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๓. ผ่อนคลายความเครียดด้วยการท�ำกิจกรรมที่คุณชอบ
ความไม่ ยุ ติ ธ รรมในองค์ ก ร
ความขัดแย้งระหว่างเพือ่ นร่วมงาน และสร้างความผ่อนคลายนอกเวลาท�ำงาน เช่น ดูภาพยนตร์
หรือระหว่างลูกน้องกับเจ้านาย
ฟังเพลง ออกก�ำลังกาย เล่นโยคะ ท่องเทีย่ ว ฯลฯ คุณควรเติมพลัง
ในชีวติ ด้วยการท�ำสิง่ ทีค่ ณ
ุ ชอบ ท�ำแล้วมีความสุข ปราศจากความ
กังวล นอกจากนี้ การท�ำสมาธิและฝึกฝนเทคนิคการผ่อนคลาย
ก็เป็นสิ่งที่คุณควรท�ำเป็นประจ�ำ

Burnout Syndrome

จากการประชุ ม องค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization : WHO) ที่เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ มติที่ประชุมพิจารณาให้ภาวะหมดไฟ
การท�ำงาน (Burnout) เป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาในทาง
การแพทย์เป็นครั้งแรก ในคู่มือวินิจฉัยและจัดประเภทของโรค
ระหว่างประเทศ (ICD-11) เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานในการวินจิ ฉัยโรค
และการประกันสุขภาพใหม่ทวั่ โลก ลองมาดูอาการ ปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ให้เกิดภาวะหมดไฟการท�ำงาน และแนวทางการรักษาด้วยตนเอง
กันครับ

ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน (Burnout Syndrome) หรือ
ภาวะเหนื่อยล้าจากการท�ำงาน ยังไม่ได้ถูกให้ค�ำจ�ำกัดความหรือ
ระบุเกณฑ์การวินิจฉัยโรคอย่างชัดเจน และเนื่องจากบุคคลที่อยู่
ในภาวะ Burnout มักมีอาการคล้ายคนเป็นโรคซึมเศร้า และมัก
จะมีความวิตกกังวลสูง จึงอาจท�ำให้หลายคนเกิดความสับสน
เข้าใจผิดว่าภาวะ Burnout เป็นผลสืบเนื่องมาจากการท�ำงาน
เป็นหลัก บุคคลทีม่ อี าการ Burnout ไม่ได้หมายความว่าจะต้องป่วย
เป็นโรคซึมเศร้าเสมอไป แต่มคี วามเสีย่ งมากขึน้ ทีจ่ ะเป็นโรคซึมเศร้า
คนที่มีภาวะซึมเศร้าและภาวะ Burnout มักจะมีลักษณะที่
คล้ายกันคือ รูส้ กึ หดหู่ เหนือ่ ย หมดแรง และประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานลดลง แต่คนที่มีภาวะซึมเศร้า จะมีอาการรุนแรงมากกว่า
มีความผิดปกติทางด้านความคิดและอารมณ์ความรู้สึก ที่จะเป็น
ไปในทิศทางลบ รู้สึกไม่ชอบตนเองและมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย
ถ้ า หากคุ ณ พบว่ า ตนเองเข้ า ข่ า ยว่ า อยู ่ ใ นภาวะ Burnout
นั่นหมายความว่า คุณต้องเพิ่มการพักผ่อนและเริ่มปรับสมดุล
การใช้ชีวิตส่วนตัวและการท�ำงานในทันที

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ชีวิตของบุคคล ท�ำงานหนัก
จนไม่มเี วลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ นอกเหนือจากการท�ำงานแล้ว
ยังมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวหรือสิ่งอื่น ๆ โดยที่
ไม่ได้รบั ความช่วยเหลืออย่างเพียงพอ เช่น ต้องดูแลพ่อแม่สงู อายุ
และลูกเพียงล�ำพัง อยู่ในสัมพันธภาพกับคู่สมรสหรือครอบครัว
ที่มีปัญหาความขัดแย้ง รู้สึกไม่ปลอดภัย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพส่วนบุคคล เป็นคนที่ยึดติด
ความสมบูรณ์แบบ (Perfectionism) มีมาตรฐานในการท�ำงาน
สูงจนเกินไป ไม่ยืดหยุ่น ต้องการที่จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไป
ในทิศทางของตน มีความคาดหวังที่มากเกินกว่าความเป็นจริง
ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถสังเกตและประเมินภาวะ Burnout ในเบือ้ งต้นได้
หากเกิดความผิดปกติใน ๓ ลักษณะ ดังนี้

๑. ทางกาย ได้แก่ นอนไม่หลับ รู้สึกเหนื่อย หมดแรง
ร่างกายอ่อนเพลีย มีอาการปวดหัว ปวดท้อง คลื่นไส้ ปวดหลัง
ปวดกล้ามเนื้อ ภูมิคุ้มกันโรคทางร่างกายลดลง ความสามารถ
ในการจ�ำและสมาธิในการท�ำงานลดลง
๒. ทางอารมณ์ ได้แก่ รูส้ กึ ล้มเหลว เบือ่ สิน้ หวัง ขาดแรงจูงใจ
และไม่มีความสุขในการท�ำงาน มีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานที่ท�ำอยู่
มองสิ่ ง ที่ ท� ำ อยู ่ ใ นแง่ ร ้ า ยตลอดเวลา โกรธและหงุ ด หงิ ด ง่ า ย
พู ด ดู ถู ก เหยี ย ดหยามผู ้ อื่ น มี ค วามขั ด แย้ ง กั บ คนในที่ ท� ำ งาน
มากขึ้น ไม่สนใจในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
๓. ทางพฤติกรรม ได้แก่ เริ่มพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและคน
ในครอบครัวน้อยลง แยกตัวไม่สุงสิงกับผู้อื่น หมกมุ่นอยู่กับการ
ท�ำงานแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่ท�ำงาน มาท�ำงานสาย กลับบ้านก่อน
เวลา ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่กระตือรือร้น ท�ำงานเหมือนคนไม่มี
ชีวิตจิตใจ ขาดความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานลดลง หรือในบางคนส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้
สิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า กัญชา ฯ ล ฯ

