น้ อมรําลึกพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเสี่ยงภยันตราย เพื่อพสกนิกร

เฮลิคอปเตอร์ ฮ.๖ ก (UH – 1N) หรือ ฮ.สีฟ้า
เฮลิคอปเตอร์พระทีน่ งของพระบาทสมเด็
ั่
จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที ่ ๙
ปจั จุบนั จัดแสดงอยูท่ ี ่ พิพธิ ภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
(www.rtaf.mi.th/th/Pages/tourist_Attractions.aspx)
ทศพนธ์ นรทัศน์ เรียบเรียง
ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ ความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
www.facebook.com/ICTforAll.org

กระผมได้มโี อกาสอ่านหนังสือ “เฮลิ คอปเตอร์สีฟ้า” ของครูแจ๋ว (พลอากาศโท ไพโรจน์
พุกจิ นดา) อดีตเจ้าหน้าที่ (นักบิน) ประจําอากาศยานพระราชพาหนะ เป็ นเวลานานถึง ๑๕ ปี นับเนื่อง
ตัง้ แต่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เมือ่ พ้นจากหน้าทีน่ กั บินเฮลิคอปเตอร์ราชพาหนะแล้ว ท่านได้รบั แต่งตัง้
เป็ นผูอ้ ํานวยการเดินทางขบวนเฮลิคอปเตอร์ราชพาหนะ มีหน้าที่รบั ผิดชอบความเรียบร้อยปลอดภัย
ขบวนเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะทุกเครือ่ งในขบวนจนเกษียณอายุราชการ
"เฮลิคอปเตอร์สฟี ้ า" ถ่ายทอดเรือ่ งราวความสุข ความซาบซึ้ง ความภูมใิ จ ในการปฏิบตั หิ น้าที ่
การเป็ นนักบินเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะของ "ครูแจ๋ว พลอากาศโท ไพโรจน์ พุกจินดา" ซึง่ ได้ถวาย
งานใกล้ชดิ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที ่ ๙" ถึง ๑๕ ปี นําเสนอด้วยสํานวนภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย
ได้สาระและความสนุ ก สอดแทรกประสบการณ์ในฐานะศิษย์การบิน ครูการบิน และนักบินทหารอากาศ
ซึง่ ผูเ้ ขียนได้รบั มาตลอดอายุราชการของท่าน และทีส่ าํ คัญไปกว่านัน้ ผูอ้ า่ นจะได้เห็นถึงความยากลําบาก

พระวิรยิ ะอุตสาหะ และพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที ่ ๙ ทีม่ ตี ่อพสกนิกรของพระองค์ (ซีเอ็ด
ยูเคชัน,่ ๒๕๖๐; goo.gl/1MIGe8)

ทีม่ าภาพ: Scontent.cdninstagram.com; https://goo.gl/YDRNMf

พลอากาศโท ไพโรจน์ พุกจิ นดา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเป็ นนักบินเฮลิคอปเตอร์
ราชพาหนะ ผ่านหนังสือดังกล่าว ซึ่งจัดพิมพ์โดย สํานั กพิ มพ์ บันทึ กสยาม ในเครือบริ ษัท เพชร
ประกาย จํากัด ...จากการที่ ได้อ่านเรื่องราวในหนังสือดังกล่าว ยิ่ งทําให้ร้สู ึกตื้นตันใจและสํานึ ก
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อัน หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ แ ห่ ง องค์ พ ระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ล
อุดลยเดช บรมนาถบพิ ตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ และ
พระบรมวงศานุ วงศ์ทุกพระองค์ ที่ ได้ ทรงเสี่ ยงภยันตรายในการเสด็จพระราชดําเนิ นปฏิ บ ตั ิ
พระราชภารกิ จเพื่อบําบัดทุกข์ บํารุงสุขแก่พสกนิ กรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในพื้นที่ ชนบท
ห่างไกล เต็มไปด้วยพืน้ ที่ภเู ขาสูงแทบทัง้ สิ้ น
ในอดีตนัน้ เราท่านทัง้ หลายล้วนคุน้ เคยกับภาพข่าวการเสด็จพระราชดําเนินเพื่อปฏิบตั พิ ระราช
ภารกิจด้วยเฮลิคอปเตอร์ ซึง่ ในสมัยนัน้ เทคโนโลยีต่างๆ ยังไม่ทนั สมัยเหมือนในปจั จุบนั ทัง้ ในส่วนของ
เครื่องเฮลิคอปเตอร์ทย่ี งั เป็ นแบบเครื่องยนต์เพียงเครื่องเดียว ระบบนักบินกลยังไม่มี ระบบนํ าร่องการ
บินยังไม่ทนั สมัย การระบุหรือเข้าถึงตําแหน่ งทีห่ มายต่างๆ ยังไม่มรี ะบบ GPS (Global Positioning
System) ให้ใช้งานเหมือนในปจั จุบนั ระบบสื่อสารทีย่ งั ไม่ทนั สมัย ความเสีย่ งจากการทําการบินกลับใน
เวลากลางคืน ซึง่ เป็ นเวลาปกติโดยทัวไปที
่ พ่ ระองค์ท่านจะเสร็จสิน้ พระราชภารกิจในพืน้ ทีข่ องแต่ละวัน
รวมถึงความเสีย่ งจากการทีจ่ ะถูกโจมตีโดยผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในสมัยนัน้
พลอากาศโท ไพโรจน์ ฯ ได้เล่าถึง “ภารกิ จภาคเหนื อ” ไว้ในหนังสือฯ หน้า ๒๐-๒๒ ความ
ตอนหนึ่งว่า “การเสด็จปฏิบตั ภิ ารกิจภาคเหนือทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ยังจําได้ไม่ลมื เลือน แม้ว่าปจั จุบนั
่
๑-๒ เดือนทีถ่ วายการรับใช้
ผูเ้ ขียน (พลอากาศโท ไพโรจน์ฯ) จะอายุมากแล้วก็ตาม เพียงชัวระยะเวลา

