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ฝ่ายการผลิต

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

การสื่อสารส�าหรับผู้บริหารยุค ๔.๐

ปัญหาส�าคัญที่ผู ้บริหารองค์กรต้องเผชิญในยุค ๔.๐  
ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ  
หรือสังคม แต่เป็น “ปัญหาเรื่องคน” ปัญหาเรื่องคนที่พบในการ
ท�างาน เช่น มีอัตราการลาออกสูงเพราะปัญหาความสัมพันธ ์
กบัเพือ่นร่วมงานหรอืหวัหน้างาน การสือ่สารทีผ่ดิพลาดเป็นประจ�า
ท�าให้งานมคีวามล่าช้า สร้างความเสยีหายให้องค์กร ทมีงานขาด
ความร่วมมือ ผู้คนไม่พูดในสิ่งที่คิด และมักกล่าวโทษว่าอีกฝ่าย
เป็นคนผิด ฯลฯ 

เป็นอย่างไรและก่อให้เกิดผลลัพธ์
เช่นไรกันครับ

การส่ือสารด้วย “ความกลัว” 
ผู้บริหารยุคเก่าจะเน้นการ

ส่ังการจากบนลงล่าง (Top - 
Down) ด ้วยความมั่นใจจาก
ประสบการณ์และความส�าเร็จ 
ในอดีต เขาจึงคิดว่า ลูกน้อง 
ซ่ึงเด็กกว่าและมีประสบการณ์
น้อยกว่า ควรจะเป็นฝ่ายเช่ือฟัง

- บี้ ชอบสั่งการแบบขู่เข็ญโดยใช้อ�านาจ
- ใบ้ ไม่ค่อยสอนงาน เห็นอะไรดีไม่เคยชม
- เบลม ชอบต�าหนิต่อว่า เห็นอะไรก็ผิดไปหมด
- โบ้ย หากตัวเองท�าผิดหรือตัดสินใจพลาด ก็อ้างว่าเป็น

เพราะคนอื่น
- เบิ้ล ถ้าลูกน้องท�าผิด จะถูกซ�้าเติมหรือลงโทษทันที
- บล็อก ไม่ชอบให้ใครท�าตัวโดดเด่น และไม่ค่อยฟังความ

เห็นใคร
ผลลัพธ์จากการสื่อสารด้วยความกลัว พนักงานจะรู้สึก 

ไม่ปลอดภัยและไม่ไว้วางใจ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ก็จะซุกไว้ 
ด้วยกลวัความผดิ ซ่ึงอาจท�าให้ปัญหาเลก็น้อย ลกุลามไปจนยาก
จะแก้ไข คนที่ไม่อยากถูกต�าหนิ ก็คอยระวังตัวแจ จนไม่กล้าท�า
อะไร เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะน่ิงเฉย องค์กรจะเป็นยังไงก็ช่าง 
ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ไม่มีความผูกพันกันในองค์กร ใครทนได ้
ก็ทน ทนไม่ได้ก็ลาออกไป

ท่านผู้อ่านได้ทราบแล้วว่า ผลลัพธ์จากผู้บริหารยุคเก่า 
ที่ ส่ือสารด้วยความกลัว ส่งผลกระทบทางลบต่อบุคลากร 
และองค์กรอย่างไร ลองมาดทูกัษะการสือ่สารของผูบ้รหิารยคุใหม่
กันบ้างว่าเป็นอย่างไร

การสื่อสารด้วย “ความรัก” 
ผู้บริหารยุคใหม่ จะรู้จักใช้คนเก่งให้เป็น โดยผู้บริหารจะ

ประสานงานให้เกดิการส่ือสารทีท่ัว่ถงึ รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ
ในองค์กร ความสัมพันธ์ที่ดี จึงเป็นปัจจัยส�าคัญ ดังนั้นผู้บริหาร
ยุคใหม่จึงเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น “เจ้านาย” หรือ “Boss” 
ที่เอาแต่สั่งการและต�าหนิ มาเป็น “ผู้ให้ค�าปรึกษา” หรือ 
“Mentor” ที่จะคอยรับฟังและให้การสนับสนุน ผลักดันให ้
ทมีงานใช้ศกัยภาพของตวัเองได้สงูสดุ ทกัษะการฟังและการสือ่สาร
ที่ผู้บริหารยุคใหม่ควรรู้ มีดังนี้

และทบทวนกลบั โดยผูฟั้งจะเปิดใจรบัฟัง ตดิตามเรือ่งราว ความคดิ
และความรู้สึกของผู้พูดได้จนเกิดความเข้าใจ

-  ตัวแบบการสื่อสาร (Communication Model) เข้าใจ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล สื่อสารได้เหมาะสม ตรงใจผู้ฟัง
มากขึ้น 

-  การสือ่สารเพือ่สร้างทมี (Team Communication) การ
สือ่สารทีท่�าให้เกดิความไว้เนือ้เช่ือใจกัน เกิดความร่วมมอื ตลอด
จนเกิดความรักและสามัคคีของบุคลากรในองค์กร

