
(อ่านต่อหน้า ๘)

(อ่านต่อหน้า ๘)

(อ่านต่อหน้า ๘)

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้า 
โปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ นายทหาร และนายต�ารวจ 
ชั้นนายพล เมื่อ ๒ พ.ค.๕๘ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

พล.อ.ท.ภานุพงศ์  เสยยงคะ จก.ขว.ทอ.เป็นผู้แทน ทอ.น�าคณะ 
พล.อ.ท.เจฟ บราวน์ (AM Geoff Brown) ผบ.ทอ.ออสเตรเลยี ในฐานะ
แขกของ ทอ.ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย ่างเป ็นทางการ  
โดยเมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๘ เยีี่ยมชมกิจการ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี  
โดยมี น.อ.ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ รอง ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ

ทอ.สงความชวยเหลือ
ไ ป เ น ป า ล

แดนนภา The Musical 
 ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๒๑๑๗ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘    www.rtaf.mi.th

กองทัพอากาศ โดย โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  
ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) (สทป.)  
ส่งมอบระบบอากาศยานไร้นกับนิขนาดเลก็ หรอื Mini UAV ให้กบักองทพับก 
โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง และ
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงกลาโหม เป ็นประธานในพิธีรับมอบจาก  
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และส่งมอบใหักับ 
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๘  
ณ ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ซึง่ Mini UAV เหล่านีจ้ะส่งมอบให้กบั กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คง

กองทัพอากาศ ก�าหนด
จัดการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้า 
คู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๙ 
พร้อมการบรรเลงออร์เคสตรา
ผสมกา รแสดง  ละคร เ วที  
“แดนนภา The Musical” พบกบั  

ตามที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง ระดับ ๗.๙ ในประเทศเนปาลจุดศูนย์กลางอยู ่ระหว่างเมือง 
โพคารา และกรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของเนปาล โดยส�านักงานส�ารวจภูมิศาสตร์ของสหรัฐ ฯ แจ้งความรุนแรงของ
แผ่นดินไหว ส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทั่วประเทศและทั่วภูมิภาคเอเชียใต้ รับรู้ได้ไกลถึงปากีสถาน บังกลาเทศ และ
อินเดีย ในขณะที่ผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มากกว่า ๗,๐๐๐ คน ทั้งในเนปาล อินเดีย และเขตปกครองทิเบต โดย
ผู้เสียชีวิตจ�านวนมากอยู่ในประเทศเนปาล นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ และต้องสูญเสียบ้านพักอาศัยอีกมากมาย

คอนเสร์ิตทพัฟ้าคูไ่ทยเพือ่ “ชยัพฒันา” ครัง้ที ่๙ พร้อมการบรรเลงออร์เคสตราผสมการแสดง ละครเวท ี“แดน
นภา The Musical” ในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๘ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

มอบMINI UAV

ภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ ส่วนหน้า 
(กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า) เพื่อ
สนบัสนนุหน่วยงานด้านความมัน่คงใน
การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ จชต. 



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

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ท. เจฟ บราวน์ 
(AM Geoff Brown) ผบ.ทอ.ออสเตรเลีย ในโอกาสเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของ ทอ. เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๘ ณ บก.ทอ.

พล.อ.ท.มานะ ประสพศรี จก.กร.ทอ. เป็นผู้แทน ทอ. ร่วมกับ 
ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท เจียไต๋ จ�ากัด จัดกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง การมอบถังบรรจุน�้า จักรยาน และอุปกรณ์
การศึกษา เมื่อ ๒๗ เม.ย.๕๘ ณ รร.บ้านดอนกลอย จว.อุบลราชธานี

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ  จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิด         
การอบรมหลักสูตรอบรมก่อนแต่งตั้งยศว่าที่เรืออากาศตรีส�าหรับผู้ส�าเร็จ
การฝึกวิชาทหาร รุ่นที่ ๕ ระหว่าง ๒๐ – ๒๔ เม.ย.๕๘  ณ รร.คท.ยศ.ทอ. 

พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. เป็นประธาน      
ในพิธีรับมอบระบบอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก หรือ Mini UAV                
ที่พัฒนาข้ึนโดย รร.นนก.ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ                     
จาก พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๘ ณ สป.

  พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. เป็นประธาน ในพิธีรับมอบ
น�้ามนัเชือ้เพลงิอากาศยาน มูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาก กลุ่ม บรษิัท 
ปตท.จ�ากัด (มหาชน) แก่ ทอ. เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหว ในประเทศเนปาล เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๘ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑

  พล.อ.ศริชิยั ดษิฐกลุ ปลดักระทรวงกลาโหม  รับมอบเครือ่งแบบ
ทหารอากาศเตม็ยศ รกัษาพระองค์ จาก พล.อ.อ.ตรทีศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.
เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๘ ณ สป. 

 พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผช.ผบ.ทอ. เป็นผู้แทน ทอ.ร่วมกับ      
ธ.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เจียไต๋ จ�ากัด จัดกิจกรรม       
ช ่วยเหลือผู ้ประสบภัยแล ้ง การมอบถังบรรจุน�้า พร ้อมถุงยังชีพ                   
และเมล็ดพันธุ์ผัก เมื่อ ๒๐ เม.ย.๕๘ ณ รร.บ้านกองหิน จว.เชียงใหม่

พล.อ.ต.สิทธิชัย แก้วบัวดี ผอ.สกป.กร.ทอ. เป็นผู้แทน ทอ.ร่วมกับ 
สนง.เขตสายไหม กทม. จัดกิจกรรม หน่วยมิตรประชา ทอ. พบประชาชน 
เม่ือ ๒๒ เม.ย.๕๘  ณ ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านเอ้ืออาทรคลองถนน         
เขตสายไหม กทม.        

