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ELANG THAINESIA XVII

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๕๘ และ
พระราชทานเกียรติบัตร พระราชทานโล่รางวัล ผู ้ชนะการประกวดขบวนแห ่
รถเฉลิมพระเกียรติ ฯ และรางวัลการประกวดร้านกาชาด ปี ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ 
พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.เข้าเฝ้ารับเสด็จ ฯ พร้อมทั้งรับพระราชทานเกียรติบัตร 
และโล่รางวัล “ชนะเลิศ” การประกวด ร้านกาชาด ประเภทหน่วยงานภาครัฐ  
เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๘ ณ สวนอัมพร

มหกรรมดนตรไีทยเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ   รอบ   เมษายน

 ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๒๑๑๖ วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘      www.rtaf.

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ ้ง ผบ.ทอ. และ 
น.อ.หญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง นายกสมาคม 
แม่บ ้าน ทอ.เป ็นประธานในพิธีรดน�้าขอพร 
อดตีผูบ้ังคบับญัชา และอดตีนายกสมาคมแม่บ้าน 
ทอ. เน่ืองในวันสงกรานต์ ประจ�าปี ๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๘ ณ ห้องรับรอง ทอ.

ทั้งนี้ กองทัพอากาศทั้งสองประเทศ จะร่วม
ท�าการฝึกผสม ELANG THAINESIA XVII ระหว่าง 
วันที่ ๘ – ๑๕ ก.ย.๕๘ ณ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา 
โดยกองทัพอากาศ จะจัดเครือ่งบินขบัไล่แบบท่ี ๑๙/ก 
(F-16 A/B) จากฝูงบิน ๑๐๒ จ�านวน ๔ เครื่อง และ
จากฝูงบิน ๑๐๓ จ�านวน ๔ เครื่อง เข้าร่วมการฝึก  
ในขณะที่ กองทัพอากาศอินโดนีเซีย จะจัดเครื่องบิน
ขบัไล่แบบ F-16 A/B/C/D จากฝงูบนิ ๓ และ ฝงูบนิ ๑๖ 
เข้าร่วมการฝึกรวม ๔ เครื่อง พร้อมด้วยเครื่องบิน
ล�าเลียงแบบ C-130 และ BOEING-737 เข้าร่วม 
การฝึก โดยก�าหนดพิธีเปิดการฝึก ฯ ในวันที ่๘ ก.ย.๕๘  
ณ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา และพิธีปิดการฝึก ฯ 
ในวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๘ ณ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา

 พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้จัดเครื่องบินล�าเลียงแบบที่ ๘ 
(C-130H) จากฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ พร้อมนักบินและเจ้าหน้าที่จาก กรมยุทธการทหารอากาศ  
กรมข่าวทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และแพทย์ พยาบาลจากสถาบันเวชศาสตร์
การบินกองทัพอากาศ รวม ๒๒ คน เดินทางไปรับแรงงานไทยที่เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย  
เมือ่วนัที ่๘ เม.ย.๕๘ ตามนโยบายรฐับาล ตามท่ีได้ประสานกบักระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ�านวน ๖๘ คน เป็นลูกเรือประมง

สง C-130 H
น�าประมงไทย
กลับมาตุภูมิ

กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำาเลียงแบบ C-130H  
ไปรับแรงงานประมงไทยที่ประสบปัญหา ณ เกาะอัมบน 
ประเทศอินโดนีเซีย กลับมายังประเทศไทย

ส�าหรับในปี ๒๕๕๘ ร้านของกองทัพอากาศ 
ได้รบัรางวลั “ชนะเลศิ” ประเภท หน่วยงานภาครฐั  
โดยเป็นการออกร้านของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ 
การจดันิทรรศการของกองทพัอากาศ เป็นโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกมุารี ทีก่องทพัอากาศด�าเนนิการ อาทิ 
นทิรรศการธนาคารเมลด็พันธุพ์ชื โครงการอนรุกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฯ  
ณ ดอยอนิทนนท์, โครงการหอดดูาวเฉลมิพระเกยีรต ิ 
๖๐ พรรษา พระราชกรณียกิจของสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับ 
กองทพัอากาศ 

ร ้ านก าช าด ทอ . ชน ะ เ ลิ ศ
งานกาชาด ประจ�าปี

สภากาชาดไทย จัดงานกาชาดประจ� าป ี  ๒๕๕๘ ภายใต ้ แนวความคิด  
“ถวายพระพร องค์อุปนายิกา ๖๐ พรรษา ปวงประชาสุขใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู ้อ�านวยการสภากาชาดไทย  
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาย ุ๕ รอบ  รายได้ทูลเกล้า ฯ โดยเสดจ็พระราชกศุล  ระหว่าง
วันที่  ๓๐ มี .ค. -  ๗ เม.ย.๕๘ ณ บริ เวณสวนอัมพร  ลานพระบรมรูปทรงม ้า  
สนามเสือป่า ถ.ศรีอยุธยา และ ถ.ราชด�าเนินนอก  

กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดงานมหกรรมดนตรีไทย
เฉลิมพระเกียรติ 

กองทัพอากาศ และกองทัพอากาศอินโดนีเซีย 

จะจัดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย FPC ของการ

ฝึกผสม ELANG THAINESIA XVII ระหว่างวัน

ที่ ๑๑ – ๑๕ พ.ค.๕๘  ณ จว.นครราชสีมา  

๕ ๒ ๒๕๕๘



วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘หน้า ๒ หน้า ๓ 

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. พร้อมด้วย พล.อ.ต.Hoo Cher 
Mou ผบ.ทอ.สิงคโปร์ และ พล.อ.ต.เควิน พอตทิงเกอร์ ผช.ประจ�า 
ผบ.ทอ.สหรัฐฯ ภาคแปซิฟิก เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึก        
COPE TIGER 2015  เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๘ ณ บน. ๑ จว.นครราชสีมา

