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อัพเดทโควิด-๑๙

สถานการณการแพรระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-๑๙ ทัว่โลก 
ยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยยอดรวมผู ติดเชื้อท่ัวโลก จํานวน 
๔๗,๘๕๓,๖๑๖ คน ผูเสยีชวิีต จาํนวน ๑,๒๒๐,๕๓๔ คน ผูทีอ่ยู
ระหวางการรักษา ๙,๙๔๓,๔๐๖ คน และผูทีร่กัษาหายแลว จาํนวน 
๓๓,๘๗๐,๙๐๖ คน โดย ๕ ประเทศแรกทีม่ผีูตดิเชือ้สงูสดุ ไดแก 
สหรัฐอเมริกา, อินเดยี, บราซลิ, รสัเซยี และ ฝร่ังเศส (ขอมูลเมือ่
วนัที ่๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ จาก https://ddcportal.ddc.moph.
go.th) 

วคัซนีตวัที ่๔ เปนของ Johnson & Johnson ในสหรฐัอเมรกิา 
ใช Adenovirus (Ad26) เปนตัวนาํเช้ือ (Viral vector vaccine) 
เริม่ศกึษาระยะ ๓ กลุมทดลอง จาํนวน ๖๐,๐๐๐ คน เปนวคัซีน
ตวัเดียวทีฉ่ดี ๑ เขม็ เมือ่วนัท่ี ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๓ พบวาเกดิภาวะ
แทรกซอนในกลุมทดลอง ๑ คน กอนจะกลับมาศึกษาตอใน 
๑๑ วัน ผลของการทดลองระยะ ๓ คาดจะแลวเสรจ็ปลายป ๒๕๖๓ 
และจะสามารถผลติวคัซนีได ๑,๐๐๐ ลานโดสในป ๒๕๖๔ 

ขณะที ่AstraZeneca และมหาวทิยาลยัออกซฟอรด จบัมอื
พฒันาวัคซีนโควดิ-๑๙ เปนความรวมมอืกนัระหวางองักฤษและ
สวเีดน โดยใช Chimpanzee Adenovirus (ChAdOx1) เปนตวันาํ
เชื้อ (Viral vector vaccine) ขณะนี้ศึกษาระยะ ๓ จํานวน 
๓๐,๐๐๐ คน ในประเทศบราซลิ แอฟรกิาใต และสหรฐัอเมรกิา 
โดยเมื่อวันที่ ๖ กันยายนที่ผานมา พบภาวะแทรกซอนในกลุม
ทดลอง ๑ คน ทาํใหหยดุการศึกษาไป ๑ สปัดาห และวันที ่๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ กลุมทดลองเสียชีวิต ๑ คนในบราซิล กอนที่ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug 
Administration : FDA) จะกลบัมาศกึษาตอในวันที ่๒๓ ตลุาคม
ทีผ่านมา 

มาดคูวามกาวหนาเกีย่วกับการผลิตวคัซนีโควดิ-๑๙ กนัครับ 
วคัซีนตวัแรกเปนของสหรฐัอเมริกา จากบรษัิท moderna โดยใช
เทคโนโลยใีหม mRNA vaccine (Genetic vaccine) เริม่ศกึษา
ระยะ ๓ ในเดอืน กรกฎาคมปนี ้ศกึษากับกลุมทดลอง ๓๐,๐๐๐ 
คน โดยเปนผู มีอายุ ๖๕ ปข้ึนไป ๗,๐๐๐ คน ยังตองรอดู
ประสทิธภิาพผลการปองกนัการตดิเชือ้ แตอาจมกีารขอใชวคัซนี
แบบฉกุเฉนิปลายป ๒๕๖๓ 

สาํหรับสถานการณในยโุรป หลายประเทศในยโุรปประกาศ
ลอ็กดาวนรับมอืการแพรระบาดของเช้ือไวรสัโควดิ-๑๙ ระลอกสอง 
หลังผู ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่มไมหยุด ทั้งในอิตาลี อังกฤษ 
สาธารณรัฐเช็ก เบลเยี่ยม และ ๑๑ เมืองใหญในเยอรมนี 
โดยมมีาตรการความเขมงวดตางกันตามระดบัความรนุแรงของการ
แพรระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-๑๙ ในพืน้ท่ีนัน้ ๆ 

สถานการณในภาพรวมของประเทศไทย ผูปวยตดิเช้ือสะสม 
จาํนวน ๓,๘๐๔ คน รกัษาหายแลว จาํนวน ๓,๖๑๒ คน รกัษาอยู
ในโรงพยาบาล ๑๓๓ คน และ เสยีชวีติ จาํนวน ๕๙ คน (ขอมลู
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จาก https://covid19.ddc.
moph.go.th) 

จากกรณทีีน่กัทองเทีย่วชาวฝรัง่เศสติดโรคโควดิ-๑๙ ทีอ่าํเภอ
เกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีซึง่จากการเปดเผยไทมไลนพบวา 
ถูกกักตัวมาแลว ๑๔ วัน แตหลังจากเขามาในพื้นท่ีกลับติดเชื้อ 
สรางกระแสความต่ืนตัวของคนไทยในการตดิตามขาวสารการแพร
ระบาดมากพอสมควร ถึงแมอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ จะแถลงขาววา พบเช้ือโควดิ-๑๙ ในหองฟตเนสและ
ยังไมมีผูติดเชื้อเพิ่มเติมก็ตาม แตก็เปนขาวท่ีกระตุนใหคนไทย
หันกลับมาใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
การแพรระบาดฯ รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขก็มีการทบทวน
และเพิม่มาตรการเกีย่วกบัพืน้ทีส่วนกลางในสถานกกักันโรคของรฐั 