ผูบ้รหิารทีด่จีะมสีตติระหนกัรูว่้า ค�าพดูทีต่รงไปตรงมาของเขา 
จะไม่ไปท�าร้ายจติใจอกีฝ่าย เขาจะเลอืกใช้ค�าพดูทีร่บัผดิชอบใน
ความรู้สึกของตัวเอง โดยไม่กล่าวหาโจมตีอีกฝ่าย ตัวอย่างเช่น 
แทนที่จะพูดอย่างเกรี้ยวกราดว่า 

“คุณ A ท�าไมงานท่ีสั่งไปท�าไม่เสร็จ รู้ไหมว่าท�างานล่าช้า
แบบนี้บริษัทเสียหาย คุณจะว่ายังไง”

ผูบ้รหิารทีดี่จะเลอืกใช้ค�าพูดทีถ่่ายทอดความรูส้กึและความ
ต้องการว่า 

“คุณ A ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกเครียด เพราะงานที่เราต้องส่ง
ลูกค้าไม่เสร็จตามก�าหนด ผมต้องการรักษาเครดิตของบริษัท  
เราควรท�ายังไงดี มีอะไรให้ผมช่วยเหลือบ้างไหม”

ปัญหาเหล่านี้ล ้วนแต่เกิดจากปัญหา “การสื่อสาร”  
เมื่อระบบสังคมมีความซับซ้อนมากข้ึน ผู้คนก็มีความแตกต่าง
หลากหลาย ทั้งในเรื่องของประสบการณ์ การศึกษา ทัศนคติ 
ความเชือ่ ฯลฯ ท�าให้การฟังมีข้อจ�ากดัมากขึน้ การสือ่สารจงึเป็นไปได้
ยากขึน้ ไม่เกดิความร่วมมอืกนัในการท�างาน กลายเป็นความขัดแย้ง
ที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรในยุค ๔.๐  
ท�าให้ผูบ้รหิารต้องเผชญิกบัความท้าทาย ในการสร้างบรรยากาศ 
และปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความร่วมมือในการท�างานกัน
มากกว่ายุคใด ๆ เมื่อมองให้ลึกลงไปจะพบว่า ท่ีมาของปัญหา
เรือ่งคน ล้วนมาจาก “การขาดทกัษะการฟังและการสือ่สารท่ีด”ี 
นั่นเอง ปัญหาการสื่อสารที่พบบ่อยในการท�างาน เช่น

- ความเร่งรีบในการสื่อสาร ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และ
ท�างานผิดพลาด

- ทีมงานไม่ค่อยพูด ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่กล้าเสนอความ
คิดเห็นในที่ประชุม

-  ลูกน้องพยักหน้าเข้าใจ แต่พอท�างานออกมา ไม่เหมือน
ที่บอกไป

-  วิธีการสื่อสารเดิม ๆ ใช้ได้ผลกับบางคน แต่ถูกต่อต้าน
จากบางคน

-  หัวหน้างานไม่ค่อยฟัง ท�าให้คนท�างานท้อ และตัดสินใจ
ลาออก

อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ท�าให้เกิดปัญหาการสื่อสาร ก็ไม่ได้
เกิดจากข้อจ�ากัดในการฟังเท่าน้ัน แต่อาจเกิดจากผู้บริหารที่ใช้
หลักการบริหารที่ต่างกัน มาดูกันว่าหลักการบริหารดังกล่าว 

-  การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) คือ การฟังที่ใส่ใจ
ฟังผูพ้ดูอย่างแท้จรงิ โดยปราศจากการตดัสนิ ฟังลกึกว่าแค่ค�าพดู 
ได้ยนิในส่ิงทีผู้่พดูไม่ได้พดู เช่น ความรูสึ้ก อารมณ์ ความต้องการ 
คุณค่า ความเชื่อ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้พูดเปิดเผยตัวเองมากขึ้น 
และยังช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย

-  การฟังเพื่อผลลัพธ์ (Active Listening) คือการฟัง 
โดยไม่ใช้ประสบการณ์ อคติ หรือความคาดหวังไปตัดสินเรื่องที่ได้ยิน
ว ่าผิดหรือถูก มีการคิดวิ เคราะห ์แยกแยะ จับประเด็น  

ผลลัพธ์จากการสื่อสาร ด้วย “ความรัก” ท�าให้เกิดความ
สัมพันธ ์ที่ดีต ่อกันในการท�างาน เกิดความรักและผูกพัน 
บรรยากาศการท�างานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ท�าให้
พนักงานรู้สึกอยากท�างานไปด้วยนาน ๆ อยากเห็นองค์กรเจริญ
เติบโต มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ คอยระวังความผิดพลาดและจุด
บกพร่องร่ัวไหล มีความคิดสร้างสรรค์ ท�าสิ่งดี ๆ ให้แก่องค์กร
โดยไม่ต้องสั่ง และจะสร้างวัฒนธรรมแห่งความรักและผูกพัน
แบบนี้ ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นต่อไป

