
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบิน ; Aviation 

ความหมาย 

Aviation (N) หมายถึง  ศิลปะและศาสตร์ในการบิน  (English-Thai: NECTEC's Lexitron-
2Dictionary ) 

Aviation หมายถึง  (เอวเิอ' เชิน) n. วธีิการบิน,วชิาการบิน,การออกแบบ พฒันาและสร้างเคร่ืองบิน 
(flying)  (English-Thai: HOPE Dictionary) 

Aviation หมายถึง  (n) การบิน,วชิาการบิน,วธีิการบิน (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 หรือ การขนส่งทางอากาศ เป็นการล าเลียง คน สัตว ์และส่ิงของ จาก
ท่ีหน่ึงไปยงัท่ีหน่ึง โดยใชย้านพาหนะเคล่ือนท่ีไปในอากาศ (การขนส่งทางอากาศเร่ิมจากเคร่ือง
ร่อน บอลลูน เรือเหาะ และในปัจจุบนัใชเ้คร่ืองบิน) 
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การปฏิบติัในการขนส่งทางอากาศโดยทัว่ไป ท าโดยผูส่้งสินคา้ท าสัญญาขนส่งกบัผูข้นส่งสินคา้ 
และผูข้นส่งสินคา้จะรับภาระหนา้ท่ีในการขนส่งใหเ้สร็จถึงผูรั้บสินคา้ ผูข้นส่งอาจเป็นไดท้ั้งบริษทั
สายการบิน หรือบริษทัขนส่งระหวา่งประเทศ 

  

ววิฒันาการของการบิน 

การบินมีววิฒันาการมาอยา่งต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงท่ีผลกัดนัใหมี้การคิดคน้เคร่ืองยนต ์และวสัดุใหม่ๆ 
กคื็อ  สงครามท่ีตอ้งเอาชนะกนัดว้ยความเร็ว และความสามารถในการบิน 

  

การบิน (Aviation)  หมายถึง การใชอ้ากาศยานเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ   

การบินในท่ีน้ีหมายถึง การบินพลเรือน (Civil Aviation) ซ่ึงองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) แบ่งประเภทของการบินพลเรือน 
(Civil Aviation) ออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ีคือ 

(1)          การบินพาณิชย ์(Commercial Aviation) หรือการขนส่งทางอากาศ (Air    Transport) 

(2)          การปฏิบติังานทางอากาศ (Aerial Work) 

(3)          การบินทัว่ไป (General Aviation) 

อยา่งไรกต็าม องคก์ารบริหารการบินของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) 
แบ่งการบินพลเรือนออกเป็น 2 ประเภท คือ: 

(1)    การบินพาณิชย ์(Commercial Aviation) ซ่ึงมีรายละเอียดเช่นเดียวกบัท่ี  ICAO ก าหนด 

และ 

(2)    การบินท่ีมิใช่เพื่อการพาณิชย ์(Non - Commercial Aviation) ซ่ึงมีรายละเอียด 
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เช่นเดียวกบั การปฏิบติังานทางอากาศ และการบินทัว่ไปท่ีองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ
ก าหนด 

             งานการบินพลเรือนนั้นประกอบดว้ยงานหลายประเภทท่ีมีความเก่ียวโยงซ่ึงกนัและกนั
อยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ท่ีปฏิบติังานดา้นการบินพลเรือนในแต่ละประเภทนั้น กมี็ 

ความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั และมีจุดประสงคไ์ปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นผูท่ี้ปฏิบติังานดา้น 

การบินพลเรือนจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ขั้นพื้นฐานของงานการบินพลเรือนโดยทัว่ๆไปดว้ย 

              งานการบินพลเรือนน้ีเป็นงานบริการซ่ึงสามารถแยกออก  ไดห้ลายมุมมอง ในท่ีน้ี 

จะกล่าวถึงงาน 2 ประเภท คือ งานการขนส่งทางอากาศ (Air Transport) หรือการบินพาณิชย ์
(Commercial Air Transport) และการเดินอากาศ (Air Navigation) ซ่ึงเป็นงานท่ีหลายหน่วยงาน
ใหบ้ริการกบัผูท้  าการบิน 

  

1.1.1 การบินพาณชิย์ หรือการบินเพ่ือการค้า (Commercial Air Transport) 

