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สําหรับชวงเดือนกรกฎาคมนี้ ขาวสารดานการบินที่อยูในความสนใจของทั่วโลก คือ ขาวอุบต
ั เิ หตุ
เครือ
่ งบินโดยสารแอรบัส 320 ของสายการบินแทม ที่ลื่นไถลออกนอกทางวิ่งของสนามบินคอนกอนฮัส
ประเทศบราซิล ซึ่งนับเปนอุบัติเหตุครั้งรายแรงที่สุดในประวัติศาสตรการบินของบราซิล ซึ่งสงผลให
ผูโดยสารและลูกเรือ 186 คน บนเครื่องบินลํานั้นเสียชีวิตทั้งหมด รวมทั้งคนที่อยูบนภาคพื้นดินอีกจํานวนหนึ่ง
สาเหตุของอุบัติเหตุดังกลาว สันนิษฐานวาอาจเกี่ยวของกับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของ
สนามบิน ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของหลายฝายไดใหทัศนะวา สนามบินบินคอนกอนฮัส นั้น ตั้งอยูใกลกับเขตชุมชน
บริเวณใจกลางเมืองหลวงทางการเงินของบราซิล และมีทางวิ่งที่สั้นเกินไป รวมทั้งจะลื่นมากเวลาฝนตก
เนื่องจาก ไมมีรองระบายน้ํา โดยยังไมมีการเซาะรองเพื่อชวยการระบายน้ําลงทอในวันที่ฝนตก ทั้งยังชวยให
เครื่องบินยึดเกาะพื้นมากขึ้นและไมลื่นเวลาลงจอด
ลาสุดนั้น อัยการสูงสุดบราซิลขอใหยุติการนําเครื่องขึ้นและลง จนกวาจะมีการมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน องคกรนักบินนานาชาติ ไดออกมาเรียกรองวา ทางวิ่งของ
สนามบินตางๆ ควรจะมีพื้นที่รองรับกรณีเครื่องบินไถลอีกอยางนอย 1,000 ฟุต เพื่อความปลอดภัย และชี้วา
อุบัติเหตุในครั้งนี้ คืออีกครั้งที่สะทอนใหเห็นถึงความจําเปนตองมีทางวิ่งที่ปลอดภัย
อยางไรก็ตาม ไมวาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้จะเกิดขึ้นจากอะไร แตความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทั้ง
ชีวิตและทรัพยสินของชาวบราซิล รวมทั้งความนาเชื่อถือของระบบการบินของบราซิลนั้น เปนสิ่งที่สะทอนให
เห็นวา หนวยงานที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก จะตองเพิ่มความรัดกุมและใสใจกับเรื่องของ
มาตรฐานความปลอดภัยดานการบินใหมากยิ่งขึ้น
สําหรับขาวสารการบินภายในประเทศนั้น ในเดือนกรกฎาคมนี้ ความสนใจก็ยังคงอยูที่เรื่อง
การเปลีย
่ นแปลงโครงสรางผูถอ
ื หุน
 ของสายการบินไทยแอรเอเชีย และ ความคืบหนาของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

ดานธุรกิจสายการบิน
สายการบินภายในประเทศ
ในปจจุบัน แนวโนมการแขงขันทางการตลาดของธุรกิจสายการบินภายในประเทศนั้น มีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการใชกลยุทธดานราคา จะเห็นวา สายการบินเกือบทุกแหง ตางจัด
รายการสงเสริมการขายและลดอัตราคาโดยสาร เพื่อเพิ่มยอดขายบัตรโดยสาร โดยเฉพาะสายการบินตนทุน
ต่ํา แตที่นาสนใจ ก็คือ สายการบินปกติ อยาง การบินไทย และ บางกอกแอรเวย ก็มีแนวโนมที่จะพัฒนา
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กลยุทธดานราคา เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดของสายการบินตนทุนต่ํา ตัวอยางโปรโมชั่นในปจจุบัน
เชน
สายการบินไทย
ลดคาตั๋วเสนทางในประเทศลงมา รอยละ 50
สายการบินบางกอกแอรเวยส
เปดโอกาส ใหผูโดยสารที่จองตั๋วโดยสารผานเว็บไซตในราคา
พิเศษเริ่มตนที่ 500 บาท
สายการบินนกแอร
จัดโปรโมชั่น 3 ขวบ 3 บาท ลดราคาตั๋วเริ่มตนที่ 3 บาท จํานวน 33,000 ที่นั่ง
สายการบินไทยแอรเอเชีย
จัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเสนทางในประเทศ เฉพาะสมาชิก
เดินทางเที่ยวเดียว เริ่มตนที่ 1 บาท จํานวน 1.5 หมื่นที่นั่ง

สายการบินวันทูโก

ใชกลยุทธซื้อตั๋วเครื่องบิน แถมหองพักโรงแรม

นอกจากนี้ แนวโนมความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสายการบินของไทย ที่อาจมีใหเห็นอีกประการหนึ่ง
ก็คือ การควบคุมเนือ
้ หาการโฆษณาประชาสัมพันธเกีย
