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Unrestricted Warfare

สงครามไรขดีจาํกดั (Unrestricted
Warfare) เปนหนังสือที่เขียนขึ้นโดย
เฉียวเหลียง อดีตนายพลตรีของ

บั่นทอนกําลังใจของคนอเมริกัน
อยางยิง่ การรบนอกแบบลักษณะ
นีเ้องทีจ่นีเรยีกวา “สงครามไรขดี
จํากัด”

ผูเขียนไดใหคําจํากัดความ
วา “สงครามไรขดีจาํกัด หมายถงึ
วิธีการใด ๆ ที่พรอมสําหรับใช 
ข  อมูลที่ มี อยู  ทุ กหนทุกแห  ง 
สนามรบมีอยูทุกหนทุกแหงและ
เทคโนโลยีหนึ่ง ๆ อาจจะนํามา

หนังสือยกตัวอยางการรบที่อยูนอกเหนือการแขงการสราง
อาวุธ เชน การรบที่โซมาเลียที่พวกกองโจรอาวุธธรรมดา ๆ 
สามารถกอกวนกองทัพที่มีอาวุธลํ้าสมัยอยางสหรัฐฯ ได แสดง
ใหเห็นวากองทัพที่มีเทคโนโลยีสูงประสบความยากลําบาก
ในการรบกับสงครามนอกระบบ

ผูเขียนชี้วา การแขงขันดานอาวุธทําใหสหภาพโซเวียต
ลมละลาย เพราะการเปนมหาอาํนาจจะตองใชทนุมหาศาล ทาํให
สหภาพโซเวียตลมสลายโดยที่สหรัฐฯ ไมตองเปลืองกระสุนเลย
สักนัดเดียว แตสหรัฐฯ ก็ประสบกับปญหาเดียวกัน อาวุธรุนใหม ๆ  
ยิง่ใชงบประมาณในการพฒันามากขึน้ ตวัอยางเชน เครือ่งบนิทิง้
ระเบิด B-2 bomber เครื่องละ ๑,๓๐๐ ลานดอลลาร  
ทําให ๑ เครื่องมีราคามากกวาทองคําที่มีนํ้าหนักเทากับเครื่อง
บินรุนนี้ถึง ๓ เทา แนวคิดนี้สามารถเตือนสติจีนไดเปนอยางดี 
เพราะแสนยานภุาพของจนียงัหางชัน้กบัสหรฐัฯ มาก แตการรบ
ไรขีดจํากัด ไมจําเปนตองแขงขันกันสั่งสมอาวุธ อีกประเด็น
กค็อื สหรฐัฯ ยงัไมทนัรบกบัจนี แตตองมารบกบักลุมกอการราย
เสียกอน

(Unrestricted Warfare: China’s master plan to destroy 
America)

หัวใจสําคัญของการรบแบบไรขีดจํากัดแบบสุด ๆ คือการ
หาวิธีเอาชนะศัตรูที่มีศักยภาพสูงกวามาก ในขณะที่เรามีขอ
จํากัดเรื่องความแข็งแกรง (เชน จีนซึ่งมีแสนยานุภาพดอยกวา
สหรัฐอเมริกามากในดานเทคโนโลยี) ดังนั้นการรบแบบใชอาวุธ
หรอืสงครามตามแบบจงึไมใชทางเลอืกเดยีวอกีตอไป หนงัสอืเลม
นี้เสนอแนวทางที่หลากหลาย ทั้งการโจมตีดวยองคกรระหวาง
ประเทศ การโจมตดีวยสงครามเศรษฐกจิ การโจมตอีอนไลน และ
การกอการราย

โดยเฉพาะการกอการราย หนังสือเลมน้ีพยากรณไวอยาง
แมนยาํตัง้แตป ค.ศ.๑๙๙๙ วา สหรฐัฯ จะเผชญิกบัการโจมตีโดย
กลุมกอการราย ซึ่งเปนการโจมตีท่ีตนทุนตํ่าแตผลลัพธสูง เชน 
การโจมตีสหรัฐฯ สงผลสะเทือนตอระบบเศรษฐกิจรุนแรง 
นอกจากนี้ในหนังสือยังระบุวา “ไมวาจะเปนการโจมตีของ
แฮก็เกอร การระเบดิครัง้ใหญท่ี World Trade Center หรอืการ
โจมตดีวยระเบดิของบนิ ลาเดน การโจมตทีัง้หมดเหลานี ้จะเกนิ
กวาที่ศักยภาพทางทหารของสหรัฐฯ จะรับไหว”

เนื้อหาโดยสรุปของหนังสือสงครามไรขีดจํากัด ท่ีเผยแพร
โดย FBIS (Foreign Broadcast Information Service) ชี้ถึง
จุดออนของสหรัฐฯ ตอการรบนอกแบบ แมวาสหรัฐฯ จะมี
แสนยานุภาพดานเทคโนโลยอียางมหาศาล แตกลบัรบัมอืการรบ
แบบกองโจรไมได เชน ในชวงสงครามอาวเปอรเซียครั้งแรก 
สหรัฐฯ อวดศักดาดวยการใชอาวุธที่ผสานเทคโนโลยีขอมูล
ขาวสาร แตแลวในสมรภูมิท่ีโซมาเลียกลับพายแพยับเยิน ภาพ
ของทหารอเมริกันถูกลากไปตามทองถนนในเมืองโมกาดิชู 

