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                                                                                              TWINNY  STORY                                                   

                                                                            BY  ASI  S.

                    ยอ้นกลบัไปเม�ือปี 2530 ทา่นท�ีเป็นทหารอากาศ และท�ีไมใ่ชท่หารอากาศแตเ่ป็นผู้ท�ีมใีจรักในดา้นการบนิ   กค็งจะจดจาํช�ือหมู่บนิผาดแผลง “
แสนเมอืง “ ของกองทพัอากาศไทย ไดด้ ี เพราะในวนัท�ี 27 ม.ีค.30 ซ�ึงเป็นวนัครบรอบ 72 ปี ของกองทพัอากาศ นั�น   หมู่บนิน�ีซ�ึงใช ้บ.ฝ.12 (T-37) จาํนวน
4 เคร�ือง ไดท้าํการบนิแสดงใหช้าวทหารอากาศและประชาชนชม   ซ�ึงเหตกุารณใ์นวนันั�นคงเป็นเหตกุารณท์�ีหลายคนตอ้งจะจดจาํไปอกีนาน  เม�ือเกดิอบุตัเิหตุ
การชนกันกลางอากาศเหนอืสนามบนิดอนเมอืง ภาพ บ.ฝ.12 ท�ีพวงหางขาดออกจากลาํตวั  พลกิตกจากทอ้งฟา้เหมอืนใบไมร้ว่ง  โดยมรีม่ชชูพีกางออกมา
เพยีงรม่เดยีว  เป็นภาพท�ีสรา้งความตกใจใหก้ับผู้เหน็เหตกุารณท์กุคน  และหลงัจากวนันั�นหมู่บนิผาดแผลง “ แสนเมอืง “ ท�ีทาํการบนิดว้ย บ.ฝ.12  มายาวนา
นกวา่ 20 ปี  กไ็มเ่คยแสดงการบนิผาดแผลง(อยา่งเป็นทางการ)ใหเ้หน็อกีเลย

                  T-37 B (Tweet หรอื Tweety Bird) เป็นหน�ึงในความชว่ยเหลอืทางทหารตามโครงการ MAP ของสหรัฐฯ ท�ีมตีอ่ประเทศไทย  โดยไดรั้บมาเม�ือ
เดอืน ส.ค.04  และไดรั้บการกาํหนดช�ือวา่ บ.ฝ.12 (เคร�ืองบนิฝกึแบบท�ี 12)  ซ�ึงภายหลงัจากการตรวจรับและเขา้ประจาํการไปเม�ือเดอืน ก.ย.04 แลว้   ภาย
หลงัจงึไดจั้ดใหม้พีธิรัีบมอบอยา่งเป็นทางการในวนัท�ี 7 ม.ีค.05 พรอ้มๆกับ บ.ข.17 (F-86F Sabre) อกีจาํนวน 20 เคร�ือง ของฝงูบนิขบัไลย่ทุธวธิที�ี 12 กอง
บนินอ้ยท�ี 1 ดอนเมอืง  โดยมผีู้แทนฝ่ายไทยคอื พล.อ.ถนอม   กติตขิจร  รัฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับมอบจากผู้แทนฝ่ายสหรัฐฯ คอื อปุทตู
สหรัฐฯ ประจาํประเทศไทย   

