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รองผู้อ�านวยการ

Burnout Syndrome

จากการประชุมองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization : WHO) ที่เมืองเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ มติท่ีประชุมพิจารณาให้ภาวะหมดไฟ 
การท�างาน (Burnout) เป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาในทาง 
การแพทย์เป็นครั้งแรก ในคู่มือวินิจฉัยและจัดประเภทของโรค
ระหว่างประเทศ (ICD-11) เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการวนิจิฉัยโรค
และการประกนัสุขภาพใหม่ทัว่โลก ลองมาดอูาการ ปัจจยัทีส่่งผล
ให้เกดิภาวะหมดไฟการท�างาน และแนวทางการรกัษาด้วยตนเอง
กันครับ

ความไม ่ยุติ ธรรมในองค ์กร  
ความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
หรือระหว่างลูกน้องกับเจ้านาย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ชีวิตของบุคคล ท�างานหนัก

๓.  ผ่อนคลายความเครียดด้วยการท�ากิจกรรมที่คุณชอบ 
และสร้างความผ่อนคลายนอกเวลาท�างาน เช่น ดูภาพยนตร์  
ฟังเพลง ออกก�าลงักาย เล่นโยคะ ท่องเทีย่ว ฯลฯ คณุควรเตมิพลงั
ในชวีติด้วยการท�าสิง่ทีค่ณุชอบ ท�าแล้วมคีวามสขุ ปราศจากความ
กังวล นอกจากนี้ การท�าสมาธิและฝึกฝนเทคนิคการผ่อนคลาย  
ก็เป็นสิ่งที่คุณควรท�าเป็นประจ�า

ภาวะหมดไฟในการท�างาน (Burnout Syndrome) หรือ 
ภาวะเหน่ือยล้าจากการท�างาน ยังไม่ได้ถูกให้ค�าจ�ากัดความหรือ
ระบุเกณฑ์การวินิจฉัยโรคอย่างชัดเจน และเนื่องจากบุคคลท่ีอยู่
ในภาวะ Burnout มักมีอาการคล้ายคนเป็นโรคซึมเศร้า และมัก
จะมีความวิตกกังวลสูง จึงอาจท�าให้หลายคนเกิดความสับสน
เข้าใจผิดว่าภาวะ Burnout เป็นผลสืบเนื่องมาจากการท�างาน 
เป็นหลกั บคุคลทีม่อีาการ Burnout ไม่ได้หมายความว่าจะต้องป่วย
เป็นโรคซมึเศร้าเสมอไป แต่มคีวามเส่ียงมากขึน้ทีจ่ะเป็นโรคซมึเศร้า

คนที่มีภาวะซึมเศร้าและภาวะ Burnout มักจะมีลักษณะที่
คล้ายกนัคอื รูส้กึหดหู ่เหนือ่ย หมดแรง และประสทิธภิาพในการ
ท�างานลดลง แต่คนที่มีภาวะซึมเศร้า จะมีอาการรุนแรงมากกว่า 
มีความผิดปกติทางด้านความคิดและอารมณ์ความรู้สึก ที่จะเป็น
ไปในทิศทางลบ รู้สึกไม่ชอบตนเองและมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย 
ถ้าหากคุณพบว่า ตนเองเข้าข่ายว่าอยู ่ในภาวะ Burnout  
น่ันหมายความว่า คุณต้องเพิ่มการพักผ่อนและเริ่มปรับสมดุล 
การใช้ชีวิตส่วนตัวและการท�างานในทันที 

ภาวะ Burnout ในบคุคลท�างาน มกัเกดิขึน้จากหลายปัจจยั
ร่วมกนั ได้แก่ ตกอยูใ่นสภาวะการท�างานทีเ่คร่งเครยีดและกดดนั
เป็นเวลานานจนเกินไป ต้องรับผิดชอบท�างานในส่วนที่ตนเอง 
ไม่ได้มีความรักและปรารถนาที่จะท�า (Passion) ขาดความถนัด 
หรืองานมีลักษณะน่าเบื่อ ขาดความท้าทาย ไม่ได้รับความใส่ใจ  
การยอมรับ หรือได้รับค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสมกับงานที่ท�า 
งานมีปริมาณมากแต่อัตราคนน้อย หรืออุปกรณ์ที่จ�าเป็นต้องใช้
ในการท�างานขาดแคลน องค์กรขาดความมั่นคง ความชัดเจนใน
นโยบายการบริหาร หรือมีค่านิยมองค์กรที่ขัดแย้งกับค่านิยม 
ในใจของบุคคล ระบบการท�างานขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถ
ตัดสินใจ หรือไม่มีอ�านาจในการสั่งการแต่มีความรับผิดชอบมาก 

จนไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ นอกเหนอืจากการท�างานแล้ว 
ยังมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวหรือสิ่งอื่น ๆ โดยที ่
ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอ เช่น ต้องดแูลพ่อแม่สูงอายุ
และลูกเพียงล�าพัง อยู่ในสัมพันธภาพกับคู่สมรสหรือครอบครัว 
ที่มีปัญหาความขัดแย้ง รู้สึกไม่ปลอดภัย

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพส่วนบุคคล เป็นคนท่ียึดติด
ความสมบูรณ์แบบ (Perfectionism) มีมาตรฐานในการท�างาน
สูงจนเกินไป ไม่ยืดหยุ่น ต้องการที่จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไป
ในทิศทางของตน มีความคาดหวังที่มากเกินกว่าความเป็นจริง 
ทัง้นีค้ณุสามารถสงัเกตและประเมนิภาวะ Burnout ในเบือ้งต้นได้
หากเกิดความผิดปกติใน ๓ ลักษณะ ดังนี้

๑. ทางกาย ได้แก่ นอนไม่หลับ รู ้สึกเหนื่อย หมดแรง 
ร่างกายอ่อนเพลีย มีอาการปวดหัว ปวดท้อง คล่ืนไส้ ปวดหลัง 
ปวดกล้ามเนื้อ ภูมิคุ้มกันโรคทางร่างกายลดลง ความสามารถ 
ในการจ�าและสมาธิในการท�างานลดลง

๒. ทางอารมณ์ ได้แก่ รูส้กึล้มเหลว เบือ่ สิน้หวัง ขาดแรงจูงใจ 
และไม่มีความสุขในการท�างาน มีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานที่ท�าอยู่ 
มองส่ิงท่ีท�าอยู่ในแง่ร้ายตลอดเวลา โกรธและหงุดหงิดง่าย  
พูดดูถูกเหยียดหยามผู ้อื่น มีความขัดแย้งกับคนในที่ท�างาน 
มากขึ้น ไม่สนใจในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