สหรัฐฯ อาจเกงในเรื่องอาวุธแนวใหม แตอาวุธแนวใหมไม
เหมือนกับแนวคิดใหมเรื่องอาวุธ แนวคิดใหมเรื่องอาวุธ (New 
Weapons concepts) คือ การใชวิธีการอะไรก็ไดในการทํา
สงคราม สิ่งที่เปนประโยชนตอมนุษยชาติก็อาจใชเปนอาวุธ
ทําลายมนุษยชาติไดเชนกัน ดวยแนวคิดนี้ ไมมีอะไรในโลกที่จะ
ใชเปนอาวุธไมได ไมวาจะเปน “การจงใจใหตลาดหุนพังพินาศ 
การโจมตีดวยไวรัสคอมพิวเตอร การทําใหอัตราแลกเปล่ียนเงิน
ตราของประเทศศัตรูเกิดความผิดปกติ หรือการปลอยขาวลือใน
อนิเทอรเนต็เกีย่วกบัผูนาํของประเทศศัตรู ทัง้หมดนีเ้ปนแนวคดิ
ใหมเรื่องอาวุธไดทั้งสิ้น” 

“วธิคิีดแบบใหมนี ้ทาํใหอาวธุถกูดงึเขาสูชีวติประจาํวนัของ
พลเรอืน แนวคดิใหมเรือ่งอาวธุทาํใหสงครามกลายเปนสิง่ทีแ่มแต
ผูเชี่ยวชาญดานการทหารยังจินตนาการไมออก ทั้งทหารและ
พลเรือนตางรูสึกหวาดหวั่นที่เห็นวัตถุในชีวิตประจําวันของพวก
เขากลายเปนอาวุธที่สามารถนํามาโจมตีและสังหาร” 

ขอความนี้เหมือนจะเปนการทํานายสงครามกอการรายที่
จะเกิดขึน้กับสหรัฐหลงัจากนัน้อกี ๓ ป แทนทีส่หรฐัจะทึง่กบัการ
พยากรณนี้ กลับมองวาจีนชี้โพรงใหผูกอการรายพบวิธีการเจาะ
จดุออนของสหรัฐฯ ดงัท่ีฉบบัแปลภาษาองักฤษใชชือ่หนงัสอืไววา
 “สงครามไรขีดจาํกดั แผนการใหญของจีนทีจ่ะทาํลายอเมรกิา” 

หนงัสอืเลมนีใ้หมมุมอง
ท่ีแหลมคมหลายเรื่อง แต
เราจะตองไมลืมวานับแตป 
ค .ศ .๑๙๙๙ ถึ ง  ๒๐๑๙ 
โลกไดเปลี่ยนไปมากมาย 
เช น การรบนอกแบบถูก
จัดการไดงายขึ้นมากดวย

รวมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ  ได และเสนแบงของสงครามและที่ไมใช
สงครามและระหวางทหารและกองกําลังท่ีไมใชทหาร ไดถูกลบ
ออกไปอยางเปนระบบ” 

กองทัพปลดปลอยประชาชนจีนและนักทฤษฎีทางทหาร) 
กบัหวางเซยีงซุย ศาสตราจารยมหาวทิยาลยัเปยหงั อดตีพันเอก
ในกองทัพปลดปลอยประชาชนจีน หนังสือเลมน้ีตีพิมพเม่ือป 
ค.ศ.๑๙๙๙ มีเนื้อหาท่ีกลาวถึงวิธีการทดแทนท่ีประเทศหนึ่ง ๆ 
จะใชในการโคนประเทศมหาอํานาจลง 

เทคโนโลยีโดรน เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๙ เราเพิ่งไดเห็น
โดรนเจด็ลาํของกองทัพเยเมนสามารถบนิลกึเขาไปในนานฟาของ
ซาอุดิอาระเบียในระยะทางถึง ๘๐๐ กิโลเมตร และไดทิ้งระเบิด
ทาํลายทอสงนํา้มนัยทุธศาสตรจากทางตะวันออกไปทางตะวนัตก
ของซาอดุอิาระเบยีท่ีมกีาํลงัการผลตินํา้มนัถงึ ๕% ของโลก โดยท่ี
ระบบปองกนัของสหรัฐฯ ในซาอดุอีาระเบยีไมสามารถแสดงการ
ตรวจจับและตอบโตใด ๆ ไดเลย นั่นแสดงวาสิ่งที่หนังสือวิเคราะหไว
เมื่อ ๒๐ ปกอน ก็ยังเปนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํานาย
เหตุการณ 9/11 และการรบของกลุมกอการราย และการท่ี
สหรัฐฯ จะเริ่มมองเห็นจุดออนของตัวเอง และใชวิธีการจาก
หนังสือเลมนี้หันมาเลนงานจีน

เมื่อตนเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สื่อมวลชนของอิหราน
รายงานวา ฮอสซีน ซาลามี ผู บัญชาการกองกําลังพิทักษ
การปฏิวัติ อิสลามในอิหร าน (IRGC) กล าวโจมตีสหรัฐฯ 
อาจเปนผูที่อยูเบื้องหลังการใชอาวุธชีวภาพ “เชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม ๒๐๑๙” หรือ “โควิด-๑๙” โจมตีจีน และอิหรานอยู
ในขณะนี้ หลังจากเปนสองประเทศที่พบผูติดเชื้อไวรัสดังกลาว
จํานวนมาก ซึ่งยังไมปรากฏวามีการตรวจสอบหรือมีหลักฐาน
ยืนยันคํากลาวนี้

อยางไรก็ตาม แนวคิดในหนังสือเลมนี้ ทําใหเราไดรูวาสิ่งใด
ที่เปนคุณประโยชนตอมนุษยก็เปนโทษไดเชนกัน สิ่งตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันของเราอาจถูกนํามาใชเปนอาวุธ พลังอํานาจของ
ยุทโธปกรณท่ีทันสมัย ซึ่งเราเคยคิดวามีศักยภาพเหนือกวา
ประเทศอ่ืน อาจจะไมเปนไปตามที่เราคิด ถึงเวลาที่เราตองเริ่ม
อานหนังสือ Unrestricted Warfare กันอยางจริงจังแลวครับ
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ในการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรค COVID-19 พร้อมทั้ง
แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่พี่น้องประชาชน เมื่อวันที่  
๑๓ มี.ค.๖๓ ณ บรเิวณหน้าวดัดอนเมอืง และตลาดวฒันานนัท์ 
(ฝั่งโขง) เขตดอนเมือง กทม.

พล.อ.ท.สรุสห์ี  สมิะเศรษฐ์ ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
สายวิทยาการอากาศโยธิน บน.๔๑ เพื่อมอบนโยบายการ 
ปฏบิตังิาน รวมทัง้ตรวจเยีย่มคณุภาพชีวติทหารกองประจ�าการ 
เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่ 

พล.อ.ต.วศิรตุ  สวุรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพธิปิีดการฝึกภาคสนามของนกัศึกษาวชิาทหาร ทอ.ช้ันปีที ่๔ 
และชัน้ปีที ่๕ ประจ�าปี ๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่๑๓ ม.ีค.๖๓ ณ ห้องดสุติา  
อาคารอากาศค�ารณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยีย่มสายวทิยาการสารบรรณ ณ บน.๗ โดยม ีน.อ.ปรชัญา  
ทิพยรัตน์ รอง ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ 
ณ ห้องประชุม บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี 

พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี จก.ชอ.น�าชุดปฏิบัติการ 
JMOC Mobile Recovery Team (MRT) ร่วมกับเจ้าหน้าที ่
ฝา่ยการช่าง ฝงู.๖๐๑ บน.๖ และจนท.บริษัทอุตสาหกรรมการบนิ 
จ�ากัด ท�าการแก้ไขข้อขัดข้องเพื่อด�ารงสภาพพร้อมปฏิบัติการ 
บ.ล.๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ ณ สนามบินน่านนคร จว.น่าน 

พล.อ.ท.เกรยีงไกร  โสธรชัย จก.พอ.และคณะ สอบสวนโรค 
ณ ชอ.ตามทีม่กีารรายงาน พบการติดเชือ้ COVID-19 ในก�าลงัพล  
ชอ.โดยมี พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี จก.ชอ.ให้การต้อนรับ 
เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์ ชอ.

พล.อ.ต.ตระการ  ก้าวกสิกรรม ผอ.สทท.คสม.ทอ. 
และคณะ ใหค้�าปรกึษาและตรวจตดิตามการด�าเนนิการสือ่สาร 
ยุทธศาศตร์ ทอ.๒๐ ปี บน.๒๓ โดยมี น.อ.ชนาวีร์  กลิ่นมาลี 
ผบ.บน.๒๓ ให้การตอ้นรบั เม่ือวนัที ่๒๐ ม.ีค.๖๓ ณ ห้องประชุม  
บน.๒๓ จว.อุดรธานี 

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.รับมอบอุปกรณ์
ทางการแพทย์จาก นายเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย ประธานชมรม  
พสบ.ทอ.เพือ่น�าไปสง่ตอ่ใหแ้กบ่คุลากรทางการแพทยข์อง ทอ. 
เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองค�า ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน
ในพธิขีอขมาลาอปุสมบทหมู ่นนอ.ภาคฤดรู้อน ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
และร่วมท�าบุญ ให้แก่ นนอ.รุ่นที่ ๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๓  
ณ ห้องประชุม บก.รร.นนก.(๒) 

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยม ยศ.ทอ.โดยมี พล.อ.ท.เดชอุดม  คงศรี จก.ยศ.ทอ. 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓ ณ บก.ยศ.ทอ.
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น.อ.ชเนนทร์  สุขวารี ผอ.กวก.สพ.ทอ.และคณะ  
ตรวจประเมินการควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำารุง และสมควร
เดนิอากาศสายงานสรรพาวธุ บน.๕ โดยม ีน.อ.เสกสรร  สายเพช็ร ์ 
รอง ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓ ณ อาคาร
บรรยายสรุป ฝูง.๕๐๑ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

น. อ.ชาคริ ต  เอ่ียมโวหาน ผอ.กผค.จร.ทอ.และคณะ 
ตร วจสอบแ ล ะประเมินผล แผนบริหารความเสี่ยง และการ
จดัการความรู้ บน.๒๓ โดยม ีน.อ.ชนาวร์ี  กลิน่มาล ีผบ.บน.๒๓ 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี 

น.อ.สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสดิ ์ผบ.บน.๕๖ ชี้แจงให้ความรู ้
และแนะนำาเรื่องการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส  
COVID-19 ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ  
บน.๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ ณ บก.บน.๕๖ จว.สงขลา 

น.อ.จกัรกฤษณ์  ธรรมวชิยั ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพธิี 
ปิ ดการฝึ ก อบรมโครงการอบรมการใช้งาน และซ่อมบำารุง
ระบบบริภัณฑ์สรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ บ.ข.๑๙/ก ด้วยสถาน ี
ตรวจซ่อมขั้นกลาง (AIS) เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม
แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค บน.๑ จว.นครราชสีมา

พล.อ.ต.อาณัติ  เดชพร จก.สก.ทอ.ให้การต้อนรับ 
พล.ร.ต.ดุลยพัฒน์  ลอยรัตน์ จก.สก.ทร.และคณะ ในโอกาส
ศึกษาดูงานด้านสวัสดิการ ของ สก.ทอ.และเยี่ยมชมร้าน
สวัสดิการ ทอ.ดอนเมือง (ท่าดินแดง) เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓ 

น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ แจกหน้ากาก
อนามัย (ชนิดผ้า) ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี อ.วารินชำาราบ 
จว.อุบลราชธานี เพื่อใช้ในการป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19  
เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓ ณ อ.วารินชำาราบ จว.อุบลราชธานี

น.อ.ชนาวร์ี   กลิน่มาล ี ผบ.บน.๒๓  นำาข้าราชการ  ลกูจ้าง  
และพนักงานราชการ  บน.๒๓  ตรวจวัดไข้  เพื่อเฝ้าระวังไวรัส 
COVID-19   แล ะสาธิ ตการล้า งมือที่ถูก วิ ธี  โดยคณะแพทย์  
พยาบาล  และเจ้าหน้าที ่ จาก รพ.บน.๒๓ เมือ่วนัที ่๑๖ ม.ีค.๖๓  
ณ  บก.บน. ๒๓  จว. อุดรธานี

พล.อ.ต.ภูวดล  สอนดวงใจ จก.ขส.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง บน.๔๖ โดยมี น.อ.ชัชวาล   
คุณเจริญ รอง ผบ.บน.๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓  
ณ ห้องประชุม ๔๐๖ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

น.อ.นรุธ  ก�าเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ เป็นประธานในพิธี
ส่งข้าราชการและทหารกองประจำาการไปปฏิบัติราชการสนาม 
พร้อมให้ โ อวาท เพื่อ เ ป็นขวั ญและกำาลังใจแก่กำาลังพลในการ
เดินทางไปราชการสนาม เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๓ ณ บก.บน.๔๑ 
จว.เชียงใหม่

น.อ.ภคณัฐ  ศุขะพันธุ์ รอง ผอ.สำานักยุทธการและ 
การฝึก ยก .ทอ./ผอ.กองอำานวยการฝึกรวมการทดแทน 
การฝึกผสม COPE TIGER 2020 กล่าวในพธีิปฐมนเิทศผู้เข้าร่วม 
การฝึกแบบรวมการ พร้อมด้วย น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย 
ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star fire  
บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ เป็นประธานในพิธี 
เปิดกิจกรรมการพัฒนาและรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อม
ภายใน บน.๕ หรือ Big cleaning day เพ่ือป้องกันและลด 
ความเสี่ยงของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีกำาลัง 
แพร่ระบาดในขณะนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ ณ ลานจอดรถ สโมสร
ทหารอากาศ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

หน้า ๕ 

พล .อ.ต.วิ สุทธิ์  สมภักดี ผอ.ศซบ.ทอ.ให้การต้อนรับ  
นายอาลอน เยโฮชวั (Mr. Alon Yehoshua) ผูช่้วยทตูฝ่ายทหาร  
ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหมอสิราเอล เพือ่หารอืเรือ่งความร่วมมอื
ด้านไซเบอร์ และการดำาเนนิการท่ีผ่านมา เมือ่วันที ่๑๓ ม.ีค.๖๓ 
ณ ห้องรับรอง ศซบ.ทอ. 
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“๑๐๐ ปีการทดลองขนส่งไปรษณียภณัฑ ์
ทางอากาศของสยาม“

โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

หน้า ๖ 

๑๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๔๖๒ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ เสนาธกิารทหารบก โปรดเกล้าฯ 
ให้นกับนิของกรมอากาศยานทหารบก มกีารทดลอง “การขนส่ง 
ไปรษณยีภัณฑ์ทางอากาศเป็นครัง้แรก” จากสนามบนิดอนเมือง 
เวลา ๑๓๓๐ ไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี 
โดยใช้เครื่องบินขับไล่แบบ สปัด จ�านวน ๒ เครื่อง บรรทุก 
ถุงไปรษณีย์เครื่องละ ๑ ถุง จากดอนเมืองไปส่งท่ีจันทบุรี   
โดยมีนักบินในครั้งนี้  คือ นายร้อยเอกชิต  รวดเร็ว (นายพันโท 
พระอมรศักดาวุธ) และ จ่านายสิบโทน  บินดี (นายร้อยเอก  
หลวงสันทัดยันตรกรรม)  

เจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  เสนาธิการทหารบก  
พระบดิากองทพัอากาศและพระบดิาแห่งกจิการการบนิของไทย 
 นายร้อยเอก ชติ รวดเร็ว รัง้ต�าแหน่งผูบ้งัคบัการกองบนิใหญ่ 
ทหารบกที่ ๑ นับเป็นหนึ่งในผู ้บุกเบิกวางรากฐานที่ส�าคัญ 
ของกองทัพอากาศ อาทิ เม่ือวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๕  
กองบินใหญ่ที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ที่ดอนเมือง ย้ายไปอยู่ที่อ่าวมะนาว 
ประจวบคีรีขันธ์ เน่ืองจากในกองบินน้ี มีแผนกยิงปืนในอากาศ 
อยู่ด้วย จึงไม่เหมาะที่จะอยู่ที่ดอนเมือง นายร้อยเอก หลวงอมร
ศักดาวุธ และ นายร้อยเอก กาพย์ ทัตตานนท์ ได้เป็นผู้บุกเบิก
ในยุคก่อตั้งว่า “กองบินใหญ่ท่ี ๑” และได้มีวิวัฒนาการ 
มาโดยล�าดับ จนเป็น “กองบนิ ๕” หรือ “สนามบนิประจวบครีขีนัธ์” 
ในทุกวันนี้ และยังเคยมีผลงานท่ีประจักษ์จนได้รับรางวัล  
(ถ้าปัจจบุนักเ็ปรยีบได้กบัรางวลัใหญ่ทางวชิาการท่ีกองทัพอากาศ 
มอบให้ในช่วงวันที่ระลึกกองทัพอากาศ) โดยเมื่อวันที่ ๑๓ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๓ นายร้อยเอก ชิต รวดเร็ว รั้งต�าแหน่ง 
ผู้บังคับการกองบินใหญ่ทหารบกที่ ๑ ได้เรียบเรียงค�าแนะน�า 
“ค�าแนะน�าวิธีรบของนักบินขับไล่” ขึ้นใช้ในงานราชการ  
ทางราชการให้รางวลัเพือ่เป็นบ�าเหนจ็ในความอตุสาหะ เป็นเงนิ 
๘๐ บาท และเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๓ นายร้อยเอก 
ชิต รวดเร็ว ได้เรียบเรียงค�าแนะน�า “การบินเบื้องต้น”  
ทางราชการให้รางวัลในความอุตสาหะ เป็นเงิน ๘๐ บาท  
 ภายหลังได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์ เป ็น  
“นายพันโท พระอมรศักดาวุธ” และเมื่อคราวที่ พลจัตวา  
วลิเลียม มติเชลล์ รองผู้บงัคับการกรมอากาศยาน สหรฐัอเมรกิา 
(เปรียบได้กับ บุพการีทหารอากาศสหรัฐฯ) ได้เดินทางมาเยือน
กรมอากาศยาน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๗ 
และได้มกีารพดูคุยศึกษา ความเป็นไปได้ทีจ่ะส่งนายทหารนกับนิ
ไปศึกษาวิชาการบินที่อเมริกาบ้าง จนกระทั่ง ในเดือนเมษายน 
พ.ศ.๒๔๗๐ กรมอากาศยาน ได้มกีารส่งนายทหารนกับนิไปเรยีน
การบิน ณ สหรัฐฯ เป็นคร้ังแรก เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้
ทางการบินของประเทศไทยให้ก้าวไปอีก นอกเหนือจากที่เรารับรู ้
และพัฒนากองทัพตามแบบฝรั่งเศสมาโดยตลอด นายพลตรี 
พระยาเฉลมิอากาศ มดี�ารทิีจ่ะส่งนายทหารของกรมอากาศยาน
ไปศกึษาวชิาการบนิชัน้สงูทีส่หรฐัฯ จ�านวน ๒ นาย ตามทีไ่ด้เคย
ท�าความตกลงกับทางสหรัฐฯ ไว้แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้นายทหาร 
ที่ไปเข้ารับการศึกษาได้น�าความรู้มาพิจารณา จัดวิธีด�าเนินการ
ก�าลังทางอากาศให้ดียิ่งขึ้น และให้กลับมาวางรากฐานจัดตั้ง
โรงเรียนช้ันสูงของกรมอากาศยานขึ้นอีกช้ันหน่ึง นอกเหนือ 
ไปจากโรงเรียนชั้นปฐมและมัธยมที่ด�าเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ 

ชนกันในอากาศในขณะท�าการบินสวนสนาม ที่ฐานทัพอากาศ
แลงก์เลย์ มลรัฐเวอร์จิเนีย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๓ 
จ่านายสิบ โทน บินดี ภายหลังได้รับพระราชทานยศและ
บรรดาศักดิ์เป็น “นายร้อยเอก หลวงสันทัตยนตรกรรม” 
กระทรวงกลาโหม ขยายการรับศิษย์การบิน โดยนอกจาก 
จะคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรจากกรมกองต่าง ๆ แล้ว  
ยังได ้คัดเลือกนายสิบ พลทหารช ่างเครื่อง บางคนท่ีมี
คุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีจะเป็นนักบินได้ เข้าบรรจุเป็น
นักบินจ�านวนหนึ่ง ในการนี้ได้คัดเลือกให้ “นายสิบโท โทน  
ใยบัวเทศ” เข้ารับการศึกษาวิชาการบิน เป็นศิษย์การบิน 
ชัน้ปฐมในรุน่ท่ีสอง เมือ่วันที ่๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๙ และส�าเรจ็
การบิน เป็น “นักบินหมายเลข ๖” ภายหลัง ผู้บังคับบัญชา
เปลี่ยนนามสกุลสิบโท โทน ใยบัวเทศ ให้เป็น “บินดี” เป็น 
นายทหารช้ันประทวนคนแรกของประเทศไทย และมีโอกาส 
ได ้เข ้ารับการศึกษาตามหลักสูตรวิชาการบินที่ฝรั่งเศส  
เปน็นักบนิฝีมอืดีของกองบนิทหารบก เคยสร้างชื่อเสียงในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ ๑ ด้วยการบินผาดแผลงโชว์ฝรั่งที่เมืองโป 
(Pau) และเมืองอาวอร์ด (Avord) ในฝรั่งเศส เป็นคนท่ี ๓  
ที่ขึ้นท�าการบินผาดแผลงในขณะที่ฝรั่งท�าการบินแล้วตกลงมา
เสียชีวิตก่อนหน้า ๒ คน (ได้รับบรรดาศักดิ์ว่า “นายร้อยเอก 
หลวงสันทัตยนตรกรรม” ปลดออกจากราชการเนื่องจาก
เหตุการณ์กบฏบวรเดช ปี พ.ศ.๒๔๗๖)

 ในขณะเดยีวกนั นายพนัตรหีลวงทยานพฆิาฎ พร้อมด้วย
นักบินและช่างเคร่ือง ออกเดินทางด้วยเรือจากพระนคร  
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๒ ไปยังจันทบุรี เพื่อรอรับ
การเดินทางครั้งนี้ เครื่องบินของนายร้อยเอกชิตฯ ไปถึง 
ปลายทางโดยเรียบร้อย แต่เครื่องบินของจ่านายสิบโทนฯ 
เครือ่งยนต์ขัดข้อง ต้องลงฉกุเฉนิท่ีบ้านแฟม ห่างจากสนามบนิ
ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร หลังจากซ่อมเครื่องบินเสร็จแล้ว 
จึงเดินทางต่อไปจนส�าเร็จ การแสดงการบิน ณ จังหวัดจันทบุรี 
ครั้งนี้ นักบินผลัดเปลี่ยนกันแสดงการบินให้ชาวอ�าเภอต่าง ๆ 
ของจันทบุรีได้ชม และมีการร่วมบริจาคเงินเพ่ือซ้ือเคร่ืองบิน 
ให้กับทางราชการ รวบรวมได้จ�านวน ๙๒๕๐.๗๒ บาท  
ซึ่งนับว่าเป็นจ�านวนมาก ภายหลังซื้อเครื่องบินขับไล่แบบสปัด
ให้ทางราชการได้ เครือ่งแรกก�าหนดชือ่ว่า “จงัหวดัจนัทบรุ ี๑”  
และเครื่องที่สองชื่อ “หญิงจังหวัดจันทบุรี ๒”     

 ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๒ ในการเดินทางกลับของ 
เที่ยวบินทดลองส่งไปรษณีย์ของกรมอากาศยานทหารบก 
เครือ่งบนิสปัดทัง้สองเครือ่ง ได้ท�าการบนิโดย นายเรอืโท สว่าง 
โกมลวิภาต (ทหารเรือ) และนายสิบโท เล็ก  ทองจรัส พร้อมถุง
ไปรษณย์ีอกีคนละ ๑ ถงุ ออกเดนิทางจากจนัทบรุ ีเวลา ๑๔๔๕  
ถึงสนามบินดอนเมือง เวลา ๑๖๓๕    
 ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๒ “ก�าลังทางอากาศเป็นโล่ 
อนัแท้จรงิอย่างเดยีว ทีจ่ะกนัมใิห้การสงครามมาถงึท่ามกลาง
ประเทศของเราได้ ทั้งเป็นประโยชน์อย่างย่ิงใหญ่ในการ
คมนาคมเวลาปกติด้วย” จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

ได้พิจารณาคัดเลือกให้ นายพันตรี 
หลวงอมรศกัดาวธุ (ชดิ รวดเรว็) และ 
นายพันตร ีหลวงเทเวศร์อ�านวยฤทธ์ิ 
(ประเสิรฐ อินทุเศรษฐ) เป็นผู้เข้ารับ
การศึกษาแต่เป็นที่น่าเสียดายว่า  
มีผู้เรียนส�าเร็จกลับมาเพียงคนเดียว 
คอื นายพันโท พระเทเวศร์อ�านวยฤทธิ์ 
(ได้รบัพระราชทานยศและบรรดาศกัดิ์ 
สงูขึน้ระหว่างศกึษา) เมือ่ปี พ.ศ.๒๔๗๔ 
 ส ่วน นายพันโท พระอมร
ศักดาวุธ (ได้รับพระราชทานยศและ
บรรดาศักดิ์สูงข้ึนระหว่างศึกษา)  
ได้ถึงแก่กรรมเน่ืองด้วย เครื่องบิน 
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(ตอจากหนา ๑)ทอ.สง BT-67
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แผนกฌาปนกจิ กองการสงเคราะห 
กรมสวั สดิ ก า รทหารอากาศ 

ขอแจงหลักฐานการแจงสมาชิก

ฌาปนกิจ ฯ ทอ.เสียชีวิต 

๑.  ใบมรณบัตร (ตัวจริง) + สําเนา ๑ ชุด

 ๒.  บตัรประจาํตวัประชาชน และ บตัรประจาํตวัขาราชการ (ตวัจรงิ) + สําเนา 

๑ ชุด

 ๓.  สําเนาหนาบัญชี ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) สาขาใดก็ได ของผูมี

สิทธิ์รับเงิน ๑ ชุด   

        เพื่อใหการฌาปนกิจ ฯ ทอ.โอนเงินสวนที่เหลือจากการจัดการศพตอไป 

 - หากสมาชิกผู เสียชีวิต และ ผู มีสิทธ์ิรับเงิน มีการเปล่ียน คํานําหนา 

เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ใหนําหลักฐานการเปลี่ยนแปลง มาแสดงตอเจาหนาที่

ดวย 

 - หากผูมีสิทธิ์รับเงินไมมีหนาบัญชี ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) สามารถ

ใชหนาบัญชี ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) ของผูอื่น ซึ่งยินยอมแลว และตองแนบ

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และ สาํเนาบตัรประจาํตวัขาราชการของเจาของบญัชี

ดวยสวนขาราชการสังกัดกองบินตาง ๆ สามารถติดตอแจงสมาชิกฌาปนกิจ ฯ ทอ.

เสียชีวิต ไดที่เจาหนาที่สวัสดิการ ของกองบินนั้น ๆ  

 ติดต อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ที่   ฝ ายทะเบียนและสถิติ 

แผนกฌาปนกิจ กองการฌาปนกิจสงเคราะห กองการสงเคราะห กรมสวัสดิการ

ทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๓๘๑๕-๑๖ ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๗๒  ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๘๑

 กองทพัอากาศ สนบัสนนุเครือ่งบนิลาํเลยีงแบบที ่๒ ก 
หรอื BT-67 จากฝงูบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ จังหวดัพิษณโุลก วาง
กาํลงั ณ กองบนิ ๔๑ จงัหวดัเชยีงใหม เพ่ือปฏบิตัภิารกจิบนิ
โปรยละอองนํ้าบรรเทาปญหาฝุ นควันในอากาศ ตามที่
กองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาและหมอกควันภาค
เหนอื กองทพัภาคที ่๓ สวนหนา ประสานขอรบัการสนบัสนนุ 
เพือ่บรรเทาความเดอืดรอนใหแกประชาชนทีไ่ดรบัผลกระทบ
จากคาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทีม่คีาเกนิมาตรฐาน 

ทั้งนี้  ได เริ่มทําการบินโปรยละอองนํ้า ตั้งแตวันที่ 
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม ซึ่งเปนจุดที่มี
ประชาชนและนักทองเที่ยวอาศัยอยูหนาแนน โดยวางแผน

ทาํการบนิวนัละ ๓ เทีย่วบนิ แตละเทีย่วบนิบรรทกุนํา้ไดเทีย่ว
ละประมาณ ๓,๐๐๐ ลิตร เมื่อทําการโปรยนํ้าเปนละออง
ลงมาจากความสูงเหนือพื้นที่เปาหมาย จะทําใหละอองนํ้า
เกิดการกระจายตัวครอบคลุมบริเวณกวาง และจับตัวกับฝุน
ตกลงมายงัพืน้ดนิ สาํหรบันํา้ทีน่าํมาใชเปนนํา้สะอาด และโปรย
ลงมาในลักษณะละอองนํ้า จึงจะไมกระทบตอการใชชีวิต
ประจําวนัของประชาชน

สาํหรบัวนัที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๖๓ กองทพัอากาศ ไดจดั
เจาหนาทีจ่ากศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบนิ ๔๑ และ ฝงูบนิ ๔๖๑ 
กองบนิ ๔๖ รวมประชมุวางแผนการปฏบิตั ิณ ศนูยบญัชาการ
ปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเลก็ (PM 2.5) จังหวดั
เชยีงใหม โดยม ีนายเจริญฤทธิ ์สงวนสตัย ผูวาราชการจงัหวดั
เชยีงใหม เปนประธาน กอนปฏบิตัภิารกิจบนิโปรยละอองนํา้
เหนอืพืน้ทีบ่ริเวณถนนชางเผอืก แยกขวงสงิห ในตวัเมอืงเชียงใหม

นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผูบังคับการกองกําลัง
กองทัพอากาศ เฉพาะกิจที่ ๙ นําถุงยังชีพ ทอ. ผาออมผูใหญ 
พรอมเงินชวยเหลอืเพือ่บรรเทาความทกุขยาก มอบใหกบัผูปวย
ตดิเตยีง ผูสงูอาย ุจาํนวน ๖ ครัวเรอืน เปนการสรางภาพลกัษณ
ที่ดี และประทับใจใหกับพี่นองประชาชนในชุมชนทาดานฯ ซึ่ง
ไดกลาวขอบคุณและอยากใหสวนราชการฯ ในพื้นท่ีใหความ
สนใจ ในการเยีย่มเยอืนครัง้ตอไป เมื่อิวนัที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๖๓ 
ณ ชุมชนไทยพุทธบานทาดาน ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปตตานี



    วันที่ ๑๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓

      
   

