
 

พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย 
แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ  
ร่วมในพิธีอ�าลาส่งเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ประมุขสูงสุด
แห่งพระศาสนจักรคาทอลิก และแห่งสันตะส�านัก นครรัฐวาติกัน  
ในโอกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย เมือ่วนัที ่๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 
ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

(อ่านต่อหน้า ๘)

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์  

ผู ้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบรรจุประจ�าการเครื่องบิน 

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒๒๒๖ วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ www.rtaf.mi.th F-5TH
บรรจุประจำ�ก�ร 

RTAF U1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดงานกาชาดประจ�าปี 
๒๕๖๒ ภายใต้แนวคดิ “เย็นศริะเพราะพระบรบิาล เกดิสายธารการให้
ที่งดงาม” โดยมี พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ประธานคณะ 
ที่ปรึกษากองทัพอากาศพร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ 
นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นายทหารช้ันผู้ใหญ่ของกองทัพ
อากาศ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ 
เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ร้านกาชาดของกองทัพอากาศ 
สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

ขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค หรือเครื่องบินแบบ F-5TH และอากาศยานไร้คนขับ 

แบบ RTAF U1 ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

และ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการ 

ทหารอากาศและคณะ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕  

โดยมี นาวาอากาศเอก ชยศว์  สวรรค์สรรค์  

ผู ้บังคับการกองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง 

พนักงานราชการ และทหารกองประจ�าการ 

ให้การต้อนรบั เมือ่วนัท่ี ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒หน้า ๒ 

 

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส�านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th
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ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

ท�าไมบนโลกเราถึงมีสิ่งมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ เกิดขึ้นได้
อย่างไร เราจะใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศได้หรือไม่ อย่างไร ดาวเทียม
มีไว้ท�าอะไร ฯลฯ ค�าถามเหล่านี้ท่านสามารถหาค�าตอบได้ที ่
Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งเรียนรู ้ด้านอวกาศ 
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้คุณได้เรียนรู้ถึงการ
ก�าเนิดข้ึนของเอกภพ การเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิต การบุกเบิกทาง
อวกาศ การส�ารวจโลกและอวกาศ ดาวเทียม หุ่นยนต์ และเรื่อง
ทีเ่กีย่วข้องอกีมากมาย ทีจ่ะท�าให้ผูเ้ข้าชมตืน่ตาตืน่ใจ เพลดิเพลนิ
ไปกับประสบการณ์แปลกใหม่ 

Space Inspirium เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบนิทรรศการ
ที่สวยงาม โดยเรียบเรียงเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้เข้าชมทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่สามารถเข้าใจได้ง่าย พร้อมสร้างประสบการณ์ผ่านเกมส์ 
กิจกรรม ภาพยนตร์ โดยได้ล�าดับเนื้อหาตามล�าดับเวลาตั้งแต่
อดตี ปัจจบุนั และอนาคต สอดแทรกการน�าเสนอผ่านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ซึ่งจะท�าให้ผู้เข้าชมสนุกสนานและเกิดแรงบันดาลใจ
ระหว่างการชมนิทรรศการ การจัดนิทรรศการถูกแบ่งออกเป็น
โซน ๆ มาดูกันครับว่าแต่ละโซนน�าเสนออะไร

อวกาศ และยุคเทคโนโลยี
อวกาศ สนุกกับภารกิจการส่ง

โซน ๑ แรงบันดาลใจจากอวกาศสู่จินตนาการ ห้องนี้จะ
เก็บรวบรวมภาพวาดผลงานของเด็ก ๆ ท่ีผ่านการคัดเลือกอายุ
ตั้งแต่ ๘ – ๑๒ ปีจากโครงการเวทีความร่วมมือองค์การอวกาศ
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (Asia-Pacific Regional Space Agency 
Forum : APRSAF) ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เห็นว่าจินตนาการของเด็ก ๆ 
เกี่ยวกับอวกาศเป็นอย่างไร

โซน ๒ ก�าเนิดเอกภพและแรงดึงดูด น�าเสนอเรื่องราวการ
ก�าเนิดเอกภพ ที่จะให้ค�าตอบว่าท�าไมโลกจึงมีสิ่งมีชีวิต มีปัจจัย
อะไรที่ท�าให้สิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ แล้วท�าไมเราจึงไม่ลอยออก
จากโลก ผ่านการน�าเสนอแบบวีดิทัศน์บนจอฉายภาพยนตร์ 
โฮโลแกรม

โซน ๓ วิวัฒนาการทางอวกาศ น�าเสนอเรื่องราวเพื่อเป็น
ค�าตอบว่าท�าไมดาวเคราะห์หลากหลายดวงในระบบสุริยะถึงมี
แค่โลกของเราที่มีสิ่งมีชีวิต

โซน ๔ เทคโนโลยีส�ารวจโลกและอวกาศ น�าเสนอเรือ่งราว
เกีย่วกบัววิฒันาการของการไปอวกาศ ตัง้แต่ยคุนกัคิด ยคุบกุเบิก

ยานอวกาศและดาวเทียมขึน้สูว่งโคจรใน Space Mission Game

โซน ๕ มุง่สูอ่วกาศ น�าเสนอแนวทางการเตรยีมความพร้อม
ไปสู่อวกาศ ส่ิงที่ต้องค�านึงถึงในการที่จะออกไปนอกโลก จะมี
ปฏิกิริยาทางร่างกายเมื่อออกไปนอกโลก เช่น ร่างกายกับแรง
โน้มถ่วง นอกจากนี้ผู้เข้าชมจะได้ทดลองเครื่อง Gyroscope  
ที่จะจ�าลองสภาวะหมุนเหวี่ยงของการฝึกนักบินอวกาศ