๔. ลดการใช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
และจ�ำกัดเวลาการใช้โซเชียลมีเดีย เพราะการทีค่ ณ
ุ ออนไลน์ตลอด
เป็นเสมือนการเปิดช่องทางให้ทุกการสื่อสาร รวมทั้งเรื่องงาน
เข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว คุณก็อาจจะติดกับดักนั่งตอบอีเมล
ในวันหยุด หรือเสียเวลาพักผ่อนทั้งวันกับการเล่นเฟซบุ๊กหรือ
อินสตาแกรม
๕. ปรับทัศนคติในการท�ำงานของคุณ จัดการความเครียด
ซึ่งเป็นต้นเหตุส�ำคัญของภาวะ Burnout อย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจ
คือ ความเครียดในการท�ำงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไป ความเครียดในระดับที่เหมาะสม
บ่งบอกถึงความใส่ใจในการท�ำงานของคุณ อันจะน�ำมาซึ่งความรัก
ในตัวเองและการเติบโตในชีวิต
๖. พัฒนาทักษะการปรับตัว การสื่อสาร การแก้ปัญหา
และเพิ่มความยืดหยุ่นในท�ำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ
และสร้างขอบเขตในการท�ำงาน หากคุณไม่เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ
ยึ ด ถื อ ความสมบู ร ณ์ แ บบมากจนเกิ น ไป ไม่ เ ชื่ อ ใจให้ ผู ้ อื่ น
ร่วมท�ำงานด้วย คุณจะกลายเป็นบุคคลทีม่ คี วามทุกข์ เคร่งเครียด
แบกภาระงานที่มากเกินไป
๗. ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้าง
พยายามหลีกเลี่ยงการสนทนา
กั บ บุ ค คลที่ ม องโลกในแง่ ร ้ า ย
ใช้เวลามากขึ้นกับคนที่เข้าใจ
และมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณ
จากที่ ไ ด้ น� ำ เรี ย นท่ า น
ผูอ้ า่ นไปแล้ว ภาวะหมดไฟในการท�ำงานเป็นเรือ่ งทีส่ ามารถแก้ไข
ได้ด้วยตนเอง ตรงกับหลักอริยสัจ ๔ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย
นิโรธ และ มรรค เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งเป็นการด�ำเนินการ
แก้ปญ
ั หาตามเหตุผลตามเหตุปจั จัย คือ การแก้ปญ
ั หาของบุคคล
ด้วยปัญญาของตัวบุคคลนั้นเอง โดยท่านผู้อ่านสามารถสืบค้นราย
ละเอียดอริยสัจ ๔ ได้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ หวังว่า
บทความนี้จะช่วยปลุกพลังไฟในการท�ำงานของทุกท่านให้กลับ
มาลุกโชนอีกครั้ง พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

คณะผู้จัดท�ำ
ผู้อ�ำนวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์

ภาวะ Burnout ในบุคคลท�ำงาน มักเกิดขึน้ จากหลายปัจจัย
ร่วมกัน ได้แก่ ตกอยูใ่ นสภาวะการท�ำงานทีเ่ คร่งเครียดและกดดัน
เป็นเวลานานจนเกินไป ต้องรับผิดชอบท�ำงานในส่วนที่ตนเอง
ไม่ได้มีความรักและปรารถนาที่จะท�ำ (Passion) ขาดความถนัด
หรืองานมีลักษณะน่าเบื่อ ขาดความท้าทาย ไม่ได้รับความใส่ใจ
การยอมรับ หรือได้รับค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสมกับงานที่ท�ำ
งานมีปริมาณมากแต่อัตราคนน้อย หรืออุปกรณ์ท่ีจ�ำเป็นต้องใช้
ในการท�ำงานขาดแคลน องค์กรขาดความมั่นคง ความชัดเจนใน
นโยบายการบริหาร หรือมีค่านิยมองค์กรที่ขัดแย้งกับค่านิยม
ในใจของบุคคล ระบบการท�ำงานขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถ
ตัดสินใจ หรือไม่มีอ�ำนาจในการสั่งการแต่มีความรับผิดชอบมาก

อาการ Burnout ที่ไม่รุนแรงสามารถรักษาให้หายได้ด้วย
ตัวเองดังนี้
๑. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์หลีกเลีย่ ง
การใช้สิ่งเสพติด หรือดื่มกาแฟมากจนเกินไป และถ้าเป็นไปได้
คุณควรลาพักผ่อนในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย
อารมณ์ และจิตใจ
๒. จัดระเบียบการใช้ชวี ติ จัดล�ำดับความส�ำคัญของงานและ
เวลาในการท�ำงาน เช่น โฟกัสกับงานแต่ละชิ้นตามล�ำดับความ
ส� ำ คั ญ ก� ำ หนดเวลาที่ คุ ณ จะใช้ ต อบอี เ มลในแต่ ล ะวั น
(ในกรณีทคี่ ณ
ุ ไม่ได้ทำ� งานบริการหรืองานทีต่ อ้ งการความรวดเร็ว
ในการติดต่อสือ่ สาร) สร้างกฎเหล็กให้ตนเอง ไม่นำ� งานกลับมาท�ำ
ต่อที่บ้านหรือนอกเวลางาน

รองผู้อ�ำนวยการ

พล.อ.ต.ฐานัตถ์ จันทร์อ�ำไพ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

พล.อ.ต.ธรรมรงค์เดช เจริญสุข
พล.อ.ต.สมพร แต้พานิช

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

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

ผู้จัดการ

น.อ.ปิยะ พลนาวี

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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แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บา้ น
ทอ.พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้าน ทอ.
เยีย่ มอวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณหญิง วาสนา
แนวมาลี อดี ต นายกสมาคมแม่ บ ้ า น ทอ.
โดยมี พล.อ.อ.อมร แนวมาลี อดีต ผบ.ทอ.
ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ ณ บ้านพัก
หมูบ่ า้ นปัญญา รามอินทรา

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ยม
รร.นนก.เพือ่ ส�ำรวจ และให้คำ� แนะน�ำ ในการบูรณะปรับปรุง
อาคารนอน สาธารณูปโภค เพื่อให้ นนอ.มีความเป็นอยู่
และสวัสดิภาพที่พร้อมจะเป็น นายทหารสัญญาบัตรที่ดี
มีคุณภาพ มีขวัญก�ำลังใจ พร้อมปฏิบัติงานเพื่อกองทัพ
และประเทศชาติต่อไป เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๓ ณ รร.นนก.