พล.อ.ท.วิสุรินทร์ มูลละ  รอง เสธ.ทอ. เป็นประธานในการแข่งขัน
เครื่องบินจ�าลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ประเภท “เครื่องบิน
บังคับวิทยุชนิดปีกหมุน ๔ ใบพัด”ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๒๒ มี.ค.๕๘  ณ จว.มหาสารคาม

 พล.อ.ท.บุญเอนก ดวงอุไร ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ          
และ พล.อ.ต.มานัต วงษ์วาทย์ ประธานกรรมการตรวจรับทางเทคนิค      
และคณะกรรมการฯ ร่วมเดินทางไปตรวจรับเฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 
เครื่องที่ ๒ ระหว่าง ๒๙ มี.ค. - ๕ เม.ย.๕๘ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

พล.อ.ท.นิทัศน์ ศิริมาศ รอง เสธ.ทอ.ประธานกรรมการบริหาร
โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางส�าหรับค้นหาและช่วยชีวิต             
ในพื้นที่การรบ และ Mr.Kevin DELL เป็นประธานการประชุม PMR        
ครั้งที่ ๕ ระหว่าง ๒๕-๒๗ มี.ค.๕๘ ณ บก.ทอ. 

พล.อ.ต.รุ ่งโรจน์ กองมณี รอง ผอ.ศวอ.ทอ.ให้การต้อนรับ        
คณะนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๙ รับฟังและเยี่ยมชม   
ศูนย์การเรยีนรูพ้ลงังานทดแทน ทอ. เม่ือ ๑๐ มี.ค.๕๘ ณ ศูนย์การเรยีน
รู้พลังงานทดแทน ศวอ.ทอ. 

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 
ทอ. ร่วมพธิรีดน�า้ขอพร พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี    
และ รมว.กห. เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ�าปี ๕๘  เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๘          
ณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ 

 พล.อ.อ.ตรีทศ  สนแจ้ง ผบ.ทอ. ร่วมชมงาน “คืนความสุข             
ให้ประชา จากทัพฟ้าผ่านเสียงเพลง” โดย ทอ.ร่วมกับ ไทยทีวีสีช่อง ๓ 
จัดขึ้น เมื่อ ๔ เม.ย.๕๘ ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
โดยมีกิจกรรมการแสดงมากมาย

 พล.อ.อ.ตรีทศ  สนแจ้ง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับ
เครื่องหมายยศเรืออากาศตรี ให้แก่ นนอ. รุ่นที่ ๕๙ ที่ส�าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร รร.นนก. เมื่อ ๒ เม.ย.๕๘  ณ อาคารรณนภากาศ

พล.อ.อ.วรฉัตร ธารีฉัตร ปธ.คปษ.ทอ. เป ็นประธานในพิธี              
ถวายราชสักการะ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ           
สยามบรมราชกุมารี  เ น่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ   ๕ รอบ                           
๒ เมษายน ๒๕๕๘  เมื่อ ๒๔ มี.ค.๕๘  ณ สน.ปษ.ทอ.  

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. รับมอบใบประกาศนียบัตรสมาชิก
กติตมิศกัด์ิ และเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
จาก พล.ร.ท. พันเลิศ แกล้วทนงค์ จก.พร. และ นายกสมาคมแพทย์ทหาร     
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ ๑๗ มี.ค.๕๘ ณ ห้องรับรอง ทอ. 

พล.อ.ท.มานะ ประสพศรี จก.กร.ทอ. เป็นผู้แทน ศบภ.ทอ.ร่วมกับ 
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) จดักิจกรรมช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแล้ง 
พร้อมติดต้ังเครื่องกรองน�้าและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน        
เมื่อ ๒๓ มี.ค.๕๘  ณ รร.บ้านหนองพังพวย อ.ตาคลี จว.นครสวรรค์

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดี        
กับนายทหารชั้นนายพลอากาศ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า       
โปรดกระหม ่อมจาก พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว พระราชทาน                          
ยศสูงขึ้น เมื่อ ๑ เม.ย.๕๘ ณ ห้องรับรอง ทอ.  

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. ในฐานะประธานที่ปรึกษา             
สโมสรกิตติมศักดิ์ ให้การต้อนรับ ผู ้ให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอล           
แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี เข้าเยี่ยมค�านับ พร้อมมอบเสื้อสโมสร ให้แก่                                   
ผู้ให้การสนับสนุน เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๘  ณ ห้องรับรอง ทอ.

 พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์ รอง ผบ.ทอ. ปธ.สโมสรแอร์ฟอร์ซ 
เซ็นทรัล เอฟซี เป็น ปธ.จัดกิจกรรม “Join The Force” ให้กับ เยาวชนจาก 
แอร์ฟอร์ซ อะคาเดมี่ พร้อมมอบเงินสนับสนุนจ�านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท     
ให้กับ แอร์ฟอร์ซ อะคาเดมี่ เมื่อ ๔ เม.ย.๕๘  ณ สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย์)  

พล.อ.อ.จอม  รุ ่งสว่าง เสธ.ทอ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษวิชา            
หลักการสงคราม ให้กับ นทน.รร.เสธ.ทอ. ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๕๙  เมื่อ ๑๗ มี.ค.๕๘  
ณ ห้องบรรยาย รร.เสธ.ทอ.ยศ.ทอ.

 พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผช.ผบ.ทอ.ประธานกรรมการบริหาร
โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ข.๑๙/ก และคณะฯ เข้าร่วมประชมุ F-16 
MLU (PMR) คร้ังท่ี ๑๑ ร่วมกับบริษัท LM Aero และ ทอ.สหรัฐอเมริกา         
ระหว่าง ๒๘ มี.ค. - ๕ เม.ย.๕๘  ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

พล.อ.อ.ตรทีศ  สนแจ้ง  ผบ.ทอ. พร้อมด้วยนายทหารชัน้ผูใ้หญ่ ทอ.   
ร่วมพิธีรดน�้าขอพร พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี           
และรัฐบุรุษ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๘        
ณ สโมสรกองทัพบกเทเวศร์

พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว  ผบ.คปอ. ผู้แทน ผบ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีต ้อนรับหมู ่บินผาดแผลง “August 1st” ทอ.สาธารณรัฐ           
ประชาชนจีน  เมื่อ ๒๓ มี.ค.๕๘ ณ บริเวณลานจอดเครื่องบิน ฝูง.๖๐๑ 
บน.๖                                

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�ำ

  บทความ และความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือพิมพ์สารชาวฟ้า ไม่มีส่วนผูกพันกับกองทัพอากาศแต่อย่างใด โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๓๘

ข่าว ทอ.ไทยในสื่อจีน
ข่าวคราวการบินเดินทางมาแวะพักท่ีดอนเมืองของ

ฝงูบนิผาดแผลงของ กองทัพอากาศสาธารณรฐัประชาชนจีน 
(สปจ.) ในชือ่ว่า August 1st ได้เป็นทีฮ่อืฮาในสือ่มวลชนไทย
อยู่พอสมควร

แต่เป็นการฮือฮากับนักบินหญิงในหมู่บินนี้ท่ีมีท้ังหมด  
๔ คน 

จะด้วยหน้าตา รูปร่าง หรือบุคลิกก็ตามที นับว่าเรียก
ความสนใจจากสื่อไทย และคนไทยในโลกออนไลน์ได้ไม่เบา 
ทีเดียว

ผมเองก็ถูกร ่างแหไปเป็นข่าวถูกแซวทาง
สื่อมวลชนกับเขาด้วยเหมือนกัน

ในเทีย่วขากลบัหลงัจากเสรจ็จากการไปร่วมแสดง
การบินในงาน LIMA Air Show 2015 ที่เกาะลังกาวี 
ประเทศมาเลเซีย แล้ว

คณะหมูบิ่นผาดแผลงของ ทอ.สปจ.ก็มาแวะพกั
ท่ีกองทัพอากาศอีกคร้ัง ซึ่งในคร้ังน้ี กองทัพอากาศ
ของเราก็ได้ให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการ สร้าง
ความประทับใจนับตั้งแต่ที่ เครื่องบินของ สปจ. 
คื อ เครื่ อ งบิ นขั บ ไล ่ แบบ J -10  บิ น เข ้ า เขต 
ราชอาณาจักรไทย

เราก็ส่งเครื่องบินกริพเพน ๓ เครื่อง ขึ้นไปบินประกบ
เป็นการแสดงการต้อนรับ และบินหมู่ร่วมกันมาจนถึงสนาม
บินดอนเมือง

เป็นภาพแห่งความประทับใจของ ทอ.สปจ.เป็นอย่างยิ่ง
หลังจากนั้นก็มีพิธีการต ้อนรับ ถ ่ายภาพหมู ่  และ 

เลี้ยงอาหารกลางวัน ในบรรยากาศซึ่งเป็นช่วงตรุษจีนพอดี
บรรดานักร้องของวงดุริยางค์ทหารอากาศ แต่งชุดเป็น

อาหมวยจีนร้องเพลงจีนขับกล่อมอาคันตุกะจนเคลิบเคลิ้ม
และจุดสนใจของสื่อมวลชนไทยก็ยังคงเป็นนักบินหญิง

ของจนีอยูน่ัน้เอง จนถงึขนาด รอง เสธ.ทอ.สปจ.ทีเ่ป็นหวัหน้า
คณะบอกว่า

“เป็นเรื่องที่เห็นเป็นประจ�าเวลาไปที่ไหน ผมกับนักบิน
ชายไม่ค่อยมีใครสนใจ

เพราะจดุขายของหมูบ่นิผาดแผลงชดุนีก็้อยูท่ี่น้องหมวย
ทั้ง ๔ คน นี่แหละ”

การต้อนรับขับสู้ของกองทัพอากาศในครั้งนี้ แม้จะเป็น
เวลาสั้น ๆ ไม่ก่ีชั่วโมง แต่คณะของ ทอ.สปจ.ถือว่าเป็นการให้
เกียรติอย่างมาก จึงได้น�าความปรารถนาดีครั้งนี้ ไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์สื่อมวลชนของจีนอย่างเอิกเกริก

พรรคพวกของผมทีเ่ก่งในเรือ่งส่ือจนี ได้ส่งภาพและข่าว
มาให้ผมทางไลน์ พร้อมกับบอกว่า เดี๋ยวนี้คนจีนรุ่นใหม่  
ชอบอ่านข่าวทางเว็บไซต์ต่าง ๆ อาทิ เว็บไป่ตู้ เว็บโซวหู  
เว็บซีน่า และเว็บเฟิ่งหวาง ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวที่ใหญ่ที่สุดที่
คนรุ่นใหม่ใช้ดูข่าวสารทุกอย่าง

