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พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า        
มหากุศล จัดตั้งกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา เม่ือ ๖ มิ.ย.๕๘                  
ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์       
ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

 พล.อ.ท.วิสุรินทร์ มูลละ รอง เสธ.ทอ. ในฐานะประธาน
อนุกรรมการด้านกิจการพลเรือน ประชาสัมพันธ์ สังคมสิ่งแวดล้อม 
พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้าง รร.นนก. แห่งใหม่  เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๕๘ 
ณ จว.สระบุรี

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของ ทอ. ตรวจเยี่ยม บน. ๒๑ โดยมี น.อ.นิสิต โขเมษวัฒน์ ผบ.บน.๒๑ 
ให้การต้อนรับ เมื่อ ๓ มิ.ย.๕๘ ณ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. และ พล.อ.อ.Dato’ Sri HjRoslan bin 
Saad ผบ.ทอ. มาเลเซีย พร้อมด้วยอดีต ผบ.ทอ. และอดีต ผบ.ทอ. มาเลเซีย 
ร ่วมงานพิธีป ิดการฝึกผสม AIR THAMAL เมื่อ ๑๑ มิ .ย.๕๘ ณ บน.๑         
จว.นครราชสีมา

พล.อ.ต.สรกฤต มังสิงห์ ผอ.สนภ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิด         
การประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยการบิน การด�าเนินการด้านนิรภัย             
ในการฝึกร่วมกองทัพไทยและการทดสอบการใช้ก�าลังทางอากาศ              
เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.

พล.อ.อ.วัธน มณีนัย ปษ.พิเศษ.ทอ. ในฐานะประธานอ�านวยการ  
จดัคอนเสร์ิตทพัฟ้าคูไ่ทยเพ่ือ “ชยัพัฒนา” คร้ังที ่๙ พร้อมด้วย วงดริุยางค์ 
ทอ. ร่วมประชาสัมพันธ์งานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู ่ไทยเพ่ือ “ชัยพัฒนา”  
ครั้งที่ ๙ เมื่อ ๕ มิ.ย.๕๘ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ รายการ  
“โต๊ะข่าวบันเทิง” 

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “จักรพงษ์” 
ศษิย์เก่าดเีด่น ประจ�าปี ๕๘ จาก พล.อ.ต.คณุทร มณเีขยีว ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.
ทอ.  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ครบรอบปีที่ ๖๖  
เมื่อ ๒ มิ.ย.๕๘ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.    

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. และ พล.อ.อ.Dato’ Sri HjRoslan bin 
Saad ผบ.ทอ. มาเลเซีย พร้อมด้วยอดีต ผบ.ทอ. และอดีตผบ.ทอ. มาเลเซีย 
ร่วมงานในโอกาส  ครบรอบ ๓๖ ปี การฝึกผสม AIR THAMAL เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๕๘ 
ณ บน.๑  จว.นครราชสีมา

พล.อ.ท.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์  ผบ.อย. เป็นประธานในพิธีการ      
จัดแข ่งขันกีฬาฟุตบอล อย.ร ่วมใจต ้านภัยยาเสพติด พร ้อมท้ัง                       
ร่วมออกก�าลังกายเต้นแอร์โรบิกกับก�าลังพล และได้มอบอุปกรณ์กีฬา       
ให้แก่ นขต.อย. เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๘ ณ สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา)

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.Dato’               
Sri HjRoslan bin Saad ผบ.ทอ. มาเลเซีย ในฐานะแขกของ ทอ.                          
เมื่อ ๙ มิ.ย.๕๘ ณ ห้องรับรอง พิเศษ ๑ บก.ทอ.

  พล.อ.อ.ตรีทศ  สนแจ้ง ผบ.ทอ. เป็นประธานในงานแถลงข่าว  
และรับมอบเงินบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย
เพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๙ เมื่อ ๒ มิ.ย.๕๘ ณ ห้องรับรอง ทอ.

พล.อ.ท.มานะ ประสพศรี จก.กร.ทอ. และคณะผู้บริหารธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เดินทางมา เยี่ยมชมการปฏิงานของหน่วยมิตรประชา
ทอ.และหน่วยมติรประชา บน.๗ ร่วมส่งมอบห้องสขุาและเครือ่งท�าน�า้เยน็ 
ให้กับ รร.คีรีรัฐวิทยาคม อ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อ ๔ มิ.ย.๕๘

พล.อ.ต.อรณพ เมนะรุจิ รอง จก.กร.ทอ. มอบอุปกรณ์กีฬา         
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘  อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี         
เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๕๘

 

พล.อ.ท.สุรสิทธิ์ ปัญญาอุทัย จก.ชอ. พร้อมด้วยนายทหาร         
ชั้นผู ้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ชอ. ร่วมท�าบุญ           
และเวียนเทียนรอบหอพระ เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา เมื่อ ๑ มิ.ย.๕๘ 
ณ พระพุทธศาสดานภานาวามงคล 

พล.อ.ต.รุ ่งโรจน์ กองมณี รอง ผบ.ศวอ.ทอ. ร่วมประชุม  
การประชุมร่วมเปิดโครงการการปฏิบัติการวิจัยพลุสารดูดความชื้น
เสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น ประจ�าปี ๕๘ ของ กฝษ.กษ. 
 เมื่อ ๕ มิ.ย.๕๘  ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่    

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นนก. ให้โอวาทแก่ นนอ.             
ที่ ได ้ทุนศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรม
อากาศยาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา ๕ ปี เมื่อ ๔ มิ.ย.๕๘ 
ณ ห้องรับรอง ผบ.รร.นนก. 

พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ เสธ.อย./ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งของหน่วย ทอ. พร้อมคณะ ฯ     
ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันท่ีตั้ง โดยมี น.อ.นิสิต  
โขเมษฐวัฒน์ ผบ.บน.๒๑  ให้การต้อนรับ ระหว่าง ๙ - ๑๑ มิ.ย.๕๘ ณ บน.๒๑

พล.อ.ต.ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ ผบ.วทอ. ให้การต้อนรับและมอบโล่ที่ระลึก
ให้แก่ Mr. Ning Fukui ต�าแหน่ง Ambassador Extraordinary and Pleni-
potentiary of the People’s Republic of China to the Kingdom of Thailand 
ที่ให้เกียรติมาบรรยายให้แก่ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๔๙ เมื่อ ๕ มิ.ย.๕๘ ณ วทอ.

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�ำ

โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๓๘

ทอ.กับการช่วยคนไทยในเนปาล
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเนปาล  

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๕๘ นอกเหนือไปจากคนเนปาลหลายแสน
หรืออาจเป็นหลายล้านคนจะได้รับความทุกขเวทนาจากผล 
ที่ตามมาแล้ว

ยังปรากฎว่ามีคนไทยอีกจ�านวนหลายร้อยคนก็พลอย 
ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย

เพราะคนไทยเหล่านั้นมีทั้งที่ เป ็นครอบครัวของ 
คนเนปาลที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศเนปาล มีทั้งนักท่องเที่ยว
ที่ ไป เที่ ยวชมธรรมชา ติ  โบราณสถาน ไปป ีน เขา 
เอเวอเรสต์ รวมถึงผู้ที่ไปจาริกแสวงบุญในดินแดนอันเป็น 
ถิ่นก�าเนิดแห่งองค์พระศาสดาในพุทธศาสนา

เรื่องของความสูญเสีย และเสียหายคงเป็นท่ีทราบกันดี
อยู่แล้ว แต่ที่น�ามาต่ออีกนี้ ก็คือ เบื้องหลังความช่วยเหลือ 
คนไทยที่ไปตกทุกข์ได้ยากในเนปาล

ซึ่งกองทัพอากาศของเราถือว่ามีบทบาทเป็นอย่างมาก 
เป็นการแสดงศกัยภาพเหนอืขอบฟ้าอกีคร้ังหนึง่ ในการล�าเลยีง
ความช่วยเหลือไปบรรเทาทุกข์ให้กับมิตรประเทศ และน�า 
คนไทยเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

เป็นการคืนความสุขในความทุกข์ที่เขาเหล่านั้นได้รับ
อย่างทันท่วงที

ในการบินล� า เลี ยงความช ่ วย เหลือครั้ ง นี้  ได ้ รับ 
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท การบินไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ที่ส่งนักบินฝีมือดีมีประสบการณ์ในการบินขึ้น -  ลง 
ทีส่นามบนิตรภีวูนั ในกาฐมาณฑ ุมาช่วยร่วมนัง่ไปให้ค�าแนะน�า
ในทุกเที่ยวที่เดินทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ซึ่งท ่านเหล่านั้นก็เป ็นอดีตนักบินกองทัพอากาศ  
ของเราท้ังน้ัน จึงขอน�าชือ่มาลงให้เพือ่นฝูงคนรู้จกัได้รับรู้ไว้ 
ประกอบด้วย

๑. นาวาอากาศโท ธนัช วรรณสังข์
๒. นาวาอากาศตรี ศิโรตม์ ไวตรวจโรค
๓. นาวาอากาศตรี คมสันติ์ คงคา
๔. นาวาอากาศตรี กิตติเดช อมฤตานนท์
๕. เรืออากาศโท อภินัท สุนทรชัย
ผลสรุปจากการบินไปช ่ วย เหลือที่ เนปาลครั้ งนี้  

กองทัพอากาศ ท�าการบินทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่ ๒๘ เม.ย.๕๘ - ๑๔ 
พ.ค.๕๘ รวม ๑๘ เท่ียวบิน ขนสิ่งของไปช่วยเหลือท้ังสิ้น 
๒๐๐,๖๒๐  ปอนด์ และน�าผู้โดยสารที่เป็นชุดช่วยเหลือไปส่ง
และรับคนไทยที่เดือดร้อนกลับ รวม ๑๘๙ คน 

จากการช่วยเหลือคนไทยกลับมาดังกล่าว ได้มีข่าว 
ปรากฎในสือ่ต่าง ๆ  และมทีีเ่ป็นการประสานส่วนตวัทีจ่ะขอน�า
มาลงให้ทราบ เพื่อเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน ดังนี้

ในหนงัสอืพมิพ์โพสต์ทเูดย์ ฉบับประจ�าวนัที ่๑๐ พ.ค.๕๘ 
ในคอลัมน์ ไลฟ์สไตล์ ในชื่อเรื่อง “เนปาลแผ่นดินไหว 
นาทีที่ ไม ่ลืม”  ซึ่ ง เป ็นบทสัมภาษณ ์  คุณภัทวานิษฐ ์  
ภัคคะศรีโรจน์ หนึ่งในคนไทย จ�านวน ๓๔ คน ที่เดินทาง 
กลับประเทศไทยกับ เคร่ืองบิน C-130 ภายหลังการไปเผชิญ
ชะตากรรมแผ่นดินไหวที่เนปาล

