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                                                           RTAF’s  HUEY  STORY #1                   โดย  ASI  S.

                      แมจ้ะผา่นการฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ฮ.๖ (UH-1H) ของกองทพัอากาศไทย มาเป็นเวลาปีกวา่แลว้ผมยังอดคดิท�ีจะเขยีนถงึเร�ืองราวใน
อดตีของ ฮ.๖ ไมไ่ด ้ จากการท�ีไดเ้ขา้ไปดใูนวบไซดต์า่งๆท�ีเขยีนถงึเร�ืองราวเก�ียวกับการเขยีนถงึประวตัแิละภารกจิตา่งๆของ ฮ.๖ ทาํใหไ้ดรั้บทราบ
ขอ้มลูท�ีเป็นประโยชนม์ากข�ึน  แตผ่มกย็ังมขีอ้มลูบางอยา่งเสรมิเขา้ไป  ซ�ึงคดิวา่หลายๆทา่นอาจยังไมท่ราบ   กค็งจะตอ้งตดิตามกันดคูรับ  บางทอีาจ
เป็นประโยชนต์อ่บางทา่นไมม่ากกน็อ้ย    คงตอ้งเร�ิมกันในยคุท�ีพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย ไดเ้ปดิฉากการตอ่สู้ดว้ยอาวธุข�ึนในปี ๒๕๐๘ จาก
วนันั�นเป็นตน้มา กองทพัอากาศไดจั้ดอากาศยานแบบตา่งๆท�ีมอียู่เขา้สนับสนนุภารกจิการปราบปรามผู้กอ่การรา้ยอยา่งตอ่เน�ือง  จนเกดิการสญูเสยีจาก
การรบและสญูเสยีจากอบุตัเิหตใุนภารกจิสนับสนนุการปราบปรามผู้กอ่การรา้ยอยู่หลายครั�ง  ในสว่นของ ฮ.ท�ีใชส้นับสนนุฯนั�น  หลกัๆ คอื ฮ.๔ (H-
34C/D) ซ�ึงในขณะนั�นมจีาํนวนมากพอสมควร  แตบ่างทา่นอาจไมท่ราบวา่ ฮ.๔ หลายเคร�ืองไดส้ญูเสยีจากการประสบอบุตัเิหตแุละเสยีหายจากการ
ปฏบิตัภิารกจิตา่งๆ เหตผุลสว่นหน�ึงมาจากสภาพเคร�ืองและสมรรถนะของ ฮ.๔ ท�ีมขีดีจาํกัดบางอยา่ง ทาํใหต้อ้งจาํหนา่ย ฮ. ออกจากประจาํการไป
จาํนวนหน�ึง   กอ่นหนา้นั�นในปี ๒๔๙๙  บรษัิทเบลล ์เฮลคิอปเตอร ์ประเทศสหรัฐฯ ไดอ้อกแบบและพัฒนา ฮ.รุ่นใหมอ่อกมาคอื ฮ. Model 204  โดย
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ไดม้กีารนาํเคร�ืองยนตแ์บบเทอรโ์บชาฟทม์าตดิตั�งทาํใหม้สีมรรถนะทางการบนิสงูกวา่ ฮ. แบบเกา่ท�ีใชเ้คร�ืองยนตล์กูสบูและไดม้เีปดิสายการผลติเพ�ือ
สง่มอบใหก้องทพัสหรัฐฯ และไดเ้ร�ิมนาํมาใชง้านในเวยีดนาม  ซ�ึงประสบผลสาํเรจ็เป็นอยา่งด ี ระหวา่งนั�นไดม้กีารพัฒนาตอ่มาจนเป็นรุ่น  Model 205
ท�ีมขีนาดใหญข่�ึนและมสีมรรถนะสงูข�ึนมาก  และไดรั้บการสั�งซ�ือจาํนวนมากจากกองทพัสหรัฐฯ เพ�ือนาํไปใชส้นับสนนุการรบในเวยีดนาม  โดยไดรั้บ
การกาํหนดช�ือทางทหารวา่ UH-1 D/H  และไดรั้บฉายาวา่ “ IROQUOIS “ แตม่ักจะเรยีกกันตดิปากในหมู่ทหารสหรัฐฯวา่ “ HUEY ” มากกวา่  นอกจาก
นั�นยังไดรั้บการสั�งซ�ือจากรัฐบาลสหรัฐฯ เพ�ือมอบใหม้ติรประเทศตามโครงการชว่ยเหลอืทางทหารอกีดว้ย  ซ�ึงหน�ึงในประเทศท�ีไดรั้บมอบคอื
ประเทศไทยของเรานั�นเอง   โดยกองทพับกไทยเป็นหนว่ยแรกท�ีไดรั้บ ฮ.แบบน�ี ในปี ๒๕๑๐  นอกจากน�ีสหรัฐฯ ยังมแีผนจะมอบใหก้ับกองทพัอากาศ
ไทย จาํนวนหน�ึงฝงู(๒๕ เคร�ือง)ดว้ย  จากนั�นในปี ๒๕๑๑ รัฐบาลสหรัฐฯ จงึไดม้อบ ฮ. UH-1H ชดุแรก จาํนวน ๔ เคร�ืองใหก้ับ ทอ.ไทย  โดยทาํการรับ
มอบเม�ือวนัท�ี ๒๑ พ.ย.๑๑  กาํหนดช�ือใน ทอ.ไทยวา่ “ เฮลคิอปเตอรแ์บบท�ี ๖ “ หรอื ฮ.๖  และไดรั้บการบรรจเุขา้ประจาํการในฝงูบนิ ๓๒ กองบนิ ๓  ท�ี
ตั�งชั�วคราว ดอนเมอืง  สาํหรับนามเรยีกขาน(Callsign) ของฝงูบนิน�ีคอื  “Scorpion”  และไดย้า้ยไปเขา้ท�ีตั�งปกตทิ�ีโคราช ในเดอืน พ.ค.๑๒ (สาํหรับ
เร�ืองราวของ กองบนิ ๓ นั�น คงจะนาํเสนอในโอกาสตอ่ไป)
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                 โดยกองบนิ ๓ นั�นมฝีงูบนิในอัตราจาํนวน  ๓ ฝงูบนิคอื ฝงูบนิ ๓๑ , ๓๒ และ ๓๓   โดยฝงู.๓๑ บรรจ ุฮ.๔ (H-34C/D) และ ฮ.๕ (H-43B
HUSKIE) , ฝงู.๓๒ บรรจ ุฮ.๖ (UH-1H)  สว่น ฝงู.๓๓ นั�น บรรจดุว้ย ฮ.๔ (H-34C/D)ลว้นๆ   ในสว่นของ ฝงู.๓๒ เม�ือไดรั้บ ฮ. ชดุแรกมา  กไ็ดเ้รง่
ทาํการฝกึนักบนิท�ีมาทาํการบนิกับ ฮ.๖ น�ี โดยมนัีกบนิ ทบ.สหรัฐฯ เป็นครกูารบนิ ตอ่มาในปี ๒๕๑๒ จงึไดรั้บมอบ ฮ. UH-1H ท�ีเหลอือกี ๒๑ เคร�ือง ซ�ึง
ฮ. ในชดุน�ี จาํนวน ๑ เคร�ืองคอื เคร�ืองหมายเลข ทอ. ฮ.๖- ๗/๑๒ และกาํหนดหมายเลขฝงูคอื ๓๒๐๑ ไดถ้กูจัดใหเ้ป็น ฮ.พระท�ีนั�ง แบบใหมท่ดแทน ฮ.
๔ พระท�ีนั�งเดมิ (สาํหรับเร�ืองราวเก�ียวกับ ฮ.๖ พระท�ีนั�ง จะนาํเสนอในตอนท�ี ๒)  เม�ือไดรั้บ ฮ.๖ มากข�ึนทาํใหก้ารฝกึนักบนิทาํไดอ้ยา่งรวดเรว็  เพยีงไม่
ก�ีเดอืนกม็คีวามพรอ้มท�ีจะปฏบิตัภิารกจิแลว้  ในเดอืน พ.ค.๑๒ ไดม้กีารสง่หนว่ยบนิ ฮ.๖ หนว่ยแรกคอื หนว่ยบนิ ๓๒๑ ออกไปปฏบิตัภิารกจิสนับสนนุ
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การปราบปรามผู้กอ่การรา้ยคอมมวินสิต ์(ผกค.) ในเขตภาคเหนอืตอนลา่ง บรเิวณพ�ืนท�ีรอยตอ่สามจังหวดัคอื จ.พษิณโุลก , จ.เพชรบรูณ ์และจ.เลย 
ซ�ึงมกีองกาํลงั ผกค.กลุ่มมง้แดง(แมว้แดง) ตั�งฐานท�ีมั�นกระจายอยู่ตามภมูปิระเทศท�ีเป็นป่าเขา เชน่ท�ี ภเูม�ียง, ภขูดั, ภหูนิรอ่งกลา้ และเขาคอ้ เป็นตน้
โดยมฐีานบนิอยู่ท�ีสนามบนิหลม่สกั (บ.สกัหลง อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ)์ รว่มกับหนว่ยบนิของ ทอ. หนว่ยอ�ืนๆ เชน่ ฮ.๔ จากหนว่ยบนิ ๓๓๑ , บ.ฝ.๘ (T-
6) จากหนว่ยบนิ ๕๓๑ , บ.ธ.๑ (U-10B) จากหนว่ยบนิ ๗๑๒ และบ.ต.๒ (O-1) จากหนว่ยบนิ ๗๑๔  และยังรวมถงึอากาศยานของกองทพับกท�ีมาใช ้