วคัซนีตวัที ่๒ เปนของบรษิทั BioNTech Pfizer และ Fosun 
Pharma เปนบรษิทัสัญชาตเิยอรมน ีสหรฐัอเมรกิา และจนี รวมกนั 
โดยใชเทคโนโลยี mRNA vaccine (Genetic vaccine) เชนกนั 
ศึกษากับกลุมทดลอง ๔๓,๐๐๐ คน ขณะน้ีอยูระหวางรอดู
ประสทิธภิาพผลการปองกันการตดิเชือ้ คาดวาจะผลติใหเพยีงพอ
ตอประชากรโลกในปลายป ๒๕๖๔ 

วัคซีนตัวที่ ๓ เปนของบริษัทประเทศจีน CanSinoBIO 
ใช Adenovirus (Ad5) เปนตวันาํเชือ้ (Viral vector vaccine) 
ใชไวรัสตัวหน่ึงที่ไมกอโรคในคนแลวนําพันธุกรรมของวัคซีน
โควดิ-๑๙ เขาไป เพือ่กระตุนภมูคุิมกนัในตวัคน ศกึษาในประเทศ
ซาอุดอีาระเบยี ปากสีถาน และรสัเซยี 

ขณะทีใ่นรสัเซยี โดยสถาบนั Gamaleya ใช Adenovirus ๒ 
ชนดิ (Ad5, Ad26) เปนตวันาํเช้ือ (Viral vector vaccine) ไปผสม
กบัวคัซนีโควดิ-๑๙ ตัง้ชือ่วคัซนีปองกนัโควดิ-๑๙ วา Sputnik V 
ขณะนีศ้กึษาระยะ ๓ กลุมทดลองจาํนวน ๔๐,๐๐๐ คนในประเทศ
เบลารสุ, สหรฐัอาหรับเอมเิรตส, เวเนซุเอลา และอนิเดีย เมือ่เดือน
ตลุาคมทีผ่านมา แตยงัไมสามารถพสูิจนวาปองกนัโควดิ-๑๙ ได 

วคัซนีตวัท่ี ๕ จากประเทศจนี โดย Wuhan Institute of 
Biological Products และศกึษาโดยบริษทั Sinopharm ใชเช้ือ 
Coronavirus ที่ออนแรงหรือตาย (Inactivated/Attenuated 
coronavirus vaccine) ไมกอใหเกดิโรคแตกระตุนภมูคุิมกนัได 
เริ่มศึกษาระยะ ๓ ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เมื่อเดือน
กันยายนที่ผานมา และในประเทศเปรู โมร็อกโก เดือนตุลาคม
และในวนัที ่๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ สหรฐัอาหรับเอมเิรตสไดอนมัุติ
ใหฉีดวัคซีนแบบฉุกเฉิน เรงดวนแกบุคลากรที่ดูแลดานสุขภาพ 
ซึง่ขณะนีย้งัไมมผีลกระทบเชงิลบ 

นอกจากทีไ่ดนาํเสนอใหทานผูอานทราบ ยงัมอีกีหลายบรษิทั
ในตางประเทศรวมถงึประเทศไทย ทีเ่รงพฒันาวคัซนีดวยความรวมมอื
จากหนวยงานและสถาบันตาง ๆ เพื่อชวยใหประชาชนทั่วโลก
ไดกลับมามชีวิีตอยางปกตสิขุโดยเร็ว พบกนัใหมฉบบัหนาครบั
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เมื่อวันที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลอากาศโท ฐานัตถ  
จันทรอําไพ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ
ผู อํานวยการศูนยปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนยบรรเทา
สาธารณภัยกองทัพอากาศ รับมอบ “ชุดเครื่องผสมสาร
อัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟปา” จาก พลอากาศโท สุพิจจารณ
ธรรมวาทะเสรี ผู อํานวยการศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ณ กรมกิจการ
พลเรือนทหารอากาศจากนั้นไดสงมอบตอใหกับ พลอากาศตรี 
เสกสัณน  ไชยมาตย รองเจ ากรมยุทธการทหารอากาศ 
ผูแทนหนวยงานควบคุมการปฏิบัติงานดานการควบคุมไฟปา 
และฝนหลวงของกองทัพอากาศ เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป 

เครือ่งผสมสารอตัโนมตัใินภารกจิยบัยัง้ไฟปา เปนนวตักรรม
ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของ พลอากาศเอก มานัต  วงษวาทย 
อดีตผูบัญชาการทหารอากาศ ท่ีเล็งเห็นถึงปญหาของเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติภารกิจยับยั้งไฟปา ซ่ึงในแตละภารกิจมีความเรงดวน 
และใชปริมาณสารจํานวนมาก จึงมีนโยบายใหศูนยวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ 

พลอากาศเอก แอรบลู  สทุธวิรรณ ผูบญัชาการทหารอากาศ 
กลาวชมเชยนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม 
ซึ่งเปนนักเรียนทุนกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลีตางชาติ
คนแรก ทีไ่ดรับรางวลั “นกัเรยีนเกยีรตยิศ” ของ Korea Armed 
Forces Nursing Academy ทีไ่ดสรางช่ือเสยีงใหแกประเทศชาติ 
กองทพัอากาศ และวงศตระกลู พรอมทัง้ขอใหมุงมัน่ตัง้ใจในการ
ศึกษาเพื่อนําความรูที่ไดรับกลับมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

