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ทุกวันนี้การเดินทางทางอากาศ ดูเป็นเรื่องใกล้ตัวเมื่อเทียบกับในสมัย
ก่อน ด้วยการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน ท�ำให้คนไทยใกล้ชิดกับการ
บินมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การเดินทาง แต่อาชีพด้านการบินก็เป็นที่สนใจของ
คนรุ่นใหม่ ดูได้จากโรงเรียนการบินที่มีคิวจองเรียนบินกันข้ามปี หลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยทีเ่ ปิดเพิม่ มากขึน้ เพื่อรองรับตลาดแรงงานด้านนี้ โรงเรียนติว สื่อ
โซเชียลที่น�ำเสนอข่าวสารด้านการบิน รวมถึงประเด็นดรามาในโลกออนไลน์ที่
พบเห็นอยู่บ่อยๆ จากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของกฎระเบียบด้านการบิน
หนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้น จากการรวมตัวกันของสี่นักบิน ซึ่งเป็นแอดมิน
จากสามเพจด้านการบินยอดนิยมของเมืองไทย ได้แก่
• เพจ Inside Cockpit โดยกัปตันหนุ่ยและกัปตันเหม๋
• เพจ PopEyeView โดยนักบินป๊อป
• เพจ บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบิน โดยนักบินอัพ
พวกเราได้รวบรวมบทความ ถ่ายทอด DNA ของนักบินจากผูเ้ ขียน ผ่าน
ตัวหนังสือ สู่ DNA ของผู้อ่าน จากประสบการณ์ด้านการบินที่ผ่านมายาวนาน
เรียบเรียงเนื้อหาทางด้านการบิน และปรับให้เข้าใจง่าย จึงเชื่อว่าผู้อ่านจะได้
อรรถรส ความรู้ และความบันเทิง ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่สนใจจะก้าวมาสู่อาชีพ

นักบิน แวดวงการบิน หรืออยากทราบว่า เบื้องหลังประตูเครื่องบิน พวกเรา
ท�ำอะไรกันบ้าง...
ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้หนังสือเล่มนี้
เกิดขึ้น ครูการบินของพวกเรา สมาคมนักบินไทย สายการบิน พนักงานสาย
การบินทุกภาคส่วนที่มีส่วนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน และท่านผู้อ่านทุก
ท่าน ที่ถือหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือ
ถ้าพร้อมแล้ว...ปรับพนักเก้าอี้ให้อยูร่ ะดับตรง รัดเข็มขัดทีน่ งั่ พร้อมออก
เดินทางสู่โลกการบินกับพวกเราได้เลยครับ
ทีม Pilot Talk Thailand
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แด่พ่อแม่...
ที่อยากให้ลูกเป็นนักบิน

ในสายตาคนทั่ วไป นักบิ นเป็นอาชี พที่มีภาพลักษณ์ที่ดูดี ...จึงเป็นเรื่อง
ปกติที่พ ่อแม่บางท่านจะวาดฝันอนาคตของลูกน้อย ว่าถ้าลูกของเราได้เป็น
นักบิ น พาเครื่องบิ นล่องลอยไปบนฟากฟ้า ก็คงจะเป็นเส้นทางชี วิตที่สวยงาม
ปลายทาง...เริ่มต้นจากก้าวแรกฉันใด พ่อแม่ทอี่ ยากให้ลกู เป็นนักบิ นย่อม
ปูทาง เตรียมพร้อมลูก เพือ่ ทีจ่ ะก้าวไปสูป่ ลายทางของการเป็นนักบิ นอาชี พฉันนัน้
แล้วสิ่งที่ต้องเตรียมการปลูกฝังจะมีอะไรกันบ้าง นีค่ ือสิ่งที่นักบิ นทีม
PilotDNA ได้สะท้อนภาพของนักบิ นที่ ได้พบเห็น สังเกตลักษณะทั กษะที่นกั บิ น
ควรจะมี ร�ำลึกประสบการณ์ส่วนตัว กลั่นกรอง เรียบเรียง และถ่ายทอดให้เรา
ได้รับรู้

เลี้ยงลูกอย่างไร ถ้าอยากให้เขา...เป็นนักบิน

“

PAGE :: บันทึกไม่ลับของ
คนขับเครื่องบิน โดย นักบิน
ปฐมพงศ์ ผลแก้ว (พรรณเชษฐ์)

