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เครื่องบินลดโลกร้อน

เมือ่ เชือ้ เพลิงฟอสซิลถูกเผาไหมผา นกิจกรรมตาง ๆ ผลผลิต
สุดทายทีป่ ลอยออกมาคือ กาซคารบอนไดออกไซดและกาซเรือน
กระจก (Greenhouse gases) ซึง่ คงคางอยูใ นชัน้ บรรยากาศโลก
กาซเหลานีม้ คี วามสามารถในการดักจับและกักเก็บความรอนไดดี
ส ง ผลให เ กิ ด “ภาวะโลกร อ น” (Global warming) และ
“การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ” (Climate change) ทีส่ ง ผล
กระทบอยางรุนแรงตอระบบนิเวศของโลกในขณะนี้ โดยเฉพาะการ
เผาไหมถา นหินและนํา้ มันปโตรเลียม ซึง่ เปนตัวการสําคัญทีป่ ลอย
คารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศโลกมากกวารอยละ ๗๕
ตั้งแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา แมวาการเปลี่ยนมาใช
กาซธรรมชาติสามารถชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกได
แตในกระบวนการสํารวจ ขุดเจาะ และขนสงเชื้อเพลิงฟอสซิล
ยังคงสรางผลกระทบโดยตรงตอสิง่ แวดลอมของโลก

หนา ๓
เพือ่ การพาณิชย (JP-1 หรือ JET A-1) เจ็ตรูปแบบใหมนใี้ ชจะพลังงานไฟฟาลวน ๆ ไมจาํ เปนตองใชนาํ้ มัน
มีชวงการกลั่นใกลเคียงกับนํ้ามัน เชื้อเพลิงอีกตอไป ทําใหเครื่องบินเจ็ตในอนาคตสามารถบินได
กาดใชกับเครื่องบินพาณิชยของ โดยปราศจากการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางสมบูรณ
สายการบิ น ทั่ ว ไป และนํ้ า มั น
เครื่ อ งบิ น ไอพ น ทหาร (JP-8)
ใช ใ นกิ จ กรรมของทหาร เช น
เครื่องบินขับไลซึ่งตองการชวง
อุณหภูมจิ ดุ เดือดกวาง เปนนํา้ มัน
นอกจากการพัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟาแลว เมื่อเดือน
ทีอ่ ยูก งึ่ ๆ หรือผสมกันระหวางนํา้ มันเบนซินกับนํา้ มันกาด
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ทีผ่ า นมา แอรบสั หนึง่ ในผูพ ฒ
ั นาอากาศยาน
ชัน้ นําของโลกจากชาติยโุ รป เปดเผยคอนเซ็ปตเครือ่ งบินตนแบบ
๓ รุน ทีใ่ ชพลังงานไฮโดรเจน ซึง่ มีจดุ เดนทีไ่ มปลดปลอยมลภาวะ
คาดวานํามาใชจริงไดภายในป พ.ศ.๒๕๗๘ คอนเซ็ปตการออกแบบ
ดังกลาวใชชอื่ วา ซีโรอี (ZEROe) แสดงเปนเครือ่ งบินตนแบบทีไ่ ด
ผลกระทบจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทม่ี คี วามรุนแรงมากขึน้ รับการติดตั้งเทคโนโลยีที่แตกตางกันออกไป ๓ แบบ เพื่อสราง
จากภาวะเรือนกระจกและสงผลกระทบตอคนทัว่ โลก สงผลใหเกิด อากาศยานเชิงพาณิชยทมี่ สี มรรถนะสูง และปลดปลอยมลภาวะ
การเรงพัฒนารถยนตไฟฟามาแทนทีร่ ถยนตใชนาํ้ มัน ทัง้ เรือและ เปนศูนย
เครือ่ งบินเริม่ มีการวิจยั และพัฒนาใหใชไฟฟาเปนแหลงพลังงาน
ขับเคลือ่ น โดยเครือ่ งบินไฟฟาทีใ่ กลเคียงความจริงมากทีส่ ดุ เปน
เครือ่ งบินใบพัดขนาดเล็ก ซึง่ แนนอนวาทําความเร็วไดสงู สุดไดไมถงึ
ครึ่งของเครื่องบินเจ็ต ดวยหลักการทํางานของเครื่องยนตเจ็ตที่
อาศัยการขยายตัวของกาซรอนทีเ่ กิดจากการจุดระเบิดเผาไหมของ
อากาศกับนํา้ มันเชือ้ เพลิงในหองเผาไหมกอ นปลอยออกเพือ่ สราง
แรงขับดันใหกบั เครือ่ งบิน ดังนัน้ เครือ่ งยนตแบบนีจ้ งึ ขาดเชือ้ เพลิง
ฟอสซิลเชนนํา้ มันไมได ทําใหเครือ่ งบินโดยสารขนาดใหญทใี่ ชไฟฟา
ลวน ๆ เปนแหลงพลังงานในการบินจึงยังคงเปนไปไดยาก
ในปจจุบนั

