
“ส่ิงใดท่ีช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากสาธารณภัยให้ทำ�ทันที�

เพราะทหารต้องเป็นท่ีพ่ึงให้ประชาชนในทุกสถานการณ์”

ปีที่ ๖๐ ฉบับที่ ๒๒๔๘ วันที่ ๑๖ -  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓    www.rtaf.mi.th อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

พล.อ.อ.แอร์บลู  สทุธิวรรณ 
ผู้บญัชาการทหารอากาศ

ใจถึงใจ...ไปทันที
กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน



     วันที่ ๑๖ - ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓หนา ๒ 

 

สงขอมูลประชาสัมพันธไดที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th

คณะผูจ้ดัทาํ

ผูอํานวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ฐานัตถ  จันทรอําไพ

 พล.อ.ต.ธรรมรงคเดช  เจริญสุข

ผูชวยผูอํานวยการ  พล.อ.ต. สมพร  แตพานิช
 พล.อ.ต.วิสุทธิ์  สมภักดี

 น.อ.นิโรจน  จําปาแดง
 น.อ.นินาท  มูลจนะบาตร
 น.อ.อภิรัตน  รังสิมาการ

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

 พ.อ.อ.พันธกานต  พูลผล
 น.ส.รสสุคนธ  บุญประเทือง
ฝายศิลป

ฝายการผลิต

ผูชวยบรรณาธิการ

รองผูอํานวยการ

Space Economy

ในอดีตกิจการอวกาศถูกผูกขาดไวสําหรับเรื่องความมั่นคง
เทานั้น โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกา เมื่อพูดถึงอวกาศ หนวยงาน
ทีช่ือ่ NASA จะตองถูกนกึถงึไวเปนอันดบัแรก แตในป ค.ศ.๒๐๑๐ 
ประธานาธบิดโีอบามาไดประกาศนโยบายอวกาศแหงชาตทิีเ่ปลีย่น
เปาหมายจากเดิมคือการสงมนุษยไปท่ีดวงจันทรและกลับมา
ยังโลกได ไปยังเปาหมายใหมคือดาวอังคาร ซ่ึงประธานาธิบดี
โอบามาก็ไดเปดโอกาสวาดวยเปาหมายนี้ทาง NASA เอง
ก็ไมสามารถทําไดโดยการต้ังงบประมาณโดยลําพัง จึงเปนที่มา
ของการเปดโอกาสในการสรางกิจการอวกาศเชิงพาณิชย 
(Commercial Space) 

สาธารณรัฐประชาชนจีนสง
ดาวเทียมดวงสุดทายของระบบ
ดาวเทยีมนาํทางเปยโตว (BeiDou) 
หรอื BDS จากศูนยปลอยดาวเทียม
ซีชาง มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) 
ทางตะวันตกเฉียงใต ของจีน 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน 

ค.ศ.๒๐๒๐ ซึ่งดาวเทียมดวงดังกล าวนับเป นดวงที่  ๕๕ 
ของตระกลูเปยโตว (BeiDou) ซึง่หมายถงึ “กลุมดาวกระบวยใหญ” 
(Big Dipper) ถูกสงเขาสูวงโคจรที่กําหนดดวยจรวดขนสง 
Long March-3B ไดสาํเรจ็ โดยการสงดาวเทยีมดวงลาสดุนีถ้อืเปน
เปาหมายบงบอกความสาํเร็จของระบบดาวเทยีมนาํทางเปยโตว 
ซึง่เปนระบบนาํทางทัว่โลกทีจ่นีพฒันาข้ึนเอง ทําใหจนีไมตองพึง่พา
ระบบนาํทาง Global Positioning System (GPS) ของรฐับาล
สหรฐัฯ อกีตอไป

กจิการอวกาศเชงิพาณชิยทาํใหเจาของธรุกจิทีป่ระสบความ
สําเร็จดวยเทคโนโลยีสมัยใหมใหความสนใจ เชน Richard 
Branson แหงบริษัท Virgin ไดมีการลงทุนตั้งบริษัท Virgin 
Garlactic เพื่อสรางยานอวกาศเดินทางไปกลับระหวางอวกาศ
กบัโลก ซึง่บริษัทมกีารวจิยัพฒันาการบนิอวกาศรวมกบัองคการ
บริหารการบินและอวกาศนาซา หลังจากประสบความลมเหลว
ในการทดลองคร้ังแรก ยาน SpaceShipTwo ลาํใหมกไ็ดทดสอบ
บนิอกีครัง้ในชวงตนป ค.ศ.๒๐๑๖ โดยยานลาํนีม้คีวามสาํคญัมาก 
เนื่องจากจะถูกใชเปนยานขนสงนักทองเท่ียวอวกาศท่ีไดจองตั๋ว
ลวงหนาแลวกวา ๕๐๐ ใบ กบัทางบรษิทัเรยีบรอย

