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พระราชกรณียกิจด้านการบิน 
ความสนพระราชหฤทยัในกิจการด้านการบนิ เร่ิมต้นขึน้ในพระชนัษา ๑๑ พระชนัษา เม่ือเสดจ็ 

พระราชด าเนินมาทอดพระเนตรกิจการของกองทพัอากาศ พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงตัง้
พระราชหฤทยัท่ีจะเป็น “นกับนิ” ตัง้แตน่ัน้มา พระคณุสมบตัใินการเป็นนกับนิท่ีมีความสามารถนัน้ แสดง
ให้เห็นประจกัษ์มาตัง้แตค่รัง้ทรงพระเยาว์  

ครัง้หนึง่ในพทุธศกัราช ๒๕๑๒ ขณะเจริญพระชนมายเุพียง ๑๗ พระชนัษา ด ารงพระอิสริยยศเป็น
เรือตรี สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ และพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เสดจ็พระราชด าเนินทอดพระเนตรการฝึกยกพลขึน้บกของกองทพัเรือ ณ หาด บ้านทอน 
ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส ในการฝึก “ทกัษิณ ๑๒” เม่ือวนัท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๑๒  

หลงัจากทอดพระเนตรการยึดหวัหาดของหนว่ยทหารนาวิกโยธิน หรือการฝึกยกพลขึน้บกจากเรือ
รบขึน้ชายหาด และทอดพระเนตรการฝึกด ารงชีพในป่าของกองร้อยลาดตระเวนแล้ว ทัง้สองพระองค์เสดจ็
พระราชด าเนินกลบัจงัหวดัสงขลา โดยเฮลิคอปเตอร์พระท่ีนัง่แบบเบลล์ UH-๑ H เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบท่ี 
๖ (ฮ.๖) จากสนามบนิบ้านทอน อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส  

ในวนันัน้ เฮลิคอปเตอร์พระท่ีนัง่ท่ีบนิมาจากจงัหวดัสงขลา มิได้เตมิน า้มนัเชือ้เพลิงเพิ่มเตมิ คงบิน 
รับเสดจ็ฯ กลบัสงขลาด้วยเชือ้เพลิงท่ีเหลือนัน้ ประกอบกบัวนันัน้สภาพอากาศไมดี่ หลงัจากเฮลิคอปเตอร์
พระท่ีนัง่บนิขึน้มาได้เพียง ๕ นาที พบว่าสภาพอากาศในเส้นทางบนิมีฝนตกอยา่งหนกัและมีเมฆหนา กบั
ได้รับการติดตอ่จากเคร่ืองบินต ารวจซึง่บนิลว่งหน้าวา่ สภาพอากาศในเส้นทางเลวมาก แตท่างทะเลมี 
สภาพอากาศดีนกับนิจงึตดัสินใจบนิออกทะเลด้วยความจ าเป็น เพ่ือหลบเมฆหนาและพายฝุน ซึง่ก าลงั
เคล่ือนตวัเข้ามาและบงัเส้นทางบนิอยูข้่างหน้า  

แตเ่น่ืองจากลมแรงจงึพดัให้เฮลิคอปเตอร์พระท่ีนัง่ออกทะเลไปมาก และความเร็วเดนิทางลดลง 
เม่ือบนิมาในทะเลได้ประมาณ ๓๐ นาทีไฟแดงของ Master Caution ก็เปิดขึน้ เป็นสญัญาณเตือน ว่ามี
เชือ้เพลิงเหลือน้อย เพียงประมาณ ๑ ใน ๔ ของถงั (ประมาณ ๓๐๐ ปอนด์) สามารถบนิได้อีก ประมาณ 
๒๐ นาทีเทา่นัน้ ผู้ โดยสารทกุคนตา่งพากนัตกใจ บางคนถึงกบัอทุานว่าเคร่ืองยนต์จะดบัหรือ  

ขณะนัน้ เฮลิคอปเตอร์พระท่ีนัง่และเฮลิคอปเตอร์ติดตามอีก ๔ เคร่ือง ทัง้หมูบ่นิอยูใ่นระยะสงู 
ประมาณ ๑,๔๐๐ ฟตุ อยูใ่นอาการโคลงเคลงและต้องใช้การบงัคบัมาก เพราะต้องตอ่สู้กบัพายฝุน
ตลอดเวลา  

