งานด้ านการบิน
General Information
เนื้อหาที่ผเู ้ ขียน เขียนขึ้นมาก็เพื่อให้ความเข้าใจกับพวกเราที่สนใจในอาชีพด้าน Aviation จะได้ทราบว่าเขามีอะไรบ้างและเขาทา
อะไรกัน แต่แน่นอนข้อมูลที่ให้ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวว่าแต่ละบริ ษทั จะต้องเป็ นเช่นนี้ ไม่จาเป็ นเลย มันขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั นั้นๆจะแบ่ง
งานกันอย่างไร ก็ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของบริ ษทั เช่นกัน แต่ขอ้ มูลที่ให้สามารถนาไปเป็ นแนวทางได้แน่นอน บางตาแหน่งผูเ้ ขียนก็จะ
ไม่กล่าวถึงเนื่องจากการรับพนักงานเข้าทางานในหน้าที่น้ นั ๆ จะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการและมีความชานาญ และก็มกั จะเป็ นการ
คัดเลือกจากบุคคลภายใน จึงไม่ค่อยเห็นการเปิ ดรับสมัคร ท่านสามารถดูตวั อย่างการประกาศรับสมัครในบางตาแหน่งได้ เพื่อจะ
ได้ทราบว่าท่านจะต้องเตรี ยมตัวด้านใด และต้องไม่ลืมว่า การทางานที่เกี่ยวกับเครื่ องบิน และผูโ้ ดยสารนั้น ภาษามีความจาเป็ น

Airline Pilot
นักบินเครื่ องบินพาณิ ชย์ นั้นเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบอย่างสู งทั้งตัวเครื่ องบิน และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ผูโ้ ดยสารทุกคน นักบินจะต้องเป็ นคนที่สุขมุ รอบคอบ ไว้วางใจได้ ที่จะสามารถแก้ปัญหาในยามฉุ กเฉิ น มีความชานาญในการ
ใช้ภาษา การพูดจาที่กระจ่างชัดเจน กับทั้งทีมงานบนเครื่ องและหอควบคุมการจราจรทางอากาศ นักบินจะต้องทางานในห้อง
นักบินที่ไม่กว้างขวางนัก โดยเฉพาะเมื่อบินเป็ นระยะเวลานานๆ การบินที่อาจจะเป็ นเวลากลางคืน อันเนื่ องมาจาก สายการบิน
พาณิ ชย์ตอ้ งบินตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่ งไม่ใช่เวลาทางานปกติทวั่ ไป นอกจากนั้นยังมีกฏเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเข้มงวด เกี่ยวกับชัว่ โมง
การทางาน กับเวลาในการพักผ่อน ถึงแม้วา่ ผูโ้ ดยสารจะไม่ค่อยได้เห็นหน้านักบิน แต่ระหว่างทาการบินนักบินก็ติดต่อกับ
ผูโ้ ดยสาร โดยการแจ้ง ข่าวสารที่เกี่ยวกับ อากาศ ระยะทาการบินไปถึงปลายทาง เครื่ องบินจะช้ากว่ากาหนดหรื อไม่ ถึงเวลาเท่าไร
และอื่นๆ เป็ นต้น นักบินก็เป็ นตัวแทนของบริ ษทั สายการบินที่ตอ้ งสร้างความเชื่ อมัน่ ความเป็ นมืออาชีพ ตลอดเวลา
- การเปิ ดรับสมัครนักบินนั้นบางบริ ษทั ก็อาจจะรับนักบินที่มี CPL (Commercial Pilot's Licence) หรื อ PPL (private Pilot's
Licence) ซึ่ งก็ตอ้ งนาไปฝึ กฝนต่อซึ่ งเรี ยกตาแหน่งนี้วา่ Qualified Pilot บางแห่งก็อาจจะรับผูท้ ี่ไม่เคยบินเลยเข้าไปเรี ยนตั้งแต่
เริ่ มแรก ซึ่ งเรี ยกตาแหน่งนี้วา่ Student Pilot

Qualifications required
นักบินพาณิ ชย์จะต้องได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิ ชย์ CPL (commercial pilot's licence) ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตการบินแบบใช้
เครื่ องวัดประกอบการบิน หรื อ instrument rating จาก Aviation Authority หรื อ CAA (Civil Aviation Authority) โดยทัว่ ไปแล้ว
เกือบทุกประเทศจะบินเครื่ องบินพาณิ ชย์ได้น้ นั จะต้องมีใบอนุญาตที่มากกว่า CPL คือต้องมีใบอนุญาต ATPL (Airline Transport
Pilot's Licence)

