สรุปขอมูลขาวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย
ป ร ะ จํา เ ดื อ น เ ม ษ า ย น พ . ศ . 2 5 5 2
แผนกวิจัย และพั ฒนา สํา นั กวิจัย และพัฒนาธุ ร กิ จ การบิน สถาบั นการบิ น พลเรื อน

อุตสาหกรรมการบินประจําเดือนเมษายน 2552 นี้ ตกอยูในสภาพการณหดตัวอีกครั้งหนึ่ง หลังจากการ
ระบาดของ “ไขหวัดใหญเม็กซิโก” หรือ “โรคไขหวัดใหญสายพันธุใ
 หม 2009 (H1N1)” ในชวงปลายเดือนเมษายน
ซึ่งเปนเหตุใหความตองการการขนสงทางอากาศลดนอยลง ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับเหตุการณการแพรระบาดของ
โรคซาร (SAR) ที่เคยเปนสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทําใหอุตสาหกรรมการบินชะลออยางหนักมาแลว
อยางไรก็ตาม การที่อุตสาหกรรมการบินเคยมีประสบการณการรับมือกับสถานการณโรคซารมาแลวนั้น
ทําใหเกิดการเฝาระวังและใชกลไกควบคุมการติดเชื้อไดอยางถูกตองเหมาะสม ก็ชวยใหการรับมือกับการแพร
ระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 นี้ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทําใหผลกระทบของ
โรคระบาดสายพันธใหม 2009 ที่มีตออุตสาหกรรมการบินไมนาจะมีความรุนแรงเทากับโรค SAR โดยเฉพาะการ
เตรียมรับมือทีด
่ ีขึ้นของเอเชีย ซึ่งมีประสบการณมาแลว แมวาในขณะนี้ องคการอนามัยโลก (World Health
Organization(WHO)) จะยกระดับแผนการเตรียมการปองกันการแพรระบาดของโรด จากระดับ 4 ไปสูระดับ 5 แลว
สมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) นั้น ไดเนนย้ําใหสายการบินตางๆ เตรียมความพรอม
สําหรับระดับแผนการเตรียมการปองกันการแพรระบาดของโรดที่เพิม
่ ระดับขึ้นดังกลาว พรอมทั้งไดมก
ี ารเฝาระวัง
และทํางานรวมกับ WHO ในการเตรียมอุปกรณใหคําแนะนําสําหรับพนักงานของสายการบินในสวนที่อาจมีความ
เสี่ยง เชน พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ชางอากาศยาน พนักงานทําความสะอาด พนักงานดานลูกคา และ พนักงาน
ดานคารโก เปนตน
IATA ยังไดกลาววา ความวิตกเรื่องการแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหมนี้ เมือ
่ รวมเขากับวิกฤต
การเงินและเศรษฐกิจที่เลวรายที่สุดในรอบหลายสิบป สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูโดยสาร ซึ่งจะนําไปสู
ผลกระทบในทางลบตอธุรกิจการบินมากขึ้น หลังจากที่ความตองการดานการขนสงทางอากาศกําลังลดลง โดยใน
เดือนมีนาคมนัน
้ ความตองการการเดินทางทางอากาศลดลงไปรอยละ 11.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป 2008
เนื่องจากธุรกิจตางๆ พากันลดคาใชจายดานการเดินทาง ขณะที่การทองเที่ยวก็กําลังเผชิญกับแรงกดดันจากวิกฤต
ทางการเงิน สวนการขนสงสินคาก็ลดนอยลงรอยละ 21.4 ใกลเคียงกับชวงหลายๆ เดือนกอนหนา
ในสวนของประเทศไทย กรมควบคุมโรคไดติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิเทอรโมสแกนเนอร บริเวณทาอากาศยานนานาชาติ โดยเฉพาะที่ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเฝาระวังบุคคลที่เดินทาง มีการตรวจคัดกรองบุคคลที่
เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพรระบาด โดยแยกผูปวยที่เปนไขหวัด หรือมีอาการไข ไอ ออกไปเพื่อซักประวัติ
พรอมแจกเอกสารคําเตือนดานสาธารณสุข (Health Card) แกผูที่จะเดินทางเขาและออกนอกประเทศ
อยางไรก็ตาม สําหรับอุตสาหกรรมการบินของไทยนั้น นอกเหนือจากผลกระทบจากการแพรระบาดของ
โรคไขหวัดสายพันธุใหมนี้แลว ยังไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง และการชุมนุมของ
กลุม
 คนเสือ
้ แดง เมื่อชวงกลางเดือนเมษายนที่ผานมา
เหตุการณความไมสงบทางการเมืองดังกลาว ซึ่งนําไปสูการประกาศพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉินนั้น ไดสงผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย ในประเด็นภาพลักษณใน
เรื่องความปลอดภัยภายในประเทศไทย รวมทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักทองเที่ยวในการเดินทางเขามายัง
ประเทศไทย โดยเฉพาะตลาดจีนและญี่ปุน ซึ่งเปนตลาดที่มีความออนไหวในเรื่องความปลอดภัย
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นายกงกฤช หิรญ
ั กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเทีย
่ วแหงประเทศไทย ไดประเมินสถานการณของ
ทองเที่ยวของไทยไวอยางนาสนใจ ดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริม
่ สงผลตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของป 2551 ซึ่งพบวา เดือน ก.ค.-ก.ย. 2551 ตัวเลข
นักทองเที่ยวตางชาติเริ่มติดลบรอยละ 2-3 ในขณะที่ตัวเลขนักทองเที่ยวในชวง 6 เดือนแรกในป 2551 มีจํานวน
