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เครื่องบินลดโลกร้อน

เมือ่เชือ้เพลงิฟอสซลิถกูเผาไหมผานกิจกรรมตาง ๆ ผลผลิต
สดุทายทีป่ลอยออกมาคอื กาซคารบอนไดออกไซดและกาซเรือน
กระจก (Greenhouse gases) ซ่ึงคงคางอยูในชัน้บรรยากาศโลก 
กาซเหลานีม้คีวามสามารถในการดักจับและกักเกบ็ความรอนไดดี 
สงผลใหเกิด “ภาวะโลกรอน” (Global warming) และ 
“การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ” (Climate change) ทีส่งผล
กระทบอยางรุนแรงตอระบบนเิวศของโลกในขณะนี ้โดยเฉพาะการ
เผาไหมถานหนิและนํา้มนัปโตรเลยีม ซ่ึงเปนตวัการสาํคัญท่ีปลอย
คารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศโลกมากกวารอยละ ๗๕ 
ตั้งแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา แมวาการเปลี่ยนมาใช
กาซธรรมชาตสิามารถชวยลดปรมิาณการปลอยกาซเรอืนกระจกได 
แตในกระบวนการสํารวจ ขุดเจาะ และขนสงเชื้อเพลิงฟอสซิล 
ยงัคงสรางผลกระทบโดยตรงตอสิง่แวดลอมของโลก

เพือ่การพาณชิย (JP-1 หรอื JET A-1) 
มีชวงการกล่ันใกลเคียงกับน้ํามัน
กาดใชกับเครื่องบินพาณิชยของ
สายการบินทั่วไป และน้ํามัน
เครื่องบินไอพนทหาร (JP-8) 
ใชในกิจกรรมของทหาร เชน 
เครื่องบินขับไลซึ่งตองการชวง
อณุหภูมจิดุเดือดกวาง เปนนํา้มนั

ทีอ่ยูก่ึง ๆ หรอืผสมกันระหวางน้ํามนัเบนซินกบันํา้มันกาด

ในอดตีทีผ่านมาเครือ่งบนิเปนยานพาหนะประเภทหนึง่ทีใ่ช
เชือ้เพลงิฟอสซลิ ซึง่นํา้มนัเชือ้เพลงิทีใ่ชสาํหรบัเครือ่งบนิ แบงออก
ไดเปน ๒ ประเภท ตามลกัษณะเครือ่งยนต ไดแก

๑.  นํา้มนัเบนซินเครือ่งบนิใบพดั อยูในชวงการกลัน่เดยีวกบั
น้ํามนัเบนซนิ เนือ่งจากระบบเครือ่งยนตเครือ่งบนิใบพดั มลีกัษณะ
คลายคลงึกบัเคร่ืองยนตเบนซนิทีใ่ชกบัยานพาหนะ แตคณุสมบตัิ
ตาง ๆ ของนํา้มนัประเภทนีจ้ะดกีวา คอืมคีวามบรสิทุธ์ิมากกวา
มีจุดเยือกแข็งที่ตํ่ากวาน้ํามันเบนซิน เพราะเครื่องบินตองบิน
ในระดับสูง อากาศเย็นจัด น้ํามันตองไหลไดสะดวกตลอดเวลา 
มเีลขออกเทนสงูกวาเพือ่ใหเหมาะสมกบัการใชในสภาวะอณุหภูมิ
และความดนัเปล่ียนแปลง

๒.  นํ้ามันเครื่องบินไอพน ใชกับเครื่องบินที่ใชเครื่องยนต
กังหัน (Turbine) ซึ่งมีหลักการทํางานแตกตางจากเครื่องยนต
ในเครื่องบินใบพัด จึงไมตองการเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพตานทาน
การน็อค แตจะตองสะอาด บริสุทธิ์ และเผาไหมไดดีในอุณหภูมิตํ่า 
นอกจากนัน้ตองมคีวามคงตัวสงู (Stability) เพ่ือไมใหนํา้มันสลายตวั
หรือเสื่อมระหวางเก็บในถังหรือใชงาน นํ้ามันเครื่องบินไอพน
ยังมีการแบงออกเป น ๒ ชนิด คือ น้ํามันเครื่องบินไอพน

