การแข่งขันเครื่องบินจ�ำลอง และวิทยุบังคับ

“หนูน้อยจ้าวเวหา”

ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กองทัพอากาศ ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์
THAI PBS จัดการแข่งขันเครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับ รายการ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภท “ปีกหมุนประลองทักษะ” ในวันอาทิตย์ที่
๑ มี.ค.๕๘ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
การแข่งขันเครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับ รายการ “หนูน้อยจ้าวเวหา” นับเป็นการแข่งขัน
พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความ
สามารถในการบินกองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจ�ำกอง เครื่องบินเล็ก ที่ส�ำคัญในระดับประเทศรายการหนึ่ง ที่สร้างเยาวชนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
แก่ศิษย์การบิน น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๓๔ ที่ส�ำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตร ให้มีทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ การออกแบบการผลิตอากาศยานขนาดเล็ก ซึ่งเป็นก้าวเล็ก ๆ ของการก้าว
อันยิ่งใหญ่ไปสู่การเป็นวิศวกรอากาศยานและอุตสาหกรรมการสร้างอากาศยานในอนาคตของประเทศไทย
การฝึกศิษย์การบิน ณ ห้องรับรอง ทอ.เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘
โดยแบ่งเป็น ประเภท ๒ แชลแนล ส�ำหรับนักเรียนที่ก�ำลังศึกษาไม่กินระดับมัธยมต้น และประเภทรุ่น
พัฒนา ๔ แชลแนล ส�ำหรับนักเรียนที่ก�ำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมต้น หรือมัธยมปลาย (อ่านต่อหน้า ๓)

ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๒๑๑๑ วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ www.rtaf.mi.th

ผลการแข่
ง
ขั
น
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผช.ผบ.ทอ.ผู้แทน ทอ. เป็น หน.คณะ ฯ ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวข่าว ๓
พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้แทน
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันการปฏิบัติ จัดกิจกรรม “น�้ำใจไทยสู่ชายแดนใต้” ในพื้นที่ จว.ปัตตานี เมื่อ ๑๐ ก.พ.๕๘
การทางอากาศยุทธวิธี ประจ�ำปี ๒๕๕๘ เมื่อ ๕ ก.พ.๕๘ ณ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา
โดยมีผลการแข่งขันต่าง ๆ ดังนี้
บุคคลชนะเลิศประเภทระเบิด BDU-33 ได้แก่ นาวาอากาศตรี กิตติชัย ช่างเสนาะ
ฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔
บุคคลชนะเลิศประเภทปืนใหญ่อากาศ ได้แก่ นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ วัดละเอียด
ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑
บุคคลชนะเลิศประเภทจรวด ได้แก่ เรืออากาศเอก รัฐพงศ์ ดอกจันทร์ ฝูงบิน ๔๑๑
กองบิน ๔๑
บุคคลชนะเลิศประเภทระเบิด MK-106 ได้แก่ เรืออากาศโท ชลภัทร แก้วประจุ
ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓
หมู่บินชนะเลิศประเภทระเบิด ได้แก่ หมู่บินที่ ๓ ฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔
ชุดปฏิบัติการชนะเลิศ การบินค้าหาและช่วยชีวิต (SAR) ได้แก่
ชุดปฏิบัติการที่ ๓ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒
(อ่านต่อหน้า ๘)

เปิดรถโดยสารบริการ
ข้าราชการ ครอบครัว
และประชาชน ฝั่งทุ่งสีกัน
คณะอนุ ก รรมการรถบริ ก ารทหารอากาศ
เปิดให้บริการรถโดยสาร ทอ.ทุ่งสีกัน ตามนโยบาย
ของผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อให้ผู้ที่พักอาศัย
ในพื้ น ที่ ทุ่ ง สี กั น ได้ รั บ ความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีรถโดยสารบริการ
ระหว่างเวลา ๐๖๐๐-๑๙๐๐ เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกในช่วงทำ�งานและเลิกงาน สำ�หรับอัตรา
ค่าโดยสาร ๑๐ บาท ตลอดสายทั้ง ๓ เส้นทาง
(อ่านต่อหน้า ๘)

การแข่งขันเครื่องบิน เล็ก

ชิงถ้วย ผบ.ทอ.

กองทัพอากาศ โดย แผนกเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ จัดการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพ
อากาศ ครั้งที่ ๕๓ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยรางวัลผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มี.ค.๒๕๕๘
โดยมี พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดและปิด
การแข่งขันและมอบรางวัล ฯ ณ สนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) ซึ่งนับเป็นการแข่งขันที่มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวเครื่องบินเล็กของประเทศไทยที่มีการจัดการแข่งขันทุกปี
ซึ่งกล่าวได้ว่า การแข่งขันครั้งนี้ได้ก�ำเนิดนักบินรบจริง ๆ ของกองทัพอากาศ จากเยาวชนที่เข้า
ร่วมชมหรือร่วมแข่ง รวมไปถึงการฝึกยอดฝีมือของคนเล่นเครื่องบินเล็ก ที่ออกไปโด่งดังในระดับ
เอเชีย หรือระดับโลก มาแล้วมากมาย

ในงานนอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจกับการแข่งขันมากมายใน
หลายประเภทแห่ ง ต� ำ นานการแข่ ง ขั น เครื่ อ งบิ น เล็ ก แล้ ว
ยังจะได้รับความรู้จากบรรดาผู้มีความรู้ในงานด้านเครื่องบินเล็ก
การจัดแสดงนิทรรศการด้านอากาศยานไร้นักบิน สิ่งประดิษฐ์
คิดค้นและงานวิจัยพัฒนาของกองทัพอากาศมากมาย รวมถึง
การจ�ำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องบินเล็ก จากผู้ประกอบการภาค
เอกชน ส�ำหรับการแข่งขันประเภทต่าง ๆ มีดังนี้
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ กติกา ทอ.ประเภท ข.(นวกะ)
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุใช้มอเตอร์ไฟฟ้า บินลง
ตรงจุด
เฮลิคอปเตอร์บังคับด้วยวิทยุ ประภท FUN FLY
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ บินสอดสายรุ้ง
พล.อ.ต.นิกร ช�ำนาญกุล รอง ผบ.รร.นนก.ผู้แทน ผบ.ทอ.เป็นประธานเปิดการ
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ บินแตะพื้น
แข่งขันเครื่องบินจ�ำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ชิงถ้วยพระราชทาน
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ แบบบินอิสระ (FREE STYLE)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รร.ค�ำยางพิทยาคม จว.สกลนคร เมื่อ ๑ ก.พ.๕๘

