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เมือ่วนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอรบลู สทุธวิรรณ ผูบญัชาการทหารอากาศ เปนประธานในพธิเีปดโครงการ
ฝกอบรมพฒันาสมัพนัธระดบัผูบรหิาร กองทพัอากาศ (พสบ.ทอ.) รุนที ่๑๖ ณ หองรบัรองกองทพัอากาศ กองบัญชาการ
กองทพัอากาศ โดยมผีูเขารบัการฝกอบรมจํานวน ๖๐ คน 

เมือ่วันที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอรบูล สทุธิวรรณ ผูบญัชาการทหารอากาศ
เปนประธานในพธิใีหโอวาทแกผูเขารบัการฝกอบรม หลกัสตูร Fighter Weapons Instructor 
Course (FWIC) ณ ประเทศแคนาดา โดยมีขาราชการผูเขารบัการอบรมหลกัสตูรฯ เขารบัฟง
โอวาท ณ หองรบัรองพเิศษ ๑ กองบญัชาการกองทพัอากาศ

การฝกหลักสูตร Fighter Weapons Instructor Course (FWIC) ณ ประเทศแคนาดา เปนการอบรม
ภาควิชาการ และการฝกบินดวยเครื่องฝกบินจําลอง ณ สถาบัน International Test Pilots School 
โดยผูเขารบัการฝกเปนนายทหาร เหลานกับิน จาํนวน ๖ คน 

เมือ่วันท่ี ๒๕ มนีาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอรบลู สทุธวิรรณ ผูบญัชาการ
ทหารอากาศ รวมคณะ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวสัดิ ์ผูบญัชาการทหารสงูสุด พรอมดวย 
พลตาํรวจเอก สวุฒัน แจงยอดสุข ผูบญัชาการตาํรวจแหงชาติ พลเอก ชูชาติ บวัขาว 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ธีรวฒัน บุณยะวฒัน รองผูบญัชาการทหารบก
ตรวจเย่ียมและสังเกตการณการฝกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝกกองทัพเรือ 
ประจาํป ๒๕๖๔ บนเรือหลวงจกัรนีฤเบศร ซึง่จอดลอยลาํอยูในพืน้ทีท่ะเลอนัดามนั 
บรเิวณจงัหวัดภเูกต็ และบรเิวณเขาลาํป ตาํบลลาํแกน อาํเภอทายเหมือง จงัหวดัพงังา
โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผูบัญชาการทหารเรือ และ พลเรือเอก 
สทิธิพร มาศเกษม รองผูบญัชาการทหารเรอื ในฐานะ ผูอาํนวยการการฝกกองทพัเรอื 
ประจาํป ๒๕๖๔ ใหการตอนรบั
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รองผู้อ�านวยการ

เมือ่วนัที ่๒๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ กรมอุตนุยิมวทิยาได้ออก
ประกาศเรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔  
โดยมีรายละเอียดว่าประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู ่
ฤดรู้อนแล้ว โดยในตอนกลางวนัพืน้ทีส่่วนใหญ่ของประเทศไทย
ตอนบนมีอากาศร้อน อณุหภมูสิงูสดุตัง้แต่ ๓๕ องศาเซลเซียสขึน้ไป 
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณ
ประเทศไทยตอนบน ได้เปลีย่นเป็นลมตะวนัออกเฉยีงใต้ หรอืลม
ฝ่ายใต้พัดปกคลมุแทน ซ่ึงเป็นการเข้าสูฤ่ดรู้อนของประเทศไทย

แบบท่ี ๒ ก หรือ BT-67 จาก 
กองบนิ ๔๖ และเครือ่งบนิล�าเลยีง
แบบที่  ๘ หรือ C-130 จาก 
กองบิน ๖ เข้าท�าการบนิโปรยสาร
ควบคุมไฟป่า ในพื้นที่อ�าเภอ
บางระก�า อ�าเภอบางกระทุ ่ม  
และอ�าเภอวงัทอง ซึง่การฝึกบนิ
ควบคุมไฟป่าโดยใช้การปฏิบัติ
การทีใ่ช้เครอืข่ายเป็นศนูย์กลาง 
สามารถด�าเนนิการควบคมุไฟป่า
ในพืน้ทีเ่ป้าหมายได้อย่างแม่นย�า 
สมัฤทธิผ์ลตามวัตถปุระสงค์

