
 

ผบ.ทอ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ทางอวกาศกองทัพอากาศ

พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผู ้อ�านวยการส�านักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ร่วมกับ พลอากาศตรี หลิว ตี  
ผู้บังคับการฐานทัพอากาศคุนหมิง กองทัพอากาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก FALCON STRIKE 2019  
มีก�าหนดการฝึกระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทั้งสองประเทศ 
ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของความร่วมมือ ในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน 
การบินระหว่างกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๓  
จังหวัดอุดรธานี 

พิธีเปิดการฝึก 

(อ่านต่อหน้า ๘)

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒๒๒๐ วันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒   www.rtaf.mi.th

FALCON STRIKE 2019

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

เมืื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ
กองทพัอากาศ เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพ
ของกองทัพอากาศ ในการรักษาความ
มั่นคง และการป้องกันภัยด้านอวกาศ
ของประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการปฏิบัติการ 
ฝนหลวงในภาวะวิกฤตภัยแล้ง ประจ�าปี ๒๕๖๒ และในโอกาสนี้ได้ให้ก�าลังใจแก่หน่วยบินปฏิบัติการ 
ฝนหลวงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งกองบิน ๑ ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบท่ี ๒  
(AU-23A) จากฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จ�านวน ๑ เครื่อง เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมี นาวาอากาศตร ี
ทวีศักดิ์ ดวงดี หัวหน้าหน่วยบินปฏิบัติการ ฝนหลวง พร้อมข้าราชการฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ ร่วมให้การ
ต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามบินสุรินทร์ภักดี อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

นรม.เยี่ยมให้กำาลังใจ
บูรณาการปฏิบัติการ
ฝนหลวงในภาวะวิกฤตภัยแล้ง

ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ได้ก�าหนดให้ 
“มิติอวกาศ” หรือ “Space Domain” เป็น ๑ ใน ๓ 
มิติ ท่ีส�าคัญของกองทัพอากาศ อีกท้ังนโยบาย 
 ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ก�าหนด
ให้สร้างความเข้าใจ



   วันที่ ๑๖ - ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒
 

“ขยะทะเล” เป็นปัญหาร่วมกันของโลก ปัญหาที่ใน
ทศวรรษนี้ ทุกประเทศต่างตระหนักถึงความรุนแรงท่ีนับวัน 
จะมากขึน้เป็นล�าดบัหากยงัไม่มกีารจดัการใด ๆ  โดยเฉพาะขยะ 
“พลาสติก” พบว่าพลาสติกที่สะสมในทะเลและมหาสมุทร 
ได้แตกออกเป็นชิน้เลก็ ๆ  จนถงึขนาดทีไ่ม่สามารถมองเห็นด้วย
ตาเปล่า เรียกกันว่า “ไมโครพลาสติก” 
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ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส�านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th

คณะผู้จัดท�ำ

ผู้อ�านวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย

 พล.อ.ต.ทศวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ พล.อ.ต.ตรีพล  อ่องไพฑูรย์
 พล.อ.ต.ฐานัตถ์  จันทร์อ�าไพ

 น.อ.สมพร  แต้พานิช
 น.อ.นินาท  มูลจนะบาตร์
 น.อ.อภิรัตน์  รังสิมาการ

ผู้จัดการ น.ท.สมภพ  จันทร์ชูชื่น

 น.ท.หญิง มุตสิตา  มาหะศักดิ์

 น.ต.หญิง รัชนก  เกิดสุข

 พ.อ.อ.พันธกานต์  พูลผล
 น.ส.รสสุคนธ์  บุญประเทืองฝ่ายศิลป์

ฝ่ายการผลิต

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

นวัตกรรมแก้ปัญหาขยะพลาสติก

อาดิดาส (Adidas) แบรนด์
ช้ันน�าด้านเส้ือผ้าและอุปกรณ์
กีฬาร่วมมือกับ Parley for the 
Oceans  ( อ งค ์ ก รอนุ รั กษ ์ 
ส่ิงแวดล้อมทางทะเล) ได้ผลิต
รองเท้าที่ใช้วัสดุหลักจากขยะ 
ในท้องทะเล โดยใช้วัสดุจากขยะ
ถึงร้อยละ ๙๕ ผลิตออกมาเป็น
รองเท ้าวิ่ง Boost ยอดนิยม  
โดยจะมีทั้ งหมด  ๓  รุ ่ นคื อ 
Ultraboost, Ultraboost X 
และ Ultraboost Uncaged  
โดยการผลิตรองเท้าแต่ละข้าง 
ใช้ขวดน�า้พลาสตกิจ�านวน ๑๑ ขวด 

Converse ผลิตรองเท้ารุ่น 
Renew Canvas จากขวด
พลาสติกที่ ใช ้แล ้วและถูกทิ้ ง  

ด้วยกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติกใช้แล้วให้ออกมาเป็น
เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ๑๐๐% เรียกว่า rPET เพื่อใช้ทดแทน
คอตตอนทีน่�ามาท�าเป็นผ้าแคนวาสในการท�ารองเท้าในแบบปกติ
ของ Converse แต่ยงัให้รูปทรงและรปูแบบดงัเดมิ โดยการผลติ
รองเท้าหนึ่งคู่ใช้ขวดพลาสติกจ�านวน ๑๑ - ๑๒ ขวด ซึ่งวางขาย
ผ่านเว็บไซต์ Converse.com ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

จากการศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อสิง่มชีีวติในทะเลและ
ห่วงโซ่อาหารปรากฏว่า พบขยะทะเลในเต่าทะเลแทบทุกตัว 
และพบในปลาวาฬร้อยละ ๕๙ ในแมวน�้า ร้อยละ ๓๖ และใน
นกทะเล ร้อยละ ๔๐ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ขยะพลาสติกไม่ได้เป็นเพียงปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยัง 
ส่งผลกระทบถึงมนุษย์ที่บริโภคอาหารทะเลด้วย 

จากรายงานของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Environment Programme : UNEP)  
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ซึง่มภีารกจิในการส่งเสรมิภาวะผูน้�าและการผนกึ
ก�าลงัของพนัธมติรในการดแูลสิง่แวดล้อม ระบขุ้อมลูทีน่่าตกใจ
ว่าแพขยะจ�านวนมหาศาลในมหาสมุทรหลายแห่งท่ัวโลก 
ที่เราเห็น เป็นเพียงร้อยละ ๐.๕ ของขยะในทะเลเท่าน้ัน  
ส่วนที่เหลือนั้นจมอยู่ใต้ท้องมหาสมุทร 

ผลกระทบจากปัญหาขยะพลาสตกิซึง่ย่อยสลายได้ยากและ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
ขยะพลาสติกโดยการหมุนเวียนน�ากลับมาใช้ใหม่ แนวคิด 
ดงักล่าวนอกจากจะส่งผลดกีบัสิง่แวดล้อมแล้ว ยงัช่วยลดภาวะ
โลกร้อนจากการผลิตพลาสติกอีกด้วย จึงท�าให้ทั่วโลกหันมา
สนใจการหมนุเวยีนน�ากลบัมาใช้ มาดกูนัว่ามอีะไรน่าสนใจบ้าง 

Plastic Road หรือถนนพลาสติก ประเทศเนเธอร์แลนด์
เป็นประเทศแรกทีป่ระสบความส�าเรจ็กบัการสร้างถนนทีท่�าจาก
ขวดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งถนนที่สร้างจากขวดพลาสติกรีไซเคิล
นัน้ มคีวามทนทานกว่าถนนลาดยางมะตอย และการบ�ารงุรกัษา
ยังน้อยกว่าถนนลาดยางมะตอย นอกจากนี้ถนนที่ท�าจาก
พลาสติกยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า เพราะก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากถนนพลาสติกน้อย
กว่าถนนลาดยางมะตอย ซ่ึงปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
สูงถงึ ๑.๖ ล้านตนัต่อปี นอกจากนี ้ถนนพลาสตกิยงัถกูออกแบบ
ให้มีช่องระบายน�้า ง่ายต่อการฝังสายเคเบิลและท่อต่าง ๆ  
ใต้พื้นผิวถนน โดยปัจจุบันเนเธอร์แลนด์ได้สร้างถนนที่ท�าจาก
ขวดพลาสติกรีไซเคิลส�าหรับเลนจักรยานเรียบร้อยแล้ว 

The New Raw สตูดิโอออกแบบในเมือง Rotterdam 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้พัฒนาโครงการวิจัยชื่อ Print Your 
City ซึ่งส�ารวจวิธีการรีไซเคิลพลาสติกให้เป็นเฟอร์นิเจอร์
สาธารณะผ่านการพิมพ์ ๓ มิติ โดยพลาสติกที่ใช้ในการพิมพ์ ๓ 
มติเิพือ่สร้างเฟอร์นเิจอร์น�ามาจากขยะเทศบาล โดยใช้พลาสตกิ
ประมาณ ๑๑๐ ปอนด์เพื่อสร้างม้านั่ง ๑ ตัว โครงการนี้ได้เชิญ
ชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและรวบรวมวัสดุ 
ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดอัตราการรีไซเคิลมากขึ้น ทั้งยัง 
ได้ผลผลติทีส่วยงามและตรงกบัความต้องการของชมุชนอกีด้วย 

กระแสแนวคดิการหมนุเวยีนน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ก่อให้เกิด
นวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 
หลายอย่างทีอ่ยูร่ะหว่างการศกึษาวจัิยในต่างประเทศ ฉบบัหน้า
พบกับนวัตกรรมแก้ปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย 
ที่น่าชื่นชมไม่แพ้ใครครับ
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โดย   R.T.A.F’s Eyes view

ตามหา ๑๖ มรดกโลกแห่งดินแดนอาเซียน

เมอืงเก่าสดุฮิตของประเทศเวียดนาม ด้วยสถาปัตยกรรม
สไตล์เมืองเก่า อาคารบ้านเรือนมีสีสัน ประดับประดาด้วย 
โคมหลากหลายสี และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่  
ท�าให้ฮอยอันเป็นหนึ่งในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 
ไปเท่ียวเยอะมาก เมืองน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒

๑๑. เมืองเก่าฮอยอัน  
(Hoi An Ancient Town)

๑๒. ปราสาทหมีเซิน  
(My Son Sanctuary)

๑๓. เมืองพระนคร  
(Angkor)

