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ในเดือนธันวาคม 2550 นี้ สมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (International Air
Transport Aviation : IATA) ไดประกาศปรับลดคาดการณการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินใน
ป 2551 ลงถึง 1 ใน 3 หรือลดลงถึง 600 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2 หมื่นลานบาท) จากป 2550
ซึ่งมีรายได 5,600 ลานเหรียญสหรัฐ มาอยูที่ 5 พันลานเหรียญสหรัฐ (ราว 1.66 แสนลานบาท)
เนื่องจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องในระดับ 100 เหรียญสหรัฐตอบารเรล จากเดิมที่
IATA เคยคาดการณไวเมื่อเดือนกันยายนที่ผานมา วาจะมีรายไดอยูที่ 7.8 พันลานเหรียญสหรัฐ
(ราว 2.59 แสนลานบาท) โดยอยูบนพื้นฐานราคาน้ํามันที่ 70 เหรียญสหรัฐตอบารเรล พรอมกันนี้
IATA ไดตั้งเปาที่จะกระตุนสายการบินสมาชิกทั่วโลกปรับกลยุทธเชิงรุก เพื่อตั้งรับสถานการณรายได
การบินจะชะลอตัวอยางรุนแรง
ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ทําใหตนทุนการบินเพิ่มขึ้นอยางนอย
14,000 ลานเหรียญสหรัฐ สายการบินในแถบทวีปอเมริกาเหนือจะเผชิญปญหาหนักที่สุด โดยรายได
จะลงลงมากที่สุดถึง 500 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งในป 2550 นี้ จะมีรายได 2,700 ลานเหรียญสหรัฐ
แตในป 2551 จะเหลือเพียง 2,200 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจาก รอยละ 35 ของ
เครื่องบินที่ใชอยูนั้น มีอายุการใชงานเฉลี่ยเกิน 25 ป จึงทําใหมีอัตราบริโภคน้ํามันสูง สวนทวีปยุโรป
และเอเชีย รายไดลดลงเปนอันดับ 2 ผลกําไรรวม โดยในทุกๆ 2,000 ลานเหรียญสหรัฐ (68,000 ลาน
บาท) จะลดลงไป 100 ลานเหรียญสหรัฐ (3,400 ลานบาท) คิดเปนเกือบรอยละ 20
อัตราการเติบโตทางรายไดของอุตสาหกรรมการบิน ในป 2551 จะชะลอตัวลงเหลือ รอยละ
4.7 ปริมาณจราจรทางอากาศจะเติบโตเพียงรอยละ 4 เทานั้น ในขณะที่จํานวนการสงมอบฝูงบินใหม
จะมีเพิ่มขึ้นถึง 1,281 ลํา
เชนเดียวกับ รายงานจาก ศูนยการบินเอเชียแปซิฟก
 (CAPA) ซึ่งคาดวาหลังจากธุรกิจดําเนิน
มาอยางดีตลอด 2 ปที่ผานมา อุตสาหกรรมการบินเอเชียอาจเผชิญความตกต่ําอยางหนักในป 2551
ผลจากการขาดแคลนสินเชื่อและราคาน้ํามันที่สูง ซึ่งจะกระทบตอความตองการของผูบริโภค
ขณะเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจก็อาจแยลง ซึ่งมีผลตอความตองการเดินทางทางอากาศ
ศักยภาพในการรองรับผูโดยสารของสายการบินจะมีเพิ่มขึ้น ในป 2551 ซึ่งเปนผลจากการที่
สายการบินตางๆ ในภูมิภาค ไดรับมอบเครื่องบินที่มีขนาดใหญขึ้น แตการขาดแคลนพนักงานยังจะ
กระทบตออุตสาหกรรมการบินในปหนาดวย การขยายฝูงบินจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันขณะที่การขาดแคลน
พนักงาน โดยเฉพาะพนักงานตอนรับบนเครื่องบินและวิศวกร จะยิ่งผลักดันใหตนทุนสูงขึ้น
นอกจากนี้ แนวโนมเรื่องภาวะโลกรอนและการอนุรักษสิ่งแวดลอม เริ่มเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น
และคาดวาจะสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับอุตสาหกรรมการบินของโลก ซึ่งจากการประชุมวาดวย
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลก (ไอพีพีซี) ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีตัวแทนจากเกือบ
ทุกประเทศทั่วโลก รวมหารือในความรวมมือลดปญหาโลกรอน โดยเฉพาะเรื่องสําคัญที่ตองหารือ คือ
การจัดการกับภาคการขนสงทางอากาศ ซึ่งพิสูจนแลววา กอใหเกิดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
สูงสุด โดยลาสุดนั้น สหภาพยุโรป ไดเริ่มเคลื่อนไหว โดยรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป (EU)
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ลงมติในการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมยุโรป จะเริ่มใชโควตาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกับ
สายการบินตางๆ ในป 2555 ซึ่งลาชากวากําหนดการของบรรดาผูกําหนดนโยบายอียู 1 ป
ขอตกลงดังกลาว กําหนดใหสายการบินตางๆ จะตองซื้อโควตา ไมใชเฉพาะในเสนทางบิน
ภายในทวีปยุโรปเทานั้น แตรวมถึงสายการบินทั้งหมดที่ใหบริการเที่ยวบินขาเขาและออกจากประเทศ
ตางๆ ในกลุม EU ทั้งนี้ เพื่อลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ขอตกลงการซื้อคารบอนเครดิตนี้
จะเริ่มใชโควตาการปลอยกาซกับสายการบินในป 2555 รวมถึงสายการบินยุโรปทั้งหมด และสายการ
บินที่ทําการบินเขาและออกจาก EU
อยางไรก็ตาม ขอตกลงดังกลาว สงผลใหสายการบินตางๆ อาจจะตองมีงบประมาณกวา
45,000 ลานยูโร ระหวางป 2554 และ 2565 เพื่อซื้อคารบอนเครดิตจากอุตสาหกรรมประหยัด
เชื้อเพลิง เพื่อใหไดโควตาตามตองการ ซึ่งทําใหตนทุนในการดําเนินงานของสายการบินเพิ่มสูงขึ้น
และอาจเปนปจจัยเสี่ยงตอการดําเนินกิจการและการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินโดยภาพรวม
ทั้งนี้ เครื่องบินของ EU ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในสัดสวนราวครึ่งหนึ่งของการปลอย
กาซดังกลาวทั่วโลก โดยขอมูลของประชาคมยุโรป (EC) ระบุวา แมการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดจากเครื่องบิน มีสัดสวนเพียงรอยละ 3 ของการปลอยกาซทั้งหมด แตก็เพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 87 ตั้งแตป 2533
จะเห็นวา การเคลื่อนไหวของกลุมประเทศยุโรปในเรื่องคารบอนเครดิตนี้ รวมทั้งการเริ่มวาง
มาตรการทางภาษีผานราคาคาตั๋วเครื่องบิน เพื่อแกปญหาโลกรอน เปนจุดเริ่มตนที่ประเทศตางๆ
รวมทั้งประเทศไทย จะตองพิจารณาแนวทางการดําเนินงานดานการบินที่ตอเนื่องและสอดคลองตอไป