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เสธ.ทอ. เป็นประธานในการเปิดการอบรม       
การบริหารนิรภัยภาคพื้น ซึ่ง สนภ.ทอ. ได้จัดการอบรมการบริหารนิรภัย      
ภาคพืน้ ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมจาก คค. ทัง้ส่วนราชการ  และส่วนรฐัวิสาหกจิ 
ระหว่าง ๒๐ – ๒๔ เม.ย.๕๘  ณ สโมสร นนอ.รร.นนก.

 พล.อ.อ.สวี่ ฉีเลี่ยง รองประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางแห่งชาติ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเดินทางมาเย่ียมชมกิจการ บน. ๗ โดยมี     
พล.อ.ท.ภานุพงศ์ เสยยงคะ จก.ขว.ทอ. และ น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล ผบ.บน.๗ 
ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๖ เม.ย.๕๘  ณ ห้องประชุม ฝูง.๗๐๑ บน.๗ 

พล.อ.อ.ตรีทศ  สนแจ้ง  ผบ.ทอ. พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม สอ.ทอ. 
โดยมี  พล.อ .ท .พิชัย  เขม ้น จันทร ์  จก .สอ.ทอ. ให ้การต ้อนรับ                                  
เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๘  ณ สอ.ทอ.      

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน สิ่งของที่จ�าเป็นช่วยเหลือ             
แก่ผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล เมื่อ ๕ พ.ค.๕๘ ณ บน.๖

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ น�าแจกนัดอกไม้ พระราชทาน 
ให ้แก ่  พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ ้ง ผบ.ทอ. เนื่องในวันคล ้ายวันเกิด                         
เมื่อ ๑ พ.ค.๕๘ ณ บก.ทอ.

 พล.อ.ท.เจฟ บราวน์ ผบ.ทอ. ออสเตรเลีย เยือนประเทศไทย       
อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของ ทอ. เยี่ยมชมกิจการพิพิธภัณฑ์ ทอ.           
และการบินแห่งชาติ โดยมี น.อ.หญิงรัชฎา รอดส�าคัญ รอง จก.สบ.ทอ. 
ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๘  ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ.

พล.อ.ท.ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเป ิด              
การอบรมเชิ งปฏิบัติ การครูฝ ึ กอากาศโยธินฟ ื ้ นฟูสมรรถภาพ                                
ผู ้ ติดยาเสพติด ในทหารกองประจ�าการ ทอ. ประจ�าป ี  ๕๘                            
เมื่อ ๒๑ เม.ย.๕๘ ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๓ กวก.พอ. 

พล.อ.ต.วีรพงษ์ นิลจินดา ผอ.สนพ.กพ.ทอ. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ เงินเพิ่มพิเศษของ ทอ. ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา         
เชิงปฏิบัติการ (Special Pay) ของ กห. ระหว่าง ๓๐ เม.ย. - ๑ พ.ค.๕๘         
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กทม.

 พล.อ.ท.วิ เชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นนก. รับมอบเงินจาก             
น.ท.พฒัน์ วนิมนู ประธานกรรมการบรหิารฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทั บางกอก
เอวิ เ อชั่ น เ ซ็ น เตอร ์  จ� า กั ด  เพื่ อ สนั บสนุ นที มฟุ ตบอล  นนอ .                                
จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๘  ณ ห้องรับรอง ผบ.รร.นนก. 

พล.อ.ต.รัชชาพงษ์ สมนาม ผบ.รร.การบิน เป็นผู้แทน ผบ.ทอ.    
วางพวงมาลาร�าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในระหว่าง สงครามมหาเอเชีย
บูรพา ในวันทหารผ่านศึกออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ เมื่อ ๒๕ เม.ย.๕๘ 
ณ สุสานทหารสัมพันธมิตร ดอนรัก จว.กาญจนบุรี

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

 บทความ และความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือพิมพ์สารชาวฟ้า ไม่มีส่วนผูกพันกับกองทัพอากาศแต่อย่างใด โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๓๘

สิ่งที่พึงระวัง
ในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีงานที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศ

อยู ่หลายงาน เน่ืองจากเป ็นห ้วงเวลาที่มีกิจกรรมของ 
กองทัพอากาศ ทั้งเนื่องใน “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ” และ  
“วันกองทัพอากาศ” 

แต่สิ่งท่ีพบเห็นเป็นเร่ืองท่ีอยากจะน�ามาเล่าสู่กันฟัง 
ในวันนี้ คือ

สิ่งที่ผิดอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิด
ผมคงไม่กล่าวเข้าไปถึงรายละเอียดว่า งานไหนกิจกรรมไหน

ท�าอะไรผิด
แต่ขอยกในส่ิงท่ีผิดที่ได้พบเห็นกันเลยดีกว่า เพื่อจะได้

เป็นความรู้ให้แก่คนรุ่นต่อไปได้จดจ�า และไม่ท�าผิดขึ้นมาอีก
สิ่งแรกที่พบเห็นก็คือ การเขียนชื่่อบรรดาศักดิ์ของ

บุคคลส�าคัญต่าง ๆ อาทิ
นาวาอากาศเอก พระยาทะยาน พิฆาต
พลอากาศตรี หลวงอธึก เทวเดช
พลอากาศตรี หลวงเทวฤทธิ์ พันลึก
ท่านอ่านย้อนขึน้ไปอีกที จะพบว่าเขยีนผดิท้ังหมดนะครบั
ท่ีถูกต้อง ต้องเขียนติดกันท้ังหมดครับ ไม่ใช่แยกกัน

เหมือนชื่อกับนามสกุล ดังนี้
นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
พลอากาศตรี หลวงอธึกเทวเดช
พลอากาศตรี หลวงเทวฤทธิ์พันลึก

