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รองผู้อ�านวยการ

Gepp

กระแสการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมนบัวนักย็ิง่มคีวามส�าคญัมาก
ขึ้นทั่วโลก เนื่องจากผลกระทบเชิงลบที่มาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมคือ สภาพอากาศแปรปรวนและมีความรุนแรง
มากขึ้น ผู้คนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศดังกล่าว
มากมาย ปัจจุบันในประเทศไทยมีการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมคนซ่ึงเป็นวิธีการก�าจัดขยะท่ีถูกต้อง และ
จากการสังเกตพบว่าการ recycle น่าจะเป็นสิ่งที่สร้าง social 
impact ได้มากขึ้นส�าหรับคนในกรุงเทพฯ จากปัญหาความ 
ไม่สะดวกเมื่อแยกขยะแล้วไม่มีท่ีท้ิง จึงน�ามาสู ่การสร้าง
แพลตฟอร์มดังกล่าว

นิเวศได้ โดยขยะทั้งหมดจะถูก
น�าไปขายให้กับโรงงานรีไซเคิล 
และเงินที่ ได ้จะถูกน�าไปใช ้ 
ในการพัฒนาชุมชนรีไซเคิล

ส�าหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน 
GEPP ต้องเริม่ด้วยการแยกขยะ
ของพื้นที่พักอาศัย แล้วติดต่อ 
GEPP ผ่านทางไลน์ หรือเว็บ 

แอพพลเิคชัน่ จองเวลาและสถานที ่โดยผูใ้ช้บรกิารสามารถเลอืก
เวลาและสถานที่ได้ตามที่ต้องการ ทีมงานรับเก็บขยะจะมีความ
ตรงต่อเวลาในการรับเก็บขยะตามสถานที่และวันเวลาที่เลือกไว้ 
ซึ่งทีมงานรับเก็บขยะทุกคนได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่มี
ประวติัทางอาชญากรรม และได้รบัการปลกูฝังเรือ่งกิรยิามารยาท
ในการให้บริการมาเป็นอย่างดี

GEPP (เก็บ) เป ็น
ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็น
ตวักลางเชือ่มระหว่างบ้าน
เรือน ร้านอาหาร หรือ
สถานประกอบการอื่น ๆ 
ท่ีมีขยะรีไซเคิลและผู้รับ
ซื้อขยะรีไซเคิล โดยมีจุด
ประสงค์เพื่อให้ผู้คนปรับ

GEPP ถูกออกแบบมาเพื่อบริการรับเก็บขยะตามบ้าน โดย
จะไปเกบ็ขยะตามสถานทีต่่าง ๆ  ทีร่ะบไุว้ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้าน
พักอาศัย แฟลต คอนโด อพาร์ทเมนท์ ร้านอาหาร ร้านค้า 
ส�านักงาน ฯ ล ฯ และน�าขยะดังกล่าวส่งต่อไปท�าการรีไซเคิล
อย่างเหมาะสม นอกจากน้ีข้อมูลจากทีมงานท่ีไปรับขยะจะถูก
ส่งตรงผ่านแพลตฟอร์ม ซ่ึงมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สามารถน�าไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาแนวทางการ
จัดการขยะได้อย่างดียิ่งขึ้น ส�าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะขายขยะ 
สามารถแจ้งบริจาคขยะเพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

ส�าหรับขยะรีไซเคิลที่ GEPP รับ ได้แก่ 
- พลาสติก ขวดพลาสติก กล่อง หรือส่ิงของที่ท�ามาจาก

พลาสติกที่ยังไม่ได้ใช้และไม่มีเศษอาหารหรือสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ 
- กระดาษที่ใช้แล้วในออฟฟิศ หนังสือพิมพ์ หนังสือ  

กระดาษห่อของและกระดาษชนดิอ่ืน ๆ  ท่ีแห้งและไม่มีเศษอาหาร 
หรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ ติดอยู่

- โลหะ จากกระป๋องที่ใช้แล้ว แผ่นโลหะที่ยังไม่ได้ใช้  
ส่วนของเครื่องจักรที่ท�ามาจากโลหะ และอุปกรณ์ที่ท�ามาจาก
โลหะต่าง ๆ  จะถกูแยกประเภทและน�ามารไีซเคิลโดยบรษิทัทีร่บั
รีไซเคิลอย่างถูกวิธี

- ขวดแก้ว กล่องแก้ว เศษแก้ว หรือสิ่งของที่ท�ามาจากแก้ว 
โดยแนะน�าให้บรรจุขยะแก้วในกล่องลังของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

- ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หรือเครือ่งจกัร โดยจะมบีรษิทัทีไ่ด้รบัอนญุาตในการรไีซเคลิขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มาดูแล ทั้งด้านการแยกชิ้นส่วนและแยกประเภท
และรีไซเคิลชิ้นส่วนต่าง ๆ

เปลี่ยนพฤติกรรมในการแยกขยะและมีระบบท่ีสม�่าเสมอมารอง
รบั รวมไปถงึการท�าให้ขยะรไีซเคลิถกูน�ากลบัไปใช้ได้อย่างเตม็ที่ 
นอกจากดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้ว GEPP ยังมีเว็บแอพพลิเคชัน 
และไลน์ เป็นช่องทางให้บริการอีกด้วย ปัจจุบันเปิดให้บริการ
เฉพาะในกรงุเทพมหานคร ๑๐ เขตเท่านัน้ ในอนาคตมแีผนทีจ่ะ
ขยายการให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย

โดยขยะพลาสติก กระดาษ โลหะ แก ้ว และขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จะถูกส่งต่อไปยังบริษัทท่ีได้รับอนุญาต 
ในการรีไซเคิล เพื่อด�าเนินการอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และปลอดภัย  
ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลการเก็บขยะผ่านแอพพลิเคชั่นได้
ตลอดเวลา สามารถเข้าถึงข้อมูลและผลวิเคราะห์ต่าง ๆ ได้ทุก
เวลาผ่านทางคลังข้อมูลออนไลน์

เพื่อกระตุ้นการรีไซเคิลกับ GEPP ยังมีการสะสมคะแนน
จากขยะและแจกรางวัลพเิศษ ซึง่ก�าหนดให้ขยะทกุ ๆ  ๕ กโิลกรมั 
คิดเป็น ๑ คะแนน หลงัจากนัน้กส็ามารถน�าคะแนนมาแลกรางวลั
ได้ง่าย ๆ ผ่านระบบปฏิบัติการของ GEPP นับเป็นแพลตฟอร์ม
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมจรงิ ๆ  เพราะการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้กลับมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นการแก้ท่ี 
ต้นเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง 

ในช ่วงเทศกาลป ี ใหม ่นี้  ขอให ้ท ่านและครอบครัว 
จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดในทางท่ีดี 
ก็ให้ประสบความส�าเร็จ และปลอดภัยในการเดินทางทุกท่าน 
ทุกคนเทอญ
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พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี จก.ชอ.และคณะ DAE 
Mobile Training Team จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การปฏิบั ติตามแจ้งความวิทยาการ ณ.บน๒๓ โดยมี   
น.อ.ชนาวีร์  กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 
๑๒- ๑๓ ธ.ค.๖๒ 

พล.อ.อ.สิทธิชัย  แก้วบัวดี ผช.ผบ.ทอ.เป็นผู ้แทน 
ผบ.ทอ.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าการกุศล 
เพือ่สมทบทนุซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.ทหารอากาศ 
(สีกัน) โดยมี หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่า
นาคําน้อย จว.อุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่  
๑๔ ธ.ค.๖๒ ณ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) 

พล.อ.ท.ธนศักดิ์  เมตะนันท ์รอง เสธ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อประเมินกองทัพอากาศชั้นนํา 
ในภูมภิาค ปี ๒๕๖๓ เรือ่ง “การประเมนิการส่ือสารยทุธศาสตร์
กองทัพอากาศ” จัดโดย สคม.ทอ.เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธ.ค.๖๒ 
ณ โรงแรม แคนทารี จว.พระนครศรีอยุธยา

พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑูรย ์จก.กร.ทอ.เป็นผู้แทน ทอ. 
เข้าร่วมกจิกรรม “หนาวนีท้าํดเีพือ่พ่อ ๒๕๖๓” ร่วมกบัสาํนกังาน 
บรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย และภาคี 
เครอืข่าย เม่ือวนัที ่๑๗ ธ.ค.๖๒ ณ โรงเรยีนเชียงคาน อ.เชยีงคาน 
จว.เลย

พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองคํา ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน 
ในการจัดกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ EdPEx ในหัวข้อ การพิจารณา 
เป้าหมายการดําเนินการ ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๒  
ณ รร.นนก.

พล.อ.ต.วิญญา  โพธิ์คานิช รอง ผบ.อย.เป็นประธาน
คณะตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกัน 
ทีต่ัง้หนว่ย ทอ.ในสนาม เมือ่วนัที ่๑๘ ธ.ค.๖๒ ณ สถานรีายงาน
บ้านเพ จว.ระยอง 

พล.อ.ท.ชนะยุทธ  รัตนกาล จก.กบ.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยีย่มสายวิทยาการส่งกําลงับํารงุ ชอ.โดยม ีพล.อ.ท.ภาณวุชัร์ 
เปี่ยมศรี จก.ชอ.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๒ ณ ชอ.

พล.อ.ต.สมพร  แต้พานิช ผอ.สกป.กร.ทอ.เป็นประธาน
เปดิกรวยกระทงดอกไมแ้ละนาํกลา่วคาํปฏญิาณ “เราทาํความ ด ี 
ด้วยหัวใจ” ในกิจกรรมโครงการหน่วยจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดําริ พัฒนาคลองต้นแบบ คูนายกิมสาย ๑  
เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๒ ณ คูนายกิมสาย ๑  
เขตดอนเมือง

พล.อ.ท.อลงกรณ ์ วัณณรถ ปช.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
สายวิทยาการปลัดบัญชี ณ อย.โดยมีพล.อ.ต.ศรัณย์  สมคะเณ 
เสธ.อย.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม 
เจริญจรัมพร อย.

