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การแปลข่าวธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

 

ตัวอย่างการแปลข่าวธุรกจิ 

Low-cost flights may get cheaper 

4 Nov 2020 at 07:08   WRITER: GARY BOYLE 

 
Thai AirAsia and Thai Lion Air jets at Don Mueang airport. (Photo by Apichit Jinakul) 

 

Low-cost carriers are ready to lower domestic airfares after the cabinet approved the 

extension of jet fuel tax reduction. 

Santisuk Klongchaiya of Thai AirAsia (TAA), Thailand's largest low-cost carrier, said the 

decision from the government will help airlines save costs and allow them to 

maintain average airfare prices. 

 

Mr Santisuk said the average ticket price is quite cheap. The rate per flight is around 900-

1,000 baht depending on the destination and booking period. 

 

Prime Minister Prayut Chan-o-cha has met airline executives and agreed to allocate 24 

billion baht in soft loans. The request has yet to be granted. 

 

"We still have weak demand for weekday flights because of the lack of international tourists 

who would normally fill this void," said Mr Santisuk. 
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Nuntaporn Komonsittivate of Thai Lion Air (TLA) said the average domestic airfare is 

1,200-1,500 baht, which is slightly higher than the pre-pandemic rate of around 1,000-1,200 

baht as the industry has to depend on domestic travellers. 

 

"The average price before the pandemic was too low as there was fierce competition. The 

current price better reflects the true cost than last year's prices," said Ms Nuntaporn. 

Vocabulary: 

airfare (n): the cost of an airplane ticket - 

allocate (verb): to give out an amount of or share of something - แบ่งส่วน 

average: the amount, level, standard etc that is typical of a group of people or things - ค่าเฉล่ีย, 
ส่วนเฉล่ีย 
carrier: a company that carries goods or passengers from one place to another, especially by 

air - บริษทัขนส่ง (โดยเฉพาะสายการบิน) 

competition: a situation in which people or organizations compete, i.e., try to be more 

successful or better than somebody else who is trying to do the same as you - การแข่งขนั 

fierce: very strong - รุนแรง, ดุเดือด 
soft loan: a loan with a very low rate of interest - เงินกูด้อกเบ้ียต ่า 
void: an extremely large empty space - ความวา่งเปล่า 
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Low-cost flights may get 

cheaper 

 

เท่ียวบินต้นทนุต ่ำอำจถกูลง  
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Thai AirAsia and Thai 

Lion Air jets at Don 

Mueang airport. (Photo by 

Apichit Jinakul) 

ไทยแอร์เอเชียและไทยไลอ้อนแอร์บินท่ี
สนำมบินดอนเมือง (ภำพโดยอภิชิตจินำ
กลุ) 

เคร่ืองบินของสำยกำรบินไทยแอร์
เอเชียและไทยไลอ้อนแอร์ท่ี
สนำมบินดอนเมือง (ภำพโดย
อภิชิต จินำกลุ) 
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Low-cost carriers are 

ready to lower domestic 

airfares after the cabinet 

approved the extension of 

jet fuel tax reduction. 

สายการบินตน้ทุนต ่าพร้อมลดค่าตัว๋เคร่ืองบินใน
ประเทศหลงัครม. อนุมติัขยายเวลาลดภาษีน ้ามนั
เคร่ืองบิน 
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Santisuk Klongchaiya of 

Thai AirAsia (TAA), 

Thailand's largest low-cost 

carrier, said the decision 

from the government will 

help airlines save costs and 

allow them to maintain 

average airfare prices. 

 
 
 

 
 

นำยสนัติสขุ คลอ่งใช้ยำ ประธำน
กรรมกำรบริหำรสำยกำรบินไทย
แอร์เอเชีย ซึง่เป็นสำยกำรบิน
ต้นทนุต ่ำท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ
ไทยกลำ่ววำ่กำรตดัสินใจของ
รัฐบำลจะช่วยให้สำยกำรบิน
ประหยดัค่ำใช้จ่ำยและรักษำรำคำ
ตัว๋เคร่ืองบินเฉล่ียไว้ได้ 
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Mr Santisuk said the 

average ticket price is 

quite cheap. The rate per 

flight is around 900-1,000 

baht depending on the 

destination and booking 

period. 

นำยสนัติสขุกลำ่ววำ่รำคำตัว๋เฉลี่ยคอ่นข้ำง
ถกู อตัรำตอ่เท่ียวบินอยูท่ี่ประมำณ 900-

1,000 บำทขึน้อยูก่บัจดุหมำยปลำยทำง
และระยะเวลำกำรจอง 

นำยสนัติสขุกลำ่ววำ่รำคำตัว๋เฉลี่ย
คอ่นข้ำงถกู อตัรำคำ่ตัว๋ตอ่
เท่ียวบินอยูท่ี่ประมำณ 900-

1,000 บำทขึน้อยูก่บัจดุหมำย
ปลำยทำงและระยะเวลำกำรจอง 
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Prime Minister Prayut 

Chan-o-cha has met airline 

executives and agreed to 

allocate 24 billion baht in 

พล. อ. ประยทุธ์จนัทร์โอชำนำยกรัฐมนตรี
เข้ำพบผู้บริหำรสำยกำรบินแล้วและตกลง
จดัสรรเงินกู้ชนิดออ่น 24 พนัล้ำนบำท ยงั
ไมไ่ด้รับค ำขอ 

พล. อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรีได้หำรือร่วมกบั
ผู้บริหำรสำยกำรบินและตกลง
จดัสรรเงินกู้ดอกเบีย้ต ่ำ 24 
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soft loans. The request has 

yet to be granted. 

พนัล้ำนบำท ทัง้นีท้ำงบริษัทยงั
ไมไ่ด้รับเงินกู้ดงักลำ่ว 
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"We still have weak 

demand for weekday 

flights because of the lack 

of international tourists 

who would normally fill 

this void," said Mr 

Santisuk. 

“ เรำยงัคงมีควำมต้องกำรเท่ียวบินในช่วง
วนัธรรมดำท่ีออ่นแอเน่ืองจำกไมมี่
นกัทอ่งเท่ียวจำกต่ำงชำติท่ีจะเข้ำมำเติม
เตม็ช่องวำ่งนีไ้ด้” นำยสนัติสขุกลำ่ว 

“ควำมต้องกำรเท่ียวบินของเรำ
ในช่วงวนัธรรมดำยงัคงมีน้อย
เน่ืองจำกไมมี่นกัทอ่งเท่ียวตำ่งชำติ
ท่ีเข้ำมำเติมเต็มช่องวำ่งนีไ้ด้” นำย
สนัติสขุกลำ่ว 
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Nuntaporn Komonsittivate 

of Thai Lion Air (TLA) 

said the average domestic 

airfare is 1,200-1,500 baht, 

which is slightly higher 

than the pre-pandemic rate 

of around 1,000-1,200 

baht as the industry has to 

depend on domestic 

travelers. 

นนัทพรโกมลสิทธิวฒัน์สำยกำรบินไทยไล
อ้อนแอร์ (TLA) กลำ่ววำ่คำ่ตัว๋เคร่ืองบินใน
ประเทศเฉลี่ย 1,200-1,500 บำทซึง่สงู
กวำ่อตัรำก่อนเกิดกำรระบำดเลก็น้อยท่ี
ประมำณ 1,000-1,200 บำทเน่ืองจำก
อตุสำหกรรมต้องขึน้อยูก่บัผู้ เดินทำงใน
ประเทศ 

นำงนนัทพร โกมลสทิธ์ิเวช 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรพำณิชย์ สำย
กำรบินไทยไลอ้อนแอร์ กลำ่ววำ่คำ่
ตัว๋เคร่ืองบินในประเทศเฉลี่ยอยู่ท่ี
1,200-1,500 บำทซึง่สงูกวำ่อตัรำ
ก่อนเกิดกำรระบำดของโควิด-19 
เลก็น้อย จำกเดิมอยูท่ี่ประมำณ 
1,000-1,200 บำทเน่ืองจำกธุรกิจ
ของบริษัทขึน้อยูก่บัจ ำนวนผู้
เดินทำงภำยในประเทศ 
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"The average price before 

the pandemic was too low 

as there was fierce 

competition. The current 

price better reflects the 

true cost than last year's 

prices," said Ms 

Nuntaporn. 

“ รำคำเฉลี่ยก่อนเกิดโรคระบำดต ่ำเกินไป
เน่ืองจำกมีกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงรำคำ
ปัจจบุนัสะท้อนต้นทนุท่ีแท้จริงได้ดีกวำ่
รำคำปีท่ีแล้ว” นำงสำวนนัทพรกลำ่ว 

“รำคำเฉล่ียก่อนเกิดโรคระบำดต ่ำ
เกินไปเน่ืองจำกมีกำรแข่งขนัท่ี
รุนแรง รำคำในปัจจบุนัสะท้อนให้
เหน็ต้นทนุท่ีแท้จริงได้ดีกวำ่รำคำ
ของปีท่ีแล้ว” นำงนนัทพรกลำ่ว 
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