“

เ

ดิมทีผมเองตัง้ ใจเขียนบทความนีข้ นึ้ มา
เพื่อเป็นประโยชน์กับคุณพ่อ-คุณแม่
ทุกทา่ นทีส่ นใจอยากให้ลกู ๆ ได้เป็นนักบิน
แต่กอ่ นอื่นผมขอออกตัวกอ่ นวา่ ผมเองยัง
ไมม่ ลี กู นะครับ ทุกสิง่ ทีผ่ มเขียนไดม้ าจาก
การสังเกต วิเคราะหเ์ อง แตผ่ มเองใชว้ ธิ ี
ตั้งโจทย์จากผลลัพธ์ ไปหาจุดเริ่มต้นว่า
การเลี้ยงลูกอย่างไร จึงจะสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้เด็กๆ มีความสนใจด้าน
การบินตัง้ แตเ่ ด็ก รวมถึงกระบวนการคิด
ที่เป็นระบบ ดังนั้นข้อมูลที่ได้อาจจะถูก
หรือผิดก็ ได้ และที่สำ� คัญ “อาชีพนักบิน
ไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ ยังมีอีก
หลากหลายอาชีพทีม่ รี ายได้ดกี ว่า มีความ
ก้าวหน้ามากกว่า อาชีพนักบินเป็นเพียง
เส้นทางทีน่ า่ สนใจเพียงอาชีพหนึง่ เท่านัน้

และการจะเปน็ นักบินได้ตอ้ งเกิดจากความสนใจของนอ้ งๆ บุตรหลานของ
ท่านเอง หากเขาไม่ชอบก็จงอย่าได้ไปบังคับลูกๆ ของท่าน สักวันหนึ่งเขา
อาจจะมีอาชีพที่ดีกว่าอาชีพนักบินหลายร้อยเท่าก็เป็นได้.. ”
จากการที่ผมได้มีโอกาส
ได้เป็นกรรมการสัมภาษณ์นักบิน
ใหม่ๆ หลายๆ ท่านบ้างบางครั้ง
ส่วนใหญ่ค�ำถามน�ำเบื้องต้นเลย
หลังจากรู้จักกันด้วยการแนะน�ำ
ตัวแล้ว พี่ๆ กัปตันมักจะถามว่า
“ท�ำไมถึงอยากเป็นนักบิน” ค�ำตอบ
ส่วนใหญ่ ร้อยละเก้าสิบ มักจะ
ตอบว่า “มันคือความฝันตั้งแต่
วั ย เด็ ก ” แต่ จ ากหลากหลาย
ประสบการณ์ที่น้องๆ ได้ตอบกันมาจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป เช่น
สมัยเด็กๆ บา้ นผมอยูแ่ ถวสนามบินครับ เห็นเครื่องบินขึน้ -ลงตลอด อยาก
เป็นคนขับเครื่องบินบ้าง, คุณพ่อเป็นนักบินบ้าง, คุณแม่เป็นลูกเรือบ้าง,
ทีบ่ า้ นพาไปดูเครื่องบินงานวันเด็กบ้าง ฯลฯ อีกหลากหลายเหตุผลทีแ่ ต่ละ
คนพูดถึงย่อมมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการมาสมัครสอบแทบ
ทั้งสิ้น
อีกทั้งหลังจากที่ผมเริ่มเข้าโรงเรียนการบิน สมัยตอนเป็นศิษย์การ
บินใหมๆ่ หลังจากทีเ่ รารูจ้ กั เพื่อนๆ ในรุน่ ไดส้ กั ระยะหนึง่ เราก็ ไดพ้ ดู คุยถึง
เหตุผลที่อยากเป็นนักบินกันเพิ่มขึ้น ซึ่งก็ ไม่แตกต่างจากเหตุผลด้านบน
นัก แต่ผมกลับได้มุมมองของการเลี้ยงดูของครอบครัว ที่แม้จะแตกต่าง
ที่มาที่ ไป แต่สิ่งที่ผมสังเกตได้ชัดเจนสิ่งหนึ่งคือการปลูกฝังของแต่ละ
ครอบครัวที่คล้ายๆ กัน ท�ำให้ผมพอจับประเด็นได้บ้าง และน�ำมาเปรียบ

?

