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เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
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(ต่อจากหน้า ๑)  เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมย์ี ผู้บญัชาการทหารอากาศ 
เป็นประธานในพิธีเป ิดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร ่วมใจภักด์ิ  
รักษ์สามัคคี” เพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน 
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ จิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ และก�าลงัพลกองทพัอากาศ เข้าร่วมพธิี 

จากนั้นผู้บัญชาการทหารอากาศได้น�าผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทาสีรั้วเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพล 
อดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และภูมิทัศน์ตามแนวถนน
พหลโยธินตั้งแต่สี่แยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  
จนถงึกรมพลาธิการทหารอากาศ  

ส�าหรับกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี”  
เกิดขึ้นจากความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น 

ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร ทีท่รงงานเพือ่ประชาชนตลอดพระชนมชพี 
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีได้พระราชทานโครงการ 
จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชด�าริ “เราท�าความดี  
ด้วยหวัใจ” โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภักดี 
ส่งเสรมิการท�าความดแีละเสยีสละโดยไม่หวงัประโยชน์ เสรมิสร้าง
ความรกั ความสามคัคขีองก�าลงัพลกองทพัอากาศในการปฏบิตังิาน
ร่วมกัน ตลอดจนสร้างความรกัและภาคภมูใิจในการเป็นส่วนหนึง่
ของกองทัพอากาศ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นพร้อมกันทุกหน่วย 
ของกองทพัอากาศทัว่ประเทศ ในห้วงระหว่างวนัที ่๒๒ พฤศจิกายน 
- ๓ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 

๑.  กจิกรรม “หน้าบ้านน่ามอง” เป็นกจิกรรมท�าความสะอาด 
ทาสีบริเวณแนวร้ัวด้านนอกของหน่วยงาน และการปรับปรุง 
ภมูทัิศน์ของหน่วยงาน 

๒.  กิจกรรม “สามัคคีคือพลัง” เป็นกิจกรรมที่ก�าลังพล

กองทัพอากาศร่วมกันพัฒนาพื้นท่ีรับผิดชอบและสถานที่ 
ปฏบัิตงิาน ซึง่จะท�าให้เกิดความรกัต่อการปฏบัิตงิานและหน่วยงาน 

๓.  กจิกรรม “พีไ่ม่รกัหนนูะ” ก�าหนดให้ท�าความสะอาด
อาคารสถานที่ท�างานไม่ให้เป็นพื้นที่อาศัยของหนูและไม่ให้มี
แหล่งเพาะพนัธ์ุเชือ้โรคหรอืพาหะน�าโรคต่าง ๆ 

๔.  กิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่ออุทิศถวายเป ็น 
พระราชกศุล 

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นไปตามนโยบาย 
ของรัฐบาลที่ก�าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม 
ท่ีร่วมกนัแสดงออกถงึความจงรกัภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์ิ 
เ พ่ืออุทิศถวายเป ็นพระราชกุศลและน ้อมร�าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ตลอดเดอืนธนัวาคม 
๒๕๖๔ อกีด้วย 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐนิ ให้กระทรวงกลาโหมน�าไปถวาย ณ วดันางนองวรวหิาร โดยม ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
นายกรัฐมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพธิถีวายผ้าพระกฐนิ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ธนศกัดิ ์เมตะนนัท์ รองผูบ้ญัชาการทหารอากาศ และผูแ้ทนผูบ้ญัชาการเหล่าทัพ 
เข้าร่วมพธิ ีเมือ่วนัท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ณ วดันางนองวรวหิาร เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
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รองผู้อ�านวยการ

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การประชุม  
The Scottish Event Campus พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าว
ถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้น�า (World Leaders Summit)  
ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change Conference of the Parties: 
UNFCCC COP) (COP26) ณ เมอืงกลาสโกว์ สหราชอาณาจกัร 

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.๒๐๒๑ 
คณะกรรมมาธกิารยโุรป (European 
Commission) ซึ่ ง เป ็นองค ์กร 
ฝ ่ ายบ ริหารของสหภาพยุ โ รป  
เผยแพร่ ข้อเสนอชุดนโยบายด้าน
กฎหมายพลั ง ง า นและสภาพ 
ภมูอิากาศ ‘Fit 55’ โดยมเีป้าหมาย

