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

ในเดือนกรกฏาคมที่ผานมานี้ มีรายงานขอมูลการจราจรทางอากาศระหวางประเทศของ สมาคมการขนสง
ทางอากาศระหวางประเทศ (International Air Transport Association (IATA)) ซึ่งขอมูลที่เปนปจจุบันที่สุดนั้น
เปนขอมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 ไดแสดงใหเห็นถึงความตองการโดยสารเครื่องบิน และความตองการขนสงสินคา
ทางอากาศ ดังนี้
ภาพรวมความตองการโดยสารเครือ
่ งบินโดยเฉลี่ยลดลงไปรอยละ 7.2 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอน และอัตราการบรรทุกผูโดยสาร (Load Factor) ลดลงจากรอยละ 77.6 เปนรอยละ 75.3 อยางไรก็ตาม
ปริมาณความตองการโดยสารเครื่องบินที่ลดลงไปรอยละ 7.2 นั้น นับเปนตัวเลขที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการลดลง
ไปรอยละ 9.3 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ที่ผานมา ในขณะที่ สายการบินไดปรับลดปริมาณการใหบริการลงไป
รอยละ 4.3 ซึ่งก็ไมสอดคลองกับปริมาณความตองการโดยสารเครื่องบินที่ลดลง ทําใหรายไดของตลาดเสนทาง
ระหวางประเทศในเดือนมิถุนายนนี้ ลดลงไปถึงรอยละ 25-30
เมื่อพิจารณาปริมาณความตองการโดยสารเครื่องบินในแตละภูมภ
ิ าค จะพบวา ในเดือนมิถุนายนนี้
ความตองการโดยสารเครื่องบินของผูโดยสารในภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟค ไดลดลงไปมากที่สุด โดยลดลงไป
รอยละ 14.5 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากความหวาดกลัวตอการแพรระบาดของ
โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 (H1N1) ซึ่งยังคงเปนปจจัยที่ชะลอการฟนตัวของการขนสงทางอากาศอยาง
ตอเนื่อง โดยในเบื้องตนนั้น IATA คาดการณวา ปจจัยดังกลาว ทําใหอัตราการเติบโตของสายการบินในภูมิภาคนี้
ลดลงถึงรอยละ 4
ในขณะที่ สายการบินในภูมิภาคอเมริกาเหนือกลับมีการพัฒนาขึ้นในเดือนมิถุนายนทีผ
่ านมา โดยพบวา
ปริมาณความตองการโดยสารเครื่องบินลดลงไปรอยละ 6.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่ลดลงรอยละ 10.9 ในเดือน
พฤษภาคม นอกจากนี้ยังพบวา อัตราสวนการบรรทุกอยูทรี่ อยละ 82.6 ซึ่งเปนอัตราที่สูงสุดในทุกภูมิภาค
อยางไรก็ตาม ปริมาณความตองการที่ปรับตัวดีขึ้นนี้ เนื่องมาจากการลดราคาคาตั๋วโดยสาร แตในขณะเดียวกัน
รายไดจากตลาดระหวางประเทศกลับลดลงประมาณรอยละ 30 เชนเดียวกับเมื่อเดือนพฤษภาคม
เชนเดียวกับสายการบินในภูมิภาคยุโรป ทีป
่ ริมาณการจราจรทางอากาศลดลงในอัตราที่ดีขึ้น โดยลดลงไป
รอยละ 7.1 จากอัตรารอยละ 9.4 เมื่อเดือนพฤษภาคม อัตราสวนการบรรทุกประจําเดือนมิถุนายน อยูท
 ี่รอยละ 77.3
ภูมิภาคละตินอเมริกาก็เปนไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป คือ ปริมาณความตองการ
โดยสารเครื่องบินของผูโดยสารสายการบินในภูมิภาคนี้ ลดลงไปรอยละ 4.7 ซึ่งดีกวาเมื่อเดือนพฤษภาคม ซึ่งลดลง
รอยละ 9.2 สําหรับสายการบินของเม็กซิกันนั้น ปริมาณความตองการเดินทางของผูโดยสารลดลงรอยละ 25 ใน
เดือนมิถุนายน จากที่ลดลงไปรอยละ 40 เมือ
่ เดือนพฤษภาคม ซึ่งแสดงใหเห็นวา ภูมิภาคนี้ไดฟนตัวจากผลกระทบ
ของวิกฤตโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เมื่อเดือนพฤษภาคมแลว
สําหรับภูมิภาคแอฟริกา พบวา เศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมภ
ิ าคนี้กําลังขยายตัวขึ้น แมวาเศรษฐกิจ
โลกจะอยูในสภาวะถดถอย แตสายการบินในภูมิภาคแอฟริกันก็ยังคงประสบปญหาปริมาณเที่ยวบินในเสนทาง
ตางประเทศทีล
่ ดลงไปรอยละ 5.9 ความตองการโดยสารเครื่องบินที่ลดลงนี้ แสดงถึงการสูญเสียสวนแบงทาง
การตลาดไป
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อยางไรก็ตาม ภูมภ
ิ าคเดียวที่ปริมาณความตองการโดยสารเครื่องบินมีเพิ่มขึ้น คือ สายการบินในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง โดยเพิม
่ ขึ้นรอยละ 12.9 พรอมทั้งมีการเพิ่มปริมาณการใหบริการอีกรอยละ 15.25 สายการบินใน
ภูมิภาคนี้กําลังเพิ่มสวนแบงทางการตลาด โดยเฉพาะในเสนทางที่มีความแข็งแกรง อยางเสนทางยุโรปและเอเซีย
จากขอมูลของ IATA จะเห็นวา ปริมาณความตองการโดยสารเครื่องบินของสายการบินในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟคนี้ เปนอัตราที่ต่ําที่สุด ซึ่งสาเหตุหลักนั้น สืบเนื่องมาจากผลกระทบจากความหวาดกลัวตอการแพรระบาดของ
โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 โดยมีขอ
 มูลตัวเลขจากสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค สนับสนุนขอมูล
ของ IATA ขางตน
สายการบินไทย ระบุวา ไดรบ
ั ผลกระทบจากไขหวัดใหญ 2009 ทําใหผูโดยสารจากกลุมประเทศเอเชีย
