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พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความ
เป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง   

๑๘

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
ครั้งที่ ๔ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และมอบรางวัลเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ  ระดับดีเลิศแก่กองทัพอากาศ โดยมี  
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ เข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

 พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ 
โดยม ีพลเอก ธารไชยยนัต์ ศรสีวุรรณ ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ และ นาย กลนิ ท ีเดวีส์ (H.E. Mr. Glyn 
T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก 
คอบร้าโกลด์ ๑๘ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนประเทศต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ได้แก่ 
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พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.กอ.รมน. 
เปนประธานในพธิเีจรญิพระพทุธมนตงานวนัคลายวนัสถาปนากองอาํนวยการ
รักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ประจาํป ๒๕๖๑ โดยมี ผบช., น.ผูใหญ  
ผูแทน นขต. เขารวมงาน เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๑ ณ กอ.รมน.

พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. เปนประธานในพิธีปลอยเรือ
ตรวจการณชายฝ ง จํานวน ๕ ลํา (ต.๒๖๕ – เรือ ต.๒๖๙) รวมทั้ง 
น.ชั้นผูใหญ ทร. หน.นขต.ทร. คณะกรรมการฯ ผูแทนสมาคมภริยาทหาร
เรือ และแขกรับเชิญรวมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๑ ณ อูตอเรือ บริษัท 
มารซัน จํากัด ต.ทายบาน อ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

นอกร้ัวสีเทา

พล.อ.ธารไชยยันต ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. และ นาย กลิน ที เดวีส 
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทยรวมเปนประธานเปดการ
ฝกรวมผสม คอบราโกลด ๑๘ เมื่อวันท่ี ๑๓ ก.พ.๖๑ ณ กองบินทหารเรือ 
สนามบินนานาชาติอูตะเภา จว.ระยอง

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. พรอมคณะ 
เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามคําเชิญของ
รฐับาล สปป.ลาว เพือ่พฒันาความสมัพนัธและสานตอความรวมมอืดานความ
มั่นคงระหวางกัน เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ ณ นครเวียงจันทน สปป.ลาว

พล.อ.เทพพงศ ทิพยจันทร ปล.กห. รับเยี่ยมคํานับจาก นาย Barun 
Mitra ตําแหนง Additional Secretary (เทียบเทา รอง ปล.กห.) และคณะ 
จากนัน้ไดรวมหารอืดานการทหารระหวาง กห.ของไทย และ กห.ของอนิเดีย
ครั้งที่ ๖ และยังเปนการกระชับความสัมพันธระหวางทั้งสองประเทศให
แนนแฟนยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๑ ณ ศาลาวาการ กห.

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เปนประธานเปดโครงการ 
รณรงคสงเสริมสรางภูมิคุมกันเด็กเยาวชน “รักบริสุทธิ์ หยุดปญหาสังคม” 
(Pure Love Stops Social Problem) และการจัดการเสวนาในหัวขอ 
“รักบริสุทธิ์ หยุดอาชญากรรม” (pure love stop crime) ในมุมมองคนดัง
ทางสังคม เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ ณ หองศรียานนท ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. 

  

พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองเสนาธิการทหาร พรอมดวย 
มสิเตอรชโิร ซาโตะชมิะ (H.E. Ambassador Shiro Sadoshima) 
เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย ผูแทนจากกองทัพ
สหรัฐอเมริกา กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ผูแทนจากกองทัพ
มาเลเซยี และ พลอากาศตร ีพนัธภกัดี พฒันกลุ ผูอาํนวยการฝก 
คอบราโกลด ๑๘ สวนกองทัพอากาศ เดินทางมาเยี่ยมชมและ
สังเกตการณการฝกอพยพประชาชนออกจากพ้ืนท่ีขัดแยง 
(NEO/RJNO) ของกองกําลังทางเรือผสม และกองกําลังนาวิก
โยธินผสม ในการฝกคอบราโกลด ๑๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ 
๒๕๖๑ ณ บริเวณฝูงบิน ๑๐๓ (เกา) กองการบินทหารเรือ สนาม
บินนานาชาติอูตะเภา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง

ในปนี้มีกําลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา 
กองกําลังปองกันตนเองญ่ีปุน กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี และ
กองทัพมาเลเซีย เขารวมการฝกฯ จํานวนกวา ๕๐๐ นาย ใน
สวนกองทัพอากาศ ไดจดักาํลงัพลจากศนูยวจิยัพฒันาวทิยาศาสตร
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เขาฝกดําเนินการ
คัดกรอง และลางพิษใหกบัประชาชนทีมี่การปนเปอนสารเคม/ีชวีะ 
และไดนาํเครือ่งบนิลาํเลยีงแบบที ่๘ (C-130H) จากฝงูบนิ ๖๐๑ 
กองบนิ ๖ เขารวมการฝกอพยพประชาชนออกจากพืน้ทีขั่ดแยง 
(NEO/RJNO) กบักองทพัสหรฐัอเมรกิา กองกาํลงัปองกนัตนเอง
ญี่ปุน และ กองทัพมาเลเซีย ซึ่งเปนอีกกิจกรรมหนึ่งของการ
ปฏบิตักิารทางทหารนอกเหนอืจากสงคราม (MOOTW) เปนการ
ปฏิบัติการเพื่อใหความชวยเหลือ และรักษาความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ซ่ึงอยูในพื้นท่ีท่ีมีความขัดแยง 
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อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการสูรบ ความขัดแยง หรือ สาธารณภัย
รายแรงตาง ๆ  โดยจาํลองสถานการณฝกมาจากสถานการณความ
ขัดแยงในอนุภูมิภาคแปซิฟก

สําหรับการประกอบกําลัง แบงออกเปน ๓ ชุด ไดแก 

ชดุปฏบิตังิานในศนูยควบคมุผูอพยพ ชดุระวงัปองกนั และกาํลงั
สนบัสนนุทางอากาศ การฝกในครัง้นีม้วัีตถปุระสงคเพือ่ท่ีจะให
หนวยตาง ๆ ที่รวมการฝกฯ มีทักษะและขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการประสานงาน การแกปญหาในสถานการณการ
ฝกฯ และสามารถนําไปปรับประยุกตใชในสถานการณจริงไดตอไป 
ท้ังน้ีกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยควบคุมผูอพยพ (ECC) โดยจัด
แบงออกเปนสถานีตาง ๆ ไดแก สถานีตอนรับและลงทะเบียน 
สถานตีรวจคนอาวธุและยาเสพตดิ สถานคีดักรองตรวจสขุภาพ
และคัดแยกประชาชน สถานกีารรกัษาพยาบาล สถานกีารขนสง
และสงกลับ
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รองเรยีน เสนอแนะ หนงัสือพมิพสารชาวฟา โทร.๒ - ๖๒๒๓ หรอื rtaf_news@rtaf.mi.th หรอืทีส่าํนกังานหนงัสอืพมิพสารชาวฟา กรมกจิการพลเรอืนทหารอากาศ ดอนเมอืง กรงุเทพ  ฯ ๑๐๒๑๐

ค
วิ

สีสันจากเทคโนโลยี

à¢ÕÂ¹บก.