ดานธุรกิจสายการบิน
ในชวงเดือนธันวาคม 2550 นี้ ประเด็นที่นาสนใจ ยังเปนเรื่องที่สืบเนื่องมาจากสถานการณ
ราคาน้ํามันตลาดโลกที่สูงขึ้น ซึ่งทําใหสายการบินพาณิชยทั่วโลกไดรับผลกระทบกระเทือนอยางมาก
โดยไดมีการคาดการณวา สายการบินอาจตองตั้งสํารองตนทุนคาใชจายเพิ่มจากอีกรอยละ 30 และ
คาดวาจะกระทบตอการตั้งเปารายไดป 2551 อยางมาก โดยจะต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 15-20
สําหรับสายการบินของไทยเอง ก็ไดรับผลกระทบนี้อยางมาก หลังจากที่เกือบทุกสายการบิน
ไดปรับขึ้นคาธรรมเนียมน้ํามันไปแลว ลาสุดนั้น สายการบินไทย ไดมีการปรับแผนการตลาดและการ
ขาย เพื่อรักษารายไดการขายตั๋วโดยสาร ป 2551 คงไวปกติ 1.71 แสนลานบาท เพื่อระดมรายไดมา
ชดเชยตนทุนน้ํามัน โดย การบินไทย เตรียมดําเนินการดังตอไปนี้
1. ปรับขึ้นคาธรรมเนียมน้ํามัน ทั้งเสนทางในประเทศและตางประเทศ จากเดิมที่เคยมี
นโยบายจะปรับคาธรรมเนียมน้ํามันขึ้ยเฉพาะในเสนทางตางประเทศเทานั้น พรอมทั้งใหทีมศึกษา
ราคาน้ํามันเครื่องบินหามาตรการเชิงรุกแนวใหมเขามาควบคุมตนทุนน้ํามันที่แปรผันตลอดทุกเดือน
2. วางแผนสงเสริมตลาดและการขายตั๋วโดยสารเครื่องบินทั้งใน และตางประเทศเพื่อใหได
ยอดขายตามเปาปงบประมาณ 2551 ตั้งไว 1.71 แสนลานบาท
3. กลยุทธการบริหารจัดการดานการพาณิชยบริการผูโดยสารและขนสงสินคาทางอากาศจะ
ยึด 4 กลยุทธ โดยการเพิ่มเสนทางทํากําไร 4 สวน ไดแก
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-

