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ผู้บัญชาการทหารอากาศ

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  

แต่งตั้งให้ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ รับราชการ 

สนองพระเดชพระคณุในต�าแหน่ง ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ตัง้แต่

วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปนัน้
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ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นข่าวฮือฮาในช่วงต้นเดือน
ตุลาคม กองทัพบกเป ิดตัว พลโท สันติพงศ ์  ธรรมป ิยะ  
รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษกกองทัพบกคนใหม่  
พร้อมทีมโฆษกกองทัพบกประกอบด้วย พันเอกหญิง ศิริจันทร์ 
งาทอง รองโฆษกกองทัพบก, ร้อยเอกหญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล  
ผูช่้วยโฆษกกองทพับก, พนัตรหีญงิ พชัรินทร์ บศุยกุล ผูช่้วยโฆษก
กองทัพบก, พันตรีหญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก, 
พันตรีหญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก และ พันโทหญิง 
นุชระวี แจ่มจ�ารัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก ทั้งนี้โฆษกกองทัพบก
กล่าวว่า นโยบายผู้บัญชาการทหารบก ต้องการให้เป็นช่องทาง 
ในการน�าข้อมูลต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 
โดยเฉพาะภารกิจช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย 
ส่วนประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อกองทพั ทมีโฆษกจะด�าเนนิการหา
ข้อมูลมาตอบอย่างเร็วที่สุดด้วยการท�างานเป็นทีม

โฆษกนัน้ส�ำคัญไฉน

และเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๖๓ กองทัพอากาศก็เปิดตัว
ทีมโฆษกกองทัพอากาศชุดใหม่ 
ประกอบด้วย พลอากาศโท ฐานตัถ์  
จนัทร์อ�าไพ โฆษกกองทัพอากาศ,  
นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต 
รอ ง โฆษกกองทั พอ ากาศ ,  
นาวาอากาศเอก อ�านาจ สิงหพนัธ์  

รองโฆษกกองทัพอากาศ, นาวาอากาศโทหญิง จิรายุ ด้วงนุ้ย  
ผู้ช่วยโฆษกกองทพัอากาศ และนาวาอากาศตร ีณฐันยั จนัทร์เปล่ง  
ผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบ
นโยบายให้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน 
ทีเ่กีย่วข้องกบั ภารกจิของกองทพัอากาศ การแถลงข่าว และการ
ชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน ด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ระหว่างกองทัพอากาศกับสาธารณชนซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์
อันดีของกองทัพอากาศ

ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ กองทัพเรือแต่งตั้ง  
พลเรือโท เชษฐา ใจเปี ่ยม เป็นโฆษกกองทัพเรือคนใหม่  
พร้อมทีมโฆษกกองทัพเรือประกอบด้วย พลเรือตรี พาสุกรี  
วิลัยลักษณ์, นาวาเอก ปิยะศักดิ์ นิลนิมิตร และนาวาโทหญิง  
มธุศร เลิศพานิช พร้อมกับเปิดตัวเพจ “โฆษกกองทัพเรือ”  
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทัพเรือ โฆษกกองทัพเรือ
กล่าวว่าผู้บัญชาการทหารเรือมอบนโยบายให้ท�าหน้าที่ชี้แจง
ข ่าวสารของกองทัพเรือตามช ่องทางการสื่อสารต ่าง ๆ  
เพือ่ท�าความเข้าใจประเดน็ต่าง ๆ  ทีส่�าคญั เพือ่ให้เกดิความเข้าใจ
ตรงกันว่ากองทัพเรือก�าลังท�าอะไรเพื่อประชาชน ท้ังน้ีนโยบาย
ของผู ้บัญชาการทหารเรือให้ความส�าคัญเรื่องการเทิดทูน  
พิทักษ์ รักษา ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
การสนับสนุนรัฐบาล การช่วยเหลือประชาชน ท้ังกรณีภัยพิบัติ
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งต้องด�าเนินการด้วยความรวดเร็ว 

การช้ีแจง แถลงข่าว หรือให้
ข้อมลูข่าวสารทีถ่กูต้องต่อสาธารณชน 
มีความส�าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะใน
ภาวะวิกฤต เช่น กรณีที่มีสื่อมวลชน
เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการที่มีโดรน

