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ในชวงเดือนกันยายนนี้ ขาวอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินวันทูโก เที่ยวบิน OG 269
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ไถลออกนอกทางวิ่งของทาอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนเหตุใหผูโดยสารเสียชีวิต
จํานวน 89 คน และบาดเจ็บ จํานวน 41 คน เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผานมานั้น นับเปนขาวที่อุตสาหกรรมการบิน
ในทุกภาคสวนของไทยใหความสนใจเปนอยางมาก เนือ
่ งจากเปนการเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินครั้งใหญที่เกิดกับ
อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย และเปนครั้งที่ 2 สําหรับทาอากาศยานภูเก็ต ทีม
่ ีอบ
ุ ต
ั ิเหตุรุนแรงเกิดขึ้น
หลังจากครั้งแรกซึ่งเปนเครื่องบินของบริษัท เดินอากาศไทย จํากัด เกิดขึน
้ กอนที่จะควบรวมกับบริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน)
เหตุการณดังกลาว ยังนํามาซึง่ ความสงสัยในเรื่องความปลอดภัยของสายการบินตนทุนต่ํา ทั้งนี้
เนื่องจากในชวงที่ผานมา สายการบินตนทุนต่ําเกิดขึ้นเปนจํานวนมากและเติบโตอยางรวดเร็วในภูมภ
ิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต นับแตสายการบินแอรเอเชีย ของมาเลเซีย ที่ไดเปดตัวเมื่อเกือบ 6 ปกอน และสายการบิน
วันทูโกที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุ เปนหนึ่งในสายการบินโลวคอสต 25 แหง ที่เปดใหบริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมไปถึงความเชื่อมั่นของผูโดยสารตอการโดยสารเครื่องบินของสายการบินตนทุนต่ํา ก็กลับมาเปนประเด็น
อีกครั้งหนึ่ง
อยางไรก็ตาม การเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินวันทูโกดังกลาว สงผลสืบเนื่องตอ
อุตสาหกรรมการบินของไทยในหลายประเด็น รวมถึงในบางประเด็นที่เกี่ยวของกับ สบพ. ดวย ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. มาตรฐานของนักบิน
จากการศึกษาของ Centre for Asia Pacific Aviation (CAPA) ซึ่งเปนสถาบันที่ทําการศึกษาและ
วิจัยดานธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน ไดคาดการณไววา สายการบินตนทุนต่ําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก จะมีการ
เติบโตอยาง รวดเร็ว โดยจะมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 ภายในป 2012 หรืออีกเพียง 5 ปขางหนา
จากปจจุบันที่มีสัดสวนตลาดเพียงรอยละ 12 ของจํานวนผูโดยสารทางอากาศทั้งหมดในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้
ผูประกอบการธุรกิจสายการบินตนทุนต่ําตางเล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาด และโอกาสที่จะตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในตลาดที่กําลังเติบโต ดังจะเห็นไดจากตัวเลขปริมาณ การสั่งจองซื้อเครื่องบินของบรรดา
สายการบินตนทุนต่ําตางๆ ในภูมิภาคนี้ที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของฝูงบิน
จากการเติบโตอยางรวดเร็วนีเ้ อง ทําใหสายการบินตนทุนต่ําตองเผชิญกับปญหาสําคัญประการหนึ่ง
คือ การขาดแคลนนักบินทีม
่ ป
ี ระสบการณหรือมีความสามารถทีไ
่ ดรบ
ั การฝกอบรมมาอยางถูกตอง ซึ่งนิตยสาร
ไฟลต อินเตอรเนชั่นแนล ไดระบุวา การขาดแคลนนักบินคุณภาพดังกลาวกําลังเปนปรากฏการณในระดับโลก ยิง่
ธุรกิจบูม มีเครือ
่ งบินเพิม
่ มากขึ้น การขาดแคลนนักบินก็จะยิ่งรุนแรงมากขึน
้ ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม อุบัติเหตุดังกลาวนี้ กอใหเกิดขอสงสัยในเรื่องมาตรฐานของนักบินของสายการบิน
พาณิชย ซึ่งมีผลอยางยิ่งตอความปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยเฉพาะสายการบินตนทุนต่ํา ในประเด็นที่วา การ
ใชงานนักบินใหสามารถทําการบินไดมากทีส
่ ุด เพื่อใหคุมคาที่สุด
ดังเชนในกรณีของสายการบินวันทูโก ซึ่งมีเครื่องบินทั้งหมด 14 ลํา ทําการบินไปตางประเทศ 6 ลํา
เหลือบินในประเทศ 8 ลํา ซึ่งมีจํานวนเที่ยวบิน 42 เที่ยวบิน เฉลี่ยแลวตก 5-6 เที่ยวตอวัน จึงยังเปนที่สงสัยวาใน
เรื่องมาตรฐานการบิน โดยเฉพาะนักบินตางประเทศ เชนประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งดานการฝกอบรมนักบินใหมี
มาตรฐานที่สูงขึ้นดวย
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ประเด็นที่หนวยงานเกี่ยวของไดใหความสนใจและดําเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักบิน มีดังนี้
1.1 การสังเกตการณการบินของนักบินพาณิชย

ขอ. ไดสงเจาหนาที่เขาไปสังเกตการณการบิน

ของนักบินของสายการบินวันทูโก ลําละ 1 คน ซึ่งเปนนักบินชาวตางชาติ 60 คน ในทั้งเที่ยวบินในและ
ตางประเทศ เพื่อเปนการตรวจสอบความสามารถในการทําการบินของกัปตันสายการบินวันทูโก หลังจากนั้นจะ
เริ่มเขาไปสังเกตการณในสายการบินอื่นที่เปนสายการบินของไทย โดยจะเริ่มจากสายการบินตนทุนต่ํากอน และ
หากพบวา ผูทําการบินไมผานเกณฑการบินก็จะสั่งใหหยุดพักการบินไวกอนชั่วคราวและสงนักบินไปฝกทําการ
บินกับเครื่องฝกบินจําลองของเครื่องบินรุนนั้นๆ กอน จากนั้นจึงกลับมาทําการบินใหม
1.2 การเขมงวดในเรือ
่ งขอจํากัดในการทําการบินของนักบิน
หลายฝายไดกลับมาทบทวน
ถึงกฎเกณฑในเรื่องการกําหนดขอจํากัดเวลาการทําการบิน และเวลาปฏิบัติหนาที่เพื่อใหผูไดรับใบรับรอง
ผูดําเนินการเดินอากาศที่ดําเนินการเดินอากาศแบบประจํามีกําหนดและไมประจํา ทั้งในและระหวางประเทศ
ปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(ICAO) เรื่องขอจํากัดเวลาการบิน และเวลาปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีขอสงสัยในประเด็นนี้ สําหรับ
สายการบินตนทุนต่ําวา ยังอาจไมเปนไปตามมาตรฐาน ดวยเหตุผลในการลดตนทุนคาใชจาย
ประกาศของ ขอ. ฉบับดังกลาว มีขอกําหนดระยะเวลาในการทํางานของนักบินในอากาศ สําหรับ
เครื่องบินที่ใช นักบินคนเดียวหรือสองคน รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
ใน 1 วัน
(ภายใน 24 ชั่วโมงตอเนื่อง)
ใน 1 เดือน
ใน 1 ป

โดยประสิทธิภาพรวมจะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดสูงสุด
ไมเกิน 8 ชั่วโมง หรือ 6 เที่ยวตอวัน
จะปฏิบัติหนาที่ไดไมเกิน 110 ชั่วโมง
ตองปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 1,000 ชั่วโมง

