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พิธี-รับส่งหน้าท่ี 
ผูบั้ญชาการทหารอากาศ และมอบการบังคับบัญชา

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลัง

(อ่านต่อหน้า ๒)



          วันที่ ๑ - ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔หน้า ๒ 

สมาชิกการาปนกิจ
สงเคราะห ์

         

ตามท่ีมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ 
พลอากาศเอก นภาเดช  ธปูะเตมย์ี ประธานคณะทีป่รึกษากองทพัอากาศ เป็น ผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ ต้ังแต่วนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นัน้ กองทพัอากาศ จดัพธิรีบัส่งหน้าทีผู่บ้ญัชาการ
ทหารอากาศ ระหว่าง พลอากาศเอก แอร์บลู  สทุธวิรรณ ซ่ึงเกษียณอายุราชการ กับ พลอากาศเอก 
นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่ เม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
โดยประกอบพธีิ ดงันี้

-  พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภวูนารถ กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ ณ พระอนสุาวรีย์ ฯ        

-  พิธีลงนามในเอกสารรับส่งหน้าท่ีผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑  
กองบญัชาการกองทพัอากาศ

-  พิธส่ีงมอบการบังคบับญัชา ณ บรเิวณลานอเนกประสงค์ โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมนิท
กษตัริยาธริาช

ส�าหรบัพธิส่ีงมอบการบงัคบับญัชา ในครัง้นี ้เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ 
โควดิ-๑๙ และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการของรฐับาล กองทพัอากาศ จงึได้จดัพธิส่ีงมอบการบงัคบั
บญัชา โดยจ�ากดัจ�านวนผูร่้วมพธิไีม่เกนิ ๑๐๐ คน และผ่านการตรวจคดักรองด้วย Antigen Test 
Kit (ATK) พร้อมกนัน้ีได้จดัเครือ่งบนิขับไล่แบบที ่๑๙ ก (F-16 A/B) และเครือ่งบินล�าเลยีงแบบที ่๘ 
(C-130) บนิผ่านพธิเีพือ่เป็นเกยีรต ิโดย พลอากาศเอก แอร์บลู  สุทธวิรรณ ได้ส่งมอบธงประจ�า
ต�าแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศและแฟ้มเอกสารรับส่งหน้าที่ ให้แก่ พลอากาศเอก นภาเดช   
ธปูะเตมย์ี ผูบั้ญชาการทหารอากาศท่านใหม่

ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการทหารอากาศ  

เป็นนักเรยีนเตรียมทหาร รุ่นที ่๒๑ 

นกัเรยีนนายเรอือากาศ รุน่ที ่๒๘ 

เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคญั อาทิ 

-  ผูช่้วยทตูทหารอากาศไทยประจ�ากรงุปักก่ิง 

-  ผูบ้งัคบัการกรมนกัเรยีนนายเรอือากาศ รกัษาพระองค์ โรงเรยีนนายเรอือากาศ

-  ผูบั้งคบัการกองบิน ๒๓ 

-  รองเจ้ากรมยทุธการทหารอากาศ

-  ผูบั้ญชาการกรมควบคมุการปฏิบตัทิางอากาศ

-  ประธานคณะทีป่รึกษากองทพัอากาศ

-  ก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้บัญชาการ 

ทหารอากาศ คนที ่๒๘

พลอากาศเอก นภาเดช  ธปูะเตมย์ี
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 

ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามนโยบายที่ให้ไว้ พร้อมทั้งกล่าวว่า  
“พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมย์ี ท่านเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมวีสิยัทศัน์ท่ีกว้างไกล 
อีกทั้ง ท่านมีประสบการณ์ทั้งในด้านการบิน การบริหาร และวิทยาการแขนงต่าง ๆ พร้อมท้ัง 
เป็นผูท้ีม่คีณุธรรม จรยิธรรม มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ ยตุธิรรม และมีจติใจโอบอ้อมอารี ผมเชือ่มัน่ว่า 
ท่านจะเป็นผู้น�ากองทพัอากาศ จะเทดิทนูปกป้องสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ สร้างความ
เจรญิก้าวหน้าให้เป็นกองทพัอากาศชัน้น�าในภมูภิาค โดยทีพ่วกเราทกุท่านจกัต้องช่วยกนัขบัเคลือ่น 
และเป็นก�าลงัส�าคญัในการปฏบิตัภิารกิจให้บรรลผุลส�าเรจ็ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของกองทัพอากาศ 
ประเทศชาต ิและประชาชนต่อไป”