Aircraft Maintenance Engineer
Aircraft Maintenance Engineers ก็คือวิศวกรซ่อมบารุ งอากาศยานนัน่ เอง มีหน้าที่ ดูแล ควบคุม ให้คาแนะนาในการซ่อมบารุ งแก่
ช่าง หรื อ Mechanics ในการ service, repair and overhaul อุปกรณ์ของเครื่ องบิน ลาตัวเครื่ องบิน และเครื่ องยนต์ เขาเหล่านี้มี
ความรู ้ ความชานาญด้าน เครื่ องบินโดยเฉพาะ หรื อ ด้าน Mechanical , Avionics, Electrical ทั้งระบบ หรื อโครงสร้างไม่วา่ จะเป็ น
Airframe หรื อ Power Plant (เครื่ องยนต์) Airframe ก็จะรวมถึง โครงสร้างลาตัว ล้อ ประตู ระบบ Hydraulic ระบบ Pneumatic
และ Avionics ซึ่งรวมถึงระบบของ Electrical , Electronics และ Instrument รวมถึงวิทยุระบบสื่ อสารและ Auto-pilot เครื่ องยนต์
การทางาน โครงสร้างและระบบของเครื่ องยนต์หรื ออาจจะกล่าวได้วา่ เครื่ องบินทั้งลานัน่ เองให้เป็ นไปตามกฏข้อบังคับ
Procedure ของการบินและ Manufacturer แต่ผไู ้ ด้รับการคัดเลือก ส่ วนมากก็จะต้องได้รับการฝึ กอบรมให้มีความรู ้ดา้ นเครื่ องบินที่
จะต้องรับผิดชอบก่อนที่จะได้รับมอบหมาย

Aircraft Maintenance Planning Engineer
Aircraft Maintenance Planning Engineers ก็คือวิศวกรวางแผนการซ่อมบารุ งอากาศยานนัน่ เอง มีหน้าที่ ดูแล ควบคุมระยะเวลา
ของ เครื่ องบิน เครื่ องยนต์ และอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเครื่ องบิน และใน Store ให้ได้รับการ service, repair and overhaul ตาม
ระยะเวลา ที่กาหนดโดย บริ ษทั ผูผ้ ลิต Authority ที่ควบคุมการบินของประเทศ และ Aircraft Maintenance Engineer ของบริ ษทั
Planning Engineer ต้องจัดเตรี ยมเอกสาร ขั้นตอนการทางาน และจานวนงานที่ตอ้ งทากับ เครื่ องบิน เครื่ องยนต์ และอุปกรณ์
ทั้งหมด ให้เป็ นไปตาม Procedures ที่กาหนดโดยบริ ษทั ผูผ้ ลิต Authority และ Engineers Planning Engineer ควรต้องเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องบิน เครื่ องยนต์ และระบบต่างๆของเครื่ องบิน รวมถึงความสามารถในการใช้ Computer ได้เป็ นอย่างดี แต่ผู ้
ได้รับการคัดเลือก ส่ วนมากก็จะต้องได้รับการฝึ กอบรมให้มีความรู ้ดา้ นเครื่ องบินที่จะต้องรับผิดชอบก่อนที่จะได้รับมอบหมาย

Aircraft Mechanics
คือช่างมีหน้าที่ทาการซ่อมบารุ ง ตรวจสอบ เครื่ องบิน เครื่ องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆของเครื่ องบิน ให้เป็ นไปตามกฏระเบียบ การ
ซ่อมบารุ งอากาศยานที่ออกโดย บริ ษทั ผูผ้ ลิต เครื่ องบิน เครื่ องยนต์ และอุปกรณ์อากาศยาน หรื อองค์กรที่ควบคุมอากาศยาน ของ
ประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบินของอากาศยาน และ เป็ นไปตามที่วศิ วกรผูด้ ูแลและควบคุมวิธีการซ่อมบารุ งอากาศยานนั้นๆ รู ้
วิธีการใช้เครื่ องมือทดสอบและเครื่ องมือที่ระบุไว้ในคู่มือ ช่างจะต้องลงลายมือชื่อเมื่อทางานเสร็ จสิ้ นตามลาดับการทางาน รวมถึง
การแก้ปัญหาก่อนที่เครื่ องจะทาการบิน เมื่อมีรายงานข้อบกพร่ อง การบินจากนักบิน โดยปกติในบางประเทศ ช่างเครื่ องบินนั้น
จะต้องมี ใบอนุญาตการซ่อมเครื่ องบินเช่น FAA A&P Licence (Airframe and Powerplant) หรื อ CAA Licence ช่างเหล่านี้เมื่อมี
ความชานาญ มีความรู ้ความสามารถ ได้รับการอรมเพิ่มเติมจนเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะแบบเช่น แบบ B737 หรื อแบบ B747 เป็ นต้น
เมื่อผ่านการทดสอบก็จะได้เลื่อนเป็ น LAE (Licence Aircraft Engineer) มีหน้าที่ลงนามอนุญาตให้เครื่ องบินสามารถทาการบินได้
หรื อเรี ยกว่าเครื่ องมี Airworthy ถ้า LAE ไม่ลงนาม นักบินก็ไม่สามารถนาเครื่ องออกไปทาการบินได้ ก่อนที่ LAE จะลงนาม LAE

