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เมือ่วนัที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาราช จดัพธิเีทิดเกยีรตแิละอ�าลาชวีติราชการ เพือ่เป็นการระลกึถงึคณุงามความดี  
ของ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช โดยมี พลอากาศโท  
ณรงค์ อนิทชาต ิผู้บญัชาการโรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาชเป็นผูก้ล่าวเทดิเกยีรตใินครัง้น้ี

โดยมใีจความส�าคญัว่า
“ ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ทีท่่านด�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  ด้วยเจตนารมณ์ทีมุ่ง่ม่ัน  และวสิยัทัศน์อนักว้างไกล  ท่านได้พฒันากองทพัอากาศ ตามทศิทางยทุธศาสตร์  เพือ่มุง่สูวิ่สยัทศัน์ 

“กองทัพอากาศชั้นน�าในภูมิภาค”  โดยมุ่งมั่นพัฒนา สานต่องานเดิมอย่างต่อเนื่อง  เสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติอย่างสมดุล ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด  
เพือ่รองรับภารกจิได้อย่างชาญฉลาด และมคีวามยัง่ยนื (Sustainable Smart Air Force)  พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้ก�าลงัพลของกองทพัอากาศ  ด�ารงอยูใ่นระเบยีบวนิยัอย่างเคร่งครดั  ควบคูก่บัการดแูลสวสัดกิาร
ของก�าลงัพล และครอบครวัอย่างเหมาะสม  เพือ่ให้เกดิความมัน่คงในการเป็นทหารอาชีพอย่างภาคภมูแิละสมเกยีรต ิ รวมทัง้ปลกูฝังให้ก�าลงัพลมจิีตอาสา ตัง้มัน่ในการท�าความด ี ทัง้นี ้เพือ่ให้ประชาชน
มัน่ใจว่า  กองทพัอากาศมคีวามพร้อมในการป้องกนัราชอาณาจักร สนบัสนุนการแก้ไขปัญหาของชาต ิและอยูเ่คยีงข้างประชาชนตลอดไป”

ในโอกาสนีผู้บ้ญัชาการทหารอากาศ ได้กล่าวค�าขอบคณุและอ�าลา พร้อมท้ังให้โอวาทเพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจ แก่ข้าราชการกองทัพอากาศ ลกูจ้าง พนกังานราชการ และนกัเรียนนายเรืออากาศ  
ทีไ่ด้ทุม่เทปฏบิตังิานด้วยความเสยีสละ ให้ด�ารงคณุงามความด ีความตัง้ใจให้มัน่คง พร้อมช่วยกนัสร้างสรรค์พฒันาหน่วยงาน ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า อีกทัง้มคีวามส�านกึรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มรีะเบยีบวนิยั 
เสรมิสร้างความรกัความสามคัค ีเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั ยดึม่ันในหลกัธรรมาภบิาล ซึง่จะเป็นปัจจยัส�าคญั ต่อการพฒันากองทพัอากาศในทกุมติใิห้เจรญิก้าวหน้ามัน่คงอย่างยัง่ยนื
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รองผู้อ�านวยการ

เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนากรมการเงนิทหารอากาศ 
ซ่ึงได้เวยีนมาบรรจบครบรอบอกีวาระหนึง่ ในวนัที ่๒๒ กนัยายนนี้ 
ความภาคภูมิใจของการเป็นศูนย์ระบบการเงินท่ีอยู่เบ้ืองหลัง 
ความส�าเร็จในทุกภารกิจของกองทัพอากาศ ยังคงเป็นสิ่งส�าคัญ
และผลักดันการท�างานอย่างคงประสิทธิภาพของพวกเรา 
ชาวกรมการเงินทหารอากาศ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์กรมการเงิน 
ทหารอากาศท่ีว่า “เป็นศนูย์ระบบการเงนิทีพ่ร้อมบรกิารด้วยความ
ซือ่สตัย์ ถกูต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทนัเวลา” ควบคูกั่บการ
พัฒนาบุคลากร กระบวนการท�างาน และระบบสารสนเทศ 
ด้านการเงนิ ตามยทุธศาสตร์กรมการเงนิทหารอากาศ

ในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงของการ
ด�าเนินชวิีต และการปฏบิตังิานในทกุองค์กร กรมการเงนิทหารอากาศ
ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงินของ 
กองทัพอากาศ จึงได้มีแนวคิดท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก 
จ่ายเงินให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้และทันเวลา  
เพือ่ให้พร้อมรองรับกบัปริมาณงาน และเงนิงบประมาณทีเ่พิม่ขึน้
ทกุปี จงึได้ร่วมกบั บรษิทั ซอฟต์ไวบ์ จ�ากดั พฒันาระบบสารสนเทศ
ขึ้นเป็น “ระบบควบคุมการใช้จ่ายกรมการเงินทหารอากาศ” 
(Expenditure Control System : ECS) โดยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ
ได้อนมุตัใิห้หน่วยข้ึนตรงกองทัพอากาศใช้ระบบควบคมุการใช้จ่าย
กรมการเงนิทหารอากาศ หรอืระบบ ECS ตัง้แต่วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
เป็นต้นมา

ระบบควบคมุการใช้จ่ายกรมการเงนิทหารอากาศ (Expenditure 
Control System : ECS) เป็นระบบสารสนเทศทีเ่พ่ิมประสทิธภิาพ
การเบกิจ่าย การควบคมุ การติดตาม และการจดัเก็บ การเบกิจ่าย 
งบประมาณของกองทัพอากาศ โดยมีการใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน 
ท้ังระบบ ในลกัษณะการบันทกึข้อมูลแบบ Single Entry 

ลดภาระงานของเจ้าหน้าท่ี ลดข้อผดิพลาด โดยผูท้ีเ่กีย่วข้อง
และผูบ้รหิารสามารถตดิตามสถานะการเบกิจ่ายได้อย่างสะดวก
รวดเรว็ และยงัสามารถน�าฐานข้อมูลไปประยกุต์ใช้ในการพัฒนา