ในอดีตทีผ่ า นมาเครือ่ งบินเปนยานพาหนะประเภทหนึง่ ทีใ่ ช
เชือ้ เพลิงฟอสซิล ซึง่ นํา้ มันเชือ้ เพลิงทีใ่ ชสาํ หรับเครือ่ งบิน แบงออก
ไดเปน ๒ ประเภท ตามลักษณะเครือ่ งยนต ไดแก
๑. นํา้ มันเบนซินเครือ่ งบินใบพัด อยูใ นชวงการกลัน่ เดียวกับ
นํา้ มันเบนซิน เนือ่ งจากระบบเครือ่ งยนตเครือ่ งบินใบพัด มีลกั ษณะ
คลายคลึงกับเครือ่ งยนตเบนซินทีใ่ ชกบั ยานพาหนะ แตคณ
ุ สมบัติ
ตาง ๆ ของนํา้ มันประเภทนีจ้ ะดีกวา คือมีความบริสทุ ธิม์ ากกวา
มีจุดเยือกแข็งที่ตํ่ากวานํ้ามันเบนซิน เพราะเครื่องบินตองบิน
ในระดับสูง อากาศเย็นจัด นํ้ามันตองไหลไดสะดวกตลอดเวลา
แตในชวงทีม่ กี ารแพรระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ทีมนักวิจยั
มีเลขออกเทนสูงกวาเพือ่ ใหเหมาะสมกับการใชในสภาวะอุณหภูมิ
จากมหาวิทยาลัยอูฮั่นในประเทศจีน ไดสรางอุปกรณที่สามารถ
และความดันเปลีย่ นแปลง
สรางแรงขับไดโดยอาศัยการอัดอากาศและกระตุนใหเกิดเปน
ลําพวยพลาสมาดวยไฟฟา ซึง่ อากาศจะถูกอัดดวยเครือ่ งอัดอากาศ
กอนผานสนามไฟฟาเขมขน และกระตุนใหเกิดการแตกตัวเปน
ไอออนดวยคลืน่ ไมโครเวฟจนกลายเปนลําพลาสมา หลังจากนัน้
ลํากระแสอากาศในสถานะพลาสมานีจ้ ะถูกบังคับใหพงุ ออกทีท่ อ
๒. นํ้ามันเครื่องบินไอพน ใชกับเครื่องบินที่ใชเครื่องยนต ซึ่งทําจากควอซทขนาดเสนผานศูนยกลาง ๒.๔ เซนติเมตร
กังหัน (Turbine) ซึ่งมีหลักการทํางานแตกตางจากเครื่องยนต โดยลําพลาสมาจากอุปกรณตน แบบนีส้ รางแรงยกไดมากพอทีจ่ ะ
ในเครื่องบินใบพัด จึงไมตองการเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพตานทาน ยกลูกเหล็กหนัก ๑ กิโลกรัมได ซึง่ แรงดันทีล่ าํ พลาสมาสรางไดนี้
การน็อค แตจะตองสะอาด บริสุทธิ์ และเผาไหมไดดีในอุณหภูมิตํ่า เทียบเทากับแรงดันทีเ่ กิดในเครือ่ งยนตเจ็ตทีเดียว ดังนัน้ เครือ่ งยนตเจ็ต
นอกจากนัน้ ตองมีความคงตัวสูง (Stability) เพือ่ ไมใหนาํ้ มันสลายตัว ในอนาคตจึงอาจเปลี่ยนรูปแบบจากการใชหองเผาไหมเปน
หรือเสื่อมระหวางเก็บในถังหรือใชงาน นํ้ามันเครื่องบินไอพน microwave ionization chamber หรือหองกระตุนสถานะ
ยั ง มี ก ารแบ ง ออกเป น ๒ ชนิ ด คื อ นํ้ า มั น เครื่ อ งบิ น ไอพ น พลาสมาใหกบั อากาศอัดตัวดวยคลืน่ ไมโครเวฟแทน ซึง่ เครือ่ งยนต

แอรบัส ระบุวา เครื่องบินที่ไดรับการติดตั้งเครื่องยนตเจ็ต
แบบเทอรโบแฟนสามารถจุผโู ดยสารไดถงึ ๒๐๐ คน และมีระยะทาง
การบินกวา ๓,๒๐๐ กิโลเมตร สวนรุน เครือ่ งยนตเทอรโบพร็อพ
(ใบพัด) รองรับผูโ ดยสารและมีระยะทางการบินลดลงครึง่ หนึง่ เมือ่
เทียบกับรุน ขางตน สวนรุน ทีส่ ะดุดตาทีส่ ดุ นัน้ เปนรุน ทีต่ วั ถังและ
ปกเปนบอดีเ้ ดียวกัน (Blended-Wing Body) ทัง้ หมดใชเครือ่ งยนต
สันดาปไฮโดรเจนเหลว ผานเซลลเชือ้ เพลิงทีเ่ ปลีย่ นไฮโดรเจนเปน
พลังงานไฟฟา กลายเปนเครือ่ งไอพนแบบไฮบริดระหวางไฟฟาไฮโดรเจน ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง หมายความวา ทาอากาศยานทัว่
โลกจําเปนตองปรับปรุงใหมสี ถานีเติมไฮโดรเจนเหลว
อีกไมนานเราคงจะไดเห็นเครื่องบินที่ไมไดเปนตนเหตุของ
ภาวะเรือนกระจก ไมวา จะเปนพลังงานไฟฟาหรือไฮโดนเจนเหลว
ลวนชวยลดปญหาโลกรอนทีจ่ ะสงผลกระทบระยะยาวตอลูกหลาน
ของเรา พบกันใหมฉบับหนาครับ
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ในการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมรณรงควันเอดสโลกของ ทอ.
ประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๓ ณ หองประชุมชั้น ๓
อาคารสํานักงาน วพอ.พอ.™

