¾ÅÍÒ¡ÒÈàÍ¡ ÁÒ¹Ñµ Ç§ÉÇÒ·Â
¼ÙºŒ Þ
Ñ ªÒ¡ÒÃ·ËÒÃÍÒ¡ÒÈ µÃÇ¨àÂÕÂè Á
¡ÃÁª‹Ò§ÍÒ¡ÒÈ ºÒ§«×Íè
à¾×èÍÊÃŒÒ§¢ÇÑÞáÅÐ¡íÒÅÑ§ã¨
(อานตอหนา ๘)

ปที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒๒๓๔ วันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ www.rtaf.mi.th

¡Í§·Ñ¾ÍÒ¡ÒÈ Ã‹ÇÁã¨ ·Í.Ê‹§ BT-67 ºÔ¹â»ÃÂ
ÊÙÀŒ ÂÑ COVID-19 »¯ÔºµÑ ¡Ô ÒÃ ÅÐÍÍ§¹éÒí ºÃÃà·Ò
»˜
Þ
ËÒ½Ø
¹
†
¤ÇÑ
¹
ÅŒ Ò §¶¹¹áÅÐ©Õ ´ ¾‹ ¹
¹éíÒÂÒ¦‹Òàª×éÍâÃ¤
(อานตอหนา ๗)

(อานตอหนา ๘)

