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กิจการวิทยุการบินของกรมการบินพาณิชย
ครั้งแรกขาพเจาตั้งใจจะเขียนเรื่อง “กิจการวิทยุการบินของประเทศไทย” ซึ่งมีกรมการบินพาณิชย
เปนผูดําเนินงานบริการวิทยุการบินภายในประเทศ และบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด เปนผู
ดําเนินงานบริการวิทยุการบินระหวางประเทศ แตเมื่อเขียนเรื่องดังกลาวจบแลว แมวา จะไดยอเรื่องใหสั้น
ลงอีก แตประกฎวายังเปนเรือ่ งที่ยาวเกินไป จึงคิดวาไมเหมาะสมที่จะนําลงในหนังสือที่ระลึกวันคลายวัน
สถาปนากรมการขนสงทางอากาศ (กรมการบินพาณิชยเดิม) ครบรอบ 4 ป ขาพเจาจึงตองขอเปลี่ยนเปน
เรื่อง “กิจการวิทยุการบินของกรมการบินพาณิชย”
กอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 กรมไปรษณียโ ทรเลขเปนผูดําเนินงานบริการวิทยุการบินแกพล
เรือน ทั้งบริการการบินภายในประเทศและระหวางประเทศ แตไดยุติการดําเนินงานดังกลาวเมื่อเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นทางทวีปเอเชีย เมือ่ วันที่ 8 ธันวาคน 2484 เนื่องจากไมมีเครื่องบินพลเรือนทําการ
บิน
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดสงบลงในป พ.ศ. 248 กิจการบินพลเรือนระหวางประเทศก็ไดจดั ใหมี
ขึ้นใหม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญกาวหนายิ่งขึ้นกวาเดิม ทั้งในดานวิชาการ ระเบียบและวิธีปฏิบัติการ
บิน รวมทั้งปริมาณการบินซึง่ เพิ่มมากขึ้นดวย โดยมีองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International
Civil Aviation Organization - ICAO) ซึ่งมีสํานักงานใหญขององคการตั้งอยูที่กรุงมอนตรีออล ประเทศ
แคนนาดา เปนผูดําเนินงานกิจการการบินพลเรือนระหวางประเทศและประเทศไทยก็ไดเขาเปนภาคีสมาชิก
ขององคการนี้ดวยในป พ.ศ. 2490
เนื่องจากกรมไปรษณียโทรเลขไมสามารถใชอุปกรณวิทยุสื่อสารที่เคยมีใชอยูแตเดิม เพื่อ
ใหบริการวิทยุการบินตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได เพราะอุปกรณเหลานั้นชํารุดทรุดโทรมและลาสมัย
มาก ครั้นจะจัดหามาใชงานใหมกไ็ มมีงบประมาณพอทีจ่ ะดําเนินการได จึงจําเปนตองระงับกิจการวิทยุการ
บินไปโดยปริยาย
สําหรับกิจการการบินพลเรือนภายในประเทศนั้น เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงแลว
กองทัพอากาศไดเปดทําการบินภายในประเทศขึ้นอีกในป พ.ศ. 2489 โดยจัดใหมีบริการวิทยุการบินขึ้นเอง
ตอมาไดมีการจัดตั้งบริษัทเดินอากาศ จํากัด (Siamese Airways Co.Ltd.) ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2490 เพื่อทํา
การบินภายในประเทศ โดยรับโอนกิจการจากกองทัพอากาศมาดําเนินงานแตกองทัพอากาศยังคงใหบริการ
วิทยุการบินตอไปอีก ตอมาบริษัทเดินอากาศ จํากัด ไดเปลี่ยนเปน บริษทั เดินอากาศไทย จํากัด (Thai
Airways Co.Ltd.) ใชชื่อยอวา “บดท.” ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2494
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ขณะเดียวกัน กรมการขนสง กระทรวงคมนาคม ไดรับคําสั่งใหรีบขยายงานควบคุมและปรับปรุง
กิจการบินพลเรือน เพื่อใหสอดคลองกับกิจการการบินพลเรือนระหวางประเทศ จึงพิจารณาห็นวา บริการ
วิทยุการบินเปนองคประกอบที่สําคัญตอความปลอดภัยในการเดินอากาศและเปนหนาที่ของทางราชการที่
ตองรีบดําเนินการ ถาจัดใหเขารวมอยูภายใตการบังคับบัญชาของหนวยราชการเดียวกัน เพื่อควบคุมและ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหถกู ตองตามมาตรฐานของ ICAO ก็จะสามารถดําเนินงานไดผลดีและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในป พ.ศ. 2491 กองขนสงทางอากาศ กรมการขนสง ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนสํานักงานการบิน
พลเรือน (สบพ.) โดยมีนาวาอากาศโทสนั่น สังขจันทร เปนผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือน (อสบ.)