หน้า ๒

วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

หน้า ๓

การปฏิบัติการข่าวสาร ทอ.
ที่กระทรวงคมนาคม

ทั
พ
ฟ้
า
จั
ด
กิ
จ
กรรม
“กองทัพอากาศ ปั่นจักรยาน ร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง”
พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในการจัดกิจกรรม
“กองทัพอากาศ ปั่นจักรยาน ร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง” จากโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช - โรงพยาบาลศิริราช และร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๑ ก.พ.๕๘

การปฏิบัติการข่าวสาร หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า
Information Operation : IO ของกองทัพอากาศ เดี๋ยวนี้ก�ำลัง
เป็นที่สนใจออกไปนอกเขตกองทัพอากาศแล้ว
ด้วยเพราะเมื่อระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ ม.ค.ที่ผ่านมา
ทางกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือเรียน ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ ขอรับการสนับสนุนบุคลากรของกองทัพอากาศ
ไปเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติในโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการของหลักสูตร
การถอดบทเรียนระบบปฏิบัติการข่าวสาร เ พื่ อ ก า ร
บริหารงานคมนาคมน�้ำ
โดยโครงการสัมมนาครั้งนี้ทราบว่า เป็นด�ำริของ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ที่เห็นว่าอยากให้บุคลากรในสังกัดของกระทรวง
คมนาคม ได้มีความรู้ และวิธีการปฏิบัติในเรื่องของระบบ
ปฏิบัติข่าวสาร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของกรม
ต่าง ๆ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงคมนาคม
บุคคลที่ถูกระบุว่าขอให้ไปเป็นวิทยากร ประกอบด้วย
พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพอากาศ/โฆษกกองทัพอากาศ ในฐานะหัวหน้าทีม
และบรรยาย เรื่อง “เทคนิค และศิลปะการบริหารกิจการสื่อ
เพื่อปฏิบัติการข่าวสารสู่สาธารณะ”
นาวาอากาศเอก สุรชัย อ�ำนวยสิน รองผู้อ�ำนวยการ
สนข.กรมข่าวทหารอากาศ บรรยายเรื่อง “ระบบงานข่าว
กรองเชิงยุทธวิธี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร”

หนูน้อยจ้าวเวหา

(ต่อจากหน้า ๑)

โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจากทุกทีม พื้นฐานนั้น จะมี
เครื่องยนต์เครื่องบินซึ่งท�ำจากมอเตอร์ไฟฟ้า เท่ากันตามกฏ
กติกา และระบบวิทยุบังคับที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะส�ำหรับ
การแข่งขันในครั้งนี้ จากนั้นผู้ออกแบบจะท�ำการออกแบบ
อากาศยานของตน จากพื้นฐานการออกแบบสร้างซึ่งจะมี
การอบรม และบรรยายในเว็บไซต์ www.oknation.net/
blog/pisitmit โดยจะสร้างด้วยวัสดุใกล้ตัว เช่น โฟม หรือ
ฟิวเจอร์บอร์ด จากน�้ำจึงจะมีการคิดประดิษฐ์เทคนิคของ
ตนเองหลั ง จากการเข้ า ทดสอบในการแข่ ง ขั น ในแต่ ล ะ
ประเภท เช่น มีการเพิ่ม หรือลดน�้ำหนัก การดัดแปลงปีก ล�ำ
ตัว และหาง เช่นเดียวกับการพัฒนาอากาศยานเป็นรุ่น A B C
ต่อไป ซึ่งความประทับใจของการแข่งขันจะพบว่า โรงเรียน
ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือได้รับถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่อยู่
ห่างไกลในชนบทของประเทศไทย และกว่าครึ่งไม่เคยได้
สัมผัสหรือพบเห็นเครื่องบินจริงๆ เสียด้วยซ�้ำ ซึ่งสร้างความ

นาวาอากาศเอก วิรัตน์ เอี่ยมสาย รองผู้อ�ำนวยการ
สนผ.กรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารอากาศ บรรยายเรื่อง “เทคนิค
การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายงาน
คมนาคม
นาวาอากาศเอก ประภาส สอนใจดี นายทหาร
ปฏิบัติการ ประจ�ำกองบัญชาการกองทัพอากาศ บรรยาย
เรื่อง “กรณีศึกษาการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานคมนาคม
ด้วยการปฏิบัติการข่าวสาร และประสบการณ์ความส�ำเร็จ
ในการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพ และกองทัพอากาศ”
นาวาอากาศเอก นภัทร์ แก้วนาค อาจารย์อาวุโส
กองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ บรรยายเรื่อง
“กระบวนการด�ำเนินงานปฏิบัติการข่าวสาร และแนวทาง
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารปฏิ บั ติ ก ารข่ า วสารเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
และพัฒนางานคมนาคม
ในส่วนของผู้เข้าฟังซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ซึ่งแต่แรกเขาก�ำหนดไว้ประมาณ ๕๐ คน แต่ปราก
ฎว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาถึง ๑๒๓ คน
ซึ่งเป็นเรื่องที่ท�ำให้ทีมวิทยากรทั้งปลื้มใจที่มีผู้ให้ความ
สนใจเป็นจ�ำนวนมาก และก็ทั้งทุกข์ใจด้วยความจ�ำกัดของ
สถานที่ และการแบ่งกลุ่ม ซึ่งไม่สามารถแยกย่อยได้มากนัก
แต่การด�ำเนินการก็ไปด้วยดี ถือว่าเป็นความส�ำเร็จทั้ง
ฝั่งของผู้บรรยาย และผู้ฟัง
เพราะการสนองตอบต่อโจทย์ปัญหาที่ต้องท�ำในเวลา
อันสั้น สามารถด�ำเนินการส�ำเร็จในเวลาที่ก�ำหนด และมีการ
ซักถามกันอย่างตั้งใจ และจริงใจ
เป็นที่ปลื้มใจของวิทยากรทุกคนเป็นอย่างยิ่ง เพราะ

