
 

 

พิธีเททองหล่อ “พระพุทธศาสดาประชานาถ”

(อ่านต่อหน้า ๓)

(อ่านต่อหน้า ๗)

พธิปีระดบั
เครือ่งหมายยศ
ชั้นยศ เรืออากาศตรี 
ให้แก่ นนอ.

เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์  
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เป็นประธาน
ใ น พิ ธี ป ร ะ ดั บ เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ย ศ  อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒๒๒๙ วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓    www.rtaf.mi.th

พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญงิ วไิลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพธิเีททองหล่อ“พระพทุธศาสดาประชานาถ” 
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งานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของ
กองทัพอากาศ ประจำาป ี ๒๕๖๓

นายทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศเรืออากาศตรี ให้แก่
นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๖๓ จ�านวน ๘๑ คน  
ที่ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน 
นายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช 
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รองผู้อ�านวยการ

Sharing Economy

Sharing Economy คือรูปแบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
เป็นการบรโิภคแบบร่วมมอืกนั (Collaborative Consumption) 
โดยการน�าเอาทรัพย์สินที่แต่ละคนมี ออกมาแชร์ในรูปแบบของ
การเช่า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นผลพวงมาจาก
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทีท่�าให้การเข้าถงึกันได้ง่ายข้ึน ท�าให้โลกทัง้ใบดแูคบลงด้วยอ�านาจ
ของอนิเทอร์เนต็ ผูค้นใกล้ชดิกนัมากขึน้ด้วยอทิธพิลของอปุกรณ์
ติดต่อสื่อสารต่างๆ 

ผูค้นได้จ�านวนมาก อย่างการท�า
บ ้ าน ให ้ กลาย เป ็น โรงแรม  
ผู้ให้บริการมีที่ว่างภายในบ้าน 
ให้ผู้อื่นมาเช่าอยู่อาศัยชั่วคราว 
ไม่ว่าจะเป็นห้องว่าง พ้ืนที่ว่าง 
โซฟาว่าง ตามทีผู้่บรโิภคต้องการ 
ในขณะเดียวกันผู้ที่มาเช่าก็ได้
ที่พัก ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้ความ
ประทบัใจและสร้างมติรภาพกบั
คนแปลกหน้า ถือว่าได้เรียนรู้

การใช้ชีวิตที่แตกต่างจากการไปนอนโรงแรมระดับห้าดาว  
เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่สร้างความท้าทายให้กับชีวิต 

แอปพลิเคชันต่างๆ 
ถู กออกแบบมาเพื่ อ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้องการของผู ้บริโภค 
จากอดีตที่ต้องซื้อขาย
ผ ่านพ ่อค ้าคนกลาง  
ผู ้ ซ้ื อ แ ล ะ ผู ้ ข า ย ไ ม ่
สามารถพบกันเองได้ แต่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปัจจุบันท�าให้โลกของธุรกิจเปลี่ยนไป ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถ
พูดคุยกันเองได้ผ่านแอปพลิเคชันบนโลกออนไลน์ และสามารถ
พบปะเจอหน้าตากันได้ในโลกของความเป็นจริง เป็นธุรกิจ 
รูปแบบใหม่ ที่สามารถสร้างรายได้จากสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ตนมี 
โดยการแลกเปลี่ยน แบ่งปันสินค้าหรือบริการกับผู้อื่น ซึ่งไม่
จ�าเป็นต้องรู้จักกัน แต่สามารถท�าการแลกเปลี่ยนร่วมกันได้ 
ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ผูบ้รโิภคสามารถเข้ามาแบ่งปันหรอื
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินค้าหรือบริการน้ัน ๆ ได้โดยตรง 
รวมถึงแนะน�าในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการได้

เศรษฐกิจแบ่งปัน หรือ 
S h a r i n g  E c o n o m y  
ในประเทศไทย ได้มีการใช้อย่าง
แพร ่หลายมากขึ้น เรื่ อย ๆ  
แอปพลเิคชนั โดยเฉพาะเกีย่วกบั
การเดินทางอย่าง Uber, Grab 
Taxi, Lyft หรือ All Thai Taxi 

ส่วนแอปพลิเคชันที่เก่ียวกับท่ีพักมี Airbnb, HomeAway, 
VRBO, Homestay, LoveHomeSwap ฯลฯ เป็นท่ีรู้จักกัน 
โดยทั่วไป ซึ่งเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

