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เครื่ อ ง  บ .ล .๒ ก (BT-67 )  ฝู ง .๔๖๑ บน.๔๖  
พร้อมนักบิน และลูกเรือ ที่จะปฏิบัติการโปรยน�้าบรรเทา
ปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ ระหว่าง ๖ - ๓๐ มี.ค.๕๘  
ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

 ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๒๑๑๓ วันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘     www.rtaf.mi.th

สำ�หรับก�รตรวจเยี่ยมกองบิน ๗ ในครั้งนี้ ผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุด เป็นประธ�นในพิธีเปิด
ศูนย์พัฒน�กีฬ�กองบิน ๗ พร้อมเยี่ยมชมก�รส�ธิตเครื่องช่วยฝึกของระบบ GRIPEN เพื่อทร�บ 
ถึงขีดคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติภ�รกิจป้องกันภัยท�งอ�ก�ศ ก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติร่วมกับ 
เหล่�ทัพอื่นและก�รคุ้มครองผลประโยชน์ของช�ติท�งทะเล โดยก�รปฏิบัติร่วมกับเครื่องบิน
ควบคุมและแจ้งเตือนแบบที่ ๑ (SAAB 340 AEW) และก�รเชื่อมโยงข้อมูลท�งยุทธวิธี แบบครบ
วงจรเพื่อใช้ประโยชน์ท�งด้�นยุทธก�รสำ�หรับฝึกนักบินและลูกเรือ

พลเอก วรพงษ์ สง่�เนตร  
ผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุด  เดินท�งไปตรวจ
เยี่ยมกองบิน ๗ จว.สุร�ษฎร์ธ�นี โดยมี  
พลอ�ก�ศเอก ตรีทศ สนแจ้ง  
ผ ู ้ บ ัญช�ก�รทห�รอ�ก�ศ  ให้ก�ร
ต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้บัญช�ก�รทห�รสูงสุด 

และผู้บัญช�ก�รทห�รอ�ก�ศ ร่วมกันทำ�ก�รบิน
กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ ก (GRIPEN 39D) 
จ�กท่�อ�ก�ศย�นทห�ร ๒ กองบิน ๖  ดอนเมือง 
ไปย ังกองบ ิน ๗ จว.ส ุร�ษฎร ์ธ�น ี  โดยม ี  

น�ว�อ�ก�ศโท ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๑  และ น�ว�อ�ก�ศโท ศุภวัจน์ 
จิตรมนตรี  ทำ�หน้�ที่นักบิน

กองทัพอากาศ ได้ก�าหนดจัดกิจกรรมอันเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนที่ตั้ง  ดอนเมือง และหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
ทั่วประเทศ  

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ต�มที่รัฐบ�ลได้กำ�หนดจัดง�น “ง�นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ 
รัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชก ุม�ร ี  ในโอก�สฉลองพระชนม�ยุ ๕ รอบ   
๒ เมษ�ยน ๒๕๕๘” โดยใช้ชื่อภ�ษ�อังกฤษว่� “The Celebrations on the 
Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’5th Cycle Birthday Anniversary 2 th April 2015” ซึ่งกำ�หนด
ขอบเขตก�รจัดง�นเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.-๓๑ ธ.ค.๕๘  

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง  
ผู ้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ  
ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพอากาศ ได้สั่งการให้ศูนย์
บรรเทาสาธารณภัย

ทอ.ส ่งเครื่องบินช ่วย
บรรเทาปัญหาหมอกควัน 

พล.อ.ต.อรณพ เมนะรุจิ รอง จก.กร.ทอ.เป็นผู้เแทน ทอ. จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยแล้ง พร้อมทั้งยังได้จัดหน่วยมิตรประชาของกองบิน ออกให้บริการตรวจรักษาโรคฟรี  
และให้บริการตัดผมส�าหรับประชาชนและนักเรียน ณ รร.บ้านควนกบ อ.คลองหอยโข่ง 
จว.สงขลา เมื่อ ๓ มี.ค.๕๘

ผบ.ทสส.บินกิปเปน



วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘หน้า ๒ หน้า ๓ 

พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนากีฬา บน.๗ พร้อมเยีย่มชม
การสาธิตเครื่องช่วยฝึกของระบบ GRIPEN โดยมี พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.พร้อมด้วย 
น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ  ณ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี  เมื่อ ๒๗ ก.พ.๕๘

พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผช.ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนา
สัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ทอ. (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๐  ณ อาคารหอประชุมธูปะเตมีย์ บน. ๖ 
เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๘

พล.อ.ท.วิสุรินทร์ มูลละ รอง เสธ.ทอ. เป็นผู้แทน เสธ.ทอ. ในฐานะกรรมการเตรียมความพร้อม
แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘          
ณ ห้องวิจิตรวาทการ สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อ ๒๗ ก.พ.๕๘

