
THUNDERJET  STORY           by FS.1 ASI  S. 

อย่างทีท่ราบกนัดใีนตอนนี ้วา่ทอ.ไทย ไดร้บั บ.ขบัไลแ่บบใหม่คอื บ.ข.๒๐ หรอื JAS 39 C/D 

Gripen เขา้ประจ าการในฝูงบนิ 701 กองบนิ 7 จ.สรุาษฎรธ์านี 

แลว้  (แตใ่นการท าพธิรีบัมอบอย่างเป็นทางการน้ัน  จะกระท ากนัในชว่งเดอืน ก.ค.54) จะวา่ไปแลว้น่ีก็คอื 

กา้วส าคญัอกีคร ัง้หน่ึงของ ทอ.ไทย  จาก บ.ข.19 (F-16 A/B) ซึง่เป็น บ.ขบัไลใ่นยคุที ่4 (4 TH Generation 

Jet Fighters) มาเป็น บ.ขบัไลใ่นยคุที ่4.5 (4.5 TH Generation Jet Fighters) 

อย่างเจา้กรเิพน  (และแมว้า่จะเป็นเพยีงแคค่ร ึง่กา้ว  แตม่นัก็อาจจะเป็นจดุสดุทา้ยกอ่นจะกา้วไปสู่ 

บ.ขบัไลใ่นยคุที ่5 (5 TH Generation Jet Fighters) อย่างแทจ้รงิในอนาคต   ซึง่ก็ไม่รูว้า่จะเกนิ 15 

ปีหรอืเปลา่ กวา่ที ่ทอ.ไทย จะมโีอกาสไดค้รอบครอง บ.ขบัไลใ่นยคุที ่5   อย่างเจา้ F-35 

ทีเ่ราหมายมัน่วา่จะตอ้งจดัหาเขา้ประจ าการใหไ้ดใ้นอนาคต) 

ในเร ือ่งนีนั้บเป็นเร ือ่งทีม่คีวามส าคญัทางดา้นจติวทิยาตอ่ผูเ้กีย่วขอ้งกบั บ.กรเิพน ไม่วา่จะเป็น 

นักบนิ  เจา้หนา้ทีส่นับสนุนภาคพืน้ ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่ายใน ทอ.   ซึง่เมือ่เรามองยอ้นกลบัไปประมาณ 

50 กวา่ปีทีแ่ลว้  เร ือ่งแบบนีก็้เคยไดเ้กดิขึน้กบักองทพัอากาศมาแลว้   ในคร ัง้น้ัน ทอ.ไทย ไดก้า้วขา้มจากยคุ 

บ.ขบัไลใ่บพดั ไปสูย่คุ บ.ขบัไลไ่อพ่น (1 ST Generation Jet Fighters) 

เป็นคร ัง้แรก  ภายหลงัจากการทีไ่ดร้บัมอบ บ.ขบัไลท่ิง้ระเบดิแบบ F-84G Thunderjet  จาก สหรฐัฯ 

ในปลายปี 2499  

                   หลงัจากทีใ่นปี 2498  ทอ.ไทย ไดร้บั บ.ฝึกไอพ่นและ บ.ตรวจการณไ์อพ่นแบบแรกคอื T-33 

และ RT-33 ซึง่ถอืวา่เป็น  บ.ไอพ่นแบบแรกสดุของ ทอ.ไทย  แตว่า่มนัก็ยงัไม่ใช ่บ.รบ 

ทีจ่ะใชเ้ป็นหลกัในการป้องกนัภยัทางอากาศส าหรบัประเทศไทย   ซึง่จดุประสงคใ์นการทีส่หรฐัฯ มอบ 

บ.ฝึกไอพ่นมาใหก้อ่นน้ัน  ก็เพือ่เป็นการเตรยีมพืน้ฐานของนักบนิและเจา้หนา้ทีข่องไทยใหม้คีวามรูแ้ละประส

บการณใ์นการปฏบิตังิานกบั บ.ไอพ่น   กอ่นทีจ่ะไดป้ฏบิตังิานกบั 

บ.ขบัไลไ่อพ่นทีจ่ะมอบใหใ้นเวลาตอ่มา  และหลงัจากจากน้ันในปลายเดอืน พ.ย.2499  นักบนิของ 

ทอ.สหรฐัฯ ก็ไดน้ าหมู่บนิ บ.ขบัไลท่ิง้ระเบดิแบบ F-84G Thunderjet  ชดุแรกจ านวน 4 เคร ือ่ง (ในจ านวน 6 

เคร ือ่งแรก) มาลงจอดทีก่องบนินอ้ยที ่1 ดอนเมอืง และถดัจากน้ันมาอกี 13 วนั  ก็ไดร้บั บ.ชดุที ่2 อกีจ านวน 

