กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ครั้งที่ ๕ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ตลอดจน ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๕ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การประชุมครั้งนี้ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมการปฏิบัติงานในอนาคต ดังนี้
กองบั ญชาการกองทั พไทย การพั ฒนาขี ดความสามารถในการผลิ ตแผนที่ ให้ ทั นสมั ย รวดเร็ ว ทั นกั บการพั ฒนาประเทศ
และบริการข้อมูลแผนที่ทางบกให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการเชื่อมโยงกับแผนที่ทางทะเล แผนที่ทางอากาศได้
เพื่อบูรณาการข้อมูลแผนที่ของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพให้เป็นข้อมูลแผนที่กลางของกองทัพไทยในการปฏิบัติการทางทหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กองทัพบก กําหนดให้ปี ๒๕๖๓ เป็น “ปีแห่งการพัฒนาความรู้ และความสามารถทางทหารของกําลังพลกองทัพบกในทุกระดับ”
โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญ ได้แก่ การยกระดับมาตรฐานความแข็งแรงทางด้านร่างกาย, การพัฒนาด้านความรู้การพัฒนา
ความชํานาญทางทหาร และการปรับปรุงพัฒนาการฝึกให้สอดคล้องกับแนวทางการใช้กําลังของกําลังพล นอกจากนี้ ยังได้จัดทําคู่มือทหาร
ต้าน COVID-19 เพื่อให้สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมแห่งชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรการ
ควบคุมหลักของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการเป็นกองทัพที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนําของภูมิภาค
กองทัพเรือ การเตรียมความพร้อมในการรองรับสงครามอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction : WMD)
ได้แก่ อาวุธเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร์ หรืออาวุธ คชรน. (Chemical-Biological-Radiological and Nuclear : CBRN) โดยได้จัดตั้ง
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ ที่ขนานนามว่า “นักรบ คชรน.” ทําหน้าที่หลักใน ๓ ด้าน ได้แก่ ปฏิบัติการป้องกันสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้อาวุธทําลายล้างสูง และปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกับมิตรประเทศและเข้าร่วมกับสหประชาชาติได้อย่างสอดประสาน มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติเกิดความมั่นใจว่า “ทําได้จริง ควบคุมได้จริง”
สามารถนําไปสู่ขั้นการปฏิบัติได้โดยอัตโนมัติทั้งในการปฏิบัติการเรือ การปฏิบัติการทางบกและการช่วยเหลือประชาชน
กองทัพอากาศ การพัฒนาขีดความสามารถกําลังทางอากาศ ทั้งมิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติ
อวกาศ (Space Domain) บนแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) ใน ๖ ประเด็นสําคัญ
ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่บนฐานคิดของการเปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคามแบบดั้งเดิม, การพัฒนามิติทางอากาศ, การพัฒนามิติทางไซเบอร์
การพัฒนา, มิติอวกาศ, การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม และการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนายุทธวิธีการรบ
ทางอากาศ เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการประสานการปฏิบัติกับกลไก
หลักของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศผ่านกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ขับเคลื่อนการใช้กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทั่วประเทศ
ในลักษณะการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ อาทิ ฝ่ายปกครอง ทหาร กระทรวงสาธารณสุข มีการ
นําเทคโนโลยีมาใช้ ในการควบคุม กํากับดูแล สั่งการและติดต่อสื่อสารกับหน่วยต่าง ๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดและป้องกันปราบปราม
อาชญากรที่ฉวยโอกาสก่อเหตุในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทําให้แนวโน้ม
ของผู้ติดเชื้อลดลงจนอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ อันจะส่งผลให้การใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณเหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนดําเนินการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นย้ําให้ปลูกฝังกําลังพลทุกนายให้มีความจงรักภักดี
ปกป้อง พิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมในการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ คลี่คลาย นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ําให้เหล่าทัพ
เตรียมความพร้อมด้านกําลังพลและยุทโธปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูฝนที่อาจเกิดภัยธรรมชาติได้ ตลอดจนกวดขัน
กําลังพลทุกระดับอย่างใกล้ชิดในการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด ไม่กระทําการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ พร้อมทั้งใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมต่อไป

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
หน้า ๓
เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.(ในส่วนของ ทอ.)

พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศโท เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตรวจเยี่ยม และให้กําลังใจนักเรียน และผู้ปกครอง ในการสอบรอบสอง
(การสอบสัมภาษณ์, พลศึกษา และตรวจร่างกาย) การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ
กองทัพอากาศ) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

การบรรยายพิเศษและทบทวนการทํา Aircraft Reliability Programs

พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ หัวหน้าคณะ DAE MTT บรรยายให้ความรู้ เรื่อง Reliability
Engineering, Reliability Centered Maintenance และ Maintenance Engineering Planning ให้กับ ข้าราชการช่าง
อากาศ (AEROMAN) ของกองบิน ๖ พร้อมทําการทดสอบความรู้ที่ได้รับ รวมทั้งทบทวนการทํา Aircraft Reliability
Programs (System Reliability Monitoring, Components Reliability Monitoring และ Oil Consumption
Monitoring) โดยมี นาวาอากาศเอก ชนะรัฐ จันทรุเบกษา ผู้บังคับการกองบิน ๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมธูปะเตย์มี กองบิน ๖ ดอนเมือง

