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โลกหลงัวิกฤติ Covid-19 (ตอนท่ี5) 

HIGHLIGHT : 

• โลกหลงัวกิฤต ิCovid-19 (ตอนที ่5)  สรุปประเดน็ส ำคญัของผลกระทบต่ออุตสำหกรรมสำยกำรบนิ (Airline Industry) 

หรอือุตสำหกรรมกำรเดนิทำงทำงอำกำศ (Aviation Sector) เพื่อน ำไปสู่กำรปรบัตวั 7 เรื่อง จำกบทควำมของ Lorene 

Fauvelle เรื่อง “Covid-19 : 7 specific impacts on the future of the aviation sector”  

เวลาในการอ่าน 5 นาท ี

 

บทควำมชุด โลกหลงัวกิฤต ิCovid-19  

สรุปโดย ดร.กฤษฎำ  เสกตระกลู, CFP  

รองผูจ้ดักำร หวัหน้ำสำยงำนพฒันำควำมยัง่ยนืตลำดทุน ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• ตอนที ่1 : สรุปประเดน็ส ำคญัของกำรเปลีย่นแปลง ลกัษณะพืน้ฐำน (Fundamental Changes) ในชวีติและสงัคมของ
มนุษย ์8 ประกำร ของคุณ Suzy Taherian จำกบทควำมในนิตยสำร Forbes, “The New World : How The World 
Will Be Different After COVID-19” 

• ตอนที ่2 :  3 ประเดน็ กำรเปลีย่นแปลงทีน่่ำสนใจในโลกหลงัวกิฤต ิCovid-19  1) ลกัษณะกำรอยู่อำศยัของผูค้นจำก 
“เมอืงหลกั” ไปสู ่“เมอืงรอง” 2) ลกัษณะกำรออกแบบสถำนทีท่ ำงำนเพื่อรองรบั “Social Distancing” และ 3) ลกัษณะ
กำรซือ้ของในซุปเปอรม์ำรเ์กต็และรำ้นของช ำในยุค “Social Distancing” 

• ตอนที ่3 : กำรเปลีย่นแปลงทีน่่ำสนใจในธุรกจิรำ้นอำหำร ของ Bruce Reinstein จำกบทควำม “COVID-19 will forever 
change the food service industry” ซึง่เป็นกำรเปลีย่นแปลงทัง้ทำงดำ้นผูบ้รโิภค และกำรเตรยีมตวัของผูป้ระกอบกำร 

• ตอนที่ 4 : ค ำแนะน ำในกำรปรบัตัวของธุรกิจบริกำร “Hospitality Industry” 9 ประกำร ซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรม 

ภตัตำคำรและธุรกจิท่องเที่ยว จำกบทควำมของ Graham Harriman FIH เรื่อง “ How will hospitality service change 

post Covid-19?” 

 

ในตอนที่ 5 ของบทควำมชุดนี้จะพำผู้อ่ำนไปดูผลกระทบของ Covid-19  ที่มีต่ออุตสำหกรรมสำยกำรบิน (Airline 

Industry) หรอือุตสำหกรรมกำรเดนิทำงทำงอำกำศ (Aviation Sector) ซึง่เรำไดเ้หน็สภำพกนัชดัเจนอยู่แลว้ว่ำในช่วงระบำดของ 

Covid-19 อย่ำงรุนแรงนัน้ ประเทศต่ำงๆ พำกนัปิดน่ำนฟ้ำ มกีำรควบคุมกำรเดนิทำงทำงอำกำศจนถึงขัน้กำรสัง่สำยกำรบิน

ต่ำงๆ หยุดบนิ หรอืจ ำเป็นตอ้งหยุดบนิเพรำะไม่คุม้กบัค่ำใชจ้่ำย ธุรกจิกำรบนิตอ้งปรบัตวัอย่ำงมำก แมเ้มื่อมกีำรผ่อนคลำยแลว้ก็

