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พลอากาศเอก จอม  รุ งสวาง ผู บัญชาการทหารอากาศ 
เปนประธานในพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล 
ในสวนของกองทัพอากาศ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจําป 
๒๕๖๑ ณ บรเิวณลานอเนกประสงคหนากองบัญชาการ โรงเรยีน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
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พล.อ.เฉลมิชยั สทิธสิาท ผบ.ทบ. เปนประธานในพธิกีระทําสตัยปฎญิาณ
ตนตอธงชัยเฉลิมพลของหนวยทหารในเขตพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ 
ประจําป ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๑ ณ ร.๑๑ รอ. บางเขน กทม.

พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล ปธ.คปษ.ทร. เปนผูแทน ผบ.ทร. ใหการ
ตอนรับ พรอมทั้งใหโอวาทและมอบของที่ลึกแกคณะเยาวชนตามโครงการ
รวมใจ ไทยเปนหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จํานวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ 
๑๖ ม.ค.๖๑ ณ ทองพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ กทม.

นอกร้ัวสีเทา

พล.อ.เทพพงศ  ทิพยจันทร ปล.กห. เปนประธานในพิธีสงฆ เนื่องใน
โอกาสครบรอบ วันคลายวันสถาปนา ๑๐๙ ป กรมเสมียนตรา โดยมี 
พล.อ.ชัยพฤกษ พูนสวัสด์ิ เจากรมเสมียนตรา ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 
๑๗ ม.ค.๖๑ ณ หองพินิตประชานารถ ในศาลาวาการกลาโหม

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. เปนประธาน
ในการประชุม คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติการ
พฒันาความม่ันคงเฉพาะพืน้ทีเ่พือ่รองรบัยทุธศาสตรการพฒันาพืน้ทีเ่พือ่เสรมิ
ความมั่นคงของชาติฉบับใหม โดยมุงเนนการพัฒนาคนและชุมชนในพื้นท่ีท่ี
เปนเปาหมาย รวมกับประเทศรอบขางไดอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๑

พล.อ.ธารไชยยันต ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. ใหการตอนรับ พล.ท.เพอรร่ี 
ลิม เช็ง หยาว (Perry Lim Cheng Yeow) ผู บัญชาการทหารสูงสุด 
กองทัพสิงคโปร และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปน
ทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๑ ณ บก.ทท.

พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ตรวจเยี่ยม
ขาราชการตํารวจที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ที่พักรักษาตัวอยูท่ี 
รพ.ตร. พรอมมอบเงินสวัสดิการ และของท่ีระลึกปใหม เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจกับผูไดรับบาดเจ็บ โดยมีนายแพทยดูแล และผูเกี่ยวของเขารวม
ตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑ ณ รพ.ตร.

ขอเชิญสั่งจองเชาบูชา และบริจาคจัดสรางองค
พระรูปหลอจําลอง จอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
เจาฟาจกัรพงษภวูนารถ กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ 

กองทัพอากาศ กําหนดจัดสรางองคพระรูปหลอ
จําลอง จอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา
จักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 
(พระบิดากองทัพอากาศ) ประทับยืนพรอมฐาน 
เน้ือโลหะขนาดสูง ๑๖ นิ้ว เพื่อนอมระลึก ในพระ
กรุณาธิคุณ และเผยแพรพระเกียรติคุณในฐานะองค
พระบดิากองทัพอากาศและองคผูรเิร่ิมระบบการศกึษา
วิชาการทหารแผนใหมแหงกองทัพไทย โดยจัดสราง
ไวใหกองทัพอากาศ มอบใหบุคคลสําคัญท่ีมาเยี่ยม
คารวะ ผูบัญชาการทหารอากาศและมอบในพิธีหรือ
วาระสําคัญตาง ๆ ทั้งน้ีไดเปดโอกาสใหขาราชการ 
ลูกจาง พนักงานราชการ และครอบครัวทหารอากาศ 
รวมถึงบุคคลทั่วไป เชาบูชาองคพระรูปหลอจําลองฯ 
อัตราเชาบูชา องคละ ๔,๙๙๙ บาท (สี่พันเการอยเกา
สิบเกาบาทถวน)