ต้องขึน้ บินมากที่สุดถึง ๔๒ เที่ยว ทุกเที่ ยวบิ นเสด็จกลับมาลงบนพระตําหนั กภูพิงคราชนิ เวศน์
ในช่ วงเวลากลางคืนไม่เคยตํ่ากว่า ๒ ทุ่ม ทัง้ นัน้ บางเที่ยวบินเชื้อเพลิงเหลือตํ่าสุดจนต้องกดปิ ด
ไฟเตือนเชือ้ เพลิงตํ่า เพือ่ ไม่ให้มแี สงไฟปรากฏขึน้ ให้เป็ นทีร่ ะคายเคืองพระเนตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที ่ ๙) ทรงมีภารกิจหลัก คือ เสด็จเยีย่ มราษฎรและตรวจ
ความก้าวหน้าของโครงการเกษตรหลวง ซึ่งพระองค์ทรงจัดตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวเขา ทรง
ตรวจดูพชื ผลเมืองหนาวทีท่ ดลองปลูกไว้ ทุกปี จะมีเทีย่ วบินสําหรับให้ทูตานุ ทูตจากต่างประเทศได้โดย
เสด็จด้วย เพื่อตรวจดูผลงานการค้นคว้าวิจยั ทดลองปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนฝิ่ น ช่วยให้ชาวเขา
มีอาชีพทีย่ งยื
ั่ น
หากจะทรงปฏิบตั ิพระราชภารกิจในภาคเหนื อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที ่ ๙)
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จะแปรพระราชฐานเสด็จมา
ประทับทีพ่ ระตําแหนักภูพงิ คราชนิเวศน์ สนามบินเฮลิคอปเตอร์อยูต่ ่ําลงมา เป็ นไหล่เขาปรับพืน้ เรียบ ฮ.
สามารถลงจอดได้ ๓ เครื่องชนิดที่มองเห็นใบพัดหลักหมุนอยู่ใกล้ๆ กัน ด้านหน้ าสนามมีต้นไม้ใหญ่
ถ้านักบินกะสนามบินลํ้าเกินไปก็ชนต้นไม้ ส่วนตรงหน้าผาถ้ากะสนามขาดไปก็ชนไหล่เขา ขณะร่อนลง
จะมีกระแสลมประมาณ ๑๐ นอตเข้ามาด้านข้าง ต้องเอียงเครือ่ งสูล้ มเพือ่ รักษาเส้นทางร่อน
มีเทีย่ วบินหนึ่งกระแสลมน่าจะมากกว่า ๑๐ นอต เมือ่ เลีย้ วเครือ่ งตรงแนวร่อนลง ต้องเอียงเครีอ่ ง
สูก้ ระแสลมจนถึงจุดวางตัว ก่อนจะเสด็จลงจาก ฮ.พระทีน่ งั ่ พระองค์ท่านทรงใช้พระหัตถ์แตะไหล่นกั บิน
พร้อมตรัสขอบใจทุกครัง้ นับเป็ นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาทีส่ ดุ มิได้...
ผูเ้ ขียน (พลอากาศโท ไพโรจน์ฯ) คิดเสมอว่าทําไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที ่ ๙)
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จะต้องเสด็จมาปฏิบตั พิ ระราชภารกิจทีห่ นักและเสีย่ งอันตราย
ทุกเทีย่ วบินเยีย่ งนี้ ประชาชนทัง้ ประเทศคงจะมีคําตอบเหมือนๆ กัน ผูเ้ ขียน (พลอากาศโท ไพโรจน์ฯ)
เคยเสนอแนวคิดผ่านทางท่านผูใ้ หญ่ทร่ี บั ใช้ใกล้ชดิ พระองค์ว่า นักบิ นขบวนพระราชพาหนะเป็ นห่วง
พระองค์ท่านมาก เนื่ องจากการเสด็จกลับในตอนกลางคืนเสี่ยงอันตราย เห็นควรเสด็จกลับก่อน
่ าไว้ใจในการบิ นของนักบิ นกองทัพอากาศ ดังนัน้
พระอาทิ ตย์ตกดิ น แต่ พระองค์ท่านมีรบั สังว่
ก่อนจะถวายงานการปฏิ บตั ิ พระราชภารกิ จทางภาคเหนื อ ทางฝูงบิ นต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สดุ
ทัง้ นักบินและเฮลิ คอปเตอร์...”
นอกจากนี้ พลอากาศโท ไพโรจน์ ฯ ยังได้กล่าวถึง “ภารกิ จ ฮ.สีฟ้า กับเที่ยวบิ นอันตราย” ไว้
ในหนังสือฯ หน้า ๗๕-๗๘ ความตอนหนึ่งว่า “จังหวัดเชียงราย...พอพลบคํ่า มองเห็นเมฆดําหนาทึบใน
ระยะไกล ลัก ษณะนี้ เ ป็ น เมฆพายุ ฝ นเริ่ม ก่ อ ตัว นั บ เป็ น นาทีต่ อ นาที ชัว่ โมงต่ อ ชัว่ โมง...นั ก บิน
เฮลิคอปเตอร์ได้ตดั สินใจเปลีย่ นเส้นทางบิน โดยกําหนดจากจุดวิง่ ขึน้ ตรงไปอําเภอแม่จนั แล้งบินตาม
เส้นทางถนนเข้าสนามบินจังหวัดเชียงราย ถ้าเกิดจําเป็ นต้องลงฉุกเฉินทีบ่ ริเวณอําเภอแม่จนั สามารถนํา
ขบวนเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะลงได้ และตามเส้นทางถนนสามารถนําเฮลิคอปเตอร์ลงฉุกเฉินได้
เมื่อสรุปอย่างรวดเร็วและตัดสินใจได้แล้ว จึงได้กราบบังคมทูล จําเป็ นต้องเสด็จพระราชดําเนิน
กลับก่อนเวลาโดยเร็ว ภายในไม่กน่ี าที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที ่ ๙) สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ได้เสด็จมาประทับเฮลิคอปเตอร์พระทีน่ งั ่ เมื่อ ฮ.

