ประวัติการบินพลเรือนของประเทศไทย
การบินเริ่มเขามามีบทบาทในประเทศไทยตั้งแตสมัยที่เรายังใชชางเปนพาหนะสําคัญในการ
ขนสงทางบก และมีเรือพายเรือแจวแลนลอยเต็มลําน้ําลําคลอง ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูห ัว (รัชกาลที่ 6) โดยมีนกั บินชาวเบลเยีย่ มคือ นายวัลเดน เบอรน (Vanden Born) ไดนําเครื่องบิน
แบบออรวิลล ไรท (Orwille Wright) มาสาธิตการบินถวายใหทอดพระเนตร และใหประชาชนในกรุงเทพฯ
ชม เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2454 ณ สนามราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน นับเปนเครื่องบินลําแรกที่บนิ เขามา
ในราชอาณาจักร โดย นายพลตรีพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นกําแพงเพชรอัครโยธิน (พลเอก พระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน) ผูบัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค และจเรทหารชางแหง
กองทัพบก ไดทรงเปนผูโดยสารที่ขึ้นบินทดลองชุดแรก เมื่อเสร็จการแสดงแลวไดทรงซื้อเครืองบินนั้นไว
เพื่อประโยชนแกการศึกษา และในป พ.ศ. 2454 นั้นเอง กระทรวงกลาโหม ไดสงนายทหารไทย 3 นาย ไป
ศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส เมืองวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2454 ไดแก นายพันตรีหลวงศักดิ์
ศัลยาวุธ (นายสุณี สุวรรณประทีป) นายรอยเอกหลวงอาวุธ สิขิกร (นายหลง สิน-ศุข) และนายรอยโททิพย
เกตุทัต เมื่อนายทหารทั้ง 3 นาย จบการศึกษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั (รัชกาลที่ 6) ทรงให
จัดซื้อเครื่องบินบรรทุกเรือกลับมาประเทศไทย จํานวน 8 ลํา เปนเครื่องบินที่ทางราชการซื้อ 7 ลํา และ
เจาพระยาอภัยภูเบศร (ชุม อภัยวงศ) ซื้อใหทางราชการ 1 ลํา หลังจากนัน้ ไดมีการกอตัง้ แผนกการบินทหาร
โดยใชสนามราชกรีฑาสโมสรเปนสนามบิน และสรางโรงเก็บเครื่องบินขึ้นในบริเวณนั้น และในป พ.ศ.
2457 กระทรวงกลาโหมไดดาํ เนินการกอสรางสนามบินดอนเมืองแลวเสร็จ เพื่อเปนสนามบินที่ใชใน
กิจการทหาร และไดเลื่องฐานะแผนกการบินทหารยกขึ้นเปนกรม และไดเคลื่อนยายจากสนามราชกรีฑา
สโมสรไปสูที่ตั้งใหมที่ดอนเมืองจนถึงป พ.ศ. 2491 ทาอากาศยานดอนเมืองไดเขามาอยูในการควบคุมดูแล
ของกรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศ (และในป พ.ศ. 2499 ไดเปลี่ยนชื่อทาอากาศยานดอนเมืองเปนทา
อากาศยานกรุงเทพ แตยังคงสังกัดกองทัพอากาศอยู) ทาอากาศยานดอนเมืองใหเปนสนามบินหลักของ
ประเทศ และไดรับการพัฒนาสรางเสริมตอเติมมาจนกระทั่งปจจุบัน
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ขึ้น และใน พ.ศ. 2461 ไทยไดสงทหารอาสาเขารวมการรบดวย 300
คน ทหารอาสาของไทยไดมโี อกาสเรียนรูเรื่อการขับเครื่องบินและเลยไปถึงการสรางเครื่องบินจากทหาร
ฝรั่งเศส เมื่อสิ้นสงครามโลกปรากฏวาไทยมีนักบินที่มีคณ
ุ สมบิตครบถวนมากกวา 100 คน ประชาชนชาว
ไทยตางพรอมในกันบริจาคเงินซื้อเครื่องบินใหกับทางราชการ (กระทรวงกลาโหม) ไดรับเงินบริจาคเปน

จํานวนมากจากจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ โดยใชชื่อของจังหวัดที่บริจาคเงินเปนชื่อของเครื่องบินไดเปน
จํานวนมากถึง 31 ลํา
เมื่อ พ.ศ. 2462 ไดมีการทดลองทําการบินรับสงไปรษณียร ะหวางกรุงเทพฯ กับจันทบุรีดวย
เครื่องบินเบรเกต (Breguet XIV) ซึ่งเปนเครื่องบินทหารที่ไดดัดแปลงมาใชงานขนสงทางอากาศ นับวา
ประเทศไทยไดกาวเขามาสูการบินกอนหนาประเทศอื่น ๆ ในภูมภิ าคนี้ การทดลองทําการบินไดผลเปนที่