(อ่านต่อฉบับหน้า)

ศาสนสถานที่สร้างข้ึนเพ่ือบูชาพระศิวะ ตามความเชื่อ 
ของฮินดู อยู่ที่จังหวัดกว๋างนาม ที่นี่เคยเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ 
ที่ส�าคัญ และรวมลักษณะทางด้านศิลปกรรมที่หลากหลาย 
เป็นกลุ่มโบราณสถานในศาสนาฮินดูท่ีเก่าแก่และสมบูรณ ์
ที่สุดในอินโดจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี  
พ.ศ.๒๕๔๒

เมอืงพระนคร อกีหนึง่เมอืงประวัตศิาสตร์ มโีบราณสถาน 
ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของอาณาจักรเขมรในอดีต  
ที่สะท้อนภูมิป ัญญาอันชาญฉลาดทางสถาปัตยกรรมและ
ประติมากรรมขอมโบราณ เมืองนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ที่ส�าคัญของกัมพูชาที่มีโบราณสถานที่ส�าคัญ เช่น นครวัด  
นครธม ปราสาทบายน ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
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พล.อ.ต.ทวีศักดิ์  ขันติรัตน์ ผอ.สวบ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีปิดการศึกษาและประดับเครื่องหมายความสามารถ
แพทย์เวชศาสตร์การบิน ในการท�าหน้าท่ีล�าเลียงผู ้ป่วย 
ทางอากาศ หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ ่นที่ ๓๕  
เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๒ ณ สวบ.ทอ.

คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้าน ทอ.ร่วมงาน 
วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านต�ารวจครบ ๓๓ ปี  
เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๒ ณ สโมสรต�ารวจ ถ.วิภาวดีรังสิต

๑๔. ปราสาทพระวิหาร  
(Temple of PreahVihear)

รู ้จักกันดีในช่ือเขาพระวิหาร ท่ีน่ีเป็นโบราณสถาน 
อายุประมาณ ๑,๐๐๐ ปี สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะของ 
ศาสนาฮินดู เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ขอมโบราณ ตั้งบน 
หน้าผาหิน มองลงมาเห็นทิวทัศน์ของกัมพูชา ได้รับการ 
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี พ.ศ.๒๕๕๑
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พล.อ.ต.ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผอ.สนภ.ทอ.นำาข้าราชการ 
สนภ.ทอ.และสตน.ทอ.ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย  
เพ่ือให้ จนท.ท่ีเกี่ยวข้องทบทวนและฝึกซ้อมตามแผนการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย เมื่อวันท่ี ๑๕ ส.ค.๖๒ ณ สนภ.ทอ. 
ประสิทธิภาพ

พล.อ.ท.ภมูใิจ  ชยัพนัธุ ์ผบ.อย.และคณะ ตรวจความพรอ้ม 
ปฏิบัติการชุดสุนัขทหาร บน.๕๖ โดยมี น.อ.อติรวิชช์  ไพจิตร์ 
ผบ.บน.๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ บน.๕๖ จว.สงขลา 

พล.อ.ท.น้อย  ภาคเพ่ิม จก.ยศ.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม
สายวิทยาการ ด้านการศึกษาและการฝึก ประจำาปี ๒๕๖๒  
โดยมี พล.อ.ท.พัทธนันท์  นุชพงษ์ ผบ.รร.นนก.ให้การต้อนรับ 
เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม บก.รร.นนก.(๑) 

พล.อ.ท.พงษ์ศกัดิ ์ เสมาชยั จก.กร.ทอ./ประธานอำานวยการ 
การพัฒนาระบบราชการ กร.ทอ.เป็นประธานในการประชุม
การพัฒนาระบบราชการ กร.ทอ.คร้ังที่ ๑ ประจำาปี ๒๕๖๒ 
โดยมี พล.อ.ต.วิฑูรย์  ตรีพรม ผอ.สพร.ทอ.และคณะ บรรยาย 
ให้ความรูเ้กีย่วกบังานพฒันาระบบราชการของ ทอ.และ กร.ทอ. 
เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ศบภ.ทอ.

พล.อ.ต.ประสทิธ์ิ  ยิม้เจรญิ จก.สก.ทอ.นำาขา้ราชการ ลกูจา้ง  
และพนกังานราชการ ทำาการซ้อมปฏบัิติเม่ือเกิดอคัคีภยั เม่ือวนัที ่ 
๒๐ ส.ค.๖๒ ณ บริเวณอาคาร บก.สก.ทอ. 