เพิ่มความถี่เที่ยวบิน (frequency)

-

เพิ่มจํานวนที่นั่ง (capacity)

-

เพิ่มเที่ยวบิน จากวันละ 1 เปน 2 เที่ยว (double daily)

-

เพิ่มเที่ยวบิน จากวันละ 2 เปน 3 เที่ยว (triple daily)

โดยการบริหารจัดการการใชงานเครื่องบินใหมากขึ้นกวาปจจุบันอีกรอยละ 10 และ
กรกฎาคมปหนา จะรับมอบเครื่องบินใหมแอรบัส A340-600 จุผูโดยสารกวา 350 คน/เที่ยว/ลํา เขา
ประจําฝูง จะทําใหมีที่นั่งขายเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมจะสรางสมดุลตนทุนน้ํามันการบินได
อยางไรก็ตาม ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนผลใหมีคาใชจายในการเดินทางโดยสาร
เครื่องบินที่ราคาสูงขึ้นนั้น เปนปจจัยลบตออุตสาหกรรมการบิน การขนสงทางอากาศ และนาจะเปน
ปจจัยลบที่สงผลตอเนื่องไปยังอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวย แมวาสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว
(แอตตา) จะไดคาดการณจํานวนนักทองเที่ยวในป 2551 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10 หาก
สถานการณปกติ คือไมมีเหตุการณชุมนุม หรือ เหตุทางการเมือง ที่จะเขามากระทบและเปนปจจัยลบ
ตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยคาดวาในปหนา จะมีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามา
ประเทศไทยประมาณ 15.2 ลานคน ซึ่งต่ํากวา ตัวเลขที่ ททท. ประมาณไววาจะมีจํานวนนักทองเที่ยว
อยูที่ 15.7 ลานคน ทั้งนี้ ยังไมไดพิจารณาถึงการทองเที่ยวภายในประเทศ