ผลกระทบจากภัยพบิตัทิางธรรมชาติทีม่คีวามรนุแรงมากขึน้
จากภาวะเรอืนกระจกและสงผลกระทบตอคนทัว่โลก สงผลใหเกดิ
การเรงพฒันารถยนตไฟฟามาแทนทีร่ถยนตใชนํา้มนั ทัง้เรอืและ
เครือ่งบนิเริม่มกีารวจัิยและพฒันาใหใชไฟฟาเปนแหลงพลงังาน
ขบัเคลือ่น โดยเครือ่งบนิไฟฟาทีใ่กลเคยีงความจรงิมากทีส่ดุเปน
เครือ่งบนิใบพัดขนาดเล็ก ซึง่แนนอนวาทาํความเรว็ไดสงูสดุไดไมถงึ
ครึ่งของเครื่องบินเจ็ต ดวยหลักการทํางานของเครื่องยนตเจ็ตที่
อาศยัการขยายตวัของกาซรอนท่ีเกดิจากการจดุระเบดิเผาไหมของ
อากาศกบันํา้มนัเชือ้เพลิงในหองเผาไหมกอนปลอยออกเพือ่สราง
แรงขับดนัใหกบัเครือ่งบนิ ดงันัน้เครือ่งยนตแบบนีจ้งึขาดเชือ้เพลงิ
ฟอสซิลเชนนํา้มนัไมได ทาํใหเครือ่งบนิโดยสารขนาดใหญทีใ่ชไฟฟา
ลวน ๆ เปนแหลงพลังงานในการบินจึงยังคงเปนไปไดยาก
ในปจจบุนั

แตในชวงทีม่กีารแพรระบาดของไวรสัโควดิ-๑๙ ทมีนกัวจิยั
จากมหาวิทยาลัยอูฮ่ันในประเทศจีน ไดสรางอุปกรณที่สามารถ
สรางแรงขับไดโดยอาศัยการอัดอากาศและกระตุนใหเกิดเปน
ลําพวยพลาสมาดวยไฟฟา ซึง่อากาศจะถกูอดัดวยเครือ่งอดัอากาศ
กอนผานสนามไฟฟาเขมขน และกระตุนใหเกิดการแตกตัวเปน
ไอออนดวยคล่ืนไมโครเวฟจนกลายเปนลําพลาสมา หลังจากนัน้
ลาํกระแสอากาศในสถานะพลาสมานีจ้ะถกูบังคบัใหพุงออกทีท่อ
ซ่ึงทําจากควอซทขนาดเสนผานศูนยกลาง ๒.๔ เซนติเมตร 
โดยลาํพลาสมาจากอปุกรณตนแบบนีส้รางแรงยกไดมากพอทีจ่ะ
ยกลกูเหลก็หนัก ๑ กโิลกรมัได ซึง่แรงดนัทีล่าํพลาสมาสรางไดนี้
เทยีบเทากับแรงดนัทีเ่กดิในเครือ่งยนตเจต็ทเีดยีว ดงันัน้เครือ่งยนตเจต็
ในอนาคตจึงอาจเปล่ียนรูปแบบจากการใชหองเผาไหมเปน 
microwave ionization chamber หรือหองกระตุนสถานะ
พลาสมาใหกบัอากาศอดัตวัดวยคลืน่ไมโครเวฟแทน ซึง่เครือ่งยนต

เจต็รปูแบบใหมนีใ้ชจะพลงังานไฟฟาลวน ๆ  ไมจาํเปนตองใชนํา้มนั
เชื้อเพลิงอีกตอไป ทําใหเครื่องบินเจ็ตในอนาคตสามารถบินได
โดยปราศจากการปลอยกาซเรอืนกระจกไดอยางสมบรูณ

นอกจากการพัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟาแลว เมื่อเดือน
กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ทีผ่านมา แอรบสัหนึง่ในผูพัฒนาอากาศยาน
ชัน้นาํของโลกจากชาตยิโุรป เปดเผยคอนเซป็ตเคร่ืองบนิตนแบบ 
๓ รุน ทีใ่ชพลงังานไฮโดรเจน ซึง่มจีดุเดนทีไ่มปลดปลอยมลภาวะ 
คาดวานาํมาใชจรงิไดภายในป พ.ศ.๒๕๗๘ คอนเซป็ตการออกแบบ
ดงักลาวใชช่ือวา ซโีรอี (ZEROe) แสดงเปนเครือ่งบนิตนแบบทีไ่ด
รับการติดตั้งเทคโนโลยีที่แตกตางกันออกไป ๓ แบบ เพื่อสราง
อากาศยานเชงิพาณชิยทีม่สีมรรถนะสงู และปลดปลอยมลภาวะ
เปนศนูย 

แอรบัส ระบุวา เครื่องบินที่ไดรับการติดตั้งเครื่องยนตเจ็ต
แบบเทอรโบแฟนสามารถจุผูโดยสารไดถงึ ๒๐๐ คน และมรีะยะทาง
การบนิกวา ๓,๒๐๐ กโิลเมตร สวนรุนเครือ่งยนตเทอรโบพรอ็พ 
(ใบพดั) รองรบัผูโดยสารและมรีะยะทางการบนิลดลงครึง่หนึง่เมือ่
เทียบกบัรุนขางตน สวนรุนท่ีสะดดุตาท่ีสดุนัน้เปนรุนท่ีตวัถงัและ
ปกเปนบอดีเ้ดยีวกนั (Blended-Wing Body) ทัง้หมดใชเครือ่งยนต
สนัดาปไฮโดรเจนเหลว ผานเซลลเชือ้เพลงิทีเ่ปลีย่นไฮโดรเจนเปน
พลงังานไฟฟา กลายเปนเคร่ืองไอพนแบบไฮบรดิระหวางไฟฟา-
ไฮโดรเจน ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู หมายความวา ทาอากาศยานทัว่
โลกจําเปนตองปรบัปรงุใหมสีถานีเตมิไฮโดรเจนเหลว