โซน ๖ การจ�าลองเดินบนดาวอังคาร ให้ผู้เข้าชมจะได้
ทดลองเดินบนพื้นจ�าลองพื้นผิวดาวอังคาร ซึ่งมีแรงดึงดูดน้อย
กว่าโลกของเราถึง ๓ เท่า

โซน ๗ การใช้ชีวิตในอวกาศ น�าเสนอแบบจ�าลองสถานี
อวกาศนานาชาติ (International Space Station: ISS) การใช้
ชีวิต การทดลองและค้นคว้าวิจัยในอวกาศ

โซน ๘ โรงภาพยนตร์ น�าเสนอเรื่องราวการผจญภัยใน
อวกาศในรปูแบบภาพยนตร์ ๓ มติ ิผ่านเรือ่งราวของพ่อลกูคูห่นึง่
ที่มีความผูกพันกัน สร้างความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวของ
อวกาศ เห็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น สร้างแรงบันดาลใจให้คน
สนใจเรือ่งอวกาศ เสรมิสร้างจนิตนาการนกึคดิและเรยีนรูอ้วกาศ
มากขึ้น

โซน ๙ ดาวเทียม น�าเสนอเรื่องราวของดาวเทียมไทยโชติ 
ซึ่งเป็นดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย  
มีขนาดเท่ากับของจริงที่โคจรอยู่ในอวกาศ และวงโคจรของ
ดาวเทียมชนิดต่าง ๆ ที่โคจรอยู่รอบโลกของเรา 

โซน ๑๐ ห้องจ�าลองดาวอังคาร น�าเสนอดาวอังคารและ

มนษุย์ดาวองัคารจ�าลอง ให้ผูเ้ข้าชมได้เข้าไปส�ารวจและถ่ายภาพ
กับดาวอังคารจ�าลอง ที่ซึ่งมนุษย์อาจขึ้นไปอาศัยอยู่ในอนาคต 

โซน ๑๑ Cosmo Cafe’to เป็นพืน้ทีใ่ห้ผูเ้ข้าชมได้พกัผ่อน
นั่งจิบกาแฟ และเพลิดเพลินกับบรรยากาศการตกแต่งร้าน 
สไตล์อวกาศ

โซน ๑๒ ยูริ กาการิน น�าเสนออัตชีวประวัติของยูริ  
กาการิน นักบินอวกาศคนแรกที่โคจรรอบโลกได้ส�าเร็จ

โซน ๑๓ ถ่ายภาพสร้างแรงบนัดาลใจ น�าเสนอแลนด์มาร์ค
แห่งใหม่ส�าหรบัการถ่ายภาพของผูม้าเข้าชมท่ีจะสร้างแรงบนัดาล
ใจในการเป็นนักบินอวกาศ

เรื่องราวของ Space Inspirium ยังไม่หมดแค่นี้ ฉบับหน้า
จะน�าเสนอเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมและ
การน�าไปใช้ประโยชน์ ท่องเท่ียวไปกับภาพจ�าลองอนาคต  
หุ่นยนต์ และโมดูลจ�าลองในยานอวกาศ แล้วพบกันใหม่ครับ



วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ หน้า ๓ 

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ให้โอวาทแก่ 
ผู ้เข้ารับการฝึกผสม Cope Tiger 2020 ก่อนเดินทาง 
ไปประชุมวางแผนข้ันสุดท้าย โดยมี น.อ.ภคณัฐ  ศุขะพันธ์ุ 
รองผู ้อ�านวยส�านักยุทธการและการฝึก/ผู ้อ�านวยการ 
กองอ�านวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2020 เป็นหัวหน้าคณะ 
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๒ ณ ห้องรับรอง ทอ. บก.ทอ.

แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
ให้การต้อนรบั นายแผน วรรณเมธี เลขาธกิารสภากาชาดไทย ประธานกรรมการอ�านวยการจดังานกาชาดประจ�าปี ๖๒  
ปลดั กห. ผบ.ทสส. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. น.ชัน้ผูใ้หญ่ และพีน้่องประชาชน เยีย่มชมร้านสมาคมแม่บ้าน ทอ.ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๔ 
พ.ย.๖๒ ณ ร้านกาชาดของ ทอ.สวนลมุพนีิ

พล.อ.อ.เสนาะ  พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษา 
ทอ.พร้อมด้วย น.ชัน้ผูใ้หญ่ของ ทอ.และแขกผู้เกยีรต ิร่วมหมนุ 
รางวลัสลากกาชาด ทอ.ประจ�าปี ๒๕๖๒  เมือ่วนัที ่๒๔ พ.ย.๖๒ 
ณ สวนลุมพินี กทม.
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พล.อ.อ.นภาเดช  ธปูะเตมีย์ ผบ.คปอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
ความพร้อมปฏบิตักิารหน่วยในระบบควบคมุทางอากาศยทุธวธิี  
ศสอต.๓ โดยมี น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖  
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

พล.อ.ท.สุจินดา  สุมามาลย์ จก.สพ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธีมอบเคร่ืองหมายแสดงความสามารถในการใช้ปืนพก  
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๒ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ยม บน.๒๓ 
โดยมี น.อ.ชนาวีร์  กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓ ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี

พล.อ.ท.ชนะยุทธ  รัตกาล จก.กบ.ทอ.เป็นประธานการ
สัมมนาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของ ทอ.เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑูรย ์จก.กร.ทอ.เป็นผู้แทน ทอ. 
รบัมอบอปุกรณ์กฬีา UMBRO จากโรงแรม CENTARA GRAND 
เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๒ ณ กร.ทอ.

พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี จก.ชอ.เป็นประธานการ
ประชมุ F100 Program Management Review (PMR 2019) 
ซึง่เป็นการประชมุร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าทีเ่ทคนคิ ย.F100-PW-
220/220E ของ ทอ.สหรฐัอเมรกิา และบรษิทั PRATT&WHITNEY  
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุมแผนกช่างอากาศ  
กองเทคนคิ บน.๑ จว.นครราชสีมา

พล.อ.ต.สรรพชัย  ศิลานิล ผอ.สยฝ.ยก.ทอ./หน.สนง.
อาเซียน ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจการอาเซียนเพื่อกํากับ
ดแูลและตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิงานแผนงาน/โครงการ/
กจิกรรมทีเ่กีย่วกบักจิการอาเซยีน ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ของ บน.๕๖ โดยมี น.อ.สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บน.๕๖  
ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒  
ณ บน.๕๖ จว.สงขลา 

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.บรรยายพเิศษในหวัข้อ 
“ข้อคิดและประสบการณ์ในการรับราชการ” ในหลักสูตร 
การฝึกอบรมการเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ  
นนอ.ชัน้ปีที ่๕  เมือ่วนัที ่๑๙ พ.ย.๖๒ ณ ห้องนภัศวนิ สโมสร 
นนอ.รร.นนก.

พล.อ.ต.ครรชติ  นภิารตัน์ จก.กง.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
สายวิทยาการฯ บน.๔๖ โดยมี น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร 
ผบ.บน.๔๖ ให้การต้อนรบั เมือ่วนัท่ี ๒๐ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม 
๔๐๖ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

พล.อ.ต.สมพร  แต้พานิช ผอ.สกป.กร.ทอ.เป็นผู้แทน 
จก.กร.ทอ.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กร.ทหาร เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒ ณ กร.ทหาร

พล.อ.อ.สิทธิชัย  แก้วบัวดี ผช.ผบ.ทอ.ร่วมกิจกรรม 
ในโครงการหน่วยจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ 
ร่วมกับกําลังพล และประชาชนจิตอาสา พัฒนาคลองต้นแบบ 
คูนายกิมสาย ๑ เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ให้การต้อนรบั พลตรี  
Farhat Abbas Sani (ฟาร์ฮัท แอบบาส ซานิ) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสเยือนประเทศไทย 
เพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกัน
ประเทศดีเฟนส์และซีคิวริตี้ ๒๐๑๙ (Defense & Security 
2019) เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.
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พล.อ.ต.เสนห่ ์ บวัชืน่ รอง จก.ยศ.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
สายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ 
พรอ้มฟงับรรยายสรปุ  โดยม ีน.อ.นรุธ  กำาเนดินกัตะ ผบ.บน.๔๑ 
ให้การต้อนรบั เมือ่วนัที ่๒๑ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชมุ บก.บน.๔๑ 
จว.เชียงใหม่

พล.อ.ต.ไวพจน์  เกงิฝาก ผบ.รร.การบนิ เป็นประธานในพธีิ 
เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการวันรักต้นไม้ประจำาปีของชาติ  
พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และน้อมรำาลึกพระ
มหากรุณาธิคุณ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
และทหารกองประจำาการ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๒  
ณ วิหารพระพุทธศรีนภาภิธรรม รร.การบิน จว.นครปฐม

พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ์ ผบ.วทอ.นำาคณะอาจารย์ 
และ นศ.วทอ.รุ่น ๕๔ เข้าร่วมชมงาน Defense and Security 
2019 เมือ่วนัที ่๒๐ พ.ย.๖๒  ณ ศนูย์แสดงสนิคา้และการประชมุ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

น.อ.จิตติวุฒิ  วันทนา ผบ.บน.๔ เป็นประธานในพิธ ี
แนะนำาตัวผู ้ บังคับบัญชาระดับกองบินให้ กับทหารกอง 
ประจำาการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๒  
ณ ห้องประชุม กองร้อยทหารอากาศโยธิน พัน.อย.บน.๔ 
จว.นครสวรรค์ 

พล.อ.ต.ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผอ.สนภ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ ๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุมรณนภากาศ สนภ.ทอ. 

พล.อ.ต.ศรัณย์  สมคะเณ เสธ.อย.เป็นประธาน 
ในการประชุมเตรียมการฝึกพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ของทหาร-ตำารวจเนื่ องในพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก  
พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๒ 
ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร อย.

น.อ.จุมพล  จันทขัมมา ผบ.บน.๒/ผอ.ศบภ.บน.๒  
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมกำาลังพล อากาศยาน
ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสาร และยานพาหนะ เพื่อเตรียมให้การ
ช่วยเหลือประชาชน ในกรณีเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที  
และทันต่อสถานการณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ ณ ฝูง.๒๐๓  
บน.๒ จว.ลพบุรี 

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สุขแสง ผบ.ดม.รับมอบอุปกรณ์ฝึก
การต่อสู้ระยะประชิด จาก Mr.Shoji Yamauchi ที่ปรึกษา
บริษัท ไทยโชรี่ จำากัด เพื่อใช้ในการฝึกโครงการฝึกอบรมต่อสู ้
ระยะประชิดทหารสารวัตร (ระดับปฏิบัติการ) รุ่นที่ ๑  
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๒ ณ อาคาร บก.สน.ผบ.ดม.

