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สวัสดีป ใหม พ�ทธศักราช ๒๕๖๔
ในศุภมงคลสมัยข�้นปใหม ผมขออาราธนาอำนาจแหงคุณพระศร�รัตนตรัยและสิ�งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนเดชะพระบารมีแหงองคพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลพระราชทานพรใหทุกทานและครอบครัว
จงประสบแตความสุข ความเจร�ญ ดวยจตุรพ�ธพรชัย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ
แคลวคลาดจากภยันตรายทั้งปวง สัมฤทธิผลในสิ�งอันพ�งปรารถนาทุกประการ
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พิธีบำ�เพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

เมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก แอร์บลู สุทธิวรรณ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
ดอยอินทนนท์ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯ
นายทหารชัน้ ผูใ้ หญ่ของกองทัพอากาศ และผูแ้ ทนสมาคมแม่บา้ นทหารอากาศ เข้าร่วมพิธฯี
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศยังได้มอบทุน
การศึกษา โดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๑๕๙ ทุน ระดับมัธยมศึกษา

ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท จ�ำนวน ๑๙ ทุน และระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๑๒ ทุน
ให้แก่นักเรียน และได้มอบมอบผ้าห่มกันหนาว จ�ำนวน ๕๐๐ ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ดอยอินทนนท์ รวมทัง้ ปลูกต้นไม้ ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน
สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น” จากนัน้ ได้ประกอบพิธปี ระดับเครือ่ งหมายแสดงความสามารถเหินเวหา
กิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศให้กับข้าราชการโดยรอบบริเวณพื้นที่พระมหาธาตุฯ ที่ได้ท�ำ
คุณประโยชน์ให้แก่กองทัพอากาศ ในการสนับสนุนการบ�ำรุงรักษา และปรับปรุงภูมิสถาปัตย์
ในเขตพืน้ ทีพ่ ระมหาธาตุฯ ให้มคี วามสวยงามเป็นทีป่ ระจักษ์แก่บคุ คลทัว่ ไป
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วิ

ร�ำลึก ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔
ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจสงสัยว่า ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔
คือวันอะไร มีความส�ำคัญอย่างไร สารชาวฟ้าฉบับนี้จะขอน�ำ
เรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ของชาติ ทีถ่ อื ว่ามีความส�ำคัญและเป็นความ
ภาคภูมใิ จของเหล่าทหารอากาศ ประชาชน ยุวชน และต�ำรวจใน
พืน้ ทีป่ ระวัตศิ าสตร์แห่งนี้
มูลเหตุเริม่ จากสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ซึง่ เกิดจากความขัดแย้ง
ของ ๒ ขั้วอ�ำนาจ คือ ฝ่ายอักษะ ประกอบด้วย นาซีเยอรมนี
ราชอาณาจักรอิตาลี และจักรวรรดิญี่ปุ่น และฝ่ายสัมพันธมิตร
ประกอบด้วย สหภาพโซเวียต สหราช
อาณาจั ก รและเครื อ จั ก รภพ และ
สหรัฐอเมริกา โดยเมือ่ วันที่ ๑ กันยายน
๒๔๘๒ นาซี เ ยอรมนี ส ่ ง ก� ำ ลั ง ทหาร
เข้ารุกรานสาธารณรัฐโปแลนด์ ส่งผลให้
สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร
และเครือจักรภพ ประกาศสงครามกับ
นาซีเยอรมนี เมือ่ วันที่ ๓ กันยายน ๒๔๘๒
ในขณะนั้นรัฐบาลไทยประกาศวางตัว
เป็นกลางอย่างเข้มแข็ง เพือ่ ไม่ให้ตกเป็น
ศัตรูกบั ฝ่ายสัมพันธมิตร
ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๘๔ (ตรงกับ
ประเทศไทยวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔)
กองทั พ ญี่ ปุ ่ น เปิ ด ฉากโจมตี ฐ านทั พ
อั ง กฤษในฮ่ อ งกง พร้ อ มส่ ง ฝู ง บิ น รบ
เข้าโจมตีฐานทัพเรือ Pearl Habor ในหมู่
เกาะฮาวาย สหรัฐอเมริกา จนท�ำให้
สหรั ฐ อเมริ ก าประกาศตั ว เข้ า สู ่
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ อย่างเต็มตัว
แ ล ะ ใ น วั น เ ดี ย ว กั น นั้ น เ อ ง
(๘ ธันวาคม ๒๔๘๔) จักรวรรดิญี่ปุ่น
พยายามเจรจาขอเคลือ่ นทัพผ่านประเทศไทย แต่จกั รวรรดิญปี่ นุ่
ไม่รอผลการเจรจา สั่งการให้กองทัพเรือญี่ปุ่นท�ำการบุกยกพล
ขึ้นบก ณ ประเทศไทยพร้อมกัน ๗ จุด ได้แก่ สมุทรปราการ
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา
และปัตตานี ส่วนทางบกได้เคลื่อนทัพเข้าบุกยึดที่ปราจีนบุรี
อันน�ำมาสูก่ ารเปิดฉากของ “สงครามมหาเอเชียบูรพา”
สถานการณ์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดขึ้นหลังเที่ยงคืน
เข้าสู่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ โดยเรือรบขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น
พร้อมก�ำลังพลหลายพันนาย จอดอ�ำพรางในความมืดบริเวณ
หลั ง เกาะเหลื่ อ ม (Luam Island) เพื่ อ เตรี ย มยกพลขึ้ น บก
ณ กองบินน้อยที่ ๕ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เมือ่ ได้รบั ทราบข่าว
การเตรียมยกพลขึน้ บกของญีป่ นุ่ นายนาวาอากาศตรี หม่อมหลวง
ประวาศ ชุมสาย ผู้บังคับการกองบินน้อยที่ ๕ ซึ่งมีก�ำลังพล
ประจ�ำการเพียง ๑๔๐ คน ก็ได้มอบหมายให้นายเรืออากาศตรี

