อาศิรวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๕๘

			

ลุฤกษ์งามยามหกสิบพระพรรษา
ขวัญเจ้าฟ้า “สิรินธร” ขจรสยาม
อ่าองค์อุปนายิกาสง่างาม
เลื่องลือนามเพียบพร้อมพระจริยา
ทั้งโครงการอันดีที่ประจักษ์
อนุรักษ์พันธุกรรมนำ�พฤกษา
ราชนิพนธ์กานท์กวีพระปรีชา
เสด็จมาเปิดอาคาร “คุ้มเกศ” ไกร
หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พัฒนาอย่างละเอียดล้ำ�สมัย
ด้วยดำ�ริร่วมกับทัพฟ้าไทย
สุดซาบซึ้งล้วนได้สนองคุณ
วันที่สองเมษายนมงคลฤกษ์
พระเกียรติเกริกไกลก้องซ้องเกื้อหนุน
เป็นมิ่งขวัญจักรีศรีสกุล
เฉลิมบุญพระชนม์มั่นนิรันดร์เทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำ�การ และครอบครัวกองทัพอากาศ
จ่าอากาศโทหญิง ชลธิชา เลิศวิสุทธินันท์ ประพันธ์บทร้อยกรอง
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วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

“ถวายพระพร องค์อุปนายิกา ๖๐ พรรษา ปวงประชาสุขใจ”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานกาชาด
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ และทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ในงานกาชาด
ส�ำหรับนิทรรศการของกองทัพอากาศ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ประเภทหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ ทอ.ด�ำเนินการ อาทิ นิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ฯ
ณ ดอยอินทนนท์ โครงการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา, พระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับกองทัพอากาศ ฯลฯ

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ กองทัพอากาศ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ทั้งในที่ตั้งดอนเมือง
และต่างจังหวัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพือ่ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ของข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทีม่ ตี อ่ พระองค์ อาทิ การถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล
ท�ำบุญตักบาตร บริจาคโลหิต ปั่นจักรยาน ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ฯลฯ

วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
ประชาคมศิลปากรผู้มารอเฝ้ารับเสด็จ
เมื่อทรงพระด�ำเนินมา เรากะเด็ก ๆ เปล่งเสียงกันว่า
ทรงพระเจริญ ท่านหยุด แล้วหยิบกล้องมาทรงถ่ายพวกเรา
ด้วยอารามตกใจว่าเจ้านายเสด็จ เราดันพูดไปว่า “ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อม คณะโบราณคดีพระพุทธเจ้าข้า” เท่านั้น
แหละ พระองค์หนั มารับสัง่ ว่า “คณะฉัน, ก็ตอ้ งถ่ายคณะฉันสิ”
แล้วแย้มพระสรวลก่อนทรงพระราชด�ำเนินต่อไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ที่มา : เฟซบุ๊ก “Silpakorn University with” ของ
เนื่ อ งในโอกาสมหาม งคลเฉลิ ม พระชนมายุ ๕ รอบ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร คั ด ลอกจากเฟซบุ ๊ ก ธนโชติ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเ ด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม เกียรติณภัทร
*********
ราชกุมารี
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพร
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
***********
ขอขึน้ ต้นบทความวันนีด้ ว้ ยความเป็นสิรมิ งคลเนือ่ งในโอกาส
ส�ำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย
ซึ่งผมเชื่อว่า วันนี้ที่ไหน ๆ ในบ้านเมืองของเราก็จะมีแต่
ข้อความอาศิรวาท และค�ำถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กันทุกหนทุกแห่ง
ผมเจอ สมเด็จพระเทพ ฯ บนรถไฟฟ้าใต้ดิน...เรื่อง
ในช่วงที่ก�ำลังเขียนบทความนี้ มีเพื่อนฝูงคนรู้จักส่งภาพ และ ไม่น่าเชื่อ แต่เป็นจริง
ข้อความผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์มาให้เป็นจ�ำนวนมาก
ข่าว บทความ ของพสกนิกรคนใต้คนหนึ่งที่ไปนั่ง
แต่ที่น่าสนใจมากที่สุด คือ ภาพ และข้อความที่เกี่ยวกับ รถไฟฟ้าใต้ดิน และบังเอิญไปเจอ พระเทพ หรือ สมเด็จ
สมเด็จพระเทพรัตน ฯ
พระเทพบนรถไฟฟ้าใต้ดิน ณ ตอนแรกที่เจอ พระเทพ
ผมอ่านไปดูไปก็เกิดความรู้สึกว่า สมเด็จพระเทพรัตน ฯ หรือ สมเด็จพระเทพ พสกนิกรคนใต้คนนี้กลับไม่รู้เลยว่า
ทรงมีความใกล้ชิดกับพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
เป็นพระองค์...อ่านข่าวบทความผมเจอ สมเด็จพระเทพ ฯ
ใกล้ชิดขนาดที่ว่าบางครั้งอาจสัมผัสได้ด้วยตนเองเลยทีเดียว บนรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่นี่ค่ะ รถไฟฟ้าใต้ดิน
การเขียนสรรเสริญด้วยถ้อยค�ำที่ปรุงแต่งแล้ว อาจดูเป็นการ
เมื่อไม่นานมานี้ ผมมีโอกาสขึ้น กทม.ไปท�ำธุระแถว
เหมาะสมและถูกต้องด้วยประการทั้งปวง
หั ว ล� ำ โพง นั่ ง รถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น ไป ในขณะที่ ป ระตู ส ถานี
แต่ข้อความที่ผมได้รับมานั้นเป็นข้อความที่สรรเสริญ สมเด็จ สุทธิสารเปิด ก็มหี ญิงคนหนึง่ สวมแว่นใสหมวกแก๊ป ท่าทาง
พระเทพรัตน ฯ ที่ออกมาจากใจ ออกมาจากความรู้สึกนึกคิดที่ได้ คล่องแคล่ว เดินเข้ามายืนตรงหน้าผม ผมก็ลกุ ให้ เพราะติด
พบเห็นมา และเกิดเป็นความประทับใจทีอ่ ยากถ่ายทอดให้คนอืน่ ๆ นิสัยจากเด็กต่างจังหวัด ประกอบกับนั่งใกล้สุด
ได้รับรู้ด้วย
หญิงคนนั้นนั่งลงแล้วถามว่า“ช่วยถือของให้มั๊ยค่ะ”
อาจไม่เหมาะด้วยการใช้ภาษาแต่สงู ค่าด้วยความจริงใจ และ
พอดีผมบ้าหอบฟางอยู่ กระเป๋า ๒ - ๓ ใบ เลยยื่น
เป็นการบันทึกความทรงจ�ำทีท่ รงค่าทางด้านความหมาย และความ กระเป๋ากล้องและเลนซ์ไปให้...แต่มีชายคนหนึ่งชิงไปถือ
รู้สึกของเขาเหล่านั้นที่มีต่อเจ้านายเหนือหัวอย่างหาที่สุดมิได้
ก่อน ผมก็หันไปมอง เขาก็ยิ้ม ๆ ข�ำ ๆ ผมก็งง ๆ เข้าใจว่า
ผมขอน�ำภาพ และข้อความที่คนไทยผู้มีบุญเหล่านี้ ได้บันทึก เป็นน้องชายหรืออะไรประมาณนั้น
ส่งต่อกันด้วยความจงรักภักดี และเทิดทูน เพื่อถวายพระพรแด่
พอกลับหน้ากลับมาดูที่ผู้หญิงคนนั้นอีกครั้ง โอ...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เข่าอ่อนเลย เพราะเพ่งมองกีค่ รัง้ ก็ใช่ สมเด็จพระเทพรัตน
เทพที่ เ สด็ จ ฯ ลงมาเดิ น ดิ น ร่ ว มกั บ พสกนิ ก รชาวไทย ราชสุดา ฯ พระองค์กำ� ลังเอานิว้ ชีม้ าจรดทีป่ าก พร้อมท�ำ
อย่างแท้จริง
เสี่ยง “จุ๊ ๆ ท�ำเฉย ๆ ไว้ อย่ากระโตกกระตาก”
ผมก็เลยเข่าอ่อน หัวใจตกลงไปตาตุ่ม ดีที่พี่ผู้ชาย
(เข้าใจว่าทหารรักษาพระองค์) สะกิด กับรัง้ ตัวไว้ทนั ก่อนผม
จะลงไปกราบ แต่นา่ เสียดายทีไ่ ม่ได้ถา่ ยรูปร่วมกับพระองค์...
ผมเข้าใจเอาเองว่า พระองค์ท่านคงอยากมีความเป็นส่วน
พระองค์ ถ้าผมถ่ายคนหนึ่งอีกทั้งขบวนต้องมาถ่ายด้วยแน่
นับได้วา่ เป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้นเกล้า ล้นกระหม่อม
ของผมทีเดียว ที่ได้เฝ้าพระองค์ท่านใกล้ชิดขนาดนี้
**********
“อัมพร โพธิศ์ รี” แม่คา้ ก๋วยเตีย๋ วถวายสมเด็จพระเทพ ฯ
ไม่น่าเชื่อว่าแค่ภาพถ่ายใบเดียวที่ถูกแชร์ไปเฟซบุ๊ก
ศิลปากรปลื้มปิติ “สมเด็จพระเทพ ฯ” ไม่ถือพระองค์
เพียงชั่วข้ามคืนจะท�ำให้แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาๆคน
ถ่ายรูปคณะโบราณคดี
“คณะฉัน, ก็ต้องถ่ายคณะฉันสิ” สมเด็จพระเทพ ฯ กับ หนึง่ โด่งดังไปทัว่ ประเทศเป็นภาพถ่ายขณะทีน่ างอัมพรโพธิ์
ศรี วั ย ๔๖ เจ้ า ของร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย วหมู โ บราณ
ม.ศิลปากร
เช้าวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตน นายทองสุข ตรงข้ามวัดศาลเจ้า อ.เมือง จ.ปทุมธานี ก�ำลัง
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินเป็นองค์ นั่งคุกเข่าเบื้องพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ประธานงานเดินวิง่ การกุศล และเมือ่ พระองค์ทรงเสด็จพระด�ำเนิน สยามบรมราชกุมารี ด้วยสีหน้าปลาบปลื้มใจยิ่งเหตุการณ์
ผ่าน ณ ประตูใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ พระองค์ทรง นี้เกิดขึ้น โดยที่เธอไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยด้วยซ�้ำ
เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันหนึ่งของเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๓
หยุดทอดพระเนตรผู้เฝ้ารับเสด็จ และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ

สมเด็จพระเทพรัตนฯ
เทพที่เสด็จ ฯ ลงมาเดินดิน

บทความ สารคดี และความคิดเห็นของผู้เขียน ไม่มีส่วนผูกพันกับกองทัพอากาศแต่อย่างใด
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ ฯ
เป็นการส่วนพระองค์มาทีร่ า้ นก๋วยเตีย๋ วแห่งนี้ โดยมิได้มกี ารแจ้งล่วง
หน้า ทรงสั่งและเสวยก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณอย่างไม่ถือพระองค์เลย
แม้แต่นอ้ ยท่ามกลางความประทับใจของประชาชนทีอ่ ยูใ่ นเหตุการณ์
อัมพร ยังจดจ�ำวันนั้นได้อย่างแม่นย�ำ
“จ�ำได้วา่ วันนัน้ เป็นวันเข้าพรรษา คนมาท�ำบุญทีว่ ดั มาเทีย่ ว
กันที่ตลาดท่าน�้ำกันเยอะมาก ร้านเราคนแน่นทุกโต๊ะเลย
ประมาณ ๑๑ โมง พีย่ นื ปรุงก๋วยเตีย๋ วอยู่ ก็เห็นว่ามีตำ� รวจ
มากันเต็มเลย แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินมาบอกว่าขอกัน
พื้นที่ไว้โต๊ะนึง สมเด็จพระเทพ ฯ ท่านจะเสด็จ ฯ มาเสวย
ก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน เราก็ตกใจตั้งตัวไม่ทัน ตอนนั้นโต๊ะก็เป็นเหล็ก
เก้าอี้พลาสติก ถ้วยชามธรรมดา ฯ ไม่มีอะไรพิเศษ ก็กลัวว่าจะ
ไม่เหมาะกับพระองค์ท่าน กลัวจะไม่สะดวกสบาย”
เธอเล่าว่าบรรยากาศของตลาดท่าน�ำ้ วัดศาลเจ้าขณะนัน้ เป็น
ปกติ คนเดินกันพลุกพล่าน ลูกค้าทางร้านก็นั่งก้มหน้าก้มตากิน
ก๋วยเตี๋ยว เสียงพ่อค้าแม่ค้าดังโหวกเหวก
“แล้วเจ้าหน้าทีค่ นเดิมก็มาตามให้ไปรอรับเสด็จ ฯ บอกให้ไป
กันทัง้ ร้านเลย พวกเราตืน่ เต้นกันใหญ่ เมือ่ พระองค์ทา่ นเสด็จ ฯ เข้า
มา ภาพที่เกิดขึ้นตอนนั้น คือ ทุกคนที่นั่งเก้าอี้ หรือเดินอยู่ จู๋ ๆ ก็
ลุกพรึบ่ โดยอัตโนมัติ พากันลงนัง่ คุกเข่ากับพืนื้ พร้อมกันทัง้ ร้านเลย
พระองค์ท่านยิ้มแย้มทักทาย ทรงรับสั่งว่า “ไม่เป็นไร
ทำ�ตัวตามปกติ ตามสบาย” แล้วทรงสั่งเส้นเล็กแห้ง ๑ ชาม
มาเสวยพร้อมกับข้าราชการบริพารที่ติดตามมาด้วย”
สมเด็จพระเทพ ฯ ทรงเสวยก๋วยเตี๋ยว รวมถึงพระกระยาหาร
ที่พ่อค้าแม่ค้าตลาดน้ำ�ศาลเจ้านำ�มาถวายเต็มโต๊ะ 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 น้ำ�เสียงนุ่มนวล
(อ่านต่อหน้า ๖)
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กิจการด้านการบินของไทย เริ่มต้นเมื่อปี ๒๔๕๓ เมื่อนักบินชาวเบลเยี่ยมได้น�ำเครื่องบิน
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�ำบลดอนเมืองเป็นที่ตั้งสนามบิน พร้อมทั้งได้ก่อสร้าง
อาคาร สถานที่ และโรงเก็บเครื่องบินอย่างถาวรขึ้น การโยกย้ายก�ำลังพล อุปกรณ์ และเครื่องบิน
ไปไว้ยังที่ตั้งแห่งใหม่ได้เสร็จสิ้น ปีนี้สนามบินแห่งนี้มีอายุครบ ๑๐๐ ปี นับเป็นสนามบินที่เก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ยังคงใช้งานอยู่ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๕๗ กระทรวงกลาโหม
ได้ออกค�ำสั่งให้ตั้ง “กองบินทหารบก” ซึ่งถือได้ว่า กิจการบินของไทยได้วางรากฐานอย่างมั่นคง
ขึ้นแล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมา กองทัพอากาศ จึงถือเอาวันที่ ๒๗ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึก
กองทัพอากาศ”
บทบาทของก�ำลังทางอากาศได้แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญและมีการพัฒนาอย่างเป็นล�ำดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ ๑ กับพันธมิตรในยุโรป เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๐
ท�ำให้ชอื่ เสียง และเกียรติภมู ขิ องชาติเป็นทีย่ อมรับและยกย่องเป็นอันมาก ต่อมากระทรวงกลาโหม
ได้ยกฐานะ กองบินทหารบก กรมอากาศยาน จนกระทั่งเป็น กรมทหารอากาศและยกฐานะขึ้น
เป็น “กองทัพอากาศ” เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๘๐ ภายหลังจึงได้ก�ำหนดให้ วันที่ ๙ เมษายน
ของทุกปี เป็น “วันกองทัพอากาศ”
นับตัง้ แต่ที่ กองทัพอากาศ ได้ถอื ก�ำเนิดมาเมือ่ ครัง้ แรก ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๖ นับจนปัจจุบนั
มีอายุ ๑๐๐ ปี ซึ่งถือเป็นกองทัพอากาศที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน กองทัพอากาศ ได้ก้าวจากเครื่องบินใบพัดที่สร้างด้วยไม้ล�ำตัวบุผ้า
มาเป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่นความเร็วเหนือเสียง วันนี้เราผ่านการรบทางอากาศ ในการป้องกัน
ประเทศ การปฏิบัติการทางอากาศในการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างมากมาย
ก�ำลังทางอากาศได้พัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการปกป้องรักษาอธิปไตย

