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อาน นสพ.สารชาวฟา ยอนหลังไดที่

กิจกรรมวิ่งดวยแนวคิด “การวิ่งผาน
การเรียนรู ” Run to Learn ..Run to 
Runway ..Run to Fly
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พลอากาศเอก พรพิพัฒน  เบญญศรี ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนประธานการประชุม
ผูบัญชาการเหลาทัพ ครั้งที่ ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 

กจิกรรม Run to Learn เรียนรู เสนทางสูวถีิชวีตินักบนิ ตามรอยวถิชีวีตินักบนิ และปฐม

กษัตริยนักบินแหงราชวงษจักรี เรียนรู และทําความรูจักกับกองทัพอากาศ ตลอดเสนทาง

การวิ่ง เชน ยศทหารอากาศ กองบิน ที่ตั้ง แบบเครื่อง และการจําลองยุทธ (อานตอหนา ๗)

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยังหอประชุมใหญ 
ศูนย  วัฒนธรรมแหงประเทศไทย ทรงเป นองค ประธาน
ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสริตทัพฟาคูไทย เพือ่ “ชยัพฒันา” 
ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ปที่ ๕๘ ฉบับที่ ๒๒๑๔ วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   www.rtaf.mi.th (อานตอหนา ๘)
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๒๕๖๒ ณ หองประชุมกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
การประชุมครัง้นีไ้ดประชมุหารอืแลกเปลีย่นขอมลูและทบทวนการปฏบัิติ
งานของเหลาทัพ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในเรื่องดังตอไปนี้  
(อานตอหนา ๗)
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 วันที่ ๑๖ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒

 

หนา ๒ 
 

สงขอมูลประชาสัมพันธไดที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th
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ฝายการผลิต

ผูชวยบรรณาธิการ

รองผูอํานวยการ

เมื่อกลาวถึงหนวย S.W.A.T. (Special Weapon And 
Tactics) เรามักจะนึกถึงกองกําลังติดอาวุธทางยุทธวิธีของ
กรมตาํรวจลอสแอนเจลิส (Los Angeles Police Department) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา หนวย S.W.A.T. ไดถูกกอตั้งเมื่อป ค.ศ.
๑๙๖๐ เนื่องจากตระหนักดีวาเจาหนาที่ตํารวจธรรมดาคงไม
สามารถรับมือกับเหลาบรรดาอาชญากรจํานวนมากและการ
กอจลาจล ตอมาหนวยงานน้ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
และขยายสาขาไปทัว่สหรัฐอเมรกิา โดยเฉพาะชวงสงครามยาเสพ
ติด กับกลุมอาชญากรรมราวป ค.ศ.๑๙๘๐ – ๑๙๙๐ หนวย 
S.W.A.T. มีผลงานโดดเดนเปนอยางมากในฐานะหัวหอกของ
กรมตาํรวจในการเผชญิหนากบักลุมอาชญากรตดิอาวธุ หลงัจาก
เหตุการณ ๑๑ กันยายน ค.ศ.๒๐๐๑ หนวย S.W.A.T. ยิ่งทวี
ความสาํคญัและมบีทบาทมากขึน้ในการรบัมอืกบัภยักอการราย
จากกลุ มหัวรุนแรงตะวันออกกลางและภายในประเทศเอง 
จึงทําใหหนวย S.W.A.T. ไดรับการติดต้ังอาวุธหนัก และไดรับ
การฝกฝนเพือ่รบัมอืกบัภัยกอการราย รวมไปถงึการควบคุมฝงูชน

หนวยอรินทราช ๒๖ เป นหนวยตํารวจที่มีความ
เชีย่วชาญการใชอาวธุและยทุธวธิพีเิศษ (Special Weapons 
And Tactics : S.W.A.T.) มีขีดความสามารถในการปฏิบัติ
การพิเศษตอภัยคุกคามที่เปนอาชญากรรม และการกอการ
รายดวยการแยงชิงตัวประกัน การจับกุม ฯลฯ ตามแนว 
“การบรหิารวกิฤตกิารณ” โดยมพีืน้ท่ีรบัผดิชอบในเมอืงหลวง
และปริมณฑล เปนหนวยระดับกองรอย มีอุปกรณครบมือ 
เชน ปนยิงแห, ปนไฟฟา, ปนพก, ปนลูกซอง, ปนกลเบา, 
ปนไรเฟล, ระเบิดมือ, อุปกรณตอตานการจลาจล ฯลฯ 

DOPA S.W.A.T

สําหรับหนวยปฏิบัติการพิเศษในลักษณะเดียวกับหนวย 
S.W.A.T.ในประเทศไทย ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.๒๕๒๖ โดย 
พลเอก เปรม ตณิสลูานนท นายกรัฐมนตรใีนขณะนัน้ ไดเลง็เหน็
ถึงภัยคุกคามจากตางประเทศ เชน ผูกอการรายสากล จึงมีดําริ
ใหกรมตํารวจไดจัดต้ังหนวยปฏิบัติการพิเศษ ใชชื่อวา “หนวย
อรินทราช ๒๖” ปจจุบันหนวยอรินทราช ๒๖ สังกัดกองกํากับ
การตอตานการกอการราย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติ
การพิเศษ (๑๙๑) กองบัญชาการตํารวจนครบาล  

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง หรือเรียกอีกชื่อวา 
DOPA S.W.A.T.(Department Of Provincial Administration 
Special Wisdom And Tactics : DOPA S.W.A.T.) เปนชุด
ปฏิบัติการพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ที่มีชื่อคลายกับหนวย S.W.A.T.(Special Weapons 
And Tactics) หรือหนวยที่มีความเชี่ยวชาญในการใชอาวุธและ
ยุทธวิธีพิเศษ แตชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจะมีความ
แตกตางในรปูแบบยทุธวธิกีารสืบสวนปราบปรามในรปูแบบของ
ฝายปกครอง เพื่อปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายดานการรักษา
ความสงบเรียบรอย การจัดระเบียบสังคม และการปราบปราม
การกระทําความผิดอยางจริงจัง และปฏิบัติงานอยางถูกตอง
ภายใตขอกฎหมายอยางเครงครัด โดยใหความสําคัญกับความรู