อาน นสพ.สารชาวฟา ยอนหลังไดที่

หน า ๒

วันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
บั่นทอนกําลังใจของคนอเมริกัน (Unrestricted Warfare: China’s master plan to destroy
อยางยิง่ การรบนอกแบบลักษณะ America)
นีเ้ องทีจ่ นี เรียกวา “สงครามไรขดี
จํากัด”
ผูเขียนไดใหคําจํากัดความ
วา “สงครามไรขดี จํากัด หมายถึง
วิธีการใด ๆ ที่พรอมสําหรับใช
ข อ มู ล ที่ มี อ ยู  ทุ ก หนทุ ก แห ง
สนามรบมีอยูทุกหนทุกแหงและ
เทคโนโลยีหนึ่ง ๆ อาจจะนํามา
รวมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ได และเสนแบงของสงครามและที่ไมใช
หนังสือเลมนีใ้ หมมุ มอง
สงครามและระหวางทหารและกองกําลังที่ไมใชทหาร ไดถูกลบ
ที่แหลมคมหลายเรื่อง แต
ออกไปอยางเปนระบบ”
เราจะตองไมลืมวานับแตป
ค.ศ.๑๙๙๙ ถึ ง ๒๐๑๙
โลกได เ ปลี่ ย นไปมากมาย
เช น การรบนอกแบบถู ก
จั ด การได ง  า ยขึ้ น มากด ว ย
เทคโนโลยีโดรน เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๙ เราเพิ่งไดเห็น
หนังสือยกตัวอยางการรบที่อยูนอกเหนือการแขงการสราง โดรนเจ็ดลําของกองทัพเยเมนสามารถบินลึกเขาไปในนานฟาของ
อาวุธ เชน การรบที่โซมาเลียที่พวกกองโจรอาวุธธรรมดา ๆ ซาอุดิอาระเบียในระยะทางถึง ๘๐๐ กิโลเมตร และไดทิ้งระเบิด
สามารถกอกวนกองทัพที่มีอาวุธลํ้าสมัยอยางสหรัฐฯ ได แสดง ทําลายทอสงนํา้ มันยุทธศาสตรจากทางตะวันออกไปทางตะวันตก
ให เ ห็ น ว า กองทั พ ที่ มี เ ทคโนโลยี สู ง ประสบความยากลํ า บาก ของซาอุดอิ าระเบียทีม่ กี าํ ลังการผลิตนํา้ มันถึง ๕% ของโลก โดยที่
ระบบปองกันของสหรัฐฯ ในซาอุดอี าระเบียไมสามารถแสดงการ
ในการรบกับสงครามนอกระบบ
ผูเขียนชี้วา การแขงขันดานอาวุธทําใหสหภาพโซเวียต ตรวจจับและตอบโตใด ๆ ไดเลย นั่นแสดงวาสิ่งที่หนังสือวิเคราะหไว
ลมละลาย เพราะการเปนมหาอํานาจจะตองใชทนุ มหาศาล ทําให เมื่อ ๒๐ ปกอน ก็ยังเปนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํานาย
สหภาพโซเวียตลมสลายโดยที่สหรัฐฯ ไมตองเปลืองกระสุนเลย เหตุการณ 9/11 และการรบของกลุมกอการราย และการที่
สักนัดเดียว แตสหรัฐฯ ก็ประสบกับปญหาเดียวกัน อาวุธรุนใหม ๆ สหรัฐฯ จะเริ่มมองเห็นจุดออนของตัวเอง และใชวิธีการจาก
ยิง่ ใชงบประมาณในการพัฒนามากขึน้ ตัวอยางเชน เครือ่ งบินทิง้ หนังสือเลมนี้หันมาเลนงานจีน
เมื่อตนเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สื่อมวลชนของอิหราน
ระเบิ ด B-2 bomber เครื่ อ งละ ๑,๓๐๐ ล า นดอลลาร
ทําให ๑ เครื่องมีราคามากกวาทองคําที่มีนํ้าหนักเทากับเครื่อง รายงานว า ฮอสซี น ซาลามี ผู  บั ญ ชาการกองกํ า ลั ง พิ ทั ก ษ
บินรุนนี้ถึง ๓ เทา แนวคิดนี้สามารถเตือนสติจีนไดเปนอยางดี การปฏิ วั ติ อิ ส ลามในอิ ห ร า น (IRGC) กล า วโจมตี ส หรั ฐ ฯ
เพราะแสนยานุภาพของจีนยังหางชัน้ กับสหรัฐฯ มาก แตการรบ อาจเปนผูที่อยูเบื้องหลังการใชอาวุธชีวภาพ “เชื้อไวรัสโคโรนา
ไรขีดจํากัด ไมจําเปนตองแขงขันกันสั่งสมอาวุธ อีกประเด็น สายพันธุใหม ๒๐๑๙” หรือ “โควิด-๑๙” โจมตีจีน และอิหรานอยู
ก็คอื สหรัฐฯ ยังไมทนั รบกับจีน แตตอ งมารบกับกลุม กอการราย ในขณะนี้ หลังจากเปนสองประเทศที่พบผูติดเชื้อไวรัสดังกลาว
จํานวนมาก ซึ่งยังไมปรากฏวามีการตรวจสอบหรือมีหลักฐาน
เสียกอน
ยืนยันคํากลาวนี้
อยางไรก็ตาม แนวคิดในหนังสือเลมนี้ ทําใหเราไดรูวาสิ่งใด
ที่เปนคุณประโยชนตอมนุษยก็เปนโทษไดเชนกัน สิ่งตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันของเราอาจถูกนํามาใชเปนอาวุธ พลังอํานาจของ
ยุทโธปกรณที่ทันสมัย ซึ่งเราเคยคิดวามีศักยภาพเหนือกวา
สหรัฐฯ อาจเกงในเรื่องอาวุธแนวใหม แตอาวุธแนวใหมไม ประเทศอื่น อาจจะไมเปนไปตามที่เราคิด ถึงเวลาที่เราตองเริ่ม
เหมือนกับแนวคิดใหมเรื่องอาวุธ แนวคิดใหมเรื่องอาวุธ (New อานหนังสือ Unrestricted Warfare กันอยางจริงจังแลวครับ
Weapons concepts) คือ การใชวิธีการอะไรก็ไดในการทํา
สงคราม สิ่งที่เปนประโยชนตอมนุษยชาติก็อาจใชเปนอาวุธ
คณะผูจัดทํา
ทําลายมนุษยชาติไดเชนกัน ดวยแนวคิดนี้ ไมมีอะไรในโลกที่จะ
ผูอํานวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ตรีพล อองไพฑูรย
ใชเปนอาวุธไมได ไมวาจะเปน “การจงใจใหตลาดหุนพังพินาศ
การโจมตีดวยไวรัสคอมพิวเตอร การทําใหอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
พล.อ.ต.ฐานัตถ จันทรอําไพ
รองผูอํานวยการ
ตราของประเทศศัตรูเกิดความผิดปกติ หรือการปลอยขาวลือใน
ผูชวยผูอํานวยการ
พล.อ.ต.ธรรมรงคเดช เจริญสุข
อินเทอรเน็ตเกีย่ วกับผูน าํ ของประเทศศัตรู ทัง้ หมดนีเ้ ปนแนวคิด
พล.อ.ต.สมพร แตพานิช
ใหมเรื่องอาวุธไดทั้งสิ้น”
“วิธคี ดิ แบบใหมนี้ ทําใหอาวุธถูกดึงเขาสูช วี ติ ประจําวันของ
น.อ.นิโรจน จําปาแดง
ผูชวยบรรณาธิการ
พลเรือน แนวคิดใหมเรือ่ งอาวุธทําใหสงครามกลายเปนสิง่ ทีแ่ มแต
น.อ.นินาท มูลจนะบาตร
น.อ.อภิรัตน รังสิมาการ
ผูเชี่ยวชาญดานการทหารยังจินตนาการไมออก ทั้งทหารและ
พลเรือนตางรูสึกหวาดหวั่นที่เห็นวัตถุในชีวิตประจําวันของพวก
ผูจัดการ
น.อ.ปยะ พลนาวี
เขากลายเปนอาวุธที่สามารถนํามาโจมตีและสังหาร”
น.ท.หญิง มุตสิตา มาหะศักดิ์
ขอความนี้เหมือนจะเปนการทํานายสงครามกอการรายที่
ฝายการผลิต
น.ท.หญิง รัชนก เกิดสุข
จะเกิดขึน้ กับสหรัฐหลังจากนัน้ อีก ๓ ป แทนทีส่ หรัฐจะทึง่ กับการ
พยากรณนี้ กลับมองวาจีนชี้โพรงใหผูกอการรายพบวิธีการเจาะ
พ.อ.อ.พันธกานต พูลผล
จุดออนของสหรัฐฯ ดังทีฉ่ บับแปลภาษาอังกฤษใชชอื่ หนังสือไววา
ฝายศิลป
น.ส.รสสุคนธ บุญประเทือง
“สงครามไรขดี จํากัด แผนการใหญของจีนทีจ่ ะทําลายอเมริกา”

Unrestricted Warfare

สงครามไรขดี จํากัด (Unrestricted
Warfare) เปนหนังสือที่เขียนขึ้นโดย
เฉี ย วเหลี ย ง อดี ต นายพลตรี ข อง
กองทั พ ปลดปล อ ยประชาชนจี น และนั ก ทฤษฎี ท างทหาร)
กับหวางเซียงซุย ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยเปยหัง อดีตพันเอก
ในกองทัพปลดปลอยประชาชนจีน หนังสือเลมนี้ตีพิมพเมื่อป
ค.ศ.๑๙๙๙ มีเนื้อหาที่กลาวถึงวิธีการทดแทนที่ประเทศหนึ่ง ๆ
จะใชในการโคนประเทศมหาอํานาจลง