่ วกับโปรโมชั่นราคาคาบัตรโดยสารของสายการบิน
ตางฯ
แมวา การจัดโปรโมชั่นหรือลดราคาคาโดยสารนั้น เปนสิ่งที่สายการบินสามารถดําเนินการได เพราะ
ระเบียบของกรมการขนสงทางอากาศ (ขอ.) ไมไดกําหนดอัตราคาโดยสารขั้นต่ําไว ทําใหสายการบิน
สามารถลดราคาคาโดยสารไดแบบไมมีขอจํากัด ซึ่งการแขงขันที่เกิดขึ้นจะกอประโยชนสูงสุดกับประชาชน
แตที่ผานมา การโฆษณาโปรโมชั่นการลดราคานั้นๆ สวนใหญมีเงื่อนไขทําใหผูบริโภคเกิดความสับสน
ดังนั้น ขอ. จึงจะเชิญผูประกอบการสายการบินในประเทศทั้งหมด ไดแก สายการบินไทย สายการบิน
นกแอร สายการบินไทยแอรเอเชีย สายการบินวันทูโก สายการบินพีบีแอร และสายการบินบางกอกแอรเวยส
เพื่อรวมหารือเกี่ยวกับการจัดโปรโมชั่นและการกําหนดอัตราคาโดยสารในปจจุบัน โดยเตรียมการดําเนินการ
ดังนี้
1. การกําหนดใหสายการบินทุกแหง จะตองแจงรายละเอียดและเงื่อนไขในการกําหนดอัตรา
คาโดยสารมายัง ขอ. ทุกครั้ง จากเดิมที่ไมไดกําหนด เพื่อรวบรวมขอมูลการเดินทางในชวงโปรโมชั่น และ
นําขอมูลชี้แจงและทําความเขาใจกับประชาชนตอไป
2. การออกมาตรการควบคุมการโฆษณาคาตั๋วโดยสาร โดยสายการบินทุกแหงจะตองแจงราคา
คาตั๋วโดยสารสุทธิและรายละเอียดการเดินทางทั้งหมดใหประชาชนไดรับทราบ
สําหรับขอสรุปจากการหารือที่จะเกิดขึ้น เปนสิ่งที่จะตองติดตามผลตอไป
สวนประเด็นสุดทายที่นาสนใจสําหรับภาพรวมของธุรกิจสายการบินของไทย คือ เรือ
่ งความคืบหนา
ในกรณีการเปลีย
่ นแปลงโครงสรางผูถอ
ื หุนของสายการบินไทยแอรเอเชีย
จากการตรวจสอบคดีการถือครองหุนสายการบินไทยแอรเอเชีย ในชวงที่กลุมชิน คอรปอเรชั่น
ถือครอง และมีสัดสวนผูถือหุนตางชาติเกินกวารอยละ 49 ทําใหโครงสรางผูถือหุนในไทยแอรเอเชียไม
ถูกตองตามคุณสมบัติของผูขออนุญาตประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศและคุณสมบัติของผูขอ
ทะเบียนอากาศยาน ที่กําหนดไว ตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2547 ลาสุดนี้ อัยการสูงสุดไดสรุปสํานวน
เรียบรอยแลว และอยูระหวางการรวบรวมหลักฐานสงฟองศาลอาญา สําหรับโทษสูงสุดที่กฎหมายกําหนดไว
สายการบินไทยแอรเอเชีย จะตองถูกปรับถึง 4,000 เที่ยวบิน และจําคุกไมเกิน 6 เดือน โดยขอมูลของ ขอ. ได
รายงานใหอัยการสูงสุดรับทราบเปนคาปรับประมาณ 80 ลานบาท แตตองขึ้นอยูการพิจารณาของศาล
อยางไรก็ตาม การดําเนินคดีดังกลาวจะไมสงผลกระทบถึงการดําเนินงานในปจจุบันของสายการบิน
ไทยแอรเอเชีย ซึ่งคาดวาโทษจะไมถึงขั้นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการบิน เพราะถือวามีการปรับโครง
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สรางผูถือหุนใหถูกตองตามคุณสมบัติแลว สําหรับโครงสรางใหมของผูถือหุนที่ซื้อหุนมาจากกลุมชินคอรปอเรชั่น ตรวจสอบแลวพบวา เปนคนไทยมาถือหุนทั้งหมด และบริษัทไดแจงจดทะเบียนในการขอสิทธิ
ทําการบินอยางถูกตองตามกฎหมายแลว โดยใชชื่อ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด และสายการบินไทยแอรเอเชีย เหมือนเดิมโดยไดรับสิทธิในการบินอยางถูกตองตามกฎหมาย เพราะมีสัดสวนคนไทยถือครองหุนรอย
ละ 51 สวนประเด็นเมื่อศาลยังไมมีคําพิพากษา ไทยแอรเอเชีย มีสิทธิเปลี่ยนผูถือหุนไดหรือไม เปนหนาที่ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยจะเปนผูตรวจสอบ

สายการบินตางชาติ
การพัฒนาฝูงบินของสายการบินตางๆ
ในชวงเดือนกรกฎาคมนี้ สายการบินหลายแหงมีแนวโนมการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพฝูงบิน
โดยเฉพาะสายการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก
1. สายการบินไทเกอร แอรเวยส
สายการบินไทเกอร แอรเวยส เปนสายการบินตนทุนต่ําของสิงคโปร ไดสั่งซื้อเครื่องบินแอรบัสตระกูล