เอาเฉพาะท่อนที่กล่าวถึงกองทัพอากาศ ก็แล้วกัน

๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๕ - ๗

๓ วนัในกาฐมาณฑ ุเธอไม่ได้อาบน�า้แปรงฟัน อาหารถงึท้อง
มีบางมื้อกระจ้อยร่อย แต่ร่างกายยังทนไหว (หรือแสดงอาการ
แล้วแต่ไม่รู้ตัว)

“หลังจากท่ีไม่ได้ออกจากสนามบิน เราประชุมกันเลยว่า  
ถึงพรุ่งนี้เคร่ืองทีจีมา เราก็ไม่ได้กลับเพราะไม่มีบอร์ดด้ิงพาส  
เราเหมือนถูกลอยแพ ตอนนั้นคิดว่าทุกคนต้องช่วยกันโพสต์ผ่าน
โซเชียล กระจายกันลง ให้ทางเมืองไทยรู้ว่ามีคนไทยตกค้างอยู่”

ในคณะของภัทรานิษฐ์ไม่ตกเป็นข่าวในการติดตามคนหาย 
เพราะหลังเหตุการณ์ในวันแรก ทุกคนต่างส่งข่าวกลับไปท่ีบ้าน 
ว่าปลอดภัย ก่อนที่สัญญาณโทรศัพท์จะสื่อสารได้บ้างไม่ได้บ้าง

“โชคดีที่ใช้งานเฟซบุ๊กได้ แล้วมีเพื่อนพันกว่าคน ท�างาน
หลากหลาย มีทั้งทหาร ผู้ใหญ่หลายคนที่เป็นลูกค้าทัวร์ของเรา 
ก็แชร์ข้อความต่อ ๆ กันไป ในขณะน้ันก็มีเพื่อนที่พี่เป็นทหาร
อากาศ (ทอ.) จนในที่สุดเราสามารถติดต่อกับ ทอ.ได้ เขาให้ส่ง
รายชื่อคนไทยที่ตกค้างไป ได้รับการประสานงานว่า วันที่ ๒๘  
จะมเีคร่ืืองบนิของทหารอากาศ C-130 ขนของมาช่วยชาวเนปาล  
เขาคอนเฟิร์มจะรับเรากลบัด้วยเลย ทกุอย่างเราตดิต่อกันเองหมด 
ช่วยกันจนมี ทอ.มาช่วย”

๒๘ เม.ย.กลับบ้าน
นาทีที่เธอเห็นธงชาติไทยบนเคร่ืองบิน ทอ.น�้าตาไหล 

ออกมาโดยไม่รู้ตัว ในใจกึกก้องด้วยค�าว่า “เรารอดตาย ๆ ๆ” 
มเีจ้าหน้าทีพ่าไปขึน้เคร่ือง ยงัต้องรออกี ๒ ชม. เพราะรันเวย์

แน่นมาก ก�าหนดการถึงเมืองไทยตีสาม (๒๙ เม.ย.) “แค่ได้นั่งรอ
ในเครื่ืองเราก็ดีใจมาก เราได้กลับบ้านแน่ ได้อยู่ในอ้อมกอดของ
ทหารอากาศ เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัย ได้กินข้าวกล่องมื้อแรก  
เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก”

เมื่อเครื่องบินลงจอดที่แผ่นดินไทย คงไม่ต้องบอกว่าเธอ 
มีความรู ้สึกดีใจมากมายเพียงใด เพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ ์
เฉียดตายมา หากแต่รุ่งขึ้นวันที่ ๒๙ เม.ย.วันแรกที่เมืองไทย 
แทนที่จะได้นอนหลับสบายบนเตียงนอนท่ีบ้าน ภัทรานิษฐ ์
กลับต้องนอนที่โรงพยาบาลแทน เพราะร่างกายอ่อนเพลีย

ในอกีส่วนหน่ึงท่ีเป็นเดก็พ่ีน้อง ๓ คน มพ่ีอเป็นชาวเนปาล 
และมีแม่เป็นคนไทย ถูกฝากกลับมากับ เครื่องบิน C-130 เมื่อ
วันที่ ๔ พ.ค.๕๘ มากัน ๓ คนพี่น้อง เท่านั้น แต่กองทัพอากาศ 
เราดูแลเป็นอย่างดีตลอดการเดินทาง

จึงมีข่าวออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
ดังนี้

กองทัพอากาศ รับเด็กลูกคร่ึงไทย ๓ คน ที่อาศัยอยู่ 

ซึ่งเดินทางถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัย โดยคืนนี้จะพาเด็ก 
ท้ังสามไปอาศัยท่ีส�านักสงฆ์เมตตาธรรม จังหวัดปทุมธานี  
และในเช้าวันรุ ่งขึ้นจะน�าไปส่งให้กับตาและยาย ที่จังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งนี้พ่อและแม่ของเด็กยังอาศัยอยู่ที่เมืองกาฐมาณฑุ 
เพ่ือช่วยเหลือผู ้ประสบพิบัติ เพราะสามารถสื่อสารได้ท้ัง 
ภาษาไทย และเนปาล ซึ่งสามารถช่วยเหลือคณะแพทย ์
ได้เป็นอย่างดี แต่มีความเป็นห่วงในความปลอดภัยของลูก 
ทั้งสามคนจึงจ�าเป็นต้องส่งกลับประเทศไทย

