สรุ ป ข อ มู ล ข า วสารอุ ต สาหกรรมการบิ น ของไทย
ประจํา เดื อนสิ ง ห า ค ม พ .ศ . 2 5 5 0

อุตสาหกรรมการบินของไทยในชวงเดือนสิงหาคม ซึ่งเปนชวงที่ใกลจะเขาฤดูทองเที่ยวในประเทศ
ไทยนั้น พบวา มีสายการบินตางชาติหลายสายเปดเสนทางบินมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น เชน
สายการบิน
วลาดิวอสต็อกแอร (รัสเซีย)
แอรบากัน (พมา)
เจ็ทแอรเวย (อินเดีย)
สแกนดิเนเวียน แอรไลน
ฮองกงเอ็กซเพรส
ฟนแอร
โคเรียน แอรไลน

เสนทางการบิน
รัสเซีย-เกาหลี-กรุงเทพฯ
ยางกุง-กรุงเทพฯ-ยางกุง
นิวเดลี-กรุงเทพฯ-นิวเดลี
กรุงเทพฯ-บอมเบย
สตอกโฮลม-กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ-ฮองกง
เชียงใหม-ฮองกง-กรุงเทพฯ
เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ
อินชอน-เชียงใหม

ความถี/่ สัปดาห (เทีย
่ วบิน)
3
7
14
7
3
7
4
14
4

ในชวงฤดูทองเที่ยวประเทศไทยที่จะถึงนี้จนถึงกลางปหนา จะมีเที่ยวบินที่บินมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ถึง 104 เที่ยวบินตอสัปดาห จากผูประกอบการสายการบินกวา 20 ราย ซึ่งมากกวาปกติที่มีจํานวนเที่ยวบิน
รวม 2,000 เที่ยวบินตอสัปดาห จากผูประกอบการ 98 สายการบิน
แมวาภาพรวมสถานการณธุรกิจการบินของไทยโดยภาพรวมจะเติบโตตามสถานการณการ
ทองเที่ยว แตสถานการณการทองเที่ยวในภาคใต โดยเฉพาะที่หาดใหญในขณะนี้ กลับอยูในสภาวะตกต่ํา
โดยลาสุด สายการบินสิงคโปรแอรไลนส ซึ่งเปนสายการบินตางประเทศรายเดียวที่มีเที่ยวบินมายังสนามบิน
นานาชาติหาดใหญ โดยใหบริการเสนทางหาดใหญ-สิงคโปร จะหยุดใหบริการ ตั้งแตวันที่ 27 ต.ค.เปนตนไป
เนื่องจากไมสามารถแบกรับภาระตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องได ซึ่งการยกเลิกเที่ยวบินของสิงคโปรแอรไลนในครั้งนี้ สงผลกระทบตอภาพลักษณการทองเที่ยวภาพรวมของพื้นที่ภาคใตตอนลาง โดยเฉพาะ
หาดใหญโดยตรง เพราะสิงคโปร ถือเปนตลาดใหญอันดับสองรองจากมาเลเซียที่เดินทางเขามาทองเที่ยว
รวมทั้งสงผลกระทบตอภาพลักษณของทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ ซึ่งอาจถูกลดระดับเปนเพียง
ทาอากาศยานหาดใหญ
อยางไรก็ตาม ภาพลักษณของอุตสาหกรรมการบินของไทยโดยทั่วไปในสายตาของนักธุรกิจชาว
ตางชาติ มร.ไคลฟ ริชาดสัน รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ฝายการจัดงานอากาศยานภูมิภาคเอเชีย
บริษัท รี้ด เอ็กซฮิบิชั่น ผูจัดงานเอเซียนแอโรสเปซ (Asian Aerospace 2007 International Expo and
Congress) ซึ่งจะมีขึ้นระหวางวันที่ 3-6 กันยายน 2550 ณ ศูนยนิทรรศการแหงใหมของฮองกงนั้น มองวา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการบินที่ดี ซึ่งจะเห็นไดจากการที่มีสายการบินตนทุนต่ํา
เกิดขึ้นถึง 4 สายการบิน และการที่ประเทศไทยมีทาอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะชวยใหประเทศไทยสามารถเปน
ศูนยกลางทางการบินในภูมิภาคได ในขณะที่เครื่องบินสวนตัวเองก็เริ่มมีแนวโนมที่จะเติบโตขึ้น แตก็ยังใหม
สําหรับประเทศไทยและสวนใหญใชในระบบหนวยงานราชการ
ประเทศไทยนั้นเปนประเทศที่มีพื้นฐานที่ดีดานการทองเที่ยว การดึงดูดนักลงทุน ประกอบกับการมี
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนที่ทุกฝายที่เกี่ยวของตองใหความสําคัญมากกวานี้อยางประเทศ
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จีน รัฐบาลจีนจะใหความสําคัญอยางมากจนกลายเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไปแลวและกลายเปน
ฮับเอเชียไปแลวดวย
จะเห็นวา อุตสาหกรรมการบินของไทยนั้น แปรผันตามอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินจะเปนไปในลักษณะการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับจีน จะเห็น
วา รัฐบาลจีนใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินอยางมาก และสนับสนุนในทุก ๆ ปจจัยที่
เกี่ยวเนื่อง จากการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการบินของจีนและการปรับตัวเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและ
ประเทศนี้เอง ทําใหจีนเปนหนึ่งในตลาดการบินที่ขยายตัวเร็วและใหญที่สุดในโลก
มีการประมาณการวา ในปนี้ จํานวนผูโดยสารภายในประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นกวารอยละ 16 เปน
185 ลานคน และจีนจะมีความตองการเครื่องบินโดยสารจํานวนมากเพื่อใชในอุตสาหกรรมการบินพาณิชย
และคาดวาจะเปนประเทศที่ซื้อเครื่องบินใหมมากเปนลําดับที่ 2 ของโลกภายใน 20 ปขางหนา รองจากสหรัฐอเมริกา โดยจะมีจํานวนสนามบินในประเทศ เพิ่มจากปจจุบัน 140 สนามบินเปน 186 สนามบิน ในป 2010
และเปน 220 สนามบิน ในป 2020
นอกจากจีนแลว ประเทศอินเดียก็จะเปนอีกตลาดหนึ่งที่มีแนวโนมการขยายตัวอยางรวดเร็ว
ในปจจุบันนี้ อินเดียมีสายการบินทั้งหมด 14 สายการบิน จากเมื่อไมกี่ปกอน ที่มีเพียงแค 4 สายการบิน โดย
มีจํานวนผูโดยสารสายการบินในประเทศในปที่ผานมา มากถึง 25.2 ลานคน ซึ่งคาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 40
ในปนี้ นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณวา อินเดียจะมีความตองการเครื่องบินใหมกวา 2,000 ลํา ในป 2515 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากความตองการเพียง 210 ลํา เมื่อป 2005
ทั้งจีนและอินเดียนั้น ตางเปนประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินอยางรวดเร็ว ยังไมรวมถึง
ประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตที่มีการพัฒนาดานการบินอยางตอเนื่อง เชนเวียดนาม มาเลเซีย และ
สิงคโปร ดังนั้น ประเทศไทย จึงควรตองใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในทุกองคประกอบ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและสามารถแขงขันกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค

ดานธุรกิจสายการบิน
สายการบินภายในประเทศ
สายการบินภายในประเทศ ทั้ง สายการบินไทยและสายการบินบางกอกแอรเวยส ตางเตรียมปรับ
กลยุทธดานการปฏิบัติการบินและกลยุทธทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการของสายการบินและในการ
แขงขัน โดยเฉพาะการแขงขันกับสายการบินตนทุนต่ํา ที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วในประเทศไทย
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดวางกลยุทธการใชฝูงบิน A380 ซึ่งไดทําสัญญาสั่งซื้อไว
6 ลํา และจะเริ่มทยอยสงมอบในป 2553 โดย บกท. จะใชฝูงบิน A380 นี้ เพื่อรายไดในเสนทางหลักๆ โดย
กลยุทธที่วางไวสาํ หรับการใชฝูงบิน A380 มีรายละเอียด ดังนี้
1. การวางยุทธศาสตรสรางผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุด จากการเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางแอรบัส A380 กับโบอิ้ง B747-400 โดยอนาคตหลังป 2553 การใชเครื่องบินแอรบัส A380 ซึ่งมี
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ขนาดบรรทุก 520 ที่นั่ง/ลํา แทนเครื่องบินโบอิ้ง B747-400 ที่มีขนาดบรรทุก 390 ที่นั่ง/ลํา จะทําใหจํานวน
ที่นั่งเพิ่มขึ้นประมาณเที่ยวละ 130 ที่นั่ง/ลํา และสามารถเพิ่มยอดขายไดกวาปละรอยละ 10
2. การวางแผนนํา A380 มาใชบินเสนทางที่ทํากําไร ใน 2 จุดหมาย คือ
2.1

เที่ยวบินกลางคืน โดยจะบินขามทวีประหวางกรุงเทพฯ-ยุโรป 3 เมืองใหญ ไดแก
ลอนดอน (อังกฤษ) แฟรงกเฟรต (เยอรมนี) และปารีส (ฝรั่งเศส)

2.2

เที่ยวบินกลางวัน ในภูมิภาคเอเชีย 2 เมือง ไดแก เซี่ยงไฮ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)
และโตเกียว (ญี่ปุน)

3. การวางแผนติดตั้งเกาอี้ในหองโดยสารเครื่องบิน 520 ที่นั่ง โดยแบงเปน 4 ระดับ คือ ชั้นหนึ่ง
(first class) ชั้นธุรกิจ (business class) ชั้นประหยัดพิเศษ (premium economy class) และชั้นประหยัด
(economy class) ซึ่งรายไดจากการขายตั๋วที่นั่งชั้นพรีเมี่ยม ถือเปนทางเลือกใหมของผูโดยสารการบินไทย
และเปนราคาใหมสูงกวาชั้นประหยัด สนับสนุนรายไดเพิ่มอัตโนมัติ
อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับสิงคโปร แอรไลนส ซึ่งเปนสายการบินคูแขง ที่จะไดนําเครื่องบิน
A380 มาใหบริการผูโดยสารกอนสายการบินไทย ตั้งแตตุลาคม 2550 ในขณะที่การบินไทยจะตองรอใน ป
2553 นั้น บกท. มองวา ไมมีความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางกัน เนื่องจากทั้ง 2 สายการบินมีจุดขายตางกัน
และยุทธศาสตรการสรางเครือขายจุดบินเขายุโรปก็แตกตางกัน
สําหรับ สายการบินบางกอกแอรเวยส นัน
้ ก็มีการปรับแผนธุรกิจหลังจากที่ผลกําไรในป 2550 มี
แนวโนม ไมเกิน 200 ลานบาท ซึ่งไมเปนไปตามเปาที่ตั้งไว และคิดเปนเพียงรอยละ 2 จากเดิมที่ตั้งเปาหมายที่
รอยละ 10 (ประมาณ 1,400 ลานบาท) สวนยอดรายไดหมุนเวียนตลอดป เฉลี่ยประมาณ 14,000 ลานบาท ซึ่ง
มาจาก 3 สวนคือ
1. การขายตั๋วโดยสารและขนสงสินคาทั้งในและตางประเทศ (passenger & cargo service)
2. การทําเที่ยวบินเชาเหมาลํา (charter flight)
3. การลงทุนบริการในสุวรรณภูมิใน 3 ธุรกิจ คือ
3.1

