สรุปขอมูลขาวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย
ประจําเดือนมิถน
ุ ายน พ.ศ. 2552
แผนกวิ จัย และพัฒนา สํา นักวิจัย และพัฒนาธุร กิ จ การบิน สถาบั นการบิ น พลเรือน

ขาวสําคัญที่เปนที่สนใจของอุตสาหกรรมการบินอยางมากในชวงเดือนมิถุนายน ไดแก ขาวการสูญหาย
ของเครือ
่ งบินโดยสารแอรบส
ั A330-200 เทีย
่ วบินที่ 447 ของสายการบินแอรฟรานซ หลังจากที่เครื่องบิน
ลําดังกลาวขาดการติดตอกับหอควบคุมจราจรทางอากาศ ขณะบินขามมหาสมุทรแอตแลนติก และหายไปจาก
จอเรดารตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผานมา เครื่องบินลําดังกลาว ทําการบินออกจากสนามบินนครริโอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิล มุงหนาไปกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เหตุการณดังกลาวนั้น นอกจากจะเปนอุบัติเหตุทางอากาศ
ุ ของโลกนับตั้งแตป 2544 แลว ยังนับเปนเหตุการณที่ซ้ําเติมอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งกําลังไดรับ
ครั้งเลวรายที่สด
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ 2009 อยูในขณะนี้ดวย
อยางไรก็ตาม สําหรับแนวโนมอุตสาหกรรมการบินในป 2552 นี้ Mr.Giovanni Bisignani ผูอาํ นวยการ
สมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) ไดกลาวใน the 65th IATA Annual General Meeting and
World Air Transport Summit เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ ประเทศมาเลเซีย ไววา สถานการณครั้งนี้
เปนสถานการณที่ยากลําบากที่สุดที่อุตสาหกรรมการบินเคยประสบมา และอุตสาหกรรมการบินกําลังอยูในสภาวะที่
ถูกสั่นครอน
IATA ยังไดทบทวนตัวเลขคาดการณทางการเงินของสายการบินสมาชิกในป 2552 โดยคาดวา
สายการบินทัว
่ โลกจะประสบปญหาการขาดทุนสูงถึง 9 พันลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึง่ เปนประมาณการตัวเลข
การขาดทุนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ อีกหนึ่งเทาตัว จากเดิมทีเ่ คยคาดการณตว
ั เลขการขาดทุนไปเมือ
่ เดือนมีนาคมทีผ
่ า นมา ไวที่
4.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ คาดวานาจะเปนเพราะ รายไดของสายการบินทั่วโลกในป 2552 นี้ ลดลงอยาง
รวดเร็ว
หากจะพิจารณาจากเหตุการณเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 พบวา ในครั้งนั้นไดทําใหรายไดของ
อุตสาหกรรมการบินลดลงไปรอยละ 7 ซึ่งตองใชระยะเวลาถึง 3 ปในการฟนตัวกลับมา แมวาปจจัยสภาพเศรษฐกิจ
ในขณะนั้นจะมีความแข็งแกรงก็ตาม แตวก
ิ ฤตการณในครั้งนี้ คาดวา จะทําใหรายไดของอุตสาหกรรมการบินใน
ป 2552 นี้ ลดลงไปถึงรอยละ 15 หรือคิดเปนมูลคา 80 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยจะเหลือเพียง 448 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ จากปกอนซึ่งมีรายได 528 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
จากขอมูลของ IATA ขางตน จึงอาจกลาวไดวา ทามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยในปจจุบัน
ระยะเวลาทีใ
่ ชในการฟน
 ตัวของอุตสาหกรรมการบินจากวิกฤตการณในครัง้ นี้ ตองยาวนานกวา 3 ป และ
สภาพเศรษฐกิจทีถ
่ ดถอยเปนปจจัยทีม
่ ค
ี วามสําคัญทีส
่ ด
ุ ทีส
่ ง ผลกระทบตออุตสาหกรรมการบินในปจจุบน
ั
นอกจากนี้ IATA ยังไดคาดการณปริมาณความตองการการขนสงทางอากาศ ในป พ.ศ.2552 ซึ่งเมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการขนสงทางอากาศเมือ
่ ป พ.ศ.2551 จะพบวา
ป 2552

ป 2551

การเปลีย
่ นแปลง

การขนสงสินคาทางอากาศ (ลานตัน)

33.3

40.1

- 17%

จํานวนผูโดยสารเครื่องบิน (พันลานคน)

2.06

2.24

- 8%
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สวนผลกระทบดานรายไดจากปริมาณความตองการที่ลดลงนี้ คาดวาจะทําใหรายไดจากการขนสงสินคา
ทางอากาศลดลงรอยละ 11 และรายไดจากการขนสงผูโดยสารลดลงรอยละ 7
ในขณะที่ องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) คาดการณวา ปริมาณการจราจรทางอากาศ
ของโลก (ตามปริมาณผูโ ดยสาร-กิโลเมตร) จะลดลงรอยละ 4 ในป 2552 นี้ ทั้งนี้เนือ
่ งจากสภาพเศรษฐกิจโลกยังคง
ชะลอตัว โดย GDP ของโลกในปนี้คาดวาจะลดลงอยูที่ รอยละ 1.7 นอกจากนี้ ICAO ยังไดระบุวา หลังจากที่
ปริมาณการจราจรทางอากาศไดลดลงในชวงเดือนแรกของปนี้ ก็เริ่มปรากฏสัญญาณที่แสดงใหเห็นถึงความเสถียร
ตัวของปริมาณการจราจรทางอากาศ และคาดวาปริมาณการจราจรทางอากาศในชวงครึ่งปหลังนี้ จะมีการปรับตัว
ในทิศทางที่ดข
ี ึ้น
ภูมภ
ิ าคอเมริกาเหนือ และ เอเซียแปซิฟค
 จะเปนภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด จากการสภาพเศรษฐกิจ
ที่ถดถอยของประเทศสหรัฐอเมริกา และญีป
่ ุน รวมทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีน
สวนสายการบินในภูมภ
ิ าคยุโรป ก็คาดวาจะไดรับผลกระทบการลดลงของปริมาณการจราจรเพียงเล็กนอย
เนื่องจากผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของสายการบินตนทุนต่ํา
สายการบินในภูมภ
ิ าคแอฟริกา ก็คาดวา ปริมาณการจราจรจะลดลงเชนกัน
ในขณะที่สายการบินในภูมภ
ิ าคตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา จะมีปริมาณการเติบโตที่มากขึ้น
เนื่องจากกลยุทธที่เขมแข็งและมีพลวัตของสายการบินและทาอากาศยานในภูมิภาค รวมทั้งความตองการภายใน
ภูมิภาคทีม
่ ีความเขมแข็ง
นอกจากนี้ ICAO ยังไดคาดการณวา เมื่อเศรษฐกิจมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น การฟนตัวของ
อุตสาหกรรมการบินก็คาดวา จะเกิดขึ้นในป 2553 โดยมีอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 3.3 และคาดวาการ
ขยายตัวจะตอเนื่องไปจนถึงป 2554 โดยมีอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 5.5 โดยตัวเลขคาดการณการขยายตัว
ในแตละภูมภ
ิ าค เปนดังนี้
การขยายตัวในดาน Passenger Kilometres Performed
(การเปลีย
่ นแปลงของรอยละ เมือ
่ เปรียบเทียบกับปทแ
ี่ ลว)