โดย R.T.A.F’s Eyes view

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ประเทศลาว
นิยมท�ำกันในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยจะน�ำอาหาร
คาวหวาน พร้อมหมากพลูและกล้วยไปวางไว้ตามใต้ต้นไม้
หรือวางตามพื้นดินและก�ำแพงวัดเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่ผู้ล่วงลับรวมทั้งเปรตที่มาขอส่วนบุญ

งานไหว้พุทธเจดีย์ ประเทศพม่า
จัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นงานเฉลิมฉลอง
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ห รื อ กลุ ่ ม ประเทศ ที่สนุกสนานและได้ท�ำบุญร่วมกันทั้งชาวพม่าและนักท่องเที่ยว
ASEAN นั้น แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันในหลายจุด แต่ต่าง ที่ไปเที่ยวงานเทศกาลนี้
ก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองซ่อนอยู่ด้วย ซึ่งความแตกต่าง
เหล่านีจ้ ะแสดงออกมาให้เห็นในศิลปวัฒนธรรม อาหารการกิน
ชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงเทศกาลท้องถิ่นที่ถูกจัดขึ้นในทุกปี
เทศกาลกาไว ดายัค ประเทศมาเลเซีย
ฉบับนีข้ อรวบรวมเทศกาลยอดนิยมของแต่ละประเทศในกลุม่
จัดขึน้ ประมาณเดือนมิถนุ ายนของทุกปี เป็นงานเทศกาล
ASEAN มาให้ได้ท�ำความรู้จักกัน
เก็บเกี่ยวของชาวเผ่าพื้นเมืองซึ่งจะสวมชุดประจ�ำเผ่าของตน
ประเพณีสงกรานต์ ประเทศไทย
มาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองและท�ำการบูชาเทพเจ้าที่เคารพ
เป็ น งานเทศกาลที่จัด ขึ้น ในเดือนเมษายนของทุ ก ปี
เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การเพาะปลูกอุดมสมบูรณ์
เพือ่ สืบสานประเพณีโบราณ โดยมีการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์
เทศกาลน�้ำ ประเทศกัมพูชา
และการเล่นน�้ำคลายร้อนในเดือนที่อากาศร้อนที่สุดของปี
จัดขึน้ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีการเฉลิมฉลองด้วย
การแข่ ง ขั น เรื อ ยาว การแสดงพลุ แ ละดอกไม้ ไ ฟที่ บ ริ เ วณ
ทะเลสาบที่มีชื่อว่า ‘โตนเลสาบ’

รวมเทศกาลยอดนิยมในอาเซียน

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ตรวจเยีย่ มการฝึกร่วม
หน่วยรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ปี ๒๕๖๓ โดยมี น.อ.ธรรมนูญ
พล.อ.ท.พงษ์
พล.อ.ท.พงษ์ศศักักดิดิ์ ์ เสมาชั
เสมาชัยยรอง
รองเสธ.ทอ./โฆษก
เสธ.ทอ.(กร., กษ.)
ทอ.
พล.อ.อ.วีรพงษ์ นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.ร่วมงานเนื่องใน เป็
พล.อ.อ.วี
นกดา
วงศ์ ส วรรค์ ผบ.ฝู ง บิ น อิ ส ระปฏิ บั ติ ร าชการสนาม ๒๐๖
และคณะ
นประธานในพิ
ปฏิบตั ภิ ธรารกิ
บี พงษ์
วงสรวงสิ
จในพืน้นิทีลง่ สจิศัถานี
ดิรส์ ายงานภู
ทิ รอง
ธิเ์ นือ่ ผบ.ทอ.เป็
งในการจั
สงิ ห์ จว.อำ�นาจเจริ
ดนกิประธาน
จกรรมญ
ในพิ
ปิ ดกโครงการฝึ
อบรมรองพสบ.ทอ.รุ
เมือ่ อนรัวั นบที่
(วัฒนานคร) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ ณ ฝูงบิน โอกาส กอ.รมน.ครบรอบปี ที่ ๑๒ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ ก.พ.๖๓ งานวั
โดยมีธนี เเด็
น.อ.นทั
แห่งยชาติเมืทอ.ประจ�ำปี
อกงมณี
๒๕๖๓
ผบ.บน.๒๑
เมื่ นอวัทีน่ให้ที๑๕
ก่ ๗ารต้
ม.ค.๖๓
ณ กอ.รมน.
๒๑
ณก.พ.๖๓
ห้อดอนเมื
งรับณรองทกท.บน.๒๑
อิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร)
ณ
เมื่อฝูวัม.ค.๖๓
งน.๖๐๑
ที่ ๒๐บน.๖
องทอ. บก.ทอ.จว.อุบลราชธานี

พล.อ.ท.ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี จก.ชอ.และคณะ DAE
Mobile Training Team จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติ
พล.อ.ท.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล รอง เสธ.ทอ.(กบ.)/ ตามแจ้งความวิทยาการ ณ รร.การบิน โดยมี พล.อ.ต.ไวพจน์
รอง หน.ศู น ย์ เ ร่ ง รั ด ติ ด ตามการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ ทอ. เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๓
และคณะ ตรวจเยี่ยม ชอ.โดยมี พล.อ.ท.ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี ณ ห้องประชุมศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน บริษัทอุตสาหกรรม
จก.ชอ.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๓ ณ ชอ. บางซื่อ การบิน จ�ำกัด จว.นครปฐม

พล.อ.ต.ตระการ ก้าวกสิกรรม ผอ.สทท.คสม.ทอ.
เป็นหัวหน้าคณะติดตามการดําเนินการสื่อสารยุทธศาสตร์
ทอ.๒๐ ปี ของ บน.๔ โดยมี น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา ผบ.บน.๔
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๓ ณ บน.๔ จว.นครสวรรค์

พล.อ.ต.วิศรุต สุวรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓
ในส่วนของ ทอ.ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๓
ณ ห้องประชุมกองร้อยทหารอากาศโยธิน พัน.อย.บน.๔
จว.นครสวรรค์

พล.อ.ต.ฐานัตถ์ จันทร์อ�ำ ไพ รอง จก.กร.ทอ.เป็นผูแ้ ทน ทอ.
จัดหน่วยมิตรประชา ทอ.ช่วยเหลือประชาชน มอบอุปกรณ์กฬี า
ตู้ยาพร้อมยาเวชภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนและประชาชนในพื้นที
พล.อ.ต.ครรชิต นิภารัตน์ จก.กง.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ ม
บริการตัดผม และบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น เมื่อวันที่ หน่ ว ยสายวิ ท ยาการการเงิ น ปี ง บประมาณ ๖๓ โดยมี
๒๐ ก.พ.๖๓ ณ โรงเรี ย นบ้ า นทั บ ใหม่ ต.โนนหมากเค็ ง พล.อ.ต.ไวพจน์ เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่
อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว
๒๐ ก.พ. ๖๓ ณ ห้องประชุม บก.รร.การบิน จว.นครปฐม

พล.อ.ต.ภูวเดช สว่างแสง จก.จร.ทอ.และคณะ รับฟัง
พล.อ.ต.ต่อพล ออเขาย้อย ผอ.สธน.ทอ.และคณะ
การสรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของนักบิน ฝูง.๕๐๑
ประเมินผลและแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการพระธรรมนูญ บน.๕๖ โดยมี
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของ บน.๕ น.อ.สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บน.๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๑๘ ก.พ.๖๓ ณ บน.๕๖ จว.สงขลา
เมือ่ วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรขี นั ธ์

