สรุปขอมูลขาวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย
ป ร ะ จํา เ ดื อ น ม ก ร า ค ม พ . ศ . 2 5 5 2
แผนกวิ จัย และพัฒนา สํา นักวิจัย และพัฒนาธุร กิ จ การบิน สถาบั นการบิ น พลเรือน

ในชวงป พ.ศ. 2551 ที่ผานมานั้น นับเปนชวงเวลาวิกฤตทีย
่ ากลําบากสําหรับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก
อยางมาก โดยเฉพาะการเผชิญกับปญหาความผันผวนของราคาน้ํามันเชือ
้ เพลิง และปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก
อยางไรก็ตาม องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ไดรายงานถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการบิน
โลกในชวงป พ.ศ.2551 ที่ผานมาไว สรุปไดดังนี้
อุตสาหกรรมการบินโลก ในป 2551 มีการเติบโตรอยละ 1.8 ซึ่งเปนอัตราที่ลดลงจากปกอน เมื่อ
พิจารณาในดานของ Passenger Kilometres Performed และจํานวนผูโดยสารที่เดินทางกับสายการบิน
ประจํา มีจํานวนเพิ่มขึ้น ประมาณรอยละ 0.8 อยูที่ 2.29 พันลานคน
สวนสถิติการขนสงสินคาภายในประเทศสมาชิกของ ICAO ทั้ง 190 ประเทศ นั้น พบวา มีการขยายตัว
ประมาณรอยละ 1.1 ในดานของน้ําหนัก ซึ่งคิดเปน 41.9 ลานตน และเปนการขยายตัวในสัดสวน ที่ลดลงจาก
ปกอน ที่มีอัตราเติบโตรอยละ 3.9
การขยายตัวของจํานวนผูโดยสารระหวางประเทศ ลดลงจากอัตรารอยละ 7.6 เมื่อป พ.ศ.2550 เหลือ
รอยละ 4.1 ในป พ.ศ.2551 โดยแยกตามภูมิภาคตางๆ ไดดังนี้
สัดสวนของการโดยสาร
ระหวางประเทศ

อัตราการเติบโต

ยุโรป

รอยละ 41

+ รอยละ 5.2

ตะวันออกกลาง

รอยละ 8

+ รอยละ 8.9

ภูมภ
ิ าค

ละตินอเมริกา
แอฟริกา

รอยละ 7

+ รอยละ 7.2
+ รอยละ 2.1

เอเซียแปซิฟด

รอยละ 27

+ only near zero

อเมริกาเหนือ

รอยละ 17

+ รอยละ 5.3

ในขณะที่ เสนทางภายในประเทศ นับเปนเสนทางที่มีการชะลอตัวมากทีส
่ ุด โดยพบวา ในป พ.ศ.2551
นั้น มีอัตราลดลงรอยละ 1.6 เมื่อเปรียบเทียบกับ ในป พ.ศ.2550 ที่มีอัตราการเติบโตรอยละ 6.2 โดยภูมิภาคที่
ไดรับผลกระทบมากที่สุด คือ ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งมีสัดสวนการเดินทางภายในประเทศ คิดเปนรอยละ 58
และการเติบโตลดลงรอยละ 3.1 สวนภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟคนั้น สัดสวนการเดินทางภายในประเทศ คิดเปน
รอยละ 27 มีอต
ั ราการเติบโตเพียงรอยละ 0.1
ICAO ยังกลาววา ในชวงครึ่งปแรกของป พ.ศ.2551 นั้น ความตองการการเดินทางทางอากาศไดรับ
่ งบินที่แพงขึ้น และการ
ผลกระทบจากราคาน้ํามันและราคาสินคาตางๆ ที่สูงขึ้น ซึ่งนําไปสูราคาคาโดยสารเครือ
ชะลอการตัดสินใจใชเงินในเรื่องที่ยังไมจําเปนของผูบริโภค รวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยในชวงครึ่งปหลัง
นั้น ยิ่งสงผลกระทบอยางรุนแรงตอซีกโลกตะวันตก รวมถึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟคดวย
การชะลอตัวนี้ ยังเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางดวย แมวาจะเปนภูมภ
ิ าคที่ไดรับประโยชนจากราคาน้ํามันที่
เพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดเมื่อป 2551 ก็ตาม
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สําหรับในป พ.ศ.2552 นี้ ICAO ไดคาดการณในระยะกลางถึงการเดินทางทางอากาศ ไววา การเติบโต
ของอัตราผูโดยสารสายการบิน ในดานของ Passenger Kilometre Preformed (PKPs) นั้น จะลดลงประมาณ
รอยละ 0.9 ในป พ.ศ.2552 และจะฟน
 ตัวอีกครัง้ ในป พ.ศ.2553 โดยจะเพิม
่ ขึน
้ ในอัตรา รอยละ 5.1 เมื่อพิจารณา
แตละภูมภ
ิ าค เปนดังนี้