เศรษฐกิจแบ่งปันนี้มีการขยายตัวออกไปหลากหลายและ
กว้างขวางมากขึน้ โดยเฉพาะธรุกจิเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์ท่ีเข้าถึง

หรือการให้เช่าออฟฟิศ Working Space Renting เม่ือเรามีท่ีว่าง 
ไม่ได้ใช้งาน การให้ผู้อื่นมาเช่าเพื่อใช้เป็นที่ท�างาน สามารถสร้าง
รายได้จากสิง่ทีม่อียูไ่ด้เช่นกนั ซึง่การให้เช่าเพือ่ท�างานนีเ้องก�าลงั
กลายเป็นกระแสทีก่�าลงัได้รบัความสนใจอย่างมากกบัคนรุน่ใหม่ 
เนือ่งจากคนรุน่ใหม่รกัอสิระ อยากหาอะไรทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ 
การอยู่แต่ที่เดิมซ�้า ๆ ไม่สามารถหาแรงบันดาลใจได้เท่ากับ
การพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ใหม่ ๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจแบบ
เศรษฐกิจแบ่งปันนี้ นิยมแพร่หลายมากในหมู่วัยรุ ่นหรือวัย 
หนุ่มสาว เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปบนโลกของ 
สังคมออนไลน์ จึงไม่แปลกหากธุรกิจประเภทนี้จะเติบโตอย่าง
รวดเรว็ ยิง่สิง่ทีน่�าเสนอตอบสนองสิง่ทีพ่วกเขาต้องการได้ดเีท่าไหร่ 
ยิ่งมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเท่านั้น

การแชร์อะไรเพือ่ให้ผูอ้ืน่เช่าหรอืใช้บรกิาร ท�าได้ไม่ยากในยุค
ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล ในต่างประเทศมีธุรกิจมากมายที่
แตกแขนงจากเศรษฐกิจแบ่งปันนี้ จนรัฐบาลเริ่มมีการปรึกษา
หารอืเรือ่งกฎหมายในการควบคมุขอบเขตของเศรษฐกิจแบ่งปัน 
เช่ือว่าในอนาคตเศรษฐกิจแบ่งปันน้ีจะได้รับความนิยมเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย และจะมีการสร้างมาตรฐานในการ
ควบคุมที่ชัดเจนอย่างแน่นอน

จากแนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน 
Sharing Economy จะท�าให้เกิดการหารายได้เสริมนอกเหนือ
จากรายได้ประจ�า เกิดอาชีพรับจ้างอิสระ (Freelance) มากขึ้น 
เป็นแหล่งรายได้ให้กับคนวัยเกษียณ ซึ่งผู้สูงอายุที่ท�าธุรกิจนี ้
จะลดความจ�าเจด้วยประสบการณ์ใหม่ ๆ จากลูกค้า 

ส�าหรับข้าราชการ Sharing Economy น่าจะเป็นเรื่อง 
ที่ปฏิบัติกันมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเช่าที่พักอาศัยของ
เพื่อนข้าราชการ การเดินทางมาท�างานโดยใช้ยานพาหนะ 
ร่วมกัน ซึง่เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยลดปัญหาการจราจรแล้ว 
ยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันอีกด้วย แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้าครับ
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แพทย์หญงิ วไิลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
ครัง้ท่ี ๔/๖๒ เมือ่วนัที ่๒๔ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องประชมุ สมาคมแม่บ้าน ทอ.

พธิปีระดับเครือ่งหมายยศ (ต่อจากหน้า ๑)

ผลการศึกษาของนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นท่ี ๖๓ 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผู้ส�าเร็จการศึกษา รวมท้ังสิ้น 
๘๑ คน     
  - สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน จ�านวน ๑๘ คน  
  - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ�านวน ๑๐ คน  
  - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ�านวน ๑๘ คน  
  - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ�านวน ๙ คน  
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จ�านวน ๑๘ คน  
  - สาขาวชิาวสัดศุาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน 
 จ�านวน ๘ คน   
 ส�าหรบันกัเรยีนนายเรืออากาศช้ันปีท่ี ๕ ซ่ึงมีผลการศึกษา 
ที่สมควรได้รับรางวัลเรียนดี มีจ�านวน ๓๘ คน จากวันนั้น 
ถึงวันนี้มีผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ ถึงรุ่นท่ี ๖๑ จ�านวน 
๕,๙๔๒ คน ปัจจุบันรุ่นท่ีก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี ๑ เป็นรุ่นที่ 
๖๗ เพื่อให้ได้นายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศ
ที่เพียบพร้อม ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ้  
ในด้านวชิาการ และวทิยาการ ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 
มีความเป็นผู้น�าทางการทหาร มีความสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย
และจิตใจ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าท่ีตามความประสงค ์
ของกองทัพอากาศและประเทศชาติอย่างสมบูรณ์

พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย ์ผบ.คปอ.ผู้แทน ผบ.ทอ.
วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช เนือ่งในวนัสมเด็จพระเจ้าตากสนิ 
มหาราช เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันท่ี  
๒๘ ธ.ค.๖๒ ณ พระบรมราชานสุาวรย์ีสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ
มหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร
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พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ จก.กร.ทอ.นําข้าราชการ 
กร.ทอ.ร ่วมเขียนแผ่นดวงชะตาบนแผ่นทองเพื่อนําไป 
ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธศาสดาประชานาถ เม่ือวันที่ 
๖ ม.ค.๖๓ ณ ศบภ.ทอ.

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เป็นประธาน 
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สื่อมวลชน “ทัพฟ้าสังสรรค์สานสัมพันธ์
สื่อมวลชน” เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๓ 
ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ.และการบินแห่งชาติ

พล.อ.ท.เดชอุดม  คงศรี จก.ยศ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทอ.เม่ือวันที่  ๗ ม.ค.๖๓  
ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

พล.อ.ท.ปราโมทย์  ศิริธรรมกุล รอง เสธ.ทอ.และคณะ 
ตรวจเยี่ยมฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙ หน่วยบิน 
เฉพาะกิจไกลกังวล โดยมี น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๓ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติการ
พิเศษ ๕๐๙ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

พล.อ.ต.ครรชติ  นภิารตัน์ จก.กง.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
หน่วยสายวิทายาการการเงิน บน.๒๑ โดยมี น.อ.วัชรพล   
นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๗ ม.ค.๖๓ 
ณ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี 

พล.อ.ต.ต่อพล  ออเขาย้อย ผอ.สธน.ทอ.พร้อมด้วย 
ภริยา และ ขรก.สธน.ทอ.ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 
๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่๓ ม.ค.๖๓ ณ สโมสรทหารอากาศชัน้ประทวน 
ท่าดินแดง

พล.อ.ท.ธาดา  เค่ียมทองค�า ผบ.รร.นนก.ให้การต้อนรบั 
พล.อ.ต.ภูวเดช  สว่างแสง จก.จร.ทอ.และคณะทํางาน 
ในการเข้าตรวจการปฏิบัติราชการของ รร.นนก.เมื่อวันที่  
๗ ม.ค.๖๓ ณ รร.นนก.

พล.อ.ท.ชากร  ตะวนัแจง้ จก.กพ.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
หน่วยสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จําพวกทหาร 
กําลังพล โดยมี พล.อ.ท.อนุวัฒน์  เพ็ชรพงศ์ จก.สอ.ทอ. 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๓ ณ สอ.ทอ.

พล.อ.ต.ฐานัตถ์  จันทร์อ�าไพ รอง จก.กร.ทอ.และคณะ 
เป็นผู้แทน ทอ.ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน 
ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ ๔๓ โดยมีคุณขรรค์ชัย บุนปาน ประธาน
กรรมการบรษัิทมตชิน จาํกดั (มหาชน) ให้การต้อนรบั เมือ่วนัที่  
๙ ม.ค.๖๓ ณ สํานักงานหนังสือพิมพ์มติชน

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.พร้อมด้วย แพทย์หญงิ  
วไิลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. น.ช้ันผูใ้หญ่ของ ทอ. 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร ทหารกอง
ประจาํการ และครอบครวั ทอ.ร่วมทาํบญุตกับาตรวนัขึน้ปีใหม่ 
ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ 
ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ท่าดินแดง 

พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย รอง เสธ.ทอ./โฆษก ทอ. 
เป็นประธานในพิธบีวงสรวงสิง่ศกัด์ิสทิธิเ์นือ่งในการจดักจิกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ ทอ.ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๓ 
ณ ฝูง.๖๐๑ บน.๖ ดอนเมือง

พล.อ.อ.สทิธชิยั  แก้วบวัด ีผช.ผบ.ทอ.นําคณะ ศบภ.ทอ. 
มอบเครื่องห่มกันหนาว ให้แก่นักเรียน และพี่น้องประชาชน 
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเยน็ โดยม ีนายพเิชษฐ 
กันทรส นายก อบต.กื้ดช้าง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๓ 
ณ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่

พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย รอง เสธ.ทอ./โฆษก ทอ. 
เปน็ประธานในพิธบีวงสรวงสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์นือ่งในการจดักิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๓ ณ ฝูง.๖๐๑ บน.๖ ดอนเมือง
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พล.อ.ต.ไวพจน์  เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน เป็นประธาน
ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ครูการบินเพื่อฝึกศิษย์การบิน  
รุ่นที่ ๔๗ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๓ ณ รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.จุมพล  จันทขัมมา ผบ.บน.๒ เป็นประธานในพิธ ี
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ บน.๒ ประจำาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  
๑๑ ม.ค.๖๓ ณ ลานจอดอากาศยาน บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.จิตติวุฒิ  วันทนา ผบ.บน.๔ เป็นประธานในพิธ ี
มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการ บน.๔ ที่ มี 
ความประพฤติและมีจิตสำานึกท่ีดี  ท่ีปฏิ บัติหน้าที่ด้วย 
ความละเอยีดรอบคอบ สมควรไดเ้ปน็บคุคลตวัอยา่งดา้นนริภยั 
ประจำาป ี๒๕๖๓  เมือ่วนัที ่๒ ม.ค.๖๓ ณ หอ้งประชมุ บก.บน.๔  
จว.นครสวรรค์

น.อ.นรุธ  กําเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ ให้การต้อนรับ 
น.อ.ธันยวัต  ชูส่งแสง ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ.พร้อมคณะอาจารย์
และ นทน.มว.รุ่นที่ ๘๔ เยี่ยมชมกิจการ บน.๔๑ เม่ือวันที่  
๗ ม.ค.๖๓ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

น.อ.วชัรพล  นวลเปน็ใย ผบ.บน.๒๑ เปน็ประธานในพธิ ี
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ บน.๒๑ ประจำาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี 
๑๑ ม.ค.๖๓ ณ ณ ลานจอดอากาศยาน แผนกช่างอากาศ  
บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

น.อ.สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสดิ ์ ผบ.บน.๕๖ เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ บน.๕๖ ประจำาปี ๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูง.๕๖๑  
บน.๕๖ จว.สงขลา

พล.อ.ต.อาณัติ  เดชพร จก.สก.ทอ.เป็นประธานในพิธี
เปิดหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ รุ่นที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๓  
ณ สก.ทอ.

น.อ.กิตติกร  บูรณพานิช ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ.และ 
คณะกรรมการดำาเนนิการฝึกภาคสนาม ประชมุเตรยีมความพร้อม 
การฝึกภาคสนามของนกัศกึษาวชิาทหาร ทอ.ชัน้ปีที ่๓ ประจำาปี 
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี น.อ.วรพล  ดิษฐ์แก้ว รอง ผบ.บน.๔ 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม บก.บน.๔ 
จว.นครสวรรค์ 

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ พร้อมด้วย  
คุณศิริกานต์  เรืองประยูร ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๔๖ 
และคณะ มอบผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียน 
โรงเรียนบ้านนำ้าตาก ต.หนองกะท้าว และพ่ีน้องประชาชน
บ้านนาคล้าย ต.นาบัว จว.พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๓  
ณ ต.หนองกะท้าว และ ต.นาบัว จว.พิษณุโลก

พล.อ.ต.วิญญา  โพธิ์คานิช รอง ผบ.อย.เป็นประธาน
ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย 
ทอ.ในสนาม โดยมี น.อ.สมภูมิ  มูลทองจาด ผบ.ฝูงบินอิสระ
ปฏิบัติราชการสนาม ๒๓๗ นำากำาลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ  
เมือ่วนัที ่๗ ม.ค.๖๓  ณ ฝงูบนิอสิระปฏบิตัริาชการสนาม ๒๓๗ 
(นำ้าพอง) จว.ขอนแก่น 

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำาข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว บน.๑ ประกอบพิธี
บำาเพ็ญกุศลทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาส 
วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๓ ม.ค.๖๓ ณ บริเวณวิหาร
พระพุทธทีปังกร บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗ เป็นประธาน 
และให้โอวาทแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่คลังพัสดุของ บน.๗  
ในการอบรมปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อเตรียมการฐานข้อมูล 
เพื่อใช้งานระบบ LMIS 2020 ใหม่ของ ทอ.เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๓  
ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ บน.๗ 

หน้า ๕ 
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“ชื่อเล่นเรียกเครื่องบินรบ ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ของไทย  

จนกลายเป็นชื่อจริง”

