
 
             พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  ( ขณะ
ดํารงพระราชอิสริยยศเปน สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณฯ )  ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจการกองทัพอากาศ เมื่อ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ท้ังสองพระองคไดเสด็จฯ โดยรถยนตพระท่ีนั่งถึงกองทัพอากาศ เมื่อเวลา ๐๙๓๐ นาฬิกา 
 

พลอากาศเอก ศิริ เมืองมณี รองผูบัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล 
ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ พลอากาศโท สวน สุขเสริม ท่ีปรึกษาทหารอากาศ พลอากาศโท บัว 
ศิริทรัพย รองเสนาธิการทหารอากาศ  พลอากาศโท ประสงค คุณะดิลก ผูชวยเสนาธิการฝาย
ยุทธการ พลอากาศโท ประวัติ จิระสถิตย รองผูบัญชาการกองบินยุทธการ พลอากาศโท ประเสริฐ 
หวงสุวรรณ เสนาธิการกองบินยุทธการ และนายทหารชั้นผูใหญของกองทัพอากาศอีกหลายทานได
เขาเฝารอรับเสด็จฯ ในคร้ังนี้ดวย 

 
 

  เมื่อเสด็จฯ ถึงกองบิน ๑  พลอากาศเอก ศิริ เมืองมณี รองผูบัญชาการ
ทหารอากาศ ไดเขาเฝาและกราบบังคมทูลถวายรายงาน และขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาต เบิก นาวาอากาศเอก บุญสม อยูออมสิน ผูบังคับการกองบิน ๑ เขา
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท เพ่ือกราบบังคมทูลถวายการบรรยายสรุปภารกิจของกองบิน 
๑ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ไดทรงกดปุมสัญญาณใหฝูงบิน
ขับไลโจมตีของกองบิน ๑ ขึ้นปฎิบัติการ แลวทรงเปลี่ยนฉลองพระองคชุดนักบิน 
เสด็จประทับบนเคร่ือง บข.๑๘ ก. หรือ F-5 B โดยมี นาวาอากาศโท ประมูล ศิริพละ 
เสนาธิการกองบิน ๑ เปนนักบินไดติดเครื่องยนต และนําเครื่องบินแท็กซี ่ไปตาม 
บริเวณลานจอดเปนเวลาประมาณ ๓๐ นาที 



 
   หลังจากไดทอดพระเนตรกิจการกองบิน ๑ แลว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จฯ 
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปยังกองโรงงานการซอม กรมชางอากาศ  เม่ือเสด็จฯ ถึง พลอากาศตรี สุนทร 
สุนทรากูล เจากรมชางอากาศ ไดเขาเฝา และกราบบังคมทูลถวายรายงาน แลวนําเสด็จฯ ทอดพระเนตร
เคร่ืองบินแบบ ทอ.๒ ท่ีกรมชางอากาศไดแผนแบบและดัดแปลงสรางขึ้น ตอจากนั้นไดนําเสด็จฯ
ทอดพระเนตร การดัดแปลงปกเคร่ืองบินแบบ ข.๑๗ หรือ F-86F และการปฎิบัติงานตรวจซอมบริภัณฑ
บางสวน เชน ฝายระบบออกซิเจน และฝายเคร่ืองวัดประกอบการบิน ตอจากนั้นท้ังสองพระองค ได
เสด็จฯ ทอดพระเนตรการปฎิบัติงานของหนวยตางๆ ในแผนกซอมเคร่ืองยนต เชน ฝายเคร่ืองยนต
ลูกสูบ ฝายซอมชิ้นสวนและฝายทดลองเคร่ืองยนต 
 

ทั้งสองพระองคไดเสด็จฯ เขาไปในหองควบคุมบังคับการทดลองเดินเคร่ืองยนตลูกสูบ กอนนําไป
ติดตั้งกับเคร่ืองบิน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงสนพระทัย ซักถามกิจการและการปฎิบัติงานตางๆ ซึ่งเจากรมชางอากาศก็ไดกราบบังคมทูล ถวาย
คําช้ีแจงใหทรงทราบโดยละเอียด จนถึงเวลาประมาณ ๑๑๐๐ นาฬิกา จึงไดเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต
พระท่ีนั่ง ตอไปยัง กรมชางอากาศ บางซื่อ 

 
เมื่อรถยนตพระท่ีนั่งผานเขาประตูกรมชางอากาศ กองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลง

เพลงสรรเสริญพระบารมี  รถยนตพระที่นั่งเลี้ยวผานกองบังคับการ ไปจอดหนาแผนกวิจัยและตรวจทดลอง กองวิทยาการ กรมชางอากาศ  พลอากาศ
ตรี สุนทร สุนทรากูล เจากรมชางอากาศ กราบบังคมทูล ถวายรายงาน และนําเสด็จฯ เขาไปในแผนกวิจัยและตรวจทดลอง     แลวขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตเบิกตัวนายทหารผูใหญของกรมชางอากาศ เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท และถวายการบรรยายสรุปกิจการกรมชางอากาศ และนําเสด็จ
ฯ ทอดพระเนตรการปฎิบัติงานของเคร่ืองทดสอบความแข็งแรงของวัสดุท่ีมีความแข็งสูง เชน โลหะตางๆ พลาสติก เบกาไลท เคร่ืองทดสอบความแข็งแรง
ของวัสดุท่ีมีความแข็งต่ํา เชน เชือก กระดาษ ผา การปฎิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประแจรูแรงบิดและเคร่ืองวัดความตึงลวด และการทดสอบความ
แข็งแรงผาบุพื้นบังคับของเคร่ืองบิน 



 
ตอจากนั้น เจากรมชางอากาศ ไดนําเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการของกองพัสดุชางอากาศ การปฏิบัติงานดวยเคร่ือง Data Processing Machine 

ซึ่งผลิตโดย บริษัท ไอ บี เอ็ม เคร่ืองจักรกลนี้สามารถใชทํางานเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ของงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ประหยัดแรงงาน การทํางานของ 
เคร่ืองจักรกลดังกลาว ตองใชบัตรกระดาษคอนขางแข็ง ขนาดกวาง ๘ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร สอดเขาไปในเคร่ือง และเคร่ืองก็จะทํางานไดตาม
ความประสงค ดวยการท่ีเคร่ืองอานขอมูลตางๆ ของงานท่ีถูกแปลงไปในรูปแบบของรหัส ท่ีมีลักษณะเปนรูอยูในบัตรเหลานั้น ชุดเคร่ืองจักรกลของ ไอ บี เอ็ม 
ซึ่งกองพัสดุชางอากาศ มีใชอยูนั้นประกอบดวยเคร่ืองจักรกลตางๆ รวม ๙ เคร่ืองดวยกัน งานท่ีปฏิบัติอยูเปนประจําขณะนั้น เกี่ยวกับการเบิกพัสดุรายการท่ี
ไดรับความชวยเหลือทางทหารจากสหรัฐฯ เจาหนาท่ีไดใชเคร่ือง Printing Card Punch ทําการเจาะบัตร แลวนําเขาเคร่ือง Accounting Machine ออกมา
เปนขอความภาษาไทยวา “ทรงพระเจริญ” ใหทอดพระเนตรดวย 

 

 

 

 

 

  

 

ตอจากนั้น เจากรมชางอากาศ ไดนําเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการของแผนกยาง และงานเบ็ดเตล็ด กองโรงงานการสราง ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสรางและซอมชิ้นสวนตางๆ ของเคร่ืองบิน เคร่ืองยนต และชิ้นงานอื่นๆ ดวยยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห และพลาสติก เชน ประเก็นยาง จุกอุดทอทาง
ของเคร่ืองยนต การสรางหมวกบิน การซอมแพนบังคับของอากาศยานท่ีบุดวยผาและใยแกว ตลอดจนการสรางเคร่ืองบินจําลองแบบตางๆ ท่ีเคยมีใชใน
กองทัพอากาศ ท้ังในอดีตและปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ไดทอดพระเนตรเคร่ืองบินจําลองแบบตาง ๆ เหลานั้นโดยใกลชิดดวย
ความสนพระทัยยิ่ง 

 



 
 

หนวยงานสุดทายที่เจากรมชางอากาศ ไดนําเสด็จฯ ทอดพระเนตร คือ แผนกถอดประกอบของกองโรงงานการสราง ซึ่งมีหนาท่ีซอมเคร่ืองบิน 
ถอดประกอบ และปรับปรุงเคร่ืองบิน เคร่ืองยนต เคร่ืองวัดและอุปกรณการบินตางๆ ใหอยูในสภาพเรียบรอยสมบูรณใชราชการได การปฏิบัติงานซอม
ดัดแปลงเฮลิคอปเตอร แบบ ๔ การสราง Jig โครงยึดสําหรับใชในโครงการสรางเคร่ืองบิน นักบินลองเคร่ืองไดทําการติดเคร่ืองยนต เฮลิคอปเตอรแบบ ๔ ท่ี
ซอมเสร็จเรียบรอยแลว และบังคับใหลอยอยูเหนือพื้นดินใหทอดพระเนตรดวย   

 

 

 

 



 
จากนั้น เจากรมชางอากาศ ไดกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เสด็จฯ ยังหองรับรองของกรมชางอากาศ เสวยพระสุธารส เจากรมชางอากาศ กราบบังคลทูล ถวายสมุดเย่ียม 
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแลวทูลเกลาฯ ถวายของท่ีระลึก หลังจากนั้นเสด็จพระราชดําเนินกลับเมื่อเวลาประมาณ ๑๒๓๐ นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจการชางอากาศคร้ังนั้น บรรดาขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ กรมชางอากาศ 
ตางปลาบปลื้มปติ และรูสึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานอยางหาที่สุดมิได 

 


