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Iran Air Boeing747-SP 
Farewell Sightseeing 
เรื่อง Sam Chui     ภาพ Sam Chui     แปล จักรกริช ประเสริฐวิทย์

 อิหร่านแอร์ เป็นสายการบินหนึ่งที่ให้บริการด้วยโบอิ้ง 747เอสพี โดยทางสายการบินได้ซื้อ 
โบอิ้ง 747เอสพี จ�านวน 4 ล�าจากโบอิ้งตั้งแต่ปลายยุค 1970 หลังจาก 38 ปีผ่านไป เครื่องบิน 
747เอสพี 1 ล�ายงัคงอยูใ่นสภาพทีด่สีามารถให้บรกิารในกจิการเดนิอากาศได้ นัน่กค็อื 747เอส
พีทะเบียน EP-IAC และนี่คือเครื่องบิน 747เอสพี ล�าสุดท้ายของโลกที่ยังให้บริการอยู่ในสายการ
บินพาณิชย์

[บน] โบอิ้ง 747เอสพี ของอิหร่านแอร์
[ซ้าย] ป้ายต้อนรับส�าหรับการบินเที่ยว
บินพิเศษ

	 ในวันท่ี	 23	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2557	 ท่ี
ผ่านมา	อิหรา่นแอร์รว่มกบั	แอรอ์ีเวนท์	(www.
airevents.de)	 จัดเที่ยวบินพิเศษเพ่ือเป็นการ
อ�าลา	โบอิ้ง	747เอสพี	ที่ให้บริการในสายการ
บินพาณิชย์เป็นล�าสุดท้ายของโลก	 โดยจะขึ้น
บินจากท่าอากาศยานเตหราน	 ชมทิวทัศน์ที่
สวยงามของประเทศอหิร่านเป็นเวลาประมาณ	
1	 ชั่วโมงและกลับมาลงจอดที่เตหรานอีก
ครั้งหน่ึง	 กิจกรรมครั้งน้ีได้รับความสนใจจาก
บรรดาผูท้ีช่ืน่ชอบการบนิจากทัว่โลกเป็นอย่าง
มากและท่ีนั่งกว่า	 300	ที่ก็ขายหมดเกล้ียงที
เดียว

    Check-in
	 ไม่ก่ีสปัดาห์ก่อนจะถึงวันที	่23	พฤศจกิายน	
เคร่ืองบินล�าน้ีได้เข้ารับการซ่อมบ�ารุงท่ีศูนย์
ซ่อมบ�ารุงของอิหร่านเพื่อซ่อมบ�ารุง	C-Check	
ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด	 ทีมช่างของอิหร่าน
แอร์ได้ท�าการตรวจเช็คและซ่อมบ�ารุงเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย	อย่างไรก็ตามเมื่อเครื่อง
บินเพิ่งจะผ่านการท�า	C-Check	มา	ท�าให้อายุ
การใช้งานของเคร่ืองบินสามารถยืดต่อออก
ไปได้อีก	 6-12	 เดือน	ดังนั้นเท่ียวบินอ�าลาชม
ทิวทัศน์นี้ก็จะไม่ใช่เที่ยวบินสุดท้ายก่อนปลด
ประจ�าการ	และเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราจะเห็น	
โบอิง้	747เอสพี	บนิต่อไปเรือ่ยตราบใดท่ีเครือ่ง

  Boarding
ล�านี้ยังอยู่ในสภาพที่ท�าการบินได้อยู่
	 ในวันที่จัดกิจกรรมเครื่องบินทะเบียน	EP-
IAC	 ได้ท�าเที่ยวบินทดสอบเป็นระยะเวลา	 20	
นาที	และทุกอย่างผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมแล้วทีจ่ะน�าผูโ้ดยสารบนิชมทวิทัศน์	ซึง่มี
ก�าหนดออกเดินทางเวลา	11.00	น.		ผู้โดยสาร
ขึ้นเคร่ืองด้วยรถบัสไปยังลานจอดระยะไกล	
ท�าให้เท่ียวบินล่าช้าไปเล็กน้อย	 แต่สปิริตของ
บรรดาผู้รักการบินยังคงเต็มเปี่ยม	มีผู้ชื่นชอบ
การบินชาวอิหร่าน	อดีตนักบิน	เจ้าหน้าที่และ
สื่อมวลชนร่วมกิจกรรมนี้มากมาย