ปรากฏวา่ ทัง้สองพระองค์มิได้ทรงแสดงพระอาการวิตกแตอ่ย่างมด เม่ือไฟแดงท่ี Master Caution 
เปิดขึน้ ทรงประทบัเฮลิคอปเตอร์ด้วยพระอาการอนัสงบ จนกระทัง่เฮลิคอปเตอร์พระท่ีนัง่ หลดุจากพายฝุน 
เข้าสูส่ภาพอากาศโปร่งเป็นปกติ แตเ่ฮลิคอปเตอร์ทัง้หมู่ก็ออกมาหา่งฝ่ังมาก หากจะบนิตดัเข้าฝ่ังก่อน แล้ว
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บนิเลียบชายฝ่ังมาสงขลาจะท าให้เสียเวลาและเชือ้เพลิงอาจไมพ่อ นกับนิจงึตดัสินใจบนิตดัตรงข้ามทะเล
มายงัสงขลาเลยทีเดียวจนท่ีสดุก็บินถึงสงขลาได้ด้วยความเรียบร้อย  

เม่ือทรงส าเร็จการศกึษาจากวิทยาลยัวิชาทหารดนัทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ด้วย
พระปณิธานมุง่มัน่และความสนพระราชหฤทยัในกิจการด้านการบนิท่ีมีมาตัง้แตท่รงพระเยาว์ จงึทรง    
พระวิริยอตุสาหะเพิ่มพนูความรู้และพระประสบการณ์ในด้านวิทยาการการบนิตลอดเวลา  

พระปรีชาสามารถด้านวิศวกรรมการบินและอากาศยาน มาจากการทรงเอาพระราชหฤทยัในการ 
ศกึษาหาความรู้ทัง้ด้านทฤษฎี วิชาการและการฝึกมากมายหลายหลกัสตูร นบัได้วา่ทรงเป็นแบบอย่างให้ 
เห็นถึงความตัง้พระราชหฤทยัทยัในการใฝ่หาความรู้พฒันาพระองค์เองอยู่ตลอดเวลา  

ตัง้แตพ่ทุธศกัราช ๒๕๑๙ ระหวา่งเดือนมกราคมถึงตลุาคม ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเตมิและทรง
ศกึษางานทางการทหารในประเทศออสเตรเลีย โดยทนุกระทรวงกลาโหม ทรงประจ าการ ณ กองปฏิบตักิาร 
ทางอากาศพิเศษ ท่ีนครเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ทรงรับการฝึกอบรมหลกัสตูรวิชาอาวธุพิเศษ การท าลาย 
และยทุธวิธีรบนอกแบบ หลกัสตูรต้นหนชัน้สงู หลกัสตูรการลาดตระเวนและต้นหนชัน้สงู รวมทัง้หลกัสตูร
สง่ทางอากาศ  

เดือนธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๒๒ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๒๓ ทรงเข้ารับการศกึษาหลกัสตูรการฝึก
บนิเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทัว่ไป แบบยเูอช–๑ เอช (UH-๑H) หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า ฮิวอี ้จ านวน ๕๔.๔ 
ชัว่โมงบนิ และเฮลิคอปเตอร์แบบยเูอช-๑ เอ็น (UH-๑N) จ านวน ๑๓๔.๘ ชัว่โมงบนิ ของโรงเรียนการบิน
กองทพัอากาศ ทรงส าเร็จตามหลกัสตูร เม่ือวนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ทรงขึน้รับพระราชทานประดบั
เคร่ืองหมายแสดงความสามารถในการบินของกองทพัอากาศจากพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เม่ือวนัพฤหสับดี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๓  

ระหวา่งทรงฝึกบินนี ้ทรงมีพระราชภารกิจตามเสดจ็ฯ สมเดจ็พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เสดจ็
พระราชด าเนินเยือนสหรัฐอเมริกา ทรงใช้เวลาช่วงนีเ้ข้ารับการฝึกบนิเฮลิคอปเตอร์ แบบยเูอช-๑ เอช (UH-
๑H) ของกองทพับกสหรัฐฯ ณ หนว่ยรบพิเศษฟอร์ทแบรก รัฐนอร์ทแคโรไลนา ระหวา่งวนัท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ์ 
ถึงวนัท่ี ๓ เมษายน ๒๕๒๓ จ านวน ๓๑.๔ ชัว่โมงบนิ  