พล.อ.อ.ชวาลา ราชวงศ ปษ.พิเศษ ทอ./ประธาน
กรรมการบริหารงาน พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
และคณะ ตรวจการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการกอสราง
สถานที่ ป ระดิ ษ ฐาน พระพุ ท ธศาสดาประชานาถ โดยมี
น.อ.ภูศษิ ฎ ทิมเกิด ผบ.บน.๔๑ ใหการตอนรับ ณ พระมหาธาตุฯ
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จว.เชียงใหม

พล.อ.ท.ฐานัตถ จันทรอําไพ จก.กร.ทอ.และคณะ
พล.อ.ท.มนัท ชวนะประยูร จก.ขว.ทอ.เปนประธาน ตรวจเยี่ ย มหน ว ยสายวิ ท ยาการด า นกิ จ การพลเรื อ นและ
พล.อ.ท.ณรงคเวตย เรืองจวง จก.ทสส.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีเปดหลักสูตรเจาหนาที่ขาวกรองทางอากาศ รุนที่ ๔๗ ประชาสัมพันธ ฟงบรรยายสรุป และเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยว
โดยมี นายทหารนักเรียนจาก นขต.ทอ.เขารับการศึกษา จํานวน ในเขตทหาร บน.๒ โดยมี น.อ.ชวภณ ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒ เป ด โครงการอบรมเสริ ม สร า งจิ ต สํ า นึ ก ป อ งกั น โรคเอดส
เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๓ ณ หองประชุม ทสส.ทอ.
๓๔ คน เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ ณ รร.ขว.กนผ.สนผ.ขว.ทอ
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๓ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

พล.อ.ท.สมควร รักดี ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยม
สายวิทยาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ณ กรมปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ อย.โดยมี น.อ.วุ ฒิ ก ร สุ ว ารี
ผบ.กรมปฏิบตั กิ ารพิเศษ อย.ใหการตอนรับ เมือ่ วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๓

พล.อ.ท.ภาณุวัชร เปยมศรี จก.ชอ.หัวหนาคณะ DAE
Mobile Training Team (DAE MTT) จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การคํานวณการชํารุดแบบสุม (Random Failure) โดยการใช
Weibull Distribution Model เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ พ.ย.๖๓
ณ หองประชุม แผนกสนับสนุนการบิน บน.๒ จว.ลพบุรี

พล.อ.ท.ธนวิตต สกุลแสงประภา จก.พอ.และคณะ
ตรวจเยี่ ย มศู น ย ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด บน.๔๑
และตรวจเยี่ยมพื้นที่ รพ.บน.๔๑ โดยมี น.อ.ภูศิษฏ ทิมเกิด
ผบ.บน.๔๑ ใหการตอนรับ เมือ่ วันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ ณ หอประชุม
เดชะตุงคะ บน.๔๑ จว.เชียงใหม

วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
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พล.อ.ต.ตระการ กาวกสิกรรม ผอ.สยล.ทอ.และคณะ
พล.อ.ต.สรวิชญ สุรกุล จก.กง.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ ม
พล.อ.ท.เสนห บัวชืน่ จก.ยศ.ทอ.เปนประธานในพิธปี ด เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และรับฟงการบรรยายสรุปภารกิจสําคัญ
การศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุนที่ ๘๙ เมื่อวันที่ ของ ศซบ.ทอ.โดยมี พล.อ.ต.สมพร รมพยอม ผอ.ศซบ.ทอ. สายวิทยาการการเงิน สน.ผบ.ดม.โดยมี น.อ.ขจรฤทธิ์ แกวอําไพ
รอง ผบ.ดม.ใหการตอนรับ เมือ่ วันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ ณ สน.ผบ.ดม.
๑๘ พ.ย.๖๓ ณ หองบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ ณ ศซบ.ทอ.

พล.อ.ต.อนันตชัย ทองเจริญ จก.จร.ทอ.และคณะ
ตรวจการปฏิ บั ติ ร าชการ และตรวจสอบและประเมิ น ผล
พล.อ.ต.เสกสรร คันธา ผบ.รร.การบิน ตรวจเยี่ยม
น.อ.อนันต ผาสุข รอง จก.พธ.ทอ.เปนประธานในพิธเี ปด
แผนบริหารความเสี่ยง (RM) และการจัดการความรู (KM) ทหารกองประจําการใหม รุนป ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ เพื่อสรางขวัญ
โดยมี น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ ใหการตอนรับ และกํ า ลั ง ใจในการฝ ก เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ พ.ย.๖๓ ณ พั น .อย. การศึกษาหลักสูตรเจาหนาทีพ่ สั ดุ รุน ที่ ๔๖ เมือ่ วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๓
ณ หองประชุม พธ.ทอ.๒
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๓ ณ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก
รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.หญิง พันธิภา วิวฒ
ั นขจรสุข ผอ.กวป.พอ.เปนประธาน
เป ด อบรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “แนวทางการเฝ า ระวั ง
และปองกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกที่ ๒”
ใหแก ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ กวป.พอ.
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ ณ อาคารเวชศาสตรปองกัน กวป.พอ.

