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พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก” เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๘ ณ หอประชุม ทอ.(ทองใหญ่)

ตัง้ศนูย์ฝนหลวง
พเิศษบรรเทาภยัแล้ง

 ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๒๑๑๙ วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  www.rtaf.mi.th

จากการแข่งขนักฬีาซเีกมส์ ๒๐๑๕ ครัง้ท่ี ๒๘ ระหว่างวนัที ่๕ – ๑๖ มิถนุายน ๒๕๕๘ ทีผ่่านมา ณ สาธารณรฐั
สงิคโปร์ ส�าหรับประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ๗๗๕ คน รวม ๓๖ ชนิดกีฬา โดยครองความ
เป็นเจ้าเหรียญทองดังกล่าว ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ รัฐบาลเปิดตึกสันติไมตรี ภายในท�าเนียบ
รัฐบาล เพื่อเลี้ยงต้อนรับและฉลองความส�าเร็จให้นักกีฬา โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีขบวนแห่ออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ กกท. มอบเงินอัดฉีดให้แก่ นักกีฬาทีมชาติไทย ตลอดจนผู ้ฝ ึกสอน และสมาคมกีฬา   

“BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” จัดขึ้นตามพระราชปณิธาณของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่
องค์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ 

กองทัพอากาศ ต้อนรับเครื่องบิน แบบ AIRBUS  ACJ 320 ซึ่งนับเป็นเครื่องบินล�าใหม่ล่าสุดของ 
กองทัพอากาศ เพื่อใช้ในภารกิจรับ – ส่งบุคคลส�าคัญ 

ทั้งน้ี เม่ือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ 
นาวาอากาศเอกหญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมพิธีส่งมอบเครื่องบินรับ - ส่ง
บุคคลส�าคัญ แบบ AIRBUS 320 ACJ จากบริษัท AIRBUS ณ เมือง TOULOUSE สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเมื่อวันที่  
๑๘ มิถนุายน ๒๕๕๘ พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพนัธุ ์รองผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  เป็นประธานในพธิต้ีอนรับ

ขอเชิญประชาชนทุกหมู ่ เหล่า ร ่วมกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
“BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” 

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ท�าหน้าที่เป็น 
ผูอ้�านวยการศนูย์ฝนหลวงพเิศษ เพือ่การด�าเนนิงานทีส่อดคล้องและไปในทศิทางเดยีวกนั ประโยชน์ของฝน
หลวงนัน้จะเพิม่ปรมิาณน�า้ในเขือ่น ทัง้ยงัเพ่ิมพืน้ทีใ่นการท�าการเกษตร และระบบผลติน�า้ประปา ซึง่นอกจาก
จะใช้อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังจะเพิ่มการปฏิบัติการของอากาศยานจาก 
กองทัพอากาศเข้าร่วมปฏิบัติการ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เคยพระราชทาน แนวทางการแก้ไข
วิกฤติภัยแล้ง เมื่อปี ๒๕๔๒

ปั่นเพื่อแม่
bike for mom 2015

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความทุกข์ยากเดือดร้อนของ
ราษฎรที่ขาดแคลนน้�าในการอุปโภค บริโภค และท�าการเพาะปลูก จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษขึ้นใน
พื้นที่ ๒ จังหวัด ได้แก่ ฐานปฏิบัติการสนามบิน จว.นครสวรรค์ รับผิดชอบ
ปฏิบัติการฝนหลวงในเขตลุ่มน้�าเจ้าพระยา และฐานปฏิบัติการสนามบิน 
จว.เชียงใหม่ รับผิดชอบปฏิบัติการฝนหลวงในเขตภาคเหนือ

นกักีฬา ทอ.คว้าเหรยีญทอง
ดนัไทยเป็นเจ้าซเีกมส์

ไทยประสบความส�าเรจ็ครองความเป็นเจ้าเหรยีญทอง และเป็นเจ้าซเีกมส์ด้วยผลงาน 
๙๕  เหรียญทอง ๘๓ เหรียญเงิน และ ๖๙ เหรียญทองแดง

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.เย่ียมชมกิจการสวัสดิการของ ทอ. 
ประจ�าปี ๒๕๕๘ และเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๕๘  
ของสมาชิกสวัสดิการ ทอ.เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๘ ณ หอประชุม ทอ.(ทองใหญ่)

ACJ320 บ.ใหม่ล่าสดุของ ทอ. 

เท่ียวบินน�าส่ง ณ ท่าอากาศยาน
ทหาร ๒ กองบิน ๖ 

ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ถึง ๑๔๔ ล้านบาท 
ส�าหรับการแข่งขันในครั้งน้ี มีนักกีฬา และเจ้าหน้าท่ีสังกัดกองทัพอากาศ  

เข้าร่วมท�าการแข่งขัน จ�านวน ๑๐๕ คน  โดยมีนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจาก
กีฬาชนิดต่าง ๆ ดังนี้        

(อ่านต่อหน้า ๔)

พล .อ .อ . ตรี ทศ  สนแจ ้ ง 
ผบ.ทอ.และ น.อ.หญิง อุดมลักษณ์ 
สนแจ้ง นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
ร่วมพิธีส่งมอบเครื่องบินรับ - ส่ง 
บคุคลส�าคัญ แบบ AIRBUS 320 ACJ 
จากบริษทั AIRBUS เมือ่ ๑๗ ม.ิย.๕๘ 
ณ เมือง TOULOUSE สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส



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

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. พร้อมด้วย กัปตันสรรใจ บุญมา 
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ทอ. 
และบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๕๘   
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.ศริชิยั ดษิฐกลุ ปล.กห.และคณะ เดนิทางมาเยีย่มชมกจิการ
บน. ๗ และร่วมท�าการบนิกบัเครือ่งบินขับไล่แบบที ่๒๐ ก โดยม ีพล.อ.อ.อานนท์ 
จารยะพันธ์ุ รอง ผบ.ทอ. ผู้แทน ผบ.ทอ. และ น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล ผบ.บน.๗ 
ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๕๘ ณ ลานจอดอากาศยาน บน.๗

 พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เสธ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน
ทอ.สิงคโปร์ ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือน ทอ. - ทอ. สิงคโปร์  
เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๘  ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

 พล.อ.อ.วิจติร์  จติร์ภกัดี ประธานกรรมการบริหารโครงการต้นแบบ
การบริหารจัดการโรงงานพลังงานก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ 
ขนาดเล็กส�าหรับหน่วยงาน ทอ. และโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานความมั่นคง ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ 
“ใส่เกียร์ห้า เดินหน้าพลังงานไทย” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการ
พลงังานทดแทนของ ทอ. เมือ่ ๒๒ ม.ิย.๕๘ ณ ห้องรบัรองพเิศษ ๑ บก.ทอ.

 พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์ รอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธี
ต้อนรับเท่ียวบินน�าส่งเครื่องบินรับส่งบุคคลส�าคัญแบบ AIRBUS  
ACJ 320 จากบริษัท Airbus เมือง Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๘ ณ ทกท.๒ บน.๖

พล.อ.อ.ตรทีศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.เป็นประธานรบัมอบเงนิสนบัสนนุการจดัท�า
โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓  
พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๘ และรบัมอบเครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟ้า (AED) จาก
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๕๘  ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ 

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. เยี่ยมชมสายการผลิต ฮ. EC725 เครื่องที่ ๔ 
ของ ทอ. ที่โรงงาน Airbus helicopters เมือง Marseille สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
โดยมี นาย Fabrice Rocheau รองผู้อ�านวยการฝ่ายขายประจ�าภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๘   

 พล.อ.ท.วสิรุนิทร์  มลูละ รอง เสธ.ทอ. ในฐานะ ปธ.คณะอนกุรรมการ
ประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศ ทอ.และคณะ เดินทางมาจัดกิจกรรม 
สังเกตดวงจันทร์ เพื่อก�าหนดวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน ตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ระหว่าง ๑๗ – ๑๘ มิ.ย.๕๘ ณ บน.๕๖ จว.สงขลา