ไหน ๆ  ก็ไหน ๆ  แล้ว ขอต่ออีกซักค�าที่ผมจะพูดถึงอยู่บ่อย ๆ  
คือ ลักษณะนามของเครื่องบิน

ซึ่งตามหลักภาษาไทยเขาบอกว่าใช้ “เครื่อง, ล�า”
แต่ในหลักของกองทัพอากาศ เราใช้ว่า “เครื่อง” จึงอยาก

ให้พวกเราช่วยกันใช้ให้ตรงกันหน่อยครับ เพราะเคยเหน็ในรายงาน
ทางราชการใช้ว่า “ล�า” ก็มีให้เห็นบ่อย ๆ

อันสุดท้ายที่จะกล่าวถึง คือ UAV หรือ Unmaned Aer-
ial Vehicle

สิ่งต่อมาก็คือ การเรียกชื่อเครื่องบิน ๒ แบบแรกของไทย 
คือ Breguet และ Nieuport

เราเรียกตามการออกเสียงของประเทศผู้ผลิตเครื่องบิน 
คือ ฝรัง่เศส จงึได้เรยีกขานตามกนัมาแต่ไหนแต่ไรว่า “เบรเกต์ 
และ นิเออปอรต์” 

แต่ผมก็เคยเห็นบางคนเขียนไว ้ว ่า “เบรเกต และ  
นิเออปอร์ต”

ซึ่งเข้าใจว่าเป็นการเขียนตามการออกเสียงในภาษา
อังกฤษ

อันนี้ก็ต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าจะเอาอย่างไร เพราะใน
หลักฐานต�านานกองทัพอากาศ เกือบทุกเล่ม เราก็ใช้กันมาว่า

เบรเกต์ (Breguet) และ นิเออปอรต์ (Nieuport) 
ตั้งแต่สมัยบุพการีทหารอากาศ ท่านได้ไปเรียนบิน 

กันแล้ว

นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต พลอากาศตรี หลวงอธึกเทวเดช พลอากาศตรี หลวงเทวฤทธิ์พันลึก

ซึง่ในส่วนของกองทัพอากาศ เราเห็นเรียกกันว่า “เครือ่งบนิ
ไร้นักบิน” บ้าง “อากาศยานไร้คนขับ” บ้าง

และทีส่�าคญั คอื ในรหสัการเรยีก UAV ของกองทพัอากาศ 
คือ Aerostar เราใช้ว่า “เครื่องบินไร้นักบินตรวจการณ์   
แบบที่ ๑ (บร.ต.๑)”

แต่ในศัพท์ที่ตกลงกันล่าสุดของกองทัพอากาศ ให้เรียก 
UAV ว่า “อากาศยานไร้คนขับ”

จึงคงต้องพิจารณาว่า แล้วการเรียกรหัสของ Aerostar  
จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ทั้งหมดที่เขียนมานี้ก็เพื่อต้องการให้การเรียก และการเขียน
ค�าศัพท์ที่เราใช้ในกองทัพอากาศ มีความถูกต้องเป็นบรรทัดฐาน
เดียวกัน

และส่งต่อกันไปยงัทหารอากาศรุ่นต่อ ๆ  ไป อย่างไม่ผดิเพ้ียน 
และผิดพลาด

ถึงแม้เราจะได้ช่ือว่า เป็นกองทัพอากาศแห่งเทคโนโลยี  
แต่เราก็มีรากเหง้าความเป็นมาที่น่าภาคภูมิใจ

เราจึงต้องรักษาอดีตให้เป็นเกียรติยศ ด�ารงปัจจุบัน 
ให้ดีที่สุด เพื่อมุ่งสู่อนาคตของการเป็นกองทัพอากาศชั้นน�า 
ในภูมิภาค ให้สมบูรณ์แบบที่สุดครับ

กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผนดินไหว ณ ประเทศเนปาล
ชื่อบัญชี “ผู้ประสพภัยกองทัพอากาศ” ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

สาขา บก.ทอ.เลขบัญชี ๐๕๗ - ๒ - ๒๐๗๐๓ - ๓
สอบถามเพิ่มเติมที่ นาวาอากาศเอก อธิพร แสงสวัสดิ์ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖



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

วันนี้  “สารชาวฟ้า” ได ้รับเกียรติสัมภาษณ์พิเศษ            
พลอากาศโท สุรสิทธ์ิ ปัญญาอุทัย เจ ้ากรมช่างอากาศ                         
เนื่องในโอกาสครบ ๙๓ ปี การสถาปนากรมช่างอากาศ        

จากโรงงานสู ่กรมช่างอากาศ   กิจการช่างอากาศ        
เกิดขึ้นครั้ งแรกในประเทศไทยเมื่อเดือน ธ.ค.๒๔๕๖                 
โดยกระทรวงกลาโหมได ้จัดตั้ งแผนกการบิน ขึ้นตรง                  
ต่อจเรทหารช่าง และเสนาธิการทหารบก ตั้งอยู่ที่สนามม้า  
สระปทุม โดยมีส่วนขึ้นตรงคือ นักบินและโรงงาน กิจการ      
ด้านการบินได้เติบโตอย่างเป็นล�าดับ จากโรงงานในแผนก    
การบนิเมือ่เริม่ตัง้แต่การจดัหน่วยได้พฒันามาเป็นกองโรงงาน
กรมอากาศยาน เมื่อ ๑๙ เม.ย.๒๔๖๕ ซึ่งมีหน้าที่อ�านวยการ 
บรกิารการบนิท่ัวไป สร้างเครือ่งบนิตามแบบของต่างประเทศ 
บู รณะซ ่อมแซมเครื่ อ งบินและเครื่ อ งยนต ์ ให ้พร ้อม                            
ที่จะปฏิบัติการได ้เสมอ กรมช่างอากาศจึงถือเอาวันที่             
๑๙ เมษายน  เป็นวันก่อตั้งกรมช่างอากาศ เป็นต้นมา

