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อุปสงค์การขนส่งสินค้าทางอากาศทั่วโลกเพิ่มข้ึนต่อเนื่องสะท้อนการค้าปี 2564 แนวโน้มสดใส  

 

 
ภาพ : เครื่องบินบรรทุกสินค้าของสายการบินเคนยา 

 
อุปสงคก์ารขนส่งสินค้าทางอากาศทั่วโลกกลับสู่ภาวะปกติก่อนโรคโควิดจะระบาดในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อปีที่แล้ว สิ่งนี้จะช่วยบรรเทา
ปัญหาให้กับสายการบินที่ต้องประสบปัญหาในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 
 
สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( IATA) เปิดเผยว่า อุปสงค์ในเดือนมกราคมยังแสดงให้เห็นถึงการ
เพ่ิมข้ึนในช่วงเดือนธันวาคม 2563 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของการค้าในแอฟริกาและเอเชีย  การเพ่ิมขึ้น
ของการขนส่งสินค้าทางอากาศเกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่สายการบินท้องถิ ่น  เช่น Kenya Airways และ Astral 
Aviation ได้เพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าเพื่อชดเชยกับจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง  แน่นอนว่า  จำนวน
ผู้โดยสารยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากความต้องการบินยังคงลดลงท่ามกลางข้อจำกัดใหม่ในการเดินทางและการ
ปิดกั้นในแต่ละประเทศ 
 
นาย Alexandre de Juniac ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและอำนวยการทั่วไป กล่าวว่า  อุปสงค์การขนส่งสินค้า มี
การวัดหน่วยเป็นตันต่อกิโลเมตร ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 1.1%  เมื่อเทียบกับ เดือนมกราคม 2562 และ เพ่ิมข้ึน 3% เมื่อเทียบ
กับเดือนธันวาคม 2563   ทุกภูมิภาคมีความต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นทุกเดือน  อเมริกาเหนือ
และแอฟริกาเป็นภูมิภาคที่มีผลประกอบการที่ดทีี่สุด  
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ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศตอบรับดีขึ้น กลับมาสู่ภาวะปกติก่อนเกิดวิกฤตโรคโควิดและนั่นเป็นข่าวดี
สำหรับเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า มีความต้องการขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก แต่ศักยภาพการขนส่งก็ถูก
จำกัดด้วยปัญหาความจุของท้องเครื่องบินโดยสารไม่เพียงพอ เขากล่าวโดยให้ข้อสังเกตว่า ในช่วงปกติ 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการค้าทั่วโลกจะถูกขนถ่ายผ่านการลำเลียงทางอากาศ การค้าที่มีมูลค่าสูงเช่นนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการ
ช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่เสียหายจากวิกฤตโรคโควิด-19   อุปสงค์การขนส่งสินค้าของสายการบินในภูมิภาคแอฟริกัน
ในเดือนมกราคมเพิ่มสูงขึ้นถึง 22.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2562 ซึ่งต่างจากการเติบโตเมื่อเทียบเป็น
รายปี ในเดือนธันวาคม 2563 ที่มีผลประกอบการที่จบปี 2563 เพ่ิมข้ึน 6.3% เท่านั้น 
 
สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) กล่าวว่า การขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการค้าระหว่าง
เอเชีย–แอฟริกา ส่งผลทำให้มีการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงที่มีการทบทวนผลประกอบการ   อุปสงค์การขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศของผู้ให้บริการในแถบยุโรปลดลง 0.6% ในเดือนมกราคม เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 
2562 ซึ่งมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการที่ลดลง 5.6% ในเดือนธันวาคม 2563 ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขีด
ความสามารถขนส่งระหว่างประเทศลดลง 19.5% ซ่ึงถดถอยลงอีกจาก 18.4% ในเดือนธันวาคม 2562  
 