ตะวันออก เชน จีน ญี่ปุน และเกาหลี ลดลงกวารอยละ 15-20 และมีอัตราสวนการบรรทุกเฉลี่ยต่ํากวาที่ตั้งไวที่
รอยละ 70 จึงทําใหสายการบินไทยตองปรับกลยุทธหันไปเจาะตลาดนักทองเที่ยวไทยและผูโดยสารในภูมิภาคยุโรป
เพิ่มมากขึ้น
เชนเดียวกับ สายการบินสิงคโปร แอรไลนส ซึ่งประสบปญหาการขาดทุนในไตรมาสที่สองของปนี้ เปน
จํานวนทั้งสิ้น 213.26 ลานเหรียญสหรัฐ และรายไดรวมลดลงไปรอยละ 30 อยูที่ 2,870 ลานเหรียญสหรัฐ โดยการ
ขาดทุนดังกลาว นับเปนการขาดทุนครั้งแรกในรอบ 6 ป ตั้งแตเมื่อป 2546 ที่มีการแพรระบาดของโรคซารส ทั้งนี้
สาเหตุของการขาดทุน สืบเนื่องมาจากสาเหตุวิกฤตเศรษฐกิจและปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ 2009
ซึ่งสงผลกระทบใหนักทองเที่ยวลดลงไปรอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว
ในขณะที่ สายการบินเจ็ทสตาร ก็ไดรับผลกระทบจากโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ในญี่ปุน
เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุนไดสั่งปดโรงเรียนและยกเลิกงานตางๆ เกือบ 2,000 แหง ทําใหยอดจองซื้อบัตรโดยสาร
ลวงหนาลดลง
สําหรับความตองการขนสงสินคาทางอากาศในเดือนมิถุนายนนั้น พบวา ปริมาณความตองการลดต่ําลง
รอยละ 16.5 ซึ่งนับเปนการลดลงติดตอกันเปนเดือนที่ 13 แลว แมวาจะพนจุดที่ตกต่ําสุดไปแลวเมื่อเดือนธันวาคม
2551 ก็ตาม แตการพัฒนาก็ยังคงเปนไปอยางชาๆ ดังจะเห็นจากระดับสินคาคงคลังที่ยังมีอยูมาก และความตองการ
ขนสงก็ยังมีต่ํา ซึ่ง IATA คาดวา จะตองใชเวลาหลายปกวาปริมาณความตองการจะกลับไปอยูในระดับเดียวกับเมือ
่
ชวงตนป 2551
อยางไรก็ตาม ความตองการขนสงสินคาทางอากาศในเดือนมิถุนายนนี้ ก็เปนไปในทิศทางเดียวกับความ
ตองการเดินทางของผูโดยสาร คือ มีการปรับตัวที่ดีขึ้นเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขของเดือนพฤษภาคม 2552
ซึ่งลดลงไปรอยละ 17.4 จากเมื่อปกอน ทั้งนี้ เนื่องจากการคาโลกมีทศ
ิ ทางที่ดีขึ้น รวมทั้งปริมาณสินคาที่จะขนสงก็มี
มากขึ้นถึงรอยละ 6 จากเมื่อชวงเดือนธันวาคม 2551 อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจากปริมาณการใหบริการ
ขนสงทางอากาศในเสนทางระหวางประเทศในเดือนมิถุนายนนั้น ยังคงอยูในอัตราที่ตา่ํ คิดเปนรอยละ 47.3
เนื่องจากไดสูญเสียสวนแบงทางการตลาดในการขนสงสินคาจากเอเชียไปยังตลาดตางๆ ใหกับการขนสงทางทะเล
เมื่อพิจารณาปริมาณความตองการขนสงสินคาทางอากาศในแตละภูมภ
ิ าค จะพบวา ในเดือนมิถุนายนนี้
สายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค มีปริมาณลดลงรอยละ 15.8 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเปนตัวเลขที่ดข
ี ึ้นกวาเมื่อเดือน
พฤษภาคม ที่มก
ี ารปรับลดลงถึงรอยละ 18.1 นี่จึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา สภาพเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย
หลายประเทศมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขน
ึ้ เชน จีน
การฟนตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ กลับชะลอลงเมื่อลูกคาเลือกที่จะจายชําระหนี้
มากกวาที่จะใชจายเงิน สายการบินของภูมิภาคยุโรปนั้น ประสบกับภาวะความตองการขนสงสินคาทางอากาศที่
ลดลงถึงรอยละ 20.3 ในเดือนมิถุนายน จากที่ลดลงรอยละ 19.2 เมื่อเดือนพฤษภาคม สวนสายการบินในภูมิภาค
อเมริกาเหนือนั้น ปริมาณความตองการลดลงถึงรอยละ 18.6 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งไมแตกตางจากเมื่อเดือน
พฤษภาคม ทีล
่ ดลงไปรอยละ 18.8
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สายการบินในภูมิภาคตะวันออกกลาง ก็มีปริมาณความตองการขนสงสินคาลดลงรอยละ 4.2 สงผลให
อัตราสวนการบรรทุกลดลงไปอยูที่รอยละ 40.2
สายการบินของแอฟริกา ก็ประสบกับปริมาณความตองการที่ลดลงรอยละ 20.2 ในขณะที่สายการบินของ
ละตินอเมริกา ก็มีปริมาณการขนสงที่ลดลงไปรอยละ 14.2 ซึ่งอัตราสวนการบรรทุกสินคาของสองภูมิภาคนี้ เปน
อัตราที่ต่ําที่สุด คือ รอยละ 26.6 และ 31.6 ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม Mr.Giovanni Bisignani ผูอ
 าํ นวยการ IATA กลาววา ชวงเวลานี้ เปนชวงเวลาที่ทา ทาย
มากสําหรับสายการบิน ซึ่งยังไมมีสัญญาณของการฟนตัวของเศรษฐกิจ สวนปจจัยความเสี่ยงภายนอกอื่นๆ ไดแก
ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น และ ผลกระทบของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 สวนกระแสเงินสดก็ไดรับผลกระทบ
จากปริมาณความตองการที่ลดลง และการลดราคาบัตรโดยสาร นอกจากนี้ การปรับลดคาใชจายก็ไมสามารถกระทํา
ไดมากไปกวานี้อีกแลว เนื่องจาก ในชวงหลายปที่ผานมา ไดมีการปรับลดในทุกสวนที่กระทําไดไปแลว

สําหรับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยนั้น ก็เปนไปในทิศทางเดียวกับขอมูลของ IATA ซึ่งระบุวา
สายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค มีปริมาณความตองการโดยสารเครือ
่ งบินต่ําที่สุด ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
ผลกระทบจากความหวาดกลัวตอการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 โดยพบวา อุตสาหกรรม
การบินของไทยก็ยังคงมีการชะลอตัว เนือ
่ งจากปริมาณผูโ ดยสารทีล
่ ดลง ซึ่งเปนผลสืบเนือ
่ งมาจากความหวาดกลัวตอ
การแพรระบาดของโรคดังกลาว และผลกระทบดังกลาวยังคงมีตอ
 เนือ
่ งมาตั้งแตเดือนพฤษภาคม จนตลอดเดือน
ุ ายน
มิถน
ขอมูลจาก สภาอุตสาหกรรมการทองเทีย
่ วแหงประเทศไทย (สทท.) เผยวา จากการประเมินภาพรวมการ
ทองเที่ยวของไทยในชวงครึ่งปหลังนี้ เชื่อวาแนวโนมการทองเที่ยวจะยังไมฟนตัวจากชวงครึ่งปแรก โดยจะติดลบ
ประมาณรอยละ 20 เทากับชวง 6 เดือนแรกที่ผานมา เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว ซึ่งลดลงประมาณ
รอยละ 20 เชนเดียวกัน ซึ่งปจจัยลบที่สําคัญในชวง 2 ไตรมาสสุดทายนี้ จะมาจากปญหาราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น อาจ
สงผลตอการเดินทางทองเทีย
่ วระยะไกลอีกครั้ง รวมถึงปญหาโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ดังนั้น ภาพรวม
ของการทองเที่ยวในป 2552 นี้ จะติดลบประมาณรอยละ 20 โดยมีนักทองเที่ยวเขาประเทศไมเกิน 11 ลานคน
สําหรับในชวงไตรมาสที่สามนี้ เปนชวงนอกฤดูทองเที่ยวที่คาดวาจะมีนก
ั ทองเที่ยวลดลงมากที่สุดในรอบ 49
ปของการทองเที่ยวไทย เนื่องจากปจจัยลบจากปญหาการเมือง เศรษฐกิจโลก โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
ที่สงผลกระทบสะสมตอเนื่อง โดยคาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวในระดับเพียง 8-9 แสนคน จากปกติอยูในระดับ 1.1
ลานคน
ขอมูลของ คณะกรรมการดําเนินงานธุรกิจการบิน (AOC) สนับสนุนขอมูลของ IATA โดยระบุวา ปญหาการ
ระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 สงผลใหภาพรวมของจํานวนผูโดยสารของสายการบินที่บินเขาไทย
ลดลงประมาณรอยละ 15 โดยในจํานวนดังกลาวนั้น เปนผูโดยสารตางประเทศ คิดเปนรอยละ 5 ดังนั้น สายการบิน
ตางๆ ตองปรับลดราคาคาตั๋วเครื่องบินลงประมาณรอยละ 30 เพื่อพยายามจูงใจใหคนไทยเดินทางทองเที่ยว
รวมทั้ง ปรับลดราคาคาระวางสินคาภายใตทองเครื่องบินลง เพื่อลดภาระผูสงออกและกระตุนยอดขาย ซึ่งราคาที่ขาย
อยูในปจจุบันคิดคาบริการในอัตราเดียวกับเมื่อ 30 ปกอน
ขอมูลจาก กรมการขนสงทางอากาศ (ขอ.) ระบุวา เทีย
่ วบินชวงตารางบินฤดูรอน ตั้งแตมีนาคม - ตุลาคม
2552 จะมีปริมาณลดลงโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 15-17 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตในขณะนี้ เริ่มมี
สัญญาณที่ดีขึ้น โดยในเดือนกรกฏาคม 2552 นี้ มีเที่ยวบินจากยุโรปเขามากรุงเทพฯ เพิ่มมากขึ้น แมวาจะเปนชวง
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นอกฤดูทองเที่ยว และแมวาปญหาภาวะเศรษฐกิจโลกหดตัว และ การระบาดของไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009 ก็
ยังคงเปนปจจัยเสี่ยงที่กระทบตอการทองเที่ยว นอกจากนี้ ยังพบวา มีเที่ยวบินแบบเชาเหมาลําจากประเทศเกาหลีใต
มาลงที่ภูเก็ตถึง 17 เที่ยวบิน ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการโปรโมททองเที่ยวไทย
นอกเหนือจากสายการบินไทยที่ไดกลาวไปแลว สายการบินเจแปน แอรไลน ก็ประสบปญหาจากผลกระทบ
ของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ในไทยเชนกัน โดยในชวง 6 เดือนแรกของปนี้ นับตั้งแตเหตุการณปดทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ และการระบาดของโรคไขหวัดใหญ 2009 ทําใหยอดผูโดยสารเหลือเพียงรอยละ 60-70
สําหรับในครึ่งปหลังนี้ แมวาสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญและสถานการณเศรษฐกิจจะเริ่มฟนตัวขึน
้
แตก็คาดวาจํานวนผูโดยสารจะยังลดลง โดยในป 2552 นี้ ยอดผูโดยสารจะลดลงเฉลีย
่ รอยละ 10 ซึ่งนับเปนการ
หดตัวของจํานวนผูโดยสารทีม
่ ากสุดในรอบ 20 ป สายการบินตองลดจํานวนเที่ยวบินมาประเทศไทย พรอมกับ
ลดราคาคาตั๋วโดยสารรอยละ 10-20 เพื่อกระตุนยอดขายระยะสั้น
สําหรับทาอากาศยานของไทยนั้น ก็ไดรับผลกระทบตอเนื่องจากการแพรระบาดไขหวัดใหญสายพันธุใหม
2009 นี้ดวยเชนกัน โดยบทวิเคราะหของบริษัท หลักทรัพยฟลลิปส ซีเคียวริตี้ (ประเทศไทย) จํากัด ไดคาดการณวา
ในไตรมาส 3/2552 (เม.ย.-มิ.ย.52) ปริมาณเที่ยวบินเฉลีย
่ จะลดลงจากชวงเดียวกันปกอน รอยละ 11.24 และ
ปริมาณผูโดยสารจะลดลงรอยละ 14.60 ทั้งนี้ เนื่องจากปญหาภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และการแพรระบาด
ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 พรอมทั้งคาดวา ปริมาณเที่ยวบินและผูโดยสารจะยังลดลงมากยิ่งขึ้น เพราะกรณี
ไขหวัดใหญฯดังกลาว อันเนื่องมาจากการปรับลดเที่ยวบินของสายการบินตางๆ เชน ในกรณีของ บกท. นั้น ลาสุด
ไดปรับลดเที่ยวบินมากกวา 100 เที่ยวบินตอสัปดาห ซึ่งจะสงผลกระทบตอ ทอท. อยางมาก เพราะ บกท. ถือวาเปน
ลูกคารายใหญที่สุดของ ทอท. โดยในชวง 6 เดือนแรกป 2552 (ต.ค.51-มี.ค.52) บกท. มีสวนแบงเที่ยวบินอยูที่
รอยละ 31.97 และสวนแบงผูโดยสารอยูที่ รอยละ 38.83
อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบินของไทยเริ่มมีแนวโนมที่ดีขึ้นเล็กนอยใหเห็น โดย ขอ. ไดคาดการณ
จํานวนเที่ยวบินในตารางบินฤดูหนาว ซึ่งเริ่มเขาสูฤดูทองเที่ยว ไววา จํานวนเที่ยวบินจะปรับเพิ่มมากกวาในตาราง
บินฤดูรอนประมาณรอยละ 10.4 เนื่องจากมีสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบิน และสายการบินขอเปดเที่ยวบินใหม เชน
สายการบิน Lot Polish ของประเทศโปแลนด ซึ่งเคยหยุดทําการบินไปเมื่อ 7-8 ปกอน ก็ขอเปดเที่ยวบินมาไทยอีก
ครั้ง สายการบิน Jim Air ซึ่งเปนสายการบินตนทุนต่ํา ของประเทศเกาหลีใต ขอเปดทําการบินเที่ยวบินประจํามายัง
ประเทศไทย เปนตน

