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พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติและเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ                  
๒ เมษายน ๒๕๕๘ กองทัพอากาศ และหน่วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ ทั้งในที่ตั้งดอนเมือง           
และต่างจงัหวดั  จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรตฯิ เพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภกัด ีของข้าราชการ 
ลกูจ้าง พนกังานราชการ ทีม่ต่ีอพระองค์ อาทิ การถวายราชสกัการะ และถวายพระพรชยัมงคล        
ท�าบุญตักบาตร บริจาคโลหิต ปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ฯลฯ

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

“ถวายพระพร องค์อุปนายิกา  ๖๐ พรรษา ปวงประชาสุขใจ” 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานกาชาด     
ประจ�าปี ๒๕๕๘  และทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ในงานกาชาด

ส�าหรับนิทรรศการของกองทัพอากาศ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ประเภทหน่วยงาน            
ภาครัฐ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                
ที่ ทอ.ด�าเนินการ อาทิ นิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฯ                         
ณ ดอยอินทนนท์ โครงการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, พระราชกรณียกิจของ         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับกองทัพอากาศ ฯลฯ 
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    คณะผู้จัดท�ำ

  บทความ สารคดี และความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่มีส่วนผูกพันกับกองทัพอากาศแต่อย่างใด โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๓๘

สมเด็จพระเทพรัตน  ฯ
เทพที่เสด็จ ฯ ลงมาเดินดิน

เนื่องในโอกาสมหาม งคลเฉลิมพระชนมายุ  ๕ รอบ  
๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเ ด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพร
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
      ***********

ขอขึน้ต้นบทความวนันีด้้วยความเป็นสริมิงคลเนือ่งในโอกาส
ส�าคัญวันหนึ่งของประเทศไทย

ซึ่งผมเช่ือว่า วันนี้ที่ไหน ๆ ในบ้านเมืองของเราก็จะมีแต่
ข้อความอาศิรวาท และค�าถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กันทุกหนทุกแห่ง

ในช่วงที่ก�าลังเขียนบทความนี้ มีเพ่ือนฝูงคนรู้จักส่งภาพ และ
ข้อความผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์หรอืออนไลน์มาให้เป็นจ�านวนมาก

แต่ท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด คือ ภาพ และข้อความท่ีเกี่ยวกับ 
สมเด็จพระเทพรัตน ฯ

ผมอ่านไปดูไปก็เกิดความรู้สึกว่า สมเด็จพระเทพรัตน ฯ  
ทรงมีความใกล้ชิดกับพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง

ใกล้ชิดขนาดที่ว่าบางครั้งอาจสัมผัสได้ด้วยตนเองเลยทีเดียว
การเขียนสรรเสริญด้วยถ้อยค�าที่ปรุงแต่งแล้ว อาจดูเป็นการ

เหมาะสมและถูกต้องด้วยประการทั้งปวง
แต่ข้อความที่ผมได้รับมานั้นเป็นข้อความที่สรรเสริญ สมเด็จ

พระเทพรัตน ฯ ที่ออกมาจากใจ ออกมาจากความรู้สึกนึกคิดที่ได้
พบเหน็มา และเกิดเป็นความประทบัใจทีอ่ยากถ่ายทอดให้คนอ่ืน ๆ  
ได้รับรู้ด้วย

อาจไม่เหมาะด้วยการใช้ภาษาแต่สูงค่าด้วยความจรงิใจ และ
เป็นการบนัทึกความทรงจ�าท่ีทรงค่าทางด้านความหมาย และความ
รู้สึกของเขาเหล่านั้นที่มีต่อเจ้านายเหนือหัวอย่างหาที่สุดมิได้

ผมขอน�าภาพ และข้อความที่คนไทยผู้มีบุญเหล่านี้ ได้บันทึก
ส่งต่อกันด้วยความจงรักภักดี และเทิดทูน เพื่อถวายพระพรแด่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เทพท่ีเสด็จ ฯ ลงมาเดินดินร่วมกับพสกนิกรชาวไทย 

อย่างแท้จริง

ประชาคมศิลปากรผู้มารอเฝ้ารับเสด็จ
เมื่อทรงพระด�าเนินมา เรากะเด็ก ๆ เปล่งเสียงกันว่า 

ทรงพระเจริญ ท่านหยุด แล้วหยิบกล้องมาทรงถ่ายพวกเรา 
ด้วยอารามตกใจว่าเจ้านายเสดจ็ เราดันพดูไปว่า “ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อม คณะโบราณคดีพระพุทธเจ้าข้า” เท่านั้น
แหละ พระองค์หนัมารบัสัง่ว่า “คณะฉนั, ก็ต้องถ่ายคณะฉนัส”ิ 
แล้วแย้มพระสรวลก่อนทรงพระราชด�าเนินต่อไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ที่มา : เฟซบุ๊ก “Silpakorn University with” ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร คัดลอกจากเฟซบุ ๊ก ธนโชติ  
เกียรติณภัทร

*********

ศิลปากรปล้ืมปิติ “สมเด็จพระเทพ ฯ” ไม่ถือพระองค์ 
ถ่ายรูปคณะโบราณคดี

“คณะฉัน, ก็ต้องถ่ายคณะฉันสิ” สมเด็จพระเทพ ฯ กับ 
ม.ศิลปากร

เช้าวันเสาร์ท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์
ประธานงานเดนิวิง่การกศุล และเมือ่พระองค์ทรงเสดจ็พระด�าเนนิ
ผ่าน ณ ประตูใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ พระองค์ทรง
หยุดทอดพระเนตรผู้เฝ้ารับเสด็จ และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ

ผมเจอ สมเด็จพระเทพ ฯ บนรถไฟฟ้าใต้ดิน...เรื่อง
ไม่น่าเชื่อ แต่เป็นจริง

ข่าว บทความ ของพสกนิกรคนใต้คนหนึ่งที่ไปนั่ง 
รถไฟฟ้าใต้ดิน และบังเอิญไปเจอ พระเทพ หรือ สมเด็จ 
พระเทพบนรถไฟฟ้าใต้ดิน ณ ตอนแรกที่เจอ พระเทพ 
หรือ สมเด็จพระเทพ พสกนิกรคนใต้คนนี้กลับไม่รู้เลยว่า
เป็นพระองค์...อ่านข่าวบทความผมเจอ สมเด็จพระเทพ ฯ 
บนรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่นี่ค่ะ รถไฟฟ้าใต้ดิน

