
 

 

ครบ     ปี        ประจำ�ก�ร
ในกองทพัอ�ก�ศ

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒๒๒๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒   www.rtaf.mi.th

๕๐
(อ่านต่อหน้า ๓)

๒๖

UH-1H

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่
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พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดงานครบ ๕๐ ปี
เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ (UH-1H) ประจําการในกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล  
ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี 

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ  
ร่วมกับ คุณพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานป้องกัน
อาชญากรรมทางการเงนิ และการรกัษาความปลอดภยั พร้อมด้วยกาํลงัพลจาก
กองทัพอากาศ และพนักงานจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ร่วมกัน
บรรจุถุงยังชีพ และส่งมอบให้กับกองทัพอากาศ จํานวน ๑,๐๐๐ ถุง เพื่อนําไป
ช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ กองบิน ๒๑ จว.อุบลราชธานี และกองบิน ๔๖ 
จว.พษิณโุลก จากสถานการณ์ อทุกภยั ซ่ึงสร้างความเสยีหายต่อพีน้่องประชาชน
ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่

พระบาทสมเด็จพระวชิ รเกล ้าเจ ้ าอยู ่หัว  
มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ  
มีผลตั้งแต่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ โดยมี พลเอก 
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับ
สนองพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๖๒ ในส่วนของกองทัพอากาศ ดังนี้

“พล.อ.อ.ม�นัต วงษ์ว�ทย์”
ขึ้นนั่ง ผบ.ทอ.คนที ่ 



     วันที่ ๑ - ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๒

ภาพแพขยะยาวประมาณ ๑๐ กโิลเมตรลอยกลางทะเลอ่าวไทย
เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยตรวจพบว่าแพขยะ 
ดังกล่าวมีพลาสติกถูกทิ้งมากที่สุด ท�าให้คนไทยตื่นตัวต่อปัญหา
ขยะจ�านวนมากทีถ่กูทิง้ลงทะเลและลอยเกลือ่น ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเล ปัญหาดังกล่าวได้จุดประกายให้เกิด
การแก้ปัญหาขยะพลาสตกิทีน่่าชืน่ชมและภาคภมูใิจในความคิด
สร้างสรรค์ของคนไทย มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง
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ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส�านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th
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เชยีงใหม่เป็นทีแ่รก และขยายไป
ยังจังหวัดน�าร่องทั้ง ๔ ภูมิภาค 
คื อ  ภ า ค อี ส า น  ที่ จั ง ห วั ด
ขอนแก่น ภาคกลาง จังหวัด
สมุทรสงคราม และภาคใต ้
จังหวัดกระบี่ ซึ่งแนวคิดนี้เป็น
อีกหนึ่งแนวทางลดปัญหาขยะ
พลาสติกในชุมชน ผลลัพธ์ของ
การน�าถุงพลาสติกหูหิ้วมาใช้
เป็นส่วนผสม นอกจากช่วยลด
ขยะในชุมชนได้แล้วยังช่วยลด
ต ้ นทุ นการผลิ ต ได ้ ถึ ง  ๒๐ 
เปอร์เซ็นต์

ถนนพลาสติ ก รี ไ ซ เ คิ ล  
จากความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
ระหว ่าง เอสซีจี  และ กลุ ่ม 
บริ ษั ท  ดาว  ประ เทศ ไทย  

หรือกระเป๋าเป้ โดยการผลิตเสื้อยืด ๑ ตัวหรือกระเป๋าเป้ ๑ ใบ 
ใช้ขวดพลาสติกใส ๑๔ ขวด กระบวนการท้ังหมดเหล่าน้ีล้วน
สะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยาวนาน 
รวมถึงสะท้อนให้เห็นว่าขยะที่ไร้ราคาสามารถน�ามาเปลี่ยนเป็น
สินค้าแฟชั่นที่มีมูลค่าได้ 

ไ ม ้ อั ด เที ยมจากขยะ
พลาสตกิ ซึง่เป็นนวัตกรรมจาก
เทศบาลเ มืองฉะเชิ ง เทรา  
โดยการน�าเอาขยะมูลฝอย

ประเภทถุงพลาสตกิมาผ่านกระบวนการท�าความสะอาด และน�า
มาบดผสมกบัเศษขีเ้ลือ่ยไม้ในอตัราส่วนพลาสตกิ ๔๐ เปอร์เซน็ต์
และขี้เลื่อย ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ก่อนส่งเข้าเครื่องรีดออกมาเป็นชิ้น
ไม้อัดเทียมขนาดตั้งแต่ความกว้าง ๓ น้ิว ถึง ๘ น้ิว ความยาว  
๖ เมตร และสามารถปรับขนาดความกว้างได้ตามต้องการที ่
แม่แบบของเครื่องผลิต ซ่ึงไม้อัดเทียมแบบน้ีสามารถน�าไปใช้ใน
งานก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ท�าเป็นไม้ปูพื้นและไม้ฝาแทน  
ไม้จริงที่หายากและมีราคาสูงในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี การผลิต
ไม้อดัเทยีมช่วยลดปรมิาณขยะตกค้างได้มากและยงัสามารถสร้าง 
รายได้จากขยะเหลือใช้ต่อยอดให้เป็นธุรกิจของชุมชนด้วย

อิฐบล็อกจากขยะพลาสติก จากการศึกษาวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
โดยน�าขยะพลาสติกเน้นใช้เป็นถุงพลาสติกหูหิ้ว ย่อยให้เป็นชิ้น 
เล็ก ๆ เทผสมลงไปในทรายในสัดส่วนขยะพลาสติก ๓ กิโลกรัม  
ต่อทราย ๑ กิโลกรัม ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อเริ่มจับตัวเป็น
ก้อนให้เทลงในแม่พิมพ์อิฐบล็อก อัดให้แน่น แกะออกจากพิมพ์
และทิ้งไว้ให้เย็นตัว บล็อกปูถนนรีไซเคิล ๑ ก้อน ใช้ขยะถุง
พลาสติก ๑๐๐ ใบ หากปูถนน ๑ ตารางเมตร จะใช้ขยะถุง
พลาสตกิ ประมาณ ๔,๐๐๐ ใบ อายกุารใช้งานของอฐิบลอ็กจาก
ขยะพลาสตกิคาดว่าจะมอีายกุารใช้งานยาวนานเท่ากบัอายขุอง
พลาสติก อิฐบล็อกปูพื้นจากขยะพลาสติกเริ่มใช้แล้วในจังหวัด