ผลงานทีภ่าคภมิูใจ   จดัเตรียม บ. และ ฮ. พระราชพาหนะ 
ให้มีความพร้อมเพื่อใช้ในภารกิจ โดยควบคุม ก�ากับดูแล       
การตรวจซ่อมและส่งก�าลังบ�ารุงอย่างใกล้ชิด สนับสนุนตาม
โครงการพระราชด�าริ ในการสร้างซ่อมอุปกรณโ์ปรยสารเคมี
เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง  และโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้       
ปลูกป่า ของ บ.ล.๒ ก, บ.ล.๙ และ บ.จธ.๒ ก�ากับดูแล          
การซ่อมบ�ารุง อากาศยาน อุปกรณ์ดับไฟป่า ของ บ.ล.๘       
และ บ.ล.๒ ก ให ้มีความพร ้อมตลอดเวลา พร ้อมให ้                   
การสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติ และ สนับสนุนอุปกรณ์                       
ด้านบรรเทาสาธารณภัย  การด�าเนินการตามแผนแม่บท      
การพัฒนาระบบคลงัพสัดขุอง ทอ. พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ บรหิาร
จัดการระบบคลังให้มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา  การจัดซื้อ  
จัดจ้าง ลดการสะสมพัสดุคงคลัง และให้ได้รับพัสดุภายใน  
ระยะเวลาท่ีก�าหนดเมือ่มคีวามต้องการ โดยศึกษาและท�างาน
ร่วมกบัคณะกรรมการทีก่องทพัตัง้ขึน้ พร้อมทัง้ปรบัปรงุระบบ
คลังส�าหรับกองทัพอากาศท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง โดย            
ใช้แนวความคิด ไม่ต้องสะสม แต่ใช้วิธีการหาแหล่งผลิต         
เพือ่ให้สามารถ Resupply ได้ภายใน  ๑๐-๓๐ วนั โดยพจิารณา
จากความพร้อมปฏิบตักิารของอากาศยาน  น�าระบบสารสนเทศ
เข้ามาควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง และเช่ือมโยงกับการบริหาร
จัดการคลังพัสดุ โดยน�าระบบโปรแกรม ERP เข้ามาบริหาร
จัดการ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งระบบ 
ERP จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ากับ          
การบรหิารพสัดคุงคลงั ท�าให้เกิดการบรหิารจดัการทรพัยากร
ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบ ERP ยังสามารถ

เ ชื่ อ ม ต ่ อ ท า ง อิ น เ ต อ ร ์ เ น็ ต ไ ด ้                      
จึงสอดคล้องกับการปฏิบัติที่ ใช ้   
เครือข ่ายเป็นศูนย์กลางโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรักและสนใจใน
ด้านการบิน โดยจัดการแข่งขัน                     
เคร่ืองบินเล็ก ทอ.ประจ�าปี ๕๘  
สนบัสนนุเครือ่งบนิเลก็ พร้อม จนท. 
ให้กับหน่วยมติรประชา ทอ. เมือ่ได้รบั       
การร้องขอ

ผลงานที่ก�าลังด�าเนินการและวางแผนในอนาคต 
เต รียมความพร ้ อมบุคลากร เ พ่ือรอง รับ  เค ร่ืองบิน                         
พระราชพาหนะ เคร่ืองบินรับส่งบุคคลส�าคัญ  การเตรียม    
ความพร้อมเพ่ือจัดการฝึกอบรมให้ข ้าราชการเกี่ยวกับ           
การซ่อมบ�ารุง อ. ที่จะบรรจุเข้าประจ�าการใหม่  แต่งตั้งคณะ
ท�างานการจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
วางแผนอ�านวยการ ควบคุม และก�ากับดูแล ตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมการด�าเนินการจัดการความรู้ทั้งในระดับ  
นขต.ชอ.และระดับบุคคล ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ชอ.         
ให้ค�าปรึกษา แนะน�า นขต.ชอ.ในการจัดตั้ง และพัฒนา
ศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ให้มีประสิทธิภาพ ทบทวน              
และประเมินผลการด�าเนินการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทาง    
การบริหารจัดการและถ่ายทอดบทเรียนทีไ่ด้รับจากการปฏบิตัิ
ที่ประสบผลส�าเร็จของหน่วยต่างๆ ให้กับ นขต.ชอ.    
จั ดท� าแผน ท่ีความ รู ้  ( Knowledge  Map )                    
ของ ชอ. เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมองค์ความรู้
ของหน่วย รองรับการสร้างคลังความรู้  ติดตาม     
ความก้าวหน้าการจัดการความรู ้ให้เป็นไปตาม       
เป ้าหมายของแต ่ละตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว ้ใน          
แผนแม่บทการจัดการความรู้ เพ่ือเสริมสร้าง 
ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ ปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนส�าหรับ น.สัญญาบัตร 
และ น.ประทวน ให้ทันสมัยในการซ่อมบ�ารุง
อากาศยานให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทาง         
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง จัดท�า
หลั ก สู ต ร และ โค ร งก า รส� า ห รั บก า รซ ่ อ มบ� า รุ ง                            
บ. และ ย. ของ บ.แบบต่างๆเพ่ือพัฒนาก�าลังพล        
ข อ ง ส า ย วิ ท ย า ก า ร  ช อ .  ใ ห ้ มี ค ว า ม รู ้                       
ความสามารถ ในการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
ของ ทอ. ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น
ด�าเนินการออกใบอนุญาตให้ท�าการซ่อม
บ�ารงุอากาศยานอย่างต่อเน่ือง และพจิารณา
ขยายผลให ้ใบอนุญาตมีผลเทียบเท ่า     
ระดับสากลหรือเป็นที่ยอมรับ ส่งเสริม              
ให ้ข ้ าราชการและลูกจ ้ างมีความรู ้         
ระบบสารสนเทศด ้ านช ่ า งอากาศ           
และภาษาองักฤษ  ในการอบรมหลกัสตูร
ต่างๆ ตามโครงการศึกษาของ ชอ. ท่ีได้
รับอนุมัตินั้น โดยใช้ต�าราหรือคู ่มือ
ภาษาอังกฤษได้สอดแทรกการด�าเนินการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู ่              

