
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

กองทัพอากาศขอขอบคุณกลุ่มบุคคล บริษัท ห้างร้าน องค์กร และหน่วยงานราชการต่างๆ    
มอบเงินบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ รถยนต์ และอาหาร เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงาน       
ของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ป่วยที่พักรักษาภายในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๑ – ๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ 

  

  



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                          หนา้ ๒ 
กองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ 

  
กองทัพอากาศ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งท่ี ๑๘ (18th ASEAN Air Chief 

Conference : 18th AACC) โดยก าหนดจัดการประชุมทางไกล (VTC) ในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิดหลัก 
“ระดมสรรพก าลังและขีดความสามารถ พร้อมกับความร่วมมือระหว่างกันในระดับสูงสุด ในการต่อสู้กับความท้าทายรูปแบบใหม่” 
(Optimizing Capabilities and Cooperation against New Challenges) โดยมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และแนวทาง
ความร่วมมือในเรื่อง การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ                     
และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์  ซึ่งไ ด้จัดการประชุมทางไกลของคณะเจ้าหน้าท่ีท างานด้านการศึกษา                     
และการฝึก ทอ.อาเซียน ครั้งท่ี ๘ (8th ASEAN Air Forces Education and Training Working Group : 8th AAFET-WG) 
ไปแล้วระหว่างวันท่ี ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

ความเป็นมาการประชุมผูบ้ัญชาการทหารอากาศอาเซียน 
เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ซึ่งมีกรอบความร่วมมือส าคัญ ๒ กรอบ ได้แก่ ความร่วมมือ

ด้านความมั่นคงในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  (ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM)           
ซึ่งกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) ซึ่งมีกระทรวงต่างประเทศ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งท้ังสองส่วนอยู่ภายใต้คณะกรรมการด าเนินการเพื่อจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคง 
ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน กระทรวงกลาโหมได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติในการ
รองรับการจัดต้ังประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเช่ือมั่น และลดความหวาดระแวงระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค สร้างความโปร่งใสในด้านการป้องกันประเทศ อันจะลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศในภูมิภาค    
และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีการด าเนินการท่ีส าคัญ ๓ ด้าน 
ได้แก่ การพัฒนาด้านก าลังพล การพัฒนาด้านการจัดท างบประมาณ และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  

กองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน  ครั้งท่ี ๑ เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๗        
โดย พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา ผู้บัญชาการทหารอากาศขณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพอากาศอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งก าหนดประเด็นหลักคือ         
การแลกเปล่ียนข่าวสารด้านการก่อการร้าย (Terrorism) และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน 
ครั้งท่ี ๘ ระหว่าง ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ต อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยก าหนด
ประเด็นหลักคือ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของกองทัพอากาศอาเซียน  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนในปี        
ค.ศ.๒๐๑๕ “Strengthening Security Cooperation of ASEAN Air Forces towards ASEAN Community 2015” 
สอดคล้องกับการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน  เป็นหนึ่งในสามเสาหลักความร่วมมือส าคัญของ
ประชาคมอาเซียน โดยการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียนได้ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพมาอย่างต่อเนื่อง 
บทบาทของกองทัพอากาศกับความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบประชาคมอาเซียน 
 



วันอังคารที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔                                                              หน้า ๓  
ท้ังนี้ กองทัพอากาศริเริ่มด าเนินความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการ ๓ ปี (8th AACC Three (3) -Year Action Plan 

2011-2013) ท่ีได้ร่างขึ้นที่ประเทศบรูไน ปี ๒๐๐๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ชาติสมาชิกร่วมมือ ในประเด็นการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ รวมท้ังการแลกเปล่ียนข่าวสารด้านการก่อการร้าย การด าเนินการไม่มีการบังคับ 
(non-committal) และต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ท้ังนี้ได้น าแผนปฏิบัติการ ๓ ปีของกระทรวงกลาโหมมาเป็นแนวทาง 
โดยใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพอากาศสนับสนุนแผนดังกล่าว ซึ่งนอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองของ
ภูมิภาคแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไกและเครื่องมือท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภ าพในการแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวกับ
ความมั่นคงอีกด้วย 

ตลอดห้วงเวลาท่ีผ่านมากองทัพอากาศมีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือตามกรอบเวทีต่าง  ๆ           
อย่างต่อเนื่องท้ังทวิภาคี และพหุภาคีในกรอบคณะเจ้าหน้าท่ีท างานท้ัง ๖ ด้าน (Expert Working Group) ได้แก่ คณะท างาน
ผู้เช่ียวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล คณะท างานผู้เช่ียวชาญด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
คณะท างานผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์ทางทหาร คณะท างานผู้เช่ียวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย  คณะท างาน
ผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และคณะท างานผู้เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ      
ซึ่งกองทัพอากาศเป็นกรรมการร่วมท้ัง  ๖ ด้าน โดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางทะเล ด้านการบรรเทาภัยพิบั ติ                
และด้านการแพทย์ทางทหาร  