ภาพข่าวการต้อนรบัท้ังบนอากาศ และภาคพืน้ของกองทพั
อากาศ จึงได้ไปปรากฎในสื่อจีนอย่างน่าชื่นชม

ซึง่ผมขอน�าภาพข่าวเหล่านัน้มาลงให้ดกัูน เพือ่ยนืยนัถึงความ
เป็นมิตรไมตรี ระหว่างไทยกับจีนในครั้งนี้

ตามที่ นสพ.สารชาวฟ้า ฉบับประจ�าเดือน มี.ค.และ 
เม.ย.ได้เขียนชื่อเครื่องบินโดยการสะกดค�า และต�าแหน่งผู้
บงัคบับญัชาผดินัน้ ทางทมีงานขออภยัในความผดิพลาดในครัง้
นี้ และขอแก้ไข ดังนี้

“กิปเปน” แก้เป็น “กริพเพน”
“นิเออร์ปอร์ต” แก้เป็น “นิเออปอรต์”
และ พลอากาศเอก วัธน มณีนัย “ประธานที่ปรึกษา

พิเศษ” แก้เป็น “ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ”

 ขออภัยในความผิดพลาด

พล.อ.ท.อ�าพล อิ่มบัว จก.กบ.ทอ.เป็น หน.คณะฝ่ายไทย 
และ Col.Per Nilsson เป็น หน.คณะฝ่ายสวีเดน ร่วมประชุม 
Program Management Review ครั้งที่ ๒๖ (PMR 26)  
ซึ่งเป็นการประชุมของคณะกรรมการบริหารโครงการร่วม 
ไทย -  สวีเดน ระดับผู้ปฏิบัติงาน (National Program Office 
: NPO) ตามโครงการจัดซื้อ บ.Gripen 39 C/D ณ โรงแรมเวียง
อินทร์ จว.เชียงราย ระหว่าง ๒๐ - ๒๔ เม.ย.๕๘



วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

...มื้อกลางวัน ง่ายๆ ของ
เราหลายคน เชื่ อว ่ าหนึ่ ง             
ในเมนูโปรดน่าจะเป็นอาหาร
ประเภทเส้น ..ประทานโทษ 
จ่าอ้วนไม่ค่อยมีเส้นสาย    

กะเค ้า เลยชอบกินอาหาร
ประเภทมเีส้นเข้าไว้ครบั.......มือ้นี.้..จ่าอ้วนจะพาไป

ลิ้มรส.. “เฝอ” แบบไทยๆ ในรั้วฐานทัพอากาศ
ดอนเมือง  เราน่ีล่ะครับ ..ช่วงน้ีโปรดอย่าได้ไปไหน     
ไกลมาก “ร้อนจริงๆ ครับ” ..เดี๋ยวจะด�าแม่สั่งไว้....

“เฝอ” เป็นอาหารเวียดนามชนิดหนึ่ง มีลักษณะ
คล้ายก๋วยเตี๋ยวของไทย เรานี่ล่ะครับ...คือแทบจะแยกไม่ออก
จะแตกต่างกันท่ีเส้นเล็ก ท่ีจะใหญ่กว่าบ้านเราหน่อย     
แต่เดี๋ยวน้ี เฝอมักจะให้เราเลือกเส้นได้ไม่เหมือน          
แต่ก่อน..เครื่องเคียง และน�้าซุปท่ีเคี่ยวจากเนื้อวัว      
(หรือเนื้อไก่) กระดูก หางวัว และเครื่องเทศบางชนิด 
เช่น อบเชยไซ่ง่อน เมล็ดดอกจัน ขิง กานพลู กระวานด�า     
และจะใส่ผักมากมาย อาทิ หัวหอม ต้นหอม ผักชี ผักชี
ฝรัง่ สะระแหน่ โหระพา มะนาว ถัว่งอก และพรกิหยวก
ท่ีเผาไฟ ซึง่จะแยกไว้เป็นอีกจานต่างหาก พร้อม “กะปิ” 
ไว้กินกับผักหรือเติมได้ตามชอบ ส�าหรับซอสบางอย่าง
ที่เป็นท่ีนิยมได้แก่ ซอสฮอยซิน น�้าปลา และซอสพริก
ศรีราชา ซึ่งแน่นอนครับ...ความสมบูรณ์แบบอย่างที่ว่า 
จ่าอ้วนเองก็ไปตระเวนชิมในต่างแดนมาแล้ว.. แต่วันนี้       
เราจะมากินเมนู “เฝอ”แบบไทยๆ เพราะปัจจุบัน       
คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมกินเน้ือวัว ครับ...เราเลย    
มาชิม “เฝอหมู” กันครับ...“เจ๊หมูโภชนา”...ร้านน้ี      
อยู่หลังอาคารส�านักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ นี่เอง
ไม่ใกล้ไม่ไกลครับ ...เจ๊หมูสาวอุบลราชธานี สะไภ้      
ทหารอากาศ คนนี้ลงมือปรุงรสเอง..กับ “เฝอหมู”     
(เนือ้กม็นีะครบั  เผือ่ใครจะสัง่) ...ทีใ่ส่ผกัหาง่ายในตลาด
บ้านเราไม่ว่าจะต้นหอม ถั่วงอก ถั่วผักยาว กะหล�่าปลี 
มะเขือเทศ ผักกาดหอม ผักสลัด โหระพา กับเส้นเล็ก    

