
บทที่ 1 
ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการบิน ( Aviation) 

 
 
ความหมาย 

Aviation (N) หมายถึง  ศิลปะและศาสตร์ในการบิน  (English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary 
) 
Aviation หมายถึง  (เอวิเอ' เชิน) n. วิธีการบิน,วิชาการบิน,การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องบิน 
(flying)  (English-Thai: HOPE Dictionary) 
Aviation หมายถึง  (n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน (English-Thai: Nontri Dictionary) 

 
AVIATION  หมายถึง การบิน หรือ การขนส่งทางอากาศ เป็นการลําเลียง คน สัตว์ และส่ิงของ จากที่หน่ึงไปยังที่
หน่ึง โดยใช้ยานพาหนะเคล่ือนที่ไปในอากาศ (การขนส่งทางอากาศเร่ิมจากเครื่องร่อน บอลลูน เรือเหาะ และใน
ปัจจุบันใช้เครื่องบิน) 
การปฏิบัติในการขนส่งทางอากาศโดยทั่วไป ทําโดยผู้ส่งสินค้าทําสัญญาขนส่งกับผู้ขนส่งสินค้า และผู้ขนส่งสินค้าจะ
รับภาระหน้าที่ในการขนส่งให้เสร็จถึงผู้รับสินค้า ผู้ขนส่งอาจเป็นได้ทั้งบริษัทสายการบิน หรือบริษัทขนส่งระหว่าง
ประเทศ 
 
วิวัฒนาการของการบิน 

การบินมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงที่ผลักดันให้มีการคิดค้นเครื่องยนต์ และวัสดุใหม่ๆ ก็คือ  
สงครามท่ีต้องเอาชนะกันด้วยความเร็ว และความสามารถในการบิน 
การบิน (Aviation)  หมายถึง การใช้อากาศยานเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ   
 
การบินในที่น้ีหมายถึง การบินพลเรือน (Civil Aviation) ซ่ึงองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization: ICAO) แบ่งประเภทของการบินพลเรือน (Civil Aviation) ออกเป็น 
3 ประเภท ดังน้ีคือ 

(1)      การบินพาณิชย์ (Commercial Aviation) หรือการขนส่งทางอากาศ ( Air    Transport ) 
(2)      การปฏิบัติงานทางอากาศ (Aerial Work) 
(3)      การบินทั่วไป (General Aviation) 

อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารการบินของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) แบ่งการบิน
พลเรือนออกเป็น 2 ประเภท คือ: 

(1)    การบินพาณิชย์ (Commercial Aviation) ซ่ึงมีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่  ICAO กําหนดและ 
(2)    การบินที่มิใช่เพ่ือการพาณิชย์ (Non - Commercial Aviation) ซ่ึงมีรายละเอียด เช่นเดียวกับ การ

ปฏิบัติงานทางอากาศ และการบินทั่วไปที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกําหนด 



 
             งานการบินพลเรือนน้ันประกอบด้วยงานหลายประเภทท่ีมีความเก่ียวโยงซ่ึงกันและกันอย่างใกล้ชิด ซ่ึง
หน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการบินพลเรือนในแต่ละประเภทนั้น ก็มีความเก่ียวข้องซ่ึงกันและกัน และมี
จุดประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ันผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการบินพลเรือนจึงจําเป็นต้องมีความรู้ข้ันพ้ืนฐานของงาน
การบินพลเรือนโดยทั่วๆไปด้วย 
 
งานการบินพลเรือนน้ีเป็นงานบริการซ่ึงสามารถแยกออก  ได้หลายมุมมอง ในที่น้ีจะกล่าวถึงงาน 2 ประเภท คือ  

1.งานการขนส่งทางอากาศ (Air Transport) หรือการบินพาณิชย์ (Commercial Air Transport) และ 
2.การเดินอากาศ (Air Navigation) ซ่ึงเป็นงานท่ีหลายหน่วยงานให้บริการกับผู้ทําการบิน 

 
1.1.1 การบินพาณิชย์ หรือการบินเพ่ือการค้า (Commercial Air Transport) 
         งานบริการขนส่งทางอากาศประเภทน้ี เป็นงานบริการท่ีดําเนินการโดยมุ่งหวังเอาผลตอบแทนจากการ
บริการเป็นตัวเงินโดยตรง ซ่ึงอาจคิดเป็น ค่าโดยสาร ค่าระวาง หรือค่าเช่า ก็ได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของงานบริการ
ขนส่งทางอากาศประเภทน้ีคือ การประกอบการหรือการให้บริการของสายการบินต่างๆ 
     การบินพาณิชย์ หรือการให้บริการขนส่งทางอากาศ ประเภทน้ีแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะย่อย ๆ คือ 

1.การบริการแบบประจํา (Scheduled Services) 
2.การบริการแบบไม่ประจํา (Non-Scheduled Services) 
เน่ืองจากการบินพาณิชย์เป็นการบริการที่มีการตอบแทนในเชิงธุรกิจน้ีเอง จึงมักพบเห็นคําว่า "การบรกิาร
ทางอากาศ" (Air Services)   ในความหมายเดียวกัน 