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี
เป ิดการสัมมนาเครือข่ายนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ทอ. 
ของ ทสส.ทอ.โดยมีผู ้ท่ีมีความรู ้ความสามารถ และทักษะ 
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จาก นขต.ทอ.เข้าร่วมสมัมนา เมือ่วันที่ 
๑๓ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมหอสมุด ทอ. ยศ.ทอ.

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.เป็นผู้แทน ผบ.ทอ.มอบของขวัญปีใหม่และอวยพรเน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓  
ให้แก่ กาํลงัพลของ ทอ.ทีป่ฏบิตัริาชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจาํปี ๒๕๖๓ เมือ่วนัท่ี ๑๗ ธ.ค.๖๒ ณ บน.๔๖ จว.พษิณโุลก 
และ พล.อ.อ.เสนาะ  พรรณพกิลุ ประธานคณะทีป่รกึษา ทอ.เป็นผูแ้ทน ผบ.ทอ.มอบของขวญัปีใหม่ให้แก่ผูป้ฎบิตัริาชการในหน่วย
สนามและชายแดน ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๒ ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา และ บน.๒๓ จว.อุดรธานี 
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พล.อ.ต.เกรียงศักดิ์  อนุโรจน ์รอง จก.พอ.เป็นประธาน
เปิดการทดสอบสมรรถภาพทางกายก�าลังพลของ พอ.ครั้งที่ ๑ 
โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พอ.เข้ารับการ
ทดสอบฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร
ส�านักงาน วพอ.พอ.

พล.อ.ต.อาทิตย์  อู่วิเชียร รอง จก.สอ.ทอ.เป็นประธาน 
เปิดกิจกรรม “ตรวจสภาพรถก่อนใช้ ปีใหม่ปลอดภัยแน่นอน”  
ให้แก่ก�าลังพลของหน่วย ซึ่ ง เป็นมาตรการเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๒ ณ แผนกขนส่ง กองบริการ สอ.ทอ.

พล.อ.ต.ไวพจน์  เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน เป็นประธาน 
ในพิธีส่งมอบโครงการพัฒนา และปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจ�าปี ๖๓ ในการนี้ น.อ.สมพร   
ร่มพะยอม รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.รร.การบิน 
เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๒ ณ โรงเรียนวัดเกษตราราม 
จว.นครปฐม

น.อ.นรุธ  ก�าเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ เข้ารับฟังการแถลง
ผลการตรวจการปฏบิตัริาชการ (ขัน้ต้น) การบรหิารความเสีย่ง 
(Risk Management) และการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ของ บน.๔๑ โดย จร.ทอ.เมือ่วนัที ่๑๙ ธ.ค.๖๒  
ณ หอประชุมเดชุงตุงคะ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

น.อ.ชัยพฤกษ์  ธรรมาธร รอง ผบ.ดม.เป็นประธาน 
เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ สน.ผบ.ดม.ประจ�าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๘ ธ.ค.๖๒  
ณ ห้องอเนกประสงค์ กรม สห.ทอ. สน.ผบ.ดม. 

น.อ.สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสดิ ์ ผบ.บน.๕๖ เป็นประธาน 
เปิดการทดสอบสมรรถภาพทางกายก�าลังพลของ บน.๕๖  
ครัง้ท่ี ๑ โดยม ีข้าราชการ ลกูจ้าง และพนกังานราชการ บน.๕๖ 
เข้ารับการทดสอบฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๒ ณ หอประชุม  
บน.๕๖ จว.สงขลา 

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์  พูสิทธิ ์ ผบ.รร.เสธ.ยศ.ทอ.และคณะ 
เยีย่มชมกิจการ บน.๒๓ โดยม ีน.อ.ชนาวร์ี  กล่ินมาลี ผบ.บน.๒๓ 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม บน.๒๓ 
จว.อุดรธานี 

น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗ น�าหน่วยมิตรประชา 
บน.๗ ออกเยี่ยมเยียน และให้บริการประชาชน ด้านการแพทย์ 
บริการตัดผมชาย ฯลฯ รวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา ยาสามัญ 
ประจ�าบ้าน ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ และศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ�า จว.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๒ ณ โรงเรียน 
บ้านคลองวัว อ.ท่าฉาง จว.สุราษฎร์ธานี

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บน.๔๖ ประจ�าปี ๖๒  
เพื่อเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่  
บน.๔๖ เมือ่วันที ่๑๘ ธ.ค.๖๒ ณ สนามกฬีา บน.๔๖ จว.พษิณโุลก

น.อ.วัลลภ  ประสงค์กิจ รอง จก.สก.ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการนายทหารสวัสดิการ  
ประจ�าป ี๖๓ เม่ือวนัที ่๑๘ ธ.ค.๖๒ ณ หอ้งบรรยาย รร.สก.สก.ทอ. 