พล.อ.อ.อําพล อิ่มบัว ปษ.พิเศษ ทอ. ในฐานะประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ และคณะเดินทางไปตรวจ
ติดตามผลการใชงานเครื่องผลิตกาซชีวภาพ ซ่ึงมีกําลังผลิตขนาด ๑๐๐ กก.ตอวัน เพื่อผลิตเปนพลังงานความรอน สําหรับการ
ประกอบเลี้ยงใหแกทหารกองประจําการ และตรวจความพรอมของพื้นที่และองคประกอบอื่น ๆ เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ดานพลังงานทดแทน ในรูปแบบตาง ๆ ของ ทอ. เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๑ ณ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

พล.อ.ท.สิทธิชัย  แกวบัวดีผูอํานวยการ/บรรณาธิการ

รองผูอํานวยการ

ผช.บรรณาธิการ

ผูจัดการ

ผช.ผูจัดการ

ติดตอสงบทความไดที่

พล.อ.ต.พงษศักดิ์  เสมาชัย

พล.อ.ต.ศุภณัฏฐ  หนูรอด

พล.อ.ต.ทศวรรณ  รัตนแกวกาญจน

น.อ.ฐากูร  นาครทรรพ
น.อ.อภิรัตน  รังสิมาการ

น.อ.มาโนช  งามเนตร

น.ท.หญิง มุตสิตา  มาหะศักดิ์
น.ต.หญิง รัชนก  เกิดสุข

คณะผูจัดทํา

๐ ๒๕๓๔ ๔๔๗๑

๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓

วามกาวหนาทางเทคโนโลยีถือวาเปนตัวชี้วัดหนึ่งที่
ชดัเจนถงึการพัฒนาของประเทศนัน้ ๆ  หลายประเทศ
จงึไดสงเสรมิใหมกีารวจิยัพฒันาและนาํเทคโนโลยมีา

ทองฟาในยามคํ่าคืนในเทศกาลโคมไฟเผยภาพฝูงโดรนราว 
๑,๐๐๐ ตัว บินแสดงแสงสีตามจังหวะเพลงในเทศกาลโคมไฟ 
โดยผานการควบคุมจากคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว ซ่ึงการ
แสดงดงักลาวถอืวาสรางความตืน่ตาตืน่ใจใหกบัผูชมเปนจาํนวนมาก 
และชวยลดงบประมาณคาใชจายในดานดอกไมไฟไดอยางมาก

เปนสวนหนึ่งในการสรางนวัตกรรม ซึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
บางอยางก็กลายเปนภัยคุกคาม แตในขณะเดียวกันก็สามารถ
นํามาใชเชิงสรางสรรคและสรางสีสันใหผูพบเห็นไดไมนอยเลย 
หนังสือพิมพสารชาวฟาฉบับน้ีจึงขอนําเสนอสีสันท่ีเกิดจาก
การนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใชในกจิกรรมตาง ๆ  ซึง่สรางความ
ประหลาดใจและประทับใจไปพรอม ๆ กัน

เริ่มจากการแสดงพักครึ่งในศึกการแขงขัน Super Bowl 
ในป ๒๐๑๗ ซึ่งถือวาเปนอีกหนึ่งไฮไลทของงานที่ Lady Gaga 
ศิลปนระดับโลกไดรับเกียรติใหมาทําการแสดง โดยในปนี้ก็มี
ความพิเศษอยูดวยกับการแสดงโชวของเธอคือมีการแปรอักษร
บนทองฟาในชวงเปดการแสดง การแปรอกัษรครัง้นีไ้ดรบัความ
รวมมือจาก Intel หนึ่งใน Sponsored ของการแขงขัน Super 
Bowl 2017 และไดทําการแปรอักษรเปนธงชาติสหรัฐ โลโก 
Pepsi (ผูสนันสนุนหลักของโชว) และโลโก Intel โดรนที่นํามา
ใชนี้เปนของทาง Intel ท่ีใชชื่อโครงการวา Intel® Shooting 
Star™ โดยตวัโดรนนีต้วัไฟปลอยแสงออกมาอยูตรงกลางของโด
รนและสามารถแสดงผลของสีไดถึง ๔ พันลานเฉดสี ผานแอพ
พลิเคชั่นของทาง Intel ในการควบคุมโดรนไปพรอมกับการ
ปลอยแสงสีตาง ๆ ออกมา ซึ่งใชโดรนมากกวา ๓๐๐ ตัวในการ
แสดงครั้งนี้

ในเทศกาลโคมไฟป ๒๐๑๗ ของ “กวงโจว ทาวเวอร” 
ในเมอืงกวงโจว มณฑลกวงตง ไดจัดเทศกาลโคมไฟ โดยใชโดรน
นับ ๑,๐๐๐ ตัว ประดับดวยไฟหลากสีสันลอยข้ึนบินพรอมกัน 
เพือ่สรางความสวางไสวแทนโคมไฟตามประเพณ ีกอนจะเคล่ือน
ยายเปนรูปตางๆ เชน ตัวอักษรภาษาจีน ซ่ึงมีความหมายวา 
ความสุขสวัสดี, แผนที่ประเทศจีน, ตัวเลข ๒๐๑๗ ฯลฯ จีนทํา
สถิติโลกโดยการนําโดรนประมาณ ๑,๐๐๐ ตัวบินแสดงบน

นอกจากนี ้กนิเนสส บุค ออฟ เวลิด เรคคอรดส ยงัไดบนัทกึ
สถิติใหการแสดงโดรนฝูงนี้เปนการแสดงที่ใชโดรนมากที่สุดใน
โลกดวย โดยเจาของสถิติเดิม คือ อินเทล บริษัทเทคโนโลยีของ
สหรัฐฯ ท่ีเคยไดรับการบันทึกสถิติโลก หลังนําโดรน ๕๐๐ ตัว
บินแสดงบนทองฟาเมื่อเดือนพฤศจิกายนป ๒๐๑๖ ที่สนาม

ฟุตบอล Krailling ในประเทศเยอรมนี ซึ่งการบินในกวางโจว
ครัง้นีบ้นิทีร่ะดบัความสงู ๑๒๐ เมตร และโดรนแตละตวัจะอยูหาง
กันราว ๑.๕ เมตร

และในพิธิเปดกีฬาโอลิมปกฤดูหนาว ๒๐๑๘ เมืองพย็องชาง 
ประเทศเกาหลีใตเมื่อวันศุกรที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ที่ผานมา 
ไดเกดิสถติใิหมบน Guinness World Records การควบคุมโดรน
พรอมกันจํานวนมากท่ีสุดในโลกเพื่อแปลอักษรและรูปภาพกลาง
อากาศ โดยทางเจาภาพเกาหลีใต ร วมมือกับบริษัท Intel 
เพ่ือพัฒนาโดนจํานวน ๑,๒๑๘ ตัวทําลายสถิติโลกเดิมที่ Intel 
สรางไว  ความทาทายของทีมงานคือสภาพอากาศของเมืองพย็อง
ชางมีลมพัดแรง ซ่ึงยากท่ีจะควบคุมโดรนท้ังหมดใหบินไปยัง
ตาํแหนงทีถ่กูตองได การควบคมุทัง้หมดใชระบบคอมพิวเตอร โดน
ท้ังหมดจะมดีวงไฟ LED ตดิอยูดานลาง ใชแบตเตอรีล่เิทียมไอออน
ใหพลังงาน การใชดวงไฟแปลภาพของโดรนกลางอากาศใชการ
คํานวณจากภาพวิดีโอของสโนวบอรดเพื่อความสมจริงคลายภาพ
สามมิติลอยอยุบนทองฟา 

นอกจากการใชโดรนในพิธีเปดทางเจาภาพเกาหลีใตไดนํา
เทคโนโลยหุีนยนตกวา ๘๕ ตวัเขารวมจดัโอลมิปกฤดหูนาว ท่ีเมอืง
เปยงชาง หุนยนตถูกแบงออกเปน ๑๑ ประเภทการใชงาน เชน 
หุนยนตทําความสะอาด หุนยนตแนะนาํขอมูลสถานท่ี หรอืหุนยนต
เลนสกี โครงการน้ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใตมูลคา
กวา ๑.๕ ลานเหรยีญสหรฐั สาํหรบังานนีค้อืเกาหลใีตไดใชหุนยนต 
DRC-Hubo+ รวมวิง่คบเพลงิโอลมิปก ถอืเปนหุนยนตตวัแรกของ
โลกที่รวมวิ่งคบเพลงิกับมนษุย สรางสสีันและความหลาดใจในขดี
ความสามารถทางเทคโนโลยีใหกับผูชมทั่วโลก
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พล.อ.ต.เกรียงศักดิ์  ชาญตะปะ รอง จก.ชอ. เป็นประธานพิธี
ปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารช่างอากาศชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ ๑๙  
ตามโครงการศกึษาภายในประเทศของกองทัพอากาศ ประจำาป ี๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๑ ณ โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ กองวิทยาการ 
ชอ.

พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผช.ผบ.ทอ. ในฐานะประธาน
กรรมการบริหารโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเคร่ืองบินขับไล่แบบ
ท่ี ๑๙/ก (F-16A/B) เป็นประธานการประชุม Program Management 
Review (PMR) คร้ังท่ี ๑๗ ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.อ.อ.อำาพล  อิ่มบัว ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ. เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล  
นภพลภูมิสิริ ครั้งที่ ๒/๖๑ เพื่อติดตามผลการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ  
รวมทั้งพิจารณาแผนการวิจัยและพัฒนาสารเคลือบผิวกระเบื้องและ
โมเสก ซึง่จะชว่ยลดการสกึกรอ่นอกีทัง้ยงัเปน็การลดภาระการทำาความ
สะอาดกระเบือ้งและโมเสกทีอ่งคพ์ระมหาธาตฯุ เมือ่วนัที ่ ๑๙ ก.พ.๖๑   
ณ ห้องประชุม บก.ชย.ทอ.

พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. พร้อมด้วย น.อ.หญิง กรนันท์  รุ่งสว่าง 
นายกฯแม่บ้านทอ. พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่  ของกองทัพอากาศ 
และภริยา ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เม่ือวันท่ี ๒๑ ก.พ.๖๑ 
ณ พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า

พล.อ.ต.สุรชัย  อำานวยสิน ผอ.สำานักข่าวกรอง ขว.ทอ. พร้อม

คณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยข่าวทหารอากาศ บน.๒ ประจำา

ปี ๒๕๖๑ โดยมี น.อ.สรยุธ  จันทราชา รองผบ.บน.๒  ให้การต้อนรับ  

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

พล.อ.ต.ภูมิใจ  ชัยพันธ์ รอง ผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
เปน็ประธานสรปุผลคณะกรรมการตรวจสอบความพรอ้มรบและทดสอบ
แผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ บน.๕๖ โดยมี น.อ.วรพจน์    
เขียวสมบูรณ์ ผบ.บน.๕๖ นำากำาลังพลเข้ารับฟังผลการตรวจสอบฯ  
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๑ ณ บน.๕๖ จว.สงขลา

พล.อ.ต.สุจินดา  สุมามาลย์ รอง ผอ.สำานักงานประสานภารกิจ
ด้านความมั่นคงกับกองอำานวยการรักษาความม่ันคงภายในราช
อาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะเดินทางไปประสานการปฏิบัติ
ด้านความมั่นคงกับกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
อุบลราชธานี (กอ.รมน.จังหวัดอำานาจเจริญ) และได้เข้าพบ นายสิริรัฐ  
ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดอำานาจเจริญ โดยมี พันเอก ณรงค์ฤทธิ์  วิจิตรรอง ผอ.กอ.รมน.
จว.อำานาจเจริญ (ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๑ 
ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดอำานาจเจริญ อ.เมือง จว.อำานาจเจริญ

พล.อ.ท.นิรันดร  พิเดช  เจ้ากรมแพทย์ทหาอากาศ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล  รุ่นท่ี ๑๐๘  รร.พลพยาบาล  
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เม่ือวันท่ี ๒๐ ก.พ.๖๑  
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์  
กองวิทยาการ พอ.ทอ.

 พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. พร้อมด้วย น.อ.หญิง กรนันท์  
รุ่งสว่าง นายกฯ แม่บ้านทอ. นายทหารผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ คุณ
หญงิ ดร.ปทัมา ลีสวสัดิต์ระกูล นายกสมาคมแบดมนิตนัแหง่ประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอดีต ผบ.บน.๗  ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องใน
โอกาส วันคล้ายวันสถาปนา บน.๗ ครบรอบ ๓๖ ปี โดยมี น.อ.อนุรักษ์ 
รมณารักษ์  ผบ.บน.๗  ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๑๕ ก.พ.๖๑  ณ บน.๗    
จว.สุราษฎร์ธานี

พล.อ.ต.ชากร  ตะวันแจ้ง ผู้อำานวยการสำานักการปกครองและ
พัฒนากำาลังพล กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนามของ
นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๓ ประจำาปีการ
ศกึษา ๒๕๖๐ โดยม ีน.อ.พนูศกัดิ ์ ปยิะรตัน ์ผบ.บน.๔ ไดใ้หก้ารตอ้นรบั
และร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ ๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ บน.๔

พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิ่ม รอง จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีปิด

การศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ รุ่นท่ี ๓๕ 

ซึ่งมีผู้สำาเร็จการศึกษา จำานวน ๒๐๙ คน เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๑  

ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ยศ.ทอ.

พล.อ.ต.อภิชาต  พลอยสงัวาลย ์ผอ.โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช 
พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง “แนวทาง
การปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ เมื่อ 
๒๑ ก.พ.๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ  โรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช พอ.

น.อ.กีรติ  ปิงเมือง เสนาธิการกรมช่างโยธาทหารอากาศ และคณะ 
ได้เดินทางมาตรวจเย่ียมสายวิทยาการช่างโยธา ประจำาปี ๒๕๖๑ ระหว่าง
วันท่ี ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมี น.อ.วิศรุต  จันทประดิษฐ์  
รอง ผบ.บน.๒๓ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๒๐ ก.พ.๖๑  ณ บน.๒๓

น.อ.พันธ์ุศักด์ิ  ป้ันจินดา รอง จก.สก.ทอ. และคณะ เดินทางไป
ตรวจเย่ียมสายวิทยาการ สวัสดิการ บน.๒๑  โดยมี น.อ.ฐานันดร์  ทิพเวส 
ผบ.บน.๒๑ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๒๑ ก.พ.๖๑ ณ ห้องนภาอาสน์  
บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี
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น.อ.วชิระพล  เมืองน้อย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.อำานวย  สมวงศ์ 
เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจ
เยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์  
บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บน.๑

น.อ.อนรุกัษ ์ รมณารกัษ ์ผบ.บน.๗ ใหก้ารตอ้นรบั พล.อ.ต.ภมูใิจ  
ชัยพันธุ์ รอง ผบ.อย. เป็นประธาน กรรมการตรวจสอบความพร้อมรบ
และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ทอ.บน.๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๑ 
ณ ลานจอดอากาศยาน บน.๗  จว.สุราษธานี

น.อ.สุนทร  ผ่องอำาไพ ผบ.บน.๔๑ พร้อมด้วย รอง ผบ.บน.๔๑ 
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ข้าราชการและทหารกองประจำาการ  
บน.๔๑ ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือประชาชน ให้บริการ
ทางการแพทย์ บริการตัดผม และมอบเงินสมทบทุนอาหารกลางวัน
และอุปกรณ์กีฬา พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำานวน  
๑๕ เครื่อง ให้กับ ร.ร.ชุมชนวัดศรีคำาชมภู เม่ือวันท่ี ๑๖ ก.พ.๖๑ 
จว.เชียงใหม่

น.อ.พรเดชน ์ คงปัน้ ผบ.บน.๖ รว่มถา่ยรปูและมอบเงินสนบัสนนุ
ทมีแบดมนิตนั บน.๖ เพือ่เปน็กำาลังใจในการแขง่ขนักฬีากองทพัอากาศ 
ประจำาปี๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๑

 น.อ.นิโรจน์  จำาปาแดง ผอ.กนผ.สนผ.กร.ทอ. ให้การต้อนรับ 
น.อ.อมฤต  กนกแกว้ ผู้บงัคับกองกำาลังทางอากาศเฉพาะกิจที ่๙ พรอ้ม
คณะเยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ 
บน.๖ โดยนำาคณะเยาวชนฯ เขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑก์องทพัอากาศและ
การบินแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๑

น.อ.วศิน  ธำารงราชนิติ นักบินประจำากอง บน.๖ เป็นประธาน
การประชุมกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ บน.๖ เพื่อขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ของบน.๖ ให้มีความทันสมัย ครอบคลุมทุกกระบวนงาน 
สอดคล้องตามนโยบายของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ ณ 
ห้องประชุมบน.๖ 

 น.อ.อติรวิชช์  ไพจิตร ผบ.กรมนักเรียนนายเรืออากาศ  
รักษาพระองค์ รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัล 
นักเตะยอดเยี่ยม จากการแข่งขันฟุตบอลรายการ Gear League  
ในการนี้ น.ท. ธีระพล ศรีฉ่ำา ผู้บังคับกองพันที่ ๑ กรมนักเรียนนายเรือ
อากาศรักษาพระองค์ฯ นายทหารควบคุมชมรมฟุตบอลได้นำานักเรียน
นายเรืออากาศและผู้ฝึกสอนเข้ามอบรางวัล เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๑  
ณ บก.รร.นนก.