เมื่อไม่นานมานี้ ผมมีโอกาสข้ึน กทม.ไปท�าธุระแถว
หัวล�าโพง น่ังรถไฟฟ้าใต้ดินไป ในขณะที่ประตูสถานี
สทุธสิารเปิด กม็หีญงิคนหนึง่สวมแว่นใสหมวกแก๊ป ท่าทาง
คล่องแคล่ว เดินเข้ามายนืตรงหน้าผม ผมก็ลกุให้ เพราะตดิ
นิสัยจากเด็กต่างจังหวัด ประกอบกับนั่งใกล้สุด

หญิงคนนั้นนั่งลงแล้วถามว่า“ช่วยถือของให้มั๊ยค่ะ”
พอดีผมบ้าหอบฟางอยู่ กระเป๋า ๒ - ๓ ใบ เลยยื่น

กระเป๋ากล้องและเลนซ์ไปให้...แต่มีชายคนหนึ่งชิงไปถือ
ก่อน ผมก็หันไปมอง เขาก็ยิ้ม ๆ ข�า ๆ ผมก็งง ๆ เข้าใจว่า
เป็นน้องชายหรืออะไรประมาณนั้น

พอกลับหน้ากลับมาดูที่ผู้หญิงคนน้ันอีกครั้ง โอ... 
เข่าอ่อนเลย เพราะเพ่งมองกีค่รัง้ก็ใช่ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ พระองค์ก�าลังเอานิว้ช้ีมาจรดทีป่าก พร้อมท�า
เสี่ยง “จุ๊ ๆ ท�าเฉย ๆ ไว้ อย่ากระโตกกระตาก”

ผมก็เลยเข่าอ่อน หัวใจตกลงไปตาตุ่ม ดีท่ีพี่ผู ้ชาย 
(เข้าใจว่าทหารรกัษาพระองค์) สะกดิ กบัรัง้ตวัไว้ทันก่อนผม
จะลงไปกราบ แต่น่าเสยีดายทีไ่ม่ได้ถ่ายรปูร่วมกบัพระองค์...
ผมเข้าใจเอาเองว่า พระองค์ท่านคงอยากมีความเป็นส่วน
พระองค์ ถ้าผมถ่ายคนหนึ่งอีกทั้งขบวนต้องมาถ่ายด้วยแน่

นบัได้ว่าเป็นพระมหากรณุาธิคณุล้นเกล้า ล้นกระหม่อม
ของผมทีเดียว ที่ได้เฝ้าพระองค์ท่านใกล้ชิดขนาดนี้

**********
“อมัพร โพธิศ์รี” แม่ค้าก๋วยเต๋ียวถวายสมเดจ็พระเทพ ฯ
ไม่น่าเชื่อว่าแค่ภาพถ่ายใบเดียวที่ถูกแชร์ไปเฟซบุ๊ก

เพียงชั่วข้ามคืนจะท�าให้แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาๆคน
หนึง่โด่งดงัไปท่ัวประเทศเป็นภาพถ่ายขณะท่ีนางอมัพรโพธิ์
ศ รี  วั ย  ๔๖  เจ ้ าของร ้ านก ๋ วย เตี๋ ย วหมู โบราณ  
นายทองสุข ตรงข้ามวัดศาลเจ้า อ.เมือง จ.ปทุมธานี ก�าลัง
นั่งคุกเข่าเบื้องพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ด้วยสีหน้าปลาบปลื้มใจยิ่งเหตุการณ์
นี้เกิดขึ้น โดยที่เธอไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยด้วยซ�้า

เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันหนึ่งของเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๓ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ ฯ 
เป็นการส่วนพระองค์มาทีร้่านก๋วยเตีย๋วแห่งนี ้โดยมไิด้มกีารแจ้งล่วง
หน้า ทรงสั่งและเสวยก๋วยเต๋ียวหมูโบราณอย่างไม่ถือพระองค์เลย
แม้แต่น้อยท่ามกลางความประทบัใจของประชาชนทีอ่ยูใ่นเหตกุารณ์

อัมพร ยังจดจ�าวันนั้นได้อย่างแม่นย�า
“จ�าได้ว่าวนันัน้เป็นวนัเข้าพรรษา คนมาท�าบญุทีว่ดั มาเทีย่ว

กันที่ตลาดท่าน�้ากันเยอะมาก ร้านเราคนแน่นทุกโต๊ะเลย
ประมาณ ๑๑ โมง พ่ียืนปรงุก๋วยเต๋ียวอยู่ กเ็หน็ว่ามตี�ารวจ

มากันเต็มเลย แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินมาบอกว่าขอกัน

พ้ืนที่ไว้โต๊ะนึง สมเด็จพระเทพ ฯ ท่านจะเสด็จ ฯ มาเสวย
ก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน เราก็ตกใจตั้งตัวไม่ทัน ตอนนั้นโต๊ะก็เป็นเหล็ก 
เก้าอี้พลาสติก ถ้วยชามธรรมดา ฯ ไม่มีอะไรพิเศษ ก็กลัวว่าจะ
ไม่เหมาะกับพระองค์ท่าน กลัวจะไม่สะดวกสบาย”

เธอเล่าว่าบรรยากาศของตลาดท่าน�า้วดัศาลเจ้าขณะนัน้เป็น
ปกติ คนเดินกันพลุกพล่าน ลูกค้าทางร้านก็นั่งก้มหน้าก้มตากิน
ก๋วยเตี๋ยว เสียงพ่อค้าแม่ค้าดังโหวกเหวก

