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ทรงพระเจร�ญ
๔ กรกฎาคม วันคล�ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอ เจ�าฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ� อัครราชกุมาร� 
กรม พระศร�สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร�

ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร

และทหารกองประจําการ กองทัพอากาศ

ทรงพระเจร�ญ
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ขนานพระนาม จอมพล สมเด็จพระเจ ้าบรมวงศ ์ เธอ  

พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย

๖.  จิตวิญญาณความเป ็นทหาร  และความจงรักภักดี 

พระจริยวตัรของพระองค์ในด้านต่าง ๆ ๖ ประการ คือ 
๑.  ความฉลาด (Intellectual Ability) หมายถงึ ความกระตอืรือร้นทีจ่ะเรยีนรู ้การมทัีกษะ

ในการคดิวเิคราะห์ รูจ้กัทีจ่ะหารอืกบัผูรู้ ้ถ่อมตนว่าไม่ได้เป็นคนเก่ง พร้อมจะรบัฟังค�าแนะน�า  
รวมทัง้การมคีวามฉลาดทางอารมณ์ การรูจั้กการรอคอย รอดสูถานการณ์ ไม่บุม่บ่ามตดัสนิใจ  
และมคีวามสามารถในการให้ข้อเสนอแนะในการปฏบิตังิานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

๒.  ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง ความมวิีสยัทศัน์ มองเหน็อนาคต กล้าคดิ 
กล้าท่ีจะน�าการเปลีย่นแปลง และลงมือท�าด้วยความมุง่มัน่ 

๓.  ความมีคุณธรรม จริยธรรม (Virtue, Merit and Moral Judgement) หมายถึง  
ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึน้ในจิตใจ ความเมตตา ความกตัญญูรู้คุณ ความมีส�านึกที่ดี และการ
ปฏบัิตตินให้เป็นตวัอย่างทีด่แีก่ผูใ้ต้บงัคบับัญชา 

๔.  ความมีวินัย (Discipline) หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ  
ให้เรยีบร้อยดีงาม ตามแบบแผน ให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 

๕.  ความขยันหมัน่เพียร (Diligence) หมายถึง ความพยายามในการปฏบัิตหิน้าทีต่ามทีไ่ด้
รบัมอบหมายอย่างแขง็ขนั ด้วยความมุง่มัน่ เอาใจใส่อย่างจรงิจัง และไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบาก 

เพือ่ขนานพระนาม จอมพล สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภวูนารถ กรมหลวงพศิณโุลก
ประชานารถ เป็น “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” ตามท่ีนิยมอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส�านักงาน 
ราชบัณฑติยสภามีหนงัสอื ที ่รภ ๐๐๐๒/๖๔๘ ลง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า คณก.ศกึษา
และพัฒนาความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ได้พิจารณาเห็นควรขนานพระนามว่า “พระบิดาแห่ง 
กองทพัอากาศไทย” 

การตรวจสอบไม่ปรากฏว่ามหีลกัฐานใด ๆ ยนืยนัอย่างเป็นทางราชการว่ากองทัพอากาศ 
ได้ให้การยกย่องและถวายพระเกียรติให้พระองค์ท่านเป็น “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”  
และได้มีการประชุมพิจารณา โดยท่ีประชุมมีมติเห็นควรขนานพระนามเป็น “พระบิดาแห่ง 
กองทัพอากาศไทย” ตามหลักฐานที่ปรากฏและสอดคล้องกับความเห็นของส�านักงาน 
ราชบัณฑติยสภา

จากข้อมูลที่กล่าวมาเบื้องต้น กรมสารบรรณทหารอากาศจึงได้จัดท�าหนังสือขอนุมัต ิ
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เพ่ือขนานพระนามพระองค์ท่าน เป็น “พระบดิาแห่งกองทพัอากาศไทย” 
โดยใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า “Father of the Royal Thai Air Force” และก�าหนดให้วันท่ี  
๑๓ มถินุายน ของทกุปี เป็น “วนัพระบดิาแห่งกองทพัอากาศไทย”

แผนกประวตัศิาสตร์ กองประวัตศิาสตร์ และพพิธิภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  
เป็น “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย” และก�าหนดให ้
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดา 
แห่งกองทพัอากาศไทย” 

จอมพล สมเด็จพระเจ ้ าบรมวงศ ์ เธอ  
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลก
ประชานารถ ทรงเป็นผูร้เิริม่และวางรากฐาน
กจิการบนิของไทย ด้วยพระวสิยัทศัน์ด้านการบนิ
อนักว้างไกล พระองค์ทรงพระด�ารใิห้จดัตัง้
กิจการบินขึ้น ทรงใฝ่พระทัยในการท�านุ
บ� า รุ งส ่ ง เส ริมกิ จการบิน  และยั ง 
ทรงตระหนกัดว่ีาอากาศยานไม่เพยีงจะมี
ประโยชน์เฉพาะทางด้านทหารเท่านั้น 
หากยังสามารถใช้ประโยชน์ทางด้าน
คมนาคมอีกด้วย จึงนับว่าพระองค ์
ทรงวางรากฐานแนวทางเสรมิสร้างก�าลงั 
ทางอากาศอย่างจริงจัง ท�าให้กิจการ
กองทัพอากาศมีการพัฒนา และเจริญ
ก้าวหน้าเป็นทีป่ระจกัษ์มาจนถงึปัจจบุนั 
นบัเป็นพระกรณุาธคุิณของพระองค์ท่าน
ทีม่ต่ีอกองทพัอากาศเป็นล้นพ้น