โดยนาวาอากาศเอก ฐานนัดร  ทพิเวส ผูชวยทูตฝายทหารอากาศ 
ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ไดรายงานวา
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม นักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
กรมแพทยทหารอากาศ  ซึ่งเปนนักเรียนทุนกระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ จัดพิธีรับมอบชุดเครื่องผสมสารอัตโนมัติในภารกิจยับยั้งไฟปา

ตลอดจนสายวทิยาการทีเ่ก่ียวของรวมกันบรูณาการองคความรู 
เพ่ือทาํการวจิยัและพฒันาอปุกรณขึน้เพือ่แกไขปญหาดงักลาว 
จงึเกดิเปนนวตักรรม “เคร่ืองผสมสารอตัโนมตัใินภารกจิยับยัง้
ไฟปา” มคุีณสมบัตใินการผสมสารยบัยัง้ไฟปาสูตร Firewall II 
และ PHOS-CHEK G75 ไดครั้งละ ๓,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช
ในการสนบัสนนุภารกจิควบคมุไฟปาใหสามารถปฏบิตัไิดสะดวก
และรวดเร็วข้ึน ซึ่งจะชวยบรรเทาความเดือดรอนใหแก
ประชาชน รวมทั้งลดความเสียหายอันเนื่องมาจากไฟปา 
โดยใชทรัพยากรของกองทัพอากาศ รวมถึงที่ได รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนใหเกิดประโยชนสูงสุดที่สุด  
 สําหรับสถานการณไฟปาที่เกิดขึ้นในปที่ผานมาน้ัน 
กองทัพอากาศไดจัดอากาศยานและกําลังพลรวมปฏิบัติการ
บินควบคุมไฟปา และสรางแนวกันไฟในภารกิจดังนี้  
 ๑. ภารกิจควบคุมไฟปา สรางแนวกันไฟ ดอยพระบาท 
จังหวัดลําปาง  
 ๒. ภารกิจควบคุมไฟปา สรางแนวกันไฟ ภูกระดึง 
จังหวัดเลย  

 ๓. ภารกิจควบคุมไฟปา สรางแนวกันไฟ โรงเรียน
เตรียมทหาร จังหวัดนครนายก และ จังหวัดปราจีนบุรี  
 ๔. ภารกิจควบคุมไฟปา สรางแนวกันไฟ สถานีรายงาน
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
 โดยมกีารใชอากาศยานสาํหรบัปฏบิตักิารดงักลาว ไดแก
 ๑. เครื่องบินลําเลียง แบบที่ ๒ ก (BT-67) จํานวน 
๒๓ เทีย่วบิน ใชนํา้ผสมสารควบคมุไฟปา จาํนวน ๖๙,๐๐๐ ลติร
 ๒. เคร่ืองบินลําเลียง แบบท่ี ๘ (C-130) จํานวน 
๘ เทีย่วบนิ ใชนํา้ผสมสารควบคมุไฟปา จาํนวน ๖๔,๐๐๐ ลติร
 ทัง้นี ้ศนูยบรรเทาสาธารณภยักองทพัอากาศ ไดเตรียมการ
ปองกันและดําเนินงานเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก
สาธารณภยั โดยใชทรพัยากรและยทุโธปกรณของกองทพัอากาศ
อยางเต็มท่ี กองทัพอากาศตระหนักเสมอวา ความเดือดรอน
ของพีน่องประชาชนมคีวามสาํคญั และจาํเปนอยางยิง่ท่ีจะตอง
ไดรบัการชวยเหลอื และบรรเทาความเดอืดรอนโดยเรว็ เพือ่ให
สามารถกลับมาดํารงชีวิตดวยความปกติสุข

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 คัดตวัแทนรุนละ ๑ คน  โดยตดัสินจากความประพฤติ
โดยรวม ตลอดระยะเวลา ๑ ป จาก ความเสียสละ ความเปน
ผูนํา ความขยันหม่ันเพียร ความรักชาติ และคุณธรรมอื่น ๆ 
ซึ่งสวนใหญ ผูท่ีไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลนี้จะเปนนักเรียน
เกาหลีใต นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร  โชคสมงาม 
จึงถือเปนนักเรียนตางชาติคนแรกที่ไดรับรางวัลนี้

ผูบัญชาการทหารอากาศชมเชยนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ นักเรียนทุน
สาธารณรัฐเกาหลี ไดรับรางวัล “นักเรียนเกียรติยศ”
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พล.อ.ท.สมควร  รักดี ผบ.อย.ตรวจเยี่ยมการฝกและ
ใหโอวาทแกกําลังพลที่เขารวมการแขงขันกองทหารเกียรติยศ 
ระดบั ทท.ประจาํป ๖๓ เมือ่วนัที ่๒ พ.ย.๖๓ ณ กรม ตอ.รอ.อย.

พล.อ.ท.มนทั  ชวนะประยูร จก.ขว.ทอ./อปุนายกสมาคม
กีฬารักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
มอบถวยรางวัลชนะเลิศประเภทสโมสรชายใหกับ “ทีมสโมสร
ทหารอากาศ” และรางวัลชนะเลิศประเภทสโมสรหญิงใหกับ 
“ทมีสโมสรทหารอากาศ” ในการแขงขนัรกับี ้๗ คน ชงิชนะเลศิ
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๓ ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย

พล.อ.ท.ชากร  ตะวันแจง รอง เสธ.ทอ.(กพ.)/ประธาน
กรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดสของ ทอ. เปนประธาน
ในการประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานปองกัน
และแกไขปญหาเอดสของ ทอ.ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑/๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ ณ หองประชุม พอ.๑ 
บก.พอ.

พล.อ.ท.เรอืงวทิย  ศรนีวลนดั ในฐานะประธานกรรมการ
ดาํเนนิการ สหกรณออมทรพัย ชย.ทอ.จาํกดั จดัการประชมุใหญ
สามญัประจาํป ๒๕๖๓ เม่ือวนัที ่๒๙ ต.ค.๖๓ ณ อาคาร ๘๐ ป ทอ.

พล.อ.อ.สุรพล  พุทธมนต รอง ผบ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีถวายผากฐินสามัคคี ทอ.ประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๒๙ ต.ค.๖๓ ณ วัดลาดสนุน อ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี 

พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.เปนประธาน
ในพิธกีลาวอาํลาการปฏบิตัหินาท่ีราชการทหารกองประจําการ 
รุนป ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ พรอมท้ัง มอบใบประกาศเกียรติคุณ
ใหแกทหารกองประจําการ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ณ พอ.

พล.อ.อ.พงษศักดิ์   เสมาชัย ประธานกรรมการ
ประชาสัมพันธ ทอ.เปนประธานการประชุม คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ ทอ.และการประชุมทางไกล (VTC) กับกองบิน 
และ รร.การบิน เพื่อกําหนดแนวทางประชาสัมพันธ ทอ.
ในภาพรวม เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ณ หองประชุมเวหาสยาน
ศิลปสิทธิ์

พล.อ.ท.พงษสวัสดิ์  จันทสาร รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
ใหคําแนะนํากรอบการดําเนินงานแก สยล.ทอ.เน่ืองในโอกาส
จัดตั้งหนวยงานใหม เม่ือวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ ณ หองประชุม 
ฝสธ.ทอ.๓

พล.อ.ท.ภาณุวัชร  เปยมศรี จก.ชอ.มอบเครื่องแบบ
และอุปกรณการรักษาการณใหกับเจาหนาที่รักษาการณ 
หมวดรักษาการณ กองบริการ ชอ.เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓  ณ ลานหนาอาคาร 
หมวดรักษาการณ กองบริการ ชอ.

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

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.รับเยี่ยมคารวะ
จาก Mr.Evgeny Tomikhin เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมี
อาํนาจเตม็แหงสหพนัธรฐัรสัเซยีประจาํประเทศไทย ในโอกาส
เขาแสดงความยินดีกับ ผบ.ทอ.ที่เขารับตําแหนงใหม เมื่อวันที่ 
๒๘ ต.ค.๖๓ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.แถลงนโยบาย
การปฏิบตัริาชการ รร.นนก.ประจําป ๒๕๖๔ เมือ่วนัที ่๒๙ ต.ค.๖๓ 
ณ อาคารรณนภากาศ



วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓

พล.อ.ต.อนันตชัย ทองเจริญ จก.จร.ทอ.และคณะ 
ตรวจการปฏิบัติราชการ ของ สวบ.ทอ.โดยมี พล.อ.ต.วรงค  
ลาภานันต ผอ.สวบ.ทอ.ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ 
ณ หองประชุมหมอตระกูล สวบ.ทอ.

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑/ผอ.ศบภ.บน.๑ 
นํากําลังพลเข าช วยเหลือประชาชนท่ีได  รับผลกระทบ
จากเหตกุารณแมนํา้มลูลนตลิง่ไหลเขาทวมบานเรอืนประชาชน
พืน้ที ่ต.สมัฤทธิ ์อ.พมิาย และมอบถงุยงัชีพ ทอ.ใหแกประชาชน
ผูไดรบัผลกระทบ เมือ่วนัที ่๓๐ ต.ค.๖๓ ณ วดับานซึมพฒันา หมู ๕ 
หมู ๑๔ และบานตะกุดขอน ต.ทาชาง อ.เฉลิมพระเกียรต ิ
จว.นครราชสีมา

พล.อ.ต.วรงค  ลาภานันต ผอ.สวบ.ทอ.ใหการตอนรับ 
พ.อ.นพ.ภาคย  โลหารชุน ในโอกาสเปนวิทยากร บรรยาย
ในหลักสูตรแพทยเวชศาสตรการบินรุ นที่  ๓๖ ในหัวขอ 
“การสรางสมรรถภาพรางกาย” เม่ือวนัที ่๓๐ ต.ค.๖๓ ณ หองบรรยาย 
๔๐๒ อาคารใหม สวบ.ทอ.

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน เปนประธาน
ในพธิเีปดการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
การบินบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการจราจรทางอากาศ ชัน้ปที ่๔ 
เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ ณ รร.การบิน จว.นครปฐม 

น.อ.รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ เปนประธาน
ในพิธีอําลาการปฏิบัติหนาที่ราชการของทหารกองประจําการ 
รุนป ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ณ สนามฝก
พนั.อย.บน.๕๖ จว.สงขลา

น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒ เปนประธานในการ
ประชุมใหญสามัญ สหกรณออมทรัพย บน.๒ จํากัด ประจําป 
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ณ หอประชุมกานตรัตน บน.๒ 
จว.ลพบุรี

น.อ.พฐา  แกนทับทิม ผบ.บน.๒๑ เปนประธานในพิธี
อําลาการปฏิบัติหนาที่ราชการของทหารกองประจําการ รุนป 
๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ณ ลานจอดอากาศยาน
แผนกชางอากาศ 

น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ ผบ.บน.๕ เปนประธาน
ในพิธีอําลาการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และมอบวุฒิบัตรใหแก
ทหารกองประจาํการ รุนป ๒๕๖๑ ผลดัที ่๒ เมือ่วนัที ่๓๐ ต.ค.๖๓ 
ณ แผนกชางอากาศ กองเทคนิค บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ 

หนา ๕ 

พล.อ.ต.วรวุฒิ  ดวงเกตุ ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เปนประธาน
การประชุมเพื่อสรรหาบุคคลดีเดนของ ทอ.ประจําป ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๓ ณ หองประชุม จร.ทอ.

