สรุปขอมูลขาวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย
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แผนกวิจัย และพั ฒนา สํา นั กวิจัย และพัฒนาธุ ร กิ จ การบิน สถาบั นการบิ น พลเรื อน

ขาวสารอุตสาหกรรมการบินในเดือนมีนาคม 2552นี้ มีความคืบหนาที่นาสนใจ คือ ผลการประชุม
อาเซียน บรัสเซลส คอมมิตตี (ABC) เรื่อง ระเบียบอีมช
ิ ชัน เทรดดิง เชม (ETS) ของสหภาพยุโรป (EU)
ไดกําหนดใหอุตสาหกรรมการบินตองเขาอยูใ
 นระบบการซือ
้ ขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ซึ่งหากสายการบินใดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเกินกวาระดับที่ไดรบ
ั จัดสรร จะตองซื้อสิทธิในการปลอย
กาซคารบอนฯ จากแหลงอื่นหรือประมูลสิทธิในการปลอยกาซเพิ่ม ซึ่งทุกประเทศสมาชิก EU จะนํากลับไป
ประกาศเปนกฎหมายใหทันป พ.ศ.2552 และมีผลบังคับใชกับทุกสายการบินที่ทําการบินเขาออกประเทศใน EU
ตั้งแตป 2555 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปกําหนดเพดานการปลอยกาซจากการขนสงทางอากาศป 2555
จะตองลดลงกวาคาเฉลี่ยป 2547-2549 ประมาณ รอยละ 3 และจะลดลงอีกรอยละ 5 ในป 2556-2563
ระเบียบดังกลาว นับเปนสิ่งที่อุตสาหกรรมการบินของไทย โดยเฉพาะสายการบินของไทยที่จะทําการ
บินเขาออกประเทศใน EU ตองพิจารณาเตรียมการใหพรอม และมาตรการดังกลาวนี้นบ
ั เปนการดําเนินอยาง
เปนรูปธรรมทีจ
่ ะทําใหอุตสาหกรรมการบินตองความสําคัญและรับผิดชอบกับเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม
หลังจากที่อุตสาหกรรมการบินถูกกลาววาเปนอุตสาหกรรมที่มีสวนในการทําลายสิ่งแวดลอม
สําหรับสถานการณของอุตสาหกรรมการบินในชวงไตรมาสแรกของป 2552 นี้ ยังคงมีทีทาวาจะ
ชะลอตัวตอเนือ
่ งมาจากป พ.ศ.2551 โดยลาสุดนั้น สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) ได
เปลี่ยนแปลงการคาดการณอต
ุ สาหกรรมสายการบินทั่วโลก โดยระบุวา อุตสาหกรรมการบินโลกอาจจะขาดทุน
ถึง 4.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552 นี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ไดคาดการณเมื่อเดือนธันวาคม 2551 วา
อุตสาหกรรมการบินจะประสบภาวะขาดทุนประมาณ 2.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ สาเหตุประการหลักของ
การขาดทุน เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจทีถ
่ ดถอยอยางตอเนื่อง ทําใหความตองการการขนสงทางอากาศลดลง
โดยรายไดของอุตสาหกรรมการบินจะลดลงไปถึง 6.3 หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ และหนี้สินรวมอยูที่ 1.7 แสน
ลานเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ IATA ยังไดปรับเพิ่มคาดการณการขาดทุนของสายการบินระหวางประเทศในป
2551 เปน 8.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ จากเดิมที่คาดวา จะขาดทุน 8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
สวนปริมาณการเดินทางของผูโดยสารในปนี้ คาดวาจะลดลงรอยละ 5.7 จากที่เคยคาดการณวา
ปริมาณการขนสงผูโดยสารจะลดลงรอยละ 3 และปริมาณการขนสงสินคาทางอากาศ คาดวาจะลดลงรอยละ
13 จากการคาดการณเดิมวาจะลดลงรอยละ 5
นอกจากนี้ IATA ยังไดกลาววา สายการบินในภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟก
 นาจะเปนกลุม
 ทีข
่ าดทุนมากทีส
่ ด
ุ
ในปนี้ คือประมาณ 1.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สวนสายการบินในภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคตะวันออกกลาง
มีแนวโนมการขาดทุนประมาณ 1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และ 9 รอยลานเหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม
ภูมิภาคที่จะสามารถมีกําไรมีเพียงภูมิภาคเดียว คือ อเมริกาเหนือ ซึ่งนาจะทํากําไรไดราว 1 รอยลานเหรียญ
่ ีประสิทธิภาพ และราคาเชื้อเพลิงที่ต่ําลง
สหรัฐฯ ทั้งนี้ เนื่องจากการบริหารจัดการทีม
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อยางไรก็ตาม IATA คาดวาอุตสาหกรรมการบินจะฟนตัวป 2553 แตจะยังคงไมมีกําไร ทั้งนี้
การคาดการณของ IATA ตั้งอยูบนพื้นฐานของการคาดการณผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่หดตัวลง
รอยละ 1.9 เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเร็วกวาที่คาดการณไว
อาจกลาวไดวา สถานการณการบินของภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟค
 ซึ่งครอบคลุมถึงประเทศไทยดวยนัน
้ ยัง
อยูใ
 นสภาวะทีย
่ ังไมมน
ั่ คง นอกจากนื้ จะเห็นวา สถานการณดา นการบินนัน
้ มีการเปลีย
่ นแปลงไปตลอดเวลา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจและสังคมทีม
่ ค
ี วามผันผวนดังเชนในปจจุบน
ั ดังนัน
้ การประเมินธุรกิจการ
บินแบบระยะยาว เปนสิง่ ทีก
่ ระทําไดยากขึ้น ในขณะเดียวกัน การวางแผนระยะสัน
้ เพือ
่ ปองกัน จึงนาจะเปนสิง่ ที่
จําเปน
อยางไรก็ตาม จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการบินนัน
้ อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
สายการบินประการหนึ่ง นั่นคือ ความตองการทีน
่ งั่ โดยสารชัน
้ พรีเมีย
่ มลดนอยลง ซึ่งจํานวนที่นั่งชั้นพรีเมี่ยมที่
ลดลงไปนี้ สงผลกระทบตอสายการบินอยางมาก เนื่องจากรายไดจากผูโดยสารชั้นพรีเมี่ยมนี้เปนรายไดที่สูงถึง
ครึ่งหนึ่งของรายไดรวมของบัตรโดยสาร ในขณะที่มีจํานวนที่นั่งคิดเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน
ผูโดยสารทั้งหมด ดังนั้น จึงมีความสําคัญตอผลการดําเนินงานของสายการบินอยางมาก
ขอมูลของ IATA ระบุวารายไดจากตั๋วโดยสารชั้นพรีเมี่ยม เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ลดลงรอยละ 13.3
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยผูโดยสารชั้นนี้บางสวนหยุดเดินทางโดยเครือ
่ งบินชั่วคราว เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกถดถอยทําใหความตองการเดินทางลดลง และบางสวนเปลี่ยนไปเดินทางในชั้นประหยัดแทน
อยางไรก็ตาม จากขอมูลในอดีตที่ผานมา จะพบวา ในชวงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ํา จะทําใหเกิดการ
ลดลงอยางถาวรของจํานวนผูโดยสารระดับพรีเมี่ยมของสายการบินตางๆ เชน หลังสงครามอาวเปอรเซียครั้ง
แรก ผูโดยสารชั้นพรีเมี่ยมจํานวนหนึ่งหายไป ทําใหสายการบินระหวางประเทศหลายแหง เชน คอนติเนนตัล
เดลตา นอรทเวสต ยูเอส แอรเวย อลิตาเลีย เคแอลเอ็มและ เอสเอเอส ไดยกเลิกที่นั่งชั้นหนึ่ง หรือในชวงหลัง
เหตุการณ 9/11 ซึ่งผูโดยสารพรีเมี่ยมจํานวนมากกวาเดิมหายไปจากตลาด สงผลใหสายการบินหันไปใช
เครื่องบินขนาดเล็กลง ลดจํานวนที่นั่งชั้นพรีเมี่ยมในเทีย
่ วบินระหวางประเทศ และตัดที่นั่งชั้นหนึ่งใน
บางเสนทาง ทั้งนี้ ปจจุบันจํานวนเครื่องบินขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 20-85 ของการเดินทางในสายการบิน
ขนาดใหญ 40 แหงของประเทศ
ดังนั้น ในครั้งนี้ สายการบินตางๆ จึงมีความกังวลวา เหตุการณในลักษณะดังกลาว อาจจะเกิดขึ้นใน
ยุดที่เศรษฐกิจตกต่ําในครั้งนี้ดวย ซึ่งหากเกิดขึ้น ก็จะเปนปจจัยประการหนึ่งที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของสายการบินตางๆ โดยขอมูลที่นาสนใจจากหนังสือพิมพประชาชาติธรุ กิจ ซึ่งไดอางอิงถึงบทความของ
โจ บรานคาเทลลี ในวอชิงตัน โพสต ไดวิเคราะหและสรุปเกี่ยวกับแนวโนมของสายการบินในอนาคตไววา
1. จํานวนเที่ยวบินจะลดลง
วิธีจัดการกับรายไดชั้นพรีเมีย
่ มที่ลดลงในระยะยาวที่งายที่สุด คือ
ลดความถี่ของเที่ยวบินในเสนทางที่มีหลายเที่ยวบินตอวัน รวมทั้งลดเที่ยวบินระหวางประเทศ รวมทั้งลดจํานวน
เที่ยวบินตรงลง เนื่องจากเมื่อผูโดยสารชั้นพรีเมี่ยมมีจํานวนลดลง ดังนั้น ความตองการที่สายการบินตางๆ จะ
ใหบริการเที่ยวบินตรงก็มีนอยลง ทั้งนี้ เพราะตองการใหผูโดยสารเปลีย
่ นเครื่อง ณ ฮับการบินตางๆ ซึ่งจะทํา
ใหสายการบินสามารถหาผูโดยสารเพิ่มเติมไดมากขึ้นกอนบินสูจุดหมายปลายทาง
2. จํานวนที่นั่งชั้นพรีเมี่ยมนอยลง
สายการบินจะลดที่นั่งพรีเมี่ยม และหันมาเพิม
่ ที่นั่งชั้น
ประหยัด เชน ยูเอส แอรเวยส เพิ่งปรับผังเครื่องบินในประเทศดวยการลดที่นั่งชั้นหนึ่ง ขณะที่ ยูไนเต็ด แอร
ไลนส ลดที่นั่งชั้นพรีเมี่ยมลงรอยละ 20 สําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ
3. สายการบินที่มีที่นั่งหลายคลาสมีจํานวนลดลง
4. จํานวนสายการบินจะนอยลง และเกิดการรวมมือเปนพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้น

ภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยในแตละครั้งจะทําใหสายการบินปดกิจการลง เชน สงครามอาวเปอรเซียครั้งแรก ทําใหสายการบิน
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แพนแอม อีสเทิรน แอรไลนส และ มิดเวย แอรไลน ตองปดกิจการลง สวนเหตุการณ 9/11 ก็สงผลใหสายการ
บินขนาดเล็กของสหรัฐฯ รวมถึงสายการบินสวิสแอร และ ซาบีนา ตองปดตัวลง สําหรับในครั้งนี้ คาดวาจะมี
สายการบินขนาดใหญบางรายตองปดกิจการลงไปหลังภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งนี้ สวนสายการบินที่อยูรอด
จะตองหาพันธมิตรเพื่อแบงรายไดในตลาดที่ยังคงเหลืออยู ซึ่งปจจุบัน ก็พบวา สายการบินที่ทําการแชรโคด
เที่ยวบิน และใหผูโดยสารรับบริการจากคูแขง ก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
อยางไรก็ตาม แมวามุมมองดังกลาว จะเปนมุมมองของธุรกิจการบินในสหรัฐอเมริกา แตก็อาจ
สงผลกระทบถึงอุตสาหกรรมการบินของไทยได สําหรับสถานการณของอุตสาหกรรมการบินของไทยนั้น
ขอมูลจากกรมการขนสงทางอากาศ (ขอ.) ไดกลาวถึงแนวโนมธุรกิจการบินของไทยวา ปจจุบน
ั สายการบิน
ตางๆ ไดลดจํานวนเทีย
่ วบินเขามาในประเทศ ประมาณรอยละ 30 เพราะผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากเหตุการณปด
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมใ
ิ นชวงปลาย ป 2551 รวมทั้งได
คาดการณวา การดําเนินธุรกิจการบินของไทยในปนี้คอนขางประสบปญหามาก แตคาดวาภายใน 1 ป
ธุรกิจการบินของไทยนาจะสามารถฟนตัวกลับสูภาวะปกติ เพราะประเทศไทยมีจุดขายสามารถดึงนักทองเที่ยว
ตางชาติใหเดินทางเขามาในไทยได
อยางไรก็ตาม หนวยงานภาครัฐก็ไดมีมาตรการชวยเหลือและกระตุนธุรกิจการบินในประเทศไทย
โดยกระทรวงคมนาคม ไดจัดทําแผนฟนฟูเพื่อใหจํานวนเที่ยวบินกลับมาอยูในระดับเดิม รวมทั้งปรับลด
คาธรรมเนียมการขึ้นลงและการจอดอากาศยานในอัตรารอยละ 50 ตั้งแตวันที่ 1 ก.พ.-30 ก.ย.2552
นอกจากนี้ ขอ. ก็มแ
ี นวคิดในเรือ
่ งการใหสท
ิ ธิการบินในสวนของเสรีภาพที่ 5 เพื่อจูงใจสายการบินตางชาติ
ใหจัดเที่ยวบินเขามาในประเทศไทย
การใหสิทธิการบินดังกลาวนั้น จะทําใหสายการบินสามารถทําการบินจากประเทศไทยไปยังประเทศ
ที่สาม แมวารัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศดังกลาวจะยังไมไดทําขอตกลงรวมกันก็ตาม เชน เคนยา-ไทย-ฮองกง
ซึ่งจะชวยใหปริมาณผูโดยสารของสายการบินเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ขนสงผูโดยสารไดเฉพาะเสนทางไปกลับ
ระหวาง เคนยา-ไทย เทานั้น แตจะสามารถมีผูโดยสารจากเคนยาและไทยที่ตองการเดินทางไปฮองกงเพิ่มขึ้น
ดวย ทั้งนี้ ขอ. คาดวา แนวทางดังกลาวจะชวยใหสายการบินที่อยูระหวางการตัดสินใจจะยกเลิกเที่ยวบินมา
ประเทศไทยยังคงใหบริการตอไป เพราะสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้น จากปริมาณผูโดยสารที่จะเพิม
่ ขึ้นจากการ
ใชสิทธิเสรีภาพที่ 5
การใหสิทธิเสรีภาพที่ 5 จะอยูในลักษณะการผอนผัน โดยใหใชสิทธิไดเปนการชั่วคราว ขอตกลงนี้
ตองใหสายการบินของไทยไดผลตางตอบแทนในลักษณะเดียวกันดวย ตอนนี้ยังไมมีสายการบินใดขอใชสิทธิ
เสรีภาพที่ 5

