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สําหรับในเดือนกุมภาพันธ 2552 นี้ มีขอมูลสรุปสถานการณของอุตสาหกรรมการบินเมื่อเดือนมกราคม
2552 ที่ผานมา โดยเปนรายงานจาก สมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (International Air Transport
Association : IATA) ไดระบุวา ปริมาณการจราจรในเสนทางระหวางประเทศแบบประจํา เมื่อเดือนมกราคม 2552
ที่ผานมานี้ ยังคงลดลงอยางมาก โดยพบวา จํานวนผูโดยสารลดลงรอยละ 5.6 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม
2551 ซึ่งนับเปนการลดลงติดตอกันเปนเดือนที่หาแลว หลังจากการลดลงเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ในอัตรารอยละ
4.6 เมื่อเทียบกับเมื่อเดือนธันวาคม 2550 โดยอัตราการบรรทุกประจําเดือนมกราคม 2552 อยูที่รอยละ 72.8 หรือ
ลดลงรอยละ 2 และ ต่าํ กวาอัตราประจําเดือนมกราคม 2551 ประมาณรอยละ 2.8
สวนการขนสงสินคาทางอากาศ ซึ่งประสบสภาวะการหดตัวอยางหนักในเดือนธันวาคม 2551 (ลดลง
รอยละ 22.6 จากเดือนธันวาคม 2550) นั้น พบวา ในเดือนมกราคม 2552 กลับแยยิ่งกวานั้น โดยลดลงถึงรอยละ
23.2 เมื่อเทียบกับมกราคมปกอน ซึ่งนับวาเปนการลดลงตอเนื่องติดตอกันเปนเดือนที่แปด
นาย Giovanni Bisignani, Director General และ CEO ของ IATA กลาววา สายการบินในทุกภูมิภาค
ไดรายงานถึง อัตราการลดลงครั้งใหญของการขนสงสินคาทางอากาศ สวนปริมาณการขนสงผูโดยสารนั้น
ทุกภูมิภาคก็มีปริมาณลดลง ยกเวนภูมภ
ิ าคตะวันออกกลาง อุตสาหกรรมการบินในตอนนี้กําลังอยูในภาวะวิกฤต
และ IATA คาดวา วิกฤตในครั้งนี้ ยังไมถึงจุดที่ต่ําที่สุด
IATA ยังไดกลาววา สายการบินในภูมิภาคเอเซียเปนภูมิภาคที่ปริมาณผูโดยสารลดลงมากที่สุด โดยลดลง
ถึงรอยละ 8.4 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2551 แตก็ยังเปนอัตราที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผูโดยสาร
เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ซึ่งลดลงรอยละ 9.7 ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากชวงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งในปนี้ ตรงกับชวง
เดือนมกราคม (ซึ่งเมื่อป 2551 ตรงกับในชวงเดือนกุมภาพันธ) ปริมาณการใหบริการของภูมิภาคนี้ ลดลงรอยละ
4.3 โดยภาพรวมแลว แนวโนมปริมาณการขนสงทางอากาศของภูมิภาคนี้จะยังคงย่ําแย
สวนการขนสงสินคาทางอากาศของสายการบินในภูมิภาคเอเซียแปซิฟค ซึ่งเปนตลาดการขนสงสินคาทาง
อากาศที่ใหญที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 43 นั้น มีการหดตัวของปริมาณการขนสงมากเปนอันดับหนึ่ง โดยลดลง
รอยละ 28.1 เมื่อเทียบกับปกอน ทั้งนี้ เนื่องจากผูผลิตตางยังคงลดปริมาณสินคาคงคลัง และลดปริมาณการผลิต
แตประเด็นที่นา สนใจ คือ อุตสาหกรรมการบินของจีนไดกลับมีแนวโนมวาจะฟนตัวขึ้น โดยในเดือน
มกราคม 2552 นี้ สายการบินของจีนสามารถทํากําไรไดถึง 40 ลานหยวน อยางไรก็ตาม มีขจอสังเกตวา การที่
อุตสาหกรรมการบินของจีนสามารถทํากําไรไดในชวงเดือนมกราคมนี้ อาจเปนเพราะเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเปนชวงที่
ประชาชนจีนมีความตองการเดินทางกันอยางมาก จึงทําใหสามารถทํากําไรได แตนักวิเคราะหมองวา อุตสาหกรรม
การบินของจีนอาจจะสามารถทํากําไร และมีผลประกอบการเปนบวกในป 2552 นี้
อยางไรก็ตาม สําหรับในขณะนี้ ขาวดีประการเดียวที่มีอยู คือ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงจะยังคงต่ํากวาระดับของ
เมื่อป 2551 แตปริมาณความตองการการขนสงทางอากาศจะลดลงอยางนาวิตก อุตสาหกรรมการบินจะอยูในสภาวะ

สรุปขอมูลขาวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2552

หนา

1

การหดตัว โดยคาดวารายรับจะอยูที่ 500 พันลานเหรียญสหรัฐ ลดลงไป 35 พันลานเหรียญ จึงจะทําให
อุตสาหกรรมการบินขาดทุนรวม 2.5 พันลาน ในป 2552 นี้

สําหรับอุตสาหกรรมการบินของไทยนั้น ก็มแ
ี นวโนมเปนไปในลักษณะเดียวกับภาพรวมของอุตสวาหกรรม
การบินในภูมิภาคเอเชีย ตามขอมูลของ IATA โดย บริษท
ั วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) เปดเผยวา
ในชวงเดือนมกราคม 2552 ที่ผานมา พบวา มีสายการบินที่ทําการบินเขา มาในประเทศไทย จํานวน 30,659
เที่ยวบิน ลดลง 4,822 เที่ยวบินหรือลดลงรอยละ 11 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 แตขอมูลจาก
คณะกรรมการดําเนินงานธุรกิจการบิน (AOC) ระบุวา ตัวเลขเที่ยวบินและปริมาณผูโดยสารที่เดินทางเขาออก
ประเทศไทยในชวงเดือนมกราคม 2552 นี้ มีแนวโนมที่ดข
ี ึ้น โดยเที่ยวบินมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551
ที่มีเหตุการณการปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 2,026 เที่ยว ขณะที่ปริมาณผูโดยสารก็เพิ่มขึน
้ เปน
2.4 ลานคน สูงกวาปริมาณผูโดยสารเดือนธันวาคม 2551 ประมาณ 4 แสนคน
AOC ยังมองวา ปญหาเศรษฐกิจในปจจุบันจะทําใหสายการบินที่มีเครือขายทั่วโลกยังจะดําเนินธุรกิจ
คอนขางลําบาก ผูประกอบการสายการบินจะตองปรับลดตนทุนเพื่อความอยูรอดของธุรกิจ วิธีที่จะประหยัดตนทุน
ทําไดโดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารจัดการ เชน การใชระบบไอทีในการเช็คอินผูโดยสาร และตอง
เปนสายการบินที่มีเครือขายทั่วโลก เพราะสามารถเฉลี่ยผลประกอบการในเสนทางที่ขาดทุนและกําไรเขาดวยกัน
สวนสมาคมตัวแทนผูขนสงสินคาระหวางประเทศ (TAFA) เปดเผยถึงแนวโนมของการขนสงสินคาทาง
อากาศวา ในไตรมาสแรกของป 2552 นี้ การขนสงทางอากาศยังคงจะซบเซา อันเปนผลตอเนื่องมาตั้งแตปลายป
2551 โดยปจจัยหลักจะมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัวและการสงออกของไทยจะขยายตัวลดลงอยางมาก
อยางไรก็ตาม คาดวา ในปหนานี้หากสถานการณในบานเมืองเรียบรอยมากขึ้น การขนสงทางอากาศจะกลับมามี
บทบาทเพิ่มขึน
้ อยางแนนอน เพราะประเทศไทยยังมีโอกาสคอนขางมากในธุรกิจดานนี้
สําหรับในเดือนกุมภาพันธนี้ ปจจัยเสี่ยงของอุตสาหกรรมการบินของไทย ก็ยังคงเปนเรื่องของ
ความไมแนนอนชัดเจนในเรือ
่ งนโยบายการใชทา อากาศยานในกรุงเทพ และ เรือ
่ งของ บริษท
ั การบินไทย จํากัด
(มหาชน) (บกท.) ซึ่งเปนสายการบินแหงชาติของไทย
ในเรื่องการใชทาอากาศยานในกรุงเทพนั้น จากการที่กระทรวงคมนาคมไดกําหนดนโยบายหลักในการ
บริหารทาอากาศยานเดียว โดยใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยานหลักเพียงแหงเดียว(Single Airport)