ของชาติ อาทิ กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพา
ก า ร ป ้ อ ง กั น ภั ย ใ น อ า ณ า เ ข ต ก า ร ช ่ ว ย เ ห ลื อ พี่ น ้ อ ง ป ร ะ ช า ช น
และบรรเทาสาธารณภั ย รวมทั้ ง เข้ า ร่ ว มกั บ กองก� ำ ลั ง สหประชาชาติ
ในสงครามเกาหลี และร่วมกับพันธมิตรในสงครามเวียดนาม ตลอดจน
การปฏิบัติการรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก
จนถึงปัจจุบัน
ก้าวมาจนถึงวันนี้ จากยุทธศาสตร์กองทัพอากาศก�ำหนดวิสัยทัศน์
กองทัพอากาศในปี พ.ศ.๒๕๖๒ เป็น “กองทัพอากาศชั้นน�ำ
ในภูมิภาค” หรือ One of The Best Air Forces in ASEAN
โดยมุ่งให้กองทัพอากาศมีขีดความสามารถที่จะเผชิญภัย
คุ ก คามในทุ ก รู ป แบบ
รวมถึงภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่
ได้
อ ย ่ า ง ส ม บู ร ณ ์
และต้องสามารถใช้เทคโนโลยี
เครือข่าย
และระบบข้อมูลทาง
ยุทธวิธีได้
บนพื้นฐานของการพึ่งพา
ตนเอง
กองทัพอากาศมีบทบาทส�ำคัญด้าน
ความมัน่ คง
โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันประเทศ รวม
ถึงการพัฒนาประเทศ จาก
การประมาณสถานการณ์
และสภาพ
แวดล้ อ มต่ า งๆ กองทั พ
อากาศจึงให้ความส�ำคัญเร่งด่วน
ในการ
แก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบ
และการ
ต่อต้านการก่อการร้าย การเตรี
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยมการเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
โดย
สมบูรณ์ ในปี ๒๕๕๘
การ
รับมือกับภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
รวมถึงการใช้ก�ำลังทหาร
ในภารกิจที่มิใช่การ
รบ อาทิ การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย ทัง้ นีส้ ถานการณ์

ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดย ฉับพลันมีสิ่งบอกเหตุในระยะเวลากระชั้นชิด จึงท�ำให้มีเวลาเตรียมการ
น้อย หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การใช้ก�ำลังทางอากาศในอนาคตจะเป็นลักษณะที่มีสิ่งบอกเหตุในระยะ
เวลาอันสัน้ และต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ การพิจารณาใช้กำ� ลัง
ทางอากาศจึงต้องเพิม่ ความละเอียดรอบคอบในการวางแผนและ เตรียมความ
พร้อมมากขึ้น ดังนั้น จะเห็นว่าอากาศยานทุกแบบที่มีประจ�ำการ ใน
กองทัพอากาศ ล้วนมี
ความส� ำ คั ญ และมี ขี ด
ความสามารถเป็นความ
ภาคภู มิ ใ จของพวกเราชาวกองทั พ
อากาศ
ส�ำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ กองทัพอากาศเตรียม
บรรจุอากาศยาน ที่จะเข้าประจ�ำการเพิ่มเติม เช่น
เครื่องบินพระราชพาหนะส�ำรอง เครื่องบินรับส่งบุคคล
ส�ำคัญ เครื่องบินลาดตระเวนถ่ายภาพ
ทางอากาศ
เฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางส�ำหรับค้นหา
และช่วยชีวิต
ในพื้นที่การรบ และอากาศยานไร้คนขับ
ปัจจุบันกองทัพอากาศ มีประจ�ำการด้วย เครื่อง
บิ น
ขับไล่สมรรถนะสูง อาทิ เครื่องบินแบบ F-16 A/B
เครือ่ งบินขับไล่แบบ GRIPEN 39 C/D และเครือ่ งบินขับไล่แบบ F-5 E/F และยังมี เครือ่ งบินโจมตี
แบบ ALPHA JET และเครื่องบินฝึกขับไล่แบบ L-39 ZA/ART โดยนักบินที่ท�ำการบิน
กับเครื่องบินเหล่านี้ จะได้รับการฝึกบินในยุทธวิธีต่างๆ รวมถึงการฝึกร่วมกับมิตรประเทศ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะท�ำให้นักบินของกองทัพอากาศมีศักยภาพในการปฏิบัติ
การรบได้ไม่น้อยหน้าใครในโลก
นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องบินล�ำเลียงที่ใช้งานยุทธวิธี ทั้ง C-130H และ BT-67 เครื่องบิน
ล� ำ เลี ย งเหล่ า นี้ น อกจากจะใช้ ล� ำ เลี ย งทางทหารที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู ่ ทุ ก วั น แล้ ว อาจจะกล่ า วได้ ว ่ า
เครื่องบินล�ำเลียงของกองทัพอากาศ เหล่านี้ เป็นพระเอกของกองทัพอากาศ หรือของคนไทย

ยามเมื่อเกิดพิบัติภัยต่างๆ เกิดขึ้นเลยก็ว่าได้ รวมไปถึง ภารกิจการท�ำฝนหลวง สนับสนุนโครงการ
พระราชด�ำริ เพือ่ บรรเทา ภัยแล้ง และการโปรยน�ำ้ บรรเทาปัญหาหมอกควันทีก่ ลายเป็นปัญหาใหญ่
ระดับประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงมีนาคมของทุกปีอีกด้วย
ความภาคภู มิ ใ จที่ ส� ำ คั ญ มากอั น ดั บ หนึ่ ง ในเรื่ อ งอากาศยานของกองทั พ อากาศ
คือการได้รับใช้ใต้เบื้องยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระราชวงศ์ ในการจัดเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
ถวายในการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ปัจจุบันกองทัพอากาศ มีเครื่องบินพระราชพาหนะ
แบบ BOEING 737-800 และ ATR-72 เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะแบบ BELL-412 EP
และ S-92A เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และในอนาคตก�ำลังมีการจัดหาเครื่องบินพระราชพาหนะ
และเครื่องบินพระราชพาหนะส�ำรอง มาเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มเติม

