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ยอนอดีต..กิจการจราจรทางอากาศ
เมื่อผมไดรับหนังสือจากประธานคณะกรรมการจัดทําหนังสือ “ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ
40 ปของกรมการขนสงทางอากาศ” ใหเขียนเรื่อง “คนเกาเลาใหฟง” หรือพูดใหชัด ๆ ก็คือ “ผูเฒาเลาใหฟง”
นั่นแหละ เพื่อเลาเรื่องราวในอดีตใหคนรุน หลังไดรูจักกรมฯ ของเรามากยิ่งขึ้นนั้น ก็คดิ อยูนานวาผูเฒาคนนี้
ควรจะเลาเรื่องอะไร เพราะหากไปซ้ํากับคนอื่นก็คงจะทําใหผูอานเกิดความเบื่อไดในที่สุดก็คิดวานาจะ
เขียนเรื่องราวแตหนหลัง โดยที่คนอีกจํานวนมากอาจไมทราบมากอนก็เปนได เรื่องที่วานั้นคือ ความเปนมา
ของกิจการการใหบริการจราจรทางอากาศเฉพาะที่เกี่ยวกับกรมการขนสงทางอากาศ แตตองเรียนไวเปน
เบื้องตนกอนวาการเขียนครั้งนี้เปนการเขียนแบบสบาย ๆ ในสไตลของการพูดคุยกันเทานั้น ไมซีเรียสที่
จะตองอางอิงใหเปนหลักเปนฐานอะไรกันละเอียดนัก เดี๋ยวจะอานไมจบเพราะหลับเสียกอน
ครับ... ก็คงจะตองเริ่มในป 2498 กรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศไดเปดหลักสูตรการควบคุม
จราจรทางอากาศ ใหกับเสืออากาศเหลานักบินจํานวนหนึ่งที่มีปญหาดานสุขภาพไมสามารถจะทําการบิน
ตอไปได ใหเขามาเรียนในวิชานี้ เพื่อเปนวิชาชีพที่จะรับราชการในกองทัพอากาศตอไป ชั้นเรียนนี้มีทงั้ สิ้น
15 คน ผมเปนคนหนึ่งที่สมัครเขาเรียน เพราะคิดอยูเสมอวาเมื่ออยูก องทัพอากาศตองเปนนักบิน หากเปน
นักบินตอไปไมไดก็เบนเข็มมาเปนผูควบคุมนักบินใหรูแลวรูรอดไปเลยดีกวา
ครูผูฝกสอนก็เปนนายทหารอาวุโสของกรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศนั่นเอง พวกเราเรียน
กัน 1 ปเต็ม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในภาคปฏิบัติใชหอบังคับการบินดอนเมืองเปนสนาม
ประลองยุทธ ขณะที่พวกเรากําลังจะจบการศึกษา กระทรวงคมนาคมไดมีหนังสือถึงกองทัพอากาศแจงวามี
สนามบินอยูในสังกัดประมาณ 30 สนามบิน แตละสนามบินไมมีเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
ปฏิบัติการแมแตแหงเดียว จึงขอความอนุเคราะหจากกองทัพอากาศใหเจาหนาที่ทกี่ ําลังจะเรียนจบได
โอนยายมาอยูก ระทรวงคมนาคมเพื่อปฏิบัติภารกิจดังกลาว
ขณะกําลังจะโอนไปอยูกระทรวงคมนาคม หนวยงานชวยเหลือของสหรัฐอเมริกา คือ ยูซอม
(USOM) ไดสงครูจากสํานักงานการบินพลเรือน (FAA) เขามาชวยในการอบรมวิชาควบคุมจราจรทาง
อากาศใหพวกเราอีกในป 2499 ตกลงพวกเราเรียนทั้งคอรสที่สอนโดยคนไทย 1 ปและกับครูอเมริกาอีก 1 ป
จบหลักสูตรแลวกองทัพอากาศไดสงพวกเราจํานวน 10 คน ใหมาอยูกระทรวงคมนาคมสวนที่