ด้าน พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ กล่าวว่า “...ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการ  
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระผม ด�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารอากาศ สบืต่อจากท่านนัน้ 
กระผมขอรับหน้าที่และการปกครองบังคับบัญชากองทัพอากาศ ด้วยความส�านึกใน 
พระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้น และจะปฏบิตัหิน้าทีร่าชการด้วยความวริยิะ อตุสาหะ อย่างเตม็
ก�าลงัความรูค้วามสามารถ ตลอดระยะเวลาท่ีกระผมปฏบิตังิานภายใต้การปกครองบงัคบับญัชา
ของท่าน กระผมได้ประจกัษ์ถงึความรู ้ความสามารถ วิสยัทัศน์ท่ีกว้างไกล เป่ียมล้นไปด้วยคณุธรรม
จรยิธรรม ความซือ่สัตย์สุจรติ และความเสยีสละของท่าน ในอันทีจ่ะท�าทกุสิง่ เพือ่ความเจริญมัน่คง
ของกองทพัอากาศ และประเทศชาติ

กระผมขอยนืยนัในความเคารพทีม่ต่ีอท่าน และขอให้ค�ามัน่สญัญาว่า จะน�าพากองทพัอากาศ
ให้เป็นกองทัพที่ทันสมัย และมีคุณภาพ จะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม  
ยดึหลักความถกูต้องของกฎหมาย และแบบธรรมเนยีมทีด่งีามของกองทพัอากาศ พร้อมทัง้จะยดึถือ
ว่า ความสามคัคกีลมเกลียว เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัน้ัน คอืสิง่ทีส่�าคญัท่ีสดุของหน่วยทหาร...”
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ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

ถอืเป็นข่าวดมีาก ๆ ในรอบปีเศษหลงัจากเชือ้โควดิระบาด 
เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๖๓ หลังจากนายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่าน
โทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมือ่วันที ่๑๑ ตลุาคม 
๒๕๖๔ ประกาศเปิดรบัการเดนิทางเข้าประเทศไทย โดยไม่ต้อง
กกัตวั ตัง้แต่วนัที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และตัง้แต่ 
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในร้านอาหาร อนุญาตให้สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
และสถานบนัเทงิ เปิดให้บริการได้ โดยด�าเนินการตามมาตรการด้าน
สาธารณสขุทีก่�าหนด เพือ่สนบัสนนุและกระตุน้ภาคการท่องเทีย่ว 
การพักผ่อนและบันเทิง และเทศกาลเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส 
ขึน้ปีใหม่ ซึง่สามารถสงัเกตการเปลีย่นแปลงทางสงัคมได้ชดัเจน
หลังจากแถลงการณ์ดังกล่าว มีประชาชนออกมาใช้จ ่ายใน 
ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารต่าง ๆ จ�านวนมาก การจราจร 
เริม่ติดขดัจากการออกมาจากบ้านพร้อม ๆ กนั

สามารถเดนิทางเข้าสเปนได้โดย
ไม่ต้องโชว์หลกัฐานการฉดีวคัซนี 
หรือผลตรวจหาเชื้อออกมาเป็น
ลบ ส ่วนชาวอเมริกันที่อายุ
มากกว่า ๑๒ ปี ต้องแสดงหลัก
ฐานการได้รบัวคัซนีครบโดสแล้ว