โดยกาํหนดกระทาํพธีิเททองหลอองคพระรูปหลอ
จําลองฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงหลอนรสิงห จังหวัดนครปฐม 
และกําหนดประกอบพิธีมหามังคลาภิเษกองคพระรูปหลอจําลองฯ  ในวันพฤหัสบดีท่ี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองรับรองกองทัพอากาศ โดยนิมนตพระเกจิอาจารยผูมีชื่อเสียง
นั่งปรกและไดเรียนเชิญ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธาน  ในพิธีมังคลาภิเษกทั้งนี้
สามารถประสานรายละเอียดการสั่งจองเชาบูชา ไดโดยตรงที่ เรืออากาศเอกหญิง 
พรสวรรค ดีอ วม โทร ๐ ๒๕๓๔ ๒๘๗๗ และ ๐๖ ๓๑๘๖ ๓๘๒๑ E-Mail : 
pronsawan151980@gmail.com สามารถติดตามขาวสาร การดําเนินงานไดท่ี 
http://awc.rtaf.mi.th/th/prabida.html
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รองเรยีน เสนอแนะ หนงัสือพมิพสารชาวฟา โทร.๒ - ๖๒๒๓ หรอื rtaf_news@rtaf.mi.th หรอืทีส่าํนกังานหนงัสอืพมิพสารชาวฟา กรมกจิการพลเรอืนทหารอากาศ ดอนเมอืง กรงุเทพ  ฯ ๑๐๒๑๐
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โครงการรถไฟความเร็วสูง
เช่ือม ๓ สนามบิน
แบบไร้รอยต่อ

à¢ÕÂ¹บก.

พิ ธีลงนามในบันทึกการประชุม
วางแผนขั้นต น (Initial planning 
conferrence : IPC) การฝ กผสม 
AIR THAMAL 28/2018

น.อ.สุรกิจ สมทวิวัฒนกุล ผอ.กอง
อาํนวยการฝกผสม AIR THAMAL 28/2018 
ฝาย ทอ.ไทย และ น.อ.โรเซนนี ่บนิ อาหมดั 
ราพี (Colonel Rozainy bin Ahmad 
Rapiee) ผอ.กองอํานวยการฝกผสมฯ 

พล.อ.ท.สิทธิชัย  แกวบัวดีผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

บรรณาธิการ

ผช.บรรณาธิการ

ผูจัดการ

ผช.ผูจัดการ

กองบรรณาธิการ

พล.อ.ต.ศุภณัฏฐ  หนูรอด  

น.อ.ฐากูร  นาครทรรพ

น.อ.อภิรัตน  รังสิมาการ

น.อ.มาโนช  งามเนตร

น.ท.หญิง มุตสิตา  มาหะศักดิ์

น.ต.หญิง รัชนก  เกิดสุข

คณะผูจัดทํา

๐ ๒๕๓๔ ๔๔๗๑, ๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓

ฝาย ทอ.มาเลเซีย รวมลงนามในบันทึกการประชุมภายหลังการประชุมวางแผนขั้นตน (Initial planning conference: IPC) 
การฝกผสม AIR THAMAL 28/2018 เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๑ ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จว.ชลบุรี 

การฝกผสม AIR THAMAL 28/2018 ในครั้งน้ี ทอ.ไทย วางแผนสงกําลังพลและยุทโธปกรณ รวมฝกกับ ทอ.มาเลเซีย
โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหหนวยบนิทีเ่ขารบัการฝกมคีวามพรอมรบและพฒันาขดีความสามารถในการปฏบิตักิารทางอากาศผสม 
อีกทั้งยังเปนการกระชับความสัมพันธระหวางมิตรประเทศ ทั้งน้ี ทอ. ทั้งสองประเทศกําหนดการประชุมวางแผนขั้นสุดทาย 
(Final Planning Conference : FPC ) ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๗ เม.ย.๖๑ ณ ประเทศมาเลเซีย และฝกภาคอากาศ ระหวางวันที่
๒ – ๑๓ ก.ค.๖๑ ณ ฐานทัพอากาศ Butterworth ประเทศมาเลเซีย

ครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน แบบไร
รอยตอ ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ - อู ตะเภา เปน
โครงการหนึ่งในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรอื 
EEC โดยมวัีตถปุระสงคเพือ่ เพิม่ขีดความสามารถและ

เดี่ยว (ชวงยมราชถึงหัวหมาก และชวงแหลมฉบังถึงมาบตาพุด)
เสนทางรถไฟจะใชแนวเสนทางเลียบทางรถไฟสายตะวัน

ออกในปจจบุนั ยกเวนบรเิวณสถานฉีะเชงิเทราซ่ึงจะตองทาํการ
เวนคืนท่ีดินใหมเพื่อใหรัศมีความโคงของทางรถไฟสามารถ
ทําความเร็วได โดยสถานีรถไฟความเร็วสูงฉะเชิงเทราจะตั้งอยู
ดานขางของถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ประมาณ ๑.๕ 
กิโลเมตรไปทางทิศเหนือของสถานีรถไฟเดิม หลังจากนั้นแนว
เสนทางจะเขาบรรจบกับเขตทางรถไฟเดิม และผานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเปนปลายทางของรถไฟเดิม จากนั้น
จะวิ่งอยูบนเกาะกลางของถนนทางหลวงหมายเลข ๓๖๓ และ 
๓๖ และสิ้นสุดที่สถานีปลายทางระยองซ่ึงตั้งอยูทางทิศตะวัน
ออกของจุดตัดของทางหลวงหมายเลข ๓๖ กับ ๓๑๓๘