พ�ืนท�ีรว่มกันดว้ย  โดยภารกจิหลกัเป็นการบนิสง่กาํลงับาํรงุใหแ้ก ่กาํลงัของ บก.ผสม.๓๙๔ ท�ีปฏบิตักิารรบกับกองกาํลงั ผกค. ในพ�ืนท�ีรอยตอ่สาม
จังหวดั  ซ�ึงในการบนิสง่กาํลงับาํรงุใหก้ับ บก.ผสม.๓๙๔ น�ี  นอกจะตอ้งบนิสง่เสบยีงอาหารและยทุธปัจจัยแลว้  ยังจะตอ้งทาํการบนิลาํเลยีงกาํลงัพล
ภาคพ�ืนท�ีจะตอ้งผลดัเปล�ียนหนา้ท�ีกันและยังตอ้งสง่กลบัผู้บาดเจบ็หรอืเสยีชวีติออกจากพ�ืนท�ีการรบดว้ย  ซ�ึง ฮ.๖ มักถกูยงิตอ่ตา้นจาก ผกค. เสมอ 
โดยชว่งท�ีมักจะถกูยงิกค็อื ขณะทาํการบนิรอ่นข�ึน-ลงเพ�ือปฏบิตัภิารกจิขา้งตน้ แมว้า่ ฮ.๖ ทกุลาํจะไดรั้บการตดิตั�งอาวธุสาํหรับปอ้งกันตนเองคอื ปืนกล
อากาศขนาด ๗.๖๒ มม. แบบ M-60 จาํนวนสองกระบอก  ตดิตั�งท�ีอยู่ท�ีดา้นขา้งซ�ึงทาํการยงิโดยพลปืนและชา่งประจาํ ฮ. กต็าม   แต ่ฮ.๖ เกอืบทกุลาํ
ท�ีบนิออกไปปฏบิตัภิารกจิกม็ักจะถกูกระสนุปืนของ ผกค. กลบัมาบอ่ยครั�ง  บางครั�งกท็าํใหนั้กบนิและเจา้หนา้ท�ีถกูกระสนุปืนไดรั้บบาดเจบ็และม ีฮ.๖
บางเคร�ืองตอ้งถกูจาํหนา่ยออกจากประจาํการ  เน�ืองจากถกูยงิตกและเสยีหายเกนิกวา่ท�ีจะซอ่มแซมได ้  และในการปฏบิตัหินา้ท�ีท�ีมคีวามเส�ียงอันตราย
เชน่น�ี  ทาํใหม้นัีกบนิ ฮ.๖ บางทา่นไดรั้บการพจิารณาใหม้สีทิธทิ�ีจะไดรั้บพระราชทานเหรยีญกลา้หาญ ซ�ึงเป็นเหรยีญท�ีจะพระราชทานใหก้ับทหารหรอื
ตาํรวจ  ท�ีไดท้าํการตอ่สู้กับราชศตัรอูยา่งกลา้หาญ และถอืวา่เป็นเหรยีญท�ีมคีวามสาํคญัสงูสดุและนอ้ยคนจะมโีอกาสไดรั้บ  ซ�ึงทา่นนั�นคอื
ร.ท.สมัฤทธ�ิ   มั�งนมิติร (พล.อ.ต.) โดย ฮ.๖ ท�ีตวัทา่นบนินั�นจะถกูยงิอยู่หลายครั�ง และกอ่นหนา้ท�ีทา่นจะมาบนิกับ ฮ.๖ นั�น  ทา่นไดบ้นิกับ ฮ.๔ มากอ่น
และกถ็กูยงิหลายครั�งเชน่กัน   แตก่วา่ท�ีทา่นจะไดรั้บพระราชทาน ฯ  กย็ังตอ้งใชเ้วลาพจิารณาอยู่หลายปี  จนมาไดรั้บเอาเม�ือปี ๒๕๒๔ ขณะมยีศนาวา
อากาศโท โดยท�ีกอ่นหนา้นั�นสองปี คอืในปี ๒๕๒๒  ทา่นเคยไดรั้บพระราชทานเหรยีญรามมาลาเขม็กลา้กลางสมร  ขณะมยีศนาวาอากาศตร ี ซ�ึงก็
เน�ืองจากวรีกรรมในอดตีของทา่นนั�นเอง  (ภายหลงัเทา่ท�ีทราบจะมนัีกบนิและเจา้หนา้ท�ีของ ฮ.๖ บางทา่น ไดรั้บพระราชทานเหรยีญกลา้หาญอกีดว้ย) 
แตก่ารปฏบิตัภิารกจิสนับสนนุการปราบปรามผู้กอ่การรา้ยคอมมวินสิตข์อง ฮ.๖ นั�น  ไมไ่ดจ้าํกัดอยู่แตเ่พยีงพ�ืนท�ีขา้งตน้น�ีเทา่นั�น  เพราะทั�วทกุภาคของ
ประเทศไทยในเวลานั�น  ลว้นแตม่ ีผกค. กลุ่มตา่งๆ ปฏบิตักิารกระจายอยู่ทั�วไป  โดยเฉพาะในพ�ืนท�ีท�ีภมูปิระเทศเป็นป่าเขาท�ียากแกก่ารเขา้ถงึและการ
สง่กาํลงับาํรงุเขา้ไปสนับสนนุโดยทางภาคพ�ืน  ทาํใหต้อ้งจัดหนว่ยบนิ ฮ.๖ ไปประจาํยังฐานบนิหนา้ในหลายพ�ืนท�ีของประเทศไทยตลอดมา 
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              ในเดอืน ต.ค.๒๐ ไดม้กีารปรับโครงสรา้ง ทอ. ครั�งใหญ ่ มผีลทาํใหเ้กดิหนว่ยงานใหมข่�ึนและบางหนว่ยงานเดมิบางหนว่ยตอ้งยบุเลกิไป อาทิ
เชน่ กองบนิยทุธการ (บย.) และ กองบนิ ๓ (บน.๓)   โดยในสว่นของ บน.๓ โคราช ท�ีม ีฮ. ในอัตราอยู่สองฝงูบนิคอื ฝงู.๓๑ และฝงู.๓๒ (สว่นฝงู.๓๓
นั�น ไดถ้กุยบุฝงูไปกอ่นหนา้แลว้ในปี ๒๕๑๕ โดยนาํ ฮ. และนักบนิตลอดจนเจา้หนา้ท�ีไปรวมท�ี ฝงู.๓๑ แทน) นั�นไดถ้กูยบุและใหน้าํ ฮ. ทั�งหมดมาบรรจุ
ในกองบนิ ๒ โคกกะเทยีม จ.ลพบรุ ีแทน  โดยไดจั้ดตั�งฝงูบนิ ๒๐๑ เพ�ือรองรับ ฮ.๔ ท�ียา้ยมาจาก ฝงู.๓๑  และจัดตั�งฝงูบนิ ๒๐๓ เพ�ือรองรับ ฮ.๖ จาก
ฝงู.๓๒  (แตใ่นปี ๒๕๒๐ นั�น  ทั�งสองฝงูบนิยังไมไ่ดเ้คล�ือนยา้ยมาท�ี กองบนิ ๒ โคกกะเทยีม  ในทนัท ี เน�ืองจากตดิขดัเร�ืองความไมพ่รอ้มของอาคาร
สถานท�ีปฏบิตังิานตลอดจนบา้นพักอาศยัสาํหรับครอบครัวของเจา้หนา้ท�ี  โดยยังคงใชส้นามบนิโคราช เป็นท�ีตั�ง กองบนิ ๒ สว่นหนา้  จนกระทั�งในเดอืน
เม.ย.๒๓ จงึไดย้า้ยเขา้ท�ีตั�งปกตทิ�ีโคกกะเทยีม)  ในปี ๒๕๒๖ หลงัจากท�ีรัฐบาลและกองทพัไดใ้ชก้ารปฏบิตักิารทั�งทางดา้นทหารและควบคู่ไปกับการ
ปฏบิตักิารดา้นการเมอืงอยา่งตอ่เน�ืองมาเป็นเวลาหลายปี  จงึเป็นผลใหก้องกาํลงั ผกค. ตอ้งสญูเสยีท�ีมั�นและมวลชน  ทาํใหต้อ้งแปรสภาพเป็นกอง
กาํลงัขนาดเลก็และไดส้ญูสลายไปจนหมดส�ินและไดม้กีารเขา้มอบตวัเพ�ือเขา้รว่มเป็นผู้พัฒนาชาตไิทยในเวลาตอ่มา  และถงึแมว้า่การรบกับ ผกค. จะ
จบลงไปแลว้  แตภ่ารกจิอ�ืนๆ ท�ีตอ้งใช ้ฮ.๖ สนับสนนุกย็ังมอียู่ตลอดมา  ไมว่า่จะเป็นภารกจิการคน้หาและชว่ยชวีติกรณอีากาศยานประสบอบุตัเิหตหุรอื
ถกูยงิตกในพ�ืนท�ีการรบ   นอกจากน�ีภารกจิการลาํเลยีงทางอากาศกเ็ป็นอกีหน�ึงภารกจิหลกัของ ฮ.๖  เน�ืองจากขดีความสามารถในการข�ึนลงในพ�ืนท�ี
ตา่งๆไดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งมสีนามบนิ  ทาํให ้ฮ.๖ มคีวามคลอ่งตวัมากยามเม�ือตอ้งปฏบิตักิารลาํเลยีงส�ิงของตา่งๆสบบัสนนุหนว่ยงานของ ทอ. โดย
เฉพาะตามสถานเีรดารห์รอืสถานถีา่ยทอดโทรคมนาคมท�ีจาํเป็นตอ้งสรา้งอยู่บนยอดเขาสงู  ท�ีบางแหง่นั�นไมม่ถีนนตดัข�ึนไปถงึอยา่งเชน่ท�ี ภกูระดงึ
จ.เลย เป็นตน้  และนอกจากจะตอ้งสนับสนนุภารกจิของ ทอ. เองแลว้  เม�ือยามท�ีพ�ีนอ้งประชาชนตอ้งประสบภยัพบิตัติา่งๆไมว่า่จะเป็น อทุกภยั  วาตภยั
ธรณพีบิตัภิยั และตอ้งการความชว่ยเหลอือยา่งทนัทว่งทนัี�น  กม็ักไดรั้บรอ้งขอจากหนว่ยงานท�ีเก�ียวขอ้งให ้ทอ. จัด ฮ.๖ เขา้ไปสนับสนนุและใหก้าร
ชว่ยเหลอืประชาชนอยู่เสมอๆ  ทั�งการลาํเลยีงอาหาร  ส�ิงของจาํเป็นตอ่การยังชพีตา่งๆเขา้ไปมอบใหก้ับผู้ท�ีประสบภยั  รวมทั�งการชว่ยเหลอืนาํผู้เจบ็ป่วย
ออกจากพ�ืนท�ีท�ีประสบภยัดว้ย   ซ�ึงนับเป็นภารกจิท�ีมคีวามสาํคญัมากในยามสงบ  