อย่างน้อยนอกจากเราจะไปเป็นวิทยากรในนามของ กองทัพ
อากาศแล้ว ซึ่งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในเชิงวิชาการ
สู่ข้าราชการพลเรือนภายนอกแล้ว
เรายังได้เครือข่าย IO ในกระทรวงคมนาคมกลับมา
ให้กองทัพอากาศอีกไม่น้อยกว่า ๑๒๓ คน
นอกเหนือไปจากนั้น วิทยากรบางท่านยังได้ลูกค้า
เพิ่มเติมกลับมาด้วย เพราะได้มีการติดต่อขอให้ไปบรรยาย
พิเศษเฉพาะในกรมต่าง ๆ อีกไม่น้อย
ผมเองนั้นในฐานะหัวหน้าทีมก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจากลูก
ทีมอีกมากมาย และขอชื่นชมว่า วิทยากรทุกท่านเป็นผู้รู้จริง
และรู้กระจ่างในงานของตัวเองเป็นอย่างยิ่ง
สมควรที่จะต้องได้รับการดูแล และส่งเสริมให้
มีความเจริญก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบ เพราะการ
สร้างคนให้รู้ซึ้งถึงงานหลักเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องใช้เวลา
จึงควรที่จะต้องรักษาให้เขาเหล่านั้นท�ำงานในหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และนานที่สุด
ในส่วนของผมนั้น คงไม่ต้องรักษาอะไรกันอีกแล้ว เพราะ
อีก ๘ เดือนก็ต้องเกษียณอายุราชการ
ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านควรใช้เวลามองหา “ โ ฆ ษ ก
กองทัพอากาศ” คนต่อไปไว้ได้แล้วครับ
มีคนมักถามผมว่า หมายตาใครไว้บ้าง
ขอบอกตรง ๆ ว่า ไม่ได้หมายตาใครไว้เลย เพราะคิดว่า
เรื่องอย่างนี้ขึ้นอยู่กับยุคสมัย และความเหมาะสม
วันที่ ๑ ต.ค.เป็นต้นไป ท่านเห็นใครเหมาะสม ผมก็
เห็นด้วยกับทุกท่านครับ

ประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันทั้งในสนาม และที่ โทรทัศน์ THAI PBS ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มี.ค.๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔๐๐
ชมการถ่ายทอดสดตลอดรายการผ่านทางสถานีโทรทัศน์ เป็นต้นไป
THAI PBS
กองทั พ อากาศยั ง ได้ ส นั บ สนุ น รางวั ล ในระดั บ รอง
ชนะเลิศ ของการแข่งขันในแต่ละประเภทในทุกรายการ
แข่งขัน โดยเป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ นอกเหนือจากสนับสนุนรางวัลพิเศษ ด้วยการให้ ผู้อ�ำนวยการ
พล.อ.ท.มานะ ประสพศรี
ผู้ชนะเลิศในรอบสุดท้ายประจ�ำปี ได้สัมผัสความรู้สึกการบิน
พล.อ.ต.สิทธิชัย แก้วบัวดี
จริง ๆ ด้วยการขึ้นท�ำการบินสังเกตการณ์กับเครื่องบินฝึก รองผู้อ�ำนวยการ
แบบ DA-42 และ T-41 ของฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ ส�ำหรับ
บรรณาธิการ
น.อ.นินาท มูลจนะบาตร์
ผู้สนใจที่อยากเข้าร่วมการแข่งขัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ
ได้ตามเว็บไซต์ข้างต้นสามารถเข้าชม และเป็นก�ำลังใจให้กับ ผช.บรรณาธิการ
น.ท.หญิง เพ็ญศิริ เสถียรโชค
เยาวชนในการแข่ ง ขั น เครื่ อ งบิ น จ� ำ ลองและวิ ท ยุ บั ง คั บ
รายการ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาท ผู้จัดการ
น.อ.สมใจ ชัยวงษ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภท “ปีกหมุนประลองทักษะ”
น.อ.อภิรัตน์ รังสิมาการ
ได้ในวันเสาร์ที่ ๒๘ ก.พ.๕๘ และวันอาทิตย์ที่ ๑ มี.ค.๕๘ ณ ผช.ผู้จัดการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยไม่เสีย กองบรรณธิการ
๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๕-๗
ค่าใช้จ่ายใด หรือสามารถชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี

ฝ่ายโฆษณา
บทความ สารคดี และความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่มีส่วนผูกพักกับกองทัพอากาศแต่อย่างใด โทรสาร