บริการคลังสินคาและการขนสงทางอากาศ

3.2

บริการขนสัมภาระภาคพื้น

3.3

บริการครัวการบินผลิตอาหารขายสายการบินนานาชาติ

สวนกลยุทธคูขนานที่จะดําเนินการพรอมกัน ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก
1. แผนจัดหาฝูงบินใหม 22 ลํา ซึ่งประกอบดวย
1.1

แอรบัส A350-800 จํานวน 8 ลํา เขามาใหบริการลําแรกป 2552

1.2

แอรบัส A330-200 จํานวน 6 ลํา ซึ่งเปนเครื่องบินที่บางกอกแอรเวยสจะเชามาใหบริการ

ไปกอน ในระหวางรอเครื่องรุน A350-800
ทั้งนี้ เนื่องจากสายการบินบางกอกแอรเวยส จะใชสนามบินสมุยเปนฮับการบินของสาย
การบิน นอกจากที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะเพิ่มจุดเที่ยวบินตรงจากตางประเทศ คือ ฮองกง สิงคโปร
และ
เซี่ยงไฮ เขาสูสมุย ภายในป 2553 ซึ่งตองมีการเพิ่มเครื่องบินที่มีพิสัยการบินยาวขึ้น คือ เครื่องบิน
แอรบัส 330 จํานวน 6 เครื่อง เขามาบริการระหวางป 2552-2554 กอนจะมีการสงมอบเครื่องบิน แอรบัส 350
ซึ่งได ลงนามในเอ็มโอยูกับแอรบัสไวเปนที่เรียบรอยแลว
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1.3

แอรบัส A319 จํานวน 8 ลํา ในชวงเดียวกันนี้ ก็จะทยอยนําเขาฝูงบินแอรบัส A319 นี้

สําหรับขนสงสินคาและผูโดยสารในสนามบินเกาะสมุย ทดแทน โบอิ้ง B717
2. การเพิ่มจุดบินใหม ซึ่งเปนเปาหมายหลักที่จะตองทําใหประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว คือ
2.1 การเพิ่มจุดบินในระยะเรงดวน
เสนทางบินครอบคลุมกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
5 ประเทศ ไดแก ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ พมา โดยสายการบินบางกอกแอรเวยส จะเลือกบินไปยัง
เมืองสําคัญใน 3 ภาค คือ เหนือ กลาง และใต ของแตละประเทศ ใหสามารถเปนสายการบินแรกของโลกที่
เชื่อมจุดบินยอยเขาถึงทุกเมือง (feeder) พรอมกับการผลักดันใหเกิดแมโขงวีซา เพื่อชิงความเปนผูนําการบิน
และทองเที่ยว กอนเวียดนามจะแยงไป โดยจะตองดําเนินการอยางเรงดวน คือ ภายในป 2551 จะเพิ่มจุดบิน
เมืองตางๆ ใหครบ ไดแก
- พมา เพิ่มจุดบิน จากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองมะริด ปจจุบันทําการบินมัณฑะเลยและรางกุง
- เวียดนาม
เพิ่มจุดบินไปยังดานัง ปจจุบันทําการบินฮานอยและโฮจิมินห
- กัมพูชา
เพิ่มจุดบินไปยังสีหนุวิว ปจจุบันทําการบินพนมเปญ และนครวัด (เสียมราฐ)
- จีนตอนใต เพิ่มจุดบินไปยังกวางตุง หรือ กวางเจา
สําหรับแนวความคิดการสรางเครือขายการบินในภูมิภาคอินโดจีนใหเขมแข็ง จะเปนสาย
การบินผูรับชวงตอสงผูโดยสาร หรือฟดเดอร (Feeder) จากสายการบินตางประเทศที่บินระยะไกล (Long
haul) โดยเฉพาะตลาดยุโรป ซึ่งเปนจุดบินที่สายการบินขนาดใหญไมสามารถทําการบินได ซึ่งวิธีการดังกลาว
จะทําใหสายการบินขนาดใหญ ตองขายตั๋วเครื่องบินใหบางกอกแอรเวยส เพื่อสงนักทองเที่ยวตอไปยังเมือง
สําคัญในภูมิภาค ทั้งนี้ แนวความคิดนี้ จะสําเร็จได ตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงการ
ตางประเทศ และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในเรื่องนโยบายหนึ่งวีซาในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง หรือ
Mekong Single Visa เพื่ออํานวยความสะดวกแกบรรดานักทองเที่ยวและผูโดยสาร โดยใชไทยเปนประตูการ
เดินทาง
2.2 การขยายเสนทางบินในระยะกลาง คือ ตั้งแตป 2552 เปนตนไป
แอรเวยส จะเปดเสนทางบินใหม ไดแก

สายการบินบางกอก-

- กรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส) 1 เที่ยว/วัน
- สมุย - เซี่ยงไฮ

อยางไรก็ตาม การแขงขันของธุรกิจการบินในประเทศไทยขณะนี้ นับวันจะเริ่มทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการขยายตัวของสายการบินตนทุนต่าํ ในประเทศไทย จึงเปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจการบิน และทําใหสายการบินทั่วไป ทั้ง สายการบินไทย และสายการบินบางกอกแอร
เวยส ซึ่งเดิมมองวาผูบริโภคเปาหมายและตลาดของสายการบินปกติและสายการบินตนทุนต่ํานั้น แตกตางกัน
แตปจจุบันกลับหาเปนเชนนั้นไม สายการบินทั่วไปไดรับผลกระทบจากการขยายตัวและกลยุทธการตลาด กล
ยุทธทั้งดานราคา การบริการและการจัดโปรโมชั่นตางๆ ที่สายการบินตนทุนต่ํานํามาใช จนทําใหตอง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธทางธุรกิจ เพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาด ในชวงเดือนสิงหาคมที่ผานมา มี
ความกาวหนาของ สายการบินตนทุนต่ํา สรุปไดดังนี้
สายการบินไทยแอรเอเชีย