เหลืออีก 5 คนสมัครใจอยูกบั กองทัพอากาศตอไป การมาอยูคมนาคมของเราครั้งแรกนั้นมาอยูเพื่ออบรม
ดานกิจการพลเรือนกอน แตยังไมยายโอนโดยเขารับการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนกับ
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ดร. จิตติ วัชรสินธุ ซึ่งทานจบปริญญาเอกจากสหรัฐฯ มาสด ๆ รอน ๆ เรียนวิชากฎระเบียบขาราชการพล
เรือนกับ นายสมบัติ อุทัยสาง ทานนี้ก็เพิ่งจบนิติศาสตรจากธรรมศาสตรมาไมนานเหมือนกัน และเรียนวิชา
บริการแถลงขาวการบินจาก ร.ท.ยุทนา ยันตดิลก อดีตนักบินมือดีจากบริษัทเดินอากาศไทยในฐานะหัวหนา
แผนกประกาศนักบิน ทั้งยังมีทานขุนเรืองวิศวกรรมหัวหนากองสนามบินมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสนามบิน
2 ชั่วโมง รวมทั้งคุณอุทัย วงศกมลาไสย หัวหนากองอํานวยความสะดวกในการขนสงทางอากาศ มอบ
เอกสารแถลงขาวการบินมาใหพวกเราไดศึกษากันดวย
ครบถวนกระบวนการดานฝกอบรมแลว ในวันที่ 1 มกราคม 2501 พวกเรา 10 คน อัน
ประกอบดวย
1. นายชัชวาลย อรนพ ณ อยุธยา
2. นายฉโรจน แจมกระจาง
3. นายศรีทนต คงแกว
4. นายสนิท ไชยสมบูรณ
5. นายเทพไท เทพไทยประไพจิตร
6. นายเพิ่ม ชูวันพัด
7. นายบัญชา ขจรบุญ
8. นายประยูร ทวีแสง
9. นายนิธิ วัฒนธรรม
10. นายเชาวน วัฒนาจินดา
ก็ไดโอนยายจากกองทัพอากาศมาสํานักงานการบินพลเรือน กรมการขนสง กระทรวงคมนาคม
โดยสมบูรณ มี น.ท.สนั่น สังขจันทร เปนผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนและมี น.ต.กิติ ลิ่มสุวรรณ
เปนผูชวยฯ ขึน้ อยูกับ พล.ต.ครรชิต ขีตตะสังคะ อธิบดีกรมการขนสง โดยมีพลเอกบัญญัติ เทพหัสดินทร ณ
อยุธยา ตอดวย พลโทพงษ ปุณณกันต เปนเจากระทรวง
การโอนมาครั้งนี้พวกเราไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแนงเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศตรี
และเนื่องจากเรามีกันเพียง 10 คน ในขณะที่สนามบินมีมากถึง 30 แหง ผูบังคับบัญชาจึงสงใหไปปฏิบัติงาน
เฉพาะสนามบินใหญกอน มีคุณสนิทฯ ดํารงตําแหนงที่เชียงใหม คุณเพิ่มฯ ไปดํารงตําแหนงที่สงขลา
คุณฉโรจนฯ ไปประจําอุดรธานี คุณบัญชาฯ ไปอยูเมืองแพร คุณนิธิฯ ไปประจําเมืองตาก คุณเทพไทฯ ไป
ประจําหอนครสวรรค คุณประยูรฯ ไปอยูล ําปาง คุณเชาวนฯไปประจําภูเก็ต รวม 8 คน สวนคุณศรีทนตฯ
อยูสวนกลาง และคนสุดทายคือ คุณชัชวาลยฯ เปนประจําแผนกเนื่องจากเปนผูมีความรูความสามารถทาง
ราชการจึงใหเปนครูสอนหนังสือที่เกี่ยวกับการจราจรทางอากาศ มีลูกศิษยลูกหามากมายหลายรุน
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ครับ... นี่นับวาเปนการเปดศักราชเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศชุดแรกทางฝายพลเรือนของ
กระทรวงคมนาคมเลยทีเดียว ถือวาเปนรุนบุกเบิกอันควรแกการบันทึกไวเปนประวัตอิ ยางยิ่ง
ตองเรียนไวในเบื้องตนกอนวา กอนที่จะมีพวกเราซึ่งเปนเจาหนาที่ควบคุมการจราจรฯ จะ
เดินทางไปปฏิบัติงานนั้น สนามบินตาง ๆ มีเจาหนาที่สื่อสารการบินอยูแ ลวทุกสนามบินสวนใหญเปนพี่ ๆ
ที่โอนมาจากกองสัญญาณ กรมสื่อสารทหารเรือแตเจาหนาที่สื่อสารทานใหบริการแกเครื่องเปนเฉพาะ
ลักษณะลมฟาอากาศ ความเร็วและทิศทางลม และขาวทัว่ ๆ ไป เปนการใหบริการหรือแนะนําการบิน
เทานั้นมิใชการควบคุมการบิน ดังนั้นนักบินจึงตองใชดุลยพินิจเองวาจะบินลงหัวสนามดานไหน
เครื่องชวยนักบินในการมองเห็นก็มเี ฉพาะกระบอกทางลม เพื่อใหนักบินมองวากระบอกทางลมที่พลิ้ว
ขนาดนั้นควรจะชี้บอกความเร็วและทิศทางลมประมาณเทาใด สนามบินขนาดใหญ เชน เชียงใหม ภูเก็ต
หรือสงขลา (สมัยนั้นยังอยูท ี่อําเภอเมืองสงขลา) ก็จะมีเครื่องชวยนักบินเพิ่มขึ้นอีกอยางหนึ่ง เราเรียกวา เต
(คือตัว T นั่นเอง) ตัว T จะหมุนไปตามทิศทางลม หัวตัว T หมายถึงหัวและปกเครื่องบิน ซึ่งนักบินจะบินลง
ตามรูปตัว T สวนสนามบินเล็ก ๆ กอนบินลงจะตองบินวนรอบสนาม 1 เที่ยวบินอยางนอย เพื่อดูใหแนใจ
วาไมมวี ัวควายหรือยานพาหนะอืน่ ใดอยูบ นลานบิน สําหรับสนามบินใหญ ๆ จะมี “ผูดูแลสนามบิน” เพิ่ม
ขึ้นมาอีกตําแหนงหนึ่ง ใชรถจักรยาน 2 ลอ ไลวัวควายใหออกนอกสนาม เมื่อเคลียรเรียบรอยแลวก็จะขี่มา
รอที่หัวสนามที่เครื่องบินจะลง เพื่อใหแนใจวาจะไมมวี ัวควายพรวดพราด วิ่งออกมาตัดหนาเครื่องบิน
กระทันหัน อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากชองทางที่วัวควายจะเขามาบนทางวิง่ มิใชมีเฉพาะหัว/ทายทางวิ่งเทานั้น
ยังมีชองอื่น ๆ อีก จึงมีบอย ๆ ที่เมื่อนักบินรอนลงมาแลวตองเงยหัวขึ้นเพื่อบินไปวนอีกรอบ เปนเรื่องที่
หวาดเสียวจริง ๆ
สมัยที่พวกเราไปประจํา ณ สนามบินที่กลาวขางตน บนหอบังคับการบินจะมีเครื่องวิทยุรับสง
VHF อยู 1 เครื่อง มีกลองสองทางไกล 1 อัน กับกระบอกสัญญาณไฟที่ใชฉายไปยังเครื่องบิน ซึ่งใชในกรณี
ที่เครื่องวิทยุรบั – สงขัดของ แตกระบอกสัญญาณไฟนี้มีเฉพาะสนามบินใหญ ๆ เทานั้นสําหรับเครือ่ งบิน
โดยสารของบริษัทเดินอากาศไทยสมัยนัน้ (2501) ก็มีเพียงแบบเดียวคือเครื่องดาโกตา C-47 หรือ DC-3
เทานั้น มีความเร็วประมาณ 150 นอต ตามมาดวย Avro 748 ความเร็วประมาณ 240 นอต
ในครั้งนั้นเจาหนาที่ของแตละสวนงานของสนามบินสวนมากจะเปนวันแมนโชว คือมีเพียง
หนวยงานละ 1 คนเทานั้น รวมทั้งเจาหนาที่อุตุนิยมวิทยา ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งขณะนัน้ ขึ้นอยูก ับ
กองทัพเรือ ดังนั้นทุกคนตองทําทุกอยางเอง รวมทั้งตองเปนนักการภารโรงดวย ถาจะถามวามีเจาหนาที่
ควบคุมจราจรทางอากาศขณะนั้นเพียง 8 คน ปฏิบัติงานรวม 8 สนามบิน แลวสวนที่เหลืออีก 22 สนามบิน
ละทําอยางไร คงตองตอบวาทางราชการ ก็ใหพวกพี่ทเี่ ปนเจาหนาที่สื่อสารการบินใหคําแนะนําการบิน
ตอไปเหมือนเดิมดังที่เคยปฏิบัติ
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มีเรื่องที่ตองเลาแทรกไวตรงนี้นิดหนึ่ง คือ เมื่อผมไปปฏิบัติงานที่ภูเก็ต สิ่งแรกที่เกิดความไม
ประทับใจก็คือไดพบวาสนามบินภูเก็ตไมมีหอบังคับการบิน แตไดเอาหอฯ รวมไวกบั สถานีสื่อสารฯ ซึ่ง
ตั้งอยูในดงมะพราวใกลสนามบินนั่นแหละครับ มองไมเห็นสนามบินเลย เกิดความหงุดหงิดวาอยางนี้จะไป
Cleared to land ไดอยางไรเมื่อไมเห็นทางวิ่ง และไมเห็นเครื่องบิน อยางวาแหละครับตอนนั้นอายุยสี่ ิบ
กวา ๆ จึงคบคิดกับคุณสันต หิรัญวรรณ หัวหนาสถานีสอื่ สาร และนักการภารโรง ของสถานีซึ่งเปนชางไม
สรางหอบังคับการบินเอง โดยใชวัสดุทุกอยางจากบานพักเจาหนาที่ควบคุมจราจรฯ ที่สรางไมเสร็จ เพราะ
ผูรับเหมาทิ้งงานมาทําจนเสร็จ เบ็ดเสร็จหมดเงินสวนตัวประมาณ 3,000 บาท เปนคากระจกทีต่ ิดตั้งรอบ
หอฯ รวมกับลวดสลิง 4 ดานที่โยงยึดหอฯ มิใหมันพังพาบลงมาเมื่อโดนแรงลม เสร็จแลวยังไดวิทยุเชิญ
ทานผูอํานวยการฯ น.ต. กิติ ลิ่มสุวรรณ มาทําพิธีเปดหอฯ อีกตางหาก ครับ...ตองเรียนวาคงเปนหอฯ แรก
และ
หอฯ เดียวของประเทศไทยทีส่ รางโดยฝมือของเจาหนาทีค่ วบคุมจราจรทางอากาศรวมกับเพื่อนรวมงาน ซึ่ง
ไดใชหอฯ นี้มา 4-5 ป จนทางราชการไดสรางหอฯ และอาคารที่ทําการทาอากาศยานขึ้นใหมในเวลาตอมา
เสียดายเหลือเกิน รูปถายที่ผมไดไวไดสูญหายไปเมื่อตอนยายหอฯ ไปอยูบนภูเขาเมือ่ ไมนานมานี้เอง
หลังจากที่พวกเราลําบากลําบนมาพอสมควรแลว ในป 2506 สํานักงานการบินพลเรือน ซึ่งขึ้นอยู
กับกรมการขนสง ก็ไดยกมาตรฐานเปน “กรมการบินพาณิชย” โดยพวกเราไดมาอยูใ นแผนกควบคุมจราจร
ทางอากาศ กองควบคุมจราจรทางอากาศ ทั้งยังมีแผนกสื่อสารการบิน แผนกประกาศนักบินและแผนกชาง
อยูในกองนี้ดว ย และอีก 2 – 3 ป ตอมา กองทัพอากาศโดยการรองขอของกรมการบินพาณิชยก็ไดโอนยาย
เจาหนาที่มาใหเราอีกจํานวน 9 คน นับวาเปนรุนที่ 2 จากกองทัพอากาศ แตเราก็ตองจับมาเขาคอรสอบรม
วิชาควบคุมจราจรฯ กอนจะออกไปปฏิบัติงานตามหอบังคับการบิน ทั้งนี้เพราะเจาหนาที่รุนที่ 2 นี้ มิใช
เจาหนาที่ควบคุมจราจรเหมือนรุนแรก แตเปนเจาหนาทีจ่ ากหนวยงานอื่นของกองทัพอากาศที่ทํางาน
รวมกันหรือใกลเคียงกับการควบคุมจราจรทางอากาศ
หากจะนับดูแลวขณะนั้นมีเจาหนาที่ควบคุมจราจรฯ เกือบ 20 คน ซึ่งก็ไมเพียงพออยูดีเพราะยัง
ไมครบทุกสนามบิน และบางสนามบินตองใชเจาหนาทีม่ ากกวา 1 คน เหตุนี้ดว ยการผลักดันของ ดร.จิตติ
วัชรสินธุ หัวหนากองการสื่อสารและจราจรทางอากาศ และความเห็นชอบของทานอธิบดี น.ท.สนั่น
สังขจันทร จึงไดมีการจัดตั้งโรงเรียนการบินพลเรือนหลักสูตร 2 ปที่ก.พ. รับรองซึ่งมีทั้งหลักสูตรสื่อสาร
การบินและควบคุมจราจรทางอากาศ โดยมีขาราชการอาวุโสจากกองตาง ๆ ของกรมมาชวยฝกอบรมให ได
ทําการเปดอบรม 2 รุน ที่สุดก็ไดเจาหนาทีส่ ื่อสารการบินรุน 1 และ 2 มา 13 คน และเจาหนาที่ควบคุม
จราจรทางอากาศ 2 รุนรวม 42 คน นับวาดีขึ้นมากทีเดียว ทําใหเราสามารถสงเจาหนาที่ไปประจํา
หอบังคับการบินตาง ๆ เกือบครบทุกสนามบิน แตเรามิไดเปดอบรม ของเราเองตอ เพราะชวงนี้ ก.พ. ได

5

รับรองหลักสูตรสื่อสารการบินและจราจรทางอากาศ ของศูนยฝกการบินพลเรือนแลวทําใหเราสามารถรับ
บุคลากรจากศูนยฝกฯ เขามารับราชการกับเราได ซึ่งอันทีจ่ ริงศูนยฝกการบินพลเรือนก็เปดอบรมหลักสูตรนี้
มาตั้งแตป 2505 แตไมสามารถจะรับบุคลากรจากศูนยฝก ฯ มารับราชการได เพราะทางศูนยฝกฯ มิไดเอา
หลักสูตรดังกลาวไปให ก.พ. รับรอง
เปนอันวางานดานควบคุมจราจรทางอากาศกาวหนาตามลําดับ เรามีบุคลากรครบทุกสนามบิน
และไดรับอัตรากําลังเพิ่มขึ้นตามจํานวนของการจราจรทางอากาศที่ทวีมากขึ้นเชนเดียวกัน เรามีเครื่องมือ
เครื่องใชที่ดีขึ้น เพราะไดจัดซื้อจัดหาตามกําลังงบประมาณของเราเพิ่มขึ้นทุกปในลักษณะคอยเปนคอยไป
อยางไรก็ตาม เพราะดวยงบประมาณอันจํากัดที่ไดรับแตละป จึงไมสามารถจะปรับปรุงทั้ง
ทางดานบุคลากรและอุปกรณตาง ๆ ใหทนั กับความเจริญเติบโตทางดานการเดินอากาศได ดังนั้นเพื่อความ
คลองตัวทางดานงบประมาณ รัฐบาลจึงไดโอนงานดานการควบคุมจราจรทางอากาศ สื่อสารการบิน และ
วิทยุเครื่องชวยการเดินอากาศของทาอากาศสากลเชียงใหม หาดใหญ ภูเก็ต จํานวน 38, 31และ 25 คน
ตามลําดับ ใหบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด เปนผูดูแลรับผิดชอบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 15
กรกฎาคม และ 16 กรกฎาคม 2531 ตามลําดับ และยังโอนงานทั้ง 3 บริการของทาอากาศยานทีเ่ หลือทั่ว
ประเทศและสวนกลางบางสวนใหกับวิทยุการบินฯ อีกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 รวม 408 อัตรา ที่สุดได
โอนงานสวนทดสอบของกรมฯ มาอยูกับวิทยุการบินอีกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 รวม 127 อัตรา นับรวม
บุคลากรที่โอนไปอยูก ับวิทยุการบินฯ ทั้งสิ้น 535 อัตรา
ครับ... คงจะพอเทานี้สําหรับ “ยอนอดีต... กิจการจราจรทางอากาศ” เขียนมากไปอาจกลายเปน
เรื่องปจจุบันทีผ่ ูอานทราบกันดีอยูแ ลว ไมตรงกับวัตถุประสงคที่ขอใหเขียนเรื่อง “คนเกาเลาใหฟง ” นะ
ครับ...สวัสดี

