บทที่ ๕
การสงกําลังบํารุงและการปรนนิบัติบํารุง
๕๔. กลาวนํา
แผนการสงกําลังและการซอมบํารุงที่พึงประสงค ถือวามีความจําเปนในการสนับสนุนและจะตองจัด
ใหมใี นการดําเนินการในพื้นที่ปฏิบัติการ การวางแผนจะเริ่มกระทําตั้งแตระดับ ป.ทัพนอย, กรม ป. โดยจะ
ตองมั่นใจวาหมูอุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญจะไดรับการสนับสนุนในเรื่องตางๆ ที่จําเปน และมีความเพียง
พอตอการปฏิบตั ิ ในบทนี้จะเนนถึงการกําหนดขอพิจารณาในการวางแผนการสงกําลังบํารุง ตามคําแนะนํา
ในการปฏิบัติซึ่งถือวาเปนความรับผิดชอบของ น. อุตุนิยมวิทยา
๕๕. การวางแผนการสงกําลังบํารุง
การวางแผนในการสงกําลังบํารุง จะตองรวมถึงความตองการในการปฏิบัติของชุดตรวจอากาศอยาง
ตอเนือ่ ง ในหวงระยะเวลาที่มีการปฏิบัติการทางทหาร การวางแผนในการสงกําลังบํารุง จะครอบคลุมใน
เรื่องตอไปนี้
๕๕.๑ อัตรามูลฐาน และระดับการสะสม
๕๕.๒ เสนทางการสนับสนุน และที่ตั้งของตําบลสะสม
๕๕.๓ การติดตอสื่อสาร
๕๕.๔ การสูญเสียกําลังพล และการทดแทนกําลังพล
๕๕ ๕ แนวคิดในการปรนนิบัติบํารุง
๕๖. อัตรามูลฐานและระดับการสะสม
๕๖.๑ อัตรามูลฐาน
อัตรามูลฐานของชุดตรวจอากาศหรือหมูอุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญ คือ
จํานวนของอุปกรณที่ใชสิ้นเปลือง (วิทยุหยั่งอากาศ, ลูกโปง, รม ฯลฯ)
ที่จะตองสามารถสะสมไวให
สามารถดํารงสถานภาพในการผลิตขาวสภาพอากาศไดอยางตอเนื่อง ภายในหวงระยะเวลา ๑๔ วัน อัตรา
มูลฐานของหมูอุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญ จะกําหนดไดจากจํานวนความตองการในการใชขอมูลขาวสาร
สภาพอากาศ วาในแตละวันตองทําการปลอยบอลลูนและอุปกรณประกอบ ในการตรวจอากาศกี่ครั้ง ตาม
ปกติจะมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
๕๖.๑.๑ ระบบการผลิตขาวสภาพอากาศทั่วไป ปกติจะปลอยและผลิตขาวสภาพอากาศ ๑ ครั้ง
ตอ ๑ ชัว่ โมง โดยใน ๑ วัน อาจจะปลอยถึง ๑๘ ครั้ง
๕๖.๑.๒ หมูอ ตุ นุ ยิ มวิทยาทหารปนใหญจะใชระบบวิทยุหยั่งอากาศ โดยดําเนินการปลอยและ
ผลิตขาวสภาพอากาศ ๑ ครั้ง ทุกๆ ๒ ชั่วโมง
ในแตละหมูอ ตุ นุ ยิ มวิทยา จะกําหนดหวงเวลาที่เหลือ (๖ ชั่วโมง) ไวสําหรับการปรนนิบัติบํารุงและ
การเคลือ่ นยาย จํานวนสูงสุดของการปลอยลูกโปงตรวจอากาศ (วิทยุหยั่งอากาศ) ที่กําหนดไวในบทนี้ จะ
ใชขอ มูลพิจารณาจากภาพการรบที่มีความตอเนื่องเปนหลัก คาใชจายในการปลอยบอลลูนตรวจอากาศจะ
พิจารณาจากจํานวนรวมของการปลอยสูงสุด

๑๐๗
๕๖.๒ ระดับสะสม จะถือตามกําหนดที่สายยุทธบริการไดกําหนดไว
๕๗. เสนทางการสงกําลังบํารุง และที่ตั้งของยุทโธปกรณสํารอง
เสนทางการสงกําลังบํารุง คือการดําเนินการในการสงกําลังบํารุง จะยึดถือตามหลักเกณฑที่ระบุไว
ใน อจย. ปจจุบัน โดยมีขอพิจารณาในการสนับสนุนตอหมูอุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญแตละหมู ดังนี้