 น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ์ รอง ผบ.บน.๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกอง
บิน ๒ ให้การต้อนรับ น.ท.สุรัฐ  ศรีเดช หัวหน้าสาขาวิชาการควบคุม
จราจรทางอากาศ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการควบคุมจราจร
ทางอากาศของบน.๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๑ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

คณะกรรมการจัดการแข่งโดดร่ม กีฬาภายในทอ. ประจำาปี ๖๑ 
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ก.พ. ๖๑ โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน  
ได้แก่ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, สำานักงานผู้บังคับทหารอากาศ
ดอนเมอืง, กรมชา่งโยธาทหารอากาศ, บน.๒ , บน.๔๖ และ โรงเรยีนการบนิ  
ณ บน.๔๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ 

น.อ.สืบสกุล  จงรักษ์ รอง ผบ.บน.๕ เป็นประธานในการประชุม
ช้ีแจงชาวประมงพืน้บา้นรอบทีต่ัง้ บน.๕ ท่ีนำาเรือมาจอดในเขตพ้ืนท่ีของ 
บน.๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๑ ณ ห้องกัลปังหา อาคารที่พักสวัสดิการ
กองทัพอากาศ อ่าวมะนาว บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

 น.อ.สรยธุ  จนัทราชา รอง ผบ.บน.๒ เป็นผูแ้ทน ผบ.บน.๒ ใหก้าร
ต้อนรับ น.อ.สุนิจ  ใจหาญ รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทน
กองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล พร้อมด้วยคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยม
การดำาเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซล บน.๒ เม่ือวันที่ ๒๓  
ก.พ.๖๑ ณ กองบังคับการ บน.๒ 

 น.อ.พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผบ.บน.๔ นำาข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ ทหารกองประจำาการ และชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๔ 
และคณะ ช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ จว.นครสวรรค์ ณ โรงเรียน
บ้านสระแก้ว และโรงเรียนบ้านสายน้ำาทิพย์ ต.หัวหวาย อ.ตาคลี  
ในการนี้ได้มอบอาคารห้องสมุด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระเป๋านักเรียน 
อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน ทุนการศึกษา รถจักรยานแก่นักเรียนที่
ขาดแคลน รวมท้ังยาสามัญประจำาตู้ให้แก่โรงเรียน เม่ือวันท่ี ๑๔ ก.พ.๖๑



หนา ๖ วนัที ่๑๖ - ๒๘ กมุภาพันธ ๒๕๖๑

โลกในศตวรรษที่ ๒๑ ถือเปนชวงเวลาที่มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในเรื่องของขอมูล เทคโนโลยี สภาพสังคม 
ทุกคนสามารถเชื่อมโยงถึงกัน มีโอกาสพบเจอผูคนที่มีวัฒนธรรม
ความเปนอยูและความตองการที่แตกตางไป บอยครั้งท่ีเราตองมี
การปรับตัวผสมผสานไปจนถึงการปะทะ (คารม) กันบางเปนครั้งคราว 
เชน การทํางานรวมกันกับผูที่มีความเห็นแตกตางกัน (ตางเหตุผล) 
การเขารวมการฝกรวมผสมกับตางชาติหรือตางเหลาทัพ (ตางภาษา/
ตางวัฒนธรรม) การประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทาง
การแกปญหาที่ตองตอบโจทยผูบังคับบัญชาและตองสามารถอธิบาย
ผูใตบังคับบัญชาได (ตาง generation หรือตางยุคสมัยกัน) เปนตน 
โลกที่เคยกวางใหญแตดวยความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทําใหเราทุกคนตองรูจักสื่อสารกับผูอื่น ใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน
ทั้งผูที่คิดเห็นตรงกันและผูที่คิดเห็นตางกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
รวมกนัเทาท่ีทาํได ทัง้หมดนีค้ลายเปนเรือ่งท่ีจดัการยาก แตถาเราเตรยีมตวั 
เตรียมกําลังพลใหพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เช่ือวาทุกคน
จะสามารถปรับตัวและจัดการกับสถานการณไดตามความเหมาะสม

เฮาเวิรด การดเนอร (Howard Garner) เจาของทฤษฎี
พหุปญญา (theory of multiple intelligences) ไดกลาวถึง
คณุลักษณะทางจติทีสั่งคมควรปลกูฝงใหกบัคนรุนถดัไปนัน้มดีวยกนั ๕ 
ลักษณะ โดยแบงเปนคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับการรูคิด (cognition) 
๓ ลักษณะ คือ จิตเชี่ยวชาญ จิตรูสังเคราะห และจิตสรางสรรค 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) จิตเชี่ยวชาญ (disciplined mind) ในที่นี่หมายถึง 
ความเชีย่วชาญท่ีไดมาจากการสัง่สมประสบการณจากการอบรมสัง่สอน 
ทั้งแบบทางการจากสถาบันการศึกษา หรือแบบไมเปนทางการมากนัก

จากกระบวนการฝกฝนตางๆ และการเรียนรูดวยตนเอง และเมื่อบรรลุ
ความเชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแลว ก็ยังจําเปนตองขัดเกลา
ความเชี่ยวชาญนั้นตอไปเรื่อยๆ แตขอควรระวังสําหรับคุณลักษณะ
ดานนี้คือ ผูเชี่ยวชาญมากเกินไปมักจะติดในการใชความเชื่อและ
แนวปฏิบัติที่ตนถนัดสําหรับทุกปญหาท้ังเรื่องวิชาชีพหรือเรื่องสวนตัว 
ทาํใหอาจมองขามวธิกีารอืน่ ๆ  ไปกลายเปนผูรูเพยีงสวนเดยีว ขาดมมุมอง
ที่หลากหลายและรอบดานไป

๒) จิตรูสังเคราะห (synthesizing mind) หมายถึง คุณลักษณะ
ที่เปดใจกวางที่จะสํารวจขอมูลอยางหลากหลาย รูวาอะไรสําคัญ 
และสามารถนําขอมูลทั้งหมดมาผสมผสานกันไดอยางมีเหตุมีผล
ทั้งสําหรับตนเองและผูอื่น เปนคุณลักษณะที่มีคุณคามากโดยเฉพาะ
ในยุคที่ขอมูลมีจํานวนมหาศาล (big data) การฉลาดรูจักเลือกขอมูล
มาสังเคราะหใหผูอื่นเขาใจไดงายจะกลายเปนครู นักการสื่อสารและ
ผูนําที่ทรงคุณคา ซ่ึงการดเนอรไดใหความสําคัญกับการที่ผูสังเคราะห
ตองมองเห็นทั้งภาพรวม และในขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญกับ
รายละเอียด และรูจักใชองคประกอบดังกลาวใหเกิดประโยชนดวย 
ซึ่งแนนอนการพัฒนาคุณลักษณะในดานนี้ไมมีทางลัด ตองใช
กระบวนการเริ่มจากการคนหาขอมูลใหมๆ สํารวจ ประเมิน ติดตาม
หรือคัดแยกขอมูลที่ไดมาเพิ่ม ปรับปรุงแกไขหากขอมูลใหมไมเขากับ
การสังเคราะหในเบื้องตน หมั่นทบทวนและปรับแกอยูเสมอ เพื่อนําไป
ทดสอบกับผูที่เชี่ยวชาญที่รูจักวิจารณเชิงสรางสรรค และทายที่สุดเรา
จะไดเรียนรูจากผลการสังเคราะหที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในบริบท
นั้นๆ

