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พิธีบำ�เพ็ญกุศลอุทิศถว�ยพระบ�ทสมเด็จพระบรม
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เมือ่วนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ  
เป็นประธานในพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ  
ดอยอนิทนนท์ อ�าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยมคีณะกรรมการบรหิารงานพระมหาธาตฯุ 
นายทหารชัน้ผูใ้หญ่ของกองทพัอากาศ และผูแ้ทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าร่วมพธีิฯ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศยังได้มอบทุน 
การศกึษา โดยแบ่งเป็น ระดบัประถมศกึษา ทนุละ ๒,๐๐๐ บาท จ�านวน ๑๕๙ ทนุ ระดับมธัยมศกึษา 

ทนุละ ๒,๕๐๐ บาท จ�านวน ๑๙ ทนุ และระดบัอดุมศกึษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จ�านวน ๑๒ ทุน 
ให้แก่นักเรียน และได้มอบมอบผ้าห่มกันหนาว จ�านวน ๕๐๐ ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที ่
ดอยอนิทนนท์ รวมทัง้ปลูกต้นไม้ ในโครงการและกจิกรรมปลูกต้นไม้และปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน  
สบืสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น” จากนัน้ได้ประกอบพธิปีระดบัเครือ่งหมายแสดงความสามารถเหนิเวหา
กิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศให้กับข้าราชการโดยรอบบริเวณพื้นที่พระมหาธาตุฯ ที่ได้ท�า 
คุณประโยชน์ให้แก่กองทัพอากาศ ในการสนับสนุนการบ�ารุงรักษา และปรับปรุงภูมิสถาปัตย์  
ในเขตพืน้ทีพ่ระมหาธาตุฯ ให้มคีวามสวยงามเป็นทีป่ระจกัษ์แก่บคุคลทัว่ไป
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ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจสงสัยว่า ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔  
คือวันอะไร มีความส�าคัญอย่างไร สารชาวฟ้าฉบับนี้จะขอน�า 
เรือ่งราวประวตัศิาสตร์ของชาต ิทีถ่อืว่ามีความส�าคญัและเป็นความ
ภาคภมูใิจของเหล่าทหารอากาศ ประชาชน ยวุชน และต�ารวจใน
พืน้ทีป่ระวตัศิาสตร์แห่งน้ี 

มลูเหตเุริม่จากสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ ซ่ึงเกดิจากความขัดแย้ง
ของ ๒ ขั้วอ�านาจ คือ ฝ่ายอักษะ ประกอบด้วย นาซีเยอรมนี  
ราชอาณาจักรอิตาลี และจักรวรรดิญ่ีปุ่น และฝ่ายสัมพันธมิตร 

ประมาณเวลา ๐๔.๐๐ น. 
ของวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ 
ก อ ง ทั พ ญี่ ปุ ่ น ก็ บุ ก จู ่ โ จ ม 
โดย มิทันตั้ งตั ว ในหลายจุ ด 
ของประเทศไทย โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ทีก่องบินน้อยที ่๕ นกับนิ
ได้น�าเครื่อง HAWK3 ฝ่าการ
ระดมยงิจากทหารญีปุ่น่ขึน้บนิได้
เป็นเครือ่งแรก เพ่ือไปทิง้ระเบดิ
เรือญี่ปุ ่น  แต ่ความมืดและ 

สมศร ีสจุรติธรรม รบัผดิชอบใน
การป้องกันฐานบินพร้อมก�าลัง
พลทหารราบจ�านวน ๔๘ คน  
สั่ งการให้จัดวางปืนกลจ�านวน  
๘ กระบอกไว้ตัง้รบั และให้เตรียม
อากาศยานประกอบด ้ ว ย  
เครือ่งบนิ HAWK3 และเคร่ืองบนิ 
CORSAIR ให้พร้อมท�าการบนิ

ร�ำลึก ๘ ธันวำคม ๒๔๘๔

ประกอบด้วย สหภาพโซเวียต สหราช
อาณาจักรและเครือจักรภพ และ
สหรัฐอเมรกิา โดยเมือ่วนัที ่๑ กนัยายน 
๒๔๘๒ นาซีเยอรมนีส่งก�าลังทหาร 
เข้ารกุรานสาธารณรัฐโปแลนด์ ส่งผลให้
สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร
และเครือจักรภพ ประกาศสงครามกับ
นาซีเยอรมน ีเมือ่วันท่ี ๓ กนัยายน ๒๔๘๒  
ในขณะนั้นรัฐบาลไทยประกาศวางตัว
เป็นกลางอย่างเข้มแขง็ เพือ่ไม่ให้ตกเป็น
ศตัรกูบัฝ่ายสมัพนัธมติร

ในวนัที ่๗ ธันวาคม ๒๔๘๔ (ตรงกับ
ประเทศไทยวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔) 
กองทัพญี่ปุ ่น เปิดฉากโจมตีฐานทัพ
อังกฤษในฮ่องกง พร้อมส่งฝูงบินรบ 
เข้าโจมตฐีานทพัเรือ Pearl Habor ในหมู่
เกาะฮาวาย สหรัฐอเมริกา จนท�าให้
สห รั ฐอ เม ริ ก าประกาศตั ว เ ข ้ า สู ่
สงครามโลกครัง้ที ่๒ อย่างเตม็ตัว 