Ellon Musk ไดสรางบรษิทั SpaceX ขึน้มาเพือ่ดาํเนนิการ
กิจการอวกาศ โดยไดสงผูโดยสารจํานวน ๒ ที่นั่งไปดวงจันทร 
ดวยจรวดโดยสารท่ีชื่อ SpaceX’s Falcon Heavy Rocket 
ซึง่เปนจรวดทีท่รงพลงัทีส่ดุเทาทีเ่คยมมีา โดยประกอบดวยจรวด 
Falcon 9 รุนปกติอยูตรงกลาง เสรมิดวยจรวดเพ่ิมกาํลงัอกีสองตวั 
ฐานลงจอดของจรวด Falcon 9 อยูบนบก ๓ แหง และ SpaceX 
ไดออกแบบใหสามารถลงจอด ณ ฐานใจกลางทะเลได ซ่ึงในเดอืน
เมษายน ค.ศ.๒๐๑๖ จรวด Falcon 9 สามารถลงจอดบนฐานกลาง
ทะเลไดสาํเร็จ การลงจอดกลางมหาสมุทรอนักวางใหญได จะชวย
ลดคาใชจายดานเช้ือเพลงิแทนการจอดบนบก เนือ่งจากใชพลงังาน
นอยกวา และจะทาํใหโคจรรอบโลกไดนานขึน้

Space Economy หรอื เศรษฐกจิอวกาศ ถอืวาเปนเศรษฐกิจ
ยคุใหม หรอื นวิสเปซ อโีคโนม ีทีป่ระเทศตาง ๆ ทัว่โลกใหความ
สนใจและมีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยตัวเลขป ค.ศ.๒๐๑๘ 
พบวาทัว่โลกมีอตัราเตบิโตถงึรอยละ ๘.๑ มลูคาสงูราว ๔.๑๕ ลาน
ลานดอลลารสหรัฐ โดยมลัีกษณะการดําเนนิการทีน่าสนใจ ไดแก 

๑. การใหบริการธุรกิจดาวเทียมสื่อสารที่ไมจําเปนตองมี
วงโครจรประจาํที ่แตสามารถยงิดาวเทยีมไดไกลกวาเดมิในอวกาศ 

๒. ทาอวกาศยาน หรอื spaceport การสรางสถานทีย่งิจรวด
อวกาศ

๓. การขดุอวกาศ หรอื Space mining โดยการสงหุนยนต
ขึน้ไปสาํรวจบนอวกาศทีเ่ปนทรพัยากรอวกาศ ซึง่จะเปนทรพัยสนิ
ของประเทศนัน้ ๆ ในฐานะผูสาํรวจพบ

๔. การทองเทีย่วอวกาศ หรือ Space tour การทาํธุรกจิทวัร
ในอวกาศจะกลายเปนแหลงทองเทีย่วยอดนยิมในอนาคต

๕. อตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวของกบัอวกาศ เชน การผลิตชุดนกับิน
อวกาศและอปุกรณประกอบ หุนยนต ชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิสของ
ยานอวกาศ อาหาร พลงังาน ฯ ล ฯ

ทัง้นี ้Spaceport หรอื ทาอวกาศยาน กาํลงักลายเปนประเดน็
ทีถ่กูจบัตามองสาํหรบัเมอืงไทย ในฐานะประเทศทีม่ลีกัษณะทาง
ภูมิศาสตรไดเปรียบและเหมาะสมในการสราง Spaceport 
ซึง่ประเทศไทยมลีกัษณะทางภูมศิาสตรทีไ่ดเปรยีบและเหมาะสม
เปน ๑ ใน ๗ ของโลก สาํหรบัโครงการ spaceport หรอืทาอวกาศยาน
ที่ใชเปนฐานยิงจรวด ยิงดาวเทียมข้ึนสูอวกาศ รวมทั้งเปนจุด
สําหรับรับจรวดรับดาวเทียมกลับสูโลกดวย เนื่องจากอยูใกล
เสนศนูยสตูรมทีะเลขนาบขางทัง้ ๒ ฝงคอือาวไทยและอนัดามนั 
ทัง้นีห้ลกัของการสรางทาอวกาศยานพืน้ท่ีจะตองใกลเสนศนูยสตูร 
เพราะจะใชเชื้อเพลิงนอยในการเขาสูวงโคจร ตองไมมีภัยพิบัติ
รนุแรงทีจ่ะสงผลกระทบตอการสงยานอวกาศขึน้ไป มพีืน้ท่ีหาง
จากประเทศเพือ่นบาน มมีมุยงิขึน้ไปไดหลายมมุ และตองเปนพืน้ท่ี
ตดิทะเลรองรับสวนของจรวดทีต่กลงมา ซึง่จากหลกัการดงักลาว
ประเทศไทยถอืวามคีวามเหมาะสมมาก

