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เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สกายแทรกซ์ (Skytrax) 
สถาบนัวจิยับรกิารการบนิชัน้น�าสญัชาติองักฤษ ประกาศผลการ
จัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลก หรือ World’s Top Airline 
Awards 2019 ผลปรากฏว่า สนามบินชางงี ของสิงคโปร์ ยังคง
รักษาต�าแหน่งแชมป์อย่างเหนียวแน่น คว้าอันดับ ๑ เป็นปีที่ ๗ 
ตดิต่อกัน โดยวดัจากเกณฑ์ความพงึพอใจของนกัเดนิทางทัว่โลก 
ตั้งแต่ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกในสนามบิน การเช็คอิน การ
ให้บรกิาร ความปลอดภยั การเปลีย่นเครือ่ง ไปจนถงึระบบตรวจ
คนเข้าเมือง มาดูกันครับว่าสนามบินชางงีมีอะไรท่ีสร้างความ 
พึงพอใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก

สนามบินที่ดีที่สุดในโลก ๒๐๑๙

 

หน้า ๒ 
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คณะผู้จัดท�ำ

ผู้อ�านวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย

 พล.อ.ต.ทศวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ พล.อ.ต.ตรีพล  อ่องไพฑูรย์
 พล.อ.ต.ฐานัตถ์  จันทร์อ�าไพ

 น.อ.สมพร  แต้พานิช
 น.อ.นินาท  มูลจนะบาตร์
 น.อ.อภิรัตน์  รังสิมาการ

ผู้จัดการ น.ท.สมภพ  จันทร์ชูชื่น

 น.ท.หญิง มุตสิตา  มาหะศักดิ์

 น.ต.หญิง รัชนก  เกิดสุข

 พ.อ.อ.พันธกานต์  พูลผล
 น.ส.รสสุคนธ์  บุญประเทืองฝ่ายศิลป์

ฝ่ายการผลิต

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

ระยะยาว (Long term pass 
holder) หรือนักท่องเที่ยวท่ีลง
ทะ เบี ยนแล ้ ว  ( En ro l led 
Traveler) โดยสแกนเอกสาร 
ทีเ่กีย่วข้องแล้วสแกนนิว้หวัแม่มอื 
และผู้ที่ใช้ระบบน้ีก็จะสามารถ
ใช ้ ข้ันตอนการขึ้นเครื่องบิน
อัตโนมัติต่อไปได้ด้วย

ขั้นตอนที่ ๔ การขึ้นเครื่อง
บิน โดยการสแกนตั๋วโดยสาร  
ผู้โดยสารก็สามารถไปถึงประตู
ขึ้นเครื่องบินได ้ภายในเวลา 
อันรวดเร็ว

ถึงแม้ว ่าผู ้โดยสารทั่วไป 

นอกจากการเที่ยวชมสิงคโปร์ ในบริเวณสนามบินชางง ี
ยังมีการบริการที่น่าสนใจอื่น ๆ ให้ผู้โดยสารเที่ยวชมและใช้
บริการระหว่างรอขึ้นเครื่องบินรองรับทุกเพศทุกวัย ได้แก่ 

๑.  Entertainment Deck ที่อาคารผู้โดยสาร ๒ เป็นชั้น
บันเทิงที่น�าเสนอบริการ

  - เลือกชมภาพยนตร์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีค่า
ใช้จ่าย 

  - Xbox Kinect (เกมในรูปแบบกีฬา ซ่ึงเหมาะที่จะ
เล่นกบัเพือ่นหรอืคนในครอบครวั ได้แก่ เทนนสิ โบว์ลิง่ ฟตุบอล 
แข่งยิงเป้า และปีนเขา) 

  - การเล่นเกมย้อนยุคด้วยเครื่อง Play Stations และ
คอมพิวเตอร์

๒.  Entertainment Corner ที่อาคารผู้โดยสาร ๔ เป็น
มุมบันเทิงที่น�าเสนอบริการ

  - Xbox Kinect 
  - เกมย้อนยุคยอดนิยม ได้แก่ Virtual Pinball และ

เกมขับรถคลาสสิก

ชื่อเสียงที่ดีของ Changi Airport น้ันเริ่มตั้งแต่จุดเช็คอิน
ส�าหรับผูโ้ดยสารทีต้่องการเดนิทางออกจากสนามบินชางง ีภาย
ใต้แนวคิดการเดินทางที่รวดเร็วและราบร่ืน (Fast and 
Seamless Travel : FAST) ทีป่ระกอบด้วยข้ันตอนแบบบรกิาร
ตนเองด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ๔ ขั้นตอน  ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ ๑ การเช็คอิน 
โดยการระบุข ้อมูลเ ก่ียวกับ 
เที่ยวบินและกระเป๋าเดินทางที่
เครื่องให้บริการอัตโนมัติ แล้ว

สแกนหนังสือเดินทางหรือตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนมือถือ
ของผู้โดยสารท้ังแบบรายบุคคลหรือคณะ จากนั้นผู้โดยสาร 
จะได้รับตั๋วโดยสาร (Boarding pass) พร้อมป้ายติดกระเป๋า 
(Bag tag) ซึ่งผู้โดยสารจะต้องน�าไปติดท่ีกระเป๋าเดินทางตาม 
ค�าแนะน�าที่พิมพ์อยู่บนป้าย

ขั้ น ตอนที่  ๒  ก า ร
บรรทกุกระเป๋าเดนิทาง โดย
การสแกนต๋ัวโดยสารแล้ว
วางกระเป๋าเดินทางตาม 
ค�าแนะน�า เครื่องให้บริการ
จะอ่านป้ายติดกระเป๋า ชั่งน�้าหนักและล�าเลียงไปตามสายพาน
โดยอัตโนมัติ กรณีกระเป๋ามีน�้าหนักมากกว่า ๒๓ กิโลกรัม 
เครือ่งจะท�าการพิมพ์ป้ายตดิกระเป๋าพเิศษให้ผูโ้ดยสารน�าไปตดิ
ที่กระเป๋าเพิ่มเติมก่อนล�าเลียงตามสายพานต่อไป

ขัน้ตอนที ่๓ การตรวจคนเข้าเมอืง ผูท้ีจ่ะใช้ระบบตรวจคน
เข้าเมืองอัตโนมัติจะต้องเป็น
ชาวสิงคโปร์ (Singaporean) 
ห รื อ ผู ้ อ ยู ่ อ า ศั ย ถ า ว ร 
(Permanent Resident) 
หรือผู ้ที่ได้รับอนุญาตให้อยู ่