น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ ดําเนินการฝก
วินัยทหารตามคูมือพระราชทาน โดยการฝกทบทวนบุคคล
ทามือเปลา ใหแก ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ บน.๑
เมือ่ วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๓ ณ บริเวณดานหนาหอบังคับการบิน บน.๑
จว.นครราชสีมา

น.อ.พรประเสริฐ ผานภพ ผบ.บน.๕ เปนประธานในพิธี
เป ด ศู น ย อํ า นวยการรั ก ษาความปลอดภั ย และลดอุ บั ติ เ หตุ
และรวมปลอยขบวนแถวรณรงค ชวงเทศกาลวันหยุดยาว
ตอเนือ่ ง เมือ่ วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๓ ณ ศูนยประชาสัมพันธอา วมะนาว
บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ

น.อ.พานิช โพธิน์ อก ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ ใหการตอนรับ
นายอัดนัน สุหลง ผูร บั ใบอนุญาตโรงเรียนสงเสริมอิสลามศึกษา
และ นายนิเลาะ นิเฮง ผูอ าํ นวยการโรงเรียนสงเสริมอิสลามศึกษา
น.อ.ภาณุวตั ร เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เปนประธานเปด
น.อ.รัชตภาคย ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖/ผอ.ศบภ.บน.๕๖ ในโอกาสขอคําปรึกษาในการขอสนามฟุตบอลหญาเทียม ขนาด
โครงการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในทหาร นํากําลังพลพรอมยุทโธปกรณ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยจาก ๗ คน ในโครงการ ๑๐๐ สนามฟุตบอล สรางพลังเยาวชนไทย
กองประจําการ ทอ.ของ บน.๔๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๓ เหตุการณเกิดนํา้ ปาไหลหลากและนํา้ ทวมขัง เมือ่ วันที่ ๒๒ พ.ย.๖๓ ภายใต KING POWER THAI POWER พลังคนไทย เมื่อวันที่
ณ หองประชุม ๖๐ ป พัน.อย.บน.๔๖ จว.พิษณุโลก
๑๘ พ.ย.๖๓ ณ กกล.ทอ.ฉก.๙ จว.ปตตานี
ณ พื้นที่ หมู ๒ และหมู ๖ ต.สํานักแตว อ.สะเดา จว.สงขลา
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มันเปนเครื่องบินที่ไมตองอาศัยสนามบิน
ประจําการใน ทอ.สหรัฐฯ ใชรหัสวา AU-23A
Peacemaker สวนในกองทัพบกสหรัฐฯ
U.S. Army เรียกวา UV-20 Chiricahua
เครื่องบินแบบ Fairchild AU-23A
Fairchild AU-23A Peacemaker Peacemaker เขาบินทดสอบการปฏิบตั กิ าร
ในสงครามเวียดนาม โดยใชในภารกิจ โปรย
โดย...พ.อ.อ.รัชต รัตนวิจารณ
ใบปลิว กระจายขาว ลําเลียงขนาดเบา
โจมตีภาคพื้นดวยปนกลเบา ปลอยแฟรพลุในเวลากลางคืน
ธุรการทิ้งระเบิดโจมตีดวยจรวดชี้เปา ฯลฯ ซึ่งผลการทดสอบ
ทอ.สหรัฐฯ มีความพึงพอใจในระดับหนึง่ AU-23A/PC-6 อาศัย
ความยาวของสนามฟุตบอล นักบินทดสอบของ Pilatus สามารถ
ทีจ่ ะนําเครือ่ งบินลํานีร้ อ นลงหยุดสนิทไดในระยะเพียง ๑๖๔ ฟุต
(๕๐ เมตร) นั่นมันไมตางอะไรกับเฮลิคอปเตอร และมันยังเปน
เจาของสถิติ ที่เปนเครื่องบินปกตรึงลําแรก ที่สามารถรอนลง
บนธารนํ้ า แข็ ง Dhaulagiri ในประเทศ Nepal ที่ ตั้ ง อยู  สู ง
จากระดับนํ้าทะเลถึง ๑๘,๘๙๕ ฟุต (๕,๗๕๐ เมตร) ไดอยาง
เครือ่ งบินโจมตีธรุ การแบบที่ ๒ (บ.จธ.๒) ผลิตโดยบริษทั เปนประวัติการณ
Fairchild สหรัฐอเมริกา เปนเครื่องบินดัดแปลงจากเครื่องบิน
ภายใตสัญญาการสรางของบริษัท Fairchild Industries
พลเรือน PC - 6 Turbo Porter ซึ่งผลิตขึ้นโดยบริษทั Pilatus เครือ่ งบิน Peace Maker จํานวน ๓๕ ลํา ไดถกู นําเขาประจําการ
ประเทศสวิตเซอรแลนด ในป ค.ศ.๑๙๕๙ จากเดิมเปนเครือ่ งบิน ในกองทัพสหรัฐฯ ในชวงสงครามเวียดนามตนทศวรรษ ๑๙๗๐
ลูกสูบ ๓๔๐ แรงมา ตอมาในป ค.ศ.๑๙๖๑ไดรับการติดตั้ง เพื่อใชในการตอสูกับกองกําลังเวียดกงกลุมเล็ก ๆ ซึ่งขณะนั้น