ภูมภ
ิ าค
แอฟริกา
เอเซียแปซิฟค

ยุโรป
ตะวันออกกลาง
อเมริกาเหนือ
ละตินอเมริกา/คาริบเบียน
โลก

2552

2553

2554

ตัวเลขเบือ
้ งตน
-4.2
-4.5
-3
8
-7.2
5.3
-3.8

คาดการณ
6.5
3.6
2.9
9.5
1.3
7.5
3.3

คาดการณ
7
6.5
5.5
12
2.6
8
5.5

ในขณะที่ IATA ไดคาดการณถึงผลประกอบการของสายการบินในแตละภูมภ
ิ าค ประจําป 2552 โดย
IATA มองวา ในปนี้ สายการบินในทุกภูมภ
ิ าคจะประสบการขาดทุน ดังนี้
สายการบินในภูมภ
ิ าคเอเซียแปซิฟค
 จะประสบกับการขาดทุนมากทีส
่ ด
ุ เปนเงินจํานวน 3.3 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ เนื่องจากประเทศญีป
่ ุน ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุดในภูมิภาคก็กําลังอยูในชวงการถดถอย เชนเดียวกับตลาด
จีนและอินเดีย ซึ่งคาดวาจะประสบการขาดทุนครั้งใหญ เนื่องจากความตองการการสงออกชะลอตัวลง แตอยางไร
ก็ตาม ผลประกอบการที่คาดการณในป 2552 นี้ ก็ดีกวาการขาดทุนจํานวน 3.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อป 2551
รองลงไปคือ สายการบินในภูมภ
ิ าคยุโรป ซึง่ คาดวาจะประสบการขาดทุนจํานวน 1.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
นอกจากนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้น ก็คือ ความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค โดยจะพบวา ตลาดหลักๆ ของสายการ
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บินในภูมิภาค (เสนทางภายในทวีปยุโรป เสนทางแอตแลนติกเหนือ และจากยุโรปไปเอเซีย) จะไมตองการบริการ
ระดับพรีเมีย
่ มของสายการบินอีกตอไป
สวนสายการบินของภูมภ
ิ าคตะวันออกกลาง แมวา จะมีการขยายตัวของการจราจรทางอากาศที่เขมแข็ง แต
ก็จะประสบการขาดทุนจํานวน 1.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้เปนเพราะฮับในภูมิภาคนี้ ซึ่งเปนจุดเชื่อมตอระหวาง
ทวีปยุโรปกับเอเซียนั้น ไดรบ
ั ผลกระทบจากการถดถอยของทั้งตลาดยุโรปและตลาดเอเซีย
ที่นาสนใจที่สุด ไดแก สายการบินในภูมภ
ิ าคอเมริกาเหนือ ซึ่งคาดวาจะขาดทุนจํานวน 1 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ตัวเลขคาดการณนี้เปนตัวเลขที่ดีขึ้นอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการขาดทุนจํานวน 5.1 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ เมื่อป 2551 อันเนื่องมาจากการทําประกันน้ํามันเชื้อเพลิงอยางจํากัดของสายการบิน ในขณะที่ราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่พุงสูงขึ้นเมื่อป 2551 สวนปจจัยที่ทําใหการขาดทุนลดนอยลงเปนเพราะ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ถูกลง
และ การปรับลดปริมาณการใหบริการของสายการบินที่สอดคลองกับปริมาณความตองการเดินทางทางอากาศ
สายการบินของภูมภ
ิ าคละตินอเมริกาก็คาดวาจะขาดทุนจํานวน 900 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การไดผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา ประกอบกับการที่ประเทศจีนลดความตองการการ
ขนสงสินคาของภูมิภาคนี้
สายการบินแอฟริกาก็คาดวาจะขาดทุนจํานวน 500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนผลจากการสูญเสียสวนแบง
ทางการตลาด ประกอบกับผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อยางไรก็ตาม ในการคาดการณตัวเลขการขาดทุนของ IATA นี้ ผูประกอบการสายการบินบางแหงก็มี
ความเห็นในประเด็นนี้ โดยประธานบริหารสายการบินกาตาร แอรเวยส ไมคอยเห็นดวยกับการประเมินตัวเลขการ
ขาดทุนของ IATA และกาตาร แอรเวยส ยังคงตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องบินใหม 200 ลํา ระหวางปนี้ไปจนถึง ค.ศ.
2017 จากที่มีอยูแลว 84 ลํา เชนเดียวกับสายการบินไชนา เซาธเทิรน
 ซึ่งยังคงมองวา ในปนี้สายการบินไชนา
เซาธเทิรน จะมีกําไร
นอกจากการคาดการณการขาดทุนในป 2552 แลว IATA ยังไดทบทวนตัวเลขการขาดทุนในป 2551
โดยไดปรับเพิม
่ จํานวนตัวเลขการขาดทุน จากเดิมทีเ่ คยคาดการณวา จะขาดทุน 8.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ปรับ
เพิม
่ เปน 10.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขคาดการณการขาดทุนของอุตสาหกรรมการบิน
ในป 2552 ซึ่ง IATA คาดการณวาจะขาดทุน จํานวน 9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ นั้น ก็จะพบวา แนวโนมตัวเลขการ
ขาดทุนของอุตสาหกรรมการบินในป 2552 จะดีขน
ึ้ กวาป 2551 เล็กนอย
จึงอาจกลาวไดวา แนวโนมของอุตสาหกรรมการบินในป 2552 ตามการคาดการณของ IATA นั้น แมวา
ปริมาณความตองการในการเดินทางและขนสงทางอากาศ รวมทั้งรายไดของอุตสาหกรรมการบินในปนี้
จะลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อป 2551 แตกลับพบวา แนวโนมตัวเลขการขาดทุนของป 2552 นั้น เปนตัวเลขที่
นอยกวาการขาดทุนในป 2551 ซึ่งนาจะเปนการแสดงใหเห็นถึงสําหรับความสามารถในการปรับตัวของ
อุตสาหกรรมการบินโลกใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
แตทั้ง ICAO และ IATA มีความเห็นที่สอดคลองกันประการหนึ่ง คือ เริม
่ มองเห็นสัญญาณทีด
่ ใ
ี นการฟน

