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ฝ่ายการผลิต

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

-  กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อสร้างระบบนิเวศแนว 
ชายฝ่ังทะเล เนือ่งในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี กรมการเงนิทหาร
อากาศ เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ศูนย์การเรียนรู ้
ป่าชายเลนสวางคนวิาส จังหวดัสมทุรปราการ

-  กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
โดยจัดก�าลังพลที่สมัครใจและมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ณ  
กองบรกิารโลหติ ช้ัน ๓ อาคารศนูย์มะเรง็ รพ.ภมูพิลอดลุยเดช 
เมือ่วนัที ่๑๖-๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ 
COVID-19 ซ่ึงส่งผลกระทบท�าให้มโีลหติไม่เพยีงพอต่อการรกัษา 
ผูป่้วย

กรมการเงนิทหารอากาศ

กับกิจกรรมเน่ืองในโอกาส

เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนากรมการเงนิทหารอากาศ ซึง่ได้เวยีนมาบรรจบครบรอบอกีวาระหนึง่ ในวนัที ่๒๒ 
กันยายนนี้ บทบาทเบื้องหลังความส�าเร็จในทุกภารกิจของกองทัพอากาศยังคงเป็นสิ่งส�าคัญและผลักดันการท�างานอย่าง 
ภาคภมูใิจของพวกเราชาวกรมการเงนิทหารอากาศ การพัฒนาบคุลากรทกุระดบัได้ตระหนกัถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่อตนเอง
และสงัคมส่วนรวม โดยการด�าเนนิกิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรม จติส�านกึการให้บรกิาร การมจิีตสาธารณะ บ�าเพญ็
ประโยชน์เพือ่ส่วนรวม เนือ่งในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี กรมการเงนิทหารอากาศ โดยมุง่หวงัให้ก�าลงัพลทกุส่วนมคีวามใส่ใจ
ในการบรกิาร มคีวามคดิสร้างสรรค์ เป็นรากฐานสู่ความยัง่ยนื และเป็นการประชาสมัพนัธ์และเสรมิสร้างความรกัความสามคัคี
ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการบ�าเพญ็ประโยชน์ด้วยจติอาสาต่อสาธารณะเป็นส่วนรวม ซึง่กรมการเงนิทหารอากาศได้ก�าหนด
เป็น ๗๒ ปี กบั ๗ กจิกรรม ดังนี้

-  กจิกรรมท�าความสะอาดคร้ังใหญ่ (Big Cleaning Day) 
เมือ่วนัศกุร์ที ่๒๐ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ ณ บรเิวณลานจอดรถ 
กรมการเงนิทหารอากาศ

-  กิจกรรมจิตอาสาท�าความสะอาด บ�าเพ็ญประโยชน์
ศาสนสถานและพืน้ทีส่าธารณะ เนือ่งในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี 
กรมการเงินทหารอากาศ ณ วัดเจริญธรรมาราม เขตสายไหม 
กทม. เมือ่วันพุธที ่๑๙ ก.พ.๖๓

-  กจิกรรมไหว้พระท�าบญุ สวดมนต์ปฏบัิตธิรรม เสรมิสร้าง
คุณธรรมจรยิธรรมน�าสุข เพือ่ห่างไกลยาเสพตดิ เนือ่งในวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวัน
พฤหัสบดทีี ่๓๐ ก.ค.๖๓ ณ ศูนย์ปฏบิตัธิรรมสถาบนัวิปัสสนาธรุะ 
มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

-  กจิกรรมจดัเลีย้งอาหารกลางวนั และบรจิาคสิง่ของ ณ 
บ้านเดก็อ่อนรงัสิต เพือ่เป็นการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม เมตตา
ธรรม และความรกั ความสามคัคี ของก�าลงัพลกรมการเงนิทหาร
อากาศ ตลอดจนผูม้จีติศรทัธา ร่วมกนับรจิาคเงินสมทบทนุจดั
เลีย้งอาหารกลางวนัและสิง่ของทีจ่�าเป็นส�าหรบัเดก็ แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของสถานสงเคราะห์ฯ ในวนัจนัทร์ที ่๒๑ ก.ย.๖๓ ณ 
สถานสงเคราะห์เดก็อ่อนรงัสติ 

-  กจิกรรมรณรงค์เชญิชวนผูม้จีติศรัทธาบรจิาค ดวงตา 
อวยัวะ และร่างกาย เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจและเหน็ความ
ส�าคญัเกีย่วกับการบรจิาคฯ การให้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชวีติเพือ่น
มนษุย์ ด้วยจติอันเป็นกศุล 