หนึ่งในสายการบินราคาประหยัด ที่ใหบริการเสนทางทั้งใน

และตางประเทศ ใหบริการดวยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-300 ขนาด 148 ที่นั่ง ปจจุบันมีเครื่องบิน 13 ลํา
ใหบริการในประเทศ 12 เสนทาง คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม เชียงราย อุบลราชธานี อุดรธานี หาดใหญ ภูเก็ต
นราธิวาส กระบี่ สุราษฎรธานี ขอนแกน และนครศรีธรรมราช และอีก 9 เสนทางในตางประเทศ คือ สิงคโปร
มาเกา เซี๋ยะเหมิน ปนัง กัวลาลัมเปอร ฮานอย พนมเปญ ลังกาวี และเซินเจิ้น
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สายการบินไทยแอรเอเชีย ยังคงมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งการเปดเสนทางบินใหม การพัฒนา
ฝูงบิน และการพัฒนากลยุทธการตลาด
1. การเปดเสนทางบินใหม ไทยแอรเอเชียมีการเปดเสนทางบินใหมๆ อยางตอเนื่อง ทั้งเสนทางใน
ประเทศและเสนทางตางประเทศ โดยลาสุดไดเปดเสนทางบิน 2 เสนทาง คือ
1.1 เสนทางบินกรุงเทพฯ - ขอนแกน วันละ 1 เที่ยวบิน หลังหยุดบินไปเมื่อ 3 ปกอน เนื่องจาก
การขาดทุนแตกลับมาบินใหม เนื่องจากศักยภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแกนและ
คนรูจักสายการบินตนทุนต่ํากันมากขึ้น โดยตั้งเปาวาจะมีอัตราที่นั่งเฉลี่ยรอยละ 80 ตอเที่ยวบิน
1.2 เสนทางกรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช
2. การพัฒนาศักยภาพของฝูงบิน

ในขณะนี้สายการบินไทยแอรเอเชียกําลังรอรับเครื่องบิน

แอรบัส รุน A320 ที่จะนําเขามาใหบริการผูโดยสาร ตั้งแตเดือนตุลาคมป 2550 เปนตนไป ซึ่งสายการบินไทย
แอรเอเชีย ไดสั่งซื้อเครื่องบินแอรบัส A320 เปนจํานวนทั้งสิ้น 40 ลํา และคาดวาจะสามารถนํามาใหบริการ
ผูโดยสารอยางเต็มรูปแบบได ภายในป 2556
3. กลยุทธการตลาด
สายการบินแอรเอเชีย ไดวางกลยุทธสงเสริมการตลาด โดยใชกลยุทธ
ดานราคา ในการจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารเครื่องบินราคาพิเศษ ซึ่งสายการบินไทยแอรเอเชีย ไดดําเนิน
กลยุทธนี้มาอยางตอเนื่อง และเปนกลยุทธที่ไดประสบความสําเร็จอยางมาก
สายการบินไทยแอรเอเชีย ไดใหบริการผูโดยสารทั้งหมดมากกวา 6 ลานคน และคาดวาในป 2550
จะมีผูโดยสารรวมประมาณ 4.2 ลานคน ขณะเดียวกันในป 2551-2552 บริษัทจะขยายตลาดการบินไปยัง
ประเทศจีน เพิ่มอีก 4-5 เมือง โดยใชสนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียว ลาสุดนั้น สายการบินไทยแอรเอเชีย ไดรับการคัดเลือกจาก "สกายเทร็ค" หนวยงานนานาชาติผูวิจัยอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การบิน ใหเปน "สายการบินราคาประหยัดยอดเยี่ยมแหงเอเชีย (Asia’s Best Low Cost Airline) ประจําป
พ.ศ. 2550"

สายการบินวันทูโก

สายการบินตนทุนต่ําอีกแหงของไทย ที่มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง

1. การเปดเสนทางบินใหม วันทูโกมีแผนที่จะขยายเสนทางการบินเพิ่มขึ้นทั้งในและตางประเทศ
ซึ่งคาดวาจะทําให สัดสวนรายไดของ วันทูโก จากเที่ยวบินในประเทศ และ ระหวางประเทศ อยูที่ 50 ตอ 50
จากปจจุบันรายไดบริษัทจะมาจากเที่ยวบินในประเทศเปนหลัก ถึงรอยละ 70 และเที่ยวบินระหวางประเทศ อยูที่
รอยละ 30
สวนการเปดเสนทางบินใหมของวันทูโกนั้น ประกอบดวย 4 เสนทาง ไดแก
1.1 เสนทางบิน กรุงเทพฯ-ระนอง ซึ่งเดิมภูเก็ตแอร เปดใหบริการอยู แตขณะนี้ยกเลิกบินไปแลว
1.2 เสนทางบินกรุงเทพฯ-ขอนแกน ซึ่งเดิมเคยเปดบินมาแลว แตปดไประยะ หนึ่งเนื่องจากเครื่องบิน
โดยสารไมเพียงพอ และ การรับรูของกลุมเปาหมายผูใชบริการหลัก อาทิ นักธุรกิจ ขาราชการ
สถาบันการศึกษายังไมทั่วถึง ภายในเดือนสิงหาคม 2550 นี้
1.3

เสนทางบินกรุงเทพฯ-ตรัง โดยเครื่องบิน MD 82 แบบ 172 ที่นั่ง เพื่อรองรับนักทองเที่ยวใน

