ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการบิน ; Aviation
ความหมาย
Aviation (N) หมายถึง ศิลปะและศาสตร์ในการบิน (English-Thai: NECTEC's Lexitron2Dictionary )
Aviation หมายถึง (เอวิเอ' เชิน) n. วิธีการบิน,วิชาการบิน,การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่ องบิน
(flying) (English-Thai: HOPE Dictionary)
Aviation หมายถึง (n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน (English-Thai: Nontri Dictionary)
Aviation \A'vi*a"tion\, n. The art or science of flying.
[1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:
Aviation
n 1: the aggregation of a country's military aircraft [syn: {aviation}, {air power}]
2: the operation of aircraft to provide transportation
3: the art of operating aircraft [syn: {aviation}, {airmanship}]
4: travel via aircraft; "air travel involves too much waiting in airports"; "if you've time to
spare go by air" [syn: {air travel}, {aviation}, {air}] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

AVIATION หมายถึง การบิน หรื อ การขนส่ งทางอากาศ เป็ นการลาเลียง คน สัตว์ และสิ่ งของ จาก
ที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง โดยใช้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปในอากาศ (การขนส่ งทางอากาศเริ่ มจากเครื่ อง
ร่ อน บอลลูน เรื อเหาะ และในปัจจุบนั ใช้เครื่ องบิน)

การปฏิบตั ิในการขนส่ งทางอากาศโดยทัว่ ไป ทาโดยผูส้ ่ งสิ นค้าทาสัญญาขนส่ งกับผูข้ นส่ งสิ นค้า
และผูข้ นส่ งสิ นค้าจะรับภาระหน้าที่ในการขนส่ งให้เสร็จถึงผูร้ ับสิ นค้า ผูข้ นส่ งอาจเป็ นได้ท้ งั บริ ษทั
สายการบิน หรื อบริ ษทั ขนส่ งระหว่างประเทศ

วิวฒ
ั นาการของการบิน
การบินมีววิ ฒั นาการมาอย่างต่อเนื่อง ส่ วนหนึ่งที่ผลักดันให้มีการคิดค้นเครื่ องยนต์ และวัสดุใหม่ๆ
ก็คือ สงครามที่ตอ้ งเอาชนะกันด้วยความเร็ว และความสามารถในการบิน

การบิน (Aviation) หมายถึง การใช้อากาศยานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
การบินในที่น้ ีหมายถึง การบินพลเรื อน (Civil Aviation) ซึ่งองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) แบ่งประเภทของการบินพลเรื อน
(Civil Aviation) ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้คือ
(1)

การบินพาณิ ชย์ (Commercial Aviation) หรื อการขนส่ งทางอากาศ (Air Transport)

(2)

การปฏิบตั ิงานทางอากาศ (Aerial Work)

(3)

การบินทัว่ ไป (General Aviation)

อย่างไรก็ตาม องค์การบริ หารการบินของสหรัฐอเมริ กา (Federal Aviation Administration: FAA)
แบ่งการบินพลเรื อนออกเป็ น 2 ประเภท คือ:
(1) การบินพาณิ ชย์ (Commercial Aviation) ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ ICAO กาหนด
และ
(2) การบินที่มิใช่เพื่อการพาณิ ชย์ (Non - Commercial Aviation) ซึ่งมีรายละเอียด

เช่นเดียวกับ การปฏิบตั ิงานทางอากาศ และการบินทัว่ ไปที่องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ
กาหนด
งานการบินพลเรื อนนั้นประกอบด้วยงานหลายประเภทที่มีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน
อย่างใกล้ชิด ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบตั ิงานด้านการบินพลเรื อนในแต่ละประเภทนั้น ก็มี
ความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน และมีจุดประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานด้าน
การบินพลเรื อนจึงจาเป็ นต้องมีความรู ้ข้ นั พื้นฐานของงานการบินพลเรื อนโดยทัว่ ๆไปด้วย
งานการบินพลเรื อนนี้เป็ นงานบริ การซึ่งสามารถแยกออก ได้หลายมุมมอง ในที่น้ ี
จะกล่าวถึงงาน 2 ประเภท คือ งานการขนส่ งทางอากาศ (Air Transport) หรื อการบินพาณิ ชย์
(Commercial Air Transport) และการเดินอากาศ (Air Navigation) ซึ่งเป็ นงานที่หลายหน่วยงาน
ให้บริ การกับผูท้ าการบิน