อีกไมนานเราคงจะไดเห็นเครื่องบินท่ีไมไดเปนตนเหตุของ
ภาวะเรอืนกระจก ไมวาจะเปนพลงังานไฟฟาหรอืไฮโดนเจนเหลว 
ลวนชวยลดปญหาโลกรอนทีจ่ะสงผลกระทบระยะยาวตอลกูหลาน
ของเรา พบกนัใหมฉบบัหนาครบั
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พล.อ.ท.ณรงคเวตย  เรอืงจวง จก.ทสส.ทอ.เปนประธาน
เปดโครงการอบรมเสริมสรางจิตสํานึกปองกันโรคเอดส
เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๓ ณ หองประชุม ทสส.ทอ.

พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.และคณะ 
ตรวจเยี่ยมศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด บน.๔๑ 
และตรวจเยี่ยมพื้นที่ รพ.บน.๔๑ โดยมี น.อ.ภูศิษฏ  ทิมเกิด 
ผบ.บน.๔๑ ใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่๑๗ พ.ย.๖๓ ณ หอประชมุ
เดชะตุงคะ บน.๔๑ จว.เชียงใหม

พล.อ.อ.ปราโมทย  ศิริธรรมกุล ผช.ผบ.ทอ./หัวหนา
ศูนยเร งรัดติดตามการจัดซ้ือจัดจาง ของ ทอ.และคณะ 
ตรวจเยี่ยม พอ.ในสวนสงกําลังบํารุง โดยมี พล.อ.ท.ธนวิตต  
สกุลแสงประภา จก.พอ.ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๓ 
ณ หองประชุม พอ.๑

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.รวมบันทึกเทป
รายการโทรทัศนการสัมภาษณรายการ ฟาวันใหม เพื่อออก
อากาศทางเคเบิลทีวี ทอ.และ IPTV (www.rtaf.live) โดยมี 
พล.อ.ท.อนวุฒัน  เพ็ชรพงศ จก.สอ.ทอ.ใหการตอนรบั เมือ่วนัท่ี 
๑๒ พ.ย.๖๓ ณ กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
สอ.ทอ.

พล.อ.ท.ภาณุวัชร  เปยมศรี จก.ชอ.หัวหนาคณะ DAE 
Mobile Training Team (DAE MTT) จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร
การคํานวณการชํารุดแบบสุม (Random Failure) โดยการใช 
Weibull Distribution Model เมื่อวันที่  ๑๓ พ.ย.๖๓ 
ณ หองประชุม แผนกสนับสนุนการบิน บน.๒ จว.ลพบุรี 

พล.อ.ท.มนัท  ชวนะประยูร จก.ขว.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีเปดหลักสูตรเจาหนาท่ีขาวกรองทางอากาศ รุนท่ี ๔๗ 
โดยม ีนายทหารนกัเรยีนจาก นขต.ทอ.เขารบัการศึกษา จาํนวน 
๓๔ คน เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ ณ รร.ขว.กนผ.สนผ.ขว.ทอ

พล.อ.อ.เดชอุดม  คงศรี ผช.ผบ.ทอ.เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการอํานวยการจดักจิกรรม “รําลกึ ๘๐ ป
สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” 
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ ณ หองประชุม ฝสธ.ทอ.๑ บก.ทอ.
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น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ ดําเนินการฝก
วินัยทหารตามคูมือพระราชทาน โดยการฝกทบทวนบุคคล
ทามอืเปลา ใหแก ขาราชการ ลูกจาง และพนกังานราชการ บน.๑ 
เมือ่วนัที ่๑๘ พ.ย.๖๓ ณ บรเิวณดานหนาหอบงัคบัการบนิ บน.๑ 
จว.นครราชสีมา

น.อ.ภาณวุตัร  เรอืงประยูร ผบ.บน.๔๖ เปนประธานเปด
โครงการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในทหาร
กองประจําการ ทอ.ของ บน.๔๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๓ 
ณ หองประชุม ๖๐ ป พัน.อย.บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

น.อ.อนนัต  ผาสขุ รอง จก.พธ.ทอ.เปนประธานในพธิเีปด
การศกึษาหลกัสตูรเจาหนาทีพ่สัด ุรุนที ่๔๖ เมือ่วนัที ่๒๓ พ.ย.๖๓ 
ณ หองประชุม พธ.ทอ.๒

น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ ผบ.บน.๕ เปนประธานในพธิี
เปดศูนยอํานวยการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ 
และรวมปลอยขบวนแถวรณรงค ชวงเทศกาลวันหยุดยาว
ตอเนือ่ง เมือ่วนัท่ี ๑๘ พ.ย.๖๓ ณ ศนูยประชาสมัพนัธอาวมะนาว 
บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ 

