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และเข็มนภาภิวุฒิ แก่  นทน.
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
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เมือ่วนัที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก เดชอดุม คงศร ีผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เป็น ประธานในพธิมีอบ
รางวัลประกวดออกแบบตราสญัลกัษณ์ 

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถ 
ในการบนิ กองทพัอากาศ และมอบประกาศนยีบตัรนกับนิประจ�ากอง แก่ศษิย์การบนิ นายทหารสญัญาบตัร รุน่ที ่๑๔๕  
ทีส่�าเรจ็การฝึกอบรมตามหลกัสตูรการฝึกศิษย์การบิน กองทพัอากาศ จ�านวน ๒๘ คน โดยมี พลอากาศตรี เสกสรร คนัธา 
ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนการบิน เป็นผูก้ล่าวรายงาน เม่ือวนัที ่๕ มนีาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรบัรองกองทัพอากาศ กองบญัชาการ
กองทพัอากาศ

พลอากาศเอก แอร์บลู  สทุธวิรรณ ผู้บญัชาการทหารอากาศ 
เป็นประธานในพิธมีอบประกาศนยีบัตร และเข็มนภาภิวฒุิ 
แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส  
รุ่นที ่๗๖ โดยมนีายทหารชัน้ผูใ้หญ่ เข้าร่วมพิธฯี เมือ่วนัที่ 
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ  
กองบญัชาการกองทพัอากาศ
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รองผู้อ�านวยการ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลก 
พดูถึงและให้ความส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิ
ที่ไม่สามารถทดแทนได้อย่างฟุ่มเฟือย มลพิษที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมไปท�าลายช้ันบรรยากาศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
พลาสติกก็ถูกโจมตีว่าเป็นสาเหตุส�าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ท�าให้เกดิการพัฒนาเทคโนโลยกีารผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิทีน่�าเอา
วัตถุดิบจากพืชผลทางการเกษตร มาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 
ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อม หรือที่เรียกกันติดปากว่า “พลาสติกชีวภาพ”  
ทีไ่ด้รบัความสนใจจากหลากหลายประเทศทัว่โลก

จากนิยามของส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติพลาสติก
ชีวภาพสามารถแบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภทใหญ่ ๆ คอื 

๑.  พลาสติกสลายตัวได้
ทางชีวภาพ (Compostable 
plastics) เป็นพลาสติกที่อาจ
ผลิตจากวัตถุดิบชีวมวล หรือ  
จากปิโตรเคมกีไ็ด้ พลาสตกิกลุ่มนี้
เมื่อใช้งานแล้วและน�าไปผ่าน
กระบวนการหมักทางชีวภาพ 
จะย่อยสลายจนไม่หลงเหลือ 
สิ่งที่มองเห็นได้ด ้วยตาเปล่า  
ส่ิงแปลกปลอมหรือสารพิษไว้ 
ตัวอย ่างพลาสติกที่สามารถ 

พลาสติกชีวภาพ

ย่อยสลายได้ทางชวีภาพ เช่น พลาสตกิทีม่แีป้งเป็นองค์ประกอบ
พืน้ฐาน, พอลิแลก็ตกิแอซดิ (Polylactic Acid : PLA) พอลิไฮดรอก
ซีแอลคาโนเอตส์ (Polyhydroxyalkanoates : PHAs) และ 
พอลบิิวทลินีซกัซิเนต (PolybutyleneSuccinate : PBS)

พลาสตกิทัว่ไปซึง่เป็นผลติผลพลอยได้ผลติจากน�า้มันหรือก๊าซ 
ซึง่แหล่งทีม่าและการเกดิของน�า้มนั fossil และก๊าซมกีระบวนการ
ที่ยาวนานหลายพันล้านปี มีความยากในการน�ามาใช้มากขึ้น  
ต้องใช้เทคโนโลยทีีส่งูขึน้จงึมกีารส�ารวจและท�านายว่าจากอตัราการน�า
มาใช้ในปัจจบุนัจะท�าให้น�า้มนัหมดไปในเรว็วนันี ้มผีลท�าให้ราคา
น�้ามันโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งการเกิดผลกระทบทางตรง 
และทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้มีการหาทางเลือกมากขึ้น 
ในทศิทางของ Bio หรอื Green business