กรมการขนสงจึงเจราจาขอโอนกิจการวิทยุการบิน จากกรมไปรษณียโทรเลขให เขามาอยูในความควบคุม
ของ สบพ. แตในการโอนกิจการนั้น เปนการโอนเฉพาะหนาที่และความรับผิดชอบเทานั้น ไมไดรับโอน
อุปกรณวิทยุสอื่ สาร ตลอดจนตัวบุคคล และอัตรากําลังเจาหนาที่มาดวยเลย สบพ. จึงตองวางแผนงานและ
โครงการในการดําเนินงานตาง ๆ อยางเริ่มตนใหมทั้งหมด ทั้งระบบงานอุปกรณเครือ่ งใช และอัตรากําลัง
เจาหนาที่ เพื่อใหสามารถดําเนินการได อยางทันสมัย ทันกับความเจริญของกิจการการบินพลเรอืนในสมัย
นั้นโดยไดขอตั้งงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้นเปนเงิน 3 ลานบาทแตเนื่องจากขณะนั้นเปนเวลาที่
สงครามโลกครั้งที่ 2 เพิ่งจะสงบไดไมนานนัก รัฐบาลยังไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหได จึงจําเปนตอง
ระงับเรื่องดังกลาวไวกอน
ในป พ.ศ. 2492 สบพ. ไดจัดตั้งกอบควบคุมจราจรทางอากาศ (กจอ.) ขึ้น มีหนาทีใ่ นการ
ดําเนินงานบริการวิทยุการบินภายในประเทศ เพื่อใหบริการแกเครื่องบินของ บดท. และเครื่องบินอื่น ซึ่งทํา
การบินไปขื้น – ลง ณ สนามบินตาง ๆ ในสวนภูมภิ าค ขณะนัน้ กจอ. มีเรืออากาศเอกชูพล พลางกูร เปน
หัวหนาแผนกสื่อสาร (หสส.) และคุณเกียรติ ประภาศิริ เปนชางวิทยุตรี แผนกชางวิทยุ (ผชว.) สวนแผนก
อื่น ๆ นั้น ขาพเจาจะไมกลาวถึง เพราะตองการเลาเฉพาะเรื่องบริการวิทยุการบินเทานั้น
ขณะนัน้ มีนายทหารและทหารจากกองสัญญาณทหารเรือ ซึ่งไดขอลาออกจากราชการ และขอ
กลับเขารับราชการทาง สบพ. รวม 3 คน คือ เรือเอกแสวง สันทัดเลขา เปนนายสถานีวิทยุการบินโท
(นสว. โท) สถานีวิทยุการบินกลาง (สว. กลาง กท.) คุณสวาง ปาละนันทน และคุณถนอม อานุภาพ เปน
พนักงานวิทยุจัตวา (พงว. จัตวา) สว. กลาง กท.
