ความเป็นมาของ เข็มฉัตรชัย
สืบเนื่องจากกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ได้ตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณอันเหลือคณานับ
ของ นายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ในโอกาส
ครบรอบ ๑๓๒ ปี ในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จึงได้ขออนุญาตผู้แทนราชสกุล ฉัตรชัย ดาเนินการจัดสร้าง
เหรียญที่ระลึกวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ ๑๓๒ ปี “พระบิดาเหล่าทหารสื่อสาร” และหนังสือพระประวัติ
เพื่อมอบให้ ผู้เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับกิจการของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ได้นาไปเป็นแบบอย่างทั้งในด้านการทางาน
ความวิริยะอุตสาหะ และความซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตน พร้อมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

เมื่อวัน ที่ ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๕๖ พลอากาศโท หม่อมหลวงชนากร วรวรรณ อดีตเจ้ากรมสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ได้มีดาริที่จะจัดทาเข็มเครื่องหมายประจากรมขึ้น โดยขออนุญาตผู้แทนราชสกุล
ฉัตรชัย จัดทาเข็มประดับเครื่องแบบ และขออนุญาตให้ใช้นามเรียกเข็มนี้ว่า “เข็มฉัตรชัย” โดยผู้แทนราชสกุล
หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย เป็นผู้อนุมัตแิ บบ เพื่อให้ถูกต้องตามประสงค์ของราชสกุลฉัตรชัย โดยมอบหมาย
ให้ นาวาอากาศโท ศักดา กระจกทอง เป็นผู้ออกแบบ
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย ผู้แทนราชสกุลฉัตรชัย ได้รับทราบเรื่อง
แล้ ว และเห็ น ควรอนุ ญ าตให้ ก รมสื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท หารอากาศ ด าเนิ น การจั ด สร้ า งเข็ ม
ตามความประสงค์และอนุญาตให้ใช้นามเรียกเข็มดังกล่าวว่า “เข็มฉัตรชัย” ตามเจตนารมณ์ของกรมสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ โดยได้อนุญาตให้ใช้ตราราชสกุลฉัตรชัยประกอบ
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ โดยทาหนังสือตามสายงาน
บังคับบัญชา นาเรียนผู้บัญชาการทหารอากาศ และได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามหนังสือ
กรมสารบรรณทหารอากาศ ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๔๒๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ทหารอากาศ จัดทาเข็มที่ระลึก “เข็มฉัตรชัย” และให้ กรมกาลังพลทหารอากาศ พิจารณาความเหมาะสมใน
การจัดทาเข็มฯ ไปประดับประกอบเครื่องแบบ ทั้งนี้กรมกาลังพลทหารอากาศ ได้ดาเนินการดังกล่าวเรียบร้อย

โดยนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมในขณะนั้ น ได้ ล งนามในค าสั่ ง
กระทรวงกลาโหม ที่ ๓๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง เข็มฉัตรชัย กาหนดให้มีเข็มฉัตรชัย
ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พลอากาศโท ไชยศ เทียนคาศรี เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหาร
อากาศ ได้รับทราบข้อมูลจาก นาวาอากาศโท กรีพล นิยมจันทร์ และ นาวาอากาศโทหญิง กนกพร วันหนุน
ว่าในอดีตมีการขออนุมัติจัดสร้างเข็มฉัตรชัยเพื่อการประดับประกอบเครื่องแบบ
พลอากาศโท ไชยศ เทียนคาศรี เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เห็นว่าเป็นการดีที่จะ
ประกาศพระเกียรติและระลึกถึง “พระบิดาเหล่าทหารสื่อสาร” อีกทั้งในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
เป็นวันคล้ายวันประสูติครบรอบ ๑๓๗ ปี ของพระองค์ท่าน และในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวัน
สถาปนา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ครบรอบ ๗๐ ปี อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่ ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้มคี วามมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์ในหน้าที่
ของตน จึงมีดาริให้ นาวาอากาศเอก ศักดา กระจกทอง เป็นผู้ประสานงาน และตรวจสอบแบบจากผู้ผลิตเข็ม
ฉัตรชัยให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ
ตามค าสั่ ง กระทรวงกลาโหม ที่ ๓๔/๒๕๕๗ ลงวั น ที่ ๑๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ เรื่ อ ง เข็ ม ฉั ต รชั ย
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเข็มฉัตรชัย ไว้ดังนี้
ลักษณะเข็มฉัตรชัย