และไหวพริบ/ปฏิภาณ (Wisdom) มากกวาอาวุธยุทโธปกรณ 
(Weapon) โดยงานของฝายปกครองมักจะเปนการตรวจคน
หรือจับกุมผูกระทําผิดซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่ เชน การตรวจ
จับสถานบริการผิดกฎหมาย โรงแรมเถื่อน จับกุมปราบปราม
ผูคายาเสพติด การสืบสวนจับกุมขบวนการคามนุษยและชวย
เหลอืผูเสยีหายจากการคามนษุย หรอืการสบืสวนและตรวจจบั
สินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญา ฯลฯ ซ่ึงคดีสวนใหญไมใช

คดอีาชญากรรมรายแรง จงึตองเนนความรูดานกฎหมายและวธิี
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับประชาชน โดยในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ไดรบัความอนเุคราะหครฝูกมาจากหนวยอรนิทราช ๒๖ 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ฝกทบทวนทักษะเกี่ยวกับยุทธวิธีการสืบสวนปราบปราม 
สวนในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไดรับความอนุเคราะหครูฝก
มาจากกองปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
ฝกทบทวนทักษะเกี่ยวกับยุทธวิธีการสืบสวนปราบปราม

นอกจากนี้ เมื่อตนป พ.ศ.๒๕๖๒ กระทรวงมหาดไทย
ไดจัดตั้ง “ชุดปฏิบัติการพิเศษฝายปกครองระดับจังหวัด” 
เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายในหนาที่
ของฝายปกครองในระดบัพืน้ท่ีท่ัวประเทศ รวมท้ังเพือ่สนบัสนนุ
และเพิ่มขีดความสามารถของศูนยดํารงธรรม ในการแกไข
ปญหาความเดอืดรอนใหกบัประชาชนอีกดวย โดยใหชดุปฏิบตัิ
การพิเศษกรมการปกครอง จัดฝกอบรมพนักงานฝายปกครอง
ที่ไดรับการคัดเลือกมาจากทุกจังหวัด ในชวงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใหกลับไปเปนแกนนําในการจัดตั้งและ
ขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการพิเศษฝายปกครองระดับจังหวัด ท้ังนี้
เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและความสุข
ของพี่นองประชาชน



วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ หน้า ๓ 

คณุพงศ์อมุา  ดิษยะศรนิ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้าน ทร. 
ครบ ๔๔ ปี เมือ่วนัที ่๑๗ พ.ค.๖๒ ณ สโมสรกรมแพทย์
ทหารเรือ

โดย   R.T.A.F’s Eyes view

หากใครที่ก�าลังมองหาสถานท่ีท ่องเ ท่ียวใหม ่  ๆ  
ในประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงที่เป็น
ศูนย์กลางการปกครองประเทศอย่างฮานอย โดยเฉพาะ 
สายพิพิธภัณฑ์ ต้องไม่พลาดการไปเยือนพิพิธภัณฑ์ผู้หญิง
เวียดนาม (Vietnamese Women’s Museum หรือ Bảo 
tang PhụnữViệt Nam) ซึง่ถอืเป็นพพิธิภณัฑ์ทีบ่อกเล่าเรือ่งราว 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของผู้หญิงอย่างเป็นทางการ
ประเทศแรกในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ จากการส�ารวจ
ของฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ผู ้หญิงท่ัวโลก จัดท�าโดยสมาคม
พพิธิภณัฑ์ผูห้ญงิระหว่างประเทศ (International Association 
of Women’s Museums หรือ IAWM)    
 พิพิธภัณฑ์ผู ้หญิงเวียดนาม กรุงฮานอย ก่อตั้งขึ้นปี  
ค.ศ.๑๙๘๗ โดยสมาคมผู้หญิงเวียดนาม เพื่อน�าเสนอบทบาท
ของผู ้หญิงเวียดนามในการสร้างวัฒนธรรมผ่านข้าวของ 
เครือ่งใช้ และการแต่งกายของผูห้ญงิเวยีดนามท้ัง ๕๔ ชาตพินัธุ ์
อีกทั้งยังมีการน�าเสนอเรื่องราวการสร้างชาติของวีรสตรีที่ม ี
ชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งการจัดแสดง
นทิรรศการหลกัออกเป็น ๓ ชัน้ จัดแสดงเนือ้หาเกีย่วกบัผูห้ญงิ
เวียดนามแตกต่างกันออกไป ดังนี้

๑๐ พิพิธภัณฑ์ที่น ่าสนใจในประเทศอาเซียน

พล.อ.ท.ปราโมทย์  ศิริธรรมกุล จก.กบ.ทอ./ประธาน
กรรมการบรหิารโครงการพฒันาขดีความสามารถการส่งก�าลงั
บ�ารุง เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ เครื่องบินขับไล่ แบบที่ 
๒๐/ก (Gripen 39 C/D) ระยะที่ ๑ (Gripen Logistics 
Improvement Program : GLIP) และคณะ เป็นผู้แทน ทอ. 
ร่วมประชุม Gripen Logistics Improvement Program 
(GLIP) ครั้งที่ ๔ ประจ�าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ พ.ค.๖๒ 
ณ ราชอาณาจักรสวีเดน 

๘. พิพิธภัณฑ์ผู ้หญิงเวียดนาม  
(Vietnamese Women’s Museum หรือ Bảo tang PhụnữViệt Nam)

ชัน้ที ่๑ น�าเสนอเรือ่งราวของผูห้ญงิกบัครอบครวั บอกเล่า
วิถีชีวิตผู้หญิงเวียดนามชาติพันธุ์ต่าง ๆ เม่ือถึงวัยออกเรือน  
โดยเนื้อหาหลักจะเกี่ยวข้องกับประเพณีการแต่งงานทั้งแบบ
สังคมชายเป็นใหญ่ และผู้หญิงเป็นใหญ่ ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู ่
ในเวียดนามบริเวณที่ราบสูงภาคกลางของประเทศ รวมไปถึง 
การให้ก�าเนิดและหน้าที่ในชีวิตครอบครัว