ดานทาอากาศยาน
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ไดคาดการณถึงจํานวนเที่ยวบินที่ใช
บริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชวงตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2550 - 5 มกราคม 2551 โดยมี
สายการบินตางๆ ขอเพิ่มเที่ยวบิน รวมถึงเที่ยวบินเชาเหมาลํา รวมทั้งหมด 233 เที่ยวบิน แบงเปน
เที่ยวบินระหวางประเทศ 182 เที่ยวบินและเที่ยวบินในประเทศ 51 เที่ยวบิน ถือวาเพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปที่ผานมา ประมาณรอยละ 20
สวนจํานวนผูโดยสารที่ใชงานในสนามบินดอนเมืองในชวงหยุดยาว 4 วันดังกลาว ก็คาดวาจะ
เพิ่มขึ้นเชนกัน โดย ทอท.ประเมินวาจะมีผูโดยสารใชบริการดอนเมืองราว 18,700 คนตอวันเพิ่มขึ้น
1,300 คนตอวันจากวันปกติที่มีจํานวนผูโดยสารใชบริการวันละ 17,000 คน
อยางไรก็ตาม ในชวงเดือนธันวาคมนี่ ประเด็นเรื่องการใชประโยชนทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
และทาอากาศยานดอนเมือง ยังคงเปนประเด็นตอเนื่องที่ทุกฝายยังใหความสนใจ และยังคงเปนที่
โตแยงกันอยู
ขอสรุปลาสุดจากการประชุมคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2550 นั้น ที่ประชุมไดสรุป
ผลการพิจารณาการศึกษาความเหมาะสมในการใชทาอากาศยานดอนเมืองเปดใหสายการบินทั้ง
ภายในประเทศ และระหวางประเทศ มาใชบริการที่ดอนเมืองตามความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใชทรัพยสินของชาติใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ ขณะเดียวกันใหดําเนินการขยายทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิตามแผนพัฒนาที่วางไว และเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาไปสูศูนยกลางการบินใน
ภูมิภาค รวมทั้ง ควรเสนอใหรัฐบาลลงทุนสรางเสนทางคมนาคมเชื่อมระหวางสองสนามบินหลักเขา
ดวยกัน
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ทั้งนี้ ทอท. ใหเหตุผลวา เนื่องจากทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้นเริ่มที่จะแออัดแลว ทั้งๆ ที่เพิ่ง
เปดใชไดไมเกิน 2 ป และการใชงานเริ่มที่จะเต็มการใหบริการ คือ นักทองเที่ยว 45 ลานคน ในเวลา
อันไมนาน และการเปดใชทาอากาศยานดอนเมืองควบคูไปดวยจะทําให ทอท.ไมจําเปนตองลงทุน
ขยายเฟส 2 และ 3 ในเวลาอันสั้น การเปดใหบริการทาอากาศยานดอนเมืองเพื่อรองรับเที่ยวบิน
ระหวางประเทศนั้น จะชวยแบงเบาภาระการใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชวง 10 ป
ขางหนา
ทอท. มีนโยบายชัดเจนวา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปนทาอากาศยานหลักของประเทศใน
การใหบริการสายการบินในเสนทางระหวางทวีป และบริการดานขนสงสินคา สวนทาอากาศยาน
ดอนเมืองจะเปนทาอากาศยานรอง โดยการใหบริการของทาอากาศยานดอนเมืองจะแบงเปน 3 กลุม
คือ
1.GENERAL AVIATION ประกอบดวย เครื่องบินสวนตัว เครื่องบินเชาเหมาลํา และ
เครื่องบินฝกหัด
2.เที่ยวบินภายในประเทศ และ
3.สายการบินที่ใหบริการเสนทางภายในภูมิภาค
ซึ่งการแยกประเภทการใหบริการของทั้งสองทาอากาศยานในลักษณะเชนนี้ จะทําใหไมเกิด
ปญหาเรื่องการตอเครื่องบิน หรือความไมสะดวกของผูโดยสาร ขณะที่สายการบินขนาดใหญยังให
บริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเชนเดิม สวนในปจจุบันนี้ ทอท. อยูร ะหวางการจัดหาบริษัทที่
ปรึกษา ในโครงการลงทุนทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2
นอกจากนี้ ทอท. ยังมีแผนกอสรางอาคารผูโดยสารแหงใหม หรือ SATELLITE TERMINAL
คาดวาจะเริ่มไดภายในป 2551 การกอสรางจะใชเวลา 5 ป ระหวางที่รอการกอสรางจําเปนตองลด
ความแออัดของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายหลังจากนั้นจะเริ่มดําเนินการกอสรางทางวิ่งเสนที่ 3 ที่
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรองรับผูโดยสารไดสูงสุด 60 ลานคน แมวาจะทําทางวิ่งเสนที่ 4 แตไม
สามารถรองรับปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นได เพราะมีขอจํากัดดานพื้นที่
อยางไรก็ตาม แนวทางดังกลาวสงผลใหขอวิพากษอยางหลากหลาย โดยหลายฝายไดออกมา
แสดงความคิดเห็น ที่ไมเห็นดวยกับการดําเนินการของ ทอท. โดย กรมการขนสงทางอากาศ (ขอ.)
และบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) ตลอดจนสายการบินพาณิชยทั้งไทยและ
ตางชาติ ตางก็ออกมาสนับสนุนวา ประเทศไทยควรมีสนามบินนานาชาติเพียงแหงเดียว เพื่อความ
สะดวกของผูโดยสาร อีกทั้งไดใหเหตุผลดวยวา การเปดใชสองสนามบินเปนการเพิ่มตนทุนใหสายการ
บิน และทําใหไทยสูญเสียโอกาสการเปนฮับในภูมิภาคนี้
หลายฝายใหทัศนะวา การคาดการณขอมูลที่ผิดพลาดทําให ทอท. เกิดความเสียหายอยาง
มาก สวนหนึ่งเกิดจากนโยบายของรัฐบาลชุดเกาที่เรงรัดเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิ ทําใหการเปดใช
เต็มไปดวยความไมพรอม ประกอบกับปญหาทางกฎหมายที่ ทอท.ทําไวกับเอกชนกอนหนานี้ ไม
โปรงใส จึงเปนที่มาของการฟองรองและทําใหเกิดความยืดเยื้อในการแกไขปญหาหลายตอหลาย
ประการ และแมวาทาอากาศสุวรรณภูมิจะไดรับการแกไขอยางตอเนื่อง แตนโยบายที่สับสน และไร