น.อ.ชนาวีร์  กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓/ผอ.ศบภ.บน.๒๓ 
มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่พ่ีน้องประชาชน ต.กุดหมากไฟ  
พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล 
โรงเรียนบ้านโคกล่าม และโรงเรียนกุดหมากไฟ เม่ือวันที่  
๑๓ ธ.ค.๖๒ ณ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ 
จว.อุดรธานี

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ น�ากองร้อย 
ทหารสารวัตร บน.๕ และทหารกองประจ�าการ บน.๕ เข้าร่วม 
พิธีปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด โดย สนง.ป.ป.ส. 
โดยมี ดร.พัลลภ  สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน
ในพธิ ีเมือ่วนัที ่๑๙ ธ.ค.๖๒ ณ ศาลากลาง จว.ประจวบครีขัีนธ ์
(หลังเก่า) จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

หน้า ๕ 
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กองทัพอากาศจัดสร้างพระพุทธรูปแห่งพุทธศตวรรษที่ ๒๖ เนื่องในโอกาส 
ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ   

ศักดิ์สิทธิ์ สูงสุด สู่ศรัทธา ๐๒ ๐๒ ๒๐๒๐

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการทิวงคต 
จอมพลสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภวูนารถ 
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓)  
ซึง่กองทพัอากาศ เทดิพระเกยีรติพระองค์เป็น “พระบดิา
แห่งกองทัพอากาศ” พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์  
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ได้พิจารณาจดัสร้างพระพุทธรปู 
บชูาศกัดิส์ทิธิ ์ประดษิฐาน ณ อทุยานแห่งชาตดิอยอินทนนท์  
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็น 
พระกุศล แด่พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ นับเป ็น 
พระกรุณาธิคุณแก่กองทัพอากาศที่ เจ้าพระคุณสมเด็จ 
พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆ
ปรณิายก ประทานนามแด่พระพุทธรูปที่กองทัพอากาศ 
จัดสร้างว่า “พระพุทธศาสดาประชานาถ” อันหมายถึง 
“พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดา ผู ้เป็นที่พึ่งของ
ประชาชน” อีกทั้งประทานแผ่นอักขระทอง เงิน นาก  
เพือ่การจดัสร้างพระพทุธรปู พร้อมด้วยประทานพระบรม
สารีริกธาตุบรรจุในพระเกตุมาลาองค์พระประธาน
พระพุทธศาสดาประชานาถ   
 “พระพุทธศาสดาประชานาถ” เป็นพระพุทธรูป 
ปางสมาธเิพชร เป่ียมไปด้วย พทุธศิลป์ และพทุธลักษณะ  
หลอมรวมศิลปะถงึ ๔ ยคุ ได้แก่ สมยัเชียงแสน สมยัสุโขทยั 
สมยักรงุศรอียธุยา และสมยัรตันโกสนิทร์ องค์พระประธาน 
เป็นเนื้อทศโลหะ (โลหะ ๑๐ ชนิด) ซึ่งนับเป็นครั้งแรก 
ทีม่กีารสร้างพระพทุธรปูจากเนือ้นวโลหะ (โลหะ ๙ ชนดิ)  
หลอมรวมกับ ไทเทเนียม ซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งแรง 
ทนทานสูง น�้าหนักเบา และเป็นโลหะที่นิยมใช้กับ
โครงสร้างอากาศยาน นอกจากน้ี การจัดสร้างพระพุทธ
ศาสดาประชานาถ ทั้งองค์พระประธาน และองค์จ�าลอง 

ทั้งหมดจะประกอบด้วยเนื้อทองเหลืองจากปลอกกระสุน
ปืนอากาศ ที่ติดตั้งปฏิบัติภารกจิผ่านความเร็วเหนอืเสยีง
กบัเครือ่งบนิขบัไล่สมรรถนะสงูของกองทัพอากาศมาแล้ว
ทั้งสิ้น จึงนับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ส�าคัญองค์หนึ่ง  
แห่งพุทธศตวรรษท่ี ๒๖ กองทัพอากาศ ก�าหนดจัดสร้าง
พระพทุธศาสดาประชานารถ รวมถงึเหรยีญทีร่ะลกึ ๑๐๐ ปี  
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ประกอบด้วย พระพุทธ
ศาสดาประชานาถ องค์ระประธาน เนื้อทศโลหะ ๑ องค์ 
พระพุทธศาสดาประชานาถ ส�าหรับบูชา เนื้อทองเหลือง 
๒,๐๒๐ องค์ เหรียญท่ีระลกึฯ ส�าหรบับชูา ๔๐,๐๐๐ เหรียญ 
  ก�าหนดการ และการประกอบพิธีส�าคัญ ดังนี้  
 - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ ประทานแผ่น
อกัขระและพระบรมสารรีกิธาต ุในวนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 
  - พธิเีททองหล่อ ณ โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิท 
กษัตริยาธิราช ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒   
 - พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ จุดสูงสุด อุทยานแห่งชาติ 
ดอยอินทนนท์  ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  (วันที่แบบ
ตัวเลขสะท้อนกลับ ๐๒ ๐๒ ๒๐๒๐)    
 ด้วยผลบุญแห่งการสร้างพระพุทธรูปเป็นอานิสงส์
สูงสุด กองทัพอากาศ จึงขอเชิญชวน ก�าลังพล ครอบครัว 
ตลอดจนพี่น้องประชาชนร่วมจิตอธิษฐาน และร่วมบูชา 
จัดสร้างพระพุทธศาสดา ประชานาถ พระพุทธรูปแห่ง 
พุทธศตวรรษท่ี ๒๖ ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานไว้  
ณ จุดสงูสดุของประเทศไทย เพือ่เป็นศนูย์รวมแห่งศรทัธา 
เกิดสิริมงคลแด ่ประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย  
เป็นสะพานบุญให้ผู้กระท�า ประสบความส�าเร็จอันสูงสุด
ในชีวิตสืบไป