COP ส�ำคัญอย่ำงไร

ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทั้งหมด ๒๗ ประเทศ
สหภาพยโุรปลงให้ได้ ๕๕% จากระดบัในปี ค.ศ.๑๙๙๐ ให้ส�าเรจ็
ภายในปี ค.ศ.๒๐๓๐ และมุ่งมั่นที่จะเป็นภูมิภาคแรกของโลก 
ที่เป็นกลางทางด้านสภาพภูมิอากาศ (climate neutral)  
หรือการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ.๒๐๕๐  
โดยข้อเสนอนี้ ประกอบด้วยแผนการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ว 
และก�าหนดกฎหมายใหม่ รวมทัง้หมด ๑๓ ฉบบั อาท ิการแก้ไข
มาตรการตลาดคาร์บอนเครดิตในสหภาพยุโรป, การแก้ไข 
ข้อก�าหนดด้านพลังงานหมุนเวียน, การแก้ไขข้อก�าหนดด้าน
ประสทิธภิาพพลังงาน ฯ ล ฯ

โดยมีสาระส�าคัญการกล่าวถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีว่า 
ประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภมูอิากาศอย่างเต็มที่
ทกุวถิทีาง เพ่ือบรรลเุป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายใน
ปี ค.ศ.๒๐๕๐ และบรรลเุป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธิ
เป็นศนูย์ได้ในปี ค.ศ.๒๐๖๕ และด้วยการสนบัสนนุจากความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ และกลไกภายใต้กรอบอนสุญัญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก ไทยจะยกระดบั NDC (Nationally Determined 
Contributions : NDC) ขึน้เป็นร้อยละ ๔๐ ได้ ซึง่ลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ได้ภายในปี ค.ศ.๒๐๕๐

การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมทีีม่าจากช่วงปี ค.ศ.๑๙๘๐ 
เน่ืองจากได้ค้นพบว่า โลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภมูอิากาศทีร่นุแรงมากขึน้จากการเพิม่ข้ึนของปรมิาณก๊าซ
เรอืนกระจกเนือ่งจากการด�าเนนิกจิกรรมของมนษุย์ได้ เป็นแรง
ผลักดันให้นานาประเทศหันมาสนใจและตระหนักถึงผลกระทบ
และความเสยีหายในด้านต่าง ๆ ทีจ่ะตามมา โดยในปี ค.ศ.๑๙๙๐ 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) 
ได้จัดท�ารายงานที่มีข้อสรุปยืนยันว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์
ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจริง ประกอบกับในปีน้ันได้มี 
การจัดการประชมุ Second World Climate Conference ขึน้ 
จึงท�าให้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่อยู ่
ในความสนใจของนานาประเทศ

เม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ.๒๐๒๑ สหภาพยุโรปเผยแพร่ 
ร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน 
(Carbon border Adjustment Mechanism : CBAM)  
โดยออกแบบให้กฎหมาย CBAM เป็นกลไกชดเชยความได้เปรยีบ 
ด้านต้นทุนการผลติและปรบัระดับความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
บรษัิทในสหภาพยโุรปกบับรษิทันอกสหภาพยโุรปให้เท่าเทยีมกนั 
โดยก�าหนดราคาคาร์บอนส�าหรับสินค้าน�าเข้าจากประเทศที่มี
มาตรฐานการลดปรมิาณคาร์บอนท่ีต�า่กว่าสหภาพยโุรปในอตัราที่
เทยีบเท่ากบัสนิค้าชนดิเดียวกนั (like products) ทีผ่ลติในประเทศ 
เพือ่ให้มต้ีนทนุทางคาร์บอนทีท่ดัเทยีมกบัสนิค้าทีผ่ลติในสหภาพ
ยโุรป ท�าให้ภาคอตุสาหกรรมส่งออกสนิค้าของประเทศทีเ่ป็นฐาน
การผลิตที่ใช้พลังงานเข้มข้นในการผลิตมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น  
จากการถกูเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าปรับ ในการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกจากสินค้าเพือ่ให้ได้มาตรฐานการผลิตท่ีปลอดคาร์บอน
ตามท่ีรฐับาลสหภาพยโุรปก�าหนด ซึง่ประเทศทีม่กีารใช้มาตรการ
ก�าหนดราคาคาร์บอนอยูแ่ล้ว สามารถหกัลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการ
ปรบัคาร์บอนของสหภาพยโุรปได้ 

