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สายการบินยูกันดาใช้สนามบิน Heathrow เป็นฐานการเปิดบริการเส้นทางการบินในยุโรปใหม่ 

เพิ่มศักยภาพการขนส่งและการท่องเที่ยวให้ยูกานดา 
 

 
ภาพ : สายการบินยูกันดา A330-800 Neo บินออกจากเมือง Tolouse ฝรั่งเศส 

สายการบินยูกันดาไดล้งทุนในการชื้อช่องลงจอดเครื่องบินในสนามบิน Heathrow ในอังกฤษ ซ่ึงคล้ายกับกรณีสาย
การบินเคนยาที่ขายให้สายการบินโอมานในปี 2559 โดยการเข้าซื้อช่องลงจอดเครื่องบินของสายการบินยูกันดา
เป็นสิ่งสำคัญเพื่อแข่งขันกับสายการบินในภูมิภาคอื่น ๆ เนื่องจาก สนามบินดังกล่าวเป็นจุดสำคัญของเหล่านัก
ธุรกิจที่มีฐานะร่ำรวยในแอฟริกาที่ต้องการจะเดินทางไปยังแถบยุโรป จากที่ท่าอากาศยานได้ประกาศว่า จะมี
เที่ยวบินลงจอดที่ Heathrow ของ สหราชอาณาจักร เวลา 06.00 น. และ มีเที่ยวบินออกเดินทางไปยัง Entebbe 
ของ ยูกันดา เวลา 09.00 น. เป็นการกระตุ้นความสนใจให้กับสายการบินต่างๆ เนื่องจากมองว่า มีผู้เดินทางไป
ลอนดอนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจที่เดินทางไปลอนดอนในเที่ยวบินเช้า และเม่ือเสร็จจากการเจรจา
ธุรกิจ ก็จะเดินทางกลับในช่วงเย็น 
 
สายการบินเคนยาได้ขายช่องลงจอดเครื่องบินช่วงเช้าที่ Heathrow ของลอนดอนเมื่อเกือบ 5 ปีที่แล้ว ซึ่งมีมูลค่า
โดยประมาณ 75 ล้านUSD ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า มันดึงดูดความสนใจมากสำหรับสายการบินที่เล็งเห็นถึงผู้โดยสาร
จำนวนมหาศาลที่ใช้เส้นทางไปสหราชอาณาจักร ซึ่งในช่วงนั้น สายการบินต่างๆ ยังนิยมบินช่วงบ่ายในเส้นทางนี้
กันอยู่  โดยผู้เชี่ยวชาญยังมองต่อไปอีกว่า สายการบินยูกันดาซึ่งเปิดให้บริการมาเกือบ 2 ปี จะสามารถรักษาฐานที ่
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มั่นช่องลงจอดเครื่องบินไว้ได้นานเพียงใด เนื่องจากช่องลงจอดที่สนามบิน Heathrow มีราคาแพงที่สุดในโลก จาก
ข้อมูลระบุว่า การขายช่องลงจอดเครื่องบินสำหรับผู้โดยสารขาเข้าเวลา 5.30 น. ของ KQ เป็นข้อตกลงที่มีราคาสูง
ที่สุดใน Heathrow ณ ปี 2559 มีมูลค่าสูงมากเป็นประวัติการณ์ ซึ่งมากกว่าก่อนหน้านี้ที่สายการบิน American 
Airlines ขายให้กับสายการบินสแกนดิเนเวีย SAS เมื ่อปีที ่แล้ว ที ่มีมูลค่า 60 ล้านUSD ตามรายงานของ 
Heathrow Airport Holdings ก่อนหน้านี้ ระบุว่า ช่องลงจอดเครื่องบินที่ Heathrow มูลค่าราคาซื้อขายจะลดลง 
ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาของวัน โดยขาเข้าในตอนเช้าจะมีมูลค่าสูงสุด ในช่วงเที่ยงวันจะมีมูลค่าลดลง 30% และ 
ชว่งเย็นจะมีมูลค่าลดลง 50%  
 
ด้วยเที ่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในภูมิภาคแอฟริกา  สายการบินยูกันดามีความ
จำเป็นต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคด้วยการประกาศเที่ยวบิน
ไปยัง ดูไบ  กวางโจว และ มุมไบ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ Kenya Airways และ Rwand Air ได้ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน  
โดยเส้นทางดังกล่าวนี้ ถือว่า เป็นเส้นทางยอดนิยมเส้นทางหนึ่งของผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกา ซึ่งบินไปยัง
จุดหมายปลายทางเหล่านั้น นั่นหมายถึง เส้นทางนีก็้จะแย่งส่วนแบ่งการตลาดของ Kenya Airways เนื่องจาก หาก
เมืองกัมปาลา (เมืองหลวงของประเทศยูกันดา) จะเป็นศูนย์กลางด้านการบินแห่งหนึ่งในแอฟริกาได้สำเร็จแล้ว ก็จะ
สามารถทำกำไรได้เป็นจำนวนมาก  เนื่องจากปัจจุบัน สนามบินนานาชาติ Jomo Kenyatta (JKIA) ประเทศเคนยา 
ยังถือเป็นศูนย์กลางภูมิภาคที่สำคัญนำผู้โดยสารจากประเทศ ยูกันดา  แทนซาเนีย และ บุรุนดี เดินทางไปยัง
ประเทศต่างๆ เช่น ดูไบ  ลอนดอน และ จีน แน่นอนว่า การที่สายการบินยูกานดามีเที่ยวบินตรงไปลอนดอน
ดังกล่าว จะทำให้คนที่เคยใช้เส้นทางมาผ่านเคนยาจะลดน้อยลง ทั้งนี้ สายการบินยูกันดาได้ซื้อเครื่องบินแอร์บัส 
A330 neo ลำที่ 2 ทำให้มีเครื่องบินรวมเป็น 6 ลำ ในขณะที่เป็นสายการบินแห่งชาติที่ยังต้องดำเนินงานเพื่อการ
ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจประเทศต่อไป 

ความเห็นของ สคต.  
สคต. เห็นว่า การที่ สายการบินยูกันดา เข้าซื้อช่องจอดเครื่องบินในสนามบินฮีทโธรว์ของลอนดอน และมีการซื้อ
เครื่องบินแอร์บัส A330 neo ลำที่ 2 เข้ามาเพ่ิม ถือเป็นการลงทุนเงินจำนวนมาก และอาจจะเป็นความเสี่ยงระดับ
หนึ่ง เมื่อเทียบกับความคุ้มค่าจากผู้โดยสารที่ไม่ได้มีจำนวนมากเหมือนสถานการณ์ก่อนโรคโควิด -19 จะระบาด  
แต่อีกมุมมองหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า หากคิดจะซื้อช่องจอดในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น อาจจะมีราคาที่สู งกว่านี้
และซื้อไม่ได ้ สายการบินยูกันดาเองก็พยายามพัฒนาขีดความสามารถในการเพ่ิมเส้นทางบินไปยังจุดหมาย 
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ปลายทางที่สำคัญเหมือนๆสายการบินอื่น เพื่อนำรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้น  ในขณะที่ ประเทศเคนยา  ก็จะ
สูญเสียรายได้ไปบางส่วนจากการที่ผู้โดยสารแถบแอฟริกาไม่จำเป็นที่จะต้องมาต่อเครื่องที่สนามบินนานาชาติ 
Jomo Kenyatta (JKIA) และเป็นสิ่งท้าทายสำหรับสายการบินเคนยาที่จะต้องพิจารณาสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันอื่นเป็นการทดแทน เป็นคำถามที่ประเทศเคนยาคงต้องคิดแล้วว่า “อะไรเป็นสิ่งที่สนามบินเคนยามี แต่
ยูกันดาไม่มี?” และ “จะดึงจุดสนใจสำหรับผู้โดยสารเหล่านั้นได้อย่างไร?” โดยผู้ส่งออกของไทยควรติดตามข้อมูล
ในเรื่องนี้เพราะอาจมีผลกระทบในเรื่องการขนส่งสินค้าทางอากาศท่ีอาจจะมีการสู้ด้านราคามากขึ้นในอนาคต และ
อาจเป็นผลดีกับการขนส่งสินค้าทางอากาศจากไทยไปยูกานดาทีอ่าจมีอัตราที่ถูกลงกว่าแต่ก่อนก็เป็นได้ 
  
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา Business Daily 
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