สมศรี สุจริตธรรม รับผิดชอบใน
การป้องกันฐานบินพร้อมก�ำลัง
พลทหารราบจ� ำ นวน ๔๘ คน
สั่ ง การให้ จั ด วางปื น กลจ� ำ นวน
๘ กระบอกไว้ตง้ั รับ และให้เตรียม
อากาศยานประกอบด้วย
เครือ่ งบิน HAWK3 และเครือ่ งบิน
CORSAIR ให้พร้อมท�ำการบิน
ประมาณเวลา ๐๔.๐๐ น.
ของวั น ที่ ๘ ธั น วาคม ๒๔๘๔
ก อ ง ทั พ ญี่ ปุ ่ น ก็ บุ ก จู ่ โ จ ม
โดยมิ ทั น ตั้ ง ตั ว ในหลายจุ ด
ของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ทีก่ องบินน้อยที่ ๕ นักบิน
ได้ น� ำ เครื่ อ ง HAWK3 ฝ่ า การ
ระดมยิงจากทหารญีป่ นุ่ ขึน้ บินได้
เป็นเครือ่ งแรก เพือ่ ไปทิง้ ระเบิด
เรื อ ญี่ ปุ ่ น แต่ ค วามมื ด และ
การต่อต้านอย่างหนักหน่วง ท�ำให้การทิ้งระเบิดไม่ลงเป้าหมาย
ต่อมานักบินอีกหลายคนพยายามน�ำเครือ่ งบินขึน้ ท�ำการบินต่อสู้
กั บ กองทั พ ญี่ ปุ ่ น
แต่ได้ถกู ทหารญีป่ นุ่
ระดมยิงใส่เครือ่ งบิน
อย่างหนักจนเสียชีวติ
หรือได้รับบาดเจ็บ
สาหัสและไม่สามารถ

น�ำเครือ่ งบินขึน้ จากสนามบินได้
ต่อมารัฐบาลไทยเห็นว่าไม่สามารถ
ที่ จ ะต้ า นทานกองทั พ ญี่ ปุ ่ น ได้ จึ ง ประกาศหยุ ด ยิ ง และยอม
ให้กองทัพญีป่ นุ่ เคลือ่ นทัพผ่านประเทศไทย เมือ่ ประมาณเทีย่ งวัน
ของวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ แต่กองบินน้อยที่ ๕ ทีก่ องบังคับการ
ถู ก ท� ำ ลายและการสื่ อ สารถู ก ตั ด ขาดอย่ า งสิ้ น เชิ ง ไม่ ไ ด้ รั บ
ค�ำสัง่ หยุดยิง ทัง้ ผูบ้ งั คับบัญชา ก�ำลังพล และครอบครัว จึงยังคง
ปักหลักต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นอย่างกล้าหาญ ถึงแม้จะมีก�ำลัง
ที่น้อยกว่าหลายสิบเท่า ผู้บังคับการกองบินน้อยที่ ๕ ได้สั่งการ
ให้ทุกคนถอยร่นไปตั้งรับบริเวณเชิงเขาล้อมหมวกอันเป็นที่มั่น
สุดท้าย และสั่งการให้เผาท�ำลายคลังทหาร รวมถึงยุทธภัณฑ์
ต่าง ๆ เพือ่ ไม่ให้เป็นประโยชน์แก่ทหารญีป่ นุ่
กองบินน้อยที่ ๕ ยืนหยัดต่อสูก้ บั ทหารญีป่ นุ่ จนกระทัง่ เวลา
๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๘๔ นายจรูญพันธ์ อิศรางกูร
ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์และคณะ ได้นำ� โทรเลขค�ำสัง่
หยุดยิงมามอบให้ผบู้ งั คับการกองบินน้อยที่ ๕ การรบจึงเป็นอันยุติ