ส�าหรบัการด�าเนนิงานของประเทศไทย นับตัง้แต่ประเทศไทย
เข้าร่วมเป็นภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๗ 
ประเทศไทยได้ด�าเนนิการร่วมกบันานาประเทศในการรกัษาระดบั
ความความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศ 

และตั้งรับปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศทีส่อดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีย่ัง่ยนื 
มาอย่างต่อเนือ่ง โดยการประชมุคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๑๒ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๙ ได้มีมติมอบหมายให้ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมร่วมกบัหน่วยงานในภาคส่วน
ท่ีเกีย่วข้องจดัท�าแผนท่ีน�าทาง (Roadmap) ซึง่ระบแุนวทางและ
มาตรการในรายละเอียดเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายลดก๊าซ
เรอืนกระจกท่ีได้ตัง้ไว้ หรอืเรยีกแผนนีว่้า NDC Roadmap on 
Mitigation 2021-2030

ประเทศไทยโดยส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ได้ก�าหนดมาตรการในการลดก๊าซเรอืนกระจกของ
ประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๗๓) เป้าหมายการลดศกัยภาพรวม 
ณ ปี พ.ศ.๒๕๗๓ เท่ากับ ๑๑๕.๖ ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า 
ได้แก่ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า, มาตรการ 
ผลิตไฟฟ้ามาจากพลังงานทดแทนและมาตรการด้านการใช้
พลงังานในครวัเรอืน, มาตรการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติพลงังาน
จลไฟฟ ้า ,  มาตรการใช ้พลั งงานในอาคารเ ชิงพาณิชย ์  
(รวมอาคารรัฐ), มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ในอาคาร, มาตรการด้านการใช้พลงังานในอตุสาหกรรม, มาตรการ
ด้านการคมนาคมขนส่ง, มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน
ในการคมนาคมขนส่ง, มาตรการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพส�าหรับ 
ยานพาหนะ, มาตรการในสาขาการจดัการของเสยี, มาตรการด้านการ
จดัการขยะ, มาตรการลดปรมิาณขยะ, มาตรการด้านการจดัการ 
น�า้เสยี, มาตรการเพิม่การผลติก๊าซชวีภาพจากน�า้เสยีอุตสาหกรรม
ด้วยการน�าก๊าซมเีทนกลบัมาใช้ประโยชน์, มาตรการจดัการน�า้เสยี
อตุสาหกรรมอืน่ ๆ และมาตรการจัดการน�า้เสยีชมุชน 

ตามมาตรการดังกล่าว จะเหน็ได้ว่าเกีย่วข้องกบัชวิีตประจ�าวัน
และสิง่แวดล้อมรอบตวัของเราท้ังสิน้ ซึง่คนไทยทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ในการด�าเนินการตามมาตรการดังกล่าว เพื่อช่วยกันยับยั้ง 
ไม่ให้เกดิสภาพอากาศทีร่นุแรงจากสภาวะโลกร้อน ท่ีจะส่งผลกระทบ
ต่อตวัเรา ครอบครวั และบคุคลใกล้ชดิ พบกนัใหม่ฉบับหน้าครับ



          วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔หนา ๔ 

พล.อ.ท.วิญญา  โพธ์ิคานิช ผบ.อย.เปนประธาน
คณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบาย
การปฏิ บัติ งาน รวมทั้ งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหาร
กองประจําการ ณ บน.๓ เม่ือวันท่ี ๑๘ พ.ย.๖๔ ณ บน.๓ 
จว.สระแกว

พล.อ.ต.อนันตชัย  ทองเจริญ จก.จร.ทอ.และคณะ 
ตรวจการปฏิบัติราชการ สก.ทอ.เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ 
ณ สก.ทอ.