        งานบริการขนส่งทางอากาศประเภทน้ี เป็นงานบริการท่ีด าเนินการโดยมุ่งหวงัเอาผลตอบแทน
จากการบริการเป็นตวัเงินโดยตรง ซ่ึงอาจคิดเป็น ค่าโดยสาร ค่าระวาง หรือค่าเช่า กไ็ด ้ตวัอยา่งท่ี
เห็นไดช้ดัของงานบริการขนส่งทางอากาศประเภทน้ีคือ การประกอบการหรือการใหบ้ริการของ
สายการบินต่างๆ 

    การบินพาณิชย ์หรือการใหบ้ริการขนส่งทางอากาศ ประเภทน้ีแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะยอ่ย ๆ คือ 

 การบริการแบบประจ า (Scheduled Services) 

 การบริการแบบไม่ประจ า (Non-Scheduled Services) 
เน่ืองจากการบินพาณิชยเ์ป็นการบริการท่ีมีการตอบแทนในเชิงธุรกิจน้ีเอง จึงมกัพบเห็นค าวา่ "การ
บริการทางอากาศ" (Air Services)   ในความหมายเดียวกนั 
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1.1.2 การบินทัว่ไป (General Aviation) 

        หมายถึง  การบินท่ีมิไดมี้จุดประสงคเ์พื่อหวงัผลตอบแทนตามท่ีกล่าวแลว้ในขอ้ 1.1.1 

การบินประเภทน้ีไดแ้ก่การบินเพื่อการกีฬา การบินเพื่อหาความเพลิดเพลินของสมาชิกสโมสรการ
บินต่างๆ หรือการบินของส่วนบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีเป็นเจา้ของเคร่ืองบิน เพื่อธุรกิจของตนเอง 
เป็นตน้ 

1.1.3 การท าการบนอากาศ (Ariel Work) 

       ไดแ้ก่ การถ่ายรูปทางอากาศ   การท าฝนเทียม การโปรยปุ๋ย หรือยาก าจดัแมลงศตัรูพืช 

โดยท่ีการขนส่งทางอากาศน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจความมัน่คงของประเทศและ 

ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน ดงันั้น ทางราชการจึงไดก้  าหนดให ้"การขนส่ง
ทางอากาศเป็นกิจการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค และผูท่ี้จะประกอบกิจการคา้ขายดงักล่าวน้ี 
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บสัมปทานจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมเสียก่อน 

(ตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 58 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2515) 

                ส าหรับการขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ (International Air Transport) นั้น กจ็ะตอ้ง
ไดรั้บการอนุญาตเช่นกนั โดยในมาตราท่ี 27 ของพระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ระบุไว้
วา่ "หา้มมิใหอ้ากาศยาน นอกจากอากาศยานต่างประเทศบินออกนอกราชอาณาจกัร เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตเป็นหนงัสือจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี" (พนกังานเจา้หนา้ท่ีในท่ีน้ีคือ อธิบดีกรมการบินพาณิชย ์
หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากอธิบดีกรมการบินพาณิชย ์ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เม่ือวนัท่ี 
28 กนัยายน 2522) ซ่ึงเป็นการก าหนดส าหรับอากาศยานท่ีจดทะเบียนเป็นของไทย 

  



ส าหรับอากาศยานต่างประเทศนั้น ขอ้ก าหนดตามมาตราท่ี 28 ของพระราชบญัญติัเดียวกนัน้ี 
ก าหนดไวว้า่ "หา้มมิใหอ้ากาศยานต่างประเทศบินผา่น หรือข้ึนลงในราชอาณาจกัร เวน้แต่จะมีสิทธิ
ตามอนุสัญญา หรือความตกลงระหวา่งประเทศ หรือไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากรัฐมนตรี" 

        การหา้มหรือการก าหนดใหอ้ากาศยานประเทศอ่ืนบินผา่น หรือข้ึนลงในประเทศของตนเอง
ก่อนไดรั้บอนุญาตนั้น เป็นการปฏิบติัโดยทัว่ไป ซ่ึงทุกประเทศกจ็ะมีขอ้หา้มหรือขอ้ก าหนดใน
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี เม่ือต่างคนต่างหา้มกนัเช่นน้ี การขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศก็
เกิดข้ึนไม่ได ้ดงันั้น เพื่อจะใหมี้การขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศเกิดข้ึน จึงตอ้งมีการเจรจาตก
ลงกนั เพื่อขอหรือแลกเปล่ียนผลตอบแทนซ่ึงกนัและกนั การเจรจาหรือขอ้ตกลงน้ีเรียกวา่ "ขอ้ตกลง
สองฝ่าย หรือทวภิาคี (Bilateral Agreement)" เป็นการตกลงเพื่อท่ีจะขอหรือแลกเปล่ียนสิทธิในการ
บินและการขนการจราจร (การขนผูโ้ดยสารและสินคา้) ซ่ึงกนัและกนั 

