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ทุกวันนี้การเดินทางทางอากาศ ดูเปนเรื่องใกลตัวเมื่อเทียบกับในสมัย

กอน ดวยการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน ท�าใหคนไทยใกลชิดกับการ

บินมากขึ้น ไมใชเพียงแคการเดินทาง แตอาชีพดานการบินก็เปนที่สนใจของ

คนรุนใหม ดูไดจากโรงเรียนการบินท่ีมีคิวจองเรียนบินกันขามปี หลักสูตรใน

มหาวทิยาลยัทีเ่ปิดเพิม่มากขึน้เพื่อรองรบัตลาดแรงงานดานนี ้โรงเรยีนติว สื่อ

โซเชียลที่น�าเสนอขาวสารดานการบิน รวมถึงประเด็นดรามาในโลกออนไลนที่

พบเห็นอยูบอยๆ จากความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของกฎระเบียบดานการบิน 

หนังสือเลมนี้จึงเกิดขึ้น จากการรวมตัวกันของสี่นักบิน ซึ่งเปนแอดมิน

จากสามเพจดานการบินยอดนิยมของเมืองไทย  ไดแก

• เพจ Inside Cockpit โดยกัปตันหนุ่ยและกัปตันเหม๋

• เพจ PopEyeView โดยนักบินป๊อป

• เพจ บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบิน โดยนักบินอัพ 

พวกเราไดรวบรวมบทความ ถายทอด DNA ของนกับนิจากผูเขยีน ผาน

ตัวหนังสือ สู DNA ของผูอาน จากประสบการณดานการบินที่ผานมายาวนาน 

เรียบเรียงเนื้อหาทางดานการบิน และปรับใหเขาใจงาย จึงเชื่อวาผูอานจะได

อรรถรส ความรู และความบันเทิง ไมวาทานจะเปนผูที่สนใจจะกาวมาสูอาชีพ



นักบิน แวดวงการบิน หรืออยากทราบวา เบื้องหลังประตูเครื่องบิน พวกเรา

ท�าอะไรกันบาง... 

ทายนี้ ขอขอบคุณผูมีพระคุณทุกทานท่ีมีสวนผลักดันใหหนังสือเลมนี้

เกิดขึ้น ครูการบินของพวกเรา สมาคมนักบินไทย สายการบิน พนักงานสาย

การบินทุกภาคสวนที่มีสวนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน และทานผูอานทุก

ทาน ที่ถือหนังสือเลมนี้อยูในมือ

ถ้าพร้อมแล้ว...ปรับพนกัเก้าอ้ีให้อยูร่ะดบัตรง รัดเขม็ขดัทีน่ัง่ พร้อมออก

เดินทางสู่โลกการบินกับพวกเราได้เลยครับ

                                            ทีม Pilot Talk Thailand
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แด่พ่อแม่... 
ที่อยากให้ลูกเป็นนักบิน

ในสายตาคนท่ัวไป นักบินเป็นอาชีพที่มีภาพลักษณ์ท่ีดูดี...จึงเป็นเรื่อง 
ปกติที่พ ่อแม่บางท่านจะวาดฝันอนาคตของลูกน้อย ว่าถ้าลูกของเราได้เป็น
นักบิน พาเครื่องบินล่องลอยไปบนฟากฟ้า ก็คงจะเป็นเส้นทางชีวิตที่สวยงาม

ปลายทาง...เร่ิมต้นจากก้าวแรกฉนัใด พอ่แม่ท่ีอยากให้ลกูเป็นนกับินย่อม
ปทูาง เตรียมพร้อมลกู เพือ่ทีจ่ะก้าวไปสูป่ลายทางของการเป็นนกับินอาชีพฉนันัน้ 

แล้วส่ิงที่ต้องเตรียมการปลูกฝังจะมีอะไรกันบ้าง นีค่ือสิ่งท่ีนักบินทีม 
PilotDNA ได้สะท้อนภาพของนกับินที่ ได้พบเหน็ สงัเกตลักษณะทักษะที่นกับิน
ควรจะมี ร�าลึกประสบการณ์ส่วนตัว กลั่นกรอง เรียบเรียง และถ่ายทอดให้เรา
ได้รับรู้