เอ320 จํานวนทั้งสิ้น 30 ลํา รวมทั้งสิทธิพิเศษทางการคาอีก 20 ลํา ในอนาคต ปจจุบัน ไทเกอร แอรเวยส มี
เครื่องบินตระกูลเอ320 ประจําฝูงบินทั้งสิ้น 9 ลํา และมีกําหนดจะรับมอบอีก 11 ลํา ในป 2553 เมื่อรวมกับการ
สั่งซื้อในครั้งนี้ จะทําใหฝูงบินตระกูล เอ320 ของไทเกอร แอรเวยส มีจํานวนสูงสุดถึง 70 ลํา
2. สายการบินเวียดนามแอรไลน
สายการบินเวียดนามแอรไลน จะรับมอบเครื่องบินแอรบัส A-321 จากบริษัทแอรบัสอินดัสตรี (Airbus
Industrie) อีก 1 ลําในสัปดาหปลายเดือน ก.ค.นี้ ซึ่งจะเปนลําที่ 2 หลังจากสงมอบลําแรกไปเมื่อตนป 2550
จากทั้งหมดจํานวน 10 ลํา ที่สั่งซื้อเมื่อป 2547 สวนลําที่ 3 มีกําหนดสงมอบในเดือน พ.ย.ปนี้ ซึ่งจะชวยให
เวียดนามแอรไลน สามารถขยายเสนทางบินในประเทศและบินเชื่อมประเทศเพื่อนบานไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น
สําหรับอีก 7 ลําที่เหลือจะมีการทยอยสงมอบไปจนถึงป 2553
นอกจากนั้น ในชวงตนป 2551 เวียดนามแอรไลนยังจะไดรับเครื่องบินโบอิ้ง 787 "ดรีมลายเนอร"
ลําแรกจากจํานวน 4 ลําที่สั่งซื้อไปเมื่อป 2548
เวียดนามแอรไลนไดรับอนุมัติใหซื้อเครื่องบินโดยสารที่สามารถบินระยะไกลเพิ่มไดอีกจํานวน 10 ลํา
และไดพิจารณาโบอิ้ง 787 เปนอันดับแรก นอกจากนั้นยังจะจัดซื้อเครื่องบินขนาดเล็กอีก 5 ลํา เพื่อใชบินใน
ประเทศ ซึ่งคาดวาจะเปนเครื่องแบบ ATR72 ที่ผลิตโดยฝรั่งเศส
รัฐบาลยังอนุมัติใหสายการบินแหงชาติดําเนินการเชาเครื่องบินที่บินระยะใกลและไกลไดอีกตาม
ความเหมาะสม ซึ่งคาดวาจะเปนเครื่องโบอิ้ง 777-300ER อันเปนเครื่องบินแบบที่ใชบินเชื่อมปลายทางยุโรป
กับออสเตรเลียในปจจุบัน
เวียดนามแอรไลน มีความพยายามอยางหนักที่จะเรงขยายฝูงบินจากที่มีอยูเพียง 48 ลํา ในปจจุบัน
ใหเปนกวา 80 ลําภายในป 2558 ทั้งนี้เพื่อรองรับจํานวนผูโดยสารที่ขยายตัวปละประมาณรอยละ 10-15
ซึ่งขอจํากัดในเรื่องเครื่องบินที่ไมเพียงพอ ทําใหเวียดนามแอรไลนไมสามารถเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน หรือ
ขยายเสนทางบินเพิ่มขึ้นได
ในปจจุบน
ั เวียดนามแอรไลนบินสู 24 ปลายทางในเอเชีย ออสเตรเลีย และ ยุโรป มีความรวมมือกับ
สายการบินฟลิปปนสแอรไลนส และ ยูไนเต็ดแอรไลนส ในการจําหนายตั๋วโดยสารโดยใชรหัสรวมกัน ใน
ไตรมาสแรกของป 2550 เวียดนามแอรไลนไดใหบริการขนสงผูโดยสารทั้งหมด 2.03 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ
16.8 เมื่อเทียบชวงเดียวกันของปที่แลว
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เวียดนามแอรไลนตั้งเปาจะใหบริการผูโดยสารเพิ่ม รอยละ 14 ตอป หรือคิดเปนจํานวนประมาณ 7.7
ลานคนในปนี้ โดยเกือบครึ่งหนึ่งจะเปนผูโดยสารชาวตางชาติ
3. สายการบินลาวแอรไลน
สายการบินลาวแอรไลน สั่งซื้อเครื่องบินโดยสารแบบ MA60 จากบริษัทซีอานการบิน (Xi'an Aircraft
Industry Corp) ประเทศจีน เพิ่มอีก 2 ลํา หลังจากการใชงาน 2 ลําแรกที่สงมอบเมื่อปที่แลวนาพึงพอใจ
เมื่อไดรับมอบเครื่องบิน MA60 ที่สั่งซื้อใหม จะทําใหรัฐวิสาหกิจการบินลาวมีเครื่องบินใชงานรวม
เปนทั้งหมด 6 ลํา รวมเครื่องบินแบบ ATR72 ที่ผลิตในฝรั่งเศสอีกจํานวน 2 ลํา
เครื่องบิน MA60 ติดเครื่องยนตแบบไอพน-ใบพัด (Turboprop) รุน PW 127 J ผลิตโดยบริษัท
แพร็ตต แอนด วิทนีย (Pratt & Whitney) ของสหรัฐฯ จากโรงงานผลิตในควิเบก ประเทศแคนาดา สวน
ใบพัดผลิตโดยบริษัท แฮมิลตัน ซันดสแตรนด ของสหรัฐฯ (Hamilton Sundstrand of America) เครื่องบิน
MA60 มีสมรรถนะบินดวยความเร็วถึง 514 กม./ชม. บรรทุกผูโดยสารไดสูงสุดจํานวน 56 คน
สายการบินลาวแอรไลน ไดขยายเสนทางการบินใหมๆ อีกจํานวนมาก รวมทั้งการเพิ่มเที่ยวบิน
เวียงจันทน-กรุงเทพฯ และ หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ การเปดบินเชื่อมเมืองปากเซ-ในภาคใตกับเมืองเสียมราฐ
