
  

 

แถลงข่าวแข่งขันชกมวยไทย
และเปิดสนามมวยเยาวชน ทอ.
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อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

ทอ.เดนิหนา้ชว่ยเหลอืตอ่เนือ่ง
สง่สิง่ของเพือ่ชว่ยเหลอื
พี่น้องชาวอุบลราชธานี

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ  
ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมการ
แข่งขนัชกมวยไทย และพธิเีปิดสนามมวยเยาวชน กองทัพอากาศ เพือ่น�ารายได้
มอบให้ชมุนมุนายเรอือากาศ และศนูย์พฒันากฬีามวยกองทัพอากาศ ตลอดจน
เป็นการสนบัสนนุนโยบายของรฐับาล ในการส่งเสรมิการออกก�าลงักายโดยการ
เล่นกีฬา โดยมี พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ พิชาญ พิชัยณรงค์ รองผู้บัญชาการ

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงาน “ชาวฟ้าสังสรรค์สาน
สัมพันธ์สื่อมวลชนกิจการอวกาศ” เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศ ศูนย์กีฬา
เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ ศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยกองทัพอากาศ ท�าการปล่อยขบวนรถ
บรรทุก จ�านวน ๘ คัน จากกรมขนส่งทหารอากาศ 
ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังกองบิน ๒๑ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยได้ล�าเลียงสิ่งของบริจาค อาทิ  
ถุงยังชีพ เรือ เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจ�าเป็น พร้อม
ด้วยยาสามัญประจ�าบ้าน ฯลฯ จากหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่มอบผ่านศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยกองทัพอากาศ เพื่อน�าไปช่วยเหลือ 
และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผูป้ระสบ
อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การ
ต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สโมสรนักเรียน
นายเรอือากาศ โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานจัดรายการ 
รับบริจาคเงินในงาน “ร่วมใจพี่น้องไทย ช่วยภัยน�้าท่วม” โดย พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ เป็นผู ้แทนกองทัพอากาศ มอบเงินสมทบในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย  
จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และในโอกาสนี้ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมมอบเงินบริจาค จ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD ถนนพระราม ๙ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

ผู้ทรงคุณค่า

ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า ท�าไมกองทัพอากาศต้องจัดซื้อ
จดัหาเครือ่งบนิรบเคร่ืองบนิล�าเลยีง เฮลคิอปเตอร์เรดาห์ป้องกนั
ภยัทางอากาศ อาวธุต่อต้านอากาศยาน ผ้าห่มกนัหนาว เรอืท้องแบน 
เสื้อชูชีพ และถุงยังชีพ ฯ ล ฯ  แท้จริงแล้วยุทโธปกรณ์และวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ จัดซื้อจัดหามาเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของ 
กองทัพอากาศ แล้วภารกิจดังกล่าวมีอะไรบ้าง ลองมาดูกันครับ

๑.  ภารกิจตามกฎหมายระบุให้กองทัพอากาศมีหน้าที่
เตรยีมก�าลงักองทพัอากาศ การป้องกนัราชอาณาจกัรและด�าเนนิ
การเกี่ยวกับการใช้ก�าลังกองทัพอากาศ ตามอ�านาจหน้าที่ของ
กระทรวงกลาโหม รวมท้ังการพัฒนาประเทศและการแก้ไข
ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ 

  จากภารกิจตามกฎหมายดงักล่าว กองทพัอากาศจงึต้อง
ด�ารงระดับความพร้อมและขีดความสามารถอยู ่ตลอดเวลา  
ด้วยการจดัเตรยีมโครงสร้างก�าลังรบ การจดัหาอาวุธยทุโธปกรณ์
ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้าง
ศักยภาพก�าลังทางอากาศ รวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
มิตรประเทศ   

  น อ ก จ า ก นี้ ก อ ง ทั พ
อากาศยังได้สนับสนุนก�าลังพล
และยทุโธปกรณ์ในการช่วยเหลอื
ประชาชนและพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการบรรเทาสาธารณภยั
ที่ มี แนว โน ้ มรุ นแรงมากขึ้ น  
อาทิ การแจกจ่ายผ้าห่มให้แก่

  โดยในแต่ละวินาที มีข้าราชการสังกัดกรมควบคุมการ
ปฏิบัติทางอากาศที่ประจ�าการอยู่บนสถานีรายงานตามพื้นที่สูง
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ท�าหน้าที่ตรวจจับและแจ้งเตือนโดยการเฝ้า
สงัเกตหน้าจอเรดาร์ตลอด ๒๔ ชัว่โมง เพือ่แจ้งเตอืนให้หน่วยบนิ 
Alert ท�าการบินสกัดกั้น หากมีเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายที่อาจเป็น
ภัยคุกคามรุกล�้าเข้ามาในขอบเขตน่านฟ้าไทย