แ ล ะ ใ น วั น เ ดี ย ว กั น น้ั น เ อ ง  
(๘ ธันวาคม ๒๔๘๔) จักรวรรดิญี่ปุ ่น

พยายามเจรจาขอเคลือ่นทพัผ่านประเทศไทย แต่จกัรวรรดญ่ีิปุน่
ไม่รอผลการเจรจา สั่งการให้กองทัพเรือญ่ีปุ่นท�าการบุกยกพล 
ขึ้นบก ณ ประเทศไทยพร้อมกัน ๗ จุด ได้แก่ สมุทรปราการ 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา  
และปัตตานี ส่วนทางบกได้เคลื่อนทัพเข้าบุกยึดที่ปราจีนบุรี  
อนัน�ามาสูก่ารเปิดฉากของ “สงครามมหาเอเชยีบรูพา”

สถานการณ์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดขึ้นหลังเที่ยงคืน 
เข้าสู่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ โดยเรือรบขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น 
พร้อมก�าลังพลหลายพันนาย จอดอ�าพรางในความมืดบริเวณ 
หลังเกาะเหลื่อม (Luam Island) เพื่อเตรียมยกพลขึ้นบก  
ณ กองบนิน้อยที ่๕ จงัหวดัประจวบคีรขัีนธ์ เมือ่ได้รบัทราบข่าว 
การเตรียมยกพลขึน้บกของญีปุ่น่ นายนาวาอากาศตร ีหม่อมหลวง  
ประวาศ ชุมสาย ผู้บังคับการกองบินน้อยท่ี ๕ ซ่ึงมีก�าลังพล 
ประจ�าการเพียง ๑๔๐ คน ก็ได้มอบหมายให้นายเรืออากาศตรี 

การต่อต้านอย่างหนักหน่วง ท�าให้การทิ้งระเบิดไม่ลงเป้าหมาย  
ต่อมานกับนิอกีหลายคนพยายามน�าเครือ่งบนิขึน้ท�าการบนิต่อสู้
กับกองทัพญี่ปุ ่น 
แต่ได้ถกูทหารญีปุ่น่ 
ระดมยงิใส่เครือ่งบนิ 
อย่างหนกัจนเสยีชวีติ 
หรือได้รับบาดเจ็บ
สาหสัและไม่สามารถ 

น�าเครือ่งบนิขึน้จากสนามบนิได้
ต่อมารฐับาลไทยเหน็ว่าไม่สามารถ

ที่จะต้านทานกองทัพญี่ปุ ่นได้ จึงประกาศหยุดยิงและยอม 
ให้กองทพัญีปุ่่นเคลือ่นทัพผ่านประเทศไทย เมือ่ประมาณเทีย่งวนั
ของวันที ่๘ ธนัวาคม ๒๔๘๔ แต่กองบนิน้อยที ่๕ ทีก่องบงัคบัการ
ถูกท�าลายและการส่ือสารถูกตัดขาดอย่างส้ินเชิง ไม่ได้รับ 
ค�าสัง่หยดุยงิ ทัง้ผูบ้งัคับบญัชา ก�าลงัพล และครอบครวั จงึยงัคง
ปักหลักต่อสู้กับทหารญี่ปุ ่นอย่างกล้าหาญ ถึงแม้จะมีก�าลัง 
ที่น้อยกว่าหลายสิบเท่า ผู้บังคับการกองบินน้อยที่ ๕ ได้สั่งการ 
ให้ทุกคนถอยร่นไปตั้งรับบริเวณเชิงเขาล้อมหมวกอันเป็นที่มั่น
สุดท้าย และส่ังการให้เผาท�าลายคลังทหาร รวมถึงยุทธภัณฑ์ 
ต่าง ๆ เพือ่ไม่ให้เป็นประโยชน์แก่ทหารญ่ีปุน่

กองบนิน้อยที ่๕ ยนืหยดัต่อสูกั้บทหารญีปุ่น่ จนกระทัง่เวลา 
๑๒.๐๐ น. ของวนัที ่๙ ธันวาคม ๒๔๘๔ นายจรญูพนัธ์ อศิรางกูร 
ณ อยธุยา ปลดัจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์และคณะ ได้น�าโทรเลขค�าสัง่
หยดุยงิมามอบให้ผูบ้งัคบัการกองบนิน้อยที ่๕ การรบจงึเป็นอนัยตุิ 

ระยะเวลาการสูร้บกว่า ๓๓ ชัว่โมง ณ กองบนิน้อยที ่๕ ก�าลงัพล  
และครอบครวั ของกองบินน้อยที ่๕ ได้แสดงออกถึงความรกัชาติ 
ความเสียสละ และความกล้าหาญ ส่งผลให้มีผู ้ เสียชีวิต 
ท้ังสิน้ ๔๒ คน ประกอบด้วย ทหารอากาศ ๓๘ คน ครอบครวั  
๒ คน ต�ารวจ ๑ คน และยุวชนทหาร ๑ คน ส่วนทหารญี่ปุ่น 
เสยีชวีติ ๒๑๗ คน