น.อ.พานชิ  โพธิน์อก ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ ใหการตอนรับ 
นายอดันัน  สุหลง ผูรบัใบอนุญาตโรงเรียนสงเสรมิอสิลามศกึษา 
และ นายนเิลาะ นเิฮง ผูอํานวยการโรงเรยีนสงเสรมิอิสลามศกึษา 
ในโอกาสขอคาํปรึกษาในการขอสนามฟตุบอลหญาเทยีม ขนาด 
๗ คน ในโครงการ ๑๐๐ สนามฟตุบอล สรางพลงัเยาวชนไทย 
ภายใต KING POWER THAI POWER พลังคนไทย เมื่อวันท่ี 
๑๘ พ.ย.๖๓ ณ กกล.ทอ.ฉก.๙ จว.ปตตานี 

พล.อ.ต.ตระการ  กาวกสิกรรม ผอ.สยล.ทอ.และคณะ 
เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และรับฟงการบรรยายสรุปภารกิจสําคัญ
ของ ศซบ.ทอ.โดยมี พล.อ.ต.สมพร  รมพยอม ผอ.ศซบ.ทอ.
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ ณ ศซบ.ทอ.  

น.อ.รชัตภาคย  ธรรมธรีศร ีผบ.บน.๕๖/ผอ.ศบภ.บน.๕๖ 
นํากําลังพลพรอมยุทโธปกรณ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยจาก
เหตกุารณเกดินํา้ปาไหลหลากและนํา้ทวมขงั เมือ่วนัที ่๒๒ พ.ย.๖๓ 
ณ พื้นที่ หมู ๒ และหมู ๖ ต.สํานักแตว อ.สะเดา จว.สงขลา

หนา ๕ 

น.อ.หญงิ พนัธภิา  ววิฒันขจรสขุ ผอ.กวป.พอ.เปนประธาน
เปดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเฝาระวัง
และปองกนัการเกิดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกที่ ๒” 
ใหแก ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ กวป.พอ.
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ ณ อาคารเวชศาสตรปองกัน กวป.พอ.

พล.อ.ต.อนันตชัย  ทองเจริญ จก.จร.ทอ.และคณะ 
ตรวจการปฏิบัติราชการ และตรวจสอบและประเมินผล 
แผนบริหารความเสี่ยง (RM) และการจัดการความรู (KM) 
โดยมี น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ ใหการตอนรับ
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๓ ณ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

พล.อ.ต.สรวชิญ  สรุกลุ จก.กง.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม
สายวิทยาการการเงนิ สน.ผบ.ดม.โดยม ีน.อ.ขจรฤทธิ ์ แกวอาํไพ 
รอง ผบ.ดม.ใหการตอนรบั เมือ่วนัท่ี ๑๗ พ.ย.๖๓ ณ สน.ผบ.ดม. 

พล.อ.ท.เสนห  บวัชืน่ จก.ยศ.ทอ.เปนประธานในพธิปีด
การศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ นที่ ๘๙ เมื่อวันที่ 
๑๘ พ.ย.๖๓ ณ หองบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน ตรวจเยี่ยม
ทหารกองประจําการใหม รุนป ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ เพื่อสรางขวัญ
และกําลังใจในการฝก เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๓ ณ พัน.อย.
รร.การบิน จว.นครปฐม
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Fairchild AU-23A Peacemaker
โดย...พ.อ.อ.รัชต รัตนวิจารณ