นักบินผูที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไปจะตองมีการตรวจสุขภาพทุก ๆ 6 เดือน ขณะที่นักบินที่มีอายุ
ต่ํากวา 40 ปจะตองมีการตรวจสุขภาพปละครั้ง
นอกจากนี้ ในการทําหนาที่แตละเที่ยวบิน ใหทําการคิดชั่วโมงเพื่อใชเปนขอจํากัดสําหรับนักบิน
คือ ในการเดินอากาศยาน รอยละ 80 ของชั่วโมงบิน จะตองมีนักบินเสริม 1 คน ในสวนการพักผอนของนักบินที่
ปฏิบัติหนาที่ เมื่อบินเกิน 8 ชั่วโมง แตไมเกิน 12 ชั่วโมง ตองมีเวลาพักผอนครบ 12 ชั่วโมง และเวลาพักผอนนั้น
จะตองอยูในชวงเวลาหรือสวนของ ชวงเวลา 00.00-06.00 น. เกิน 4 ชั่วโมง จึงจะกลับมาทําหนาที่การบินได
ซึ่งการพักผอนจะตองมีสถานที่พักผอนที่เหมาะสม
ขอยกเวนในสวนของการขยายเวลาการปฏิบัติหนาที่การบินสูงสุด จะกระทําไดตอเมื่อปฏิบัติหนาที่
การบินเสริม โดย ขอ. กําหนดวา เครื่องบินที่ใชนักบินประจําหนาที่ 2 คน นักบินสามารถขยายเวลาปฏิบัติหนาที่
การบินสูงสุดไดดังนี้
เมื่อใชนักบินเสริม 1 คน

เวลาทํางานสูงสุดอยูที่ 14 หรือ 16 ชั่วโมง
หากไดพักผอนในสถานที่เหมาะสม

เมื่อใชนักบินเสริม 2 คน

เวลาทํางานสูงสุดอยูที่ 16 หรือ 20 ชั่วโมง

ในสวนเครื่องบินที่ใชนักบิน

หากไดพักผอนเพียงพอ
เวลาทํางานอยูท
 ี่ 14 หรือ 16 ชั่วโมง

ะจําหนาที่ 3 คน และ มีนก
ั บินเสริม 1 คน
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2. การจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยการเดินอากาศ
กระทรวงคมนาคม ไดมีการประชุมเรื่องการกํากับดูแลมาตรการดานความปลอดภัยการเดินอากาศ
โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ขอ. บวท. ทอท. บกท. และ สมาคมนักบินไทย มาหารือรวมกันในการกําหนด
มาตรการ ดูแลดานความปลอดภัยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อกระตุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความ
สนใจในเรื่องมาตรฐานอและความปลอดภัยในการบิน โดยทีป
่ ระชุมมีความเห็นใหจด
ั ตัง้ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบความปลอดภัยการเดินอากาศ ซึ่งจะมี อธิบดี ขอ. เปนประธาน และมีกรรมการรวมไมเกิน 25 คน
ประกอบดวย ตัวแทนดานความปลอดภัยของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ตัวแทนของสายการบินที่จดทะเบียนในไทย
รวม
8 สายการบิน
คณะกรรมการชุดดังกลาว มีหนาที่ในการศึกษาขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับมาตรการดานความ
ปลอดภัย และปญหาอุปสรรคตางๆ เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนความรู และกําหนดเปนขอปฏิบัติของสายการบิน และผูที่
เกี่ยวของตอไป เพื่อวางระบบวิธีการบริหารจัดการดูแลดานความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพขึ้นในอนาคต และ
มาตรการความปลอดภัยในการเดินอากาศใหมาอยูในมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งอาจจะมีการแกไขกฎระเบียบที่
อาจจะมีความขัดของในดานปฏิบัติ ใหสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ความเชือ
่ มัน
่ ในการโดยสารเครือ
่ งบินของสายการบินตนทุนต่าํ
ภาพลักษณของสายการบินตนทุนต่ําในสายตาคนทั่วไปนั้น มักจะถูกมองวา เปนสายการบินที่มีการ
ลงทุนไมมาก เชน การใชเครื่องบินเกามาใหบริการ และความปลอดภัยมีนอย ผูโดยสารเครื่องบินจึงเกิดความไม
มั่นใจในการใชบริการ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับสายการบินตนทุนต่ํา ยิง่ ทําใหความมั่นใจของผูโดยสารลด
นอยลงไปอีก
นายฌอง ปแอร เวอรปส ผูอํานวยการสํานักงานผูแทนธนาคารพัฒนาเอเชีย ประจําประเทศไทย
กลาววา อุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารสายการบินวันทูโกนั้น คงมีผลกระทบตออุตสาหกรรมสายการบินตนทุนต่ําใน
ประเทศไทย แตคงไมมีผลกระทบตอภาวะการทองเที่ยว หรือภาพรวมทางเศรษฐกิจ
อยางไรก็ตาม อาจสงผลกระทบตอการทองเที่ยวภูเก็ตบางเล็กนอยในระยะสั้นๆ สําหรับกลุมนักทองเที่ยวคนไทยที่เดินทางโดยสายการบินตนทุนต่ํา ซึ่งไมมั่นใจในการเดินทางโดยเครื่องบินและยังหวาดกลัวตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้น แตก็จะเกิดขึ้นในระยะสั้น หลังเหตุการณอุบัติเหตุ 1-2 เดือนนี้เทานั้น ในระยะเวลาดังกลาว
จํานวนนักทองเที่ยวของสายการบินตนทุนต่ํานั้น จะลดลงไมต่ํากวารอยละ 20-30
ศูนยวิจัยกสิกรไทย วิเคราะหวา ผลกระทบดังกลาวคงจะเกิดขึ้นเพียงชวงสั้นๆ เทานั้น เพราะ
สายการบินตางๆ ก็คงจะมีความเขมงวดในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูโดยสาร
นอกจากนี้ การเดินทางโดยทางอากาศยังคงเปนรูปแบบการเดินทางที่เปนความตองการของคนเปนจํานวนมาก
ซึ่งยังคงมีความจําเปนตองใชรูปแบบการเดินทางนี้ และการเดินทางดวยสายการบินตนทุนต่ํานับวาเปนรูปแบบ
การเดินทางอีกทางเลือกหนึ่งที่เอื้ออํานวยใหผูบริโภคจากระดับรายไดที่หลากหลายสามารถเขาถึงการใชบริการ
เครื่องบินโดยสารไดในยุคที่การเดินทางเปดเสรีมากขึ้น และโลกมีการติดตอไปมาหาสูกันเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม อุบัติเหตุในครั้งนี้ อาจสงผลกระทบดานภาพลักษณตอสายการบินตนทุนต่ํา และความ
เชื่อมั่นของผูโดยสาร ดังนั้น แมวาการเนนความประหยัดดวยคาโดยสารราคาถูก จะยังคงเปนจุดขายหลักของ
สายการบินตนทุนต่ํา แตผูประกอบการสายการบินทุกแหงตองใหความสําคัญดานความปลอดภัย คุณภาพ และ
การบริการ รวมทั้งจะตองสรางความเชื่อมัน
่ ของผูโดยกลับคืนมา การบริหารดานความปลอดภัยของทุกสายการ
บินจากนี้คงจะตองมีการเขมงวดมากกวาเดิม และตองการใหภาครัฐสรางความชัดเจนดานขอมูลขาวและสาเหตุ
ของเหตุการณกับตางประเทศเพื่อสรางความมั่นใจโดยเร็ว