ปี ๒๕๕๖ ไทยและเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพร่วม ในการฝึก ARF DiRex รวมถึงการฝึก AHX ท่ีประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
ส าหรับแนวคิดท่ีจะพยายามด าเนินการในรูปแบบขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ  (NATO) การรวมตัวกัน
ของนาโตเป็นการรวมตัวกันของประเทศท่ีมีระบอบการปกครองท่ีเหมือนกัน คือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่ละ
ประเทศมีศักยภาพทางทหารท่ีใกล้เคียงกัน มีภัยคุกคามและผลประโยชน์ของชาติท่ีคล้ายคลึงกัน  ซึ่งปัจจุบันนาโตได้
ปรับเปล่ียนโครงสร้างมาให้ความส าคัญกับการรักษาสันติภาพ ซึ่งต่างจากประเทศในประชาคมอาเซียนท่ีมีศักยภาพ         
และเทคโนโลยีทางทหารท่ีแตกต่างกันอย่างมาก  รวมถึงความแตกต่างทางด้านการเมือง การปกครอง ภัยคุกคาม            
และผลประโยชน์ของชาติ แต่ในปัจจุบันมีการฝึกร่วมของกองก าลังจากกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้สามารถท างานร่วมกัน 
ประสานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าในอนาคตเกิดเป็นประชาคมอาเซียนท่ีสามารถพัฒนาให้เกิดความไว้วางใจ
ทางการทหารมากขึ้นแล้ว อาจมีการรวมเป็นกองก าลังอาเซียนได้ เพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหารในประเทศท่ีเกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่ง
ปัจจุบันภัยคุกคามรูปแบบเดิม (Traditional Threat) มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากได้เปล่ียนรูปแบบไปสู่ภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่(Non Traditional Threat) เช่น ภัยจากโจรสลัดในช่องแคบมะละกา ซึ่งประเทศท่ีมีพื้นท่ีครอบครองในช่องแคบ
มะละกา ท้ังไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ จัดให้มีการปฏิบัติการร่วมผสมกันท้ังทางอากาศและทางเรือ ลาดตระเวน
เพื่อปกป้องกองเรือท่ีผ่านช่องแคบให้พ้นจากภัยท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งในการปฏิบัติการในลักษณะนี้ต้องมีการประสานแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ให้กับหน่วยปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาระบบเครือข่ายในการส่งข้อมูล
ร่วมท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี  

แต่เนื่องจากความแตกต่างกันในระบบท่ีใช้อยู่ในหน่วยท่ีปฏิบัติงานของแต่ละประเทศ ท าให้การประสานแลกเปล่ียน
ข้อมูลเป็นไปในลักษณะท่ีไม่เป็นอัตโนมัติและไม่เป็นตามเวลาจริง ซึ่งต่อไปน่าจะมีการพัฒนาระบบเครือข่ายให้สามารถท่ีจะ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ภัยคุกคามท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่ออาเซียนมากขึ้นในปัจจุบัน       
คือ ภัยพิบัติ โดยต้องอาศัยการปฏิบัติการร่วมผสมระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศชาติอาเซียน  ตลอดจนจาก       
การก่อการร้ายข้ามชาติ เนื่องจากเมื่อเกิดประชาคมอาเซียนขึ้น การเดินทางของประชากรในชาติอาเซียนจะท าได้อย่างอิสระ       
จึงมีความจ าเป็นต้องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน  เพื่อปราบปรามอาชญากรข้ามชาติ          
ซึ่งต้องมีการปฏิบัติการด้านการข่าวกรองของแต่ละประเทศ แล้วน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องแลกเปล่ียนกับประเทศในอาเซียน        
ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความจ าเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือท่ีช่วยในการลาดตระเวนหาข่าวภายในพื้นท่ีปฏิบัติการ อาทิเช่น         



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                         หน้า ๔ 

การพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ท่ีติดต้ังอุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ
ต่างๆ ส่งข้อมูลกลับมายังหน่วยวางแผนการปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาระบบเครือข่ายในการส่งข้อมูลข่าวกรองท่ีได้รับ กระจาย
ให้หน่วยปฏิบัติการร่วมผสมให้ทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและทันเวลา เป็นต้น ปัจจุบันความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
กองทัพในประชาคมอาเซียนเป็นไปได้ด้วยดีและมีแนวโน้มจะกระชับใกล้ชิดกันมากขึ้น  ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง      
เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคง ส าหรับปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน เช่น การเข้าเมืองผิดกฎหมาย       
การค้าของเถื่อน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องระหว่างกระทรวงกลาโหม และหน่วยราชการอื่น ๆ 
อย่างไรก็ตาม รูปแบบความสัมพันธ์ในประชาคมการเมืองและความมั่นคงประกอบด้วย  ๔ ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยไทยจะเป็นแกนน าในเสาประชาคมการเมืองและความมั่นคง 
ส่วนอีก ๓ ประเทศจะต้องปรับตัวเข้ากับไทย การจัดต้ังกองก าลังท่ีมีลักษณะคล้ายกองก าลังของ NATO เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเป็นส่ิงท่ียังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีพื้นฐานทางการเมืองการปกครอง 
และภัยคุกคามแตกต่างกัน แต่รูปแบบการใช้ก าลังจะเป็นในลักษณะกองทัพแต่ละชาติสามารถเคล่ือนย้ายก าลังเข้าหากัน       
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีกฎเกณฑ์รองรับ ซึ่งจะลดปัจจัย อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ และเป็นไป ตามวัตถุประสงค์  
ท่ีได้จากกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน โดยแท้จริงแล้วปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในเสาประชาคมการเมือง    
และความมั่นคงยังมีน้อย หากเปรียบเทียบกับเสาประชาคมอื่น ซึ่งกองทัพอากาศมีมุ่งมั่น  และพร้อมปฏิบัติภารกิจ            
เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน โดยใช้
ความสามารถของก าลังทางอากาศ และความร่วมมือท่ีใกล้ชิดกับกองทัพอากาศของชาติในภูมิภาคอาเซียน  อันจะท าให้
ประชาคมอาเซียนได้ประโยชน์สูงสุด ส าหรับแนวทางการเตรียมความพร้อมของกองทัพอากาศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
ได้ด าเนินการต่อเนื่องภายใต้กรอบของกระทรวงกลาโหม และกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีแนวทางความร่วมมือเพื่อธ ารง
รักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เคารพในอิสรภาพ อธิปไตย การไม่แทรกแซงในกิจการภายในซึ่งกันและกัน       
และแก้ไขปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธี โดยเตรียมความพร้อมด้านก าลังพล ด้วยการพัฒนาก าลังพลทุกระดับให้มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาค รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ของก าลังพลในการเป็นประชาคมอาเซียน 

 
 



วันอังคารที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔                                                              หน้า ๕  

 
พิธีมอบรางวัลนิรภัยภาคพ้ืน กองทัพอากาศ ประจ าป ี๒๕๖๓ 

 
พลอากาศตรี นพพล  กล่ินผกา ผู้อ านวยการส านักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนิรภัยภาคพื้น 

กองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้ท่ีได้รับรางวัลนิรภัยฯ เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ส านักงานนิรภัยทหารอากาศ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เน้ือหาหลักสูตรโรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  
และหลักสูตรศิษย์การบิน 

  
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ รองผู้บัญชาการ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยคณะ 
เดินทางมาบรรยาย “โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เนื้อหาหลักสูตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และหลักสูตรศิษย์การบิน 
กองทัพอากาศ”  เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนการบนิ จังหวัดนครปฐม  

 

 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                         หน้า  ๖  

 
กองบิน ๒๓ ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ มอบชดุ PPE ให้กับสาธารณสขุจังหวัดอุดรธาน ี

 
นาวาอากาศเอก กษิด์ิเดช แม้นสงวน รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ร่วมกับ Wng Cdr. Detachment Commander 

CHAN CHEE KWANG DEREK "VICE" , LTC Derek Chan น าข้าราชการกองบิน ๒๓ และก าลังพลของกองทัพอากาศ
สิงคโปร์ ร่วมมอบชุด PPE จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด ให้กับสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายแพทย์ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์       
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ  เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทางการแพทย์ของ
จังหวัดอุดรธานี ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19  เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน 
๒๕๖๔ ณ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

หน่วยมิตรประชากองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  

  
นาวาอากาศเอก ณวรุณ ดีมา เสนาธิการกองบิน ๔๖ น าหน่วยมิตรประชากองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 

ในพื้นท่ีต าบลพันเสา อ าเภอบางระก า พร้อมมอบทุนการศึกษา ข้าวสาร ไข่ไก่ และชุดยาสามัญประจ าบ้านให้แก่นักเรียน   
และพี่น้องประชาชน เมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก   

ข่าวบริการ 
ก าหนดพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) คุณแม่เกษม แฉล้มเขตร มารดาของ พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ในวันนี้              

(๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)  เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานีกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ก าหนดการ ดังนี้  
เวลา ๑๐๐๐ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 
เวลา ๑๐๓๐ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และมาติกาบังสุกุล 
เวลา ๑๑๐๐ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
เวลา ๑๔๐๐ เคล่ือนศพเวียนรอบ เมรุ ๑ 
เวลา ๑๖๐๐ ก าหนดพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) 
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