NCO กับการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ปัญหาไฟป่า 
มกัจะเกดิขึน้เป็นประจ�าในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบนของประเทศไทย 
ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้พืน้ทีป่่าลดลงอย่างรวดเรว็ และกลายเป็น
ปัจจัยทีร่บกวนสมดลุของระบบนเิวศอย่างรนุแรง อกีทัง้ก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศและหมอกควัน ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สขุภาพอนามยัของประชาชน รวมถงึเศรษฐกจิ และการท่องเทีย่ว
ของประเทศ 

กองทัพอากาศตระหนักถึงความส�าคัญในการแก้ไขปัญหา 
ดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ทกุปี จงึได้จดัการฝึกบนิควบคมุไฟป่าโดยใช้การ
ปฏบิตักิารทีใ่ช้เครอืข่ายเป็นศนูย์กลาง เพือ่เตรยีมการสนบัสนนุ
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยระหว่างวันที่ ๑ - ๕ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้พื้นที ่
ค่ายสฤษดิเ์สนา กรมรบพเิศษท่ี ๔ จงัหวัดพษิณโุลก ส�าหรับการฝึก
ควบคมุไฟป่า กองทพัอากาศได้จดัอากาศยานไร้คนขบั aerostar 
และเครื่องบินลาดตระเวณทางอากาศ ท�าการบินลาดตระเวณ
ค้นหาจุด Hot Spot หรือจุดท่ีเกิดไฟป่า แล้วส่งภาพ Video 
Downlink แบบ Near Real Time มายังกองบนิ ๔๖ 

เมือ่ได้พกิดัเป้าหมายจดุเกดิไฟป่า เฮลคิอปเตอร์ค้นหาและ
ช่วยชีวติแบบที ่๑๑ หรอื EC-725 จะน�าชุดปฏบิตักิารพเิศษหรือ 
CCT ลงพ้ืนทีเ่พือ่ประสานงานกบัอากาศยาน ให้เครือ่งบนิล�าเลยีง

ต ่อมา กองบัญชาการ
ควบคุมสถานการณ์ไฟป ่า 
หมอกควันและฝุ ่นละออง 
ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ 
ส่วนหน้า ซึง่มี แม่ทพัภาคที ่๓/ 
ผูอ้�านวยการรกัษาความมัน่คง

กองทัพอากาศจึงได้ใช้ขีดความสามารถด้านการข่าวกรอง 
การเฝ้าตรวจและการลาดตระเวณ หรอื ISR และการปฏบิตักิาร 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่า 
และหมอกควนัภาคเหนอื โดยจดัหน่วยบิน ๓๐๒๑ จากกองบนิ ๓ 
จงัหวดัสระแก้ว พร้อมจดัอากาศยานไร้คนขบัแบบ บ.ตร.๑ หรอื 
Aerostar และอปุกรณ์ถ่ายทอดสญัญาณภาพ Video Downlink 
เดินทางไปเข้าที่ตั้ง ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

โดยอากาศยานไร้คนขบั Aerostar มีขดีความสามารถในการ
บนิตรวจการณ์และถ่ายภาพด้วยกล้องตรวจจบัความร้อน มรัีศมี
ปฏิบตักิารไกลถึง ๒๐๐ กโิลเมตร สามารถปฏิบตักิารต่อเนือ่งได้  
๖ - ๘ ชั่วโมง ส�าหรับการปฏิบัติการในแต่ละวันหน่วยบิน ๓๐๒๑  
จะส่งอากาศยานไร้คนขับขึ้นท�าการบินลาดตระเวณค้นหา 

จดุเกิดไฟป่า ตามข้อมูลจดุ Hot Spot ทีไ่ด้รบัจากกองบญัชาการ 
และควบคมุฯ 

ภายในภาค ๓ เป็นผูบ้ญัชาการ ได้ขอรับการสนบัสนนุอากาศยาน
ไร้คนขับ จากศูนย์ปฏิบัติการร่วมพลเรือนทหาร ศูนย์บรรเทา
สาธารณภยักองทพัอากาศ เพือ่ร่วมปฏบิติัภารกจิแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควนัภาคเหนอื ระหว่าง ๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

โดยการบินแต่ละครั้งจะปฏิบัติการต่อเนื่อง ๔ - ๕ ชั่วโมง  
และการส่งภาพ Video Downlink แบบ Near Real Time มายงั
กองบัญชาการและควบคมุฯ เพือ่วเิคราะห์ภาพถ่ายประกอบการ
ตดัสนิใจยนืยนัเป้าหมายจดุเกดิไฟป่า ซึง่การยืนยนัจุดเกดิไฟป่า 
ดังกล่าวท�าให้อากาศยานและเจ้าหน้าท่ีดับไฟป่าภาคพื้น  
สามารถเข้าพื้นที่เกิดไฟป่าได้อย่างแม่นย�าและรวดเร็วมากขึ้น  
ส่งผลให้การดับไฟป่าเป็นไปอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธิภาพ

ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใด ๆ ที่สร้างผลกระทบกับประชาชน 
กองทัพอากาศพร้อมที่จะสนับสนุนก�าลังพล อากาศยาน 
ยุทโธปกรณ์ และขีดความสามารถต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ  
ในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อให้
ประชาชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่แีละด�ารงชวีติได้อย่างปกตสุิข
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พล.อ.ต.ตระการ   กาวกสิกรรม  ผอ.สยล.ทอ. และคณะ  
ใหความรูและประเมินการเชื่อมโยงยุทธศาสตร  ทอ.และแผน
ปฏิบัติราชการของหนวย  รวมทั้งการใชเครื่องมือ  PMQA  4.0. 
ในการประเมินตนเอง ของหนวย  บน.๔ โดยมี น.อ.เนาวมรัตน
ประพัฒน ทอง  ผบ.บน.๔ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่  ๑  เม.ย.๖๔ 
ณ  บน.๔ จว.นครสวรรค  

พล.อ.ต.มงคล  ตัง้สุณาวรรณ ผอ.สพร.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีทําบุญเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา สพร.ทอ.
เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๔ ณ วัดคลองบานใหม ดอนเมือง 

พล.อ.ท.อราม สกุลแกว ปช.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยม
สายวิทยาการปลัดบัญชี ศวอ.ทอ.โดยมี พล.อ.ต.ฉัตรชัย  
วริยิะภาพ รอง ผอ.ศวอ.ทอ.ใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่๑ เม.ย.๖๔ 
ณ หองประชุม ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.มนัท  ชวนะประยูร จก.ขว.ทอ.และคณะผูชวยทูต
ทหารประจําประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการ บน.๗ โดยมี 
น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ ใหการตอนรับ เม่ือวันที่ 
๓๑ มี.ค.๖๔ ณ บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

พล.อ.อ.ชานนท  มุงธัญญา เสธ.ทอ.ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.ทอ.
และคณะ ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ ทอ.และตรวจเยีย่มศนูยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด บน.๒๑ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๔ 
ณ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี 

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธี
ประดับเครื่องหมายยศจาอากาศตรี ใหแก นจอ. นักเรียน
ชางฝมือทหาร ในสวน ทอ.และนักเรียนดุริยางคทหารอากาศ 
ทีสํ่าเร็จการศกึษา ประจาํปการศกึษา ๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่๑ เม.ย.๖๔ 
ณ รร.จอ.ยศ.ทอ.

พล.อ.ต.สมพร  แตพานิช ผอ.สกป.กร.ทอ.และคณะ 
พสบ.ทอ.รุนท่ี ๑๖ เยี่ยมชมกิจการ และรับฟงบรรยายสรุป
ภารกจิ บน.๕ เมือ่วนัท่ี ๓๐ ม.ีค.๖๔ ณ บน.๕ จว.ประจวบครีขีนัธ 

พล.อ.อ.ธาดา  เค่ียมทองคํา ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ.สงมอบ
หนาทีก่ารปฏบิตัริาชการและการบงัคบับญัชา สนง.ปรมน.ทอ.
ใหแก พล.อ.ท.นพดล  เพราเพริศภิรมย ผอ.สนง.ปรมน.ทอ.
ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๔ ณ สนง.ปรมน.ทอ.

พล.อ.ท.ชนะยทุธ  รตันกาล รอง เสธ.ทอ.ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยม
การดาํเนนิโครงการตนแบบการบรหิารจดัการโรงไฟฟาพลงังาน
กาซชีวภาพ จากระบบหมักยอยขยะอินทรียแบบแหง บน.๒ 
โดยมี น.อ.ชวภณ   ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 
๑ เม.ย.๖๔ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี 

พล.อ.อ.เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ.
สงมอบหนาทีก่ารปฏิบตัริาชการและการบงัคับบญัชา สพ.ทอ.
ใหแก พล.อ.ท.อดิเรก  สุวคนธ จก.สพ.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ 
๑ เม.ย.๖๔ ณ สพ.ทอ.

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.เปนประธาน
ในพิธีเปดการปฐมนิเทศการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ รุนที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑ เม.ย.๖๔ ณ รร.นนก.

