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บน. ๕ จัดพิธีวันที่ระลึก
สดุดีวีรชน

๘ ธันวาคม ๒๔๘๔

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี
สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บา้ นทหารอากาศ เป็นประธานในพิธวี นั ทีร่ ะลึก “สดุดวี รี ชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ประจ�ำปี
๒๕๖๓ โดยมีนาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายชาตรี
จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ วีรชนพร้อมครอบครัว
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธวี างพวงมาลา ณ อนุสาวรียว์ รี ชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองบิน ๕
อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เมือ่ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (อ่านต่อหน้า ๖)

พิธรี บ
ั มอบเครือ่ งห่มกันหนาว
และกิจกรรมปล่อยขบวนรถ
ช่วยเหลือผูป
้ ระสบภัยหนาว
พลอากาศเอก แอร์บลู สุทธิวรรณ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ เป็นประธาน
ในพิธรี บั มอบเครือ่ งห่มกันหนาว จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
กิจกรรมปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหนาว รวมทัง้ รับมอบเงินสนับสนุน
โครงการจัดหาน�้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ฯ และบริษทั เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โดยมีนายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และคณะผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ
ร่วมในพิธี เมือ่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ตามทีไ่ ด้เกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นขึน้ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือของประเทศไทย ท�ำให้ประชาชน
ได้รบั ความเดือดร้อน ขาดแคลนเครือ่ งห่มกันหนาว (อ่านต่อหน้า ๗)
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ทอ.จัดกิจกรรมเนือ่ งในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก แอร์บูล
สุทธิวรรณ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธบี ำ� เพ็ญกุศล
และตั ก บาตรพระสงฆ์ เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น พระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ส�ำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีบ�ำเพ็ญกุศล
(พระสงฆ์ จ�ำนวน ๑๐ รูป จากวัดดอนเมือง) และตักบาตรพระสงฆ์
(จ�ำนวน ๔๐ รูป จากวัดชูจติ ธรรมาราม มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย) โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ก�ำลังพล
ของกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บา้ นทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี
อย่างพร้อมเพรียง
พร้อมกันนีไ้ ด้จดั กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารศูนย์มะเร็ง
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช และบริการตรวจสุขภาพฟรี อาทิ
การตรวจคัดกรองสุขภาพเบือ้ งต้น การวัดความดันโลหิต การวัด
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด การตรวจวัดสายตา การตรวจวัดมวลกระดูก
การตรวจคัดกรองการได้ยนิ เอ็กซเรย์ปอด การฝังเข็มปรับสภาพ
ส�ำหรับกองบิน ณ ที่ตั้งต่างจังหวัด และโรงเรียนการบิน
ร่างกาย คลินกิ กายภาพบ�ำบัด Office Syndrome รวมถึงเมนู
ชูสุขภาพ ณ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้จดั กิจกรรมเนือ่ งในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท
เพื่ อ อุ ทิ ศ ถวายแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยพร้อมเพรียงกัน
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้จัดท�ำ
ผู้อ�ำนวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ฐานัตถ์ จันทร์อ�ำไพ
รองผู้อ�ำนวยการ

พล.อ.ต.ธรรมรงค์เดช เจริญสุข

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

พล.อ.ต.สมพร แต้พานิช
พล.อ.ต.วิสุทธิ์ สมภักดี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

น.อ.นิโรจน์ จ�ำปาแดง
น.อ.นินาท มูลจนะบาตร์
น.อ.อภิรัตน์ รังสิมาการ

ฝ่ายการผลิต

น.ท.หญิง มุตสิตา มาหะศักดิ์
น.ท.หญิง รัชนก เกิดสุข

ฝ่ายศิลป์

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

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส�ำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th
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พล.อ.อ.เดชอุดม คงศรี ผช.ผบ.ทอ.บรรยายพิเศษ
เรือ่ ง “ระบบการศึกษาของทหารอาชีพ” ใหแก นทน.หลักสูตร
นายทหารชั้นผูบังคับฝูง รุนที่ ๑๓๖ เมื่อวันพุธที่ ๒ ธ.ค.๖๓
ณ หองบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