เมื่อเดือนกอนนั้น แมในขณะนี้ ก็ยังไมมีขอสรุปที่แนนอนและชัดเจนในเรื่องนโยบายดานทาอากาศยานของ
กรุงเทพฯ ทั้งทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง ซึ่งนโยบายดังกลาว มีทั้งฝายทีส
่ นับสนุนและ
ฝายที่ไมเห็นดวย
ลาสุดนั้น คณะกรรมาธิการคมนาคมไดมีการประชุมในประเด็นดังกลาว และมีมติไมเห็นดวยที่สายการบิน
ไทยจะยายไปใหบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิแหงเดียวตั้งแตวันที่ 29 มีนาคมนี้ โดยขอใหกระทรวงคมนาคม
ชะลอแผนการยายของสายการบินไทยออกไปเปนชวงประมาณเดือนตุลาคม 2552 หรือจนกวาจะพนชวงฤดู
เทศกาลสงกรานตน้ี ซึ่งจะมีผูโดยสารใชบริการทาอากาศยานจํานวนมาก และทาอากาศยานสุวรรณภูมิก็ใกลจะ
เต็มขีดความสามารถที่จะรองรับผูโดยสารแลว รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการสนับสนุนใหมีทาอากาศยาน
แหงเดียว โดยเฉพาะการหาขอสรุปวาจะมีการใชทาอากาศยานดอนเมืองตอไปหรือไม เพื่อไมใหกระทบตอ
แผนการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 หากมีการยายสายการบินไปเปดแหงเดียวที่สุวรรณภูมิ ตลอดจน
เรื่องความคุมคาในการลงทุนตามนโยบายการสรางแอรพอรท ลิงค
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นอกจากนี้ กรรมาธิการฯ ยังมีความคิดเห็นวา ควรที่จะเปดใหบริการที่ดอนเมืองตอไป โดยควรที่จะพัฒนา
ทั้งสองทาอากาศยานควบคูกัน พรอมทั้งใหมีการจัดทําประชาพิจารณสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
ผูใชบริการอีกครั้งวาควรยายหรือไม
สําหรับแนวความคิดในการใชประโยชนทาอากาศยานดอนเมืองนั้น ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพือ
่
พัฒนาพืน
้ ทีท
่ า อากาศยานดอนเมืองใหเปนศูนยอต
ุ สาหกรรมการบินของประเทศ โดยคณะกรรมการชุดดังกลาว
ไดมีขอสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมในสนามบินดอนเมือง ตามนโยบายซิงเกิลแอรพอรต โดยใหทาอากาศยานดอนเมือง
เปนสนามบินสํารอง กรณีเครื่องบินขึ้น-ลงสนามบินสุวรรณภูมิไมได พรอมทั้งจัดสรรใหเปนศูนยซอมและผลิต
ชิ้นสวนเครื่องบิน เนื่องจากมีผูผลิตจากสิงคโปรสนใจยายฐานมาดําเนินกิจการในไทย
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบตามแผนการพัฒนาพื้นที่ทาอากาศยานดอนเมือง โดยในสวนของ
อาคารผูโดยสาร 1 จะยังคงสภาพไวเพื่อใชรองรับผูโดยสารในกรณีที่ทา อากาศยานสุวรรณภูมม
ิ ีปญหาดาน
ทัศนวิสัย หรือมีเหตุจําเปนที่ทําใหเครื่องบินลงจอดไมได สวนอาคารผูโดยสาร 2 จะใชเปนพื้นที่จัดแสดง
นิทรรศการดานการบิน ซึ่งปจจุบันในภูมิภาคนี้จะจัดอยูที่ฮองกง ในสวนของคารโกนั้น จะแบงออกเปน 4 สวน คือ
(1) พื้นที่จอดซอมเครื่องบินขนาดเล็ก-กลาง (2) พื้นที่ของคารโกสินคาการเกษตรตามฤดูกาล (3) พื้นที่ฟรีโซน
ดานซอมบํารุง และ (4) พัฒนาเปนศูนยซอมขนาดใหญ
สวนสายการบินตนทุนต่ําที่ยงั บินอยูที่ทาอากาศยานดอนเมือง คือ สายการบินนกแอร และสายการบิน
วันทูโก ทางคณะกรรมการฯ เห็นวายังสามารถบินตอไปได ซึ่งขณะนี้ยังไมมีการแจงขอยายไปทําการบินที่
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิแตอยางใด
ทั้งนี้ สายการบินนกแอรและสายการบินวันทูโก ตางก็ยืนยันที่จะไมยายจากทาอากาศยานดอนเมืองไป
ใหบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากเห็นวาพื้นที่การใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิยังไมเพียง
พอที่จะรองรับการใหบริการของทั้ง 2 สายการบินได เพราะพื้นที่ใหบริการไมเพียงพอ และตองใชงบลงทุนสูง
20-30 ลานบาท อาจจะกระทบกับการดําเนินงานของสายการบินในอนาคต อยางไรก็ตาม ทั้งสองสายการบิน