พล.อ.ต.นพพล  กลิ่นผกา ผอ.สนภ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธเีปดการศึกษาหลกัสตูรนายทหารนริภัยการบนิ รุนที ่๖๓
เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๓ ณ หองอเนกประสงค สนภ.ทอ.

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ นําหนวยมิตรประชา 
บน.๗ ใหบรกิารประชาชน ประกอบดวยใหบรกิารดานการแพทย
ตัดผมชาย-หญิง พรอมทั้งมอบอุปกรณกีฬาและชุดยาสามัญ
ประจาํบานใหกบัโรงเรยีนนํา้รอบวิทยา โรงเรยีนวดันํา้รอบ และ
โรงเรียนวัดเกษมบํารุง เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๓ ณ วัดเกาะกลาง 
ต.นํ้ารอบ อ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี  

พล.อ.ต.กรกฎ  ทิมไสว ผอ.สง.ปรมน.ทอ.และคณะ 
เยีย่มคาํนบัและหารอืขอราชการดานความมัน่คงกบั นายนวัิฒน 
รุงสาคร ผวจ.ลพบุรี/ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จงัหวดัลพบรุ ีเมือ่วันที ่๒๘ ต.ค.๖๓ ณ ศาลากลางจงัหวดัลพบรุี



          วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓หนา ๖ 

เครื่องบินขับไลแบบ Ki-43 “ฮายาบูซา” 
ของกองทัพอากาศไทย

โดย...พ.อ.อ.รัชต รัตนวิจารณ

พ.ศ.๒๔๘๖ ภายหลังการเดินทางมาเยือนประเทศไทย 
ของ นายพล โตโจ นายกรัฐมนตรีญี่ปุน รัฐบาลญี่ปุนจึงไดเห็น
ความสําคัญในการปองกันพระนคร โดยเฉพาะเม่ือทานนายก
รัฐมนตรีญี่ปุนไดไปเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ 
วดัพระแกว ซึง่ไดรบัความเสยีหายจากการทีส่มัพนัธมิตรทิง้ระเบดิ
จึงมอบเครื่องบินขับไลแบบที่ ๑๓ (บ.ข.๑๓ หรือ Nakajima 
Ki–43 – II b หรอื ฮายาบซูา) ซึง่ประจาํการอยูในเกาะสงิคโปร 
จํานวน ๒๔ เครื่อง ใหกองทัพอากาศ โดยใหกองทัพอากาศ 
จัดนักบินไปทําการตรวจรับและบินมาเอง ซึ่งกองทัพอากาศ 
ไดสง น.ต.สกล  รสานนท ร.อ.หริญ หงสสกลุ ร.อ.ทว ี จลุทรพัย 
ไปทําการบิน มี ร.อ.นากามูระ และนักบินจากฝูงบินท่ี ๓ 
กองบินนอยที่ ๖๔ ของกองทัพบกญี่ปุ น มาชวยฝกและ
แนะนําเทคนิคการบินรบ และสาเหตุท่ีนักบินไทยตองมา
ฝกบินที่สิงคโปร ทั้ง ๆ มีเครื่องบินฮายาบูซา อยูที่ดอนเมือง 
เพราะสาเหตุจาก “นํ้าทวมใหญ” ทําใหเกิดความเสียหาย 
จงึตองมาฝกบินทีส่งิคโปร และทาํการนาํเครือ่งกลบัประเทศไทย 
โดยเครื่องบินเหลานี้ก อนทําการบินขึ้นได  มีการเปลี่ยน
เครื่องหมายสัญลักษณที่หางเครื่องบินเปน “ธงชาง” 
 เครื่องบินขับไลเหลาน้ีมีบทบาทในการปองกันพระนคร 
ในชวงสงครามมหาเอเชยีบรูพา โดยบรรจปุระจาํการใน “ฝงูบนิ
รักษาพระนคร” สําหรับเรื่องราวของฝูงบินน้ี มีปรากฏเปน
ภาพยนตรเรื่อง “นักบินกลางคืน” เปนเรื่องราวที่ถายทําเพือ่
เชิดชูทหารอากาศในชวงสงคราม แตเนื่องจากฟลมภาพยนตร
เหลานี้ถายดวยฟลมยี่หอ “ซากุระ” จึงมีการทําลายฟลม
เหลานี้ทิ้งทั้งหมด เพื่อไมใหมีผลตอสงครามครั้งน้ี ที่ถือเปน
โมฆะ 
 ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗ เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ 
B-24 ประมาณ ๑๐ เครื่อง เขาโจมตีทิ้งระเบิดบริเวณชุมทาง
บางซื่อ กองทัพอากาศ สงเครื่องบินขับไลแบบท่ี ๑๓ (Ki-43 
HAYABUSA) จาํนวน ๓ เครือ่ง ข้ึนสกดักัน้ โดยม ีร.อ.เทอดศักดิ์ 
(สงัวาลย) วรทรพัย ร.ต.หมอมราชวงศ ปรยีะสวุรรณ จกัรพันธ 
และพ.อ.อ.วเิชยีร  บรูณะเรข เปนนกับนิขึน้สกดักัน้ แตเครือ่งบนิ
ขาศึกบินออกไปกอนไมสามารถไลติดตามทัน 
 ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๗ ฝาย สัมพันธมิตรไดสง
ฝงูบนิทิง้ระเบดิ B-29 ของกองทัพอากาศสหรฐัฯ ราว ๕๐ เครือ่ง
ทําการบินทิ้งระเบิดเหนือพระนครอีกครั้ง ในเวลากลางวัน 
เริ่มตั้งแต ๐๙๐๐ เปน ๓ ระลอก ระลอกละ ๑๒ - ๑๔ เครื่อง 
โดยไมมีเครื่องบินขับไล คุ มครองเขามาดวยเลย ในครั้งน้ี 
“ฝูงบินรักษาพระนคร” ไดสง เครื่องบินขับไลแบบ ฮายาบูซา 