ตอมาในปลายป พ.ศ. 2494 มีนายทหาร และทหารจากกองสัญญาณทหารเรือ ขอโอนมารับ
ราชการทาง สบพ. รุนแรก จํานวน 26 คน แตกองทัพเรืออนุมัติใหโอนไดเพียง 2 คน คือ คุณสุวรรณ ทัพพะ
รังสี และขาพเจา โดยไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญขั้นจัตวา ตําแหนงชางวิทยุตรี สว. กลาง
กท. และสถานีวิทยุการบินสงขลา (สว. สข.) ตามลําดับ ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2494
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การดําเนินงานบริการวิทยุการบินในครั้งแรกนั้น สบพ. จะจัดตั้ง สว. กลาง กท. เปนศูนยกลาง
ของบริการวิทยุการบินภายในประเทศ สถานีวิทยุการบินเชียงใหม (สว. ชม.) สถานีวทิ ยุการบินพิษณุโลก
(สว. พล.) และสถานีวิทยุการบินสงขลา (สว. สข.) รวม 4 สว. กอน เพือ่ ใหบริการแกเครื่องบินของ บดท.
ซึ่งขณะนั้นใชเครื่องบินแบบ DC3 (ดาโกดา) ทําการบินอยู 2 เสนทาง คือ สายเหนือ จาก กรุงเทพฯนครสวรรค – พิษณุโลก – เชียงใหม และสายใต จาก กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – สงขลา โดยจะใหบริการแทน
สถานีวิทยุการบินของ ทอ. ที่เชียงใหม พิษณุโลก และสงขลา สวนที่นครสวรรคและภูเก็ต นั้น บดท. เปนผู
ดําเนินงานวิทยุการบินเอง
กจอ. ไดจัดตั้ง สว. กลาง กท. ขึ้นในบริเวณที่ทําการของ บดท. ถนนหลานหลวง เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ 2495 ระหวางนัน้ มีพนักงานวิทยุจากกองสัญญาณทหารเรือ ขอโอนมารับราชการทาง สบพ. อีก
2 คน คือ คุณสันต หิรัญวรรณ และ คุณประสิทธิ์ พันธุพยัคฆ ไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ชั้นจัตวา และดํารงตําแหนง นสว. ตรี และพงว. จัตวา สถานีวิทยุการบินแมสอด (สว. มด.) ตามลําดับ
เนื่องจากคุณสวรรณฯ และขาพเจามีความรูท ั้งดานชางวิทยุและพนักงานวิทยุดวย เพือ่ ใหสามารถ
เปด สว. ชม. และ สว. พล. ไดเร็วขึ้น หจอ. จึงไดขออนุมัติแตงตั้งใหคุณสุวรณฯ ดํารงตําแหนง นสว.ตรี
สว. ชม. และขาพเจาดํารงตําแหนง นสว.ตรี สว. พล.
เมื่อไดจัดตั้ง สว. กลาง กท. เรียบรอยแลว กจอ. ไดจัดตั้งสว. สข. ขึ้นที่สนามบินสงขลา ในเดือน
มีนาคม 2495 โดยมี คุณจรูญ มิลินทสูต เปน นสว. โท สว. สข. และคุณจรัส พินตุ ซึง่ เคยเปนทหารเหลา
สื่อสารของกองทัพบก และไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือน วิสามัญ ทําหนาที่เปนพนักงานวิทยุ เปน
การชั่วคราว
ตอมาเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2495 คุณสุวรรณฯ คุณประสิทธิ์ฯ คุณสันตฯ และขาพเจาเดินทางโดย
รถไฟไปพิษณุโลก และเชียงใหม คุณสันต และขาพเจาลงที่พิษณุโลก สวนคุณสุวรรณฯ และคุณประสิทธิ์ฯ
เลยไปเชียงใหม โดยมี หจอ. และคุณเกียรติฯ ไปดูแลการจัดตั้งสว. ทั้ง 2 แหงดวย
ขาพเจาและคุณสันตฯ ไดชว ยกันติดตั้งเครื่องรับวิทยุ แลวทดลองติดตอสื่อสารกับ สว. กลาง