พล.อ.ท.ภาณุวัชร  เปยมศรี ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ.
สงมอบหนาที่การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา ชอ.
ใหแก พล.อ.ต.กิจสม  พันธุโกศล จก.ชอ.ทานใหม เม่ือวันที่ 
๓๑ มี.ค.๖๔ ณ ชอ.
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พล.อ.ต.นพพล  กลิ่นผกา ผอ.สนภ.ทอ.เปนประธาน
ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป วันคลาย
วันสถาปนา สนภ.ทอ.เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๔ ณ สนภ.ทอ.

น.อ.เนาวมรตัน  ประพฒันทอง ผบ.บน.๔ เปนประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธของ ทอ.เปนกรณีพิเศษ ใหแกสมาชิกชมรม
แมบาน ทอ.บน.๔ เม่ือวันที ่๕ เม.ย.๖๔ ณ บน.๔ จว.นครสวรรค 

น.อ.สุรศักดิ์  เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ เปนประธานในพิธี
ผลัดเปลี่ยนกําลังพลปฏิบัติหนาท่ีราชการสนาม บน.๒๓ 
เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๔ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี 

พล.อ.ต.วชริะ  เรงิฤทธิ ์ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.นาํคณะอาจารย 
และนกัศกึษาวทิยาลยัการทพัอากาศ เขาศกึษาดงูาน ศซบ.ทอ.
และ ศปอว.ทอ.เมื่อวันท่ี ๓๐ มี.ค.๖๔ ณ ศซบ.ทอ.และ 
ศปอว.ทอ.

น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒ ใหการตอนรับ 
พรอมกลาวใหโอวาทแกขาราชการตํ่ากวาชั้นสัญญาบัตร 
ทีจ่บการศกึษาจาก รร.จอ.เขารบัการบรรจใุหมในสวน ของ บน.๒ 
เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๖๔ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.ขจรฤทธ์ิ  แกวอําไพ รอง ผบ.ดม.เปนประธาน
ในพิธีเปดการจัดโครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุภาคพ้ืน
ในชวงเทศกาลสงกรานตป ๖๔ เม่ือวันที่  ๒ เม.ย.๖๔ 
ณ หองอเนกประสงค กรม สห.ทอ. สน.ผบ.ดม.

พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ  รอง จก.ยศ.ทอ.และคณะ 
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดานการศึกษาและการฝก และ
อนุศาสนาจารย บน.๒๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔ ณ บน.๒๓ 
จว.อุดรธานี

หนา ๕ 

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน เปนประธาน
ในพิธีแสดงความยินดีแกศิษยการบิน รุน น.๑๔๗-๖๓-๒ 
เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔ ณ รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ ผบ.บน.๕ เปนประธานในพิธี
สงหนวยบินปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
จากภัยแลงใหกับประชาชน เม่ือวันท่ี ๑ เม.ย.๖๔ ณ บน.๕ 
จว.ประจวบคีรีขันธ

พล.อ.ต.สรวชิญ  สรุกลุ จก.กง.ทอ.และคณะ ตรวจเย่ียม
หนวยสายวทิยาการการเงนิ ขส.ทอ.โดยม ีพล.อ.ต.ธรีพล  สนแจง 
จก.ขส.ทอ.ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔ ณ ขส.ทอ.

น.อ.ชนะรัฐ  จันทรุเบกษา ผบ.บน.๖ เปนประธาน
จดักจิกรรมสาธารณประโยชน จติอาสา บน.๖ เนือ่งในวันคลาย
วนัสถาปนา บน.๖ ครบรอบ ๘๐ ป โดยจดัใหมกีารเลีย้งอาหาร
กลางวันเด็ก และบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ใหแก
สถานสงเคราะหเดก็ออนรังสติ เมือ่วันท่ี ๕ เม.ย.๖๔ ณ อ.ธญับรุ ี
จว.ปทุมธานี