ดานธุรกิจสายการบิน
สําหรับธุรกิจการบินของไทยในชวงเดือนมีนาคม 2552 นั้น มีประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม
มากที่สุดนั้น มี 2 ประเด็นหลัก คือ เรือ
่ งการยายฐานมาทีท
่ า อากาศยานสุวรรณภูมข
ิ อง บริษท
ั การบินไทย จํากัด
(มหาชน) (บกท.)
บกท. ไดยายเที่ยวบินในประเทศจากทาอากาศยานดอนเมืองไปที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแตวันที่
29 มีนาคม 2552 โดย บกท. คาดวา การยายเที่ยวบินในครั้งนี้ จะทําให บกท. มีรายไดเพิ่มขึ้น และสามารถลด
รายจายในการดําเนินงานไดปละประมาณ 600 ลานบาท นอกจากนี้ บกท. ยังคาดวา การยายเที่ยวบินใน
ประเทศมาใหบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะสงผลใหสวนแบงตลาดสําหรับผูโดยสารตอเครื่องบินเพิ่ม
สูงขึ้น โดยในปจจุบันนั้น ผูโดยสารในประเทศของ บกท. สวนใหญเปนผูโดยสารที่ตองตอเครื่อง โดยยอดการ
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จองตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 579,738 คน เปนผูโดยสารตอเครื่อง 404,547 คน และ
ผูโดยสารในประเทศ 175,191 คน ดังนั้น ผูโดยสารที่ตองตอเครื่อง ซึ่งเปนผูโดยสารกลุมใหญนั้น จะไดรับ
ความสะดวกไมตองเดินทางเชื่อมระหวางทาอากาศยานทัง้ สองแหง
ในประเด็นการยายเที่ยวบินภายในประเทศมาใหบริหารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิของ บกท. นั้น ยังมี
ประเด็นที่นาสนใจอีก 1 ประเด็น คือ กรณีเสนทางบินเขา-ออกทีท
่ บ
ั ซอนกันของทาอากาศยานสุวรรณภูมแ
ิ ละ
ทาอากาศยานดอนเมือง หรือเรียกวา "จุดตัด" ซึ่งเปนประเด็นที่ยกมาพิจารณากันในเรือ
่ งของความปลอดภัยใน
การเดินอากาศของทาอากาศยานทั้งสองแหง โดยขอมูลจาก ขอ. ระบุวา การยายกลับมาใหบริการทีท
่ าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิของ บกท. จะชวยลดจุดตัดเสนทางบินบนอากาศระหวางทาอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง
จากเดิม 20 จุดตัด เหลือเพียง 3 จุดตัด ซึ่งจะชวยลดระยะทางการบินสูเสนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 20 ไมลทะเล (36 กม.) ประหยัดเวลาอยางนอย 5 นาที และชวยประหยัดตนทุนเชื้อเพลิงเฉลีย
่ 33,200
บาทตอลํา
อยางไรก็ตาม การยายกลับมาที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมข
ิ อง บกท. จะทําใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
มีจํานวนเที่ยวบินภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีกวันละ 46 เที่ยวบิน หรือมีผูโดยสารเพิ่มอีกประมาณวันละ 8,000 คน
จากเดิมซึ่งมีจํานวนเที่ยวบินของสายการบินในประเทศ 3 สายการบิน คือ สายการบินไทย สายการบินบางกอก
แอรเวย และสายการบินไทยแอรเอเชีย ที่ใหบริการอยูจํานวนวันละ 160 เที่ยวบิน และผูโดยสารเฉลีย
่ วันละ
23,464 คน ปจจุบันเมื่อสายการบินไทยยายมาในครั้งนี้ จะทําใหมีจํานวนเที่ยวบินของสายการบินในประเทศ
เพิ่มขึ้นเปนเฉลี่ยวันละ 206 เที่ยวบิน ซึ่งจะมีผูโดยสารเพิม
่ ขึ้นเปนเฉลี่ยวันละ 31,464 คน โดยคาดวา
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีปริมาณเที่ยวบินรวมเพิ่มขึ้นจาก 700 เปน 750 เที่ยวบินตอวัน หรือในชั่วโมง
คับคั่งสูงสุดจาก 48 เที่ยวบินตอชั่วโมง เพิม
่ เปน 52 เที่ยวบินตอชั่วโมง โดยสนามบินสุวรรณภูมม
ิ ี
ขีดความสามารถรองรับการขึ้น-ลงของเครื่องบินพรอมกัน 2 ทางวิ่ง ไดสูงสุด 76 เที่ยวบินตอชั่วโมง
หลังจากที่ บกท. ยายเที่ยวบินทั้งหมดไปที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิแลว ทาอากาศยานดอนเมืองก็มี
สายการบินที่ยังใหบริการอยู จํานวน 2 สายการบิน คือ สายการบินนกแอร กับ สายการบินวัน ทู โก โดย
สายการบินนกแอร ใหบริการ 26 เที่ยวบิน และ สายการบินวันทูโก ใหบริการ 14-16 เที่ยวบินตอวัน ซึ่งทั้งสอง
สายการบินยืนยันที่จะไมยายกลับไปที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
แมวาการเลือกทาอากาศยานในการปฏิบัติการบินจะถือเปนเอกสิทธิ์ของสายการบินนั้นๆ เพราะเปน
เรื่องของการทําธุรกิจ แตในฐานะที่สายการบินไทยเปนสายการบินแหงชาติ จึงควรตองคํานึงผลประโยชนของ
ประเทศเปนหลักดวย โดยในขณะนี้ จะเห็นวา บกท. ใหความสําคัญกับการลดคาใชจายตางๆ อยางมาก
โดยเฉพาะในประเด็นการเลือกแบบเครื่องบินใหเหมาะสมกับเสนทางบิน ปริมาณการบรรทุก และความ
ตองการของตลาดนั้น เนื่องจากการเลือกใชเครื่องบินไมเหมาะสมกับเสนทางและปริมาณการบรรทุกผูโดยสาร
จะสรางภาระตนทุนมากกวาปกติโดยไมจําเปน ทั้งนี้ การลดคาใชจายและเพิ่มรายไดใหกับองคกรนั้นเปนสวน
หนึ่งของแผนฟนฟูองคกร โดยในปนี้ บกท. ตั้งเปาการเติบโตของรายได อยูที่รอยละ 5 ซึ่งรายไดหลักจะมา
จากเที่ยวบินระหวางประเทศ สวนเที่ยวบินภายในมีสัดสวนรายไดรอยละ 25-30 และมีเปาหมายการดําเนินการ
เพื่อลดคาใชจายใหไดรอยละ 15 หรือประมาณ 10,000 ลานบาท โดยเตรียมมาตรการตางๆ เชน การปรับลด
คาตอบแทนกรรมการ การลดคาใชจายทางดานโฆษณา โดยหันไปเนนในการปรับรูปแบบของการโฆษณาที่
ตองรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหมากยิ่งขึ้น คาใชจายทางดานการตลาดที่ตั้งเปาหมายวาจะลดคานายหนา
จากการขายตั๋วผานบริษัทตัวแทน โดยหันมาเนนการขายผานออนไลนมากขึ้น การลดคาใชจายทางดานการ
ปฏิบัติการภาคพื้น คารโก ฝายเทคนิค และเบ็ดเตล็ด
นอกจากนี้ บกท. เตรียมวางแผนการจัดเครือขายเสนทางการบินที่เหมาะสม รวมทั้งการเปดตลาดและ
จัดเสนทาง เพือ
่ สรางรายได สรางความเติบโตของอัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร แตตองไมตัดลดเสนทางเพื่อ
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ลดคาใชจาย ซึ่งจะกระทบตอความสะดวกในการเดินทางของผูโดยสาร ลาสุดนั้น บกท. เตรียมจะเปดใหบริการ
เสนทางกรุงเทพฯ-โยฮันเนสเบิรกอีกครั้ง หลังจากหยุดใหบริการชวงปลายปที่ผานมา แตจะใชเครื่องบินที่
เหมาะสม คือ โบอิง 777-200 ER มาใหบริการแทนเครื่องบินแอรบัส A340 นอกจากนั้น บกท. จะเปดจุดบิน
ใหมในแถบสแกนดิเนเวียน เพิ่มขึ้นดวย
อยางไรก็ตาม ในป 2553 บกท. มีแผนจะเปดใหบริการขนสงสินคาทางอากาศอยางเต็มรูปแบบ ซึ่ง
บกท. จะมีเครือ
่ งบินสําหรับขนสงสินคาที่ใหบริการโดยเฉพาะจํานวน 3 ลํา ซึ่ง บกท. อยูในระหวางการ
พิจารณาวาจะจัดหาเครื่องบินเพื่อมาใหบริการขนสงสินคาทางอากาศ ซึง่ มี 4 แนวทางคือ
1. ปรับปรุงเครื่องบินโบอิ้ง 747 ที่ บกท. ใหบริการผูโดยสารอยูเดิมมาเปนเครื่องบินขนสงสินคา
โดยเฉพาะ
2. เชาเครื่องบินจากผูผลิตโดยตรง
3. จัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 777 เพื่อมาทําการขนสงสินคาทางอากาศโดยเฉพาะ
4. เชาเครื่องบินรุนใหมจากสายการบินตางๆ มาทําการบิน