โดยระบบควบคมุการใช้จ่ายกรมการเงนิทหารอากาศ (ECS) 
สามารถตอบโจทย์ตามแนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณกองทัพอากาศให้ม ี
ความเชือ่มโยงกนั ระหว่างระบบควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายใน ทอ.(IBCS) ระบบตดิตามการจดัซือ้จดัจ้าง (EPCS) และ
ระบบส่งก�าลงับ�ารงุ (LMIS) ของกองทพัอากาศ ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
โดยใช้เลขทีใ่บแจ้งการขอใช้งบประมาณ หรือ ทอ.ปช.๑๑-๗ 

ในการเช่ือมโยงข้อมลู เมือ่หน่วยขึน้ตรงกองทพัอากาศบนัทกึ
การขอเบกิจ่ายเงนิในระบบควบคมุการใช้จ่ายกรมการเงนิทหารอากาศ 
(ECS) โดยอ้างเลขที่ ทอ.ปช.ทอ.๑๑ - ๗ และเจ้าหน้าที ่
กรมการเงินทหารอากาศด�าเนินการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
พร้อมกบัได้ตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์แล้ว และด�าเนนิการ
ตามขัน้ตอนของระบบควบคมุการใช้จ่ายกรมการเงนิทหารอากาศ 
(ECS) จนเสรจ็สิน้ ระบบจะท�าการเชือ่มโยงข้อมลูการเบกิจ่ายเงนิ
ไปตดังบประมาณในระบบควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณภายใน 
ทอ.(IBCS) และระบบงานอืน่ (EPCS หรอื LMIS) ระบบควบคมุ
การใช้จ่ายกรมการเงนิทหารอากาศ (ECS) มฐีานข้อมูลท่ีจ�าเป็น 
ทีส่ามารถสนบัสนนุในการปฏิบตังิานในระบบได้

ตามนโยบายผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ปี ๒๕๖๔ นโยบายเฉพาะ 
ข้อ ๒ ด้านการพัฒนาระบบงาน ข้อ ๒.๒ พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานการจัดเก็บและประมวลผล ตามยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
ความมัน่คง (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพือ่ให้การจดัเกบ็ข้อมลูด้าน
ความมัน่คงเป็นมาตรฐานสอดรบักบัมาตรฐานและสถาปัตยกรรม
การจดัเก็บข้อมลูของรฐับาล (Government Cloud) เทคโนโลยปัีญญา
ประดิษฐ์และ Machine Learning ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
และตามยุทธศาสตร์กรมการเงนิทหารอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง 
๒๕๘๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนางานและพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการเงิน การบูรณาการระบบงาน กรมการเงิน 
ทหารอากาศ จงึได้พฒันาการจดัเกบ็และสบืค้นเอกสารในระบบ

ท้ังนีไ้ด้เริม่พฒันาระบบการจดัเกบ็และสบืค้น
เอกสารตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
และเปิดการใช้งานระบบจริงตั้งแต่วันท่ี  
๑ เมษายน ๒๕๖๔ ทีผ่่านมา

จากการจัดการความรู้ด้านการเบิกจ่าย
ของกรมการเงินทหารอากาศน�าไปสูก่ารพฒันา
ระบบควบคุมการใช ้จ ่ ายกรมการเ งิน 

กรมการเงนิทหารอากาศ 
กับการเปน็ศูนย์ระบบการเงนิทีพ่รอ้มบรกิาร๗๓ ปี

ด้วยความซือ่สตัย์ ถกูต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

เมือ่วนัที ่๒๐ กนัยายน ๒๕๖๔ กองทพัอากาศ โดยศนูย์บรรเทาสาธารณภยักองทพัอากาศ 
ร่วมกบั ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) จดักจิกรรมส่งมอบ “โครงการจดัหาน�า้อปุโภคบรโิภค
เพือ่เสริมสร้างคณุภาพชวีติ” เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ณ ต.บางงอน อ.พนุพนิ จว.สรุาษฎร์ธานี  
โดยม ีพลอากาศโท ฐานตัถ์ จนัทร์อ�าไพ เจ้ากรมกจิการพลเรอืนทหารอากาศ ในฐานะผูอ้�านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร พร้อมด้วย คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร 
สายงานกจิกรรมเพือ่สงัคม ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการดงักล่าว

โดยกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การมอบถังบรรจุน�้าพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พร้อมติดต้ัง 
เครือ่งกรองน�า้ และระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ เพือ่ผลติน�า้ดืม่สะอาดให้กบัพ่ีน้องประชาชน

ในพืน้ท่ีทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการขาดแคลนน�า้ทีส่ะอาดและมคีณุภาพส�าหรบัใช้ในการอุปโภคบรโิภค
ในชวีติประจ�าวนั รวมถึงการมอบสิง่ของทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากภาคีเครอืข่ายให้กบัน้อง ๆ  นกัเรยีนในพืน้ที่ 

ทัง้นี ้ได้ด�าเนนิการส่งมอบโครงการตามแผนปี ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ จ�านวน ๕ แห่ง ได้แก่ พ้ืนที ่โรงเรยีน
และชมุชนบ้านพปุลาไหล ต.สขุเกษม อ.ปักธงชยั จว.นครราชสมีา โรงเรียนและชมุชนบ้านหนองหมู 
ต.หนองแวง อ.วฒันานคร จว.สระแก้ว โรงเรยีนวัดช่องแคและชมุชนบ้านโพธ์ิคอย ต.พรหมนิมิต อ.ตาคล ี
จว.นครสวรรค์ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ต.แสงอรณุ และ ชมุชนบ้านแสงอรณุ ต.แสงอรณุ อ.ทบัสะแก 
จว.ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนวัดรัษฎาราม และชุมชนบ้านเงิน ต.บางงอน อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี  
เพือ่กระจายความช่วยเหลอืแก่พีน้่องประชาชนให้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศไทย

ทอ.จดักจิกรรมร่วมส่งมอบ “โครงการจดัหาน�า้อปุโภคบรโิภคเพือ่เสริมสร้างคุณภาพชวีติ” เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน

งานด้านการเงินและการบัญชีได้ 

ควบคุมการใช้จ่ายกรมการเงิน
ทหารอากาศ (ECS) เพือ่ให้สามารถ
จดัเกบ็และสืบค้นเอกสารเบกิจ่าย
ในคลังเก็บเอกสาร จากข้อมูล 
ในระบบ ECS ได้ด้วยความรวดเรว็  
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
ผู ้ตรวจสอบ อีกทั้ งมี รูปแบบ 
ในการด� า เนิ นการที่ ง ่ า ยขึ้ น  

ทหารอากาศ (ECS) กรมการเงนิทหารอากาศโดยกลุม่ IECS 5.0 
ได้น�าเสนอผลงานเข้าประกวดในงานมหกรรมการจดัการความรู้ 
นวตักรรมและกจิกรรมพฒันาคณุภาพกองทพัอากาศ คร้ังที ่๓๗ 
ประจ�าปี ๒๕๖๓ จนได้รบัรางวัลระดบั Premium Innovation 
Award ประเภท KM (กลุ ่ม เ ร่ิมใหม ่ )  และครั้ ง ท่ี  ๓๘  
ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ กลุม่ IECS 5.1 ได้น�านวตักรรมการจดัเก็บและสบืค้น
เอกสารในระบบควบคมุการใช้จ่ายกรมการเงนิทหารอากาศ (ECS) 
เข้าเสนอผลงาน ท�าให้กรมการเงนิทหารอากาศได้รบัรางวลัระดับ 
Innovation (กลุม่ต่อยอด) อันเป็นอกีหนึง่แรงผลกัดนัส�าคญัให้
กรมการเงนิทหารอากาศวางแผนการพัฒนาต่อยอดระบบควบคุม
การใช้จ่ายกรมการเงินทหารอากาศ (ECS) ให้ครอบคลมุทุกด้าน
ตามภารกจิของกรมการเงนิทหารอากาศต่อไปได้ในอนาคต

การทีจ่ะก้าวสู่เป้าหมายทีต้ั่งไว้นัน้ยาก แต่การรกัษาไว้ยิง่ยากกว่า 
ซึง่การพฒันาระบบงานสารสนเทศด้านการเงนิ และการบรูณาการ
ระบบงานตามยุทธศาสตร์กรมการเงินทหารอากาศที่ผ่านมานั้น 
ถอืเป็นอกีหนึง่บทพสิจูน์ทีท่�าให้เชือ่มัน่ว่ากรมการเงนิทหารอากาศ
สามารถรักษามาตรฐานและคงไว้ซึง่ความเป็นศนูย์ระบบการเงนิ 
ท่ีพร้อมบริการด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  
และทันเวลา ตลอดจนสามารถสร้างความมั่นคงและมั่นใจ 
ให้กับสายวิทยาการการเงินในความเป็นตัวตนของกรมการเงิน
ทหารอากาศ ให้ด�ารงอยูอ่ย่างยัง่ยืนตลอดไป
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พล.อ.อ.ชานนท  มุงธัญญา เสธ.ทอ.ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.ทอ.
เปนประธานในพิธีมอบรางวัล ใหกับศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด ทอ.เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ ณ หองประชุม ทอ. 
บก.ทอ.

พล.อ.ท.ประกาศิต  เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีเกษียณอายุราชการพรอมมอบของที่ระลึก ใหแก 
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ กพ.ทอ.เม่ือวันที่ 
๑๖ ก.ย.๖๔ ณ กพ.ทอ.

พล.อ.ท.สุพิจจารณ  ธรรมวาทะเสร ี ผอ.ศวอ.ทอ.
ใหการตอนรบั พล.ร.ต.อะดงุ  พนัธุเอีย่ม ผอ.สวพ.ทร.ในโอกาส
แนะนํา พล.ร.ต.สุชาติ  นาคมอญ ผอ.สวพ.ทร.(ทานใหม) 
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๔ ณ หองรับรอง ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.ใหโอวาทและ
ใหกําลังใจ นนอ.ในโอกาสการแขงขันทักษะดานไซเบอร 
ครั้งแรกในประวัติศาสตร ระหวาง รร.นนก.(NKRAFA) กับ 
โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา (USAFA) ภายใตชื่อ
การแขงขัน “NKRAFA vs USAFA: THE 1ST CAPTURE 
THE FLAG COMPETITION 2021” เม่ือวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ 
ณ หองรับรอง ผบช.รร.นนก.

พล.อ.ท.มนัท  ชวนะประยูร จก.ขว.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีเกษียณอายุราชการ และมอบรางวัลบุคคลดีเดน ใหแก 
ขาราชการ พนักงานราชการ ขว.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๔ 
ณ ขว.ทอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.รับเยี่ยมคํานับ
จาก พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย ประธานคณะที่ปรึกษา ทอ.
และน.ชั้นผู ใหญของ ทอ.ในโอกาสไดรับการโปรดเกลา
โปรดกระหม อมเลื่อนตําแหน ง และพระราชทานยศ
สูงขึ้น พรอมรับนโยบายจาก ผบ.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๔ 
ณ หองรับรอง ทอ. บก.ทอ.

พล.อ.ท.เสนห  บัวชื่น จก.ยศ.ทอ.เปนประธานในพิธี
เกษียณอายุราชการ พรอมมอบของที่ระลึก ใหแก ขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานราชการ ยศ.ทอ.เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ 
ณ ยศ.ทอ.

พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.เปนประธาน
ในพิธีมอบถวยรางวัล พรอมโลเกียรติยศ ใหกับทีมนักกอลฟ
ที่ไดรับรางวัลการแขงขันกอลฟการกุศลวันปยมหาราช 
ครั้งที่ ๓๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ ณ พอ.

พล.อ.ต.สิทธิศักดิ์  สายเงิน ผอ.ศซว.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีมอบรางวัลการแขงขันประกวดผลงานดานซอฟตแวร 
ทอ.ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๔ ณ ศซว.ทอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธี
ปดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ นที่ ๕๕ ประจําป 
๒๕๖๔ โดยผ านระบบออนไลน ด วยโปรแกรม Zoom 
และพิธีมอบโลเชิดชูเกียรติศิษยเกาดีเดน ประจําป ๒๕๖๔ 
ใหแก ผบ.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๔ ณ หองประชุมเวหา
สยานศิลปสิทธ วทอ.ยศ.ทอ.