พล.อ.ต.ธนบดี อุตะมะ รอง จก.ยศ.ทอ. น�า นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๙ เยี่ยมชมกิจการและ
ศึกษาภูมิประเทศ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน - สาธารณรัฐเช็ก - และสาธารณรัฐ
ออสเตรีย เมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๘

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง  ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีพระราชทาน  เพลิงศพ ร.อ.นพนนท์   
นิวาศานนท์ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙  (F-16A) ประสบอุบัติเหตุ ณ เมรุ ๑  
ฌาปนสถาน ทอ. วัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อ ๑ มี.ค.๕๘

พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผบ.ทสส. เป็นประธาน ในการประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
โดยมี พล.อ.อ.ตรีทศ  สนแจ้ง ผบ.ทอ. พร้อมด้วย ผบ.เหล่าทัพ และ ผบ.ตร. เข้าร่วมประชุม   
เมื่อ ๒ มี.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.ทร.

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ เปิดโลกมรดกทะเลไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ โอกาสนี้ น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล ผบ.บน.๗ รับมอบโล่พระราชทาน หน่วยงาน
ที่สนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ ณ หอประชุมธูปเตมีย์ บน.๗ เมื่อ ๒ มี.ค.๕๘

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นนก. เป็นประธานในพิธีต้อนรับ นนอ.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๓ 
(นตท.รุ่นที่ ๕๖) และมอบธงประจ�ากองพันที่ ๑ โดยมี น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ  
ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.กล่าวรายงาน ณ ลานอเนกประสงค์ รร.นนก. เมื่อ ๒๗ ก.พ.๕๘

พล.อ.ท.มานะ  ประสพศรีผู้อ�านวยการ

รองผู้อ�านวยการ

บรรณาธิการ

ผช.บรรณาธิการ

ผู้จัดการ

ผช.ผู้จัดการ

กองบรรณาธิการ

ฝ่ายโฆษณา

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

    คณะผู้จัดท�า

   บทคว�ม ส�รคดี และคว�มคิดเห็นของผู้เขียน ไม่มีส่วนผูกพันกับกองทัพอ�ก�ศแต่อย่�งใด โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๓๘

พลอากาศเอก วัธน มณีนัย ประธานที่ปรึกษาพิเศษ
กองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเครื่อง
บินจ�าลองและวิทยุบังคับ รายการ “หนูน้อยจ้าวเวหา”  
ชิ งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว 
ประเภท “ปีกหมุนประลองทักษะ” เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.- 
๑ ม.ค.๕๘ ณ อาคารรณนภากาศ  โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช 

รอบชิงชนะเลิศ ทีมแชมป์เก่าโรงเรียนพรหมคีร ี
พิทยาคม จว.นครศรีธรรมราช พบกับ โรงเรียนย่านตาขาว
ร ัฐชน ูปถ ัมภ ์  ท ีม ๓ จว.ตร ั ง  แขง่ขันแบบรอบเดียว 
ตัดสินแชมป ์ ผลปรากฏว่าแชมป์เก่ายังโชว์ฟอร์มได้
อย่าง ยอดเยี่ยม แม้จะไปติดอยู่ที่ด่านเกี่ยวสัมภาระ
รูปไข่ แต่ก็แก้ไขจนบินเข้าเส้นชัยเป็นที่ ๑ ท�าเวลา

ได้ ๒๔ วินาที ส่งผลให้ทีมจากโรงเรียนพรหมคีรี

พิทยาคม จว.นครศรีธรรมราช คว้าแชมป์สมัยที่ ๒  
ติดต่อกัน ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยู ่ห ัว พร ้อมร ับเง ินรางว ัล ๕๐,๐๐๐ บาท 
ส่วนรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได ้แก ่ ทีมย่านตาขาว   
ทีม ๓ จากโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จว.ตรัง  
ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง  
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ พรอ้มเงินรางวลั ๒๐,๐๐๐ บาท ทมี  
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  
ทีม ๑ รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และ 
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ ทีมย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  

ศกึหนนู้อยจ้าวเวหา
กองทัพอากาศ ร่วมกับ สมาคมกีฬาเคร่ืองบินจำาลองและวิทยุบังคับ และ

สถานีโทรทัศน์ THAI PBS จัดการแข่งขันเคร่ืองบินจำาลองและวิทยุบังคับ  
รอบชิงชนะเลิศ ประเภท “ปีกหมุนประลองทักษะ” ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำาปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช  

