
พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผบ.ทสส.พร้อมด้วย ผบ.ทร., เสธ.ทอ.ร่วมในการแถลงข่าว เรื่อง การจัดตั้ง
ศูนย์อ�านวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ในมหาสมุทร
อินเดีย เมื่อ ๒๖ พ.ค.๕๘ ณ อาคาร บก.ทท.

(อ่านต่อหน้า ๘)

(อ่านต่อหน้า ๘)

(อ่านต่อหน้า ๓)

(อ่านต่อหน้า ๘)

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ  
“จ่าอากาศตรี” และมอบโล่การศึกษาดีเด ่นให้แก่ นจอ.ท่ีส�าเร็จการศึกษา 
ประจ�าปี ๒๕๕๗ ณ อาคารโรงเลี้ยงอาหาร รร.จอ.ยศ.ทอ.เมื่อ ๒๒ พ.ค.๕๘

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล  
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมีแผ่ไพศาลบันดาลสุขประชาราษฎร์”  
เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๘ ณ หอประชุม ทอ.(ทองใหญ่)

ใต้ร ่มพระบารมีแผ่ไพศาล
บันดาลสุขประชาราษฎร์

ถวายพระพรออนไลน์
สมทบทุนสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ 

 ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๒๑๑๘ วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  www.rtaf.mi.th

Cyber Contest 
and Seminar 2015

มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช เป็นองค์กรหลักในการจัดงานมหกรรมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ติดต่อกันมาตลอด ๔๐ ปี 
ตลอดจนงานบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

กองทัพอากาศ จัดการแข่งขันด้านไซเบอร์  
การสมัมนาด้านไซเบอร์ และการจัดนิทรรศการด้าน
ไซเบอร์ ครัง้ใหญ่ ประจ�าปี ๒๕๕๘ ภายใต้ชือ่ Cyber 
Contest and Seminar 2015 เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ 
ณ ห้องชยัพฤกษ์ หอประชมุกองทพัอากาศ (ทองใหญ่)  

กองทพัอากาศ จดักจิกรรมเฉลมิพระเกียรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั  
เนือ่งในมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธ.ค.๕๗ และกจิกรรม
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ๒ เม.ย.๕๘

ส�าหรับการแข่งขัน Cyber Operation Contest รอบแรก  
มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๓๔ ทีม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
ทั้งหมด ๘ ทีม โดยท�าการแข่งขันในรูปแบบ Capture the Flag  
ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
โดยมีพลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ ์  รองผู ้ บัญชาการ 
ทหารอากาศ 

กองทัพไทย ตั้งศูนย์อ�านวยการ

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการแถลงข่าว 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อ�านวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ในมหาสมุทรอินเดีย โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์  
ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เสนาธิการทหาร
อากาศ และพลเอกสุจินต์ เอ่ียมปี รองผู ้อ�านวยการศูนย์ประสานปฏิบัติท่ี ๒  
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมแถลงข่าว   
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๘  ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย  

พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์ รอง ผบ.ทอ.เป็นผู้แทน ผบ.ทอ.ในพิธีเปิดการแข่งขันและการสัมมนา Cyber Contest 

and Seminar 2015 เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๙ ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประขุม ทอ.(ทองใหญ่)

ลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม



วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘หน้า ๒ หน้า ๓ 

พล.อ.ท.สุรศักด์ิ ทุ่งทอง รอง เสธ.ทอ. รับเยี่ยมค�านับ BRIGADIER 
GEN SAO SARATH หัวหน้าคณะ ทอ. กัมพูชา พร้อมคณะฯ ตามโครงการ
แลกเปลี่ยนการเยือน ทอ. – ทอ. กัมพูชา เมื่อ ๗ พ.ค.๕๘ ณ ห้องรับรอง         
พิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ต.อรณพ เมนะรุจิ รอง จก.กร.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยม
สายวิทยาการ กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ โดยมี น.อ.นภรักษ์ 
แสงเงิน รอง ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๘ ณ บน. ๗

พล.อ .อ .ชลิต  พุกผาสุข  องคมนตรี  เป ็นประธานในพิธี                            
มอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ             
แก่ราษฎร อ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ โดยมี น.อ.เสกสรร คันธา ผบ.บน.๔ 
เข้าร่วมพิธฯี เมือ่ ๒๑ พ.ค.๕๘ ณ รร.บ้านปางสดุ อ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์

พล.อ.อ.ธีระภาพ เสนะวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. ในฐานะ
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม ทอ. ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินผล       
การปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะและแหล่งน�้า โดยมี น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง 
ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๖ พ.ค.๕๘ ณ บน. ๕ 

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. ให้การต้อนรับ น.ท.เทียรี่ ปัวยองค์  
ผช.ทตูทหารฝรัง่เศส/กรุงเทพฯ และมะนลิา เข้าเยีย่มค�านบั เพือ่หารอื
พร้อมมอบหนังสือเชิญ จาก ผบ.ทอ.ฝรั่งเศส เพื่อเชิญ ผบ.ทอ. ร่วมงาน
แสดงการบินที่ฝรั่งเศส เมื่อ ๖ พ.ค.๕๘ ณ ห้องรับรอง ทอ.

พล.อ.อ.ตรีทศ  สนแจ้ง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับ
เครื่องหมายยศ “นาวาอากาศเอก” และ “นาวาอากาศเอกหญิง”       
แก่นายทหารของ ทอ. ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศ เมื่อ ๒๖ พ.ค.๕๘      
ณ ห้องรับรอง ทอ.

พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผช.ผบ.ทอ. รับมอบข้าวสาร จาก มูลนิธิ
ร่วมด้วยช่วยกันส�านกึรกับ้านเกิด ร่วมกับ บรษิทั เบญจจนิดาโฮลดิง้ จ�ากัด 
และบริษัท ดีแทค เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว 
ประเทศเนปาล เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๘ ณ ฝูง.๖๐๑ บน.๖

พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล อดีต ผบ.ทอ. และอดีต ผบ.ทสส.                   
มอบรางวัล บุคคลดีเด่น ชนอ.ปี ๕๘ ให้แก่ พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง 
ผบ.ทอ. และ พล.อ.ท.ประกิต ศกุณสิงห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
อุตสาหกรรมการบิน จ�ากัด เมื่อ ๗ พ.ค.๕๘ ณ รร.นนก.

