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อัพเดทโควิด-๑๙

สถานการณการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ ทัว่ โลก
ยั ง เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ โดยยอดรวมผู  ติ ด เชื้ อ ทั่ ว โลก จํ า นวน
๔๗,๘๕๓,๖๑๖ คน ผูเ สียชีวติ จํานวน ๑,๒๒๐,๕๓๔ คน ผูท อี่ ยู
ระหวางการรักษา ๙,๙๔๓,๔๐๖ คน และผูท รี่ กั ษาหายแลว จํานวน
๓๓,๘๗๐,๙๐๖ คน โดย ๕ ประเทศแรกทีม่ ผี ตู ดิ เชือ้ สูงสุด ไดแก
สหรัฐอเมริกา, อินเดีย, บราซิล, รัสเซีย และ ฝรัง่ เศส (ขอมูลเมือ่
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จาก https://ddcportal.ddc.moph.
go.th)

สําหรับสถานการณในยุโรป หลายประเทศในยุโรปประกาศ
ล็อกดาวนรบั มือการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกสอง
หลั ง ผู  ติ ด เชื้ อ โควิ ด -๑๙ เพิ่ ม ไม ห ยุ ด ทั้ ง ในอิ ต าลี อั ง กฤษ
สาธารณรั ฐ เช็ ก เบลเยี่ ย ม และ ๑๑ เมื อ งใหญ ใ นเยอรมนี
โดยมีมาตรการความเขมงวดตางกันตามระดับความรุนแรงของการ
แพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-๑๙ ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
สถานการณในภาพรวมของประเทศไทย ผูป ว ยติดเชือ้ สะสม
จํานวน ๓,๘๐๔ คน รักษาหายแลว จํานวน ๓,๖๑๒ คน รักษาอยู
ในโรงพยาบาล ๑๓๓ คน และ เสียชีวติ จํานวน ๕๙ คน (ขอมูล
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จาก https://covid19.ddc.
moph.go.th)

จากกรณีทนี่ กั ทองเทีย่ วชาวฝรัง่ เศสติดโรคโควิด-๑๙ ทีอ่ าํ เภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ซึง่ จากการเปดเผยไทมไลนพบวา
ถูกกักตัวมาแลว ๑๔ วัน แตหลังจากเขามาในพื้นที่กลับติดเชื้อ
สรางกระแสความตืน่ ตัวของคนไทยในการติดตามขาวสารการแพร
ระบาดมากพอสมควร ถึงแมอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข จะแถลงขาววา พบเชือ้ โควิด-๑๙ ในหองฟตเนสและ
ยังไมมีผูติดเชื้อเพิ่มเติมก็ตาม แตก็เปนขาวที่กระตุนใหคนไทย
หันกลับมาใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
การแพรระบาดฯ รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขก็มีการทบทวน
และเพิม่ มาตรการเกีย่ วกับพืน้ ทีส่ ว นกลางในสถานกักกันโรคของรัฐ

มาดูความกาวหนาเกีย่ วกับการผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ กันครับ
วัคซีนตัวแรกเปนของสหรัฐอเมริกา จากบริษทั moderna โดยใช
เทคโนโลยีใหม mRNA vaccine (Genetic vaccine) เริม่ ศึกษา
ระยะ ๓ ในเดือน กรกฎาคมปนี้ ศึกษากับกลุม ทดลอง ๓๐,๐๐๐
คน โดยเป น ผู  มี อ ายุ ๖๕ ป ขึ้ น ไป ๗,๐๐๐ คน ยั ง ต อ งรอดู
ประสิทธิภาพผลการปองกันการติดเชือ้ แตอาจมีการขอใชวคั ซีน
แบบฉุกเฉินปลายป ๒๕๖๓

วัคซีนตัวที่ ๔ เปนของ Johnson & Johnson ในสหรัฐอเมริกา
ใช Adenovirus (Ad26) เปนตัวนําเชือ้ (Viral vector vaccine)
เริม่ ศึกษาระยะ ๓ กลุม ทดลอง จํานวน ๖๐,๐๐๐ คน เปนวัคซีน
ตัวเดียวทีฉ่ ดี ๑ เข็ม เมือ่ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ พบวาเกิดภาวะ
แทรกซอนในกลุมทดลอง ๑ คน กอนจะกลับมาศึกษาตอใน
๑๑ วัน ผลของการทดลองระยะ ๓ คาดจะแลวเสร็จปลายป ๒๕๖๓
และจะสามารถผลิตวัคซีนได ๑,๐๐๐ ลานโดสในป ๒๕๖๔
ขณะที่ AstraZeneca และมหาวิทยาลัยออกซฟอรด จับมือ
พัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ เปนความรวมมือกันระหวางอังกฤษและ
สวีเดน โดยใช Chimpanzee Adenovirus (ChAdOx1) เปนตัวนํา
เชื้อ (Viral vector vaccine) ขณะนี้ศึกษาระยะ ๓ จํานวน
๓๐,๐๐๐ คน ในประเทศบราซิล แอฟริกาใต และสหรัฐอเมริกา
โดยเมื่อวันที่ ๖ กันยายนที่ผานมา พบภาวะแทรกซอนในกลุม
ทดลอง ๑ คน ทําใหหยุดการศึกษาไป ๑ สัปดาห และวันที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๖๓ กลุมทดลองเสียชีวิต ๑ คนในบราซิล กอนที่
สํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug
Administration : FDA) จะกลับมาศึกษาตอในวันที่ ๒๓ ตุลาคม
ทีผ่ า นมา