ตัวของอุตสาหกรรมการบิน โดย IATA ระบุวา สัญญาณที่ดีเริ่มมีปรากฏใหเห็นเล็กนอยในชวงเดือนพฤษภาคมที่
ผานมานี้ดวย โดยรายงานผลการจราจรทางอากาศในเสนทางระหวางประเทศแบบประจําของ IATA ประจําเดือน
พฤษภาคม 2552 ที่ผานมา พบวา ความตองการการเดินทางของผูโดยสารเครื่องบินลดลงรอยละ 9.3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ความตองการขนสงสินคาทางอากาศก็ลดลงถึงรอยละ 17.4 เชนกัน
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สวนอัตราสวนการบรรทุกผูโดยสารระหวางประเทศ อยูทรี่ อยละ 71.2 ลดลงจากรอยละ 74.5 เมื่อเดือนพฤษภาคม
2551
ปริมาณความตองการเดินทางและขนสงทางอากาศที่ลดลงไปในเดือนพฤษภาคม 2552 นี้ ปจจัยหลักเกิด
จากการที่อุตสาหกรรมการบินไดรับผลกระทบอยางตอเนื่องจากโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ซึ่งเดือน
พฤษภาคมนี้ นับเปนเดือนแรกที่อุตสาหกรรมการบินไดรับรูถึงผลกระทบจากโรคดังกลาวตลอดทั้งเดือน โดย IATA
ระบุวา การแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใ
 หม 2009 ไดกดดันยอดการเดินทางทางอากาศในเดือน
พฤษภาคม ใหลดลงประมาณรอยละ 1 ทัว
่ โลก
แตแมวาความตองการเดินทางของผูโดยสารระหวางประเทศในเดือนพฤษภาคม จะยิ่งลดลงไปมากกวาเมื่อ
เดือนเมษายน คือ จากลดลงรอยละ 3.1 เปนลดลงรอยละ 9.3 แตอัตราการลดลงในทั้งสองเดือนที่ผานมานั้นก็นับวา
ดีกวาเมื่อเดือนมีนาคม ซึ่งปริมาณความตองการลดลงไปถึงรอยละ 11.1 จากสถิติดังกลาว IATA จึงคาดวา
การถดถอยของอุตสาหกรรมการบินไดมาถึงจุดต่าํ ทีส
่ ด
ุ แลว
นอกจากนี้ ความตองการขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศนั้น แมวาจะลดลงถึงรอยละ 17.4 ในเดือน
พฤษภาคม แตกน
็ ับเปนแนวโนมทีด
่ แ
ี ละเปนสัญญาณแรกในการฟน
 ตัวของเศรษฐกิจ เพราะนอกจากจะเปนอัตราที่
ดีกวาเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา ซึ่งความตองการลดลงไปถึงรอยละ 21.7 แลว ยังพบวา เปนครั้งแรกนับตัง้ แตเดือน
ธันวาคม 2551 ทีค
่ วามตองการขนสงสินคาลดลงไปไมถงึ รอยละ 20 อยางไรก็ตาม ก็ยังพบวา สินคาคงคลังในยัง
เหลืออยูในสตอกสินคามากกวาสภาวะปกติประมาณรอยละ 10-15 ซึ่งก็เปนไปตามยอดขายสินคา และแสดงให
เห็นวา การฟนตัวครั้งใหญยังไมเกิดขึ้น แตแนวโนมทีด
่ อ
ี ีกประการหนึ่งคือ จากการสํารวจขอมูลจากผูจัดการฝาย
จัดซื้อ พบวา ความตองการการขนสงสินคาทางอากาศจะมีแนวโนมทีด
่ ข
ี ึ้นในชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ ซึง่
จะอยูในระดับที่ต่ํากวาปกอนประมาณรอยละ 12-15
แมวา IATA จะคาดการณวา สภาวะการถดถอยของอุตสาหกรรมการบินนาจะมาถึงจุดต่ําที่สุดแลว และเริ่ม
พอจะมองเห็นสัญญาญทีด
่ ีสําหรับการฟนตัวของเศรษฐกิจบางเล็กนอย แตการฟนตัวของอุตสาหกรรมการบินก็
ยังคงจะไมเกิดขึ้นใหเห็นในชวงระยะเวลาอันใกลนี้อยางแนนอน อยางไรก็ตาม การฟนตัวของอุตสาหกรรมการ
บินจะเกิดขึ้นก็ตองอาศัยความรวมมือของทุกหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนตองชวยกันทําใหเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรม
IATA ยังไดระบุถึงปจจัยเสี่ยงและความทาทายของอุตสาหกรรมการบินในป 2552 ทีอ
่ ุตสาหกรรมการบิน
ควรพิจารณา ซึ่งอาจเปนปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานของอุตสาหกรรมในป 2552 ได ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. คาใชจายดานน้ํามันเชื้อเพลิง

คาดวาในป 2552 คาใชจายดานน้ํามันเชือ
้ เพลิงของ

อุตสาหกรรมการบินจะอยูที่ 106 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเปนรอยละ 23 ของตนทุนดําเนินการ ลดลง
59 พันลานเหรียญสหรัฐฯ จากเมื่อป 2551 ซึ่งคาใชจายดานน้ํามันเชื้อเพลิงเปนเงิน 165 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
หรือคิดเปนรอยละ 31 ของตนทุน แตอยางไรก็ตาม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ก็คือ ความผันผวนของราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง ซึ่งเริม
่ ขยับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
จากขอมูลราคาน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน Kerosene-Type Jet Fuel Spot Prices (Cents per Gallon)
จากตลาดตางๆ 5 แหง ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 เปนดังนี้
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Product by Area

Jan-09

Feb-09

Mar-09

Apr-09

May-09

Jun-09

Kerosene-Type Jet Fuel
New York Harbor

153.89

130.61

132.73

140.79

151.63

183

U.S. Gulf Coast

146.92

125.94

126.76

136.93

148.8

180.47

Los Angeles

144.34

130.57

130.97

141.69

153.35

184.59

Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA)

