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รองผู้อ�านวยการ

สารชาวฟ้าฉบับที่แล้ว ได้น�าเสนอนิทรรศการความเป็นมา
ของเอกภพ วิวัฒนาการทางอวกาศ เทคโนโลยีส�ารวจโลกและ
อวกาศ การเตรียมตัวไปอวกาศ ดาวเทียมและวงโคจรของดาว
ไปแล้ว เพื่อไม่ให้เสียเวลามาติดตามนิทรรศการใน Space 
Inspirium กันต่อเลยครับ 

มาท�าการวเิคราะห์ข้อมลู รวม
ทั้งมีกล้องอินฟราเรดส�าหรับ
ส่องมาที่ตัวคนหรือวัตถุอื่น ๆ 
แล้วแสดงผลในรูปแบบค่าสีท่ี
แสดงถึงความร้อน 

(ต่อ)

โซน ๑๔ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 3S น�าเสนอการศึกษา
เกีย่วกบัโลกของเรา ผ่านข้อมลูทีไ่ด้มาโดยใช้เทคโนโลย ี3S ได้แก่ 
GIS (Geographic Information System), RS (Remote 
Sensing) และ GNSS (Global Navigation Satellite System) 

โซน ๑๕ EEC ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก น�าเสนอ
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์ ๔.๐ และความส�าคัญ
ของข้อมูลจาก GISTDA 

โซน ๑๖ GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ น�าเสนอเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระบวนการวิเคราะห์ และการ
ทดลองการสร้างแผนที่ ๓ มิติ 

โซน ๑๗ ภาพถ่าย Street View น�าผู้เข้าชมท่องเที่ยวรอบ
โลกไปยังสถานที่ส�าคัญต่าง ๆ  ภายใน ๑ นาที เช่น ก�าแพงเมืองจีน 
หอไอเฟล ฯ ล ฯ 

โซน ๑๘ RS การรบัรูจ้ากระยะไกล น�าเสนอเกีย่วกบัการน�า
ภาพถ่ายจากดาวเทียมท่ีมีความละเอียดและคุณภาพสูง 

โซน ๑๙ GNSS การระบุต�าแหน่งผ่านดาวเทียม น�าเสนอ
เกี่ยวกับระบบดาวเทียมน�าร่องโลก ผู ้เข้าชมจะได้สนุกกับ 
Tracking Game ที่จะสมมุติให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่
ดูแลภายในเมือง หากเกิดเหตุ จะส่งทีมเข้าไปแก้ปัญหาด้วยเส้น
ทางไหน ซึ่งในพื้นที่ส ่วนนี้ เป ็นการก่อตั้งร ่วมกันระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น 

โซน ๒๐ ห้องเรียนหุ่นยนต์ ซ่ึงสอนผู้เข้าชมให้รู้และเข้าใจ
ในพืน้ฐานของการสร้างหุน่ยนต์ ตามหลกัการ STEM นัน่คอืการ
ใช้ Science, Technology, Engineering, Mathematic น�ามา
ประยกุต์รวมกนั ผูเ้ข้าชมจะได้เรยีนรูท้ั้งด้าน hardware ซึง่ได้แก่
กลไกชิ้นส่วนต่าง ๆ ในการประกอบหุ่นยนต์ขึ้นมาและด้าน 
software ทีจ่ะต้องเขยีนโปรแกรมสัง่งานหุ่นยนต์ให้ท�าตามทีเ่รา
ออกแบบไว้ ให้ผูเ้ข้าชมได้ลองคิดสร้างสรรค์ตามจนิตนาการของ
ตัวเองที่จะออกแบบปรับปรุงหุ ่นยนต์ให้เป็นไปตามที่ตัวเอง
ต้องการ 

โซน ๒๑ การประยกุต์ใช้ 3S น�าเสนอการใช้งาน 3S ในด้าน
ต่าง ๆ การใช ้ประโยชน์ด ้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ด้านการเกษตรกรรม ด้านการวางผังเมืองและป้องกันภัย  
โดยเพิ่มความเข้าใจผ่านการเล่นเกมส์ 

โซน ๒๒ ศาสตร์พระราชา น�าเสนอการความรู้จาก 3S  
มาใช้ในโครงการพระราชด�าริต่าง ๆ เช่น โครงการฝนหลวง 
โครงการแก้มลิง ฯ ล ฯ 

โซน ๒๓ ท่องโลกอนาคต น�าเสนอความก้าวหน้าการ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศไทยบนพืน้ที ่EEC จ�าลองในอนาคต
อีก ๒๐ ปีข้างหน้า 