พรอมที่จะยายเมื่อขยายทาอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 แลวเสร็จ
สําหรับ บกท.นั้น จะตองยายเที่ยวบินภายในประเทศกลับมาที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแตวันที่
29 มีนาคมนี้ หลังจากนั้น จะยังมีการใชทาอากาศยานดอนเมืองทํากิจกรรมการศูนยซอมอากาศยานเหมือนเดิม
แตจะมีการปรับปรุงและขยายพื้นที่บางสวน สนามบินดอนเมืองจะตองรองรับเครื่องบินสวนตัวเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึง
เที่ยวบินขนสงสินคาแบบเชาเหมาลําที่ขนสงสินคาประเภทเครื่องมือและวัสดุหนัก สามารถทําการขึ้นลงที่ทาอากาศ
ยานดอนเมืองได
ลาสุด บกท.ไดรายงานผลประกอบการประจําปบัญชี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีผลขาดทุนสุทธิ
21,379 ลานบาท เทียบกับ ป พ.ศ. 2550 ที่มีกําไรสุทธิ 6,342 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจาก
1. เศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยไตรมาส 4/2551 ทําใหปริมาณผูโดยสารลดลงอยางมาก โดยไตรมาส
4/2551 มีอัตราสวนการบรรทุกผูโดยสารตอเที่ยวบิน (cabin factor) เฉลี่ยรอยละ 67 ลดลงจากไตรมาส 4/2550
ที่มีเฉลี่ยถึงรอยละ 80
2. ผลกระทบจากการปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2551 สงผลให
บกท. สูญเสียรายไดถึงวันละ 500 ลานบาท และมีคาใชจายอีก 100 ลานบาท สําหรับการที่นักทองเทีย
่ วตกคาง
การปดทาอากาศยานสุวรรณภูมินี้ ทําให บกท. ตองลดเทีย
่ วบินลงประมาณรอยละ 11 เมื่อเทียบกับกอนปดสนามบิน
เนื่องจากประสบปญหาจํานวนผูโดยสารที่ลดลงอยางมากในหลายเสนทางบิน
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3. การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 4,471 ลานบาท เพราะเงินบาทออนคาลง เมือ
่ เทียบกับสกุล
เงินตางประเทศ
4. ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ยถึงรอยละ 47

ทําใหตนทุนของ บกท. สูงขึ้ น

จากปญหาดังกลาว บกท. จึงตองปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดย บกท. ไดจัดทําแผนปรับปรุง
ธุรกิจ (Business Improvement Plan) ป พ.ศ.2552-2554 เพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยกรอบรายละเอียดเพื่อ
ฟนฟู บกท. ประกอบดวย 9 โครงการ ซึ่งจะดําเนินการพรอมๆ กันในชวง 3-5 ป นับจากนี้ หากไดรับอนุมัตจ
ิ าก
ครม. ดังนี้
1. โครงการปรับเพิ่มรายไดใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจ กําหนดใหการบินไทยตองมีรายไดจาก
การดําเนินงานในป 2552 ไมต่ํากวา 1.7 แสนลานบาท
2. ลดตนทุนในป 2552-2555 เฉลี่ยรอยละ 5-8
3. ลดคาใชจายลงรอยละ 3-5 ตอป
4. ปรับปรุงการใหบริการผูโดยสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายไดตอหนวย (yield)
โดยทุกๆ รอยละ 1 ที่เพิ่มขึ้นจะสรางรายไดถึง 3,000 ลานบาท
5. ยกระดับผลิตภัณฑ อุปกรณ ระบบเกาอี้ และเทคโนโลยีในฝูงบินที่มีอยู
6. พัฒนาเครือขายการบินผูโดยสาร เริม
่ ตั้งแตตารางบินฤดูรอน ในเสนทางเปาหมายเที่ยวบินระยะไกลขาม
ทวีปภาคพื้นยุโรป อเมริกา ซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 20 โดยกําลังพิจารณาปรับลดความถี่และความจุลงตาม
ความตองการของตลาด ซึ่งคาดวาหดตัวลงกวารอยละ 30 และเพิม
่ ความถี่และจุดบินระยะกลางในภาคพื้นเอเชียแปซิฟก 3 โซนหลัก ไดแกสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย กลุมประเทศตะวันออกกลาง
7. ปรับโครงสรางองคกรใหมีความคลองตัว
8. โครงการบริหารความเสี่ยงใหสนองตอบสถานการณอยางทันทวงที
9. โครงการรับมือกับภาวะวิกฤตที่อาจกระทบตอผูโดยสารทั่วโลก
แผนปฏิบัติการทั้ง 9 โครงการจะชวยฟนฟูการบินไทยในชวง 3 ปแรก และเปนสวนหนึ่งของแผนระยะยาว
ตามแผนวิสาหกิจ 10 ป (พ.ศ.2552-2560) คูขนานไปกับแผนการลงทุนรวม 418,970 ลานบาท จัดหาฝูงบินใหม
เพิ่มทั้งหมด 65 ลํา แบงเปนจัดซื้อ 43 ลํา เชาดําเนินการ (operating lease) อีก 22 ลํา สําหรับการซื้อเครื่องบิน
ใหมนี้ จะมีการทยอยสงมอบให บกท. โดยในชวง 3 ปขางหนานี้ จะมีการสงมอบ ดังนี้ แอรบัส A340-600 สงมอบ
ป 2551 แอรบัส A330-300 รวม 8 ลํา สงมอบป พ.ศ. 2552-2553 และแอรบัส A380 รวม 6 ลํา สงมอบในป พ.ศ.
2553-2554
จากขอมูลดังกลาว ซึ่งสรุปไดวา บกท. จะมีการรับมอบเครื่องบินใหม รวม 15 ลํา ภายในระยะเวลา 3 ป คือ
ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2554 จึงอาจประมาณการไดวา หากเครื่องบินจํานวนดังกลาวไมไดเปนการทดแทนเครื่องบิน
เกาแลวนั้น บกท. จําเปนที่จะตองมีนักบินเพิ่มขึ้นอีกไมต่ํากวา 150 คน ทั้งนี้ ไมรวมถึงจํานวนนักบินที่ตองทดแทน
นักบินที่ปลดเกษียณไป
นอกจากนี้ บกท. วิเคราะหวา ตลาดที่สําคัญของ บกท. ในปนี้ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย กลุม
ประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งคาดวานาจะมีการเติบโตของธุรกิจการบิน ดังนั้น สบพ. ก็ควรพิจารณาตลาดทั้ง 3 แหงนี้
เปนตลาดเปาหมายหลักในการทําตลาดของ สบพ. ดวย
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แตลาสุดนั้น สถานการณเริ่มดีขึ้น โดยในเดือนม.ค.2552 จํานวนผูโดยสารในหลายเสนทางบินไดเพิ่มกลับ
ขึ้นมาอยางเห็นไดชัด ถึงแมจะยังไมดีเมื่อเทียบกับปที่ผานมา แตก็สูงกวาที่ประมาณการไวมาก ซึ่งนับเปนสัญญาณ
ที่ดีวานักธุรกิจและนักทองเที่ยวตางชาติเริ่มมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้น โดย บกท. คาดวา ตั้งแตชวง
เดือนเมษายนเปนตนไป ยอดขายตั๋วและปริมาณขนสงผูโดยสารจะเพิ่มขึ้นสูระดับรอยละ 68-75 ทําใหมีรายไดเขา
มาหมุนเวียนประมาณเดือนละ 10,000 ลานบาท
อยางไรก็ตาม ขอมูลจาก บกท. ไดสรุปปริมาณการผลิตและปริมาณการขนสงผูโดยสารและการขนสง
พัสดุภัณฑของ บกท. ประจําเดือนมกราคม 2552 ของ บกท. เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2551 จะเห็นวาลดลง
ในทุกรายการ โดยเฉพาะปริมาณการขนสงพัสดุภัณฑ ซึ่งลดลงถึงรอยละ 35.2 แตเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ดําเนินงานยอนหลัง 3 เดือนแลว (ธันวาคม -ตุลาคม 2551) จะเห็นวา การขนสงผูโดยสารมีผลการดําเนินงานที่ดี
ขึ้น แตการขนสงพัสดุภัณฑ โดยอัตราสวนการขนสงผูโดยสารเพิม
่ ขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ 68 เปนรอยละ 75.2
ในขณะที่ผลการดําเนินงานอาจจะยังเพิ่มขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญนัก
เปรียบเทียบ ม.ค.52 กับ ม.ค.51