ทีม ๒ รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ส�าหรับ  
“ทีมโรงเรียนจ่าอากาศ” ซึ่งเข้าแข่งขันโดยการทุ่มเวลาฝึกซ้อม
เพียงเดือนเดียว สามารถผ่านเข้ารอบสอง แม้จะไม่ผ่านเข้าสู่
รอบชิงชนะเลิศก็ตาม ถือว่าประสบผลส�าเร็จในระดับหนึ่งเมื่อ
เทียบกับทีมที่ชนะทั้ง ๔ ที่ท�าการฝึกฝนทุกวัน ๆ ละหลายชั่วโมง 
ตลอดปี 

นอกจากนี้ กองทัพอากาศ เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียน
ในโครงการ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ได้เข้าเยี ่ยมชมกิจการของ 
กองทัพอากาศ โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมอากาศยาน  การออกแบบเครื่องบินจ�าลอง และ 
เยี่ยมชมอุโมงค์ลมท่ีมีขนาดใหญ่และทันสมัยท่ีสุดในอาเซียน  
ส�าหรับการแข่งขันในแต่ละประเภทตลอดปีนั้น “กองทัพอากาศ” 
ยังได้สนับสนุนรางวัลในระดับรองชนะเลิศของการแข่งขันในแต่ละ
ประเภทในทุกรายการแข่งขัน โดยเป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และได้สนับสนุนรางวัลพิเศษด้วยการ
ให้ผู้ชนะเลิศในรอบสุดท้ายประจ�าปีขึ้นท�าการบินสังเกตการณ์
กับอากาศยานของกองทัพอากาศจริง ๆ 

รายการนี้คัดเลือก ๑๐ ทีมสุดท้ายไปแข่งขันต่อในรอบชิงถ้วย
พระราชทาน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มี.ค.๕๘ ณ จว.มหาสารคาม  
คณะกรรมการประกาศให้นักกีฬาทั้งมืออาชีพและมือสมัคร
เล่นสามารถลงแข่งขันรายการนี ้ได้ ส�าหรับผู ้สนใจเข้าร่วม  
การแข่งขัน ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.oknation.
net/blog/pisitmit

แผนกตะกร้อกองทัพอากาศ ได้ส่งทีมตะกร้อชายเข้า
ร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรม 
โอราธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

ประเภทเซปักตะกร้อทีมชุดช�ย
รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง กองทัพบก พบ กองทัพอากาศ 

ผลการแข่งขัน กองทัพบก ชนะ กองทัพอากาศ ๒ : ๐ เซท
เหรียญทอง ได้แก่ สโมสรกองทัพบก
เหรียญเงิน ได้แก่ สโมสรทหารอากาศ
เหรียญทองแดง (ครองร่วม) สโมสรการท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย และ สโมสรราชนาวี
ประเภทตะกร้อลอดห่วงช�ยกติก�ไทย ไม่จำ�กัดฝีมือ
รอบชิงชนะเลิศ สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย พบ 

สโมสรกองทัพบก
ผลแข่งขัน สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชนะ สโมสร

กองทัพบก ด้วยคะแนน ๑,๙๐๐ คะแนน ต่อ ๑,๗๐๐ คะแนน
เหรียญทอง ได้แก่ สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เหรียญเงิน ได้แก่ สโมสรกองทัพบก
เหรียญทองแดง (ครองร่วม) สโมสรราชนาวี และ สโมสร

ทหารอากาศ

ผลการแข่งขัน  
ตะกร้อชิงถ้วย 
พระราชทาน ครั้งที่ ๓๗         

น.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ. ในฐานะ 
ผอ.ฝึก Cope Tiger 2015 ฝ่ายไทย พร้อมด้วย Col Goh Soon 
Keng Kevin ผอ.ฝึก ฯ ฝ่ายสิงคโปร์ และ Col Paul  
M. Johnson ผอ.ฝึก ฯ ฝ่ายสหรัฐอเมริกา ร่วมการปฐมนิเทศน์ 
ผู้เข้าร่วมการฝึก Cope Tiger 2015 ณ อาคารจันทรุเบกษา 
บน.๑ จว.นครราชสีมา เมื่อ ๘ มี.ค.๕๘



วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘หน้า ๔ หน้า ๕ 

พล.อ.ต.ศิริพงษ์ สุภาพร ลก.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ฯ จัดกิจกรรม
เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ลก.ทอ. 
ครบ ๖๐ ปี ณ รร.วัดศรีโพธิ์ จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๘

พล.อ.ต.รุ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ. เป็นผู้แทน ผบ.ทอ.   
เข้าร่วมพิธีเปิดยุทธการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจ�าปี ๒๕๕๘  ณ สนามบิน
นครสวรรค์ จว.นครสวรรค์ เมื่อ ๒ มี.ค.๕๘