ท่ีเหนียวนุ ่มของร้านนี้ ท�าให้จ ่าอ้วนหลงใหลมาก                       
ถึงขั้นแอบถามว่าซ้ือเส้นจากที่ไหน เผื่อจะเอาไปต้มกิน
แทน “มาม่า” ในช่วงปลายเดือน ....น�้าซุปที่ลงตัวแทบ   
ไม่ต้องปรุง น�้าตาล น�้าปลา เช่น ก๋วยเตี๋ยวทั่วไป....
รสชาติ ของเฝอจะอร่อย ต้องมีซอสพริกศรีราชา         
..ขอย�้าครับต้องยี่ห ้อนี้นะครับ... เฝอแท้ ทุกร ้าน              
จะต ้องมีวางบนโต ๊ะเพราะไม ่ เผ็ด ลงตัวกับน�้ าซุป             
เขียนไปก็น�้าลายไหลไปใส่

ใส่ซอสตามชอบ...ส�าหรับคนไม่เคย ลองใส่ถ้วย
แบ่งผสมๆ น�า้ซปุแล้วชมิดกู่อนได้ครับ ....ส�าหรับจ่าอ้วน 
ประทานโทษ ต้องแอบมองว่าเจ้าของร้านเห็นไหม     
เพราะใส่ที ๑  ใน ๔ ขวดล่ะครับ...อย่าดังไปเดี๋ยวเจ๊หมู
แกรู ้ตัว.. . .บอกได้ค�าเดียวครับว ่า..สุดยอด..ผักที่            
กรบุกรอบก่ึงดิบก่ึงสขุ น�า้ซปุทีล่งตวั (ไม่ว่าจะสัง่หมหูรือ
เนื้อ)...เส้นเหนียวนุ ่มหมูสารพัดท่ีใส่มา ทั้งหมูสด         
หมูตุ๋น..และลูกชิ้น...เมนูนี้เหมาะส�าหรับ หนุ่มๆ สาวๆ         
ที่หวังจะลดความอ้วนและประหยัดตังค์ในกระเป๋าด้วย
นะครับ...เพราะชามขนาดนี้ เพียง ๓๕ บาท เท่านั้น      
แถมมีน�้าเย็นบริการฟรีด้วยตนเองอีกด้วย..บอกตรง..          
ทุกวันน้ีน�้าฟรี เย็นๆ แทบไม ่มีแล ้วแวะไปชิมกันดู . . .               

ถ้าร้อนไม่ต้องกลวั...สัง่แล้วเข้าไปอาศยัแอร์เยน็ๆ ในห้อง
อาหารของส�านักงานได้ครับ...

ร้านนีเ้ปิดทกุวนัราชการ ตัง้แต่เช้า (การกนิอาหาร
แนวนี้ควรรอหลัง ๑๐๐๐ ครับ เพ่ือให้น�้าซุปในหม้อ
ลงตัว) เปิดจนถึงราวบ่ายสองโมง......จ่าอ้วนขอตัวไปสั่ง
อกีชามกะให้อิม่จนสิน้เดือน...แล้วพบกนัใหม่ฉบับหน้าครบั
สวัสดีครับ

จ่าอ้วนช
วนหิว

 ๑๔ เมษายน วันคล้ายวันอนิจกรรมของ 
จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร 
๑๔ เมษายน พ .ศ .๒๕๐๓ เครื่ อ งบินล� า เลี ยง                        

แบบที่ ๓ (C-54) ของกองทัพอากาศ ซ่ึงมี พลอากาศเอก     
เฉลิม เกียรติ  วัฒนางกู ร  ผู ้ บัญชาการทหารอากาศ                          
เ ป ็ น หั ว ห น ้ า ค ณ ะ ฯ  ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ช น ภู เ ข า                                        
Yun Chung Po  ซึ่งมียอดสูง ๑,๒๓๗ ฟุต ห่างจาก       
สนามบิน Shung Shan ประเทศไต ้หวัน ประมาณ                     
๓.๔ ไมล์ ภายหลังจากวิ่งขึ้นจากสนามบินในโอกาสที่                    
ผู ้ บัญชาการทหารอากาศ และภริ ยา  เป ็นแขกของ                     
กองทัพอากาศไต้หวัน เป็นเหตุให้ลูกเรือและผู ้โดยสาร 
รวม ๑๘ คน เสียชีวิตทั้งหมด

ประวัติย่อ...จอมพลอากาศ  เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร       
เ กิด เมื่ อ  ๑๕ สิ งหาคม ๒๔๕๗  ส� า เ ร็ จการศึ กษา                                  
จาก โร ง เ รี ยนนายร ้ อยทหารบก  ศึ กษาวิ ช าการ บิน                             
จากกองโรงเรียนการบิน กรมอากาศยาน เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗  
จนกระทัง่เข้ารับราชการในกรมอากาศยาน  กรมทหารอากาศ 
และกองทัพอากาศ

 เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๐  เป็นผู้บัญชาการทหาร
อากาศ คนท่ี ๕  (ยศ พลอากาศโท) ระหว่างปี ๒๕๐๐ – 
๒๕๐๓  และเมื่อ  ๑ มกราคม ๒๕๐๑ รับพระราชทานยศ       
เป็น พลอากาศเอก นอกจากนีย้งัเคยด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตร

ในช่วงกรณีพิพาทกับอินโดจีนฝรั่งเศส เมื่อ ๒๕ มกราคม       
๒๔๘๔ ขณะนั้นท่านมียศ เป็นเรืออากาศโท เฉลิมเกียรติ 
วัฒนางกูร เป็นหัวหน้าหมู ่บินลาดตระเวน ท�าการบิน    
กับเคร่ืองบินขับไล่แบบที่ ๙  (HAWK II) บริเวณบ้านยาง   
อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี หมู ่บินของไทย 
ได้พบกับเครื่องบินทิ้งระเบิด โปเตซ์ ๑ เครื่อง และเครื่องบิน
ขับไล่แบบโบราณ ๔๐๖ อีก ๓ เครื่องของฝรั่งเศส ทั้ง ๒ ฝ่าย           
เข้าต่อสู ้ เครื่องบินขับไล่ฝรั่งเศส ถูกยิงตกไป ๒ เครื่อง         
ท�าให้ฝรั่งเศสต้องล่าถอยออกไป 

ภายหลังอนิจกรรมได ้รับโปรดเกล ้าฯ ให ้ เป ็น                
“จอมพลอากาศ”                                                                                                
 

ทัพฟ้า..วันนี้ในอดีต

 รวบรวมโดย พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

 รวบรวมโดย พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

หน้า ๕ หน้า ๕ 

การจัดแสดงนิทรรศการด้านการบิน Langkawi International Maritime and Aerospace 2015 (LIMA’15) 

กองทัพอากาศจัด เคร่ืองบินขับไล่แบบท่ี ๒๐/ก. Gripen 39 D  
และเจ้าหน้าท่ีกองทัพอากาศเข้าร่วมในการแสดงนิทรรศการด้าน
การบิน Langkawi International Maritime and Aerospace 
2015 (LIMA’15) ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 
๑๗ – ๒๑ มี.ค.๕๘ 

การเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการบินในครั้งนี้ กองทัพอากาศ  
จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก. จ�านวน ๑ เครื่อง เข้าร่วมการ 
ตั้งแสดง (Static Show) โดยมีนักบินพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
จ�านวน ๓๕ คน เดินทางโดย เครื่องบินล�าเลียงแบบที่ ๘ โดยมี  
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ เป็น หัวหน้าคณะ 

กองทัพอากาศ จัด เคร่ืองบินขับไล่แบบท่ี ๒๐/ก (Gripen 39 
D) เข้าร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการด้านการบินในคร้ังน้ีนับเป็นคร้ัง
ท่ี ๓ โดยเข้าร่วมงานใน คร้ังแรกปี พ.ศ.๒๕๕๔ (LIMA’11) ครั้งที่ ๒  
ในปี ๒๕๕๖ (LIMA’13) โดยได้ท�าการแสดงการบินเป็นครั้งแรก

ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ 
ด้านการบิน Langkawi International Maritime and Aerospace 
2015 (LIMA’15) เพื่อด�ารงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศ
ไทย และกองทัพอากาศมาเลเซีย  อีกทั้งเป็นการฝึกการเคลื่อนย้าย
ก�าลัง และเครื่องบินรบออกนอกประเทศ โดยเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ 
กองทัพอากาศได้รับรู้ขีดความสามารถในกาพัฒนาด้านการบินและ
เทคโนโลยีของเครื่องบินรบ, เครื่องบินล�าเลียง และยุทโธปกรณ์ที่ 
น�ามาเข้าร่วมแสดง และการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ...ตั้งอยู่
ริมถ.พหลโยธิน ฝั่งแขวงสนามบิน เขตดอนเมือง หลัก  
กม.๒๔ - ๒๕ ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม “ฟรี” ทุกวันในเวลา 
๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยม
ชมในทุกวันเป็นจ�านวนมากต่อวัน ดังนั้นกองทัพอากาศ  
จึงก�าหนดการ “ปิด” พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบิน
แห่งชาติ ให้สอดคล้องกับ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ต่าง ๆ 
ของไทย ใน “วันจันทร์” ทุกสัปดาห์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้
สามารถด�าเนินการปรับปรุง ซ่อมบ�ารุง กับพัสดุภัณฑ์ 
อากาศยาน ฯลฯ

โดยการปิดให้บริการส�าหรับผู ้เข้าเยี่ยมชมในทุกวัน
จันทร์ที่เป็นวันราชการ แต่เจ้าหน้าที่ของพิิพิธภัณฑ์กองทัพ
อากาศและการบินแห่งชาติ ยังคงปฏิบัติราชการตามปกติ

น.อ.นิพนธ์ ก่อสินค้า ประชาสัมพันธ์ LIMA’15



วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘หน้า ๖ หน้า ๗ 

 พล.อ.ต.นิรันดร พิเดช ผอ.สวบ.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วย
ราชการในสายวิทยาการเวชศาสตร์การบิน ทอ. ระหว่าง ๑๐-๑๓ มี.ค.๕๘ 
ณ รพ.บน.๕, รพ.บน.๗, รพ.บน.๕๖ และ สร.ภูเก็ต

 น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานประกอบพิธี       
สรงน�้าพระและรดน�้าขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี ๕๘         
โดยมี ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจ�าการ             
ร่วมกิจกรรม เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑

พล.อ.ต.ปรเมศร์  เกษโกวิท ผบ.ดม. เป็นประธานประกอบพิธี     
สรงน�้าพระและรดน�้าขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี ๕๘         
โดยมี ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจ�าการ             
ร่วมกิจกรรม เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๘ ณ สน.ผบ.ดม. 