เครือ่งบนิโจมตธีรุการแบบที ่๒ (บ.จธ.๒) ผลติโดยบรษิทั 
Fairchild สหรัฐอเมริกา เปนเครื่องบินดัดแปลงจากเครื่องบิน
พลเรือน PC - 6 Turbo Porter ซึ่งผลิตขึ้นโดยบรษิทั Pilatus 
ประเทศสวติเซอรแลนด ในป ค.ศ.๑๙๕๙ จากเดมิเปนเครือ่งบนิ
ลูกสูบ ๓๔๐ แรงมา ตอมาในป ค.ศ.๑๙๖๑ไดรับการติดตั้ง
เครื่องยนตเทอรไบน กังหันไอพนขนาด ๕๕๐ แรงมา ทําให
มีสมรรถนะสูงขึ้นอยางมากมาย ซ่ึงบริษัท Fairchild Hiller 
สหรัฐอเมริกา ทําการผลิตรวม ๙๒ เครื่อง ในรุน PC-6/B1-H2
 PC-6/C-H2  ถูกใชงานในบริษัทเอกชนของอเมริกา 
บริษทัการบนิ Continental Air Services Inc. และแอรอเมรกิา
เพ่ือนํามาใชขนสงสนบัสนนุทางทหารในลาว เวยีดนาม กัมพชูา 
และไทย โดยบางสวนไดขายใหกบั กองทพับกไทย และกองบนิ
ตํารวจของไทย ทอ.สหรัฐฯ ไดจัดหามาประจําการ ๑๕ เครื่อง 
โดยการดัดแปลงติดเครื่องยนต เทอรโบพร็อบ การเร็ทท - 
แอรีเสริซ ทีพีอี ๓๓๑-๑-๑๐๑ เอฟ กําลัง ๖๕๐ แรงมา 
๑ เครื่อง โดยเดิมนั้น PC-6/C-H2 ที่บริษัท Fairchild Hiller 
สหรัฐอเมริกาสราง มีความสามารถในการติดอาวุธท่ีใตปก
ไดหลากหลายอยู แลว จึงเหมาะสมมากในการดัดแปลง
มาใชงานทางทหาร เพื่อใชในภารกิจโจมตีภาคพื้นและขนสง
ทั่วไป ปราบปรามผูกอการราย (COIN Counter insurgency) 
ปฏบัิตกิารทางจิตวิทยา โจมตีภาคพื้นขนาดเบา ขนสงลําเลียง
จูโจมทางยุทธวิธี มีขีดความสามารถในการข้ึน - ลง ระยะสั้น 
โดยเฉพาะการขนสงขึ้น - ลง ในสนามบินฉุกเฉินเรงดวน 
ปกยึดติดไวดานบนของลําตัว โดยมีแขนคํ้ายันอยูกับสวนลาง
ของลําตัว ปกของ AU-23 แข็งแรงอยางมาก ในการรองรับ
การติดตั้งอาวุธไวใตปกไดขางละ ๒ ตําแหนง ไพลอนดานใน
รองรบันํา้หนกั ๒๑๕ กก. (๕๑๐ ปอนด) ไพลอนดานนอกรองรบั
นํ้าหนัก ๑๕๙ กก. (๓๕๐ ปอนด) ซึ่งอาจะเปลี่ยนเปนระเบิด 
หรอืกระเปาะจรวดขนาด ๒.๗๕ นิว้ ๕ ลาํกลอง กไ็ด ฐานลอหลกั
เปนแบบพับเกบ็ไมได ออกแบบใหรองรบัการกระแทกอยางรนุแรง
โดยมแีขนยดึไวถงึสองจดุ พรอมดวย Shock Absorber ขนาดใหญ
ความกวางของฐานลอคูหนาลนออกมาจากลาํตวั ทาํใหการบังคบั
ควบคุมขณะอยูบนพื้นเปนไปไดงาย ชดเชยการตอบสนอง
ที่รวดเร็วเกินไปของลอหาง ซึ่งเปนลอขนาดเล็กไดเปนอยางดี 
จงึสามารถท่ีจะปฏบัิติการได แมในสภาพผวิทางว่ิงทีข่รขุระมากได

มันเปนเครื่องบินที่ไมตองอาศัยสนามบิน 
ประจาํการใน ทอ.สหรฐัฯ ใชรหัสวา AU-23A 
Peacemaker สวนในกองทัพบกสหรัฐฯ 
U.S. Army เรยีกวา UV-20 Chiricahua 
 เคร่ืองบินแบบ Fairchild AU-23A 
Peacemaker เขาบนิทดสอบการปฏบิตักิาร
ในสงครามเวยีดนาม โดยใชในภารกจิ โปรย
ใบปลิว กระจายขาว ลําเลียงขนาดเบา 

โจมตีภาคพื้นดวยปนกลเบา ปลอยแฟรพลุในเวลากลางคืน 
ธุรการทิ้งระเบิดโจมตีดวยจรวดชี้เปา ฯลฯ ซึ่งผลการทดสอบ 
ทอ.สหรัฐฯ มีความพึงพอใจในระดบัหนึง่ AU-23A/PC-6 อาศัย
ความยาวของสนามฟุตบอล นกับนิทดสอบของ Pilatus สามารถ
ทีจ่ะนาํเครือ่งบนิลํานีร้อนลงหยดุสนิทไดในระยะเพยีง ๑๖๔ ฟตุ 
(๕๐ เมตร) น่ันมันไมตางอะไรกับเฮลิคอปเตอร และมันยังเปน
เจาของสถิติ ที่เปนเครื่องบินปกตรึงลําแรก ที่สามารถรอนลง
บนธารนํ้าแข็ง Dhaulagiri ในประเทศ Nepal ที่ตั้งอยู สูง
จากระดับน้ําทะเลถึง ๑๘,๘๙๕ ฟุต (๕,๗๕๐ เมตร) ไดอยาง
เปนประวัติการณ 
 ภายใตสัญญาการสรางของบริษัท Fairchild Industries 
เครือ่งบนิ Peace Maker จํานวน ๓๕ ลํา ไดถกูนาํเขาประจําการ
ในกองทัพสหรัฐฯ ในชวงสงครามเวียดนามตนทศวรรษ ๑๙๗๐ 
เพื่อใชในการตอสูกับกองกําลังเวียดกงกลุมเล็ก ๆ ซ่ึงขณะน้ัน
สหรัฐอเมริกา ใชเครื่องบิน O-1 หรือ L-19 ในการสนับสนุน
การรบในระดบัยทุธวธิ ีแตเครือ่งบนิ Peace Maker มสีมรรถนะ
สูงกวา ทัง้ในดานความเร็ว การบรรทกุ และความเอนกประสงค 
มันถูกใชในภารกิจตอตานผูกอการราย (COIN Counter 
insurgency) ที่ซอนตัวในปาเขา ปฏิบัติการทางจิตวิทยา โจมตี
ภาคพื้น และใชเปนเครื่องบินลําเลียงขนาดเบาใหแกบริษัท 
Air America เพื่อสนับสนุนการสงยุทธปจจัย ใหแกกองกําลัง
ตอตานคอมมวินสิตในสงครามลับในลาว ที่ดําเนินควบคูไปกับ
การรบอยางเปดเผยในเวยีดนาม ไมนานหลงัจากนัน้ยทุธศาสตร
ของสหรัฐอเมริกาตอเวียดนามเปลี่ยนไปในชวงกลางทศวรรษ 
๑๙๗๐ จนสิ้นสุดสงครามในป ค.ศ.๑๙๗๕  