พล.อ.ท.วิศรุต  สุวรรณเนตร รอง เสธ.ทอ.(สายงาน
กําลังพล) เปนประธานในพิธีรับมอบโลและใบประกาศนียบัตร
ของกลุมกจิกรรมทีเ่สรมิสราง ทอ.ใหเปนองคการแหงการเรยีนรู 
นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจําป ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๔ ณ หองบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.อ.ธนศักดิ์  เมตะนันท รอง ผบ.ทอ.บรรยายพิเศษ
ในหัวขอ “ประสบการณในการทํางานและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ” ในหลักสูตรผูบังคับหมวดของ นนอ.ชั้นปที่ ๕ 
ประจําป การศึกษา ๒๕๖๔ และนายทหารสัญญาบัตร
ที่ สํ า เร็จการศึกษาจากสถาบันทางทหารต างประเทศ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ ณ รร.นนก.  

พล.อ.ท.ชัยนาท  ผลกิจ จก.กร.ทอ.เปนผูแทน ทอ.
อาํนวยการลาํเลยีง ยา Favipiravir และอุปกรณทางการแพทย 
เครือ่ง High flow จากสาํนกังานหลกัประกนัคุณภาพแหงชาติ 
(สปสช.) และโรงพยาบาลปยะเวท เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ จว.เชียงใหม ที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ ณ บน.๖ ดอนเมือง 

พล.อ.ท.กจิสม  พนัธุโกศล จก.ชอ.เปนประธานในพธิเีปด
กจิกรรม “ทพัฟา รวมใจภกัด์ิ รกัษสามคัค”ี นาํกาํลงัพลจติอาสา
พระราชทาน ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ชอ.
รวมทํากิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ ณ ชอ.

พล.อ.ท.ทวีพงษ  ปาจรีย จก.พอ.เปนประธานในพิธี
เป ดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล รุ นท่ี ๑๑๕ โดยมี
ผูเขารับการศึกษาเปนทหารกองประจําการ จาก นขต.ทอ.
ที่มีสถานพยาบาลตั้ งอยู   จํานวน ๑๐๖ คน เมื่อวันที่ 
๑๘ พ.ย.๖๔ ณ พอ.

พล.อ.อ.อลงกรณ  วัณณรถ ผช.ผบ.ทอ.บรรยายพิเศษ
ในหัวขอ “ประสบการณในการทํางานและแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ” ในหลักสูตรผูบังคับหมวดของ นนอ.ชั้นปที่ ๕ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ และนายทหารสัญญาบัตร
ที่สํ า เร็จการศึกษาจากสถาบันทางทหารตางประเทศ 
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ ณ รร.นนก.

พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย ผบ.ทอ.รับเยี่ยมคํานับ
จาก น.อ.อานัง  สุรดวีโยโน (Col.Anang Surdwiyono) 
ผชท.ทอ.อินโดนีเซีย/กรุงเทพฯ เพื่ออําลาเน่ืองจากครบวาระ
การปฏิบัติหนาท่ี พร อมแนะนํา น.อ.ฟ ร มาน  มานุ รุง 
(Col.Firman Manurung) ผชท.ทอ.อินโดนีเซีย/กรุงเทพฯ 
ทานใหม เมือ่วนัที ่๑๖ พ.ย.๖๔ ณ หองรบัรองพเิศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ต.ประภาส  สอนใจด ีผอ.สนผ.กร.ทอ.เปนประธาน
การประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแหงชาติในสวนของ ทอ.
ประจําป ๖๕ รวมกับ คณอก.ฝายตาง ๆ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ 
ณ หองประชุม ศบภ.ทอ.

พล.อ.อ.พันธภักดี  พัฒนกุล เสธ.ทอ.เปนประธานเปด
การอบรมและสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุให นขต.ทอ.(ครั้งที่ ๑) 
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ ณ หองประชุม บก.ทอ.

พล.อ.ต.กรกฎ  ทมิไสว ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทอ.และคณะ 
เขาเยี่ยมคํานับและหารือขอราชการดานความมั่นคงกับ 
นายเสถียร  เจริญเหรียญ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ/ผูอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันท่ี 
๑๖ พ.ย.๖๔ ณ หองประชุมกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ



วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ หนา ๕ 

น.อ.อธิราช  ศิริทรัพย ผบ.บน.๖ นํากําลังพลจิตอาสา
พระราชทาน จัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน พัฒนา
พืน้ทีห่นวยงาน เพือ่แสดงออกถงึความจงรกัภกัดแีละเสริมสราง
ความรกั ความสามคัคขีองกาํลงัพล บน.๖ ภายใตกจิกรรมหลกั 
“ทัพฟา รวมใจภักดิ์ รักษสามัคคี” เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ 
ณ บน.๖ ดอนเมือง 