ชั้นท่ี ๒ น�าเสนอเร่ืองราวของผู้หญิงในประวัติศาสตร์ 
ปกติท่ัวไปแล้วต�าแหน่งของผู้หญิงในสงครามมักถูกจ�ากัดแค่
การเป็นคนรกั เป็นครอบครวั แม่ พีส่าวหรอืน้องสาวของทหาร
ท่ีไปรบในสงครามต่าง ๆ แต่ในเวียดนาม บทบาทท่ีผู้หญิง 
ได้รับยามสงครามมีความแตกต่างออกไป เพราะผู้หญิงเข้าไป
มีส่วนร่วมในการสร้างชาติในแนวหน้าเช่นเดียวกับผู ้ชาย 
 ชั้นที่ ๓ เป็นการจัดแสดงเครื่องแต่งกายของผู ้หญิง 
ในเวียดนาม ทั้งหมด ๔๒ ชุด ครอบคลุมทุกชาติพันธุ์ที่อาศัย
อยู่ในเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเคร่ืองประดับ 
ที่ท�าจากเงิน ทองเหลือง งาช้าง รวมถึงประดับตกแต่งบริเวณ
ศีรษะด้วยหมวกหรือผ้าโพก และค่านิยมความงามของผู้หญิง
ชาติพันธุ์ เช่น การย้อมฟันให้เป็นสีด�าและการกินหมาก  
 ชัน้ ๔ ของพพิธิภัณฑ์ยงัมส่ีวนจดัแสดงของ MAM – Art 
projects ซึง่เป็นพ้ืนทีจั่ดแสดงศลิปะร่วมสมยัหรอืนทิรรศการ
ภาพถ่ายโดยศิลปินชาวเวียดนาม  
 ถึงแม้ว ่าค่านิยมท่ีรัฐพยายามปลูกฝังให้กับผู ้หญิง
เวียดนามยังคงมุ่งเน้นไปที่การท�าหน้าที่แม่และภรรยาที่ดี  
แต่จะเห็นได้ว่าบทบาทและความส�าคัญของผู้หญิงเวียดนาม
ถูกท�าให้โดดเด่นขึ้นในช่วงสงคราม ท�าให้ผู้หญิงเวียดนาม
สามารถออกมาจากบ้านซึง่เป็นพืน้ทีเ่ดมิในสงัคมเพียงน้อยนดิ
สู่บทบาทในพื้นท่ีสาธารณะ และเข้ามามีบทบาทในการต่อสู้
จนกลายเป็นที่มาของเรื่องราวหลักในการจัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเปรียบได้กับพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหว่างผู้หญิงเวียดนามกับผู้หญิงทั่วโลกที่มีโอกาสได้เข้าชม 
และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมให้ตระหนัก 
ถึงความแข็งแกร่งของผู้หญิงได้เป็นอย่างดี



          วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒หน้า ๔ 

พล.อ.ท.แอรบู์ล  สทุธวิรรณ ปช.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
สายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำาปี ๒๕๖๒ ณ บน.๗ โดยมี  
น.อ.ประเสริฐวิษณุ์  มหาขันธ์ ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที ่
๑๖ พ.ค.๖๒

พล.อ.ท.พงษศ์กัดิ ์ เสมาชยั จก.กร.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
สายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ประจำาปี 
๒๕๖๒ ณ บน.๕๖ โดยมี น.อ.อติรวิชช์  ไพจิตร์ ผบ.บน.๕๖ 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๒ ณ ห้องบรรยายสรุป  
พัน อย.บน.๕๖ จว.สงขลา

พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผบ.ทอ.พร้อมด้วย น.ช้ันผู้ใหญ่ของ ทอ.เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล 
แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษกและถวายพระพรชัยมงคลพระบรมวงศานุวงศ์ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระนามาภิไธย สถาปนา 
พระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนาม เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๒ ณ พระที่น่ังอัมพรสถาน พระราชวังศุโขทัย สวนจิตรลดา  
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

พล.อ.ท.คงศกัด์ิ  จนัทรโสภา จก.ขว.ทอ.เปน็ประธานในพธิ ี
ปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศสำาหรับ
การเรยีนรูผ้า่นสือ่อเิลก็ทรอนกิสร์ุน่ที ่๕๑ เมือ่วนัที ่๑๔ พ.ค.๖๒ 

พล.อ.ท.ธนศกัด์ิ  เมตะนนัท ์จก.ยก.ทอ.เปน็ประธานในพธีิ 
เปิดการศึกษาหลักสูตร นักบินลองเครื่อง รุ่นท่ี ๓๖ เมื่อวันท่ี  
๑๕ พ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ยก.ทอ.

พล.อ.อ.สมศักดิ์  หาญวงษ์ ผบ.คปอ.เป็นประธานในพิธ ี
มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศและทุนการศึกษา คปอ. 
ประจำาป ี๒๕๖๒ ใหแ้ก ่บตุรขา้ราชการ ลกูจา้ง พนกังานราชการ 
สงักดั คปอ.เมือ่วนัที ่๑๔ พ.ค.๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค ์คปอ.

พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์ ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยม 
สายวทิยาการอากาศโยธนิ และคณุภาพชวิีตทหารกองประจำาการ 
ณ บน.๗ โดยมี น.อ.ประเสริฐวิษณุ์  มหาขันธ์ ผบ.บน.๗  
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๒

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สุขแสง ผบ.ดม.นำาข้าราชการ 
สังกัด สน.ผบ.ดม.ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ ณ สน.ผบ.ดม.

พล.อ.ท.นฤพล  จักรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธ ี
มอบทนุการศกึษาของกองทัพอากาศและทนุการศกึษา กพ.ทอ.
ประจำาปี ๒๕๖๒ ให้แก่ บตุรข้าราชการ ลกูจ้าง พนกังานราชการ  
สังกัด กพ.ทอ.เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๖๒ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.ท.อภิรุม  จันทรกุล จก.ชอ.เป็นประธานในพิธี 
ทำาบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบหอพระพุทธศาสดา 
นภานาวามงคล เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำาปี ๒๕๖๒ โดยมี 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด ชอ.ร่วมพิธี 
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ 