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 10 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยอัตราการเพิม
่ ขึ้นของนักทองเที่ยว ซึ่งมีคารอยละ 7 ตอป
อยางไรก็ตาม เหตุการณความไมสงบทางการเมือง ตั้งแตชวงปลายไตรมาสที่ 3 ของป 2551 คือประมาณ
เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2551 ที่มีการชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งนําไปสูการปดลอมสนามบิน
ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวในไตรมาสที่ 4 ติดลบมากยิ่งขึ้น โดยสรุปจํานวนนักทองเที่ยวรวมของป 2551 ติดลบ
รอยละ 2 จากที่ครึ่งปแรกสามารถเพิม
่ ขึ้นถึงรอยละ 10 และคาดวาตัวเลขจะมีการติดลบตอเนือ
่ งถึงชวงไตรมาสแรก
ของปนด
ี้ ว
 ย โดยจากประมาณการณของผูป
 ระกอบการคาดวาจะติดลบถึงรอยละ 25
นอกจากนี้ เหตุการณการชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดงทําใหตัวเลขนักทองเที่ยวลดลงไปมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่
คาดการณไววาสถานการณในชวงไตรมาสที่ 2 ของปจะดีโดยการติดลบจะลดลงจากรอยละ 25 เหลือประมาณรอย
ละ 15 โดยหลังจากเกิดเหตุการณดังกลาว คาดวาจะติดลบประมาณรอยละ 40 อยางไรก็ตาม หากเหตุการณ
สามารถกลับเขาสูสภาวะปกติ โดยไมมีเหตุการณความรุนแรงเกิดขึ้นอีกนั้น ก็คาดวา ในชวงไตรมาส 3 ของป 2552
นี้ การทองเทีย
่ วนาจะฟน
 ตัวดีขน
ึ้ ได โดยตัวเลขการติดลบจะลดลงเหลือประมาณรอยละ 20-25 สวนไตรมาส
สุดทายของป นาจะมีผลบวกรอยละ 10
นอกจากนี้ ขอมูลจากสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย ยังระบุวา ผลกระทบจากความขัดแยง
ทางการเมืองในเดือนเมษายน 2552 นี้ และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกตกต่ํา สงผลใหนักทองเที่ยวป 2552 ลดลง
เหลือ 10.9 ลานคนจาก 14.1 ลานคนในป 2551 หรือลดลงรอยละ 22.8 ทั้งยังคาดวาจะมีผูประกอบการหลายราย
อาจตองปดกิจการลงหรือปรับลดการบริการ ซึ่งจะมีผลตอการลดการจางแรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวรอยละ10
ของการจางแรงงานทั้งหมด 2.57 ลานคน หรือคิดเปนจํานวนการวางงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 257,000 คน
ขอมูลดังกลาว สอดคลองกับความเห็นของนายจอหน เอ็ม โควโดสกี้ ผูอํานวยการศูนยวางแผนกลยุทธ
สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (PATA) ที่กลาววา ประเทศไทย ซึง่ ไดรบ
ั ผลกระทบซ้าํ เติมจาก
ปญหาการเมือง นอกเหนือจากปญหาเศรษซกิจโลกชะลอตัวนัน
้ จึงทําใหมีการฟน
 ตัวชากวาประเทศอืน
่ ในเอเชียแปซิฟก
 ซึ่งเปนสิง่ ตองยอมรับวาไทยเสียโอกาสไปพอสมควร
นอกจากนี้ PATA ไดคาดการณแนวโนมของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกระหวาง
ป 2552-2554 วา แมการทองเที่ยวโลกจะตกต่ําแตแนวโนมการทองเที่ยวของเอเชีย-แปซิฟกก็ยังดีกวาภูมภ
ิ าคอื่น
แตจากภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน จึงจะสงผลใหในป 2552 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาเที่ยว
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เติบโตรอยละ 3.5 ลดลงจากป 2550 ซึ่งมีการเติบโตเพิม
่ ขึ้นรอยละ 8.4 โดยนักทองเทีย
่ ว
จากยุโรป, อเมริกาเหนือ, เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ, เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีแนวโนมทองเที่ยวใน
่ วในเอเชียแปซิฟกเพิ่มขึ้นเล็กนอย
เอเชีย-แปซิฟกลดลง ในขณะที่ตลาดตะวันออกกลาง มีแนวโนมทองเทีย
อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 กําหนดใหการทองเที่ยวเปนวาระแหงชาติ
เพื่อทําใหทุกฝายรวมมือกันกูว
 ิกฤติ เพื่อใหการทองเที่ยวกลับมาพื้นตัวโดยเร็ว เพราะในชวงที่ผานมา การทองเที่ยว
ไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากภาวะความขัดแยงทางการเมืองนับตั้งแตปลายปพ.ศ.2551 จนมีการปด
สนามบิน จนถึงม็อบเสื้อแดงเมื่อเดือนเมษายน 2552 และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก แตแมวา การยกเลิกประกาศใช
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในเวลาตอมา จะเปนการบรรเทาใหอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวใหมีทิศทางที่ดีขึ้นเล็กนอย แตความเสียหายที่เกิดขึ้นตองใชการเยียวยา เพื่อกระตุนตลาดใหฟนนกลับมา
อยางแทจริง ตองใชเวลาไมต่ํากวา 4-8 เดือนขางหนา ทั้งนี้ ตอจากนี้ จะตองไมเกิดเหตุการณความไมสงบใดๆ อีก
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เมือ
่ อุตสาหกรรมการทองเทีย
่ วไดรบ
ั ผลกระทบ ดังนั้น อุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเปนอุตสาหกรรมตอเนือ
่ ง
จึงหลีกเลีย
่ งไมไดทจ