[บน] แซม ชุยและผู้สนใจการบินที่ร่วมเดิน
ทางเที่ยวบินพิเศษถ่ายภาพกับนักบิน
[ล่าง] เดินขึ้นเครื่องบินโบอิ้ง 747เอสพี
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	 ฝนตกลงมาเล็กน้อยในช่วงเช้าของวันน้ัน	 แต่
ว่าฟ้าก็ใสขึ้นในเวลาต่อมา	 และในท่ีสุดด้วยการ
บังคับบัญชาของผู้จัดการฝูงบิน	 747	ของอิหร่าน
แอร์	กัปตันโมกาดัม	(Moghadam)	โบอิ้ง	747เอส
พี	ทะเบยีน	EP-IAC	ก็ทะยานไปสูฟ้่าอหิร่านอกีครัง้	
ออกจากทางวิ่ง	29	ซ้ายของท่าอากาศยานเมอฮา
บัด
	 ก�าหนดการเที่ยวบินน้ีนั้นจะท�าการบินเป็น
เวลา	1	ชัว่โมง	ด้วยทศิตามเขม็นาฬิกาจากเตหราน	
วนกลบัมาทีเ่ตหราน	เหนอืภูเขาอลับอร์ซ	(Alborz)
และทะเลสาบแคสเปียน	 (Caspian)	 เพ่ือให้ได้
ชื่นชมความสวยงามของอิหร่าน
	 กลุ่มช่างภาพชาวออสเตรีย	6	คนได้เช่าเครื่อง
บินเล็กเพ่ือตามถ่ายภาพจากอากาศสู่อากาศของ
เครื่องบิน	747เอสพีล�านี้ด้วย	 เครื่องบินทั้งสองล�า
ทะยานออกจากสนามบินราวกับการบินเกาะหมู	่
ท�าให้เกิดภาพชวนมอง	แต่ว่าการพยายามครั้งน้ี
ไม่เป็นผลเน่ืองจาก	747เอสพีอยู่ต�าแหน่งย้อนแสง
และเครือ่งบนิเลก็ต้องบนิกลบัฐานหลงัจากภารกิจ
ผ่านไปได้	30	นาที
	 ทีมวิศวกรรมของอิหร่านแอร์ท�างานได้อย่าง
เย่ียมยอดในการบ�ารงุรกัษาเครือ่งบนิล�านี	้ไม่มใีคร
เชื่อว่าอายุของเครื่องบินล�านี้จะมากถึง	38	ปีแล้ว	
มีการติดตั้งจอโทรทัศน์	LCD	เพิ่มเข้าไป	และแผง
ที่ผนังก็ได้รับการเปล่ียนใหม่และดูแลรักษาเป็น
อย่างดี
	 หลงัจากสญัญาณรดัเขม็ขดัถูกดบัลง	กลุม่คน
ก็เริม่เดนิไปยังพ้ืนทีต่่าง	ๆ 	ทัว่เครือ่งบนิ	ห้องนักบนิ
เปิดให้เข้าไปเย่ียมชมได้ระหว่างเท่ียวบนิ	พ้ืนทีห่น้า
เครือ่ง	บรเิวณบนัได	และชัน้บนของเครือ่งบนินัน้ได้
รับความนิยมตามปรกติและมีผู้มาเย่ียมชมหนา
แน่นอยู่เสมอ	 ผู้รักการบินชาวอิหร่านหลายคน
ทักทายแขกผู้มาเยือนด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น	
ทุกคนพากันถ่ายรูป	 เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นผู้ท่ี
ชื่นชอบการบินได้พยายามไม่ให้พนักงานต้อนรับ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม	 ลูกเรือชาวอิหร่านดู
ผ่อนคลายและให้ความช่วยเหลอืเป็นอย่างดพีร้อม
ร่วมกับหมู่ผู้โดยสารในการถ่ายภาพร่วมกัน

   In-Flight

    Arrival
	 หลงัจากเวลาผ่านไปราว	1	ชัว่โมง	ผมจงึได้ข้ึนไปบนบนัไดเป็นคนสดุท้าย
เพ่ือเข้าไปในห้องนักบิน	 ไม่สามารถอธิบายได้จริง	 ๆ	 ว่าน่ีเป็นเกียรติขนาด
ไหนท่ีได้น่ังหลังนักบินขณะท่ีก�าลังจะน�าเครื่องกลับไปลงจอดท่ีสนามบิน
เมอฮาบัดของเตหรานพร้อมกับถ่ายภาพด้วยกล้องรวมถึงติดกล้องโกโปร
ไว้บนหน้าต่างในห้องนักบินด้วย	การลงจอดท่ีเมอฮาบัดนั้นน่าตื่นเต้นมาก	
เพราะจะได้เห็นวิวของมหานครเตหรานที่มีประชากรกว่า	 16	ล้านคนทาง
ด้านขวา	โดยสนามบินนั้นอยู่ใจกลางเมือง
	 นักบนิท�าการบนิอย่างมัน่ใจ	บงัคบัให้โบอิง้	747เอสพี	ลงจอดบนทางว่ิง
อย่างนิ่มนวลในเวลา	13.30	น.	เป็นการสิ้นสุดเที่ยวบินชมทิวทัศน์อ�าลาใน
วันนี้
	 อาหารว่างและเครือ่งดืม่ถูกน�ามาเสรฟิหลงัจากเครือ่งลงจอด	เนือ่งจาก
ว่าไม่มีโอกาสที่จะให้บริการได้ระหว่างเที่ยวบิน	พร้อมกับมีการแจกชุดของ
ที่ระลึกซึ่งรวมถึง	ประกาศนีบัตร	 กล่องใส่หญ้าฝรั่นสวยหรู	 ผ้าปูโต๊ะแบบ
อิหร่านให้แก่ผู้โดยสารทุกคน