ยงัมผีลกระทบต่อรูปแบบกำรเดนิทำง ในอนำคตกำรเดนิทำงลกัษณะนี้ในขณะทีย่งัไม่มวีคัซนีหรอืยำรกัษำ  Covid-19  สภำพ 

New Normal ของกำรเดนิทำงจะท ำใหธุ้รกจิสำยกำรบนิตอ้งปรบัตวัต่ำงไปจำกเดมิอย่ำงมำก 

 

        บ ท ค ว ำ ม  “Covid- 19 :  7 specific impacts on the future of the aviation sector”  โ ด ย  Lorene Fauvelle ใ น 

intotheminds.com เมื่อ 13 เมษำยน 2563 สรุปประเดน็ส ำคญัของผลกระทบเพื่อน ำไปสูก่ำรปรบัตวัไว ้7 เรื่องดงันี้ 

 

https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=6952
https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=6938
https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=6952
https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=6958
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1. การควบรวมกิจการสายการบินจะมีมากขึน้ (Massive consolidation) 

กำรลดกำรเดนิทำงแบบฉบัพลนัทนัทแีละเหตุกำรณ์ดงักล่ำวนี้ด ำรงอยู่เป็นเวลำนำน เป็น “Shock” ครัง้ส ำคญัทีอุ่ตสำหกรรมกำร

บนิไม่เคยพบมำก่อน ส่งผลทีรุ่นแรงทำงลบต่อรำยได ้ผลก ำไร และสถำนะกำรเงนิของสำยกำรบนิต่ำงๆ เนื่องจำกธุรกจิกำรบนิ

เป็นธุรกจิทีม่กีำรลงทุนสงู ในขณะทีก่ำรแขง่ขนัทีรุ่นแรงทีผ่่ำนมำท ำใหม้กี ำไร หรอื “Margin” ต ่ำ สำยกำรบนิใดทีแ่ต่เดมิมสีภำพที่

ง่อนแง่นอยู่แลว้ ในรอบนี้มกีำรคำดกำรณ์ว่ำจะไดเ้หน็ธุรกจิกำรบนิต้องลม้ละลำยไปอกีจ ำนวนมำก และจะมกีำรปรบัตวัโดยกำร

กดดนัจำกเจำ้หนี้อย่ำงมำก เน่ืองจำกกลวัจะเป็นหนี้เสยีกอ้นใหญ่ และไม่อยำกใหล้ม้ไปเพรำะอย่ำงไรเสยี กำรมสีำยกำรบนิยงัคง

มคีวำมจ ำเป็นต่อกำรเดนิทำงภำยในและระหว่ำงประเทศ แต่กจ็ะตอ้งมกีำรบงัคบัใหล้ดขนำดกจิกำรเดมิลงมำแบบรุนแรงเพื่อลด

ค่ำใชจ้่ำยและสนบัสนุนใหค้วบรวมกจิกำรเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพ หำกในแต่ละประเทศมสีำยกำรบนิในจ ำนวนทีม่ำกเกนิไป 

 

2. ความต้องการการเดินทางท่ีมีแนวโน้มท่ีลดลง (Low demand) 

ระหว่ำงทีย่งัต้องอยู่กบั Covid-19 ผูโ้ดยสำรจะมกีำรปรบัพฤตกิรรมกำรเดนิทำง (Modify their behaviour) โดยลดควำมถี่ในกำร

เดนิทำงเพื่อลดควำมเสีย่ง ซึง่จะกระทบโดยตรงต่อยอดขำยของสำยกำรบนิ อกีทัง้จ ำนวนทีน่ัง่ของเครื่องบนิกจ็ะต้องลดลงเพื่อ

รกัษำระยะห่ำงทำงสงัคมตำมขอ้ก ำหนดซึง่กระทบทำงลบต่อรำยได ้แนวทำงกำรรกัษำรำยไดข้องสำยกำรบนิ อำจเลอืกใชก้ำรขึน้