สรุ ป ข อ มู ล ข า วสารอุ ต สาหกรรมการบิ น ประจํา เดื อ นกั น ยายน 2550

หน า 3 จาก 13

ดานทาอากาศยาน
คณะกรรมการ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน ) มีมติอนุมัติ พล.อ.ท.ชนะ อยูส
 ถาพร
เจากรมสงกําลังบํารุง กองทัพอากาศ เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ ทอท. ทานใหม เปนที่เรียบรอยแลว
สําหรับแนวทางการใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมืองนั้น ทอท. เตรียมเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ ทอท. พิจารณาแนวทางการยายเทีย
่ วบินระหวางประเทศมาใหบริการที่ทาอากาศยานดอน
เมือง ในเบื้องตนพบวา เที่ยวบินที่เหมาะสมจะนํากลับมาที่ทาอากาศยานดอนเมือง คือ เที่ยวบินที่ไมมีการเชื่อมตอ
(Non-connecting flight) ของสายการบินตนทุนต่ํา และสายการบินในภูมิภาค ซึ่งปริมาณจราจรในกลุมนี้คิดเปน
รอยละ 23.2 ของเที่ยวบินทั้งหมดในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และมีปริมาณผูโดยสารคิดเปนรอยละ 14.7 ของ
ปริมาณผูโดยสารทั้งหมดที่ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ เนื่องจาก ทอท.ไมมีบริการรองรับในการเดินทาง
ระหวางทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง โดยเที่ยวบินกลุมดังกลาวประกอบดวยสายการบิน
ตนทุนต่ํา 8 สายการบิน และสายการบินแบบจุดตอจุดที่ไมมีผูโดยสารผานหรือเปลี่ยนเที่ยวบินอีก 17 สายการบิน
โดยใหขึ้นอยูกับความสมัครใจของแตละสายการบิน
อัตราคาบริการที่จะเรียกเก็บจากสายการบินเหลานี้จะเปนอัตราเดียวกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพือ
่
ไมใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในการใหบริการของสายการบิน แตทาอากาศยานดอนเมืองจะมีขอไดเปรียบ
ดานกายภาพอยูแลวสงผลใหเครื่องบินใชเวลาจอดนอยลงมีเวลาหารายไดเพิ่ม ขณะทีผ
่ ูโดยสารจะมีระบบ
คมนาคมที่สะดวกกวาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในขณะที่ สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (PATA) ไดประชุมหารือและ
วิเคราะหสถานการณการทองเที่ยวในรอบปที่ผานมาหลังเหตุการณการปฏิวัติพบวา อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ของไทยมีจุดออนที่ตองไดรับการแกไขโดยเร็วที่สุด คือ แผนการขยายทาอากาศยานสุวรรณภูมิของ ทอท. ที่จะ
ลงทุนกอสรางอาคารผูโดยสารแหงใหมและรันเวยแหงที่ 3 ที่ยังไมชัดเจนวาจะเริ่มดําเนินการเมื่อใด
สวนสมาคมตัวแทนธุรกิจสายการบิน ไดประมาณการวา สายการบินหลัก 9 ราย ทั้งจากยุโรปตะวันออก สแกนดิเนเวีย แอฟริกาใต และตะวันออกกลาง กําหนดแผนที่จะเพิ่มจํานวนเที่ยวบินมายังกรุงเทพฯ ใน
อีก 5 ปขางหนา เปนจํานวนมาก เชน
- เสนทางอังกฤษ
จาก 14 เปน 17 เที่ยวบินตอสัปดาห
- เสนทางเยอรมนี
จาก 21 เปน 24 เที่ยวบินตอสัปดาห
- เสนทางฝรั่งเศส
จาก 7 เปน 10 เที่ยวบินตอสัปดาห
-

เสนทางรัสเซีย

จาก 3 เปน 4 เที่ยวบินตอสัปดาห

- เสนทางญี่ปุน
จาก 56 เปน 59 เที่ยวบินตอสัปดาห
รวมทั้งการเพิม
่ เที่ยวบินจากเที่ยวบินปกติในเสนทางจากกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียอีกดวย
ดังนั้น เพื่อมิใหกระทบกระเทือนกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย และจํานวนผูโดยสารเครื่องบินที่
จะใชบริการทาอากาศยานของไทย ทอท. จึงควรตองเรงพิจารณาดําเนินการเพื่อใหสามารถรองรับความตองการ
ในการเดินทางของนักทองเที่ยวและสายการบินได
อยางไรก็ตาม บกท. ไมเห็นดวยกับการใชทาอากาศยานดอนเมืองรองรับเที่ยวบินระหวางประเทศ
โดยมีเหตุผล ดังนี้
1. ทําใหสายการบินที่ใหบริการเที่ยวบินระหวางประเทศมีปญหาดานการตลาดและการบริหาร
จัดการโดยเฉพาะการหมุนเวียนการใชเครื่องบิน
2. ทําใหคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
3. ผูโดยสารจะไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง และเกิดปญหาในเรื่องการตอเที่ยวบิน
เนื่องจากปจจุบันการคมนาคมขนสงระหวาง 2 ทาอากาศยานยังไมมีการเชื่อมโยงกันอยางสะดวก
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นอกจากนี้ สายการบินในกลุมพันธมิตรสตารอัลไลแอนซ ยังคงยืนยันที่จะสนับสนุนใหกรุงเทพฯ มี
ทาอากาศยานนานาชาติเพียงแหงเดียว (Single Airport) โดยเชื่อมั่นวาสุวรรณภูมิ จะเปนศูนยกลางในการตอ
เครื่องบินดีที่สุดสําหรับสายการบินในกลุมพันธมิตรสตารอัลไลแอนซ และไมเห็นดวยที่ประเทศไทยจะพิจารณา
นโยบายการบริหารจัดการทาอากาศยานในแบบ Dual Airport เพราะจะทําใหไทยสูญเสียความเปนแอรพอรตฮับ
ของสตารอัลไลแอนซ และสงผลกระทบตอการสูญเสียความสามารถในการแขงในอุตสาห-กรรมการบินของไทย
เนื่องจากการจะเปนแอรพอรต ฮับได ความรวดเร็วในการตอเครื่องบินถือเปนสิ่งสําคัญ
แตหากรัฐบาลไทยเลือกจะเปดใชดอนเมืองและสุวรรณภูมแ
ิ บบสมบูรณควบคูกันไป ทางสตารอัลไลแอนซก็ตองการใหการบินไทยยังคงเที่ยวบินระหวางประเทศทั้งหมดไวที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจาก
ผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินมาลงที่สุวรรณภูมิ มีบางสวนที่ตองตอเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปยังประเทศอื่น
นอกจากนี้ บกท. ตองการสรางอาคารผูโดยสารแยกตางหากของ บกท. เอง เหมือนทีส
่ นามบิน
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพือ
่ ใหบริการผูโดยสารที่เปนลูกคาและเปนผูใชบริการหลักไดอยางสะดวกมากขึ้น
รวมถึงการรองรับสายการบินพันธมิตรในกลุมสตารอัลไลนแอนซ อีก 16 สายการบิน และเปนสายการบินที่มีคนมา
ใชบริการจํานวนมาก เชน จีน อองกง ไตหวัน มาเลเซีย สิงคโปร ตะวันออกกลาง ฯลฯ โดยพรอม รวมทุน
5,000-6,000 ลานบาทในการกอสราง เพื่อแลกกับการขอลดคาธรรมเนียมการจอดและคาธรรมเนียมการบิน
สําหรับกรณีที่ ทอท. จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษจากสายการบินและผูโดยสารในฐานะที่เปน
ผูกอใหเกิดมลภาวะทางเสียง เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายในการชดเชยผูที่ไดรับผลกระทบดานมลภาวะทางเสียง
จากทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้น เปนการเพิ่มภาระคาใชจายใหกับผูโดยสารและสายการบิน และอาจสงผล
ตอเนื่องใหประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันเพื่อใหประเทศเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคลดลง ซึ่งในเรื่อง
นี้ ทอท. กําลังอยูระหวางการศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาว โดยพรอมรับความคิดเห็นของ สายการบินไป
เสนอใหคณะกรรมการ ทอท. พิจารณา เพื่อใหเกิดความรอบดานมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม สมาคมตัวแทนธุรกิจสายการบิน หรือ บาร (Board of Airline Representatives) ไม
เห็นดวยกับการแกปญหาดังกลาว เนื่องจาก ทอท.ในฐานะผูใหบริการดานอากาศยานแกสายการบิน จําเปนตอง
เรียกผูประกอบการสายการบินเขาหารือกอนที่จะออกมาตรการใดๆ โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มคาใชจายที่เรียก
เก็บจากสายการบิน เพราะสายการบินถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับเรื่องดังกลาว ขณะเดียวกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนี้
เปนสิ่งที่ ทอท. หรือแมแตผูทพ
ี่ ักอาศัยอยูในพื้นที่รอบๆ สนามบินสุวรรณภูมิ ไดศึกษาและเล็งเห็นผลกระทบอยูแลว
เนื่องจากโครงการนี้มีแผนดําเนินการกอสรางมาแลวกวา 40 ป