พล.อ.ต.คมกริช  นันทวิสุทธิ์ ผอ.สตน.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีเกษียณอายุราชการ พรอมมอบของที่ระลึก ใหแก 
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ สตน.ทอ.เม่ือวันที่ 
๑๗ ก.ย.๖๔ ณ สตน.ทอ.

พล.อ.ต.สมพร  รมพยอม ศซบ.ทอ.ใหการตอนรับ 
นายปรพล  อดิเรกสาร ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ เยี่ยมชมกิจการ ศซบ.ทอ.
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ ณ ศซบ.ทอ.
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พล.อ.ต.กีรติ  ปงเมือง จก.ชย.ทอ.ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการภมูสิถาปตย และปรบัปรงุอาคารนทิรรศการ 
ณ บน.๕ และ คณะ  ตรวจสอบ ความ กาว หนา งานปรบัปรงุอาคาร
พิพิธภัณฑประวัติศาสตร หลังที่ ๓  เพื่อเตรียมความพรอม
ในการจัดกิจกรรมรําลึก ๘๐ ป สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชีย
บูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๔ ณ พิพิธภัณฑ
อุทยานประวัติศาสตร บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ

น.อ.พฐา  แกนทับทิม ผบ.บน.๒๑ เปนประธานในพิธี
เกษียณอายุราชการ พรอมมอบของที่ระลึก ใหแก ขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานราชการ บน.๒๑ เมื่อวันท่ี ๒๑ ก.ย.๖๔ 
ณ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

พล.อ.ต.วรงค  ลาภานันต  ผอ.สวบ.ทอ.เปนประธาน
การประชุมสัมมนาวิชาการตามโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ ระหวางผูเชี่ยวชาญ ดานเวชศาสตร
การบินและอวกาศ ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศคูเจรจา ผานระบบ Video Tele Conference 
VTC ดวยโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ 
ณ สวบ.ทอ.

พล.อ.ต.เสกสรร  คนัธา ผบ.รร.การบนิ เปนประธานในพธิี
เกษียณอายุราชการ พรอมมอบของที่ระลึก ใหแก ขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานราชการ รร.การบิน เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ 
ณ รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.ภูศิษฏ  ทิมเกิด ผบ.บน.๔๑ ในฐานะประธาน
กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยบน.๔๑ จํากัด 
จัดการประชุมใหญสามัญประจําปสหกรณออมทรัพย บน.๔๑ 
ครั้งที่ ๓๙ ประจําป ๒๕๖๔ ผานระบบสื่อออนไลน Zoom 
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ เปนประธานในพิธี
มอบประกาศนยีบตัรใหแก ครกูารบนิเครือ่งบนิขบัไลแบบที ่๒๐/ก
ท่ีจบหลักสูตรการฝกบินพรอมรบ และนักบินที่ชั่วโมงบินครบ 
๒,๐๐๐ ช่ัวโมง และ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง นักบินที่สําเร็จการฝก
ครกูารบนิ นักบนิที ่๑ และ นกับนิพรอมรบ กบัเครือ่งบนิควบคมุ
และแจ งเตือนแบบที่  ๑ เคร่ืองบินลําเลียงแบบท่ี ๑๗ 
และเคร่ืองบินลาดตระเวนแบบที่  ๑๗ ท่ีสําเร็จการฝ ก 
เมือ่วนัที ่๑๖ ก.ย.๖๔ ณ บน.๗  จว.สุราษฎรธานี

พล.อ.ต.วรกฤต  มขุศร ีผบ.ดม.เปนประธานในกจิกรรม
สงเสริมขวัญ วินัย และสวัสดิการ สน.ผบ.ดม.ประจําเดือน
กันยายน  ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๔ ณ สน.ผบ.ดม.

น.อ.นภดร  คงเสถียร ผบ.บน.๓ เปนประธานในพิธี
ทําบุญวันคลายวันสถาปนา บน.๓ ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๑ ก.ย.๖๔ ณ บน.๓ จว.สระแกว

น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผบ.บน.๔ ตรวจเยี่ยม
กําลังพล บน.๔ ท่ีปฏิบัติราชการสนาม และฟงบรรยายสรุป
ภารกิจ กองรอยทหารอากาศโยธิน พัน.อย.บน.๔ เมื่อวันที่ 
๑๗ ก.ย.๖๔ ณ สถานีรายงานเขาเขียว จว.นครราชสีมา

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ เปนประธานในพธิี
เกษียณอายุราชการ พรอมมอบของที่ระลึก ใหแก ขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานราชการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๔ 
ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.ชวภณ  ย้ิมพงษ ผบ.บน.๒ เปนประธานในพิธี
แสดงความยินดี และมอบประกาศนียบัตรใหกับนักบิน
ที่จบหลักสูตร นักบินพรอมรบ กับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร
แบบที่ ๖ ข/ค/ง (Bell 412) ของ ฝูง.๒๐๒ บน.๒ เมื่อวันที่ 
๑๗ ก.ย.๖๔ ณ ฝูง.๒๐๒ บน.๒ จว.ลพบุรี

พล.อ.ต.อาณัติ  เดชพร จก.สก.ทอ.เปนประธานในพิธี 
เกษียณอายุราชการ พรอมมอบของที่ระลึก ใหแก ขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานราชการ สก.ทอ.เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๔ 
ณ สก.ทอ.
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ก้าวสู้ปีที่ ๑๙ กรมกิจการพลเรอืนทหารอากาศ
เพราะ “ความสุขของประชาชน คืองานของเรา”

พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจ�าปี ๒๕๖๔ โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมการยกระดับการให้บริการภาครัฐเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  
ผ่านระบบออนไลน์ และม ีพลอากาศตร ีมงคล ตัง้สณุาวรรณ ผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาระบบราชการกองทพัอากาศ ร่วมรบัรางวลัด้วย ในปีนีก้องทพัอากาศมผีลงานทีไ่ด้รบัรางวลับรกิารภาครฐั  
ระดบัด ีจ�านวน ๒ รางวัล ดงันี้