“ท�ำไมถึงอยาก
เป็นนักบิน”
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เทียบกับประสบการณ์ส่วนตัวครับว่า การจะเลี้ยงลูกให้ ได้เป็นนักบินนั้น
จะตอ้ งมีพนื้ ฐานมาจากวัยเด็ก อีกทัง้ นักจิตวิทยาเองก็ทำ� การคัดเลือกนักบิน
จากการสัมภาษณ์ เพื่อหาทีม่ าที่ไปและแนวความคิดจากวัยเด็กจนกระทัง่
เติบโตมาเป็นวัยท�ำงานเชน่ กัน ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ก็เพราะ อาชีพนักบินเปน็ อาชีพ
ที่ค่อนข้างท�ำงานเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน ดังนั้นหากตัวนักบินเองไม่มีแรง
บันดาลใจในการมาเป็นนักบินตัง้ แต่เริม่ ต้น เป็นนักบินไปได้สกั พักก็จะเบื่อ
และลาออกไปท�ำอาชีพอื่นๆ ซึ่งอาชีพนักบินนั้น บริษัทสายการบินจะต้อง
ลงทุนกับนักบินหนึ่งคนด้วยงบมหาศาล กว่าจะได้นักบินที่มีประสบการณ์
มาหนึ่งคน ก็หมดไปหลายล้านบาท หากนักบินคนนั้นเกิดเบื่อเสียก่อน
ยังท�ำงานไม่คุ้มกับที่สายการบินลงทุนไป สายการบินก็ขาดทุนกันพอดี
นักจิตวิทยาเลยต้องมาคัดสรรคนที่จะสามารถท�ำอาชีพนี้ ได้นานๆ และมี
ความรักความหลงใหลในอาชีพนี้ครับ
ส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตจากเพื่อนๆ ที่เรียนบินด้วยกัน มักจะมาจาก
ครอบครัวที่ให้ความส�ำคัญกับเรื่องการศึกษา การปลูกฝังวิธีการคิดที่เป็น
ระบบใหก้ บั กับลูกๆ ตัง้ แต่วยั เด็กครับ ส่วนมากมีพนื้ ฐานมาจากครอบครัวที่
ดี รวมถึงอาชีพของพอ่ -แมก่ ม็ สี ว่ นส�ำคัญในการเปน็ แรงบันดาลใจลูกๆ ใน
วัยเด็กเช่นกัน ผมเห็นอยู่หลายคนที่มาเป็นนักบินมาจากครอบครัวทหาร
อากาศ ไม่ก็ครอบครัวของนักบินสายการบินตั้งแต่ร่นุ พ่อ เพราะคนเหล่า
นีก้ จ็ ะผูกพันกับเครื่องบินมาตัง้ แตเ่ ด็กๆ เห็นคุณพอ่ คุณแมล่ ากกระเป๋าไป
บินกันตั้งแต่จ�ำความได้กันเลยทีเดียว
แต่นั่นก็ ไม่ได้หมายความว่าครอบครัวที่คุณพ่อ-คุณแม่จะประกอบ
อาชีพอื่นแล้วลูกๆ จะไม่ได้เป็นนักบิน แต่ผมว่าทั้งหมดอยู่ที่การปูพื้นฐาน
ด้านต่างๆ ให้กับลูกๆ ของท่านมากกว่าครับ ซึ่งเท่าที่ผมเห็นได้ชัด แล้ว
เทียบกับเพื่อนๆ ในรุ่น รวมถึงตัวผมเองในวัยเด็ก ก็น่าจะมีความเป็นไป
ได้ดังต่อไปนี้
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มีแรงบันดาลใจจากการชอบเครื่องบินก่อน
แน่นอนครับ เครื่องบินน่าจะเป็นอะไรที่เด็กๆ ส่วนใหญ่ชื่นชอบกัน
อยู่แล้ว ผมยังจ�ำได้ดีในสมัยวัยเด็กของผม ทุกวันเด็ก คุณพ่อจะพาผม
ไปดูเครื่องบินที่กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก พาเข้าไปนั่งในเครื่องบินที่
จอด ให้เด็กๆ ปีนป่ายในทุกๆ ปี แต่คุณพ่อผมท่านก็จะเตรียมข้อมูลให้ ใน
แต่ละปีให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผมที่โตขึ้นมาด้วย รวมถึงคุณพ่อผม
ท่านก็ชอบเครื่องบินอยู่แล้ว ท่านจึงแนะน�ำชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องบิน
ได้ รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องบินที่เห็นว่าผมสนใจ (ตอนเด็กๆ ผม
เป็นเด็กขี้สงสัยมาก ถามแทบทุกอย่างซ�้ำไปซ�้ำมา ก็ต้องขอบพระคุณพ่อ
ผมที่ไม่เคยร�ำคาญเลยที่ต้องตอบค�ำถามซ�้ำๆ เดิมๆ ของผมอยู่อย่างนั้น)
ผมยังจ�ำได้ดี ในแต่ละปีคณ
ุ พ่อมักจะมีคำ� ถามชวนสงสัยมาถามผม
และนอ้ งๆ เสมอ เชน่ ท�ำไมเครื่องบินซึง่ มีนำ�้ หนักมาก ถึงลอยไปในอากาศ
ไดน้ า้ เครื่องบินมีพวงมาลัยในการเลีย้ วเหมือนรถยนต์หรือเปล่า ลูกโป่งที่
ลอยอยู่ในงานวันเด็ก ถ้าเราเอาลูกโป่งเยอะๆ ผูกเครื่องบิน เครื่องบินจะ
ลอยไปกับลูกโป่งได้ไหมนะ ท�ำไมปีกเครื่องบินถึงมีหลายแบบค�ำถามชวน
ให้เด็กๆ คิดต่อและอยากรู้แบบนี้แหละครับ ที่คุณพ่อผมมักจะน�ำมาถาม
แม้วา่ จะดูเป็นค�ำถามเด็กๆ แตอ่ ยา่ ลืมครับจินตนาการของเด็กๆ ส�ำคัญกวา่
เสมอ และเมื่อตอบค�ำถามจนเปน็ ทีน่ า่ พอใจ คุณพอ่ ก็จะใหร้ างวัล โดยการ
ซื้อเครื่องบินโฟมให้ทุกปี เอาไปปาเล่นกับเพื่อนแถวบ้าน ไม่เกินสี่ห้าวันก็
พัง ก็ต้องรอปีหน้าวันเด็กใหม่ ถ้าอยากจะได้เครื่องบินอีกล�ำ
เมื่อผมเริม่ โตขึน้ คุณพ่อผมเองยังสอนให้ผมพับเครื่องบินกระดาษ
เพื่อให้เอาไปเล่นแทนเครื่องบินโฟมเมื่อเครื่องบินโฟมเสียหายอีกด้วย
เพราะจะได้ไม่ต้องรอถึงงานวันเด็กปีถัดไป หลังจากผมเริ่มพับได้ช�ำนาญ
แลว้ คุณพ่อยังมีทริกเล็กๆ ในการสอนใหผ้ มสนใจเรื่องการบินอีกดว้ ยครับ
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(ใครจะน�ำเอาทริกนี้ ไปใช้สอน
ลูกๆ ผมก็ยินดีครับ) คุณพ่อ
ผมจะเริม่ สอนใหผ้ มสังเกตวา่
เครื่อ งบิ น ที่ พั บ แต่ ล ะล� ำ นั้ น
ถ้าเราลองพับปีกที่จรวดแตก
ต่างกันออกไป แม้ว่าล�ำตัว
จะเหมือนกัน แต่ถ้าลักษณะ
ปีกที่แตกต่างกันออกไปแล้ว
ผลลัพธ์ที่ ได้ก็จะแตกต่างกัน
ออกไปด้วย ว่าแล้วคุณพ่อผมก็ลองพับปีกแบบหยัก แบบม้วน แบบพับ
ปลาย แล้วปาให้ผมและน้องๆ ดู ว่าผลที่ได้ไม่เหมือนกัน แล้วคุณพ่อก็จะ
สอนต่อว่า ก็คล้ายๆ กับเครื่องบินที่เราไปดูที่งานวันเด็กว่า ปีกเครื่องบิน
จริงทีเ่ ราสงสัยว่าท�ำไมปีกถึงมีหลายแบบ เพราะปีกแตล่ ะแบบก็จะใหผ้ ลกับ
เครื่องบินไม่เหมือนกัน และอีกเทคนิคหนึง่ ทีค่ ณ
ุ พ่อผมใช้เรียกความสนใจ
ของผมและน้องๆ ซึ่งผมจ�ำได้ดีในแง่ของความน่าตื่นตาตื่นใจ(ในช่วงนั้น)
คือคุณพ่อเอาเครื่องบินกระดาษที่ท่านพับ มาเจาะรูเล็กๆ ที่ด้านหัวเครื่อง
บิน น�ำไปผูกเชือกด้านหนึง่ กับปลายเชือกอีกด้านก็ผกู ไว้ทบี่ ริเวณแผงหน้า
เครื่องปรับอากาศ หรือพัดลมที่บ้าน ผลที่ได้คือเครื่องบินกระดาษนั้นมัน
ลอยได้ โดยที่เด็กๆ อย่างผมไม่ต้องออกแรงปา และมันก็ลอยอยู่อย่างนั้น
ทั้งวันทั้งคืนอยู่ แล้วคุณพ่อก็จะหาค�ำถามชวนสงสัย เครื่องบินมันลอยได้
อย่างไร แล้วมันจะลอยได้ถึงเมื่อไหร่กันน้า
ตอนนั้นเองผมไม่รู้ค�ำตอบหรอกครับ ว่าท�ำไมมันลอยได้ รู้แต่ว่า
มันอัศจรรย์มาก คุณพ่อเริ่มให้แนวทางการสังเกต “ลูกว่า พรุ่งนี้เช้าหลัง
เราตื่นมาเครื่องบินมันจะยังลอยอยู่มั้ย” มันก็เป็นค�ำถามที่ผมอยากรู้เช่น
กันว่าเครื่องบินจะยังลอยอยู่มั้ย เลยรีบเข้านอนเพื่อลุ้นผลในตอนเช้า
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ผลปรากฏว่าตื่นเช้ามาคุณแม่ตื่นมาปิดเครื่องปรับอากาศในตอนเช้าก่อน
ผมตื่น ตอนเช้าเครื่องบินกระดาษก็หล่นมากองอยู่ที่พื้น ผมก็เริ่มสงสัย
แล้วว่าเครื่องบินมันหล่นมาเพราะอะไร เมื่อคุณพ่อกลับมาจากที่ท�ำงาน
ก็รบี มาถามผลที่ได้ ซึง่ ผมเองยังไม่รคู้ ำ� ตอบ แต่ทา่ นใหแ้ นวคิดวา่ เมื่อเชา้
นี้สังเกตไหมว่าจากเมื่อคืนมีอะไรเปลี่ยนไป ก็ ได้ค�ำตอบจากผมว่าเครื่อง
ปรับอากาศเท่านั้นแหละที่ปิดไป นอกนั้นทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิม คุณ
พ่อเลยเริ่มสอนว่าเพราะลมเนี่ยแหละเป็นส่วนช่วยพยุงปีกของเครื่องบิน
กระดาษให้มันลอยอยู่ได้ เมื่อไม่มีลมพยุงปีก เครื่องบินก็เลยร่วงลงพื้น
“ผมนี่โอโห!!! พ่อคิดได้ไงเนี่ย นี่มันอุโมงค์ลมที่บ้านเลยนะเนี่ย (มาคิดได้
ตอนเป็นนักบินแล้วนะครับ)

ปล.อุโมงค์ลมเป็นการทดลองทางด้านการบิน
อย่างหนึ่งครับ เพื่อให้นักบินหรือผู้ที่ออกแบบปีก
เครื่องบินเห็นภาพว่ากระแสอากาศที่ไหลผ่านปีก
จะมีผลอย่างไรบ้างกับท่าทางการบินของเครื่องบิน
ลักษณะของอุโมงค์ลมคือ เป็นท่อขนาดใหญ่ แล้ว
จะเอาปีกเครื่องบินจ�ำลองไปวางไว้ แล้วปล่อย
กระแสลมมาจากปลายท่อด้านหนึ่ง เพื่อให้เราเห็น
ลักษณะของกระแสอากาศที่กระท�ำกับผิวปีก
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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
Facebook Page : บันทึกไมลับของคนขับเครื่องบิน
- นักบิน ปฐมพงศ ผลแกว (พรรณเชษฐ)

คูมือเรียน-สอบ-แนะแนวอาชีพ

คูมือเรียน-สอบ-แนะแนวอาชีพ

- นักบิน ปฎิภาค มิลินทประทีป