จะต้องแน่ใจว่าเครื่ องบิน รวมทั้งระบบทุกระบบของเครื่ องบิน ทางานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะ LAE เป็ นคน
แรกที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่ งที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะเป็ นความรับผิดชอบทางกฏหมายด้วย

Shop Mechanics
มีหน้าที่ในการซ่อมบารุ ง และ Overhaul อุปกรณ์ต่างๆของเครื่ องบิน รวมทั้งเครื่ องยนต์ และชิ้นส่ วนของโครงสร้างอากาศยาน
ช่างจะต้องมีความรู ้ความสามารถ ในการซ่อมบารุ งอุปกรณ์แต่ละชิ้น แต่ละอุปกรณ์ จะต้องรู ้ซ้ ึ งถึงการทางานของอุปกรณ์ที่ตวั เอง
ทาการซ่อมอยู่ เมื่อทาการซ่อมเสร็ จตาม Procedures ที่กาหนดแล้ว ช่างจะต้องทาการทดสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นซึ่ งเหมือนที่อุปกรณ์
นั้นๆทางานอยูบ่ นอากาศยานทุกประการ ก่อนที่จะส่ งเก็บที่ Store เพื่อนากลับไปติดตั้งบนอากาศยานอีกครั้งหนึ่ง การทางานของ
Shop Mechanics ก็เช่นเดียวกับ Aircraft Mechanics ทุกขั้นตอนจะมี Inspector คอยตรวจสอบให้เป็ นไปตาม Procedures ที่กาหนด
ก่อนที่จะมีการลงนามรับรองว่า อุปกรณ์น้ นั ๆ Airworthy

Flight Attendant
พนักงานต้อนรับบนเครื่ อง หรื อที่เราเรี ยกกันว่า แอร์ หน้าที่หลักของพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน คือความรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร ให้ความมัน่ ใจได้วา่ ผูโ้ ดยสารจะได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยเป็ นอย่างดี หน้าที่รองลงมาคือการให้
การบริ การผูโ้ ดยสารอย่างดีที่สุด โดยทัว่ ไปพนักงานต้อนรับจะมีมากถึงประมาณ 20 % ของพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ถ้าคุณ
ชอบการเดินทาง และคุณชอบการบริ การ หน้าที่น้ ีก็จะเหมาะกับคุณ แต่โดยทัว่ ไปผูท้ ี่จะเข้ามาในอาชีพนี้จะต้องมี รู ปร่ าง หน้าตาที่
มองแล้วประทับใจ สวย สง่า มีสติปัญญา ไหวพริ บ คล่องตัว พร้อมที่จะช่วยผูโ้ ดยสารได้เมื่อเกิดเหตุการฉุ กเฉิ นที่ไม่คาดคิด
พนักงานต้อนรับจะเรี ยนรู ้เรื่ องเครื่ องบินแบบที่ตวั เองทาหน้าที่อยูเ่ ป็ นอย่างดี ว่าเมื่อเกิดเหตุการ Emergency ต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ตรงไหน เมื่อไร ดังนั้นพนักงานต้อนรับ เครื่ องบินแบบหนึ่งจะไปทางานกับเครื่ องบินอีกแบบหนึ่งไม่ได้ เช่นพนักงานต้อนรับ
เครื่ อง A340 จะไปทางานบนเครื่ องบิน B777 ก็ไม่ได้ เพราะระบบ Emergency ไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแบบเครื่ องบิน
อันเนื่องมาจากเครื่ องที่กาหนดให้บินเกิดเสี ย ก็ตอ้ งเปลี่ยนพนักงานต้อนรับยกชุดเช่นกัน