 
1.1.2  การบินท่ัวไป (General Aviation) 
          หมายถึง  การบินท่ีมิได้มีจุดประสงค์เพ่ือหวังผลตอบแทนตามที่กล่าวแล้วในข้อ 1.1.1 การบินประเภทน้ี
ได้แก่การบินเพ่ือการกีฬา การบินเพ่ือหาความเพลิดเพลินของสมาชิกสโมสรการบินต่างๆ หรือการบินของส่วน
บุคคล หรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องบิน เพ่ือธุรกิจของตนเอง เป็นต้น 
 
1.1.3 การทําการบนอากาศ (Ariel Work) 
         ได้แก่ การถ่ายรูปทางอากาศ  การทําฝนเทียม การโปรยปุ๋ย หรือยากําจัดแมลงศัตรูพืช โดยท่ีการขนส่งทาง
อากาศนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจความม่ันคงของประเทศและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ดังน้ัน ทางราชการจึงได้กําหนดให้ "การขนส่งทางอากาศเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค และผู้
ที่จะประกอบกิจการค้าขายดังกล่าวน้ี จะต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมเสียก่อน 
 
 
 



(ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2515)  สําหรับการขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (International Air Transport) น้ัน ก็จะต้องได้รับการอนุญาตเช่นกัน โดยในมาตราที่ 27 ของ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ระบุไว้ว่า "ห้ามมิให้อากาศยาน นอกจากอากาศยานต่างประเทศบินออก
นอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่" (พนักงานเจ้าหน้าท่ีในท่ีน้ีคือ อธิบดี
กรมการบินพาณิชย์ หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการบินพาณิชย์ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เม่ือ
วันท่ี 28 กันยายน 2522) ซ่ึงเป็นการกําหนดสําหรับอากาศยานที่จดทะเบียนเป็นของไทย 

สําหรับอากาศยานต่างประเทศน้ัน ข้อกําหนดตามมาตราที่ 28 ของพระราชบัญญัติเดียวกันน้ี กําหนดไว้ว่า 
"ห้ามมิให้อากาศยานต่างประเทศบินผ่าน หรือข้ึนลงในราชอาณาจักร เว้นแต่จะมีสิทธิตามอนุสัญญา หรือความตก
ลงระหว่างประเทศ หรือได้รบัอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี" 
     การห้ามหรือการกําหนดให้อากาศยานประเทศอื่นบินผ่าน หรือข้ึนลงในประเทศของตนเองก่อนได้รับ
อนุญาตนั้น เป็นการปฏิบัติโดยทั่วไป ซ่ึงทุกประเทศก็จะมีข้อห้ามหรือข้อกําหนดในลักษณะที่คล้ายคลึงกันน้ี เม่ือ
ต่างคนต่างห้ามกันเช่นน้ี การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศก็เกิดข้ึนไม่ได้ ดังน้ัน เพ่ือจะให้มีการขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศเกิดข้ึน จึงต้องมีการเจรจาตกลงกัน เพ่ือขอหรือแลกเปลี่ยนผลตอบแทนซึ่งกันและกัน การ
เจรจาหรือข้อตกลงน้ีเรียกว่า "ข้อตกลงสองฝ่าย หรือทวิภาคี (Bilateral Agreement)" เป็นการตกลงเพ่ือท่ีจะขอ
หรือแลกเปล่ียนสิทธิในการบินและการขนการจราจร (การขนผู้โดยสารและสินค้า) ซึ่งกันและกัน 
         ในการเจรจาเพ่ือทําความตกลงทวิภาคีน้ี สําหรับประเทศไทยนั้นดําเนินการโดย "คณะกรรมการผู้แทน
รัฐบาล เพ่ือพิจารณาทําความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจํา"ซ่ึงปลัดกระทรวง
คมนาคมเป็นประธาน 
 
         ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศน้ัน จะเกิดข้ึนได้ด้วยการทําข้อตกลง
สองฝ่ายหรือทวิภาคี การทําข้อตกลงดังกล่าวน้ี เพ่ือท่ีจะเป็นการขอหรือแลกเปล่ียนสิทธิการบิน (Traffic Right) ซึ่ง
กันและกัน ซ่ึงสิทธิการบินน้ีจะระบุถึงสิทธิการรับขนการจราจร ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน ว่าจะให้ฝ่าย
หน่ึงฝ่ายใดมีสิทธิในประเภทใดบ้าง ดังน้ัน ในการที่สายการบินกําหนดตารางการบินข้ึนมาในแต่ละฤดูน้ัน จึงต้องส่ง
ให้กรมการบินพาณิชย์พิจารณาตรวจสอบว่า ตามตารางการบินน้ัน ถูกต้องตามสิทธิท่ีจะได้รับตามข้อตกลงหรือไม่ 
เพ่ือการอนุญาตต่อไป ทั้งน้ีท้ังน้ัน กรมการบินพาณิชย์มิได้มีหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบของกําหนดวัน เวลา 
เคร่ืองบินเข้า-ออกแต่อย่างใด และที่กรมการบินพาณิชย์อนุญาตตารางบินน้ัน ก็เป็นการอนุญาตตามสิทธิที่สายการ
บินน้ันได้รับ คือมีจํานวนเที่ยวบินและแบบหรือชนิดของเครื่องบินถูกต้องตามข้อตกลงท่ีได้ทําร่วมกันไว้เท่าน้ันเอง 
 