จากการด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
จติส�านกึการให้บรกิาร การมจีติสาธารณะ และบ�าเพญ็ประโยชน์
เพือ่ส่วนรวม เนือ่งในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี กรมการเงินทหาร
อากาศ ทัง้ ๗ กิจกรรมดงักล่าว ถอืเป็นอกีหนึง่ความภาคภมิูใจที่
พวกเราชาวกรมการเงนิทหารอากาศได้ร่วมกนัทุม่เทก�าลงักาย 
แรงใจ ความคิด และสติปัญญา อย่างสร้างสรรค์ ในการท�า
ประโยชน์เพือ่สงัคม นบัเป็นอกีก้าวของความส�าเร็จในการเสรมิ
สร้างคณุธรรม จรยิธรรม ให้กับก�าลงัพลของกรมการเงนิทหาร
อากาศทกุคน ได้ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม 
ความส�าคญัของจติส�านกึการให้บรกิาร และการมจีติสาธารณะ 
อันเป็นสิง่ส�าคญัท่ีจะน�าไปสูก่ารให้บรกิารด้วยความซ่ือสตัย์ ซึง่
เป็นหวัใจการให้บรกิาร อกีทัง้ยงัเป็นการปลกูฝังรากฐานความดี
ทีม่ัน่คงแก่สายวิทยาการการเงนิ ให้ด�ารงอยูอ่ย่างยัง่ยนืสบืไป
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สมาคมแม่บ้านทหารอากาศเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า
พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจําปี ๒๕๖๓

แพทย์หญงิ วไิลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหาร
อากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนา 
ศกัยภาพคนพิการ จงัหวดัชายแดนใต้ ประจาํปี ๒๕๖๓ เมือ่วนัที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙  
สนามบินบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยม ี
พลอากาศตร ีวรกฤต  มขุศร ีรองปลดับญัชีทหาร/ประธานชมุนมุ 
นายเรืออากาศ รุ่นที่ ๓๑ พร้อมด้วยสมาชิกชุมนุมนักเรียน 
นายเรืออากาศ รุ่นที่ ๓๑ และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
และภาคเีครอืข่ายพัฒนาศกัยภาพคนพิการ จงัหวดัชายแดนใต้ 
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และขยาย 
“ต้นแบบ” เครือข่ายอาสาสมัครแกนนําพัฒนาศักยภาพ
คนพิการจากกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในพื้นท่ีจังหวัด 
ชายแดนใต้ให้เป็นรูปธรรม เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ 
พื้นที่รวมถึงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรของคนพิการ 
และเครือข่ายในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการพัฒนา 
ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ และเพื่อการเชื่อมต่อ สานพลัง 
จากภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมพัฒนา
โครงการ สร้างแรงผลักดันให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริง 
ขอ งหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง โดยกิจกรรมในโครงการฯ  
ประกอบด้วย  

 ๑. พิธีมอบรถเข็น และอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับคนพิการ 
 ๒. พธิมีอบทนุการศกึษา จาํนวน ๑๐ ทนุ และทนุดาํรงชพี 
ให้กับคนพิการ จํานวน ๕๕ ทุน  
 ๓. จัดสร้างศูนย์เรียนรู ้ร ่วม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ 
คนพิการ จังหวัดชายแดนใต้  
 ๔. อบรมอาสาสมัครแกนนําพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
 ๕. การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของแต่ละเครือข่าย  
 แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน 
ทหารอากาศ กล่าวว่า “การขับเคลื่อนที่ผ่านมาสมาคมแม่บ้าน
ทหารอากาศ ได้ริเร่ิมโครงการเพื่อสังคมด้านต่าง ๆ มากมาย
ตลอดหลายปีทีผ่่านมา รวมถงึโครงการนี ้ทีไ่ด้ดาํเนนิการมาตัง้แต่  
พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ๔ ของโครงการ ภายใต้แนวคิด 
ของการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแกนนําพัฒนาศักยภาพ 
คนพิการในชุมชนจากกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา นําไปสู่ 
การเกิดเยาวชนผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสังคม 
สามารถที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศได้ในอนาคต  
จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาในการดําเนินโครงการต่อเนื่อง 
เพือ่นาํไปสูเ่ป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ด้วยความร่วมมอืของชมุนมุนกัเรยีน
นายเรืออากาศรุ่นที่ ๓๑ และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
ร ่ วมกับภาคีเครือข ่ายหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ้ ที่มี

เจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ 
ดําเนินโครงการร่วมกัน ซึ่งเชื่อว่า จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
จะสร้าง “ต้นแบบ” เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพ 
คนพกิารทีม่าจากกลุม่แกนนาํนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา ทีส่ามารถ 
ช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม  
รวมถึงการเกิดขึ้นขององค์กรของคนพิการและเครือข่าย
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีความสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอเพียงสังคม  
เปิดใจและให้โอกาสกับคนพิการทุกคนได้ใช้ศักยภาพของเขา 
ให้เต็มความสามารถ เขาเหล่านั้นจะอยู ่ในสังคมได้อย่าง
ทัดเทียม สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ เราจะเป็นหนึ่งใน 
เสยีงสะท้อนของการเปลีย่นแปลงให้แก่คนพกิาร เพือ่ให้ทกุคน
ได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเปิดโอกาส และเปลี่ยนแปลง 
มุมมองของสังคมไทยต่อคนพิการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
โม เดลต้นแบบของโครงการนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการ 
เปลี่ยนแปลงสังคม ที่เปิดกวา้งและให้โอกาสคนพิการได้ลุกขึน้
ยืนได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ  
อย่างจรงิจงั อีกทัง้ยงัเป็นโมเดลต้นแบบของการสร้างการมส่ีวนร่วม 
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย”
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พล.อ.ต.ฐานตัถ ์ จนัทรอ์ำาไพ รอง จก.กร.ทอ.เปน็ประธาน 
ในพธิเีปดิกจิกรรมจติอาสาพระราชทาน เราทำาความดเีพือ่ ชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๓ ณ พื้นที่คูนายกิมสาย ๑ 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เป่ียมศรี จก.ชอ.เป็นประธาน 
การประชุมทบทวนความรู้สายวิทยาการช่างอากาศ ได้แก่ 
KPI, Reliability Center Maintenance, Service Bulletin, 
Airworthiness Directive และ TCTO เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๖๓ 
ณ ห้องประชุมอภิจารี ศปก.ทอ.

พล.อ.ต.จักรินทร์  จันทร์กลั่น ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ. 
และคณะ เขา้เยีย่มคำานบัและหารอืข้อราชการดา้นความม่ันคง
กับ นาย อลงกรณ์  แอคะรัจน์ รอง ผวจ.จันทบุรี/รองผู้อำานวย
การรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายพลเรือน  
เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๓ ณ ห้องรับรองศาลากลาง จว.จันทบุรี 

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย ์ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี
ปิดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์กองทัพอากาศ ประจำาปี ๒๕๖๓ 
พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักเรียนท่ีชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรม
ประเภทต่าง ๆ เม่ือวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ 
รร.นนก.

พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์  วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ
สำารวจตรวจสอบคา่ความเสยีหายของพสัด ุรร.นนก. อ.มวกเหล็ก 
จว.สระบุร ีและคณะ ฟงับรรยายสรปุการปฏบิตังิาน และสำารวจ 
พื้นที่ รร.นนก.เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๖๓ ณ รร.นนก. อ.มวกเหล็ก 
จว.สระบุรี

พล.อ.ท.ปราโมทย์  ศิริธรรมกุล รอง เสธ.ทอ./ประธาน
พลังงานทดแทน ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดสัมมนา
พลังงานทดแทน ทอ.ในหัวข้อเร่ือง “การจัดทำาแผนส่งกำาลัง
และซ่อมบำารุงพัสดุด้านพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ” 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๓ ณ โรงแรม ไมด้า 
เดอซี หัวหิน จว.เพชรบุรี 

พล.อ.ท.พันธ์ภักดี   พัฒนกุล  จก.ขว.ทอ.และคณะ   
ตรวจเยีย่มหน่วยข่าวทหารอากาศ บน.๗ โดยม ีน.อ.แมนสรวง 
สุวรรณ ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ เม่ือวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๓  
ณ  บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี 

ศบภ.ทอ.โดย พล.อ.อ.สิทธิชัย  แก้วบัวดี ผช.ผบ.ทอ. 
และคณะ ลงพื้นท่ีมอบถุงยังชีพ พร้อมทั้งให้กำาลังใจพี่น้อง
ประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ และสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสั COVID-19 เมือ่วนัท่ี ๑๗ ส.ค.๖๓ ณ วดัศรชีมชืน่ 
บ้านโคกนาดี ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จว.นครพนม

พล.อ.ท.ธนศักดิ์  เมตะนันท์ รอง เสธ.ทอ.(สายงาน
ยุทธการ) เป็นประธานในพิธี ทำาบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ ์
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศปอว.ทอ.เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๓  
ณ ศปอว.ทอ.