คณะผู้จัดท�ำ

๐ ๒๕๓๔ ๑๕๔๓
๐ ๒๕๓๔ ๒๐๓๘

หน้า ๔

รถไฟฟ้ากำ�ลังจะมา

โครงการรถไฟฟ้าสาย หมอชิต–สะพานใหม่–พิพิธภัณฑ์
กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ–กม.๒๕-คูคต “สายสี
เขียว” เป็นกระแสที่กล่าวกันมากว่า ๗ ปี นับตั้งแต่รัฐบาล
หลายรัฐบาลได้มีแนวความคิดที่จะท�ำส่วนต่อขยายจากสถานี
หมอชิตยาวมาตามถนนพลหโยธิน ผ่านเกษตร-สะพานใหม่
จนถึงเขตที่ท�ำงานของชาวทหารอากาศพวกเรา เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการเดินทางขั้นพื้นฐานของประชาชน เป็นการ
บรรเทาปัญหาการจราจรในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
และการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง รวมไปถึงการลดมลภาวะ
รักษาสิ่งแวดล้อม แน่นอนครับว่า ที่ผ่านมา ย่อมมีคนคิด
สารพัดว่า แล้วจะมีสถานีตรงนั้นไหม ตรงนี้ไหม และบ้านฉัน
จะโดนเวนคืนเพื่อสร้างรถไฟฟ้าสายนี้ หรือเปล่า และที่ส�ำคัญ
“รถจะติดเพราะการก่อสร้างนานแค่ไหน” วันนี้ผมขอหยิบ
เอาประเด็นนี้มากล่าวกันเพื่อเป็นฐานข้อมูลครับ..
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อ
๒๗ พ.ย.๕๑ เห็นชอบให้ รฟม.(รถไฟฟ้ามหานคร) ด�ำเนิน
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-

สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ซึ่งที่ผ่านมา
ได้ ด� ำ เนิ น การสร้ า งและเปิ ด ให้ บ ริ ก ารช่ ว งแบริ่ ง –
สมุทรปราการ แล้ว และเมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๕๓ ครม.มีมติเห็น
ชอบ ตามที่คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)
ขอปรับในหลักการของการต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสี
เขียว จากช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ เป็น หมอชิต-สะพาน
ใหม่-คูคต และยกเลิกศูนย์ซ่อมบ�ำรุง บริเวณด้านทิศใต้ของ
สนามบินดอนเมือง (ฝั่งตรงข้าม Big C สะพานใหม่) โดยให้มี
ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงบริเวณต�ำบลคูคต แทน ทั้งนี้ เรื่องของการ
เวนคืนที่ดิน ในเส้นทางสายนี้ เป็นที่ เฝ้าฟัง เล่าลือ กล่าว
ขานรับไปต่าง ๆ นานา ทั้งนี้ ผมอยากให้ทุกท่านที่คิดว่า ตน
จะได้ผลกระทบ กับเรื่องดังกล่าว สามารถค้นคว้าหาราย

(หมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต)
รวบรวมโดย... พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

ละเอียดได้จาก “พระราชกฤษฎีกา ก�ำหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางเขน เขต
หลักสี่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครและ
อ.ล�ำลูกกา จว.ปทุมธานี พ.ศ.๒๕๕๗” เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๗
ครับ (ตามภาพแผนที่แนบพระราชกฤษฎีกา)
โครงการมีระยะทางประมาณ ๑๙ กิโลเมตร ลักษณะ
เป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดเส้นทาง มีสถานียก
ระดับจ�ำนวน ๑๖ สถานี แนวเส้นทางเริ่มต้น เชื่อมต่อกับ
รถไฟฟ้า BTS แนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร (BTS) สถานีหมอชิตรถไฟฟ้าจะยกระดับ
แล้วข้ามทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ที่
บริเวณห้าแยกลาดพร้าว และวิ่งไปบน ถ.พหลโยธินจากนั้น
เข้าสู่สถานีห้าแยกลาดพร้าวบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าวเป็นสถานีแรก และจะวิ่งสู่สถานี
พหลโยธิน ๒๔ สถานีรัชโยธิน สถานีเสนานิคม ผ่าน
สถานีเกษตรศาสตร์ ที่บริเวณด้านข้างของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสี
น�้ำตาล เส้นทาง แครายเดอะมอลงามวงศ์ ว าน–
เกษตร–บึงกุ่ม) จากนั้นเข้า
สู่ สถานีกรมป่าไม้ สถานี
บางบัว สถานีกรมทหาร
ราบที่ ๑๑ สถานีวัดพระ
ศรีมหาธาตุ ไปจนถึงบริเวณ
แยกหลั ก สี่ แ ละเบี่ ย งออก
ด้ า นขวาเลี ย บไปตามขอบ
อุโมงค์ลอดแยกหลักสี่ เรียก
สถานีวงเวียนหลักสี่ (เชื่อม
กับรถโมโนเรล (monorail)
สายสีชมพู เส้นทางศูนย์
ราชการจั ง หวั ด นนทบุ รี –
แ จ ้ ง วั ฒ น ะ – ห ลั ก สี่ –
ร า ม อิ น ท ร า – มี น บุ รี )
และเบี่ ย งเข้ า สู ่ เ กาะ
กลาง ถ.พหลโยธินดัง
เดิม ผ่านสถานีสายหยุด
ไปจนถึงบริเวณสะพานใหม่
ห น ้ า ต ล า ด ยิ่ ง เ จ ริ ญ
รถไฟฟ้ า จะวิ่ ง ไปตามแนว
ถ.พหลโยธิ น เข้ า สู ่ ส ถานี
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โดยเมื่อถึงประมาณกิโลเมตร
ที่ ๒๕ ของ ถ.พหลโยธิน (ตลาดประตูกรุงเทพ กม.๒๕) แนว
เส้นทาง จะเบี่ยงไปทางด้านทิศตะวันออก (ด้านเหนือของ
พื้นที่ประตูกรุงเทพฯ) สู่ถนนที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยจะท�ำการตัดขึ้นมาใหม่ ข้ามคลองสอง ผ่าน
บริเวณด้านข้างของสถานีต�ำรวจภูธรคูคต เข้าสู่บริเวณเกาะ
กลางของ ถ.ล�ำลูกกา และสิ้นสุดที่บริเวณคลองสอง (บริเวณ
สถานีคูคต) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารจอดรถ ศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
ส�ำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต–สะพาน
ใหม่–คูคต มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๐ ไร่ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณสถานี
คูคต บริเวณคลองสองตัดกับคลองหกวา ซึ่งมีการก�ำหนด
พื้นที่แล้วโดยการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา คือ บริเวณ

วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เลียบคลองสองฝั่งสายไหมซอย ๑ ไปตามแนว ถ.สายไหม ประมาณ ๗๘๐ เมตร
ประกอบด้วย โรงจอดขบวนรถไฟฟ้า โรงซ่อมบ�ำรุงหลัก โรงล้างขบวนรถไฟฟ้า
สถานีรถไฟฟ้าย่อย รางทดสอบ อาคารบริหาร และศูนย์ควบคุมกลางการ
เดินรถ และอาคารประกอบอื่น ๆ อาคารจอดรถตั้งอยู่ ๒ แห่ง ได้แก่
บริเวณถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ ๒๕ สามารถจอดรถได้ประมาณ
๑,๐๔๒ คัน และบริเวณใกล้กับสถานีต�ำรวจภูธรคูคต สามารถจอดรถได้
ประมาณ ๗๑๓ คัน
ตลอดระยะทางมีสถานียกระดับ ๑๖ สถานี โดยบางสถานีจะเชื่อมต่อ
กับระบบขนส่งมวลชนสายอื่น ๆ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวก นอกจากนี้ยังมีบันไดเลื่อน ลิฟท์ ห้องน�้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อผู้พิการอีกด้วย โครงสร้างทางยก
ระดับรองรับรถไฟฟ้า ๒ ทาง วิ่งสวนทางกัน โครงสร้างคานที่ใช้ในการ
รองรับทางวิ่งจะเป็นโครงสร้างที่ใช้วิธีการก่อสร้างแบบชิ้นส่วนหล่อส�ำเร็จ
ในโรงงานแล้วน�ำมาประกอบติดตั้ง เพื่อให้งานก่อสร้างสามารถด�ำเนินการ
ได้รวดเร็ว แน่นอนว่า ค�ำถามนี้คงคาใจพวกเราหลายคนว่า “รถจะติดไหม”
โครงการนี้ได้ผ่านการอนุมัติจาก ครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๕๖ ระยะทาง ๑๘.๔ กม.ด้วยวงเงินประมาณ ๓๘,๑๖๕ ล้าน
บาท) เดิมโครงการจะเริ่มในปี ๒๕๕๗ ตามขั้นตอนการก่อ สร้าง คาดว่าจะ
เสร็จสิ้นภายใน ๔ ปี (หากเริ่มด�ำเนินการในปี ๒๕๕๘ นี้ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จให้บริการในปี ๒๕๖๒) ซึ่งเราคงต้องท�ำใจ รถติดจากการก่อสร้างใน
ช่วง ๔ ปี แต่ไม่ตลอดเส้นทางนะครับ เพราะการก่อสร้าง เข้าท�ำเป็นช่วง ๆ
ใกล้ตัวเรานี่เรียกช่วง สะพานใหม่–คูคต ทั้งนี้แต่ละช่วงจะท�ำโดยคนละ
บริษัทผู้รับเหมา ซึ่งก็จะแยกและเร่งด�ำเนินการครับ เมื่อเสร็จแล้วจะมี
ขบวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการ ในแต่ละขบวนจะมีขนาด ๔ ตู้/ขบวน จ�ำนวน
๑๗ ขบวน (สามารถรองรับได้ ๓๒ ขบวน) จัดเก็บค่าโดยสารเริ่มต้น
๑๓ บาท ในขั้นแรกตามระยะทางเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้
บริการประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ คน/วัน นับว่าเป็นข่าวดีไม่น้อยที่จะช่วยลด
ปัญหาการจราจรในระยะยาว โดยเฉพาะผู้ต้องทนรถติดในเส้นทาง
ช่วงสะพานใหม่–คูคต โดยคาดว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และครอบครัวทหารอากาศ จะได้รับความสะดวกสบายระยะยาวในการ
เดินทางต่าง ๆ เพราะรถไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อในการเดินทาง แม้ว่าเรา
อาจจะต้องเปลี่ยนขบวนรถเปลี่ยนเส้นทาง แต่ภาพรวมยังสะดวกสบาย ใน
การเดินทางไปในตัวกรุงเทพมหานคร การเดินทางไปสนามบินดอนเมือง
หรือสุวรรณภูมิ การเดินทางไปยังสถานีขนส่งต่าง ๆ เพื่อต่อเชื่อมเส้นทาง
ทั้งนี้ในอนาคตข้างหน้า จะมีการย้ายสถานีขนส่งสายเหนือและอีสาน
(หมอชิต) ออกมาอยู่นอกเมือง โดยคาดว่าจะตั้งอยู่ในย่านรังสิต ปทุมธานี
ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ–รังสิต ซึ่งจะท�ำให้เราได้รับความ
สะดวกมากขึ้น ในระยะเวลาสั้นนั้นในช่วงที่ก�ำลังก่อสร้างคงจะมีปัญหารถ
ติดที่ คงหลีกหนีไม่พ้น และที่ส�ำคัญเราจะได้เห็นคอนโดติดรถไฟฟ้า และ
โครงการอสังหาฯ ต่าง ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย จะได้ประเมินว่าเราจะ
วางแผนอย่างไรในการ เตรียมการที่จะต้องมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า ตลอด
๔–๕ ปีนี้ และจะใช้ชีวิตแบบไหนเมื่อมีรถไฟฟ้าผ่านข้างหน้าต่างบ้านเรา
อดใจรอกันอีกนิด ประมาณเดือน มิ.ย.๒๕๖๒ จะได้ใช้อย่างแน่นอน
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๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมหลวง
พิศณุโลกประชานารถ เสนาธิการทหารบก โปรดเกล้าฯให้ นักบินของ
กรมอากาศยานทหารบก มีการทดลอง “การขนส่งไปรษณียภัณฑ์
ทางอากาศเป็นครั้งแรก” จากสนามบินดอนเมือง เวลา ๑๓๓๐ ไปยัง
สนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรีโดยใช้เครื่องบินขับไล่แบบ สปัด
จ�ำนวน ๒ เครื่อง บรรทุกถุงไปรษณีย์เครื่องละ ๑ ถุง จากดอนเมืองไปส่งที่จันทบุรี โดยมีนักบินในครั้งนี้ คือ
นายร้อยเอกชิต รวดเร็ว (นายพันโท พระอมรศักดาวุธ)
จ่านายสิบโทน บินดี (นายร้อยเอก หลวงสันทัดยันตรกรรม)
ในขณะเดียวกัน นายพันตรีหลวงทยานพิฆาฎ พร้อมด้วยนักบินและช่างเครื่อง ออกเดินทางด้วยเรือ
จากพระนคร เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ ไปยังจันทบุรี เพื่อรอรับ
การเดินทางครั้งนี้ เครื่องบินของนายร้อยเอกชิตฯ ไปถึงปลายทางโดยเรียบร้อย แต่เครื่องบินของ
จ่านายสิบโทนฯ เครื่องยนต์ขัดข้อง ต้องลงฉุกเฉินที่บ้านแฟม ห่างจากสนามบินประมาณ ๒๐ กิโลเมตร หลังจาก
ซ่อมเครื่องบินเสร็จแล้วจึงเดินทางต่อไปจนส�ำเร็จ
การแสดงการบิน ณ จังหวัดจันทบุรี ครั้งนี้ นักบินผลัดเปลี่ยนกันแสดงการบินให้ชาวอ�ำเภอต่างๆ ของ
จันทบุรีได้ชม และมีการร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องบินให้กับทางราชการ รวบรวมได้จ�ำนวน ๙๒๕๐.๗๒ บาท
ซึ่งนับว่าเป็นจ�ำนวนมาก ภายหลังซื้อเครื่องบินขับไล่แบบสปัดให้ทางราชการได้ เครื่องแรกก�ำหนดชื่อว่า
“จังหวัดจันทบุรี ๑” และเครื่องที่สองชื่อ “หญิงจังหวัดจันทบุรี ๒”
ในการเดินทางกลับของเที่ยวบินทดลองส่งไปรษณีย์ของกรมอากาศยานทหารบก เครื่องบินสปัดทัง้
สองเครื่อง ได้ท�ำการบินโดย นายเรือโท สว่าง โกทลวิภาต (ทหารเรือ) และนายสิบโท เล็ก ทองจรัส พร้อมถุง
ไปรษณีย์อีกคนละ ๑ ถุงออกเดินทางจากจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ เวลา ๑๔๔๕ ถึงสนามบิน
ดอนเมือง เวลา ๑๖๓๕
					