         หัวใจของการบริการด้านการขนส่งทางอากาศ คือ ส่ิงอํานวยความสะดวกและพิธีการต่างๆ ท่ีให้กับ
ผู้โดยสาร สัมภาระเดินทาง สินค้าและผู้ประกอบการ คือ สายการบิน บริการเหล่าน้ีได้แก่ พิธีการทางด้านศุลกากร 
ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบโรค (คน สัตว์ และพืช) ความสะดวกของผู้โดยสารหรือสินค้าที่จะได้รับ นับต้ังแต่
เดินทางจากตัวเมืองมาถึงท่าอากาศยาน ในขณะท่ีอยู่ภายในท่าอากาศยานจนออกข้ึนเครื่องบิน ในทางกลับกันก็คือ
ความสะดวกของผู้โดยสารหรือสินค้าที่ลงจากเคร่ืองยินมาสู่ภายในท่าอากาศยาน และออกเข้าสู่เมือง และส่ิง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีระบุไว้ในเอกสารแถลงข่าวการบิน (Aeronautical Information Publication: AIP) 



  
1.2 การเดินอากาศ (Air Navigation) 
         หมายถึง  การปฏิบัติการขนส่งทางอากาศจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง การเดินอากาศน้ีเป็นงานที่ต้องมี
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ในเร่ืองของความปลอดภัย เพราะความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนจากการเดินอากาศน้ี 
หมายถึงชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ดังน้ัน งานด้านการเดินอากาศน้ีจึงเป็นงานที่
เก่ียวข้องกัน ระหว่างผู้ประกอบการ อันได้แก่ สายการบิน  นักบิน  ผู้ให้บริการภาคพื้น  และผู้ควบคุมในการ
ปฏิบัติการบิน การเดินอากาศ เป็นงานท่ีหลายหน่วยงานให้บริการกับผู้ทําการบิน 
         งานด้านการเดินอากาศน้ี สามารถแยกออกเป็นงานย่อย ๆ  ตามลักษณะของการควบคุมและการให้บรกิาร
ได้เป็น 6 ประเภท ด้วยกัน คือ 
 

1.2.1 งานควบคุมและการให้บริการด้านสนามบิน   
                        งานประเภทน้ี ได้แก่ การก่อสร้างและให้บริการของสนามบิน การจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก 
และความปลอดภัย เครื่องช่วยการเดินอากาศต่าง ๆ ที่อยู่ภายในสนามบิน รวมตลอดถึงการซ่อมบํารุงด้วย เพ่ือ
ให้บริการกับผู้โดยสาร สัมภาระเดินทาง สินค้า และวัสดุไปรษณียภัณฑ์ และผู้ประกอบการ (สายการบิน) ด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 
 

1.2.2 งานบริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services: ATS)     งานบริการจราจรทางอากาศน้ี 
จุดประสงค์เพ่ือที่จะ 

(1)   ป้องกันอากาศยานไม้ให้ชนกันในขณะที่ทําการบิน 
(2 ป้องกันอากาศยานท่ีกําลังขับเคล่ือนไม่ให้ชนกันหรือชนกับส่ิงกีดขวางที่อยู่บนภาคพ้ืนที่ขับเคล่ือน

น้ัน ๆ 
(3)   ช่วยให้การจราจรทางอากาศดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว 
(4)   ให้คําแนะนําและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัย และ ประสิทธิภาพของการขนส่งทาง

อากาศ 
(5) แจ้งและช่วยเหลือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ  และอากาศยานที่

ต้องการการช่วยเหลือและค้นหางานบริการจราจรทางอากาศนี้ ได้แก่ 
 

1.2.2.1 การบริการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Services) 
การควบคุมจราจรทางอากาศ คือ การดูแลและจัดการให้การทําการบินและการขับเคล่ือนของ

อากาศยานดําเนินไปด้วยความเป็นระเบียบ ปลอดภัย และรวดเร็ว ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น  
(1)    บริการควบคุมจราจรทางอากาศในเขตแถลงข่าวการบิน (Area Control Services) 

เป็นงานให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศแก่เคร่ืองบินที่อยู่ในเส้นทางการบิน (Airways) ภายในเขตแถลงข่าวการ
บิน (Flight Information Region: FIR) ยกเว้น เขตควบคุมการบินของหอบังคับ การบิน (Terminal Control 
Area: TMA) 



(2)    บริการควบคุมจราจรทางอากาศประชิดเขตสนามบิน (Approach Control Services) 
เป็นการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศแก่เครื่องบินที่อยู่ภายในเขตควบคุมการบินของหอบังคับการบิน (TMA) 

(3)    บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน  (Aerodrome Control Services)  
เป็นการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศแก่เคร่ืองบินในขณะท่ีกําลังทําการบินข้ึนหรือลงตลอดจนขณะท่ี
ขับเคล่ือนอยู่บนทางว่ิง ทางขับและ ลานจอด 
  

1.2.2.2 การบริการข่าวการบิน (Flight Information Service: FIS) 
                                        งานประเภทน้ีเป็นการให้บริการข่าวสําหรับการบินหรือคําแนะนําท่ีเป็น
ประโยชน์ และเพ่ือความปลอดภัยในการเดินอากาศ ซ่ึงได้แก่ 
                                           (1)  ข้อมูลข่าวอากาศที่สําคัญ (SIGMET) 
                                           (2) ข้อมูลสภาพการให้บริการของเคร่ืองช่วยการเดินอากาศ 
                                           (3) ข้อมูลสภาพสนามบินและส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
                                           (4) ข่าวเก่ียวกับการปล่อยบัลลูนที่ไม่มีคนบังคับ 
  