โซน ๒๔ เมืองในอนาคต น�าเสนอภาพจ�าลองหุ่นยนต์
มากมายหลายประเภทที่จะช่วยกันท�างานเพื่อให้โลกน่าอยู่ขึ้น 

โซน ๒๕ โมดูลห้องทดลองจากประเทศญี่ปุ ่น เป็นแบบ
จ�าลองส่วนหนึ่งของสถานีอวกาศนานาชาติที่สร้างโดยประเทศ
ญี่ปุ่น ภายในเป็นการจ�าลองสิ่งต่าง ๆ  ที่ใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน
ของนักบินอวกาศ 

โซน ๒๖ ส�ารวจดาวองัคาร ผูเ้ข้าชมจะได้ทดลองขบัรถ ATV 
ผจญภัยไปบนพื้นผิวจ�าลองเหมือนบนดาวอังคารเพื่อท�าภารกิจ
ต่าง ๆ 

Space Inspirium เปิดให้เข้าชมในวันอังคารถึงศุกร ์ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ส่วนในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เปิดให้เข้าชมเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ส�าหรับ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ (สามารถ
จองได้ต้องมีจ�านวน ๒๐ คนขึ้นไป) พร้อมมีวิทยากรบรรยาย
ความรู้ให้ ภายในอาคาร Space Inspirium จองวันเวลาเข้าชม
ได้ที่ https://spaceinspirium.gistda.or.th 

Space Inspirium ไม่เพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางอวกาศ
ส�าหรบัทกุเพศทกุวนั แต่ยงัเป็นสถานทีท่ีจ่ะจดุประกายความคดิ
สร้างสรรค์ ตลอดจนท�าให้ผู ้เข้าชมเห็นคุณค่าและสนับสนุน 
การพัฒนากิจการอวกาศของชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคม
แม่บ้าน ทอ.พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคม 
แม่บ ้าน ทอ.ร ่วมกิจกรรมจิตอาสาเน่ืองในวันคล้าย 
วันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห ่งชาติ  
๕ ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจนิดา รอง ผบ.ทอ.เป็นประธาน
ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
๕ ธันวาคม เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องรับรอง ทอ. บก.ทอ.

พล.อ.อ.สิทธิชัย  แก้วบัวดี ผช.ผบ.ทอ.พร้อมด้วย 
นายธีรพันธ์ นันทกิจ รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน 
ในพธีิเปิดงานสดดุวีีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประจ�าปี ๒๕๖๒ 
โดยมี น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ บน.๕ 
จว.ประจวบครีีขนัธ์ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี ๙ ธ.ค.๖๒ 
ณ สวนสุขภาพ ทอ. 
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พล.อ.ต.วิญญา  โพธิ์คานิช รอง ผบ.อย.และคณะ  
ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง 
หน่วย ทอ.ในสนาม ณ สถานรีายงานดอยอนิทนนท์ จว.เชยีงใหม่ 
โดยมี น.อ.ธรรมศักดิ์  มั่นทน รอง ผบ.บน.๔๑ ให้การต้อนรับ 
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๒ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

พล.อ.ต.ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผอ.สนภ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนิรภัยภาคพื้นรับทราบนโยบาย
แนวทางการขับเคล่ือน และภาพรวมการปฏิบัติงานนิรภัย
ภาคพ้ืนในปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม 
รณนภากาศ สนภ.ทอ.

พล.อ.ต.ภูวเดช  สว่างแสง จก.จร.ทอ.และคณะ  
ตรวจสอบมาตรฐานการบินและประเมินค่าหน่วยบิน  
ตรวจการบริหารความเสี่ยง (Risk Management : RM)  
และการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
โดยมี น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ ให้การต้อนรับ 
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ พ.ย.๖๒ ณ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

พล.อ.อ.เสนาะ  พรรณพกิลุ ประธานคณะทีป่รกึษา ทอ. 
เป็นผู้แทน ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
เรืออากาศตรี ให้แก่นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของ ทอ. 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ เมือ่วันที ่๒ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องรบัรอง ทอ. บก.ทอ. 

พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑรูย์ จก.กร.ทอ.ร่วมกบัโรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และอัมโบร 
ไทยแลนด์ จัดหน่วยมิตรประชา ทอ.ออกปฏิบัติการช่วยเหลือ 
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จว.ปัตตานี มอบทุนการศึกษา  
อุปกรณ์กีฬา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ช่วยเหลือส�าหรับผู้ป่วย
ตดิเตยีง เมือ่วนัที ่๒๘ พ.ย.๖๒ ณ สนามบนิบ่อทอง จว.ปัตตานี 

พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองค�า ผบ.รร.นนก.ตรวจเยี่ยม 
และให้ก�าลังใจ นักเรียนในการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ
ช้างเผือก ประจ�าปี ๒๕๖๓ โดยม ีพล.อ.ต.ธชัชยั  อจัฉรยิาการณุ 
เสธ.รร.นนก./ประธานอนุกรรมการโครงการช้างเผือก  
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๒ ณ หน่วยสอบ รร.นนก.

พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.)/ 
โฆษก ทอ.บรรยายพิเศษแก่นายทหารนักเรียน หลักสูตร 
เจ ้าหน ้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ ์ส�าหรับ 
การเรียนรู ้ผ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์รุ ่นที่  ๖ “การปฏิบัติ 
ของโฆษกกองทัพอากาศ” เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม
สักกเทวราช กร.ทอ.

พล.อ.ต.สรรพชัย  ศิลานิล ผอ.สยฝ.ยก.ทอ./หน.คณะ
ตรวจเยีย่มฝ่ายอ�านวยการ ยก.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่มหน่วยบนิ 
เพือ่เสนอแนะนโยบายแนะน�าแนวทางการปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม
คูม่อื หรอืระเบยีบ/ค�าสัง่ ปรบัปรงุด้านยทุธการและการฝึกให้แก่ 
หน่วยบนิ โดยม ีน.อ.จมุพล  จนัทขัมมา ผบ.บน.๒ ให้การต้อนรบั 
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.บรรยายพิเศษ 
ในหวัข้อ “แนวทางการปฏิบตังิานในการรบัราชการ”  ในหลักสูตร
การฝึกอบรมการเตรยีมตัวเป็น น.สัญญาบตัร ของ นนอ.ชัน้ปีที ่๕ 
โดยมี พล.อ.ท.ธาดา  เค่ียมทองค�า ผบ.รร.นนก.ให้การต้อนรับ  
เมือ่วนัที ่๒๙ พ.ย.๖๒ ณ ห้องนภศัวนิ สโมสร นนอ.

พล.อ.ต.หญิง เพชรชมพู  เล่ห์มงคล ผอ.สตน.ทอ. 
น�าข้าราชการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๒ ณ กองบริการโลหิต 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.ท.พงษ์สวัสดิ์  จันทสาร จก.ขว.ทอ.เป็นประธาน
การประชมุชีแ้จงรายละเอยีดการตดิต่อประสานงาน และแนะน�า 
ผบช.ทอ.แก่คณะผู้ช่วยทูตต่างประเทศ ประจ�ากรุงเทพฯ โดยมี 
ผู้ช่วยทูตต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม ๒๒ ประเทศ เมื่อวันที่ 
๔ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ฝสธ.๒ บก.ทอ.

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย ์ผบ.ทอ.น�านายทหารชั้นยศ
พล.อ.อ. – น.อ.ร่วมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึก
พระราชทาน เ พ่ือ เป ็นการเสริมสร ้ างระเบียบ วินัย  
และจิตส�านึกการเป็นทหารอาชีพ เมื่อวันที่  ๒ ธ.ค.๖๒  
ณ ลานอเนกประสงค์ รร.นนก.
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น.อ.สมพร  ร่มพยอม รอง ผอ.กนผ.สนผ.กร.ทอ. 
นำ�คณะทำ�ง�นด�้นก�รปอ้งกนั ศอ.ปส.ทอ.(สร�้งสภ�พแวดลอ้ม 
ของพื้นที่/ชุมชน) จัดโครงก�รให้คว�มรู้ในก�รป้องกันและ
แก้ไขปัญห�ย�เสพติดกับเย�วชนของ ทอ.โดยรอบพื้นท่ี  
เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๒ ณ รร.ฤทธิยะวรรณ�ลัย