พรอมทั้งเสา และสายอากาศของเครื่องรับทรงเครื่องสงวิทยุ แลวทดลองติดตอสื่อสารกับสว. กลาง กท. ได
เรียบรอย จึงเปด สว. พล. เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2495 สวน สว. ชม. ซึ่งตั้งอยูในบริเวณสถานีตรวจอากาศ
เชียงใหม ตําบลสวนดอก เปด สว. ชม. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2495 สว. สข. พล. และ ชม. ไดเปดดําเนินงาน
บริการวิทยุการบินแทนสถานีวิทยุการบินของ ทอ. ตั้งแต วันที่ 1 พฤษภาคม 2495
สถานีวิทยุการบินของ สบพ. ทุกแหง ดําเนินงานทั้งบริการการบินประจําที่ (Aeronautical Fixed
Service - AFS) คือ ระหวางจุดถึงจุด (Point to Point – P/P) และบริการการบินและเคลือ่ นที่ (Aeronautical
Mobile Service – AM.) คือ ระหวางเครื่องบินกับสถานีภาคพื้นดิน (Air – to Ground – A/G)
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สําหรับบริการ P/P นั้น สว. ทุกแหงจะติดตอสื่อสารกันทั้งทางวิทยุโทรเลข (Radio Telegraph RTG) และทางวิทยุโทรศัพท (Radio Telephone - RTF) สวนบริการ A/G นั้น สว. ติดตอสื่อสารกับ
เครื่องบินทาง RTG เพียงอยางเดียวเทานัน้ โดยมีพนักงานวิทยุประจําเครื่องบินดวย แตตอมาเปลี่ยนเปนใช
RTF โดยนักบินเปนผูปฏิบัติงาน จึงไมตองมีพนักงานวิทยุประจําเครื่องบินอีกตอไป
แมวาอุปกณวทิ ยุสื่อสารซึ่ง สว. ทุกแหงใชงานในขณะนั้น จะมีเพียงเครื่องสงวิทยุความถี่สูง
(High Frequency - HF) กําลังสงเพียง 100 วัตต และเครื่องรับวิทยุ HF ขนาดเล็ก แตกส็ ามารถ ติดตอสื่อสาร
ทั้ง P/P และ A/G ไดผลดีและสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะ สว. ทุกแหงปฏิบัติงานเฉพาะเวลากลางวันเทานั้น
จึงยังไมมีปญหาเกีย่ วกับการเปลี่ยนความถี่คลื่นวิทยุในเวลากลางคืน
ตอมา กจอ. ไดจัดตั้ง สว.ขึ้น ณ สนามบินซึ่ง บดท. ไดเปดทําการบินไปยังสนามบินนั้นเปน
ประจําอยูแ ลว และสนามบินซึ่งบริษัทเปดทําการบินเพิ่มขึ้นตามลําดับ เนื่องจากมีพนักงานวิทยุจากกอง
สัญญาณทหารเรือ ซึ่งไดขอโอนหรือลาออกและขอกลับเขารับราชการทาง สบพ. เพิ่มขึ้นอีกจํานวนมาก จึง
สามารถเปด สว. ตามสนามบินตาง ๆ เพิ่มขึ้นตามลําดับไดเร็วขึ้น ซึ่งพอจะสรุปผลการดําเนินงานได
ดังตอไปนี้
พ.ศ. 2495
เปด สว. ปาย (ปย.) เมื่อวันทื่ 15 พฤษภาคม 2495 และสว. แมสะเรียง (มร.)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2495 รวม 2 สว.
พ.ศ. 2495
เปด สว. แมสอด (มด.) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2496 สว. ภูเก็ต (ภก.) เมื่อวันที่ 5
กันยายน 2496 สว. ลําปาง (ลป.) เมื่อวันที่ 11 กันยายน สว. แมฮองสอน
(มส.)เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2496 และสว. แพร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2496
รวม 5 สว.
พ.ศ. 2497
เปด สว. อุดรธานี (อด.) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2497 สว. นครรราชสีมา (นร.)