กองทพัอากาศได้สบืสานพระปณธิาน
ของพระองค์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
พัฒนากองทัพอากาศอย่างมีเป้าหมายและ
ทศิทางในการพัฒนาอย่างชดัเจน เพือ่มุ่งสูว่สิยัทศัน์ 
“กองทพัอากาศชัน้น�าในภูมภิาค (One of the Best 
Air Forces in ASEAN)” นอกจากนั้น การศึกษา
วเิคราะห์พระประวัต ิคณุลกัษณะ และพระจรยิวัตรของ
พระองค์พบว่าทรงถกูหล่อหลอมตัง้แต่เยาว์วัยจวบจนส�าเรจ็
การศกึษา ทรงทุม่เทประกอบพระกรณยีกจิอนัเป็นคณุประโยชน์แก่
ประเทศชาติทัง้ในกิจการทหารและพลเรือน อนัเป็นทีป่ระจกัษ์ให้เห็น

เป็นแบบอย่างแก่ก�าลังพลกองทัพอากาศได้เรียนรู ้ถึงพระอัจฉริยภาพ  

(Servicemen Spirit and Allegiance) หมายถงึ ความมีจติใจ
กล้าหาญ อดทน ไม่หว่ันไหวต่อความยากล�าบากต่อเหตกุารณ์

แห ่งส ่วนรวม การแสดงออกซึ่ งความเคารพ  
ความซ่ือสัตย์ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลัง

ความสามารถ ด้วยทศันคติทีม่ัน่คง และเทดิทนู
ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์

ท่ีจะเผชิญ ความเสยีสละความสขุส่วนตนเพือ่ประโยชน์สขุ 

และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี 
การทิวงคต ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ของ 

จอมพล สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
จักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลก
ประชานารถ กองทัพอากาศได้จัดให้มี
กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อเป็นการ
เทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณ รวมทั้ง
เป็นการแสดงออกถงึความกตญัญูกตเวที
ต่อ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวูนารถ กรมหลวงพศิณโุลก
ประชานารถ หนึ่งในนั้น คือ การออก
ประกาศขนานพระนามและก�าหนด 
วนัส�าคัญ โดยกรมสารบรรณทหารอากาศ
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ปรากฏ 

ดงันี้
ค�ากราบบังคมทูลถวายรายงานของ  

พลอากาศเอก ประพนัธ์ ธปูะเตมย์ี ผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ ในโอกาสท่ี พระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัว เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป ิด 
พระอนุสาวรีย ์ จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช  

(ในรชักาลที ่๖) เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลก

ประชานารถ ณ บริเวณภายในอาคารกองบัญชาการ 
กองทพัอากาศ เม่ือวนัศกุร์ที ่๑๕ มถินุายน ๒๕๒๗ และในแผ่นจารกึ
ด้านหลงัของพระอนสุาวรย์ีฯ จารกึว่า “พระบดิาแห่งกองทพัอากาศไทย” 

จดัท�าหนงัสอืขอหารอืส�านกังานราชบณัฑติยสภา เมือ่ ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๔ 
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ฝ่ายการผลิต

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

พชืเศรษฐกจิใหม่ทีห่ลายคนก�าลงัให้ความสนใจและตืน่ตวัมาก 
ได้แก่ “กญัชง” (Hemp) ซ่ึงมีลกัษณะคล้ายคลงึกบักัญชาในด้าน
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ แต่ไม่ใช่พชืทีเ่ป็นสารเสพตดิเหมอืนกญัชา 
โดยกัญชงเป็นพืชที่นิยมน�ามาแปรรูปท�าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ 
การถกัทอเป็นเครือ่งนุม่ห่มและผลติภณัฑ์ตกแต่งบ้าน รวมถงึยงั
คณุประโยชน์สารพดั ในการน�าไปสกัดเป็นยา อาหารเสริม เคร่ืองส�าอาง 
ผลิตภณัฑ์บ�ารุงผวิ น�า้มนัจากเมลด็กัญชง กระทัง่น�า้มนัหอมระเหย 
หรอืใช้ถแูละนวดเพือ่บรรเทาอาการต่าง ๆ เช่น ช่วยซ่อมแซมผวิ 
และเสรมิสร้างเกราะป้องกนัให้ผวิสามารถกกัเก็บความชุม่ชืน้ได้
ยาวนาน ลดการอักเสบ และป้องกนัการเกดิสวิ 