ค่ำโดยสำร แต่กจ็ะส่งผลใหลู้กคำ้ลดกำรเดนิทำงโดยไม่จ ำเป็น ธุรกจิสำยกำรบนิจงึต้องปรบัตวัอย่ำงมำกในกำรสรำ้งสมดุลจำก

รำยไดท้ีอ่ำจเตบิโตไดย้ำก กบัตน้ทุนทีส่งูและตอ้งบรหิำรจดักำรเพื่อใหอ้ยู่รอด 

 

3. การดแูลความปลอดภยัทางด้านสุขภาพของผูโ้ดยสารจะมีมากขึน้ (Enhanced security measures) 

ในระยะต่อไปจะกลำยเป็นควำมปกติใหม่ที่ก่อนบนิ ระหว่ำงบนิ และถึงจุดหมำยปลำยทำงจะมีมำตรกำรเขม้ขน้ในกำรตรวจ

อุณหภูมิ กำรสวมหน้ำกำกอนำมยัหรือหน้ำกำกผ้ำ กำรเตรียมจุดแอลกอฮอล์ให้ล้ำงมืออยู่ในบริเวณท่ำอำกำศยำนและบน

เครื่องบิน ซึ่งท ำให้ต้องเพิ่มระบบหรือกระบวนกำรในกำรท ำงำน และมีต้นทุนทัง้เรื่องเวลำ และค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้น อำจเกิด 

Applications ใหม่ๆ ทีใ่ชต้รวจสอบ ตดิตำมผูโ้ดยสำร เพรำะหำกมกีำรแพร่เชือ้จะไดส้ำมำรถตดิตำมแกไ้ขกำรระบำดไดท้นัที 

 

4. การเพ่ิมความส าคญัของท่าอากาศยานท่ีเป็นศนูยก์ลาง (Strengthening the role of hubs) 

ในยุคทีผ่่ำนมำ เมอืงต่ำงๆ ไม่ว่ำเลก็หรอืใหญ่พยำยำมจดัใหม้สีนำมบนิที่เมอืงของตน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง

ของประชำชน แต่ในระยะต่อไป หำกควำมถีใ่นกำรเดนิทำงลดลง สนำมบนิของเมอืงเลก็จะลดบทบำทลง สว่นสนำมบนิเมอืงใหญ่

ทีเ่ป็น “Hub” จะไดร้บัควำมส ำคญัมำกขึน้ในกำรเป็นศูนยก์ลำงเชื่อมต่อโดยรถยนต์ หรอืรถไฟควำมเรว็สงูไปยงัเมอืงอื่นๆ และ

กำรบนิไปยงั Hub ยงัคุ้มค่ำกว่ำเพรำะม ีAircraft load factor ที่สูงกว่ำ อย่ำงไรกด็ที่ำอำกำศยำนเหล่ำนี้กจ็ะต้องเตรยีมรองรบั

ผู้โดยสำรที่จะต้องใช้เวลำมำกขึน้ในกำรตรวจ และพิ้นที่ที่ต้องนัง่ห่ำงๆ กนั อำจเป็นโอกำสในกำรขยำยธุรกิจเกี่ยวกบั VIP 

Lounge หรอืกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยชัน้ธุรกจิไดม้ำกขึน้ 
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5. การขยายตวัของรายได้จากบริการรปูแบบใหม่ๆ (New fee-based services) 

มตีวัอย่ำงของ Low-cost airline เช่น Ryanair ทีพ่ยำยำมปรบัตวัจำกเหตุกำรณ์วกิฤต ิCovid-19 โดยคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อ

สร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้ผู้โดยสำรระหว่ำงเดินทำง เช่น กำรจ ำหน่ำยหน้ำกำกอนำมยัให้ลูกค้ำหำกลูกค้ำลืมน ำมำ เพรำะเป็น