วัคซีนตัวที่ ๒ เปนของบริษทั BioNTech Pﬁzer และ Fosun
Pharma เปนบริษทั สัญชาติเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และจีน รวมกัน
โดยใชเทคโนโลยี mRNA vaccine (Genetic vaccine) เชนกัน
ศึกษากับกลุมทดลอง ๔๓,๐๐๐ คน ขณะนี้อยูระหวางรอดู
วัคซีนตัวที่ ๕ จากประเทศจีน โดย Wuhan Institute of
ประสิทธิภาพผลการปองกันการติดเชือ้ คาดวาจะผลิตใหเพียงพอ Biological Products และศึกษาโดยบริษทั Sinopharm ใชเชือ้
ตอประชากรโลกในปลายป ๒๕๖๔
Coronavirus ที่ออนแรงหรือตาย (Inactivated/Attenuated
coronavirus vaccine) ไมกอ ใหเกิดโรคแตกระตุน ภูมคิ มุ กันได
เริ่มศึกษาระยะ ๓ ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เมื่อเดือน
กันยายนที่ผานมา และในประเทศเปรู โมร็อกโก เดือนตุลาคม
และในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดอนุมตั ิ
ใหฉีดวัคซีนแบบฉุกเฉิน เรงดวนแกบุคลากรที่ดูแลดานสุขภาพ
ซึง่ ขณะนีย้ งั ไมมผี ลกระทบเชิงลบ
นอกจากทีไ่ ดนาํ เสนอใหทา นผูอ า นทราบ ยังมีอกี หลายบริษทั
ในตางประเทศรวมถึงประเทศไทย ทีเ่ รงพัฒนาวัคซีนดวยความรวมมือ
จากหนวยงานและสถาบันตาง ๆ เพื่อชวยใหประชาชนทั่วโลก
ไดกลับมามีชวี ติ อยางปกติสขุ โดยเร็ว พบกันใหมฉบับหนาครับ

คณะผูจัดทํา
ผูอํานวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ฐานัตถ จันทรอําไพ

วัคซีนตัวที่ ๓ เปนของบริษัทประเทศจีน CanSinoBIO
ใช Adenovirus (Ad5) เปนตัวนําเชือ้ (Viral vector vaccine)
ใชไวรัสตัวหนึ่งที่ไมกอโรคในคนแลวนําพันธุกรรมของวัคซีน
โควิด-๑๙ เขาไป เพือ่ กระตุน ภูมคิ มุ กันในตัวคน ศึกษาในประเทศ
ซาอุดอี าระเบีย ปากีสถาน และรัสเซีย
ขณะทีใ่ นรัสเซีย โดยสถาบัน Gamaleya ใช Adenovirus ๒
ชนิด (Ad5, Ad26) เปนตัวนําเชือ้ (Viral vector vaccine) ไปผสม
กับวัคซีนโควิด-๑๙ ตัง้ ชือ่ วัคซีนปองกันโควิด-๑๙ วา Sputnik V
ขณะนีศ้ กึ ษาระยะ ๓ กลุม ทดลองจํานวน ๔๐,๐๐๐ คนในประเทศ
เบลารุส, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, เวเนซุเอลา และอินเดีย เมือ่ เดือน
ตุลาคมทีผ่ า นมา แตยงั ไมสามารถพิสจู นวา ปองกันโควิด-๑๙ ได
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กองทัพอากาศ จัดพิธีรับมอบชุดเครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟปา

เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ พลอากาศโท ฐานั ต ถ
จั น ทร อํ า ไพ เจ า กรมกิ จ การพลเรื อ นทหารอากาศ ในฐานะ
ผู  อํ า นวยการศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารพลเรื อ น-ทหาร ศู น ย บ รรเทา
สาธารณภั ย กองทั พ อากาศ รั บ มอบ “ชุ ด เครื่ อ งผสมสาร
อัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟปา” จาก พลอากาศโท สุพิจจารณ
ธรรมวาทะเสรี ผู  อํ า นวยการศู น ย วิ จั ย พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ณ กรมกิจการ
พลเรือนทหารอากาศจากนั้นไดสงมอบตอใหกับ พลอากาศตรี
เสกสั ณ น ไชยมาตย รองเจ า กรมยุ ท ธการทหารอากาศ
ผูแทนหนวยงานควบคุมการปฏิบัติงานดานการควบคุมไฟปา
และฝนหลวงของกองทัพอากาศ เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป
เครือ่ งผสมสารอัตโนมัตใิ นภารกิจยับยัง้ ไฟปา เปนนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของ พลอากาศเอก มานัต วงษวาทย
อดีตผูบัญชาการทหารอากาศ ที่เล็งเห็นถึงปญหาของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติภารกิจยับยั้งไฟปา ซึ่งในแตละภารกิจมีความเรงดวน
และใชปริมาณสารจํานวนมาก จึงมีนโยบายใหศูนยวิจัยพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี ก ารบิ น และอวกาศ กองทั พ อากาศ

ตลอดจนสายวิทยาการทีเ่ กีย่ วของรวมกันบูรณาการองคความรู
เพือ่ ทําการวิจยั และพัฒนาอุปกรณขนึ้ เพือ่ แกไขปญหาดังกลาว
จึงเกิดเปนนวัตกรรม “เครือ่ งผสมสารอัตโนมัตใิ นภารกิจยับยัง้
ไฟปา” มีคณ
ุ สมบัตใิ นการผสมสารยับยัง้ ไฟปาสูตร Firewall II
และ PHOS-CHEK G75 ได ค รั้ ง ละ ๓,๐๐๐ ลิ ต ร เพื่ อ ใช
ในการสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟปาใหสามารถปฏิบตั ไิ ดสะดวก
และรวดเร็ ว ขึ้ น ซึ่ ง จะช ว ยบรรเทาความเดื อ ดร อ นให แ ก
ประชาชน รวมทั้ ง ลดความเสี ย หายอั น เนื่ อ งมาจากไฟป า
โดยใช ท รั พ ยากรของกองทั พ อากาศ รวมถึ ง ที่ ไ ด รั บ การ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนใหเกิดประโยชนสูงสุดที่สุด
สํ า หรั บ สถานการณ ไ ฟป า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในป ที่ ผ  า นมานั้ น
กองทัพอากาศไดจัดอากาศยานและกําลังพลรวมปฏิบัติการ
บินควบคุมไฟปา และสรางแนวกันไฟในภารกิจดังนี้
๑. ภารกิจควบคุมไฟปา สรางแนวกันไฟ ดอยพระบาท
จังหวัดลําปาง
๒. ภารกิ จ ควบคุ ม ไฟป า สร า งแนวกั น ไฟ ภู ก ระดึ ง
จังหวัดเลย

๓. ภารกิ จ ควบคุ ม ไฟป า สร า งแนวกั น ไฟ โรงเรี ย น
เตรียมทหาร จังหวัดนครนายก และ จังหวัดปราจีนบุรี
๔. ภารกิจควบคุมไฟปา สรางแนวกันไฟ สถานีรายงาน
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีการใชอากาศยานสําหรับปฏิบตั กิ ารดังกลาว ไดแก
๑. เครื่องบินลําเลียง แบบที่ ๒ ก (BT-67) จํานวน
๒๓ เทีย่ วบิน ใชนาํ้ ผสมสารควบคุมไฟปา จํานวน ๖๙,๐๐๐ ลิตร
๒. เครื่ อ งบิ น ลํ า เลี ย ง แบบที่ ๘ (C-130) จํ า นวน
๘ เทีย่ วบิน ใชนาํ้ ผสมสารควบคุมไฟปา จํานวน ๖๔,๐๐๐ ลิตร
ทัง้ นี้ ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ไดเตรียมการ
ป อ งกั น และดํ า เนิ น งานเพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร อ นของ
ประชาชน รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก
สาธารณภัย โดยใชทรัพยากรและยุทโธปกรณของกองทัพอากาศ
อยางเต็มที่ กองทัพอากาศตระหนักเสมอวา ความเดือดรอน
ของพีน่ อ งประชาชนมีความสําคัญ และจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตอง
ไดรบั การชวยเหลือ และบรรเทาความเดือดรอนโดยเร็ว เพือ่ ให
สามารถกลับมาดํารงชีวิตดวยความปกติสุข

ผูบัญชาการทหารอากาศชมเชยนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ นักเรียนทุน
สาธารณรัฐเกาหลี ไดรับรางวัล “นักเรียนเกียรติยศ”

พลอากาศเอก แอรบลู สุทธิวรรณ ผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
กลาวชมเชยนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม
ซึ่งเปนนักเรียนทุนกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลีตางชาติ
คนแรก ทีไ่ ดรบั รางวัล “นักเรียนเกียรติยศ” ของ Korea Armed
Forces Nursing Academy ทีไ่ ดสรางชือ่ เสียงใหแกประเทศชาติ
กองทัพอากาศ และวงศตระกูล พรอมทัง้ ขอใหมงุ มัน่ ตัง้ ใจในการ
ศึกษาเพื่อนําความรูที่ไดรับกลับมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
โดยนาวาอากาศเอก ฐานันดร ทิพเวส ผูช ว ยทูตฝายทหารอากาศ
ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ไดรายงานวา
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม นักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ ของวิ ท ยาลั ย พยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทยทหารอากาศ ซึ่งเปนนักเรียนทุนกระทรวงกลาโหม

สาธารณรัฐเกาหลี ปจจุบันกําลังศึกษาชั้นปที่ ๔ ของสถาบัน
Korea Armed Forces Nursing Academy ไดรับรางวัล
“นักเรียนเกียรติยศ” ของสถาบันฯ โดยถือเปนนักเรียนทุน
ตางชาติคนแรกที่ไดรับรางวัลนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
สําหรับรางวัล “นักเรียนเกียรติยศ” จะทําการคัดเลือก
ปละ ๑ ครัง้ คัดตัวแทนรุน ละ ๑ คน โดยตัดสินจากความประพฤติ
โดยรวม ตลอดระยะเวลา ๑ ป จาก ความเสียสละ ความเปน
ผูนํา ความขยันหมั่นเพียร ความรักชาติ และคุณธรรมอื่น ๆ
ซึ่งสวนใหญ ผูที่ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลนี้จะเปนนักเรียน
เกาหลีใต นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม
จึงถือเปนนักเรียนตางชาติคนแรกที่ไดรับรางวัลนี้
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พล.อ.อ.แอรบูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.รับเยี่ยมคารวะ
จาก Mr.Evgeny Tomikhin เอกอั ค รราชทู ต วิ ส ามั ญ ผู  มี
อํานาจเต็มแหงสหพันธรัฐรัสเซียประจําประเทศไทย ในโอกาส
เขาแสดงความยินดีกับ ผบ.ทอ.ที่เขารับตําแหนงใหม เมื่อวันที่
๒๘ ต.ค.๖๓ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.พงษ ศั ก ดิ์ เสมาชั ย ประธานกรรมการ
ประชาสัมพันธ ทอ.เปนประธานการประชุม คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ ทอ.และการประชุมทางไกล (VTC) กับกองบิน
พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต รอง ผบ.ทอ.เปนประธาน และ รร.การบิน เพื่อกําหนดแนวทางประชาสัมพันธ ทอ.
ในพิ ธี ถ วายผ า กฐิ น สามั ค คี ทอ.ประจํ า ป ๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ในภาพรวม เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ณ หองประชุมเวหาสยาน
๒๙ ต.ค.๖๓ ณ วัดลาดสนุน อ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี
ศิลปสิทธิ์