หลงัจากส าเร็จตามหลกัสตูรการฝึกบนิเฮลิคอปเตอร์ของกองทพัอากาศแล้ว ทรงเข้ารับการฝึกบนิ 
หลกัสตูรเฮลิคอปเตอร์โจมตีตดิอาวธุ (GUNSHIP) แบบ เอเอช–๑ เอส (AH-๑S) คอบราของกองทพับก 
ระหวา่งเดือน ตลุาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๓ ส าเร็จตามหลกัสตูร มีชัว่โมงบนิ ๕๔.๘ ชัว่โมง 

ในชว่งระหวา่งเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๖ เสดจ็ยงัฐานทพัอากาศ        
วิลเลียม รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ทรงฝึกศกึษาเคร่ืองบินขบัไลส่มรรถนะสงูแบบเอฟ ๕ อี/เอฟ (F๕ E/F) 
ในหลกัสตูรการบนิขบัไลข่ัน้พืน้ฐาน มีชัว่โมงบนิตามหลกัสตูร ๙๗.๕ ชัว่โมง และหลกัสตูรการบนิขบัไล่
ชัน้สงู ระหวา่งเดือน มิถนุายน ๒๕๒๖ ถึงเดือนกนัยายน ๒๕๒๖ มีชัว่โมงบนิตามหลกัสตูร ๔๑.๘ ชัว่โมง  
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และทรงเข้ารับการฝึกบนิในหลกัสตูรการบินรบชัน้สงู (Advance Fighter Course) กบัเคร่ืองเอฟ 
๕ ดี/เอฟ (F๕ D/F) ท่ีกองบนิ ๑ ฝงู ๑๐๒ จนส าเร็จตามหลกัสตูร  

นอกจากนี ้ยงัทรงท าการบนิกบัเคร่ืองบนิของกองทพัอากาศเกือบทกุรูปแบบ ด้วยชัว่โมงฝึกบนิ
อยา่งตอ่เน่ืองท่ีสงูมาก  

เม่ือทรงท าการบนิกบัอากาศยานในแบบปีกหมนุ (เฮลิคอปเตอร์) แบบตา่ง ๆ แล้ว ในเวลาตอ่มา 
ทรงสนพระราชหฤทยัท่ีจะทรงบนิกบัอากาศยานแบบปีกตรึง จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองทพั 
อากาศจดัถวายการฝึกบนิเปล่ียนแบบให้ตอ่ไป  

พระองค์ทรงท าการฝึกบนิเปล่ียนแบบกบัเคร่ืองบนิใบพดัแบบ MARCHETTI ของฝงูบินฝึกขัน้
ปลาย โรงเรียนการบินกองทพัอากาศ เม่ือวนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๒๓ และส าเร็จตามหลกัสตูร เม่ือวนัท่ี  
๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๒๔ มีชัว่โมงฝึกกบัเคร่ืองบินแบบนี ้๑๔๒.๓ ชัว่โมง  

จากนัน้พระองค์ทรงฝึกบินเปล่ียนแบบกบัเคร่ืองบนิไอพน่ แบบ ที-๓๗ (T-๓๗) ฝงูบนิฝึกขัน้ปลาย 
โรงเรียนการบนิกองทพัอากาศ เม่ือวนัท่ี ๓ มีนาคม ถึงวนัท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๔ มีชัว่โมงบนิกบัเคร่ืองบนิ 
ไอพน่แบบ ที-๓๗ รวม ๒๐๖.๔ ชัว่โมง  

ตอ่จากนัน้ พระองค์ทรงฝึกบินตามหลกัสตูรนกับนิพร้อมรบขัน้พืน้ฐานกบัเคร่ืองบินไอพน่แบบ     
ที-๓๓ (T-๓๓) ของกองบนิ ๑ ฝงูบนิ ๑๐๑ เม่ือวนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๒๔ และส าเร็จหลกัสตูร เม่ือวนัท่ี  
๑๙ มีนาคม ๒๕๒๕ จนมีชัว่โมงบนิกบัเคร่ืองบนิไอพน่แบบ ที-๓๓ (T-๓๓) จ านวน ๑๘๙.๐ ชัว่โมง และทรง
ฝึกบนิหลกัสตูรนกับนิขบัไลไ่อพน่สมรรถนะสงูแบบเอฟ ๕ อี/เอฟ (F-๕ E/F) ของกองบิน ๑ ฝงูบนิ ๑๐๒ 
เม่ือวนัท่ี ๑๕ เมษายน ถึงเดือนตลุาคม ๒๕๒๕ มีชัว่โมงบนิในหลกัสตูรนี ้๒๐๐ ชัว่โมง  