และกรุงพนมเปญในกัมพูชา กับเสนทางเวียงจันทน-กรุงฮานอยในเวียดนาม
การพัฒนาฝูงบินของสายการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ แสดงใหเห็นถึงความกาวหนา
ของอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสามารถทําใหการบินของภูมิภาคมี
ความเข็มแข็ง ในขณะเดียวกัน ก็มีผลตอการแขงขันทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการบินของไทย
อยางไรก็ตาม การพัฒนาของสายการบินลาวนั้น เปนสิ่งที่ สบพ. ตองใหความสนใจ เพราะสาย
การบินลาวเปนลูกคาเปาหมายของ สบพ. ในหลักสูตรนักบินพาณิชยตรี-เครื่องบิน ดังนั้น การขยายฝูงบิน
ของลาว จึงเปนปจจัยในเชิงบวกของ สบพ. ซึ่ง สบพ. ควรติดตามอยางใกลชิด และเปดตลาดใหได

ดานทาอากาศยาน
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในปจจุบัน อัตราการเติบโตของการใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเที่ยวบิน
ในชวงฤดูรอนป 2550 มีจํานวนสูงถึงประมาณ 1,100 เที่ยวบินตอสัปดาห มากกวาชวงเดียวกันของปที่แลว
ถึง 200 เที่ยวบินตอสัปดาห
อยางไรก็ตาม ปญหาของทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้น แมวาหนวยเกี่ยวของจะเรงดําเนินการเพื่อ
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดทั้งความพรอมทางดานกายภาพ และ ความพรอมทางดานการ
ใหบริการ แตก็ยังมีปญหาเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นและตองเรงปรับปรุง คือ เรือ
่ งการรักษาความปลอดภัยภายใน
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจากการสรุปรายงานผลการสํารวจเกี่ยวกับความพรอมทางดานการรักษาความ
ปลอดภัยภายในสนามบินสุวรรณภูมิของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) เพื่อใหเปนไปตาม
คําแนะนํามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทาอากาศยานนานาชาติ 8 ประการ และเพื่อใหไดเปนไปตาม
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มาตรฐานสากลตามของ ICAO และคูมือรักษาความปลอดภัยของ IATA พบวา มาตรฐานในการตรวจคนของ
สนามบินสุวรรณภูมิยังดอยกวามาตรฐานเดิมที่สนามบินดอนเมือง ซึ่ง IATA ไดเสนอแนะให ทอท.ดําเนินการ
จัดจุดตรวจคนผูโดยสารใหเปนแบบ Centralized Screening Checkpoint และพนักงานตรวจคนควรเปน
เจาหนาที่ของ ทอท. และจะตองมีการแบงแยกผูโดยสารที่ผานการตรวจคนและยังไมผานการตรวจคนออก
จากกันอยางชัดเจน เนื่องจากยังมีหลายพื้นที่ที่พบวาผูโดยสารที่ผานการตรวจคนสามารถติดตอกับ
บุคคลภายนอกได นอกจากนี้ ควรเพิ่มอุปกรณตรวจคนสัตวหรือสิ่งของขนาดใหญ เขมงวดการออก
ใบอนุญาตผานเขาออกชั่วคราว และตรวจสอบยานพาหนะโดยจะตองทําเปนระบบและมีขั้นตอนปฏิบัติที่
ชัดเจนในทุกเรื่อง
นอกจากนี้ ประเด็นปญหาของทาอากาศยานสุวรรณภูมิอีกประเด็นที่หลายหนวยเกี่ยวของ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูบริหารสายการบิน ยังมีความกังวล ก็คือ ความไมชัดเจนของนโยบายการบริหารงาน ทั้งนโยบาย
การดําเนินกิจการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ นโยบายการบริหารจัดการทาอากาศยานในกรุงเทพฯ ใน
ลักษณะ single airport หรือ dual airport เนื่องจากมีผลตอการวางแผนงานในอนาคตของแตละสายการบิน
นายไบรอัน ซินแคลร ทอมปสัน ผูจัดการทั่วไป สายการบิน สวิส และ นายกสมาคมธุรกิจการบิน
(Board of Airline Representatives หรือ BAR) ประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกคือสายการบินตางประเทศที่มี
เสนทางบินเขามาในประเทศไทย ในเรื่องปญหาของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในมุมมองของ สายการบิน
ตางชาติ อันประกอบดวย 3 ปญหาหลัก สรุปไดดังนี้
1. นโยบายทีไ
่ มชัดเจนในการดําเนินกิจการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยเฉพาะความไมชัดเจน
ในแผนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานใหมเพิ่มเติม ทั้งอาคารผูโดยสารแหงใหม และรันเวยแหงที่ 3 เพื่อขยาย
ขีดความสามารถในการรองรับสายการบินในอนาคต และการเพิ่มความถี่ในการบินสําหรับสายการบินที่
ดําเนินการอยูปจจุบัน เนื่องจากขณะนี้แนวโนมผูโดยสารที่ใชสนามบินสุวรรณภูมิสิ้นปนี้จะถึง 44 ลานคน
ซึ่งใกลเต็มความจุของสนามบินที่รองรับ 45 ลานคนแลว
ปญหาดังกลาวนี้ สงผลใหเกิดปญหาที่สําคัญยิ่งตามมา คือ ปญหาความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีตอทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ สมาชิกสายการบินหลายแหงไมมีความมั่นใจตอนโยบายการบินของไทย และจะ
สงผลตอการวางแผนธุรกิจในการเพิ่มหรือเปดเที่ยวบินใหม มายังกรุงเทพฯ ของบรรดาสายการบิน
ตางประเทศในอีก 5 ปขางหนา
2. การปรับคาธรรมเนียมขึน
้ -ลงทาอากาศยาน(แลนดดงิ้ ฟ) ขึ้นอีกรอยละ 35 สงผลใหคาแลนดดิ้ง
ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สูงกวาทาอากาศยานอื่นๆ ในประเทศใกลเคียงที่เปนคูแขงขัน ทั้งมาเลเซีย และ
สิงคโปร
ปญหานี้ อาจเปนแรงจูงใจสําคัญที่ทําใหสายการบินตางชาติลดการเพิ่มเที่ยวบินมายังกรุงเทพฯ
เนื่องจากจะทําใหตนทุนการดําเนินงานของสายการบินสูงขึ้น ซึ่งในสถานการณธุรกิจการบินที่มีการแขงขัน
สูงเชนนี้ ประกอบกับตนทุนคาน้ํามันที่แพงขึ้น ทําใหทุกสายการบินจะตองประหยัดคาใชจายในสวนอื่นๆ
3. นโยบายการเปดใช 2 สนามบินพรอมกันในกรุงเทพฯ ซึ่งทําใหเกิดมีปญหาเรื่องการเปลี่ยน
เที่ยวบิน และสรางความไมสะดวกแกผูโดยสารอยางมาก เพราะผูโดยสารที่มาจากตางประเทศ กวารอยละ 70
จะตองเขามาตอเครื่องเพื่อเดินทางตอไปยังแหลงทองเที่ยว หรือประเทศอื่นๆ และ สายการบินสวนใหญ
รอยละ 73 ก็เปนสายการบินที่จําเปนตองเชื่อมตอเสนทางบินระหวางในประเทศและตางประเทศ ซึ่งการมี
2 สนามบิน ทําใหผูโดยสารตองใชเวลาตอเครื่องนานกวา 1-2 ชั่วโมง จากเดิมที่ใชสนามบินดอนเมืองจะ
เสียเวลาตอเครื่องเพียง 50 นาที
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เชนเดียวกับ สายการบินในกลุมพันธมิตรสตารอัลไลแอนซ ซึ่งสนับสนุนใหกรุงเทพฯ มีสนามบิน
นานาชาติเพียงแหงเดียว (Single Airport) โดยเชื่อมั่นวาสุวรรณภูมิ จะเปนศูนยกลางในการตอเครื่องบิน
(ฮับ)ไดดีที่สุดสําหรับสายการบินในกลุมพันธมิตรสตารอัลไลแอนซ เชนเดียวกับแอรพอรตฮับตางๆ ของ
สายการบินในกลุมสตารอัลไลแอนซทั่วโลก ไมวาจะเปนแฟรงคเฟรต ,นาริตะ, ชิคาโก และ ลอสแองเจลิส
นโยบายการบริหารจัดการทาอากาศยานของไทยในแบบ Dual Airport นั้น จะทําใหไทยสูญเสียความเปน
แอรพอรตฮับของสตารอัลไลแอนซ และสงผลกระทบตอการสูญเสียความสามารถในการแขงใน
อุตสาหกรรมการบินของไทย เนื่องจากการจะเปนแอรพอรต ฮับได ความรวดเร็วในการตอเครื่องบินถือเปน
สิ่งสําคัญ โดยสตารอัลไลแอนซตองการใหการบินไทยคงเที่ยวบินระหวางประเทศทั้งหมดไวที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพราะจะทําใหฐานะความเปนฮับของสตารอัลไลแอนซลดลง เนื่องจากผูโดยสารที่ใชบริการ
สายการบินมาลงที่สุวรรณภูมินั้น ไมไดมาเที่ยวไทยอยางเดียว แตมีสวนที่ตองตอเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไป
ยังประเทศอื่นดวย
อยางไรก็ตาม กรมการขนสงทางอากาศ ระบุวา การใช 2 ทาอากาศยาน จะชวยลดความแออัดของ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และสายการบินหลายแหงขอเพิ่มเที่ยวบินที่ทํา0หารบินมายังสุวรรณภูมิ ซึ่งสงผล
ใหปริมาณเที่ยวบินที่ทาอากาศยานสุวรรณมีจํานวนเพิ่มขึ้น และเมื่อใชควบคูกับทาอากาศยานดอนเมือง ทํา
ใหสามารถรองรับการเติบโตของผูโดยสารไดเพิ่มขึ้นอีก รอยละ 7-8