ในปี ๒๕๕๘ กองทั พ
อากาศ จะได้รับเฮลิคอปเตอร์ค้นหาและ
แบบ EC-725 ชุดแรก
ช ่ ว ย ชี วิ ต ใ น พื้นที่การรบ
จ�ำนวน ๔ เครื่อง เฮลิคอปเตอร์เหล่านี้ นอกจากจะท�ำหน้าที่ค้นหา และช่วยชีวิต ในพื้นที่การ
รบทางทหารแล้ว ยังมีความส�ำคัญในการช่วยเหลือประเทศชาติ และพีน่ อ้ งประชาชนในยามทีเ่ กิด
พิบัติภัยต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ กองทัพอากาศ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ พี่น้อง
ประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์สามารถสนับสนุนการปฏิบัติ
ตาม
นโยบายของคณะรัฐมนตรีตลอดจนก�ำหนดแนวทางและรูปแบบการบูรณาการกับทุกภาคส่วน
อย่างเป็นระบบ
รวบรวมโดย พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

จากเครื่องบินใบพัดเพียงและก�ำลังพลเพียงไม่กี่คนในอดีต ก้าวมาถึงยุคเครื่องบินไอพ่นที่ทันสมัยในปัจจุบัน กองทัพอากาศ จะด�ำรงขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่ง เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งราชอาณาจักร
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งจะเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
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หน้า ๖

สมเด็จพระเทพ

(ต่อจากหน้า ๓)

ไม่ถือพระองค์เลยก่อนกลับท่านรับสั่งให้แม่ชงโอเลี้ยงถวาย
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�ำพร้าคนหนึ่งซึ่งมีโอกาสได้
เฝ้ารับเสด็จพระราชด�ำเนินในครั้งนั้นเล่าว่า “ขณะนั้นหนูอายุ

ประมาณ ๘ ปี ยังฟังไม่รภู้ าษาไทย ครัง้ แรกทีห่ นูหนีภยั สงคราม
ในประเทศเขมรมาอยู่ที่ศูนย์บ้านแก้ง อ.สระแก้ว พระเทพ ฯ
เสด็จไปเยี่ยม พระเทพ ฯ พูดกับหนูว่า อยู่ประเทศไทยสบาย
ไหม หนูบอกว่าสบายเพราะพระเทพ ฯ ได้ให้ข้าวอาหารเงิน
หนูรู้สึกดีใจที่พระเทพ ฯ เอาหนูมาอยู่ที่เขาล้าน พระเทพ ฯ
เค้าบอกว่า ไปอยูเ่ ขาล้านมีอาหารกินและมีพเี่ ลีย้ งดูแล เสือ้ ผ้า
อะไรก็ไม่ต้องห่วง เค้าแจกให้ใส่หมด ตอนหนูอยู่ที่สระแก้ว
หนูรู้สึกดีใจที่ท่านอุ้มเมน (จิ้งเจาะ) ซึ่งตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าพระ
เทพ ฯ เป็นใคร มีคนบอกว่าพระเทพ ฯ เป็นสมเด็จที่อยู่เมือง
ไทย เป็นลูกของสมเด็จธม (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
ตอนทีพ่ ระเทพ ฯ อุม้ เมน เพราะว่าเค้าตัวเล็กแล้วตัวเค้าก็ผอม
เห็นแต่กระดูกอย่างเดียว พ่อแม่เค้าก็ตายหมด แล้วพระเทพ ฯ
ตัง้ ชือ่ ใหม่ไห้วา่ “บุญเกิด” พระเทพ ฯ บอกว่าคือบุญทีไ่ ด้เกิด
มาอีก คนที่เกือบจะตายแล้วนะ สมเด็จเค้ามาดูแล”
จากคุณ : natthaset
***********
คือ เราอยากเล่าบ้างเราเก็บความประทับใจมานาน
มาก ๆ
เมื่อครั้งที่เราเป็นเด็กนักเรียนอยู่ จว.เชียงราย และก็
เป็นดุริยางค์ของโรงเรียน ทุกครั้งที่ท่านเสด็จเยือนเชียงราย
และพระต� ำ หนั ก ดอยตุ ง วงค์ ดุ ริ ย างค์ ก็ จ ะบรรเลงเพลง
มหาฤกษ์มหาชัยรับเสด็จทุกครั้ง พอเสด็จกลับก็จะบรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี
จ�ำได้ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จ ท่านมาเปิดงานงานหนึ่ง แล้ว
ท่านก็เสด็จผ่านประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จ ท่านก็ทรงซักถาม
และก็เป็นกันเองมาก เราเองอยู่ในแถวดุริยางค์ ยังปลื้มอก
ปลืม้ ใจไม่ลมื เคยคิดว่าถ้าหากพระองค์ทา่ นทรงรับสัง่ ถามเรา
เราจะใช้คำ� ราชาศัพท์เป็นมัย๊ ตอนนัน้ เราคิดแต่เพียงว่าเพียง
แค่เห็นพระพักตร์ของพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะยืนรับเสด็จอยู่
ไกลแค่ไหนก็มีความสุขแล้ว
จนเมือ่ สามปีทแี่ ล้ว หลังจากจบมหาลัย เราก็ได้ไปเรียน
ภาษาจีนที่กลางโจว และเราได้มีโอกาสไปรับเสด็จรวมกับ
นักเรียนไทยอีกจ�ำนวนหนึง่ ทีห่ น้าสถานทูตไทยใน นครกวางโจว
ครั้งนั้นนักเรียนไทยต้องยืนเป็นแถวรับเสด็จ เรายืนอยู่เป็น
คนที่ห้าจากหน้าสุด เมื่อรถพระที่นั่งมาถึง พระองค์ท่านทรง
พระด�ำเนินมาและก็หยุดอยูต่ รงหน้าเรา เราถอนสายบัวเสร็จ
พระองค์ก็ทรงซักถาม เราน�้ำตาไหล มือสั่นตอบค�ำถามแบบ
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หน้า ๗