7 เคร ือ่ง  และเมือ่ผ่านขัน้ตอนการตรวจรบัแลว้ บ.ทัง้ 13 

เคร ือ่งน้ันก็ไดถ้กูก าหนดชือ่ใหเ้ป็นเคร ือ่งบนิขบัไลแ่บบที ่16 หรอื บ.ข.16  และไดน้ าไปบรรจเุขา้ประจ าการใน 

ฝูงบนิขบัไลท่ิง้ระเบดิที ่12 กองบนินอ้ยที ่1 ทดแทน บ.ข.15 (F8F-1/1B Bearcat ทีไ่ดโ้อนไปให ้

กองบนินอ้ยที ่2 ใชง้านตอ่ในชว่งกอ่นหนา้นี)้  ซึง่ในการบนิมาสง่มอบน้ัน บ.ทัง้หมดก็ยงัตดิเคร ือ่งหมายของ 

ทอ.สหรฐัฯ อยู่  แตใ่นสว่นของ ทอ. น้ันไม่ไดม้กีารบนัทกึวา่ บ. ชดุแรกทัง้ 4 

เคร ือ่งน้ัน  บนิมาจากฐานทพัอากาศสหรฐัฯในประเทศใด  ซึง่จะเป็นในประเทศญีปุ่่ นหรอืเกาหลใีตก็้ไม่อาจจะ

ทราบได ้  แตท่ีน่่าสงัเกตคุอืในจ านวนทีร่บัมาทัง้ 2 ชดุนี ้ ม ี

บ.หลายเคร ือ่งน้ันไดเ้คยประจ าการอยู่ในกองทพัอากาศของกลุม่ประเทศนาโต ้อย่างเชน่ อติาล ีเบลเยีย่ม 

และฝร ัง่เศส มากอ่น  และภายหลงัสหรฐัฯ จงึน า บ.เหลา่นีม้ามอบให ้ทอ.ไทย ใชง้านตอ่ 

                   และต่อมาสหรฐัฯ ก็ไดม้อบ บ. F-84G ใหก้บั ทอ.ไทย อกี   โดยในเดอืน ก.ค.2500 ไดม้อบ 

บ.ชดุที ่3 จ านวน 9 เคร ือ่ง และในเดอืน ส.ค.2500  ซึง่เป็นชดุสดุทา้ย  อกีจ านวน 9 

เคร ือ่ง  (ไม่มขีอ้มูลวธิกีารน าสง่วา่เป็นการบนิมาสง่มอบ หรอืขนสง่มาทางเรอื) ทอ.ไทย ไดน้ า บ.ทัง้ 18 

เคร ือ่งนีบ้รรจเุพิม่เตมิใหก้บัฝูง.12  จนครบทัง้ 4 หมวดบนิ  ซึง่ในแตล่ะหมวดบนิน้ันจะม ีบ. 7 



เคร ือ่ง  และถา้สงัเกตจุะเห็นวา่ม ีบ.เหลอือยูอ่กี 3 เคร ือ่ง   ซึง่ตรงนีจ้รงิๆ แลว้คงจะไม่เหลอื 

บ.ทีไ่ม่ไดถ้กูก าหนดหมายเลขของฝูงบนิ   เพราะว่าเป็นการน าไปเสรมิใหก้บั บ.ใน 2 

ชดุแรกทีไ่ดจ้ าหน่ายออกจากประจ าการไปแลว้จากอบุตัเิหต ุ (ซึง่เดีย๋วผมจะกลา่วตอ่ไป)  

                    บ.ข.16 นีแ้มว้า่จะเป็น บ.เกา่ทีผ่่านการใชง้านมาแลว้  แตก็่ยงันับวา่เป็นของใหม่ส าหรบั 

ทอ.ไทย  ซึง่ท าใหเ้กดิความรูส้กึภาคภมูใิจใหแ้กผู่ท้ีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหม้าท าการบนิกบั 

บ.แบบนีเ้ป็นอย่างมาก  เน่ืองจากมนัเป็นเคร ือ่งบนิขบัไลท่ิง้ระเบดิทีส่รา้งชือ่อย่างมากมาจากสงครามเกาหล ี น

อกจากนีม้นัยงัไดถ้กูบนัทกึวา่เป็นเคร ือ่งบนิขบัไลไ่อพ่นแบบแรกและทนัสมยัทีส่ดุของ ทอ.ไทย 

อกีดว้ย   ก็เลยท าใหข้วญัและก าลงัใจของนักบนิในฝูงเกดิความหกึเหมิเป็นอย่างมาก  และนักบนิทีจ่ะไดร้บัคดั

เลอืกใหม้าบนิกบั บ.ข. 16 

น้ัน  ลว้นแตถ่กูคดัเลอืกมาจากนักบนิแบรแ์คทฝีมอืด ี (ทัง้นักบนิช ัน้สญัญาบตัรและนักบนิช ัน้ประทวน  แตใ่น

