
ไทยรัฐ 
(เว็บไซต)์ 

Section : ข่าวทั่วไป 
วันที ่: จันทร์ 4 ตุลาคม 2564 
หัวข้อข่าว : "ทัพฟ้า" ปรับลุคผุด "ทีมโฆษก" ชุดใหม่ เน้นรวดเร็ว ถูกต้อง เข้าใจ
สังคม 

"ทัพฟ้า" ปรับลุคผุด "ทีมโฆษก" ชุดใหม่ เน้นรวดเร็ว ถูกต้อง เข้าใจสังคม 

 
"บิ๊กป้อง" ปรับลุคโทรโข่ง "ทัพฟ้า" ตั้ง 2 นายพลเป็น "โฆษก ทอ." พร้อม 2 "น.อ." รองโฆษก และ 4 

ผู้ช่วยโฆษก ยึดหลัก รวดเร็ว ถูกต้อง สร้างความเชื่อม่ัน เข้าใจสังคม 
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 64  พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ.ลงนามแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศชุดใหม่ ให้ 
พล.อ.ต.บุญเลิศ อันดารา ผอ.ส านักงานบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ พล
อากาศตรี ประภาส สอนใจดี ผอ.ส านักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นโฆษ ก
กองทัพอากาศ 

ส าหรับ พล.อ.ต.บุญเลิศ อันดารา มีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา มี
บทบาทในการคิดค้นนวัตกรรมที่ส าคัญของกองทัพอากาศ จะท าหน้าที่ในการสื่อสารด้านการพัฒนา
กองทัพอากาศในมิติต่างๆ 
ด้าน พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี เป็นอดีตผู้ช่วยทูตทหารอากาศประจ ากรุงจาการ์ตา มีความเชี่ยวชาญใน
งานด้านยุทธศาสตร์ ด้านยุทธการของการใช้ก าลังทางอากาศสมัยใหม่ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเคยเป็นรองผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์มาก่อน 

โดยมีคณะท างาน รองโฆษกกองทัพอากาศ 2 คน ได้แก่ 

- นาวาอากาศเอก อภิรัตน์ รังสิมาการ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ ส านักกิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
- นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต นายทหารกิจการพลเรือนทหารอากาศอาวุโส กรมกิจการพลเรือนทหาร
อากาศ และผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์/วิทยุ 
และผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ 4 คน ประกอบด้วย 
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วันที ่: จันทร์ 4 ตุลาคม 2564 
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- นาวาอากาศโท สุรินท์นาท เจริญจิตต์ นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์
ทหารอากาศ 
 
- นาวาอากาศโทหญิง จิรายุ ด้วงนุ้ย หัวหน้าแผนกสื่อสารมวลชน กองประชาสัมพันธ์ ส านักกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
 
- นาวาอากาศตรี ณัฐนัย จันทร์เปล่ง รองหัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณ กองนโยบายและแผน ส านัก
นโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ 
 
- เรืออากาศโทหญิง วัชรีภรณ์ สร้อยทอง นายทหารกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ แผนกกิจการทูต
ทหารและศึกษาต่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ 
 
ส าหรับการปฏิบัติงานของทีมโฆษกกองทัพอากาศในปีนี้ จะเน้นการสื่อสารนโยบายของผู้บัญชาการทหาร
อากาศ สู่ก าลังพลของกองทัพอากาศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก การประชาสัมพันธ์งานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทัพอากาศ การแถลงข่าว การให้ข้อมูลข่าวสาร การชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทันต่อ
สถานการณ์ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ตลอดจนสร้างเสริมความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพอากาศ 
พร้อมยึดแนวทาง "เข้าใจสังคมอย่างลึกซึ้ง เข้าถึงมวลชนอย่างใกล้ชิด ผูกมิตรสื่อมวลชนทุกแขนง". 
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(เว็บไซต)์ 

Section : ข่าวทั่วไป 
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หัวข้อข่าว : ผบ.ทอ.ตั้ง 2 พลอากาศตรี เป็นโฆษกกองทัพอากาศ ยึดแนวทาง 
เข้าใจสังคมลึกซึ้ง 

ผบ.ทอ.ตั้ง 2 พลอากาศตรี เป็นโฆษกกองทัพอากาศ ยึดแนวทาง เข้าใจสังคมลึกซึง้ 

 
 

เมื่อวันที่4 ต.ค พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ลงนามแต่งตั้งทีมโฆษก
กองทัพอากาศชุดใหม่ ให้ พล.อ.ต.บุญเลิศ อันดารา ผอ.ส านักงานบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิ
นทกษัตริยาธิราช และ พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี ผอ.ส านักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหาร
อากาศ เป็นโฆษกกองทัพอากาศ 

ส าหรับ พล.อ.ต.บุญเลิศ อันดารา มีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา มีบทบาทใน
การคิดค้นนวัตกรรมที่ส าคัญของกองทัพอากาศ จะท าหน้าที่ในการสื่อสารด้านการพัฒนากองทัพอากาศในมิติ
ต่าง ๆ 

ด้าน พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี เป็นอดีตผู้ช่วยทูตทหารอากาศประจ ากรุงจาการ์ตา มีความเชี่ยวชาญใน
งานด้านยุทธศาสตร์ ด้านยุทธการของการใช้ก าลังทางอากาศสมัยใหม่ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเคยเป็นรองผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์มาก่อน 

โดยมีคณะท างาน รองโฆษกกองทัพอากาศ 2 คน ได้แก่ 

– นาวาอากาศเอก อภิรัตน์ รังสิมาการ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ ส านักกิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
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– นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต นายทหารกิจการพลเรือนทหารอากาศอาวุโส กรมกิจการพลเรือนทหาร
อากาศ และผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์/วิทยุ 

และผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ 4 คน ประกอบด้วย 

– นาวาอากาศโท สุรินท์นาท เจริญจิตต์ นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์
ทหารอากาศ 
– นาวาอากาศโทหญิง จิรายุ ด้วงนุ้ย หัวหน้าแผนกสื่อสารมวลชน กองประชาสัมพันธ์ ส านักกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
– นาวาอากาศตรี ณัฐนัย จันทร์เปล่ง รองหัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณ กองนโยบายและแผน ส านัก
นโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ 
– เรืออากาศโทหญิง วัชรีภรณ์ สร้อยทอง นายทหารกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ แผนกกิจการทูต
ทหารและศึกษาต่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ 

ส าหรับการปฏิบัติงานของทีมโฆษกกองทัพอากาศในปีนี้ จะเน้นการสื่อสารนโยบายของผู้บัญชาการทหาร
อากาศ สู่ก าลังพลของกองทัพอากาศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก การประชาสัมพันธ์งานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทัพอากาศ การแถลงข่าว การให้ข้อมูลข่าวสาร การชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทันต่อ
สถานการณ์ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ตลอดจนสร้างเสริมความเชื่อม่ันศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพอากาศ 
พร้อมยึดแนวทาง “เข้าใจสังคมอย่างลึกซ้ึง เข้าถึงมวลชนอย่างใกล้ชิด ผูกมิตรสื่อมวลชนทุกแขนง” 

 

 

 

 