วันที่ 30 ตุลาคม 2497 และ สว. อุบลราชธานี (อบ.) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
7 รวม 3 สว.
เปด สว. เชียงราย (ชร.) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2498
พ.ศ. 2498
ในป พ.ศ. 2498 นี้ สหรัฐเมริกาไดใหความชวยเหลือดานการบินพลเรือนแก
ประเทศไทย ตามโครงการปรับปรุงบริการการเดินอากาศภาคพื้นดิน
(Aeronautical Ground Services Improvement) ขององคการชวยเหลือของ
สหรัฐฯ (United States Operation Mission - USOM) โดยจัดสงคณะ
ผูเชี่ยวชาญดานการบินพลเรือนมาประจําในประเทศไทย เพื่อดําเนินงานตาม
โครงการซึ่งใหความชวยเหลือแกทุกหนวยงานซึ่งดําเนินงานดานการบินพล
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พ.ศ. 2499

พ.ศ. 2500

พ.ศ. 2503

เรือนสําหรับ สบพ. ตามโครงการ มีการกอสรางปรับปรุง ทางวิ่ง ทางขับ
ลานจอด อาคารที่ทําการและบานพักเจาหนาที่ตามสนามบินตาง ๆ และ
จัดหาอุปกรณสื่อสารสําหรับบริการสื่อสารการบิน บริการควบคุมจราจรทาง
อากาศ เครื่องชวยการเดินอากาศ อุปกรณไฟฟาสนามบิน ฯลฯ ตลอดจน
จัดสงเจาหนาที่ไปฝกอบรมในสหรัฐอเมริกา
เปด สว. ตาก (ตก.) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2499 สว. นครสวรรค (นว.) เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2499 และ สว. นครพนม (นพ.) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2499 รวม 3 สว.
เปด สว. ระนอง (รน.) ในเดือนมกราคม 2500 สว. ตรัง (ตร.) เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2500 รวม 2 สว.
ในปเดียวกันนี้ สว. กลาง กท. ไดยายจากทีท่ ําการ บดท. ถนนหลานหลวงไป
อยูที่อาคารกระทรวงคมนาคม ถนนราชดําเนินกลาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน
2500 ตอมาในป พ.ศ. 2502 สว. กลาง กท. ไดยายจากอาคารกระทรวงไปอยู
ที่อาคารสถานีรับวิทยุใกลกบั ซอยสุขุมวิท 99 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางจาก
อําเภอพระโขนง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2502 โดยแยกสถานีสงวิทยุไปอยูที่
ทุงมหาเมฆ และไดติดตั้งเครื่องสงวิทยุ HF กําลังสูง ทั้ง RTG และ RTF ใช
งานเพิ่มขึ้นสวนที่สถานีรับวิทยุก็มีเครื่องรับวิทยุ HF ขนาดใหญ ซึ่งมี
คุณภาพดีใชงานเพิ่มขึ้นอีกดวย สําหรับการถายทอดสัญญาณระหวาง สว.
รับ กัน สว. สง ใชระบบไมโครเวฟ (Microwave link) ของบริษัทวิทยุการ
บินฯ ปรากฏวาการดําเนินงานสื่อสารของ สว. กลาง กท. ทั้ง P/P และ A/G
ไดผลดียิ่งขึ้นกวาเดิมมาก
ในปเดียวกันนี้ สว. ชม. ไดยายจากบริเวณทีท่ ําการสถานีตรวจอากาศเชียง
ใหม เขาไปอยูท ี่อาคาร สว. และหอควบคุมจราจรทางอากาศในสนามบิน
เชียงใหม
กจอ. ไดติดตั้งเครื่องรับ-สง วิทยุโทรัพท HF ระบบ Single Side Band – SSB
ที่สว. กลาง กท. สว. ชม. มร. ชร. พร. สป. พล. ตก. มด. นว. อบ. อด. นพ.