ชว่งแรกๆ น้ัน  นักบนิสว่นใหญ่ทีถ่กูคดัเลอืกมาน้ันจะเป็นช ัน้ประทวน   เพราะสมยักอ่นหนา้น้ันมแีบรแ์คท 

ประจ าการใน ทอ.ไทย 

เป็นจ านวนมาก  ซึง่ท าใหต้อ้งใชนั้กบนิจ านวนมากตามไปดว้ย  ดงัน้ันก าลงัพลเหลา่นักบนิในฝูงบนิแบรแ์คท

น้ัน  จงึมกัประกอบไปดว้ยนักบนิช ัน้ประทวนเป็นสว่นใหญ่  และมนัีกบนิช ัน้สญัญาบตัรเป็นสว่นนอ้ย   โดยเฉ

พาะอย่างยิง่กบัฝูงบนิแบรแ์คท ทัง้ทีต่าคลแีละโคกกะเทยีม    แตฝู่ง.12 

ในเวลาตอ่มาน้ันก็จะมนัีกบนิช ัน้สญัญาบตัรบรรจเุพิม่มากขึน้  โดยเฉพาะนักบนิทีส่ าเรจ็การศกึษาจาก 

รร.นายเรอือากาศ ตัง้แตรุ่น่ที ่1 

เป็นตน้ไป  และไม่ไดเ้คยท าการบนิกบัแบรแ์คทมากอ่น  ไดผ่้านการคดัเลอืกใหม้าท าการบนิกบั บ.ข.16 ดว้ย) 

ทีม่ชี ัว่โมงบนิและประสบการณด์า้นการบนิมาอย่างโชกโชนโดยเฉพาะนักบนิทีเ่ป็นอดตีมอืผาดแผลงหมู่แบรแ์

คทจากฝูงบนิตา่งๆ  และตอ้งมาผ่านการทดสอบฝีมอืบนิจากคณะกรรมการทีเ่ขม้งวดกอ่น   จากน้ันถา้ผ่านไป

ไดก็้จะตอ้งไปท าการฝึกบนิเปลีย่นแบบกบั บ.ฝ.11 (T-33) ทีฝู่ง.10 (หรอืฝูง.11 ในเวลาตอ่มา) 

กอ่น   ซึง่ในแตล่ะรุน่จะมผูีเ้ขา้รบัการทดสอบเพยีงไม่กีค่นเท่าน้ัน 



 

 



                   นักบนิทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหม้าบนิกบั บ.ข.16 

จงึตอ้งพยายามเรยีนรูแ้ละฝึกฝนฝีมอืบนิใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้   ซึง่ตอ้งมกีารฝึกยทุธวธิกีารรบใ

นอากาศทัง้การบนิสกดักัน้  การบนิโจมตทีางอากาศ  ซึง่เขีย้วเล็บหลกัของ บ.ข.16 

ในการรบอากาศสูอ่ากาศน้ันคอื ปืนกลอากาศ ขนาด .50 นิว้ แบบ M-3 จ านวน 6 กระบอก 

โดยตดิตัง้ทีส่ว่นหวัจ านวน 4 กระบอก และทีโ่คนปีกอกีขา้งละ 1 กระบอก 

โดยแตล่ะกระบอกจะมจี านวนกระสนุ 300 

นัด   สว่นในภารกจิการโจมตทีางอากาศน้ัน  สามารถตดิตัง้ลกูระเบดิขนาดตัง้แต ่250 ปอนดไ์ปจนถงึขนาด 

1,000 ปอนดท์ีต่ าแหน่งตดิตัง้อาวธุใตปี้กดา้นในจ านวน 2 

ลกู  ซึง่บางคร ัง้ในต าแหน่งนีอ้าจเปลีย่นมาตดิตัง้ลกูระเบดิเพลงิหรอืทีเ่รยีกในสมยัน้ันวา่ “ สกปิบอมบ ์” (Skip 

Bomb  แตภ่ายหลงัเรยีกกนัวา่ ระเบดินาปาลม์น่ันเอง) 

แทนก็ได ้ หรอืเมือ่ตอ้งบนิเดนิทางในระยะไกล  ก็จะใชเ้ป็นต าแหน่งตดิตัง้ถงัเช ือ้เพลงิส ารองชนิดปลดทิง้ไดข้น

าด  230 แกลลอนดว้ย  นอกจากนีท้ีใ่ตปี้กดา้นนอกยงัสามารถตดิตัง้จรวดอากาศสูพ่ืน้ขนาด 5 นิว้ แบบ 

HVAR (High Velocity Aircraft Rocket)  ไดข้า้งละ 2 - 4 นัด  (จรวดแบบนีม้นี ้าหนักหวัรบ 45 ปอนด ์