ทิศทางของ ทอท. สงผลกระทบตอแผนธุรกิจระยะยาวของสายการบินตางๆ ในสุวรรณภูมิมาก
โดยเฉพาะแผนการขยายเสนทางบินและการเพิ่มความถี่การบินที่เขาสูฮับการบินของสุวรรณภูมิ แมแต
สายการบินจากยุโรป อเมริกา และเอเชีย ยังไมสามารถประกาศแผนการบินระยะ 5-10 ปได
นอกจากนี้ สิ่งที่ ทอท. ตองใหความสําคัญ คือ จํานวนผูโดยสารกวารอยละ 72 ของผูโดยสาร
ทั้งหมด จําเปนตองใชการเชื่อมตอเสนทางบินระหวางประเทศและในประเทศ ขณะนี้จํานวนผูโดยสาร
ที่เชื่อมตอไปยังสนามบินภายในประเทศมีนอย หาก ทอท. ตองการใหไทย เปนศูนยกลางการบินใน
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ภูมิภาคนี้ จําเปนตองใหความสําคัญกับการบริหารนโยบายการบิน แบบสนามบินเดียวเพื่อใหการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตาม ขณะนี้ทาง ทอท. ก็ไดมี 2 แนวทางพัฒนาสนามบินดอนเมือง หากรัฐบาลชุด
ใหมไมเห็นดวยที่จะเปดใหบริการตอสายการบินทั้งในและตางประเทศ โดยเบื้องตนไดแบงการพัฒนา
กิจกรรม ออกเปน 2 สวน คือ
1. สวนที่เกี่ยวของกับการใชพื้นที่เชิงพาณิชย
2. สวนเปนพื้นที่รองรับเครื่องบินเชาเหมาลํา และเครื่องบินสวนตัว
สําหรับการใชพื้นที่เชิงพาณิชยภายในสนามบินดอนเมือง สามารถทํากิจกรรมไดหลากหลาย
เชน ดึงสินคาแบรนดเนมเขามาจําหนาย ซึ่งทําไดโดยการเปดประมูลพื้นที่ที่จัดแบงออกเปนสวนๆ โดย
อยูระหวางการพิจารณารายละเอียดราง TOR นอกจากนี้ อาจมีการเปดใหบริการคลังสินคาที่
สนามบินดอนเมืองอีกครั้ง โดยเฉพาะสินคาเกษตรประเภทเนาเสียงาย ซึ่งลูกคามีความตองการที่จะ
จัดสงสินคาดวยความรวดเร็วผานขั้นตอนการตรวจสอบที่ไดมาตรฐานเชนเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิ
แตมีความสะดวกกวา ซึ่งกอนหนานี้ทางฝายบริหารไดพบปะกับผูใหบริการขนสงสินคาและหาทางออก
ในการบริหารจัดการเรื่องนี้ไปบางสวนแลว
สําหรับพื้นที่ที่เกี่ยวของกับกิจการการบินนั้น อาจเพิ่มความสะดวกในการใหบริการแกผูที่
เดินทาง โดยเครื่องบินสวนตัวมาลงที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งทําไดโดยเปดหองวีไอพีรองรับ พรอม
ใหบริการ ที่พรอมสรรพทั้งที่พักและการ บริการดานอาหาร สิ่งบันเทิงครบวงจร ฯลฯ ซึ่ง ทอท.
สามารถทําไดเลยไมตองผานการขออนุมัติจากบอรด ทอท.
สําหรับปญหาเรื่องผลกระทบดานเสียงของทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้น ซึ่ง ทอท. ไดมีมติ
ดําเนินการแกไข ดังนี้
1. เห็นชอบการจายคาชดเชยผลกระทบดานเสียงใหกับเจาของที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง
ที่ไดรับผลกระทบดานเสียงจากการดําเนินงานของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่กอสรางกอนวันที่
31 ธ.ค.44 ไปแลวนั้น สําหรับการใหความชวยเหลือสิ่งปลูกสรางหลังป 2544 นั้น ตองใชการเจรจา
และตองตกลงรวมกันทั้ง 2 ฝาย ซึ่งเปนไดทั้งการปรับปรุงให หรือ การซื้อกรณีที่เจาของประสงคขาย
และทอท. ประสงคซื้อภายใตราคาที่เปนธรรม โดยใหใชกรอบงบประมาณที่มีไปดําเนินการ
2. ไดตั้งระบบโควตาเสียง คือ การกําหนดโควตาใหแตละสายการบิน โดยการตัดคะแนน
หากสายการบินใดใชเสียงดังในระหวางทําการบิน ซึ่งหากโควตาดังกลาวของสายการบินถูกตัด
คะแนนหมดอาจจะไมมีสิทธิ์ทําการบินตอ
3. จัดเก็บคาธรรมเนียมกับสายการบินที่มีเสียงดัง และจะมีการลดคาธรรมเนียมสนามบินกับ
สายการบินที่มีเสียงของเครื่องบินที่ไมดังดวย
อยางไรก็ตาม ทอท. ทําการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยนําแนวทางตางๆ มาผสมกันเพื่อ
ใหไดรูปแบบที่ทําใหเกิดมลภาวะทางเสียงนอยที่สุด ภายใตเงื่อนไขที่รายไดของ ทอท.ในเรื่อง
คาธรรมเนียมเทาเดิม เพราะเปาหมายคือตองการใหลดมลภาวะทางเสียงใหมีนอยที่สุด ไมตองการเพิ่ม
รายได
ตัวอยางขอเสนอในการเก็บคาธรรมเนียม ที่ ทอท. นํามาพิจารณา เชน
1. เก็บคาธรรมเนียมการใชสนามบินจากเครื่องบินที่กอใหเกิดเสียงดังมาก และสรางแรงจูงใจ
ดวยการลดคาธรรมเนียมกับเครื่องบินที่กอใหเกิดเสียงดังนอย ซึ่งเปนการสงเสริมใหสายการบิน
เลือกใชเครื่องบินที่มีมลภาวะทางเสียงนอย
2. ใหโควตาการบินแตละสายการบิน และจะถูกตัดคะแนนเมื่อกอใหเกิดเสียงดังเกินจาก
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กําหนด และเปดใหแตละสายการบินซื้อโควตาการบินจากกันและกันได ซึ่งทําใหสายการบินที่
กอใหเกิดมลภาวะทางเสียงนอยมีรายไดจากการขายโควตา
3. การจํากัดจํานวนเที่ยวบิน (Number of Flights Limitation) ในแตละชวงเวลา
4. จํากัดความดังของเสียง (Noise Volume Restrictions) ในขณะทําการบินขึ้นและลงให
เปนไปตามที่กําหนด
5. การปดทาอากาศยานบางชวงเวลา Airport Curfews โดยเฉพาะในชวงเวลากลางคืนที่
เปนชวงพักผอนของชุมชนในกรณีพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบเปนชุมชน
6. วิธีการบินลดเสียงโดยกําหนดเปนขอปฏิบัติในการรอนลงหรือบินขึ้นเพื่อใหเขตชุมชนได
รับผลกระทบนอยที่สุด
7. การวางแผนและจัดการใชประโยชนที่ดินเพื่อใหที่ดินที่ไดรับผลกระทบทางเสียงเกิด
ประโยชนสูงสุดในการทําเปนโรงงานอุตสาหกรรมหรือสวนสาธารณะ เปนตน