ดังน้ัน ผู้บริหารองค์กรยุคใหม่ นอกจากจะต้องมีทักษะ 
ด้านการบริหารจัดการและเทคนคิทีดี่แล้ว ควรต้องมทีกัษะด้านการ
บรหิารคนทีเ่ป็นเลศิ โดยเฉพาะ “ทกัษะการฟังและการสือ่สาร” 
(Listening & Communication Skill) ซึ่งถือเป็นทักษะหลัก 
ทีต้่องให้ความสนใจและพฒันาให้มปีระสทิธภิาพ จงึจะสร้างแรง
บันดาลใจและปลุกศักยภาพผู้คน เพื่อร่วมกันสร้างความสุข 
ในการท�างานและน�าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์  
ทั้งยังสามารถน�าทักษะการฟังและการสื่อสารไปใช้ เพื่อสร้าง
ความสุขในครอบครัวได้อีกด้วย

และท�าตาม เขามักใช้หลกั “๖ บ.” ในการบรหิารงานโดยไม่รูต้วั คอื
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แพทย์หญงิ วไิลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
พร้อมด้วย คณะกรรมการบรหิารสมาคมแม่บ้าน ทอ.มอบเงนิ 
บริจาคสมทบทุนให้กับ มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และ 
รพ.ทหารอากาศ (สกัีน) เพือ่ใช้ในการจดัซือ้อปุกรณ์ เครือ่งมือ 
ทางการแพทย์ ยา และเวชภณัฑ์ โดยม ีพล.อ.ท.เกรยีงไกร 
โสธรชัย จก.พอ.และ พล.อ.ต.วิษณุ  ภู่ทอง  
เสธ.พอ.รบัมอบเงินบรจิาคสมทบทนุ เมือ่วนัที่  
๓ มี.ค.๖๓ ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และ 
รพ.ทหารอากาศ (สีกนั) 

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ยมสถานีรายงานกาญจนบุรี โดยมี 
พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผบ.คปอ.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๖๓ ณ สถานีรายงาน
กาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย ์ผบ.ทอ.บรรยายพิเศษเรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์
การเป็นผู้น�าทางทหาร “พี่ต้นแบบสอนน้องต้นกล้า” ให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร  
ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ณ หอประชุมนวนครินทร์ รร.ตท.จากนั้นได้เยี่ยมชมส่วนการศึกษา  
โรงเล้ียงอาหาร กรมนักเรียน และกองพลศึกษา โดยมี พล.ต.กนกพงษ์  จันทร์นวล  
ผบ.รร.ตท.สปท.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๓ ณ รร.ตท. จว.นครนายก



          วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๓หน้า ๔ 

พล.อ.อ.มานตั  วงษว์าทย ์ผบ.ทอ.พร้อมดว้ย แพทยห์ญิง  
วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.เยี่ยมชม 
และสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่ จนท.ของ พธ.ทอ.ท่ีเร่งตัดเย็บ
หน้ากากอนามัยเพื่อให้ ศบภ.ทอ.นำาไปแจกจ่ายให้แก่กำาลังพล 
ของ ทอ.ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 เม่ือวันที่  
๕ มี.ค.๖๓ ณ พธ.ทอ.

พล.อ.ท.ชนะยุทธ  รัตนกาล จก.กบ.ทอ.เป็นประธาน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณา
ปัจจัยความสำาเร็จตามนโยบายเร่ืองแนวความคิดในการจัดหา 
พร้อมการพัฒนา (Purchase and Development : P&D)” 
เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๓ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จว.นครนายก

พล.อ.อ.สิทธิชัย  แก้วบัวดี ผช.ผบ.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยีย่ม สน.ผบ.ดม.โดยม ีพล.อ.ต.ธรรมนาย  สขุแสง ผบ.ดม.
ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๔ มี.ค.๖๓ ณ อาคารกองบังคับการ 
สน.ผบ.ดม.

พล.อ.ต.ตระการ  ก้าวกสกิรรม ผอ.สทท.สนง.คสม.ทอ. 
และคณะ ติดตามการดำาเนินการสื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ.๒๐ ปี
ของ บน.๒๑ โดยมี น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑  
ให้การต้อนรบั เมือ่วนัที ่๓ ม.ีค.๖๓ ณ บน.๒๑ จว.อบุลราชธานี 

พล.อ.ต.ครรชิต  วานิชย์ ลก.ทอ.เป็นประธานในพิธี 
เปิดโครงการอบรมงานพิธีการและการรับรอง เมื่อวันที่   
๒ มี.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.ท.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ ์ผบ.อย.เป็นประธานในพิธี
เปิดการศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๗๒ 
เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๓ ณ ศทย.อย.

พล.อ.อ.เสนาะ พรรณพิกุล ปธ.คปษ.ทอ.มอบเงิน 
และสิ่งของให้กับ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เมื่อวันที่  
๕ มี.ค.๖๓ ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ จก.กร.ทอ.บรรยายพิเศษ 
ให้ความรูแ้ละคำาแนะนำาเร่ือง “การช่วยเหลือประชาชนของ ทอ. 
กรณีเกิดภัยพิบัติ” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึก
อบรม พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๕ เม่ือวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๓ ณ บน.๖ 
ดอนเมือง

พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี จก.ชอ.ให้การต้อนรับ 
พล.อ.ต.นพพล  หาญกลา้ ผูท้รงคณุวฒุ ิทอ.ชว่ยราชการ รร.นนก. 
และคณะ ชีแ้จงหลกัสตูรปรญิญาโทวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๓   
ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์ ชอ.

พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองค�า ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน “เรืออากาศ Open House 2020” เมื่อวันที่  
๑ มี .ค.๖๓ ณ ห ้องประชุม อาคารวิศวกรรมศาสตร ์  
กองการศึกษา รร.นนก.

พล.อ.ท.พงษ์ศักด์ิ  เสมาชัย รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.)/
ประธานคณะกรรมการประชาสมัพนัธ ์ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จว.นครศรีธรรมราช  
โดยมี นางทัศนี  เรืองหิรัญ ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
และน.อ.ปรัชญา  ทิพยรัตน์ รอง ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ 
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
จว.นครศรีธรรมราช

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ร่วมพิธีลงนาม 
ในบนัทกึความเข้าใจ ระหว่าง ทอ.กบั บรษัิท ปตท.จำากดั (มหาชน)  
และบริษทั ปตท.นำา้มนัและการค้าปลีก จำากดั (มหาชน) ว่าด้วย 
ความร่วมมอืด้านพลังงานและบรกิารนำา้มนัเช้ือเพลิงและกจิกรรม 
ทีเ่กีย่วเนือ่ง เมือ่วนัที ่๓ ม.ีค.๖๓ ณ ห้องรบัรองพเิศษ ๑ บก.ทอ.
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พล.อ.ต.อาณตั ิ เดชพร จก.สก.ทอ.พร้อมด้วย ข้าราชการ 
ลกูจ้างและพนกังานราชการ สก.ทอ.ท�าพธีิบวงสรวง และท�าบุญ 
เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา สก.ทอ.ครบ ๖๖ ปี เม่ือวันที่  
๒ มี.ค.๖๓ ณ บก.สก.ทอ.

น.อ.นรุธ  กำาเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจ�าการ  
เมื่อวันท่ี ๒ มี.ค.๖๓ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ บน.๔๑ 
จว.เชียงใหม่

พล.อ.ต.ไวพจน์  เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน ให้การต้อนรับ 
น.อ.อนันต์  สร้อยฟ้า ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ.ในโอกาสน�าคณะ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหาร
ประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๔๕ เยี่ยมชมกิจการ รร.การบิน 
เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๓ ณ บก.รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.ชนาวีร์  กล่ินมาล ี ผบ.บน.๒๓ เป็นประธานในพิธี
มอบใบประกาศนียบัตรผู้สมควรได้รับยกย่องในการปฏิบัติ
ราชการ บน.๒๓ ประจ�าปี ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่บุคคล
อืน่ ในอนัทีจ่ะสร้างเสรมิเกยีรต ิและชือ่เสยีงของหน่วย และ ทอ. 
ต่อไป เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม บน.๒๓ จว.อุดรธานี

น.อ.พิษณุ  เอกระ รอง เสธ.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา)  
เป็นประธานเปิดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน รร.นม.ยศ.ทอ. โดยม ีน.อ.ธนัยวตั  ชสู่งแสง ผอ.รร.นม.ยศ.ทอ. 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๓ ณ รร.นม.ยศ.ทอ.

พล.อ.ต.วิเชียร  เรืองพระยา ผอ.สบค.ทสส.ทอ. 
เป็นประธานในพีธีเปิดหลักสูตรนายทหารรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม 
ทสส.ทอ.

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชยั ผบ.บน.๑ ประชุมข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการ  และทหารกองประจ�าการ บน.๑  
เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในมาตรการควบคุม 
ป้องกัน และคัดกรองไวรัส  COVID-19 เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๓   
ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ จว.นครราชสีมา

พล.อ.ต.ครรชิต  นิภารัตน์  จก.กง.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ประจ�าปี ๒๕๖๓ โดยมี 
น.อ.เทพพนม  สุวรรณสาร รอง ผบ.บน.๒ ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๖๓ ณ บก.บน.๒ จว.ลพบุรี 

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ พร้อมด้วย  
คุณวรพรรณ  สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๕  
น�าหน่วยมิตรประชา บน.๕ ออกให้บริการประชาชน  
โดยให้บริการด้านการแพทย์ ตัดผม มอบทุนการศึกษาและ
อุปกรณ์การศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.ห้วยยาง 
อ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๓

น.อ.โสรวาร  ป้อมสนาม ผอ.ศบส.กพ.ทอ.และคณะ  
จัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับสิทธิก�าลังพลของข้าราชการ 
และลูกจ้างก่อนเกษียณอายุราชการ ประจ�าปี ๒๕๖๓ โดยมี 
น.อ.เทพพนม  สุวรรณสาร รอง ผบ.บน.๒ ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๓ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.จกัรวชัร  จงสืบสขุ รอง ผอ.สนภ.ทอ./หัวหนา้คณะ 
ตรวจประเมนิความสมควรเดนิอากาศและคณะ ตรวจประเมนิ
ความสมควรเดินอากาศ บน.๔ โดยมี น.อ.จิตติวุฒิ  วันทนา 
ผบ.บน.๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม 
บก.บน.๔ จว.นครสวรรค์