ดานธุรกิจสายการบิน
สายการบินของไทย
สายการบินไทย
แนวทางและวิสัยทัศนดานการตลาดของนายปาณฑิต ชนะภัย ผูอํานวยการใหญฝายพัฒนา และ
สนับสนุนการพาณิชย ซึ่งจะเขามารับตําแหนง รองกรรมการผูอํานวยการใหญฝายการพาณิชยการบิน (DN)
ของ บกท. ทานใหม กลาววา ปจจุบัน บกท. มีรายไดจากการขายตั๋วโดยสารเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1.4 หมื่นลาน
บาท ซึ่งในจํานวนนี้ เปนรายไดจากบริการชั้นประหยัดประมาณรอยละ 70-80 สวนที่เหลือเปนรายไดจากบริการ
ชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
กลยุทธธรุ กิจในการเพิ่มรายไดของ บกท. สรุปไดดังนี้
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1. มุงเนนการหารายไดจากบริการชั้นประหยัดเพิ่มขึ้น โดยใชกลยุทธการบริหารจัดการ
อัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร หรือ CABIN FACTOR ใหเกิดความสมดุล ซึ่งมาตรการที่จะ
นํามาใชคือ การปรับราคาตัว
๋ โดยสารชั้นประหยัด โดยมีหลักเกณฑ คือ
1.1
จะปรับเพิ่มราคาคาตั๋วโดยสารขึ้นไมเกินรอยละ 10 และจะทยอยปรับปละ 2 ครั้ง ครั้งละ
ประมาณรอยละ 3-4 เพื่อไมใหผูโดยสารเกิดความรูสึกวาไดรับผลกระทบจากอัตราคาโดยสารที่เพิ่มขึ้น
1.2
จะพิจารณารายละเอียดเปนรายเที่ยวบิน เชน ดูวาเทีย
่ วบินใดที่ผูโดยสารนิยมใชบริการมาก
ก็จะปรับคาตั๋วเพิ่มขึ้น เพื่อเกลี่ยผูโดยสารไปยังเที่ยวบินอื่นที่มีผูโดยสารใชบริการนอยกวา แตเปนเที่ยวบินที่
เดินทางไปจุดเดียวกัน เพียงแตเวลาเดินทางตางกันเทานั้น
1.3
จะปรับราคาคาตั๋วโดยสารในเสนทางบินตางประเทศเทานั้น สวนเสนทางบินในประเทศยัง
ไมมีแผนปรับราคา เนื่องจากในปจจุบันการบินไทยสามารถทํากําไรจากการใหบริการเสนทางบินในประเทศได
แลว หลังปรับคาโดยสารเพิม
่ ขึ้นในชวงปลายปที่ผานมา
1.4
คาดวาอัตราใหมจะเริ่มใชในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเปนชวงตารางบินฤดูหนาว
บกท. คาดวา การปรับคาตั๋วโดยสารชั้นประหยัดเสนทางบินตางประเทศทั้งหมดจะทําใหรายได
เพิ่มขึ้นรอยละ 6-8 ในขณะที่ปริมาณที่นั่งหรือยังคงเทาเดิม และหลังจาก บกท. รับมอบเครื่องบินใหมเขามาใน
ฝูงบินเพิ่มขึ้นจะสงผลใหบริการในชั้นประหยัดดีขึ้น
2. การปรับเพิม
่ อัตราคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งเรียกเก็บจากผูโดยสารในเสนทางระหวาง
ประเทศทุกเสนทาง เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณราคาน้ํามันในปจจุบัน
สําหรับการจัดซื้อเครื่องบินใหมเขามาประจําการของ บกท. นั้น เปนการจัดซื้อเขามาเพื่อทดแทน
เครื่องบินเกาที่ปลดประจําการไปเทานั้น มิไดขยายฝูงบิน โดยปญหาหลักๆ ในเรื่องของเครื่องบิน บกท. นั้นเปน
เรื่องของความถี่ มากกวาเรื่องปริมาณที่นั่ง ซึ่งการแกปญหา จะใชวิธีการจัดการ การโคดแชร กับสายการบินอื่น
เชน หากในเสนทางบินใดที่มีสายการบินพันธมิตรของ บกท. อยู และ บกท. ไมไดทํากําไรมากนัก การบินไทยก็
อาจจะเขาไปขอบินรวม โดยยกจํานวนเที่ยวบินใหพันธมิตรไปเลย และขอนําเครื่องออกมาเพื่อไปบินในเสนทาง
อื่นที่ทํากําไรมากกวา นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะรวมมือกับนกแอรในการบินในเสนทางระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น เพื่อที่
การบินไทยจะไดนําเครื่องบินไปบินในเสนทางสายไกลๆ มากขึ้นดวย

สายการบินบางกอกแอรเวยส
สายการบินบางกอกแอรเวยส ทําสัญญาเชาเครื่องแอรบัส A350-800 จํานวน 8 ลํา ในชวง 5 ปนี้
ระหวาง 2551-2555 บางกอกแอรเวยสนําเขาฝูงบินแอรบัส รวมแลวกวา 22 ลํา โดย แอรบัส A319 ทะยอยเขาฝูง
ในป 2551 จํานวน 8 ลํา แอรบัส A330-200 จํานวน 6 ลํา เปนรุนที่ตองเชามาใชชั่วคราวป 2552-2553 ระหวาง
รอแอรบัส A350-800 จะเริ่มสงมอบ ป 2554