น.อ.ชนะรัฐ  จันทรุเบกษา ผบ.บน.๖ เป็นประธาน 
ในการฝกึวชิาทหารตามระเบยีบ ทอ.วา่ดว้ยการฝกึอบรมประจำา
สัปดาห์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ บน.๖ เข้ารับการฝึก เมื่อวันท่ี ๑๘ พ.ย.๖๒  
ณ สนามกีฬา บน.๖ ดอนเมือง 

พล.อ.ต.กรกฎ  ทิมไสว ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน. 
ณ บน.๔๑ โดยมี น.อ.นรุธ  กำาเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑  
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค ์ผบ.บน.๕ และคณะ เข้าเยี่ยม 
อดีตวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ พลทหาร ส่วน  พงษ์ศิริ  
อายุ ๙๙ ปี เป็นอดีตทหารเกณฑ์ กองบินน้อยท่ี ๕ เมื่อปี  
๒๔๘๔ สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒  
ณ บ้านเลขที่ ๑๕๙/๗๗ ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จว.ชุมพร 

น.อ.ชเนนทร์  สุขวารี ผอ.กวก.สพ.ทอ.และคณะ  
ตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการซ่อมบำารุงหน่วยงาน
สรรพวธุ ของ บน.๔๑ โดยม ีน.อ.นรธุ  กำาเนดินกัตะ ผบ.บน.๔๑  
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.บน.๔๑ จว.เชียงใหม่ 

หน้า ๕ 
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 ภาษาองักฤษเก่ียวกบัทหารในวนันี ้มภีาพยนตร์ด ีๆ 
ให้ความรู ้และความตืน่เต้นเกีย่วกบัทหารมาแนะน�า มชีือ่เรือ่ง
ว่า “Midway” ซึง่เป็นภาพยนตร์สร้างจากเรือ่งจรงิ (Based 
on the true Story) ในการสูร้บทีม่ชีือ่ว่า Battle of Midway 
ในระหว่างช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง (World War II) ระหว่าง 
สหรัฐอเมริกากับญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกาหลังจากถูกฝ่ายญี่ปุ่น
โจมตีทีอ่่าว Pearl Harbor อย่างไม่คาดคดิ จากความล้มเหลว
ของหน่วยข่าวกรอง (Intelligence Failure) สหรัฐอเมริกา 
โดยญี่ปุ่นมีแผนการโจมตีฝูงเรือ (Fleet) ของสหรัฐอเมริกา 
ในมหาสมุทรแปซิฟิคต่อ เพื่อครอบครองและรุกคืบดินแดน
สหรฐัอเมริกาต่อไป โดยญีปุ่น่ใช้การตดิต่อสือ่สารผ่านรหสัลบั
(Communication Codes) โดยมผีูถ้อดรหสัลบัของกองทพัเรอื 
สหรฐัอเมรกิา (US Navy Codebreaker) สามารถถอดรหสั

   ระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา เม่ือวันที่ ๑๑  
      พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๗ เวลา ๑๒๒๐ ณ สนามบนิ 
พระบาท ของนครล�าปางซึ่งเป็นท่ีต้ังของฝูงบินขับไล่ท่ี ๑๖  
กองบนิน้อยผสมที ่๘๕ กองบนิใหญ่ภาคพายพั ในเวลาเดยีวกนันัน้ 
ร.อ. เฉลิมเกียรติ  วัฒนางกูร วีรบุรุษจากสงครามกรณีพิพาท
อินโดจีนฝรั่งเศส ละจากงานประจ�ารบีวิง่ออกจากอาคารท่ีท�าการ
ฝงูบนิ ไปทีเ่ครือ่งบนิขับไล่หมายเลข ๑  ล�าตัวสีเขียวของตนเอง 
ซึ่งจอดอยู่ในสนามหญ้าข้างทางวิ่ง โดยมี  ร.ต.ค�ารบ  เปล่งข�า 
นักบินลูกฝูงวิ่งตามออกไปไม่ห่างมุ ่งหน้าไปยังเครื่องบิน
หมายเลข ๖ ของตนทีจ่อดอยูไ่ม่ไกลกนันกัพร้อมกบั พ.อ.อ.จลุดศิถ์ 
เดชกุญชร นักบินชั้นประทวนที่ออกวิ่งตามไปติด ๆ ยังเครื่อง 
หมายเลข ๔ ทีจ่อดอยูถ่ดัไปไม่นานนกั นกับนิทัง้สามนายกพ็ร้อม 
ในทีน่ัง่นกับนิรบีท�าการสตาร์ทเครือ่งยนต์ขนาด ๗๑๐ แรงม้า  
ของเคร่ืองยนต์ลกูสบูดาวยีห้่อนากาซมิา แบบ เอชเอ-๑-โอตะสุ  
ขนาด ๙ กระบอกสูบ และเมื่อเครื่องยนต์ท�ารอบได้มากกว่า 
๒,๐๐๐ รอบ ก็มากพอที่จะออกวิ่งไปข้างหน้า พร้อมที่จะยก
ตัวเครื่องบินขับไล่แบบ กิ-๒๗ เจ้านกกระจอกเหล็กสีเขียว
สัญชาติไทย เชื้อชาติญี่ปุ่นที่มีความยาวเพียง ๗.๕๓ เมตร  
ให้พ้นพ้ืนขึ้นสู ่เวหาอีกครั้งไม่นานนักเครื่องบินขับไล่แบบ  
ก-ิ๒๗  เจ้านกกระจอก ของกองทพัอากาศไทยทีม่ชีือ่เรยีกแบบ

๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๗ 

โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

ราชการว่า เครื่องบินแบบ ๑๕ (บ.ข. ๑๒) ทั้งสามเครื่อง 
กบ็นิมาสมทบกบัเครือ่งบินหมายเลข ๓ ของพ.อ.อ.วาสน์  สุนทรโกมล 
และเครื่องหมายเลข ๗ ที่มี จ.อ.ธาดา  เบี้ยวไข่มุก เป็นนักบินที่
ได้ขึน้มาท�าการลาดตระเวณรกัษาเขตบนฟ้าอยูแ่ล้วทัง้ ๕  เครือ่ง 
บินมุ่งหน้าตามหาเครื่องบินข้าศึกที่ก�าลังจะเข้ามา โจมตีจังหวัด
ล�าปางในทิศทางที่ได้รับแจ้งทางวิทยุก่อนหน้านี้ไม่นานนัก 
เครื่องบินทั้ง ๕ เครื่อง ก็พบกับเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์เดียว
แบบ พี-๕๑ มัสแตงจากฝูงบินขับไล่ที่ ๒๕ และเครื่องบินขับไล่ 
๒ เครือ่งยนต์ แบบ พ-ี๓๘ ไลท์นิง่จากฝงูบนิขบัไล่ที ่๔๔๙ กองทพั
อากาศที่ ๑๔ แห่งกองก�าลังทางอากาศของกองทัพบกสหรัฐฯ  
ที่บินขึ้นมาจากสนามบินในประเทศจีนจ�านวน ๒๑ เครื่อง  
เหนอืนครล�าปางนกับนิไทยทัง้ ๕ นาย ซึง่มหีน้าทีป่กป้องอธปิไตย
และน ่านฟ ้าไทยดังค�าขวัญของกองทัพอากาศไทยที่ว ่า  
“น่านฟ้าไทย จะไม่ให้ใครย�่ายี” ขณะเดียวกัน พ.อ.อ.วาสน์  
ต้องใช้ความสามารถที่มีอยู่ต่อสู้กับเครื่องบินข้าศึกทั้ง ๘ เครื่อง
ต่อไป   
 ท่านสามารถฝากรอยแผลไว้ที่เครื่องบินข้าศึก พี - ๕๑ 
เครื่องหนึ่ง ในภายหลังมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่า 
เจ้าม้าเหล็กมันแวะลงไปนอนในป่าแถวเชียงรายระหว่าง 
เดินทางกลับบ้านอย่างน้อย ๑ เครื่อง แต่ในเวลาเดียวกันนกับนิ
อเมริกันทั้ง ๒๑ นาย  (ภายหลังสงคราม สหรัฐฯ ยืนยันว่า  
ส่งเครือ่งบนิเข้าปฏบิติัการจ�านวน ๑๙ เครือ่ง) การรบทางอากาศ 
ในระยะประชิดของเครื่องบินขับไล่หรือที่เรียกตามภาษานักบิน 
ว่า “DOGFIGHT” ทีม่จี�านวนมากทีส่ดุของการรบเหนอืน่านฟ้าไทย 
ย่อมที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะนั้น กองทัพอากาศไทย ก�าหนด
ชื่อเรียนกวีรกรรมในคราวนั้นว่า “ยุทธเวหาเหนือฟ้าล�าปาง ๕ 
ต่อ ๒๑” เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเหนือฟ้าล�าปางในช่วงสงคราม
มหาเอเชียบูรพา ที่คนล�าปางในวัยเกินกว่า ๘๐ ปีขึ้นไป จดจ�า
ภาพเหตุการณ์ที่ประทับใจในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี มันเป็นความ
ภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยและเป็นความประทับใจของ
ชาวล�าปางที่มีวีรบุรุษผู้เกิดมาเพื่อเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ  
เพื่อปกป้องชาวล�าปางให้รอดพ้นจาก มัจจุราชเวหาผู้เกิดมา 
เพื่อท�าลายทุกอย่างที่ขวางหน้าตั้งแต่ยังไม่ประกาศสงคราม 
อย่างเป็นทางการเสยีอกี เคร่ืองบนิขบัไล่ลกูสบูดาว กิ-๒๗ ( Ki-27 ) 
ผลติจากโรงงานของบรษิทันากาชมิาในแมนจเูลยี ออกแบบสร้าง
มาตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๔๘๐ กองทพัอากาศจัดซื้อเข้าประจ�าการตั้งแต่