๓) จิตสรางสรรค (creating mind) หมายถึง คุณลักษณะ
ของนักสราง หรือผู คิดนอกกรอบ การดเนอรอธิบายวาผู ท่ีมี

จติสรางสรรคจะตางจากผูเชีย่วชาญทัว่ไปตรงทีก่ารรูจักแสวงหาหนทาง
ใหม ๆ ข้ึนมา ในศตวรรษที ๒๑ พวกเราตางถูกกดดันใหคนหาวิธีที่
นาสนใจกวาภมูปิญญาและวถิปีฏบิตัแิบบเดมิ ๆ  เพือ่พฒันาในเรือ่งของ
นวัตกรรมใหเกิดขึ้น จนมีผูสนใจตองการใช จนประสบความสําเร็จ 
นวัตกรรมน้ันยอมถูกพิจารณาวามีความสรางสรรค แตอยางไรก็ตาม 
ความสรางสรรคจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความเปนเลิศหรือเช่ียวชาญ
พอสมควร รวมทั้งความสามารถในการสังเคราะหรวมดวย หรือกลาว
ไดวา เราจะคิดนอกกรอบไดก็ตอเมื่อเรามีกรอบ (เชี่ยวชาญ) และมี
ทักษะในการสังเคราะหขอมูลเพียงพอนั่นเอง

นี่เปนเพียงจิต ๓ คุณลักษณะสําคัญท่ีควรมีในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ที่นักจิตวิทยาใหความสนใจ ดังนั้นผูที่เตรียมตัวไดพรอมกอนยอมได
เปรียบในการปรับตัวแนนอน สวนอีก ๒ คุณลักษณะที่เหลือนั้น 
จะเกี่ยวของกับความเปนมนุษย คือ จิตรูเคารพ และจิตรูจริยธรรม 
ผูเขียนจะขอกลาวถึงในโอกาสตอไป

*******************************

ตํานานทัพฟา

รวบรวมโดย พ.อ.อ.รัชต  รัตนวิจารณ

จ.ส.อ. ม.ล. อุน อิศรเสนา ณ กรุงเทพ

 เสีย้วหนึง่ในประวตัศิาสตร ทีอ่าจจะมมีาเกีย่วของกบักองทพั
อากาศ (ในวันหนึ่ง)  เร่ืองราวเกิดข้ึนเม่ือผมมีโอกาสไปรวมพิธีวาง
พวงมาลาระลกึถงึเหลาวรีชนผูกลาทีไ่ดเสยีสละชวีติปกปองประเทศชาติ   
เมือ่วนัที ่๑๘ มกราคม ท่ีผานมา เนือ่งในวนักองทพัไทย  ผมไดเหน็รายชือ่
...ทหารไทย..ทีเ่สยีชีวติในระหวางปฏบัิตหินาที ่ในสงครามโลกครัง้ที ่๑ 
ในยโุรป พ.ศ.๒๔๕๗-๒๔๖๑...ซ่ึงไดจารกึไวท่ีแผนจารกึหนึง่ของช้ันบน  
ณ อนุสรณสถานแหงชาต ิทัง้หมด ๑๙ ทาน  รายช่ือนีค้วามจรงิไดปรากฏ
ทีอ่นุสาวรียทหารอาสา ซึง่เปนอนสุาวรยีทีต่ัง้อยู ณ ถนนสามเหลีย่มตรง

กบัการใชคาํวา “ณ อยธุยา” ตอทายนามสกลุสาํหรบัผูทีส่บืเชือ้สายจาก
ราชสกุลวา มรีะเบยีบการใชอยางไร จดหมายขาวราชบณัฑติยสถานฉบบั
นี้จึงขอนําเรื่องความเปนมาและระเบียบการใชสรอย “ณ อยุธยา” 
ตอทายนามสกลุ ดังนี้
 เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ให “ประกาศเพิม่
เครือ่งหมายนามสกลุสาํหรับราชตระกลู” ซึง่มคีวามวา มพีระราชดาํรถึิง
นามสกลุท่ีไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแกผูทีส่บืตอจาก
ราชตระกลูลงมาโดยสายตาง ๆ นัน้ ตอไปภายหนานามสกลุเหลานีอ้าจ
ไปปะปนกับนามสกุลสามัญ จนไมอาจทราบไดวา นามสกุลใดเปน
นามสกุลสาํหรับราชตระกูล เพราะไมมีเคร่ืองหมายเปนท่ีสงัเกต และ
เนือ่งจากมพีระราชดาํรทิีจ่ะดาํรงนามสกลุสําหรบัราชตระกลูใหยนืยงอยู
ชัว่กัลปาวสาน 
 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา บรรดานามสกลุ
ซึ่งไดทรงขนานพระราชทานแกผูสืบสายราชตระกูลน้ัน ใหมีคําวา 
“ณ กรงุเทพ” เพิม่ทายนามสกลุนัน้ และหามมิใหผูหนึง่ผูใดทีม่ไิดสืบสาย
ราชตระกลูใชคาํ “ณ กรงุเทพ” เปนนามสกุลหรอืตอทายนามสกลุของ
ตน แมแตผูทีไ่ดรบัพระราชทานพระบรมราชานญุาตพเิศษใหใชนามสกลุ
สาํหรับราชตระกลูได จะเตมิคาํ “ณ กรงุเทพ” ลงดวยไมได
 ตอมา ในวนัที ่๒๔ มนีาคม พ.ศ.๒๔๖๘ มพีระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ให “ประกาศแกเครือ่งหมายนามสกุลสาํหรบัราชสกุล” 

ความวา ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูสืบสายแตราชสกุล
ใชคําวา “ณ กรงุเทพ” ตอทายนามสกุลน้ัน มีพระราชดาํรวิา คําวา 
“กรงุเทพ” นัน้ เปนคาํท่ีใชนาํหนานามมหานครซึง่เปนราชธาน ี เชน 
ใชวา “กรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยา” เปนนามของ
พระนครศรอียธุยาเมือ่คร้ังเปนราชธาน ีและใชคําวา “กรงุเทพมหานคร
อมรรตันโกสินทร” เปนนามของพระมหานครราชธานใีนปจจบุนั ดังน้ัน 
คาํวา “กรงุเทพ” จึงมีความหมายถงึราชธาน ี๒ แหง โดยไมแนชดัวาเปน
แหงใด และเนือ่งจากมพีระราชดาํรวิา พระบรมราชวงศน้ีเดมิเปนสกุล
อันมหาศาลท่ีมมีาตัง้แตสมยัพระนครศรอียธุยาเปนราชธาน ี จงึทรงพระ
กรณุาโปรดเกลาฯ ใหเปลีย่นจาก “ณ กรงุเทพ” เปน “ณ อยธุยา” ต้ังแต
วนัที ่๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ซ่ึงตรงกบัวันมหาจกัร ี ( ดงันัน้ ขอท่ีวา 
ณ กรงุเทพ มจีริงไหม เขียนผดิหรอืไม สรปุวา หลงัป ๒๔๖๘ ณ กรงุเทพ 
เปลีย่นไปเปน ณ อยธุยา ) 
ตอมาในวนัที ่ ๕ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๗๒ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา
เจาอยูหวั มพีระราชดํารวิา ในขณะนัน้การออกพระนามหมอมเจาโดย
ใชพระนามของพระบดิาตอทายเพือ่ใหทราบวาเปนหมอมเจาในกรมใด
หรอืพระองคใด นัน้ เม่ือไดมีการพระราชทานนามสกลุสาํหรบัเจาตาง
กรมและพระองคเจาแลว จงึโปรดเกลาฯ ใหใชนามสกลุตอนามหมอม
เจาแทนการใชนามกรมเชนแตกอน แตหมอมเจาซึง่ทรงสถาปนาใหมพีระ
เกยีรตยิศเปนพระองคเจาไมตองใชนามสกลุตอทายพระนาม และทรง
ระบวุา สรอย “ณ อยธุยา” นัน้ ถาเปนหมอมเจา หมอมราชวงศ และ
หมอมหลวง ไมตองใชเพราะมคีาํแสดงศักด์ิในราชตระกลูปรากฏอยูแลว   
ดังนั้น จึงสรุปไดวา ผูที่มีสกุลยศตั้งแตพระองคเจาขึ้นไปไมตองใช
นามสกุลตอทายพระนาม  หลงัป ๒๔๗๒ จะไมม ีคาํสรอย ณ อยธุยา 
ตอทายนามสกลุ ของ หมอมเจา หมอมราชวงศ และหมอมหลวง....
 เรือ่งราวทีผ่มขอนาํเสนอในคราวนี ้กข็อจบลงเพยีงเทานีค้รบั...
สวสัดคีรบั...