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ เสธ.ทอ.เป็นประธานในพธิเีปิด
สมัมนาทางวชิาการ นายทหารส่งกำาลงับำารงุปี ๖๒ เรือ่ง การเตรยีม 
ความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๖๓ เมื่อวันท่ี  
๑๙ ส.ค.๖๒ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.ท.สุวัฒน์  สุวโรพร จก.สอ.ทอ.เป็นประธานเปิด 
การสัมมนาเชิงปฏิบั ติการการบูรณาการระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์และการส่งกำาลังบำารุงรองรับภารกิจการบรรเทา
ภัยพิบัติ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ ส.ค.๖๒ ณ ภูสักธารรีสอร์ท 
จว.นครนายก

พล.อ.อ.ภานุพงศ์  เสยยงคะ ปธ.คปษ.ทอ.และคณะ 
เดนิทางไปปฏบิตัภิารกิจในพ้ืนที ่จว.ปัตตานี โดยม ีน.อ.อตริวชิช์ 
ไพจิตร์ ผบ.บน.๕๖ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๑๔ ส.ค.๖๒  
ณ ลานจอดอากาศยานฝูง.๕๖๑ บน.๕๖ จว.สงขลา

พล.อ.ต.เรืองวิทย์  ศรีนวลนัด จก.ชย.ทอ.และคณะ 
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างโยธา บน.๔๑ โดยมี น.อ.นิฐินัย   
บญุลยางกรู รอง ผบ.บน.๔๑ ใหก้ารตอ้นรบั เมือ่วนัที ่๑๔ ส.ค.๖๒  
ณ ห้องประชุม บก.บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

พล.อ.ต.ภวูเดช  สวา่งแสง จก.จร.ทอ.และคณะ ตรวจการ 
ปฏบิตัริาชการ ณ สก.ทอ.โดยม ีน.อ.อาณตั ิ เดชพร รอง จก.สก.ทอ. 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม สก.ทอ.

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สขุแสง ผบ.ดม.เป็นประธานในพธิปิีด 
โครงการฝึกอบรมเทคนคิการต่อสูป้้องกันตวั สำาหรบัข้าราชการ
ในสายวทิยาการทหารสารวตัร เมือ่วนัที ่๑๓ ส.ค.๖๒ ณ สน.ผบ.ดม. 

พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ. 
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ 
๑๑๑ เมือ่วนัที ่๑๖ ส.ค.๖๒  ณ ห้องประชมุชัน้ ๓ อาคารศนูย์วจิยั 
และพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ.
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น.อ.กฤษณ์  เกตุรักษ ์ผบ.บน.๔๖ จิตอาสา ๙๐๔ วปร.
หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒ กลุ่ม ๕ และ คุณพัฒน์นรี พานิช  
เกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๔๖ นํากําลังพล 
จิตอาสา บน.๔๖ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดปรับปรุง
ภมูทิศันพ์ืน้ที ่ทาสร้ัีวโรงเรยีน เมือ่วนัที ่๑๔ ส.ค.๖๒ ณ โรงเรยีน
วัดบ้านไร่ ต.ดอนทอง อ.เมือง จว.พิษณุโลก

น.อ.หญิง พันธ์นิดา  ณ ลำาปาง รอง จก.สบ.ทอ.(๑)  
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ของกําลังพล เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๒ ณ สวนสุขภาพ ทอ.

น.อ.จกัรกฤษณ์  ธรรมวชิยั ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพธิี 
เปิดการบรรยายโครงการจิตอาสาเรือ่ง “สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ 
กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลัก
ประจํา” รุน่ท่ี ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็นแม่พมิพ์” โดยมข้ีาราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ บน.๑  
เข้าร่วมกจิกรรม เมือ่วนัที ่๑๔ ส.ค.๖๒ ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.อานนท ์ จารสุมบติั ผบ.บน.๔ นําหนว่ยมติรประชา 
ให้บริการพี่น้องประชาชน บริการตรวจโรคท่ัวไป ตัดผม  
มอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา ทุนการศึกษาและยาสามัญ
พร้อมตู้ยา ให้แก่โรงเรียน วัด และชุมชนในพื้นท่ี ต.หัวหวาย 
อ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๒

น.อ.ชนะรัฐ  จันทรุเบกษา ผบ.บน.๖ เป็นประธานในพิธ ี
มอบประกาศนียบัตร และร่วมแสดงความยินดีให้กับนักบิน
ที่ทําการฝึกอบรมจบเป็นนักบินพร้อมรบกับเครื่องบินลําเลียง
แบบที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๒ ณ ลานจอดอากาศยาน  
ฝูง.๖๐๑ บน.๖ ดอนเมือง

น.อ.สุนทร  ผ่องอำาไพ ผบ.บน.๔๑ เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการ “กองบิน ๔๑ รักษ์เครื่องบิน” โดยมีข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ บน.๔๑ 
ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๒  ณ บริเวณช่องทาง บก.บน.๔๑  
จว.เชียงใหม่

น.อ.สมภูมิ  มูลทองจาด ผบ.ฝูง.๒๓๗ นํ้าพอง  
นําข้าราชการ ทหารกองประจําการ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ
สภากาชาดไทย จว.ขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
เนือ่งในโอกาส วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่  
๑๖ ส.ค.๖๒ ณ อาคารหอประชมุ ๑๐๐ ปี อ.นํา้พอง จว.ขอนแก่น 
 

พล.อ.ต.สวุรรณ  ขำาทอง ผบ.รร.การบนิ เป็นประธานในพธิี 
แสดงความยนิดแีก่ศษิย์การบนิ รุน่ น.๑๔๒ – ๖๑ – ๑ ซึง่สาํเรจ็ 
หลักสูตร ศิษย์การบิน รร.การบิน เม่ือวันท่ี ๑๙ ส.ค.๖๒  
ณ รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร ผบ.บน.๕  กล่าวให้โอวาท แนวทาง 
การปฏิบัติงาน และกล่าวขอบคุณกําลังพลท่ีช่วยกันปฏิบัติ
หน้าที่สร้างผลงานให้แก่หน่วย และมอบกางเกงกีฬาให้กับ 
ทหารกองประจําการเพื่อใช ้ประโยชน์ต ่อไป เมื่อวันที่  
๑๖ ส.ค.๖๒ ณ พัน.อย.บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

