
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พรอมคณะ   

เดินทางดวยเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๑๕ ก (AIRBUS ACJ 320) ของกองทัพอากาศ กลับจากการประชุมรัฐ

ภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26 ระหวางวันที ่ 

๓๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองกลาสโกว สกอตแลนด โดยมี พลอากาศเอก สฤษดิ์พร  

สุนทรกิจ  ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกกองทัพอากาศ เปนผูแทนกองทัพอากาศ ใหการตอนรับ  เมื่อวันที่            

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ทาอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง 

  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

กองทัพอากาศเคลื่อนยายเฮลิคอปเตอรแบบท่ี ๖ (UH-1H) หลังบรรจุประจําการกวา ๕๐ ป  

เพื่อไปตัง้แสดง ณ พิพธิภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาต ิ

   
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดสั่งการใหกรมชางอากาศดําเนินการเคลื่อนยาย

เฮลิคอปเตอรแบบที่ ๖ (UH-1H) หมายเลข ทอ.๗/๑๒ ซึ่งบรรจุประจําการในกองทัพอากาศมากวา ๕๐ ป และปจจุบัน       

ไดปลดประจําการแลว ไปตั้งแสดงท่ีพิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑ       

กรมสารบรรณทหารอากาศ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรเก่ียวกับกองทัพอากาศ โดยเปดโอกาสใหเยาวชนตลอดจน

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเก่ียวกับอากาศยานไดเขามาศึกษาและเยี่ยมชม 

กองทัพอากาศไดรับมอบเฮลิคอปเตอรแบบ UH-1H จากกองทัพสหรัฐอเมริกา เมื่อป พ.ศ.๒๕๑๑ โดยกองทัพอากาศ

ไดกําหนดชื่อวา “เฮลิคอปเตอรแบบที่ ๖” (ฮ.๖) หรือ ฮิวอ้ี (Huey) เริ่มประจําการในฝูงบิน ๓๒ กองบิน ๓ โดยมีภารกิจ

สนับสนุนโทรคมนาคม ใหความชวยเหลือ กองทัพบก กองทัพเรือ นาวิกโยธิน และตํารวจตระเวนชายแดน ในการปฏิบัติการ

ปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต ทําการบินขนสงพัสดุและกําลังพลใหกับทุกเหลาทัพ อีกทั้งภารกิจในการใหความ

ชวยเหลือประชาชน รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา กอนจะยายเขาบรรจุประจําการ ณ ฝูงบิน ๒๐๓ 

กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี โดยมีภารกิจหลักคือ การบินคนหาและชวยชีวิตในพ้ืนที่การรบ 

สําหรับเฮลิคอปเตอรแบบที่ ๖ ที่นํามาตั้งจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ ฯ กองทัพอากาศ

ไดรับมอบเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๑ บรรจุประจําการครั้งแรก ณ ฝูงบิน ๓๒ กองบิน ๓ ในป พ.ศ.๒๕๑๒ กองทัพอากาศ

ไดพิจารณาจัดเฮลิคอปเตอรแบบท่ี ๖ หมายเลข ทอ. ๖/๑๒ และ ๗/๑๒ เพื่อปฏิบัติภารกิจเปนเฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่ง     

แบบใหมทดแทนเฮลิคอปเตอรแบบที่ ๔ (H-34) ไดรับหมายเลขประจําฝูงบิน ๓๒๐๑ ซึ่งเฮลิคอปเตอรแบบที่ ๖ เครื่องดังกลาว    

ปฏิบัติภารกิจบินรับ-สงเสด็จ ฯ เปนระยะเวลานาน ๓ ปตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๒ - ๒๕๑๕ จึงถูกปรับระดับมาเปนเฮลิคอปเตอร

พระที่นั่งสํารอง เปลี่ยนหมายเลขประจําฝูงบิน เปน ๓๒๐๒ โดยกองทัพอากาศไดพิจารณาจัดเฮลิคอปเตอรแบบที่ ๖ 

หมายเลข ๒๙/๑๕ ซึ่งไดรับบรรจุเขาประจําการเมื่อป พ.ศ.๒๕๑๕ ปฏิบัติภารกิจเฮลิคอปเตอรพระที่นั่งแทน 

เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๐ กองทัพอากาศไดปรับโครงสรางกองทัพอากาศ ใหยายโอนเฮลิคอปเตอร จากกองบิน ๓ 

นครราชสีมา ไปบรรจุประจําการในกองบิน ๒ โคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี โดยไดจัดตั้งฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เพ่ือรองรับ

เฮลิคอปเตอรแบบท่ี ๖ จากฝูงบิน ๓๒ กองบิน ๓ ซึ่งเฮลิคอปเตอรแบบท่ี ๖ หมายเลข ทอ.๗/๑๒ ไดรับหมายเลขประจํา

ฝูงบิน เปน ๒๐๓๓๗ และถูกสงไปวางกําลังเพื่อปฏิบัติภารกิจคนหาและชวยชีวิต (SAR) ณ กองบินหลายแหงทั่วประเทศ 

จนกระทั่งมีคําสั่งปลดประจําการในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผานมา รวมระยะเวลาประจําการอยูในกองทัพอากาศ     