หัวใจสําคัญของการรบแบบไรขีดจํากัดแบบสุด ๆ คือการ
หาวิธีเอาชนะศัตรูที่มีศักยภาพสูงกวามาก ในขณะที่เรามีขอ
จํากัดเรื่องความแข็งแกรง (เชน จีนซึ่งมีแสนยานุภาพดอยกวา
สหรัฐอเมริกามากในดานเทคโนโลยี) ดังนั้นการรบแบบใชอาวุธ
หรือสงครามตามแบบจึงไมใชทางเลือกเดียวอีกตอไป หนังสือเลม
นี้เสนอแนวทางที่หลากหลาย ทั้งการโจมตีดวยองคกรระหวาง
ประเทศ การโจมตีดว ยสงครามเศรษฐกิจ การโจมตีออนไลน และ
การกอการราย
โดยเฉพาะการกอการราย หนังสือเลมนี้พยากรณไวอยาง
แมนยําตัง้ แตป ค.ศ.๑๙๙๙ วา สหรัฐฯ จะเผชิญกับการโจมตีโดย
กลุมกอการราย ซึ่งเปนการโจมตีที่ตนทุนตํ่าแตผลลัพธสูง เชน
การโจมตี ส หรั ฐ ฯ ส ง ผลสะเทื อ นต อ ระบบเศรษฐกิ จ รุ น แรง
นอกจากนี้ในหนังสือยังระบุวา “ไมวาจะเปนการโจมตีของ
แฮ็กเกอร การระเบิดครัง้ ใหญที่ World Trade Center หรือการ
โจมตีดว ยระเบิดของบิน ลาเดน การโจมตีทงั้ หมดเหลานี้ จะเกิน
กวาที่ศักยภาพทางทหารของสหรัฐฯ จะรับไหว”

เนื้อหาโดยสรุปของหนังสือสงครามไรขีดจํากัด ที่เผยแพร
โดย FBIS (Foreign Broadcast Information Service) ชี้ถึง
จุดออนของสหรัฐฯ ตอการรบนอกแบบ แมวาสหรัฐฯ จะมี
แสนยานุภาพดานเทคโนโลยีอยางมหาศาล แตกลับรับมือการรบ
แบบกองโจรไมได เชน ในชวงสงครามอาวเปอรเซียครั้งแรก
สหรัฐฯ อวดศักดาดวยการใชอาวุธที่ผสานเทคโนโลยีขอมูล
ขาวสาร แตแลวในสมรภูมิท่ีโซมาเลียกลับพายแพยับเยิน ภาพ
ของทหารอเมริ กั น ถู ก ลากไปตามท อ งถนนในเมื อ งโมกาดิ ชู
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แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บา้ น ทอ.และคณะ เป็นวิทยากรสอนวิธกี ารท�ำหน้ากาก
อนามัยอย่างง่ายด้วยตนเอง จากกระดาษ Non-Woven ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ ของ พอ.และ สวบ.ทอ.โดยมี พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ. พล.อ.ต.วรงค์
ลาภานันท์ ผอ.สวบ.ทอ.ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ชัน้ ๔ อาคารส�ำนักงาน วพอ.พอ.
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พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.รับมอบอุปกรณ์
พล.อ.อ.วีรพงษ์ นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.และคณะ
พล.อ.อ.สิ ท ธิ ชั ย แก้ ว บั ว ดี ผช.ผบ.ทอ.และคณะ
ทางการแพทย์จาก นายเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย ประธานชมรม
พสบ.ทอ.เพือ่ นำ�ไปส่งต่อให้แก่บคุ ลากรทางการแพทย์ของ ทอ. ตรวจเยี่ยม ยศ.ทอ.โดยมี พล.อ.ท.เดชอุดม คงศรี จก.ยศ.ทอ. ตรวจเยีย่ ม ศวอ.ทอ.โดยมี พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓ ณ บก.ยศ.ทอ.
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ศวอ.ทอ.
เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์ จก.กร.ทอ./ลก.ศบภ.ทอ.
ตรวจเยี่ยมจุดประชาสัมพันธ์การให้ความรู้และคําแนะนํา
พล.อ.ท.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยีย่ ม
ในการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรค COVID-19 พร้อมทั้ง
แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่พี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ สายวิทยาการอากาศโยธิน บน.๔๑ เพื่อมอบนโยบายการ
๑๓ มี.ค.๖๓ ณ บริเวณหน้าวัดดอนเมือง และตลาดวัฒนานันท์ ปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ตรวจเยีย่ มคุณภาพชีวติ ทหารกองประจ�ำการ
เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่
(ฝั่งโขง) เขตดอนเมือง กทม.

พล.อ.ท.ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี จก.ชอ.นำ�ชุดปฏิบัติการ
JMOC Mobile Recovery Team (MRT) ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการช่าง ฝูง.๖๐๑ บน.๖ และจนท.บริษทั อุตสาหกรรมการบิน
จำ�กัด ทำ�การแก้ไขข้อขัดข้องเพื่อดำ�รงสภาพพร้อมปฏิบัติการ
บ.ล.๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ ณ สนามบินน่านนคร จว.น่าน

พล.อ.ต.ตระการ ก้าวกสิกรรม ผอ.สทท.คสม.ทอ.
พล.อ.ท.ธาดา เคี่ยมทองค�ำ ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน และคณะ ให้คำ�ปรึกษาและตรวจติดตามการดำ�เนินการสือ่ สาร
พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ.และคณะ สอบสวนโรค
ณ ชอ.ตามทีม่ กี ารรายงาน พบการติดเชือ้ COVID-19 ในก�ำลังพล ในพิธขี อขมาลาอุปสมบทหมู่ นนอ.ภาคฤดูรอ้ น ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ยุทธศาศตร์ ทอ.๒๐ ปี บน.๒๓ โดยมี น.อ.ชนาวีร์ กลิ่นมาลี
ชอ.โดยมี พล.อ.ท.ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี จก.ชอ.ให้การต้อนรับ และร่วมท�ำบุญ ให้แก่ นนอ.รุ่นที่ ๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๓ ผบ.บน.๒๓ ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ ๒๐ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม
ณ ห้องประชุม บก.รร.นนก.(๒)
เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์ ชอ.
บน.๒๓ จว.อุดรธานี

พล.อ.ต.อติ ช าติ ศิ ล านั น ท์ จก.สบ.ทอ.และคณะ
พล.อ.ต.วิศรุต สุวรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธาน
พล.อ.ต.ครรชิต นิภารัตน์ จก.กง.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ ม
ตรวจเยีย่ มสายวิทยาการสารบรรณ ณ บน.๗ โดยมี น.อ.ปรัชญา ในพิธปี ดิ การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ทอ.ชัน้ ปีที่ ๔ หน่วยสายวิทยาการการเงินประจ�ำปี ๖๓ โดยมี พล.อ.ต.กานต์ชนก
ทิพยรัตน์ รอง ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ และชัน้ ปีที่ ๕ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓ ณ ห้องดุสติ า หันหาบุญ รอง จก.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓
ณ ห้องประชุม บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี
อาคารอากาศค�ำรณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์
ณ ยศ.ทอ.
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พล .อ.ต.วิ สุทธิ์ สมภักดี ผอ.ศซบ.ทอ.ให้การต้อนรับ
พล.อ.ต.ภู ว ดล สอนดวงใจ จก.ขส.ทอ.และคณะ
นายอาลอน เยโฮชัว (Mr. Alon Yehoshua) ผูช้ ว่ ยทูตฝ่ายทหาร
พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ.ให้การต้อนรับ
ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหมอิสราเอล เพือ่ หารือเรือ่ งความร่วมมือ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง บน.๔๖ โดยมี น.อ.ชัชวาล พล.ร.ต.ดุ ลยพัฒน์ ลอยรัตน์ จก.สก.ทร.และคณะ ในโอกาส
ด้านไซเบอร์ และการด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา เมือ่ วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓ คุณเจริญ รอง ผบ.บน.๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ ศึ กษาดูง านด้านสวัสดิการ ของ สก.ทอ.และเยี่ยมชมร้าน
ณ ห้องประชุม ๔๐๖ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก
ณ ห้องรับรอง ศซบ.ทอ.
สวัสดิการ ทอ.ดอนเมือง (ท่าดินแดง) เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓

น.อ.ชเนนทร์ สุ ข วารี ผอ.กวก.สพ.ทอ.และคณะ
น. อ.ชาคริ ต เอี่ยมโวหาน ผอ.กผค.จร.ทอ.และคณะ ตรวจประเมินการควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำ�รุง และสมควร
ตร วจสอบแ ล ะประเมินผล แผนบริหารความเสี่ยง และการ เดินอากาศสายงานสรรพาวุธ บน.๕ โดยมี น.อ.เสกสรร สายเพ็ชร์
จัดการความรู้ บน.๒๓ โดยมี น.อ.ชนาวีร์ กลิน่ มาลี ผบ.บน.๒๓ รอง ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓ ณ อาคาร
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี บรรยายสรุป ฝูง.๕๐๑ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์

น.อ.ภคณั ฐ ศุขะพันธุ์ รอง ผอ.ส�ำนักยุทธการและ
การฝึ ก ยก.ทอ./ผอ.กองอ�ำนวยการฝึ ก รวมการทดแทน
การฝึกผสม COPE TIGER 2020 กล่าวในพิธปี ฐมนิเทศผูเ้ ข้าร่วม
การฝึกแบบรวมการ พร้อมด้วย น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย
ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star fire
บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชยั ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธี
ปิ ดการฝึ ก อบรมโครงการอบรมการใช้งาน และซ่อมบ�ำรุง
ระบบบริภัณฑ์สรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ บ.ข.๑๙/ก ด้วยสถานี
ตรวจซ่อมขั้นกลาง (AIS) เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม
แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรมการพัฒนาและรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อม
น.อ.วัชรพล นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ แจกหน้ากาก
ภายใน บน.๕ หรือ Big cleaning day เพื่อป้องกันและลด
ความเสี่ ย งของการเกิ ด โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ที่ กำ � ลั ง อนามัย (ชนิดผ้า) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.วารินชำ�ราบ
แพร่ระบาดในขณะนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ ณ ลานจอดรถ สโมสร จว.อุบลราชธานี เพื่อใช้ในการป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19
เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓ ณ อ.วารินชำ�ราบ จว.อุบลราชธานี
ทหารอากาศ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์

น.อ.ชนาวีร์ กลิน่ มาลีผบ.บน.๒๓น�ำข้าราชการลูกจ้าง
และพนักงานราชการ บน.๒๓ ตรวจวัดไข้ เพื่อเฝ้าระวังไวรัส
CO VID-19  แล ะสาธิ ตการล้า งมือที่ถูก วิ ธี โดยคณะแพ ทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จาก รพ.บน.๒๓ เมือ่ วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓
ณบก.บน. ๒๓จว.อุดรธานี

น.อ.นรุธ ก�ำเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ เป็นประธานในพิธี
ส่งข้าราชการและทหารกองประจ�ำการไปปฏิบัติราชการสนาม
น.อ.สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บน.๕๖ ชี้แจงให้ความรู้
พร้อมให้ โ อวาท เ พื่อ เ ป็นขวั ญ แ ละก�ำลังใจแก่ก�ำลังพลในการ และแนะนำ � เรื่ อ งการป้ อ งกั น โรคปอดอั ก เสบจากเชื้ อ ไวรั ส
เดินทางไปราชการสนาม เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๓ ณ บก.บน.๔๑ COVID-19 ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
จว.เชียงใหม่
บน.๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ ณ บก.บน.๕๖ จว.สงขลา
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“๑๐๐ ปีการทดลองขนส่งไปรษณียภัณฑ์
ทางอากาศของสยาม“
โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๒ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เสนาธิการทหารบก โปรดเกล้าฯ
ให้นกั บินของกรมอากาศยานทหารบก มีการทดลอง “การขนส่ง
ไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศเป็นครัง้ แรก” จากสนามบินดอนเมือง
เวลา ๑๓๓๐ ไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี
โดยใช้เครื่องบินขับไล่แบบ สปัด จ�ำนวน ๒ เครื่อง บรรทุก
ถุงไปรษณีย์เครื่องละ ๑ ถุง จากดอนเมืองไปส่งที่จันทบุรี
โดยมีนักบินในครั้งนี้ คือ นายร้อยเอกชิต รวดเร็ว (นายพันโท
พระอมรศักดาวุธ) และ จ่านายสิบโทน บินดี (นายร้อยเอก
หลวงสันทัดยันตรกรรม)

ในขณะเดียวกัน นายพันตรีหลวงทยานพิฆาฎ พร้อมด้วย
นั ก บิ น และช่ า งเครื่ อ ง ออกเดิ น ทางด้ ว ยเรื อ จากพระนคร
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๒ ไปยังจันทบุรี เพื่อรอรับ
การเดิ น ทางครั้ ง นี้ เครื่ อ งบิ น ของนายร้ อ ยเอกชิ ต ฯ ไปถึ ง
ปลายทางโดยเรียบร้อย แต่เครื่องบินของจ่านายสิบโทนฯ
เครือ่ งยนต์ขดั ข้อง ต้องลงฉุกเฉินทีบ่ า้ นแฟม ห่างจากสนามบิน
ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร หลังจากซ่อมเครื่องบินเสร็จแล้ว
จึงเดินทางต่อไปจนส�ำเร็จ การแสดงการบิน ณ จังหวัดจันทบุรี
ครั้งนี้ นักบินผลัดเปลี่ยนกันแสดงการบินให้ชาวอ�ำเภอต่าง ๆ
ของจันทบุรีได้ชม และมีการร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องบิน
ให้ กั บ ทางราชการ รวบรวมได้ จ� ำ นวน ๙๒๕๐.๗๒ บาท
ซึ่งนับว่าเป็นจ�ำนวนมาก ภายหลังซื้อเครื่องบินขับไล่แบบสปัด
ให้ทางราชการได้ เครือ่ งแรกก�ำหนดชือ่ ว่า “จังหวัดจันทบุรี ๑”
และเครื่องที่สองชื่อ “หญิงจังหวัดจันทบุรี ๒”

๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๒ ในการเดินทางกลับของ
เที่ ย วบิ น ทดลองส่ ง ไปรษณี ย ์ ข องกรมอากาศยานทหารบก
เครือ่ งบินสปัดทัง้ สองเครือ่ ง ได้ทำ� การบินโดย นายเรือโท สว่าง
โกมลวิภาต (ทหารเรือ) และนายสิบโท เล็ก ทองจรัส พร้อมถุง
ไปรษณียอ์ กี คนละ ๑ ถุง ออกเดินทางจากจันทบุรี เวลา ๑๔๔๕
ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา ๑๖๓๕ 		
๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๒ “ก�ำลังทางอากาศเป็นโล่
อันแท้จริงอย่างเดียว ทีจ่ ะกันมิให้การสงครามมาถึงท่ามกลาง
ประเทศของเราได้ ทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ในการ
คมนาคมเวลาปกติด้วย” จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เสนาธิการทหารบก
พระบิดากองทัพอากาศและพระบิดาแห่งกิจการการบินของไทย
นายร้อยเอก ชิต รวดเร็ว รัง้ ต�ำแหน่งผูบ้ งั คับการกองบินใหญ่
ทหารบกที่ ๑ นั บ เป็ น หนึ่ ง ในผู ้ บุ ก เบิ ก วางรากฐานที่ ส� ำ คั ญ
ของกองทัพอากาศ อาทิ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๕
กองบินใหญ่ที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ที่ดอนเมือง ย้ายไปอยู่ที่อ่าวมะนาว
ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากในกองบินนี้ มีแผนกยิงปืนในอากาศ
อยู่ด้วย จึงไม่เหมาะที่จะอยู่ที่ดอนเมือง นายร้อยเอก หลวงอมร
ศักดาวุธ และ นายร้อยเอก กาพย์ ทัตตานนท์ ได้เป็นผู้บุกเบิก
ในยุ ค ก่ อ ตั้ ง ว่ า “กองบิ น ใหญ่ ที่ ๑” และได้ มี วิ วั ฒ นาการ
มาโดยล�ำดับ จนเป็น “กองบิน ๕” หรือ “สนามบินประจวบคีรขี นั ธ์”
ในทุ ก วั น นี้ และยั ง เคยมี ผ ลงานที่ ป ระจั ก ษ์ จ นได้ รั บ รางวั ล
(ถ้าปัจจุบนั ก็เปรียบได้กบั รางวัลใหญ่ทางวิชาการทีก่ องทัพอากาศ
มอบให้ ใ นช่ ว งวั น ที่ ร ะลึ ก กองทั พ อากาศ) โดยเมื่ อ วั น ที่ ๑๓
สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๓ นายร้อยเอก ชิต รวดเร็ว รั้งต�ำแหน่ง
ผู้บังคับการกองบินใหญ่ทหารบกที่ ๑ ได้เรียบเรียงค�ำแนะน�ำ
“ค� ำ แนะน� ำ วิ ธี ร บของนั ก บิ น ขั บ ไล่ ” ขึ้ น ใช้ ใ นงานราชการ
ทางราชการให้รางวัลเพือ่ เป็นบ�ำเหน็จในความอุตสาหะ เป็นเงิน
๘๐ บาท และเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๓ นายร้อยเอก
ชิ ต รวดเร็ ว ได้ เ รี ย บเรี ย งค� ำ แนะน� ำ “การบิ น เบื้ อ งต้ น ”
ทางราชการให้รางวัลในความอุตสาหะ เป็นเงิน ๘๐ บาท
ภายหลั ง ได้ รั บ พระราชทานยศและบรรดาศั ก ดิ์ เ ป็ น
“นายพันโท พระอมรศักดาวุธ” และเมื่อคราวที่ พลจัตวา
วิลเลียม มิตเชลล์ รองผูบ้ งั คับการกรมอากาศยาน สหรัฐอเมริกา
(เปรียบได้กับ บุพการีทหารอากาศสหรัฐฯ) ได้เดินทางมาเยือน
กรมอากาศยาน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๗
และได้มกี ารพูดคุยศึกษา ความเป็นไปได้ทจี่ ะส่งนายทหารนักบิน
ไปศึกษาวิชาการบินที่อเมริกาบ้าง จนกระทั่ง ในเดือนเมษายน
พ.ศ.๒๔๗๐ กรมอากาศยาน ได้มกี ารส่งนายทหารนักบินไปเรียน
การบิน ณ สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้
ทางการบินของประเทศไทยให้ก้าวไปอีก นอกเหนือจากที่เรารับรู้
และพัฒนากองทัพตามแบบฝรั่งเศสมาโดยตลอด นายพลตรี
พระยาเฉลิมอากาศ มีดำ� ริทจี่ ะส่งนายทหารของกรมอากาศยาน
ไปศึกษาวิชาการบินชัน้ สูงทีส่ หรัฐฯ จ�ำนวน ๒ นาย ตามทีไ่ ด้เคย
ท�ำความตกลงกับทางสหรัฐฯ ไว้แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้นายทหาร
ที่ไปเข้ารับการศึกษาได้น�ำความรู้มาพิจารณา จัดวิธีด�ำเนินการ
ก�ำลังทางอากาศให้ดียิ่งขึ้น และให้กลับมาวางรากฐานจัดตั้ง
โรงเรียนชั้นสูงของกรมอากาศยานขึ้นอีกชั้นหนึ่ง นอกเหนือ
ไปจากโรงเรียนชั้นปฐมและมัธยมที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้
ได้พิจารณาคัดเลือกให้ นายพันตรี
หลวงอมรศักดาวุธ (ชิด รวดเร็ว) และ
นายพันตรี หลวงเทเวศร์อำ� นวยฤทธิ์
(ประเสิรฐ อินทุเศรษฐ) เป็นผู้เข้ารับ
การศึ ก ษาแต่ เ ป็ น ที่ น ่ า เสี ย ดายว่า
มีผู้เรียนส�ำเร็จกลับมาเพียงคนเดียว
คือ นายพันโท พระเทเวศร์อำ� นวยฤทธิ์
(ได้รบั พระราชทานยศและบรรดาศักดิ์
สูงขึน้ ระหว่างศึกษา) เมือ่ ปี พ.ศ.๒๔๗๔
ส่ ว น นายพั น โท พระอมร
ศักดาวุธ (ได้รับพระราชทานยศและ
บรรดาศั ก ดิ์ สู ง ขึ้ น ระหว่ า งศึ ก ษา)
ได้ถึงแก่กรรมเนื่องด้วย เครื่องบิน

ชนกันในอากาศในขณะท�ำการบินสวนสนาม ที่ฐานทัพอากาศ
แลงก์เลย์ มลรัฐเวอร์จิเนีย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๓
จ่านายสิบ โทน บินดี ภายหลังได้รับพระราชทานยศและ
บรรดาศักดิ์เป็น “นายร้อยเอก หลวงสันทัตยนตรกรรม”
กระทรวงกลาโหม ขยายการรับศิษย์การบิน โดยนอกจาก
จะคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรจากกรมกองต่าง ๆ แล้ว
ยั ง ได้ คั ด เลื อ กนายสิ บ พลทหารช่ า งเครื่ อ ง บางคนที่ มี
คุณลักษณะและคุณสมบัติที่จะเป็นนักบินได้ เข้าบรรจุเป็น
นักบินจ�ำนวนหนึ่ง ในการนี้ได้คัดเลือกให้ “นายสิบโท โทน
ใยบัวเทศ” เข้ารับการศึกษาวิชาการบิน เป็นศิษย์การบิน
ชัน้ ปฐมในรุน่ ทีส่ อง เมือ่ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๙ และส�ำเร็จ
การบิน เป็น “นักบินหมายเลข ๖” ภายหลัง ผู้บังคับบัญชา
เปลี่ยนนามสกุลสิบโท โทน ใยบัวเทศ ให้เป็น “บินดี” เป็น
นายทหารชั้นประทวนคนแรกของประเทศไทย และมีโอกาส
ได้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รวิ ช าการบิ น ที่ ฝ รั่ ง เศส
เป็นนักบินฝีมอื ดีของกองบินทหารบก เคยสร้างชื่อเสียงในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ด้วยการบินผาดแผลงโชว์ฝรั่งที่เมืองโป
(Pau) และเมืองอาวอร์ด (Avord) ในฝรั่งเศส เป็นคนที่ ๓
ที่ขึ้นท�ำการบินผาดแผลงในขณะที่ฝรั่งท�ำการบินแล้วตกลงมา
เสียชีวิตก่อนหน้า ๒ คน (ได้รับบรรดาศักดิ์ว่า “นายร้อยเอก
หลวงสันทัตยนตรกรรม” ปลดออกจากราชการเนื่องจาก
เหตุการณ์กบฏบวรเดช ปี พ.ศ.๒๔๗๖)
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ทอ.สง BT-67

(ตอจากหนา ๑)

กองทัพอากาศ สนับสนุนเครือ่ งบินลําเลียงแบบที่ ๒ ก
หรือ BT-67 จากฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก วาง
กําลัง ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจบิน
โปรยละอองนํ้ า บรรเทาป ญ หาฝุ  น ควั น ในอากาศ ตามที่
กองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาและหมอกควันภาค
เหนือ กองทัพภาคที่ ๓ สวนหนา ประสานขอรับการสนับสนุน
เพือ่ บรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
จากคาฝุน ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทีม่ คี า เกินมาตรฐาน
ทั้ ง นี้ ได เ ริ่ ม ทํ า การบิ น โปรยละอองนํ้ า ตั้ ง แต วั น ที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม ซึ่งเปนจุดที่มี
ประชาชนและนักทองเที่ยวอาศัยอยูหนาแนน โดยวางแผน

นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผูบังคับการกองกําลัง
กองทัพอากาศ เฉพาะกิจที่ ๙ นําถุงยังชีพ ทอ. ผาออมผูใหญ
พรอมเงินชวยเหลือเพือ่ บรรเทาความทุกขยาก มอบใหกบั ผูป ว ย
ติดเตียง ผูส งู อายุ จํานวน ๖ ครัวเรือน เปนการสรางภาพลักษณ
ที่ดี และประทับใจใหกับพี่นองประชาชนในชุมชนทาดานฯ ซึ่ง
ไดกลาวขอบคุณและอยากใหสวนราชการฯ ในพื้นที่ใหความ
สนใจ ในการเยีย่ มเยือนครัง้ ตอไป เมือ่ิ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ชุมชนไทยพุทธบานทาดาน ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก
จังหวัดปตตานี

แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห

ก ร ม ส วั ส ดิ ก า ร ท ห า ร อ า ก า ศ
ขอแจงหลักฐานการแจงสมาชิก
ฌาปนกิจ ฯ ทอ.เสียชีวิต
๑. ใบมรณบัตร (ตัวจริง) + สําเนา ๑ ชุด
๒. บัตรประจําตัวประชาชน และ บัตรประจําตัวขาราชการ (ตัวจริง) + สําเนา
๑ ชุด
๓. สําเนาหนาบัญชี ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) สาขาใดก็ได ของผูมี
สิทธิ์รับเงิน ๑ ชุด
เพื่อใหการฌาปนกิจ ฯ ทอ.โอนเงินสวนที่เหลือจากการจัดการศพตอไป
- หากสมาชิ ก ผู  เ สี ย ชี วิ ต และ ผู  มี สิ ท ธิ์ รั บ เงิ น มี ก ารเปลี่ ย น คํ า นํ า หน า
เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ใหนําหลักฐานการเปลี่ยนแปลง มาแสดงตอเจาหนาที่
ดวย
- หากผูมีสิทธิ์รับเงินไมมีหนาบัญชี ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) สามารถ
ใชหนาบัญชี ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) ของผูอื่น ซึ่งยินยอมแลว และตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของเจาของบัญชี
ดวยสวนขาราชการสังกัดกองบินตาง ๆ สามารถติดตอแจงสมาชิกฌาปนกิจ ฯ ทอ.
เสียชีวิต ไดที่เจาหนาที่สวัสดิการ ของกองบินนั้น ๆ
ติ ด ต อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ ฝ า ยทะเบี ย นและสถิ ติ
แผนกฌาปนกิจ กองการฌาปนกิจสงเคราะห กองการสงเคราะห กรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๓๘๑๕-๑๖ ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๗๒ ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๘๑

ทําการบินวันละ ๓ เทีย่ วบิน แตละเทีย่ วบินบรรทุกนํา้ ไดเทีย่ ว
ละประมาณ ๓,๐๐๐ ลิตร เมื่อทําการโปรยนํ้าเปนละออง
ลงมาจากความสูงเหนือพื้นที่เปาหมาย จะทําใหละอองนํ้า
เกิดการกระจายตัวครอบคลุมบริเวณกวาง และจับตัวกับฝุน
ตกลงมายังพืน้ ดิน สําหรับนํา้ ทีน่ าํ มาใชเปนนํา้ สะอาด และโปรย
ลงมาในลั ก ษณะละอองนํ้ า จึ ง จะไม ก ระทบต อ การใช ชี วิ ต
ประจําวันของประชาชน
สําหรับวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทัพอากาศ ไดจดั
เจาหนาทีจ่ ากศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ และ ฝูงบิน ๔๖๑
กองบิน ๔๖ รวมประชุมวางแผนการปฏิบตั ิ ณ ศูนยบญ
ั ชาการ
ปองกันและแกไขปญหาฝุน ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัด
เชียงใหม โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูว า ราชการจังหวัด
เชียงใหม เปนประธาน กอนปฏิบตั ภิ ารกิจบินโปรยละอองนํา้
เหนือพืน้ ทีบ่ ริเวณถนนชางเผือก แยกขวงสิงห ในตัวเมืองเชียงใหม
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พลอากาศเอก มานัต วงษวาทย ผูบัญชาการทหารอากาศ
เปนประธานในพิธขี อขมาลาอุปสมบทหมูน กั เรียนนายเรืออากาศ
ภาคฤดูรอน ประจํา ป ๒๕๖๓ และรวมทําบุญใหแกนักเรียน
นายเรืออากาศ รุน ที่ ๖๕ จํานวน ๖๔ คน โดยมี พลอากาศโท
ธาดา เคี่ยมทองคํา ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท
กษัตริยาธิราช กลา วรายงาน ในโอกาสนี้นายทหารชั้นผูใหญ
กองทั พ อากาศ เข า ร ว มพิ ธี เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ มี น าคม ๒๕๖๓
ณ หองรับรองกองทัพอากาศ

ตรวจเยี่ยมกรมชาง

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กําหนดจัด
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู นักเรียนนายเรืออากาศ ภาคฤดูรอน
ประจําป ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๓
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และใหนักเรียนนายเรืออากาศได
ศึกษาปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเปนการพัฒนาทางดานคุณธรรม และ
จริยธรรม กอนที่จะเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรที่ดี โดยมี
สมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปนพระอุปช ฌาย

(ตอจากหนา ๑)

ใหแกกาํ ลังพลกรมชางอากาศ ในภารกิจปดกรมชางอากาศ
บางซือ่ เพือ่ ควบคุมการแพรระบาดของโรค COVID-19 ในพืน้ ที่
กรมชางอากาศ บางซื่ อ ทัง้ ในพืน้ ทีร่ าชการและบานพักอาศัย
เปนเวลา ๑๔ วัน ตัง้ แตวนั ที่ ๑๙ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๓
โดย พลอากาศโท ภาณุ วัชรเปยมศรี เจากรมชางอากาศ
ใหการตอนรับและรายงานสถานการณเมือ่ วันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๓ ทั้ ง นี้ ข า ราชการ ลู ก จ า ง และพนั ก งานราชการ
ยังคงปฏิบตั หิ นาที่โดยการทํางานทีบ่ า น (work from home)
และเตรี ย มพร อ มในกรณี ต  อ งสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
กองทัพอากาศและหนวยบิน เจากรมชางอากาศ จะสั่งการ
ทาง Joint Maintenance Operating Centre (JMOC)
โดยเจาหนาที่ชุด Maintenance Recovery Team (MRT)
พรอมปฏิบตั หิ นาทีท่ นั ทีเมือ่ ไดรบั คําสัง่

เวลา ๒๒๐๐ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๑๐๐
(ตอจากหนา ๑)
การปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง นี้ ดํ า เนิ น การในเวลากลางคื น
เพื่ อ ให ก ระทบกั บ การ ใช ชี วิ ต ประจํ า วั น ของประชาชน
พลอากาศเอก สฤษฎพงศ วัฒนวรางกูร หัวหนาคณะ ให น  อ ยที่ สุ ด โดยแบ ง การปฏิ บัติ ดั ง นี้ ชุ ด กวาดล า ง ทํ า ความ
นายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบ งั คับบัญชา ในฐานะผูบ ญั ชาการ สะอาดถนน โดยทหารจากหน ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น
เหตุการณศนู ยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นํากําลังพล พรอมรถบรรทุกนํ้า และอุปกรณกวาดถนน ชุดฉีดพนนํ้ายา
กองทั พ อากาศ กํ า ลั ง พลโครงการจิ ต อาสา พระราชทาน ฆาเชื้อโรค ไฮโปคลอไรต (Hypochlorite) โดย ศูนยวิจัยพัฒนา
เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย พรอมยานพาหนะ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ
และอุปกรณปฏิบัติการลางถนนและฉีดพนนํ้ายา ฆาเชื้อโรค ชุดรถกระจายเสียง ประชาสัมพันธ ทําความเขาใจ โดยสํานักงาน
บริ เ วณหน า ห า งสรรพสิ น ค า ฟ ว เจอร พ าร ค รั ง สิ ต ผูบ งั คับทหารอากาศดอนเมือง และชุดประสานงาน โดยศูนยบรรเทา
หน า โรงภาพยนตร เ มเจอร ซี นี เ พล็ ก ซ รั ง สิ ต และท า รถ สาธารณภัยกองทัพอากาศ
นอกจากนีย้ งั มีหนวยงานตาง ๆ รวมสนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
ตางจังหวัด (ตรงขา มฟวเจอรพารค) ซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะ
ทีม่ ปี ระชาชนใชบริการหนาแนน เมือ่ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ ไดแก ห างฟวเจอรพารค รังสิต เทศบาลนคร รังสิต,

กองทัพอากาศ รวมใจ

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ, ฝายปกครอง อําเภอธัญบุร,ี สภ.ประตูนาํ้
จุฬาลงกรณและ สภ.คูคต เปนตน
สําหรับแผนการปฏิบัติในวันศุกรที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๑๐๐ กองทั พ อากาศจะจั ด เจ า หน า ที่ เ ข า ฉี ด พ น
นํ้ายาฆาเชื้อโรค สํา หรับเตรียมสถานที่ในการสอบเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพอากาศ ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรศูนยรังสิต
ทั้ ง นี้ ก องทั พ อากาศ ยั ง คงดํ า เนิ น การตามมาตรการ
บรรเทาและแก ไ ขป ญ หากา รแพร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
COVID-19 อยางเขมขนและตอเนือ่ ง อีกทัง้ ยังดํารงความพรอม
ของทรั พ ยากรต า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น รั ฐ บาลและกระทรวง
สาธารณสุขในการ รับมือ กับสถานการณและแนวโนมการ
แพรระบาดของโรค