143.56

127.44

131.03

143.02

153.77

185.7

Singapore

141.71

125.66

126.75

140.72

152.85

182.23

จะพบวา ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานในทุกแหงไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
2552 จนถึงปจจุบัน ซึ่งก็ยากที่จะคาดเดาไดวา ทิศทางของราคาน้ํามันในชวงอีก 6 เดือนที่เหลือนัน
้ จะเปนไปใน
ทิศทางใด
2. ในป 2552 นี้ อุตสาหกรรมการบินมีเงินสดสํารองจํานวน 70 พันลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 13
ของรายได ซึง่ มีความแข็งแกรงกวาเงินสดสํารองในอัตรารอยละ 9 เมื่อป 2543 แมวาสถานะเงินสดของ
อุตสาหกรรมการบินในตอนนี้ จะอยูในสถานะที่ดีกวาเมือ
่ ตอนเหตุการณวันที่ 11 กันยายนก็ตาม แตการใช
ระยะเวลาทีย
่ าวนานในการฟน
 ตัวของอุตสาหกรรมการบิน ก็อาจจะทําใหเงินสดสํารองเหลานัน
้ หมดลงไปได ซึ่ง
IATA ก็คาดวา ระยะที่ใชในการฟนตัวจากวิกฤตการณในครั้งนี้ จะยาวนานกวาเมื่อครั้งเหตุการณวันที่ 11 กันยายน
อยางแนนอน
3. ในชวงที่ผานมานั้น จะเห็นการควบรวมกิจการของสายการบินตางๆ จํานวนมาก เชน แอรฟรานซกับ
เคแอลเอ็ม ลุฟธันซากับสวิสแอร เดลตากับนอรธเวสท และคาเธยแปซิฟคกับดรากอนแอร โดยลาสุดก็คือ
ไชนาอีสเทิรนแอรไลนสกับเซี่ยงไฮแอรไลนส การควบรวมกิจการนั้น เปนการสรางความเขมแข็งใหกับสายการบิน
นั้นๆ นอกจากจะเปนการลดการแขงขันและชวยพยุงกิจการใหมีกําไร ยังเปนอีกกลยุทธที่สําคัญคือการบริหาร
ประสิทธิภาพของการใชอากาศยานและเทีย
่ วบินใหสอดคลองกับความตองการในการเดินทางของผูโดยสาร แตจะ
เห็นวา ในปจจุบัน การควบรวมกิจการจะเกิดขึน
้ กับสายการบินทีอ
่ ยูภ
 ายในภูมภ
ิ าคเดียวกันเทานัน
้
4. ในชวงสิบปที่ผานมานั้น ประสิทธิภาพของสายการบินเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยพบวาผลผลิตของแรงงาน
(tonne kilometers performed (TKP) per employee 1998-2008) เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 71 ประสิทธิภาพของ
น้ํามันเชื้อเพลิง (fuel used per TKP 1998-2008) ก็เพิม
่ ขึ้นรอยละ 20 และอัตราสวนการบรรทุกก็เพิ่มขึ้นรอยละ 7
แตปจจุบันในชวงไตรมาสแรกของป 2552 นั้น อัตราสวนการบรรทุกเฉลี่ยทั่วโลกลดลงประมาณรอยละ 3 จากเมื่อ
ปกอน ดังนั้น ปริมาณความตองการการเดินทางและขนสงทางอากาศทีล
่ ดลง ในป 2552 นี้ อาจทําใหตน
 ทุนใน
่ สูงขึน
้ ซึ่งเปนตนทุนสวนทีไ
่ มสามารถจะปรับลดลงตามสัดสวนทีล
่ ดลงได
สวนทีไ
่ มใชนา้ํ มันเชือ
้ เพลิง เพิม
อยางไรก็ตาม IATA กลาววา อัตราสวนบรรทุกเฉลี่ยทีล
่ ดลงรอยละ 3 นี้ เปนการลดลงในอัตราที่นอยกวา
ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณหลายๆ ครั้งในชวงที่ผานมา ทั้งนี้ เปนเพราะในครั้งนี้สายการบินสามารถบริหารจัดการ
ปริมาณที่จะจัดใหบริการใหสอดคลองกับปริมาณความตองการที่ลดลง อยางไรก็ตาม เครือ
่ งบินโดยสารอีกกวา
4,000 ลํา หรือประมาณรอยละ 17 ของจํานวนเครือ
่ งบินของสายการบินพาณิชยในปจจุบน
ั ซึ่งไดทาํ การสั่งซือ
้ ไป
ตัง้ แตชว
 งทีอ
่ ต
ุ สาหกรรมการบินขยายตัว คาดวาจะเขาประจําการในฝูงบินของสายการบินพาณิชยในสามป
ขางหนานัน
้ จะเปนสิ่งทีท
่ า ทายสายการบินวาจะเพิม
่ จํานวนผูโ ดยสารตามจํานวนเครือ
่ งบินโดยสารทีเ่ ขาสูต
 ลาด
เพิม
่ ขึน
้ นัน
้ อยางไร
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แตสําหรับในปนี้และปหนานั้น ยอดการสั่งซื้อเครื่องบินจะเปนไปตามทิศทางการชะลอตัวของอุตสาหกรรม
การบินโลก โดย IATA คาดการณวายอดขายเครื่องบินโดยสาร ทั้งของแอรบัสและโบอิ้ง จะลดลงกวารอยละ 30
ในป 2553 เนื่องจากสายการบินหลายแหงตางลดเที่ยวบิน จากการหดตัวของจํานวนผูโดยสาร โดยเฉพาะเที่ยวบิน
ชั้นพรีเมียม นอกจากนี้ สายการบินยังประสบปญหาสภาพคลอง จึงคาดวาสายการบินสวนใหญจะชะลอการสั่งซื้อ
การคาดการณของ IATA สอดคลองกับขอมูลของแอรบัส ซึ่งนายโทมัส เอนเดอรส ผูบริหารระดับสูงของ
แอรบัส ไดกลาวถึงผลกระทบที่อุตสาหกรรมเครื่องบินจะไดรับจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกวา จะทําใหยอดสั่งซื้อ
เครื่องบินแอรบัสลดลงต่ํากวาเปาหมายที่ตงั้ เอาไวที่ 300 ลํา โดยตั้งแตตนปถึงปลายเดือนพฤษภาคมนั้น มียอดสั่งซื้อ
เครื่องบินเพียง 11 ลํา และมียอดยกเลิก 21 ลํา จากเมื่อปทแ
ี่ ลว ทีแ
่ อรบัสมียอดสั่งซื้อเครื่องบินถึง 777 ลํา อยางไรก็
ตาม ในปนี้ ลูกคาของแอรบัสจะยังไมไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมากนัก แตจะมีผลในป 2553-2554
แมแตในงานปารีส แอรโชว 2009 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-22 มิถุนายน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นั้น
ยอดการสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารยังคงซบเซา และไมสามารถกระตุนยอดการขายเครือ
่ งบินไดมากนัก
ขอมูลของแอรบัส ระบุวา งานปารีส แอรโชว 2009 นี้ ยอดการสั่งซื้อเครื่องบินของแอรบัส มีจํานวนทั้งสิ้น
127 ลํา ประกอบดวย คําสั่งซื้อเครื่องบินจํานวน 58 ลํา และการทําบันทึกความเขาใจเพื่อสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มอีก 69
ลํา
ประเด็นที่นาสนใจ คือ ลูกคารายใหญของแอรบัสในครั้งนี้ คือ สายการบินในตะวันออกกลาง และ ในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต แมวาภาวะเศรษฐกิจซบเซาและการแพรระบาดของไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ไดแก
1.

สายการบินกาตาร แอรเวยส มีคําสั่งซื้อเครื่องบินแอรบัส รุน A320 จํานวน 20 ลํา และ รุน A321

จํานวน 4 ลํา
2.

สายการบินเวียดนามแอรไลน

มีคําสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารแอรบัสรุน A321 จํานวน 16 ลํา พรอม

กับวางมัดจําและทําบันทึกความเขาใจสั่งซื้อเครื่องบินรุน A350-AWB อีก 2 ลํา
3.

สายการบินแอรเอเชีย เอกซ สายการบินตนทุนต่ําพิสัยไกลของมาเลเซีย

มีคําสั่งซื้อเครื่องบิน

โดยสารแอรบส
ั A350-900 จํานวน 10 ลํา
4.

สายการบินเซบูแปซิฟก
 สายการบินตนทุนต่ําของฟลิปปนส มีคําสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารแอรบัส

รุน A320 จํานวน 5 ลํา
นอกจากนี้ แอรบัสยังมองวา สายการบินสวนใหญจะยังคงลงทุนในเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพในการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงสูงสุด และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตอไป โดยลูกคาของแอรบัสนั้น มีทั้งกลุมที่ตองการเพิ่มจํานวน
เครื่องบินในฝูงบิน และกลุมที่ตองการเครื่องบินใหม เพื่อทดแทนเครื่องบินเกาที่ดอยประสิทธิภาพกวา
ลาสุดนั้น แอรบัสก็ประสบความสําเร็จในการสงมอบเครื่องบินรุน A320 ลําแรกที่ประกอบโดยโรงงาน
ประกอบเครื่องบินแอรบัสในเมืองเทียนจิน ประเทศจีน โดย Dragon Aviation Leasing จะเปนผูเชาเครื่องบินลํา
ดังกลาวใหกับ Sichuan Airlines เปนผูเชาตอและทําการบินดวยเครื่องบินลําดังกลาว
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อุตสาหกรรมการบินของไทย

สําหรับสถานการณของอุตสาหกรรมการบินของไทยนั้น ก็ไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของโลก และ
การแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เชนกัน รวมทั้งการหดตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยก็
เปนอีกสาเหตุที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการบิน เนื่องจากเขาสูชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว รวมทัง้ ความไมมั่นคง
ของสถานการณทางการเมืองของไทย
ขอมูลของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ระบุปริมาณการจราจรทางอากาศ ในชวง
8 เดือนที่ผานมา (ตุลาคม 2551- พฤษภาคม 2552) ของทาอากาศยานของ ทอท. ทัง้ 6 แหง เปนดังนี้
ปริมาณ

การเปลีย
่ นแปลง
จากปที่ผา นมา

ระหวางประเทศ

132,347

-12.77%

ภายในประเทศ

98,007

- 22.10%

รวม

230,354

- 17%%

จํานวนผูโ ดยสาร (คน)
ระหวางประเทศ

20,565,397

- 20.74%

ภายในประเทศ

12,811,728

- 17.50%

รวม

33,377,125

- 19.53%

601,113

- 27.67%

ภายในประเทศ

59,235

- 15.45%

รวม

660,348

- 26.72%

ปริมาณเทีย
่ วบินขึน
้ -ลง (เทีย
่ วบิน)

ปริมาณการขนสงสินคาเขาออก (ตัน)
ระหวางประเทศ

ขางขอมูลขางตน ปริมาณการจราจรทางอากาศยานของไทยในระหวางเดือนตุลาคม 2551 – พฤษภาคม
2552 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จะพบวา อุตสาหกรรมการบินของไทยในชวงที่ผานมายังคงอยูใน
สภาวะการชะลอตัวอยางชัดเจน