หนา ๘ 

(ตอจากหนา ๑)ตรวจเยี่ยมกรมชาง

พลอากาศเอก มานัต วงษวาทย ผูบัญชาการทหารอากาศ 
เปนประธานในพิธขีอขมาลาอปุสมบทหมูนกัเรยีนนายเรอือากาศ
ภาคฤดูรอน ประจําป ๒๕๖๓ และรวมทําบุญใหแกนักเรียน
นายเรืออากาศ รุนที่ ๖๕ จํานวน ๖๔ คน โดยมี พลอากาศโท 
ธาดา เคี่ยมทองคํา ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท
กษัตริยาธิราช กลาวรายงาน ในโอกาสน้ีนายทหารชั้นผูใหญ
กองทัพอากาศ เขาร วมพิธี เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ณ หองรับรองกองทัพอากาศ 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กําหนดจัด
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู นักเรียนนายเรืออากาศ ภาคฤดูรอน 
ประจําป ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และใหนักเรียนนายเรืออากาศได
ศึกษาปฏิบัติธรรม ซ่ึงจะเปนการพัฒนาทางดานคุณธรรม และ
จริยธรรม กอนที่จะเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรที่ดี โดยมี 
สมเดจ็พระวนัรตั เจาอาวาสวดับวรนเิวศวหิาร เปนพระอปุชฌาย

ใหแกกาํลงัพลกรมชางอากาศ ในภารกิจปดกรมชางอากาศ 
บางซือ่ เพือ่ควบคมุการแพรระบาดของโรค COVID-19 ในพ้ืนที่
กรมชางอากาศ บางซื่อ ทัง้ในพืน้ทีร่าชการและบานพกัอาศยั 
เปนเวลา ๑๔ วนั ตัง้แตวนัที ่๑๙ มนีาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
โดย พลอากาศโท  ภาณุวัชรเปยมศรี เจากรมชางอากาศ
ใหการตอนรบัและรายงานสถานการณเม่ือวนัท่ี ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ 
ยงัคงปฏบิตัหินาที่โดยการทาํงานท่ีบาน (work from home) 
และเตรียมพร อมในกรณีต องสนับสนุนภารกิจของ
กองทัพอากาศและหนวยบิน เจากรมชางอากาศ จะส่ังการ
ทาง Joint Maintenance Operating Centre (JMOC) 
โดยเจาหนาที่ชุด Maintenance Recovery Team (MRT) 
พรอมปฏบิตัหินาทีท่นัทเีมือ่ไดรับคาํสัง่

(ตอจากหนา ๑)กองทัพอากาศ รวมใจ

พลอากาศเอก สฤษฎพงศ วัฒนวรางกูร หัวหนาคณะ
นายทหารฝายเสนาธกิารประจาํผูบงัคับบัญชา ในฐานะผูบญัชาการ
เหตกุารณศนูยบรรเทาสาธารณภยักองทพัอากาศ นาํกาํลงัพล
กองทัพอากาศ กําลังพลโครงการจิตอาสา พระราชทาน 
เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย พรอมยานพาหนะ
และอุปกรณปฏิบัติการลางถนนและฉีดพนน้ํายา ฆาเชื้อโรค
บริ เ วณหน  าห  า งสรรพสินค  าฟ  ว เจอร พาร  ค  รั ง สิต 
หนาโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนี เพล็กซรังสิต และทารถ
ตางจังหวัด (ตรงขามฟวเจอรพารค) ซ่ึงเปนพื้นท่ีสาธารณะ
ทีมี่ประชาชนใชบรกิารหนาแนน เมือ่วนัที ่๑๙ มนีาคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๒๒๐๐ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๑๐๐  
 การปฏิบัติการครั้ ง น้ี ดําเ นินการในเวลากลางคืน
เพื่อให กระทบกับการ ใช ชี วิตประจําวันของประชาชน
ใหนอยที่สุด โดยแบงการปฏิบัติดังน้ีชุดกวาดลาง ทําความ
สะอาดถนน โดยทหารจากหนวยบัญชาการอากาศโยธิน 
พรอมรถบรรทุกนํ้า และอุปกรณกวาดถนน ชุดฉีดพนนํ้ายา
ฆาเชื้อโรค ไฮโปคลอไรต (Hypochlorite) โดย ศูนยวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ 
ชดุรถกระจายเสยีง ประชาสมัพนัธ ทาํความเขาใจ โดยสาํนกังาน
ผูบงัคับทหารอากาศดอนเมอืง และชดุประสานงาน โดยศูนยบรรเทา
สาธารณภัยกองทัพอากาศ  
 นอกจากนีย้งัมหีนวยงานตาง ๆ  รวมสนบัสนนุการปฏิบตักิาร
ในครั้งน้ี ไดแก หางฟวเจอรพารค รังสิต เทศบาลนคร รังสิต,

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ, ฝายปกครอง อาํเภอธญับรุ,ี สภ.ประตนูํา้
จฬุาลงกรณและ สภ.คคูต เปนตน  
 สําหรับแผนการปฏิบัติในวันศุกรที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๑๐๐ กองทัพอากาศจะจัดเจ าหนาที่ เข าฉีดพน
นํ้ายาฆาเชื้อโรค สําหรับเตรียมสถานท่ีในการสอบเขาเปน
นกัเรยีนเตรียมทหารในสวนของกองทัพอากาศ ณ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตรศูนยรังสิต  
 ท้ังนี้กองทัพอากาศ ยังคงดําเนินการตามมาตรการ
บรรเทาและแก ไขป ญหากา รแพร ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 อยางเขมขนและตอเนือ่ง อกีทัง้ยงัดาํรงความพรอม
ของทรัพยากรตาง ๆ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุขในการ รับมือกับสถานการณและแนวโนมการ
แพรระบาดของโรค 
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