ขอมูลประจําเดือน ม.ค.52 - ต.ค.51

ม.ค.52

ม.ค.51

เปลีย
่ นแปลง

ม.ค.52

ธ.ค.51

พ.ย.51

ต.ค. 51

1,576

1,817

-13.3%

1,576

1,140

1,297

1,503

5,177

5,267

6,291

3,301

3,614

4,275

การขนสงผูโ ดยสาร
จํานวนผูโดยสาร (พันคน)
ปริมาณที่นั่ง (ลานที่นั่ง-กม.)

5,956

6,904

-13.7%

5,956

ปริมาณการขนสงผูโดยสาร
(ลานคน-กม.)

4,478

5,663

-20.9%

4,478

อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร (%)

75.2

82.0

-8.3%

75.2

68.3

68.6

68.0

37,441

52,155

-28.2%

37,441

30,745

40,959

51,709

328

398

-17.6%

328

283

289

346

132

203

-35.2%

132

112

158

201

40.3

51.2

-21.3%

40.3

39.6

54.5

58.1

การขนสงพัสดุภณ
ั ฑ
น้ําหนักพัสดุภัณฑขนสง (พันกก.)
ปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ
(ลานตัน-กม.)
ปริมาณการขนสงพัสดุภัณฑ
(ลานตัน-กม.)
อัตราการขนสงพัสดุภัณฑ (%)