สารผู้บัญชาการทหารอากาศ

เนื่องในวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

คลังประวัติศาสตร์ไทย
October 5, 2012
คลิปผู้พิการไร้แขนทั้งสองข้างตอนรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต เอกชัย วรรณแก้ว
บั ณ ฑิ ต ไร้ แ ขนคว้ า ปริ ญ ญาตรี เ พาะช่ า ง และทรงมี พ ระ
ปฏิสันถารเกี่ยวกับเรื่องการด�ำรงชีวิต และสั่งชมเชยว่าเป็น
แบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป
ไม่มีค�ำราชาศัพท์พี่ที่ยืนอยู่ข้างช่วยเราตอบค�ำถาม พระองค์
ทรงถามเป็นกันเองมาก เรียนที่ไหน ชอบเมืองนี้มั๊ย พูดจีนได้
คล่องหรือยัง นักเรียนไทยเยอะมั้ย หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรง
พระด�ำเนินไปที่ประทับ
สรุป เราก็ปลืม้ ในพระกรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทา่ นมาก ๆ
จากนั้นเราก็ตั้งใจเรียนภาษาจีน (เกี่ยวมั้ย) อยากรับเสด็จอีก
และเท่าที่รู้คนจีนก็รักพระองค์มากเช่นกันค่ะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ผิดถูกขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ
จากคุณ : P (atinarock)
************
ปีที่แล้วสมเด็จพระเทพรัตน ฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน
วันสถาปนาจุฬา ฯ ผมเข้าเฝ้าถวายรายงานเรือ่ งแผนการตลาด
ที่ชนะเลิศ เป็นแผนการตลาดของเมืองโบราณ สมุทรปราการ
พระองค์สนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง แม้อากาศจะร้อนมาก พอถึง
ช่วงท�ำ Promotion ก็อธิบายไปว่า เราจะสร้างการประกวด
นางงามเมืองโบราณ โดยจัดประกวดหญิงอายุ ๕๐ ปีขนึ้ พระองค์
ตรัสว่า “อุ้ยปีนี้เราก็สมัครได้แล้วสิ” คนที่มุงกันอยู่ฮากันครืน
จากคุณ : Madonremon
************

พี่น้องข้าราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจ�ำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่รักทุกคน
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๘๐ กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น “กองทัพอากาศ” จึงได้ถือเอา วันที่ ๙ เมษายน ของทุกปี
เป็น “วันกองทัพอากาศ” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยล�ำดับ
พี่น้องทหารอากาศที่รักทั้งหลาย ในรอบปีที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นในการป้องกันประเทศ
รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และการพัฒนาประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กองทัพอากาศพร้อมอยู่เคียงข้าง
และเป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอมา กองทัพอากาศตระหนักถึงความส�ำคัญของบุคลากรของกองทัพ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดของกองทัพ ผมขอขอบคุณพี่น้องชาวกองทัพอากาศทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือ
และเสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ด้วยความสื่อสัตย์สุจริต และขอให้
ทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการขับเคลื่อนให้กองทัพอากาศไปสู่จุดมุ่งหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ในการเป็นกองทัพอากาศชั้นน�ำในภูมิภาค “One of The Best Air Forces in ASEAN”
ในโอกาสทีว่ นั กองทัพอากาศเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึง่ ผมขอส่งความปรารถนาดี พร้อมด้วย
ความระลึกถึงมายังทุกท่านตลอดจนครอบครัว ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย อีกทั้ง ดวงวิญญาณจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ
กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลกประชานารถ เดชะพระบารมี แ ห่ ง องค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ได้โปรดดลบันดาล พระราชทานพรให้ทกุ ท่านและครอบครัว
จงประสบแต่ความสุข ความเจิญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีก�ำลังใจและก�ำลังสติปัญญา
ที่เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อกองทัพอากาศและประเทศชาติอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ปรารถนาสิ่งใด
ขอจงสัมฤทธิ์ผลดั่งใจปรารถนาทุกประการ

พลอากาศเอก

(ตรีทศ สนแจ้ง)
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

๒๗ มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

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�ำหรับในส่วนของกองบินต่างจังหวัด ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต การท�ำความสะอาด หน่วยที่ตั้ง ตลอดจน
โรงเรียน วัด และสาธารณสมบัติรอบที่ตั้งหน่วย รวมถึงการจัดกิจกรรม ออกหน่วยช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน
เนื่องในวันท่ี่ระลึกกองทัพอากาศ

หน้า ๘

พิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และผลงานบทความทางวิชา
รางวัลการเขียเอกสารวิจัยดีเด่น รางวัลนิรภัยและรางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ
ประจ�ำปี ๒๕๕๗