ทรงท าการบนิทบทวนหลกัสตูรตา่ง ๆ ของเคร่ืองบนิขบัไลไ่อพน่สมรรถนะสงู F-๕ E/F สม ่าเสมอ 
ตามขัน้ตอน และตามวฏัภาค จนทรงพร้อมรบและครบ ๑,๐๐๐ ชัว่โมง เม่ือวนัท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๓๒  

เม่ือทรงท าการบนิกบัเคร่ืองบนิแบบ F-๕ E/F จนทรงมีชัว่โมงบนิเฉพาะแบบถึง ๒,๐๐๐ ชัว่โมง ใน
วนัท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ บริษัท นอร์ธรอป สหรัฐอเมริกา บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองบนิขบัไลส่มรรถนะสงูแบบ 
F-๕ E/F ได้ทลูเกล้าทลูกระหมอ่มถวายเกียรตบิตัรการบนิในฐานะท่ีทรงท าการบินกบัเคร่ืองบินขบัไลไ่อพน่
สมรรถนะสงูแบบ F-๕ E/F ครบ ๒,๐๐๐ ชัว่โมง  

จงึทรงเป็นเสืออากาศเพียงหนึง่เดียวในกองทพัอากาศไทยท าชัว่โมงบินกบัเคร่ืองรุ่น เอฟ-๕ สงู
ท่ีสดุ 

ทัง้ยงัทรงเข้าร่วมการแขง่ขนัใช้อาวธุทางอากาศประจ าปี โดยทรงท าคะแนนได้สงูตามกตกิา 
กองทพัอากาศจงึทลูเกล้าฯ ถวายเคร่ืองหมายความสามารถในการใช้อาวธุทางอากาศชัน้ท่ี ๑ ประเภท 
อาวธุระเบิดส่ีดาว อาวธุจรวดส่ีดาว และอาวธุปืนส่ีดาว  

ด้วยพระมหากรุณาธิคณุพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงน าความรู้และประสบการณ์ท่ี
ทรงได้รับ กลบัมาถ่ายทอดให้กบันกัเรียนการบิน ทัง้การจดัท าหลกัสตูรการฝึก บนิ และทรงปฏิบตัหิน้าท่ีครู
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การบนิให้นกับนิเคร่ืองบนิขบัไลแ่บบ บ.ข.๑๘ข (F-๕E) และ บ.ข.๑๘ค (F-๕E) หนว่ยบนิเดโชชยั ๓ และ
นกับนิของกองทพัอากาศ เม่ือวนัท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ทรงสอนทัง้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิอยา่ง
สม ่าเสมอและตอ่เน่ือง ด้วยพระวิริยะอตุสาหะเป็นอยา่งยิ่ง โดยทรงตัง้พระราชหฤทยั อยา่งแน่วแนว่่าจะ
ทรงถ่ายทอดประสบการณ์ ท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์ตอ่กองทพัอากาศและประเทศชาตมิากท่ีสดุ  

กองทพัอากาศจงึได้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเกียรตบิตัรครูการบนิเคร่ืองบนิขบัไลส่มรรถนะสงู 
แบบ F-๕ E/F แดพ่ระองค์ เม่ือวนัท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๗  

ในเวลาตอ่มาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงมีพระราชวินิจฉยัวา่ วิทยาการทางการ
บนิของเคร่ืองบนิพาณิชย์เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ จงึมีพระราชประสงค์ทรงฝึกบนิในฐานะนกับนิพาณิชย์
เพิ่มเตมิ ในปี ๒๕๔๗ ทรงเร่ิมฝึกการบินเคร่ืองบนิล าเลียง เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์น าไปสู ่การบนิเคร่ือง
พาณิชย์อยา่งจริงจงั และด้วยพระปรีชาสามารถในความรู้ทางการบนิเป็นอยา่งดี ท าให้ทรง สามารถฝึกฝน
การบนิตามหลกัสตูรการบนิพาณิชย์จนได้รับใบอนุญาตนกับนิพาณิชย์ตรีและใบอนญุาต นกับนิพาณิชย์
เอกจากกรมการขนสง่ทางอากาศ รวมถึงทรงได้รับใบอนญุาตครูฝึกภาคอากาศ และผู้ตรวจสอบนกับนิ
ส าหรับเคร่ืองบนิพาณิชย์ในเวลาตอ่มา  