ปญหาตางๆ ดังกลาว เริ่มสงผลกระทบตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิอยางเปนรูปธรรมชัดเจนแลว คือ
1. ผูประกอบการสายการบินบางแหงตัดสินใจเปลี่ยนเสนทางการบินไปลงประเทศที่มีศักยภาพ
มากกวา เชน จีน อินเดีย เวียดนาม ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการกอสรางสนามบินนานาชาติที่เมืองโฮจิมินห ที่
คาดวา 5-8 ปขางหนาจะเปดใหบริการดวยขีดความสามารถสูงสุด รองรับผูโดยสารในปแรก 100 ลานคน
ตอป

โดยในแผนการดําเนินงานธุรกิจ 5 ป ของสมาชิก BAR สวนใหญ จะไมมีแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบินเพื่อ

บินเขามาในประเทศไทย โดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสมาชิก BAR ยังมีความเห็นวา หากจะเลือก
บินเขามาในภูมิภาคนี้ คงเลือกบินลงที่กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย จีน อินเดีย หรือ เวียดนาม ซึ่ง
คาใชจายถูกกวา
2. หลายสายการบินไดลดเที่ยวบินตรงมากรุงเทพฯ และเพิ่มเสนทางบินไปประเทศอื่นแทน เชน
สายการบินสวิส อินเตอรเนชั่นแนล แอร ไลน ซึ่งในปจจุบันทําการบินมายังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สัปดาหละ 6 เที่ยวบิน แมวาความตองการของลูกคา จะสามารถเพิ่มเที่ยวบินเปนสัปดาหละ 7-10 เที่ยวบินได
แตเพราะคาแลนดดิ้งที่สูงมาก จึงทําใหสายการบินหันไปเพิ่มเที่ยวบินไปลงที่กรุงเดลี ประเทศอินเดียแทนที่จะ
ทําการบินมาที่สุวรรณภูมิ สวนสายการบินลุฟทฮันซา ชะลอการเพิ่มเที่ยวบินมากรุงเทพฯ แตหันไปเพิ่ม
เที่ยวบินเขาประเทศจีนแทน
3. เมื่อจํานวนเที่ยวบินของสายการบินระหวางประเทศลดลง ทําใหนักทองเที่ยวระดับบน และกลุม
นักธุรกิจ ที่เดินทางเขามาประเทศไทย จะลดจํานวนลงดวย เพราะมีเที่ยวบินเขามาประเทศไทยนอย ทําใหคน
กลุมนี้ไมไดรับความสะดวก สายการบินใหมๆ ที่เปดเสนทางบินเขามาประเทศไทย สวนใหญเปนสายการบิน
ตนทุนต่ํา และ สายการบินจากกลุมประเทศในตะวันออกกลาง ดังนั้น นักทองเที่ยวกลุมที่เพิ่มขึ้นมาใน
ประเทศไทยขณะนี้ จึงเปนกลุมนักทองเที่ยวทั่วไป และ กลุมเมดิคัล ทัวรริสซึม เทานั้น
จะเห็นวา ปญหาของทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้น เปนปญหาที่กระทบไปสูภาพรวมของเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการแกไขอยางจริงจังและเรงดวน
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ในขณะนี้ ทอท. กําลังรอผลการศึกษาการทบทวนแผนแมบทการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
และทาอากาศยานดอนเมือง ที่ ทอท.ไดวาจางผูเชี่ยวชาญจาก องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(ICAO) เปนผูดําเนินการศึกษาในวงเงิน 40 ลานบาท ซึ่งเปนการทบทวนแผนเดิมของบริษัทที่ปรึกษา
General Engineering Consultant (GEC) เคยศึกษาไวตั้งแตป 2537 แตปจจุบันสถานการณเปลี่ยนแปลง
ไป เพราะการขยายตัวของเที่ยวบินสายการบินตนทุนต่ํา
ICAO จะตองศึกษาใหชัดเจนถึงแผนการลงทุนในระยะยาวของทาอาอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยเฉพาะในเฟส 2 วาควรจะเกิดการลงทุนมากนอยแคไหน เมื่อวิเคราะหจากปริมาณการรองรับของทั้งสอง
สนามบิน และแผนของการบริหารจัดการทาอากาศยานแบบ Dual Airport ที่คาดวาจะใชเวลาศึกษาประมาณ
8 เดือน ขณะเดียวกัน ทอท. ก็กําลังอยูระหวางศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสนามบินในลักษณะ
Dual Airport ในตางประเทศ อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ที่มีกวา 3-4 สนามบิน เพื่อเปรียบเทียบขอดีขอเสีย
และ นําเสนอเปนขอมูลใหกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลไดตัดสินใจตอไป

ทาอากาศยานภูมิภาคในสังกัดของ ขอ.