จํานวน ๑ ฝูง จํานวน ๙ เคร่ือง ใชเปนฝูงบินรักษาพระนคร 
มี ร.อ.โชติ  ชินะศิริ เปนผู บังคับฝูง ในวันนั้นมีเครื่องบิน
ทีใ่ชการไดเพยีง ๘ เครือ่งเทานัน้ แบงออกเปน ๒ หมูบนิ หมูบินละ
๔ เครื่อง มี ร.อ.เทอดศักดิ์ฯ เปนผูบังคับหมูบิน ที่ ๑ ร.ต.ศักดิ์ 
อินทปุระ เปนผูบังคับหมูบินที่ ๒ ไดรับคําสั่งใหข้ึนบินสกัดกั้น 
การโจมตขีองเครือ่งบนิทิง้ระเบดิ B-29 ของขาศกึหมูใหญนีท้นัที 
มหินาํซํา้ในตอนวิง่ข้ึนเครือ่งยนตของเครือ่งบนิ ฝายเราเสยีไปอกี 
๑ เครื่อง จึงคงเหลือเครื่องบินที่บินข้ึนสกัดกั้นขัดขวางเพียง 
๗ เครื่อง ขึ้นสกัดกั้น ขาวการเขามาของเครื่องบินขาศึกจาก
ยามอากาศ จะไดรับก็ตอเม่ือเครื่องบินของขาศึกบินเลยจังหวัด
กาญจนบุรีเขามาแลว ในขณะที่ญี่ปุนเองก็สงเครื่องบินขับไล
แบบเดยีวกนันี ้ซึง่ประจาํการอยูในสนามบนิดอนเมอืง ฝงตะวนัตก
ขึ้นสกัดกั้นดวยเชนกัน การยุทธเวหาครั้งนี้ นับวาดุเดือดทีเดียว 
ร.อ.เทอดศักดิ์ฯ สามารถยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-29 ตก
หนึง่เครือ่งในอาวไทยกอนที่เครื่องของ ร.อ.เทอดศักดิ์ฯ จะถูก
ปอมปนใหญยิงและตองรอนลงแถวจังหวัดชายทะเล 
 การขึ้นขัดขวางตอเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญที่มีการ
ปองกันตัวดีเยี่ยม จํานวนมากของขาศึกลงไปได ถึงกระน้ันก็ดี 
ร.อ.เทอดศกัดิฯ์ และ ร.ต.ศกัดิฯ์ ผูนาํหมูบนิทัง้สองของไทยกม็ไิด
เสียขวัญแตอยางใด ตางนําหมูบินขึ้นสกัดกั้น ทําการรบโจมตี
ฝูงบินทิ้งระเบิดเหลาน้ันอยางองอาจกลาหาญ การตอสู เปนไป
อยางดเุดอืดเปนเวลานานพอสมควร โดยเฉพาะ ร.อ.เทอดศกัดิฯ์
ไดพยายามโฉบเขายงิเครือ่งบนิขาศกึเปนเวลาหลายครัง้ จนเคร่ืองบนิ
ทิ้งระเบิดหนักของขาศึกถูกยิงไฟลุกที่เครื่องยนต และตองแยก
หมูบินหนีไป ตัว ร.อ.เทอดศักดฯ เองไดพยายามรบติดพัน
ยงิเครือ่งบนิขาศกึหมูใหญ อยางไมลดละอีกหลายครัง้ ฝายขาศกึ
เมือ่ทิง้ระเบดิไดสมความมุงหมาย จงึรวมหมูเดนิทางกลบั สาํหรบั 
ร.อ.เทอดศักดิ์ฯ ไดไลติดตามยิงไปทางทิศใต จนกระสุนหมด 
และในที่สุดกอนที่จะผละออกจากการรบ เพราะปนกลอากาศ 
กระสนุหมดไมมกีระสนุจะยงิตอไป เครือ่งบนิของ ร.อ.เทอดศกัดิฯ์
ก็ถูกยิง ไฟไหม จึงจําเปนตองสละเครื่องบิน โดดรมลงในปาลึก
แถวแดนกะเหรี่ยง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ตัวเอง
ถูกไฟลวกเปนแผลพุพองบาดเจ็บสาหัส แขนขาดางพรอย
เปนรอยดางอยูจนชัว่ชวีติ ตําบลทีโ่ดดรมลงหางจากหมูบานมาก
ตองเดินอยูในปาคืนหนึ่งจึงพบผูคน และตองอาศัยนั่งระแทะมา
อีก ๒ วัน จึงถึงทางรถไฟและถูกสงตัวมารับการรักษาพยาบาล
ที่กรุงเทพฯ การปฏิบัติการรบทางอากาศของ ร.อ.เทอดศักด์ิฯ 
รวมแลวกวา ๕๐ ครัง้ เพิง่ไดรบัการบาดเจ็บมากในการรบครัง้นี้
เปนครัง้แรก และเปนครัง้สดุทาย จนสิน้สุดอายรุาชการ หลังจาก