                  บ.ฝ.12 จาํนวน 8 เคร�ืองน�ีถอืวา่เป็น เคร�ืองบนิฝกึไอพน่สาํหรับศษิยก์ารบนิแบบแรกของ ทอ. กว็า่ได ้  เน�ืองจาก บ.ฝ.11 หรอื T-33 ของฝงูบนิ
ท�ี10 (11) กองบนินอ้ยท�ี 1 ท�ีไดรั้บมากอ่นหนา้ในปี 2498 นั�น  ไมไ่ดถ้กูนาํมาใชเ้พ�ือฝกึบนิใหก้ับศษิยก์ารบนิของ รร.การบนิ  แตม่ภีารกจิในการฝกึเปล�ียน
แบบสู่ บ.ไอพน่ (Jet  Transition) สาํหรับนักบนิขบัไลท่�ีเคยทาํการบนิกับ บ.ขบัไลใ่บพัดกอ่นท�ีจะเปล�ียนแบบไปทาํการบนิกับ บ.ขบัไลไ่อพน่  บ.ฝ.12  ทั�ง 8
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เคร�ือง ไดรั้บการบรรจใุนฝงูฝกึขั�นปลาย  รร.การบนิ โคราช  เพ�ือใชฝ้กึบนิศษิยก์ารบนิชั�นมัธยม เป็นจาํนวนประมาณ 115 ชั�วโมง กอ่นท�ีจะสาํเรจ็ไปเป็นนักบนิ
ประจาํกองเพ�ือทาํการบนิกับ บ.ไอพน่ ในฝงูบนิรบตอ่ไป  ซ�ึงศษิยก์ารบนิรุ่นแรกท�ีไดท้าํการฝกึบนิกับ บ.ฝ.12 คอื รุ่น น.28 - 05 - 1  โดยในการฝกึบนิจะ
ประกอบไปดว้ย การบนิเกาะภมูปิระเทศ  การบนิดว้ยเคร�ืองวดัประกอบการบนิ  การบนิเดนิทาง  การบนิหมู่  การบนิกลางคนื  และการบนิดว้ยเคร�ืองฝกึบนิ
จาํลอง
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                  ซ�ึงไดม้กีารตั�งช�ือเรยีก บ.ฝ.12 น�ีวา่ “ ทวนิน�ี “ (Twinny)  เพราะวา่ในสมัยกอ่น บ.ท�ีใชฝ้กึศษิยก์ารบนิทกุแบบจะมกีารจัดท�ีนั�งแบบเรยีงตามกัน
(Tandem) โดยศษิยก์ารบนิจะนั�งในตาํแหนง่หนา้และครกูารบนิจะอยู่ตาํแหนง่ดา้นหลงัซ�ึงทาํใหม้คีวามยุ่งยากในการฝกึและอาจกอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้ แตก่ับ
บ.ฝ.12 นั�น นับเป็น บ.ฝกึแบบแรกของ ทอ.ไทย ท�ีมกีารจัดท�ีนั�งแบบเคยีงกัน (Side by Side) ทาํใหศ้ษิยก์ารบนิและครกูารบนิไดนั้�งอยู่คู่กัน เปรยีบเสมอืน
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 คะแนน เป็นคู่แฝด (Twin)  เน�ืองจากศษิยก์ารบนิท�ีผา่นการฝกึจากชั�นประถมดว้ย บ.ฝกึใบพัด ยังมปีระสบการณก์ารบนินอ้ย  เม�ือตอ้งมาทาํการฝกึในชั�นมัธยมกับ
บ.ไอพน่ท�ีมคีวามเรว็สงู  การมคีรกูารบนินั�งอยู่ขา้งๆจะสามารถชว่ยลดขอ้ผดิพลาดท�ีอาจเกดิข�ึนและยังชว่ยแกไ้ขปัญหาในยามเกดิสถานการณฉ์กุเฉนิได ้
อยา่งทนัทว่งทอีกีดว้ย 