บกท. ไดเพิม
่ ความถี่ในเสนทางบินหลายเสนทาง เชน กรุงเทพ-นิวเดลลี กรุงเทพ-มุมไบ รวมทั้งเสนทางบิน
ภายในประเทศ ไดแก กรุงเทพ-ขอนแกน กรุงเทพ-อุดรธานี และกรุงเทพ-อุบลราชธานี เพื่อรองรับความตองการ
เดินทางที่เพิม
่ มากขึ้น นอกจากนี้ ยังอยูระหวางการพิจารณาเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินไปยังหลายเมืองที่มีความ
ตองการเดินทางเพิ่มมากขึ้น เชน มิวนิค มิลาน โซล กวางเจา และฟูกูโอกะ ซึ่งคาดวาจะสามารถเพิ่มเที่ยวบินกลับสู
ภาวะปกติไดในเดือนมีนาคม 2552
อยางไรก็ตาม ปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินของ บกท. นั้น ก็เปนสิ่งที่ สบพ. ตองพิจารณา
เนื่องจาก บกท. นับเปนลูกคาหลักที่สําคัญยิ่งของ สบพ. ดังนั้น หากเกิดปญหาสภาพคลองทางการเงินกับ บกท. แลว
ก็จะตองสง ผลกระทบตอเนื่องมายัง สบพ. นอกจากนี้ การปรับแผนการดําเนินงานของ บกท. ก็เปนปจจัยที่มีผลตอ
แผนการดําเนินงานของ สบพ. ดวยเชนกัน
ในขณะที่สายการบินนกแอรนั้น หลังจากผลประกอบการที่เปนบวกในชวง 4 เดือนที่ผา นมา โดยในเดือน
มกราคมที่ผานมา สายการบินนกแอรมีกําไรแลว 40 ลานบาททําใหสามารถลางขาดทุนสะสมไปไดแลวกวา 100
ลานบาท ซึ่งยังเหลือขาดทุนสะสมจากการดําเนินธุรกิจอีกกวา 100 ลานบาท แตคาดวาจะสามารถลางขาดทุน
ทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายนนี้
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แนวทางการดําเนินธุรกิจของสายการบินนกแอร ในปนี้ จะเนนการใหบริการในประเทศเปนหลัก ปจจุบัน
นกแอรใหบริการเที่ยวบินใน 6 จังหวัด ไดแก เชียงใหม อุดรธานี นครศรีธรรมราช หาดใหญ ตรัง และ ภูเก็ต
สําหรับแนวโนมธุรกิจการบินในปนี้ คาดวาจะยังมีทิศทางการเติบโตที่ดี เนื่องจากยังอยูในชวงของฤดูกาลทองเที่ยว
และสถานการณการเมืองเริ่มนิ่งขึ้น และการเดินทางของคนตางชาติในแถบเอเชีย รวมทั้งคนไทยยังไมเปลี่ยนแปลง
มาก ทําใหปนี้นกแอรจะหันมาเจาะตลาดคนในประเทศมากขึ้น โดยเพิ่มสัดสวนผูโดยสารคนไทยตอชาวตางชาติ
เปนรอยละ 80 ตอ 20 จากเดิมรอยละ 70 ตอ 30
สําหรับ บวท. นั้น จากจํานวนเที่ยวบินที่ทําการบินเขามาประเทศไทยในชวงเดือน มกราคม 2552 จํานวน
30,659 เที่ยวบิน ลดลง 4,822 เที่ยวบิน หรือลดลงรอยละ 11 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 นั้น สงผลให
บวท.มีรายไดที่ต่ํากวารายจาย 9 ลานบาท ดังนั้น ในการทําธุรกิจการบินของ บวท. ในป 2552 นั้น เดิมได
ตั้งเปาหมายวาจะเติบโตประมาณรอยละ 4 แตเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ตั้งแตในชวงปลายปที่ผาน
มา ตอเนื่องมาถึง ป 2552 นี้ จึงคาดวาจะทําใหเปาหมายการเติบโตลดลงเหลือเพียงรอยละ 2 ซึ่ง บวท.
เตรียมการปรับการดําเนินงาน ดังนี้
1. การลดรายจายและเพิ่มรายได เพื่อลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและทั่วโลกที่
สงผลทําใหรายไดลดลงจากเดิม โดยในขั้นแรกไดตั้งเปาหมายใหฝายบริหารและพนักงานลดคาใชจายภายใน
องคกรลงจากเดิมลงรอยละ 10-15
2. การรับงานจัดทําระบบวิทยุควบคุมใหกับหนวยงานอื่นๆ เชน บริษท
ั ปตท. จํากัด (มหาชน) เพือ
่
เพิ่มรายได และชดเชยรายไดที่ขาดหายไปตั้งแตปลายป 2551 ที่ผานมา
3. การพัฒนาตลาดตางประเทศ โดยลาสุดนั้น บวท. ไดมก
ี ารหารือรวมกับกรมการบินพลเรือนประเทศ
เนปาล (Civil Aviation Authority of Nepal:CAAN) ถึงความรวมมือในการนําเทคโนโลยีของ บวท. มาพัฒนา
เพื่อใหบริการการเดินอากาศแกประเทศเนปาล
สบพ. ก็ควรพิจารณาการปรับแผนการดําเนินงานเพื่อรับมือกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะของอุตสาหกรรม
การบินของโลกที่ตกต่ําลงเชนเดียวกับหนวยงานดานการบินอื่นๆ ไดดําเนินการ โดยเฉพาะการพัฒนาตลาด
ตางประเทศ