ในส่วนทีจ่ะกล่าวถงึเป็นส่วนสดุท้าย แม้จะไม่ค่อยได้เป็นข่าว 
แต ่อยากจะบอกว ่า มีการติดต ่อสื่อสารกันหลายระดับ  
นับต้ังแต่ “น้องไก่อู” พลตรี สรรเสริญ แก้วก�าเนิด รองโฆษก
รัฐบาล มายังผมในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ ส่งต่อไปยัง  
นาวาอากาศเอก ภัคณัฐ ศุขะพันธ์ รองผู้อ�านวยการกองปฏิบัติ
กิจพิเศษ กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้ปฏิบัติ

คื อการช ่ วย เหลือนิสิ ตคณะแพทย ์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒประสานมติร รวม ๖ คน ซึง่ไปตดิค้างอยูใ่นพ้ืนที่
เมืองหนึ่ง และต้องหาทางกลับเข้ามาท่ีกาฐมาณฑุ เพื่อให ้
ทันกับเครื่องบิน C-130 ที่เดินทางไปส่งของ

ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถเดินทางกลับกับเครื่องบิน 
ของเราได้ ด้วยเหตุสุดวิสัย แต่เบื้องหลังการติดต่อประสาน
ระหว่างกนั ซึง่ขณะนัน้มข่ีาวว่าเดก็ทัง้ ๖ คนเสยีชวีติแล้ว ตืน่เต้น
เร้าใจไม่แพ้ในหนังเลย

เพราะผมเป็นส่วนหน่ึงในการติดต่อประสานตลอด ๓ - ๔ 
วนั ในช่วงวกิฤต ซึง่มไิด้หมายความว่า ผมจะเป็นพระเอกในเรือ่ง
นี้นะครับ 

พระเอกตัวจริงมีหลายท่าน โดยเฉพาะ กองปฏิบัติ 
กิจพิ เศษ กรมยุทธการทหารอากาศ และกองบิน ๖  
แต่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมด ผมเป็นเพียงเฟืองตัวเล็ก ๆ  
ที่หมุนให้ทุกอย่างเคลื่อนที่ไปได้ตามห้วงเวลา

เกือบทุกอย่างเป็นการประสานกันทางโทรศัพท์ จนนาที 
ที่ลุ้นที่สุดต้องประสานกันผ่านทางไลน์ ซึ่งผมจะขอน�าข้อความ 
ที่ผมกับพี่สาวของเด็กในคณะดังกล่าวติดต่อผ่านกัน มาลงให้ดู

ซึ่ งสุดท ้ายเด็กเหล ่านั้นก็เดินทางกลับประเทศไทย 
โดยการบินไทย

ขอบอกอกีทว่ีา งานนีไ้ม่ใช่จะมายกยอตวัเอง แต่อยากจะบอก
ว่าในเบื้องต้นของความช่วยเหลือ ก็จะมีรายละเอียดต่าง ๆ 
ผ่านเข้ามาเป็นปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ช่วยกันแก้

แม้บางอย่างจะไม่มคีวามส�าเรจ็เกดิขึน้ แต่ด้วยความจรงิใจ 
และตั้งใจที่จะแก้ปัญหา ก็ย่อมเป็นความประทับใจแก่ผู้ที่ก�าลัง 
รอความช่วยเหลือได้

ความส�าเร็จครั้งนี้เป็นของคนไทย และทหารอากาศ 
ทุกคนครับ

ในประเทศเนปาล กลับถึงไทยแล้ว
แหล ่ งที่ ม า  :  Rad io - สถานี วิ ทยุ ก ระจาย เสี ย ง 

แห่งประเทศไทย
วันที่ข่าว : ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
กองทัพอากาศ รับเด็กลูกครึ่งไทย ๓ คน ท่ีอาศัยอยู่ใน

ประเทศเนปาล กลับถึงไทยแล้ว
ในวันนี้ (๔ พ.ค.) กองทัพอากาศ น�าเคร่ืองบิน C-130 

จ�านวน ๒ ล�า รับคนไทย ๓ คน จากประเทศเนปาล เดินทาง
กลับไทยแล้ว โดยมีแม่ชีกฤชฐา ธรรมมัง เป็นญาติธรรม มารอ
รับ ด.ญ.กมลพร กิมีเระ อายุ ๑๒ ปี ด.ช.ศรีน กิมีเระ อายุ ๗ ปี 
และ ด.ญ.พิชญ์สินี กิมีเระ อายุ ๓ ปี ซึ่งมีบิดาเป็นชาวเนปาล 
และมารดาเป็นชาวไทย ประกอบอาชีพเป็นไกด์ พักอาศัยอยู่ที่
เมืองกาฐมาณฑุ โดยทันทีที่มาถึงเจ้าหน้าที่ได้น�าเด็กทั้งสามคน
เข้าขั้นตอนการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น และลงทะเบียนตรวจคน
เข้าเมือง

โดยมีแม่ชีกฤชฐา กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลไทย และ
กองทัพอากาศ ที่อ�านวยความสะดวกให้กับเด็กท้ังสามคน  