1.1.1 การบินพาณิชย์ หรื อการบินเพื่อการค้ า (Commercial Air Transport)
งานบริ การขนส่ งทางอากาศประเภทนี้ เป็ นงานบริ การที่ดาเนินการโดยมุ่งหวังเอาผลตอบแทน
จากการบริ การเป็ นตัวเงินโดยตรง ซึ่งอาจคิดเป็ น ค่าโดยสาร ค่าระวาง หรื อค่าเช่า ก็ได้ ตัวอย่างที่
เห็นได้ชดั ของงานบริ การขนส่ งทางอากาศประเภทนี้คือ การประกอบการหรื อการให้บริ การของ
สายการบินต่างๆ
การบินพาณิ ชย์ หรื อการให้บริ การขนส่ งทางอากาศ ประเภทนี้แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะย่อย ๆ คือ


การบริ การแบบประจา (Scheduled Services)

การบริ การแบบไม่ประจา (Non-Scheduled Services)
เนื่องจากการบินพาณิ ชย์เป็ นการบริ การที่มีการตอบแทนในเชิงธุรกิจนี้เอง จึงมักพบเห็นคาว่า "การ
บริ การทางอากาศ" (Air Services) ในความหมายเดียวกัน


1.1.2 การบินทัว่ ไป (General Aviation)
หมายถึง การบินที่มิได้มีจุดประสงค์เพื่อหวังผลตอบแทนตามที่กล่าวแล้วในข้อ 1.1.1
การบินประเภทนี้ได้แก่การบินเพื่อการกีฬา การบินเพื่อหาความเพลิดเพลินของสมาชิกสโมสรการ
บินต่างๆ หรื อการบินของส่ วนบุคคล หรื อนิติบุคคลที่เป็ นเจ้าของเครื่ องบิน เพื่อธุรกิจของตนเอง
เป็ นต้น
1.1.3 การทาการบนอากาศ (Ariel Work)
ได้แก่ การถ่ายรู ปทางอากาศ การทาฝนเทียม การโปรยปุ๋ ย หรื อยากาจัดแมลงศัตรู พืช
โดยที่การขนส่ งทางอากาศนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจความมัน่ คงของประเทศและ
ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น ทางราชการจึงได้กาหนดให้ "การขนส่ ง
ทางอากาศเป็ นกิจการค้าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค และผูท้ ี่จะประกอบกิจการค้าขายดังกล่าวนี้
จะต้องได้รับอนุญาตหรื อได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมเสี ยก่อน
(ตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2515)
สาหรับการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport) นั้น ก็จะต้อง
ได้รับการอนุญาตเช่นกัน โดยในมาตราที่ 27 ของพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ระบุไว้
ว่า "ห้ามมิให้อากาศยาน นอกจากอากาศยานต่างประเทศบินออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็ นหนังสื อจากพนักงานเจ้าหน้าที่" (พนักงานเจ้าหน้าที่ในที่น้ ีคือ อธิบดีกรมการบินพาณิ ชย์
หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการบินพาณิ ชย์ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่
28 กันยายน 2522) ซึ่งเป็ นการกาหนดสาหรับอากาศยานที่จดทะเบียนเป็ นของไทย