หน้า ๕ 

พล.อ.ต.สชุาต ิ เทพรกัษ์ ผอ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นประธาน
การประชุม คณก.ขับเคล่ือน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๓ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม 
ฝสธ.ทอ.๒
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“พระบิดาแห่งกองทพัอากาศไทย“
โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

หน้า ๖ 

๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๓ ระหว่างที่มีการแสดงการบิน
ที่สนามม้าสระปทุม ซึ่งบริษัทการบินแห่งตะวันออกไกล 
(Societe d’Aviation d’Extreme Orient) โดยนายคาร์ล 
ออฟเฟอร์ (Karl Offer) ได้น�าเครื่องบินปีกสองชั้นแบบ Henri 

Farman IV (อ็องรี ฟาร์ม็อง ๔) ช่ือ 
“Wanda” โดยมีนาย Charles van 
den born (ชาร์ล ว็อง แด็ง บอร์น)  
ชาวเบลเยี่ยม เป็นนักบิน ท�าการแสดง
การบินเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  

“ก�ำลังในอำกำศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่ำงเดียว  
ที่กันมิให้กำรสงครำม มำถึงท่ำมกลำงประเทศ 
ของเรำได้ ทัง้เป็นประโยชน์ใหญ่ยิง่ในกำรคมนำคม
เวลำปกติ”   
 จอมพล สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ 
ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  

โดยมีการเก็บเงินค่าเข้าชม และโฆษณาขายเครือ่งบนิแบบน้ี
ในสยามเป็นครัง้แรกให้ชาวไทยได้รูจ้กักบัเครือ่งบนินีท้ีส่นามม้า 
สระปทมุ (ราชกรฑีาสโมสร) โดยในวนัแรกของการแสดงการบนิ
ผูจ้ดังานต้องการให้คนไทยขึน้เครือ่งบนิเพือ่เกบ็เงนิ นอกจาก
การเสียเงินค่าบัตรเข้าชมแล้ว ทางฝ่ายไทยได้คัดเลือกให้  
พนัตรี หลวงศักดิศ์ลัยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) เป็นสามัญชน
คนไทยคนแรกที่ขึ้นบินกับนักบินนายนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ปลอดภัยดี หลังจากนั้นจึงมีคนไทยจ�านวนมากซื้อบัตรราคา 
๕๐ บาท เพื่อขึ้นท�าการบินด้วยหลายคน การแสดงการบิน 
มีตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม จนถึง ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๓ 
และเนื่องจากได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก 
จงึมกีารแสดงการบนิเพิม่เตมิอีก ๑ วนั ในวนัท่ี ๙ กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ.๒๔๕๓   
 ในวนันี ้นายพลเอก พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจกัรพงษ์
ภวูนารถ กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ เสนาธิการทหารบก 
และ นายพลโท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นก�าแพงเพ็ชร 
อคัรโยธนิผู้รั้งจเรทหารช่าง ได้เสด็จขึ้นท�าการบินกับนักบิน
เบลเยีย่มด้วยและเหตนุีจ้งึมคีวามปรารถนาทีจ่ะให้มเีครือ่งบนิ 
ในประเทศไทยบ้าง  
 จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ ์
ภวูนารถ กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ ได้รบัการยกย่องว่า
เป็น “บุพการีแห่งกองทัพอากาศ” ครั้นในวันที่ ๑ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๒๗ เมื่อมีการสร้างพระอนุสาวรีย ์ ขึ้นภายใน 
กองบัญชาการกองทพัอากาศ จึงได้รบัการจารกึยกย่องถวาย
พระเกียรติว่า “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย”

โดย   R.T.A.F’s Eyes view

เทศกาลเต็ด ประเทศเวียดนาม  
 จัด ข้ึนระหว ่างปลายเดือนมกราคมถึงต ้นเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ตามความเชื่อ 
ของลัทธิเต๋า ขงจื๊อ และพุทธ ทั้งยังเป็นเทศกาลที่แสดงความ
เคารพต่อบรรพบุรุษอีกด้วย

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

รวมเทศกาลยอดนิยมในอาเซียน เทศกาลปีใหม่ สิงคโปร ์  
 ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามปฏิทินสากล สิงคโปร์
จะจดังานเฉลมิฉลองด้วยการประดบัไฟในเมอืงและอาคารสถานที่ 
ต่าง ๆ รวมไปถึงการจุดพลุตอนนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่อีกด้วย

เทศกาลฮารีรายอ ประเทศบรูไน  
 จัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นเทศกาล 
ทีสุ่ลต่านแห่งบรูไนจะเปิดพระราชวงัให้ประชาชนถวายพระพร 
เนื่องในเทศกาลฉลองวันฮารีรายอ อีดิล ฟิตรี โดยมีประชาชน
นับพันตลอดจนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าไปเย่ียมชม
พระราชวังและจับมือแลกเปลี่ยนทักทายกัน

