ผบ.ทอ.เปิดโครงการ
ทุ ่ ง นภาโมเดล
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีเ่ พือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ทุง่ นภาโมเดล” ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของ ฝูงบิน ๒๐๖
อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้ว และ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพืน้ ทีร่ ว่ มพิธี (อ่านต่อหน้า ๘)
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ทุ่งนภาโมเดล

รั ช กาลที่ ๙ ได้ พ ระราชทาน
พระราชด�ำรินี้ เพือ่ เป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ มั ก ประสบปั ญ หา
ทัง้ ภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอก
ทีม่ ผี ลกระทบต่อการท�ำการเกษตร
ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต
โดยเฉพาะการขาดแคลนน�ำ้ ได้โดย
ไม่เดือดร้อนและยากล�ำบากนัก

และคลุมดิน อันจะท�ำให้ประชาชนมีแหล่งน�ำ้ ทีม่ ปี ริมาณมากเพียง
พอ สามารถท�ำการเกษตรได้ตลอดทัง้ ปี อีกทัง้ ยังสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่ป ระชาชนในการบริห ารจัดการพื้นที่ส�ำหรับ ใช้
ประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้อกี ด้วย

ความส�ำคัญของทฤษฎีใหม่คอื มีการบริหารและจัดแบ่งทีด่ นิ แปลง
เล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร
ถึงแม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ในประเทศไทย มีการค�ำนวณโดยใช้หลักวิชาการเกีย่ วกับปริมาณน�ำ้ ทีจ่ ะกักเก็บให้
โครงการดังกล่าว ได้รบั การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วย
จะยังไม่พบการระบาดภายในประเทศระลอกสอง แต่สถานการณ์ พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี และมีการ งานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่
การแพร่ระบาดทัว่ โลกยังทวีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยมีจำ� นวน วางแผนทีส่ มบูรณ์แบบส�ำหรับเกษตรกรรายย่อย
โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว ส�ำนักชลประทานที่ ๙
ผูต้ ดิ เชือ้ ทัว่ โลกมากกว่า ๒๗ ล้านคน ส�ำหรับ ๕ ประเทศแรกทีม่ ผี ู้
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
ติดเชือ้ สูงสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, บราซิล, อินเดีย, รัสเซีย และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เกษตรอ�ำเภอวัฒนานคร
เปรู ซึ่งสถานการณ์แพร่ระบาดดังกล่าวได้สร้างผลกระทบอย่าง
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสระแก้ว และหน่วยทหารพัฒนาที่ ๑๒
รุนแรงกับสภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทัง้ ประเทศไทย
ตลอดจนประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ

การแพร่ระบาดครั้งนี้ผลกระทบเกิดขึ้นหลากหลาย กว้างไกล
และกระทบกันเป็นลูกโซ่ ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทีเ่ ป็น
แหล่ ง รายได้ ส� ำ คั ญ ของคนไทยจ� ำ นวนมากทั้ ง ทางตรงและ
ทางอ้ อ ม กลุ ่ ม ที่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบทางตรง คื อ พนั ก งาน
สายการบิน ธุรกิจทัวร์ และโรงแรม ที่มีรายได้ลดลงหรือถูก
เลิกจ้าง ส่วนกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทางอ้อม เช่น ผูป้ ระกอบการ
ทีส่ ง่ อาหารให้โรงแรม หรือผูข้ ายสินค้าในตลาด เพราะเมือ่ นักท่องเทีย่ ว
หายไปมาก ความต้องการใช้สนิ ค้าและบริการก็ลดลง การว่างงาน
ที่จะเพิ่มสูงขึ้นในหลายอุตสาหกรรม ภาคเกษตรที่เคยรองรับ
การจ้างงานให้กบั คนทีย่ า้ ยกลับไปใช้ชวี ติ ในภูมลิ ำ� เนาก็ทำ� ได้ยากขึน้
เพราะปัญหาภัยแล้งในหลายพืน้ ที่

เพื่อดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่รับผิดชอบของ
ฝูงบิน ๒๐๖ อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึง่ กองทัพอากาศ
ได้แบ่งพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ นอกเหนือจากพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารทางยุทธการ
ให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์โดยการเช่าเพือ่ ท�ำการเกษตรจาก
กรมธนารักษ์ แต่พื้นที่ดังกล่าวยังประสบปัญหาความแห้งแล้ง
ในฤดูรอ้ น และอุทกภัยในฤดูฝน พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
ผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศ ได้มอบหมายให้สำ� นักงานประสานภารกิจ
ด้านความมั่นคงกับกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กองทัพอากาศ (สง.ปรมน.ทอ.) จัดท�ำโครงการ “ทุง่ นภาโมเดล”
เพื่อให้ประชาชนท�ำการเกษตรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การ
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีประชาชน
เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๔๑ ราย