สวนความเคลื่อนไหวของสายการบินของไทยอีกแหงที่นาสนใจ คือ สายการบินวันทูโก ซึ่งก็
เชนเดียวกับ บกท. คือ มีการปรับแผนการบริหารจัดการเครื่องบิน โดยนํามาใหบริการหมุนเวียนเพียง 2 ลํา
จากที่มีอยูทั้งหมด 10 ลํา เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย แตในสวนของการขนสงสินคาทางอากาศนัน
้ สายการ
บินวันทูโกมีมม
ุ มองที่ตางจาก บกท. โดย สายการบินวันทูโกไดคืนเครื่องบินขนสงสินคา 2 ลํา ที่ไดเชามาจาก
สหรัฐอเมริกา จากเดิมที่มีแผนจะเปดใหบริการแอรคารโก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทําใหภาคธุรกิจการขนสง
การผลิตตางๆลดลง ธุรกิจแอรคารโกในตลาดโลกหายไปรอยละ 20-30
อยางไรก็ตาม ในป 2552 นี้ สายการบินวันทูโก มีแผนสั่งซื้อเครื่องใหมจํานวน 8 ลํา ซึ่งเปนเครื่องบิน
โบอิ้ง 737-800 ขนาด 180 ที่นั่ง คาดวาจะรับมอบในป 2556 โดยการสั่งซื้อเครื่องดังกลาวเพื่อรองรับตลาด
สายการบินตนทุนต่ําในอนาคต