๓. ทางพฤติกรรม ได้แก่ เร่ิมพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและคน 
ในครอบครัวน้อยลง แยกตัวไม่สุงสิงกับผู้อื่น หมกมุ่นอยู่กับการ
ท�างานแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่ท�างาน มาท�างานสาย กลับบ้านก่อน
เวลา ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่กระตือรือร้น ท�างานเหมือนคนไม่มี
ชีวิตจิตใจ ขาดความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ประสิทธิภาพ
ในการท�างานลดลง หรือในบางคนส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้
สิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า กัญชา ฯ ล ฯ 

อาการ Burnout ที่ไม่รุนแรงสามารถรักษาให้หายได้ด้วย 
ตัวเองดังนี้

๑. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารท่ีมีประโยชน์หลกีเลีย่ง
การใช้ส่ิงเสพติด หรือดื่มกาแฟมากจนเกินไป และถ้าเป็นไปได ้
คุณควรลาพักผ่อนในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย 
อารมณ์ และจิตใจ

๒. จดัระเบยีบการใช้ชวีติ จดัล�าดบัความส�าคญัของงานและ
เวลาในการท�างาน เช่น โฟกัสกับงานแต่ละชิ้นตามล�าดับความ
ส� าคัญ ก� าหนดเวลาที่ คุณจะใช ้ตอบอี เมลในแต ่ละวัน  
(ในกรณท่ีีคุณไม่ได้ท�างานบรกิารหรอืงานท่ีต้องการความรวดเรว็
ในการตดิต่อสือ่สาร) สร้างกฎเหลก็ให้ตนเอง ไม่น�างานกลบัมาท�า
ต่อที่บ้านหรือนอกเวลางาน

๔.  ลดการใช ้ อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส ์ อุปกรณ์สื่อสาร  
และจ�ากัดเวลาการใช้โซเชยีลมเีดีย เพราะการทีค่ณุออนไลน์ตลอด 
เป็นเสมือนการเปิดช่องทางให้ทุกการสื่อสาร รวมท้ังเรื่องงาน 
เข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว คุณก็อาจจะติดกับดักนั่งตอบอีเมล 
ในวันหยุด หรือเสียเวลาพักผ่อนท้ังวันกับการเล่นเฟซบุ๊กหรือ 
อินสตาแกรม

๕. ปรับทัศนคติในการท�างานของคุณ จัดการความเครียด
ซึ่งเป็นต้นเหตุส�าคัญของภาวะ Burnout อย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจ
คือ ความเครียดในการท�างานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  
และไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไป ความเครียดในระดับที่เหมาะสม
บ่งบอกถึงความใส่ใจในการท�างานของคุณ อันจะน�ามาซึ่งความรัก
ในตัวเองและการเติบโตในชีวิต

๖.  พัฒนาทักษะการปรับตัว การสื่อสาร การแก้ปัญหา  
และเพิ่มความยืดหยุ่นในท�างานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ
และสร้างขอบเขตในการท�างาน หากคุณไม่เรียนรู้ท่ีจะปฏิเสธ 
ยึดถือความสมบูรณ์แบบมากจนเกินไป ไม่เชื่อใจให้ผู ้อื่น 
ร่วมท�างานด้วย คณุจะกลายเป็นบคุคลทีม่คีวามทกุข์ เคร่งเครยีด
แบกภาระงานที่มากเกินไป

๗.  ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้าง 

ผูอ่้านไปแล้ว ภาวะหมดไฟในการท�างานเป็นเรือ่งทีส่ามารถแก้ไข
ได้ด้วยตนเอง ตรงกับหลักอริยสัจ ๔ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ และ มรรค เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งเป็นการด�าเนินการ
แก้ปัญหาตามเหตผุลตามเหตปัุจจยั คอื การแก้ปัญหาของบคุคล
ด้วยปัญญาของตัวบุคคลนั้นเอง โดยท่านผู้อ่านสามารถสืบค้นราย
ละเอียดอริยสัจ ๔ ได้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ หวังว่า
บทความนี้จะช่วยปลุกพลังไฟในการท�างานของทุกท่านให้กลับ
มาลุกโชนอีกครั้ง พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

พยายามหลีกเลี่ยงการสนทนา
กับบุคคลที่มองโลกในแง่ร้าย  
ใช้เวลามากขึ้นกับคนที่เข้าใจ 
และมองเหน็คณุค่าในตวัของคณุ

จากที่ ได ้น� า เ รี ยนท ่ าน 
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โดย   R.T.A.F’s Eyes view

แพทย์หญิง วไิลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน 
ทอ.พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้าน ทอ. 

หน้า ๓ 

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ยม 
รร.นนก.เพ่ือส�ารวจ และให้ค�าแนะน�า ในการบรูณะปรบัปรงุ 
อาคารนอน สาธารณูปโภค เพื่อให้ นนอ.มีความเป็นอยู่ 
และสวัสดิภาพที่พร้อมจะเป็น นายทหารสัญญาบัตรที่ดี  
มีคุณภาพ มีขวัญก�าลังใจ พร้อมปฏิบัติงานเพื่อกองทัพ 
และประเทศชาติต่อไป เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๓ ณ รร.นนก.

เยีย่มอวยพรวันคล้ายวนัเกดิ คณุหญงิ วาสนา 
แนวมาลี อดีตนายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
โดยมี พล.อ.อ.อมร  แนวมาลี อดีต ผบ.ทอ.
ให้การต้อนรบั เมือ่วันที ่๒๐ ก.พ.๖๓ ณ บ้านพกั  
หมูบ้่านปัญญา รามอนิทรา

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ ่มประเทศ 
ASEAN นั้น แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันในหลายจุด แต่ต่าง
ก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองซ่อนอยู่ด้วย ซึ่งความแตกต่าง
เหล่านีจ้ะแสดงออกมาให้เหน็ในศิลปวฒันธรรม อาหารการกนิ 
ชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงเทศกาลท้องถ่ินท่ีถูกจัดข้ึนในทุกปี 
ฉบบันีข้อรวบรวมเทศกาลยอดนยิมของแต่ละประเทศในกลุ่ม 
ASEAN มาให้ได้ท�าความรู้จักกัน  
 ประเพณีสงกรานต์ ประเทศไทย  
 เป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี  
เพือ่สบืสานประเพณโีบราณ โดยมกีารจดัขบวนแห่นางสงกรานต์ 
และการเล่นน�้าคลายร้อนในเดือนที่อากาศร้อนที่สุดของปี

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ประเทศลาว  
 นิยมท�ากันในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยจะน�าอาหาร
คาวหวาน พร้อมหมากพลูและกล้วยไปวางไว้ตามใต้ต้นไม ้
หรือวางตามพ้ืนดินและก�าแพงวัดเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล 
ให้แก่ผู้ล่วงลับรวมทั้งเปรตที่มาขอส่วนบุญ

