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ค�ำน�ำผู้เขียน
ในปัจจุบันธุรกิจการบินได้เฟื่องฟูเป็นอย่างมากจึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่จะท�ำงานบริการด้านนี้เพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต�ำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน ซึ่งเป็นที่นิยมในล�ำดับ
ต้น ๆ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติหนึ่งส�ำหรับผู้ที่สนใจจะท�ำงานด้านสายการบินจ�ำเป็นต้องมีก็คือทักษะการ
สื่อสารทางภาษาอังกฤษ ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้เขียนจึงได้แต่งต�ำราเรียนเรื่อง
English Communication Skills for Airline Business โดยมีวต
ั ถุประสงค์หลักเพือ
่ ใช้เป็นแบบเรียนให้กบ
ั นิสต
ิ
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในรายวิชาภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจการบินและผูท
้ ส
ี่ นใจทีจ
่ ะพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษเฉพาะกิจโดยเน้นภาษาที่ใช้ในวงการธุรกิจการบินโดยเฉพาะ
English Communication Skills for Airline Business ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้
ผูเ้ รียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจการบินได้อย่างมัน
่ ใจ โดยทีผ
่ เู้ ขียนได้นำ� เสนอ
ล�ำดับเนื้อหาของต�ำราเล่มนี้ออกเป็น 6 บท (Unit) ด้วยกัน และมีบททบทวน (Review unit) แทรกอยู่เมื่อจบ
บทที่ 3 และบทที่ 6 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้เมื่อได้เรียนจบแต่ละบทแล้ว
ผูเ้ รียนจะต้องประเมินความรูค
้ วามเข้าใจของตนเอง (Self-assessment) ว่าเข้าใจเนือ
้ หาทีไ่ ด้เรียนมาในแต่ละบท
มากน้อยเพียงใดและได้เรียนรู้อะไรบ้าง อีกทั้งได้สะท้อนประเด็นปัญหาที่ประสบในการเรียนอีกด้วย
เนื้อหาทั้ง 6 บทจะมีรูปแบบการน�ำเสนอที่เหมือนกันโดยเน้นการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 หรือเรียก
ว่าการฝึกทักษะแบบบูรณาการ (Integrated skills) ซึ่งได้แก่ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นเนื้อหาที่
ทันสมัยผ่านบทอ่านทีน
่ า่ สนใจ และแทรกกลวิธก
ี ารอ่านทีจ
่ ำ� เป็นไว้ทก
ุ บทอีกด้วย เพือ
่ ให้ผเู้ รียนได้ฝก
ึ กลวิธก
ี าร
อ่านที่ส�ำคัญและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
เนื้อหาที่น�ำเสนอในต�ำราเล่มนี้มีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาในทุก ๆ ทักษะ
ผูเ้ รียนจะได้ศก
ึ ษาเนือ
้ หาทีพ
่ นักงานต้อนรับบนเครือ
่ งบิน และพนักงานภาคพืน
้ ดินจะต้องรูใ้ นขณะปฎิบต
ั ห
ิ น้าที่
ซึ่งเป็นเนื้อหาที่อิงกับสถานการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจองตั๋วเครื่องบิน การเช็กอิน การบริการอาหาร
และเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน เป็นต้น นอกจากนีแ้ ล้วผูเ้ รียนจะได้เรียนรูค
้ ำ� ศัพท์เทคนิคทีส
่ ำ� คัญ ๆ รวมทัง
้ ส�ำนวน
ที่มีประโยชน์ที่มักจะใช้ในวงการธุรกิจการบิน ซึ่งค�ำศัพท์และส�ำนวนเหล่านี้ผู้เขียนได้รวบรวมจากเอกสาร
ต่าง ๆ จากการจดบันทึก จากการเดินทางด้วยเครือ
่ งบิน และจากประสบการณ์ในการท�ำงานและเดินทางเป็นประจ�ำ
โดยสรุปแล้วในการเขียนต�ำราเล่มนี้ผู้เขียนได้ใช้หลักการของ Content and Language Integrated
Learning (CLIL) ซึง
่ เป็นเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นการพัฒนาภาษาเพือ
่ การสือ
่ สารอีกทัง
้ มีแทรก
เนือ
้ หาความรูท
้ เี่ กีย
่ วข้องกับธุรกิจการบิน ดังนัน
้ ผูเ้ รียนจะได้รบ
ั การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและได้เรียน
รู้เนื้อหาทางธุรกิจการบินไปพร้อม ๆ กัน

ผศ. ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล

ประวัติผู้เขียน
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(State University of New York at Buffalo) ประเทศสหรัฐอเมริกา
การงาน
ผูช
้ ว
่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิธ
์ ต
ิ ก
ิ ล
ุ เคยด�ำรงต�ำแหน่งรองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ู้ อนภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประกาศิต สิทธิธ
์ ต
ิ ก
ิ ล
ุ ยังเป็นกรรมการบริหารของสมาคม
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งเอเชีย (Asian Association of
Teachers of English as a Foreign Language หรือ Asia
TEFL) ในช่วงปี 2557-2562
ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์ประจ�ำ สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มีความสนใจท�ำวิจัยในเรื่อง กระบวนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ การประเมินผลทางภาษา การเรียนรู้ภาษา
ที่สอง ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์
เฉพาะ และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