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              ขอยอ้นกลบัไปในชว่งปี ๒๕๒๐ ซ�ึงเป็นชว่งท�ีการรบกับ ผกค. อยู่นั�น   ทอ. ไดม้แีนวความคดิเพ�ิมศกัยภาพในการรบใหก้ับ ฮ.๖ เพ�ือให ้
สามารถใชเ้ป็น ฮ.โจมต ีไดด้ว้ย  โดยมกีารพัฒนาระบบอาวธุตา่งๆเพ�ือนาํมาใชต้ดิตั�งกับ ฮ.๖ ซ�ึงหนว่ยงานท�ีรับผดิชอบในขณะนั�นคอื สาํนักงานวจัิยและ
พัฒนาอาวธุยทุธภณัฑ ์(วพย.) โดยเป็นหนว่ยข�ึนตรงตอ่  สถาบนัวจัิยและพัฒนาการกองทพัอากาศ (วพ.ทอ.) มกีารทดลองนาํอาวธุชนดิตา่งๆมาตดิตั�ง
กับ ฮ.๖ และนาํไปทดสอบทั�งในพ�ืนท�ีทดสอบและบางครั�งจะนาํไปทดสอบในพ�ืนท�ีการรบจรงิกม็ ี ทา่นอาจไมเ่ช�ือวา่ ฮ. อยา่ง ฮ.๖ นั�นมบีางเคร�ืองเคย
เป็น ฮ.ท�ิงระเบดิมาแลว้ และเป็นระเบดิขนาด ๒๕๐ ปอนด ์แบบ Mk 81 จาํนวน ๔ ลกูอกีดว้ย  นอกน�ีแลว้กม็รีะเบดิสงัหารพวงขนาด ๒๐ ปอนด ์โดยจะ
แพค็รวมกันจาํนวน ๖ ลกูตอ่ ๑ พวง โดย ฮ.๖ จะตดิตั�งไปลาํละ ๔ พวง  แลว้ยังมกีารออกแบบและตดิตั�งทอ่ปลอ่ยลกูระเบดิสงัหาร ๒๐ ปอนด ์จาํนวน
๑๒ ทอ่ ภายในเคบนิของ ฮ. และยังไดม้กีารตดิตั�งจอเลง็เปา้หมายในการท�ิงระเบดิในตาํแหนง่ของนักบนิท�ี ๒ ดว้ย  นอกจากลกูระเบดิแลว้  ยังไดเ้พ�ิม
อาํนาจการยงิใหก้ับ ฮ.๖ โดยการนาํปืนกลอากาศขนาด.๕๐น�ิว แบบ M-3  ซ�ึงเป็นปืนกลหนักท�ีมอีาํนาจการทาํลายสงูและมรีะยะยงิไกล  มาตดิตั�งท�ีดา้น
ขา้งแทนตาํแหนง่ของปืนกลอากาศขนาด ๗.๖๒ มม. แบบ M-60 อกีดว้ย  และมกีารนาํปืนชนดิน�ีไปทาํการทดสอบในพ�ืนท�ีการรบในภาคเหนอืชว่งปี
๒๕๒๓  โดยใชใ้นภารกจิการโจมตทีางอากาศสนับสนนุกาํลงัของ ทบ. ท�ีทาํการรบกับ ผกค. ท�ี อ.ทุ่งชา้ง จ.นา่น และท�ี อ.เทงิ จ.เชยีงราย   และเทา่ท�ี
เคยไดท้ราบผลการทดสอบมานั�นในสว่นของลกูระเบดิจะมปัีญหาเร�ืองของความแมน่ยาํในการท�ิงระเบดิ  เน�ืองจาก ฮ. นั�นตา่งจาก บ. ตรงท�ีมใีบพัด
ประธาน(Main Rotor)อยู่ดา้นบนของตวัเคร�ือง  เม�ือทาํการปลดลกูระเบดิแลว้แรงลมจากใบพัดประธานท�ีพัดลงดา้นลา่ง  จะพัดพาลกูระเบดิใหป้ลวิออก
ไปตกในพ�ืนท�ีนอกเปา้หมาย  ทาํใหไ้มส่ามารถทาํความเสยีหายใหก้ับเปา้หมายได ้  และ ฮ. มคีวามเรว็ต�ําทาํใหเ้คล�ือนตวัเขา้-ออกจากเปา้หมายไดช้า้
กวา่ บ. ทาํใหม้โีอกาสถกูยงิตอ่ตา้นไดง้า่ย  อกีทั�งยังมเีสยีงดงัท�ีเกดิจากใบพัดประธานท�ีแหวกตดัอากาศทาํให ้ผกค. รู้ตวัและสามารถคาดเดาทศิทาง
ของ ฮ. กอ่นท�ีจะบนิเขา้มาโจมตไีด ้  ในสว่นของปืนกลอากาศขนาด.๕๐น�ิว แบบ M-3  นั�นพบวา่  แรงสะทอ้นถอยหลงัของปืนนั�นมสีงูมากทาํใหเ้กดิ
ความสั�นสะเทอืนไปทั�งลาํขณะทาํการยงิ  ซ�ึงมผีลตอ่การบงัคบัการบนิของนักบนิและอาจทาํใหโ้ครงสรา้งลาํตวัเกดิความเสยีหายข�ึน   ซ�ึงดแูลว้กค็ลา้ยๆ
กับกรณขีอง บ.จล.๒(AC-47 Spooky) ท�ีเม�ือทาํการยงิปืนกลอากาศขนาด.๕๐น�ิว แบบ M-3  พรอ้มกันทั�งสองกระบอกแลว้ บ. จะเซเพราะแรงสะทอ้น
ถอยหลงัของปืน  จงึตอ้งใชว้ธิสีลบัยงิทลีะกระบอก  แตเ่น�ืองจาก บ.จล.๒ นั�นลาํใหญก่วา่และเสถยีรภาพทางการบนิมมีากกวา่  จงึไมส่ง่ผลมากเทา่กับ
ฮ.๖ เม�ือตอ้งทาํการยงิปืนขนาดเดยีวกัน  ภายหลงัเม�ือมกีารสรปุผลการทดสอบแลว้  จงึไดม้กีารยกเลกิการตดิตั�งระบบอาวธุท�ีกลา่วมา   คงเหลอืแต่
เพยีงปืนกลอากาศขนาด ๗.๖๒ มม. แบบ M-60 เทา่นั�นท�ียังใชง้านอยู่  แตใ่นยามปกตกิจ็ะไมไ่ดน้าํมาตดิตั�งไว ้  ถา้จะไดเ้หน็กค็งจะเป็นในโอกาสวนั
พเิศษอยา่งเชน่ วนัเดก็  หรอืในโอกาสท�ีจัดใหม้กีารแสดงการสาธติคน้หาและชว่ยเหลอืผู้ประสบภยั  และมกีารนาํ ฮ.๖ มาตดิปืนแลว้ตั�งแสดงภาคพ�ืนให ้
ไดช้มกันเทา่นั�น  
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และเน�ืองจาก ฮ.๖ ถกูใชง้านมานานนับสบิๆปีแลว้  ซ�ึงตามกาํหนดจะตอ้งปลดประจาํการ ฮ.๖ ทั�งหมดในปี ๒๕๔๖  แตเ่น�ืองจากตดิขดัปัญหาเร�ืองงบ
ประมาณท�ีจะจัดหา ฮ. แบบใหม ่ เพ�ือมาทดแทนใหไ้ดค้รบตามจาํนวนท�ีกาํหนดไวว้า่จะตอ้งม ีฮ. สาํหรับภารกจิชว่ยเหลอืและกู้ภยั  ซ�ึงตอ้งม ีฮ. ไปวาง
กาํลงัยังฐานบนิทั�วประเทศ รวม ๑๒ หนว่ย และยังตอ้งม ีฮ. สาํหรับภารกจิตดิตามขบวนเสดจ็ ฯ และภารกจิอ�ืนๆอกีดว้ย  ทาํใหม้กีารพจิารณาถงึความ
จาํเป็นท�ีจะตอ้งใชง้าน ฮ.๖ ตอ่ไปอกี  เป็นเวลา ๑๒ - ๑๕ ปี  แตเ่พ�ือจะใหเ้กดิความปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพในการใชง้านสงูข�ึน  จงึจาํเป็นจะตอ้งนาํ
ฮ.๖ เขา้รับการปรับปรงุโครงสรา้ง เคร�ืองยนต ์และระบบอวโิอนกิส ์ เพ�ือยดือายกุารใชง้าน  โดย ทอ. ไดจั้ดทาํโครงการปรับปรงุ ฮ.๖ และมกีารเปดิให ้
บรษัิทตา่งๆ ทั�วโลกย�ืนขอ้เสนอทั�งในเร�ืองทางเทคนคิ และการเสนอราคา  ซ�ึงผลการพจิารณาภายใตเ้ง�ือนไขท�ีกาํหนดปรากฏวา่บรษัิท ISRAEL 
AIRCRAFT  INDRUSTRIES  LIMITED หรอื IAI ซ�ึงเป็นรัฐวสิาหกจิของประเทศอสิราเอล ไดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ป็นผู้ทาํการปรับปรงุ ฮ.๖  มรีะยะเวลา
ดาํเนนิการ ๓ ปี คอืระหวา่งปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗   โดยไดใ้ชส้ถานท�ีในการดาํเนนิการปรับปรงุท�ี กองซอ่มอากาศยาน ๒ กรมชา่งอากาศ (กซอ.๒ ชอ.)
โคกกะเทยีม จ.ลพบรุ ี ซ�ึงในโครงการฯ น�ีไดน้าํ ฮ.๖ ท�ีไดรั้บโอนมาจากกองทพัเรอื ในปี ๒๕๔๖ จาํนวน ๒ เคร�ือง มาทาํการปรับปรงุดว้ย  ซ�ึง ฮ.๖ ท�ี
ผา่นการปรับปรงุตามเง�ือนไขท�ีกาํหนดแลว้จะไดรั้บการเปล�ียนสใีหมด่ว้ย  จากเดมิท�ีเป็นลายพรางสเีขยีว เขยีวเขม้ และน�ําตาล  ซ�ึงใชก้ันมาตั�งแตป่ี
๒๕๒๖ นั�น  กไ็ดเ้ปล�ียนเป็นลายพรางโทนสเีทา เทาออ่น และเทาเขม้  สว่นใตท้อ้งกย็ังเป็นสขีาวเชน่เดมิ   และน�ีกค็งเป็นเร�ืองราวเพยีงสว่นหน�ึงของชว่ง
เวลา ๔๐ ปีเศษ  แหง่การประจาํการของ ฮ.๖ กองทพัอากาศไทย  สาํหรับตอนตอ่ไปคอืตอนท�ี ๒ นั�น  กจ็ะเป็นเร�ืองของ ฮ.๖ พระท�ีนั�ง ครับ