การปฏิบัติการทิ้งระเบิดครั้งใหญของเครื่องบินแบบ B-29
ตอกรุงเทพมหานคร เมื่อกลับไปถึงฐานทัพดัมดัม ในเมือง
กัลกัตตา ประเทศอินเดียแลว ขาวจากหนังสือพิมพรวมทั้ง
ขาวจากวทิย ุบ.ีบ.ีซ ีและขาว รอยเตอรออกมาสอดคลองตรงกบั
คาํบอกเลาของนกับนิฝายสมัพนัธมติร หลงัสงคราม ตามวนัเวลา
ดังกลาวคือ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๗ ในการโจมตี ทิ้งระเบิด
ในกรุงเทพฯ ครัง้ใหญสดุ มเีครือ่งบินทิง้ระเบดิ B-29 เคร่ืองหนึง่
ไฟไหม บินแตกฝูงล าหลังตกลงในอาวเบงกอล ทิศใต 
เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ขาวท้ังหมดยังคงเขาใจวา
เครื่องบินแบบ B-29 เครื่องนั้น ถูกยิงตกโดยฝมือนักบินขับไล
ของญ่ีปุน ซึง่ตามความเปนจริงจากหลกัฐาน พสิจูนไดวาในการ
สูรบกลางอากาศในคืนวันนั้น ไมมีเครื่องบินฝายญี่ปุ นและ
นกับนิญีปุ่นขึน้บนิตอสูแมแตคนเดยีว เปนอันวาผูทียิ่งเครือ่งบิน
ทิ้งระเบิดแบบ B-29 อันทรงอิทธิพลของฝายสัมพันธมิตรตก
เปนคนแรกคอื ร.อ.เทอดศกัดิฯ์ นักบินขับไลของกองทัพอากาศไทย
และไดรบัพระราชทานเหรยีญกลาหาญ เปนเหรยีญที ่(ประดับ
ชอชัยพฤกษ) 
 ๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๘ เวลา ๑๐๓๐ สหรฐัฯ สงเครือ่งบิน
ทิ้งระเบิดแบบ บี-๒๙ ของกองบินทิ้งระเบิดที่ ๒๐ จํานวน ๔๔ 
เครื่อง จากฐานทัพอากาศในกัลกัตตา เขาทําการทิ้งระเบิด
บริเวณสะพานพระราม ๖ ในวันนี้เครื่องบินขับไลแบบ Ki-43 
ขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐฯ ถึง ๑๑ เที่ยวบิน 
โดยมรีายงานจากสหรฐัฯ วา มเีครือ่งบนิปก ๒ ชัน้ จาํนวน ๓ เครือ่ง
(คาดวานาจะเปน HAWK III ของกองทพัอากาศ) ขึน้สกดัก้ันดวย 
แตไมสามารถไลติดตามเครือ่งบนิทิง้ระเบดิไดทนั ผลการทิง้ระเบดิ
สรางความเสียหายใหกับตอมอสะพานชํารุดบางสวน 
 พ.ศ.๒๔๘๘ เนื่องจากมีการสูญเสียเคร่ืองบินทิ้งระเบิด
ในการรบเหนอืเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตจาํนวนมาก โดยเฉพาะ
เครือ่งบนิทิง้ระเบดิเพดานบนิสงูอยาง B-29 ดังนัน้ ทางกองทพั
สหรัฐฯ จึงไดติดตอผานเสรีไทย ขอใหชวยหาขอมูลเกี่ยวกับ
การใชเครื่องบินขับไลแบบ Ki-43 ของกองทัพญี่ปุน ในการขึ้น
สกดักัน้เครือ่งบนิท้ิงระเบดิแบบ B-29 ซึง่บงัเอญิวา กองทัพญีปุ่น
ไดมอบฟลมจากกลองปนที่แสดงถึงการเขาสกัดกั้นและยิง
เคร่ืองบินท้ิงระเบิดได มามอบใหกองทัพอากาศ เพ่ือใช
ประโยชน ในการนีเ้สรไีทยสายอเมริกา ซึง่ม ีร.อ.ทวฯี จึงทาํการ
ลักลอบสงฟลมนี้ใหทางการสหรัฐฯ กอปปกอนที่จะสงคืน
กองทพัญีปุ่น ทาํใหเครือ่งบนิทิง้ระเบิดของฝายสหรัฐฯ สูญเสีย
นอยลง และไมนานนักก็ยุติการปฏิบัติการ
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(ตอจากหนา ๑)

พลอากาศเอก แอรบลู สทุธวิรรณ ผูบญัชาการทหารอากาศ พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
กองบนิ ๕๖ ในระหวางวันที ่๕ - ๖ พฤศจิกายน๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก รชัตภาคย  ธรรมธีรศร ี
ผูบังคับการกองบิน ๕๖ พรอมดวย คุณสุทธินันท คําสุข รองประธานชมรมแมบานทหารอากาศ
กองบนิ ๕๖, ขาราชการ, ลกูจาง, พนกังานราชการ, ทหารกองประจาํการ และสมาชิกชมรมแมบาน
ทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ใหการตอนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ 
เมือ่วันที ่๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๓