พล.อ.ต.วิญญา โพธิ์คานิช รอง ผบ.อย.เป็นประธาน
ตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันทีต่ งั้ หน่วย ทอ.
ในสนาม โดยมี น.อ.วรินทร ตันสงวน ผบ.สถานีรายงานเขาเขียว
น�ำก�ำลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๓
ณ สถานีรายงานเขาเขียว จว.นครราชสีมา
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พล.อ.ต.เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รอง จก.พอ.เป็นประธาน
พล.อ.ต.สุ ร ะ ไชโย จก.พธ.ทอ.เป็ น ประธานในพิ ธี
ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ ๑๑๒ โดยมี
พล.อ.ต.ศุภโชติ ชัยวงษ์ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.และคณะ
ผู้เข้ารับการศึกษา ซึ่งเป็นทหารกองประจำ�การ จาก นขต.ทอ. ปิ ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รเจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ส� ำ หรั บ การเรี ย นรู ้ ศึ ก ษาดู ง านและรั บ ฟั ง บรรยายสรุ ป ของ บน.๒๑ โดยมี
ทีม่ สี ถานพยาบาลตัง้ อยู่ จำ�นวน ๙๐ คน เมือ่ วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รุ ่ น ที่ ๔๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ ก.พ.๖๓ น.อ.วัชรพล นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒
ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ.
๑๖ ก.พ.๖๓ ณ ห้องนภาอาสน์ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชืน่ รอง จก.ยศ.ทอ./ประธานกรรมการ
พล.อ.ต.ธรรมนาย สุขแสง ผบ.ดม.และคณะ ตรวจเยีย่ ม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา
ของยศ.ทอ.เป็นประธานในการเปิดการตรวจประเมินคุณภาพ สายวิ ท ยาการทหารสารวั ต ร บน.๒๑ โดยมี น.อ.วั ช รพล
การศึกษาภายใน รร.นป.ยศ.ทอ. เมื่อ วันที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๓
ณ กองร้อยสารวัตรทหาร บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี
ณ รร.นป.ยศ.ทอ.

น.อ.สมพร ร่มพยอม รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.เเละคณะ
หลักสูตร พสบ.ทอ.รุน่ ที่ ๑๕ รับฟังการบรรยายสรุปและเยีย่ มชม
กิจการ บน.๑ โดยมี น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑
ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม
Star Fire และอาคารหมายเลข ๑๐๘๒ บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย
Colonel David E.Rayman commander of the 51 st
operations Group,51st Fighter wing.USAF Exercise
Director of Cobra Gold 2020 เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด
Mass In Brief การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐ ภาคสนาม (ส่วนภาค
การบิ น ) ระหว่ างกองทัพสหรัฐ อเมริก าและ ทอ.เมื่อ วั น ที่
๒๓ ก.พ.๖๓ ณ อาคาร Star fire บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.ชนาวีร์ กลิน่ มาลี ผบ.บน.๒๓ พร้อมด้วย คุณนวลผ่อง
กลิ่นมาลี ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๒๓ ตัดเย็บหน้ากาก
อนามัยรุ่น RTAF VERSION เพื่อแจกจ่ายให้แก่กำ� ลังพล ทอ.
และพี่น้องประชาชน ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เมื่อวันที่
๒๒ ก.พ.๖๓ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี

น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เป็นประธาน
ในพิ ธี ส่ ง หน่ ว ยบิ น ปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวง ฝู ง .๔๖๑ บน.๔๖
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ฝนหลวงตามโครงการในพระราชดำ�ริ
ที่ ฐ านปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวง บน.๒๑ จว.อุ บ ลราชธานี
และ บน.๒๓ จว.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ ณ ฝูง.๔๖๑
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

น.อ.พานิช โพธิ์นอก ผบ.กกล.ฉก.๙ และคณะ มอบเงิน
สนับสนุน ข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์การกีฬา และยาสามัญ
ประจำ�บ้ า น ให้ แ ก่ ครู แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นไผ่ มั น
น.อ.สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บน.๕๖ เป็นประธานเปิด ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพลขับรถระยะสั้น แผนกขนส่ง โดนลอบวางระเบิดบริเวณหน้าโรงเรียนจากผู้ก่อความไม่สงบ
บน.๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ ณ แผนกขนส่ ง บน.๕๖ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๓
จว.สงขลา
โรงเรียนบ้านไผ่มัน อ.หนองจิก จว.ปัตตานี

น.อ.ปรัชญา ทิพยรัตน์ รอง ผบ.บน.๗ เป็นประธาน
เปิดการประชุม Technical Conference ครั้งที่ ๓๗ โดยมี
ผู้แทนจาก FMV ตัวแทนสายวิทยาการช่างอากาศ สื่อสาร
สรรพาวุธ และส่งกำ�ลังบำ�รุง เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่
๑๘ ก.พ.๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเก็บ
อากาศยาน ฝูง.๗๐๒ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หน้า ๖

“ผู้ทรงให้กำ�เนิดกองทัพอากาศ“
โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