Space Economy จะทําใหประเทศไทยไดรบัประโยชนใน
ดานอตุสาหกรรมการกอสราง อตุสาหกรรมพลงังาน อตุสาหกรรม
การทองเทีย่ว สรางงาน สรางรายไดใหกับประเทศไทย แตอยางไร
กต็าม Space Economy จะเกดิขึน้ในประเทศไทยไดอยางเปน
รปูธรรม ตองมกีารออกกฎหมายและจดัตัง้หนวยงานกาํกบัดแูล
โดยตรงกอน ซ่ึงนาจะเกิดขึน้ไมนานเกนิรอครบั
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ผู ช วยศาสตราจารย ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 
นายกสมาคมแมบาน ทอ.และคณะกรรมการบรหิารสมาคม
แมบาน ทอ.เขาเยี่ยมคํานับ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร 
ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะหครอบครัวทหารผานศึก 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เนื่องในโอกาสแนะนําตัว เขารับตําแหนง
นายกสมาคมแมบาน ทอ.เมือ่วนัที ่๑๖ ต.ค.๖๓ 
ณ มลูนธิสิงเคราะหครอบครวัทหารผานศกึฯ

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.ใหสัมภาษณหนังสือพิมพสยามรัฐเกี่ยวกับ
การใหนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน ทอ.ในรูปแบบ New Normal บทบาทของ ทอ.
กบัการพฒันางานวจิยัและงานดานอวกาศ บทบาทของ ทอ.ในการสนบัสนนุการบรหิารราชการ
ของรัฐบาลในการรับมือกับภัยคุกคามใหม และแนวทางการพัฒนาปฏิบัติการดานไซเบอร
และงานดานการขาวของ ทอ.เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๓ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ าอยู หัว และวางพวงมาลา นอมรําลึกเนื่องใน 
“วันปยมหาราช” เมื่อวันท่ี ๒๓ ต.ค.๖๓ ณ พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว บริเวณหนาอาคารพิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ



          วันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓หนา ๔ 

พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.เปนประธาน
ในพธิทีาํบญุ “ศนูยไตเทยีม พล.อ.อ.มานตั - พ.ญ.วไิลภรณ วงษวาทย” 
โดยมี พล.อ.ต.ไพรวัลย  พัชรธรรม ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.
ใหการตอนรับ ณ รพ.จันทรุเบกษา พอ.

พล.อ.ต.สมพร  แตพานิช ผอ.สกป.กร.ทอ.และคณะ 
เปนผูแทน ทอ.รวมแสดงความยนิดกีบัสถาบนัการประชาสมัพนัธ 
ครบรอบ ๕๙ ป (กาวสูปที่ ๖๐)  โดยมีคุณพิชญา  เมืองเนาว 
รองอธบิดีกรมประชาสมัพนัธ ใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่๒๐ ต.ค.๖๓ 
ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ 

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.ตรวจเยี่ยม
กิจการกองบริการ และ รพ.รร.นนก.เมื่อวันท่ี ๑๖ ต.ค.๖๓ 
ณ อาคารกองบริการ รร.นนก. 

พล.อ.ท.สมควร  รักดี  ผบ.อย.ใหการตอนรับ 
พล.ท.วัฒนะ  พลจันทร ผบ.ศตก.และคณะ ในโอกาสเยี่ยม
คํานบัและพบปะหารอืขอราชการ เมือ่วนัที ่๑๖ ต.ค.๖๓ ณ อย.

พล.อ.อ.ปราโมทย  ศิริธรรมกุล ผช.ผบ.ทอ.ติดตาม
ความคืบหนาการประกอบเคร่ืองบินฝก ฝูง.๖๐๔ ณ ศูนยซอมบํารุง
อากาศยานกําแพงแสน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด 
รร.การบิน โดยมี พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน 
ใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่๑๙ ต.ค.๖๓ ณ รร.การบนิ จว.นครปฐม

พล.อ.ต.มงคล  ตัง้สณุาวรรณ ผอ.สพร.ทอ.เปนประธาน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาภายในประเทศ
ของ ทอ.ประจําป ๖๔ “กองทัพอากาศกาวสูการเปนองคการ 
๔.๐ อยางยั่งยืนตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” 
เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๓ ณ หองประชุมนภัสวิน อาคารสโมสร
นักเรียนนายเรืออากาศ รร.นนก.

พล.อ.อ.เดชอุดม  คงศรี ผช.ผบ.ทอ./อดีต ผบ.รร.นนก.
รวมพบปะสนทนารับฟงขอคิดเห็นเพื่อการพัฒนา รร.นนก.
โดยมี พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.ใหการตอนรับ 
เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๓ ณ รร.นนก.

พล.อ.อ.สฤษฎพงศ  วฒันวรางกรู ผบ.คปอ.สาํรวจพืน้ที่
เตรียมการแกไขสถานการณอทุกภยั ในพืน้ที ่จว.ประจวบครีขัีนธ 
และมอบถุงยังชีพ เสื้อผา หนากากอนามัย ใหแกนักเรียน
ในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๓ ณ จว.ประจวบคีรีขันธ

พล.อ.ท.ฐานัตถ  จันทรอําไพ จก.กร.ทอ.และหัวหนา
คณะทํางานฝายเลขานุการฯ เปนประธานในการประชุม
คณะทํางานฝายเลขานุการ คณะกรรมการดําเนินงาน โครงการ 
อพ.สธ.-ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๓ ณ หองประชุม 
ศบภ.ทอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สทุธวิรรณ ผบ.ทอ.รวมประชุม ผบ.ทอ.
อาเซียน ครั้งที่ ๑๗ (17th ASEAN Air Chiefs Conference 
: 17th AACC) ซึ่งเปนการประชุมทางไกลผานระบบ Video 
Teleconference (VTC) รวมกับ ผบ.ทอ.อาเซียนทั้ง ๑๐ ชาติ 
โดยมี ทอ.เวียดนาม เปนเจาภาพ เม่ือวันท่ี ๒๒ ต.ค.๖๓ 
ณ บก.ทอ.