ลย. สข. และ ภก. ใชงานเพิม่ ขึ้นดวย นอกจากนี้ ยังไดตดิ ตั้งเครื่องสงวิทยุ
กําลังสูง เครื่องรับวิทยุ เครื่องโทรพิมพ พรอมทั้งอุปกรณตาง ๆ ที่สว. กลาง
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พ.ศ. 2504

กท. สว. ชม. อบ. และ สข. เพื่อทดลองรับ – สง วิทยุโทรพิมพ (Radio
Teletype - RTT) ดวย
เปด สว. หัวหิน (หห.) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2504
เนื่องจาก สว. กลาง กท. และ สว. สข. ตองรับ – สง ขาวอุตุนิยมวิทยาเพิ่มขึ้น
เปนทุกชัว่ โมง จึงจําเปนตองเปดปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เปนประจําทุก
วันตั้งแตวนั ที่ 5 พฤษภาคม 2504

กจอ. มีแผนงานปรับปรุง AFS โดยเปลี่ยนขายโทรคมนาคมการบินประจําที่ (Aeronautical Fixed
Telecommunication Network - AFTN) จากเดิมซึ่ง สว. กลาง กท. และ สว. ทุกแหง ติดตอสื่อสารกันได
โดยตรง เปน AFTN ใหม ซึง่ แบงออกเปน 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต แตละภาคมีศูนยสื่อสารการบิน (ศสบ.) ของภาค โดยเปลี่ยน สว. กลาง กท. เปนศูนยสื่อสารบิน
(ศสบ.) ภายในประเทศ สว. พล. ชม. อบ. และ สข. เปน ศสบ. พล. ชม. อบ. และ สข. และเปน ศสบ. ของ
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ตามลําดับ สวน สว. ตาง ๆ เปลี่ยนเปนสถานี
สื่อสารการบิน (สบ.) เนื่องจากยังไมสามารถติดตั้งเครื่องสงวิทยุ เครื่องรับวิทยุ พรอมทั้งอุปกรณโทรพิมพ
ที่ สว. พล. เพือ่ เปลี่ยนเปน ศสบ. พล. ได จึงตองให ศสบ. กท. ทําหนาที่เปน ศสบ. ของภาคกลาง เปนการ
ชั่วคราว สําหรับการติดตอสื่อสารนั้น ศสบ. ของภาค และสบ. ภายในภาค ติดตอกันไดโดยตรง และศวบ.
ของภาคติดตอกับ ศสบ. กท. เทานี้น เมื่อ สบ. ใดจะสงขาวถึง ศสบ. กท. ศสบ. ของภาค หรือสบ. ในภาคอื่น
ก็ให ศสบ. ของภาค และศสบ. กท. ถายทอดขาวจาก สบ. ตนทางจนถึง สบ. ปลายทาง
การติดตอระหวาง ศสบ. กท. กับ ศสบ. ของภาคใชวิทยุโทรพิมพ (Radio Teletype - RTT)
ภาษาอังกฤษ สําหรับขาวภาษาไทยใชวิทยุโทรศัพท SSB สวนการติดตอระหวาง ศสบ. ของภาคกับ สว.
ภายในภาคใชวิทยุโทนศัพท SSB เทานั้น
พ.ศ. 2506
เปด สว. ขอนแกน (ขก.) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2506 สว. หนองคาย (นค.)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2506 และสว. ปตตานี (ปน.) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2506 รวม 3 สว.
ในเดือนตุลาคม 2506 สว. ชม. สว. อบ. เปดปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เปน
ประจําทุกวัน สบพ. ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนกรมการบินพาณิชย (บพ.)
ตั้งแตวนั ที่ 27 พฤศจิกายน 2506 ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 256 โดย อสบ. เปนอธิดีกรมการบินพาณิชย คนแรก สว.
กลางกท. ชม. อบ. และสข. ไดเปลี่ยนเปน ศสบ. กท. ชม. อบ. และสข. สวน
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พ.ศ. 2508

พ.ศ. 2509
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2516

พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2523

สว. ตาง ๆ ก็ไดเปลี่ยนเปน สบ. โดยเริ่มดําเนินงานบริการการบินประจําที่
ตาม AFTN ใหมตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2507 ปรากฏวา ศสบ. และสบ. ทุก
แหงสามารถดําเนินงานไดผลดี และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ กวาเดิม
ตอมาไดมี พ.ร.ฏ. แบงสวนราชการ บพ. กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2508
ตั้งแตวนั ที่ 30 มิถุนายน 2508 กจอ. ไดเปลี่ยนชื่อเปน “กองการสื่อสาร และ
จราจรทางอากาศ (กสจ.)” และมี 3 แผนกคือ แผนกวิจัย (ผวจ.) แผนกสื่อสาร
(ผสส.) และแผนกควบคุมจราจรทางอากาศ (ผจจ.) สวน ผชว. เดิมแยก
ออกไปเปน “กองชางสื่อสารและเครื่องชวยการเดินอากาศ (กสช.)”
ศสบ. กท. ไดยายจากตําบลบางจาก อําเภอพระโขนง ไปอยูที่อาคาร ศสบ.
กท. ที่ทุงมหาเมฆ ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2508 โดยแยก สว. รับวิทยุไปอยูท ี่
ตําบลบางปง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สวน สว. สงวิทยุยังคงอยูที่
ทุงมหาเมฆเชนเดิม
เปด สบ. สกลนคร (สน.) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2509
เปด สบ. อุตรดิตถ (อต.) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2510
เปด สบ. เลย (ลย.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2512 และสบ. นาน (นน.) เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2512 รวม 2 สบ.
ศสบ. สข. ไดยายจากสนามบินสงขลาไปอยูที่ทาอากาศยานหาดใหญ
(ทย. หญ.) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2516 จึงเปลี่ยน ศสบ. สข. เปน ศสบ.
หญ. และในปเดียวกันนี้ ไดเปดวงจรโทรพิมพ และโทรศัพททางสายระหวาง
ศสบ. กท. กับศสบ. ชม. อบ. และหญ. โดยเชาทางสายขององคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย เพิ่มขึ้นอีกดวย
สบ. พล. เปดดําเนินงาน เปน ศสบ. ของภาคกลาง ตั้งแตวนั ที่ 15 ตุลาคม
2519 โดยเปดปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เปนประจําทุกวัน
เปด สบ. นราธิวาส (นธ.) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2521
ศสบ. อบ. และ สบ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกแหงเริ่มใช HF SSB
สําหรับบริการ A/G
ศสบ. กท. พล. ชม. และ สบ. ในภาคกลาง และภาคเหนือทุกแหงเริ่มใช HF
SSB สําหรับบริการ A/G
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พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2534

เปด สบ. สุราษฎรธานี (สฎ.) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2524 และในปเดียวกันนี้
ศสบ. หญ. และสบ. ในภาคใตทุกแหง เริ่มใช HF SSSB สําหรับบริการ A-G
เปด สบ. หญ. เปดวงจรโทรพิมพ และโทรศัพททางสาย กับ สายสบ. ภก.
เนื่องจากประเทศไทยมีองคกรที่ดําเนินกิจการวิทยุการบิน 2 องคกร คือ
กรมการบินพาณิชย และบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ซึ่งเปนผู
ดําเนินงานกิจการวิทยุการบินระหวางประเทศ กระทรวงคมนาคมจึงมี
นโยบายทีจ่ ะใหบริษัทวิทยุการบินฯ รับโอนกิจการวิทยุการบิน
ภายในประเทศของกรมการบินพาณิชยไปดําเนินงาน โดยรวมกันเปนเพียง
หนวยงานเดียว เพื่อจะไดพฒ
ั นากิจการใหเกิดความเปนเอกภาพในการ
บริหารงาน และพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี และบุคลากรใหมีมาตรฐาน
เชนเดียวกันทัง้ ประเทศ นอกจากนีย้ ังเปนการประหยัดงบประมาณของ
ประเทศในการดําเนินงานซ้าํ ซอนกันอีกดวย จึงเสนอเรือ่ งนี้ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวมีมติใหบริษัทวิทยุการบินฯ เปนผู
ดําเนินงานกิจการวิทยุการบินของประเทไทยเพียงหนวยงานเดียวโดยในครั้ง
แรกใหรับโอนกิจการวิทยุการบินที่ทาอากาศยานสากลในสวนภูมิภาคใน
ขณะนัน้ รวม 3 แหง คือ ทาอากาศยานสากลเชียงใหม หาดใหญ และภูเก็ต
กอนบริษัทวิทยุการบินฯ จึงไดรับโอนกิจการวิทยุการบินที่ ทย. ชม. เปนแหง
แรก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 ตอมาจึงไดรบั โอนกิจการวิทยุการบินที่ ทย.
หญ. และ ภก. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2531 และวันที่ 16 กรกฎาคม 2531
ตามลําดับ กสจ. จึงตองเปลี่ยน ศสบ. ของภาคเหนือจาก ศสบ. ชม. เปน
ศสบ. สป. และเปลี่ยน ศสบ. ของภาคใตจาก ศสบ. หญ. เปนศสบ. สฎ.
ศสบ. กท. ไดยายจากที่เดิมซึ่งอยูในอาคารเดียวกับศูนยสื่อสารการบินของ
บริษัทวิทยุการบินฯ ไปอยูทอี่ าคารซึ่งกอสรางใหมภายในบริเวณกรมการบิน
พาณิชย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2533 และไดเปลี่ยนอุปกรณวิทยุโทรพิมพจาก
ระบบที่ใชพนักงานฉีกแถบวาว (Tarn tape) เปนระบบอัตโนมัติ (Automatic
Message Switching - AMS)
ศสบ. ลป. และ สบ. ลูกขายทั่วแหง เปลี่ยนอุปกรณโทรพิมพเปนระบบ
อัตโนมัติ (AMS)
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พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536

ศสบ. สฎ. และ สบ. ลูกขายทั่วแหง เปลี่ยนอุปกรณโทรพิมพเปนระบบ
อัตโนมัติ (AMS)
ศสบ. อบ. และ สบ. ลูกขายทั่วแหง เปลี่ยนอุปกรณโทรพิมพเปนระบบ
อัตโนมัติ (AMS)

ภายหลังจากขาพเจาเกษียณอายุราชการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2528 แลว กสจ. ไดเปด สบ. ณ ทย.
ซึ่ง บพ. ไดกอสรางสนามบินและเปดดําเนินงานเปนทย. ใหม เพิ่มขึน้ อีกรวม 8 ทย. เพชรบูรณ
นครราชสีมา (แหงใหม) รอยเอ็ด บุรีรัมย ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ และระนอง
พ.ศ. 2541
บริษัทวิทยุการบินฯ ไดรับโอนงานบริการวิทยุการบินตากกรมการบิน
พาณิชยทยี่ ังเหลืออยูทั้งหมด ไปดําเนินงาน ตั้งแตวนั ที่ 1 กันยายน 2541 คือศสบ. กท. และสบ. ณ ทย. ใน
สวนภูมภิ าคอีกจํานวน 27 แหง คือ สถานีสื่อสารการบินเชียงราย แมฮอ งสอน ลําปาง แพร นาน พิษณุโลก
ตาก แมสอด เพชรบูรณ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแกน นครพนม เลย สกลนคร นครราชสีมา (แหงใหม)
รอยเอ็ด บุรีรัมย หัวหิน ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี กระบี่ ระนอง ตรัง ปตตานี และนราธิวาส
กรมการบินพาณิชยจงึ ไดยุตกิ ารดําเนินงานบริการวิทยุการบินทั้งหมดซึ่งไดเริ่มเปดดําเนินงานมา
ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2495 จนถึง วันที่ 1 กันยายน 2541 เปนเวลา 46 ป 4 เดือน