                            ..............................................................................................................
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                                                             RTAF’s  HUEY  STORY #2          By ASI  S.

                    จากในปี 2511 ท�ีกองทพัอากาศไทย ไดรั้บ ฮ.6 (UH-1H) ชดุแรก จาํนวน 4 เคร�ืองแลว้  ตอ่มาในปี 2512  กไ็ดรั้บมอบ ฮ.6 ท�ีเหลอือกี
21 เคร�ือง ซ�ึง ฮ. ในชดุน�ี จาํนวน 1 เคร�ืองคอื เคร�ืองหมายเลข ทอ. ฮ.๖- ๗/๑๒ และกาํหนดหมายเลขฝงูคอื ๓๒๐๑ ไดถ้กูจัดใหเ้ป็น ฮ.พระท�ีนั�ง แบบ
ใหมท่ดแทน ฮ.4 พระท�ีนั�งเดมิ  ซ�ึงถกูปรับระดบัลงไปเป็น ฮ. สาํหรับบคุคลสาํคญั (VIP)   ซ�ึงในเดอืน ธ.ค.11   ผบ.ทอ. คอื พล.อ.อ.บญุช ู  จัน
ทรเุบกษา ทา่นไดม้าทาํการฝกึบนิกับ ฮ.6 น�ีดว้ย  โดยกอ่นหนา้น�ีในระหวา่งปี 2505 - 2511 ทา่นไดเ้คยถวายการบนิ ฮ.4 พระท�ีนั�ง  แดพ่ระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนินีาถ ดว้ยตนเองอยู่เสมอเม�ือโอกาสอาํนวยให ้ และภายหลงัท�ีทาํการฝกึบนิกับ ฮ.6 อยู่หลาย
เดอืนจนมคีวามชาํนาญ  ทา่นจงึไดม้โีอกาสถวายการบนิ ฮ.6 พระท�ีนั�ง  แดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนินีาถ 