  พล.อ.ต.ณัฐพงษ์  วิริยะคุปต์ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ 
Mr. Jeon Jae Man ต�าแหน่ง Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Republic of Korea to Thailand              
มาบรรยาย ให้แก่ นศ.วทอ. รุ่นที่ ๔๙ เมื่อ ๑๔ พ.ค.๕๘ ณ วทอ.

 พล.อ.อ.จอม รุง่สว่าง เสธ.ทอ. ให้เกยีรติบรรยายพเิศษในการประชุม
ทางวชิาการของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เรือ่ง “ขดีความสามารถก�าลังทางอากาศ
ต่อการยุทธร่วม ในทศวรรษหน้า” โดยมี พล.อ.ต.คุณทร มณีเขียว           
ผบ.รร.สธ.ทอ. ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๘ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่        
ของ ทอ. ตรวจเยี่ยม พธ.ทอ. โดยมี พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ.    
ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๘ พ.ค.๕๘  ณ พธ.ทอ.

 พล.อ.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผบ.ทสส. เป็นประธานในการประชุม 
ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ ๔/๕๘ โดยมี พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. พร้อมด้วย 
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทอ. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๘ ณ บก.ทอ. 

พล.อ.ท.ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน จก.ยก.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิด
การศึกษาหลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน รุ่นท่ี ๗๙ เมื่อ ๘ พ.ค.๕๘         
ณ ห้องประชุม บก.ทอ. (๑) 

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่       
ของ ทอ. ตรวจเยี่ยม พอ. โดยมี พล.อ.ท. ศักดา สุจริตธรรม จก.พอ.           
ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๘ ณ บก.พอ.

 พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า      
โดยมี พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. พร้อมด้วย น.อ.หญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง 
นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทอ. ร่วมพิธีฯ                 
เมื่อ ๑๗ พ.ค.๕๘ ณ วัดเทพประทาน(อธิพร) จว.จันทบุรี

พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผอ.สกบ.กบ.ทอ.เป็นประธาน         
จัดการประชุมเพื่อท�าความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติในการเขียนรายงาน        
จัดหาพัสดุตามระเบียบ ส�านัก นรม. ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕           
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๘ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.ต.ป ัทม สุทธิสรโยธิน รอง จก.ชอ.เป ็นประธานในพิธี                  
เปิดโครงการฝึกอบรมใบอนญุาตซ่อมบรภิณัฑ์ภาคพ้ืน โดยผูเ้ข้ารบัการอบรม   
เป็น จนท.จาก นขต.ชอ.และ รร.การบิน ระหว่าง ๑๘ พ.ค. – ๒๐ ส.ค.๕๘    
ณ กวก.ชอ.   

พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผบ.อย. เป็นประธานในการฝึก    
การยิงจรวดน�าวิถีต ่อสู ้อากาศยานแบบ QW-2 และ RBS-70              
ของ กรม.ตอ.รอ.อย. ระหว่าง ๑๖ – ๒๒ พ.ค.๕๘  ณ บน.๕  

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 ๑๕๔๓

    คณะผู้จัดท�า

โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๓๘

ว่ากันด้วยเรื่องค�าถูกค�าผิดอีกที

ผมเองนับตั้งแต ่ที่ ได ้ รับแต่งตั้งให ้เป ็น “ประธาน
อนกุรรมการบรหิารวารสาร และสือ่ส่ิงพมิพ์กองทพัอากาศ” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพ
อากาศ” นั้น

นอกจากได้ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลหนังสือ ๓ แบบ  
ในกองทัพอากาศตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว

สิง่หนึง่ทีผ่มมกัจะย�า้เตอืนในทกุครัง้ท่ีมีการประชมุ คณะ
อนุกรรมการบริหาร ฯ ก็คือ

ความถูกต้อง
ความถูกต้องที่ได้พูดคุยกันนั้น กินความไปถึงทุกอย่างที่

เกี่ยวข้อง
ถูกต้องในการบริหารจัดการ
ถูกต้องในการด�าเนินการ
ถูกต้องในกระบวนการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง
และถูกต้องในเนื้อหาสาระ ทั้งตัวอักษร ตัวสะกด และ

ข้อเขียนต่าง ๆ
หนังสือ ๓ แบบที่กล่าวถึงตั้งแต่ต้นนี้ประกอบไปด้วย
ข่าวประจ�าวันกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นเอกสารข่าวรายวัน 

ออกแจกจ่ายทุกวันราชการ
สารชาวฟ้า ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ออกแจกจ่าย

ทุก ๑๕ วัน
ข่าวทหารอากาศ ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือน ออกแจก

จ่ายทุกเดือน
ทั้ง ๓ ฉบับ มีความสอดคล้องกันในห้วงเวลาของการแจกจ่าย 

คือ มท้ัีงทีเ่ป็นรายวนั ราย ๑๕ วนั และ ราย ๓๐ วนั ตามล�าดบั
รายละเอยีดของแต่ละแบบเป็นอย่างไร เช่ือว่า บางคนได้เคย

เหน็แล้ว บางคนอาจได้เคยเหน็บ้าง หรอืบางคนอาจไม่เคยเหน็เลย
ทุกอย่างเป็นไปได้แต่ขอยกไว้ไม่อธิบายก็แล้วกันครับ 

เพราะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องความถูกต้อง
โดยเฉพาะความถูกต้องในเรื่องค�าถูกค�าผิด
เน่ืองจากตัวผมเองได้พบเห็นค�าถูกค�าผิด ทั้งที่โดยไม่ได้

ตั้งใจ ทั้งที่โดยไม่ได้ใส่ใจ อยู่ในบางครั้ง ในหนังสือบางแบบ
แต่ก็ขอเอามาพูดโดยรวมว่า สิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจส�าคัญ

ของการท�าหนังสือ
เพราะหนังสือมักจะถูกน�าไปอ้างอิงในท่ีต่าง ๆ ท้ัง ๆ  

ทีเ่รากบ็อกว่าเอาไปอ้างอิงไม่ได้ แต่ทกุคนกม็กัจะเอาไปอ้างอิง

ดังนั้น ถ้าหนังสือเขียนผิด การอ้างอิงก็ต้องผิดไปด้วย
ทางที่ดีก็คือ ควรท�าให้หนังสือมีแต่ความถูกต้อง เป็นสิ่ง

ที่ดีที่สุด
คนทีต่กทีน่ัง่ ถกูมอบหมายให้ท�าหนงัสอื จงึไม่มสีทิธิโ์ต้แย้ง

ว่าเพราะไม่มคีวามรูใ้นการท�าหนังสอืมาก่อน จงึไม่ควรต้องรบัผดิ
กเ็หมอืนกบัคนทีบ่อกว่า ทีท่�าผดิเพราะไม่รูก้ฎหมาย สงัคม