และมรีะยะยงิไกลประมาณ 3 ไมล)์ เพือ่ใชย้งิท าลายเป้าหมายภาคพืน้อกีดว้ย 

                   สว่นในการฝึกและการแขง่ขนัใชอ้าวธุทางอากาศในขณะน้ันจะไปท าการฝึกกนัที ่บน.2 

โคกกะเทยีม แตว่า่ในชว่งกอ่นหนา้น้ันจะไปท าการฝึกและการแขง่ขนัฯ กนัทีก่องบนินอ้ยที ่5 

ประจวบฯ  แตเ่น่ืองจากมรีะยะทางทีค่อ่นขา้งไกลท าใหส้ิน้เปลอืงเชือ้เพลงิและเวลาในการบนิเดนิทาง  อกีทัง้พื ้

นทีท่ีจ่ะใชอ้าวธุน้ันอยู่ภายในพืน้ทีข่องกองบนิและอยู่ใกลก้บัตวัเมอืงประจวบฯ  ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิอบุตัเิหตรุะ

หวา่งการฝึกดว้ยอาวธุจรงิได ้(เคยมเีหตกุารณล์กูระเบดิของ บ.ข.15 แบรแ์คท 

หลดุตกไปในกลางเมอืงประจวบฯ มาแลว้ เมือ่ปี 2499 

ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติและไดร้บับาดเจ็บเป็นจ านวนมาก)  จงึไดย้า้ยมาท าการฝึกและแขง่ขนัฯ กนัที ่บน.2 

โคกกะเทยีม ในปี 2500 

โดยใชพ้ืน้ทีห่วัสนามดา้นทศิเหนือเป็นพืน้ทีใ่ชอ้าวธุ  (ส าหรบัสนามฝึกใชอ้าวธุทางอากาศชยับาดาล 

หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “ ม่วงคอ่ม ” น้ัน  มกีารด าเนินการส ารวจพืน้ทีม่าตัง้แตปี่ 2500 

และตอ่มาจงึไดเ้ร ิม่ท าการปรบัปรงุพืน้ทีแ่ละเปิดใหใ้ชง้านอย่างเป็นทางการคร ัง้แรกในตน้ปี 2503) ซึง่ในปี 

2500 นี ้

บ.ข.16  ยงัไม่มโีอกาสไดเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัใชอ้าวธุทางอากาศ  เน่ืองจากยงัอยู่ในชว่งการฝึกนักบนิใหม้คีว

ามพรอ้มในการปฏบิตัภิารกจิ  แตต่อ่มาในปี 2501 

จงึไดม้โีอกาสเขา้รว่มในการแขง่ขนัเป็นคร ัง้แรก  โดยการแขง่ขนัในคร ัง้นีใ้ชช้ ือ่วา่ “ Gunnery Meeting 

”  บ.ทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัน้ันนอกจาก บ.ข.16 ของฝูง.12 แลว้  ยงัม ีบ.ข.15 (F8F-1/1B Bearcat) 

จากฝูง.22 , ฝูง.23 และฝูง.43  สว่น บ.อกีแบบน้ันคอื บ.ฝ.8 (T-6 Texan) จากฝูง.53 และฝูง. 71 

ในการแขง่ขนัน้ันแตล่ะฝูงจะจดันักบนิทมีละ 4 

คนเพือ่เป็นตวัแทนของฝูงบนิเจา้แขง่กนัทัง้ในประเภทบคุคลและประเภทคะแนนรวมของฝูงบนิ  ซึง่ประเภทของ

การแขง่ขนัน้ันจะประกอบไปดว้ย  การทิง้ระเบดิมุมสงู (H.A.B. : High Angle 

Bombing)  การทิง้ระเบดิมุมลาด (L.A.B. : Low Angle Bombing)  การยงิปืนมุมสงู (H.A.S. : High 

Angle Strafe)  การยงิปืนมมุลาด (L.A.S. : Low Angle 

Strafe)  สว่นการยงิจรวดมุมสงูน้ันมแีขง่ขนัเฉพาะแบรแ์คทเท่าน้ัน  ซึง่นักบนิในทมีของฝูง.12 ทัง้ 4 คน 

น้ันประกอบไปดว้ย  น.ต.ส าราญ   แยม้ศรบีวั , น.ต.ณรงค ์  กฤตยะโชต ิ, ร.ต.ไสว   เย็นทรวง และ 

จ.อ.สเุทพ   ค าคณุ  



                   ในปี 2502 ทอ.ไทย ไดร้บัค าเชญิจาก ทอ.สหรฐัฯ ที ่13 

ภาคพืน้แปซฟิิก  ใหส้ง่หมู่บนิขบัไลเ่ขา้รว่มการประลองความสามารถในการใชอ้าวธุทางอากาศรว่มกบั 

ทอ.ชาตพินัธมติรอืน่ๆ  ในชือ่วา่ “ Flying Brothers ”  ที ่ฐานทพัอากาศคลา๊กค ์(CLARK AB) 