                    และท�ีตอ้งกลา่วถงึทา่น ผบ.ทอ. (พล.อ.อ.บญุช ู  จันทรเุบกษา)นั�น  กเ็น�ืองจากทา่นเป็น ผบ.ทอ. ท�ีรักในการบนิมาก โดยเฉพาะการบนิ
กับ ฮ. ถงึแมว้า่ตวัทา่นจะเคยเป็นนักบนิขบัไลท่�ีผา่นทั�งสงครามอนิโดจนี ฝรั�งเศส และสงครามมหาเอเชยีบรูพามากอ่น  แตเ่ม�ือทา่นดาํรงตาํแหนง่
ผบ.ทอ. ในปี 2503 แลว้  ทา่นกย็ังทาํการบนิกับ ฮ. อยู่เสมอมา (ทา่นเร�ิมทาํการบนิกับ ฮ.  ครั�งแรกดว้ย ฮ.3 (H-19A) เม�ือเดอืน ม.ีค.2499  ขณะดาํรง
ตาํแหนง่ ผู้ชว่ยเสนาธกิารทหารอากาศฝ่ายแผนและวจัิย) จนแมก้ระทั�งวนัสดุทา้ยในชวีติราชการของทา่น คอืวนัท�ี 30 ก.ย.2517 ทา่นยังไดท้าํการบนิ
กับ ฮ.6 พระท�ีนั�ง (หมายเลข ๓๒๐๑ หมายเลข ทอ.  ฮ.๖-๒๙/๑๕)ดว้ยตนเอง  และเป็นการบนิครั�งสดุทา้ยของทา่นดว้ย 
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                    นอกจากน�ีทา่นยังไดเ้ขยีนบนัทกึเหตกุารณท์�ีเก�ียวกับการบนิอากาศยานพระท�ีนั�ง  ไวใ้นเร�ือง “ การควบคมุ และ บนิอากาศยานพระท�ีนั�ง
“  และไดล้งพมิพไ์วใ้นหนังสอื “ พระราชภารกจิเก�ียวกับกองทพัอากาศ “  ซ�ึงกลา่วถงึขอ้บกพรอ่งและขอ้ขดัขอ้ง ไวเ้พ�ือเป็นแนวทางปฏบิตัแิกเ่จา้หนา้ท�ี
ท�ีเก�ียวขอ้งในการดาํเนนิการจัดถวายการเสดจ็พระราชดาํเนนิ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และมคีวามปลอดภยัในทกุโอกาส    ผมเลยขอนาํบทความ
ท�ีทา่นเขยีนไวม้าถา่ยทอดใหก้ับทา่นผู้อา่นไดรั้บทราบ  จรงิๆทา่นเขยีนไวห้ลายเร�ือง  แตผ่มขอเลอืกเอาเฉพาะท�ีเก�ียวขอ้งกับ ฮ.6 มาเทา่นั�น  และเร�ือง
ท�ีเลอืกมานั�นจะเป็นการถวายการบนิดว้ย ฮ.6 พระท�ีนั�ง ในปีแรก  คอืปี 2512  แตไ่มท่ราบวา่จะเป็นภารกจิแรกเลยหรอืเปลา่  อันน�ีในบทความของทา่น
กไ็มไ่ดก้ลา่วไวค้รับ