สีฟ้า วิง่ ขึน้ เรียบร้อยแล้ว ความมืดก็เข้ามาในพืน้ ที่ ผูเ้ ขียน (พลอากาศโท ไพโรจน์ฯ) ในฐานะนักบิน
ฮ.สีฟ้า ตัง้ จิตขอบารมีคมุ้ ครองให้เทีย่ วบินปลอดภัยทัง้ ขบวนบิน
เมื่อบินเหนืออําเภอแม่จนั ได้เปลีย่ นเส้นทางบิน ตามเส้นทางถนนเข้าสนามบิน จังหวัดเชียงราย
หอบังคับการบินได้แจ้งข่าวอากาศให้ขบวนเฮลิคอปเตอร์ราชพาหนะทราบว่า จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง
(Thunderstorm) พาดผ่านสนามบินเชียงราย เมื่อพิจารณาแล้ว ถ้ามีพายุฝนรุนแรง จะต้องนํ าขบวน
ฮ.สีฟ้าลงฉุกเฉินตามแนวถนน
ท้องฟ้าเริม่ เปลีย่ นแปลง แสงไฟจากพืน้ ดินเริม่ มองไม่เห็น เส้นทางมีแต่ความมืดสนิท เมื่อขบวน
ฮ.สีฟ้าใกล้สนามบิน นักบิน ฮ.สีฟ้าได้สงการให้
ั่
ฮ.หมายเลข ๒ นํ าขบวน ฮ. พระราชพาหนะไปลง
สนามบินจังหวัดเชียงรายก่อน โดยใช้รปู ขบวน รูปหมู่บนิ ตามกัน ระยะให้เห็นไฟแสดงตําแหน่ งเครื่อง
ชัดเจน
ฮ.หมายเลข ๒ ได้วทิ ยุรายงานให้ทราบว่าได้นําหมู่บนิ แซง ฮ.สีฟ้า เรียบร้อยแล้ว เมื่อบิ นใกล้
สนามบิ น ฮ.หมายเลข ๒ ได้รายงานว่า มีลมพัดแรงมาก แทบจะบังคับ ฮ.ไม่ได้ มีเสียงวิ ทยุจาก
ฮ.ในขบวน เริ่ มผิดปกติ มีเสียงดังออกมาว่า ตกลงไปแล้ว
ทันทีนนั ้ นักบิน ฮ.สีฟ้าเตรียมวางแผนนํา ฮ.สีฟ้าลงฉุกเฉิน เสียงวิทยุเงียบลงไป แสดงว่า ขบวน
ฮ.หมายเลข ๒ คงจะลงได้เรียบร้อยแล้ว ฮ.สีฟ้า ตัดสินใจนํา ฮ.ลดระยะสูงร่อนลงสนามบินทันที ขณะที่
บินร่อนลง ลมพัดแรงเหมือนเรือที่วงิ่ ผ่านคลื่นสูง เครื่องไม่แกว่งรุนแรง ไม่เสียการทรงตัว นักบินยัง
บังคับเครือ่ งให้รอ่ นลงได้ เมือ่ ถึงจุดวางตัวก็ยงั สามารถวางตัวได้ แม้วา่ ลมจะพัดแรง
เมื่อวาง ฮ.สีฟ้าถึงพืน้ เรียบร้อย ลมพัดกรรโชกแรงเข้ามาปะทะเครื่องทันที ขณะเดียวกัน
ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก เสียงลูกเห็บตกกระทบเครื่องอย่างแรง นักบิน ฮ.สีฟ้ารีบดับเครื่องยนต์
ลงมาส่ งเสด็จที่ บนั ได ฮ.สี ฟ้า โดนฝนเปี ยกโชก ลูกเห็บตกใส่ ทงั ้ ตัว แต่ ความปี ติ ที่สามารถนํ า
ฮ.สีฟ้าลงได้ปลอดภัยทําให้ไม่ร้สู ึกอะไรเลย เพียงแต่ร่างกายหนาวเย็นจนตัวสัน่
เมื่อฝนเบาลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที ่ ๙) ได้เสด็จลงจาก ฮ.สี ฟ้า ตรัส
ขอบใจ ทุกเที่ ยวบิ นพระองค์ท่านจะพระราชทานพระหัตถ์แตะที่ บ่านั กบิ น ฮ.สี ฟ้า พร้อมกล่าว
ขอบใจ นี่ คือพระมหากรุณาธิ คณ
ุ ของพระองค์...”
ยังมีเรือ่ งราวทีน่ ่าตืน้ เต้น และประทับอีกมากมายในพระราชภารกิจและพระมหากรุณธิคุณอันหา
ทีส่ ุดมิได้แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ดังข้อความในปกหลังของหนังสือดังกล่าว
ทีร่ ะบุวา่
พืน้ ทีป่ า่ เขา เส้นทางทุรกันดารเพียงใด
แม้กระทังพื
่ น้ ทีก่ ารรบ ไม่มที ใ่ี ดในประเทศไทย
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๙ ไม่เคยเสด็จไปเยี่ยมเยียน
ทุกครัง้ ทีเ่ ฮลิคอปเตอร์พระทีน่ งบิ
ั ่ นขึน้ สูท่ อ้ งฟ้า นันหมายถึ
่
ง
"ความทุกข์ยากของราษฎรจะได้รบั การปัดเป่ า บรรเทา
ด้วยพระเมตตาแห่งพ่อหลวงของเราชาวไทย"

