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พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ

ในการบิน และมอบประกาศนียบัตร
นักบินประจำ�กองแก่ศิษย์การบิน

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย
แสดงความสามารถในการบิ น กองทั พ อากาศ
และมอบประกาศนี ย บั ต รนั ก บิ น ประจ� ำ กองแก่
ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุน่ ที่ ๑๔๔ – ๖๒ – ๑
ที่ ส� ำ เร็ จ การฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต รการฝึ ก ศิ ษ ย์
การบิ น กองทั พ อากาศ จ� ำ นวน ๒๙ คน โดยมี
พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียน
การบิน เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการ
(อ่านต่อหน้า ๘)
กองทัพอากาศ

พิธปี ดิ โครงการฝึกอบรม พิ ธี รั บ มอบเงิ น สนั บ สนุ น

หลักสูตร พสบ.ทอ. รุน
่ ที่ ๑๕ โครงการน่านฟ้าโมเดล

พลอากาศเอก วี รพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผูบ้ ริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุน่ ที่ ๑๕
ซึ่งมีผู้ส�ำเร็จการฝึกอบรมฯ จ�ำนวน ๖๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ผู้บริหารองค์กร
รัฐวิสาหกิจ และผูบ้ ริหารองค์กรเอกชน โดยมีนายทหารชัน้ ผูใ้ หญ่ของกองทัพอากาศ เข้าร่วม
พิธฯี เมือ่ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงิน
สนับสนุนโครงการน่านฟ้าโมเดลจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย คุณอัศวิน
เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ประจ�ำส�ำนักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส่งมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
ทั้ ง นี้ ผู ้ บั ญ ชาการทหารอากาศ ได้ ม อบเครื่ อ งหมายเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู ้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ แ ก่
กองทัพอากาศ และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ของหน่วยฝึก
การบินพลเรือนกองทัพอากาศ พร้อมใบประกาศนียบัตร
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การเฝ้ า ระวั ง ทางอวกาศ
(Space Situational Awareness
– SSA) เพื่อค้นหา ติดตามและ
พิ สู จ น์ ท ราบภั ย คุ ก คามจาก
อวกาศที่มีผลกระทบต่อความ
มั่ น คงและผลประโยชน์ ด ้ า น
อว กาศของประเทศ เช่ น
การเคลือ่ นดาวเทียมของต่างชาติ
เข้ามาใช้วงโคจรดาวเทียมค้างฟ้าที่ประเทศไทยได้สิทธิอยู่,
การชนดาวเทียมของไทยจากวัตถุอวกาศ และการร่วงหล่นของ
ชิ้ น ส่ ว นจรวดของต่ า งชาติ ที่ โ คจรผ่ า นประเทศไทย เป็ น ต้ น
โดยใช้ระบบตรวจจับภาคพื้น (Ground-Based Sensors)
กล้องโทรทรรศน์ทตี่ ดิ ตัง้ ที่ สถานีเฝ้าระวังทางอวกาศดอยอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่ และทีต่ ดิ ตัง้ ทีส่ ถานีเฝ้าระวังทางอวกาศเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ณ ศูนย์ปฏิบตั ิ
การทางอวกาศกองทัพอากาศเพือ่ ประเมินสถานการณ์ภยั คุกคาม
บริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) (Thaicom Public Company และแจ้งเตือนหน่วยต่าง ๆ ต่อไป
Limited) เดิมชือ่ บริษทั ชินแซทเทลไลท์ จ�ำกัด (มหาชน) (Shin
Satellite Public Company Limited) เป็นบริษทั แรกและบริษทั
เดียวของประเทศไทยทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการธุรกิจดาวเทียมเชิงพาณิชย์
ได้รบั สัมปทานจากกระทรวงคมนาคม เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี ตัง้ แต่
ปี พ.ศ.๒๕๓๔ (ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๔๕ อ�ำนาจการดูแลสัญญาถูกโอน
ไปยัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และในปี พ.ศ.
การข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวนทางอวกาศ
๒๕๕๙ เปลีย่ นชือ่ กระทรวงเป็น กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ (Space Intelligence Surveillance and Reconnaissance –
สั งคม) เพือ่ ด�ำเนินการจัดส่งดาวเทียมขึน้ สูว่ งโคจรและให้บริการ Space ISR) ที่จะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศ
ช่ องสัญญาณดาวเทียม รวมถึงบริหารงานโครงการดาวเทียม ของกองทัพอากาศได้ทงั้ ระดับยุทธศาสตร์ ระดับยุทธการ และ
ไทยคมภายใต้ขอ้ ตกลงแบบ BTO (Build-Transfer-Operate)
ระดับยุทธวิธี ทัง้ ในภารกิจการปฏิบตั กิ ารรบและการปฏิบตั กิ าร
ทีม่ ใิ ช่การรบ โดยการน�ำภาพถ่ายหรือข้อมูลจากดาวเทียมไปผ่าน
กระบวนการก่อนการประมวลผลภาพ (Pre-processing),
การปรับปรุงข้อมูลภาพ (Image Enhancement) และการจ�ำแนก
ประเภทข้อมูลภาพ (Image Classification) เพือ่ ให้ทราบสาระ
และข่าวสารจากภาพถ่าย ก่อนทีส่ ง่ ให้หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องน�ำไปใช้
ประโยชน์ตอ่ ไป