เมื่อพิจารณาความเคลื่อนไหวของสายการบินของไทยในชวงเดือนมิถุนายน 2552
ในสวนของสายการบินไทยนั้น ลาสุด คณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.)ไดมีมติ
จากการประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาให
นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน ดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ ของบริษัทฯ ซึ่งนับเปนกรรมการ
ผูอํานวยการใหญคนที่ 15 ของบริษัทฯ
สําหรับสถานการณของ บกท. ในขณะนี้ กําลังอยูในชวงปรับการดําเนินการใหเขากับสภาพการณใน
ปจจุบัน และแกปญหาการขาดทุน โดยจะ ใชมาตรการลดตนทุนระยะเวลา 5 ป เพื่อรับมือวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
โดยการดําเนินการที่เรงดวนของ บกท. ประกอบดวย
-

การปรับแผนการบริหารการบิน โดยเฉพาะการบริหารจัดการเที่ยวบินใหเหมาะสมกับปริมาณผูโดยสาร
ในแตละเสนทาง

-

การปรับขนาดของเครื่องบินใหเหมาะสม เพื่อชวยลดตนทุนการบริหารงาน
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-

การปรับลดเทีย
่ วบิน ซึ่งจะคาดการณลวงหนา 1 เดือน โดยหากเที่ยวบินใดมีอัตราสวนการบรรทุก
(cabin factor) ทั้งขาไปและกลับไมถึงรอยละ 30 ก็จะยกเลิกเที่ยวบินนั้น ทั้งนี้ นับจากเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายนไดยกเลิกเที่ยวบินไปแลวกวา 250 เที่ยวบิน

นอกจากนี้ บกท. ยังไดมีการปรับตัวสําหรับราคาน้ํามันเชือ
้ เพลิงที่เริม
่ มีราคาสูงขึ้น โดย บกท. ไดปรับขึ้น
คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel surcharge) ในเที่ยวบินระหวางประเทศ ในเสนทางยุโรป ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด เพิม
่ ขึ้นจากอัตราเดิมอีก 10 เหรียญสหรัฐฯ ตอเที่ยวบิน เนื่องจากราคาน้ํามันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่อง
โดยการปรับคาธรรมเนียมราคาน้ํามันในครั้งนี้ อยูบนสมมุติฐานราคาน้ํามันเฉลี่ย 60 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล
อยางไรก็ตาม การดําเนินการเรงดวนเพื่อแกปญหาการขาดทุนของ บกท.นั้น คาดวานาจะทําใหผล
ประกอบการของ บกท. ปนี้ดีขึ้นประมาณรอยละ 6 -7 เทียบกับปที่ผานมา และตัวเลขคาดการณ cabin factor ในป
2552 ของ บกท. อยูทรี่ อยละ 71-72 ซึ่งต่ํากวาปกอนที่มีอัตราสวนอยูที่รอ
 ยละ 76
สําหรับแผนฟนฟูระยะที่ 2 ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในปนี้ควบคูไปกับแผนเรงดวน โดย บกท. จะดําเนินการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรเครือขายการบินและฝูงบิน 10 ป การปรับโครงสรางธุรกิจ โครงสรางตนทุน และ
การพัฒนาองคกรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปรับโครงสรางธุรกิจนั้น บกท. จะพิจารณาการแยก 4 หนวยธุรกิจ ออกไปตั้งเปนบริษัทลูก ไดแก
ครัวการบินไทย , คารโก , การใหบริการภาคพื้น และ ฝายชาง ทั้งนี้ เพือ
่ ใหการใหบริการการบินเปนธุรกิจหลัก ซึ่ง
จะทําให บกท. มีสภาพที่คลองขึ้น
ในสวนของการจัดหาฝูงบิน

บกท. จะทบทวนการจัดหาฝูงบินอีกครั้งสําหรับเครื่องบินที่สั่งซื้อไปแลว

นั้น โดยบกท. ไดทบทวนแผนการจัดหาเครื่องบินแอรบัส A 380 จํานวน 6 ลํา โดยนําขอมูลที่เคยศึกษาการจัดซื้อ
เครื่องแอรบัส เอ 380 เมื่อชวง 3-4 ปกอน มาเปรียบเทียบกับสถานการณในขณะนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง บกท.
อาจจะเจรจากับแอรบัส เพื่อไมขอรับมอบเครื่องบิน A 380 แมจะวางเงินมัดจําไปแลวกวา 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ
และผอนชําระคางวดไปบางสวนแลวก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อขอปรับแผนการสั่งซื้อเครื่องบินรุนอื่นแทน เชน แอรบัส A 350
XB หรือ แอรบัส A 321 เพื่อใหสอดรับกับสถานการณดานการบินของโลก
นอกจากนี้ บกท. ยังไดเจรจาขายเครื่องบินแอรบัส A 340-500 จํานวน 4 ลําใหสายการบินเอทิฮัด โดย
เจรจาขายทั้ง 4 ลํา ในราคาลําละ 100 เหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากปจจุบัน สายการบินเอทิฮัดทําการบินดวยเครื่องบิน
รุนนี้อยูแลว 5-6 ลํา และมีความตองการที่จะขยายฝูงบินและเสนทางบินอยางตอเนื่อง ขณะที่เครื่องบินรุนนี้ ไมมี
การผลิตแลว บกท. จึงเจรจาที่จะขายเครื่องบินรุนนี้ หลังจากเคยประกาศขายเปนการทั่วไป แตยังไมมีผูสนใจ
เนื่องจากเปนชวงวิกฤติสําหรับอุตสาหกรรมการบิน
สําหรับเครื่องบินแอรบัส A 340-500 นี้ เปนเครื่องบินที่ บกท. ใชทําการบินในเสนทางบินตรงกรุงเทพฯนิวยอรก แตประสบปญหาภาระการขาดทุน จึงเลิกทําการบินในเสนทางนี้ แลวไปบินในเสนทางกรุงเทพฯ-ลอสแอง
เจลีสแทน เพื่อรอใหขายเครื่องบินรุนนี้ออกไป
อาจกลาวไดวา สถานการณของ บกท. ในตอนนี้ กําลังอยูในชวงการปรับตัวเพื่อแกปญหาภายในองคการ
และเพื่อใหเปนไปตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการบินของไทยในปจจุบัน
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เมือ
่ พิจารณาประกอบกับปจจัยเสีย
่ งตางๆ ที่ IATA คาดการณวา จะเกิดขึน
้ กับสายการบิน ทัง้ ในเรือ
่ งความ
ผกผันของราคาน้าํ มันเชือ
้ เพลิงอากาศยาน เรือ
่ งเงินสดสํารองและสภาพคลองทางการเงิน เรือ
่ งปริมาณการ
เดินทางและการขนสงทีล
่ ดลง เรือ
่ งการบริหารจัดการการใหบริการใหเหมาะสมกับปริมาณความตองการเดินทาง
้ ก็เปนสิ่งทีบ
่ กท. กําลังเผชิญอยู
และขนสง รวมทัง้ การแขงขันทีอ
่ าจรุนแรงขึ้น เหลานัน
้ จะพบวา ปจจัยเสี่ยงเหลานัน
เชนกัน และกําลังดําเนินการจัดการกับปจจัยเสีย
่ งเหลานัน
้ ทัง้ การปรับแผนการบริหารจัดการการบิน การลด
จํานวนเทีย
่ วบิน การทบทวนการจัดหาเครือ
่ งบิน การเพิม
่ คาธรรมเนียมน้าํ มันเชือ
้ เพลิง มาตรการลดคาใชจา ย
ตางๆ เปนตน ซึ่งก็ตอ
 งประเมินสถานการณอยางใกลชด
ิ ตอไป