งานไหว้พุทธเจดีย์ ประเทศพม่า  
 จัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นงานเฉลิมฉลอง 
ที่สนุกสนานและได้ท�าบุญร่วมกันทั้งชาวพม่าและนักท่องเที่ยว 
ที่ไปเที่ยวงานเทศกาลนี้

เทศกาลน�้า ประเทศกัมพูชา  
 จดัขึน้ในเดอืนพฤศจิกายนของทกุปี มกีารเฉลิมฉลองด้วย
การแข่งขันเรือยาว การแสดงพลุและดอกไม้ไฟที่บริเวณ
ทะเลสาบที่มีชื่อว่า ‘โตนเลสาบ’

เทศกาลกาไว ดายัค ประเทศมาเลเซีย  
 จดัข้ึนประมาณเดอืนมถินุายนของทกุปี เป็นงานเทศกาล 
เก็บเกี่ยวของชาวเผ่าพื้นเมืองซึ่งจะสวมชุดประจ�าเผ่าของตน
มาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองและท�าการบูชาเทพเจ้าท่ีเคารพ 
เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การเพาะปลูกอุดมสมบูรณ์

(อ่านต่อฉบับหน้า)

รวมเทศกาลยอดนิยมในอาเซียน
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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.ฐานตัถ ์ จนัทรอ์ำาไพ รอง จก.กร.ทอ.เปน็ผูแ้ทน ทอ. 
จดัหนว่ยมติรประชา ทอ.ชว่ยเหลอืประชาชน มอบอปุกรณ์กฬีา 
ตู้ยาพร้อมยาเวชภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนและประชาชนในพ้ืนที 
บริการตัดผม และบริการตรวจรักษาโรคเบ้ืองต้น เมื่อวันที่  
๒๐ ก.พ.๖๓ ณ โรงเรียนบ้านทับใหม่ ต.โนนหมากเค็ง 
อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว 

พล.อ.ต.วิญญา  โพธ์ิคานิช รอง ผบ.อย.เป็นประธาน
ตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกนัทีต่ัง้หน่วย ทอ. 
ในสนาม โดยม ีน.อ.วรนิทร  ตนัสงวน ผบ.สถานรีายงานเขาเขียว 
นํากําลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ เม่ือวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๓  
ณ สถานีรายงานเขาเขียว จว.นครราชสีมา        

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม พสบ.ทอ.รุ ่นที่ ๑๕ เมื่อวันที่  
๒๑ ม.ค.๖๓ ณ ห้องรับรอง ทอ. บก.ทอ. 

พล.อ.ต.ภูวเดช  สว่างแสง จก.จร.ทอ.และคณะ รับฟัง 
การสรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของนักบิน ฝูง.๕๐๑ 
ประเมินผลและแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของ บน.๕ 
เม่ือวันท่ี ๒๐ ก.พ.๖๓ ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

พล.อ.ต.ต่อพล  ออเขาย้อย ผอ.สธน.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการพระธรรมนูญ บน.๕๖ โดยมี 
น.อ.สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บน.๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 
๑๘ ก.พ.๖๓ ณ บน.๕๖ จว.สงขลา 

พล.อ.ต.วิศรุต  สวุรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธีปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓  
ในส่วนของ ทอ.ประจาํปีการศกึษา ๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๒๑ ก.พ.๖๓ 
ณ ห้องประชุมกองร้อยทหารอากาศโยธิน พัน.อย.บน.๔ 
จว.นครสวรรค์

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.ร่วมงานเนื่องใน
โอกาส กอ.รมน.ครบรอบปีที่ ๑๒ เมื่อวันท่ี ๑๙ ก.พ.๖๓  
ณ กอ.รมน.

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.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี จก.ชอ.และคณะ DAE 
Mobile Training Team จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติ
ตามแจ้งความวิทยาการ ณ รร.การบิน โดยมี พล.อ.ต.ไวพจน์  
เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๓  
ณ ห้องประชุมศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน บริษัทอุตสาหกรรม
การบิน จํากัด จว.นครปฐม 

พล.อ.อ.มานตั  วงษว์าทย์ ผบ.ทอ.ตรวจเยีย่มการฝกึรว่ม 
หน่วยรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ปี ๒๕๖๓ โดยมี น.อ.ธรรมนูญ   
วงศ์สวรรค์ ผบ.ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ 
(วัฒนานคร) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ ณ ฝูงบิน
อิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) 

พล.อ.ต.ครรชติ  นภิารตัน ์จก.กง.ทอ.และคณะ ตรวจเย่ียม 
หน่วยสายวิทยาการการเงิน ปีงบประมาณ ๖๓ โดยมี 
พล.อ.ต.ไวพจน ์ เกงิฝาก ผบ.รร.การบิน ใหก้ารต้อนรบั เมือ่วนัที ่ 
๒๐ ก.พ. ๖๓ ณ ห้องประชุม บก.รร.การบิน จว.นครปฐม

พล.อ.ท.ปราโมทย์  ศิริธรรมกุล รอง เสธ.ทอ.(กบ.)/ 
รอง หน.ศูนย์เร ่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ ้างของ ทอ. 
และคณะ ตรวจเยี่ยม ชอ.โดยมี พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี 
จก.ชอ.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๓ ณ ชอ. บางซื่อ

พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
และคณะ ปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีสถานีรายงานภูสิงห์ จว.อํานาจเจริญ 
โดยมี น.อ.นทัย  เมืองมณี รอง ผบ.บน.๒๑ ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ ณ ทกท.บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี 
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น.อ.สทุธิพงษ ์ วงษส์วสัดิ์ ผบ.บน.๕๖ เปน็ประธานเปดิ 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพลขับรถระยะสั้น แผนกขนส่ง  
บน.๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ ณ แผนกขนส่ง บน.๕๖ 
จว.สงขลา

น.อ.ชนาวร์ี  กลิน่มาล ีผบ.บน.๒๓ พร้อมด้วย คณุนวลผ่อง 
กลิ่นมาลี ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๒๓ ตัดเย็บหน้ากาก 
อนามัยรุ่น RTAF VERSION เพื่อแจกจ่ายให้แก่ก�าลังพล ทอ. 
และพี่น้องประชาชน ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เมื่อวันที่  
๒๒ ก.พ.๖๓ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เป็นประธาน 
ในพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ฝูง.๔๖๑ บน.๔๖  
เพื่อปฏิบัติภารกิจฝนหลวงตามโครงการในพระราชด�าริ  
ที่ ฐานปฏิบัติการฝนหลวง บน.๒๑ จว. อุบลราชธานี   
และ บน.๒๓ จว.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ ณ ฝูง.๔๖๑ 
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ์ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.และคณะ 
ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปของ บน.๒๑ โดยมี 
น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที ่
๑๖ ก.พ.๖๓ ณ ห้องนภาอาสน์ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี 

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 
การบิน) ระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกาและ ทอ.เม่ือวันที่  
๒๓ ก.พ.๖๓ ณ อาคาร Star fire บน.๑ จว.นครราชสีมา

พล.อ.ต.สุระ  ไชโย จก.พธ.ทอ.เป็นประธานในพิธี
ปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ ส�าหรับการเรียนรู ้ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ ่นที่ ๔๕ เม่ือวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๓  
ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒ 

พล.อ.ต.เกรียงศักดิ์  อนุโรจน์ รอง จก.พอ.เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ ๑๑๒ โดยมี 
ผู้เข้ารับการศึกษา ซึ่งเป็นทหารกองประจ�าการ จาก นขต.ทอ. 
ทีม่สีถานพยาบาลตัง้อยู ่จ�านวน ๙๐ คน เมือ่วนัที ่๒๐ ก.พ.๖๓ 
ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ.