หนังสือ “เฮลิ คอปเตอร์สีฟ้า” ของ ครูแจ๋ว (พลอากาศโท ไพโรจน์ พุกจิ นดา) จัดจําหน่ าย
่
โดย บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ซึง่ มีวางจําหน่ายทีร่ า้ นหนังสือซีเอ็ด และร้านหนังสือทัวไป
หรือสังซื
่ อ้ ออนไลน์ได้ท่ี www.se-ed.com
นอกจากนี้ ยัง สามารถรับ ชมคลิ ป วี ดี โ อการให้ ส ัม ภาษณ์ ข อง พลอากาศโท ไพโรจน์
พุกจิ นดา อดีตนักบิ นขับเครื่องบิ นพระที่นัง่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในรายการต่างคนต่างคิ ด ตอน
“พระเจ้ า แผ่ น ดิ นในความทรงจํ า จากผู้ทํ า หน้ าที่ ข ับ เครื่ อ งบิ น พระที่ นั ง่ ”
ได้ ท่ี
www.youtube.com/watch?v=ZXAnh_e86CI&t=1176s ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ AMARIN
TVHD เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๕๐-๑๙.๓๐ น. ดําเนินรายการโดย
คุณพุทธ อภิวรรณ

ทีม่ า: Facebook พุทธ อภิวรรณ (๒๕๕๙,
facebook.com/photo.php?fbid=280470132349035&set=pcb.280470242349024&type=3&theater)

