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   แกไ้ขโปรไฟล์ TWINNY  STORY  ในฉบบัท�ี 218  เดอืน พ.ย.53

และเร�ืองท�ีคณุ ddd2521 นั�นอยากใหน้าํมาลงนั�น   จะตอ้งลงตพีมิพใ์นนติยสารแทงโกกอ่น   จากน ั�นอกีประมาณ 6 เดอืน  ผมจะนาํมาลงตอ่ไว้
ในกระทู้น�ี  ซ�ึงมดีงัตอ่ไปน�ี

TROJAN  STORY (T-28D)  ในฉบบัท�ี 224  เดอืน พ.ค.54

THUNDERJET  STORY (F-84G)  ในฉบบัท�ี 225  เดอืน ม.ิย.54

SABRE  STORY (F-86F)  ในฉบบัท�ี 226  เดอืน ก.ค.54

สว่นเร�ือง T-33 และเร�ืองอ�ืนๆ นั�น  อยู่ในโครงการเขยีนตอ่ไปครับ

ซ�ึงถา้ตอ้งการชมกอ่น  คงตอ้งรบกวนใหซ้�ืออา่นครับ   และเหตผุลท�ีตอ้งทาํแบบน�ีนั�นกเ็พ�ือความเหมาะสม  เพราะนโยบายของนติยสารแทงโกนั�น
ไมใ่ช ่ทาํเพ�ือธรุกจิหรอืหวงัผลกาํไรจากการขาย   แตเ่พ�ือใหค้นรักการบนิไดรั้บความรู้รวมถงึขา่วสารท�ีเป็นประโยชน ์  และเพ�ือใหห้นังสอืยังอยู่ตอ่ไป
ได ้ จงึตอ้งมผีู้สนับสนนุซ�ึงกค็อื ผู้อา่น นั�นเองครับ  และตอ้งขอขอบคณุทกุๆ ทา่นท�ีไดเ้ขา้มาชม  ซ�ึงกระทู้น�ีกจ็ะอัพเดทเร�ืองใหมไ่ปทกุเดอืนครับ
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                                                               DRAGONFLY  STORY                   BY  ASI  S.

                    A-37 B DRAGONFLY เป็นเคร�ืองบนิโจมตขีนาดเบา  ซ�ึงบรษัิท CESSNA ไดท้าํการพัฒนามาจาก บ.ฝกึ แบบ T-37 ตามความ
ตอ้งการของ ทอ.สหรัฐฯ ในปี 2506 ท�ีตอ้งการเคร�ืองบนิท�ีใชส้าํหรับปราบปรามผู้กอ่การรา้ยโดยใชร้ะยะทางว�ิงข�ึนสั�นหรอืสามารถว�ิงข�ึนจากสนามบนิ
ชั�วคราวได ้ โดยไดม้กีารออกแบบปีกใหมแ่ละตดิตั�งเคร�ืองยนตแ์บบเทอรโ์บเจต็ท�ีใหก้าํลงัขบัสงูกวา่ T-37  และ ทอ.สหรัฐฯ ไดก้าํหนดช�ือวา่ A-37 A
โดยไดม้กีารนาํไปทดสอบสมรรถนะทางการรบในเวยีดนาม  ซ�ึงผลออกมาเป็นท�ีนา่พอใจ  ตอ่มาในปี 2510 กไ็ดรั้บการพัฒนาตอ่ไปเป็นรุ่น A-37 B ท�ี
ตดิตั�งเคร�ืองยนตท์�ีมกีาํลงัขบัสงูข�ึนและไดรั้บการสั�งสรา้งจาํนวน 577 เคร�ืองเพ�ือใชง้านใน ทอ.สหรัฐฯ และมอบใหก้ับชาตพัินธมติร