  ในขณะเดียวกันหน่วยก�าลังรบได้แก่ กองบินต่าง ๆ  
ที่บรรจุประจ�าการเครื่องบินรบสมรรถนะสูงก็จะด�ารงความ
พร้อมในการปฏิบัติการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ด้วยการจัดหน่วยบิน 
Alert ที่พร้อมขึ้นท�าการบินสกัดกั้นทันที เมื่อได้รับแจ้งว่าตรวจ
พบเครื่องบินไม่ทราบฝ่าย ส่วนกองบินที่บรรจุเครื่องบินล�าเลียง
ก็เตรียมการสนับสนุนการส่งก�าลังพลหรือยุทธภัณฑ์ทางอากาศ 
กองบินเฮลิคอปเตอร์เตรียมใช้ก�าลังทางอากาศ การค้นหาและ
ช่วยชีวิตส่วนหน่วยก�าลังรบภาคพื้น ได้แก่ หน่วยบัญชาการ
อากาศโยธินและกองพันอากาศโยธินท่ีสังกัดตามกองบินต่าง ๆ 
ก็จะเตรียมความพร้อมในการใช้ก�าลังภาคพื้นเพื่อป้องกันที่ตั้ง 
การต่อสูอ้ากาศยาน และการปฏิบตักิารพเิศษ ซึง่กองทพัอากาศได้ 
จัดก�าลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการฝึกกับมิตรประเทศ 
เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ของบุคลากรในการปฏิบัติการ
ร่วมตลอดมา

ประชาชนที่ประสบภัยหนาว การน�ารถบรรทุกน�้าออกแจกจ่าย
น�า้ให้ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภยัแล้ง การออกช่วยเหลือ
ซ่อมแซมบ้านประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากวาตภัย การน�าเรอื
ท้องแบนออกแจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล 
กระทบจากอุทกภัย รวมถึงการใช้เครื่องบินสนับสนุนการท�าฝน
หลวง การบินโปรยสารดับไฟป่า และบินโปรยน�้าเพื่อลดปัญหา
มลภาวะทางอากาศ

๒.  ภารกิจตามทีไ่ด้รบัมอบหมายการด�ารงความพร้อมการ
ปฏิบตักิารร่วมกบัต่างประเทศในด้านการรกัษาสนัติภาพการช่วย
เหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

  ภารกิจดังกล่าวจะเป็นการด�าเนินการตามที่ได้รับการ
สั่งการจากหน่วยเหนือ โดยกองทัพอากาศได้จัดการฝึกให้ความ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ณ กองบิน ๒ 
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นการ
เตรยีมความพร้อมของอากาศยาน เจ้าหน้าที ่และวสัดอุุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง

๓.  ภารกจิด้านความมัน่คงในมติอิืน่ ๆ  ได้แก่ การพฒันาขดี
ความสามารถด้านไซเบอร์ให้มีความพร้อมในการเผชิญกับภัย
คกุคามด้านไซเบอร์และการพฒันาขดีความสามารถด้านอวกาศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและเพิ่มศักยภาพด้านการรบ
ของกองทัพและของประเทศในภาพรวม

    ตามภารกิจความมั่นคงในมิติของไซเบอร์และอวกาศ 
ดังกล่าว กองทัพอากาศเล็งเห็นความส�าคัญจึงได้จัดตั้งศูนย์
ไซเบอร์กองทัพอากาศเพื่อดูแลและป้องกันการโจมตีเครือข่าย
และศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศเพื่อการตรวจจับ
วตัถอุวกาศทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อมนษุย์ รวมถงึการเพิม่ศักยภาพ
การสื่อสารและปฏิบัติการของกองทัพอากาศ

     ส�าหรับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยก�าลังรบ ซึ่งดูเหมือน
จะไม่ส�าคัญแต่จริง ๆ แล้วมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของ
ภารกิจไม่แพ้กัน โดยหน่วยเหล่านั้นจะท�าหน้าที่เป็นหน่วย
สนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ การดูแลความสงบ
เรียบร้อยและการเข้าออกพื้นที่ของกองทัพอากาศ การศึกษา
อบรม การวจิยัและพัฒนา การสวสัดกิาร การรกัษาพยาบาล หรอื

สิทธิก�าลังพลเพื่อให้หน่วยก�าลังรบและหน่วยงานต่าง ๆ มีความ
พร้อมในการปฏบิตัภิารกจิและมขีวญัก�าลงัใจทีด่ ีสามารถปฏบิตัิ
ภารกิจได้เต็มก�าลังความสามารถ

   ความส�าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 
ในปัจจุบัน ไม่ได้เกิดขึ้นจากข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในปัจจุบัน
เท ่านั้น แต่เกิดจากการสั่งสมและถ่ายทอดความความรู ้
ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าให้กับอนุชนรุ่นหลังมาอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดด้วยการบอกเล่า เอกสาร คู่มือ ต�ารา 
บันทึก ก็ล้วนแล้วแต่ช่วยให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศชาติและ
ถ่ายทอดต่อให้กับอนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป โดยปัจจุบันกองทัพอากาศ
ได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการความรู้เป็นอย่างมาก เพื่อที่จะ
เก็บสะสมความรู้และประสบการณ์ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ไม่ให้สญูหายไป โดยเฉพาะความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีทรงคณุค่า
จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