Bio plastic หรอืพลาสติกชีวภาพ คอื พลาสติกทีผ่ลติจาก
พชืหรือวตัถดุบิทีส่ามารถปลกูทดแทนได้ (renewable resources) 
หรื อพลาสติ กที่ ส ามารถย ่ อยสลายได ้ ต ามธรรมชาติ 
(biodegradable) ถือเป็นพลาสติกทางเลือกชนิดหนึ่งผลิตจาก
ผลติผลทางการเกษตร มคีณุสมบตัทิัง้เหมอืนและแตกต่างไปจาก
พลาสตกิทัว่ไปบ้าง ขึน้กับว่าเป็นพลาสตกิประเภทอะไรและจะน�า
ไปใช้งานอย่างไร ทั้งนี้วัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ผลิตพลาสติก
ชวีภาพทางการค้าในปัจจบัุน ได้แก่ น�า้ตาลกลโูคสจากข้าวโพด 
ข้างฟ่าง แป้งจากมันส�าปะหลัง น�้าตาลซูโครสจากอ้อย เป็นต้น 
ซึ่งจัดว่าเป็นวัตถุดิบซ่ึงสามารถผลิตได้ภายในระยะเวลาส้ัน 
หมุนเวียนต่อเน่ืองได้ พลาสติกชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง 
ซึง่นบัได้ว่าเป็นอตุสาหกรรมใหม่และเป็นแนวโน้มของโลก ทีม่กีาร
เริ่มวิจัยและผลิตเป็นการค้าในทวีปอเมริกาและมีการใช้ในกลุ่ม
ประเทศยโุรป ประเทศต่าง ๆ  ให้ความส�าคญัและมคีวามต่ืนตวัด้าน
พลาสตกิชีวภาพ ทัง้ด้านนโยบายการวจิยัและพฒันาอตุสาหกรรม
และการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเร่งรัดให้เกิดการทดแทนพลาสติก
ทัว่ไปอย่างรวดเรว็ 

๒. พลาสติกที่ผลิตจากชีวมวล (biobased-plastics)  
เป็น พลาสตกิทีผ่ลติจากวตัถุดิบทางการเกษตรซึง่เป็นทรพัยากรทีใ่ช้
แล้วไม่หมดไป สามารถปลูกขึ้นมาทดแทนใหม่ได้ (renewable 
resources) พลาสติกชนิดนี้ผลิตจากวัตถุดิบ เช่น น�้าตาล แป้ง 
น�า้มนั หรอืเซลลโูลสทีไ่ด้จากพชืตวัอย่างผลติภณัฑ์ เช่น ผลติภณัฑ์
โพลีเอสเทอร์ที่ใช ้วัตถุดิบจากโพรเพนไดออลที่มาจากพืช  
(bio-propanediol : bio-PDO) ไนล่อนทีผ่ลติจากน�า้มนัเมลด็ละหุง่ 
รวมถงึพลาสตกิชวีภาพ

พลาสติกชีวภาพ สามารถน�าไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งแต่
พลาสติกท่ีมีคุณสมบัติทั่วไปอายุการใช้งานสั้น (non-durable, 
single use) เช่น ถุงหูหิ้ว หลอดดูดน�้า บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร  
ไปจนถึงผลติภณัฑ์ทีต้่องการความคงทนแขง็แรง (durable goods) 

และคณุสมบตัพิเิศษ เช่น เบาะรถยนต์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์ หรอื
แผ่นดีวีดี เป็นต้น คาดว่าในอนาคตความต้องการของพลาสติก
ชวีภาพทีไ่ม่สามารถย่อยสลายได้ ในผลติภัณฑ์คงทนจะเพิม่สงูขึน้ 
เนื่องจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส ์
ต่างต้องการเพิม่สดัส่วนของชวีมวลในสนิค้าของตน

ด้วยต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพที่สูงกว่าการผลิต
พลาสติกทั่วไปประมาณ ๑.๖ เท่า ท�าให้พลาสติกชีวภาพยังไม่
สามารถแข่งขันหรือเข้าไปทดแทนพลาสติกท่ัวไปได้ทั้งหมด 
อย่างไรกต็ามคณุสมบตัใินการย่อยสลายได้ของพลาสตกิชวีภาพ 
ท�าให้มันเหมาะสมกับการใช้งานบางประเภท และสามารถลด
ต้นทนุโดยรวมให้กบักจิกรรมบางอย่างได้มากกว่าพลาสตกิทัว่ไป 
เช่น

- พลาสตกิบรรจภัุณฑ์ ท่ีมอีายกุารใช้งานสัน้ ใช้ครัง้เดยีวท้ิง 
และไม่ต้องการคณุสมบตัพิิเศษ