น.อ.วรพจน  วรพิศาล รอง ผอ.สตน.ทอ.และคณะ 
ชีแ้จงแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน ประจาํป
งบประมาณ ๒๕๖๔ ณ บน.๑ โดยมี น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล 
ผบ.บน.๑ ใหการตอนรับ เม่ือวันที่ ๑ เม.ย.๖๔ ณ บน.๑ 
จว.นครราชสีมา
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“ส�านกังานนริภยัทหารอากาศ” มหีน้าที ่ด�าเนนิการด้านการ
นิรภัยการบินและการนิรภัยภาคพื้น ตามมาตรฐานของ 
กองทัพอากาศและมาตรฐานสากล กับมีหน้าท่ีจัดการความรู้ 
ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ 
ด้านการนิรภัย ซึ่งปัจจุบันมี พลอากาศตรี นพพล กลิ่นผกา  
ผู้อ�านวยการส�านักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชา 
รบัผดิชอบ ดงันัน้ วนัที ่๑ เมษายน ๒๕๖๔ จึงเป็นวนัครบรอบ ๑๒ ปี 
ของการก่อตั้งส�านักงานนิรภัยทหารอากาศ และถือว่าเป็น  
“วนัสถาปนาส�านกังานนริภยัทหารอากาศ”

ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปี ทีผ่่านมา ส�านักงานนริภัยทหารอากาศ
ได้มุ ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยให้กองทัพอากาศ  
ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า “ส�านักงานนิรภัยทหารอากาศมุ ่งสร้าง
วฒันธรรมความปลอดภัยให้กองทพัอากาศเป็นองค์กรชัน้น�าด้าน
ความปลอดภัย” โดยในแต่ละปีจะด�าเนินงานตามหน้าท่ีที่ 
รับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก�าลังความสามารถ  
และสอดคล้องรองรับกับนโยบายผู ้บัญชาการทหารอากาศ  
รวมทัง้นโยบายเสนาธกิารทหารอากาศ (ในฐานะประธานกรรมการ
บรหิารนริภยัการบนิและนริภยัภาคพืน้กองทพัอากาศ) ทัง้นีก้าร
ด�าเนินงานจะยึดถือระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนิรภัยการบิน
และนริภยัภาคพ้ืน พุทธศกัราช ๒๕๕๒ และมาตรฐานนริภยัของ

สายวิทยาการต่าง ๆ รวมทั้ง
มาตรฐานสากล เป ็นกรอบ 
ในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น  
ได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง 
ต่อเนือ่ง เพือ่ให้งานความปลอดภยั
มีความเป ็นมาตรฐานสากล  
และก้าวทันต่อสภาพแวดล้อม 
ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

การสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยให้แก่กองทัพอากาศ  
จะประสบผลส�าเร็จได้ย่อมเกิด
จากวฒันธรรมความปลอดภยัทีม่ี

อยู่ในทุกส่วนราชการของกองทัพอากาศ ดังนั้นส�านักงานนิรภัย 
ทหารอากาศ

จึงมุ่งที่จะสร้างให้ทุกส่วนราชการมีความเข้มแข็งด้าน 
ความปลอดภยัได้ด้วยตนเอง เพือ่ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภยั
อย่างเป็นรปูธรรมและยัง่ยนื โดยขบัเคล่ือนผ่านงานความปลอดภยั 
๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวทิยาการ ด้านการป้องกนัอบุตัเิหตุ ด้านการ
สอบสวนอุบัติเหตุ และด้านพัฒนาการเรียนรู้สู่การเป็นองค์กร 
แห่งความปลอดภัย 

การด�าเนินงานความปลอดภัยได้เข้าถึงก�าลังพลในทุกระดับชั้น  
อันจะส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ัวทุกองค์กร
ของกองทพัอากาศ บรรลตุามเป้าหมายสงูสดุ ได้แก่ ก�าลงัพลตลอดจน
ทรพัย์สนิมคีวามปลอดภยัสามารถปฏบิตัภิารกิจในการเตรยีมก�าลงั
กองทัพอากาศและป้องกันราชอาณาจักรให้แก่ประเทศชาติ 
ได้อย่างสมบรูณ์

ส�าหรบัในปี ๖๔ นี ้สนภ.ทอ.มเีป้าหมายในการด�าเนนิงานด้าน
นริภยัการบนิ คือ อตัราการเกดิ 