โดยการน�าพลาสติกใช้แล้ว อาท ิถงุพลาสติกหหูิว้, ถงุใส่อาหารฯลฯ  
ซึง่รวบรวมโดยเทศบาลเมอืงมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง มาคดัแยก
ขยะ แล้วน�าพลาสติกที่ผ่านการคัดแยก มาผ่านกระบวนการบด
ย่อยให้มีขนาดเล็ก เป็นส่วนผสมส�าหรับสร้างถนนยางมะตอย 
เข้าสู่กระบวนการผลิตโดยผสมกับยางมะตอย แล้วจึงน�ายาง
มะตอยที่มีส่วนผสมของพลาสติกบดแล้วมาปูถนนด้วยวิธีปกติ
ทั่วไป ถนนดังกล่าวมีความยาว ๒๒๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร  
และหนา ๖ เซนติเมตร เพื่อใช้เป็นทางสัญจรภายในนิคมอุตสาหกรรม
อาร์ไอแอล จังหวดัระยอง นอกจากจะช่วยลดปรมิาณการใช้ยาง
มะตอยในการสร ้างถนน ลดก ๊าซเรือนกระจกจากการ 
ผลิตยางมะตอย และลดปริมาณขยะพลาสติกแล้ว ยังพบว่า
คุณสมบัติของพลาสติกช่วยให้ถนนมีความคงทนแข็งแรง 
เพิ่มขึ้น และยังช่วยต้านทานการกัดเซาะของน�้าได้ดียิ่งขึ้น  
ซึ่งผลการทดสอบ Asphalt concrete โดยภาควิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย 
พบว่าถนนเส้นนี้มีความ
สามารถในการรับแรง 
(Marshall stability) ดขีึน้ 
๑๕ - ๓๐ เปอร์เซ็นต์

เส้ือยืดหรือกระเป๋า
เป้จากขยะพลาสตกิ โดย
ความร่วมมือของบริษัท 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ GC, 
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ภายใต้
โครงการ “Upcycling the 
Oceans ,  Tha i land” 
(Upcycl ing หมายถึ ง 
กระบวนการในการแปลง
สภาพของวัสดุของเ สีย 

หรือไม่ใช้ประโยชน์อีกแล้วให้เป็นวัสดุใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม ่
ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม หรือมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
สงูมากขึน้) โครงการทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงู แปลงขยะขวดพลาสตกิ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า โดยน�าขวดพลาสติกมาตัดเป็นช้ิน
แล้วน�าไปปั่นเป็นเส้นใย น�าเส้นใยมาปั่นเป็นเส้นด้ายแล้วน�ามา
ทอเป็นผนืผ้า จากน้ันจึงน�าไปออกแบบและตดัเยบ็จนเป็นเสือ้ยดื

จีวรจากขวดพลาสติก ท่ีพระมหาประนอม ธมฺมาลังฺกาโร 
รองเจ ้าอาวาสวัดจากแดง อ�าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท  
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ GC โดยการน�า
ขวดพลาสตกิ PET (PET หรอื Poly-ethylene Terephthalate 
เป็นพลาสติกชนิดใสและมีความเหนียวสูง นิยมน�ามาท�าขวดน�้าดื่ม) 
ชนิดใสจะน�ามาผ่านกระบวนการ Upcycling ใส่นวัตกรรมและ
แปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล แล้วจึงถักทอผสมผสานกับเส้นใย 
Polyester Rayon เส้นใยฝ้าย และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ซิงค์ 
แอนต้ีแบคทีเรีย (Polyester Zinc Antibacterial) ท�าให้จีวร 
ดังกล่าวสามารถป้องกันแบคทีเรีย ลดกล่ินอับ มีความนุ ่ม  
โปร่งสบายเหมาะสมกับสภาพอากาศในไทย โดยขยะขวด PET 
จ�านวน ๑๕ ขวด ผลิตผ้าจีวรได้ ๑ ผืน และถ้าเป็นผลิต 
เป็นผ้าไตรจีวร ๑ ชุด ใช้ขวด PET ทั้งสิ้น ๖๐ ขวด โดยการ 
ตัดเย็บผ้าไตรทั้งหมดเป็นฝีมือจากชาวบ้านแห่งคุ้งบางกระเจ้า 
ซึง่การผลิตผ้าจวีรจากพลาสตกิ เป็นไปตามหลกัพทุธบญัญติัด้วย
ฝีมือคนไทย ปัจจุบันได้รับความสนใจจากวัดท้ังในประเทศไทย
และต่างประเทศเข้ามาดูงาน และมีการติดต่อขอซ้ือผ้าไตรจีวร
เป็นจ�านวนมาก เพื่อน�าถวายแด่พระสงฆ์ในพื้นท่ีต่าง ๆ ในช่วง
เทศกาลส�าคัญทางพุทธศาสนา จึงถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วย
ลดขยะพลาสติก สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน

ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสนใจและส่งเสริม
การสร้างนวตักรรมแก้ไขปัญหาขยะพลาสตกิ เพือ่ลดปัญหาภาวะ
โลกร้อนท่ีส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวน รุนแรงมากขึ้น  
ตลอดจนแสดงถึงภูมิป ัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของ
ประชากรของแต่ละประเทศในการสร้างมูลค่าจากขยะ



วันที่ ๑ - ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๒ หน้า ๓ 

วิ
(ต่อจากหน้า ๑)โปรดเกล้าฯ

(อ่านต่อหน้า ๔)

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ
พล.อ.อ.วรีพงษ์ นลิจนิดา เป็น รองผูบ้ญัชาการทหารอากาศ
พล.อ.อ.เสนาะ พรรณพิกุล เป็น ประธานคณะท่ีปรึกษา

กองทัพอากาศ
พล.อ.อ.จโิรจ บ�ารงุลาภ เป็น ท่ีปรึกษาพเิศษกองทพัอากาศ
พล.อ.ท.ธรินทร์ ปณุศร ีเป็น ผูช่้วยผูบั้ญชาการทหารอากาศ
พล.อ.ท. สิทธิชัย แก้วบัวดี เป็น ผู ้ช ่วยผู ้ บัญชาการ 

ทหารอากาศ
พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เป็น เสนาธิการทหารอากาศ
พล.อ.ท.นภาเดช ธูปะเตมีย์ เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุม

การปฏิบัติทางอากาศ
พล.อ.ท.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร เป็น หัวหน้าคณะ 

นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�าผู้บังคับบัญชา
พล.อ.ท.ชวาลา ราชวงศ ์  เป ็น ผู ้ทรงคุณวุฒิพิ เศษ 

กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ เป็น ผู ้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 

กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
พล.อ.ท.ภูมิ ใจ ชัยพันธุ ์  เป ็น ผู ้ทรงคุณวุฒิพิ เศษ 

กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
พล.อ.ท.ภมูพิชิญ์ชากรณ์ จรรยาวจิกัษณ์ เป็น ผูท้รงคณุวฒุิ

พิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
พล.อ.ท.ศุภชัย สายเงิน เป ็น ผู ้ทรงคุณวุฒิพิ เศษ 

กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
พล.อ.ท.สุรชัย อ�านวยสิน เป ็น ผู ้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 

กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
พล.อ.ท.สุรพล พุทธมนต์ เป ็น ผู ้ทรงคุณวุฒิพิ เศษ 

กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
พล.อ.ท.อภิรุม จันทรกุล เป ็น ผู ้ทรงคุณวุฒิพิ เศษ  

กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
พล.อ.ท.แอร์บลู สทุธวิรรณ เป็น ผูท้รงคุณวฒุพิเิศษ กองทพั

อากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
พล.อ.ท.คงศักดิ์  จันทรโสภา เป ็น รองเสนาธิการ 

ทหารอากาศ
พล.อ.ท.ธนศักดิ์  เมตะนันท ์  เป ็น รองเสนาธิการ 

ทหารอากาศ
พล.อ.ท.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เป็น รองเสนาธิการ 

ทหารอากาศ
พล.อ.ท.พงษ์ศกัดิ ์เสมาชยั เป็น รองเสนาธกิารทหารอากาศ
พล.อ.ท.พัทธนันท์ นุชพงษ์ เป็น รองผู ้บัญชาการกรม

ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
พล.อ.ท.สรายุทธ์ มหัตกีรติ เป็น ผู ้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 

กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 
พล.อ.ท.สุ วัฒน ์  สุวโรพร เป ็น ผู ้ทรงคุณวุฒิพิ เศษ 

กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
พล.อ.ต.ชากร ตะวันแจ้ง เป็น เจ้ากรมก�าลงัพลทหารอากาศ
พล.อ.ต.พงษ์สวสัด์ิ จนัทสาร เป็น เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พล.อ.ต.ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร

อากาศ
พล.อ.ต.ชนะยทุธ รตันกาล เป็น เจ้ากรมส่งก�าลงับ�ารงุทหาร

อากาศ
พล.อ.ต.ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือน

ทหารอากาศ
พล.อ.ต.ประยูร ธรรมาธิวัฒน์ เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
พล.อ.ต.อลงกรณ์ วัณณรถ เป็น ปลัดบัญชีทหารอากาศ
พล.อ.ต.สุรสีห ์ สิมะเศรษฐ์ เป็น ผู ้ บัญชาการหน่วย

บัญชาการอากาศโยธิน
พล.อ.ต.ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ
พล.อ.ต.อนุวัฒน ์  เพ็ชรพงศ ์  เป ็น เจ ้ากรมสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พล.อ.ต.สุจินดา สุมามาลย์ เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
พล.อ.ต.เกรยีงไกร โสธรชยั เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
พล.อ.ต.เดชอดุม คงศร ีเป็น เจ้ากรมยทุธศกึษาทหารอากาศ
พล.อ.ต.ธาดา เคี่ยมทองค�า เป็น ผู ้บัญชาการโรงเรียน 

นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
พล.อ.ต.กนษิฐ์ ชยัสาร เป็น รองผูบ้ญัชาการกรมควบคุมการ

ปฏิบัติทางอากาศ
พล.อ.ต.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่าย

เสนาธิการประจ�าผู้บัญชาการทหารอากาศ
พล.อ.ต.เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
พล.อ.ต.เฉลา ทองแก้ว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพ

อากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
พล.อ.ต.ชูชาติ บุญจันทึก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพ

อากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
พล.อ.ต.ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพ

อากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
พล.อ.ต.นัทธี พงษ์แตง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพ

อากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
พล.อ.ต.ประสิทธิ์ ยิ้มเจริญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพ

อากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
พล.อ.ต.พิชาญ พิชัยณรงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพ

อากาศ (อัตรา พลอากาศโท)
พล.อ.ต.มนูญ รู้กิจนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ 

(อัตรา พลอากาศโท)
พล.อ.ต.วิฑูรย์ ตรีพรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพ

อากาศ (อัตรา พลอากาศโท) 
พล.อ.ต.ครรชิต นิภารตัน์ เป็น เจ้ากรมการเงนิทหารอากาศ
พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี เป็น ผู้บัญชาการศูนย์

ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ
พล.อ.ต.วิศรุต สุวรรณเนตร เป็น รองเจ้ากรมก�าลังพล 

ทหารอากาศ
พล.อ.ต.วรวิทย์ บุตรยี่ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
พล.อ.ต.พันธ์ภักดี พัฒนกุล เป็น รองเจ้ากรมยุทธการ 

ทหารอากาศ
พล.อ.ต.อนนัตชัย แก้วศรงีาม เป็น รองเจ้ากรมส่งก�าลังบ�ารงุ

ทหารอากาศ
พล.อ.ต.ฐานัตถ์ จันทร์อ�าไพ เป็น รองเจ้ากรมกิจการ

พลเรือนทหารอากาศ
พล.อ.ต.ณรงค์เวตย์ เรืองจวง เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
พล.อ.ต.อร่าม สกุลแก้ว เป็น รองปลัดบัญชีทหารอากาศ
พล.อ.ต.วิญญา โพธิ์คานิช เป็น รองผู ้บัญชาการหน่วย

บัญชาการอากาศโยธิน
พล.อ.ต.กิจสม พันธุ์โกศล เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ
พล.อ.ต.ประทีป โลหิตศิริ เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ
พล.อ.ต.มาโนช สตุวัฒน์ เป็น รองเจ้ากรมสือ่สารอิเลก็ทรอนกิส์

ทหารอากาศ
พล.อ.ต.อาทิตย์ อู่วิเชียร เป็น รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ทหารอากาศ
พล.อ.ต.พงษ์อ�านาจ ผ่านภพ เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธ

ทหารอากาศ
พล.อ.ต.เกรยีงศกัดิ ์อนโุรจน์ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
พล.อ.ต.เสน่ห์ บวัชืน่ เป็น รองเจ้ากรมยทุธศกึษาทหารอากาศ
พล.อ.ต.พาห์รณ สงวนโภคัย เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียน

นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พล.อ.ต.ฉัตรชัย วิริยะภาพ เป็น รองผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย

พฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารบนิและอวกาศกองทพัอากาศ
พล.อ.ต.ทรงพล พรหมวา เป็น รองผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย

พฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารบนิและอวกาศกองทพัอากาศ
พล.อ.ต.ตากเพชร พนิพนัธุ ์เป็น เสนาธกิารกรมควบคมุการ

ปฏิบัติทางอากาศ
พล.อ.ต.ศรัณย์ สมคะเณ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการ

อากาศโยธิน

พล.อ.ต.พงศ์สมทิธ์ สขุรวย เป็น เสนาธกิารกรมช่างอากาศ
พล.อ.ต.ชัยนาท ผลกิจ เป็น ผู้บังคับศูนย์อ�านวยการเครื่อง

บินพระราชพาหนะ
พล.อ.ต.ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ เป็น รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอ�านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ

พล.อ.ต.ประกาศิต เจริญยิ่ง เป็น ผู ้อ�านวยการส�านัก
นโยบายและบริหารก�าลังพล กรมก�าลังพลทหารอากาศ

พล.อ.ต.พิบูลย์ วรวรรณปรีชา เป็น ผู้อ�านวยการส�านัก
นโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ

พล.อ.ต.อดศิร อุณหเลขกะ เป็น ผูอ้�านวยการส�านกับรหิาร
ทรัพยากร ส�านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

พล.อ.ต.มนัท ชวนะประยูร เป็น ผู ้ช่วยหัวหน้าคณะ 
นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�าผู้บังคับบัญชา

พล.อ.ต.กมล วัชรเสถียร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
พล.อ.ต.ไกรเลศิ เธยีรนกุลุ เป็น ผูท้รงคณุวฒิุกองทพัอากาศ
พล.อ.ต.ชาล ีวฒันวรรณะ เป็น ผูท้รงคณุวฒุกิองทัพอากาศ
พล.อ.ต.วัฒนา อ้นอารี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
พล.อ.ต.สุธีระ เย็นทรวง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
พล.อ.ต.อภิชาต แก้วประสพ เป็น ผู ้ทรงคุณวุฒิกองทัพ

อากาศ
น.อ.วิสุทธิ์ สมภักดี เป็น ผู้อ�านวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพ

อากาศ
น.อ.ไวพจน์ เกิงฝาก เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
น.อ.อาณัติ เดชพร เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
น.อ.วรงค์ ลาภานันต์ เป็น ผู้อ�านวยการสถาบันเวชศาสตร์

การบินกองทัพอากาศ 
น.อ.จิตเกษม ชัยพันธุ ์  เป ็น เสนาธิการกรมสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
น.อ.เอนก นนทวงษ์ เป็น เสนาธกิารกรมสรรพาวธุทหารอากาศ
น.อ.วิษณุ ภู่ทอง เป็น เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ
น.อ. มงคล ตั้งสุณาวรรณ เป็น ผู้อ�านวยการส�านักงาน

พัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
น.อ.กฤษฎา ทับเทศ เป็น รองผู้อ�านวยการส�านักงาน

ประสานภารกจิ ด้านความมัน่คงกบักองอ�านวยการรกัษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ

น.อ.กรกฎ ทิมไสว เป็น ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ 
ส�านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ�านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ

น.อ.จักรินทร์ จันทร์กลั่น เป็น ผู้อ�านวยการส�านักประสาน
การปฏบิตัด้ิานความมัน่คง ส�านกังานประสานภารกจิด้านความ
มั่นคงกับกองอ�านวยการรักษา ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร
กองทัพอากาศ

น.อ.สุชาติ เทพรักษ์ เป็น ผู้อ�านวยการส�านักการปกครอง
และพัฒนาก�าลังพล กรมก�าลังพลทหารอากาศ

น.อ.ทศพร เนตรหาญ เป็น ผู้อ�านวยการส�านักข่าวกรอง  
กรมข่าวทหารอากาศ

น.อ.สรุกจิ สมทววิฒันกลุ เป็น ผูอ้�านวยการส�านกันโยบาย
และแผน กรมยุทธการทหารอากาศ

น.อ.นพดล เพราเพริศภิรมย์ เป็น ผู ้อ�านวยการส�านัก
นโยบายและแผน กรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารอากาศ

น.อ.ธรรมรงค์เดช เจริญสุข เป็น ผู ้อ�านวยการส�านัก
นโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

น.อ.สมพร แต้พานิช เป็น ผู้อ�านวยการส�านักกิจการ 
พลเรือนเเละประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

น.อ.นนทร ีอนิทรสาล ีเป็น ผูอ้�านวยการส�านกันโยบายและแผน 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

น.อ.สุรชาติ จันทรเสนีย์ เป็น ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร 
งบประมาณ ส�านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

น.อ.วทิยา เหลอืงเดชานรุกัษ์ เป็น ผูอ้�านวยการศูนย์ป้องกนั
ทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

น.อ.เอกศักดิ์ เทภาสิต เป็น ผู้บังคับการศูนย์การทหาร
อากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน



     วันที่ ๑ - ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๒หน้า ๔ 

(ต่อจากหน้า ๓)โปรดเกล้าฯ

วิ วัฒนาการด ้ านการทหารและเทคโนโลยีต ่ าง  ๆ  
มกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็จากแรงผลกัดนัทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโดยเฉพาะก�าลังทางอากาศที่อาศัยเทคโนโลยี 
ชั้นสูงเป็นปัจจัยหลักในการปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศ 
จงึก�าหนดยทุธศาสตร์ทีจ่ะพัฒนาขดีความสามารถเพือ่การพึง่พา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนา
ระบบอาวุธกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๕ และ
ปรับโครงสร้างครั้งล่าสุด เป็นศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เม่ือเดือนเมษายน 
๒๕๕๒ ภายใต้การบงัคบับญัชาของผูอ้�านวยการศนูย์วจิยัพฒันา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ โดยมี
วิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานคุณภาพ มีมาตรฐานระดับสากล  
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาของกองทัพไทย” 
จากงานวิจัยและพัฒนาในอดีต สามารถสะสมองค์ความรู้และ
พัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 
ของกองทัพอากาศ ถือได้ว่าเป็นกองทัพเทคนิคเนื่องจากต้อง
ปฏบิตัภิารกจิโดยใช้อากาศยานและระบบอาวธุทีม่เีทคโนโลยสูีง 
ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จงึเป็นหวัใจส�าคัญในการเรยีนรูแ้ละตดิตามเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