การก้าวไปสู่ “กองทัพอากาศชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียน”  
คงไม่ไกลเกินเอ้ือม หากข้าราชการทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานดังเช่นที่ผ่านมาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้ที่
ถ่ายทอดต่อกันมา ในโอกาสนี้จึงขอขอบคุณข้าราชการกองทัพ
อากาศท่ีเกษียณอายุราชการในงบประมาณ ๒๕๖๒ ทุกท่าน  
ที่ได้ปฏิบัติงานให้กองทัพอากาศมาอย่างยาวนานและต่อเน่ือง 
ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศส�าเร็จลุล่วง 
เป็นอย่างดี ได้รับการชื่นชมและมีความเจริญก้าวหน้ามาถึง
ปัจจุบันและขอให้บุคลากรผู้ทรงคุณค่าทุกท่านจงประสบแต่
ความสขุ ความเจรญิ ปราศจากภยัอนัตรายทัง้ปวง และมสีขุภาพ
ร่างกายแข็งแรงตลอดไป
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หน้า ๓ 

คุณพงศ์อุมา  ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
พร้อมด้วย พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย จก.กร.ทอ. 
จัดกิจกรรมส่งมอบ “โครงการจัดหาน�้าอุปโภคบริโภค 
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ซึ่งเป็นกิจกรรม สมาคม 
แม่บ้าน ทอ.ร่วมกับ ศบภ.ทอ.และธนาคารไทยพาณิชย ์

พิธีรับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือ
อากาศสหรัฐอเมริกา รุ่นจบการศึกษาปี ๒๕๖๖  
	 นักเรียนนายเรืออากาศ	กฤตวัฒน์	สุอุทัย	เข้าพิธ ี
รับการคัดเลือก	ให้ศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ
สหรัฐอเมรกิา	รุน่จบการศกึษาปี	๒๕๖๖	นกัเรียนนายเรอื
อากาศ	กฤตวฒัน์	สอุทุยั	จะได้เป็นส่วนหนึง่ของคณะศิษย์
เก่านักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา	“Long	Blue	
Line”	ร่วมกับรุ่นพ่ีชาวไทยอีก	๒๓	คน	อันแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ ์ที่แน ่นแฟ ้นระหว ่างกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกา	 และกองทัพอากาศไทย	ทั้งยังเป ็น		 
ส่วนหนึ่งของมิตรภาพกว่า	๒๐๐	ปีระหว่างไทยและ
สหรัฐอเมริกา	เมื่อวันที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๒

การหาเวลาฝึกภาษาอังกฤษอาจจะเป็น 
เรื่องยากสักหน่อย ยิ่งกว่านั้น การหาเวลาฝึก
ภาษาอังกฤษ ระหว ่างการท�างานยิ่ งยาก 
เข้าไปใหญ่ แต่ไม่ต้องกังวลไปหรอก การฝึกฝน
วันละนิดวันละหน่อยแต่ท�าอย่างสม�่าเสมอ 
เป็นวธิกีารทีด่เียีย่มทีจ่ะช่วยให้คณุก้าวหน้าไปได้ 
ฉบับนี้ผู ้ เขียนได้น�าประโยคที่จะช่วยให้คุณ 
ดูรายการทีวีเข้าใจการใช้ภาษาได้ดีย่ิงขึ้นมา
ติดตามกัน

โดย   R.T.A.F’s Eyes view

หลาย	ๆ	บทความที่ผ ่านมา	ผู ้ เขียนได้
รวบรวมสถานที่ท ่องเที่ยวที่น ่าสนใจ	รวมถึง 
สถานทีท่่องเทีย่วตดิมรดกโลกในอาเซยีนมาฝากกัน	 
หลายคนคงได้ความรู้	ความเพลิดเพลิน	กันไม่มาก
ก็น้อย	เราเปลี่ยนเรื่องเที่ยวมาหาเรื่องกินกันบ้าง	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารการกินอาหาร
ประจ�าชาติอาเซียน	สะท้อนถึงวัฒนธรรมชีวิต 
ความเป็นอยู่ของคนในอาเซียน	ที่ได้รับอิทธิพล 

จากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกัน	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	หลายประเทศมีวัฒนธรรมการกินที่คล้ายกันในแต่ละ
ชาติก็มีเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปว่าแต่เมนูประจ�าชาติประเทศอาเซียน 
มีอะไรน่าสนใจบ้าง		มาติดตามอ่านกัน

เป ็นเมนูประจ�าชาติที่ชาวเมียนมานิยมกินเป ็น 
อาหารเช้า	หาซือ้กนิได้ทัว่ไปมแีบบแห้งและแบบน�า้	ขนมจนี
น�้ายาพม่า	 คือขนมจีนน�้ายาที่ท�าจากปลา	 ไม่มีกระท	ิ 
คล้ายกับน�้ายาป่าของคนไทย	 ใช้ปลาน�้าจืดในการท�า 
เช่น	ปลาดกุ	ปลาช่อน	ผกัทีใ่ส่ในน�า้ยากจ็ะเป็น	หยวกกล้วย
และใช้แป้งถั่ว	ท�าให้น�้าแกงข้น

ชาวต่างชาติทั้งหลายให้การยอมรับว่าเด็ดที่สุด	 
พูดได้ว่าถ้ามาประเทศไทยแล้วไม่ได้ลองเมนูนี้ก็ถือว่า	 
มาไม่ถึงเมืองไทย	ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์	เปรี้ยว	เผ็ด	
เค็ม	กลมกล่อม	หอมด้วยสมุนไพร	ข่า	ตะไคร้	ใบมะกรูด	 
พริกขี้หนู	จึงท�าให้เป็นที่หลงใหลของชาวต่างชาติ

