


มนษุยม์คีวามฝันที่จะบินไดเ้หมอืนนกและความคิดนีไ้ดท้าํใหม้นษุยพ์ยายามเสาะ

แสวงหาวิธีการที่จะทาํใหม้นษุยบ์ินได ้ในปีค.ศ.1060 บาทหลวงไอสเ์มอรช์าว

องักฤษ เลียนแบบการบินของนกดว้ยการติดปีกที่แขนขาของตนเอง แลว้

กระโดดลงมาจากยอดอารามในมงัเมสบิวรี่ ร่างของเขาหลน่ลงมากระแทกพื้นดนิ

จนแขนและขาทัง้สองขา้งหักในทนัที แตค่วามพยายามของมนษุยก์็ไมไ่ดล้ดละ จนใน

ที่สดุก็ประสบความสาํเร็จเมือ่สองพี่นอ้งตระกลูมองตโ์กลฟิเอร ์ชาวฝรัง่เศส

นําบลัลนูขึ้นส ุฟ่ากฟ้าไดเ้ป็นครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ.1783 โดยจดุไฟไวด้า้นลา่ง

เพื่อใหอ้ากาศภายในรอ้นทาํใหเ้บากว่าอากาศขา้งนอกและสามารถลอยอยูใ่น

อากาศไดน้านถึง 25 นาที



ปี ค.ศ.1903 การบินอย่างแทจ้ริงที่ประสบความสาํเร็จครัง้แรกโดยพี่นอ้งตระกลู

ไรท(์Wright) ชาวสหรฐัอเมริกาที่เมอืง Kitty Hawk ในมลรฐัแคโรไลนา่
เหนอื ไดท้าํการทดลองกบัเครื่องร่อนหลายครัง้เพื่อจะคน้หาวิธีบงัคบัเครื่องบิน 

ในที่สดุก็คน้พบว่าเครื่องบินของเคา้ควรมหีางและมอีปุกรณค์วบคมุอยู่ที่ปลายปีก 

โดยมเีชอืกโยงจากที่นัง่ของนกับินไปยงัปลายปีกทัง้ 2 ขา้ง เพื่อปรบัมมุปลายปีก

ขา้งใดขา้งหนึง่ ใหเ้ครื่องบินเลีย้วไดเ้ชน่เดยีวกบันกใชก้ลา้มเนือ้ปีกของมนัในการ

บินนัน่เอง



 ปี ค.ศ.1909 เบลเลยีต ดว้ยเงนิจากการจาํหนา่ยไฟและอปุกรณ์

รถยนตท์ี่เขาประดษิฐข์ึน้เอง หลยุส ์เบลเลยีต ขาวฝรัง่เศสจึงริเริ่ม

สรา้งเครื่องบินขึน้บา้ง ผลงานสรา้งชือ่เสียงของเขาคือ การบินจาก 

ฝรัง่เศส ผา่นชอ่งแคบองักฤษไปยงัเมอืงโดเวอร ์ประเทศองักฤษได ้

แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นการเดนิทางจากทวีปยโุรปสูส่หราชอาณาจกัรโดย

เครื่องบินอยา่งปลอดภยั



     ปี ค.ศ.1912 อฟัโฟร 504 อฟัโฟร เป็นชือ่สัน้ๆที่นกั

ประดษิฐเ์ครื่องบินชาวองักฤษ เอ.วี.โร เป็นผูต้ัง้ใหก้บั

เครื่องบินในบริษทัของเขา อฟัโฟร 504 เป็นร ุ่นที่ทรง

ประสิทธิภาพและถกูผลติขึน้ถึง 10,000 ลาํ โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พื่อใชใ้นการฝึกบิน และการจูโ่จมทางอากาศ