ที่่น่าสนใจเป็นอย่างมาก
และสร้างความประหลาดใจ 
ให้กับหลายคนก็คือ มีการผลิต
เครื่องบินเล็กจากเส้นใยกัญชง
เ ค รื่ อ ง แ รกขอ ง โ ลก เ มื่ อ ป ี
พทุธศักราช ๒๕๕๗ โดย Derek 
Kesek ชาวแคนาดา เจ้าของ
บรษิทั Hempearth ท�าให้เรือ่งนี้
ได ้ รับการพูดถึ ง ในวงกว ้ าง  
และหลายส่วนงานทีเ่กีย่วข้องกบั
เทคโนโลยีอวกาศยานก็ก�าลัง
จบัตาอย่างใกล้ชดิ พร้อมด�าเนนิการ
วิจัยและพัฒนากันอย่างจริงจัง
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ขณะท่ี่ 
Hempearth เอง ก็ได้พัฒนา 
เจนเนอเรชัน่ใหม่ของเครือ่งบนิเลก็
จากเส ้นใยกัญชง โดยที่นั่ ง 
และหมอนไปจนถงึผนงัเครือ่งบนิ 

จากกัญชงสู่โครงสร้าง
อากาศยาน และอวกาศ

ท�าจากกัญชงทั้งหมด เมื่อจับคู่กับเครื่องยนต์ที่ใช้น�้ามันกัญชง  
ก็จะกลายเป็นการผลิตเคร่ืองบินที่ยั่งยืนโดยปราศจากสารพิษ  
และเมือ่เทยีบกบัวสัดอุากาศยานแบบดัง้เดมิ เช่น อลูมิเนยีมหรอื
ใยแก้วจะเบากว่า ส่งผลให้ใช้เชือ้เพลงิน้อยลงระหว่างการเดนิทาง 

ในประเทศไทย ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ทางภาคเหนือ มีการใช้
เส้นใยทีไ่ด้จากล�าต้นของกญัชงมานานแล้ว โดยเมือ่ปีพทุธศกัราช 
๒๕๖๐ พืชชนิดนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในขณะน้ัน  
ให้สามารถท�าการเพาะปลกูได้ในประเทศไทย ทัง้ในระดบัครวัเรอืน
และอตุสาหกรรม ปัจจบุนักระทรวงสาธารณสขุได้มกีารส่งเสรมิ
และสนับสนนุการปลกูกญัชงในทกุ ๆ  พืน้ที ่รวมทัง้กรงุเทพมหานคร 
แต่ต้องมีการย่ืนค�าร้องขออนุญาตปลูกกัญชงในพื้นท่ีนั้น ๆ  
และผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีแผนการผลิต แผนการจ�าหน่าย  
และการน�าไปใช้ประโยชน์ตามขัน้ตอนท่ีได้รบัอนุญาต 

โดยเปลอืกเมด็กญัชง สามารถน�ามาแปรรปูเป็นเส้นใยเพ่ือทอ
เสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติเด่นด้านต้านแบคทีเรีย และต้านรังสียูวี  
หรอืผ่านกระบวนการแปรรปูให้เป็นเส้นใยไฟเบอร์ทีมี่ความบรสิทุธิ์ 
และโดดเด่นด้านความแข็งแรงกว่าเหล็กและทนความร้อนได้สูง 
หรือหากน�ามาบดละเอียดในรูปผง เพื่อผลิตเป็นคอนกรีตก็ม ี
ความแขง็แรง ทนไฟ ทนความร้อนได้ด ีในส่วนของ “ใบ” มีปรมิานสาร 
THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol)  
ต�า่เหมาะแก่การแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ชา ทีใ่ห้รสชาตดิ ีทัง้ยงัช่วย
ผ่อนคลาย ช่วยท�าให้นอนหลับง่าย หลับสนทิ แก้ปวด บ�ารุงเลอืด 

ด้านคณุสมบตัทิีแ่ขง็แกร่งของเส้นใยกญัชง มข้ีอมลูการผลิต
และทดสอบเส้นใยไฟเบอร์ที่ท�าจากเส้นใยกัญชงเทียบกับ 
ใยไฟเบอร์กลาส ทีผ่ลการทดสอบปรากฎว่าเส้นใยกญัชงมีความแข็งแรง
กว่าเส้นใยไฟเบอร์กลาส ๒๕-๓๐% เทยีบต่อน�า้หนกั ท�าให้ลดการ
ใช้พลังงานได้ดี และที่ส�าคัญมีคุณสมบัติดูดกลืนเสียงได้ดีด้วย  
ส่วนในด้านผลการทดสอบ Tensile Strength หรอืการทดสอบ
แรงดงึ แรงกดวสัด ุพบว่ามคีวามแขง็แรงกว่าหลายเปอร์เซน็ต์ ทีเ่หน็ได้
ชดัเจนคือ Bending Strength หรอืการทดสอบแรงดดังอ มากกว่า
ไฟเบอร์กลาสถึง ๓๐-๓๕% และยงัมีความแข็งแรงกว่าเหลก็หลายเท่า