พล.อ.ท.ชากร ตะวันแจง รอง เสธ.ทอ.(กพ.)/ประธาน
กรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสของ ทอ. เปนประธาน
ในการประชุ ม สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนงานป อ งกั น
พล.อ.ท.พงษ ส วั ส ดิ์ จั น ทสาร รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
และแกไขปญหาเอดสของ ทอ.ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ใหคําแนะนํากรอบการดําเนินงานแก สยล.ทอ.เนื่องในโอกาส
ครั้งที่ ๑/๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ ณ หองประชุม พอ.๑ จัดตั้งหนวยงานใหม เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ ณ หองประชุม
บก.พอ.
ฝสธ.ทอ.๓

พล.อ.ท.เสริมเกียรติ กอนมณี ผบ.ศูนยสนับสนุน
การถวายบิน ๙๐๔ เปนประธานการประชุมชี้แจงแนวทาง
การติดตอประสานงานระหวาง นขต.ทอ.กับศูนยสนับสนุน
การถวายบิน ๙๐๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ ณ หองประชุม
สํานักงานที่ปรึกษา ทอ.

พล.อ.ท.มนัท ชวนะประยูร จก.ขว.ทอ./อุปนายกสมาคม
กีฬารักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
มอบถวยรางวัลชนะเลิศประเภทสโมสรชายใหกับ “ทีมสโมสร
พล.อ.ท.สมควร รักดี ผบ.อย.ตรวจเยี่ยมการฝกและ
ทหารอากาศ” และรางวัลชนะเลิศประเภทสโมสรหญิงใหกับ
ให
โ
อวาทแก
กําลังพลที่เขารวมการแขงขันกองทหารเกียรติยศ
“ทีมสโมสรทหารอากาศ” ในการแขงขันรักบี้ ๗ คน ชิงชนะเลิศ
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๓ ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย ระดับ ทท.ประจําป ๖๓ เมือ่ วันที่ ๒ พ.ย.๖๓ ณ กรม ตอ.รอ.อย.

พล.อ.ท.ภาณุวัชร เปยมศรี จก.ชอ.มอบเครื่องแบบ
และอุ ป กรณ ก ารรั ก ษาการณ ใ ห กั บ เจ า หน า ที่ รั ก ษาการณ
หมวดรักษาการณ กองบริการ ชอ.เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ ณ ลานหนาอาคาร
หมวดรักษาการณ กองบริการ ชอ.

พล.อ.ท.ธนวิตต สกุลแสงประภา จก.พอ.เปนประธาน
พล.อ.ท.เรืองวิทย ศรีนวลนัด ในฐานะประธานกรรมการ
ในพิธกี ลาวอําลาการปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการทหารกองประจําการ
พล.อ.ท.ณรงค อินทชาติ ผบ.รร.นนก.แถลงนโยบาย
รุนป ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ พรอมทั้ง มอบใบประกาศเกียรติคุณ ดําเนินการ สหกรณออมทรัพย ชย.ทอ.จํากัด จัดการประชุมใหญ การปฏิบตั ริ าชการ รร.นนก.ประจําป ๒๕๖๔ เมือ่ วันที่ ๒๙ ต.ค.๖๓
สามัญประจําป ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ ณ อาคาร ๘๐ ป ทอ. ณ อาคารรณนภากาศ
ใหแกทหารกองประจําการ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ณ พอ.
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พล.อ.ต.กรกฎ ทิมไสว ผอ.สง.ปรมน.ทอ.และคณะ
พล.อ.ต.อนันตชัย ทองเจริญ จก.จร.ทอ.และคณะ
พล.อ.ต.วรวุฒิ ดวงเกตุ ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เปนประธาน ตรวจการปฏิบัติราชการ ของ สวบ.ทอ.โดยมี พล.อ.ต.วรงค
เยีย่ มคํานับและหารือขอราชการดานความมัน่ คงกับ นายนิวฒ
ั น
รุงสาคร ผวจ.ลพบุรี/ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน การประชุมเพื่อสรรหาบุคคลดีเดนของ ทอ.ประจําป ๒๕๖๓ ลาภานันต ผอ.สวบ.ทอ.ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓
จังหวัดลพบุรี เมือ่ วันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ณ หองประชุม จร.ทอ.
ณ หองประชุมหมอตระกูล สวบ.ทอ.