เครื่องยนตเทอรไบน กังหันไอพนขนาด ๕๕๐ แรงมา ทําให สหรัฐอเมริกา ใชเครื่องบิน O-1 หรือ L-19 ในการสนับสนุน
มีสมรรถนะสูงขึ้นอยางมากมาย ซึ่งบริษัท Fairchild Hiller การรบในระดับยุทธวิธี แตเครือ่ งบิน Peace Maker มีสมรรถนะ
สหรัฐอเมริกา ทําการผลิตรวม ๙๒ เครื่อง ในรุน PC-6/B1-H2 สูงกวา ทัง้ ในดานความเร็ว การบรรทุก และความเอนกประสงค
PC-6/C-H2 ถูกใชงานในบริษัทเอกชนของอเมริกา มันถูกใชใ นภารกิ จ ต อ ต า นผู  ก  อ การร า ย (COIN Counter
บริษทั การบิน Continental Air Services Inc. และแอรอเมริกา insurgency) ที่ซอนตัวในปาเขา ปฏิบัติการทางจิตวิทยา โจมตี
เพือ่ นํามาใชขนสงสนับสนุนทางทหารในลาว เวียดนาม กัมพูชา ภาคพื้น และใชเปนเครื่องบินลําเลียงขนาดเบาใหแกบริษัท
และไทย โดยบางสวนไดขายใหกบั กองทัพบกไทย และกองบิน Air America เพื่อสนับสนุนการสงยุทธปจจัย ใหแกกองกําลัง
ตํารวจของไทย ทอ.สหรัฐฯ ไดจัดหามาประจําการ ๑๕ เครื่อง ตอตานคอมมิวนิสตในสงครามลับในลาว ที่ดําเนินควบคูไปกับ
โดยการดัดแปลงติดเครื่องยนต เทอรโบพร็อบ การเร็ทท - การรบอยางเปดเผยในเวียดนาม ไมนานหลังจากนัน้ ยุทธศาสตร
แอรี เ สริ ซ ที พี อี ๓๓๑-๑-๑๐๑ เอฟ กํ า ลั ง ๖๕๐ แรงม า ของสหรัฐอเมริกาตอเวียดนามเปลี่ยนไปในชวงกลางทศวรรษ
๑ เครื่อง โดยเดิมนั้น PC-6/C-H2 ที่บริษัท Fairchild Hiller ๑๙๗๐ จนสิ้นสุดสงครามในป ค.ศ.๑๙๗๕
สหรัฐอเมริกาสราง มีความสามารถในการติดอาวุธที่ใตปก
ได ห ลากหลายอยู  แ ล ว จึ ง เหมาะสมมากในการดั ด แปลง
มาใชงานทางทหาร เพื่อใชในภารกิจโจมตีภาคพื้นและขนสง
ทั่วไป ปราบปรามผูก อ การราย (COIN Counter insurgency)
ปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยา โจมตีภาคพื้นขนาดเบา ขนสงลําเลียง
จูโจมทางยุทธวิธี มีขีดความสามารถในการขึ้น - ลง ระยะสั้น
โดยเฉพาะการขนสงขึ้น - ลง ในสนามบินฉุกเฉินเรงดวน
ปกยึดติดไวดานบนของลําตัว โดยมีแขนคํ้ายันอยูกับสวนลาง
ของลําตัว ปกของ AU-23 แข็งแรงอยางมาก ในการรองรับ
การติดตั้งอาวุธไวใตปกไดขางละ ๒ ตําแหนง ไพลอนดานใน
รองรับนํา้ หนัก ๒๑๕ กก. (๕๑๐ ปอนด) ไพลอนดานนอกรองรับ
นํ้าหนัก ๑๕๙ กก. (๓๕๐ ปอนด) ซึ่งอาจะเปลี่ยนเปนระเบิด
ต อ มารั ฐ บาลสหรั ฐ อมเริ ก า ได ม อบ Peacemaker
หรือกระเปาะจรวดขนาด ๒.๗๕ นิว้ ๕ ลํากลอง ก็ได ฐานลอหลัก
เปนแบบพับเก็บไมได ออกแบบใหรองรับการกระแทกอยางรุนแรง ใหกองทัพอากาศไทย ตามโครงการ Pave Coin เมื่อวันที่
โดยมีแขนยึดไวถงึ สองจุด พรอมดวย Shock Absorber ขนาดใหญ ๑๔ พ.ย.๑๕ เพื่ อ ใช ใ นภารกิ จ ทางทหาร และปราบปราม
ความกวางของฐานลอคูห นาลนออกมาจากลําตัว ทําใหการบังคับ ผูก อ การราย โดยบรรจุประจําการใน กองทัพอากาศไทย จํานวน
ควบคุมขณะอยูบนพื้นเปนไปไดงาย ชดเชยการตอบสนอง ๑๓ เครื่อง (จาก ๑๕ เครื่อง ที่สรางประสบอุบัติเหตุไป ๑ เครื่อง
ที่รวดเร็วเกินไปของลอหาง ซึ่งเปนลอขนาดเล็กไดเปนอยางดี เก็บรักษาไว ๑ เครื่อง) บรรจุประจําการ ในป พ.ศ.๒๕๑๕
จึงสามารถทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารได แมในสภาพผิวทางวิง่ ทีข่ รุขระมากได ทั้ ง ๑๓ เครื่ อ ง กองทั พ อากาศไทย กํ า หนดนามเรี ย กขาน
อยางเปนทางการวา เครื่องบินโจมตีธุรการ บ.จธ.๒ และยังคง
ใช ชื่ อ รหั ส Peacemaker ต อ มา ประจํ า การในฝู ง บิ น ๒๒
กองบิน ๒ ฐานบินโคกกระเทียม จว.ลพบุรี โดยใชนามเรียกขาน
ว า Delta ซึ่ ง ต อ มาเปลี่ ย นชื่ อ เป น ฝู ง บิ น ๒๐๒ จนถึ ง ป
พ.ศ.๒๕๓๓ กองทั พ อากาศได จั ด วางกํ า ลั ง ทางอากาศใหม
ย า ยเครื่ อ งบิ น Peace Maker บางส ว นไปประจํ า การที่