ดงันัน้ ในอนาคตการใช้ประโยชน์จากเส้นใยกญัชงในรปูแบบ
ของวสัดคุอมโพสทิ FRP (Fiber Reinforced Polymer) จะเริม่ที่
ชิ้นส่วนภายในอากาศยานก่อนหรือใช้ผลิตโครงสร้างทั้งหมด 
ของโดรน ทัง้โดรนเชงิพาณชิย์และทางการทหาร หรอืโครงสร้าง
อากาศยานทางทหารทีเ่ป็นเทคโนโลยล่ีองหนจากคณุสมบตัดิดูซบั
คลืน่เสยีงทีด่ ี(โดยต้องมกีารผลติทดสอบในหลาย ๆ ความถี ่เช่น 
VHF, UHF, L-Band, S-band และ X-band เป็นต้น) หรือกระท่ัง

ใช้ลดการแพร่การกระจายรังสีจากเครื่องยนต์ของยานยนต ์
ทางทหารต่าง ๆ เพื่อลดการตรวจจับด้วยกล้องรังสีความร้อน 
เป็นต้น หากท�าได้ส�าเร็จจะช่วยส่งเสรมิให้อุตสาหกรรมการปลกู 
แปรรูป และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของกัญชง เกิดการขยายตัว 
และเติบโตได้อย่างยัง่ยนื

ปัจจุบัน หน่วยงานด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย
อย่างส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
เส้นใยกัญชง โดยการน�าเส้นใยกัญชงมาทดสอบหาคุณสมบัติ 
ทั้งด้านความแข็งแรงและความทนทาน ตลอดจนคุณสมบัต ิ
ด้านความถี่และอุณหภูมิ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ด้านโครงสร้าง 
ของอากาศยานไร้คนขบั หรอืชิน้ส่วนภายในเครือ่งบนิ ซึง่ GISTDA 
มพีนัธมติรด้านน้ีอยูแ่ล้ว หรอืหากมีคณุสมบติัท่ีเข้ากนัได้ดกีบัการ
ใช้งานบนห้วงอวกาศ ก็เป็นไปได้ที่จะน�าไปใช้เป็นชิ้นส่วนใน
ดาวเทียมดวงต่อ ๆ ไปที่เกิดขึ้นจากการสร้างโดย GISTDA  
เองและฝีมอืคนไทย

GISTDA ท�าการทดสอบ Tensile Strength โดยห้องแลป 
GALAXI ซ่ึงได้รับการรับรอง AS9100 (มาตรฐานระบบจัดการ
คณุภาพทีอ่งิตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึง่มุง่เน้นคณุภาพของธุรกจิ
การบนิและอวกาศ ไม่ว่าจะเป็นตวัแทนจ�าหน่าย องค์กรด้านการ
บ�ารงุรกัษา หรอืผูผ้ลติ) ISO17025 (มาตรฐานสากลซึง่เป็นการ
ประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ)  
และ NADCAP (มาตรฐานของผูใ้ห้บรกิารในอตุสาหกรรมการบนิ
และอวกาศ ในขอบข่าย Non-Metallic Material Testing  
หรอืการทดสอบวสัดอุากาศยานในลกัษณะห้องปฏบิตักิารอสิระ) 
ของ GISTDA จากนั้นเตรียมวัสดุผ้าใยกัญชง (ใยธรรมชาติ)  
แล้วน�าไปขึน้รปูเป็นแผ่นความหนาตามมาตรฐานทดสอบ ต่อด้วย
การตัดและเตรียมชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานการทดสอบ  
และน�าไปทดสอบ Tensile Strength ก่อนจะสรปุผล เปรยีบเทยีบ
คุณสมบัติความแข็งแรง Tensile Strength ของใยกัญชงกับ 
ไฟเบอร์กลาส/คาร์บอนไฟเบอร์จากฐานข้อมลู 

ทั้งนี้  หากการทดสอบของ GISTDA พบว่าใยกัญชง 
มคีณุสมบตัคิวามแขง็แรง Tensile Strength มากกว่าไฟเบอร์กลาส/
คาร์บอนไฟเบอร์ จะเกิดการกระตุ้นการผลิตกัญชง ตลอดจน 
การใช้วัสดุจากกัญชงส�าหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 
เป็นฟันเฟืองใหม่ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
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พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.ใหการตอนรับ
นายสุทธิพงษ  คงพลู ผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย เขาเยีย่มคารวะเพือ่หารอืแนวทางความรวมมอื
ในการกํากับดูแลมาตรฐานการบินของประเทศไทย เม่ือวันที่ 
๒ ก.ค.๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ต.พิเศษศักดิ์  บุญรัตน ผอ.ศกอ.เปนประธาน
การประชุมขาราชการประจําเดือน และมอบรางวัลผูชนะเลิศ
ในกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง ศกอ.เพื่อสุขภาพของกําลังพล
ในหนวย เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๔ ณ ศกอ.

