบินจะถูกติดตั้งดวยจอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส
การพัฒนาครั้งนี้ ไมเพียงแคประหยัดทรัพยากรกระดาษเทานั้น แตรวมถึงลดการใชพลังงานน้ํามันกาดอีกถึง
หลายตันดวยกัน โดยทางลุฟทฮันซาจะพัฒนาและติดตัง้ ระบบการบินแบบอิเล็กทรอนิกสนี้ขึ้นเพื่อใชในฝูงบิน
แอรบัส เอ380 ซึ่งเปนฝูงบินหลักแหงอนาคต
ปจจุบันจุดหมายปลายทางของลุฟทฮันซา 850 แหง ยังคงใชเอกสารและแผนที่ประกอบการบินที่เปน
พิมพสีและขนาดเทากับอัตราสวนที่เปนจริง ในเอกสารนัน้ จะประกอบไปดวยโครงสรางและขอมูลที่มีความ
จําเปนระหวางเที่ยวบิน อาทิ แผนที่ภูมิประเทศ ความถี่ของวิทยุ ระดับความสูง ฯลฯ และเพื่อความถูกตองของ
ขอมูลทางสายการบินจะตองสั่งพิมพหลายๆครั้ง เพื่ออัพเดทขอมูลกอนการเดินทาง ดวยการสิ้นเปลืองนี้ทําให
หลายๆ สายการบินไดแสดงความสนใจในการลงทุนและพัฒนาระบบแผนที่ประกอบการบินแบบอิเล็กทรอนิกส
โดยทางลุฟทฮนั ซาเองไดติดตั้งและพัฒนาระบบดังกลาวกับเครื่องบินตนแบบ เอ340-600 ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
จนถึงปจจุบัน

สําหรับสถานการณอุตสาหกรรมการบินในชวงเดือนมิถนุ ายน 2550 มีแนวโนมในทิศทางบวกอยาง
ชัดเจนเปนรูปธรรมขึ้น อยางไรก็ตาม ในเรื่องสิ่งแวดลอม กระแสโลกรอน และเรื่องความปลอดภัยและนิรภัย
การบิน ยังคงเปนประเด็นทีท่ ุกฝายใหความสําคัญ ทั้งเรื่องการลดกาซคารบอนไดออกไซดอันเกิดจากเครื่องบิน
การพัฒนาอากาศยานที่ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง และมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ
ตางๆ เปนตน ซึ่งอุตสาหกรรมการบินของไทยเองก็ควรตองใหความสําคัญกับประเด็นนี้ อยางไรก็ตาม
อุตสาหกรรมการบินของไทยเอง ก็มีประเด็นที่ตองติดตามความคืบหนา อยางเชนเรื่องของสายการบิน
ไทย แอรเอเชีย รวมทั้งปญหาสุวรรณภูมยิ ังคงเปนปจจัยลบสําหรับอุตสาหกรรมการบินของไทยเปนอยางยิ่ง
ซึ่งทําใหชื่อเสียงและความเชือ่ มั่นที่มีตอประเทศไทยเสียหายไปมาก จําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองเรียกความเชื่อมั่น
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ศรัทธาในวงการการบินระหวางประเทศกลับมา นอกจากนี้ นโยบายการใชทาอากาศยานดอนเมือง ก็ตองมีความ
ชัดเจนมากขึ้นดวย เพื่อใหสายการบินตางๆ สามารถเตรียมความพรอมได
ในสวนของ สบพ. นั้น ควรตองศึกษาถึงแนวโนมความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งนโยบายและเทคโนโลยี
สมัยใหมทจี่ ะเกิดขึ้นในดานการบิน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ตตลอดจนหลักสูตรการเรียน
การสอนและการฝกอบรมใหสอดคลองกับการพัฒนาที่เกิดขึ้นตอไป

แผนกวิจัยและพัฒนา
สํานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
สถาบันการบินพลเรือน
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