“แล้วเจ้าหน้าทีค่นเดมิกม็าตามให้ไปรอรบัเสดจ็ ฯ บอกให้ไป
กนัทัง้ร้านเลย พวกเราตืน่เต้นกนัใหญ่ เมือ่พระองค์ท่านเสดจ็ ฯ เข้า
มา ภาพที่เกิดขึ้นตอนนั้น คือ ทุกคนที่นั่งเก้าอี้ หรือเดินอยู่ จู๋ ๆ ก็
ลกุพรึบ่โดยอตัโนมตั ิพากนัลงนัง่คกุเข่ากบัพืืน้พร้อมกนัทัง้ร้านเลย

พระองค์ท่านยิ้มแย้มทักทาย ทรงรับสั่งว่า “ไม่เป็นไร 

ท�าตัวตามปกติ ตามสบาย” แล้วทรงสั่งเส้นเล็กแห้ง ๑ ชาม 

มาเสวยพร้อมกับข้าราชการบริพารที่ติดตามมาด้วย”

สมเด็จพระเทพ ฯ ทรงเสวยก๋วยเตี๋ยว รวมถึงพระกระยาหาร

ที่พ่อค้าแม่ค้าตลาดน้�าศาลเจ้าน�ามาถวายเต็มโต๊ะ ทั้งลูกชิ้นปิ้ง  

ก๋วยจั๊บ ขนมหวาน ผลไม้ สายตาลูกค้าทุกคนจ้องมองเป็นตา

เดียวด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ ไม่มีใครลุกจากที่นั่งเลยแม้แต่โต๊ะ

เดียว

“ถึงขั้นเจ้าหน้าที่ต้องขอร้องว่าใครอิ่มแล้ว ลุกให้คนอื่น

เขากินบ้าง แต่ใครจะลุกล่ะทุกคนก็อยากชื่นชม พระบารมีของ

พระองค์อย่างใกล้ชิดทั้งนั้น” อัมพรหัวเราะ

จากนั้นสมเด็จพระเทพ ฯ ทรงเรียกอัมพร มาคุย ไถ่ถาม

เรื่องทั่วไป เป็นต้นว่าทองสุขคือชื่อใคร เปิดมากี่ปีแล้ว เมื่อตอบ

ว่าทองสุขคือชื่อ คุณพ่อ เปิดมานาน ๕๕ ปีแล้ว พระองค์ทรง

ตรัสถามต่อว่าแล้วแม่ล่ะไปไหน ไปเรียกมาคุยหน่อย อัมพรจึงไป

ประคองแม่ ฮุ่ยเค็ง แซ่ตั้ง มานั่งคุยด้วย

“พระองค์ท่านตรัสให้แม่นั่งเก้าอี้ ไม่ต้องนั่งพื้น เพราะเห็น

ว่าอายุมากแล้ว	 เกรงว่าเข่าขาจะไม่ดี	 พระองค์ท่านใจดีมาก	 พูดคุย

เป็นกันเอง	เหมือนคนธรรมดา	น้ำาเสียงนุ่มนวล
(อ่านต่อหน้า ๖)



วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

จากเครื่องบินใบพัดเพียงและก�าลังพลเพียงไม่กี่คนในอดีต ก้าวมาถึงยุคเครื่องบินไอพ่นที่ทันสมัยในปัจจุบัน กองทัพอากาศ จะด�ารงขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ เพื่อธ�ารงไว้ซึ่ง เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งราชอาณาจักร 

รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งจะเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

One of The Best Air Forces in ASEAN 

กิจการด้านการบินของไทย เริ่มต้นเมื่อปี ๒๔๕๓ เมื่อนักบินชาวเบลเยี่ยมได้น�าเครื่องบิน     
มาแสดงการบินให้ชาวไทยได้ชม ณ สนามม้าสระปทุม หลังจากนั้นเพียงหนึ่งปี กระทรวงกลาโหม 
ได้คัดเลือกนายทหาร ๓ คน ไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส ประกอบด้วย นายพันตรี 
หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ, นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร และ นายร้อยโท ทิพย์  เกตุทัต ซึ่งภายหลัง    
ได้รับการยกย่องให้เป็น “บุพการีทหารอากาศ”

การบินของไทยในระยะแรกได้ใช้สนามม้าสระปทุม หรือราชกรีฑาสโมสรในปัจจุบัน            
เป็นสนามบิน แต่ด้วยความไม่สะดวกหลายประการ บุพการีทั้ง ๓ ท่าน จึงได้พิจารณาหาพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมกับการบิน และได้เลือกต�าบลดอนเมืองเป็นที่ตั้งสนามบิน พร้อมทั้งได้ก่อสร้าง
อาคาร สถานที่ และโรงเก็บเครื่องบินอย่างถาวรขึ้น การโยกย้ายก�าลังพล อุปกรณ์ และเครื่องบิน 
ไปไว้ยังที่ตั้งแห่งใหม่ได้เสร็จสิ้น ปีนี้สนามบินแห่งนี้มีอายุครบ ๑๐๐ ปี นับเป็นสนามบินที่เก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ยังคงใช้งานอยู่  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๕๗ กระทรวงกลาโหม     
ได้ออกค�าส่ังให้ต้ัง “กองบินทหารบก” ซึ่งถือได้ว่า กิจการบินของไทยได้วางรากฐานอย่างมั่นคง
ขึ้นแล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมา กองทัพอากาศ จึงถือเอาวันที่ ๒๗ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึก
กองทัพอากาศ”

บทบาทของก�าลังทางอากาศได้แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญและมีการพัฒนาอย่างเป็นล�าดับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ ๑ กับพันธมิตรในยุโรป เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๐ 
ท�าให้ชือ่เสยีง และเกยีรติภมิูของชาตเิป็นทีย่อมรบัและยกย่องเป็นอนัมาก ต่อมากระทรวงกลาโหม 
ได้ยกฐานะ กองบินทหารบก  กรมอากาศยาน จนกระทั่งเป็น กรมทหารอากาศและยกฐานะขึ้น
เป็น “กองทัพอากาศ” เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๘๐ ภายหลังจึงได้ก�าหนดให้ วันที่ ๙ เมษายน 
ของทุกปี เป็น “วันกองทัพอากาศ”