โลกเขาก็ไม่ยอมรับกัน
ในช่วงทีก่องทพัอากาศ โดยเคร่ืองบนิ C-130 ได้เป็นพระเอก

น�าความช่วยเหลือไปส่งยงัประเทศเนปาลจากกรณีแผ่นดนิไหวทีผ่่านมา 
มีการเขียนถึงเมืองหลวงของเนปาลกันหลากหลาย บ้างก็

เขียนว่า กัตมันฑุ บ้างก็เขียน กัฐมาณฑุ บ้างก็เป็น กาฐมานฑุ
แต่ทีถ่กูต้องตามพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน คอื
กาฐมาณฑุ ครับ อ่านว่า กาด - มาน - ดุ ครับ ใครอ่าน

ว่า กาด - มาน - ทุ ก็เป็นเรื่องอีก
เ วล าผม เขี ยนข ่ า วอะ ไ ร  ก็ ต ้ อ งยึ ดพจนานุ ก รม  

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหลักครับ
จงึอยากแนะน�าคนท�าหนังสือรุน่ใหม่ให้ยึดของเก่าเอาไว้

บ้างก็ดีนะครับ
ในช ่วงนี้ก�าลังมีข ่าวท่ีกล ่าวถึงกันไม ่น ้อยเ ก่ียวกับ 

กระบวนการค้ามนุษย์ ท่ีท�าให้ประเทศไทยเราต้องกลายเป็น
จ�าเลยสงัคมโลกอย่างช่วยไม่ได้ ซึง่มกีารกล่าวถงึพวก “โรฮงิยา” 
และ “ประเทศเมียนมาร์” อยู่บ่อยครั้ง

เนื้อหาของข่าวจะเป็นเช่นไร ขอให้ไปติดตามกันทาง
สื่อมวลชนนะครับ

แต่ที่ยกมาเพื่อจะบอกว่า “โรฮิงยา” ที่สื่อมวลชนไทยเขา
เขียนทับศัพท์กันอย่างแพร่หลาย จนคุ้นหูคุ้นตากันไปแล้ว

ค�าเขียน และค�าเรียกที่ถูกต้อง คือ “โรฮีนจา” ครับ  ซึ่งมา
จากภาษาอังกฤษที่เขียนว่า Rohinja โดยมีเหตุผลก�ากับไว้ว่า

ราชบัณฑิตยสถานได้พิจารณา การทับศัพท์ตามกฎเกณฑ์
ของคณะกรรมการจัดท�าหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า  
โดยมีรายละเอียดตามที่ผมถ่ายเอกสารมาลงให้ดูกัน ดังนี้ครับ

ส�าหรบัอกีค�าคอื “เมยีนมาร์” ซ่ึงมาจากภาษาองักฤษว่า 
Myanmar นั้น ก็ใช้หลักเดียวกัน และถอดตามหลักเกณฑ์ได้

๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๕ - ๗

ว่า “เมียนมา” ซ่ึงในส่วนทางทหารของเราก็ได้ก�าหนดการ
เรียกชื่อส่งให้ทราบกันแล้ว ตามที่เอามาลงให้ดู

ก็ขอเรียนให้ทราบท้ังคนท่ีท�าหนงัสอื และคนท่ีอ่านหนังสอื 
เป็นความรู้รอบตัวที่พลาดไม่ได้นะครับ

ยิ่งใครต้องเขียนหนังสือให้นายลงชื่อในเอกสาร หากสะกด
ชื่อเหล่านี้ผิดพลาด

เท่ากับว่าท่านท�าผิดพลาดในชีวิตเลยนะครับ
ใต้ร่มพระบารมี

(ต่อจากหน้า ๑)

โดย พลอากาศเอก ตรทีศ สนแจ้ง ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ “ใต้ร่มพระบารมี
แผ่ไพศาลบันดาลสุขประชาราษฎร์” เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.๕๘ 
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) 

เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่
ทรงบ�าเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน  
ขจดัทกุข์บ�ารงุสขุให้แก่พสกนกิรโดยถ้วนหน้า และเป็นการสร้าง
ความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมให้คนในชาติมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็น
แนวทางในการน้อมน�าแนวพระราชด�าริไปปฏิบัติ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยมีกิจกรรม 
ต่าง ๆ อาทิ การประกวดสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร, การประกวดการจัดบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ของนักเรียนมัธยมศึกษารอบที่ตั้งดอนเมือง และการบรรยาย
พิเศษเรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวท่ีมีต่อปวงประชาราษฎร์” โดย พลอากาศเอก 
ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติบรรยาย
พิเศษ เร่ือง “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงประชาราษฎร์” 



วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หน้า ๕ หน้า ๔

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ครบรอบ ๓๗ ปี ส�านักงาน      
ปลัดบัญชีทหารอากาศ ส�านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ        
เป็นกรมฝ่ายอ�านวยการด้านงบประมาณของกองทัพอากาศ 
มีหน้าที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อ�านวยการ    
ประสานงาน ควบคุม ก�ากับการ พัฒนาและด�าเนินการ          
ด้านงบประมาณของกองทัพอากาศ นอกจากการปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจดังกล่าวแล้ว ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้มุ่งมั่น
พฒันาระบบงาน เพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่นระบบงบประมาณ
ของประเทศ โดยตระหนักถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญ       
ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ควบคู ่ไปกับ        
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมในการด�าเนินการตามวงรอบประมาณ 
ทั้งนี้ส�านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ได้ด�าเนินการในเร่ือง      
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้จัดเจ้าหน้าที่ ชี้แจง ให้ความรู้     
ความเข้าใจ เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามระบบงบประมาณ   
แบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร ์แก่ก�าลงัพลสายวทิยาการ
ปลัดบัญชี พัฒนาระบบการเรียนการสอน E-learning            
ให้ก�าลังพลสามารถศึกษาด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจน
จัดการอบรม สัมมนา เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู ้           
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างกัน

การพฒันาระบบสารสนเทศ ได้มกีารจดัท�าระบบควบคมุ
การใช้จ่ายงบประมาณภายในกองทพัอากาศ (Internal Bud-
get Control System : IBCS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับหน่วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ     
ในการปฏิบตังิานด้านงบประมาณ และใช้สอบทานความถกูต้อง
ของข ้อมูล เกี่ ยวกับการใช ้จ ่ ายงบประมาณระหว ่ าง                