น.อ.จุมพล  จันทขัมมา ผบ.บน.๒ กล่�วต้อนรับ  
และให้โอว�ทข้�ร�ชก�รพลร่มกูภ้ยั Pararescue Jumper (PJ) 
ที่ม�ร�ยง�นตัวเพ่ือปฏิบัติร�ชก�รต�มฝูงบิน และหน่วยบิน
แยกของ บน.๒ เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๒ ณ บก.บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.สมใจ  ชัยวงษ ์ รอง ผบ.รร.ก�รบิน นำ�ข้�ร�ชก�ร 
รร.ก�รบิน ร่วมก�รฝึกบุคคลท่�มือเปล่�ต�มคู่มือก�รฝึก 
พระร�ชท�น พร้อมกับที่ต้ัง ทอ.ดอนเมือง และหน่วย ทอ. 
ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๒ ณ บริเวณล�นจอดอ�ก�ศย�น 
กองฝึกก�รบิน รร.ก�รบิน จว.นครปฐม

น.อ.ปกรวิช  ทองรอด รอง ผบ.บน.๖ เป็นประธ�น 
ในก�รจัดอบรม เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พของ จนท.ผู้ทำ�ก�ร 
ในอ�ก�ศ และ จนท.สนบัสนนุก�รบนิให้มคีว�มรู้คว�มส�ม�รถ
ในก�รปฏิบัติกับวัตถุอันตร�ย เมื่อบรรทุกไปในอ�ก�ศย�น 
ของ ทอ.เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ ณ หอประชุมธูปเตมีย์ บน.๖ 
ดอนเมือง 

น.อ.โอภาส  ใจเที่ยง รอง จก.ชย.ทอ.เป็นประธ�น 
ในก�รประชมุ ก�รดำ�เนนิง�น ต�มคำ�รบัรองก�รปฏบิตัริ�ชก�ร 
ชย.ทอ.และก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รด้วยเคร่ืองมือก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐแนวใหม่ (PMQA 4.0) เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒  
ณ ห้องประชุม บก.ชย.ทอ. 

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ เป็นประธ�น
จัดกิจกรรมง�นว่ิง Hero Run 2019 เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๒  
ณ ล�นกิจกรรมสโมสร ทอ.บน.๕ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ นำ�ข้�ร�ชก�ร 
ลูกจ้�ง พนักง�นร�ชก�ร และทห�รกองประจำ�ก�ร บน.๔๖ 
ร่วมบริจ�คโลหิต เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศล เนื่องในวันคล้�ย
วนัพระบรมร�ชสมภพของ พระบ�ทสมเดจ็พระบรมชนก�ธเิบศร 
มห�ภูมพิลอดลุยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพติร เมือ่วนัท่ี ๓ ธ.ค.๖๒ 
ณ ห้องประชุม ๖๐ ปี พัน.อย.บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้โอว�ทแก่  
นจอ.เหล่�สรรพวุธ ในโอก�สเข้�รับก�รฝึกง�นในหน้�ท่ี   
เมือ่วนัที ่๓ ธ.ค.๖๒ ณ บรเิวณหอ้งโถง บก.บน.๑ จว.นครร�ชสีม�

น.อ.นินาท  มูลจนะบาตร์ รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.
เป็นผู้แทน ทอ.พร้อมด้วย คุณทัตมณี  เฉวียงหงษ์ ผู้แทน 
โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพล�ซ� ล�ดพร้�ว และ
น.อ.สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บน.๕๖ นำ�หน่วยมิตรประช� ทอ. 
และหน่วยมิตรประช� บน.๕๖ ออกให้บริก�รและช่วยเหลือ
พี่น้องประช�ชน เมื่อวันท่ี ๒๙ พ.ย.๖๒ ณ โรงเรียนชุมชน 
บ้�นป�ดัง อ.สะเด� จว.สงขล�

น.อ.ชนาวีร์  กลิ่นมาล ีผบ.บน.๒๓ เป็นประธ�นในพิธี
เยี่ยมญ�ติทห�รใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ เพื่อให้ทห�รใหม่
ที่เข้�ม�ประจำ�ก�รได้พบปะพูดคุยกับญ�ติพี่น้อง สร้�งขวัญ
กำ�ลังใจในก�รฝึก เม่ือวันท่ี ๓๐ พ.ย.๖๒ ณ พัน.อย.บน.๒๓ 
จว.อุดรธ�นี

น.อ.หญิง ลักขณา ทองเปี่ยม รอง จก.กง.ทอ.และคณะ 
ตรวจเยี่่ยมหน่วยส�ยวิทย�ก�รก�รเงิน โดยมี พล.อ.ต.ม�โนช 
สุตวัฒน์ รอง จก.สอ.ทอ.ให้ก�รต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๓ ธ.ค.๖๒  
ณ ห้องประชุม สอ.๑