ทาอากาศยานภูมิภาค
ทาอากาศยานตางๆ ในภูมภ
ิ าค ทีอ
่ ยูใ
 นความรับผิดชอบของ ขอ. นัน
้ ขณะนี้ ขอ. กําลังอยู
ระหวางการหาแนวทางพัฒนาทาอากาศยานภูมิภาคที่ยังไมมีสายการบินใชบริการในปจจุบัน เชน
ทาอากาศยานเพชรบูรณ เลย แมสอด ชุมพร นครราชสีมา โดยจะประสานกับสวนราชการในจังหวัด
นั้นๆ เพื่อสนับสนุนใหมีสายการบินใหบริการแบบประจํา
สําหรับการพัฒนาทาอากาศยานในภูมภ
ิ าคนั้น ในชวงเดือนธันวาคมนี้ มีขอ
 มูลการพัฒนา
ทาอากาศยานในภูมิภาค จํานวน 2 แหง คือ
1. ทาอากาศยานนานาชาติสมุย
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีมติเห็นชอบจากรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และไดอนุญาตใหเครื่องบินขนาดกลางสามารถทําการบินขึ้นลง
ที่สนามบินนานาชาติสมุยไดแลว ซึ่งไดแก เครื่องบิน โบอิ้ง B717 ขนาด 120 ที่นั่ง เครื่องบิน B737400 ขนาด 149 ที่นั่ง และเครื่องบินแอรบัส A319 ขนาด 144 ที่นั่ง ซึ่งจะเปนผลใหทาอากาศยาน
นานาชาติ สมุย สามารถรองรับเที่ยวบินไป-กลับไดถึง 36 เที่ยว/วัน
ในการนี้ สายการบินบางกอก แอรเวยส จะสามารถเพิ่มจํานวนที่นั่งเพื่อใหบริการ
นักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขาออกสมุย เพิ่มสูงถึงรอยละ 62 โดยวางแผนนําฝูงบินทั้ง 3 แบบเพิ่ม
เที่ยวบินไป-กลับ 2 เที่ยว/วัน ควบคูกับเครื่องบิน ATR-72 จํานวน 34 เที่ยว/วัน (ไป-กลับ) อีกทั้งยัง
พรอมจะใหการบินไทยนําเครื่องบินโบอิ้ง B737-400 ขึ้น-ลงได 2 เที่ยว/วัน
การบินไทย ก็จะเริ่มจัดตารางการบิน ในเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-สมุย จํานวน 2 เที่ยว/วัน พรอมทั้ง
จะเรงเจรจาเงื่อนไขและขอตกลงเรื่องเวลาบิน (timeslot) สวนการจัดการรายละเอียดเรื่องฝูงบินโบ
อิ้ง B737-400 ที่จะนํามาบินเพิ่มไปสมุย ขณะนี้การบินไทยเหลือเครื่องใชงานเพียง 6 ลํา เนื่องจากมี
ขอตกลงใหนกแอรเชาไปทําโลวคอสต 4 ลํา ซึ่งอาจจะตองนําเครื่องบินบางสวนกลับคืนมา
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ในอดีต การบินไทยไมสามารถบินตรงสมุยไดเพราะติดเงื่อนไขหลายประการ แตไดมีการทํา
ขอตกลงความรวมมือการขายตั๋วราคาพิเศษ special pro-rate agreement : SPA ซึ่งเปนการโอน
ผูโดยสารจากตางประเทศที่ตองการซื้อตัว
๋ เครื่องบินเดินทางไปสมุยจากบางกอก แอรเวยส เดือนละ
ประมาณ 10,000 คน
อยางไรก็ตาม แมวาการอนุญาตในครั้งนี้ จะเปนเพิ่มศักยภาพการคมนาคมทางอากาศสู
เกาะสมุย แตก็ยังตองควบคุมดูแลการดําเนินงานใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมทั้งตอง
จัดทําแผนพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยเฉพาะชุมชนผูพักอาศัยบนเกาะสมุย ประเภทบานเรือน
บริเวณโดยรอบสนามบินตองอยูอยางมีความสุขดวย
ขณะที่สถิตินักทองเที่ยวเขาเกาะสมุยตลอด 5 ป ตั้งแต ป 2544 - 2549 เพิ่มขึ้นปละรอยละ 10
โดยป 2549 มีกลุมเดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มสูงกวาป 2548 ถึงรอยละ 28.55
2. ทาอากาศยานบนเกาะคอเขา
กรมการขนสงทางอากาศ (ขอ.) เตรียมโครงการกอสรางทาอากาศยานบนเกาะคอเขา จังหวัด
พังงา มูลคาประมาณ 900 ลานบาท โดย ขอ. ไดวาจางบริษัทศึกษาความเปนไปได รวมทั้งออกแบบ
รายละเอียดทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด อาคารผูโดยสาร และหลังจากไดศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
รวมทั้งจัดประชาพิจารณแลว พบวา ประชาชนสวนใหญใหการสนับสนุน โดยมีผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมนอยมาก
โครงการกอสรางทาอากาศยานเกาะคอเขา จะใชพื้นที่ประมาณ 1,400 ไร พื้นที่เดิม 970 ไร
และตองจัดหาเพิ่ม 400 ไร ความยาวทางวิ่ง 2 พันเมตร รองรับเครื่องบินขนาดกลาง 150 ที่นั่ง และ
พัฒนารองรับเครื่องบินขนาดใหญไดในอนาคต
พื้นที่บริเวณเกาะคอเขานี้ เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของพังงา โดยเฉพาะเขาหลัก ซึ่งมีการ
ฟนตัวอยางรวดเร็วหลังเกิดสึนามิ หากมีทาอากาศยานจะชวยรองรับการเดินทางไดเปนอยางดี และ
ชวยลดความหนาแนนของทาอากาศยานภูเก็ตไดในระดับหนึ่ง