พล.อ.ท.สมควร  รกัด ีผบ.อย.ตรวจเยีย่มพรอมมอบเงิน
อาหาร และเครื่องดื่ม ใหแก กําลังพล อย.เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๖๔ ณ อย.

พล.อ.ท.ภูวเดช  สวางแสง ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ.
และคณะ ประชุมและตรวจรับระบบบัญชาการและควบคุม
ทางอากาศ (ACCS) โดยมี น.อ.ธนกร  ถาวรเกษตร ผบ.ศคปอ.
สุราษฎรธาน ีใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่๗ ก.ค.๖๔ ณ หองประชุม 
ศคปอ.สุราษฎรธานี จว.สุราษฎรธานี

พล.อ.อ.ชานนท  มุงธญัญา เสธ.ทอ.ในฐานะผูอาํนวยการ
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทอ.เปนประธาน
ในพิธีมอบรางวัล ใหแกผูชนะการประกวดวีดิทัศนรณรงค
การตอตานยาเสพติด ในหัวขอ “สรางสภาพแวดลอม
ใหปลอดภัย ขาราชการ ทอ.ยุคใหม หางไกลยาเสพติด” 
เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๔ ณ หองรับรอง เสธ.ทอ.

พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.เปนประธาน
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “กองทัพไทย รวมใจ
บริจาคโลหิต แกวิกฤติ COVID-19” ครั้งท่ี ๒ เพื่อถวายเปน
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว เ ม่ือวันที่  ๒ ก.ค.๖๔ 
ณ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.ต.ตระการ   กาวกสิกรรม  ผอ.สลย.ทอ.มอบทุน
การศึกษา  ใหแก ขาราชการ  สังกัด สยล.ทอ. เพื่อชวยเหลือ
กําลังพล  ทอ.ตา มนโยบาย การดู แ ลกําลังพล ทอ. เมื่อวันที่  
๑ ก.ค.๖๔  ณ  หองประชุม  สยล.ทอ.

พล.อ.ท.ตรีพล   อองไพฑูรย รอง  เสธ.ทอ.และคณะ 
ตรวจเยีย่ม ฝงู.๒๓๖ จว.สกลนคร โดยม ีน.อ.ณรงคเดช  หอเยน็
รอง ผบ.บน.๒๓ ใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่๖ ก.ค.๖๔ ณ ฝงู.๒๓๖ 
จว.สกลนคร 

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.ใหโอวาท นนอ.
ในโอกาสเขารวมการแขงขนัทกัษะทางไซเบอรในระดบัโรงเรยีน
ทหาร - ตํารวจ แบบออนไลน เพื่อพัฒนาดานองคความรู
และทักษะความเขาใจดานไซเบอรใหแกผูเขารวมการแขงขัน
เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๔ ณ รร.นนก.

พล.อ.ท.พันธภักดี  พัฒนกุล รอง เสธ.ทอ.ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล 
นภพลภมูสิริ ิและคณะ ตรวจเยีย่มสถานรีายงานดอยอินทนนท 
และพระมหาธาตนุภเมทนดีล นภพลภมูสิริ ิโดยม ีน.อ.ปรเมษฐ  
ศริติานนท รอง ผบ.บน.๔๑ ใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่๕ ก.ค.๖๔ 
ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม 

พล.อ.ต.สรวิชญ  สุรกุล จก.กง.ทอ.เปนประธาน
การประชุมวาระพเิศษ กง.ทอ.เพือ่เตรยีมการปองกนัสถานการณ
การแพรระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ผานโปรแกรม Zoom 
เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๔ ณ หองทํางาน จก.กง.ทอ.

พล.อ.ต.อนนัตชยั  ทองเจรญิ จก.จร.ทอ.ใหการตอนรบั 
พล .อ .ต .สรรพชั ย   ศิ ลานิ ล  รอง .ผบ .อย .และคณะ 
ในการประชุมหารือขอราชการกับ จร .ทอ. เมื่ อวันที่  
๒ ก.ค.๖๔ ณ หองประชุม จร.ทอ.
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น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒ และคณะ ตรวจเยี่ยม
การรับทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ
รุนป ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๔ ณ พัน อย.บน.๒ 
จว.ลพบุรี 

น.อ.สุรศักดิ์  เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ เปนประธานในพิธี
ขอขมาลาอุปสมบท ของขาราชการ บน.๒๓ ประจําป ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๔ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ เปนประธานในพิธี
มอบ Patch ใหกับนักบินที่ทําการบินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน 
นักบินที่ ๑ และนักบินที่ ๒ (SAAB 340 AEW/B) ของ ฝูง.๗๐๒ 
บน.๗ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๔ ณ ฝูง.๗๐๒ บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผบ.บน.๔ สงมอบบาน
ที่ปรับปรุงเสร็จแลวตามโครงการปรับปรุงบานใหแกผูยากไร 
พรอมทั้งแจกถุงยังชีพใหแกชาวบาน หมูที่ ๑๒ ต.ตาคลี 
เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๔ ณ อ.ตาคลี จว.นครสวรรค