ปี พ.ศ.๒๔๘๕ จ�านวน ๑๒ เครื่อง   เดิมบรรจุในฝูงบินขับไล่
รกัษาพระนครแต่เมือ่กองทพัอากาศได้พจิารณาว่า ภยัคกุคาม
จากข้าศึกน้ันมาจากทางเหนือจึงส่งเครื่องบินขับไล่รุ ่นน้ี 
มาเสริมทัพให้กับฝูงบินขับไล่ที่ ๑๖ ซ่ึงเดิมมีเครื่องบินขับไล่
แบบฮ็อว์ค ๗๕ บรรจุประจ�าการอยู่ก่อนหน้านี้โดยมี ร.อ.ทวี  
จุลทรัพย์ เป็นผู้บังคับฝูงคนแรก (ภายหลังท่านกลับไปเป็น  
ผู้บังคับฝูงบินรักษาพระนคร) โอกาสที่เครื่องบินแบบ โอตะ  
ซึ่ งเป ็นเครื่องบินขับไล ่ซึ่ งล ้อพับเก็บไม ่ได ้หรือขาแข็ง 
เช่นเดียวกับ ฮ็อว์ค ๗๕ นั้น จะมีชัยชนะเหนือเครื่องบินขับไล่
ลูกสูบวีเครื่องยนต์เดียวที่มีความทันสมัยกว่าแบบ พี-๕๑  
ที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทนอร์ธอเมริกันและเครื่องบินขับไล่ 
สองเครื่องยนต์พี-๓๘ ผลิตจากโรงงานของบริษัท ล็อคฮีท  
ในอเมริกา ที่มีสมรรถนะที่ดีกว่า และยังผลิตออกมาหลังปี  
พ.ศ.๒๔๘๔  ไปได้แบบไม่ง่ายเสียแล้ว แน่นอนว่าการบิน 
รวมกลุ ่มกันอยู ่นั้น เห็นทีจะมีโอกาสชนะยาก ผู ้ฝูงหนุ ่ม 
ร.อ.เฉลิมเกียรติ สั่งลูกหมู่แยกท�าการต่อสู้ มี พ.อ.อ.วาสน์  
บินตามเครื่องผู้ฝูงไปทางทิศเหนือเพื่อต่อสู้กับเครือ่งบนิขบัไล่
ข ้าศึก ๘ เครื่อง ที่แยกตัวออกมาห ่ากระสุนที่พวยพุ ่ ง 
ออกจากปากกระบอกปืนของเครื่องบินทั้งสองฝ่ายที่สาด 
เข้าหากนัมันช่างดูน่าตื่นเต้นและน่ากลัวส�าหรับผู้คนที่พบเห็น
อยู่เบ้ืองล่างต่อเหตุการณ์รบในวันนั้น การต่อสู้แบบประชิดตัว 
ได้เริม่ขึน้หลายนาทผี่านไป ท่ีท้ังสองฝ่ายกินกันไม่ลง และแล้ว
ความจริงที่ว่าน�้าน้อยย่อมแพ้ไฟก็ยังใช้ได้ผลดีเสมอ  

วีรกรรมนกัรบเวหาผู้ปกป้องเขลางค์นคร

ใน

อ่านต่อฉบับหน้า

ของญี่ปุ่น ที่วางแผนจะโจมตีสถานที่ต่อไปที่ช่ือว่า “AF” ว่าคือ 
Midway ซึ่งเป็นเกาะที่มหาสมุทรแปซิฟิค  
 ภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ (Bravery) 
ของทหารที่สู้รบกัน โดยเฉพาะนักบินเครื่องบินรบ (Fighter 
Pilot) ของสหรัฐอเมริกา และที่ส�าคัญแสดงให้เห็นภาพ 
การสู้รบได้อย่างชัดเจนสมจริง การสู้รบที่ Midway นั้นถือว่า 
มีความส�าคัญอย่างยิ่ง (Decisive Battle) ต่อการหยุดยั้ง 
การที่ฝ่ายญี่ปุ ่นจะเป็นฝ่ายชนะสหรัฐอเมริกา ชัยชนะของ
สหรัฐอเมริกาในการสู ้รบ Battle of Midway ถือว่าเป็น 
จุดเปล่ียนส�าคัญของการสงครามโลกครั้งที่สอง (Turn the 
Tide of World War II)  
 ตัวละครต่าง ๆ ในภาพยนตร์ สร้างจากผู้มีชีวิตจริง 
จากเหตุการณ์จริงในช่วงสงคราม ผู้ก�ากับคือท่านเดียวกับ 
ที่ได้ก�ากับภาพยนตร์เรื่องโด่งดังเช่น Independecne Day  
รวมท้ัง The Day after Tomorrow ท่านที่สนใจในเรื่อง
ประวัติศาสตร์และสงครามรวมทั้งผู้ชอบดูภาพยนตร์สามารถ 
ชมได้ในโรงภาพยนตร์  
            ที่มา : ศูนย์ภาษา ยศ.ทอ.



วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

ท�ำหน้ำทีส่ำรสนเทศและสงครำมอเิลก็ทรอนกิส์ให้กบัข้ำรำชกำร 
ทอ.ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด 

งำนฝ่ำยอ�ำนวยกำรด้ำนกำรส่ือสำรอิเล็กทรอนิกส์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้มีกำรจัดท�ำและแจกจ่ำยแผนแม่บท
กจิกำรกระจำยเสียงและกจิกำรโทรทศัน์ แผนแม่บทโทรคมนำคม 
และแผนแม่บทบริหำรคล่ืนควำมถี่ ทอ.จัดท�ำแนวทำงในกำรใช้
งำนอนิเทอร์เนต็ ทอ. โดยท�ำให้กำรใช้งำนระบบอนิเทอร์เนต็ของ
ผู้ใช้ในงำนรำชกำรมีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ก�ำหนดแนวทำงกำรใช้งำนบัญชีผู้ใช้ของ ทอ. ก�ำหนดแนวทำง
กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยของ ทอ.ด้วย IPv6 ก�ำหนดแนวทำง
กำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ทอ.รวมทั้งกำรประชุมสัมมนำผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ นขต.ทอ.อย่ำงต่อเนื่อง 

หน้ำ ๗ 

ความเป็นมา 
๓๐ พ.ย.๒๕๓๘ กองทพัอำกำศได้จดัตัง้ส�ำนกังำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศทหำรอำกำศ (สท.ทอ.) เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ 
ในกำรน�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏบิตัภิำรกิจทัง้ด้ำน
กำรรบ กำรสนับสนุนกำรรบ และกำรบริหำรงำนทั่วไป 
โดยมีภำรกิจในกำรวิเครำะห์ ศึกษำ ควบคุม ก�ำหนดมำตรฐำน 
พฒันำระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำร ทีเ่กีย่วกับผูบ้รหิำรระดบั
สูงและหน่วยงำนของ ทอ. 