กองทัพอากาศกับระบบการบริหารการเงิน     
การคลังภาครัฐด ้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์      
(Government Fiscal Management Infor-
mation System : GFMIS) ท�าให้การตรวจสอบ
ต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว การแก้ไขข้อมลู
ท�าได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ซึ่งระบบ IBCS 
ได้รบัรางวลัชมเชย รางวลัการประกวดสิง่ประดษิฐ์
คิดค้น ทอ. จากผู ้บัญชาการทหารอากาศ 
นอกจากนัน้ ยงัได้มกีารพัฒนาระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดท�าระบบบริหาร         
งบประมาณเงินส�ารองกรณีฉุกเฉิน การจัดท�า
ระบบการค�านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
เป็นต้น

การเตรียมความพร้อมในการด�าเนินการ
ตามวงรอบงบประมาณ ในป ี  ๒๕๕๙                
กองทัพอากาศนั้น จะได ้รับวงเงินตามร ่าง          
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พิ่ ม ขึ้ น                      
จ า ก ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  ๒ ๕ ๕ ๘  คิ ด เ ป ็ น                         

ร้อยละ ๗.๒๒ ซึ่งสูงขึ้นเป็นล�าดับจากปีท่ีผ่านมา จึงได้มี        
การด�าเนินการในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การใช้งบประมาณ           
ในปี ๒๕๕๙ มีผลเบิกจ่ายตามที่รัฐบาลก�าหนด

ในโอกาสครบรอบ ๓๗ ปี ของส�านักงานปลัดบัญชี     
ทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกคน 
พร้อมท่ีจะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามได้รับ   
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จ     
และเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวิสัยทัศน์ของส�านักงานปลัดบัญชี
ทหารอากาศ ท่ีก�าหนดไว้ว่า ส�านกังานปลดับญัชทีหารอากาศ 
เป ็นหน ่วยงานที่มี ระบบงานที่ วางระบบงบประมาณ            
ของกองทัพอากาศ ให ้เป ็นมาตรฐาน มีความทันสมัย               
เป ็นเครื่องมือการบริหารงานให้บรรลุยุทธศาสตร์ของ        
กองทัพอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เพื่อให ้การปฏิบัติ เกี่ยวกับการเติมน�้ามันเ ช้ือเพลิงภาคพ้ืน ส�าหรับยานพาหนะ                           
ของทางราชการ รวมทั้งผู้มีสิทธิเติมน�้ามันเชื้อเพลิงภาคพื้น ณ สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง         
ของกรมขนส่งทหารอากาศ ที่ให้บริการในที่ตั้งดอนเมือง จ�านวน ๓ สถานี เป็นไปด้วย              
ความเรียบร้อย ปลอดภัย และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน                    
ของทางราชการขณะรับบริการ โดยขอให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. สถานีบริการ
- สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงที่ ๑ (ขส.ทอ.) เวลาให้บริการ ๐๖๐๐ – ๒๐๐๐           

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประเภทเชื้อเพลิงที่ให้บริการ  ประกอบด้วย น�้ามันเบนซินพิเศษ        
ชนิดที่ ๑ (เบนซิน ๙๕), น�้ามันแก๊สโซฮอล์ และน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว

- สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงที่ ๒ (ขส.ทอ.) เวลาให้บริการ ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐          
(เว้นวันหยุดราชการ) ให้บริการเฉพาะน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว 

- สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิงที่ ๓ (สบ.ทอ.) เวลาให้บริการ ๐๖๐๐ – ๑๖๐๐          
(เว้นวนัหยดุราชการ) ประเภทเชือ้เพลงิทีใ่ห้บรกิาร  ประกอบด้วย น�า้มนัแก๊สโซฮอล์ และน�า้มนั
ดีเซลหมุนเร็ว

๒. บัตรจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง
- บัตรจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงเบนซินพิเศษชนิดที่ ๑ “สีฟ้า” 
- บัตรจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงเบนซินแก๊สโซฮอล์ “สีเขียว” 
- บัตรจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว “สีขาว” 
๓. ขั้นตอนการใช้บริการ
- จอดรถให้ตรงตามตู้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง พร้อมดับเครื่องยนต์
- เปิดฝาถงัส�าหรบัเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิ (เพือ่ความปลอดภัยในทรัพย์สนิของผูรั้บบริการ 

และของทางราชการ      ผู้ที่ใช้บริการควรเปิด – ปิด ฝาถังน�้ามันด้วยตนเอง)
- ส ่งบัตรจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงให้กับเจ ้าหน้าท่ีก ่อนเติมน�้ามันเช้ือเพลิงทุกคร้ัง                 

บัตรจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงจะต้องตรงตามประเภทของน�้ามันเชื้อเพลิง พร้อมลงรายละเอียด          
เช่น ผู้อนุญาต ผู้ขอเติม งบน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ ภารกิจที่ใช้  หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ 
และวัน เดือน ปี ที่ถูกต้องครบถ้วน

- ตรวจสอบจ�านวนน�้ามันเชื้อเพลิง ณ ตู้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงให้ตรงกับจ�านวนน�้ามัน      
เชื้อเพลิงในบัตรจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

- การเติมน�้ามันเชื้อเพลิงใส่ถังอะไหล่ ต้องมีบันทึกด้านหลังบัตรระบุค�าว่า “อนุญาต   
ให้ใส่ถังอะไหล่ได้” พร้อมระบุจ�านวน/ลิตร และลงลายมือชื่อ ต�าแหน่ง ผู้มีอ�านาจสั่งจ่าย

๔. ข้อห้ามขณะเติมเชื้อเพลิง คือ 
- ห้ามติดเครื่องยนต์
- ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
- ห้ามสูบบุหรี่ 
- ห้ามท�าให้เกิดประกายไฟ ในระยะ ๕๐ เมตร

ค�าแนะน�า การเติมเชื้อเพลิงภาคพื้น ณ สถานีบริการน�้ามัน
เชื้อเพลิงของกรมขนส่งทหารอากาศ

“ใช่จะวอนให้เหน็ใจ ความส�านกึต่อเพือ่นไทย...ไทยกับไทย 
ใยแตกต่างกัน” ส่วนหนึ่งของบทเพลง “โรงเรียนของหนู”  
ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของเรือจ้าง และนักเรียนในพื้นที่  
๓ จังหวัดปลายด้ามขวานได้เป็นอย่างดี วิถีชีวิตของพวกเขาอาจ
ไม่เหมอืนกบัเดก็วยัเดยีวกนัในพืน้ทีอ่ืน่ของไทย เพราะสถานการณ์
ได้ก�าหนดให้เป็นเช่นนั้น แต่ใช่ว่าจะปิดก้ันประสบการณ์และ 
การเรียนรู้ได้ กองทัพอากาศ จึงได้จัดโครงการเพื่อเยาวชน
ชายแดนใต้ในชื่อว่า “โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน”