(อ่านต่อหน้า ๔)



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

พล.อ.ท.บญุเอนก ดวงอไุร ประธานกรรมการตรวจรบัพสัดุ พร้อมด้วย 
พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์  กีรานนท์  กรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมตรวจรับ
เฮลิคอปเตอร์แบบ EC725  ๓ เครื่อง จากบริษัท Airbus Helicopters 
ระหว่าง ๒ - ๓ มิ.ย.๕๘  ณ บน. ๒ จว.ลพบุรี

เครื่องที่ ๒ ระหว่าง ๒๙ มี.ค. - ๕ เม.ย.๕๘เครื่องที่ ๑ ระหว่าง ๘ - ๑๕ ก.พ.๕๘

   การตรวจรับ EC725

เครื่องที่ ๓ ระหว่าง ๑๘ -๒๑ พ.ค.๕๘

 รวบรวมโดย พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

 กองทพัอากาศ รับมอบเฮลคิอปเตอร  ์EC725
“...กองทัพอากาศไทยได้มีการจัดเตรียม RTAF Search 

& Rescue พร้อมบทบาทหน้าที่ โดยได้พัฒนาระบบการค้นหา
และช่วยชีวิตในพื้นที่ เสี่ยงภัยได ้อย ่างสมบูรณ์มีการฝ ึก  
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อทดสอบแผนระบบการสั่งการ อุปกรณ์     
และบริภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และเพื่อฝึกการค้นหา
และช่วยชีวิต ในปี ๒๐๑๕ ท่ีจะมาถึงน้ี กองทัพอากาศไทยจะ
ได้รับเฮลิคอปเตอร์ส�าหรับปฏิบัติภารกิจการค้นหา  และช่วย
ชีวิต รุ่นใหม่ แบบ EC-725  ที่จะบรรจุเข้าประจ�าการ จ�านวน 

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ “ชัยพัฒนา” 

ครั้งที่ ๙ และรับมอบเงินบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำาเงินรายได้ถวายเป็นพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อ ๒ มิ.ย.๕๘  

ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ

๔ เคร่ือง และมแีผนจะเข้าบรรจจุน
ครบจ�านวนทั้งหมด ๑๖ เครื่อง ซึ่ง
กองทัพอากาศไทยมีความเชื่อมั่น
ว ่าจะสามารถท�าให ้การปฏิบัติ
ภารกิจ Search and Rescue มี
ประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้ น  โดย
กองทัพอากาศไทยได ้มีการจัด
โครงสร้างของการ Search & Rescue...”   

ค�ากล่าวของ......พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีต        
ผู ้บัญชาการทหารอากาศ ในระหว่างการบรรยายพิเศษ            
ในการประชุม 11th ASEAN Air Chiefs Conference           
เมือ่วนัท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กรงุเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ อนุมัติ     
ให้กองทัพอากาศจัดหาเฮลิคอปเตอร์ค้นหา  และช่วยชีวิต 
จ�านวน ๔ เครื่อง ซึ่งก�าหนดแบบแล้วคือ EC725 โดยจะได้รับ

เ ฮ ลิ ค อ ป เ ต อ ร ์ ชุ ด แ ร ก 
ในช่วงปี ๒๕๕๘ บรรจ ุประจ�า
การ ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน 
๒ จว.ลพบุรี 

และเม่ือวันท่ี ๕ ส.ค.๒๕๕๗  
ที่ ป ร ะ ชุ ม  ค ส ช . โ ด ย 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หวัหน้า คสช. เป็นประธาน ได้
อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า
เฮลิคอปเตอร ์ขนาดกลาง 

(ค�าแถลงของโฆษกส�านักนายกรัฐมนตรี)
EC725 ถอืเป็นเฮลคิอปเตอร์รุน่ใหม่ล่าสดุในตระกลูคกูาร์

ทีไ่ด้รับการพิสจูน์และยอมรับจากทัว่โลก ได้รับการออกแบบมา
ส�าหรับปฏิบัติภารกิจทางด้านการขนส่ง, การค้นหาและกู้ภัย 
(SAR), การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (CSAR) รวมท้ัง
การขนส่งทางด้านการแพทย์และงานบรกิารขนส่งอืน่ ๆ  ภายใต้
สภาพอากาศท่ีร้อนจดั นอกจากนีเ้ฮลคิอปเตอร์รุ่นนีย้งัสามารถ
ติดตั้งระบบต่อต้านภาคพื้นราบ และระบบต่อต้านเรือด�าน�้า  
ส�าหรับการปฏิบัติภารกิจทางเรืออีกด้วย

กองทพัอากาศฝร่ังเศสซึง่เป็นลกูค้ารายแรกได้สัง่ซือ้เคร่ือง 
EC725 รุ่นนี้ถึง ๑๘ เคร่ือง โดยในจ�านวนนี้ ๑๔ เคร่ือง ถูกใช้
ส�าหรับปฏิบัติภารกิจในการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ 
จากนั้นได้รับการสั่งสร้างเข้าประจ�าการในท้ังสามเหล่าทัพของ 
กองทพับราซลิ กองทพัอากาศแมกซโิก กองทพัอากาศคาซกัสถาน 
กองทัพอากาศมาเลเซีย และกองทัพอากาศอินโดนีเซีย 