                                                                                             เร�ืองท�ี ๓

                                                                   เสดจ็ ฯ ทอดพระเนตรการฝึกทกัษณิ ๑๒ 

                                                                           ท�ี จว.นราธวิาส  เม�ือ ๒ ส.ค. ๑๒

                    พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  เสดจ็ ฯ  พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ ฯ  จากดอนเมอืงโดย บ.ล.๕ พระท�ีนั�ง ไปยัง จว.สงขลา  
จาก จว.สงขลา  ไดเ้สดจ็พระราชดาํเนนิและประทบัแรมในเรอืรบของ ทร. เพ�ือทรงรว่มการฝกึจนถงึ จว.นราธวิาส  โดยทรงรว่มการฝกึยกพลข�ึนบกจาก
เรอืรบข�ึนชายหาด จนถงึสนามบนิ จว.นราธวิาส  ในตอนเชา้เม�ือเสรจ็ส�ินการฝกึแลว้  ไดเ้สวยพระกระยาหารกลางวนัท�ีสนามบนิ  และเสดจ็ ฯ จาก
สนามบนิ จว.นราธวิาส  กลบั จว.สงขลา  โดย ฮ.พระท�ีนั�ง ในตอนบา่ย

                     ผบ.ทอ. ไดบ้นิ ฮ.๖ จากสงขลา ไปดกูารฝกึทกัษณิ ๑๒ ท�ีชายหาด จว.นราธวิาส  เม�ือนาํ ฮ. ลงท�ีชายหาดแลว้  กม็อบใหนั้กบนินาํ ฮ.
ไปรอท�ีสนามบนิ จว.นราธวิาส  เพ�ือรับเสดจ็ ฯ กลบัในตอนบา่ย

                    เม�ือตอนบนิจากสงขลาไปชายหาดนราธวิาสนั�น  ใชเ้วลาบนิ ๔๐ นาท ี และเม�ือไปถงึนราธวิาสแลว้ไมไ่ดเ้ตมิเช�ือเพลงิ   คงบนิรับเสดจ็ ฯ
กลบัสงขลาดว้ยเช�ือเพลงิท�ีเหลอืนั�น  ประกอบกับวนันั�นสภาพอากาศไมด่ ี จงึเกดิเป็นขอ้บกพรอ่งข�ึน

                    ผบ.ทอ. ไดบ้นิ ฮ.พระท�ีนั�ง  ข�ึนจากสนามบนินราธวิาส  พรอ้มดว้ย ฮ. ตดิตามอกี ๔ เคร�ือง  เม�ือบนิมาไดป้ระมาณ ๕ นาท ี พบวา่สภาพ
อากาศในเสน้ทางบนิมฝีนตกอยา่งหนัก  และมเีมฆหนากับไดรั้บการตดิตอ่จาก บ. ตาํรวจ  ซ�ึงบนิลว่งหนา้วา่  สภาพอากาศในเสน้ทางเลวมาก  แตท่าง
ทะเลมสีภาพอากาศด ี  จงึตดัสนิใจบนิออกทะเลดว้ยความจาํเป็น  เพ�ือหลบเมฆหนาและพายฝุน  ซ�ึงกาํลงัเคล�ือนตวัเขา้มาและบงัเสน้ทางบนิอยู่ขา้ง
หนา้  เน�ืองจากลมแรงทาํใหพั้ด ฮ. ออกทะเลไปมาก  และความเรว็เดนิทางลดลงดว้ย  พอบนิมาในทะเลไดป้ระมาณ ๓๐ นาท ี ไฟแดงของ Master 
Caution  กเ็ปดิข�ึน  ผู้โดยสารตา่งพากันตกใจ  โดยเฉพาะสมหุราชองครักษ ์ และ พล.ต. ม.ล. จนิดา   สนทิวงศ ์ แพทยป์ระจาํพระองค ์ ตกพระทยั
และตกใจมาก สมหุราชองครักษ ์ถงึกับทรงอทุานวา่  เคร�ืองยนตจ์ะดบัหรอื