เพือ่เป็นการเชดิชเูกยีรตปิระวตักิารรบอันกล้าหาญของวรีชน
กองบินน้อยท่ี ๕ ซึ่งได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย  
ทางราชการได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเรียกว่า “อนุสาวรีย์วีรกรรม  
๘ ธ.ค.๒๔๘๔” ประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์  
กองบนิ ๕ กองพลบินที ่๔ จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ โดยสร้างเสรจ็
เมือ่ ๖ พฤศจกิายน ๒๔๙๓ ต่อมาได้มีการแกะสลักหนิภาพนนูต�า่
จ�าลองเหตกุารณ์สมยัท่ีญีปุ่น่ยกพลขึน้บกและเหตุการณ์ไทย-ญีปุ่น่
ลงนามในสัญญาสงบศึก รวมท้ังการสร้างอนุสาวรีย์รายนาม 
ผูเ้สยีชวีติบรเิวณหลมุฝังศพของวรีชนดงักล่าว

เมือ่วนัที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เหรียญกล้าหาญให้แก่ กองบิน ๕ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ 
หน่วยงานทีสู่ร้บเพือ่รกัษาอธปิไตยของชาต ิโดย พลเอก ประวติร  
วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน 

ในพธิปีระดบัเหรยีญกล้าหาญ
บนธงชยัเฉลมิพลของกองบนิ ๕ 
ซึ่ ง เป ็นหน่วยงานแรกของ 
กองทัพอากาศและถือเป ็น
เกยีรตปิระวตัสิงูสดุทีไ่ด้จารึกไว้

จากวีรกรรมความกล้า
หาญดังกล่าว กองบนิ ๕ และ

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ได้ร่วมกนั 
จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ร� า ลึ ก ถึ ง 
ความกล้าหาญและเสียสละ 
ของวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔  
ขึ้นทุกปี ซึ่งในปีพุทธศักราช 
๒ ๕ ๖ ๔  จ ะ ค ร บ  ๘ ๐  ป ี 

ของเหตุการณ์ดังกล ่าว กองทัพอากาศได้เล็งเห็น 
ความส�าคัญและมีค�าสั่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ 
จดักจิกรรม “ร�าลกึ ๘๐ ปี สดดุวีรีชนสงครามมหาเอเชยีบรูพา 
๘ ธ.ค.๒๔๘๔” โดยมี พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี  
ผู ้ช่วยผู้บัญชาการทหารกาศเป็นประธานกรรมการฯ  
และได ้ก�าหนดจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ ์ให ้
สาธารณชนได้รับทราบถึงวีรกรรมความกล้าหาญของ 
กองบินน้อยท่ี ๕ หรือกองบิน ๕ ในปัจจุบัน รวมท้ัง 
ได้ตระหนกัถงึความรกัชาตแิละความสามคัคขีองคนในชาติ 
ซึ่งจะเริ่มด�าเนินการในต้นปี ๒๕๖๔ น้ีและจะน�าเสนอ 
ให้ท่านผูอ่้านได้ทราบในโอกาสอนัเหมาะสมต่อไปครบั



          วันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓หนา ๔ 

พล.อ.ท.อราม  สกุลแกว ปช.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยม
สายวิทยาการปลัดบัญชี สก.ทอ.โดยมี พล.อ.ต.อาณัติ  เดชพร
จก.สก.ทอ.ใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่๑๗ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชมุ
สก.ทอ.

พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.เปนประธาน
ในพิธีเปดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการเคมี 
ชีวะและกัมมันตรังสีสายแพทย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓
ณ บริเวณดานหนาอาคารศูนยปฏิบัติการแพทยทหารอากาศ พอ.

พล.อ.อ.สุรพล  พุทธมนต รอง ผบ.ทอ.เปนประธาน
การประชุม คณก.คัดเลือกบุคคลดีเดนของ ทอ. เพื่อพิจารณา
คัดเลือกขาราชการเปนบุคคลดีเดนของ ทอ.ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม ฝสธ.ทอ.๒ 

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธี
เปดการประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลือ่นยทุธศาสตร ทอ.ประจาํป 
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓ ณ หองบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.ท.สมควร  รักดี ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยม
สายวิทยาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
โดยมี พล.อ.ต.เอกศักดิ์  เทภาสิต ผบ.ศทย.อย.ใหการตอนรับ 
เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ ศทย.อย.

พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย ปษ.พิเศษ เปนผูแทน 
ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธีมอบของขวัญปใหม ใหแกผูปฏิบัติ
ราชการหนวยสนามและชายแดน และพิธีฟงสารอวยพร
วันขึ้นปใหม ผบ.ทอ.โดยมี น.อ.สุรศักดิ์  เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ 
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๓ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี 

พล.อ.อ.เดชอุดม  คงศรี ผช.ผบ.ทอ.เยี่ยมบํารุงขวัญ
แกผูปฏิบัติราชการในหนวยสนาม และชายแดน ป ๖๔ โดยมี 
น.อ.ภาณวุตัร  เรอืงประยรู ผบ.บน.๔๖ ใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่
๑๗ ธ.ค.๖๓ ณ โรงเกบ็เครือ่งบนิ ฝงู.๔๖๑ บน.๔๖ จว.พษิณโุลก 

พล.อ.ท.นพดล  เพราเพริศภิรมย จก.กบ.ทอ.และคณะ 
ตรวจเยี่ยมฝายอํานวยการและสายวิทยาการดานสงกําลังบํารุง 
บน.๓ โดยมี น.อ.นภดร  คงเสถียร ผบ.บน.๓ ใหการตอนรับ 
เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ บน.๓ จว.สระแกว

พล.อ.อ.ชวาลา  ราชวงศ ปษ.พิเศษ.ทอ./ประธานกรรมการ
จัดงานกาชาด ทอ.เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดงานกาชาด ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓ 
ณ หองประชุม ฝสธ.ทอ.๒

พล.อ.ท.ณรงค  อนิทชาต ิผบ.รร.นนก.ตรวจความเรยีบรอย
และใหกําลังใจแกนักเรียน และขาราชการที่ปฏิบัติงานในการ
สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการชางเผือก ประจําป ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๓ ณ รร.นนก. 

พล.อ.อ.ปราโมทย  ศริธิรรมกลุ ผช.ผบ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีบําเพ็ญกุศลวันคลายวันสถาปนา บน.๒ ครบ ๑๐๑ ป 
เมือ่วนัที ่๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ หอประชุมกานตรตัน บน.๒ จว.ลพบรุี 

พล.อ.อ.พงษศักดิ์   เสมาชัย ประธานกรรมการ
ประชาสัมพันธ  ทอ. เปนผู แทน ทอ.รับมอบขาวสาร
จาก นายสุรศิษฐ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อนําไปมอบใหแก พ่ีนองประชาชน จว.สุราษฎรธานี
ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ ทกท.
บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี 



วันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓

น.อ.ศุภฤกษ  เป ยมสัมฤทธิ์ รอง ผู  อํานวยการ
กองรกัษาความปลอดภยั สนผ.ขว.ทอ.และคณะ บรรยายอบรม
การเผยแพรการสรางจติสาํนกึในดานการรกัษาความปลอดภยั 
และตรวจสํารวจกิจการรักษาความปลอดภัย ใหแกกําลังพล 
บน.๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เปนประธาน
ในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ ทอ.ใหแกบุคคลที่ทําคุณประโยชนใหแก ทอ.
และ บน.๔๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุมเฉลิมอากาศ 
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

น.อ.อนันต  ผาสุข รอง จก.พธ.ทอ.เปนประธานในพิธี
เปดโครงการปฏิญาณตนและสัญญาไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
พธ.ทอ.ป ๖๔ โดยมขีาราชการ ลกูจางประจาํ พนกังานราชการ 
พธ.ทอ. รวมกลาวคาํปฏญิาณตนในครัง้นี ้เมือ่วนัท่ี ๑๘ ธ.ค.๖๓ 
ณ บริเวณหนาอาคาร บก.พธ.ทอ.

พล.อ.ต.สรวิชญ  สุรกุล จก.กง.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีปดการศึกษา และมอบประกาศนียบัตรใหกับนักเรียน
หลักสูตรเสมียนการเงิน รุนที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓ 
ณ โรงเรียนเหลาทหารการเงิน กง.ทอ. 

พล.อ.ท.สุพิจจารณ  ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.
เปนประธานในการตอนรับ พล.ท.คงชีพ  ตันตระวาณิชย 
จก.วท.กห.และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและประสาน
ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา ของ ศวอ.ทอ.เมื่อวันท่ี 
๑๘ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม ศวอ.ทอ.

น.อ.สุรศักดิ์  เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ รวมกับ Wng Cdr.
Detechment Commander CHAN CHEE KWANG DEREK 
“VICE”, LTC Derek Chan รวมสงมอบโครงการปรับปรุง
โรงอาหาร และหองนํา้ โรงเรยีนบานจ่ันศรวีไิล โดยมี นายวรวฒุิ
บุญอาจ ผอ.รร.บ านจั่นศรีวิไล เป นผู รับมอบ เมื่อวันที่ 
๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ รร.บานจัน่ศรวีไิล ต.บานจัน่ อ.เมอืง จว.อดุรธานี

พล.อ.ต.ประทีป  โลหิตศิริ รอง จก.ชอ.เปนประธาน
การประชุมใหญสามัญ สโมสรนายทหารอากาศ บางซ่ือ
ประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ หองสุขเสริม 
สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ  

พล.อ.ท.เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ จก.สพ.ทอ.เขารวม
โครงการ “การดําเนินกิจกรรมตรวจสารเสพติด” เมื่อวันท่ี 
๑๘ ธ.ค.๖๓ ณ หองพิธีการ สพ.ทอ.

หนา ๕ 

พล.อ.ท.เสนห  บวัชืน่  จก.ยศ.ทอ.เปนประธานในพธิเีปด
การศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุนที่ ๕๐ เมื่อวันที่ 
๑๕ ธ.ค.๖๓ ณ หองกิจกรรมโรงเรียนครูทหาร ยศ.ทอ. 

