ทัพฟ้าท�ำฝนหลวง

ช่วยภัยแล้ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรม
และศูนย์เพื่อนใจ ทูบีนัมเบอร์วัน ของ รร.ประจวบวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ฝั่งพาณิชยการ จว.ประจวบคี รี ขั น ธ์ โอกาสนี้ มีพระปฏิสันถารและพระราชทานก�ำลังใจแก่
เยาวชนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๕ ซึ่งเข้าเฝ้าฯ พร้อมด้วย น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง
ผบ.บน.๕ เพื่อสร้างเสริมก�ำลังใจให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๘

ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๒๑๑๒ วันที่ ๑๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ www.rtaf.mi.th

ขอเชิญร่วมบูรณะ

กองทัพอากาศ เตรี ย มทำ � พิ ธ ี ส ่ ง หน่ ว ยบิ น ปฏิ บ ั ต ิ
การฝนหลวงกองทั พ อากาศออกปฏิ บ ั ต ิ ก าร โดยมี
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพ
อากาศ เป็นประธานในพิธี ฯ

เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ใ นช่ ว งเข้ า สู ่ ฤ ดู แ ล้ ง ของประเทศไทยทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคจะประสบปั ญ หาภั ย แล้ ง
ขาดแคลนน�้ำเพื่อใช้ ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น และด้ า นการเกษตรของพี่ น ้ อ งประชาชน กองทัพอากาศ
โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ มีความห่วงใย
พี่น้องประชาชน โดยมอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของ
โรงเรียนการบิน และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ จัดรถบรรทุกน�้ำสะอาดออก
ให้บริการบรรเทา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง
(อ่านต่อหน้า ๘)

พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๙ กองทัพอากาศจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบูรณะพระมหาธาตุ
นภพลภูมิสิริ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ดอยอินทนนท์ อำ�เภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม
พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ เป็น พระมหาธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานเคียงคู่กับ ให้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์ น�ำพวงมาลาพระราชทานแก่ ร.อ.นพนนท์ นิวาศานนท์
พระมหาธาตุนภเมทนีดล ซึ่งกองทัพอากาศและประชาชนคนไทยได้ร่วมบริจาค ที่ เ สี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากเครื่ อ งบิ น ขั บ ไล่ แ บบที่ ๑๙ (F-16A) ประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติภารกิจฝึก
สมทบทุนก่อสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ใช้อาวุธทางอากาศ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๒ ก.พ.๕๘ ณ ศาลา
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส
(อ่านต่อหน้า ๘) ทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

ร่วมชมงานนิทรรศการ ร่วมประดับธงสัญลักษณ์

งานกาชาด ทอ. และสวมเสื้อม่วงตราเฉลิมพระเกียรติ

สภากาชาดไทย กำ�หนดจัดงานกาชาดประจำ�ปี
๒๕๕๘ ภายใต้ แ นวคิ ด คื อ “ถวายพระพรองค์
อุ ป นายิ ก า ๖๐ พรรษา ปวงประชาสุ ข ใจ”
เพื ่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี อุปนายิกา
ผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา และเพื่อ
หารายได้ ท ู ล เกล้ า ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายกผู้อำ�นวย
การสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศล ระหว่าง
วันที่ ๓๐ มี.ค.–๗ เม.ย.๕๘ ณ บริเวณสวนอัมพร
(อ่านต่อหน้า ๘)

ตามที่รัฐบาลได้กำ�หนดจัดงาน “งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”
โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Celebrations on the
Auspicious Occasion of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn’5th Cycle
Birthday Anniversary 2 th April 2015” ซึ่งกำ�หนด
(อ่านต่อหน้า ๘)
ขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. ให้การต้อนรับ
พล.อ.อ.อากูซ ซูปรีอัทนา เสนาธิการทหารอากาศ
อินโดนีเซีย (เทียบเท่า ผบ.ทอ.) และคณะ ฯ เยือน ทอ.
อย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘

หน้า ๒

วันที่ ๑๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันที่ ๑๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

หน้า ๓

ข้าราชการไทยไม่โกง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.พิษณุโลก ในการนี้ น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ผบ.บน.๔๖ เฝ้ารับ-ส่ง
เสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๔๖ เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.สุราษฎร์ธานี ในการนี้ น.อ.ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ รอง ผบ.บน.๗
เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยาน จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงประทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จว.นครสวรรค์ ประจ�ำปี ๕๔ – ๕๖
ในการนี้ น.อ.เสกสรร คันธา ผบ.บน.๔ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ณ บน. ๔ จว.นครสวรรค์ เมื่อ ๖ ก.พ.๕๘

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปประทับแรม ณ ที่ประทับ
เกาะอาดัง อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล ในการนี้ น.อ.อมฤต กนกแก้ว
ผบ.บน.๕๖ เฝ้ารับส่ง-เสด็จ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จว.สงขลา เมื่อ ๑๓ ก.พ.๕๘

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยม สพ.ทอ. โดยมี พล.อ.ท.ประคอง จันทร์ศรี
จก.สพ.ทอ. พร้อมข้าราชการ สพ.ทอ.ให้การต้อนรับ ณ สพ.ทอ. เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๘

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. รับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถ ด้านการกีฬา
ชั้นกิตติมศักดิ์ จาก พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์ รอง ผบ.ทอ. ในฐานะ ประธานกรรมการกีฬา
ทอ. ณ ห้องรับรอง ทอ. เมื่อ ๑๘ กพ.๕๘

พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผบ.คปอ. และคณะ ตรวจเยี่ยม สร.กาญจนบุรี ศปอ.คปอ.
โดยมี น.ท.ค�ำรณ ช่วงชัย ผบ.สร.กาญจนบุรีฯ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๐ ก.พ.๕๘

พล.อ.อ.อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ ประธานกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์
ของ ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาจัดท�ำคู่มือ การปฏิบัติการข่าวสารของ ทอ.
ณ โรงแรมเดอะเชส จว.ชลบุรี เมื่อ ๑๙ ก.พ.๕๘

เมื่อไม่กี่ฉบับที่ผ่านมา ผมได้เคยน�ำปาฐกถาของ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตลงให้อ่านกันไปแล้วครั้งหนึ่ง
มาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ท่านก็ได้ปาฐกถาในเรื่องท�ำนอง
เดียวกันอีกครั้ง ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เรียก
เสียงฮือฮา และเป็นข่าวพาดหัวหน้า ๑ ในสื่อหลายฉบับ และ
หลายช่องได้อีกเช่นกัน
งานนี้ เป็นงาน ๖๐ ปี วันสถาปนา วปอ.ซึ่งผู้บัญชาการ
เหล่าทัพ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รวมทั้งศิษย์เก่าเข้าร่วมฟังกัน
มากมาย

บ้านเมือง พยายามอยู่ไกล ๆ รักษาระยะห่าง เพราะเชื้อโรค
การโกงจะมาติ ด คนโกงกลิ่ น ไม่ ดี เราควรชี้ ห น้ า และ
บอกว่า คุณรวย แต่คุณโกงเขามา”
ผมไม่ได้มีโอกาสไปนั่งฟัง แต่ดูจากข่าวทีวี เห็นท่านยืน
พูดบนเวทีชนิดที่ไม่ต้องก้มอ่านบท รู้สึกประทับใจในตัวท่าน
ที่มีอายุมาก แต่มีความมุ่งมั่นจริงใจต่อประเทศ และแผ่นดิน
อย่างน่านับถือยิ่ง
หลังจากนั้นเพียง ๑ วัน พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมทางวิชาการ ของกรมจเรทหารอากาศ เรื่อง รวมพลัง
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใช้ ชื่ อ งานสั้ น ๆ
แต่มีความหมายมากเหลือเกินว่า
ข้าราชการไทยไม่โกง
โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวในพิธีเปิดตอน
หนึ่งว่า
“การทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น ย่อมก่อให้เกิดผลเสีย
อย่ า งร้ า ยแรงต่ อ ประเทศชาติ แ ละกองทั พ ภาษีที่รัฐจัดเก็บ
จากประชาชนเพื่ อ น� ำ มาพั ฒ นาประเทศและกองทั พ
ไม่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาได้อย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถ ดังนั้นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงเป็นปัญหา
ส�ำคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีหน้าที่ช่วยกันป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป
กองทัพอากาศ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องนี้เป็น
อย่างยิ่ง โดยได้วางนโยบายให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับปฏิบตั ติ น

เป็นแบบอย่างที่ดีในการปกครองบังคับบัญชาตามหลักธร
รมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม
หลักความโปร่งใส หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว ม และหลักความ
คุ้มค่า ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการกองทัพอากาศ มีความมุ่งมั่น
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในกองทัพอากาศ”
ที่ช่วงนี้ผมน�ำเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาลงบ่อย ๆ เพราะว่านโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้ข้อหนึ่ง
คือ การรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
และที่ ส� ำ คั ญ คือ คณะกรรมการที่รัฐบาลแต่งตั้งให้
ติ ด ตามและก� ำ กั บ ดู แ ล เรื่อง ความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการก็มี ผู้บัญชาการทหารอากาศ ของเราเป็นกรรมการ
รวมอยู่ด้วย
หากคนในกองทัพอากาศยังคงมีการประพฤติปฏิบัติ
ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายที่มีผู้บังคับบัญชาของตนเอง
ก�ำกับดูแลชาวบ้านเขาอยู่ ก็ไม่รู้ว่า เราจะอยู่สู้หน้าสังคม
กับเขาได้อย่างไร
ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นเหมือนมะเร็งร้ายที่ไม่เคยก�ำจัด
ให้สิ้นซากไปได้ เพียงแค่ควบคุมมิให้ลุกลามไปในวงกว้าง
ที่ร้ายที่สุด คือ บางคนยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ก�ำลังท�ำกัน
อยู่นั้น มันคือเรื่องที่เราก�ำลังรณรงค์ต่อต้านกันอยู่
ของอย่างนี้กฎหมายอาจเอื้อมไปไม่ถึง แต่ให้
พึงระวังไว้ว่า กฎแห่ง กรรมตามถึ ง เสมอ เพียงแต่ว่าจะ
ช้าหรือเร็วเท่านั้น