น.อ.จิตติวุฒิ  วันทนา ผบ.บน.๔ เป็นประธ�นในพิธี 
มอบใบประก�ศเกยีรตคิณุใหแ้กข่�้ร�ชก�ร บน.๔ ทีม่ผีลก�รเรยีน 
ดีเด่นในก�รฝึกอบรมหลักสูตรต่�ง ๆ เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๒  
ณ ห้องประชุม บก.บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

หน้� ๕ 
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คร่ืองบนิของผูฝ้งูพลาดท่าถกูยงิเข้าทีเ่ครือ่งยนต์หมดโอกาส 
ทีผู่ฝ้งูหนุม่จะได้ต่อสูต่้อไป ต้องน�าเครือ่งมสีภาพเสยีหายร่อนลง 
ยงัสนามบนิพระบาทได้ส�าเรจ็ แต่กต้็องถกูยงิทีข่าได้รบับาดเจบ็สาหัส 
ดีที่ทหารอากาศซึ่งรักษาการณ์อยู่ในสนามบินช่วยกันน�าท่าน
ออกมาจากซากเครือ่งบนิได้ ก่อนทีเ่จ้านกกระจอกจะถกูสายฟ้า 
ย้อนกลบัมาฟาดซ�า้เข้าให้อกีครัง้จนระเบดิสนัน่ไปทัว่สนามบนิ 
แต่ไม่นานนกั ก็ต้องถกูเครือ่งบนิขบัไล่ข้าศกึทีเ่หนอืกว่าทัง้ปรมิาณ 
และคุณภาพรุมยิงล้างแค้น เครือ่งบินขบัไล่ของ พ.อ.อ.วาสน์  
เกิดไฟลุกไหม้ ตัดสินใจโดดร่มลงทั้งท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัส 
จากไฟลวก หอบร่มชูชีพออกเดินทางไปตามทางเกวยีนในเขต
ต�าบลบ่อแฮ้ว ห่างจากจดุเครือ่งบนิตกราว ๒ กิโลเมตร ได้อาศยั
เกวียนของผูใ้หญ่บ้าน พาไปขึน้รถยนต์ของกรมทางหลวงเพือ่ไป
รกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลสนาม (แวนแซนด์วร์ูด) จนกระทั่งคืนนั้น
เวลาราวสี่ทุ่ม ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตลง    
 ทางด้านเคร่ืองบนิขบัไล่ของ พ.อ.อ.จลุดสิถ์ฯ เข้าต่อสูก้บั 
เครื่องบินข้าศึก ๔ เครื่อง การต่อสู้บนเวหาในครั้งนั้นเป็นการ
ต่อสู้ที่แสดงถึงความกล้าหาญ   
 เครื่องบินหมายเลข ๔ ของ พ.อ.อ.จุลดิสถ์ ถูกยิงได้รับ
ความเสียหายอย่างหนัก แม้จะใช้ยุทธวิธีการรบต่าง ๆ นานา 
นักบินได้รับบาดเจ็บสาหัสจ�าต้องร่อนลงท่ีสนามบินพระบาท 
หมดโอกาสต่อสูไ้ปอกีคน ด้านฝ่าย ร.อ.ค�ารบ  เปล่งข�า เสืออากาศ 
จากสมรภูมิกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสผู้เคยพิฆาตเครื่องบิน
โบราณของฝรั่งเศสมาแล้ว ถูกเครื่องบินขับไล่ข้าศึกเข้ารุม  
จะเพราะด้วยประสบการณ์รบของท่านหรือความซวยของ
เครือ่งบนิข้าศกึกไ็ม่ทราบได้ ขณะทีเ่ครือ่งบนิขบัไล่มสัแตง ๔ เครือ่ง 
ก�าลงัไล่ท่านอยูน่ัน้ ท่านกดหวัเคร่ืองลงอย่างแรงหมายจะสลดั

๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๗ 

โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

เครือ่งบนิขบัไล่ข้าศึกทัง้สีท่ีต่ามมาทาง ๖ นาฬิกาให้ได้ ช่วงเวลานัน้ 
ขณะทีเ่ครือ่งบินขบัไล่แบบ พ ี- ๕๑ เคร่ืองหนึง่ กดหัวตามมาติด ๆ 
หมายจะฝากรอยแผลให้กบัท่าน แต่ความทีส่มรรถนะของเครือ่งยนต์
ที่ดีกว่าของมัสแตง มันเองกลับบินแซงหน้านกกระจอกไปทาง  
๑๒ นาฬิกา เจ้าม้าตวัน้ันมันบนิเข้ามาอยู่กลางศนูย์เลง็ของปืนกลอากาศ 
แบบ ๘๙ ขนาด ๗.๗ มม.พอดี ไม่รอช้ากดไกปืนแบบไม่ยั้งมือ
เพราะมันเป็นโอกาสเดียวที่มีอยู่ในวินาทีนี้ กระสุนพุ่งเข้าใส่
เครื่องบินขับไล่เคราะห์ร้ายเครื่องนั้นเหมือนจับวางเข้าอย่างจัง
มสัแตงพลกิตวัตกลงสูพ่ืน้เบือ้งล่างแถวม่อนพญาแซ่ ระเบดิสนัน่เขา 
เครือ่งบนิข้าศกึทีเ่หลอืฉกีตวัหลบออกเพราะอยูใ่นท่าบนิทีเ่สยีเปรยีบ 
เครือ่งบนิไทยใจเดด็เครือ่งนี ้ร.ต.ค�ารบฯ ได้โอกาสเลีย้วเครือ่งบนิขบัไล่ 
ที่ได้รับความเสียหายของตน มุ่งหน้าเพื่อจะร่อนลงที่สนามบิน
พระบาท ท่านเหลอืบไปเหน็หมู่บนิ พ ี- ๓๘  บนิอยูไ่ม่ไกลแนวร่อน 
ของสนามบนิถงึ ๔ เคร่ือง ท่านจงึตดัสินใจเปล่ียนไปลงทีส่นามบนิ 
เกาะคาซึง่เป็นทีต่ัง้ของฝงูบนิทิง้ระเบดิที ่๖๒ ของกองทพัอากาศ
เพราะเครือ่งเสียหายมากเกนิกว่าทีจ่ะต่อสูต่้อไป ในขณะทีจ่.อ.ธาดา 
ต้องน�าเครือ่งบนิร่อนลงกลางทุง่นาใกล้ถนนสาย ล�าปาง - เชียงราย 
ภายหลงัถูกยิงได้รบัความเสยีหายอย่างหนักเช่นกนั ห่างจากสนามบนิ 
ราว  ๙  กโิลเมตร ได้รับบาดเจบ็สาหสัแต่กโ็ชคดทีีไ่ด้รบัความช่วยเหลอื 
จากบรรดาทหารราบแห่งกองพันทหารราบที่ ๓๒ ช่วยน�าส่ง 
โรงพยาบาลในจงัหวดัล�าปางภายหลังเหตกุารณ์ยทุธเวหา ๕ ต่อ ๒๑ 
เหนอืฟ้าล�าปางส้ินสุดลง กองทพัอากาศไทยได้ประกาศว่า กองทพั
อากาศได้สูญเสียเครื่องบินขับไล่ Ki - 27 ทั้งหมด ๕ เครื่อง  
และนกับนิเสียชีวิต ๑ นาย บาดเจบ็ ๔ นาย ส่วนเคร่ืองบนิขบัไล่
ข้าศกึมทีัง้หมด ๒๑ เครือ่งนัน้ ภายหลังมีค�ายืนยันว่าจริง ๆ แล้ว
เป็น P - 51  มัสแตง จากฝูงบินขับไล่ที่ ๒๕ จ�านวน ๘ เครื่อง
และเครือ่งบนิขบัไล่สองเครือ่งยนต์แบบ P - 38 ไลท์นิง่จากฝงูบนิ
ขับไล่ที่ ๔๔๙ กองทัพอากาศที่ ๑๔ แห่ง กองก�าลังทางอากาศ
ของกองทพับกสหรฐัฯ จ�านวน ๙ เคร่ือง รวม ๑๗ เครือ่ง ฝ่ายสมัพนัธมิตร 
สญูเสยีเครือ่งบนิขบัไล่แบบ P - 51 จ�านวน  ๔ เครือ่ง ตกที่ล�าปาง 
 ๑ เครือ่ง ตกทีพ่ะเยาและเชยีงรายแห่งละเครือ่งทีส่หรฐัฯ ไทยเดมิ 