- ประเภทนวตักรรมการบรกิาร จากผลงาน “โปรแกรมเฝ้าตรวจและพสิจูน์ฝ่าย เพือ่การป้องกนัภยัทางอากาศของประเทศไทย” ของ กรมควบคมุการปฏบิตัทิางอากาศ
- ประเภทยกระดบับรกิารทีต่อบสนองต่อสถานการณ์โควดิ - ๑๙ จากผลงาน “หุน่ยนต์เพือ่การพยาบาล ผูป่้วย COVID - 19 (RTAF Nursing Bot_น้องถาดหลมุ)” ของ โรงเรยีนนายเรอือากาศ 

นวมนิทกษตัริยาธริาช 

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ พลอากาศโท ฐานัตถ์  
จนัทร์อ�าไพ เจ้ากรมกจิการพลเรอืนทหารอากาศ เป็นประธาน 
ในการจัดกิจกรรม เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 
กรมกิจการพลเรอืนทหารอากาศ ครบรอบปีที ่๑๘ แบบนวินอร์มอล  
โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงศาลพ่อปู ่ทองค�า  
พิธีสักการะพระรูปจ�าลองพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย  
พธิบี�าเพ็ญกศุล การจดัเลีย้งอาหารกลางวนัให้แก่ก�าลงัพลในหน่วย 
พิธีมอบโล ่ให ้แก ่ผู ้ เกษียณอายุราชการและบุคคลดีเด ่น  
และกิจกรรมออนไลน์ ได้แก่ การส่ง e-card ร่วมให้ก�าลังใจ
บุคลากรด่านหน้า การรับชมและแชร์คลิป “ด่านหน้าทัพฟ้า  
พาฝ่าโควิด” เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากกรมกิจการพลเรือน 
ทหารอากาศ โดยในวนันีม้ ีอดตีผูบ้งัคบับญัชากรมกจิการพลเรอืน
ทหารอากาศ ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนเหล่าทัพ และผู้แทน
หลกัสตูรพัฒนาสมัพนัธ์ระดบัผูบ้รหิารกองทพัอากาศ ร่วมแสดง
ความยนิดี 

งานด้านกจิการพลเรอืนของกองทพัอากาศ เริม่ต้นขึน้จาก
แผนกสงครามจิตวิทยา กองสงครามจิตวิทยา กรมยุทธการ 
ทหารอากาศ ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ต่อมาในปีเดียวกันได้จัดตั้ง 
กองกจิการพลเรือน เป็นหน่วยขึน้ตรงกรมยทุธการทหารอากาศ 
เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มคี�าสัง่กองทพัอากาศใช้อตัรากรมกจิการ
พลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) เพื่อทดลองโดยใช้สถานที่ 
โรงฝึกงานนักเรียนจ่าอากาศเป็นที่ตั้งชั่วคราว จนกระทั่งปี  
พ.ศ.๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกรมกิจการ
พลเรือนทหารอากาศ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ  

และพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวรัชกาลที่  ๙ ทรงลง 
พระปรมาภไิธยเมือ่วนัที ่๑๖ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๖ จงึถอืเอาวันที่ 
๑๖ กนัยายนของทกุปีเป็นวันคล้ายวนัสถาปนากรมกจิการพลเรอืน
ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ขวัญชัย เอี่ยมรักษา  
ด�ารงต�าแหน่งเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศคนแรก  
เมือ่วนัที ่๑ เมษายน ๒๕๔๗

การปฏบิตังิานทีส่�าคัญของกรมกจิการพลเรอืนทหารอากาศ
ทีผ่่านมาแบ่งเป็นกลุม่งาน ได้แก่ พทิกัษ์รกัษาและเทดิทนูสถาบนั
พระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทัพอากาศ  
การช่วยเหลอืประชาชนและบรรเทาสาธารณภยั การด�าเนนิงานด้าน
ประชาสมัพนัธ์ การพฒันางานด้านกิจการพลเรอืนและประชาสมัพนัธ์ 
และการปฏบิตัภิารกิจตามนโยบาย/สถานการณ์ โดยผลการปฏบิตัิ
ทีส่�าคัญทีผ่่านมามดีงันี้ 

- การจดักจิกรรม/โครงการเฉลมิพระเกยีรตพิระบรมวงศานวุงศ์
ในโอกาสต่าง ๆ  โครงการข้าวกล้องแรกผล ิ๖ เพ่ือส่งเสรมิศลิปาชพี
ในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ

- การจดัคอนเสร์ิตทพัฟ้าคูไ่ทยเพือ่ “ชยัพฒันา” เพือ่เฉลมิ 
พระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั น�าเงนิรายได้สมทบทนุ
มลูนธิชิยัพฒันา และเผยแพร่ช่ือเสยีงวงดรุยิางค์กองทพัอากาศ

- การช่วยเหลือผูป้ระสบมหาอทุกภัยในปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
- การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ 

ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ตลอดจน 
การช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพบิตัใินต่างประเทศ

- การออกหน่วยมติรประชาช่วยเหลือประชาชน

- โครงการชมุชนสมัพนัธ์ โครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดยีวกนั 
โครงการส่งเสรมิศาสนกิสัมพนัธ์ และปฏทินิอสิลาม

- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในหน่วยทหารของ 
กองทพัอากาศ

- ฝงูบนิปะการงั โดยน�าเครือ่งบนิทีป่ลดประจ�าการแล้วไป
ท�าแนวปะการงัเทยีม ณ อ่าวบางเทา จงัหวดัภเูกต็

- การจดังานวันเดก็แห่งชาตขิองกองทพัอากาศประจ�าปี
การปฏิบัติภารกิจของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