ค�ำพูดของท่านที่สื่อส่วนใหญ่ยกมาอ้างถึงลงให้อ่านกัน
มีตอนหนึ่งว่า
“คนเคยท�ำดีมาตลอด พอใกล้ตายกลับท�ำไม่ดี หลายคนดี
มาตลอดแต่แล้วความดีก็หายไปกับสายลม ความดีรักษายาก
สร้างคนดีเยอะ ๆ เบียดคนไม่ดีตกเวทีไปเลย คนไทยมักจะเฉยเมย
ต่อการปราบคนโกงชาติ บอกไม่ใช่หน้าที่ในการปราบคนโกงชาติ
บอกจะเพิ่มศัตรูท�ำไม เสียเวลาท�ำมาหากิน
คิดยังงั้นได้ยังไง ความจริงเราไปห้ามเขาคิดไม่ได้ เพราะไม่มี
กฎหมายลงโทษ แต่ผิดที่หน้าที่รับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง ยิ่งท�ำ
เฉย ยิ่งผิดมาก ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ในและนอกราชการ ถ้าไม่ท�ำหน้าที่
ยิ่งเป็นเรื่องที่ขายหน้ามาก ดังนั้น วิธีการปราบคนโกง และเป็น
คนดี คือขอให้ทุกคนสูดลมหายใจให้เต็มปอด แล้วพูดว่า ผม, ดิฉัน
ไม่โกง ต้องท�ำด้วย เราก็จะมีชีวิตอยู่ได้ มีฐานะดีได้ถ้าเก่งขยัน
ผมสนับสนุนให้มีการเปิดโปงคนโกง ถ้าไม่กลัวลูกปืน ไม่ว่า
เป็นใครใหญ่โตแค่ไหน อย่าไหว้ อย่าเคารพ จะมีบารมีมากแค่ไหน
ก็มีไป เราต้ อ งแสดงความขยะแขยง รังเกียจพวกโกงชาติ

อบรมภาษาอังกฤษ
ภาคฤดูร้อน
กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุตร
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่ก�ำลังศึกษาใน
ระดับชั้น ป.๕-ม.๕ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา และเพิ่มพูน
ความรู้นอกชั้นเรียนปกติให้แก่เยาวชนของกองทัพอากาศ
ในช่วงปิดการศึกษาปลายภาค (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มี.ค.-๑ พ.ค.
๕๘) เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ
สมัครได้ระหว่างวันที่ ๒-๒๗ มี.ค.๕๘ ที่ศูนย์ภาษา
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมค่าสมัครคนละ ๔๐๐ บาท
และค่าต�ำราเรียน ๑๐๐ บาท โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๙๖๕

โครงการกีฬาเยาวชน
ภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครเยาวชนทั่วไป อายุระหว่าง
๖-๑๘ ปี เข้ารับการฝึกอบรมโครงการกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน
ต้านภัยยาเสพติด ประกอบด้ ว ย ฟุ ต บอล, แบดมินตัน,
เทควันโด, ยูโด, รักบี้ฟุตบอล, ว่ายน�้ำ, เครื่องบินเล็ก และกรีฑา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้-๒๐ มี.ค.๕๘ ณ สนามกีฬา
กองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๓๖๙, ๐ ๒๕๓๔
๓๘๓๙, ๐๘ ๕๑๓๔ ๖๔๗๒ และสนามกีฬากองทัพอากาศ
(จันทรุเบกษา) โทร.๐ ๒๕๓๔ ๓๘๓๒ โดยจะท�ำการฝึกอบรม
โครงการเยาวชนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ ๒๖ มี.ค.-๓๐ เม.ย.
๕๘ เวลา ๐๘๐๐-๑๑๐๐

บทความ สารคดี และความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่มีส่วนผูกพันกับกองทัพอากาศแต่อย่างใด

คณะผู้จัดท�ำ
ผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ
บรรณาธิการ
ผช.บรรณาธิการ
ผู้จัดการ
ผช.ผู้จัดการ
กองบรรณาธิการ
ฝ่ายโฆษณา
โทรสาร

พล.อ.ท.มานะ ประสพศรี
พล.อ.ต.สิทธิชัย แก้วบัวดี
น.อ.นินาท มูลจนะบาตร์
น.ท.หญิง เพ็ญศิริ เสถียรโชค
น.อ.สมใจ ชัยวงษ์
น.อ.อภิรัตน์ รังสิมาการ
๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๕-๗
๐ ๒๕๓๔ ๑๕๔๓
๐ ๒๕๓๔ ๒๐๓๘

วันที่ ๑๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

หน้า ๔

โดย พล.อ.ท.ปรีชา ประดับมุข

อ้างสิทธิ์เพื่อสร้างความชอบธรรม
อดี ต ที่ ผ ่ า นมาได้ มี ก ารสร้ า งหลั ก ฐานที่ น� ำ ไปใช้ สู ่ ก าร
อ้างสิทธิ์ครอบครองพื้นที่พิพาทในพื้นที่ต่าง ๆ ระหว่างคู่กรณีเกิด
ขึ้นหลายรูปแบบ โดยมีปัจจัยมาจาก มิติความมั่นคง มิติสังคม
วัฒนธรรม และมิติทางเศรษฐกิจ กรณีญี่ปุ่นด�ำเนินการแก้ไข
ต�ำราเรียนเสมือนการกระตุกปมพิพาทในพื้นที่ทะเลตะวันออก
จนอาจน�ำมาสู่การท�ำสงครามในภูมิภาคและในโลกได้
จากประเด็ น ที่ รั ฐ บาลญี่ ปุ ่ น ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขต� ำ ราเรี ย น
ทางด้านประวัติศาสตร์ชาติในกรณีหมู่เกาะ “ทาเคชิมะ” หรือ
“เกาะด็อกโด” (ชื่อเรียกในเกาหลี) หรือหมู่เกาะ “เซนกากุ”
หรือ “เตีียวหยู” (ชื่อเรียกในจีน) ที่ญี่ปุ่นพยายามปลูกฝังให้
เยาวชนเชื่อว่าเป็นอธิปไตยของญี่ปุ่นโดยชอบธรรม ได้สร้าง
ความไม่พอใจให้แก่ประเทศผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ รัฐบาล
เกาหลี ใต้ แ ละจี น ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงจุดยืนคัดค้านและเรียก
ร้องให้ญี่ปุ่นยุติการกระท�ำดังกล่าว ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งในการ
สร้างหลักฐานแสดงถึงสิทธิ์ในพื้นที่หรือดินแดน จากอดีตที่
ผ่านมาได้มีการสร้างหลักฐานที่น�ำไปใช้สู่การอ้างสิทธิ์ครอบครอง
พื้นที่พิพาทในพื้นที่ต่าง ๆ ระหว่างคู่
กรณี เ กิ ด ขึ้ น หลายรู ป แบบ เช่ น การ
ประกาศเขตน่านฟ้าล่วงล�้ำพื้นที่พิ พ าท
ของจี นในพื้ น ที่ท ะเลจี น ใต้ การบันทึก
ภาพแผนทีล่ งบนหนังสือเดินทางระหว่าง
ประเทศของจีน การน�ำสิ่งปลูกสร้าง
ห รื อ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ์ ไ ป ตั้ ง ไ ว ้
ณ บริเวณพื้นที่อ้างสิทธิร่วม และการ
บุ ก รุ ก ตั้ ง ถิ่ น ฐานเข้ า ไปในพื้ น ที่ พิ พ าท
ของกัมพูชา ฯลฯ วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้
ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างหลักฐาน
การอ้างสิทธิ์ครอบครองพื้นที่พิพาทเพื่อ
สร้างความชอบธรรมในอนาคต
สาเหตุ
การอ้างสิทธิ์มีสาเหตุหลักมาจาก
ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่
อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว เช่ น ทรัพยากร