อ.อุบัติเหตุใหญ่ลดลงเข้าสู่ศูนย์ โดยมีนโยบายเฉพาะด้าน
นริภยัการบนิซึง่เป็นแนวทางในการขับเคลือ่น ได้แก่ บทบาทของ
ผู้บังคับบัญชา การป้องกันอากาศยานเชิงรุก การซ่อมบ�ารุง
อากาศยาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการป้องกันสัตว ์
ที่เป็นอันตรายต่อการบิน ในส่วนของการด�าเนินงานด้านนิรภัย 
ภาคพืน้นัน้ สนภ.ทอ.มเีป้าหมายในการด�าเนนิงาน คอื ไม่มีก�าลงัพล
เสยีชวีติจากอบุติัเหตภุาคพ้ืนขณะปฏบิติัหน้าท่ีก�าลงัพลเสยีชวีติ 
จากอุบตัเิหตภุาคพืน้สาขานริภัยการจราจรมจี�านวนน้อยกว่าปี ๖๓ 
และไม่เกิดอัคคีภัยขั้นร้ายแรงในเขตพื้นที่ ทอ.โดยมีนโยบาย 
เฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ได้แก่ บทบาทของ 
ผู ้บังคับบัญชา การป้องกันอุบัติเหตุสาขานิรภัยการจราจร  
การป้องกนัอบัุตเิหตภุาคพืน้เชงิรกุ และการพัฒนาระเบยีบ ค�าสัง่ 
ค�าแนะน�า รปป.ด้านนิรภัยภาคพื้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
ต่อชีวติของก�าลงัพลและทรพัย์สนิของกองทพัอากาศ

การด�าเนนิงานทัง้ ๔ ด้านนัน้ 
จะส่งต่อไปสู่ทุกส่วนราชการ
ของกองทัพอากาศ ผ่านการ 
ขบัเคลือ่นของนายทหารนริภยั
การบินและนายทหารนิรภัย
ภาคพ้ืน โดยน�าไปประยุกต์ใช ้
ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม 
ภายใต ้การก�ากับดูแลของ 
คณะกรรมการบริหารนิรภัย 
การบินและนิร ภัยภาคพื้น 
ของแต่ละส่วนราชการ

ส�านักงานนิรภัยทหาร
อากาศจะติดตามการปฏิบัติ 
เ พื่ อ ให ้ เกิ ดความมั่ น ใจว ่ า  



วันที่ ๑ - ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๔ หน้า ๗ 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

(ต่อจากหน้า ๒)ทอ.เปิดโครงการ

วนัที ่๑ เมษายน ๒๕๖๔ ครบรอบ ๑๒ ปี แห่งการสถาปนา
ส�านกังานพระธรรมนญูทหารอากาศ (สธน.ทอ.) ได้ร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ ่มเท ในการวางรากฐาน 
ความมัน่คงของหน่วย ก่อร่างสร้างอตัลกัษณ์อนัโดดเด่นในความเป็น
ทหารอาชีพและนักกฎหมายทหาร ให้หลอมรวมเป็นหน่ึงเดียว  
และสานต่อสืบเนื่องไปยังอนาคต ทั้งนี้ ส�านักงานพระธรรมนูญ
ทหารอากาศ ยังคงมุ่งม่ันปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อด�ารงเป้าหมาย 
ตามวสิยัทศัน์ “ปฏบิตังิานด้านกฎหมายอย่างมอือาชพี เพือ่ตอบ
สนองภารกิจกองทัพอากาศ” ภายใต้หลักคิดและแนวปฏิบัต ิ
ทีย่ดึมัน่ร่วมกนัของนายทหารสญัญาบตัร เหล่าทหารพระธรรมนญู 
ทีว่่า “ท�ำตนอย่ำงทหำร ท�ำงำนอย่ำงตรำช ูประสบกำรณ์เป็นครู 
ควำมรู้คอืศำสตรำ” 

ส�านกังานพระธรรมนญูทหารอากาศ ในฐานะฝ่ายอ�านวยการ
ด้านกฎหมายของกองทพัอากาศ มขีอบเขตหน้าทีใ่นสายงานคดี 
สายงานกฤษฎีกา และสายงานนิติธรรม เกี่ยวกับการพิจารณา  
การเสนอความเห็นทางกฎหมาย ทางวินัย ทางปกครอง  
แบบธรรมเนียมของทางราชการ นิติกรรมสัญญา คดีความ  
และการวินิจฉัยตีความกฎหมาย การให้ค�าปรกึษาทางกฎหมาย 
การสงเคราะห์ทางกฎหมาย รวมถงึการตรวจเยีย่มสายวิทยาการ
พระธรรมนญู เป็นต้น 

ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ผูบ้รหิารองค์กรภาครฐั ผู้บรหิาร
องค์กรรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน จ�านวน  
๖๐ คน ซึง่มีระยะเวลาการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที ่๒๓ มนีาคม 
ถงึ ๑๕ มถินุายน ๒๕๖๔

