
  

 

ทอ.ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา
และชมรมภมูพิลงัแผน่ดนิ
จัดกิจกรรม ช่วยเหลือ
และฟื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร
การทัพอากาศ รุ่นท่ี๕๔

(อ่านต่อหน้า ๗)

ผบ.ทอ.นำาข้าราชการ  เข้าร่วม
กิิจกรรมโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดำาริ
ปลูกต้นกล้าแห่งความดี

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ 
ในฐานะหัวหน้าส�านักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย ์บรรเทาสาธารณภัย 
กองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ ร่วมกับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 
สมาชกิวฒุสิภา เป็นหวัหน้าคณะ และชมรมภมูพิลงัแผ่นดนิ จัดกจิกรรม “ช่วยเหลือและฟ้ืนฟโูรงเรียน
ประสบอุทกภัย” จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านดอนตะลี, โรงเรียนบ้านดอนพันชาด อ�าเภอ
ตาลสุม และ โรงเรียนบ้านกุดกั่ว อ�าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู ้บัญชาการทหารอากาศ  
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ ประจ�าปี
การศกึษา ๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย วทิยาลัย
การทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ตามที่ ศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.  
ได้มอบหมายให้กองทัพอากาศรับผิดชอบการจัดกิจกรรมโครงการ 
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ ปลูกต้นกล้าแห่งความดี  
“เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่โซนเหนือของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยมีเขตดอนเมือง พื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี และพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี ร่วมบูรณาการด�าเนินงาน และได้ก�าหนดให้แต่ละ
เหล่าทัพจัดท�าคลองต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างส�าหรับการพัฒนา 
คูคลองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

(อ่านต่อหน้า ๗)

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒๒๒๔ วันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒   www.rtaf.mi.th

(อ่านต่อหน้า ๗)



     วันที่ ๑๖ - ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒หน้า ๒ 

Fake News หรอืข่าวปลอม คอื ข่าวท่ีบดิเบือนไปจากความจรงิ 
โดยอาจจะเป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงเลยโดยสมบูรณ์ ๑๐๐ % 
หรืออาจเป็นข่าวที่มีความจริงปะปนอยู่กับความเท็จก็ได้ Fake 
News ไม่ได้เพิ่งเกิดข้ึน แต่มีมายาวนานแล้วตั้งแต่มีมนุษย์เป็น
ตัวตนแบบปัจจุบัน เพื่อท�าลายคู่แข่งหรือศัตรู ใช้เพื่อลวงข้าศึก
ในยามสงคราม นยิายจนีคลาสสกิ สามก๊ก มหาภารตะ หรอืแม้แต่
รามเกียรติ์ก็มี Fake news เพียงแต่ในยุคปัจจุบันท่ีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้า 
อย่างมาก ท�าให้การแพร่กระจายของ Fake News เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 

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

คณะผู้จัดท�ำ

ผู้อ�านวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑูรย์

 พล.อ.ต.ฐานัตถ์  จันทร์อ�าไพ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ  พล.อ.ต.ธรรมรงค์เดช  เจริญสุข
 พล.อ.ต.สมพร  แต้พานิช

 น.อ.นิโรจน์  จ�าปาแดง
 น.อ.นินาท  มูลจนะบาตร์
 น.อ.อภิรัตน์  รังสิมาการ

ผู้จัดการ น.ท.สมภพ  จันทร์ชูชื่น

 น.ท.หญิง มุตสิตา  มาหะศักดิ์

 น.ต.หญิง รัชนก  เกิดสุข

 พ.อ.อ.พันธกานต์  พูลผล
 น.ส.รสสุคนธ์  บุญประเทือง
ฝ่ายศิลป์

ฝ่ายการผลิต

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

Fake news

จนแบรนด์และผู้บริโภคที่ส่งต่อ
ได ้รับความเสียหายกันเป ็น
จ�านวนมาก ฯ ล ฯ

๕.  ถูกน�าข ้อมูลส ่วนตัว 
ไปท�าผดิกฎหมาย เช่น การหลอก
ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อน�า
ข ้ อ มู ล ข อ ง เ ห ยื่ อ ไ ป ใ ช ้ ท� า 
ผิดกฎหมาย เช่น ท�าธุรกรรม 