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน เปนประธาน
ในพิธีแสดงความยินดีใหกับ ศิษยการบิน รุน น.๑๔๗-๖๓-๒ 
ผานการตรวจสอบภาคอากาศ วัฏภาคการบินเกาะภูมิประเทศ
กอนปลอยเด่ียว กับ บ.ฝ.๑๖ ก. เมื่อวันที่  ๑๗ ธ.ค.๖๓
ณ รร.การบิน จว.นครปฐม

พล.อ.ต.อนันตชัย  ทองเจริญ จก.จร.ทอ.และคณะ 
ตรวจการปฏบิตัริาชการ บน.๒๑ ระหวางวนัที ่๑๔ - ๒๕ ธ.ค.๖๓ 
ณ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

พล.อ.ต.นพพล  กลิน่ผกา ผอ.สนภ.ทอ.เปนหัวหนาคณะ
ตรวจสงเสริมความปลอดภัย บน.๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓ 
ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ 
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ยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ
นโยบายผูบ้ญัชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔ มุง่เน้นในการวาง
รากฐานการพฒันาทกุด้านอย่างสมดลุเพือ่ปฏบิตัภิารกจิใด้อย่าง
ชาญฉลาดและ มีความยัง่ยนื การก�าหนดทศิทางการพฒันาให้เกิด
ความสมดุลทั้งภารกิจการป้องกันประเทศและการสนับสนุน  
การพัฒนาประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน นับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้เกิด 
ความชดัเจนเป็นรปูธรรม กองทพัอากาศจึงให้ความส�าคญัในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
เพือ่พฒันาขดีความสามารถในแต่ละองค์ประกอบของกองทพัอากาศ 
ส�าหรับใช้เป็นแนวทางการจัดท�าความต้องการยุทโธปกรณ์หลัก
ของกองทพัอากาศ รวมถงึการก�าหนดความต้องการและการจดัสรร 
งบประมาณประจ�าปี (Budget Allocation) นอกจากการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแล้ว กองทัพอากาศยังได้จัดท�าสมุดปกขาว
กองทพัอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ (RTAF White Paper 2020) ส�าหรบั

ข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pact) โครงการจดัหาเคร่ืองบนิโจมตีเบากองทพัอากาศ
น.อ.ประณต คณุอนนัต์

ใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูล เชงิยทุธศาสตร์ ซึง่เป็นการสือ่สารสู่
ภาคสงัคมและประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ อันจะก่อให้เกิด 
ความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจ�าเป็นในการพัฒนา
กองทัพอากาศอย่างถ่องแท้ โดยในเน้ือหาของสมุดปกขาว  
ยังได้กล่าวถึงข้อมูลแนวความคิด ความต้องการของโครงการ 
(Concept of Project Requirement : COPR) ในการจัดหา 
หรือปรับปรุงขดีความสามารถยทุโธปกรณ์ เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส
ในการวางแผนจัดหาและพัฒนาในแต่ละมิติ ตามที่ก�าหนดไว ้
ในยทุธศาสตร์ของกองทพั อกีด้วย 

โครงการจัดหาเครือ่งบนิโจมตเีบาของกองทัพอากาศ เป็นหนึง่
ในหลายโครงการทีถ่กูก�าหนดไว้ตามแผนความต้องการระยะ ๑๐ ปี 
ในสมดุปกขาว มีวตัถปุระสงค์เพือ่ทดแทนเครือ่งบนิขบัไล่และฝึก
แบบที ่๑ (L-39) ทีถ่กูใช้งานมาตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ รวมระยะเวลา 
๒๘ ปี ซ่ึงตามแผนจะครบก�าหนดปลดประจ�าการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

จากเหตผุลและความจ�าเป็นดงักล่าว กองทพัอากาศจงึต้องมี
การเตรียมการและจัดหาเครื่องบินทดแทนตามแผน ที่ก�าหนด  
เพือ่ด�ารงขดีความสามารถในการปฏบิติัภารกจิการโจมตทีางอากาศ 
การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ รวมถึงการบูรณาการ  
ความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ และรักษา 
ผลประโยชน์แห่งชาตร่ิวมกับเหล่าทพัอืน่ ซ่ึงกองทพัอากาศได้มกีาร
พิจารณาอย่างรอบคอบ ตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีรัดกุม  
เพือ่ก�าหนดหนทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด ภายใต้กรอบงบประมาณแผ่นดนิ
ซึ่งมาจากภาษีของประชาชนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน ์
สงูสดุ เพ่ือเป็นการยนืยันและสร้างความเช่ือมัน่ต่อประชาชนและ
สังคมในด้านการใช้งบประมาณ กองทัพอากาศจึงมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองโครงการทีภ่าคประชาชนและ 
ผู้ประกอบการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัการทจุรติตามพระราชบญัญตั ิ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช ๒๕๖๐  
โดยคณะกรรมการฯ ได้พจิารณาเสนอโครงการจดัหาเครือ่งบนิโจมตเีบา 
ต่อกรมบญัชีกลาง เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคณุธรรม เพือ่สร้าง