ค�ำนิยม
“หนังสือทักษะการสือ
่ สารภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจการบินนีไ้ ด้แต่งและเรียบเรียง โดย ผศ. ดร.ประกาศิต
สิทธิธ
์ ต
ิ ก
ิ ล
ุ อาจารย์ผเู้ พียบพร้อมด้วยประสบการณ์งานการบิน และความเชีย
่ วชาญในการสอนภาษาอังกฤษ
เนื้อหาที่ประกอบด้วยค�ำอธิบายและแบบฝึกหัด จึงมีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักการของ CLIL หรือ
Content and Language Integrated Learning โดยน�ำเนื้อหาภาษาอังกฤษเฉพาะทางส�ำหรับธุรกิจการบิน
มาเป็นแกนส�ำหรับการเรียนการสอน และให้ผเู้ รียนได้ฝก
ึ ทักษะภาษาอังกฤษทัง
้ ด้านฟังพูดอ่านและเขียน มีการ
ใช้คำ� ศัพท์และไวยากรณ์ ทีเ่ หมาะสมต่อระดับและสอดคล้องกับเนือ
้ เรือ
่ ง ให้ผเู้ รียนฝึกหัดการใช้ภาษาอย่างหลาก
หลาย มีทั้งการเติมค�ำ เติมความให้สมบูรณ์ การให้ตัวเลือกและการให้พูดและเขียนในสถานการณ์งานบริการ
ธุรกิจการบิน และ การใช้หลักการของภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อเลือกศัพท์ ไวยากรณ์ และบริบทที่เหมาะสมใน
การใช้ภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าอย่างยิ่ง ควรน�ำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในสถาบันการศึกษา
และในวงการผู้ประกอบอาชีพธุรกิจบริการการบิน”
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร

“ในยุคที่ธุรกิจการบินได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องผลิตหนังสือเรียน ที่ได้
มาตรฐานสากลเพื่อรองรับบุคคลากรที่เกิดขึ้นใหม่ หนังสือ English Communication Skills for Airline
Business นี้ ได้ปลดปล่อยความจ�ำเจของแบบเรียนภาษาอังกฤษเดิม ๆ และน�ำเสนอมุมมองใหม่ในการเรียน
การสอน โดยเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงง่าย และสะดวกต่อการใช้ส�ำหรับทั้งผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนสามารถฝึก
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนได้ครบโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และมีรูปแบบเสมือนจริง มีการทบทวนองค์
ความรูเ้ ดิม ทัง
้ ยังต่อยอดความรูท
้ ม
ี่ อ
ี ยูใ่ ห้ลก
ึ ซึง
้ และกว้างขึน
้ ด้วย นับว่าแบบเรียนเล่มนีต
้ อบโจทย์ผเู้ รียนทีส
่ นใจ
ศึกษาภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจการบินได้เป็นอย่างดีทั้งยังเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
อย่างมืออาชีพด้วย”
ดร.พัชรีพรรณ ม. รัตนพล
อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

“This textbook is beneficial for both teachers and students. As of the teachers, it fosters
a collaborative classroom environment while the activities in every unit give useful ingredients
students need to become effective airline personnel. English Communication Skills for Airline
Business can also improve students’ language skills not only in the classroom but also in their
own time. I am certain this textbook will be useful throughout students’ career in aviation and
applicable to daily life in the 21st century.”
Asst. Prof. Ubon Sanpatchayapong, D. Ed
Deputy Director for Administration, Rangsit English Language Institute,
Rangsit University
Past-President of Thailand TESOL Organization

“It’s an amazing textbook, converging the necessary content and all the needed expressions
for aviation business systematically. With this one book, I am sure, students will enjoy not only
preparing for their communication skills but also understanding their work ahead. Instructors
will benefit also by ready-to-use culminating activities.”
Prof. Dr. Jihyeon Jeon
Asia TEFL President (2018-2019)
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OVERVIEW OF AIRLINE
AND AVIATION
INDUSTRY

Unit objectives:
On completion of this unit, students should be able to:
* Recap a timeline of major moments in aviation history
* Explain the factors affecting the airlines business
* Describe the future trends in the airline industry
* Describe future events using the appropriate future tenses correctly

12

1 Lead-in Task
A. How much do you know about the aviation history? Try to answer these
questions.
1.

were the first who imagined that men could fly.
a. The Americans
b. The Greeks
c. The Germans
d. The Russians

2. Who was the first person who imagined an apparatus to allow mankind to fly?
a. Plato
b. Aristotle
c. Leonardo da Vinci
d. Nikolaus A. Otto
3. Approximately when did the balloons successfully lift a man off the ground?
a. At the end of the 18th Century
b. In the late 19th Century
c. In the 17th Century
d. At the end of the 16th Century