พล.อ.ต.มาโนช  สุตวัฒน รอง จก.สอ.ทอ.และคณะ 
ตรวจรับพัสดใุนการจางเหมาบรกิารสนบัสนนุการสงกําลงับาํรงุ
สําหรับ Mission System ของ บ.ค.๑ (Saab 340 AEW) 
โดยมี น.อ.กฤษณะ  สุขดี รอง ผบ.บน.๗ ใหการตอนรับ 
เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๔ ณ ฝูง.๗๐๒ บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

น.อ.พานิช  โพธิ์นอก ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ มอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคที่จําเปนสําหรับผูปวยใน รพ.สนามแหงที่ ๒ 
อาคารศูนยพักพิงรวมใจอุนไอรัก โดยมี นพ.อนุชิต  วังทอง
ผอ.รพ.หนองจิก เปนผูรับมอบ เมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๖๔ อ.หนองจิก 
จว.ปตตานี 

น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ ผบ.บน.๕ ตรวจเยี่ยม
การรับทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ 
รุนป ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๔ ณ พัน อย.บน.๕ 
จว.ประจวบคีรีขันธ

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ เปนประธาน
ในพิธทีาํบญุเนือ่งในวนัคลายวนัสถาปนาแผนกควบคมุการยทุธ
ทางอากาศ บน.๑ เพื่อใหขาราชการไดระลึกถึงวันสําคัญ
และความเปนสิริมงคลแกหนวยงานฯ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๔  
ณ แผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ ตรวจเยี่ยม
การรับทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ
รุนป ๒๕๖๔ ผลดัท่ี ๑ เมือ่วันที ่๑ ก.ค.๖๔ ณ พัน อย.บน.๔๖ 
จว.พิษณโุลก  

น.อ.ณัฐพงศ  เรียงจันทร รอง ผอ.กปส.สกป.กร.ทอ.
และคณะ เปนผูแทน ทอ.รวมแสดงความยนิดกีบั บรษิทั เนชัน่ 
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ครบ ๕๐ ป โดยมี คุณมารุต 
อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ ฯ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 
๑ ก.ค.๖๔ ณ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน เปนประธาน
ในพิธีแสดงความยินดีแกครูการบินที่ทําการบิน บ.ฝ.๑๖ก 
ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๔ ณ รร.การบิน 
จว.นครปฐม

พล.อ.ต.วรกฤต  มุขศรี ผบ.ดม.มอบเงิน เพื่อบํารุงขวัญ
และกําลังใจ ใหกับผูปฏิบัติหนาที่ดูแลทหารกองประจําการ 
รุนป ๒๕๖๔ ผลัดที่  ๑ สน.ผบ.ดม.เมื่อวันที่  ๒ ก.ค.๖๔ 
ณ สน.ผบ.ดม.
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เมื่อวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๒.๓๑ น. ตามเวลาประเทศไทย จรวด Falcon 9  
ของบรษิทั SpaceX ได้น�าส่งดาวเทยีม นภา ๒ ของกองทพัอากาศไทยขึน้สู่อวกาศเป็นผลส�าเรจ็ 
และอกี ๑๙ วนั ดาวเทยีม นภา ๒ จะถกูปล่อยจาก D-orbits ION Satellite Carrier สูว่งโคจร 
ต่อไป ณ สถานอีวกาศ The Cape Canaveral Space Force Station, Florida USA 

ดาวเทียม นภา   ของ ทอ.
ขึ้นสู้อวกาศเป็นผลสำาเร็จ

ส�าหรับดาวเทียม นภา ๒ เป็นดาวเทียมดวงท่ี ๒ ของ 
กองทพัอากาศท่ียงิขึน้สูช้ั่นอวกาศ หลงัจากท่ีได้ปล่อยดาวเทยีม 
นภา ๑ ขึน้สูอ่วกาศ เมือ่วนัที ่๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ฐานยงิจรวด 
Guiana Space Center, French Guiana ดินแดนของ
สาธารณรฐัฝร่ังเศส ทีต้ั่งอยูท่างตอนบนของทวปีอเมรกิาใต้ 

ดาวเทียม นภา ๒ เป ็นดาวเทียมประเภท Earth 
Observation ขนาด 6 U ความละเอียดการถ่ายภาพ 5 m 

ครอบคลุมขนาดของพื้นที่ 19 km x 19 km และสามารถ 
ถ่ายภาพแบบ Multispectral Images เพ่ือน�ามาวิเคราะห์  
เตมิเตม็ องค์ความรูแ้ละข้อมลูเกีย่วกบัพ้ืนทีเ่สีย่งภัยพบิตัขิองแต่ละ
ประเภทได้ โดยมหีลกัการว่าวัตถตุ่างชนิดกนัสามารถสะท้อนแสง
ที่ย่านความยาวคล่ืนได้ต่างกัน สามารถน�ามาวิเคราะห์ความ 
แตกต่างของพืน้ทีไ่ด้ แยกพืน้ทีน่�า้ท่วมขงักับพืน้ทีท่ีเ่ป็นพืน้ดนิได้ 
โดยใช้การผสมสีเท็จ (False Color Composite) ที่ตามนุษย์ 

