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ถงึแม้สถานการณ์การระบาดของโควดิ-๑๙ ในประเทศไทย
จะยงัไม่พบการระบาดภายในประเทศระลอกสอง แต่สถานการณ์
การแพร่ระบาดทัว่โลกยังทวคีวามรนุแรงขึน้เร่ือย ๆ โดยมจี�านวน
ผูต้ดิเชือ้ทัว่โลกมากกว่า ๒๗ ล้านคน ส�าหรบั ๕ ประเทศแรกท่ีมผีู้
ตดิเชือ้สงูสดุ ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา, บราซลิ, อนิเดยี, รสัเซยี และ
เปรู ซึ่งสถานการณ์แพร่ระบาดดังกล่าวได้สร้างผลกระทบอย่าง
รนุแรงกบัสภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทัง้ประเทศไทย

รัชกาลที่  ๙ ได ้พระราชทาน 
พระราชด�ารนิี ้เพือ่เป็นการช่วยเหลอื
เกษตรกรที่มักประสบปัญหา 
ทัง้ภัยธรรมชาตแิละปัจจัยภายนอก
ทีม่ผีลกระทบต่อการท�าการเกษตร 
ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวกิฤต 
โดยเฉพาะการขาดแคลนน�า้ได้โดย
ไม่เดือดร้อนและยากล�าบากนัก 

การแพร่ระบาดคร้ังน้ีผลกระทบเกิดขึ้นหลากหลาย กว้างไกล 
และกระทบกนัเป็นลกูโซ่ ยกตวัอย่างอตุสาหกรรมท่องเทีย่วทีเ่ป็น
แหล่งรายได้ส�าคัญของคนไทยจ�านวนมากทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม กลุ ่มที่จะได้รับผลกระทบทางตรง คือ พนักงาน 
สายการบิน ธุรกิจทัวร์ และโรงแรม ที่มีรายได้ลดลงหรือถูก 
เลกิจ้าง ส่วนกลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบทางอ้อม เช่น ผูป้ระกอบการ 
ทีส่่งอาหารให้โรงแรม หรอืผูข้ายสนิค้าในตลาด เพราะเมือ่นกัท่องเทีย่ว
หายไปมาก ความต้องการใช้สนิค้าและบรกิารกล็ดลง การว่างงาน
ที่จะเพิ่มสูงขึ้นในหลายอุตสาหกรรม ภาคเกษตรท่ีเคยรองรับ 
การจ้างงานให้กับคนทีย้่ายกลบัไปใช้ชวีติในภูมิล�าเนากท็�าได้ยากขึน้ 
เพราะปัญหาภยัแล้งในหลายพืน้ที ่

“เศรษฐกจิพอเพียง” เป็นแนวพระราชด�ารใินพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูหั่ว ในรชักาลที ่๙ ทีพ่ระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี  
เป็นแนวคดิทีต่ัง้อยูบ่นรากฐานของวฒันธรรมไทย เป็นแนวทางการ
พัฒนาท่ีต้ังบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท 
ค�านงึถงึความพอประมาณ ความมเีหตผุล การสร้างภมูคุ้ิมกนัใน
ตวัเอง ตลอดจนใช้ความรูแ้ละคณุธรรม เป็นพืน้ฐานในการด�ารง
ชวีติ ทีส่�าคญัจะต้องม ี“สต ิปัญญา และความเพยีร” ซ่ึงจะน�าไป
สู ่“ความสขุ” ในการด�าเนนิชีวิตอย่างแท้จรงิ ทรงเห็นว่าแนวทาง
การพฒันาทีเ่น้นการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศเป็นหลกั
แต่เพยีงอย่างเดยีวอาจจะเกดิปัญหาได้ จงึทรงเน้นการพอกนิพอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบือ้งต้นก่อน เมือ่มพีืน้ฐานความมัน่คง
พร้อมพอสมควรแล้ว จงึสร้างความเจรญิและฐานะทางเศรษฐกจิ
ให้สงูขึน้

ทฤษฎีใหม่ คอื ตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรมของ การประยกุต์ใช้
เศรษฐกจิพอเพียงทีเ่ด่นชัดทีส่ดุ ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ความส�าคญัของทฤษฎใีหม่คอื มกีารบรหิารและจดัแบ่งทีด่นิแปลง
เล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร  
มกีารค�านวณโดยใช้หลักวิชาการเกีย่วกบัปรมิาณน�า้ทีจ่ะกกัเกบ็ให้
พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี และมีการ
วางแผนทีส่มบรูณ์แบบส�าหรบัเกษตรกรรายย่อย