หน้า ๓
ระยะเวลาการสูร้ บกว่า ๓๓ ชัว่ โมง ณ กองบินน้อยที่ ๕ ก�ำลังพล
และครอบครัว ของกองบินน้อยที่ ๕ ได้แสดงออกถึงความรักชาติ
ความเสี ย สละ และความกล้ า หาญ ส่ ง ผลให้ มี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต
ทัง้ สิน้ ๔๒ คน ประกอบด้วย ทหารอากาศ ๓๘ คน ครอบครัว
๒ คน ต�ำรวจ ๑ คน และยุวชนทหาร ๑ คน ส่วนทหารญี่ปุ่น
เสียชีวติ ๒๑๗ คน
เพือ่ เป็นการเชิดชูเกียรติประวัตกิ ารรบอันกล้าหาญของวีรชน
กองบินน้อยที่ ๕ ซึ่งได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย
ทางราชการได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเรียกว่า “อนุสาวรีย์วีรกรรม
๘ ธ.ค.๒๔๘๔” ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์
กองบิน ๕ กองพลบินที่ ๔ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยสร้างเสร็จ
เมือ่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ ต่อมาได้มกี ารแกะสลักหินภาพนูนต�ำ่
จ�ำลองเหตุการณ์สมัยทีญ
่ ปี่ นุ่ ยกพลขึน้ บกและเหตุการณ์ไทย-ญีป่ นุ่
ลงนามในสัญญาสงบศึก รวมทั้งการสร้างอนุสาวรีย์รายนาม
ผูเ้ สียชีวติ บริเวณหลุมฝังศพของวีรชนดังกล่าว
เมือ่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เหรียญกล้าหาญให้แก่ กองบิน ๕ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่
หน่วยงานทีส่ รู้ บเพือ่ รักษาอธิปไตยของชาติ โดย พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่า การกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน
ในพิธปี ระดับเหรียญกล้าหาญ
บนธงชัยเฉลิมพลของกองบิน ๕
ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานแรกของ
กองทั พ อากาศและถื อ เป็ น
เกียรติประวัตสิ งู สุดทีไ่ ด้จารึกไว้
จากวีรกรรมความกล้า
หาญดังกล่าว กองบิน ๕ และ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ได้รว่ มกัน
จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ร� ำ ลึ ก ถึ ง
ความกล้ า หาญและเสี ย สละ
ของวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔
ขึ้ น ทุ ก ปี ซึ่ ง ในปี พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๖๔ จะครบ ๘๐ ปี
ของเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว กองทั พ อากาศได้ เ ล็ ง เห็ น
ความส� ำ คั ญ และมี ค� ำ สั่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ� ำ นวยการ
จัดกิจกรรม “ร�ำลึก ๘๐ ปี สดุดวี รี ชนสงครามมหาเอเชียบูรพา
๘ ธ.ค.๒๔๘๔” โดยมี พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารกาศเป็นประธานกรรมการฯ
และได้ ก� ำ หนดจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
สาธารณชนได้รับทราบถึงวีรกรรมความกล้าหาญของ
กองบินน้อยที่ ๕ หรือกองบิน ๕ ในปัจจุบัน รวมทั้ง
ได้ตระหนักถึงความรักชาติและความสามัคคีของคนในชาติ
ซึ่งจะเริ่มด�ำเนินการในต้นปี ๒๕๖๔ นี้และจะน�ำเสนอ
ให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ทราบในโอกาสอันเหมาะสมต่อไปครับ