เดิมทผีมเองตัง้ใจเขยีนบทความนีข้ึน้มา

เพื่อเปนประโยชนกับคุณพอ-คุณแม 

ทกุทานทีส่นใจอยากใหลกูๆ ไดเปนนกับนิ 

แตกอนอื่นผมขอออกตวักอนวาผมเองยงั

ไมมลีกูนะครบั ทกุสิง่ทีผ่มเขยีนไดมาจาก

การสังเกต วเิคราะหเอง แตผมเองใชวธีิ

ตั้งโจทยจากผลลัพธ ไปหาจุดเริ่มตนวา 

การเลี้ยงลูกอยางไร จึงจะสามารถสราง

แรงบันดาลใจใหเด็กๆ มีความสนใจดาน

การบนิตัง้แตเดก็ รวมถงึกระบวนการคดิ

ที่เปนระบบ ดังน้ันขอมูลที่ไดอาจจะถูก

หรือผิดก็ได และที่ส�าคัญ “อาชีพนักบิน 

ไมใชอาชีพที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ ยังมีอีก

หลากหลายอาชพีทีม่รีายไดดกีวา มคีวาม

กาวหนามากกวา อาชีพนักบินเปนเพียง

เสนทางท่ีน่าสนใจเพยีงอาชพีหนึง่เทานัน้ 

เลี้ยงลูกอยางไร ถาอยากใหเขา...เป็นนักบิน

PAGE :: บันทึกไม่ลับของ 

คนขับเครื่องบิน  โดย นักบิน  

ปฐมพงศ์ ผลแก้ว (พรรณเชษฐ์)

“ “
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และการจะเปนนกับนิไดตองเกดิจากความสนใจของนองๆ บตุรหลานของ

ทานเอง หากเขาไมชอบก็จงอยาไดไปบังคับลูกๆ ของทาน สักวันหนึ่งเขา

อาจจะมีอาชีพที่ดีกวาอาชีพนักบินหลายรอยเทาก็เปนได.. ”

จากการที่ผมไดมีโอกาส

ไดเปนกรรมการสัมภาษณนักบิน

ใหมๆ หลายๆ ทานบางบางครั้ง 

สวนใหญค�าถามน�าเบื้องตนเลย

หลังจากรูจักกันดวยการแนะน�า

ตัวแลว พี่ๆ กัปตันมักจะถามวา 

“ท�าไมถึงอยากเป็นนกับนิ” ค�าตอบ 

สวนใหญ รอยละเกาสิบ มักจะ 

ตอบวา “มันคือความฝันตั้งแต่

วัยเด็ก” แตจากหลากหลาย

ประสบการณที่นองๆ ไดตอบกันมาจะมีรายละเอียดแตกตางกันไป เชน 

สมยัเดก็ๆ บานผมอยูแถวสนามบนิครบั เหน็เครื่องบนิขึน้-ลงตลอด อยาก

เปนคนขับเครื่องบินบาง, คุณพอเปนนักบินบาง, คุณแมเปนลูกเรือบาง,  

ทีบ่านพาไปดเูครื่องบนิงานวนัเดก็บาง ฯลฯ อกีหลากหลายเหตผุลทีแ่ตละ 

คนพูดถึงยอมมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการมาสมัครสอบแทบ 

ทั้งสิ้น 

อีกทั้งหลังจากที่ผมเริ่มเขาโรงเรียนการบิน สมัยตอนเปนศิษยการ

บนิใหมๆ  หลงัจากทีเ่รารูจักเพ่ือนๆ ในรุนไดสักระยะหนึง่ เราก็ไดพดูคยุถงึ 

เหตุผลที่อยากเปนนักบินกันเพิ่มข้ึน ซึ่งก็ไมแตกตางจากเหตุผลดานบน 

นัก แตผมกลับไดมุมมองของการเลี้ยงดูของครอบครัว ที่แมจะแตกตาง

ที่มาที่ไป แตสิ่งที่ผมสังเกตไดชัดเจนสิ่งหนึ่งคือการปลูกฝังของแตละ

ครอบครัวที่คลายๆ กัน ท�าใหผมพอจับประเด็นไดบาง และน�ามาเปรียบ

?“ท�ำไมถึงอยำก

เป็นนักบิน”
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เทียบกับประสบการณสวนตัวครับวา การจะเลี้ยงลูกใหไดเปนนักบินนั้น  

