กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF

RTAF

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานการประชุมผู้บั ญชาการทหารสู งสุด ภูมิภาค อินโด–แปซิ ฟิก พ.ศ.๒๕๖๒
(Chiefs of Defense Conference – CHOD 2019) ระหว่างกองทัพไทย และกองกําลัง
สหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี
กรุงเทพฯ

ข่าวประจําวัน ทอ.
การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุด ภูมิภาค อินโด – แปซิฟิก พ.ศ.๒๕๖๒
(Chiefs of Defense Conference – CHOD 2019)
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ภูมิภาค อินโด – แปซิฟิก พ.ศ.๒๕๖๒ (Chiefs of Defense Conference – CHOD 2019) ระหว่างกองทัพไทย และกองกําลังสหรัฐอเมริกา
ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ
พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้แสดงความชื่นชมกองกําลังสหรัฐอเมริกาประจําภาคพื้นอินโดแปซิฟิก และกองทัพไทย ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในครั้งนี้
และได้กล่าวสุนทรพจน์ตอนหนึ่งว่า “เราจะต้องเปลี่ยนมุมมองต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจากภูมิภาคแห่งการแข่งขัน เป็นภูมิภาค
แห่งการเจรจาและสร้างความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน เราจะต้องสร้างบรรยากาศ
แห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค เสริมสร้างโครงสร้างภูมิภาคที่ยึดกฎ กติกา มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อกัน
และทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด”
ซึ่งภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีภูมิรัฐศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออก เป็นภูมิภาค
ที่มีพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยในด้านสังคม ภูมิภาคนี้มีจํานวนประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของโลก
มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ ในด้านการเมือง ภูมิภาคนี้มีความหลากหลายของระบอบการปกครอง
ในด้านความมั่นคงโดยภูมิภาคนี้นับเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สําคัญทั้งทางบกและทางทะเล สําหรับในด้านเศรษฐกิจ ด้วยที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ทําให้อินโดแปซิฟิกกลายเป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่กว่าร้อยละ ๖๐ ของการสัญจรทางทะเล
ของโลกเกิดขึ้นภายในภูมิภาคแห่งนี้ และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของประเทศในภูมิภาคนี้รวมกันเป็น ๒ ใน ๓ หรือร้อยละ ๖๐
ของ GDP โลก
อาเซียนในฐานะประชาคมหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ด้วยตั้งอยู่กึ่งกลาง
ของภูมิภาคนี้ ทําให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพื้นที่สําคัญทางยุทธศาสตร์ในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ อาเซียนในฐานะประชาคมหลักในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้ให้ความสําคัญต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ภายใต้มุมมองที่ว่าดังจะเห็นได้จากการรับรอง "ASEAN Outlook on
Indo-Pacific" ซึ่งเป็นแนวทางของอาเชียนในการดําเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ด้วยการส่งเสริมบทบาท
การทํางานของอาเชียนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาค เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความสันติ ความมั่นคงและผาสุก
ตลอดจนสนับสนุนการใช้กลไกที่มีอาเซียนเป็นผู้นําในการสร้างความร่วมมือ อาทิ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (the East Asia
Summit : EAS) การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (the ASEAN Regional
Forum : ARF) การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (the ASEAN Defence Ministers Meeting Plus :
ADMM-Plus) โดยมีกรอบความร่วมมือหลัก ๔ ประการ ได้แก่ ความร่วมมือทางทะเล, การติดต่อเชื่อมโยง, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (SDGs) รวมทั้ง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอื่นๆ ซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ได้ประกาศแนวคิดหลัก
“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งจําเป็นต้องสร้างความร่วมมือและร่วมใจ
ของความเป็นหุ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างกั นทั้งในและนอกภูมิภาค ส่งเสริมความเชื่อมั่ น ความเชื่อใจต่ อกันให้เกิดความมั่ นคง
อย่างยั่งยืนในที่สุด