น.อ.ทวีวุฒิ  เพชรรัตน ผอ.กวก.สนภ.ทอ.และคณะ 
จัดอบรมการบริหารทรัพยากรการบิน (CRM) ใหกับ นักบิน 
ฝูง.๒๐๑ ฝูง.๒๐๒ และฝูง.๒๐๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ 
ณ ฝูง.๒๐๓ บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ พรอมดวย 
ผอ.รพ.บน.๕๖ รับมอบอุปกรณทางการแพทย จาก รศ.พญ.มณฑิรา
ตณัฑนชุ ผูชวยคณบดฝีายโรงพยาบาล นาํไปชวยเหลอืประชาชน
ในการสูภัย COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ ณ สนง.มูลนิธิ 
รพ.สงขลานครินทร จว.สงขลา

น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผบ.บน.๔ ในฐานะ 
ผอ . ศบภ .บน .๔  นํ า กํ า ลั งพลจิ ต อ าส าพระ ร าชทาน 
ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่  ต.โพนางดําออก เพื่อฟนฟู
สถานที่ที่ไดรับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุโซนรอน 
“เตี้ยนหมู” เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๔ ณ อ.สรรพยา จว.ชัยนาท 

น.อ.เชษฐา  รางนอย รอง ผอ.สบน.ทอ.และคณะ 
ตรวจสอบมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ โดยมี 
น.อ.พุทธพงศ ผลชีวิน ผบ.บน.๗ ใหการตอนรับ เม่ือวันที่ 
๒๒ พ.ย.๖๔ ณ บน.๗ จว.สุราษฏธานี

พล.อ.ต.กฤษฎา  ศาสตรวาหา ผอ.รพ.จนัทรเุบกษา พอ.
เปนประธานการรับการตรวจเย่ียมและประเมินสถาบัน
ที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ รพ.จันทรุเบกษา พอ. จว.นครปฐม 
พรอมอาจารยแพทย ผานระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 
๑๖ พ.ย.๖๔ ณ รพ.จันทรุเบกษา พอ. จว.นครปฐม

น.อ.นวิตั ิ พนูสนิ รอง ผบ.ศทย.อย.เปนประธานกรรมการ
การตรวจสอบการฝก ภาคที่ ๒ ของทหารกองประจําการ 
ประจําป ๒๕๖๕ โดยมี น.อ.สมใจ  ชัยวงษ รอง ผบ.รร.การบิน 
ใหการตอนรบั เมือ่วันที ่๒๒ พ.ย.๖๔ ณ รร.การบนิ จว.นครปฐม

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ นําจิตอาสา ๙๐๔ 
มอบชุดอาหารวาง แอลกอฮอล และหนากากอนามัย ใหแก
บุคลากรทางการแพทย รพ.ทาโรงชาง เมื่อวันท่ี ๑๙ พ.ย.๖๔ 
ณ รพ.ทาโรงชาง ต.ทาโรงชาง อ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี

น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ ผบ.บน.๕ พรอมดวย
คุณอุษา  ผ านภพ ประธานชมรมแมบ าน ทอ.บน.๕ 
นําขาราชการ และครอบครัว บน.๕ รวมกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๔ 
ณ บริเวณบอนํ้าเขาวัวตาเหลือก บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ

พล.อ.ต.วรงค  ลาภานันต ผอ.สวบ.ทอ.เปนประธาน
จัดกิจกรรม “หนาบาน นามอง” บําเพ็ญสาธารณประโยชน 
พัฒนาพื้นที่หนวยงาน ทําความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน 
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ ณ สวบ.ทอ.