เปิดประเทศสู้ โควิด-๑๙

ประเทศอสิราเอลประกาศเปิดประเทศในวนัที ่๑๙ กันยายน 
๒๕๖๔ เปิดโครงการน�าร่องด้านการท่องเที่ยวโดยอนุญาตให ้
นกัท่องเทีย่วต่างชาติทีรั่บวคัซีนครบโดสแล้ว จาก ๓ กลุ่มประเทศ  
ซึง่จ�าแนกตามสตีามมาตรการควบคมุโรคของอสิราเอล คอื สเีขยีว 
สเีหลอืง และสส้ีม ซึง่รวมท้ังประเทศไทย สามารถเข้าไปท่องเทีย่ว
ในอสิราเอลแบบหมูค่ณะ ๆ  ละ ๕ คนถงึ ๓๐ คน ทัง้นี ้นกัท่องเทีย่ว
ต่างชาติจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่ารับวัคซีนเข็มที่สอง 
ในช่วง ๖ เดอืนทีผ่่านมา หรอืรบัวคัซีนเขม็ที ่๓ แล้ว หรอืแสดงผล
ตรวจ RT-PCR เป็นลบ ตรวจ ๗๒ ชัว่โมงก่อนเข้าประเทศและจะต้อง
ตรวจโรคซ�้าอีกครั้งในวันที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสนามบิน 
เบนกเูรยีน ในเมืองเทลอาวีฟ แต่อสิราเอลยงัไม่อนญุาตให้นกัท่องเท่ียว
จากพื้นที่สีแดง หรือศูนย์กลางการแพร่ระบาดเช่น บัลแกเรีย 
บราซิล เมก็ซิโกและตรุก ีเข้าประเทศ ทัง้นีอ้สิราเอลจะอยูใ่นอนัดบั
ต้น ๆ  ของโลกทีก่ระจายวคัซนีให้กบัประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 
ประชาชน ๕.๕ ล้านคนจากประชากร ๙.๓ ล้านคนรบัวัคซนีครบ
สองเขม็ และประชาชนอกี ๒.๕ ล้านคนรบัวคัซนีเขม็ท่ี ๓ แล้ว

ประเทศสหรฐัอเมรกิาประกาศเปิดประเทศรับนกัท่องเท่ียว
จากท่ัวโลก ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
โดยมเีง่ือนไข คอื ต้องรบัการฉดีวคัซนีครบ ๒ เขม็ หรอื มหีลกัฐาน
การตรวจยนืยนัว่าไม่มเีชือ้โควิดก่อนเข้าประเทศภายใน ๗๒ ชัว่โมง 
และใช้แอปพลิเคชันติดตามตัว ซึ่งใครก็ตามท่ีมีคุณสมบัติครบ 
ก็สามารถเข้าประเทศได้ โดยข้อมูลอย่างเป็นทางการของ 
รฐับาลสหรฐัฯ ระบวุ่า ปัจจบุนั ชาวอเมรกินักว่า ๑๘๑ ล้านคน 
ได้รบัการฉีดวคัซนีครบโดสแล้ว คิดเป็น ๕๕.๓ % ของประชากร
ท้ังหมด โดยได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มการเดินทาง 
ทางอากาศของคนจากสมาชิกเชงเกน ๒๖ ชาติจากยโุรป ซึง่รวมถงึ
อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน สวิตเซอร์แลนด์ กรีซ  
และไอร์แลนด์ นอกจากนีย้งัรวมถงึจนี อินเดยี แอฟรกิาใต้ อิหร่าน 
และบราซลิอกีด้วย

ส�าหรับผูท้ีฉ่ดีวคัซนีครบโดสแล้ว และเดนิทางเข้าประเทศไทย
โดยทางอากาศ โดยมาจากประเทศที่ก�าหนดว่าเป็นประเทศ 
ความเสีย่งต�า่ โดยเมือ่เดนิทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงหลกัฐาน
ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-๑๙ ด้วยวธิ ีRT-PCR ก่อนเดนิทางออก
จากประเทศต้นทาง และจะมีการตรวจหาเช้ือโควดิ-๑๙ อกีคร้ัง  
หลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปพื้นท่ีต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ  
ส่วนผู้ทีม่าจากประเทศทีไ่ม่ได้อยูใ่นรายชือ่ประเทศความเสีย่งต�า่ 
การเข้าประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการกักตัวตามเงื่อนไขและ 
ข้อก�าหนด มาดปูระเทศอ่ืนว่าเปิดประเทศและมีเงือ่นไขอะไรกนับ้าง