ฤดูทองเที่ยวที่กําลังจะมาถึงแลว
1.4 การยายเที่ยวบินเสนทางหลักที่มีนักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยมใชบริการใน 3 เสนทาง ไดแก
เชียงใหม ภูเก็ต และหาดใหญ จํานวน 10 เที่ยวบิน ไปเปดใหบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิเชนกัน เพื่อใหสอดคลองกับแผนขยายเสนทางบินไปยังตางประเทศ เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับผูโดยสาร ใน 3
เสนทางบินดังกลาว โดยตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2550 เปนตนไป
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2. การพัฒนาฝูงบิน วันทูโกมีแผนการพัฒนาฝูงบิน ซึ่งจะเริ่มจากการลงทุนเชาเครื่องบินโดยสาร
เพิ่มเปน 22 ลําใน ป 2551 จากปจจุบันที่มีอยู 8 ลํา ในราคาเชาซื้อ 20 ลานบาทตอลํา เปนระยะเวลา 5 ป ซึ่ง
จะรับมอบเครื่องบิน 4 ลําในชวงปลายปนี้ อีก 10 ลํา จะทยอยรับเรื่อยๆ และเมื่อรับมอบเครื่องบินโดยสารครบ
22 ลําในป 2551
3. การพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ ในมุงเนนการพัฒนาชองทางจัดจําหนายบัตรโดยสาร ดังนี้
3.1 การจองตั๋วผานเคานเตอรเซอรวิสหรือผานทางอินเตอรเน็ต
3.2 การซื้อตั๋วดวยระบบ e-pay ถือเปนชองทางการจัดจําหนายผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส

สวน สายการบินนกแอร นั้น มีแผนการเปดเสนทางบินใหมภายในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อใหครอบคลุม
ทั้งประเทศ โดยในเดือนตุลาคม 2550 ใน 2 เสนทาง คือ
1. เสนทางบิน กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
2. เสนทางบิน กรุงเทพฯ - เชียงราย ทุกวันๆ ละ 3 เที่ยวบิน
นอกจากนี้ นกแอรยังเตรียมจัดหาเครื่องบินใหเพียงพอ โดยเตรียมนําเครื่องบินเขามาอีก 4 ลํา ซึ่ง
ลําแรกจะมาถึงในเดือนกันยายนนี้

ไมเพียงแตธุรกิจสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศเทานั้น ที่มีการเติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็ว
และตอเนื่อง แตครอบคลุมไปถึงสายการบินตนทุนในภูมิภาคเอเชียนี้ดวย ซึ่งหลายๆ ประเทศมีความพยายามที่
จะพัฒนาธุรกิจนี้ ซึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผานมา มีความกาวหนาของธุรกิจสายการบินตนทุนต่ําในภูมิภาค ดังนี้
สายการบินโคเรียนแอร มีแผนการจัดตั้งสายการบินตนทุนต่ําสายใหม ซึ่งขณะนี้ กําลังอยูระหวาง
การดําเนินการ โดยจัดตั้งใหแลวเสร็จภายใน 3 ปนี้ ซึ่งตามแผนการบินใหมนี้ จะทําการบินเที่ยวบินในประเทศ
เกาหลี และเสนทางบินระหวางประเทศในเสนทางระยะสั้นและระยะกลาง ดวยเครื่องบินโบอิ้ง 737
สายการบินแอรเอเชีย เตรียมแผนการสั่งซื้อเครื่องบิน A320 เพิ่ม 25 ลํา รองรับแผนเพิ่มเที่ยวบินใน
เอเชีย นอกจากนี้ แอรเอเชีย ยังเตรียมเปดเที่ยวบินใหม ในเสนทางจากกรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร และ
โกตา คินาบาลู ไปยัง ฮองกง ในชวงเดือนธ.ค. และ ม.ค.
ความกาวหนาลาสุดของสายการบินแอรเอเชียนั้น ไดมีการรวมลงทุนกับ เวอรจิ้น กรุป
 ใน
สายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ สายการบินตนทุนต่ําที่ใหบริการเที่ยวบินระยะไกล เพื่อพัฒนาแอรเอเชียเอ็กซ
และสรางเครือขายเที่ยวบินระยะไกลใหครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย ,ยุโรป และตะวันออกกลาง โดยเวอรจิ้น
กรุป ไดซื้อหุนในแอรเอเชีย เอ็กซ จํานวนรอยละ 20
แอรเอเชีย เอ็กซ จะใหบริการบินระยะไกลในเสนทางที่บินจากกัวลาลัมเปอร ไปยังจุดหมายที่ไกล
เกินกวา 4 ชั่วโมงบิน และใชมาเลเซียเปนศูนยกลางสําหรับสายการบินโลวคอสต และเสริมบริการใหกับ
แอรเอเชีย ซึ่งถือหุนใน แอรเอเชีย เอ็กซ รอยละ 20 เสนทางบินแรกที่จะทําการบิน คือ กัวลาลัมเปอรโกลดโคสต (ออสเตรเลีย) ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ จํานวน 4 เที่ยวบินตอสัปดาห โดยจะใชเครื่องบิน
A330-300 จํานวน 1 ลํา ที่เชามา และจะขยายเสนทางบินไปยังปลายทางอื่นๆ ไดแก ลอนดอน แมนเชสเตอร
และเบอรมิงแฮมในอังกฤษ, หางโจวในจีน รวมทั้งอินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต และตะวันออกกลาง ซึ่งไดสั่งซื้อ
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เครื่องบิน A330-300 รองรับไวแลว 15 ลํา และ สั่งจองไวอีก 10 ลํา โดย A330-300 ลําแรกจะรับมอบชวง
ปลายป 2551 สวนที่เหลือจะทยอยรับมอบภายใน 3-4 ป
แมขณะนี้แอรเอเชีย เอ็กซ จะมีเครื่องบินที่เชามาใหบริการเพียง 1 ลํา สําหรับทําการบินเสนทาง
กัวลาลัมเปอร – ลอนดอน แตก็สามารถใชเครื่องบิน A320 ของแอรเอเซีย มาสนับสนุนได รวมถึงนักบินและ
ลูกเรือเชนกัน เนื่องจากใชเครื่องบินแอรบัสเหมือนกัน
สายการบินแอรเอเชียเอ็กซนั้น กอตั้งขึ้นเมื่อ 5 ปกอน โดยมีเปาหมายการกอตั้งเพื่อใหเปน
สายการบิน ASEAN Brand และในอีก 5 ป ตั้งเปาหมายการขนสงผูโดยสาร จํานวน 80 ลานคนและฝูงบิน
60 ลํา โดยจะมุงสงเสริมใหมาเลเซียเปนฮับสายการบินโลวคอรสในอาเซียน ซึ่งลาสุด รัฐบาลมาเลเซียก็ได
อนุมัติงบประมาณสรางโลวคอสต เทอรมินัลขึ้นอีกแหงที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร เพื่อรองรับผูโดยสาร
ของสายการบินตนทุนต่ํา ซึ่งอาคารผูโดยสารแหงใหมนี้จะรองรับผูโดยสารได 30 ลานคนตอป คาดวาจะเปด
ใหบริการในป 2010 โดยจะตั้งอยูติดกับอาคารหลัก เพื่อมาแทนที่โลวคอสต เทอรมินัล เดิม ที่เพิ่งเปดทําการ
เมื่อปที่แลวรองรับผูโดยสารได 10 ลานคน และไดรองรับผูโดยสารไปแลวราว 4.6 ลานคนในปที่ผานมา
นอกจากนี้ ลาสุดนั้น สายการบินแอรเอเชีย ยังไดมีแผนการที่จะเขาไปลงทุนในธุรกิจการบินของ
ประเทศเวียดนาม โดยจะรวมกับชิปบิลดิง อินดัสทรี กรุป (วีนาชิน) บริษัทตอเรือรัฐบาลเวียดนาม จัดตั้งสายการ
บินใหม ในเครือแอรเอเชียในเวียดนาม โดยจะใชชื่อวา “วีนา แอรเอเชีย” ซึ่งอยูในรูปแบบเดียวกับที่เปด
บริการสายการบินไทยแอรเอเชียในไทย โดยจะใหบริการภายในภูมิภาค และเปนแผนงานภายใตแผนขยาย
ธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ แอรเอเชียจะถือหุนรอยละ 30 สวนที่เหลือเปนของบริษัทเวียดนาม โดยใน
เบื้องตนจะมีเครื่องบิน 9 ลํา คาดวาจะเปดใหบริการไดภายใน 2 ปหนา
สวน ไทเกอร แอรเวยส สายการบินตนทุนต่ําที่สิงคโปร แอรไลน ถือหุนอยู 49% ก็ไดเปดเสนทาง
บินใหมจากสิงคโปร ไปยังกรุงบันดาร เสรี เบกาวัน ซึ่งเปนจุดหมายปลายทางนอกสิงคโปรแหงที่21 ของ
สายการบิน
การเติบโตของธุรกิจสายการบินตนทุนต่ําของภูมิภาคนี้ จะยังคงมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง โดย คาปา
ไดคาดการณวา การขยายตัวของสายการบินตนทุนต่ําในภูมิภาคนี้ ทั้งการแขงขันในตลาดการบินระยะใกล
และระยะไกล จะชวยผลักดันใหสายการบินตนทุนต่ําครองสวนแบงตลาดในอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคนี้
ราว รอยละ 25 ภายใน 3 ป ซึ่งเพิ่มจากปจจุบันถึง 2 เทา เนื่องจากยอดการสั่งซื้อเครื่องบินของสายการบิน
ตนทุนต่ําในภูมิภาคนี้ ที่จะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 300 ลํา มีจํานวนที่นั่งโดยสาร 45,000 ที่นั่ง เปน 870 ลํา
พรอม ที่นั่งโดยสารรวมกวา 170,000 ที่นั่งภายในป 2555

สายการบินดรากอนแอร สายการบินลูกของสายการบินคาเธย แปซิฟค จะเปดเสนทางบินใหม ใน
2 เสนทาง คือ
1. เสนทางฮองกง-เสียมเรียบ จํานวน 4 เที่ยวบินตอสัปดาห ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อเจาะ
กลุมนักทองเที่ยวเปนหลัก
2. เสนทางฮองกง-ยางกุง ประมาณตนปหนา
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สายการบินแอรพก
ุ าม หรือ แอรบากาน เปนสายการบินของเอกชนแหงแรกของประเทศ และเปน
สายการบินอันดับ 3 ของพมา ถัดจากแอรมัณฑะเลย กับ ยางกุงแอรเวยส เริ่มทําการบินใหบริการเมื่อเดือน
พ.ย. 2547 ลาสุดนั้น กําลังจะเปดเสนทางยางกุง-สิงคโปร เปนปลายทางแหงที่ 2 และจะเริ่มทําการบินใน
เดือน ก.ย. นี้ หลังจาก เปดบินตรงมายังกรุงเทพฯ เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผานมา โดยใชเครื่องแอรบัส A310-200
ขนาด 228 ที่นั่ง และ มีแผนที่จะเปดบินไปเมืองคุนหมิงของจีน รวมทั้งเมืองเสียมราฐของกัมพูชา เมืองอินชอน
(Incheon) ของเกาหลี เมืองเจนไน ในอินเดียและเมืองดักกา บังกลาเทศอีกดวย นอกจากนี้ ในปจจุบัน
แอรบากานเปดบินจากกรุงยางกุงไปยัง 17 ปลายทางในพมา โดยใชเครื่อง Fokker F-100 จํานวน 2 ลํา
เครื่อง ATR-72 ทําในฝรั่งเศสอีก 2 ลํา เครื่อง ATR-42 อีก 3 ลํา กับแอรบัส A310 ที่ซื้อตอจากสายการบิน
ของจีน จํานวน 2 ลําเมื่อปที่แลว รวมเปนทั้งหมดจํานวน 9 ลํา
ตามตัวเลขสถิติที่เปนทางการจนถึงปจจุบันมีสายการบินตางประเทศบินเขาพมาเพิ่มขึ้นเปน
16 สาย รวมทั้งการบินไทย อินเดียแอรไลนส กาตารแอรเวยส ซิลคแอร แอรไชนา ไชนาเซาทเทอรนแอรไลนส มาเลเชียนแอรไลนส บางกอกแอรเวยส เจ็ทสตารเอเชีย และ ไทยแอรเอเชีย ดวย สวนสายการบิน
ที่คาดวาจะบินเขาพมาในเร็วๆ นี้ไดแก เวียดนามแอรไลนส เอมิเรตสของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ พิมานแอร
ของบังกลาเทศ