- ถุงขยะสด ท่ีใช้เพือ่ช่วยคดัแยกขยะสดออกจากขยะท่ัวไป 
ท�าให้ลดต้นทนุการก�าจดัขยะ

- ฟิล์มคลมุดนิทางการเกษตรหรอืกระถางเพาะช�า ซึง่จะช่วย
ลดต้นทนุด้านแรงงานในการรือ้ถอนพลาสตกิออกจากแปลงปลูก

- วัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ในร่างกาย เช่น ข้อเข่าเทียม 
ทีส่ามารถย่อยสลายหายไปโดยทีไ่ม่ต้องผ่าตดัเอาออกอกีครัง้

และถงึแม้ว่าพลาสตกิชีวภาพจะย่อยสลายได้ แต่กย็งัต้องใช้
ปัจจยัอ่ืนประกอบการย่อยสลายและเวลาช่วงหนึง่ ไม่เหมอืนเศษ
ใบไม้หรอืกิง่ไม้ทีย่่อยสลายได้เอง มนษุย์ก็ยงัคงเป็นตวัแปรส�าคญั
ทีต้่องร่วมมอืกนัจดัการปัญหาขยะพลาสตกิทีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแยกขยะให้อยู ่ในจุดท่ีมีการรองรับอย่างถูกวิธี 
เพือ่ป้องกันไม่ให้ขยะไปปนเป้ือนกับแหล่งน�า้หรอืดนิ อกีท้ังยงัต้องมี
การแยกขยะพลาสติกออกจากขยะประเภทอืน่ ๆ เพือ่ให้สามารถ
น�าพลาสตกิทกุชนดิรวมไปถงึไบโอพลาสติกกลบัไปใช้งานได้อย่าง
เตม็ประสทิธภิาพ
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ทางไกล เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ ณ ศูนยปฏิบัติการ รร.การบิน 
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การประชุมคณะกรรมการบรหิารงานพระมหาธาตุนภเมทนดีล
นภพลภูมิสิริิ ครั้งที่ ๑/๖๔ เพื่อติดตามการปรับปรุงสถานที่
รองรับนักทองเที่ยว เม่ือวันท่ี ๑๗ มี.ค.๖๔ ณ หองประชุม 
สํานักงานที่ปรึกษา ทอ.

พล.อ.ต.ไพฑูรย  ไลเลศิ จก.สบ.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม
หนวยสายวทิยาการสารบรรณ สอ.ทอ.ประจาํปงบประมาณ ๖๔ 
สอ.ทอ.โดยมี  พล.อ .ต .สมนึก โพธิ์ ศรี  เสธ .สอ.ทอ.
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๔ ณ หองประชุม สอ.๑

พล.อ.ท.เสนห  บวัชืน่ จก.ยศ.ทอ.เปนประธานในพธิปีด
การศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุนที่ ๕๐ เมื่อวันที่ 
๑๕ มี.ค.๖๔ ณ โรงเรียนครูทหาร ยศ.ทอ.

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.และคณะ 
ตรวจเยี่ยมและใหกําลังใจ นนอ.ชั้นปท่ี ๒ ท่ีไปฝกโดดรม
ทางยุทธวิธี หลักสูตรสงทางอากาศ อากาศโยธิน รุนที่ ๗๔ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ ณ ศทย.อย.

พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.เปนประธาน
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “กองทัพไทย รวมใจ
บริจาคโลหิตแกวิกฤติ COVID-19” เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ 
ณ หนวยเคลื่อนที่ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.อ.ชานนท  มุ งธัญญา เสธ.ทอ.และคณะ 
ตรวจเยี่ยม สถานีรายงานภูสิงห จว.อํานาจเจริญ โดยมี
น.อ.พฐา  แกนทับทิม ผบ.บน.๒๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 
๑๖ มี.ค.๖๔ ณ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

พล.อ.อ.อลงกรณ  วัณณรถ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ.
และคณะ ตรวจสอบการบรหิารโครงการกอสรางศนูยเสรมิสราง
พัฒนาขีดความสามารถของ ทอ.บน.๔๑ โดยมี น.อ.ปรเมษฐ
ศริติานนท รอง ผบ.บน.๔๑ ใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่๑๖ ม.ีค.๖๔ 
ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.รับมอบเสื้อ
กิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) ของ กพ.ทอ.
จาก พล.อ.ท.ประกาศิต  เจริญย่ิง จก.กพ.ทอ.และคณะ 
เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๔ ณ สนง.ผบ.ทอ.