1.2.2.3 การบริการระวังภัย (Alerting Service) 
                          เป็นการบริการแจ้งข่าวฉุกเฉินแก่เคร่ืองบินที่อยู่ในเขตควบคุมการบินที่รับผิดชอบได้รบัทราบ 
หรือแจ้งให้หน่วยที่เก่ียวข้องได้รับทราบเพ่ือเตรียมการช่วยเหลือ เช่น ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนกับเคร่ืองบิน 
หรือการติดต่อขาดหายไปนาน เป็นที่ผิดสังเกต    
  
1.2.3 งานบรกิารโทรคมนาคม (Aeronautical Telecommunication) 
             งานบริการโทรคมนาคมการบินแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
          1.2.3.1 การบริการการบินประจําท่ี (Aeronautical Fixed Service)   คือ การบริการโทรคมนาคมการบิน
ระหว่างสถานีที่อยู่บนภาคพ้ืน ด้วยกัน 
               1.2.3.2 การบริการการบินเคล่ือนที่ (Aeronautical Mobile Service)  คือ การบริการ
โทรคมนาคมระหว่างอากาศยานกับสถานีการบิน  ภาคพ้ืนดิน  

1.2.3.2.1 การบริการวิทยุช่วยการเดินอากาศ (Aeronautical Radio Navigation  Service)    
คือการบริการให้ความปลอดภัยในการเดินอากาศด้วยวิทยุช่วยกาเดินอากาศเพ่ือให้อากาศยานสามารถหาตําแหน่ง
หรือทิศทางของตัวเองได้ หรือบอกให้ทราบถึงสิ่งกีดขวางการเดินอากาศ 

1.2.3.2.2 การบริการกระจายเสียงการบิน (Aeronautical Broadcasting Service) ส่วนใหญ่
ของบริการด้านน้ีเป็นการส่งข่าวอากาหรือแจ้งช่ือสถานี เครื่องช่วยการเดินอากาศ 
  
 
1.2.4  งานบริการอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Service)   บริการอุตุนิยมวิทยาเป็นการให้  ข้อมูลข่าว
อากาศ 



               (1)   ที่ท่าอากาศยานที่เคร่ืองบินจะบินข้ึนในเวลาน้ัน 
               (2)  ท่ีท่าอากาศยานที่เครื่องบินจะไปลง ในเวลาที่ประมาณไว้ว่าจะถึง 
            (3)  ตามเส้นทางบิน และท่ีท่าอากาศยานท่ีอยู่ในเส้นทางบิน 
             (4) ท่ีสนามบินสํารอง ตามที่กําหนดในแผนการบิน หรือที่ระบุไว้ในแผนการ เดินอากาศของภูมิภาค   
(Regional Air Navigation Plan) น้ันๆ 
 
1.2.5  งานบริการค้าหาและช่วยเหลือ (Search and Rescue Service)  เป็นบริการท่ีให้ข่าว เก่ียวกับการทํา
การบิน เช่น 

(1) ข่าวประกาศนักบิน (Notice to Air Men: NOTAM) 
              (2) ข้อมูลในเอกสารข่าวเพ่ือทําการบิน (Aeronautical Information Publication:  AIP) 

(3) ข้อมูลก่อนทําการบิน (Pre-flight Information) 
 
จะเห็นได้ว่า งานและบริการต่างๆ ในงานการบินพลเรือนน้ันมีหลายอย่าง และมีหลายหน่วยงานท่ีปฏิบัติ

และเก่ียวข้องกันอยู่ดังได้กล่าวมาแล้ว สําหรับประเทศไทยน้ันมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  คือ 
-         กระทรวงคมนาคม 
-         กรมขนส่งทางอากาศ 
-         กรมอุตุนิยมวิทยา 
-         บริษทั  ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
-         บริษทัวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
-         สายการบินต่างๆ 
-         คณะกรรมการต่างๆด้านการบินพลเรือน 
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อุตสาหกรรมสายการบิน 
 

อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่แสดงถึงศักยภาพเศรษฐกิจของชาติหลายมิติ เช่น อุตสาหกรรม
การบินขนส่ง อุตสาหกรรมสายการบิน อุตสาหกรรม การท่าอากาศยาน อุตสาหกรรมการบริการจราจรทางอากาศ 
อุตสาหกรรมการซ่อมบํา รุงเครื่องบิน อุตสาหกรรมโภชนาการสายการบิน และ อุสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมที่อาศัยการคมนาคมทางอากาศ โดยรวมธุรกิจการบิน ต่างๆในบริบทการบินเป็นองค์ประกอบ
หน่ึงของอุตสาหกรรมแห่งชาติที่ทํารายได้ GDP ปี ละหลายแสนล้านบาท จึงเป็นการท้าทายให้มหาวิทยาลัยต่างๆ 
ต้องพัฒนาเชิงแข่งขันให้นักศึกษาของตนเองเป็นมืออาชีพ เป็นสากล และมีความรู้หลากหลาย เพราะบริบทธุรกิจ
การบินเป็นสินค้าบริการที่มีโลกทัศน์กว้างไกล ตลาดแรงงานกว้างขวาง และเกิดนวัตกรรมการบิน การบริการบิน
และ การขนส่งทางอากาศ เชิงพลวัต ทําให้หลักสูตรธุรกิจการบินต้องพัฒนาให้ทันโลก ทันเทคโนโลยีการบินทุกมิติ
ตลอดเวลาและสมใจผู้บริโภคพลอากาศโทวัชระ รณนภากาศ ฤทธาคนี อดีตนักบินกองทัพอากาศและนักบิน
ประจํากองกําลังสหประชาชาติ 