ตระหนักรู้ในสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา เป็นการ
สนับสนุนระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศในการปฏิบตั กิ าร
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้สามารถตอบสนองภารกิจ
ได้อย่างถูกต้อง แม่นย�ำ และรวดเร็ว

กิจการอวกาศ

บริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดั ส่งดาวเทียมขึน้ สูว่ งโคจร
แล้วทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๘ ดวง โดยมีพน้ื ทีก่ ารให้บริการ (footprint)
ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นและนอกภูมภิ าคเอเซีย มีขดี ความสามารถใน
การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมตรงถึงทีพ่ กั อาศัยหรือ
Direct-to-Home (DTH) การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
ความละเอียดสูง ทัง้ (High Definition TV) และ (Ultra High
Definition TV) และการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

นอกจากนี้ ยังสามารถน�ำขีดความสามารถดังกล่า วมา
สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย อาทิ สนับสนุนข้อมูลพื้นที่
จุดความร้อนเพือ่ การควบคุมไฟป่า ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการรักษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องประเทศ และลดปั ญ หาฝุ ่ น ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบรรเทาปัญหา
ภั ยแล้งและน�้ำท่วม โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในการ
วางแผนเพือ่ บริหารจัดการน�ำ้ ตลอดจนแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
น�ำ้ ท่วม ฯ ล ฯ
การส่ง “นภา ๑” ขึน้ ไปบนห้วงอวกาศเป็นการน�ำส่งโดยจรวด
VEGA ของบริษทั Arianespace แอเรียนสเปซ ณ เฟรนช์เกียนา
สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้)
ซึง่ VEGA เป็นจรวดน�ำส่งดาวเทียมขนาดเล็กทีจ่ ะเน้นการปล่อย
ดาวเทียมส�ำรวจโลกและดาวเทียมส�ำหรับใช้ในด้านวิทยาศาสตร์
โดยก�ำหนดน�ำส่งครัง้ แรกเมือ่ วันทีศ่ กุ ร์ที่ ๑๙ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๘๕๑
ตามเวลาประเทศไทย แต่ประสบปัญหาสภาพอากาศไม่อ�ำนวย
บริษทั จึงได้แจ้งเลือ่ นการน�ำส่งอีกหลายครัง้ แต่สภาพอากาศยังไม่
“นภา ๑” เป็นชือ่ ดาวเทียม
เหมาะสม ทัง้ นีล้ า่ สุดบริษทั แจ้งก�ำหนดน�ำส่งดาวเทียม “นภา ๑”
ของกองทัพอากาศที่สร้างโดย
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ คงต้องขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน
บริษทั Innovative Solutions In Space ประเทศเนเธอร์แลนด์ ส่งก�ำลังใจช่วยกันเชียร์ให้การน�ำส่งดาวเทียม “นภา ๑” ซึง่ เป็น
ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ ชี อื่ เสียงในการออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาด ดาวเทียมเพือ่ ความมัน่ คงดวงแรกของไทย ให้ประสบความส�ำเร็จ
เล็ก การพัฒนาระบบสถานีภาคพืน้ และการบริการปล่อยดาวเทียม ในการน�ำส่งเข้าสูว่ งโคจรกันครับ
ขึน้ สูว่ งโคจร โดยดาวเทียม “นภา ๑” เป็นดาวเทียมตามมาตรฐาน
CubeSat ขนาด 6U มีขนาด ๑๐ x ๒๐ x ๓๔ เซนติเมตร มีนำ�้
หนักโดยประมาณ ๕.๓๗ กิโลกรัม จะส่งขึ้นสู่วงโคจรที่ความสูง
คณะผู้จัดท�ำ
ประมาณ ๕๐๐ กิโลเมตรจากพืน้ โลก มีวงโคจรแบบสัมพันธ์กบั ดวง
ผู้อ�ำนวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์
อาทิตย์ (Sun Synchronous) ความเอียงของแนวการโคจร ๙๘
องศา
พล.อ.ต.ฐานัตถ์ จันทร์อ�ำไพ
รองผู้อ�ำนวยการ

นอกจากผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจแล้ว กิจการอวกาศยังมี
ความส�ำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น การลาดตระเวน
สั ง เกตการณ์ เ ปลี่ ย นแปลงในพื้ น ที่ เ ฝ้ า ระวั ง บริ เ วณชายแดน
การบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ด้วยความส�ำคัญด้านความมัน่ คงทาง
อวกาศของประเทศดังกล่าว รวมถึงภัยคุกคามทางอวกาศทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ในอนาคต กองทัพอากาศจึงได้กำ� หนดยุทธศาสตร์กองทัพ
อากาศ ๒๐ ปี และก�ำหนดให้มติ อิ วกาศเป็นหนึง่ ในมิตหิ ลักในการ
ปฏิบัติภารกิจ และได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพ
อากาศ หรือ ศปอว.ทอ. เมื่อตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อรักษาผล
ประโยชน์แห่งชาติในอวกาศ และการปฏิบตั กิ ารทางอวกาศทัง้ ปวง
ดาวเทียม “นภา ๑” ถือเป็นก้าวแรกที่ส�ำคัญของกองทัพ
เพือ่ ความมัน่ คงของประเทศ โดยมีภารกิจ
อากาศ ทีจ่ ะได้พฒ
ั นากิจการอวกาศโดยมีดาวเทียมเพือ่ ความมัน่ คง
ของตนเอง “นภา ๑” เป็นดาวเทียมทีอ่ ยูใ่ นชัน้ วงโคจรระยะต�ำ่
Low Earth Orbit จะสามารถถ่ายภาพพืน้ โลกด้วยกล้องทีค่ วาม
ละเอียด ๔๐ เมตร เมือ่ บูรณาการข้อมูลภาพถ่ายทางอวกาศกับ
ระบบตรวจจับอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ จะสร้างให้เกิดการ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

พล.อ.ต.ธรรมรงค์เดช เจริญสุข
พล.อ.ต.สมพร แต้พานิช

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

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

ผู้จัดการ

น.อ.ปิยะ พลนาวี

ฝ่ายการผลิต

น.ท.หญิง มุตสิตา มาหะศักดิ์
น.ท.หญิง รัชนก เกิดสุข

ฝ่ายศิลป์

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

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส�ำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th
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พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.พร้อมด้วย แพทย์หญิง
วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.เป็นประธาน
จั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่ อ งใน
โอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๖๓
ของ ทอ.เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.
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พล.อ.อ.สุ ท ธิ พั น ธุ์ ต่ า ยทอง เสธ.ทอ.เป็นประธาน
ตรวจสอบการรายงานผลระบบติ ด ตามและประเมิ น ผล
แห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System
พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รอง เสธ.ทอ.เป็นประธาน
of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) เปิดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา “พี่ทัพฟ้าสู่น้องมวกเหล็ก”
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม สนง.เสธ.ทอ. ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๓
บก.ทอ.
ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.