ดานการพัฒนาบุคลากรดานการบิน
ภายหลังเหตุการณเครื่องบินเอ็มดี-82 ของสายการบินวัน ทู โก เที่ยวบิน โอจี 269 ลื่นไถล
ออกนอกทางวิ่งทาอากาศยานภูเก็ต ทําใหหนวยเกี่ยวของตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนักบิน
ที่หนึ่งและนักบินที่สอง กรมการขนสงทางอากาศ (ขอ.) ในฐานะกํากับดูแลการออกใบอนุญาต
ประกอบอาชีพนักบินใหกับนักบินไทยและนักบินตางชาติไดเริ่มสังเกตการณการบินในทุกสายการบิน
ของไทย เริ่มจากสายการบินวันทูโกและโอเรียนทไทย
จากการสังเกตการณทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหวางประเทศของ ขอ. พบวา
นักบินของสายการบินดังกลาว สวนใหญเปนนักบินตางชาติ มีความบกพรองในเรือ
่ งความรวมมือ หรือ
CRM (Crew Resource Management) ซึง่ อาจเปนผลจากวัฒนธรรมการทํางานที่แตกตางกัน ซึ่ง
เรื่องดังกลาวถือวามีความจําเปนในการปฏิบัติงานรวมกันเปนอยางยิ่ง หากนักบินขาดสิ่งเหลานี้จะ
สงผลใหเกิดปญหาดานการประสานงานหรือทํางานรวมกัน
นักบินตางชาติอาจถูกปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางานหรือมีวัฒนธรรมองคกรที่ตางกับวัฒนธรรม
การทํางานของไทย ซึ่งมักจะรูจักคุนเคยกัน ทําใหการทํางานรวมกันเปนไปอยางราบรื่น
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นอกจากนี้ ขอ. จะออกระเบียบใหมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตใหนักบินตางชาติเขามา
ประกอบอาชีพนักบินในประเทศไทย โดยจะเพิ่มขอกําหนดใหนักบินตางชาติตองสอบความรู
ขอกฎหมายดานการบินของไทย ควบคูกับการตรวจสอบความสามารถดานการบิน และกําหนดให
นักบินตองมีความสามารถดานความรวมมือ หรือ CRM ดวย จากเดิมที่มีเพียงการทดสอบ
ความสามารถดานการบิน ซึ่งขอกําหนดดังกลาวจะมีผลบังคับทันทีภายหลังออกประกาศระเบียบ
นักบินตางชาติที่ผานการทดสอบไปแลว ขอ. จะเรียกมาทดสอบความรูดานกฎหมายการบิน
ของไทย และใหเพิ่มความรูดาน CRM ใหมากขึ้น โดย ขอ. จะทดสอบความรูความสามารถทั้งสอง
ดาน กอนออกใบอนุญาตทําการบิน หากนักบินตางชาติรายใดไมผานการทดสอบ ขอ. จะงดออก
ใบอนุญาตใหจนกวาจะผานการทดสอบ