                         A-37 B ไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถตดิตั�งอาวธุไดห้ลายชนดิ  ซ�ึงนอกจากปืนกลอากาศขนาด7.62 มม. ชนดิ 6 ลาํกลอ้งแบบ
GAU-2 B/A Minigun ท�ีตดิตั�งอยู่ภายในสว่นหวัของเคร�ือง  โดยมอีัตราการยงิท�ี 3,000 นัด/นาท ีและสามารถบรรทกุกระสนุไปไดค้รั�งละ 1,500 นัด
แลว้  ใตป้ีกทั�งสองขา้งยังมไีพลอ่นสาํหรับตดิตั�งอาวธุรวมจาํนวน 8 ตาํแหนง่ (หรอื 8 ตาํบล) แตใ่น ทอ.ไทย จะเรยีกตาํแหนง่ตดิตั�งอาวธุน�ีวา่ Station
โดยนับจากตาํแหนง่นอกสดุของปีกซา้ยเป็น  Station 1 และนับตอ่เร�ือยไปจนถงึตาํแหนง่นอกสดุของปีกขวาเป็น Station 8  แตส่าํหรับ Station 3
และ Station 6 นั�นจะสงวนไวใ้ชเ้ฉพาะการตดิตั�งถังเช�ือเพลงิชนดิปลดท�ิงไดข้นาด 100 แกลลอนเทา่นั�น  ซ�ึงถังเช�ือเพลงิทั�ง 2 ถังน�ีแทบจะเรยีกไดว้า่
เป็นการตดิตั�งอยา่งถาวรเลย (ลองดภูาพ บ.จ.6 ของ ทอ.ไทย ทกุภาพจะตอ้งเหน็ 2 ถังน�ีตดิตั�งอยู่ตลอด) ดงันั�นกจ็ะเหลอืตาํแหนง่ตดิตั�งอาวธุจาํนวน 6
Station  ซ�ึงอาวธุท�ีนาํมาตดิตั�งนั�นกม็หีลายชนดิทั�งลกูระเบดิทาํลาย , ระเบดิเพลงิหรอืนาปาลม์ , กระเปาะจรวดขนาด 2.75 น�ิว และอาวธุอ�ืนๆ รวมน�ํา
หนักอาวธุสงูสดุ 5,680 ปอนด์
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                        ในปี 2515 รัฐบาลสหรัฐฯ ไดม้อบ บ. A-37 B จาํนวน 17 เคร�ืองใหก้ับ ทอ.ไทย ซ�ึงในเร�ืองท�ีมาของการไดรั้บนั�น  ขอ้มลูบางแหลง่
ระบวุา่เป็นการจัดซ�ือแบบ FMS (Foreign Military Sales) จากสหรัฐฯ  ซ�ึงถา้เป็นอยา่งท�ีวา่ กน็า่จะเหมอืนการจัดซ�ือ บ.จ.5 (OV-10 C) ในปี 2514  แต่
จากเทา่ท�ีคน้หาขอ้มลูจากหลายๆแหลง่กไ็มไ่ดม้กีารระบอุยา่งชดัเจนวา่เป็นการจัดซ�ือ  และในปี 2515 เองนั�น ทอ.ไทย กย็ังคงไดรั้บมอบอากาศยานแบ
บอ�ืนๆจากสหรัฐฯ ตามโครงการชว่ยเหลอืทางทหาร (แบบใหเ้ปลา่) อยู่อกีดว้ย  ดงันั�นกค็งนา่จะเป็นการมอบใหม้ากกวา่ท�ีจะเป็นการจัดซ�ือ (อกีทั�งใน
ตอนนั�น ทอ.เวยีดนามใต ้กย็ังไดรั้บมอบ A-37 B จากสหรัฐฯ จาํนวนมากถงึ 254 เคร�ือง) โดยไดม้กีารสง่มาทาํการประกอบท�ีศนูยซ์อ่มอากาศยาน 
กรมชา่งอากาศ  ดอนเมอืง ในระหวา่งเดอืน ก.ค.- ส.ค.15  ซ�ึงเม�ือทาํการประกอบและทดสอบเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  จงึไดส้ง่ใหไ้ปบรรจใุนฝงูบนิขบัไล่
ยทุธวธิที�ี 43 กองบนิ 4 ตาคล ี เพ�ือใชท้าํการฝกึนักบนิท�ีไดเ้ปล�ียนแบบใหม้าบนิกับ A-37 B  ซ�ึงสว่นใหญนั่�นเคยทาํการบนิกับ บ.ข.17 (F-86 F) มา
กอ่น  ในระหวา่งนั�น ผบ.ทอ. (พล.อ.อ.บญุช ู  จันทรเุบกษา) กไ็ดม้าทาํการบนิทดสอบกับ A-37 B อยู่หลายเท�ียวบนิกอ่นท�ีจะมพีธิรัีบมอบอยา่งเป็น
ทางการ  ซ�ึงไดจั้ดใหม้ขี�ึนในวนัท�ี 29 ก.ย.15 ท�ีลานจอดอากาศยาน  กองบญัชาการกองทพัอากาศ โดยมเีอกอัครราชทตูสหรัฐฯ ประจาํประเทศไทย
เป็นตวัแทนสง่มอบในนามรัฐบาลสหรัฐฯ  และม ีจอมพลถนอม   กติตขิจร นายกรัฐมนตร ี ในฐานะรัฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนรับมอบ
ในนามรัฐบาลไทย  และไดรั้บการกาํหนดช�ือใหเ้ป็น เคร�ืองบนิโจมตแีบบท�ี 6 หรอื บ.จ.6