จะสามารถใช้ระบบอัตโนมัติได้เพียงขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ แต่ก็
สามารถประหยดัเวลาจากการต่อแถวเพือ่รอเชค็อนิและบรรทกุ
กระเป๋าได้มากพอสมควร ส�าหรับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
ทางสนามบินได้น�าระบบเทคโนโลยีจดจ�าใบหน้ามาใช้ และขั้น
ตอนการขึ้นเครื่องบินก็ได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ประกอบกับการตรวจของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงช่วยเพิ่มความปลอดภัย 
ลดระยะเวลาและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสาร

หากผู้โดยสารมีเวลาก่อนขึ้นเครื่องบินมากกว่า ๕ ช่ัวโมง 
๓๐ นาที สนามบินชางงีมีบริการน�าเที่ยวสิงคโปร์โดยไม่มีค่าใช้
จ ่าย ซึ่งสามารถตรวจสอบเวลาและเลือกไปเที่ยวชมตาม
โปรแกรมที่ก�าหนด ได้แก่ Heritage Tour (การเที่ยวชมมรดก
ทางวัฒนธรรม) ให้บริการวันละ ๕ รอบ และ City Sights Tour  
(การเที่ยวชมแสงไฟยามค�่าคืน) ให้บริการวันละ ๒ รอบ โดยมี 
รถบริการพร้อมไกด์จากสนามบินทุกวัน 

๓.  สนามเด็กเล่นในร่มจ�านวน ๔ แห่ง ซึ่งเปิดให้บริการ 
ที่อาคารผู้โดยสาร ๑ , ๓ และ ๔ ในระหว่างอาคาร ๑ – ๓  
ยังมีกิจกรรมศิลปะแบบอินเทอร์แอคทีฟท่ีให้ความเพลิดเพลิน
อีกด้วย โดยให้เด็ก ๆ ลองท�างานขัดบล็อกไม้ ซ่ึงเป็นรูปแบบ
งานศิลปะของสิงคโปร์ในช่วงทศวรรษ ๑๙๕๐ - ๑๙๖๐

๔.  สวนผีเสื้อและสวนดอกไม้ 
  - สวนผีเสื้อ (อาคารผู้โดยสาร ๓) สวนแห่งนี้มีผีเสื้อ

กว่า ๑,๐๐๐ ตัว นับเป็นสวนผีเสื้อในสนามบินแห่งแรก
  - สวนกล้วยไม้และบ่อปลาคาร์ฟ (อาคารผูโ้ดยสาร ๒)  

รวมถึงดอกไม้ประจ�าชาติสิงคโปร์อย่างกล้วยไม้แวนด้า  
มิส โจคิม และเดนโดรเบรียม (Dendrobium) ที่เป็นดอก
กล้วยไม้ของสนามบินชางงี

  - สวนดอกทานตะวัน (บนดาดฟ้าอาคารผูโ้ดยสาร ๒) 
ซึ่งมีดอกทานตะวันสีเหลืองอร่าม และเป็นจุดชมทางวิ่งและ 
ลานจอดเครื่องบินในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

๕.  ส ไล เดอร  ์
ทีส่งูท่ีสดุของสงิคโปร์
และสูงที่สุดในโลก 
ในสนามบิน ที่ความ
สูง ๑๒ เมตร (หรือ
ตึกสูง ๔ ชั้น) ติดตั้ง

อยู่ในอาคารผู้โดยสาร ๓ และ ๔ ซึ่งช่วยลดเวลาและระยะทาง
ไปที ่Gate (ประตขูึน้เครือ่งบนิ) ผูโ้ดยสารเพยีงตรวจสอบ Gate 
ของตนเอง สแกนตั๋วโดยสาร แล้วก้าวไปในท่อสไลเดอร์ ซึ่งจะ
ท�าให้ผู ้โดยสารได้สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่และ
ประหยัดเวลาเดินทางไปที่ Gate 

ความแปลกใหม่และดึงดูดใจนักท่องเท่ียวยังไม่หมดแค่นี้ 
ติดตามกันต่อฉบับหน้าครับ
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คุณพงศ์อุมา  ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ ้าน ทอ. 

เป ็นประธานในพิ ธีจัดกิจกรรมโครงการหน ่วยจิตอาสา

พระราชทานตามแนวพระราชดํารินํ ากํ าลั งพลจิตอาสา 

พัฒนาทําความสะอาด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระวชิ ร เกล ้ า เจ ้ าอยู ่ หั ว  บริ เวณพื้ นที่ 

ส ะพานลอย  ถนนพหล โย ธิน  เ มื่ อ วั นที่  ๒๔  ก . ค .๖๒ 

ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ.และการบินแห่งชาติ

โดย   R.T.A.F’s Eyes view

ตามหา ๑๖ มรดกโลกแห่งดินแดนอาเซียน

ภาพจาก : Ray in Manila, donone / CC BY 

โดดเด่นในเรื่องศิลปะสตรีทอาร์ต ภาพวาดบนก�าแพง
สวย ๆ และเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ยุโรปผสมผสานกับสไตล์
ท้องถิ่นมาเลเซีย ที่นี่จึงเหมาะกับการไปเดินถ่ายรูปเล่นมาก ๆ  
นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวไว้ต้อนรับ 
นักท่องเที่ยวอีกเพียบ เมืองนี้ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปี 
พ.ศ.๒๕๕๑ เนือ่งจากมสีถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทีไ่ม่ซ�า้ใคร 
ทั้งในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๔. จอร์จทาวน์, ปีนัง  
(George Town, Penang)

๕. นาขั้นบันไดบานาเว (Rice Terraces  
of the Philippine Cordilleras  

(Ifugao Province))

๖. เมืองประวัติศาสตร์ วีกัน  
(Historic City of Vigan)

(อ่านต่อฉบับหน้า)

สถานที่ที่ปลูกข้าวแบบขั้นบันได บนเกาะลูซอน สร้างขึ้น
โดยชาวอิฟูเกา (Ifugao) เป็นการท�าการเกษตรแบบยั่งยืน 
ด้วยเทคนิคดั้งเดิม แสดงออกถึงประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์และความ
สมดุลระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม ท�าให้เกิดเป็นภูมิทัศน์
วฒันธรรมโบราณทีส่วยงาม และได้รบัขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘

เมืองมรดกโลกของฟิลิปปินส์ เมืองนี้มีสถาปัตยกรรม
สมัยอาณานิคมของสเปน ทั้งตึกและอาคารบ้านเรือนในเขต
เมอืงเก่า โบสถ์สมยัอาณานคิม มหาวหิารวกัีน ทัง้การผสมผสาน 
วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมยุโรป ท�าให้เกิดวัฒนธรรมและ 
ภูมิทัศน์ของเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองนี้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒

๗. อุทยานแห่งชาติแม่นํ้าใต้ดินปูเวร์โต 
ปรินเซซา (Puerto-Princesa 

Subterranean River National Park)

เป็นแม่น�้าใต้ดินที่มีความยาวที่สุดในโลก ภายในถ�้า 
มีหินงอกหินย้อยและบริเวณรอบ ๆ เป็นเส้นทางชมธรรมชาติ
ที่เป็นป่าดิบสมบูรณ์ และสัตว์ป่าหายากอีกเพียบ ถือเป็นหนึ่ง
ในพื้นที่อนุรักษ์ที่โดดเด่นที่สุดของฟิลิปปินส์ ที่นี่ได้รับการจัด
เป็นมรดกโลกเมือ่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ และได้รบัการประกาศให้เป็น 
๗ สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกอีกด้วย

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
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พล.อ.ท.สวุฒัน ์ สวุโรพร จก.สอ.ทอ.นำาขา้ราชการ ลกูจา้ง 
พนักงานราชการ ทหารกองประจำาการ สอ.ทอ.ร่วมเวียนเทียน 
เนือ่งในวนัอาสาฬหบชูา ประจำาป ี๒๕๖๒ เมือ่วันที ่๑๕ ก.ค.๖๒ 
ณ บริเวณรอบหอพระพุทธสิริสัตตราช สอ.ทอ.

พล.อ.อ.ชาญฤทธ์ิ  พลกิานนท์ รอง ผบ.ทอ.เปน็ประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน 
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ.และการบินแห่งชาติ

พล.อ.ท.เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.)  
นำาขา้ราชการ และทหารกองประจำาการ ปฏบิตักิจิกรรมจติอาสา 
พระราชทาน ๙๐๔ วปร.เพื่อจัดเตรียมพื้นท่ีปลูกต้นไม้  
เฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา บริเวณ
พื้นท่ีตามแนวถนนพหลโยธินท้ัง ๒ ฝั่ง ตั้งแต่ช่องทาง ทอ.๖ 
ถึงสี่แยกกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ เมื่อวันท่ี  
๑๖ ก.ค.๖๒

พล.อ.ต.อนุวัฒน์  เพ็ชรพงศ ์รอง จก.สอ.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำาปี  
๒๕๖๒ ณ บน.๒๓ โดยมี น.อ.ธฤษณัช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
รอง ผบ.บน.๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ ก.ค.๖๒  
ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี

พล.อ.ต.เกรยีงศกัดิ ์ ชาญตะปะ รอง จก.ชอ.นำาขา้ราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำาการ ชอ.ร่วมเวียน
เทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๑๕ ก.ค.๖๒ ณ หอพระพุทธศาสดานภานาวามงคล ชอ.

พล.อ.อ.ชยัพฤกษ์  ดษิยะศรนิ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพธิ ี
เปิดการประชุมการสื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ ทอ.จดัโดยสำานกังานคลงัสมอง โดยม ีพล.อ.อ.มานตั  
วงษ์วาทย์ เสธ.ทอ.และ ดร.จดิาภา  เร่งมศีรสุีข รวมท้ัง พล.อ.ต. 
ชานนท์  มุ่งธัญญา รอง ยก.ทอ.เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง
การสือ่สารยุทธศาสตร์ ทอ.เมือ่วนัที ่๑๙ ก.ค.๖๒ ณ ห้องบรรยาย 
บก.ทอ. 

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย ์เสธ.ทอ.เป็นประธานในพิธ ี
เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้า 
เจ้าอยู่หัว โดยเป็นการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ตามแนวถนน
พหลโยธินทั้ง ๒ ฝั่ง ตั้งแต่ช่องทาง ทอ.๕ ถึงสี่แยก คปอ. 
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ.และการบินแห่งชาติ

พล.อ.ต.ศริพิงษ์  ศรเีกนิ ผอ.สนภ.ทอ.เป็นประธานในพธิี 
เปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารนิรภัยภาคพื้น รุ ่นที่ ๓๘  
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ.

พล.อ.ท.ธรนิทร ์ ปณุศร ีรอง เสธ.ทอ.(สายงานยทุธการ) 
เป็นหัวหน้าคณะทำางานร่วม ทอ.กับ ทอ.สาธารณรัฐเกาหลี 
รว่มลงนามในเงือ่นไขขอ้ตกลง (Terms of Reference : TOR) 
ระหว่าง ทอ.และ ทอ.สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๔ - 
๑๘ ก.ค.๖๒ ณ บก.ทอ.สาธารณรัฐเกาหลี เมือง Gyeryong 
สาธารณรัฐเกาหลี

พล.อ.อ.ถาวรวัฒน์  จันทนาคม ผช.ผบ.ทอ.และ 
พล.อ.ท.ดาโต๊ะ ซรี ฮจั อบัดลุ มตุตาลบิ (LT.Gen.Dato sri hj Abdul 
Mutalib Bin Datuk HJ Wahub )/Air Operation Commander 
ทอ.มาเลเซยี ร่วมเป็นประธานในพธิปิีดการฝึกผสม AIR THAMAL 
๒๙/๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๒ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ. 
พร้อมด้วยข้าราชการ ลกูจ้าง และพนกังานราชการ จติอาสา พอ. 
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั เมือ่วนัที ่๑๙ ก.ค.๖๒ ณ ห้องบรจิาคโลหติ 
กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผบ.ทอ.พร้อมด้วย  
น.ชัน้ผูใ้หญ่ของ ทอ.ข้าราชการ ลกูจ้าง พนกังานราชการ สมาชกิ
สมาคมแม่บ้าน ทอ.และครอบครัว ทอ.ร่วมเวียนเทียนเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๒ ณ หอพระพุทธเมตตา
นภากาศประทานพร สวนสุขภาพ ทอ.(ท่าดินแดง) 

พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ ์ผบ.อย.นำาข้าราชการและทหาร 
กองประจำาการ อย.ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็น 
พระราชกศุล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๒ 
ณ พระตำาหนักที่ประทับ ๙๐๔ หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง
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น.อ.สรยธุ  จนัทราชา รอง ผบ.บน.๒ นำ�ข�้ร�ชก�ร ลกูจ�้ง  
พนกัง�นร�ชก�ร และทห�รกองประจำ�ก�ร บน.๒ รว่มกจิกรรม
ปลูกต้นไม้ และ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� ๖๗ พรรษ� พระบ�ทสมเด็จ
พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๒ ณ บริเวณพื้นที่
โดยรอบ บน.๒ จว.ลพบุรี 