สําหรับสถานีมีจํานวน ๑๐ แหง ไดแก สถานีดอนเมือง 
สถานบีางซือ่ สถานมีกักะสนั สถานสีวุรรณภมู ิสถานฉีะเชงิเทรา 
สถานชีลบรุ ีสถานศีรรีาชา สถานพัีทยา สถานอีูตะเภา และสถานี
ระยอง โครงสรางสวนใหญเปนทางยกระดับ โดยมีสวนที่เปน
อุโมงคคือ ชวงถนนพระรามที่ ๖ ถึงถนนระนอง ๑ ชวงเขาออก
สนามบินสุวรรณภูมิ ชวงผานเขาชีจรรย และชวงเขาออกสถานี
อูตะเภา มีศูนยซอมบํารุงบนพื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ไร ที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

คาโดยสารจากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินอูตะเภา 
และจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินอู ตะเภา อยู ที่

ประสิทธิภาพของระบบขนสง
ทางรถไฟใกรุงเทพมหานคร
เชื่อมโยงกับระบบขนสงอื่น ๆ 
ลดตนทุนดานพลังงานของ

ประเทศและลดปญหาทางดานมลพิษทางอากาศ ลดการสูญ
เสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากปญหาการจราจรติดขัด ทําใหเกิด
การเชื่อมโยงโครงขายระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ EEC 
และสงเสริมภาพลักษณของประเทศในดานคมนาคมขนสงให
ดีขึ้น

ลกัษณะโครงการเปนโครงการทีใ่ชโครงสรางและเสนทาง
เดนิรถเดมิของระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (Airport Rail Link) 
โดยจะกอสรางรางขนาด ๑.๔๓๕ เมตร (Standard Gauge) 
สวนตอขยาย ๒ ชวง จากสถานีพญาไท ไปยังสนามบิน
ดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบัง ไปยังสนามบินอูตะเภา
และจงัหวดัระยอง พรอมเชือ่มเขาออกสนามบนิ โดยชวงทีผ่าน
กรงุเทพฯ ชัน้ใน จะลดความเรว็ลงมาที ่๑๖๐ กม./ชม. และจะ
วิ่งดวยความเร็วสูงสุด ๒๕๐ กม./ชม. ในเขตนอกเมือง ซึ่งที่ตั้ง
โครงการปจจบุนัมรีถไฟทีเ่ปดใหบรกิารแลว ไดแก รถไฟฟาแอร
พอรตเรลลิงก (ชวงพญาไทถึงสนามบินสุวรรณภูมิ) รถไฟทาง
สาม (ชวงหัวหมากถึงฉะเชิงเทรา) รถไฟทางคู (ชวงดอนเมือง
ถึงยมราช และชวงฉะเชิงเทราถึงแหลมฉบัง) และรถไฟทาง

ประมาณ ๕๐๐ และ ๓๐๐ บาทตอเที่ยว ตามลําดับ สําหรับรูป
แบบการลงทนุจะเปนแบบ PPP1 กลาวคอื ภาครฐัจะดาํเนนิการ
เวนคืนท่ีดิน และภาคเอกชนจะดําเนินการลงทุนโครงสรางพื้น
ฐาน ระบบไฟฟาและเครื่องกล จัดหาขบวนรถ เดินรถและซอม
บํารุงภาคเอกชนจะไดรับรายไดจากการพัฒนาท่ีดินเชิงพาณิชย 
และภาครัฐจะไดรับคาเชาจากท่ีดินมักกะสันสวนคาโดยสาร
แบงกัน

โครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่ม ๓ สนามบนินี ้เปนโครงการ
ใหเอกชนเขารวมทุนฯ ใชเงินลงทุนรวมทั้งหมด ๒๙๖,๔๒๑ ลาน
บาท โดยกําหนดเริ่มกอสรางปลายป ๒๕๖๑ เปดดําเนินการเต็ม
รูปแบบป ๒๕๖๖ ท้ังน้ีการประชุมคณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีทานรัฐมนตรี
วาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน ที่ประชุมไดรับทราบ
ความคืบหนาดานโครงการโครงสรางพืน้ฐาน ท่ีจะมีการรวมลงทุน
กับเอกชนหรือใหเอกชนเปนผูลงทุน (EEC Track) ซึ่งโครงการ
รถไฟฟาความเร็วสูง เช่ือม ๓ ทาอากาศยาน (ดอนเมือง – 
สวุรรณภูม ิ– อูตะเภา) กาํหนดรางขอบเขตงาน (TOR) แลวเสรจ็
ภายในเดอืนกมุภาพนัธ ๒๕๖๑ และประกาศเชิญชวน และทาํการ
คดัเลอืกเอกชนไดในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๑ หากเปนไปตามเปา
หมายทีก่าํหนดปลายปนีก้จ็ะเริม่ดาํเนนิโครงการและอกี ๕ ปขาง
หนาเราจะไดใชงานระบบรถไฟความเร็วสูงในการเดินทางที่
สะดวก รวดเร็ว และเปนหนาตาของประเทศครับ