เพื่อดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่รับผิดชอบของ
ฝงูบนิ ๒๐๖ อ�าเภอวัฒนานคร จงัหวดัสระแก้ว ซึง่กองทพัอากาศ
ได้แบ่งพืน้ทีส่่วนหนึง่นอกเหนอืจากพืน้ทีป่ฏิบตักิารทางยทุธการ 
ให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์โดยการเช่าเพือ่ท�าการเกษตรจาก
กรมธนารักษ์ แต่พื้นที่ดังกล่าวยังประสบปัญหาความแห้งแล้ง 
ในฤดูร้อน และอทุกภยัในฤดฝูน พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ 
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ได้มอบหมายให้ส�านกังานประสานภารกจิ
ด้านความม่ันคงกับกองอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
กองทพัอากาศ (สง.ปรมน.ทอ.) จัดท�าโครงการ “ทุง่นภาโมเดล” 
เพื่อให้ประชาชนท�าการเกษตรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังยังเป็นการ 
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชน 
เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๔๑ ราย

โครงการ“ทุง่นภาโมเดล” เป็นการบรหิารและพฒันาพืน้ทีใ่ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ โดยน�ารูปแบบ “โคก 
หนอง นา” ซึง่เป็นการจัดท�าแหล่งน�า้ขนาดเลก็ในพืน้ทีเ่ชือ่มโยง
ระหว่างหนองนาด้วยคลองไส้ไก่ เพิม่การซมึซบัน�า้ด้วยการปลกูพชื

และคลมุดนิ อนัจะท�าให้ประชาชนมแีหล่งน�า้ทีม่ปีรมิาณมากเพยีง
พอ สามารถท�าการเกษตรได้ตลอดท้ังปี อีกท้ังยงัสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู ้ให้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่ส�าหรับใช้
ประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้อกีด้วย

โครงการดงักล่าว ได้รบัการสนบัสนนุเป็นอย่างดจีากหน่วย
งานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการในพื้นท่ี ได้แก่ 
โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว ส�านักชลประทานที่ ๙ 
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เกษตรอ�าเภอวัฒนานคร 
เกษตรและสหกรณ์จงัหวัดสระแก้ว และหน่วยทหารพฒันาที ่๑๒ 
ตลอดจนประชาชนในพืน้ทีโ่ครงการ

ทัง้นีเ้มือ่วนัพฤหสับดทีี ่๓ กันยายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก 
มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ได้ท�าพธิเีปิดโครงการ
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพยีง “ทุง่นภาโมเดล” ฝงูบนิ ๒๐๖ อ�าเภอวฒันานคร จงัหวัด
สระแก้ว เพือ่เป็นต้นแบบและแหล่งเรยีนรูท้างการเกษตร อันจะ
น�าไปสูก่ารสร้างอาชพี สร้างรายได้ และพฒันาคณุภาพชวีติของ
ประชาชนในพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยนืตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ก่อให้เกดิ
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้องกบัประชาชน 
ในพืน้ท่ีโครงการ รวมท้ังการสร้างมวลชนสมัพนัธ์เพือ่เพิม่การเฝ้า
ระวงัและแจ้งเตอืนภยัคกุคามทีอ่าจมผีลกระทบต่อความมัน่คงอีกด้วย 

โครงการด ีๆ อย่างนีต้้องขอปรบมอืให้ ฉบบัหน้าพบกบัอกี
หนึง่โครงการด ีๆ เพือ่ประชาชน แล้วพบกันใหม่ครับ
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เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทัพอากาศไดจัดงาน
ประชุมสัมมนา RTAF Defence Industrial Cooperation
Conference 2020 ภายใตแนวคิด “Purchase and 
Development drives seamless cooperation”
ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการสรางความเขาใจ ระดมความคิด
และกําหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนแนวทาง
การจัดหาพรอมการพัฒนา (P&D) และกําหนดแนวทาง
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
ในดานอากาศและอวกาศของกองทัพอากาศ สอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาลและนัยยะสําคัญของ พ.ร.บ.เทคโนโลยี
ปองกันประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 คณะผูจัดงานประชุมสัมมนาฯ ไดดําเนินการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูเขารวมงานซ่ึงเปนหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทยทั้งภาครัฐ หนวยงาน
ดานความมั่นคง ภาคการศึกษา ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
สถาบันการเงิน และสมาคมท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
ปองกนัประเทศ ไดรวมใหขอเสนอแนะและตอบแบบสอบถาม
เกินกวารอยละ ๖๐ ของผูรวมงาน  
 สรุปผลการสํารวจของผู ตอบแบบสอบถาม พบวา
มีสาระสําคัญ ดังนี้  

 ๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถและศักยภาพในการ
แขงขันดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศ หากไดรับการสงเสริม
และสนบัสนนุจากหนวยงานภาครฐัในเชงิปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรม
 ๒. กลุมธุรกิจในอุตสาหกรรมปองกันประเทศที่มีโอกาส
เติบโตตามนโยบายรัฐบาล ไดแก การซอมบํารุงอากาศยาน 
การผลิตชิน้สวนอะไหล กจิการไซเบอรดานความม่ันคง การประกอบ
อากาศยานขั้นสุดทาย กิจการดาวเทียมดานความมั่นคง 
และการพัฒนาติดตั้งอาวุธกับอากาศยาน ตามลําดับ  
 ๓. ปจจัยที่เกื้อหนุนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศที่สําคัญ คือ หนวยงานภาครัฐซึ่งถือไดวาเปนหนวยงาน
สําคัญ ทีจ่ะชวยขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมปองกนัประเทศใหกาวตอไป
ไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน การออกกฎ
ระเบยีบ ขอบงัคับ ทีเ่อือ้ตอการดําเนนิการ และขัน้ตอนการดําเนนิงาน
ที่ชัดเจน  
 ๔. ควรปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยใหสามารถดําเนินการจัดหา
โดยวิธีเจาะจงกับบริษัทอุตสาหกรรปองกันประเทศของไทย
เปนลําดับแรกมากที่สุด 
 ๕. หนวยงานดานความมั่นคงควรสนับสนุนขั้นตอน
และกระบวนการที่สําคัญ ที่จะสามารถสงเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย ไดแก การวิจัยและพัฒนา 