ฝูงบิน ๕๓๑ จว.ประจวบคีรีขันธ เพื่อทดแทนเครื่องบิน O-1
โดยใชนามเรียกขานวา Mosquito ตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๙
จึงไดยายเครื่องบิน Peace Maker ทั้งหมดไปประจําการที่นั่น
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และเมื่ อ มี ก ารปรั บ โครงสร า งกองทั พ อากาศอี ก ครั้ ง ในป
พ.ศ.๒๕๑๑ กองบิน ๕๓ ไดเปลี่ยนเปนกองบิน ๕ ฝูงบิน ๕๓๑
จึงเปลี่ยนชื่อเปนฝูงบิน ๕๐๑ ในปจจุบัน
นอกจากการได รั บ มอบความช ว ยเหลื อ ทางทหาร
ในป พ.ศ.๒๕๑๕ จํานวน ๑๓ เครื่องแลว กองทัพอากาศไทย
ยังไดสั่งซื้อ AU-23A ดวยเงินงบประมาณของกองทัพอากาศ
เพิม่ อีก ๒๐ เครือ่ ง บรรจุประจําการในป พ.ศ.๒๕๑๙ รวมขณะนัน้
กองทั พ อากาศ มี เ ครื่ อ งบิ น AU-23A ทั้ ง สิ้ น ๓๓ เครื่ อ ง
ซึ่งตอมา ในป พ.ศ.๒๕๒๐ สหรัฐฯ ไดมอบ AU-23A เครื่อง
ที่สหรัฐอเมริกา เก็บรักษาไว จากการสรางครั้งแรก ๑๕ เครื่อง
ใหกองทัพอากาศไทย บรรจุประจําการเปน “เครื่องที่ ๓๔”
ปจจุบนั มีเครือ่ งบินบางสวนปลดประจําการ ซึง่ ในป พ.ศ.๒๕๖๓ นี้
เครื่ อ งที่ ๓๔ (หมายเลข ๒๑๓๐๗) ถู ก นํ า เข า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
กองทัพอากาศและการบินแหงชาติ เพือ่ ตัง้ แสดงเกียรติประวัติ
ของเครื่องบินดังกลาว ที่ไดปฏิบัติการภารกิจตาง ๆ รวมกันมา
ตั้ ง แต ป  พ.ศ.๒๕๑๕ จนป จ จุ บั น ยั ง มี เ ครื่ อ งบิ น ส ว นหนึ่ ง
ปฏิบตั กิ ารอยูน อกเหนือจากภารกิจยุทธการ การโจมตีตามแนว
ชายแดน การรุกรานของกองกําลังภาคพื้นในชวงที่ผานมา
หรื อ การปฏิ บั ติ ก ารปราบปรามผู  ก  อ การร า ยคอมมิ ว นิ ส ต
เครื่องบิน AU-23A ยังมีโอกาสทําการบินปฏิบัติการฝนหลวง
การกระจายเสียงรณรงคสรางการมีสวนรวมของประชาชน
ในการแกปญหาไฟปาหมอกควัน ในชวงฤดูหนาวของทุกป
อีกดวย
นอกจากกองทั พ อากาศได นํ า Peace Maker
เข า ประจํ า การแล ว หน ว ยงานอื่ น ของไทยยั ง ได นํ า เข า
ใชงานอืน่ อีกดวย ไดแก กองทัพบก กองบินตํารวจ กองบินเกษตร
โดยในสวนของกองทัพบก และกองบินตํารวจ เปนรุนที่สราง
โดย บริ ษั ท Fairchild สหรั ฐ อเมริ ก า แบบเดี ย วกั บ ของ
กองทัพอากาศ สวนของกองบินเกษตร ผลิตขึ้นโดยบริษัท
Pilatus ประเทศสวิตเซอรแลนด อยางไรก็ตามทั้งหมดก็ผลิต
ในรูปแบบของ PC-6 Turbo Porter ซึ่งมีสมรรถนะดานกําลัง
ตํ่ากวาเล็กนอย เครื่องบิน Peacemaker AU-23A ที่สรางโดย
บริษัท Fairchild Industries ในสหรัฐอเมริกา ใชเครื่องยนต
Garrett รุน TPE331-25D มีกาํ ลัง 429-kW (๕๗๕ แรงมา shp)
เครื่ อ งบิ น PC-6/B Turbo-Porter ของสํ า นั ก งาน
ตํารวจแหงชาติ และกระทรวงเกษตรใชเครื่องยนต Pratt &
Whitney Canada PT6A-27 410-kW (๕๕๐ แรงมา shp)
และใบพั ด Hartzell HC-B3TN-3D constant speed
เครือ่ งบิน PC-6 ของสวิตเซอรแลนดรนุ ทีไ่ ดรบั การปรับปรุงใหม
ไดรับการอัพเกรดอุปกรณในหองนักบินใหเหมาะกับยุคสมัย
มากขึน้ บริษทั Pilatus ไดนาํ ระบบแสดงผลรวมของ Garmin 950
มาติดตั้งใหกับเครื่องบิน PC-6 ระบบ Garmin 1000 รุนกอน
หน า นี้ ป ระสบความสํ า เร็ จ อย า งกว า งขวาง ในการใช ง าน
กับเครื่องบิน Cessna 172 Diamond DA42 และ Daher Socata TBM 850 ซึ่งระบบการแสดงผลทั้งหมดนี้สามารถ
เขากันกับระบบ Garmin ที่ใชอยูแลวทั่วโลก ระบบ Garmin
950 ยังมีออฟชั่นเหนือกวาตรงที่สามารถที่จะรวมหรือแยก
ระบบนักบินกล Auto เขาไปในการแสดงผลได PC-6 ถูกผลิต
มาจํานวนกวา ๕๕๘ ลํา ไดถูกผลิตตลอด ๕๐ ป นําไปใชงาน
หลายประเทศทั่วโลก และยังคงบินไดอยูถึง ๒๗๙ ลํา รวมทั้ง
ในประเทศไทย
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หนา ๗