ดานธุรกิจสายการบิน
สถานการณในชวงที่ผานมาของธุรกิจสายการบินของไทย และแนวโนมในชวงครึ่งปหลัง เปนดังนี้
สายการบินไทย มีอัตราการบรรทุกผูโดยสารเฉลี่ยใน 6 เดือนแรกของป 2552 ต่ํากวาที่คาดการณไวที่
รอยละ 70 เนื่องจากในชวง 6 เดือนแรกปนี้ มีปจจัยเชิงลบหลายประการที่ทําใหความตองการโดยสารเครื่องบิน
ลดนอยลง ไดแก สถานการณการเมืองและการปดสนามบิน ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และการแพรระบาดของ
ไขหวัดใหญ 2009 ในประเทศไทย โดยคาดวา ผลการดําเนินงานของ บกท. ในชวงไตรมาส 2 นี้ จะเปนชวงที่ต่ําสุด
ของป
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สวนในชวงครึ่งปหลัง บกท. คาดวา สถานการณตางๆ เหลานั้น จะมีทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะสงผลตอภาคการ
ทองเที่ยวใหฟนตัวตาม และจํานวนผูโดยสารในชวงปลายไตรมาส 3 และไตรมาส 4 นาจะมีเพิ่มมากขึ้น โดย บกท.
ไดตั้งเปาหมายอัตราการบรรทุกไวที่ไมต่ํากวารอยละ 72 โดยเริม
่ มีสญ
ั ญาณที่ดีปรากฏใหเห็นแลว คือ ยอดการจอง
บัตรโดยสารในชวงตนเดือนกรกฎาคมนี้ เริม
่ มีเพิม
่ มากขึ้น แตอยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไดแก จํานวน
ผูโดยสารจีนและญี่ปุนที่ลดลงมากกวาที่ไดคาดการณไว และ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงทีป
่ รับเพิ่มขึ้น จาก 40-50
เหรียญสหรัฐตอบารเรล เปน 60-65 เหรียญสหรัฐตอบารเรล ซึ่ง บกท. ไดปรับประมาณการเปาหมายรายไดของปนี้
ใหลดลงรอยละ 10 จากเดิมที่คาดวาจะมีรายไดอยูที่ 1.7 แสนลานบาท มาเปน 1.53 แสนลานบาท
อยางไรก็ตาม ปจจัยประการหนึ่งที่สนับสนุนการดําเนินงานของ บกท. คือ เครื่องบินใหมมาประจําฝูงบิน
โดย บกท. ไดรับมอบเครื่องบินแอรบัส A330-300 อีก 2 ลํา และมีพธ
ิ ีเจิมเครื่องบินใหมไปเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคมที่
ผานมา โดยสมเด็จพระพุฒาจารย เจาอาวาสวัดสระเกศ ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เปนประธาน
ในพิธีเจิมเครื่องบิน
เครื่ อ งบิ น ใหม จํา นวน 2 ลํา ของ บกท. ที่ เ ข า ประกอบพิ ธี เ จิ ม เครื่ อ งบิ น ในวั น นี้ ได แ ก เครื่องบินแบบ
แอรบัส A 330-300 ทะเบียน HS-TEN นามพระราชทาน “สุชาดา” และทะเบียน HS-TEO นามพระราชทาน
“จุฑามาศ” โดย บกท. ไดนํามาใหบริการในเสนทางบินภูมิภาคเอเชีย สามารถบรรทุกผูโดยสารได 299 ที่นั่ง แบงเปน
ชั้นธุรกิจ 36 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 263 ที่นั่ง
ตามแผนการบินไทยจะรับมอบเครื่องบินขนาดพิสัยดังกลาวในปนี้รวม 6 ลํา และปหนาอีก 2 ลํา รวมทั้งสิ้น
8 ลํา เพื่อนําเครื่องบินฝูงใหมใหบริการในเสนทางระหวางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ญีป
่ ุน เปนตน
อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ บกท. จะตองเตรียมการ สําหรับการดําเนินงานในอนาคต ประกอบดวย 2 ประเด็น
คือ
1. การเตรียมการสําหรับการรับมอบเครื่องบินแอรบัส A-380
กรณีเครื่องบินแอรบัส A-380 นั้น บกท. ไดเจรจากับแอรบัส อินดัสตรี้ และไดผลสรุปวา บกท. ไมสามารถ
ยกเลิกคําสั่งซื้อเครื่องบินแอรบัส A-380 ทัง้ 6 ลํา ได แตจะเลื่อนการสงมอบออกไป โดยลําแรกจะสงมอบ ในเดือน
ธันวาคม 2555 จากเดิมจะเขามาเดือนกันยายน 2554 โดย บกท. ไมเสียคาปรับ อยางไรก็ตาม บกท. จะตองจัดทํา
แผนธุรกิจเพื่อรองรับเครื่องบิน A380 ดังกลาว ซึ่งคาดวาจะนํามาใชในเสนทาง ลอนดอน ปารีส และ แฟรงกเฟรต
ซึ่งสอดคลองกับที่ บกท. จะปลดระวางเครื่องบินโบอิ้ง 747-400 จํานวน 4-6 ลํา ในชวงป 2555 นั้น
2. การเตรียมการสําหรับมาตรการเก็บคาธรรมเนียมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของสหภาพยุโรป
มาตรการเก็บคาธรรมเนียมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกับทุกสายการบินที่บินผานนานฟาของ
สหภาพยุโรปนี้ จะเริ่มในป 2554 ดวย โดยในเบื้องตนคาดวา บกท. จะตองจายคากาซคารบอนไดออกไซดใหกับ
สหภาพยุโรป เปนเงินประมาณ 850 ลานบาทตอป และจะมีการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นทุกป หากไมมีการพัฒนาหรือ
มาตรการในการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา ซึ่งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นของ บกท. ในสวนนี้
จะมีผลกระทบตอเนื่องกับคาโดยสารเครื่องบิน บกท. ในอนาคตดวย
แมวาอัตราการบรรทุกผูโดยสารในชวงที่ผานมา จะมีแนวโนมที่เพิม
่ ขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 6-7 แต
สายการบินบางกอกแอรเวยส ประเมินวา การเติบโตของธุรกิจจะลดลงรอยละ 20 และจํานวนผูโดยสารจะลดลง
รอยละ 10-15 โดยจะมีจํานวนผูโดยสาร 2.6 ลานคน จากที่ตั้งไว 2.8 ลานคน สวนรายไดนั้น คาดวาจะมีรายได
อยูที่ประมาณ 7.5 พันลานบาท ลดลงจากปที่แลว ซึ่งมีรายไดประมาณ 7.8 พันลานบาท
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อยางไรก็ตาม แมความตองการโดยสารเครือ
่ งบินจะชะลอตัวลง แตสายการบินบางกอกแอรเวยส ก็ยงั คงไม
มีการเปลี่ยนแปลงเสนทางบินหรือลดเที่ยวบิน นอกจากนี้ ยังมีแผนทีจ
่ ะเปดเสนทางบินกรุงเทพฯ-กระบี่ ในเดือน
ตุลาคมนี้ดวย
สายการบินไทยแอรเอเชีย ในชวง 6 เดือนแรก อัตราสวนการบรรทุกเฉลี่ยอยูที่รอยละ 70 ลดลงจากชวง
เดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งมีอัตราไมต่ํากวารอยละ 78 แตมียอดการเติบโตของจํานวนผูโดยสารรอยละ 12
ไทยแอรเอเชียจึงไดปรับกลยุทธธุรกิจเนนในเรื่องการทําตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนผูโดยสารมากกวาการเนนกําไร
เนื่องจากหากมีจํานวนผูใชมากเทียบเทากับเครื่องบินหรือปริมาณเที่ยวบินที่มีการรองรับ ก็จะชวยใหการดําเนินธุรกิจ
มีคุณภาพ แมจะไดกําไรนอยลงแตกถ
็ ือวาอยูในขั้นดี
ปนี้ไทยแอรเอเชียคาดวา จะมีจํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้น 1 ลานคน รวมทั้งสิ้น 5.2 ลานคน จากเมื่อป 2551 ที่
มี 4.2 ลานคน โดยไดวางเปาหมายในอีก 5 ป ที่จะมีผูโดยสารเพิ่มเปน 12 ลานคน เพิ่มจากปจจุบันเทาตัว
สายการบินนกแอร นั้น มีอต
ั ราการบรรทุกผูโดยสารตอเที่ยวเฉลี่ยลดลงรอยละ 5-10 จากเมื่อชวงครึ่งปแรก
และคาดวาสถานการณในชวงครึ่งปหลังจะดีขึ้น เนื่องจากธุรกิจทองเที่ยวจะเริ่มดีขึ้น ดังนั้น จะเปนโอกาสของสาย
การบินตนทุนต่ําที่จะไดฐานลูกคาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเดือนตุลาคมนัน
้ คาดวา อัตราการบรรทุกผูโ ดยสารตอเทีย
่ ว
เฉลี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 85 เพราะเปนชวงที่จะมีการเดินทางเพิ่มขึ้น ในขณะนี้ สายการบินนกแอรกําลังอยู
ระหวางการพิจารณาเพิ่มเสนทางการบินอีก 1 เสนทาง โดยจะเลือก 1 ใน 3 เสนทาง คือ เชียงราย อุบลราชธานี หรือ
สุราษฎรธานี
สําหรับผลประกอบการของนกแอรในชวงเจ็ดเดือนของปนี้ มีผลประกอบการเปนบวก 160 ลานบาท และ
คาดวา ตลอดป 2552 จะมีผลกําไรที่ 200 ลานบาท จากปกอนที่ขาดทุนถึง 200 ลานบาท
นอกจากนี้ สายการบินนกแอร ยังเตรียมกําหนดแผนการตลาดรวมกันกับ บกท. ใน 4 เรื่อง ไดแก
แผนตารางการบิน เครือขายการบิน ชองทางการจัดจําหนาย และโปรแกรมสําหรับรักษาฐานลูกคาเพื่อเพิม
่
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหแกทั้งสองสายการบินอีกดวย
จะเห็นวา หลังจากที่อุตสาหกรรมการบินตองประสบกับการชะลอตัวในชวงครึ่งปแรก อันเนื่องมาจากปจจัย
ลบตางๆ ไดแก ความไมมั่นคงทางการเมือง การปดทาอากาศยาน รวมทั้งการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม 2009 ซึ่งมีผลตอความเชื่อมัน
่ ของนักลงทุนและนักทองเที่ยว ดังจะเห็นไดจาก อัตราการบรรทุกตอ
เที่ยวบินเฉลี่ยในชวงครึ่งปแรกของสายการบินสวนใหญ ลดลงจากที่ตั้งเปาไว
ในชวงครึ่งปหลังนี้ เปนชวงที่สายการบินตางคาดการณกันมาวา สถานการณของธุรกิจสายการบินของไทย
จะมีแนวโนมทีจ
่ ะเปนไปในทิศทางดีขึ้น เนือ
่ งจากสถานการณของการทองเที่ยวนาจะปรับตัวดีขึ้น โดยเริ่มมีสัญญาณ
ที่ดีปรากฏใหเห็นในเดือนกรกฏาคมนี้แลว และคาดวาจะเริ่มมีทศ
ิ ทางที่ดข
ี ึ้นเรื่อยไปจนสิ้นป