น.อ.สรพฒัน์  เพช็รมงคล รอง ผบ.บน.๒๓ นาํข้าราชการ 
ทหารกองประจําการ ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ จิตสํานึก
เรื่องการรักษาความปลอดภัย โดยมีวิทยากรจาก ขว.ทอ. 
เป็นผู้บรรยายให้ความรู ้เมือ่วนัที ่๑๕ ส.ค.๖๒ ณ อาคารกจิกรรม  
บน.๒๓ จว.อุดรธานี

น.อ.วสันต์  บัณฑิตศักดิ์สกุล ผบ.บน.๒ เป็นประธาน 
การอบรมการใช้งานระบบการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๒  
บก.บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.มงคล  ตัง้สณุาวรรณ รอง ผอ.สพร.ทอ.เปน็ประธาน 
ในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของกําลังพล 
เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๒ ณ สวนสุขภาพ ทอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
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สุขภาพดีเราต้องดูแลตนเอง

พล.อ.ท.ธรินทร์  ปุณศรี รอง เสธ.ทอ.และคณะ จัดการแข่งขัน “Air Force Run 2019 
Runway Run” มอบเงินสนับสนุน รพ.จันทรุเบกษา พอ.โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน  
และโรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน โดยมี พล.อ.ต.สุวรรณ  ขําทอง ผบ.รร.การบิน  
พร้อมด้วย พล.อ.ต.ธนวิตต  สกุลแสงประภา ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.และ นายชาญนะ   
เอี่ยมแสง ผวจ.นครปฐม ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ ณ รพ.จันทรุเบกษา พอ.

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ เสธ.ทอ.เป็นประธานในการรับมอบเงินทุนจาก ผู้แทน 
นายสมบัติ  เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จํากัด มอบให้คณะนักวิจัย  
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM2.5/PM10 
ต้นแบบ ติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก แสดงผลบนแผนที่ดิจิทัลแบบ 2D และ 3D  
เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๒ ณ ห้องรับรอง เสธ.ทอ.

นอกจากอาหาร อากาศบริสุทธิ์ และจิตใจสบายไม่เครียดแล้ว การออกกําลังกายให้สุขภาพดีนับเป็น 
ส่ิงจําเป็นอย่างยิ่ง แต่มักจะมีข้อแก้ตัวว่า “ไม่มีเวลา” “ ไม่มีสถานที่” ความจริงแล้วไม่ต้องใช้เวลามากมาย 
เพยีงแค่วนัละ ๓๐ นาที อย่างน้อยสปัดาห์ละ ๓ ครัง้ กพ็อ จะเกดิผลดต่ีอหัวใจและปอด ไม่ต้องใช้พืน้ท่ีมากมาย
หรือเครื่องมือราคาแพง เลือกการออกกําลังให้เหมาะกับเพศและวัย และต้องถือว่าการออกกําลังกายเป็นหนึ่ง
ในกิจวัตรประจําวัน ซึ่งในปัจจุบันการออกกําลังกายด้วยการ “วิ่ง” เป็นกระแสนิยมสํารับทุกเพศทุกวัย 
อยู่ในขณะนี้ การเตรียมตัวให้พร้อมจึงสําคัญในการลดการบาดเจ็บได้  
 การออกกําลังกายแน่นอนว่าเป็นการกระทําท่ีทําให้เกิดสุขภาพท่ีดี แต่ก็ต้องมีเรื่องท่ีต้องคํานึงก่อนท่ีจะ
ออกกาํลงักายเช่นกนั เพราะถ้าเราไม่ระวงัอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ และขณะนีอ้ยูใ่นช่วง ทดสอบสมรรถภาพ
ครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ ดังน้ัน แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ  
ขอแนะนําข้อควรระมัดระวังในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพท่ัวไป สําหรับบุคคลที่ไม่เคยออกกําลังกายและ 
ผู้ที่ชื่นชอบการออกกําลังกายมีดังนี้   
 ๑.ควรออกกําลังกายให้พอเหมาะกับอายุ เพศ และสภาพร่างกาย  
 ๒.ควรออกกําลังกายให้ถูกเวลา เช่น หลีกเลี่ยงอากาศร้อนจัด  
 ๓.ก่อนและหลังการออกกําลังกายควร Warm up ยืดเหยียดและ Cool down ทุกครั้ง  
 ๔.ไม่ควรออกกําลังกายขณะไม่สบาย เป็นไข้ หรือเวลาที่ท้องเสีย เพราะร่างกายจะขาดนํ้าและเกลือแร่ 
ทําให้อ่อนเพลีย เป็นลมหรือเป็นตะคริวได้ง่าย  
 ๕.ในขณะออกกําลังกายควรงดสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา ซึ่งจะทําให้ร่างกายขาดนํ้ามากยิ่งขึ้น  
 ๖.เลือกใช้อุปกรณ์ในการออกกําลังกายให้เหมาะสม  
 ๗.ต้องคํานึงสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอันตรายขณะออกกําลังกาย  
 ๘.เมื่อมีอาการเวียนศีรษะ เจ็บแน่นหน้าอก หายใจขัดควรหยุดออกกําลังกายทันที  
 ๙.ผู้มีอายุวัยกลางคนขึ้นไป (๔๐ปี) ควรได้รับการตรวจสุขภาพ รวมทั้งการทดสอบสมรรถภาพ