จากสภาวะโลกในอนาคต เราจะต้องเผชญิกบัภยัพบัิต ิต่างๆ 
เช่น น�า้ท่วม แผ่นดนิไหว โคลนถล่ม และสนึาม ิเฮลคิอปเตอร์
ค้นหาช่วยชีวิตขนาดใหญ่ ย่อมจะมีบทบาทที่ส�าคัญในการ

ช่วยเหลือและช่วยชีวิต ซึ่งจะต้อง
ทนต่อสภาวะอากาศระดับหน่ึง ติด
ตัง้อปุกรณ์ค้นหาด้วยความร้อน ซึง่
อาจจะมีผู ้รอดชีวิตจมอยู ่ในดิน
โ คลนหรื อ วั ส ดุ ทั บ ถมต ่ า งๆ 
สามารถช่วยเหลือโดยการตรวจหา
ด้วยความร้อน การสแกนหรือ

อุปกรณ์ตรวจหาด้วยความร้อนได้รวดเร็ว และยังทันต่อ
เหตกุารณ์ นอกจากนี ้ในเฮลคิอปเตอร์เหล่านีย้งัเพยีบพร้อมไป
ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการช่วยชีวิตที่จะสามารถช่วย
ให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตรอดได้  

ในอนาคตกองทัพอากาศ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับ
ความเห็นชอบจากรฐับาล และประชาชนคนไทยในการจดัหา 
และบรรจุให้ครบจ�านวนตามความต้องการ เพื่อให้พร้อมใน
การปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด

EC725 ให้ทอ.จัดซื้อจาก บริษัท Airbus Helicopters จ�านวน 
๒ เครื่อง เพื่อการช่วยเหลือและกู้ภัยในพื้นที่การสู้รบ ซึ่งเป็น
โครงการ  ในระยะที่ ๒ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่จ�าเป็นในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย เพราะปัจจุบันกองทัพอากาศมีเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้
ในภารกจิกูภ้ยัและการค้นหาช่วยชวีติรวม ๒๘ เคร่ือง โดย ๑๗ 
เครื่อง เป็น ฮ. รุ่น UH-1 มีอายุเฉลี่ย ๔๐ ปี อีก ๑๑ เครื่อง 
เป็น ฮ. Bell-412 ซึง่สามารถน�ามาใช้ในภารกิจค้นหา และช่วย
ชีวิต ๓ เคร่ือง ที่น�ามาใช้ในภารกิจนี้ ซึ่งมีสมรรถนะจ�ากัด 

 ทพัฟ้าคูไ่ทย

ทอ.กับการช่วยคนไทย
(ต่อจากหน้า ๓)
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คอน เ สิ ร์ ตทั พ ฟ้ า คู่ ไ ท ย เพื่ อ  “ ชั ยพัฒนา”  จั ด
แสดงเป็นประจ�าในทุก ๆ ปี เริ่มด�าเ นินการมาตั้ งแต่  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รวม ๘ ครั้ง ประกอบด้วย

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
ในแต่ละครั้งล้วนแต่มีศิลปินที่มีชื่อเสียงอาทิ เบิร์ด ธงไชย  

แมคอินไตย์, ก้อง สหรัถ สังคปรีชา, ขุนอิน ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า,  
หญงิล ีศรจีมุพล, เปา เปาวลี พรพมิล, กนั นภทัร  อนิทรใ์จเอือ้ ฯลฯ                                                 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และน�าเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  
อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของวงดุริยางค์กองทัพอากาศ 
การแสดงในครั้งน้ีเป็นครั้งที่ ๙ จัดแสดงการบรรเลงออร์เคส
ตราผสมการแสดงละครเวที “แดนนภา The Musical”  
ของวงดุ ริยางค์กองทัพอากาศ ซ่ึงมี นาวาอากาศเอก  
มนัส ฤทธิรงค์ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม มี นาวาอากาศตรี  
ลิขิต บุญญา และ  เรืออากาศเอก พิรุณ เจ๊ะวงศ์ เป็นผู้อ�านวย
เพลง พร้อมนักร้องรับเชิญ ประกอบด้วย คุณหญิง ปัทมา  
ลีสวัส ด์ิตระกูล ,  คุณชรัส  เฟื่ องอารมย์ ,  คุณเมธวัช ร์   

ทรพัยแ์สนยากร, คณุนนธวรรณ ทองเหลง็, คณุธนนัตธ์รญ ์นรีะสงิห,์ 
คณุปัญญรสิา เธียรประสทิธิ ์และ คุณนภิาภรณ ์ฐิตธินการ และการ
แสดงละครเวทจีากนักแสดงรับเชญิ อาท ิคณุปณุณภา แกว้ไทรเลศิ,  
คุณภัทรภณ โตอุ่น และ คุณเกล้าแก้ว สินเทพดล โดยมี คุณผุสชา 
โทณะวณิก เป็นผู้ก�ากับการแสดง 

หนังสือพิมพ์ “สารชาวฟ้า” ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ศิลปินที่มา
ร่วมงานคอนเสิร์ต ฯ ในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ คุณนันธวรรณ ทองเหล็ง  
และคุณนิภาภรณ์ ฐิ ติธนการ ทั้ ง  ๒ คนได้ให้ สัมภาษณ์ 
ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานคอนเสิร์ตนี้