“วันนีไ้ ด้เห็นแล้วกิจการบินของกองบินได้ดำ� เนินไปอย่างดียงิ่
ของสิง่ นีโ้ ลกเขาก็นบั ว่าเป็นของยากมากอยูอ่ ย่างหนึง่ แต่ได้เห็น
คนไทยแท้ ๆ ท�ำได้อย่างดีจริง โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่น ขอให้ได้
รับความพอใจ และขอบใจตั้งแต่ผู้มีอ�ำนาจบังคับบัญชาสูง
จนชั้นต�่ำสุดจงทั่วกัน”
พระราชด�ำรัสของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ในวโรกาสทีเ่ สด็จพระราชด�ำเนินโดยรถไฟพระทีน่ งั่ พิเศษมายัง
สนามบินดอนเมือง เพือ่ ตรวจเยีย่ มกองบินทหารบกและทอดพระเนตร
โรงงานและโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๙
นับตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ ทีช่ าวสยามได้รจู้ กั เครือ่ งบินและการบิน
เป็นครัง้ แรกเมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๕๓ เมือ่ ครัง้ ที่ นายชาร์ล ฟัน
เดล บอร์น (Charlesvan den born) ลูกครึง่ เบลเยีย่ ม - ฝรัง่ เศส
ได้นำ� เครือ่ งบินปีกสองชัน้ แบบอังรี ฟาร์มงั มาท�ำการแสดงเก็บเงิน
ณ สนามม้าสระปทุม
ในช่วงนั้นเองพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระราชด�ำริ เกีย่ วกับการพัฒนาด้านการทหาร
ทุกด้านของสยามให้มีความสามารถในการป้องกันประเทศ
จากภัยคุกคามของเหล่าบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม และมี
อาวุธยุทโธปกรณ์ เครือ่ งไม้เครือ่ งมือ และก�ำลังพลทีม่ คี วามสามารถ
ต่าง ๆ สูงขึน้ จึงทรงเริม่ ท�ำนุบำ� รุงกิจการทหารในด้านการป้องกัน
ประเทศอย่างจริงจังและกว้างขวางยิง่ ขึน้ ในปีถดั มา และภายหลัง
จากที่ พลเอก พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม เสด็จไปยุโรปได้ทรงทราบข่าวว่า
ประเทศฝรั่งเศสก�ำลังปรับปรุงกิจการการทหารอย่างกว้างขวาง
กว่าประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะมีการน�ำเอาเครื่องบิน มาใช้ใน
การทหารมากขึน้ เมือ่ เสด็จกลับมาแล้วได้ทรงปรึกษากับพลเอก
สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวู นารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
(ได้ รั บ การยกย่ อ งให้เป็น “พระบิด าของกองทัพอากาศ”)
ถึงความจ�ำเป็นต้องมีเครื่องบินไว้ใช้ป้องกันประเทศเหมือน
อารยประเทศทีเ่ ขาก�ำลังเร่งด�ำเนินการอยู่ จึงน�ำความขึน้ กราบ
บั ง คมทู ล พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฏ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
ซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงกลาโหมท�ำการ
คัดเลือกนายทหารจ�ำนวน ๓ คน ประกอบด้วย
๑. พันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป)
ผู้บังคับการกองพันพิเศษ กองพลที่ ๕
๒. ร้ อ ยเอก หลวงอาวุ ธ สิ ขิ ก ร (หลง สิ น สุ ข ) ผู ้ รั้ ง
ผู้บังคับการกองพันพิเศษ กองพลที่ ๙
๓. ร้อยโท ทิพย์ เกตุทตั ผูบ้ งั คับกองร้อยที่ ๓ โรงเรียน
นายร้อยชั้นมัธยม
เพื่อไปศึกษาวิชาการบินและการช่างอากาศ ณ ประเทศ
ฝรั่งเศส และเมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้วนายทหารทั้งสามท่าน
ซึ่งภายหลังได้รับการยกย่องให้เป็น “บุพการีทหารอากาศ”
ได้กลับมาจัดตั้งกิจการบินขึ้น เป็นแผนกหนึ่งของกองทัพบก
เรียกชือ่ ว่า “แผนกการบิน” ณ สนามม้าสระปทุม และย้ายไปยัง
ต�ำบลดอนเมือง ณ ที่ตั้งสนามบินดอนเมืองจนกระทั่งปัจจุบัน
โดยได้ยกฐานะขึน้ เป็น “กรมอากาศยานทหารบก” “กรมอากาศยาน”

“กรมทหารอากาศ” ขึ้นตามล�ำดับ และ
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๐ ยกฐานะ
ขึน้ เป็น “กองทัพอากาศ” ตัง้ แต่นน้ั เป็นต้นมา
จากพระราชด�ำริของในหลวงรัชกาล
ที่ ๖ ซึ่งทรงมีสายพระเนตรเห็นถึงความ
ส�ำคัญของการบินเพื่อน�ำมาใช้งานในด้านการทหารเพื่อปกป้อง
ประเทศชาติและทรัพยากรของแผ่นดิน ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มี
การส่งนายทหารเริม่ ต้นจากเพียง ๓ นายไปท�ำการฝึกวิชาการบิน
และการช่างอากาศ ณ ประเทศฝรั่งเศส และทรงโปรดเกล้าฯ
ให้กระทรวงกลาโหม ซื้อเครื่องบินจ�ำนวน ๗ เครื่อง (ภายหลัง
เจ้าพระยาอภัยภูเบศ ฝากกระทรวงกลาโหม ซือ้ เครือ่ งบินหนึง่ เครือ่ ง
และน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ในวั น ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๗) ซึ่ ง ได้ พ ระราชทานให้
กระทรวงกลาโหมน�ำ ไปใช้ ร าชการในกิ จ การแผนกการบิ น )
จากจุดเริม่ ต้นของนักบิน ๓ นาย กับเครือ่ งบิน ๘ เครือ่ ง ได้มกี าร
รับสมัครนายทหารและพลเรือนเข้ารับราชการและฝึกบินจนจบ
หลักสูตร เกิดมีนกั บินจ�ำนวนมาก โดยมีการสัง่ ซือ้ และสร้างเครือ่ งบิน
ขึ้นใช้งานจ�ำนวนมาก จนพัฒนามาถึงปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัย
ในกิจการด้านการบินนีม้ าก จะสังเกตได้จากหลายครัง้ ทีท่ รงเสด็จ
พระราชด�ำเนินมาเยี่ยมกิจการของแผนกการบิน โดยครั้งแรก
เกิดขึน้ เมือ่ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๖ ทรงเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปยังโรงเก็บเครือ่ งบิน ณ สนามม้าสระปทุม และได้ทอดพระเนตร
การบิน ซึ่งนายทหารนักบินทั้งสามท่านได้ขึ้นท�ำการบินแสดง
การบินถวายตัว และบินโปรยกระดาษถวายพระพรชัยมงคล
เสร็จการบินแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา แก่ พันโท หลวงศักดิศ์ ลั ยาวุธ ในการนี้
มีเจ้านายชัน้ ผูใ้ หญ่ ข้าราชการ และประชาชนมาร่วมเฝ้ารับเสด็จ
และชมการแสดงการบินในครัง้ นีด้ ว้ ยเช่นกัน ซึง่ ปัจจุบนั ได้กำ� หนด
ให้วันนี้เป็น “วันการบินแห่งชาติ”		
จากสายพระเนตร ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงเห็นว่า สนามม้าสระปทุมซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของสนามบิน
แห่งแรกมาราว ๑ ปีนนั้ ในอนาคตจะต้องมีความคับแคบไม่เหมาะสม
ที่จะมีการขยายตัวและเป็นสนามบินขนาดใหญ่ จึงทรงมีพระ
ราชด�ำริให้กระทรวงกลาโหมท�ำการส�ำรวจหาทีต่ งั้ สนามบินแห่งใหม่
และจากการส�ำรวจทางอากาศพบว่าพืน้ ทีต่ ำ� บลดอนเมือง เป็นทีด่ อน
น�้ำท่วมไม่ถึงตลอดปีเหมาะแก่การสร้างสนามบินและอยูไ่ ม่ไกล
จากพระนคร การสัญจรไปมาทางเรือและทางรถไฟสะดวกสบาย
และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ทำ� การย้ายที่ตั้ง
สนามบินแห่งแรกจากสนามม้าสระปทุมไปอยู่ที่ตั้งใหม่สนามบิน
ดอนเมือง จึงมีการสร้างอาคาร โรงเรือนต่าง ๆ ปรับปรุงพื้นผิว
พร้อมตั้งสนามบินและได้เริ่มการเคลื่อนย้ายเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม
พ.ศ.๒๔๕๗ จนแล้วเสร็จในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๗ และ
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๗ เป็นวันแรกในประวัติศาสตร์
การบินของประเทศไทยที่มีเครื่องบินท�ำการบินมาลงสนามบิน
ดอนเมือง เมื่อนายทหารบุพการีกองทัพอากาศทั้งสามท่าน
ได้ทำ� การน�ำเครือ่ งบินสามเครือ่ งมาลงทีด่ อนเมือง “ถือเป็นการ
เปิดสนามบินดอนเมืองเป็นปฐมฤกษ์”
จากสายพระเนตรอั น ยาวไกลของพระองค์ ใ นครั้ ง นั้ น
“สนามบินดอนเมือง” นอกจากสนามบินแห่งนี้จะเป็นสนามบิน
ที่ใช้งานทางทหารแล้ว ยังคงเป็นสนามบินพาณิชย์ที่ส�ำคัญ
ของประเทศไทยและของโลก จนได้รับการบันทึกว่า “สนามบิน
ดอนเมื อ งเป็ น สนามบิ น พาณิ ช ย์ ที่ยั ง คงใช้ ง านที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด
บนพื้นพิภพนี้”
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งแรกขึ้นในยุโรป พระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฏ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงตั ด สิ น พระทั ย เมื่ อ วั น ที่ ๒๒
กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๐ ประกาศสงครามกับฝ่ายมหาอ�ำนาจกลาง
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยกระทรวงกลาโหมประกาศ
รับสมัครทหารอาสาไปร่วมรบในสมรภูมยิ โุ รป โดยเปิดรับอาสาสมัคร
ในระหว่าง ๒๒ กรกฎาคม จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๐
จึงจัดอาสาสมัครแบ่งออกเป็น กองบินทหารบก รวม ๔๐๐ คน
และกองทหารบกรถยนต์ รวม ๘๕๐ คน โดยให้ พั น เอก
พระเฉลิมอากาศ เป็นผูบ้ งั คับการกองทหารอาสาในส่วนกองบิน

ทหารบก (ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้เสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติราชการ จ�ำนวน ๑๙ นาย (เสียชีวิตในประเทศไทยก่อน
ออกเดินทาง ๒ นาย และเสียชีวติ ณ ประเทศฝรัง่ เศส ๑๗ นาย)
พระบาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสาวรียข์ นึ้ เพือ่ บรรจุอฐั ทิ หารอาสา
ทีเ่ สียชีวติ ทรงประกอบพิธเี ปิดอนุสาวรียท์ หารอาสาสงครามโลก
ครัง้ ที่ ๑ ซึง่ ตัง้ อยูก่ งึ่ กลางสนามสามเหลีย่ มทางด้านทิศตะวันตก
เฉี ย งเหนื อ ของสนามหลวง และทรงประกอบพิ ธี บ รรจุ อั ฐิ
ทหารอาสา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๒)
การส่งทหารอาสาเข้าร่วมสงครามในครั้งนั้น มิเพียงแค่
เป็นการประกาศให้โลกรูถ้ งึ ความร่วมมือต่อส่วนรวม และสรรพ
ก�ำลังของสยามประเทศทีพ่ ร้อมเท่านัน้ แต่ทหารอาสาในกองบิน
ทหารบก ยังได้รับการคัดเลือกจ�ำนวน ๑๐๖ คน ประกอบด้วย
นายทหารสัญญาบัตร ๔๗ คน นายสิบ ๔๔ คน และพลทหาร
๑๕ คน ส่งไปฝึกบินทีโ่ รงเรียนการบินชัน้ ต้น ณ เมืองอิสตร์ (Istres)
และเมื่อจบการฝึกขั้นต้นแล้ว ก็เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนบินรบ
ณ เมื อ งโป (Pau) ในวั น ที่ ๒๑ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๔๖๑
เป็นอีกก้าวหนึ่งของความรู้ความสามารถทางการบิน จากเดิม
เป็นเพียงการฝึกให้บินได้ แต่ครั้งนี้ฝึกให้รบทางอากาศได้
ซึ่งผลจากการฝึกครั้งนี้มีทหารไทยส�ำเร็จรับประกาศนียบัตร
นักบินทหาร ๙๕ คน จากทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นความส�ำคัญ
ในการบินทางทหารของไทย เป็นก้าวส�ำคัญในการป้องกันประเทศ
ป้องกันน่านฟ้าและอธิปไตยของประเทศไทย สิง่ เหล่านีเ้ กิดจาก
สายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระผู้ทรงให้ก�ำเนิดกองทัพอากาศ” ได้ทรงเห็นถึงอนาคต
ที่ประเทศชาติจะต้องประสบ เป็นการเตรียมไว้ซึ่งสรรพก�ำลัง
ทางทหารให้ พ ร้ อ มรบก่ อ นภั ย จะมาถึ ง ดั่ ง พระราชนิ พ นธ์
ตอนหนึ่งว่า “แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ ศัตรู
กล้ามาประจัญ จักอาจสู้ริปูสลาย”

ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
หน้ า ๗
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ควบคุมไฟป่า

(ต่อจากหน้า ๑)

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบน
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย โดยจุดที่เกิดไฟไหม้อยู่ใน
พื้นที่เข้าถึงยากต่อการเดินเท้า พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้น�ำอากาศยานแบบ บ.ล.๒ ก
(BT-67) จ�ำนวน ๒ เครื่อง จากกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก
ท�ำการบินสนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ในการควบคุมไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติภกู ระดึง โดยใช้กองบิน ๔๖
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เป็ น ฐานปฏิ บั ติ ก าร ท� ำ การบิ น โปรยน�้ ำ
เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ�ำนวน ๓ เที่ยวบิน ๆ
ละ ๓,๐๐๐ ลิตร รวมเป็น ๙,๐๐๐ ลิตร และบินโปรยสารควบคุม
ไฟป่า จ�ำนวน ๑ เทีย่ วบิน รวม ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมจัดชุดควบคุม
การปฏิบตั ทิ างอากาศยุทธวิธี หรือ CCT (Combat Control Team)

กองทัพอากาศจัดอากาศยานสนับสนุนการควบคุมไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติภกู ระดึง

จ� ำ นวน ๕ คน ประสานการปฏิ บั ติ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ ภู ก ระดึ ง ในการหาข้ อ มู ล พิ กั ด จุ ด ที่ เ กิ ด ไฟไหม้ ป ่ า
และควบคุมอากาศยานในการโปรยน�้ำหรือสารควบคุมไฟป่า
ตลอดจนช่วยประเมินสถานการณ์ในพื้นที่
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท�ำการประเมินผลการ
ปฏิบตั หิ ลังจากการโปรยน�ำ้ และสารควบคุมไฟป่าดังกล่าว ท�ำให้
จุดความร้อนลดลง คงเหลือแต่จุดความร้อนบริเวณหน้าผาทาง
ทิศใต้ของดอย โดยคาดว่าเป็นกลุ่มไฟขนาดเล็กหรือพื้นดินที่ยัง
มีความร้อนคุอยู่ ซึง่ กองทัพอากาศจะท�ำการบินโปรยสารควบคุม
ไฟป่าต่อไปอีก ๒ เที่ยวบิน รวม ๖,๐๐๐ ลิตร ในบริเวณพื้นที่
ทีย่ งั มีจดุ ความร้อนอยู่ พร้อมประเมินสถานการณ์และจะท�ำการ
บินโปรยสารควบคุมไฟป่าจนกว่าจุดความร้อนจะหมดไป

ร่วมควบคุมไฟป่าในพืน
้ ทีจ่ งั หวัดนครนายก

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๓ จากสถานการณ์ไฟป่าที่ลุกลาม
ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครนายก โดยไฟป่ า ได้ ลุ ก ลามยั ง พื้ น ที่
เขามะค่าทอง และเขาตะแบก ควันไฟจากไฟป่าได้เริม่ เข้าปกคลุม
พื้นที่โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนเตรียมทหาร และบริเวณ
ใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อผูพ้ กั อาศัยในพืน้ ทีด่ งั กล่าว พลอากาศเอก
มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้น�ำ
อากาศยานไร้คนขับ ท�ำการบินถ่ายภาพหาจุดความร้อน บริเวณ
เขามะค่าทองและเขาตะแบก เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงาน
เกีย่ วข้องน�ำไปใช้ทำ� แนวป้องกันไฟป่าหรือควบคุมไฟป่า และได้

สั่งให้จัดเครื่องบินแบบ บ.ล.๘ (C-130) จากกองบิน ๖ จ�ำนวน
๒ เครื่อง และเครื่องบินแบบ บ.ล.๒ ก (BT-67) จากกองบิน ๔๖
จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน ๑ เครือ่ ง บรรทุกสารควบคุมไฟป่าแบบ
Fire Wall II gel รวม ๑๑,๐๐๐ ลิตร ไปควบคุมไฟป่าบริเวณ
เขามะค่าทอง และเขาตะแบก ตามภาพจุดความร้อนที่ตรวจพบ
พร้อมทั้งจัดชุดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธี (CCT :
Combat Control Team) เพื่ อ ประสานและบู ร ณาการ
การปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ป่าไม้ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก และกองทัพบกในการ

ควบคุมไฟป่าและช่วยเหลือประชาชนในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
ส�ำหรับสารควบคุมไฟป่าแบบเจล Fire Wall II gel เป็นสาร
พอลิเมอร์อินทรีย์ ที่มีความสามารถดูดซับความชื้น และลด
อุณ หภูมิของไฟท�ำให้อัตราการลามของไฟลดลง เป็นสาร
ที่ไม่มีพิษปลอดภัยต่อธรรมชาติและสลายตัวภายใน ๒๘ วัน
ด้ ว ยกระบวนการทางธรรมชาติ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ไฟป่ า หรื อ
กล่องทิ้งน�้ำ สารเจลมีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิของเปลวไฟ
ได้ดีกว่าการใช้น�้ำปกติ เพราะการใช้น�้ำกับไฟที่มีปริมาณมาก
จะท�ำให้น�้ำระเหยออกไปและไฟก็ยังคงลุกลามเป็นปกติ

ฮ.EC-725 บินประเมินสถานการณ์ไฟไหม้ป่าเขาใหญ่

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๓ พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายพิบูลย์ หัตถกิจ
โกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์
ค้นหาและช่วยชีวติ แบบ EC-725 ของกองทัพอากาศ ไปส�ำรวจ
และประเมินสถานการณ์ไฟป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เขตจังหวัดปราจีนบุรี เพือ่ วางแผนควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ปา่
ที่ลุกลามอย่างต่อเนื่อง
จากนั้น กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินล�ำเลียงแบบที่ ๘
(C-130) จากฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ดอนเมือง บรรทุกสาร
ดับไฟป่าแบบ Fire Wall II gel (ไฟร์ วอลล์ ทู เจล) จ�ำนวน

๑๒,๐๐๐ ลิ ต ร ท� ำ การบิ น โปรยสารในบริ เ วณที่ ไ ฟ
ไหม้ป่า เพื่อยับยั้งและควบคุมไฟไม่ให้ขยายวงกว้าง
นอกจากนี้ ยั ง ได้ น� ำ อากาศยานไร้ ค นขั บ (UAV)
บินถ่ายภาพจุดความร้อน (Hotspot) ทั้งบริเวณจังหวัด
นครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี และส่งภาพแบบใกล้
เคียงเวลาจริง (Real Time) ไปทีศ่ นู ย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์
และเตรียมพร้อมเครื่องบินล�ำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67)
จากฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก ส�ำหรับ
สนับสนุนปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ กองทัพอากาศจะติดตามสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น
ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะร่วมมือกับส่วน
ราชการ หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ
ของกองทัพอากาศเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้อง
ประชาชนอย่างเร่งด่วน

หน้า ๘

ทอ.จัดประชุมทางวิชาการ
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(ต่อจากหน้า ๑)

ซึง่ ตระหนักถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายใน
ประเทศตามนโยบายรัฐ บาล ซึ่งจะน�ำไปสู่ Thailand 4.0
ที่เป็นรูปธรรม โดยกองทัพอากาศ ได้รับเกียรติจาก พลเอก
ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม มาเป็นประธานในพิธเี ปิด
และ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
กล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ พิพธิ ภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
ทั้ ง นี้ ไ ด้ เ ชิ ญ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศเข้าร่วมฟังบรรยายฯ ในครัง้ นีด้ ว้ ย
การประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ หรือ Royal
Thai Air Force Symposium 2020 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจการก�ำหนดทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ (RTAF
Strategic Direction/Position) ซึ่งตระหนักถึงการสนับสนุน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) ตามนโยบายรัฐบาล
ที่เน้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นหลักประกันทางด้าน
ความมั่นคงของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบของ
กองทัพด้านยุทโธปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตย และผลประโยชน์
ของประเทศซึง่ จะน�ำไปสู่ Thailand 4.0 ทีเ่ ป็นรูปธรรม ยกระดับ
ความตระหนัก (Awareness) ในการพัฒนากองทัพอากาศ
อย่างชาญฉลาด และยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force)
และมีความโปร่งใส อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทุกมิติ
(All Domains) ในการพั ฒ นากองทั พ อากาศและรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นแนวทาง ในการระดมสรรพ
ก�ำลังของชาติ เพือ่ การพัฒนากองทัพอากาศ
การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การพัฒนา
กองทัพอากาศอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน (Moving towards
Sustainable Smart Air Force)” โดยมี ก ลุ ่ ม เป้ า หมาย
ทั้งข้าราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทัพ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

และภาคการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักกับการพัฒนา
กองทัพอากาศที่ตอบสนองต่อความท้าทาย ด้วยความโปร่งใส
และความร่วมมือกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ปัจจุบนั รัฐบาล
ให้ความส�ำคัญกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
เพือ่ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ ๑๑ หรือ New S-Curve 11
กองทัพอากาศจึงเชิญภาคเอกชนทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งมีการชี้แจงสมุดปกขาว
หรือ RTAF White Paper ของกองทัพอากาศ ที่ระบุทิศทาง
การพัฒนาพร้อมแผนงานโครงการในมิติทางอากาศ มิติไซเบอร์
และมิตอิ วกาศ
ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิด พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Moving towards
Sustainable Smart Air Force” จากนัน้ เป็นการเสวนาร่วมในหัวข้อ
“ความท้าทายของความร่วมมือระดับนานาชาติเพือ่ สร้างความเข้ม
แข็งให้อตุ สาหกรรมป้องกันประเทศของไทย” หรือ “Challenging
of International Cooperation to Strengthening Thai
Defence Industry” ซึง่ ได้รบั เกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่
- พลอากาศเอก สุทธิพนั ธุ์ ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ
- พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน
เทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ (DTI)
- รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
- ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผูอ้ ำ� นวยการ รักษาการแทน

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(OSMEP)
- คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI)
ส� ำ หรั บ ช่ ว งบ่ า ย เป็ น การแบ่ ง กลุ ่ ม สั ม มนา เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ ตามสมุดปกขาว
และการพัฒนาโดยเครือ่ งมือ Purchase and Development
(P&D) ซึ่งประสบความส�ำเร็จจากโครงการปรับปรุงขีดความ
สามารถเครื่องบินแบบ F-5TH และโครงการผลิตอากาศยาน
ไร้คนขับแบบ RTAF U-1 นอกจากนีผ้ เู้ ข้าร่วมสัมมนาจะได้รบั ทราบ
ถึงการด�ำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ และทิศทาง
การพัฒนากองทัพอากาศทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็นกองทัพอากาศอันชาญฉลาด
อย่างยั่งยืน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของกองทัพอากาศ
และบริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและต่างชาติ
ประโยชน์ ข องการจั ด การประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ
กองทัพอากาศ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ หรือ Royal Thai Air Force
Symposium 2020 ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
เพี ย งเท่ า นั้ น แต่ ยั ง คงเกิ ด ประโยชน์ ต ่ อ พี่ น ้ อ งประชาชน
และประเทศชาติโดยรวม จากการริเริม่ ในการสร้างความเข้มแข็ง
ของอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศของไทยให้ เ ป็ น รู ป ธรรม
โดยเฉพาะการแบ่งปันองค์ความรู้ และการพัฒนาเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ ซึ่งน�ำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศด้วยแนวความคิดและฝีมอื ของคนไทยอย่างยัง่ ยืน

กองทัพอากาศ จัดอากาศยานบินจ�ำลองการน�ำส่ง
ไปรษณียท์ างอากาศครัง้ แรก เนือ่ งในโอกาส
ครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศ
ด้วยพระกรุณาธิคณ
ุ แห่ง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
“พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” ทีท่ รงมีพระด�ำริให้จดั ตัง้ แผนก
การบินขึน้ ในประเทศสยาม เมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๔๕๓ และด้วย
พระวิ สั ย ทั ศ น์ อั น ยาวไกลของพระบิ ด าแห่ ง กองทั พ อากาศ
จึงมิได้ทรงใช้ประโยชน์กำ� ลังทางอากาศแต่เพียงด้านการทหาร
เท่านัน้ โดยทรงมีพระด�ำริให้นำ� เครือ่ งบินเดินทางจากสนามบิน
ดอนเมื อ งไปยั ง สนามบิ น เนิ น พลอยแหวน มณฑลจั น ทบู ร
เพือ่ ทดลองการน�ำส่งไปรษณียท์ างอากาศเป็นครัง้ แรก
ครั้งนั้น กรมอากาศยานทหารบก จัดเครื่องบินแบบสปัด
จ�ำนวน ๒ เครือ่ ง โดยมี นายร้อยเอก ชิต รวดเร็ว และ จ่านายสิบ
โทน บินดี เป็นนักบิน ท�ำการบินทดลองน�ำส่งไปรษณียท์ างอากาศ

ตามพระด� ำ ริ โดยเครื่ อ งบิ น
ของ นายร้อยเอก ชิต รวดเร็ว
ได้น�ำถุงไปรษณีย์ เดินทางถึง
สนามบิ น เนิ น พลอยแหวน
เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ์
พุทธศักราช ๒๔๖๒
ความส� ำ เร็ จ ของการทดลองน� ำ ส่ ง ไปรษณี ย ์ ท างอากาศ
ครัง้ แรก ท�ำให้กำ� ลังทางอากาศ สามารถก่อเกิดประโยชน์ใหญ่หลวง
แก่ประเทศชาติในเวลาต่อมา ทัง้ ในด้านการทหารและการคมนาคม
ของชาติ ดังพระด�ำรัสของ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ที่ว่า
“ก�ำลังในอากาศเป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะกันมิให้การ
สงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ ทัง้ ยังเป็นประโยชน์ใหญ่
ยิง่ ในการคมนาคมเวลาปกติ”
ด้วยส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณของ
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ กองทัพ
อากาศ ได้จดั กิจกรรมการบินร�ำลึกครบ
รอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคม
ทางอากาศ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ โดยจัดเครือ่ งบินฝึกแบบที่ ๑๔

ของหน่วยฝึกการบินพลเรือน ฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ จ�ำนวน
๒ เครื่อง ท�ำการบินเส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ จ�ำลอง
สถานการณ์การน�ำส่งไปรษณีย์ทางอากาศ จากท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี
โดยบินผ่าน อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อ�ำเภอบางน�ำ้ เปรีย้ ว
อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าสูส่ นามบินเนินพลอย
แหวน จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง ๑๘๕ ไมล์ทะเล หรือ
ประมาณ ๓๓๐ กิโลเมตร
กองทัพอากาศ น้อมร�ำลึกในพระกรุณาธิคณ
ุ แห่งพระบิดา
แห่งกองทัพอากาศ และจะสืบสานพระปณิธาน ในการทีจ่ ะเป็น
โล่ ป กป้ อ งคุ ้ ม ครองอธิ ป ไตยของชาติ รวมถึ ง จะสนั บ สนุ น
การพัฒนากิจการด้านการบินของประเทศ ให้ก้าวสู่การเป็น
ศูนย์กลางด้านการบินในภูมภิ าคสืบไป

