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ที่นั่งดีบนเครื่องตองจายพิเศษ
วรากรณ สามโกเศศ
(รวม 3 หนา)
การนั่ งเครื่องบิน และถู กขนาบโดยผูโดยสารสองขางแถมบินเป นเวลานานไมใชเรื่อง
สนุ ก

ป จจุบั น ในหลายสายการบิ น ผูโดยสารอาจนั่ ง ที่ริมทางเดิ น นั่ ง หน าแถวประตู ฉุก เฉิน

นั่งแถวหนา ฯลฯ ก็ได แตตองจายพิเศษเพิ่มเติม กลไกราคากําลังคืบคลานเขาสูบริการบินอยางนา
ฉงน
หลายสายการบินในโลกกําลังเริ่มหารายไดเพิ่มเติมจากการใหเลือกที่นั่งไดโดยใชเหตุผล
วาที่นั่งในสถานที่ชมภาพยนตร คอนเสิรต หรือละคร ยังเก็บคาชมตามที่นั่งแตกตางกันตามความ
ใกลไกลและความสะดวก

เหตุใดเครื่องบินซึ่งที่นั่งแตละสวนนั่งสะดวกสบายไมเทากันจึงเก็บคาที่นั่ง

แตกตางกันไมได
สําหรับคนชางสังเกตจะรูวาที่นั่ งในสวนราคาประหยั ด (Economy Class) นั้ นที่ นั่ ง
ริมทางเดิ น

หรือที่ นั่ง แถวหน าประตู ฉุกเฉิน (บางสายการบิ น บัง คับ ใหผูนั่ง แถวนี้อานและยอมรับ

ขอความบังคับใหเปนผูชวยเหลือผูโดยสารหากเกิดเหตุการณฉุกเฉินขึ้น) นั้นสะดวกสบายและนั่งสบาย
กวา

หากนั่งริมทางเดินเวลาจะลุกเขาหองน้ําหรือยืดเสนยืดสายก็ทําไดงาย และหากนั่งตรงแถวใกล

ประตูฉุกเฉินก็มักจะมีที่วางขางหนาสําหรับวางขามากกวาที่นั่งอื่น

แตถึงกระนั้นก็ตามผูนั่งก็จายคา

โดยสารเทาคนอื่นในหลักการ
ที่เขียนวาจายเทากันในหลักการนั้นก็เพราะวามีความเปนไปไดวาผูโดยสารทั้งลําไมมี
ใครจายคาโดยสารในราคาเดียวกันเลยถึงแมวาจะเดินทางจากจุดหมายเดียวกันและมีปลายทางเดียวกัน
ก็ ต าม

ทั้ ง นี้ เ นื่ องจากตั๋ วอาจขายจากหลายประเทศ

ในหลายลั ก ษณะ (นั ก เรีย นหรือ ผูใ หญ

ไปเที่ยวเดียวหรือไป-กลับ) เอเยนตขายตั๋วในแตละประเทศมีเงื่อนไขแตกตางกัน ฯลฯ
ตั๋วเครื่องบินเกือบจะเปนสิ่งเดียวที่การขายในราคาแตกตางกัน (Price Discrimination)
เกิดขึ้นได ทั้งนี้เนื่องจากผูขายสามารถรูและไลตามไดวาแตละหนวยสินคาหรือบริการขายแตละยูนิต

-2ขายใหใครไป หรือสามารถแยกผูขายออกเปนกลุม ๆ ไดขาดจากกัน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อไมใหเกิดการขาย
ตอกันไดระหวางบุคคลหรือกลุม มิฉะนั้นการขายในราคาแตกตางกันไมอาจทําได
สําหรับตั๋วเครื่องบิน นั้น ผูขายสามารถรูและไลตามตั๋วแตละใบไดงายดายเพราะใช
เทคโนโลยี สารสนเทศกํ ากั บ

อีกทั้ ง ยัง มีก ารตรวจสอบชื่อเมื่อใชบริการอีก ดวย

นอกจากนี้ก็ ยั ง

สามารถแยกผูบริโภคออกเปนกลุม ๆ ไดอีกตามความยืดหยุนของความตองการที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
ของราคา (Price Elasticity of Demand) หรือพูดอีกนัยหนึ่งวามีผูโดยสารแตละกลุมมีความออนไหวตอ
การเปลี่ยนแปลงของราคาไมเทากัน
ผูโดยสารที่รีบรอนซื้อตั๋วกอนขึ้นเครื่องมีความยืดหยุนดังกลาวต่ําสุด (เปนธรรมดาที่มัก
โดนลากขวานออกมาฟน) กลาวคือไมวาราคาเทาใดก็สูเกือบทั้งนั้นเพราะมีความจําเปน ผูโดยสาร
เดินทางในชวงฤดูกาลทองเที่ยวที่ไมไดวางแผนลวงหนาก็จะมีลักษณะคลายกันคือมีรอยแผลเปนจาก
ขวานที่หนาผาก

สวนนักทองเที่ยวสบาย ๆ ในฤดูกาลทั่วไปพวกนี้มีความยืดหยุนดังกลาวสูง หาก

ราคาเปลี่ยนแปลงเล็กนอยก็อาจกระทบตอความตองการ

เมื่อดีมานดมีลักษณะตางกันเชนนี้และ

ปองกันการขายตอกันได การขายตั๋วเครื่องบินในราคาแตกตางกันจึงเกิดขึ้นได
ในยามที่เศรษฐกิจมีปญหาและกฎเกณฑตาง ๆ ของภาคเอกชน ภาครัฐบังคับใหใชตั๋ว
ราคาประหยัดและเครื่องบินก็ลดเที่ยวบินลงดวย

ดังนั้นที่นั่งชั้น Economy จึงแออัดดวยผูโดยสาร

การมีที่นั่งที่เขาทาดังกลาวแลวจึงยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น
หลายสายการบินแนวหนาของโลก เชน สิงคโปรแอรไลน เจแปนแอรไลน หรือ
แมแตการบินไทย (แมอยูในยามยากแตก็ยังใหบริการที่ประทับใจเมื่อเทียบกับหลายสายการบินชั้นนํา)
ยังไมมีการเก็บเงินพิเศษสําหรับที่นั่งพึงประสงค แตหลายสายการบินในสหรัฐอเมริกากําลังกระทํากัน
อย า งกว า งขวางเพราะทํ า เงิ น ได ดี เช น Jet Blue มี ร ายได จ ากการขายที่ นั่ ง ดั ง กล า วป ล ะ
65 ลานเหรียญสหรัฐ
การเก็บเงินที่นั่งพิเศษก็เปรียบเสมือนกับการแบงแยกชั้นที่นั่ง Economy Class ลงไปอีก
วาที่ใดถูกกวา ที่ใดแพงกวา

Frontier Airlines สายการบินสหรัฐอเมริกาจัดแถวที่นั่งใหมโดยให

4 แถวแรกมีที่วางวางขาเพิ่มขึ้นอีก 3 นิ้ว โดยเก็บเงินเพิ่ม 15 ถึง 25 เหรียญ (ยิ่งระยะทางไกลยิ่งแพง)
ผูรับกรรมก็คือผูนั่งแถวหลังที่มีระยะหางแคบลงเนื่องจากจํานวนผูโดยสารเทาเดิม
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United Airline และ JetBlue เก็บเงิน

9-109 เหรียญ (แพงสุดคือเสนทางระหวาง Tokyo กับ Los Angeles) สายการบิน Airtram เก็บเพิ่ม
20 เหรียญสหรัฐสําหรับแถวหนาประตูฉุกเฉิน
สายการบินอังกฤษ เชน British Airways ใหผูโดยสารจองที่นั่งตามตองการไดโดย
จายเพิ่ม 16 เหรียญตอเที่ยวบินสําหรับชั้นประหยัดและ 90 เหรียญสําหรับชั้นธุรกิจ

หากไมจองกอน

นานก็ขอที่นั่งไดตามตองการโดยไมตองจายเพิ่มเมื่อขอกอนบินหนึ่งวัน (ขอแนะนําสําหรับการเลือกที่นั่ง
ดูผังที่นั่งบนเครื่องบินรูปแบบตาง ๆ ไดที่ seatguru.com)
การจายเงิ น เพิ่มเติ มจากราคาตั๋ วมิไดมีสําหรับที่ นั่ ง พิเศษเท านั้ น
สายการบิน ประหยัด แมแต ห มอน
กระดาษชําระ

สบู

ผาหม

ในป จจุบั น บาง

กระเปาที่เ ช็ค ขึ้น เครื่องก็ ตองจายเงิน เพิ่ม (อีกไมน าน

ตองเอาติดตัวขึ้นไปเองดวยก็เปนไปได) ทั้งนี้เพื่อหารายไดเพิ่ม ซึ่งการที่

บริการบินสามารถแยกเปนสองตลาดแบบธรรมดาและประหยัดไดก็เพราะลักษณะความตองการของ
ผูโดยสารที่แตกตางกัน
ราคาเปน เครื่องมือที่ สะดวกในการจัด สรรที่นั่ ง และก อให เ กิด รายได ในเวลาเดี ยวกั น
ในยามเศรษฐกิจปกติที่ชั้นประหยัดไมแนนขนัดเพราะมีจํานวนเที่ยวบินมาก

ความจําเปนในการจอง

หรือจายเงินเพื่อใหไดที่นั่งตามประสงคมีความสําคัญนอยลง และรายไดพิเศษของสายการบินก็อาจ
ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากอาจมีที่นั่งวางในแตละเที่ยวบินเพียงพอที่ผูโดยสารจะยายไปนั่งไดตามตองการ
เรายังโชคดีที่สายการบินแถบเอเชียโดยเฉพาะการบินไทย ยังไมไปไกลถึงขนาดเก็บ
เงินเพิ่มสําหรับที่นั่งตองประสงค แตสําหรับอเมริกาเหนือนั้นสถานการณในอนาคตอาจแยลงถึงขนาด
แตละที่นั่งมีการเก็บเงินพิเศษไมเทากันก็เปนได
เรียกวาแยกเปนชั้นประหยัดแลวยังไมพอ ยังมีการแยกชั้นยอยลงไปอีกเปนนับสิบนับ
รอยชั้น เกิ ด เป น ราคาของแต ละชั้น ขึ้น มา

ทั้ ง หมดนี้ ก็ เ พราะความต องการมีมากกวาที่ นั่ ง ต อง

ประสงคที่มีให
.............................................................