เทศกาลซินูล็อก ประเทศฟิลิปปินส ์  
 จดัขึน้ในเดอืนมกราคมของทกุปี เป็นงานทีจ่ดัขึน้เพือ่ร�าลกึ
ถงึนกับญุซานโตนโิอ มกีารแสดงดนตรแีละขบวนพาเหรดแฟนซี
ทั่วเมืองเซบู จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี

เทศกาลระบ�าบารอง ประเทศอินโดนีเซีย  
 หาดูได้ท่ีเกาะบาหลี เป็นเรื่องราวการต่อสู ้ระหว่าง 
ความชั่วและความดี บารองคือตัวแทนฝ่ายความดี ส่วนรังดา
คือตัวแทนฝ่ายอธรรม ซึ่งในที่สุดฝ่ายธรรมะก็ได้รับชัยชนะ 

  อ้างอิง : www.amazingthailznd.com

พล.อ.อ.ธรินทร์  ปุณศร ี ผช.ผบ.ทอ.เป็นผู้แทน ทอ. 
เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2020 โดยมี  
พล.อ.พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผบ.ทสส. นาย ไมเคิล ฮีธ  
(Michael Heath) อัครราชทูตที่ป รึกษาสถานทูต
สหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย และ พล.ต.พีท จอห์นสัน  
(MG. Pete Johnson) รอง ผบ.กองก�าลังกองทัพบก
สหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมเป็นประธานในพิธ ี
เป ิดการฝ ึกร ่วมผสมคอบร ้าโกลด ์  2020 เมื่อวันที่  
๒๕ ก.พ.๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเดจ็พระเอกาทศรถ  
กองทัพภาคที่ ๓ จว.พิษณุโลก
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ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

ทอ.ตั้งจุดคัดกรอง (ต่อจากหน้า ๑)

เมื่อวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์  
วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�า 
ผูบ้งัคบับญัชา ในฐานะผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ ศนูย์บรรเทาสาธารณภยั 
กองทพัอากาศ พร้อมคณะ เป็นผูแ้ทน ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
มอบหน้ากากผ้าทีท่างกรมพลาธกิารทหารอากาศ ได้ผลิตขึน้เอง 
ให้กับส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ�านวน ๑,๐๐๐ ชิ้น โดยมี 
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับมอบ  
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ส�านักปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ มอบหน้ากากผ้าให้กับสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ ติดตามความพร้อมการให้บริการ และระบบคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงได้รับเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ 
วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�า 
ผู้บังคับบัญชาติดตามความพร้อมของการให้บริการและระบบ 
คดักรองบคุคลผูม้ ีความเสีย่งได้รบัเช้ือ COVID-19 และเยีย่มชม
การให้บริการ “ห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ One Stop 
Service” ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหาร
อากาศ ที่เปิดให้บริการส�าหรับตรวจผู้ป่วย ท้ังข้าราชการทหาร
อากาศ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ที่มีอาการไข้และอาการ
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หอบเหนื่อย โดยจัด

ห้องตรวจเฉพาะกิจในพื้นที่เปิดโล่ง แยกจากผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รกัษาด้วยอาการอืน่ ๆ  การตรวจรกัษาแบบ One Stop Service 
เริ่มตั้งแต่การคัดกรองการตรวจของแพทย์ การเอ็กซเรย์ การให้
บรกิารห้องปฏบัิติการ (Lab) และการจ่ายยา เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการ
ตรวจรักษาได้รับความสะดวกรวดเร็ว อันเป็นอีกหนึ่งบริการที่
แสดงถึงความพร้อมของกองทัพอากาศในการรับสถานการณ์
ต่างๆ ซึ่งเปิดให้บริการระหว่าง เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ของทุก
วัน จากนั้น ได้ประชุมร่วมกับทีมแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ เพือ่หารือถึงแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัการตดิเชือ้ 

COVID-19 ในพื้นที่กองทัพอากาศ ด้วยการประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ ให้ความรู ้ความเข้าใจแก่ข้าราชการทหารอากาศ 
ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ในการดูแลสุขภาพ
อย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเช้ือดังกล่าว โดยมี  
พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ 
พร้อมคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ 
และร่วมหารือถึงแนวทางเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
COVID-19 ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาล
ทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

กองทัพอากาศ ตั้งจุดตรวจคัดกรองก�าลังพลที่ปฏิบัติงานภายในกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
และเน้นย�้าก�าลังพลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ ์ 
วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�า 
ผู ้บังคับบัญชา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยกองทัพอากาศ กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : 
COVID-19) ตรวจความเรียบร้อยของการตั้งจุดตรวจคัดกรอง
บริเวณทางเข้า - ออก พื้นที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
ตามแนวทางเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ COVID-19 
ซึง่ได้มกีารจ�ากดัช่องทางเข้า-ออกอาคารทัง้ภายในกองบญัชาการ
กองทัพอากาศ และหน่วยงานนอกท่ีตั้ง โดยก�าลังพลของ 
กองทัพอากาศทุกคน รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ 
จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดตรวจคัดกรอง 
หากพบมีอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะต้อง 
พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาตามขั้นตอนต่อไป