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพธิี
เปิดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา บน.๒ โอกาสนี้ น.อ.จุมพล   
จันทขัมมา ผบ.บน.๒ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ และทหารกองประจ�าการ บน.๒ น�าหน่วยมติรประชา 
บน.๒ ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชน ตรวจรักษาโรค 
มอบอปุกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรยีนการสอน ผ้าห่มกนัหนาว 
ให้แก่ โรงเรียนที่อยู่รอบเขตสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ
ชัยบาดาล และพี่น้องประชาชน ที่เข้ามาร่วมชมการสาธิต
การแข่งขนัการปฏิบตักิารทางอากาศยทุธวิธ ีประจ�าปี ๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๒ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ
ชยับาดาล อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 

แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคม 
แม ่บ ้าน ทอ.มอบทุนสนับสนุนเพื่อใช ้ในกิจกรรม 
ของ รร.นนก.ให้แก่ พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองคํา  
ผบ.รร.นนก.เม่ือวันท่ี ๑๓ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องรับรอง  
อาคารรณนภากาศ รร.นนก.
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พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ประธานคณะ 
ที่ปรึกษากองทัพอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี เคลวิน  
คอง บุน เหลียง (Major General Kelvin Khong Boon 
Leong) ผู ้บัญชาการทหารอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์  
พลอากาศตรี เดวิด  เบอร์คี่ (Major General David  
B. Bergy) ผู ้ช่วยผู้บัญชาการ Air National Guard  
เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๐ 
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ฐานทัพอากาศ Paya 
Lebar สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ส�าหรบัการฝึกผสมโคปไทเกอร์ (Multi-Lateral Exercise 
Cope Tiger) ถือได้ว่าเป็นการฝึกผสมทางอากาศ ที่มีการสนธิ
ก�าลังทางอากาศใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

พิธีเปิดการฝึก
มีการน�าก�าลังทางอากาศ จาก ๓ 
ประเทศ ได ้แก ่  ประเทศไทย 
ส า ธ า ร ณ รั ฐ สิ ง ค โ ป ร ์  แ ล ะ
สหรฐัอเมรกิา เข้าร่วมการฝึก มกีาร
พัฒนารูปแบบการฝึกให้เข ้ากับ
สถานการณ์การสู ้รบในปัจจุบัน  
จะมกีารสมมตุสิถานการณ์เสมือนจรงิ 
ทั้ งด ้านการควบคุมและส่ังการ  
การฝึกยทุธวธิกีารรบระหว่างเคร่ืองบนิ
รบต ่างแบบ การฝ ึกโจมตีทาง 
อากาศต่อเป้าหมายภาคพื้นดิน 

แห่งป ระเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการฝึก 
ส�าหรับการฝึกในครั้งนี้ แบ่งเป็น การฝึกปัญหาที่บังคับการ 
(Command Post Exercise : CPX) ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย  (Final 
Planning Conference : FPC) ระหว่างวันที ่๘ – ๑๑ ธนัวาคม 
๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และการฝึกภาคสนาม (Field 
Training Exercise : FTX) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๓  ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา สนามฝึกใช้อาวุธ
ทางอากาศชัยบาดาล และสนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 
จังหวัดลพบุรี 

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกทั้ง ๓ ประเทศ และประชาชน 
ในพื้นที่ ได้แก่ จัดให้มีบริการทางการแพทย์ สร้างโรงจอดรถ
จักรยานยนต์พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรม 
แลกเปลีย่นวฒันธรรม ณ บ้านหนองไข่น�า้ จงัหวดันครราชสมีา 
ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และจัดให้มีบริการทางการแพทย์ 
พร ้อมสร ้างอ ่างล ้างหน ้าและแปรงฟ ันให ้กับนักเรียน  
โรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพ จังหวัดลพบุรี ในวันที่  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ที่มีการต่อต้านจากกอาวุธของหน่วยต่อสู้อากาศยานภาคพื้น  
การฝึกด้านการข่าวกรองยุทธวิธีโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ  
และการให้การสนับสนุนของหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ ส�าหรับ
วัตถุประสงค์ในการฝึกคร้ังนี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 
ของหน่วยบิน และหน่วยต่อสู้อากาศยานที่เข้าร่วมการฝึก  
และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ
ผสม อกีทัง้ยงัเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างมติรประเทศ 
ที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย

การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๐ ในครั้งน้ี ประเทศไทย
นอกจากส่งก�าลังพลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพอากาศแล้ว  
ยงัได้จดัเจ้าหน้าทีจ่ากกองทพับก กองทพัเรอื บรษิทั วทิยกุารบนิ
แห่งประเทศไทย จ�ากัด (บวท.) และส�านักงานการบินพลเรือน