ี่ ะไดรบ
ั ผลกระทบตอเนือ
่ งตามมา ดังตัวอยางที่จะเห็นไดจาก บกท. ซึ่งระบุวา ในชวงมีการ
ประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน สงผลใหผูโดยสาร บกท. ยกเลิกการสํารอง
ที่นั่งถึงรอยละ 20 ซึ่งสวนใหญเปนผูโดยสารในแถบเอเชีย คือ จีน เกาหลี ญี่ปุน เพราะผูโดยสารกังวลดาน
ความปลอดภัย สวนผูโดยสารเสนทางยุโรป ไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก จึงยกเลิกหรือชะลอการ
เดินทาง ปจจัยเหลานี้สงผลใหอัตราการบรรทุกผูโดยสาร เดือนมี.ค.-เม.ย. 2552 อยูในระดับรอยละ 75 ลดลงจาก
ชวงเดียวกันของปกอนที่อยูในระดับรอยละ 85-90
เมือ
่ อุตสาหกรรมการทองเทีย
่ วและอุตสาหกรรมการบินมีความเกีย
่ วเนือ
่ งสัมพันธกน
ั ดังนั้น เมือ
่ นําขอมูล
ของสภาอุตสาหกรรมทองเทีย
่ วประเทศไทย ทีค
่ าดการณวา ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2552 จํานวนนักทองเทีย
่ วจะ
ติดลบรอยละ 40 จากนัน
้ หากเหตุการณสามารถกลับเขาสูสภาวะปกติ โดยไมมเี หตุการณความรุนแรงเกิดขึน
้ อีกนัน
้
ในชวงไตรมาส 3 ของป 2552 การทองเทีย
่ วจะฟน
 ตัวขึ้นและตัวเลขการติดลบจะลดลงเหลือประมาณรอยละ 20-25
สวนไตรมาสสุดทายของป นาจะมีผลบวกรอยละ 10 มาพิจารณาคาดการณแนวโนมอุตสาหกรรมการบิน จะพบวา
ภายใตเงือ
่ นไขเดียวกัน อุตสาหกรรมการบินนาจะฟน
 ตัวขึ้นในชวงไตรมาสที่ 3 ของป และนาจะมีผลประกอบการ
เปนบวกในชวงไตรมาสที่ 4
จึงอาจกลาวไดวา หากอุตสาหกรรมการทองเทีย
่ วสามารถฟน
 ตัวได ตองใชเวลาไมตา่ํ กวา 4-8 เดือน
ขางหนา ก็มค
ี วามเปนไปไดทอ
ี่ ต
ุ สาหกรรมการบินจะมีทศ
ิ ทางทีด
่ ข
ี น
ึ้ อยางเปนรูปธรรม แตกต
็ อ
 งใชเวลาไมนอ
 ยกวา
4-8 เดือนเชนกัน
นอกเหนือจากปจจัยที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการบินของไทยทั้งสองประการที่ไดกลาวไปแลวนัน
้
ยังคงมีปจจัยอีกประการหนึ่งที่อุตสาหกรรมการบินของไทยจะตองพิจารณาคํานึงถึง นั่นคือ การทีส
่ หภาพยุโรป
(EU) ไดประกาศบังคับใชระเบียบเรือ
่ งการจัดตัง้ ระบบการซือ
้ ขายสิทธิในการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
โดยประเทศสมาชิก EU ซึ่งไดเคยนําเสนอไปในขอมูลขาวสารอุตสาหกรรมการบินเมื่อเดือนมีนาคม 2552
ซึ่งลาสุดนั้น มีขอมูลเพิ่มเติมมานําเสนอ ดังนี้
จากการที่ EU ไดประกาศบังคับใชระเบียบเรื่องการจัดตั้งระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด โดยประเทศสมาชิก EU ตองนําระเบียบนี้ไปประกาศใชในประเทศตนภายในป พ.ศ.2552
กอนจะเริ่มมีผลบังคับใชกับทุกสายการบินที่ทําการบินใน EU ตั้งแตป 2555 ซึ่ง EU กลาววา ระเบียบดังกลาวจัดทํา
ขึ้นเพื่อแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยสาระสําคัญของระเบียบดังกลาว กําหนดใหมีระบบการซื้อขายสิทธิในการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับการขนสงทางอากาศ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะกําหนดเพดานการ
ปลอยกาซจากการขนสงทางอากาศ ซึ่งในป 2555 จะกําหนดที่ระดับต่ํากวาชวงป 2547-2549 ที่รอยละ 3 และจะ
เพิ่มเปนรอยละ 5 ในป 2556-2563 พรอมทัง้ ตั้งเปาลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใน EU ใหไดรอยละ 20
ภายในป 2563
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่จะกําหนดขึ้นนี้ รอยละ 85 เปนปริมาณกาซที่จัดสรรใหสายการบินที่
ทําการบินใน EU โดยไมเสียคาใชจาย สวนอีกรอยละ 15 เปนปริมาณกาซเพื่อการประมูล ซึ่งประเทศสมาชิก EU
อาจนํารายไดที่ไดจากการประมูลไปใชในการตอตานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในประเทศตนและ
ประเทศกําลังพัฒนา ถาสายการบินปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเกินระดับที่จะไดรับการจัดสรร จะตองซื้อสิทธิ
ในการปลอยกาซดังกลาวจากแหลงอื่น หรือประมูลสิทธิในการปลอยกาซตอไป
สายการบินทุกสายที่มีตนทางและปลายทางใน EU รวมทั้งสายการบินของไทย จะไดรับการจัดสรรสิทธิ
สําหรับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่สามารถซื้อขายได ซึ่งแตละปสายการบินตองตรวจสอบและรายงาน
ปริมาณการปลอยกาซใหหนวยงานของ EU ที่ไดรับมอบหมายทราบ ถาปลอยเกินก็ตองซื้อสิทธิจากสายการบินอื่น
หรืออุตสาหกรรมอื่นที่อยูภายใตระบบ
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นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป ยังมีกําหนดจัดทํารายชื่อประเทศสมาชิก EU ที่จะเปนผูควบคุมการปลอยกาซสําหรับแตละสายการบินที่ทําการบินใน EU โดยดูจากแผนการบินวาแตละสายการบินมีการปลอยกาซ
เรือนกระจกในประเทศใดมากที่สุด ในสวนของสายการบินของไทยอยูในความรับผิดชอบของประเทศสมาชิก EU
ตางๆ ดังนี้