๑. ประเทศไทย : ต้มย�ากุ้ง

๒.  อาหารเมียนมา : โมฮินกา

ข้อมลูจาก : englishlive.ef.com

จ�ากัด (มหาชน) โดยการมอบถังบรรจุน�้าพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งติดตั้งเครื่องกรองน�้าและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตน�้าดื่มสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน�้าที่สะอาด
และมีคุณภาพ ใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�าวัน อุปกรณ์การเรียน – กีฬา และทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน  
เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบางไหน อ.สิงหนคร จว.สงขลา

เมื่อคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับรายการทีวีเราสามารถใช้ประโยค 
 เช่น

“My favourite program of all is…” 
รายการที่ฉันชอบดูที่สุดคือ… 
“I love watching…” 
ฉันชอบดู… 
“I adore watching…” 
ฉันชอบดู… 
“I hate watching…” 
ฉันไม่ชอบดู… 
“I can’t bear watching…” 
ฉันไม่กล้าดู… 
“That program keeps me on the edge of my seat” 
รายการนี้ท�าให้ฉันต้องลุ้นตามตลอดเลย 
“I can’t bear to miss an episode of…” 
ฉันไม่ยอมพลาด…หรอก 
“The special effects are…” 
เทคนิคพิเศษก็คือ… 
“I missed last night’s episode. Can you tell me 
what happened?” 
เมื่อคืนฉันไม่ได้ดู เธอเล่าให้ฟังหน่อยสิ? 
 
แถมเรายังสามารถถามความคิดเห็นของเพื่อนได้อีกด้วย 
เช่น 
 
“What did you think about..?” 
เธอคิดยังไงเกี่ยวกับ…? 
“Could you believe what happened last night in..?” 
เธอเชื่อมั้ยว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นใน…? 
“Did you understand the ending of..?” 
เธอเข้าใจตอนจบของ…มั้ย? 
“What was going on in..?” 
เกิดอะไรขึ้นใน…? 
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พล.อ.ต.ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผอ.สนภ.ทอ.เป็นประธาน 
การประชุมความสมควรเดินอากาศ และนิรภัยการบิน ร่วมกับ 
เจ้าหน้าท่ีสวีเดน เมื่อวันท่ี ๑๗ ก.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม 
รณนภากาศ สนภ.ทอ. 

พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย จก.กร.ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากร.ทอ.เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๒  
ณ กร.ทอ.

พล.อ.ท.น้อย  ภาคเพิ่ม จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธี
ปิดการศึกษาหลักสูตร นฝ.รุ่นท่ี ๑๓๔ เมื่อวันท่ี ๑๘ ก.ย.๖๒ 
ณ รร.นฝ.ยศ.ทอ.

พล.อ.อ.ถาวรวฒัน์  จนัทนาคม ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกจิการ
พิเศษ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ 
แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของ ทอ.คร้ังที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๒ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการ ทอ.

พล.อ.ต.ธาดา  เคี่ยมทองคํา จก.กง.ทอ.นําข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กง.ทอ.จัดกิจกรรมทําความ
สะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากง.ทอ.ครบ ๗๑ ปี เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๒ ณ บริเวณ
ลานจอดรถ กง.ทอ.

พล.อ.อ.สทิธพิร  เกสจนิดา ทีป่รกึษาพเิศษ ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถด้านกีฬา และร่วม
งานเลีย้งสงัสรรค์คณะกรรมการกฬีา ผู้ฝึกสอน และนกักฬีา ทอ. 
ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๒ ณ หอประชุม ทอ. 
(ทองใหญ่)

พล.อ.ต.พงษ์สวัสดิ์  จันทสาร รอง จก.ขว.ทอ.และคณะ  
ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสารกับ ทอ.สิงคโปร์ โดยมี 
น.อ.มาร์เซล  ชวี จก.ขว.ทอ.สิงคโปร์ เป็นประธานร่วมในการ
ประชุมฯ เมื่อวันท่ี ๑๗ - ๒๐ ก.ย.๖๒ ณ กระทรวงกลาโหม
สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์  พลิกานนท ์รอง ผบ.ทอ.รับมอบเงิน
บรจิาคจาก รศ.ดร.พชิน ีโพธารามิก พร้อมคณะเพือ่นเซนต์ฟรงั 
ซีสเซเวียน์ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนให้กับ
มูลนิธิ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เพื่อนําไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์ ให้กบั รพ.ภมูพิลอดลุยเดช และ รพ.ทหารอากาศสกัีน พอ. 
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๒

พล.อ.ท.พัทธนันท์  นุชพงษ์ ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน 
ในพิธีเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ สังกัด รร.นนก.ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒  ก.ย.๖๒  
ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.

พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์   จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ. 
เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง  
และพนักงานราชการ สังกัด พอ.ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๒๐ ก.ย.๖๒ ณ หอ้งประชมุ พล.อ.อ.ประพนัธ ์  ธปูะเต มยี ์ ช้ัน ๓  
อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.ต.ตรพีล  อ่องไพฑรูย์ ผอ.สนผ.กร.ทอ.ให้การต้อนรบั  
Col.Lee, Sang Kyu จก.กร.ทอ.สาธารณรัฐเกาหลีเยี่ยมชม
กิจการ กร.ทอ.เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๒ ณ กร.ทอ.

พล.อ.ท.ภูมิใจ  ชัยพันธุ์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธี
เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
สังกัด อย.ประจําปี ๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๑๘ ก.ย.๖๒ ณ ห้องประชมุ 
อย.(๒)
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น.อ.กฤษณ์  เกตุรักษ์ ผบ.บน.๔๖ เป็นประธานในพิธี
มอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบ ให้แก่นักบินพร้อมรบ
เครื่องบินลำาเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) รุ่นที่ ๓๕ และ ๓๖ และ 
จนท.ประจำาอากาศยานที่ทำาการบินกับ เครื่องบินลำาเลียง 
แบบที่ ๒ ก (BT-67) ครบ ๕,๐๐๐ ชม.เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๒ 
ณ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

พล.อ.ต.สวุรรณ  ขำ�ทอง ผบ.รร.การบนิ เปน็ประธานในพธิ ี
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสการบินปล่อยเดี่ยว กับ  
บ.ฝ.๑๙ บ.ฝ.๒๐ และ บ.ฝ.๒๐ ก ศิษย์การบินรุ่น น.๑๔๓ – ๖๑ – ๒ 
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๒ ณ โรงคลุมอากาศยาน รร.การบิน

น.อ.ประเสริฐวิษณุ์  มห�ขันธ ์ผบ.บน.๗ เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดใช้ห้องออกกำาลังกาย บน.๗ เพื่อส่งเสริมให้กำาลังพล 
ของ บน.๗ มีใจรักในการออกกำาลังกาย และเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางร ่างกายให ้สมบูรณ์แข็งแรง เมื่อวันที่  
๑๒ ก.ย.๖๒ ณ ห้องออกกำาลังกาย บน.๗  จว.สุราษฎร์ธานี

น.อ.อ�นนท์  จ�รุสมบัติ ผบ.บน.๔ ให้การต้อนรับ  
Col.Lee, Sang Kyu จก.กร.ทอ.สาธารณรัฐเกาหลีและคณะ 
ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ ฝูง.๔๐๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๒  
ณ ฝูง.๔๐๑ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑/ผอ.ศบภ.บน.๒๑  
รับมอบส่ิงของบรรเทาทุกข์จาก คุณณัฐธ์ภัสส์  ยงใจยุทธ  
ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงคมนาคมและคณะ มอบเครื่องอุปโภค
บริโภคเพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้แก่พี่น ้อง
ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.อุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 
๑๖ ก.ย.๖๒ ณ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

น.อ.สุนทร  ผ่องอำ�ไพ ผบ.บน.๔๑/ประธานกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ บน.๔๑ จำากัด จัดการประชุม
ใหญ่สามัญประจำาปีสหกรณ์ออมทรัพย์ บน.๔๑ ครั้งที่ ๓๗ 
ประจำาปี ๒๕๖๒ โดยมขีา้ราชการ ลกูจา้ง และพนกังานราชการ 
บน.๔๑ เขา้ร่วมรับฟงัการประชมุ ในครัง้นี ้เมือ่วันที ่๑๙ ก.ย.๖๒  
ณ หอประชุมเดชะตุงคะ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

น.อ.สมช�ย  แจ่มจันทร ์ผบ.ศูนย์ฝึกย่อย นศท.ในส่วน
ของ ทอ.ได้นำา นศท.ในส่วนของ ทอ.ทำากิจกรรม รด.จิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ ร่วมบรจิาคโลหติ ให้แก่ รพ.ภมูพิลอดลุยเดช 
พอ.เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม รร.จอ.ยศ.ทอ.

พล.อ.ต.ธรรมน�ย  สุขแสง ผบ.ดม.เป็นประธานในพิธี
เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
สังกัด สน.ผบ.ดม.ประจำาปี ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๘ ก.ย.๖๒  
ณ ห้องอเนกประสงค์ กรม.สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร ผบ.บน.๕ นำาข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ บน.๕ เข้าร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศล เพื่อความเป็น
สิริมงคลของแผนกช่างโยธา บน.๕ โดยมี น.ท.เมธี  เวชไธสงค์  
หัวหน้าแผนกช่างโยธา บน.๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๑๙ 
ก.ย.๖๒ ณ แผนกช่างโยธา บน.๕ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์

น.อ.ชน�วีร์  กลิน่ม�ล ีผบ.บน.๒๓ พร้อมด้วยข้าราชการ 
ทหารกองประจำาการ บน.๒๓ สมาชกิชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๒๓  
จัดหน่วยมิตรประชา บน.๒๓ ออกเยี่ยมเยียนให้บริการพี่น้อง
ประชาชน ให้บริการทางการแพทย์รักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม 
ตดัผม พร้อมมอบอปุกรณ์การเรยีนการสอน มอบอุปกรณ์กฬีา 
ตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำาบ้าน โดยมีนายสุภาพ  แสงอ่อน 
ผอ.โรงเรยีนบ้านหนองตมู เป็นผูร้บัมอบ เมือ่วนัท่ี ๑๒ ก.ย.๖๒  
ณ โรงเรียนบ้านหนองตูม ต.บ้านจั่น อ.เมือง จว.อุดรธานี 

น.อ.วสันต์  บัณฑิตศักดิ์สกุล ผบ.บน.๒ เป็นประธาน 
ในพิธีเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ สังกัด บน.๒ ประจำาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๒ 
ณ อาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย AVM 
Joe ‘Vinni’ Iervasi, AM Air Commander เปน็ประธานรว่ม 
ในพิธีปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ระหว่าง ทอ. 
และ ทอ.ออสเตรเลีย โดยมี น.อ.สิทธิพล  ป้อมตรี ผอ.กอง 
อำานวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ให้การต้อนรับ 
และนำากำาลังพลเข้าร่วมพิธีปิด เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒ ณ บน.๑  
จว.นครราชสีมา



      วันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒หน้า ๖ 

ภายใต้การบังคับบัญชาของ พล.อ.ต.ภูวดล สอนดวงใจ 
ได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาบคุลากรและขดีความสามารถ 
ขององค์กรให้ตอบสนองกบันโยบายผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
และยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๘๐) 
ที่ให้ความส�าคัญในการพัฒนากองทัพอากาศในทุกด้าน 
อย่างเป็นระบบโดยก�าหนดเป้าหมายในการขบัเคลือ่นกองทพั
อากาศ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นน�าในภูมิภาค 
(One of the Best Air Forces in ASEAN)” เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถทุกมิติตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
สามารถประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดทาง 
การปฏิบตักิารทีใ่ช้เครือข่ายเป็นศนูย์กลาง (Network Centric 
Operation : NCO) ทั้งในปฏิบัติการรบและมิใช่การรบท�าให้
ปฏบิตัภิารกจิได้อย่างรวดเรว็ เหมาะสม ทันตามความต้องการ 
ซึ่งการสนับสนุนด้านการส่งก�าลังบ�ารุงเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะ
ท�าให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  
 กรมขนส่งทหารอากาศ เป็นหน่วยข้ึนตรงของกองทัพ
อากาศอยู่ในส่วนส่งก�าลังบ�ารุง มีหน้าท่ี วางแผนการปฏิบัติ 
อ�านวยการ ประสานงาน ติดตาม ก�ากับการ พัฒนาและ 
ด�าเนนิการเกีย่วกบักจิการขนส่งยานพาหนะ และการพสัดขุนส่ง 
กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรา 
กิจการในสายวิทยาการด้านขนส่ง ด�าเนินการเกี่ยวกับกิจการ
ขนส่ง โดยมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
บริหารจัดการยานพาหนะที่มีอยู ่ให้เพียงพอและสามารถ
สนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ด้านบุคลากร นับเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญยิ่ง ท่ีจะท�าให้
ภารกจิของหน่วยประสบผลส�าเรจ็ โดยกรมขนส่งทหารอากาศ
มีการเปิดสอนหลักสูตรพลขับรถ รุ่นแรกเม่ือ พ.ศ.๒๔๙๔  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการศึกษามีความเข้าใจหลักการ 
ขับรถยนต์ ทักษะในการขับรถยนต์และมีเจตคติที่ดีต่อ 
การปฏิบัติงานด้านการขับรถ จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
มีการเปิดสอนหลักสูตรพลขับรถเป็นรุ่นท่ี ๙๐ โดยผู้เข้ารับ 
การศกึษาประกอบด้วยข้าราชการชัน้ยศ จ่าอากาศตร–ีพนัจ่า
อากาศเอก อายุไม่เกิน ๔๕ ปี   
 ในรอบปีที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประกวด “มหกรรมการ
จัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 
๓๖ ประจ�าปี ๒๕๖๒” มีการน�าเสนอผลงานประเภท KM  ๓ กลุม่ 
และประเภท QCC  ๒  กลุ่ม ได้แก่ ประเภท KM  

๗๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนา 
๒๒ กันยายน ๖๒ 

กรมขนส่งทหารอากาศ

พลอากาศตรี ภูวดล  สอนดวงใจ
เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก ธีรพล  สนแจ้ง
รองเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก สมพร  ตรีราภี
เสนาธิการกรมขนส่งทหารอากาศ

 กลุ่มที่ ๑ ยึดตรึง (Transfix) ชื่อผลงาน “การกู้เครื่องบิน
ขับไล่แบบท่ี ๑๙ (F-16) ออกจากพ้ืนท่ีอุบัติเหตุในกรณีล้อหัก” 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีขนส่งภาคพื้นใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกู้ และการขนย้ายอากาศยาน 
การกู้เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ (F-16) หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย  

 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มก้าวใหม่คลังพัสดุช�ารุดชื่อผลงาน “แนว
ปฏิบัติที่ดีในการรับและจ�าหน่ายยานพาหนะช�ารุด โดยวิธีขาย
ทอดตลาด” วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู ้ปฏิบัติงาน  
เกี่ยวกับการรับและจ�าหน่ายยานพาหนะช�ารุดโดยวิธีขาย 
ทอดตลาด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถปฏิบัติได้อย่าง 
ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ซื้อโดยสุจริต  

 กลุ่มที ่๓ CONDOR NUMBER ONE ชือ่ผลงาน “การถอด
ประกอบ ยางนิรภยัรถเกราะคอนดอร์แบบแยกส่วน โดยใชแ้ท่น
ถอดยาง” วัตถุประสงค์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการจ้าง
ถอดประกอบยางนริภยัรถเกราะคอนดอร์ และสนบัสนนุภารกจิ 
ของหน่วยบญัชาการอากาศโยธนิได้ทนัเวลา เมือ่มกีารขอรบัการ
สนับสนุน   

 ประเภท QCC ได้แก่ กลุ ่ม R&D Transporting 
Engineering ชื่อกิจกรรม “ลดเวลาการตรวจสอบ ชื่อเรียก 
หน่วยนับราคาในการเสนอความต้องการพัสดุสายขนส่งของ
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ” เป้าหมาย ลดเวลาการเสนอ
ความต้องการพสัดสุายขนส่ง ของหน่วยขึน้ตรงกองทพัอากาศ 
ลงร้อยละ ๒๐ และกลุ ่ม พลังกิจการพิเศษชื่อกิจกรรม  
“ลดเวลาการสนับสนุนข้อมูลรถยนต์เฉพาะการ เพื่อจัดการ
การขนส่ง” เป้าหมายลดเวลาการสนับสนุนข้อมูล รถยนต์
เฉพาะการเพื่อพิจารณาการขนส่ง ลงร้อยละ ๒๐   
 ตลอดระยะเวลาที่ผ ่านมา กรมขนส่งทหารอากาศ 
ได้มกีารพฒันาน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้เกีย่วกบั
กิจการขนส่ง ด้านบุคลากรและกระบวนการท�างานอย่างต่อเน่ือง 
ในโอกาสครบ ๗๑ ปี ของกรมขนส่งทหารอากาศ ข้าราชการ 
ลูกจ้างและพนักงานราชการทุก ๆ คนยังคงมุ ่งมั่นในการ
สนับสนุนการขับเคล่ือนกองทัพอากาศอย่างเต็มขีดความ
สามารถ ตามวิสยัทศัน์กรมขนส่งทหารอากาศ “มัง่สูค่วามเป็น
เลิศในด้านการขนส่ง”

วิสัยทัศน ์
“มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการขนส่ง”
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เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๘ ในขณะนั้นกองทัพอากาศยังมีฐานะเป็น 
กรมทหารอากาศ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการสื่อสารเรียก
ว่า หมวดสญัญาณ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๐ ได้เปล่ียนช่ือเป็นหมวด
วิทยุและในปี พ.ศ.๒๔๘๗ ได้รับการยกฐานะเป็น แผนกสื่อสาร 

ขึ้นตรงกับกรมเสนาธิการทหารอากาศ มีหน่วยขึ้นตรง ๕ หน่วย 
จนถงึปี พ.ศ.๒๔๙๑ มกีารปรบัโครงสร้างกองทพัอากาศ และยก
ฐานะเป็นกรมสื่อสารทหารอากาศ ขึ้นตรงกับกองทัพอากาศ  
มผีลบงัคบัใช้ เมือ่ ๒๒ กนัยายน ๒๔๙๑ มผีูบ้งัคบัการกรมสือ่สาร

นับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาให้เป็นหน่วยข้ึนตรงกองทัพ
อากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๔๙๑ กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
ได้ปฏบิตัภิารกจิต่าง ๆ  ทีถ่อืได้ว่ามคีวามส�าคญัยิง่ต่อกองทพัอากาศ
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้
กับหน่วยงานกองทัพอากาศทั่วราชอาณาจักร ให้สามารถปฏิบัติ
ภารกจิของตนได้อย่างราบรืน่และเตม็ก�าลงัความสามารถภายใต้

ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๖ มกีารปรบัโครงสร้าง
กรมสื่อสารทหารอากาศ และเปลี่ยนชื่อ
ต�าแหน่งผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้ากรมส่ือสาร
ทหารอากาศ และเมื่อป ี พ.ศ.๒๕๕๒ 
กองทัพอากาศได้พิจารณาปรับโครงสร้าง 
โดยได้รวมกรมอเิลก็ทรอนกิส์ และงานบาง
ส่วนของกรมลาดตระเวนทางอากาศ มาอยู่
ในความรับผิดชอบของกรมสื่อสารทหาร
อากาศ มีหน่วยขึ้นตรง ๑๑ หน่วย และ
เปลี่ยนชื่อเป็นกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ทหารอากาศ นับแต่นั้นมา จนถึงปัจจุบัน 

กรมสือ่สารอเิล็กทรอนกิส์ทหารอากาศ พร้อมปฏบิตัภิารกจิ
ตามแนวทางยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙) ท่ีให้ความส�าคญักบัการพฒันา กองทัพอากาศในทุกด้าน 
และยังคงด�ารงเป้าหมายในการพัฒนาสู่ “กองทัพอากาศช้ันน�า
ในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” และ
ตอบสนองนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพอากาศ ท่ีมีประสิทธิภาพและทันตามความ
ต้องการในทุกสถานการณ์ อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากร
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จนได้รับรางวัล Innovation 
Award และรางวัล Value Award ประเภท KM ของ ทอ. 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ รวม ๓ รางวัล ในงานมหกรรมการจัดการความรู ้
นวตักรรมและกจิกรรมพฒันาคุณภาพกองทัพอากาศ ครัง้ท่ี ๓๖ 
ประจ�าปี ๒๕๖๒

๒๒ กันยายน ๒๕๖๒
ครบ ๗๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนา

กรมช่างโยธาทหารอากาศ

กรมช่างโยธาทหารอากาศนับเป็นหนึ่งฟันเฟืองส�าคัญที่อยู่เบ้ืองหลังของความส�าเร็จทั้งมวล 
และมส่ีวนส�าคญัในการช่วยเพิม่ศกัยภาพให้กับกองทพัอากาศ เพ่ือก้าวสูก่ารเป็นหนึง่ในกองทพั
อากาศท่ีดทีีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีน (ONE OF THE BEST AIR FORCES IN ASEAN) ถงึแม้ภารกจิ
ของกรมช่างโยธาทหารอากาศจะหนกัสกัเพยีงใด บคุลากรของกรมช่างโยธาทหารอากาศทกุคน
ก็มิได้ย่อท้อ ต่างร่วมแรงร่วมใจเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน เพราะทุกคนล้วนตระหนักดีถึงบทบาท 
หน้าที่ และความส�าคัญของกรมช่างโยธาทหารอากาศที่มีต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติ  
ทุกคนมีความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสานต่อ
ภารกิจและเจตนารมณ์ที่ดีของกรมช่างโยธาทหารอากาศไว้ตลอดไป

การบริหารงานของผู ้บั งคับบัญชาระดับสู งของกรมช ่างโยธาทหารอากาศ ในป ัจจุบัน  
น�าโดย พล.อ.ต.เรอืงวทิย์ ศรนีวลนดั จก.ชย.ทอ., น.อ.กรีต ิปิงเมอืง รอง จก.ชย.ทอ. และ น.อ.โอภาส  
ใจเที่ยง เสธ.ชย.ทอ.

ภารกจิของกรมช่างโยธาทหารอากาศในปัจจบุนั มหีน้าทีด่�าเนนิการเกีย่วกบั การวางแผนการ
ปฏบิตั ิอ�านวยการ ประสานงาน ตดิตาม ก�ากบัการ พฒันา และด�าเนนิการเกีย่วกบักจิการช่างโยธา 
การสนามบิน การดับเพลิงและกู้ภัย และการพัสดุช่างโยธา กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม  
ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านช่างโยธา มีเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ถึงแม้เวลาจะผ่านมาถึง ๗๑ ปี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมช่างโยธาทหารอากาศ 
ได้สานต่อภารกิจและเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถ ของกรมช่างโยธา
ทหารอากาศให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรในสายงานช่างโยธา 
ที่มีสมรรถนะสูง”



   วันที่ ๑๖ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒หน้า ๘ 

ประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ
ประจำาปี ๒๕๖๒ 

พลอากาศเอก
                (ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน)
               ผู้บัญชาการทหารอากาศ

สารผู้บัญชาการทหารอากาศ
ถึงผู้ครบก�าหนดเกษียณอายุราชการ

ของส่วนราชการ และกองบิน ณ ที่ตั้งต่างจังหวัด
ประจ�าปี ๒๕๖๒

เพื่อนข้าราชการ และลูกจ้างประจ�า ท่ีครบ
ก�าหนดเกษียณอายุราชการ ที่รักทุกท่าน

การที่กองทัพอากาศสามารถพัฒนาและสร้าง
ความเจริญก้าวหน้ามั่นคงมาถึงทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งสืบ
เนื่องจากทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ และ
เป็นก�าลังส�าคัญในการน�านโยบายจากผู้บังคับบัญชา
แปลงไปสูก่ารปฏิบตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ โดยใช้ความ
รูค้วามสามารถ และประสบการณ์จนบงัเกดิประโยชน์
สูงสุดต่อกองทัพอากาศ

ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นี้เป็นวันที่เพื่อนข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข ซึ่งได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเท และเสียสละ เพื่อกองทัพอากาศมาตลอดระยะเวลา 
ที่รับราชการ จะต้องพ้นหน้าที่และอ�าลาจากกองทัพอากาศไปตามวาระที่ทางราชการก�าหนด

กระผมในนามของกองทัพอากาศ ขอขอบคุณทุกท่าน พร้อมทั้งขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี
มายงัทกุท่านโดยทัว่กนั หนงัสอืประกาศเกยีรตคิณุและโล่เกยีรตคิณุ พร้อมของทีร่ะลกึทีก่องทพัอากาศมอบ
ให้ทุกท่านนั้น ย่อมเป็นที่ประจักษ์และเป็นสิ่งยืนยันในคุณงามความดีของท่านไว้ให้ปรากฏ โดยขอให้ระลึก
ไว้เสมอว่ากองทัพอากาศยังคงเป็นของทุกท่านตลอดไป

ในโอกาสนี้ กระผมขออ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก อีกท้ัง
อานุภาพแห่งดวงพระวิญญาณจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุ
โลกประชานารถ พระบดิาแห่งกองทพัอากาศ ตลอดจนดวงวญิญาณบพุการ ีและบรรพชนของกองทพัอากาศ 
จงปกป้องคุ้มครองผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านและครอบครัว ให้แคล้วคลาดปราศจากทุกข์ภัยอันตราย 
ทั้งปวง มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
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