อยางไรก็ตาม จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการบินของไทย และความตองการโดยสารเครื่องบินที่ลด
นอยลงในชวงที่ผานมา ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของสายการบิน ทําใหธุรกิจสายการบินตองแขงขันกัน
รุนแรงมากขึ้น เพื่อชวงชิงสวนแบงทางการตลาด โดยในปจจุบัน จะพบวา สายการบิน ทั้งสายการบินปกติ และสาย
การบินตนทุนต่ํา ตางนํากลยุทธทางการตลาด และกระตุน
 ยอดขาย โดยกลยุทธหลักที่ทุกสายการบินตางนํามาใชกัน
ก็คือ “การจัดโปรโมชัน
่ และ การลดราคาคาบัตรโดยสาร” ตัวอยางโปรโมชั่นและการลดราคาคาบัตรโดยสาร
เครื่องบินของสายการบินตางๆ ไดแก
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สายการบินไทย จัดทําโครงการจีโอที แคมเปญ (Government of Thailand) เพื่อลดราคาคาโดยสาร
สําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เดินทางในประเทศและชําระคาบริการดวยบัตรเครดิตผานเว็บไซต
ในอัตรารอยละ 5 ทั้งชั้นธุรกิจและประหยัด และยังไดสวนลดรอยละ 50 ในขนสงภาระในเสนทางในประเทศ และ
รอยละ 40 ในเสนทางระหวางประเทศ รวมทั้งการออกแคมเปญบัตรโดยสารราคาพิเศษ ทั้งเสนทางบินภายในประเทศ
และระหวางประเทศ
สายการบินบางกอก แอรเวยส ไดเปดตัวบัตรฟลายเออร พาส (FLYER PASS) ซึ่งเปนบัตรโดยสารใน
รูปแบบพรี-เพด ซึ่งผูโดยสารจะซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในราคาถูกกวาราคาปกติ ประมาณรอยละ 20
สวน สายการบินไทยแอรเอเชีย มีการกระตุนยอดขายดวยการยกเลิกเก็บธรรมเนียมน้ํามัน ซึ่งไดทําให
จํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 ลาสุดนั้น ไทยแอรเอเชียไดยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมการจองดวย
ทําใหผูโดยสารจายเพียงแคราคาคาบัตรโดยสารกับคาธรรมเนียมการใชสนามบินเทานั้น
สายการบินนกแอร มีการออกแคมเปญจองตั๋วผาน call Center จะไดที่พักฟรีในเสนทางภูเก็ตและเชียงใหม
ในขณะที่ สายการบินวันทูโก ออกแคมเปญบิน 2 ที่นั่ง แถม 1 ที่นั่ง เพื่อเจาะกลุมเปาหมายที่เปนผูโดยสาร
คนไทยที่ทองเที่ยวเปนครอบครัว
อยางไรก็ตาม แมวาสถานการณการทองเที่ยวและการบินจะดีขึ้น แตรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคอาจ
เปลี่ยนแปลงไป โดยผูโดยสารจะใหความสําคัญกับเรื่องการประหยัดคุมคาและความสะดวก เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณของเศรษฐกิจโลกที่ยังไมมีความแนนอน ดังนั้น ในชวงครึ่งปหลังนี้ จึงมีความเปนไปไดวา โอกาสอาจ
เปนของสายการบินตนทุนต่ํา ดังเชนที่ นายบรูซ บิวคานัน ประธานเจาหนาที่บริหารสายการบินเจ็ทสตาร มองวา
เศรษฐกิจทรุด สายการบินตนทุนต่ําจะไดเปรียบ ซึ่งเขาไดศึกษาและนําอุตสาหกรรมคาปลีกของสหรัฐอเมริกามาใช
เปนแมแบบ และพบวา ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับเรื่องความคุมคา เชน หางวอลมารต ซึ่งเปนหางคาปลีกแบบ
Discount Store มียอดขายเพิ่มขึ้นถึงรอยละ10 ขณะที่หางสรรพสินคาที่เจาะตลาดระดับบน มียอดขายลดลง
รอยละ 20 จะเห็นวา ทามกลางวิกฤติของอุตสาหกรรมการบินในปจจุบัน ในขณะที่สายการบินปกติ กําลังลดขนาด
องคกร แตดวยกลยุทธในการบริหารงานของเจ็ทสตาร ทําใหสายการบินตนทุนต่ําแหงนี้ มีการขยายธุรกิจ ทั้งการ
เพิ่มเทีย
่ วบิน การเปดเสนทางการบินใหม การสั่งซื้อเครื่องบินใหมเพิ่ม รวมทั้งการจัดตั้งสายการบินใหมในเครือ
ไดแก เจ็ทสตาร นิวซีแลนด
สําหรับสายการบินตางชาตินั้น มีประเด็นทีน
่ าสนใจ คือ การเปดใหบริการอีกครั้งหนึ่งของ สายการบิน
แคมโบเดียอังกอร (Cambodia Angkor) หลังจากที่หยุดไปเมื่อป 2544 โดยความชวยเหลือของสายการบิน
เวียดนามแอรไลนส ซึ่งเปนผูลงทุนหลักแตถือหุนรอยละ 49 และ บริษท
ั รวมทุนในกัมพูชาถือหุนสวนใหญ รอยละ 51
ั สิทธิ์ในการรวมเปนเจาของสายการบินแหงชาติกัมพูชาเปนเวลา 30 ป
โดยสายการบินเวียดนามแอรไลนส จะไดรบ
สายการบินแหงนี้ จะมีสวนสําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศกัมพูชา ซึง่ เปนอุตสาหกรรมที่
ทํารายไดใหแกประเทศมากเปนอันดับ 2 รองจากอุตสาหกรรมการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป โดยกัมพูชาคาดวา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะขยายตัว รอยละ 2-3 ในปนี้ หลังจากชวงครึ่งป มีการขยายตัวรอยละ 1
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ดานทาอากาศยาน
สําหรับผลการดําเนินงานของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (ทอท.)
ใน 3 ไตรมาสของปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 – มิถุนายน 2552) เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อชวงเดียวกันของ
ปงบประมาณ 2551 เปนดังนี้
ปริมาณเทีย
่ วบิน (เทีย
่ วบิน)