                  ในปี 2513 ไดม้กีารรับมอบ บ.ฝ.12 เพ�ิมเตมิอกีจาํนวน 6 เคร�ือง  โดยเป็น บ.ในรุ่น T-37C  ซ�ึง บ.ชดุน�ีตามขอ้มลูนั�นระบวุา่เป็นการจัดซ�ือจาก
สหรัฐฯ (หรอืจะเป็นการรับมอบตามโครงการชว่ยเหลอืทางทหาร  อันน�ีไมท่ราบแนช่ดั) และเป็น บ.ใหม ่  ไมใ่ช ่บ.ท�ีผา่นการใชง้านมาแลว้  เหมอืนชดุท�ีรับมา
ในปี 2504 (รวมทั�งในปี 2515 และ 2523 ดว้ย) เพราะวา่กอ่นหนา้น�ี บ.ฝ.12 ท�ีมอียู่นั�น (ม ีบ. ตอ้งจาํหนา่ยในปี 2510 , 2511 จาํนวน 2 เคร�ือง จากอบุตัเิหตุ
ระหวา่งการฝกึบนิ) ไมเ่พยีงพอตอ่จาํนวนศษิยก์ารบนิท�ีเขา้รับการฝกึ  แมว้า่ในขณะนั�นฝงูฝกึขั�นปลายจะม ีบ.ฝ.11 (T-33) บรรจอุยู่ดว้ยจาํนวนหน�ึง (แบง่มา
จาก ฝงู.11 บน.1)  แตก่ใ็ชส้าํหรับการฝกึในขั�นท�ีสงูกวา่เพ�ือใหม้คีวามพรอ้มกอ่นท�ีจะจบไปบรรจเุป็นนักบนิขบัไลไ่อพน่ตอ่ไป   
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                  นอกจากภารกจิการฝกึศษิยก์ารบนิชั�นมัธยมแลว้  บ.ฝ.12 ยังไดรั้บภารกจิใหจั้ดการบนิผาดแผลงหมู่ และผาดแผลงเด�ียว  เพ�ือทาํการแสดงใน
ระหวา่งการแขง่ขนัใชอ้าวธุทางอากาศประจาํปี  ณ สนามฝกึใชอ้าวธุทางอากาศชยับาดาล จ.ลพบรุ ีอกีดว้ย  ซ�ึงเทา่ท�ีผมมขีอ้มลูท�ีเกา่ท�ีสดุอยู่กค็อื ในการ
แขง่ขนัใชอ้าวธุทางอากาศ ประจาํปี 2511  โดยเป็นการบนิผาดแผลงหมู่ 4 ในวนัเปดิการแขง่ขนัฯ (ในวนันั�นยังมกีารแสดงการบนิผาดแผลงหมู่ 4  อกี 2 หมู่
บนิ คอื บ.ฝ.8 (T-6) จากฝงู.53 บน.5 และ บ.ฝ.13 (T-28D) จากฝงู.224 บน.2 ดว้ย)  และในการแขง่ขนัใชอ้าวธุทางอากาศ ประจาํปี 2512 (ซ�ึงในชว่งนั�น 
รร.การบนิ ไดย้า้ยจากโคราช มาเขา้ท�ีตั�งใหม ่ท�ี อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม แลว้) พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และ สมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนินีาถ
ไดเ้สดจ็ ฯ ไปทรงทอดพระเนตรการแขง่ขนัฯ ดว้ย  โดย ทอ. ไดจั้ดการแสดงการบนิ  และการสาธติการใชอ้าวธุ ถวายใหท้อดพระเนตร  และอกีครั�งในการ
แขง่ขนัใชอ้าวธุทางอากาศ ประจาํปี 2514  ซ�ึง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และ สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟา้วชริาลงกรณ ์ ไดเ้สดจ็ ฯ ไปทอดพระเนตร
การแขง่ขนัฯ ในวนัท�ี 24 พ.ย.14  ซ�ึงในครั�งน�ีในสว่นของการจัดแสดงการบนิ  ไดม้กีารจัดแสดงการบนิผาดแผลงหมู่  ของ บ.ฝ.12 จาํนวน 7 เคร�ือง และการ
บนิผาดแผลงเด�ียวอกีหน�ึงเคร�ือง  ถวายใหท้อดพระเนตรอกีดว้ย 

                   ในการจัดแสดงการบนิผาดแผลงหมู่ของ บ.ฝ.12 ในปี 2514 นั�น  นักบนิท�ีทาํการบนินั�นจะคดัเลอืกจากครกูารบนิของฝงูฝกึขั�นปลายและครกูาร
บนิอาวโุสของ รร.การบนิ  ท�ีมปีระสบการณแ์ละมชีั�วโมงบนิสงู
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มาทาํการฝกึซอ้มกันอยา่งหนักเป็นเวลาหลายเดอืน  ซ�ึงรายช�ือนักบนิจาํนวน 9 ทา่นท�ีไดท้าํการบนิแสดงนั�นประกอบไปดว้ย  หมายเลข 1  น.ต.วรนาถ   อภิ
จาร ี(หวัหนา้หมู่บนิ) , หมายเลข 2  ร.ท.เฉลมิ   ชุ่มช�ืนสขุ (ปีกขวา) , หมายเลข 3  ร.อ.ธาน ี  เอ�ียมจอ้ย และ ร.ต.สมพันธ ์  แฉลม้เขต (ปีกซา้ย) , หมายเลข
4  ร.ท.พรีะ   บรูณศลิปนิ (Slot) , หมายเลข 5  ร.ท.กมล   รัศมทิตั (ปีกนอกซา้ย) , หมายเลข 6  ร.อ.ประพัฒน ์  วณีะคปุต ์(ปีกนอกขวา)   และหมายเลข 7 
ร.อ.ปรชีา   นยิมไทย (Second Slot)  โดยมหีมายเลข 8  ร.อ.วรีะวธุ   ลวะเปารยะ เป็นผู้ทาํการบนิผาดแผลงเด�ียว (Solo)   โดยการบนิผาดแผลงหมู่นั�นจะ
จัดรปูขบวนการบนิแบบ Swan และ Arrow Head  ซ�ึงทา่บนิสาํหรับทาํการแสดงจะประกอบไปดว้ย  การทาํ Loop  , Barell Roll , เล�ียวปีกลกึในระยะต�ํา ,
Cloverleaf  และทา่ Bomb Shell 

                      ในปี 2515  ทอ. ไดรั้บมอบ บ. T-37B  จาํนวน 2 เคร�ือง  และในปี 2523 กไ็ดรั้บมอบ บ. T-37B  เพ�ิมเตมิเป็นครั�งสดุทา้ยอกี 6 เคร�ือง  โดย
มพีธิรัีบมอบ เม�ือวนัท�ี 17 ต.ค.23  ซ�ึงเป็น บ. ทั�ง 2 ชดุน�ี เป็น บ.เกา่ท�ีเคยใชง้านอยู่ใน ทอ.สหรัฐฯ แตก่ไ็ดรั้บการปรับปรงุสภาพกอ่นการสง่มอบให ้ทอ.ไทย
เพ�ือใชง้านตอ่  ซ�ึงนอกจากการใชง้านสาํหรับฝกึศษิยก์ารบนิชั�นมัธยมแลว้  ในปี 2524  สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร  ไดท้รงเขา้รับการ
ฝกึบนิกับ บ.ฝ.12  ตามหลกัสตูรของกองทพัอากาศ ในระหวา่งเดอืน ม.ีค. - ต.ค. โดย รร.การบนิ ไดจั้ด บ.ฝ.12 หมายเลข 21 (บ.ฝ.12-21/23) ถวายใน
ระหวา่งทรงทาํการฝกึบนิ  และทรงมชีั�วโมงบนิกับ บ.ฝ.12 ทั�งส�ิน 240 ชั�วโมง 