                    ขณะนั�น ฮ. ทั�งหมู่บนิอยู่ในระยะสงูประมาณ ๑๔๐๐ ฟตุ  อยู่ในอาการโคลงเคลงและตอ้งใชก้ารบงัคบัมาก  เพราะตอ้งตอ่สู้กับพายฝุน
ตลอดเวลา  การท�ีไฟแดงเปดิ  แสดงถงึมเีช�ือเพลงิเหลอืนอ้ย  เพยีงประมาณ ๑/๔ ของถัง (๓๐๐ ปอนด)์  สามารถบนิไดอ้กีประมาณ ๒๐ นาทเีทา่นั�น 
จงึไดป้ดิสวทิชไ์ฟและแจง้ผู้โดยสารทราบขอ้เทจ็จรงิวา่  ไฟแดงนั�นเป็นการ Warning เร�ืองเช�ือเพลงิ  มใิชเ่คร�ืองยนตจ์ะดบั  และมเีวลาพอท�ีจะบนิถงึ
สงขลาได ้ เพราะเหน็แหลมสงขลาอยู่แลว้ไมต่อ้งตกใจ

                     หลงัจากนั�น  กห็ลดุจากพายฝุนเขา้สู่สภาพอากาศโปรง่เป็นปกต ิ ปรากฏวา่ ฮ. ทั�งหมู่ออกมาหา่งฝั�งมาก  แตย่ังอยู่ในระยะมองเหน็ฝั�ง
ดว้ยสายตา  และพจิารณาเหน็วา่หากจะบนิตดัเขา้ฝั�งกอ่น  แลว้บนิเลยีบชายฝั�งมาสงขลา  จะทาํใหเ้สยีเวลาและเช�ือเพลงิอาจไมพ่อ  จงึตดัสนิใจบนิตดั
ตรงขา้มทะเลมายังสงขลาเลยทเีดยีว  และกบ็นิถงึสงขลาดว้ยความเรยีบรอ้ย

                     เม�ือนาํ ฮ. ลงท�ีหนว่ย ตชด. สงขลาแลว้  จงึทราบวา่ บ.ตาํรวจ ท�ีบนิตรงมาตามเสน้ทางบนพ�ืนดนิ  ไมส่ามารถฝ่าพายฝุนมาได ้ ตอ้งลง
พักระหวา่งทาง

                     ไดส้งัเกตดุพูระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  และสมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ ฯ   เม�ือไฟแดงท�ี Master  Caution  เปดิข�ึน  ไมป่รากฏวา่  ทั�ง
สองพระองคท์รงแสดงพระอาการวติกแตป่ระการใด

                     สว่นผู้โดยสารอ�ืนๆ รู้สกึวา่  จะตกใจกันมาก  เม�ือไฟแดงท�ี Master  Caution  เปดิข�ึน  โดยเฉพาะ พล.ต. ม.ล. จนิดา   สนทิวงศ ์
แพทยป์ระจาํพระองค ์ ถงึกับยกพระท�ีหอ้ยคอภาวนาปลกุเศก

                     ขอ้บกพรอ่งสาํหรับ Mission น�ี  กค็อื  การท�ีไมไ่ดเ้ตมิเช�ือเพลงิใหเ้ตม็ท�ีกอ่นบนิกลบัจากสนามบนินราธวิาส  ทาํใหเ้ช�ือเพลงิเกอืบจะไม่
พอสาํหรับการบนิท�ีตอ้งหลบหลกีสภาพอากาศเชน่น�ี

                     แตก่ไ็ดค้าํนวณแลว้วา่ถังเช�ือเพลงิเหลอืนอ้ย กส็ามารถท�ีจะบนิถงึสงขลา  จดุหมายปลายทางไดโ้ดยปลอดภยั

                   ครับน�ีคอื เร�ืองราวท�ีบนัทกึจากประสบการณก์ารบนิ ฮ. พระท�ีนั�งถวาย  แดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  ของทา่น ผบ.ทอ. ซ�ึงเกดิข�ึน
หลงัจากการเขา้ประจาํการของ ฮ.6 ไมถ่งึหน�ึงปี  และไดน้าํมารวบรวมพมิพไ์วอ้กีครั�งในหนังสอื อนสุรณง์านพระราชทานเพลงิศพของทา่น   โดยผม
กไ็ดค้งเน�ือหาและรปูแบบของการพมิพไ์วต้ามตน้ฉบบัเดมิ  จรงิๆแลว้ยังมอีกีหลายเร�ืองท�ีไมไ่ดน้าํมากลา่วไว ้ณ ท�ีน�ี  คงตอ้งรบกวนทา่นท�ีสนใจไปลอง
หามาอา่นกันด ู แตค่ดิวา่อาจจะหายากสกัหนอ่ย เพราะเป็นหนังสอืท�ีพมิพม์าตั�งแตป่ี 2519 แลว้  
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   ช�ือ:onn40 
   คะแนน:1 
  โพสวนัท�ี 25/4/2554 
   แกไ้ขโปรไฟล์

                   กลบัมาท�ีเร�ือง ฮ.6 พระท�ีนั�ง หมายเลข ๓๒๐๑ ตอ่ครับ  ฮ. เคร�ืองน�ีไดป้ฏบิตัภิารกจิในการบนิรับ-สง่เสดจ็ ฯ อยู่ไดส้ามปี กต็อ้งปรับระดบั
มาเป็น ฮ.พระท�ีนั�งสาํรอง  เน�ืองจากในปี 2515 นั�น ทอ.ไทย ไดรั้บ ฮ.6 เพ�ิมข�ึนอกี 5 เคร�ือง จงึมกีารพจิารณาเหน็ควรวา่จะตอ้งจัด ฮ. ในชดุน�ีมา
ทดแทน ฮ. พระท�ีนั�งเคร�ืองเดมิ  เพ�ือเป็นการถวายความปลอดภยัสงูสดุ  แดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนินีาถ 
ตลอดจนพระบรมวงศานวุงศท์กุพระองค ์

                   และจากท�ีมขีอ้กาํหนดของ ทอ.(ในขณะนั�น)วา่ ฮ.6 จะตอ้งทาํการเปล�ียนเคร�ืองยนต ์เม�ืออายคุรบ 1,200 ชั�วโมง  แตส่าํหรับ ฮ.6
พระท�ีนั�งแลว้  จะตอ้งเปล�ียนเคร�ืองยนตเ์ม�ืออายคุรบ 200 ชั�วโมง  และ ฮ.6 พระท�ีนั�งหมายเลข ๓๒๐๑ (ฮ.๖-๗/๑๒) ในขณะกนั็�นมอีายกุารใชง้านมา
แลว้ 854.05 ชั�วโมง   จงึเหน็ควรใหจั้ด ฮ. ในชดุน�ีจาํนวน 1 เคร�ืองคอื ฮ.6 หมายเลข ทอ. “ ฮ.๖-๒๙/๑๕ ” (หมายเลขสหรัฐฯ 71 - 20204) มาแทน ฮ.
พระท�ีนั�งเคร�ืองเดมิ   ซ�ึงถา้มองดทู�ีหมายเลขของสหรัฐฯ กจ็ะเหน็วา่ ฮ. ลาํใหมน่�ีถกูสรา้งข�ึนในปี 1971 หรอืปี 2514 นั�นเอง  กเ็รยีกวา่ใหมเ่อ�ียมเลยที
เดยีว  เพราะเพ�ิงมอีายกุารใชง้านทั�งตวั ฮ. และเคร�ืองยนตแ์ค ่12.4 ชั�วโมงเทา่นั�นเอง  โดย ฮ.6 พระท�ีนั�งเคร�ืองใหมไ่ดรั้บการกาํหนดใหใ้ชห้มายเลขฝงู
คอื ๓๒๐๑ 