กรมการขนสงทางอากาศ (ขอ.) ไดเตรียมการปองกันและแกปญหานกรบกวนการขึ้นลงของอากาศยาน
โดยขณะนี้ไดดําเนินการศึกษาและพิจารณาคุณสมบัติเครื่องยิงเลเซอรไลนก เพื่อนํามาใชในทาอากาศยานของ ขอ.
ซึ่งมีทั้งหมด 27 แหง แตจะนํารองในทาอากาศยานที่มีการขึ้นลงของเครื่องบินที่หนาแนน เชน ทาอากาศยาน
อุดรธานี ทาอากาศยานขอนแกน ทาอากาศยานอุบลราชธานี ทาอากาศยานกระบี่ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี
ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช เปนตน
สําหรับเครื่องยิงเลเซอรไลนกนี้ จะสามารถนําไปติดตั้งบนรถเพื่อใหเคลื่อนยายไปติดตั้งในบริเวณที่มีฝูงนก
บินหรืออยูได และจะปลอยเสียงไปยังฝูงนกใหบินออกนอกบริเวณสนามบิน คาดวาจะดําเนินการภายในตนป 2552
เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบิน โดย ขอ. แนะนําให ทอท. ติดตั้งอุปกรณดังกลาวที่ทาอากาศยานใน
สังกัดทอท.ดวย โดยเฉพาะ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ทาอากาศยานดอนเมือง
สําหรับ ปญหาเรื่องนกนี้ นับเปนอันตรายอยางยิ่งตอความปลอดภัยในการเดินอากาศและสรางความ
เสียหายอยางมาก ซึ่งมีเหตุการณตัวอยางที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2552 ที่ผานมา โดยเครื่องบินแอรบัสเอ 320
ของสายการบินยูเอสเอ แอรเวย ไดบินชนนก หลังบินขึ้นจากสนามบินที่นิวยอรก ทําใหเครื่องยนตดับ จนนักบินตอง
ตัดสินใจนําเครื่องรอนลงจอดฉุกเฉินในแมน้ําฮัดสัน โดยผูโดยสารปลอดภัยทั้งหมด
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จากกรณีนี้ จะเห็นวา ปญหาเรื่องนกที่อาจมีอันตรายตอการปฏิบัติการบินนั้น เปนเรื่องที่หลายหนวยงาน
ของไทยตางใหความสําคัญมากขึ้น และเริม
่ มีการดําเนินการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม
สําหรับความกาวหนาในการพิจารณากรณีที่เครื่องบินเอ็มดี-82 ของสายการบินวันทูโก เที่ยวบินโอจี 269
ประสบอุบัติเหตุลื่นไถลที่ทาอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2550 สงผลใหมีผูเสียชีวิต 89 คน นั้น ผลการ
สอบสวนในเบื้องตนของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร ซึ่งมี
นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนประธาน ระบุวา อุบัติเหตุดังกลาวเปนผลจากความบกพรองของ
นักบิน สวนการเกิดกระแสลมแปรปรวน หรือ WIND SHEAR ในขณะนั้น ไมไดเปนสาเหตุของอุบัติเหตุดังกลาว
โดยคณะกรรมการฯจะประชุมอีกครั้งในเดือนมีนาคม กอนจะเสนอรายละเอียดผลการสอบสวนทั้งหมดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมพิจารณาตอไป
จากการตรวจสอบหลักฐาน พบวา นักบินตางชาติทค
ี่ วบคุมเครือ
่ งบิน เขารับการฝกอบรมสําหรับ
่ าํ หนดไว ประกอบกับเปนชาวอินโดนีเซียมีปญ
 หา
เครือ
่ งบินเอ็มดี-82 ไมครบตามหลักสูตรหรือครบชัว
่ โมงบินตามทีก
ภาษาอังกฤษ จึงเกิดความผิดพลาดการสื่อสารกับเจาหนาที่ประจําหอบังคับการบิน สวนการนําเครื่องบินลงจอดนั้น

ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของนักบินเอง การตัดสินใจในชวงเวลานั้นนักบินตองการนําเครื่องบินเชิดขึ้น แตลืมกดปุม
บังคับ สงผลใหเครื่องบินไมสามารถเชิดหัวขึ้นได จากการรายงานครั้งสุดทายที่ 240 องศา ความเร็วลม 40