พล.อ.อ.ชานนท มุงธัญญา เสธ.ทอ./ผอ.ศอ.ปส.ทอ.
เปนประธานในพิธีเปดการอบรม ใหความรูเพื่อสรางภูมิคุมกัน
ในการปองกันปญหายาเสพติด ทอ.และบรรยายพิเศษ “นโยบาย
พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ปธ.คปษ.ทอ.เปนประธาน
ดานการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดกองทัพอากาศ ป ๖๔” ในพิธีเปดกิจกรรมวันเอดสโลกของ ทอ.ประจําป ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๓ ณ หอประชุมกานตรัตน ทอ.

พล.อ.ท.อราม สกุลแกว ปช.ทอ.และคณะ เยี่ยมชม
พล.อ.ท.เกตุไผท ศรีบญ
ุ ญเกษ จก.สพ.ทอ.เปนประธาน
พล.อ.ท.มนัท ชวนะประยูร จก.ขว.ทอ.เปนประธานในพิธี
เปดการประชุมชีแ้ จงคณะผูช ว ยทูตทหารตางประเทศ/กรุงเทพฯ กิจการ บน.๗ โดยมี น.อ.ศุภวัจน จิตรมนตรี รอง ผบ.บน.๗ ในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใชปนพก
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ กั น ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม บน.๗ ใหแกขาราชการ ทอ.เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๓ ณ หอประชุม
สพ.ทอ.
ใหแนนแฟนยิง่ ขึน้ เมือ่ วันที่ ๑ ธ.ค.๖๓ ณ หองบรรยาย บก.ทอ. จว.สุราษฎรธานี

พล.อ.ท.ธนวิตต สกุลแสงประภา จก.พอ.เปนประธาน
เปดกิจกรรม Big Cleaning Day ของ พอ.เนื่องในวันคลาย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมือ่ วันที่ ๔ ธ.ค.๖๓
ณ บริเวณหนาอาคาร กองบังคับการ พอ.

พล.อ.ต.ไพฑูรย ไลเลิศ จก.สบ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีปดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสารบรรณใหม รุนที่ ๕
เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม บก.ทอ.๑

พล.อ.ท.สุ พิ จ จารณ ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.
และคณะ ประชุ ม หารื อ ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาร ว มกั น
และเปนการกระชับความสัมพันธระหวางหนวยงานวิจัยพัฒนา
ระหวาง เหลาทัพ โดยมี พล.ร.ต.อะดุง พันธุเอี่ยม ผอ.สวพ.ทร.
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม สวพ.ทร.

พล.อ.ต.กรกฎ ทิมไสว ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทอ.และคณะ
เข า เยี่ ย มคํ า นั บ และหารื อ ข อ ราชการด า นความมั่ น คงกั บ
นายวรณัฎฐ หนูรอต รอง ผวจ.สงขลา/รอง ผอ.กอ.รมน.
จว.สงขลา เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุมสํานักงานสัสดี
จว.สงขลา

พล.อ.ต.ธรรมรงคเดช เจริญสุข รอง จก.กร.ทอ.และ
คุณสุรินทร กฤตยาพงศพันธุ กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจ
โทรทัศน สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ เปนประธานในพิธีปด
พล.อ.ต.เวช สุวรรณเวียง รอง จก.กบ.ทอ.เปนประธาน และมอบหนังสือรับรอง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การประชุ ม ปรั บ แผนการดํ า เนิ น การโครงการผลิ ต กระสุ น การใหสมั ภาษณ สําหรับผูบ ริหารระดับสูงของ ทอ.ประจําป ๖๔
ขนาดกลางของ ทอ.รวมกับ คณะ ศอพท.เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๓ ณ หองอบรม ชั้น ๙ อาคารมาลีนนท สถานี
ณ หองประชุม กบ.ทอ.
โทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓
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พล.อ.ต.คมกริช นันทวิสุทธิ์ ผอ.สตน.ทอ.นําขาราชการ
สตน.ทอ.ร ว มบริ จ าคโลหิ ต เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด
พล.อ.ต.สรวิชญ สุรกุล จก.กง.ทอ./ผอ.ศป.ปส.กง.ทอ. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
พล.อ.ต.สมพร รมพยอม ผอ.ศซบ.ทอ.เปนประธาน
เปนประธานในการประชุม คณก.ศป.ปส.กง.ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๔ มหาราช บรมนาถบพิตร เมือ่ วันที่ ๗ ธ.ค.๖๓ ณ กองบริการโลหิต การประชุมจัดการแขงขัน Cyber Operations Contest 2021
เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๓ ณ หองประชุม กง.ทอ.
เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๓ ณ หองประชุม ศซบ.ทอ.
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

พล.อ.ต.สรรพชัย ศิลานิล รอง ผบ.อย.เปนประธาน
พล.อ.ต.วรงค ลาภานันต ผอ.สวบ.ทอ.ตรวจเยี่ยม
พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ.เปนประธานในพิธี
คณะตรวจสอบความพร อ มรบและทดสอบแผนป อ งกั น จัดอบรมขับขีย่ านพาหนะใหปลอดภัยในชวงเทศกาลวันหยุดยาว คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรแพทยเวชศาสตรการบิน
ที่ตั้งหนวย ทอ.ในสนาม เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ ณ ฝูงบินอิสระ และเทศกาลปใหม เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ ณ อาคารสวัสดิการ รุนที่ ๓๖ ในหมวดวิชาการฝกการยังชีพผูทําการในอากาศ
ปฏิบัติราชการสนาม ๔๖๖ จว.นาน
รร.การบิน เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ ณ อ.บอพลอย จว.กาญจนบุรี
สก.ทอ.

น.อ.เจริ ญ วั ฒ นศรี ม งคล ผบ.บน.๑ นํ า กํ า ลั ง พล
รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
น.อ.นรินทร หงสกุล รอง ผบ.รร.การบิน เปนประธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
น.อ.พุทธพงศ ผลชีวนิ ผบ.บน.๗ เปนประธานในพิธี
ในพิธีเปดการศึกษาหลักสูตรครูการบินเพื่อฝกศิษยการบิน มหาราช บรมนาถบพิ ต ร โดยการพั ฒ นาสภาพแวดล อ ม
รุนที่ ๕๐ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุมกองฝกการบิน และปรั บปรุ ง ภู มิทัศ น โ ดยรอบ บน.๑ เมื่ อ วั น ที่ ๔ ธ.ค.๖๓ ตอนรับทหารใหม รุน ป ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๓ ธ.ค.๖๓
ณ หองประชุมยอดเตย พัน.อย.บน.๗ จว.สุราษฎรธานี
ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา
รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.พฐา แกนทับทิม ผบ.บน.๒๑ ออกหนวยมิตรประชา
บน.๒๑ ใหบริการทางดานการแพทย ตัดผม ฯลฯ ทั้งนี้ไดมอบ
อุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา และมอบเปดพันธุอี้เหลี้ยง
แกประชาชน และนักเรียน โรงเรียนบานหนองตอแกว เมือ่ วันที่
๓ ธ.ค.๖๓ ณ โรงเรียนบานหนองตอแกว ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง
จว.อุบลราชธานี

น.อ.ภูศิษฏ ทิมเกิด ผบ.บน.๔๑ และคณะ ตรวจเยี่ยม
หนวยบริจาคโลหิต เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
น.อ.รัชตภาคย ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ จัดเจาหนาที่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช และรถบรรทุ ก ขนาดใหญ สนั บ สนุ น การลํ า เลี ย งถุ ง ยั ง ชี พ
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําป มอบให แ ก ผู  ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ต.โพธิ์ เ สด็ จ อ.เมือง
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๓ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม
และ อ.ชางกลาง จว.นครศรีธรรมราช เมือ่ วันที่ ๖ ธ.ค.๖๓

หน้ า ๖

สดุดีวีรชน

วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
(ต่อจากหน้า ๑)

ส�ำหรับพิธใี นครัง้ นี้ จัดขึน้ เพือ่ เชิดชูเกียรติประวัตกิ ารต่อสู้
อันหาญกล้าของนักรบแห่งกองบินน้อยที่ ๕ ในเหตุการณ์กองทัพ
ญีป่ นุ่ ยกพลขึน้ บก ณ อ่าวมะนาว และอ่าวประจวบ เพือ่ ใช้เป็น
เส้นทางเดินทัพไปยังประเทศพม่า เมือ่ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔
ซึง่ ทหารอากาศแห่งกองบินน้อยที่ ๕ รวมทัง้ ก�ำลังต�ำรวจ ยุวชน
ทหาร และชาวประจวบคีรีขันธ์ได้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษา
ผืนแผ่นดินไทยไว้ให้แก่อนุชนรุน่ หลังตราบจนทุกวันนี้ ต่อมาได้มกี าร
สร้างอนุสาวรีย์ “วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ขึน้ เพือ่ เป็นอนุสรณ์
โดยในวันที่ ๘ ธันวาคมของทุกปี กองทัพอากาศได้จัดให้มีพิธี
วางพวงมาลา ณ อนุสาวรียด์ งั กล่าวเพือ่ ระลึกถึงวีรกรรมในการ
ป้องกันการรุกล�ำ้ อธิปไตยจากอริราชศัตรู
นอกจากนี้ กองบิน ๕ ยังได้รว่ มกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน “สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม
๒๔๘๔” ขึน้ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณ พิ ธี บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลให้ กั บ วี ร ชนฯ กิ จ กรรมปลู ก ฝั ง ความรั ก และ การแข่งขันเปตอง และการแสดง Music On The Beach
อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน ๕ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับเยาวชน กิจกรรมพิชิตเขา ณ บริเวณสวนโลมา ชายหาดอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
อาทิ การเดินเทิดพระเกียรติสดุดวี รี ชนฯ พิธวี างพวงมาลาและ ล้อมหมวก การประกวดไก่แจ้ขนั การแข่งขันฟุตบอลล้อมหมวกคัพ

วันคล้ายวันสถาปนา
ส�ำนักงานผูบ
้ งั คับทหารอากาศดอนเมือง
“สวัสดีครับ ขอโทษครับ มีอะไรให้ สห.รับใช้ครับ ขอบคุณครับ”
ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๖๖ กับการอยู่คู่กับกองทัพอากาศ ของส�ำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ได้ผา่ นเหตุการณ์ตา่ ง ๆ มาอย่างมากมายและได้มกี ารสัง่ สมประสบการณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ น�ำมาพัฒนา ปรับปรุง
สร้างเสริม การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ
กองทัพอากาศ ตลอดระยะเวาลาทีผ่ า่ นมาส�ำนักงานผูบ้ งั คับทหารอากาศดอนเมืองได้ปฏิบตั ภิ ารกิจอย่าง
มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และเป็นต้นแบบของการสร้างความมีระเบียบวินยั ให้แก่ขา้ ราขการกองทัพอากาศ เพือ่ สร้าง
ความเชือ่ มัน่ และมัน่ ใจ ให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาของกองทัพอากาศ

ส�ำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ก�ำเนิดขึ้นเมื่อ
๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๘ มีหน้าที่ วางแผน อ�ำนวยการ ประสานงาน
ติดตามก�ำกับการพัฒนา และด�ำเนินการเกีย่ วกับการสารวัตรทหาร
การรักษาความสงบเรียบร้อย การผ่านเข้า และออก ภายในเขต
พืน้ ทีข่ องกองทัพอากาศ และพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย การพักอาศัย
และการเรือนจ�ำ กับมีหน้าทีจ่ ดั การความรู้ ควบคุม ประเมินผล
และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านสารวัตรทหาร โดยมี
ผูบ้ งั คับทหารอากาศดอนเมืองเป็นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ
ปี ๒๕๖๓ ภายใต้การน�ำของ พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี
ผูบ้ งั คับทหารอากาศดอนเมือง ได้สบื สานนโยบายการพัฒนาหน่วย
จากอดีตผูบ้ งั คับบัญชา อีกทัง้ ยังคงรักษาความเป็นทหารสารวัตร
ให้มีความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างของความมีระเบียบวินัยให้กับ
ก�ำลังพล และต่อยอดแนวทางการขับเคลือ่ นหน่วยให้ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ระยะ ๒๐ ปี และนโยบายผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารอากาศโดยใช้กรอบแนวคิด O D M B C ซึง่ เป็นตัวย่อของ
ส�ำนักงานผูบ้ งั คับทหารอากาศดอนเมือง ( Office of Don-Muang
RTAF Base Commander)
O organization responsibility ปลูกฝังให้กำ� ลังพลมีความ
รับผิดชอบต่อองค์กร รูบ้ ทบาทหน้าทีข่ องตนเอง และมีความรับผิดชอบ
ต่อการกระท�ำทีส่ ง่ ผลกระทบต่อองค์กร
D Discipline สร้างความมีระเบียบวินยั การเคารพและรักษา

กฎระเบียบพร้อมกระท�ำตนให้ถกู ต้องและเป็นแบบอย่างทีด่ อี ยูเ่ สมอ
M mind (service mind) เสริมสร้างก�ำลังพลในทุกระดับ
ให้มีความรักในการบริการและบริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส
B Best of Military Police ฝึกฝนก�ำลังพลให้มีความรู้
ความเชีย่ วชาญด้านการสารวัตรทหารพร้อมทัง้ น�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ
เพิม่ มากยิง่ ขึน้
C Creditability เน้นย�้ำก�ำลังพลให้ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบและร้องเรียนได้ในทุกขัน้ ตอน
นอกจากนั้นผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองยังได้ก�ำหนด
ข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วม ให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับยึดถือ
ปฏิบตั ิ ได้แก่ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
มีความซือ่ สัตย์ มีคณ
ุ ธรรม ปฏิบตั งิ านด้วยความเทีย่ งตรง ตามแบบ
ธรรมเนียมของทหาร การมี service mind ปราศจากการทุจริต
ทุกรูปแบบ และไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด รวมถึงการจัดสวัสดิการ
เพื่อดูแลก�ำลังพลทุกระดับชั้น โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย
และทหารกองประจ�ำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อบ�ำรุงขวัญ
และก�ำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว รวมทั้งสนับสนุน
ช่องทางในการเพิม่ รายได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ส� ำ หรั บ แผนการปฏิ บั ติ ง านในปี ๒๕๖๔ เพื่ อ พั ฒ นา
สายวิทยาการทหารสารวัตร สูค่ วามเป็น SMART MP มีดงั นี้
๑. พัฒนาขีดความสามารถระบบศูนย์ควบคุมและสัง่ การ (C2)
โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบัญชาการและควบคุม (โดยมีวงรอบการตัดสินใจ รวดเร็ว
วิเคราะห์อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบศูนย์
ควบคุมและสัง่ การ และระบบวิทยุสอื่ สารแบบดิจติ อล)
๒. พัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านสารวัตรทหาร
(Shooter) โดยการน�ำระบบเทคโนโลยีทที่ นั สมัย มาช่วยพัฒนา

ขีดความสามารถทัง้ ด้านการฝึกและศึกษา (เช่น ระบบเครือ่ งซ้อมฝึก
ยิงปืนจ�ำลอง อีกทัง้ ยังปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพและความจงรัก
ภักดี เพือ่ ให้เป็นสารวัตรทหารอากาศทีม่ คี วามช�ำนาญสูงสุดอย่าง
มืออาชีพ)
๓. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและยุทโธปกรณ์ให้
ทันสมัยและเพียงพอ (Sensor) โดยการน�ำระบบตรวจจับทีท่ นั สมัย
ระบบควบคุมการจราจร ระบบจดจ�ำใบหน้า ระบบจดจ�ำทะเบียน
ยานยนต์ (LPR) มาใช้เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
กลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นส�ำนักงานผูบ้ งั คับทหารอากาศ
ดอนเมือง คือการปลูกฝังให้ขา้ ราชการส�ำนักงานผูบ้ งั คับทหารอากาศ
ดอนเมืองทุกนาย ปฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของความมีระเบียบวินัย ให้บริการด้วยใจ มีความเชี่ยวชาญ
อย่างมืออาชีพ และท�ำงานด้วยความโปร่งใส โดยก�ำลังพลภายใน
หน่วยทุกระดับชั้น ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างเต็มความสามารถตามกรอบแนวคิด O D M B C และข้อตกลง
การปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ แผนการปฏิบตั งิ านในปี ๒๕๖๔ ซึง่ ผูบ้ งั คับ
ทหารอากาศดอนเมือง มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้สิ่งเหล่านี้
เกิดขึน้ ในส�ำนักงานบังคับทหารอากาศดอนมืองอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อพัฒนาส�ำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองสู่วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรชัน้ น�ำทีเ่ ชีย่ วชาญด้านการสารวัตรทหาร การรักษา
ความปลอดภัยเป็นเลิศ เทิดทูนสถาบัน พร้อมบริการประชาชน”
สามารถตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ก องทั พ อากาศ และนโยบาย
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ ได้อย่างสัมฤทธิผ์ ล
๖๖ ปีของส�ำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองยังคง
มุง่ มัน่ ในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็น SMART MP
ภายใต้คณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของเหล่าทหารสารวัตร
O organization responsibility
D Discipline
M mind (service mind)
B Best of Military Police
C Creditability

ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้ า ๗

มอบผ้าห่มกันหนาว

เพือ่ น�ำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่พนี่ อ้ งประชาชนทีไ่ ด้รบั

(ต่อจากหน้า ๒) ความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพ

รวมทั้งขาดอุปกรณ์จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ กองทัพอากาศ
ตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จดั กิจกรรมให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหนาว โดยจัดขบวนรถยนต์บรรทุกจ�ำนวน ๕ คัน
น�ำผ้าห่มกันหนาว จ�ำนวน ๔,๐๐๐ ผืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ เดินทางไปยังกองบินต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ
ใน ๕ เส้นทาง ได้แก่
- เส้นทางที่ ๑ ดอนเมือง - ฝูงบิน ๔๖๖ (จังหวัดน่าน)
- เส้นทางที่ ๒ ดอนเมือง - กองบิน ๔ (จังหวัดนครสวรรค์)
- เส้นทางที่ ๓ ดอนเมือง - กองบิน ๒๑ (จังหวัดอุบลราชธานี)
- เส้นทางที่ ๔ ดอนเมือง - กองบิน ๒๓ (จังหวัดอุดรธานี)
- เส้นทางที่ ๕ ดอนเมือง - กองบิน ๔๑ (จังหวัดเชียงใหม่)

อากาศต่อไป
พร้อมกันนี้ กองทัพอากาศ ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ และ
บริษทั เทลซัน เทคโนโลยี ฯ ร่วมกันจัดโครงการ “จัดหาน�ำ้
อุปโภคบริโภคเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ” เพือ่ ช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
โดยได้มอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่
กองทัพอากาศ ส�ำหรับน�ำไปจัดสร้างอุปกรณ์ในการผลิต
น�้ำสะอาด และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง และให้ประชาชน
มีน�้ำที่สะอาดและมีคุณภาพ ส�ำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิต
ประจ�ำวัน
ทั้ ง นี้ ก องทั พ อากาศ มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะใช้ ขี ด ความสามารถ
ของกองทัพอากาศ ทัง้ ด้านก�ำลังพล อากาศยาน และเครือ่ งไม้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้อง
ประชาชนที่ประสบภัย โดยพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อ
ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพ
อากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖

๑๒ ธันวาคม วันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนการบิน ครบ ๗๙ ปี

วิสยั ทัศน์

“สถาบันผลิตนักบินกองทัพอากาศชั้นน�ำของโลก
ได้มาตรฐานสากล” “A World-Class Air Force Pilots
Training Institution with Global Standard”
ผูบ้ งั คับบัญชาโรงเรียนการบิน
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนการบิน,
นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ รองผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนการบิน
(๑), นาวาอากาศเอก นรินทร์ หงสกุล รองผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียน
การบิน (๒), นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ เสนาธิการ
โรงเรียนการบิน
โรงเรียนการบิน มีเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ เพือ่ เสริมสร้าง
สมรรถนะการฝึกศิษย์การบิน ให้มคี วามเป็นมาตรฐานสากล
และความเป็นนักรบทางอากาศอย่างกล้าแกร่ง ด้วยการพัฒนา
ศักยภาพครูการบินให้มที กั ษะ และความช�ำนาญในการสอน
ศิษย์การบิน โดยใช้เทคโนโลยีตา่ ง ๆ เป็นเครือ่ งมือ ตลอดจนถึง
ปรับปรุงต�ำรา หลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบตั ิ
ให้มมี าตรฐานสากลสอดคล้องกับข้อก�ำหนดขององค์กรการบิน
ระหว่างประเทศ ให้อยูใ่ นระดับองค์กรชัน้ น�ำของประเทศและ
ของภูมิภาคอาเซียน ที่มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ มุง่ เน้นการฝึกอบรมให้แก่ศษิ ย์การบิน ปรับปรุงระบบ
การฝึ ก ศิ ษ ย์ ก ารบิ น และระบบการคั ด เลื อ กครู ก ารบิ น
ครอบคลุมทัง้ ด้านแนวความคิด และวัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้
การวางแผนรองรับการเข้าประจ�ำการของ บ.T6 ในปี ๖๕
อีกทั้งโรงเรียนการบินได้ด�ำเนินการเข้าแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาพืน้ ทีก่ ารฝึกของผูท้ ำ� การในอากาศ ในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รวมทัง้ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ประชาชนในพืน้ ที่ และการอยูร่ ว่ มกันระหว่างชุมชนกับทหาร
นอกจากภารกิจการฝึกศิษย์การบิน โรงเรียนการบินได้
ด�ำเนินการตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศในด้าน

การบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือ
พีน่ อ้ งประชาชน เมือ่ เกิดสาธารณภัย
ห รื อ ภ า ว ะ คั บ ขั น ใ ห ้ เ ป ็ น ผ ล
อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ “ใจถึงใจ
ไปทันที” เพื่อบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนเบือ้ งต้น พร้อมได้
จั ด เตรี ย มก� ำ ลั ง พลและอุ ป กรณ์
เฝ้ า ระวั ง เมื่ อ ได้ รั บ การร้ อ งขออย่ า งเต็ ม ก� ำ ลั ง ความสามารถ
เพื่อสานสัมพันธ์อันจะน�ำไปสู่ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
เพือ่ ให้เป็นโรงเรียนการบินชัน้ น�ำในภูมภิ าคอาเซียน ทีม่ มี าตรฐานสูง
และเป็นทีเ่ ชือ่ มัน่ ศรัทธา ของพีน่ อ้ งประชาชน จักเป็นหน่วยงานทีเ่ ป็น
แบบอย่ า งในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ แสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนการบินเล็งเห็นถึงการพัฒนา
และมุง่ เน้นผลักดันให้กำ� ลังพลรูจ้ กั ภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนเองอย่างถ่องแท้ กล้าที่จะเสนอแนะผู้บังคับบัญชาในทาง
สร้างสรรค์ ที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้หน่วยงานมีการเติบโต
และพัฒนาก้าวหน้า โดยทีมงานจะช่วยสร้างระบบการท�ำงานทีด่ ที มี่ ี
ประสิทธิภาพให้เกิดทัว่ ทัง้ องค์กรโดยทุกคนในทีมจะต้องทุม่ ความคิด
ทุม่ แรงกาย เพือ่ งาน เพือ่ ความส�ำเร็จของงาน และช่วยตักเตือนผูร้ ว่ ม
งานในสิ่งผิด บุคลากรโรงเรียนการบิน ต้องเป็นคน “คิดไม่นิ่ง” คือ
คิดทีจ่ ะพัฒนาแก้ไขปัญหาให้ตน และหน่วยงานของตนอยูต่ ลอดเวลา
เป็นฝ่ายอ�ำนวยการที่ดี การสร้างความตระหนัก (Awareness)
และการน�ำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน
การปฏิบตั ภิ ารกิจ ให้มปี ระสิทธิภาพ
ตามนโยบาย ผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศ
หัวหน้าหน่วยขึน้ ตรงโรงเรียนการบิน
ก� ำ กั บ ดู แ ล พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง
ทรัพยากรของหน่วยอย่างเต็มก�ำลัง
ความรู้ ความสามารถ
โรงเรียนการบินมีระยะห่างจาก
กรุงเทพมหานครไม่ไกลมาก สามารถ
ไปช่วยสนับสนุนส่วนกลางได้อย่าง
รวดเร็ว ผูบ้ งั คับบัญชาโรงเรียนการบิน
ให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงระบบ
การฝึกศิษย์การบิน และระบบการ
คัดเลือกครูการบิน โครงการส�ำคัญ

ของกองทัพอากาศ (T-6 และ DA-42) ท�ำให้มีการปรับปรุง
พัฒนาทั้ง Infrastucture และระบบการฝึกพื้นที่ภายใน
โรงเรียนการบิน Self Sustain และยังใช้ในการช่วยเหลือ
สนับสนุนประชาชนและหน่วยงานข้างเคียงได้ หน่วยงาน
ราชการทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีโ่ รงเรียนการบิน ได้แก่ โรงเรียนประถม
ฐานบิ น ก� ำ แพงแสน, โรงเรี ย นมั ธ ยมฐานบิ น ก� ำ แพงแสน
และ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
ซึ่งเป็นสถานที่ราชการที่มีมาตรฐานสากลมีความสัมพันธ์
ทีด่ ตี อ่ กันทัง้ ในเขตรัว้ หน่วยภายนอก และนอกเขตรัว้ โรงเรียน
การบินเป็น ๑ ใน ๔ แหล่งท่องเทีย่ วทางทหารของกองทัพอากาศ
สามารถ Generete รายได้เป็น สวัสดิการหมุนเวียนให้แก่
ข้าราชการและครอบครัว
๗๙ ปี โรงเรียนการบิน เราจะก้าวต่อไป เพือ่ มุง่ มัน่ ในการ
ผลิตนักบินที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนการบินทีก่ ล่าวว่า “สถาบันผลิตนักบินกองทัพอากาศ
ชัน้ น�ำของโลก ได้มาตรฐานสากล
“ A World-Class Air Force Pilots Traning Institution
with Global Standard” และ ค�ำขวัญประจ�ำโรงเรียนการบิน
คือ “ ถิน่ ก�ำเนิด นักบินกองทัพอากาศ : The Birth Place of
Air Force Pilots” พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ภาวะผูน้ ำ�
การมีวินัย โดยมีจิตใจมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนากองทัพอากาศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้า ๘

วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

กองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย

