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เรื่องราวจากไวรัส Covid-19

การแพร ่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่ งย ่อมาจาก 
“Coronavirus Disease Starting in 2019” ในประเทศจีน 
ก่อให้เกดิความกังวลแก่ผูค้นท่ัวโลกว่า จีนจะสามารถควบคมุการ
แพร่ระบาดของโรคไม่ให้แพร่กระจายเพิม่เติมได้หรอืไม่ มาตรการ
เพ่ือก�าจัดหรือหยุดการแพร่กระจายคืออะไร ตลอดจนแนวทาง
การดูแลรักษาผู ้ติดเชื้อ ซึ่งต ่อมาตรวจพบว่ามีผู ้ติดเชื้อใน 
ต่างประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา มาดูกันว่า 
มีอะไรเกิดขึ้นและเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง

เร่งด่วน เพื่อพิจารณาประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินทางด ้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ  
และหารือมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
ควบคุมการระบาด

อนัดบัทีส่อง ได้แก่ มาตรการ
ในการแก ้ไขป ัญหาการแพร ่
ระบาดของจนี โดยจนีออกค�าส่ัง
ปิดเมืองอู่ฮัน่ ป้องกนัการระบาด

ไวรัส Covid-19 เมืองอู่ฮั่นประกาศยุติการให้บริการเครือข่าย
ระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดของเมือง รวมถึงสั่งห้ามเที่ยวบินที่
จะเดนิทางออกจากเมอืงทัง้หมด ส่งผลให้ประชากรชาวเมอืงราว  
๑๑ ล้านคน ไม่สามารถเดินทางออกจากเมืองอู่ฮั่น จีนมีค�าสั่งให้
บรษิทัน�าเท่ียวท่ัวประเทศหยุดด�าเนนิกจิกรรมท่องเท่ียว หยุดขาย
ตั๋วเครื่องบินและโรงแรม นอกจากนี้ทัวร์ท่ีเดินทางออกไปแล้ว 
ต้องระมดัระวงัและค�านงึถงึสถานการณ์สขุภาพของนกัท่องเทีย่วด้วย 
จีนประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับสูงสุด รวมทั้ง 
มีค�าสั่งห้ามซื้อขายสัตว์ป ่า ซ่ึงเป็นต้นตอการแพร่เชื้อสู ่คน 
ทัว่ประเทศทัง้ในตลาดและร้านอาหารเป็นการช่ัวคราว จนีให้ความ
ส�าคัญกบัการด�าเนนิมาตรการมากถึงขัน้จบักมุผู้ท่ีไม่สวมหน้ากาก
อนามัยในพื้นที่สาธารณะด้วย

อันดับแรก ที่ต้องกล่าวถึงคือ ความเร็วในการแพร่ระบาด 
จากความเจริญก้าวหน้าในการขนส่งทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ความนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวของชาวจีน  
การติดต่อท�าธุรกิจกับชาวจีน ฯลฯ ล้วนเป็นปัจจัยให้การแพร่
ระบาดของไวรัส Covid-19 เป็นไปอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว 
จากการรายงานของจีนครั้งแรกพบว่าผู ้ป่วยโรคปอดอักเสบ 
รายแรกที่ไม่ทราบสาเหตุ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  
จนกระทั่งวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวม 
๔๐,๖๔๙ ราย รักษาหายแล้วจ�านวน ๓,๕๔๘ ราย และเสียชีวิต 
๙๑๐ ราย ซ่ึงแน่นอนว่ามผีูต้ดิเชือ้ในจนีสงูทีส่ดุจ�านวน ๔๐,๑๙๗ 
ราย รักษาหายแล้วจ�านวน ๓,๕๐๔ ราย และเสียชีวิต ๙๐๘ ราย 
ประเทศที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อทั้งหมดมี ๒๘ ประเทศได้แก่ จีน, 
ญี่ปุ ่น, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ไทย, สาธารณรัฐเกาหลี, ไต้หวัน, 
มาเลเซยี, เครอืรฐัออสเตรเลยี, เวียดนาม, เยอรมน,ี สหรฐัอเมรกิา, 
ฝร่ังเศส, มาเก๊า, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 
แคนาดา, ฟ ิ ลิปป ินส ์ ,  อิตาลี ,  อินเดีย ,  รัสเซีย ,  สเปน,  
ศรีลังกา, กัมพูชา, ฟินแลนด์, เนปาล, สวีเดน และเบลเยี่ยม 
รัฐบาลทั่วโลกได้มีการเพิ่มมาตรการตรวจสอบตามสนามบิน 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส Covid-19 โดยองค์การ
อนามยัโลก (World Health Organization : WHO) ได้จดัประชมุ 

นอกจากนี้ทางการจีนได้สั่งการให้สร้างโรงพยาบาลพิเศษ
สองแห่ง ให้เสร็จภายในวันที่ ๒ และ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
เพ่ือรักษาผู้ป่วยติดเช้ือไวรัส Covid-19 ท่ีก�าลังแพร่ระบาด 
อย ่างหนักในเมืองอู ่ ฮั่น  ซึ่ ง ใช ้ เวลาสร ้างเพียง ๑๐ วัน  
โดยโรงพยาบาลแรกชื่อ “หั่วเสินซาน” ขนาด ๑,๐๐๐ เตียง  
และโรงพยาบาลที่สองชื่อ “เหลยเสินซาน” ขนาด ๑,๓๐๐ เตียง  
พร้อมเปิดให้บริการแล้ว โดยโรงพยาบาลนีมี้การด�าเนนิการอย่าง
เข้มงวดตั้งแต่กระบวนการรับผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัย ไปจนถึง
การรักษา

อันดบัท่ีสาม มาตรการการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรสั 
Covid-19 ของไทย รัฐบาลไทยได้ยกระดับให้ศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรฐัมนตร ีเพือ่สัง่การและตดิตามสถานการณ์ไวรสั Covid-19 
อย่างใกล้ชดิ พร้อมให้ความมัน่ใจว่ายงัสามารถรบัมอืสถานการณ์
ได้ ๑๐๐% กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่า  
ผู้ป่วย ๘ รายในประเทศไทยที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ ได้กลับ
บ้านแล้ว ๕ ราย เป็นคนจีน ๔ ราย คนไทย ๑ ราย ส่วนอีก ๓ ราย
ยังอยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล พร้อมยืนยันว่ายังไม่มี 
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศไทย และยังไม่มีกรณีเสียชีวิต 

รัฐบาลไทยได้ยกระดับมาตรการที่สนามบินในประเทศไทย
เพ่ิมเติม โดยจะเร่ิมคัดกรองผู้โดยสารจากจีนอีก ๒ เมือง ได้แก่ 
กว่างโจว และ ฉางชุน ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมจ�านวน
บุคลากร ๕,๐๐๐ คน เพื่อหมุนเวียนปฏิบัติการสกัดไวรัส 
Covid-19 ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมได้สั่งการให้
ทกุเหล่าทพัจดับคุลากรทางการแพทย์ร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ

ในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาบริเวณสนามบินทั่ว
ประเทศด้วย

อันดบัทีส่ี ่นวตักรรมฝีมอืคนไทย ได้แก่ น้องดนิสอ (รุน่ที ่๔) 
หุ่นยนต์ AI ตรวจวัดไข้ ร่วมแถลงข่าวหลังการประชุมสรุป
สถานการณ์ไวรัส Covid-19 กับ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม น้องดินสอ เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถ 
ตรวจวดัไข้ได้ มรีะบบ AI พูดคยุโต้ตอบในเบือ้งต้น เป็นนวตักรรม
ฝีมือคนไทยที่ขายให้กับประเทศญี่ปุ่น ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ  
และยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ป่วย 
กบัแพทย์ได้ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการคดักรองผูป่้วยโรค
อุบัติใหม่ที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ว

สตูรยารกัษาผูป่้วยตดิเชือ้ไวรสั Covid-19 ทีค้่นพบทมีแพทย์
จากโรงพยาบาลราชวิถีด้วยการใช้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่  
และยาต้านไวรสัเอดส์ ก�าจดัไวรสั Covid-19 จากสารคดัหลัง่ทาง
เดนิหายใจ และท�าให้อาการของผูป่้วยสามารถดีขึน้ได้ภายใน ๔๘ 
ชั่วโมง ซ่ึงทีมแพทย์ของโรงพยาบาลราชวิถีกล่าวว่าเป็นกรณี
ศึกษาที่ทดลองใช้กับผู้ป่วย Covid-19 ๒ คนในประเทศ แล้วได้
ผลดีภายใน ๔๘ ชั่วโมง ยังไม่ใช่มาตรฐานโดยทั่วไป แต่ก็ถือว่า
เป็นข่าวดสี�าหรบัประเทศไทย ทีส่ามารถพบตวัยาต้านไวรสั Covid-19

หน้ากากอนามัยประยุกต์ เพื่อแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัย
ขาดแคลนและมีราคาแพง จากกระแสหวาดกลัวในช่วงที่ไวรัส 
Covid-19 สายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดและฝุ่นละอองในอากาศ  
ซึ่ง พลอากาศตรี ธนวิตต สกุลแสงประภา ผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ริเริ่มผลิต
หน้ากากอนามัยโดยประยุกต์ใช้ฟิลเตอร์แอร์หรือแผ่นกรองติด
เครือ่งปรบัอากาศ ซ่ึงมปีระสทิธิภาพในการดกัจบัเชือ้โรคและฝุน่
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หาซ้ือง ่าย และราคาไม ่แพง  
มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหน้ากากอนามัยแบบ N95 โดยได้น�า
ไปใช้งานกับศิษย์การบิน โรงเรียนการบิน ก�าแพงแสน และพบ
ว่าได้ผลดี ถอืเป็นนวตักรรมหนึง่ทีน่่าภาคภูมใิจของชาวทหารอากาศ

ระหว่างทีท่ัว่โลกก�าลังคิดค้นยาต้านไวรสัและวธิกีารปราบไวรัส 
Covid-19 สายพนัธุใ์หม่ สิง่ทีท่กุคนต้องท�าก็คอื การป้องกนัตนเอง
จากเช้ือไวรัสด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่มีการแนะน�ากันอย่างแพร่หลาย 
ได้แก่ การกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ  รวมไปถึงการ
ใส่หน้ากากอนามัย และสังเกตตัวเองหากกลับจากพื้นที่ที่มี 
ความเสี่ยงหรือเมื่อมีอาการป่วย และไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด  
เพ่ือหยุดย้ังไวรัสที่จะเข้าไปท�าลายปอดจนท�าให้เสียชีวิตได้  
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ



วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

โดย   R.T.A.F’s Eyes view
๑๔ กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรัก เพื่อไม่ให้ตกยุค วันนี้เรามาจ�าค�าศัพท์  

“บอกรัก” เป็นภาษาต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เผื่อได้มีโอกาสใช้บอกรัก ให้ประทับใจ 
ใกล้ ๆ ประเทศเรา มาติดตามอ่านกัน  

 ภาษาบอกรักของบรูไน  เรียกว่า ซายาจินตากันมู (Sayacintakan mu)  

 ภาษาบอกรักของกัมพูชา เรียกว่า บองสรันโอน (Bon srolahnoon)  

 ภาษาบอกรักของอินโดนีเซีย เรียกว่า ซายาจินตาปาดามู (Sayacintapada mu) 

 ภาษาบอกรักของลาว เรียกว่า ข้อยฮักเจ้า (KhoiHakJao)  

 ภาษาบอกรักของมาเลเซีย เรียกว่า ซายาจินตามู (Sayacinta mu)  

 ภาษาบอกรักของฟิลิปปินส์ เรียกว่า มาฮัลกะตา (Mahal kata)  

 ภาษาบอกรักของสิงคโปร์ เรียกว่า ไอเลิฟยู (I love you)  

 ภาษาบอกรักของไทย เรียกว่า ฉันรักเธอ (Chan RakTer)  

 ภาษาบอกรักของเวียดนาม เรียกว่า ตอยยิ่วเอ๋ม (Toiyueem)  

 ภาษาบอกรักของพม่า เรียกว่า จิตพาเด (chit pa de)

แพทย์หญิง วไิลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทอ.ร ่วมจ�าหน่ายดอกไม ้

หน้า ๓ 

ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ให้แก่ 
น.ชัน้ผูใ้หญ่ ข้าราชการ ลกูจ้าง พนกังานราชการ 
ครอบครัว ทอ.และประชาชนทั่วไป

แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.พร้อมสมาชกิสมาคมแม่บ้าน ทอ.ร่วมกนัตดัเยบ็หน้ากาก
อนามัยโดยประยกุต์ใช้ฟิลเตอร์แอร์หรอืแผ่นกรองติดเครือ่งปรบัอากาศ ซึง่มปีระสทิธภิาพในการดกัจบัเชือ้โรคและฝุน่ละออง 
ขนาดเลก็ PM 2.5 หาซือ้ง่าย และราคาไม่แพง โดยได้รบัค�าแนะน�าจาก พล.อ.ต.ธนวิตต  สกลุแสงประภา ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ. 
ทั้งน้ี สมาคมแม่บ้านทอ.ชมรมแม่บ้าน บน.และ รร.การบิน จะผนึกก�าลังร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อน�าไปแจกจ่าย
ให้แก่ข้าราชการ ทอ.และครอบครัว รวมถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่องานในพื้นที่ของ ทอ.ทั้งที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัด
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พล.อ.ต.วิศรุต  สุวรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ. 
และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการก�าลังพล ชอ.โดยมี 
พล.อ.ต.พงศ์สมิทธ์  สุขรวย เสธ.ชอ.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  
๓๐ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์ ชอ.

พล.อ.ต.เรืองวิทย์  ศรีนวลนัด จก.ชย.ทอ.ให้โอวาท 
เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่ก�าลังพล ชย.ทอ.ก่อนไปปฏิบัติงาน 
ร่วมกบักองทัพสหรฐัอเมรกิา และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจนี 
เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๓ ณ โรงเรียนวัดดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง 
จว.พิษณุโลก 

พล.อ.ท.สรุสหี ์ สมิะเศรษฐ ์ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยีย่ม
หน่วยสายวิทยาการ อย.บน.๗ โดยมี น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ 
ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๒๘ ม.ค.๖๓ ณ บน.๗  
จว.สุราษฏร์ธานี 

พล.อ.ต.สมพร  แต้พานชิ ผอ.สกป.กร.ทอ.เป็นประธาน
ในการรณรงค์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคดวงตา อวัยวะ  
และร่างกาย พร้อมรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สภากาชาดไทย เมือ่วนัที ่๓๐ ม.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม พสบ.ทอ.รุ ่นที่ ๑๕ เมื่อวันที่  
๒๑ ม.ค.๖๓ ณ ห้องรับรอง ทอ. บก.ทอ. 

พล.อ.ต.ศิรพิงษ์  ศรเีกนิ ผอ.สนภ.และคณะ ชมการสาธติ  
ซ้อมการปฏิบัติเม่ืออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ  
ในเขตสนามบิน และนอกสนามบินวัฒนานคร โดยมี 
น.อ.ธรรมนูญ  วงศ์สวรรค์ ผบ.ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม 
๒๐๖ (วัฒนานคร) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๓  
ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) 

พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองค�า ผบ.รร.นนก.ให้การต้อนรับ 
พล.อ.ต.ครรชิต  นิภารัตน์ จก.กง.ทอ.พร้อมคณะ ในโอกาส 
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ การเงิน รร.นนก.เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๓ 
ณ ห้องประชุม บก.รร.นนก.(๑)

พล.อ.อ.ชวาลา  ราชวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ./
ประธานกรรมการแลกเปลี่ยนโดยวิธี เจาะจง ตรวจรับ
เครื่องยนต์ของอากาศยานไร้คนขับ และชมการทดสอบ 
การท�างานของเครื่องยนต์ เพื่อไปด�าเนินการตรวจรับขั้นต้น 
โดยม ีน.อ.ธรรมนญู  วงศส์วรรค ์ผบ.ฝงูบนิอสิระปฏบิตัริาชการ
สนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๓ 
ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) 

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.และคณะ  
ตรวจความช�ารุดเสียหายของโรงจอดรถและอาคารที่พักอาศัย
ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแฟลต ทอ.ทุ่งสีกัน  
เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๓ ณ แฟลต ทอ.ทุ่งสีกัน

พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย รอง เสธ.ทอ./โฆษก ทอ. 
เป็นประธานในพิธบีวงสรวงสิง่ศกัด์ิสทิธิเ์นือ่งในการจดักจิกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ ทอ.ประจ�าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๓ 
ณ ฝูง.๖๐๑ บน.๖ ดอนเมือง

พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ จก.กร.ทอ.น�าคณะ  
พสบ.ทอ.รุ่นที่ ๑๕ ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ บน.๕  
โดยมี น.อ.เสกสรร  สายเพ็ชร์ รอง ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับ 
เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ ม.ค.๖๓ ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย ์ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธ ี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานชื่อ รร.นนก.เม่ือวันที่   
๒๘ ม.ค.๖๓ ณ รร.นนก.

พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์  วัฒนวรางกูร หน.ฝสธ.ประจ�า 
ผบช./ประธานกรรมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทอ. 
ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นประธานการประชุมติดตาม 
ความก้าวหน้าการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทอ.๖๓  
หรือ RTAF SYMPOSIUM 2020 เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๓  
ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑ บก.ทอ.

พล.อ.ท.ชนะยุทธ  รัตนกาล จก.กบ.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ ยมสายวิทยาการด ้านส ่ งก� า ลังบ� ารุ ง  บน.๒๓  
โดยมี น.อ.ชนาวีร์  กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓ ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๓ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี
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น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับ 
พ.อ.จตุรภัทร์ ดวงนิมิต ผอ.กศ.รร.ขส.ขส.ทบ.และคณะ  
เข้ารับฟังบรรยายสรุปกิจการ บน.๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๓  
ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗ เป็นประธานในพิธ ี
เปิดการฝึกปฏิบัติการป้องกันฐานบินของ นจอ.ช้ันปีท่ี ๒  
เหล่า อย.ณ ห้องประชุมยอดเตย พัน.อย.บน.๗ เมื่อวันท่ี  
๒๘ ม.ค.๖๓ ณ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดโครงการกำาลังพลสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ประจำาปี ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการ บน.๔๖  
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
ส่ิงผิดกฎหมายทุกชนิด เม่ือวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๓ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

น.อ.สักรินทร์  สาพิมาน รอง จก.จร.ทอ.และคณะ  
ตรวจการปฏิบัติราชการ บน.๔ โดยมี น.อ.จิตติวุฒิ  วันทนา 
ผบ.บน.๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๓ ณ ห้องประชุม 
บก.บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

น.อ.จุมพล  จันทขัมมา ผบ.บน.๒ ให้การต้อนรับ  
น.อ.เทอดศกัดิ ์ ยนืยง ผูอ้ำานวยการกองนริภยัภาคพืน้ สนภ.ทอ. 
และคณะ ในโอกาส ตรวจส่งเสริมนิรภัยภาคพื้น บน.๒  
เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม บก.บน.๒ จว.ลพบุรี 

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ และคณะ  
เยีย่มให้กำาลงัใจ พร้อมมอบทุนการศกึษา และเลีย้งอาหารกลางวนั 
ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ 
จว.นครราชสมีา เมือ่วนัที ่๒๙ ม.ค.๖๓ ณ ศนูย์การศกึษาพิเศษ 
เขตการศกึษา ๑๑ ต.จอหอ อ.เมอืงนครราชสมีา จว.นครราชสมีา

พล.อ.ต.ภูวดล  สอนดวงใจ จก.ขส.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง บน.๔๑ โดยมี น.อ.นรุธ   
กำาเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๓ 
ณ ห้องประชุม บก.บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

พล.อ.ต.วรงค์  ลาภานันต์ ผอ.สวบ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการสัมมนา “การกำาหนดมาตราฐานทางด้าน 
การแพทย์ สำาหรบักำาลงัพลท่ีปฏิบตังิานด้านอวกาศ” เมือ่วนัท่ี 
๓๑ ม.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยาย ๑ กวก.สวบ.ทอ.

พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น รอง จก.ยศ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพธีิปิดการศกึษา หลกัสตูรนายทหารประทวนเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยาย 
รร.นม.ยศ.ทอ.

น.อ.เจษฎา  ไศลบาท รอง ผบ.บน.๕๖ เป็นประธาน 
ปดิกจิกรรมเขา้คา่ยลกูเสอื - เนตรนาร ีเหลา่อากาศ ของโรงเรยีน 
มอ.วทิยาอนสุรณ ์ระดับมัธยมศกึษาปีท่ี ๒ เมือ่วันท่ี ๓๑ ม.ค.๖๓ 
ณ ค่ายลูกเสือ พัน.อย.บน.๕๖ จว.สงขลา 

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สขุแสง ผบ.ดม.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
สายวิทยาการสารวัตรทหาร บน.๔๑ โดยมี น.อ.ธรรมศักด์ิ   
มั่นทน รอง ผบ.บน.๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๓  
ณ ห้องประชุมกองร้อยทหารสารวัตร บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ เป็นประธาน 
ในพิธีการตรวจสอบภาคที่ ๑ ตอนท่ี ๑ ของทหารกอง 
ประจำาการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๓ 
ณ สนามฝึก พัน.อย.บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

หน้า ๕ 
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การใช้เครื่องหมายแทนสญัลกัษณ์
หน่วยของกองทัพอากาศ ในอดีต 

โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

หน้า ๖ 

๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๘  มหีลกัฐานในบนัทกึข้อความว่า 
กรมทหารอากาศ ให้ก�าหนดเขยีนสญัลกัษณ์กองบินเป็นรปูสัตว์
ตามปีนักษัตรที่ก่อตั้งกองบินน้ัน ๆ โดยก่อนน้ัน เม่ือหลัง
สงครามโลกครัง้ที ่๑  ได้มกีารวาดภาพสตัว์ต่าง ๆ ข้างเครือ่งบนิ 
อาทิ กบ  หอยสังข์  นกอินทรี  แมว เป็นต้น แต่ไม่มคี�าอธบิาย
หรือหลักฐานแสดงความหมายของสัตว์เหล่านี้ ซึ่งจะปรากฏ
เหนือชื่อผู้สร้างหรือบริจาคเงิน ข้างเครื่องบินท้ิงระเบิดแบบ 
เบรเกต์ ๑๔ (ในปัจจุบันกองทัพอากาศจะใช้วิธี แสดงหน่วย
ระดบั ฝูงบนิ หรอื กองบนิ โดยใช้ตวัเลขเป็นหลกั ในช่วงปี พ.ศ.
๒๔๙๕ เป็นต้นมา โดยมีปรากฏครั้งแรกกับเครื่องบินขับไล่ 
แบบ F8F BEARCT และเครื่องบินโจมตีและฝึกแบบ T-6 และ
ต่อมามีความผสมผสานท้ังตัวเลขและเครื่องหมายสัญลักษณ์) 
แต่ส�าหรับการก�าหนดในปี พ.ศ.๒๔๗๘ มีการใช้สัญลักษณ์ 
ดังนี้  
 - กองบินน้อยท่ี ๑ เป็นรูปแพะบนพื้นสีน�้าเงินแก่  
(ค�าโบราณ)  
 - กองบินน้อยที่  ๒ เป ็นรูปโคศุภราชบนพื้นสีเม็ด
มะปราง  

 - กองบินน้อยที่ ๓ เป็นรูปลิงบนพื้นสีเหลือง  
 - กองโรงเรียนการบินที่ ๑ เป็นรูปม้าขาวบนพื้นสีแดง 
 - กองโรงเรียนการบินที่ ๒ เป็นรูปหนูบนพื้นสีเขียว
ใบไม้  
 ส่วนสัญลักษณ์ฝูงบินจะใช้รูปวงกลมแทนฝูงบินที่ ๑ 
ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนแทนฝูงบินที่ ๒ และสามเหล่ียมด้าน
เท่าแทนฝูงบินที ่๓  โดยเขยีนสญัลักษณ์ฝูงบนิเป็นพืน้รองรบั
สัญลักษณ์กองบิน ไว ้กึ่งกลางด้านข้างล�าตัวส ่วนหาง 
ของเครื่องบิน  
 ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๒ กองทัพอากาศมีค�าสั่งที่ 
๑๑๐/๔๐๒๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๒ ให้แก้
ประมวลข้อบังคับทหารอากาศ ก�าหนดเครื่องหมายประจ�า 
กองบนิและฝูงบนิขึน้ เพือ่ให้เข้าใจและทราบว่าเครือ่งบนินัน้
เป็นเครือ่งบนิสังกดักองบนิใดและฝูงบนิทีเ่ท่าใด เคร่ืองหมาย
ก�าหนดไว้ดังนี้  
 ๑. กองโรงเรียนการบิน เป็นรูปดวงประทีปสีด�า  
เปลวเพลงิสส้ีมอยูภ่ายในรปูจกัรสขีาวและปีกสดี�า อยูส่องข้าง
รูปจักรสีส้ม  
 ๒. กองบินน้อยที่ ๑ เป็นรูปสุครีพ สีเสน  
 ๓. กองบินน้อยที่ ๒ เป็นรูปองคต สีเขียว  
 ๔. กองบินน้อยที่ ๓ เป็นรูปนิลพัทธ์ สีน�้ารัก  
 ๕. กองบินน้อยที่ ๔ เป็นรูปหนุมาน สีขาว  
 ๖. กองบินน้อยที่ ๕ เป็นรูปชามภูราช สีชมพู 
 ๗. ฝูงบินที่ ๑ เป็นรูปวงกลมสีเม็ดมะปรางล้อม
เครื่องหมายประจ�ากองบิน  
 ๘. ฝูงบินที่ ๒ เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีฟ้า  
ล้อมเครื่องหมายประจ�ากองบิน  
 ๙.  ฝูงบนิที ่๓ เป็นรปูสามเหล่ียมสีเทา ล้อมเครือ่งหมาย
ประจ�ากองบิน