พล.อ.ต.เดชอดุม  คงศรี รอง จก.ยศ.ทอ.เปน็ประธานในพธิ ี
เปิดการศึกษา นทน.นม.รุ่นที่ ๘๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๒  
ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.
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พล.อ.ต.สวุรรณ  ข�ำทอง ผบ.รร.การบนิ/ผอ.ศบภ.รร.การบนิ 
น�าทหารกองประจ�าการออกให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ประสบปัญหาวาตภัยได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และมอบ 
สิ่งของบริโภคน�้าดื่มแก่ประชาชน หมู ่ ท่ี ๕ ต.ดอนข่อย 
อ.ก�าแพงแสน จว.นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๒

น.อ.อำนนท์  จำรุสมบัติ ผบ.บน.๔ เป็นประธานเปิด 
การอบรมและปฐมนเิทศขา้ราชการบรรจใุหม ่เพือ่ใหข้า้ราชการ
ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ได้รับทราบวิสัยทัศน์ ภารกิจ การจัด
ส่วนราชการระเบียบ แบบธรรมเนียม และแนวทางการปฏิบัติ 
ตา่ง ๆ  ของ บน.๔ เมือ่วนัที ่๑๕ พ.ค.๖๒ ณ บน.๔ จว.นครสวรรค์

น.อ.วสันต์  บัณฑิตศักดิ์สกุล ผบ.บน.๒ เป็นประธาน
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ Safety Team บน.๒ การประชุม 
เชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้น เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๒ ณ บน.๒ 
จว.ลพบุรี

น.อ.ประเสริฐวษิณุ ์ มหำขนัธ ์ผบ.บน.๗ เปน็ประธานในพธิ ี
มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศและทุนการศึกษา บน.๗ 
ประจ�าป ี๒๕๖๒ ใหแ้ก ่บตุรขา้ราชการ ลกูจา้ง พนกังานราชการ
สังกัด บน.๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๒ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ 
บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี

น.อ.กฤษณ์  เกตุรักษ์ ผบ.บน.๔๖ เป็นประธานในพิธี 
มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศและทุนการศึกษา บน.๔๖ 
ประจ�าป ี๒๕๖๒ ใหแ้ก ่บตุรขา้ราชการ ลกูจา้ง พนกังานราชการ
สังกัด บน.๔๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๒ ณ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร ผบ.บน.๕ เป็นประธานในพิธีมอบทุน 
การศึกษากองทัพอากาศและทุนการศึกษา บน.๕ ประจ�าปี 
๒๕๖๒ ให้แก่ บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด 
บน.๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๒ ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศค�ารณ
บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์

น.อ.อติรวิชช์  ไพจิตร์ ผบ.บน.๕๖ พร้อมด้วยข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจ�าการ และครอบครัว
บน.๕๖ ประกอบพิธีเวียนเทียนเน่ืองในวันวิสาขบูชา ประจ�าปี 
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข
บน.๕๖ จว.สงขลา

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธ ี
เปิดโครงการอบรมเสริมสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัย 
“RTAF Safety Day” บน.๑ ให้แก่ นักบินและจนท.สนับสนุน
การบิน ฝูง.๑๐๒ และ ฝูง.๑๐๓ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ 
ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.จิรภทัร ์ ปีท่อง ผบ.บน.๖ เปน็ประธานเปดิการฝกึซอ้ม 
การปฏิบัติกู้ภัยและช่วยเหลือนักบินลูกเรือและผู้ โดยสาร 
บนอากาศยานของ บน.๖ เพือ่เปน็การทบทวนการปฏิบตัใินกรณี
อากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ อาคารรับ-ส่งบุคคลส�าคัญ บน.๖ 
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๖๒ ณ บน.๖

น.อ.ชนำวีร์  กลิ่นมำลี ผบ.บน.๒๓ เป็นประธานในพิธี 
มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศและทุนการศึกษา บน.๒๓ 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ ให้แก่ บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
สังกัด บน.๒๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๒ ณ หอประชุม บน.๒๓ 
จว.อุดรธานี

น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ เป็นประธานในพิธ ี
มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศและทุนการศึกษา บน.๒๑ 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ ให้แก่ บตุรข้าราชการ ลูกจ้าง พนกังานราชการ 
สังกัด บน.๒๑ เม่ือวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๒ ณ หอประชุม บน.๒๑ 
จว.อุบลราชธานี

น.อ.สุนทร  ผ่องอ�ำไพ ผบ.บน.๔๑ เป็นประธานในพิธ ี
มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศและทุนการศึกษา บน.๔๑ 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ ให้แก่ บตุรข้าราชการ ลกูจ้าง พนกังานราชการ
สังกัด บน.๔๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ
กองบิน ๔๑ จว.เชียงใหม่
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ในห้วงทีผ่่านมาเกดิน�า้ท่วมท่าอากาศยานสกลนครสนามบิน 
สกลนคร เลยขอเล่าเรื่องสนามบินสกลนครสักกะนิด สนามบิน
แห่งนี้อยู ่ไม่ห่างจากหนองหารแหล่งน�้าส�าคัญของจังหวัด
สกลนคร (ถ้าหนองหานจะอยูอ่ดุรธาน)ี ซึง่จากทีเ่ราทราบว่าวนัน้ี 
น�้าหนองหารนั้นล้นการรองรับไหลเข้าท่วมส่วนราชการ 
บ้านเรือนต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนเนื่องจากปริมาณน�้าฝน
จ�านวนมาก  
 เมื่อกล่าวถึงสนามบินสกลนครจริง ๆ แล้ว สกลนคร
เปลีย่นสนามบนิมาอย่างน้อย ๓ สนามบิน ครัง้แรกคอื สนามบนิ
ที่วัดดงบากเริ่มใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๕๙ กระทรวงกลาโหม 
สัง่ให้จงัหวดัสกลนครสร้างสนามบินขึน้ที ่“ดงบาก” ซึง่อยูท่างใต้ 
ของจังหวดัสกลนคร ทางราชการจงึมอบหมายให้ ขนุศรปีระทมุวงศ์ 
(อนิตาศรปีระทมุวงศ์) ปลดัซ้ายอ�าเภอเมอืงสกลนครเป็นนายงาน 
ควบคุมงานก่อสร้างสนามบินมีการถางป่า ขุดหัวตอปราบพื้นที่

“ตำ�นานสนามบินสกลนครจงัหวดัสกลนคร”
โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