แพทยหญิง วิไลภรณ  วงษวาทย นายกสมาคม
แมบาน ทอ.เปนประธานการประชุมสามัญ ประจําป 
๒๕๖๓ โดยมีอุปนายก และคณะกรรมการ
บรหิารสมาคมแมบาน ทอ.เขารวมการประชมุ 
เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๖๓ ณ หองมงกุฎฟา สมาคม
แมบาน ทอ.

การรับรองมาตรฐาน การทดสอบ กระบวนการผลิตและการ
เก็บขอมูลหลังการใชงาน ตามลําดับ 
 ๖. บริษัทอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทยเห็นดวย
กับกรอบแนวทางการยกระดับความเปนมาตรฐานของบริษัท
อุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย ใหทัดเทียมกับบริษัท
ผูผลติตางชาตติามกรอบแนวทางที ่ทอ.นาํเสนอเพือ่เสรมิสราง
ความเขมแข็งและขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว
ของบริษัทอุตสาหกรรมปองกันประเทศของไทย นอกจากนี้
ยังชวยผลักดันใหเกิดการทํางานของระบบนิเวศอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ (Ecosystem) โดยแตละกลุมธุรกิจ ท้ังดาน
วตัถดุบิและผูผลติของไทยจะมีโอกาสรวมมอืกันมากขึน้ ท้ังยังเปน
อีกแนวทางที่จะนําไปสูแนวทางการจัดหาพรอมการพัฒนา
อยางยั่งยืน 
 จากการจดัการประชมุในครัง้นี ้ผูรวมตอบแบบสอบถาม
เห็นวาเกิดประโยชนตอทุกภาคสวนอยางมาก และตองการ
ใหกองทัพจัดการประชุมเชนนี้เปนระยะ เนื่องจากทําใหเกิด
ความเขาใจในประเด็นตาง ๆ และทุกฝายไดรวมกันเสนอแนะ
แนวทางเพื่อผลักดันใหอุตสาหกรรมปองกันประเทศพัฒนา
ไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้ทุกหนวยงานควรบูรณาการความ
รวมมอืและสงเสรมิการปฏบิตังิาน เพือ่ใหอุตสาหกรรมปองกนั
ประเทศมีความเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น

การประชุมความรวมมืออุตสาหกรรมปองกันประเทศ ประจําป ๒๕๖๓

กลุมท่ีมโีอกาสเติบโตทางธุรกจิในอุตสาหกรรมปองกนัประเทศ หนวยงานความมั่นคงควรสนับสนุนขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ ปจจยัทีเ่กือ้หนนุตอการพฒันาอตุสาหกรรมปองกนัประเทศ



          วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๓หนา ๔ 

พล.อ.ท.ภาณุวัชร  เปยมศร ี จก.ชอ.เปนประธาน
การประชุม ชอ.ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๓ 
ณ หองประชุมกองซอมเครื่องยนต ชอ. 

พล.อ.อ.มานัต  วงษวาทย ผบ.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยม
กาํลงัพลชดุกอสรางโครงการปรบัปรงุสนามบนิทาใหม (ระยะที ่๑)
จว.จันทบุรี โดยมี น.อ.ธีระศักดิ์  เมืองสง รอง ผอ.กสน.ชย.ทอ.
หัวหนาทีมกอสราง รายงานสรุปผลความกาวหนาการกอสราง 
เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๓ ณ อ.ทาใหม จว.จันทบุรี

พล.อ.ท.อนุชา  ผลโภค ผอ.สง.ปรมน.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจาที่ บริเวณพื้นที่พิธีเปดโครงการ
“ทุงนภาโมเดล” เมือ่วนัที ่๒ ก.ย.๖๓ ณ ฝงู.๒๐๖ อ.วฒันานคร 
จว.สระแกว 

พล.อ.ท.ตรีพล  อองไพฑูรย จก.กร.ทอ.เปนผูแทน 
ศบภ.ทอ.รับมอบเครื่องฉีดพนไรสาย จํานวน ๕ เครื่อง 
จากผูแทนบริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด 
เพื่อนําไปใชในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓ ณ กร.ทอ.

