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เมือ่วนัที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการ

ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาว จากโครงการ “เอไอเอส 

รวมใจบรรเทาภัยหนาว” ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

โดยมีนายทหารชั้นผู ้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และคณะผู้บริหารของบริษัท 
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เม่ือวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา  
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อากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ณ วัดลาดสนุ่น อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
โดยมีก�าลังพลของกองทัพอากาศและครอบครัวร่วมพิธี

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

(อ่านต่อหน้า ๗)
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เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี 5G หลายคนคงนึกถึงบริษัทหัวเว่ย 
(Huawei) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนในเครื่องหมายการค้าชื่อ 
Huawei ที่มียอดจ�าหน่ายสมาร์ทโฟนติดล�าดับต้น ๆ ของโลก 
และเป็นบริษัททีม่ชีือ่เสยีงได้รบัการยอมรับไปทัว่โลกในเรือ่งการ
พัฒนาเทคโนโลยี 5G ซึ่งปัจจัยแห่งความส�าเร็จอย่างหนึ่งของ 
Huawei คือการให้ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�างาน
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HUAWEI OX HORN CAMPUS

ส�าหรับเมืองตงกวนถือเป็น
อีกหนึ่งศูนย์กลางการผลิตระดับ
โลกที่มาในรูปแบบของอุทยาน
นานาชาตทิีเ่ตม็ไปด้วยความเขียว
ขจีและทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม โดย 
Ox Horn Campus แห่งนี้เริ่ม
สร้างมาตั้งแต่ราวเดือนกันยายน 
ของปี ค.ศ.๒๐๑๔ จนแล้วเสร็จ
เมื่อช ่วงปลายปี ค.ศ.๒๐๑๘  
ที่ ผ ่ านมา ด ้ วยงบประมาณ
มหาศาลกว่า ๑ หมื่นล้านหยวน 
คิดเป็นเงินไทยกว่า ๕๐,๐๐๐ 
ล ้ านบาท ซึ่ ง ในประเทศจีน
ส�านกังานแห่งนีถ้กูเรยีกว่า Xi Liu 
Bei Po หมายถึง “เนินเขาใต้ลม 
ท่ามกลางกระแสน�า้ และล�าธาร” 

Huawei ทุ ่มทุนสร้างส�านักงาน Huawei Ox Horn 
Campus ด้วยงบประมาณมหาศาลเฉียด ๕ หม่ืนล้านบาท  
เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจกับสภาพแวดล้อมดี ๆ เพ่ือให้
พนักงานทุ่มเทท�างานได้อย่างเต็มท่ี ส�านักงานดังกล่าวตั้งอยู่ใน
เมืองตงกวน (Dongguan) ริมทะเลสาบซงซาน (Songshan 
Lake) ดินแดนในฝันของนักวิจัยและพัฒนา อาณาจักรสุด
อลังการใหม่ล่าสุดของ Huawei ท่ีจ�าลองเมืองช่ือดังในยุโรป 
เอาไว้ในที่เดียวกันถึง ๑๒ เมือง และมีพนักงานในน้ันกว่า 
๒๕,๐๐๐ คน บนพื้นที่ใหญ่ถึง ๙ ตารางกิโลเมตร 

ด้วยพื้นที่ภายในส�านักงานที่ใหญ่โตมโหฬาร Huawei  
จึงลงทุนสร้างระบบรถรางไฟฟ้า (Electric Trams) ซึ่งได้รับแรง
บันดาลใจของการออกแบบมาจากระบบรถไฟในประเทศ 
สวติเซอร์แลนด์ มรีะยะทางรวม ๗.๘ กโิลเมตร เพ่ือพนักงานเดนิทาง
ไปมาหาสู่กันระหว่างเมืองทั้ง ๑๒ เมือง โดยได้สั่งน�าเข้าตู้รถไฟ
ส่งตรงมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงระบบรถรางไฟฟ้านี้มี
อตัราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ท่ีน้อยกว่ารถบสั
ประจ�าทางทั่วไปกว่า ๒๐% การตกแต่งภายในตู้รถไฟออกแบบ
ไว้คลาสสิกหรูหรา แต่ก็แฝงไปด้วยเทคโนโลยี เช่น จอแสดงผล
ที่แสดงข้อมูลการเดินทางระหว่างแต่ละสถานี ฯลฯ