วันนี้ผมยังขอวนเวียนอยู่แถว ๆ ใน ทอ.เรานี่เอง  
บางคนกก็ล่าวว่า มือ้เช้าเป็นมือ้ทีส่�าคัญ บ้างกว่็ามือ้กลางวนั 
เป็นม้ือที่ส�าคัญ เอาเป็นว่าม้ือไหนก็ช่าง ตอนน้ีผมหิวแล้ว
ไปหาอะไรกนิง่าย ๆ ดไูม่ยุง่ยากมากเกินไปอย่าง “ก๋วยเตีย๋ว”  
กันดีกว่า ช่วงครึ่งปีหลังจ่าอ้วนควรหาเส้นเยอะ ๆ ช่วงนี้ 
เลยต้องขยนัเข้าร้านก๋วยเตีย๋วในรอบ ๆ  ทีต่ัง้ ทอ.ดอนเมอืง 
ก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวมากมายหลายร้าน อร่อยบ้าง ถูกบ้าง
ว ่ า กันไป ตอนที่ เ ขียนต ้นฉบับนี้ ก็ ช ่ วงกลางเดือน  
อีกหลายวันกว่าเงินเดือนจะออก อย่าออกไปไหนไกลเกิน 
ที่ท�างานเลย เอาเป็นข้ามถนนพหลโยธินจากฝั่งดอนเมือง 
(ฝ่ังส่วนราชการฐานทพัอากาศดอนเมอืง) ข้ามไปฝ่ังสายไหม 
(ฝั่งบ้านพักท่าดินแดง) หาก๋วยเตี๋ยวกินกัน เมื่อ ๒ ปีก่อน 
จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่ง รับออกงานเวลาที่กรมต่าง ๆ 
จัดเลี้ยงประจ�า นักข่าวบางคนเรียกร้าน “ก๋วยเตี๋ยว คสช.” 
เพราะจะถูกเชญิให้ไปเล้ียงนกัข่าวและทหาร ในการประชมุ 
คสช.แถว ร.๑๑ บ่อย ๆ จนได้ชือ่นีม้า ส่วนคน ทอ.เค้าเรียก 

“ร้านร่มแดง” สมัยนั้นผมก็ตามหา ร้านร่มแดงไหน? ร้านนี ้
ถ้าบอกว่าอยูใ่นซอยทางเข้าโรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลยัประถม 
หลายคนคงถงึบางอ้อครับ กจ็ะมคีวามหลากหลาย หม ูเนือ้ 
น�้าตก น�้าใส ทีเด็ดคือ ราดซอสเต้าหู ้ยี้สีแดง ปรุงรส 
พอเป ็นพิธี  ส ่วนตัวนั้นไม ่ค ่อยชอบปรุงคือว ่ากันว ่า  
ถ้าก๋วยเตีย๋ว น�า้ซปุปรงุรสโดยการต้มกระดกูหมู ฟัก ซีโ่ครงไก่
หรือเครื่องยาจีน อะไรก็ตามท่ีเข ้าเครื่องถึงรสแล้ว  
เลิศค่ะท่าน แต่ร้านสมัยใหม่ หลาย ๆ ร้านเค้าต้มน�้าร้อน 
ในหม้อแล้วใส่ผงปรุงรส พวกซองใหญ่ ๆ หลากหลายยี่ห้อ 
จรงิ ๆ  กแ็ล้วแต่คนชอบนะ ไม่เถยีง แต่ผมน่ะไม่ชอบแบบนัน้ 
กินเสร็จ ปากแห้ง คอแห้ง ไส้แห้ง เมื่อไหร่จะสิ้นเดือนสักที 
เราไม่แซวดีกว่า คนอ่านบางคนอาจชอบสูตรผงปรุงรส 
ผงชูรส แบบนั้น ย้อนกลับมาร่มแดง ผมแวะไปชิมร้านนี้ 
ถ่ายภาพและเขียนเรื่องราว เตรียมจะลง “สารชาวฟ้า” 
ตั้งแต่ปีที่แล้ว ประทานโทษ เจ้าของร้านย้ายออกจากห้อง
แถวบ้านพักทหารอากาศ ดังกล่าวไปแล้ว ครั้นผมจะลง 
เรื่องราวและเชิญชวนไปกินก็ อ ้าว! จะไปกินท่ีไหน  
เอาเป็นว่านาทนีีร้้านนีไ้ด้ย้ายไปเปิดบรเิวณลานขายอาหาร 
แถวทางเข้าสวนสุขภาพกองทัพอากาศ ท่าดินแดง ส�าหรับ
ท่านใดที่ “คิดถึง” ก็แวะไปชิมก๋วยเตี๋ยวอร่อย ๆ กัน  
วางหนังสือแล้วชวนลูกน้อง ชวนเพ่ือน ๆ ไปท่ีร้านได้ครับ 
ยังคงความอร่อยไม่แพง เหมือนเดิม เหมาะส�าหรับ 
กระเป๋าเงินแห้ง ๆ ของจ่าอ้วน

ก๋วยเต๋ียวร่มแดง

โดยใช้แรงงานราษฎร ๕ อ�าเภอในเขตสกลนคร วันละ ๑,๐๐๐ คน 
ท�างานอยูเ่กือบปีก็ส�าเรจ็และมเีครือ่งบนิลง ในคราวเปิดสนามบนิ 
โดยเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบเบร์เกต์ จ�านวน ๔ เครื่องน�าโดย 
นายร้อยเอก หลสุีวรรณานชุ เป็นหวัหน้านกับนิ มีการเฉลมิฉลอง 
การเปิดสนามบิน ๗ วัน ๗ คืน (เช่นเดียวกับสนามบินอื่น ๆ) 
โดยมีการละเล่นมหรสพต่าง ๆ มากมาย สนามบนิดงบากตัง้อยู่
บริเวณ “วัดป่าสุทธาวาส” ในปัจจุบันแต่เดิมเป็นป่าอยู่ทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมืองสกลนคร ชาวบ้านเรียกว่า  
“ดงบาก” ซึง่กคื็อ ป่าดงไม้กระบากนัน่เอง มสีภาพเป็นป่าทึบ
เป ็นแนวกว ้างพื้นที่ เป ็นดินทรายอยู ่บนสันดอนแหลม  
มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาทึบปกคลุมทั่วบริเวณเป็นที่สงบร่มรื่น
ตลอดทั้งวัน    
 พ.ศ.๒๔๘๓ ระหว่างกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส 
กองทัพอากาศใช้สนามบนิสกลนครในการปฏิบติัการทางอากาศ 
ป้องกันน่านฟ้าเช่นเดียวกับสนามบินนครพนมและสนามบิน
อุดรธานี มกราคม พ.ศ.๒๕๐๖ ส�านักงานผังเมืองกระทรวง
มหาดไทยวางโครงการผังเมืองสกลนครใหม่ โดยก�าหนดให้
สนามบินประจ�าจังหวัดสกลนครซึ่งชาวเมือง เรียกว ่า 
“สนามบินดงบาก” มีเนื้อที่ประมาณ ๓๓๓ ไร่ ให้เป็น 
ศูนย์ราชการแห่งใหม่โดยให้หน่วยราชการต่าง ๆ ของจังหวัด
ทีส่ร้างกระจดักระจายกนัไปรวม แต่เนือ่งจากบรเิวณสนามบนิ
ดงักล่าวเป็นท่ีดนิทรพัย์สินของกองทพัอากาศ ดังนัน้ นายสพุฒัน์ 
วงษ์วฒันะ ผู้ว่าราชการจงัหวดัสกลนครจงึได้พจิารณาหาทีดิ่น
เพือ่สร้างสนามบินแห่งใหม่ให้กองทพัอากาศจากความร่วมมอื
ของหลายฝ่าย โดยเฉพาะกองทัพอากาศจึงท�าให้มีการสร้าง
ศนูย์ราชการและศาลากลางจงัหวดัขึน้ ณ พืน้ทีส่นามบินดงบาก 
และมีการสร้างสนามบินขึ้นใหม่บริเวณบ้านเชียงเครือต�าบล
เชียงเครือ จังหวัดสกลนคร ส่วนศาลากลางจังหวัดที่สร้างขึ้น
เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๐๕ ณ บ้านธาตนุาเวงนัน้ ทางราชการได้มอบเป็น 
ที่ต้ังของโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
วิทยาลัยครูสกลนคร  
 พ.ศ.๒๕๐๗ สนามบินสกลนคร (เชียงเครือ) จังหวัด
สกลนครเปิดใช้งานและมีการปรับปรุงสนามบินเพื่อรองรับ

การปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพ
อากาศ และกองทัพบกในการปฏิบัติการ
ปราบปรามผู ้ก ่อการร ้ายคอมมิวนิสต  ์
ตลอดมา พ.ศ.๒๕๒๗ นับตั้งแต่การปฏบิตัิ
การปราบปรามผูก่้อการร้ายยตุลิงเมือ่บรรดา
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้กลับใจมาเป็น 
ผูร่้วมพัฒนาชาตไิทย การปฏบิตักิารทางทหาร 
โดยเฉพาะทางอากาศได้จัดบทบาทใหม่

เป็นการปฏบิตักิารป้องกันภยัคกุคามจากนอกประเทศเป็นส�าคญั 
ในปีเดียวกันนี้ กรมทหารช่างที่ ๑๑ ของกองทัพบก ปฏิบัติงาน
ปรับปรุง ก่อสร้าง ซ่อมแซมสนามบินบ้านค่าย จังหวัดสกลนคร  
(อยูใ่กล้กบั “หนองหาร” ซึง่เป็นแหล่งน�า้ใหญ่ของจังหวดัสกลนคร) 

 ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘ กระทรวงคมนาคมออกประกาศ
เรื่องก�าหนดสนามบินอนุญาตให้พ้ืนที่ ต�าบลธาตุนาเวง อ�าเภอ
เมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร โดยให้เรยีกว่า “สนามบนิบ้านค่าย” 
(จงัหวดัสกลนคร) ส�าหรบัสนามบนิบ้านค่ายอยูใ่นค่ายกฤษณ์สวีรา 
จังหวัดสกลนครของกองทัพบกโดยกองทัพบกเรียกชื่อสนามบิน
แห่งนี้ว่า “สนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวรา”  
 ในส่วนกองทัพอากาศ ได้จัดตั้งหน่วยเล็ก ๆ ดูแลอ�านวย
ความสะดวกในเรื่องอากาศยาน ฯลฯ เรียกว่า “ฝูงบิน ๒๓๖” 
และท่ีสนามบนิสกลนครแห่งนี ้มีความส�าคัญมากเพราะยังใช้เป็น
ที่ตั้งของ “ท่าอากาศยานสกลนคร”   

 ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้นเป็น
วิทยาเขตแห่งที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับ
พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมตรา
สัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู ่เลขที่ ๕๙ หมู ่ ๑ ต�าบลเชียงเครือ  
อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บนทางหลวงหมายเลข ๒๒ 
(สกลนคร - นครพนม) และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร
ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ และพื้นที่
หนองหารน้อยอีกประมาณ ๗๐๐ ไร่ ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ตั้ง
วิทยาเขตประมาณ ๕ กิโลเมตร โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี ้
สร้างขึ้นบนพ้ืนที่สนามบินเชียงเครือของกองทัพอากาศ 
และทีด่นิราชพสัดจุนกระทัง่ ๑๒ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๔ กระทรวง
คมนาคม มีประกาศยกเลิกสนามบินอนุญาต พ.ศ.๒๕๔๔ 
สนามบนิสกลนคร (ต�าบลบ้านเชียงเครือ) เป็นอนัสิน้สดุการใช้งาน 
“สนามบินเชียงเครือ” ปัจจุบันมีสัญลักษณ์ของความเป็น 
สนามบินทหารอากาศ คือ มีเครื่องบินโจมตีแบบ OV-10C  
ตั้งแสดงอยูู่ที่นี่ ๑ เครื่อง



วันที่ ๑๖ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ หนา ๗ 

(ตอจากหนา ๑)AIR FORCE RUN 2019

(ตอจากหนา ๑)การประชุม ผบ.เหลาทัพ

กจิกรรม Run to Runway ประสบการณพเิศษจากการวิง่
ผานตลอดความยาว Runway ๙,๐๐๐ ฟุต ที่ใชในการปกปอง
อธปิไตยชาตแิละภมูภิาคในอดตี และปจจบัุนใชในการฝกนกับนิ
ของกองทัพอากาศ เพื่อกาวสู การเปนนักรบทางอากาศ