javascript:AddPoint("11436","AddPoint");
javascript:AddPoint("11436","delPoint");
javascript:confirmdelAnswer("13583","115636","deleteAnswer");
http://www.thaifighterclub.org/editAnswer.php?answerid=115636
javascript:newwinAlert('jsMailAlert.php?task=question&id=13583');
http://www.thaifighterclub.org/editAnswer.php?answerid=115636
http://www.thaifighterclub.org/editProfile.php


25/2/2014 RTAF AIRCRAFT STORY

http://www.thaifighterclub.org/webboard/13583/RTAF-AIRCRAFT-STORY.html 27/267

ผู้ดแูลระบบ : ใหค้ะแนน ลบคะแนน ลบ แกไ้ข | ผู้ใชง้านทั�วไป : แจง้ลบคาํตอบ แกไ้ข   Top

   ขอ้มลูผู้ตอบ 

   ช�ือ:onn40 
   คะแนน:1 
  โพสวนัท�ี 1/5/2554 
   แกไ้ขโปรไฟล์

หวัขอ้ :RTAF AIRCRAFT STORY

                        ฝงูบนิขบัไลย่ทุธวธิที�ี 43 หรอื ฝงู.43 ในยคุของ บ.จ.6 นั�น ม ีน.ท.กันต ์  พมิานทพิย ์เป็นผู้บงัคบัฝงูบนิทา่นแรก (ทา่นเป็นผู้ฝงู
บ.ข.17 ทา่นสดุทา้ยของ ทอ.ไทย และยังเป็นผู้ฝงู บ.จ.6 ทา่นแรกของ ทอ.ไทย) ซ�ึงนามเรยีกขาน (Callsign) ของฝงู.43 น�ีใชค้าํวา่ “Cobra” สว่น
คาํขวญัของ บ.จ.6 ในขณะประจาํการในฝงู.43 นั�นคอืคาํวา่ “ Small But Deadly” (ซ�ึงคงจะพอแปลความหมายไดว้า่ ถงึตวัจะเลก็แตก่ม็พีษิสงท�ีทาํให ้
ถงึตายได)้ เม�ือไดเ้ขา้ประจาํการในฝงู.43 แลว้  ภารกจิแรกนั�นคอืการฝกึนักบนิพรอ้มรบ (Combat Ready) ใหม้จีาํนวนเพยีงพอท�ีจะปฏบิตัภิารกจิ 
เพราะในขณะนั�นการสู้รบกับ ผกค. กย็ังคงดาํเนนิไปอยา่งรนุแรงและตอ่เน�ือง  และในตน้เดอืน พ.ย.15  ฝงู.43 ไดส้ง่หมู่บนิ บ.จ.6 เขา้รว่มในการ
แขง่ขนัใชอ้าวธุทางอากาศประจาํปีเป็นครั�งแรกอกีดว้ย  ซ�ึงในการเขา้แขง่ขนัในครั�งน�ีกเ็พ�ือเป็นการเตรยีมความพรอ้มกอ่นท�ีจะตอ้งออกไปปฏบิตัภิารกจิ
ในพ�ืนท�ีการรบจรงิ  ในเดอืน ม.ค.16 ฝงู.43 ไดส้ง่ บ.จ.6 ออกไปปฏบิตัภิารกจิเป็นครั�งแรก  โดยจัดหนว่ยบนิท�ี 432 ซ�ึงเป็นหนว่ยบนิเฉพาะกจิ
(ฉก.243) ออกไปปฏบิตักิารโดยประจาํอยู่ท�ีฐานบนินครพนม  โดยมภีารกจิการบนิลาดตระเวนทางอากาศและการโจมตทีางอากาศสนับสนนุ
กอ.ปค.เขต 2 (กองอาํนวยการปราบปรามคอมมวินสิต)์  โดยมพี�ืนท�ีรับผดิชอบแถบ จ.สกลนคร และ จ.นครพนม อยู่ชว่งระยะเวลาหน�ึง