ปรับระดับหน่วยงำนด้ำนสงครำมไซเบอร์ และด้ำนสงครำม
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหน่วยขึ้นตรงของ ทสส.ทอ.รวมทั้งก�ำหนด
ให้เป ็น “หัวหน้ำสำยวิทยำกำรสำรสนเทศและสงครำม
อิเล็กทรอนิกส์”ในโอกำสน้ีจึงก�ำหนดให้วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน
ของทุกปี เป็นวันคล้ำยวันสถำปนำหน่วย 

การด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
ง ำนด ้ ำนสำยวิ ทยำกำรสำรสน เทศและสงครำม

อิเล็กทรอนิกส์ ได้มีกำรจัดอบรมหลักสูตรของสำยวิทยำกำร

งำนด ้ ำนระบบบัญชำกำรและควบคุ ม  ส งครำม
อิเล็กทรอนิกส์ และสงครำมไซเบอร์ได้มีกำรจัดท�ำมำตรฐำน
โครงสร้ำงข้อมลูภมูสิำรสนเทศ ทอ.ทดลองใช้งำนโปรแกรมบรูณำกำร
ข้อมูลฝ่ำยอ�ำนวยกำรเพื่อกำรบัญชำกำรและควบคุม (NCOC 
Portal) ในกำรฝึก กฝร.๖๒ (ทอ.) ด�ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำ
ศูนย์ปฏิบัติกำรกองบินให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นสนับสนุนชุด 
ปฏิบัติกำรสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับ บ.ข.๒๐/ก และ บ.ข.๑๙/ก 
เข้ำร่วมกำรฝึกผสมทำงอำกำศต่ำง ๆ  นอกจำกนีย้งัได้มกีำรตรวจ
สอบและประเมินผลให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย
ระบบสำรสนเทศแก่ นขต.ทอ.จดัท�ำแนวควำมคิดเพือ่เป็นกรอบ
ในกำรปฏิบตักิำรในมติไิซเบอร์ อบรมเชงิปฏบิตักิำรเกีย่วกบักำร
ใช้โปรแกรมเข้ำรหัสข้อมูล ทอ.จัดเตรียมบุคลำกรและอุปกรณ์
เพือ่รบัมอืภยัคกุคำมด้ำนไซเบอร์ รวมทัง้สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วม
มือด้ำนไซเบอร์กับเหล่ำทัพและชำติพันธมิตรอย่ำงต่อเนื่อง 

การด�าเนินงานตามนโยบายในปี ๖๓ 

วันคล้ายวันสถาปนา 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑ ต.ค.๒๕๕๒ กองทัพอำกำศได้จัดท�ำยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี 
โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ “กองทัพอำกำศชั้นน�ำในภูมิภำค” และน�ำ
แนวคิดกำรปฏิบัติที่ ใช ้ เครือข ่ำยเป ็นศูนย ์กลำง (NCO)  
มำประยกุต์ใช้ในยทุธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรเตรยีมก�ำลงักองทพั
โดยปรับปรงุโครงสร้ำงของ สท.ทอ.ให้เป็นหน่วยงำนในระดบักรม
ฝ่ำยเสนำธกิำร พร้อมท้ังเพิม่ภำรกจิในด้ำนระบบบญัชำกำรและ
ควบคุม กำรสงครำมสำรสนเทศกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์และ
สงครำมอิเล็กทรอนิกส์ และก�ำหนดให้มีภำรกิจในกำรพิจำรณำ 
เสนอนโยบำย วำงแผน อ�ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคมุ ก�ำกับกำร 
พัฒนำและด�ำเนินกำรด้ำนระบบบัญชำกำรและควบคุม ข่ำย 
เครือข่ำย เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสงครำมสำรสนเทศ  
กำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ และกำรสงครำมอิเล็กทรอนิกส์  
กับมีหน้ำที่จัดกำรควำมรู้ ควบคุมประเมินผล และตรวจตรำ
กิจกำรด้ำนสำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์โดยเรียกชื่อ
หน่วยใหม่ว่ำ “กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ทหำรอำกำศ” ใช้ค�ำย่อว่ำ ทสส.ทอ. 

๓๐ พ.ย.๒๕๕๗ ทสส.ทอ.ได้รับกำรปรับโครงสร้ำงโดยกำร

สำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส ์
จ�ำนวน ๒ หลกัสตูร ได้แก่ หลักสตูรนำยทหำร
เทค โน โ ลยี ส ำ รสน เทศและส งค ร ำม
อเิลก็ทรอนกิส์ และหลกัสตูรเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิตัิ
กำรสงครำมอเิลก็ทรอนกิส์ จดัท�ำแผนแม่บท
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ทอ. 
พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๓ - ๒ ๕ ๗ ๐ ร ว ม ทั้ ง จั ด ใ ห ้ มี
เครือ่งหมำยแสดงควำมสำมำรถพเิศษในกำร

เนื่องด้วยกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และกำรเป็นหัวหน้ำสำยวิทยำกำร
ท�ำให้ ทสส.ทอ.ต้องจัดท�ำและปรับปรุงแนวควำมคิดกำรปฏิบัติ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งกำรพัฒนำ
หน่วยงำนด้ำนก�ำลังพล ระบบและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ นโยบำยที่เกี่ยวข้อง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ได้แก่กำรจดัตัง้ศูนย์พฒันำซอฟต์แวร์กองทพัอำกำศ (เพือ่พลำง)
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำระบบปฏิบัติกำรและระบบสำรสนเทศ
ในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรจัดท�ำ
แนวทำงพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมลูขนำดใหญ่เพือ่สอดรับกบัมำตรฐำนและสถำปัตยกรรมกำร
จัดเก็บข้อมูลของรัฐบำล 