สาหรับอากาศยานต่างประเทศนั้น ข้อกาหนดตามมาตราที่ 28 ของพระราชบัญญัติเดียวกันนี้
กาหนดไว้วา่ "ห้ามมิให้อากาศยานต่างประเทศบินผ่าน หรื อขึ้นลงในราชอาณาจักร เว้นแต่จะมีสิทธิ
ตามอนุสัญญา หรื อความตกลงระหว่างประเทศ หรื อได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากรัฐมนตรี "
การห้ามหรื อการกาหนดให้อากาศยานประเทศอื่นบินผ่าน หรื อขึ้นลงในประเทศของตนเอง
ก่อนได้รับอนุญาตนั้น เป็ นการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป ซึ่งทุกประเทศก็จะมีขอ้ ห้ามหรื อข้อกาหนดใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันนี้ เมื่อต่างคนต่างห้ามกันเช่นนี้ การขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศก็
เกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้น เพื่อจะให้มีการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศเกิดขึ้น จึงต้องมีการเจรจาตก
ลงกัน เพื่อขอหรื อแลกเปลี่ยนผลตอบแทนซึ่ งกันและกัน การเจรจาหรื อข้อตกลงนี้เรี ยกว่า "ข้อตกลง
สองฝ่ าย หรื อทวิภาคี (Bilateral Agreement)" เป็ นการตกลงเพื่อที่จะขอหรื อแลกเปลี่ยนสิ ทธิในการ
บินและการขนการจราจร (การขนผูโ้ ดยสารและสิ นค้า) ซึ่งกันและกัน
ในการเจรจาเพื่อทาความตกลงทวิภาคีน้ ี สาหรับประเทศไทยนั้นดาเนินการโดย
"คณะกรรมการผูแ้ ทนรัฐบาล เพื่อพิจารณาทาความตกลงว่าด้วยการขนส่ งทางอากาศกับรัฐบาล
ต่างประเทศเป็ นประจา" ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมเป็ นประธาน
ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า การขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศนั้น จะเกิดขึ้นได้ดว้ ยการ
ทาข้อตกลงสองฝ่ ายหรื อทวิภาคี การทาข้อตกลงดังกล่าวนี้ เพื่อที่จะเป็ นการขอหรื อแลกเปลี่ยนสิ ทธิ
การบิน (Traffic Right) ซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ ทธิการบินนี้จะระบุถึงสิ ทธิ การรับขนการจราจร ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ นหลายประเภทด้วยกัน ว่าจะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดมีสิทธิในประเภทใดบ้าง ดังนั้น ในการที่สาย
การบินกาหนดตารางการบินขึ้นมาในแต่ละฤดูน้ นั จึงต้องส่ งให้กรมการบินพาณิ ชย์พิจารณา
ตรวจสอบว่า ตามตารางการบินนั้น ถูกต้องตามสิ ทธิที่จะได้รับตามข้อตกลงหรื อไม่ เพื่อการอนุญาต
ต่อไป ทั้งนี้ท้ งั นั้น กรมการบินพาณิ ชย์มิได้มีหน้าที่หรื อความรับผิดชอบของกาหนดวัน เวลา
เครื่ องบินเข้า-ออกแต่อย่างใด และที่กรมการบินพาณิ ชย์อนุญาตตารางบินนั้น ก็เป็ นการอนุญาตตาม
สิ ทธิที่สายการบินนั้นได้รับ คือมีจานวนเที่ยวบินและแบบหรื อชนิดของเครื่ องบินถูกต้องตาม
ข้อตกลงที่ได้ทาร่ วมกันไว้เท่านั้นเอง

หัวใจของการบริ การด้านการขนส่ งทางอากาศ คือ สิ่ งอานวยความสะดวกและพิธีการต่าง ๆ ที่
ให้กบั ผูโ้ ดยสาร สัมภาระเดินทาง สิ นค้าและผูป้ ระกอบการ คือ สายการบิน บริ การเหล่านี้ได้แก่ พิธี
การทางด้านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบโรค (คน สัตว์ และพืช) ความสะดวกของ
ผูโ้ ดยสารหรื อสิ นค้าที่จะได้รับ นับตั้งแต่เดินทางจากตัวเมืองมาถึงท่าอากาศยาน ในขณะที่อยูภ่ ายใน
ท่าอากาศยานจนออกขึ้นเครื่ องบิน ในทางกลับกันก็คือความสะดวกของผูโ้ ดยสารหรื อสิ นค้าที่ลง
จากเครื่ องยินมาสู่ ภายในท่าอากาศยาน และออกเข้าสู่ เมือง และสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ระบุ
ไว้ในเอกสารแถลงข่าวการบิน (Aeronautical Information Publication: AIP)