พล.อ.ท.สมควร  รักดี ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยี่ยม
สายวิทยาการอากาศโยธิน บน.๔๖ โดยมี น.อ.ภาณุวัตร
เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ 
ณ หองประชุม ๔๐๖ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก
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พล.อ.ต.สมพร  รมพยอม ผอ.ศซบ.ทอ.เปนประธาน
การประชุม Cyber Subject Matter Expert Exchange
(Cyber SMEE) ระหวาง ทอ.กับ ทอ.สาธารณรัฐอินเดีย 
ประจําป ๖๔ ผานระบบประชุมทางไกล (VTC) เมื่อวันที่ 
๑๗ มี.ค.๖๔ ณ หองประชุม ศซบ.ทอ.

พล.อ.ต.วรกฤต  มุขศรี ผบ.ดม.เปนประธานเปด
โครงการกระตุนจิตสํานึกดานนิรภัยภาคพื้น สําหรับทหาร
กองประจําการ ประจําป ๒๕๖๔ สน.ผบ.ดม.เมื่อวันที่ 
๑๙ มี.ค.๖๔ ณ หองอเนกประสงค กวก.สน.ผบ.ดม.

น.อ.พรประเสรฐิ  ผานภพ ผบ.บน.๕ และคณะ ตรวจเยีย่ม
การปฏิบัติและฟงบรรยายสรุปหนวย ฝูง.๙๕๐๑ หาดใหญ 
(ปฎิบัติราชการสนาม) เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๔ ณ บน.๕๖ 
จว.สงขลา

พล.อ.ต.นพพล  กลิ่นผกา ผอ.สนภ.ทอ.เปนประธาน
จดัโครงการทบทวนสถานการณและพัฒนาแนวทางเพ่ือปองกนั
และแกไขปญหายาเสพติด สนภ.ทอ.ประจําป ๖๔ เมื่อวันท่ี 
๑๖ มี.ค.๖๔ ณ สนภ.ทอ.

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ เปนประธานในพิธี
เปดโครงการปองกันการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย 
ใหแกขาราชการ และทหารกองประจําการ บน.๗ เมื่อวันที่ 
๑๗ มี.ค.๖๔ ณ หอประชุมธูปะเตมีย บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

น.อ.ปรีชา  ภัทรศีลสุนทร รอง ผอ.สพร.ทอ.และคณะ
ตรวจเยี่ยม บน.๔๑ ใหความรู ความเขาใจ แนะนําการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตามแผนงานฯ ของหนวย 
โดยม ีน.อ.ปรเมษฐ  ศริติานนท รอง ผบ.บน.๔๑ ใหการตอนรบั 
เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๔ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม

พล.อ.ต.ณรงคศักดิ์  พิชิตชโลธร รอง ผบ.อย.และคณะ 
มอบอุปกรณกีฬาและจักรยานใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดสวนดอก และโรงเรียนเทศบาลวัดหม่ืนเงินกอง เม่ือวันที่ 
๑๗ มี.ค.๖๔ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม

หนา ๕ 

พล.อ.ต.ธีระ  เกาะประเสรฐิ ผอ.สบค.ทสส.ทอ.และคณะ
ตรวจเยี่ยมกิจการสายงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส รร.การบิน โดยมี พล.อ.ต.เสกสรร  
คันธา ผบ.รร.การบิน ใหการตอนรับ เม่ือวันท่ี ๑๗ มี.ค.๖๔ 
ณ หองประชุม บก.รร.การบิน จว.นครปฐม

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน นําหนวยมิตรประชา
รร.การบิน ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน โดยกิจกรรม
ประกอบดวย บริการตรวจสุขภาพ บริการตัดผม และมอบ
อุปกรณกีฬา ตูยาเวชภัณฑ ถุงยังชีพใหกับนักเรียนและ
ประชาชนในพื้นที่ เม่ือวันท่ี ๑๙ มี.ค.๖๔ ณ โรงเรียน
บานหนองพงเล็ก ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน จว.นครปฐม

น.อ.นภดร  คงเสถียร ผบ.บน.๓ นําหนวยมิตรประชา 
บน.๓ ออกชวยเหลอืพีน่องประชาชน โดยกจิกรรมประกอบดวย
การใหบริการดานการแพทย ตัดผม และมอบอุปกรณการเรียน
อุปกรณกีฬา เล้ียงอาหารกลางวันแก นักเรียนโรงเรียนชุมชน
บานโนนจิก เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๔ ณ อ.วัฒนานคร จว.สระแกว

พล.อ.ต.สรวิชญ  สุรกุล จก.กง.ทอ.เปนประธานในพิธี
เปดหลักสูตร นายทหารการเงินชั้นเรืออากาศ รุนที่ ๘ เมื่อวันที่ 
๑๘ มี.ค.๖๔ ณ โรงเรียนเหลาทหารการเงิน กวก.กง.ทอ.