พล.อ.ต.ศรัณย  สมคะเณ รอง ผบ.อย.เปนประธาน
คณะตรวจสอบความพรอมรบและทดสอบแผนปองกันที่ตั้ง
หนวยกองทัพอากาศในสนาม เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ ณ ฝูงบิน
อิสระปฏิบัติราชการสนาม ๑๐๖ (อูตะเภา) จว.ระยอง 

พล.อ.ต.สมพร  รมพยอม ผอ.ศซบ.ทอ.และคณะ 
ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรเชิงเทคนิค พรอมทั้ง
บรรยายเสริมสรางความตระหนักรู เ ก่ียวกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอรใหแกกําลังพล บน.๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔
ณ บน.๗ จว.สุราษฏธานี 



  วันที่ ๑๖ - ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔หน้า ๖ 

พลอากาศเอก พันธ์ภกัด ีพัฒนกลุ เสนาธกิารทหารอากาศ 
เป็นประธานการประชมุชีแ้จงการน�าเข้าข้อมลูในระบบตดิตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and Country 
Reform : eMENSCR) โดยม ีพลอากาศตร ีมงคล ตัง้สณุาวรรณ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ  
รบัผดิชอบการติดตามและรายงานผลการด�าเนนิการในระบบ 
eMENSCR ของกองทพัอากาศ พร้อมหน่วยรบัผดิชอบโครงการ/
แผนงานในระบบ eMENSCR ร่วมประชมุเพือ่รบัทราบนโยบาย
และแนวทางการน�า เข ้ าข ้อ มูลในระบบ eMENSCR  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของส�านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันศุกร์ที่  
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการ 
กองทพัอากาศ ๒

 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กองทัพอากาศโดย  
พลอากาศโท ฐานตัถ์  จนัทร์อ�าไพ รองเสนาธกิารทหารอากาศ/
รองประธานกรรมการอ�านวยการจัดกิจกรรม “ร�าลึก ๘๐ ปี  
สดดุวีีรชน สงครามมหาเอเชยีบรูพา ๘ ธนัวาคม ๒๔๘๔” และ 
นาวาอากาศเอก พรประเสรฐิ  ผ่านภพ ผูบ้งัคบัการกองบนิ ๕ 
ร่วมกับ คุณกิตติพงศ์  สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์ คณุสราวธุ  ลิม้อรณุรักษ์ นายกองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ คณุกญัญา  มโนเสงีย่ม รองผูอ้�านวยการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานประจวบคีรีขันธ์  
ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม ฯ ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศ 
ค�ารณ กองบิน ๕ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณรัชดา   
พุ่มสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทย
ประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะผูส้นบัสนนุการจดักจิกรรมฯ 
ร่วมในงานแถลงข่าวด้วย 

เนือ่งในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๔ เป็นโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี 
สดุดีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔  
ซึง่กองทพัอากาศ ก�าหนดจดักจิกรรม “ร�าลึก ๘๐ ปี สดุดวีรีชน 
สงครามมหาเอเชยีบรูพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ขึน้ เพือ่น้อมร�าลกึ 
เทดิเกยีรต ิและสดุดวีรีชนผู้เสยีสละทกุท่าน ได้แก่ ทหารอากาศ 
จ�านวน ๓๘ คน ครอบครวัทหารอากาศ จ�านวน ๒ คน ต�ารวจ 
จ�านวน ๑ คน ลกูเสอื จ�านวน ๑ คน รวม ๔๒ คน ทีเ่สยีชีวติ 
ในสมรภมูกิองบนิน้อยที ่๕ และนกับิน จ�านวน ๓ คน ทีเ่สยีชวีติ

ทีฝู่งบนิที ่๔๓ วฒันานคร รวมถงึทหาร ข้าราชการ ยวุชนทหาร 
และประชาชน ในทุก ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ  
เสยีสละชวีติ รกัษาเอกราชอธปิไตยของชาตใินเหตกุารณ์ครัง้นัน้ 
เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา  
และเพือ่เป็นการสบืสานอนรุกัษ์วฒันธรรมไทย รวมถงึส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้พี่น้องชาวไทยและ 
ชาวต่างชาตไิด้ทราบถงึเรือ่งราวในอดีตทีผ่่านมา โดยการจดักจิกรรมฯ  
ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถด�าเนินการได้ภายใต้
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย 

๑.  การประกอบพิธีสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔  
ณ กองบนิ ๕ จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์ และ ณ กองบนิ ๓ จงัหวัด
สระแก้ว ซึง่จะจดัขึน้ในวนัพธุที ่๘ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