การบรรเทาภยัพบิตัทิางธรรมชาติอกีด้วย
ทัง้นีก้องทพัอากาศ ตระหนกัถงึความส�าคญัของเทคโนโลยี

อวกาศ รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู ้เพ่ือมิติความมั่นคง 
ในอวกาศ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของชาติ ทั้งด้าน 
การทหาร เศรษฐกจิ สงัคม และจติวทิยา และนบัเป็นผลประโยชน์
ของชาติในการน�าพื้นที่อวกาศเข้ามาเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ 
ที่สามารถช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทั้งทางบก ทางน�้า  
และทางอากาศ ซึง่ภาพถ่ายจากดาวเทยีมส�ารวจทรพัยากรโลก 
(Earth Observation Satellite) นัน้ เป็นส่วนทีส่�าคญัส่วนหนึง่
ในการช่วยแก้ปัญหา ลดอุปสรรคดังกล่าวลงได้ โดยดาวเทียม 
NAPA-1 และ NAPA-2 ซึง่เป็นดาวเทยีมของกองทพัอากาศนัน้  
มีอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensors) ท่ีสามารถมาประยุกต์ใช ้ 
เพือ่บรรเทาภยัพบิตัไิด้เป็นอย่างด ีเป็นส่วนหนึง่ในการด�าเนนิการ
ของกองทัพอากาศ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ท�าให้ประชาชน 
ที่ประสบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมี
ประสทิธภิาพต่อไป

ไม ่สามารถมองเห็นได ้ นอกจากนี ้
ยงัสามารถถ่ายภาพพืน้ทีเ่ดมิในช่วงเวลา
ที่แตกต่างกันเก็บสะสมไว้เป็นคลังภาพ 
ของพืน้ทีท่ีเ่ฝ้าสนใจระวงัด้านภัยพบัิตไิด้ 
โดยสามารถน�าภาพจากคลังภาพมา
เปรยีบเทยีบกนัให้เหน็การเปลีย่นแปลง
ในพ้ืนทีไ่ด้ ท�าให้เข้าใจถงึสาเหตขุองภยั
พิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น รวมถึง
ท�านายแนวโน้มของสถานการณ์ทีจ่ะเกดิ
ขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังสามารถให้ภาพ
สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม 
ต่อการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนภารกิจ 

๒
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ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

      
   

      
   

ทอ.ยกระดับมาตรการลดการแพร่ระบาด
เชื้อไวรัส COVID-19 และตั้ง รพ.สนามที่ บน.

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ พลอากาศโท ฐานัตถ์  
จันทร์อ�าไพ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า พลอากาศเอก  
แอร์บลู สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ได้สัง่การให้ยกระดบั
มาตรการและแนวทางการปฏบิตัขิองหน่วยข้ึนตรงกองทพัอากาศ
และก�าลังพลของกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามทีศ่นูย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ หรอื ศบค. ได้ประกาศยกระดบั
มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
เมือ่วนัที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดงันี้

๑.  การจัดก�าลังพลปฏิบัติงาน ยังคงให้หน่วยในระบบใช้
ก�าลงั หรือหน่วยงานทีม่กีารผลดัเปลีย่นการปฏบิตัหิน้าทีเ่วร-ยาม 
หรอืเวรรักษาการณ์ คงจ�านวนก�าลงัพลเพือ่ปฏบิตังิานหรอืปฏบิตัิ
หน้าที่ตามที่เป็นอยู่เดิมส�าหรับหน่วยในระบบเตรียมก�าลังให้
หวัหน้าหน่วยขึน้ตรงกองทัพอากาศจดัก�าลงัพลปฏบิตังิานทีบ้่าน 
(Work from home) ให้มากทีส่ดุ และจดัก�าลงัพลปฏบิตังิาน  

ณ ที่ตั้งของหน่วย (Work at office) ให้น้อยที่สุดเท่าที่จ�าเป็น  
(น้อยกว่าทีป่ฏิบตัอิยูใ่นปัจจบุนั)

๒.  การประชุม อบรม หรอืสมัมนา ให้ใช้ระบบการประชมุ
ทางไกลผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์เท่านัน้ ยกเว้นการประชุมทีม่คีวาม
จ�าเป็นด้านยุทธการหรือความม่ันคง เพื่อแก้ปัญหา หรือด�ารง 
ขดีความสามารถปฏบิตักิารของกองทพัอากาศเท่านัน้