สําหรับสายการบินตางชาติที่นาสนใจในตอนนี้ ไดแก สายการบินเวียดนาม ซึ่งในขณะนี้ กําลัง
เรงดําเนินการพัฒนาฝูงบินและเตรียมความพรอมเพื่อกาวขึ้นเปนสายการบินอันดับตนๆ ในระดับภูมภ
ิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเวียดนามมีนโยบายวา แมเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลกทําใหความตองการเดินทางและการ
ขนสงสินคาระดับโลกลดลง แตสายการบินเวียดนามตองรักษาเสนทางบินและการขนสงสินคาใหคงไว รวมทั้ง
รักษาทรัพยากรบุคคลปรับปรุงการใหบริการและใชโอกาสนี้ฝกฝนบุคลากร ซึ่งเวียดนามจะตองแกไขปญหา
การใหบริการ โดยจัดใหมีการฝกอบรมที่จําเปนตางๆ เพื่อเตรียมบุคลากรไวสําหรับการพัฒนาในอนาคต
อันใกลนี้ นอกจากนี้ จะตองฉวยโอกาสในขณะที่ความตองการบินภายในประเทศและในระดับภูมิภาคยังมีอยู
สูงเพื่อพัฒนาองคกรใหเติบโตโดยเร็ว
นอกจากนี้ สายการบินเวียดนามยังไดรับการสนับสนุนแผนการในการจัดซื้อเครื่องบินแหงชาติในการ
จัดซื้อเครื่องบินแบบตางๆ ตลอดจนโครงการที่จะเขารวมขายการบินระดับโลกในอนาคต โดยในชวงที่ผานมา
สายการบินเวียดนามไดจัดซื้อเครื่องบินไปแลวเกือบ 40 ลําและจะเริ่มไดรับมอบตั้งแตป 2553 เปนตนไป ดังนี้
ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2553 เปนตนไป สายการบินเวียดนาม จะไดรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 787 ที่สั่งซื้อ
ไปเมื่อป 2548 และ 2550 จํานวน 16 ลํา
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ตั้งแตเดือน มิ.ย.2552 ไปจนถึงเดือน ก.พ.2553 จะเริ่มนําเครื่องบินโดยสารพิสัยปานกลางแบบ
ATR72-500 เขาประจําการแทนที่รุนเกาทีใ
่ ชงานมานานและเริ่มเสื่อมสภาพ ซึ่งสายการบินเวียดนามไดสั่งซื้อ
เครื่องบินโดยสารแบบ ATR72-500 รวมทัง้ สิ้นจํานวน 11 ลํา ไปเมื่อเดือน ธ.ค. 2550 และเมื่อรวมกับที่ใชงาน
อยูในปจจุบันอีก 3 ลํา ก็จะมีเครื่องบินรุนนี้ในฝูงทั้งหมด 14 ลํา
เมื่อเดือน ธ.ค.2550 สายการบินเวียดนามกับ VALC ก็ไดสั่งซื่อเครื่องบิน A350XWB-900 จํานวน
10 ลํา และ A321 จํานวน 20 ลํา รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 ลํา
ตามแผนพัฒนาที่ประกาศใหม สายการบินเวียดนามตั้งเปาจะใหมีเครื่องบินในฝูงทุกชนิดรวม 104 ลํา
ในป 2558 และเพิ่มขึ้นเปน 150 เครื่องในป 2563 หรืออีกประมาณ 10 ปขางหนา ปจจุบันสายการบินเวียดนาม
มีเครื่องบินใชงานเพียงประมาณ 50 ลํา เปนสายการบินอันดับ 4 ในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจาก
สิงคโปรแอรไลนส สายการบินไทย และมาเลเซีย โดยมีเสนทางการบิน 29 เสนทางในประเทศ และ 36 เสนทาง
ระหวางประเทศ
สายการบินในประเทศเวียดนามมี 3 แหง คือ สายการบินเวียดนาม แปซิฟกแอรไลนส ซึ่งใน
ปจจุบันแปรสภาพมาเปนสายการบินตนทุนต่ําเปลี่ยนชื่อใหมเปน เจ็ทสตารแปซิฟก โดยสายการบินแควนตัส
ถือหุน และ VASCO AIR ซึ่งเปนสายการบินลูก ใหบริการแบบเชาเหมาลําและรับสงสินคาทางอากาศ
นอกจากนี้ เมื่อปที่แลว เวียดนามไดอนุญาตใหจัดตั้งสายการบินโลวคอสตอีก 3 แหง ไดแก เวียดเจ็ตแอร
แมโขงแอร และอินโดไชนาแอรไลนส และเชื่อวาจะมีการตั้งขึ้นใหมอีก 2-3 แหงในปนี้
จะเห็นวา ในอนาคตอันใกลนี้ สายการบินเวียดนามมีการทยอยรับมอบเครือ
่ งบินพาณิชยอีกเปนจํานวน
มาก ซึง่ แสดงใหเห็นวา สายการบินเวียดนามยังคงมีความตองการนักบินพาณิชยอีกเปนจํานวนมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งสายการบินเวียดนามมีนโยบายทีใ
่ หความสําคัญกับการเตรียมความพรอมในการพัฒนา
 เปาหมายหลักที่ สบพ. ควรเขาถึงใหได
บุคลากร ดังนัน
้ สายการบินเวียดนามจึงนาจะเปนกลุม