๕๒ ป ๘ เดือน 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากวา ๕๐ ป ที่ เฮลิคอปเตอรแบบที่ ๖ หรือ (UH-1H) ไดปฏิบัติภารกิจตาง ๆ โดยเฉพาะการ

ชวยเหลือประชาชนในเหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน เหตุการณธรณีพิบัติคลื่นยักษสึนามิ เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๗ เหตุการณอุทกภัย

ครั้งใหญ ในป พ.ศ.๒๕๕๔ เปนตน รวมถึงเกียรติประวัติที่เคยรับใชและปกปองประเทศชาติมาอยางยาวนาน เฮลิคอปเตอร

แบบที ่๖ หรือ (UH-1H) จึงเปนตํานานเฮลิคอปเตอรแหงกองทัพอากาศไทย และเปนตนแบบการบินของเฮลิคอปเตอรคนหา

และชวยชีวิตในพ้ืนที่การรบที่นาจดจําตลอดไป 

 



วันศกุรที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                                หนา ๓  

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการอากาศโยธิน 

   

พลอากาศโท วิญญา  โพธิ์คานิช  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ      

อากาศโยธิน เพ่ือมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ ณ กรมทหารตอสูอากาศยานรักษา

พระองค โดยมี นาวาอากาศเอก จณัตว  ภัทรดิลก  ผูบังคับการกรมทหารตอสูอากาศยานรักษาพระองค หนวยบัญชาการอากาศโยธิน            

ใหการตอนรับ  เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรมทหารตอสูอากาศยานรักษาพระองค หนวยบัญชาการอากาศโยธิน   

การตรวจคัดกรองเชือ้ไวรัส COVID-19 ใหแกทหารใหม รุนป ๒๕๖๔ ผลัดท่ี ๒   

   
พลอากาศโท ทวีพงษ  ปาจรีย  เจากรมแพทยทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการดําเนินการตรวจคัดกรอง 

เชื้อไวรัส COVID-19 ใหแกทหารใหม รุนป ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒  ณ ที่ตั้งดอนเมือง โดยมี พลอากาศตรี เพชร  เกษตรสุวรรณ 

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการแพทยทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ /หัวหนาคณะทํางานปองกันการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในนักเรียนและทหารกองประจําการ  ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย)  

ทั้งนี้ คณะทํางานปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในนักเรียน และทหารกองประจําการ    

ไดพิจารณากําหนดมาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน  หรือคุมไวสังเกต เฝาระวัง ปองกันและควบคุมเชื้อไวรัส    COVID-19        

ในกลุมนักเรียนและทหารกองประจําการ ในการเตรียมรับทหารใหม รุนป ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒  ณ ท่ีตั้งดอนเมือง จํานวน ๒,๐๙๒ คน     

โดยมี บุคลากรทางการแพทยของศูนยปฏิบัติการแพทยทหารอากาศ  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และกองเวชศาสตรปองกัน          

กรมแพทยทหารอากาศ รวมปฏิบัติงาน  ในการดําเนินการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19  ในทหารใหมทุกคน หลังจากนั้นจะทําการ

ตรวจซ้ําอีกครั้งในระหวาง ๗ - ๑๔ วัน  และจะทําการกักตัวทหารใหมในหนวยที่ตั้งเปนเวลา ๑๔ วัน โดยมีมาตรการ Bubble and seal  

นอกจากนี้  ยังไดจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ในการรองรับทหารใหม ท่ีมีผลตรวจพบวาติดเชื้อ                  

เพ่ือเขาทําการรักษาพยาบาลตอไป 

พิธีแสดงความยินดีใหกับ ศิษยการบิน รุน น.๑๔๙-๖๔-๒  

 
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน เปนประธานพิธีแสดงความยินดีใหกับ ศิษยการบิน         

รุน น.๑๔๙-๖๔-๒ เนื่องในโอกาสไดผานการตรวจสอบภาคอากาศ วัฏภาคการบินเกาะภูมิประเทศกอนปลอยเดี่ยวกับ      

บ.ฝ.๑๖ ก. (CT-4E) แบงเปนศิษยการบินของกองทัพอากาศ จํานวน ๓๒ คน และขาราชการกองทัพเรือ เปนศิษยการบิน  

ของกองทัพอากาศ จํานวน ๒ คน รวม ๓๔ คน เม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

โครงการจิตอาสา เราทําความดีดวยหัวใจ บริจาคโลหิต 

  
พลอากาศตรี กําพล ลิปกรณ ผูอํานวยการศนูยการสงครามทางอากาศ นําขาราชการ พนักงานราชการ และทหารกอง

ประจําการ ศูนยการสงครามทางอากาศ ดําเนินโครงการจิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ บริจาคโลหิตเพ่ือนอมรําลึกเนื่อง    

ในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่          

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๕ สภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา 

   
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให นาวาอากาศโท จักริน ภูวเดชาพงศ        

เสนาธิการกองบิน ๗ นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และครอบครอบครัวกองบิน ๗           

รวมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ ๖ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีผูบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น ๖๘ คน ไดปริมาณโลหิตจํานวน ๓๐,๖๐๐ ซีซ ี

เมื่อวันที ่๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธาน ี 
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