1.2 การเดินอากาศ (Air Navigation)
หมายถึง การปฏิบตั ิการขนส่ งทางอากาศจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง การเดินอากาศนี้เป็ นงาน
ที่ตอ้ งมีความระมัดระวังเป็ นพิเศษ ในเรื่ องของความปลอดภัย เพราะความสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเดินอากาศนี้ หมายถึงชีวติ และทรัพย์สินของผูป้ ระกอบการและผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้น งานด้านการ
เดินอากาศนี้จึงเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างผูป้ ระกอบการ อันได้แก่ สายการบิน นักบิน ผู ้
ให้บริ การภาคพื้น และผูค้ วบคุมในการปฏิบตั ิการบิน การเดินอากาศ เป็ นงานที่หลายหน่วยงาน
ให้บริ การกับผูท้ าการบิน
งานด้านการเดินอากาศนี้ สามารถแยกออกเป็ นงานย่อย ๆ ตามลักษณะของการควบคุมและการ
ให้บริ การได้เป็ น 6 ประเภท ด้วยกัน คือ
1.2.1 งานควบคุมและการให้ บริการด้ านสนามบิน
งานประเภทนี้ ได้แก่ การก่อสร้างและให้บริ การของสนามบิน การจัดหาสิ่ งอานวย
ความสะดวก และความปลอดภัย เครื่ องช่วยการเดินอากาศต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายในสนามบิน รวมตลอด
ถึงการซ่อมบารุ งด้วย เพื่อให้บริ การกับผูโ้ ดยสาร สัมภาระเดินทาง สิ นค้า และวัสดุไปรษณี ยภัณฑ์
และผูป้ ระกอบการ (สายการบิน) ด้วยความสะดวกและปลอดภัย
1.2.2 งานบริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services: ATS)

งานบริ การจราจรทางอากาศนี้ จุดประสงค์เพื่อที่จะ
(1) ป้องกันอากาศยานไม้ให้ชนกันในขณะที่ทาการบิน
(2) ป้องกันอากาศยานที่กาลังขับเคลื่อนไม่ให้ชนกัน หรื อชน กับสิ่ งกีดขวางที่
อยูบ่ นภาคพื้นที่ขบั เคลื่อนนั้น ๆ
(3) ช่วยให้การจราจรทางอากาศดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อยและรวดเร็ว
(4) ให้คาแนะนาและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อความปลอดภัย และ ประสิ ทธิภาพ
ของการขนส่ งทางอากาศ
(5) แจ้งและช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานที่ประสบอุบตั ิเหตุ และ
อากาศยานที่ตอ้ งการการช่วยเหลือและค้นหางานบริ การจราจรทางอากาศนี้ ได้แก่
1.2.2.1 การบริการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Services)
การควบคุมจราจรทางอากาศ คือ การดูแลและจัดการให้การทาการบินและการขับเคลื่อนของอากาศ
ยานดาเนินไปด้วยความเป็ นระเบียบ ปลอดภัย และรวดเร็ว ซึ่งแบ่งออกได้เป็ น

(1) บริ การควบคุมจราจรทางอากาศในเขตแถลงข่าวการบิน
(Area Control Services) เป็ นงานให้บริ การควบคุมจราจรทางอากาศแก่เครื่ องบินที่อยูใ่ นเส้นทาง
การบิน (Airways) ภายในเขตแถลงข่าวการบิน (Flight Information Region: FIR) ยกเว้น เขต
ควบคุมการบินของหอบังคับ การบิน (Terminal Control Area: TMA)
(2) บริ การควบคุมจราจรทางอากาศประชิดเขตสนามบิน (Approach Control

Services) เป็ นการให้บริ การควบคุมจราจรทางอากาศแก่เครื่ องบินที่อยูภ่ ายในเขตควบคุมการบิน
ของหอบังคับการบิน (TMA)
(3) บริ การควบคุมจราจรทางอากาศบริ เวณสนามบิน (Aerodrome Control
Services) เป็ นการให้บริ การควบคุมจราจรทางอากาศแก่เครื่ องบินในขณะที่กาลังทาการบินขึ้นหรื อ
ลง ตลอดจนขณะที่ขบั เคลื่อนอยูบ่ นทางวิง่ ทางขับและ ลานจอด