ไปบินถ่ายภาพบริเวณถ�้าหลวงกรณีช่วยทีมหมูป่า ซึ่งอาจก่อให้
เกิดอันตรายกับเฮลิคอปเตอร์ที่ท�าการบินในบริเวณนั้น กรณีนี้
ท�าให้กองทัพอากาศเป็นจ�าเลยสังคมในฐานะที่เป็นผู้ดูแลห้วง
อากาศกองทัพอากาศได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบควบคุมห้วง
อากาศในขณะนั้นเป็นผู ้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎการบิน 
พร้อมประสานหน่วยเกีย่วข้องให้ตรวจสอบว่าโดรนดงักล่าวได้ขึน้
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปหากผิดกฎหมาย

กรณีเครื่องบินตกในงานวันเด็ก ซึ่งสื่อมวลชนบางส�านัก 
น�าเสนอข่าวว่าเป็นเครือ่งบนิ F-16 บางส�านกัเสนอว่าเป็นเครือ่งบนิ 
F-5 จนท�าให้สาธารณชนสับสนว่าเครื่องบินที่ตกคือเครื่องอะไร
นักบินรอดชีวิตหรือไม ่ โฆษกกองทัพอากาศต้องออกมา 
ยืนยันถึงแบบเครื่องบินที่ตก รายละเอียดและสถานภาพนักบิน 
จึงท�าให้สาธารณชนคลายความสับสนจากการน�าเสนอข่าว 
ที่ไม่ถูกต้อง

หรอืกรณมีารดาของพลทหาร ประจกัษ์ แก้วคงธรรม สงักดั
กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เข้าร้องต่อศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตรัง ถามหาสาเหตุ 
ท่ีท�าให้พลทหาร ประจกัษ์ฯ ได้รับบาดเจบ็ขณะประจ�าการ พร้อมขอ
ให้ปลดประจ�าการเนื่องจากเป็นผู้พิการและมีอาการทางจิตเภท 
จากกรณีน้ีท�าให้กองทัพอากาศเป็นจ�าเลยสังคมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติต่อพลทหารขณะประจ�าการจนได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้โฆษก
กองทัพอากาศได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนยืนยันว่า อาการบาดเจ็บ
ทีเ่กดิขึน้กบั พลทหาร ประจกัษ์ฯ เกดิจากการกระท�าของตนเอง
เนื่องจากอาการทางจิตเภท ซึ่งสามารถยืนยันได้จากประวัติการ
รกัษาและพยานบคุคลซึง่เป็นเจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�าและผูถ้กูลงทณัฑ์
ในห้วงเวลาเดียวกัน กองทัพอากาศได้ดูแลช่วยเหลือและรักษา
พยาบาล พลทหาร ประจักษ์ฯ ส่วนข้อเรียกร้องให้น�าปลด 
ประจ�าการก่อนครบก�าหนดเวลารับราชการ ขอให้น�าเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ  มาตดิต่อต้นสงักดัเพือ่ด�าเนนิการตามระเบยีบว่า
ด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการปลดทหารกองประจ�าการต่อไป

นอกจากการชี้แจงข่าว ทีมโฆษกกองทัพอากาศยังมีหน้าท่ี
ในการชีแ้จงประเดน็ส�าคญัทีท่นัต่อเหตุการณ์ตามนโยบายรฐับาล 
ซึง่เริม่ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพือ่สร้างความรบัรูแ้ละ
เข้าใจแก่ประชาชน ซึ่งความส�าเร็จในการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนเป็นตัวชี้วัดในการประเมินหัวหน้าส่วน
ราชการ ทั้งนี้จากการชี้แจงข่าวจะท�าให้ประชาชนเกิดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศตามที่
กฎหมายก�าหนด การดูแลสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้าง 
ตลอดจนทหารกองประจ�าการสังกัดกองทัพอากาศ ท่ีได ้
ด�าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
ซึ่งจะท�าให้กองทัพอากาศได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจาก
ประชาชน ส่งผลให้กองทัพอากาศสามารถปฏิบัติภารกิจ 
ให้ประสบผลส�าเร็จโดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณชน
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วิ

วุฒิการศึกษา
 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑
 - โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๘
 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
 - ผูช่้วยทตูฝ่ายทหารอากาศ ประจ�าสถานเอกอคัรราชทตูไทย  
     ณ กรุงปักกิ่ง และท�าหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 
  ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง
 - ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ 
  โรงเรยีนนายเรอือากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

 - ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ 
 - รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
 - หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
  ประจ�าเสนาธิการทหารอากาศ
 - ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
  ประจ�าผู้บัญชาการทหารอากาศ
 - รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติ
  ทางอากาศ
 - ผูบ้ญัชาการกรมควบคมุการปฏบิตัทิางอากาศ