ต.ค. 51 – มิ.ย. 52

ต.ค. 50 – มิ.ย. 51

การเปลีย
่ นแปลง

ภายในประเทศ

46,790

45,357

+ 3.16%

ระหวางประเทศ

131,554

150,420

- 12.54%

รวม

178,344

195,777

- 8.90%

ผูโดยสารใชบริการ (คน)
ภายในประเทศ

6.18 ลาน

5.43 ลานคน

+ 13.99%

ระหวางประเทศ

20.79 ลานคน

26.40 ลานคน

- 21.24%

รวม

26.98 ลาน

31.83 ลานคน

- 15.24%

สาเหตุที่ยอดผูโดยสารและเทีย
่ วบินภายในประเทศเพิ่มขึ้นนั้น สืบเนื่องมาจากการที่ บกท. ไดยายเที่ยวบิน
ทั้งหมดจากทาอากาศยานดอนเมืองไปที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สวนสาเหตุที่ยอดผูโดยสารและเทีย
่ วบินระหวาง
ประเทศลดลงนั้น สืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน และผลกระทบจากโรคระบาดของไขหวัดใหญ H1N1
สวนความคืบหนาในเรื่องการใชประโยชนทาอากาศยานดอนเมืองนั้น ลาสุด ทอท. บกท. และ บริษัท
วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) ไดมีความรวมมือกันในเรื่อง “การใชประโยชนทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
และทาอากาศยานดอนเมืองเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการบิน” ซึ่งทั้งสามหนวยงานเห็นชอบรวมกันในการใหทา
อากาศยานสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยานหลักของประเทศ และทาอากาศยานดอนเมืองรองรับอุตสาหกรรมการบิน
และเปนศูนยกลางการคาระหวางประเทศ โดยในสวนของทาอากาศยานดอนเมืองนั้น ทอท. ไดจัดเตรียมพื้นที่ไว
สําหรับกิจกรรมตางๆ และอํานวยความสะดวกแกบริษัทที่จะมาดําเนินกิจการ ในเบื้องตนไดจัดไวสําหรับผูสนใจลงทุน
ใน 6 โครงการ คือ
1. โครงการซอมบํารุง Landing Gear หรือฐานลออากาศยานลําตัวแคบ ขนาด 150 ที่นั่ง เชน เครื่องบิน
แอรบัส A320 โบอิ้ง B 737 ที่ทําการบินในภูมิภาคนี้คอนขางมาก และมีความถี่ในการบินสูง ระยะบินประมาณ 2-3
ชั่วโมง ซึ่งมีความจําเปนตองเปลี่ยนและซอมบํารุง Landing Gear เปนประจํา ซึ่งโครงการนี้จะชวยใหสายการบิน
สามารถนําอากาศยานกลับไปใชไดอยางรวดเร็ว โดยขณะนี้ มีบริษัท European Aeronautic Defense&Space
(EADS) ไดแสดงความสนใจที่จะดําเนินการ
2. โครงการบริหารจัดการอะไหลอากาศยาน

เปนการจัดตั้งศูนยบริการอะไหลอากาศยาน โดย

ผูประกอบการจะ Stock อะไหลอากาศยานไวเพื่อจําหนายใหสายการบินนําไปซอมอากาศยานของตนเอง ทําใหสาย
การบินไมตองลงทุนในการสํารองและเก็บอะไหล ชวยลดตนทุนในการทําธุรกิจการบินได โดยโครงการนี้ทําใหสาย
การบินลดตนทุนสํารองและเก็บอะไหล โดยผูประกอบการจะรวมกับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ
ณ ทาอากาศยานดอนเมือง
3. โครงการซอมบํารุงและดูแลรักษาอากาศยานขนาดกลาง/เล็ก ใหบริการดูแลรักษาเครื่องยนตอากาศ
ยานขนาดเล็ก ตลอดจนตรวจสภาพความพรอมของอากาศยานกอนทําการบิน
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4. โครงการศูนยกลางการคาระหวางประเทศ (International Free Trade Zone) ซึ่งกําหนดใหผูจัดงาน
(Organizer) ทีม
่ ีความเชีย
่ วชาญในการจัดแสดงสินคาระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ ดําเนินการจัดแสดงผลิตภัณฑ
ดานการบินบริเวณลานจอดอากาศยานและอาคารผูโดยสาร โดยประสานกับกรมศุลกากรขอใหเปนพื้นที่ปลอดภาษี
เพื่อใหสามารถทําการซื้อขายผลิตภัณฑดานการบิน อะไหลอากาศยานโดยไมเสียภาษี รวมถึงเปนพื้นที่สําหรับจัด
Air Show
5. โครงการศูนยฝกบินจําลอง เพื่อรองรับสายการบินในภูมิภาคที่ไมมีเครื่องฝกบินจําลองของตนเอง ซึ่ง
ตองเสียคาใชจายสูงมากในการสงนักบินไปฝกบินตางประเทศ ตามขอกําหนดขององคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (ICAO) ที่ใหนักบินเครื่องบินพาณิชย (Commercial Pilot License) ตองเขาฝกบินเฉพาะรุนจํานวน
15 เที่ยว ๆ ละ 4 ชั่วโมง
6. โครงการอาคารผูโดยสารสําหรับอากาศยานสวนบุคคลและอากาศยานเชาเหมาลําขนาดเล็ก (Private Jet
and Air Taxi Terminal) โดยปรับปรุงอาคารผูโดยสารบริเวณหองรับรองพิเศษดานทิศเหนือใหมีความสะดวกและ
บริการครบวงจร ทั้งพิธีการศุลกากร พิธีการตรวจคนเขาเมือง และการรักษาความปลอดภัย เพื่อใหบริการกลุม

ผูโดยสารที่เดินทางดวยอากาศยานสวนบุคคลหรืออากาศยานเชาเหมาลําขนาดเล็ก ซึ่งขณะนี้เปนบริการที่มีความ
ตองการสูง คาดวาภายในเดือนกันยายนนี้จะคัดเลือกผูประกอบการเขามาดําเนินการ และสามารถเปดใหบริการได
ตนป 2553

ดานการพัฒนาบุคลากรการบิน
จากการกลาวปาฐกถาของ Mr.Roberto Kobeh Gonzalez, President of the Council of the ICAO
เนื่องในโอกาสการจัดงานครบรอบ 60 ป ของสํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค ขององคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมา โดยในชวงหนึ่ง ไดกลาวถึงประเด็นสําคัญทีต
่ องพิจารณา
ในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรการบินที่มีทก
ั ษะ (skilled personnel) เนื่องมาจากการเกษียณอายุของบุคลากร
ดังกลาวครั้งใหญ และความเฉพาะทางของงานตางๆ ที่มากขึ้น แมวาการหดตัวของเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา จะชวย
ยืดเวลาการเกิดปญหาดังกลาวออกไป แตก็เปนสิ่งตองรีบดําเนินการ ซึ่ง ICAO ก็ไดวางแผนการจัดการประชุมใน
ประเด็นนี้ โดยมีกําหนดในเดือนมีนาคม 2553 ซึ่งจะไดเตรียมวางแผนปฏิบัติเพื่อรองรับความตองการการฝกอบรมที่
จะเกิดขึ้นของประเทศตางๆ และผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม ซึ่งผลการประชุมดังกลาว จะไดนํามาสรุปเปนรายงาน
เสนอในการประชุม the Session of the ICAO ครั้งที่ 37 ตอไป เพื่อเปนยุทธศาสตรของโลกใหมั่นใจวาบุคลากร
การบินที่มีทักษะและเปนมืออาชีพอยูในระดับที่เพียงพอ
นอกจากนี้ สําหรับอุตสาหกรรมการบินของไทย ในขณะนี้ ไดมีการแตงตัง้ คณะอนุกรรมาธิการพัฒนา
กิจการการบินเพื่อความเปนหนึ่งของอาเซียน ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนากิจการการบินของไทยใหเกิดความเปนหนึ่งของอาเซียน สรางรูปธรรมในการแกไขปญหาและอุปสรรคของ
ไทยในการเปนศูนยกลางการบิน- พลเรือนและศูนยการขนสงในเอเชีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมการบินพลเรือนในเอเชีย โดยมีนายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ เปนประธาน และผูแทนจากหนวยงาน
รัฐที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงพาณิชย, กระทรวงการตางประเทศ, กระทรวงคมนาคม และ กระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากนี้ ยังมีผูที่รวมเปนอนุกรรมาธิการ ซึ่งบุคคลที่นาสนใจ และลวนเปนผูบริหารของบริษัทบางกอกเอวิเอชั่น
เซ็นเตอร จํากัด (BAC) ไดแก ร.อ.สอาด ศบศาสตรศร ทีป
่ รึกษา BAC นายสุภาพ ปูรานิธี กรรมการ BAC และ
น.อ. ปยะ ตรีกาลนนท ประธานเจาหนาที่บริหาร BAC
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ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จะผลักดันใหรัฐดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินใหเปนรูปธรรมใน
3 ประเด็น คือ
1. การเพิม
่ ศักยภาพในการผลิตบุคลากร
2. การสงเสริมใหไทยเปนศูนยซอมบํารุงอากาศยาน ภายในพื้นที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งธุรกิจซอมบํารุง
อากาศยานมีอต
ั ราการขยายตัวตอเนื่องโดยมีมูลคาราว 5 แสนลานบาทในเอเชีย หากไทยสามารถแบงตลาดได 5%
หรือมูลคาประมาณ 25,000 ลานบาท จะทําใหไทยมีศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศได
3. การสงเสริมกิจการขนสงทางอากาศ
ขอมูลจากการสัมภาษณประธานคณะอนุกรรมการฯ พบวา จาก 3 ประเด็นหลักขางตนนั้น ประเด็นการเพิ่ม
ศักยภาพใหแกสถาบันการบินในการผลิตบุคลากร จะเปนเรื่องแรกที่จะนํามาพิจารณาดําเนินการ โดยจะสงเสริมให
นักบินตางชาติเขามาฝกบินในไทย โดยเฉพาะนักบินในภูมิภาคนี้ที่ยังมีความตองการนักบินถึง 17,000 คน และคาด
วาในอีก 8-10 ปขางหนาจะเพิ่มขึ้นอีกราว 70,000 คน อีกทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ภายใน 3 ป เฉพาะจีนประเทศ
เดียวตองการนักบินถึง 5,000 คน ขณะที่การบินในอินเดียมีอัตราเติบโตสูงมาก แตยงั มีผูฝกสอนและอุปกรณไม
เพียงพอกับนักบินฝกหัด
สิ่งที่คณะอนุกรรมาธิการจะดําเนินการ คือ การเรงแกปญหาในเรื่องการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ
ไดแก การออกวีซาใหแกนักเรียนชาวตางชาติที่จะเขามาฝกบิน โดยพิจารณาระยะเวลาในการออกใบอนุญาตศิษย
การบิน เนื่องจากพบปญหาวานักเรียนตางชาติที่จะเขามาฝกบินจะไดรับวีซาประเภททองเที่ยวจากสถาน
กงสุลในตางประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาเพียง 90 วัน เมื่อครบกําหนด สํานักงานตรวจคนเขาเมืองจะไมดําเนินการตออายุ
ให ดวยเหตุผลวาไมไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปญหาดังกลาวเปนเพราะโรงเรียนการบินของ
เอกชน จะไดการรับรองจากกรมการขนสงทางอากาศ แตการขยายวีซา ให 1 ป ตองมีหลักฐานจากสถาบันสอนการ
บิน ของหนวยงานรัฐ มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