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

หนา ๔

วันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

พล.อ.อ.เดชอุดม คงศรี ผช.ผบ.ทอ.เยี่ยมบํารุงขวัญ
พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต รอง ผบ.ทอ.เปนประธาน
พล.อ.อ.แอรบูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธี การประชุม คณก.คัดเลือกบุคคลดีเดนของ ทอ. เพื่อพิจารณา แกผูปฏิบัติราชการในหนวยสนาม และชายแดน ป ๖๔ โดยมี
เปดการประชุมสัมมนาเพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร ทอ.ประจําป คัดเลือกขาราชการเปนบุคคลดีเดนของ ทอ.ประจําปงบประมาณ น.อ.ภาณุวตั ร เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ ใหการตอนรับ เมือ่ วันที่
๑๗ ธ.ค.๖๓ ณ โรงเก็บเครือ่ งบิน ฝูง.๔๖๑ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม ฝสธ.ทอ.๒
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓ ณ หองบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ปษ.พิเศษ เปนผูแทน
ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธีมอบของขวัญปใหม ใหแกผูปฏิบัติ
พล.อ.อ.ชวาลา ราชวงศ ปษ.พิเศษ.ทอ./ประธานกรรมการ
พล.อ.อ.ปราโมทย ศิรธิ รรมกุล ผช.ผบ.ทอ.เปนประธาน ราชการหน ว ยสนามและชายแดน และพิ ธี ฟ ง สารอวยพร จัดงานกาชาด ทอ.เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
ในพิธีบําเพ็ญกุศลวันคลายวันสถาปนา บน.๒ ครบ ๑๐๑ ป วันขึ้นปใหม ผบ.ทอ.โดยมี น.อ.สุรศักดิ์ เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ จั ด งานกาชาด ทอ.ครั้ ง ที่ ๑/๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓
เมือ่ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ หอประชุมกานตรัตน บน.๒ จว.ลพบุรี ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๓ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี ณ หองประชุม ฝสธ.ทอ.๒

พล.อ.อ.พงษ ศั ก ดิ์ เสมาชั ย ประธานกรรมการ
ประชาสั ม พั น ธ ทอ.เป น ผู แ ทน ทอ.รั บ มอบข า วสาร
พล.อ.ท.นพดล เพราเพริศภิรมย จก.กบ.ทอ.และคณะ
จาก นายสุ ร ศิ ษ ฐ อิ น ทกรอุ ด ม ปลั ด จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
พล.อ.ท.อราม สกุลแกว ปช.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยม
เพื่ อ นํ า ไปมอบให แ ก พี่ น อ งประชาชน จว.สุ ร าษฎร ธ านี ตรวจเยี่ยมฝายอํานวยการและสายวิทยาการดานสงกําลังบํารุง สายวิทยาการปลัดบัญชี สก.ทอ.โดยมี พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร
ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ ทกท. บน.๓ โดยมี น.อ.นภดร คงเสถียร ผบ.บน.๓ ใหการตอนรับ จก.สก.ทอ.ใหการตอนรับ เมือ่ วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม
เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ บน.๓ จว.สระแกว
บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี
สก.ทอ.

พล.อ.ท.ณรงค อินทชาติ ผบ.รร.นนก.ตรวจความเรียบรอย
พล.อ.ท.สมควร รักดี ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยม
พล.อ.ท.ธนวิตต สกุลแสงประภา จก.พอ.เปนประธาน
สายวิทยาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในพิธีเปดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการเคมี และใหกําลังใจแกนักเรียน และขาราชการที่ปฏิบัติงานในการ
โดยมี พล.อ.ต.เอกศักดิ์ เทภาสิต ผบ.ศทย.อย.ใหการตอนรับ ชีวะและกัมมันตรังสีสายแพทย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการชางเผือก ประจําป ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ ศทย.อย.
ณ บริเวณดานหนาอาคารศูนยปฏิบตั กิ ารแพทยทหารอากาศ พอ. เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๓ ณ รร.นนก.
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พล.อ.ท.สุพิจจารณ ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.
เปนประธานในการตอนรับ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย
พล.อ.ท.เสนห บัวชืน่ จก.ยศ.ทอ.เปนประธานในพิธเี ปด จก.วท.กห.และคณะ ในโอกาสเยี่ ย มชมและประสาน
พล.อ.ท.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ จก.สพ.ทอ.เขารวม
โครงการ “การดําเนินกิจกรรมตรวจสารเสพติด” เมื่อวันที่ การศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุนที่ ๕๐ เมื่อวันที่ ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา ของ ศวอ.ทอ.เมื่อวันที่
๑๘ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม ศวอ.ทอ.
๑๕ ธ.ค.๖๓ ณ หองกิจกรรมโรงเรียนครูทหาร ยศ.ทอ.
๑๘ ธ.ค.๖๓ ณ หองพิธีการ สพ.ทอ.

พล.อ.ต.สรวิ ช ญ สุ ร กุ ล จก.กง.ทอ.เป น ประธาน
พล.อ.ต.นพพล กลิน่ ผกา ผอ.สนภ.ทอ.เปนหัวหนาคณะ
พล.อ.ต.อนั น ต ชั ย ทองเจริ ญ จก.จร.ทอ.และคณะ
ในพิธีปดการศึกษา และมอบประกาศนียบัตรใหกับนักเรียน
ตรวจส
งเสริมความปลอดภัย บน.๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓
หลักสูตรเสมียนการเงิน รุนที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓ ตรวจการปฏิบตั ริ าชการ บน.๒๑ ระหวางวันที่ ๑๔ - ๒๕ ธ.ค.๖๓
ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ
ณ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี
ณ โรงเรียนเหลาทหารการเงิน กง.ทอ.