Ground Services / Ground Attendant / Airport Station Attendant
พนักงานต้อนรับภาคพื้น หรื อพนักงานบริ การภาคพื้น อาจจะมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั พนักงานนั้นเป็ นของสายการบิน
หรื อเป็ นพนักงานของสนามบิน ไม่วา่ จะเรี ยกชื่ ออย่างไร หน้าที่รับผิดชอบคือการให้บริ การผูโ้ ดยสารที่บริ เวณ Terminals อาจจะ
เป็ นการตอบคาถามทัว่ ไป พาผูโ้ ดยสารไปส่ ง บริ การผูโ้ ดยสารป่ วย, ผูโ้ ดยสารที่ตอ้ งนัง่ รถเข็น, เด็กเล็กเดินทางคนเดียว, ผูโ้ ดยสาร
ที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้. ผูโ้ ดยสารเดินทางครั้งแรก(ในชีวิต),ผูโ้ ดยสารแม่และเด็ก, ผูโ้ ดยสารที่เป็ นคนพิการ, เด็กเล็กเดินทางคน
เดียว,และอื่นๆ นอกจากนี้ยงั มีกรณี พิเศษที่เราต้องดูแลด้วย เช่น กรณี เครื่ องบินมาถึงล่าช้า, เครื่ องบินตก, เครื่ องบินบินกลับจนถึง
การให้บริ การ wheelchair

Ground Equipment Services / ฝ่ ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ ภาคพืน้
เป็ นหน่วยงานที่ดูแลอุปกรณ์ภาคพื้นต่างๆที่ให้บริ การแก่อากาศยานและผูโ้ ดยสาร หรื อพูดง่ายๆก็คือยานพาหนะที่บริ การ
ผูโ้ ดยสาร และอุปกรณ์ต่างๆที่อากาศยานใช้เช่น รถบริ การน้ า รถบริ การไฟใช้ในเครื่ อง รถบริ การเครื่ องทาความเย็น รถบริ การเพื่อ
start เครื่ องยนต์ รถลากเครื่ องบิน เป็ นต้น

Cargo Services / ฝ่ ายการพาณิชย์ สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
เป็ นหน่วยงานที่ดูแล และรับผิดชอบการ ควบคุมและขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ ให้เป็ นไปตามหลักสากล และรวดเร็ ว

Catering / ฝ่ ายครัวการบิน
เป็ นหน่วยงานที่ดูแลด้านอาหารที่บริ การให้ผโู ้ ดยสารบนเครื่ องบิน และภาคพื้น ด้วยความสะอาดถูกหลักอนามัย และเป็ นไปตาม
หลักสากล รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านบริ การด้านอาหาร

Information Technology
งานบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื องานสนับสนุนด้าน Computer ให้แก่สายการบิน ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นหัวใจของธุ รกิจไปแล้ว
ดังนั้นทุกสายการบินจาเป็ นต้องมีหน่วยงานด้านนี้ เพื่อให้งานต่างๆของการบินดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การแบ่งงานหรื อ
Organization ของหน่วยงานด้านนี้ก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั ความสลับซับซ้อนของงาน หรื อของบริ ษทั ว่าหน่วยงานต่างๆ
สัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงไร

Simulator Engineer
Simulator Engineer ปฏิบตั ิหน้าที่ ซ่อมบารุ งและพัฒนาระบบของเครื่ อง Flight Simulator และเครื่ อง Cabin Emergency
Evacuation Trainer

Airline Administrative Support
สายการบินทุกสายการบิน ไม่วา่ จะเป็ นสายการบินเล็ก หรื อสายการบินใหญ่ ก็ตอ้ งมีหน่วย บริ หาร และหน่วยสนับสนุน Support
การทางานของบริ ษทั โดยรวมให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตาแหน่งต่างๆนี้ก็จะประกอบไปด้วย เลขา หน่วยซ่อมบารุ งอาคาร
ดูแลน้ าไฟ หน่วยงานที่ดูแลและปรับปรุ งระบบ Information Technologies พนักงานต้อนรับที่สานักงาน หน่วยการเงิน การบัญชี
หน่วยกฏหมาย หน่วย Human Resources ที่ทาหน้าที่ดูแลการรับพนักงาน ความเป็ นอยูข่ องพนักงาน การฝึ กอบรม การปลด
พนักงาน หน่วยงานด้านกฏหมาย