ส�าหรบัพืน้ทีข่อง Ox Horn Campus นัน้ กว้างใหญ่ถงึ ๑.๔ 
ล้านตารางเมตร หรือกว่า ๙ ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย 
ตัวอาคารขนาดใหญ่ถึง ๑๐๘ อาคาร ซึ่งมีพนักงาน Huawei 
จ�านวนถึง ๒๕,๐๐๐ คนอาศัยอยู่ โดยแบ่งออกเป็น ๑๒ โซน  
และมีแรงบันดาลใจเบ้ืองหลังจาก ๑๒ เมืองส�าคัญในยุโรป  
ทีม่ปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนาน และมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก  
ซึ่งประกอบไปด้วยเมืองต่าง ๆ ดังนี้

๑.   เมือง Verona ประเทศอิตาลี
๒.   เมือง Cesky Krumkov สาธารณรัฐเช็ก
๓.   เมือง Freiburg ประเทศเยอรมนี
๔.   เมือง Heidelberg ประเทศเยอรมนี
๕.   แคว้น Burgundy ประเทศฝรั่งเศส
๖.   เมือง Bologna ประเทศอิตาลี
๗.   เมือง Windermere ประเทศอังกฤษ
๘.   ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
๙.   เมือง Bruges ประเทศเบลเยียม
๑๐.  เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ
๑๑.  เมือง Granada ประเทศสเปน
๑๒.  เมือง Paris ประเทศฝรั่งเศส

ส�านักงาน Ox Horn Campus ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็น
ตัวแทนของสไตล์การท�างานของ Huawei ที่สร้างความส�าเร็จ
จากการร่วมมือกัน และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีผ่อนคลาย  
รวมถึงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากภาพความยิ่งใหญ่ของ
สถาปัตยกรรมระดับต�านานของยุโรป ท่ีอยู ่ยงคงกระพันมา 
ร่วมหลายศตวรรษ เพราะอาคารเหล่านี้คือสถานที่คลาสสิก 
ของโลกซึง่มกีารสะสมภมูปัิญญาและสาระส�าคญัของมนษุยชาติ
มาเป็นเวลาหลายร้อยปี รวมถึงยังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์
ท่ีสะท้อนให้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นความสวยงามได้แบบนี้นั้น  
ต้องผ่านทั้งความล้มเหลวต่าง ๆ มามากมาย กว่าจะได้มา 
พบเจอกับความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ จึงเป็นการแฝงแนวคิดให้กับ
พนักงาน ท่ีมากกว่าเป็นเพียงแค่บรรยากาศของการผ่อนคลาย 
ที่สวยงาม

ดังนั้นการท่ีพนักงาน Huawei จะต้องเข้ามาพักอาศัยอยู่
ภายใน Ox Horn Campus นีเ้ป็นระยะเวลาหลายวนั หรอืหลาย
สัปดาห์ติดต่อกัน ก็เหมือนกับได้มาเท่ียวพักผ่อน มีความรู้สึกท่ี
ผ ่อนคลาย จิตใจเบิกบาน ไม ่รู ้สึกเคร ่งเครียดจนเกินไป  
ได้จินตนาการ ได้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาแรงบันดาลใจ
ใหม่ ๆ ได้จากสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม และพร้อมทุ่มเทให้กับ
การท�างานได้อย่างเตม็ท่ี จนสามารถสร้างผลงานท่ียอดเยีย่มออก
มาได้อย่างไม่รูจ้บ นบัเป็นวสิยัทศัน์ทีเ่ยีย่มยอดขององค์กรระดบั
โลกอย่าง Huawei ท่ีมุ ่งสู่อนาคต พร้อมให้ความส�าคัญกับ
พนักงานและสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างแท้จริง

และที่ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Ox Horn ก็เนื่องจากหากมอง
จากมุมสูง ส�านักงานแห่งนี้จะมีรูปร่างที่คล้ายกับเขาของวัว
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ลักซา เป็นอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว เป็นอาหารดั้งเดิม 
ของชาวเปอรานากัน กลุ่มลูกครึ่งมลายู-จีน ประกอบไปด้วย  
เส้น ถั่วงอก ลูกชิ้นปลาหรือฮือก้วย กุ้ง หอยแครง น�้าต้มย�า
กะทิ และเสิร์ฟคู่กับน�้าพริก ตกแต่งด้วยใบลักซาทานคู่กับ
ห่อหมกปลา  