(เมญา่) คณุนนธวรรณ  ทองเหลง็ มสิไทยแลนดเ์วลิด ์๒๐๑๔ 
กล่าววา่ “...รูส้กึดีใจมากทีไ่ด้เป็นสว่นหน่ึงของคอนเสร์ิตทพัฟา้คู่

 นสิติแพทย์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
จ�านวน ๖ คน ได้เดินทางไปประเทศเนปาล ในวันที่ ๒๓ เม.ย.๕๘  
และได้ประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้รับความช่วยเหลือ 
จากหลายภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง จนสามารถเดินทางกลับ 
ด้วยความปลอดภัย เมื่อ ๑ พ.ค.๕๘ 

“ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015”
ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า สวมใส่เส้ือสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015” โดยสามารถติดตามรายละเอียด  

และลงทะเบยีนผ่านเวบ็ไซต์ www.bikeformom2015.com เพือ่เข้าร่วมกจิกรรมได้ตัง้แต่วนัที ่๑-๒๔ กรกฎาคมนี ้น�าเลขลงทะเบยีนรบัเสือ้และเขม็กลดั
พระราชทานซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน จากทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
เป็นเสื้อยืด ส�าหรับขี่จักรยาน สีฟ้า ๙ หมื่นตัว น�้าดื่ม ๕ แสนขวด เข็ดกลัดพระราชทาน ๑ แสนอัน โดยกรุงเทพมหานคร เปิดให้รับได้ 
ในวันท่ี ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากองทัพบก ส่วนในต่างจังหวัดรับได้ที่ศาลากลางจังหวัด ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

กิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015” ก�าหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕๐๐ พร้อมกันทั่วประเทศ ตามเส้นทาง 
ที่ก�าหนด โดยเส้นทางส่วนกลาง จะเริ่มจากพระลานพระราชวังดุสิต ไปกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และกลับมาสิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต  
รวมเป็นระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร ซึ่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานน�าทีม ข้าราชการ เอกชน และ ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมด้วย ส�าหรับเส้นทางส่วนภูมิภาค จะเริ่มต้นที่ ศาลากลางจังหวัดไปตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดก�าหนดในเวลาเดียวกันนี้

ไทยเพ่ือ “ชยัพฒันา” ในครัง้นีเ้ปน็อย่างมาก ซึง่เมญา่ไดน้ำา
บทเพลง ๒ เพลง นั่นคือ Color of the win  และ Stand 
up for love  มาขับร้อง  และเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความ
สุขได้อย่างแน่นอนในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะ...”

(ซานิ) คุณนิภาภรณ์  ฐิติธนการ ศิลปินนักร้อง 
นักแสดง กล่ าว ว่า“. . .คอนเสิ ร์ ตทัพฟ้าคู่ ไทยเพื่ อ  
“ชัยพัฒนา” คร้ังท่ี ๙ เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีดี
มากนะคะ ซึ่งซานิได้เลือกเพลงที่ให้กำาลังใจหลาย ๆ คน  
นั่นคือ เพลง Superman และเพลงแสงสุดท้าย ในแนว 
เพลงร็อกตามสไตลข์องเราเองและมคีวามยนิดเีปน็อย่างย่ิง
ที่ได้ร่วมงานกับวงออเคสตราของดุริยางค์กองทัพอากาศ 
เชือ่วา่หลาย ๆ  คน คงจะตืน่ตาตืน่ใจ และได้รบัความบนัเทงิ  
ในคอนเสิร์ตนี้นะคะ...” 



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

น.อ.นภสัดล บวรพฒันคณุ รอง ผบ.บน.๒๑ น�าข้าราชการ พร้อม
ด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ. บน.๒๑ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชน มอบอุปกรณ์การเรียน เมื่อ ๕ มิ.ย.๕๘ ณ รร.ชุมชน            
บ้านหนองบ่อ อ.เมือง จว.อุบลราชธานี

น.อ.เสกสรร คันธา ผบ.บน.๔ บรรยายพิเศษ เรื่องประวัติศาสตร์
ชาติไทย และพระมหากษัตริย์ไทยผู้สร้างชาติ ให้กับ นศ.วิทยาลัย
เทคโนโลยีตาคลี เมื่อ ๓ มิ.ย.๕๘ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลี อ.ตาคลี 
จว.นครสวรรค์

 น.อ.ประกรณ์พธัณ์  ปัญญวฒันะ รองประธานกรรมการควบคมุงาน
มาตรฐานการบิน ทอ. เป็นหัวหน้าคณะตรวจสอบมาตรฐานการบิน บน.๒  
โดยมี น.อ.เศกสรรค์ สวนสีดา ผบ.บน.๒ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๘ มิ.ย.๕๘ 
ณ บก.บน.๒ จว.ลพบุรี

 น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีประดับ
เครื่องหมายต้นสังกัด ให้กับทหารกองประจ�าการ รุ ่นปี ๒๕๕๘            
ผลัดที่  ๑ เมื่อ ๕ มิ .ย.๕๘ ณ หอประชุมจันทรุ เบกษา บน.๑ 
จว.นครราชสีมา