ภูมภ
ิ าค
แอฟริกา
เอเซียแปซิฟค
ยุโรป
ตะวันออกกลาง
อเมริกาเหนือ
ละตินอเมริกา / แคริเบียน
โลก

2551

2552

2553

(ขอมูลเบือ
้ งตน)

(คาดการณ)

(คาดการณ)

0.5
0.1
4.4
7.6
-0.5
8.5
1.8

1.0
1.0
2.2
5.3
-1.2
3.1
0.9

7.6
7.0
4.9
7.5
2.8
7.0
5.1

จากขอมูลของ ICAO จะเห็นวา ในป 2552 นั้น ภูมภ
ิ าคอเมริกาเหนือเปนภูมิภาคเดียวที่ยังคงมีอัตรา
การเติบโตที่ตด
ิ ลบตอเนื่องจาก ป 2551 สําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟคนั้น มีการเติบโตเพียงเล็กนอยเทานั้น
สวนในป 2553 จะพบวา ทุกภูมิภาคในโลกมีการเติบโตอยางกาวกระโดด โดยเฉพาะภูมิภาคแอฟริกา
เอเซียแปซิฟค ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา / แคริเบียน
ทั้งนี้ การคาดการณของ ICAO นั้น สะทอนถึงตัวเลขการคาดการณการเติบโตของเศรษฐกิจโลกใน
สองปขางหนา โดยอัตราการเติบโตจะลดลง จากรอยละ 3.6 ในป 2008 เปนรอยละ 1.8 ในป 2009 และจะฟนตัว
ในป 2010 ในอัตรารอยละ 3.4 ทั้งนี้ เปนการประเมินโดย Global Insight บริษัทที่ทําการคาดการณเศรษฐกิจ
อยางไรก็ตาม การที่การเดินทางทางอากาศจะกลับมาเพิม
่ จํานวนสูงขึ้นนั้น ขึ้นอยูกับวา วิกฤตการเงิน
และผลกระทบของวิกฤตจากอัตราเติบโตของเศรษฐกิจโลกวาจะฟนตัวไดเร็วแคไหน
สวนในดานตัวเลขทางการเงินนั้น สายการบินในประเทศภาคีสมาชิกของ ICAO นั้น คาดวาจะแจงการ
ขาดทุนจํานวนประมาณ 2.7 พันลาน กอนที่จะกลับมาทํากําไรในป 2009 และ 2010 โดยคาดวา จะสามารถมีผล
กําไรเปนเงิน 3.8 และ 6.7 พันลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม จะพบวา ขอมูลของ ICAO นั้น ไมสอดคลองกับขอมูลของทาง IATA ทัง้ นี้ เนื่องจากขอมูล
ของ ICAO นั้น เปนอัตราเฉลี่ยของสายการบินที่อยูในประเทศภาคีสมาชิกของ ICAO ทั้งสายการบินที่เปนสมาชิก
IATA และ สายการบินที่ไมไดเปนสมาชิก IATA เชน สายการบินตนทุนต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง จุดที่นาสนใจ คือ
สวนแบงทางการตลาดของสายการบินที่ไมไดเปนสมาชิกของ IATA นั้น เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยคิดเปน
รอยละ 33 ของจํานวนเที่ยวบินภายในประเทศ และประมาณ รอยละ 20 ของจํานวนเที่ยวบินทั้งหมด
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อุตสาหกรรมการบินของไทย
สําหรับ อุตสาหกรรมการบินของไทยในป พ.ศ.2551 ที่ผานมานั้น พบวา จํานวนผูโ ดยสารทางอากาศ
ในป พ.ศ.2551 มีประมาณ 54.4 ลานคน ลดลงจากป พ.ศ.2550 ทีม
่ จ
ี าํ นวนผูโ ดยสารทางอากาศประมาณ 57.2
ลานคน หรือ ประมาณรอยละ 4.8 ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําทั่วโลก ซึ่งสงผลทําให
ความตองการในการเดินทางลดลง รวมทั้งปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย ซึ่งสงผล
กระทบตอความเชื่อมั่นในการทองเที่ยวและการคมนาคมขนสง
สําหรับแนวโนมอุตสาหกรรมการบินในป พ.ศ.2552 คาดวา การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจะยังคงเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหปริมาณความตองการการเดินทางทางอากาศลดลงตอเนื่องจากปกอน รวมทั้งความเชื่อมั่น
ตอการทองเทีย
่ วไทย ซึ่งการทองเที่ยวนี้ มีผลตอจํานวนผูโดยสารทางอากาศของไทย โดย ศูนยวจ
ิ ย
ั กสิกรไทย
คาดวาจํานวนผูโ ดยสารในป พ.ศ.2552 จะมีประมาณ 49-52 ลานคน หรือ ลดลงจากปกอ
 น ประมาณรอยละ 5-10
นอกจากนี้ ภาวะการแขงขันของธุรกิจการบินในตลาดปนี้ คาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
การแขงขันกันปรับลดราคาเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาดจากจํานวนผูโดยสารที่มีแนวโนมลดลง ขณะที่พฤติกรรม
ของผูโดยสารก็คาดวาจะใหความสําคัญกับราคาตั๋วโดยสารมากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทําให
อาจเปนโอกาสสําคัญของสายการบินตนทุนต่ํา สําหรับตลาดบนคาดวาการแขงขันดานบริการของแตละ
สายการบินจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนกลุมลูกคาที่ยังมีกําลังซื้ออยูในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาองคประกอบหลักๆ ของอุตสาหกรรมการบินของไทย จะพบวา ในแตละ
องคประกอบนั้น มีภาพรวมความเคลื่อนไหวที่นาสนใจดังนี้