พล.อ.ต.ณรงค์  อินทรชาติ รอง ผบ.รร.นนก./ประธ�น
กรรมก�รจัดก�รแข่งขันว่�ยนำ้�กีฬ�นักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ.
เป็นประธ�นในพิธีเปิดก�รแข่งขันว่�ยนำ้�กีฬ�นักเรียนชิงถ้วย
ผบ.ทอ.ประจำ�ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๒ ณ สระว่�ยนำ้� 
ทอ.(โรจนนิล)

น.อ.จกัร์กฤษณ์  ธรรมวชิยั ผบ.บน.๑ เป็นประธ�นในพธิี
เปิดก�รแข่งขันฟุตบอล Wing 1 Premier league 2019 และ 
Wing 1 Senior Premier league 2019 เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๒ 
ณ สน�มฟุตบอลหญ้�เทียม บน.๑ จว.นครร�ชสีม�

น.อ.ประเสริฐวิษณุ์  มหาขันธ ์ ผบ.บน.๗ พร้อมด้วย  
คุณปวริศ�  มห�ขันธ์ ประธ�นชมรมแม่บ้�น ทอ.บน.๗  
นำ�ข�้ร�ชก�ร ลกูจ�้ง พนกัง�นร�ชก�ร และทห�รกองประจำ�ก�ร 
บน.๗ ถว�ยเทียนพรรษ�พระร�ชท�นเน่ืองในวันเข้�พรรษ�  
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๒ ณ วัดเกษมบำ�รุง (วัดขน�ย) อ.พุนพิน 
จว.สุร�ษฎร์ธ�นี 

น.อ.เสกสัณน์  ไชยมาตย์ รอง ผอ.สยฝ.ยก.ทอ./ 
ผอ.กองอำ�นวยก�รฝกึผสม AIR THAMAL 29/2019 และ LT.Gen.
Dato Sri HJ Abdul Mutalib /Air Operation Commander 
ทอ.ม�เลเซีย ร่วมกันมอบโต๊ะรับประท�นอ�ห�รและเก้�อ้ี
พล�สติกให้กับโรงเรียนบ้�นโป่งน้อย อ.เมือง จว.เชียงใหม่  
โดยม ีน�ยชศูกัดิเ์นยีมทอง ผอ.โรงเรยีนฯ เปน็ผูร้บัมอบ เมือ่วนัที ่ 
๑๕ ก.ค.๖๒ ณ โรงเรียนบ้�นโป่งน้อย อ.เมือง จว.เชียงใหม่

น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ เป็นประธ�น 
ก�รจัดกิจกรรมปลูกป่� ๓ อย่�ง ประโยชน์ ๔ อย่�ง เนื่องใน
โอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� ๖๗ พรรษ� พระบ�ทสมเด็จ
พระวชริเกล�้เจ�้อยูห่วั เมือ่วนัที ่๒๕ ก.ค.๖๒ ณ พืน้ทีศ่นูยเ์รยีนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ฟื้นฟูสรรมภ�พผู้ติดย�เสพติด บน.๒๑ 
จว.อุบลร�ชธ�นี 

น.อ.สุนทร  ผอ่งอำาไพ ผบ.บน.๔๑ เปน็ประธ�นก�รจดัพธิ ี
ถว�ยเทียนพรรษ� ประจำ�ปี ๒๕๖๒ และพิธีสืบชะต� โดยมี
ข้�ร�ชก�ร พนักง�นร�ชก�ร ลูกจ้�ง ครอบครัว และสม�ชิก
ชมรมแม่บ้�น ทอ.บน.๔๑ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๒  
ณ โรงจอดอ�ก�ศย�น ฝูง.๔๑๑ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

น.อ.สุทธิชาติ  จิตแกล้ว รอง จก.จร.ทอ.และคณะ  
ตรวจสอบประเมินผลแผนบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รจัดก�ร
คว�มรู ้ และตรวจสอบม�ตรฐ�นก�รบินและประเมินค่� 
หน่วยบิน บน.๑ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ 
ให้ก�รต้อนรบั ระหว่�งวนัท่ี ๒๒ - ๒๕ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชมุ ๑ 
บก.บน.๑ จว.นครร�ชสีม�

น.อ.ชนาวร์ี  กลิน่มาล ีผบ.บน.๒๓ นำ�ข้�ร�ชก�ร ลกูจ้�ง 
พนักง�นร�ชก�ร และครอบครัว บน.๒๓ ร่วมกิจกรรมทำ�บุญ
ตกับ�ตรเนือ่งในวนัเข้�พรรษ� เมือ่วนัที ่๒๒ ก.ค.๖๒ ณ บรเิวณ
อ�ค�ร รพ.บน.๒๓ ( หลังเก่� ) จว.อุดรธ�นี

พล.อ.ต.สวุรรณ  ขำาทอง ผบ.รร.ก�รบนิ เปน็ประธ�นในพธิ ี
เปดิกจิกรรมโครงก�รมวลชนคนจิตส�ธ�รณะ พัฒน�ก�รท่องเท่ียว 
และกีฬ� จว.นครปฐม ประจำ�ปี ๒๕๖๒ และก�รปลูกต้นไม้ 
ประจำ�ถิ่น “ริมท�งสวย แหล่งท่องเท่ียวสะอ�ด” เม่ือวันท่ี  
๑๕ ก.ค.๖๒ ณ รร.ก�รบิน จว.นครปฐม

น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร ผบ.บน.๕ นำ�ข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�ง พนักง�น 
ร�ชก�ร และทห�รกองประจำ�ก�ร บน.๕ ร่วมเวียนเทียนเน่ืองใน 
วันอ�ส�ฬหบูช� ประจำ�ปี ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๖ ก.ค.๖๒  
ณ พุทธสถ�น บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

น.อ.อานนท์  จารุสมบัต ิผบ.บน.๔ พร้อมด้วย น.อ.หญิง 
วภิ�ด�  จ�รุสมบัต ิประธ�นชมรมแมบ่�้น ทอ.บน.๔ นำ�ข้�ร�ชก�ร 
ลูกจ้�ง พนักง�นร�ชก�ร ทห�รกองประจำ�ก�ร บน.๔ ร่วมเวียนเทียน 
เน่ืองในวันอ�ส�ฬหบูช� ประจำ�ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๒ 
ณ บรเิวณวหิ�รพระพทุธจตรุ�ก�ศย�นประธ�น (หลวงพอ่เพชร) 
บน.๔ จว.นครสวรรค์ 
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ของขวัญจากมิตรประเทศ
โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