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ในรัชกาลที่ ๙ ทีพ่ ระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี
เป็นแนวคิดทีต่ งั้ อยูบ่ นรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการ
พัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท
ค�ำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมคิ มุ้ กันใน
ตัวเอง ตลอดจนใช้ความรูแ้ ละคุณธรรม เป็นพืน้ ฐานในการด�ำรง
ชีวติ ทีส่ ำ� คัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึง่ จะน�ำไป
สู่ “ความสุข” ในการด�ำเนินชีวติ อย่างแท้จริง ทรงเห็นว่าแนวทาง
การพัฒนาทีเ่ น้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก
แต่เพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดปัญหาได้ จึงทรงเน้นการพอกินพอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบือ้ งต้นก่อน เมือ่ มีพนื้ ฐานความมัน่ คง
พร้อมพอสมควรแล้ว จึงสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ
โครงการ“ทุง่ นภาโมเดล” เป็นการบริหารและพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้
ให้สงู ขึน้
เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ โดยน�ำรูปแบบ “โคก
ทฤษฎีใหม่ คือ ตัวอย่างทีเ่ ป็นรูปธรรมของ การประยุกต์ใช้ หนอง นา” ซึง่ เป็นการจัดท�ำแหล่งน�ำ้ ขนาดเล็กในพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยง
เศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ ด่นชัดทีส่ ดุ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ระหว่างหนองนาด้วยคลองไส้ไก่ เพิม่ การซึมซับน�ำ้ ด้วยการปลูกพืช

ทัง้ นีเ้ มือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก
มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ ได้ทำ� พิธเี ปิดโครงการ
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง “ทุง่ นภาโมเดล” ฝูงบิน ๒๐๖ อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว เพือ่ เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรูท้ างการเกษตร อันจะ
น�ำไปสูก่ ารสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างยัง่ ยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชน
ในพืน้ ทีโ่ ครงการ รวมทัง้ การสร้างมวลชนสัมพันธ์เพือ่ เพิม่ การเฝ้า
ระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงอีกด้วย
โครงการดี ๆ อย่างนีต้ อ้ งขอปรบมือให้ ฉบับหน้าพบกับอีก
หนึง่ โครงการดี ๆ เพือ่ ประชาชน แล้วพบกันใหม่ครับ
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แพทย ห ญิ ง วิ ไ ลภรณ วงษ ว าทย นายกสมาคม
แม บ  า น ทอ.เป น ประธานการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป
๒๕๖๓ โดยมีอุปนายก และคณะกรรมการ
บริหารสมาคมแมบา น ทอ.เขารวมการประชุม
เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๖๓ ณ หองมงกุฎฟา สมาคม
แมบาน ทอ.

การประชุมความรวมมืออุตสาหกรรมปองกันประเทศ ประจําป ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทัพอากาศไดจัดงาน
ประชุมสัมมนา RTAF Defence Industrial Cooperation
Conference 2020 ภายใต แ นวคิ ด “Purchase and
Development drives seamless cooperation”
ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก องทั พ อากาศและการบิ น แห ง ชาติ โดยมี
วั ตถุ ป ระสงค ห ลั ก ในการสรางความเขาใจ ระดมความคิด
และกํ า หนดแนวทางการปฏิ บั ติ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแนวทาง
การจั ด หาพร อ มการพั ฒ นา (P&D) และกํ า หนดแนวทาง
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องอุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศ
ในดานอากาศและอวกาศของกองทัพอากาศ สอดคลองกับ
นโยบายรั ฐ บาลและนั ย ยะสํ า คั ญ ของ พ.ร.บ.เทคโนโลยี
ปองกันประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒
คณะผูจัดงานประชุมสัมมนาฯ ไดดําเนินการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูเขารวมงานซึ่งเปนหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทยทั้งภาครัฐ หนวยงาน
ดานความมั่นคง ภาคการศึกษา ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
สถาบั น การเงิ น และสมาคมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
ปองกันประเทศ ไดรว มใหขอ เสนอแนะและตอบแบบสอบถาม
เกินกวารอยละ ๖๐ ของผูรวมงาน
สรุ ป ผลการสํ า รวจของผู  ต อบแบบสอบถาม พบว า
มีสาระสําคัญ ดังนี้

๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถและศักยภาพในการ
แขงขันดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ หากไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในเชิงปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรม
๒. กลุมธุรกิจในอุตสาหกรรมปองกันประเทศที่มีโอกาส
เติบโตตามนโยบายรัฐบาล ไดแก การซอมบํารุงอากาศยาน
การผลิตชิน้ สวนอะไหล กิจการไซเบอรดา นความมัน่ คง การประกอบ
อากาศยานขั้ น สุ ด ท า ย กิ จ การดาวเที ย มด า นความมั่ น คง
และการพัฒนาติดตั้งอาวุธกับอากาศยาน ตามลําดับ
๓. ปจจัยที่เกื้อหนุนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศที่สําคัญ คือ หนวยงานภาครัฐซึ่งถือไดวาเปนหนวยงาน
สําคัญ ทีจ่ ะชวยขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมปองกันประเทศใหกา วตอไป
ไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน การออกกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ทีเ่ อือ้ ตอการดําเนินการ และขัน้ ตอนการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน
๔. ควรปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยใหสามารถดําเนินการจัดหา
โดยวิธีเจาะจงกับบริษัทอุตสาหกรรปองกันประเทศของไทย
เปนลําดับแรกมากที่สุด
๕. หน ว ยงานด า นความมั่ น คงควรสนั บ สนุ น ขั้ น ตอน
และกระบวนการที่สําคัญ ที่จะสามารถสงเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย ไดแก การวิจัยและพัฒนา

การรับรองมาตรฐาน การทดสอบ กระบวนการผลิตและการ
เก็บขอมูลหลังการใชงาน ตามลําดับ
๖. บริษัทอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทยเห็นดวย
กับกรอบแนวทางการยกระดับความเปนมาตรฐานของบริษัท
อุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย ใหทัดเทียมกับบริษัท
ผูผ ลิตตางชาติตามกรอบแนวทางที่ ทอ.นําเสนอเพือ่ เสริมสราง
ความเขมแข็งและขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว
ของบริษัทอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย นอกจากนี้
ยังชวยผลักดันใหเกิดการทํางานของระบบนิเวศอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ (Ecosystem) โดยแตละกลุมธุรกิจ ทั้งดาน
วัตถุดบิ และผูผ ลิตของไทยจะมีโอกาสรวมมือกันมากขึน้ ทัง้ ยังเปน
อีกแนวทางที่จะนําไปสูแนวทางการจัดหาพรอมการพัฒนา
อยางยั่งยืน
จากการจัดการประชุมในครัง้ นี้ ผูร ว มตอบแบบสอบถาม
เห็นวาเกิดประโยชนตอทุกภาคสวนอยางมาก และตองการ
ใหกองทัพจัดการประชุมเชนนี้เปนระยะ เนื่องจากทําใหเกิด
ความเขาใจในประเด็นตาง ๆ และทุกฝายไดรวมกันเสนอแนะ
แนวทางเพื่อผลักดันใหอุตสาหกรรมปองกันประเทศพัฒนา
ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ทุกหนวยงานควรบูรณาการความ
รวมมือและสงเสริมการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ใหอตุ สาหกรรมปองกัน
ประเทศมีความเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น

กลุม ทีม่ โี อกาสเติบโตทางธุรกิจในอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

หนวยงานความมั่นคงควรสนับสนุนขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้

ปจจัยทีเ่ กือ้ หนุนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

หนา ๔

พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย ผบ.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยม
พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธี กําลังพลชุดกอสรางโครงการปรับปรุงสนามบินทาใหม (ระยะที่ ๑)
เปดกิจการสนามฝกซอมกอลฟพิมานทิพย บน.๔๑ โดยมี จว.จันทบุรี โดยมี น.อ.ธีระศักดิ์ เมืองสง รอง ผอ.กสน.ชย.ทอ.
น.อ.นรุธ กําเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ ใหการตอนรับ ณ สนาม หัวหนาทีมกอสราง รายงานสรุปผลความกาวหนาการกอสราง
เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๓ ณ อ.ทาใหม จว.จันทบุรี
ฝกซอมกอลฟพิมานทิพย บน.๔๑ จว.เชียงใหม

วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

พล.อ.อ.มานัต วงษวาทย ผบ.ทอ.พรอมดวย แพทยหญิง
วิไลภรณ วงษวาทย นายกสมาคมแมบาน ทอ.เปนประธาน
ในพิ ธี เ ป ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร บน.๕ โดยมี
น.อ.ชยศว สวรรคสรรค ผบ.บน.๕ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่
๒๘ ส.ค.๖๓ ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ

พล.อ.ท.ตรีพล อองไพฑูรย จก.กร.ทอ.เปนผูแทน
พล.อ.ท.อนุชา ผลโภค ผอ.สง.ปรมน.ทอ.เปนประธาน
ศบภ.ทอ.รั บ มอบเครื่ อ งฉี ด พ น ไร ส าย จํ า นวน ๕ เครื่ อ ง
ในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจาที่ บริเวณพื้นที่พิธีเปดโครงการ
พล.อ.ท.พงษสวัสดิ์ จันทสาร จก.ยก.ทอ.เปนประธาน จากผูแทนบริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด
“ทุง นภาโมเดล” เมือ่ วันที่ ๒ ก.ย.๖๓ ณ ฝูง.๒๐๖ อ.วัฒนานคร ในพิธีปดการศึกษาหลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน รุนที่ ๘๔ เพื่อนําไปใชในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของ
จว.สระแกว
เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓ ณ หองประชุม ยก.ทอ.
เชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓ ณ กร.ทอ.

พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ.เปนประธานเปด
กิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
พล.อ.ท.ภาณุ วั ช ร เปย มศรี จก.ชอ.เปนประธาน มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื่อ “รวมใจไทย
พล.อ.ท.ธาดา เคี่ยมทองคํา จก.ยศ.ทอ.เปนประธาน
การประชุ ม ชอ.ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒ ก.ย.๖๓ ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน” สืบสานสู ๑๐๐ ลานตน เมื่อวันที่ ในพิธีปดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุนที่ ๘๘
๘ ก.ย.๖๓ ณ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) พอ.
ณ หองประชุมกองซอมเครื่องยนต ชอ.
เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๖๓ ณ หองบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

พล.อ.ท.เดชอุดม คงศรี ผบ.รร.นนก.เปนประธานเปด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับ
พล.อ.ต.สมควร รักดี รอง ผบ.อย.เปนประธานในพิธี
การประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นนก.และใหเกียรติ
บรรยายในหัวขอ “ภาพในอนาคตของ รร.นนก.” เมื่อวันที่ เปดการฝกความพรอมปฏิบตั กิ าร กกล.ฉก.๙ ครัง้ ที่ ๒ ประจําป
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๓ ณ ศทย.อย.
๓ ก.ย.๖๓ ณ กกศ.รร.นนก.

พล.อ.ต.เรืองวิทย ศรีนวลนัด จก.ชย.ทอ.เปนประธาน
การประชุมสายวิทยาการชางโยธา เพื่อรับฟงชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติงานสายวิทยาการชางโยธา และรับทราบขอขัดของ
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับงานสายชางโยธาของหนวย เมื่อวันที่
๓๑ ส.ค.๖๓ ณ หองประชุม ชย.ทอ.

วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

หนา ๕

พล.อ.ต.ไวพจน เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน เปนประธาน
พล.อ.ต.ธรรมนาย สุขแสง ผบ.ดม.ใหการตอนรับ เปดโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ
พล.อ.ต.วชิ ร ศั ก ดิ์ พู สิ ท ธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
และคณะ ศึกษาภูมิประเทศภาคใตและเยี่ยมชมกิจการ บน.๗ น.อ.บุญเลิศ ปกขุนทด รอง ผอ.สธน.ทอ.และคณะ ในโอกาส และฟ  น ฟู ป ระชาธิ ป ไตย เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู  รั ก สามั ค คี
โดยมี น.อ.แมนสรวง สุวรรณ ผบ.บน.๗ ใหการตอนรับ เมือ่ วันที่ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญทหารอากาศ เมื่อวันที่ ของคนในชาติ เมือ่ วันที่ ๘ ก.ย.๖๓ ณ หองประชุม บก.รร.การบิน
๓๑ ส.ค.๖๓ ณ สน.ผบ.ดม.
จว.นครปฐม
๓ ก.ย.๖๓ ณ บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

น.อ.สมพร รมพยอม รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ.เปนประธาน
การประชุมโครงการบําบัดนํ้าเสียคูนายกิมสาย ๑ ซึ่งเปน
หนึ่งในกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทําความดี
เพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๖๓ ณ หองประชุม
ศบภ.ทอ.

น.อ.ภานุ แกวอําไพ ผอ.กวก.คปอ.และคณะ จนท.
หลักสูตรควบคุมการจราจรทางอากาศดวยเรดาร รุนที่ ๒๑
น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ เปนประธานในพิธี
เยี่ยมชมกิจการ รร.การบิน โดยมี น.อ.มหิทธิพงษ วรฉัตร มอบหุน ยนตเพือ่ การพยาบาลผูป ว ย COVID-19 “นองถาดหลุม”
น.ยุทธการและการฝก กองฝกการบิน รร.การบิน ใหการตอนรับ ให กั บ รพ.มหาราชนครราชสี ม า เมื่ อ วั น ที่ ๘ ก.ย.๖๓
เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๖๓ ณ รร.การบิน จว.นครปฐม
ณ รพ.มหาราชนครราชสีมา จว.นครราชสีมา