ในทางกลับกัน สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)  ประกาศว่า ปริมาณผู้โดยสารลดลงในเดือน
มกราคม 2564 เมื ่อเทียบกับช่วงก่อนการะบาดของ COVID (มกราคม 2562) และเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
(ธันวาคม 2563)  ความต้องการทั้งหมดในเดือนมกราคม 2564 ซ่ึงมีหน่วยวัดเป็นระยะทางกิโลเมตรของผู้โดยสาร 
หรือ RPKs (Revenue Per Kilometers) มีรายได้ลดลง 72.0% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 ซึ่งแย่กว่า เมื่อ
เทียบกับในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งมกีารลดลงถึง 69.7%  อุปสงคภ์ายในประเทศโดยรวมลดลง 47.4% เมื่อเทียบ
กับช่วงก่อนวิกฤต (มกราคม 2562) ในเดือนธันวาคมลดลง 42.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อุปสงค์การโดยสาร
ระหว่างประเทศในเดือนมกราคมลดลง 85.6% เมื่อเทียบเดือนมกราคม 2562 ซ่ึงยิ่งดูถดถอยลงไปอีกเมื่อเทียบกับ
เดือนธันวาคม 2563 ซ่ึงลดลง 85.3% 

ความเห็นของ สคต.  
สคต. เห็นว่า  ปี 2564 ทิศทางการค้าและการขนส่งกำลังเริ่มต้นไปด้วยดี ต่างจากปี 2563 ที่ผ่านมา แต่ก็อดคิด
ไม่ได้ว่า ถึงแม้ว่าปัจจุบันที่ประเทศต่างเริ่มจะมีโครงการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ก็ยังมีโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่จะส่งผลให้
รฐับาลต้องเพ่ิมมาตรการข้อจำกัดในการเดินทาง ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่และไม่แน่ชัดว่า มาตรการข้อจำกัด 
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เหล่านั้นจะมีผลกระทบต่อการเดินทางในอนาคตไปอีกนานแค่ไหน ดังนั้น  การปรับตัวในภาคธุรกิจขนส่งทาง
อากาศให้สอดรับกับความต้องการขนส่งสินค้า เป็นสิ่งที่ดีและสำคัญอย่างมาก เพื่อชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปจาก
จำนวนผู้โดยสารที่ลดลง นั่นหมายถึง ช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่เสียหายจากวิกฤตโรคโควิด-19 ภายในประเทศเคนยา  
ธุรกิจ logistics การขนส่งทางอากาศ เป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม ซึ่งมีแนวโน้มตลาดที่ดี
ในช่วงระยะเวลาที่เผชิญกับข้อจำกัดเกี่ยวกับการเดินทางผู้โดยสาร ณ  เวลานี้  ผู้ส่งออกรายเล็กของไทยควรให้
ความสนใจในการเปรียบเทียบราคาค่าบริการระหว่างการส่งสินค้าในปริมาณท่ีมากทางเรือตามปกติกับขนส่งสินค้า
ปริมาณน้อยทางอากาศว่าทางใดมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร และควรปรับการดำเนินธุรกิจอย่างไรให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ โดยในตลาดแอฟริกาที่การสั่งสินค้าในปริมาณมากๆที่มักขนส่งทางเรืออาจจะไม่สามารถตอบ
โจทย์ในตลาดนี้ได้ และหากสินค้าชนิดใดที่ท่านอาจทำกำไรได้แม้ขายในปริมาณไม่มากอาจจะสามารถเปลี่ยนมาใช้
การส่งแบบทางเครื่องบินแทนก็เป็นได้ ทั้งนี้ เดิม Kenya Airway เคยให้บริการเส้นทาง กรุงเทพ-ไนโรบี แต่ยกเลิก
การบริการชั่วคราวหลังจากเกิดการระบาดของ COVID 19 แต่ก็มีสายการบินอ่ืนที่ให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางอ่ืน
ที ่ไม่ได้บินตรง เช่น Emirate เส้นทาง ไนโรบี-ดูไบ-กรุงเทพ, Qatar Airway เส้นทาง ไนโรบี-โดฮา-กรุงเทพ, 
Ethiopian Airline เส้นทาง ไนโรบี-เอดิอาบาบา-กรุงเทพ เป็นต้น 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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