ชื่อเล่นเรียกเครื่องบินรบ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒  
ของไทย จนกลายเป็นชื่อจริง “เครื่องบินขับไล่นกกระจอก” 
เป็นชื่อเรียกที่นักบินและช่างอากาศ  เรียกชื่อเจ้าเคร่ืองบิน 
แบบท่ี ๑๕ หรือ “บ.ข.๑๒” (เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๒)  
ในปัจจบุนัอย่างท่ีกล่าวข้างต้นว่า กองทัพอากาศไทย มีประจ�าการ 
ด้วยเครื่องบินขับไล่แบบต่าง ๆ ที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา  
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่แบบ HAWK II หรือฉายา 
“เหยี่ยว (ฮอว์ค) ขาแข็ง” HAWK III ฉายา “เหยี่ยว (ฮอว์ค) 
พับฐาน” (เป็นเครื่องบินแบบแรกของกองทัพอากาศที่พับ 
เก็บล้อได้) และ HAWK 75N หรือ “เหยี่ยว(ฮอว์ค) ๗๕” 
และการมาถึงของเครื่องบินขับไล ่แบบ Ki-27 นักบิน 
และช่างเครื่อง ที่ปฏิบัติการกับเครื่องบินแบบนี้จะเรียกมันว่า 
“นกกระจอก” เพราะมนัมขีนาดเลก็ คล่องแคล่วในการบนิขบัไล่ 
ต ่อสู ้แบบพันตู  และที่ส�า คัญคือ ในกองทัพอากาศนั้น  
มีเหยี่ยวหลายตัวแล้ว จึงเรียกเจ้าเครื่องบินขับไล่มาใหม่ว่า  

โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

หน้า ๖ 

“เครื่องบินขับไล่นกกระจอก” อย่างไร
ก็ ต ามชื่ อ ของ  “ เครื่ อ งบิ นขั บ ไ ล  ่
นกกระจอก” เป็นชื่อที่นักบินและช่าง 
ผู้ปฏิบัติงานกับเจ้าเครื่องบินรบแบบนี้ 
ใช้เรียกกันจนติดปาก แต่ทหารอากาศ

หน่วยอื่น ๆ จะไม่เรียกชื่อ “นกกระจอก” แต่จะเรียกว่า 
“โอตะ” ซึ่งความจริงไม่ใช่ฉายาของเครื่องบิน แต่มาจากค�า
ว ่ า  Otsu (乙 )  ตรงกับอักษรในภาษาอังกฤษว ่า  B  
เมื่อใช้ต่อท้ายชื่อเครื่องบินจะหมายถึง การพัฒนาครั้งที่สอง 
ของเครื่องบินรุ่นนี้ โดยเขียนว่า Ki-27 b แต่ทหารอากาศไทย 
จะอ่านออกเสียง “Otsu” ว่า “โอตะ”“เครื่องบินท้ิงระเบิด
นากาชิมา” เป็นชื่อเรียกที่นักบินและช่างอากาศ เรียกชื่อ 
เจ้าเครื่องบินแบบที่ ๖๑ หรือ “บ.ท.๔” (เครื่องบินทิ้งระเบิด
แบบท่ี ๔) เครื่องบินท้ิงระเบิดแบบ Mitsubishi Ki-21 มีชื่อ
ตามแบบที่สัมพันธมิตรก�าหนดคือ “Sally”/”Gwen”  
เป็นเครื่องบินท้ิงระเบิดขนาดหนัก กองทัพอากาศไทย  
มีประจ�าการในรุ ่น Ki-21-I Nagoya จ�านวน ๙ เคร่ือง  
ซึ่งเฉพาะรุ่นของไทย เป็นรุ่นท่ีผลิตในโรงงาน Nakajima 
จ�านวน ๑๔๓ เครื่อง จึงถูกเรียกว่า “เคร่ืองบินนากาชิมา” 
ตามช่ือเมืองท่ีผลิตเคร่ืองบินรุนนี้ ในขณะที่เคร่ืองบินโจมตี
แบบ Ki-30 ของไทย ซึ่งสร้างที่เมือง “นาโกย่า” ก็ได้รับฉายา
ว่า “เครื่องบินนาโกย่า”

๑ มกราคม วนัคล้ายวนัสถาปนา หน่วยบญัชาการอากาศโยธนิ
ครบรอบ ๗๒ ปี

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นหน่วยก�าลังรบ 
ทางภาคพื้นของกองทัพอากาศ มีหน้าที่ เตรียมและปฏิบัติการ 
ใช้ก�าลังภาคพื้น การป้องกันท่ีต้ัง การต่อสู้อากาศยาน รักษา
ความปลอดภยัทีต่ัง้ทางทหารของกองทพัอากาศ การป้องกนัภัย 
ทางอากาศ การปฏิบัติการพิเศษ และการดุริยางค์ กับมีหน้าที่

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยรบทางภาคพื้นของ ทอ. 