จากรุ่นสู่รุ่น ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องกว่า ๑๐ ปี มีเยาวชน
จาก ๓ จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมแล้วกว่า ๕,๖๐๐ คน มาในครั้งนี้
รุ่นที่ ๔/๕๘ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ พ.ค.๕๘ ที่ผ่านมา  
โดยกรมกจิการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมกบักองก�าลงัทางอากาศ
เฉพาะกจิที ่๙ ได้น�าคณะคร ูพร้อมเยาวชนไทยพทุธและไทยมสุลมิ
เปิดประสบการณ์นอกพื้นที่ เพื่อเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิด 
ผ่านกิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์มากมาย มาถึงตอนนี้  
หลายท่านตั้งค�าถามไว้ในใจ ว่า “แล้วโครงการนี้ให้อะไรกับ
เยาวชน” 

ด.ญ.ฮาซานะห์ กือจิ ตัวแทนเยาวชนที่ร่วมโครงการ จาก
โรงเรียนบ้านท่าน�้า จว.ปัตตานี เล่าความรู้สึกว่า “เมื่อรู้ว่าจะได้

มาเที่ยวกับกองทัพอากาศรู้สึกกลัว และไม่กล้ามา เพราะคนละ
ศาสนา และมาในที่ที่เราไม่เคยมา ...แต่เมื่อได้เข้าร่วมแล้วรู้สึก
ดีใจ ประทับใจ พี่เลี้ยงใจดี สอนให้รู้จักความสามัคคี ความเสีย
สละ และเป็นคนดี หนูจะกลับไปเล่าให้พ่อ แม่ เพื่อน ๆ  
ที่โรงเรียนฟังว่า หนูมีความสุขมากแค่ไหน และถ้าหากว่ามี
โอกาสเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง หนูก็จะมาเที่ยวอีก ตอนนี้หนูไม่
กลัวแล้วค่ะ หนูรักพี่ ๆ และขอให้พี่ ๆ มีความสุข มีความเจริญ
รุ่งเรืองตลอดไปค่ะ” แม้จะเป็นค�าพูดสั้น ๆ แต่รับรู้ได้ว่าเยาวชน
มีความสุขมากแค่ไหนกับการได้มาร่วมโครงการนี้

คุณครูเบนจามินท์ เจสู โรงเรียนบ้านโผงโผง จว.ปัตตานี 
ตัวแทนคณะครูจาก ๘ สถาบันที่ เข ้าร ่วมโครงการในครั้งนี้  
ได้เปิดใจกับทีมงานของเรา “ความเหนื่อย หรือทุกสิ่งทุกอย่าง 

เสียงเล็ก ๆ ที่มาจากใจ
โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน

ทีเ่ราได้รบัมา มนัหายไปหมดเลย ครไูด้รบัความรู ้เดก็กไ็ด้รบั
ความรูม้ากกว่า ...อยากจะฝากไปถงึทหารอากาศว่าโครงการ
นีด้ ีและให้มอียูต่ลอดไป และขอให้ทัว่ถงึ โรงเรยีน ๓ จงัหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพราะเดก็เหล่าน้ีเค้าไม่ค่อยได้รับโอกาสท่ีดี
แบบนี้ พ่อ แม่ หรือโรงเรียนก็ไม่สามารถพาไปเท่ียวไกล ๆ 
ได้ เพราะไม่มงีบประมาณ” จากบทสมัภาษณ์ข้างต้นกค็งตอบ
ค�าถามให้หลายท่านคลายข้อสงสยัได้แล้ว ว่าโครงการน้ีได้สร้าง
ความประทบัใจ และเปลีย่นทศันคตขิองเยาวชนได้มากเพยีงใด 
หนึง่เสยีงของเยาวชน หนึง่เสยีงของคณุครทูีไ่ด้เข้าร่วมโครงการ 
อาจจะไม่ดงักกึก้อง แต่เชือ่ได้ว่า เสยีงแห่งความประทับใจของ
พวกเขาเหล่านั้นจะถ่ายทอดไปยังบุคคลใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี 
จากนี้ต่อไปกองทัพอากาศก็จะยังคงเดินหน้าจัด “โครงการ
เยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน” อย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าในอนาคต
แผ่นดนิขวานทองจะกลบัมารกัและสามคัคกีนัอีกครัง้ ไม่ใช่เพือ่
ใครคนใดคนหนึ่ง แต่เพื่ออนาคตของเยาวชนไทย คนไทยทุก
คน และประเทศไทย เพราะทกุคนคอื “เลอืดเนือ้ ชาตเิชือ้ไทย”

กรมบญัชกีลาง เสนอกลบัไปใช้สทิธ ิในบ�าเหนจ็บ�านาญ
ตาม พรบ.บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ ดังนี้

๑. หลกัเกณฑ์และวธิกีารแสดงความประสงค์ขอใช้สทิธิ
รับบ�าเหน็จบ�านาญตาม พ.ร.บ.บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ   
พ.ศ.๒๔๙๔ และการจ่ายเงินเพิ่มส�าหรับผู้รับบ�านาญและ
ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด

๒. ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค ์
กลบัไปใช้สทิธิในบ�าเหนจ็บ�านาญ ตาม พรบ.บ�าเหนจ็บ�านาญ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ ส�าหรับข้าราชการ

กรมก�าลังพลทหารอากาศ ขอประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
การกลับไปใช้สิทธิ ฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการย�้าเตือนและแจ้ง
ให้ผู้รับบ�านาญ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด และข้าราชการ
ประจ�าการที่มีความประสงค์ขอให้สิทธิกลับไปรับบ�านาญ 
ตาม พ.ร.บ.บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ ได้รับ
ทราบข้อมลูรวมถงึวธิกีารแสดงความประสงค์ขอใช้สทิธ ิดงันี้

๑. ให้ข้าราชการประจ�าการที่ประสงค์จะกลับไปใช้
สทิธ ิฯ สามารถตดิตามข้อมลูได้ท่ี www.person.rtaf.mi.th 
และสอบถามได้ที่หน่วยต้นสังกัด หรือศูนย์บริการก�าลังพล
แบบเบ็ดเสร็จ ทอ. (ศบส.ทอ.) โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๔๖๘