พล.อ.ท.อลงกรณ์ วัณณรถ ปช.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ ม
พล.อ.ท.ตรี พ ล อ่ อ งไพฑู ร ย์ จก.กร.ทอ.และคณะ การด�ำเนินงานโครงการปรับวางทีต่ งั้ รร.นนก.(มวกเหล็ก) โดยมี
พล.อ.ท.พันธ์ภักดี พัฒนกุล จก.ขว.ทอ.และคณะ
ตรวจเยีย่ มสายงานการข่าวทหารอากาศ ประจำ�ปีงบประมาณ พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๕ ปฎิบัติกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ พล.อ.ต.เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด จก.ชย.ทอ.และ พล.อ.ต.ณรงค์
๒๕๖๓ โดยมี น.อ.นรุธ กำ�เนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ ให้การต้อนรับ หน่วยมิตรประชา บน.๔๑ และ สร.ดน. เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๓ อินทชาติ ผบ.ศูนย์รกั ษาการ รร.นนก.(มวกเหล็ก) ให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนห้วยม่วง ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๓ ณ รร.นนก.(มวกเหล็ก) จว.สระบุรี
เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๓ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

พล.อ.ท.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยีย่ ม
การฝึ ก สนธิ ก� ำ ลั ง และเตรี ย มความพร้ อ มปฏิ บั ติ ก าร อย.
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๔ ส.ค.๖๓ ณ บน.๔ จว.นครสวรรค์

พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ.เป็นประธานในพิธเี ปิด
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย
พล.อ.ท.ธาดา เคี่ ย มทองคํ า จก.ยศ.ทอ./ประธาน
ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่ อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.เป็นประธาน
๒๙ ก.ค.๖๓ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส�ำหรับ การประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เยาวชน ทอ.
รร.คท.ยศ.ทอ.เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๖๓ ณ ยศ.ทอ.

พล.อ.ท.เดชอุดม คงศรี ผบ.รร.นนก.มอบรางวัลให้แก่
คณะเจ้าหน้าที่ท�ำงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รร.นนก.
ในโอกาสได้รับรางวัลในการส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ ทอ.ประจ�ำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๓
ณ ห้องประชุม บก.รร.นนก.(๑)