ขอ. มีนโยบายที่จะแยกใหทาอากาศยานภูมิภาคทั้ง 26 แหง ออกจาก ขอ. เพื่อใหการบริหารเปน
เอกเทศ ตามหลักการบริหารงานสมัยใหม ซึ่งจะตองแยกกันผูกํากับดูแลออกจากผูประกอบการ รวมทั้ง
เพื่อใหทาอากาศภูมิภาคสามารถเลี้ยงตัวเองได ที่ผานมา พบวา ผลประกอบการของทาอากาศยานสวน
ภูมิภาคทั้งหมดลวนแตมีสภาพการขาดทุน โดยรัฐบาลตองสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน ในขณะนี้
ขอ. มอบหมายให 3 หนวยงาน คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักงานกฤษฎีกา และ ICAO เขามา
ทําการศึกษารูปแบบการบริหารงาน
ทาอากาศยานที่นาจะมีศักยภาพ ไดแก ทาอากาศยานจังหวัดกระบี่ ซึ่งปจจุบันเปนทาอากาศยาน
นานาชาติ สามารถรองรับเที่ยวบินทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยในชวง โลวซีซั่นมีเที่ยวบินเขามาวันละ
9 เที่ยวบิน ประกอบดวย สายการบินการบินไทย จํานวน 2 เที่ยว แอรเอเชีย จํานวน 3 เที่ยวบิน วันทูโก
จํานวน 2 เที่ยวบิน นกแอรจํานวน 1 เที่ยว และสายการบินไทเกอรแอรอีก 1 เที่ยวบิน สวนในชวงไฮซีซั่นที่
ผานมามีจํานวนเที่ยวบินมากเปนอันดับ 4 ของประเทศ รองลงมาจากสุวรรณภูมิ ภูเก็ต และเชียงใหม
ตามลําดับ
สวน ทาอากาศยานจังหวัดนครราชสีมา ขอ. ก็อยูระหวางเชิญชวนสายการบินใหเปดบริการเที่ยวบิน
พาณิชยที่สนามบินนครราชสีมา ตอเนื่องจากที่จะเปดเที่ยวบินระหวางการแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งที่ 24 ซึ่ง
สามารถอนุมัติไดพรอมกันถึง 2 สายการบิน เพราะสนามบินมีศักยภาพเพียงพอ พรอมทั้งยกเวนภาษีขึ้น -ลง
จอดเครื่องบินนานถึง 3 ป โดยเสนทางบินที่กรมการขนสงทางอากาศผลักดันคือ เสนทางระหวาง
นครราชสีมา-เชียงใหม เชียงใหม-นครราชสีมา และนครราชสีมา-หาดใหญ หาดใหญ-นครราชสีมา
นอกจากนี้ ขอ. ยังมีนโยบายใหการสนับเอกชนในการทําการเปดเสนทางบินเชื่อมโยงไปยังภูมิภาค
ตางๆ เพื่อลดปญหาการรวมศูนยกันอยูแตที่กรุงเทพฯ เชน การบินเชื่อมภาคเหนือ–อีสาน ของสายการบิน
นกแอร ทั้งนี้ ขอ. จะมีเงื่อนไขพิเศษในการไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมใหเปนเวลา 3 ป และจะหาวิธีการ
ตางๆ ที่จะชวยเหลือในการลดคาใชจายของสายการบินดวย แตปญหาที่พบ คือ ความไมคุมคาในการลงทุน
ของสายการบิน ดังนั้น การบินเชื่อมโยงภูมิภาค จึงมีเพียงการบินเชื่อมโยงภาคเหนือ – ภาคอีสานเพียง
2 ภาคเทานั้นในขณะนี้
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ดานการซอมบํารุงอากาศยาน
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการซอมบํารุงอากาศยาน ในเดือนกรกฎาคมนี้ มีเรื่องเกี่ยวกับแผนการ
ขยายศูนยซอมอากาศยานของ บกท.
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) มีแผนที่จะขยายการกอสรางศูนยซอมอากาศยานใน
อนาคตที่ทาอากาศยานดอนเมือง เนื่องจากความตองการของเครื่องบินในสายการบินตาง ๆ มีสัดสวนเพิ่ม
เฉลี่ยรอยละ 4-5 ตอป โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งมีเติบโตประมาณรอยละ 10 ตอป ดังนั้น เห็นวาการสราง
ศูนยซอมอากาศยานจะชวยใหเกิดการจางงานและนํารายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก ปจจุบัน ศูนยซอม
อากาศยานของบกท. ที่ดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิเนนการซอมเครื่องยนตและลําตัว ไมใชเปนการ
ซอมใหญทั้งลํา
พื้นที่ในทาอากาศยานดอนเมืองเหมาะสมที่จะเปนศูนยซอมอากาศยานใหญในเอเชีย เพราะมีพื้นที่
ขนาดใหญ และมีความพรอมในหลายดาน ถารัฐบาลสนับสนุนดานสิทธิประโยชนจูงใจใหนักลงทุนเขามาใน
ประเทศ จะทําใหไทยแขงขันกับฮองกงและสิงคโปรได อยางไรก็ตาม ตองรอนโยบายที่ชัดเจนของ ทอท. ใน
เรื่องการใชประโยชนพื้นที่ของทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหาย หาก บกท. ลงทุน
ไปกอนลวงหนา
ในประเด็นนี้ มีความเกี่ยวของกับ สบพ. โดยตรง เนื่องจากในการขยายศูนยซอมอากาศยานของ
บกท. นั้น จําเปนตองมีเตรียมบุคลากรดานการซอมบํารุงอากาศยานใหพรอม ดังนั้น สบพ. ควรศึกษาและ
ติดตามโครงการนี้ ของ บกท. พรอมกับวางแผนการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวที่จะเกิดขึ้น

ดานการจัดการจราจรทางอากาศ
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) ไดพัฒนาและดําเนินการระบบบริหารสภาพคลอง