น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผบ.บน.๔ ในฐานะ
ผอ.ศบภ.บน.๔ เปนประธานในพิธีปลอยขบวนรถบรรทุกนํ้า 
เพือ่ชวยเหลอืพีน่องประชาชนทีป่ระสบภยัแลง ในพืน้ทีห่มูที ่๕ 
บานจอมคีรี ต.หนองพิกุล อ.ตากฟา จว.นครสวรรค เมื่อวันที่ 
๑๗ มี.ค.๖๔ ณ บน.๔ จว.นครสวรรค
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นับตั้งแต่ยุติกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสลง 
กองทพัอากาศไทยได้จดัตัง้กองบนิเพิม่เตมิ เดมิมี
กองบินน้อย จ�านวน ๕ กองบิน และได้จัดตั้ง 
กองบนิที ่๖ ณ ดอนเมอืง ชือ่ว่า “กองบนิน้อยที ่๖”  
ขึ้นในวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๔๘๔ โดยแรกตั้งเป็น 
กองบินทิ้ งระเบิด และได ้ มีการปฏิบัติการ 
ทางอากาศในสงครามมหาเอเชยีบรูพา และหลงัจาก
สงครามโลกครัง้ที ่๒ ส้ินสดุลง เครือ่งบนิท้ิงระเบดิ
แบบต่าง ๆ ได้ถกูปลดประจ�าการไป ทางราชการ
ได้บรรจเุครือ่งบนิล�าเลยีงและเคร่ืองบนิสือ่สารเข้า
มาทดแทน กองบนิน้อยที ่๖ จงึได้เปลีย่นชือ่มาเป็น 
“กองบนิล�าเลยีง” อาจกล่าวได้ว่า เป็นจดุเริม่ต้น
ของกองบินล�าเลียงที่แท้จริงของกองทัพอากาศ 
ก็ว่าได้ และได้มีการปรับเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น 
“กองบนิ ๖” เมือ่วนัที ่๑๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๐๖ 
และนบัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา กองบิน ๖ มเีครือ่งบนิ
ล�าเลียงบรรจุเข้าประจ�าการอย่างต่อเนื่อง และมี
การปรบัโครงสร้างของกองบนิ และฝูงบนิให้เหมาะสม
กบัภารกจิ และยคุสมยัทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูต่ลอดเวลา

ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ นี้ เป็นระยะ 
เวลาที่ผ่านมายาวนานครบ ๘๐ ปี ที่กองบิน ๖  
ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติภารกิจท่ีมีความ 
หลากหลายและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 
รวมถึงภารกจิทีค่งความภาคภมูใิจให้กบัก�าลงัพล 
กองบิน ๖ คือ ภารกิจการบินรับ - ส่งเสด็จ 
พระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ ซึง่กองบนิ ๖ ปฏบิตัิ
ทกุภารกจิด้วยอากาศยานทีม่คีวามทนัสมยั มคีวาม
แม่นย�าด้านการบิน และมคีวามปลอดภยัสูงสดุ

ภารกิจของกองบิน ๖ คือ การเตรียมและ
ปฏิบัติการใช้ก�าลัง โดยมีพันธกิจที่หลากหลาย  
ดังนั้น เพื่อตอบสนองกับพันธกิจทั้งหมดของ 
กองบนิ ๖ จงึได้ก�าหนดวสิยัทศัน์ว่าเป็น “ผูน้�าด้าน 
การบินล�าเลียงและศูนย์ฝึกบินในระดับภูมิภาค
อาเซยีน” (Wing 6 : Airlift and Pilot training 
center leader in ASEAN) เพือ่รองรบักบัการเป็น
หน่วยบนิล�าเลยีงมอือาชพี และศนูย์ฝึกบนิระดบั
อาเซียนทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต 