ความจรงิแล้ว หากใครไปเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์กองทพัอากาศ 
และการบินแห่งชาต ิว่าในแหล่งเรยีนรูด้้านประวตัศิาสตร์การบนิ 
ของไทยเรา ณ จุดนี้  มีอากาศยานที่ถือเป ็นของขวัญ 
จากมิตรประเทศท่ีมอบให้กองทัพอากาศในโอกาสพิเศษ 
ต่าง ๆ  จ�านวน ๕ รายการ ซึ่งวันนี้ผมจะขอแนะน�าแบบคร่าว ๆ  
แต่พอให้ทราบที่มาท่ีไปสักนิด แล้วในโอกาสต่อ ๆ ไป 
ผมจะกลับมาเล่าให้ฟังแบบเต็ม ๆ ครับ  

 ๑.  ของขวัญที่เก่าแก่ที่สุดที่กองทัพอากาศได้รับ ก็คง 
จะเป็นเครือ่งร่อนจากกองทพัญีปุ่่น “ล่องลม” “เล่นลม” และ 
“ลิ่วลม” เครื่องร่อนท้ัง ๓ เครื่อง ญ่ีปุ่นมอบเป็นของขวัญ 
ในการเชื่อมสัมพันธไมตรีเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔ ก่อนที่ญี่ปุ ่น 
ยกพลขึน้บกในภมูภิาคแถบนี ้ในช่วงสงครามมหาเอเชยีบรูพา 
ปัจจุบันเครื่องร่อนนั้นเหลืออยู่เพียง ๒ เครื่อง ถูกเก็บรักษาไว้
โดยแขวนไว้ในอาคาร ๒ อาคาร ที่สูงใหญ่ที่สุดนั่นหละครับ  
คงต้องแวะไปชมไปถ่ายภาพกัน

๒.  ของขวัญที่เก่าแก่เป็นอันดับ ๒ แต่หลายคนอาจจะ
ไม่คาดคิดมาก่อนครับว่าเค้าเป็นของขวัญ “เครื่องบินขับไล่
แบบที่ ๑๘ หรือ F-5A” หมายเลข ๖๓-๘๔๗๑ เป็นของขวัญ
ที่กองทัพสหรัฐฯ มอบให้ พลอากาศเอก บุญชู  จันทรุเบกษา 
ผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๑๗)  
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ ไม่ใช่เป็นเครื่องบิน
ตามความช่วยเหลอืทางทหารแบบให้เปล่า ตามโครงการ MAP 
เครือ่งบนิขับไล่แบบ F-5A หมายเลข ๖๓-๘๓๗๑ ถอืเป็น F-5A 
เครื่องแรกในสายการผลิตของโลก ไม่ใช่ F-5A เครื่องแรก 
ของโลกนะครับ ปัจจุบัน F-5A เครื่องนี้ ตั้งแสดงอยู่ที่อาคาร ๑ 
ปีกขวาภายในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 

๓.  ของขวัญในยุคหลังส้ินสุด
สงครามเวียดนาม เป็นเครื่องบิน
โจมตแีบบ Douglas A-1J Skyraider 
Bu142072 ของกองทัพอากาศ
สหรัฐฯ เครื่องนี้เดิมร่อนลงฉุกเฉิน 
ที่สนามบินอุดรธานี เมื่อวันท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๑ ซึ่งเป็น
เครื่องบินจากฝูงบินจากฐานบิน

นครพนม ซ่ึงเป็นที่ตั้งของฝูงบินปฏิบัติการพิเศษที่ใช้ A-1 
กองทพัอากาศสหรฐัฯ จ�าหน่ายเครือ่งนีแ้ล้วน�ากลับมาตัง้หน้า
กองบังคับการของฐานบินนครพนม ก่อนถอนก�าลังออกจาก
ประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ General Harry C.“Heine”  
ผู้บัญชาการฐานทัพอากาศนครพนม จึงมอบให้เป็นของขวัญ
แก่กองทัพอากาศไทย เพื่อน�าไปตั้งแสดงที่พิพิธภัณฑ์ 
กองทัพอากาศ ตามประวัติแล้วเครื่องบินโจมตีเครื่องนี ้
เดิมเป็นของกองทพัเรอืสหรฐัฯ บรรจปุระจ�าการครั้งแรกเม่ือปี 
ค.ศ.๑๙๕๖ กล่าวได้ว่า เคยประจ�าการหมุนเวียนในหลาย
ฝงูบนิซึง่น่าจะเคยบนิปฏบิตักิารในทกุเรือ่งการบรรทกุเครือ่งบนิ 
ของสหรัฐฯ เลยก็ว่าได้ กองทัพอากาศสหรัฐฯ ขอโอนมา 
ใช ้งานในปี พ.ศ.๒๕๑๑ และภายหลังประสบอุบัติเหต ุ
จึงปลดประจ�าการในปีเดียวกัน และด้วยความท่ีในช่วงที่เคย
ประจ�าการในกองทพัเรอืสหรฐัฯ นัน่เอง จงึเป็นทีม่าของความ
พยายามของพพิิธภณัฑ์การบนิในสหรฐัฯ ทีจ่ะขอแลกเครือ่งบนิ 
เครื่องนี้กับเครื่องบินจ�าลอง ๑/๑ replica ที่สร้างขึ้นมาใหม่ 
เพราะมีนักบินหลายคนที่เคยท�าการบินกับเครื่องหมายเลขนี้
ในการรบ 

พิธีรับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือ
อากาศสหรัฐอเมริกา รุ่นจบการศึกษาปี ๒๕๖๖  
 นักเรียนนายเรืออากาศ กฤตวัฒน์ สุอุทัย เข้าพิธ ี
รับการคัดเลือก ให้ศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ
สหรัฐอเมรกิา รุน่จบการศกึษาปี ๒๕๖๖ นกัเรยีนนายเรอื
อากาศ กฤตวฒัน์ สอุทุยั จะได้เป็นส่วนหนึง่ของคณะศษิย์
เก่านักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา “Long Blue 
Line” ร่วมกับรุ่นพี่ชาวไทยอีก ๒๓ คน อันแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ ์ที่แน ่นแฟ ้นระหว ่างกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกา และกองทัพอากาศไทย ทั้งยังเป ็น   
ส่วนหนึ่งของมิตรภาพกว่า ๒๐๐ ปีระหว่างไทยและ
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียนรู้คำ�ศพัท์เกี่ยวกบัคำ�สั่ง
ทางการทหาร เช่น  

การจดัระเบียบแถวกนั

ATTENTION  
AT EASE 
RIGHT FACE 
LEFT FACE 
ABOUT FACE 
PRESENT ARMS 
 
ORDER ARMS 
PARADE REST 
REST 
FALL OUT 
DISMISSED

๔.  ของขวัญจากกองทัพอากาศสวีเดน ในโอกาส 
ครบ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ โดยการ 
มอบเครื่องบินขับไล่แบบ GRIPEN 39A ให้กองทัพอากาศ  
เพื่อตั้งแสดงในพพิธิภณัฑ์กองทพัอากาศ ปัจจบัุนตัง้แสดงอยู ่
ในอาคารเดยีวกับ F-5A