ก๊าซธรรมชาติ น�้ำมัน และกรรมสิทธิ์อธิปไตยในพื้นที่นั้น
อั น จะน� ำ มาซึ่ ง โอกาสและช่ อ งทางมากมายแก่ ประเทศ
ผู้ครอบครองเหนือพื้นที่ที่ประเด็นอ้างสิทธิของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เป็นปัญหาหนึง่ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความ
มัน่ คงในภูมภิ าคมาโดยตลอด ซึง่ ดูเหมือนว่าโอกาสทีจ่ ะท�ำความ
ตกลงกันได้ในเรือ่ งของสิทธิน์ เี้ ป็นไปได้ยาก เพราะประเทศทีอ่ า้ ง
สิทธิ์ต่างให้เหตุผลว่าพื้นที่นั้น ๆ เป็นสิทธิ์ของประเทศตน
แต่ เ ดิ ม การอ้ า งสิ ท ธิ์ ค รอบครองพื้ น ที่ ท� ำ เพื่ อ เป็ น
การขยายอาณาเขตอ�ำนาจการปกครอง และความต้องการ
ทรัพยากรในพื้นที่ แต่ปัจจุบันการอ้างสิทธิ์ยังมีประเด็นแฝง
เช่น ในหลายกรณีของการอ้างสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ ก็เป็น
เพียงเกมการเมืองหนึ่งเพื่อสร้างคะแนนเสียงภายในประเทศ
นั้นในเชิงชาตินิยม หรือต้องการกลบเกลื่อนปัญหาในประเด็น
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศตนเอง หรือเป็นเพียงสร้าง
ความนิยมเพื่อเป็นเครื่องมือต่อรองผลประโยชน์ระหว่างผู้น�ำ
ในภูมิภาคเท่านั้น

การแก้ปัญหา
จะเห็นได้ว่า การสร้า งหลักฐานการอ้า งสิท ธิ์เพื่อได้รับ
ความชอบธรรมเหนือพื้นที่ ความต้องการการตอบสนองใน
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งมิติทางการเมืองความมั่นคง
มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสังคม วัฒนธรรม ผลสรุปมีเพียง
สองแนวทางในการแก้ปัญหา ได้แก่ (๑) ใช้การเจรจาระหว่างคู่
กรณีหากคู่กรณีสามารถตกลงแบ่งสรรผลประโยชน์ในพื้นที่
ที่มีทรัพยากร และแก้ปัญหาระหว่างกัน โดยได้รับผลประโยชน์
ร่วมกัน (win-win) หรือคงไว้ซึ่งพื้นที่อ้างสิทธิ์ โดยไม่เข้าไป
ด�ำเนินการใด ๆ เช่น no mans’land กรณีไทย-มาเลเซีย
(๒) การใช้ศาลโลกตัดสิน มาจากกรณีตกลงกันไม่ได้จากการ
เจรจาทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีที่ไม่ส�ำเร็จ จึงมีความจ�ำเป็น
ต้องอาศัยอ�ำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก
(International Court of Justice) ที่เป็นองค์กรหนึ่งของ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ให้ท�ำหน้าที่
ระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐต่อรัฐ (Contentious Case)
เช่น ข้อพิพาทเรื่องดินแดนอาณาเขต การละเมิดอ�ำนาจ
อธิปไตย ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หรือแม้แต่กรณีที่
เกี่ยวข้องกับเอกชนที่รัฐเป็นผู้ฟ้องแทน ฯลฯ