เข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ 
ค�าแนะน�าด้วย 

การประชุ มครั้ ง แ รก  
(Kick off) ข้อตกลงคณุธรรม 
(Integrity Pact) โครงการ
จดัหาเครือ่งบนิโจมตีเบา 

ภายหลังการประชุมฯ 
เสรจ็สิน้ กองทพัอากาศได้จัดให้ม ี
พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pact) โครงการ 
จั ดหา เครื่ อ งบิน โจม ตี เบา  
ในวนัพฤหสับดทีี ่๑๗ ธนัวาคม 
๒๕๖๓ ณ ห้องรบัรองพเิศษ ๑ 
กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
มีผูร่้วมลงนาม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย 

แบบของข้อตกลงคุณธรรม ส�าหรับสาระส�าคัญในหนังสือ 
ลงนาม เป็นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล สู่สาธารณะ ท้ังนี้  
คณะผูส้งัเกตการณ์ฯ จะสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในทกุขัน้ตอนของ
โครงการ เช่น แผนการจดัซือ้จดัจ้างของโครงการ ขอบเขตของงาน 
การประกาศการจดัซ้ือจดัจ้าง/ประกาศเชญิชวน จนถงึกระบวนการ
สดุท้าย ของโครงการ คอืการตรวจรับงานการเบกิจ่าย ครอบคลมุ
ไปถึงข้อร้องเรียนและผลการพิจารณาข้อร้องเรียน ซึ่งมีการ 
เผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน และ 
กรมบัญชกีลางผ่านระบบจัดซือ้จดัจ้างด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ เป็นการ
เปดิโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง และมสีว่นร่วมในการ
ตรวจสอบกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัได้ 

พธิลีงนามตามข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pact) โครงการ
จัดหาเครื่องบินโจมตีเบา นับเป็นเหตุการณ์ส�าคัญ เป็นหนึ่งใน 
จดุเริม่ต้นของประวตัศิาสตร์แนวใหม่และถอืเป็นความภาคภมูใิจ
ของกองทัพอากาศ ที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ ความจริงใจการให้ 
ความส�าคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรม ธรรมาภิบาล ทั้งยัง
เป็นการเพิ่มความเข้าใจใน “ความเป็นกองทัพอากาศ” ท�าให้
ประชาชนมัน่ใจได้ว่า ยุทโธปกรณ์ทีก่องทพัอากาศจัดหามาใช้งาน
จะมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถตอบสนองต่อภารกจิ
ส�าคญัท่ีได้รบัมอบได้อย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสดุ 

ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้การใช ้
งบประมาณเป ็นไปอย ่ าง คุ ้ มค ่ า  
เกิดประสิทธิผล รวมทั้งให้การจัดซ้ือ 
จัดจ้างเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส 
และเป็นธรรมยิง่ขึน้ โดยมกีารจดัประชมุ 
ครัง้แรก (Kick off) ข้อตกลงคณุธรรม 
(Integrity Pact) โครงการจัดหา 
เครื่องบินโจมตีเบา เม่ือวันศุกร ์ที่  
๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
เวหาสยานศิลปสิทธ์ิ กองบัญชาการ
กองทัพอากาศ ระหว่างกองทพัอากาศ

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ
หวัหน้าหน่วยงานของรฐัเจ้าของโครงการ พล.อ.อ.วีรวิท คงศกัดิ์ 
รศ.ดร.คณติ วัฒนวเิชยีร และ อาจารย์วชิา เมฆตระการ ในฐานะ
ผู ้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)  
และคุณธนด ีพนัธมุโกมล ในฐานะผู้ประกอบการ โดยรบัรองว่า 
จะปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน 
การทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการด�าเนินงานโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

กับคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)  
ในส่วนของกองทัพอากาศ น�าโดย พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ 
กองทัพอากาศและผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลชี้แจงรายละเอียด 
โครงการฯ และตอบข้อซักถาม ต่อคณะผู ้สังเกตุการณ์ฯ  
ซึง่ประกอบด้วย พล.อ.อ.วรีวิท คงศกัดิ ์รศ.ดร.คณติ วฒันวเิชียร 
และ อาจารย์วชิา เมฆตระการ โดยการประชมุครัง้นีม้ ีนางภทัรพร  
วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะกรมบัญชีกลาง 

อ้างองิ 
๑. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับ

ปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒. นโยบายผูบ้ญัชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๓. สมดุปกขาวกองทพัอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ (RTAF White Paper 2020) 
๔. เอกสารข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมอืป้องกนั

การทุจรติในการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั 
๕. http://www.anticorruption.in.th/2016/th/



วันที่ ๑๖ - ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓ หน้า ๗ 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

วสิยัทศัน์
“เป็นหน่วยรบทางภาคพื้นของ ทอ.(War Fighter)  

ทีมี่ความพร้อมปฏบัิตกิารทัง้ภารกิจการรบ และมิใช่การรบ 
(Combat/Non-Combat) ในทกุสถานการณ์และภยัคกุคาม
ทีเ่ปลีย่นแปลง”