ดานธุรกิจสายการบินของไทย
ปญหาสําคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการบินของไทยและอยูในความสนใจของทั้งอุตสาหกรรม
การบิน คือ เรือ
่ งสถานภาพทางการเงินของบริษท
ั การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.)
จากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 8 เดือนแรกของป 2551 ประกอบกับผลกระทบ
อยางแรงจากปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ และการยึดทาอากาศยาน สุวรรณภูมิและ
ดอนเมือง ในชวงปลายป 2551 ที่ผานมา ทําให บกท. ประสบปญหาการขาดทุนจากการดําเนินงาน ตลอดจน
การขาดทุนจากการทําสัญญาซื้อน้ํามันลวงหนาในปที่ผานมา และจากอัตราแลกเปลี่ยน จนทําให บกท. ตอง
ขาดสภาพคลอง เปนวงเงินสูงถึง 34,000 ลานบาท ขณะที่ยังมีภาระตองกูหนี้ใหม อีกประมาณ 45,000-55,000
ลานบาท เพื่อนํามาชําระคืนหนี้, เสริมสภาพคลอง และใชในการลงทุน
จากปญหาดังกลาว บกท. ไดจัดทําแผนปรับปรุงธุรกิจ (Business Improvement Plan) ป พ.ศ.
2552-2554 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน และรองรับสภาวะแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งเพื่อแกไขปญหาสภาพคลองทางการเงิน โดยแผนดังกลาว ประกอบดวย 3 ระยะ ไดแก
แผนระยะแรก

จะเนนการเพิ่มกระแสเงินสด การบริหารจัดการทรัพยสิน การปรับปรุง โครงสรางหนี้

และการปรับโครงสรางเงินทุน เพื่อแกไขปญหาการขาดสภาพคลอง
แผนระยะที่สอง จะเนนที่การเพิ่มรายได การบริหารจัดการคาใชจาย การเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน และการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการ
แผนระยะที่สาม เปนแผนระยะยาว จะพิจารณาถึงการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การปรับโครงสราง
องคกรใหเกิดความคลองตัว และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
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นอกจากนี้ บกท. ไดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การระดมความคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการ
แกปญหาของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)” เพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดทําแผนการ
แกไขปญหาของ บกท. ผลจากการสัมมนาดังกลาว ไดให บกท. ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ทั้งในสวนการ
แกปญหาสภาพคลองทางการเงิน การปรับปรุงเสนทางและตารางการบิน รวมถึงการปรับปรุงแผนธุรกิจและ
แผนการลงทุนเพื่อลดคาใชจายเปนการเพิ่มรายไดใหกับองคกร เชน การลดคาใชจายดานสิทธิพิเศษตางๆ
สําหรับการพัฒนาฝูงบินของ บกท. นั้น จะยังคงมีแผนและกําหนดการรับมอบเครื่องบินในป พ.ศ.2552
ซึ่งจะรับมอบ แอรบัส A330 ทั้งสิ้น 6 ลํา ไวเชนเดิม โดยเริม
่ รับมอบเครื่องบินลําแรกเดือนเมษายน 2552 นี้ เปนตน
ไป โดยกอนหนานี้ บกท. ไดเจรจากับทางแอรบัส เพื่อขอเลื่อนกําหนดการจายเงินลวงหนาคาเครื่องบินที่จะรับ
มอบในป 2552 ออกไปจากกําหนดเดิม 3 เดือนแลว ซึ่งชวยแกปญหาสภาพคลองทางการเงินของ บกท. ได
สวนในป 2553 บกท. มีกําหนดรับมอบเครื่องบินแอรบัส A380 จํานวน 6 ลํา ซึ่งมีแนวโนมวาอาจจะตองเลื่อน
กําหนดออกไปอีกประมาณ 3 เดือน โดยรับมอบประมาณตนป 2554
้ หาก บกท. ไดรบ
ั ผลกระทบ ยอมจะสงผลตอเนือ
่ ง
บกท.นับเปนหนวยงานลูกคาสําคัญของ สบพ. ดังนัน
ตามมาสู สบพ. ดวยเชนกัน ดวยเฉพาะในเรือ
่ งของการพัฒนาบุคลากรดานการบิน อยางไรก็ตาม ปญหาของ
บกท. เปนปญหาที่หลายหนวยงานใหความสนใจ เนือ
่ งจากมีผลกระทบตอหลายภาคสวน