ไปี ค.ศ.1911 เคอรต์สิ กบั โฟลท์พลน เกลน เคอรต์สิ ชาวอเมริกนั

มคีวามคิดว่า เครื่องบินตอ้งใชพ้ื้นที่ดนิเปลา่เป็นจาํนวนมากในการ

ลงจอด เขาจึงประดษิฐเ์ครื่องบินที่สามารถร่อนลงจอดบนผวินํา้ได ้

ในปี ค.ศ.1911 และเป็นเครื่องบินชนดิแรกที่สามารถบินขึน้และ

ร่อนลงจอดจากดาดฟ้าเรือด้



     ปี ค.ศ.1918 พ็อคเกอร ์ด.ีเซเวน ฟ็อคเกอร ์ฟลกุซวัเวิรค์ ชาวเยอรมนั 

เป็นบคุคลแรกที่สรา้งเครื่องบินรบขึน้ เขาตดิตัง้ปืนกลที่ใบพดัเครื่อง ดงันัน้

กระสนุจึงสาดกระจายไปทกุทิศทาง ด.ีเซเวน เครื่องนีจ้ึงไดช้ือ่ว่าเป็นเครื่องบิน

รบที่มอีนภุาพมากที่สดุในยคุ 1918



 ปี ค.ศ.1919 อลัค็อค และบราวน ์นกับินชาวองักฤษ จอหน์ วิลเลยีม 

และ อารเ์ธอร ์ไวทเ์ทน บราวน ์คือนกับินคูแ่รกที่บินขา้มหาสมทุร

แอตแลนตกิ ไดโ้ดยไมห่ยดุพกัเลยในปี ค.ศ.1919 เขาใชเ้วลาในการ

เดนิทางครัง้นัน้ 4 วนั กบัอีก 16.5 ชัว่โมง นบัเป็นการบินระยะไกลที่สดุ

เทา่ที่เคยมมีา



 ปี ค.ศ.1933 โบอิ้ง 247 ไดถ้ือกาํเนดิขึน้แทนที่จะใชผ้า้ใบหรือ

กรอบไมใ้นการประกอบตวัถังเครื่องบินอยา่งที่แลว้มา โบอิ้ง 

247 คือเครื่องบินที่แข็งแกร่งเพราะสรา้งขึน้จากเหล็ก นบัว่า

เป็นยดุสมยัแห่งการเปลีย่นแปลงอยา่งจริงจงัและถือเป็นตน้

กาํเนดิเครื่องบินโดยสารในปัจจบุนัดว้ย



 ปี ค.ศ.1939 สปิทไฟร ์ระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในปี 

ค.ศ.1939 องักฤษไดส้รา้งเครื่องบินรบขึน้มาอีกระลอก 

ซเูปอรม์ารีน สปิทไฟร ์คือ เครื่องบินโจมตทีี่มปีระสทิธิภาพ

มากที่สดุ ดว้ยเครื่องยนตโ์รลส-์รอยซ ์เมอรล์นิ ทาํให้

นกับินสามารถไตค่วามสงูขึน้ไปไดถ้ึงระดบั 12,000 เมตร 

(40,000 ฟุต) เลยทีเดยีว



 ปี ค.ศ.1949 โคเมท ภายหลงัสงครามโลก นกัออกแบบ

เครื่องบินตา่งพยายามนาํเครื่องยนตเ์จ็ทมาปรบัใชก้บั

เครื่องบินโดยสารและ เดอะ ฮาวิลแลนด ์โคเมท เป็นเครื่องบิน

โดยสารลาํแรกที่ใชเ้ครื่องยนตเ์จ็ท โดยใหบ้ริการผูโ้ดยสารเป็น

ครัง้แรกในปี ค.ศ.1949



     ปี ค.ศ.1952 โบอิ้ง บี 52 เครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใหญ่ที่สดุลาํ

หนึง่ คือ อเมริกนั บี 52 รุ่น สราตโ์ตรฟอรเ์ทรส ตอ่มาในปี 

ค.ศ.1962 เครื่องบินร ุ่นดงักลา่วไดถ้กูพฒันาเป็น บี 852 เอช 

มนับินจากญี่ปุ่นไปยงัเสปนเป็นระยะทาง 20,147 กโิลเมตร 

(12,519 ไมล)์ โดยไมห่ยดุพกัเลย



ปี ค.ศ.1964 ล็อคฮีด เอสอาร ์71 ล็อดฮีด เอสอาร ์71 

ไดช้ือ่ว่าเป็นเครื่องบินสอดแนมของทางการทหารที่บินได้

สงูกว่าและมคีวามเร็วถึง 3,530 กโิลเมตร/ชัว่โมง

(2,193ไมล/์ชัว่โมง) แตท่กุวนันีส้ายลบัทางการทหาร

กลบักลายเป็นหนา้ที่ของจานสง่สญัญาณดาวเทียม



 ปี ค.ศ.1969 โบอิ้ง 747 เครื่องบินโดยสาร โบอิ้ง 747 

สามารถบรรทกุผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 400 คน จากที่เคย