นาวาอากาศเอก วรพจน์ วรพิศาล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ประจ�ากรุงพนมเปญ พร้อมด้วย  
นาวาอากาศเอก ภิญโญ ศรีวิยะ รองผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนาการรบ ส�านักนโยบายและแผน  
กรมยุทธการทหารอากาศ นาวาอากาศเอก อุก ซุเธีย รองผู้บัญชาการฐานทัพอากาศโปเชนตง และ 
นายช ีกุลบตุรา รองหวัหน้าสหพนัธ์เยาวชน จงัหวดัสวายเรยีง ร่วมเป็นประธานในพธีิเปิดงาน Air & Tech 
Show 2019 เมือ่วนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ณ ฐานทัพอากาศโปเชนตง ราชอาณาจกัรกมัพูชา 

ทอ.เข้าร่วมงาน 
AIR & TECH SHOW 2019

ส�าหรับการมาเข้าร่วมงาน Air & Tech Show 2019 
ของกองทัพอากาศไทยในครั้งน้ี ถือได้ว่าเป็นครั้งแรก  
ในประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทย ที่ได้มีแผนการ
เคลือ่นย้ายก�าลงัพลและยทุโธปกรณ์ของไทยมายงัประเทศ
กมัพชูา โดยมีวตัถปุระสงค์คอืเพ่ือฝึกการเคลือ่นย้ายก�าลงั
ของกองทัพอากาศไทยออกนอกประเทศ และเพ่ือเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศไทยและ 
กองทัพอากาศกัมพชูา โดยกองทพัอากาศไทยได้จดัก�าลงัพล

พร้อมยทุโธปกรณ์เข้าร่วมงานในครัง้นี ้ประกอบด้วย ก�าลงัพล จ�านวน ๕๑ คน โดยม ีนาวาอากาศเอก ภิญโญ  
ศรวียิะ รองผูอ้�านวยการกองวจิยัและพฒันาการรบ ส�านกันโยบายและแผน กรมยทุธการทหารอากาศ เป็นหวัหน้า
คณะ และอากาศยานพร้อมยุทโธปกรณ์ ได้แก่ เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (Alpha Jet) จากฝูงบิน ๒๓๑  
กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี จ�านวน ๒ เครื่อง และ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC725) จากฝูงบิน ๒๐๓  
กองบนิ ๒ จงัหวดัลพบรีุ จ�านวน ๑ เคร่ือง เข้าร่วมจัดแสดงในครัง้นี้ 

ในส่วนกองทพัอากาศกมัพชูาได้ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน จดัอากาศยาน
เข้าร่วมจดัแสดงมากมาย ประกอบด้วย เคร่ืองบนิล�าเลยีงแบบ Harbin Y-12 และ Xian 
MA-60 และเฮลคิอปเตอร์แบบ Mil Mi-8 และHarbin Z-9 

นอกจากการตัง้แสดงของอากาศยานแบบต่าง ๆ แล้วยงัมกีจิกรรมเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัด้านเทคโนโลยแีละการบนิ จากหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐัและภาค
เอกชนให้กบัเยาวชนกมัพชูาอกีด้วย ซึง่ทางด้านของกองทพัอากาศไทยนัน้ ได้จดัให้มี
กจิกรรมเสริมสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัเยาวชนกัมพชูาทีส่นใจในด้านเทคโนโลยกีารบนิ 
โดยมกีารฉายวดีทิศัน์ประกอบการบรรยาย ในหัวข้อ เส้นทางสูน่กับนิกองทพัอากาศ 
และภารกจิทีส่�าคญัด้านต่าง ๆ ของอากาศยานกองทัพอากาศไทยทัง้ ๒ แบบ พร้อมทัง้
การเล่นเกมตอบค�าถาม และแจกของรางวลั ซึง่ได้รบัความสนใจ จากเยาวชนกมัพชูา
และสือ่มวลชนท้องถิน่ของกัมพชูาเป็นอย่างมาก



   วันที่ ๑๖ - ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒

ตามทีไ่ด้เกิดสภาวะอากาศหนาวเยน็ข้ึนในพืน้ทีภ่าคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย ท�าให้ประชาชนได้รบั
ความเดอืดร้อน ขาดแคลนเครือ่งห่มกันหนาว รวมทัง้ขาดอปุกรณ์จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ กองทพัอากาศตระหนกัในความเดอืดร้อนของ

 

หน้า ๘ 

(อ่านต่อหน้า ๗)

พิธีมอบเครื่องห่มกันหนาว
และปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 
และการแสดงสาธิตการใช้กำาลังทางอากาศ

เมือ่วันท่ี ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพธิปีล่อยขบวนรถ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัหนาว ณ กองบญัชาการกองทพัอากาศ โดยม ีแพทย์หญงิ วไิลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหาร
อากาศ นายทหารชัน้ผู้ใหญ่ของกองทพัอากาศ คณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะผูบ้รหิารของธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั 
(มหาชน) ร่วมในพิธี