                      สาํหรับภารกจิการแสดงการบนิผาดแผลงหมู่เน�ืองในโอกาสพเิศษอยา่งเชน่  ม ีผบ.ทอ. ตา่งชาตเิขา้เย�ียมชมกจิการของ รร.การบนิ หรอืโอ
กาสอ�ืนๆ กจ็ะทาํการแสดงการบนิอยู่เร�ือยมา  และในปี 2526  จงึไดรั้บการตั�งช�ือหมู่บนิผาดแผลงน�ีอยา่งเป็นทางการวา่ “ แสนเมอืง ”  และท�ีเป็นเกยีรตปิระวตัิ
สาํคญัคอื การไดม้โีอกาสทาํการบนิแสดงตอ่หนา้พระพักตรข์อง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และ สมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนินีาถ  ในระหวา่งการ
แขง่ขนัใชอ้าวธุทางอากาศ ประจาํปี 2526  เม�ือวนัท�ี 29 ธ.ค.26  ซ�ึงถอืเป็นครั�งสดุทา้ยท�ีหมู่บนิแสนเมอืง  ไดท้าํการแสดงการบนิถวายใหท้รงทอดพระเนตร 

                       ภายหลงัจากท�ีไดใ้ชท้าํการฝกึศษิยก์ารบนิมาเป็นเวลากวา่ 35 ปี  และสรา้งนักบนิรบใหก้ับ ทอ. เป็นจาํนวนมาก  กไ็ดถ้งึเวลาท�ีจะตอ้งปลด
ประจาํการจาก ทอ.  ซ�ึงเหตผุลกเ็พ�ือความปลอดภยัตอ่ศษิยก์ารบนิและครกูารบนิ  และจากการท�ี ทอ. ไดจั้ดซ�ือ บ.ฝกึแบบใหมซ่�ึงมคีวามทนัสมัยและ
สามารถใชท้ดแทนการฝกึศษิยก์ารบนิชั�นมัธยมดว้ย บ.ไอพน่ ไดค้อื PC-9 หรอื บ.ฝ.19  ซ�ึงมจีาํนวนเพยีงพอท�ีจะใชฝ้กึศษิยก์ารบนิชั�นมัธยมแลว้   จงึได ้
ทาํการปลดประจาํการ บ.ฝ.12  ในปี 2539  และแมว้า่ในทกุวนัน�ีหลายๆคนอาจยังจดจาํทว่งทา่การบนิท�ีสวยงามของหมู่บนิแสนเมอืงได ้ และอยากใหม้กีาร
จัดตั�งหมู่บนิผาดแผลงข�ึนมาอกีครั�งในนาม “ แสนเมอืง ”  โดยใช ้บ.ฝ.19  แตเ่ม�ือพจิารณาถงึปัจจัยดา้นตา่งๆในปัจจบุนัน�ีแลว้  กค็ดิวา่นา่จะเป็นเร�ืองท�ีไมม่ี
ทางเป็นไปไดอ้กีแลว้

                                   ...................................................................................
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โดยคณุ : onn40       วนัท�ี : 2011-04-25 15:19:27  

 แจง้ลบคาํตอบ  ใหค้ะแนน  ลบคะแนน  ลบ  Top 

 

 

 (กระทู้ : / ตอบ : ) 

Ranking : 1  คะแนน

Re : TWINNY STORY 

ผมไดท้าํการยา้ยมาเป็นกระทู้ปักหมดุใหน้ะครับ  เพราะเป็นบทความท�ีใหค้วามรู้เป็นอยา่งดแีละถา้มเีร�ืองตอ่ๆไป ตามท�ีเจา้ของกระทู้
ไดบ้อกไว ้ขอใหน้าํมาลงท�ีกระทู้น�ีตอ่เน�ืองไดเ้ลยครับ

 

โดยคณุ : nok       วนัท�ี : 2011-04-25 03:25:35  

 แจง้ลบคาํตอบ  ใหค้ะแนน  ลบคะแนน  ลบ  Top 

 

 (กระทู้ : / ตอบ : ) 

Ranking : 0  คะแนน

Re : TWINNY STORY 

ขอบคณุมากครับ  เด�ียวผมจะไดล้งเร�ือง ฮ.6 ตอ่ไปเลย
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