ในขณะที่ บกท. กําลังประสบกับปญหาตางๆ ในการดําเนินการและอยูใ
 นสภาวะการชะลอตัวนั้น แต
สายการบินไทยแอรเอเชีย นัน
้ กลับมีแผนการขยายการใหบริการอยางชัดเจน ทั้งการเปดเสนทางปดใหม การเพิม
่
จํานวนเที่ยวบิน และการเพิม
่ จํานวนเครื่องบินในฝูงบิน แมวาจะไดรับผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงตางๆ
ในชวง 4 เดือนแรกของปนี้ (มกราคม-เมษายน 2552) สายการบินไทยแอรเอเชียมีปริมาณผูโดยสาร
ปรับตัวขึ้นประมาณรอยละ 15 แมวาสายการบินทั่วโลกไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ เนื่องจากการ
ออกโปรโมชั่นงดเก็บคาธรรมเนียมน้ํามัน (Fuel Surcharge) เพื่อจูงใจผูโดยสารใหมาใชบริการมากขึ้น และแมวา
ในชวงนี้ อุตสาหกรรมการบินจะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009 แตก็
พบวา จํานวนผูโดยสารของสายการบินไทยแอรเอเชียลดลงไปเฉพาะในชวงเดือนพฤษภาคมเทานั้น โดยอัตรา
การเติบโตของครึ่งปแรก อยูที่รอยละ 12 และอัตราการบรรทุกเฉลี่ยในชวง 6 เดือนแรกอยูที่ รอยละ 70 ลดลงกวา
ชวงเดียวกันของปที่ผานมาที่มีรอ
 ยละ 78

แตในไตรมาสที่ 2 คาดวาอัตราการบรรทุกเฉลี่ยจะอยูในระดับรอยละ

62 ลดลงจากชวงกอนหนานี้ ซึ่งคาดวาเปนผลจากการชะลอตัวของการทองเที่ยวไทย และความกลัวตอการ
แพรกระจายของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ซึ่งจะสงผลใหยอดจองตั๋วเครื่องบินลดลงมากที่สุดในเดือน
มิถุนายน และ กรกฎาคม นี้
ดังนั้น ในชวงนับจากนี้ สายการบินจึงเตรียมกระตุนการเดินทางใหมากขึ้น โดยไดปรับกลยุทธธรุ กิจไปที่
การเนนการทําตลาด เพื่อเพิม
่ ประมาณผูโดยสารมากกวาการเนนกําไร เนื่องจากหากมีจํานวนผูใชมากเทียบเทากับ
เครื่องบินหรือปริมาณเที่ยวบินที่มีการรองรับ ก็จะชวยใหการดําเนินธุรกิจมีคุณภาพ แมจะไดกําไรนอยลง ทั้งนี้
แอรเอเชียตั้งเปาหมายจํานวนผูโดยสารในปนี้ไวที่ 5.2 ลานคน เพิ่มจากปที่แลว 1 ลานคน
สําหรับการขยายเสนทางบิน

เมื่อชวงเดือนมกราคม 2552 ที่ผานมา ไทยแอรเชียไดทําการเปดเสนทาง

บินใหม 2 เสนทาง ประกอบดวย เสนทาง กรุงเทพฯ-บาหลี และกรุงเทพฯ-กวางเจา โดยในเสนทางกรุงเทพฯ-บาหลี
อัตราการบรรทุกเฉลี่ย มีอัตราสูงกวารอยละ 90 และในเดือนกันยายนนี้ จะเปดเสนทางบินใหม กรุงเทพฯ-ไตหวัน
และเพิ่มเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ฮองกง จาก 1 เที่ยวบิน เปน 2 เที่ยวบินตอวัน นอกจากนี้ กําลังอยูระหวางเจรจาเปดบิน
เขาจีนและอินเดีย เพิม
่ ขึ้นอีกดวย
ในสวนของการจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติมนั้น ในป 2552 จะมีการสงมอบเครื่องบินเขามาจํานวน 3 ลํา
เปนเครื่องบินแอรบัส A320 โดยจะสงมอบลําแรกในเดือนกันยายนนี้ โดยเบื้องตนจะนํามาใชทําการบินในเสนทาง
กรุงเทพฯ-ฮองกง สวนลําที่ 2 จะรับมอบในเดือนตุลาคม 2552 สวนลําสุดทายจะรับมอบในเดือนธันวาคม 2552
และอีก 2 ลําในปหนา ซึ่งจะทําใหสายการบินไทยแอรเอเชียมีเครื่องบินทั้งหมดจํานวน 20 ลํา และคาดวาในป
2553 จะสามารถเพิ่มจํานวนผูโดยสารไดไมต่ํากวารอยละ 30
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สําหรับการควบคุมการจราจรทางอากาศของไทยนั้น ประเทศไทยโดย บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย
จํากัด (บวท.) ไดเปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามกรอบความรวมมือของกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (APEC) ในชื่อ APEC New Aviation Technologies Workshop ครั้งที่ 2 ในระหวางวันที่
17-19 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศปารค มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการ
บิน ภายใตคณะทํางานดานการขนสงเอเปก ไดนําเสนอขอกําหนดกฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และแนวทางการนํา
เทคโนโลยีใหมมาใชงาน
การประชุมนี้ เปนการหารือเรื่องการปรับเปลี่ยนสูระบบการขนสงทางอากาศในอนาคต พรอมเสนอความ
รวมมือและขอตกลงรวมกันในการนําเทคโนโลยีใหมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบิน พรอมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของผูเกี่ยวของกับดานการบิน ทั้งภาครัฐและเอกชน เจาหนาที่การบินจากกลุมสมาชิกเอเปก 16 ประเทศ
รวมถึงสหรัฐอเมริกาและภูฏาน โดยประกอบดวย 3 กลุม คือ
กลุมแรก หนวยงานกํากับดูแลกฎระเบียบการบิน ไดแก กรมการขนสงทางอากาศแตละประเทศ
กลุมสอง หนวยงานผูใหบริการ อาทิ ผูใหบริการเดินอากาศ ผูใหบริการทาอากาศยาน ไดแก บวท และ
ผูบริหารสนามบินนานาชาติของประเทศตางๆ
กลุมสาม หนวยงานผูใชบริการเดินอากาศ ไดแก สายการบินตางๆ
นอกจากนี้ ยังเปนการแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีดานการบินในอนาคต โดยเฉพาะความรวมมือและ
ขอตกลงรวมกันในการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชเพิ่มประสิทธิภาพการเดินอากาศ ที่จะเปนประโยชนตอการจัดการ
หวงอากาศอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความถูกตอง แมนยําสูง รองรับการเพิ่มปริมาณจราจรทางอากาศ
สรางความคลองตัวแกสายการบินผูใชบริการ ลดคาใชจายโดยรวม และสนับสนุนการใหบริการจราจรทางอากาศ
แบบไรตะเข็บรอยตอในภูมภ
ิ าค
ทั้งนี้ แตละประเทศไดหารือถึงแนวทางรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินใน 4-5 ป ขางหนา
รวมทั้งการจัดหาเทคโนโลยีใหมมาใชในดานการบิน เพื่อชวยลดตนทุนการดําเนินงาน หลังจากอุตสาหกรรมการบินไดรับผลกระทบอยางหนักจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยแตละประเทศจะไดรับประโยชนในการนํา
เทคโนโลยีใหมๆดานการบินมาเผยแพรกับประเทศสมาชิก เชน การจัดนําระบบนํารองอากาศยานดวยดาวเทียม
เพื่อลดปญหาการบินวน รวมทั้งการนําพลังงานทดแทนเขามาใชกับอากาศยาน ซึ่งจะชวยลดตนทุนใหแก
ผูประกอบการสายการบินไดเนื่องจากตนทุนสวนใหญของอุตสาหกรรมการบินมาจากราคาน้ํามัน
ขณะเดียวกัน การนําเสนอขอมูลทางเทคนิคจากเจาหนาที่ของ FAA ผูแทนจาก ICAO ผูทรงคุณวุฒิจาก
กลุม APEC และตัวแทนจากบริษัทแจ็บเพอรสัน ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการบิน
นําเสนอแนวคิดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เชน ระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติ ADS-B ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ
การทํางานในบางพื้นที่หรือระดับความสูงที่สัญญาณเรดารไมครอบคลุม ระบบวิธีทท
ี่ าํ ใหอากาศยานทําการบิน
อยางอิสระ ลดระยะหางระหวางเสนทางบิน ชวยปรับโครงสรางทางการบินไดงายและรวดเร็ว และชวยลดมลพิษ
ตอสภาพแวดลอมทางเสียงและทางอากาศ รวมทั้ง Area Navigation (RNAV) /Required navigation
Performance (RNP) ระบบบอกตําแหนงภาพเสมือนจริง บริเวณกระจกดานหนาอากาศยาน และอุปกรณเสริมที่
ใชเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในการบิน
ในการประชุมฯ ครั้งนี้ บวท. ไดเสนอการนําเทคโนโลยีดาวเทียมมาใชในระบบการนํารอนอากาศยาน
(Performance Based Navigation หรือ PBN) และระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติ (Automatic Dependent
Surveillance หรือ ADS-B) มาใชในกิจการขนสงทางอากาศและโลจิสติกสในประเทศไทย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ
ทุกประเทศในภูมิภาคได