เมือ่วันที ่๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพธิเีปิดการแข่งขนั
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในโอกาสน้ี  
กองทพัอากาศ ได้จดัการแสดงการสาธติการใช้ก�าลงัทางอากาศ เพือ่แสดงถงึศกัยภาพของก�าลงัทางอากาศ และจ�าลองการแข่งขนั
การปฏบัิตกิารทางอากาศยทุธวธิปีระเภทต่าง ๆ  ทีส่�าคญัให้ผูร่้วมงานได้รบัชม นอกจากนีย้งัได้จดัหน่วยมติรประชากองทพัอากาศ 
ออกให้บรกิารทางการแพทย์ มอบอปุกรณ์การเรยีนการสอน และเครือ่งห่มกนัหนาว รวมทัง้จดักจิกรรมสนัทนาการ ให้แก่นกัเรยีน
และพีน้่องประชาชนในบรเิวณพืน้ทีส่นามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลอกีด้วย

ตามพระราชบญัญตัจิดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
พทุธศักราช ๒๕๕๑ ได้ระบภุาระหน้าทีข่องกองทัพอากาศ ไว้ว่า 
“กองทพัอากาศมหีน้าทีเ่ตรยีมก�าลงักองทพัอากาศในการป้องกนั
ราชอาณาจักร และด�าเนินการท่ีเก่ียวกับการใช้ก�าลังกองทัพ
อากาศ ตามอ�านาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม มผีูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศเป็นผูบ้งัคบับัญชารบัผิดชอบ”

กองทัพอากาศ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีดังกล่าว จึงได้
เตรียมก�าลังทางอากาศให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ 
ทัง้ปวงอยูเ่สมอ รวมถงึได้มีการพฒันากองทพัอากาศให้มคีวาม 
ทันสมัย และฝึกฝนก�าลังพลให้มีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยี 
อยูต่ลอดเวลา โดยการฝึกใช้ก�าลงัทางอากาศนัน้ กองทพัอากาศ
ได้จดัให้มกีารฝึกในรูปแบบต่างๆ ทัง้การฝึกตามแผนการฝึกของ 
กองทพัอากาศ การฝึกร่วมกบัต่างเหล่าทพั และการฝึกผสมกบั
กองทัพอากาศมิตรประเทศ โดยหนึง่ในยทุธวธิกีารฝึกนกัรบทางอากาศ
ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศ
ยทุธวิธี ซึง่กองทพัอากาศได้จดัให้มกีารแข่งขนัขึน้เป็นประจ�าทกุปี

การแข่งขนัการปฏบิตักิารทางอากาศยทุธวธีิ เปรียบเสมอืน
เป็นเวทีประกวดฝีมือของนักบิน เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการบิน  
และเจ้าหน้าทีต่่อสูอ้ากาศยาน โดยกองทัพอากาศก�าหนดให้หน่วยที่
ใช้ก�าลงัทางอากาศทกุหน่วย รวมถงึหน่วยต่อสูอ้ากาศยาน จะต้อง

มคีวามพร้อมในการส่งก�าลงัพล อากาศยาน รวมถงึอาวธุยทุโธปกรณ์
เข้าร่วมการแข่งขัน เพราะฉะน้ัน จะมีอากาศยานเกือบทุกแบบ
ของกองทพัอากาศ จากทกุฝงูบนิทัว่ประเทศเข้าร่วมการแข่งขนั  
ซึง่จะท�าให้ก�าลงัพลท่ีเกีย่วข้องในทกุ ๆ ภาคส่วนได้ฝึกฝน เพ่ิมพนู
ประสบการณ์ บูรณาการการปฏบิตัร่ิวมกนัอย่างมปีระสทิธิภาพ

เนือ่งด้วยกองทพัอากาศ มภีารกจิในการใช้ก�าลงัทางอากาศ 
ทั้งด้านการป้องกันประเทศและการพัฒนาประเทศ การแข่งขัน 
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี จึงได้แบ่งประเภทการแข่งขัน 
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ อย่างครอบคลมุ ๒ ประเภทการแข่งขัน 
๑๓ ชนดิการแข่งขนั ดงันี้

ประเภทการแข่งขนัทัว่ไป จ�านวน ๘ ชนดิการแข่งขนั ได้แก่
๑. การใช้อาวธุแบบกระสวนขัน้มลูฐาน
๒. การใช้อาวธุทางอากาศยทุธวิธปีระเภทระเบดิ
๓. การสนบัสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด
๔. การบนิค้นหา และช่วยชวีติในพ้ืนทีก่ารรบ
๕. การบนิลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ
๖. การบนิรบั - ส่งข่าวสาร
๗. การปฏบิติัภารกจิรับ - ส่งบคุคลส�าคัญ
๘. การประเมินค่าเจ้าหน้าทีส่นบัสนนุการบนิ
ประเภทการแข่งขนัภายใน จ�านวน ๕ ชนิดการแข่งขัน ได้แก่

๑. การบนิล�าเลยีงทางอากาศยทุธวิธี
๒. การบนิควบคมุไฟป่า
๓. การประเมินค่าเจ้าหน้าทีต่่อสู้อากาศยาน
๔. การประเมินค่าชดุควบคมุการรบ
๕. การปฏบิติัการอากาศยานไร้คนขบัยทุธวิธี
โดยการแข่งขนัทกุประเภทจะมุง่เน้นให้นกับนิและเจ้าหน้าที่

สนบัสนนุการบนิได้ฝึกการวางแผน และฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์
ทีใ่กล้เคยีงกบัสถานการณ์การรบจรงิ มุง่เน้นให้นกับนิใช้ความรู้
ความสามารถในการประยกุต์ใช้ยทุธวธิทีีเ่หมาะสมกบัสมรรถนะ
และขีดความสามารถของอากาศยาน เพื่อท�าลายเป้าหมาย 
พร้อมกบัหลบหลกีการตรวจจบัและต่อต้านของข้าศึก ตลอดจน
จะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันภายในทีมของตนเอง เพื่อให้
ภารกจิประสบความส�าเร็จ

การแข่งขนัการปฏบัิตกิารทางอากาศยุทธวิธีจะสามารถน�าผล
การแข่งขนัมาประเมนิ วเิคราะห์ถงึพฒันาการของก�าลงัทางอากาศได้ 
รวมถงึจะได้รบัทราบถงึจุดด้อย จดุแขง็ เพือ่น�ามาพฒันาขดีความ
สามารถของกองทพัอากาศ นอกจากนีย้งัจะท�าให้ก�าลงัพลได้มี
โอกาสฝึกฝนการปฏบิตัภิารกจิต่าง ๆ อยูเ่สมอจนเกดิความช�านาญ 
น�ามาซึง่ความมัน่ใจ การตดัสินใจท่ีถกูต้องในการปฏบิตัภิารกจิ 
ทัง้ท่ีเป็นในเร่ืองของการรบและท่ีไม่ใช่การรบ

และเพือ่เป็นการสร้างความเชือ่มัน่แก่พีน้่องประชาชนในขดี
ความสามารถของก�าลงัทางอากาศ กองทพัอากาศจงึได้จดัให้มี
การสาธติการใช้ก�าลงัทางอากาศ ในพธิเีปิดการแข่งขนัการปฏบิตัิ
การทางอากาศยทุธวธิ ีประจ�าปี ๒๕๖๓ ซึง่การสาธติการใช้ก�าลงั
ทางอากาศครัง้นี ้กองทพัอากาศได้น�าอากาศยาน ตลอดจนอาวธุ
ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ท�าการแสดงศักยภาพและจ�าลองการ
แข่งขันการปฏิบตักิารทางอากาศยทุธวธิปีระเภทต่าง ๆ ท่ีส�าคญัให้ 
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรความมั่นคง 
สถาบันการศกึษาทางทหาร สือ่มวลชน รวมถงึประชาชนทีส่นใจ
ได้รับชม นอกจากน้ี กองทัพอากาศยังได้จัดหน่วยมิตรประชา
กองทพัอากาศ เพ่ือเยีย่มเยยีนและสร้างการมส่ีวนร่วมระหว่าง
กองทัพอากาศกับพ่ีน้องประชาชนในบริเวณพื้นที่สนามฝึกใช้
อาวธุทางอากาศชยับาดาลอีกด้วย

ประชาชน จงึได้จดักจิกรรมให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัหนาว 
โดยจัดขบวนรถยนต์บรรทุกจ�านวน ๖ คัน น�าผ้าห่มกันหนาว 
จ�านวน ๔,๐๐๐ ผนื ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากธนาคารไทยพาณชิย์ 
จ�ากดั (มหาชน) เดินทางไปยงักองบนิต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ 
ใน ๖ เส้นทาง ได้แก่

- เส้นทางที ่๑ ดอนเมอืง - กองบนิ ๔๑ (จังหวดัเชียงใหม่) - 
สถานรีายงานดอยอนิทนนท์

- เส้นทางที ่๒ ดอนเมือง - กองบนิ ๒๓ (จงัหวัดอดุรธานี) 
- เส้นทางที ่๓ ดอนเมือง - ฝงูบนิ ๔๖๖ (จงัหวัดน่าน) 
- เส ้นทางท่ี ๔ ดอนเมือง - สถานีรายงานภูเขียว  

(จงัหวดัสกลนคร)
- เส้นทางที่ ๕ ดอนเมือง - สถานีรายงานเขาพนมรุ ้ง  

(จงัหวดับรุรีมัย์)
- เส้นทางท่ี ๖ ดอนเมือง - สถานีรายงานภูหมันขาว  

(จงัหวดัเพชรบรูณ์)
เพือ่น�าผ้าห่มกนัหนาวไปมอบให้แก่พีน้่องประชาชนทีไ่ด้รบั

ความเดอืดร้อนจากภยัหนาวในพืน้ทีร่บัผิดชอบของกองทพัอากาศ
ต่อไป ท้ังน้ีกองทัพอากาศ มุ่งมั่นท่ีจะใช้ขีดความสามารถของ 
กองทัพอากาศ ท้ังด้านก�าลังพล อากาศยาน และเครื่องไม้ 
เครือ่งมอืต่าง ๆ  ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พีน้่อประชาชน
ทีป่ระสบภยั ทัง้นี ้พีน้่องประชาชนสามารถตดิต่อขอรบัความช่วยเหลอื
ได้ที ่ศนูย์บรรเทาสาธารณภยักองทพัอากาศ หมายเลขโทรศพัท์  
๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖
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