พล.อ.ต.มงคล ตัง้ สุณาวรรณ ผอ.สพร.ทอ.เป็นประธาน
ในพิ ธี เ ปิ ด กิ จ กรรมพั ฒ นาระบบราชการ เรื่ อ ง สรุ ป ผล
การดํ า เนิ น การตามคํา รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ ทอ.
พล.อ.ต.ภู ว เดช สว่ า งแสง จก.จร.ทอ.และคณะ
และการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ณ ชอ.โดยมี พล.อ.ต.ประทีป
ภาครัฐของ ทอ.เมื่อวันที่ ๔ - ๗ ส.ค.๖๓ ณ โรงแรมแคนทารี โลหิตศิริ รอง จก.ชอ.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๓
โคราช จว.นครราชสีมา
ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์ ชอ.
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พล.อ.ต.ไวพจน์ เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน ให้การต้อนรับ
พล.อ.ต.ชูพงศ์ อารีประชาภิรมย์ รอง ผอ.สนง.ปรมน.ทอ.
พล.อ.ต.ธรรมนาย สุขแสง ผบ.ดม.และคณะ ตรวจเยีย่ ม น.อ.อนันต์ สร้อยฟ้า ผอ.รร.นป.ยศ.ทอ.ในโอกาสนำ�คณะครู
และคณะ เข้าร่วมประชุมและหารือ ด้านความมั่นคงกับ บน.๕ การฝึกอบรมเจ้าพนักงานตำ�รวจศาลรุน่ ที่ ๓ โดยมี พล.อ.ต.ไวพจน์ อาจารย์เจ้าหน้าที่ และผูเ้ ข้ารับการศึกษาหลักสูตร นป.รุน่ ที่ ๘๖
โดยมี น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๓ เยีย่ มชมกิจการ รร.การบิน เมือ่ วันที่ ๓๐ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม
๔ ส.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์
ณ พัน.อย.รร.การบิน จว.นครปฐม
บก.รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.กิตติรัช ศรีสังข์ ผอ.ควบคุมและพัฒนาก�ำลังพล
กพ.ทอ.ให้ความรู้และจัดอบรมโปรแกรมจัดการข้อมูลส�ำหรับ
น.อ.ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ รอง ผอ.สนภ.ทอ.และคณะ
การประเมิ น ก�ำลั ง พล ทอ.(QR Program)เพื่อการใช้ ง าน ตรวจเยี่ยม ฝ่ายอำ�นวยการนิรภัย ณ บน.๒๑ โดยมี น.อ.วาริท
ให้แก่ ขรก.บน.๕ โดยมี น.อ.เสกสรร สายเพ็ชร รอง ผบ.บน.๕ รามโกมุท รอง ผบ.บน.๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๓
ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ ๕ ส.ค.๖๓ ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรขี นั ธ์ ณ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ
น.อ.ยุทธนา อักษรศรี รอง ผบ.วทร.ยศ.ทร.เเละคณะอาจารย์
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๒ ในโอกาส
เยี่ ย มชมกิ จ การ บน.๑ เมื่ อ วั น ที่ ๔ ส.ค.๖๓ ณ บน.๑
จว.นครราชสีมา

น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ เป็นประธาน
ในพิธีปิดการฝึกการปฏิบัติการร่วมระหว่าง บ.จธ.๒ เรือเร็ว
ตรวจการณ์ และเรือค้นหาและกู้ภัยทางทะเล โดยใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง ณ บน.๕ ประจำ�ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๓
ณ ฝูง.๕๐๑ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์

น.อ.แมนสรวง สุวรรณ ผบ.บน.๗ เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ภายใต้ชอ่ื “รวมใจไทย
ปลู ก ต้ น ไม้ เพื่อ แผ่ น ดิ น ” สื บ สานสู่ ๑๐๐ ล้ า นต้ น เมื่ อ วั น ที่
๕ ส.ค.๖๓ ณ สโมสรนายทหารชัน้ สัญญาบัตรและสวนสมเด็จย่า
๙๐ พรรษา บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี

น.อ.ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓ เป็นประธานเปิด
กิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน เพือ่ ถวายเป็น
พระราชกุศลเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๓
ณ หอประชุม บน.๒๓ จว.อุดรธานี

น.อ.นรุธ กำ�เนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ เป็นประธานในพิธี
มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักบินที่ทำ�การบินกับเครื่องบิน
ขับไล่และฝึกแบบที่ ๑ (L-39) ครบ ๒,๐๐๐ ชั่วโมงบินและ
๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๓ ณ ฝูง.๔๑๑ บน.๔๑
จว.เชียงใหม่

น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ ประธานในพิธี
เปิ ด โครงการ “สร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ และฟื้ น ฟู
ประชาธิปไตย ประจำ�ปี ๒๕๖๓” โดยมีนักเรียนจากโรงเรียน
บ้านดงวิทยา จว.พิษณุโลก และนักเรียนโรงเรียนวัดดงข่อย
จว.พิษณุโลก ร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๓ ณ บน.๔๖
จว.พิษณุโลก