(War Fighter) ที่มีความพร้อมปฏิบัติการ 

ทั้งภารกิจการรบ และมิใช่การรบ (Combat/

Non-Combat) ในทุกสถานการณ์และ 

ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลง”

จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสาย
วิทยาการด้านอากาศโยธินและดุริยางค์ มี พลอากาศโท สุรสีห์  
สิมะเศรษฐ ์  ผู ้บัญชาการหน ่วยบัญชาการอากาศโยธิน  
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ     
 แนวทางการพฒันา ให้ก�าลงัพลหน่วยบญัชาการอากาศโยธนิ 
ยึดหลักปฏิบัติตามค�าขวัญหน่วย โดยมุ่งเน้นให้ก�าลังพลทุกคน 
จกัต้องเทิดทนูจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ตระหนักรู ้
ในหน้าที่และมีความฉลาดรอบรู้ในงานของตน มีแนวความคิด

สร้างสรรค์ในการพฒันาระบบงานของหน่วย ฝึกอบรม
ให ้ก�าลังพลทุกระดับ ช้ันมี คุณธรรมจริยธรรม 
ในการปกครองบังคับบัญชาและในการปฏิบัติตน  
ฝึกอบรมปลูกฝังความมวีนิยัท้ังต่อตนเองและส่วนรวม 
รวมถึงสร้างแรงจูงใจแก่ก�าลังพลให้มีความขยัน 
หมั่นเพียรตั้งใจท�างานให้มีประสิทธิภาพ ปลูกฝัง 
จิตวิญญาณความเป็นทหาร รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี 
ของทหารอากาศ    
 ในวาระครบรอบ ๗๒ ปี ของหน่วยบญัชาการ
อากาศโยธิน ก�าลังพลของหน่วย ทั้งข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจ�าการ

พล.อ.ท.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  
ผบ.อย.

พล.อ.ต.สมควร  รักด ี
รอง ผบ.อย.

พล.อ.ต.วิญญา  โพธิ์คานิช 
รอง ผบ.อย.

พล.อ.ต.ศรัณย์  สมคะเณ 
เสธ.อย.

น.อ.ดนัย  สินธุชัย
รอง เสธ.อย.

น.อ.ศักดิ์ชัย  ธุรีวรรณ
รอง เสธ.อย.

ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อให้บรรลุภารกิจที่กองทัพอากาศมอบหมาย อย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ ทัง้น้ีจะเป็นหน่วยก�าลงัทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ี
ให้กบัก�าลงัพลหน่วยอืน่ เพือ่ตอบสนองต่อนโยบายผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศในการร่วมกันพัฒนาและขบัเคล่ือน
กองทัพอากาศเข้าสู ่ กองทัพอากาศช้ันน�า 
ในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สุขแสง ผบ.ดม.ให้การต้อนรับ 
พันเอก โทมินะกะ ผชท.ทหารญ่ีปุ่นประจ�าประเทศไทย  
ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมต่อสู้ระยะประชิดทหารสารวัตร
ระดับปฏิบัติการรุ่นที่ ๑ และมอบให้ น.อ.ชัยพฤกษ์  ธรรมาธร 
รอง ผบ.ดม.เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ เข้าร่วมชมการสาธิต เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๒  
ณ สนามกีฬา สน.ผบ.ดม.



วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๓ หน้า ๗ 

ภาพทหารอากาศในชดุปฏบิตังิาน ต่างเพศ ต่างวยั ต่างชัน้ยศ 
หอบหิว้เอกสารและอปุกรณ์ประมวลผลชนดิต่าง ๆ กึง่เดนิกึง่วิง่
อย่างกระตอืรือร้นเข้าไปยงัสถานศกึษาต่าง ๆ  ของกรมยทุธศกึษา
ทหารอากาศในยามเช้า  ภาพเหล่านีห้ากมองแบบผ่านไปคงเป็น
ภาพทีห่ลาย ๆ  ท่านชนิตา แต่ทราบไหมว่า ภาพทีเ่หน็กนัแทบทกุ
วนันีถ้้าย้อนเวลากลบัไปสถานท่ีทีก่�าลงัพลกองทพัอากาศเข้ารบั
การศึกษาแห่งนี ้จะมอีายคุรบ ๗๑ ปี ในวนัที ่๗ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๓ นีแ้ล้ว

กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ มปีรากฏตามผงัการจดักองทพั
อากาศต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๑ แต่มคีวามพร้อมในการบรหิารงานตาม
ภารกจิของหน่วยได้ เม่ือวนัที ่๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๒ ซ่ึงตรงกับ
วนัเปิดประชมุสภากองทพัอากาศคร้ังแรก ดังนัน้จงึถือว่าวนัท่ี ๗ 
มกราคม ๒๔๙๒ เป็นวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ตัง้แต่นัน้มา  ปัจจบัุนม ีพลอากาศโท เดชอดุม คงศร ีเป็นเจ้ากรม
ยทุธศึกษาทหารอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหน้าท่ีวางแผนการปฏิบัติ 
อ�านวยการ ประสานงาน ก�ากบัการ และด�าเนินการเก่ียวกบัการ
ศึกษา และการฝึกอบรมแก่ก�าลังพลของกองทัพอากาศตามที่
กองทพัอากาศก�าหนด และการอนศุาสนาจารย์ มเีจ้ากรมยทุธ
ศกึษาทหารอากาศ เป็นผูบ้งัคบับัญชารบัผดิชอบ

การปฏิบัติภารกิจส�าคัญท่ีผ่านมา กรมยุทธศึกษาทหาร

อากาศ รบัผิดชอบจดัการฝึกศึกษา ในระบบการศึกษาตามแนวทาง
รับราชการ ทั้ง ๘ สถาบันหลัก ทั้งระดับนายทหารสัญญาบัตร 
และนายทหารประทวนตามแผนผังแล้ว ยงัมีศนูย์ภาษาฯ เป็นอกี
หน่วยงานหนึง่  ซึง่ให้การสนบัสนนุงานของกรมยทุธศกึษาทหาร
อากาศ  โดยได้มีแผนงานเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
แก่ก�าลงัพลกองทพัอากาศ และศนูย์ทดสอบบคุคลฯ ซึง่จดัด�าเนนิการ
ทดสอบวภิาววสิยัและทดสอบความถนดัให้กบัข้าราชการกองทพั
อากาศและหน่วยภายนอกอืน่ ๆ นอกจากน้ี ยังมีกองอนุศาสนาจารย์ฯ 
ด�าเนนิการให้การอบรมในเร่ืองของศลีธรรมจรยิธรรมแก่ก�าลงัพล 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง 
ถกูต้องและเหมาะสม

ในด้านอืน่ ๆ ตามแต่จะได้รบัมอบหมาย เช่น กจิกรรมเฉลมิพระ
เกียรติฯ การสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่บุตรของก�าลังพล
กองทพัอากาศ ณ สถานศกึษาบรเิวณรอบดอนเมอืง เป็นต้น

นอกจากองค์ความรูท้างสายวทิยาการแล้ว กรมยทุธศกึษา
ทหารอากาศได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นทหารอากาศ  
(Air Mind) ความเป็นผูน้�า ปลกูฝังคุณธรรม และจริยธรรมควบคู่
ไปด้วย เพือ่ให้ก�าลงัพลมคีณุภาพทกุด้าน พร้อมปฏบิตังิานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ 
กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ ทีก่�าหนดว่า “เป็นองค์กรการศกึษา 
เพือ่พฒันาก�าลงัพลให้เป็นทหารอากาศชัน้น�าในภมูภิาคอาเซยีน”  
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศในการเป็น  
“กองทพัอากาศชัน้น�าในภูมภิาค”

ก�าลงัพลเป็นหลกัส�าคญัในการขบัเคลือ่นให้บรรลวุสิยัทัศน์
กองทัพอากาศ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ  
การปฏิบัติภารกิจในมิติใหม่ ๆ ของสงครามจะไม่สัมฤทธ์ิผลได้  
หากไม่พฒันาองค์ความรูไ้ปสูก่�าลังพล  ดังนัน้จงึสามารถกล่าวได้
ว่า “กองทพัอากาศไม่สามารถพฒันาตวัเองได้ หากแต่เป็นก�าลงั
พลกองทพัอากาศทีพ่ฒันากองทพัอากาศ”

๗๑ ปี หากเป็นมนุษย์ สภาพร่างกายและสติปัญญา 
อาจเสือ่มโทรมไปตามกาลเวลา แต่กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ
กลับแข็งแกร่ง ยืนหยัด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค ์
สิ่งใหม่ ๆ ให้กองทัพอากาศ แม้ในวัย ๗๑ปี จะยังคงเดินหน้า 
สานต่อภารกิจส�าคัญในการพัฒนาก�าลังพลให้กองทัพอากาศ
ตลอดไป