ประเทศเยอรมัน
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศโปรตุเกส
สหราชอาณาจักร

รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ
รับผิดชอบ

สายการบินไทย
สายการบินบางกอกแอรเวย และสายการบินแอรเอเชีย
สายการบินโอเรียนทแอร
สายการบินภูเก็ตแอรไลน

 ทุน
ดังนั้น อุตสาหกรรมการบินของไทยทีท
่ าํ การบินอยูใน EU จะไดรบ
ั ผลกระทบโดยตรง เพราะอาจมีตน
เพิม
่ ในการทําการบินได ซึ่งสายการบินตางๆ ทีท
่ าํ การบินใน EU และหนวยงานของประเทศสมาชิก EU จะตอง
ปรับตัวเพือ
่ เขาสูร ะบบดังกลาวนัน
้

ดานธุรกิจสายการบิน
จากขอมูลขาวอุตสาหกรรมการบินเมื่อเดือนมีนาคม 2552 ที่ผานมา ซึ่งไดนําเสนอในประเด็นแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจสายการบินในอนาคต อันเนื่องมาจากสาเหตุความตองการทีน
่ งั่ โดยสารชัน
้ พรีเมีย
่ มทีล
่ ด
นอยลง แมวา ขอมูลในครั้งกอนจะเปนมุมมองของอุตสาหกรรมการบินของสหรัฐอเมริกา แตลา สุดนั้นแนวโนมนี้ได
เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแลว โดย ศูนยการบินเอเชียแปซิฟค
 ระบุวา วิกฤตเศรษฐกิจโลกจะทําใหในปนี้เปนการยาก
่ ม หรือ
สําหรับสายการบินในภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟคที่จะทําเงิน เพราะความตองการของผูโ ดยสารในระดับพรีเมีย
ในระดับราคาสูงตั้งแตชน
ั้ ธุรกิจขึน
้ ไป ลดลงประมาณรอยละ 15-30 ขึ้นกับแตละเสนทาง ซึ่งนับวาเปนสถานการณที่
แยกวาชวงเหตุการณวินาศกรรมสหรัฐหรือชวงกรณีเกิดโรคซารสระบาดในเอเชีย ทั้งนี้เนื่องจากหลังวิกฤตการณ
ทั้งสองนั้น ธุรกิจการบินฟนตัวอยางรวดเร็วเพราะเศรษฐกิจโลกยังแข็งแกรง แตครั้งนี้ วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยและ
สงผลกระทบตอการเดินทางของระดับผูบริหารของบริษัทตางๆ
ดังที่ไดเคยกลาวไปแลววา รายไดจากผูโดยสารชั้นพรีเมีย
่ มนี้เปนรายไดที่สูงถึงครึ่งหนึ่งของรายไดรวม
ของบัตรโดยสาร ในขณะที่มีจํานวนที่นั่งคิดเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนผูโดยสารทั้งหมด ดังนั้น
ความตองการทีน
่ ั่งโดยสารชัน
้ พรีเมีย
่ มทีล
่ ดนอยลงจึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสายการบินอยางมาก
่ ส
ี าเหตุมาจากเศรษฐกิจ
และแนวโนมดังกลาวนี้ ก็เริม
่ เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบินทัว
่ โลก และนับเปนปจจัยหนึ่งทีม
ทีถ
่ ดถอย แตสง ผลกับการดําเนินงานและรายไดของธุรกิจสายการบินอยางมาก
นอกจากนี้ ขอมูลดังกลาวยังสอดคลองกับที่ PATA ระบุวา นักทองเที่ยวอาจจะมีการปรับพฤติกรรมการ
ใชจายมากขึ้น โดยพฤติกรรมและแนวโนมของนักทองเที่ยวทั่วโลกที่ยังเดินทางทองเทีย
่ วอยูจะลดการใชจาย
ฟุมเฟอย เชน ปรับจากการพักโรงแรม 5-6 ดาว มาเปนโรงแรม 4 ดาว หรือเคยขึ้นเครื่องบินชั้นธุรกิจ หรือชั้นหนึ่ง
ก็เปลี่ยนมาขึ้นชั้นประหยัด และมีการปรับตัวมาใชสายการบินตนทุนต่ํามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจากการเติบโตของ
สายการบินตนทุนต่ําของภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะการขยายตัวของสายการบินแอรเอเชีย ประเทศมาเลเซีย ทีเ่ ปด
เสนทางการบินไปยุโรป เชน เสนทางกัวลาลัมเปอร-ลอนดอน ทั้งนี้ ในปนี้คาดวา สายการบินแอรเอเชียจะสามารถ
ขายที่นั่งไดประมาณ 1.8 ลานที่นั่ง จากปที่ผานมา 1.5 ลานที่นั่ง หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 ซึ่งเปนทิศทางการ
เติบโตในทางบวก และอาจสวนทางกับการเติบโตของสายการบินปกติ ซึ่งจากการคาดการณของ IATA วา
อุตสาหกรรมการบิน ซึ่งไมนับรวมสายการบินตนทุนต่ํา ในปนี้คาดวาจะขาดทุนไมต่ํากวา 4.7 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ
พฤติกรรมของผูบริโภคทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปนัน
้ มีผลอยางตอการดําเนินการของบริษท
ั สายการบิน จะเห็นวา
ความตองการทีน
่ ั่งในชัน
้ โดยสารพรีเมีย
่ มทีล
่ ดลง ก็ทาํ ใหสายการบินตางๆ ตองปรับรูปแบบการใหบริการตามไปดวย
ซึ่งความตองการทีเ่ ปลีย
่ นไปนี้ นับเปนโอกาสทางธุรกิจของสายการบินตนทุนต่าํ ทีส
่ ายการบินปกติจะตองวาง
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กลยุทธเพือ
่ รักษาสวนแบงทางการตลาดนีไ
้ วใหได ซึง่ ธุรกิจสายการบินของไทยเองก็ตอ
 งนํามาพิจารณาดวย
เชนกัน
สําหรับธุรกิจสายการบินของไทยนั้น อุดม ตันติประสงคชัย ประธานเจาหนาที่บริหารสายการบินวันทูโก
มองวา ตั้งแตป 2552 นี้ไปจนถึงป 2553 ธุรกิจสายการบินในไทยจะแขงขันกันรุนแรงขึ้น เพื่อชวงชิงสวนแบงทาง
การตลาดโดยปริมาณผูใชบริการขนสงทางอากาศในประเทศ จะเพิม
่ จาก 8 ลานคนตอป เปน 15 ลานคน โดยใน
จํานวนดังกลาว สายการบินไทยจะมีสวนแบงการตลาดประมาณ 7 ลานคน ในสวนที่เหลือจะเปนสวนของ
สายการบิน 3 สาย คือ สายการบินวันทูโก สายการบินนกแอร และสายการบินไทยแอรเอเชีย จะแบงสัดสวน
ผูโดยสารที่เหลือ หลังจากนั้นการขนสงผูโดยสารทางอากาศจะเขาสูชวงอิ่มตัว และมีอัตราการขยายตัวลดลง
อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ ธุรกิจสายการบินในประเทศไทย ก็ยังคงใหความสนใจกับประเด็นการแกปญ
 หา
สภาพคลองทางการเงินของ บริษท
ั การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) ซึ่งเปนสายการบินหลักของประเทศ
โดยลาสุดนั้น บกท. โดย คณะกรรมการบริหารแผนฟนฟูธุรกิจ ซึ่งมี นายพิชัย ชุณหวชิร เปนประธาน ไดจัดทํา
แผนฟนฟูธุรกิจ บกท. เปนที่เรียบรอยแลว มีเปาหมายเพือ
่ แกไขปญหาการดําเนินธุรกิจรักษาสัดสวนเงินสดและ
สภาพคลองทางการเงินเปนหลัก
แผนฟนฟูธรุรกิจดังกลาวระบุวา การดําเนินงานของ บกท. ตลอด 10 ปที่ผานมา (2540-2550) มีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และ คาเสื่อม (Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amorntization :
EBITDA) ลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะที่ตลอดป พ.ศ.2551 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก ราคาน้าํ มันผันผวน
รวมทั้งความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศ ทําใหป พ.ศ.2551 บกท. ประสบสภาวะการขาดทุนสุทธิถึง
21,450 ลานบาท
แผนฟนฟูธุรกิจของ บกท. แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวนในป พ.ศ.2552 และตอเนือ
่ งในระยะที่ 2
ระหวางป พ.ศ.2553-2554 เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสถาบันการเงินที่จะปลอยกูตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แผนฟน
 ฟูธรุ กิจระยะเรงดวน จะดําเนินการในป 2552 โดยตั้งเปาหมายวา หากเปนไปตามแผน บกท.
จะมีกําไรสุทธิในปนี้ประมาณ 6-7 พันลานบาท และจะมี EBITDA 3.3 หมื่นลานบาท โดยจะดําเนินการตาม
แผนเรงดวน 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่หนึ่ง

สรางรายไดใหไดตามเปา 1.8 แสนลานบาท หลังดําเนินการตามแผนฟน
 ฟูธุรกิจ

แนวทางที่สอง

ลดคาใชจา ยที่ไมเกี่ยวกับคาน้ํามันประมาณรอยละ 10 ของรายจาย หรือประมาณ

1 หมื่นลานบาท ซึ่งขณะนี้ สามารถลดคาใชจายไดแลวประมาณ 2-3 พันลานบาท ซึ่งเปนผลจากการงดจายเงิน
โบนัสและไมปรับเงินเดือนพนักงาน
ทั้งนี้ บกท. จะใชวิธีรักษารายไดและเพิม
่ คุณภาพรายได เชน การปรับคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงใหทัน
กับสถานการณราคาน้ํามัน และการกําหนดราคาตั๋วโดยสารใหเหมาะสม เพื่อลดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในกรณีที่ขายตั๋วโดยสารเปนเงินสกุลตางๆ และตองประสบปญหาขาดทุนเมื่อแปลงเปนเงินสกุลบาท รวมทั้งปรับปรุง
ชองทางการจําหนายตั๋วโดยสาร โดยเพิ่มคุณภาพการขายตั๋วโดยสารผานระบบอินเทอรเน็ต เพื่อใหการขายตั๋วผาน
ชองทางนี้มีสัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 5-8
2. แผนฟน
 ฟูระยะที่ 2

จะดําเนินการตอเนื่องในป 2553-2554 โดยจะดําเนินการใน 5 เรื่องตอไปนี้

1. การวางกรอบยุทธศาสตรเครือขายการบินและฝูงบิน โดยลดแบบเครื่องบินและเครื่องยนตใหเหลือ
นอยที่สุด จากปจจุบัน 10 แบบ ใหเหลือ 5 แบบ รวมทั้งการจัดทํายุทธศาสตรเครือขายการบินและฝูงบิน โดยการ
จัดเครื่องบินใหสม่ําเสมอในการใหบริการ เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการสรางรายได รวมทั้งการจัดเสนทางบิน
ใหเหมาะสมกับสภาพตลาด และการจัดตารางการบินใหมีความยืดหยุน
 มากขึ้น จากปจจุบันที่จัดตารางการบินปละ
2 ครั้ง
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2. การจัดทํากรอบการปรับโครงสรางธุรกิจและโครงสรางตนทุน โดยจะวัดผลของหนวยธุรกิจตางๆ
กอนจะจัดหาผูรวมทุน
3. การพัฒนาองคกร บุคลากร และวัฒนธรรมองคกร
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การปรับโครงสรางทางการเงินระยะยาว เชน การเพิม
่ สวนของผูถือหุน หรือการเพิ่มทุน
อยางไรก็ตาม ในรายละเอียดของแผนฟนฟูฯ ไดกําหนดแนวทางรักษาสภาพคลอง โดยมุงเนนไปที่การ
ควบคุมการลงทุนเรงดวนตองดําเนินการทันที รวม 3 สวน คือ
สวนที่ 1

ใหพิจารณาขายสินทรัพยทไ
ี่ มจําเปน ไดแก เครื่องบินที่ปลดประจําการ คิดเปนมูลคาเกือบ

1 แสนลานบาท อะไหลเครื่องยนต A330 ประมาณ 575 ลานบาท เครื่องฝกบินจําลองแอรบัส A380 ประมาณ
426 ลานบาท และโครงการ ISO 14000 ประมาณ 98 ลานบาท
สวนที่ 2

ชะลอการลงทุน เชน โครงการสรางศูนยดด
ั แปลงเครื่องบินขนสงสินคา 236 ลานบาท

โครงการพัฒนาสายการบินขนสงสินคา (Cargo Conversion) 184 ลานบาท โครงการขยายโรงซอมเครื่องบิน
่ รอใหการสั่งซื้อเครื่องยนตสํารองของแอรบัส A380 จะมีทิศทางชัดเจน
โบอิ้ง B747-400 มูลคา 1 พันลานบาท เพือ
สวนที่ 3

เจรจาขอเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาซื้อเครื่องบินลวงหนาประจําป 2552 ทั้งเครื่องบินแอรบัส