        ในการเจรจาเพื่อท าความตกลงทวิภาคีน้ี ส าหรับประเทศไทยนั้นด าเนินการโดย 
"คณะกรรมการผูแ้ทนรัฐบาล เพื่อพิจารณาท าความตกลงวา่ดว้ยการขนส่งทางอากาศกบัรัฐบาล
ต่างประเทศเป็นประจ า" ซ่ึงปลดักระทรวงคมนาคมเป็นประธาน 

        ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในตอนตน้วา่ การขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศนั้น จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการ
ท าขอ้ตกลงสองฝ่ายหรือทวภิาคี การท าขอ้ตกลงดงักล่าวน้ี เพื่อท่ีจะเป็นการขอหรือแลกเปล่ียนสิทธิ
การบิน (Traffic Right) ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสิทธิการบินน้ีจะระบุถึงสิทธิการรับขนการจราจร ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นหลายประเภทดว้ยกนั วา่จะใหฝ่้ายหน่ึงฝ่ายใดมีสิทธิในประเภทใดบา้ง ดงันั้น ในการท่ีสาย
การบินก าหนดตารางการบินข้ึนมาในแต่ละฤดูนั้น จึงตอ้งส่งใหก้รมการบินพาณิชยพ์ิจารณา
ตรวจสอบวา่ ตามตารางการบินนั้น ถูกตอ้งตามสิทธิท่ีจะไดรั้บตามขอ้ตกลงหรือไม่ เพื่อการอนุญาต
ต่อไป ทั้งน้ีทั้งนั้น กรมการบินพาณิชยมิ์ไดมี้หนา้ท่ีหรือความรับผดิชอบของก าหนดวนั เวลา 
เคร่ืองบินเขา้-ออกแต่อยา่งใด และท่ีกรมการบินพาณิชยอ์นุญาตตารางบินนั้น กเ็ป็นการอนุญาตตาม
สิทธิท่ีสายการบินนั้นไดรั้บ คือมีจ านวนเท่ียวบินและแบบหรือชนิดของเคร่ืองบินถูกตอ้งตาม
ขอ้ตกลงท่ีไดท้  าร่วมกนัไวเ้ท่านั้นเอง 



        หวัใจของการบริการดา้นการขนส่งทางอากาศ คือ ส่ิงอ านวยความสะดวกและพิธีการต่าง ๆ ท่ี
ใหก้บัผูโ้ดยสาร สัมภาระเดินทาง สินคา้และผูป้ระกอบการ คือ สายการบิน บริการเหล่าน้ีไดแ้ก่ พิธี
การทางดา้นศุลกากร ตรวจคนเขา้เมือง ตรวจสอบโรค (คน สัตว ์และพืช) ความสะดวกของ
ผูโ้ดยสารหรือสินคา้ท่ีจะไดรั้บ นบัตั้งแต่เดินทางจากตวัเมืองมาถึงท่าอากาศยาน ในขณะท่ีอยูภ่ายใน
ท่าอากาศยานจนออกข้ึนเคร่ืองบิน ในทางกลบักนักคื็อความสะดวกของผูโ้ดยสารหรือสินคา้ท่ีลง
จากเคร่ืองยนิมาสู่ภายในท่าอากาศยาน และออกเขา้สู่เมือง และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีระบุ
ไวใ้นเอกสารแถลงข่าวการบิน (Aeronautical Information Publication: AIP) 

  

1.2 การเดินอากาศ (Air Navigation) 