๒.  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงาน  
และการประกวดโมเดลเครือ่งบนิ สมัยสงครามมหาเอเชยีบรูพา 
และการประกวดภาพถ่ายประวตัศิาสตร์สงครามมหาเอเชยีบรูพา 
ซึง่ด�าเนนิการในห้วงเดอืนกมุภาพันธ์ – มนีาคมทีผ่่านมา 

๓.  การช�าระประวตัศิาสตร์และจดัท�าหนงัสอืทีร่ะลกึสงคราม
มหาเอเชยีบรูพา 

๔.  การจดัท�าสารคดโีทรทศัน์ชดุ “ร�าลกึ ๘๐ ปี สงครามมหา
เอเชยีบรูพา กองบนิน้อยที ่๕” ซึง่เผยแพร่ออกอากาศทางสถานี
โทรทศัน์ ช่อง ๕, NBT และ ไทยพีบเีอส 

๕.  การจัดท�านิทรรศการสงครามมหาเอเชียบูรพา  
ในรปูแบบ Virtual Exhibition 

๖.  การจดัท�ามวิสกิวดิโีอเพลง เพือ่สดดุวีรีชน ฯ จ�านวน ๑ เพลง 
โดยจะเผยแพร่พร้อมกันทัว่ประเทศ ในวนัพธุที ่๘ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

๗.  การจัดกิจกรรมร�าลึก ๘๐ ปี ฯ ในรูปแบบออนไลน์  
ร่วมกบักจิกรรมเยาวชนไทยเรยีนรู้ประวตัศิาสตร์ไทย ซ่ึงเยาวชน
กว่า ๓,๐๐๐ คน จะร่วมเรยีนรู้ประวตัศิาสตร์ 

และตอบค�าถามชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติยศ  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ท้ังน้ี สามารถติดตามและร่วมรับชม
กจิกรรมได้ ทางเฟสบุค๊แฟนเพจของกองทัพอากาศ ในวันพธุท่ี  
๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ห้วงเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 

๘.  การแข่งขนั “ไตรกฬีาทพัฟ้า ร�าลกึ ๘o ปี สงครามมหา
เอเชียบรูพากองบนิน้อยท่ี ๕” หรือ RTAF HERO TRIATHLON 
2021 ณ กองบนิ ๕ ในวนัอาทติย์ที ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๔ โดยการ
แข่งขนัดงักล่าว เป็นการเชญินกักฬีา ศลิปิน ดารา และประชาชน 
จ�านวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมการแข่งขนั เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรการ
ควบคมุโรคโควดิ-๑๙ ซึง่การแข่งขนัคร้ังนี ้ได้รับความอนเุคราะห์จาก 
สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส ด�าเนนิการถ่ายทอดสดการแข่งขนัด้วย 

ท้ังนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดกิจกรรมในวันท่ี ๘ ธันวาคม 
ของทกุปี เพ่ือน้อมร�าลึก และสดดีุวรีชนสงครามมหาเอเชยีบรูพา 
๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ทุกท่านท่ีเสียสละชีวิต เพื่อรักษาเอกราช
อธปิไตยของชาต ิและปกป้องผนืแผ่นดินไทย 

การประชมุชีแ้จงการน�าเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR)

กองทัพอากาศ ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานแถลงข่าว 
การจัดกิจกรรม “รำาลึก    ปี สดุดีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา   ธันวาคม        ”๘๐ ๘ ๒๔๘๔
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ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

พลอากาศตรี ประภาส  สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการจัดหา 
เครือ่งบนิโจมตแีบบเบา รุน่ AT-6 ของกองทพัอากาศ เพือ่รกัษาอธปิไตยของชาตติามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด สาระส�าคญัโดยสรุป ดงันี้ 