ผลการปฏบิตังิานและแนวทางการพฒันาหน่วยบญัชาการ
อากาศโยธนิปัจจุบนั ภายใต้นโยบายของ ผบ.ทอ. (พล.อ.อ.แอร์บูล 
สุทธิวรรณ) ท่ียังคงด�ารงวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นน�าใน
ภูมิภาค” โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถท้ัง ๓ มิติ คือ  
มติทิางอากาศ (Air Domain), มิตไิซเบอร์ (Cyber Domain) และ 
มติอิวกาศ (Space Domain) และหน่วยบญัชาการอากาศโยธนิ
ภายใต้วสิยัทศัน์ “เป็นหน่วยรบทางภาคพ้ืนของ ทอ. (War Fighter) 
ที่มีความพร้อมปฏิบัติการทั้งภารกิจการรบ และมิใช่การรบ 
(Combat / Non-Combat) ในทกุสถานการณ์และภยัคกุคาม
ทีเ่ปลีย่นแปลง” จึงจ�าเป็นต้องปรบัตัวพฒันาเพือ่ให้สอดรบักบั
ยทุธศาสตร์, นโยบาย และวิสยัทศัน์ของ ทอ.ดงักล่าว

การพฒันาหน่วยบญัชาการอากาศโยธนิมีพืน้ฐานจากการ
ใช้ก�าลังพลเป็นจ�านวนมาก ท้ังส่วนท่ีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ รวมทั้งทหารกองประจ�าการ เพื่อรองรับ
ภารกจิทีห่ลากหลาย คอื การป้องกนัและรกัษาความปลอดภยั
ที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ การป้องกันภัยทางอากาศ 
การปฏบิตักิารพิเศษ รวมทัง้การดริุยางค์ ซ่ึงหลกันยิมของ ทอ. 
ในการใช้ก�าลงั คอื “รวมการควบคมุแยกการปฏบิตั”ิ เพือ่ให้
เกิดความชดัเจน รวดเร็ว เป็นเอกภาพ ส่งผลให้เกิดประสทิธภิาพ
สงูสดุในการปฏบิตัภิารกจิตามขดีความสามารถและธรรมชาติ
ของก�าลงัทางอากาศ

วนัคล้ายวนัสถาปนา หน่วยบญัชาการอากาศโยธิน
ครบรอบ ๗๓ ปี

“แนวความคิดในการเตรียมและใช้ก�าลัง
อากาศโยธนิ” จึงเป็นสิง่ส�าคญัในการวางรากฐาน
การพัฒนาขดีความสามารถของหน่วยบัญชาการ
อากาศโยธนิ ทัง้ในด้านของการฝึกอบรม การจดัท�า 
และพฒันาหลกัสตูร รวมท้ังการพจิารณาก�าหนด
อตัราการจดัอาวธุยทุโธปกรณ์เพือ่
ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัโครงสร้าง 
การจัดหน่วยและภารกิจท่ีได้รับมอบ  
อันจะน�าไปสู ่กองทัพอากาศ 
ทีป่ฏบิตัภิารกจิได้อย่างชาญฉลาด
แ ล ะ มี ค ว า ม ยั่ ง ยื น ต ่ อ ไ ป 
(Sustainable Smart Air Force) 

ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และทันต่อ
สถานการณ์กจ็งึมคีวามจ�าเป็นเช่นเดยีวกัน 
ดังตัวอย่างเช่นการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการป้องกนัภยัจากอากาศยานไร้คนขบั 
(Drone) ด้วยระบบต่อต้านอากาศยาน 
ไร้คนขบั (Anti – Drone), การตรวจการณ์
ด้วยระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV), 

ซึง่หน่วยบัญชาการอากาศโยธนิได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ผ่านการอนมุตัิ
จาก ผบ.ทอ.สามารถใช ้เป ็นพื้นฐานและมาตรฐานแนวทาง 
ในการเตรยีมและใช้ก�าลังอากาศโยธนิได้อย่างชดัเจนเป็นรปูธรรมต่อไป

สถานการณ์และภัยคุกคามที่ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  
ที่มีความหลากหลายมีเทคโนโลยีสูง มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  
การปรับตัวเพื่อรองรับภัยคุกคามต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย 
เพื่อทดแทนก�าลังพลจ�านวนมาก ระบบบัญชาการและควบคุมที่มี

นอกจากนี้หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ยังได ้รับ 
ความไว้วางใจในการถวายงานถวายพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ ในการจัดก�าลังหน่วย ฉก.ทม.รอ.  
(กรม ทย.รอ.อย. และ กรม ตอ.รอ.อย. ) รกัษาความปลอดภยั
เขตพระราชฐาน ๓ แห่ง คือ พระต�าหนกัท่ีประทบั ๙๐๔ หน่วยบนิ
เดโชชยั ๓ ดอนเมอืง, พระต�าหนกัท่ีประทับวงัทวีวฒันา และ 
เขตพระราชฐานบางเขน (กรม ทม.ท่ี ๑๑ มหด.รอ.) รวมท้ังการท่ี 
พระองค์ท่านได้ทรงมอบพระราโชบาย “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมคีวามสขุ แก้ไขในสิง่ผดิ สบืสานในพระราชปณธิาน 
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งหน่วยบัญชาการ
อากาศโยธนิได้ให้ความส�าคัญในการมส่ีวนร่วม การสนบัสนุนและ 
สบืสานอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด และทีส่�าคญัอีกประการหนึง่
คือการเน้นย�้าปลูกฝังก�าลังพลทุกคนให้มีความเป็นจิตอาสา  
“เราท�าความดี เพือ่ชาติ ศาสน์ กษตัริย์” ให้อยูใ่นจติใจตลอดเวลา