                        ในสว่นของหนว่ยท�ีตั�งปกตทิ�ีฝงู.43 ตาคล ีนั�น  ตั�งแตเ่ดอืน ม.ค.16 เป็นตน้มา กไ็ดส้ง่ บ.จ.6 ไปทาํการบนิโจมตทีางอากาศ เพ�ือ
ทาํลายฐานปฏบิตักิารและกองกาํลงัตลอดจนแหลง่สะสมเสบยีงของ ผกค. เพ�ือสนับสนนุ กอ.ฝร.16 (กองอาํนวยการฝกึรว่มปี 16 , ซ�ึงเป็นการฝกึแบบ
ปฏบิตัใินสถานการณจ์รงิ  เพ�ือสนับสนนุการปราบปราม ผกค. ของหนว่ยภาคพ�ืนภายในหว้งระยะเวลาและเพ�ือเป็นการพัฒนาแนวคดิในระบบการรบรว่ม
อากาศ - ภาคพ�ืน) ซ�ึงไดรั้บมอบหมายภารกจิใหเ้ขา้พสิจูนท์ราบ ทาํลาย รดิรอนกาํลงัและอทิธพิลของ ผกค. ในเขตภาคเหนอืตอนลา่ง ในพ�ืนท�ีรอยตอ่
3 จังหวดั ไดแ้ก ่จ.พษิณโุลก,จ.เพชรบรูณ ์และ จ.เลย  ซ�ึงสถานการณใ์นภาพรวมมคีวามจาํเป็นท�ีจะตอ้งใชป้ฏบิตักิารทางทหารมากกวา่พ�ืนท�ีอ�ืน  โดย
พ�ืนท�ีท�ีเรามักคุ้นช�ือกันดกีค็อื เขาคอ้และภหูนิรอ่งกลา้นั�นเอง  ซ�ึงในเวลาตอ่มากย็ังคงตอ้งใช ้บ.จ. 6 เขา้ปฏบิตักิารโจมตทีางอากาศตอ่เปา้หมายแถบน�ี
อยา่งตอ่เน�ืองมาอกีหลายปี

                        นอกจากน�ีในภาคตะวนัออก กเ็ป็นอกีพ�ืนท�ีหน�ึงท�ีไดใ้ช ้บ.จ.6 เขา้ทาํการโจมตทีางอากาศตอ่ฐานท�ีมั�นและแหลง่สะสมเสบยีงของ
ผกค.  ซ�ึงในแถบน�ีนั�นจะเป็นท�ีตั�งของกองกาํลงั ผกค. เขตงาน 404 ท�ีไดรั้บการสนับสนนุดา้นอาวธุจากจนีแดงผา่นมาทางกองกาํลงัเขมรแดง  นอกจาก
น�ี ผกค. ในเขตน�ีบางสว่นยังมกีารเขา้ไปตั�งฐานท�ีมั�นและแหลง่สะสมเสบยีงอยู่ในเขตกัมพชูาอกีดว้ย  ซ�ีงจังหวดัท�ีมพี�ืนท�ีท�ีตดิกับประเทศกัมพชูาอยา่ง
จ.ปราจนีบรุ ี(ในเวลานั�น) แถบดา้น อ.ตาพระยา และ อ.อรัญประเทศ จะเป็นพ�ืนท�ีท�ีเป็นท�ีตั�งของกองกาํลงั ผกค. ในเขตงานน�ี  ซ�ึงในการปฏบิตักิารนั�น
บ.จ.6 ของฝงู.403 จะบนิตรงมาจากตาคล ีเพ�ือเขา้ทาํการโจมตทีางอากาศและเม�ือเสรจ็ภารกจิกจ็ะบนิกลบัตาคล ี  
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                     ในปี 2520 ฝงูบนิ 43 ไดเ้ปล�ียนช�ือเป็นฝงูบนิ 403 โดยท�ียังคงใช ้บ.จ.6 ปฏบิตัภิารกจิตอ่ไปตามเดมิ  แตใ่นกลางปี 2523 ทอ. ไดม้กีาร
พจิารณาปรับวางกาํลงัทางอากาศข�ึนใหม ่ โดยใหย้บุรวมฝงูบนิโจมตแีบบ บ.จฝ.13 (T-28 D) จากเดมิท�ีเคยมอียู่ 2 ฝงูบนิคอื ฝงูบนิขบัไลย่ทุธวธิที�ี 211
(อบุลฯ) และฝงูบนิขบัไลย่ทุธวธิที�ี 231 (อดุรฯ)  ใหเ้หลอืเป็นฝงูบนิเดยีว  โดยนาํ บ.จฝ.13 ของฝงู.211 ไปรวมไวท้�ี ฝงู.231  และฝงู.211 นั�นกไ็ดรั้บ
โอน บ.จ.6 จากฝงู.403 มาใชง้านแทน   โดยยังคงใชน้ามเรยีกขานวา่ “ Eagle” ตามเดมิเหมอืนท�ี ฝงู.211 เคยใชม้าตั�งแตค่รั�งท�ียังประจาํการดว้ย
บ.จฝ.13 (ปี 2520 - 2523)   สว่นคาํขวญัของ บ.จ.6 ในชว่งท�ีไดป้ระจาํการในฝงูบนิขบัไลย่ทุธวธิที�ี 211 นั�นกไ็ดใ้ชค้าํวา่ “ On Time On Target “  ซ�ึง
แปลตรงตวัวา่ “ ตรงเวลา ตรงเปา้หมาย “ นั�นเอง (จรงิๆแลว้ความหมายนั�นสามารถจะอธบิายไดม้ากกวา่น�ีครับ  แตก่ข็อเอาสั�นๆงายๆแบบน�ีหละครับ)

                          เม�ือ บ.จ.6 ไดย้า้ยมาอยู่ท�ีอบุลฯ ภารกจินั�นไดม้คีวามแตกตา่งจากเดมิท�ีเคยเป็นการปฏบิตักิารโจมตทีางอากาศตอ่กองกาํลงั ผกค.
เปล�ียนมาเป็นการโจมตทีางอากาศตอ่กองกาํลงัตา่งชาตทิ�ีทาํการรกุล�ําอธปิไตยของไทยในพ�ืนท�ีดา้นอสิานใต ้ ตั�งแต ่จ.อบุลฯ เร�ือยไปจนถงึ จ.บรุรัีมย์
ซ�ึงเป็นพ�ืนท�ีชายแดนตดิกับประเทศกัมพชูา (เน�ืองจากในปี 2522 เม�ือกองทพัเวยีดนามไดบ้กุเขา้ยดึครองประเทศกัมพชูาและลม้ลา้งการปกครองของ
รัฐบาลเขมรแดง  แตเ่ขมรแดงรวมถงึเขมรกลุ่มอ�ืนคอื กลุ่มของเจา้สหีน ุกลุ่มของนายซอน ซาน (เขมรสามฝ่าย) ไดร้ว่มทาํการสู้รบเพ�ือตอ่ตา้นกองทพั
เวยีดนามและกองกาํลงัเขมรกลุ่มเฮง สมัรนิ ซ�ึงเป็นฝ่ายรัฐบาลท�ีมเีวยีดนามใหก้ารสนับสนนุอยู่  กลุ่มเขมรสามฝ่ายท�ีตอ่ตา้นเวยีดนามนั�นไดถ้กูโจมตจีน
ตอ้งถอยรน่มาตั�งฐานท�ีมั�นอยู่ใกลต้ะเขบ็แนวชายแดนไทย   เม�ือกองทพัเวยีดนามสง่กาํลงัเขา้ทาํการกวาดลา้งแลว้กม็ักจะฉวยโอกาสรกุล�ําเขา้มาใน
เขตแดนไทยไปดว้ยเสมอๆ) การท�ีตอ้งทาํการบนิโจมตทีางอากาศเพ�ือผลกัดนักองกาํลงัตา่งชาตอิอกไปน�ี  ถอืเป็นภารกจิท�ียากลาํบากและมคีวามเส�ียง
อันตรายเป็นอยา่งมาก  เน�ืองจากไมใ่ชเ่ป็นกองกาํลงัขนาดเลก็แบบ ผกค. ท�ีมักมเีพยีงอาวธุขนาดเลก็ทาํการตอ่ตา้นเหมอืนแตก่อ่นอกีแลว้  แตเ่ป็น
หนว่ยทหารระดบักองพันหรอืระดบักรมท�ีมกีาํลงัพลจาํนวนมากรวมถงึอาวธุหนักนานาชนดิทั�งรถถัง ปืนใหญ ่ปตอ. รวมถงึจรวดนาํวถิตีอ่สู้อากาศยานอกี
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ดว้ย  ซ�ึงระหวา่งปี 2523 - 2530 นั�นเป็นชว่งเวลาท�ีนักบนิ บ.จ.6 ตอ้งปฏบิตัภิารกจิอยา่งหนักและตอ่เน�ือง

                          ในปี 2526  ฝงู.211ไดส้ญูเสยี บ.จ.6 พรอ้มกับนักบนิอกีสองนายจากการถกูยงิตอ่ตา้นดว้ย ปตอ. ขณะเขา้ทาํการโจมตทีางอากาศ
ตอ่กองกาํลงัตา่งชาตทิ�ีบรเิวณชอ่งจอม อ.กาบเชงิ จ.สรุนิทร ์และในปี 2528 กไ็ดส้ญูเสยี บ.จ.6 อกีหน�ึงเคร�ืองพรอ้มดว้ยนักบนิอกีหน�ึงนายจากการถกู
ยงิดว้ยจรวดนาํวถิตีอ่สู้อากาศยานแบบ SA-7 ระหวา่งการโจมตทีางอากาศท�ีบรเิวณชอ่งโอบก อ.บา้นกรวด จ.บรุรัีมย ์ นอกจากน�ีเม�ือปี 2527 ในระหวา่ง
การฝกึผสม AIR THAMAL III ระหวา่ง ทอ.ไทย กับ ทอ.มาเลเซยี ท�ีกองบนิ 56 หาดใหญ ่(การฝกึครั�งน�ีจรงิๆแลว้เป็นสว่นหน�ึงของแผนการท�ีเกดิจาก
ความรว่มมอืระหวา่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซยี  ในการท�ีจะทาํการปราบปรามกลุ่ม จคม. (โจรคอมมวินสิตม์ลายา) ท�ีกอ่การรา้ยอยู่ทั�งในเขตแดน
ไทยและมาเลเซยี) กไ็ดส้ญูเสยี บ.จ.6 ไปอกีหน�ึงเคร�ืองพรอ้มนักบนิสองนาย ในระหวา่งการโจมตทีางอากาศตอ่เปา้หมายซ�ึงเป็นคา่ยพักของ จคม. บน
เทอืกเขาสนักาลาครี ี ในเขตทอ้งท�ี อ.เบตง จ.ยะลา  ซ�ึงสาเหตยุังไมท่ราบแนช่ดัมาจนทกุวนัน�ีวา่เกดิจาก บ.ขดัขอ้งหรอืวา่ถกูยงิโดย จคม.

                            ในปี 2528 ไดม้กีารจัดซ�ือ บ.จ.6 มาเพ�ิมเตมิจาํนวน 2 เคร�ือง เน�ืองจากท�ีผา่นมานั�นมกีารสญูเสยี บ.จ.6 ทั�งจากอบุตัเิหตแุละจาก
การรบไปแลว้หลายเคร�ือง  ทาํให ้ฝงู.211 ม ีบ.ไมเ่พยีงพอตอ่ภารกจิในขณะนั�น  ซ�ึง บ.ทั�ง 2 เคร�ืองท�ีซ�ือมาน�ีเป็นรุ่น OA-37 B  ท�ีเคยผา่นการใชง้าน
อยู่ใน ทอ.สหรัฐฯ มากอ่นและยังเป็นรุ่นท�ีไดรั้บการตดิตั�งทอ่เตมิเช�ือเพลงิกลางอากาศท�ีตรงสว่นหวัดว้ย (กอ่นหนา้นั�นในปี 2518 ทอ.ไทย เคยไดรั้บ
บ.จ.6 จาํนวน 1 เคร�ือง จากสหรัฐฯ เขา้ใจวา่ บ.เคร�ืองน�ีจะใหม้าทดแทน บ.จ.6 ท�ีจาํหนา่ยไปจากอบุตัเิหตเุม�ือปี 2517) โดยในชว่งแรกๆท�ีเขา้ประจาํการ
นั�น บ.ทั�งสองเคร�ืองน�ีกย็ังคงใชส้ตีามแบบเดมิท�ีเคยใชใ้น ทอ.สหรัฐฯ มากอ่นคอืเป็นสเีทาทั�งลาํ  แตต่อ่มาภายหลงัปี 2532 จงึไดเ้ปล�ียนมาเป็นสลีาย
พรางเหมอืนเคร�ืองอ�ืนๆในฝงู
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                            หลงัจากปี 2532 เป็นตน้มา แนวชายแดนไทยดา้นอสิานใตก้เ็ขา้สู่ความสงบ  ภายหลงัจากท�ีกองทพัเวยีดนามไดถ้อนทหารออก
จากกัมพชูา  ภารกจิการรบท�ีเคยมมีายาวนานของ บ.จ.6 กส็�ินสดุลง  คงเหลอืกแ็ตก่ารบนิลาดตระเวนเพ�ือเฝ้าสงัเกตคุวามเคล�ือนไหวในแถบแนว
ชายแดนเทา่นั�น  นอกจากนั�นกจ็ะเป็นภารกจิในการฝกึรว่มกับ ทอ.ชาตติา่งๆ ซ�ึง บ.จ.6 ไดเ้ขา้รว่มทาํการฝกึอยู่ทกุครั�ง  นอกจากน�ียังมภีารกจิพเิศษ
อยา่งเชน่ การสนับสนนุการฝกึยงิอาวธุนาํวถิอีากาศสู่อากาศของฝงูบนิขบัไล ่ โดย บ.จ.6 ทาํหนา้ท�ีในการบนิปลอ่ยพลสุอ่งสวา่งท�ีใชเ้ป็นเปา้ยงิสาํหรับ
อาวธุนาํวถิอีากาศสู่อากาศแบบไซดไ์วเดอร ์(AIM-9 P) และไพธอ่น 3 (Python III) อกีดว้ย  และในเดอืน เม.ย.37 ภายหลงัจากประจาํการใน ทอ.ไทย
มาได ้22 ปี กถ็งึเวลาท�ีจะตอ้งปลดประจาํการ บ.จ.6  และฝงู.211 กไ็ดรั้บการบรรจ ุบ.ข.18 ข/ค (F-5 E/F) ท�ีไดรั้บโอนมาจากฝงู.403 บน.4 ตาคล ีเขา้
ประจาํการแทน   