พล.อ.อ.มานัต  วงษวาทย ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธี
เปดกิจการสนามฝกซอมกอลฟพิมานทิพย บน.๔๑ โดยมี 
น.อ.นรุธ  กําเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ ใหการตอนรับ ณ สนาม
ฝกซอมกอลฟพิมานทิพย บน.๔๑ จว.เชียงใหม

พล.อ.ท.ธาดา  เค่ียมทองคํา จก.ยศ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีปดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ นท่ี ๘๘ 
เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๖๓ ณ หองบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

พล.อ.ท.พงษสวัสดิ์  จันทสาร จก.ยก.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีปดการศึกษาหลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน รุนที่ ๘๔ 
เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๓ ณ หองประชุม ยก.ทอ. 

พล.อ.ต.สมควร  รักดี รอง ผบ.อย.เปนประธานในพิธี
เปดการฝกความพรอมปฏิบตักิาร กกล.ฉก.๙ ครัง้ที ่๒ ประจาํป 
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๓ ณ ศทย.อย.

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

พล.อ.ท.เดชอุดม  คงศรี ผบ.รร.นนก.เปนประธานเปด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นนก.และใหเกียรติ
บรรยายในหัวขอ “ภาพในอนาคตของ รร.นนก.” เม่ือวันท่ี 
๓ ก.ย.๖๓ ณ กกศ.รร.นนก.

พล.อ.อ.มานตั  วงษวาทย ผบ.ทอ.พรอมดวย แพทยหญงิ 
วิไลภรณ  วงษวาทย นายกสมาคมแมบาน ทอ.เปนประธาน
ในพิธีเปดพิพิธภัณฑอุทยานประวัติศาสตร บน.๕ โดยมี 
น.อ.ชยศว  สวรรคสรรค ผบ.บน.๕ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 
๒๘ ส.ค.๖๓ ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ

พล.อ.ท.เกรียงไกร  โสธรชัย จก.พอ.เปนประธานเปด
กิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตช่ือ “รวมใจไทย 
ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน” สืบสานสู ๑๐๐ ลานตน  เมื่อวันท่ี 
๘ ก.ย.๖๓  ณ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน)  พอ.



วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๓

น.อ.จมุพล  จนัทขมัมา ผบ.บน.๒ เปนประธานในโครงการ
สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟ นฟู
ประชาธปิไตย บน.๒ โดยมวีทิยากรจากหลกัสตูรจติอาสา ๙๐๔
“หลักสูตรหลักประจํา” รุนที่ ๑/๖๑ “เปนเบา เปน แมพิมพ”
ใหการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย 
และการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี ๓๑ ส.ค.๖๓ 
ณ หอประชุมกานตรัตน บน.๒ จว.ลพบุรี 

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ เปนประธานในพิธี
มอบหุนยนตเพือ่การพยาบาลผูปวย COVID-19 “นองถาดหลมุ”
ใหกับ รพ.มหาราชนครราชสีมา เมื่อวันที่  ๘ ก.ย.๖๓ 
ณ รพ.มหาราชนครราชสีมา จว.นครราชสีมา 

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์  พูสิทธ ิ์  ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
และคณะ ศึกษาภูมิประเทศภาคใตและเยี่ยมชมกิจการ บน.๗ 
โดยม ีน.อ.แมนสรวง  สวุรรณ ผบ.บน.๗ ใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่
๓ ก.ย.๖๓ ณ บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สุขแสง ผบ.ดม.ใหการตอนรับ 
น.อ.บุญเลิศ  ปกขุนทด รอง ผอ.สธน.ทอ.และคณะ ในโอกาส
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญทหารอากาศ เม่ือวันที่ 
๓๑ ส.ค.๖๓ ณ สน.ผบ.ดม.

น.อ.ภานุ  แกวอําไพ ผอ.กวก.คปอ.และคณะ จนท.
หลักสูตรควบคุมการจราจรทางอากาศดวยเรดาร รุนที่ ๒๑ 
เยี่ยมชมกิจการ รร.การบิน โดยมี น.อ.มหิทธิพงษ  วรฉัตร 
น.ยทุธการและการฝก กองฝกการบนิ รร.การบนิ ใหการตอนรบั
เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๖๓ ณ รร.การบิน จว.นครปฐม 

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ นําขาราชการ 
ทหารกองประจําการ และจิตอาสา ๙๐๔ วปร.รวมกับ สโมสร
โรตาร่ีลุมนํ้าเข็ก ทํากิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้า เพื่อสรางพื้นที่
กกัเกบ็นํา้ไวใชประโยชนในชมุชน เมือ่วนัที ่๑ ก.ย.๖๓ ณ บรเิวณ
พืน้ที ่น้ําตกไผสีทอง บานตอเรอื หมูที ่๑๓ ต.วงันกแอน อ.วังทอง 
จว.พิษณุโลก

พล.อ.ต.ไวพจน  เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน เปนประธาน
เปดโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ
และฟ นฟูประชาธิปไตย เพื่อเสริมสรางความรู รักสามัคคี
ของคนในชาต ิเมือ่วนัที ่๘ ก.ย.๖๓ ณ หองประชมุ บก.รร.การบนิ
จว.นครปฐม