มมุดานทศิเหนอืของทองสนามหลวง ตรงขามพพิธิภณัฑสถานแหงชาติ 
พระนคร เปนอนสุรณแกทหารไทยทีไ่ปรวมรบในสมรภูมยิโุรป หลงัจาก
ที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอุบัติขึ้นเม่ือ พ.ศ.๒๔๕๗ โดยประเทศไทย
รวมกับฝายสัมพันธมิตร อันมีฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา 
ประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี เม่ือวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐  ดวยเชนกนั  เรือ่งราวในเหตกุารณ สงครามโลก
ครัง้แรกนัน้ มเีร่ืองราวท่ีเกีย่วของกบั “กองทพัอากาศ” ของเราในวนันี้ 
เพราะคราวนัน้ “กองทพัอากาศ” ซ่ึงยงัเปน “กองบนิทหารบก” ไดสง
กาํลงัทหารอาสา ไปรวมสงคราม ในนาม “กองบนิทหารบกสยาม” 
เรือ่งราวครัง้นีม้าสะดดุทีช่ือ่ของ วรีชนผูกลาทีเ่สยีชวีติในสงครามคราว
นัน้.. ลําดบัที ่๓ ครบั จ.ส.อ. ม.ล. อุน อศิรเสนา ณ กรงุเทพ….มีคาํถาม
ทีห่ลายคนทีย่นืดูอยูดวยกนั สงสยัคอื...ทาํไม ม.ล.(หมอมหลวง) ถึงมคีาํ
ลงทายดวย  ณ กรงุเทพ  และทาํไม ม ีณ กรงุเทพ แลวทกุวนันีท้าํไมเรา
ไมไดยนิคาํวา ณ กรงุเทพ เขียนผดิหรือเปลา....สาํคญัและขอตรวจสอบ
เพือ่จะไดบันทกึเปนความรูครบัวา...หากตอไป เราเจอกรณศีกึษาแบบ
นี ้ทีจ่ะตองมา บันทกึในประวตัศิาสตรกองทพัอากาศของเรา....”ถูกตองหรอื
ไม”....
 ความรูคอืประทปี เพิม่รอยหยกับนสมอง ดวยการคนหาทาง 
Google เลยไดคาํตอบ ซ่ึง อางองิจาก จดหมายขาวราชบณัฑติยสถาน  
ปที ่๔ ฉบบัที ่๓๓ กมุภาพนัธ ๒๕๓๗  สรุปเบือ้งตน ดงันีค้รบั.... 
 ราชบณัฑิตยสถานไดรับคาํถามจากประชาชนอยูเสมอเกีย่ว

ทกัษะแหง่อนาคตใหมใ่นศตวรรษที� ๒๑
น.ต.หญิง หฤทัยทิพย ตัณฑเทศ อาจารย กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช



วันที่ ๑๖ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑                      หนา ๗

การประเมินวัฒนธรรมองคการอาจประเมินไดจากชองวาง
ระหวางวฒันธรรมองคการในปจจบุนักบัวฒันธรรมองคการทีมุ่งหวงั โดย

๑. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับผูปฏิบัติงาน 
ผูปฏิบัตงิานกบัผูบงัคบับญัชา ผูบงัคบับัญชากบัผูปฏบิตังิาน  ผูบงัคบับญัชา
กบัผูบังคบับญัชา

๒. ประเมินดวยสายตาเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ๑) แบบแผน 
(Style) ของพฤติกรรม จากบอรดหรือปายประชาสัมพันธ เชน 
มขีอความในเชงิบวกหรอืการสงเสรมิ หรอืวาเปนขอมลูทีล่าสมยัไปแลว 
๒) บรรทดัฐาน (Norm) ในการตดิตอสือ่สาร เชน ใชการพดูคยุสนทนา 
หรือ ใช email, การพูดคุยสนทนาหรือการสื่อสารดวยภาษากาย
ทีแ่สดงถึงการเคารพซึง่กนัและกนัหรอืไมแสดงถงึการเคารพซึง่กันและกนั

๓. การสมัภาษณเพือ่ประเมนิความรูสึกของผูปฏบิตังิานทกุระดับ
ในองคการเกี่ยวกับงานที่ทํา วา เขาสามารถที่จะทําไดเปนอยางดีหรือ
ทาํไดอยางไมดนีกั โดยใชคาํถาม ไดแก อะไรเปนสิง่เดยีวทีค่ณุตองการ
เห็นการเปลี่ยนแปลงในองคการนี้, อะไรเปนสิ่งที่คุณจะบอกกับเพื่อน
ของคุณที่ตองการจะมาทํางานที่องคการนี้, อะไรเปนเหตุผลที่ทําให
คนในองคการน้ีประสบความสําเร็จหรือลมเหลว, ใครคือตนแบบ
ของคุณในองคการนี้ เพราะเหตุใด

๔. การใชแบบสาํรวจความคดิเหน็ โดยใหขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกับ
สถานที่ทํางานและผลการปฏิบัติงานขององคการนั้น และใหคะแนน
จาก ๑ ถึง ๕ (ใช Five-point scale) โดยใชคําถามเพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน การติดตอสื่อสาร และความยุติธรรม 
เปนตน ตัวอยางการประเมิน ไดแก ๑) การประเมินความพึงพอใจ
ในงาน เปนการเก็บรวบรวมทัศนคติของผูปฏิบัติงานที่มีตองาน 
ซึ่งปจจัยหลักในการเพิ่มความพึงพอใจในงาน ไดแก  (๑) ความเทา
เทียมกัน หมายถึง การไดรับการยอมรับและปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน 
ในเรื่องของการใหผลตอบแทนเชน เงินเดือน และความม่ันคงในงาน 
(๒) ความสาํเรจ็ หมายถงึ การไดรบัความภาคภมูใิจในงานและผลสาํเรจ็
ของงาน (๓) ความสัมพันธที่ดีระหวางผูรวมงาน ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานที่
มคีวามพงึพอใจในงานจะปฏบิตังิานไดผลเปนอยางด ีและมโีอกาสนอย
มากทีจ่ะลาออก หรอืขาดงาน หรอืมาสาย ๒) การวดัพนัธะผกูพนั ไดแก
(๑) พันธะผูกพันของผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการวัดในระดับบุคคลวา 
มีพลังงานเต็มเป ยมในการทํางาน สามารถการผลิตผลงานที่
มีประสิทธิภาพไดอยางประสพความสําเร็จหรือวา ขาดพลังงานและ
มีความทอถอยหมดแรง (๒) พันธะผูกพันของคนกับงานและคนอ่ืนๆ 
วา เปนไปในเชิงบวกหรือไม ตัวอยางของคนที่ทอถอยหมดแรง เชน 
คนทีไ่ดทาํงานทีไ่มตรงกบัทกัษะความชาํนาญ ในทางกลบักัน ตวัอยาง
ของคนที่มีพันธะผูกพัน เชน คนที่มีทักษะความชํานาญที่เหมาะสม
กับงาน เปนตน 