ไปด้วย และวางแผนการเรียนการสอนในหลักสูตร เป็นแบบ 
Digital โดยใช้ I Book  ด้านภาษาอังกฤษ ปี ๕๘ ชอ. มีการ
ทดสอบข้าราชการ ณ ที่ตั้งบางซื่อ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ข้าราชการสามารถลงทะเบยีนเพือ่ฝึกฝนตนเอง โดยใช้ห้อง Lab 
ภาษาอังกฤษได้

วันสถาปนากรมช่างอากาศ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 
๙๓ ปี ในวนัที ่๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ นบัได้ว่าเป็นประวตัศิาสตร์
อนัยาวนานทีน่่าภาคภมูใิจ ของความส�าคญัในด้านการส่งก�าลงั
และซ่อมบ�ารุงอากาศยานของกองทัพอากาศ เพื่อให้ปฏิบัติ
ภารกิจได้ส�าเร็จลุล ่วง ซึ่งถือได้ว ่าเป็นความรับผิดชอบ              
ท่ีส�าคัญของกรมช่างอากาศ นั้น ก�าลังพลทุกคนได้เสียสละ    
และอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ 
พร ้อมธ�ารงไว ้ซึ่ ง เ กียรติ ภูมิ  ศักดิ์ศรีของทหารอากาศ                    
ให้เป็นที่ยอมรับของพ่ีน้องประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนา   
สู่การเป็นกรมช่างอากาศ ที่มีความทันสมัยและมีขีดความ
สามารถในการปฏิบัติงานที่สูงยิ่งขึ้น

“ การรู ้ งาน รู ้หน ้าที่  และมีความรับผิดชอบ                     
ซึ่งในองค์กรต ้องท�างานร ่วมกัน ต ้องประสานงานกัน           
แต่ละส่วน แต่ละบุคคลต้องท�าหน้าที่ของตนตามที่ได้         
รับมอบหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ท�างานตามกรอบ                 
ตามระเบียบและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนดหน่วยงาน
หรือองค์กรนั้นก็จะขับเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้
อย่างแน่นอน บุคคลต้องหมั่นพัฒนาตนเองอยู ่ เสมอ            
ไม่หยุดนิ่งเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอ    
รู ้จักคิดวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุ และผล การใช้ ความคิด

สร้างสรรค์จะช่วยให้ หน่วยงานหรือองค์กร
นัน้มคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ง”

                กรมช่างอากาศ
ก้าวย่างอย่างสง่างาม๙๓ปี

       พลอากาศโท สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย 
เจ้ากรมช่างอากาศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล ้า  โปรดกระหม ่อม พระราชทานช่ือโรงเรียน 
นายเรืออากาศ ว่า “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท 
กษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๕๖ 

โรงเรยีนนายเรอือากาศ  สถาบนัหลกัในการผลติผูน้�า
และแหล่งองค์ความรู้ด้านการบินของชาติได้สถาปนาขึ้น 
เมือ่วนัที ่๗ พ.ค.๒๔๙๖ ตามเจตนารมณ์อนัมุง่มัน่ทีจ่ะสร้าง
โรงเรียนผลิตนายทหารอากาศ  ของพลอากาศโท พระยา
เฉลิมอากาศ เจ้ากรมอากาศยานในขณะนั้น  ดังความ 
ตอนหนึ่งว่า “...เราจะต้องมีโรงเรียนผลิตนายทหารสัญญา
บตัรของเราขึน้เองให้จงได้...”และอกีปัจจยัหนึง่ทีเ่ร่งเร้าให้
กองทพัอากาศต้องสร้างบคุลากรของตนเอง คอื เทคโนโลยี
ด้านการบินของโลกที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและ 
ทวบีทบาทในการรบดงัปรากฏชดัในช่วงสงครามต่าง ๆ  ทีผ่่าน
มาและเพื่อธ�ารงรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของน่านฟ้าไทยและ 
ความมั่นคงของชาติ  ซ่ึงโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท

ความเป็นมาว่า “เนื่องจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท 
กษตัรยิาธริาช มีหน้าท่ีผลตินายทหารสญัญาบัตรหลกัให้ตรงกับ
ความต้องการของกองทัพอากาศ  สถาบันการศึกษาแห่งนี้ จึง
ต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน  ซึ่งที่ผ่านมา ผู้บัญชาการ
โรงเรยีนนายเรอือากาศทกุท่าน ได้สานต่อและช่วยกนัพัฒนาให้
โรงเรียนนายเรืออากาศได้ก้าวหน้ามาอย่างต่อเน่ือง เม่ือผมมา
รบัต�าแหน่งเมือ่วนัที ่๑ ต.ค.๕๗  ได้ร่วมกนัพจิารณาแล้วเหน็ว่า 
มีส่วนใดบ้างที่จะได้ช่วยเติมเต็มไปยังนักเรียนนายเรืออากาศ  
เพื่อที่จะได้ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันนี้  ได้เป็นนายทหาร
สัญญาบัตรหลักที่ เพียบพร้อมด้วยความรู ้ความสามารถ 
ด้านวิชาการ วิชาทหาร คุณลักษณะผู ้น�าทางทหาร และ
คณุธรรมจรยิธรรม พร้อมทัง้สามารถพฒันาตนเองให้ทันกบัการ
เปลี่ยนแปลงได้ จึงได้จัดท�าโครงการสนับสนุน นักเรียน 
นายเรืออากาศ เป็นศูนย์กลาง ครับ” รายละเอียดของโครงการ ฯ 
ประกอบด้วย