ประเทศฟิลปิปินส ์ ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของกองบนิขบัไลท่ี ่405 ของ ทอ.สหรฐัฯ   ทอ.ไทย จงึไดพ้จิารณาใหจ้ดัสง่ 

บ.ข.16 จ านวน 5 

เคร ือ่งเขา้รว่ม  ซึง่นับวา่เป็นการเดนิทางไปท าการฝึกและแขง่ขนัการใชอ้าวธุทางอากาศนอกประเทศเป็นคร ัง้

แรกของ ทอ.ไทย อกีดว้ย  ในการแขง่ขนัน้ันประกอบไปดว้ยการยงิปืน , ยงิจรวด , 

ทิง้ระเบดิ  และการขึน้บนิสกดักัน้  ซึง่ในจ านวนหมู่บนิหรอืทมีทีเ่ขา้รว่มทัง้หมดน้ัน  ปรากฎวา่ทมีของ ทอ.ไทย 

ทีช่ ้บ.ทีม่สีมรรถนะต ่าสดุ  แตก็่ยงัสามารถท าคะแนนไดใ้กลเ้คยีงกบัชาตอิืน่ๆ ทีใ่ช ้

บ.สมรรถนะสงูกวา่อย่างเชน่ F-100 C หรอื F-86F และตอ่มาในปี 2503  ทอ.ไทย 

ก็ไดร้บัค าเชญิใหเ้ขา้รว่มอกีคร ัง้ในชือ่ “ Flying Brothers 1960 ”  และเราก็ยงัตอ้งสง่ บ.ข.16 

ไปเขา้รว่มแขง่ขนักบั บ.ทีม่สีมรรถนะสงูกวา่ของชาตอิืน่ๆ 

อกีเชน่เดมิ  แตนั่กบนิชดุทีส่ง่ไปน้ันภายหลงัทีเ่สรจ็สิน้การแขง่ขนั  ก็ยงัไดร้บัค าชมเชยวา่มฝีีมอืทีย่อดเยีย่มเ

พราะสามารถท าผลงานออกมาไดด้ไีม่แพก้บัชาตอิืน่ทีเ่ขา้รว่มเชน่กนั  ส าหรบัหวัหนา้หมู่บนิหรอืหวัหนา้ทมีทั้

ง 2 คร ัง้ก็คอื น.ต.ส าราญ   แยม้ศรบีวั น่ันเอง (แตส่ าหรบัในคร ัง้หลงันีท้่านไดเ้ลือ่นยศเป็น น.ท. แลว้) 

                   นอกจากเร ือ่งของการฝึกใชอ้าวธุทางอากาศแลว้ยงัรวมไปถงึการฝึกบนิผาดแผลงหมู่ดว้ย   ซึง่ใ

นเร ือ่งของการบนิหมู่นีไ้ดม้กีารพฒันาจากการบนิหมู่ทาง ยทุธวธิ ี  ใหก้ลายมาเป็นการบนิหมู่ผาดแผลง 9 

เคร ือ่ง  จดุประสงคเ์พือ่ใชท้ าการแสดงในระหวา่งทีม่กีารฝึกรว่มกบัชาตพินัธมติรซโีต ้

(SEATO)  รวมถงึวาระส าคญัตา่งๆ 

ของกองทพัอากาศ  เพือ่ใหก้ าลงัพลของชาตทิีเ่ขา้รว่มการฝึกตลอดจนพีน่อ้งประชาชนชาวไทย  ไดเ้ห็นถงึศั

กยภาพและขดีความสามารถของนักบนิไทย  ทีไ่ดท้ าการบนิผาดแผลงหมู่ดว้ย 

บ.ขบัไลไ่อพ่น  โดยใชเ้วลาฝึกฝนภายหลงัจากทีไ่ดร้บั บ. เขา้ประจ าการเพยีงปีกวา่ๆ 

เท่าน้ัน  และแตล่ะคนน้ันยงัมชี ัว่โมงบนิกบั บ.ข.16 เฉลีย่เพยีงแค ่100 

กวา่ช ัว่โมงเท่าน้ัน   และเท่าทีม่ขีอ้มูลในเร ือ่งการแสดงการบนิผาดแผลงหมู่ 9 เคร ือ่งของ บ.ข.16 

เป็นคร ัง้แรกน้ันก็คอื ในวนัที ่27 ม.ีค.2501 ซึง่เป็นวนักองทพัอากาศ น่ันเอง 

                   ส าหรบันักบนิในหมู่บนิผาดแผลง 9 

เคร ือ่งนี ้ ผูท้ีท่ าหนา้ทีห่วัหนา้หมู่บนิน้ันก็คงจะเป็นใครไปไม่ไดน้อกเสยีจาก น.ต.ส าราญ   แยม้ศรบีวั 

(ชือ่เสยีงในเร ือ่งการบนิของท่านในยคุน้ันเป็นทีเ่ลือ่งลอืในหมู่ชาวทหารอากาศเป็นอย่างยิง่  และชือ่เลน่ของท่

านคอื “ แซม ” น้ัน  ถกูใครตอ่ใครน าไปตัง้ค าตอ่ทา้ยชือ่กนัตา่งๆ 

นานา  ก็คงดว้ยความเด็ดขาดหรอืเรยีกกนัง่ายๆ 

วา่เป็นคนด ุ ทัง้ในดา้นการปกครองและในดา้นการบนิ  นอกจากนีท้า่นยงัม ีบ.ข.16 

ทีใ่ชท้ าการบนิเป็นประจ าอยู่ดว้ย  โดยทีส่ว่นหวัของเคร ือ่งน้ันไดเ้ขยีนค าวา่ “ Honey Sam ” 

ตดิไว ้  ซึง่ก็มภีาพถา่ยใหเ้ห็นในชว่งทีจ่ะไปท าการประลองความสามารถในการใชอ้าวธุทางอากาศทีฟิ่ลปิปิน

สท์ัง้ 2 คร ัง้  โดยเป็น บ.หมายเลข 1215 และ 1241 ตามล าดบั) โดยท่านไดเ้ร ิม่ท าการฝึกตัง้แตห่มู่ 4 

กอ่น  เมือ่ประสบความส าเรจ็ตอ่มาจงึเพิม่จ านวนเคร ือ่งในหมู่บนิเป็น 7 เคร ือ่ง 

และภายหลงัจงึไดเ้พิม่เป็นหมู่บนิ 9 เคร ือ่ง ส าหรบัรายชือ่นักบนิลกูหมู่อกี 8 

ท่านน้ัน  ขอกลา่วถงึไวเ้พือ่เป็นเกยีรตปิระวตัสิบืไป  ประกอบไปดว้ย หมายเลข 2  ร.ท.พยนิ   สวสัดบิตุร , 



หมายเลข 3  ร.ต.ไสว   เย็นทรวง , หมายเลข 4  จ.อ.สเุทพ   ค าคณุ , หมายเลข 5  จ.อ.สามารถ   เป่ียมศร ี, 

หมายเลข 6  จ.อ.ธรรมนูญ   เบญจกลุ , หมายเลข 7  พ.อ.ท.ปฐม   เกดิแสงศร ี, หมายเลข 

8  จ.อ.ไชยยนัต ์  พมิพท์นต ์ และหมายเลข 

9  จ.อ.ถนอม   พวงเดช  (ยศของทกุท่านเป็นยศในขณะน้ัน)  ในการแสดงน้ันหมู่บนิจะเกาะหมู่ในรปู 

Diamond และ Arrow Head  ซึง่ท่าบนิส าหรบัท าการแสดงจะประกอบไปดว้ย  การท า Loop  , Barrel Roll 

, Chandelle , Cuban Eight , Cloverleaf และปิดทา้ยดว้ยท่า Bomb 

Shell  ซึง่นอกจากการแสดงในคร ัง้นีแ้ลว้  ตอ่มาในภายหลงัก็ยงัไดท้ าการบนิแสดงอกีหลายคร ัง้   และยงัมแีผ

นวา่จะเพิม่จ านวนเป็น 12 เคร ือ่งดว้ย 

 



 

                   ในปี 2504  บ.ขบัไลไ่อพ่นแบบ F-86F Sabre ทีโ่ดง่ดงัจากสงครามเกาหล ีและเป็น 

บ.ขบัไลไ่อพ่นที ่ ทอ.ไทย น้ันตอ้งการจะไดไ้วค้รอบครองมาหลายปีแลว้  ก็ไดถ้กูสง่มอบใหก้บั 

ทอ.ไทย ในชว่งตน้ปี 2504 กอ่น  จ านวน 20 เคร ือ่ง  จากทีว่างแผนจะมอบใหท้ัง้หมด 40 

เคร ือ่ง  และไดเ้ขา้ประจ าการในฝูงบนิขบัไลส่กดักัน้ที ่13 กองบนินอ้ยที ่1 

เป็นฝูงบนิแรก  โดยไดร้บัการก าหนดชือ่ใหเ้ป็น “ เคร ือ่งบนิขบัไลแ่บบที ่17 ” หรอื 

บ.ข.17  สว่น  บ.ทีเ่หลอือกี 20 เคร ือ่งน้ันจะถกูสง่มอบตามมาในภายหลงั  โดย ทอ.ไทย 

วางแผนไวว้า่จะน า F-86F ฝูงที ่2 นี ้ เขา้ประจ าการในฝูง.12  ในชว่งเดอืน 

ต.ค.2504  ดงัน้ันจงึตอ้งท าการยา้ย บ.ข.16 ของฝูง.12 

ทีเ่หลอืทัง้หมดไปบรรจใุหก้บัฝูงบนิขบัไลท่ิง้ระเบดิที ่43 กองบนินอ้ยที ่4 ตาคล ี(ทดแทน บ.ฝ.8 