A330-300 จํานวน 8 ลํา รวมทั้งเลื่อนกําหนดการรับมอบเครื่องบินแอรบัส A380 จํานวน 6 ลํา
แผนฟนฟูฯ ระบุวา บกท. ตองเรงพิจารณาศึกษาแหลงเงินทุนที่มาจากทางเลือกอื่นๆ ในกรณีที่ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินไมสามารถปลอยกูให เชน จัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย นําอาคารสํานักงานที่มีศักยภาพแปลงเปน
สินทรัพยที่มีสภาพคลองเพื่อเพิ่มกระแสเงินสด หรือแปลงสินทรัพยเปนทุน (securitization) จากไมลสะสมกับ
บัตรเครดิตตางๆ รวมทั้งตองประเมินและวัดผลการบริหารความเสี่ยงจากราคาน้ํามันและอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล
ตางประเทศอยางใกลชิด ควบคูกับการจัดหาเงินกูเพิ่มเติมในป 2552 บกท. จะดําเนินการดังนี้
1. หาเงินกูระยะสั้น 1.44 หมื่นลานบาท โดยใชวิธีเจรจาตออายุตั๋วสัญญาใชเงินหรือเปลี่ยนเปนเงินกูระยะยาว
2. หาเงินกูระยะยาว 2 หมื่นลานบาท ใหเสร็จสิ้นในปนี้ ทําไดโดยเจรจาขอการสนับสนุนจากสถาบัน
การเงินของภาครัฐหรือการออกหุนกู เพื่อสํารองสภาพคลองหรือชําระคืนเงินกูระยะสั้น
3.จัดหาเงินกูรองรับเครื่องบินแอรบัส A330-300 รวม 6 ลํา มูลคา 1.6 หมื่นลานบาท
นอกจากนี้ในแผนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2553-2554) จะตองจัดทํากรอบปรับปรุงโครงสรางทางการเงินระยะยาว
โดยใช 5 มาตรการหลัก ไดแก
1. ลดหนี้สินตอทุนจาก 3.8 : 1 ใหเหลือ 3.1 : 1 โดยพิจารณาออกตราสารทุน หรือกึ่งหนี้กึ่งทุนในเวลา
เหมาะสม
2. จัดตั้งการบริหารสินทรัพยที่มีศักยภาพใหมีสภาพคลองทางการเงินเพิม
่ ขึ้น เชน กองทุนอสังหาริมทรัพย
3. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะ เพื่อซื้อเครื่องบินที่การบินไทยเปนเจาของแลวตอง
เชามาอีกตอหนึ่ง เพื่อเพิ่มสภาพคลองและลดหนี้สินตอทุนไปพรอมๆ กัน
4. ศึกษาความเปนไปไดในการขายสินทรัพยที่ไมไดใชประกอบธุรกิจหลัก และหลักทรัพยที่ไมจําเปนใน
การทําธุรกิจ โดยตองคํานึงถึงสภาวะราคาตลาดอันเหมาะสม
5. เพิ่มความหลากหลายของแหลงเงินทุนซื้อฝูงบินใหม ดวยการรักษาสัดสวนการเชาซื้อ (financial least)
และเชาปฏิบัติการ (operation least) ใหอยูในระดับ 80 : 20 ใกลเคียงกับสายการบินนานาชาติอื่นๆ จากปจจุบัน
สัดสวนอยูที่ 92 : 8
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ในการนี้ บกท. ไดตั้งคณะทํางานกํากับดูแลการปฏิบัติ 6 คณะ ประกอบดวย คณะทํางานวางแผนการเงิน
คณะทํางานพิจารณาเครือขายการบินและฝูงบิน คณะทํางานปรับปรุงรายได คณะทํางานลดคาใชจาย คณะทํางาน
ดานงานประชาสัมพันธ และคณะทํางานสนับสนุนการบริหารจัดการแผนฟนฟูธุรกิจ เพื่อกํากับดูแลใหแผนฟนธุรกิจ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ แผนฟนฟูฯ ในสวนที่ 1 ก็กําลังประสบปญหา โดยฝายบริหาร บกท. ไดรายงาน
คณะกรรมการ บกท. ถึงปญหาความลาชาในการจําหนายเครื่องบินแอรบัส A340-500 จํานวน 4 ลํา ทั้งนี้ เนื่องจาก
เครื่องบินรุนดังกลาวไมเปนที่ตองการของตลาด นอกจากนี้ ผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวที่ทําให
อุตสาหกรรมการบินชะลอตัว ธุรกิจสายการบินจึงตองลดการลงทุน ดังนั้น คณะกรรมการ บกท. จึงมอบหมายให
คณะกรรมการฟนฟูฯ บกท. จัดทําแผนการใชประโยชนเครื่องบินรุนดังกลาว ซึ่งในปจจุบันอยูระหวางการศึกษา
รายละเอียดและความเปนไปไดในการเปดจุดบินใหมในแถบสแกนดิเนเวียน ระหวางเฮลซิงกิ และออสโล ซึ่งเปน
ตลาดทีม
่ ีความตองการเดินทางสูง ซึ่งอาจนําเครื่องบินดังกลาวมาใหบริการในเสนทางนี้ หากยังไมสามารถขาย
เครื่องบินแอรบัสเอ 340-500 จํานวน 4 ลําได
สําหรับความคืบหนาการจัดหาเครือ
่ งบิน A330-300 จํานวน 8 ลํา นั้น จะมีการรับมอบในป 2552 นี้ จํานวน
6 ลํา และในป 2553 อีก 2 ลํา ซึ่งตามกําหนดจะรับมอบเครื่องบินลําแรกในเดือนเมษายน 2552 นี้ โดยจะเลื่อนการ
ชําระคางวดพรอมกับการรับมอบ จากเดิมทีต
่ องชําระกอนรับมอบ โดยในป 2552 ตองชําระรวม 1.5 หมื่นลานบาท
ออกไปกอน ซึ่งเปนไปตามแผนฟนฟูธุรกิจฯ ระยะที่ 2
สวนกรณีสงมอบเครือ
่ งบินแอรบัส A380-800 จํานวน 6 ลํา นั้น บกท. ไดตั้งคณะทํางานเพื่อเจรจากับ
บริษัท แอรบัส อินดัสตรี้ จํากัด ในการขอเลือ
่ นการสงมอบเครือ
่ งบินแอรบัส A380-800 จํานวน 6 ลํา ออกไปกอน
ประมาณ 1 ป จากเดิมทีจ
่ ะมีการสงมอบลําแรกในเดือนกันยายน 2553 รวมทั้งเจรจาเลื่อนการจายเงินลวงหนา
ออกไปดวย ซึ่งจะชวยทําใหกระแสเงินสดของ บกท. ในป 2552 และ 2553 ดีขึ้น ทั้งนี้ การเลื่อนการสงมอบ
เครื่องบิน A380-800 จํานวน 6 ลําออกไป อยูในแผนฟนฟูธุรกิจระยะที่ 2 เชนกัน ซึ่งตอนนี้ยังไมมีความชัดเจน
ตองดูสถานการณการแขงขันของธุรกิจการบินเปนสวนสําคัญ
นอกเหนือจากเรื่องแผนฟนฟูธุรกิจของ บกท. แลว บกท. ยังตองเตรียมกลยุทธสําหรับการแขงขันทาง
ธุรกิจที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งเชนกัน นั่นคือ การแขงขันดานสวนแบงทางการตลาดสําหรับตลาดภายในประเทศและ
ภูมภ
ิ าค กับสายการบินไทยแอรเอเชีย ซึ่งหลังจากที่สายการบินไทยไดยายเที่ยวบินภายในประเทศกลับไป
ใหบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณเพียงแหงเดียวแลว ทําให บกท. ตองแขงขันกับสายการบินไทยแอรเอเชีย ซึ่ง
ทําการบินอยูทท
ี่ าอากาศยานสุวรรณภูมิเหมือนกัน หลังจากที่กอนหนานี้ บกท. ถูกสายการบินไทยแอรเอเชียแยง
สวนแบงทางการตลาดไปแลวประมาณรอยละ 30-40 อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวา จากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อาจเปนสิ่งที่สรางความไดเปรียบใหแกสายการบินไทยแอรเอเชีย
แตอยางไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน ก็พบวา การยายฐานบินของ บกท. ในครั้งนี้ เปนผลบวกแก
สายการบินวันทูโกและสายการบินนกแอร ซึ่งยังคงทําการบินอยูที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังจะเห็นไดจาก
จํานวนผูโดยสารของสายการบินวันทูโกมีเพิ่มขึ้น จากอัตราบรรทุกผูโดยสารตอเที่ยว รอยละ 70 เปนรอยละ 80
ซึ่งทําใหสายการบินวันทูโก เพิ่มเที่ยวบินตางๆ เชน เสนทางกรุงเทพฯ-สุราษฎรธานี วันละ 1 เที่ยวบิน หลังจาก
หยุดทําการบินไปเมื่อปที่แลว และเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน เสนทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต และกรุงเทพฯ-เชียงใหม จาก
1 เที่ยวบินเปน 2 เที่ยวบินตอวัน
สําหรับสายการบินวันทูโกนั้น ลาสุดไดถูกคณะกรรมาธิการยุโรปประกาศเปนสายการบินที่หามทําการบิน
เขาไปในยุโรปลาสุด เนื่องจากไมไดมาตรฐานดานความปลอดภัยระหวางประเทศ ซึ่งมีทั้งสิ้น 194 สายการบิน
แมวาสายการบินวันทูโกจะไมไดมีเสนทางบินใหบริการไปยังทวีปยุโรปแตอยางใดในปจจุบัน แมวาสวนใหญจะเปน
สายการบินจากแอฟริกา นอกจากนั้น ยังไดเพิ่ม สายการบินอันตรายเขาไปในบัญชีดําอีก 6 สายการบินจาก
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คาซัคสถานและแอฟริกาตะวันตก พรอมกับยังสั่งหามสายการบินของอินโดนีเซียหลายสายการบินตอไป ซึ่งไดสง
ผลกระทบตอการทองเที่ยวในอินโดนีเซียอยางมาก

