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อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในสนามบินชางงีที่เปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนปีนี้คือ ห้างสรรพสินค้า 
Jewel Changi Airport หรือ Jewel ไลฟ์สไตล์เดสทิเนช่ัน 
แห่งแรกของสิงคโปร์ที่ผสมผสานความงดงามของธรรมชาติ 
และความสนุกสนาน เข้ากับห้างสรรพสินค้าได้อย่างลงตัว 
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Canopy Park เป็นสถานท่ี 
พั กผ ่ อนในร ่ มบนพื้ นที่ ก ว ่ า 
๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร ในอาคาร
แห ่งนี้  ประกอบไปด ้วยร ้าน
อาหาร สวนสเีขยีวร่มรืน่ทีม่ต้ีนไม้
และดอกไม ้นานาช นิดกว ่ า 
๑,๔๐๐ ต ้น รวมถึงทางเดิน 
เครื่องเล่น และจุดท�ากิจกรรม
สนุก ๆ (ค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นที่ ๔.๕ 
ดอลล่าร์สิงคโปร์ส�าหรับผู ้พัก
อาศัยในสิงคโปร์ และค่าใช้จ่าย
จะ เ พ่ิ มมากขึ้ นตามจ� านวน
กิจกรรมที่เลือก) ซึ่งมีกิจกรรม 
ที่น่าสนใจดังนี้

Canopy Bridge สะพาน
ยาว ๕๐ เมตร ซึง่ทอดยาวสงูจาก
ระดับพื้นดิน ๒๓ เมตร เป็นจุด 
ชมวิวส�าหรับนักท่องเท่ียวที่มา

สนามบินที่ดีที่สุดในโลก ๒๐๑๙ (ต่อ)

Jewel เป็นอาคารรปูโดมออกแบบสวยงามสะดดุตา สร้างข้ึน
ด้วยกระจกแก้วและเหล็ก โดยบริษัทออกแบบชั้นน�า Safdie 
Architects ที่บริหารงานโดย Moshe Safdie สถาปนิกชื่อดัง
ของโลกร่วมกับสถาปนิกฝีมือดีอีกมากมายจากบริษัท RSP 
Architects Planners and Engineers และบริษัท Benoy  
โดยแนวคิดในการออกแบบคือ การผสมผสานกันของสวน
สาธารณะและห้างสรรพสินค้าที่แปลกใหม่แต่ลงตัว 

สิง่ทีโ่ดดเด่นอนัดบัหนึง่ของ Jewel Changi Airport ได้แก่ 
น�้าตก HSBC Rain Vortex อันสง่างาม ตั้งอยู่ใจกลางอาคาร  
มีความสูงกว่า ๔๐ เมตร และได้ชื่อว่าเป็นน�้าตกในร่มที่สูงที่สุด
ในโลก ท�าลายสถิติเดิมซ่ึงเป็นน�้าตกในโดม Cloud Forest  
ที ่Gardens by the Bay ของสงิคโปร์เช่นกนั นกัท่องเทีย่วท่ีมา
เดนิเล่นในตอนกลางวนั จะได้ยนิเสยีงน�า้ตกและมลีะอองน�า้เยน็ ๆ  
ให้ความรูส้กึสดชืน่เหมอืนอยูท่่ามกลางธรรมชาตจิรงิ ๆ  ในขณะ
ที่ตอนกลางคืน น�้าตกท้ังสายจะถูกเปลี่ยนให้เป็นท่ีจัดแสดงไฟ
อันสวยงามและตระการตา

Discovery Slides คืองานศิลปะประติมากรรมสุดยอดที่
น่าสนใจอีกอย่างหน่ึง ออกแบบโดยนักออกแบบชาวดัตช์และ 
บริษัทวิศวกรรม Carve และสร้างโดย Playpoint Singapore 
มีสี่สไลเดอร์ที่แตกต่างกันในหนึ่ง Playscape 

Manulife Sky Nets กจิกรรมแนวใหม่ทีเ่อาแนวคดิตาข่าย
ผืนยักษ์มาท�าเป็นเครื่องเล่นสนุก ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน  
ส่วนแรกคือ Manulife Sky Nets – Walking สะพานตาข่าย
ชวนหวาดเสียวบนความสูง ๒๕ เมตร ที่สามารถมองเห็นวิว 
เบื้องล่างได้อย่างน่าตื่นเต้น ส่วนที่สอง Manulife Sky Nets – 
Bouncing ตาข่ายยกัษ์ความยาวกว่า ๒๕๐ เมตร ส�าหรบัทกุคน
ที่อยากลองพิสูจน์ความกล้า จุดสูงสุดอยู่เหนือ Canopy Park 
๘ เมตร พร้อมระบบ Safety ที่แน่นหนา