(ที่มา : http://www.facebook.com/medical.rtaf.mi.th)

พล.อ.ท.ทรงพล  แจ้งสี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ.เป็นประธานในพิธีทําบุญวันคล้าย 
วนัสถาปนา ฝูง.๒๐๑ บน.๒ โดยมพีธิบีาํเพญ็กศุลเพือ่ความเป็นสริมิงคลแก่หน่วยงาน ข้าราชการ 
ลกูจ้าง พนกังานราชการ ทหารกองประจําการ ตลอดจนครอบครวั อกีทัง้เป็นการอทุศิส่วนกศุล
แก่ข้าราชการผู้เสียชีวิต และบุพการีผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ ณ ฝูง.๒๐๑  
บน.๒ จว.ลพบุรี
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การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการท�างาน
ด้านการเงินและการบัญชีของกองทัพอากาศ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) และโครงการ National e-payment ของรฐับาล ตลอด
จนการพฒันาสายวทิยาการการเงินในทศวรรษหน้า เป็นเป้าหมาย
ทีส่�าคญัให้กรมการเงนิทหารอากาศก้าวสูอ่งค์กรทีม่คีวามเป็นเลศิ
ด้านการเงนิ การคลงัภาครฐั ตามนโยบายทัว่ไปด้านงบประมาณ 
การเงนิ และการตรวจสอบภายใน ของผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
ท่านปัจจุบัน 

การด�าเนินงานตามนโยบายในปีงบประมาณ ๖๒ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน  

การบัญชี ของกองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

โดยจัดท�าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคุมฎีกา 
เจ้าหน้ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ ร่วมกับ กรมการเงินทหารอากาศ และบุคลากร
ภายในหน่วยงาน โดยลดการบันทึกข้อมูลที่ซ�้าซ้อน มีฐานข้อมูล
เดียวกัน สะดวกในการติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงิน ประหยัด

กรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารอากาศ จะด�าเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการชั้นประทวนชาย สังกัดกองทัพอากาศ  
ไม่จ�ากัดเหล่า ชั้นยศ พันจ่าอากาศเอก อายุไม่เกิน ๔๕ ปี ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนส�านักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/
สตอกโฮล์ม/ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทหารติดต่อของกองทัพอากาศประจ�า FMV มีระยะเวลา ๓ ปี (ระหว่างวันที่  
๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) 

ผู้สนใจยื่นเอกสารการสมัครตามสายบังคับบัญชาถึงกรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่
หน่วยต้นสงักดั หรอืที ่ส�านกังานบริหารโครงการพฒันาขดีความสามารถการส่งก�าลงับ�ารงุเครือ่งบนิขบัไล่อเนกประสงค์ 
บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 C/D) ระยะที่ ๑ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๑๐๓๕

รับสมัครผู้ไปปฏิบัติหน้าที่เสมียนส�านักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/สตอกโฮล์ม 

และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทหารติดต่อของกองทัพอากาศประจ�า FMV

ก�ำหนดกำรฝึกกำรบรหิำรสถำนกำรณ์วกิฤติในระดบัยทุธศำสตร์
วทิยาลยัการทพัอากาศ กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ ก�าหนดการฝึกการบรหิารสถานการณ์วกิฤติในระดบัยทุธศาสตร์

(Strategich Crisish Management Exercise) ระหว่าง ๒๕– ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี  
โดยมคีวามมุง่หมายให้นกัศกึษาวทิยาลยัการทพัอากาศหลกัสตูรการทพัอากาศ รุน่ที ่๕๓ เข้าใจกระบวนการและขัน้ตอน
ของกระบวนการยุทธศิลป์ (Operationalf Arth) และการออกแบบการยุทธ (Operational Design) ก�าหนดกรอบ  
การปฏิบัติการทางทหาร สามารถประยุกต์ใช้ในฐานะผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการระดับสูงและพัฒนาแนวทาง 
ปฏิบัติการยุทธเพื่อให้มีทักษะในการจัดล�าดับความเร่งด่วนของการปฏิบัติการ การก�าหนดจุดมุ่งหมายทางทหาร  
(Military End State) และการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติการยุทธ (The Operational Approach) ได้

การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วย ซึ่งจะส่งผลใน 
ภาพรวมให้กองทัพอากาศเป็นองค์กรทีม่คีวามเป็นเลศิใน
การบริหารจัดการด้านบัญชีต่อไป

ในรอบปี ท่ีผ ่านมา กรมการเงินทหารอากาศ  
“มุ่งมั่น” พัฒนาบุคลากร หน่วยงาน และสายวิทยาการ
การเงินในทุกมิติ เพื่อวางมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ให้มคีวาม “มัน่คง” และสร้างความ “มัน่ใจ”ให้หน่วยขึน้
ตรงกองทัพอากาศ ตามนโยบายผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  
ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๗๑ ปี กรมการเงนิทหารอากาศ

“การพัฒนาขดีความสามารถสูอ่งค์กรทีม่คีวามเป็นเลศิด้านการเงนิการคลงัภาครฐั”

เวลา ท�าการเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมมีาตรฐานในการปฏบิตังิาน สามารถตอบสนองภารกจิ
ของกองทัพอากาศได้ทันเวลา โดยใช้งบประมาณจ�านวน 
๑,๙๖๒,๐๐๐ บาท ขณะนีผู้ร้บัจ้างได้ด�าเนนิการออกแบบระบบ 
โดยร่วมกับผู้ใช้งาน ซึ่งในไตรมาส ๓ ได้ทดสอบระบบกับการใช้
งานจริง (คู่ขนาน) และเริ่มใช้งานจริงในไตรมาส ๔ ต่อไป 

การเข้าร่วมโครงการพฒันาระบบบรหิารการเงนิการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS) 

ปัจจุบันกองทัพอากาศได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะ
ท�างาน ด�าเนนิการประสานงานด้านข้อมลูโดยตรงกับกรมบญัชี
กลาง โดยอยูร่ะหว่างการหารอืในระดบัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิาน
เกีย่วกับระบบงานภายในกองทพัอากาศทีส่ามารถเชือ่มโยงกบั
ข้อมูลในระบบ GFMIS เพื่อให้กองทัพอากาศ รับทราบข้อมูล
ที่ถูกต้อง ตรงกัน และเป็นปัจจุบัน

การพัฒนาบุคลากร และการท�างาน ด้านการ
เงินและการบัญชี เพื่อให้กองทัพอากาศเป็นองค์กร
ที่มีความเป็นเลิศด้านการเงิน การคลังภาครัฐ

แนวทางในเรือ่งดงักล่าวกรมการเงนิทหารอากาศ
ได้ด�าเนินการจัดการประเมินผลการปฏิบัติด้านบัญชี
ส�าหรับหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่อง  
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ
ได้อนุมัติให้จัดการมอบโล่ประกาศเกียรติยศ และ 

ใบประกาศเกยีรตคิณุ ให้แก่หน่วยงานภายในกองทพัอากาศ
ที่มีการปฏิบัติด้านบัญชีในระดับดี ดีเด่น และดีเลิศ 

ส�าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมการเงินทหาร
อากาศได้จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ให้รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง ของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้า ให้ค�าแนะน�า รวมทั้งจัดท�าและเผยแพร ่
องค ์ความรู ้  (KM) การด�าเนินงานด ้านบัญชีแก ่ 
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

๘. ด้านการงบประมาณ การเงิน และการตรวจสอบภายใน
     ฯลฯ
 ๘.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน 
   การบัญชี ของกองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพ 
   เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
   งบประมาณ
 ๘.๒ พัฒนาบุคลากรและการท�างาน ด้านการเงินและ
   การบญัช ีของกองทพัอากาศให้ก้าวสูอ่งค์กรทีม่คีวาม
   เป็นเลิศด้านการเงิน การคลังภาครัฐ

ด้านการเงิน การบัญชี ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรและการท�างาน ด้านการเงินและการบัญชี ให้ก้าวสู่
องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงิน การคลังภาครัฐ การก้าว 
เข้าสู่ปีที่ ๗๒ โดยเน้นการพัฒนาและต่อยอดการปฏิบัติงานด้าน
การเงินของก�าลังพลในสายวิทยาการการเงินและระบบการ
ท�างานให้สอดคล้องกับ ค่านิยมหลัก กรมการเงินทหารอากาศ

Airmanship ความเป็นทหารอากาศ
Integrity and Allegiance ความซือ่สตัย์และความจงรกัภกัดี
Responsibility ความรับผิดชอบ
Service with hospitality การบริการด้วยใจ
Professionalism ความเป็นมืออาชีพ
เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน และกองทัพอากาศ 

ในภาพรวม ยังคงเป็นเป้าหมายในการด�าเนินงานของกรมการ
เงินทหารอากาศ เพื่อ “มุ่งสู่การเป็นศูนย์ระบบการเงินที่พร้อม
บริการด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และทันเวลา”
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หน้า ๘ 

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศ

(ต่อจากหน้า ๑)ผบ.ทอ.เปิดศูนย์ (ต่อจากหน้า ๑)นรม.เยี่ยมให้กำาลังใจ
แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจด้านอวกาศ พัฒนาขีดความ
สามารถของก�าลงัพลด้านอวกาศ เพือ่สนบัสนนุความมัน่คงด้าน
อวกาศ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับห้วงอวกาศ ตลอดจนการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง

ทั้งนี้ เมื่อวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กองทัพอากาศ  
มีค�าสั่ งจัดตั้ งศูนย ์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ  
(เพือ่พลาง) ข้ึน โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันที ่๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 
เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางอวกาศ การเฝ้าระวัง
ทางอวกาศ การลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ รวมทั้ง
การปฏิบัติการทางอวกาศที่ เกี่ยวข ้อง จากนั้น เมื่อวันที่  
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กระทรวงกลาโหมมีค�าสั่งเรื่อง แก้อัตรา
กองทัพอากาศ พุทธศักราช ๒๕๕๒ (คร้ังท่ี ๔๐) ให้จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพ
อากาศ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

การปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศนั้น เป็นการ
เสรมิสร้างศกัยภาพของกองทพัอากาศ ในการรกัษาความม่ันคง 
และการป้องกันภัยด้านอวกาศของประเทศ เพื่อรองรับ 
ต่อภัยคุกคามทางอวกาศต่าง ๆ ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งมิติทางอวกาศนั้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการ
ของกองทัพอากาศในทุกมิติ ได้อย่างไร้ขีดจ�ากัดด้านพรมแดน 
ตลอดจนสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “กองทัพอากาศ เล็งเหน็
และตระหนักถึงความส�าคัญด้านกิจการอวกาศ จึงก�าหนด
เป็นการด�าเนินการส�าคัญในยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และ
นโยบายผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เพือ่รเิริม่และวางรากฐานการ

ปฏิบัติการด้านกิจการอวกาศ ในการสังเกตการณ์ห้วงอากาศ  
การตรวจการณ์จากอวกาศ การสื่อสารและโทรคมนาคมด้วย
ระบบดาวเทยีมในอวกาศ สนบัสนนุการปฏบิตัภิารกจิเพือ่พทิกัษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนการร่วมเป็นเครือข่าย
สังเกตการณ์อวกาศกับนานาชาติ และยกระดับศักยภาพ 
ด้านอวกาศของประเทศ”

ในโอกาสนี้  ผู ้บัญชาการทหารอากาศได ้ให ้ โอวาท  
ตอนหนึง่อกีว่า “...ขอให้ก�าลงัพลกองทพัอากาศ ร่วมมอื ร่วมใจ 
ศกึษาและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏบิติัการด้านอวกาศ
ของกองทัพอากาศ โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
แนวทางการปฏบิติั เพือ่ให้กจิการนีม้คีวามเจรญิก้าวหน้า ผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ...” 

การปฏบัิตกิารฝนหลวงในปี ๒๕๖๑ ท่ีผ่านมา กองทัพอากาศ
ได้สนับสนุนการบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวงให้กับกรมฝนหลวง
และการบินเกษตร จ�านวน ๒๓๒ เที่ยวบิน และสนับสนุนสถาน
ที่เป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง จ�านวน ๙ กองบิน ประกอบด้วย 
กองบิน ๑, กองบิน ๒, กองบิน ๕, กองบิน ๗, กองบิน ๒๑,  
กองบิน ๒๓, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖ และ กองบิน ๕๖ รวมถึง
สนบัสนนุการปฏบิตักิารฝนหลวงเพือ่ยบัยัง้พายลุกูเห็บ และการ
ปฏิบัติการฝนหลวงด้วยพลุสารดูดความชื้นเพื่อเสริมการปฏิบัติ
การฝนหลวงเมฆอุน่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตักิารมาก
ยิ่งขึ้น อีกท้ังได้มีส่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพ้ืนท่ีต่าง ๆ  
ได้เป็นอย่างดี และส�าหรับปี ๒๕๖๒ ทางกองทัพอากาศได้จัดเครื่องบิน
พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สนับสนุนกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร ในโครงการพระราชด�าริ “ฝนหลวง” จ�านวน ๑๒ เครื่อง 
โดยเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติภารกิจประกอบด้วย เครื่องบินล�าเลียง
แบบที่ ๒ ก (BT-67) จ�านวน ๓ เครื่อง, เครื่องบินโจมตีธุรการ
แบบที่ ๒ (AU-23 A หรือ Peacemaker) จ�านวน ๖ เครื่อง และ
เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (Alpha Jet) จ�านวน ๓ เครื่อง และ
สนับสนุนสถานที่เป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง จ�านวน ๑๑ แห่ง 
ประกอบด้วย กองบิน ๑, กองบิน ๒, กองบิน ๔, กองบิน ๕, กองบิน ๗, 
กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖, กองบิน ๕๖ 
และ โรงเรียนการบิน ในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงเพื่อยับยั้ง 
การเกิดพายุลูกเห็บ การปฏิบัติภารกิจฝนหลวงเมฆอุ่น และ 
การปฏิบัติภารกิจฝนหลวงด้วยพลุสารดูดความชื้นเสริม 
การปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น 

ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  ที่ทรงมีต่อ อุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม จึงทรง
มีพระราชด�าริให้จัดตั้งคณะปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นเพื่อค้นคว้า 
ทดลอง และปฏิบัติการท�าฝนจนประสบผลส�าเร็จนับแต่ปี ๒๕๑๒ 
เป็นต้นมา การด�าเนนิการตามโครงการพระราชด�าร ิ“ฝนหลวง” 
ได้กระท�าอย่างต่อเนือ่ง และสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
พสกนกิร จนเป็น ทีป่ระจกัษ์โดยทัว่กนั การปฏบิตัภิารกิจของหน่วย
บนิฝนหลวง เป็นภารกจิทีม่คีวามส�าคญัภารกจิหนึง่ทีส่ร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับกองทัพอากาศ เพราะเป็นโครงการอันเน่ืองมา
จากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กองทัพอากาศ  
จึงได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาค
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