แนะน�าผู้บังคับบัญชาระดับสูงใหม่
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปนั้น ในส่วนของกองทัพอากาศ  
ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญฯ หลายต�าแหน่งด้วยกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการแนะน�าผู้บังคับบัญชาระดับสูงใหม่ จึงใคร่ขอเสนอประวัติพอสังเขป ดังนี้

พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

วุฒิการศึกษา 
 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑
 - โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๘
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
 - ผู้บังคับการกองบิน ๖
 - ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทย 
  ณ สิงคโปร์ และท�าหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจ�า
  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์
 - นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจ�าส�านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
 - ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงบประมาณ ส�านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
 - รองปลัดบัญชีทหารอากาศ
 - รองหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจ�าผู้บังคับบัญชา
 - ปลัดบัญชีทหารอากาศ
 - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก สุรพล  พุทธมนต์
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

วุฒิการศึกษา
 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐
 - โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๗
 - โรงเรียนนายเรืออากาศเยอรมนี รุ่นที่ ๔๘
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทหารมิวนิค เยอรมนี
 - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Asian Institue of Technology
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
 - ผู้อ�านวยการกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ
 - เสนาธิการกรมช่างโยธาทหารอากาศ
 - รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ
 - เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ
 - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ



       วันที่ ๑ - ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓หน้า ๔ 

พลอากาศเอก ชานนท์  มุ่งธัญญา
เสนาธิการทหารอากาศ

วุฒิการศึกษา
 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๓
 - โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๓๐
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
 - ผู้บังคับการกองบิน ๔
 - ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม, รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 
  ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม, รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ 
  ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ 
  ประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล
 - รองผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
 - ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ
 - รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
 - เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
 - รองเสนาธิการทหารอากาศ

พลอากาศเอก ปราโมทย์  ศิริธรรมกุล
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

วุฒิการศึกษา
 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๑
 - โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๘
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
 - ผู้อ�านวยการกองส่งก�าลัง กรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารอากาศ
 - ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน กรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารอากาศ
 - รองเจ้ากรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารอากาศ
 - รองผู้อ�านวยการส�านักส่งก�าลังบ�ารุง กรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารอากาศ
 - ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงบประมาณ ส�านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
 - รองเจ้ากรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารอากาศ
 - เจ้ากรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารอากาศ
 - รองเสนาธิการทหารอากาศ

พลอากาศเอก เดชอุดม  คงศรี
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

วุฒิการศึกษา
 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐
 - โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๗
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ
 - ผู้อ�านวยการกองอ�านวยการศึกษา ส�านักบริหารการศึกษา 
  กองบังคับการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 - ผู้อ�านวยการกองการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 - ผู้อ�านวยการโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 - รองเสนาธิการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 - รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 - ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 - รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 - เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 - ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช



วันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๓

พล.อ.ท.ศริพิงษ  ศรเีกนิ สงมอบหนาทีก่ารปฏบัิตริาชการ
และการบังคับบัญชา สนภ.ทอ.ใหแก พล.อ.ต.นพพล กลิ่นผกา 
ผอ.สนภ.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ ณ สนภ.ทอ.

พล.อ.ท.ตรีพล  อองไพฑูรย สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา กร.ทอ.ใหแก พล.อ.ต.ฐานัตถ  
จันทรอําไพ จก.กร.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ 
ณ กร.ทอ.

พล.อ.อ.เดชอุดม  คงศรี สงมอบหนาท่ีการปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา รร.นนก.ใหแก พล.อ.ท.ณรงค  
อนิทชาต ิผบ.รร.นนก.ทานใหม เมือ่วนัท่ี ๑ ต.ค.๖๓ ณ รร.นนก.

พล.อ.อ.เกรียงไกร  โสธรชัย สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา พอ.ใหแก พล.อ.ท.ธนวิตต  
สกุลแสงประภา จก.พอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ ณ พอ.

พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา คปอ.ใหแก พล.อ.อ.สฤษฎพงศ  
วัฒนวรางกูร ผบ.คปอ.ทานใหม เ ม่ือวันที่  ๑ ต.ค.๖๓ 
ณ อาคารอเนกประสงค คปอ.

พล.อ.ท.พันธภักดี  พัฒนกุล สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา ขว.ทอ.ใหแก พล.อ.ท.มนัท  
ชวนะประยูร จก.ขว.ทอ.ทานใหม เมื่อวันท่ี ๑ ต.ค.๖๓ 
ณ หองประชุม ยก.ทอ.

หนา ๕ 

พล.อ.อ.อนชุา  ผลโภค สงมอบหนาท่ีการปฏบิติัราชการ
และการบังคับบัญชา สง.ปรมน.ทอ.ใหแก พล.อ.ท.ธาดา  
เคี่ยมทองคํา ผอ.สง.ปรมน.ทอ.ทานใหม เม่ือวันท่ี ๑ ต.ค.๖๓ 
ณ สง.ปรมน.ทอ.

พล.อ.ท.ชากร  ตะวนัแจง สงมอบหนาท่ีการปฏบิตัริาชการ
และการบงัคับบญัชา กพ.ทอ.ใหแก พล.อ.ท.ประกาศิต  เจรญิยิง่ 
จก.กพ.ทอ.ทานใหม เมือ่วนัที ่๑ ต.ค.๖๓ ณ หองบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.อ.อลงกรณ  วัณณรถ สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา สปช.ทอ.ใหแก พล.อ.ท.อราม  
สกุลแกว ปช.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ ณ สปช.ทอ.

พล.อ.อ.ประยูร   ธรรมาธิวัฒน  ส งมอบหนาที่
การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา ทสส.ทอ.ใหแก 
พล.อ.ท.ณรงคเวตย  เรืองจวง จก.ทสส.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ 
๑ ต.ค.๖๓ ณ ทสส.ทอ.

พล.อ.ท.สุรสีห  สิมะเศรษฐ สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา อย.ใหแก พล.อ.ต.สมควร  รักดี 
ผบ.อย.ทานใหม เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๓ ณ บก.อย.

แพทยหญิง วิไลภรณ  วงษวาทย สงมอบหนาที่
การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา สมาคมแมบาน ทอ.
ใหแก ผู ช วยศาสตราจารย ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ 
นายกสมาคมแมบาน ทอ.ทานใหม เม่ือวันท่ี ๓๐ ก.ย.๖๓ 
หองมงกุฎฟา สมาคมแมบาน ทอ.



          วันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๓หนา ๖ 

พล.อ.ต.สุระ  ไชโย สงมอบหนาที่การปฏิบัติราชการ
และการบังคับบัญชา พธ.ทอ.ใหแก พล.อ.ต.ศรสิต  กีรติพล 
จก.พธ.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๖๓ ณ บก.พธ.ทอ.

พล.อ.ท.ตอพล  ออเขายอย สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา สพ.ทอ.ใหแก พล.อ.ท.เกตุไผท  
ศรีบุญญเกษ จก.สพ.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ 
ณ สพ.ทอ.

พล.อ.ท.ภูวดล  สอนดวงใจ สงมอบหนาท่ีการปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา ขส.ทอ.ใหแก พล.อ.ต.ธีรพล  
สนแจง จก.ขส.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ ณ ขส.ทอ.

น.อ.จุมพล  จันทขัมมา สงมอบหนาที่การปฏิบัติราชการ
และการบังคับบัญชา บน.๒ ใหแก น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ 
ผบ.บน.๒ ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

พล.อ.ต.ครรชิต  นิภารัตน สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา กง.ทอ.ใหแก พล.อ.ต.สรวิชญ
สรุกลุ จก.กง.ทอ.ทานใหม เมือ่วนัที ่๑ ต.ค.๖๓ ณ หองบรรยาย 
บก.ทอ.

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สุขแสง สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบงัคบับญัชา สน.ผบ.ดม.ใหแก พล.อ.ต.วรกฤต  
มุขศรี ผบ.ดม.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ ณ สน.ผบ.ดม.

พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองคํา สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา ยศ.ทอ.ใหแก พล.อ.ท.เสนห  
บัวชื่น จก.ยศ.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ ณ ยศ.ทอ.

พล.อ.ท.เรืองวิทย  ศรีนวลนัด สงมอบหนาท่ีการปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา ชย.ทอ.ใหแก พล.อ.ต.กีรติ  
ปงเมือง จก.ชย.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ ณ ชย.ทอ.

พล.อ.ต.ไวพจน  เกิงฝาก สงมอบหนาท่ีการปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา รร.การบิน ใหแก น.อ.เสกสรร  
คันธา ผบ.รร.การบิน ทานใหม เมื่อวันที่  ๒๘ ก.ย.๖๓ 
ณ รร.การบิน จว.นครปฐม

พล.อ.ต.หญิง เพชรชมพู  เลหมงคล สงมอบหนาที่
การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา สตน.ทอ.ใหแก 
น.อ.คมกริช  นันทวิสุทธ์ิ ผอ.สตน.ทอ.ทานใหม เม่ือวันท่ี 
๓๐ ก.ย.๖๓ ณ สตน.ทอ.

พล.อ.ท.ยทุธชยั  วชัรสงิห สงมอบหนาทีก่ารปฏบิตัริาชการ
และการบังคับบัญชา ศวอ.ทอ.ใหแก พล.อ.ท.สุพิจจารณ  
ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ 
ณ ศวอ.ทอ.

น.อ.จิตติวุฒิ  วันทนา สงมอบหนาท่ีการปฏิบัติราชการ
และการบังคับบัญชา บน.๔ ใหแก น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง 
ผบ.บน.๔ ทานใหม เม่ือวันท่ี ๑ ต.ค.๖๓ ณ บน.๔ จว.นครสวรรค



วันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๓ หนา ๗ 

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ   ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธี
แสดงความยินดีแกนายทหารสัญญาบัตรที่ไดรับการโปรดเกลาฯ 
พระราชทานยศทหารชัน้นายพลอากาศ สังกดั ทอ.จาํนวน ๙๑ คน 
เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ ณ หองรับรอง ทอ. บก.ทอ.

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ   ผูบัญชาการทหารอากาศ 
เปนประธานในพธิสีงกาํลงัพลท่ีจะไปปฏบิตัหินาทีใ่นกองกาํลงั
ทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ (กกล.ทอ.ฉก.๙) เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจใหแกกําลังพลของกองทัพอากาศ ที่จะไปปฏิบัติหนาที่ 
โดยมีนายทหารชัน้ผูใหญของกองทพัอากาศเขารวมพธิ ีเมือ่วนัที ่
๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ ณ ลานจอดทาอากาศยานทหาร ๒ กองบนิ ๖ 
ดอนเมือง 
 ในการนี้ มีกําลังพลท่ีบรรจุท้ังสิ้น จํานวน ๒๙๗ คน 
โดยสํานักงานศูนยติดตามและสั่ งการเพื่อแกไขปญหา
สถานการณในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต สวนกองทพัอากาศ 
หรือ ศตส.จชต.ทอ. รวมกับ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 
ไดจัดการฝกความพรอมปฏิบัติการใหแกกําลังพล กอนเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ ประกอบดวย การฝกอบรมภาคทฤษฎี การฝกยิงปน
ดวยกระสุนจริง และฝกทางยุทธวิธี ระหวางวันที่ ๗ - ๒๒ 
กนัยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนยการทหารอากาศโยธนิ ศูนยฝกภาคพืน้
ทางยุทธวิธี กองทัพอากาศ จังหวัดลพบุรี และกองกําลัง
ทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปตตานี 

 ในโอกาสน้ี ผูบัญชาการทหารอากาศ กลาวใหโอวาท
วา “ขอใหกําลังพลทุกคนที่จะเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ใน
กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ มีความพรอมทั้งรางกาย 
และจิตใจที่เขมแข็ง มีความอดทน เสียสละเพื่อสวนรวม
และนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการ
ปฏิบัติหนาที่ และการดําเนินชีวิต ทั้งน้ี เพ่ือที่จะไดรวมกัน
สรางสรรคส่ิงดีงาม และนําสันติสุขใหเกิดในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตในเร็ววัน ผมขอช่ืนชมในความกลาหาญ และ
ความเสียสละของทุกคน ที่จะไปปฏิบัติภารกิจ ตามวาระ
ในวันนี้ และเชื่อมั่นวากําลังพลทุกคนจะมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ 
ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อปกปอง
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย อันเปนที่รัก
และเทิดทูน ของพวกเราทุกคนตลอดไป” 
 ท้ังน้ี กองทัพอากาศไดมีสวนรวมปฏิบัติภารกิจกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติ
กับหนวยงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ 

สวนหนาในการปองกันและหยุดยั้งภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ 
รวมท้ังการพฒันา และสงเสรมิใหเกดิสนัตสิขุในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตอยางยั่งยืน

พิธีสงกําลังพลไปปฏิบัติหนาที่ในกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจท่ี ๙ (กกล.ทอ.ฉก.๙)



       วันที่ ๑ - ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓หน้า ๘ 

      
   