พล.อ.ต.เสน่ห์  บวัชืน่ รอง จก.ยศ.ทอ./ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน  สถานศึกษา
ของ  ยศ.ทอ.เป็นประธานในการเปิดการตรวจประเมนิคณุภาพ
การศึกษาภายใน รร.นป.ยศ.ทอ. เม่ือ วันท่ี  ๑๗ ก.พ.๖๓  
ณ รร.นป.ยศ.ทอ. 

น.อ.สมพร  ร่มพยอม รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.เเละคณะ
หลกัสตูร พสบ.ทอ.รุน่ที ่๑๕ รับฟังการบรรยายสรปุและเยีย่มชม 
กิจการ บน.๑ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ 
ให้การต้อนรบั เมือ่วนัที ่๒๐ ก.พ.๖๓ ณ อาคารบรรยายสรปุร่วม 
Star Fire และอาคารหมายเลข ๑๐๘๒ บน.๑ จว.นครราชสมีา

น.อ.พานิช  โพธิ์นอก ผบ.กกล.ฉก.๙ และคณะ มอบเงิน 
สนับสนุน ข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์การกีฬา และยาสามัญ 
ประจ�าบ้าน ให้แก่ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่มัน  
ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากการ 
โดนลอบวางระเบิดบริเวณหน้าโรงเรียนจากผู้ก่อความไม่สงบ 
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ 
โรงเรียนบ้านไผ่มัน อ.หนองจิก จว.ปัตตานี 

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สุขแสง ผบ.ดม.และคณะ ตรวจเยีย่ม
สายวิทยาการทหารสารวัตร บน.๒๑ โดยมี น.อ.วัชรพล   
นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๓  
ณ กองร้อยสารวัตรทหาร บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี 

น.อ.ปรัชญา  ทิพยรัตน ์ รอง ผบ.บน.๗ เป็นประธาน
เปิดการประชุม Technical Conference ครั้งที่ ๓๗ โดยมี
ผู้แทนจาก FMV ตัวแทนสายวิทยาการช่างอากาศ สื่อสาร 
สรรพาวุธ และส่งก�าลังบ�ารุง เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันท่ี  
๑๘ ก.พ.๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเก็บ
อากาศยาน ฝูง.๗๐๒ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี  

หน้า ๕ 



          วันที่ ๑๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

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

หน้า ๖ 

“วนันีไ้ด้เหน็แล้วกิจการบนิของกองบนิได้ด�าเนนิไปอย่างดย่ิีง 
ของสิง่นีโ้ลกเขากน็บัว่าเป็นของยากมากอยูอ่ย่างหนึง่ แต่ได้เหน็
คนไทยแท้ ๆ ท�าได้อย่างดีจริง โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่น ขอให้ได้
รับความพอใจ และขอบใจตั้งแต่ผู ้มีอ�านาจบังคับบัญชาสูง
จนชั้นต�่าสุดจงทั่วกัน”  
 พระราชด�ารสัของ พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ในวโรกาสทีเ่สดจ็พระราชด�าเนนิโดยรถไฟพระทีน่ัง่พเิศษมายงั
สนามบนิดอนเมอืง เพือ่ตรวจเยีย่มกองบนิทหารบกและทอดพระเนตร 
โรงงานและโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๙ 
 นบัตัง้แต่เมือ่ครัง้ทีช่าวสยามได้รูจ้กัเครือ่งบนิและการบนิ
เป็นครัง้แรกเมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ.๒๔๕๓ เม่ือครัง้ที ่นายชาร์ล  ฟัน 
เดล บอร์น (Charlesvan den born) ลกูครึง่เบลเยีย่ม - ฝรัง่เศส 
ได้น�าเครือ่งบินปีกสองชัน้แบบอังรี ฟาร์มัง มาท�าการแสดงเกบ็เงนิ 
ณ สนามม้าสระปทุม    
 ในช่วงนั้นเองพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รชักาลที ่๖ ทรงมพีระราชด�าร ิเกีย่วกบัการพัฒนาด้านการทหาร 
ทุกด้านของสยามให้มีความสามารถในการป้องกันประเทศ 
จากภยัคกุคามของเหล่าบรรดาประเทศนกัล่าอาณานคิม และม ี
อาวธุยทุโธปกรณ์ เครือ่งไม้เครือ่งมอื และก�าลงัพลทีม่คีวามสามารถ 
ต่าง ๆ  สูงขึน้ จงึทรงเริม่ท�านบุ�ารงุกิจการทหารในด้านการป้องกนั 
ประเทศอย่างจรงิจงัและกว้างขวางยิง่ขึน้ในปีถดัมา และภายหลัง 
จากที่ พลเอก พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม เสด็จไปยุโรปได้ทรงทราบข่าวว่า
ประเทศฝรั่งเศสก�าลังปรับปรุงกิจการการทหารอย่างกว้างขวาง
กว่าประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะมีการน�าเอาเครื่องบินมาใช้ใน 
การทหารมากข้ึน เม่ือเสดจ็กลบัมาแล้วได้ทรงปรึกษากบัพลเอก 
สมเดจ็เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวูนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 
(ได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาของกองทัพอากาศ”)  
ถึงความจ�าเป็นต้องมีเครื่องบินไว้ใช้ป้องกันประเทศเหมือน
อารยประเทศทีเ่ขาก�าลงัเร่งด�าเนนิการอยู ่จงึน�าความขึน้กราบ
บั งคมทูลพระบาทสมเด็ จพระมง กุฏเกล ้ า เจ ้ าอยู ่ หั ว  
ซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงกลาโหมท�าการ
คัดเลือกนายทหารจ�านวน ๓ คน ประกอบด้วย   
 ๑. พันตรี หลวงศักด์ิศัลยาวุธ (สุณี  สุวรรณประทีป)  
ผู้บังคับการกองพันพิเศษ กองพลที่ ๕  
 ๒. ร ้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินสุข) ผู ้รั้ง 
ผู้บังคับการกองพันพิเศษ กองพลที่ ๙  
 ๓. ร้อยโท ทพิย์  เกตทุตั ผูบั้งคับกองร้อยที ่๓ โรงเรยีน 
นายร้อยชั้นมัธยม  
 เพื่อไปศึกษาวิชาการบินและการช่างอากาศ ณ ประเทศ
ฝรั่งเศส และเมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วนายทหารทั้งสามท่าน 
ซึ่งภายหลังได้รับการยกย่องให้เป็น “บุพการีทหารอากาศ”  
ได้กลับมาจัดตั้งกิจการบินข้ึน เป็นแผนกหน่ึงของกองทัพบก 
เรยีกชือ่ว่า “แผนกการบนิ” ณ สนามม้าสระปทมุ และย้ายไปยัง 
ต�าบลดอนเมือง ณ ท่ีตั้งสนามบินดอนเมืองจนกระทั่งปัจจุบัน 
โดยได้ยกฐานะขึน้เป็น “กรมอากาศยานทหารบก” “กรมอากาศยาน” 