ดานทาอากาศยาน
สําหรับความเคลื่อนไหวในเรื่องทาอากาศยานของไทยนั้น มีประเด็นทีน
่ าสนใจซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่ อ ง “การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาเครื อ ข า ยเพื่ อ ให ป ระเทศไทยเป น ศู น ย ก ลางการบิ น
พลเรื อ นในภู มิ ภ าค” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
(ทอท.) เพื่อรับฟงขอคิด เห็น ขอเสนอแนะและประเด็นปญหา จากผูแทนสายการบินตาง ๆ ผูประกอบกิจการ
เชิงพาณิชยในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และผูแทนจากหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการดานการขนสง
ทางอากาศ โดยประเด็นสําคัญจากการสัมมนาดังกลาว คือ กระทรวงคมนาคมไดกาํ หนดนโยบายหลักในการ
บริหารทาอากาศยานเดียว โดยใชทา อากาศยานสุวรรณภูมเิ ปนทาอากาศยานหลักเปนซิงเกิ้ล แอรพอรต
(Single Airport) เพื่อลดภาระคาใชจายของสายการบินและเพิ่มความสะดวกใหกับผูโดยสารในเรื่องการเดินทาง
เชื่อมตอทั้งในและระหวางประเทศ ขณะที่ทาอากาศยานดอนเมืองจะใชสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การบิน หรือใชสําหรับเครื่องบินเชาเหมาลําแตไมใชเที่ยวบินประจําปกติ เครื่องบินสวนตัว และศูนยซอมเครื่องบินเทานั้น
นั่นหมายความวา ธุรกิจการบินทั้งหมด ตองไปรวมอยูที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแหงเดียว
(ซิงเกิลแอรพอรต) รวมทั้งสายการบินที่ปจจุบันปฏิบัติการบินอยูที่ทาอากาศยานดอนเมืองทั้งหมดดวย
สําหรับในประเด็น ซิงเกิ้ล แอรพอรต (Single Airport) หลายภาคสวนไดมีมุมมองในเรื่องนี้หลาย
ประเด็น ดังนี้
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานดานธุรกิจการบิน (Airlines Operation Committee : AOC) ได
กลาววา ในเชิงธุรกิจแลว การใชสนามบินสุวรรณภูมิแหงเดียวคุมคากวาการใชสนามบินสุวรรณภูมิควบคูกับ
สนามบินดอนเมือง แตกระทรวงคมนาคมและ ทอท.ควรแกปญหาและวางนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการชํารุดของ
ทางขับและทางวิ่งใหเรียบรอยกอน รวมทั้ง ยังสนับสนุน ทอท.ขยายทาอากาศยานสุวรรณภูมิในระยะที่ 2
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการบินในอนาคตดวย
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สวน ทอท. นั้น กลาววา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิพรอมสําหรับการใหบริการทั้ง 3 สายการบินที่
ปฏิบัติการบินอยูที่ทาอากาศยานดอนเมือง กลับมาบินที่สุวรรณภูมิไดทน
ั ที โดยมั่นใจวาจะสามารถจัดการบริหาร
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิได
บริษท
ั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีขอสรุปวา บกท. ไดรับนโยบายใหยายเที่ยวบินภายในประเทศ
จากสนามบินดอนเมืองกลับไปรวมอยูที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงแหงเดียว ตั้งแตวันที่ 29 มี.ค. 2552 เพื่อลดภาระ
ตนทุนในการบริหาร
สําหรับสายการบินนกแอรนน
ั้ ไมเห็นดวย และยืนยันวาจะไมมีการยายฐานปฏิบัติการบิน กลับไปที
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิอยางแนนอน เนื่องจากเคยยายจากสนามบินสุวรรณภูมม
ิ ายังดอนเมืองแลวกอนหนานี้
ซึ่งการยายกลับไปกลับมา ทําใหผูประกอบการยอมมีตนทุนสูงมากถึง 10-20 ลานบาท และตองรับภาระคาใชจาย
ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ในขณะนี้ ทาอากาศยานสุวรรณภูมย
ิ ังไมมีความพรอมที่จะรองรับการบินขึ้น-ลงเพิ่มขึ้น
ดาน บวท. มีความพรอมในการรองรับจํานวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นของสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากเดิม
บวท. ไดเคยใหบริการจราจรทางอากาศตัง้ แตในชวงแรกของการเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ 2 ปที่แลว
ซึ่งเปนการใชเพียงสนามบินเดียวและมีจํานวนเที่ยวบินสูงสุดเกือบ 800 เที่ยวบิน/วัน ดังนั้น การกลับมาใชเปน
สนามบินเดียวอีกครั้งจึงไมนาจะเกิดปญหา นอกจากนี้ การลดจํานวนเทีย
่ วบินของทาอากาศยานดอนเมือง
จะทําใหการบริการจราจรทางอากาศมีประสิทธิภาพและเกิดความคลองตัวและปลอดภัยมากขึ้นดวย
อาจกลาวไดวา นโยบายในเรือ
่ งการใชทา อากาศยานในกรุงเทพฯ นัน
้ มีการเปลีย
่ นแปลงไปมา และ
ตลอดในชวง 2-3 ปทผ
ี่ า นมานัน
้ นโยบายยังไมมค
ี วามชัดเจนแนนอน ซึง่ เปนอุปสรรคสําหรับผูประกอบกิจการ
ในทาอากาศยาน โดยเฉพาะสายการบิน ในการวางแผนการดําเนินธุรกิจ และทําใหขาดความเชือ
่ มัน
่ ในมุมมอง
่ ะยึดนโยบาย
ของนักลงทุน อยางไรก็ตาม แมวา ในครั้งนี้ ทางกระทรวงคมนาคม จะมีนโยบายออกมาอีกครัง้ นี้ ทีจ
ซิงเกิล
้ แอรพอรต แตกย
็ งั มีสว
 นทีไ
่ มเห็นดวยกับนโยบายนี้
อยางไรก็ตาม จากการจัดอันดับสนามบินที่ดีและแยที่สุดในโลกประจําป 2008 โดย สกายแทร็กซ
บริษัทใหคําปรึกษาการวิจัยสําหรับอุตสาหกรรมการบิน พบวา สนามบินที่ดีที่สุดในโลก ไดแก สนามบินนานาชาติ
ฮองกง, สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร, สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต, สนามบินกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย และสนามบินมิวนิก ประเทศเยอรมนี สวนสนามบินที่แยที่สุด ประกอบดวย สนามบินอิรัก สนามบิน
อินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย, สนามบินลุคลา ประเทศเนปาล สนามบินลีโอโพล เซดาร เซงงอร ประเทศเซเนกัล,
สนามบินลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา, สนามบินลอนดอนฮีทโธรว อังกฤษ และสนามบินชารลส เดอ โกล กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส
สําหรับสนามบินสุวรรณภูมิของไทยนั้น ถูกจัดอันดับใหอยูในระดับปานกลาง ไดรับคะแนนเฉลี่ย 3 ดาว
ซึ่งหมายความวาบริการและผลิตภัณฑไดมาตรฐานตามคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการบิน แตยังมีบางจุดที่ถือวา
ยังบกพรองออนแอหรือบางครั้งต่ํากวามาตรฐาน โดยจุดที่ออนแอของสนามบินสุวรรณภูมิมีถึง 10 จุด ไดแก
1. เว็บไซตบริการขอมูลขาวสาร

2. ระบบการตอเครื่องบินของผูโดยสาร

3. เวลาและระยะทางในการเดินทางไปถึงประตูขึ้นเครื่องบิน
4. ปายบอกทิศทางรอบสนามบิน
5. ระยะทางทีผ
่ ูโดยสารตองเดินทั้งตอนขาเขาและการตอเครื่องบิน
6. ระยะเวลาในการรอรับกระเปา

7. เครื่องเอทีเอ็มสําหรับกดเงินสด

8. ศูนยธรุ กิจหรือบริเวณทํางาน

9. สิ่งอํานวยความสะดวกเพือ
่ การพักผอนหยอนใจ

โดยทั้ง 9 จุดนี้ไดรับคะแนนเพียง 2 ดาว ซึ่งหมายถึงแย
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สวนจุดที่แยที่สุดของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งไดรับคะแนนเพียง 1 ดาว คือ จุดบกพรองขอสุดทาย ไดแก
สถานที่นัดพบสําหรับผูโดยสารและผูมารอรับ-สง
ดังนั้น นโยบาย Single Airport นี้ ตองพิจารณาความพรอมของทาอากาศยานสุวรรณภูมเิ ปนสําคัญ
โดยเฉพาะจุดออนทั้ง 10 ประการ ซึ่งเมือ
่ ตองรองรับผูโ ดยสารมากขึน
้ ในชวงเวลาผูโ ดยสารหนาแนน จะยังคง
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม

ดานการควบคุมการจราจรทางอากาศ
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) ไดเตรียมแนวทางในการดําเนินการบริการการ
เดินอากาศของประเทศไทยในอนาคต ดังนี้


State of the Art ATC System Suvarnabhumi >> Eurocat-X System ซึ่งเปนการ

บูรณาการเทคโนโลยีระหวางระบบประมวลผลสัญญาณเรดาร และระบบประมวลผลขอมูลการบินสําหรับใหบริการ
ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดทาอากาศยาน (35-50 ไมลโดยรอบทาอากาศยาน)


Full Coverage Surveillance System เปนการบูรณาการระบบติดตามอากาศยาน เพือ
่ ให

ครอบคลุมทั่วทั้งเขตแถลงขาวการบิน


SSR mode S – More Data >> Better Decision เปนการใหขอมูลอยางละเอียดมากขึ้นของ

ระบบติดตามอากาศ เชน ชื่อเรียกขานเครื่องบิน ทิศทาง/ความสูง/ความเร็วของเครื่องบิน ระดับความสูงที่
เครื่องบินตองการบิน เปนตน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจของเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ


Performance Based Navigation (PBN) พัฒนาแนวทางการใชประสิทธิภาพของระบบ

เครื่องชวยการเดินอากาศ หรือระบบนํารองอากาศยานดวยดาวเทียมไดแก ความแมนยํา (Accuracy) และ
ความนาเชื่อถือ (Integrity) เพื่อใชในการออกแบบเสนทางและการกําหนดวิธีปฏิบัติการบิน (Procedure) ของ
อากาศยาน โดยไมมีขอจํากัดวาจะตองใชรวมกับอุปกรณเครื่องชวยการเดินอากาศชนิดใด ซึ่งในอนาคต
อันใกลนี้ บวท. จะนําระบบ PBN มาใชในสนามบินสุวรรณภูมิ
 การจัดทําแผนการเปลี่ยนวิธก
ี ารปฏิบัติงานของเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ณ สนามบิน
ภูมิภาค รวมทัง้ เตรียมศึกษาวิเคราะหระบบการใหบริการจราจรทางอากาศบริเวณสนามบินที่มีเที่ยวบินจํานวน
นอยและไมแนนอน ไปใชระบบใหนักบินสามารถนําเครื่องบินขึ้นลงดวยทัศนวิสัยของตนเอง (Visual Approach /
Landing) ตามแนวทางปฏิบัติที่ ICAO กําหนดไว (Non-Tower Aerodrome / Pilot Controlled Aerodrome)
และเปนวิธีการที่ใชแพรหลายในสนามบินที่มีจํานวนเที่ยวบินนอยของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระบบดังกลาว
จะตองเสนอให ขอ. พิจารณากอนนํามาใช

อยางไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมการจราจรทางอากาศ และการปรับแนวทางการควบคุมจราจรทางอากาศของ บวท. นัน
้ เปนสิง่ ที่ สบพ. ตองพิจารณา เพือ
่ ปรับปรุงการฝกอบรมใหสอดคลองกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีดงั กลาว
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ดานการซอมบํารุงอากาศยาน
อุตสาหกรรมการซอมบํารุงอากาศยานนั้น นับเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการบิน โดยในประเทศไทย
ิ -เอเซีย
บริษัทในอุตสาหกรรมการซอมบํารุงอากาศยานที่สําคัญแหงหนึ่ง ก็คือ ไทรอัมพ เอวิเอชั่น เซอรวส
(Triumph Aviation Services - Asia, Inc.) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ ไทรอัมพ อาฟเตอรมารเก็ต เซอรวิส กรุป