และเมื่อมีการปรับโครงสรางกองทัพอากาศอีกครั้ง ในป 
พ.ศ.๒๕๑๑ กองบิน ๕๓ ไดเปลี่ยนเปนกองบิน ๕ ฝูงบิน ๕๓๑ 
จึงเปลี่ยนชื่อเปนฝูงบิน ๕๐๑ ในปจจุบัน 
 นอกจากการไดรับมอบความชวยเหลือทางทหาร
ในป พ.ศ.๒๕๑๕ จํานวน ๑๓ เครื่องแลว กองทัพอากาศไทย 
ยังไดสั่งซื้อ AU-23A ดวยเงินงบประมาณของกองทัพอากาศ
เพิม่อกี ๒๐ เครือ่ง บรรจุประจาํการในป พ.ศ.๒๕๑๙ รวมขณะนัน้
กองทัพอากาศ มีเครื่องบิน AU-23A ทั้งสิ้น ๓๓ เครื่อง 
ซึ่งตอมา ในป พ.ศ.๒๕๒๐ สหรัฐฯ ไดมอบ AU-23A เครื่อง
ที่สหรัฐอเมริกา เก็บรักษาไว จากการสรางครั้งแรก ๑๕ เครื่อง 
ใหกองทัพอากาศไทย บรรจุประจําการเปน “เครื่องท่ี ๓๔”
ปจจุบันมีเครือ่งบินบางสวนปลดประจําการ ซึง่ในป พ.ศ.๒๕๖๓ น้ี
เคร่ืองท่ี ๓๔ (หมายเลข ๒๑๓๐๗) ถูกนําเขาพิพิธภัณฑ
กองทพัอากาศและการบินแหงชาต ิเพือ่ตัง้แสดงเกยีรตปิระวติั
ของเครื่องบินดังกลาว ที่ไดปฏิบัติการภารกิจตาง ๆ  รวมกันมา
ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๕ จนปจจุบัน ยังมีเครื่องบินสวนหนึ่ง
ปฏบิตักิารอยูนอกเหนอืจากภารกิจยทุธการ การโจมตตีามแนว
ชายแดน การรุกรานของกองกําลังภาคพื้นในชวงที่ผานมา
หรือการปฏิบัติการปราบปรามผู ก อการรายคอมมิวนิสต 
เคร่ืองบิน AU-23A ยังมีโอกาสทําการบินปฏิบัติการฝนหลวง 
การกระจายเสียงรณรงคสรางการมีสวนรวมของประชาชน
ในการแกปญหาไฟปาหมอกควัน ในชวงฤดูหนาวของทุกป 
อีกดวย  
 นอกจากกองทัพอากาศได นํ า  Peace Maker 
เข าประจําการแลว หนวยงานอ่ืนของไทยยังได นําเข า
ใชงานอืน่อกีดวย ไดแก กองทพับก กองบนิตาํรวจ กองบนิเกษตร 
โดยในสวนของกองทัพบก และกองบินตํารวจ เปนรุนที่สราง
โดย บริษัท Fairchild สหรัฐอเมริกา แบบเดียวกับของ
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 มกีาํลงั 429-kW (๕๗๕ แรงมา shp)
 เครื่องบิน PC-6/B Turbo-Porter ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และกระทรวงเกษตรใชเคร่ืองยนต Pratt & 
Whitney Canada PT6A-27 410-kW (๕๕๐ แรงมา shp) 
และใบพัด Hartzell HC-B3TN-3D constant speed 
เคร่ืองบนิ PC-6 ของสวติเซอรแลนดรุนทีไ่ดรบัการปรบัปรงุใหม 
ไดรับการอัพเกรดอุปกรณในหองนักบินใหเหมาะกับยุคสมัย
มากขึน้ บรษิทั Pilatus ไดนาํระบบแสดงผลรวมของ Garmin 950 
มาติดตั้งใหกับเครื่องบิน PC-6 ระบบ Garmin 1000 รุนกอน
หนานี้ประสบความสําเร็จอยางกวางขวาง ในการใชงาน
กับเครื่องบิน Cessna 172 Diamond DA42 และ Daher - 
Socata TBM 850 ซึ่งระบบการแสดงผลทั้งหมดนี้สามารถ
เขากันกับระบบ Garmin ที่ใชอยูแลวทั่วโลก ระบบ Garmin 
950 ยังมีออฟชั่นเหนือกวาตรงท่ีสามารถท่ีจะรวมหรือแยก
ระบบนักบินกล Auto เขาไปในการแสดงผลได PC-6 ถูกผลิต
มาจํานวนกวา ๕๕๘ ลํา ไดถูกผลิตตลอด ๕๐ ป นําไปใชงาน
หลายประเทศทั่วโลก และยังคงบินไดอยูถึง ๒๗๙ ลํา รวมทั้ง
ในประเทศไทย