พล.อ.ท.ธาดา  เค่ียมทองค�า ผบ.รร.นนก.และ 
พล.อ.ต.สมคิด  ระหงษ์ ผอ.กศ.รร.นนก.ให้สัมภาษณ ์
ในรายการฟ้าวันใหม่ ในหัวข้อ NKRAFA Academic 
Reform 2020 part 1 Bachelor’s Degree พร้อมกันนี้ 
พล.อ.ต.พาห์รณ  สงวนโภคัย รอง ผบ.รร.นนก.(สายงาน 
การศึกษา) และ พล.อ.ต.ศร.ดร.นพพล หาญกล ้า  
ผูท้รงคณุวฒุ ิทอ.ให้สมัภาษณ์ในหัวข้อ NKRAFA Academic 
Reform 2020 part 2  Master’s Degree เมื่อวันที่  
๑๒ ก.พ.๖๓ ส�าหรบัรายละเอียดวนัทีอ่อกอากาศในรายการ
ฟ้าวันใหม่ ช ่อง RTAF Channel จะประชาสัมพันธ์ 
ให้ทราบต่อไป

พล.อ.ท.ธนศกัดิ ์ เมตะนันท์ รอง เสธ.ทอ./ผูอ้�านวยการ 
ศูนย์ติดตามและเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัด 
ชายแดนภาคใต ้  ส ่วน ทอ.และคณะ ปฏิบัติภารกิจ  
ณ กกล.ฉก.๙ โดยมี น.อ.สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บน.๕๖ 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๓ ณ ฝูง.๕๖๑ บน.๕๖ 
จว.สงขลา

พล.อ.อ.สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง เสธ.ทอ./ประธาน
กรรมการบริหารโครงการปรับวางที่ ต้ังหน่วยงาน ทอ. 
และ รร.นนก.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน ทอ.และ รร.นนก.และคณะ
เจ้าหน้าที่ท�างานบริหารด้านก�าลังพล ด้านงานก่อสร้าง 
ครภุณัฑ์และสิง่อ�านวยความสะดวก และด้านกจิการพลเรอืน
และประชาสมัพันธ์เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี ๖๓ และ ๖๔ ปัญหา 
ข้อขดัข้องด้านงานก่อสร้าง การเตรยีมความพร้อมเคลือ่นย้าย
ก�าลังพล วัสดุอุปกรณ์การบริหารจัดการอาคารสถานที่  
และการรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่  ๑๗ ก.พ.๖๓  
ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย ์ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบรูปหล่อ พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ และถวายพระพุทธรูป 
ผ้าไตรจีวร เครื่องสังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์การบิน พระยาเฉลิมอากาศ 
อ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี
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ทอ.จัดอากาศยานบินถ่ายภาพทางอากาศสนับสนุน
โครงการพัฒนาฟื้นฟูลำาตะคอง แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

พลอากาศเอก อมร แนวมาลี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติเป็นประธาน 
ในพธิงีานชมุนมุนายเรอือากาศ (ชนอ.) ประจ�าปี ๒๕๖๓ และมอบรางวลัยกย่องศิษย์เก่า 
นายเรืออากาศดีเด่นในนามชมุนมุนายเรอือากาศ ให้แก่ พลอากาศเอก ดร.ปรชีา ประดบัมขุ  
ผู ้อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษตัริยาธริาช 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

พลอากาศเอก สทิธชิยั แก้วบวัด ีผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอ�านวยการจดักจิกรรมเทดิพระเกยีรติพระบดิาแห่งกองทพัอากาศ พร้อมคณะ ร่วมส�ารวจพืน้ทีบ่รเิวณ  
Alive Park Hall ชัน้ G ศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ เพือ่เตรยีมการจดันทิรรศการเทดิพระเกยีรตพิระบดิาแห่งกองทพัอากาศ โดยม ี คณุสชุาย วชัอภยักุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ (สายการเงิน 
และปฏิบตักิาร) ศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ให้การต้อนรบั เมือ่วนัที ่๑๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสติ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพอากาศ น�าหน้ากากอนามัย จ�านวน ๑,๐๐๐ ชิ้น แจกจ่ายพร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าถึงวิธีการสวมใส่
หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รวมถึง
ผู้ค้าและพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาสะพานใหม่ 
และบริเวณภายในตลาดยิ่งเจริญ (สะพานใหม่) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พลอากาศโท ตรีพล  
อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ 
เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ 
พันเอก วทัญญู หลวงเทพ จเรกองทัพภาคที่ ๒/หัวหน้าฝ่าย
กรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศ ศูนย์บริหารจัดการน�้าภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ กองอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายใน  
ภาค ๒ และ นาวาอากาศเอก สุรชาติ ภาณุวรรณ ผู้อ�านวยการ 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ส�านักอ�านวยการ 
ส�านักงานประสานภารกิจด้านความม่ันคงกับกองอ�านวยการ
รกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร กองทพัอากาศ ประชมุ
หารือความร่วมมือในการจัดอากาศยานของกองทัพอากาศ  
ขึ้นท�าการบินถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อสนับสนุนกองทัพภาค 
ที่ ๒/กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๒ (ทภ.๒/
กอ.รมน.ภาค ๒) และจงัหวดันครราชสมีา ในโครงการ “พฒันา
ฟ้ืนฟลู�าตะคอง” จงัหวดันครราชสมีา ของศนูย์อ�านวยการใหญ่
จิตอาสาพระราชทาน 

โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินตรวจการณ์และฝึก 
แบบที่ ๒๐ (บ.ตฝ.๒๐) หรือ DA – 42 MPP จากฝูงบิน ๔๐๒  
กองบนิ ๔ จงัหวดันครสวรรค์ ขึน้ท�าการบนิถ่ายภาพทางอากาศ
ในพื้นที่ เป ้ าหมาย คือบริ เวณล�าตะคอง ระหว ่างวันที่  
๑๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 

การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อให้การด�าเนินโครงการพัฒนาฟื้นฟูล�าตะคอง 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี ้ลุม่น�า้ล�าตะคองเป็นสาขาส�าคญั
สายหนึ่งของแม่น�้ามูล มีระยะทางยาวประมาณ ๒๒๐ กิโลเมตร 
มีล�าน�้าสาขาจ�านวนมาก ประกอบกับพื้นท่ีล�าน�้าบางส่วนอยู่ใน
เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีภูมิประเทศเป็นป่าเขา 
ยากต่อการส�ารวจด้วยเจ้าหน้าทีภ่าคพืน้เนือ่งจากอาจไม่ครอบคลมุ
พื้นที่ เป ้าหมายได ้ทั้ งหมด ประกอบกับล�าตะคองมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งที่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่น ดินบริเวณ 
ริมตล่ิงพังทลายท�าให้สภาพล�าน�้าตื้นเขิน หรือการรุกล�้าจาก
ประชาชนในพื้นที่ ที่อาจจะมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางล�าน�้า  

ส่งผลต่อการไหลของน�้า และท�าให้เกิดอุทกภัยในห้วงฤดูฝน 
หรือช่วงที่มีฝนตกหนัก 

ส�าหรับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศท้ังหมด จะถูกส่งให้กับ 
ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
กรมควบคมุการปฏบิตัทิางอากาศ เพือ่ประมวลผลภาพถ่ายทาง
อากาศ จัดท�าแบบจ�าลองการวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน�้า 
และแบบจ�าลองการวิเคราะห์ข้อมูลระดับน�้าล้นตลิ่ง ส่งให้
กองทัพภาคที่ ๒ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลอากาศเอก มานัต  
วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการน�าเทคโนโลยีด้าน
ภูมิสารสนเทศ ตลอดจนยุทโธปกรณ์ซึ่งกองทัพอากาศใช้ใน
ภารกิจด้านการบินและความมั่นคงของชาติ มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในภารกิจด้านการบรรเทา
สาธารณภัยต่าง ๆ 



   วันที่ ๑ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

 

หน้า ๘ 

(ต่อจากหน้า ๑)พิธีพุทธาภิเษก

(ต่อจากหน้า ๑)SINGAPORE AIRSHOW

เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นโอกาสครบ ๑๐๐ ปี  
การทิวงคต (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) จอมพล สมเด็จพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลก 
ประชานารถ ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจอันก่อเกิด
คุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านการทหาร ทรงริเริ่มจัดระเบียบการทัพแบบยุโรป เพ่ือให้
กองทัพสยามเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ทรงก่อตั้ง 
โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก อนัขยายผลต่อยอดมาเป็นโรงเรยีน
เสนาธิการทหารทุกเหล่าทัพ และที่ส�าคัญยิ่ง พระองค์ทรงมี 
พระด�าริให้จัดต้ังแผนกการบิน อันพัฒนาก้าวหน้ามาเป็น 
“กองทัพอากาศ” ดังเช่นปัจจุบัน กองทัพอากาศจึงได้เทิด 
พระเกียรติพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”

ในวาระอันส�าคัญย่ิงน้ี กองทัพอากาศได้พิจารณาจัดสร้าง
พระพุทธรูปบูชาและเหรียญท่ีระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 
๑๐๐ ปี การทิวงคต ฯ โดยพระพุทธรูปบูชาท่ีจัดสร้างองค ์
พระประธาน จะอันเชิญประดิษฐาน ณ อุทยานแห่งชาต ิ
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของประเทศ 
เพือ่น้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระกศุลแด่พระบดิาแห่งกองทพัอากาศ 
อีกทั้งเพื่อให้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิท่ีจัดสร้างข้ึนเป็นศูนย์รวม 
แห่งศรทัธา เป็นสริมิงคล เกดิอานสิงส์ผลบญุ และเป็นสะพานบญุ
ใหก้�าลงัพลตลอดจนพีน่อ้งประชาชนทีไ่ดร่้วมจิตศรัทธาประสบ
ผลส�าเร็จในชีวิตอันสูงสุดต่อไป

ซึง่การจดัสร้างพระพทุธรปูบชูาของกองทพัอากาศนัน้ ได้รบั
พระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานนามว่า “พระพุทธ
ศาสดาประชานาถ” แปลว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดา
ผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน” อีกทั้งประทานแผ่นทอง เงิน นาก 
พร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุ และทรงรับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
เพื่อการจัดสร้างพระพุทธศาสดาประชานาถให้มีความศักดิ์สิทธิ์
เป่ียมไปด้วยพทุธคณุ กองทพัอากาศได้รบัความเมตตาจากสมเดจ็
พระราชาคณะทั้ง ๙ รูปของประเทศไทย รับเป็นกรรมการ 
ทีป่รกึษาฝ่ายสงฆ์ ลงอกัขระอธษิฐานจติแผ่นทอง เงนิ นาก เพือ่การ
จัดสร้าง พระพุทธศาสดาประชานาถพุทธลักษณะและศิลปะ 
ในองค์พระพุทธศาสดาประชานาถ  พระพุทธศาสดาประชานาถ 
เป็นพระพทุธรูปปางสมาธเิพชร อนัหมายถงึ ความตัง้มัน่แห่งปัญญา
และการตรัสรู้ขั้นสูงสุด มีพระพุทธลักษณะท่ีผสมผสานศิลปะ  
๔ ยุค ๔ อาณาจักรของไทย ได้แก่ ล้านนา สุโขทัยอยุธยา  
และรตันโกสนิทร์ เพ่ือสะท้อนถงึความเป็นชาตไิทยได้อย่างกลมกลนื

พระพุทธรูป เนื้อทศโลหะ องค์แรกในสยาม พระพุทธ
ศาสดาประชานาถ องค์พระประธาน ขนาดหน้าตกั ๒๐.๒๐ นิว้ 
เป็นเนื้อทศโลหะ อันเกิดจากเนื้อนวโลหะแท้ หลอมรวมกับ 
ไททาเนียมของกองทัพอากาศ การจัดท�าเนื้อ ทศโลหะ  
(โลหะ ๑๐ ชนดิ) นบัเป็นครัง้แรกของการจัดสร้างพทุธรปูอีกทัง้
จ�านวนโลหะ ๑๐ ชนิด เป็นเลขแห่งรัชสมัยพระมหากษัตริย์ 
องค์ปัจจุบนั จงึนบัเป็นมงคลยิง่ และไททาเนยีมทีก่องทพัอากาศ 
น�ามาผสม เป็นโลหะท่ีมคีวามแขง็แกร่ง ทนทาน ทนความร้อนสงู 
มีน�้าหนักเบา เป็นโลหะหลักที่นิยมใช้กับโครงสร้างอากาศยาน 
นอกจากนี้ยังใช้ทองเหลืองจากปลอกกระสุนปืนอากาศของ 
เคร่ืองบนิขบัไล่กองทพัอากาศ ซึง่มเีนือ้ทองเหลอืงคณุภาพดท่ีีสดุ 
เป็นมวลสารทองเหลอืงท่ีผ่านความเรว็เหนอืเสยีงในการปฏิบตัิ
ภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
และคณะ ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงาน Singapore Airshow 2020 ณ Singapore Changi Exhibition 
Center สาธารณรัฐสิงคโปร์

ส�าหรับการเข้าร่วมงาน Singapore Airshow 2020 ของกองทัพอากาศในครั้งน้ี กองทัพอากาศ 
ได้น�าเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค หรือเครื่องบินแบบ F-5TH และอากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 
มาร่วมตั้งแสดงภาคพื้น (Static Aircraft Display) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกการเคลื่อนย้ายก�าลังของ 
กองทัพอากาศออกนอกประเทศ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศไทย 
และกองทัพอากาศสิงคโปร์ และเพื่อให้ก�าลังพลของกองทัพอากาศได้รับรู้ขีดความสามารถการพัฒนา
ด้านการบินและเทคโนโลยีของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแสดง

โดยกองทัพอากาศได้จัดก�าลังพล และอากาศยานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ก�าลังพล 
จ�านวน ๔๘ นาย โดยมี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้อ�านวยการกองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ 
และพัฒนาการรบ ส�านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ และอากาศยาน
พร้อมยุทโธปกรณ์ ได้แก่ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค หรือเครื่องบินแบบ F-5TH จากฝูงบิน ๒๑๑ 
กองบิน ๒๑ จ�านวน ๒ เครื่อง และ อากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 จากฝูงบิน ๔๐๔ กองบิน ๔ 
จ�านวน ๑ เครือ่ง รวมอากาศยานทัง้สิน้ ๓ เครือ่ง เข้าร่วมจดัแสดง สว่นทางด้านของกองทพัอากาศสงิค์โปร์
ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดอากาศยานแบบต่าง ๆ เข้าร่วมจัดแสดงมากมาย อาทิเช่น 
F-16C/D, F-15SG

ส�าหรับงาน Singapore Airshow 2020 จัดว่าเป็นงานแสดงด้านอากาศยานและยุทธปัจจัย 
ด้านกลาโหมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ซึง่มกีารแสดงอากาศยาน (Static Aircraft Display) และการแสดงการบนิ 
(Aerobatic Flying Display) โดยจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ Singapore 
Changi Exhibition Center สาธารณรัฐสิงคโปร์
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