พล.อ.ต.วรงค ลาภานันต ผอ.สวบ.ทอ.ใหการตอนรับ
พล.อ.ต.เสกสรร คันธา ผบ.รร.การบิน เปนประธาน
พ.อ.นพ.ภาคย โลหารชุน ในโอกาสเปนวิทยากร บรรยาย
ในพิ
ธ
เ
ี
ปดการศึกษาภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
พล.อ.ต.นพพล กลิ่นผกา ผอ.สนภ.ทอ.เปนประธาน ในหลั ก สู ต รแพทย เ วชศาสตร ก ารบิ น รุ  น ที่ ๓๖ ในหั ว ข อ
ในพิธเี ปดการศึกษาหลักสูตรนายทหารนิรภัยการบิน รุน ที่ ๖๓ “การสรางสมรรถภาพรางกาย” เมือ่ วันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ณ หองบรรยาย การบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ ชัน้ ปที่ ๔
เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ ณ รร.การบิน จว.นครปฐม
เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๓ ณ หองอเนกประสงค สนภ.ทอ.
๔๐๒ อาคารใหม สวบ.ทอ.

น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑/ผอ.ศบภ.บน.๑
นํ า กํ า ลั ง พลเข า ช ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ
จากเหตุการณแมนาํ้ มูลลนตลิง่ ไหลเขาทวมบานเรือนประชาชน
พืน้ ที่ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย และมอบถุงยังชีพ ทอ.ใหแกประชาชน
น.อ.พรประเสริฐ ผานภพ ผบ.บน.๕ เปนประธาน
น.อ.ชวภณ ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒ เปนประธานในการ
ผูไ ดรบั ผลกระทบ เมือ่ วันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ณ วัดบานซึมพัฒนา หมู ๕ ประชุมใหญสามัญ สหกรณออมทรัพย บน.๒ จํากัด ประจําป ในพิธีอําลาการปฏิบัติหนาที่ราชการ และมอบวุฒิบัตรใหแก
หมู ๑๔ และบานตะกุดขอน ต.ทาชาง อ.เฉลิมพระเกียรติ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ณ หอประชุมกานตรัตน บน.๒ ทหารกองประจําการ รุน ป ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓
จว.นครราชสีมา
ณ แผนกชางอากาศ กองเทคนิค บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ
จว.ลพบุรี

น.อ.พุทธพงศ ผลชีวิน ผบ.บน.๗ นําหนวยมิตรประชา
บน.๗ ใหบริการประชาชน ประกอบดวยใหบริการดานการแพทย
น.อ.รัชตภาคย ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ เปนประธาน
น.อ.พฐา แกนทับทิม ผบ.บน.๒๑ เปนประธานในพิธี
ตัดผมชาย-หญิง พรอมทั้งมอบอุปกรณกีฬาและชุดยาสามัญ
ประจําบานใหกบั โรงเรียนนํา้ รอบวิทยา โรงเรียนวัดนํา้ รอบ และ อําลาการปฏิบัติหนาที่ราชการของทหารกองประจําการ รุนป ในพิธีอําลาการปฏิบัติหนาที่ราชการของทหารกองประจําการ
โรงเรียนวัดเกษมบํารุง เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๓ ณ วัดเกาะกลาง ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ณ ลานจอดอากาศยาน รุนป ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ณ สนามฝก
พัน.อย.บน.๕๖ จว.สงขลา
แผนกชางอากาศ
ต.นํ้ารอบ อ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี
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เครื่องบินขับไลแบบ Ki-43 “ฮายาบูซา”
ของกองทัพอากาศไทย
โดย...พ.อ.อ.รัชต รัตนวิจารณ

พ.ศ.๒๔๘๖ ภายหลังการเดินทางมาเยือนประเทศไทย
ของ นายพล โตโจ นายกรัฐมนตรีญี่ปุน รัฐบาลญี่ปุนจึงไดเห็น
ความสําคัญในการปองกันพระนคร โดยเฉพาะเมื่อทานนายก
รัฐมนตรีญี่ปุนไดไปเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ
วัดพระแกว ซึง่ ไดรบั ความเสียหายจากการทีส่ มั พันธมิตรทิง้ ระเบิด
จึงมอบเครื่องบินขับไลแบบที่ ๑๓ (บ.ข.๑๓ หรือ Nakajima
Ki–43 – II b หรือ ฮายาบูซา) ซึง่ ประจําการอยูใ นเกาะสิงคโปร
จํานวน ๒๔ เครื่อง ใหกองทัพอากาศ โดยใหกองทัพอากาศ
จัดนักบินไปทําการตรวจรับและบินมาเอง ซึ่งกองทัพอากาศ
ไดสง น.ต.สกล รสานนท ร.อ.หริญ หงสสกุล ร.อ.ทวี จุลทรัพย
ไปทําการบิน มี ร.อ.นากามู ร ะ และนั ก บิ น จากฝู ง บิ น ที่ ๓
กองบิ น น อ ยที่ ๖๔ ของกองทั พ บกญี่ ปุ  น มาช ว ยฝ ก และ
แนะนํ า เทคนิ ค การบิ น รบ และสาเหตุที่นักบินไทยตองมา
ฝกบินที่สิงคโปร ทั้ง ๆ มีเครื่องบินฮายาบูซา อยูที่ดอนเมือง
เพราะสาเหตุจาก “นํ้าทวมใหญ” ทําใหเกิดความเสียหาย
จึงตองมาฝกบินทีส่ งิ คโปร และทําการนําเครือ่ งกลับประเทศไทย
โดยเครื่ อ งบิ น เหล า นี้ ก  อ นทํ า การบิ น ขึ้ น ได มี ก ารเปลี่ ย น
เครื่องหมายสัญลักษณที่หางเครื่องบินเปน “ธงชาง”
เครื่องบินขับไลเหลานี้มีบทบาทในการปองกันพระนคร
ในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยบรรจุประจําการใน “ฝูงบิน
รักษาพระนคร” สําหรับเรื่องราวของฝูงบินนี้ มีปรากฏเปน
ภาพยนตรเรื่อง “นักบินกลางคืน” เปนเรื่องราวที่ถายทําเพือ่
เชิดชูทหารอากาศในชวงสงคราม แตเนื่องจากฟลมภาพยนตร
เหลานี้ถายดวยฟลมยี่หอ “ซากุระ” จึงมีการทําลายฟลม
เหลานี้ทิ้งทั้งหมด เพื่อไมใหมีผลตอสงครามครั้งนี้ ที่ถือเปน
โมฆะ
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗ เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ
B-24 ประมาณ ๑๐ เครื่อง เขาโจมตีทิ้งระเบิดบริเวณชุมทาง
บางซื่อ กองทัพอากาศ สงเครื่องบินขับไลแบบที่ ๑๓ (Ki-43
HAYABUSA) จํานวน ๓ เครือ่ ง ขึน้ สกัดกัน้ โดยมี ร.อ.เทอดศักดิ์
(สังวาลย) วรทรัพย ร.ต.หมอมราชวงศ ปรียะสุวรรณ จักรพันธ
และพ.อ.อ.วิเชียร บูรณะเรข เปนนักบินขึน้ สกัดกัน้ แตเครือ่ งบิน
ขาศึกบินออกไปกอนไมสามารถไลติดตามทัน
๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๗ ฝาย สัมพันธมิตรไดสง
ฝูงบินทิง้ ระเบิด B-29 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ราว ๕๐ เครือ่ ง
ทําการบินทิ้งระเบิดเหนือพระนครอีกครั้ง ในเวลากลางวัน
เริ่มตั้งแต ๐๙๐๐ เปน ๓ ระลอก ระลอกละ ๑๒ - ๑๔ เครื่อง
โดยไมมีเครื่องบินขับไล คุมครองเขามาดวยเลย ในครั้งนี้
“ฝูงบินรักษาพระนคร” ไดสง เครื่องบินขับไลแบบ ฮายาบูซา