๑. เป็นการจดัหาเครือ่งบนิโจมตแีบบเบา (AT-6) จ�านวน ๘ เครือ่ง พร้อมอปุกรณ์อะไหล่ ระบบ
สนับสนุนการฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ�าเป็น เพื่อทดแทนเครื่องบินแบบ L-39 ซึ่งมีอายุ 
การใช้งานนานกว่า ๒๕ ปี และได้ปลดประจ�าการแล้ว ส�าหรบัรองรบัภารกจิการโจมตทีางอากาศ  
การค้นหาและช่วยชีวติในพืน้ทีก่ารรบ รวมถงึบรูณาการความร่วมมอืในการสนบัสนนุการป้องกนั
ประเทศ และรกัษาผลประโยชน์แห่งชาตกิบัหน่วยงานอืน่ วงเงนิงบประมาณ ๔,๕๐๐ ล้านบาท 
(143,396,000 USD) ทัง้น้ี วงเงนิงบประมาณอาจมคีวามผันผวนตามอตัราแลกเปล่ียนเงนิในห้วงนัน้ 
(หากอ้างองิตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิ ณ วนัที ่๑๖ พ.ย.๖๔ เป็นเงนิ ๔,๖๘๘,๒๖๐,๕๒๒ บาท)  
ซึง่เป็นโครงการผกูพนังบประมาณ ๕ ปี ระหว่างปี ๖๔ - ๖๘ 

๒. การพิจารณาเลอืกเคร่ืองบนิโจมตแีบบเบา AT-6 ของบรษัิท Textron Aviation Defense 
LLC ประเทศสหรฐัอเมริกา มข้ีอพจิารณาท่ีส�าคญัประกอบด้วย ความประหยดั ในการส่งก�าลังและ
ซ่อมบ�ารงุจากการใช้อะไหล่ร่วมกนัได้กบัอากาศยานทีม่อียูก่่อนแล้ว ระยะเวลาในการฝึกทีล่ดลง
เนือ่งจากเป็นอากาศยานในตระกูลเดยีวกับทีใ่ช้ฝึก แต่เพิม่ขดีความสามารถให้สูงขึน้ และมคีวาม
เหมาะสมกบัการปฏบิตัภิารกจิบริเวณแนวชายแดนในการลาดตระเวนตดิอาวุธ เป็นต้น 

๓. โครงการนี้กองทัพอากาศได้รับการคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการเข้าร่วมจัดท�า 
ข้อตกลงคุณธรรมจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต และกรมบัญชีกลาง  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้ด�าเนนิการลงนามข้อตกลงคณุธรรมความร่วมมอืป้องกนั
การทจุรติในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั ระหว่างกองทพัอากาศ หน่วยงานของรฐัเจ้าของโครงการ,  
ผูป้ระกอบการ (บรษัิท Textron Aviation Defense LLC สหรฐัอเมรกิา) และคณะผูส้งัเกตการณ์ 
จ�านวน ๓ ท่าน (คณะกรรมการความร่วมมอืป้องกนัการทจุรติ)  ประกอบด้วย พล.อ.อ.วรีวทิ คงศกัดิ์ 
รศ.ดร.คณติ วฒันวเิชยีร และ อาจารย์วชิา เมฆตระการ ท้ังนี ้คณะผูส้งัเกตการณ์ได้เข้ามาร่วม 
ตรวจสอบขัน้ตอนและกระบวนการจัดหาเครือ่งบนิโจมตแีบบเบา โดยมกีารรายงานผลอย่างต่อเนือ่ง 
พบว่า กองทพัอากาศด�าเนนิการได้อย่างถกูต้องและโปร่งใส 

๔. ความก้าวหน้าของโครงการในปัจจบัุนได้ด�าเนนิการในกระบวนการขออนมุตัจิดัซือ้จดัจ้าง
เรยีบร้อยแล้ว กองทพัอากาศได้ลงนามในสญัญาจัดซือ้แล้ว เมือ่ ๒๔ ส.ค.๖๔ 

ทัง้นี ้โฆษกกองทพัอากาศ ยนืยนัว่าการด�าเนนิโครงการจดัหาเครือ่งบนิโจมตแีบบเบา (AT-6) 
ในคร้ังนี ้เป็นไปเพือ่ด�ารงขดีความสามารถของกองทพัอากาศ ในการปฏบิตัหิน้าทีป่กป้องอธปิไตย
ของชาตติามทีก่ฎหมายก�าหนด การจดัหาทกุข้ันตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ค�านงึถงึความคุ้มค่า 
และประโยชน์สงูสดุของประเทศเป็นส�าคัญ

โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6)

๒๔๘๔
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งานประเพณีลอยกระทงของกองทัพอากาศ 
กองทัพอากาศรวมสืบสาน

ประจําป ๒๕๖๔
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