ของกลุม ไทรอัมพ กรุป ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ดําเนินธุรกิจขายอุปกรณและศูนยซอมอากาศยานประจําภูมิภาค
เอเซียแปซิฟค
ป พ.ศ.2552 นี้ บริษัทฯ คาดการณไว บริษัทฯ จะคงมีผลประกอบการเทากับปที่แลว เนื่องจากปญหาจาก
วิกฤตเศรษฐกิจโลก และลูกคาขาดความเชือ
่ มั่น สําหรับสัดสวนตลาดในประเทศมีรอยละ 30 โดยมีลก
ู คาหลักเปน
สายการบินไทยและตลาดตางประเทศ คิดเปนรอยละ 70 โดยมีตลาดหลักอยูที่เอเซีย ตะวันออกกลาง และ
สหภาพยุโรป เปนตน
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา อุตสาหกรรมการซอมบํารุงอากาศยานในประเทศไทยในป พ.ศ.2552 นี้
อาจไมไดมีการขยายตัวมากกวาปกอนนัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับแนวโนมของสภาพเศรษฐกิจโลกและธุรกิจการบินเปน
สําคัญ อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตามขอมูลของ ICAO วา ตลาดการบินในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเปนตลาด
หลักของการซอมบํารุงอากาศยานในไทยนั้น ยังคงมีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 5.3 อุตสาหกรรมการซอมบํารุง
ก็อาจมีการขยายตัวสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม ปจจัยภายนอกที่อาจมีผลตอการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมการซอมบํารุง คือ
ผลกระทบตอเนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการบิน ทั้งในเรื่องของการลดคาใชจายของสายการบิน
รวมทั้งเรื่องความเสถียรภาพทางสังคมและการเมือง ดังเชนที่เคยเกิดกับ ไทรอัมพ เอวิเอชั่น เซอรวส
ิ -เอเชีย
ซึ่งจากสถานการณความไมสงบในชวงปลายป พ.ศ. 2551 ที่ผานมา ทําใหยอดการสงเครื่องบินเขาซอม ลดลงถึง
รอยละ 40-50 เนื่องจากลูกคากลัววาจะไมสามารถสงสินคากลับไปใหได ทําใหหลายรายยายไปใชบริการ
ประเทศมาเลเซียแทน
สําหรับประเด็นที่ สบพ. ควรพิจารณา คือ จากขอมูลของ ไทรอัมพ เอวิเอชั่น เซอรวิส–เอเซีย พบวา
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับเรื่องการฝกอบรมบุคลากร โดยเฉพาะความรูเรื่องภาษา โดยมีการจัดจางผูเชี่ยวชาญ
จากตางประเทศมาทําการฝกอบรม ดังนั้น สบพ. จึงนาทีจ
่ ะพิจารณาความเปนไปไดในการดําเนินการจัดฝกอบรม
ใหกบ
ั บริษท
ั ฯ

ดานการพัฒนาบุคลากรดานการบิน
แนวโนมการพัฒนาบุคลากรดานการบินนั้น เนื่องจากหนวยงานดานการบินสวนใหญจะตองลดขนาด
องคกร เพื่อลดคาใชจายในการดําเนินการ ซึ่งทําใหการเพิ่มจํานวนบุคลากรเปนไปไดนอยมาก โดยแนวโนม
นาจะเปนไปในลักษณะการเพิ่มทักษะใหกับพนักงาน เพื่อใหเปน skilled personnel ซึ่งเปนสิ่งที่หนวยงานดาน
การบินตองการมาก ดังเชนขอมูลสวนหนึ่งจากผลการสํารวจของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA)
ซึ่งทําการสํารวจความคิดเห็นของสายการบินตางๆ ที่เปนสมาชิกของ IATA พบวา พนักงานของสายการบิน
หลายแหงจะสามารถอยูรอดในภาวะเลวรายเชนนี้ได เพราะสายการบินกวาครึ่งที่ตอบแบบสอบถาม ระบุวา
จะยังคงอัตราพนักงานไวเทาเดิมไปจนถึงปหนา ในขณะที่ มีเพียงรอยละ 25 เทานั้น ที่กําลังมองหาลูทางปรับลด
พนักงาน โดยแนวโนมการจางงานนั้น สายการบินยังคงหาทางเพิ่มกําลังการผลิต และสายการบินหลายแหง
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ลังเลที่จะปลดพนักงาน โดยบางแหงไดรับพนักงานเพิ่มในชวงสิ้นปที่แลว เพื่อใหบริการในเครื่องบินที่สั่งซื้อเพิ่ม
พรอมรองรับการขยายเสนทางบิน
IATA มองวา การตัดสินใจไมปลดพนักงานของสายการบิน เปนกลยุทธรักษาพนักงานที่มีทักษะไว
หลังจากสายการบินหลายแหงเคยประสบปญหาขาดแคลนพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ ไมใชเพราะไมมีแรง
กดดันที่จะตองลดตนทุน ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทําใหบริษัทสวนใหญตองปรับลดพนักงาน โดยสายการบินกวา 50%
ชี้วาบริษัทมีเปาหมายคงจํานวนพนักงานเทาเดิมในชวง 12 เดือนขางหนา
นอกจากนี้ ในอนาคตนั้น ระบบตางๆ ของธุรกิจการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยการนําเทคโนโลยี
เขามาใชมากขึ้น ทําใหสามารถลดจํานวนพนักงานในสวนที่ไมจําเปนลงไปได เชน ลาสุดนั้น สายการบิน
บางกอกแอรเวยส ก็เริ่มใหบริการ “เว็บเช็คอิน” (web check-in) เพื่อเพิม
่ ความสะดวกสบายแกผูโดยสารที่เดินทาง
ดวยเที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่งผูโดยสารสามารถทําการเช็คอินกอนลวงหนาไดถึง 24 ชั่วโมงผานทางเว็บไซต
www.bangkokair.com โดยคลิกเขาไปที่ “Web Check-in” ซึ่งผูโดยสารสามารถเลือกที่นั่ง และพิมพใบผานขึ้น
เครื่อง (boarding pass) ไดเอง จากนั้นสามารถนําใบผานขึ้นเครื่องไปที่เคานเตอรเช็คอินพิเศษที่จัดไว
ณ สนามบิน เพื่อทําการแสดงตัวและโหลดสัมภาระ ทั้งนี้ ในระยะแรก การใหบริการ ”เว็บเช็คอิน” จะเปด
ใหบริการในเสนทางการบินจาก กรุงเทพฯ สมุย และภูเก็ต สูสนามบินปลายทางอื่นๆ ภายในประเทศ โดยจะมีการ
ขยายการใหบริการในเสนทางอื่นๆ อีกมากกวา 20 เสนทางของสายการบินตามลําดับ
อยางไรก็ตาม พนักงานในสวนทีเ่ ปน Skill personnel นัน
้ ยังคงเปนทีต
่ อ
 งการและเปนสิง่ จําเปนสําหรับ
หนวยงานดานการบิน ดังนัน
้ แนวทางการจัดการฝกอบรมของ สบพ. ก็มงุ เนนทีก
่ ารสราง Skill personnel
นอกจากนี้ ในปนี้ สายการบินตางๆ และ บวท. จะตองเตรียมการในเรื่องการทดสอบระดับภาษาอังกฤษ
(ICAO English Proficiency Requirement) การฝกอบรมเรื่องนี้ จึงเปนสิ่งที่จําเปนในการพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล ดังนั้น สบพ. ควรตองเพิ่มบทบาทในฐานะ
ผูรับผิดชอบการฝกอบรมดานภาษาอังกฤษสําหรับการทดสอบดังกลาวใหกับหนวยงานภายในประเทศ รวมไปถึง
หนวยงานดานการบินของประเทศในภูมภ
ิ าคดวย