เข็มฉัตรชัยเป็นรูปโล่ทาด้วยโลหะ ด้านบนทั้งสองด้านยาวด้านละ ๐.๙ เซนติเมตร ความกว้างด้านบน
รวม ๑.๒ เซนติเมตร ด้านข้างทั้งสองด้านยาวด้านละ ๒.๔ เซนติเมตร พื้นโล่ตอกเม็ดทรายและลงยาสีม่วง
ความสูงรวม ๓.๔ เซนติเมตร ความกว้างด้านล่าง ๒.๑๙ เซนติเมตร ขอบสีทองกว้าง ๐.๒ เซนติเมตร โดยรอบ
ตรงกลางนาตราราชสกุลฉัตรชัยมาประกอบ ทาด้วยสีทองพร้อมลงยาสีขาวนวล

ผู้มีสิทธิได้รับเข็มฉัตรชัย
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และผู้ทา
คุณประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมได้รับประกาศนียบัตร “เข็มฉัตรชัย” ตามที่กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ทหารอากาศกาหนด
การประดับเข็มฉัตรชัย
การประดับ “เข็มฉัตรชัย” ใช้ประดับกับเครื่องแบบทุกชนิด ยกเว้นเครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบ
สนาม โดยประดั บ ที่ ป กกระเป๋ า เสื้ อ ด้ า นขวาชิ ด กั บ ขอบกระเป๋ า ด้ า นบนใกล้ ก ระดุ ม กลางล าตั ว เสื้ อ
ถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษชนิดอื่น ประดับที่ปกกระเป๋าเสื้อด้านขวามืออยู่แล้ว ให้ประดับเข็มนี้ ใกล้กระดุม
กลางลาตัวเสื้อ หากเป็นเครื่องแต่งกายไม่มีกระเป๋าบน ให้ประดับเข็มนี้บริเวณอกเสื้อเบื้องขวาในแนวเดียวกับ
กระเป๋าบน
การมอบเข็มฉัตรชัย
พลอากาศโท ไชยศ เทีย นคาศรี เจ้า กรมสื่ อสารอิเล็ กทรอนิกส์ทหารอากาศ พิจารณาแล้ว เห็ นว่า
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ มีสิทธิประดับ “เข็มฉัตรชัย”
ในฐานะเป็นหัวหน้าเหล่าทหารสื่อสารกองทัพอากาศ ได้มอบหมายให้ กองยุทธการและการข่าว กองบังคับการ
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ดาเนินการตามคาสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ เรื่ อ ง เข็ ม ฉั ต รชั ย เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด สร้ า งและน าเสนอผู้ ที่ มี สิ ท ธิ ป ระดั บ
“เข็มฉัตรชัย” นาเรียนผู้บังคับบัญชากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศต่อไป โดยพิธีมอบเข็มฉัตรชัยจะมี
ขึ้นในวันคล้ายวันสถาปนา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ของทุกปี

ภาพประกอบการประดับเข็มฉัตรชัย

ภาพประกอบที่ ๑
เครื่องแบบปฏิบัติงานแบบมี

ภาพประกอบที่ ๒
เครื่องแบบปฏิบัติงานแบบไม่มี

ภาพประกอบที่ ๓
การประดับเข็มฯมากกว่า ๑

ภาพประกอบที่ ๔
การแต่งกายสากล