พลอากาศตร ีมงคล ตัง้สุณาวรรณ ผูอาํนวยการสาํนกังานพัฒนาระบบราชการกองทพัอากาศ 
เปนประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรท่ีปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ตามแผนงานยุทธศาสตรสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศดานความมั่นคง 
ประจาํปงบประมาณ ๖๔ เพือ่ใหผูรบัผดิชอบงานดานการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
ในหมวด ๗ ผลลพัธการดาํเนนิการ มคีวามรูและทกัษะในการใชเครือ่งมือการบรหิารจดัการภาครฐั
แนวใหม PMQA 4.0 และนาํคณะการศึกษาดงูานการบริหารจดัการองคกรของบรษัิทโรงเสนหมี่
ชอเฮง จํากัด เพื่อสรางเครือขายท่ีปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
กองทพัอากาศ รองรบัการเปนประชาคมอาเซยีนไดอยางมปีระสทิธภิาพ เมือ่วันที ่๒ – ๔ พฤศจกิายน 
๒๕๖๓ ณ จงัหวดันครปฐม 

พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) 
พรอมคณะ ตรวจเยีย่มกรมสารบรรณทหารอากาศ โดยม ีพลอากาศตรี ไพฑรูย  ไลเลศิ เจากรม
สารบรรณทหารอากาศ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุม
กรมสารบรรณทหารอากาศ



 วันที่ ๑ - ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓
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พลอากาศโท ฐานัตถ  จันทรอําไพ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ 
เปดเผยวา เมือ่วนัที ่๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก แอรบลู  สทุธวิรรณ ผูบญัชาการทหารอากาศ ไดรวมประชมุ
ผูบญัชาการทหารอากาศอาเซียน คร้ังที ่๑๗ (17th ASEAN Air Chiefs Conference : 17th AACC) ซึง่เปนการ
ประชุมทางไกลผานระบบ Video Teleconference (VTC) รวมกบัผูบญัชาการทหารอากาศอาเซยีนทัง้ ๑๐ ชาติ 
โดยมีกองทพัอากาศเวียดนามเปนเจาภาพ ภายใตหวัขอ “กองทพัอากาศอาเซยีน : สามคัคีปรองดองและตอบสนอง
ทนัทวงท”ี หรือ “ASEAN Air Force : Cohesive and Responsive” โดยมวีตัถุประสงคเพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นของผูบัญชาการทหารอากาศอาเซียนทั้ง ๑๐ ชาติแลว ยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดี
และความรวมมอืระหวางกนั เพือ่ดาํรงไวซึง่สนัตภิาพ ความมัน่คง และความย่ังยนืในภมิูภาคอาเซยีนอกีดวย 

ในโอกาสนี ้พลอากาศเอก แอรบลู  สทุธวิรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดแสดงความพรอมของกองทพัอากาศไทย 
ในการเปนเจาภาพจดัการประชมุผูบญัชาการทหารอากาศอาเซียนครัง้ตอไป ในป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยไดเตรยีมจดัการฝก 
ASEAN HADR Exercise สําหรับกองทัพอากาศมิตรประเทศอาเซียน เพื่อทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานในการ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในอาเซียน (ASEAN HADR SOP) รูปแบบการฝก ประกอบดวย 
การฝกแกปญหาในที่บังคับการในภารกิจ ศูนยประสานงานทางอากาศ (Air Coordination Center) และการฝก
ภาคสนามในภารกจิการเคลือ่นยายผูปวยทางอากาศ (MEDEVAC) การลาดตระเวนทางอากาศ (ISR) การคนหาและ
ชวยชีวิต (Search and Rescue) และการลําเลียงทางอากาศ (Airlift) โดยผูบัญชาการทหารอากาศ ไดกลาวเชิญ
ผูบัญชาการทหารอากาศอาเซยีน ใหพจิารณาสงกําลงัพล อากาศยาน และยทุโธปกรณเขารวมการฝก เพือ่เปนสญัลักษณ
ของความรวมมือระหวางกองทัพอากาศอาเซียน ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ซึ่งมิตรภาพที่แนนแฟนและ
ความเปนหนึง่เดยีวกนัของกองทัพอากาศอาเซยีน จะสามารถผนกึกาํลงัและตอบสนองตอภยัพบิตัติาง ๆ ไมวาจะเปน
ภยัพิบตัจิากธรรมชาตหิรอืโรคระบาดซ่ึงเรากาํลงัเผชญิอยูรวมกนัในขณะนี้

พลอากาศเอก แอรบลู สทุธวิรรณ ผูบญัชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยีย่มโรงเรยีน
นายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช โดยม ีพลอากาศโท ณรงค อนิทชาต ิผูบญัชาการโรงเรยีน 
นายเรืออากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช ใหการตอนรบั เมือ่วนัที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีน 
นายเรืออากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช

  พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผู บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจาก 
พลจัตวา บาฮารุดดิน บิน อาหมัด ผูชวยทูตทหารมาเลเซีย/กรุงเทพฯ และคณะ เพื่ออําลา
ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหนาที่ฯ  เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ 
กองบญัชาการกองทพัอากาศ 
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