        หมายถึง  การปฏิบติัการขนส่งทางอากาศจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง การเดินอากาศน้ีเป็นงาน
ท่ีตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ในเร่ืองของความปลอดภยั เพราะความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การเดินอากาศน้ี หมายถึงชีวติและทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้น งานดา้นการ
เดินอากาศน้ีจึงเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกนั ระหวา่งผูป้ระกอบการ อนัไดแ้ก่ สายการบิน  นกับิน  ผู ้
ใหบ้ริการภาคพื้น  และผูค้วบคุมในการปฏิบติัการบิน การเดินอากาศ เป็นงานท่ีหลายหน่วยงาน
ใหบ้ริการกบัผูท้  าการบิน 

        งานดา้นการเดินอากาศน้ี สามารถแยกออกเป็นงานยอ่ย ๆ ตามลกัษณะของการควบคุมและการ
ใหบ้ริการไดเ้ป็น 6 ประเภท ดว้ยกนั คือ 

1.2.1 งานควบคุมและการให้บริการด้านสนามบิน   

                        งานประเภทน้ี ไดแ้ก่ การก่อสร้างและใหบ้ริการของสนามบิน การจดัหาส่ิงอ านวย
ความสะดวก และความปลอดภยั เคร่ืองช่วยการเดินอากาศต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายในสนามบิน รวมตลอด
ถึงการซ่อมบ ารุงดว้ย เพื่อใหบ้ริการกบัผูโ้ดยสาร สัมภาระเดินทาง สินคา้ และวสัดุไปรษณียภณัฑ ์
และผูป้ระกอบการ (สายการบิน) ดว้ยความสะดวกและปลอดภยั 

1.2.2 งานบริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services: ATS) 



      งานบริการจราจรทางอากาศน้ี จุดประสงคเ์พื่อท่ีจะ 

(1)    ป้องกนัอากาศยานไมใ้หช้นกนัในขณะท่ีท าการบิน 

(2)  ป้องกนัอากาศยานท่ีก าลงัขบัเคล่ือนไม่ใหช้นกนั หรือชน กบัส่ิงกีดขวางท่ี  

อยูบ่นภาคพื้นท่ีขบัเคล่ือนนั้น ๆ 

(3)  ช่วยใหก้ารจราจรทางอากาศด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและรวดเร็ว 

(4)  ใหค้  าแนะน าและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต่์อความปลอดภยั และ ประสิทธิภาพ 

ของการขนส่งทางอากาศ 

(5)  แจง้และช่วยเหลือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากาศยานท่ีประสบอุบติัเหตุ  และ 

อากาศยานท่ีตอ้งการการช่วยเหลือและคน้หางานบริการจราจรทางอากาศน้ี ไดแ้ก่ 

1.2.2.1 การบริการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Services) 

การควบคุมจราจรทางอากาศ คือ การดูแลและจดัการใหก้ารท าการบินและการขบัเคล่ือนของอากาศ
ยานด าเนินไปดว้ยความเป็นระเบียบ ปลอดภยั และรวดเร็ว ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 

  

(1)    บริการควบคุมจราจรทางอากาศในเขตแถลงข่าวการบิน 

(Area Control Services) เป็นงานใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศแก่เคร่ืองบินท่ีอยูใ่นเส้นทาง
การบิน (Airways) ภายในเขตแถลงข่าวการบิน (Flight Information Region: FIR) ยกเวน้ เขต
ควบคุมการบินของหอบงัคบั การบิน (Terminal Control Area: TMA) 

(2)    บริการควบคุมจราจรทางอากาศประชิดเขตสนามบิน (Approach Control 



Services) เป็นการใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศแก่เคร่ืองบินท่ีอยูภ่ายในเขตควบคุมการบิน
ของหอบงัคบัการบิน (TMA) 

(3)    บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน     (Aerodrome Control 

Services)  เป็นการใหบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศแก่เคร่ืองบินในขณะท่ีก าลงัท าการบินข้ึนหรือ
ลง ตลอดจนขณะท่ีขบัเคล่ือนอยูบ่นทางวิง่ ทางขบัและ ลานจอด 

  

1.2.2.2 การบริการข่าวการบิน (Flight Information Service: FIS) 

                                                            งานประเภทน้ีเป็นการใหบ้ริการข่าวส าหรับการบิน หรือ
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน ์และเพื่อความปลอดภยัในการเดินอากาศ ซ่ึงไดแ้ก่ 

                                           (1)  ขอ้มูลข่าวอากาศท่ีส าคญั (SIGMET) 

                                           (2) ขอ้มูลสภาพการใหบ้ริการของเคร่ืองช่วยการเดินอากาศ 

                                           (3) ขอ้มูลสภาพสนามบินและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

                                           (4) ข่าวเก่ียวกบัการปล่อยบลัลูนท่ีไม่มีคนบงัคบั 

  

1.2.2.3 การบริการระวงัภัย (Alerting Service) 

                                            เป็นการบริการแจง้ข่าวฉุกเฉินแก่เคร่ืองบินท่ีอยูใ่นเขตควบคุมการบินท่ี
รับผดิชอบไดรั้บทราบ หรือแจง้ใหห้น่วยท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบเพื่อเตรียมการช่วยเหลือ เช่น ใน
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนกบัเคร่ืองบิน หรือการติดต่อขาดหายไปนาน เป็นท่ีผดิสังเกต    

  



1.2.3 งานบริการโทรคมนาคม (Aeronautical Telecommunication) 

             งานบริการโทรคมนาคมการบินแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

            1.2.3.1 การบริการการบินประจ าท่ี (Aeronautical Fixed Service)   คือ การบริการ
โทรคมนาคมการบินระหวา่งสถานีท่ีอยูบ่นภาคพื้น ดว้ยกนั 

            1.2.3.2 การบริการการบินเคล่ือนท่ี (Aeronautical Mobile Service)  คือ การบริการ 

โทรคมนาคมระหวา่งอากาศยานกบัสถานีการบิน  ภาคพื้นดิน 

  

1.2.3.2.1 การบริการวิทยชุ่วยการเดินอากาศ (Aeronautical Radio Navigation 

Service)    คือการบริการใหค้วามปลอดภยัในการเดินอากาศดว้ยวิทยชุ่วยกาเดินอากาศเพื่อให้
อากาศยานสามารถหาต าแหน่งหรือทิศทางของตวัเองได ้หรือบอกใหท้ราบถึงส่ิงกีดขวาง 

การเดินอากาศ 

1.2.3.2.2 การบริการกระจายเสียงการบิน (Aeronautical Broadcasting Service) 

ส่วนใหญ่ของบริการดา้นน้ีเป็นการส่งข่าวอากาหรือแจง้ช่ือสถานี เคร่ืองช่วยการเดินอากาศ 

  

1.2.4  งานบริการอตุุนิยมวทิยา (Meteorological Service) 

                    บริการอุตุนิยมวทิยาเป็นการให ้ ขอ้มูลข่าวอากาศ 

                      (1)   ท่ีท่าอากาศยานท่ีเคร่ืองบินจะบินข้ึนในเวลานั้น 

             (2)  ท่ีท่าอากาศยานท่ีเคร่ืองบินจะไปลง ในเวลาท่ีประมาณไวว้า่จะถึง 



           (3)  ตามเส้นทางบิน และท่ีท่าอากาศยานท่ีอยูใ่นเส้นทางบิน 

           (4) ท่ีสนามบินส ารอง ตามท่ีก าหนดในแผนการบิน หรือท่ีระบุไวใ้น 

แผนการ เดินอากาศของภูมิภาค   (Regional Air Navigation Plan) นั้นๆ 

  

1.2.5  งานบริการค้าหาและช่วยเหลือ (Search and Rescue Service) 

เป็นบริการท่ีใหข่้าว เก่ียวกบัการท าการบิน เช่น 

(1) ข่าวประกาศนกับิน (Notice to Air Men: NOTAM) 

                 (2) ขอ้มูลในเอกสารข่าวเพื่อท าการบิน (Aeronautical Information Publication:  AIP) 

(3) ขอ้มูลก่อนท าการบิน (Pre-flight Information) 

จะเห็นไดว้า่ งานและบริการต่างๆ ในงานการบินพลเรือนนั้นมีหลายอยา่ง และมีหลายหน่วยงานท่ี
ปฏิบติัและเก่ียวขอ้งกนัอยูด่งัไดก้ล่าวมาแลว้ ส าหรับประเทศไทยนั้นมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ 

-         กระทรวงคมนาคม 

-         กรมขนส่งทางอากาศ 

-         กรมอุตุนิยมวทิยา 

-         บริษทั  ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

-         บริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 

-         สายการบินต่างๆ 

-         คณะกรรมการต่างๆดา้นการบินพลเรือน 



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

 

 

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