ดานทาอากาศยาน
ผลการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) นั้น
คณะกรรมการ ทอท. มีมติเลือก นายเสรีรัตน ประสุตานนท เปนกรรมการผูอํานวยการใหญ ทอท. ทานใหม
สําหรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่ทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. จํานวน 6 ทาอากาศยาน ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2552 นั้น เปนดังตารางดานลาง โดยจะพบวา ปริมาณเที่ยวบินโดยรวมมีจํานวน
ลดลงประมาณรอยละ 16.06 ซึ่งเปนผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
ปริมาณเทีย
่ วบิน ทัง้ 6 ทาอากาศยาน
เดือน

2552

2551

เปลีย
่ นแปลง

ม.ค.

31,239

36,470

- 14.34%

ก.พ.

27,514

34,144

-19.42%

มี.ค.

30,728

35,993

-14.63%

รวม

89,481

106,607

-16.06%

ปริมาณผูโดยสารที่เดินทางที่ทาอากาศยานทั้ง 6 แหง ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2552 พบวามีปริมาณ
ผูโดยสารรวม 13,719,597 คน ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2551 จํานวน 16,535,320 คน หรือลดลงรอยละ
17.03
ปริมาณผูโ ดยสาร ทัง้ 6 ทาอากาศยาน
เดือน

2552

2551

เปลีย
่ นแปลง

ม.ค.

4,682,398

5,565,732

-15.87%

ก.พ.

4,254,857

5,355,437

-20.55%

มี.ค.

4,782,342

5,614,151

-14.82%

รวม

13,719,597

16,535,320

-17.03%

ในสวนของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเที่ยวบินทําการบินในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2552 จํานวน
60,293 เที่ยว ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจํานวน 67,043 เที่ยว หรือลดลงรอยละ 10.07
ปริมาณเทีย
่ วบิน ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เดือน

2552

2551

เปลีย
่ นแปลง

ม.ค.

20,800

22,853

- 8.98%

ก.พ.

18,670

21,517

-13.23%

มี.ค.

20,823

22,673

-8.16%

รวม

60,293

67,043

-10.07%
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ขณะที่ผูโดยสารที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชวงเดือนม.ค.-มี.ค. พบวามีผูโดยสารที่ 9,779,843 คน ลดลง
จากชวงเดียวกันของปกอนอยูที่ 11,368,931คน หรือลดลงรอยละ 13.98
ปริมาณผูโ ดยสาร ทีท
่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เดือน

2552

2551

เปลีย
่ นแปลง

ม.ค.

3,282,278

3,816,797

-4%

ก.พ.

3,037,097

3,660,499

-17.03%

มี.ค.