จะตองมพีืน้ฐานมาจากวยัเดก็ อกีทัง้นกัจติวทิยาเองกท็�าการคดัเลอืกนกับิน

จากการสมัภาษณ เพื่อหาทีม่าที่ไปและแนวความคดิจากวัยเดก็จนกระทัง่

เตบิโตมาเปนวยัท�างานเชนกัน ท้ังนีท้ั้งนัน้ก็เพราะ อาชพีนกับนิเปนอาชพี

ที่คอนขางท�างานเปนกิจวัตรประจ�าวัน ดังน้ันหากตัวนักบินเองไมมีแรง

บันดาลใจในการมาเปนนกับนิตัง้แตเริม่ตน เปนนกับนิไปไดสักพกักจ็ะเบื่อ 

และลาออกไปท�าอาชีพอื่นๆ ซึ่งอาชีพนักบินนั้น บริษัทสายการบินจะตอง

ลงทุนกับนักบินหนึ่งคนดวยงบมหาศาล กวาจะไดนักบินที่มีประสบการณ

มาหนึ่งคน ก็หมดไปหลายลานบาท หากนักบินคนนั้นเกิดเบื่อเสียกอน 

ยังท�างานไมคุมกับที่สายการบินลงทุนไป สายการบินก็ขาดทุนกันพอดี  

นักจิตวิทยาเลยตองมาคัดสรรคนที่จะสามารถท�าอาชีพนี้ไดนานๆ และมี

ความรักความหลงใหลในอาชีพนี้ครับ

สวนใหญท่ีผมสังเกตจากเพื่อนๆ ท่ีเรียนบินดวยกัน มักจะมาจาก

ครอบครัวที่ใหความส�าคัญกับเรื่องการศึกษา การปลูกฝังวิธีการคิดที่เปน

ระบบใหกับกบัลูกๆ ตัง้แตวัยเดก็ครับ สวนมากมพีืน้ฐานมาจากครอบครวัที่

ด ีรวมถงึอาชพีของพอ-แมกมี็สวนส�าคญัในการเปนแรงบันดาลใจลูกๆ ใน

วัยเด็กเชนกัน ผมเห็นอยูหลายคนที่มาเปนนักบินมาจากครอบครัวทหาร

อากาศ ไมก็ครอบครัวของนักบินสายการบินตั้งแตรุนพอ เพราะคนเหลา

นีก้จ็ะผกูพนักบัเคร่ืองบินมาต้ังแตเด็กๆ เหน็คณุพอคณุแมลากกระเป๋าไป

บินกันตั้งแตจ�าความไดกันเลยทีเดียว

แตนั่นก็ไมไดหมายความวาครอบครัวที่คุณพอ-คุณแมจะประกอบ

อาชีพอื่นแลวลูกๆ จะไมไดเปนนักบิน แตผมวาทั้งหมดอยูที่การปูพื้นฐาน

ดานตางๆ ใหกับลูกๆ ของทานมากกวาครับ ซึ่งเทาที่ผมเห็นไดชัด แลว

เทียบกับเพื่อนๆ ในรุน รวมถึงตัวผมเองในวัยเด็ก ก็น่าจะมีความเปนไป

ไดดังตอไปนี้    
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มีแรงบันดาลใจจากการชอบเครื่องบินกอน  
แน่นอนครับ เครื่องบินน่าจะเปนอะไรที่เด็กๆ สวนใหญชื่นชอบกัน

อยูแลว ผมยังจ�าไดดีในสมัยวัยเด็กของผม ทุกวันเด็ก คุณพอจะพาผม

ไปดูเครื่องบินที่กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก พาเขาไปนั่งในเครื่องบินที่

จอด ใหเด็กๆ ปีนป่ายในทุกๆ ปี แตคุณพอผมทานก็จะเตรียมขอมูลให ใน

แตละปีใหเหมาะสมกับชวงวัยของผมที่โตขึ้นมาดวย รวมถึงคุณพอผม

ทานก็ชอบเครื่องบินอยูแลว ทานจึงแนะน�าชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องบิน

ได รวมถึงขอมูลเบื้องตนของเครื่องบินที่เห็นวาผมสนใจ (ตอนเด็กๆ ผม

เปนเด็กขี้สงสัยมาก ถามแทบทุกอยางซ�้าไปซ�้ามา ก็ตองขอบพระคุณพอ

ผมที่ไมเคยร�าคาญเลยที่ตองตอบค�าถามซ�้าๆ เดิมๆ ของผมอยูอยางนั้น) 