น.อ.ธรรมนูญ วงศ์สวรรค์ ผบ.ฝูงบินอิสระปฏิบัติ
ราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์
นายทหารนักเรียน หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ วทอ.
ยศ.ทอ.ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการ
สนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๓ ณ ฝูงบินอิสระ
ปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) จว.สระแก้ว
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แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้าน ทอ.
และผูแ้ ทนธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มอบทุนอาหารกลางวัน มอบข้าวหอมมะลิ และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นกั เรียน
โรงเรียนบ้านคูสว่าง พร้อมมอบถังน�ำ้ ดืม่ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมเครือ่ งกรองนำ�้ รวมทัง้ มอบแผงโซล่าเซลล์
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด ๓๒๐ วัตต์ ให้กับประปาหมู่บ้านคูสว่าง พร้อมทั้งปฏิบัติกิจกรรมกับหน่วยมิตรประชา
ทอ.และหน่วยมิตรประชา บน.๒๑ โดยมี น.อ.วัชรพล นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ ๔ ส.ค.๖๓
ณ โรงเรียนบ้านคูสว่าง ต.หนองกินเพล อ.วารินช�ำราบ จว.อุบลราชธานี

โดย R.T.A.F’s Eyes view

ความเร็วอินเทอร์เน็ตในอาเซียน 2020
เว็บไซต์ Speedtest ได้เผยแพร่ข้อมูลจัดอันดับความเร็วอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ทั้งบรอดแบนด์
และโทรศัพท์มือถือ ประจ�ำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ (Speedtest Global Index, June, 2020)
โดยมีข้อมูลจากประเทศอาเซียน ๙ ประเทศ ยกเว้น บรูไนฯ ดังนี้
ความเร็ ว อิ น เทอร์ เ น็ ต บรอดแบนด์
(เฉพาะดาวน์โหลด)
ความเร็วเฉลี่ยทั่วโลก 78.26 Mbps
		 อันดับ ๑ สิงคโปร์ 208.16
		 อันดับ ๓ ไทย 171.36
		 อันดับ ๔๐ มาเลเซีย 81.46
		 อันดับ ๖๐ เวียดนาม 54.67
		 อันดับ ๘๔ สปป.ลาว 34.61
		 อันดับ ๑๐๘ ฟิลิปปินส์ 23.74
		 อันดับ ๑๑๐ กัมพูชา 22.87
		 อันดับ ๑๑๔ อินโดนีเซีย 21.28
		 อันดับ ๑๒๑ เมียนมา 18.78

ความเร็ ว อิ น เทอร์ เ น็ ต โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
(เฉพาะดาวน์โหลด)
ความเร็วเฉลี่ยทั่วโลก 34.67 Mbps
		 อันดับ ๑๔ สิงคโปร์ 56.95
		 อันดับ ๖๐ เวียดนาม 33.12
		 อันดับ ๖๑ ไทย 33.04
		 อันดับ ๗๗ เมียนมา 25.47
		 อันดับ ๘๒ มาเลเซีย 24.32
		 อันดับ ๙๖ สปป.ลาว 20.48
		 อันดับ ๑๐๙ กัมพูชา 17.21
		 อันดับ ๑๑๓ อินโดนีเซีย 16.37
		 อันดับ ๑๑๔ ฟิลิปปินส์ 16.17

วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน้า ๗

พล.อ.อ.วีรพงษ์ นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.รับเยี่ยมคํานับ น.อ.Domingo Gomez-Pamo y Guerra Del Rio ผชท.ทหารสเปน/กรุงเทพฯ น.ท.หญิง Nadia Piercy ผชท.ทหารฝรั่งเศส/
กรุงเทพฯ และ พ.อ.Makoto Tominaga ผชท.ทหารญี่ปุ่น/กรุงเทพ เพื่ออำ�ลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