วีรกรรมนกัรบเวหา
ผู้ปกป้องเขลางค์นคร

เ
ต่อจากฉบับที่แล้ว

อกี ๑ เครือ่ง ภายหลงัสงครามสหรฐัฯ ประกาศยอมรบัเพยีงว่า 
ได้สญูเสยีเครือ่งบนิขบัไล่แบบ P - 51 จากการรบเพยีงเครือ่งเดยีว 
 นกับนิอเมรกินัได้เล่าถงึเหตกุารณ์นัน้ว่า นกับินอเมรกินั
ในเครื่องมัสแตงที่ถูก ร.อ.ค�ารบ  เปล่งข�า (ยศขณะนั้น) ยิงตก
คือ ร้อยโท Henry Francis Minco ซึง่เป็นฝงูบนิคุ้มกันชดุ Strafer 
 ในการสนทนาครัง้สดุท้ายได้ยนิเสยีง มนิโค เรยีกหัวหน้า
ฝูงบนิทางวทิย ุ“นายเหน็พวกนัน้มัย้ แวด” ฝูงบนิทีว่่าอยูห่่างออกไป 
ทางเหนอื ๕ ไมล์ “โจมต”ี ร้อยเอก แวด หวัหน้าฝูงสัง่ จากนัน้เขาจงึ 
ปลดถงึน�า้มนัส�ารองทิง้ และไต่ขึน้ไปหาความสงู เพือ่ใช้การโจมต ี
แบบโฉบเข้าไปยงิ (Boom and Zoom) จากนัน้ก็จะไต่ระดบัข้ึนไป 
อกีครัง้ แล้วจงึโฉบกลบัมาอกีครัง้หนึง่ซึง่เป็นเทคนคิของเครือ่งบนิรบ 
ท่ีมสีมรรถนะสงู ความเรว็สงูแต่กต้็องแลกมาด้วยมมุเลีย้วทีก่ว้าง 
หากข้าศกึเบรกหรือเล้ียวหลบเคร่ืองบนิท่ีม ีEnergy สงูกว่ากจ็ะ
ไม่ฝืนเลีย้วตาม เนือ่งจากจะท�าให้สญูเสยีระยะสูงและความเร็ว
แล้วกจ็ะตกเป็นรอง Ki - 27 ซึง่ความคล่องตวัทีค่วามเรว็ต�า่มมีากกว่า 
ทนัท ีสิง่นีต้้องบอกว่าเป็นกฎเหลก็ของเหล่าเสืออากาศทัง้หลาย 
จะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดก็ว่าได้  
 “ผมเห็นข้าศึกข้างล่างสองล�า ผมจะตามลงไป” มินโค
แจ้งทางวทิย ุสิน้เสยีง มนิโคม้วนเครือ่งลงไปยงัเป้าหมายด้านล่าง 
ทันที จากนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงหรือพบเขาอีกเลย ต่างฝ่าย 
ต่างสาละวนกบัการเข้าต่อสู ้Ki - 27 โดยใช้กลยทุธในการบนิต�า่  
มป่ีาด้านล่างช่วยในการพรางตา แต่ด้วยข้าศึกท่ีมจี�านวนมากกว่า 
เมื่อเลี้ยวหนีไปทางหนึ่งก็ไปเจออีกล�าหนึ่งท่ีรอจังหวะอยู ่  
หลงัจากยทุธเวหาสิน้สดุลง ฝ่ายเราสญูเสยีเครือ่งบนิทัง้ ๕ เคร่ือง 
พ.อ.อ.วาสน์  สนุทรโกมล ได้รบับาดเจบ็สาหสักระโดดร่มออกมา 
และเสยีชีวติในคืนนัน้ ส่วนฝ่ายฝงูบนิไทเกอร์ มนิโค ถกูแจ้งสถานะ 
Missing In Action (MIA) และมกีารพยามตามหาเขาหลายครัง้ 
แต่ก็ไม่ได้ข่าวคืบหน้าอย่างไร สุดท้ายก็ได้ทราบว่ามิชชันนาร ี
ที่ รพ.แวนแซนด์วูด เป็นผู้ฝังศพนักบินอเมริกันเอง โดยนักบิน
พยายามออกจากเครื่องแต่เป็นระยะต�่ามาก ร่มคงกางไม่ทัน 
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กองทัพอากาศ พร้อมด้วยกองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา 
ร่วมลงนามในบันทึกการประชุมการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๐ ภายหลังการประชุม
วางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC) ณ MOEC (Multinational 
Operation and Exercises Centre) สาธารณรัฐสิงคโปร์

ตามทีไ่ด้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน
ยศ พลอากาศเอก เป็นกรณพิีเศษ ให้แก่ พลเอก ณฐั อนิทรเจรญิ นบัตัง้แต่ 
วนัที ่๖ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๖๒ นัน้ พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์  
ผูบั้ญชาการทหารอากาศ มอบเคร่ืองแบบ พลอากาศเอก พร้อมส่วนประกอบ
เครือ่งแบบ เครือ่งหมายความสามารถ และประกาศนยีบตัรกาํกบัเครือ่งหมาย 
ให้แก่ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลดักระทรวงกลาโหม เมือ่วันที ่๒๘ พฤศจกิายน 
๒๕๖๒ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

พธิมีอบเครือ่งหมาย
พลอากาศเอก และ
ประกาศนยีบตัรใหแ้ก ่ ปล.กห.