Canopy Maze โซนเขาวงกตในอาคารใหม่ สิงคโปร์ 
ประกอบด้วย ๒ แนวคิดหลัก ๆ จุดแรกเรียกว่า Hedge Maze 
เขาวงกตรูปแบบดั้งเดิมที่ล้อมด้วยพุ่มไม้ใหญ่สีเขียว ส่วนจุด 
ที่สองเรียกว่า Mirror Maze เขาวงกตที่ด้านในท�าจากกระจก
ทั้งหมด ความสนุกก็คือไม่ว่าจะมองไปทางไหน เราก็จะเห็นแต่
โคลนนิ่งตัวเองเต็มไปหมด 

Changi Experience Studio ปิดท้ายจุดแนะน�าส�าหรับ

ชมทิวทัศน์อันน่าทึ่งของ HSBC Rain Vortex ซึ่งพื้นทางเดิน
สะพานท�าจากแผงกระจกโปร่งแสง ท�าให้ผู้เข้าชมสามารถมอง
ผ่านสะพานไปที่ชั้นหนึ่งของสนามบิน

ใครทีอ่ยากเท่ียวชมสนามบนิสงิคโปร์ในมุมมองใหม่ ๆ  ที ่Changi 
Experience Studio จะพาทกุคนเข้าสู่โลกของสนามบนิยอดเยีย่ม
ระดับโลกผ่านเกมแบบอินเทอร์แอคทีฟ รวมถึงนิทรรศการ
ประวตัคิวามเป็นมาต่าง ๆ  เกีย่วกบัสนามบนิทีห่าชมทีไ่หนไม่ได้ 

Pokémon Centre Singapore ตัวการ์ตูนท่ีได้รับความ
นยิมตลอดกาล โดยท่ีนีเ่ป็นร้านค้าปลกีถาวรเพยีงแห่งเดยีวทีต่ัง้
อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น เลือกซื้อสินค้าและของสะสมท่ีดูน่ารัก
และมีเสน่ห์ส�าหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่

นอกจากนี้ภายในอาคาร Jewel Changi Airport ด้านใน
จะมีร้านค้าและร้านอาหารสิงคโปร์และนานาชาติ มากกว่า 
๒๘๐ ร้าน และกว่าร้อยละ ๖๐ ของจ�านวนร้านท้ังหมดล้วนเป็น
แบรนด์ใหม่ทีไ่ม่เคยเปิดให้บรกิารทีช่างงีมาก่อน และอีกร้อยละ 
๓๐ จะเป็นร้านบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ รวมถงึร้านค้าปลอด
ภาษีท่ียอดเยีย่มซึง่จ�าหน่ายสนิค้าทุกชนดิ นบัตัง้แต่เครือ่งส�าอาง 
สุรา ไปจนถึงนาฬิกาหรูและเครื่องประดับแฟชั่น รับรองได้ว่า
ทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนจะได้รับประสบการณ์การช็อปปิ้ง ในรูป
แบบใหม่ทีไ่ม่เคยสัมผัสทีไ่หนมาก่อน แล้วพบกันใหม่ฉบบัหน้าครับ
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โดย   R.T.A.F’s Eyes view

ตามหา ๑๖ มรดกโลกแห่งดินแดนอาเซียน

ภาพจาก : Ron Van Oers/CC BY 

เขตสงวนพนัธุน์กและสตัว์ทะเลของฟิลปิปินส์ เป็นเกาะ
รูปวงแหวน กลางเกาะมีทะเลสาบและเกาะทรายขนาดเล็ก ๆ 
อยู่ตรงกลาง ถือว่าเป็นอีกหน่ึงเกาะปะการังท่ีมีสัตว์ทะเล 
หนาแน่น มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมากของ
อาเซียน ที่นี่ได้รับการจัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖

๘. อุทยานธรรมชาติพืดหินปะการัง 
ตุบบาตาฮา (Tubbataha Reefs 

Natural Park)

๙.  สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์  
(Singapore Botanic Gardens)

๑๐. อ่าวฮาลองเบย์  
(Ha Long Bay)

(อ่านต่อฉบับหน้า)

ที่น่ีเป็นมรดกโลกแห่งแรกของสิงคโปร์ เป็นสวนสไตล์
อังกฤษในโซนภูมิประเทศเขตร้อน และเป็นสถาบันการศึกษา 
ทางด้านพฤกษศาสตร์ ที่นี่ยังมีสวนกล้วยไม้แห่งชาติสิงคโปร์  
และมีการจ�าลองป่าฝนเมืองร้อนอีกด้วย และได้รับการจัดเป็น
มรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘

อ่าวท่ีมชีือ่เสยีงมาก ๆ  ของประเทศเวียดนาม ทีน่ีม่เีกาะ
หินปูนโผล่ขึ้นมาจากน�้า หลาย ๆ เกาะก็จะมีถ�้าขนาดใหญ ่
อยูภ่ายในถ�า้และเกาะทีม่ชีือ่เสยีงคอืถ�า้นางฟ้า และเกาะไก่ชน 
และไฮไลท์ของการไปเท่ียวท่ีนีค่อืการไปล่องเรอืชมบรรยากาศ
สวย ๆ ของอ่าว ที่นี่ได้รับการจัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๓๗

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
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พล.ท.สุพจน์  มาลานิยม จก.ยก.ทหาร/ผู้อ�านวยการ 
กองอ�านวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐ พร้อมด้วย BG Jan C 
Norris / Commanding General, 311th Signal Command  
US Army Pacific G6 เป็นประธานร่วมในพธิเีปิดการประชมุ
วางแผนขัน้ต้น (IPC) การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐ โดยม ีน.อ.สิทธิพล   
ป้อมตร ี ผูอ้�านวยการกองฝึกร่วมและผสมส�านกัยทุธการและ
การฝึก/รองผู้อ�านวยการกองอ�านวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 20 
ส่วน ทอ.น�าก�าลังพลเข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๖๒  
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพ ฯ

รร.การบิน บน.๒

คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
เยี่ยมอําลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ รร.การบิน 
และ บน.๒ โดยมี คณุเพญ็นภา  ขาํทอง ประธานชมรม 
แม่บ้าน ทอ.รร.การบนิ คณุศริพิร  บณัฑติศกัดิส์กลุ ประธาน
ชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๒ ให้การต้อนรบั เมือ่วนัที ่๕ ส.ค.๖๒  
ณ รร.การบิน จว.นครปฐม และ บน.๒ จว.ลพบุรี
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พล.อ.ท.พัทธนันท์  นุชพงษ ์ ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน
ในพิธีมอบวุฒิบัตรการอบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน  รร.นนก.ด้วยเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for  
Performance Excellence) รุ่นที่ ๑” เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๖๒  
ณ ห้องประชุม บก.รร.นนก.(๒) 

พล.อ.ท.เฉลิมชัย  ศรีสายหยุด รอง เสธ.ทอ.เป็นผู้แทน 
ทอ.ลงนามในสญัญาซ้ือขายอากาศยานกบั Diamond Aircraft 
Industries GmbH ในโครงการเครื่องบินฝึกนักบินลําเลียง 
ขั้นต้น (ระยะที่ ๒) เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๖๒ ณ บริษัท Diamond 
Aircraft Industries GmbH สาธารณรัฐออสเตรีย

พล.อ.ท.ภูมใิจ  ชยัพนัธุ ์ผบ.อย.เป็นประธานการประชมุ
เตรยีมการแข่งขันกองทหารเกยีรติยศ และการแข่งขนัการแสดง 
ทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบํา” (Hop to the 
bodies slams) ในระดับกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 
๖ ส.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร อย.

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ เสธ.ทอ.รบัการเยีย่มคาํนบั
จาก น.อ.ลอเรโต  ปาซามอนเต ผูช่้วยเสนาธกิารทหารอากาศ
ฝ่ายการข่าว  ทอ.ฟิลปิปินส์ เนือ่งในโอกาสนาํคณะเดินทางร่วม 
ประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารกับ ทอ.เมื่อวันท่ี ๓๑ ก.ค.๖๒  
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ท.พงษศั์กดิ ์ เสมาชยั จก.กร.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
สายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ประจําปี 
๒๕๖๒ ณ บน.๒๑ โดยมี น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑  
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๒ ณ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