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

น.อ.ธรรมศักดิ์  มั่นทน รอง ผบ.บน.๔๑ ใหการตอนรับ
ทหารกองประจาํการ รุนป ๒๕๖๓ ผลดัที ่๑ เมือ่วันที ่๑ ก.ย.๖๓ 
ณ พัน อย.บน.๔๑ จว.เชียงใหม 

หนา ๕ 

น.อ.แมนสรวง  สวุรรณ 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.จิตติวุฒิ  วันทนา ผบ.บน.๔ เปนประธานในพิธี
มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเดนใหแกขาราชการ ลูกจาง
ประจํา พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ บน.๔ เมื่อวันที่ 
๒ ก.ย.๖๓ ณ หองประชุม บก.บน.๔ จว.นครสวรรค  

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



          วันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๓

“ธงชาติไทยแบบสี่เหลี่ยมและขาวหลามตดั
บนปกเครื่องบินในยุคแรกที่มีการเขียนธงไทย

ลงบนปกเครื่องบิน”

โดย...พ.อ.อ.รัชต รัตนวิจารณ

หนา ๖ 

นับตั้งแตเมื่อเรามี “ธงไตรรงค” เม่ือ ๑๐๐ ปท่ีแลว โดยปรากฏครั้งแรก
ของการทหาร ในคราวไปราชการยุโรปของทหารอาสาไทยที่ฝรั่งเศส เมื่อในหลวง
รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทาน “ธงไตรรงค” เมื่อป ๒๔๖๐ โดยกอนหนาน้ัน 
เครือ่งบนิไทยจะยงัไมปรากฏธงชาติแบบวงกลมทีเ่ราเหน็ทกุวันนี ้โดยแนวความคดิ
การที่จะมีธงชาติบนปกเกิดจากแนวความคิดในการไปรบที่ฝรั่งเศสนั่นเอง ซึ่งทั้ง 
อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส หรือแมแตสหรัฐอเมริกา ก็มีการวาดเครื่องหมายแสดง
สัญลักษณลงบนปก “แตไมมีกฏเกณไหนบังคับวาตองเปนวงกลม” ยกตัวอยาง 
เยอรมนี ที่เปนเครื่องหมายกางเขน อินโดนีเซียเปนรูปเหล่ียม แนนอนครับ
ทั้งวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม แมแตการวาดธงชาติที่มีไปแปะบนปก ก็เคยมี 
และภาพนี ้เกดิขึน้หลังสงครามโลกครัง้ท่ี ๑ คอืภาพเมือ่ป ๒๔๖๖ เม่ือกรมอากาศยาน สงเครือ่งบนิ
ไปเยือนมณฑลฝายเหนือ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ ๒๔๖๖ กรมอากาศยาน จัดสงเครื่องบิน
แบบเบรเกต ๑๔ เปนเคร่ืองบินทิ้งระเบิดและตรวจการณปกสองชั้นสองที่นั่ง ปกและลําตัวบุผา
สรางในฝรัง่เศส แตประกอบในประเทศไทย ซึง่เปนเครือ่งบนิทีม่พีสิยับินไกลทีส่ดุในขณะนัน้ สงักดั
กองบนิใหญที ่๒ ซึง่เปนกองบนิทีท่าํหนาทีต่รวจการณและถายภาพทาํแผนที ่เครือ่งบนิเบรเกต ๑๔
สามเครือ่งทาํการบนิเดนิทางจากสนามบนิดอนเมอืง บนิมาลงทีส่นามบนิสเุทพแหงนีเ้ปนปฐมฤกษ 
ดวยระยะทางขณะนัน้มากกวา ๓๐๐ ไมล และใชเวลาบนิหลายชัว่โมง เพราะเครือ่งบนิมคีวามเรว็
และความสูงไมมากนัก เครื่องบินทั้ง ๓ เครื่อง มีรูปหอยสังขสีขาวและมีขอความเขียนขางลําตัว 
หมายเลข ๙ วา “จงัหวดัเชยีงใหม ๑” หมายเลข ๑๐ “เจาพระยาอภัยภูเบศร ๑” และหมายเลข 
๑๑ วา “จาวผูครองนครนาน ๑” ซ่ึงเครื่องบินเครื่องน้ี เจานายฝายเหนือขาราชการตลอดจน
พอคาประชาชนรวบรวมเงิน ได ๒๖,๗๐๐ บาท จัดซ้ือมาได และเขียนชื่อไวเพื่อเปนเกียรติ
และเปนทีร่ะลกึ โดยม ีนายรอยเอก ผล  หงสกลุ เปนหวัหนานกับนิ โดยม ีนายรอยตร ีขนุรณนภากาศ 

และ นายรอยตรี หลวงเทเวศ  อํานวยฤทธิ์ เปนนักบินอีก ๒ เครื่อง โดยนอกจากในวันดังกลาว
จะไปทําการบินที่เชียงใหม และจัดแสดงการบินเก็บเงินแลว ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๔๖๖ 
ยังทําการบินตอไปยังจังหวัดลําปาง และทําการบินอีกหลายวัน โดยครั้งนี้มีเจาหญิงศรีนวล 
ณ ลําปาง (ธิดาเจาผูครองนครลําปาง) และคุณหญิงปรุง  ราชเสนา (ภริยาขาหลวงประจํา
จงัหวดัลาํปาง) ไดรบัเชญิใหขึน้บนิ โดยเจาหญงิศรีนวล ณ ลําปาง ประทับกับเคร่ือง “เจาพระยา 
อภัยภูเบศร ๑” มีนายเรืออากาศตรี ขุนรณนภากาศ เปนนักบิน บินไปทางจังหวัดแพร ทําให
มเีจานายฝายเหนอื ขาราชการ พอคา ประชาชน รวมบรจิาคเงินรวบรวมเบือ้งตนได ๑๐,๐๐๐ 
บาท ภายหลังครบ ๒๖,๗๐๐ บาท ก็สรางเครื่องบินเบรเกต ๑๔ ใหทางราชการ ๑ เครื่อง 
กําหนดชื่อวา “จังหวัดลําปาง ๑” ความนาสนใจคือ การเขียนธงชาติไทย ของเครื่องบินท้ัง 
๓ เครื่อง แตกตางกัน คือ เปน สี่เหลี่ยมผืนผาแนวตั้ง และสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด และสุดทาย
คือวงกลม ซึ่งสรุปวา ในป ๒๔๖๖ นั้น ก็มีภาพที่เริ่มปรากฏมีการเลือกแบบใชวงกลม 
ในเครื่องบินหลายแบบในเวลาตอมาจนถึงปจจุบัน

ภาพนี้เปนภาพที่ปรากฏในพิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม



วันที่ ๑ - ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๓ หน้า ๗ 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

(ต่อจากหน้า ๑)มอบสิ่งของ

มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

กองทพัอากาศ ผนกึกาํลงั ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จาํกดั 
(มหาชน) ร่วมส่งกําลังใจและความช่วยเหลือแก่ ผู้ประสบ
อุทกภัยภาคเหนือ ตามที่ผู้บัญชาการทหารอากาศมีความ
ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ จึงมอบหมายให้ 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ติดตามสถานการณ์ 
และให้การช่วยเหลอือย่างใกล้ชดิ โดยทีผ่่านมา กองบนิ ๔๖  
ได้สนับสนนุเคร่ืองบนิลาํเลยีงแบบที ่๒ ก (BT-67) ขึน้บนิเพือ่
ถ่ายภาพสาํรวจพ้ืนทีป่ระสบอทุกภยั สําหรบัตดิตามสถานการณ์ 
และประชุมวางแผนช่วยเหลือ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่กําลังพล 
นํากระสอบทรายและเครื่องอุปโภคบริโภค ออกช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนท่ีอําเภอสวรรคโลก 
จงัหวัดสโุขทยั นัน้ 

 เมือ่วนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๖๓ กองทพัอากาศ และธนาคาร
ไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความเดือดร้อนของ
พีน้่องประชาชนในพ้ืนทีป่ระสบอทุกภยัดงักล่าว จึงได้ร่วมกนั
จัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด ซึ่งภายในประกอบด้วย อาหารพร้อม 
รบัประทาน เครือ่งอปุโภคบริโภค ของใช้จาํเป็น และยารักษาโรค 
เป็นต้น โดยกองทพัอากาศสนบัสนนุรถยนต์บรรทกุขนาดใหญ่
เพือ่ลาํเลยีงถงุยงัชพีไปยงัพืน้ทีเ่ป้าหมาย เส้นทาง ดอนเมอืง 
– จงัหวัดพษิณโุลก - จงัหวดัสโุขทัย ระยะทาง ๕๕๐ กโิลเมตร 
เพื่อส่งผ่านให้กองบิน ๔๖ นําไปมอบให้พี่น้องประชาชน 
ผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระจง 
อาํเภอสวรรคโลก จังหวดัสโุขทัย เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน

ในเบือ้งต้น โดยมี พลอากาศเอก สทิธชัิย แก้วบวัด ีผูช่้วยผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ เป็นผูแ้ทนกองทัพอากาศ และคุณอภพินัธ์ เจรญิอนสุรณ์ 
ผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนธนาคารฯ 
ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพ ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมที่จะสนับสนุน 
เพือ่ช่วยเหลอืในการบรรเทาความเดอืดร้อนให้กบัพีน้่องประชาชนจาก

ภยัพบัิตอิย่างเตม็ขดีความสามารถ โดยในขณะนีไ้ด้ให้ทุกกองบนิ
ในพืน้ทีเ่ตรยีมความพร้อมด้านกาํลงัพล อปุกรณ์ และเครือ่งมอื 
รวมทั้งอากาศยาน และประสานการปฏิบัติและบูรณาการ  
การทํางานกับหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
มปีระสทิธภิาพสูงสดุ ด้วยความรวดเรว็และทนัท่วงที  

โอกาสด ี!! ส�าหรบัข้าราชการ และลกูจ้างประจ�า กองทพัอากาศ

โครงการจดัสรรทีด่นิและอาคารสงเคราะห์ 

ของกองทพัอากาศ รุน่ท่ี 15 มวกเหลก็-สระบรีุ เปิดจองเรว็ ๆ นี้

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ได้ที่

แผนกทีดิ่นและอาคารสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ 

กรมสวสัดกิารทหารอากาศ 

โทร 2-3812 , 083-095-5455 

ติดตามข้อมลูข่าวสารได้ท่ี Facebook Page โครงการ บ้านทอส. 15

https://www.facebook.com/rtaf.asset15

พลอากาศโท พงษ์ศกัดิ ์เสมาชยั รองเสนาธกิารทหารอากาศ ในฐานะคณะเจ้าหน้าทีท่าํงานบรหิารด้านกจิการ
พลเรอืนและประชาสมัพนัธ์ ตามโครงการปรบัวางทีต่ัง้หน่วยงานกองทพัอากาศและโรงเรียนนายเรอือากาศ และคณะ 
เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ มอบเครือ่งคอมพวิเตอร์เพือ่การศกึษา จํานวน ๖ เครือ่ง โดยม ีนายวริตุ หนองหงอก ผูอํ้านวยการ
โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๖๘ (วดัเหวลาด) เป็นผูร้บัมอบและให้การต้อนรบั เมือ่วนัที ่๘ กนัยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนไทยรฐั
วทิยา ๖๘ (วัดเหวลาด) อาํเภอมวกเหล็ก จงัหวัดสระบรีุ



    วันที่ ๑ - ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๓หน้า ๘ 

(ต่อจากหน้า ๑)

      
   

(ต่อจากหน้า ๑)ทุ่งนภาโมเดล

 
 

(ต่อจากหน้า ๑)ทอ.ส่งดาวเทียม นภา-๑

โครงการ “ทุ่งนภาโมเดล” มีจุดเริ่มต้นจากนโยบายของ 
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ในเร่ืองการดแูลราษฎรทีอ่าศยัอยูโ่ดยรอบ
กองบินและฝูงบินทหาร โดยเฉพาะท่ีอาศัยในพื้นท่ีท่ีกองทัพ
อากาศดแูล ในลกัษณะ “ฐานบนิ” และ “ชาวบ้าน” อยูร่่วมกนั 
และได้มอบหมายให้ส�านักงานประสานภารกิจด้านความม่ันคง 
กับกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพอากาศ  
(สง.ปรมน.ทอ.) ด�าเนินการโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
นโยบาย ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของฝงูบนิ ๒๐๖ อ�าเภอวฒันานคร 
จงัหวัดสระแก้ว 

ส�าหรบัฝงูบนิ ๒๐๖ เป็นฝงูบนิเพือ่ภารกจิด้านความมัน่คง
ของประเทศ ซ่ึงจากการส�ารวจพบว่าพืน้ทีท่ีฝ่งูบนิ ๒๐๖ รบัผดิชอบ 
มปีระชาชนจ�านวนมากทีเ่ข้ามาท�าการเกษตรกรรม กองทพัอากาศ
จงึได้แบ่งพ้ืนทีส่่วนหนึง่นอกเหนอืจากพืน้ทีป่ฏบิตักิารทางยทุธการ 
ให้ประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์โดยการเช่าจากกรมธนารักษ์  
แต่พื้นที่ดังกล่าวยังประสบปัญหาความแห้งแล้งในฤดูร้อน  
และอทุกภยัในฤดฝูน ดงันัน้เพือ่เป็นการบรหิารและพฒันาพืน้ที่
ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และมปีระสทิธภิาพ น�าไปสูก่ารสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชนในพืน้ทีอ่ย่าง
ยัง่ยนืตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง และยงัสามารถสนบัสนนุความ
มัน่คงด้านอาหารให้แก่ประเทศ นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างมวลชน
สัมพันธ์เพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามท่ีอาจม ี
ผลกระทบต่อความม่ันคงได้อีกด้วย กองทัพอากาศจึงพิจารณา
ด�าเนนิโครงการ “ทุง่นภาโมเดล” ในพืน้ทีน่�าร่อง บรเิวณทางหลวง
หมายเลข ๓๑๙๘ จ�านวน ๖๔๔ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา มีประชาชน
เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๔๑ ราย 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ และ
พฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบฝงูบนิ ๒๐๖ วฒันานคร เพือ่การเกษตรอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที ่
อย ่ า งยั่ ง ยื น  โดยมี การพัฒนาพื้ นที่ ใ นรู ปแบบ  
“โคก หนอง นา” ซึ่งเป็นการจัดท�าแหล่งน�้าขนาดเล็ก 
ในพื้นที่เช่ือมโยงระหว่างหนองนาด้วยคลองไส้ไก่  
อนัจะท�าให้ประชาชนสามารถท�าการเกษตรได้ตลอดทัง้ปี 
และไม่เสียพื้นที่การเกษตร อีกทั้งยังสามารถเป็น 
แหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่
ส�าหรับใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้อกีด้วย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเป็น 
อย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ โครงการชลประทาน 
จังหวัดสระแก้ว ส�านักชลประทานที่ ๙ ส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เกษตรอ�าเภอ
วฒันานคร เกษตรและสหกรณ์จังหวดัสระแก้ว และหน่วย
ทหารพัฒนาที ่๑๒ ตลอดจนประชาชนในพืน้ทีโ่ครงการ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า 
“กองทัพอากาศได้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
อ�าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว ซึง่พืน้ทีด่งักล่าวเป็น
พื้น ท่ีส�าคัญในเชิงประวั ติศาสตร ์  และเป ็นพื้นที ่ 
ที่กองทัพอากาศดูแลรับผิดชอบ โดยเฉพาะการดูแล
ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ในลักษณะ “ฐานบิน” และ 
“ชาวบ้าน” อยู่ร่วมกัน จึงได้แบ่งมอบพื้นที่ให้พี่น้อง
ประชาชนได้ประกอบอาชพี โดยได้มกีารพดูคยุในเรือ่ง
การจัดระเบยีบพ้ืนที ่และจะมกีารหารอืเรือ่งจดัระเบยีบ
สังคมต่อไป ซึง่การแบ่งมอบพืน้ทีด่งักล่าวท�าให้ประชาชน
มรีายได้ และมงีานท�ามากขึน้ ซ่ึงในอนาคตจะมเีครือ่งบนิ 
ช่าง และเจ้าหน้าที ่มาประจ�าการ และจะมอีตุสาหกรรม
การสร้าง UAV ในพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งจะเป็นต�าแหน่งงาน
ส�าคัญส�าหรบัพีน้่องประชาชน และลูกหลานทีจ่ะเตบิโต
ในอนาคตเป็นก�าลงัส�าคญัให้กองทพัอากาศและประเทศ
ชาตต่ิอไป”