โดยมค่ีานยิมหลกัของกองบิน ๖ คอื AIRLIFT 
มีความหมายดังนี้ AIR คือ ค่านิยมหลักของ 
กองทัพอากาศ ได้แก่ Airmanship : ความเป็น
ทหารทีด่ ีIntegrity and Allegiance : ความซือ่สัตย์

๘๐๘๐
ปี 

กองบนิ ๖ 
ก้าวสู่ปทีี่

และความจงรกัภกัด ีResponsibility : ความรบัผิดชอบ 
ส่วน LIFT มาจากกลยทุธ์ท้ัง ๕ ด้านของกองบิน ๖ 
ได้แก่ Long live the King : เทดิทนูและปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ Improve immunize  
to Organization : สร้างภูมคุ้ิมกนัให้กบัองค์กร 
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจากภายใน 
และภายนอก For nation and people : เพือ่ชาติ
และประชาชน Transportation and training  
in all Domains : พัฒนาการขนส่งและการฝึก 
ในทกุมติิ 

ในศตวรรษที ่๒๑ นี ้กองบนิ ๖ มุง่สูก่ารพฒันา
ทางด้านก�าลังพล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุนการบิน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้ 
ด้านการบินทีส่ะสมมาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน ต้ังแต่ 
การพฒันาเครือ่งยนต์ ลกูสบู ใบพดั ระบบน�าร่อง
แบบดั้งเดิม ท�าให้อากาศยานมีความเร็วสูงขึ้น  
บินเดินทางพิสัยไกลมากยิ่งข้ึน ไปสู่อากาศยาน
เครื่องยนต ์กังหัน-ไอพ ่น ใช ้ระบบสื่อสาร
อิ เล็กทรอนิกส ์ที่มีความแม ่นย�ามากยิ่ งขึ้น  
ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง การบินเดินทางในระดับข้าม
ทวปีเป็นไปได้เพยีงข้ามคนื การประยกุต์ใช้ยทุธวธีิ
การส่งลงทางอากาศจากการท้ิงระเบิด ไปจนถึง
การส่งก�าลงัสนบัสนนุทางอากาศ และก้าวไกลไปสู่
การสนบัสนนุการแทรกซึมเบือ้งสงูของหน่วยรบพิเศษ 
ซึ่งเป็นขีดความสามารถทางการส่งทางอากาศ 
ทางยทุธวธิสู่ีแนวหลังข้าศกึได้ ในปัจจบุนัองค์ความรู้
เหล่านีน้�ามาพฒันาต่อยอดเพิม่ขึน้อีกมากมาย อาทิ 
การบนิควบคุมไฟป่าจากอุปกรณ์ท่ีกองทัพอากาศ
จัดหาควบคู่กับการพัฒนา เป็นต้น โดยยึดหลัก 
การพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้สามารถเกิดการพัฒนา 
ได้จากภายในได้อย่างยั่งยืน สามารถเผชิญหน้า 
ได ้ กับ ภัย คุกคามรูปแบบใหม ่ ทุกรูปแบบ  
ด้วยทรพัยากรท่ีกองบนิ ๖ สามารถสนบัสนนุได้

ก ้าวย ่างสู ่ป ี ท่ี ๘๐ ด้วยภารกิจท่ีได ้รับ 
มอบหมายนัน้มคีวามหลากหลาย มปีรมิาณทีเ่พิม่
มากข้ึน และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม
อย่างไรกต็าม และแม้จะมข้ีอจ�ากดัของทรัพยากร
ทีม่อียู ่จงึท�าให้กองบนิ ๖ ต้องพฒันาในทกุมติอิย่าง
ต่อเนือ่งอยูต่ลอดเวลา และพยายามทุม่เททกุสรรพ
ก�าลงัอย่างเต็มขดีความสามารถ เพ่ือให้ทุกภารกจิ
ท่ีได้รบัมอบหมายนัน้ส�าเรจ็สมบรูณ์ด้วยดตีลอดไป
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ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

(ต่อจากหน้า ๒)มอบรางวัล

กองทัพอากาศจดัสร้างพระรูปจ�าลองขนาดหน่ึงเท่าครึง่
“พระบดิาแห่งกองทพัอากาศ”เนือ่งในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี 

การทวิงคต
จอมพล สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภวูนารถ 

กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ

ครั้งแรกและครั้งเดียวที่กองทัพอากาศจะจัดสร้างพระรูปจ�าลอง จอมพล สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ ขนาดหนึง่
เท่าครึง่ เพ่ือน�าไปประดษิฐาน ณ กองบนิทัว่ประเทศ โรงเรยีนการบนิ และกรมยทุธศึกษา
ทหารอากาศ