พล.อ.ต.ไพฑูรย   ไล เลิศ จก.สบ.ทอ.พร อมดวย
ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ สบ.ทอ.ปฏิญาณตน
ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ ณ หนาหอง
รับรอง ทอ.

พล.อ.ท.ภาณุวัชร  เปยมศรี จก.ชอ.เปนประธานในพิธี
ประกาศหลักธรรมาภบิาล ของ ชอ.เพือ่เปนแนวทางดาํเนนิงาน 
เสริมสรางภาพลักษณองคกรท่ีดี มีความโปรงใส ไรการทุจริต 
เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๓ ณ บก.ชอ.



วันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓

น.อ.ภูศิษฏ  ทิมเกิด ผบ.บน.๔๑ เปนประธานในพิธี
ตอนรับทหารกองประจําการที่เขารับราชการใหม รุนป ๒๕๖๓ 
ผลัดท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๓ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ 
บน.๔๑ จว.เชียงใหม

พล.อ.ต.อาณัติ  เดชพร จก.สก.ทอ.เปนประธานในพิธี
มอบเครื่องบริโภคให ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และ
พนักงานราชการ สังกัด สก.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ 
ณ สก.ทอ.

น.อ.รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ เปนประธาน
ในพิธีตรวจสอบการฝกภาคท่ี ๑ ตอนท่ี ๑ ใหกับทหาร
กองประจําการ รุน ๒๕๖๓ ผลัดท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๙ ต.ค.๖๓ 
ณ สนามฝก พนั.อย.บน.๕๖ 

พล.อ.ต.วรกฤต  มุขศรี ผบ.ดม.เปนประธานในพิธี
ปลอยพนัธุปลา ในโอกาสตรวจเยีย่มกิจการเรือนจาํทหารอากาศ 
สน.ผบ.ดม.เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๓ ณ เรือนจําทหารอากาศ 
สน.ผบ.ดม.

น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗ เปนประธานในพิธี
ตรวจสอบการฝกภาคที ่๑ ตอนที ่๑ ใหแกทหารกองประจาํการ 
รุน ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๓ ณ บน.๗ 
จว.สุราษฎรธานี

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑/ผอ.ศบภ.บน.๑ 
นํากําลังพลเขาชวยเหลือพี่นองประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณนํ้าทวมในพื้นที่ อ.ปกธงชัย เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๓ 
ณ พื้นที่ ต.ตูม อ.ปกธงชัย จว.นครราชสีมา

น.อ.พฐา  แกนทับทิม ผบ.บน.๒๑ นํากําลังพลจิตอาสา 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง ทหารกองประจําการ 
และสมาชิกชมรมแมบาน ทอ. บน.๒๑ จัดกิจกรรมปลูกตนไม
เนื่องในวันรักตนไมประจําปแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๒๑ ต.ค.๖๓ ณ สวนอินทรีสราญ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี 

น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ ผบ.บน.๕ เปนประธาน
ในพิธีตอนรับทหารกองประจําการท่ีเขารับราชการใหม 
และทหารใหมพบญาติ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๓ ณ บน.๕ 
จว.ประจวบคีรีขันธ 

หนา ๕ 

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน เปนประธาน
มอบรองเทาบูทกันน้ํา ใหกับ ศบภ.รร.การบิน และพัน.อย.
รร.การบิน เพื่อใช ในการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบ
สาธารณภัย เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๓ ณ รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.ภคณัฐ  ศุขะพันธุ รอง ผอ.สยฝ.ยก.ทอ.และคณะ 
เตรียมเยี่ยมหนวยบินปฏิบัติการฝนหลวง บน.๑ โดยมี 
น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม รอง ผบ.บน.๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 
๒๑ ต.ค.๖๓ ณ ฐานปฏบิตักิารฝนหลวง บน.๑ จว.นครราชสมีา

น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒/ผอ.ศบภ.บน.๒ 
เตรียมความพรอมของกําลังพล จนท.ศบภ.บน.๒ ในการให
ความชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ ไดอยางทันทวงที 
เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.ชนะรัฐ  จันทรุเบกษา ผบ.บน.๖ เปนประธาน
ในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบินพรอมรบกับ
เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๑๖ และรวมแสดงความยินดีกับนักบิน
พรอมรบใหม เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๓ ณ บน.๖ ดอนเมือง



          วันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓หนา ๖ 

“เครื่องบินโจมตีแบบ FIREFLY FR.1 
ในพิพิธภณัฑกองทพัอากาศ”