สายการบินนกแอร
สายการบินนกแอร ขยายเสนทางบินภายในประเทศ ใน 2 เสนทาง คือ
1. เสนทางบิน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เชียงราย
2. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – อุบลราชธานี
โดยจะทําการบินวันละ 2 เทีย
่ วบิน แบบไป-กลับ ตลอดสัปดาห ดวยเครือ
่ งบินโบอิ้ง 737-400 ที่
สามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง 156 ที่นั่ง
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นอกจากนี้ นกแอร ยังไดขยายเสนทางบินตางประเทศ จากกรุงเทพฯ สู กรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม โดยจะเริ่มใหบริการเที่ยวบินตางประเทศระหวาง กรุงเทพฯ และฮานอย ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน
2550 เปนตนไป วันละ 2 เที่ยวบิน แบบไป–กลับ ตลอดสัปดาห ดวยเครื่องบิน โบอิ้ง Next-Generation 737-800
รุนใหม เทคโนโลยีล้ําสมัย ที่สามารถรองรับผูโดยสารได 190 ที่นั่ง
นาสังเกตวา ในเสนทาง กรุงเทพฯ-ฮานอยนี้ เปนเสนทางบินเดียวกับที่สายการบินไทยแอร-เอเชีย
ใหบริการอยู ซึ่งคาดวาจะเปนสนทางที่มีการแขงขันอยางรุนแรงระหวางสองสายการบินตนทุนต่ํานี้

สายการบินไทยแอรเอเชีย
เครื่องบินแอรบัส รุน A 320 จํานวน 3 ลําแรกของสายการบินไทยแอรเอเชีย จะเดินทางมาถึงเมือง
ไทยในปลายปนี้ โดยจะใชบินในเสนทางสําคัญ เชน เชียงใหม หาดใหญ ภูเก็ต สิงคโปร และกัวลาลัมเปอร
เครื่องบินดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของยอดสั่งซื้อทั้งหมด 40 ลํา ที่ไทยแอรเอเชีย คาดวา จะสามารถใหบริการ
ผูโดยสารดวยฝูงบินแอรบัสรุนนี้เต็มรูปแบบภายในป 2556 ซึ่งทําใหไทยแอรเอเชียเปนสายการบินที่มีเครื่องใหม
ที่สุดในภูมิภาคนี้

สายการบินเอสจีเอ
สายการบินเอสจีเอ ซึ่งเปนผูใหบริการการบินระยะสั้นระหวางเมือง (commuter airlines)
หลังจากเปดใหบริการเที่ยวบินเสนทางเชียงใหม-ปาย จ.แมฮองสอนเมื่อปที่ผานมา ซึ่งมีผูนิยมใชบริการมากกวา
รอยละ 80 ของที่นั่งที่ใหบริการ เนื่องจากถนนระหวางเชียงใหม-ปาย คดเคี้ยวมาก ใชเวลาเดินทางกวา 2 ชั่วโมง
ในขณะที่ใชเวลาบินเพียง 20 นาทีเทานั้น แตปญหาของสายการบินขนาดเล็กที่เกิดขึ้น คือ ตนทุนตอที่นั่งสูง คา
โดยสารยังมีราคาสูงสําหรับคนทั่วไป คือเที่ยวละประมาณ 1,500 บาท และไมสามารถปรับลดราคาลงได แมวาจะ
มีผูใชบริการมากขึ้น
ปจจุบัน สายการบินเอสจีเอ ทําการบินในเสนทางเชียงใหม-ปาย, เชียงใหม-เชียงราย และ
กรุงเทพฯ-หัวหิน เสนทางละ 1 เที่ยวบินตอวัน สวนในฤดูหนาวจะเพิ่มเที่ยวบินไปกลับเชียงใหม-ปาย และ
เชียงใหม-เชียงราย จากวันละ 1 เที่ยว เปน 2 เที่ยวบิน โดยใชเครื่องบินแบบเซสนา 208B แกรนด คาราวาน
จํานวน 2 ลํา
สําหรับในอนาคตจะเพิ่มเสนทางที่คาดวาจะมีความจําเปน ซึ่งเปนเสนทางที่มีความยากลําบากในการ
เดินทางทางถนน เชน เสนทางกรุงเทพฯ-แมสอด, เชียงใหม-แมสอด และเชียงใหม-นาน โดยหากสามารถเพิม
่
เสนทางการบินในภาคเหนือได อาจพิจารณาจัดซื้อเครื่องบินเพิ่มเติม และใชเชียงใหมเปนศูนยกลางการบินและ
ซอมบํารุง

สายการบินตางชาติ
1. การจัดตัง้ สายการบินแหงใหม
1.1 ทรานสเอเชีย แอรเวยส
ทรานสเอเชีย แอรเวยส สายการบินของไตหวัน และ ซื่อชวน แอรไลนส สายการบินของจีน
ไดวางแผนรวมจัดตั้งสายการบินรวมทุนในเมืองเซี่ยงไฮ เพื่อแขงขันในตลาดการบินทีก
่ ําลังเติบโตของจีน โดย
คาดวาจะสามารถใหบริการไดในชวงไตรมาสที่สองของปหนา
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นอกจากนี้ ทรานสเอเชียยังไดเจรจาจัดตั้งสายการบินรวมทุนในเมืองปูซานของเกาหลีใตดวย โดย
ทรานสเอเชียจะใชปูซานเปนประตูเขาสูตลาดจีน
1.2 สายการบินแหงชาติกม
ั พูชา
สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ตองการจะจัดตั้งสายการบินแหงชาติ เพื่อรองรับการทองเที่ยว
ที่กําลังขยายตัว หลังจากที่สายการบินแหงชาติ รอยัล แอร แคมโบดจ ไดปดตัวลง เมื่อป 2544 หลังจากประสบ
ภาวะการขาดทุนถึง 30 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งสายการบินในประเทศหลายแหงตางก็ประสบความลมเหลว ทําให
สายการบินตางชาติอยางนอย 10 ราย สามารถทําการบินในเสนทางที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวทัง้ เสนทางบิน
ในประเทศและระหวางประเทศ ในขณะนี้ ฝายรัฐบาลกําลังอยูในระหวางการเจรจากับบริษัทการบินเอกชนหลาย
ราย

2. การขยายเสนทางบิน
2.1 สายการบินกาตาร
สายการบินกาตาร จะขยายเสนทางเพิ่มในประเทศอินเดีย โดยเพิ่มเสนทางบินสูเมืองนาคปูร
และเมืองอาหเมดาบัด สงผลใหมีการเพิ่มเครือขายการบินในอินเดียรวมทั้งสิ้น 8 เสนทาง โดยจะเปดใหบริการ
เที่ยวบินสูเมืองนาคปูร 2 เที่ยวบินตอสัปดาห อินเดียเปนประเทศที่สําคัญตอกลยุทธการเติบโตของสายการบิน
กาตาร ซึ่งในปจจุบัน สายการบินกาตารบินสูจุดหมายปลายทางในอินเดียมากกวาประเทศอื่นๆ
สายการบินกาตาร มีฝูงบินแอรบัสทั้งหมด 58 ลํา มีเครือขายเสนทางบินนานาชาติทั้งหมด 78
เสนทาง ครอบคลุมทั่วยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา อนุทวีปอินเดีย ตะวันออกไกลและอเมริกา โดยมีศูนยกลาง
การบินอยูที่เมืองโดฮา รวมทัง้ ยังไดเตรียมขยายเสนทางบินไปยังสหรัฐอเมริกาในปนี้ คือ การเปดเสนทางบินสู
นิวยอรค และกรุงวอชิงตันดีซี
2.2 สายการบินโคเรียนแอร
สายการบินโคเรียนแอร เตรียมเปดเที่ยวบินตรงเสนทาง เมืองอินชอน ประเทศเกาหลี-เชียงใหม
โดยจะบิน 4 เที่ยว/สัปดาห ทุกวันจันทร, อังคาร, ศุกร และวันเสาร ดวยเครื่องแอรบัส ขนาด 296 ที่นั่ง ซึ่ง นับเปน
เที่ยวบินตรงครั้งแรกที่จะมาภาคเหนือ ที่สนามบินเชียงใหม หลังจากที่กอนหนานี้เปดเที่ยวบินเกาหลี-ภูเก็ต และ
เกาหลี-กรุงเทพฯ มากอนหนานี้แลว
การเปดเสนทางบินตรงเชียงใหม-อินชอน ของสายการบินโคเรียนแอร คาดวาจะมีนักทองเที่ยวเขา
เชียงใหมกวาเดือนละ 4 พันคน และคาดวาจะสามารถสรางรายไดเดือนละกวา 64 ลานบาท