ผลกระทบของ Fake News เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ  ได้แก่
๑.  ท�าให้ตัดสินใจผิดพลาด อาจส่งผลเสียต่อชีวิตและ

ทรพัย์สนิ เช่น ข้อมลูว่าดืม่น�า้มะนาวช่วยรกัษาโรคมะเรง็ได้ ท�าให้
ผู้ป่วยอาจเลิกไปรักษาด้วยวิธีเคมีบ�าบัดกับหมอ ส่งผลให้มะเร็ง
ลุกลามถึงขั้นเสียชีวิต ฯลฯ

๒.  เกดิความตระหนกตกใจ เช่น ข้อมลูเทจ็เกีย่วกบัภยัพบิตัิ 
สภาพอากาศรุนแรงผิดปกติ หรือโรคระบาดต่าง ๆ อาจท�าให้
ผู้คนแตกต่ืน แห่กักตุนของกินของใช้ หรือไปเข้าคิวฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคซ่ึงไม่เกิดขึ้นจริง ข่าวการเมืองหรือนโยบายของรัฐ 
ทีอ่าจท�าให้หุน้ขึน้หรอืลง นกัลงทนุเทขายหุน้หรอืซือ้เพือ่เกง็ก�าไร

๓.  ผู ้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหาย เช่น ถูกล้อเลียน  
ดูหมิ่น กลั่นแกล้งรังแก (การกลั่นแกล้ง หรือ Bullying หมายถึง 
พฤติกรรมที่เป็นความตั้งใจกระท�าให้ผู ้อื่นได้รับความทุกข ์
ความเจ็บปวด เพื่อให้ตนเองรู้สึกมีอ�านาจหรือมีพลังเหนือกว่า 
ผูอ้ืน่ อกีท้ังการกระท�าดังกล่าวจะเกิดข้ึนซ�า้ ๆ  อย่างต่อเนือ่งและ
มรีะยะเวลายาวนาน) ดูตลกขบขนั และถกูเกลียดชงัจากข้อมลูเทจ็ 

๔.  ท�าให ้เสื่อมเสีย 
ชื่อเสียง เช่น ช่วงต้นเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา  
มีประกาศปลอมจากร้าน
กาแฟ Black Canyon 
และ KFC ว่าทางร้านได้จัด
แคมเปญร่วมฉลองครบ
รอบ ๑๕ ปี เชิญชวนลูกค้า
ให้ลกูค้ากรอกข้อมลูส่วนตวั 
เ พื่ อ รั บ สิ ท ธ์ิ ท า น ฟ รี  

ผิดกฎหมาย การสร้างส่ือสังคมออนไลน์ปลอมหรือหลอกลวง 
ให้เพื่อนของเหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีตน ฯลฯ 

๖.  ท�าให้เกดิความขดัแย้งในสงัคม เช่น ข้อมูลเทจ็ทางด้าน
การเมือง ข่าวสถานการณ์ระหว่างประเทศ อาจน�าไปสู่ความ 
ไม่สงบสุขในสังคม สร้างปัญหาระหว่างประเทศได้

Fake News กลายเป็นเคร่ืองมือที่ทรงพลังของผู้ไม่หวังดี 
ลงทุนน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูง โดยเล่นกับความไม่รู้ของคน  
มีการกระจายข้อมูลอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากที่แบรนด์หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตามแก้ไขได้หมด ปัญหานี้ไม่เพียง 
แต่บ้านเราเท่านั้น ในหลายประเทศก็เผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน 
ทุกที่ที่มีการสื่อสารเกิดขึ้น ย่อมมีการใช้ข่าวปลอมเป็นเครื่องมือ

แนวทางการตรวจสอบ Fake News ในเบื้องต้น
๑.  ตรวจสอบแหล่งทีม่าของข่าวสารข้อมลู เช่น ส�านกัข่าว 

หน่วยงาน หรือชื่อผู ้ให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบ 
หลาย ๆ แหล่งก็ยิ่งดี

๒.  ตรวจสอบแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ เช่น หน่วย
ราชการหรือหน่วยงานที่น่าจะเกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลนั้น ๆ 
เพื่อยืนยันว่ามีเรื่องหรือเหตุการณ์ดังกล่าวจริง เช่น ถ้าเป็นเรื่อง
โรคระบาด ก็ควรตรวจสอบไปที่กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลต่าง ๆ ว่ามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี ้
บ้างหรือไม่