๗๑ ปี แห่งองค์ความรูด้้านการศึกษา
ภารกจิทีว่นเวียน แต่ไม่มวีนัเกษยีณของ

กรมยุทธศกึษาทหารอากาศ

การพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ได้กระท�าอย่างต่อเนือ่ง โดยปรบัปรงุให้เข้ากบัวทิยาการสมยัใหม่
รวมทั้งสถานการณ์โลกในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ 
และขีดความสามารถของก�าลังพลให้ได้มากที่สุดนอกเหนือจาก
ภารกิจทีไ่ด้กล่าวไปแล้ว กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ ยงัมภีารกจิ

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

เมือ่วนัที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
พร้อมด้วย แพทย์หญงิ วไิลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพธิี
เปิดงานวนัเดก็แห่งชาตใินส่วนของกองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ ฝงูบนิ ๖๐๑ กองบนิ ๖ 
ดอนเมอืง เพือ่สนบัสนนุนโยบายการจดังานวนัเด็กแห่งชาตขิองรฐับาล และส่งเสรมิให้เยาวชน 
ได้เข้าชมการแสดงทางทหาร และอาวธุยทุโธปกรณ์ของกองทพัอากาศ

ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ กล่าวในพธิเีปิด ตอนหนึง่ว่า “ในวนัเดก็แห่งชาตปีินี ้ผมขอส่งความ
ปรารถนาดีไปยงัเดก็และเยาวชนทีร่กัทกุคน ขอให้รูว่้าทกุๆ คน คอืความหวังเป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่
และเป็นอนาคตของประเทศชาต ิขอให้เดก็และเยาวชนรู้จักหน้าทีข่องตน ซึง่หน้าทีอ่นัส�าคญันี ้คือ 
การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียรใฝ่หาความรู้ เพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน และมุ่งมั่นท�าความดี  
ดงัค�าขวญัวนัเดก็แห่งชาตปีินีท้ีว่่า เดก็ไทยยคุใหม่ รูร้กัสามคัค ีรู้หน้าทีพ่ลเมอืงไทย” 

ส�าหรับปีนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติทั้งที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัด 
ทัว่ประเทศ ซ่ึงในส่วนท่ีตัง้ดอนเมอืงนัน้ ได้ก�าหนดจัดกจิกรรมรวม ๔ จดุ ประกอบด้วย 

๑.  บรเิวณลานจอดเครือ่งบนิ ฝงูบนิ ๖๐๑ กองบิน ๖ ดอนเมอืง ซ่ึงเป็นพืน้ท่ีจดังานหลกั
๒.  พพิธิภณัฑ์กองทัพอากาศและการบนิแห่งชาต ิถนนพหลโยธิน
๓.  สนามกีฬาส�านกังานผูบ้งัคบัทหารอากาศดอนเมือง
๔.  สนามบินเลก็กองทพัอากาศ ทุง่สกัีน
การจดังานวนัเดก็แห่งชาตขิองกองทพัอากาศในครัง้นี ้ได้จดักจิกรรมทัง้ภาคอากาศและภาคพืน้ 

ส�าหรับกิจกรรมภาคอากาศ ประกอบด้วย การบินแสดงสมรรถนะของเครื่องบินรบ การบิน 
ประกอบหมู ่การบนิโจมตทีางอากาศ การบินค้นหาและช่วยชวีติ เป็นต้น ส่วนกิจกรรมภาคพืน้  
มกีารตัง้แสดงอากาศยานแบบต่าง ๆ ของกองทพัอากาศ การจดัแสดงยทุโธปกรณ์ การแสดงทาง
ทหาร การแสดงของนักเรียนทหาร การแสดงของสุนัขทหาร การแสดงบนเวที และการจัด
นิทรรศการของกองทัพอากาศและหน่วยงานภายนอก ท้ังนี้ เพื่อสานฝัน สร้างแรงบันดาลใจ  
ให้ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในด้านการบิน 
เทคโนโลย ีและการทหาร ได้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้สอดแทรกสาระความรู้  
และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถงึความสามคัค ีและการรูห้น้าทีพ่ลเมอืงทีด่ี 

(ต่อจากหน้า ๑)งานวันเด็ก



     วันที่ ๑ - ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๓หน้า ๘ 

(ต่อจากหน้า ๑)

(อ่านต่อหน้า ๗)
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