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
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นอกจากนี้การที่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจะเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนได้นั้น เราจะต้องสร้างความยั่งยืนในมิติอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากทุกมิติ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง จึงมิอาจละเลยด้านใดด้านหนึ่งไปได้ ซึ่งนับ
จากนี้ความยั่งยืนในทุกมิติ หรือเอสโอที (Sustainability of Things : SOT) เป็นแนวทางใหม่ที่ทุกประเทศควรคํานึงในทุกการตัดสินใจ
และจะต้องถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป พื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคและโลกในระยะยาว “เพราะความมั่นคง
อย่างยั่งยืนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน ซึ่งจะต้องช่วยกันเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งมิตรภาพ ขับเคลื่อนและสานต่อความร่วมมือต่างๆ ด้วยความจริงใจและสร้างสรรค์ ตลอดจนถ่ายทอดแนวความคิด
ดังกล่าว ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและคนรุ่นต่อไป พวกเราจะต้องจับมือกันและก้าวไปข้างหน้าเพื่อวางรากฐานให้ภูมิภาคของพวกเรา
มีสันติภาพ เสถียรภาพและความรุ่งเรืองต่อไปอย่างยั่งยืน โดยใช้โอกาสนี้ในการพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์
อย่างเปิดกว้าง เพื่อให้การประชุมฯ ในครั้งนี้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวใน
ตอนท้าย
สําหรับเนื้อหาและหัวข้อหลัก (Theme)ของการประชุม CHOD2019โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงว่า ได้แก่ Collaboration
for a Free and Open Indo – Pacific ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ แนวทางการปฏิบัติร่วม และการนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค บนพื้นฐานของข้อตกลงและกฎหมายระหว่างประเทศ
ตลอดจนหารือในประเด็นสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงต่างๆ เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนจาก
กองทัพในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก จํานวน ๓๑ ประเทศ เดินทางเข้าร่วม นับว่าเป็นครั้งสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีคณะผู้แทนทางทหาร
เข้าร่วมการประชุมฯ มากที่สุด ตั้งแต่มีการจัดประชุมฯ ที่ผ่านมา

โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศอินเดีย

พลอากาศตรี ทวี ศั ก ดิ์ ขั น ติ รั ต น์ ผู้ อํ า นวยการสถาบั น เวชศาสตร์ ก ารบิ น กองทั พ อากาศ ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะ
นายทหารอากาศ กองทัพอากาศอินเดีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศอินเดีย
ในการเยี่ยมชมกิจการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ศุภชัย สินธวาลัย ผู้อํานวยการ
ศูนย์ลําเลียงทางอากาศสายแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นผู้บรรยายสรุปภารกิจหน่วย เมื่อวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ตรวจเยี่ยมหน่ายสายวิทยาการสรรพาวุธ กองบิน ๒

พลอากาศตรี นัทธี พงษ์แตง รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่ายสายวิทยาการสรรพาวุธ
กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ข่าวประจําวัน ทอ.
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ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นาวาอากาศเอก ภคณั ฐ ศุ ข ะพั น ธ์ ผู้ อํ า นวยการกองปฏิ บั ติ กิ จ พิ เ ศษ
สํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ และคณะ ตรวจติดตามและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ตามแผนงานป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ประจํ า ปี
๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วุ ฒิ พ ล อะเมกอง รองผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๕
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเปิด และปิดการฝึกอบรมลูกเสือเหล่าอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒

นาวาอากาศเอก มนั ส จั น ทร์ แ ดง รองผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นการบิ น เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด การฝึ ก อบรมลู ก เสื อ
เหล่าอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๕ โรงเรียนบางลี่วิทยา จํานวน ๒๔๗ คน เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ แผนกฝึกการยังชีพ
กองการศึกษา โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชาย นุ่นสิงห์ เสนาธิการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๓ จากโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน ๑๓๖ คน โดยกองบิน ๒๓ ได้ทําการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ จนถึง รุ่นที่ ๓ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๗๒๑ คน เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๖๒ ณ ค่ายฝึกอบรมลูกเสือชั่วคราว กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

พิธีปล่อยขบวนรถน้ําแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๒
นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑/
รองผู้ อํ า นวยการศู น ย์ บ รรเทาสาธารณภั ย กองบิ น ๑ ร่ ว มพิ ธี ป ล่ อ ย
ขบวนรถน้ําแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร
จั น ทรโณทั ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา เป็ น ประธานในพิ ธี ฯ
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวบริการ
กําหนดบําเพ็ญกุศลศพ พลอากาศตรี อุทัย สนแจ้ง บิดาของ นาวาอากาศเอก ธีรพล สนแจ้ง รองเจ้ากรมขนส่ง
ทหารอากาศ ณ ศาลา ๑๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ ในวันนี้ (๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒) พิธีรดน้ําศพ
เวลา ๑๖๐๐ พิธีพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เวลา ๑๗๐๐ พิธีสวดพระอภิธรรมศพ เวลา ๑๘๐๐ กําหนดพระอภิธรรมศพ
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๓๐ และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน
๒๕๖๒ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑
www.rtaf.mi.th