๓.  ตรวจสอบหาต้นตอของข่าว บางครั้งข่าวเท็จอาจเป็น
ข่าวเก่าที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือใช้ข้อมูลจากข่าวเก่ามาเล่าใหม ่
เพือ่ให้เกดิความแตกตืน่หรอืเพือ่ประโยชน์แอบแฝง จงึควรสบืค้น
ภาพเก่าหรือข่าวเก่ามาเปรียบเทียบกันก่อนที่จะเชื่อและแชร์

๔.  สอบถามผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง หรือหา
ข้อมลูเพิม่เตมิจากแหล่ง
ทีเ่ชือ่ถอืได้ เช่น รายการ
ชัวร์ก่อนแชร์ โดยส�านัก
ข่าวไทย อสมท. เป็นสื่อ
กลางน�าเรื่องที่แชร์กัน
ม า ก บ น สื่ อ โ ซ เ ชี ย ล  
ไปถามผู ้รู ้มาตอบให ้ 
ในรายการและเผยแพร่
ในเฟซบุ๊ก Sure  And 
Share

ส�าหรับผู้ที่ผลิตข่าวเท็จ บิดเบือน และน�าเผยแพร่บนโซเชียล
ยังเข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา ๑๔ คือน�าข้อความเท็จ
เข้าระบบคอมพวิเตอร์ อนัก่อให้เกิดความเสยีหาย สร้างความตืน่
ตระหนก กระทบต่อสังคม มีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่
เกนิ ๑ แสนบาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั ส่วนผูส่้งต่อข้อมลูเทจ็น้ันโดย
รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จ ก็ถือว่ามีความผิดเท่ากับผู้กระท�าผิด
ข้างต้นและมีอัตราโทษเช่นเดียวกัน ท้ังน้ี หากข้อมูลนั้นท�าให้
บุคคล องค์กร หน่วยงาน เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง 
กย็งัอาจจะได้รบัโทษในความผดิฐานหม่ินประมาท ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๓๒๖ มีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ
ไม่เกิน ๒ หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ อีกด้วย

ปัจจบุนัมสีิง่ทีห่ลอกลวงเราได้ลกึซึง้กว่านัน่กค็อื deepfake 
หรือเทคโนโลยีช ่วยตัดต่อคลิปปลอมเพื่อลวงให้เข้าใจผิด 
deepfake ท�าได้ดีมากเพราะใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ที่เรียนรู้
ลักษณะหน้าตา ท่าทาง ตลอดจนท่วงท�านองการพูดของบุคคล
ทีจ่ะน�าไปตัดต่อคลปิ เทคโนโลยมีหีลายรปูแบบ มทีัง้การเอาหน้า
คนหน่ึงไปใส ่ อีกคนหนึ่ ง การแสดงอารมณ์ของหน ้าคน 
ต่อค�าพูดท่ีไม่ใช่สิ่งท่ีได้ยินจริง การเอาการขยับร่างกายของ 
คนหน่ึงมาตัดต่อให้แก่อีกคนหน่ึง ฯลฯ ปัจจุบันมีแอพพลิเคช่ัน 
ที่เอามาสร้าง deepfake กันได้ไม่ยากด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ธรรมดา 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ท�าให้เราสะดวกสบายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ
สร้างความสับสนจากสิ่งท่ีมองเห็นมากขึ้นกว่าในอดีต สิ่งท่ีเรา
ต้องตระหนักถึงคือการมีสติ มีวิจารณญาณ ใช้เหตุผล ก่อนจะ
เชื่อหรือแชร์ข้อมูลข่าวสารครับ



วันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒

(อ่านต่อฉบับหน้า)

หน้า ๓ 

แพทย์หญงิ วไิลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
พร้อมด้วย คณะกรรมการบรหิารสมาคมแม่บ้าน ทอ.ถวายแจกนั 
ดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  พร้อมลงนาม
ถวายพระพร เม่ือวันท่ี ๑๘ ต.ค.๖๒ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