พล.อ.อ.ตรทีศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. พร้อมด้วย น.อ.หญงิ อดุมลกัษณ์ สนแจ้ง 
นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. เป็นประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชจ�าลอง  
เมือ่ ๒๘ ม.ิย.๕๘  ณ วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรมหาวหิาร (วดัใหญ่) จว.พษิณโุลก
และอัญเชิญน�าไปประดิษฐาน  ณ วัดสวนทองร่วมมิตร จว.สระบุรี

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย
ความสามารถในการบิน ทอ.  ให ้แก ่  MAJOR.WESLEY R.S IDES  
นักบินแลกเปลี่ยน ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักบิน ทอ. กับ ทอ. สหรัฐอเมริกา 
เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๘  ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

 พล.อ.ท.สทุธิพงษ์ อนิทรยีงค์ รอง เสธ.ทอ. ในฐานะ ผอ.ศนูย์ตดิตาม
และสัง่การเพือ่แก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ส ่วน ทอ. และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบป ัญหา  
ข้อขัดข้อง รวมทั้งตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการปฏิบัติภารกิจด้าน
ต่าง ๆ ของ กกล.ฉก.๙ สนามบินบ่อทอง จว.ปัตตานี และที่ สนามบิน
บ้านทอน จว.นราธวิาส ระหว่าง  ๒๖ - ๒๗ ม.ิย.๕๘ ณ กกล.ฉก.๙ จว.ปัตตานี

 พล.อ.ต.นิรันดร  พิเดช ผอ.สวบ.ทอ. ประธานพิธีเปิดการฝึก 
ปฏิบัติการร่วมชุดล�าเลียงผู้ป่วยทางอากาศยุทธวิธี และการฝึกปฏิบัติ
รพ.สนามทางยุทธวิธี โดยมี น.อ.ฐากูร  นาครทรรพ ผบ.บน.๔๖ ให้การ
ต้อนรับ เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๘  ณ ทกท.บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

พล.อ.อ.วรฉตัร ธารฉีตัร ปธ.คปษ.ทอ. ในฐานะประธานกรรมการ
พลังงานทดแทน ทอ. ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ “ใส่เกียร์ห้า เดินหน้า
พลังงานไทย”เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการพลังงานทดแทน 
ของ ทอ. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๘  ณ สนง.ปธ.คปษ.ทอ.

พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผช.ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี
ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ. กิตติมศักด์ิ 
ให้กับผู้ท�าคุณประโยชน์แก่ ทอ. เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๕๘  ณ อย.

พล.อ.อ.วรฉตัร ธารฉีตัร ปธ.คปษ.ทอ. ในฐานะประธานกรรมการ
พลังงานทดแทน ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิด “สัมมนาการปรับปรุง 
แผนยทุธศาสตร์พลังงานทดแทน พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๘” เมือ่ ๒๕ ม.ิย.๕๘ 
ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.อ.ต.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม รอง ผบ.รร.นนก ผู้แทน ผบ.รร.นนก.
ให้การต้อนรับคณะผู้แทน ทอ. สิงคโปร์ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ รร.นนก. 
เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๘ ณ รร.นนก.

พล.อ.ท. สรุสทิธิ ์ปัญญาอุทยั จก.ชอ. เป็นประธานในการเปิดการแข่งขนั
กี ฬ า กล า งป ี  ๕๘  ขอ ง  สมส . ทอ . บ า ง ซื่ อ  ใ นก า รนี้  จ ก . ช อ . 
ได ้ เข ้ าร ่ วมแข ่ งขันในทีม  V IP พร ้อมคณะนายทหารชั้ นผู ้ ใหญ ่
เมื่อ ๒๔ มิ.ย.๕๘ ณ สมส.ทอ.บางซื่อ

พ ล . อ . ต . สุ ทั ศ น ์  แ ส ง เ ด ช ะ  จ ก . ก ง . ท อ .  ป ร ะ ธ า น ใ น พิ ธ ี
เป ิดการอบรมโครงการจ ่ายตรงเงินเดือนและค ่าจ ้างประจ�า กห.  
ภายใน ทอ. เมื่อ ๘ มิ.ย.๕๘ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

 

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

   บทความ และความคิดเห็นของผู้เขียนในหนังสือพิมพ์สารชาวฟ้า ไม่มีส่วนผูกพันกับกองทัพอากาศแต่อย่างใด โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๓๘

กีฬาพาสุข
ในเดอืนมิถนุายนนี ้ผมเช่ือว่าคนไทยเราได้รับความสขุใจ

ไปกับการเชียร์กีฬาในระดับชาติหลายอย่างด้วยกัน
นับตั้งแต่กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ที่สิงคโปร์ ซึ่งในที่สุด

เรากไ็ด้เป็น “เจ้าซเีกมส์” อกีสมยัหนึง่ และในบรรดานกักฬีา
ทีค่ว้าเหรยีญ ทัง้ เหรียญทอง เหรยีญเงนิ และเหรยีญทองแดง 
ต้องมีนักกีฬาสังกัดกองทัพอากาศ รวมอยู่ในนั้นด้วยแน่

กฬีาต่อมา คอื การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคดัเลอืกของ
ทีมชาติไทยชุดใหญ่ กับทีมชาติไต้หวัน เพื่อกรุยทางไปสู่ 
การแข่งขันฟตุบอลโลก ๒๐๑๘ ทีป่ระเทศรสัเซยี ในปี พ.ศ.๒๕๖๑

และที่อยากจะเขียนถึงมากที่สุด คือ ทีมฟุตบอลหญิง
ของไทยท่ีไปแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงชิงแชมป์โลก ๒๐๑๕ 
ที่ประเทศแคนาดา ในห้วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม

ย้อนกลับไปใน สารชาวฟ้า ฉบับประจ�าวันที่ ๑๖ - ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในคอลัมน์ของผมนี้ ได้เคยเขียนสดุดี
วรีกรรมของทมีฟตุบอลหญงิของไทยทีส่ามารถฟันฟ่าพาทมีไป
แข่งขันในระดับโลกเป็นครั้งแรก

เป็นทั้งเกียรติประวัติ ประวัติศาสตร์ และเป็นต�านาน 
ที่ต้องกล่าวขวัญบันทึกกันไว้ตลอดกาล

๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๕ - ๗

เผลอแป๊บเดียว ทีมฟุตบอลหญิงไทยก็ได้ไปแข่งขัน
ฟตุบอลหญิงชงิแชมป์โลก ๒๐๑๕ ท่ีแคนาดา เป็นท่ีเรียบร้อย

นดัแรก ๘ มถินุายน ๒๕๕๘ ไทย - นอร์เวย์ ๐ - ๔ ประตู
นัดท่ีสอง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไทย - โกตดิวัวย์ 

(ไอวอรีโคสต์) ๓ - ๒ ประตู
นัดท่ีสาม ๑๖ มถินุายน ๒๕๕๘ ไทย - เยอรมัน ๐ - ๔ ประตู

แต่ละชาติท่ีเราลงแข่ง ซึ่งผมได้ติดตามดูทุกนัด อยากจะ
บอกว่า เหมือนเด็กเล่นกับผู้ใหญ่

เด็ก น่ะคือ ไทย นะครับ
ตัวเล็กกว่าเขาหมดทุกชาติ โดนชนแต่ละทีไม่ต้องท�าเป็น

แกล้งล้มช่วยเลย ต้องเรียกว่า ล้มระเนระนาดทุกครั้งที่ถูกชน
แต่ถ้าเอาหัวใจมาวัดกัน ผมก็มั่นใจว่า ขนาดของเรา 

ไม่แพ้ทีมไหนในโลก
เพราะ วิ่ง สู้ พัด ไม่มีลดละ
ถึงทีมชาติหญิงจะแพ้ไป ๒ นัด ผมก็เชื่อว่าแต่ละนัดก็ชนะ

ใจคนดู ทั้งท่ีในสนามที่แคนาดา ท้ังที่เมืองไทย และอาจจะอีก
หลายชาติในเอเชีย และในโลกที่เฝ้าดูทีมชาติไทยอยู่

ส่วนทีลุ้่นและสะใจทีสุ่ด คงเป็นนดัทีแ่ข่งกบัไอวอรโีคสต์ 
ที่เราชนะไป ๓ - ๒ ประตู

ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ และต�านานอีกคร้ังหนึ่ง 
ของทีมหญิงทีมนี้