นบัตัง้แต่ที ่กองทพัอากาศ ได้ถอืก�าเนิดมาเมือ่ครัง้แรก ตัง้แต่สมัยรัชกาลที ่๖  นบัจนปัจจบุนั
มีอายุ  ๑๐๐ ปี ซึ่งถือเป็นกองทัพอากาศที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้            
ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  กองทัพอากาศ ได้ก้าวจากเครื่องบินใบพัดที่สร้างด้วยไม้ล�าตัวบุผ้า 
มาเป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่นความเร็วเหนือเสียง วันนี้เราผ่านการรบทางอากาศ ในการป้องกัน
ประเทศ การปฏิบัติการทางอากาศในการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างมากมาย  
ก�าลังทางอากาศได้พัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นก�าลังส�าคัญในการปกป้องรักษาอธิปไตย

ของชาติ  อาทิ กรณีพิพาทอินโดจีนฝร่ังเศส  และสงครามมหาเอเชียบูรพา           
ก า รป ้ อ ง กั น ภั ย ในอ าณา เ ขตก า รช ่ ว ย เ หลื อพี่ น ้ อ งป ระช าชน                                         
และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเข้าร่วมกับกองก�าลังสหประชาชาติ             
ในสงครามเกาหลี และร่วมกับพันธมิตรในสงครามเวียดนาม  ตลอดจน      
การปฏิบัติการรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก 
จนถึงปัจจุบัน

ก้าวมาจนถึงวันนี้ จากยุทธศาสตร์กองทัพอากาศก�าหนดวิสัยทัศน์
กองทัพอากาศในปี พ.ศ.๒๕๖๒ เป็น “กองทัพอากาศชั้นน�า            
ในภูมิภาค” หรือ One of The Best Air Forces in ASEAN 
โดยมุ่งให้กองทัพอากาศมีขีดความสามารถที่จะเผชิญภัย
คุกคามในทุกรูปแบบ รวมถึงภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่          ได้
อ ย ่ า ง สมบู รณ ์ 
และต้องสามารถใช้เทคโนโลยี
เครือข่าย          และระบบข้อมูลทาง
ยุทธวิธีได้                บนพื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง

 กองทัพอากาศมีบทบาทส�าคัญด้าน ความมัน่คง              โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันประเทศ    รวม ถงึการพัฒนาประเทศ จาก
การประมาณสถานการณ์       และสภาพ แวดล ้อมต ่างๆ กองทัพ
อากาศจึงให้ความส�าคัญเร่งด่วน       ในการ แก้ไขปัญหาความ      ไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้              และการ ต่อต้านการก่อการร้าย การเตรี
ยมการเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน            โดย สมบูรณ์ ในปี ๒๕๕๘                การ
รับมือกับภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์         รวมถึงการใช้ก�าลังทหาร           ในภารกิจที่มิใช่การ
รบ อาท ิการพฒันาประเทศ การช่วยเหลอืประชาชน และการบรรเทาสาธารณภยั ทัง้นีส้ถานการณ์

ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดย ฉับพลันมีสิ่งบอกเหตุในระยะเวลากระชั้นชิด จึงท�าให้มีเวลาเตรียมการ
น้อย หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การใช้ก�าลังทางอากาศในอนาคตจะเป็นลักษณะที่มีสิ่งบอกเหตุในระยะ

เวลาอนัสัน้ และต้องการการตอบสนองอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ การพจิารณาใช้ก�าลงั
ทางอากาศจงึต้องเพิม่ความละเอยีดรอบคอบในการวางแผนและ       เตรยีมความ

พร้อมมากขึ้น  ดังนั้น จะเห็นว่าอากาศยานทุกแบบที่มีประจ�าการ    ใน
กองทัพอากาศ ล้วนมี

ความส� า คัญและมี ขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ป ็ น ค ว า ม         

ภาคภูมิใจของพวกเราชาวกองทัพ
อากาศ
ส�าหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ กองทัพอากาศเตรียม

บรรจุอากาศยาน ที่จะเข้าประจ�าการเพิ่มเติม  เช่น 
เครื่องบินพระราชพาหนะส�ารอง เครื่องบินรับส่งบุคคล
ส�าคัญ เครื่องบินลาดตระเวนถ่ายภาพ      ทางอากาศ 
เฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางส�าหรับค้นหา         และช่วยชีวิต

ในพื้นที่การรบ และอากาศยานไร้คนขับ 
ปัจจุบันกองทัพอากาศ มีประจ�าการด้วย เครื่อง

บิ น   ขับไล่สมรรถนะสูง อาทิ เครื่องบินแบบ F-16 A/B       
เคร่ืองบินขบัไล่แบบ GRIPEN 39 C/D  และเคร่ืองบินขบัไล่แบบ F-5 E/F และยงัม ีเครือ่งบนิโจมตี               
แบบ ALPHA JET  และเครื่องบินฝึกขับไล่แบบ L-39 ZA/ART โดยนักบินที่ท�าการบิน                   
กับเครื่องบินเหล่านี้ จะได้รับการฝึกบินในยุทธวิธีต่างๆ รวมถึงการฝึกร่วมกับมิตรประเทศ              
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะท�าให้นักบินของกองทัพอากาศมีศักยภาพในการปฏิบัติ      
การรบได้ไม่น้อยหน้าใครในโลก

นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องบินล�าเลียงท่ีใช้งานยุทธวิธี ทั้ง C-130H และ BT-67 เครื่องบิน
ล�าเลียงเหล่านี้นอกจากจะใช้ล�าเลียงทางทหารที่ปฏิบัติอยู ่ทุกวันแล้ว อาจจะกล่าวได้ว่า             
เครื่องบินล�าเลียงของกองทัพอากาศ เหล่านี้ เป็นพระเอกของกองทัพอากาศ หรือของคนไทย       

ยามเมื่อเกิดพิบัติภัยต่างๆ เกิดขึ้นเลยก็ว่าได้ รวมไปถึง ภารกิจการท�าฝนหลวง สนับสนุนโครงการ 
พระราชด�าร ิเพือ่บรรเทา ภยัแล้ง และการโปรยน�า้บรรเทาปัญหาหมอกควนัทีก่ลายเป็นปัญหาใหญ่
ระดับประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงมีนาคมของทุกปีอีกด้วย   