ขอมูลที่ไดรับจากการประเมินวัฒนธรรมองคการ จะชวยให
ผูบริหารไดรับทราบเก่ียวกับคน ซึ่งเปนสวนประกอบที่มีคุณคา 
และซับซอนมากที่สุดขององคการ ทั้งนี้ การเพิ่มผูปฏิบัติงานที่มีพันธะ
ผกูพนัจะชวยเพ่ิมแรงจูงใจในการพฒันาองคการ โดยองคการทีต่องการ
พัฒนาใหมีผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูง มีความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม จําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงคนที่ทอถอยหมดแรงและ
คนที่บางานใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อใหอยูในทางสายกลาง  
ซึ่งคนที่ทอถอยหมดแรงมักแสดงพฤติกรรม เชน การมีสวนรวมนอย 
หรือทํางานอยางไมมีประสิทธิภาพ เปนตน ในขณะที่ คนท่ีบางาน
มกัจะทาํงานเกินเวลาหรือทาํงานในวนัหยดุ อยางไรกต็าม คนทีบ่างาน
มักมีปญหาสุขภาพซึ่งเกิดจากความเครียดและความวิตกกังวล เชน 
เปนโรคกระเพาะ หรือโรคซึมเศรา ดังนั้น คนที่บางาน จําเปนที่จะตอง
ไดรับการรักษาดวยทั้งนี้ สุขภาวะของคน (Personnel Wellness) 
หมายถงึ ทางสายกลางหรอืความสมดลุระหวางรางกาย อารมณ จติใจ 
สังคม สติปญญา และจิตวิญญาณ ซึ่งทําใหมีความสุขในชีวิต ซึ่ง
สขุภาวะของคนแตละคนในทีท่าํงานสงผลใหเกิดสขุภาวะขององคการ 

(Organizational Wellness) ดวย
วัฒนธรรมองคการที่แข็งแกรงหรือมีสุขภาวะก็จะสงผลดีตอ

ผูปฏบิตังิาน โดยทาํใหมกีารทาํงานกนัอยางมคีวามสขุ ลดความเครยีด
และการเจ็บปวย มีความรูสึกผูกพันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
สงเสริมผลิตภาพและความคิดสรางสรรค ผูปฏิบัติงานใหความเคารพ
ซึ่งกันและกัน เพิ่มการดํารงรักษากําลังพลและลดการลาออก รวมทั้ง
มีการยอมรับและสงเสริมความคิดเห็นที่แตกตางกันในการประชุม
พูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณในบรรยากาศท่ีมีความปลอดภัย
ทางจิตใจในขณะที่ องคการที่มีวัฒนธรรมองคการที่ไมแข็งแกรง 
ตัวอยางเชน ผูบังคับบัญชากลาวถึงคานิยมขององคการที่มุงหวัง 
ในขณะที่ พฤติกรรมของผูบังคับบัญชาเองเบี่ยงเบนไปไมตรงกับ
คานิยมขององคการที่ผู บังคับบัญชาตองการใหเปน จากการ
ที่วัฒนธรรมเปนสิ่งที่อยูเบื้องหลังการแสดงพฤติกรรมของคน โดยมี
ความเชื่อมโยงกันระหวางวัฒนธรรมและคานิยม หลายองคการ
จงึไดมกีารรางและพิมพคูมอืเกีย่วกบัภารกจิ คานยิมหลักและนโยบาย
ขององคการ รวมทั้งมีการอบรมดวยความหวังวา คานิยมจะถูก
ถายทอดไปยังผูปฏิบัติงาน แตในความเปนจริงแลว ผูคนไมไดสนใจ
การอานขอความที่ระบุถึงคานิยม แตผูคนสนใจมองดูพฤติกรรมของ
คนอืน่ๆ ในองคการวา ปฏบิตัอิยางไร และจะไดปฏบัิตติามตวัอยางแรก 
เปนองคการที่คนมีพฤติกรรมที่แตกตางไปจากคานิยมหลักของ
องคการ โดยมีการกําหนดคานิยมหลักขององคการ  ไดแก การติดตอ
สื่อสาร การปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ การปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตย และความเปนเลิศ ในขณะท่ีผูนํามีพฤติกรรม
ทีแ่สดงออกถงึความโลภและเยอหยิง่ รวมท้ังผูคนสวนใหญทีป่ฏิบตังิาน
ในทุกระดับ ตางมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ตรงกันขามกับคานิยม
ที่ประกาศไว ดังจะเห็นไดจากรายงานทางการเงินของหนวยงานใน
ระดับตาง ๆ  ขององคการนี้ที่ไมตรงกับความเปนจริงและตอมา พบวา
องคการประสบปญหาและความลมเหลว ตัวอยางที่สอง เปนองคการ
ที่คนมีพฤติกรรมที่ตรงกับคานิยมหลักขององคการ โดยในองคการนี้
มคีานยิมวา ปฏบิตังิานดวยความสุข ทัง้ผูปฏบิติังานเองและผูรบับรกิาร
โดยทําใหผูรับบริการพึงพอใจ แมวา คานิยมดังกลาวจะไมไดมีการ
ตีพิมพเผยแพรอยางเปนทางการตั้งแตเร่ิมกอตั้งหนวยงานเปนเวลา
นานหลายปมาแลว ตอมา ผูปฏิบตังิานไดขอใหผูบรหิารกาํหนดคานยิม
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หลกัขององคการ ซึง่ผูบรหิารไดใชวิธสีง email ไปยงัผูปฏบัิตงิานทกุคน
โดยใหเสนอวา อะไร คอืคานยิมหลกัขององคการ ตอจากนัน้ ผูบรหิาร
ทานนี้ไดรวบรวมคําตอบท่ีไดรับและกําหนดเปนคานิยมหลักของ
องคการซึ่งไดแก จิตวิญญาณของความเปนครอบครัวเดียวกัน  
สรางความสนกุสนาน และใหบรกิารทีท่าํใหผูรบับรกิารมคีวามสขุดวย
ความประหลาดใจและประทับใจ เปนตน จะเห็นไดวา ในองคการนี้
ผูบริหารไมไดประกาศคานิยมขององคการดวยตนเอง แตเปนการให
ผูปฏบิตังิานประกาศคานยิมดวยตวัของพวกเขาเอง ซึง่เปนสิง่ทีพ่สิจูน
ในเชิงสังคมไดวา ผูปฏิบัติงานมีความประพฤติตรงกับความเช่ือ
หรือคานิยมขององคการ เมื่อมีผู ปฏิบัติงานใหมเขามาทํางาน
ในองคการนี้  จะตองมีขั้นตอนในการรับทราบ ทําความเขาใจและ
ยอมรับคานิยมหลักขององคการนี้ จากการที่ความประพฤติของ
ผูปฏิบตังิานตรงกบัคานยิมหลักขององคการจงึทําใหองคการนีม้ผีลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี อาจกลาวไดวา องคการท่ีมีวัฒนธรรมองคการ
ท่ีแข็งแกรง เกดิจากระบบคานยิมของคนกบัระบบคานยิมขององคการ
มีความเหมือนกันอยางคงที่แนนอน ซึ่งสามารถประเมินคานิยมของ
องคการไดจากพฤติกรรมของคนที่แสดงออก 