“กรมทหารอากาศ” ขึ้นตามล�าดับ และ
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๐ ยกฐานะ
ขึน้เป็น “กองทพัอากาศ” ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา 
 จากพระราชด�ารขิองในหลวงรชักาล
ที่ ๖ ซึ่งทรงมีสายพระเนตรเห็นถึงความ

ส�าคัญของการบินเพ่ือน�ามาใช้งานในด้านการทหารเพื่อปกป้อง
ประเทศชาติและทรัพยากรของแผ่นดิน ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มี
การส่งนายทหารเริม่ต้นจากเพยีง ๓ นายไปท�าการฝึกวชิาการบนิ 
และการช่างอากาศ ณ ประเทศฝรั่งเศส และทรงโปรดเกล้าฯ  
ให้กระทรวงกลาโหม ซ้ือเครื่องบินจ�านวน ๗ เครื่อง (ภายหลัง
เจ้าพระยาอภยัภเูบศ ฝากกระทรวงกลาโหม ซือ้เครือ่งบนิหนึง่เครือ่ง 
และน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(ในวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๗) ซ่ึงได้พระราชทานให้
กระทรวงกลาโหมน�าไปใช้ราชการในกิจการแผนกการบิน)  
จากจดุเริม่ต้นของนกับนิ ๓ นาย กบัเครือ่งบนิ ๘ เครือ่ง ได้มกีาร
รับสมัครนายทหารและพลเรือนเข้ารับราชการและฝึกบนิจนจบ
หลกัสตูร เกิดมนีกับนิจ�านวนมาก โดยมกีารสัง่ซ้ือและสร้างเครือ่งบนิ 
ขึ้นใช้งานจ�านวนมาก จนพัฒนามาถึงปัจจุบัน  
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัย
ในกจิการด้านการบนินีม้าก จะสังเกตได้จากหลายคร้ังทีท่รงเสดจ็
พระราชด�าเนินมาเยี่ยมกิจการของแผนกการบิน โดยครั้งแรก 
เกิดขึน้เมือ่วันที ่๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๖ ทรงเสดจ็พระราชด�าเนนิ 
ไปยงัโรงเกบ็เครือ่งบนิ ณ สนามม้าสระปทมุ และได้ทอดพระเนตร 
การบิน ซึ่งนายทหารนักบินทั้งสามท่านได้ขึ้นท�าการบินแสดง
การบินถวายตัว และบินโปรยกระดาษถวายพระพรชัยมงคล 
เสรจ็การบนิแล้วทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรยีญ
ดษุฎีมาลาเขม็ศลิปวทิยา แก่ พนัโท หลวงศกัดิศั์ลยาวธุ ในการนี ้
มเีจ้านายชัน้ผูใ้หญ่ ข้าราชการ และประชาชนมาร่วมเฝ้ารบัเสดจ็ 
และชมการแสดงการบนิในครัง้นีด้้วยเช่นกนั ซึง่ปัจจบุนัได้ก�าหนด 
ให้วันนี้เป็น “วันการบินแห่งชาติ”   
 จากสายพระเนตร ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยูห่วั ทีท่รงเห็นว่า สนามม้าสระปทมุซ่ึงเป็นทีตั่ง้ของสนามบนิ 
แห่งแรกมาราว ๑ ปีนัน้ ในอนาคตจะต้องมคีวามคบัแคบไม่เหมาะสม 
ที่จะมีการขยายตัวและเป็นสนามบินขนาดใหญ่ จึงทรงมีพระ
ราชด�ารใิห้กระทรวงกลาโหมท�าการส�ารวจหาท่ีตัง้สนามบนิแห่งใหม่ 
และจากการส�ารวจทางอากาศพบว่าพืน้ทีต่�าบลดอนเมอืง เป็นทีด่อน 
น�้าท่วมไม่ถึงตลอดปีเหมาะแก่การสร้างสนามบนิและอยูไ่ม่ไกล
จากพระนคร การสัญจรไปมาทางเรือและทางรถไฟสะดวกสบาย 
และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ท�าการย้ายที่ต้ัง
สนามบินแห่งแรกจากสนามม้าสระปทุมไปอยู่ที่ต้ังใหม่สนามบิน
ดอนเมือง จึงมีการสร้างอาคาร โรงเรือนต่าง ๆ ปรับปรุงพื้นผิว  
พร้อมตั้งสนามบินและได้เริ่มการเคลื่อนย้ายเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม 
พ.ศ.๒๔๕๗ จนแล้วเสร็จในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๗ และ
เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๗ เป็นวันแรกในประวัติศาสตร์
การบินของประเทศไทยที่มีเครื่องบินท�าการบินมาลงสนามบิน
ดอนเมือง เม่ือนายทหารบุพการีกองทัพอากาศทั้งสามท่าน  
ได้ท�าการน�าเครือ่งบนิสามเครือ่งมาลงทีด่อนเมอืง   “ถอืเป็นการ
เปิดสนามบินดอนเมืองเป็นปฐมฤกษ์”   
 จากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ในครั้งนั้น  
“สนามบินดอนเมอืง” นอกจากสนามบนิแห่งนี้จะเป็นสนามบิน
ที่ใช้งานทางทหารแล้ว ยังคงเป็นสนามบินพาณิชย์ที่ส�าคัญ 
ของประเทศไทยและของโลก จนได้รับการบันทึกว่า “สนามบิน
ดอนเมืองเป็นสนามบินพาณิชย์ท่ียังคงใช้งานที่เก่าแก่ที่สุด 
บนพื้นพิภพนี้”  
 เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งแรกขึ้นในยุโรป พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรงตัดสินพระทัย เม่ือวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๐ ประกาศสงครามกบัฝ่ายมหาอ�านาจกลาง     
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยกระทรวงกลาโหมประกาศ 
รบัสมคัรทหารอาสาไปร่วมรบในสมรภูมยิโุรป โดยเปิดรบัอาสาสมคัร 
ในระหว่าง ๒๒ กรกฎาคม จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๐ 
จึงจัดอาสาสมัครแบ่งออกเป็น กองบินทหารบก รวม ๔๐๐ คน  
และกองทหารบกรถยนต์ รวม ๘๕๐ คน โดยให้ พันเอก  
พระเฉลมิอากาศ เป็นผูบ้งัคบัการกองทหารอาสาในส่วนกองบนิ