หรอื ทซีกิซ ์ ซึง่ในขณะน้ันไดใ้ชเ้ป็น บ.รบหลกัของฝูง.43 มาตัง้แตปี่ 

2502)  ซึง่คาดวา่ในเวลาน้ันน่าจะม ีบ.ข.16 เหลอือยู่ไม่เกนิ 20 เคร ือ่งเทา่น้ัน (เขา้ใจวา่จะเป็น 19 

เคร ือ่ง)  โดยไดม้พีธิสีง่มอบ บ.ข.16 ใหก้บั บน.4 ในวนัที ่2 ต.ค.2504 และในวนัน้ัน 

บ.ทัง้หมดก็ไดบ้นิไปสูบ่า้นใหม่ทีต่าคล ี

                   เมือ่มาอยู่ทีต่าคลภีารกจิหลกัของ บ.ข.16 

น้ันตอ้งเนน้หนักไปในเร ือ่งของการขดัขวางทางอากาศหรอืก็คอืการบนิโจมตทีางอากาศ  ซึง่เป็น

ภารกจิหลกัทีเ่คยท าในชว่งสงครามเกาหลน่ัีนเอง  สว่นการป้องกนัภยัทางอากาศดว้ยการบนิสกดั

กัน้น้ันก็ยงัมอียู่แตเ่ป็นสว่นนอ้ยเท่าน้ัน  เพราะในภารกจินีม้ ีบ.ข.17  ของฝูง.13 และ 12 



รบัหนา้ทีอ่ยูแ่ลว้  นักบนิของ ฝูง.43 ทีเ่ปลีย่นมาท าการบนิกบั 

บ.ข.16  น้ันก็ลว้นเป็นมอืเกา่จากแบรแ์คทและทซีกิซท์ัง้น้ัน  เมือ่ไดผ่้านการฝึกบนิเปลีย่นแบบดว้

ย บ.ฝ.11 มาแลว้  จงึไม่ใชเ่ร ือ่งยากในการบนิกบั 

บ.ข.16  ซึง่ตอ่มาเมือ่นักบนิสว่นใหญ่ในฝูงมคีวามช านาญและประสบการณใ์นการบนิรวมถงึมชี ัว่

โมงบนิทีส่งูขึน้แลว้  ฝูง.43 ก็ไดค้ดัเลอืกนักบนิและจดัตัง้เป็นหมู่บนิผาดแผลงจ านวน 9 

เคร ือ่งดว้ยเชน่กนั  ซึง่จดุมุ่งหมายน้ันเพือ่ใชแ้สดงในโอกาสตา่งๆ 

รวมถงึการแสดงขดีความสามารถของนักบนิตาคลวีา่ฝีมอืในดา้นการบนิน้ันก็ไม่เป็นรองนักบนิจ

ากดอนเมอืงเชน่กนั   ซึง่หมู่บนินีก็้ใชช้ ือ่วา่ “ King Cobra ” 

ตามสญัลกัษณข์องกองบนิและฝูงบนิทีเ่ป็นรปูงูจงอางแผ่แม่เบีย้ 

                   แตว่า่ชว่งชวีติของ บ.ข.16 

ทีต่าคลน้ัีนสัน้มาก  เพราะหลงัจากทีไ่ดร้บัการบรรจใุนฝูง.43 ไดไ้ม่ถงึ 2 

ปี  ก็ตอ้งถกูปลดประจ าการ   เน่ืองมาจากการทีฝู่ง.12 น้ันจะไดร้บัการบรรจ ุF-86 L หรอื 

บ.ข.17ก ซึง่เป็น บ.ขบัไลส่กดักัน้ทกุกาลอากาศ เขา้ประจ าการแทน F-86F หรอื 

บ.ข.17  ดงัน้ันจงึตอ้งยา้ย บ.ข.17 จากฝูง.12 มาใหก้บัฝูง.43 

เพือ่จะไดใ้ชง้านตอ่ไป  ท าใหจ้ าเป็นจะตอ้งปลดประจ าการ บ.ข.16  ซึง่ขณะน้ันเหลอือยู่จ านวน 

17 เคร ือ่งและสว่นใหญ่น้ันก็ยงัสามารถท าการบนิไดด้อีอกไป   โดยไดม้คี าสัง่ใหป้ลดประจ าการ 

บ.ทัง้หมดในชว่งเดอืน ก.พ.2506  เป็นอนัสิน้สดุชวีติของ บ.ข.16 ใน 

ทอ.ไทย  ทีไ่ดป้ระจ าการมาแค ่6 ปีเศษๆ (ตัง้แตป่ลายปี 2499 ถงึตน้ปี 2506) 

                   ขอยอ้นกลบัไปในเร ือ่งของอบุตัเิหตดุา้นการบนิทีเ่กดิขึน้กบั บ.ข.16 

ตามทีไ่ดเ้กร ิน่ไวข้า้งตน้  ซึง่จะวา่ไปแลว้มนัไดเ้กดิขึน้มาตัง้แตภ่ายหลงัจากที ่บ. 2 