การบรูณาการระบบโทรคมนาคมทหาร รวมกบั กองทพัไทย
ใหเสมือนเปนระบบเดียว (One Network) ของกองบัญชาการ
กองทพัไทย โดยกรมการสือ่สารทหาร ไดพฒันาระบบโทรคมนาคม
ทหารที่สามารถครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถ
รองรับการเชื่อมตอเครื่องมือไดอยางหลากหลายเพื่อใชเปน
เครือขายหลักใหกับเหลาทัพเชื่อมตอเขาหากัน ตั้งแตระดับ
กองบญัชาการเหลาทพั จนถงึระดบัหนวยทางยทุธวธิ ีนบัวาเปน
การบูรณาการขีดความสามารถ ในภาพรวมของกองทัพไทย 
ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร ระยะ ๒๐ ป กรอบแนวคิด 
Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติการรวม
ตามแนวคดิการปฏบิตักิารทีใ่ชเครอืขาย เปนศนูยกลางเพือ่เปน
หลักประกันดานความมั่นคงใหกับประเทศชาติสืบไป 

การเสริมสรางขีดความสามารถดานปฏิบัติการไซเบอร
ของกองทัพเรือ ปจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร ถือเปนภัยคุกคาม
ดานความมั่นคงระดับชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรง ซับซอน 
และขยายผลกระทบเปนวงกวาง ซึ่งกองทัพเรือในฐานะ
หนวยงานดานความมัน่คงไดตระหนกัถึงภยัคกุคามดงักลาว จงึได
สงเสริมและเสริมสรางในดานตาง ๆ ดังน้ี ดานการเสริมสราง
กําลังพล ดานองควัตถุ ดานนโยบาย รวมทั้ง เสริมสรางความ
รวมมือในฐานะสมาชิกประชาคมไซเบอรกองทัพไทยและ
กระทรวงกลาโหมกันอยางใกลชิด ดังนั้น กองทัพเรือ จึงดํารง
และปฏิบัติบนหลักการ “รูเขา รูเรา” ซ่ึงจากการดําเนินการ
เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทาง
ไซเบอรทั้งเชิงปองกันและปองปรามท่ีไดกลาวมาแลวนั้น 
จะทาํใหกองทพัเรอืมีความพรอมในการเผชญิกบัภยัคกุคามทาง

ไซเบอรทีจ่ะเกดิขึน้และคงขดีความสามารถในปฏิบตัภิารกจิเพือ่
รักษาความม่ันคงทางทะเล และภารกิจท่ีไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธภิาพและเปนกองทพัท่ีมคีวามพรอมรบในทกุมติอิยางแทจรงิ 

การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัย
พิบัติของกองทัพอากาศ ไมวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นเม่ือไรหรือ
ทีไ่หน กองทพัอากาศเปนอกีหนึง่หนวยงานภาครฐัทีม่กีารเตรยีม
ความพรอมการปฏิบัติภารกิจในการใหความชวยเหลือดาน
มนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพบิตัอิยูอยางสม่ําเสมอ เนือ่งจาก
ปจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาตินับไดวาเกิดขึ้นบอยครั้งและ
มแีนวโนมทีจ่ะทวคีวามรนุแรงเพิม่มากยิง่ขึน้ สาํหรบัภารกจิดาน
บรรเทาสาธารณภัยภายในประเทศ กองทัพอากาศไดจัดตั้ง
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศขึ้น เพื่อเปนหนวยงาน
รับผิดชอบ ดูแล พรอมทั้งกํากับการปฏิบัติภารกิจนี้ในภาพรวม 
และประสานงานกบัศูนยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรยีนการบนิและ
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบินตางจังหวัดท้ัง ๑๑ ศูนย 
ครอบคลุมทั่วประเทศ ดวยคุณลักษณะ และขีดความสามารถ
ของกําลังทางอากาศที่สามารถเขาสู พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ
ไดอยางรวดเร็ว คลองตวั และตามนโยบายของรฐับาลทีต่องการ
ใหเสริมสรางและรักษาดุลยภาพของความสัมพันธระหวาง
ประเทศ นอกจากน้ี กองทัพอากาศยังบูรณาการความรวมมือ
ดานความมั่นคงและความรวมมือทางทหารอาเซียนดวยการ
ใชกลไกและเวทีระหวางประเทศทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี
ที่ไดจัดตั้งไวแลวในทุกระดับ ยกตัวอยางเชน กรณีเกิดอุทกภัย
ขนาดใหญในแขวงอัตตะปอ และแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่ ๒๔–๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ การปองกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สภาพสังคมปจจุบัน
ปญหาอาชญากรรมไดเกิดข้ึนหลายรูปแบบ มีการขยายตัว
เปนวงกวางและสลับซับซอน มีการนําเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ตาง ๆ เขามาใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด รวมท้ังมี 
แนวโนมทีบุ่คคลตางชาตเิขามามสีวนรวมในการกระทาํความผดิ 
และมีลักษณะเปนขบวนการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สรางความ
เสยีหายเปนอยางมาก ตลอดจนเปนภยัตอความมัน่คงและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองมีการปองกัน ปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเหลานี้ใหเปนไปอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลในการปองกันปราบปรามการกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ 
บงัคับใชกฎหมายอยางตอเนือ่งและจรงิจงั ตลอดจนใชมาตรการ
ตรวจยึดทรัพยสินเพื่อบรรเทาความเดือดรอน และสรางความ
เชื่อมั่นใหกับประชาชนในยุคสังคมดิจิทัลตอไป 

ผูบัญชาการทหารสูงสุด ไดกลาวขอบคุณทุกเหลาทัพและ
สาํนกังานตาํรวจแหงชาติทีไ่ดรวมมอืรวมใจกนั และทุมเทในการ
จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
อยางเต็มขีดความสามารถ ซึ่งทําใหพระราชพิธีฯ เปนไปดวยความ
เรยีบรอยและสมพระเกยีรต ินอกจากนี ้ผูบญัชาการทหารสงูสดุ 
ไดเนนยํ้าเหลาทัพใหการสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ การฝกรวม
หนวยทหารรักษาพระองค การฝกรวมกองทัพไทย ประจําป 
๒๕๖๒ การแขงขันการแสดงการฝกทางทหารประกอบดนตร ี
“ราชวัลลภเริงระบํา” และการแขงขันกองทหารเกียรติยศ 
ประจําป ๒๕๖๒ อีกทั้งยังไดเนนยํ้าเหลาทัพและสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติในการดําเนินการรวมกัน เพื่อใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติงานอันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ
 ตอบสนองนโยบายของรฐับาล และคณะรกัษาความสงบแหงชาติ 
โดยใหการสนบัสนนุรฐับาลในการปองกนั  และแกไขปญหาภยัแลง 
รวมทั้ง การชวยเหลือประชาชนที่ประสบปญหาภัยแลง พรอมทั้ง
สนับสนุนสวนราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ตามที่ไดรับการรองขอ

ทีส่มบรูณแบบ กจิกรรม Run to Fly การตัง้แสดง/การบนิแสดง
สมรรถนะของอากาศยานกองทัพอากาศ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเชิญชวนประชาชนร วมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และชื่นชม
พระบารม ีพระวริยิะอตุสาหะ ของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
ปฐมกษัตริยนักบินแหงราชวงศจักรี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  กองทัพอากาศ ร วมกับ ๔ 
สวนราชการจังหวัด ไดแก จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี จะจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ และรวมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา มอบเงิน
สาธารณกุศลดานผูพิการ ดานสาธารณสุข มอบเงินสนับสนุน
กิจกรรมมูลนิธิพระยาเฉลิมอากาศ ตลอดจนมอบเสื้อและ
เหรียญที่ระลึก อีกดวย



 วันที่ ๑๖ - ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒หนา ๘ 

การแขงขันการปฏิบัติการทางอากาศ

(ตอจากหนา ๑)คอนเสิรตทัพฟาคูไทยฯ

ประมวลภาพการแสดงคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๒

โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ  ดิษยะศริน ผู บัญชาการ
ทหารอากาศ พรอมดวย คุณพงศอุมา  ดิษยะศริน นายกสมาคม
แมบานทหารอากาศ พลอากาศเอก ภาณพุงศ  เสยยงคะ ประธาน
กรรมการอํานวยการจัดคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” 
ครั้งที่ ๑๒ และนายทหารชั้นผูใหญของกองทัพอากาศ เฝาทูล
ละอองพระบาท รับเสด็จฯ

โอกาสนี้ไดพระราชทานพระราชวโรกาสให พลอากาศเอก 
ชัยพฤกษ  ดิษยะศริน ผูบัญชาการทหารอากาศ เฝาทูลละออง
พระบาท ทลูเกลาทลูกระหมอมถวายเงนิรายไดจากการจดัแสดง
คอนเสริตทพัฟาคูไทยเพือ่ “ชยัพฒันา” คร้ังท่ี ๑๒ เพือ่สมทบทนุ
มูลนิธิชัยพัฒนา สําหรับการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ และโครงการพัฒนาอื่น ๆ

สําหรับการแสดงคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” 
ครั้งที่ ๑๒ วงดุริยางคกองทัพอากาศ นําเสนอ วงซิมโฟนีออรเคสตรา 
ซึ่งประกอบดวยนักดนตรี และนักรองหมูประสานเสียง โดยมี 
นาวาอากาศเอก มณเฑียร  หมโีชต ิผูบงัคบัการกองดรุยิางคทหาร

อากาศ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนผูควบคุมวง เรืออากาศเอก 
ณรงคศักดิ์  อรุณสุโข เปนผูอํานวยเพลง และ เรืออากาศโท 
ฉัตรชัย  สุขนิยม เปนหัวหนาวง พรอมดวยศิลปนรับเชิญ ไดแก 
คุณอัญชลี  จงคดีกิจ (ปุ), คุณเศกพล  อุนสําราญ (โก), คุณใหม  
เจริญปุระ, คุณธนชัย  อุชชิน (ปอด), คุณอาทิวราห  คงมาลัย 
(ตูน) และ คุณวินัย  พันธุรักษ รวมแสดงในคอนเสิรตครั้งนี้ดวย

การแสดงในครั้งนี้ มีการบรรเลงและขับรองบทเพลงทั้งส้ิน 
๑๘ เพลง แบงการแสดงออกเปน ๒ ภาค โดย การแสดงในภาค
แรก ประกอบดวย

-  การบรรเลงบทเพลง “สดุดีจอมราชา”
-  การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ “ไทยรวมกําลัง” 

ซึ่งเปนบทเพลงบรรเลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจายูหัว

-  การบรรเลงบทเพลง “The Magnificent Seven 
Overture”

บทเพลงพระราชนิพนธ “รัก” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงพระราชนิพนธทํานองเพลง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทรงพระราชนิพนธกลอนสุภาพ
บทเพลง “ภาวนา” และ “ลมรัก” ขับรองโดย คุณเศกพล  

อุนสําราญ (โก)
บทเพลงเมดเลย “บานทุ ง” ขับรองประสานเสียงโดย 

วงดุริยางคกองทัพอากาศ
สําหรับการแสดงในภาคที่สอง ประกอบดวย
-  บทเพลง “ชัยพัฒนา” ซึ่งเปนบทเพลงเทิดพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร ผูทรงกอตัง้มลูนธิชิยัพฒันา ขบัรองโดย 
วงดุริยางคกองทัพอากาศ  

-  บทเพลง “ใคร” ขับรองโดย คุณธนชัย  อุชชิน (ปอด)
-  บทเพลง “ชวงที่ดีที่สุด” ขับรองโดย คุณธนชัย  อุชชิน 

(ปอด) และ คุณวินัย  พันธุรักษ
-  บทเพลง “อยากใหรู ว ารักเธอ”, “รักแลวรักเลย”, 

“แพใจ” และ “ผิดหรือที่รักเธอ” ขับรองโดย คุณใหม  เจริญปุระ
-  บทเพลง “หนึ่งเดียวคนนี้”, “รัก” และ “ดวยความ

คิดถึง” ขับรองโดย คุณอัญชลี  จงคดีกิจ (ปุ)
-  บทเพลง “วิชาตัวเบา” และ “แสงสุดทาย” ขับรองโดย 

คุณอาทิวราห  คงมาลัย (ตูน)

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
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