นาวาอากาศเอก ภคณัฐ ศุขะพันธุ ์ รองผู ้อ�านวยการส�านักยุทธการและการฝึก  
กรมยุทธการทหารอากาศในฐานะผู้อ�านวยการกองอ�านวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๐ 
ฝ่ายไทย พร้อมด้วย Col. David Kok (นาวาอากาศเอก เดวดิ ค๊อค)  ผูอ้�านวยการกองอ�านวย
การฝึกผสมฯ ฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ Lt.Col.Ty Bridge (นาวาอากาศโท ไทร์ บริดจ์) 
หัวหน้าคณะท�างาน ฝ่ายสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนามในบันทึกการประชุมการฝึกผสมโคปไท
เกอร์ ๒๐๒๐ ภายหลงัการประชมุวางแผนขัน้สดุท้าย (Final Planning Conference : FPC) 
ณ MOEC (Multinational Operation and Exercises Centre) สาธารณรัฐสิงคโปร์  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ส�าหรบัการฝึกในครัง้นี ้แบ่งเป็น การฝึกปัญหาทีบ่งัคบัการ (Command Post Exercise 
: CPX) ระหว่างวันที่ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๒,การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning 
Conference : FPC) ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ
การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓  
ณ กองบนิ ๑ จังหวดันครราชสมีา กองบนิ ๒ จงัหวัดลพบรีุ และ สนามฝึกใช้อาวธุทางอากาศ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซ่ึงก�าหนดพิธีเปิดการฝึกผสมฯ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ 
ฐานทัพอากาศ ปายาเลบาร์ (Paya Labar AFB) สาธารณรัฐสิงคโปร์
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พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ พร้อมด้วยแพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์  
นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพธิวัีน
ที่ระลึก “สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ประจ�าปี 
๒๕๖๒ โดยมีนาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์  
ผู ้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณวรพรรณ  
สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ  
กองบิน ๕ น�าข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  
ทหารกองประจ�าการ และสมาชกิชมรมแม่บ้านทหาร
อากาศ กองบนิ ๕ ให้การต้อนรบั ในการนีม้ ีนายธรีพนัธ์ 
นันทกิจ รองผู้ว ่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
นายทหารชั้นผู ้ใหญ่กองทัพอากาศ วีรชนพร้อม
ครอบครวั หน่วยงานทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน เข้าร่วม
พธิวีางพวงมาลา ณ อนสุาวรีย์วรีชน ๘ ธนัวาคม ๒๔๘๔ 
กองบิน ๕ อ�าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เม่ือวันท่ี ๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒
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พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานต้อนรับ 
คณะนายทหารต่างชาตกิลุม่ประเทศผู้ใช้งานเครือ่งบนิแบบ Gripen (Gripen User’s 
Group : GUG) ซึ่งมีผู ้แทนเข้าร่วมจํานวน ๕ ประเทศ (ราชอาณาจักรไทย,  
ราชอาณาจักรสวีเดน, สาธารณรัฐเช็ก, สาธารณรัฐฮังการี และสหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Inter Continental จังหวัดภูเก็ต 

ส�าหรับการประชุม GUG ในครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนกองทัพอากาศ  โดยแบ่งออกเป็น  
๓ ระดับ ดังนี้

๑. Acquisition & Development Conference (A&D) 
๒. Operational Sub Working Group Conference 
๓. Technical Sub Working Group Conference 
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้ฝากถึงผู้เข้าร่วมประชุม  ในประเด็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

กลุ่มประเทศ  GUG และการร่วมกันพัฒนากองทัพผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  และแนวคิดการท�างาน  
เพื่อให้กองทัพสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วันที่ระลึก สดุดีวีรชน
   ธันวาคม๘ ๒๔๘๔

การประชุมกลุ่ม
ประเทศผู้ใช้งาน
เคร่ืองบินแบบ  GRIPEN
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