เส้นทางสู่ อาชีพนักบินพาณิ ชย์

อาชี พนักบินพาณิ ชย์เป็ นอาชี พหนึ่ งในหลายๆอาชี พที่ถือว่าเป็ นความฝันของ
เด็กไทย เนื่องจากเป็ นอาชีพที่ดูเท่ห์ ดูดี ได้เดินทางไปในที่ต่างๆ อีกทั้งยังเป็ นอาชีพที่
มีรายได้ค่อนข้างดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับอาชีพอื่นๆ
อย่างไรก็ดีเส้นทางการเข้าสู่ อาชีพนักบินพาณิ ชย์ของไทยก็ยงั ดูจากัดอยูใ่ นกลุ่ม
คนไม่มากนัก จนทาให้เด็กไทยส่ วนใหญ่มองว่าเป็ นเรื่ องไกลเกินฝัน ต้องใช้เงินทอง
มากมาย บางคนมองไปไกลถึงกับว่าต้องรู ้จกั ผูใ้ หญ่ในสายการบินจึงจะมีโอกาส
ซึ่ งทัศ นคติ เ หล่ า นี้ ท าให้ เ ด็ ก ไทยส่ ว นหนึ่ งที่ มี ค วามฝั น จะเป็ นนัก บิ น ต้อ ง
เบี่ยงเบนไปทางานในฝันสายอื่น
แต่ จากการได้มี โอกาสพูด คุ ยกับ พี่ ๆ น้อ งๆนัก บิ น ที่ มีที่ มาต่ า งๆกัน บางคน
มาจากกองทัพ บางคนมาจากหน่วยงานราชการอื่นๆ บางคนใช้เงินส่ วนตัวเรี ยนวิชา
นักบินมาจากสถาบันต่างๆทั้งภายใน และภายนอกประเทศ และบางคนก็เป็ นนักเรี ยน
ทุนของสายการบิน

จึงขออาสาที่จะนาเอาข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาเล่าสู่ กนั ฟั ง เพื่อเป็ นแนวทางให้
น้องๆที่สนใจในวิชาชี พนักบินได้ทราบว่า การที่จะเข้ามาในอาชี พนักบิ นนี้ จะต้อง
เตรี ยมตัวและเตรี ยมใจอย่างไรบ้าง
ขอเริ่ มตัน ตั้ง แต่ กลุ่ มแรกคื อ กลุ่ มน้อ งๆที่ เรี ยนจบปริ ญญาตรี กัน มาแล้วและ
สนใจจะประกอบอาชีพนักบินพาณิ ชย์นะครับ
1. ครอบครัวมีทุนทรัพย์พอสมควร : น้องๆที่อยู่ในกลุ่มนี้ สามารถสมัครเข้า
เรี ยนเป็ นนักบิน เพื่อให้ได้ใบประกอบอาชี พที่เรี ยกว่าใบอนุ ญาตนักบิ นพาณิ ชย์ตรี
(CPL) ด้วยทุนส่ วนตัวโดยสถาบันที่เปิ ดก็มีท้ งั ภายในประเทศและต่างประเทศ
a. สถาบันภายในประเทศ ในปัจจุบนั ที่เป็ นที่รู้จกั ก็คือสถาบันการบินพล
เ รื อ น (Civil Aviation Training Center ) ซึ่ ง เ ป็ น ข อ ง รั ฐ แ ล ะ
Bangkok Aviation Center ( BAC ) ซึ่ งเป็ นของเอกชน โดยงบประมาณ
ที่ ต ้อ งใช้อ ยู่ที่ ป ระมาณ 2,200,000 บาท (ช าระเป็ นงวดๆ งวดละประมาณ
400,000-500,000 บาท หรื อจะชาระในคราวเดียวก็ได้)
หากอยากจะเป็ นนักบิน น้องๆ จะต้องจบปริ ญญาตรี ก่อน จึงจะเข้ารับการคัดเลือกเรี ยน
จนจบหลักสู ตรนักบินพาณิ ชย์ตรี ซึ่ งสถาบันการบินพลเรื อน กาหนดคุณสมบัติหลักๆ
ของผูเ้ รี ยน ดังนี้
1.สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อคอมพิวเตอร์
2. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
3. บุคลิกดี
4. ความสูงไม่นอ้ ยกว่า 165 ซ.ม.
5. อายุไม่เกิน 38 ปี
6. ไม่สายตาสั้น และต้องไม่ตาบอดสี
7. ปฏิภาณไหวพริ บดี มีสานึกในความปลอดภัย
8. รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่นสูง
9. สามารถตัดสิ นใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
10. ละเอียดรอบคอบ ความจาดี ช่างสังเกต