3. การขยายฝูงบิน
3.1 สายการบินลุฟทฮน
ั ซา
สายการบินลุฟทฮันซาสั่งซื้อเครื่องบินใหมจํานวน 41 ลํา โดยเปนเครื่องบินแอรบัสตระกูล A320
จํานวน 30 ลํา ซึ่งทางลุฟทฮันซาไดกําหนดที่จะใหบริการในเสนทางการบินทั่วภูมภ
ิ าคยุโรป เครื่องบิน

แอรบัส

A330-300 ซึ่งเปนเครื่องบินสําหรับการบินระยะไกล จํานวน 9 ลํา และ เครื่องแอรบัส A320 ที่เหลืออีก 2 ลํา จะ
นํามาใชบริการในฝูงบินของสายการบินสวิส
นับจากป พ.ศ.2554 สายการบินลุฟทฮันซาจะทําการปรับปรุงตลอดจนขยายฝูงบินดวยเครื่องบิน
สําหรับการบินระยะใกลและระยะกลางถึง 30 ลํา เครื่องบินทั้งหมดดังกลาวนี้จะประกอบไปดวย เครื่องบินแอรบัส
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รุน A321 จํานวน 20 ลํา รุน
 A320 จํานวน 4 ลํา และรุน เอ319 จํานวน 6 ลํา เครื่องบินแอรบัสใหม A330300 ดังกลาวนี้ จะถูกนํามาใหบริการแทน เครื่องบินแอรบัส A330-200 ซึ่งใหบริการอยูในฝูงบินปจจุบัน โดยจะมี
กําหนดสงมอบในตนป 2552 สวนเครื่องบิน A320 จํานวน 2 ลํามีกําหนดใหบริการในฝูงบินสวิสในปพ.ศ. 2554
3.2 สายการบินเวียดนามแอรไลน
สายการบินเวียดนามสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 787 “ดรีมลายเนอร” จํานวน 4 ลํา และมีแผนจะจัดซื้อ
เครื่องโบอิ้ง 787 ทั้งหมด 10 ลํา โดยในปจจุบัน เวียดนามแอรไลน มีฝูงบินอยูทั้งหมด 45 ลํา และ
ภายในป 2563 บริษัทจะเพิ่มจํานวนเครื่องบินอีกเปน 70-80 ลํา

สายการบินเจ็ทสตาร
สายการบินเจ็ทสตารไดรับเลือกเปนสายการบินตนทุนต่ําดีเดนระดับโลก รวมทั้งเปนสายการบิน
ตนทุนต่ําดีเดน ประจําภูมิภาคออสเตรเลีย/นิวซีแลนด และสายการบินที่มีพนักงานตอนรับบนเครื่องยอดเยี่ยมใน
ภูมิภาคออสเตรเลีย/นิวซีแลนด จากการสํารวจสายการบินดีเดนระดับโลกประจําป 2550 ของสกาย- แทร็กซ
(SkyTrax)
การสํารวจสายการบินดีเดนระดับโลก (World Airline Survey) ไดรับการยอมรับวา เปนมาตรฐาน
วัดระดับความพึงพอใจของผูโดยสารในการใชบริการของสายการบินตางๆ ทั่วโลก โดยการสํารวจจะจัดทําขึ้นทุก
ปเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูโดยสารจํานวนกวา 14 ลานคน ที่มีตอการใหบริการของสายการบินตางๆ ทั่ว
โลก และสําหรับกลุมสายการบินตนทุนต่ํา มีผูรวมตอบแบบสอบถามรวม 5 ลานคน
ปจจุบัน เจ็ทสตารใหบริการดวยฝูงบินแอรบัส เอ330-200 รวม 5 ลํา จากประเทศออสเตรเลียสู
จุดหมายปลายทาง 7 แหงในภูมิภาคเอเชีย และเอเชียแปซิฟก โดยลาสุด เจ็ทสตารไดแผนการขยายการ
ใหบริการในเสนทางบินระยะใกลและไกล พรอมทั้งแผนการขยายฝูงบินเอ320 ที่มีอยูเดิม 23 ลํา โดยมีกําหนด
บมอบเครื่องบินเอ320 ใหมอีก 9 ลํา ในระหวางเดือนธันวาคม 2550 จนถึงเดือนมีนาคม 2551 ตลอดจนการใช
เครื่องบินโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอรรุนใหมในเสนทางบินระยะไกล ซึ่งจะเริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนไป

ในชวงเดือนกันยายนนี้ เปนชวงทีส
่ ายการบินตนทุนต่าํ ของไทยถูกจับตามองเปนอยางมาก ใน
ขณะเดียวกันธุรกิจสายการบินตนทุนต่าํ ในเวียดนามก็เปนทีน
่ า สนใจไมนอ
 ย และมีแนวโนมการเติบโตอยาง
ตอเนือ
่ งไปไดอก
ี นาน
เวียดนามนับเปนอีกประเทศหนึ่งที่ธุรกิจการการบินกําลังเติบโตอยางรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโต
รอยละ 12-15 ตอป และคาดวาจะยิ่งสูงขึ้นไปอีก โดยคาดวาจะขยายตัวสูงถึงรอยละ 30 ในปหนานี้ องคการการ
บินพลเรือนเวียดนาม (CAAV) กลาววา บริษัทการบิน 35 แหง กําลังดําเนินงานในตลาดเวียดนาม ซึ่งในปจจุบัน
เปนสนามแขงที่ดุเดือดที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ธุรกิจสายการบินตนทุนต่ํา
ของเวียดนามนั้น เปนอีกธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและมีการแขงขันสูงดวยเชนกัน
ในปจจุบัน สายการบินตนทุนต่ําในเวียดนามมีเพียงแหงเดียว คือ สายการบินแปซิฟกแอรไลนส ซึ่ง
เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผานมา สายการบินแควนตัส ของออสเตรเลียไดเขาซื้อหุนรอยละ 30 ในสายการบินแปซิฟก
ไลนส โดยจะพัฒนาสายการบินนี้เปนการบินโลวคอสตยอดนิยม บริการบินในประเทศและเชื่อมปลายทางตางๆ
ในภูมิภาค
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ครึ่งแรกของป 2550 นี้ ผลประกอบการของแปซิฟกแอรไลนขยายตัวถึงรอยละ 40 แตอยางไรก็ตาม
ในอนาคตอันใกลนี้การแขงขันของสายการบินตนทุนต่ําในเวียดนามกําลังจะเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น โดยแอร
เอเชียกําลังจะเปดบินเสนทางกัวลาลัมเปเอร-โฮจิมินห เปนครั้งแรกสัปดาหละ 3 เที่ยว ในปลายปนี้ รวมทั้งสาย
การบินไทยแอรเอเชีย และ สายการบินนกแอร ของประเทศไทยก็แสดงความประสงคจะเปดบินสูโฮจิมินห
นอกเหนือจากสายการบินเจ็ตสตารเอเชีย ซึ่งทําการบินในเสนทางโฮจิมินห-นครซิดนีย และสิงคโปร และ สาย
การบินไทเกอรแอรเวยส จากสิงคโปร ซึ่งใหบริการบินสิงคโปร-ฮานอย
เมื่อปลายเดือนที่แลว สายการบินแอรเอเชีย(AirAsia Berhad) จากมาเลเซียไดเซ็นบันทึกชวย
ความจํา กับ กลุมวินาชิน(Vinashin) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ เพื่อกอตั้งสายการ
บินตนทุนต่ํา "วินาเอเชีย"(VinaAsia)ใหบริการในเวียดนามและประเทศใกลเคียง โดยฝายเวียดนามจะถือหุนรอย
ละ 70
อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญสําหรับสายการบินตนทุนต่ําของเวียดนาม คือ
1. การขาดแคลนทรัพยากรมนุษยดานการบิน โดยเฉพาะนักบิน ในขณะที่ อุตสาหกรรมการ
บินมีแนวโนมการขยายตัวอยางรวดเร็วในอนาคต
การฝกบุคลากรดานนี้จะใชเวลานานและตองลงทุนอยางสูง ทําใหสายการบินแปซิฟกตองวาจาง
พนักงานชาวตางชาติจํานวนมากทั้งนักบิน และวิศวกร โดยปกติ สายการบินเวียดนามและแปซิฟก
 แอรไลนสตอง
สงนักบินไปฝกในตางประเทศ ซึ่งมีคา ใชจา ย 100,000-200,000 ดอลลารตอ
 คน เนือ
่ งจากเวียดนามยังไม
สามารถจัดการฝกอบรมเองได
การฝกนักบินเปนสิ่งจําเปน การวาจางนักบินชาวตางชาติทงั้ หมดนัน
้ จะทําใหสายการบินไม
ไดรบ
ั ประโยชน แปซิฟก
 แอรฯ กําลังสงนักบินออกไปฝกในตางแดน ในอีก 2 ปขา งหนา เนือ
่ งจากหากไมมน
ี ก
ั บิน
ทีม
่ ค
ี วามเชีย
่ วชาญ การบินก็จะเปนเรือ
่ งอันตรายมาก
2. การขาดสนามบินสําหรับสายการบินตนทุนต่ําโดยเฉพาะ ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญ
ปจจุบันสายการบินตนทุนต่ําที่บินเขาออกประเทศนี้ยังตองจายคาธรรมเนียมการใชสนามบินเต็ม
อัตราเชนเดียวกันกับสายการบินทั่วไป
กอนหนานี้บรรษัทเงินทุนเพือ
่ การลงทุนลง(State Capital Investment Corp)ซึ่งเปนบริษัทลงทุน
ของรัฐ ไดเสนอแผนการพัฒนาสนามบินยาเลิม (Gia Lam) ใหเปนสนามบินสําหรับเที่ยวบินตนทุนต่ํา รวมทั้ง
เครื่องบินรับจางประเภทแอรแท็กซี่ดวย แตก็ยังไมมีความคืบหนาใดๆ ตั้งแตนั้น

ดานควบคุมการจราจรทางอากาศ
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) และ กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี (ขน.)
ไดทําบันทึกขอตกลงรวมกันในโครงการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เพือ
่
ทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะหออกแบบพัฒนาระบบควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเลใหสามารถนํามาใช
ในการบริหารจัดการดานการควบคุมจราจรทางน้ํา รวมถึงใหบริการติดตอสื่อสารที่ใชในการเดินเรือครอบคลุม
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พื้นที่รับผิดชอบของประเทศไทยบริเวณนานน้ําเขตทะเลอาวไทยและอันดามันนั้น
ขน. ไดวาจางให บวท. เปนผูดําเนินการปรับปรุง ออกแบบ และจัดหาระบบการควบคุมจราจรและ
ความปลอดภัยทางทะเลระยะที่ 1ซึ่งเปนประโยชนและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ ขน. ในการจัดระบบ
การจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหแกเรือและทาเรือ รวมถึงความมั่นคงทางทะเล และ
คุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพทันสมัย มีมาตรฐานสากล โดยในระยะที่ 1 เปนการจัด
ใหมีระบบการควบคุมจราจรทางน้ําและความปลอดภัยทางทะเล ครอบคลุมพื้นที่อา วไทยตอนบนและบริเวณเขต
ทาศรีราชา ซึ่งเปนทาเรือสําคัญของประเทศนับวาเปนพื้นที่ที่มีปริมาณจราจรทางน้ําที่คับคั่งที่สุดของประเทศ ซึ่ง
ระบบดังกลาวจะชวยในการสนับสนุนใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรทางน้ํา
นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลการขนสงทางน้ําที่จะเปนประโยชนตอการบริหารงาน
ดานการขนสงตอเนื่องและโลจิสติกส รวมถึงสนับสนุนภารกิจในการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลดวย
ซึ่งในอนาคตระบบควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเลนี้ จะเชื่อมโยงระบบและขอมูลใหครอบคลุมพื้นที่
บริเวณชายฝงทะเลอันดามัน และบริเวณอาวไทยตอนลางเพื่อใหเปนศูนยควบคุมการจราจรและความปลอดภัย
ทางทะเล สามารถปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจไดอยางสมบูรณ
สําหรับโครงการนี้เปนการบูรณาการดานความรูความสามารถของการควบคุมจราจรทางอากาศซึ่ง
เปนภารกิจหลักของ บวท. มาเปนแนวทางในการพัฒนา เพื่อออกแบบ และจัดทําระบบดังกลาว ตามนโยบายของ
กระทรวงที่ตองการใหหนวยงานตางๆ นําทรัพยากรที่อยูของแตละหนวย มาพัฒนาและปรับปรุงใหเกิดประโยชน
ตอระบบโลจิสติกสของประเทศอีกดวย