่ ดลงจากปกอ
 นนัน
้
สําหรับในป พ.ศ.2552 นี้ จากขอมูลแนวโนมจํานวนผูโ ดยสารทางอากาศของไทยทีล
อาจทําใหกลาวไดวา อุตสาหกรรมการบินของไทยจะยังคงอยูใ
 นสถานภาพทีช
่ ะลอตัว ซึ่งยังคงเปนผลสืบเนือ
่ ง
จากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคาน้าํ มันเชือ
้ เพลิง ตลอดจนความมัน
่ คงและ
เสถียรภาพทางสังคมและการเมืองภายในประเทศ โดยในองคประกอบทีส
่ าํ คัญก็ยงั ประสบปญหา เชน ปญหาของ
สายการบินไทย ซึง่ เปนสายการบินแหงชาติ รวมทัง้ เรือ
่ งความชัดเจนและการบริหารจัดการ
ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมแ
ิ ละทาอากาศยานดอนเมือง อยางไรก็ตาม ความเปลีย
่ นแปลงตางๆ ทีเ่ กิดขึน
้ กับอุตสาหกรรมการบิน
เชน เทคโนโลยีใหมๆ หรือ การชะลอตัวของอุตสาหกรรมการบิน สบพ. เองก็จะตองเตรียมความพรอมเพือ
่ รองรับ
สําหรับป 2552 นี้ ไมวา จะเปนในเรือ
่ งของสภาวะการจางงานทีม
่ จ
ี าํ กัดมากขึน
้ การแขงขันในตลาดแรงงานที่
สูงขึน
้ รวมทัง้ สภาวะการแขงขันระหวางหนวยงานทีใ
่ หการศึกษาและฝกอบรมดานการบินดวยกัน และการเพิม
่
คุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรฝกอบรม รวมทัง้ การพัฒนาหลักสูตรตางๆ ใหมค
ี วามทันสมัยตรงตามความ
ตองการของหนวยงานดานการบิน และกาวทันเทคโนโลยีทม
ี่ ก
ี ารพัฒนาอยูต
 ลอดเวลา อยางไรก็ตาม การผลิต
และพัฒนาบุคลากรดานการบินทีม
่ ท
ี ก
ั ษะยอมยังคงเปนสิง่ ที่จาํ เปนสําหรับอุตสาหกรรมการบิน
**********************************************
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