ความภาคภูมิใจ ท่ีส�า คัญมากอันดับหน่ึงในเ ร่ืองอากาศยานของกองทัพอากาศ                                 
คือการได้รับใช้ใต้เบื้องยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ        
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระราชวงศ์ ในการจัดเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
ถวายในการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ปัจจุบันกองทัพอากาศ มีเครื่องบินพระราชพาหนะ    
แบบ BOEING 737-800 และ ATR-72 เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะแบบ BELL-412 EP            
และ S-92A เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และในอนาคตก�าลังมีการจัดหาเครื่องบินพระราชพาหนะ 
และเครื่องบินพระราชพาหนะส�ารอง มาเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มเติม  

ในปี ๒๕๕๘ กองทัพ
อากาศ จะได้รับเฮลิคอปเตอร์ค้นหาและ

ช ่ ว ยชี วิ ต ใ น พื้นที่การรบ          แบบ EC-725 ชุดแรก                 
จ�านวน ๔ เครื่อง เฮลิคอปเตอร์เหล่านี้ นอกจากจะท�าหน้าที่ค้นหา และช่วยชีวิต       ในพื้นที่การ
รบทางทหารแล้ว ยงัมคีวามส�าคัญในการช่วยเหลอืประเทศชาต ิและพีน้่องประชาชนในยามทีเ่กดิ
พิบัติภัยต่างๆ ซึ่งจะท�าให้ กองทัพอากาศ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ   พี่น้อง
ประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์สามารถสนับสนุนการปฏิบัติ       ตาม
นโยบายของคณะรัฐมนตรีตลอดจนก�าหนดแนวทางและรูปแบบการบูรณาการกับทุกภาคส่วน                  
อย่างเป็นระบบ

 รวบรวมโดย พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

“     เมษำยน วันกองทัพอำกำศ”๙



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

                             ๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

สารผู้บัญชาการทหารอากาศ 
     เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

   พลอากาศเอก
                      (ตรีทศ สนแจ้ง)
                     ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พี่น้องข้าราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจ�าการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่รักทุกคน
เม่ือวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๘๐ กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น “กองทัพอากาศ” จึงได้ถือเอา วันที่ ๙ เมษายน ของทุกปี            

เป็น “วันกองทัพอากาศ” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ
พี่น้องทหารอากาศที่รักทั้งหลาย ในรอบปีที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นในการป้องกันประเทศ       

รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และการพัฒนาประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กองทัพอากาศพร้อมอยู่เคียงข้าง                   
และเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนเสมอมา กองทัพอากาศตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากรของกองทัพ ซึ่งเป็น           

องค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดของกองทัพ ผมขอขอบคุณพี่น้องชาวกองทัพอากาศทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือ          
และเสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยความสื่อสัตย์สุจริต และขอให้   

ทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ในการขับเคลื่อนให้กองทัพอากาศไปสู่จุดมุ่งหมาย             
ที่ก�าหนดไว้ในการเป็นกองทัพอากาศชั้นน�าในภูมิภาค “One of The Best Air Forces in ASEAN” 

ในโอกาสท่ีวนักองทัพอากาศเวยีนมาบรรจบอกีวาระหนึง่ ผมขอส่งความปรารถนาด ีพร้อมด้วย
ความระลึกถึงมายังทุกท่านตลอดจนครอบครัว ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์     
ทั้งหลาย อีกทั้ง ดวงวิญญาณจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ            
กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ เดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว            

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ได้โปรดดลบนัดาล พระราชทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว           
จงประสบแต่ความสุข ความเจิญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีก�าลังใจและก�าลังสติปัญญา                  

ที่เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือกองทัพอากาศและประเทศชาติอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ปรารถนาส่ิงใด        
ขอจงสัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนาทุกประการ

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ           
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และบวงสรวง ดวงพระวิญญาณ      
จอมพลสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ  อดีตผู้บังคับบัญชา
กองทัพอากาศ และวีรชนทหารอากาศ ณ พระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ 
กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ เมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๘             

ส�าหรับในส่วนของกองบินต่างจังหวัด ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต การท�าความสะอาด หน่วยที่ตั้ง ตลอดจน
โรงเรียน วัด และสาธารณสมบัติรอบที่ตั้งหน่วย รวมถึงการจัดกิจกรรม ออกหน่วยช่วยเหลือ พ่ีน้องประชาชน      
เนื่องในวันท่ี่ระลึกกองทัพอากาศ

ไม่ถือพระองค์เลยก่อนกลับท่านรับส่ังให้แม่ชงโอเลี้ยงถวาย 
๒ แก้ว แถมใส่กระติกกลับไปด้วย แล้วท่านก็รับสั่งให้คิดเงิน เรา
ไม่อยากรับ เพราะแค่พระองค์เสด็จ ฯ มาก็เป็นบุญของพวกเรา
แล้ว ท่านบอกไม่รับไม่ได้ พระองค์ทรงพระราชทานเงินใส่ซอง
มาให้ ๕,๐๐๐ บาท รับสั่งว่า “เอาไว้เป็นขวัญถุง”

***********
องค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย
นางเจียเช็ง (ด.ญ.เจียเช็ง) เด็กก�าพร้าคนหน่ึงซ่ึงมีโอกาสได้

เฝ้ารับเสด็จพระราชด�าเนินในครั้งน้ันเล่าว่า “ขณะนั้นหนูอายุ

ประมาณ ๘ ปี ยงัฟังไม่รูภ้าษาไทย ครัง้แรกทีห่นหูนภัียสงคราม
ในประเทศเขมรมาอยู่ที่ศูนย์บ้านแก้ง อ.สระแก้ว พระเทพ ฯ 
เสด็จไปเยี่ยม พระเทพ ฯ พูดกับหนูว่า อยู่ประเทศไทยสบาย
ไหม หนูบอกว่าสบายเพราะพระเทพ ฯ ได้ให้ข้าวอาหารเงิน 
หนูรู้สึกดีใจที่พระเทพ ฯ เอาหนูมาอยู่ที่เขาล้าน พระเทพ  ฯ 
เค้าบอกว่า ไปอยูเ่ขาล้านมอีาหารกนิและมพีีเ่ลีย้งดแูล เสือ้ผ้า
อะไรก็ไม่ต้องห่วง เค้าแจกให้ใส่หมด ตอนหนูอยู่ที่สระแก้ว  
หนูรู้สึกดีใจที่ท่านอุ้มเมน (จิ้งเจาะ) ซึ่งตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าพระ
เทพ ฯ เป็นใคร มีคนบอกว่าพระเทพ ฯ เป็นสมเด็จที่อยู่เมือง
ไทย เป็นลูกของสมเด็จธม (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 
ตอนทีพ่ระเทพ ฯ อุม้เมน เพราะว่าเค้าตวัเล็กแล้วตวัเค้ากผ็อม 
เห็นแต่กระดูกอย่างเดียว พ่อแม่เค้าก็ตายหมด แล้วพระเทพ ฯ  