การบริหารบนพื้นฐานของคานิยมหลัก ประกอบดวย ๓ ระยะ 
ไดแก ๑) กําหนดคานิยมหลัก ๒) สื่อสารคานิยมหลัก ๓) การนํา
คานิยมหลักไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยางไรก็ตาม จากการ
ที่คานิยมมีลักษณะที่เปนนามธรรม  แตมีผลตอคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่แสดงออกที่เปนรูปธรรม เชน ความมีระเบียบวินัยในการ
แตงกาย และการติดตอสื่อสารเปนตน คานิยมหลักไมเพียงจะมีความ
สําคัญตอการปฏิบัติงานภายในองคการเทานั้นแตยังมีความสําคัญตอ
สังคมภายนอกองคการดวยจึงจําเปนตองมีการติดตอสื่อสารคานิยม
หลกัไปสูภายนอกองคการ ตวัอยาง การสือ่สารและอธบิายคานยิมหลกั
ผาน Websites ขององคการทั้งนี้ การบริหารโดยการขับเคลื่อน
คานยิมหลัก ซึง่ประกอบดวย การบรหิารคานยิมหลกัใน ๔ ดาน ไดแก 
การพัฒนา, การนําสูการปฏิบัติ, การกระตุนสงเสริม และการพัฒนา
คานยิมหลกั จะตองมกีารตดิตอสือ่สารเกีย่วกับการบรหิารคานยิมหลกั
ใน ๔ ดาน ใหครอบคลมุท้ังภายในและภายนอกองคการ ท้ังนีก้ารตดิตอ
ส่ือสารนับวา เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยใหการบริหารจัดการดวยคานิยม
ประสบความสาํเรจ็ โดยการตดิตอสือ่สารเปนเครือ่งมอืทีม่คีวามสาํคญั
ยิ่งตอการปลูกฝงและสงเสริมคานิยมขององคการ ใหอยูในกิจกรรม
การทํางานแตละวนัของผูปฏิบตังิาน อยางไรกต็าม บทบาทของผูบงัคับ
บัญชาก็มีความสําคัญเชนกัน เนื่องจาก ผูบังคับบัญชาเปนผูนําพา
คานยิมไปสูผูปฏบิตังิานอาจกลาวไดวา การประชาสมัพนัธคานยิมใหม
ขององคการจะไรผล ถาผูปฏิบตังิานไมมคีวามเขาใจวา คานยิมมคีวาม
หมายอยางไรตอการปฏิบตังิานประจาํวนัของผูปฏบิตังิาน และผูปฏบิตัิ
งานจะปรับเปลี่ยนการตัดสินใจในการทํางานประจําวันใหสอดคลอง
กับคานิยมใหมไดอยางไร แมวา คานิยมจะมีความเชื่อมโยงกับความ
สาํเรจ็ขององคการ แตวธิกีารสาํหรบัการบรหิารจดัการดวยคานยิมให
ประสบความสําเร็จนั้น ยังไมมีความชัดเจนนัก โดยการติดตอสื่อสาร 
อาจมีความสําคัญตอกระบวนการสรางคานิยมรวมทั้งการกําหนด
คานยิมและเปาหมายขององคการ จากการท่ีการตดิตอสือ่สารเปนการ
สรางความตระหนกัรู และอาจมสีวนชวยในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ของผูปฏิบตังิาน อยางไรกต็าม คานยิมไมไดเกดิจากการสัง่การ ดงันัน้ 
ควรมกีารแปลงคานยิมใหเปนระเบยีบหรือแนวทางปฏบิติัทีช่ดัเจนตอ
การนําไปปฏิบัติโดยผูนําควรเปนแบบอยางและสงเสริมใหเกิด
พฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมหลักขององคการ

*******************************

เรียบเรียงโดย น.อ.หญิง ปราณี มุขลาย

นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทอ. ชวยราชการ กคพ.กพ.ทอ.

เรียบเรียงโดย น.อ.หญิง ปราณี มุขลาย

นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทอ. ชวยราชการ กคพ.กพ.ทอ.



   วันที่ ๑๖ - ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑หนา ๘ 
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พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร รอง ผบ.ทอ. เปนประธานในพธิเีปดการแขงขนักฬีาภายใน 
ทอ. ครั้งที่ ๔๙ ประจําป ๒๕๖๑ กําหนดจัดขึ้น ระหวางวันที่ ๑๔ ก.พ. - ๗ มี.ค.๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๕๖๑ ณ สนามกีฬา ทอ. (ธูปะเตมีย)

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นรม. และภริยา พรอมดวย คณะรัฐมนตรี 
เยี่ยมชมงาน “อุนไอรัก คลายความหนาว” ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และ
สนามเสือปา ในโอกาสนี้ไดเขาเยี่ยมชมรานคาสมาคมแมบานทหารอากาศ โดยมี 
น.อ.หญิง กรนันท รุ งสวาง นายกสมาคมแมบาน ทอ. ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 
๑๔ ก.พ.๖๑  ณ รานสมาคมแมบาน ทอ. บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต

เอกอัครราชทูตญี่ปุ นประจําประเทศไทย เอกอัครราชทูตเกาหลีใตประจําประเทศไทย ผู แทน
เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจําประเทศไทย 
และอัครราชทูตที่ปรึกษาสิงคโปรประจําประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ กองการบิน
ทหารเรือ ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา จังหวัดระยอง

การฝกคอบราโกลด เปนการฝกรวมผสมทางทหารทีม่ขีนาดใหญทีสุ่ดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต 
ซึง่กองทพัไทย  และกองกาํลังสหรฐัอเมรกิาภาคพืน้แปซฟิก รวมกนัเปนเจาภาพจดัการฝกในประเทศไทย
เปนประจําทุกป ในครั้งนี้นับเปนครั้งที่ ๓๗  วัตถุประสงคการฝกเพื่อพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคง
ในการแกไขสถานการณความขัดแยง มุงไปสูการเปนกองกําลังรักษาสันติภาพนานาชาติ รวมท้ังเตรียม
ความพรอมในการชวยเหลอื ดานมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพบิตั ินอกจากนีย้งัเปนการสงเสรมิความ
สัมพันธทางทหาร ระหวางกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศที่เขารวมการฝกคอบราโกลด ๑๘ ที่ดีอยู
แลวใหแนนแฟนยิ่งขึ้น

ในปนีก้ารฝกคอบราโกลด มปีระเทศเขารวมการฝกหลกั จาํนวน ๗ ประเทศ ไดแก ไทย สหรฐัอเมริกา 
สิงคโปร ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมีประเทศจีนและอินเดีย เขารวมในสวน
โครงการชวยเหลือประชาชน นอกจากนี้ยังมี ประเทศในโครงการฝายเสนาธิการผสมสวนเพิ่มนานาชาติ 
(Multinational Planning Augmentation Team : MPAT) จํานวน ๑๐ ประเทศ สําหรับประเทศที่เขา
รวมสังเกตการณการฝก (Combined Observer Liaison Team : COLT) จํานวน ๑๐ ประเทศ รวมทั้งสิ้น 
๒๙ ประเทศ จํานวน ผูเขารับการฝกรวม ๑๑,๐๗๕ นาย

ในสวนกองทัพอากาศทําการฝกภาคอากาศ  
- ระหวางวันที่ ๑๑ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา 
- การฝกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแยง ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ - การฝกปฏิบัติชวยเหลือ

ประชาชน สรางอาคารอเนกประสงค ซี่งกําหนดพิธีสงมอบอาคาร พรอมบริการทางการแพทย
ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบานเขาเตียน จังหวัดลพบุรี 
- การฝกชวยเหลือดานมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง กองทัพอากาศไดนําโรงพยาบาล

เคล่ือนที่ จากศูนยปฏิบัติการแพทยทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ และเฮลิคอปเตอรแบบที่ ๑๑ 
(EC725) จากฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒  เขารวมการฝกดังกลาว โดยวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จะมีการ
จําลองสถานการณบรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนยบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีเปดการฝกคอบราโกลด ๑๘ (ตอจากหนา ๑)

พล.อ.อ.จอม รุ งสวาง ผบ.ทอ. บรรยายพิเศษเรื่อง “การใชประโยชนหวงอากาศ และอวกาศ
กับทิศทางอนาคตของชาติ” ใหแก นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ นที่ ๖๒ 
โดยม ีพล.อ.ท.อนชิุต  แกวประสพ จก.ยศ.ทอ. และ พล.อ.ต.เดชอดุม  คงศร ีผบ.รร.สธ.ยศ.ทอ. ใหการตอนรบั 
เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๑ ณ หองบรรยาย รร.สธ.ยศ.ทอ. 
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