๓.  งดการตรวจสุขภาพประจ�าปี และการตรวจสุขภาพ 
เพือ่ไปปฏบิติัราชการ

๔.  งดการเดินทางไปราชการทกุกรณ ียกเว้นการเดินทางไป
ปฏบิตัภิารกจิถวายความปลอดภยัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
และพระบรมวงศานุวงศ์ การปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์  
การฉดีวคัซีน การจดัตัง้โรงพยาบาลสนาม การบรกิารและช่วยเหลือ
ประชาชน หรอืภารกจิอืน่ใดทีห่ากไม่เดนิทางไปราชการจะส่งผล 
กระทบหรอืสร้างความเสียหายให้กับทางราชการเป็นอย่างมาก

๕.  ห้ามก�าลังพลเดินทางเข้า-ออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 

และเข้มงวด ตามประกาศของทางราชการโดยเดด็ขาด (สามารถ
เดนิทางข้ามจังหวดัภายในเขตพืน้ท่ีฯ ได้)

๖.  ก�าลังพลที่ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ 
เข้มงวด แต่มทีีพ่กัอาศัยประจ�าอยูน่อกเขตพ้ืนทีฯ่ ให้ผูบ้งัคบับญัชา
พจิารณาให้ปฏิบตังิานทีบ้่าน (Work from home)

๗.  การปฏิบตังิานอืน่ๆ นอกเหนอืจากข้อ ๑-๖ ให้ถอืปฏบิตัิ
ตามอนมุติัผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เมือ่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
และมาตรการทีท่างราชการก�าหนดโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ผู ้บัญชาการทหารอากาศยังได ้สั่งการให้  
พลอากาศโท ฐานตัถ์ จนัทร์อ�าไพ เจ้ากรมกจิการพลเรอืนทหาร
อากาศ และคณะฯ เดนิทางเข้าส�ารวจพืน้ที ่เพือ่จดัตัง้โรงพยาบาล
สนามกองทพัอากาศ ณ ศนูย์ฝึกภาคพืน้ทางยทุธวธิกีองทพัอากาศ 
กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี ท้ังนี้เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ท่ีมีแนวโน้ม 
ขยายวงกว้างแพร่ระบาดในพืน้ทีท่ัว่ประเทศอย่างรวดเร็ว

เมือ่วนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลอากาศโท สมควร รกัด ีผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการ
อากาศโยธนิ เดนิทางไปตรวจเยีย่มการรบัทหารกองเกนิเข้ารบัราชการเป็นทหารกองประจ�าการ 
รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ ในส่วนที่ตั้งดอนเมือง ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์  
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยได้เน้นย�า้การปฏบิตัใินการรับทหารใหม่ ให้อยูภ่ายใต้มาตรการ
การป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครดั ตลอดจนให้ค�าแนะน�า
ในการปฏิบตัต่ิาง ๆ  แก่หน่วยฝึก ในโอกาสน้ีได้สงัเกตการณ์ขัน้ตอนการปฏบิตัใินการรบัทหารใหม่ 
เริม่ต้ังแต่จดุลงรถ จุดตรวจวดัอณุหภูมิและคัดกรอง จดุลงทะเบยีน และจดุคดัเลอืกและแบ่ง
ทหารใหม่เข้าหน่วยปกครองทหาร

ทัง้นี ้ ผู้บญัชาการหน่วยบญัชาการอากาศโยธนิ ได้แสดงความห่วงใยและให้ความส�าคญั 
ในการดแูลทหารกองประจ�าการทุกคน เพราะถอืว่าทหารกองประจ�าการเป็นผูม้คีวามเสยีสละ 
ช่วยเหลือทางราชการในการรักษาอธิปไตยและความม่ันคงของชาติ รวมถึงการช่วยเหลือ
ประชาชนทีไ่ด้รับความเดือดร้อนจากภยัพบิตัต่ิาง ๆ และจะเป็นก�าลงัส�าคญัของประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต

ผบ.อย.ตรวจเยีย่มการรับ
ทหารกองเกนิเข้ารบัราชการ

 พลอากาศเอก แอร์บลู สุทธิวรรณ ผูบั้ญชาการทหารอากาศ รบัฟังรายงานผลการด�าเนนิงาน
จัดสร้างพระรูปจ�าลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ  
กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ จาก พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์  วฒันวรางกูร ผูบ้ญัชาการ
กรมควบคมุการปฏบิตัทิางอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอ�านวยการจดัสร้างพระรปูจ�าลอง ฯ 
และรับมอบพระรปูจ�าลอง ฯ ชุดจารกึประวติัศาสตร์ องค์น�าฤกษ์หมายเลข ๑ และชุดทอง 
จากคณะกรรมการอ�านวยการจัดสร้างพระรูปจ�าลอง ฯ เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ณ บริเวณหน้าห้องรบัรองกองทพัอากาศ กองบญัชาการกองทพัอากาศ

รบัมอบพระรปูจ�าลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวูนารถ 
กรมหลวงพศิณุโลกประชานารถ 

๒



          วันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๔หนา ๘ 
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ร�วมส�งมอบกําลังใจ
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