ระดับทักษะภาษาอังกฤษในอาเซียน
โดย R.T.A.F’s Eyes view

เมือ่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บริษทั EF Education First
ไดเผยแพรดชั นีทกั ษะภาษาอังกฤษของ EF (EF EPI) ประจําป ๒๕๖๓
รวบรวมขอมูลจากผูเขารับการทดสอบภาษาอังกฤษของ EF
ในป ๒๕๖๒ กวา ๒.๒ ลานคน ดัชนีขางตนแสดงขอมูลของ ๑๐๐
ประเทศทั่วโลก และมีขอมูลของประเทศอาเซียน ๘ ประเทศ
ยกเวน บรูไนฯ และ สปป.ลาว ดังนี้
๑. อันดับ ๑๐ สิงคโปร (๖๑๑ คะแนน ทักษะระดับสูงมาก)
๒. อันดับ ๒๗ ฟลิปปนส (๕๖๒ คะแนน ทักษะระดับสูง)
๓. อันดับ ๓๐ มาเลเซีย (๕๔๗ คะแนน ทักษะระดับ
ปานกลาง)
๔. อันดับ ๖๕ เวียดนาม (๔๗๓ คะแนน ทักษะระดับตํ่า)
๕. อันดับ ๗๔ อินโดนีเซีย (๔๕๓ คะแนน ทักษะระดับตํ่า)
๖. อันดับ ๘๔ กัมพูชา (๔๓๕ คะแนน ทักษะระดับตํ่ามาก)
๗. อันดับ ๘๙ ไทย (๔๑๙ คะแนน ทักษะระดับตํ่ามาก)
๘. อันดับ ๙๓ เมียนมา (๔๑๑ คะแนน ทักษะระดับตํ่ามาก)
ทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงมาก
- เลือกใชภาษาไดเหมาะสมตามสถานการณสังคมตาง ๆ
- อานภาษาอังกฤษระดับสูงไดโดยงาย
- ตอรองสัญญากับผูที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมได
ทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง
- การนําเสนอภาษาอังกฤษในที่ทํางาน
- เขาใจรายการโทรทัศนภาษาอังกฤษ
- อานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษได
ทักษะภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
- เขารวมการประชุมในประเด็นที่เชี่ยวชาญได
- เขาใจเนื้อเพลงภาษาอังกฤษ
- เขียนอีเมลภาษาอังกฤษในประเด็นที่คุนเคยได
อยางเชี่ยวชาญ
ทักษะภาษาอังกฤษระดับตํ่า
- นําทางนักทองเที่ยวตางชาติเปนภาษาอังกฤษได
- พูดคุยภาษาอังกฤษกับเพื่อนรวมงานไดในระดับหนึ่ง
- เขาใจอีเมลภาษาอังกฤษจากเพือ่ นรวมงานไดในระดับหนึง่
ทักษะภาษาอังกฤษระดับตํ่ามาก
- แนะนําตัวเปนภาษาอังกฤษไดในระดับหนึ่ง
(ชื่อ อายุ ประเทศ)
- เขาใจสัญลักษณตาง ๆ ไดในระดับหนึ่ง
- บอกเสนทางแกชาวตางชาติไดในระดับหนึ่ง
ทั้งนี้ ประเทศที่ไดอันดับ ๑ คือ เนเธอรแลนด และอันดับ
๑๐๐ คือ ทาจิกิสถาน
ที่มา EF English Proﬁciency Index, 2020
https://www.ef.com/wwen/epi/