สําหรับสถานการณอต
ุ สาหกรรมการบินของไทยในเดือนธันวาคมนี้ ยังคงไดรบ
ั ผลกระทบจาก
สถานการณราคาน้าํ มันเชือ
้ เพลิงทีป
่ รับตัวสูงขึน
้ อยางตอเนือ
่ ง ซึ่งเปนปจจัยเสีย
่ งประการสําคัญ
นอกจากนี้ ปญหาเรือ
่ งการใชทา อากาศยานในกรุงเทพฯ ทัง้ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศ
ยานดอนเมือง แมวา ทอท. จะใชเวลาในการพิจารณามานานแลวก็ตาม แตกย
็ งั ไมมข
ี อ
 สรุป ซึง่ สงผล
ตอความเชือ
่ มัน
่ ของสายการบินตางๆ และการเปนฮับของภูมภ
ิ าค อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบิน
ของไทยตองเตรียมพรอมกับการเปลีย
่ นแปลงทีจ
่ ะเกิดในอนาคต ทัง้ การรับมือกับราคาน้าํ มันเชือ
้ เพลิง
ดังกลาว และกระแสเรือ
่ งคารบอนเครดิต ทีท
่ ั่วโลกใหความสนใจ
สําหรับ สบพ. นั้น ประเด็นทีค
่ วรพิจารณา คือ เรือ
่ งการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการบิน
เพือ
่ ใหสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมการบิน โดยจะพบวา ในชวงปหนาเปนตนไปนัน
้
เปนทีม
่ ีการสงมอบเครือ
่ งบินพาณิชยใหกบ
ั สายการบินของไทย เปนจํานวนมาก ดังนั้น ความตองการ
บุคลากรและการพัฒนาบุคลากรดานการบิน จึงนาจะมีนย
ั สําคัญ และ สบพ. ควรเรงศึกษาความ
ตองการในกรณีนี้ นอกจากนี้ ในเรือ
่ งของการพัฒนาประสิทธิภาพของนักบิน ซึ่ง ขอ. กําลังให
ความสําคัญอยูน
 ั้น ก็เปนอีกประเด็นหนึง่ ทีถ
่ อ
ื เปนโอกาสสําหรับ สบพ. ทีจ
่ ะเปนผูดาํ เนินการเพิ่มพัฒนา
ประสิทธิภาพของนักบินตางชาติ ทัง้ ในเรือ
่ ง ความรูด
 า นกฎหมายการบินของไทย และความรูด
 าน
CRM ตามขอสังเกตของ ขอ. และควรรีบประสานงานกับ ขอ. โดยดวน

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

แผนกวิจย
ั และพัฒนา
สํานักวิจย
ั และพัฒนาธุรกิจการบิน
สถาบันการบินพลเรือน
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