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กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก

เมือ่ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพือ่ แผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น (อ่านต่อหน้า ๘)

ผบ.ทอ.มอบหน้ากากอนามัย
แก่นักเรียนเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

เมือ่ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยแก่นกั เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และ
นายขวัญชัย ฮึงรักษา ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยฝ่ายประถม น�ำผูแ้ ทนนักเรียนเข้ารับมอบ ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร (อ่านต่อหน้า ๘)

ทอ.ส่ง UAV บินสำ�รวจสภาพ

การจราจร อำ�นวยความสะดวก
ในการใช้รถใช้ถนนช่วงวันหยุดยาว

เมือ่ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองทัพอากาศ จัดอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บินส�ำรวจสภาพ
การจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลัก ซึ่งมีประชาชนใช้เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร
ไปยังต่างจังหวัด เนือ่ งจากมีวนั หยุดยาวต่อเนือ่ ง (อ่านต่อหน้า ๘)
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วิ

วัคซี น COVID-19

ถึงแม้วา่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19
ในประเทศจะไม่พบการแพร่ระบาดมามากกว่า ๔๐ วันแล้วก็ตาม
แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในต่างประเทศ
ยังมีความรุนแรงอยูม่ าก จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัส COVID-19 ทัว่ โลก
เกือบ ๑๒ ล้านคน และเสียชีวิต ๕.๔ แสนคนเศษ ท�ำให้ผู้คน
ทัว่ โลกยังรอคอยความหวังจากการวิจยั พัฒนาวัคซีน เพือ่ จะได้มา
ใช้ชวี ติ ในแบบปกติทสี่ ามารถใกล้ชดิ กันเช่นในอดีต

ก่อนอื่นขอน�ำท่านผู้อ่านมาท�ำความรู้จักกับวัคซีนเสียก่อน
วัคซีน คือ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ประกอบด้วย เชื้อไวรัส หรือ
แบคทีเรียทีถ่ กู ฆ่า หรือท�ำให้มฤี ทธิอ์ อ่ นแรงจนไม่สามารถก่อโรคได้
ใช้ฉดี เข้าสูร้ า่ งกายเพือ่ กระตุน้ ให้รา่ งกายสร้างภูมคิ มุ้ กันโรคซึง่ เกิด
จากเชือิ้ นัน้ ๆ ส�ำหรับวัคซีนทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั แบ่งเป็น ๒ ชนิด
ได้แก่
๑. วัคซีนเพือ่ ป้องกัน (Prophylactic vaccine) ทีก่ ระตุน้ ให้
ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรค เช่น วัคซีนโปลิโอ วัคซีนบาดทะยัก
วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนมะเร็งปากมดมูล
วัคซีนโรต้า ฯลฯ
๒. วัคซีนเพือ่ การรักษา (Therapeutic vaccine) ทีก่ ระตุน้
ระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายให้ทำ� งานได้ดยี งิ่ ขึน้ เช่น วัคซีนรักษา
โรคมะเร็ง ฯลฯ

หน้า ๓
มีอายุหรือมีปัญหาสุขภาพเข้า
ร่วมด้วย และเมือ่ ทุกอย่างออกมา
เรียบร้อยดี ก็จะไปเข้าสูร่ ะยะที่ ๓
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เน้นเรื่องของ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยของยา โดยการทดลอง
กั บ อาสาสมั ค รนั บ พั น หรื อ นั บ
หมื่ น คน เพื่ อ ให้ นั ก วิ จั ย ได้
ประเมินเรือ่ งผลข้างเคียงของการใช้ยาด้วย

จากอันตรายการแพร่กระจายตัวของเชือ้ ไวรัสทีม่ กี ารพุง่ ขึน้
สูงอย่างรวดเร็ว และจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ทีส่ งู กว่าไข้หวัดใหญ่ทวั่ ไป
เป็นสาเหตุทร่ี ฐั บาลทุกประเทศต่างพากันเร่งมือ ค้นคว้า และวิจยั
วัคซีนทีส่ ามารถจัดการวิกฤต COVID-19 ได้ โดยเฉพาะประเทศ
จีน สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ ทีก่ ำ� ลังเดินหน้าพัฒนา
วัคซีนให้เร็วทีส่ ดุ เกิดการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาวัคซีนอย่างเร่งด่วน ด้วยความคาดหวังว่าวัคซีนป้องกันโรคนี้
จะสามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันและปกป้องคนจ�ำนวนมากให้รอดจาก
การติดเชือ้ นีใ้ นการระบาดทีอ่ าจจะหนักขึน้ ในอนาคต มาดูกนั ว่า
ประเทศไหนด�ำเนินการอย่างไรบ้าง

ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเงิน
๑,๖๐๐ ล้านดอลล่าร์ ให้แก่ บริษทั โนวาแวกซ์ เพือ่ เร่งพัฒนาวัคซีน
ต้านไวรัส COVID-19 โดยคาดหวังว่าจะส่งมอบ ๑๐๐ ล้านโดส
ภายในมกราคมปี ค.ศ.๒๐๒๑ เงินสนับสนุนดังกล่าวเป็นจ�ำนวนที่
สูงทีส่ ดุ ภายใต้โครงการ “โอเปอเรชัน วอร์ป สปีด (Operation
Warp Speed)” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข และ กระทรวงกลาโหม เพื่อเร่งวิจัยพัฒนาวัคซีน
รวมถึงผลิตออกมาให้ทนั ใช้ภายในสิน้ ปีนี้ นอกจากทีผ่ า่ นมารัฐบาล
สหรัฐฯ ได้สนับสนุนเงินให้แก่ บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน
บริษทั โมเดอร์นา บริษทั แอสตราเซเนกา และ บริษทั อีเมอร์เจนต์
ไบโอโวลูชนั ส์ เพือ่ การผลิตวัคซีนและยารักษา COVID-19 ภายใน
ประเทศ

วัคซีนประเภท Inactivated vaccines ในร่างกายมนุษย์ ทัง้ นีจ้ นี
มีการแชร์ข้อมูลกับประเทศพันธมิตรต่าง ๆ ทั่วโลก และในการ
ทดสอบระยะสามนี้ จี น จะเริ่ ม น� ำ วั ค ซี น ที่ ท ดสอบแล้ ว ได้
ประสิทธิภาพมากที่สุดออกไปทดสอบในต่างประเทศที่ยินยอม
ร่วมพัฒนาอีกด้วย โดยคาดว่าในปลายปีนจี้ นี จะออกมาประกาศใช้
วัคซีนอย่างเป็นทางการ

ส� ำ หรั บ การวิ จั ย วั ค ซี น ของประเทศอิ น เดี ย เมื่ อ วั น ที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส�ำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า สภาวิจัย
ทางการแพทย์แห่งอินเดีย หน่วยงานวิจยั ด้านสุขภาพระดับชัน้ น�ำ
ของอินเดียมีแนวโน้มจะเปิดตัววัคซีนโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19
ตัวแรกของประเทศภายใต้ความร่วมมือกับภารตะ ไบโอเทค
อิ น เตอร์ เ นชั น แนล บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต วั ค ซี น ในเมื อ งไฮเดอราบั ด
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคมนี้
ส�ำหรับความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย
เมือ่ วันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ ได้มกี ารแถลงผลการทดลองวัคซีน
COVID-19 ที่ พั ฒ นาโดยที ม นั ก วิ จั ย ไทยของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ทีม่ กี ารใช้สารพันธุกรรมของเชือ้
ชนิด “mRNA” ในลิงเข็มที่หนึ่ง เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
พบว่าลิงทุกตัวมีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่มผี ลข้างเคียงจากวัคซีน และ
นักวิจยั พบว่าลิงทีไ่ ด้รบั วัคซีนสามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันได้ในระดับที่
น่าพอใจ โดยจะฉีดวัคซีนกระตุน้ เป็นเข็มทีส่ องในเดือนมิถนุ ายน
และเข็มที่สามต่อไปในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเมือ่ วิเคราะห์
ประเมินผลการทดสอบในลิงทั้งในด้านผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
และด้านความปลอดภัยเสร็จแล้ว ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการ
ทดสอบในมนุษย์ตอ่ ไปประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โดยคาดว่าการพัฒนาวัคซีนของไทยจะใช้ได้ในกลางปี ๒๕๖๔
ไม่เคยมีมาก่อนทีค่ วามพยายามในการวิจยั และพัฒนาวัคซีน
ทั่วโลกจะรวดเร็ว และมีขนาดใหญ่เท่ากับการพัฒนาวัคซีน
COVID-19 นักวิจยั บางรายเชือ่ ว่าความรวดเร็วนีจ้ ะช่วยให้เรามี
วัคซีนฉุกเฉินใช้ได้ในต้นปี ๒๕๖๔ และถือเป็นความเปลีย่ นแปลง
ครัง้ ส�ำคัญในการพัฒนาวัคซีนแบบดัง้ เดิม ซึง่ ใช้เวลาเฉลีย่ มากกว่า
๑๐ ปี อย่างไรก็ตามการพัฒนาผลิตวัคซีนอย่างรวดเร็วและเร่งด่วน
อาจท�ำให้การพัฒนาเสีย่ งทีจ่ ะล้มเหลวและยังมีความเสีย่ งทีว่ คั ซีน
อาจเป็นอันตรายกับผู้ใช้หรือมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

คณะผู้จัดท�ำ
ผู้อ�ำนวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์

ตามปกติการพัฒนาวัคซีนใด ๆ ก็ตาม ต้องผ่านกระบวนการ
ขั้ันตอนมากมายกว่าจะถึงจุดที่มั่นใจว่า วัคซีนนั้นใช้งานได้ดี
และปลอดภัยส�ำหรับผูร้ บั วัคซีนด้วย ซึง่ อาจใช้เวลานานถึง ๘ - ๑๐ ปี
หรือมากกว่านั้นในการพัฒนาวัคซีนตัวหนึ่ง โดยเริ่มต้นการ
ทดลองกั บ สั ต ว์ ก ่ อ นจะเข้ า สู ้ ขั้ น ตอนการทดลองกั บ มนุ ษ ย์
ทีม่ อี ยู่ ๓ ระยะ โดยในระยะที่ ๑ จะเป็นการทดลองกับอาสาสมัคร
กลุม่ เล็กเพือ่ ประเมินความปลอดภัย ซึง่ ถ้าไม่มปี ญ
ั หาก็จะไปสูร่ ะยะ
ที่ ๒ ซึง่ จะมีอาสาสมัครเข้าร่วมทดลองมากขึน้ เป็นหลักร้อยคน โดย
การทดลองจะเป็นการสุ่ม และมีการน�ำผู้ที่อยู่ในข่ายเสี่ยง เช่น

วัคซีนที่จีนพัฒนาและก�ำลังอยู่ในช่วงทดลองนั้น ชื่อทาง
วิทยาศาสตร์เรียกว่า รีคอมบิเนชันวัคซีน (Recombination
Vaccine) จี น เริ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารค้ น คว้ า และวิ จั ย วั ค ซี น ป้ อ งกั น
COVID-19 ตัง้ แต่ปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ซึง่ ในช่วงนัน้ อูฮ่ นั่
ก�ำลังอยูใ่ นช่วงระบาดหนัก หลังจากนัน้ ในเดือนมีนาคม ได้ทดสอบ
วัคซีนในอาสาสมัครกลุม่ แรก จ�ำนวน ๑๐๐ กว่าคน และในช่วง
เดือนเมษายนได้เริม่ ทดลองในอาสาสมัครกลุม่ ทีส่ อง เมือ่ ได้ผลที่
ชัดเจนจากการทดลองในอาสาสมัครกลุม่ แรก และกลุม่ ทีส่ องเริม่
ทีจ่ ะฉีดวัคซีนเข้าร่างกายและรอการประเมินผลในเดือนพฤษภาคม
ทางศูนย์วจิ ยั ของรัฐบาลจีนได้รว่ มมือกับบริษทั เอกชน เริม่ ทดสอบ

รองผู้อ�ำนวยการ

พล.อ.ต.ฐานัตถ์ จันทร์อ�ำไพ

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.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เสธ.ทอ.ตรวจเยี่ยมพื้นที่
พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี
ศบภ.ทอ.โดย พล.อ.อ.สิทธิชัย แก้วบัวดี ผช.ผบ.ทอ.
ประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ ออกเยี่ ย มเยี ย นและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ พี่ น ้ อ งประชาชน กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๓
ทอ.ให้แก่ น.อ. Albert H. Fitts และ น.ต.Daniel T. Rowland และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ตลาดยิ่งเจริญ ณ โรงแรม The Bazaar Hotel Bangkok (รัชดา)เขตจตุจักร
ทอ.สหรัฐฯ เมือ่ วันที่ ๘ ก.ค.๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ. สะพานใหม่ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๓ ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร

พล.อ.ท.สุ ร สี ห์ สิ ม ะเศรษฐ์ ผบ.อย.เป็ น ประธาน
ในพิ ธี ม อบเครื่ อ งหมายแสดงความสามารถนั ก เหิ น เวหา
พล.อ.ท.ชานนท์ มุ่งธัญญารอง เสธ.ทอ.เป็นประธาน
ศบภ.ทอ.โดย พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์ จก.กร.ทอ. กองทัพอากาศเป็นกิตติมศักดิ์ ให้แก่ พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด
ในพิ ธี ม อบประกาศนี ย บั ต รการเรี ย กพลเพื่ อ ตรวจสอบ
ของ ทอ.ประจำ�ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ ณ อาคาร นําหน่วยเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ตลาดยิ่งเจริญ รอง ผบ.ทสส.และคณะบุคคลผู้ทำ�คุณประโยชน์ให้กับ ทอ.
สะพานใหม่ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๓ ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม อย.(๒)
รณนภากาศ รร.นนก.

พล.อ.ท.ภาณุวชั ร์ เปีย่ มศรี จก.ชอ.และคณะ ตรวจเยีย่ ม
หน่วยสายวิทยาการช่างอากาศ พร้อมให้ความรู้สายวิทยาการ
ช่างอากาศ ให้แก่ ขรก.แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค บน.๗
โดยมี น.อ.แมนสรวง สุวรรณ ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ ณ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี

พล.อ.ท.อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ จก.สอ.ทอ./ประธานคณะ
อนุกรรมการแผนกกีฬาอีสปอร์ต ทอ.นํานักกีฬาและผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ทอ.เยี่ยมชมและแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ
พล.อ.ท.เดชอุดม คงศรี ผบ.รร.นนก.เป็นประธานในพิธี
การแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ครั้งที่ ๕๑ ประเภทกีฬาอีสปอร์ต มอบทุ น การศึ ก ษาของ ทอ.ให้ แ ก่ บุ ต รข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง
(กี ฬ าสาธิ ต ) ชนิ ด เกมส์ ROV เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ มิ . ย.๖๓ และพนักงานราชการ สังกัด รร.นนก.ประจำ�ปีการศึกษา
ณ อีสปอร์ต สตูดโิ อ บริษทั การีนาออนไลน์ (ประเทศไทย) จาํ กัด ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม บก.รร.นนก.(๒)

พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
พล.อ.ต.ครรชิต วานิชย์ ลก.ทอ.เป็นประธานในพิธี
ในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.ให้แก่ บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง มอบทุนการศึกษา ทอ.ให้แก่ บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และ
และพนักงานราชการ สังกัด ศวอ.ทอ.ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พนักงานราชการ สนง.ลก.ทอ.ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชืน่ รอง จก.ยศ.ทอ.เยีย่ มชมการแถลง
ผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา วทอ.รุ่นที่ ๕๔
ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓ ณ ยศ.ทอ.
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พล.อ.ต.จักรินทร์ จันทร์กลั่น ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.
และคณะ เยีย่ มค�ำนับและหารือข้อราชการด้านความมัน่ คงกับ
น.อ.ไชยบูรณ์ สุขประเสริฐ รองประธานคณะอนุกรรมการ
นาย ชัยวัฒน์ ชืน่ โกสุม ผวจ.เลย/ผูอ้ �ำนวยการรักษาความมัน่ คง พลังงานทดแทน ทอ.ด้านไบโอดีเซลและคณะ ตรวจเยีย่ มการผลิต
ภายในจั ง หวั ด เลย ฝ่ า ยพลเรื อ น เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ มิ . ย.๖๓ ไบโอดีเซล ณ บน.๒๑ โดยมี น.อ.วาริท รามโกมุท รอง ผบ.บน.๒๑
ณ ห้องรับรอง ผวจ.เลย
ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ ณ บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ จัดหน่วยมิตรประชา
ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบ บน.๑ ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
COVID-19 โดยมอบสิง่ ของอุปโภค บริโภค ให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่
ต.ปรุใหญ่ จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๓ ณ ต.ปรุใหญ่
จว.นครราชสีมา

น.อ.จุมพล จันทขัมมา ผบ.บน.๒ เป็นประธานในพิธี
บวงสรวงบู ช าฤกษ์ เ ททองหล่ อ พระพุ ท ธธู ป ะเตมี ย์ ม งคล
และรูปหล่อจำ�ลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
จักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดา
กองทัพอากาศ) เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๓ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.จิตติว ุฒ ิ วันทนา ผบ.บน.๔ นํา ขรก.บน.๔ เข้าร่วม
พิ ธี ถ วายเที ย นพรรษา ประจํ า ปี ๒๕๖๓ เพื่ อ ทํ า นุ บํ า รุ ง
พระพุทธศาสนา และร่วมอนุร ักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ เป็นประธาน
อั น ดี ง ามของไทย เมื ่ อ วั น ที ่ ๑ ก.ค.๖๓ ณ วั ด หนองสี น วล ในพิธีเปิดโครงการทบทวนอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกู้ภัย
วั ด เทพมงคลปานสาราม และวั ด ดงพลั บ อ.ตาคลี ทางทะเล ประจ�ำปี ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องดุสติ า
จว.นครสวรรค์
อาคารอากาศค�ำรณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์

น.อ.แมนสรวง สุวรรณ ผบ.บน.๗ จัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ “ปันความสุข ปันน�้ำใจ สร้างบ้านให้น้อง”
เมือ่ วันที่ ๑ ก.ค.๖๓ ณ รร.วัดห้วยกรวด อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี

น.อ.ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓ มอบใบประกาศ
น.อ.วัชรพล นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ เป็นประธาน เกียรติคณ
ุ บุคคลทีส่ มควรได้รบั การยกย่อง เป็นแบบอย่างในการ
ในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการการป้องกันการล่วงละเมิด ปฏิบัติงาน ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ ณ อาคารศิวิไล ของ บน.๒๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม บน.๒๓
บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี
จว.อุดรธานี

น.อ.นรุธ กำ�เนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ เป็นประธานจัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย
ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่
๑ ก.ค.๖๓ ณ ฝูง.๔๑๖ จว.เชียงราย

น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ นำ� ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ ทหารกองประจำ�การ บน.๔๖
น.อ.สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บน.๕๖ เป็นประธานจัด
ร่ ว มพิ ธี เวี ย นเที ย น เนื่ อ งในวั น อาสาฬหบู ช า และเทศกาล กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งในวั น อาสาฬบู ช า
เข้าพรรษา ประจำ�ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๓ ณ พุทธสถาน และวันเข้าพรรษา ประจำ�ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๓
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก
ณ หอประชุม บน.๕๖ จว.สงขลา

วันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หน้า ๖

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.พร้อมด้วยแพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. น.ชั้นผู้ใหญ่ของ ทอ.และภริยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
พ ล.อ.อ.สุ ท ธิ พั น ธุ ์    ต่ า ยทอง
เสธ.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยม รร.นนก.
(มวกเหล็ ก ) เพื่ อ ประชุ ม ติ ด ตามความ
ก้าวหน้า เยี่ยมชมภายในอาคาร ส�ำรวจ
พื้ น ที่ อ าคารสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง การจั ด เก็ บ
ครุภัณฑ์ โดยมี พล.อ.ต.ณรงค์ อินทชาติ
รอง ผบ.รร.นนก./ผบ.ศู น ย์ รั ก ษาการ
ร ร.นนก.(มวกเหล็ ก ) ให้ ก ารต้ อ นรั บ
เมือ่ วันที่ ๓ ก.ค.๖๓ณ รร.นนก. จว.สระบุรี

GIS ( Geographic Information System ) หรือ ระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์สะท้อนการทำ�งานแบบทหารอากาศมืออาชีพ
GIS คือ โต๊ะทรายอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับแก้ปญ
ั หาภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ น�ำ้ ท่วมหนักซ�ำ้ ซากแห่งปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด
“โต๊ะทรายอิเล็กทรอนิกส์” คือแบบจ�ำลองธรรมชาติรอบตัว
เพื่อท�ำการคิดวิเคราะห์ระบบอย่างละเอียดสามารถไปใช้
จ�ำลองสถานการณ์น�้ำท่วมซ�้ำซากได้ โต๊ะทรายอิเล็กทรอนิกส์
สามารถถู ก ใช้ เ ป็ น ต้ น แบบส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการคิ ด ค� ำ นวณ
และหาหนทางปฏิ บั ติ จ นสามารถเสนอแนะหนทางปฏิ บั ติ
ที่ดีที่สุดได้ด้วยวิธีการที่มีเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ผ่านการ
คิดค�ำนวณทางคณิตศาสตร์ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย มีพารามิเตอร์
ส�ำคัญ ที่จะต้องคิดร่วมกันอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
		 - สภาพป่าเขา ป่าไม้ พืชพรรณ
		 - เส้นทางน�ำ้ แหล่งน�ำ้ ขนาด/ความลึก ความคดเคีย้ ว
		 - สภาพผิวดิน เนือ้ ดิน ความนุม่ อ่อน ดินเหนียว ดินดาน
		 - ระดับความสูง
		 - ปูมประวัติเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ�้ำซาก วันเดือนปี
ต�ำแหน่ง และขนาดพื้นที่
		 - ความเสียหายที่เกิดขึ้น และระยะเวลา
		 - สภาพดินหลังท่วม/แห้ง
		 - เส้นทางคมนาคม ถนน ตรอกซอกซอย
		 - ชุมชน บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งพารามิเตอร์ข้างต้นนี้จะเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งในการ
น� ำ มาสู ่ ก ารวางแผนแก้ ป ั ญ หา น�้ ำ ท่ ว มซ�้ ำ ซากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
		 ๑. การป้องกัน
		 ๒. การเผชิญเหตุ

		 ๓. การบรรเทา
		 ๔. การฟื้นฟู
เพื่อน�ำไปใช้ในการแก้ปัญหาน�้ำท่วมซ�้ำซาก ที่จะเกิดขึ้น
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ กองทัพอากาศจึงต้องใช้ขีดความสามารถ
ด้ า นก� ำ ลั ง ทางอากาศ ISR (Intelligence, surveillance,
and reconnaissance ) จั ด ท� ำ โต๊ ะ ทรายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
GIS ขึ้นมารองรับการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จนับตั้งแต่การ
วางแผนป้องกัน แผนเผชิญเหตุ แผนบรรเทาแผนฟื้นฟู
ปัจจุบันกองทัพอากาศมีขีดความสามารถทางด้าน ISR
( Intelligence, surveillance, and reconnaissance )
อยู่หลายด้าน เช่น
		 - การพยากรณ์อากาศที่แม่นย�ำ	
		 - Airborne Platform ครอบคุ ม ตอบสนองได้
หลากหลายภารกิจ
		 - การปฏิบัติการที่ใช้เครือช่ายเป็นศูนย์กลางที่รองรับ
การบรรเทาสาธารณภัย
		 - ศูนย์ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย
		 - และพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ซึ่งก่อนถึงฤดูฝนที่กองทัพอากาศจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการแก้ ป ั ญ หา “ท่ ว มจั ด ซ�้ ำ ซากต่ อ ด้ ว ยแล้ ง จั ด ตามมา”
กองทัพอากาศจึงต้องสร้างโต๊ะทรายอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อใช้
จ�ำลองสถานการณ์ที่น่าจะเป็นจริงภายใต้ การพยากรณ์อากาศ
ที่น่าจะต้องแม่นย�ำ/ไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงไปมากนัก
ผลการวิเคราะห์สภาพท่วมจัดซ�ำ้ ซากบนโต๊ะทรายอิเล็กทรอนิกส์
บนพารามิเตอร์ตั้งต้นจะถูกน�ำไปประเมินวิเคราะห์เพื่อ
		 ๑. หยั่งรู้สภาพน�้ำท่วม

		 ๒. ค้นหาหนทางแก้ปัญหา
		 ๓. เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผล
แต่สงิ่ ส�ำคัญทีข่ าดอยูค่ อื “ความเพียรพยายามทีอ่ ยูภ่ ายใต้
ความคิดสร้างสรรค์” กล่าวคือ
		 - จิตอาสาในการท�ำงานเพื่อต่อสู้สงครามน�้ำ	
		 - การสร้างทีมงานนักซอฟต์แวร์
		 - การแสวงความร่วมมือทัง้ ภายในและนอกกองทัพอากาศ
		 - การลงมือฝึกซ้อมการปฏิบตั บิ นโต๊ะทรายอิเล็กทรอนิกส์
ในหลาย ๆ ครั้ง ในหลาย ๆ รูปแบบสถานการณ์
ความเพี ย รพยายามนี้ ก องทั พ อากาศและหน่ ว ยงาน
ต่าง ๆ ต้องมีส�ำนึกร่วมกันว่าเราก�ำลังท�ำสงคราม “ท่วมจัด
ซ�้ำซาก-แล้งจัดซ�้ำซาก” “ท่วมจัดในฤดูฝน-แล้งจัดในฤดูแล้ง”
= “ท่วมจัดก่อน-แล้งจัดตามมา” “แล้งจัดแล้ว-ท่วมจัดเข้ามา
ทับโถมมาทันที” ซึ่งมันคือสงครามที่คนไทยรบกับธรรมชาติ
มายาวนาน
ข้อมูลจาก : Facebook กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
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“ขัติยะนารี ๑” เครื่องบินพยาบาลแบบแรก
ของกรมอากาศยานสยาม
โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ นอกเหนือจากเครื่องบินขับไล่
มากมายหลายแบบที่เหลือใช้จากสงคราม ที่กรมอากาศยาน
ของสยามหรือกองทัพอากาศ ซื้อมาใช้ราชการมากมายนับ
๑๐๐ เครื่อง ก็มีเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ BREGUET XIV (14)
โดยนอกจากน�ำมาใช้ในภารกิจ ถ่ายภาพลาดตระเวนทาง
อากาศแล้ว ยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นเครือ่ งบินทิง้ ระเบิด และในจ�ำนวน
ทีจ่ ดั หามานัน้ ยังมีรนุ่ พยาบาล Bréguet 14 S : (S – Sanitaire)
Ambulance และรุ่นขนส่ง Breguet 14T ซึ่งถูกน�ำไปใช้ใน
กิจการบินพลเรือนยุคแรก ๆ ของไทย โดยมีภาพปรากฏหลักฐาน
การใช้งานในภาพยนตร์เรื่อง “นางสาวสุวรรณ”
เครือ่ งบินพยาบาล ท�ำหน้าที่ ล�ำเลียงคนป่วยเจ็บ ส่งกลับ
มารักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล ในปัจจุบนั นับว่าเป็นทีร่ จู้ กั คุน้ ตากันดี
โดยเฉพาะ โรงพยาบาลใหญ่ ๆ ของเอกชน มักจะมีเฮลิคอปเตอร์
พยาบาลไว้ให้บริการลูกค้าที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน เราจะมาย้อน
ต�ำนานเล็ก ๆ ของเครื่องบินพยาบาลของเมืองไทยเรา เริ่มมา
จากเมื่อไหร่ ตรงไหน เป็นประวัติศาสตร์เล็ก ๆ ด้านเครื่องบิน
พยาบาลของไทยเราครับ
๑๔ มิ ถุ น ายน พ.ศ.๒๔๖๓ จอมพล สมเด็ จ พระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์
วรพินติ ทรงแถลงให้ประชาชนทราบภายหลังจากทรงขึน้ ด�ำรง

ต�ำแหน่งเสนาธิการทหารบก ความว่า “การที่จะบ�ำรุงก�ำลัง
ทางอากาศนั้น นอกจากการจัดหาเครื่องบินแล้ว ยังมีการ
ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดสร้างสนามบินไว้เป็นพื้นที่
ที่เครื่องบินจะขึ้นลงได้สะดวก ซึ่งจ�ำจะต้องมีไว้ ทุกจังหวัด
จังหวัดละหนึ่งแห่งเป็นอย่างน้อย” จากนั้น พลเอกเจ้าพระยา
บดินเดชานุชิต เสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการสร้างสนามบิน และความส�ำคัญในการซื้อเครื่องบิน
ใช้งานในทางราชการ ให้อุปราชและสมุหเทศาภิบาลทราบ
และเข้าใจ ความมุ่งหมายเมื่อมีการประชุมอุปราชและสมุห
เทศาภิบาลในปี พ.ศ.๒๔๖๓ ซึ่งอุปราชและสมุหเทศาภิบาล
รับทราบและรับที่จะไปด�ำเนินการสร้างสนามบิน ขึ้นอย่างน้อย
จังหวัดละ ๑ สนามบิน		
๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๓ จอมพล สมเด็ จ พระเจ้ า
บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า บริ พั ต รสุ ขุ ม พั น ธ์ กรมพระนครสวรรค์
วรพินติ เสนาธิการทหารบก ทรงกล่าวในพิธรี บั หน้าที่ มีขอ้ ความ
ตอนหนึง่ ว่า “…สิง่ ส�ำคัญของการป้องกันชาติบา้ นเมืองของเรา
ในขณะนี้ ตกเป็นหน้าที่ของ เครื่องบิน แล เรือด�ำน�้ำ…”
พ.ศ.๒๔๖๔ เจ้ า นายและประชาชนจากทั่ ว ประเทศ
ได้รว่ มใจกันบริจาคเงิน ซือ้ เครือ่ งบินให้แก่ราชการ (กรมอากาศยาน)
โดยมี เครื่องบินที่จัดซื้อให้ทางราชการมากกว่า ๙๐ เครื่อง
ในโอกาสส�ำคัญนี้ สมเด็จพระปิตุฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัคร
ราชเทวี ทรงชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ออกเงินซื้อ
เครื่องบินแบบเบรเกต์ ๑๔ ใช้เป็นเครื่องบินพยาบาลบรรทุก
ผู้โดยสารได้ ๔ คน และบรรทุกผู้บาดเจ็บอาการหนักได้ ๒ คน
นับเป็นเครือ่ งบินพยาบาลเครือ่ งแรก ๆ ของประเทศไทย ก�ำหนด
ชื่อว่า “ขัติยะนารี ๑”
๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๔ กรมอากาศยานทหารบกจัดส่ง
เครือ่ งบินเบรเกต์ ๑๔ จากกองบินใหญ่ทหารบกที่ ๓ นครราชสีมา
พร้อมนายแพทย์ของกรมสาธารณะสุข ๑ คน และเวชภัณฑ์

หนัก ๑๒๐ กิโลกรัม บินไปทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี เพือ่ ช่วยเหลือ
ประชาชน ชาวอ�ำเภอวาริชำ� ราบ ซึง่ เกิดไข้ทรพิษและอหิวาตกโรค
การบินไปส่งแพทย์และเวชภัณฑ์ดังกล่าวใช้เวลา ๓ ชั่วโมง
๘ นาที ซึ่งหากเดินทางตามธรรมดาในสมัยนั้นจะต้องใช้เวลา
ประมาณครึง่ เดือน เป็นการใช้ประโยชน์จากเครือ่ งบินนอกเหนือ
จากการใช้ในงานสงครามเท่านั้น
นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหม ได้ออกแจ้งความเรื่อง
รับเงินของสตรีชาวขอนแก่น เพื่อสร้างเครื่องบินพยาบาล
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๗ ความว่า “...คุณหญิง
พิศาลสารเกษตร เป็นประธานรวบรวมเงินได้สองหมื่นบาท
เศษเป็ น การพอเพี ย งแก่ เ ครื่ อ งบิ น พยาบาล ๑ เครื่ อ ง
ในขั้นต้นนี้ ได้ข นานนามและจารึกอักษรไว้ใ ห้ปรากฏที่
เครื่ อ งบิ น นั้ น ว่ า “หญิ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น ๑” เพื่ อ เชิ ด ชู
เกียรติศักดิ์สตรีช าวจังหวัด ขอนแก่นสืบไป...” ซึ่งนับว่า
ประเทศของเรามีเครื่องบินที่ใช้ในกิจการพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก
๑ เครื่อง เป็นที่น่าเสียดายว่า ในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
เครือ่ งบินทิง้ ระเบิดแบบ เบร์เกต์ ๑๔ ซึง่ เป็นรุน่ ทิง้ ระเบิด ๒ ทีน่ งั่
ใช้ชื่อว่า “ขัติยะนารี ๑” ซึ่งเป็นรุ่นพยาบาลไม่ถูกต้องและ
ควรมีการแก้ไขอาจจะท�ำให้ผคู้ นเข้าใจผิดในด้านประวัตศิ าสตร์
และผิดเจตนารมณ์ของผู้ซื้อเครื่องบินพยาบาล
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กิจกรรมปลูกต้นไม้

โดยมี พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนการบิน
นายทหารชัน้ ผูใ้ หญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผูน้ ำ� ชุมชน และประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม ณ สนามฝึกการยังชีพ
ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้
ผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศได้มอบถุงยังชีพ จ�ำนวน ๑๕๐ ชุด และตูย้ า
พร้อมเวชภัณฑ์ให้กบั ประชาชนทีม่ าร่วมกิจกรรมด้วย
ตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้เชิญ
หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และประชาชนทั่ ว ประเทศ
ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
ผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศ จึงได้สงั่ การให้หน่วยขึน้ ตรงกองทัพอากาศ
ท�ำการส�ำรวจพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยที่เหมาะสมส�ำหรับการ

มอบหน้ากากอนามัย

(ต่อจากหน้า ๒)

เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ทีย่ งั คงต้องเฝ้าระวังในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้มกี าร
แจ้งเตือนโรงเรียนต่าง ๆ ให้มกี ารเตรียมความพร้อมในช่วงเปิด
ภาคการศึกษา โดยให้คำ� นึงถึงเรือ่ งสุขอนามัย มีการออกมาตรการ
ด้านสาธารณสุขต่าง ๆ อาทิ มาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการ
เสีย่ งก่อนเข้าสถานศึกษา จุดท�ำความสะอาดล้างมือการออกแบบ
ระยะห่างในชัน้ เรียน การท�ำความสะอาดทัว่ บริเวณสถานศึกษา
การงดกิ จ กรรมที่ มี ค วามแออัด รวมถึงการให้นัก เรียนสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยูใ่ นโรงเรียน
ทัง้ นี้ ด้วยความห่วงใยเด็กและเยาวชนจ�ำนวนมากทีต่ อ้ งมา
โรงเรียนเมือ่ เปิดภาคการศึกษา กองทัพอากาศจึงได้มอบหมายให้
กรมพลาธิการทหารอากาศ เตรียมการผลิตหน้ากากอนามัย
ส�ำหรับเด็กและเยาวชน เพือ่ มอบให้แก่นกั เรียน โรงเรียนฤทธิยะ
วรรณาลัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การดูแลของ
กองทัพอากาศ โดยได้มอบหน้ากากอนามัย จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิน้
ให้แก่ผแู้ ทนนักเรียนเพือ่ น�ำไปใช้ปอ้ งกันการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ต่อไป

UAV

(ต่อจากหน้า ๒)

๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึง่ เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับ
กระทรวงคมนาคม และต�ำรวจทางหลวง ในโอกาสนี้ นายอภิสทิ ธิ์
พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบ�ำรุงทาง ได้ตรวจเยีย่ ม
และให้กำ� ลังใจเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าณ ณ ศูนย์บริหารจัดการจราจร
และอุบตั เิ หตุ กรมทางหลวง
โดยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) จะบินถ่ายภาพการจราจร
ในจุดที่ก�ำหนด และส่งสัญญาณภาพแบบ Real Time ไปยัง
กองอ�ำนวยการร่วม ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริหารจราจรและอุบัติเหตุ
กรมทางหลวง เพือ่ เป็นข้อมูลให้หน่วยเกีย่ วข้องน�ำไปใช้บริหาร
จัดการเส้นทางจราจร รวมถึงอ�ำนวยความสะดวกและเพิม่ ความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิล�ำเนาหรือเดินทาง
ท่องเทีย่ ว
ส� ำ หรั บ การปฏิ บั ติ ก ารบิ น ในวั น ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก หรือ Mini UAV ขึน้ ท�ำการบินบริเวณ
ทางต่างระดับบางปะอิน ในห้วงเวลา ๑๖๐๐ - ๑๘๐๐ และ
อากาศยานไร้คนขับแบบ Aerostar BP ขึน้ ท�ำการบินบริเวณถนน
สายเอเชียและถนนมิตรภาพ ในห้วงเวลา ๑๗๐๐ - ๒๑๓๐
นอกจากนีย้ งั ได้กำ� หนดแผนการบินส�ำรวจเส้นทางจราจรอีกครัง้
ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึง่ เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาว
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
ผูใ้ ช้รถใช้ถนนซึง่ เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครอีกด้วย

ร่วมโครงการ รวมถึงส�ำรวจชนิดของต้นไม้ จ�ำนวนต้นไม้ทปี่ ลูก

(ต่อจากหน้า ๒) และลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ รวมทั้ง

โดยการปฏิบตั ใิ นครัง้ นี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลอากาศเอก
มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการใช้ศักยภาพ
คน ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีทกี่ องทัพอากาศ มีขดี ความสามาร
รถไปใช้ในการสนับสนุนงานรัฐบาล ตลอดจนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือและดูแล
ประชาชน ตลอดจนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ โดยใช้
ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อไป

วางแผนการดูแลรักษาต้นไม้หลังการปลูกด้วย
ส�ำหรับกิจกรรมในวันนี้ โรงเรียนการบิน ซึง่ เป็นหน่วยขึน้ ตรง
กองทัพอากาศ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ได้กำ� หนดใช้พนื้ ทีว่ า่ งเปล่าประมาณ ๑๕ ไร่ ในการปลูก
ไม้ยนื ต้น ทัง้ ไม้ดอกและไม้ผล จ�ำนวน ๑,๒๐๐ ต้น อาทิ ต้นแคนา
หางนกยูง สักยางนา มะค่าโมง และไม้ผลอืน่ ๆ โดยได้รบั การ
สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากสถานีเพาะช�ำกล้าไม้เวียงป่าเป้า
และสถานีเพาะช�ำกล้าไม้ จังหวัดกาญจนบุรี
ซึง่ การปลูกต้นไม้ในครัง้ นี้ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ประชาชนโดยรอบพืน้ ทีส่ นามฝึกการยังชีพ ได้แก่ พืน้ ทีต่ ำ� บลหลุมรัง
และต�ำบลช่องด่าน อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้
เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์รว่ มกันจากการเติบโตของต้นไม้
ในภายภาคหน้า รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์
ธรรมชาติให้แก่ขา้ ราชการและประชาชนในพืน้ ทีด่ ว้ ย