นอต สภาพอากาศเปนไปตามปกติของสนามบินภูเก็ตเพราะอยูในชวงมรสุม โดยความเร็วลมตางจากเครื่องที่
ทําการลงกอนหนาจาก 15 นอต เปน 40 นอต แตอยูในระดับที่นักบินสามารถบังคับเครื่องขึ้นลงได แตอาจมี
แรงลม WIND SHEAR ในระยะสั้นบริเวณที่เครื่องกําลังลงจอด
จากปญหาดังกลาว ทําให ขอ. ปรับกฎระเบียบในการออกใบอนุญาตใหกับนักบินตางชาติ โดย
กําหนดใหตอ
 งทดสอบเพือ
่ วัดความรูดา นกฎหมายการบินของไทย และเพิ่มความรูดา นทักษะความสามารถใน
 วย
ดานความรวมมือทางการบิน (Crew Resource Management : CRM) ระหวางนักบินที่ 1 และนักบินผูช
มากขึน
้ รวมทั้งกําหนดวานักบินตองผานการทดสอบความรูความสามารถทั้ง 2 สวนนี้กอนจะไดรับใบอนุญาต
ทําการบิน
ในประเด็นนี้ จะเห็นวาเรื่องของ CRM เปนเรื่องที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานของนักบิน ดังนั้น สบพ.
จึงควรใหความสําคัญและพัฒนาการฝกอบรมในเรื่องนี้ใหเปนที่ยอมรับของหนวยงานดานการบินตางๆ
สวนในดานการฝกอบรมหลักสูตรดานการบินนั้น ลาสุด ศิษยการบินรุน BAC 09 ทั้งหมด 11 คน ที่จบ
ศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชยตรี ไดรับมอบประกาศนียบัตรจาก พล.อ.อ.กันต พิมานทิพย ประธานบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร จํากัด เมือ
่ วันที่ 27 กุมภาพันธ ณ อาคารรักคุณเทาฟา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ที่ผานมานั้น ศิษยการบินรุน BAC11 จํานวน 15 คน ประกอบดวย ศิษยการบิน
ทุนบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 12 คน และ ศิษยการบินทุนสวนตัว จํานวน 3 คน ไดเริ่มเขารับการ
ฝกอบรม

ในประเด็นอื่นๆ ที่นาสนใจนั้น ไดแกเรื่องความกาวหนาในการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพสําหรับ
อุตสาหกรรมการบิน โดยสายการบินเจแปน แอรไลนส ของญี่ปุน เปนสายการบินของเอเชียลําแรกที่บินโดย
ใชเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งเปนเชื้อเพลิงผสมระหวางน้ํามันกาด 50 เปอรเซ็นต กับสวนผสมระหวางตนสบูดํา
สาหราย และตนคาเมไลนา ซึ่งเปนพืชตระกูลกะหล่ําและเปนวัตถุดิบรุนที่ 2 ในการใหน้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพสูง โดยเชื่อวาแนวโนมการใชจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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ขณะที่โบอิ้ง และผูผลิตเครื่องยนตแพรตต แอนด วิตนีย ก็ไดพัฒนาและอยูในกระบวนการทดสอบ
เชื้อเพลิงดังกลาว คาดวานาจะสามารถนํามาใชในเชิงพาณิชยไดภายใน 3-5 ป

ในเดือนกุมภาพันธ 2552 นี้ เราไดทราบถึงผลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2552 ซึ่งโดย
ภาพรวมแลว อุตสาหกรรมการบินยังคงอยูในสภาพที่ทรุดตัว โดยเฉพาะในเสนทางระหวางประเทศแบบประจํา
แตอุตสาหกรรมการบินของไทยนั้น โดยภาพรวมกลับมีแนวโนมในทิศทางที่ดีขึ้นเล็กนอย แตตองมีความ
ชัดเจนนโยบายการดําเนินงานตางๆ ทั้งในเรื่องการใหบริการของทาอากาศยานในกรุงเทพฯ หรือปญหาของ
สายการบินแหงชาติ
อยางไรก็ตาม สถานการณของอุตสาหกรรมการบินภายในไทยที่ยังไมมีเสถียรภาพมากนัก ทุก
หนวยงานตางมีมาตรการปรับตัวตามสถานการณที่เกิดขึ้น เพื่อความอยูรอดของหนวยงาน สบพ.เองก็ควร
พิจารณาในประเด็นนี้และมีการปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
อุตสาหกรรมการบินของไทยยอมสงผลตอเนื่องมายัง สบพ. ดวยเชนกัน กลยุทธประการหนึ่งที่ สบพ. ควร
พิจารณา คือ การพัฒนาตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดหลักๆ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย กลุม
ประเทศตะวันออกกลาง เปนตน ซึ่งคาดวานาจะมีการเติบโตของธุรกิจการบิน ดังนั้น สบพ. ก็ควรพิจารณาตลาดทั้ง
3 แหงนี้ เปนตลาดเปาหมายหลักในการทําตลาดของ สบพ. ดวย นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตามความ
ตองการของตลาด เชน เรื่องเกี่ยวกับปญหานกชนเครื่องบิน หลักสูตร CRM เปนตน

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

แหลงขอมูล
เว็บไซตองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
เว็บไซตกระทรวงคมนาคม
เว็บไซตบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เว็บไซตสมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ
เว็บไซตกรมการขนสงทางอากาศ
เว็บไซตบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

เว็บไซตขาวสด

เว็บไซตแนวหนา

เว็บไซต ASTV ผูจัดการรายวัน

เว็บไซตไทยโพสต
เว็บไซตโพสตทูเดย
เว็บไซตกรุงเทพธุรกิจ

เว็บไซตประชาชาติธุรกิจ
เว็บไซตทรานสปอรต เจอรนัล

เว็บไซตมติชน
เว็บไซตบางกอกทูเดย
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