(ต่อจากหน้า ๑)พิธีรับ-ส่งหน้าที่ 

เมือ่วันที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ กองทพัอากาศ จดัพธิรีบั-ส่ง
หน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ และการมอบการบังคับบัญชา 
ระหว่าง พลอากาศเอก มานตั  วงษ์วาทย์ ซ่ึงเกษยีณอายรุาชการ 
กบั พลอากาศเอก แอร์บูล  สทุธิวรรณ ผูบั้ญชาการทหารอากาศ
ท่านใหม่ ณ บรเิวณลานอเนกประสงค์ โรงเรยีนนายเรอือากาศ 
นวมนิทกษตัรยิาธริาช โดยมีผูบ้งัคบับญัชาระดับสงูของกองทัพ
อากาศ ข้าราชการทหารอากาศ ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ 
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และแขกผูม้เีกยีรตร่ิวมในพธิ ีท้ังนี้ 
กองทพัอากาศยงัได้จดัเครือ่งบินขบัไล่แบบที ่๑๘ (F-5) จ�านวน  
๒ เครือ่ง, เคร่ืองบินขับไล่แบบที ่๑๙ (F-16) จ�านวน ๒ เครือ่ง  
และเครื่องบินขับไล่แบบท่ี ๒๐ (Gripen) จ�านวน ๒ เครื่อง  
บนิผ่านพธิเีพือ่เป็นเกยีรติ 

ในโอกาสนี ้พลอากาศเอก มานตั  วงษ์วาทย์ ได้กล่าวขอบคณุ
ข้าราชการทหารอากาศที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติ
หน้าทีร่าชการด้วยดเีสมอมา พร้อมทัง้กล่าวว่า “พลอากาศเอก 
แอร์บูล  สุทธิวรรณ เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ และมี 
วิสัยทัศน์อันยาวไกล มีประสบการณ์สูง ทั้งในด้านการบิน  
การบรหิาร การปกครอง การต่างประเทศ และวทิยาการแขนง
ต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติและคุณลักษณะครบถ้วน  
ท่านสามารถเป็นผู้น�าสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กองทัพ
อากาศได้ พวกเราทุกคนจะต้องช่วยเป็นก�าลังส�าคัญ ท�าหน้าท่ี 
ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลส�าเร็จ  เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของกองทพัอากาศและประเทศชาตต่ิอไป” 

ด้าน พลอากาศเอก แอร์บลู  สทุธวิรรณ กล่าวว่า “กระผม
ขอรับหน้าที่และการบังคับบัญชา ในต�าแหน่งผู้บัญชาการทหาร
อากาศ สืบต่อจากท่าน และจะปฏิบัติหน้าที่ด ้วยส�านึกใน 
พระมหากรณุาธคิณุ แห่งองค์พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มก�าลังความรู ้
ความสามารถ  ตลอดระยะเวลาที่กระผมได้ปฏิบัติราชการใน
กองทพัอากาศ กระผมได้ประจักษ์ถงึขดีความสามารถในการท�างาน
ของท่านตลอดมา ท่านเป็นนกัปกครองและเป็นผู้บริหารทีมี่วสัิยทศัน์
กว้างไกล ให้ความส�าคัญมุ่งม่ันพัฒนากองทัพอากาศในทุกด้าน  

ท่านเป็นผู ้ที่ด�ารงตนอย่างเรียบง่าย ยึดมั่นในคุณธรรม 
ปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ ่มเทและเสียสละ  
เพือ่กองทพัอากาศและประเทศชาต ิเพือ่ให้การพฒันากองทพั
อากาศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กระผมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ก�าลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ  
จะปกครองบงัคบับัญชาโดยยดึหลกัคณุธรรม จะด�ารงความรกั 
ความสามัคคี ความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกันของก�าลังพล 
กองทัพอากาศ เพ่ือเป็นพลังในการพัฒนาและขับเคลื่อนให้
กองทพัอากาศไทย เป็นกองทพัอากาศชัน้น�าในภมูภิาค ด�ารงไว้
ซึง่ความมัน่คงของสถาบันชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรย์ิ”

พลอากาศเอก แอร์บลู  สทุธวิรรณ เป็นนกัเรยีนเตรยีมทหาร 
รุน่ที ่๒๑ นกัเรยีนนายเรอือากาศ รุน่ที ่๒๘ เคยด�ารงต�าแหน่ง
ส�าคญั อาทิ

- ผูบ้งัคบัการกองบนิ ๖
- ผูช่้วยทตูฝ่ายทหารอากาศ สงิคโปร์
- ปลดับญัชทีหารอากาศ
- ผูท้รงคณุวฒิุพเิศษกองทพัอากาศ
ก่อนทีจ่ะมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้ด�ารงต�าแหน่ง ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ คนที ่๒๗
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