พล.อ.ต.นพดล บุญมั่น ผอ.สนผ.กร.ทอ. น�าผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ 
พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๐ ร่วมกิจกรรม ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี 
น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับ ระหว่าง ๒๖ - ๒๗ ก.พ.๕๘

...อร่อยรอบกองบิน...วันน้ีประเดิมเปิดตัวไม่ใกล้ไม่ไกล..
ด้วยเมนูมื้อกลางวัน อาหารจานเดียวราคาสบาย ๆ กระเป๋าส�าหรับข้าราชการ   
ชั้นผู้น้อยหรือผู้ที่ภรรยามอบเงินค่าอาหารกลางวันมาไม่มาก “ราดหน้าบะหมีก่รอบ” 
(บ้างก็เรียกราดหน้าหมี่กรอบ) ราดหน้าจานนี้ขอบอกราคาก่อนเลย ๓๐ บาท เมนู
อิ่มอร่อย ทีเด็ดคือ หมี่กรอบนั้นทอดขายหมดทุกวัน มีความกรอบอร่อย ไร้กลิ่น

หืนของอาหารค้างคืน ราดด้วยน�้าราดหน้าหมูหมักสูตรพิเศษของทางร้าน 
ซึ่งคงความเหนียวหนุ่มของหมูชิ้นใหญ่พอค�า กับยอดคะน้าที่กรอบอร่อย
ก�าลังดี น�้าที่ไม่ข้นเกินไปหรือไม่จางจนเป็นน�้าซุป บอกได้ครับว่าถูกใจ 
ทั้งปากและกระเป๋า ถ้าให้ดีตามด้วยน�้ากระเจี๊ยบแก้วละ ๕ บาท อาหาร

จานนี้ นอกจากครบทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และผัก ให้พลังงาน ๖๕๐ แคลอลี่   
แล้วถ้าไม่ชอบหมี่กรอบ ที่ร้านยังมี เส้นหมี่ และเส้นใหญ่ ที่ผัดบนกะทะเหล็กส่ง

กลิ่นหอมชวนสั่งต่ออีกจานเลยเชียว....อร่อยจ�นนี้อยู่
ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในร้ัวฐ�นทัพอ�ก�ศดอนเมืองเร�
นี่เอง ฝีมือแม่ครัว...ครอบครัวทห�รอ�ก�ศ...ร้าน 
ราดหน้า เจ้าเดียวในโรงอาหาร กองซ่อมเครื่องยนต์ 
กรมช่างอากาศ ครับ แถมกินไปชมบรรยากาศ
เครื่องบินขึ้น-ลงสนามบินไปอีกด้วย แวะไปชิมกัน 
โรงอาหารที่นี่แอร์เย็นสบาย อาหารมีให้เลือก
หลากหลายครับ. . .วันหลังจะมาชิมและแนะน�า          
เมนูอื่น ๆ ต่อไป...

 ใครมีเมนูแนะนำ� มื้อเช้� กล�งวัน เย็น รอบกองบิน 
ลองแนะนำ�กันเข้�ม�นะครับ ที่ rach@rtaf.mi.th แล้วผมจะไปชิมครับ สวัสดี

จ่าอ้วนช
วนหิว

๕ มีน�คม พ.ศ. ๒๔๕๗ หรือเมื่อ ๑๐๐ ปีที่แล้ว ภายหลังจาก 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทราบตามที่
เสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือเพ่ือ 

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ท�าการย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่ดอนเมือง และได้ทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตนั้น ในวันนี้ได้เริ่มมีการขนสัมภาระเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งสนามบินแห่งใหม่เป็นวันแรกจน
แล้วเสร็จ   ในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๗

จนกระทั่ง  ในวันที่ ๘ มีน�คม พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็นวันแรกในประวัติศาสตร์การบินของประเทศไทยที่มี
เครื่องบินท�าการบินมาลงสนามบินดอนเมือง เมื่อนายทหารบุพการีทหารอากาศทั้งสามท่าน ได้ท�าการบิน
น�าเครื่องบินสามเครื่องมาลงที่ดอนเมือง โดย นายร้อยเอก ทิพย์  เกตุทัต น�าเครื่องบินนิเออปอร์ต มาลง
เป็น เครื่องแรก  ถือเป็นก�รเปิดสน�มบินดอนเมืองเป็นปฐมฤกษ์

จวบจนวันนี้ สน�มบินดอนเมือง มีอ�ยุครบ ๑ ศตวรรษ ยังคงเป็นสน�มบินที่ยังใช้ง�นท�งทห�ร
และพ�นิชย์ นับว่�เป็นสน�มบินที่เก่�แก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่ยังคงใช้ง�นตลอด ๒๔ ชั่วโมง