คนกัมพูชากินข้าวเป็นอาหารหลักคล้ายกับคนไทย  
และมีน�้าพริกกับผักแกล ้มเหมือนกับหลายๆ ประเทศ 
คนกัมพูชานิยมกินเนื้อควายเป็นส่วนมาก อาหารประจ�าชาติ
ของกมัพชูา คือ  “อามอ็ก” เป็นอาหารคาวยอดนยิมของกมัพชูา 
คล้ายห่อหมกของไทย โดยน�าเนือ้ปลาสด ๆ  ลวก พรกิเครือ่งแกง  
และกะทิ แล้วท�าให้สุกโดยการน�าไปนึ่ง

อาหารประจ�าชาติเวียดนาม คือ เปาะเปี๊ยะเวียดนาม  
เป ็นอาหารพ้ืนเมืองท่ีมี ช่ือเสียงมากท่ีสุดในเวียดนาม  
แผ่นเปาะเปี๊ยะท�าจากแผ่นแป้งข้าวเจ้า โดยไส้เปาะเปี๊ยะ 
เป็นไก่ หมู กุ้ง กินกับผักสมุนไพรหลายชนิด เช่น สะระแหน่ 
ผักกาดหอม และน�้าจิ้มหวาน

๓. อาหารเวียดนาม : เปาะเปี๊ยะเวียดนาม ๔.  อาหารกัมพูชา : อาม็อก

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

โดย   R.T.A.F’s Eyes view ๕.  อาหารลาว :  ซุปไก่

อาหารประจ�าชาตลิาว คือ “ซปุไก่” เป็นอาหารพืน้เมอืง
ของประเทศลาว มีส่วนผสมในการประกอบ คือ ตะไคร้  
ใบสะระแหน่ กระเทยีม และหอมแดง อาหารลาวโดยส่วนใหญ่ 
มักจะมีผักและสมุนไพรเป็นส่วนผสมในการปรุงคล้ายกับ
อาหารไทย “ซุปไก่” จัดว่าเป็นอาหารท่ีเรียบง่ายท่ีสุด  
ปรุงน้อยที่สุด รสชาติดั้งเดิมไม่ได้มีรสจัดอย่างที่เราเข้าใจกัน

๖. อาหารมาเลเซีย : นาซิ เลอมัก

คนมาเลเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังน้ัน 
อาหารการกนิของคนมาเลเซยีจงึเป็นแบบมสุลมิ หรอืทีเ่รยีกว่า  
“อาหารฮาลาล” อาหารประจ�าชาตขิองมาเลเซยี คอื “นาซ ิเลอมกั” 
เป็นข้าวหุงกบักะท ิและใบเตย กนิกบัเครือ่งเคยีง ๔ อย่าง คอื 
ปลากะตักทอดกรอบ แตงกวาห่ัน ไข่ต้มสุก และถั่วอบ  
มักทานเป็นอาหารเช้าประเทศสิงคโปร์ และภาคใต้ของไทย 
ก็นิยมกินเช่นกัน
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พล.อ.ต.สมพร  แตพ้านชิ ผอ.สกป.กร.ทอ.เปน็ผู้แทน ทอ. 
ร่วมแสดงความยินดีสถาบันการประชาสัมพันธ์ครบ ๕๘ ปี 
โดยมี คุณชัยวัฒน์  บุญชวลิต ผอ.สถาบันการประชาสัมพันธ์  
กรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๒  
ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์  
ซ.อารีย์ กทม.

พล.อ.ต.ครรชติ  นภิารตัน ์จก.กง.ทอ.เปน็ประธานในพธิ ี
เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร น.การเงินชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ ๗ 
สำาหรับการเรียนรู้ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๒ 
ณ รร.เหล่าทหารการเงิน กวก.กง.ทอ.

พล.อ.ต.ภูวเดช  สว่างแสง จก.จร.ทอ.เป็นประธานเปิด
การประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการพฒันาบคุลากรและ
องค์กรด้านการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
คร้ังท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๕ ต.ค. – ๒๑ ต.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม จร.ทอ. 

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ให้การต้อนรับ 
พล.อ.อ.ธงชัย  แฉล้มเขตร นายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ 
พร้อมคณะลูกเสืออากาศ เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๒ ณ ห้องรับรอง
พิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม  
บน.๑ โดยม ีน.อ.จกัรกฤษณ์  ธรรมวิชยั ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรบั 
เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๒ ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา

พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองคํา ผบ.รร.นนก.ตรวจเยี่ยม
กิจการกองวิชาทหาร รร.นนก.โดยมี น.อ.ศุภศักดิ์  ว่านกระ  
ผอ.กองวิชาทหาร รร.นนก.ให ้การต ้อนรับ เมื่อวันที่  
๑๕ ต.ค.๖๒ ณ อาคารกองวิชาทหาร รร.นนก.

พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผบ.คปอ./ประธาน
แผนกกรีฑา ทอ.ให้โอวาทแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬากรีฑา ทอ. 
เพือ่เดนิทางไปแข่งขนักีฬาทหารโลก “CISM Military World 
Games” ครัง้ท่ี ๗ เมือ่วนัที ่๑๗ ต.ค.๖๒ ณ ห้องรบัรอง คปอ.

พล.อ.ต.อาณตั ิ เดชพร จก.สก.ทอ.พร้อมด้วยข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการ สก.ทอ.จัดกิจกรรมทำาความสะอาด 
และปลูกต้นไม้มงคล เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  
เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ ณ บริเวณโดยรอบอาคาร บก.สก.ทอ. 

พล.อ.อ.วรีพงษ์  นลิจนิดา รอง ผบ.ทอ.เป็นประธานในพธิี
บำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย
วนัสวรรคต เม่ือวนัที ่๑๓ ต.ค.๖๒ ณ ห้องรบัรอง ทอ. บก.ทอ.

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  รอง จก.ยศ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.นอส.ยศ.ทอ.ครบ  
๔๐ ปี โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธ ี
เมือ่วนัที ่๑๗ ต.ค.๖๒ ณ หอ้งบรรยายเมนะรจุ ิรร.นอส.ยศ.ทอ. 

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ให้โอวาทนักกีฬา 
ส่วนของ ทอ.ที่จะไปเข้าร ่วมการแข่งขันกีฬาทหารโลก  
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่ อวันที่  ๑๕ ต.ค .๖๒  
ณ ห้องรับรอง ทอ. บก.ทอ.

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ให้การต้อนรับ 
พล.ต.วิโรจน์  เกิดแสง รอง ผอ.วปอ.สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วปอ. 
รุ่นที่ ๖๒ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในโอกาสเยี่ยมชม
กิจการ ทอ.เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ ณ หอประชุม ทอ.
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น.อ.พิทูร  เจริญยิ่ง รอง ผบ.รร.การบิน เป็นประธาน 
ในพิธี เปิดการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตร
เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาการจัดการจราจรทางอากาศ 
ชั้นปีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมกองฝึกการบิน 
รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ รอง จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี
เปิดการศกึษาหลกัสตูรนายทหารสารบรรณทีบ่รรจใุหม่ รุ่นที ่๔ 
เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๒ ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ. 

น.อ.นรุธ  กำ�เนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ นำาข้าราชการ  
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำาการ และครอบครัว 
บน.๔๑ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๑๙ ต.ค.๖๒ ณ วัดป่าเปอะ จว.เชียงใหม่

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ เป็นประธาน 
เปิดกิจกรรม ผบช.พบข้าราชการ และกิจกรรมให้ความรู้ 
ทางการแพทย์ของ รพ.บน.๕ เมื่อวันที่  ๑๖ ต.ค.๖๒  
ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำารณ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์

น.อ.กิติรัช  ศรีสังข์ ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.และคณะ  
บรรยายการจัดทำาข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช ้ 
QR โปรแกรม ตามนโยบาย ผบ.ทอ.และให ้คำาแนะนำา 
กับหน่วยงานต้นแบบ บน.๔ โดยมี น.อ.ทรงศักดิ์  ธรรมสาร  
รอง ผบ.บน.๔ ให ้การต ้อนรับ เ ม่ือวันที่  ๑๗ ต.ค.๖๒  
ณ ห้องประชุม บก.บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

น.อ.สิรวีร์  มณีวงษ์ ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ.ให้โอวาท 
แก ่นจอ.ทัง้ ๒ ชัน้ป ีพรอ้มทัง้นำานโยบาย ผบ.ทอ.ประจำาป ี๒๕๖๓  
ถ่ายทอดเพื่อเป็นแนวทางในการเรียน และการรับราชการ 
ของ นจอ. เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ ณ อาคารโรงเลี้ยงอาหาร นจอ.
รร.จอ. 