ศวอ.ทอ.มีผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ ๆ แบ่งตามงานวิจัย
และภารกิจด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาท้ังในอดีตและปัจจุบัน ดังน้ี  
การวิจัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง  
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพระบาทสมเด็จ 
พระมหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และช่วยเหลอื
ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ การวิจัยพัฒนาพลุสารเคมีซิลเวอร ์
ไอโอไดด์ส�าหรับใช้ท�าฝนจากเมฆเย็นเพื่อผลิตใช้งานทดแทน 
พลสุารเคมทีีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัซ้ือจากต่างประเทศ
พัฒนาพลุสารดูดความชื้น (Hygroscopic Flare) เพื่อเสริมการ
ปฏบิตักิารฝนหลวงเมฆอุ่นโดยสร้างอปุกรณ์ตดิตัง้พลกุบัเครือ่งบนิ
โจมตีธุรการแบบที่ ๒ ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงและยังได้มีการวิจัย
พฒันาสารยบัยัง้ไฟป่าทีม่ปีระสทิธภิาพเทยีบเท่าสารเคมขีองต่าง
ประเทศ โดยตั้งชื่อว่าสารเคมีส�าหรับยับยั้งไฟป่าสูตร ทอ.๑  
แต่มีราคาต�่ากว่าและผลิตได้ในประเทศ รวมท้ังยังเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและเมื่อเดือน ส.ค.๖๒ ที่ผ่านมา ศวอ.ทอ.ได้ให้การ
สนับสนุนองค์ความรู ้และเจ้าหน้าท่ีในการสนับสนุนภารกิจ
บรรเทาสาธารณภัยดับไฟป่าพรุควนเคร็ง จว.นครศรีธรรมราช

การวิจัยพัฒนาด้านอากาศยานไร้นักบินเพื่อปฏิบัติภารกิจ

๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ วันคล้ายวันสถาปนา
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

ครบ ๓๗ ปี 

พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์
ผอ.ศวอ.ทอ.

พล.อ.ต.สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี
รอง ผอ.ศวอ.ทอ. พล.อ.ต.สุรสิทธิ์ แก้วใจ

รอง ผอ.ศวอ.ทอ.

ทางทหาร โดยการพฒันาสร้างอากาศยานไร้นกับนิระดบัยทุธวธิี
ระยะกลาง ต้นแบบ Tiger Shark II ขนาดความยาวปีก ๖ เมตร 
มีรัศมีปฏิบัติการ ๑๐๐ กิโลเมตร ระยะเวลาบินไม่น้อยกว่า  
๘ ช่ัวโมง ติดตั้งกล้องถ่ายภาพทางอากาศทั้งกลางวันและกลาง
คืน ปัจจุบันได้เข้าประจ�าการ ณ ฝูง ๔๐๔ อากาศยานไร้นักบิน 
Tiger Shark II กองบิน ๔ และได้ท�าการปรับปรุง พัฒนาขยาย
ผลระบบอากาศยานไร้นกับนิทีไ่ด้วจิยัแล้วมาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้
กองทัพอากาศสามารถพึ่งพาตนเองในการพัฒนา สร้าง และ 
ซ่อมบ�ารุงช้ินส่วนโครงสร้างและอุปกรณ์ ระบบอากาศยานไร้
นกับนิTiger Shark II ได้ อกีทัง้ยงัได้จดัตัง้ชมรมเครือ่งบนิเล็กขึน้
เพ่ือสร้างและพัฒนาขีดความสามารถบุคคลากรในการเป็น 
ผู้บังคับอากาศยานไร้นักบินภายนอกได้ ต่อไปในอนาคต

โครงการตดิตามดาวเทยีมด้วยกล้องโทรทรรศน์ ณ หอดดูาว
เฉลมิพระเกยีรต ิสถานรีายงานดอยอนิทนนท์ จว.เชยีงใหม่ และ
โครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กอวกาศ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมส�าหรับภารกิจด้านความมั่นคงทางอวกาศของกองทัพ
อากาศไทยและประชาคมอาเซียนในอนาคตตลอดจนเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ

การปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ปัจจุบันกองทัพต่าง ๆ  
ของประเทศทัง้หลายในโลกล้วนมขีดีความสามารถในการค้นหา
ที่ตั้งและท�าลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าก่อน จะเห็นได้ว่า
มกีารพฒันาและผลติอาวุธท�าลายล้างสงูขึน้มาใช้ อาวธุนวิเคลยีร์ 
ชีวะ เคมี ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาวุธท�าลายล้างสูง ท�าให้กองทัพ
อากาศต้องมีความพร้อมการปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี 
โดยมีแผนกปฏิบัติการนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กองวิทยาศาสตร์  
ท�าหน้าที่เตรียมและปฏิบัติการตามภารกิจ ทั้งนี้ การเผชิญเหตุ 
นวิเคลยีร์ ชวีะ เคม ีถอืเป็นภารกจิทางยทุธการ มกีารเตรยีมความ
พร้อมอยู ่เสมอ ทั้งด้านก�าลังพลและอุปกรณ์โดยได้เข้าร่วม 
การฝึกส�าคัญประจ�าทุกปี

ด้านพลงังานทดแทน กองทพัอากาศ ซึง่เป็นหน่วยงานด้าน
ความม่ันคงได้ตระหนักถึงความม่ันคงด้านพลังงาน จึงจ�าเป็น
ต้องเตรียมความพร้อมก่อนเกิดสภาวะวิกฤติพลังงานด้วยการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมกับกองทัพอากาศขึ้นมาใช้
ที่เรียกว่าพลังงานทดแทน โดยมีการจัดการองค์ความรู้ด้าน
พลังงานทดแทนด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน
ขึน้ที ่ศนูย์วจิยัพฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารบนิและอวกาศ
กองทัพอากาศมุ่งเน้นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการ

สร้างองค์ความรู ้ด ้าน
พลังงานทดแทนให้อยู่
กับกองทัพอากาศ

ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น
โครงการต่าง ๆ ที่กล่าว
มาแล้ว เป็นเพียงส่วน
หนึ่ งของผลการวิจัย
เท ่านั้น ศวอ.ทอ.ได ้
ตระหนกัถงึความส�าคัญการวิจัยพัฒนาเพื่อเสริมการปฏิบัติการฝนหลวง

ในการส่งเสริมการวิจัยให้เกิดขึ้นในกองทัพอากาศอย่าง 
เป็นรูปธรรม โดยมุง่เน้นในการประสานงานและสร้างแรงบนัดาล
ใจ ให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศหันมาให้ความส�าคัญกับ
การวิจัย เพื่อด�ารงสภาพและต่อยอดองค์ความรู ้ดัดแปลง
ยุทโธปกรณ์ที่ก�าลังล้าสมัย ให้สามารถใช้งานได้ต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ขีดความสามารถภายในหน่วยงานราชการ 
หรือขีดความสามารถของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ  
ทัง้นีเ้พือ่ให้กองทพัอากาศสามารถลดค่าใช้จ่ายและพึง่พาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน

๓๗ ปี ที่ผ่านมา เป็นแนวทางที่จะชี้น�าให้ ศวอ.ทอ.ก้าวต่อ
ไปในอนาคต ในการพฒันางานวจิยัท่ีเป็นประโยชน์และสามารถ 
น�าไปใช้พัฒนากองทัพตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กองทัพอากาศต่อไป

ปชส.ศวอ.ทอ.

น.อ.เพชร เกษตรสุวรรณ เป็น ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติ
การแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพ
อากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

น.อ.สมคิด ระหงษ์ เป็น ผู ้อ�านวยการกองการศึกษา 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

น.อ.นพนันท์ เกิดศิริ เป็น ผู ้อ�านวยการส�านักงานวิจัย 
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ 
กองทัพอากาศ

น.อ.ณรงค์ แย้มประยูร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่าย
เสนาธิการประจ�ารองผู้บัญชาการทหารอากาศ

น.อ.คิดควร สดับ เป็น ผู ้ช ่วยหัวหน้านายทหารฝ่าย
เสนาธิการ ประจ�าผู้บัญชาการทหารอากาศ

น.อ.ชัยณรงค์ พันธุ์เทศ เป็น ผู้ช�านาญการกองทัพอากาศ
น.อ.ณรงค์ เตมานิ เป็น ผู้ช�านาญการกองทัพอากาศ
น.อ.ตระการ ก้าวกสกิรรม เป็น ผูช้�านาญการกองทพัอากาศ
น.อ.เวช สุวรรณเวียง เป็น ผู้ช�านาญการกองทัพอากาศ
น.อ.สุวิทย์ กุลสวัสดิ์ เป็น ผู้ช�านาญการกองทัพอากาศ
น.อ.พิษณุ ปานวงษ์ เป็น วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ
น.อ.พงศ์สนัต์ ทองโต เป็น อาจารย์ผูท้รงคณุวฒุ ิกองการศกึษา 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
น.อ.กีรติ ปิงเมือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
น.อ.จรุญ โพธิ์บุญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
น.อ.เจษฎา ถาวรฉันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
น.อ.ชัยวัฒน์ แนบเกษร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
น.อ.ชาตร ีพรหมพนัธกรณ์ เป็น ผูท้รงคณุวฒุกิองทพัอากาศ
น.อ.ชาตชิาย รกัษ์ธนกลู เป็น ผูท้รงคณุวฒุกิองทพัอากาศ
น.อ.ธงชัย พิทักษ์ศิลป์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
น.อ.ธนณัฏฐ์ วรรณสุรีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
น.อ.ธนเดช เบญ็จวรรณ เป็น ผูท้รงคณุวฒุกิองทพัอากาศ
น.อ.นพพล หาญกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
น.อ.นรินทร์ อรัญพูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
น.อ.ประคอง จ�าปากะนนัท์ เป็น ผูท้รงคณุวุฒกิองทพัอากาศ
น.อ.ไพโรจน์ ศิริสนธิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
น.อ.มนัส จันทร์แดง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 
น.อ.สหรัฐ จ�ารูญพงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
น.อ.สิงหนาท ครุฑกะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
น.อ.สุมิตร บุญเพิ่ม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
น.อ.สุวิทย์ วัฒนฤกษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
น.อ.อภิกิตติ ์ศรเีสรมิโภค เป็น ผูท้รงคุณวฒุกิองทัพอากาศ
น.อ.หญิง เพชรชมพู เล่ห์มงคล เป็น ผู ้อ�านวยการ

ส�านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
น.อ.หญงิ พนัธ์นดิา ธปูะเตมย์ี เป็น ผูท้รงคณุวฒิุกองทพัอากาศ
โดยในส่วนของการกระท�าพิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการ

ทหารอากาศ ก�าหนดจดัขึน้ในวนัจนัทร์ที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ และบริเวณลาน
อเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช



วันที่ ๑ - ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๒

๑๕. หลวงพระบาง  
(LuangPrabang)

๑๖. ปราสาทหินวัดพู  
(Vat Phou)

เมืองมรดกโลกของประเทศลาว ที่มีบรรยากาศเมือง
สไตล์ชิลล์ ๆ สโลว์ไลฟ์ ท่ียังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ของเมืองไว้เป็นอย่างดี สถานท่ีเท่ียวส่วนใหญ่จะเป็นวัด 
และน�้าตก และที่นี่ยังมีประเพณีการตักบาตรข้าวเหนียว 
ทีต้่องไปลองสกัคร้ัง เมอืงนีไ้ด้รบัการข้ึนทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘

ปราสาทหินวัดพูเป็นมรดกโลกแห่งที่ ๒ ของลาว ในอดีต
เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิและแหล่งอารยธรรมโบราณถึง ๓ สมัย 
ปัจจุบันเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ 
สถาปัตยกรรมของที่น่ีจะคล้ายกับปราสาทพระวิหาร ที่น่ีได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔  
 แต่ละที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ก็เป็นสถานที ่
ที่ทรงคุณค่ามาก ๆ ใครได้ไปเที่ยวประเทศไหนในอาเซียน  
ลองไปตามหามรดกโลกของแต่ละที่ดูนะ