นอกจำกนี้ยังมีแผนในกำรพัฒนำระบบแจ้งเตือนเรดำร์ภัย
คุกคำมเพื่อให้เป็นมำตรฐำน ทอ.กำรผลักดันให้เกิดกลไกในกำร
ร่วมบริหำรจัดกำรคลื่นควำมถี่เพื่อควำมมั่นคงของรัฐกำรจัดท�ำ
มำตรฐำนกำรเช่ือมต่อยุทโธปกรณ์กำรพัฒนำระบบงำนในศูนย์
ปฏิบัติกำรกองบินเพื่อให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรควบคุมและ
ก�ำกับกำรปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นกำรจัดท�ำแนวทำง
กำรปฏิบัติด้ำนไซเบอร์ให้กับ นขต.ทอ.เพื่อให้สำมำรถรองรับ 
ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในอนำคตรวมท้ังกำรสนับสนุนงำนวิจัย
และพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ  
นขต.ทอ.ให้มีมำตรฐำนที่เทียบเคียงได้ในระดับสำกลและบรรจุ
เข้ำประจ�ำกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 



วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒หน้า ๘ 

(ต่อจากหน้า ๑)พิธีบรรจุประจำ�ก�ร
กองทัพอากาศมีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นกองทัพอากาศชั้นน�า 

ในภมูภิาค ด้วยการพฒันาขีดความสามารถท้ัง ๓ มิต ิได้แก่ มติทิาง
อากาศ มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ โดยเน้นวางรากฐานการ
พฒันาในทกุ ๆ  ด้าน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกบัสรรพก�าลงั
ของชาติทุกภาคส่วน ในการพัฒนาก�าลังของกองทัพอากาศ  
และการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ซึ่งจะท�าให้กองทัพอากาศสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน กองทัพอากาศตระหนักถึงการใช ้
ขีดความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

อเิลก็ทรอนกิส์ และระบบ Avionics ทีท่นัสมยั 
ระบบป้องกนัตนเอง ระบบเรดาร์ใหม่ เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการตรวจจบัเป้าหมาย รวมถงึ

ตามโครงสร้างก�าลังรบ ภายใต้กรอบงบประมาณของกองทัพอากาศที่มีอยู่อย่างจ�ากัด 
ซึ่งกองทัพอากาศ ได้ด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างอากาศยาน และเพิ่มขีดความสามารถ
ของเคร่ืองบินแบบ F-5TH จ�านวนท้ังสิ้น ๑๔ เครื่อง โดยปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์

งานประเพณีลอยกระทง กองทัพอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๒  

ภาพบรรยากาศ ณ ร้านกาชาดกองทัพอากาศ ในงานกาชาดประจ�าปี ๒๕๖๒

การเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธสมัยใหม่ท่ีมีความแม่นย�าสูงและระยะยิงไกล อีกท้ังยังมีขีด 
ความสามารถในการปฏบิตักิารทีใ่ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation) ระบบเชือ่ม
โยงข้อมูลทางยทุธวธิ ี(Tactical Data Link) เพือ่รองรบัการใช้งานระบบเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวธิ ี(Link-T) 
เทียบเท่าเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก หรือ เครื่องบินแบบ GRIPEN 39 C/D ในยุค ๔.๕

นอกจากน้ี กองทัพอากาศ ยังได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศในการสนับสนุน  
และร่วมมือกันผลิต อากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 จ�านวน ๑๗ เครื่อง ซึ่งได้รับการออกแบบ 
และผลิตตามมาตรฐาน รวมถึงข้อก�าหนดความสมควรเดินอากาศสากล โดยสามารถปฏิบัติภารกิจ 
ได้ต่อเนือ่ง ๘ ชัว่โมง ในรศัมปีฏบิตักิาร ๑๐๐ กโิลเมตร และสามารถวิง่ขึน้และร่อนลงสนามบนิด้วยระบบ
อัตโนมัติ มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหาร และการปฏิบัติการทางทหาร 
นอกเหนือจากสงคราม

โดยพิธีบรรจุอากาศยานทั้ง ๒ แบบ เข้าประจ�าการในวันนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์ก้าวส�าคัญของ 
กองทัพอากาศ ในการด�าเนนิการตามแนวทางการพึง่พาตนเอง การระดมสรรพก�าลงัความร่วมมอืของชาติ

ทุกภาคส่วน และการใช้บุคลากรของกองทัพอากาศในการด�าเนินการเป็นส่วนใหญ่ ท�าให้บุคลากร
ดังกล่าวสามารถเข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรง ซึ่งท�าให้สามารถน�าวิทยาการดังกล่าว 
มาประยกุต์ พฒันา และต่อยอดเทคโนโลยกี�าลงัทางอากาศ ท�าให้กองทัพอากาศมขีดีความสามารถสงูขึน้
ในการป้องกันประเทศ และสามารถเผชิญภัยคุกคามได้ในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นกองทัพอากาศท่ีสามารถ
ปฏบิตัภิารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมคีวามยัง่ยนื รวมถึงเพือ่สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัแนวคดิในการจดัหา 
พร้อมการพฒันาให้กบัประชาชนและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทุกภาคส่วน เพือ่ร่วมกนัพฒันาและขบัเคลือ่น
กองทัพอากาศให้ก้าวสู่กองทัพอากาศชั้นน�าในภูมิภาค “One of the Best Air Forces in ASEAN”  
และการพัฒนากองทัพอากาศภายใต้การพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม
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