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ผูบัญชาการทหารอากาศ ชื่นชม นักเรียนนายเรืออากาศ ทีม Pegasus (พีกาซัส) ควาชัย !!!  

ในการแขงขันอากาศยานไรคนขบันานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  

พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา โฆษกกองทัพอากาศ เปดเผยวา พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการ    

ทหารอากาศ ชื่นชม นักเรียนนายเรืออากาศของไทย ท่ีควารางวัลคะแนนรวมอันดับ ๑ จาก ๗๖ ทีมชั้นนําทั่วโลก ที่เขารวม      

การแขงขันอากาศยานไรคนขับ “The Student Unmanned Aerial System (SUAS) 2022” ซึ่งจัดขึ้นโดย            

สมาคมระบบอากาศยานไรคนขับนานาชาติ หรือ Association for Unmanned Vehicle Systems International 

(AUVSI)  ณ มลรัฐแมริแลนด ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงค   

การแขงขันเพ่ือรวมกันพัฒนาระบบอัตโนมัติในหุนยนตและอากาศยานโดยไมแสวงหาผลกําไร 

   
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ โดย โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ไดสงนักเรียนนายเรืออากาศเขารวม        

การแขงขัน ภายใตชื่อทีม “Pegasus” (พีกาซัส) ซึ่งในตลอดชวงเดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่ีผานมา            

ทางทีม Pegasus ของคณะนักเรียนนายเรืออากาศ ไดออกแบบ ทดสอบ และแกไขระบบ รวมถึงการจําลองการแขงขัน    

และจัดทําอุปกรณสํารอง เพ่ือพัฒนาระบบอากาศยานไรคนขับ (UAS) ใหสามารถใชงานไดจริงในสถานการณตาง ๆ       

และมีความแมนยําสูง จนสามารถควารางวัลชนะเลิศคะแนนรวมจากการแขงขันดังกลาว เปน Top of The World         

โดยแบงแยกยอยไดดังนี ้

Part Technical design paper ไดอันดับที่ ๒๑  

Part Flight Readiness Review ไดอันดับที ่๑  

Part Mission Demonstration อันดับที่ ๑  

ดาน พลอากาศโท ณรงคศักดิ์ พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กลาววา           

ทีมนักเรียนนายเรืออากาศเคยไปเขารวมการแขงขันในรายการนี้เมื่อ 2 ปที่แลว โดยไดคะแนนรวมเปนอันดับที่ ๙ หลังจากนั้น

ทางทีมนักเรียนนายเรืออากาศ ไดนําประสบการณที่ไดรับ ตลอดจนจุดบกพรองที่พบจากการแขงขัน มาปรับปรุงแกไข    

พัฒนากลยุทธและเทคนิคตาง ๆ จนสามารถควารางวัลชนะเลิศคะแนนรวมมาไดในปนี้ ซึ่งเปนเรื่องที่นายินดีเปนอยางยิ่ง    

อีกทั้งการสงทีมไปเขารวมการแขงขันในครั้งนี้  ยังเปนไปตามกระบวนการเรียนรูของสถาบันการศึกษาทางทหาร            

หรือ หลัก 5C Model คือ จากหองเรียน (Class) สูชมรม (Club) สงแขงขัน (Competition) เพื่อสรางสมรรถนะ 

(Competency) และเชื่อมโยงสังคม (Community) 
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กองทัพอากาศประสานความรวมมือดานการประชาสัมพันธ  

รวมกับ สํานักประชาสัมพันธเขต ๑ กรมประชาสัมพันธ จังหวัดขอนแกน 

  
พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ) ในฐานะ 

ประธานกรรมการประชาสัมพันธกองทัพอากาศ พรอมดวย นาวาอากาศเอก นิโรจน  จําปาแดง รองผูอํานวยการสํานัก

กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นาวาอากาศเอก วิศรุต  จันทประดิษฐ ผูบังคับการ

กองบิน ๒๓ และคณะกรรมการประชาสัมพันธกองทัพอากาศ ประสานความรวมมือดานการประชาสัมพันธ รวมกับ      