น.อ.นิโรจน์  จำ�ป�แดง รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.เปน็ผูแ้ทน  
ทอ.ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เนื่องใน
โอกาสวันครบ ๑๘ ปี โดยมี คุณปิยะ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร 
บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ ณ สนง.หนังสือพิมพ์คมชัดลึก อาคาร 
เนชั่นทาวเวอร์ถนนบางนา-ตราด กทม.

น.อ.ชน�วร์ี  กลิน่ม�ล ีผบ.บน.๒๓ พร้อมด้วยข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำาการ บน.๒๓  
จดักจิกรรมปลกูต้นไม้ เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ 
ณ พื้นที่โดยรอบหอประชุม บน.๒๓ จว.อุบลราชธานี

น.อ.อติรวิชช์  ไพจิตร์ ผบ.บน.๕๖ ส่งมอบหน้าที่ 
การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชา บน.๕๖ ให้แก่  
น.อ.สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บน.๕๖ ท่านใหม่ เมื่อวันที่  
๑๘ ต.ค.๖๒ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝงู.๕๖๑ บน.๕๖ จว.สงขลา

น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ นำาข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำาการ และครอบครัว 
บน.๒๑ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๑๙ ต.ค.๖๒ ณ วดับา้นตำาแย ต.ไรน่อ้ย อ.เมอืง จว.อบุลราชธานี

น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗ ตรวจเยี่ยมการฝึก 
ภาคสนามและยิงปืนด้วยกระสุนจริงของทหารกองประจำาการ 
รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ โดยมี น.ท.รัฐวิชญ์  อติพัฒนะศักดิ์  
ผบ.พัน.อย.บน.๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๒  
ณ พื้นที่ ทอ.ภูเขาหญ้า ต.หงาว อ.เมือง จว.ระนอง 

น.อ.ชัชว�ล  คุณเจริญ รอง ผบ.บน.๔๖ เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพทหารกองประจำาการ โดยสถาบัน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน ๙ จว.พิษณุโลก เมื่อวันท่ี ๒๑ ต.ค.๖๒  
ณ ห้องประชุม ๖๐ ปี พัน.อย.บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

หน้า ๕ 
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เรื่องราวในประวัติศาสตร์ของช่วงสงครามเวียดนาม 
เมื่อ ๖๐ ปีที่แล้ว  ภายใต้สนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้หรือ ซีโต้ (SEATO) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี ๘ กันยายน 
พ.ศ.๒๔๙๗ เพื่อให้มีการปฏิบัติการคุ้มครองดินแดนในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ ประกอบกับ 
ข้อตกลงทางทหารที่รัฐบาลไทยมีต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  
ในการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือทางทหารท่ีมีต่อกันนับตั้งแต่
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เป็นต้นมา โดยเฉพาะข้อตกลง 
ใน ๘ เรื่องที่ท�าขึ้นระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๕๑๐ มีผลท�าให้
รัฐบาลไทยมีข ้อผูกพันกับรัฐบาลสหรัฐฯ ต ้องยินยอม 
ให้สหรัฐอฯ สามารถต้ังฐานทัพของตนในประเทศไทยได้  
และมอีภสิทิธิใ์นประเทศไทย พร้อมท้ังสามารถส่งทหารไทย 
เข้าร่วมรบในเวียดนาม ลาว และให้ความช่วยเหลือทางทหาร
แก่กัมพูชาได้  

ฐานทพัอากาศของสหรฐัฯ 
ในประเทศไทย

โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

][

 ปี พ.ศ.๒๕๐๔ นบัเป็นปีแรก 
ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ส่งก�าลังทหาร
นาวกิโยธนิ จ�านวน ๑๐,๐๐๐ คน 
เข้ามาประจ�าการในประเทศไทย 
โดยประจ�าอยู่ในฐานทัพของตน