สมเด็จพระเทพ
(ต่อจากหน้า ๓)

ไม่มีค�าราชาศัพท์พี่ที่ยืนอยู่ข้างช่วยเราตอบค�าถาม พระองค์
ทรงถามเป็นกันเองมาก เรียนที่ไหน ชอบเมืองนี้มั๊ย พูดจีนได้
คล่องหรือยัง นักเรียนไทยเยอะมั้ย หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรง
พระด�าเนินไปที่ประทับ

สรปุ เราก็ปลืม้ในพระกรณุาธิคณุของพระองค์ท่านมาก ๆ  
จากน้ันเราก็ตั้งใจเรียนภาษาจีน (เกี่ยวมั้ย) อยากรับเสด็จอีก 
และเท่าที่รู้คนจีนก็รักพระองค์มากเช่นกันค่ะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ผิดถูกขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ
จากคุณ : P (atinarock)
                   ************
ปีที่แล้วสมเด็จพระเทพรัตน ฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน 

วนัสถาปนาจฬุา ฯ ผมเข้าเฝ้าถวายรายงานเรือ่งแผนการตลาด
ที่ชนะเลิศ เป็นแผนการตลาดของเมืองโบราณ สมุทรปราการ 
พระองค์สนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง แม้อากาศจะร้อนมาก พอถึง
ช่วงท�า Promotion ก็อธิบายไปว่า เราจะสร้างการประกวด
นางงามเมอืงโบราณ โดยจัดประกวดหญิงอายุ ๕๐ ปีขึน้ พระองค์
ตรัสว่า “อุ้ยปีนี้เราก็สมัครได้แล้วสิ” คนที่มุงกันอยู่ฮากันครืน

จากคุณ : Madonremon

************

คลังประวัติศาสตร์ไทย
October 5, 2012
คลิปผู้พิการไร้แขนท้ังสองข้างตอนรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต เอกชัย วรรณแก้ว 
บัณฑิตไร้แขนคว้าปริญญาตรีเพาะช่าง และทรงมีพระ
ปฏิสันถารเกี่ยวกับเรื่องการด�ารงชีวิต และสั่งชมเชยว่าเป็น
แบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป

ต้ังชือ่ใหม่ไห้ว่า “บญุเกดิ” พระเทพ ฯ บอกว่าคอืบญุท่ีได้เกดิ
มาอีก คนที่เกือบจะตายแล้วนะ สมเด็จเค้ามาดูแล”

จากคุณ : natthaset
***********

คือ เราอยากเล่าบ้างเราเก็บความประทับใจมานาน 
มาก ๆ

เมื่อครั้งที่เราเป็นเด็กนักเรียนอยู่ จว.เชียงราย และก็
เป็นดุริยางค์ของโรงเรียน ทุกครั้งที่ท่านเสด็จเยือนเชียงราย 
และพระต�าหนักดอยตุง วงค์ดุริยางค์ก็จะบรรเลงเพลง 
มหาฤกษ์มหาชัยรับเสด็จทุกครั้ง พอเสด็จกลับก็จะบรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี

จ�าได้ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จ ท่านมาเปิดงานงานหนึ่ง แล้ว
ท่านก็เสด็จผ่านประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จ ท่านก็ทรงซักถาม
และก็เป็นกันเองมาก เราเองอยู่ในแถวดุริยางค์ ยังปลื้มอก
ปลืม้ใจไม่ลมื เคยคดิว่าถ้าหากพระองค์ท่านทรงรบัสัง่ถามเรา 
เราจะใช้ค�าราชาศพัท์เป็นมัย๊ ตอนนัน้เราคดิแต่เพยีงว่าเพยีง
แค่เห็นพระพักตร์ของพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะยืนรับเสด็จอยู่
ไกลแค่ไหนก็มีความสุขแล้ว

จนเมือ่ สามปีทีแ่ล้ว หลงัจากจบมหาลัย เรากไ็ด้ไปเรยีน
ภาษาจีนที่กลางโจว และเราได้มีโอกาสไปรับเสด็จรวมกับ
นกัเรยีนไทยอกีจ�านวนหนึง่ท่ีหน้าสถานทตูไทยใน นครกวางโจว
ครั้งนั้นนักเรียนไทยต้องยืนเป็นแถวรับเสด็จ เรายืนอยู่เป็น
คนที่ห้าจากหน้าสุด เมื่อรถพระที่นั่งมาถึง พระองค์ท่านทรง
พระด�าเนินมาและกห็ยดุอยูต่รงหน้าเรา เราถอนสายบวัเสรจ็ 
พระองค์ก็ทรงซักถาม เราน�้าตาไหล มือสั่นตอบค�าถามแบบ



วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘หน้า ๘ 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
รางวัลที่ ๑ เรื่อง เครื่องฝึกบินจ�าลองอากาศยานไร้นักบิน 

Tiger-Shark II ส�าหรับนักบินภายนอก (Tiger-Shark II UAV 
Simulatior For External Pilot) เจ้าของผลงาน ได้แก่  
นาวาอากาศเอก ธชัพงษ์ นลิอุบล สงักดั กรมสือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์
ทหารอากาศ

รางวัลท่ี ๒ เรื่อง กล่องรับสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้
อตัโนมตั ิผ่านเครอืข่ายโทรศพัท์ เจ้าของผลงาน ได้แก่ แผนกช่าง
โยธา กองบิน ๑ 

