
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองวารสารและส่ือส่ิงพิมพ ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม  
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน คร้ังที่ ๑ "RE-FRESH COACHING FOR YOUTH FOOTBALL" 
เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ศูนย์พัฒนากีฬาฟุตบอลเยาวชน  
ทหารอากาศ  ภายในสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)   

 

 

   



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                    หน้า  ๒   
NAPA-1 ดาวเทียมเพ่ือการพัฒนาประเทศ ดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศไทย  

 การใช้งานดาวเทียม  NAPA-1 เพ่ือการพัฒนาประเทศ กองทัพอากาศ
จะใช้ขีดความสามารถของดาวเทียม ในการสนับสนุนงานด้านบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศ เช่น การสนับสนุนข้อมูลพ้ืนที่จุดความร้อนเพ่ือการดับไฟป่า และ
การสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในระดับประเทศ ซ่ึงเป็น    
ก้าวแรกที่ สํ า คัญของการลาดตระเวนและเฝ้ าตรวจตรวจทางอวกาศ             
เพ่ือความม่ันคงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  ดาวเทียมนภา-๑ มีกําหนดการยิงขึ้นสู่อวกาศ ด้วยจรวด Vega จากฐาน
ยิงจรวด Ariane Launch Area 1 ณ เฟรนช์เกียนา ดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ต้ังอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้ 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส่งหรือการเลื่อนการส่งจรวดสู่อวกาศ 
เ น่ืองจากการส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศต้องใ ช้ เทคโนโลยี       

ทางวิศวกรรมช้ันสูงประกอบกัน เพ่ือที่จะส่ง Payload ท่ีมีขึ้นไป    
สู่อวกาศ นอกจากตัวกลไกลและเคร่ืองยนต์จะมีความซับซ้อนแล้ว 
เ ช้ือเพลิงท่ีใช้ล้วนเป็นเ ช้ือเพลิง ท่ี มีพลังงานสูงติดไฟง่ายและ         
ไม่สามารถหยุดการเผาไหม้หรือดับได้เม่ือมีการเร่ิมจุดทํางานแล้ว 
(กรณีเป็นเช้ือเพลิงแบบแข็ง)และยังมีความไวต่อปัจจัยภายนอกสูง
เป็นอย่างย่ิง ซ่ึงหากการส่งมีสภาพท่ีไม่เหมาะสมที่อาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อการส่ง การส่งจะถูกเลื่อนกําหนด หรือถูกยกเลิกทันที เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน และทําให้เกิดการ
สูญเสียท้ังด้านตัวเงิน ช่ือเสียง และชีวิตของนักบินอวกาศ (ในกรณีท่ีมีนักบินอวกาศอยู่ในจรวดหรือกระสวยอวกาศด้วย) 

ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดของการเลื่อนกําหนดการส่ง หรือแม้แต่การยกเลิกกําหนดการส่งของจรวดนําส่งดาวเทียมคือ
เรื่องของสภาพอากาศ ซ่ึงตามมาตรฐานของ NASA การส่งจรวดจะไม่ทําในสภาพอากาศที่มีฝนแม้แต่เล็กน้อย เพดานเมฆ
ต้องไม่ตํ่ากว่า ๖,๐๐๐ ฟุต หรือในสภาพท่ีลมแรง โดยมีการกําหนดความเร็วของลมไม่ให้เกิน ๖๐ กม.ต่อช่ัวโมง           
โดยท่ีไม่ให้มีอุณหภูมิในระหว่างการส่งที่ตํ่ากว่า ๙ องศาเซลเซียส เน่ืองจากความเย็นจะทําให้เกิดปัญหาในระบบต่าง ๆ  
ของจรวด เช่นจากตัวอย่างจากการระเบิดของกระสวยอวกาศ Challenger ในปี ๒๕๒๙ ก็เกิดเน่ืองจากการท่ีช้ินส่วนของ
จรวดบางช้ินได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นก่อนการส่งนอกจากน้ียังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีข้อกําหนดไว้          
เช่น จะไม่มีการส่งจรวดในสภาวะอากาศที่มีฝนฟ้าคะนอง เน่ืองจากอาจจะเกิดฟ้าผ่าที่ตัวจรวดขณะนําส่ง ที่อาจส่งผล
กระทบต่อระบบต่าง ๆ ในตัวจรวดทําให้การส่งจรวดไม่ประสบความสําเร็จได้ 

การเกิดฟ้าผ่าขนาดมีการส่งจรวดสู่อวกาศ นอกจากนี้ ยังมี    
ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญต่อการส่งจรวด เช่นสภาพภูมิอวกาศ (Space 
Weather) เช่น พายุแม่เหล็กโลกไฟ (Magnetic storms) คือการรบกวน
ขนาดใหญ่ของสนามแม่เหล็กโลก ลมสุริยะ (Solar Wind) หรือกระแส
ของอนุภาคประจุไฟฟ้าที่ถูกปล่อยจากดวงอาทิตย์สู่ช้ันบรรยากาศ เป็นต้น  

 

สําหรับกําหนดการยิงนําส่งดาวเทียม นภา-๑ สามารถติดตามได้ท่ี www.rtaf.mi.th 
หรือท่ี www.facebook.com/rtafnews.mi.th/ 

 
 



วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                              หน้า  ๓  
กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับคณะองคมนตรี 

 
นายจรัลธาดา กรรณสูต และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเครื่องบินของ

กองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี   

พิธีมอบทุนการศึกษากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 
พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคํา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากรมยุทธศึกษา     

ทหารอากาศ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํา QR Program 

  
พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทํา QR 

Program ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ โรงเรียนการบิน เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนการบิน 
จังหวัดนครปฐม 

ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพการซ่อมบํารุงอากาศยาน กองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒๓ 

  
นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ วันวาน วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ และคณะเจ้าหน้าท่ีทํางานระบบบริหารคุณภาพ 

สายวิทยาการช่างอากาศ  ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพการซ่อมบํารุงอากาศยานกองทัพอากาศ โดยมี             
นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓     
ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                  หน้า ๔ 
กองบิน ๑ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ 

 
นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ  

ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ กองบิน ๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา  

กองบิน ๗ ร่วมพิธีการตรวจความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  
นาวาอากาศเอก ปรัชญา  ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ /รองผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย   

กองบิน ๗ นําเจ้าหน้าท่ี พร้อมด้วยรถยนต์ และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เข้าร่วมในพิธีการตรวจความพร้อมด้านกําลังพล 
เคร่ืองมือ และยุทโธปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สนามฝึกกองพันทหารราบท่ี ๓ กรมทหารราบที่ ๒๕       
ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข่าวบริการ 
-   กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศเอก  บุญยฤทธ์ิ เ กิดสุข อดีตผู้ ช่วยผู้ บัญชาการทหารอากาศ             

ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ต้ังแต่บัดน้ี – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  
เวลา ๑๘๐๐ และกําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐  ณ เมรุ ๑ 

-  กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศโท บุญทรง สุภานันท์ ต้ังแต่บัดน้ี – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๘๐๐      
ณ ศาลา ๑๔ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และกําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ท่ี 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๐๐  ณ เมรุ ๒ 

 
www.rtaf.mi.th            

 

 