Reservation Sales Agent

มีหน้าที่ทาการจองที่ให้ผโู ้ ดยสาร ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเดินทางแก่ผโู ้ ดยสารจะเป็ นทางทางโทรศัพท์หรื อไม่ก็ตาม ข้อมูลนั้น
รวมถึงการวางแผนการเดินทาง ที่วา่ งบนเครื่ อง ค่าโดยสาร ตารางการบิน การท่องเที่ยว อาหารการกิน การเช่ารถยนต์ และข้อมูล
อื่นๆที่เกี่ยวกับแผนการบินของผูโ้ ดยสาร

Airline Ticket Agent
มีหน้าที่ที่จะพบกับผูโ้ ดยสารเมื่อผูโ้ ดยสารมาถึงสนามบิน อาจจะเป็ นพนักงานของสายการบิน หรื อพนักงานของสนามบินก็ได้ มี
หน้าที่ Check-in ผูโ้ ดยสาร ให้ที่นงั่ บนเครื่ องแก่ผโู ้ ดยสาร Check-in กระเป๋ าของผูโ้ ดยสาร นอกจากนั้นอาจจะมีการขายตัว๋ ให้
ผูโ้ ดยสาร หรื อการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินการเดินทางให้ผโู ้ ดยสารตามที่ผโู ้ ดยสารต้องการด้วย ให้ขอ้ มูลแก่ผโู ้ ดยสารในการไปขึ้น
เครื่ องตาม flight ที่กาหนด

Flight Operations / Flight Dispatcher / Load Controller
มีหน้าที่รับผิดชอบ และเตรี ยมข้อมูลที่ทาให้แน่ใจว่าเครื่ องบินที่จะทาการบินใน flight นั้นๆจะปลอดภัย ด้วยการเตรี ยมแผนการ
บิน แผนที่การบิน ต่างๆอย่างละเอียด แสดงให้เห็นซึ่ งรายละเอียดของกาหนดเวลา และจุดหมายปลายทาง ระยะทาง การใช้ และ
จานวนเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะใช้ ดูแลให้แน่ใจว่า ข้อมูล Weight and Balance ของเครื่ องถูกต้อง รวมถึงรายงานน้ าหนัก maximum
takeoff และ landing ของเครื่ องด้วย ลักษณะของภูมิอากาศตามเส้นทางที่ทาการบิน ความสู งที่ทาการบิน ทิศที่ทาการบินแต่ละ
ช่วง และจุดหมายพร้อมระยะทางที่อาจจะต้องเปลี่ยนออกนอกเส้นทางที่กาหนดเมื่อเกิดความจาเป็ น

Aviation Meteorologist
นักอุตุนิยมวิทยาด้านการบิน มีหน้าที่ให้ขอ้ มูลด้านภูมิอากาศด้านการบินแก่ Flight Dispacher และนักบิน เกี่ยวกับลักษณะของ
อากาศปั จจุบนั และการคาดการณ์ล่วงหน้า เกี่ยวกับอากาศในทุกระดับความสู ง เมฆและฝน รวมถึงทิศทางและความเร็ วของ
กระแสลมด้วย

Ramp Planner

An airline ramp planner มีหน้าที่รับผิดชอบและเป็ นผูท้ ราบเวลาที่เครื่ องบินจะมาถึงเข้าจอด และเวลาที่เครื่ องจะทาการออกไป
บิน ของสายการบินเป็ นอย่างดี เขาจะต้องสามารถติดต่อประสานงานกับหลายๆหน่วยงาน หรื อหลายๆบริ ษทั ในสนามบิน ที่ตอ้ ง
ทางานกับเครื่ องบินเพื่อให้เครื่ องบินสามารถออกไปบินได้ตามกาหนดเวลาใน Flight ต่อไป เพราะเครื่ องที่เข้ามาอาจจะมี
ข้อบกพร่ องที่ตอ้ งแก้ไข และมีเวลาจากัดที่จะทาให้เครื่ องพร้อมที่จะบินได้ตามกาหนดเวลาหรื อไม่อย่างไร

บริษทั วิทยุการบิน AEROTHAI (AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD.)
มีหน้าที่ ให้บริ การการควบคุมการจราจรทางอากาศ เช่น :
++ การควบคุมจราจรทางอากาศบริ เวณท่าอากาศยาน (Aerodrome Control Service)
- Ground Control
- Local Control หรื อ Tower Control
++ การควบคุมจราจรทางอากาศ เขตประชิดท่าอากาศยาน (Approach Control Service)
++ การควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Service)
ให้บริ การสื่ อสารสายการบิน เป็ นศูนย์สื่อสารการบินระหว่างประเทศ (International Aeronautical Fixed Telecommunications
Network: AFTN Center) ของประเทศไทย

http://www.thaitechnics.com/careers/career_info.html