ช่ ว งนี้ หน้ า ฝน ฝนตกหนั ก มาก
ท�ำให้นึกขึ้นมาได้ว่าปีหน้า พ.ศ.๒๕๖๔
ก็จะครบ ๑๐ ปีที่เกิดเหตุการณ์เมื่อครั้งที่
น�้ำท่วมครั้งใหญ่ ในกรุงเทพ และหลาย
จังหวัด ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ครั้งนั้น น�้ำท่วม
“น�้ำท่วมสนามบินดอนเมืองครั้งใหญ่ สนามบินดอนเมือง จริง ๆ แล้ว ในบันทึก
ของกองทั พ อากาศหลายเล่ ม ทั้ ง อย่ า ง
ในปี พ.ศ.๒๔๘๕”
เป็ น ทางการ และอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ
โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์
เคยระบุเรือ่ งราวของน�ำ้ ท่วมใหญ่ คุณทราบ
ไหมว่า เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ นัน้ ไม่ใช่ครัง้ แรก
ทีส่ นามบินดอนเมืองน�ำ้ ท่วม ตามทีห่ ลายคน ยึดติดว่า ดอนเมือง
น�้ำไม่มีวันท่วมเด็ดขาด
ช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา (๒๔๘๔ - ๒๔๘๘) ในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๕ เกิดน�้ำท่วมใหญ่ในพระนคร ซึ่งสนามบิน
ดอนเมื อ ง ได้ รั บ ผลกระทบ น�้ ำ ท่ ว มครั้ ง ใหญ่ เ ป็ น ครั้ ง แรก
ปริมาณน�ำ้ ทีไ่ หลจากทางเหนือลงมาท่วมแทบทุกมุมของสนามบิน

ซึ่ ง ขณะนั้ น ส่ ว นใหญ่ ป ระจ� ำ การด้ ว ยเครื่ อ งบิ น ขั บ ไล่
และเครื่ อ งบิ น ทิ้ ง ระเบิ ด ของญี่ ปุ ่ น ส่ ว นเครื่ อ งบิ น ของ
กองทัพอากาศ มีประจ�ำการจ�ำนวนไม่มาก
น�ำ้ ท่วมครัง้ นี้ กองทัพอากาศมีคำ� สัง่ ให้ กองบินใหญ่ผสม
ภาคพายัพ น�ำเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบที่ ๔ (Ki-21 นากาชิมา)
จ�ำนวน ๖ เครื่อง โดยมี เรืออากาศเอก เกรียงไกร อิงควณิช
ผู ้ บั ง คั บ ฝู ง บิ น ๖๒ ท� ำ การล� ำ เลี ย งอาหารสด เนื้ อ สั ต ว์
และพืชผักจากทางเหนือ ท�ำการบินขึ้นจากสนามบินเกาะคา
จังหวัดล�ำปาง มาท�ำการทิ้งอาหารต่าง ๆ ให้กับทหารอากาศ
ที่ ด อนเมื อ ง เนื่ อ งจากขณะนั้ น ได้ เ กิ ด น�้ ำ ท่ ว มใหญ่ โดยมี
พลอากาศตรี ฟื้น ฤทธาคณี บินสังเกตุการณ์ มี พลอากาศตรี
หลวงเทวฤทธิพันลึก รองแม่ทัพอากาศสนาม เป็นผู้ควบคุม
การรับทางอากาศ บรรดาทหารอากาศ จะพายเรืออกไปทีร่ นั เวย์
ซึ่งน�้ำลึกมิดหัว รอรับเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ที่ใส่เข่ง ตะกร้า ฯลฯ
โยนลงมาจากเครื่องบินทิ้งระเบิด ในระดับต�่ำ ก่อนจะน�ำไป
ประกอบอาหารแจกจ่ายกัน
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หน้า ๘

พิธีประดับเครื่องหมาย

(ต่อจากหน้า ๒)