ทหารบก (ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้เสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติราชการ จ�านวน ๑๙ นาย (เสียชีวิตในประเทศไทยก่อน
ออกเดนิทาง ๒ นาย และเสียชวีติ ณ ประเทศฝรัง่เศส ๑๗ นาย)  
พระบาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ ทรงพระ
กรณุาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนสุาวรย์ีขึน้เพ่ือบรรจอัุฐทิหารอาสา 
ทีเ่สยีชวีติ ทรงประกอบพธิเีปิดอนสุาวรย์ีทหารอาสาสงครามโลก 
ครัง้ที ่๑ ซึง่ตัง้อยูก่ึง่กลางสนามสามเหลีย่มทางด้านทศิตะวนัตก 
เฉียงเหนือของสนามหลวง และทรงประกอบพิธีบรรจุอัฐ ิ
ทหารอาสา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๒)  
 การส่งทหารอาสาเข้าร่วมสงครามในครั้งนั้น มิเพียงแค่
เป็นการประกาศให้โลกรู้ถึงความร่วมมอืต่อส่วนรวม และสรรพ
ก�าลงัของสยามประเทศทีพ่ร้อมเท่าน้ัน แต่ทหารอาสาในกองบนิ 
ทหารบก ยังได้รับการคัดเลือกจ�านวน ๑๐๖ คน ประกอบด้วย 
นายทหารสัญญาบัตร ๔๗ คน นายสิบ ๔๔ คน และพลทหาร 
๑๕ คน ส่งไปฝึกบนิทีโ่รงเรียนการบนิชัน้ต้น ณ เมอืงอสิตร์ (Istres) 
และเมื่อจบการฝึกขั้นต้นแล้ว ก็เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนบินรบ  
ณ เมืองโป (Pau) ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๑  
เป็นอีกก้าวหนึ่งของความรู้ความสามารถทางการบิน จากเดิม
เป็นเพียงการฝึกให้บินได้ แต่ครั้งนี้ฝึกให้รบทางอากาศได ้
ซึ่งผลจากการฝึกครั้งน้ีมีทหารไทยส�าเร็จรับประกาศนียบัตร
นักบินทหาร  ๙๕ คน จากทั้งหมด ถือได้ว่าเป็นความส�าคัญ 
ในการบนิทางทหารของไทย เป็นก้าวส�าคญัในการป้องกันประเทศ 
ป้องกนัน่านฟ้าและอธิปไตยของประเทศไทย สิง่เหล่านีเ้กดิจาก
สายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“พระผู้ทรงให้ก�าเนิดกองทัพอากาศ” ได้ทรงเห็นถึงอนาคต 
ท่ีประเทศชาติจะต้องประสบ เป็นการเตรียมไว้ซ่ึงสรรพก�าลัง
ทางทหารให้พร้อมรบก่อนภัยจะมาถึง ดั่งพระราชนิพนธ ์
ตอนหนึ่งว่า “แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ ศัตรู
กล้ามาประจัญ จักอาจสู้ริปูสลาย”
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หน้า ๗ 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

ควบคุมไฟป่า (ต่อจากหน้า ๑)

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๓ จากสถานการณ์ไฟป่าท่ีลุกลาม 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครนายก โดยไฟป่าได้ลุกลามยังพ้ืนที ่
เขามะค่าทอง และเขาตะแบก ควนัไฟจากไฟป่าได้เริม่เข้าปกคลุม
พื้นที่โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนเตรียมทหาร และบริเวณ
ใกล้เคยีง ส่งผลกระทบต่อผูพ้กัอาศัยในพืน้ทีด่งักล่าว พลอากาศเอก 
มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้น�า
อากาศยานไร้คนขบั ท�าการบนิถ่ายภาพหาจุดความร้อน บรเิวณ
เขามะค่าทองและเขาตะแบก เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงาน
เก่ียวข้องน�าไปใช้ท�าแนวป้องกนัไฟป่าหรอืควบคมุไฟป่า และได้

กองทพัอากาศจดัอากาศยานสนบัสนนุการควบคุมไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติภกูระดึง

ส่ังให้จัดเครื่องบินแบบ บ.ล.๘ (C-130) จากกองบิน ๖ จ�านวน  
๒ เครื่อง และเครื่องบินแบบ บ.ล.๒ ก (BT-67) จากกองบิน ๔๖ 
จงัหวดัพษิณโุลก จ�านวน ๑ เครือ่ง บรรทกุสารควบคมุไฟป่าแบบ 
Fire Wall II gel รวม ๑๑,๐๐๐ ลิตร ไปควบคุมไฟป่าบริเวณ 
เขามะค่าทอง และเขาตะแบก ตามภาพจุดความร้อนที่ตรวจพบ 
พร้อมทั้งจัดชุดควบคุมการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธี (CCT : 
Combat Control Team) เพื่อประสานและบูรณาการ 
การปฏิบัติกับเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ป่าไม้ ป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก และกองทัพบกในการ

เมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบน
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย โดยจุดที่เกิดไฟไหม้อยู่ใน
พื้นที่เข้าถึงยากต่อการเดินเท้า พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้น�าอากาศยานแบบ บ.ล.๒ ก 
(BT-67) จ�านวน ๒ เครื่อง จากกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก 
ท�าการบินสนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ในการควบคมุไฟป่าบนอทุยานแห่งชาตภิกูระดงึ โดยใช้กองบนิ ๔๖ 
จังหวัดพิษณุโลก เป็นฐานปฏิบัติการ ท�าการบินโปรยน�้า 
เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ�านวน ๓ เที่ยวบิน ๆ 
ละ ๓,๐๐๐ ลติร รวมเป็น ๙,๐๐๐ ลติร และบนิโปรยสารควบคมุ
ไฟป่า จ�านวน ๑ เทีย่วบิน รวม ๓,๐๐๐ ลติร พร้อมจดัชุดควบคมุ
การปฏิบติัทางอากาศยทุธวธิ ีหรอื CCT (Combat Control Team) 