จํานวน ๑ ฝูง จํานวน ๙ เครื่อง ใชเปนฝูงบินรักษาพระนคร
มี ร.อ.โชติ ชิ น ะศิ ริ เป น ผู  บั ง คั บ ฝู ง ในวั น นั้ น มี เ ครื่ อ งบิ น
ทีใ่ ชการไดเพียง ๘ เครือ่ งเทานัน้ แบงออกเปน ๒ หมูบ นิ หมูบ นิ ละ
๔ เครื่อง มี ร.อ.เทอดศักดิ์ฯ เปนผูบังคับหมูบิน ที่ ๑ ร.ต.ศักดิ์
อินทปุระ เปนผูบังคับหมูบินที่ ๒ ไดรับคําสั่งใหขึ้นบินสกัดกั้น
การโจมตีของเครือ่ งบินทิง้ ระเบิด B-29 ของขาศึกหมูใ หญนที้ นั ที
มิหนําซํา้ ในตอนวิง่ ขึน้ เครือ่ งยนตของเครือ่ งบิน ฝายเราเสียไปอีก
๑ เครื่อง จึงคงเหลือเครื่องบินที่บินขึ้นสกัดกั้นขัดขวางเพียง
๗ เครื่อง ขึ้นสกัดกั้น ขาวการเขามาของเครื่องบินขาศึกจาก
ยามอากาศ จะไดรับก็ตอเมื่อเครื่องบินของขาศึกบินเลยจังหวัด
กาญจนบุรีเขามาแลว ในขณะที่ญี่ปุนเองก็สงเครื่องบินขับไล
แบบเดียวกันนี้ ซึง่ ประจําการอยูใ นสนามบินดอนเมือง ฝง ตะวันตก
ขึ้นสกัดกั้นดวยเชนกัน การยุทธเวหาครั้งนี้ นับวาดุเดือดทีเดียว
ร.อ.เทอดศักดิ์ฯ สามารถยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-29 ตก
หนึง่ เครือ่ งในอาวไทยกอนที่เครื่องของ ร.อ.เทอดศักดิ์ฯ จะถูก
ปอมปนใหญยิงและตองรอนลงแถวจังหวัดชายทะเล
การขึ้นขัดขวางตอเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญที่มีการ
ปองกันตัวดีเยี่ยม จํานวนมากของขาศึกลงไปได ถึงกระนั้นก็ดี
ร.อ.เทอดศักดิฯ์ และ ร.ต.ศักดิฯ์ ผูน าํ หมูบ นิ ทัง้ สองของไทยก็มไิ ด
เสียขวัญแตอยางใด ตางนําหมูบินขึ้นสกัดกั้น ทําการรบโจมตี
ฝูงบินทิ้งระเบิดเหลานั้นอยางองอาจกลาหาญ การตอสู เปนไป
อยางดุเดือดเปนเวลานานพอสมควร โดยเฉพาะ ร.อ.เทอดศักดิฯ์
ไดพยายามโฉบเขายิงเครือ่ งบินขาศึกเปนเวลาหลายครัง้ จนเครือ่ งบิน
ทิ้งระเบิดหนักของขาศึกถูกยิงไฟลุกที่เครื่องยนต และตองแยก
หมูบินหนีไป ตัว ร.อ.เทอดศักดฯ เองไดพยายามรบติดพัน
ยิงเครือ่ งบินขาศึกหมูใ หญ อยางไมลดละอีกหลายครัง้ ฝายขาศึก
เมือ่ ทิง้ ระเบิดไดสมความมุง หมาย จึงรวมหมูเ ดินทางกลับ สําหรับ
ร.อ.เทอดศักดิ์ฯ ไดไลติดตามยิงไปทางทิศใต จนกระสุนหมด
และในที่สุดกอนที่จะผละออกจากการรบ เพราะปนกลอากาศ
กระสุนหมดไมมกี ระสุนจะยิงตอไป เครือ่ งบินของ ร.อ.เทอดศักดิฯ์
ก็ถูกยิง ไฟไหม จึงจําเปนตองสละเครื่องบิน โดดรมลงในปาลึก
แถวแดนกะเหรี่ ย ง อํ า เภอเขาย อ ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี ตั ว เอง
ถู ก ไฟลวกเป น แผลพุ พ องบาดเจ็ บ สาหั ส แขนขาด า งพร อ ย
เปนรอยดางอยูจ นชัว่ ชีวติ ตําบลทีโ่ ดดรมลงหางจากหมูบ า นมาก
ตองเดินอยูในปาคืนหนึ่งจึงพบผูคน และตองอาศัยนั่งระแทะมา
อีก ๒ วัน จึงถึงทางรถไฟและถูกสงตัวมารับการรักษาพยาบาล
ที่กรุงเทพฯ การปฏิบัติการรบทางอากาศของ ร.อ.เทอดศักดิ์ฯ
รวมแลวกวา ๕๐ ครัง้ เพิง่ ไดรบั การบาดเจ็บมากในการรบครัง้ นี้
เปนครัง้ แรก และเปนครัง้ สุดทาย จนสิน้ สุดอายุราชการ หลังจาก

การปฏิบัติการทิ้งระเบิดครั้งใหญของเครื่องบินแบบ B-29
ตอกรุงเทพมหานคร เมื่อกลับไปถึงฐานทัพดัมดัม ในเมือง
กัลกัตตา ประเทศอินเดียแลว ขาวจากหนังสือพิมพรวมทั้ง
ขาวจากวิทยุ บี.บี.ซี และขาว รอยเตอรออกมาสอดคลองตรงกับ
คําบอกเลาของนักบินฝายสัมพันธมิตร หลังสงคราม ตามวันเวลา
ดังกลาวคือ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๗ ในการโจมตี ทิ้งระเบิด
ในกรุงเทพฯ ครัง้ ใหญสดุ มีเครือ่ งบินทิง้ ระเบิด B-29 เครือ่ งหนึง่
ไฟไหม บิ น แตกฝู ง ล า หลั ง ตกลงในอ า วเบงกอล ทิ ศ ใต
เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ขาวทั้งหมดยังคงเขาใจวา
เครื่องบินแบบ B-29 เครื่องนั้น ถูกยิงตกโดยฝมือนักบินขับไล
ของญีป่ นุ ซึง่ ตามความเปนจริงจากหลักฐาน พิสจู นไดวา ในการ
สูรบกลางอากาศในคืนวันนั้น ไมมีเครื่องบินฝายญี่ปุนและ
นักบินญีป่ นุ ขึน้ บินตอสูแ มแตคนเดียว เปนอันวาผูท ยี่ งิ เครือ่ งบิน
ทิ้งระเบิดแบบ B-29 อันทรงอิทธิพลของฝายสัมพันธมิตรตก
เปนคนแรกคือ ร.อ.เทอดศักดิฯ์ นักบินขับไลของกองทัพอากาศไทย
และไดรบั พระราชทานเหรียญกลาหาญ เปนเหรียญที่ (ประดับ
ชอชัยพฤกษ)
๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๘ เวลา ๑๐๓๐ สหรัฐฯ สงเครือ่ งบิน
ทิ้งระเบิดแบบ บี-๒๙ ของกองบินทิ้งระเบิดที่ ๒๐ จํานวน ๔๔
เครื่อง จากฐานทัพอากาศในกัลกัตตา เขาทําการทิ้งระเบิด
บริเวณสะพานพระราม ๖ ในวันนี้เครื่องบินขับไลแบบ Ki-43
ขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐฯ ถึง ๑๑ เที่ยวบิน
โดยมีรายงานจากสหรัฐฯ วา มีเครือ่ งบินปก ๒ ชัน้ จํานวน ๓ เครือ่ ง
(คาดวานาจะเปน HAWK III ของกองทัพอากาศ) ขึน้ สกัดกัน้ ดวย
แตไมสามารถไลตดิ ตามเครือ่ งบินทิง้ ระเบิดไดทนั ผลการทิง้ ระเบิด
สรางความเสียหายใหกับตอมอสะพานชํารุดบางสวน
พ.ศ.๒๔๘๘ เนื่องจากมีการสูญเสียเครื่องบินทิ้งระเบิด
ในการรบเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใตจาํ นวนมาก โดยเฉพาะ
เครือ่ งบินทิง้ ระเบิดเพดานบินสูงอยาง B-29 ดังนัน้ ทางกองทัพ
สหรัฐฯ จึงไดติดตอผานเสรีไทย ขอใหชวยหาขอมูลเกี่ยวกับ
การใชเครื่องบินขับไลแบบ Ki-43 ของกองทัพญี่ปุน ในการขึ้น
สกัดกัน้ เครือ่ งบินทิง้ ระเบิดแบบ B-29 ซึง่ บังเอิญวา กองทัพญีป่ นุ
ไดมอบฟลมจากกลองปนที่แสดงถึงการเขาสกัดกั้นและยิง
เครื่ อ งบิ น ทิ้ ง ระเบิ ด ได มามอบให ก องทั พ อากาศ เพื่ อ ใช
ประโยชน ในการนีเ้ สรีไทยสายอเมริกา ซึง่ มี ร.อ.ทวีฯ จึงทําการ
ลักลอบสงฟลมนี้ใหทางการสหรัฐฯ กอปปกอนที่จะสงคืน
กองทัพญีป่ นุ ทําใหเครือ่ งบินทิง้ ระเบิดของฝายสหรัฐฯ สูญเสีย
นอยลง และไมนานนักก็ยุติการปฏิบัติการ
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วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พลอากาศเอก แอรบลู สุทธิวรรณ ผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศ พรอมดวย ผูช ว ยศาสตราจารย
ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
กองบิน ๕๖ ในระหวางวันที่ ๕ - ๖ พฤศจิกายน๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชตภาคย ธรรมธีรศรี
ผูบังคับการกองบิน ๕๖ พรอมดวย คุณสุทธินันท คําสุข รองประธานชมรมแมบานทหารอากาศ
กองบิน ๕๖, ขาราชการ, ลูกจาง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแมบา น
ทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ใหการตอนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖
เมือ่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
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พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ)
พรอมคณะ ตรวจเยีย่ มกรมสารบรรณทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ไพฑูรย ไลเลิศ เจากรม
สารบรรณทหารอากาศ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุม
กรมสารบรรณทหารอากาศ

