
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพือ่พลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 พลอากาศเอก  นภาเดช ธูปะเตมีย  ผูบัญชาการทหารอากาศ ใหโอวาทและแสดงความยินดีกับ

นักเรียนนายเรืออากาศ  ๒ คนแรกของกองทัพอากาศ ท่ีไดรับทุนการศึกษา  ณ  สหพันธรัฐรัสเซีย 

ตามความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทหารระหวางกระทรวงกลาโหมไทย – รัสเซีย เมื่อวันท่ี 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ กองบญัชาการกองทัพอากาศ 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

ผูบัญชาการทหารอากาศ ใหโอวาทและแสดงความยินดีกบันักเรียนนายเรืออากาศ ๒ คนแรก

ของกองทัพอากาศทีไ่ดรับทุนการศึกษาดานอวกาศในสหพันธรัฐรัสเซีย 

   
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ ใหโอวาทและแสดงความยินดีกับนักเรียนนายเรืออากาศ 

๒ คนแรกของกองทัพอากาศ ที่ไดรับทุนการศึกษาตอที่ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ตามความตกลงวาดวยความรวมมือ      

ดานการทหารระหวางกระทรวงกลาโหมไทย – รัสเซีย เมื่อวันที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

ทั้งนี้มีนักเรียนนายเรืออากาศที่มีความรูความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถวน จํานวน ๒ คน เขารับทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตร ีในสาขาวิชาดานอวกาศ ของสถาบันการศึกษาดานการทหารของสหพันธรัฐรัสเซีย ไดแก  

นักเรียนนายเรืออากาศ รอยอินทร ชุนหกิจ ไดรับทุนศึกษาตอ สาขาวิชา Launch Vehicle and Spacecraft 

Control Systems ที่ Military Space Academy  

นักเรียนนายเรืออากาศ ณัฐชนนท เจียมจิตวานิชย ไดรับทุนศึกษาตอ สาขาวิชา Maintenance of Special - 

Purpose Computers, Facilities, Systems and Networks ที่ Military Space Academy  

สําหรับประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียนั้น มีความสัมพันธทางการทูตท่ีดีตอกันมาอยางยาวนาน มีการพัฒนาความ

รวมมือดานตาง ๆ ระหวางกันอยางตอเนื่อง รวมถึงการมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนทหาร  ๓ เหลาทัพของไทย            

ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาดานการทหาร ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ตามความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทหาร     

ระหวางกระทรวงกลาโหมไทย – รัสเซีย ซึ่งมีการลงนามรวมกันเมื่อป ๒๕๕๙ 

กองทัพอากาศลําเลียงถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 

สภากาชาดไทย ชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต  

ทีไ่ดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 หลังการระบาดในพื้นที่เพิ่มขึน้ 

   

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดสั่งการใหกองบิน ๖ จัดเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๘   

(C-130H) และมอบหมายให พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือน  

ทหารอากาศ เปนผูแทนกองทัพอากาศ อํานวยการลําเลียงถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก 

สภากาชาดไทย จํานวน ๕,๐๐๐ ถุง พรอมดวยเจาหนาที่จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เดินทางจาก

กองบิน ๖ ดอนเมือง ไปยังกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา พรอมจัดรถยนตบรรทุกและกําลังพล ลําเลียงถุงยังชีพพระราชทานฯ 

นําไปแจกจายใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

COVID-19 ที่มีจํานวนผูติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ทาอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง 

 



วันจันทรที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                                หนา ๓  

คัดเลอืกตัวแทนผูเขาประกวดขวัญใจกาชาดในสวนของกองทัพอากาศ  

   
พลอากาศเอก ตรีพล อองไพฑูรย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ประธานกรรมการจัดงานกาชาดกองทัพอากาศและ

คณะ รวมกันคัดเลือกตัวแทนผูเขาประกวดขวัญใจกาชาดในสวนของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ หองประชุม 

ชั้น ๒ สํานักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ  เพื่อเขารวมการประกวดขวัญใจกาชาดประจําป ๒๕๖๔ ซึ่งปนี้กําหนดจัดงาน

กาชาดบนแพลตฟอรมงานกาชาดออนไลน ผานเว็บไซต http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/ ระหวางวันที่ ๑๔ - ๒๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ ผลการตัดสินผูไดรับการคัดเลือก คอื จาอากาศโทหญิง ธิติกุล อิ่นศิร ิสังกัด ฝูงบิน ๖๐๒ กองบิน ๖  

รวมแสดงความยินดีเนือ่งในวันคลายวันสถาปนา  ๒๖ ป กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 

  
พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ รวมแสดงความยินดีและรวมกิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา ๒๖ ป กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดยมี พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน          

เจากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  

ตรวจเยี่ยมการทดสอบความพรอมของสถานท่ีและระบบปฏบิตักิารภารกิจ 

คัดกรองโรคตดิเชื้อไวรัส COVID-19 ใหกับทหารกองประจําการผลัดใหม 

   
พลอากาศโท ทวีพงษ ปาจรีย เจากรมแพทยทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบความพรอมของสถานที่ และ

ระบบปฏิบัติการภารกิจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ใหกับทหารกองประจําการผลัดใหม ในวันนี้ (๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔) โดยมี พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการแพทยทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ    

ในฐานะประธานคณะทํางานปองการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในนักเรียนทหารและทหารกองประจําการ 

ใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย)  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

กองทัพอากาศ พรอมรบัทหารใหมผลดั ๒/๖๔ เขมมาตรการปองกนัโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 

   

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปดเผยวา ขณะนี้กองทัพอากาศมีความพรอมในการรับทหาร

กองประจําการ รุนป ๒๕๖๔  ผลัดท่ี ๒ ในวันนี้ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ซึ่งกองทัพอากาศใหความสําคัญกับแนวทางการปฏิบัต ิ   

ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อยางเครงครัดในทุกขั้นตอน ตั้งแตการตรวจคัดกรองแรกรับ   

ไปจนถึงการปรับรูปแบบการฝก การดูแลชีวิตความเปนอยูประจําวัน ตลอดจนการรักษาหากพบผูติดเชื้อในหนวย  

ทั้งนี ้พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ มีความหวงใยทหารกองประจําการท่ีเปรียบเหมือน

นองเล็กในหนวย ไดเนนย้ําใหหนวยปกครองทหารในสังกัดกองทัพอากาศทั่วประเทศ ใหความสําคัญกับการดูแล           

ทหารกองประจําการทุกคนในสังกัดกองทัพอากาศอยางเหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องความเปนอยูในชีวิตประจําวัน และ

ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมโรคในหนวย เพ่ือใหทหารกองประจําการท่ีเขารับการฝกไดรับการดูแลอยางเหมาะสม          

มีความปลอดภัย และพรอมที่จะทําหนาที่ของชายไทยไดอยางสมบูรณ 

สําหรับมาตรการในการรับทหารใหมนั้น ทหารใหมทุกคนจะเขาสูกระบวนการกักตัวเปนเวลา ๑๔ วัน              

กอนเขารับการฝกและจะมีการตรวจคัดกรองหาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จํานวน ๓ ครั้ง โดยครั้งแรกจะตรวจในวันแรกรับ 

ครั้งที่ ๒ ตรวจในวันที่ ๗ ของการกักตัว และครั้งที่ ๓ ตรวจในวันที่ ๑๔ ของการกักตัว นอกจากนี้จะมีการดําเนินมาตรการ 

Bubble & Seal ทั้งทหารใหม และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการฝก เพ่ือปองกันการแพรระบาดและลดการนําเชื้อเขาสู    

หนวยฝก และเนนย้ํากําลังพลใหเครงครัดในมาตรการปองกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) เชน      

การเวนระยะหางระหวางบุคคล การสวมหนากากอนามัย 100% การลดความแออัดภายในหนวยฝกในทุกกิจกรรม      

ตลอดหวงการฝก การทําความสะอาดพื้นผิวที่หยิบจับและสัมผัสบอย การแยกรับประทานอาหารโดยใชภาชนะสวนบุคคล 

การคดักรองอาการและอุณหภูมิรางกาย เปนตน 

ดานการเตรียมหนวยฝกเพ่ือลดโอกาสสัมผัสโรคติดตอ กองทัพอากาศไดจัดสิ่งแวดลอมของสถานที่ตาง ๆ ภายใน

หนวยฝก ไดแก โรงนอน พื้นที่กักกันโรคของหนวย (Unit Quarantine Area) โรงเลี้ยง หองอบรม กองบังคับการหนวยฝก 

หองประชุม หองพยาบาล หองน้ํา และหองสวม ใหแยกกันอยางชัดเจนระหวางหนวยฝกยอย ไมใชปะปนกันระหวางทหาร

ผลัดใหม/ทหารผลัดเกา และครูฝก การจัดใหมีการระบายอากาศใหหมุนเวียนถายเทดี การติดตั้งจุดลางมือและจุด

แอลกอฮอลอยางทั่วถึงและเพียงพอ และสนับสนุนใหทหารกองประจําการทุกคนมีของใชสวนตัว ฯลฯ 

อยางไรก็ตาม หากพบผูมีอาการปวยหรือสงสัยวาปวย จะไดรับการแยกตัว หยุดฝก หยุดปฏิบัติหนา ท่ี               

และเขาสูกระบวนการตรวจวินิจฉัยทันที โดยกองทัพอากาศไดเตรียมความพรอมของสถานพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลหลัก     

ในสังกัดกองทัพอากาศ โรงพยาบาลสนาม และสถานกักกันโรค รวมถึงการประสานกับหนวยงานดานสาธารณสุข              

ที่เก่ียวของอยางใกลชิด 

โฆษกกองทัพอากาศ กลาววา ขอใหทหารใหม ญาติ และผูปกครอง มีความม่ันใจวากองทัพอากาศจะดูแล        

ความเปนอยูบุตรหลานของทานเปนอยางดีภายใตมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทหารกองประจําการ   

ในสังกัดกองทัพอากาศทุกคนจะไดรับการฝกใหมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ มีความปลอดภัย ตลอดจนไดรับการ

เสริมสรางศักยภาพของแตละบุคคล ใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีรักษาความมั่นคงของชาติ การชวยเหลือประชาชน 

รวมทั้งไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามขีดความสามารถ ตลอดระยะเวลาที่ประจําการอยูในกองทัพอากาศ 
www.rtaf.mi.th 