ปจจุบัน บวท.ไดนําระบบ PBN นี้มาติดตั้งในทาอากาศยานภูเก็ต ตั้งแตเดือนกรกฎาคม

2551 และกําลังติดตั้งแหงที่ 2 ที่ทาอากาศยานสมุย พรอมทั้งมีแผนจะติดตั้งระบบดังกลาวเพิม
่ ขึ้นในอีก
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22 ทาอากาศยานจากทั้งหมด 35 ทาอากาศยานหลักของประเทศ คาดวาจะแลวเสร็จภายในสิ้นป 2552 สําหรับ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้น จะนําระบบ PBN มาใชงานในสิ้นปนี้ และถือเปนทาอากาศยานนานาชาติแหงแรกของ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ที่นําระบบนี้มาใช
ทั้งนี้ ICAO ไดกําหนดใหทุกประเทศตองติดตั้งดาวเทียม PBN ในป พ.ศ. 2553 อยางนอยรอยละ 30 และ
ภายในป พ.ศ. 2559 จะตองทําใหครบรอยละ 100
นอกเหนือจากทาอากาศยานในประเทศไทยแลว ยังมีทาอากาศยานในตางประเทศอีกหลายแหงสนใจที่จะ
ให บวท.ไปติดตั้งระบบนี้ให ไดแก
1. ไตหวัน
ซึ่ง บวท.ก็ไดไปติดตั้งระบบนี้ใหแลว และในเดือนพฤศจิกายนนี้จะไปบินทดสอบระบบให
2. ประเทศฟลป
ิ ปนส

ติดตอใหไปติดตั้งระบบ PBN ใหพรอมทั้งสรางเครื่องจําลองควบคุมการจราจร

ทางอากาศ
3. ประเทศภูฏาน จะมีการลงนามความรวมมือกันระหวางประเทศภูฏาน และ บวท. เพื่อพัฒนาและติดตั้ง
ระบบสื่อสารระหวางภาคพื้นกับอากาศยานระยะไกล RCAG ซึ่งเปนระบบที่สามารถทําใหการสื่อสารการบินมีความ
ตอเนื่องตลอดเสนทางบิน ชวยลดขอจํากัดในดานจุดอับสัญญาณระหวางสถานีรับ-สง และชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การติดตอสื่อสารระหวางนักบินกับเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศใหดีขึ้น เนื่องจากภูฏานมีลักษณะภูมิประเทศที่
เปนอุปสรรคตอการบิน
4. ประเทศเนปาล ซึ่งเคยลงนามความรวมมือพัฒนาระบบดังกลาวรวมกับ บวท. ไปแลว โดยเฉพาะ
เสนทางบินระหวางประเทศเสนทางใหมระหวางเมืองกาฐมาณฑุ ไปยังเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ณ ทาอากาศยาน
ตรีบูวาน ก็ไดติดตอให บวท.เขาไปติดตั้งระบบดังกลาวเพิ่มเติมทางตะวันออก เพื่อจะชวยใหการบินระหวาง
ประเทศเนปาลและฮองกงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดวย

สําหรับ ผลการสอบสวนอุบต
ั เิ หตุกรณีเครือ
่ งบินของบริษท
ั วัน-ทู-โก แอรไลน จํากัด แบบ DC-9-82 (MD82) ตกที่สนามบินภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2550 ที่ผานมา ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของ
อากาศยานในราชอาณาจักรนั้น มีความเห็นวา สาเหตุเกิดจากความบกพรองของนักบิน (Human Error)
ในรายงานไดสรุปกรณีเครื่องบินวันทูโกตกดังกลาวมาจากสาเหตุ 6 กรณี ประกอบดวย
1. นักบินไมปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedures:SOP) ที่กําหนดในคูมือ
เรื่อง การบินรักษาเสถียรภาพในการรอนลง,การรองขาน,ขั้นตอนการปฏิบัติการบินไปใหม (Go Around
Procedure) และการบินในภาวะวิกฤติ
2. นักบินไมมีการกดปุม TO/GA switch ทําใหเครื่องบินไมสามารถเพิ่มความเร็วและความสูงไดในขณะ
ทําการบินไปใหม และไมไดเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงกําลัง และคันบังคับของเครื่องยนต โดยเฉพาะในชวงภาวะ
วิกฤต
3. การประสานงานในหองนักบินไมมีประสิทธิภาพ
4. สภาพอากาศมีการเปลีย
่ นแปลงอยางรวดเร็วบริเวณสนามบิน
5. นักบินมีความเครียดสะสม มีการพักผอนนอย และเกิดความออนลา
6. ความบกพรองในการสงมอบการบังคับเครื่องบินของนักบินผูชวยใหแกนักบินผูควบคุมอากาศยาน
ในชวงวิกฤต
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รายงานผลสรุปของเหตุการณชุดนี้ถือวาเปนรายงานสรุปสาเหตุในเบื้องตน ซึ่ง ขอ. ตองสงเรื่องดังกลาว
ไปยัง องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และ
คณะกรรมการความปลอดภัยดานการขนสงทางอากาศแหงชาติ (National Transportation Safety Board: NTSB)
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพิจารณาผลการสอบสวนดังกลาวและหากทางสหรัฐฯ ไมมีขอสงสัย ภายใน 60 วัน จะถือ
วารายงานดังกลาวเปนรายงานสรุปสุดทาย
สําหรับขาวสารเรื่องการพัฒนาบุคลากรดานการบินนั้น บริษท
ั บางกอก เอวิเอชัน
่ จํากัด (BAC) ไดเปด
หลักสูตรฝกอบรมใหม คือ หลักสูตร FLIGHT INSTRUCTOR COURSE ซึ่ง BAC ระบุวาเปนหลักสูตรที่ไดรับ
การรับรองจาก ขอ. แลว โดยหลักสูตรนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ
1. GROUND TRAINNING PROGRAM จํานวน 98 ชั่วโมง
2. GROUND TRAINING PROGRAM