๕๗.๑ ในระดับกองพล จะตองสะสมยุทโธปกรณที่เกี่ยวของในการตรวจอากาศ ใหไดในระดับ ๑๔
วัน ของระดับสะสม
๕๗.๒ ในระดับกองทัพนอย จะตองสะสมยุทโธปกรณที่เกีย่ วของในการตรวจอากาศ ใหไดในระดับ
๓๐ วัน ของระดับสะสม นอกจากนัน้ ในการผลิตแกสไฮโดรเจน จะตองไดรับการสนับสนุนนํ้าอยางนอย วัน
ละ ๔๐๐ แกลลอน
๕๘. การติดตอสื่อสาร
การติดตอสื่อสารของหมูอุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญ ถือวาเปนหัวใจสําคัญและจะตองดํารงไวตลอด
เวลา โดยจะตองกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติประจําของหนวย น.อุตุนิยมวิทยาทหารปนใหญ จะตองมีความ
รับผิดชอบในการจัดใหมีการติดตอสื่อสาร และรวมถึงเรื่องตอไปนี้
๕๘.๑ ปฏิบัติตาม รปจ. การติดตอสื่อสารอยางเครงครัด
๕๘.๒ ใชการติดตอสื่อสารตามชองความถี่ที่ระบุไว
๕๘.๓ กําหนดระเบียบในการเขารหัส
๕๘.๔ กําหนดระเบียบในการใชวิทยุ
๕๘.๕ การ รปภ.ในการติดตอสื่อสาร
๕๘.๖ การพัฒนาขอมูลขาวสาร และกําหนดระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
๕๗.๗ กําหนดชองการติดตอสื่อสารสํารอง
นอกจากนัน้ น.อุตนุ ยิ มวิทยาทหารปนใหญ จะตองมั่นใจวากําลังพลในชุดตรวจอากาศทุกนายมีความ
รูค วามสามารถในการใชเครื่องมือสื่อสารที่มีอยู ในการติดตอ สงขาว หรือแลกเปลี่ยนขอมูลสภาพอากาศได
อยางถูกตอง การปฏิบัติดังกลาวจะประสบผลสําเร็จสูงสุด ถาไดมีการประสานขอรับคําแนะนําจาก น.สื่อ
สารของหนวย
๕๙. การสูญเสียกําลังพลและการทดแทนกําลังพล
๕๙.๑ ผูบ งั คับบัญชา จะตองมีความละเอียดรอบคอบ ในการบรรจุกําลังพลที่ขาดอัตราใหกับหมูอุตุนิยมยาทหารปนใหญ ทั้งนี้เพราะผูที่มี ชกท.นี้ มีจานวนน
ํ
อยมากในแตละหนวย ผบ.หนวย จะตองวางแผน
ในการรองขอเพิม่ เติมใหมจี านวนเพี
ํ
ยงพอ และสามารถปฏิบตั งิ านทดแทนกันไดตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ไวลว งหนา
๕๙.๒ ฝอ.๑ จะเปนผูร ับผิดชอบในการจัดกําลังพลทดแทน โดยจะบันทึกขอมูลการจัดกําลังพลที่ขาด
และจําเปนตองจัดทดแทนไวในรายงานสถานภาพกําลังพลของหนวย การขาดอัตรากําลังพลของชุดตรวจ
อากาศในบางตําแหนง อาจจะเปนผลกระทบอยางมากตอการปฏิบัติของชุดตรวจอากาศ

๑๐๘

๖๐. แนวคิดในการปรนนิบัติบํารุง
จุดมุง หมายของระดับการสนับสนุนทุกระดับ จะจํากัดหวงเวลาในการปรนนิบตั บิ ารุ
ํ ง นอยกวา ๒ ชัว่ โมง
๖๐.๑ การปรนนิบัติบํารุงระดับเจาหนาที่และระดับหนวย
๖๐.๑.๑ การปรนนิบัติบํารุงระดับเจาหนาที่ เจาหนาทีต่ รวจอากาศ ป. จะตองสามารถทําการ
ปรนนิบัติบํ ารุงเครื่องมือตรวจอากาศที่อยูในความรับผิดชอบของตน ตามคูมือทางเทคนิคที่ไดระบุให
สามารถปฏิบัติได การดําเนินการโดยเจาหนาที่จะครอบคลุมถึง
- การตรวจสอบกอนการปลอย
- การตรวจสอบยุทโธปกรณ กอน-ระหวาง-ภายหลัง การปฏิบัติ
- ตรวจสอบและปรนนิบัติบํารุง ตามหวงระยะเวลาที่กําหนด
- การปรนนิบัติบํารุงตามตารางการปฏิบัติ