โดย พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์ rach@rtaf.mi.th

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน
พล.อ.ต.ปัทม สุทธิสรโยธิน เสธ.ชอ.เป็นประธานในการ
ในงานจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ณ รร.ไทยรัฐวิทยา ๖๘ บรรยายและสัมมนาแนวคิดและทฤษฎีสมรรถนะ ชอ.ครั้งที่ ๑
อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี เมื่อ ๕ ก.พ.๕๘
ณ สโมสรนายทหาร ชอ. บางซื่อ เมื่อ ๕ ก.พ.๕๘

พล.อ.ต.รัชชาพงษ์ สมนาม ผบ.รร.การบิน เป็นประธาน
น.อ.อนิรุทธ์ รัฐพร รอง ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับ
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ รร.ประถมฐานบิน เยาวชนและมวลชน ๓ จชต. คณะโครงการพิทักษ์ประชาชน
ก�ำแพงแสน อ.ก�ำแพงแสน จว.นครปฐม เมื่อ ๖ ม.ค.๕๘
และทรัพยากร ๓ จชต. ณ บน. ๕ ระหว่าง ๗ - ๙ ก.พ.๕๘

พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึก
ความพร้อมปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ณ บน. ๒
จว.ลพบุรี เมื่อ ๖ ก.พ.๕๘

พล.อ.ท.มานะ ประสพศรี จก.กร.ทอ.ผู้แทน ทอ. เข้าร่วมงาน
“เทคนิคดอนเมืองปริทรรศน์ ก้าวไกลสู่สากล” ประจ�ำปีการศึกษา ๕๗
ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เมื่อ ๑๑ ก.พ.๕๘

พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ.เป็นประธานในการส่ง
ข้าราชการชุดปฏิบัติการเคมี ชีวะ รังสี สายแพทย์ เข้าร่วมการฝึก
Cobra Gold 15 ระหว่าง ๑๐-๒๐ ก.พ.๕๘ อ สัตหีบ จ.ชลบุรี
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มิตรภาพกองทัพอากาศอาเซียน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยือนมิตรประเทศอาเซียน
พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.
เยี่ยมเยียน ประเทศกัมพูชา บรูไน
ฟิลิปปินส์ อย่างเป็นทางการ ในโอกาส
แนะน�ำตัวเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ ระหว่าง
๙ - ๑๑ ก.พ.๕๘

พล.อ.อ.Soeung Samnang
ผบ.ทอ.กัมพูชา

พล.อ.จ. Data Seri Pahlawan Wardi Bin Abdul Latip
ผบ.ทอ.บรูไน
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พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณวีรชนทหารหาญ เนื่องในวันทหารผ่านศึก

พล.อ.ท. Jeffrey F. Delgado
ผบ.ทอ.ฟิลิปปินส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทน
พระองค์วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ๓ ก.พ.๕๘ โดยมี พล.อ.อ.วรฉัตร ธารีฉัตร
ปธ.คปษ.ทอ. ผู้แทน ผบ.ทอ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ ดวงวิญญาณวีรชนทหารหาญ เนื่องในวันทหารผ่านศึก
ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ในส่วนหน่วยขึ้นตรง ทอ.กองบินต่างจังหวัด ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนที่ส�ำคัญของ
จังหวัดในที่ตั้งหน่วย เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘
พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เสธ.ทอ. เป็นผู้บรรยายพิเศษ
พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.เป็นประธาน การเปิดการ
พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผช.ผบ.ทอ. ในฐานะประธาน
ประชุมวิชาการรวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรรมการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ “สงครามกับการปฏิบัติการร่วม” ในการสัมมนาทางวิชาการ
“ข้าราชการไทยไม่โกง” ณ ห้องบรรยาย ทอ. เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘ ผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ฯ ณ ห้องรับรอง วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องเจ้าพระยา
หอประชุม ทร. เมือ่ ๔ ก.พ.๕๘
ผู้บังคับบัญชา เมื่อ ๑๐ ก.พ.๕๘