น.อ.จุมพล จันทขัมมา ผบ.บน.๒ เปนประธานในโครงการ
สร า งความปรองดองสมานฉั น ท ข องคนในชาติ แ ละฟ  น ฟู
ประชาธิปไตย บน.๒ โดยมีวทิ ยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
น.อ.จิตติวุฒิ วันทนา ผบ.บน.๔ เปนประธานในพิธี
“หลักสูตรหลักประจํา” รุนที่ ๑/๖๑ “เปนเบา เปน แมพิมพ”
ใหการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเดนใหแกขาราชการ ลูกจาง
และการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๓ ประจํา พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ บน.๔ เมื่อวันที่
๒ ก.ย.๖๓ ณ หองประชุม บก.บน.๔ จว.นครสวรรค
ณ หอประชุมกานตรัตน บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.แมนสรวง สุวรรณ ผบ.บน.๗/ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพย บน.๗ จํากัด เปนประธาน
การประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๓ สหกรณออมทรัพย
บน.๗ จํากัด เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๓ ณ หอประชุมธูปะเตมีย
บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

น.อ.ชยศว สวรรคสรรค ผบ.บน.๕ นําขาราชการ
ลูกจาง พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ บน.๕
จั ดการซอมแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรืออุบัติเหตุ นอกเขตสนามบินประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่
๓๑ ส.ค.๖๓ ณ บริเวณลานอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา
ณ หวากอ จว.ประจวบคีรีขันธ

น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ นําขาราชการ
ทหารกองประจําการ และจิตอาสา ๙๐๔ วปร.รวมกับ สโมสร
โรตารี่ลุมนํ้าเข็ก ทํากิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้า เพื่อสรางพื้นที่
กักเก็บนํา้ ไวใชประโยชนในชุมชน เมือ่ วันที่ ๑ ก.ย.๖๓ ณ บริเวณ
น.อ.ธรรมศักดิ์ มั่นทน รอง ผบ.บน.๔๑ ใหการตอนรับ
พืน้ ที่ นํา้ ตกไผสที อง บานตอเรือ หมูท ี่ ๑๓ ต.วังนกแอน อ.วังทอง ทหารกองประจําการ รุน ป ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑ ก.ย.๖๓
จว.พิษณุโลก
ณ พัน อย.บน.๔๑ จว.เชียงใหม

วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

หนา ๖

“ธงชาติไทยแบบสี่เหลี่ยมและขาวหลามตัด
บนปกเครื่องบินในยุคแรกที่มีการเขียนธงไทย
ลงบนปกเครื่องบิน”
โดย...พ.อ.อ.รัชต รัตนวิจารณ

นับตั้งแตเมื่อเรามี “ธงไตรรงค” เมื่อ ๑๐๐ ปที่แลว โดยปรากฏครั้งแรก
ของการทหาร ในคราวไปราชการยุโรปของทหารอาสาไทยที่ฝรั่งเศส เมื่อในหลวง
รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทาน “ธงไตรรงค” เมื่อป ๒๔๖๐ โดยกอนหนานั้น
เครือ่ งบินไทยจะยังไมปรากฏธงชาติแบบวงกลมทีเ่ ราเห็นทุกวันนี้ โดยแนวความคิด
การที่จะมีธงชาติบนปกเกิดจากแนวความคิดในการไปรบที่ฝรั่งเศสนั่นเอง ซึ่งทั้ง
อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส หรือแมแตสหรัฐอเมริกา ก็มีการวาดเครื่องหมายแสดง
สัญลักษณลงบนปก “แตไมมีกฏเกณไหนบังคับวาตองเปนวงกลม” ยกตัวอยาง
เยอรมนี ที่เปนเครื่องหมายกางเขน อินโดนีเซียเปนรูปเหลี่ยม แนนอนครับ
ทั้งวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม แมแตการวาดธงชาติที่มีไปแปะบนปก ก็เคยมี
และภาพนี้ เกิดขึน้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๑ คือภาพเมือ่ ป ๒๔๖๖ เมือ่ กรมอากาศยาน สงเครือ่ งบิน
ไปเยือนมณฑลฝายเหนือ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ ๒๔๖๖ กรมอากาศยาน จัดสงเครื่องบิน
แบบเบรเกต ๑๔ เปนเครื่องบินทิ้งระเบิดและตรวจการณปกสองชั้นสองที่นั่ง ปกและลําตัวบุผา
สรางในฝรัง่ เศส แตประกอบในประเทศไทย ซึง่ เปนเครือ่ งบินทีม่ พี สิ ยั บินไกลทีส่ ดุ ในขณะนัน้ สังกัด
กองบินใหญที่ ๒ ซึง่ เปนกองบินทีท่ าํ หนาทีต่ รวจการณและถายภาพทําแผนที่ เครือ่ งบินเบรเกต ๑๔
สามเครือ่ งทําการบินเดินทางจากสนามบินดอนเมือง บินมาลงทีส่ นามบินสุเทพแหงนีเ้ ปนปฐมฤกษ
ดวยระยะทางขณะนัน้ มากกวา ๓๐๐ ไมล และใชเวลาบินหลายชัว่ โมง เพราะเครือ่ งบินมีความเร็ว
และความสูงไมมากนัก เครื่องบินทั้ง ๓ เครื่อง มีรูปหอยสังขสีขาวและมีขอความเขียนขางลําตัว
หมายเลข ๙ วา “จังหวัดเชียงใหม ๑” หมายเลข ๑๐ “เจาพระยาอภัยภูเบศร ๑” และหมายเลข
๑๑ วา “จาวผูครองนครนาน ๑” ซึ่งเครื่องบินเครื่องนี้ เจานายฝายเหนือขาราชการตลอดจน
พอคาประชาชนรวบรวมเงิน ได ๒๖,๗๐๐ บาท จัดซื้อมาได และเขียนชื่อไวเพื่อเปนเกียรติ
และเปนทีร่ ะลึก โดยมี นายรอยเอก ผล หงสกุล เปนหัวหนานักบิน โดยมี นายรอยตรี ขุนรณนภากาศ