พล.อ.อ.ถาวรวัฒน์  จันทนาคม ผช.ผบ.ทอ./หัวหน้า
สาํนกังานช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั ศบภ.ทอ.และคณะ 
ติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ จว.น่าน โดยมี น.ต.สมชาย  ประสงค์ 
รองหัวหน้าแผนกสนับสนุน ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม 
๔๖๖ จว.น่าน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๒

พล.อ.ท.คงศักดิ์  จันทรโสภา จก.ขว.ทอ.เป็นประธาน
การประชุมความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่าง ทอ.และ 
ทอ.สหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก ร่วมกับ พล.อ.ต.ไบรอัน  คิลโล 
รอง ผบ.ทอ.สหรฐัฯ ภาคแปซฟิิก และคณะ เมือ่วนัที ่๗ ส.ค.๖๒ 
ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.ชยัพฤกษ์  ดษิยะศรนิ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพธิี 
มอบโล่รางวัลชนะเลิศการตรวจสอบและประเมินผลการ
แข่งขนักองทหารเกยีรตยิศและการแข่งขนัการแสดงทางทหาร
ประกอบดนตรี “ราชวลัลภเรงิระบาํ” Hop to the bodies slams  
ของ ทอ.ประจาํปี ๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๓๐ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ทอ. 

น.อ.พรประเสริฐ  ผ่านภพ รอง ผอ.กปส.สกป.กร.ทอ.
และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
เนื่องในโอกาสครบ ๗๓ ปี (ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๗๔) โดยมี ดร.อนุชา  
เจริญโพธิ์ บรรณาธิการข่าวทั่วไป ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  
๑ ส.ค.๖๒ ณ อาคารบางกอกโพสต์ เขตคลองเตย กทม.

พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ. 
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย ์พอ.ประจาํป ี๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๕ ส.ค.๖๒  ณ บรเิวณ  
ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการ พอ.

พล.อ.ท.สวุฒัน์  สวุโรพร จก.สอ.ทอ.นาํข้าราชการ ลกูจ้าง 
พนักงานราชการ สอ.ทอ.ร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
กําลังพล เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๒ ณ สอ.ทอ.

พล.อ.ท.ศุภชัย  สายเงิน รอง ผบ.คปอ.ให้การต้อนรับ 
รอง ผบ.ทอ.สหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิกและคณะ เข้ารับฟัง 
การบรรยายสรปุและเยีย่มชม ศนูย์ยทุธการทางอากาศ ศปก.ทอ. 
เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๖๒ ณ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศปก.ทอ.



วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒ หน้า ๕ 

น.อ.วชัรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ นาํขา้ราชการ และ
สมาชกิชมรมแมบ่า้น ทอ.บน.๒๑ พรอ้มทัง้ชุดแพทย ์ออกหนว่ย
มิตรประชาให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ทางด้านการแพทย์ 
ตดัผมชาย – หญงิ และซอ่มเครือ่งใชไ้ฟฟา้ เมือ่วนัที ่๖ ส.ค.๖๒  
ณ วัดท่ากกแห่ ต.แจระแม จังหวัดอุบลราชธานี

พล.อ.ต.ประสทิธิ ์ ยิม้เจรญิ จก.สก.ทอ. เปน็ประธานเปดิ 
งาน “เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลกับทัพฟ้า” โดยมีเครือข่าย 
พี่ น้องเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม เม่ือวันที่  ๒ ส.ค. ๖๒  
ณ สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์)

น.อ.วชริะพล  เมอืงน้อย ผอ.การฝึกผสม Elang Thainesia 
XIX ทอ.ร่วมกับ Colonel Muhamad Arwani ผู้อํานวยการ 
ฝึกผสม Elang Thainesia XIX ทอ.อินโดนีเซีย นํากําลังพล 
เข้าร่วมการฝึกผสมภายใต้รหสั Elang Thainesia XIX เมือ่วนัที่  
๓๐ ก.ค.๖๒ ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา

พล.อ.ต.สวุรรณ  ขำ�ทอง ผบ.รร.การบิน เป็นประธานในพธีิ 
เปิดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระวชริเกลา้เจา้อยูหั่ว เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
๖๗ พรรษา เมือ่วนัที ่๑ ส.ค.๖๒ ณ บรเิวณถนนวงเวยีน หนา้แผนก 
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.อ�นนท์  จ�รุสมบัต ิผบ.บน.๔ เป็นประธานในพิธ ี
มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข ้าราชการ บน.๔ ท่ีมี 
ผลการเรียนดีเด่นลําดับท่ี ๑ ถึง ๕ ในการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ สมควรได้รับการยกย่อง เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๒  
ณ ห้องประชุม กองบังคับการ บน.๔ จว.นครสวรรค์

น.อ.ประเสริฐวิษณุ์  มห�ขันธ์ ผบ.บน.๗ เป็นประธาน 
ในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักบินของ ฝูง.๗๐๑ และ 
ฝงู.๗๐๒ ซึง่สําเรจ็หลกัสตูรการฝกึบนิพรอ้มรบกบั เครือ่งบนิขบัไล ่ 
แบบที่ ๒๐/ก เครื่องบินควบคุมแจ้งเตือน แบบที่ ๑ เครื่อง
บินลําเลียง แบบที่ ๑๗ และเครื่องบินตรวจการณ์และลําเลียง  
แบบที ่๑๗ เมือ่วนัที ่๓๑ ก.ค.๖๒ ณ ลานจอดอากาศยานทหาร 
บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี 

น.อ.ชนะรฐั  จนัทรเุบกษ� เข้าพธิรีบัหนา้ที ่ผบ.บน.๖ โดยมี 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ บน.๖ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่  
๑ ส.ค.๖๒ ณ บน.๖ ดอนเมือง 

พล.อ.ต.พงษ์อำ�น�จ  ผ่�นภพ เสธ.สพ.ทอ.และคณะ 
ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสรรพาวุธ พร้อมตรวจประเมิน
การควบคุมมาตรฐานการซ่อมบํารุงและความสมควรเดิน
อากาศสายงานสรรพาวธุ ณ บน.๑ โดยม ีน.อ.นเรศ  เยีย่มสถาน  
รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๒ ณ บน.๑  
จว.นครราชสีมา 

น.อ.ธนญัชยั  พึง่ทศัน์ รอง ผบ.ศทย.อย.เป็นประธานในพธิี 
ปิดการศกึษา หลกัสตูรครทูหารใหม่ รุน่ที ่๔๑ เมือ่วนัที ่๒ ส.ค.๖๒  
ณ ห้องประชุม ศทย.อย.(๑) 

น.อ.สนุทร  ผ่องอำ�ไพ ผบ.บน.๔๑ เยีย่มเยยีนประชาชน 
ในพื้นที่ที่เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๑ (L-39 ZA/ART) 
ของ ทอ.ประสบอุบัติเหตุขณะทําการฝึกบิน และมอบกระเช้า 
เพ่ือเยียวยาและแสดงความขอบคุณประชาชนที่ เข ้าใจ 
ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๒ ณ ต.ป่าแดด 
อ.เมือง จว.เชียงใหม่

น.อ.อนันต์  ผ�สกุ เสธ.พธ.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่มหนว่ย 
สายวิทยาการพลาธิการ บน.๑ โดยมี น.อ.นเรศ  เยี่ยมสถาน
รอง ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๒ ณ บน.๑ 
จว.นครราชสีมา

น.อ.ก�นต์  มงคลบ�ยศร ีรอง ผบ.บน.๕๖ นําข้าราชการ  
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ บน.๕๖  
รว่มกจิกรรมบรจิาคโลหิต ถวายเปน็พระราชกศุล เนือ่งในโอกาส 
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั 
เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๒ ณ หอประชุม บน.๕๖ จว.สงขลา



      วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒หน้า ๖ 

“ค้นหาและช่วยชีวิต”  
หรือ “search and rescue”

พล.อ.พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผบ.ทสส.เป็นประธาน
ในพิธีมอบรางวัล การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจําปี ๒๕๖๒ โดยมี 
พล.อ.ต.ฐานัตถ์  จันทร์อําไพ ผอ.สกป.กร.ทอ.ผู้แทน ทอ. 
ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๒ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย 
ในส่วน ทอ.ได้รับรางวัลดังนี้  
 ประเภทท่ี ๑ หน่วยงานต้นแบบท่ีนําหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้งาน ทอ.ได้รับรางวัลชมเชย 
 ประเภทที่ ๒ ศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง 
ของทหารหรือตํารวจ ทอ.ได้รับรางวัลชมเชย  
 ประเภทท่ี ๓ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ผลงาน 
ในบ้านพักของทหารหรือตํารวจ ทอ.ได้รับรางวัลชมเชย 
 ประเภทที่ ๔ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย 
เท้าพ่อ ทอ.ได้รับรางวัลชมเชย  
 ประเภทท่ี ๕ ครอบครัวท่ีน ้อมนําหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปดําเนินชีวิต ทอ.ได้รับรางวัล
ชมเชย   
 ประเภทท่ี ๖ ประชาชนท่ัวไปท่ีได้รับการส่งเสริม 
จากหน่วยทหารหรือตํารวจ ทอ.ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

ครับว่า ต้นกําเนิดไปจากกองทัพอากาศ
ไทยนี่เองและเฮลิคอปเตอร์แบบแรก 
ที่กองทัพอากาศนํามาใช ้ในภารกิจ 
“ค้นหาและช่วยชีวิต” คือ Westland 
S-51 Mk1A Dragonfly โดยเมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๓ กองทพัอากาศ 

คาํว่า “ค้นหาและช่วยชวีติ” หรอื search and rescue 
เป็นคาํทีใ่ช้ในกองทพัอากาศ ความหมายเดยีวกับ “ค้นหาและ
กูภ้ยั” กบั “ค้นหาและช่วยเหลอื” ทีห่น่วยงานอืน่ ๆ  ภายนอก 
กองทัพอากาศใช้เรียกและท่ีเราใช้คําว่าช่วยชีวิตเน่ืองจาก
ภารกิจ SAR ของกองทัพอากาศคือการไปช่วยชีวิตนักบิน 
กลับมา จึงเรียกภารกิจนี้ของกองทัพอากาศว่า “ค้นหาและ
ช่วยชีวิต” ตั้งแต่ตอนน้ัน พบคําน้ีท่ีไหนจงแอบภูมิใจลึก ๆ  

รบัมอบเฮลิคอปเตอร์แบบ Westland S-51 Mk1A Dragonfly 
เครื่องแรก จากทั้งหมด ๓ เครื่อง ที่กรมการบินพลเรือน  
(บพร.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบินพลเรือน 
ในประเทศไทยโดยเฉพาะต้องกํากับดูแลสนามบินต่าง ๆ  
ทั่วประเทศ มีการจัดซื้อ Sikosky S-51 Mk1A จากบริษัท 
Westland Aircraft ประเทศอังกฤษ ในราคาเครื่องละ 
๒๕,๒๗๐ ปอนด์ รวม ๗๓,๔๑๐ ปอนด์ เพื่อใช้ในการค้นหา
และช่วยชีวิตกรณีอากาศยานอุบัติเหตุ แต่ได้มอบให้กองทัพ
อากาศเป็นผู ้ดูแล และภายหลังโอนให้กองทัพอากาศ 
ไว้ใช้งาน ภายหลังในปี พ.ศ.๒๔๙๖ กองทัพอากาศได้จัดหา 
เพิม่อกี ๑ เครือ่ง โดยทัง้หมดกองทพัอากาศได้กาํหนดชือ่เป็น
เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑ (ฮ.๑ ) ฮ.รุ่นนี้ ที่นั่งนักบินที่ ๑ และ ๒  
จะเยื้องกันมาข้างหลัง ปัจจุบันเครื่องหมายเลข ฮ.๑/๔-๙๖  
ตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ  
ซึ่งเป็นเพียง S-51 เครื่องเดียว S-51 เป็นเฮลิคอปเตอร์ใช้งาน
ทั่ วไปแบบแรก ๆ ที่ผลิตออกมาโดยบริษัทซิกอร ์สกี้  
ของสหรัฐฯ และบริษัทเวสแลนด์ ของอังกฤษ เป็นแบบ ๒  
ที่นั่งที่มีรูปร่างยาวและแบน คล้ายกับ ฮ.คอบร้าในปัจจุบัน  
ในช่วงสงครามเกาหลี จะมีการติดตั้งเปลคนเจ็บที่มีลักษณะ
คล้ายตู้หรือกล่องที่ป้องกันอันตรายจากกระแสลมและฝุ่น 
จากใบพัดประธาน โดยในการที่จะบรรทุกส่ิงของหรือ 

ผู้บาดเจ็บในการส่งกลับทางอากาศ และการกู้ภัยทางอากาศ 
โดยการติดตั้งกว้านที่เหนือห้องโดยสารด้านซ้าย  
 นอกจากนี้ในปี พ.ศ.๒๔๙๔ กองทัพอากาศ ได้รับมอบ
เฮลิคอปเตอร์แบบ Sikosky YR – 5A หมายเลข ๔๓-๔๖๖๐๗ 
จํานวน ๑ เครื่อง จาก JUSMAG สหรัฐอเมริกา กําหนดช่ือเป็น
เฮลิคอปเตอร ์แบบที่  ๑ ก (ฮ.๑ ก) Sikosky YR – 5A  
เป็นเฮลิคอปเตอร์ท่ีออกแบบและสร้างโดยบริษัท Sikosky 
ประเทศสหรัฐฯ กําหนดชื่อเรียกว่า Sikorsky H-5 เพื่อใช้ในการ
ค้นหาและช่วยชีวิต ตามความต้องการของกองทัพอากาศสหรัฐฯ 
ได้รบัการผลติออกมาและทําการบนิครัง้แรกเมือ่วนัที ่๑๘ สงิหาคม 
พ.ศ.๒๔๘๖ จากการพัฒนาท่ียาวนานจึงไม่ทันได้เข ้าร ่วม
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ผลิตออกมามากกว่า ๓๐๐ เครื่อง มีรูปร่าง
และขนาดคล้ายกับ ฮ.๑ แต่จะแตกต่าง เช่น ที่ฐานล้อ ซึ่งเป็น 
ก้านรับชิ้นเดียว ขณะที่ ฮ.๑ มี ๒ ขา และกระจกด้านข้างส่วนหัว
จะมี ๓ แถว ในขณะที่ ฮ.๑ มีแถวเดียว และ ฮ.๑ ก จะมีกําลัง
เครื่องยนต์ตํ่ากว่า

พล.อ.อ.ภานุพงศ์  เสยยงคะ ประธานคณะท่ีปรึกษา ทอ./ผู้แทน ผบ.ทอ.และพล.อ.อ.ยูยู  ซูทิสนา ผบ.ทอ.อินโดนีเซีย 
(ACM YUYU SUTISNA  CHIEF OF STAFF, INDONES AIR FORCE) เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกร่วมผสม  
Elangthainesia XIX  โดยมีกําลังพลผู้เข้าร่วมการฝึกในส่วน ทอ.และกําลังพลผู้เข้าร่วมการฝึกจาก ทอ.อินโดนีเซีย เข้าร่วมพิธี  
เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๖๒ ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา
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งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ 

(อ่านต่อหน้า ๘)

ผบ.ทอ.รับอิสริยาภรณ์
MERITORIOUS SERVICE MEDAL (MILITARY)

พลอากาศเอก ชยัพฤกษ์  ดษิยะศรนิ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ รบัอิสรยิาภรณ์ 
Meritorious Service Medal (Military) จากประธานาธิบดี HalimahYacob  
โดยม ีDr.NgEng Hen รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมสงิคโปร์ เป็นผูแ้ทนในการมอบ 
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เข้าเยี่ยมค�านับ พลอากาศตรี Kelvin Khong 
ผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์ พลโท Melvyn Ong ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
สิงคโปร์ และ Dr.NgEng Hen รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์  
พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศกับ
กองทัพอากาศสิงคโปร์ ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐสิงคโปร์

งานมหกรรมการจดัการความรู ้นวตักรรมและกจิกรรมพฒันาคณุภาพ กองทพัอากาศ ครัง้ที ่๓๖ 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ ก�าลังใจ และส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรม
ที่เสริมสร้าง กองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องทั่วถึง อีกท้ังยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
ภายในกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศที่เข้าร่วมอีกด้วย 

ทอ.จัด BT-67 ร่วมปฏิบัติภารกิจ
ควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๖ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม
กองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) 

ตามที่ได้เกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายวัน มีพ้ืนที่ได้รับความเสียหายกว่า 
๕,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๕ อ�าเภอ ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
ได้รับผลกระทบเป็นจ�านวนมาก (อ่านต่อหน้า ๘)
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หน้า ๘ 

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศ

(ต่อจากหน้า ๗)งานมหกรรม (ต่อจากหน้า ๗)ทอ.จัด BT-67 ร่วมดับไฟป่า
โดยการจัดงานในครั้งน้ีได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  

การจัดบอร์ดนิทรรศการจากทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ  
เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) และนโยบายผูบ้ญัชาการทหารอากาศใน 
๓ มิติ ได้แก่ มิติก�าลังทางอากาศ (Air Power Domain)  
มติไิซเบอร์ (Cyber Domain) และมติอิวกาศ (Space Domain) 
และแสดงผลงานซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมถึง
ผลงานคุณภาพ เช่น เครื่องมือ KM และ QCC ของแต่ละหน่วย 
รวมถงึบอร์ดนทิรรศการของคณะกรรมการอ�านวยการขับเคลือ่น
กองทัพอากาศ อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมการมอบรางวัล 
ให้กลุ ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ที่ได้รับ
รางวลัระดบั Excellent Innovation Award ระดบั Innovation 
Award และระดับ Value Award จ�านวนท้ังสิ้น ๔๘ รางวัล  
และรางวัลบอร์ดนิทรรศการยอดเยี่ยม จากการจัดบอร์ด
นิทรรศการ การน�าเสนอผลการด�าเนินการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ ๔๒ หน่วยข้ึนตรงกองทัพ
อากาศ จ�านวน ๑ รางวัล 

นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดสัญญาณงานมหกรรมการ
จดัการความรู ้นวตักรรมและกจิกรรมพฒันาคณุภาพผ่านระบบ
เคเบิลทีวีของกองทัพอากาศ ในเขตท่ีตั้งดอนเมือง และผ่าน
ระบบอินทราเน็ตไปยังหน ่วยงานที่ตั้ งต ่างจั งหวัดและ 
กรมช่างอากาศ (บางซ่ือ) เพื่อให้ก�าลังพลของกองทัพอากาศ 
รับทราบความก้าวหน้าของการด�าเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน
การจัดการความรู ้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  

ในปี ๒๕๖๒ และน�าไปเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการจัดความ
รู้ของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รางวัล excellent innovation award ได้แก่
๑.  Alert Rescue สังกัด โรงเรียนการบิน 
๒.  Mk66 สังกัด กรม สรรพาวุธ ทหารอากาศ 
๓.  Griffin UAV for Excellence สังกัด โรงเรียนนายเรือ

อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
๔.  DR.IAM สังกัด สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพ

อากาศ 

กองทัพอากาศ ได้จัดหน่วยบินควบคุมไฟป่ากองทัพ
อากาศ เข้าร่วมบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบด้วย
เครื่องบินล�าเลียงแบบที่ ๒ ก หรือ BT-67 จ�านวน ๑ เครื่อง 
พร้อมเจ้าหน้าทีแ่ละอุปกรณ์ควบคมุไฟป่า เดนิทางจากกองบนิ 
๔๖ จังหวัดพิษณุโลก ไปวางก�าลังที่กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา 
เมือ่วนัจนัทร์ท่ี ๕ สงิหาคม ๒๕๖๒ จากนัน้ได้ท�าการบนิส�ารวจ
พื้นที่เพ่ือวางแผนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง เมื่อวัน
อังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

โดยเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยบินควบคุมไฟป่า
กองทัพอากาศ ได้เริม่ท�าการบนิโปรยสารยบัยัง้ไฟป่าเพือ่สร้าง
แนวกันไฟไม ่ให ้ขยายวงกว ้าง และบินทิ้ งน�้ าดับไฟป ่า  
ซึ่งแผนการปฏิบัติอ่ืน ๆ จะมีด�าเนินการและบูรณาการการ
ท�างานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบจนกว่าสถานการณ ์
จะคลี่คลายคืนสู่ปกติ

วนิยั เป็นหลกัส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัทหาร เพราะฉะนัน้
ทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู ่ เสมอ  
ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระท�าผิด ตัวอย่างการกระท�า
ผิดวินัยมีดังนี้

๑. ดือ้ ขดัขนื หลีกเล่ียง หรอืละเลยไม่ปฏบัิตติาม
ค�าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน

๒. ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู ้ใหญ่ 
ผู้น้อย

๓. ไม ่ รั กษามรรยาทให ้ ถู กต ้ อ งตามแบบ
ธรรมเนียมทหาร

๔. ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร
๕. เกียจคร้าน ละท้ิง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่

ราชการ
๖ . กล่าวค�าเท็จ
๗. ใช ้ กิริยาวาจาไม ่สมควร หรือประพฤติ 

ไม่สมควร
๘. ไม่ตักเตือน สั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับ

บัญชาที่กระท�าผิดตามโทษานุโทษ
๙. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา
พระราชบญัญตัว่ิาด้วยวินัยทหาร พทุธศักราช ๒๔๗๖

วินัยทหาร คือ การที่ทหารต้อง
ประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร
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