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนวรรณคดีเพื่อการ 
เรียนรู ้ เพื่อให้มีภูมิทัศน์ บรรยากาศสวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ พฒันาคณุภาพชวีติ และใช้เป็นแหล่งเรยีน

รู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนนายเรืออากาศ  
๒. โครงการจดัหาอปุกรณ์เสรมิสร้างสมรรถภาพกล้ามเนือ้ 

(Weight Training) เพื่อให้นักเรียนนายเรืออากาศ ได้ออก 
ก�าลงักาย เสรมิสร้างกล้ามเนือ้ทีแ่ขง็แรง ส่งเสรมิสขุภาพร่างกาย 
ลดปัญหาอาการบาดเจ็บ และมีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมแก่ 
การเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ

๓. โครงการจดัหาอปุกรณ์เคร่ือง อบ ป้ิง ย่าง ใช้ส�าหรบั
การประกอบอาหาร เพื่อให้นักเรียนนายเรืออากาศ ได้รับ

๗ พฤษภาคม วันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนนายเรืออากาศก้าวสู ่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในปีที ่ ๖๒

อากา เ ส  ยน ฺ ต ิ  อ ิ ท ธ ิ ย า  . . . ผ ู ้ ม ี ฤทธ ิ ์ ย ่ อ ม ไป ได ้ ใ น อ าก าศ
 	 งามสง่าสมชาติชายนายเรืออากาศ			 นายองอาจทะนงคงศักดิ์ศรี

	 ทหารฟ้ารักษาพระองค์วงศ์จักรี			 	 ทั้งชีวีมอบให้ไทยเมื่อภัยพาล

	 	 งามจับตาเป็นสง่าฟ้าดอนเมือง						 นายลือเลื่องการศึกษาและกล้าหาญ

	 เกียรติศักดิ์ศรีภักดีมีมานาน						 	 	ด้วยวิญญาณเลือดเทาเฝ้านภา

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา รร.นนก. 
ครบ ๖๒ ปี เม่ือ ๗ พ.ค.๕๘ ณ รร.นนก.

กษัตริยาธิราช มีหน้าที่ในการผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรหลัก
ของกองทัพอากาศ เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพิทักษ์รักษา
อธิปไตยของน่านฟ้าไทย  ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะ
ทางระดับอุดมศึกษา สังกัดกองทัพอากาศกระทรวงกลาโหม  
จากวนันัน้ถงึวนันีม้ผีูส้�าเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนนายเรอือากาศ 
ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ ถึงรุ่นที่ ๕๘ จ�านวน ๕,๖๔๔ คน ปัจจุบันรุ่นที่ก�าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๑ เป็นรุ่นที่ ๖๓ เพื่อให้ได้นายทหารสัญญาบัตร
หลักของกองทัพอากาศที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม  
มีความรอบรู ้ในด้านวิชาการและวิทยาการ ท้ังภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ มีความเป็นผู้น�าทางการทหาร มีความสมบูรณ ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามความประสงค ์
ของกองทัพอากาศและประเทศชาติอย่างสมบูรณ์และก้าวสู ่ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชในป ีที่  ๖๒  
วันที่ ๗ พ.ค.๕๘ นี้

ปัจจุบันโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชม ี
พลอากาศโท วิเชียร ธรรมาธร เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ซึ่งได้ริเริ่มให้ด�าเนินโครงการ
สนับสนุนนักเรียนนายเรืออากาศ เป็นศูนย์กลาง โดยได้กล่าวถึง

ประทานอาหารที่ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย 
รวดเร็ว ประหยัดเวลาและได้ปริมาณมาก

๔. โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากถังหมัก
ต้นแบบ เพื่อลดการจัดซื้อก๊าซหุงต้มส�าหรับประกอบ
อาหารให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ และให้นักเรียน 
นายเรืออากาศได้เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน

๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเคล่ือนย้าย
ผู้ป่วยบาดเจ็บกระดกูสนัหลงั (Long Spinal Board) 
เพื่อการปฐมพยาบาลขั้นต้นรวมถึงการเคลื่อนย้าย
นักเรียนนายเรืออากาศที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว 
โดยไม่เกิดอันตราย

๖. โครงการจัดหาเคร่ืองถ่ายภาพรังสีใน 
ช่องปาก เพือ่ลดข้ันตอนและเวลาในการส่งตวันกัเรยีน
นายเรืออากาศไปท�าการถ่ายภาพรังสีในช่องปากท่ี 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ท�าให้เกิดความรวดเร็ว 
ในการรักษาด้านทันตกรรมให้กับนักเรียนนายเรือ

อากาศในที่ตั้ง
๗. โครงการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศห้องสมุด เพื่อลด

มลภาวะฝุน่ละอองจากหนงัสอืภายในห้องสมดุทีม่ปีรมิาณมาก 
ส่งเสริมการรักษาสุขภาพให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ 
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

๘. โครงการพัฒนารูปแบบและองค์ความรู้ในการ
พฒันาคณุลกัษณะนายทหารสญัญาบตัรทีพ่งึประสงค์ ให้แก่ 
นักเรียนนายเรืออากาศ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง 
องค์ความรู้ในการพัฒนาคุณลักษณะนายทหารสัญญาบัตร 
ที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้ รวมถึงเพื่อให้ได้ระบบและกระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะนายทหารสัญญาบัตรที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน
นายเรืออากาศอย่างเป็นระบบ