จากนั้น พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์  วัฒนวรางกูร ได้เป็น
ประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับคนไทยจาก
สาธารณรัฐเกาหลี กลับประเทศไทย โดยมีผู้แทนหน่วยขึ้นตรง

กองทัพอากาศในที่ตั้งดอนเมืองเข้าร่วมประชุม และหน่วย 
ในที่ตั้งต่างจังหวัดร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VTC) 
ณ ห้องประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ทั้งน้ี  
ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ แนวทางการจัดพื้นที่กักกันผู้มีความเส่ียง  
และประสบการณ์บริหารจัดการพื้นที่กักกันของกองทัพเรือ 
และกองบนิ ๒ รวมถงึได้เน้นย�า้ให้ทกุหน่วยขึน้ตรงกองทพัอากาศ
ทุกหน่วย ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันตามที่กองทัพอากาศ
ก�าหนด
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(ต่อจากหน้า ๑)ผบ.ทสส.และ ผบ.ทอ.

 

กองทัพอากาศ ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความ
สามารถในการบนิ กองทพัอากาศ และมอบประกาศนยีบตัรนกับนิ
ประจ�ากอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ ่นท่ี  
๑๔๓ – ๖๑ – ๒ ทีส่�าเรจ็การฝึกอบรมตามหลกัสูตรการฝึกศษิย์
การบิน กองทัพอากาศ จ�านวน ๓๔ คน โดยมี พลอากาศเอก  
มานัต วงษ์วาทย์ ผู ้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน  
และ พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนการบิน  
เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันจนัทร์ที ่๒ มนีาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรบัรอง 
กองทพัอากาศ กองบญัชาการกองทพัอากาศ

นายทหารสญัญาบตัร ทีส่�าเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนนายเรอื
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และผ ่านการตรวจสอบ 
ความพร้อมทัง้ร่างกายและจติใจ เชาว์ปัญญา รวมทัง้ความถนดั
ด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศก�าหนด จะท�าการคัดเลือก 
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมศิษย์การบิน  
ณ โรงเรียนการบิน อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
โดยแบ่งเป็นปีละ ๒ รุ่น ๆ ละประมาณ ๓๐ – ๓๕ คน 

ศษิย์การบนินายทหารสญัญาบตัร รุน่ที ่๑๔๓ – ๖๑ – ๒  
เข้ารบัการฝึกและศกึษาตามหลกัสตูรของโรงเรียนการบนิ ตัง้แต่
วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษา 
ในชั้นประถม จ�านวนท้ังสิ้น ๓๕ คน เป็นศิษย์การบินในส่วน
ของกองทัพอากาศ ๓๓ คน และ ศิษย์การบินในส่วนของ 
กองทัพเรือ ๒ คน ท�าการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบท่ี ๑๖ ก  
นามเรียกขานว่า“CHICKEN” เป็นเคร่ืองบินฝึกขนาดเบา
เครือ่งยนต์เดียวระบบลกูสบู ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมชีัว่โมงบนิ
คนละ ๙๐ ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม  
๓๔ คน ท�าการฝึกกบัเครือ่งบนิฝึกแบบที ่๑๙ นามเรยีกขานว่า 
“MUSTANG” ซึง่เป็นเครือ่งบนิเครือ่งยนต์เดยีวระบบกังหนัใบพดั 
ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศท่ีทันสมัย และติดตั้งเก้าอี ้
ดดีตวันกับนิ และท�าการฝึกกบัเคร่ืองบนิฝึกแบบที ่๒๐ และ ๒๐ ก 
นามเรยีกขานว่า “CHARIOT” ซึง่เป็นเครือ่งบนิสองเครือ่งยนต์

การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหาร
ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซ่ึงกองทพัไทย 
และกองก�าลงัสหรฐัอเมรกิาภาคพืน้อนิโด - แปซฟิิก ร่วมกนัเป็น
เจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจ�าทุกปี โดยในปีน้ี  
นับเป็นครั้งที่ ๓๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ 
ทางทหารท่ีดีระหว่างมิตรประเทศท่ีเข้าร่วมการฝึก เพื่อพัฒนา 
ขดีความสามารถในการอ�านวยการยทุธร่วม/ผสม ประยกุต์ใช้ก�าลัง
รบในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ รวมท้ังการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติ
ประจ�ากองก�าลังผสมนานาชาติ ท�าการฝึกระหว่างวันที่  
๒๓ กมุภาพันธ์ - ๖ มนีาคม ๒๕๖๓  โดยท�าการบนิภารกิจการบนิ
ยุทธวิธีการรบในอากาศ ACT โดยเป็นการจ�าลองสถานการณ ์
มีอากาศยานหมู่บิน จ�านวน ๕ เครื่อง บินรุกล�้าเหนือน่านฟ้า  
จึงท�าการน�าอากาศยานหมู่บิน จ�านวน  ๔  เครื่อง ขึ้นบิน 
เพือ่ป้องกนัประเทศ ซึง่อากาศยานร่วมบนิประกอบก�าลงั ได้แก่ 
เครือ่งบนิขบัไล่ แบบที ่๑๙/ก หรอื F-16A/B จากฝงูบนิ ๑๐๓  
จ�านวน ๒ เครื่อง เครื่องบิน F-16 MLU ฝูงบิน ๔๐๓ จ�านวน   
๔ เครือ่ง เครือ่งบนิขบัไล่ F-16 CM จากกองก�าลงัสหรัฐอเมรกิา 
จ�านวน ๒ เครือ่ง และเครือ่งบนิล�าเลยีง C-130  จากกองก�าลงั
สหรัฐอเมริกา จ�านวน ๑ เครื่อง  ใช้เวลาท�าการบิน ๑ ชั่วโมง  
๑๕ นาที  ซึ่งมีนักบินร่วมท�าการบิน นาวาอากาศตรี พูนลาภ  
จารพุงศ์ประภา และนาวาอากาศโท จตรุงค์  รกัสภุาพ