ภาพนี้เปนภาพที่ปรากฏในพิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม
และ นายรอยตรี หลวงเทเวศ อํานวยฤทธิ์ เปนนักบินอีก ๒ เครื่อง โดยนอกจากในวันดังกลาว
จะไปทําการบินที่เชียงใหม และจัดแสดงการบินเก็บเงินแลว ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๔๖๖
ยังทําการบินตอไปยังจังหวัดลําปาง และทําการบินอีกหลายวัน โดยครั้งนี้มีเจาหญิงศรีนวล
ณ ลําปาง (ธิดาเจาผูครองนครลําปาง) และคุณหญิงปรุง ราชเสนา (ภริยาขาหลวงประจํา
จังหวัดลําปาง) ไดรบั เชิญใหขนึ้ บิน โดยเจาหญิงศรีนวล ณ ลําปาง ประทับกับเครือ่ ง “เจาพระยา
อภัยภูเบศร ๑” มีนายเรืออากาศตรี ขุนรณนภากาศ เปนนักบิน บินไปทางจังหวัดแพร ทําให
มีเจานายฝายเหนือ ขาราชการ พอคา ประชาชน รวมบริจาคเงินรวบรวมเบือ้ งตนได ๑๐,๐๐๐
บาท ภายหลังครบ ๒๖,๗๐๐ บาท ก็สรางเครื่องบินเบรเกต ๑๔ ใหทางราชการ ๑ เครื่อง
กําหนดชื่อวา “จังหวัดลําปาง ๑” ความนาสนใจคือ การเขียนธงชาติไทย ของเครื่องบินทั้ง
๓ เครื่อง แตกตางกัน คือ เปน สี่เหลี่ยมผืนผาแนวตั้ง และสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด และสุดทาย
คื อ วงกลม ซึ่ ง สรุ ป ว า ในป ๒๔๖๖ นั้ น ก็ มี ภ าพที่ เ ริ่ ม ปรากฏมี ก ารเลื อ กแบบใช ว งกลม
ในเครื่องบินหลายแบบในเวลาตอมาจนถึงปจจุบัน

ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

มอบสิ่งของ

หน้ า ๗
(ต่อจากหน้า ๑)

กองทัพอากาศ ผนึกกําลัง ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) ร่วมส่งกําลังใจและความช่วยเหลือแก่ ผู้ประสบ
อุทกภัยภาคเหนือ ตามที่ผู้บัญชาการทหารอากาศมีความ
ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ จึงมอบหมายให้
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ติดตามสถานการณ์
และให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชดิ โดยทีผ่ า่ นมา กองบิน ๔๖
ได้สนับสนุนเครือ่ งบินลําเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) ขึน้ บินเพือ่
ถ่ายภาพสํารวจพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัย สําหรับติดตามสถานการณ์
และประชุมวางแผนช่วยเหลือ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่กําลังพล
นํากระสอบทรายและเครื่องอุปโภคบริโภค ออกช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย นัน้
เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ กองทัพอากาศ และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความเดือดร้อนของ
พีน่ อ้ งประชาชนในพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัยดังกล่าว จึงได้รว่ มกัน
จัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด ซึ่งภายในประกอบด้วย อาหารพร้อม
รับประทาน เครือ่ งอุปโภคบริโภค ของใช้จาํ เป็น และยารักษาโรค
เป็นต้น โดยกองทัพอากาศสนับสนุนรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่
เพือ่ ลําเลียงถุงยังชีพไปยังพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย เส้นทาง ดอนเมือง
– จังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง ๕๕๐ กิโลเมตร
เพื่อส่งผ่านให้กองบิน ๔๖ นําไปมอบให้พี่น้องประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระจง
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน

ในเบือ้ งต้น โดยมี พลอากาศเอก สิทธิชยั แก้วบัวดี ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารอากาศ เป็นผูแ้ ทนกองทัพอากาศ และคุณอภิพนั ธ์ เจริญอนุสรณ์
ผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นผูแ้ ทนธนาคารฯ
ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพ ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมที่จะสนับสนุน
เพือ่ ช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั พีน่ อ้ งประชาชนจาก