ดานทาอากาศยาน
นโยบายในเรื่องการใชทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ยังคงไมมีขอสรุป
ที่ชัดเจน ซึ่งกําลังอยูในระหวางการศึกษาขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม ลาสุดนั้น
สายการบินไทย ไดแสดงความไมเห็นดวยกับแนวความคิด ที่ ทอท. ใชทาอากาศยานดอนเมืองรองรับบริการ
เที่ยวบินระหวางประเทศ เนื่องจาก จะทําใหสายการบินที่ใหบริการเที่ยวบินระหวางประเทศมีปญหาดาน
การตลาดและการบริหารจัดการโดยเฉพาะการหมุนเวียนการใชเครื่องบิน นอกจากนั้นจะทําใหคาใชจายใน
การดําเนินงานเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ ผูโดยสารยังไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง และสงผลกระทบและ
เกิดปญหาในเรื่องการตอเที่ยวบินเนื่องจากปจจุบันการเดินทางระหวางสองทาอากาศยานยังไมสะดวก โดย
หาก ทอท.ตองการเปดใชทาอากาศยานดอนเมืองรองรับเที่ยวบินระหวางประเทศจําเปนตองรอใหระบบการ
ขนสงระหวางสองทาอากาศยานเชื่อมโยงสมบูรณกอน
สวนปญหาลาสุดของทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ทอท. ไดปดพื้นที่บริเวณหัวทางวิ่ง ฝง
ตะวันออก 19L-01R ดานทิศเหนือของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ความยาวประมาณ 500 ม. และพื้นที่บริเวณ
ทางขับ

B1-B2 ตั้งแตวันที่15 สิงหาคม เปนเวลา 50 วัน เพื่อซอมแซมพื้นผิวที่ชํารุด แตก็ยังคงสามารถให

เครื่องบินสามารถใชทางวิ่งฝงตะวันออกบินขึ้นไดตามปกติ อยางไรก็ตาม หากเปนเครื่องบินขนาดใหญ อาทิ
เครื่องบินโบอิ้ง 747-400 ที่ตองบินระยะไกลและตองบรรทุกน้ําหนักมากนั้น เพื่อความปลอดภัย ทอท.ไดจัดให
ขึ้น-ลงที่ทางวิ่งฝงตะวันตกแทน ซึ่งวาการใหบริการแกสายการบินและผูโดยสารยังเปนไปตามปกติ
สําหรับ ทาอากาศยานภูมภ
ิ าค ของ ทอท. นั้น ทอท. มีแผนพัฒนาทาอากาศยานภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
รายไดของ ทอท. ซึ่งใหทาอากาศยานภูมิภาคจัดโซนนิ่งรานคาภายในทาอากาศยานใหม โดยแบงพื้นที่ดาน
การบินและพื้นที่เพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย แผนพัฒนาทาอากาศยานภูมิภาคนี้ เปนการปรับเปลี่ยนทาอากาศ
ยานใหบริการในรูปแบบของธุรกิจ โดยการกําหนดสัดสวนของการเพิ่มพื้นที่รองรับจํานวนผูโดยสารและ
รานคาเปน 100 ตอ 30 เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการ และเปนการเพิ่มรายไดใหกับทาอากาศยาน แมการ
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เพิ่มขึ้นของพื้นรานคาจะทําใหทอท. มีตนทุนการลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 30 แตตนทุนดังกลาวก็สามารถคืนทุนได
ในระยะเวลาเพียง 6 เดือนของการเปดบริการ
นอกจากแผนพัฒนาธุรกิจโดยการจัดโซนนิ่งรานคาของสนามบินภูมิภาคแลว ทอท. ยังมีนโยบาย
ที่จะลดคาธรรมเนียมขึ้นลงของอากาศยาน เพื่อดึงดูดใหสายการบินเขามาทําการบินเพิ่ม
ความเปนไปไดในการสราง ทาอากาศยานสมุยแหงที่ 2 นั้น รายงานผลการศึกษาเบื้องตนถึง
ผลกระทบการกอสรางโครงการสนามบินสมุยแหงที่ 2 ซึ่ง ขอ.ไดวาจางใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดําเนินการศึกษานั้น พบวา หากจะมีการกอสรางสนามบินสมุยแหงที่ 2 ขึ้นจริงก็สามารถดําเนินการได เพราะ
จะไดรับผลตอบแทนแบบคุมทุน โดยใช 3 หลักใหญในการพิจารณาคือ หลักเศรษฐกิจ หลักวิศวกรรม และ
หลักสิ่งแวดลอม ซึ่ง มก. เห็นวามีความคุมคาตอการลงทุน กลาวคือ ตามหลักเศรษฐกิจ คือ หากการ
กอสรางแลวสามารถคุมคาของการลงทุน หลักวิศวกรรม คือ สามารถดําเนินการกอสรางได และหลัก
สิ่งแวดลอม คือ มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย แต กระทรวงคมนาคมก็ไดมอบหมายให ขอ. ทําการศึกษา
เพิ่มเติม โดยเฉพาะในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะตองจัดทําใหมีรายละเอียดที่ชัดเจนใหมากขึ้น และ
ตองทําผลประชาพิจารณกับประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณดังกลาวดวยวามีผลกระทบหรือไม ซึ่งเปนนโยบาย
ของรัฐบาลที่ปองกันผลกระทบการกอสรางโครงการที่จะกระทบประชาชน ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ
คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน ต.ค.นี้ และจะนําเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาอีกครั้ง