ดานอืน
่ ๆ
บวท. ไดรว
 มนําเสนอผลงานนวัตกรรม จํานวน 3 ชิ้นงาน ในงานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ
(Thailand Research Expo 2007) โดยไดรวมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใหบริการจราจรทางอากาศที่
โซนทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บวท. มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรนําเสนองานวิจัยพัฒนาทํา
นวัตกรรมอยางจริงจัง เพื่อใหเกิดประโยชน กับ บวท. และตอกิจการบิน โดยตั้งเปาหมายวา บวท. จะเปนองคกร
แหงนวัตกรรม
1. โครงการ BOBCAT (Bay of Bengal Cooperative Air Traffic Flow Management System)
เปนโครงการที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ใหศึกษา คิดคน และพัฒนาระบบ BOBCAT เปน
ระบบชวยใหคําแนะนํากับสายการบินที่ใชเสนทางบินนี้บินจากทวีปเอเชีย ผานบริเวณนานฟาอัฟกานิสถานไปยัง
ยุโรป แตประสบปญหาการจราจรติดขัดที่ทาํ ใหเครื่องบินตองเปลี่ยนเสนทางบาง บินออมบาง หรืออาจตองลงจอด
ฉุกเฉิน ทําใหเกิดความลาชาในการทําการบิน และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเปนจํานวนเงินมหาศาล โดยประสิทธิภาพ
ระบบ BOBCAT สามารถบริหารจัดการในการจัดระยะหาง (Spacing) และทําใหเกิดสภาพคลองในการบินได
เปนอยางดี
บวท. ไดพัฒนาระบบ BOBCAT เสร็จสิ้นเมื่อประมาณตนป 2549 และไดนําระบบมาทดลองแบบ
ใชงานจริงตั้งแตเดือน ก.ค. 49 โดยมีสายการบินใชบริการระบบกวา 30 สายการบิน จนกระทั่งเมื่อเดือน พ.ค. 50
ที่ประชุมไอซีเอโอใหการยอมรับวาระบบมีความสมบูรณแบบครบถวน พรอมประกาศใชงานอยางเปนทางการใน
วันที่ 5 ก.ค. ทีจ
่ ะถึงนี้
ระบบบริหารสภาพคลองจราจรทางอากาศผานอาวเบงกอล (BOBCAT) เปนระบบบริหารสภาพคลอง
จราจรทางอากาศที่มีความโดดเดน เนื่องจากเปนระบบแรกในภูมิภาค และในโลกที่ใหบริการเครื่องบินเดินทาง
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ระยะยาว โดยตั้งเปาหมายที่อยูหางจากสนามบินที่วิ่งขึ้น เปนระยะเวลาระหวาง 1 ถึง 6 ชั่วโมง ซึ่งการทํางาน
ไดรับความรวมมือจากประเทศตาง ๆ ที่เกีย
่ วของจํานวนมาก รวมถึงจําเปนตองประสานงานกับสายการบินมากกวา
30 สายการบิน
หลักการทํางานของ BOBCAT ระบบจะบริหารสภาพคลองการจราจรทางอากาศผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ทุกสายการบินที่ตองการทําการบินในเสนทางที่ผานประเทศอัฟกานิสถานไปยังยุโรปจะตอง login
เขามาในระบบ เพื่อใหระบบจัดชวงเวลา ความสูง และเสนทางบินใหแกเครื่องบินวาจะตองทําการบิน (เวลาวิ่งขึ้น)
เวลาใด เพื่อที่เมื่อบินมาถึงประเทศอัฟกานิสถานแลว สามารถทําการบินไดอยางคลองตัวและปลอดภัยสูงสุด และที่
สําคัญชวยใหสายการบินสามารถประหยัดสัดสวนการใหบริการระบบแกสายการบินในชวงทดลองใชงานจริง
2. โครงการ 3D ATC Simulator เปนการพัฒนาโปรแกรมสําหรับฝกปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ควบคุม
จราจรทางอากาศ เปนระบบ 3 มิติ โดยจะการมีจัดทําโปรแกรมภาพภูมป
ิ ระเทศโดยรอบของสนามบินตางๆ ที่จะใช
ฝกพรอมทั้งจําลองในสถานการณตางๆ ทั้งในเวลากลางวัน กลางคืน และทุกสภาพอากาศ เชน ฝนตก หิมะตก มี
เมฆหมอก แสดงใหเห็นมุมมองของวัตถุ และภาพเคลื่อนไหวได 360 องศาผานจอคอมพิวเตอร ทั้งนี้ เพื่อให
เจาหนาที่สามารถฝกปฏิบัติไดทุกสถานการณตามตองการ เปนการเพิ่ม ศักยภาพและสรางใหเกิดความพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานจริงไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. โครงการ RCAG (Remote Control Air to Ground System) เปนระบบควบคุมวิทยุรับ-สง
ระยะไกลและเขตประชิดสนามบิน เพื่อใชการติดตอสื่อสารระหวางนักบิน (Pilot) กับผูควบคุมจราจรทางอากาศ
(Controller) ซึ่งมี MD-ICSM และ RD-ICSM เปนอุปกรณสื่อสารใชในการควบคุมการทํางานรับ-สง
สัญญาณเสียง และสัญญาณขอมูล ไดเปนอยาง ดีโดยไมเกิดขอจํากัดใด
การพัฒนาผลงานนวัตกรรมของ บวท. นั้น เปนสิ่งที่เปนประโยชนอยางยิ่ง ทั้งตอ สบพ. ดวย ซึ่งหาก
สบพ. ไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาดังกลาว ก็จะชวยใหสามารถพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร และ
เพิ่มศักยภาพในการเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะดานการบินไดเปนอยางดี

งานแสดงการบินของเอเชีย
งานอาเซียน แอโรสเปซ อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซโป แอนด ครองเกรส ซึ่งปนี้จัดแสดงเปนครั้งแรกที่
ฮองกง โดยยายฐานการแสดงนิทรรศการมาจากสิงคโปร และตัดงานแสดงการบินดานการทหารออกไป
ทั้งนี้
งานอาเซียน แอโรสเปซ อินเตอรเนชั่นแนล เอ็กซโป แอนด ครองเกรส เปนงานแสดงฯทุก 2 ป มีการจัดตอเนื่องมา
25 ป โดยกอนหนานี้จัดที่ประเทศสิงคโปรมาตลอด
อุตสาหกรรรมการบินของภูมิภาคเอเซียนั้น มีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยดฃเฉพาะจีน ซึ่งประกาศ
วาจะเปนชาติที่มีการเติบโตภาคผูโดยสารสายการบินที่เร็วที่สุดในโลก โดยตั้งเปาจะเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศ
เปน 2 เทาทุก 5 ป และเพิ่มจํานวนเครื่องบินเปน 4 เทา ในอีก 20 ปขางหนา
เชนเดียวกับประเทศอินเดีย ซึ่งจะกาวขึ้นตลาดสําคัญของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งในปจจุบัน อินเดีย
ก็กําลังอยูในระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อยางเชน การกอสรางสนามบินใหม รวมทั้งการจัดตั้งสายการ
บินเพิ่มขึ้น แมอินเดียจะมีสายการบินเอกชนเพียง 3 รายในป 2003 แตปจจุบัน สายการบิน 14 แหงกําลังรอการ
อนุมัติจากรัฐบาล และมีคําสั่งซื้อเครื่องบินราว 480 ลํา เพือ
่ สงมอบไปจนถึงป 2012
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อยางไรก็ตาม สถานการณอุตสาหกรรมการบินในปหนาคาดวาในภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟก จะมีอัตรา
การเติบโตอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการเติบโตในจีนและอินเดีย ซึ่งเปนผลจากหลายปจจัย เชน การจัดแขงขัน
กีฬาโอลิมปค การฟนตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุน ขณะที่แนวโนมทางเศรษฐกิจของไทยก็นาจะดีขึ้นเชนกันซึ่งจาก
ปจจัยเหลานี้จะชวยใหสายการบินตางๆไดรับอานิสงสโดยทั่วกัน แตไทยจะมีขอไดเปรียบดานภูมศ
ิ าสตรในการ
เปนจุดเชื่อมตอการเดินทางทองเที่ยว

สําหรับในชวงเดือนกันยายนที่ผานมานี้ มีเหตุการณอุบัติเหตุเครื่องบินของสายการบินวันทูโก ซึ่ง
เปนสิ่งที่หนวยเกี่ยวของทุกหนวยตองใหความสําคัญอยางจริงจัง เพื่อมิใหเกิดเหตุการณเชนนี้ไดอีก อยางไรก็
ตาม ในบางประเด็นที่เกี่ยวของกับ สบพ. เชนการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะนักบิน ก็จะตองมีคุณภาพและเปนไป
ตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการบินของเวียดนาม ยังคงมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง และเปน
โอกาสที่ดีใหกับ สบพ. ในเรือ
่ งการผลิตและพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะนักบิน ซึ่งเวียดนามเอง ยังไมสามารถทํา
การฝกไปเอง แตมีความตองการสูง

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

แผนกวิจย
ั และพัฒนา
สํานักวิจย
ั และพัฒนาธุรกิจการบิน
สถาบันการบินพลเรือน
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