ชดุแรกเขา้ประจ าการไดเ้พยีงไม่กีเ่ดอืน  โดย บ.ข.16 

เคร ือ่งแรกทีป่ระสบอบุตัเิหตตุกขณะท าการฝึกบนิน้ัน  เกดิขึน้เมือ่วนัที ่7 ม.ีค.2500 ทีแ่ถวๆ 

หวัหมาก  และมอีกี 1 เคร ือ่งตกในเขต อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา  เมือ่วนัที ่6 

ธ.ค.2500  ดว้ย (ทัง้ 2 

เหตกุารณไ์ม่มนัีกบนิเสยีชวีติ  เพราะสามารถดดีตวัออกมาไดท้นักอ่นทีเ่คร ือ่งจะตกลงสูพ่ืน้) 

นอกจากนีย้งัม ี

บ.ไดร้บัความเสยีหายจนถงึขัน้จ าหน่ายจากการเกดิไฟไหมข้ณะจอดอยู่บนลานจอดอกี 1 เคร ือ่ง 

เมือ่วนัที ่26 พ.ค.2500 อกีดว้ย  แตก็่ยงัม ีบ.เคร ือ่งอืน่ๆ 

ทีเ่กดิอบุตัเิหตรุะหวา่งท าการฝึกบนิอย่างเชน่ การบนิชนนก  การลงนอกสนาม 

หรอืระหวา่งการบนิขึน้ลงและสาเหตทุางภาคพืน้อืน่ๆ 

อกีหลายเคร ือ่ง  เพยีงแตว่า่ความเสยีหายน้ันจะอยู่ในขัน้ทีส่ามารถท าการซอ่มแซมใหก้ลบัมาท า

การบนิไดอ้กี   แตใ่นเวลาตอ่มาน้ันจงึไดม้นัีกบนิของฝูง.12  บางท่านทีต่อ้งจบชวีติลงขณะท าการ

บนิกบั 

บ.ข.16   ซึง่สว่นใหญ่น้ันจะเกดิขึน้ในระหวา่งการฝึกใชอ้าวธุทางอากาศ  ซึง่เท่าทีม่ขีอ้มูลพบวา่ม ี



บ.ข.16 ประสบอบุตัเิหตตุกขณะท าการใชอ้าวธุที ่บน.2 จ านวน 3 เคร ือ่ง 

และทีส่นามฝึกใชอ้าวธุทางอากาศชยับาดาลอกี 1 เคร ือ่ง และสญูเสยีนักบนิไป 3 - 4 

นาย  และเมือ่ถงึเดอืน ธ.ค.2501 ซึง่ในขณะน้ัน  บ.ข.16 ไดเ้ขา้ประจ าการมาแลว้ 2 ปี ฝูง.12 

มเีหลอื บ.อยู่ 26 เคร ือ่ง  น่ันเท่ากบัวา่ 2 ปีแรกน้ัน ฝูง.12 ไดเ้สยี บ.ไปแลว้ถงึ 5 

เคร ือ่ง  และเท่าทีต่รวจสอบจากขอ้มูลทีม่อียู่ก็น่าจะเช ือ่ไดว้า่ม ี

บ.ตอ้งจ าหน่ายออกจากประจ าการจากสาเหตตุา่งๆ ไปในชว่งทีบ่รรจเุขา้ประจ าการในฝูง.12 

ประมาณ 11 - 12 เคร ือ่ง  และยงัมใีนชว่งทีป่ระจ าการในฝูง.43 อกี 2 

เคร ือ่ง  ซึง่ก็คงดไูดจ้ากยอดตอนเขา้ประจ าการทีม่จี านวน 31 

เคร ือ่ง  แตเ่มือ่ถงึตอนปลดประจ าการในปี 2506 น้ันเหลอื บ.ข.16 อยู่เพยีง 17 เคร ือ่งเท่าน้ัน    

                   และนีค้งเป็นเร ือ่งราวเพยีงบางสว่นทีผ่่านมานานกวา่คร ึง่ศตวรรษของ บ.ข.16 หรอื 

F-84G Thunderjet  ซึง่ไดก้ลายมาเป็น บ.ขบัไลไ่อพ่นแบบแรกของ ทอ.ไทย 

และแมว้า่มนัจะไม่ใช ่บ.ไอพ่นแบบแรกทีน่ า ทอ.ไทย กา้วเขา้ไปสูย่คุไอพ่น  แตม่นัก็คอื 

บ.รบทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น บ.ขบัไลใ่นยคุแรก (1 ST Generation Jet Fighters) 

ทีป่ระเทศไทยไดม้ไีวป้ระจ าการเป็นคร ัง้แรกอย่างแทจ้รงิ 

 

 