1.2.2.2 การบริการข่ าวการบิน (Flight Information Service: FIS)
งานประเภทนี้เป็ นการให้บริ การข่าวสาหรับการบิน หรื อ
คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ และเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ ซึ่งได้แก่
(1) ข้อมูลข่าวอากาศที่สาคัญ (SIGMET)
(2) ข้อมูลสภาพการให้บริ การของเครื่ องช่วยการเดินอากาศ
(3) ข้อมูลสภาพสนามบินและสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
(4) ข่าวเกี่ยวกับการปล่อยบัลลูนที่ไม่มีคนบังคับ

1.2.2.3 การบริการระวังภัย (Alerting Service)
เป็ นการบริ การแจ้งข่าวฉุกเฉินแก่เครื่ องบินที่อยูใ่ นเขตควบคุมการบินที่
รับผิดชอบได้รับทราบ หรื อแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อเตรี ยมการช่วยเหลือ เช่น ใน
กรณี ที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับเครื่ องบิน หรื อการติดต่อขาดหายไปนาน เป็ นที่ผดิ สังเกต

1.2.3 งานบริการโทรคมนาคม (Aeronautical Telecommunication)
งานบริ การโทรคมนาคมการบินแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ
1.2.3.1 การบริ การการบินประจาที่ (Aeronautical Fixed Service) คือ การบริ การ
โทรคมนาคมการบินระหว่างสถานีที่อยูบ่ นภาคพื้น ด้วยกัน
1.2.3.2 การบริ การการบินเคลื่อนที่ (Aeronautical Mobile Service) คือ การบริ การ
โทรคมนาคมระหว่างอากาศยานกับสถานีการบิน ภาคพื้นดิน

1.2.3.2.1 การบริ การวิทยุช่วยการเดินอากาศ (Aeronautical Radio Navigation
Service) คือการบริ การให้ความปลอดภัยในการเดินอากาศด้วยวิทยุช่วยกาเดินอากาศเพื่อให้
อากาศยานสามารถหาตาแหน่งหรื อทิศทางของตัวเองได้ หรื อบอกให้ทราบถึงสิ่ งกีดขวาง
การเดินอากาศ
1.2.3.2.2 การบริ การกระจายเสี ยงการบิน (Aeronautical Broadcasting Service)
ส่ วนใหญ่ของบริ การด้านนี้เป็ นการส่ งข่าวอากาหรื อแจ้งชื่อสถานี เครื่ องช่วยการเดินอากาศ

1.2.4 งานบริการอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Service)
บริ การอุตุนิยมวิทยาเป็ นการให้ ข้อมูลข่าวอากาศ
(1) ที่ท่าอากาศยานที่เครื่ องบินจะบินขึ้นในเวลานั้น
(2) ที่ท่าอากาศยานที่เครื่ องบินจะไปลง ในเวลาที่ประมาณไว้วา่ จะถึง

(3) ตามเส้นทางบิน และที่ท่าอากาศยานที่อยูใ่ นเส้นทางบิน
(4) ที่สนามบินสารอง ตามที่กาหนดในแผนการบิน หรื อที่ระบุไว้ใน
แผนการ เดินอากาศของภูมิภาค (Regional Air Navigation Plan) นั้นๆ

1.2.5 งานบริการค้ าหาและช่ วยเหลือ (Search and Rescue Service)
เป็ นบริ การที่ให้ข่าว เกี่ยวกับการทาการบิน เช่น
(1) ข่าวประกาศนักบิน (Notice to Air Men: NOTAM)
(2) ข้อมูลในเอกสารข่าวเพื่อทาการบิน (Aeronautical Information Publication: AIP)
(3) ข้อมูลก่อนทาการบิน (Pre-flight Information)
จะเห็นได้วา่ งานและบริ การต่างๆ ในงานการบินพลเรื อนนั้นมีหลายอย่าง และมีหลายหน่วยงานที่
ปฏิบตั ิและเกี่ยวข้องกันอยูด่ งั ได้กล่าวมาแล้ว สาหรับประเทศไทยนั้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
-

กระทรวงคมนาคม

-

กรมขนส่ งทางอากาศ

-

กรมอุตุนิยมวิทยา

-

บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

-

บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

-

สายการบินต่างๆ

-

คณะกรรมการต่างๆด้านการบินพลเรื อน

อ้างอิง https://www.gotoknow.org/posts/24755