บทส่งท้าย
การสร้างหลักฐานการอ้างสิทธิ์เพื่อสร้างความชอบธรรม
เหนือพื้นที่ที่ตนเองต้องการนั้น คู่กรณีที่มีศักดิ์สงครามที่
แตกต่างกันโดยเฉพาะประเทศผู้มีศักดิ์สูงกว่าย่อมเป็นผู้กล่าว
อ้างก่อน เช่น การอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ของจีน ซึ่งจีนเป็น
ประเทศที่มีศักดิ์สงครามเหนือกว่าฟิลิปปินส์ เวียดนาม
ส่งผลให้ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ต้องอาศัยสหรัฐ ฯ และรัสเซีย
เป็นพันธมิตรร่วมของตน ปัจจัยจากวิธีการสร้างหลักฐาน
สู่การอ้างสิทธิ์ครอบครองพื้นที่พิพาท อาจน�ำมาสู่ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่ก�ำลัง
เกิด ณ ขณะนี้
อ้างอิง
- http://thai.cri.cn/247/2014/01/15/302s
217264.htm
- http://th.wiipedia.org
- http://www.bangkokbiznews.com/home/
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กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๖ กองทัพอากาศได้รับมอบ
เครื่องบิน F-86 L จากรัฐบาลสหรัฐฯ ในโครงการความ
ช่วยเหลือทางทหารของรัฐบาลสหรัฐฯ จ�ำนวน ๒๐ เครื่อง
ก�ำหนดชื่อเป็น “เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๗ ก”
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๖ เครื่องบินขับไล่แบบที่
๑๗ ก (F-86L) เครื่องแรกจากโรงงานประกอบที่ดอนเมือง
ออกจากโรงงาน และทดสอบการบิน โดย เรืออากาศเอก แฮค เกอร์ตี้ จากกองทัพอากาศสหรัฐฯ ท�ำการ
บินทดสอบ โดยมี นาวาอากาศตรี ดริว ท�ำการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F-86F เป็นพี่เลี้ยง โดยใช้เวลา
ทดสอบ ๑ ชั่วโมง ผลการบินทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
F-86L เป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นที่พัฒนามาจาก F-86D โดยทั่วไปแล้วมีปีกที่ยาวกว่า ๖๑ มม.
ขนาดล�ำตัวที่สั้นลง ๑ มม. นอกจากนี้ยังมีความเร็วและมีรัศมีปฏิบัติการรบที่เหนือกว่ารุ่น ดี แม้ว่ากองทัพอากาศ
สหรัฐฯ จะสั่งสร้าง F-86D และ F-86F ซึ่งเป็นรุ่นที่นิยมมากกว่าแบบละ ๒,๕๐๐ เครื่องก็ตาม แต่สหรัฐฯ
กลับสั่งผลิตเครื่องบินรุ่น F-86L เพียง ๙๘๑ เครื่องเท่านั้น
กองทัพอากาศไทยได้รับมอบเครื่องบินขับไล่แบบ F-86L โดยบรรจุที่ฝูงบิน ๑๒ กองบิน ๑ ดอนเมือง
ซึ่งถือเป็นเครื่องบินขับ
ไ ล ่ ส กั ด กั้ น ทุ ก ก า ล
อากาศแบบแรกของ
ไทย F-86L เป็นเครื่อง
บิ น ขั บ ไล่ ไ อพ่ น ที่ ต ่ า ง
จาก F-86F เพราะมี
การติ ด ตั้ ง เรดาร์ ไ ว้ ที่
ส่ ว นหั ว เหนื อ ช่ อ งดู ด
อากาศเข้ า ด้ า นหน้ า
มี อ า วุ ธ ห ลั ก คื อ
จรวดน� ำ วิ ถี อ ากาศสู ่
อากาศแบบ AIM-9 แต่ไม่ติดตั้งปืนใหญ่อากาศ เช่นเครื่องบินขับไล่แบบอื่นๆ นับได้ว่า เป็นก้าวส�ำคัญ
ของกองทัพอากาศสู่เครื่องบินที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์มากมาย

ทัพฟ้า..วันนี้ในอดีต

รวบรวมโดย พ.อ.อ.รัช รัตนวิจารณ์
rach@rtaf.mi.th

การแสดงความประสงค์สมัคร

Undo

การแสดงความประสงค์ ส�ำหรับข้าราชการสามารถแสดงความประสงค์
ได้ที่ส่วนราชการต้นสังกัด ส�ำหรับผู้รับบ�ำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
สามารถแสดงความประสงค์ได้ที่ส่วนราชการที่เบิกเบี้ยหวัดบ�ำนาญ
การแสดงความประสงค์ส�ำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถแสดง
ความประสงค์ได้ที่ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ส�ำหรับผู้รับบ�ำนาญส่วนท้องถิ่น
สามารถแสดงความประสงค์ได้ที่ส่วนราชการท้องถิ่นผู้เบิกบ�ำนาญ

ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ
๑. ให้ใช้สิทธิแสดงความประสงค์ ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับถึง
วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘
๒. มีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสมคืน
ของ กบข. ตั้งแต่วันที่หมดสมาชิกภาพ (เดือน ต.ค.๕๘ เป็นต้นไป)
๓. ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์
ตอบแทนของเงินดังกล่าว โดยจะน�ำไปใส่ในบัญชีเงินส�ำรองเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการภาระบ�ำนาญต่อไป
๔. สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแต่ วันที่ ๑ ต.ค.๕๘
๕. ข้าราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยู่ไม่ถึง วันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๘
เนื่องจากจะออกราชการไม่ว่ากรณีใด (ขอลาออกหรือให้ออก) ให้ใช้สิทธิ
แสดงความประสงค์ได้ถึงวันก่อนวันออกจากราชการเท่านั้น
๖. หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตายก่อนวันที่
๑ ต.ค.๕๘ หรือก่อนวันที่ออกจากราชการไม่ว่ากรณี ให้ถือว่าการแสดงการ
ประสงค์นั้นเป็นอันสิ้นสุด
๗. เมื่ อ ออกจากราชการและมี สิ ท ธิ รั บ บ� ำ นาญจะได้ รั บ บ� ำ นาญตาม
พระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ จนถึงวันที่เสียชีวิต