กวป.พอ.ไดจดั ทําเว็บไซต “ระบบสารสนเทศดานสุขภาพ กวป.พอ.” http://medicalpt.rtaf.mi.th ตามนโยบายองคกร ๔.๐ เพื่อเปนชองทางในการใหบริการดานสุขภาพ
และอํานวยความสะดวก ใหแก ขาราชการ ทอ.ผูปฏิบัติงานภาคพื้น ณ ที่ตั้งดอนเมือง
ที่มาตรวจสุขภาพ ณ กวป.พอ.ระบบสารสนเทศฯ ประกอบดวย ๓ สวน ไดแก
๑. ระบบแบบสอบถามออนไลนกอนตรวจสุขภาพประจําป เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยง
ตอโรคติดตอไมเรื้อรัง (NCDs) หรือกลุมโรคทางเมตาบอลิก
๒. ระบบตรวจสอบผลตรวจสุขภาพประจําป เพื่อใหขาราชการสามารถตรวจสอบ
ผลการตรวจสุขภาพ ณ กวป.พอ.ไดดวยตนเอง ทาง Internet website ซึ่งสามารถดูผลได
ทั้งทาง Mobile phone/PC หนา Digital Finance RTAF (สลิปเงินเดือน) ใน E-mail ทอ.
๓. ระบบประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ เพื่อใหไดทราบความเสี่ยงของโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในระยะ ๑๐ ปขางหนา
นอกจากนี้ ขาราชการจะไดรบั คําแนะนําในเบือ้ งตน จากรายงานผลการตรวจสุขภาพ
เพือ่ เปนแนวทางในการดูแลสุขภาพตอไป คูม อื การใชงานระบบสารสนเทศฯ ฉบับยอ สามารถ
ดาวนโหลดไดที่ https://is.gd/jJC84d หรือสแกน Qr code ตามภาพ
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หนา ๘

บรรยายพิเศษ

(ตอจากหนา ๒)

ในหลักสูตรการฝกอบรมการเตรียมตัวเปนนายทหารสัญญาบัตร
ของนักเรียนนายเรืออากาศชัน้ ปที่ ๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
และนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ
โดยมี พลอากาศโท ณรงค อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พรอมดวยนายทหาร
ชัน้ ผูใ หญ ใหการตอนรับ สําหรับหลักสูตรการฝกอบรมนีจ้ ดั โดย
กองวิชาทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เพื่อใหนักเรียนนายเรืออากาศ นําความรูที่ไดรับไปใชเปน
แนวทางในการรับราชการและการปฏิบตั งิ านของตนในอนาคต
เมือ่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หองนภัศวิน สโมสรนักเรียน
นายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

มอบรถพยาบาล

(ตอจากหนา ๒)

พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอาํ ไพ เจากรมกิจการพลเรือน
ทหารอากาศ ในฐานะ ผูอํานวยการศูน ยปฏิบัติการพลเรือน ทหาร ศู น ย บ รรเทาสาธารณภั ย กองทั พ อากาศ ส ง มอบ
“รถพยาบาลอเนกประสงคชว ยเหลือภัย พิบตั ”ิ ซึง่ ศูนยบรรเทา
สาธารณภัยกองทัพอากาศไดรับมอบจากบริษัท แอดวานซ
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ใหแก พลอากาศโท ธนวิตต
สกุลแสงประภา เจากรมแพทยทหารอากาศ เพื่อนําไปใชใน
ภารกิจชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบตั ใิ นพืน้ ทีท่ รุ กันดาร และเพิม่ ขีด
ความสามารถการปฏิบัติการทางการแพทยของกรมแพทย
ทหารอากาศ เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ กรมกิจการ
พลเรือนทหารอากาศ

สําหรับรถพยาบาลอเนกประสงคดงั กลาว มีขดี ความสามารถ นอกจากนี้ยังไดติดตั้งระบบติดตอสื่อสารแบบไรสาย ไดแก
ที่สําคัญคือการเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารที่มีความลาดชัน ชุดวิทยุรบั -สงแบบดิจติ อล เพือ่ ใหสามารถดํารงขีดความสามารถ
และนํา้ ทวมขัง ทําใหสามารถเขาชวยเหลือประชาชนผูป ระสบภัย ในการสือ่ สารไดอยางตอเนือ่ งแมอยูใ นพืน้ ทีห่ า งไกลอีกดวย
ไดอยางรวดเร็วและทันทวงที อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนยายได
โดยเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๘ หรือ C-130 เพื่อลดระยะเวลา
ในการเดินทางเขาชวยเหลือประชาชนในพืน้ ทีป่ ระสบภัย
ภายในรถยังไดตดิ ตัง้ อุปกรณทางการแพทยทจี่ าํ เปนสําหรับ
การรักษาเบือ้ งตนและการสงตอผูป ว ยไปยังโรงพยาบาลใกลเคียง
ไดแก เครื่องชวยหายใจทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใชมือบีบ
เครือ่ งกระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ ทอออกซิเจนพรอมชุด
ปรับลดแรงดันกาซออกซิเจน ชุดเครือ่ งมือตรวจ กระเปาชวยชีวติ
ฉุกเฉิน เกาอีเ้ คลือ่ นยายผูป ว ยชนิดเข็น ชุดแผนกระดานรองหลัง
พรอมที่ล็อคศีรษะ ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน ชุดเฝอกลม
ชุดอุปกรณดามหลัง เครือ่ งวัดความดันโลหิต เครือ่ งดูดเสมหะ ฯลฯ