ในขณะที่ทาอากาศยานของไทยยังคงมีปญหาอยางตอเนื่อง และยังไมสามารถหาขอยุติกับปญหา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมืองไดนั้น ทาอากาศยานนานาชาติเติ่นเซินเญิต ในนคร
โฮจิมินห ประเทศเวียดนามที่ไดรับการปรับปรุงและขยายใหม ก็แลวเสร็จและเตรียมเปดใหบริการในเดือน
กันยายนนี้ หลังจากที่ไดทําการกอสรางมาเปนเวลา 3 ป
ทาอากาศยานนครโฮจิมินหแหงนี้ จะสามารถรองรับผูโดยสารไดปละ 8-10 ลานคน และการ
กอสรางเพิ่มเติมเฟสที่ 2 ที่คาดวาจะแลวเสร็จในป 2553 จะทําใหมีพื้นที่กวางขวางยิ่งขึ้น สามารถรองรับ
ผูโดยสารไดเพิ่มเปนปละ 15 ลานคน ซึ่งจะชวยลดความแออัดการจราจรทางอากาศและรองรับการเปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจของประเทศ
สําหรับในขั้นทดลอง สายการบินตางประเทศจํานวน 5 แหงไดเริ่มไปใชบริการลานจอดและ
อาคารผูโดยสารแหงใหมนี้กอน ซึ่งไดแก แมนดารินแอรไลนส ไทเกอรแอรเวยส เสินเจิ้นแอรไลนส รอยัลบรูไนแอรไลนส และ ยูนิแอร การทดลองจะใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห หากไดผลเปนที่นาพอใจ สายการบิน
ตางชาติกับสายการบินเวียดนามแอรไลน รวมเกือบ 40 แหง จึงจะไปใชบริการอยางถาวร ซึ่งคาดวาจะเริ่มได
หลังวันที่ 2 ก.ย. วันชาติของเวียดนาม เมื่อถึงเวลานั้น อาคารเกาของทาอากาศยานเติ่นเซินเญิต จะใช
สําหรับสายการบินในประเทศ
ในขณะเดียวกัน เวียดนามกําลังอยูระหวางเตรียมการกอสรางทาอากาศยานขนาดใหญที่

อ.

ลองแท็ง (Long Thanh) จ.ดงนาย (Dong Nai) หางจากนครโฮจิมินหไปทางตะวันออกราว 40 กิโลเมตร โดย
มีกําหนดเปดใชในอีก 8 ปขางหนา ซึ่งทาอากาศยานแหงใหม จะไดรับการพัฒนาใหเปนศูนยการบินระดับ
ภูมิภาคอีกแหงหนึ่งเชนเดียวกับ ทาอากาศยานชางงีในสิงคโปร และทาอากาศยานสุวรรณภูมิของไทย
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ดานอื่นๆ
เครื่องบินฝกบินของ บริษท
ั บางกอกเอวิเอชัน
่ เซ็นเตอร จํากัด ไดหายสาบสูญจากจอเรดาร
บริเวณ อุทยานแหงชาติเขาใหญเขตรอยตอ ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก กับ ต.กลางดง อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา ในเบื้องตนเจาหนาที่พบวาจุดเกิดเหตุเปนเทือกเขาสูงสลับกับปาไมเขียวชอุม มีอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญขวางกั้นและมีฝนตกลงมาอยางหนักไมขาดสาย ทําใหสภาพอากาศปด เจาหนาที่ไมสามารถเขาไป
คนหาหรือชวยเหลือไดสะดวก ตองใชวิธีเดินเทาปูพรมเขาไปในปาลึก แตก็ยังไมพบผูรอดชีวิตหรือซาก
เครื่องบินตลอดจนเบาะแสตาง ๆ ตองรอจนกวาอากาศเปดจึงระดมคนหาอยางละเอียดอีกครั้ง สาเหตุใน
เบื้องตน คาดวามาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรงและมีฝนตกตลอดเวลา

สําหรับในชวงเดือนสิงหาคมนี้ ประเด็นที่ สบพ. ควรพิจารณานํามาศึกษา คือ เหตุการณ
เครื่องบินฝกของ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น เซ็นเตอร จํากัด ที่ไดสูญหายไประหวางการฝกบินของศิษยการบิน
นั้น ทั้งนี้ เนื่องจากเปนกรณีศึกษาในการฝกนักบิน ซึ่ง สบพ. ควรศึกษาเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณเชนนี้
พรอมทั้ง เพื่อใหสามารถแกไขเหตุการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะหนาได

***********************

แผนวิจย
ั และพัฒนา
สํานักวิจย
ั และพัฒนาธุรกิจการบิน
สถาบันการบินพลเรือน
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