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

โดย   R.T.A.F’s Eyes view

ตามหา ๑๖ มรดกโลกแห่งดินแดนอาเซียน

หน้า ๕ 

คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.เยี่ยมอําลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ บน.๔ บน.๕ และ  
บน.๒๓ โดยมี น.อ.หญิง วิภาดา  จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๔ คุณนิรมล  รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้าน 
ทอ.บน.๕  และคุณนวลผ่อง  กลิ่นมาลี ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ - ๑๕ ส.ค.๖๒

พล.อ.อ.สทิธพิร  เกสจนิดา ทีป่รึกษาพิเศษ ทอ./ประธาน 
คณะอนกุรรมการประเมนิผลการด�าเนนิงานกจิการสวสัดกิาร 
ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปกิจการ
ท่ีพักสวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว โดยมี น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร 
ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๒ ณ อาคาร 
ฟ ้ าชมคลื่ นที่ พั กสวัส ดิการ  ทอ .อ ่ าวมะนาว บน.๕ 
จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. 
ลงนามในสัญญาซื้อขายอากาศยาน กับ บริษัท Avions de 
Transport Regional ในโครงการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่ง
บุคคลส�าคัญ เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๒ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส



          วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๒หน้า ๖ 

พล.อ.อ.มานตั  วงษว์าทย์ เสธ.ทอ.ตรวจเยีย่มการฝกึบนิ 
ควบคุมไฟป่า โดยมี น.อ.กฤษณ์  เกตุรักษ์ ผบ.บน.๔๖  
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๖  
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

พล.อ.ท.สุรศักด์ิ  อินทร์จำานงค ์ ประธานกรรมการ
พลังงานทดแทน ทอ.พร้อมคณะ สำารวจพื้นที่เพื่อเตรียม 
ดำาเนินการตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ทอ.กับ  
การไฟฟา้ฝา่ยผลติ วา่ดว้ยความรว่มมอืในการศกึษาความเปน็ไปได ้
ในเบื้องต้น ของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  
(Smart Grid) โดยมี น.อ.วสันต์  บัณฑิตศักดิ์สกุล ผบ.บน.๒  
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๒ ณ บก.บน.๒ จว.ลพบุรี 

พล.อ.ท.น้อย  ภาคเพิม่ จก.ยศ.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร ์ 
ของ นศ.วทอ.โดยมี พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๒ ณ อ.ชะอำา จว.เพชรบุรี

พล.อ.ท.นฤพล  จักรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นประธาน 
การประชมุหารอื แนวทางการพฒันาภาษาอังกฤษของกำาลงัพล 
ทอ.ในสถาบันการศึกษาของ ทอ.เพื่อพิจารณาหลักสูตรภาษา
อังกฤษ และแนวทางการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษของสถาบันการศึกษาของ ทอ.เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๒ 
ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑

พล.อ.ต.นัทธี  พงษ์แตง รอง จก.สพ.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสรรพาวุธ ประจำาปี ๒๕๖๒ โดยมี  
น.อ.วสันต์  บัณฑิตศักดิ์สกุล ผบ.บน.๒ ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๒ ณ บก.บน.๒ จว.ลพบุรี 

พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผบ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธมีอบทนุการศกึษา “มลูนธิ ิ๗๕๒ โรงเรยีนนายเรอือากาศ” 
ประจำาปี ๒๕๖๒ ให้แก่บุตรศิษย์เก่า รร.นนก.(บิดาเสียชีวิต)  
นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) และ นนอ.ที่มี 
ผลการศึกษาดี เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๒ ณ ห้องรับรอง ทอ.

พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ ์ผบ.อย.เป็นประธานการประชุม 
สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกัน 
ที่ตั้ง ทอ.ประจำาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม
เจริญจรัมพร อย.

พล.อ.อ.ถาวรวัฒน์  จันทนาคม ผช.ผบ.ทอ./ประธาน
กรรมการบริหารโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเคร่ืองบิน
ขับไล่แบบที่ ๑๙/ก และ Mr. Laren “Grease” Watanabe  
ตำาแหน่ง Deputy, Chief, Pacific Division เป็นประธาน 
การประชุม Program Management Review (PMR)  
คร้ังที่ ๒๐ ระหว่างวันท่ี ๒๓ ส.ค.- ๑ ก.ย.๖๒ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

พล.อ.ท.ชวาลา  ราชวงศ์ จก.ทสส.ทอ.และคณะ
เดินทางเยือน ทอ.อินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปล่ียน
การเยือนของคณะผู ้บริหารระดับสูงระหว่าง ทอ.และ 
ทอ.อินโดนีเซีย และเข้าเยี่ยมคำานับ พล.อ.ท.ฟาห์รูไซนีอิส
นันโต รอง เสธ.ทอ.อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๖ - ๓๐ ส.ค.๖๒  
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พล.อ.ท.ธรินทร ์ ปณุศร ีรอง เสธ.ทอ.(สายงานยทุธการ)/ 
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ทอ. 
เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินความเสี่ยง 
ทั่วทั้งองค์การ โดยมี พล.อ.ต.วิฑูรย์  ตรีพรม ผอ.สพร.ทอ. 
อนุกรรมการ/เลขานุการ พร้อมคณะอนุกรรมการและคณะ
ทำางานบริหารความเสี่ยงของ ทอ.เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่  
๓ ก.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑

พล.อ.ท.พัทธนันท์  นุชพงษ ์ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน
ในพิธมีอบเงนิเพ่ือช่วยเหลอืครอบครัวข้าราชการ ลกูจ้างประจำา 
และพนักงานราชการ สังกัด รร.นนก.ที่มีบุตรมากเพื่อเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติราชการ 
เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม บก.รร.นนก.(๒) 

พล.อ.ต.ธาดา  เคีย่มทองคำา จก.กง.ทอ.เป็นประธานในพธิี 
ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนการเงิน รุ่นที่ ๑๑ เมื่อวันที่ 
๔ ก.ย.๖๒ ณ โรงเรียนเหล่าทหารการเงิน กวก.กง.ทอ.
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น.อ.กฤษณ์  เกตุรักษ์ ผบ.บน.๔๖/ผอ.ศบภ.บน.๔๖  
น�ำก�ำลังพลร่วมกับพี่น้องประชำชน กรอกกระสอบทรำย  
เพื่อท�ำแนวกันน�้ำ บริเวณคันดินแม่น�้ำวังทอง เมื่อวันที่  
๑ ก.ย.๖๒ ณ วัดวังประดู่ อ.วังทอง จว.พิษณุโลก

น.อ.ศรสิต  กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ.เป็นประธำนเปิด
กำรอบรมแก้ไขปัญหำด้ำนก�ำลังพลไม่ปฏิบัติตำมระเบียบคู่มือ 
ที่ เกี่ ยวข้องด้ ำนพัสดุ ให้แก่ก� ำลั งพล พธ.ทอ. เมื่ อวันที่   
๒๙ ส.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

น.อ.วสันต์  บัณฑิตศักดิ์สกุล ผบ.บน.๒ ให้กำรต้อนรับ
คณะทหำรอำกำศอินเดียตำมโครงกำรแลกเปลี่ยนกำรเยือน
ระหว่ำง ทอ.และ ทอ.อนิเดยี ในกำรเยีย่มชมกจิกำร บน.๒ และ
รับฟังบรรยำยสรุป เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๒ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.อานนท์  จารุสมบัต ิ ผบ.บน.๔ อบรมให้ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔  
โดยสำธิตกำรแต่งกำย และกำรแสดงควำมเคำรพอย่ำงถูกต้อง 
ให้แก่ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ�ำต�ำบล 
และสำรวัตรก�ำนัน เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียน
วัดสว่ำงวงษ์ (ตำคลีประชำนุกูล) อ.ตำคลี จว.นครสวรรค์

น.อ.ชนาวีร์  กลิ่นมาล ี ผบ.บน.๒๓ ร่วมประชุมหำรือ
และวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในพื้นที่ บน.๒๓ และเขต
เทศบำลนครอุดรธำนี เพื่อป้องกันน�้ำท่วมขังในเขตสนำมบิน  
สบืเนือ่งจำกพำย ุ“โพดลุ” เมือ่วนัท่ี ๓๐ ส.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม
เทศบำลนครอุดรธำนี จว.อุดรธำนี

น.อ.สุนทร  ผ่องอำาไพ ผบ.บน.๔๑ เป็นประธำนในพิธี
เปิดกำรแข่งขันกีฬำเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงำนภำยใน บน.๔๑ 
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ โดยมี ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร 
ทหำรกองประจ�ำกำร และสมำชิกชมรมแม่บ้ำน ทอ.บน.๔๑ 
ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๒ ณ สนำมฟุตบอล (๑) บน.๔๑ 
จว.เชียงใหม่

น.อ.สวุทิย์  กลุสวัสดิ ์ผบ.ฝงูบนิอิสระปฏบิตัริำชกำรสนำม  
๒๐๖ (วัฒนำนคร) พร้อมด้วย ข้ำรำชกำร และทหำรกอง
ประจ�ำกำร ฝูงบนิอสิระปฏบิตัริำชกำรสนำม ๒๐๖ (วฒันำนคร) 
รณรงค์กำรพ่นควันก�ำจัดยุงลำยเพื่อป้องกันไข้เลือดออก 
ให้กบัครูและนกัเรียน ณ โรงเรียนบ้ำนหนองแสง ต.วฒันำนคร 
อ.วัฒนำนคร จว.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๒

น.อ.มนัส  จันทร์แดง รอง ผบ.รร.กำรบิน เป็นประธำน
ในพิธีเปิดกำรฝึกอบรมลูกเสือเหล่ำอำกำศ ประจ�ำปี ๒๕๖๒  
รุ ่นที่  ๕ โรงเรียนบำงลี่วิทยำ เมื่อวันที่  ๒๘ ส.ค.๖๒  
ณ แผนกฝึกกำรยังชีพ กกศ.รร.กำรบิน จว.นครปฐม

น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑/ผอ.ศบภ.บน.๒๑  
น�ำก�ำลังพลออกให ้ควำมช ่วยเหลือผู ้ประสบภัยที่ ได ้รับ 
ผลกระทบจำกพำยโุซนร้อน “โพดลุ” ที ่บ้ำนท่ำเมอืง ต.ท่ำเมอืง 
อ.ดอนมดแดง จว.อุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๒ 

น.อ.นพดล  โพธิ ์สง่า รอง ผอ.กภส.สกป.กร.ทอ. 
เป็นผู้แทน ทอ.ร่วมแสดงควำมยินดีกับสถำนีวิทยุรำยกำร 
จส.๑๐๐ เนื่องในโอกำสวันครบ ๒๘ ปี (ก้ำวเข้ำสู่ปีที่ ๒๙)  
โดยม ีคณุอจัฉรำ  บัวสมบรูณ ์ผช.ผอ.ฝำ่ยผลติรำยกำร จส.๑๐๐  
ให้กำรต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๒ ก.ย.๖๒ ณ อำคำรตึกไทย  
ถนนพระรำม ๔ เขตคลองเตย กทม.

พล.อ.ต.ทวีศักดิ์  ขันติรัตน ์ผอ.สวบ.ทอ.ให้กำรต้อนรับ 
คณะนำยทหำรอำกำศ ทอ.อินเดีย ตำมโครงกำรแลกเปลี่ยน 
กำรเยือนระหว่ำง ทอ.และ ทอ.อินเดีย ในกำรเยี่ยมชมกิจกำร 
สวบ.ทอ.โดยม ีน.อ.ศภุชยั  สินธวำลยั ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ล�ำเลียง
ทำงอำกำศสำยแพทย์ สวบ.ทอ.เป็นผู้บรรยำยสรุป เม่ือวันที่  
๒๘ ส.ค.๖๒ ณ สวบ.ทอ.

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ น�ำหน่วย 
มิตรประชำออกช่วยเหลือประชำชน ร่วมกับกองอ�ำนวยกำรฝึก 
THAI BOOMERANG 2019 มอบอปุกรณก์ฬีำ เครือ่งขยำยเสียง 
และน�ำก�ำลังพลพัฒนำฟื้นฟูพื้นที่  โรงเรียนอ่ำงห้วยยำงวิทยำ 
ต.สุรนำรี อ.เมือง จว.นครรำชสีมำ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๒



      วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๒หน้า ๘ 

“กองทพัอากาศ เคยีงข้างประชาชน” 
ประมวลภาพ การช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน 
ที่ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”
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