๙. โครงการจัดหาหมวกป้องกันกระสุนส�าหรับ 
นักเรียนนายเรืออากาศ เพื่อจัดหาหมวกป้องกันกระสุน 
เพิ่มเติมส�าหรับนักเรยีนนายเรอือากาศส�าหรับใช้ประกอบการ
ฝึกศึกษาวิชาการทหารได้อย่างปลอดภัย



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

 น.อ.เศกสรรค์  สวนสีดา ผบ.บน.๒ ให้การต้อนรบั LT COL WAN 
AZWAN AZWARI BIN WAN ALI หัวหน้าคณะ ทอ.มาเลเซีย           
พร้อมคณะฯ เยี่ยมชม บน. ๒ ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือน    
ระหว่าง ทอ.ไทย กับ ทอ.มิตรประเทศ เมื่อ ๒๔ เม.ย.๕๘  ณ บน.๒

 น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย หน.หน่วยขึ้นตรง 
และข้าราชการฝูงบิน ๑๐๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และแสดงความยินดี
กับ นบ.ขับไล่ พร้อมรบ ฝูง.๑๐๓ (COMBAT READY Class 33)         
เมื่อ ๑๖ เม.ย.๕๘  ณ บริเวณลานจอด ข้างหอบังคับการบิน บน. ๑

น.อ.จักร สุวรรณทัต ผบ.บน.๖ เป็นประธานเนื่องในวันคล้าย            
วันสถาปนา บน.๖ ครบ ๗๔ ปี ซึ่งตรงกับ วันที่ ๑๒ เมษายนของทุกปี        
โดยมพีธีิสกัการะพระพทุธชนิราชจ�าลอง ฯ พธีิบวงสรวงพระภมูชิยัมงคล ฯ 
พิธีรดน�้าขอพรอดีต ผบช. เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๘ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ ฯ

น.อ.วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.บน.๒๓ เป็นผู้แทน ผบ.บน.๒๓     
มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบภัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหว                
ที่ประเทศเนปาล โดยมี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผวจ.อุดรธานี เป็นผู้รับมอบ 
เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๘  ณ ศูนย์ด�ารงธรรม จว.อุดรธานี

น.อ.วิสูตร อินทร์ข�า รอง ผบ.บน.๔ น�าข้าราชการ บน.๔ ร่วมพิธี        
ถวายราชสดุดี เนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจ�าปี ๕๘ เมื่อ ๕ พ.ค.๕๘            
ณ ศาลาประชาคม จว.นครสวรรค์

น.อ.พิทูรย์ เจริญยิ่ง ผบ.บน.๕ พร้อมด้วย ปธ.ชมรมแม่บ้าน  ทอ. บน.๕ 
น�าข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ. บน.๕ และ หน.ส่วนราชการ         
จว.ประจวบฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บน.๕      
ครบรอบ ๙๓ ปี เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๘  ณ บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว บน.๕

 น.อ.เพชร ธรรมวิญญา เสธ.บน.๒๑ น�าข้าราชการ ร่วมวางพวงมาลา 
ถวายราชสกัการะ เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคตสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏอุบลราชธานี

พล.อ.ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา หน.คณะท�างานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร          
ใน ๓ จว.ชายแดนภาคใต้ โดยมี น.อ.ถาวร ศิริสัมพันธ์ ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ 
ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๘  ณ กกล.ทอ.ฉก.๙               

น.อ.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เสธ.สก.ทอ. เป็นประธานพิธีปิดโครงการ         
กฬีาเยาวชนภาคฤดรู้อน ต้านภยัยาเสพตดิ ประจ�าปี ๕๘ โดยมวีตัถปุระสงค์
เพ่ือให้เยาวชนได้ใช ้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด                     
เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๘ ณ หอประชุมกานตรัตน์ 

น.อ.สุนทร ผ ่องอ�าไพ รอง ผบ.บน.๔๑ ได ้เข ้าร ่วมประชุม                  
สรุปผลโครงการวิจัย การปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือยับยั้งการเกิดลูกเห็บ 
ประจ�าปี ๕๘ เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๘ ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานทหาร           
บน.๔๑                

น.อ.สุทธิพงศ์ วงษ์สวัสดิ์ เสธ.บน.๕๖ และข้าราชการ ร่วมพิธี         
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล เมื่อ ๕ พ.ค.๕๘           
ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลยัทกัษณิ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

 พิธีอ�าลาชีวิตรับราชการทหารกองประจ�าการ

พล.อ.ท.ชาญฤทธิ ์พลกิานนท์ ผบ.อย. เป็นประธานในพธิอี�าลาชวิีตรับราชการทหารกองประจ�าการ รุ่นปี ๕๖ 
ผลัดที่ ๑ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๘  ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ในส่วนของหน่วยขึ้นตรง ทอ. ในต่างจังหวัด  ได้จัดพิธีอ�าลาชีวิตรับราชการทหารกองประจ�าการ ในส่วน             
ที่ตั้งของหน่วย โดยมี หน.หน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และทหารกองประจ�าการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

 รุ่นปี ๕๖ ผลัดที่ ๑

๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๘ 
กองทัพอากาศ จัดพิธีเจิมเครื่องบินฝึกแบบ SF-260 ผลิตโดย    

บริษัท SIAI-Marchetti ประเทศอิตาลี  จ�านวน ๑๑ เครื่อง  ก�าหนดชื่อ
เรียกว่า “เครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๕” (จัดซื้อเมื่อปี ๒๕๑๖) และเครื่องบิน