การขนส่งทางอากาศ หมายถึง กิจกรรมการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ ทั้งหลาย
ที่เก่ียวกับการใช้การบินด้วยเคร่ืองบินในการขนส่ง การท่าอากายานสําหรับเคร่ืองบินข้ึนลงและรับการบริการซ่อม
บํารุง การควบคุมการจราจรทางอากาศ การโภชนาการสายการบินและอุตสาหกรรมสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องบิน 
สนามบิน คือ เป็นสถานท่ีสํา หรับเครื่องบินนําเครื่องข้ึนและลงจอดรวมท้ังการรับบริการ ส่วนประกอบของ
สนามบินอย่างน้อยต้องมีลู่รันเวย์ ทางขับ (Taxi ways) ลานจอด ( Apron ) และโดยทั่วไปจะประกอบด้วยตัว
อาคารหรือท่ีเรียกว่าอาคารผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก นอกจากน้ีสําหรับสนามบินพาณิชย์ มักจะประกอบไป
ด้วย บริการควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control )และส่ิงอํานวยความสะดวกต่อผู้โดยสาร ได้แก่ 
ร้านอาหารและร้านขายของ สําหรับสนามบินทหารนิยมใช้คําเรียกว่า (Airbase)แอร์เบสหรือ(Airfield) แอร์ฟิลด์ 
1. องค์ประกอบของธุรกิจการบิน 

1.1 บริษัทการบิน หรือสายการบิน (Airlines) 
1.2 อากาศยานที่ใช้ในการบิน หรือเคร่ืองบิน (Aircraft) 
1.3 ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน (Airport) 
1.4 เครื่องอํานวยความสะดวกในการบิน (Air Navigation Aids) 

2. ธุรกิจการบิน เป็นธุรกิจที่ทําหน้าที่ด้านขนส่งทางอากาศ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
2.1 อุสาหกรรมการบิน (Airline Industry) ท าหน้าที่บริการรับส่งผู้โดยสารท่ีเดินทางทางอากาศ โดยใช้ 
บริการสายการบินพาณิชย์จากตําบลหนึ่งไปสู่ตําบลหน่ึงให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
2.2 อุสาหกรรมการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ (Air Freight Industry) 

3. ความสําคัญของธุรกิจการบิน 
3.1 ความปลอดภัย 
3.2 ความได้เปรียบในด้านความเร็ว 
3.3 ความสะดวกสบายในการเดนิทาง 
3.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 



3.5 ช่วยแก้ปัญหาท้องถ่ินในเขตทุรกันดาร 
3.6 ปัจจัยพ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจการเดินทาง เช่น การเติมเช้ือเพลิงและการซ่อมบํารุง 
3.7 อํานวยความสะดวกด้านการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ และ 
3.8 ความสําคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ การส่งออก การขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัย รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

4. ความสําคัญด้านสังคมและวฒันธรรม 
ธุรกิจการบินทําให้ผู้คนในโลกเดินทางระหว่างประเทศได้รวดเร็ว ลดช่องว่างของความแตกต่างระหว่างเช้ือ 
ชาติ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและฐานะทางสังคม และสร้างความเข้าใจอันดีของคนในโลกได้ง่ายข้ึนกว่า
ในอดีต 

5. ความสําคัญต่อชื่อเสียงภาพพจน์ของประเทศ 
ในฐานะสายการบินแห่งชาติของภาครัฐและภาคเอกชน มีโอกาสประชาสัมพันธ์และเสนอรูปลักษณ์ของ
ประเทศเจ้าของสายการบินให้เป็นท่ีรู้จักในประชาคมโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านวัฒนธรรมการบริการ 

6. โครงสร้างพ้ืนฐานกิจการบินพาณิชย์มีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ. 
6.1 โครงสร้างพ้ืนฐาน คือ การบินเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนสูงเน่ืองจากเครื่องบินมีราคาแพง

สนามบินต้องการพื้นที่กว้างใหญ่มาก การจราจรทางอากาศใช้เทคโนโลยีสูงและต้นทุนการบริการสูง กิจกรรม
พาณิชย์สนองความต้องการของผู้โดยสาร กิจกรรมการพัฒนาที่ดินรอบ ๆ ท่าอากาศยาน 

6.2 กิจการท่าอากาศยานมีลักษณะผูกขาด คือ ส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล รัฐควบคุมทําให้ต้นทุนการลง 
จอดสูงเพราะไม่มีการแข่งขัน 

6.3 บทบาทการบินพาณิชย์ด้านต่าง ๆ คือ ส่งผลกระทบต่อประเทศ ด้านความม่ันคง การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม เช่น เสรีในการบินในแต่ละประเทศ กฏหมายการเดินอากาศและการปล่อยมลภาวะใน
บรรยากาศและมลภาวะเสียง 

6.4 การบินพาณิชย์มีกิจกรรมประกอบมาก คือ การรักษาความปลอดภัย การควบคุมการจราจรทาง
อากาศ ระบบไฟฟ้าสนามบิน การส่ือสาร การโทรคมนาคมและการขนส่งมวลชน 
 