(ที่มา http://www.eeco.or.th)
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 พลอากาศตรี สุรพล พุทธมนต์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ 
เเละคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างโยธา กองบิน ๔๑ 
โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑  
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม 
กองบังคับการกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้ บัญชาการ

ทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ อ่านสารอวยพร

ปีใหม่ของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  

และมอบของขวญัปใีหมแ่กผู่ป้ฏิบตัริาชการในหนว่ยสนามและชายแดน  

โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖  

นําข้าราชการลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจําการกองบิน 

๕๖ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานจอดอากาศยาน  

ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา 

พลอากาศเอก จอม รุ่ งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ  
พรอ้มดว้ย นาวาอากาศเอกหญงิ กรนนัท ์  รุง่สวา่ง นายกสมาคมแมบ่า้น
ทหารอากาศ รว่มพธิปีดิการแขง่ขนัแบดมินตนั รายการ Sirivannavari 
Thailand Masters 2018 ในโอกาสน้ี ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
ได้มอบรางวัลชนะเลิศ ให้แก่นักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยว และรับมอบ
โล่ผู้ให้การสนับสนุนจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคม
กีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๑  ณ  อาคารกีฬานิมิตรบุตร  สนามกีฬาแห่งชาต ิ

   พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  
เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร  
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ  
เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพไทย

พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
อากาศ ให้การต้อนรับคณะผู้นําชุมชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ รวมทั้งเป็นประธาน
เปิดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๒/๖๑ ระหว่างวันที่  
๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวดัชลบรุ ีทัง้นีก้จิกรรมชมุชนสมัพนัธ์
เป็นหนึ่งในโครงการสําคัญของกองทัพอากาศเพื่อให้ผู้นําชุมชนใน  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี 
และความเป็นอยู่ ในภาคต่าง ๆ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

พลอากาศตร ีศภุณฏัฐ หนรูอด ผูอ้าํนวยการสาํนกักจิการพลเรอืน 
และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะ
รว่มอวยพร “ครบรอบ ๑๐ ป ีThai PBS” เมือ่วนัที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
ณ  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ  
เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับนาวาเอก  
คีธ ร็อบ (Captain Keith ROBB,RNZN) ผู้ช่วยทูตทหารนิวซีแลนด์
กรุงเทพฯ (ถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์) เข้าเยี่ยมคํานับเพื่ออําลา 
ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย พร้อมท้ังแนะนํา 
นาวาเอก รอดเจอร์ วาร์ด (Captain Rodger WAED, RNZA) ผู้ช่วย
ทตูทหารนวิซแีลนด/์กรงุเทพฯ ทา่นใหม ่เมือ่วนัที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๑  
ณ  ห้องรับรองพิเศษ ๑  กองบัญชาการกองทัพอากาศ

พลอากาศโท เสนาะ  พรรณพิกุล  ปลัดบัญชีทหารอากาศ  
พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ตรวจเยี่ยมและรับฟัง
บรรยายสรุปปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ สายงานงบประมาณ 
จากสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยมี พลอากาศตรี  
ไกรสิงห์  แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสํานักงานผู้บังคับทหาร
อากาศดอนเมือง

พลอากาศเอก พงศธร ไชยเสน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพ
อากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ อ่านสารอวยพรปีใหม่  
ของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และมอบ
ของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน  
ประจําปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา ผู้บังคับการ
กองบิน ๒๓ นําข้าราชการลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกอง
ประจําการกองบิน ๒๓ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  
ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

 พลอากาศตรี คงศักด์ จันทรโสภา รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ 
และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการข่าว กองบิน ๒๑  
โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑  
ให้การต้อนรับ  ณ  ห้องนภาอาสน์ กองบิน ๒๑

พลอากาศตรี นฤพล จักรกลม เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ 
และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ  ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีพลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม  
รองเจา้กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ ใหก้ารตอ้นรบั เมือ่วนัที ่๑๕ มกราคม 
๒๕๖๑  ณ  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

พลอากาศโท ไพศาล นํ้าทับทิม รองเสนาธิการทหารอากาศ 
ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ 
กองทพัอากาศ เป็นประธานเปดิการอบรมผูใ้หคํ้าปรกึษาเร่ืองโรคเอดส์
ของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๑  ณ  รอยัลฮิลล์กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครนายก
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นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑  
เปน็ประธานในพธิมีอบประกาศนยีบตัร และแสดงความยนิดกีบันกับนิขบัไล่
พร้อมรบ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16A/B) ฝูงบิน ๑๐๓ (COMBAT 
READY CLASS 38) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  ณ บริเวณลานจอด 
ข้างหอบังคับการบิน  กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ นําข้าราชการ
ของกรมแพทย์หารอากาศและสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ  
เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาแพทยส์ีเ่หลา่ ประจาํป ี๒๕๖๐ เมือ่วนัที ่๑๗  มกราคม ๒๕๖๑  
ณ สโมสรตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต

  นาวาอากาศเอก บุญช่วย คำาวา รองเจ้ากรมสารบรรณ 
ทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ ยมสายวิทยาการสารบรรณ 
ประจำาปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สรพัฒน์ เพ็ชรมงคล  
เสนาธกิารกองบนิ ๒๓ ใหก้ารต้อนรบั เมือ่วันที ่๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
ณ กองบิน ๒๓  จังหวัดอุดรธานี

นาวาอากาศเอก เจษฎา ถาวรฉันท์ รองผู้อำานวยการสำานัก
บริหารการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยม 
สายวิทยาการการศึกษาและการฝึก ประจำาปี ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๓ 
ระหวา่งวนัที ่๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยม ีนาวาอากาศเอก ธฤษณชั 
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ

นาวาอากาศเอก ดนัย  สินธุชัย  รองเสนาธิการ หน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบ
แผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศในสนาม ณ ฝูงบินอิสระ
ปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙ (หัวหิน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ุ เม่ือวันท่ี  
๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พิเชษฐ  เกิดศิริ   
ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติภารกิจพิเศษ ๕๐๙ (หัวหิน) นํากําลังพล 
เข้ารับการตรวจสอบ 

นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ 
ในฐานะผู้ อํ านวยการ ศูน ย์บรร เทาสาธารณภัยกองบิน  ๕๖  
มอบหมายให้ เจ้ าหน้าที่ ศูน ย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖  
มอบข้าวสาร นํ้าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม ให้กับ นายส่อง สุยแมว ที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนจากอัคคี ภัย เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑  
ณ  บ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๙ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

มูลนิ ธิมิ รา เ คิลออฟไลฟ์  ร่ วมกับสภาสังคมสงเคราะห์  
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสํานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ โดย นายมนัส โนนุช กรรมการ
และผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์  
เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย” จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ  
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ 
เข้าร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑  
ณ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลประสงค ์อําเภอทา่ชนะ จังหวดัสรุาษฎรธ์านี

นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑  
ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ รับมอบ
สิ่งของบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ถุงเท้า และทุนทรัพย์ จากโครงการ 
“ศรีพัฒน์ต้านภัยหนาว ๒๕๖๐” เพื่อนําไปมอบให้แก่ผู้ประสบ
ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  
ณ กองบังคับการกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

 นาวาอากาศเอก พรเดชน์  คงปั้น ผู้บังคับการกองบิน ๖ 
เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินลําเลียงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ ๑๐ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ฝูงบิน ๖๐๒ รักษาพระองค์ 
กองบิน ๖

 นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธ์ุศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖  
เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมแสดง ความยินดีเนื่องในวัน
สถาปนากรมทหารราบที ่๕ ครบรอบ ๗๙ ปเีมือ่วนัที ่๑๔ มกราคม ๒๕๖๑  
ณ กรมทหารราบที่ ๕ อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

 นาวาอากาศเอก ศรสติ กรีตพิล รองเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ 
พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางไปตรวจเย่ียม สายวิทยาการพลาธิการและ
พัสดุกองบิน ๑ ประจําปีงบประมาณ ๖๑ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน  
และปัญหาข้อขัดข้อง ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและแนะนําหนทางปฏิบัติที่
ถูกต้องเหมาะสม โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการ
กองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑  ณ  กองบิน ๑ 
จังหวัดนครราชสีมา

นาวาอากาศเอก ศิริพงษ์ ศรีเกิน รองผู้อํานวยการสํานักงาน
นิรภัยทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะตรวจประเมินความสมควร
เดินอากาศกองทัพอากาศและคณะ ได้เดินทางไปตรวจประเมินความ
สมควรเดนิอากาศกองบิน  ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก  วิสูตร     อนิทรขํ์า 
ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
ณ  กองบิน  ๒๓  อุดรธานี

 กองบนิ ๔๖  ต้อนรบัคณะนกัเรยีน และคณุคร ูโรงเรยีนวดัพญา
ปันแดน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 80 คน เข้าศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชมกิจการการบิน ของ ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ พิษณุโลก 
โดยพาชมเครื่องบินทําฝนหลวง (BT-67) โครงการพระราชดําริ 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และการแสดงความสามารถของสุนัขทหาร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
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ตั้งเป้าหมายให้ชีวิตแบบสมาร์ท (S.M.A.R.T ways)
น.ต.หญิง หฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ อาจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

หลังจากท่ีทุกท่านได้หยุดพักหลายวัน เมื่อช่วงเทศกาล 

ปีใหม่ที่ผ่านมา บรรยากาศรอบตัวส่วนใหญ่ของทุกคนก็จะเน้น 

ไปที่การเฉลิมฉลอง การเตรียมไปพักผ่อนกับครอบครัว ฯลฯ 

เสมือนเป็นการให้รางวัลกับตัวเองที่ได้ผ่านการท�าภารกิจต่าง ๆ 

มาตลอดหนึ่งปี รวมทั้งเพื่อเติมแบตเตอรี่ให้กับร่างกายและจิตใจ

ให้พร้อมส�าหรับลุยงานใหม่ในปีหน้า แต่จะมีสักกี่คนท่ีจะนั่ง

ทบทวนว่า ปีที่ผ่านมาคุณตั้งเป้าหมายระยะส้ัน ระยะยาวว่า 

จะท�าอะไรบ้าง แล้วสิ่งที่คุณวางแผนไว้นั้นส�าเร็จตามเป้าหมาย 

กี่อย่าง คุณยังเดินอยู่ในแผนของเป้าหมายระยะยาวอยู่หรือไม่ 

หรือว่าต้องมีการปรับแผน ปรับกระบวนยุทธกันบ้าง....  

เป้าหมายนั้น ส�าคัญไฉน? หลายคนคงจะสงสัยว่าชีวิต 

จะต้องยุ ่งยากขนาดนี้เลยหรือ อยู ่แบบท�าวันนี้ให้ดีท่ีสุด 

ก็พอแล้วไหม? นั่นสิ...แล้วจะดีกว่าไหมถ้าเราท�าวันนี้ให้ดีท่ีสุด

อย่างมีเป้าหมายในชวีติ เพราะหากเปรยีบชวีติเป็นดัง่การเดนิทาง

คุณแค่ขับรถตามกฎจราจร ขับขี่อย่างปลอดภัยก็เพียงพอ 

ที่จะท�าให้คุณเดินทางไปที่ไหน ๆ ก็ได้จริง แต่ถ้าคุณไม่รู้จุดหมาย 

ปลายทาง การใช้ชวีติของเรากอ็าจจะวนอยูท่ีเ่ดมิ หรอือาจจะหลง

ไปทิศทางใดก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นการมีเป้าหมายย่อมเป็นสิ่งส�าคัญ 

เสมอืนเป็นเครือ่งน�าทางในการด�าเนนิชีวติของบคุคล ได้มผู้ีศึกษา

เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายและวิธีที่จะบรรลุตามเป้าหมายไว ้

หลากหลายทฤษฎี โดยวิธีที่จะขอน�าเสนอให้ทุกคนลองน�าไปใช ้

ในครั้งน้ี คือ การต้ังเป้าหมายให้ชีวิตแบบสมาร์ทของ George 

T.Doran ซึ่งเขาได้มีขั้นตอนในการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ท  

(S.M.A.R.T. ways) ดังนี้  

	 S:	 Specific	หมายถึง การก�าหนดเป้าหมายให้เฉพาะ

เจาะจง เป้าหมายที่ดี ต้องบอกรายละเอียด และมีลักษณะเฉพาะ

เจาะจง เช่น การที่เราตั้งเป้าหมายว่า“ฉันอยากจะรวย”  

“ฉนัจะผอม” อนันีเ้ป็นเป้าหมายทีไ่ม่ได้เจาะจง เป้าหมายทีเ่จาะจง

ต้องบอกรายละเอียดและใส่ตัวเลข เช่น “ฉันจะเก็บเงินให้ได้ 

๕๐,๐๐๐ บาท ภายในปี ธ.ค.๒๕๖๑” “ฉันจะลดน�้าหนัก ๕ โล 

ภายใน ๕ เดือนตั้งแต่ มกราคม-พฤษภาคม” จะเห็นได้ว่าการใส่

ตัวเลขเข้าไปท�าให้เป้าหมายของเราเจาะจงมากขึ้น และเมื่อเรามี

เป้าหมายที่เจาะจงแล้ว เราก็จะรู้ว่า เราควรจะเริ่มก้าวเดินไปบน

เส้นทางไหน

M: Measurable หมายถึง เป้าหมายที่ก�าหนดไว้นั้น 

ต้องสามารถวัดได้ และวัดได้แบบไหนว่าเราไปถึงเป้าหมาย 

ของเราแล้ว เช่น เราบอกว่า “ฉันอยากรวย” แล้วเราจะรู้ได้ยังไง

ว่ารวยของเราคือเท่าไหร่? เราถึงจุด ๆ นั้นแล้ว หรือยังอีก 

ห่างไกล แต่เมื่อเราใส่ตัวเลขลงไปว่า “ฉันจะมีเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

ภายใน ธ.ค.๒๕๖๑” และเมื่อถึง ณ วันนั้น เราก็จะประเมินได้ว่า

กลางปีแล้วยังเก็บได้ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท เราก็จะรู้ว่าใกล้ถึง 

เป้าหมายของเราแล้ว หรือยงัอกีห่างไกล หรือต้องเปล่ียนวิธีในการ

หารายได้เพิ่มหรือออมเพิ่ม

A: Attainable หมายถึง การก�าหนดเป้าหมายต้อง

พิจารณาดูด้วยว่าเป็นเป้าหมายที่เรามีโอกาสท�าได้หรือไม่  

เช่น ถ้าเราจะเก็บเงินให้ได้ ๕๐,๐๐๐ บาทใน ธ.ค.๒๕๖๑  

แสดงว ่าอย ่างน ้อยเราต ้องสามารถออมได ้ เดือนละ  

๔,๐๐๐ กว่าบาท ท�าได้ไหม ส�าเร็จได้ไหม ถ้าดูแล้วไม่น่าจะท�าได้

ก็ต้องปรับเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับความสามารถที่เราจะท�าได้

R: Relevant  หมายถึง เป้าหมายนี้มันส�าคัญส�าหรับคุณ

จริง ๆ ไหม “ท�าไมคุณถึงอยากประสบความส�าเร็จในเป้าหมาย

อันน้ี” หาแรงจูงใจของคุณให้เจอ ถ้าคุณไม่ได้อยากท�ามันจริงๆ 

แล้วโอกาสที่จะท�าไม่ได้ตามเป้าหมายมันก็รออยู่แล้ว

T: Time หรือเวลา การก�าหนดเวลาหรือเส้นตาย  

(dead line) เอาไว้ จะท�าให้เราสามารถติดตามความคืบหน้า 

ของเป้าหมายได้ เม่ือเห็นความก้าวหน้าย่อมจะท�าให้เรามีพลัง 

ในการท�าเป้าหมายให้ส�าเร็จ

อยากให้ทุกคนลองน�าการตั้งเป้าหมายให้ชีวิตแบบสมาร์ท 

(S.M.A.R.T ways) ไปลองใช้ดู เผื่อเป้าหมายในชีวิตที่ทุกคน 

ตามหาจะชัดเจน และใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น มาเริ่มต้น 

สิ่งใหม่ ๆ ในปีใหม่นี้กันค่ะ

***************************

ในฐานะผู้อ�านวยการกองอ�านวยการฝึก คอบร้าโกลด์ 18  

ในส่วนกองทพัอากาศ เป็นประธานในพธีิปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ 

จากกรมช่างโยธาทหารอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่ จ�านวน  

๒๐ นาย เพื่อออกไปปฏิบัติภารกิจตามโครงการช่วยเหลือ

ประชาชน คอบร้าโกลด์ 18 ในส่วนกองทัพอากาศ ในพื้นที่

รับผิดชอบ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑  

พลอากาศตรี พันธ์ภักดี  

พัฒนกุล ผู้อ�านวยการ

ส�านกัยทุธการและการฝึก  

กรมยทุธการทหารอากาศ/

ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

การปฏิบัติภารกิจฯ ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ส�าคัญ 

ในการออกให ้ความช ่วยเหลือพี่น ้องประชาชน 

โดยการด�าเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  

ณ โรงเรียนบ้านเขาเตียน ต�าบลวังเพลิง อ�าเภอโคกส�าโรง 

จังหวัดลพบุรี โดยจะเริ่มด�าเนินงานโครงการฯ ระหว่างวันที่ 

๑๙ มกราคม – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และก�าหนดพิธี 

ยกเสาเอก ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อความเป็น 

สิริมงคลในการก่อสร้าง คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จ 

และท�าพิธีส่งมอบอาคารพร้อมจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  
ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเขาเตียน 

ต�าบลวังเพลิง อ�าเภอโคกส�าโรง จังหวัดลพบุรี
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วันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี

เป็นวันที่องค์พระนเรศวรมหาราชได้ท�าการยุทธหัตถีและมี

ชยัชนะต่อสมเดจ็พระมหาอปุราชาของพม่าและเอาชนะได้ใน

ทีส่ดุ โดยการยทุธหตัถนีัน้ หมายถึงการต่อสูด้้วยอาวธุบนหลงั

ช้าง เป็นการต่อสูข้องกษตัรย์ิเพราะต่อสูต้วัต่อตวั ตดัสินแพ้ชนะ

กันที่ความคล่องแคล่ว แกร่งกล้า และผู้ใดที่ท�าการยุทธหัตถี

ชนะ จะได้รับการยกย่องพระเกียรติยศสูงสุดอีกด้วย  

ด้วยประวัติศาสตร์อันนี้เอง ท�าให้คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ ก�าหนดให้วันที่  

๑๘ มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถีหรือ วันกองทัพไทย

ในส่วนของกองทัพอากาศ ได้จัดพิธีกระท�าสัตย์ 

ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจ�าปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให ้

นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ทหารกอง

ประจ�าการ และนักเรียนทหาร ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมพิธีฯ ได้เข้า

กระท�าสตัย์ปฏญิาณตนฯ ซึง่เป็นแบบธรรมเนยีมปฏบัิติท่ีบุคคล

ซ่ึงเข้ามารับราชการทหารจะต้องเข้าร่วมพิธีฯ จึงจะถือเป็น

ทหารทีส่มบรูณ์อย่างแท้จรงิ โดยม ีพลอากาศเอก จอม รุง่สว่าง 

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่  

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้ากอง

บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยา 

ธริาช จากนัน้ ท่านผู้บัญชาการทหารอากาศ น�าก�าลังพลทหาร

อากาศ กล่าวค�าปฏิญาณตน และกล่าวโอวาทจากท่าน  

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  

การตรวจแถวสวนสนามของทหาร จาก ๔ กองพัน ได้แก่ 

กองพันนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ กองพัน

นักเรียนจ่าอากาศ กองพันทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ 

และกองพันทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ นอกจากนี้ 

ในส่วนของกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ ได้จัดพิธีดังกล่าว

โดยพร้อมเพรียงกัน

    ********************************** 

กองทัพอากาศ ประกอบพิธี

พลอากาศเอก อ�าพล อิ่มบัว ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพ

อากาศ ในฐานะประธานกรรมการพลังงานทดแทน 

กองทัพอากาศ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจติดตามการ 

ด�าเนินงานโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า

พลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย ์

แบบแห้ง ซ่ึงเป็นโครงการต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย 

โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอ่ียมโมฬี ผู้บังคับการ 

กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๖๖๑  

ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงาน 

ก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง  

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ 

กองทัพอากาศ ในกลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาขีดความสามารถ 

ด้านการส่งก�าลังบ�ารุง กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔.๖ พัฒนาการใช้

พลังงานทดแทนเป็นพลังงานส�ารองท้ังในยามปกต ิ

และในยามขาดแคลนพลังงาน รวมทั้งตอบสนองนโยบาย

รฐับาลเร่ืองการผลติและใช้พลงังานทดแทน โดยกรมส่งก�าลงั

บ�ารุงทหารอากาศ ได้ริเริ่มด�าเนินการโครงการต้นแบบ 

การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบ

หมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ไฟฟ้าให้กับกองบิน  เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การบริหาร

จัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อย 

ขยะอินทรีย์แบบแห้งให้กับชุมชน และผลักดันให้เกิด 

การขยายตัวในการผลิตพลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ ๒๕  

ในระยะเวลา ๑๐ ปี  ซ่ึงโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ

ระหว่างกองทัพอากาศ กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน 

นครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้จัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

โดยได้มีการทดสอบและปรับจูนระบบการท�างานของส่วน

ประกอบต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ในช่วงเดือนมกราคม  

พร้อมกับการเตรียมบุคลากร คู่มือการปฏิบัติ และเครื่องมือ

ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ คณะ

กรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศได้ก�าหนดท�าพิธี 

เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะ

อินทรีย์แบบแห้ง ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี ในช่วงปลาย

เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ถึงต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๑

*****************************************

(ต่อจากหน้า ๑)

กองทัพอากาศ ด�าเนินงานโครงการต้นแบบการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้า
พลงังานก๊าซชวีภาพจากระบบหมกัย่อยขยะอนิทรย์ีแบบแห้ง 



    วันที่ ๑๖ - ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๑หนา ๘ 

ทอ. โดย ศบภ.ทอ. รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี 
(ไทยแลนด) จํากัด จัดกิจกรรม “โครงการจัดหานํ้าอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต” โดยมี 
พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท ผช.ผบ.ทอ. เปน หน.คณะ กิจกรรมประกอบดวย การมอบถังบรรจุนํ้า ซึ่งไดติด
ตั้งเคร่ืองกรองนํ้าพรอมสิ่งปลูกสรางเพ่ือใหประชาชนในชุมชนไดมีนํ้าสะอาดในการอุปโภคบริโภคใชรวมกัน 
และยงัไดทาํการตดิตัง้แผงโซลาเซลลเพือ่ชวยลดคาใชจายในสวนของกระแสไฟฟาในชมุชน นอกจากนีย้งัมกีาร
มอบถุงยังชีพ ใหแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผานมา เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑ ณ รร.วัดทาคุระ 
ต.คลองรี อ.สทิงพระ จว.สงขลา

พล.อ.อ.จอม รุงสวาง ผบ.ทอ. พรอมดวย น.ชั้นผูใหญ ทอ. และภริยา แสดงความยินดีและรวมงานเลี้ยง
รับรอง เน่ืองในวันกองทัพบก ประจําป ๒๕๖๑ โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ใหการตอนรับ 
 เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๑ ณ สโมสรทหารบก

พิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล ประจําป ๒๕๖๑ เนื่องในวันกองทัพไทยในสวนกองบินตางจังหวัด

รร.การบิน บน.๑ บน.๒ บน.๔

บน.๕ บน.๗ บน.๒๑ บน.๒๓

บน.๔๑ บน.๔๖ บน.๕๖
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