ประเทศสเปนได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินและ
ยกเลกิมาตรการลอ็กดาวน์เมือ่วนัที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนือ่งจาก
จ�านวนผูต้ดิเชือ้โควดิ-๑๙ รายใหม่ในสเปนทีล่ดลง และมผีูไ้ด้รบั
การฉดีวคัซนีเพ่ิมขึน้ และรฐับาล ได้ประกาศเปิดประเทศต้อนรบั
นกัท่องเทีย่วต่างชาตใินวนัที ่๗ มถินุายน ๒๕๖๔ โดยผูเ้ดนิทาง
จากประเทศในสหภาพยโุรปและประเทศทีใ่ช้วซ่ีาเชงเก้นทีม่ผีูต้ดิเชือ้
โควิดรายใหม่ต�่า สามารถเดินทางเข้าสเปนได้โดยไม่ต้องกักตัว  
ส่วนนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ ท่ัวโลก รวมท้ังประเทศที่
รฐับาลสเปนประกาศให้เป็นประเทศกลุม่เสีย่ง จะต้องแสดงหลกั
ฐานการได้รับวคัซนีครบโดสแล้ว และต้องเป็นวคัซนีทีไ่ด้รับอนมุตัิ
จากองค์การอนามยัโลก (WHO) และส�านกังานยายโุรป (EMA) 
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจาก ออสเตรเลีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
แคนาดา จอร์แดน นิวซีแลนด์ กาตาร์ สาธารณรัฐมอลโดวา 
ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ยูเครน ฮ่องกง และไต้หวัน 

ประเทศสิงคโปร์พยายามฟื ้นฟูประเทศให้กลับมาเป็น
ศูนย์กลางการบินอีกครั้งและเตรียมการสู ่วิถีปกติใหม่ที่จะ 
ใช้ชวิีตอยูร่่วมกบัโควดิ-๑๙ โดยเมือ่วนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ สงิคโปร์
ประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าสิงคโปร์ได้ 
โดยไม่ต้องกักตวั ตัง้แต่วนัที ่๑๙ ตลุาคมเป็นต้นไป ผูที้ฉ่ดีวคัซนี
ครบโดสแล้วจาก ๘ ประเทศ ได้แก่ แคนาดา เดนมาร์ก อิตาลี 
เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจกัร ฝรัง่เศส สเปน และสหรัฐอเมรกิา 
ให้สามารถเดนิทางเข้าสงิคโปร์ได้โดยไม่ต้องกกัตวัหากตรวจโควิดผ่าน 
ทั้งน้ี สิงคโปร์มีประชากรกว่า ๕ ล้านคน รายงานพบผู้ติดเช้ือ 
โควดิ-๑๙ รายวนัท�าสถติสูิงสุดมากกว่า ๓,๐๐๐ รายต่อเนือ่งใน 
ช่วงหลายวนัทีผ่่านมา แม้ว่าจ�านวนผูต้ดิเชือ้เกือบท้ังหมดไม่แสดงอาการ 
หรอืไม่รนุแรง โดยประมาณร้อยละ ๘๓ ของประชาชนในประเทศ 
ฉีดวัคซนีโควิดครบตามเกณฑ์แล้ว ซึง่เป็นหนึง่ในอัตราทีส่งูทีส่ดุในโลก

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ UAE เปิดรับท�าวีซาส�าหรับ 
นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ในวนัท่ี ๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๔ เป็นวนัแรก 
แต่เปิดให้ท�าวีซาแค่นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกนัโควดิครบ ๒ โดสและต้องเป็นวคัซีนทีอ่งค์การอนามยัโลก 
หรือ WHO ให้การรับรองเท่านั้น นอกจากจะต้องฉีดวัคซีน 
ให้ครบถ้วนแล้ว นกัท่องเทีย่วท่ีเดนิทางมาถงึ UAE จะต้องเข้ารบั
การตรวจโควดิทีส่นามบนิอกีครัง้ และจะต้องปฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกนัโควดิอย่างเคร่งครดั โดยสาเหตทุี ่UAE กลบัมาเปิดประเทศ 
ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง เพราะ UAE ก�าลังจะเป็นเจ้าภาพ 
จดังาน World Expo ซึง่จะเริม่ในวนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ และเป็น
ครัง้แรกท่ีงาน World Expo จัดขึน้ในตะวันออกกลาง โดยงาน 
จะจัดยาวนานถึง ๖ เดือน จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ซึ่ง UAE ตั้งเป้าว่าจะดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากถึง ๒๕ ล้านคน 
จากทัว่โลก