ดานทาอากาศยาน
ประเด็นในเรือ
่ งการใชทา อากาศยานแหงเดียวและการใชทา อากาศยานสองแหง ก็ยงั คงเปนประเด็นที่
ไมสามารถหาขอยุตไ
ิ ด
ลาสุด จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ประเทศไทยควรมีสนามบินเดียวหรือสนามบินคู" จัดโดย
คณะทํางานโครงสรางพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งมีผูแทน
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เชน บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) บกท.
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) สายการบินนกแอร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ สมาคมธุรกิจทองเทีย
่ วภายในประเทศ เขารวมแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นดังกลาว ซึ่งที่ประชุมไดมีความเห็นรวมกันวา การใชสองสนามบินดีกวาการใช
สนามบินเดียว แตสนับสนุนการผลักดันใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศใน
ภูมิภาค โดยมีทาอากาศยานดอนเมืองเปนสนามบินที่ใหบริการเที่ยวบินภายในประเทศ และเปนสนามบินสํารอง
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารของสายการบิน และยืนยันวาการทําการบินสองสนามบินยังสามารถที่จะ
ผลักดันใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนฮับได
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ผลการประชุมขางตนขัดแยงกับผลการศึกษาของ ขอ. ซึ่งไดเคยทําการศึกษารายละเอียดรูปแบบการ
บริหารจัดการทาอากาศยานของประเทศไทย และไดขอสรุปวา รูปแบบการบริหารจัดการทาอากาศยานที่
เหมาะสมของไทย คือ การใชทา อากาศยานเดียว โดยใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพราะอยูไมไกลมากจากตัว
เมือง และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังระบุวา การเปดใชทาอากาศยาน 2 แหง
จะสงผลตอการใหบริการจราจรทางอากาศ ซึ่งมีผลกระทบตอความปลอดภัยทางการบิน เพราะจุดทีต
่ ั้งของ
ทาอากาศยานทั้ง 2 แหงอยูใกลกันมาก การจัดวงจรการบินขึ้น-ลงจะตองมีจุดตัดกันประมาณ 15-20 จุด หากมี
ปริมาณจราจรมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจะสูงขึ้นดวยเชนกัน นอกจากนี้แลว ประเทศไทยไทยยังอาจ
สูญเสียโอกาสความเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาค เพราะความไมสะดวกจากการขนถายผูโดยสารและสินคา
ระหวางสองทาอากาศยาน ทําใหผูโดยสารและสินคาเลือกใชจุดอื่นที่มีความสะดวกกวาเปนจุดตอเครื่องแทน
เชน สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม
สวนผลการศึกษาขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ไดทําการศึกษาหาทางเลือกใน
การกอสรางทางวิ่ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ไดผลสรุปวา หาก ทอท. จะใชทา อากาศยานดอนเมืองควบคูก
 ับ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ก็ตอ
 งกอสรางทางวิ่งเพิม
่ อีกเพียง 1 เสนคือ ทางวิ่งเสนที่ 3 แตถา จะใชทา อากาศยาน
สุวรรณภูมเิ พียงแหงเดียว ก็จาํ เปนจะตองกอสรางทางวิ่งเพิม
่ เติม เปนเสนที่ 4 เสนที่ 5 และเสนที่ 6 ตามความ
ตองการของปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต
ในขณะที่ขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารของสนามบินสุวรรณภูมิปจจุบันมี 45 ลานคนตอป
แตจากการประมาณการเติบโตของจํานวนผูโดยสาร พบวา ในป 2552 จะมีผูโดยสารรวมลดลงเหลือ 40 ลาน
คน สวนป 2553 คาดวาจะมี 43 ลานคน และคอยๆ เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ทอท. มีแผนเพิ่มเติมในการ
กอสรางอาคารผูโดยสารภายในประเทศทีส
่ ุวรรณภูมิ คาดวาจะแลวเสร็จในป 2555 ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถ
รองรับผูโดยสารไดอีก 15 ลานคนตอป
อยางไรก็ตาม แมวาขอสรุปในเรื่องการใชทาอากาศยานของ กทม. จะยังไมสามารถสรุปได แตในเรื่อง
ความปลอดภัยนั้น เปนเรื่องที่จะตองใหความสําคัญอยางมาก โดยลาสุดนั้น หนวยงานบริการการรักษาความ
ปลอดภัยการขนสงทางอากาศแหงสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration : TSA) ได
ตรวจสอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิและเสนอใหเรงปรับปรุงแกไขมาตรฐานความปลอดภัยอยางเปนระบบ
ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกลาวมีขึ้นภายหลังเหตุการณ 911 ประกอบกับเหตุการณการปดลอมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิเมื่อปลายปที่ผานมา ดังนั้น ทางสหรัฐฯ จึงตองตรวจสอบมาตรฐานและขอใหทาอากาศยานทั่วโลก
ปรับปรุงแกไขมาตรฐานตางๆ อยางเขมงวด
การตรวจมาตรฐานความปลอดภัยครั้งแรกของ TSA จํานวน 33 มาตรฐาน พบวา ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิผานเพียง 3 มาตรฐานเทานั้น โดย TSA จะประกาศเตือนใหสายการบินนานาชาติไดรับรู เพื่อปรับ
การบินใหสอดคลองกับมาตรฐานในปจจุบัน ซึ่ง TSA ไดแจกแจงจุดบกพรองที่ตรวจพบไวดังนี้
1) มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตามที่ระบุไวใน ANNEX 17 รวม 77 ขอ และใน ANNEX 14
และ 15 อีก 2 ขอ รวมแลว 79 ขอ ความบกพรองที่เกิดขึ้นมีทั้ง ขอ. และ ทอท.
2) ไมมีโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน ANNEX 17
รวมถึงไมมแ
ี ผนการฝกอบรมและการควบคุมคุณภาพ
3) ไมมีการกําหนดระดับ (layer) การรักษาความปลอดภัยเพื่อตอบโตตอภัยคุกคาม
4) ไมสามารถควบคุมการผานเขา-ออก อาคารของผูโดยสารได
5) การตรวจคนไมมีประสิทธิภาพ
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6) ไมสามารถแยกผูโดยสารขาออกที่ผานการตรวจคนออกจากผูโดยสารขาเขาได
7) ไมมีขั้นตอนการรายงานเหตุการณและการเก็บขอมูลเกี่ยวของกับภัยคุกคามอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ ยังไดแนะนําให ขอ. แกไขปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแหงชาติ
รวมถึงจัดทําแผนฝกอบรมและแผนกการควบคุมคุณภาพแหงชาติโดยเร็ว เพื่อเปนแผนแมบทใหกับหนวยงานที่
ตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบินพลเรือน ใชเปนแนวทางการพัฒนาแผนตางๆ ตอไป รวมทั้งทบทวนแกไข
กฎหมายและระเบียบตางๆ ใหเอื้อตอการปฏิบัติตาม ANNEX 17 โดยจะตองจัดทําแผนตางๆ ใหสมบูรณตาม
ขอกําหนด
จะเห็นวา แมวา ทาอากาศยานสุวรรณภูมจ
ิ ะปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานของ ICAO แตกย
็ ังพบวา ยังไมไดตาม
เกณฑมาตรฐานของ TSA ซึ่งในประเด็นนี้ อาจกลาวไดวา ในปจจุบน
ั มาตรฐานการดําเนินงานดานการบินมี
การพัฒนาขึน
้ ไปเรือ
่ ยๆ ดังนัน
้ หากหนวยงานดานการบินในสาขาตางๆ สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเกณฑ
้ มีความนาเชือ
่ ถือในเรือ
่ งมาตรฐานการ
มาตรฐานของทุกองคการกลางดานการบิน ก็จะทําใหหนวยงานนัน
ปฏิบต
ั งิ านมากยิ่งขึน
้ ซึง่ ในกรณีนี้ สบพ.ก็ควรพิจารณาดวยวา ในปจจุบน
ั มาตรฐานใดบางทีห
่ นวยงานดาน
การบินใหความสําคัญ และควรปรับปรุงหรือเพิม
่ เติมรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ
่ ใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบน
ั
นอกจากนี้ ขอบกพรองประการหนึ่งนัน
้ คือ การไมมแ
ี ผนการฝกอบรม ดังนัน
้ อุปสรรคของทาอากาศยานสุวรรณภูมใ
ิ นครัง้ นี้ จึงนาจะเปนโอกาสสําหรับ สบพ. ในการนําเสนอการฝกอบรมตามความตองการของ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ สบพ. อาจพิจารณาขยายการใหบริการไปสูใ
 นระดับการจัดทําแผนการฝกอบรม
และทีป
่ รึกษาดานการฝกอบรมใหแกหนวยงานดานการบินตางๆ ดวย
สําหรับในสวนของทาอากาศยานดอนเมืองนั้น ลาสุด คณะทํางานพัฒนาพื้นที่ทาอากาศยานดอนเมือง
เพื่อใหเปนศูนยอุตสาหกรรมการบินของประเทศ กําลังอยูระหวางสรุปแนวทางการใชประโยชนทาอากาศยาน
ดอนเมือง เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาพื้นทีว
่ างเปลาที่ไมไดรับการใชงาน โดยพื้นที่ดังกลาวจะเปนคนละสวนกับ
พื้นที่อาคารผูโดยสารในประเทศ
กิจกรรมหลักในการใชประโยชนทาอากาศยานดอนเมืองตามแผนของคณะทํางานฯ นั้น จะ
ประกอบดวย
1. อาคารผูโดยสารระหวางประเทศหมายเลข 1 ซึ่งปจจุบันเปดใหบริการเที่ยวบินเชาเหมาลํา และ
เครื่องบินวีไอพีขนาดเล็ก ในขณะนี้ มีบริษัทที่เปดใหบริการเครื่องบินเชาเหมาลําขนาดเล็กหลายราย ที่เปดทํา
การบินอยูในทาอากาศยานดอนเมือง แสดงความสนใจที่จะขอใชพื้นที่เพื่อสรางโรงเก็บเครื่องบิน เชน
กลุมไมเนอร เอวิเอชั่น, กลุมรอยัล กรุป และ HS เอวิเอชั่น
2. อาคารผูโ ดยสารระหวางประเทศหมายเลข 2 จะทําเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการดานการบิน
การจัดแสดงเครื่องบินเชาเหมาลําขนาดเล็ก และเครื่องบินเจ็ทสวนตัว เพื่อสงเสริมใหทาอากาศยานดอนเมือง
เปนศูนยกลางในการซื้อขายเครื่องบินขนาด 7-8 ที่นั่ง โดยในขณะนี้ ทางบริษัท คอรปอเรท เจ็ทฯ ซึ่งเปน
บริษัทผูจัดงานในลักษณะดังกลาว ที่ปกติจด
ั อยูที่ฮองกง ไดมีความสนใจที่จะเขามาจัดงานในลักษณะนี้
3. พื้นที่คลังสินคาจํานวน 4 อาคาร จะทําเปนศูนยซอมอากาศยานและผลิตอะไหลเครื่องบิน ตั้งแต
ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ ซึ่งในชวงเริ่มตนจะผลักดันใหทําเปนศูนยอุปกรณชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องบิน
เชน เครื่องวัดยางอะไหล และศูนยซอมอากาศยานขนาดกลางและเล็ก โดยจะประกาศใหพื้นที่บริเวณนี้เปน
เขตฟรีโซน เพือ
่ ใหเกิดการผลิตเพื่อการสงออกได หรือนํามาเก็บในคลังเก็บสินคาไวเพื่อจะนํามาประกอบ
โดยไมตองเสียเวลารอสั่งซื้อจากตางประเทศเขามา โดยในขณะนี้ มีหลายบริษัทจากตางประเทศแสดงความ
สนใจที่จะเขามาลงทุน เชน บริษัท แพรตต แอนด วิตนียฯ สนใจที่จะเขามาขอตั้งศูนยผลิตอะไหลใบพัด โดยจะ
เปนโรงงานที่ผลิตอะไหลดังกลาวสําหรับภูมิภาคนี้ ขณะที่ ทางบริษัท ฮอรกเกอร แปซิฟก จํากัด ของสิงคโปร ก็
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สนใจที่จะขามาลงทุนศูนยซอ
 มเครื่องบินขนาด 16-20 ที่นั่ง เพราะปจจุบันเครื่องบินขนาดดังกลาวสวนใหญจะมี
การสงไปซอมกันที่ตางประเทศกันเปนสวนใหญ
4. ฝง กองทัพอากาศ มีแผนจะสงเสริมใหเปนโรงเรียนสอนการฝกบิน
หากแผนการดําเนินงานเปนไปเชนนี้ นัน
้ หมายความวา บุคลากรทีเ่ กีย
่ วของกับดานการบินก็จะยังคงมี
ความตองการ ดังนั้น อาจเปนโอกาสทีด
่ ข
ี อง สบพ. ในอนาคตตอไปได แตอยางไรก็ตาม การสงเสริมใหเกิด
โรงเรียนสอนการฝกบินเพิม
่ มากขึ้นนัน
้ ก็นบ
ั เปนอุปสรรคของ สบพ. เนือ
่ งจาก จะทําใหมีคแ
ู ขงมากขึ้น หรือ
่ ศักยภาพของคูแ
 ขงปจจุบน
ั ของ สบพ.
อาจจะเปนการสนับสนุนและเพิม