นอกจากนี้ยังจะมีการเรงดานการตลาด โดยลาสุด กระทรวงพาณิชย ไดเขามาชวยดานการตลาด โดย
การไปเยือนจีนพรอมกับนายกรัฐมนตรีเมือ
่ ไมนานมานี้ ไดมก
ี ารหารือกับทางจีนเรือ
่ งการสงนักบินจากจีนมาฝกบิน
ในไทย

การผลิตและซอมบํารุงอากาศยาน
สําหรับในประเด็นการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยซอมบํารุงอากาศยาน ภายในพื้นที่สนามบินดอนเมือง
นั้น นายสุภาพ ปูรานิธี เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพัฒนากิจการการบินเพื่อความเปนหนึ่งของอาเซียน กลาววา
การผลักดันใหไทยเปนศูนยซอมอากาศยาน ในพื้นที่ของสนามบินดอนเมือง จะทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องในการ
ผลิตวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นสวนอะไหลอากาศยานประเภทตางๆ ของผูประกอบการเอสเอ็มอีภายในประเทศ เพื่อเปน
ฐานสนับสนุนการซอมบํารุงอากาศยานในลักษณะของเครือขาย Supply Chain เนื่องจากมีตลาดภายในประเทศ
รองรับและเกิดการจางงานในระบบเศรษฐกิจ ทางคณะอนุกรรมาธิการกําลังพิจารณาแกไขพิกัดภาษีดานเอวิเอชั่น
และควรพัฒนาการซอมบํารุงใหอยูในพื้นที่ฟรีโซน
ขอมูลจาก ขอ. ระบุวา ขณะนี้มีผูประกอบการดานอุตสาหกรรมการบินสองราย สนใจที่จะเขามาลงทุนสราง
ศูนยซอมบํารุงเครื่องบิน ที่ทาอากาศยานดอนเมือง ตามแผนการใชประโยชนสนามบินดอนเมือง ไดแก บริษัท
ยูโรเปยน แอโรนอติค ดีเฟนซ แอนด สเปซ จํากัด (EADS) และบริษัท บริษัท ยุโรปเอวิเอชั่น จํากัด
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ขอ. คาดวาภายในตนป 2553 จะไดขอสรุปที่ชัดเจน
จากสรุปขอมูลขาวสารดานอุตสาหกรรมการบิน ประจําเดือนมิถุนายน 2552 ซึ่งไดรายงานขอมูลเกี่ยวกับ
ความสําเร็จในการประกอบเครื่องบินแอรบัส A320 ลําแรกของประเทศจีน ซึ่งเปนการประกอบเครื่องบินแอรบัส
ภายนอกทวีปยุโรปเปนลําแรก โดยไดสงมอบใหแก Dragon Aviation Leasing ไปเมื่อวันที่ 23 มิถน
ุ ายนที่ผานมา
เครื่องบินลํานี้จะนําไปใหบริการแกสายการบินเสฉวนนั้น ในเดือนกรกรฎาคมนี้ มีขอมูลที่นาสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การผลิตเครื่องบินพาณิชยของจีน ดังนี้
เครื่องบินแอรบัสดังกลาว ประกอบขึ้นที่โรงงานเทียนจินแอรบัส ซึ่งเปนโรงงานประกอบเครื่องบินขั้นสุดทาย
ที่เมืองเทียนจิน ตั้งอยูหางจากกรุงปกกิ่ง 120 กิโลเมตร โรงงานแหงนี้สรางขึ้นตามแบบโรงงานแอรบัสในเมือง
ฮัมบูรก ประเทศเยอรมนี โดยเปนธุรกิจรวมทุนระหวางบริษัทในเครือของแอรบัสคือ EADS แหงยุโรป ถือหุนรอยละ
51 และกลุมบรรษัทการบินของจีนถือหุนรอยละ 49 ซึ่งประเทศจีนไดรวมลงทุนเปนเงินประมาณ 10,000 ลานหยวน
(1,470 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ขณะนี้ โรงงานเครื่องบินเทียนจินแอรบัส กําลังประกอบเครื่องบินแอรบัส A319/320 พิสัยบินระยะกลาง
จํานวน 10 ลํา และเตรียมสงมอบปลายปนี้ รวมทั้งวางแผนการผลิตใหไดเดือนละ 4 ลํา ภายในป 2554 นอกจากนี้
โรงงานแหงนี้ ยังมีการทดลองบินโดยวิศวกรจีนที่ไดรับการฝกฝนจากแอรบัสดวย
การที่แอรบัสเขามารวมทุนโรงงานประกอบเครื่องบินในจีนนี้ นับเปนการเขามาในตลาดการบินของจีน
ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก โดยแอรบัสประเมินวา การขยายตัวของตลาดเครื่องบินในจีนนั้นมีความ
แข็งแกรง และความตองการเครื่องบินโดยสาร รวมทั้งเครือ
่ งบินขนสง จะเพิ่มอีกถึง 2,800 ลํา ในชวง 20 ปขางหนา
ซึ่งในจํานวนนี้ คาดวาประกอบดวยเครื่องบินขนาดใหญ 190 ลํา
อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากการประกอบเครื่องบินแอรบัสแลว ประเทศจีนยังไดบรรลุโครงการผลิต
เครื่องบินโดยสารขนาดกลางภายใตสิทธิบัตรจีนซึ่งมีชื่อรุนวา AJR21-700 ทั้งไดประสบความสําเร็จในการนําเครื่อง
ออกทดสอบการบินในเดือนมีนาคมปที่แลว และจะเปดบริการในปลายป 52 นี้
นอกจากนี้ จีนยังไดจัดตั้ง Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. (COMAC) ขึ้น เพื่อ
รับผิดชอบโครงการพัฒนาเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ โดยตั้งเปาหมายโครงการทดลองการผลิตเครื่องบินโดยสาร
ขนาดใหญมากกวา 150 ที่นั่ง และเครื่องบินขนสงศักยภาพบรรทุกสินคาไดไมต่ํากวา 100 ตัน ใหแลวเสร็จใน 8-10
ปขางหนา
ความหมายของชื่อจัมโบเจ็ตลําแรกที่ผลิตโดยจีน คือ C919 ไววา C เปนตัวยอของทั้ง China และ COMAC
ซึ่งเปนชื่อยอในภาษาอังกฤษของบริษัท Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. สําหรับหมายเลข 9 ตัว
แรกของชื่อ C919 ซึ่งในเสียงอานภาษาจีนกลางอานวา "จิ่ว" นั้นมีเสียงพองกับคําที่มีความหมายวา "เวลานาน" สวน
"19" นั้นเปนสัญลักษณแสดงจํานวนที่นั่งของจัมโบเจ็ตจีนลําแรกซึ่งจะมี 190 ที่นั่ง
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บทวิเคราะห
1. แมวาในชวงครึ่งปแรก อุตสาหกรรมการบินของไทยจะยังไมสามารถฟนตัวได คงประสบกับปจจัยลบ
หลายประการ ทั้งปจจัยลบทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยลบจากเรื่องการแพรระบาดของโรค
ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ซึ่งสงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมการบิน ชะลอตัวมาจน
ปจจุบัน
ในชวงที่ผานมา จะพบวา การแขงขันกันในธุรกิจสายการบินของไทยมีสูงมาก ทั้งสายการบินปกติและสาย
การบินตนทุนต่ํา โดยใชกลยุทธการลดราคาคาบัตรโดยสารและการจัดโปรโมชั่นเสริม แตการดําเนินการดังกลาว ก็
เปนเพียงการกระตุนยอดขายของสายการบินในชวงขาลงเทานั้น ซึ่งแมจะมียอดขายเพิ่มขึ้น แตรายไดของสายการ
บินก็อาจไมไดเพิ่มขึ้นหรืออาจลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
อยางไรก็ตาม จะเห็นวา ทุกฝายตางก็คาดการณกันวา ในชวงครึ่งปหลังนี้ สถานการณของอุตสาหกรรมการ
บินของไทยจะเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ในเรื่องนี้ ประเด็นที่นาสนใจก็คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในเชิงธุรกิจ ทั้งสถานการณใน
ปจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคม ความมั่นคงทางการเมือง ลวนแลวแตมีผลตออุตสาหกรรมการบินทั้งสิ้น ดังนั้น
ในการดําเนินธุรกิจในปจจุบันนั้น อาจจะไมสามารถดําเนินในรูปแบบที่เรียกวา “Business as usual approach”
ไดอีกตอไป แตจะตองใชวิธีการในเชิงรุกรูปแบบใหมๆ (Proactive and innovative strategy) เพื่อใหเหมาะสมกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สบพ. เองก็เชนกัน เมื่อสภาพแวดลอมเปลีย
่ นแปลงไป สบพ. จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
ปรับตัวและปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน โดยเฉพาะสภาพการแขงขันที่มีมากขึ้น
2. การกลับมาดําเนินการอีกครั้งของสายการบินแคมโบเดียอังกอร นั้น เปนประเด็นที่นาสนใจ เนื่องจาก
นาจะเปนตลาดใหมสําหรับ สบพ. ได นอกจากนี้ ยังเปนสายการบินที่มีความรวมมือกับสายการบินเวียดนามแอรไลน
ซึ่งหาก สบพ. สามารถทําใหลูกคาเปาหมายอยางสายการบินเวียดนามแอรไลนมาเปนลูกคาของ สบพ. ไดแลว การ
เจาะตลาดตอเนื่องไปยังสายการบินประจําชาติของกัมพูชานี้ ก็ไมนาจะยากนัก
3. การใหความสําคัญกับเรื่องการขาดแคลนบุคลากรดานบินที่มีทักษะและเปนมืออาชีพของ ICAO นั้น เปน
สิ่งที่ประเทศไทย และ สบพ. เองควรตองพิจารณาอยางยิ่ง เนื่องจาก สบพ. ในฐานะที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการบินของประเทศ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมความพรอมสําหรับความตองการ
การฝกอบรมดานการบิน โดยเฉพาะการฝกอบรมในลักษณะขั้นสูงและเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ตามที่ ICAO ได
คาดการณไว อยางไรก็ตาม จากการเชิญผูบริหารหนวยงานดานการบินของประเทศตางๆ เปนวิทยากรบรรยายใน
หัวขอเรื่อง “Socio-Economic Dynamics of Civil Aviation in the Asia and Pacific Region” เนื่องในโอกาสการ
จัดงานครบรอบ 60 ป ของสํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค ขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ เมื่อวันที่
14 กรกฎาคม 2552 ที่ผานมานั้น พบวา หลายประเทศไดคํานึงถึงประเด็นนี้ และไดเตรียมแผนรองรับไวบางแลว
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งไดมีการพัฒนา Malaysia Aviation Academy เพื่อรองรับความตองการ
ฝกอบรม โดยเฉพาะในดาน Operations ซึ่งคาดวาในอนาคตอันใกลนี้ Malaysia Aviation Academy จะกาวขึ้น
เปนคูแขงที่สําคัญของ สบพ. ในหลักสูตรดาน Operations นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปรก็ไดตระหนักถึงปญหานี้ดวย
เชนกัน และไดวางแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนี้แลว
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4. ในสวนการแตงตั้งและดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพัฒนากิจการการบินเพื่อความเปนหนึ่งของ
อาเซียน ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภานั้น คอนขางเอื้อประโยชนสําหรับการฝกนักบิน โดยเฉพาะ
สําหรับโรงเรียนการบินเอกชน อยาง BAC เนื่องจากเปนการแกปญหาและลดขอจํากัด ซึ่ง BAC ประสบอยูใน
ปจจุบัน นอกจากนี้ ยังพบวา อนุกรรมาธิการ และเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ สวนหนึ่งก็เปนผูบริหารของ BAC
ดังนั้น สบพ. เองในฐานะหนวยงานของรัฐ ก็ควรจะพิจารณาใชประโยชนจากความเปนรัฐ เพื่อแกไขปญหา
ตางๆ หรือใหหนวยงานภาครัฐผลักดันการแกปญหาของ สบพ. ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมโดยดวน
5. ในประเด็นของคณะอนุกรรมาธิการพัฒนากิจการการบินเพื่อความเปนหนึ่งของอาเซียน ใน
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ซึ่งไดกลาววา กระทรวงพาณิชยไดเขามาชวยดานการตลาด โดยการไป
เยือนจีนพรอมกับนายกรัฐมนตรีเมื่อไมนานมานี้ ไดมีการหารือกับทางจีนเรื่องการสงนักบินจากจีนมาฝกบินในไทย
ในจุดนี้ เปนจุดที่นาสนใจ ซึ่ง สบพ. ควรประสานงานไปกระทรวงพาณิชย เพื่อหาขอสรุปของการเจรจาดังกลาว
พรอมทั้งวางแผนการสําหรับในกรณีที่จะตองรองรับนักบินจากประเทศจีน นอกจากนี้ สนจ. ควรตองประสานงาน
กับ ผบศ. เพื่อติดตามเรื่องของการฝกนักบินจาก China Southern Airlines ซึ่งไดเคยมีผูแทนมาหารือกับ สบพ. โดย
ดวนตอไป

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

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

หนังสือพิมพทรานสปอรต เจอรนัล

หนังสือพิมพบางกอกทูเดย

หนังสือพิมพขาวหุน
ฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพเดลินิวส

หนังสือพิมพเดลินิวส
หนังสือพิมพบานเมือง

หนังสือพิมพสยามรัฐ
หนังสือพิมพโพสตทูเดย

Disclaimer :
ขอมูลในรายงานฉบับนี้จัดทําเพื่อใชประโยชนในกิจการของ สบพ. และเผยแพรทั่วไป โดยจัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆที่นาเชื่อถือ
แตมิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพื่อใชในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด สบพ. อาจเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงขอมูลไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองใชความระมัดระวังในการใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของ
ตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเอง สบพ. จะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใชขอมูลดังกลาว ขอมูลใน
รายงานฉบับนี้จึงไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แตอยางใดทั้งสิ้น

สรุปขอมูลขาวสารอุตสาหกรรมการบินของไทย ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552

หนา 1 3