พล.อ.ต.ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผอ.สนภ.ทอ.เเละคณะ  
ตรวจประเมินความสมควรเดินอากาศ บน.๑ โดยมี น.อ.เจริญ  
วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๓ 
ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา

พล.อ.ท.เกรียงไกร  โสธรชยั จก.พอ.เป็นประธานในพิธ ี
เปิดโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร โรงพยาบาลเคลือ่นที ่ทอ. 
และเยีย่มชมการสาธติการปฏิบตักิาร โรงพยาบาลเคลือ่นท่ี ทอ. 
ตามสถานการณ์จำาลอง เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๖๓ ณ วพอ.พอ.

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย ์ผบ.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยม 
ความก้าวหน้าการก่อสร้างหอพระ “พระพทุธศาสดาประชานาถ” 
โดยมี พล.อ.ต.เรืองวิทย์  ศรีนวลนัด จก.ชย.ทอ.ให้การต้อนรับ 
เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๓ ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ 
จว.เชียงใหม่
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พล.อ.ต.ภูวดล  สอนดวงใจ จก.ขส.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
แผนกขนส่ง บน.๗ โดยมี น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗ 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๓ ณ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี  

พล.อ.ต.อาทิตย์ อู่วิเชียร รอง จก.สอ.ทอ.เป็นประธาน
การฝึกซ้อมการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นท่ี สอ.ทอ. 
ประจำาปี ๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๖๓ ณ พื้นที่ สอ.ทอ.

พล.อ.ต.เอกศักดิ์  เทภาสิต ผบ.ศทย.อย.เป็นประธาน 
ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารอากาศโยธิน ช้ันประทวน  
รุ่นที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ศทย.อย.

น.อ.จุมพล  จันทขัมมา ผบ.บน.๒ พร้อมด้วย ขรก.บน.๒ 
รับชมสัญญาณถ่ายทอดสด งานมหกรรมการจัดการความรู้ 
นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ คร้ังที่ 
๓๗ ประจำาปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบเคเบิลทีวี และ IPTV ของ ทอ.  
เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๓ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ เป็นประธานมอบ
รางวัลการประกวดบ้านพักและสำานักงาน ประจำาปี ๒๕๖๓  
เมื่อวันที่  ๑๘ ส.ค.๖๓ ณ อาคารบรรยายสรุป บน.๕ 
จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

พล.อ.ต.ชูชาติ ตะวันเย็น ผอ.สธน.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการพระธรรมนูญ ณ สอ.ทอ. 
โดยม ีพล.อ.ต.อาทติย์  อูว่เิชยีร รอง จก.สอ.ทอ.ให้การต้อนรบั 
เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม สอ.๓

พล.อ.ต.สมควร  รักดี รอง ผบ.อย.เป็นประธานในพิธี 
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ สังกดั อย.เมือ่วนัที ่๒๐ ส.ค.๖๓  ณ หอ้งประชมุ อย.(๒)

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ ให้การต้อนรับ 
น.อ.สรุาษฏร ์ แชม่วงษ ์ผอ.ดย.ทอ.และคณะ ในโอกาสตรวจเยีย่ม 
หมวดดุริยางค์ บน.๔๖ เมื่อวันท่ี ๑๘ ส.ค.๖๓ ณ บน.๔๖ 
จว.พิษณุโลก 

หน้า ๕ 

พล.อ.ต.ไวพจน์  เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน เป็นประธาน
เปิดหลักสูตรฝึกอบรมศิษย์การบิน รุ่น น.๑๔๗-๖๓-๒  
เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคารกองฝึกการบิน 
รร.การบิน จว.นครปฐม

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น รอง จก.ยศ.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติ ในระดับ
ยุทธศาสตร์ ของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๔ โดยมี พล.อ.ต.ศุภโชติ   
ชยัวงษ์ ผบ.วทอ. ยศ.ทอ. ให้การต้อนรบั เมือ่วนัท่ี ๑๗ ส.ค.๖๓  
ณ จว.นครนายก