ในการขับเครื่ องบิ นนั้นจะต้องได้รับใบอนุ ญาตการบิ น ผ่านการตรวจร่ างกาย และ
ทดสอบทางจิ ต เวชจากสถาบัน เวชศาสตร์ ก ารบิ น หลัง จากผ่า นการสอบคัด เลื อ ก
ตาแหน่งตามเงื่อนไข จะถูกส่งเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการบินในสถาบันการบินพลเรื อน
ในหลักสูตร
1.หลัก สู ต รวิ ช านั ก บิ น พาณิ ช ย์ต รี เวลาศึ ก ษา 20 เดื อ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตลอด
หลักสูตรประมาณ 2,200,000 บาท
2.หลักสู ตรวิชานักบินเฮลิคอปเตอร์ ตรี เวลาศึกษา 8 เดื อน ค่าใช้จ่ายประมาณ
600,000 บาท
3.หลักสู ตรพิ เศษ เช่ น หลักสู ตรวิชานักบิ นส่ วนบุ คคล และหลักสู ตรเพิ่ มวุฒิ
การบินต่างๆ ได้แก่ การบินหลายเครื่ องยนต์ และการบินด้วยเครื่ องวัดประกอบการบิน
ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,800,000 บาท
เนื่ องจากสถาบันการบินพลเรื อนเป็ นสถาบันการศึกษานานาชาติที่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติ มีหน้าที่ฝึกอบรมนักศึกษาทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศในภาคพื้นเอเชี ยอาคเนย์ในแขวงวิชาชี พต่างๆ ของกิ จการการบินพลเรื อน
นักศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็ นนักศึกษาฝากเรี ยนจากหน่วยราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ จะ
รับนักศึกษาที่เรี ยนโดยทุนส่วนตัวเป็ นจานวนน้อย ทั้งนี้เพราะค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูง
มาก ไม่ต่ากว่า 1,000,000 บาท
b. สถาบันต่างประเทศ เช่นที่ออสเตรเลีย , สหรัฐอเมริ กา
โดยนัก บิ น ที่ ไ ปเรี ยนบิ น ต่ า งประเทศจะใช้ค่ า ใช้จ่ า ยในการเรี ยนอยู่ ที่ ป ระมาณ
1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในเรื่ องการกินอยูแ่ ละที่พกั ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถ
ทางาน Part time มาใช้จ่ายในส่วนนี้ได้บา้ ง )

2. ครอบครัวที่ไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ : น้องๆในกลุ่มนี้อาจจะต้อง
ทางานเก็บเงิ นสักพัก หรื อทาเรื่ องขอกูย้ ืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นต่างๆมาใช้ในการ
เรี ยนบินทั้งในสถาบันภายในและต่างประเทศ โดยสถาบันการเงินที่ให้กยู้ ืมเงินในการ
เรี ย นบิ น นี้ ก็เ ช่ น ธนาคารธนชาติ ซึ่ งผูก้ ู้จ ะต้อ งช าระหลัง จากที่ จ บการศึ ก ษาจาก
โรงเรี ยนการบินแล้ว (น้องๆอาจเริ่ มต้นงาน Cabin crew ก่อน เพราะสามารถ
เก็บเงินได้รวดเร็วแล้วจึงก้าวต่อมาเป็ นอาชีพนักบิน)
3. สมัครเป็ น Pilot Trainee ของสายการบิ น ต่ า งๆ ซึ่ ง บริ ษ ทั จะออก
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเรี ยนบิ นให้ ก่ อน แล้ ว ให้ ผู ้ เ รี ยนผ่ อ นช าระในภายหลั ง
ซึ่ งในข้อนี้ จะมีขอ้ ดีคือผูเ้ รี ยนจะมัน่ ใจได้ว่าหลังเรี ยนจบจากโรงเรี ยนการบินแล้วจะมี
งานนักบินทาทันทีต่างจากผูท้ ี่เรี ยนโดยใช้ทุนส่วนตัวในข้อ 1 , 2 ที่จะต้องสมัครเข้า
ทางานในสายการบินต่างๆ ในฐานะที่เป็ น Qualify pilot ซึ่ งไม่แน่ว่าจะผ่านการ
สอบคัดเลือกหรื อไม่
จากที่ กล่าวมาทั้งหมดจะเห็ นได้ว่าเส้นทางการเข้าสู่ อาชี พนักบิ นพาณิ ชย์น้ ัน
ไม่ได้เป็ นหนทางที่เป็ นไปไม่ได้สาหรับคนบางคนซะทีเดียว ไม่ใช่อาชีพที่ไกลเกินฝัน
และไม่ใช่อาชีพสาหรับคนที่มีฐานะดีมาก่อนแล้วเท่านั้น แต่เป็ นอาชีพที่เกิดจากความ
ตั้งใจ ความอุตสาหะ และการเตรี ยมตัวที่ดีของผูท้ ี่อยากเป็ นมากกว่า

Cr. http://campus.sanook.com
อ้างอิงข้อมูลจากสถาบันการบินพลเรือน
ขอบคุณการแบ่งปันประสบการณ์จาก กัปตัน นนทพร มัณฑะจิตร A320/319 Captain ,
Chief CRM Instructor , Flight Data Analysisเรียบเรียงโดย P'KOP_Aviatutor