รางวลัท่ี ๓ เรือ่ง เครือ่งควบคมุและรายงานสถานภาพตรวจ
จัดอุณหภูมิ, ควันไฟ และกระแสไฟฟ้า เจ้าของผลงาน ได้แก่  
นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ ปั้นเพชร สังกัด กรมสื่อสารอิเล็ก 
ทรอนิสก์ทหารอากาศ

รางวัลชมเชยมี ๖ รางวัล ดังนี้
๑. ผลงาน เรื่อง โปรแกรมระบบจัดท�าความต้องการงบ

ประมาณกองทพัอากาศ เจ้าของผลงาน ได้แก่ กองกรรมวธีิข้อมลู 
ส�านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

๒. ผลงาน เรือ่ง การดดัแปลงระบบบันทึกภาพของ เคร่ือง
บินโจมตีแบบที่ ๗ เจ้าของผลงาน ได้แก่ แผนกสรรพาวุธ  
กองเทคนิค กองบิน ๒๓ และกองโรงงานสรรพาวุธ ๕  
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

๓. ผลงาน เรือ่ง การสร้างอปุกรณ์จับยดึ Turbine Rotor 
ของ เครือ่งยนต์ T53-L-13B เพ่ือใช้ในการ Balance เจ้าของผลงาน 
ได้แก่ เรืออากาศตรี สุนทร สุนทรประทม สังกัด กรมช่างอากาศ

๔. ผลงาน เรื่อง เครื่องมือช่วยในการตรวจซ่อม และ
ทดสอบการท�างาน Light Landing & Taxi Retractable ของ
อากาศยานแบบ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค เจ้าของผลงาน 
ได้แก่ เรืออากาศตรี พรเทพ รุ่งเรือง สังกัด กองบิน ๒๑

๕. ผลงาน เรื่อง เครื่องมือช่วยในการตรวจซ่อมและ
ทดสอบการท�างาน Auxiliary Intake Door Actuator ของ
อากาศยานแบบ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค เจ้าของผลงาน 
ได้แก่ ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์ แผนกช่างอากาศ  
กองเทคนิค กองบิน ๒๑

๖. ผลงาน เรือ่ง ระบบฐานจดัการข้อมลูทหารกองประจ�า
การกองทัพอากาศ เจ้าของผลงาน ได้แก่ จ่าอากาศโท รัตนโชติ 
พันธุ์วิไล สังกัด กองบิน ๔๑

รางวัลบทความทางวิชาการ
รางวัลที่ ๑ เรื่อง บันได ๙ ขั้น ในการน�าหน่วยงานของกอง

ทพัอากาศสูก่ารเป็นองค์กรชัน้น�าในภมูภิาค เจ้าของผลงาน ได้แก่ 
นาวาอากาศเอก ตระการ ก้าวกสิกรรม สังกัด โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รางวัลที่ ๒ เร่ือง กระบวนการจัดท�ายุทธศาสตร์กองทัพ
อากาศ ในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๕ 
เจ้าของผลงาน ได้แก่ ส�านักงานคลังสมองกองทัพอากาศ

รางวัลที่ ๓ เรื่อง การบูรณาการระบบบริหาร Thailand 
Quality Award กับ Six Sigma, Lean และ Balanced Score-
card เจ้าของผลงาน ได้แก่ พลอากาศตรี วินัย จันทร์เปล่ง สังกัด 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รางวัลชมเชยมี ๕ รางวัล ดังนี้
๑. ผลงานเรื่อง การศึกษาต่อประเทศสหราชอาณาจักร

บริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ เจ้าของผลงาน ได้แก่ เรืออากาศตร ี
วิศวชิต อินทรสุวรรณ์ สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท 
กษัตริยาธิราช

๒. ผลงานเรื่อง ประสบการณ์จากการศึกษาต่อประเทศ
สหรัฐอเมริกา เจ้าของผลงาน ได้แก่ เรืออากาศตรี อนันต์ชัย  
ตัง้สนิทววีฒัน์ และ เรอือากาศตร ีณฐัพงศ์ ขนัธทตั สงักดั โรงเรยีน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๓. ผลงานเรื่อง การเปรียบเทียบโรงเรียนนายร้อยรวม
เหล่าประเทศญี่ปุ่น กับ โรงเรียนนายเรืออากาศ เจ้าของผลงาน 
ได้แก่ นกัเรียนนายเรอือากาศ รุน่ที ่๕๕ และนกัเรยีนนายร้อยโปโด 
รุ่นที่ ๕๗ สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๔. ผลงานเรื่อง การเปรียบเทียบหลักสูตรนายทหารชั้น
สัญญาบัตรของประเทศไทย และประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี เจ้าของผลงาน ได้แก่ เรืออากาศโท ณัช ปลัดคุณ  สังกัด 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๕. ผลงานเรื่อง การศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประเทศเกาหลีใต้ เจ้าของผลงาน ได้แก่ เรืออากาศตรี วีรวัฒน์ 
เกษตรภบิาล สงักดั โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช

รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น
ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร

อากาศ และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จ�านวน ๒ ผลงาน เจ้าของผลงานได้
รับใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยการทัพอากาศ ผลงานเรื่อง ปัจจัย
ทีม่ผีลกระทบต่อการปฏิบตัภิารกจิกองทพัอากาศ ในการช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยในอาเซียน เจ้าของผลงาน ได้แก่ นาวาอากาศเอก  
จักร สุวรรณทัต นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ รุ่นที่ ๔๘

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ผลงาน
เรื่อง การวิจัยและพัฒนาระบบจ�าลองภารกิจการบิน (Mission 
Simulator) ส�าหรบัฝึกอบรมการปฏบัิตภิารกจิการใช้อากาศยาน
ไร้นักบินขนาดเล็ก เจ้าของผลงาน ได้แก่ นาวาอากาศโท  
สุคนธ์ พันธุเณร นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหาร
อากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษา 
ทหารอากาศ รุ่นที่ ๕๘

รางวัลนิรภัยการบิน
ประเภทหน่วยบิน
รางวัลนิรภัยการบินยอดเยี่ยม จ�านวน ๒ รางวัล ได้แก่  

กองบิน ๒ และ กองบิน ๔
รางวัลนิรภัยการบินดีเด่น จ�านวน ๕ รางวัล ได้แก่ กองบิน 

๕, กองบิน ๖, กองบิน ๗, กองบิน ๒๑ และ กองบิน ๒๓
รางวัลนิรภัยการบินชมเชย จ�านวน ๒ รางวัล ได้แก่  

กองบิน ๑ และ กองบิน ๔๖
ประเภทบุคคล
รางวัลนิรภัยการบินยอดเยี่ยม ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณา
รางวัลนิรภัยการบินดีเด่น จ�านวน ๗ รางวัล ได้แก่

นาวาอากาศตรี อุดมศักดิ์  สาระ สังกัด กองบิน ๒
นาวาอากาศตรี ถนอมศักดิ์ ศรีหรั่ง สังกัด กองบิน ๒๑
นาวาอากาศตรี เจษฎา ตุลาสืบ สังกัด กองบิน ๔๑
เรอือากาศเอก ราชรกัษ์ ทศันไตรลกัษณ์ สงักดั กองบนิ ๔
เรืออากาศเอก เบ็ญจรักษ์ ใจผ่อง สังกัด กองบิน ๖
เรืออากาศเอก สันถนะ ข้องสาย สังกัด กองบิน ๗
เรืออากาศเอก จิรายุส มูลละ สังกัด กองบิน ๒๓
รางวัลนิรภัยการบินชมเชย จ�านวน ๔ รางวัล ได้แก่
นาวาอากาศโท พีระ กัณหะสิริ สังกัด กองบิน ๑
เรอือากาศเอก เอกราช สจัจาสิทธิ ์สงักัด โรงเรยีนการบนิ
เรืออากาศเอก สุขสัน สุปะทัง สังกัด กองบิน ๕
เรืออากาศเอก อนุพงศ์ แก้วมา สังกัด กองบิน ๔๖
รางวลับคุคลทีม่พีฤตกิรรมด้านนริภยัการบินดเีด่น จ�านวน 

๑ รางวัล ได้แก่ เรืออากาศโท ธวัชชัย สิงห์เขียว สังกัด กองบิน ๖
รางวัลนิรภัยภาคพื้น
ประเภทหน่วย
รางวัลนิรภัยภาคพื้นยอดเยี่ยม ไม่มีหน่วยผ่านเกณฑ์

พิจารณา
รางวัลนิรภัยภาคพื้นดีเด่น จ�านวน ๓ รางวัล ได้แก่  

กองบิน ๑, กองบิน ๒ และ กองบิน ๖
รางวัลนิรภัยภาคพื้นชมเชย จ�านวน ๑ รางวัล ได้แก่  

กรมช่างโยธาทหารอากาศ
ประเภทบุคคล
รางวัลนิรภัยภาคพืน้ยอดเยีย่ม ไม่มผีูผ่้านเกณพ์พจิารณา
รางวัลนิรภัยภาคพื้นดีเด่น จ�านวน ๓ รางวัล ได้แก่
เรืออากาศตรี บุญเลิศ บุญมา สังกัด กองบิน ๑
เรืออากาศตรี สมทรง สอนญาติ สังกัด กองบิน ๒
พันจ่าอากาศเอก ธัชพล งามชุ่ม สังกัด กองบิน ๖
รางวัลนิรภัยภาคพื้นชมเชย จ�านวน ๕ รางวัล ได้แก่
นาวาอากาศโท สุรสิทธิ์ นิสาย สังกัด ส�านักงานผู้บังคับ

ทหารอากาศดอนเมือง
นาวาอากาศตรี ธนา เพชรรัตน์ สังกัด กองบิน ๕
นาวาอากาศตรี จีรพงศ์ ทองโคตร สังกัด กองบิน ๒๓
เรืออากาศตรี สุชิน รัตนปราณี สังกัด กองบิน ๔๑
เรืออากาศตรี วรวิทย์ ทองค�า สังกัด กองบิน ๔๖
รางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านนิรภัยภาคพื้นดีเด่น 

ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณา
ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ มีดังนี้
ส่วนบัญชาการ
นายทหารสัญญาบัตร ได้แก่ นาวาอากาศเอก สรวิชญ์  

สุรกุล สังกัด กรมยุทธการทหารอากาศ
นายทหารประทวน ได้แก่ จ่าอากาศเอกหญิง พีรยา  

บุญอิ่ม สังกัด ส�านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
ส่วนก�าลังรบ
นายทหารสัญญาบัตร ได้แก่ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ 

รมณารักษ์ สังกัด กองบิน ๑
นายทหารประทวน ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก อนุรักษ์  

สวัสดิ์เอื้อ สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ส่วนส่งก�าลังบ�ารุง
นายทหารสัญญาบัตร ได้แก่ นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์  

ปั้นเพชร์ สังกัด กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
นายทหารประทวน ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก กัมปนาท 

สอนง่าย สังกัด กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ส่วนการศึกษา
นายทหารสัญญาบัตร ได้แก่ นาวาอากาศเอก พิชาญ  

พชิยัณรงค์ สงักัด โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมินทกษตัรยิาธิราช
นายทหารประทวน ได้แก่ พันจ่าอากาศเอกหญงิ พรรณราย 

พูนอ้อย สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ส่วนกิจการพิเศษ
นายทหารสัญญาบัตร  ได้แก่ นาวาอากาศโท ศิระ  

ต่วนกระโทก สังกัด กรมสวัสดิการทหารอากาศ
นายทหารประทวน ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก อนุชา  

ชาญพ่วง สงักดั ศนูย์วจิยัพัฒนาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารบนิ 
และอวกาศกองทัพอากาศ

พิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และผลงานบทความทางวิชา  
รางวัลการเขียเอกสารวิจัยดีเด่น รางวัลนิรภัยและรางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ 

ประจ�าปี ๒๕๕๗

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และผลงานบทความ
ทางวิชา รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น รางวัลนิรภัยและรางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ ประจ�าปี ๒๕๕๗  
ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘