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
กองทัพอากาศผนึกกําลังภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการ “น่านฟ้าโมเดล 2020”

พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในฐานะหัวหน้าคณะทํางาน
โครงการ “น่านฟ้าโมเดล 2020” นําคณะทํางานฯ เข้าพบ พลตรี สมชาย ทาวงศ์มา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ว่าที่ร้อยตรี
ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน, พันเอก พงษ์ศิริ พงศ์อริยะ ผู้แทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดน่าน รวมถึงส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่าย ณ จังหวัดน่าน เพื่อประสานงานและเตรียมนําร่องโครงการ ฯ
ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พื้นที่ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
โครงการ “น่านฟ้าโมเดล 2020” เป็นโครงการที่กองทัพอากาศ โดย พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ มุ่งหวังผนึกกําลังกับภาคีเครือข่าย โดยนําขีดความสามารถ ยุทโธปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ
เข้ าสนับสนุ นแก้ไขปัญหาป่าหัวโล้ นจั งหวั ดน่าน อั นเป็ นป่ าต้นน้ํ าสําคัญที่ หล่ อเลี้ ยงแม่ น้ําเจ้าพระยา อั นเป็ นเส้นเลื อดใหญ่
ของประเทศ โดยได้ น้อมนํ าศาสตร์ พระราชา และแนวพระราชดํ าริ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช
บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักการสําคัญในการแก้ไขปัญหา พร้อมให้เกิดการพัฒนาผืนป่า แหล่งน้ํา และคุณภาพชีวิตของพี่น้อง
ประชาชนอย่างยั่งยืน
พลอากาศตรี ณรงค์ ฯ กล่าวว่า กองทัพอากาศไม่ได้มีภารกิจแต่เฉพาะด้านความมั่นคงของชาติ แต่เราให้ความสําคัญกับ
ความมั่นคงของพี่น้องประชาชนหรือ human security ด้วย คือประชาชนต้องมีวิถีการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้
และต้องมีความสุข โครงการน่านฟ้าโมเดล จึงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ ทั้งเรื่องของป่า แหล่งน้ํา และคนไปพร้อมกัน
ซึ่งกองทัพอากาศ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ มีเทคโนโลยี และมีเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งการลาดตะเวนถ่ายภาพทาง
อากาศและอวกาศ เพื่อนํามาจัดทําแผนที่ภูมิสารสนเทศ ๓ มิติ (GIS) ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศ แหล่งน้ํา
ทิศทางการไหลของกระแสน้ํา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดพื้นที่ปลูกป่า การจัดระบบให้กับแหล่งน้ําธรรมชาติ การสร้าง
ฝายหิน การสร้างธนาคารน้ํา นอกจากนี้ เรามีอากาศยานหลายแบบ อากาศยานไร้คนขับทั้ง UAV และ โดรน ซึ่งเราจะพัฒนา
ดัดแปลงให้สามารถนําแคปซูลเมล็ดพันธุ์พืชไปหว่านปลูกในพื่นที่ป่าเสื่อมโทรมที่คนเราเข้าไปไม่ถึงพร้อมจัดทําฝนหลวงเพื่อบํารุงป่า
ที่เราปลูกและเติมน้ําให้กับแหล่งต้นน้ํา สําหรับด้านของคน จะร่วมกับส่วนราชการและภาคีเครือข่าย เข้าพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้ง ๓ ช่วงวัยคือ วัยเด็ก วัยทํางาน และผู้สูงอายุ เน้นด้านการศึกษา การสร้างงาน สร้างรายได้ และการสร้างเสริมสุขภาพ ต่อไป
กองทัพอากาศ ได้สํารวจและกําหนดพื้นที่ต้นแบบเป็นพื้นที่บ้านหนอง ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
โดยจั ดสรรพื้ นที่ ๓,๕๐๐ไร่ สํ าหรั บเป็ นพื้ นที่ ปลู กป่ าด้ วยการโปรยแคปซู ลเมล็ ดพั นธุ์ พื ชจากอากาศยาน พื้ นที่ อี ก ๔๐ ไร่
สําหรับการปลูกกล้าไม้และการปลูกป่าด้วย UAV และโดรน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องชุมชนบ้านหนองอย่างเป็นระบบ
โดยพร้อมเริ่มดําเนินโครงการเพื่อให้เกิดแนวทางต้นแบบภายในกันยายน ๒๕๖๓ นี้

ข่าวบริการ
พิธีบําเพ็ญกุศลศพ พลอากาศโท วิรุฬห์ สุนทราภัย ณ ศาลา ๑๖ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
ในวั น เสาร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กํ า หนดพิ ธี ร ดน้ํ า ศพ เวลา ๑๖๐๐ กํ า หนดพิ ธี พ ระราชทานน้ํ า หลวงอาบศพ
เวลา ๑๗๐๐ กําหนดพระพิธีธรรม เวลา ๑๘๐๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กําหนดพระพิธีธรรม (บรมราชานุเคราะห์)
เวลา ๑๘๐๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กํ าหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ เวลา ๑๘๐๐ และวั นพฤหั สบดี ที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑
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