โดย...พ.อ.อ.รัชต รัตนวิจารณ

หลายคนอาจจะมีโอกาสเขาไปเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ
กองทพัอากาศและการบินแหงชาต”ิ มาบางแลว และหลายคน
อาจจะคุ นตากับเคร่ืองบินใบพัดลําใหญท่ีจอดพับปกสีฟา
อยูหนาอาคาร ๑ ของพิพิธภัณฑฯ ซ่ึงอาจจะสงสัยครับวา
เครื่องบินประเภทนี้เปนเครื่องบินโจมตีทางทะเล หรือดําทิ้ง
ระเบิดยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ใชงานใน “ราชนาวีอังกฤษ” 
ทําไมถึงมีใชใน “กองทัพอากาศไทย” ดวย 
 เครื่องบินโจมตีแบบ Fairey Firefly FR.1 เครื่องนี้ 
เดมิเปนของ “ราชนาวไีทย” เคยมกีารตดิตรา “สมอ” ทีล่าํตัว
ขณะประจําการในกองบินทหารเรือ กองทัพเรือมีประจําการ
ดวยเครื่องบินโจมตี FIREFLY FR.1 รุนน้ี ๑๐ เครื่อง และรุน
สาํหรับฝก FIREFLY T.2 อกี ๒ เครือ่ง (หองนกับนิจะเปนโดมสงู
เหมือนหลังอูฐ) บรรจุประจําการในฝูงบิน ๔ ปฏิบัติการใน
สนามบินทหารเรือสัตหีบ ซ่ึงเดิมกองทัพเรือจัดหามาจาก
องักฤษ ในป ๒๔๙๔ โดยไดรบัมอบเมือ่เดอืน มถินุายน ๒๔๙๔
 Fairey Firefly FR.1 เปนเครื่องบิน ที่เดิมเปนของ
กองทัพเรืออังกฤษเหลือใชจากสงครามโลกครั้งท่ี ๒ นั่นเอง 
FIREFLY FR.1 สรางโดยบรษิทั Fairey Aviation Company, Ltd.
ออกแบบมาใหเปนเครือ่งบนิโจมตปีระจาํเรอืบรรทกุเครือ่งบนิ 
และฐานบนิบก ประจาํการในกองทพัเรอืองักฤษ รวมถงึพนัธมิตร
ในชวงระหวางป พ.ศ.๒๙๘๔ - ๒๔๙๘ สรางออกมาท้ังสิ้น 
๑๗๐๒ เครื่อง โดยพัฒนามามีมากกวา ๑๐ รุน โดยแบงเปน
รุนหลัก ๆ Mk 1 - Mk 9 ทั้งนี้ในแตละรุน (หมาย) ก็แยกออก
เปนรุนยอยตาง ๆ  
 ในสวนของไทยเรานัน้เปน Firefly รุนแรก F1 คอื รุน FR.1
ที่แยกรุนออกมา ราชนาวีไทย จัดหามาใชงาน ซึ่งเปนเครื่อง

ในการพัฒนาแรกของตระกูล  Fairey 
Firefly F 1 ติดตั้งเครื่องยนต Griffon XII 
๑,๗๖๕ แรงมา ในรุน F 1 ซึ่งเปนรุนขับไล
ประจาํเรอืบรรทกุเครือ่งบนิ สามารถพบัปกได
สรางออกมาทั้งสิ้น ๔๒๙ เครื่อง ในขณะที่  
รุ น FR 1 ซึ่งเปนรุ นขับไลลาดตระเวน
ประจาํเรอืบรรทกุเครือ่งบนิ พฒันาออกมา  
๓๗๖ เครื่อง ซ่ึงทั้งสองรุนใน Mk 1 น้ัน 
นับวามีจํานวนมาก จึงผานศึกสงคราม