อุตสาหกรรมการบิน 
 
1. ลักษณะของธุรกิจการบิน 

1.1 ธุรกิจการบินพาณิชย์ เป็นธุรกิจท่ีมีความซับซ้อนยุ่งยากในการบริหารและต้องใช้ต้นทุนในการดําเนิน
กิจการสูงมาก เพราะว่าต้นทุนสูงมากในการจัดหาอากาศยาน การจ้างนักบิน ช่างเคร่ืองยนต์ ช่าง อุปกรณ์Avionics 
เช่น วิทยุอุปกรณ์ป้อง กันการบินชนกัน และเรดาร์ และช่างที่ชํานาญเฉพาะเก่ียวกับเครื่องบินแบบน้ันๆ เพราะ
เคร่ืองบินแต่ละแบบออกแบบไม่เหมือนกัน จึงเป็นเร่ืองของความชํานาญพิเศษ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
นักบินและช่างสาขาต่างๆ น้ัน ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อต้องส่งนักบินไปฝึกอบรมในประเทศ 
ผู้ผลิต 



1.2 ธุรกิจการบินพาณิชย์ เป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องโดยตรงกับราคาน นํ้ามันดิบท่ีอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว เช่นในกรณีวิกฤติการณ์น้ามันของโลกปี ค.ศ.1973 หรือในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย และใน
ปัจจุบันที่น้ามันมีความต้องการอย่างมาก และมีภาวะราคาข้ึนๆ ลงๆ ยากที่จะพยากรณ์ จนสายการบินต้องใช้หลัก
Surcharge ที่ผลักภาระให้กับผู้บริโภค 

1.3 ธุรกิจการบินพาณิชย์ เป็นธุรกิจที่จําเป็นต้องพ่ึงพาเก่ียวข้องกับธุรกิจการบริการอื่น ๆ เช่น การขนส่ง
มวลชนระหว่างสนามบินกับตัวเมือง การบริการภาคพ้ืนดินที่เก่ียวข้องกับองค์กรอ่ืน ๆ เช่น การบริการเรื่องการ
รักษาความปลอดภัย การบริการขนกระเป๋ า เจ้าหน้าที่บริการลานจอด และสะพานเช่ือมเครื่องบินกับสถานีจอด
เคร่ืองบิน เป็นต้น 

1.4 ธุรกิจการบินพาณิชย์ เป็นธุรกิจที่ให้บริการโดยตรงกับลูกค้า คือผู้โดยสาร และความต้องการของ
ผู้โดยสารมีความละเอียดอ่อนและหลากหลาย ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมในหลายๆด้าน เช่น 
พฤติกรรมการบริโภคและการตอบสนองลูกค้าที่รสนิยมแตกต่างกันตามพ้ืนฐานสังคม การศึกษา ประสบการณ์ 
เพศ และอายุ 

1.5 ธุรกิจการบินพาณิชย์ มีการแข่งขันรุนแรง ถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งน้อยราย การเข้าสู่ตลาดกระทาได้ยากก็
ตาม แต่การกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจมีความเป็นพลวัตสูงเช่น สายการบินราคาประหยัด ( Low cost 
airlines ) และกลยุทธ์ในการให้บริการทั้งระบบอุตสาหกรรมสายการบิน จึงมีความจําเป็นและสําคัญมากในการ
ให้บริการท่ีเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลา 

1.6 ต้นทุนการตลาดสูง รวมทั้งต้นทุนเบ้ียประกันสูงครอบคลุมการประกันชีวิตผู้โดยสารที่องค์การบินพล
เรือนสากลและสมาคมการขนส่งทางอากาศนานาชาติกําหนด 
 
2. ปญัหาเก่ียวกับปัจจัยอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจการบินพาณิชย์ 

ธุรกิจการบินพาณิชย์ เป็นบริการเพียงด้านหน่ึงของวงจรการเดินทางเท่าน้ัน ไม่ว่าจะเดินทางเพ่ือ
จุดประสงค์ทางธุรกิจ การขนส่งเพ่ือเสริมการเดินทาง และเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรืออ่ืนใดก็ตาม ฉะน้ัน 
ความสําเร็จของธุรกิจการบินพาณิชย์ จําเป็นต้องอาศัยความพร้อมของบริการด้านอ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้วงจรการ
เดินทางครบสมบูรณ์ เช่นเส้นทางคมนาคมทางบก เพราะผู้โดยสารเคร่ืองบินต้องสามารถเดินทางโดยรถไปยัง
สนามบินต้นทาง และเม่ือถึงสนามบินปลายทางแล้ว ก็ต้องเดินทางโดยรถต่อไปอีก จนถึงที่หมายของการเดินทาง
อย่างสะดวกรวดเร็ว การบริการรถรับ – ส่งท่ีผู้โดยสารสายการบิน มีแหล่งตลาดที่จะป้อนผู้โดยสารให้เพียงพอคุ้ม
ทุนในการบริการการบิน ธุรกิจการบินพาณิชย์เป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูง ใช้เงินลงทุนมาก ต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
เฉล่ียตลอดป ีที่สูงพอจึงจะคุ้มกับการลงทุน การบริการที่พักโรงแรม ร้านอาหาร เพราะผู้โดยสารจํา เป็นต้องมีที่พัก 
ที่รับประทานอาหารในอัตราต่าง ๆ และต้องให้สอดคล้องกับกําลังซ้ือทุกระดับ การบริการส่ือสาร เช่น วิทยุคลื่น
ความถ่ีสูง (VHF) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ เทเท็กซ์ แฟกซ์ และอินเตอร์เน็ต เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการ
ติดต่อส่ือสาร ฯลฯปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นน้ี จะเป็นข้อจํากัดในการพัฒนาธุรกิจการบินพาณิชย์ของเอกชน เพราะ
จะไม่สามารถดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุนถ้าขาดบริการต่างที่เก่ียวข้องมาช่วยรองรับให้ครบ
วงจร 
 



3. ปญัหาเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบการ 
อายุใบอนุญาตประกอบการ ทั้งเส้นทางบินและสนามบินของเอกชน รัฐบาลไทยจะออกให้ในระยะเวลา

เพียง 5 ปี โดยไม่มีเง่ือนไขของการต่ออายุใบอนุญาต ทาให้มีปัญหาในแง่ของการจัดหาเงินลงทุน ธุรกิจการบิน
พาณิชย์และสนามบินต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก ทําให้สถาบันการเงินทั้งหลายขาดความม่ันใจที่จะปล่อยเงินให้ 
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศยังไม่เชื่อม่ันว่ารัฐจะอนุญาตให้เอกชนประกอบกิจการได้ตลอดไปและเห็นว่าใบอนุญาต 
5 ปี เม่ือหมดอายุแล้วอาจจะไม่ต่อให้ ความไม่ม่ันใจทํานองน้ีสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ในอดีตของบริษัทแอร์ 
สยาม ซ่ึงเป็นบริษัทเอกชนที่ถูกถอนใบอนุญาตโดยรัฐบาลสมัยน้ัน ที่ประสบปัญหาในด้านการจัดหาเคร่ืองบิน 
เพราะระยะเวลาเป็นข้อจํากัดย่ิงการเช่า เช่าซ้ือ หรือซ้ือเครื่องบินโดยเฉพาะประการหลังน้ี เพราะเครื่องบินมีราคา
สูง ตัวอย่างปัญหาที่สายการบินแอร์สยามประสบเช่น เครื่องบิน DASH-8 Serial 100 ราคาขายประมาณ 9 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ฯ การจัดซ้ือและนํามาใช้ดําเนินบริการการบินจะต้องใช้เวลาคืนทุนไม่ตํ่ากว่า 12 ปี ข้ึนไป หาก
ประสบปัญหาขาดทุนจะต้องเลิกกิจการไป ผู้ที่เคยใช้บริการเส้นทางบินน้ันเป็นประจําอาจไม่พอใจ และถ้าร้องเรียน
ข้ึนมาก็เป็นไปได้ท่ีรัฐจะขอบังคับซ้ือในราคาถูกเพ่ือให้สายการบินอ่ืนมาดําเนินการแทน ปัจจุบันเหตุการณ์เช่นน้ีคง
ไม่เกิดข้ึนแล้วเพราะหลักการค้าเสรีและมีการบริการขนส่งมิติอ่ืนทดแทนหรือมีสายการบินอ่ืนมาลงทุนแทน 

 
4. ปญัหาด้านกฎหมายภาษีอากร 

ธุรกิจการบินในประเทศไทยมีปัญหาด้านกฎหมายในส่วนที่เก่ียวกับภาษีอากร แต่เดิมน้ันการนําเข้า
เคร่ืองบินได้รับการยกเว้นภาษีอากร จนเม่ือวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2528 รัฐบาลได้ออกพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร (ฉบับท่ี 45) พ.ศ.2528 ให้เรียกเก็บภาษีศุลกากรจากการนําเข้าอากาศยานร้อยละ 5 ของราคาเครื่องบิน 
หลังจากน้ันกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือ ที่ คค.0206/5633 ลงวันที่ 23 เมษายน 2529 ถึงกระทรวงการคลัง 
ขอให้พิจารณายกเว้นอากรขาเข้า หรือผ่อนคลายตามสมควรสําหรับการนําเคร่ืองบินเข้าประเทศของบริษัท สหกล
แอร์ เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน กระทรวงการคลัง ก็ได้
ออกประกาศกระทรวงการคลัง ท่ี ศก.8/2529 ให้ลดภาษีอากรขาเข้าสําหรับ 
เคร่ืองบินลงจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 ทําให้การเรียกเก็บอัตราอากรศุลกากรน้ัน สําหรับการนําเข้าอากาศยาน
จะเรียกเก็บทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้น และเรียกเก็บจากราคาอากาศยาน แม้ว่าผู้นําเข้าจะเช่าอากาศยานดังกล่าวเข้า
มาก็ตาม ธุรกิจการ 
บินจําเป็นต้องใช้วิธีการเช่าเครื่องบินมาใช้ และต้องสับเปล่ียนเครื่องบินเป็นครั้งคราว ทําให้ต้องเสียภาษีสูงเม่ือเรียก
เก็บในอัตราราคาอากาศยานทุกครั้งที่นําเคร่ืองบินเข้าและเนื่องจากอากาศยานมีราคาค่อนข้างสูงการเรียกเก็บ
อากรของศุลกากรคิดจากราคาอากาศยานเป็นฐานในการคํานวณภาษี ทําให้ภาษีนําเข้าอากาศยานสูงด้วยนอกจาก
ภาษีการนําเข้าแล้ว ยังต้องถูกเรียกเก็บภาษีการค้าและภาษีบํารุงท้องที่อีกล่วงหน้าต่างหากอีกด้วยดังน้ันจากวิธีการ
เรียกเก็บภาษีการนําเข้าอากาศยานเช่นน้ี ทําให้ธุรกิจการบินต้องประสบปัญหา เพราะมีผลกระทบต่อการลงทุน
เบ้ืองต้นของบริษัท ถ้าบริษัทผลักภาระให้แก่ผู้โดยสาร ค่าโดยสารก็อาจจะต้องแพงข้ึน จนทําให้ไม่มีผู้ใช้บริการ
เท่าที่ควร และกิจการก็จะไม่สามารถดําเนินไปได้ตามนโยบายของทางราชการที่จะพัฒนาการเดินทางทางอากาศ 
 