ภัยพิบตั อิ ย่างเต็มขีดความสามารถ โดยในขณะนีไ้ ด้ให้ทกุ กองบิน
ในพืน้ ทีเ่ ตรียมความพร้อมด้านกําลังพล อุปกรณ์ และเครือ่ งมือ
รวมทั้งอากาศยาน และประสานการปฏิบัติและบูรณาการ
การทํ า งานกั บ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที 

มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

พลอากาศโท พงษ์ศกั ดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะคณะเจ้าหน้าทีท่ �ำงานบริหารด้านกิจการ
พลเรือนและประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปรับวางทีต่ งั้ หน่วยงานกองทัพอากาศและโรงเรียนนายเรืออากาศ และคณะ
เป็นผูแ้ ทนกองทัพอากาศ มอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพือ่ การศึกษา จ�ำนวน ๖ เครือ่ ง โดยมี นายวิรตุ หนองหงอก ผูอ้ �ำนวยการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) เป็นผูร้ บั มอบและให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด) อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โอกาสดี !! ส�ำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจ�ำ กองทัพอากาศ
โครงการจัดสรรทีด่ นิ และอาคารสงเคราะห์
ของกองทัพอากาศ รุน่ ที่ 15 มวกเหล็ก-สระบุรี เปิดจองเร็ว ๆ นี้
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ได้ที่
แผนกทีด่ นิ และอาคารสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์
กรมสวัสดิการทหารอากาศ
โทร 2-3812 , 083-095-5455
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Page โครงการ บ้านทอส. 15
https://www.facebook.com/rtaf.asset15

วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

หน้า ๘

ทุ่งนภาโมเดล

(ต่อจากหน้า ๑)

โครงการ “ทุ่งนภาโมเดล” มีจุดเริ่มต้นจากนโยบายของ
ผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศ ในเรือ่ งการดูแลราษฎรทีอ่ าศัยอยูโ่ ดยรอบ
กองบินและฝูงบินทหาร โดยเฉพาะที่อาศัยในพื้นที่ที่กองทัพ
อากาศดูแล ในลักษณะ “ฐานบิน” และ “ชาวบ้าน” อยูร่ ว่ มกัน
และได้มอบหมายให้ส�ำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง
กั บ กองอ� ำ นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในกองทั พ อากาศ
(สง.ปรมน.ทอ.) ด�ำเนินการโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
นโยบาย ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของฝูงบิน ๒๐๖ อ�ำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
า ๑) เป็นฝูงบินเพือ่ ภารกิจด้านความมัน่ คง
ส�ำหรั(ต่บอฝูจากหน้
งบิน ๒๐๖
ของประเทศ ซึง่ จากการส�ำรวจพบว่าพืน้ ทีท่ ฝี่ งู บิน ๒๐๖ รับผิดชอบ
มีประชาชนจ�ำนวนมากทีเ่ ข้ามาท�ำการเกษตรกรรม กองทัพอากาศ
จึงได้แบ่งพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ นอกเหนือจากพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารทางยุทธการ
ให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์โดยการเช่าจากกรมธนารักษ์
แต่ พื้ น ที่ ดั ง กล่ าวยั ง ประสบปัญ หาความแห้งแล้งในฤดู ร ้ อ น
และอุทกภัยในฤดูฝน ดังนัน้ เพือ่ เป็นการบริหารและพัฒนาพืน้ ที่
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และมีประสิทธิภาพ น�ำไปสูก่ ารสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่าง
ยัง่ ยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และยังสามารถสนับสนุนความ
มัน่ คงด้านอาหารให้แก่ประเทศ นอกจากนีย้ งั เป็นการสร้างมวลชน
สัมพันธ์เพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามที่อาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงได้อีกด้วย กองทัพอากาศจึงพิจารณา
ด�ำเนินโครงการ “ทุง่ นภาโมเดล” ในพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง บริเวณทางหลวง
หมายเลข ๓๑๙๘ จ�ำนวน ๖๔๔ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา มีประชาชน
เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๔๑ ราย
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ และ
พัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยรอบฝูงบิน ๒๐๖ วัฒนานคร เพือ่ การเกษตรอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปญ
ั หาความยากจน