ขอ้ก ำหนดทีผู่โ้ดยสำรทุกคนต้องสวมหน้ำกำก หรอืกำรน ำเสนอสนิค้ำทีลู่กคำ้จ ำเป็นต้องใช ้เช่น ถุงมอื เจลแอลกอฮอลฆ์่ำเชื้อ 

และอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งทีช่่วยใหเ้กดิควำมปลอดภยัทำงสุขภำพ เป็นต้น ซึ่งอำจกลำยเป็นรำยไดบ้รกิำรในรูปแบบอื่นๆ 

นอกเหนือจำกรำยได ้ค่ำโดยสำร 

 

6. การหมดยุคของเครือ่งบินโดยสารขนาดยกัษ์ (The end of giant planes) 

มขี่ำวว่ำ Lufthansa ก ำลงัจะเอำเครื่องบนิ Airbus A380S จ ำนวน 6 ล ำ ออกจำกฝงูบนิ ซึง่เป็นแนวโน้มหนึ่งทีส่ำยกำรบนิต่ำงๆ 

จะใชเ้ครื่องบนิขนำดยกัษ์ลดลง เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรทีอ่ำจลดลงแต่ขณะทีต่น้ทุนกำรบนิของเครื่องบนิขนำดยกัษ์อำจอยู่ใน

ระดบัสงู จงึไม่สำมำรถท ำก ำไรใหคุ้ม้ค่ำได ้สำยกำรบนิต่ำงๆ จะพยำยำมปรบัหรอืแมแ้ต่กำรสัง่เครื่องบนิในอนำคตจะตอ้งค ำนวณ

จ ำนวนทีน่ัง่ทีม่ขีนำดเหมำะสมภำยใตยุ้ค Social distancing แบบนี้ 

 

7. การหมดยุคของท่ีนัง่ชัน้หน่ึง (The end of 1st class) 

ที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำกำรมทีี่นัง่โดยสำรชัน้ที่ 1 จะเป็นกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำที่ท ำให้สำยกำรบนิต่ำงๆ ได้รำยได้จำกกลุ่มนี้  เพรำะค่ำ

โดยสำรที่แพง มบีรกิำรดูแลที่ดเียี่ยม แต่กต็้องใช้พื้นที่บรกิำรค่อนขำ้งมำก ในอนำคตภำยใต้ Covid-19 กำรจดัแบ่งพื้นที่อำจ

เปลี่ยนไป เพื่อค ำนวณใหไ้ด ้Load factor ที่ดทีี่สุด คุ้มค่ำที่สุด อำจมแีนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงโดยยุตกิำรจดัพื้นที่แบบดัง้เดมิ 

เช่น ชัน้หนึ่ง ชัน้ธุรกจิ และชัน้ประหยดั ทีใ่ชก้นัมำยำวนำน เป็นรปูแบบอื่นได้ 

 

บทควำมนี้ ออกมำในจงัหวะทีข่่ำวกำรฟ้ืนฟูสำยกำรบนิแห่งชำตขิองเรำ “กำรบนิไทย” ก ำลงั Hot พอด ีและในขณะที่

สำยกำรบนิอื่นๆ ของไทยก ำลงัเผชญิควำมยำกล ำบำกกนัอยู่ กข็อเป็นก ำลงัใจใหธุ้รกจิสำยกำรบนิทุกแห่งกำ้วผ่ำนช่วงเวลำนี้ไป

ได้  อย่ำงไรกต็ำม “กำรเดนิทำงทำงอำกำศ” ถือเป็นควำมจ ำเป็นพื้นฐำนในยุคปัจจุบนัไปแล้ว กำรปรบัตวัในครัง้นี้กข็อใหเ้กดิ

สภำพ Win-Win แก่ทุกฝ่ำยบน New normal ของอุตสำหกรรมกำรบนิต่อไป 

 

Credit :    intotheminds   

สรุปโดย : ดร.กฤษฎำ  เสกตระกลู, CFP 

รองผูจ้ดักำร หวัหน้ำสำยงำนพฒันำควำมยัง่ยนืตลำดทุน ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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