 



 
5. ปญัหาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการบิน 

ปัจจุบันน้ีบุคลากรด้านนักบินและช่างมีไม่เพียงพอ ปัญหาน้ีเป็นทั่วโลกของธุรกิจการบิน มิใช่แต่ประเทศ 
ไทยเท่าน้ัน สายการบินของรัฐได้เปรียบกว่าเอกชน เพราะสามารถยืมบุคลากรจากกองทัพอากาศมาใช้ได้ใน ระยะ
ที่ขาดแคลน แต่เอกชนไม่สามารถกระทําเช่นน้ันได้ ปัญหาการขาดแคลนน้ีจะเป็นไปอีกนานตราบเท่าที่ อัตราการ
ท่องเที่ยวยังเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ เช่นน้ี และรัฐยังไม่สามารถจัดสถานที่สําหรับฝึกสอนนักบินและช่างได้ พอตาม
ต้องการ 

 
6. ปญัหาเส้นทางบิน 

ในการขอเส้นทางบินน้ัน สายการบินของรัฐมีสิทธิที่จะเลือกก่อน ส่วนสายการบินเอกชนน้ันจะทําการบิน
ได้ เฉพาะในเส้นทางที่สายการบินของรัฐไม่ประสงค์จะบินแล้วเท่าน้ัน ข้อจํากัดน้ีทําให้โอกาสที่จะเลือกเส้นทางอัน 
จะเป็นไปได้ทางธุรกิจแคบลงสําหรับเอกชน หลังจากสงครามเย็นระหว่างค่ายอภิมหาอํานาจได้ยุติลง ซ่ึงเกิดจากผล
พวงของการล้มละลายของ 
สหภาพโซเวียต และวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารโทรคมนาคมที่ประยุกต์กับคอมพิวเตอร์ ตลอดจน
การค้าระหว่างโลกเปลี่ยนแปลงระบบการค้าเสรีที่เข้มข้นกว่าอดีต หรือความไร้พรมแดนทางการค้าจึง เด่นชัดข้ึน 
ตลอดจนความต่ืนตัวในเรื่องการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และการพิทักษ์รักษาส่ิงแวดล้อม เป็นผลให้แหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อสนองตอบให้มนุษย์เข้าสู่ธรรมชาติและใช้เวลาการพักผ่อนมากข้ึนการขนส่งทุกมิติจึง
เป็นปัจจัยสําคัญที่เด่นชัดข้ึนในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่ี
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซ่ึงนํารายได้เข้าประเทศได้เป็นจํานวนมหาศาล ธุรกิจการบริการในด้านต่าง ๆ จึงมีการ
พัฒนาเพื่อรองรับให้เกิดความสมดุลและเหมาะสมกับโอกาสที่อํานวยอยู่ในปัจจุบัน ดังน้ัน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าในประเทศไทยมีการขยายธุรกิจการบริการอย่างรวดเร็ว มีโรงแรมทันสมัย สถานที่พักผ่อน 
และสนามกอล์ฟเกิดข้ึนทั่วราชอาณาจักร ต้ังแต่รัฐบาลใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 7 เป็น
เครื่องมือการพัฒนาประเทศและเน้นในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นวาระสําคัญ และขยายผลให้
แผนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมจนในปัจจุบันอุตสาหกรรมการขนส่งได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะการขนส่ง
ทางอากาศเนื่องจากธุรกิจการบินพาณิชย์ เป็นธุรกิจที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหาร และต้องใช้ทุนมากจึง
จําเป็นต้องกําหนดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการ ตลอดจนมีความอ่อนตัวได้ตาม
สถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ 
 
คํานิยามศัพท์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการบิน 
DEFINITIONS OF AIRLINE BUSINESS TERMS 
1. PASSENGER (PAX) ผู้โดยสาร 
2. FREIGHT พัสดุภัณฑ์ 
3. EXCESS BAGGAGE สัมภาระเกินพิกัด 
4. MAIL ไปรษณียภัณฑ์ 



5. CARGO สินค้า 
6. SCHEDULED FLIGHTS เที่ยวบินปกติ หมายถึง เท่ียวบินที่กําหนดไว้ในตารางบิน (TPI) 
7. NON-SCHEDULED FLIGHTS เที่ยวบินพิเศษ หมายถึง เที่ยวบินที่ไม่ได้กําหนดไว้ในตารางการบิน (TPI) 
8. MARKET SHARE ส่วนแบ่งการตลาด  หมายถึง จํานวนผู้โดยสารคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละสายการบิน ที่
เดินทางใน SECTOR เดียวกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