                            แตห่ลงัจากนั�นในปี 2538 ไดม้กีารนาํ บ.จ.6 ท�ีปลดประจาํการไปแลว้ (บางเคร�ือง) กลบัมาใชง้านใหมอ่กีครั�ง ในภารกจิทดสอบ
การทาํฝนหลวงตามแนวพระราชดาํร ิ ดว้ยวธิกีารยงิกระสนุสารเคมซีลิเวอรไ์อโอไดดท์�ีไดผ้ลติข�ึนเองในประเทศ   โดยเป็นความรว่มมอืกันระหวา่งศนูย์
วทิยาศาสตรแ์ละพัฒนาระบบอาวธุกองทพัอากาศกับสาํนักฝนหลวงและการบนิเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ และท�ีเลอืกใช ้บ.จ.6 นั�น กเ็พราะ
กอ่นหนา้นั�นในปี 2536 กไ็ดเ้คยใชง้านในภารกจิน�ีมาแลว้  ซ�ึง บ.จ.6 ถอืวา่เป็น บ. ท�ีมคีวามเหมาะสมในการใชต้ดิตั�งแผงเคร�ืองยงิกระสนุสารเคมี
 เน�ืองจากในการทดสอบนั�นจะตอ้งบนิข�ึนไปท�ีความสงู 20,000 ฟตุ เพ�ือยงิกระสนุสารเคมซีลิเวอรไ์อโอไดดเ์ขา้ไปในกลุ่มเมฆเยน็เพ�ือทาํใหเ้กดิฝนตก 
อกีทั�งในตอนนั�น บ.จ.6 กย็ังคอ่นขา้งมสีภาพท�ีดอียู่เพราะเพ�ิงปลดประจาํการไปไดไ้มน่าน  แตใ่นปี 2539 กไ็ดเ้ลกิใชง้าน บ.จ.6 และเป็นการส�ินสดุการ
ปฏบิตัภิารกจิอยา่งถาวรนับแตนั่�นมา

                            ตลอดเวลา 20 กวา่ปีใน ทอ.ไทยนั�น  ฝงูบนิ บ.จ.6 ทั�งท�ีตาคลแีละอบุลฯ ไดร้ว่มสรา้งวรีกรรมในการปกปอ้งอธปิไตยของชาติ
เสมอมา  แมว้นัเวลาผา่นมาแลว้เป็นสบิปี  แตก่เ็ช�ือวา่อกีหลายๆทา่นกย็ังคงอดท�ีจะคดิถงึเจา้แมลงปอตวันอ้ยน�ีไมไ่ด ้