๒. ให้ผู ้รับบ�านาญและทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัด 
ที่ประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิ ฯ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ 
www.person.rtaf.mi.th และสอบถามได้ที่ศูนย์บริการ 
ก�าลงัพลแบบเบด็เสร็จ ทอ. (ศบส.ทอ.) โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๔๖๘

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้สิทธิกลับไปรับบ�านาญ 
ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔      
ขอให้ด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารที่ ๓๐ มิ.ย.๕๘  

การกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญ
ตาม พรบ.บ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔

ร.ต.หญิง อริยาณัฐ  ลัภพระบุตร รายงาน



วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘หน้า ๖ หน้า ๗ 

 น.อ.จักร สุวรรณทัต ผบ.บน.๖ ในฐานะ หน.หน่วยฝึกการบิน
พลเรือน ทอ.ร่วมแสดงความยินดี กับ พล.อ.ทวีป เนตรนิยม ผบ.หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา สมาชิกหน่วยฝึกบินพลเรือน ทอ.รุ่นท่ี ๖๙ 
ท�าการบินปล่อยเดี่ยว เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๘ ณ ฝูง.๖๐๔  บน.๖  

น.อ.ศุภณัฏฐ หนูรอด รอง จก.ขส.ทอ.ส่งมอบรถยนต์โดยสาร    
ปรับอากาศ เพื่อใช้ในกิจการรถบริการ ทอ.ทุ่งสีกัน โดยมี น.อ.ภากร 
อุณหเลขกะ ผจก.รถบริการ ทอ.ทุ่งสีกัน เป็นผู้รับมอบ เมื่อ ๑ พ.ค.๕๘           
ณ ผรส.กพน.ขส.ทอ.   

 น.อ.เสกสรร คันธา ผบ.บน.๔ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา                
ให้แก่นกัเรียนทีม่ผีลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทนุทรัพย์ ในพืน้ที ่อ.ตาคลี         
เม่ือ ๒๒ พ.ค.๕๘ ณ หอประชุมลานคลี รร.วัดสว่างวงษ์ อ.ตาคลี 
จว.นครสวรรค์              

 น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผบ.บน.๕ เป็นประธานในพิธีเททอง           
หล่อหลวงพ่อเปี่ยม องค์ใหญ่ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกชมรม    
แม ่บ ้าน ทอ.บน.๕ และประชาชนร ่วมพิ ธี เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๘                         
ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จว.ประจวบคีรีขันธ์          

 น.อ.ศรสิต กีรติพล ผบ.บน.๒๓  แสดงความยินดีกับ น.ต.วิทวัฒน์ 
วรรณยิ่ง นยก.ฝูง.๒๓๑ ฯ ซึ่งท�าการบินกับเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗          
ครบ ๑,๐๐๐ ชม. และมอบใบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบ รุ่นที่ ๑๙ 
จ�านวน ๒ คน เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๘ ณ ลานจอด ฝูง.๒๓๑ บน.๒๓

 พล.อ.ต.สรกฤต มังสิงห์ ผอ.สนภ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิด    
การศึกษาหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๕๗ เมื่อ ๒๑ พ.ค.๕๘        
ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.

ทอ. เข้าร่วมการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติภายใต้กรอบ           
การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง และความมั่นคง
ในภมูภิาคเอเชยี - แปซฟิิก ประจ�าปี ๕๘ ( ARF DiREx 2015 ) ระหว่าง 
๒๔ – ๒๙ พ.ค.๕๘ ณ รัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

น.อ.เอนก วีระกูล เป็นผู้แทน ผบ.บน.๕๖ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา      
สักการะ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์           
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภาภร  เม่ือ ๑๙ พ.ค.๕๘                  
ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ ฯ จว.สงขลา

น.อ.ชาตนินท์ สท้านไผท ผบ.บน.๔๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพฒันา
ท�าความสะอาดบริเวณบ้านพักอาศัย ( Big Cleaning Day) โดยมี 
ข้าราชการ พนกังานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจ�าการ ร่วมกิจกรรม
อย่างสามัคคี เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๘ ณ หน้าร้านค้าสวัสดิการ บน.๔๑

น.อ.ฐากรู นาครทรรพ ผบ.บน.๔๖ ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ออกปฏบิตัิ
การช่วยเหลือ รร.วัดคุยขวาง ที่ประสบอัคคีภัย โดยมอบอุปกรณ์การศึกษา 
อปุกรณ์กีฬา และส่ิงของต่างๆ เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน เม่ือ ๒๑ พ.ค.๕๘ 
ณ รร.วัดคุยขวาง จว.พิษณุโลก

 น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีปล่อยเด่ียว
นักบินขับไล่เบื้องต้น ฝูง.๑๐๓ (LAST SOLO F-16) เมื่อ ๘ พ.ค.๕๘             
ณ บริเวณลานจอดเครื่องบิน ฝูง.๑๐๓ บน.๑

พล.อ.ต.จีรวัฒน์ มูลศาสตร์ เสธ.อย. พร้อมด้วย น.อ.วสันต์            
บัณฑิตศักดิ์สกุล รอง ผบ.บน.๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขัน        
กระโดดร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๘ พรรษา        
เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๘  ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จว.ลพบุรี

พล.อ.ท.วเิชยีร ธรรมาธร ผบ.รร.นนก. เป็น ประธานในพธีิมอบกระบีส่ัน้
ให้แก่ นนอ.ชั้นปีที่ ๑ รุ ่นที่ ๖๓ จ�านวน ๘๕ คน เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๘                 
ณ ลานอเนกประสงค์ รร.นนก.            

พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ  จก.ยศ.ทอ. เป ็นประธานพิธี เป ิด                 
การศึกษาหลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับฝูง รุ่นท่ี ๑๒๖ เม่ือ ๒๑ พ.ค.๕๘                          
ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นนก. เป็นประธานในพิธีเปิด         
การอบรมหลักสูตร “Basic Mind Mapping for Knowledge Map” 
บรรยายโดย คุณธัญญา ผลอนันต์ (Think Buzan Licensed Instructor)                    
เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๘  ณ ห้องประชุม บก.รร.นนก.

น.อ.นิสิต โขเมษวัฒน ์  ผบ.บน.๒๑ จัดกิจกรรมโครงการ             
ครอบครัวอบอุ ่น สร ้างครอบครัวเข ้มแข็งต ่อต ้านภัยยาเสพติด                     
ประจ�าปี ๒๕๕๘ มีกิจกรรมให้ยุวชน เยาวชนร่วมเดินทางไปเยี่ยมชม         
เรือหลวงจักรีนฤเบศร ระหว่าง ๑๕-๑๗ พ.ค.๕๘  ณ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

               

๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทอดพระเนตรอาวธุ ท่ีกองทพัอากาศผลติข้ึน และน�าไปตัง้แสดงที ่กองบนิ ๕ พระองค์
ได้ทรงแนะน�าการแก้ไขการท�าลกูระเบดิท�าลายคอนกรีตไว้ด้วย นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุ
ล้นเกล้าฯ โดย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้น้อมน�ามาปฏิบัติต่อไป

 รวบรวมโดย พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

“...กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ...” ไม่ว่ายุคสมัยใด ประโยคนี้
ยังคงเป ็นจริงเสมอ การออกก�าลังกายหรือการเล ่นกีฬานั้น                            
เป็นส่วนส�าคญัในการรักษาสขุภาพของเราให้สมบรูณ์ แขง็แรง 
ไม่จ�าเป็นว่าเราต้องออกก�าลังกาย ถึงข้ันท่ีจะต้องไปแข่งขัน 
แต่ออกก�าลงักายเพ่ือทีจ่ะท�าให้ระบบในร่างกายของเราท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ท่ีส�าคัญ คือเราควรจะส่งเสริม            
ให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้น

กองทัพอากาศ ได ้มี การส ่ ง เส ริมให ้ข ้ า ราชการ                        
และครอบครวัทหารอากาศ รกัษาสขุภาพโดยการออกก�าลงักาย 
และสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเสมอมา ไม ่ว ่าจะเป ็น                    
การจัดสร้างสถานที่ออกก�าลังกาย สวนสุขภาพ หรือแม้แต่    
กีฬาเฉพาะด้าน อีกท้ังยังมีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภท   
ต่าง ๆ  อยูเ่สมอ อกีหน่ึงชนดิกฬีาทีเ่รยีกว่าเป็นทีน่ยิมและถอืว่า
เป็นกีฬาพื้นฐานของเด็ก ๆ  เลยก็ว่าได้ นั่นคือ “กีฬาฟุตบอล”

โครงการฝ ึกสอนฟุตบอลเยาวชนกองทัพอากาศ            
หรือ แอร์ฟอร์ซ อะคาเดม่ี เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ                 
ระหว่าง ๖ – ๑๘ ปี เข้ารับการฝึกสอนทักษะการเล่นกีฬา
ฟุตบอล โดยจัดแบ่งเป็น ๔ รุ ่น ตามอายุ โดยจะได้รับ             
การฝึกสอนเทคนิคการเล่นฟุตบอลตามหลักกติกาสากล       

จากอดีตนักฟุตบอลทหารอากาศ ที่มากด้วยประสบการณ ์    
และยังได้รับการฝึกสอนจากนักฟุตบอล สโมสร แอร์ฟอร์ซ 
เซ็นทรัล เอฟซี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ เยาวชน            
มีความมุ ่งมั่นในการฝ ึกซ ้อม และเรียนรู ้ระเบียบวินัย                  
ในการเป็นนักกีฬาระดับสากล เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬา
ฟุตบอลมืออาชีพอย่างเต็มภาคภูมิเช่นรุ่นพี่ ๆ ซ่ึงในอนาคต
กองทพัอากาศจะสนับสนนุให้สนามกีฬากองทพัอากาศ  

(ธปูะเตมย์ี) เป็นศนูย์การกฬีา โดยใช้อาคารสถานทีส่นามกฬีา
ฟุตบอล ลู ่วิ่ง สระว่ายน�้า พร้อมทั้งบุคลากรอดีตนักกีฬา         
ทีมชาติ ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชน 
ประชาชน และสถานศึกษาโดยทั่วไปเพื่อยกระดับการกีฬา
ของกองทัพอากาศสู่ระดับสากล

 วัดดอนเมืองขอเชิญร ่วมงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ ่น เจริญพร – อายุ ยืน                              
เหรียญพุทธซ้อน หลวงปู่พร  และหลวงพ่อแคล้ว สุธมฺโม และขุนแผนมหาเสน่ห์ ค้าขายร�่ารวย 
ที่ระลึก ๑๐๐ ปี การก่อต้ังวัดดอนเมือง ในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓๐๐ โดยมี           
พลอากาศเอก ตรทีศ สนแจ้ง ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วดัดอนเมอืง 
พระอารามหลวง  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   

กองทพัอากาศสนบัสนนุเยาวชน
ให้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล

พล.อ.ต.รัชชาพงษ์ สมนาม ผบ.รร.การบิน ให้การต้อนรับ Maj. 
Hwang , Youngmin  ผู้บังคับกองร้อยหนึ่ง รร.นายเรืออากาศสาธารณรัฐ
เกาหลี และคณะ เยี่ยมชมกิจการ รร.การบิน เ ม่ือ ๑๒ พ.ค.๕๘                          
ณ ห้องประชุม กฝบ.รร.การบิน

 พล.อ.ต.วีรพงษ์ นิลจินดา ผอ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิด   
การเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ. ประจ�าปี ๕๘ ซ่ึงเป็น พลทหาร    
กองหนุนที่ปลดประจ�าการ จาก บน. ๗ โดยมี น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล ผบ.บน.๗ 
ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๘ พ.ค.๕๘ ณ สโมสรสัญญาบัตร บน. ๗

 ทัพฟ้า..วันนี้ในอดีต

 ผู้สนใจ สั่งจองวัตถุมงคลได้ที่ โทร. ๐๘ ๔๓๘๕ ๙๖๗๗ และ ๐๘ ๑๕๙๔ ๕๘๘๕

งานพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ๑๐๐ ปี  
 การก่อตั้งวัดดอนเมือง



วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘หน้า ๘ 

ถวายพระพรออนไลน์
(ต่อจากหน้า ๑)

Cyber Contest
(ต่อจากหน้า ๑)

พล.อ.ท.บุญอเนก ดวงอุไร ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ และ 
พล.อ.ต.มานัต วงษ์วาทย์ ประธานกรรมการตรวจรับทางเทคนิค คณะที่ ๒ ของ
โครงการจดัหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางส�าหรบัค้นหาและช่วยชวีติในพ้ืนทีก่ารรบ 
และเดินทางไปตรวจรับเฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 เครื่องที่ ๓ ระหว่าง ๑๘ - ๒๑ 
พ.ค.๕๘ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ขอเชญิชาวไทยทกุหมูเ่หล่าร่วมกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ 
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
และพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์อย่างพร้อมเพรยีงกนั ดงันี้