ในวาระครบรอบ ๗๓ ปี ( ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ) ของการ
สถาปนาหน่วยบญัชาการอากาศโยธนิ ก�าลงัพลทกุคนของหน่วย 
ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกอง 
ประจ�าการทกุคน จะมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเสยีสละ 
ทุ่มเท ในการปฏิบติัหน้าท่ี ท้ังภารกิจท่ีกองทัพอากาศมอบหมาย  
และภารกจิในการถวายงานถวายพระเกียรตอิย่างเตม็สตกิ�าลงั
ความสามารถ เพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู ่  
“กองทพัอากาศชัน้น�าในภูมภิาค” ต่อไป

การตรวจการณ์ด ้วย UAV  
( Orbiter II ), การถ่ายทอด
สัญญาณภาพและเสียงตาม
เวลาจริง ( Real Time )  
มายังส ่วนบัญชาการและ
ควบคุม (Wing War Room) 
เป็นต้น



      วันที่ ๑๖ - ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓หน้า ๘ 

สารอวยพรปีใหม่ พทุธศกัราช ๒๕๖๔
ของ

พลอากาศเอก แอร์บูล  สทุธิวรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ

พีน้่องข้าราชการ ลกูจ้าง พนกังานราชการ นกัเรยีนทหาร และทหารกองประจ�าการ กองทัพอากาศทกุท่าน
เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ พทุธศักราช ๒๕๖๔ ผมขอส่งความสขุ และความปรารถนาดีมายงัพีน้่องทหารอากาศ

ทกุท่าน ตลอดจนครอบครัว ด้วยความรกัและความเอือ้อาทรห่วงใย
ตลอดระยะเวลาในรอบปีที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ซึ่งมีผลกระทบต่อ 

การปฏบิตังิาน พีน้่องทหารอากาศได้ร่วมแรงร่วมใจกนัปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความวริยิะอตุสาหะ เสยีสละ และทุม่เท  
ทัง้แรงกายแรงใจ สามารถปฏิบตังิานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ส่งผลให้ภารกจิโดยรวมของกองทพัอากาศส�าเรจ็ลลุ่วง
ไปได้ด้วยดี ผมขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งขอส่งก�าลังใจและความห่วงใยไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในหน่วยสนาม ซึง่เป็นผูม้คีวามเสยีสละและอทุศิตนปฏิบตัภิารกจิอย่างเตม็ก�าลงัความามารถ สมเกยีรตสิมศักดิศ์รี
ของทหารเป็นท่ีน่ายกย่องชมเชย

ส�าหรับปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้ กองทัพอากาศมุ่งเน้นพัฒนาในทุกมิติอย่างสมดุล เพื่อเป็นกองทัพอากาศ 
ทีป่ฏิบตัภิารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมคีวามย่ังยนื จงึขอความร่วมมอืร่วมใจจากพีน้่องทหารอากาศทกุคน ในการ
ขบัเคลือ่นกองทพัอากาศไปสูเ่ป้าหมายอย่างเป็นรปูธรรม ด้วยการปฏบัิตหิน้าท่ีอย่างมีจิตส�านึกรบัผดิชอบ มีความคดิ
สร้างสรรค์ พร้อมน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมัยมาประยกุต์ใช้ในการปฏบิติั และยดึมัน่ในระเบยีบวนิยั เสรมิสร้างความรกั
ความสามัคคี ตั้งมั่นในการท�าความดี มีจิตอาสา และค�านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งน้อมน�า
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
และ พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ทีท่รงพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ  เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที่
ราชการ และการด�าเนนิชีวติให้เกดิความเจรญิมัน่คง ตลอดจนความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชนสบืไป

ในศภุมงคลสมยัข้ึนปีใหม่ ผมขออาราธนาอ�านาจแห่งคุณพระศรรัีตนตรยั และสิง่ศักดิท์ัง้หลายในสากลโลก ตลอดจนเดชะ
พระบารมแีห่งองค์พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั และ สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนิ ีโปรดดลบนัดาล
พระราชทานพรให้ทกุท่านและครอบครวั จงประสบแต่ความสขุ ความเจรญิ ด้วยจตรุพธิพรชยั มสีขุภาพพลานามยั
ทีแ่ข็งแรงสมบรูณ์ แคล้วคลาดจากภยนัตรายทัง้ปวง สมัฤทธผิลในสิง่อนัพงึปรารถนาทกุประการ

พลอากาศเอก แอร์บลู  สุทธวิรรณ
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ
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