ส�าหรับวตัถปุระสงค์ของการจดัโครงการฝึกอบรมฯ เพ่ือให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้รับทราบเรื่องผลประโยชน์ของชาติ 
สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  
ด้านการเมอืง และด้านการทหาร ตลอดจนนโยบายการบรหิาร
ประเทศ และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเพ่ือสร้างโอกาสให้กับผู้บริหาร 
ระดับสูงได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทางสร้างสรรค์  
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานด้านกิจการพลเรือนและการ
ประชาสมัพนัธ์ การสาธารณกศุลของกองทพัอากาศ อนัจะน�าไป
สูค่วามร่วมมอืในการพฒันาประเทศต่อไป

โดยผลทีค่าดว่าจะได้รบัจากการฝึกอบรมฯ ในครัง้นี ้จะท�าให้
ผูเ้ข้ารับการอบรมฯ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนมคีวามรู้ความเข้าใจ 
ตระหนกัถงึผลกระทบต่อความมัน่คงของชาตแิละผลประโยชน์
ของชาติในด้านต่าง ๆ พร้อมทัง้ให้ความร่วมมอืเพือ่แก้ไขปัญหา
ของชาติและปัญหาอื่นในสังคม เป็นแกนหลักในการช่วยเหลือ
ประชาชนและเป็นก�าลังส�าคัญส่วนหน่ึงในการพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการทหาร 
ข้าราชการพลเรือน ผูบ้รหิารองค์กรรฐัวสิาหกจิ ผูบ้รหิารองค์กร
ภาคเอกชน ให้เกดิการบรูณาการและประสานความร่วมมอืพฒันา
กองทพัอากาศและประเทศชาตใิห้เจรญิก้าวหน้าอย่างย่ังยนื

โดยมกีารจดัส่วนราชการ ดงันี้

การทางทหาร กฎหมายไซเบอร์ กฎหมายอากาศ 
และอวกาศ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ 
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พร้อมท้ัง
ด�าเนินการจดัท�ากฎหมายล�าดับรองตามพระราช
บญัญตัว่ิาด้วยการปฏบิตัต่ิออากาศยานทีก่ระท�าผดิ
กฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๓ ในลกัษณะบรูณาการร่วมกบั
หน่วยงานด้านปฏบิติัการบนิพลเรอืน และการบนิ
ทางทหาร ทัง้ภายในและภายนอกกองทพัอากาศ  
รวมถึงพัฒนาระบบการจัดเก็บ การเผยแพร่  
การตรวจสอบผลการรับฟ ั งความคิดเ ห็น  
การวิเคราะห์ผลกระทบ และการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมายและค�าสั่งทางปกครองท่ี
กองทพัอากาศรบัผดิชอบ อันเป็นแนวทางในการ
เสนอความเห็น ตอบข้อหารือ ให้ค�าปรึกษาด้าน
กฎหมาย และด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่าง  

ส�ำนกังำนพระธรรมนญูทหำรอำกำศ

แผนกธุรกำร กองคดี

กองกฤษฎกีำ กองนติิธรรม

“ถกูต้อง รวดเรว็ และมมีาตรฐาน” เพือ่ตอบสนองภารกจิต่าง ๆ 
ของกองทพัอากาศ ภายใต้ข้อจ�ากดัหลากหลายประการเกีย่วกบั
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รวมถึงบริบททางสังคม 
ที่เปล่ียนแปลงไป นอกเหนือจากการมุ่งมั่นสานต่อภารกิจให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ส�านักงานพระธรรมนูญ 
ทหารอากาศ ยังได้น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการ 
สร้างนวัตกรรมด้านการจัดการองค์ความรู้ทางกฎหมาย (KM)  
รวมถึงการสงเคราะห์ทางกฎหมายออนไลน์ โดยเชื่อมโยงบัญชี
ทางการ (Official Accout) ในรูปแบบแอปพลิเคช่ัน ไลน์ 
(Application LINE) โดยรองรับการเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของ
ส�านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
และง่ายดาย

เพือ่ให้กองทพัอากาศด�ารงวสิยัทศัน์ “กองทพัอากาศชัน้น�า
ในภมิูภาค” ส�านกังานพระธรรมนญูทหารอากาศ มคีวามเชือ่มัน่
และแน่วแน่ต่อบทบาทขององค์กร ตลอดจนสร้างเสริมความพร้อมด้าน
บุคลากรอย่างต่อเนื่องในการด�าเนินภารกิจหน้าท่ีให้บังเกิด 
ผลสมัฤทธิต่์อการปฏบิตัริาชการครอบคลมุทุกมิต ิอีกท้ังร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของการพัฒนากองทัพอากาศอย่างชาญฉลาดและมีความยั่งยืน 
(Sustainable Smart Air Force) ตามเจตนารมณ์และนโยบาย
ของผูบ้งัคบับญัชา 

ส�านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ วางเป้าหมายในการ 
ขบัเคลือ่นองค์กรให้สอดคล้องตามยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนการ
พฒันาทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึนโยบายผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ท่ีมุง่เน้น
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบตังิานได้อย่างมอือาชพีทางด้านกฎหมายคุ้มครองการปฏิบติั
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(ต่อจากหน้า ๑)ฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล

(ต่อจากหน้า ๑)ให้โอวาท

ส�าหรับในการฝึกครัง้นี ้กองทพัอากาศ โดย กองบนิ ๗ ได้จดั
เครื่องบิน Gripen จากฝูงบิน ๗๐๑ และ SAAB 340 AEW  
จากฝูงบิน ๗๐๒ เข้าร่วมการฝึก โดยมีการฝึกที่ส�าคัญ ได้แก่  
การสนับสนุนการป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองเรือ การฝึก
ควบคุมอากาศยานกองทัพอากาศ โจมตีเป้าหมายผิวน�้า 
โดยเจ้าหน้าทีค่วบคมุของเรอื ตลอดจนการบนิลาดตระเวนควบคุม
และแจ้งเตือนระยะไกล ตามแนวทางการปฏบิตักิารทีใ่ช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) ระหว่าง  
ก�าลังทางอากาศกับก�าลังทางเรือ ด้วยการแลกเปลี่ยนภาพ
สถานการณ์ในพื้นท่ีปฏิบัติการผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
ทางยทุธวธิ ี(Tactical Data Link ) ระหว่างเครือ่งบนิ SAAB 340 
AEW กองเรอืส่วนบญัชาการและควบคุม และเคร่ืองบนิ GRIPEN 
ได้อย่างสมบรูณ์

ทั้งนี้ การฝึกร่วมดังกล่าว จะท�าให้ก�าลังทางเรือและก�าลัง 
ทางอากาศ สามารถปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย เพิม่ขดีความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์
ของชาตทิางทะเล และห้วงอากาศเหนอือาณาเขตทางทะเล พร้อม
ในการต่อสูก้บัภยัคกุคามต่าง ๆ  เพือ่ปกป้องอธปิไตยและบรูณภาพ
ของราชอาณาจกัรไทยสบืไป

จากฝูงบนิ ๑๐๒, ฝูงบนิ ๑๐๓, ฝูงบนิ ๔๐๓, ฝงูบนิ ๗๐๑ และ ฝงูบนิ ๒๑๑ ทีไ่ด้รับคดัเลอืกจากโรงเรยีน
การยทุธทางอากาศ ศนูย์การสงครามทางอากาศ กองทพัอากาศ พร้อมผูส้งัเกตการณ์การฝึก จ�านวน ๒ คน 
จากกรมยทุธการทหารอากาศ รวม ๘ คน เข้ารบัการฝึก ระหว่างวนัที ่๑ เมษายน ถงึ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ส�าหรับการฝึกดังกล่าว เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของนักบินขับไล่โจมตี และพัฒนาก�าลังพล  
เหล่าทหารนกับนิ ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกบัวชิาการด้านการบนิทางยทุธวธิ ีและการน�าไปปฏิบตัิ
ภารกจิ อกีท้ังจะต้องน�าความรู ้และประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากการฝึกอบรม กลับมาจดัต้ัง Fighter Weapon School 
ศนูย์การฝึกบคุลากรในส่วนก�าลงัรบของกองทัพอากาศ ให้เป็นผูเ้ชีย่วชาญในทกุระดบั ท้ังการปฏิบตักิารรบ 
และปฏิบตักิารทางทหารทีไ่ม่ใช่การรบ รวมถงึพฒันาแนวคดิในการใช้ก�าลงั ตลอดจนสร้าง และปรบัปรงุหลกั
นยิมด้านการปฏบัิตกิารทางอากาศ และพัฒนาต้นแบบนักบนิ รวมถงึครกูารบินทีม่มีาตรฐานในระดับสากล 
สามารถน�าความรูม้าถ่ายทอดให้แก่นกับนิ และต่อยอดการฝึกนกับนิของกองทพัอากาศให้มปีระสทิธภิาพ 
ดยีิง่ขึน้ รวมท้ังพฒันากองทพัอากาศให้เจริญรุง่เรืองต่อไป
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