 น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล ผบ.บน.๗  เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ 
“ต ่อต ้านการทุจริต สร ้างจิตส�านึกไทยไม ่โกง”ของข ้าราชการใน 
จว.สรุาษฎร์ธาน ีโดยม ีนายฉตัรป้อง ฉตัรภตู ิผวจ.สรุาษฎร์ธาน ีเป็นประธาน 
เมื่อ ๘ มิ.ย.๕๘  ณ ศาลากลาง จว.สุราษฎร์ธานี

 น.อ.พนิต แสงทับทิม ผู้แทน ผบ.บน.๒๓  ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งจัดขึ้นโดย จว.อุดรธานี  เมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๘ 
ณ ห้องอุดรฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

 น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผบ.บน.๔๑ ให้การต้อนรับ COL Kevin 
Goh หน.คณะส�ารวจพืน้ที ่ทอ. สงิคโปร์ พร้อมคณะ เดนิทางมาส�ารวจพืน้ที่
บน.๔๑ ระหว่าง ๙-๑๐ มิ.ย.๕๘ ณ ห้องประชุม บก.บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ผบ.บน.๔๖ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟ
การกศุล Wing 46 Open ชิงถ้วยเกยีรตยิศ พล.อ.อ.ตรทีศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. 
เม่ือ ๒๓ พ.ค.๕๘  ณ สนามซิลเวอร์สตาร์ (Silver Star) อ.พรหมพิราม 
จว.พิษณุโลก                 

น.อ.วสุ  มโนสิทธิศักด์ิ รอง ผบ.บน.๖ เป็นประธานในการอบรม 
ให้ความรู ้เพือ่รณรงค์ป้องกนัอุบตัเิหตดุ้านอากาศยานและลานจอด ให้แก่
ก�าลังพลกลุ่มเสี่ยงของหน่วยบิน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหต ุ
สาขานิรภัยอากาศยานและลานจอด บน.๖ ปี ๕๘ เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๘ ณ บน.๖                 

               

มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ภายหลังที่ บุพการีทหารอากาศ  
ทั้ง ๓ ท่าน เริ่มฝึกการบินในฝรั่งเศส และส�าเร็จการบินในเดือนดัง
กล่าวนี้ ในโอกาสเดียวกันน้ี กระทรวงกลาโหม ก็ได้ท�าการ 
สั่งซื้อเคร่ืองบินเพิ่มอีก จ�านวน ๓ เคร่ือง เป็นรุ่นท่ีสอง หลังจาก 
ที่ซื้อมาแล ้วครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ จ�านวน ๔ เครื่อง  
(เครื่องบินชุดแรกเดินทางมาถึงประเทศไทยเม่ือเดือนธันวาคม 
๒๔๕๖) รวมทัง้ในครัง้นีไ้ด้มกีารจดัซ้ือเครือ่งยนต์เปล่าอกีหลายเครือ่ง
เพื่อน�าไปเป็นเครื่องยนต์ส�ารองด้วย ในครั้งที่สองนี้มีการซื้อเครื่อง
บินประกอบด้วย

๑. Nieuport IVG  ชนิดป ีก ช้ันเดียวใช ้ เครื่องยนต ์  
โนม ๒๘ แรงม้า ๑ เครื่อง

 ๒. Breguet III ชนิดปีกสองชั้น(รุ่น) ใช้เครื่องยนต์ซัมป์ซองคองตองอุนเน ๑๓๐ แรงม้า ๑ เครื่อง
 ๓. Breguet III ชนิดปีกสองชั้นรุ่นใช้เครื่องยนต์โนม  ๕๐ แรงม้า ๑  เครื่อง
ในการจัดซื้อครั้งท่ีสองน้ี เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ฝากกระทรวงกลาโหมซื้อเครื่องบินแบบ Breguet III  

ชนิดปีกสองชั้นรุ ่นใช้เครื่องยนต์โนม  ๑๐๐ แรงม้า จ�านวน ๑  เคร่ือง ซึ่งภายหลังได้น้อมเกล้าฯ  
ถวายพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า 
เจ้าอยู ่หัว (ในวันที่ ๒๑ เมษายน  
พ.ศ. ๒๔๕๗ ) ซ่ึงได้พระราชทาน 
ให้กระทรวงกลาโหมน�าไปใช้ราชการ
ในกิจการการบิน  

วันวิสาขบูชา 
 วันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๖

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. และ น.อ.หญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง นายก
สมาคมแม่บ้าน ทอ. พร้อมด้วย นายทหารชัน้ผูใ้หญ่ของ ทอ. ข้าราชการ  สมาชกิ
สมาคมแม่บ้าน ทอ. นักเรียนทหาร  และทหารกองประจ�าการ ร่วมพิธีพุทธบชูา
เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

ในส่วนของหน่วยขึ้นตรง ทอ. ในต่างจังหวัด โดยมีข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว ได้ร่วมท�าบุญใส่บาตรอาหารแห้ง และพิธี      
เวียนเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อ ๑ มิ.ย.๕๘  ณ พุทธสถานประจ�าหน่วย

 ทัพฟ้า..วันนี้ในอดีต

 รวบรวมโดย พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ ์ รอง ผบ.ทอ. เป็นประธานให้โอวาทนักกีฬา 
และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ทอ. ซึ่งเข้าอ�าลาก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์  
ครั้งที่ ๒๘  สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อ ๒๙ พ.ค.๕๘  ณ ห้องรับรอง ทอ.



วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘หน้า ๘ 

 ประมวลภาพการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๙ 

เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๘ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