ดานการควบคุมจราจรทางอากาศ
แผนการดําเนินงานของ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) ในชวงเวลาปนี้ โดยมุงเนน
ที่การลดคาใชจายและเพิ่มรายได มีดังนี้
1. การนําระบบเครื่องชวยการเดินอากาศ หรือ ระบบนําทางอากาศยาน Performance Based
Navigation (PBN) มาใชในการกําหนดเสนทางบิน เพื่อแกไขปญหาการจราจรทางอากาศ และชวยลด
ระยะเวลาในการขึ้น-ลงของเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ โดยจะเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป 2552 จากเดิม
ทีม
่ แ
ี ผนวาจะตองแลวเสร็จในปหนา
2. การใหนักบินใชระบบ Pilot Control โดยมีเครื่องนํารองเขามาใชในสนามบินนั้นๆ และ
ยายเจาหนาที่ที่ประจําหอบังคับการบินมาปฏิบัติหนาที่เพื่อรองรับการเพิ่มจํานวนของสายการบินที่สุวรรณภูมิ
แทน การดําเนินการเชนนี้ เปนแผนลดคาใชจายและเพิ่มรายไดโดยการลดคาใชจายในสนามบินที่ไมมี
เครื่องบินขึ้น-ลง ซึ่งจากการวัดผลในเดือนม.ค. 2552 พบวา วิธีการดังกลาวทําใหบริษัทสามารถลดคาใชจาย
ลงถึงกวา 30 ลานบาท และคาดวาจะทําใหชวยประหยัดรายจายทั้งปประมาณ 100 ลานบาท
3. แผนการเพิม
่ รายไดใหองคกร จากปจจุบันที่มีรายไดจากธุรกิจการบินถึงรอยละ 93 สวนที่เหลือเปน
ธุรกิจที่เกี่ยวเนือ
่ ง เชน ระบบวิทยุควบคุม ระบบติดตามอากาศยาน ระบบประมวลผลสัญญาณเรดาร ฯลฯ ซึ่ง
บวท. จะพัฒนาระบบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใหเพิ่มสัดสวนมากขึ้นกวาเดิมจากรอยละ 7 เปนรอยละ 11
4. แผนงานเรงดวนที่ บวท. จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป 2555 คือ การเปนศูนยการควบคุม
การจราจรทางอากาศทีท
่ น
ั สมัยดวยเทคโนโลยีใหม ขณะนี้อยูระหวางการศึกษา และในอนาคตจะพัฒนา
ยกระดับการจัดการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานที่ ICAO กําหนด นอกจากนี้ บวท. มีแนวคิดทีจ
่ ะพัฒนาการ
บริการการเดินอากาศเพื่อสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาค โดยมุงเนนพัฒนาดานความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพการบริการ ดวยการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยที่มีการบูรณาการแบบครบ
วงจร ตั้งแตการวิเคราะหปญหา การดําเนินการแกไข รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ ทันสมัย เนนการออกแบบเสนทางบินที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงขึ้น ซึ่ง
ชวยใหประมาณการเวลาเดินทางของเครื่องบินไดแมนยําขึ้น ประหยัดการใชน้ํามันของเครื่องบินไดมากขึ้น
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และจะชวยลดคาใชจายของสายการบิน
5. การปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และการปลูกฝงแนวคิดเชิงธุรกิจใหกับ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีจิตสํานึกในการดําเนินธุรกิจและการบริการ
แผนการดําเนินงานของ บวท. นัน
้ เปนสิ่งที่ สบพ. ตองนํามาพิจารณาประกอบการดําเนินงานของ
สบพ. ดวยเชนกัน ดังเชน ในเรือ
่ งระบบการทํางานใหม ๆ เชน PBN ซึ่ง บวท. ทีจ
่ ะแลวเสร็จในป 2552 นีน
้ ั้น
สบพ. อาจตองพิจารณาปรับปรุงเนือ
้ หาการฝกอบรมใหเปนปจจุบน
ั เพือ
่ ใหสอดคลองกับความตองการของ
บวท. หรือเรือ
่ งของการเปนศูนยควบคุมจราจรทางอากาศทีท
่ น
ั สมัยดวยเทคโนโลยีใหมนั้น สบพ. ก็ตอ
 งเตรียม
ความพรอมใหกับบุคลากรตามที่ บวท. ตองการ เปนตน
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จากแผนการดําเนินงานป 2552-2553 ของ บวท. จะมุง เนนทีก
่ ารลดคาใชจา ยและการสรางรายได
เพิม
่ เติม เนือ
่ งจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทัว
่ โลก สงผลใหธรุ กิจการบินทัง้ ในและตางประเทศไดรบ
ั ผลกระทบ
อยางมาก ซึ่ง บวท. ก็ไดรบ
ั ผลกระทบจากสภาวะการณดงั กลาว เชนเดียวกับหนวยงานดานการบินอื่นๆ ทัง้
้ สบพ. เองก็ควรตองมี
บกท. และ ทอท. ซึง่ ลวนมีแผนดําเนินการเพือ
่ ลดคาใชจา ยและเพิม
่ รายได ดังนัน
แผนการและเตรียมความพรอมสําหรับสถานการณขา งตนดวย