น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล ผบ.บน.๗  เป็นประธานประกอบพิธี         
สรงน�้าพระและรดน�้าขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี ๕๘  
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง  พนักงานราชการ และทหารกองประจ�าการ            
ร่วมกิจกรรม เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘ ณ บน.๗

น.อ.นิสิต โขเมษฐวัฒน์ ผบ.บน.๒๑ น�าข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ ทหารกองประจ�าการ ตลอดจนครอบครัว บน.๒๑        
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณวีันสงกรานต์ ประจ�าปี ๕๘ เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ 
ณ บริเวณสวนทองใหญ่ บน.๒๑

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นนก. ให้โอวาทแก่ นนอ.กิตติคม 
ตันทอง และ นนอ.ณภล อ่อนมา ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาต่อในสาขา
วศิวกรรมไฟฟ้าและเครือ่งกล ณ โรงเรยีนนายร้อยรวมเหล่า ประเทศญีปุ่น่ 
เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๘ ณ ห้องรับรอง ผบ.รร.นนก.

พล.อ.ต.อรณพ เมนะรจุ ิรอง จก.กร.ทอ. ผูแ้ทน ศนูย์บรรเทาสาธารณภยั 
ทอ. ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด มหาชน หน่วยมิตรประชา บน.๕        
และศนูย์บรรเทาสาธารณภยั บน. ๕ มอบถงับรรจุน�า้ และตดิตัง้เครือ่งกรองน�า้  
ให้แก่ รร.บ้านเนินดินแดง เมื่อ ๑ เม.ย.๕๘ ณ จว.ประจวบคีรีขันธ์

น.อ.ขจรฤทธิ์ แก้วอ�าไพ รอง ผบ.บน.๔๖ เป็นประธานประกอบพิธี
สรงน�้าพระและรดน�้าขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี ๕๘  
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง  พนักงานราชการ และทหารกองประจ�าการ            
ร่วมกิจกรรม เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๘ ณ ศูนย์กิจกรรม บน.๔๖

น.อ.จักร สุวรรณทัต ผบ.บน.๖ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ และทหารกองประจ�าการ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประจ�าปี ๒๕๕๘  เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ ณ บน.๖      

น.อ.เศกสรรค์ สวนสีดา ผบ.บน.๒ เป็นประธานประกอบพิธี         
สรงน�้าพระและรดน�้าขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี ๕๘         
โดยมี ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจ�าการ            
ร่วมกิจกรรม เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ ณ บริเวณสระน�้า อาคารอเนกประสงค์ บน.๒

น.อ.ชาตนินท์ สท้านไผท ผบ.บน.๔๑ พร้อมด้วย คุณ จรรีตัน์ สท้านไผท 
ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๔๑ น�าข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน
ทอ.บน.๔๑ ร่วมพิธีรดน�้าขอพร ผวจ.เชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาด 
จว.เชียงใหม่ เมื่อ ๑๕ เม.ย.๕๘ ณ จวน ผวจ.เชียงใหม่

น.อ.เสกสรร คันธา ผบ.บน.๔  เป็นประธานประกอบพิธี              
สรงน�้าพระและรดน�้าขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี ๕๘ 
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘ 
ณ วิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน บน.๔

น.อ.พิทรู เจรญิยิง่ ผบ.บน.๕  เป็นประธานประกอบพธิสีรงน�า้พระ
และรดน�้าขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี ๕๘ โดยมี 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘           
ณ ริมชายหาดอ่าวมะนาว บน.๕

น.อ.ศรสิต กีรติพล ผบ.บน.๒๓  เป็นประธานประกอบพิธี            
สรงน�้าพระและรดน�้าขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี ๕๘  
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง  พนักงานราชการ และทหารกองประจ�าการ            
ร่วมกิจกรรม  เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘ ณ บริเวณสโมสร บน.๒๓  

 น.อ.อมฤต กนกแก้ว ผบ.บน.๕๖   เป็นประธานประกอบพิธี          
สรงน�้าพระและรดน�้าขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี ๕๘  
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจ�าการ            
ร่วมกิจกรรม เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘ ณ บริเวณสโมสร บน.๕๖

พล.อ .ต . ไกรพล ยั่ งยืน  รอง  จก .กพ.ทอ .  เป ็นประธาน                                  
ในพิธีเป ิดโครงการประชุมสัมมนาสมรรถนะหน้าที่สายวิทยาการ                                      
ระหว่าง ๑๙ - ๒๐ มี.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมศาสตร์      
รร.นนก. 

พล.ท.นิวัติ สุบงกช รอง ผบ.สปท.ทท. น�าคณะหลักสูตรวิชาการ
พัฒนาความม่ันคงแห่งชาติ เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน โดยมี 
พล.อ.ต.รัชชาพงษ์ สมนาม ผบ.รร.การบิน ให้การต้อนรับ เมื่อ ๔ เม.ย.๕๘ 
ณ ห้องประชุม บก.รร.การบิน

พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผบ.อย. เป็นประธานประกอบพิธี
สรงน�้าพระและรดน�้าขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี ๕๘  
โดยมี ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจ�าการ            
ร่วมกิจกรรม เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๘  ณ บก.อย.                

 ๙ เมษายน “วันกองทัพอากาศ”

 พล.อ.อ.ตรีทศ  สนแจ้ง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์อดีตผู ้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศ และ พิธีบ�าเพ็ญกุศล                                  
ณ ห้องรับรอง ทอ. เนื่องใน “วันกองทัพอากาศ” เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘

ในส่วนของหน่วยขึ้นตรง ทอ. ในต่างจังหวัด  ได้จัดกิจกรรมในส่วนที่ต้ังของหน่วย อาทิ การฟังสาร ผบ.ทอ. การท�าบุญบ�าเพ็ญกุศล การมอบโล่บุคคลดีเด่น รวมไปถึงการ                                
ท�าความสะอาดของหน่วย โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจ�าการ เข้าร่วมกิจกรรม



วันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘หน้า ๘ 

ชนะเลิศงานกาชาด
(ต่อจากหน้า ๑)

ส่งเฮอร์คิวลิส
(ต่อจากหน้า ๑)

มหกรรมดนตรีไทย

พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง เสธ.ทอ.ในฐานะประธานจัดงาน 
Cyber Contest and seminar 2015 มอบรางวัลทีมเข้ารอบ
ชงิชนะเลศิการแข่งขนั Cyber Operations Contest จ�านวน 
๘ ทีม ได้แก่ บน.๗, ขว.ทอ., ศวอ.ทอ., กพ.ทอ., พอ.(Resis-
tance), พอ.(Enlightened), รร.จอ.ยศ.ทอ.และ กง.ทอ. เม่ือ 
๒๑ เม.ย.๕๘ ณ ห้องรับรอง ฝสธ.ทอ.