ร่วมจารึกประวัติศาสตร์และร�าลึกพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ  
ด้วยการร่วมบริจาคหรือเช่าวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่ นาวาอากาศเอก สุริยา  ราชขันธ์   
โทร. ๐๘ ๕๖๖๕ ๕๕๖๕ และนาวาอากาศโทหญงิ วารกิา ยามเทีย่ง โทร.๐๘ ๑๘๓๘ ๖๓๐๓

“ร�าลกึ ๘๐ ปี สดดุวีีรชนสงครามมหาเอเชยีบรูพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” โดยมนีายทหาร
ช้ันผูใ้หญ่ และผูท่ี้ได้รบัรางวลั ร่วมในพธิ ีณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบญัชาการกองทพัอากาศ

การประกวดออกแบบตราสญัลกัษณ์ กจิกรรม “ร�าลกึ ๘๐ ปี สดดุวีรีชนสงครามมหา
เอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาส 
ให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกจิกรรมของกองทัพอากาศ โดยกจิกรรมการประกวด
ได้ด�าเนนิการเปิดรบัผลงานตราสญัลกัษณ์ ฯ ระหว่างวนัที ่๑ - ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔  
มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น ๑๒๕ ผลงาน จากจ�านวนผู้ส่งผลงาน ๘๕ คน  
โดยมคีณะกรรมการตดัสนิการประกวดออกแบบตราสญัลกัษณ์ ฯ เป็นผู้พจิารณาผลการ
ตดัสนิ ซึง่มผู้ีได้รบัรางวลั จ�านวน ๓ ผลงาน ได้แก่

๑.  รางวลัชนะเลศิ เงนิรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกยีรตยิศของผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ และเกยีรติบตัร ได้แก่ นายพิรยิะ กาญจนคงคา

๒.  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๑ เงินรางวลั ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกยีรตบิตัร ได้แก่ 
นายธชัทอง อ�า่สมคดิ

๓.  รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๒ เงินรางวลั ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกยีรตบิตัร ได้แก่ 
นายบ�ารุง อศิรกลุ

ส�าหรบัในปีนี ้เป็นวาระครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการเสยีสละของวรีชนในสมยัสงคราม
มหาเอเชยีบรูพา กองทัพอากาศได้แต่งตัง้คณะกรรมการอ�านวยการจดักิจกรรม “ร�าลกึ ๘๐ ปี 
สดดีุวรีชนสงครามมหาเอเชียบรูพา ๘ ธนัวาคม ๒๔๘๔” ซึง่มแีผนในการจดักจิกรรม อาทิ 
การประกวดภาพถ่ายประวัตศิาสตร์และการประกวดโมเดล การจดัท�าหนงัสือทีร่ะลกึ ฯ ล ฯ  
เพื่อร�าลึกและเทิดเกียรติแด่เหล่าบรรดาวีรชนของชาติในเหตุการณ์สงครามมหา 
เอเชยีบรูพาขึน้ รวมท้ังเผยแพร่ประวตัศิาสตร์ท่ีส�าคญัให้ประชาชนได้รบัรู้ ตลอดจนงาน 
๘๐ ปีสดดุวีรีชน ในช่วงต้นเดอืนธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบนิ ๕ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
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(ต่อจากหน้า ๑)พิธีมอบประกาศนียบัตร

(ต่อจากหน้า ๑)พิธีประดับเครื่องหมาย

หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส มีระยะเวลาการศึกษา 
ทัง้สิน้ ๒๑ สปัดาห์ ตัง้แต่วนัท่ี ๗ ตลุาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๖ มนีาคม 
๒๕๖๔ โดยมวัีตถปุระสงค์ เพ่ือมุง่เน้นการสร้างเสรมิ และพฒันา
ศักยภาพ พร้อมเป็นผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอ�านวยการระดับ
ยทุธการของกองทพัอากาศทีม่คีณุภาพ และคณุธรรม โดยมุง่เน้น
วางรากฐานการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดลุ เพือ่เป็นกองทพัอากาศ
ทีป่ฏิบตัภิารกิจได้อย่างชาญฉลาด และมีความยัง่ยนื พร้อมก้าวสู่
การเป็นกองทัพอากาศช้ันน�าในภมิูภาค

โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ส�าเร็จ
การศกึษา ความว่า “การทีท่่านได้ส�าเรจ็การศกึษาในหลกัสูตรนี้ 
ท�าให้ท่านพร้อมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีผู่บ้งัคบับญัชา หรอืฝ่ายอ�านวยการ
ได้อย่างมคีณุภาพ ก้าวทนัเทคโนโลยสีมยัใหม่ มวีสิยัทศัน์กว้างไกล 
สามารถบริหารงานและทรพัยากรของหน่วยในความรบัผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู ้ส�าเร็จการศึกษาทุกท่าน 
น�าความรูแ้ละประสบการณ์ต่าง ๆ ทีไ่ด้รบัจากการศึกษาไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน กองทัพ และ
ประเทศชาติต่อไป อีกทั้งต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  
เพือ่ให้ทนักบัวทิยาการและเทคโนโลยทีีพ่ฒันาตลอดเวลา”

ส�าหรับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส  
รุ ่นที่ ๗๖ นั้น มีผู ้เข้ารับการศึกษา จ�านวนท้ังสิ้น ๘๐ คน  
จากกองทัพอากาศ ๗๒ คน กองบัญชาการกองทัพไทย ๖ คน  
และส�านักงานปลดักระทรวงกลาโหม ๒ คน 

นายทหารสัญญาบัตร ที่ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศและผ่านการตรวจสอบความพร้อมท้ังร่างกาย 
และจติใจ เชาว์ปัญญา รวมทัง้ความถนดัด้านการบนิ ตามทีก่องทพัอากาศก�าหนด จะท�าการคดัเลอืกเพือ่เข้ารบัการฝึกอบรม 
ตามหลกัสตูรการฝึกอบรมศษิย์การบนิ ณ โรงเรยีนการบนิ อ�าเภอก�าแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ ๒ รุน่ ๆ ละ
ประมาณ ๓๐ – ๓๔ คน

ศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔๕ เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ 
มถินุายน ๒๕๖๒ โดยมศีษิย์การบนิเข้ารบัการศกึษาในชัน้ประถม จ�านวนทัง้สิน้ ๒๙ คน เป็นศษิย์การบนิในส่วนของกองทัพอากาศ 
๒๗ คน และ ศิษย์การบนิในส่วนของกองทพัเรอื ๒ คน ท�าการฝึกกบัเครือ่งบนิฝึกแบบที ่๑๖ ก นามเรยีกขานว่า “CHICKEN”  
เป็นเครือ่งบนิฝึกขนาดเบาเคร่ืองยนต์เดยีวระบบลูกสูบ  ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมชีัว่โมงบนิคนละ ๙๐ ชัว่โมงบิน ได้เลือ่นชัน้
เป็นศิษย์การบนิช้ันมธัยม ๒๘ คน ท�าการฝึกกบัเครือ่งบนิฝึกแบบท่ี ๑๙ นามเรยีกขานว่า “MUSTANG” ซึง่เป็นเครือ่งบนิเครือ่งยนต์
เดยีวระบบกงัหนัใบพดั ตดิตัง้ระบบเครือ่งช่วยเดนิอากาศทีท่นัสมยั และตดิตัง้เก้าอ้ีดดีตวันกับนิ และท�าการฝึกกบัเครือ่งบนิฝึก
แบบท่ี ๒๐ และ ๒๐ ก นามเรยีกขานว่า “CHARIOT” ซึง่เป็นเครือ่งบนิสองเครือ่งยนต์ใบพดั ตดิตัง้ระบบเครือ่งช่วยเดนิอากาศ 
ที่ทันสมัย มีชั่วโมงบินคนละ ๑๑๐ ชั่วโมงบิน ด�าเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยและผ่านการฝึกอบรมส�าเร็จตามหลักสูตร 
จ�านวนทัง้สิน้  ๒๘ คน เมือ่วนัท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

ส�าหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติและระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับโล่เกียรติยศ  
ศษิย์การบนิดเีด่นภาควิชาการ คือ เรอือากาศโท สดาย ุ คงพยคัฆ์, ศษิย์การบนิดีเด่นภาคอากาศ คอื เรอือากาศโท ภชุงค์  ศรอากาศ 
และ ศิษย์การบินดเีด่นทัว่ไป คอื เรอือากาศโท จิรพนธ์ โพธจัิกร และจะไปปฏบัิตหิน้าทีเ่ป็นนกับนิประจ�ากองของกองทัพอากาศต่อไป
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