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

                            สาํหรับในทา้ยน�ีตอ้งขอขอบคณุ กองบนิ 2 เป็นอยา่งสงู ท�ีไดใ้หเ้กยีรตนิาํบทความเร�ือง “ เร�ืองของอารม์กองบนิ 2 ”  ท�ีผมเคย
เขยีนลงไวใ้นหนังสอืแทงโก ฉบบัท�ี 156 กันยายน 2548 (หนา้ 43 - 45) ไปลงไวเ้ป็นสว่นหน�ึงของหนังสอืท�ีระลกึ “ 90 ปี กองบนิ 2 ”  ซ�ึงผมเพ�ิงจะไดม้ี
โอกาสเหน็หนังสอืเลม่น�ีเอากเ็ม�ือตน้เดอืน ต.ค.53 น�ีเอง   กร็ู้สกึเสยีดายท�ีผมไมท่ราบมากอ่นวา่จะมกีารจัดทาํหนังสอืเลม่น�ีข�ึนมา  ไมงั่�นคงอาจจะพอ
ชว่ยอะไรไดบ้า้ง  กห็วงัวา่เม�ือถงึปี พ.ศ.2562  ซ�ึงจะเป็นวาระท�ีกองบนิ 2 ครบรอบ 100 ปี  ผมคงจะมโีอกาสไดช้ว่ยเหลอือะไรบา้งเลก็ๆนอ้ยๆ ในการ
สนับสนนุการจัดทาํหนังสอืท�ีระลกึครั�งนั�นดว้ย
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ผู้ดแูลระบบ : ใหค้ะแนน ลบคะแนน ลบ แกไ้ข | ผู้ใชง้านทั�วไป : แจง้ลบคาํตอบ แกไ้ข   Top

   ขอ้มลูผู้ตอบ 

      

   ช�ือ:nok 
   คะแนน:1 
  โพสวนัท�ี 2/5/2554 
   แกไ้ขโปรไฟล์

หวัขอ้ :RTAF AIRCRAFT STORY

ขอบคณุครับ สาํหรับขอ้มลูและประวตัเิคร�ืองบนิในดวงใจของผมอกีลาํครับ
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ผู้ดแูลระบบ : ใหค้ะแนน ลบคะแนน ลบ แกไ้ข | ผู้ใชง้านทั�วไป : แจง้ลบคาํตอบ แกไ้ข   Top

   ขอ้มลูผู้ตอบ 

      

   ช�ือ:ทา้วทองไหล 
   คะแนน:2 
  โพสวนัท�ี 3/5/2554 
   แกไ้ขโปรไฟล์

หวัขอ้ :RTAF AIRCRAFT STORY

เหน็ภาพน�ีแลว้ นกึถงึเหตกุารณว์รีกรรมของ เรอือากาศเอก ไพบรูณ ์ ชุ่มมะโน

๑๕ เมษายน  พ.ศ.๒๕๒๗  เวลา ๐๙๑๐ ในการฝกึรว่มผสม ไทย-มาเลเซยี ครั�งท�ี ๓  AIRTHAMAL 3 ภารกจิโจมตเีปา้หมายภาคพ�ืนชายแดนไทย-
มาเลเซยี รว่มกับกองทพัอากาศมาเลเซยี บรเิวณ  ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา (ความจรงิการฝกึ Air Thamal เป็นการแฝงการปฏบิตักิารจรงิของ
ทั�งสองกองทพัอากาศตอ่กองกาํลงัท�ีเป็นภยัตอ่ทั�งสองประเทศ)   ถกูทหารฝ่ายตรงยงิดว้ยอาวธุไมท่ราบชนดิ  ใสเ่คร�ืองบนิโจมตแีบบ ๖ (เอ-37 บ)ี
หมายเลข ๒๑๑๑๑  Sel.No. 71-0796  (บ.จ.๖-๑/๑๕) สงักัดฝงูบนิขบัไลย่ทุธวธิที�ี ๒๑๑ กองบนิ ๒๑ อบุลราชธาน ี ทาํใหเ้คร�ืองตกกระแทกพ�ืน เป็นเหตุ
ให ้เรอือากาศเอก ไพบรูณ ์  ชุ่มมะโน และ เรอือากาศโท ปรวฒัน ์  สอ่งสวา่ง นักบนิเสยีชวีติ และเม�ือปี ๒๕๕๒ ท�ีผา่นมา มกีารขดุคน้พบซากเคร�ืองบนิ
เคร�ืองดงักลา่วท�ี ยะลา
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