กาโด กาโด (Gado Gado) เป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยม
ของอนิโดนเีซยีคล้ายกบัสลดัแขก ซึง่จะประกอบด้วย ถัว่เขยีว 
มันฝรั่ง ถั่วงอก เต้าหู้ ไข่ต้มสุก กะหล�่าปลี ข้าวเกรียบกุ้ง  
รับประทานกับซอสถั่วที่มีลักษณะเหมือนซอสสะเต ๊ะ  
อย่างไรก็ตาม ด้วยเคร่ืองสมุนไพรในซอส อาทิ รากผักชี 
หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ท�าให้เมื่อรับประทานแล้ว 
จะไม่รู้สึกเลี่ยนกะทิมากจนเกินไปนั่นเอง

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

โดย   R.T.A.F’s Eyes view

๗.  อาหารอินโดนีเซีย : กาโด กาโด

๑๐.  อาหารสิงคโปร์ :  ลักซา

อาหารบรูไน กินเหมือนกับชาวมาลายู กินข้าวเป็นหลัก
และอาหารที่ท�าจากแป้งสาคู เรียกว่า “อัมบูยัต” เป็นอาหาร
บรไูน มลีกัษณะเด่นทีแ่ป้ง จะเหนยีวข้นคล้ายข้าวต้ม หรอืโจ๊ก
โดยมีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลัก ตัวแป้งอัมบูยัตไม่มีรสชาติ 
แต ่ความอร ่อยอยู ่ที่การจิ้มกับซอสผลไม ้ที่มีรสเปรี้ยว 
และมีเครื่องเคียงอีก ๒ – ๓ ชนิด มีผักสด เนื้อห่อใบตองย่าง 
หรือเนื้อทอด

๙.  อาหารบรูไน : อัมบูยัต

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีมีเกาะจ�านวนมาก  
อาหารของแต่ละภูมิภาคจึงแตกต่างกัน อาหารประจ�าชาติ
ฟิลิปปินส์ คือ “อโดโบ้”  เป็นอาหารที่มีต้นก�าเนิดมาจาก  
ภาคเหนือของฟิลิปปินส์ ท�าจากเนื้อหมู หรือเนื้อไก่ที่หมัก  
และปรุงรส โดยใส ่น�้ าส ้มสายชู  ซีอิ๊วขาว กระเทียมสับ  
ใบกระวาน พริกไทยด�า น�าไปท�าให ้สุกโดยอบในเตาอบ  
หรือทอด แล้วน�ามารับประทานกับข้าวสวย  

๘.  อาหารฟิลิปปินส์ :  อโดโบ้

 อาหารเป็นสิง่ท่ีรวมเอาทุกอย่างมาบอกเล่าเรือ่งราว 
ความเป็นอยู ่อกีทัง้ยงับ่งบอกถงึเชือ้ชาต ิความเชือ่ทางศาสนา
ลักษณะภูมิประเทศนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไรและสืบทอดต่อ ๆ  
กันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมการกินของแต่ละประเทศ 
หากผู้อ่านได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน  
หาเวลาไปลิ้มลองรสชาติอาหารประจ�าชาติเหล่านี้ดูกัน

แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของและเงินสนับสนุน 
จากบุคคล นขต.ทอ. หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนในการออกร้านของสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
“งานกาชาดประจําปี ๒๕๖๒” ภายใต้แนวความคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาลเกิดสายธารการให้ที่งดงาม”  
เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระบรมราชปูถัมภกสภากาชาดไทย และหารายได้โดยเสดจ็พระราชกศุล 
บาํรงุสภากาชาดไทย ช่วยเหลอืประชาชนทีท่กุข์ยากตามภารกจิของสภากาชาดไทย เมือ่วันที ่๓๑ ต.ค.๖๒ ณ สมาคมแม่บ้าน ทอ. 
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พล.อ.ท.พงษ์สวัสดิ์  จันทสาร จก.ขว.ทอ.ผู้แทน ทอ. 
ให้การต้อนรับ นักบินและเจ้าหน้าที่ของเครื่องบินขับไล่แบบ  
Supermarine Spitfire “Silver Spitfire – the Longest Flight” 
ในโอกาสเยือนประเทศไทย ณ ทกท. ๒ บน.๖ ดอนเมือง  
โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๔ 
(Spitfire FR Mk XIV) ของ ทอ.ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ.และการบิน
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๒

พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองคำา ผบ.รร.นนก.ตรวจเยี่ยม
กิจการกองการศึกษา รร.นนก.โดยมี พล.อ.ต.สมคิด  ระหงษ์   
ผอ.กกศ.รร.นนก.ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๒๙ ต.ค.๖๒  
ณ กกศ.รร.นนก.

พล.อ.ต.สมควร  รกัด ีรอง ผบ.อย.เปน็ประธานการประชมุ 
เตรียมการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
ต่างประเทศ ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม 
สุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และรับรองผู้นําต่างประเทศ
เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขก
ของรัฐบาล (Official visit) เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๒ ณ อย. 

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.พร้อมด้วย แพทย์หญงิ 
วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยม บน.๔๑ โดยมี น.อ.นรุธ  กําเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย.๖๒ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

พล.อ.ต.ฐานตัถ์  จนัทร์อำาไพ รอง จก.กร.ทอ.เป็นประธาน
ในพธิเีปิดหลักสูตรเจ้าหน้าทีกิ่จการพลเรอืนและประชาสัมพนัธ์ 
สําหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ ่นที่ ๖ เมื่อวันที ่ 
๗ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุมสักกเทวราช กร.ทอ.

พล.อ.ท.ชานนท์  มุ่งธัญญา จก.ยก.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยมฝ่ายอํานวยการกรมยุทธการทหารอากาศ บน.๔๑  
โดยม ีน.อ.นรธุ  กาํเนดินกัตะ ผบ.บน.๔๑ ให้การต้อนรบั เมือ่วนัที่ 
๒๘ ต.ค.๖๒ ณ ห้องประชมุ ฝงู.๔๑๑  บน.๔๑ จว.เชยีงใหม่

พล.อ.อ.ภมูพิชิญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ ผูท้รงคณุวุฒิ
พิเศษ ทอ.เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การดูแลสุขภาพในยุค 
๕.๐” แก่บคุลากรของสมาคมแม่บ้าน ทอ.เมือ่วนัที ่๒๘ ต.ค. ๖๒ 
ณ ห้องประชมุสมาคมแม่บ้าน ทอ.

พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ์ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธาน
การประชมุวาระพเิศษเพือ่ชีแ้จงยทุธศาสตร์ ทอ.๒๐ ปี นโยบาย 
ผบ.ทอ. พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนงานขบัเคลือ่นตามยทุธศาสตร์ ทอ. 
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วทอ.เข้ารับฟัง 
เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมนภยาธิปัตย์  วทอ.ยศ.ทอ.

พล.อ.ต.สมพร  แต้พานิช ผอ.สกป.กร.ทอ.ผูแ้ทน ทอ. 
ร่วมงานแถลงข่าวการจดั “งานกาชาดประจาํปี ๒๕๖๒” ภายใต้
แนวความคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาลเกิดสายธารการให ้
ท่ีงดงาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและหารายได้โดยเสด็จ 
พระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย ช่วยเหลือประชาชนที่ทุกข์
ยากตามภารกิจของสภากาชาดไทย เมื่อวันท่ี ๓๐ ต.ค.๖๒  
ณ ศาลาภริมย์ภกัดสีวนลมุพิน ีกทม.

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สุขแสง ผบ.ดม.เป็นประธาน 
การประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย ์ 
สน.ผบ.ดม.จํากัด เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค ์ 
กรม สห.ทอ. สน.ผบ.ดม.