ผมยงัจ�าไดด ีในแตละปีคณุพอมักจะมีค�าถามชวนสงสยัมาถามผม

และนองๆ เสมอ เชน ท�าไมเครื่องบินซึง่มนี�า้หนกัมาก ถงึลอยไปในอากาศ

ไดนา เครื่องบนิมพีวงมาลยัในการเลีย้วเหมอืนรถยนตหรอืเปลา ลกูโป่งที่

ลอยอยูในงานวันเด็ก ถาเราเอาลูกโป่งเยอะๆ ผูกเครื่องบิน เครื่องบินจะ

ลอยไปกับลูกโป่งไดไหมนะ ท�าไมปีกเครื่องบินถึงมีหลายแบบค�าถามชวน

ใหเด็กๆ คิดตอและอยากรูแบบนี้แหละครับ ที่คุณพอผมมักจะน�ามาถาม 

แมวาจะดเูปนค�าถามเดก็ๆ แตอยาลมืครบัจนิตนาการของเดก็ๆ ส�าคญักวา

เสมอ และเมื่อตอบค�าถามจนเปนท่ีน่าพอใจ คณุพอกจ็ะใหรางวลั โดยการ

ซื้อเครื่องบินโฟมใหทุกปี เอาไปปาเลนกับเพื่อนแถวบาน ไมเกินสี่หาวันก็

พัง ก็ตองรอปีหนาวันเด็กใหม ถาอยากจะไดเครื่องบินอีกล�า    

เมื่อผมเริม่โตขึน้ คณุพอผมเองยงัสอนใหผมพบัเครื่องบนิกระดาษ

เพื่อใหเอาไปเลนแทนเคร่ืองบินโฟมเม่ือเคร่ืองบินโฟมเสียหายอีกดวย 

เพราะจะไดไมตองรอถึงงานวันเด็กปีถัดไป หลังจากผมเริ่มพับไดช�านาญ

แลว คณุพอยงัมทีริกเลก็ๆ ในการสอนใหผมสนใจเรื่องการบนิอีกดวยครับ 
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(ใครจะน�าเอาทริกนี้ไปใชสอน

ลูกๆ ผมก็ยินดีครับ) คุณพอ

ผมจะเร่ิมสอนใหผมสงัเกตวา 

เครื่องบินที่พับแตละล�านั้น 

ถาเราลองพับปีกที่จรวดแตก

ตางกันออกไป แมวาล�าตัว 

จะเหมือนกัน แตถาลักษณะ 

ปีกที่แตกตางกันออกไปแลว

ผลลัพธที่ไดก็จะแตกตางกัน

ออกไปดวย วาแลวคุณพอผมก็ลองพับปีกแบบหยัก แบบมวน แบบพับ

ปลาย แลวปาใหผมและนองๆ ดู วาผลที่ไดไมเหมือนกัน แลวคุณพอก็จะ

สอนตอวา ก็คลายๆ กับเครื่องบินที่เราไปดูที่งานวันเด็กวา ปีกเครื่องบิน

จรงิท่ีเราสงสยัวาท�าไมปีกถงึมหีลายแบบ เพราะปีกแตละแบบกจ็ะใหผลกบั

เครื่องบนิไมเหมอืนกนั และอกีเทคนคิหนึง่ทีค่ณุพอผมใชเรยีกความสนใจ

ของผมและนองๆ ซึ่งผมจ�าไดดีในแงของความน่าตื่นตาตื่นใจ(ในชวงนั้น) 

คือคุณพอเอาเครื่องบินกระดาษที่ทานพับ มาเจาะรูเล็กๆ ที่ดานหัวเครื่อง

บิน น�าไปผกูเชอืกดานหนึง่กบัปลายเชอืกอกีดานก็ผูกไวท่ีบริเวณแผงหนา

เครื่องปรับอากาศ หรือพัดลมที่บาน ผลที่ไดคือเครื่องบินกระดาษนั้นมัน

ลอยไดโดยที่เด็กๆ อยางผมไมตองออกแรงปา และมันก็ลอยอยูอยางนั้น

ทั้งวันทั้งคืนอยู แลวคุณพอก็จะหาค�าถามชวนสงสัย เครื่องบินมันลอยได

อยางไร แลวมันจะลอยไดถึงเมื่อไหรกันนา

ตอนนั้นเองผมไมรูค�าตอบหรอกครับ วาท�าไมมันลอยได รูแตวา

มันอัศจรรยมาก คุณพอเริ่มใหแนวทางการสังเกต “ลูกวา พรุงนี้เชาหลัง

เราตื่นมาเครื่องบินมันจะยังลอยอยูมั้ย” มันก็เปนค�าถามที่ผมอยากรูเชน

กันวาเครื่องบินจะยังลอยอยูมั้ย เลยรีบเขานอนเพื่อลุนผลในตอนเชา 
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ผลปรากฏว่าตื่นเช้ามาคุณแม่ต่ืนมาปิดเครื่องปรับอากาศในตอนเช้าก่อน 