       รวบรวมโดย พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจ�รณ์
                                                                                  rach@rtaf.mi.th

ทัพฟ้า..วันนี้ในอดีต

๑๐๐ ปี สน�มบินดอนเมือง
๑๐๐ ปี วันที่ระลึกกองทัพอ�ก�ศ

เหตุการณ์ในอดีตที่ส�าคัญของก�าลังทางอากาศท่ีจะครบ 
๑๐๐ ปี ในเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ มี ๒ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ

๘ มีน�คม ๒๕๕๘ ครบ ๑๐๐ ปี “สน�มบินดอนเมือง” 
ด้วยเหตุที่ว่� เมื่อวันที่ ๘ มีน�คม ๒๔๕๗ น�ยทห�รนักบิน 
๓ คนแรกของไทยได้นำ�เครื่องบิน บินจ�กสน�มม้�สระปทุมม�
ลงยังสน�มบินดอนเมืองเป็นครั้งแรก จึงได้ยึดถือเอ�วันนี้เป็น
วันเริ่มต้นของก�รใช้สน�มบินดอนเมือง ซึ่งเป็นสน�มบินแห่งที่ 
๒ ของประเทศไทย

๒๗ มีน�คม ๒๕๕๘ ครบ ๑๐๐ ปี ก�รก่อตั้ง “กองบิน
ทห�รบก” อันถือเป็นจุดกำ�เนิดและเป็นร�กฐ�นสำ�คัญของก�ร
ก่อตั้งกำ�ลังท�งอ�ก�ศ จนกระทั่งพัฒน�ขึ้นเป็นกองทัพอ�ก�ศ
ในเวล�ต่อม�

ผมคงไม่ขอเล่าในเรื่องเหล่าน้ีแบบท่ีเคยปฏิบัติกันมาทุกปี 
แต่คราวนี้จะขอให้บรรพบุรษของกองทัพอากาศเป็นผู้เล่าด้วย 
ตัวเอง

ทั้งนี้ผมจะขอนำ�บทคว�มในหนังสือ “ที่ระลึกก�รเยี่ยม
กรมอ�ก�ศย�น พ.ศ.๒๔๖๕” ที่คณะกรมอ�ก�ศย�นท่�น 
จัดทำ�ขึ้น โดยมีข้อคว�มแทรกไว้ตอนต้นเขียนไว้ว่� (จะขอใช้
ภ�ษ�ต�มต้นฉบับนะครับ)

“จอมพลสมเด็จเจ้�ฟ้�บริพัตร์สุขุมพันธ ์ กรมหลวง 
นครสวรรค์วรพินิต เสน�ธิก�รทห�รบก โปรดเกล้� ฯ ให้ส่ง
หนังสือเล่มนี้ม�เพื่อแสดงคว�มขอบคุณที่ีได้ช่วยก�รบินของ
ช�ติให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้น ก�รที่กำ�ลังท�งอ�ก�ศของช�ติจะรุ่งเรือง
ขึ้นได้จนเป็นปึกแผ่นต้องเกิดขึ้นจ�กนำ้�ใจของผู้ท่ีไฝ่ใจในท�งน้ี
คิดเห็นดี และเห็นชอบขึ้นในดวงจิตร ์ก ่อน แล้วจึงจะ
บังเกิดช่วยส่งเสริมด้วยว�จ� และกำ�ลังก�ย ตลอดจนกำ�ลัง
ทรัพย ์เมื่อได้เช่นนี้แล้ว คว�มมั่นคงจะเสื่อมคล�ยได้โดยย�ก

คณะกรมอ�ก�ศย�น”
ส�าหรับเนื้อหาในเล่มเพื่อให้เกิดอรรถรสในการอ่าน ผมจึง

ขอใช้วิธีถ่ายจากต้นฉบับทั้งหมดมาลงให้อ่านกัน เพื่อรักษาไว ้
ซึ่งส�านวนภาษา และตัวสะกดในยุคนั้นไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังอย่าง
เรา ได้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของกองทัพอากาศ ที่ท่าน
ได้พัฒนาก�าลังทางอากาศมาจนรุ่งเรืองเช่นทุกวันนี้

บทความนี้จะมี ๒ ตอน เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ ๑๐๐ ปี 
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือน มีนาคม ครับ

(ติดต�มอ่�นต่อฉบับหน้�)

(ตอนที่ ๑)



วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘หน้า ๖ หน้า ๗ 

น.อ.วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.บน.๒๓ แสดงความ
ยินดีกับ ร.อ.ธนวัฒน์ กิจเจริญศักดิ์กุล ในโอกาสท�าการบินเดียว
กับ บจ.๗ (ALPHA JET) ณ ฝูงบิน ๒๓๑ บน.๒๓ เมื่อ ๕ มี.ค.๕๘