พล.อ.ต.เสกสรร คันธา ผบ.รร.การบิน เปนประธาน
พล.อ.ต.ประทีป โลหิตศิริ รอง จก.ชอ.เปนประธาน ในพิธีแสดงความยินดีใหกับ ศิษยการบิน รุน น.๑๔๗-๖๓-๒
การประชุ ม ใหญ ส ามั ญ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่ อ ผานการตรวจสอบภาคอากาศ วัฏภาคการบินเกาะภูมปิ ระเทศ
ประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ หองสุขเสริม ก อ นปล อ ยเดี่ ย ว กั บ บ.ฝ.๑๖ ก. เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓
ณ รร.การบิน จว.นครปฐม
สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

น.อ.อนันต ผาสุข รอง จก.พธ.ทอ.เปนประธานในพิธี
เปดโครงการปฏิญาณตนและสัญญาไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
พธ.ทอ.ป ๖๔ โดยมีขา ราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
พธ.ทอ. รวมกลาวคําปฏิญาณตนในครัง้ นี้ เมือ่ วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓
ณ บริเวณหนาอาคาร บก.พธ.ทอ.

น.อ.สุรศักดิ์ เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ รวมกับ Wng Cdr.
Detechment Commander CHAN CHEE KWANG DEREK
“VICE”, LTC Derek Chan รวมสงมอบโครงการปรับปรุง
โรงอาหาร และหองนํา้ โรงเรียนบานจัน่ ศรีวไิ ล โดยมี นายวรวุฒิ
บุ ญ อาจ ผอ.รร.บ า นจั่ น ศรี วิ ไ ล เป น ผู  รั บ มอบ เมื่ อ วั น ที่
๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ รร.บานจัน่ ศรีวไิ ล ต.บานจัน่ อ.เมือง จว.อุดรธานี

น.อ.ศุ ภ ฤกษ เป  ย มสั ม ฤทธิ์ รอง ผู  อํ า นวยการ
กองรักษาความปลอดภัย สนผ.ขว.ทอ.และคณะ บรรยายอบรม
การเผยแพรการสรางจิตสํานึกในดานการรักษาความปลอดภัย
และตรวจสํารวจกิจการรักษาความปลอดภัย ใหแกกําลังพล
บน.๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เปนประธาน
ในพิ ธี ม อบเครื่ อ งหมายความสามารถกิ จ การพลเรื อ นและ
ประชาสัมพันธ ทอ.ใหแกบุคคลที่ทําคุณประโยชนใหแก ทอ.
และ บน.๔๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุมเฉลิมอากาศ
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก
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ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดหาเครือ่ งบินโจมตีเบากองทัพอากาศ
น.อ.ประณต คุณอนันต์

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ
นโยบายผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔ มุง่ เน้นในการวาง
รากฐานการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุลเพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจใด้อย่าง
ชาญฉลาดและ มีความยัง่ ยืน การก�ำหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิด
ความสมดุลทั้งภารกิจการป้องกันประเทศและการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน นับว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนเป็นรูปธรรม กองทัพอากาศจึงให้ความส�ำคัญในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในแต่ละองค์ประกอบของกองทัพอากาศ
ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางการจัดท�ำความต้องการยุทโธปกรณ์หลัก
ของกองทัพอากาศ รวมถึงการก�ำหนดความต้องการและการจัดสรร
งบประมาณประจ�ำปี (Budget Allocation) นอกจากการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแล้ว กองทัพอากาศยังได้จัดท�ำสมุดปกขาว
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ (RTAF White Paper 2020) ส�ำหรับ

ใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ขอ้ มูล เชิงยุทธศาสตร์ ซึง่ เป็นการสือ่ สารสู่
ภาคสังคมและประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ อันจะก่อให้เกิด
ความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจ�ำเป็นในการพัฒนา
กองทั พ อากาศอย่ า งถ่ อ งแท้ โดยในเนื้ อ หาของสมุ ด ปกขาว
ยังได้กล่าวถึงข้อมูลแนวความคิด ความต้องการของโครงการ
(Concept of Project Requirement : COPR) ในการจัดหา
หรือปรับปรุงขีดความสามารถยุทโธปกรณ์ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการวางแผนจัดหาและพัฒนาในแต่ละมิติ ตามที่ก�ำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ของกองทัพ อีกด้วย
โครงการจัดหาเครือ่ งบินโจมตีเบาของกองทัพอากาศ เป็นหนึง่
ในหลายโครงการทีถ่ กู ก�ำหนดไว้ตามแผนความต้องการระยะ ๑๐ ปี
ในสมุดปกขาว มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทดแทนเครือ่ งบินขับไล่และฝึก
แบบที่ ๑ (L-39) ทีถ่ กู ใช้งานมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ รวมระยะเวลา
๒๘ ปี ซึง่ ตามแผนจะครบก�ำหนดปลดประจ�ำการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๕
จากเหตุผลและความจ�ำเป็นดังกล่าว กองทัพอากาศจึงต้องมี
การเตรียมการและจัดหาเครื่องบินทดแทนตามแผน ที่ก�ำหนด
เพือ่ ด�ำรงขีดความสามารถในการปฏิบตั ภิ ารกิจการโจมตีทางอากาศ
การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ รวมถึงการบูรณาการ
ความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติรว่ มกับเหล่าทัพอืน่ ซึง่ กองทัพอากาศได้มกี าร
พิจารณาอย่างรอบคอบ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่รัดกุม
เพือ่ ก�ำหนดหนทางปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ภายใต้กรอบงบประมาณแผ่นดิน
ซึ่งมาจากภาษีของประชาชนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์
สูงสุด เพือ่ เป็นการยืนยันและสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อประชาชนและ
สังคมในด้านการใช้งบประมาณ กองทัพอากาศจึงมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองโครงการทีภ่ าคประชาชนและ
ผูป้ ระกอบการมีสว่ นร่วมในการป้องกันการทุจริตตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดยคณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาเสนอโครงการจัดหาเครือ่ งบินโจมตีเบา
ต่อกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม เพือ่ สร้าง

ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต
ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และให้ ก ารใช้
งบประมาณเป็ น ไปอย่ า งคุ ้ ม ค่ า
เกิดประสิทธิผล รวมทั้งให้การจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส
และเป็นธรรมยิง่ ขึน้ โดยมีการจัดประชุม
ครัง้ แรก (Kick off) ข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact) โครงการจั ด หา
เครื่ อ งบิ น โจมตี เ บา เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่
๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
เวหาสยานศิลปสิทธิ์ กองบัญชาการ
กองทัพอากาศ ระหว่างกองทัพอากาศ
กับคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ในส่วนของกองทัพอากาศ น�ำโดย พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ
กองทัพอากาศและผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลชี้แจงรายละเอียด
โครงการฯ และตอบข้ อ ซั ก ถาม ต่ อ คณะผู ้ สั ง เกตุ ก ารณ์ ฯ
ซึง่ ประกอบด้วย พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร
และ อาจารย์วชิ า เมฆตระการ โดยการประชุมครัง้ นีม้ ี นางภัทรพร
วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะกรมบัญชีกลาง
เข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้
ค�ำแนะน�ำด้วย
ก ารประ ชุ ม ครั้ ง แ ร ก
(Kick off) ข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact) โครงการ
จัดหาเครือ่ งบินโจมตีเบา
ภายหลั ง การประชุ ม ฯ
เสร็จสิน้ กองทัพอากาศได้จดั ให้มี
พิ ธี ล งนามข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรม
(Integrity Pact) โครงการ
จั ด หาเครื่ อ งบิ น โจมตี เ บา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
มีผรู้ ว่ มลงนาม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย
พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์
รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร และ อาจารย์วชิ า เมฆตระการ ในฐานะ
ผู ้ สั ง เกตการณ์ ต ามข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรม (Integrity Pact)
และคุณธนดี พันธุมโกมล ในฐานะผูป้ ระกอบการ โดยรับรองว่า
จะปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการด�ำเนินงานโครงการ
ความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ

แบบของข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรม ส� ำ หรั บ สาระส� ำ คั ญ ในหนั ง สื อ
ลงนาม เป็นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล สู่สาธารณะ ทั้งนี้
คณะผูส้ งั เกตการณ์ฯ จะสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอนของ
โครงการ เช่น แผนการจัดซือ้ จัดจ้างของโครงการ ขอบเขตของงาน
การประกาศการจัดซือ้ จัดจ้าง/ประกาศเชิญชวน จนถึงกระบวนการ
สุดท้าย ของโครงการ คือการตรวจรับงานการเบิกจ่าย ครอบคลุม
ไปถึงข้อร้องเรียนและผลการพิจารณาข้อร้องเรียน ซึ่งมีการ
เผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน และ
กรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง และมีสว่ นร่วมในการ
ตรวจสอบกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐได้
พิธลี งนามตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการ
จัดหาเครื่องบินโจมตีเบา นับเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญ เป็นหนึ่งใน
จุดเริม่ ต้นของประวัตศิ าสตร์แนวใหม่และถือเป็นความภาคภูมใิ จ
ของกองทัพอากาศ ที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ ความจริงใจการให้
ความส�ำคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรม ธรรมาภิบาล ทั้งยัง
เป็นการเพิ่มความเข้าใจใน “ความเป็นกองทัพอากาศ” ท�ำให้
ประชาชนมัน่ ใจได้วา่ ยุทโธปกรณ์ทกี่ องทัพอากาศจัดหามาใช้งาน
จะมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถตอบสนองต่อภารกิจ
ส�ำคัญทีไ่ ด้รบั มอบได้อย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด
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ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้ า ๗

วันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ครบรอบ ๗๓ ปี

วิสยั ทัศน์
“เป็นหน่วยรบทางภาคพื้นของ ทอ.(War Fighter)
ทีม่ คี วามพร้อมปฏิบตั กิ ารทัง้ ภารกิจการรบ และมิใช่การรบ
(Combat/Non-Combat) ในทุกสถานการณ์และภัยคุกคาม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง”
ผลการปฏิบตั งิ านและแนวทางการพัฒนาหน่วยบัญชาการ
อากาศโยธินปัจจุบนั ภายใต้นโยบายของ ผบ.ทอ. (พล.อ.อ.แอร์บลู
สุทธิวรรณ) ที่ยังคงด�ำรงวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นน�ำใน
ภูมิภาค” โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถทั้ง ๓ มิติ คือ
มิตทิ างอากาศ (Air Domain), มิตไิ ซเบอร์ (Cyber Domain) และ
มิตอิ วกาศ (Space Domain) และหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เป็นหน่วยรบทางภาคพืน้ ของ ทอ. (War Fighter)
ที่มีความพร้อมปฏิบัติการทั้งภารกิจการรบ และมิใช่การรบ
(Combat / Non-Combat) ในทุกสถานการณ์และภัยคุกคาม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง” จึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวพัฒนาเพือ่ ให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์, นโยบาย และวิสยั ทัศน์ของ ทอ.ดังกล่าว
การพัฒนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธินมีพนื้ ฐานจากการ
ใช้ก�ำลังพลเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งส่วนที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ รวมทั้งทหารกองประจ�ำการ เพื่อรองรับ
ภารกิจทีห่ ลากหลาย คือ การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ การป้องกันภัยทางอากาศ
การปฏิบตั กิ ารพิเศษ รวมทัง้ การดุรยิ างค์ ซึง่ หลักนิยมของ ทอ.
ในการใช้กำ� ลัง คือ “รวมการควบคุมแยกการปฏิบตั ”ิ เพือ่ ให้
เกิดความชัดเจน รวดเร็ว เป็นเอกภาพ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบตั ภิ ารกิจตามขีดความสามารถและธรรมชาติ
ของก�ำลังทางอากาศ

“แนวความคิดในการเตรียมและใช้ก�ำลัง
อากาศโยธิน” จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญในการวางรากฐาน
การพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน ทัง้ ในด้านของการฝึกอบรม การจัดท�ำ
และพัฒนาหลักสูตร รวมทัง้ การพิจารณาก�ำหนด
อัตราการจัดอาวุธยุทโธปกรณ์เพือ่
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้าง
การจัดหน่วยและภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบ
อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก องทั พ อากาศ
ทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจได้อย่างชาญฉลาด
แ ล ะ มี ค ว า ม ยั่ ง ยื น ต ่ อ ไ ป
(Sustainable Smart Air Force)

ซึง่ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จผ่านการอนุมตั ิ
จาก ผบ.ทอ.สามารถใช้ เ ป็ น พื้ น ฐานและมาตรฐานแนวทาง
ในการเตรียมและใช้กำ� ลังอากาศโยธินได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อไป
สถานการณ์ แ ละภั ย คุ ก คามที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในปั จ จุ บั น
ที่มีความหลากหลายมีเทคโนโลยีสูง มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
การปรับตัวเพื่อรองรับภัยคุกคามต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย
เพื่อทดแทนก�ำลังพลจ�ำนวนมาก ระบบบัญชาการและควบคุมที่มี