นายทหารสั(ต่ญอจากหน้
ญาบัตาร๑)ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และผ่านการตรวจสอบความพร้อม
ทัง้ ร่างกายและจิตใจ เชาว์ปญ
ั ญา รวมทัง้ ความถนัดด้านการบิน
ตามที่กองทัพอากาศก�ำหนด จะท�ำการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมศิษย์การบิน ณ โรงเรียน
การบิน อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ
๒ รุ่น ๆ ละประมาณ ๒๙ – ๓๕ คน
ศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔๔ – ๖๒ – ๑
เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตัง้ แต่
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาใน
ชั้นประถม จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๙ คน เป็นศิษย์การบินในส่วน
ของกองทัพอากาศ ๒๗ คน และ ศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ
๒ คน ท�ำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖ ก นามเรียกขานว่า
“CHICKEN” เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบาเครื่องยนต์เดียวระบบ
ลูกสูบ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีชั่วโมงบินคนละ ๙๐
ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม ๒๙ คน ท�ำการ
ฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ นามเรียกขานว่า “MUSTANG”
ซึง่ เป็นเครือ่ งบินเครือ่ งยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตัง้ ระบบ
เครือ่ งช่วยเดินอากาศทีท่ นั สมัย และติดตัง้ เก้าอีด้ ดี ตัวนักบิน และ
ท�ำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๒๐ และ ๒๐ ก นามเรียกขาน
ว่า “CHARIOT” ซึ่งเป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ใบพัด ติดตั้ง
ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย มีชั่วโมงบินคนละ ๑๑๐

ชั่วโมงบิน ด�ำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยและผ่านการฝึก
อบรมส�ำเร็จตามหลักสูตรจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๙ คน เมื่อวันที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๖๓
ส� ำ หรั บ ศิ ษ ย์ ก ารบิ น ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ มี ค วาม
ประพฤติ แ ละระเบี ย บวิ นั ย ดี เ ด่ น ได้ รั บ การพิ จ ารณารั บ โล่
เกียรติยศ และจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจ�ำกองของ
กองทัพอากาศต่อไป ดังนี้
ศิษย์การบินดีเด่นภาควิชาการ คือ เรืออากาศตรี ปิยะ ปัทมภาส
ศิษย์การบินดีเด่นภาคอากาศ คือ เรืออากาศตรี ปิยะ ปัทมภาส
และศิษย์การบินดีเด่นทัว่ ไป คือ เรืออากาศตรี ปิยะ ปัทมภาส

ครัง
้ แรกที่ กบข. ตรวจเยีย่ มความคืบหน้าการปรับปรุงโรงเก็บ
จะขยับเข้าไปใกล้คณ
ุ

การด�ำเนินการปรับปรุง บ.จธ.๒ (AU-23A)

ด้ ว ยการขยายสิ ท ธิ พิ เ ศษไป
ครบทุ ก พื้ น ที่ ทั้ ง ๗๗ จั ง หวั ด
ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่จังหวัด
ไหน แค่เป็นสมาชิก กบข. ก็รบั สิทธิ์
ได้ทกุ คน ทุกวัน ไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง้
ทั้งส่วนลดร้านอาหาร คาเฟ่ ที่พัก
และอืน่ ๆ อีกมากมาย
สมาชิกสามารถรับสิทธิ์ง่าย ๆ
ได้ทนั ทีทแี่ อป กบข. เมนูสทิ ธิพเิ ศษ
หมวด “โปรทัว่ ไทย” ใครยังไม่มแี อป
กบข. ดาวน์โหลดได้ที่ https://
bit.ly/2WsOKgQ

พลอากาศเอก ชวาลา ราชวงศ์ ประธานกรรมการตรวจ
รับพัสดุ โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีและ
ธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) และคณะตรวจเยี่ยม เข้ารับฟังการ
บรรยายสรุป ความคืบหน้าของการปรับปรุงพืน้ โรงเก็บ การด�ำเนิน
การปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งบิ น โจมตี แ ละธุ ร การแบบที่ ๒ (AU-23A)
และร่ ว มประชุ ม Program Managemant Renew (PMR)
โดยมี นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕
พร้อมข้ าราชการ กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ - ๕
สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