นาพอใจ ตอมาจึงไดมีการขนสงผูโดยสารในเสนทางนีด้ ว ย
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2463 กรมอากาศยานทหารบกไดเปดการบินรับสงไปรษณียระหวาง
จังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดอุบลราชธานีขึ้น เพราะในเวลานัน้ จังหวัดทั้ง 2 ยังมิไดมีการติดตอกันโดย
ทางรถไฟ
เสนทางบินไดขยายออกไปยังจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย มีเสนทางบินอีกสายหนึง่ ไปยัง
จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ แมจะมีการขนสงผูโดยสารบาง แตบริการหลักก็ยังคงเปนไปรษณียแ ละ
เปนการขนสงไปยังจังหวัดทีย่ ังไมมีรถไฟเชื่อมถึง
ในป พ.ศ. 2468 ประเทศไทยไดจัดตั้งกองบินพลเรือน กรมบัญชาการกระทรวงพาณิชยและ
คมนาคม และจากนั้นการบินพลเรือนของประเทศไดมหี นวยงานที่ดแู ลรับผิดชอบมาโดยตลอด
เมื่อ พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว (รัชกาลที่ 7) ไดพระราชทานทุนให
น.อ.เลื่อน พงษโสภณ ซึ่งเปนผูชํานาญการจักรกลอยูแ ลว ไปศึกษาวิชาการบินและวิศวกรรมชางกลตอที่
สหรัฐอเมริกา เปนเวลา 3 ป เมื่อสําเร็จการศึกษาในป 2475 กอนเดินทางกลับเมืองไทย น.อ.เลื่อน พงษ
โสภณ ไดไปรับจางแสดงการบินผาดโผน เปนที่ชื่นชอบของผูชม จึงไดเดินทางไปแสดงในรัฐตาง ๆ หลาย
แหง จนกระทัง่ มีเงินเหลือเก็บจึงขอซื้อเครื่องบินจากบริษัท TRAVEL AIR ในแบบเครื่องยนต CURTISS
OX-5 90 แรงมา ในราคา 6,000 บาท และใชเครื่องบินนัน้ บินกลับมายังประเทศไทย โดยใหชื่อเปน
ภาษาไทยวา “นางสาวสยาม” และเปนภาษาอังกฤษวา “MISS SIAM” นับเปนเครื่องบินพลเรือนลําแรกของ
ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ 2475 น.อ. เลื่อน พงษโสภณ ไดทําการบินเดีย่ วจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนและ
กลับในความอุปถัมปจาก สมาชิกสโมสรสามัคคีจีนสยาม (ชาวจีนในไทย) ไดชวยกันเรี่ยไรเงิน นับวา
ประเทศไทยไดมีการคมนาคมทางอากาศกับประเทศจีนเปนครั้งแรก เพราะขณะนั้นสายการบินระหวาง
ประเทศทั้ง 2 ยังมิไดเปด
เมื่อกิจการขนสงทางอากาศ ไดเจริญรุดหนาขยายตัวขยายเสนทางออกไป และมีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยยิ่งขึ้น ฉะนั้น ในป

♦ พ.ศ. 2476 ไดมีการเปลี่ยนจากกองบินพลเรือนเปนกองการบินพาณิชย สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวง เศรษฐการ
♦ พ.ศ. 2477 กองการบินพาณิชย กรมการขนสง ทบวงพาณิชยและคมนาค กระทรวงเศรษฐการ
(ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม แกไขเพิ่มเติม)
♦ พ.ศ. 2484 กรมการขนสง โอนกลับมาขึ้นกับกระทรวงคมนาคม
♦ พ.ศ. 2485 แบงแยกกองใหชดั เจนเปน กองขนสงทางอากาศ กรมการขนสง กระทรวง
คมนาคม (ตามบันทึกสั่งการนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม)
♦ พ.ศ. 2491 แยกการบินพลเรือน ออกจากการบินทหาร และโอนกิจการใหกระทรวงคมนาคม
ป พ.ศ. 2497 ยกฐานะเปน สํานักงานการบินพลเรือน (ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
กรมการขนสง) สังกัดกรมการขนสง กระทรวงคมนาคม
♦ พ.ศ. 2506 ยกฐานะเปน กรมการบินพาณิชย ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2506
♦ พ.ศ. 2545 เปลี่ยนชื่อเปน “กรมการขนสงทางอากาศ” เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ
จากความเปนมาดังกลาว กรมการขนสงทางอากาศ ไดทําหนาที่สงเสริมและพัฒนาดานการขนสง