3,460,468

3,891,635

-14.82%

รวม

9,779,843

11,368,931

-11.08%

ผลการดําเนินงานที่ผานมา ทอท. สามารถจะทํากําไรไดมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 โดยมีกําไรสุทธิ 7,408.86
ลานบาท ป พ.ศ.2549 มีกําไรสุทธิ 1.03 หมื่นลานบาท ป พ.ศ.2550 และป พ.ศ.2551 มีกําไรสุทธิ 1.09 หมื่นลาน
บาท และ 7.32 พันลานบาท ตามลําดับ แตกลับตองประสบภาวะขาดทุนเปนครั้งแรกในรอบ 5 ป ในไตรมาสแรก
ของป 2552 (เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551) เปนเงิน 1,679.30 ลานบาท สาเหตุของ
ผลประกอบการที่ขาดทุนนี้ นาจะมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ทําใหอุตสาหกรรมการบินชะลอตัว ซึ่งสงผลให
ปริมาณเที่ยวบินและผูโดยสารของ ทอท. ยังลดลงตอเนื่องจากปกอน ประกอบกับปญหาการเมืองและความไมสงบ
ภายในประเทศตั้งแตชวงปลายปที่ผานมา นอกจากนี้ ทอท. ยังตองออกมาตรการลดคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อให
ความชวยเหลือผูประกอบการสายการบินเพื่อรักษาฐานลูกคาสายการบินไว
อยางไรก็ตาม มาตรการ ทอท. ยังคงใหความชวยเหลือสายการบินที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ทางการเมืองในประเทศไทยตอไป เพื่อจูงใจใหนํานักทองเที่ยวเขามาประเทศไทยมากขึ้น โดยลาสุดนั้น ทอท. จะ
ลด คาแลนดดงิ้ ฟรอยละ 30 และจอดฟรี 24 ชั่วโมง เริ่มตัง้ แตวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2552 อยางไรก็ตาม
การลดคาแลนดดิ้งฟครั้งนี้ คาดวา ทอท. จะสูญเสียรายไดประมาณ 450 ลานบาท
อยางไรก็ตาม ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีแผนจะเปดใหบริการขึ้น - ลง เฮลิคอปเตอรเชิงพาณิชย โดยจะ
จัดพื้นที่ใหสามารถรองรับสําหรับ Helicopter Performance class A1 (Non-Instrument) ได ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
การขออนุญาตการเปดใชงานจากกรมการขนสงทางอากาศ คาดวา จะสามารถใหบริการไดภายในเดือนเมษายนนี้
จุดประสงคของการจัดใหมีพื้นที่ขึ้น-ลง สําหรับเฮลิคอปเตอรที่ทาอากาศยานสวรรณภูมิ นอกจากจะเพื่อ
ใหบริการเชิงพาณิชยแลว ยังถือเปนการอํานวยความสะดวกแกเฮลิคอปเตอรที่ใหบริการฉุกเฉินทางดานการแพทย
ดวย โดยในชวงแรกจะใหบริการเฉพาะชวงเวลากลางวันเทานั้น สําหรับพื้นที่ใหบริการจะอยูดานฝงตะวันออกของ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งใกลกับโรงซอมเครื่องบินของ บกท. นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดพื้นที่สําหรับจอดเครื่อง
เฮลิคอปเตอรได 2 ลํา โดยใชหลุมจอด 130 ซึ่งอยูใกลกับจุดขึ้น-ลง เปนหลุดจอดเฮลิคอปเตอรโดยเฉพาะ
การขยายสายธุรกิจของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเรือ
่ งการใหบริการพืน
้ ทีข
่ น
ึ้ -ลง สําหรับเฮลิคอปเตอร
นัน
้ เปนประเด็นที่ สบพ. ควรใหความสนใจ เนือ
่ งจาก เปนสิง่ ทีแ
่ สดงถึงปริมาณหนวยงานทีใ
่ หบริการดาน
เฮลิคอปเตอรทม
ี่ ม
ี ากขึน
้ นัน
่ ก็หมายถึง แนวโนมตลาดแรงงานในดานนีท
้ เี่ พิม
่ ขึน
้ รวมทัง้ แนวโนมความตองการใน
การพัฒนาบุคลากรในดานทีเ่ กีย
่ วของกับเฮลิคอปเตอร ทัง้ ในสวนของหนวยงานผูใ
 หบริการและการใหบริการของ
ทาอากาศยาน ดังนัน
้ สบพ. จึงควรพิจารณาเตรียมความพรอมของการฝกอบรมและทําตลาดในเชิงรุก

สําหรับในเดือนเมษายน 2552 นี้ จะพบวา อุตสาหกรรมการบินของไทยประสบกับปจจัยแทรกซอน ที่สงผล
ในเชิงลบหลายประการ ไมวา จะเปนเหตุการณความไมสงบทางการเมือง และการชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดง เมื่อชวง
กลางเดือนเมษายนที่ผานมา รวมทั้งการแพรระบาดของโรคไขหวัดสายพันธุใหม ซึ่งสงผลตอความเชื่อมั่นในการ
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เดินทางเขามายังประเทศไทย โดยผลการดําเนินงานของ ทอท. ทีม
่ ีผลติดลบนั้น เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจน
วา อุตสาหกรรมการบินของไทยไดรับผลกระทบอยางมาก แตอยางไรก็ตาม คาดวา อุตสาหกรรมการบินของไทย
นาจะสามารถฟนตัวดีขึ้นไดในชวงปลายป 2552 นี้ แมวาเสถียรภาพของสายการบินแหงชาติ อยางสายการบิน
ไทย จะยังคงเปนประเด็นที่หลายฝายยังใหความสําคัญและมีผลอยางยิง่ ตอความมั่นคงโดยรวมของอุตสาหกรรมการ
บินของไทย โดยเฉพาะมีผลอยางยิ่งตอการวางแผนการดําเนินงานของ สบพ. ซึ่ง สบพ. จะตองติดตามขอมูลและ
ความคืบหนาอยางใกลชิด

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

แหลงขอมูล
เว็บไซตสมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ
เว็บไซตกระทรวงคมนาคม
เว็บไซตกรมการขนสงทางอากาศ
เว็บไซตบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
เว็บไซตบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
เว็บไซต สายการบินวันทูโก
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพไทยโพสต
หนังสือพิมพมติชน
หนังสือพิมพแนวหนา
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
หนังสือพิมพสยามธุรกิจ
หนังสือพิมพไทยรัฐ
หนังสือพิมพขาวหุน
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ ASTV ผูจัดการรายวัน
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