[บน] มุมมองจากหน้าต่างของเครื่องบิน 
[กลาง] ภายในห้องโดยสารชั้นประหยัด 
[ล่าง] ลูกเรือร่วมถ่ายภาพในครัวบนเครื่อง

   Visit Tehran and Iran
เท่ียวบินชมทิวทัศน้ีไม่ใช่เพียงจะเปิดโอกาส
ให้บรรดาผู้ชื่นชอบการบินได้สัมผัสกับโบอิ้ง	
747เอสพี	 แต่ยังเปิดโอกาสซึ่งหายากให้ได้
สัมผัสประเทศอิหร่าน	 ดินแดนแห่งเปอร์เซีย	
ไม่มีใครสามารถบรรยายอัธยาศัยไมตรีที่ชาว
อิหร่านมีให้ได้หมด	 เท่ียวบินได้น�ามิตรภาพ
จากนานาชาติมาพบกับชาวอิหร่านทุกคน	ผู้
มาเยือนทุกคนเดินจากไปด้วยความปลื้มใจ	
พร้อมกับความอัศจรรย์ท่ีเหลือเชื่อในความ
เป็นมิตรและอบอุ่นของชาวอิหร่าน	 ผมเชื่อ

ว่าเท่ียวบินอ�าลาโบอิ้ง	 747เอสพี	 ในครั้งน้ีจะ
ไม่ใช่จุดสิ้นสุด	 ผมเชื่อว่าจะเป็นจุดเร่ิมต้นท่ี
ให้หลาย	 ๆ	 คนเดินทางกลับไปเยือนอิหร่าน
อีกครั้ง	เพื่อสัมผัสกับเรื่องการบินหรือการท่อง
เที่ยวอีกครั้งหนึ่ง
	 ผมอยากขอบคุณอิหร่านแอร์	 แอร์อีเวนท์
(Manuel)	และ	Sharham	ส�าหรับวิสัยทัศน์อัน
ดเีย่ียม	การวางแผนการจดัการทีเ่ย่ียมยอดของ
กิจกรรมท่ีประสบความส�าเรจ็ร้อยเปอร์เซน็เตม็
ในครั้งนี้

[บน] ภายในห้องนักบินขณะกลับมาลง
จอดที่เตหราน
[ล่าง] ของที่ระลึกจากเที่ยวบินพิเศษ
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สรุปข้อมูลการเดินทาง

สายการบิน : อิหร่านแอร์
เที่ยวบิน : IR3300
เส้นทาง : เตหราน – เตหราน (ท่าอากาศยาน
เมอฮาบัด (THR / OIII) - ท่าอากาศยานเมอ
ฮาบัด (THR / OIII))
เครื่องบิน : โบอิ้ง747เอสพี ทะเบียน EP-IAC

[บน] ความสวยงามของอิหร่าน
[ซ้าย] อารยธรรมเปอร์เซีย
[ขวา] อิหร่านจากมุมสูง

About Sam Chui  
 แซม ชุย เป็นผู้ที่ชื่นชอบและรักด้านการบิน ปัจจุบันนั้นอาศัยอยู่ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่เขา
นั้นเติบโตมาจากฮ่องกง ที่ซึ่งค่อย ๆ ปลูกฝังความชื่นชอบและหลงใหลด้านการบินให้แก่เขาจากการไปที่
สนามบินไคตั๊ก หลังจากเลิกเรียนเป็นประจ�าในช่วงวัยรุ่น เขามีโอกาสเดินทางเที่ยวบินแรกบนโบอิ้ง 747 
ของสายการบนิยไูนเต็ดจากฮ่องกงไปโตเกยีว นบัแต่นัน้การบนิและการเดนิทางท่องเทีย่วกท็�าให้เขาประทบั
ใจหลงใหลมานับแต่นั้น 
 แซม เดนิทางมาแล้วกว่า 75 ประเทศ บนเทีย่วบนิกว่า 1,200 เทีย่วบนิรวมเป็นระยะทางกว่า 2.5 ล้าน
ไมล์รอบโลก เพือ่ตามสิง่ทีเ่ขาปรารถนาและรกัในการถ่ายภาพเครือ่งบนิ และได้มกีารรวบรวมภาพถ่ายและ
เรื่องราวจากการเดินทางของเขาตีพิมพ์เป็นหนังสือมาแล้วถึง 3 เล่มได้แก่ Air1 Air2 และ Air3