                   สว่น ฮ.6 พระท�ีนั�งเคร�ืองเดมิท�ีเคยมหีมายเลขฝงู ๓๒๐๑ (ฮ.๖-๗/๑๒)นั�น  กใ็หเ้ปล�ียนเป็นหมายเลข ๓๒๐๒ และใหป้รับใชเ้ป็น
 ฮ.พระท�ีนั�งสาํรอง  โดย ฮ.6 พระท�ีนั�งหมายเลข ๓๒๐๑(ฮ.๖-๒๙/๑๕)นั�น  ถกูใชถ้วายภารกจิการบนิรับ - สง่เสดจ็ ฯ อยู่จนกระทั�งถงึปี 2519   จงึไดเ้ลกิ
ใชง้านในภารกจิน�ี  เน�ืองจากไดม้กีารจัดหา ฮ.พระท�ีนั�ง แบบใหมค่อื UH-1N หรอื ฮ.6 ก มาใชถ้วายภารกจิการบนิรับ - สง่เสดจ็ ฯ แทน  โดยในขณะนั�น
ฮ.6 พระท�ีนั�งหมายเลข ๓๒๐๑ (ฮ.๖-๒๙/๑๕) มอีายกุารใชง้านรวม 828 ชั�วโมง และไดใ้ห ้ฮ.6 พระท�ีนั�งเดมิ ทั�งสองเคร�ืองคอื หมายเลข ๓๒๐๑ และ
หมายเลข ๓๒๐๒ เปล�ียนมาใชง้านในภารกจิลาํเลยีงทางอากาศ  โดยมหีมายเลข ๒๐๓๔๗  และหมายเลข ๒๐๓๓๗ ตามลาํดบั  

                   แตโ่ดยสว่นตวัผมเองเขา้ใจวา่ในขณะนั�น ฮ. ทั�งสองเคร�ืองกย็ังคงจะตอ้งใชใ้นการสนับสนนุภารกจิการบนิรับ - สง่เสดจ็ ฯ ตอ่ไปดว้ย 
โดยทาํหนา้ท�ีเป็น ฮ. ตดิตามในขบวนเสดจ็ ฯ  เน�ืองจากในการเสดจ็ ฯ แตล่ะครั�ง จะมผีู้เก�ียวขอ้งจาํนวนมากรว่มตามเสดจ็ ฯ ไปดว้ย  ดงันั�น ทอ. จงึตอ้ง
จัด ฮ. ตดิตามในขบวนเสดจ็ ฯ ไปอกีประมาณ 2 - 3 เคร�ือง (น�ีไมร่วมถงึ ฮ. ของ ทบ. และ ตร. ท�ีจะตอ้งนาํคณะสว่นลว่งหนา้และสว่นท�ีจะตอ้งถวาย
ความปลอดภยัไปลงกอ่น  เน�ืองจากพ�ืนท�ีท�ีเสดจ็ ฯ ไปทรงเย�ียมหนว่ยทหาร ตาํรวจ และราษฎรนั�น  ลว้นแตอ่ยู่ในพ�ืนท�ีทรุกันดารและหา่งไกล  บาง
พ�ืนท�ีกอ็ยู่ในเขตอทิธพิลของ ผกค. ทาํใหบ้างครั�งจะม ีฮ. ของทกุหนว่ยรวมกันมากถงึ 12 เคร�ือง)

                   สาํหรับในปี 2522 - 2523  กองทพัอากาศไดถ้วายการฝกึบนิเฮลคิอปเตอรต์ามหลกัสตูรของ รร.การบนิ กองทพัอากาศ  แดส่มเดจ็
พระบรมโอรสาธริาช ฯ  สยามมกฎุราชกมุาร  โดยใช ้ฮ.6 หมายเลข ๒๐๓๓๔ (ฮ.๖-๑๗/๑๒) ดว้ย  

                   และน�ีกค็งเป็นเร�ืองราวเพยีงบางสว่นของ ฮ.6 ของกองทพัอากาศไทย  ท�ีไดเ้คยถวายภารกจิการบนิรับ-สง่เสดจ็ ฯ ในฐานะเป็น
 “เฮลคิอปเตอรพ์ระท�ีนั�ง”  แดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนินีาถ  ตลอดจนพระบรมวงศานวุงศ ์ ในระหวา่งปี
2512 ถงึปี 2519  แมจ้ะเป็นเวลาประมาณ 7 ปี  แตบ่ดัน�ีเวลากล็ว่งเลยมา 40 ปีแลว้   คนในยคุปัจจบุนันอ้ยคนท�ีจะไดรั้บทราบเร�ืองราวในอดตีท�ีผา่นมา  
กห็วงัวา่ในอนาคตเม�ือ ฮ.6  หมายเลข ๒๐๓๓๗ (ฮ.๖-๗/๑๒)  ซ�ึงเคยใชเ้ป็น ฮ.พระท�ีนั�งในอดตี ตอ้งปลดประจาํการแลว้   กอ็ยากจะใหน้าํเขา้ไปเกบ็ไว ้
พพิธิภณัฑก์องทพัอากาศ  พรอ้มทั�งทาํการปรับปรงุสภาพภายนอก(และภายใน ถา้ทาํได)้ใหเ้ป็นเหมอืนในอดตี  ครั�งท�ีไดเ้คยเป็น ฮ.พระท�ีนั�ง ดว้ยกน็า่
จะดคีรับ  และทา้ยน�ีขอเพ�ิมเตมิขอ้มลูในสว่นของ ผู้บงัคบัฝงูบนิ ฮ.6 ทา่นแรกของกองทพัอากาศไทย (ฝงู.32 บน.3) ไวเ้พ�ือเป็นเกยีรตปิระวตั ิซ�ึงทา่นก็
คอื ร.อ.ถาวร   เกดิสนิธุ์

                               ...................................................................................................

     เอกสารอา้งองิ

                อนสุรณง์านพระราชทานเพลงิศพ  พลอากาศเอก บญุช ู  จันทรเุบกษา. 2519. 

                โรงพมิพก์รมสารบรรณทหารอากาศ  บางซ�ือ  กรงุเทพฯ.
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