ในชวงสงครามโลกครัง้ที ่๒ มาอยางโชกโชน โดยเฉพาะวรีกรรม
ในการถลมเรือประจัญบานของกองทัพเรือเยอรมนี Tirpitz 
ซึง่เจาหิง่หอย กไ็ปมสีวนรวมในศกึครัง้นัน้ดวยนัน่เอง นอกจากนี้
Firefly ยงัมบีทบาทอกีมากมายในสงครามในเอเชียตะวนัออกไกล
แมกระท่ัง เรือ่งราวสวนหน่ึงในสงครามปราบเรอืดาํนํา้ ในภมูภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตของเรานีเ่อง นอกจากนีย้งัลามไปถงึชวง
สงครามเกาหล ีทีเ่ครือ่งบนิโจมตแีบบนีเ้ขาไปมบีทบาทในสงคราม
ดังกลาวดวย ซึ่งดวยผลงานมากมายของ Firefly จึงมีผลทําให
หลายชาตใินชวงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ จดัหาไปใชประจาํการ
ในกองทัพเรือ และกองทัพอากาศของตน  สําหรับในรุน Firefly 
T.Mk 2  เปนเครือ่งบนิฝก ๒ ทีน่ั่ง ทีพ่ฒันาเกาอีห้ลงัใหทาํหนาท่ี
นกับนิฝก ทีม่คีวามสงูกวาทีน่ัง่หนา จนดูเปนรุน “หลงัอฐู” คลาย
เครื่องบิน ฝกโจมตีแบบ TA-4SU SUPER SKYHAWK ของ
กองทพัอากาศสิงคโปรทีพ่ฒันาขึน้นัน่เอง สาํหรบั Firefly T.Mk 2
เปนรุนที่พัฒนาจากพื้นฐานโครงสรางของ Firefly Mk I. ในชวง
หลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ ไมมจีาํนวนสรางทีช่ดัเจน แตกองทพัเรอืไทย
จัดหามาใช ๒ เครื่อง 
 ภายหลงัเกิดกบฏแมนฮตัตนั หรอืกรณแีมนฮตัตนั ช่ือเรยีก
เหตุการณการกบฏเมื่อวันที่  ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๔ 
จากเหตกุารณดังกลาว มีผลทําใหกองทัพเรือ ตองโอนเครื่องบิน
ที่มีทั้งหมดใหกองทัพอากาศ รวมถึงสนามบินได โอนให
กองทัพอากาศ กําหนดชื่อวา “กองบินนอยที่ ๗” 
 Firefly Mk I. และ Firefly T.Mk 2 ทั้ง ๑๒ เครื่อง 
ซ่ึงกองทัพเรือ เพ่ิงไดรับมอบในเดือนมิถุนายน ๒๔๙๔ ไดถูก
ระงบัการบนิ และมอบใหกองทพัอากาศไทย ในเดือนพฤศจิกายน 
๒๔๙๔ ปนั่นเอง กองทัพอากาศบรรจุประจําการในกองบินนอย
ที่ ๗ อยูระยะหนึ่ง โดยกําหนดชื่อเรียกวา “เครื่องบินโจมตี
แบบที่ ๔” (บ.จ.๔) 
 สําหรับเครื่องบินแบบ FIREFLY ทั้ง ๒ รุ น ภายหลัง
กองทัพอากาศ นําไปบรรจุประจําการในกองบินนอยที่ ๔ 
โคกกะเทียม และยายไปอยู ที่สนามบินตาคลี แตไปปฏิบัติ
ราชการสนามในสนามบนิอดุร และสนามบนิสงขลา ประจาํการ
ใน ทอ.ป พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๔๙๘ จนกระทั่งปลดประจําการ 
ปจจุบันประเทศไทยเหลือเครื่องบินแบบน้ีเพียงเครื่องเดียว 

คือ เครื่องบิน บ.จ.๔-๑๑/๙๔ (MB410) หรือเคร่ืองบินโจมตี
แบบที่ ๔ เครื่องท่ี ๑๑ นั่นเอง โดยต้ังแสดงอยูที่พิพิธภัณฑ
กองทัพอากาศและการบินแหงชาติ ซึ่งสมควรแกการอนุรักษ
และรักษาเปนมรดกของลูกหลายในอนาคตไดชื่นชม 
 สมรรถนะเครื่องบินโจมตีแบบท่ี ๔ (บ.จ.๔) Fairey 
Firefly F Mk 1 , FR Mk 1 
 ผูสราง บริษัทแฟรี เอวิเอชั่น (อังกฤษ) 
 ประเภท โจมตแีละลาดตระเวน ๒ ทีน่ัง่เรยีงตามกนั 
   พับปกได ประจําเรือบรรทุกเครื่อง 
 เครื่องยนต ลกูสบูวแีบบรอลสรอยส ๑๒ กาํลงั ๑,๘๑๕ 
   แรงมา ๑ เครื่อง 
 กางปก ๔๔ ฟุต ๖ นิ้ว 
 ยาว ๓๘ ฟุต ๑๐ ๓/๑๖ นิ้ว 
 สูง  ๑๕ ฟุต ๕ ๑/๒ นิ้ว 
 นํ้าหนักรวม ๑๒,๗๒๔ ปอนด (๕,๗๗๒.๕ กก.) 
 อัตราเร็วขั้นสูง ๒๗๕ ไมล/ชม. (๕๐๙.๓ กม.)  
 อัตราเร็วเดินทาง ๑๙๒.๕ ไมล/ชม. (๒๓๙.๘ กม.) 
 พิสัยบิน ๗๕๐ ไมล (๑,๓๘๙ กม.) 
 เพดานบิน ๑๖,๐๐๐ ฟุต 
 อาวุธ ปนกลอากาศ ฮิสปาโน ขนาด ๒๐ มม. 
   ตดิใตปก ๔ กระบอก ลกูระเบดิขนาด ๒๕๐ 
   กก.ติดใตปกขางละ ๑ ลูก ระเบิด ขนาด 
   ๑๐๐ กก.ติดใตปกขางละ ๒ ลูก 
 ประจําการเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๔๙๘
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ทอ.สง ฮ. EC-725 บินสํารวจและถายภาพพื้นที่ประสบอุทกภัย
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พลอากาศโท ฐานตัถ  จนัทรอาํไพ เจากรมกิจการพลเรอืน
ทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปดเผยวา 
พลอากาศเอก แอรบลู  สทุธวิรรณ ผูบญัชาการทหารอากาศ 
มคีวามหวงใยพีน่องประชาชนทีไ่ดรับผลกระทบจากอทุกภัย
ในหลายพ้ืนที่ของประเทศในขณะนี้  โดยไดสั่งการให
ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศติดตามสถานการณ
อยางใกลชดิ พรอมใหความชวยเหลอืประชาชนทนัท ี“สิง่ใด
ทีช่วยบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชนจากสาธารณภยั 
ใหทําทันที เพราะทหารตองเปนท่ีพึ่งใหประชาชนในทุก
สถานการณ” 
 เมือ่วันที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๓ ศนูยบรรเทาสาธารณภยั
กองทัพอากาศ ไดจัดเฮลิคอปเตอรแบบท่ี ๑๑ (EC-725) 
ทําการบินสํารวจและถ ายภาพพื้น ท่ีประสบอุทกภัย 
ในเสนทางบนิ “สนามบนิกองบิน ๑ - อาํเภอปกธงชยั - เข่ือน
ลําพระเพลิง – เขื่อนลําตะคอง – เข่ือนปาสัก - สนามบิน
กองบนิ ๑” โดยม ีพลอากาศเอก ชานนท  มุงธญัญา เสนาธกิาร
ทหารอากาศ พรอมดวย นายสมบตั ิ ไตรศกัดิ ์ผูอาํนวยการ
ศนูยปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต ๕ และ นายกติตกุิล  
เสภาศรีาภรณ ผูอาํนวยการโครงการชลประทานนครราชสมีา 
รวมขึน้บนิสงัเกตการณ 