บรรทกุผูโ้ดยสารไดเ้ต็มที่ 274 คน โบอิ้ง 747 มขีนาด

ใหญ่กว่าเครื่องบินโดยสารรุ่นกอ่นหนา้นี ้นอกจากนีค้า่

โดยสารของโบอิ้ง 747 ก็ถกูลงดว้ย



ปี ค.ศ.1969 คองคอรด์ เครื่องบินโดยสารที่เร็วที่สดุในโลก เป็นเครื่องบิน

โดยสารที่บินเร็วระดบัซปุเปอรโ์ซนคิหรือบินเร็วกว่าเสยีง ฝรัง่เศสและส

หราชอาณาจกัรไดร้่วมมอืกนัสรา้งเครื่องบินโดยสารคองคอรด์ขึน้ โดยได้

ใหบ้ริการเที่ยวบินแรกในปี ค.ศ.1976 คองคอรด์สมารถบินขา้ม 

มหาสมทุรแอตแลนตกิไดใ้นเวลาไมถ่ึงสามชัว่โมง เมือ่มนับินผา่นจะมเีสียง

ดงัเป็น 2 เทา่ของเสียงฟ้าผา่เลยทีเดยีว ปัจจบุนัไดเ้ลกิทาํการบินแลว้



 ปี ค.ศ. 1983 เครื่องบินโจมต ีเอฟ-117 เอ ดว้ยความเร็ว

สงูและสมรรถนะเฉพาะตวัของ เอฟ-117 เอ ทาํใหจ้อเรดาร์

ไมส่ามารถจบัความเคลือ่นไหวของมนัไดเ้นือ่งจากมนัถกู

ออกแบบมาเพื่อสมรภมูริบโดยเฉพาะและสามารถบินไดค้รึ่ง

คอ่นโลกโดยไมต่อ้งแวะเตมิเชือ้เพลงิอีกดว้ย



การบนิ (Aviation)  หมายถงึ การใช้อากาศยานเพอืวัตถุประสงคท์ ี

ตอ้งการ   การบนิในทนี ีหมายถงึ การบนิพลเร ือน (Civil Aviation) ซงึ

องคก์ารการบนิพลเร ือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 

Organization: ICAO) แบ่งประเภทของการบนิพลเร ือน (Civil Aviation) 

ออกเป็น 3 ประเภท ดงันีคอื

 

(1) การบนิพาณิชย  ์ (Commercial Aviation) หร ือการขนส่งทางอากาศ 

(Air  Transport)

(2)   การปฏบิัตงิานทางอากาศ (Aerial Work)

(3)   การบนิทวัไป (General Aviation)



การบนิพาณิชย  ์หร ือการบนิเพอืการค้า (Commercial Air Transport)

    งานบร ิการขนส่งทางอากาศประเภทนี เป็นงานบร ิการทดีาํเนินการโดยมุ่งหวัง

เอาผลตอบแทนจากการบร ิการเป็นตวัเงนิโดยตรง ซงึอาจคดิเป็น  ค่าโดยสาร  ค่า

ระวาง หร ือค่าเช ่า กไ็ด  ้ตวัอย่างทเีหน็ไดช้ ัดของงานบร ิการขนส่งทางอากาศ

ประเภทนีคอื  การประกอบการหร ือการใหบ้ร ิการของสายการบนิตา่งๆ

    การบนิพาณิชย  ์หร ือการใหบ้ร ิการขนส่งทางอากาศ ประเภทนีแบง่ออกเป็น 2 

ลักษณะย่อย ๆ  คอื

-การบร ิการแบบประจาํ (Scheduled Services)

-การบร ิการแบบไม่ประจาํ (Non-Scheduled Services)

เนืองจากการบนิพาณิชยเ์ป็นการบร ิการทมีกีารตอบแทนในเช ิงธ ุรกจินีเอง จงึมัก

พบเหน็คาํว่า "การบร ิการทางอากาศ" (Air Services)   ในความหมายเดยีวกัน



การบินทัว่ไป (General Aviation)
การบินประเภทนี้ไดแ้กก่ารบินเพื่อการกีฬา การบินเพื่อหาความ

เพลิดเพลินของสมาชิกสโมสรการบินต่างๆ หรอืการบินของสว่นบคุคล 

หรอืนิติบคุคลที่เป็นเจา้ของเครือ่งบิน เพื่อธรุกิจของตนเอง 