ในจังหวัดอุดรธานี โดยในปีถัดมา มีการส่งก�าลังทหารเพิ่มอีก 
๕,๐๐๐ คน จากน้ันก�าลังทหารของสหรัฐฯ ก็หมุนเวียนเข้ามา
ประจ�าในประเทศไทย โดยตลอดจนถึงปี พ.ศ.๒๕๑๗ มีทหาร
อเมรกินัในประเทศไทยรวม ๔๙,๐๐๐ คน ในขณะทีท่ัง้ภูมภิาคนี ้
มีทหารอเมริกันรวม ๒๓๐,๐๐๐ คน  
 นอกจากก�าลังทหารภาคพื้นแล้ว สหรัฐฯ ยังได้ส่งก�าลัง 
ทางอากาศเข้ามาปฏิบัติการในภูมิภาคนี้  (หน่วยบินแรก 
ที่เข้ามาปฏิบัติการที่เวียดนามใต้ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๐๓  และหน่วยสุดท้ายออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่  
๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๖) โดยฐานทัพของสหรัฐฯ ที่ส�าคัญ 
ในประเทศไทย ประกอบด้วย  

 ฐานบินอุดร  ซ่ึงตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันเป็น 
ที่ตั้งของกองบิน ๒๓ ของกองทัพอากาศไทย) ฐานทัพอากาศ 
แห่งนี้เป็นที่ตั้งของฝูงบินขับไล่และลาดตระเวน ก�าหนดชื่อเป็น  
“กองบนิขบัไล่ลาดตระเวนทางยทุธวธิทีี ่๔๓๒”  ประจ�าการด้วย 
เครื่องบินขับไล่ และเครื่องบินลาดตระเวนแบบต่าง ๆ อาทิ   (อ่านต่อฉบับหน้า)

F-104C Udorn AFB flightline

F-4 C/D/E, RF-4 C, RF-101, F-104 โดยฐานบินแห่งนี้
นอกจากจะเป็นที่ตั้งของกองทัพอากาศสหรัฐฯ แล้ว ยังเป็น 
ที่ตั้งของหน่วยบินต่าง ๆ และโรงเรียนการบินของกองทัพ
อากาศลาว  รวมไปถึงหน่วยปฏิบัติการบินของ CIA ภายใต้ชื่อ 
แอร์อเมริกา 
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หน้า ๗ 

(ต่อจากหน้า ๑)ช่วยเหลือฟื้นฟู (ต่อจากหน้า ๑)พิธีเปิดการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย ์
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ น�าข้าราชการ ลกูจ้าง พนกังานราชการ 
เข ้าร ่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว 
พระราชด�าริ ปลกูต้นกล้าแห่งความด ี“เราท�าความ ด ีด้วยหัวใจ” 
ณ พื้นที่คลองต้นแบบ คูนายกิมสาย ๑ เขตดอนเมือง ตั้งแต ่
ถนนนาวง หมู่บ้านคาซ่า จนถึงคลองประปา รวมระยะทาง  
๖๑๒ เมตร

โดยบรูณาการท�างานร่วมกนัระหว่าง กองทพับก ส�านกังาน
เขตดอนเมอืง ส�านกังานการระบายน�า้ กทม. กรมควบคมุมลพษิ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) สถานีต�ารวจนครบาล
ดอนเมือง และจิตอาสา ๙๐๔ วปร. ตลอดจนประชาชนจิตอาสา 
จ�านวน ๓๐๐ คน เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่โดยการขุดลอกคูคลอง  
เกบ็ขยะมลูฝอย ก�าจดัวชัพชืเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน�า้ 
การน�าจุลินทรีย์อีเอ็มเข้าฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน�้า 
ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอันเป็นสาธารณประโยชน์

กองทัพอากาศ ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระราชทานโครงการจติอาสาพระราชทาน 
๙๐๔ วปร. ตามแนวพระราชด�าริ ปลูกต้นกล้าแห่งความดี  
“เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ ่งหวังให้พสกนิกร 

(ต่อจากหน้า ๑)โครงการจิตอาสา

ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี 
ร่วมมอืร่วมใจ ประกอบกจิกรรมสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม 
โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน และเพื่อให้เกิด
ความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลัก
ของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา 
สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน 
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ พร้อมเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่จะรับสนองพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวในการ 
ขบัเคลือ่นโครงการฯ ให้ส�าเร็จตามพระราช
ประสงค์ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ส�าหรบัสถานการณ์อทุกภยัในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับพ่ีน้องประชาชน 
โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ
และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์อุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 
กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ  
จึงได ้ร ่วมกับสมาชิกวุฒิสภา และชมรมภูมิพลังแผ ่นดิน  
จัดกิจกรรม “ช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนประสบอุทกภัย” 
จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านดอนตะลี, โรงเรียนบ้าน
ดอนพันชาด อ�าเภอตาลสุม และ โรงเรียนบ้านกุดก่ัว อ�าเภอ
ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมประกอบด้วย  
การออกหน่วยมิตรประชาของกองทัพอากาศ การมอบสิ่งของ
บรรเทาทกุข์ (ถงุยงัชพี) จ�านวน ๕๐๐ ถงุ การมอบเครือ่งกรองน�า้ 
จ�านวน ๓ เครื่อง การมอบอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ โต๊ะ และเก้าอี้ 
จ�านวน ๑๒๐ ชุด และการมอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียน 

ทั้ง ๓ แห่ง
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ส่ังการให้ศูนย์บรรเทา

สาธารณภัยกองทัพอากาศ เตรียมการป้องกันและด�าเนินงาน
เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชน รวมท้ังลดความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสาธารณภัย โดยใช้ทรัพยากรและ
ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศอย่างเต็มท่ี กองทัพอากาศ
ตระหนักเสมอว่า ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีความ
ส�าคัญ และจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ และ
บรรเทาความเดือดร้อน เพื่อให้สามารถกลับมาด�ารงชีวิตด้วย
ความปกติสุขโดยเร็ว

หลกัสตูรการทัพอากาศ มคีวามมุง่หมาย เพือ่ให้นกัศึกษา
พร้อมเป็นผู้น�าระดับยุทธศาสตร์ และเป็นผู้บริหารหรือฝ่าย
อ�านวยการระดับสงูทีม่ปีระสทิธภิาพในการเตรยีมและใช้ก�าลงั 
สามารถวางแผนการปฏิบัติการร ่วมทางทหารในระดับ
ยทุธศาสตร์และตระหนกัถงึบทบาทของกองทพัต่อความมัน่คง
ของชาต ิมรีะยะเวลาในการศึกษา ๔๘ สปัดาห์ ส�าหรบัหลกัสตูร
การทพัอากาศ รุน่ที ่๕๔ เปิดการศกึษาตัง้แต่ ๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ มีผู ้เข้ารับการศึกษาท้ังสิ้น  
๘๐ คน ประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงกลาโหม พลเรือน 
รฐัวสิาหกิจ เอกชน และมติรประเทศ คอื สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี 
และสหพันธรัฐมาเลเซีย

ทั้งนี้ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ ได้กล่าวในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ  
รุ ่นที่ ๕๔ ซึ่งมีใจความส�าคัญดังนี้ “ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาทุกท่าน ท่ีได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับการศึกษาใน
สถาบันการศึกษาแห่งนี้ วิทยาลัยการทัพอากาศเป็นสถาบันการ
ศึกษาของทหารอาชีพชั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ ท่ีพัฒนา
บคุลากรให้เป็นผูบ้งัคบับัญชา ผูน้�า และฝ่ายอ�านวยการระดบัสงู 
ท่ีมีวิสัยทัศน์ คุณธรรม และจริยธรรม ท่ีผ่านมา วิทยาลัยการ
ทัพอากาศ ได้พัฒนาบุคลากร ออกไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ โดยหลายท่านได้เข้าด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญ  
ทัง้ด้านการทหาร ภาครฐั และรฐัวสิาหกจิ นบัว่าเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี ท่ีนักศึกษาควรได้ศึกษาและถือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเองต่อไป ผมเชื่อมั่นว่า ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และ 
เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย ของวิทยาลัยการทัพอากาศ มีความตั้งใจ
พร้อมที่จะให้การศึกษา และสนับสนุนแก่นักศึกษาทุก ๆ ด้าน 
เต็มก�าลังความสามารถ ดังน้ัน ผมขอให้นักศึกษาทุกท่าน  
มีความมุ่งมั่น อุทิศตน และทุ่มเทใส่ใจในการศึกษา การท�า
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามหลักสูตรการทัพอากาศที่ก�าหนดไว้”
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พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของกองทัพอากาศ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบเงินสนับสนุนการช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ช่อง ๘ ปันน�้าใจสู้ภัยน�้าท่วม” 
จากสถานีโทรทัศน์ช่อง ๘ บริษัทอาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง
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