(ต่อจากหน้า ๑)

รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3 (6 รางวัล)

รางวัลที่ 4 (10 รางวัล)

10246 83607

82686 66536 95956

38788 05336 45963

92710 21349 05674 69556 12942

64106 74206 21760 50968 82789

รางวัลที่ 5 (20 รางวัล)

80779 59270 87506 51436 87167

24156 58935 68510 21919 62497

65633 60323 82423 96166 97493

60845 98595 42744 27032 02161

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

565

ผลรางวัลสลากกาชาดกองทัพอากาศ ปรจ�าปี 2558

โดยเดินทางกลับถึงประเทศไทย เม่ือวันท่ี ๙ เม.ย.๕๘ 
จากนั้นคณะแรงงานประมงไทย ขึ้นรถยนต์โดยสารของกอง
ทัพอากาศเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพ่ือด�าเนิน
กรรมวิธีในการเข้าเมือง และเดินทางต่อไปยังศูนย์ช่วยเหลือ
แรงงานไทยของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ที่บริเวณคลอง ๕ จว.ปทุมธานี ต่อไป ซ่ึงถือเป็นอีกครั้งที่ 
กองทพัอากาศได้ให้การสนบัสนนุและช่วยเหลอืพีน้่องประชาชน
ที่เกิดปัญหาความเดือดร้อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

การเสดจ็พระราชด�าเนนิโดยเครือ่งบนิพระราชพาหนะ, พธิเีปิด
อาคาร “คุม้เกศ” การเสดจ็เป็นองค์ประธานและทอดพระเนตร
การแสดงคอนเสร์ิตทพัฟ้าคูไ่ทยเพือ่ “ชยัพฒันา” ประจ�าปี ๒๕๕๗ 
นอกจากนี ้ในวันที ่๔ เม.ย.๕๘ ซึง่เกดิปรากฏการณ์จนัทรปุราคา
เตม็ดวงครัง้แรกและครัง้เดยีวทีค่นไทยจะได้เหน็ในปี ๒๕๕๘ นี้ 
ช่วงตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๘๐๐ เป็นต้นไป กองทัพอากาศ  
ยังได้เตรียมกล้องดูดาวไว้ให้ผู้สนใจสามารถชมปรากฏการณ์
อย่างใกล้ชิด โดยมีผู้ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมจ�านวนมาก 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เม.ย.๕๘ ในวันอาทิตย์ท่ี  
๒๖ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙๓๐ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการนี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร 
การแสดง ฯ การจัดกิจกรรมดังกล ่าวมีวัตถุประสงค ์
เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ท่ีพระองค์
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการดนตรีไทย รวมทั้งเป็นการ
เผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีไทยของพระองค์อีกด้วย

โดยมีวงดุริยางค ์จาก กองบัญชาการกองทัพไทย  
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้ง ศิลปินรับเชิญ 
ได้แก่ คุณธงไชย แมคอินไตย์ (เบิร์ด) คุณวิชญาณี เปียกล่ิน  
(แก้ม เดอะสตาร์) คุณนภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน เดอะสตาร์)  
คุณกิตตินันท์ ชินส�าราญ (กิต เดอะวอยซ์) และ คุณธนพร  
แวกประยูร (ปาน) รวมจ�านวนนักดนตรี นักร้อง และนักแสดง 
ทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ร่วมกันแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากล

ในการนี้ ขอเชิญชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสด 
งานมหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในวันอาทิตย์ที่  
๒๖ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๙๓๐ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
(ช่อง ๕) และทางสถานีโทรทัศน์ไบร์ททีวี 

ส� าหรับประชาชนทั่ ว ไป ได ้ เพิ่ มรอบการแสดงฯ  
ในวัน เสาร ์ที่  ๒๕ เม .ย .๕๘ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๑๐๐  

สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ นาวาอากาศเอกหญิง อุไรวรรณ เสถียรพจน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๑ ๓๖๗๙  
ต่อ ๑๖ หรือ ๐๘ ๑๘๐๒ ๐๘๓๗

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.ให้เกียรติเป็นประธานงาน
เลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพอากาศ โดยมี พล.อ.อ.ตรีทศ 
สนแจ้ง ผบ.ทอ., น.อ.หญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง นายกสมาคม
แม่บ ้าน ทอ.พร้อมด้วย น.ช้ันผู ้ใหญ่ ทอ.และคู ่สมรส  
ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ  (ทองใหญ่)  
เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้สนใจสามารถลง
ทะเบียนส�ารองที่นั่งเข้าชมได้ที่ http://j5.rtarf.mi.th  
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พล.อ.ท.ณพล ฤาไชยคาม ผทค.พิเศษ ทอ. ผู้แทน  
ผบ.ทอ.ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมดนตรีไทย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม 
บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๕๘ ณ ห้องนเรศวร 