๓ ลูก ที่ยิงได้จะเป็นทั้งเกียรติและประวัติศาสตร์ 
ของประเทศไทยตลอดไป

ได้ดูกีฬาดีในเดือนมิถุนายนนี้อย่างมีความสุขใจ สมตาม
นโยบายของ คสช.ที่จะสร้างความสุขให้กับคนไทย

จึงขอขอบคุณบรรดานักกีฬาทุกท่าน ทุกประเภท  
ทกุการแข่งขัน ท่านคอืบคุคลทีม่เีกยีรติของประเทศนี ้และเป็น
บคุคลทีส่มควรถกูจารึกชือ่ และระลกึถงึเกยีรตคิณุไว้ตลอดไป

ขอจบความสุขจากการดูกีฬาในวันน้ีด้วยการประมวล
ภาพการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก ๒๐๑๕ ระหว่าง 
ไทย กับ ไอวอรีโคสต์ ซึ่งภาพเหล่านี้จะต้องถูกจารึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไปตลอดกาล

 พล.อ.ท.มานะ ประสพศร ีจก.กร.ทอ.ร่วมกับ ธ.ไทยพาณชิย์ จ�ากัด 
(มหาชน), บริษัท เจียไต๋ จ�ากัด, คณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับ 
ผู้บริหาร ทอ.และ บน.๑ จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง มอบถัง
บรรจุน�้า ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมเครื่องกรองน�้า อุปกรณ์การศึกษา - กีฬา ให้
โรงเรียนและชุมชน พร้อมให้ความรู้และแนวทางป้องกันบรรเทาภัยแล้ง 
เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๘ ณ รร.บ้านหนองล้างช้าง อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา

 พล.อ.ท.มานะ ประสพศรี จก.กร.ทอ.เป็นประธานในการแข่งขัน
เครื่องบินจ�าลองวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เม่ือ ๒๘ มิ.ย.๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ 
รร.สามัคคีวิทยาคม จว.เชียงราย



วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน้า ๕ หน้า ๔

สกดั“เมอร์ส”
ป้องกนัเช้ือไวรสัสายพนัธุ ์๒๐๑๒ ผูโ้ดยสารท่ีใช้บรกิาร ทกท.บน.๖ 

นิรภัยเพื่อชีวิต

ความปลอดภัยของเด็กขณะโดยสารรถยนต์

 รถยนต ์จัด เป ็นยานพาหนะที่ ช ่ วยอ� านวย 
ความสะดวกในการเดินทาง  แต่การน�าเด็กโดยสารไปด้วย
อาจเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบ
ต่าง  ๆ  ได้  ส�านักงานนิรภัยทหารอากาศ ขอแนะน�าให ้
ผูป้กครองเพิม่ความระมดัระวงัและเอาใจใส่ดแูลการโดยสาร
รถของบุตรหลานอย่างใกล ้ชิด เพื่อป ้องกันอุบั ติเหตุ 
ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กได้ ดังนี้

 ๑.  ประตูรถยนต์  ขณะเปิดประตูรถเด็กอาจเอา
มอืไปจบัท่ีขอบประต ู หากผูป้กครองไม่ตรวจด ูอาจปิดประตู
หนีบมอืเดก็ได้  และควรล็อกประตรูถทกุคร้ังทีม่เีดก็โดยสาร
ไปด้วย  เพือ่ป้องกนัเดก็เปิดประตใูนขณะทีร่ถก�าลงัเคลือ่นที่
จนท�าให้เด็กพลัดตกจากรถ

 ๒.  กระจกไฟฟ้า  หากเด็กเอามือไปจับบริเวณ
กระจกรถและผู้ปกครองขาดความรอบคอบกดปุ่มกระจก 
รถขึ้นอาจท�าให้กระจกรถหนีบมือเด็กได้

 ๓ .   การปล ่อยให ้ เด็กอยู ่ ในรถตามล�าพั ง   

โดยเฉพาะกบัรถยนต์ทีใ่ช้ระบบเกยีร์อตัโนมตั ิ เนือ่งจากเดก็
มักซุกซน  หากเด็กเลื่อนเกียร์เล่นอาจท�าให้รถเคลื่อนตัวไป
ชนด้านหน้าหรือด้านหลังรถได้

 ๔.  การสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อเปิดเครื่องปรับ
อากาศทิ้งไว้  ในกรณีที่ผู้ปกครองออกไปธุระนอกรถแล้ว
ปล่อยเดก็ไว้ในรถ  แม้เด็กจะเยน็สบายแต่ก๊าซคาร์บอนมอน
นอกไซด์อาจรัว่เข้ามาในรถและท�าให้เดก็สดูดมจนเสยีชีวติได้

 ๕.  การเลือกที่นั่งพิเศษส�าหรับเด็กในรถ  ส�าหรับ
เด็กอายุ  ๑-๑๐  ปี  จะช่วยลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ  เน่ืองจากจะป้องกันมิให้เด็กหลุดออกจากที่นั่งไป
กระแทกกับส่วนประกอบอื่นในรถ  

 ๖.  การใช้เข็มขัดนิรภัยผิดวิธี  โดยใช้ในต�าแหน่ง
ที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลเสียขึ้นได้ เช่นการบาดเจ็บ 
ในช่องท้อง,  ไขสันหลัง,  ล�าคอ  และใบหน้า  

 ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยควรเลือกใช้อุปกรณ์
นริภยัให้เหมาะสมกบัรปูร่างและอายขุองเดก็และผูป้กครอง
คว ร เ อ า ใ จ ใ ส ่ ดู แ ล เ ด็ ก ให ้ ใ กล ้ ชิ ด ม ากขึ้ น ตลอด เ วล า  
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับเด็ก

ด้วยความปรารถนาดีจาก
ส�านักงานนิรภัยทหารอากาศ

      
กองทัพอากาศได้มีมาตรการป้องกันเช้ือไวรัส 

สายพนัธุ ์๒๐๑๒ “เมอร์ส” ส�าหรบัผูโ้ดยสารทีใ่ช้บรกิาร 
ผ่านท่าอากาศยานทหาร กองบนิ ๖  หากเป็นผูโ้ดยสาร 
ที่เดินทางระหว่างประเทศจะต้องผ่านการตรวจจาก 
ชุดแพทย์ของกองทัพอากาศ  

ไวรัสเมอร์ส (MERS) ย่อมาจาก Middle East Respira-
tory Syndrome มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า โคโรน่าไวรัส 
สายพันธุ ์กลุ ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง  
หรือบ้างก็ขนานนามโรคนี้ว ่า เมอร์สคอฟ (MERS-CoV) 
เน่ืองจากเป็นโรคจากการติดเช้ือในกลุ่มโคโรน่าไวรัส (Coro-
navirus: CoV) ซึ่งจัดเป็นไวรัสตระกูลใหญ่ที่เคยส่งโรค 
ไข ้หวัดใหญ่และโรคซาร ์ส (SARS) มาระบาดไปแล ้ว 
เมื่อหลายปีก่อน 

ไวรัสเมอร์สเกิดขึ้นคร้ังแรกเมื่อปี ๒๐๑๒ โดยพบ 
ผู้เสียชีวิตด้วยไวรัสตัวนี้ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นที่แรก  
ซึ่งคาดว่าพาหะมาจากอูฐ และความรุนแรงของไวรัสเมอร์ส 

ก็คร่าชีวิตผู้คนกว่า ๑๐๐ ราย อีกทั้งยังกระจาย
การแพร่ระบาดไปยังประเทศจอร์แดน, กาตาร์, 
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์, ฝรัง่เศส, เยอรมน,ี อติาล,ี 
ตูนีเซีย, อียิปต์, อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา 

องค์การอนามยัโลก (WHO: World Health 
Organization) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทาง
เดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส  

ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๕๘ จากรายงาน 
ผู ้ ป ่ วยทั้ งหมด ๒๖ 
ประเทศ พบผู ้ป ่ วย 
จ�านวน ๑,๓๓๙ คน 
เสียชีวิต ๔๗๖ คน  
ส ่ ว น ใ น ป ร ะ เ ท ศ
เกาหลีใต้ พบผู ้ป่วย 
จ� านวน ๑๗๕ คน  

เสียชีวิต ๒๗ คน โดยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางไปประเทศจีน ๑ คน
สถานการณ์ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข  

ได ้ ร ายงานว ่ า  พบผู ้ ป ่ วยยืนยัน โรคทาง เดินหายใจ
ตะวันออกกลาง จ�านวน ๑ คน เป็นชายชาวตะวันออกกลาง 
เดนิทางมาจากประเทศทีม่กีารระบาด ขณะนี ้ผูป่้วยอาการโดย
รวมดีขึ้น และรับการรักษาอยู่ห้องแยกโรค ส่วนผู้สัมผัสที่เป็น
ญาติ ๓ คน อาการปกติ ทั้งนี้มีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด และ
มีการใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายโรคอย่าง
สูงสุด ประเทศไทยได้มีระบบเฝ้าระวังตรวจจับโรคดังกล่าว
อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง

เชื้อไวรัสเมอร์ส มีระยะเวลาฟักตัวอยู่ท่ี ๒ – ๑๔ วัน  
ดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ หายใจเร็ว และหอบ ภายใน

ระยะเวลา ๑๔  วันหลังจากเพิ่งเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง 
ของเชื้อไวรัสเมอร์ส หรือมีอาการติดเช้ือในระบบทางเดิน
หายใจที่รุนแรงแต่ไม่สามารถหาเช้ือที่เป็นสาเหตุการเกิดโรค
ได้ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสเมอร์สโดยด่วน  ปัจจุบัน
ทางการแพทย์ยังไม่มีข้อจ�ากัดในการใช้ยาต้านไวรัสเมอร์ส 
เนื่องจากเป็นโรคที่ เกิดขึ้นมาใหม่ จึงท�าได ้เพียงรักษา 
ตามอาการและประคับประคองชีวิตคนไข้ไปจนกว่าอาการ
อักเสบในระบบทางเดินหายใจจะหายเป็นปกติดี แต่ส�าหรับ 
ผู้ป่วยข้ันรุนแรงอาจต้องรักษาด้วยยาต้านไวรัส Oseltamivir 
ในขนาดที่ใช้รักษาอาการไข้หวัดใหญ่ไปก่อน

ทั้งนี้  กองทัพอากาศ ด�าเนินการมาตรการป้องกัน 
เชื้อไวรัสสายพันธุ์ ๒๐๑๒ “เมอร์ส” ส�าหรับผู้โดยสารที่ใช้
บริการผ่านท่าอากาศยานทหาร กองบนิ ๖  หากเป็นผูโ้ดยสาร 
ที่เดินทางระหว่างประเทศจะต้องผ่านการตรวจจากชุดแพทย์
ของกองทัพอากาศ โดย เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๘  ที่ผ ่านมา  
คณะของพลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดนิทาง
กลับจากการประชุมผู้น�าเศรษฐกิจอิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง 
หรือ ACMECS ครั้งที่ ๖  ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา โดยมี พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยาน
ทหาร ๒ กองบนิ ๖ นัน้ จนท.ของกองทพัอากาศ ได้ด�าเนินการ
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสสายพันธุ์ ๒๐๑๒ “เมอร์ส” กับคณะ 
ของนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ด้วย 

          .................................................

     
  “ทีวีดิ จิ ตอลหรือโทรทัศน ์ 
         ระบบดิจิตอล คืออะไร?” 

ทีวีดิจิตอลหรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital television)  
เป็นระบบการส่งผ่านสญัญาณภาพวดีโีอและเสยีงโดยระบบดจิติอล  
ซึ่งแต่เดิมระบบการรับสัญญาณโทรทัศน์ในบ้านเราใช้เป็นระบบ 
อนาล็อก โดยระบบดิจิตอลมีจุดเด่นกว่าระบบอนาล็อกทั้งในด้าน 
ความคมชัดของภาพและเสียง และการส่งข้อมูลแบบดิจิตอล
สามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบเดิม (Multicasting) ซึ่งตอนนี้
หลายๆ ประเทศได้ท�าการพัฒนาระบบการรับส่งสัญญาณดิจิตอล
ไปอีกระดับแล้วครับ เช่น 
โทรทัศน์จอกว้าง (WIDE 
SCREEN) โทรทัศน์ความ 
คมชัดสูง (HDTV) ในขณะที่
ระบบอนาล็อกไม่สามารถ
พัฒนาประสิ ทธิ ภ าพ ได ้  
ซึ่งระบบสัญญาณดิจิตอลเกิดขึ้นมาจากการน�าระบบคอมพิวเตอร ์
มาพฒันา  แล้วจงึได้มกีารปรบัปรุงโทรทศัน์ให้ใช้ระบบดจิติอลด้วย

ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องหันมาสนใจและเรียนรู้ เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อยุคดิจิตอลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในฉบบัหน้าพบกับ จดุเด่น และจดุด้อย ของระบบทีวดีจิติอล
ว่าแตกต่าง และดีกว่าระบบทีวีอนาล็อกอย่างไรครับ

                                         รวบรวมโดย  i man digital

ปั่นเพื่อแม่
(ต่อจากหน้า ๑)

“มาท�าตัวมีวินัย อย่างมีความ (สงบ) สุข กันเถอะ”  
หลายท ่ านอาจสงสั ยว ่ า  การมี วิ นั ยมา เกี่ ยวอะไรกับ 
ความสขุกนันะ ก่อนอืน่ต้องท�าความเข้าใจกบัค�าว่าวนิยักนัก่อน  
วินัย (Discipline) ในทางจิตวิทยาน้ัน มีความส�าคัญมาก  
โดยเฉพาะในเรื่องของวินัยในตนเองที่หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเอง  
ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือกติกาของสังคม  
อันก ่อให้เกิดความเจริญแก่ตนเองและสังคมที่อาศัยอยู ่  
การสร้างวนิยัในตนเองเป็นเสมอืนรากฐานของการพฒันาบคุคล
ให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง ม่ันใจว่า
สามารถควบคมุและจัดการตวัเอง เพือ่อดทน รอคอยในสิง่ทีอ่าจ
จะดีกว่าได้ และสามารถช่ืนชมตนเองเม่ือท�าสิ่งต่าง ๆ ส�าเร็จ 
เพราะในชีวิตจริงกว่าคน ๆ หน่ึงจะประสบความส�าเร็จหรือได้
ในส่ิงทีต่นปรารถนา บางครัง้ต้องเผชิญกบัอปุสรรค ความท้าทาย 
หรือแม้แต่บางคร้ังอาจไม่ได้ในทุกอย่างท่ีตนต้องการโดยทันที  
ซึ่งวินัยตัวนี้แหละจะท�าให้เราเรียนรู้ที่จะอดทน รับมือกับความ
ผิดหวังได้อย่างมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เรียนรู้ท่ีจะควบคุมตัวเอง
และจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เพราะเราได้ซ้อมมือกับ
การรักษาวินัยในตนเองมาแล้วอย่างสม�่าเสมอ

ยิง่ในยคุปัจจบุนัทีผู่ค้นให้ความส�าคญักบัวตัถุนยิมมากกว่า
เรื่องของความส�าคัญทางจิตใจ การยึดถือกับภาพลักษณ์
ภายนอกมองว่า การได้มาซึง่วตัถหุรอืสิง่ของต่างๆ ช่วยให้ตนเอง
มีความสุข ท�าให้คนส่วนใหญ่พยายามท�าทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งท่ีตนต้องการโดยไม่ได้มองถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
กับผู้อื่น เพราะมุ่งให้ความสนใจแต่ความต้องการของตนเอง 
เป็นหลกั หรอืท่ีเรยีกว่า “Winner takes all” ผูช้นะจะท�าอะไร
ก็ได้ ใคร ๆ ก็อยากท�าอะไรตามใจตนเอง พฤติกรรมแบบนี้ 
จะน�ามาซึง่ความวุน่วายให้เกดิข้ึนในสงัคม ท�าให้กลายเป็นสงัคม 
ที่ไร้วินัย เพราะคนนั้นก็จะขอยกเว้นเรื่องนี้ คนนี้ก็จะขอยกเว้น
เรื่องนั้น กลายเป ็นตนเองมีความสุขเพียงคนเดียวแต ่ 
เดือดร้อนคนอื่นรอบข้างไปเสียหมด สังคมจะสงบสุขได้อย่างไร  

คนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นอกจากจะดีและเก่งแล้ว อาจไม่
เพยีงพอทีจ่ะช่วยให้สังคมดขีึน้ แต่การทีค่นในสังคมมวีนิยั ปฏิบตัิ
ตนอย่างเหมาะสม รู้จักสิทธิของตนเองและผู้อื่น รู้จักหน้าที่และ
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรู้จักควบคุม 
การแสดงออกของตนเองให้เหมาะสมนัน้ กลับเป็นปัจจยัพืน้ฐาน
ที่ท�าให้คนเป็นคนดีและเก่งต่างหาก ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่า วินัยก็
คือการเรียนรู ้ที่จะอยู ่ร ่วมกับผู้อื่นน่ันเอง โดยเฉพาะทหาร 
ซึง่เป็นกลุ่มบคุคลทีถ่อือาวธุได้โดยเปิดเผย  เพือ่ท�าหน้าทีป่กป้อง
ประเทศชาต ิโดยลกัษณะของงานเป็นการท�างานในสภาวะกดดนั
ร่วมกับคนเป็นจ�านวนมาก ทั้งที่เป็นพลเรือนและทหารด้วยกัน  
ต้องอาศัยความมีเอกภาพในการท�างาน และการบังคับบัญชา 
ปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลา
ที่จ�ากัด เป็นทีมเดียวกัน เคารพซึ่งกันและกันก็คือ ความมีวินัย
เพราะเป็นเครื่องแสดงถึงความสามารถและศักยภาพของ 
ก�าลังพลว่าสามารถมีวินัย เอาชนะใจตนเองได้ ย่อมเป็นเครื่อง
ยืนยันให้ผู้อื่นหรือประชาชนเกิดความม่ันใจและไว้วางใจใน
กองทัพอีกทางหนึ่ง 

น.ต.หญิง หฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ นักจิตวิทยา แผนกแพทย์  
กองบริการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

“มาทำาตัวมีวินัย อย่างมี
ความ (สงบ) สุขกันเถอะ”

และแม่ของแผ่นดินอย่างทั่วถึง เสริมสร้างความสามัคคีของ
คนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และ ยังเป็นการส่งเสริมสุข

การออกเดินทางจากเมือง TOULOUSE สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ในเท่ียวบินน�าส่งในครั้งนี้ ใช้นักบินและเจ้าหน้าท่ี
หลักของ บริษัท AIRBUS โดยมี นักบิน และเจ้าหน้าที่ 
ของกองทัพอากาศ ร่วมในการเดินทางเพื่อสังเกตการณ์ 
ในการปฏิบัติต่าง ๆ หลังจากออกเดินทางจากเมือง TOU-
LOUSE สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓๓๑ (ตามเวลาประเทศไทย) ท�าการบนิตรงสูก่องบิน 
๖ ดอนเมือง โดยจอดพักที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ใน เวลา  ๑๘๐๕ (ตามเวลาประเทศไทย)  และได  ้
ออกเดินทางถึงประเทศไทยถึงในเวลา ๐๘๕๖ ของวันที ่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ภาพของประชาชนในการร่วมออกก�าลังกาย ท�าให้สุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์แขง็แรง ปลูกฝังให้ประชาชนรกัการออกก�าลงักาย และเสริม
สร้างความมนี�า้ใจ เป็นนกักีฬา อีกท้ังได้น�ากิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอด
ขยายผลต่อไป

ก�าหนดจัดกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๑๕๐๐ พร้อมกนัทัว่ประเทศ ตามเส้นทางทีก่�าหนด โดยเส้นทาง
ส่วนกลาง จะเริ่มจากพระลานพระราชวังดุสิต - กรมทหารราบที่ ๑๑ 

รักษาพระองค์ และกลับมาสิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต 
ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตร ซึ่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงจักรยานร่วมกับข้าราชการ  
และประชาชน ส�าหรับเส้นทางส่วนภูมิภาคจะเริ่มต้นท่ี 
ศาลากลางจังหวัดไปตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดก�าหนดใน
เวลาเดียวกันนี้

โอกาสนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า 
สวมใส่เสือ้สีฟ้าเข้าร่วมกจิกรรม ลงทะเบยีนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
ได้ที ่www.bikeformom2015.com ได้ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่  
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จากนั้น น�าเลขลงทะเบียนไปรับเสื้อ
และเข็มกลัดพระราชทาน ซึ่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
สยามมกฎุราชกมุาร ทรงมพีระมหากรณุาธคิณุ พระราชทาน
สิ่งของ โดยพระราชทานจากทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม เป็นเสื้อยืดส�าหรับขี่จักรยานสีฟ้า ๙ หม่ืนตัว  
น�้าดื่ม ๕ แสนขวด เข็ดกลัดที่ระลึกพระราชทาน ๑ แสนอัน 

ผู้ลงทะเบียนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เปิดให้รับได้
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ สนามกีฬา
กองทัพบก ในส่วนต่างจังหวัด รับได้ท่ีศาลากลางจังหวัด  
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ส�าหรบัช่องทางการสมคัรเข้าร่วมกจิกรรม นอกจากจะ
สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์แล้ว ยังสามารถสมัครได้ที่  
ศาลากลางจงัหวดัท่ัวประเทศ และส�านกังานเขตท้ัง ๕๐ เขต 
ในพื้นที่ กทม. โดยได้ให้เจ้าหน้าที่คอยอ�านวยความสะดวก 
ให้กับประชาชน ผู ้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 
 โทร. ๑๑๒๒ หรือที่ www.bikeformom2015.com

ACJ 320
(ต่อจากหน้า ๑)

ดั งค�ากล ่าวของประธานาธิบดี  ธี โอดอร ์  รูส เวลต ์  
ที่ว่า “ด้วยวินัยในตนเอง เกือบทุกส่ิงเป็นไปได้ : With self-
discipline most anything is possible” …ไม่ว่าปัญหา 
จะใหญ่จะเล็กเราก็จะผ่านไปได้อย่างปกติสุข เหมือนดังกล่าวว่า  
เคยแล้วสบาย นั่นเอง



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

  น.อ.นภัสดล บวรพัฒนคุณ รอง ผบ.บน.๒๑ น�าข้าราชการ บน.๒๑ 
พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทอ.บน.๒๑ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชน มอบอุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา เมื่อ ๕ มิ.ย.๕๘  
ณ รร.ชุมชนบ้านหนองบ่อ อ.เมือง จว.อุบลราชธานี 

 น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล ผบ.บน.๗ เป็นประธานในพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรให้กับ นบ.เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ ก (Gripen 39 D) 
ที่จบหลักสูตรการฝึกบินพร้อมรบ เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๘ ณ ลานจอด
อากาศยาน ฝูง.๗๐๑ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี

 น.อ.วิสูตร อินทร์ข�า รอง ผบ.บน.๔ น�าข้าราชการ ร่วมกับ  
กองซ่อมอากาศยาน ๑ ชอ.,บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ�ากัด,บริษัท 
การบินไทย จ�ากัด มหาชน, สโมสรไลออนส์ชัยนาท, สโมสรไลออนส์ 
พระสังข์ตาคลี และ กลุ่มโรงงานน�้าตาลเกษตรไทย (KTIS Group)  
ออกหน่วยมิตรประชา ช ่วยเหลือประชาชน เมื่อ ๑๗ มิ .ย.๕๘  
ณ รร.บ้านโคกกร่าง จว.นครสรรค์

น.อ.อนริทุธ์ รฐัพร รอง ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรบั บรษิทั Diamond 
Aircraft Industries GMBH  พร้อมด้วยนักบินลองเคร่ืองต้นแบบ ทอ. 
เดินทางมาบรรยายสรุปและสาธิตการบินกับ บ.DA 42 NG เพื่อประเมิน
สมรรถนะของเครื่องแบบดังกล่าว เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๕๘ ณ ฝูง.๕๐๑ บน.๕

 น.อ.วสุ มโนสิทธิศักดิ์ รอง ผบ.บน.๖ เป็นประธานการเปิดอบรม
เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาชาติอาเซียนของ บน.๖ ให้แก่
ข้าราชการ บน.๖ เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๕๘ ณ ห้องประชุมธูปะเตมีย์ บน.๖

พล.อ.ต.รัชชาพงษ์ สมนาม ผบ.รร.การบิน เป็นประธานกิจกรรม 
“ปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบิน”ครั้งที่ ๑๒ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนกังานราชการ และผูส้นใจรอบฐานบนิ ร่วมป่ันจกัรยานออกก�าลงักาย 
ตามเส้นทางโดยรอบ รร.การบิน เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๘ ณ รร.การบิน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท�าร่างมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ  

 (SOP of ASEAN Air Forces Cooperation Humanitarian Assistance and Disaster Relief Workshop)  
ของกองทัพอากาศในกลุ่มอาเซียน 

พล.อ.อ.วรฉัตร ธารีฉัตร ปธ.คปษ.ทอ. ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียน ทอ. เป็นประธานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท�า 
ร่างมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (SOP of ASEAN Air Forces Cooperation  
Humanitarian Assistance and Disaster Relief) ของ ทอ. ในกลุ่มอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ เป็นผู้แทน ทอ. ประเทศ
สมาชิกฯ จ�านวน ๑๐ ประเทศ เพื่อร่วมพิจารณาความสมบูรณ์ในเนื้อหาของร่างมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านทรัพยากรและ 
ขีดความสามารถของ ทอ. ประเทศสมาชิกฯ ในการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ระหว่าง ๒๒-๒๖ มิ.ย.๕๘   
ณ โรงแรมอมารี พัทยา จว.ชลบุรี

น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ผบ.บน.๔๖ เป็นประธานในพิธี “วันญาติพบ 
นักรบไทย” ซึ่ง อย.บน.๔๖ จัดขึ้นเพื่อให้ พ่อแม่ ญาติพี่น้องทหารใหม่  
ผลัด ๑/๕๘ ได้พบปะ และรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๕๘  
ณ อย.บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

 น.อ.ศรสิต กีรติพล ผบ.บน.๒๓ เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ 
สังกัด พัน.อย.บน.๒๓ รุ่นปี ๕๘ ผลัดที่ ๑ เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๘  ณ บริเวณ 
ลานจอดโรงเก็บไทแอม บน.๒๓ จว.อุดรธานี

 น.อ.อมฤต กนกแก้ว ผบ.บน.๕๖ เป ็นประธานในพิธีท�าบุญ 
เนื่ องในวันคล ้าย วันสถาปนา ฝู ง .๕๖๑ เพื่ อความเป ็นสิ ริมงคล 
แก่หน่วยงาน รวมทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ ฝูง.๕๖๑ บน. ๕๖  
ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูง.๕๖๑ บน.๕๖ จว.สงขลา

 น.อ.ระวนิ ถนอมสงิห์ ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย ให้การต้อนรบั น.อ.David 
Diehl ผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐฯ พร้อมด้วยคณะ จ�านวน ๔ คน ในโอกาส 
เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ บน.๑ และสถานที่ใช้ในการสนับสนุนกองก�าลัง
สหรัฐฯ ในการฝึกร่วม/ผสม เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๘ ณ ห้องรับรอง บก.บน.๑

 น.อ.ถาวร ศิริสัมพันธ์ ผบ.กกล.ฉก.๙ มอบอุปกรณ์การศึกษา  
เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ รร.บ้านคลองหิน โดยมี นายสุกิตติ์  
อนันทมาศ  ผอ.รร.บ้านคลองหินเป็นผู้รับมอบเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
และ เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๕๘ ณ รร.บ้านคลองหิน อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี 

น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผบ.บน.๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
กิจกรรม “ขุดลอกล�าเหมืองสาธารณประโยชน์ ประจ�าป ี ๕๘”   
เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๘ ณ ลานจอดรถบัส ด้านหลังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

น.อ.เจษฎา แท่งทองค�า รอง ผบ.บน.๒ เป็นประธานในพิธ ี
แสดงความยินดี และมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบ ฝูง.๒๐๓  
เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๘ ณ อาคารโรงเก็บอากาศยาน ฝูง.๒๐๓ บน.๒ จว.ลพบุรี

 น.อ.กฤษดา เมืองนารถ ผบ.ฝูง.๒๐๖ (วัฒนานคร) น�าก�าลังพล 
ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พร้อมให้บริการทางการแพทย์ ตัดผม 
เลีย้งอาหาร มอบอปุกรณ์การเรยีนและกฬีา และปรบัปรงุภูมทิศัน์ภายใน
โรงเรียน เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๕๘ ณ รร.บ้านโนนจิก อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว

น.อ.ฐากรู สมตัถะ ผบ.ฝงู.๕๐๙  น�าข้าราชการ และทหารกองประจ�าการ 
ร่วมปฎิบัติการจิตวิทยา มอบอุปกรณ์กีฬา รองเท้านักเรียน เส้ือพละ  
เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๘  ณ รร.บ้านทุ่งขาม ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอ�า จว.เพชรบุรี 
และ รร.ละเมาะ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

               

“จันทรา”
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖ กองทัพอากาศ  

ได้เปิดสายการผลิตเครื่องบินฝึกแบบ ทอ.๔ จันทรา 
จ�านวน ๑๒ เครื่อง (รวมเครื่องต้นแบบสองเครื่อง  
มกีารสร้างทัง้สิน้ ๑๔ เครือ่ง) ซึง่ออกแบบและพฒันา
ขึ้นโดยกรมช่างอากาศเป็นคร้ังแรก ภายหลังสิ้นสุด
สงครามโลกคร้ังที่ ๒  โดยพัฒนาพื้นฐานต่างๆ  
มาจากเครื่องบินฝึกแบบที่ ๙ มีการสร้างเครื่อง 
ต้นแบบครั้งแรกก่อนเปิดสายการผลิต ๒ เครื่อง 
โครงการจนัทรานัน้เริม่ต้นจรงิๆ เมือ่ ๒๓ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๑๔ อ�านวยการแผนแบบโดย พล.อ.ต.เจอด   
เตชะเสน ท�าการบินครั้งแรกวันที่ ๒๕ กันยายน  
พ.ศ.๒๕๑๕ โดยม ีน.ต.อดุม  นชุนนท์ และ น.ต.ประพฒัน์  
ฤทธาคนี เป็นนักบินลองเครื่อง ภายหลังได้รับการ
บรรจุเข้าประจ�าการ (เครื่องต้นแบบเครื่องแรก  
ซึ่งได้รับการติดตั้งเคร่ืองยนต์ คอนติเนนตัล ไอโอ-
๓๖๐ ด ีก�าลงั ๒๑๐ แรงม้า ตดิตัง้ถงัเช้ือเพลงิบรเิวณ 

หน้าแกนปีก ๒ ถงั ท�าให้เครือ่งบนิ บนินาน ๑ ชัว่โมง  
๔๕ นาที  ความส�าเร็จครั้งนี้จึงมีการออกแบบ 
สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องที่สองขึ้น)  

“จันทรา” เป ็นเครื่องบินฝ ึกและธุรการ  
ที่ออกแบบและสร้างขึ้นตามด�าริของ พลอากาศเอก 
บุญชู  จันทรุเบกษา  อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ   
ซึง่ได้ทดสอบการบนิด้วยตนเอง และตัง้ช่ือเครือ่งบนิ
ฝึกนี้ว่า “จันทรา” กองทัพอากาศ ก�าหนดชื่อเครื่อง
บินฝึกแบบนี้ว่า “เครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๗” หรือ 
“บ.ฝ.๑๗”  โดยมีพิธีบรรจุเข้าประจ�าการเม่ือวันที่   
๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗  ในวันขึ้นประจ�าการนั้น 
ได้มีการโชว์สมรรถนะของเครื่องบินอย่างเต็มที่  
โดยเฉพาะการบินผาดแผลงซึ่ งมีความเร็วต�่ า  
สร้างความตื่นตาตื่นใจต่อผู ้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง   
โดยแรกมีแผนสร้างเพื่อบรรจุประจ�าการแทน 
เครื่องบินฝ ึกแบบที่  ๙  ณ โรงเรียนการบิน  
แต่ภายหลังมีการปรับปรุงแก้ไข และย้ายมาบรรจ ุ
ประจ�าการที่ฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ ดอนเมือง  
เพื่อน�าไปใช้เป็นเครื่องบินฝึกนักบินส่วนกลาง 
และนักบินพลเรือนแทน

 ทัพฟ้า..วันนี้ในอดีต

 รวบรวมโดย พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

น.อ.หญิงอุดมลักษณ์ สนแจ้ง นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. เป็นประธานในการจัด
กิจกรรม “แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ” เพื่อเป็นการสร้างขวัญ 
และก�าลังใจ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการที่เป็น ข้าราชการ  และครอบครัว ทอ. 
เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สมส.ทอ.ชั้นประทวน  (ท่าดินแดง) 



วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘หน้า ๘ 

ตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษ
(ต่อจากหน้า ๑)

 เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาภัยแล้งในพื้นท่ีลุ่มแม่น�้า
ภาคกลางตอนบน ลุ่มน�้าเจ้าพระยา ลุ่มน�้าภาคเหนือตอนล่าง 
ในการปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ทรงออกแบบ
วิธีการโจมตีเมฆที่มีประสิทธิภาพสูงมากอีก ๑ วิธี พระราชทาน
ชื่อว่า “ซุปเปอร์แซนด์วิช” รวมทั้งทรงประดิษฐ์ภาพการ์ตูน
แสดงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการท�าฝนหลวงทุกขั้นตอนไว้
อย ่างสมบูรณ์แบบ โดยใช้เ น้ือที่ เพียงหน่ึงหน้ากระดาษ 
พระราชทานข้อแนะน�าให้คณะปฏบิตักิารฝนหลวงพเิศษด�าเนนิ
การตามขั้นตอนและวิธีการในภาพการ์ตูนดังกล่าว ซึ่งต่อมา
เรียกว่า ต�าราฝนหลวง จนสามารถแก้ไขสถานการณ์ภยัแล้งให้
กลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว และเป็นที่กล่าวขวัญของ
ประชาชนและร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

ส�าหรับการปฏิบัติการฝนหลวงของกองทัพอากาศ  
ได้ให้การสนับสนุน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการ
ปฏิบตักิารฝนหลวง โดยได้สนบัสนนุเครือ่งบนิและเจ้าหน้าทีเ่ข้า
ร่วมปฏิบัติการทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการจัดตั้ง ฐานปฏิบัติการฝน

จ่าอากาศเอก สายลม  อาดี   ๑ เหรียญทองแดง จากมวย - สากล ๖๐ กก.ชาย
จ่าอากาศโท วุฒิชัย มาสุข  ๑ เหรียญทอง จากมวย - สากล ๖๔ กก.ชาย 
จ่าอากาศโทหญิง ทัศมาลี  ทองจันทร์   ๑ เหรียญทอง  จากมวย - สากล ๕๗ กก.หญิง 
น.ส.จีราพร  ภีระบุณานนท์  ๑ เหรียญทอง จากรักบี้ฟุตบอลทีมหญิง ๗ คน
น.ส.อุทุมพร  เลี่ยมรัตน์  ๑ เหรียญทอง จากรักบี้ฟุตบอลทีมหญิง ๗ คน
น.ส.ปิยะมาศ  ชมพูมี  ๑ เหรียญทอง จากรักบี้ฟุตบอลทีมหญิง ๗ คน
น.ส.บุศญา  บุญรักษ์  ๑ เหรียญทอง จากรักบี้ฟุตบอลทีมหญิง ๗ คน
น.ส.หนึ่งฤทัย  แจมิตร ๑ เหรียญทอง จากรักบี้ฟุตบอลทีมหญิง ๗ คน
น.ส.ชิดชนก  อยู่ศรี  ๑ เหรียญทอง จากรักบี้ฟุตบอลทีมหญิง ๗ คน
น.ส.ธิดารัตน์  สวัสดิ์น�า  ๑ เหรียญทอง จากรักบี้ฟุตบอลทีมหญิง ๗ คน
น.ส.นริศรา  วรกิจศิริกุล  ๑ เหรียญทอง จากรักบี้ฟุตบอลทีมหญิง ๗ คน
น.ส.รัศมี  ศรีสงคราม  ๑ เหรียญทอง จากรักบี้ฟุตบอลทีมหญิง ๗ คน
จ่าอากาศเอก ศิริวัฒน์  สาขา  ๑ เหรียญทอง จากตะกร้อทีมชุดชาย
จ่าอากาศเอก สหชาติ  สาครเจริญ  ๑ เหรียญทอง จากตะกร้อทีมชุดชาย
จ่าอากาศตรี สิทธิพงษ์  ค�าจันทร์  ๑ เหรียญทอง จากตะกร้อทีมชุดชาย
จ่าอากาศตรี พรเทพ  วาปีศิริ  ๑ เหรียญทอง จากตะกร้อทีมชุดชาย
จ่าอากาศตรี เอกกวี  รื่นพารา  ๑ เหรียญทอง จากตะกร้อทีมชุดชาย
นายกฤษณพงษ์  นันทะโคตร  ๑ เหรียญทอง จากตะกร้อทีมชุดชาย
เรืออากาศเอกหญิง วาสนา  วินาโท  ๑ เหรียญทองแดง จากกรีฑาข้ามรั้ว ๔๐๐ ม. หญิง
เรืออากาศโทหญิง ภัสสร  จักษุนิลกร  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑา ๔ x ๑๐๐ ม. หญิง
จ่าอากาศโท สหรัฐ  สัมมาฌาน  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑา ๔ x ๑๐๐ ม. ชาย
จ่าอากาศโท จ�ารัส  ฤทธิ์เดช  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑาข้ามรั้ว ๑๐๐ ม. ชาย
จ่าอากาศตรี จิระพงศ์  มีนาพระ  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑา ๔ x ๑๐๐ ม. ชาย  

๑ เหรียญทองแดง จากกรีฑา ๒๐๐ ม. ชาย
จ่าอากาศตรีหญิง ฐิติมา  เมืองจันทร์ ๑ เหรียญทองแดง จากกรีฑาเขย่งก้าวกระโดด หญิง
นายตรีเนตร  กฤษดานุกูลวงศ์  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑา ๔ x ๑๐๐ ม. ชาย  

(ตัวส�ารอง)
นายศุภนร  สุขสวัสดิ ณ อยุธยา  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑากระโดดไกล ชาย
นายหัสดิน  รอดมณี  ๑ เหรียญเงิน จากกรีฑาพุ่งแหลน ชาย
น.ส.ทัศพร  วรรณกิจ  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑา ๔ x ๑๐๐ ม. หญิง  

๑ เหรียญเงิน จากกรีฑา ๑๐๐ ม. หญิง
นายกฤษฎา  นามสุวรรณ  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑา ๔ x ๑๐๐ ม. ชาย  

(ตัวส�ารอง)
นายบัณฑิต  ช่วงไชย  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑา ๔ x ๑๐๐ ม. ชาย  

(ตัวส�ารอง)
น.ส.ขวัญฤทัย  ปากดี  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑา ๔ x ๑๐๐ ม. หญิง
น.ส.สุเบ็ญรัตน์  อินแสง  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑา ขว้างจักร หญิง
น.ส.วนิดา  บุญวรรณ์  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑา กระโดดสูง หญิง
น.ส.วัลลภา  พันธุ์สูงเนิน  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑา ข้ามรั้ว ๑๐๐ ม. หญิง
น.ส.ชญาณิศา  ชมชื่นดี  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑา ค�้าถ่อ หญิง
น.ส.สาวิตรี  ทองฉาว  ๑ เหรียญเงิน จากกรีฑา ทุ่มน�้าหนัก หญิง

หลวงในสนามบินต่าง ๆ   ทั่วประเทศ  กองทัพอากาศสนับสนุน
เครื่องบินล�าเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) จ�านวน ๖ เครื่อง จาก
ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ จว.พิษณุโลก, เครื่องบินโจมตีและ
ธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) จ�านวน ๔ เครื่อง จากฝูงบิน ๕๐๑  
กองบิน ๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ และเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ 
(ALPHA JET) จ�านวน ๒ เครื่อง จากฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ 
จว.อุดรธานี เข้าร่วมการปฏิบัติการ จ�านวน ๕ ฐานปฏิบัติการ 
ประกอบด้วย ฐานปฏิบัติการ ณ กองบิน ๑, กองบิน ๗, กองบิน 
๒๑, กองบิน ๔๑ และกองบิน ๕๖ โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วัน
ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา มีผลการปฏิบัติการ ดังนี้ 

ฐานปฏิบัติการฝนหลวง ณ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา 
การปฏิบัติภารกิจฝนหลวง 
เครื่องบินล�าเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) ปฏิบัติการ  

๖๖ เที่ยวบิน / ๗๒.๑ ชม.บิน / สารฝนหลวง ๑๒๒ ตัน 
เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) ปฏิบัติการ 

๑๒๑ เที่ยวบิน / ๑๓๘.๗ ชม.บิน / สารฝนหลวง ๔๖.๔ ตัน
ฐานปฏิบัติการฝนหลวง ณ กองบิน ๗ จว.สุราษฎร์ธานี
การปฏิบัติภารกิจฝนหลวง
เครื่องบินล�าเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) ปฏิบัติการ  

นักกีฬา ทอ.
(ต่อจากหน้า ๑)

๕๓ เที่ยวบิน / ๗๓.๔ ชม.บิน / สารฝนหลวง ๙๑ ตัน
ฐานปฏบัิตกิารฝนหลวง ณ กองบนิ ๒๑ จว.อบุลราชธานี 
การปฏิบัติภารกิจฝนหลวง 
เครื่องบินล�าเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) ปฏิบัติการ  

๑๐ เที่ยวบิน / ๑๐.๖ ชม.บิน / สารฝนหลวง ๑๖ ตัน
ฐานปฏิบัติการฝนหลวง ณ กองบิน ๔๑ จว.เชียงใหม่
โครงการวิจัยพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการ 

ฝนหลวงเมฆอุ่น
เครือ่งบนิโจมตแีละธรุการแบบที ่๒ (AU-23A) ปฏบิตักิาร 

๙ เที่ยวบิน / ๒๒.๓ ชม.บิน / พลุ ๒๓ ตัน
โครงการวิจัยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งการเกิดพายุ

ลูกเห็บ 
เครื่องบินโจมตีแบบที่  ๗ (ALPHA JET) จ�านวน  

๑๖ เที่ยวบิน / ๒๑.๐ ชม.บิน / พลุ ๔๗๒ นัด
ฐานปฏิบัติการฝนหลวง ณ กองบิน ๕๖ จว.สงขลา
การปฏิบัติภารกิจฝนหลวง
เครื่องบินล�าเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) ปฏิบัติการ  

๓๕ เที่ยวบิน / ๕๓.๓ ชม.บิน / สารฝนหลวง ๖๓.๕ ตัน

น.ส.ปานวาศ  กิมสร้าง  ๑ เหรียญเงิน จากกรีฑา ขว้างค้อน หญิง
น.ส.มิ่งกมล  คุ้มผล  ๑ เหรียญทอง จากกรีฑา ขว้างค้อน หญิง
น.ส.กชกร  ค�าเรืองศรี  ๑ เหรียญเงิน จากสัตกรีฑา หญิง
น.ส.ตรีวดี  ยงพันธ์  ๑ เหรียญเงิน จากกรีฑา ๔ x ๔๐๐ ม. หญิง
น.ส.อัจจิมา  เอ่งฉ้วน  ๑ เหรียญเงิน จากกรีฑา ๔ x ๔๐๐ ม. หญิง
น.ส.พรพรรณ  เหิมฮึก  ๑ เหรียญเงิน จากกรีฑา ๔ x ๔๐๐ ม. หญิง
น.ส.ชมัยพร  ทองสุข  ๑ เหรียญเงิน จากกรีฑา ๔ x ๔๐๐ ม. หญิง  

(ตัวส�ารอง)
พันจ่าอากาศเอกหญิง พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช ๒ เหรียญทอง จากเปตองคู่หญิง และทีมหญิง 

พันจ่าอากาศตรี สุรนาท ผดุงสรรพ ๑ เหรียญทอง จากเปตองทีมชาย  
จ่าอากาศเอก ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง  ๒ เหรียญทอง จากเปตองคู่ชาย และคู่ผสม
จ่าอากาศโท สุขสรรค์ เพียจันทร์  ๒ เหรียญทอง จากเปตองทีมชาย และทีมผสม
จ่าอากาศโทหญิง ณัฏยา  อยู่ทอง  ๑ เหรียญทอง จากเปตองคู่ผสม 
จ่าอากาศตรีหญิง นันทวัน  เฟื่องสนิท  ๒ เหรยีญทอง จากเปตองเดีย่วหญงิ และทมีหญงิ 

นายธนากร  สังข์แก้ว   ๓ เหรียญทอง จากเปตองชู้ตติ้งชาย ทีมชาย  
และทีมผสม

เรืออากาศตรีหญิง ฟองฟ้า  พลประจักษ์  ๑ เหรียญทอง จากป ืนสั้นอัดลม ๑๐ ม.  
ทีมหญิง

จ่าอากาศเอก อภิชาครีย์  พงษ์เหล่าข�า  ๑ เหรียญทอง จากปืนยาวอัดลม ๑๐ ม.  
ทีมชาย

จ่าอากาศโทหญิง ธัญญลักษณ์  โชติพิบูล ๑ เหรียญทอง จากปืนยาวท่านอน ๕๐ ม.,  
๑ เหรียญเงิน จากทีมหญิง และ ๑ เหรียญทองแดง จากปืนยาวท่านอน

จ่าอากาศโทหญิง สุนันทา  มัจฉาชีพ  ๒ เหรียญทอง จากปืนอัดลมสตรี ๓ ท่า และทีม
หญิง ๑ เหรียญทองแดง จากปืนยาวท่านอน

จ่าอากาศโท ทนงศักดิ์  แสนสมบูรณ์สุข  ๑ เหรียญเงิน จากแบดมินตัน ทีมชาย ๑ เหรียญ
ทองแดง จากแบดมินตัน ชายเดี่ยว

จ่าอากาศตรี วรรณวัฒน์  อ�าพันสุวรรณ  ๑ เหรียญเงิน จากแบดมินตัน ทีมชาย 
พันจ่าอากาศโท กิตติคุณ  ศรีอุทธวงศ์  ๑  เหรียญทอง จากวอลเลย์บอล ทีมชาย
จ่าอากาศเอก ธีรศักดิ์  นาคประสงค์  ๑ เหรียญทอง จากวอลเลย์บอล ทีมชาย
จ่าอากาศเอก จิรายุ  รักษาแก้ว  ๑ เหรียญทอง จากวอลเลย์บอล ทีมชาย
จ่าอากาศโท มนตรี  แหวนประดับ ๑ เหรียญทอง จากวอลเลย์บอล ทีมชาย
จ่าอากาศโท สราญจิต  เจริญสุข  ๑ เหรียญทอง จากวอลเลย์บอล ทีมชาย
นายกฤษฎา  นิลไสว  ๑ เหรียญทอง จากวอลเลย์บอล ทีมชาย
นายคณิต  ศิลปศร  ๑ เหรียญทอง จากวอลเลย์บอล ทีมชาย
จ่าอากาศโท วีระเดช  โค๊ชนี่  ๑ เหรียญทองแดง จากฟ ันดาบประเภท 

เซเบอร์ ชาย
น.ส.นันทา  จันทสุวรรณสิน  ๑ เหรียญทองแดง จากฟ ันดาบประเภท 

ฟอยล์ หญิง
น.ส.วิจิตตา  ทาค�าวงศ์  ๑ เหรียญทองแดง จากฟันดาบประเภทเอเป้ หญิง
จ่าอากาศโท กิตติพงษ์  วชิรมโนวงศ์  ๑ เหรียญทอง จากฟันดาบประเภททีมชาย  

๑ เหรียญทองแดง จากฟันดาบประเภทชายคู่
จ่าอากาศตรีหญิง นพวรรณ  เลิศชีวกานต์ ๓  เหรียญทอง จากเทนนิสประเภทหญิงเดี่ยว, 

หญิงคู่, ทีมหญิง