โดยเฉพาะในป ี ท่ีผ ่านมาซ่ึงเกิดการแพร ่ระบาดรุนแรง 
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ หรอืโควดิ-๑๙ กรมกจิการ
พลเรือนทหารอากาศได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการให ้ความช ่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร ้อน 
ของพี่น้องประชาชน โดยได้ด�าเนินการจัดตั้งสถานกักกันโรค 
แห่งรฐั โรงพยาบาลสนามของกองทพัอากาศ ศนูย์บริการฉดีวคัซีน
กองทพัอากาศ จดุบรกิารตรวจคดักรองโควดิ การประชาสมัพนัธ์
และแจกจ ่ายหน ้ากากอนามัย พร ้อมเจลแอลกอฮอล ์ 
ให้แก่ประชาชน การแจกจ่ายอาหารพร้อมน�้าดื่ม จุดอ�านวย 
ความสะดวกและบริการประชาชน บรกิารฉดีพ่นยาฆ่าเช้ือ ฯ ล ฯ 
ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรในหน่วยที่ได้ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลอืประชาชนอย่างเตม็ก�าลังความสามารถในภาวะวกิฤต  
และจะปฏิบัติต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพราะ  
“ความสขุของประชาชน คอืงานของเรา”



วันที่ ๑๖ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ หน้า ๗ 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

นบัเป็นเวลา ๗๓ ปี ทีก่รมสือ่สารอิเล็กทรอนกิส์ทหารอากาศ
ได้ปฏบิตังิานด้านสือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์ ด้วยความเข้มแขง็ ซือ่สตัย์
สจุริต และยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาขดีความสามารถอย่างต่อเนือ่ง
เพือ่ตอบสนองนโยบายของผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ให้เป็นไปตาม
แนวทางยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
โดยมีความสอดคล้องตั้งแต่ระดับบริหารไปสู่ระดับปฏิบัติการ  
ของงานทัง้ ๓ ด้าน ซึง่ประกอบด้วย

งานยทุธศาสตร์ ด�าเนินการพฒันาขดีความสามารถของหน่วยงาน 
เพื่อรองรับภารกิจกองทัพอากาศ ได้แก่ ระบบถ่ายทอด 
สญัญาณภาพโทรทศัน์จากอากาศยาน (Video Down Link : VDL) 
ใช้ในการส่งภาพสถานการณ์ในเวลาจรงิ (Real Time) ให้กบัหน่วย
ปฏบิตัทิางภาคพ้ืน เพือ่ให้ได้รบัข้อมลูทีถู่กต้อง ทันเวลา สามารถ
ถ่ายทอดสญัญาณภาพจากอากาศยานมายงัสถานภีาครบัได้ในเวลา
ปัจจบุนั ซึง่มอียู ่๒ รูปแบบ ในรปูแบบแรก คอืการรบัสญัญาณภาพ
จากอากาศยานที่ติดตั้งกล้องภาคอากาศ (Airborne Camera)  
โดยส่งสญัญาณภาพโทรทศัน์มายงัสถานภีาคพืน้ และรปูแบบที ่๒ 
คือการส่งสัญญาณภาพโทรทัศน์จากอากาศยานไร้คนขับท่ี 
ตดิตัง้กล้องภาคอากาศ (Airborne Camera) โดยส่งสญัญาณภาพ
โทรทศัน์มายงัสถานคีวบคุมภาคพ้ืน (Ground Control Station : GCS) 
ในระบบประกอบด้วย ๒ ส่วน คอืภาคส่งทีต่ดิตัง้บนอากาศยาน 
และภาครับที่อยู ่บนภาคพื้น ภาพที่เห็นมีทั้งแบบภาพปกติ  
ภาพความร้อน ทัง้แบบกลางวนัและกลางคนื ท�าให้สามารถเหน็
ภาพได้อย่างครอบคลมุ และชัดเจน

(CCTV) ระบบงานสารสนเทศด้านการเงิน และระบบการเรียน 
การสอนแบบออนไลน์ เป็นต้น ซึง่ถอืเป็นช่องทางหลกั (Gateway) 
เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานภายนอก เช่น เครือข่ายข้อมูลภาครัฐ 
(Government Information Network : GIN) และช่องสญัญาณ
อินเทอร์เนต็ อีกด้วย โดยกองทพัอากาศถอืเป็นหน่วยงานด้านความ
มั่นคงแห่งแรก ท่ีมีศูนย์ข้อมูลท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ
บรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยัข้อมลูสารสนเทศทีเ่ป็นสากล 
หรอื ISO27001:2013 จากองค์กรมาตรฐานแห่งสหราชอาณาจกัร 
หรอื British Standard Institute (BSI)

ภาพภารกจิการตรวจสอบการกระท�าประมงผดิกฎหมาย 
ภาพจากภารกจิสนับสนนุการดบัไฟป่าภาคเหนอื

ระบบ VDL ได้ถูกน�ามาใช้ในภารกิจทีส่�าคญั ได้แก่ การตรวจ
สอบการกระท�าประมงผิดกฎหมาย โดยภาพจากระบบ VDL 
สามารถน�าไปเป็นหลักฐานในการเอาผิดกับผู้กระท�าความผิดได้
อย่างชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
และการกระท�าผดิกฎหมายต่าง ๆ  ตามแนวชายแดน เช่น การหลบหนี
เข้าเมอืง การลกัลอบขนยาเสพตดิหรือสนิค้าผดิกฎมาย ตลอดจน
สนบัสนนุด้านบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

ระบบเครอืข่ายสือ่สารภายในกองบนิ ทีส่�าคญัได้แก่ระบบเครอืข่าย
เพือ่การยทุธ ให้บรกิารระบบงานคอื ระบบ CCIS, ICSS, ACCS, 

งานมอบหมาย ให้การบริการระบบสื่อสารสารสนเทศ  
รวมทัง้อปุกรณ์สายสือ่สารอิเลก็ทรอนิกส์ และการภาพ สนบัสนนุ
การปฏบิตัภิารกจิ ทอ.ในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อาทเิช่น สนบัสนนุการจดัตัง้
หน่วยบรกิารตรวจการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ณ สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) สนับสนุนการจัดต้ังโรงพยาบาล
สนามบดีเีอ็มเอส สนามกฬีา ทอ.(ธปูะเตมย์ี) สนบัสนนุการจดัตัง้
โรงพยาบาลสนาม ทอ.(ดอนเมือง) รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้ง 
ศนูย์บรกิารวคัซนี ทอ.(ดอนเมือง) ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก. 
เป็นต้น