ฝึกแบบ CT-4A ผลิตโดยบริษัท Pacific Aerospace Corporation ประเทศนิวซีแลนด์ จ�านวน ๑๙ เครื่อง     
(จัดซื้อเม่ือปี ๒๕๑๗)  ก�าหนดชื่อว่า “เครื่องบินฝึก       
แบบที ่๑๖” (ในปีเดยีวกนันีซ้ือ้ บ.ฝ.๑๖ เพิม่อกี  ๕ เครือ่ง
รวมเป ็น  ๒๔ เค ร่ือง )  ณ ลานจอดอากาศยาน                        
หน ้ากองบัญชาการกองทัพอากาศ (ป ัจจุ บัน คือ                  
ลานจอดอากาศยานอาคารผู ้โดยสาร ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง)  โดยมี พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ              
ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธี  เครื่องบิน
ทั้งสองแบบ ได้รับการบรรจุเข้าประจ�าการท่ีโรงเรียน     
การบินของกองทัพอากาศ อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม   

ทัพฟ้า..วันนี้ในอดีต

 รวบรวมโดย พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

พล.อ.ท.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน จก.ยก.ทอ. เป็นประธานรับมอบ    
เครื่องกรองและผลิตน�้าดื่ม จากคุณอรรถสิทธ์ิ กตัญญตานนท์ ผอ.ฝ่าย
โครงการพิเศษ บริษัท ล็อกซเล่ย จ�ากัด (มหาชน) เพื่อน�าไปช่วยเหลือ         
ผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาล เมื่อ ๖ พ.ค.๕๘ ณ ฝูง.๖๐๑ บน.๖



วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘หน้า ๘ 

แดนนภา
(ต่อจากหน้า ๑)

ทอ.ส่งความช่วยเหลือ
(ต่อจากหน้า ๑)

MINI UAV
(ต่อจากหน้า ๑)

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา  

“มูลนิธิ ๗๕๒ รร.นอ.” ให้กับนักเรียน นักศึกษา และนักเรียนทหาร  

เมื่อ ๗ พ.ค.๕๘ ณ ห้องประชุม บก.รร.นนก.(๒)

รัฐบาลไทย ได้สั่งการให้ส่วนราชการ และเหล่าทัพให้ความช่วยเหลือ ทางด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศ

เนปาลกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว รัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมได้สั่งการผ่านกองบัญชาการกองทัพไทยให้ 

กองทัพอากาศจัดเคร่ืองบินลำาเลียงแบบท่ี ๘ ลำาเลียงกำาลังพลในการช่วยเหลือ อาทิ ชุดสื่อสารของกองบัญชาการ 

กองทัพไทย ชุดช่วยเหลือทางการแพทย์พร้อมเวชภัณฑ์ ชุดค้นหาและช่วยชีวิต รวมถึงสิ่งของพระราชทาน

สิ่งของบริจาคต่าง ๆ ในการยังชีพ และบรรเทาทุกข์ อาทิ เสบียงอาหาร น้ำาดื่มบรรจุขวด ยารักษาโรค  

เครื่องผลิตและกรองน้ำาดื่ม ผ้าห่ม เต้นที่พักอาศัย ถุงใส่ศพ ออกเดินทางไปยังประเทศเนปาล รวมถึงรับคน

ไทยกลับประเทศไทยด้วย

ระหว่างวันที่ ๒๘  เม.ย. - ๖ พ.ค.๕๘ กองทัพอากาศ มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ จัดเครื่องบินลำาเลียง 

แบบที่ ๘ (C-130H) ทำาการบินไป - กลับ จำานวน ๑๘ เที่ยวบิน รวม ๗๐.๔ ชั่วโมงบิน  

ทำาการลำาเลียงผู้โดยสารทั้งสิ้น ๑๖๐ คน และสิ่งของรวมน้ำาหนัก ๑๓๖,๗๐๐ ปอนด์ ทั้งนี้กองทัพอากาศยังคง

ปฏิบัติภารกิจลำาเลียงเจ้าหน้าที่ และสิ่งของในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเนปาล

วงดุริยางค์ทหารอากาศพร้อมศิลปินนักร้องชั้นนำา อาทิ  

คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล, คุณเมธวัชร์ (เทวัญ)  

ทรัพย์แสนยากร, คุณชรัส เฟื่องอารมณ์, คุณนนธวรรณ  

ทองเหล็ง (เมญ่า), คุณธนันต์ธรณ์ นีระสิงห์ (ฟาง), คุณปัญญริ

สา เธียรประสิทธิ์ (หวาย) และ คุณนิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ)  

กองทัพอากาศ เลขบัญชี ๐๕๗-๒-๒๖๐๙๓-๓ ชื่อบัญชี ทัพ

ฟ้าคู่ไทย เพื่อชัยพัฒนา สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.๐ ๒๕๓๔ 

๐๘๐๐, ๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๗ และโทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๘

ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ช ม ร อ บ ส่ื อ ม ว ล ช น แ ล ะ

ประชาชนทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิ.ย.๕๘ 

เวลา ๑๙๐๐ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย โดยไม่มีการเก็บค่าผ่านประตู และรอบ

พิเศษสำาหรับข้าราชการ และครอบครัวทหารอากาศ  

ที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ตามเจตนารมณ์

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐบาล

โดย Mini UAV ที่ส่งมอบนี้ไม่ใช่ต้นแบบ แต่เป็น

ระบบที่ผลิตเพื่อใช้งานจริงแล้ว โดยได้ทำาการส่งมอบให้

กับกองทัพบก จำานวน ๔ ระบบ ๑ ระบบประกอบไปด้วย

อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก จำานวน ๒ เครื่อง ติดกล้อง

ถ่ายภาพกลางวัน ๑ เครื่อง และติดกล้องถ่ายภาพกลางคืนอีก 

๑ เครื่อง เสาอากาศควบคุม คอมพิวเตอร์สถานีควบคุมภาค

พื้นดิน พร้อมคู่มือ และรายการอะไหล่

ในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๘ ณ หอประชุมใหญ่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทย 

จำากัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการ 

กองทัพไทย ร่วมช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมแก่ประเทศเนปาลกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว 