ราคา 38,500 บาท

จํานวน 98 ชั่วโมง และ FLIGHT TRAINING PROGRAM

30 ชั่วโมง (14 ภารกิจฝกบิน) ราคา 297,000 บาท (ราคารวมสื่อการเรียนการสอนแลว)
ผูเขาอบรมตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ ตองเปนผูถือใบอนุญาตนักบินพาณิชยตรี หรือ ใบอนุญาตนักบิน
พาณิชยเอก สําหรับ ประเภทอากาศยาน และศักยการบินดวยเครื่องวัดประกอบการบิน ที่เหมาะสมกับประเภทของ
ครูการบินและศักยการบินตามเนื้อหาในหลักสูตร
เนื้อหาของ Ground training program ประกอบดวย
1. Foundation of Learning
2. The Art and Science of Teaching
3. Exploring Human Factor
4. Becoming an Instructor
5. The Basic Instructor
6. The Advanced Instructor
7. Pilot’s Operating Handbook
8. Practice Ground Instruction
นอกจากนี้ BAC ยังไดรับศิษยการบินมหาวิทยาลัยรังสิต รุน
 ที่ 2 จํานวน 26 คน เขาเรียนในหลักสูตร
นักบินสวนบุคคล โดยเปดหลักสูตรไปเมื่อวันจันทรที่ 8 มิถุนายน 2552
นอกจากมหาวิทยาลัยรังสิตแลว BAC ยังไดทําความรวมมือและลงนามบันทึกความเขาใจกับมหาวิทยาลัย
อีสเทิรน
 เอเชีย ในการพัฒนาบุคลากรดานการบินในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบิน เมื่อวันที่
8 เมษายน 2552
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บทวิเคราะห
ประเด็นที่ สบพ. ควรพิจารณา
1. จากการคาดการณแนวโนมอุตสาหกรรมการบินในอนาคต IATA ไดระบุวา ระยะเวลาที่อุตสาหกรรม
การบินจะใชในการฟนตัว คาดวาจะใชเวลา 3 ปเปนอยางนอย นั่นหมายความวา ในชวง 3 ปขางหนาหรืออาจ
มากกวานั้น แนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินจะอยูในระดับต่ํา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเซียแปซิฟค ซึ่ง
IATA คาดการณวา ในปนี้ จะประสบการขาดทุนมากที่สด
ุ ดังนั้น สบพ. ในฐานะที่เปนองคประกอบสวนหนึ่งของ
อุตสาหกรรมการบิน ก็ยอมไดรับผลกระทบตอเนื่องตามมาดวย ดังนั้น สบพ. จึงควรตองเตรียมกลยุทธสําหรับ
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให สบพ. สามารถอยูรอดไดทามกลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการบินที่
ชะลอตัว นอกจากนี้ เรื่องเงินสดสํารองและเรื่องสภาพคลองทางการเงินก็เปนสิ่งสําคัญที่ สบพ. ตองพิจารณาดวย
2. ขอมูลจาก IATA ซึ่งระบุถึงเครื่องบินโดยสารอีกกวา 4,000 ลํา ที่สายการบินพาณิชย ไดสั่งซื้อไปตั้งแต
ชวงที่อุตสาหกรรมการบินขยายตัว และคาดวาจะเขาประจําการในฝูงบินของสายการบินพาณิชยในสามปขางหนา
นั้น จึงอาจกลาวไดวา ความตองการบุคลากรดานการบิน ก็นาจะยังมีอยู เพื่อรองรับเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นนี้ หากไมมี
การชะลอการสงมอบ นั่นหมายความวา โอกาสของ สบพ. ยังคงมีอยู ซึ่ง สบพ.จะตองเจาะตลาดและเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขัน
3. สายการบินเวียดนามแอรไลน เปนกลุมเปาหมายที่มีศก
ั ยภาพที่ สบพ. จะตองเจาะตลาด โดยเฉพาะ
สําหรับหลักสตรนักบินพาณิชย เนื่องจากจะเห็นวา สายการบินเวียดนามแอรไลนมีการขยายฝูงบินอยางตอเนื่อง
และลาสุดนั้น ก็ไดมีคําสั่งซื้อเครื่องบินแอรบัสเพิ่มขึ้นอีก 18 ลํา นั่นหมายความวา ความตองการนักบินและบุคลากรที่
เกี่ยวของยังมีอยูจํานวนมาก แตทั้งนี้ สบพ. จะตองรีบดําเนินการเจาะตลาดใหไดโดยดวย เนื่องจากคูแขงของ สบพ.
มีจํานวนมาก ทั้งภายในประเทศและประเทศใกลเคียง อีกทั้งเวียดนามเอง หากสามารถพัฒนาการฝกอบรมนักบิน
พาณิชยตรี (ab-initio) เองไดเมื่อไหร โอกาสทางธุรกิจของ สบพ. ก็จะนอยลงไป
4. จากการที่ บวท. ไดนําเทคโนโลยีดาวเทียมมาใชในระบบ PBN และระบบ ADS-B มาใชในกิจการ
ขนสงทางอากาศของไทย และไดดําเนินการใหกับหนวยงานในประเทศตางๆ ทีม
่ ีความสนใจ ซึ่งไดแก ประเทศ
ฟลป
ิ ปนส ประเทศภูฏาน และประเทศเนปาล ดังนั้น ลูกคาของ บวท. กลุม
 นี้ นาจะเปนลูกคาเปาหมายของ สบพ.
ในหลักสูตร PBN เชนกัน สบพ. จึงควรนําเสนอหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวของใหกลุมเปาหมายไดรับทราบและ
พิจารณา
5. BAC ไดเปดหลักสูตร FLIGHT INSTRUCTOR COURSE ในลักษณะเดียวกับ สบพ. เพิ่มขึ้นอีก
่ งจาก สบพ.
หลักสูตรหนึ่ง ดังนั้น สบพ. จึงมีคูแขงในหลักสูตรดานการบินอีกหนึ่งหลักสูตรแลว อยางไรก็ตาม เนือ
ไมไดเปดหลักสูตรนี้ มาเปนเวลานานแลว ประกอบกับจากการศึกษาขอมูลจาก Training Program ของสบพ. ที่
ปรากฏในนิตยสาร TRAINER ฉบับลาสุดนั้น พบวา ไมมีการบรรจุหลักสูตร FLIGHT INSTRUCTOR COURSE
ไวใน Training Program ดังนั้น จึงอาจเปนจุดดอยกวาคูแขง หาก สบพ. จะยังคงเปดฝกอบรมหลักสูตรนี้ตอไป

********************************
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แหลงขอมูล :
เว็บไซตสมาคมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ
เว็บไซตองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
เว็บไซตกรมการขนสงทางอากาศ
เว็บไซตบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
เว็บไซตบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
เว็บไซตกระทรวงคมนาคม
เว็บไซตบริษัท บางกอกเอวิเอชั่น จํากัด
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพไทยโพสต
หนังสือพิมพมติชน
หนังสือพิมพแนวหนา
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
หนังสือพิมพสยามธุรกิจ
หนังสือพิมพไทยรัฐ
หนังสือพิมพขาวหุน
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ ASTV ผูจัดการรายวัน

หนังสือพิมพทรานสปอรต เจอรนัล

หนังสือพิมพบางกอกทูเดย

หนังสือพิมพขาวหุน

หนังสือพิมพเดลินิวส
หนังสือพิมพบานเมือง

หนังสือพิมพสยามรัฐ
หนังสือพิมพโพสตทูเดย

ฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพเดลินิวส

Disclaimer :
ขอมูลในรายงานฉบับนี้จัดทําเพื่อใชประโยชนในกิจการของ สบพ. และเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆที่นาเชื่อถือ
แตมิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพื่อใชในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด สบพ.
อาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงขอมูลไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังในการใชขอมูลตางๆ
ดวยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเอง สบพ. จะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช
ขอมูลดังกลาว ขอมูลในรายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แตอยางใดทั้งสิ้น
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