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพธิเีปิดโครงการประชมุทางวชิาการ เรือ่ง “กจิการจเรทหาร
อากาศ” เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๒ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.พร้อมด้วย แพทย์หญิง 
วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยม บน.๗ โดยมี น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗  
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๒ ณ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี
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น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑/ผอ.ศบภ.บน.๑  
เป็นประธานในพิธีส่งขบวนรถ ศบภ.บน.๑ ออกช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยแล้ง ณ บ้านหนองม่วง ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ 
จว.นครราชสมีา เมือ่วนัที ่๔ พ.ย.๖๒  ณ บรเิวณหอบังคบัการบนิ 
บน.๑ จว.นครราชสีมา

พล.อ.ต.ไวพจน์  เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน เป็นประธาน
ในพิธอี�าลาการปฏบัิตหิน้าทีร่าชการ ทหารกองประจ�าการ รุน่ปี  
๒๕๖๐ ผลดัที ่๒ เมือ่วนัที ่๓๑ ต.ค.๖๒ ณ ลานจอดอากาศยาน 
รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.ภาณวุตัร  เรอืงประยรู ผบ.บน.๔๖ เปน็ประธานในพธีิ 
เปดิหลกัสตูรการฝกึอบรมนกับนิเปลีย่นแบบ-พรอ้มรบ บ.ล.๒ ก  
รุ่นที่ ๓๗ โดยมี น.ท.อภิวัฒน์  พลอาสา ผบ.ฝูง.๔๖๑ บน.๔๖  
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ฝูง.๔๖๑ 
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

น.อ.จติตวิฒุ ิ วนัทนา ผบ.บน.๔ เป็นประธานจดักิจกรรม 
ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๒  
เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศร ี
นครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๒ ณ บก.บน.๔ 
จว.นครสวรรค์ 

น.อ.ปรชีา  ภัทรศลีสนุทร รอง ผอ.สพร.ทอ.เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการท�างานด้วยเทคโนโลยี
ดจิทิลัส�าหรับข้าราชการ ๔.๐ (Digital Skill for Workforce 4.0) 
โดยมีข้าราชการ สพร.ทอ.เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๒ 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รร.จอ.ยศ.ทอ.

น.อ.จุมพล  จันทขัมมา ผบ.บน.๒ เป็นประธานในพิธีเปิด
การศึกษาหลักสูตรนักบินเฮลิคอปเตอร์ขั้นต้น ข/ค/ง เมื่อวันท่ี 
๓๐ ต.ค.๖๒ ณ โรงเก็บอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค 
บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.สักรินทร์  สาพิมาน รอง จก.จร.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยีย่ม บน.๕๖ โดยม ีน.อ.สทุธพิงษ์  วงษ์สวสัดิ ์ผบ.บน.๕๖  
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๒ ณ บน.๕๖ จว.สงขลา 

น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗ เป็นประธานในพิธี
ติด PATCH ให้แก่นักบิน ฝูง.๗๐๑ ซึ่งผ่านหลักสูตรการฝึกบิน 
FIRST SOLO GRIPEN กับเครื่องบินขับไล่ แบบท่ี ๒๐/ก  
(GRIPEN 39) เมื่อวันท่ี ๕ พ.ย.๖๒ ณ ลานจอดอากาศยาน  
ฝูง.๗๐๑ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี

น.อ.สทุธพิงษ์  วงษ์สวสัดิ์ ผบ.บน.๕๖/ผอ.ศบภ.บน.๕๖  
ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ประจ�า ศบภ.บน.๕๖ และความ
พร้อมของก�าลังพล เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้ความ 
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในพืน้ทีร่บัผดิชอบ และพืน้ทีใ่กล้เคยีง 
เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๒ ณ ลานหอประชุม บน.๕๖ จว.สงขลา 

น.อ.ชนะรัฐ  จันทรุเบกษา ผบ.บน.๖ ให้การต้อนรับ
คณาจารย ์และนกัศกึษา สาขาวชิาธรุกจิการบนิ คณะศิลปศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ บน.๖ เมื่อวันที่ 
๒๘ ต.ค.๖๒ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ บน.๖ ดอนเมือง 

น.อ.ชยศว ์ สวรรคส์รรค ์ผบ.บน.๕ พรอ้มดว้ย คณุวรพรรณ 
สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๕ จัดหน่วยมิตรประชา 
บน.๕ ออกให้บริการประชาชน โดยให้บริการด้านการแพทย์ 
ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตัดผม และการมอบสิ่งของให้แก่ชุมชน 
ณ วัดทุ่งตาแก้ว อ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ เม่ือวันที่ 
๑ พ.ย.๖๒

น.อ.นรุธ  กำาเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ เป็นประธาน 
ในการมอบรางวลัหนว่ยงานและบคุคลดเีดน่ดา้นนริภยัการบนิ 
และนริภยัภาคพ้ืน เมือ่วนัที ่๓๐ ต.ค.๖๒ ณ หอประชุมเดชะตงุคะ  
บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

หน้า ๕ 
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ฐานบินนครพนม ซ่ึงตัง้อยูใ่นจงัหวดันครพนม (ปัจจบุนั
เป็นที่ตั้งของฝูงบิน ๒๓๘ ของกองทัพอากาศไทย) ฐานทัพ
อากาศแห่งนี้เป็นที่ตั้งของฝูงบินปฏิบัติการพิเศษ ก�าหนดชื่อ
เป็น “กองบินปฏิบัติการพิเศษท่ี ๕๖” ประจ�าการด้วย 
เครื่องบินโจมตี เครื่องบินลาดตระเวน และเฮลิคอปเตอร ์
แบบต่าง ๆ อาทิ A-1, OV-10A, O-2, CH-53, H-34  

ฐานทพัอากาศของสหรฐัฯ 
ในประเทศไทย

โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

][

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

 ฐานบินอุบล ซึ่งตั้งอยู่ใน
จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบัน
เป ็นที่ ตั้ ง ของ  กองบิน  ๒๑ 
ของกองทัพอากาศไทย) ฐานทัพ
อากาศแห่งน้ีเป็นที่ตั้งของฝูงบิน
ขบัไล่ทีม่ชีือ่เสยีงของสหรัฐอเมริกา  

อกีแห่งหน่ึง ก�าหนดชือ่เป็น “กองบนิขบัไล่ยทุธวธิทีี ่๘”  ประจ�าการ 
ด้วยเครื่องบินขับไล่ แบบ F-4 C/D และเครื่องบินสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ รวมไปถึงฝูงบินกันชิพ AC-130 ด้วย 

 ฐานบินโคราช ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา (ปัจจุบัน
เป็นที่ตั้งของกองบิน ๑ ของกองทัพอากาศไทย) ฐานทัพอากาศ
แห่งนี้ เป ็นที่ตั้งของฝูงบินขับไล่และโจมตี ก�าหนดช่ือเป็น  
“กองบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๓๘๘”  ประจ�าการด้วยเครื่องบินขับไล่ 
เครื่องบินโจมตี และเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ต่อต้าน
อาวธุน�าวถิต่ีอสูอ้ากาศยาน (บ้านของไวล์วเีซล) แบบต่าง ๆ  อาทิ 
เครื่องบินขับไล่แบบ F-4 C/D/E, A-7 D, EF/F-105, EB-66  
นอกจากนี้ยังเป็นที่ต้ังของกองบัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐฯ 
ภาคแปซิฟิก และเป็นทีต้ั่งของกองบญัชาการสนบัสนนุกองทพับก 
สหรัฐฯ อีกด้วย   

 ฐานบินตาคลี ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ (ปัจจุบัน
เป็นทีต่ัง้ของกองบนิ ๔ ของกองทพัอากาศไทย) ฐานทพัอากาศ
แห่งนี้เป็นที่ตั้งของฝูงบินขับไล่และทิ้งระเบิด ก�าหนดชื่อเป็น 
“กองบินขับไล่ยุทธวิธีที่ ๓๕๕” ประจ�าการด้วยเครื่องบิน 
ขบัไล่ และเครือ่งบนิโจมตทีิง้ระเบดิแบบต่าง ๆ อาท ิ F-4 C/D, 
EF/F-105, F-111, EB/RB-66, RB-57   

 ฐานบินอู่ตะเภา  ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง (ปัจจุบัน 
เป็นท่ีต้ังของกองการบินทหารเรือ ของราชนาวีไทย) ฐานทัพ
อากาศแห่งนี้เป็นที่ตั้งของฝูงบินทิ้งระเบิด ก�าหนดชื่อเป็น 
“กองบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่ ๓๐๗”  ประจ�าการด้วย
เคร่ืองบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 และเครื่องบินจารกรรมแบบ 
U-2, SR-71   

 ฐานบินน�้าพอง ซ่ึงตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น (ปัจจุบัน
เป็นที่ตั้งของฝูงบิน ๒๓๖ ของกองทัพอากาศไทย) ฐานทัพ
อากาศแห่งนี้เป็นท่ีตั้งของฝูงบินขับไล่และเครื่องบินโจมต ี
แบบต่าง ๆ ของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ก�าหนดชื่อเป็น  
“โรสกาเด็น” ประจ�าการด้วยเครื่องบินขับไล่ และเครื่องบิน
โจมตีแบบต่าง ๆ อาทิ F-4 B/J, A-4, A-6  

 นอกจากฐานทัพอากาศต่าง ๆ ที่กองทัพสหรัฐฯ ได้จัด
ก�าลังทางอากาศ มาประจ�าอย่างเป็นทางการแล้ว ยังมีการส่ง
ก�าลังทหารเข้ามาประจ�าการ ณ ที่ตั้งต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ 
ฐานทัพอากาศดอนเมือง (ปัจจุบันคือกองบิน ๖ ของกองทัพ
อากาศไทย) ฐานบินส่งก�าลังบ�ารุงสัตหีบ (เดิมคือกองบิน ๗ 
(๗๑) ของกองทัพอากาศไทยต่อมาได้โอนคืนให้กับราชนาวี 
และยกเลกิการเป็นสนามบนิ) ฐานบนิกองก�าลงัพเิศษเขือ่นน�า้พงุ 
จังหวัดขอนแก่น  และฐานปฏิบัติการพิเศษของ CIA ที่จังหวัด
กาญจนบุรี  สกลนคร และพิษณุโลก   
 นอกจากฐานทพัอากาศทีส่�าคัญในประเทศไทย และการ
วางก�าลงัทางอากาศบนเรอืบรรทกุเครือ่งบนิในทะเลอ่าวตงัเกีย๋ 
ของเวียดนามแล้ว สหรัฐฯ ยังได้วางก�าลังทางอากาศไว้ใน
ประเทศเวียดนามใต้ เพื่อสนับสนุนการรบที่ส�าคัญอีกด้วย   
อาทิ ฐานบินดานัง ฐานบินตันซอนนุท ฐานบินแบร์แคท    
ฐานบินเบียนหัว ฐานบินซูไลด์



วันที่ ๑ - ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

 

หน้า ๗ 

(ต่อจากหน้า ๑)กฐินสามัคคี ทอ.

(ต่อจากหน้า ๑)

ส�ำนักพฒันำระบบรำชกำรกองทพัอำกำศ 
จัดโครงกำรพฒันำทกัษะกำรท�ำงำน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับข้ำรำชกำร ๔.๐
(Digital Skill for Workforce 4.0)

ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมในพิธี ในโอกาสน้ี รองผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ได้ถวายยอดปัจจัยบ�ารุงอารามแด่ประธานสงฆ์ 
เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๔๒๘ บาท

ส�าหรับวัดลาดสนุ่น เป็นวัดท่ีกองทัพอากาศถวายผ้ากฐิน
สามัคคีเป็นประจ�าทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเนื่องด้วย
พระพุทธศาสนา เป ็นวัดที่สร ้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี ๕  
ราวพทุธศกัราช ๒๔๔๐ มเีสนาสนะภายในวัด ได้แก่ อโุบสถ กฏุสิงฆ์ 
หอสวดมนต์ ศาลาการเปรยีญหลงัเก่า ศาลาการเปรียญหลงัใหม่ 
และวหิาร มปีชูนยีวตัถทุีส่�าคญั คอื พระประธานในอโุบสถแบบ
สโุขทยั ปางมารวชิยั ปัจจุบนัม ีพระครวูบิลูวรคณุ เป็นเจ้าอาวาส

นาวาอากาศเอก ปรีชา ภัทรศีลสุนทร รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เป็นประธาน
เป ิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการท�างานด ้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับข้าราชการ ๔.๐ (Digital Skill for 
Workforce 4.0) เพ่ือให้บุคลากรของ ส�านักพัฒนาระบบ
ราชการกองทัพอากาศ สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจ รวมถึงเห็นความส�าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลให้
สามารถน�าเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยมีข้าราชการส�านักพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ 
เข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียน 
จ่าอากาศ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

พลอากาศเอก สทุธพัินธุ ์ต่ายทอง เสนาธกิารทหารอากาศ/
ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กองทัพอากาศ น�าคณะตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานเพื่อสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งให้ก�าลังใจแก่ 
ผู้เข้ารับการบ�าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อ “คืนคนดีกลับ  
สูส่งัคม” โดยม ีนาวาอากาศเอก ชยัพฤกษ์  ธรรมาธร รองผู้บงัคบั
ทหารอากาศดอนเมือง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองทัพอากาศ 
ทุ่งสีกัน



 วันที่ ๑ - ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒หน้า ๘ 

(ต่อจากหน้า ๑)พิธีรับมอบผ้าห่ม

(อ่านต่อหน้า ๗)

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเย่ียมคารวะจาก นายมาเร็ก ลิบชีตซกี (H.E. Mr. Marek 
Libricky) เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อีาํนาจเตม็แห่งสาธารณรฐัเชก็ ในโอกาสเข้าเยีย่มคารวะผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เพือ่แสดง
ความยินดีที่ได้ดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

โครงการ  “ เอ ไอ เอส  รวมใจบรร เทาภั ยหนาว”  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือด
ร้อนแก่ประชาชนผูป้ระสบภยัหนาวในพืน้ทีต่่าง ๆ  และเนือ่งจาก
กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการขนส่งและเข้า
ถึงพื้นที่ห่างไกล รวมถึงสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว บริษัท แอดวานซ์  
อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) จึงมีความประสงค์ท่ีจะมอบ
ผ้าห่มกันหนาวให้แก่กองทัพอากาศ จํานวน ๕,๐๐๐ ผืน เพื่อนํา
ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทีป่ระสบภยัหนาวในพืน้ทีร่บัผดิชอบ
ของกองทัพอากาศต่อไป

กองทัพอากาศ มุ ่ง ม่ันท่ีจะใช ้ ขีดความสามารถของ 
กองทัพอากาศทั้งด้านกําลังพล อากาศยาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่พีน้่องประชาชนทีป่ระสบภัย 
ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 
๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖

(ต่อจากหน้า ๑)พิธีถวายผ้าพระกฐิน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ถวายเครื่องบริวารกฐิน และ
เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงินท่ีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒ เป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๒๑๖,๐๙๖ บาท

พระกฐินพระราชทาน คือ กฐินที่พระมหากษัตริย์ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ 
องค์กรเอกชน คณะบคุคล หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่ นาํไปถวาย
แด่พระสงฆ์ที่จําพรรษากาลถ้วนไตรมาสในพระอารามหลวง
ต่าง ๆ  ทัว่ราชอาณาจกัร ท้ังนี ้กองทพัอากาศ ได้ขอพระราชทาน
ผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง ที่ตั้งอยู่ใกล้
กองทัพอากาศเป็นประจําทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเน่ือง
ด้วยพระพุทธศาสนา

สําหรับ วัดดอนเมือง เป็นวัดที่ได้ตั้งชื่อกันมาแต่ดั้งเดิม 
เพราะพื้น ท่ี ในบริ เวณน้ีเป ็น ท่ีราบสูง เดิมเรียกกันว ่า  
“ดอนอีเหยี่ยว” เพราะมีฝูงเหยี่ยวบินมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ใหญ่ ๆ ต่อมาเมื่อมีกองบินทหารบกมาตั้ง (กองทัพอากาศ
ปัจจุบัน) จึงเรียกว่า “ดอนเมือง” วัดนี้ จึงมีชื่อเรียกว่า  
“วดัดอนเมอืง” มฐีานะเป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ีชนดิสามญั 
และถือเป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีมีมาต้ังแต่ช ่วงสมัยรัชกาลท่ี ๖  
ปัจจุบันมีพระปริยัติโศภณเป็นเจ้าอาวาส
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