จากความตัง้ใจและมุง่มัน่ในการท�างาน ตัง้แต่อดตีถงึปัจจบัุน 
และในอนาคต กรมสือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์ทหารอากาศ จะยงัคงมุง่มัน่
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศ  
และพฒันาอย่างไม่หยดุยัง้ต่อไป

ภาพ ศูนย์ข้อมลูกองทพัอากาศ (RTAF DATA CENTER)

VTC, โทรศพัท์ และ LTE มีการตดิต้ังใช้งานต้ังแต่
ปี พ.ศ.๒๕๕๒ จงึมคีวามล้าสมยั ความเรว็ไม่เพยีงพอ 
และไม่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน เน่ืองจาก 
ตดิตัง้อปุกรณ์กระจายสัญญาณใช้งานเพียงไม่กีจ่ดุ 
เช่น แผนกส่ือสาร และอาคารชุมสายโทรศัพท์ 
แนวทางในการพฒันาระบบเครอืข่ายเพือ่การยทุธ
ภายในกองบิน ในอนาคต จึงมุ ่งเน้นพัฒนา 
เครือข่ายให้รองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้น 
ความเร็วมากขึ้น และให ้ครอบคลุมพื้นที ่
การใช้งานมากขึ้น เช่น กองบังคับการกองบิน 
ฝูงบิน หอบังคับการบิน อาคารที่รองรับภารกิจ
การฝึก และอาคารส�าหรับ Deploy หน่วยใน
ภารกจิการฝึกและภารกิจพเิศษ เพ่ือให้เกดิความง่าย 
และคล่องตัว สนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศ 
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

งานพัฒนา ที่ส�าคัญได้แก่ การพัฒนาศูนย์
ข้อมูลกองทพัอากาศ (RTAF Data Center) กบั 
มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
สารสนเทศ (ISO27001:2013) โดยสถานทีด่งักล่าวจะต้องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืนสภาพอากาศ มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัเพือ่ป้องกันการบกุรกุ ทัง้ทางกายภาพ และทางไซเบอร์ 
(Cyberspace) Data Center เป็นศนูย์กลางหรือเกตเวย์ (Gateway) 
การเช่ือมต่อ ของช่องสัญญาณการส่ือสาร และมีระบบส�ารอง
กระแสไฟฟ้าทีพ่ร้อมให้บรกิารแบบอัตโนมตัิ

ศนูย์ข้อมลูกองทพัอากาศจะเป็นศนูย์รวมเครือ่งแม่ข่ายทีใ่ห้
บริการระบบงานส่ือสารและสารสนเทศ ภายในกองทัพอากาศ 
ตัง้แต่เครือ่งขนาดเล็ก เช่น เครือ่งแม่ข่ายให้บรกิารเวบ็ไซต์หน่วยขึน้
ตรงกองทัพอากาศ ไปจนถึงเครื่องแม่ข่ายขนาดใหญ่ที่ท�างานใน
ลักษณะคลาวด์ขององค์กร (Private Cloud) และเป็นทีต่ดิตัง้ระบบ
สื่อสารและสารสนเทศที่มีความส�าคัญ (Critical) เช่น ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ ระบบไปรษณีย ์อิ เล็กทรอนิกส ์
กองทพัอากาศ (RTAF eMail) เวบ็ไซต์กองทพัอากาศ ระบบกล้องวงจรปิด 



      วันที่ ๑๖ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔หน้า ๘ 

สมาชิกการาปนกิจ
สงเคราะห ์

เมือ่วนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธวิรรณ ผูบั้ญชาการทหารอากาศ 
เป็นประธานในพธีิเปิดการประชมุผูบ้ญัชาการทหารอากาศอาเซยีน ครัง้ท่ี ๑๘ (18th ASEAN 
Air Chief Conference : 18th AACC) ซึง่กองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ ส�าหรบั
การประชมุในครัง้นีเ้ป็นการจัดการประชมุทางไกล (VTC) เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ-๑๙ ภายใต้แนวคดิหลกั “ระดมสรรพก�าลงัและขีดความสามารถ พร้อมกบัความร่วมมือ
ระหว่างกันในระดับสูงสุด ในการต่อสู้กับความท้าทายรูปแบบใหม่” (Optimizing  
Capabilities and Cooperation against New Challenges) ด้วยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวทางความร่วมมอืระหว่างกองทพัอากาศอาเซยีนในเรือ่ง การแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ (Countermeasures against COVID-19) การช่วยเหลือ 
ทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian and Disaster Relief : HADR)  
และการรกัษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security) โดยมผีูช่้วยทตูทหารของแต่ละประเทศ
เข้าร่วมรบัฟัง โดยมผีูแ้ทนผู้บญัชาการทหารอากาศลาวในการรบัมอบหน้าทีเ่จ้าภาพจดัการ
ประชุมผูบั้ญชาการทหารอากาศอาเซยีน ครัง้ที ่๑๙ ณ สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทั้งนี้ได้มีการจัดการประชุมทางไกลของคณะเจ้าหน้าที่ท�างานด้านการศึกษาและการฝึก 
กองทัพอากาศอาเซยีน ครัง้ที ่๘ (8th ASEAN Air Forces Education and Training Working 
Group : 8th AAFET-WG) เพื่อก�าหนดกรอบและแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา 
และการฝึกของกองทพัอากาศอาเซยีนไปแล้ว ระหว่างวันท่ี ๓๑ สงิหาคม - ๑ กนัยายน ๒๕๖๔