พล.อ.ท.ภัสห์คุณ มุ่งเพียรเสนี ผอ.สคม.ทอ.กล่าวเปิดสัมมนาวิชาการเรื่องการประเมิน
พล.อ.ท.อ�ำพล อิ่มบัว จก.กบ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย เข้าร่วมประชุมทบทวน
โครงการช่วยเหลือเพื่อความมั่นคง ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ระหว่างผู้แทน ทอ. กับผู้แทน กองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ปี ๒๕๕๘ ให้กับผู้แทน ระดับผู้บริหาร นขต.ทอ.
ทอ.สหรัฐอเมริกา ระหว่าง ๑๖ - ๒๐ ก.พ.๕๘ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ชะอ�ำบีชรีสอร์ท จว.เพชรบุรี ณ ห้องบรรยาย ทอ. เมื่อ ๑๙ ก.พ.๕๘

BALANCE/TEAK
TORCH 15
กองทัพอากาศ และกองทัพอากาศสหรัฐฯ เตรียมเข้า
ร่วมการฝึกทางอากาศร่วมกันภายใต้รหัส “BALANCE/
TEAK TORCH 15” ระหว่างวันที่ ๒๒ มี.ค. - ๓ เม.ย.๕๘
ณ กองบิน ๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์
โดยการฝึกแบ่งออกเป็น การฝึกภาคอากาศของ
อากาศยาน การฝึกภาคพื้นส�ำหรับหน่วยบัญชาการอากาศ
โยธิน และการฝึกด้านการแพทย์
ทั้งนี้ ก�ำหนดพิธีเปิดการฝึก ฯ ในวันที่ ๒๒ มี.ค.๕๘
และพิธีปิดการฝึก ฯ ในวันที่ ๓ เม.ย.๕๘ ณ กองบิน ๕
จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมตามแผนงาน
พล.อ.ต.ชนิด สุขวรรณ์ ผอ.สวจ.ศวอ.ทอ. เป็นประธานต้อนรับคณะเข้ารับการอบรม
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รร.นนก.ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารรณภากาศ รร.นนก. การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ ณ สร.ดน.คปอ. ระหว่าง ๒๑ - ๒๒ ก.พ.๕๘
เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘

หน้า ๖
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พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ
พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นนก. ให้โอวาทแก่ นนอ.ศรัณย์ ทวีผลจรูญ
น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ผบ.บน.๔๖ ในฐานะเป็นผู้มีอุปการคุณของ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เนื่องใน นนอ.ชั้นปีที่ ๑ ก่อนเดินทางศึกษาต่อประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องรับรอง ผบ.รร.นนก.
วันประกาศเกียรติคุณ ปีการศึกษา ๕๗ ณ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๘
เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘
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พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่
บ�ำบัดผู้ติดยาเสพติด ทอ. รุ่นที่ ๑๓ ณ ห้องบรรยาย กวก.พอ. เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๘

พล.อ.ท.มานะ ประสพศรี จก.กร.ทอ. เป็นประธานพิธีท�ำบุญ และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
Spooky & Vampire night at Wing 46 โดยมี พล.อ.อ.ประวิช พจนประพันธ์
อดีต ผบ.ฝูงบิน ๔๐๒ คนแรก ร่วมพิธี ณ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก เมื่อ ๑๙ ก.พ.๕๘

พล.อ.ต.ปัทม สุทธิสรโยธิน เสธ.ชอ. เป็นประธานในการปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหาร
ช่างอากาศชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ ๑๖ และหลักสูตร ช่างอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๑๔ ณ ห้องประชุม
ผวก.กวก.ชอ. เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๘

พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ เสธ.อย. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางการจัดการความรู้ เพื่อสร้างเสริมให้ อย.เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้”
ณ ห้องประชุม อย. (๒) เมื่อ ๑๓ ก.พ.๕๘

น.อ.ปรีชา ภัทรศีลสุนทร ผบ.กฝบ.รร.การบิน เป็นผู้แทน ผบ.รร.การบิน ร่วมงาน
มหกรรมคอนเสิร์ต “เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป” โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์
ผวจ.นครปฐม เป็นประธาน ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จว.นครปฐม เมื่อ ๒๑ ก.พ.๕๘

น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผบ.บน.๔๑ พร้อมข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๔๑
ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จ�ำนวน ๒ บ่อในแปลงเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง บน.๔๑ เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๘

น.อ.ศรสิต กีรติพล ผบ.บน.๒๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเกษตร
ผสมผสาน ประจ�ำปี ๒๕๕๘ โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว บน.๒๓
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ บน.๒๓ ระหว่าง ๒๐-๒๑ ก.พ.๕๘

น.อ.อมฤต กนกแก้ว ผบ.บน.๕๖ พร้อมข้าราชการตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ออกปฏิบัติ
งานช่วยเหลือประชาชน ประจ�ำปีงบประมาณ ๕๘ ณ รร.บ้านโคกพยอม ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง
จว.สงขลา เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๘

น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รอง ผบ.บน.๑ ประธานจัดกิจกรรม
น.อ.วิสูตร อินทร์ข�ำ รอง ผบ.บน.๔ ให้การต้อนรับ
น.อ.ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ รอง ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจ�ำปี ๕๘ ณ หอประชุม น.อ.ถุงเงิน จงรักชอบ รน. ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร. และคณะ เยี่ยมชม พล.อ.อ.อากูซ ซูปรีอัทนา เสธ.ทอ.อินโดนีเชีย และคณะ เยี่ยมชม
จันทรุเบกษา บน.๑ จว.นครราชสีมา เมื่อ ๔ ก.พ.๕๘
กิจการ บน.๔ ณ ห้องประชุม บก.บน.๔ เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๘
กิจการ บน.๗ ณ ฝูง.๗๐๑ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘

น.อ.พรประเสริฐ ผ่านภพ รอง ผบ.บน.๕ ร่วมโครงการ
น.อ.นภัสดล บวรพัฒนคุณ รอง ผบ.บน.๒๑ น�ำข้าราชการ
น.อ.ชวภณ ยิ้มพงษ์ เสธ.บน.๒ เป็นผู้แทน ผบ.บน.๒
สานเสวนาในชุมชน กกล.ทอ.ฉก.๙ จว.ปัตตานี ณ ค่ายพักแรม ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตุลาการศาลทหารประจ�ำปี ๕๗ ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจ�ำปี ๕๘
ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จว.อุบลราชธานี เมื่อ ๑๙ ก.พ.๕๘ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จว.ลพบุรี เมื่อ ๑๑ ก.พ.๕๘
บน. ๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๙ ก.พ. ๕๘

วันที่ ๑๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

หน้า ๘

ช่วยภัยแล้ง

(ต่อจากหน้า ๑)

และในแต่ละปี กองทัพอากาศ ยังได้จัดกำ�ลังพล และ
อากาศยานแบบต่างๆ ประกอบเป็น “หน่วยบินปฏิบัติการ
ฝนหลวงกองทัพอากาศ” กองทัพอากาศ ได้ให้การสนับสนุน
การปฏิบัติการ โครงการพระราชดำ�ริฝนหลวง เพื่อบรรเทาภัย
แล้งทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ จนกระทั่งปัจจุบัน กองทัพ
อากาศ ได้จัดอากาศยานจำ�นวน ๓ แบบ เข้าร่วมปฏิบัติการ
ฝนหลวง ประกอบด้วย เครื่องบินลำ�เลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67),
เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) และเครื่องบิน
โจมตีแบบที่ ๗ (ALPHA JET)
สำ�หรับในปี ๒๕๕๘ กรมฝนหลวงและการบิ น
เกษตร กำ�หนดแผนการปฏิบัติการฝนหลวงระหว่างเดือน
มี.ค.-ก.ย.๕๘ นี้ โดยขอรับ การสนับ สนุน อากาศยานของ
กองทัพอากาศ ในการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งจะปฏิบัติการ
ณ กองบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยจะมีพิธีส่ง “หน่วยบินฝน
หลวง ทอ.” ในวันที่ ๑๗ มี.ค.๕๘ ดังนี้
เครื่องบินลำ�เลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) เพื่อปฏิบัติการฝน
หลวงเมฆอุ่น

เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) เพื่อ
ปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น และสนับสนุนโครงการวิจัย
พลุสารดูดความชื้น เพื่อเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น
เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (ALPHA JET) สนับสนุน
โครงการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวงเพื่ อ ยั บ ยั้ ง การเกิ ด พายุ
ลูกเห็บ
การปฏิ บั ติ ก ารของหน่ ว ยบิ น ปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวง
กองทัพอากาศ จะปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ฐานบินปฏิบัติการ
ต่างๆ ณ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา, กองบิน ๒ จว.ลพบุรี,
กองบิน ๔ จว.นครสวรรค์, กองบิน ๗ จว.สุราษฎร์ธานี กอง
บิน ๒๑ จว.อุบลราชธานี และกองบิน ๔๑ จว.เชียงใหม่
สำ�หรับในรอบปีที่ผ่านมา หน่วยบินฯ สามารถปฏิบัติการ
บินได้กว่า ๙๐๐ เที่ยวบิน โดยสามารถโปรยสารเพื่อใช้ทำ�
ฝนหลวงได้ปริมาณ ๑,๐๐๐ ตัน
นอกเหนือจากการปฏิบัติการฝนหลวง กองทัพอากาศ
ยังได้ทำ�การพัฒนาและวิจัยเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำ�ฝน
หลวงเพิ ่ ม เติ ม ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาพลุซิลเวอร์
ไอโอไดด์ เพื่อปล่อยสารที่ทำ�ฝนหลวงในชั้นเมฆเย็นที่ระดับ
ความสูง ๑๘,๐๐๐ – ๒๒,๐๐๐ ฟุตกับเครื่องบินโจมตีแบบ
ที่ ๗ และทำ�การทดสอบพลุสารดูดความชื้น Hygroscopic
Flare เพื่อทำ�ฝนหลวงในสภาวะเมฆอุ่น กับเครื่องบินโจมตี
และธุรการแบบที่ ๒ ซึ่งทั้งสองภารกิจประสบผลสำ�เร็จใน
ระดับที่น่าพอใจ

งานกาชาด

(ต่อจากหน้า ๑)

ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนน
ราชดำ�เนินนอก
กองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กำ�หนด
จัดนิทรรศการและการออกร้าน บริเวณสนามหน้าที่ทำ�การ
สำ�นักพระราชวัง สนามเสือป่า การจำ�หน่ายสลากกาชาด
ทอ. ราคาฉบับละ ๑๐๐ บาท ซึ่งมีรางวัลมากมายกว่า ๑๐๐
รางวัล รวมถึงในปีนี้กองทัพอากาศ กำ�หนดเข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ
สำ�หรับ การจัดนิทรรศการ นั้น กองทัพอากาศ กำ�หนด

บูรณะพระมหาธาตุ

(ต่อจากหน้า ๑)

ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕
พระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม
ว่า “พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ” อันมีความหมายว่า “เป็น
กำ�ลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน” รูปลักษณะภายนอกขององค์
พระมหาธาตุเจดีย์ เป็นรูปทรงสัณฐาน ๑๒ เหลี่ยม ที่ยอด
ปลีขององค์เจดีย์ เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ
ซึ่งบรรจุอยู่ในพระธาตุหริภุญชัยจำ�ลอง ภายในโถงเจดีย์
ของพระมหาธาตุเจดีย์ ตกแต่งด้วยภาพพระราชกรณียกิจ
แกะสลักด้วยหินแกรนิตประดับไว้ที่ผนังตอนล่าง ส่วนผนัง
ตอนบนประดับด้วยภาพพุทธประวัติทำ�ด้วยโมเสคแก้ว และ
ที่กลางโถงเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำ�พึง นาม
ว่า “พระพุทธสิริกิติฑีฆายุมงคล” ซึ่งเป็นพระประจำ�พระ
ชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำ�หลัก
ด้วยหินหยกขาวบริสุทธิ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
สภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นและมีความชื้นสูงตลอดปี จึงทำ�
ให้องค์พระมหาธาตุเจดีย์มีสภาพชำ�รุดรวดเร็วกว่าเวลาปกติ

ร่วมประดับธง

ขอเชิญผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพือ่ บูรณะพระมหาธาตุ
นภพลภูมสิ ริ ิ ได้ท่ี ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขา
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ชือ่ บัญชี “มูลนิธพิ ระมหาธาตุนภ
เมทนีดล นภพลภูมสิ ริ ”ิ เลขทีบ่ ญั ชี ๐๕๗ – ๒ – ๑๗๓๓๗ –
๕ หรือที่ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด สาขา สะพานใหม่ ชือ่ บัญชี
“มูลนิธพิ ระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมสิ ริ ”ิ เลขทีบ่ ญั ชี ๐๖๕
– ๐ – ๓๙๕๙๔ – ๘ หรือบริจาคโดยตรงที่ แผนกเงินนอกงบ
ประมาณ กองการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๑๗๕๒, ๐ ๒๕๓๔ ๒๒๙๕
ทัง้ นี้ ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาค สามารถนำ�ไปลดหย่อนภาษี
เงินได้ประจำ�ปีได้ โดยเมือ่ โอนเงินผ่านธนาคาร แล้วกรุณาแฟกซ์
ใบโอนเงินพร้อมชือ่ ทีอ่ ยูผ่ บู้ ริจาคไปที่ โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๗๕๒
สำ�หรับผู้ที่บริจาคเงินบูรณะพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ จะได้
รับวัตถุมงคล ดังนี้
ผูท้ บ่ ี ริจาคเงิน ๕๙๙.-บาทขึน้ ไป จะได้รบั พระพุทธบรม
ศาสดานวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์สฐั พิ รรษาสถาพรพิพฒ
ั น์
หรือ พระพุทธสิรกิ ติ ฑิ ฆี ายุมงคล ๑ องค์ ผูท้ บ่ ี ริจาคเงิน ๙๙๙.บาทขึน้ ไป จะได้รบั พระชุดฯ (๒ องค์) ๑ ชุด และผูท้ บ่ ี ริจาคเงิน
๑,๙๙๙.- บาทขึน้ ไปจะได้รบั พระชุดฯ (๔ องค์) ๑ ชุด

(ต่อจากหน้า ๑)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.๕๘ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กองทัพอากาศ ได้กำ�หนดการประดับธงตราสัญลักษณ์
และแต่ ง กายด้ ว ยเสื้ อ สี ม่ ว งประดั บ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ง าน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และกำ�ลังพล
ของกองทัพอากาศทุกคน ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้
การประดั บ ธงตราสั ญ ลั ก ษณ์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
ตามอาคารสถานที่ ข องหน่ ว ยงานราชการและบ้ า นเรื อ น
ตั้งแต่บัดนี้–๓๑ ธ.ค.๕๘
ก า ร ส ว ม เ สื้ อ สี ม่ ว ง ป ร ะ ดั บ ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์ ง า น
เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประกอบชุดกีฬาในวันกีฬาของหน่วยตลอด
เดือน เม.ย.๕๘ ทัง้ นีต้ ามนโยบายของผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
ให้สโมสรทหารอากาศ จัดทำ�เสือ้ สีมว่ ง ประดับตราสัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี มอบให้กบั สมาชิกสโมสรทหารอากาศชัน้ สัญญาบัตร
และชั้นประทวนทุกคน
จั ด นิ ท รรศการในเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น โครงการ
พระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ของกองทัพอากาศ อาทิ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืช โครงการหอดูดาว รวมไปถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี กับกองทัพ
อากาศ อาทิ การเสด็จพระราชดำ�เนินโดยเครื่องบินพระราช
พาหนะ พิธีเปิดอาคาร “คุ้มเกศ” ฯลฯ
ขอเชิญชวนข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการ ครอบครัว
ทหารอากาศ และพี่น้องประชาชน ร่วมชมงานนิทรรศการ
ซื ้ อ สิ น ค้ า ร่ ว มเล่ น เกมส์ ต ่ า ง ๆ และซื ้ อ สลากกาชาด
กองทัพอากาศ ทั้งนี้รายได้จากการดำ�เนินการดังกล่าวจะนำ�
ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล

อนึง่ สำ�นักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการ
นำ�ตราสัญลักษณ์ไปประดับ โดยในกรณีทม่ี คี วามประสงค์
จะนำ�ตราสัญลักษณ์เพื่อประดับในโครงการ กิจกรรม หรือ
สิง่ ของใด ๆ ก็ตาม ขอให้แจ้งขอพระราชทานพระราชานุญาต
ไปที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำ�นักราชเลขาธิการ ในสวน
จิตรลดา โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๖๔๐ - ๑ ต่อ ๑๒๓