พลอากาศตรี มงคล ตัง้ สุณาวรรณ ผูอ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
เปนประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ ตามแผนงานยุ ท ธศาสตร ส  ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศด า นความมั่ น คง
ประจําปงบประมาณ ๖๔ เพือ่ ใหผรู บั ผิดชอบงานดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ในหมวด ๗ ผลลัพธการดําเนินการ มีความรูแ ละทักษะในการใชเครือ่ งมือการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม PMQA 4.0 และนําคณะการศึกษาดูงานการบริหารจัดการองคกรของบริษทั โรงเสนหมี่
ชอเฮง จํากัด เพื่อสรางเครือขายที่ปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
กองทัพอากาศ รองรับการเปนประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เมือ่ วันที่ ๒ – ๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หนา ๘
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พลอากาศเอก แอร บู ล สุ ท ธิ ว รรณ ผู  บั ญ ชาการทหารอากาศ รั บ เยี่ ย มคํ า นั บ จาก
พลอากาศเอก แอรบลู สุทธิวรรณ ผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยีย่ มโรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี พลอากาศโท ณรงค อินทชาติ ผูบ ญ
ั ชาการโรงเรียน พลจัตวา บาฮารุดดิน บิน อาหมัด ผูชวยทูตทหารมาเลเซีย/กรุงเทพฯ และคณะ เพื่ออําลา
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ใหการตอนรับ เมือ่ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียน ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหนาที่ฯ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หองรับรองพิเศษ ๑
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
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พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ
เปดเผยวา เมือ่ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก แอรบลู สุทธิวรรณ ผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศ ไดรว มประชุม
ผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศอาเซียน ครัง้ ที่ ๑๗ (17th ASEAN Air Chiefs Conference : 17th AACC) ซึง่ เปนการ
ประชุมทางไกลผานระบบ Video Teleconference (VTC) รวมกับผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศอาเซียนทัง้ ๑๐ ชาติ
โดยมีกองทัพอากาศเวียดนามเปนเจาภาพ ภายใตหวั ขอ “กองทัพอากาศอาเซียน : สามัคคีปรองดองและตอบสนอง
ทันทวงที” หรือ “ASEAN Air Force : Cohesive and Responsive” โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนเวทีแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นของผูบัญชาการทหารอากาศอาเซียนทั้ง ๑๐ ชาติแลว ยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดี
และความรวมมือระหวางกัน เพือ่ ดํารงไวซงึ่ สันติภาพ ความมัน่ คง และความยัง่ ยืนในภูมภิ าคอาเซียนอีกดวย
ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก แอรบลู สุทธิวรรณ ผูบ ญั ชาการทหารอากาศ ไดแสดงความพรอมของกองทัพอากาศไทย
ในการเปนเจาภาพจัดการประชุมผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศอาเซียนครัง้ ตอไป ในป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยไดเตรียมจัดการฝก
ASEAN HADR Exercise สําหรับกองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียน เพื่อทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานในการ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน (ASEAN HADR SOP) รูปแบบการฝก ประกอบดวย
การฝกแกปญหาในที่บังคับการในภารกิจ ศูนยประสานงานทางอากาศ (Air Coordination Center) และการฝก
ภาคสนามในภารกิจการเคลือ่ นยายผูป ว ยทางอากาศ (MEDEVAC) การลาดตระเวนทางอากาศ (ISR) การคนหาและ
ชวยชีวิต (Search and Rescue) และการลําเลียงทางอากาศ (Airlift) โดยผูบัญชาการทหารอากาศ ไดกลาวเชิญ
ผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศอาเซียน ใหพจิ ารณาสงกําลังพล อากาศยาน และยุทโธปกรณเขารวมการฝก เพือ่ เปนสัญลักษณ
ของความรวมมือระหวางกองทัพอากาศอาเซียน ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ซึ่งมิตรภาพที่แนนแฟนและ
ความเปนหนึง่ เดียวกันของกองทัพอากาศอาเซียน จะสามารถผนึกกําลังและตอบสนองตอภัยพิบตั ติ า ง ๆ ไมวา จะเปน
ภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติหรือโรคระบาดซึง่ เรากําลังเผชิญอยูร ว มกันในขณะนี้