ส�าหรับความเป็นมาของการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน น้ัน เสาประชาคม
การเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (APSC) มีกรอบความร่วมมอืส�าคญั ๒ กรอบ ได้แก่ ความร่วมมอื
ด้านความมั่นคงในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ 
Meeting : ADMM) ซ่ึงกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และความร่วมมือ 
ด้านความมัน่คงในกรอบการประชมุอาเซียนว่าด้วยความร่วมมอืด้านการเมอืงและความม่ันคงในภมิูภาค
เอเชียแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) ซึ่งมีกระทรวงต่างประเทศเป็นหน่วยงาน 
รบัผดิชอบหลกั โดยทัง้สองส่วนอยูภ่ายใต้คณะกรรมการด�าเนนิการเพือ่จดัตัง้ประชาคมการเมอืง
และความมัน่คงในการด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์ของกฎบตัรอาเซยีน กระทรวงกลาโหม
ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติในการรองรับการจัดต้ังประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน และลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศในภูมิภาค  
สร้างความโปร่งใสในด้านการป้องกันประเทศ อนัจะลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศในภมูภิาค 
และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ซึ่งมีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ ๓ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านก�าลังพล การพัฒนาด้านการจัดท�า 
งบประมาณ และการพฒันาด้านการบรหิารจดัการ 

กองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑  
เมือ่ ๒๗ มนีาคม ๒๕๔๗ โดย พลอากาศเอก คงศกัดิ ์วนัทนา ผูบ้ญัชาการทหารอากาศขณะนัน้  

ทอ.จัดการประชุม ผบ.ทอ.อาเซียน

มวีตัถปุระสงค์เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์ และเสริมสร้างความเข้าใจอนัดรีะหว่างกองทพัอากาศอาเซยีน 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาค โดยก�าหนดประเด็นหลักคือ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
ด้านการก่อการร้าย (Terrorism) และเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุผูบ้ญัชาการทหารอากาศอาเซยีน 
ครั้งที่ ๘ ระหว่าง ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ต อ�าเภอหัวหิน  
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยก�าหนดประเดน็หลกัคอื การเสรมิสร้างความร่วมมอืด้านความมัน่คง
ของกองทพัอากาศอาเซยีน มุง่สูป่ระชาคมอาเซยีนในปี ค.ศ.2015 “Strengthening Security 
Cooperation of ASEAN Air Forces towards ASEAN Community 2015” สอดคล้องกบัการ
จดัตัง้ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงของอาเซยีน เป็นหนึง่ในสามเสาหลกัความร่วมมอืส�าคัญ
ของประชาคมอาเซยีน โดยการประชมุผูบ้ญัชาการทหารอากาศอาเซยีนได้ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีน
กนัเป็นเจ้าภาพมาอย่างต่อเนือ่ง

ปัจจบุนัความสัมพนัธ์และความร่วมมอืระหว่างกองทพัในประชาคมอาเซยีนเป็นไปได้ด้วยดี
และมแีนวโน้มจะกระชับใกล้ชดิกนัมากขึน้ ตามวตัถปุระสงค์ของการจดัต้ังเสาประชาคมการเมอืง
และความมั่นคง ส�าหรับปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน เช่น การเข้าเมืองผิดกฎหมาย  
การค้าของเถือ่น การค้ามนษุย์ อาชญากรรมข้ามชาต ิเป็นปัญหาทีเ่กีย่วข้องระหว่างกระทรวงกลาโหม 
และหน่วยราชการอืน่ ๆ  อย่างไรกต็าม รปูแบบความสมัพนัธ์ในประชาคมการเมอืงและความมัน่คง
ประกอบด้วย ๔ ประเทศหลกั ได้แก่ ไทย สาธารณรฐัอินโดนเีซีย มาเลเซยี และสาธารณรฐัสงิคโปร์ 
โดยไทยจะเป็นแกนน�าในเสาประชาคมการเมอืงและความมัน่คง ส่วนอกี ๓ ประเทศ จะต้องปรบัตวั
เข้ากบัไทย การจดัตัง้กองก�าลงัทีม่ลีกัษณะคล้ายกองก�าลงัของ NATO เพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซยีนเป็นสิง่ท่ียงัไม่มคีวามชัดเจน เนือ่งจากแต่ละประเทศในภมูภิาคอาเซยีนมพีืน้ฐานทางการเมอืง
การปกครอง และภัยคุกคามแตกต่างกนั แต่รปูแบบการใช้ก�าลงัจะเป็นในลกัษณะกองทพัแต่ละชาติ
สามารถเคลือ่นย้ายก�าลงัเข้าหากนัได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง และมกีฎเกณฑ์รองรับ ซ่ึงจะลดปัจจยั 
อปุสรรคต่าง ๆ  ทีม่อียู ่และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้จากกรอบการประชมุรฐัมนตรีกลาโหมอาเซยีน 
โดยแท้จริงแล้วปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในเสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงยังมีน้อย  
หากเปรียบเทียบกับเสาประชาคมอ่ืน ซึ่งกองทัพอากาศมีมุ ่งมั่น และพร้อมปฏิบัติภารกิจ  
เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  
และประชาชน โดยใช้ความสามารถของก�าลงัทางอากาศ และความร่วมมอืทีใ่กล้ชดิกบักองทพัอากาศ
ของชาตใินภมิูภาคอาเซียน อนัจะท�าให้ประชาคมอาเซียนได้ประโยชน์สงูสดุ 

ส�าหรบัแนวทางการเตรยีมความพร้อมของกองทพัอากาศเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ได้ด�าเนนิการ
ต่อเน่ืองภายใต้กรอบของกระทรวงกลาโหม และกองบญัชาการกองทัพไทย โดยมแีนวทางความร่วมมอื
เพือ่ธ�ารงรกัษาสนัตภิาพและความม่ันคงของภูมภิาค เคารพในอิสรภาพ อธปิไตย การไม่แทรกแซง
ในกิจการภายในซึ่งกันและกัน และแก้ไขปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธี โดยเตรียมความพร้อม 
ด้านก�าลงัพล ด้วยการพฒันาก�าลังพลทกุระดบัให้มทีกัษะการใช้ภาษาองักฤษ และภาษาเพือ่นบ้าน
ในภมูภิาค รวมถงึสร้างความตระหนกัรูข้องก�าลงัพลในการเป็นประชาคมอาเซยีนต่อไป
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