 ตอมารัฐบาลสหรัฐอมเริกา ไดมอบ Peacemaker 
ใหกองทัพอากาศไทย ตามโครงการ Pave Coin เมื่อวันที่ 
๑๔ พ.ย.๑๕ เพื่อใชในภารกิจทางทหาร และปราบปราม
ผูกอการราย โดยบรรจปุระจาํการใน กองทพัอากาศไทย จาํนวน 
๑๓ เครื่อง (จาก ๑๕ เครื่อง ที่สรางประสบอุบัติเหตุไป ๑ เครื่อง 
เก็บรักษาไว ๑ เครื่อง) บรรจุประจําการ ในป พ.ศ.๒๕๑๕ 
ทั้ง ๑๓ เครื่อง กองทัพอากาศไทย กําหนดนามเรียกขาน
อยางเปนทางการวา เครื่องบินโจมตีธุรการ บ.จธ.๒ และยังคง
ใชช่ือรหัส Peacemaker ตอมา ประจําการในฝูงบิน ๒๒ 
กองบิน ๒ ฐานบินโคกกระเทียม จว.ลพบุรี โดยใชนามเรียกขาน
วา Delta ซึ่งต อมาเปลี่ยนชื่อเป นฝูงบิน ๒๐๒ จนถึงป  
พ.ศ.๒๕๓๓ กองทัพอากาศไดจัดวางกําลังทางอากาศใหม
ย ายเครื่องบิน Peace Maker บางสวนไปประจําการที่
ฝูงบิน ๕๓๑ จว.ประจวบคีรีขันธ เพื่อทดแทนเครื่องบิน O-1 
โดยใชนามเรียกขานวา Mosquito ตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๙ 
จึงไดยายเคร่ืองบิน Peace Maker ทั้งหมดไปประจําการที่นั่น 
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กวป.พอ.ไดจดัทําเวบ็ไซต “ระบบสารสนเทศดานสขุภาพ กวป.พอ.” http://medical-
pt.rtaf.mi.th ตามนโยบายองคกร ๔.๐ เพ่ือเปนชองทางในการใหบริการดานสุขภาพ 
และอํานวยความสะดวก ใหแก ขาราชการ ทอ.ผูปฏิบัติงานภาคพื้น ณ ท่ีตั้งดอนเมือง 
ที่มาตรวจสุขภาพ ณ กวป.พอ.ระบบสารสนเทศฯ ประกอบดวย ๓ สวน ไดแก  
 ๑. ระบบแบบสอบถามออนไลนกอนตรวจสุขภาพประจําป เพื่อคัดกรองภาวะเส่ียง
ตอโรคติดตอไมเรื้อรัง (NCDs) หรือกลุมโรคทางเมตาบอลิก  
 ๒. ระบบตรวจสอบผลตรวจสุขภาพประจําป เพ่ือใหขาราชการสามารถตรวจสอบ
ผลการตรวจสุขภาพ ณ กวป.พอ.ไดดวยตนเอง ทาง Internet website ซึ่งสามารถดูผลได
ทั้งทาง Mobile phone/PC หนา Digital Finance RTAF (สลิปเงินเดือน) ใน E-mail ทอ.
 ๓. ระบบประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ เพื่อใหไดทราบความเส่ียงของโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในระยะ ๑๐ ปขางหนา 
 นอกจากนี ้ขาราชการจะไดรบัคาํแนะนาํในเบือ้งตน จากรายงานผลการตรวจสขุภาพ 
เพือ่เปนแนวทางในการดแูลสขุภาพตอไป คูมอืการใชงานระบบสารสนเทศฯ ฉบบัยอ สามารถ
ดาวนโหลดไดที่ https://is.gd/jJC84d หรือสแกน Qr code ตามภาพ

เมือ่วนัที ่๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ บรษิทั EF Education First 
ไดเผยแพรดชันทีกัษะภาษาอังกฤษของ EF (EF EPI) ประจาํป 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 
 - เขาใจอเีมลภาษาองักฤษจากเพือ่นรวมงานไดในระดบัหนึง่
 ทักษะภาษาอังกฤษระดับตํ่ามาก 
 - แนะนําตัวเปนภาษาอังกฤษไดในระดับหนึ่ง  
   (ชื่อ อายุ ประเทศ) 
 - เขาใจสัญลักษณตาง ๆ ไดในระดับหนึ่ง 
 - บอกเสนทางแกชาวตางชาติไดในระดับหนึ่ง 
 ท้ังน้ี ประเทศท่ีไดอันดับ ๑ คือ เนเธอรแลนด และอันดับ 
๑๐๐ คือ ทาจิกิสถาน 

ที่มา EF English Proficiency Index, 2020 
 https://www.ef.com/wwen/epi/

ระดบัทกัษะภาษาอังกฤษในอาเซยีน

โดย   R.T.A.F’s Eyes view
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(ตอจากหนา ๒)มอบรถพยาบาล

(ตอจากหนา ๒)บรรยายพิเศษ

ในหลกัสตูรการฝกอบรมการเตรยีมตวัเปนนายทหารสญัญาบตัร
ของนกัเรยีนนายเรอือากาศช้ันปที ่๕ ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๓ 
และนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ 
โดยมี พลอากาศโท ณรงค  อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  พรอมดวยนายทหาร
ชัน้ผูใหญ ใหการตอนรบั สาํหรบัหลกัสตูรการฝกอบรมนีจ้ดัโดย
กองวิชาทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
เพื่อใหนักเรียนนายเรืออากาศ นําความรูท่ีไดรับไปใชเปน
แนวทางในการรบัราชการและการปฏบิตังิานของตนในอนาคต 
เมือ่วนัท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๓  ณ หองนภัศวิน สโมสรนักเรยีน
นายเรืออากาศ โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธิราช

พลอากาศโท ฐานตัถ จนัทรอาํไพ เจากรมกจิการพลเรอืน
ทหารอากาศ ในฐานะ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพลเรือน - 
ทหาร ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ สงมอบ 
“รถพยาบาลอเนกประสงคชวยเหลอืภยัพบิตั”ิ ซึง่ศูนยบรรเทา
สาธารณภัยกองทัพอากาศไดรับมอบจากบริษัท แอดวานซ 
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ใหแก พลอากาศโท ธนวิตต 
สกุลแสงประภา เจากรมแพทยทหารอากาศ เพื่อนําไปใชใน
ภารกจิชวยเหลอืผูประสบภยัพบิตัใินพืน้ทีท่รุกันดาร และเพิม่ขีด
ความสามารถการปฏิบัติการทางการแพทยของกรมแพทย
ทหารอากาศ เมือ่วนัที ่๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ กรมกิจการ
พลเรอืนทหารอากาศ

สําหรบัรถพยาบาลอเนกประสงคดังกลาว มขีดีความสามารถ
ที่สําคัญคือการเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารที่มีความลาดชัน
และนํา้ทวมขงั ทาํใหสามารถเขาชวยเหลือประชาชนผูประสบภยั
ไดอยางรวดเร็วและทันทวงที อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนยายได
โดยเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๘ หรือ C-130 เพื่อลดระยะเวลา
ในการเดนิทางเขาชวยเหลอืประชาชนในพืน้ท่ีประสบภัย 

ภายในรถยงัไดติดตัง้อุปกรณทางการแพทยทีจ่าํเปนสาํหรบั
การรกัษาเบือ้งตนและการสงตอผูปวยไปยงัโรงพยาบาลใกลเคยีง 
ไดแก เครื่องชวยหายใจทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใชมือบีบ 
เครือ่งกระตุกหัวใจดวยไฟฟาแบบอตัโนมตั ิทอออกซิเจนพรอมชดุ
ปรบัลดแรงดนักาซออกซเิจน ชุดเครือ่งมือตรวจ กระเปาชวยชวิีต
ฉุกเฉนิ เกาอีเ้คล่ือนยายผูปวยชนดิเขน็ ชดุแผนกระดานรองหลงั
พรอมที่ล็อคศีรษะ ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน ชุดเฝอกลม 
ชุดอปุกรณดามหลัง เครือ่งวดัความดนัโลหติ เครือ่งดูดเสมหะ ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังไดติดตั้งระบบติดตอสื่อสารแบบไรสาย ไดแก 
ชดุวทิยรุบั-สงแบบดจิติอล เพือ่ใหสามารถดํารงขดีความสามารถ
ในการสือ่สารไดอยางตอเนือ่งแมอยูในพืน้ทีห่างไกลอีกดวย
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