๓ กุมภาพันธ์ “วันทหารผ่านศึก”
พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.ให้การ
ต้อนรับ น.อ.หญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง นายก
สมาคมแม่บ้าน ทอ. และคณะฯ ในการน�ำ
ดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก มาจ�ำหน่ายใน
วั น ที่ ร ะลึ ก ทหารผ่ า นศึ ก ในโอกาสเดี ย วกั น นี้
สมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทอ.และสมาชิก
ชมรมแม่บ้านทอ.ในส่วนของกองบิน
ต่างจังหวัดได้น�ำดอกไม้ที่ระลึก
วันทหารผ่านศึกออกจ�ำหน่าย
หน่วยงานราชการ บริษัท
ห้างร้านต่างๆ เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘

พล.อ.ท.ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว รอง ผบ.คปอ. พร้อมคณะ
พล.อ.ท. วิสุรินทร์ มูลละ รอง เสธ.ทอ. เป็นประธาน
พล.อ.อ.วัธน มณีนัย ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ. ประธาน
คปอ.
หน่วยมิตรประชา ทอ. และสถานีรายงานอุบล
การประชุมเตรียมการจัดงานคอนเสิร์ต ทัพฟ้าคู่ไทยฯ ครั้งที่ ๙ การประชุมเตรียมการจัดการแข่งขัน “หนูน้อยจ้าวเวหา”
ช่วยเหลือประชาชน ณ รร.เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง
ณ ห้องประชุม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทอ. เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘ ปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ เมื่อ ๖ ก.พ.๕๘
อ.เมืองจว.อ�ำนาจเจริญ เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

จ�ำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก

หน้า ๘

พิธีเปิดการฝึก

COBRA GOLD

15

พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ รอง ผบ.ทสส. และ นาย ดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย
เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึก COBRA GOLD 15 โดยมี พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เสธ.ทอ. และ พล.อ.ต.สุรพันธ์ สุวรรณทัต
ผบ.กกล.ทอ.ร่วมพิธี ฯ ณ ห้องอัมพรพิสิฏฐ์ รร.เตรียมทหาร จว.นครนายก เมื่อ ๙ ก.พ.๕๘
น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผช.ผอ.การฝึกร่วมผสม
Cobra Gold 15 ทอ. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกร่วม
ผสม Cobra Gold 15 ในส่วนก�ำลังทางอาาศ ณ อาคาร
จันทรุเบกษา บน.๑ จว.นครราชสีมา เมื่อ ๘ ก.พ.๕๘

ผลการแข่งขัน

(ต่อจากหน้า ๑)

ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารชนะเลิ ศ การล� ำ เลี ย งทางอากาศ
ยุทธวิธี (CDS) ได้แก่ ชุดปฏิบัติการที่ ๒ ฝูงบิน ๖๐๑
กองบิน ๖
ชุดปฏิบัติการชนะเลิศการบินควบคุมไฟป่า ได้แก่
ชุดปฏิบัติการที่ ๒ ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖
ชุ ด ที ม ชนะเลิ ศ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การบิ น รั บ -ส่ ง
ข่าวสาร ได้แก่ ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
ฝูงบินชนะเลิศการบินรับ-ส่งข่าวสาร ได้แก่ ฝูงฝึก
ขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน
ชุดปฏิบัติการชนะเลิศการป้องกันภัยทางอากาศ
กองพันอากาศโยธิน กองบิน ๑ ได้แก่ ชุดปฏิบัติที่ ๑
ชุดปฏิบัติการชนะเลิศการป้องกันภัยทางอากาศ
ประเภท QW-2 ได้แก่ ชุดปฏิบัติการที่ ๑
ชุดปฏิบัติการชนะเลิศการป้องกันภัยทางอากาศ
RBS-70 ได้แก่ ชุดปฏิบัติการที่ ๑
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินชนะเลิศ ได้แก่
ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑, ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔

และ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑
ชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปชนะเลิศการบินลาด
ตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ ประเภทถ่ายภาพดิ่ง ได้แก่
ชุดปฏิบัติที่ ๒ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ชุดปฏิบัติการชนะเลิศการบินลาดตระเวนถ่ายภาพ
ทางอากาศ ประเภทถ่ายภาพดิ่ง ได้แก่ ชุดปฏิบัติที่ ๒/
ฝูงบิน ๕๐๑ กอบิน ๕
ฝู ง บิ น ชนะเลิ ศ การบิ น ลาดตระเวนถ่ า ยภาพทาง
อากาศ ประเภทถ่ายภาพดิ่ง ได้แก่ ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖
หมู่บินชนะเลิศการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด
ได้แก่ หมู่บินที่ ๒ ฝูงบิน ๔๐๑ กอบิน ๔
ฝูงบินชนะเลิศการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด
ได้แก่ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑
หมู่บินชนะเลิศ ได้แก่ การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธี
ได้แก่ หมู่บินที่ ๒ ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑
ฝูงบินชนะเลิศการใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธี ได้แก่
ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑

พิธีขอขมาอุปสมบทหมู่ รถสวัสดิการ

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. เป็นประธาน ในพิธีขอขมา
ในโอากาสที่จะบรรพชาอุปสมบทหมู่ นนอ.ภาคฤดูร้อน ประจ�ำปี ๒๕๕๘
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
ณ ห้องรับรอง ทอ. เมื่อ ๑๓ ก.พ.๕๘

(ต่อจากหน้า ๔)

วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ทับริจาคโลหิ
ฟฟ้ต ๖,๐๐๐,๐๐๐
าร่วมใจซีซี
กรมแพทย์ทหารอากาศ ก�ำหนดจัดโครงการ “ทัพฟ้ารวมใจ
บริจาคโลหิต ๖,๐๐๐,๐๐๐ ซีซี. ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๕๘ โดย
จัดรับบริจาคโลหิต ณ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ, โรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช, โรงพยาบาลจันทรุเบกษา, โรงเรียนการบิน และกองบิน
ต่างจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๗๖๕๑

ส�ำหรับก�ำหนดการรับบริจาคโลหิต และออกหน่วยรับบริจาคโลหิต มีดังนี้
กรมสื่อสารอิเล็กทรอกนิกส์ทหารอากาศ วันที่ ๑๒ ม.ค.๕๘
ส�ำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง วันที่ ๑๒ ม.ค.๕๘
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ วันที่ ๙ ก.พ.๕๘
โรงเรียนจ่าอากาศ วันที่ ๒ ก.พ.๕๘ และวันที่ ๒๐ ก.ค.๕๘
กรมช่างอากาศ (บางซื่อ) วันที่ ๑๖ ก.พ.๕๘, ๒๐ ก.ค.๕๘ และวันที่
๒๔ ส.ค.๕๘
โรงเรียนนายเรืออากาศ วันที่ ๙ มี.ค.๕๘, ๘ มิ.ย.๕๘ และวันที่ ๗ ก.พ.๕๘
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘, ๒๒ มิ.ย.๕๘, ๒๑ ก.ย.๕๘
และวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๘
กรมพลาธิการทหารอากาศ วันที่ ๒๐ เม.ย.๕๘
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน วันที่ ๙ ม.ค.๕๘, ๔ พ.ค.๕๘, ๑๘ พ.ค.๕๘
และวันที่ ๒๕ พ.ค.๕๘
กรมสวัสดิการทหารอากาศ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๘
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน และอวกาศกองทัพอากาศ
วันทีี่ ๒ ก.ค.๕๘
กองบิน ๖ วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๘
ส�ำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘
กรมสารบรรณทหารอากาศ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘
กรมก�ำลังพลทหารอากาศ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘
กรมข่าวทหารอากาศ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘
กรมยุทธการทหารอากาศ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘
กรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารอากาศ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘
กรมการเงินทหารอากาศ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘
กรมจเรทหารอากาศ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘
ส�ำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘
ส�ำนักงานตรวจสอบภายในกองทัพอากาศ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘
ส�ำนักงานนิรภัยทหารอากาศ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘
ส�ำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ วันที่ ๓ ส.ค.๕๘
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วันที่ ๑๗ ส.ค.๕๘
กรมช่างโยธาทหารอากาศ วันที่ ๕ ต.ค.๕๘
กรมขนส่งทหารอากาศ วันที่ ๑๙ ต.ค.๕๘
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ วันที่ ๙ พ.ย.๕๘

เส้นทางที่ ๑ แฟลต ทอ.ทุ่งสีกัน-แกรนด์
คาแนล-สถานีรถไฟดอนเมือง-แฟลตหลัง
สถานีรถไฟดอนเมือง-โรงเรียนดอนเมือง ฯ-ถนนเลียบคูนา
ยกิม-สนามบินเล็ก-แฟลต ทอ.ทุ่งสีกัน รถออกในเวลา ๐๖๐๐,
๐๖๓๐, ๐๗๑๕, ๑๔๓๐, ๑๖๐๐, ๑๘๐๐, ๑๙๐๐ และ ๒๐๐๐
เส้นทางที่ ๒ แฟลต ทอ.ทุง่ สีกนั -สนามบินเล็ก-ถนนเลียบคูนา
ยกิม-แกรนด์คาแนล-สถานีรถไฟดอนเมือง-แฟลตหลังสถานีรถไฟ
ดอนเมือง-โรงเรียนดอนเมือง ฯ-แฟลต ทอ.ทุง่ สีกนั รถออกในเวลา
๐๖๐๐, ๐๖๑๕, ๐๗๑๐, ๐๗๓๐, ๑๕๐๐, ๑๗๐๐, ๑๘๓๐ และ
๑๙๓๐
เส้นทางที่ ๓ สนามบินเล็ก ทอ.ทุ่งสีกัน-แฟลตประทวน
๘-แฟลตสัญญาบัตร ๑-สน.ดอนเมือง-สะพานกลับรถ-สนามบิน
ดอนเมื อ ง-ร้ า นเจ๊ เ ล้ ง -เข้ า ถนนภายในฐานทั พ อากาศ-ขส.ทอ.
(สามารถเดินออกช่วงทาง ขส.ทอ. ไปตลาดสะพานใหม่) พธ.ทอ.สพ.ทอ.-รร.จอ.- ช่องทาง บน.๖-ออกถนน พหลโยธิน-รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

-แยกคปอ.-ช่ อ งทางฐานทั พ อากาศ-สะพานกลั บ รถหมู่บ้านแกรนด์คาแนล-แฟลต ทอ.หลังสถานีรถไฟ
ดอนเมือง- สน.ดอนเมือง-แฟลตสัญญาบัตร ๑ -แฟลต
ประทวน ๘ - บ้านพักเรือนจ�ำ ทอ.ทุ่งสีกัน รวมระยะทาง
ประมาณ ๒๑ กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวนกับ
กระแสการจราจรหลัก ท�ำให้มีความคล่องตัวมากกว่า จะใช้
เวลาประมาณ ๑ ชม. ทั้งนี้ข้าราชการ ทอ.ที่ใช้บริการ
ในเที่ยวเช้าจะมาถึงที่ท�ำงานประมาณไม่เกินเวลา ๐๗๓๐
ส�ำหรับเส้นทางที่ ๓ จะเริ่มให้บริการ ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ ๒๓ ก.พ.๕๘ วันละ ๒ เที่ยว เที่ยวเช้า
เวลา ๐๖๒๐ และเที่ยวบ่าย เวลา ๑๕๒๐ คิดค่าบริการ
ในอัตราคงที่ ๑๐ บาท ตลอดเส้นทาง