ในพทุธศกัราช ๒๕๔๘ จงึทรงเข้ารับการฝึกฝนตามหลกัสตูรกปัตนัของสายการบนิแห่งชาต ิบริษัท 
การบนิไทย ด้วยเคร่ืองบินโบอิง้ ๗๓๗-๔๐๐ เพราะทรงเล็งเห็นวา่เป็นเคร่ืองบนิพระราชพาหนะท่ีถวายการ
บนิอยูใ่นปัจจบุนั และเป็นเคร่ืองบนิท่ีการบินไทยใช้งานอยู ่ท่ีส าคญัยงัทรงมัน่พระราชหฤทยัทยัด้วยวา่ 
ความรู้ท่ีทรงได้รับจะสามารถน าไปใช้ในการปฏิบตัพิระราชกรณียกิจได้อย่างดีเย่ียม จงึทรงมีพระราช
ประสงค์ให้การบนิ ไทยจดัหลกัสตูรและครูการบนิ ถวายการฝึกบนิอยา่งเตม็หลกัสตูร เชน่เดียวกบัการฝึก
บนิของนกับนิบริษัทการบนิไทยทกุประการ  

การฝึกภาควิชาการมีขึน้ตัง้แตต้่นเดือนมิถนุายน ๒๕๔๗ ทรงเร่ิมท าการฝึกบนิเม่ือวนัท่ี ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๔๗ และเสร็จสิน้การฝึกบนิได้รับศกัย์การบิน ในฐานะกปัตนัของเคร่ืองบนิโบอิง้ ๗๓๗-๔๐๐ 
ในวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน ๒๕๔๙ 

ตลอดเวลาท่ีทรงฝึกบนินัน้ แม้จะทรงมีพระราชภารกิจอ่ืน ๆ มากมาย รวมทัง้การเสดจ็พระราช
ด าเนินไปปฏิบตัพิระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเดจ็พระมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร แตก็่ยงัโปรดให้ครูการบนิสองนายตามเสดจ็ไปถวายการบรรยายด้วย โดยทรงใช้เวลา ในชว่ง
กลางคืน ๓-๔ ชัว่โมง ศกึษาเลา่เรียนอยา่งตัง้พระราชหฤทยั และแม้จะทรงได้รับศกัย์การบนิเป็นกปัตนั    
โบอิง้ ๗๓๗-๔๐๐ อยา่งเป็นทางการแล้วก็ตาม แตก็่ทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะท าการฝึกบนิตอ่ไป เพ่ือให้
ทรงมีมาตรฐานเดียวกบักปัตนัของการบนิไทย ด้วยเหตนีุค้รูการบนิจงึได้จดัหลกัสตูรถวายเพิ่มเตมิ โดยใช้
เคร่ืองบินพระท่ีนัง่ “บ.ล.๑๑ ข มวก.๑/๓๘ หมายเลข ๑๑-๑๑๑” เป็นหลกั เร่ิมจากการบนิเส้นทางใกล้ ๆ 
เพ่ือท าความคุ้นเคยกบัเส้นทางบนิ จากนัน้จงึทรงท าการบนิขึน้ลงท่ีสนามบนิในประเทศและตา่งประเทศ 
รวมทัง้ทรงฝึกบนิด้วยเทคนิคตา่ง ๆ เพ่ือสะสมประสบการณ์ด้านการบิน  
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เพ่ือให้การฝึกบนิมีความสมจริงท่ีสดุภายในระยะเวลาการฝึกท่ีคอ่นข้างจ ากดั พระบาทสมเดจ็
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงให้ครูการบนิสมมตุสิถานการณ์ตา่ง ๆ ขึน้ เชน่ กรณีมีสภาพอากาศแปรปรวน 
หรือมีข้อจ ากดัทางการบนิ ส่งผลให้การฝึกบนิมีความคืบหน้าอยา่งรวดเร็ว ภายในเวลาเพียง ๒ ปี ก็ทรง
สามารถเก็บเก่ียวประสบการณ์ทางการบินได้เทียบเทา่นกับนิของการบนิไทย ท่ีใช้เวลาไมต่ ่ากวา่ ๑๐ ปี 
กวา่จะสัง่สมประสบการณ์ถึงขีดความสามารถเดียวกนั  

ส าหรับการบนิไปยงัสนามบินตา่งประเทศนัน้ นอกจากจะทรงท าการฝึกตามหลกัสตูรแล้ว ยงัได้ 
ทรงขบัเคร่ืองบนิเสดจ็พระราชด าเนินไปเป็นผู้แทนพระองค์สมเดจ็พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ในโอกาส
ตา่ง ๆ ด้วย รวมถึงการเสดจ็พระราชด าเนินไปพระราชทานสิ่งของชว่ยเหลือผู้ประสบภยัธรรมชาต ิณ กรุง
อิสลามาบดั ประเทศปากีสถาน และทรงฝึกบนิเพิ่มประสบการณ์ไปยงักลุม่ประเทศใกล้เคียง เชน่ ประเทศ
สิงคโปร์บรูไน จีน และเวียดนาม  

ครูการบนิท่ีถวายงานทัง้ ๒ นาย เลา่ว่า “ทรงมีวินยัในการฝึกบนิอยา่งยิ่ง ในบางสถานการณ์จะ 
ทรงปรึกษาครูการบนิ และจะทรงปฏิบตัิตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด เชน่ กรณีของสภาพอากาศ หาก
พิจารณาถงึการขึน้ลงของเคร่ืองบนิขบัไลแ่ล้วอาจไมเ่หมาะสมนกั แตส่ าหรับเคร่ืองบินโดยสารแล้ว ถือวา่ 
อยูใ่นเกณฑ์ท่ีจะท าการบินขึน้ลงได้ ครูการบินได้ถวายค าแนะน าแล้ว จะทรงท าการบินเข้าสูส่นามบินนัน้
ทนัที”  

ตลอดระยะเวลาท่ีทรงท าการบนินัน้ พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงมีพระราชประสงค์
จะท าการบินให้ได้ประโยชน์และถกูต้องท่ีสดุในทกุเท่ียวบิน ถึงแม้ในการบนิทัว่ไป ความผิดพลาดหรือ
หลงลืมเล็ก ๆ น้อย ๆ จะเป็นธรรมดาของนกับนิทกุคน ดงันัน้ ในเคร่ืองบินโดยสารทกุวนันีจ้งึใช้นกับิน ๒ คน 
ท างานร่วมกนั เพ่ือคอยตรวจสอบซึง่กนัและกนัอยา่งไรก็ดี พระองค์ทา่นจะทรงพยายามอยา่งยิ่งท่ีจะไมใ่ห้
เกิดข้อผิดพลาดเลยแม้แตน้่อย  

จนถึงทกุวนันี ้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ยงัทรงท าการฝึกบนิอยูเ่ป็นประจ า โดยมกั
ทรงใช้เวลาชว่งเย็น โดยเม่ือเสดจ็พระราชด าเนินมาถึงอาคารทรงงาน หนว่ยบนิเดโชชยั ๓ จะเข้ารับถวาย
การบรรยายสรุปเก่ียวกบัสภาพอากาศ และประกาศผู้ท าการในอากาศ จากนัน้จะเป็นแผนการบนิ
ประจ าวนั วตัถปุระสงค์ของการบนิ โดยใช้เวลาประมาณคร่ึงชัว่โมง หลงัจากนัน้จะเป็นภาคการบนิโดยทรง
ท าการบนิไปยงัสนามบนิตา่ง ๆ ตามแผนการบนิท่ีได้วางไว้ราว ๓-๔ ชัว่โมงในแตล่ะวนั เม่ือสิน้สดุการฝึก
แล้วจะท าการแถลงยอ่การบิน โดยทรงซกัถามข้อสงสยัตา่ง ๆ ทรงศกึษาจากประสบการณ์ และข้อ 
ผิดพลาด โดยทรงจดบนัทึกอยา่งละเอียดเก็บไว้ในแตล่ะวนั ทัง้ยงัทรงจดจจ าได้อย่างแมน่ย าวา่ เคยทรงท า
การฝึกอะไรไปแล้วบ้าง และได้ปรับปรุงไปอยา่งไร จนกล่าวได้วา่ ทรงรักการบินเป็นชีวิตจิตใจ  

ถึงปัจจบุนัทรงมีชัว่โมงบนิรวมเฉพาะแบบกบัเคร่ืองบนิโบอิง้ ๗๓๗-๔๐๐ ประมาณ ๑,๗๐๐ ชัว่โมง 
และจ านวนเท่ียวบนิขึน้ลง ๒,๔๐๐ เท่ียว กระนัน้ก็ยงัเสด็จพระราชด าเนินไปทรงฝึกบินเคร่ืองบนิโบอิง้ ท่ี
ประเทศสวีเดนอีกด้วย  
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ไมเ่พียงแตพ่ระปรีชาสามารถด้านการบนิ ทัง้อากาศยานทางทหาร และอากาศยานพาณิชย์ แตย่งั
ทรงมีพระวิริยะอตุสาหะและความมุง่มัน่ท่ีจะทรงใช้ความเป็นนกับนิให้เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
ประชาราษฎร์ด้วย เชน่เม่ือครัง้เกิดเหตภุยัพิบตัิคล่ืนยกัษ์สนึามิ ในเดือนธนัวาคม ๒๕๔๗ ทนัทีท่ีทรงทราบ
ขา่ว ทรงขบัเคร่ืองบนิโบอิง้ ๗๓๗-๔๐๐ เสดจ็พระราชด าเนินไปยงัสถานท่ีเกิดเหตโุดยเร็ว เน่ืองจากทรง
หว่งใย ผู้ประสบภยัพิบตัอิยา่งยิ่ง  

พทุธศกัราช ๒๕๕๒ ทรงปฏิบตัหิน้าท่ีนกับนิท่ี ๑ เคร่ืองบินโบอิง้ ๗๓๗ – ๔๐๐ ช่ือ “ศรีสรุาษฎร์” 
ของบริษัทการบนิไทย ในเท่ียวบนิสายใยรักแหง่ครอบครัว เพ่ือน ารายได้ไปชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั และ 
จดัหาอปุกรณ์ด้านการแพทย์ส าหรับโรงพยาบาลใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (เท่ียวบินท่ี ทีจี ๘๘๗๐ 
(กรุงเทพมหานครถึงจงัหวดัเชียงใหม)่ และเท่ียวบนิท่ี ทีจี ๘๘๗๑ (จงัหวดัเชียงใหมถ่ึงกรุงเทพมหานคร) 

นอกจากนีย้งัทรงจดัเท่ียวบนิมหากศุล โดยทรงประจ าในต าแหนง่นกับนิท่ี ๑ เท่ียวบนิพิเศษของ 
บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) น าคณะพทุธศาสนิกชนไปสกัการะปชูนียสถานส าคญัในประเทศ 
อินเดีย น ารายได้จากเท่ียวบินพิเศษขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เพ่ือสมทบทนุมลูนิธิทนุการศกึษาพระราชทานในพระองค์ (ม.ท.ศ.) และสมทบกองทนุพระ
เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต ิเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัด้ิวย  

จากพระวิสยัทศัน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบินตา่ง ๆ มากมาย ในปี ๒๕๕๒ บริษัท 
การบนิไทย จงึได้ทลูเกล้าทลูกระหมอ่มถวายต าแหนง่ “ท่ีปรึกษาพิเศษ” ทัง้ยงัทรงเป็นองค์ประธานศนูย์ 
สนบัสนนุการปฏิบตักิารของบริษัทการบินไทย โดยพระราชทานค าแนะน า อนัก่อให้เกิดความก้าวหน้าใน 
การกิจการของสายการบนิแหง่ชาตอิยา่งเป็นรูปธรรมนานปัการ  

พระราชกรณียกิจด้านการบินอเนกนานปัการท่ีทรงบ าเพ็ญมาอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดระยะเวลาเกือบ 
๔๐ ปี ล้วนเป็นไปเพ่ือพฒันากิจการบินของชาต ิและเพื่อประโยชน์สขุของอาณาประชาราษฎร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