เมือ่วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๖๓ จรวด Vega เทีย่วบนิ VV16 
ของบริษัท Arianespace ได้ท�าการยิงน�าส่งดาวเทียมจ�านวน  
๕๓ ดวง จาก ๑๓ ประเทศ แบ่งเป็น Mirosatellite ๗ ดวง  
และ Nanosatellite ๔๖ ดวง หนึง่ในนัน้มดีาวเทยีม “นภา-๑” 
(NAPA-1) ซึง่เป็นดาวเทยีมเพือ่ความมัน่คงดวงแรกของกองทพั
อากาศรวมอยูด้่วย โดยท�าการยงิน�าส่งจากฐานยงิจรวด Guiana 
Space Center, French Guiana ดนิแดนของสาธารณรฐัฝรัง่เศส 
ทีต่ัง้อยูท่างตอนบนของทวีปอเมรกิาใต้

ส�าหรับดาวเทียม “นภา-๑” เป็นดาวเทยีมดวงแรกของกอง
ทัพอากาศที่ยิงขึ้นสู่ช้ันอวกาศ เป็นดาวเทียมขนาดเล็ก หรือ 
Nanosatellite ซ่ึงจะโคจรในวงโคจรรอบโลกระดับต�่า (Low 
Earth Orbit)  มีภารกิจในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทาง
อวกาศ ส�าหรบัการตรวจการณ์พืน้ทีใ่นประเทศทีจ่�าเป็นต่อการ
ปฏบิตัภิารกิจด้านความมัน่คง โดยการยงิดาวเทยีมนภา-๑ ในครัง้
น้ี ท�าให้กองทัพอากาศมคีรบทัง้ ๓ โดเมน (Air Domain, Cyber 

Domain และ Space Domain) สนับสนุนการขับเคล่ือน 
กองทัพอากาศตามยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ ๒๐ ปี นอกจากนี้
กองทพัอากาศยงัสามารถใช้ขดีความสามารถของดาวเทยีมในการ
สนับสนุนงานด้านบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เช ่น  
การสนบัสนนุข้อมูลพืน้ทีจุ่ดความร้อนเพือ่การดบัไฟป่า และการ
สนบัสนุนข้อมลูเพือ่การบรหิารจัดการน�า้แก้ปัญหาน�า้ท่วมน�า้แล้ง
ในระดับประเทศ ซึ่งเป็นก้าวแรกที่ส�าคัญของการลาดตระเวน 
และเฝ้าตรวจทางอวกาศ เพือ่ความมัน่คงและการพฒันาประเทศ
ในอนาคต

กองทัพอากาศ ตระหนักถึงความส�าคัญของเทคโนโลยี
อวกาศ รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อมิติความมั่นคงใน
อวกาศ ซึง่เกีย่วข้องโดยตรงกบัความมัน่คงของชาต ิทัง้ด้านการ
ทหาร เศรษฐกจิ สงัคม และจติวทิยา และนบัเป็นผลประโยชน์
ของชาติในการน�าพื้นท่ีอวกาศเข้ามาเป็นพื้นท่ีปฏิบัติการท่ี
สามารถช่วยสนบัสนนุการปฏบิติัภารกจิทัง้ทางบก ทางน�า้ และ
ทางอากาศ
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