๕.  ของขวญัจากกระทรวงกลาโหมเวยีดนาม ในโอกาส
ความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ ได้มอบเครื่องบิน 
ขับไล่แบบ MiG-21Bis จ�านวน ๑ เครื่อง ให้กองทัพอากาศ  
เพื่อตั้งแสดงในอาคาร ๒   
 ของขวัญทั้ง ๕ รายการปัจจุบันยังตั้งแสดงอยู่ภายใน
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติเพ่ือให้ทุกท่าน
ไปเยีย่มชมและผมกห็วงัเลก็ ๆ  ครบัว่า พพิธิภณัฑ์กองทพัอากาศ 
ของเราจะมโีอกาสได้รบัของขวญัจากเพือ่นบ้านอาเซยีนอืน่ ๆ  
รวมถึงประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีมากับไทยอย่างช้านาน
ในโอกาสต่อ ๆ ไปครับ

ท่าตรง “แถวตรง”    
ท่าพักตามปกติ “พัก”    
ท่าขวาหัน “ขวา-หัน”  
ท่าซ้ายหัน “ซ้าย-หัน” 
ท่ากลับหลังหัน “กลับหลัง-หัน” 
ท่าวันทยหัตย์เมื่ออยู่กับที่  
“ตรงหน้า-วันทยหัตย์”  
ท่าเลกิวนัทยหตัย์เมือ่อยูก่บัที ่“มอืลง”  
ท่าพกัตามระเบยีบ “ตามระเบียบ พกั” 
ท่าพักตามสบาย “ตามสบาย พัก”  
ท่าพักแถว “พักแถว”  
ท่าเลิกแถว “เลิกแถว”  

พล.อ.อ.ชาญยทุธ  ศริธิรรมกลุ ผช.ผบ.ทอ./ประธาน
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทอ.จ�ากัด  
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ของ นขต.ทอ.โดยมีผูแ้ทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของ นขต.ทอ. 
เข้าร่วมการสัมมนา โอกาสนี้ พล.อ.อ.สิทธิพร  เกสจินดา  
ท่ีปรกึษาพเิศษ ทอ.เป็นประธานในพธิเีปิดการบรรยายพเิศษ
เรื่อง พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้
รบัเกยีรตจิาก นายปรเมศวร์  อนิทรชมุนมุ ประธานกรรมการ 
ด�าเนินการสหกรณ์สันนิบาตแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร 
โดยมี พล.ร.อ.สุกิตติ  เสง่ียมพงษ์ ผช.ผบ.ทร.ผู้แทนจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ของ นขต.ทอ.และผู้แทนจากสหกรณ์
สงักัด กห.ร่วมรบัฟังการบรรยายพิเศษ เม่ือวนัที ่๑๙ ก.ค.๖๒  
ณ ห้องประชุม ทอ.



วันที่ ๑๖ - ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ หน้า ๗ 

น.อ.ณัฐพงศ์  วังเมือง หก.กวผ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.

“นายกตฺตํ สพฺพกิจฺจสาธนํ  ความ

เป็นผู้นํายังกจิทั้งปวงให้สําเร็จ”

   - การเขียน ได้แก่ การเขียนเรียงความ การเขียน
บทความ การเขียนหนังสือราชการ เขียนรายงาน การพิจารณา
ของฝ่ายอ�านวยการ และการเขียนโครงการ

 ๒. กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้น�า ได้จัดการเรียนการสอน
แบบเน้นประสบการณ์ ให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยปฏิบัติทั้งใน 
และนอกห้องเรยีน ประกอบด้วย การปฏบิตักิจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 
การฝึกเดินทางไกล กิจกรรม  project-x  กิจกรรมในสนาม 
เพือ่ฝึกความเป็นผูน้�า ได้แก่ การวิง่แอโรบกิ ด้วยระบบเกยีรตศิกัดิ์  
เกมวอลเลย์บอลและเกมฟลิกเกอร์บอล ฯลฯ

ผมขอแนะน�าเกม ๆ  หนึง่ทีเ่ป็นแบบทดสอบให้กบันายทหาร
นักเรียนในการสร้างภาวะความเป็นผู้น�า  การท�างานเป็นทีม 
และให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยกติกาที่มีความละเอียด 
นั่นคือ เกมฟลิกเกอร์บอล  (Flicker ball)  มีผู้อ่านหลายท่านคง
สงสยัว่า ท�าไมจงึน�าเกมฟลกิเกอร์บอลมาประยกุต์ใช้ในโรงเรยีน
นายทหาร ชัน้ผูบ้งัคบัฝงูและมคีวามส�าคญัต่อโรงเรยีนนายทหาร
ชั้นผู้บังคับฝูงอย่างไร

ฟลิกเกอร์บอลนัน้จดัเป็นกิจกรรมประเภทหนึง่ของโรงเรยีน
นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ซึ่งจัดให้มีอยู่ในหลักสูตรนายทหารชั้น 
ผู ้บังคับฝูง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนนายทหารชั้นผู ้บังคับฝูง 