๖๐.๑.๒ การปรนนิบัติบํารุงระดับหนวย
- ตรวจสอบดวยการสํารวจภายนอก
- ตรวจสอบการทํางานของ โปรแกรมคอมพิวเตอรตรวจอากาศ
- กํากับดูแล และเปลี่ยนชิ้นสวนของระบบที่มีหวงเวลาการเปลี่ยนที่แนนอน
- การปรนนิบตั บิ ารุ
ํ งตามตารางเวลาหรือไมตรงตามตารางเวลา ซึ่งรวมถึง การปรับแกและการ
ทําการปรับแกคาเบี่ยงเบนสูมาตรฐาน (ALIGNMENTS)
การตรวจสอบนอกเหนือจากที่กําหนดตามตารางเวลา จะรวมถึง การวิเคราะหความผิดพลาดในการ
ปฏิบตั งิ านของระบบ ในระดับหนวยซอมตํ่าที่สุด โดยใชคูมือซอมบํารุงเปนแนวทางในการปฏิบัติการตรวจ
สอบระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ ชางซอมประจําชุดสามารถดําเนินการไดโดยใชระบบการตรวจสอบที่อยูใน
ระบบนั้นๆ ตรวจสอบ
๖๐.๒ การปรนนิบัติบํารุงระดับการสนับสนุนโดยตรง การปรนนิบัติบํารุงระดับการสนับสนุนโดยตรง
จะดําเนินการโดยหนวยปรนนิบัติบํารุงโดยตรง เจาหนาที่ซอมบํารุงอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส จะรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบปรนนิบัติบํารุง อุปกรณที่ชํารุดที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของเจาหนาที่ซอมประจําชุด
ตรวจอากาศ ปกติการซอมบํารุงในระดับนี้จะกระทํา ณ ตําบลที่ระบบตรวจอากาศนั้นๆ ตั้งอยู ถาความ
สูญเสียเกินขีดความสามารถในการซอมแซมในระดับนี้ และจําเปนจะตองสงซอมหนวยเหนือ โดย ฝอ.๔
ของหนวย หรือ น.สงกําลังของหนวย จะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ เนื่องจากการจัดหมูอุตุนิยม
วิทยาในหนวย ป. มีจานวนน
ํ
อย ดังนั้น ชิ้นสวนซอมคงคลังจึงมีนอยและคอนขางจะเปนปญหาในการจัดหา
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจึงควรไดมีการสะสมชิ้นสวนที่จําเปนไว เพื่อใชแกปญหาเมื่อมีชิ้นสวนชํารุดเกิดขึ้นซึ่ง
จะเปนหนทางปองกันมิใหตองหยุดการใชระบบในระยะเวลาอันยาวนาน เพียงเพื่อรอชิ้นสวนซอมเพียงชิ้น
เดียว

๑๐๙
๖๐.๓ การปรนนิบัติบํารุงระดับทัว่ ไป การปรนนิบตั ิบํารุงหรือการซอมบํารุงทั่วไป ปกติจะไมใชกับ
ระบบตรวจอากาศดวยสายตา อยางไรก็ตามการสนับสนุนสวนรวมมีความตองการ การสนับสนุนในเรื่อง
จํ านวนชิ้นสวนที่มีความเกี่ยวของกับระบบการซอมบํ ารุงยุทโธปกรณ ที่ระดับการซอมบํ ารุงโดยตรงไม
สามารถกระทําได จะตองถูกสงไปที่หนวยซอมบํารุงระดับโรงงาน
๖๐.๔ การปรนนิบัติบํารุงระดับระดับโรงงาน (DEPOT) เปนการซอมบํารุงชิ้นสวนตางๆ ที่หนวยซอม
บํารุงสนับสนุนโดยตรงหรือหนวยสนับสนุนทั่วไปไมสามารถดําเนินการได ระดับโรงงานนี้จะเปนการเปลี่ยน
ชิน้ สวนหลัก หรือการซอมสรางชิ้นสวนของระบบตรวจอากาศที่เปนสวนสําคัญ
๖๐.๕ การปรนนิบัติบํารุงซอรฟแวย (COMPUTER PROGRAMS) การซอมในระดับนี้จะเปนความ
รับผิดชอบของ กองซอมอิเล็กทรอนิกส กรมการทหารสื่อสารโดยตรง
-----------------------------