สํานักประชาสัมพันธ เขต ๑ กรมประชาสัมพันธ  จังหวัดขอนแกน โดยมี ดร.พรพิทักษ  แมนศิริ  ผู อํานวยการ                

สํานักประชาสัมพันธเขต ๑ ใหการตอนรับ  เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สํานักประชาสัมพันธเขต กรมประชาสัมพันธ 

จังหวัดขอนแกน 

ในการนี้ พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ และ คณะกรรมการประชาสัมพันธกองทัพอากาศ ไดเดินทางไปประสาน

ความรวมมือดานการประชาสัมพันธ และรวมหารือเพื่อรับทราบปญหา ขอขัดของ และแนวทางดําเนินงานรวมกัน      

ระหวางหนวยงาน และรวมบันทึกเทปโทรทัศน ในรายการ “มองอีสานผาน NBT” ณ หองแสดงใหญสถานีวิทยุโทรทัศน   

แหงประเทศไทยขอนแกน (NBT11 ทีวีอีสาน) ในประเด็น ภารกิจของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศดานการบรรเทาสาธารณภัย      

และดานการประชาสัมพันธ พรอมทั้ง เยี่ยมชมหองแสดง หองควบคุมหลัก หองออกอากาศ ของสถานีวิทยุโทรทัศน         

แหงประเทศไทยขอนแกน 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ 

  
พลอากาศตรี  ธรรมรงค เดช  เจริญสุข  รองเจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยม              

หนวยสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชตภาคย ธรรมธีรศรี             

ผูบังคบัการกองบิน ๕๖ ใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา   
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ฝกซอมการปฏิบัติเมื่อเกิดอคัคีภัยในบริเวณพื้นท่ี ฝายคลังเชื้อเพลิง 

  
นาวาอากาศเอก ชัยยง ปราบพรหม ผูอํานวยการกองพัสดุเชื้อเพลิง กรมชางอากาศ ในฐานะผูอํานวยการฝกซอม

ดับเพลิง รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ จัดการฝกซอมการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยในบริเวณพื้นที่ ฝายคลังเชื้อเพลิง ๑ แผนก

คลังเชื้อเพลิง ๑ กองพัสดุเชื้อเพลิง กรมชางอากาศ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

กองบิน ๕ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน 

 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ พรอมดวยขาราชการกองบิน ๕ และสมาชิกชมรม

แมบานทหารอากาศกองบิน ๕ ออกหนวยมิตรประชาชวยเหลือประชาชนโดยดําเนินกิจกรรมในการใหคําแนะนําเก่ียวกับ   

การปองกันเชื้อไวรัส COVID-19  กิจกรรมเสริมทักษะและความคิดสรางสรรคแกเยาวชน และไดมอบเครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน ๒ ชุด สําหรับใชงานในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน อุปกรณกีฬา อางลางมือ พัดลมติดผนัง และน้ําดื่ม

สําหรับนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบานทางหวาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การชวยเหลือผูประสบภยัทางทะเล 

และการขจัดคราบน้ํามันในทะเล ประจําป ๒๕๖๕ 

  
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ พรอมดวยขาราชการ กองบิน ๗ สถานีรายงานสมุย และ

หนวยบิน ๒๐๓๗  สนับสนุนเฮลิคอปเตอรแบบที่ ๑๑ (EC-725) และเจาหนาที่คนหาและชวยชีวิต เขารวมการฝกการฝกการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล และการขจัดคราบน้ํามันในทะเล ประจําป ๒๕๖๕       

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัคร ใหมีทักษะความชํานาญในการใช

เครื่องมือ อุปกรณตางๆ การประสานงานการปฏิบัติใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น สามารถสรางความม่ันใจใหกับประชาชน 

นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ และเพ่ือเตรียมตอนรับนักทองเที่ยวจากการเปดประเทศ  เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน 

๒๕๖๕ ณ สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที ่๒ อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  

 