ผมตื่น ตอนเชาเครื่องบินกระดาษก็หลนมากองอยูที่พื้น ผมก็เริ่มสงสัย

แลววาเครื่องบินมันหลนมาเพราะอะไร เมื่อคุณพอกลับมาจากที่ท�างาน  

กร็บีมาถามผลที่ได ซึง่ผมเองยงัไมรูค�าตอบ แตทานใหแนวคดิวา เมื่อเชา

นี้สังเกตไหมวาจากเมื่อคืนมีอะไรเปลี่ยนไป ก็ไดค�าตอบจากผมวาเครื่อง

ปรับอากาศเทานั้นแหละที่ปิดไป นอกนั้นทุกอยางก็ยังคงเหมือนเดิม คุณ

พอเลยเริ่มสอนวาเพราะลมเนี่ยแหละเปนสวนชวยพยุงปีกของเครื่องบิน

กระดาษใหมันลอยอยูได เมื่อไมมีลมพยุงปีก เครื่องบินก็เลยรวงลงพื้น 

“ผมนี่โอโห!!! พ่อคิดได้ไงเนี่ย นี่มันอุโมงค์ลมที่บ้านเลยนะเนี่ย (มาคิดได้

ตอนเปนนักบินแลวนะครับ)   

ปล.อุโมงค์ลมเป็นการทดลองทางด้านการบิน 

อย่างหนึ่งครับ เพื่อให้นักบินหรือผู้ที่ออกแบบปีก

เคร่ืองบินเห็นภาพว่ากระแสอากาศที่ไหลผ่านปีก 

จะมีผลอย่างไรบ้างกับท่าทางการบินของเครื่องบิน 

ลักษณะของอุโมงค์ลมคือ เป็นท่อขนาดใหญ่ แล้ว

จะเอาปีกเครื่องบินจ�าลองไปวางไว้ แล้วปล่อย

กระแสลมมาจากปลายท่อด้านหนึ่ง เพื่อให้เราเห็น

ลักษณะของกระแสอากาศที่กระท�ากับผิวปีก



PilotDNA

บอกเลาเรื่องราวในแวดวงการบินโดยนักบิน
เพื่อผูใฝฝนอยากจะเปนนักบิน

จากฝนสูฟา

PilotDN
A  จากฝนสูฟ

า

ถาคุณเปนคนที่เดินทางโดยเครื่องบิน ไมวาจะนานๆ ครั้ง หรือเปนประจํา และสนใจ
การทํางานบนทองฟา คุณอาจจะมีคําถามเหลานี้อยูในใจ หนังสือเลมนี้มีคําตอบ
ใหคุณ

● เกมที่นักบินควรเลน
● คุณลักษณะ 7 ประการของนักบินที่ดี
● ความลับของนักบิน
● 9 เหตุผลที่คุณไมควรจะกลัวการขึ้นเครื่องบิน
● เรื่องประหลาดจากปากนักบิน
● ความรักของนักบิน
● นักบินกับเรื่องลึกลับที่มองไมเห็น
● ทําไมกัปตันเครื่องบินตองนั่งอยูทางซายของเครื่อง
● เสียงประหลาดที่ไดยินเวลานั่งเครื่องบิน
● นักบินที่รายไดเยอะที่สุดในโลก
● เลี้ยงลูกอยางไร ถาอยากใหเขา...เปนนักบิน

พาคุณโบยบินสูเกร็ดความรูดวยสาระเต็มเปยม
จากประสบการณจริงของนักบินไทยที่บินไกลทั่วโลก 

แนะนําทีม Pilot  Talk Thailand

Facebook Page : Inside Cockpit
- กัปตัน ทิฆัมพร สุรังษี และ กัปตัน มเหศักดิ์ วงษปา 

Facebook Page : PopEyeView
- นักบิน ปฎิภาค มิลินทประทีป 

Facebook Page : บันทึกไมลับของคนขับเครื่องบิน
- นักบิน ปฐมพงศ ผลแกว (พรรณเชษฐ)
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