เพือ่สํารวจสถานการณความเสยีหายจากอทุกภยัทีเ่กิดขึน้
ในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา พรอมทัง้นาํภาพถายทางอากาศ
ใหหนวยเกี่ยวของนําไปประเมินสถานการณและวางแผน
ใหความชวยเหลอืประชาชนในระยะตอไป 

พรอมกันนี้ กองทัพอากาศเตรียมนําระบบเทคโนโลยี
ภมูสิารสนเทศ หรอื Geographic Information System (GIS) 
มาใชเพื่อสนับสนุนการวางแผนปองกันการเกิดอุทกภัย 
และการบรหิารจดัการนํา้ในระยะยาว ดงัทีเ่คยปฏบิตัมิาแลว
ในหลายภารกิจ อาท ิภารกิจการตดิตามสถานการณอทุกภยั
ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีภารกจิสาํรวจสิง่กดีขวางเสนทางการ
ไหลของนํ้าในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และเข่ือนลําตะคอง
ตลอดจนแมนํ้าสาขา ฯลฯ โดยบูรณาการความรวมมือกับ
หนวยงานภาครฐั และเอกชน เพือ่ขบัเคลือ่นการดําเนนิการ
ดงักลาว 

สําหรับการใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสมีาในหวงทีผ่านมา ผูบญัชาการทหารอากาศ ไดมอบหมาย
ใหหนวยงานในพื้นที่คือ “กองบิน ๑” นําโดย นาวาอากาศเอก 
เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ นํากําลังพลพรอมดวย
ยุทโธปกรณ ออกใหความชวยเหลืออพยพประชาชนจากพื้นที่เส่ียง
ไปยังพ้ืนที่ปลอดภัย ชวยขนยายส่ิงของและสัตวเล้ียง บรรจุ
กระสอบทรายเพื่อทําพนังกั้นนํ้า และนําสิ่งของอุปโภคบริโภค
มอบใหแกพีน่องประชาชนเพือ่บรรเทาความเดอืดรอนในเบือ้งตน 

อยางไรก็ตาม ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ยังคง
ติดตามสถานการณอุทกภัยในทุกพื้นที่ของประเทศอยางใกลชิด 
พรอมใหความชวยเหลือประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ 
โดยสามารถประสานความชวยเหลือไดท่ี ศูนยบรรเทาสาธารณภัย
กองทพัอากาศ โทรศพัท ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖

เมื่อวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห องรับรองพิเศษ ๑ 
กองบัญชาการกองทัพอากาศ พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ 
เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ 
เปดเผยวา พลอากาศเอก แอรบลู สทุธวิรรณ ผูบญัชาการทหารอากาศ 
ไดใหโอวาทแกขาราชการทหารอากาศ จํานวน ๓ คน ที่จะเดินทาง
ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทางทหารของกระทรวงกลาโหม 
สหพันธรัฐรัสเซีย ซ่ึงเปนหน่ึงในความรวมมือทางทหารระหวางกัน 
ไดแก

๑. นาวาอากาศโท ธนวัฒน กิจเจริญศักดิ์กุล สังกัด
โรงเรยีนเสนาธกิารทหารอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 
เขาศึกษาในหลกัสตูรเสนาธกิารรวม

๒. นาวาอากาศตร ีชมพ ูนอยบญุ สังกดักรมขาวทหาร
อากาศ เขาศึกษาหลกัสูตรภาษารสัเซยีทัว่ไป

๓. เรอือากาศเอก ณฐักานต มารุงเรือง สงักดักรมขาว
ทหารอากาศ เขาศกึษาหลกัสตูรภาษารสัเซยีทัว่ไป

ซึง่นับเปนครัง้แรกในรอบ ๑๑๕ ป ทีก่องทัพอากาศไดสง

ผบ.ทอ.ใหโอวาทแกขาราชการที่จะเดินทางไปศึกษา ณ สหพันธรัฐรัสเซีย
นายทหารเขาศึกษาในหลักสตูรทางทหารของรสัเซยี ภายหลงั
จาก จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษ
ภวูนารถ กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ พระบดิาแหงกองทพั
อากาศ ทรงสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการ
รวมรัสเซยี เปนพระองคแรก เม่ือป พ.ศ.๒๔๔๘

ไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย มีความสัมพันธอันดีตอกัน
มาอยางยาวนาน มีการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต
ตอกัน โดยมีการตั้งราชทูตประจํากรุงเซนตปเตอรสเบอรก 
เมื่อป พ.ศ.๒๔๔๓ มีการแลกเปลี่ยนคณะทูตระหวางกัน 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางประเทศ สําหรับ
ความสมัพนัธทางการทหาร กองทัพอากาศไดจดัต้ังสาํนกังาน
ผูชวยทูตฝายทหารอากาศไทยประจํากรุงมอสโก ขึ้นเมื่อป
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ทั้งนี้ ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดกลาวใหโอวาทแก
ผูทีจ่ะเดนิทางไปเขารบัการศกึษา ตอนหนึง่วา “ขอใหทกุทาน
ตั้งใจศึกษาเลาเรียน โดยใชชวงเวลาตลอดหลักสูตรใหคุมคา 
และเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหไดรับความรู ทักษะและ
ประสบการณ พรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
ไดอยางมปีระสทิธภิาพ อันจะสงผลตอการพฒันากองทัพอากาศ
ของเรา ใหบรรลุวิสัยทัศนตามยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 
๒๐ ป ตอไป” 
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ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจ่าอากาศ
พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ 

ผูบัญชาการทหารอากาศ  ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนจาอากาศ โดยม ีนาวาอากาศเอก
สิรวีร  มณีวงษ ผูบังคับการโรงเรียน
จาอากาศ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 
๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนจาอากาศ 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

ผบ.ทอ.ใหโ้อวาทแกท่มีฟตุบอลทหารอากาศ

เมือวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลอากาศโท ตรีพล  
อองไพฑูรย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการแผนกฟุตบอลกองทัพอากาศ นําผูฝกสอน 
และนักกีฬาทีมฟุตบอลทหารอากาศ เอฟซี เขารับโอวาท
จาก พลอากาศเอก แอรบลู  สทุธวิรรณ ผูบญัชาการทหารอากาศ 
ณ หองรับรองกองทัพอากาศ เน่ืองในโอกาสจะนําทีมเขารวม
การแขงขนัฟตุบอลอาชพี รายการไทยลกี ๓ ประจาํป ๒๕๖๓ 
(Thai League 3 Fixtures 2020) โดยผูบญัชาการทหารอากาศ 
กลาววา “ขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมกันฝกซอม บากบั่น 
มานะ อดทน ต้ังแตการแขงขันในระดับสมัครเลนที่ผานมา 

จนสามารถนําทีมฟุตบอลของทหารอากาศกาวขึ้นมาสูในระดับ
อาชพี อนัจะเปนจดุเริม่ตนในการสรางชือ่เสียงใหกบักองทพัอากาศ
อกีครัง้หนึง่ เหมอืนกับทีน่กัฟตุบอลทหารอากาศไดสรางไวในอดตี 
และขอใหผูมีสวนรวมทุกทาน จงตั้งใจมุงม่ันทําหนาที่ของตน
ในการแขงขันใหดีที่สุดอยางเต็มกําลังความสามารถ มีน้ําใจ
เปนนักกีฬา เคารพกฎกติ ก า สร างภาพลักษณที่ดีให กับ
กองทัพอากาศ และเก็บเกี่ ยวประสบการณจากการแขงขัน 
เพือ่นาํไปพฒันาศกัยภาพของตนเอง และทมีฟตุบอลทหารอากาศ
ใหกาวหนามากยิง่ขึน้ พรอมทัง้จะไดถายทอดและเปนแบบอยาง
ทีด่ใีหกบัเยาวชนในโอกาสตอไป”

ทั้งนี้ การพัฒนากีฬาฟุตบอลเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
บุคลากรของกองทัพอากาศ ซึ่งมุงหวังใหการกีฬาเปนสวนสําคัญ
ของวิถีชีวิต และสงเสริ ม ใหกําลังพลของกองทัพอากาศ
ทุกภาคสวนมีน้ําใจนักกีฬา และคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังดาน
สุขภาพรางกายและจิตใจ อันจะเปนพื้นฐานในการพัฒนา
ใหมีความเปนเลศิในดานการกฬีา
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