2 Reading Skills
Reading strategy: Previewing
Previewing is a strategy that readers use to recall prior knowledge and set a
purpose for reading. It calls for readers to skim a text before reading, looking for
various features and information that will help as they return to read it in detail
later. Previewing a reading text by skimming (reading rapidly to get a general
overview of the reading material) helps readers understand a difficult reading. Look
at the first sentences of paragraphs. Don’t worry about reading individual words or
understanding details at this point. Here are some tips for previewing a text. First,
consider the title, and the headings that divide the chapter into section. The title often
13

gives hints about the main idea, and the headings often tell you the supporting ideas.
Titles and headings are usually bolded or in the larger size than the rest of the type.
Sometimes they are lettered or numbered. Then skim the reading. Decide what kind
of organizational style the writer uses (such as steps in a process or sequence; a list
of points in chronological order or in order of importance; or one topic with facts or
examples).
(Adapted from: https://courses.lumenlearning.com/vccs-enf102-17fa/chapter/text-previewing/)

Reading 1: The History of Airline Industry
Before You Read
Before you read the text, look at the title and headings, and make a guess what it
is going to be about.
Your guess:
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Preview the Vocabulary
A. Directions: You will see these words in the passage. Match the words
below with the definitions in the chart.
mandate
layover
controversy

unencumbered
disband
usher

start-ups
crucial
endeavor

deregulation
recession
setback

Vocabulary Chart
Word

Definition
(v.) cause or mark the start of something new
(adj.) not having any burden or obstruction
(n.) a reversal or check in progress
(v.) break up or cause to break up
(n.) prolonged public disagreement or heated discussion
(n.) a newly established business
(n.) an attempt to achieve a goal
(n.) a period of rest or waiting before a further stage in a
journey
(n.) the removal of regulations or restrictions, especially
in a particular industry
(v.) require (something) to be done
(adj.) of great importance
(n.) a period of temporary economic decline during
which trade and industrial activity are reduced,
generally identified by a fall in GDP in two
successive quarters
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The History of Airline Industry
(1) Since the birth of flight in 1903, air travel has emerged as a crucial means of
transportation for people and products. The hundred-plus years following
the invention of the first aircraft have brought about a revolution in the way people
travel. The airline business is a major industry, relied upon by millions not only for
transportation but also as a way of making a living.
Early 20th Century
(2) Airplanes were around the first few years of the 20th century, but flying was a
risky endeavor not commonplace until 1925. In this year, the Air Mail Act facilitated
the development of the airline industry by allowing the postmaster to contract with
private airlines to deliver mail. Shortly thereafter, the Air Commerce Act gave the
Secretary of Commerce power to establish airways, certify aircraft, license pilots, and
issue and enforce air traffic regulations. The first commercial airlines included Pan
American, Western Air Express and Ford Transport Service. Within 10 years, many
modern-day airlines, such as United and American, had emerged as major players.
Mid-20th Century
(3) In 1938, the Civil Aeronautics Act established the Civil Aeronautics Board.
This board served numerous functions, the two most significant being determining
airlines’ routes of travel and regulating prices for passenger fares. The CAB based
airfares on average costs, so because airlines couldn’t compete with each other by
offering lower fares, they competed by striving to offer the best quality service. If
the CAB found an airline’s service quality was lacking on a certain route, it would
allow other carriers to begin operating on that route. In this environment, established
airlines enjoyed an advantage over start-ups, as new carriers found it difficult to break
into existing routes. The Federal Aviation Agency, now known as the Federal Aviation
Administration, was created in 1958 to manage safety operations.
Deregulation
(4) In the mid-1970s, Alfred Kahn, an economist and deregulation advocate,
became chairman of the CAB. Around the same time, a British airline began
offering exceptionally inexpensive transatlantic flights, awakening a desire for U.S.based airlines to lower their fares. These influences led to Congress passing the
Airline Deregulation Act of 1978, ushering in an era of unencumbered free market
competition. The CAB disbanded a few years thereafter.
16

Late 20th Century
(5) Post-deregulation, new carriers rushed into the market, and new routes directly
connected cities previously accessible only via a string of layovers. Fares dropped as
competition and the number of customers increased. A 1981 air traffic controllers
strike brought a temporary setback to the growth, which continued throughout the
1980s. Some of the major carriers who had dominated the skies during the middle
portion of the century, such as Pan American and TWA, began to collapse in the
wake of competition. Such carriers disappeared completely following the Gulf War
and subsequent recession of the early 1990s. Surviving airlines rode out the recession
and returned to record profitability by the late 1990s.
21st Century
(6) In 2001, the industry dealt with the effects of another economic downturn, as
business travel decreased substantially while labor and fuel costs increased. The events
9/11 greatly magnified the airlines’ issues, leading to a sharp decline in customers and
significantly higher operating costs. Losses continued for years; the industry as a whole
didn’t return to profitability until 2006. A relatively stable period followed, although
controversies arose over service quality and passenger treatment in terms of flight
delays, particularly those involving planes waiting on the runway. In 2010 and 2011,
the U.S. Department of Transportation issued a series of rules mandating that the
airlines provide adequate modifications for passengers in extenuating circumstances.
(Adapted from: https://traveltips.usatoday.com/history-airline-industry-100074.html)
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