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ขอเชิญร่วมลงนาม ฯ ได้ที่ 
หน ้ า เ ว็บ ไซต ์ ของหน ่ วยงานราชการต ่ า ง  ๆ  หรื อที่  
http://belovedking5f.com/

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ท�าดีมีฅนเห็น”  
เพือ่สร้างศนูย์กลาง  เชือ่มต่อแบบองค์รวมในการถวายพระพร  
ในกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตขิอง พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว  
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  สมเด็จพระเทพรัตนราช
สดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี โดยการจัดตูถ้วายพระพรออนไลน์ 
ซึง่สามารถถวายพระพรและร่วมถ่ายภาพ และหากร่วมสมทบ
ทุน ๑๐๐ บาท จะได้รับภาพถ่ายพร้อมใบอนุโมทนาบัตรด้วย 
หากร่วมสมทบทุน ๓๐๐ บาท ก็จะได้รับ พระสมเด็จวัดระฆัง 
รุ่น “มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช” ด้วยเช่นกัน ท้ังน้ีรายได้หลัง 
หักค ่ า ใช ้ จ ่ ายทางมูลนิ ธิ จะน� า ไปร ่ วมสมทบทุนสร ้ า 
งหอเฉลิมพระเกียรติราชาภิเษกสมรสต่อไป โดยสถานที่ติดตั้ง
เครื่องถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว จ�านวน ๕,๐๐๐ 
เครื่อง จะติดตั้ง ณ สถานที่ราชการ, ธนาคาร, สถานีรถไฟฟ้า, 
สถานขีนส่ง,  สนามบนิ, ห้างสรรพสนิค้า, โรงพยาบาล, โรงแรม, 
แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ  

โครงการสร้าง“หอเฉลิมพระเกียรติราชาภิเษกสมรส” 
 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๔๓ เป็นวันมหามงคล  
ครบ ๕๐ ปี แห่งการราชาภิเษกสมรสในพระบาทสมเด็จ
พระเจ ้ าอยู ่หั ว  และสมเ ด็จพระนางเจ ้ าฯ พระบรม

ราชนีินาถ มลูนิธ ิ๕ ธนัวามหาราช ได้จดังาน
เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง ร ่ ว ม กั บ ภ า ค รั ฐ แ ล ะ 
ภาคเอกชน และได้จัดสร้างระฆังทองค�า
คู ่ ขนาดความสูง ๙ ซม.กว้าง ๕.๙ ซม. 
ทูลเกล้าฯ ถวายในนามพสกนิกรชาวไทย 
และในโอกาสเดียวกัน ได้สร้างระฆังจ�าลอง
คู่ ขนาดความสูง ๑๓๙ ซม. กว้าง ๕๙ ซม. 
โ ด ย ก� า ห น ด จ ะ ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น ไ ว ้ ที่ ห อ
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่
ประดิษฐานระฆังแล้ว จะเป็นที่จัดเก็บ 
ข้อมลูพระราชประวติั และพระราชกรณยีกจิ
ของ พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู ่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ให้เป็นอนุสรณ์สถานที่ส�าคัญยิ่งของชาติ
สืบไป

ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดได ้ที่ 
มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช โทร. ๐ ๒๓๕๖ 
๐๐๕๐ – ๒

เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ  ในพิธีเปิดการแข่งขนัและการสมัมนา Cyber Contest and Seminar 2015  
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๕๙ ณ ห้องชยัพฤกษ์ หอประชมุกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก  
ธเรศ ปุณศรี (ประธาน กสทช.), พลอากาศตรี ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ (รองเลขาธิการ กสทช.), อ.ปริญญา หอมเอนก 
และ ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ (ThaiCERT)  ร่วมบรรยายพิเศษ 

สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Intell สังกัด กรมข่าวทหารอากาศ 
ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม Black Shadow สังกัด โรงเรียนจ่าอากาศ, ทีม Resistance  

สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ
ทีม Best Aggressor อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม Intell สังกัด กรมข่าวทหารอากาศ
ทีม Best Aggressor อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม Black Shadow สังกัด โรงเรียนจ่าอากาศ, ทีม Resistance  

สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ
ทีมชมเชย ได้แก่ ทีม Sevan Shark สังกัด กองบิน ๗, ทีม SW Attack สังกัด กรมการเงินทหารอากาศ,  

ทีม Enlighten สังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ, ทีม Ninjung สังกัด กรมก�าลังพลทหารอากาศ, ทีม  KKO  
สังกัด ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ 

 
พลอากาศเอก จอม รุ ่งสว่าง เสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู ้แทน  

ผู ้ บัญชาการทหารอากาศ ในพิธีมอบราง วัลและป ิดการแข ่ งขัน  
Cyber Contest and Seminar 2015

กองทัพไทย ตั้งศูนย์
(ต่อจากหน้า ๑)

กองทัพไทย จัดต้ังศูนย์อ�านวยการลาดตระเวนและ 
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ผู ้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติใน
มหาสมุทรอินเดียจากปัญหาผู้โยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติใน
มหาสมุทรอินเดีย รัฐบาลไทยมีความห่วงใยจึงได้ ส่ังการให้
กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบช่วยเหลือดูแลผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ฯ 
ดังกล่าว โดย กองทัพไทย ได้จัดตั้งศูนย์อ�านวยการลาดตระเวน
และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติใน
มหาสมุทรอนิเดยี (ศอ.ยฐ.) (Operation Center for Patrol and 
Humanitarian Assistance to Irregular Migrants in the 

Indian Ocean : OCPHAM) ซึ่งจะด�าเนินการตั้งแต ่  
วนัท่ี ๒๖ พ.ค.๕๘ เป็นต้นไป ศูนย์อ�านวยการลาดตระเวนและ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู ้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 
ในมหาสมุทรอินเดีย (ศอ.ยฐ.) จัดก�าลังจาก กองทัพบก  
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ลาดตระเวนในพื้นที่ทะเล
อันดามัน และจัดตั้งฐานปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ลอยน�า้ในทะเลอนัดามนัเพือ่ช่วยเหลอืผูโ้ยกย้ายถิน่ฐานฯ และ
รักษาผู้เจ็บป่วย โดยให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมสากล 
นโยบาย และกฎหมายไทย ตลอดจนบริหารจัดการและ 
บูรณาการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งความร่วมมือและการปฏิบัติ
ระหว่างมิตรประเทศที่ต้องการเข้าปฏิบัติการ ในพื้นที่