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และผลงานบทความ
ทางวิ ช า รางวั ล การเขี ย นเอกสารวิ จั ย ดี เ ด่ น รางวั ล นิ ร ภั ย และรางวั ล บุ ค คลดี เ ด่ น ของกองทั พ อากาศ ประจ� ำ ปี ๒๕๕๗
ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
รางวัลที่ ๑ เรื่อง เครื่องฝึกบินจ�ำลองอากาศยานไร้นักบิน
Tiger-Shark II ส�ำหรับนักบินภายนอก (Tiger-Shark II UAV
Simulatior For External Pilot) เจ้าของผลงาน ได้แก่
นาวาอากาศเอก ธัชพงษ์ นิลอุบล สังกัด กรมสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์
ทหารอากาศ
รางวัลที่ ๒ เรื่อง กล่องรับสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้
อัตโนมัติ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ เจ้าของผลงาน ได้แก่ แผนกช่าง
โยธา กองบิน ๑
รางวัลที่ ๓ เรือ่ ง เครือ่ งควบคุมและรายงานสถานภาพตรวจ
จัดอุณหภูมิ, ควันไฟ และกระแสไฟฟ้า เจ้าของผลงาน ได้แก่
นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ ปั้นเพชร สังกัด กรมสื่อสารอิเล็ก
ทรอนิสก์ทหารอากาศ
รางวัลชมเชยมี ๖ รางวัล ดังนี้
๑. ผลงาน เรื่อง โปรแกรมระบบจัดท�ำความต้องการงบ
ประมาณกองทัพอากาศ เจ้าของผลงาน ได้แก่ กองกรรมวิธขี อ้ มูล
ส�ำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
๒. ผลงาน เรือ่ ง การดัดแปลงระบบบันทึกภาพของ เครือ่ ง
บิ น โจมตี แ บบที่ ๗ เจ้ า ของผลงาน ได้ แ ก่ แผนกสรรพาวุ ธ
กองเทคนิ ค กองบิ น ๒๓ และกองโรงงานสรรพาวุ ธ ๕
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๓. ผลงาน เรือ่ ง การสร้างอุปกรณ์จบั ยึด Turbine Rotor
ของ เครือ่ งยนต์ T53-L-13B เพือ่ ใช้ในการ Balance เจ้าของผลงาน
ได้แก่ เรืออากาศตรี สุนทร สุนทรประทม สังกัด กรมช่างอากาศ
๔. ผลงาน เรื่อง เครื่องมือช่วยในการตรวจซ่อม และ
ทดสอบการท�ำงาน Light Landing & Taxi Retractable ของ
อากาศยานแบบ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค เจ้าของผลงาน
ได้แก่ เรืออากาศตรี พรเทพ รุ่งเรือง สังกัด กองบิน ๒๑
๕. ผลงาน เรื่อง เครื่องมือช่วยในการตรวจซ่อมและ
ทดสอบการท�ำงาน Auxiliary Intake Door Actuator ของ
อากาศยานแบบ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค เจ้าของผลงาน
ได้แก่ ฝ่ายซ่อมอากาศยานและเครื่องยนต์ แผนกช่างอากาศ
กองเทคนิค กองบิน ๒๑
๖. ผลงาน เรือ่ ง ระบบฐานจัดการข้อมูลทหารกองประจ�ำ
การกองทัพอากาศ เจ้าของผลงาน ได้แก่ จ่าอากาศโท รัตนโชติ
พันธุ์วิไล สังกัด กองบิน ๔๑
รางวัลบทความทางวิชาการ
รางวัลที่ ๑ เรื่อง บันได ๙ ขั้น ในการน�ำหน่วยงานของกอง
ทัพอากาศสูก่ ารเป็นองค์กรชัน้ น�ำในภูมภิ าค เจ้าของผลงาน ได้แก่
นาวาอากาศเอก ตระการ ก้าวกสิกรรม สังกัด โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
รางวัลที่ ๒ เรื่อง กระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์กองทัพ
อากาศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๕
เจ้าของผลงาน ได้แก่ ส�ำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ
รางวัลที่ ๓ เรื่อง การบูรณาการระบบบริหาร Thailand
Quality Award กับ Six Sigma, Lean และ Balanced Scorecard เจ้าของผลงาน ได้แก่ พลอากาศตรี วินัย จันทร์เปล่ง สังกัด
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รางวัลชมเชยมี ๕ รางวัล ดังนี้
๑. ผลงานเรื่อง การศึกษาต่อประเทศสหราชอาณาจักร
บริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ เจ้าของผลงาน ได้แก่ เรืออากาศตรี
วิศวชิต อินทรสุวรรณ์ สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท
กษัตริยาธิราช
๒. ผลงานเรื่อง ประสบการณ์จากการศึกษาต่อประเทศ
สหรัฐอเมริกา เจ้าของผลงาน ได้แก่ เรืออากาศตรี อนันต์ชัย
ตัง้ สินทวีวฒ
ั น์ และ เรืออากาศตรี ณัฐพงศ์ ขันธทัต สังกัด โรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๓. ผลงานเรื่อง การเปรียบเทียบโรงเรียนนายร้อยรวม
เหล่าประเทศญี่ปุ่น กับ โรงเรียนนายเรืออากาศ เจ้าของผลงาน
ได้แก่ นักเรียนนายเรืออากาศ รุน่ ที่ ๕๕ และนักเรียนนายร้อยโปโด
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
เกษตรภิบาล สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น
ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จ�ำนวน ๒ ผลงาน เจ้าของผลงานได้
รับใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยการทัพอากาศ ผลงานเรื่อง ปัจจัย
ทีม่ ผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ภิ ารกิจกองทัพอากาศ ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในอาเซียน เจ้าของผลงาน ได้แก่ นาวาอากาศเอก
จักร สุวรรณทัต นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ รุ่นที่ ๔๘
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ผลงาน
เรื่อง การวิจัยและพัฒนาระบบจ�ำลองภารกิจการบิน (Mission
Simulator) ส�ำหรับฝึกอบรมการปฏิบตั ภิ ารกิจการใช้อากาศยาน
ไร้ นั ก บิ น ขนาดเล็ ก เจ้ า ของผลงาน ได้ แ ก่ นาวาอากาศโท
สุคนธ์ พันธุเณร นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหาร
อากาศ โรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารอากาศ กรมยุ ท ธศึ ก ษา
ทหารอากาศ รุ่นที่ ๕๘
รางวัลนิรภัยการบิน
ประเภทหน่วยบิน
รางวัลนิรภัยการบินยอดเยี่ยม จ�ำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
กองบิน ๒ และ กองบิน ๔
รางวัลนิรภัยการบินดีเด่น จ�ำนวน ๕ รางวัล ได้แก่ กองบิน
๕, กองบิน ๖, กองบิน ๗, กองบิน ๒๑ และ กองบิน ๒๓
รางวั ล นิ ร ภั ย การบิ น ชมเชย จ� ำ นวน ๒ รางวั ล ได้ แก่
กองบิน ๑ และ กองบิน ๔๖
ประเภทบุคคล
รางวัลนิรภัยการบินยอดเยี่ยม ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณา
รางวัลนิรภัยการบินดีเด่น จ�ำนวน ๗ รางวัล ได้แก่

วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
นาวาอากาศตรี อุดมศักดิ์สาระ สังกัด กองบิน ๒
นาวาอากาศตรี ถนอมศักดิ์ ศรีหรั่ง สังกัด กองบิน ๒๑
นาวาอากาศตรี เจษฎา ตุลาสืบ สังกัด กองบิน ๔๑
เรืออากาศเอก ราชรักษ์ ทัศนไตรลักษณ์ สังกัด กองบิน ๔
เรืออากาศเอก เบ็ญจรักษ์ ใจผ่อง สังกัด กองบิน ๖
เรืออากาศเอก สันถนะ ข้องสาย สังกัด กองบิน ๗
เรืออากาศเอก จิรายุส มูลละ สังกัด กองบิน ๒๓
รางวัลนิรภัยการบินชมเชย จ�ำนวน ๔ รางวัล ได้แก่
นาวาอากาศโท พีระ กัณหะสิริ สังกัด กองบิน ๑
เรืออากาศเอก เอกราช สัจจาสิทธิ์ สังกัด โรงเรียนการบิน
เรืออากาศเอก สุขสัน สุปะทัง สังกัด กองบิน ๕
เรืออากาศเอก อนุพงศ์ แก้วมา สังกัด กองบิน ๔๖
รางวัลบุคคลทีม่ พี ฤติกรรมด้านนิรภัยการบินดีเด่น จ�ำนวน
๑ รางวัล ได้แก่ เรืออากาศโท ธวัชชัย สิงห์เขียว สังกัด กองบิน ๖
รางวัลนิรภัยภาคพื้น
ประเภทหน่วย
รางวัลนิรภัยภาคพื้นยอดเยี่ยม ไม่มีหน่วยผ่านเกณฑ์
พิจารณา
รางวัลนิรภัยภาคพื้นดีเด่น จ�ำนวน ๓ รางวัล ได้แก่
กองบิน ๑, กองบิน ๒ และ กองบิน ๖
รางวัลนิรภัยภาคพื้นชมเชย จ�ำนวน ๑ รางวัล ได้แก่
กรมช่างโยธาทหารอากาศ
ประเภทบุคคล
รางวัลนิรภัยภาคพืน้ ยอดเยีย่ ม ไม่มผี ผู้ า่ นเกณพ์พจิ ารณา
รางวัลนิรภัยภาคพื้นดีเด่น จ�ำนวน ๓ รางวัล ได้แก่
เรืออากาศตรี บุญเลิศ บุญมา สังกัด กองบิน ๑
เรืออากาศตรี สมทรง สอนญาติ สังกัด กองบิน ๒
พันจ่าอากาศเอก ธัชพล งามชุ่ม สังกัด กองบิน ๖
รางวัลนิรภัยภาคพื้นชมเชย จ�ำนวน ๕ รางวัล ได้แก่
นาวาอากาศโท สุรสิทธิ์ นิสาย สังกัด ส�ำนักงานผู้บังคับ
ทหารอากาศดอนเมือง
นาวาอากาศตรี ธนา เพชรรัตน์ สังกัด กองบิน ๕
นาวาอากาศตรี จีรพงศ์ ทองโคตร สังกัด กองบิน ๒๓
เรืออากาศตรี สุชิน รัตนปราณี สังกัด กองบิน ๔๑
เรืออากาศตรี วรวิทย์ ทองค�ำ สังกัด กองบิน ๔๖
รางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านนิรภัยภาคพื้นดีเด่น
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณา
ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ มีดังนี้
ส่วนบัญชาการ
นายทหารสัญญาบัตร ได้แก่ นาวาอากาศเอก สรวิชญ์
สุรกุล สังกัด กรมยุทธการทหารอากาศ
นายทหารประทวน ได้แก่ จ่าอากาศเอกหญิง พีรยา
บุญอิ่ม สังกัด ส�ำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
ส่วนก�ำลังรบ
นายทหารสัญญาบัตร ได้แก่ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์
รมณารักษ์ สังกัด กองบิน ๑
นายทหารประทวน ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก อนุรักษ์
สวัสดิ์เอื้อ สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ส่วนส่งก�ำลังบ�ำรุง
นายทหารสัญญาบัตร ได้แก่ นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์
ปั้นเพชร์ สังกัด กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
นายทหารประทวน ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก กัมปนาท
สอนง่าย สังกัด กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ส่วนการศึกษา
นายทหารสัญญาบัตร ได้แก่ นาวาอากาศเอก พิชาญ
พิชยั ณรงค์ สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
นายทหารประทวน ได้แก่ พันจ่าอากาศเอกหญิง พรรณราย
พูนอ้อย สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ส่วนกิจการพิเศษ
นายทหารสัญญาบัตร ได้แก่ นาวาอากาศโท ศิระ
ต่วนกระโทก สังกัด กรมสวัสดิการทหารอากาศ
นายทหารประทวน ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก อนุชา
ชาญพ่วง สังกัด ศูนย์วจิ ยั พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน
และอวกาศกองทัพอากาศ