ทางอากาศใหกาวหนาอยูตลอดมา ซึ่งในครั้งที่ยังเปนสํานักงานการบินพลเรือน สังกัดกรมการขนสง ไดทํา
การพัฒนาทาอากาศยานตาง ๆ เพื่อใชในกิจการบินพลเรือนจํานวนเกือบสามสิบแหง ซึ่งในยุคเริ่มแรกจะ
เปนทาอากาศยานที่ใชในกิจการทหาร รวมทั้งทาอากาศยานที่ปจจุบันดําเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจ และทา
อากาศยานทีย่ งั คงดําเนินการโดยฝายทหาร เชน ทาอากาศยานดอนเมือง และอูตะเภา ดวย ทาอากาศยาน
สวนใหญจะตัง้ อยูในสวนภูมิภาค กระจายอยูทั่วภูมิภาคในประเทศไทย เมื่อพัฒนาขึ้นมาแลวจะใช
ประโยชนรวมกันระหวางพลเรือนกับทหารเปนสวนใหญ แตแบงแยกการดําเนินการออกจากกันเปน
สัดสวน
ทั้งนี้ กิจการบินพลเรือนมีการพัฒนามากขึน้ เรื่อย ๆ และเพื่อใหการดําเนินการบริหารงานมีความ
คลองตัว ประกอบกับเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล กรมการขนสงทางอากาศ จึงไดมกี ารโอน
งานในความรับผิดชอบใหหนวยงานตาง ๆ บริหารในรูปของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
♦ 24 กุมภาพันธ 2522 กรมการบินพาณิชย ไดมอบใหการทาอากาศยานแหงประเทศไทย เปน
ผูรับผิดชอบในการพัฒนาทาอากาศยานกรุงเทพ แทน
♦ 1 มีนาคม 2531 กรมการบินพาณิชย ไดโอนงานบริหารทาอากาศยานเชียงใหม ใหการทา
อากาศยานแหงประเทศไทย เปนผูดูแลรับผิดชอบ

♦ 26 สิงหาคม 2531 กรมการบินพาณิชย ไดโอนงานบริหารทาอากาศยานหาดใหญ ใหการทา
อากาศยานแหงประเทศไทย เปนผูดูแลรับผิดชอบ
♦ 8 ตุลาคม 2531 กรมการบินพาณิชย ไดโอนงานบริหารทาอากาศยานภูเก็ต ใหการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทย เปนผูด ูแลรับผิดชอบ
♦ 1 มีนาคม 2531 กรมการบินพาณิชย ไดโอนงานบริการโทรคมนาคม การบริการวิทยุ
เครื่องชวยการเดินอากาศ และการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ ที่ทาอากาศยานเชียงใหม
ใหบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด เปนผูดแู ลรับผิดชอบ
♦ 15 กรกฎาคม 2531 กรมการบินพาณิชย ไดโอนงานบริการโทรคมนาคม การบริการวิทยุ
เครื่องชวยการเดินอากาศ และบริการควบคุมจราจรทางอากาศ ที่ทาอากาศยานหาดใหญ ให
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด เปนผูดูแลรับผิดชอบ
♦ 16 กรกฎาคม 2531 กรมการบินพาณิชย ไดโอนงานบริการโทรคมนาคม การบริการวิทยุ
เครื่องชวยการเดินอากาศ และบริการควบคุมจราจรทางอากาศ ที่ทาอากาศยานภูเก็ต ให
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด เปนผูดูแลรับผิดชอบ
♦ 5 มีนาคม 2535 ไดออกพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนการดําเนินงานของศูนยฝกการบินพลเรือน
ภายใตการดูแลของกรมการบินพาณิชย เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมในนาม
“สถาบันการบินพลเรือน” (CIVIL AVIATION TRAINING CENTER)
♦ 1 กันยายน 2541 กรมการบินพาณิชย ไดโอนงาน บริการควบคุมจราจรทางอากาศ บริการ
สื่อสารการบิน และบริการเครื่องชวยการเดินอากาศ ณ ทาอากาศยานทุกแหง และที่จะ
ดําเนินการกอสรางในอนาคต ใหบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด เปนผูดแู ล
รับผิดชอบ
♦ 2 ตุลาคม 2541 กรมการบินพาณิชย ไดโอนงานบริหารทาอากาศยานเชียงราย ใหการทา
อากาศยานแหงประเทศไทย เปนผูดูแลรับผิดชอบ
♦ 1 มิถุนายน 2545 กรมการขนสงทางอากาศโอนงานบินทดสอบให บริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทยจํากัด
♦ 3 ตุลาคม 2545 เปลี่ยนชื่อเปน “กรมการขนสงทางอากาศ” ตามประราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

