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สำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหมอ่ม พระราชทานเพลงิศพ พันจา่อากาศเอก บญุพา หนิออ่น  

จ.ช.,จ.ม. ซ่ึงนับเป็นพระมหากรุณาธคิณุลน้เกลา้ลน้กระหมอ่ม เปน็เกยีรต ิ

อันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้

หากความทราบโดยญาณวถิถีงึดวงวญิญาณของ พนัจา่อากาศเอก  

บญุพา หนิออ่น ไดด้ว้ยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมคีวามปลาบปลืม้ 

ซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้รับพระราชทานเกียรติยศ

อันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็น ภรรยา บุตร ธิดา หลาน ขอพระราชทาน 

พระบรมราชวโรกาสกราบถวายบงัคมแทบเบือ้งพระยคุลบาท ดว้ยสำานกึ 

ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้า

เหนือกระหม่อม เป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูล

ตลอดไป

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 ข้าพระพุทธเจ้า
 ครอบครัวหินอ่อน



ประวัติโดยสังเขป
พันจ่าอากาศเอก บุญพา หินอ่อน เกิดเมื่อวันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ.  

๒๔๘๔ ณ บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓ แขวงคลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร มีพีน้องรวม ๙ คน เป็นบุตรคนสุดท้อง ของ คุณปู่เชื่อมและ  
คุณย่าทองคำา  หินอ่อน ดังนี้

๑.  นางอุทัย   มียิ่ง  ถึงแก่กรรม
๒.  นางเทียบ   ด้วงเพ็งรักษ์  ถึงแก่กรรม
๓.  นางสาวเลียบ   หินอ่อน  ถึงแก่กรรม
๔.  อาจารย์ล้วน   หินอ่อน  ถึงแก่กรรม
๕.  นาวาโท ผล   หินอ่อน  ถึงแก่กรรม
๖.  นางสาวสมพร   หินอ่อน
๗.  นายสมพงษ์  หินอ่อน  ถึงแก่กรรม
๘.  นางสำารวย   ชิมตระกูล
๙.  พันจ่าอากาศเอก บุญพา   หินอ่อน  ผู้วายชนม์

ชีวิตสมรส 
สมรสกับ นางจินดา  หินอ่อน มีธิดา จำานวน ๒ คน คือ
๑.  เรืออากาศโทหญิง วีราภรณ์  ศราภัยวานิช  สมรสกับ 
 นายเลอพันธ์  ศราภัยวานิช
๒.  นางจันทิมา  ไชยชิน สมรสกับ 
 ดาบตำารวจ ปรีชา  ไชยชิน มีบุตร~ธิดา จำานวน ๒ คน

วุฒิการศึกษา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ประวัติรับราชการ  
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก ในตำาแหน่ง พลขับรถ หมวด

พาหนะ ฝ่ายขนส่ง แผนกบริการ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๑๑, จากนั้น  
เป็นหัวหน้าหมู่พลขับ หมวดขนส่ง ฝ่ายขนส่ง แผนกบริการ กองบิน ๖ เมื่อวันที่ 
๗ ก.พ. ๒๕๒๐ และเป็นประจำากองบิน ๖ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๒๖ 



จากนัน้ ลาออกจากราชการ เมือ่วันที ่๕ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๓๖ และลงสมคัร 
เลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และลงสมัครเลือกตั้งเป็น สมาชิก
สภาเขตสายไหม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยได้รับการเลือกตั้งจำานวน ๒ สมัย ถึง 
พ.ศ. ๒๕๔๘

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก 
 ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ 
-  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก 
 ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์

-  บุคลิกภาพ เป็นคนมีอัธยาศัยดี อารมณ์ดีเสมอ มีจิตใจกว้างขวาง  
มีเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความเป็นผู้นำา เป็นคนกตัญญู เป็นมิตรกับผู้อื่น 
จึงทำาให้เป็นที่รักของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเสมอ 

-  คำาสอนของพ่อ มีสั้นๆ เพียงไม่กี่คำา พ่อบอกว่าถ้าทำาอะไรได้ดีจะให้
รางวัล แต่แท้จริงแล้วลูกๆ เข้าใจแล้วว่าการได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อคือรางวัล
อันยี่งใหญ่ที่สุดแล้ว

-  การเจ็บป่วย ด้วยอายุที่มากขึ้น สุขภาพเริ่มไม่แข็งแรง จึงได้ยุติงาน
ด้านการเมืองท้องถิ่นลง และเริ่มป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อม โดยได้รับการรักษา
ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่โรงพยาบาลศิริราช 

จากนั้นเริ่มมีอาการป่วยตามมาอีกหลายโรคด้วยกัน คือ โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช ต่อเนื่องมาโดยตลอด ต่อมาในเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีอาการ
เส้นเลือดฝอยในสมองแตก จึงทำาให้ไม่สามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิม 

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีอาการไข้สูงและหนาวสั่นมาก ภรรยา
และลกูๆ จงึนำาเขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลภมูพิลฯ แพทยต์รวจพบวา่มอีาการ
ตดิเชือ้ในทางเดนิปสัสาวะ ต่อมา ภาวะติดเชือ้ลกุลามมากข้ึนจนทำาใหร้ะบบตา่งๆ  
ในร่างกายทำางานผิดปกติ และร่างกายได้เสื่อมถอยลงจนได้ลาจากไปโดยสงบ  
ในวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๑๐ น. ศิริรวมอายุได้ ๗๓ ปี  
๑๑ เดือน ๓๕๑ วัน

--------------------------------------------



ขอกร�บขอบพระคุณ

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติ และญาติมิตรทุกท่าน 

ทีก่รณุาสละเวลามาร่วมเป็นเจ้าภาพบำาเพญ็กศุล สวดพระอภธิรรม 

พร้อมนำาพวงหรีดมาเพื่อแสดงความเคารพ ตลอดจนให้เกียรต ิ

มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พันจ่าอากาศเอก บุญพา หินอ่อน 

ในครั้งนี้

คณะเจ้าภาพรูส้กึซาบซึง้ และสำานกึในนำา้ใจไมตรจีติของท่าน

ผู้มีเกียรติทุกท่าน และขอบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกันบำาเพ็ญในครั้งนี้ 

จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ

ตลอดไป

หากมีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใด หรือการต้อนรับ 

ไม่ทั่วถึงในการจัดงานครั้งนี้ คณะเจ้าภาพต้องกราบขออภัยมา  

ณ โอกาสนี้ด้วย

	 ด้วยความเคารพ
 เจ้าภาพ