จ�านวน ๕ คน ประสานการปฏิบัติกับเจ ้าหน้าที่อุทยาน 
แห่งชาติภูกระดึง ในการหาข้อมูลพิกัดจุดที่เกิดไฟไหม้ป่า  
และควบคุมอากาศยานในการโปรยน�้าหรือสารควบคุมไฟป่า 
ตลอดจนช่วยประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ 

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ท�าการประเมินผลการ
ปฏบิตัหิลงัจากการโปรยน�า้และสารควบคมุไฟป่าดงักล่าว ท�าให้
จุดความร้อนลดลง คงเหลือแต่จุดความร้อนบริเวณหน้าผาทาง
ทิศใต้ของดอย โดยคาดว่าเป็นกลุ่มไฟขนาดเล็กหรือพื้นดินที่ยัง
มคีวามร้อนคุอยู ่ซึง่กองทพัอากาศจะท�าการบนิโปรยสารควบคุม
ไฟป่าต่อไปอีก ๒ เที่ยวบิน รวม ๖,๐๐๐ ลิตร ในบริเวณพื้นที่ 
ทีย่งัมจีดุความร้อนอยู ่พร้อมประเมนิสถานการณ์และจะท�าการ
บินโปรยสารควบคุมไฟป่าจนกว่าจุดความร้อนจะหมดไป

ร่วมควบคมุไฟป่าในพืน้ทีจ่งัหวดันครนายก

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๓ พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี  
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายพิบูลย์ หัตถกิจ
โกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์
ค้นหาและช่วยชวีติ แบบ EC-725 ของกองทพัอากาศ ไปส�ารวจ
และประเมนิสถานการณ์ไฟป่า บรเิวณอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 

เขตจงัหวดัปราจนีบรุ ีเพือ่วางแผนควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ป่า
ที่ลุกลามอย่างต่อเนื่อง 

จากนั้น กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินล�าเลียงแบบที่ ๘ 
(C-130) จากฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ดอนเมือง บรรทุกสาร 
ดับไฟป่าแบบ Fire Wall II gel (ไฟร์ วอลล์ ทู เจล) จ�านวน 

ควบคมุไฟป่าและช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบ 
ส�าหรับสารควบคุมไฟป่าแบบเจล Fire Wall II gel เป็นสาร 
พอลิเมอร์อินทรีย์ ที่มีความสามารถดูดซับความชื้น และลด
อุณหภูมิของไฟท�าให้อัตราการลามของไฟลดลง เป็นสาร 
ท่ีไม่มีพิษปลอดภัยต่อธรรมชาติและสลายตัวภายใน ๒๘ วัน 
ด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ อุปกรณ์ควบคุมไฟป่าหรือ 
กล่องทิ้งน�้า สารเจลมีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิของเปลวไฟ
ได้ดีกว่าการใช้น�้าปกติ เพราะการใช้น�้ากับไฟที่มีปริมาณมาก
จะท�าให้น�้าระเหยออกไปและไฟก็ยังคงลุกลามเป็นปกติ 

ฮ.EC-725 บินประเมินสถานการณ์ไฟไหม้ป่าเขาใหญ่
๑๒,๐๐๐ ลิตร ท�าการบินโปรยสารในบริเวณที่ ไฟ  
ไหม้ป่า เพื่อยับยั้งและควบคุมไฟไม่ให้ขยายวงกว้าง 

นอกจากน้ียังได้น�าอากาศยานไร้คนขับ (UAV)  
บินถ่ายภาพจุดความร้อน (Hotspot) ทั้งบริเวณจังหวัด
นครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี และส่งภาพแบบใกล้
เคยีงเวลาจรงิ (Real Time) ไปท่ีศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์ 
และเตรียมพร้อมเครื่องบินล�าเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) 
จากฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก ส�าหรับ
สนับสนุนปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในครั้งนี้ด้วย 
ทั้งนี ้กองทพัอากาศจะติดตามสถานการณ์ไฟปา่ที่เกดิขึ้น

ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะร่วมมือกับส่วน
ราชการ หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ 
ของกองทัพอากาศเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชนอย่างเร่งด่วน
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(ต่อจากหน้า ๑)ทอ.จัดประชุมทางวิชาการ

ซึง่ตระหนกัถงึการสนบัสนนุอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศภายใน
ประเทศตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงจะน�าไปสู ่ Thailand 4.0  
ที่เป็นรูปธรรม โดยกองทัพอากาศ ได้รับเกียรติจาก พลเอก  
ณัฐ อินทรเจริญ ปลดักระทรวงกลาโหม มาเป็นประธานในพธิเีปิด 
และ พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผู้บญัชาการทหารอากาศ 
กล่าวปาฐกถาพเิศษ ณ พพิธิภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 
ท้ังนี้ได้เชิญหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศเข้าร่วมฟังบรรยายฯ ในครัง้น้ีด้วย

การประชมุสมัมนาทางวชิาการกองทพัอากาศ หรอื Royal 
Thai Air Force Symposium 2020 มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้าง
ความเข้าใจการก�าหนดทศิทางการพฒันากองทพัอากาศ (RTAF 
Strategic Direction/Position) ซ่ึงตระหนักถึงการสนับสนุน
อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ (S-Curve 11) ตามนโยบายรฐับาล 
ที่เน้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศท่ีเป็นหลักประกันทางด้าน
ความมั่นคงของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบของ 
กองทพัด้านยทุโธปกรณ์ในการปกป้องอธปิไตย และผลประโยชน์
ของประเทศซึง่จะน�าไปสู่ Thailand 4.0 ทีเ่ป็นรปูธรรม ยกระดบั
ความตระหนัก (Awareness) ในการพัฒนากองทัพอากาศ 
อย่างชาญฉลาด และยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force)  
และมีความโปร่งใส อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทุกมิติ  
(All Domains) ในการพัฒนากองทัพอากาศและรับฟัง 
ความคดิเหน็จากผูเ้กีย่วข้อง เพือ่เป็นแนวทาง ในการระดมสรรพ
ก�าลงัของชาต ิเพือ่การพฒันากองทพัอากาศ

การประชุมในคร้ังน้ี จัดข้ึนภายใต้แนวคิด “การพัฒนา 
กองทัพอากาศอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน (Moving towards 
Sustainable Smart Air Force)” โดยมีกลุ ่มเป้าหมาย 
ทั้งข้าราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทัพ ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง  

และภาคการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักกับการพัฒนา
กองทัพอากาศที่ตอบสนองต่อความท้าทาย ด้วยความโปร่งใส 
และความร่วมมอืกบัอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ ปัจจุบนัรฐับาล
ให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
เพือ่เป็นอตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษที ่๑๑ หรอื New S-Curve 11 
กองทพัอากาศจงึเชญิภาคเอกชนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งมีการชี้แจงสมุดปกขาว  
หรือ RTAF White Paper ของกองทัพอากาศ ที่ระบุทิศทาง 
การพัฒนาพร้อมแผนงานโครงการในมิติทางอากาศ มิติไซเบอร์ 
และมติอิวกาศ

ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิด พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์  
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ กล่าวปาฐกถาพเิศษ “Moving towards 
Sustainable Smart Air Force” จากนัน้เป็นการเสวนาร่วมในหัวข้อ 
“ความท้าทายของความร่วมมอืระดบันานาชาตเิพ่ือสร้างความเข้ม
แขง็ให้อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศของไทย” หรอื “Challenging 
of International Cooperation to Strengthening Thai 
Defence Industry” ซึง่ได้รบัเกยีรตจิากผูท้รงคณุวุฒ ิได้แก่

- พลอากาศเอก สทุธพินัธ์ุ ต่ายทอง เสนาธกิารทหารอากาศ
-  พลอากาศเอก ดร.ปรชีา ประดบัมขุ ผู้อ�านวยการสถาบนั

เทคโนโลยป้ีองกันประเทศ (DTI)
- รศ.ดร.สุเจตน์ จนัทรงัษ์ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร
-  ดร.วมิลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อ�านวยการ รกัษาการแทน 

ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(OSMEP)

-  คณุดวงใจ อัศวจนิตจติร์ เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทนุ (BOI)

ส�าหรับช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ ่มสัมมนา เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจในทศิทางการพฒันากองทพัอากาศ ตามสมดุปกขาว 
และการพฒันาโดยเครือ่งมอื Purchase and Development 
(P&D) ซึ่งประสบความส�าเร็จจากโครงการปรับปรุงขีดความ
สามารถเครื่องบินแบบ F-5TH และโครงการผลิตอากาศยาน 
ไร้คนขบัแบบ RTAF U-1 นอกจากนีผู้เ้ข้าร่วมสมัมนาจะได้รบัทราบ
ถึงการด�ารงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ และทิศทาง 
การพัฒนากองทัพอากาศทีมุ่ง่สู่การเป็นกองทพัอากาศอันชาญฉลาด
อย่างยั่งยืน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของกองทัพอากาศ  
และบรษิทัในกลุม่อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศของไทยและต่างชาติ 

ประโยชน์ของการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
กองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓ หรอื Royal Thai Air Force 
Symposium 2020 ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ผู ้เข้าร่วมสัมมนา 
เพียงเท่านั้น แต่ยังคงเกิดประโยชน์ต ่อพ่ีน้องประชาชน  
และประเทศชาตโิดยรวม จากการรเิริม่ในการสร้างความเข้มแข็ง 
ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เป็นรูปธรรม  
โดยเฉพาะการแบ่งปันองค์ความรู้ และการพัฒนาเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ ซ่ึงน�าไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศด้วยแนวความคดิและฝีมอืของคนไทยอย่างยัง่ยนื

ด้วยพระกรณุาธคิณุแห่ง จอมพล สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  
“พระบดิาแห่งกองทพัอากาศ” ทีท่รงมพีระด�ารใิห้จดัตัง้แผนก
การบินขึน้ในประเทศสยาม เมือ่ปีพทุธศกัราช ๒๔๕๓ และด้วย
พระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ  
จงึมไิด้ทรงใช้ประโยชน์ก�าลงัทางอากาศแต่เพยีงด้านการทหาร
เท่านัน้ โดยทรงมพีระด�าริให้น�าเครือ่งบนิเดนิทางจากสนามบนิ
ดอนเมืองไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน มณฑลจันทบูร  
เพือ่ทดลองการน�าส่งไปรษณย์ีทางอากาศเป็นครัง้แรก

ครั้งนั้น กรมอากาศยานทหารบก จัดเครื่องบินแบบสปัด 
จ�านวน ๒ เครือ่ง โดยม ีนายร้อยเอก ชติ รวดเร็ว และ จ่านายสบิ 
โทน บนิด ีเป็นนกับนิ ท�าการบนิทดลองน�าส่งไปรษณย์ีทางอากาศ

ตามพระด�าริ โดยเครื่องบิน 
ของ นายร้อยเอก ชิต รวดเร็ว  
ได้น�าถุงไปรษณีย์ เดินทางถึง
สนามบิน เนินพลอยแหวน  
เ ม่ือวันที่  ๑๗ กุมภา พันธ ์ 
พทุธศกัราช ๒๔๖๒

กองทพัอากาศ จัดอากาศยานบินจ�าลองการน�าส่ง
ไปรษณีย์ทางอากาศคร้ังแรก เนือ่งในโอกาส
ครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศ

ความส�าเร็จของการทดลองน�าส่งไปรษณีย์ทางอากาศ 
คร้ังแรก ท�าให้ก�าลังทางอากาศ สามารถก่อเกิดประโยชน์ใหญ่หลวง
แก่ประเทศชาตใินเวลาต่อมา ทัง้ในด้านการทหารและการคมนาคม
ของชาติ ดังพระด�ารัสของ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ที่ว่า  
“ก�าลังในอากาศเป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะกันมิให้การ
สงครามมาถงึท่ามกลางประเทศของเราได้ ทัง้ยงัเป็นประโยชน์ใหญ่

ของหน่วยฝึกการบินพลเรือน ฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ จ�านวน  
๒ เครื่อง ท�าการบินเส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ จ�าลอง
สถานการณ์การน�าส่งไปรษณีย์ทางอากาศ จากท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี  
โดยบนิผ่าน อ�าเภอล�าลกูกา จงัหวดัปทมุธาน ีอ�าเภอบางน�า้เปรีย้ว 
อ�าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา และเข้าสูส่นามบนิเนนิพลอย
แหวน จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง ๑๘๕ ไมล์ทะเล หรือ
ประมาณ ๓๓๐ กิโลเมตร

กองทพัอากาศ น้อมร�าลกึในพระกรุณาธคิณุแห่งพระบดิา
แห่งกองทัพอากาศ และจะสบืสานพระปณธิาน ในการท่ีจะเป็น
โล่ปกป้องคุ ้มครองอธิปไตยของชาติ รวมถึงจะสนับสนุน 
การพัฒนากิจการด้านการบินของประเทศ ให้ก้าวสู่การเป็น
ศนูย์กลางด้านการบนิในภมิูภาคสบืไป 

ยิง่ในการคมนาคมเวลาปกต”ิ
ด้วยส�านึกในพระกรุณาธิคุณของ

พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ กองทัพ
อากาศ ได้จดักจิกรรมการบนิร�าลกึครบ
รอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคม
ทางอากาศ เม่ือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ โดยจดัเครือ่งบนิฝึกแบบที ่๑๔ 
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