หลายประเภทมารวมกนั อาทเิช่น บาสเกต็บอล อเมรกัินฟตุบอล 
ฟุ ตบอล  และฮอกกี้  ซึ่ ง วิ ทยาลั ยและ โรง เ รี ยนมั ธยม 
ในสหรัฐอเมริกาได้เล่นฟลิกเกอร์บอลมาแล้วจวบจนถึงปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ของการเล่นฟลิกเกอร์บอลคือ การน�าหรือพา
ลกูบอลไปข้างหน้าโดยส่งบอลไปยงัต�าแหน่งทีจ่ะยงิประตโูดยใช้
ความพยายามในการยิงประตู โดยผู้เล่นสามารถน�าหรือพา
ลกูบอลวิง่ไปทางด้านข้างหรอืไปทางด้านหลงัได้ มกีารแบ่งผูเ้ล่น
ออกเป็น ๒ ฝ่าย ในแต่ละฝ่ายจะมีผู้เล่นจ�านวน ๗ คน เวลาที่ใช้
ในการเล่นฟลกิเกอร์บอลแบ่งออกเป็น ๒ ครึง่ ครึง่หนึง่ม ี๒ คาบ 
แต่ละคาบใช้เวลาในการเล่น ๔ นาที ส�าหรับการหยุดพักใน 
แต่ละคาบนั้นจะใช้เวลาพัก ๑ นาที กรรมการจะใช้อย่างน้อย  
๓ คนในการเล่น ซึง่จะมหีวัหน้ากรรมการ ๑ คน และมกีรรมการ
ก�ากบัเส้น (Lineman) ฝ่ังละ ๑ คน แต่ละด้านจะมเีป้าท�าคะแนน 
(ประตู) ซึ่งจะต้องปาลูกบอลไปยังเป้าท�าคะแนน (ประตู)  
ถ้าลกูบอลนัน้เข้าตรงช่องกลางจะได้ ๒ คะแนนแต่ถ้าลกูบอลนัน้
โดนตรงขอบแป้นหรือบริเวณแป้นจะได้ ๑ คะแนน นอกจากนี้
ถ้ามกีารยงิประตหูลงัเส้นประในสนาม ถ้าเข้าตรงช่องกลางจะได้ 
๓ คะแนนและถ้ายิงโดนตรงขอบแป้นหรือบริเวณแป้นจะได้  
๑ คะแนน ผูเ้ล่นฝ่ายไหนทีย่งิประตไูด้มากทีส่ดุกจ็ะเป็นฝ่ายชนะ 
การแตะต้องสมัผสัทางกาย จะไม่สามารถท�าได้ซึง่ถอืได้ว่าท�าผดิ 
กตกิา ด้วยกฎกตกิาทีม่คีวามละเอียดนัน้ ฝ่ายไหนทีไ่ด้ศกึษาหรอื
ท�าความเข้าใจกตกิามามาก บวกกบัการวางแผนทีด่กีจ็ะมโีอกาส
ทีจ่ะเป็นฝ่ายชนะมากยิง่ขึน้  ฟลกิเกอร์บอลจดัได้ว่าเป็นเกมทีใ่ช้
ความคล่องตัวสูง โดยใช้การว่ิงและความแข็งแรงของร่างกาย 
รวมท้ังมีความเข้าใจในกติกาและท่ีจะขาดไปเสียไม่ได้เลยคือ  
การรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งจะเป็นส่ิงส�าคัญในความ
ส�าเร็จของทีม 

จะเหน็ได้ว่า ฟลกิเกอร์บอลนัน้ไม่ใช่เป็นกฬีาเพือ่ออกก�าลงั
กายหรือเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น  แต่จัดเป็นกิจกรรม ๆ 
หนึ่งท่ีทางโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับฝูงได้น�ามาประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมพัฒนาฝึกความเป็นผู้น�า ซึ่งเปรียบการเล่นฟลิกเกอร์
บอลเสมือน การท�าสงครามที่ไม่สามารถคาดคะเนฝ่ายตรงข้าม
ได้ จงึจ�าเป็นต้องมียทุธวธิใีนการท�าลายเป้าหมายโดยเฉพาะอย่าง

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันคล้ายวันสถาปนาครบ ๗๓ ปี 
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ก่อนอื่นผมขอแนะน�าผู ้อ่านถึงประวัติของโรงเรียนนาย
ทหารชัน้ผูบ้งัคบัฝงูพอเป็นสงัเขป โรงเรยีนนายทหารชัน้ผูบ้งัคบั
ฝูง เป็นสถาบันการศึกษาระดับต้นในระบบการศึกษาของทหาร
อาชีพ (Professional Military Education : PME) ของกองทัพ
อากาศ เริ่มก่อตั้งเมื่อ ๑๗ ก.ค.๒๔๘๙ โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียน
นายทหารนักบิน” เพื่อท�าหน้าท่ีอบรมนายทหารเหล่าทหาร
นักบิน ซึ่งผู้ที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาอบรมจากโรงเรียนแห่งนี้ จะไม่
ได้รบัการพิจารณาให้เป็นผูบ้งัคบัฝงูบิน และไม่ได้รบัการพจิารณา
เลือ่นชัน้ยศ “นาวาอากาศตร”ี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๓ ได้เปล่ียน
ชื่อเป็น “โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับฝูง” ดังนั้นจึงถือเอา  
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๗  กองทัพอากาศได้มีค�าสั่งให้จัดตั้ง สถาบัน
วชิาการทหารอากาศชัน้สงูขึน้ และได้รวมโรงเรยีนนายทหารชัน้
ผู้บังคับฝูง เป็นหน่วยขึ้นตรงด้วย โดยเริ่มด�าเนินการฝึกศึกษา 
แก ่นายทหารนัก เรียน ตั้ งแต ่  รุ ่น ท่ี  ๔๓ และนับเป ็น  
พระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นหาท่ีสุดมิได้ ในวโรกาสที่  
นาวาอากาศตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลยัลกัษณ์ อคัราชกมุาร ีได้ทรงเข้ารบัการศกึษาใน รุน่ท่ี ๕๐ ด้วย  

ปัจจุบันโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง เป็นหน่วยขึ้นตรง
ต่อกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ตามอัตราการจัดปี ๕๒) และ
ก�าลงัด�าเนนิการฝึกศกึษา ให้แก่นายทหารนกัเรยีน หลกัสตูรนาย
ทหารชัน้ผูบ้งัคับฝงูรุ่นที ่๑๓๔ มนีายทหารนกัเรยีนท้ังหมด  ๑๔๔ 
คน ใช้เวลาในการศึกษา ๑๗ สัปดาห์ โดยมีชั้นยศเรืออากาศเอก
หรือเทียบเท่าส�าหรับต่างเหล่าทัพ โดยมีคุณสมบัติของผู้เข้ารับ
การศึกษา (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.sos.rtaf.mi.th.) 

เมือ่พอทราบถงึประวตัขิองโรงเรยีนนายทหารชัน้ผูบ้งัคบัฝงู
คร่าว ๆ แล้ว ต่อไปจะกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนภายใน
โรงเรยีนนายทหารชัน้ผูบ้งัคบัฝงู ทีต้่องการสร้างเสรมิและพฒันา
ทักษะความเป็นผู้น�า การแก้ปัญหาและการประสานงาน ให้แก่
นายทหารนักเรียนเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ�านวยการระดับฝูงบินที่มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณของทหารอาชีพ ซึ่งมีวิธีการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ดังนี้

๑.  กิจกรรมในห้องเรียน - ห้องสัมมนา ประกอบด้วย 
   - การรับฟังบรรยาย จากผู ้ทรงคุณวุฒิของสาย

วิทยาการต่าง ๆ  ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กองทัพอากาศ เพื่อให้ปลูกจิตส�านึกในการเป็นทหารอาชีพที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม

   - การสมัมนา โดยมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนั
และกันจากสถานการณ์ที่ทางโรงเรียนก�าหนดขึ้น  

   - การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ ได้แก่ การน�าเสนอ
สถานการณ์ของประเทศต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ ์
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

   - การพูด ได้แก่ การพูดบอกเล่า พูดชักชวน การพูด 
ในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งการบรรยายสรุปทางทหาร

นาวาอากาศเอก พิเศษ  อรกูล
ผู้อ�านวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ควบคู่มากับกองทัพอากาศ โดยน�า
ต้นแบบมาจากกองทพัอากาศสหรัฐฯ
ซึง่ใช้ในโรงเรยีนนายทหารชัน้ผูบ้งัคบั
ฝูง สหรัฐอเมริกา (Squadron 
Officer School) มาปรบัประยกุต์ใช้
ให้เข้ากับภารกิจของโรงเรียนนาย
ทหารชั้นผู ้บังคับฝูงของกองทัพ
อากาศไทย ส�าหรับที่มาของฟลิก
เกอร์บอลนัน้ได้เกิดขึน้ทีม่หาวทิยาลยั
อลิลนิอยส์สหรฐัอเมรกิา ในปี ๑๙๔๙ 
โดยมี Dr.A.H.Seidler เป็นผู้คิดค้น
กิจกรรมนี้ขึ้นมา ฟลิกเกอร์บอลจึง
เป็นการรวมลักษณะของกีฬาหลาก

ยิ่งในการวางแผนท่ีจะเอาชนะคู ่ต่อสู ้ แม้จะมี
บุคลากรที่มีข้อด้อยกว่าหรือมีจ�านวนคนจ�ากัด 
ตลอดจนต้องเข้าใจในกตกิาเป็นส�าคญัเพือ่ทีจ่ะฝึก
ให้มกีารท�างานร่วมกนัเป็นทีม รูจ้กัปรบัตนเองเข้า
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งน�าข้อบกพร่อง 
ที่เกิดข้ึนมาปรับปรุงแก้ไขบุคลิกลักษณะของ
ตนเองให้ดียิ่งข้ึน ดังนั้นฟลิกเกอร์บอลจึงเป็น
กิจกรรมท่ีโรงเรียนนายทหารชั้นผู ้บังคับฝูงได้
ก�าหนดขึน้ โดยมกีารน�าหลกัการและทฤษฎีต่าง ๆ  
น�ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน น�าหลักการ
บริหารที่ดีมาใช ้  รวมทั้ งการแก ้ป ัญหาตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้



 วันที่ ๑๖ - ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒หน้า ๘ 

ประมวลภาพการแข่งขันวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศ

(อ่านต่อหน้า ๗)

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการ
แข่งขนัการวิง่การกศุล เฉลมิพระเกยีรตกิษตัรย์ินกับนิ เน่ืองในโอกาสมหามงคล พระราชพธิี
บรมราชาภิเษก “Air Force Run 2019 Runway Run” เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงเรียนการบิน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การจดักิจกรรมในปีนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่เชญิชวนประชาชนร่วมวิง่การกศุลเฉลิมพระเกยีรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และช่ืนชมพระบารมีพระวิริยะอุตสาหะ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฐมกษัตริย์นักบิน แห่งราชวงศ์จักรีโดยจัดกิจกรรมการวิ่ง
ภายใต้แนวคดิ “การวิง่ผ่านการเรยีนรู”้ Run to Learn, Run to Runway Run to Fly กจิกรรม 
Run to Learn เรียนรู้เส้นทางสู่วิถีชีวิตนักบิน ตามรอยวิถีชีวิตนักบิน และปฐมกษัตริย์นักบิน
แห่งราชวงศ์จกัร ีเรยีนรูแ้ละทาํความรูจ้กักบักองทพัอากาศ ตลอดเส้นทางการวิง่ เช่น ยศทหาร
อากาศ กองบนิ ทีต่ัง้ แบบเครือ่ง และการจาํลองยทุธ กจิกรรม Run to Runway ประสบการณ์
พเิศษจากการวิง่ผ่านตลอดความยาว Runway ๙,๐๐๐ ฟุต ทีใ่ช้ในการปกป้องอธปิไตยชาตแิละ
ภูมิภาคในอดีต และปัจจุบันใช้ในการฝึกนักบินของกองทัพอากาศ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักรบทาง
อากาศ ที่สมบูรณ์แบบกิจกรรม Run to Fly การตั้งแสดง และการบินแสดงสมรรถนะของ
อากาศยาน กองทัพอากาศ

สําหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
การเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง ๕ กิโลเมตร 
การวิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร 
การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon) ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร
โดยผู ้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้รับเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกหลังเข้า 

เส้นชัย นอกจากกิจกรรมการว่ิงมหากุศลและการวิ่งผ่านการเรียนรู ้แล้ว ยังมีกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ครอบคลมุพืน้ที ่๔ จังหวดั ได้แก่ นครปฐม กาญจนบรุ ีสพุรรณบรุ ีและราชบรุี 
ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา มอบเงินสาธารณกุศล ด้านผู้พิการ
และด้านสาธารณสุข รวมถงึมอบเงินสนบัสนนุกจิกรรมมลูนธิพิระยาเฉลมิอากาศ อีกทัง้ยงัได้จดั
กิจกรรม “Air Force Run Training Camp 2019” เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกรีฑาให้แก่เยาวชน
ของทั้ง ๔ จังหวัด และเป็นการขยายโอกาส การเรียนรู้ให้เยาวชนได้เล่นกรีฑา ออกกําลังกาย 
อย่างถูกวิธี ฝึกสอนโดยนักกรีฑาทีมชาติไทยสังกัดกองทัพอากาศ นอกจากนี้ภายในงานยังมี
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดแสดงรถโบราณ  
จากมลูนธิเิจษฎาเทคนคิมวิเซยีม และกจิกรรมร่วมสนกุ กบัศลิปินและนกัแสดงชือ่ดงั พร้อมแจก
ของรางวัล ต่าง ๆ มากมาย

พิธีอัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย
น.ต.ณฤพล เลิศกุศล

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ  
รองเลขาธิการพระราชวัง อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย ให้กับ นางอัญญรักษ์ เลิศกุศล ผู้เป็นมารดาของ นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล ครูฝึกบิน ผู้ได้สละชีพเพื่อช่วยให้  
เรืออากาศโท ธนวัฒน์ คูณขุนทด นักเรียนฝึกบิน ให ้รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินฝึกตก บริเวณพื้นที่หมู ่ ท่ี  ๘ บ ้านป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศเข้าร่วมในพิธี

“Air Force Run 2019 Runway Run”
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