น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผบ.บน.๔๑ เป็นประธานในพิธี
มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นบ.ที่ท�าการบินกับ บ.ขฝ.๑  
(L-39ZA) ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน ณ บน.๔๑ เมื่อ ๒๖ ก.พ.๕๘

น.อ.อมฤต กนกแก้ว ผบ.บน.๕๖ ให้การต้อนรับคณะนักบิน
ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ ทอ.สิงคโปร์ แวะเติมเชื้อเพลิง ณ บน.๕๖ 
หาดใหญ่ เมื่อ ๒๖ ก.พ.๕๘

น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผบ.บน.๕ เป็นประธานในพิธี
มอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นบ.พร้อมรบ บ.จธ.๒ (AU-23A) 
ณ ฝูง ๕๐๑ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๙ ก.พ.๕๘

น.อ.เศกสรรค์  สวนสีดา ผบ.บน.๒ ให้การต้อนรับ 
Licutenant Colonel ( LIEU ) Alvin chan Heang Sheng 
พร้อมนักบิน ทอ.สิงคโปร์ ณ บก.บน.๒  เมื่อ ๒๗  ก.พ.๕๘

น.อ.เสกสรร คันธา ผบ.บน.๔  น�าข้าราชการออกหน่วย
มิตรประชา ช่วยเหลือประชาชน ณ รร.วัดหนองจิกรี ต.ตาคลี 
อ.ตาคลี จว.นครสรรค์ เมื่อ ๒๗ ก.พ.๕๘

พล.อ.ท.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก จก.พอ. เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บ�าบัดผู้ติดยาเสพติด ทอ. 
รุ่นที่ ๑๓ ณ ห้องบรรยาย กวก.พอ. เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๘

พล.อ.ต.สรกฤต มังสิงห์ ผอ.สนภ.ทอ. เป็นประธานในพิธี
เปิดการจัดฝึกอบรมสัมมนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
จัดความรู้ ณ รร.นิรภัย ทอ. กวก.สนภ.ทอ. เมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๘

 พล.อ.ต.รัชชาพงษ์ สมนาม ผบ.รร.การบิน เป็นประธาน
พิธีเปิดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน 
ประจ�าปี ๕๘ ณ รร.การบิน ระหว่าง ๒๒-๒๘ ก.พ.๕๘ 

  

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. และ น.อ.หญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง น�ยกสม�คม
แม่บ้�น ทอ. พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทอ. ข้าราชการ และครอบครัว 
ร่วมพิธเีวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระศรีมหาธาตุ

ในส่วนของหน่วยขึ้นตรง ทอ. ในต่างจังหวัด  โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง และครอบครัว ได้ร่วมพิธีเวียนเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ พุทธสถานประจ�า
หน่วย เมื่อ ๔ ก.พ.๕๘

    ๔    มีนาคม วันมาฆบูชา    



วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘หน้า ๘ 

หอดูด�วเฉลิมพระเกียรติ
(ต่อจากหน้า ๑)

ผบ.ทสส.บินกิปเปน (ต่อจากหน้า ๑)

หมอกควัน (ต่อจากหน้า ๑)

ในโอกาสนี้ ผ ู ้บ ัญชาการทหารสูงส ุด ได ้กล ่าว
กับสื ่อมวลชนว่า “...ไม่รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ขึ้นบินเครื่องบิน 
ขบัไล ่GRIPEN  แตต่อ้งเตรยีมพรอ้มรา่งกายดว้ยการเขา้นอน 
เร็วขึ้น วัตถุประสงค์ในการขึ้นบินครั้งนี้เพื่อดูระบบป้องกัน
ทางอากาศแบบบูรณาการ (Gripen Integrated Air 
Defense System) ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะศึกษา 
ขีดความสามารถของเครื่องบิน GRIPEN เพื่อเป็นประโยชน์
ในการทำางานต่อไป ซึ่ง GRIPEN นับเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มี
ความทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศในขณะนี ้โดยใช้ระบบ
การทำางานอัตโนมัติ ทั้งการบิน การใช้อาวุธและการติดต่อ
สื่อสาร ส่วนการจัดหา “GRIPEN” เพิ่มเติมในอนาคตขึ้น
อยู่กับกองทัพอากาศจะพิจารณาเสนอตามความจำาเป็น  
ขณะเดียวกันตนก็พร้อมและยินดีร ่วมทำาการบินกับ
เครื ่องบินขับไล่แบบ F-16 หากได้ร ับเชิญจากทาง 
กองทัพอากาศ…”

ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “...เป็นเกียรติกับ
กองทัพอากาศ ที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดร่วมทำาการบิน 
ในวันนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจการปฏิบัติการ
ร่วมมากขึ้น และช่วยสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่กำาลังพล 
และตนพอใจใน ระบบ Network centric operation 
หรือ ระบบปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของ 
กองทัพอากาศ ซึ่งตอนนี้สามารถเชื่อมต่อระบบกับเรือรบ
ของกองทัพเรือได้อย่างสมบูรณ์ และมีแผนที่จะเชื่อมต่อ
ระบบกับกองทัพบกในอนาคต โดยปัจจุบันนับว่าระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทางยุทธวิธีของ GRIPEN พัฒนาไป
มาก โดยสามารถทำางานร่วมกับกองทัพเรือได้แล้ว และจะ
พัฒนาให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับกองทัพบกได้ต่อไป...”

หนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกองทัพอากาศ   
คือ “โครงการหอดูดาว” ซึ่งอยู่ระหว่างการขอพระราชทาน
ชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
โดยทรงมีพระราชด�าริให้บรรจุวิชาดาราศาสตร์ลงในหลักสูตร
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  โรงเรียนนายเรือ และ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมการจัด
กิจกรรมดูดาว ใหแ้ก่นักเรียนทหารทั้งสามเหล่าทัพ ให้มีความ
สามารถในการควบคุมกล้องโทรทรรศน ์ สังเกตการณ์วัตถุ
บนท้องฟ้าจากระยะไกล 

กองทัพอากาศ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร สร้างหอดูดาว ณ สถานีรายงานดอย 
อินทนนท์ จว.เชียงใหม ่ เพื่อติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ติดตาม

ดาวเทียม และวัตถุอวกาศ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ด�าเนินการทดสอบ
กล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ (Robotic Telescope) ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๗ เมตร กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโดมหอ 
ดูดาว ที่ท�าการติดตั้งที่สถานีรายงานดอนอินทนนท์ จว.เชียงใหม่ 
ในเดือน ก.พ.๕๘ ที่ผ่านมา รวมถึงได้ร่วมกับกองทัพอากาศ  
จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพทางดาราศาสตร ์ ค่ายเยาวชน
คนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ 
ก.พ.๕๘ และในระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗ มี.ค.๕๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ ่งม ีน ักว ิจ ัยที ่ม ี  
ความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องการจ�าลองเส้นทางโคจรของ 
ดาวเทียมและวัตถุอวกาศให้ความร่วมมือกับกองทัพอากาศ 
และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ควบคุมกล้องโทรทรรศน์ ให้สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
ต�าแหน่งของดาวเทียมและวัตถุอวกาศ นอกจากนี้ ยังได้รับความ 

ร่วมมือจากบริษัท กสท.โทรคมนาคม จ�ากัด (CAT) เชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้ควบคุมกล้องโทรทรรศน์
ติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ 

อนึ่ง ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค. – ๗ เม.ย.๕๘ กองทัพอากาศ 
จะร่วมจัดกิจกรรมในงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๕๘ โดยใน
ส่วนนิทรรศการนั้น มีการจัดเผยแพร่ “โครงการหอดูดาว” 
ครั้งนี้  ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้  

อนึ่ง ในงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๕๘ กองทัพอากาศ
ได้ก�าหนดจัดนิทรรศการ “โครงการหอดูดาว” เพื่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้แก่ประชาชนที่สนใจอีกด้วย     

กองทัพอากาศ จัดส่งเครื่องบินล�าเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) 
จ�านวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์โปรยน�้าจากกองบิน ๔๖ 
จว.พิษณุโลก เดินทางไปยังกองบิน ๔๑ จว.เชียงใหม่ เพื่อ
ให้การสนับสนุนการโปรยน�้าในอากาศ ปัญหาหมอกควันใน
พื้นที่ จว.เชียงใหม่ ตามที่ผู้ว่าราชการ จว.เชียงใหม่ ขอรับการ
สนับสนุนมาน้ัน ทั้งน้ีนักบินและเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องบิน
ล�าเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) ของกองทัพอากาศ  
ได้เดินทาง  ไปยัง จว.เชียงใหม่ ในช่วงบ่ายของวันที่ ๕ มี.ค.๕๘ 
และเข้าร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติกับทาง จว.เชียงใหม่  
ในเย็นวันเดียวกัน โดยก�าหนดจะเริ่มปฏิบัติการโปรยน�้า
ในอากาศ  ตั้งแต่วันที่ ๖ มี.ค.๕๘ เป็นต้นไป ในพื้นที่ 
รอบตัวเมือง จว.เชียงใหม่ ด้วยการท�าการบินวันละ ๔ เที่ยวบิน  
ทั้งเช้าและบ่าย โดยแต่ละเที่ยวบินจะบรรทุกน�้าขึ้นไปเที่ยวละ 
๓,๐๐๐ ลิตร การปฏิบัติการโปรยน�้าในอากาศเพื่อสลายหมอก
ควันของกองทัพอากาศในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ และใกล้เคียง 
ก�าหนดปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ ๖ – ๓๑ มี.ค.๕๘ ซึ่งคาดว่าจะ
ช ่วยแก ้ป ัญหาและบรรเทาความเดือดร ้อนให ้กับพี่น ้อง
ประชาชนในภาคเหนือที่ก�าลังประสบกับความทุกข ์ยาก 
จากปัญหาหมอกควันในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี 

หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นปัญหา
มลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย.และ 
มีปริมาณสูงสุดในเดือน มี.ค. สาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า 
ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง และเขม่าจากน�้ามันดีเซล 
ท�าให้คุณภาพอากาศแย่ลง ประกอบกับสภาพภูมิประเทศ 
ซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ ท�าให้มลพิษต่าง ๆ ถูกกักไว้และแผ่ปกคลุม
ทั่วเมือง ผลวิจัยพบปริมาณผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจใน 
จว.เชียงใหม่เพิ่มข้ึนทุกปี  ซึ่งกองทัพอากาศ ได้สนับสนุน 

เครื่องบิน และรถบรรทุกน�้า ท�าการโปรยและพ่นน�้าเข้าไป
ในอากาศ เพื่อลดปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในทุกปี 

ปัญหาหมอกควันท�าให้คนที่อยู่ในที่โล่งนาน ๆ มีอาการ
แสบตา ตาแดง น�้าตาไหล คอแห้ง ระคายคอ หายใจติดขัด 
เหนื่อยง่าย และแน่นหน้าอก ผลวิจัยการหาความสัมพันธ์
ของฝุ่นละออง กับอัตราการป่วยและเสียชีวิตของประชาชน
ในเชียงใหม่และล�าพูน โดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พบค่าเฉลี่ยรายวันของฝุ ่นละอองขนาด ๒.๕ ไมครอน
ของ จว.เชียงใหม่ ในแต่ละปีสูงกว ่ามาตรฐานของ
สหรัฐอเมริกา ๓ – ๖ เท่า ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจใน
เชียงใหม่ เพิ่มขึ้นทุกปี และอัตราผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด 
ต่อประชากรแสนคน สูงกว่ากรุงเทพมหานครและสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศไทย โดยพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดิน
หายใจเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๗.๖ ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด 
อัตราต่อแสนประชากรเพิ่มจาก ๙ คน ในปี ๒๕๔๕ เพิ่มเป็น 
๕๙ คน ในปี ๒๕๔๘  ฝุ่นขนาดเล็กจะท�าให้หลอดเลือด 
หัวใจตีบตัน ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นที่โรง
พยาบาลสารภี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พบปริมาณฝุ่นละอองสูง
ที่สุดใน จว.เชียงใหม่

ในช่วงที่มีปัญหาฝุ ่นละอองควันไฟ ไม่ว่าจะสูงเกิน
ค่ามาตรฐานหรือไม่ก็ตาม กลุ่มประชาชนที่อาจเจ็บป่วยได้
ง่ายจากฝุ่นละอองควันไฟ ซึ่งมี ๓ กลุ่ม 

กลุม่ท่ี ๑ คอืผูท้ีมี่ปัญหาเกีย่วกบัโรคระบบทางเดินหายใจ
อยูแ่ล้ว เช่น ผูป่้วยโรคหอบหืด ถงุลมปอดโป่งพอง เนือ่งจาก 
หากสดูฝุน่ละอองเข้าไปจะกระตุน้ท�าให้เกิดอาการรุนแรงมากข้ึน 

กลุ่มที่ ๒ คือผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ในวัยที่อวัยวะในร่างกาย
เสื่อมลงตามอายุ 

กลุ่มที่ ๓ คือเด็กเล็ก เนื่องจากยังดูแลตัวเองไม่เป็น 
ระบบทางเดินหายใจยังเจริญไม่เต็มที่ จะต้องระมัดระวังเป็น
พิเศษ

หากมองเห็นว่ามีฝุ่นละอองในอากาศมาก ควรอยู่ใน
บ้าน งดออกก�าลังกายกลางแจ้ง หากจ�าเป็นต้องออกไป
ในท่ีโล่งแจ้ง ขอให้สวมหน้ากากอนามัย ถ้าไม่มีขอให้ใช้
ผ้าเช็ดหน้าชุบน�้าหมาด ๆ ปิดปาก ปิดจมูก เพื่อช่วยให้
กรองฝุ่นละอองได้ดีขึ้น
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