จราจรทางอากาศผานอาวเบงกอล (Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management System
: BOBCAT) เพื่อใหบริการแกทุกสายการบินที่ทําการบินจากภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใตไป
ยังทวีปยุโรป โดยผานประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งมีขอจํากัดในการรองรับปริมาณเที่ยวบิน โดยเฉพาะชวงเวลา
03.00-06.59 น.ที่มีความแออัดมาก ระบบดังกลาวจะทําใหสายการบินประหยัดเวลาในการบินลงจากเดิม 30
นาที-1 ชม.และประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงดวย
ระบบบริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศผานอาวเบงกอล (BOBCAT) เปนระบบบริหารสภาพคลอง
จราจรทางอากาศระบบแรกในภูมิภาค และในโลกที่ใหบริการเครื่องบินเดินทางระยะยาว โดยตั้งเปาหมายที่
อยูหางจากสนามบินที่วิ่งขึ้น เปนระยะเวลาระหวาง 1 ถึง 6 ชั่วโมง ซึ่งการทํางานไดรับความรวมมือจาก
ประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของจํานวนมาก รวมถึงจําเปนตองประสานงานกับสายการบินมากกวา 30 สายการบิน
หลักการทํางานของ BOBCAT ระบบจะบริหารสภาพคลองการจราจรทางอากาศผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ทุกสายการบินที่ตองการทําการบินในเสนทางที่ผานประเทศอัฟกานิสถานไปยังยุโรปจะตอง
login เขามาในระบบ เพื่อใหระบบจัดชวงเวลา ความสูง และเสนทางบินใหแกเครื่องบินวาจะตองทําการบิน
(เวลาวิ่งขึ้น) เวลาใด เพื่อที่เมื่อบินมาถึงประเทศอัฟกานิสถานแลว สามารถทําการบินไดอยางคลองตัวและ
ปลอดภัยสูงสุด และที่สําคัญชวยใหสายการบินสามารถประหยัดสัดสวนการใหบริการระบบแกสายการบิน
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การผลิตบุคลากรดานการบิน
ความกาวหนาในดานการผลิตบุคลากรดานการบินนั้น สบพ. เอง มีแผนขยายฐานการผลิตบุคลากร
ดานการบิน ซึ่งจะแยกโครงสรางการบริหารเปนหนวยธุรกิจ เพื่อใหสามารถผลิตบุคลากรไดตรงกับความ
ตองการของแตละหนวยงานมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการผลิตบุคลากรการบิน โดยจะรวมทุนกับ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ไดแก บกท. ทอท. และ บวท.
อยางไรก็ตาม ลาสุดมีแนวโนมที่บริษัทเอกชนจะเปดโรงเรียนซอมเครื่องบินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแหง โดย
นายเฉลิมชัย โชติสรยุทธ กรรมการผูจัดการบริษท
ั เอ็ม อาร เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด มารเก็ตติ้ง จํากัด ไดขอ
อนุญาตกรมการขนสงทางอากาศ เพื่อใชพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร ของทาอากาศยานนครราชสีมา
สําหรับเตรียมเปดโรงเรียนซอมเครื่องบินที่จังหวัดนครราชสีมา
สบพ. ควรติดตามความคืบหนาของการจัดตั้งโรงเรียนซอมเครื่องบินเอกชนแหงนี้ เพราะมีความ
เปนไปไดที่จะเปนคูแขงของ สบพ. ในอนาคต

สําหรับในชวงเดือนกรกฎาคมนี้ นับวายังเปนชวงโลวซีซั่นของธุรกิจการขนสงทางอากาศของไทย
ประกอบกับสภาวการณความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งเรื่องความผันผวนของคาเงินบาท และ
กิจกรรมทางการเมืองของฝายตางๆ ลวนเปนปจจัยลบที่สงผลตออุตสาหกรรมการบินของไทย การแขงขัน
อยางรุนแรงของธุรกิจสายการบินเกิดขึ้นใหเห็น นอกจากนี้ ความไมพรอมของประเทศไทยในการเปน
ศูนยกลางการขนสงทางอากาศของภูมิภาค เริ่มปรากฎขึ้นในสายตาของตางชาติ ในขณะที่ศักยภาพของ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคก็ชัดเจนมากขึ้นเชนกัน ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรเรงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและสราง
ความมั่นใจใหกับนักลงทุนตางๆ
ในสวนของ สบพ. นั้น ควรศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องบุคลากรการบิน เชน การขยายงานการซอมบํารุงอากาศยานของ
บกท. การจัดการทาอากาศยานภูมิภาคของ ขอ. รวมถึงเรื่องวิทยาการสมัยใหมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เชน
ระบบ BOBCAT ของ บวท. เปนตน

แผนกวิจย
ั และพัฒนา
สํานักวิจย
ั และพัฒนาธุรกิจการบิน
สถาบันการบินพลเรือน
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