ทอ.ส่งดาวเทียม นภา-๑

และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่
อย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นรู ป แบบ
“โคก หนอง นา” ซึ่งเป็นการจัดท�ำแหล่งน�้ำขนาดเล็ก
ในพื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งหนองนาด้ ว ยคลองไส้ ไ ก่
อันจะท�ำให้ประชาชนสามารถท�ำการเกษตรได้ตลอดทัง้ ปี
และไม่ เ สี ย พื้ น ที่ ก ารเกษตร อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถเป็ น
แหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่
ส�ำหรับใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้อกี ด้วย
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเป็น
อย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส่ ว นราชการในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ โครงการชลประทาน
จั ง หวั ด สระแก้ ว ส� ำ นั ก ชลประทานที่ ๙ ส� ำ นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เกษตรอ�ำเภอ
วัฒนานคร เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสระแก้ว และหน่วย
ทหารพัฒนาที่ ๑๒ ตลอดจนประชาชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า
“กองทัพอากาศได้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึง่ พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็น
พื้ น ที่ ส� ำ คั ญ ในเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ และเป็ น พื้ น ที่
ที่กองทัพอากาศดูแลรับผิดชอบ โดยเฉพาะการดูแล
ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ในลักษณะ “ฐานบิน” และ
“ชาวบ้าน” อยู่ร่วมกัน จึงได้แบ่งมอบพื้นที่ให้พี่น้อง
ประชาชนได้ประกอบอาชีพ โดยได้มกี ารพูดคุยในเรือ่ ง
การจัดระเบียบพืน้ ที่ และจะมีการหารือเรือ่ งจัดระเบียบ
สังคมต่อไป ซึง่ การแบ่งมอบพืน้ ทีด่ งั กล่าวท�ำให้ประชาชน
มีรายได้ และมีงานท�ำมากขึน้ ซึง่ ในอนาคตจะมีเครือ่ งบิน
ช่าง และเจ้าหน้าที่ มาประจ�ำการ และจะมีอตุ สาหกรรม
การสร้าง UAV ในพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งจะเป็นต�ำแหน่งงาน
ส�ำคัญส�ำหรับพีน่ อ้ งประชาชน และลูกหลานทีจ่ ะเติบโต
ในอนาคตเป็นก�ำลังส�ำคัญให้กองทัพอากาศและประเทศ
ชาติตอ่ ไป”

(ต่อจากหน้า ๑)

เมือ่ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ จรวด Vega เทีย่ วบิน VV16
ของบริษัท Arianespace ได้ท�ำการยิงน�ำส่งดาวเทียมจ�ำนวน
๕๓ ดวง จาก ๑๓ ประเทศ แบ่งเป็น Mirosatellite ๗ ดวง
และ Nanosatellite ๔๖ ดวง หนึง่ ในนัน้ มีดาวเทียม “นภา-๑”
(NAPA-1) ซึง่ เป็นดาวเทียมเพือ่ ความมัน่ คงดวงแรกของกองทัพ
อากาศรวมอยูด่ ว้ ย โดยท�ำการยิงน�ำส่งจากฐานยิงจรวด Guiana
Space Center, French Guiana ดินแดนของสาธารณรัฐฝรัง่ เศส
ทีต่ งั้ อยูท่ างตอนบนของทวีปอเมริกาใต้
ส�ำหรับดาวเทียม “นภา-๑” เป็นดาวเทียมดวงแรกของกอง
ทัพอากาศที่ยิงขึ้นสู่ชั้นอวกาศ เป็นดาวเทียมขนาดเล็ก หรือ
Nanosatellite ซึ่งจะโคจรในวงโคจรรอบโลกระดับต�่ำ (Low
Earth Orbit) มีภารกิจในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทาง
อวกาศ ส�ำหรับการตรวจการณ์พนื้ ทีใ่ นประเทศทีจ่ ำ� เป็นต่อการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจด้านความมัน่ คง โดยการยิงดาวเทียมนภา-๑ ในครัง้
นี้ ท�ำให้กองทัพอากาศมีครบทัง้ ๓ โดเมน (Air Domain, Cyber

Domain และ Space Domain) สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
กองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี นอกจากนี้
กองทัพอากาศยังสามารถใช้ขดี ความสามารถของดาวเทียมในการ
สนั บ สนุ น งานด้ า นบรรเทาสาธารณภั ย ของประเทศ เช่ น
การสนับสนุนข้อมูลพืน้ ทีจ่ ดุ ความร้อนเพือ่ การดับไฟป่า และการ
สนับสนุนข้อมูลเพือ่ การบริหารจัดการน�ำ้ แก้ปญ
ั หาน�ำ้ ท่วมน�ำ้ แล้ง
ในระดับประเทศ ซึ่งเป็นก้าวแรกที่ส�ำคัญของการลาดตระเวน
และเฝ้าตรวจทางอวกาศ เพือ่ ความมัน่ คงและการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต

กองทัพอากาศ ตระหนักถึงความส�ำคัญของเทคโนโลยี
อวกาศ รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อมิติความมั่นคงใน
อวกาศ ซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับความมัน่ คงของชาติ ทัง้ ด้านการ
ทหาร เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา และนับเป็นผลประโยชน์
ของชาติในการน�ำพื้นที่อวกาศเข้ามาเป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่
สามารถช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจทัง้ ทางบก ทางน�ำ้ และ
ทางอากาศ