ส�าหรับการฝึกภาคสนามของการฝึกผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๐ 
ในส่วนภาคการบินใช้พื้นที่ กองบิน ๑ กองบิน ๔ กองบิน ๔๖  
กองบิน ๗ สนามฝึกใช้อาวธุทางอากาศชัยบาดาล จงัหวดัลพบรุี 
สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๓  (บ้านด่านลานหอย)  
จงัหวัดสโุขทยั สนามฝึกกองทพัเรอื หมายเลข ๑๕ บ้านหาดยาว 

อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข ๑๖  
บ้านจนัทเขลม อ�าเภอเขาคชิฌกฏู  จงัหวดัจนัทบรุ ีสนามฝึกท่าเรอื
จุกเสม็ด อู ่ราชนวีมหิดล และสนามบินนานาชาติอู ่ตะเภา  
จงัหวดัระยอง มอีากาศยานจ�านวนทัง้สิน้ ๑๐๔ เครือ่ง ประกอบด้วย 

- กองทพัอากาศ จ�านวน  ๒๒ เครือ่ง อาทิ เครือ่งบนิขับไล่
แบบท่ี ๑๙/ก  (บ.ข.๑๙/ก) หรอื F - 16 จากฝงูบนิ ๑๐๒ ๑๐๓ 
๔๐๓ เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (ฮ.๑๑) หรือ EC725  
จากฝงูบนิ ๒๐๓ เครือ่งบนิล�าเลยีงแบบที ่๘ (บ.ล.๘) หรอื (C-130H) 

จากฝงูบนิ ๖๐๑ และเคร่ืองบนิขบัไล่แบบที ่๒๐ ก (บ.ข.๒๐/ก) 
หรอื Gripen 39C/D จากฝงูบนิ ๗๐๑  

- กองทัพบก จ�านวน ๘ เครื่อง ประกอบด้วย UH -60  
AS -550 MI-17 และ AH -1    

- กองทพัเรอื  S-70B และ F -27
- กองก�าลงัสหรัฐอเมรกิา จ�านวน  ๗๑ เครือ่ง  อาท ิF -16 

A-10 C-130H KC -130J MV-228 และ CH53E

(ต่อจากหน้า ๑)พิธีประดับเครื่องหมาย

ใบพดั ตดิตัง้ระบบเครือ่งช่วยเดินอากาศทีท่นัสมยั มชีัว่โมงบนิ
คนละ ๑๑๐ ชั่วโมงบิน ด�าเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อย 
และผ่านการฝึกอบรมส�าเรจ็ตามหลกัสูตรจ�านวนทัง้ส้ิน ๓๔ คน 
เมือ่วนัที ่๑๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ส�าหรับศิษย์การบินที่มีความรู ้ ความสามารถ มีความ
ประพฤติและระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับโล่
เกียรติยศ และจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจ�ากองของ 
กองทพัอากาศต่อไป ดงันี้ 

ศษิย์การบนิดเีด่นภาควชิาการ คือ 
เรอือากาศโท เจนวฒุ ิพิพฒันพนัธุ ์
ศษิย์การบนิดเีด่นภาคอากาศ คอื 
เรอือากาศโท สนัต์รชัต์ เพชรอาวุธ 
ศษิย์การบนิดเีด่นท่ัวไป คอื 
เรอือากาศโท วชิากร ต่ายทอง

พลอากาศเอก สทุธพินัธุ ์ต่ายทอง เสนาธกิารทหารอากาศ/
กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงกลาโหม 
(ป.ย.ป.กห.) และ พลอากาศตร ีมงคล ตัง้สณุาวรรณ ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เป็นผู ้แทน 
กองทัพอากาศ เข้าร่วมการประชุมติดตามการด�าเนินการ 
ตามแผนปฏบิตัริาชการระดับกระทรวง (แผนปฏบิติัราชการ ๕ ปี 
และแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี) ท่ีมีความสอดคล้องกับแผนการ
ปฏริปูประเทศ และยทุธศาสตร์ชาต ิจากคณะกรรมาธกิารบรหิาร
ราชการแผ่นดิน วุฒิสภา โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ  
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่  
๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องยุทธนาธิการ ชั้น ๒ ภายในศาลา 
ว่าการกลาโหม
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