ประสิ ท ธิ ภ าพ ปลอดภั ย และทั น ต่ อ
สถานการณ์กจ็ งึ มีความจ�ำเป็นเช่นเดียวกัน
ดังตัวอย่างเช่นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการป้องกันภัยจากอากาศยานไร้คนขับ
(Drone) ด้วยระบบต่อต้านอากาศยาน
ไร้คนขับ (Anti – Drone), การตรวจการณ์
ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV),
การตรวจการณ์ ด ้ ว ย UAV
( Orbiter II ), การถ่ายทอด
สั ญ ญาณภาพและเสี ย งตาม
เวลาจริ ง ( Real Time )
มายั ง ส่ ว นบั ญ ชาการและ
ควบคุม (Wing War Room)
เป็นต้น
นอกจากนี้ ห น่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น ยั ง ได้ รั บ
ความไว้วางใจในการถวายงานถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ ในการจัดก�ำลังหน่วย ฉก.ทม.รอ.
(กรม ทย.รอ.อย. และ กรม ตอ.รอ.อย. ) รักษาความปลอดภัย
เขตพระราชฐาน ๓ แห่ง คือ พระต�ำหนักทีป่ ระทับ ๙๐๔ หน่วยบิน
เดโชชัย ๓ ดอนเมือง, พระต�ำหนักทีป่ ระทับวังทวีวฒ
ั นา และ
เขตพระราชฐานบางเขน (กรม ทม.ที่ ๑๑ มหด.รอ.) รวมทัง้ การที่
พระองค์ท่านได้ทรงมอบพระราโชบาย “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิง่ ผิด สืบสานในพระราชปณิธาน
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งหน่วยบัญชาการ
อากาศโยธินได้ให้ความส�ำคัญในการมีสว่ นร่วม การสนับสนุนและ
สืบสานอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด และทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่
คือการเน้นย�้ำปลูกฝังก�ำลังพลทุกคนให้มีความเป็นจิตอาสา
“เราท�ำความดี เพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย”์ ให้อยูใ่ นจิตใจตลอดเวลา
ในวาระครบรอบ ๗๓ ปี ( ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ) ของการ
สถาปนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ก�ำลังพลทุกคนของหน่วย
ทั้ ง ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการ และทหารกอง
ประจ�ำการทุกคน จะมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเสียสละ
ทุม่ เท ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ทัง้ ภารกิจทีก่ องทัพอากาศมอบหมาย
และภารกิจในการถวายงานถวายพระเกียรติอย่างเต็มสติกำ� ลัง
ความสามารถ เพื่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นไปสู ่
“กองทัพอากาศชัน้ น�ำในภูมภิ าค” ต่อไป

วันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน้า ๘

สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ของ
พลอากาศเอก แอร์บลู สุทธิวรรณ ผูบ้ ญ
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พีน่ อ้ งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจ�ำการ กองทัพอากาศทุกท่าน
เนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ผมขอส่งความสุข และความปรารถนาดีมายังพีน่ อ้ งทหารอากาศ
ทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว ด้วยความรักและความเอือ้ อาทรห่วงใย
ตลอดระยะเวลาในรอบปีที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั งิ าน พีน่ อ้ งทหารอากาศได้รว่ มแรงร่วมใจกันปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความวิรยิ ะอุตสาหะ เสียสละ และทุม่ เท
ทัง้ แรงกายแรงใจ สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภารกิจโดยรวมของกองทัพอากาศส�ำเร็จลุลว่ ง
ไปได้ด้วยดี ผมขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขอส่งก�ำลังใจและความห่วงใยไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยสนาม ซึง่ เป็นผูม้ คี วามเสียสละและอุทศิ ตนปฏิบตั ภิ ารกิจอย่างเต็มก�ำลังความามารถ สมเกียรติสมศักดิศ์ รี
ของทหารเป็นทีน่ า่ ยกย่องชมเชย
ส�ำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้ กองทัพอากาศมุ่งเน้นพัฒนาในทุกมิติอย่างสมดุล เพื่อเป็นกองทัพอากาศ
ทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยัง่ ยืน จึงขอความร่วมมือร่วมใจจากพีน่ อ้ งทหารอากาศทุกคน ในการ
ขับเคลือ่ นกองทัพอากาศไปสูเ่ ป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีจติ ส�ำนึกรับผิดชอบ มีความคิด
สร้างสรรค์ พร้อมน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ และยึดมัน่ ในระเบียบวินยั เสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี ตั้งมั่นในการท�ำความดี มีจิตอาสา และค�ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งน้อมน�ำ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการ และการด�ำเนินชีวติ ให้เกิดความเจริญมัน่ คง ตลอดจนความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชนสืบไป
ในศุภมงคลสมัยขึน้ ปีใหม่ ผมขออาราธนาอ�ำนาจแห่งคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิท์ งั้ หลายในสากลโลก ตลอดจนเดชะ
พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาล
พระราชทานพรให้ทกุ ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย มีสขุ ภาพพลานามัย
ทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ แคล้วคลาดจากภยันตรายทัง้ ปวง สัมฤทธิผลในสิง่ อันพึงปรารถนาทุกประการ
พลอากาศเอก แอร์บลู สุทธิวรรณ
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ