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธี
ยกเสาเอก เสาโท อาคารผู้ป่วยใน รพ.กองบิน บน.๑ เมื่อวันที่  
๑๓ ส.ค.๖๓ ณ บริเวณ รพ.กองบิน บน.๑ จว.นครราชสีมา

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สุขแสง ผบ.ดม.เป็นประธาน 
การตรวจสอบความพรอ้มการซอ้มการปฏิบตั ิตามแผนทะยาน
พฆิาต สน.ผบ.ดม.ประจำาปี ๖๓ เมือ่วนัท่ี ๑๘ ส.ค.๖๓ ณ บรเิวณ
ด้านหน้าอาคาร กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 
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“เครื่องบินมีชื่อ”
โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

หน้า ๖ 

นอกจากนี้ ในช่วงกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส ๒๔๘๓ 
– ๒๔๘๔ มีการเรียกร้องดินแดนคืนจากอินโดจีนฝร่ังเศส   
โดยในช่วงดังกล่าว จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี  
ได้เสริมสร้างกองทัพอย่างเข้มแข็ง ตั้งแต่ช่วงก่อนเหตุการณ์
สงครามครั้งนี้จะเกิดขึ้น โดยมีการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ทั้ง 
๓ เหล่าทัพ จากประเทศต่าง ๆ มากมาย รวมถึงจัดให้มี 
การแสดงการบินครั้งใหญ่ท่ีสนามบินดอนเมืองเป็นครั้งแรก  
ในปี  พ.ศ.๒๔๘๑ มีผลท�าให้ประชาชนก็ได้ร่วมสมทบเงิน
มากมายซื้อเครื่องบินให้กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ  

โดย   R.T.A.F’s Eyes view

อนัดบัความยากง่ายในการทำ�ธรุกิจในอาเซียน ปี ๒๕๖๓

World Bank Group ได้เผยแพร่การ 
จดัอนัดบัความยากง่ายในการท�าธรุกิจ ปี ๒๕๖๓ 
(Ease of Doing Business Ranking, 2020) 
รวบรวมข้อมลูของ ๑๙๐ ประเทศทัว่โลก รวมถงึ 
ข้อมลูของประเทศอาเซยีนทัง้ ๑๐ ประเทศ ดงันี ้
 อันดับ 2 สิงคโปร์ (86.8 คะแนน)  
 อันดับ 12 มาเลเซีย (86.2 คะแนน) 
 อันดับ 21 ไทย (80.1 คะแนน)  
 อันดับ 66 บรูไนฯ (70.1 คะแนน)  
 อันดับ 70 เวียดนาม (69.8 คะแนน) 
 อันดับ 73 อินโดนีเซีย (69.6 คะแนน) 
 อันดับ 95 ฟิลิปปินส์ (62.8 คะแนน) 
 อันดับ 144 กัมพูชา (53.8 คะแนน) 
 อันดับ 154 สปป.ลาว (50.8 คะแนน) 
 อันดับ 165 เมียนมา (46.8 คะแนน) 

 ทั้งน้ี อันดับ ๑ คือ นิวซีแลนด์ และอันดับ 
๑๙๐ คือ โซมาเลีย  
 ตัวชี้วัดในการประเมินความยากง่ายในการ
ท�าธุรกิจมี ๑๐ ประเด็น ดังนี้  
 ๑.การเริ่มต้นธุรกิจ  
 ๒.การขออนุญาตก่อสร้าง  
 ๓.การขอใช้ไฟฟ้า  
 ๔.การจดทะเบียนทรัพย์สิน  
 ๕.การได้รับสินเชื่อ  
 ๖.การคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย 
 ๗.การช�าระภาษี  
 ๘.การค้าระหว่างประเทศ  
 ๙.การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง 
 ๑๐.การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย 

ทีม่า : Ease of Doing Business Ranking, 2020, World Bank Group

ไว้ใช้งานในการปกป้องดินแดน โดยยังคง
มีการเขียนชื่อผู ้บริจาคเหล่านี้ไว้ที่ข้าง
เครื่องบินอีก เช่นเดียวกับในอดีต  
 พ.ศ.๒๔๘๓ กองทัพอากาศไทย  

ได้จดัซือ้เครือ่งบนิสือ่สาร Fairchild 24 J และ REAVENDERXU 
จากสหรัฐอเมริกา เพิ่มอีก ๑๐ เครื่อง ในราคาเครื่องละ 
๒๑,๐๐๕.๖๐ บาท โดยส่วนหนึ่งมาจากเงินบริจาคของพ่อค้า
ประชาชน โดยมีการเขียนชื่อไว้ที่ล�าตัวเครื่องบิน อาทิ โรงงาน
น�้าตาลเกาะคา และชาวล�าปาง ร่วมบริจาคเงินซ้ือ ๑ เครื่อง  
กไ็ด้ชือ่ว่า “ล�าปาง ๑ คณะไร่อ้อยและน�า้ตาล” “จงัหวดัตรงั ๑” 
“ของขวัญคล้ายวันเกิดของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม
จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.๒๔๘๓” “พิบูลสงคราม ๑๔ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๔๘๓” “นายพลตร ีหลวงพบิลูสงคราม ด้วยอภนินัทนาการ 
ของกองทางภาคอสีาน เนือ่งในวนัชาตะแห่งท่านนายกรฐัมนตรี  
พ.ศ.๒๔๘๓” เป็นต้น
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ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ  
เป็นประธานในมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรม
พฒันาคุณภาพกองทพัอากาศ ครัง้ที ่๓๗ เม่ือวนัท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมนิทกษตัริยาธริาช

งานมหกรรมจดัการความรู ้นวตักรรม และกจิกรรมพฒันาคณุภาพ
กองทพัอากาศ ครัง้ที ่๓๗ ประจ�าปี ๒๕๖๓ จดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ 
ส่งเสริมให้มีการด�าเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็น
องค์การแห่งการเรยีนรู ้นวตักรรม และกจิกรรมพฒันาคณุภาพอย่าง 
ต่อเนื่องทั่วทั้งกองทัพอากาศ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
กองทพัอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และนโยบายผูบั้ญชาการ
ทหารอากาศ 

ภายในงานฯ มีการจัดนิทรรศการจากกลุ่มกิจกรรมที่ส่งผลงาน 
การพฒันานวตักรรม (Innovation) ประเภทต่าง ๆ  เข้าร่วมการประกวด
ในระดบักองทพัอากาศ โดยใช้เครือ่งมอืจดัการความรู ้(KM) และการ
ควบคุมคุณภาพ (QCC) รวมถึงบอร์ดนิทรรศการของคณะกรรมการ
อ�านวยการขบัเคล่ือนกองทพัอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในปีนี้ 

งานมหกรรมจัดการความรู้ นวัตกรรม
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.

มกีลุม่กจิกรรมท่ีเสรมิสร้างกองทัพอากาศ
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ได้รับรางวัล
ประเภทต่าง ๆ จ�านวนทัง้สิน้ ๕๕ ผลงาน 
แบ่งเป็น

-  ระดับ Excellence Innovation 
Award จ�านวน ๖ ผลงาน

-  ระดับ Premium Innovation 
Award จ�านวน ๒๕ ผลงาน

-  ระดบั Innovation Award จ�านวน 
๒๔ ผลงาน

ส�าหรับผลงานท่ีได้รับรางวัลระดับ 
Excellence Innovation Award

ประเภทเครือ่งมือ KM ได้แก่
๑.  “ระบบระดมสรรพก�าลงัทางการ

แพทย ์ ชั้ น สู ง ในสถานการณ ์ วิ กฤติ 
(Advance IAM Smart CAI and Alert)” กลุม่ “DR.IAM” 
สงักัด สถาบนัเวชศาสตร์การบนิกองทพัอากาศ

๒.  “การพฒันา UAV ขัน้ก้าวหน้า (Advanced) เพือ่ความ
เป็นหนึ่งในอาเซียนและการปฏิบัติภารกิจ ทอ.ในอนาคต 
(Deliver UAV, Broadcast UAV) “ กลุ่ม “Pegasus Team” 
สงักัด โรงเรียนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัริยาธริาช

๓. “โปรแกรมบรูณาการข้อมลูเฝ้าตรวจและพสิจูน์ฝ่าย” 
กลุม่ “Flight Checker II” สงักดักรมควบคุมการปฏบิตัทิาง
อากาศ 

ประเภทเครือ่งมือ QCC ได้แก่
๑. “ลดทรัพยากรในการทดสอบระบบอุปกรณ์กล้อง 

(Ultracam Lp) ของ บ.ตฝ.๒๐ (DA42MPP)” กลุ ่ม 
“Skywatcher” สงักดักองบนิ ๔

๒. “ลดเวลาในการซ ่อมชิ้นส ่วน AUGMENTOR 
COVERGENT NOZZLE SEGMENT SEAL LINER ย.F1 
00-PW-220/220E” กลุม่ “รวมพลงั” สังกดักรมช่างอากาศ

๓.  “ลดระยะเวลารอคอยการได้รบัยากนัชักในผู้ป่วยครรภ์
เป็นพษิชนดิรนุแรง ในห้องคลอด” กลุม่  “Power BrainTeam” 
สงักัดกรมแพทย์ทหารอากาศ

ทัง้นี ้ผลงานจากการจดัการความรู ้นวตักรรม และกจิกรรม
พัฒนาคุณภาพจากหน่วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ จะช่วยให้
ประหยดังบประมาณทางราชการ เพิม่ประสทิธผิลในการท�างาน 
ซึง่จะส่งผลให้กองทพัอากาศสามารถสนองตอบภารกจิต่าง ๆ 
ทัง้ในปัจจบุนั และอนาคตได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

(ต่อจากหน้า ๑)การประชุม

พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
เป็นประธานในพธิเีปดการประชมุ NKRAFA Academic and 
Innovation Conference 2020 เพือ่บรูณาการความร่วมมอื 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ด ้านการศึกษาและนวัตกรรม 
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการด�าเนินการด้านการศึกษา 
และวิจัยให้มีความทันสมัยสอดรับกับการพัฒนาของ
เทคโนโลยีและสภาวการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และ
ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กองทัพอากาศและการ
พฒันาการศึกษาเพือ่รองรบัการพฒันาอตุสาหกรรมป้องกนั
ประเทศ” เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร 
รณนภากาศ โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช

พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
น�าคณะเจ้าหน้าท่ีท�างานพฒันาศกัยภาพด้านภมูสิารสนเทศ 
ของกองทพัอากาศ ลงพ้ืนทีจ่งัหวัดสกลนคร เพือ่ส�ารวจล�าน�า้
ต่าง ๆ  โดยใช้อากาศยานไร้คนขบัถ่ายภาพทางอากาศ ร่วมกบั
อปุกรณ์การรังวดัด้วยระบบดาวเทียม ซึง่กองทพัอากาศจะได้
สนบัสนนุภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทีเ่ป็นประโยชน์ดงักล่าว 
ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าไปวเิคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา
อทุกภัยให้แก่ประชาชนต่อไป เมือ่วนัที ่๒๒ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
ณ จังหวดัสกลนคร 

กองทัพอากาศใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สนับสนุนการแก้ปัญหาลุ่มน�้าก�่า จังหวัดสกลนคร
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(ต่อจากหน้า ๑)

      
   

(ต่อจากหน้า ๑)พิธีบำ�เพ็ญกุศล

และพิธีประดิษฐานพระบรมสารริีกธาต ุและพระพทุธรปู เม่ือวนัที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ พระมหาธาตุนภเมทนดีล – นภพลภูมสิริิ 
อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ 
กําเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑, คุณณภัค กําเนิดนักตะ 
ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบนิ ๔๑, หวัหน้าหน่วย
ขึน้ตรงกองบนิ ๔๑ และข้าราชการกองบนิ ๔๑ ให้การต้อนรบั ณ 
ท่าอากาศยานทหาร กองบนิ ๔๑ พร้อมร่วมพธิบํีาเพญ็กศุลถวาย
เป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีประดิษฐานพระบรม
สารริีกธาต ุและพระพทุธรปู

 ในการนี ้ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ประธานในพธิบํีาเพญ็
กศุลถวายเป็นพระราชกศุล และเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
และพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูป  
ได้ทําการวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ และถวายพระพรแด่
สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิติ์  ฯ พร้อมท้ังได้ร ่วมปลูกต้นไม้ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคม 
แม่บ้านทหารอากาศ เดินทางไปเยี่ยม จ่าอากาศเอก ภุชงค์  
ซ้ายอุดมศลิป์ นกักีฬาจกัรยานกองทพัอากาศและนักกฬีาทมีชาตไิทย 
ทีป่ระสบอบุตัเิหตุขณะฝึกซ้อมทีจ่งัหวดัพะเยา โดยผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศได้ทาํการมอบกระเช้าเพือ่เป็นขวญักาํลงัใจแก่นกักีฬา
ทีไ่ด้รบับาดเจบ็ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่

 
 

(ต่อจากหน้า ๑)ผบ.ทอ.เปิดใช้ง�นบ่อนำ�

พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานบ่อนํา้สาํรองกองบนิ ๒ จงัหวดั
ลพบรีุ เมือ่วันพธุที ่๑๙ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

การพัฒนาแหล่งน้ําสาํรอง กองบนิ ๒ จงัหวดัลพบรุ ีเป็นหนึง่
ในโครงการบรหิารจดัการนํา้ต้นแบบของกองทพัอากาศ ซ่ึงจดัทาํ
ขึน้เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา้ในฤดแูล้ง และแก้ไขปัญหา
นํา้ท่วมขงัในฤดูฝน เน่ืองจากระบบการผลิตน้ําประปาของกองบิน ๒ 
ใช้น้ําดบิทีส่บูจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ระยะทางประมาณ ๖.๕ 
กโิลเมตร ซึง่พืน้ที่บางส่วนมสีิง่ก่อสร้างของชมุชน ทําให้ยากต่อ
การซ่อมบาํรุง ประกอบกบัต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมาน้ําในคลอง
ชัยนาท-ป่าสกั ลดระดบัลงตํา่กว่าท่อสบูนํา้ ซ่ึงกองบนิ ๒ ได้ดาํเนนิการ
แก้ไขปัญหาเบือ้งต้นด้วยการติดตัง้เครือ่งสบูน้ําเพิม่เตมิเป็นการ
ชัว่คราว 

ด้วยเหตนุี ้พลอากาศเอก มานตั  วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหาร
อากาศ จงึได้แต่งตัง้คณะทาํงานพฒันาแหล่งนํา้สาํรอง กองบนิ ๒ 
จังหวัดลพบุรี โดยมี พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์  
ผูบ้ญัชาการกรมควบคมุการปฏบิตัทิางอากาศ เป็นหวัหน้าคณะ

ทาํงาน และให้คณะทํางานหาแนวทางการสร้างแหล่งน้ําสํารอง 
ความจไุม่ตํา่กว่า ๕๐๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร เพือ่ใช้เกบ็นํา้ดบิให้
เพยีงพอต่อความต้องการผลติน้ําประปาของกองบนิ ๒ เป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วนั ส่วนในฤดูฝน บ่อน้ํานีจ้ะเป็นแหล่งรบั
นํา้เพ่ือบรรเทาปัญหาอทุกภยัให้กบัชมุชนโดยรอบอกีด้วย ซึง่ได้
รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและ
กรมชลประทานมาร่วมสาํรวจพืน้ที ่ทาํให้ได้ทราบข้อมลูเชิงลึกของ
การเตมิน้ําใต้ดนิหรอืธนาคารนํา้ใต้ดิน รวมถึงการสร้างฝายชะลอ
ความชุ ่มชื้นเพื่อใช้ในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้  
ได้ดําเนนิการขดุบ่อน้ําจาํนวน ๒ บ่อ ความจบุ่อละ ๕๐๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงกองทัพอากาศดําเนินการจํานวน ๑ บ่อ  
และจงัหวดัลพบรุดีาํเนนิการจาํนวน ๑ บ่อ เพือ่เป็นแหล่งนํา้ดบิ
สาํหรบัแก้ปัญหาภยัแล้งให้แก่ประชาชนด้วย

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังได้ดําเนินการฟื้นฟูระบบ
นิเวศจากเขาสามยอดจนถึงบริเวณบ่อน้ํา ซึ่งกลายมาเป็นการ
บรหิารจดัการนํา้ผวิดนิในเขตเมอืง โดยการสร้างฝายชะลอความ
ชุม่ชืน้บรเิวณเชงิเขา และการสร้างธนาคารน้ําใต้ดนิระบบปิดใน
พืน้ทีจ่ากเชงิเขาถงึบ่อนํา้เพือ่เพ่ิมความชุม่ชืน้ให้แก่พืน้ที ่เพือ่ให้
เหมาะสมกบัการปลกูป่าตามแนวทางน่านฟ้าโมเดลในอนาคต

พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน
ทหารอากาศ เป็นประธานพธีิเปิดศนูย์ไตเทยีม โดยมี พลอากาศตร ี
ธนวติต สกลุแสงประภา ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลจนัทรเุบกษา 
กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตร ีไวพจน์ เกงิฝาก 
ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนการบนิ ให้การต้อนรบั เมือ่วนัท่ี ๑๙ สงิหาคม 
๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ 
จงัหวัดนครปฐม

พิธีเปิดศูนย์ไตเทียม โรงพย�บ�ล
จันทรุเบกษ� กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ
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