ดานการผลิตเครื่องบินพาณิชย
สรุปยอดขายเครื่องบินพาณิชยของบริษัท โบอิ้ง คอมเมอรเชียลแอรเพลนส จํากัด ตลอดป 2551
มีจํานวนมากถึง 662 ลํา รุนที่ขายดีสุดคือตระกูล 737 next generation นอกจากนี้ โบอิ้งยังไดเปดตัว
เครื่องบินขนสง 777 freighter กําลังเริ่มบินทดสอบ
สวนบริษัท แอรบัส อินดัสตรีส จํากัด นั้น ในป 2551 มียอดสั่งซื้อทั้งสิ้นจํานวน 777 ลํา โดยเครื่องบิน
ตระกูลเอ 320 เปนเครื่องบินพาณิชยที่มียอดการขายดีที่สด
ุ เนื่องจากเปนเครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่มต
ี นทุนต่ํา
ที่สุด อยางไรก็ตาม ในปนี้ แอรบัสไดมีการปรับอัตราการผลิตของเครื่องบินตระกูลแอรบัส เอ 320 ลงจาก 36
ลํา เหลือ 34 ลําตอเดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 เปนตนไป ซึ่งสอดคลองกับการคาดการณของแอร
บัสถึงความตองการของตลาด ซึ่งสายการบินตางๆ ปรับแผนกลยุทธเพือ
่ เพิ่มประสิทธิภาพในสภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ยังมีความไมแนนอน นอกจากนี้ ปริมาณการจราจรทางอากาศในปนี้ ต่ําลงในทุกภูมิภาค สายการบิน
ตางๆ ลดปริมาณการขนสงลง

ดานการขนสงสินคาทางอากาศ
นอกเหนือจาก บกท. ที่เตรียมขยายการใหบริการขนสงสินคาทางอากาศแลว สายการบินเอมิเรตส
ก็เตรียมเปดใหบริการดังกลาวเชนกัน ในป 2552 นี้ ภายใตชื่อ เอมิเรตส สกายคารโก
แมวาในชวง 2 ปที่ผานมา จะเปนชวงเวลาทีย
่ ากลําบากสําหรับธุรกิจการขนสงทางอากาศ แตสายการบินเอมิเรตส ก็คาดการณวา ธุรกิจการขนสงทางอากาศ จะฟนตัวกลับมาภายในอีก 12 เดือนขางหนา
โดยเอมิเรตส สกายคารโก ไดมีการวางแผนเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการฟนตัวดังกลาว โดยเตรียมรับมอบ
เครื่องบินขนสงสินคาโบอิ้ง 777 ใหม จํานวน 2 ลํา นอกจากนี้ เครื่องบินพาณิชยแบบลําตัวกวางจํานวน 18 ลํา
ที่เอมิเรตสจะไดรับการสงมอบในปนี้ จะชวยเพิ่มความถี่ และพื้นที่ในการขนสงสินคาไดในหลายเสนทางที่
ใหบริการในปจจุบันของเอมิเรตส สกายคารโก อีกดวย
ปจจุบันฝูงบินเอมิเรตส ประกอบ ดวยเครื่องบินพาณิชยลําตัวกวางจํานวน 129 ลํา และเครื่องบินขนสง
สินคาอีก 8 ลํา ซึ่งภายในปงบประมาณ 2551-2552 นี้ (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552) ฝูงบินจะเพิ่มขึ้นเปน
132 ลํา ซึ่งรวมถึงเครื่องบินขนสงสินคาโบอิ้ง 777 จํานวน 1 ลํา และจะไดรับการสงมอบเครื่องบินโบอิ้ง 777 อีก
1 ลํา ในปงบประมาณ 2552-2553
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สําหรับในชวงเดือนมีนาคม 2552 นี้ เริม
่ สะทอนใหเห็นแนวโนมของอุตสาหกรรมการบินทัว
่ โลก ซึง่
คาดวามีแนวโนมทีจ
่ ะหดตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟค
 ซึ่ง IATA คาดการณวา สายการบินใน
ภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟก
 นาจะเปนกลุม
 ทีข
่ าดทุนมากทีส
่ ด
ุ ดังนั้น อุตสาหกรรมการบินของไทยก็ยงั คงอยูใ
 น
สถานภาพทีย
่ งั ไมมน
ั่ คงนัก ประกอบกับความไมชด
ั เจนในเรือ
่ งการใชทา อากาศยานสุวรรณภูมแ
ิ ละทาอากาศ
ยานดอนเมือง ซึ่งอาจมีผลตอความเชือ
่ มัน
่ ของนักลงทุน นอกจากนี้ จากการชะลอตัวดังกลาว ก็อาจสงผลให
รูปแบบของธุรกิจการบินทัว
่ โลกมีการเปลีย
่ นแปลงไปจากเดิม เพือ
่ ใหสามารถดํารงอยูไ
 ดในสถานการณทาง
เศรษฐกิจและสังคมดังเชนในปจจุบน
ั เชนเดียวกับอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึง่ แม ขอ. จะคาดการณวา
อุตสาหกรรมการบินของไทยนาจะฟน
 ตัวในปหนา แตทก
ุ หนวยงานก็ตอ
 งปรับตัวใหพรอมเสมอ จะเห็นวา
ทัง้ บกท. บวท. ทอท. แมแต ขอ. เอง ก็มก
ี ารปรับแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับความเปลีย
่ นแปลงใน
่ั คงของ
ปจจุบน
ั ดังนัน
้ สบพ. ก็ตอ
 งพิจารณาการเตรียมความพรอมของหนวยงาน เพือ
่ รับมือกับความไมมน
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปจจุบันดวยเชนกัน

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

แหลงขอมูล
เว็บไซตสมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ
เว็บไซตบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

เว็บไซตกระทรวงคมนาคม
เว็บไซตกรมการขนสงทางอากาศ
เว็บไซตบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

เว็บไซตขาวสด

เว็บไซตแนวหนา

เว็บไซต ASTV ผูจัดการรายวัน

เว็บไซตไทยโพสต
เว็บไซตโพสตทูเดย
เว็บไซตกรุงเทพธุรกิจ
เว็บไซตเดลินิวส

เว็บไซตประชาชาติธุรกิจ
เว็บไซตทรานสปอรต เจอรนัล
เว็บไซตไทยรัฐ
เว็บไซตขาวสด

เว็บไซตมติชน
เว็บไซตบางกอกทูเดย
เว็บไซตคมชัดลึก
เว็บไซตฐานเศรษฐกิจ
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