อย่างไรกต็าม การแพร่ระบาดและการกลายพันธ์ของไวรสั
โคโรนายงัเป็นเรือ่งทีค่นทัว่โลกกงัวลใจ แม้จะมกีารพฒันาวคัซนี
และยาต้านไวรสัเกดิขึน้มากมายกต็าม การเฝ้าระวงัป้องกนัตนเอง
จากการตดิเชือ้ย่อมเป็นสิง่ส�าคญัส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยให้สงัคมรอบตวั
ลดการตดิเชือ้ไปด้วย พบกนัใหม่ครบั
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พล.อ.อ.ณรงคเวตย  เรืองจวง สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา ทสส.ทอ.ใหแก พล.อ.ท.วิเชียร 
เรืองพระยา จก.ทสส.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ 
ณ ทสส.ทอ.

พล.อ.ท.มนัท  ชวนะประยูร สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา ขว.ทอ.ใหแก พล.อ.ท.พิบูลย 
วรวรรณปรีชา จก.ขว.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ 
ณ หองบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.ท.อาณตั ิ เดชพร สงมอบหนาทีก่ารปฏบิตัริาชการ
และการบังคับบัญชา สก.ทอ.ใหแก พล.อ.ต.วิวัฒน  นิลจุลกะ 
จก.สก.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ ณ สก.ทอ.

พล.อ.อ.อนุวัฒน  เพร็ชพงศ สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา สอ.ทอ.ใหแก พล.อ.ท.มาโนช  
สุตวัฒน จก.สอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ ณ สอ.ทอ.

พล.อ.อ.ธนวิตต  สกุลแสงประภา สงมอบหนาที่
การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา พอ.ใหแก พล.อ.ท.ทวีพงษ
ปาจรีย จก.พอ.ทานใหม เม่ือวันท่ี ๑ ต.ค.๖๔ ณ รพ.ภูมิพล
อดุลยเดช พอ.

พล.อ.ท.วรกฤต  มขุศร ีสงมอบหนาท่ีการปฏิบตัริาชการ
และการบังคับบัญชา สน.ผบ.ดม.ใหแก พล.อ.ต.ขจรฤทธิ์  
แกวอําไพ ผบ.ดม.ทานใหม เมือ่วนัท่ี ๑ ต.ค.๖๔ ณ สน.ผบ.ดม.

พล.อ.ท.อนันตชยั  แกวศรงีาม สงมอบหนาทีก่ารปฏบัิติ
ราชการและการบังคับบัญชา กบ.ทอ.ใหแก พล.อ.ท.วิทยา  
ถานอย จก.กบ.ทอ.ท านใหม   เมื่อวันที่  ๑ ต.ค.๖๔ 
ณ หองรับรองพิเศษ ๑

พล.อ.ท.กรีต ิ  ปง เมอืง สงมอบหนาทีก่ารปฏบิตัริาชการ
และการบังคับบัญชา ชย.ทอ.ใหแก พล.อ.ต.เรวัต   ทัตติ ย พงศ  
จก.ชย.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ ณ ชย.ทอ.

พล.อ.อ.สฤษฎพงศ  วัฒนวรางกูร สงมอบหนาที่
การปฏิบัติราชการและการบังคับบัญชา คปอ.ใหแก พล.อ.อ.คงศักด์ิ
จันทรโสภา ผบ.คปอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ ณ คปอ.

พล.อ.ท.สมควร  รักดี สงมอบหนาที่การปฏิบัติราชการ
และการบังคับบัญชา อย.ใหแก พล.อ.ต.วิญญา  โพธ์ิคานิช 
ผบ.อย.ทานใหม เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๔ ณ อย.

พล.อ.ท.ฐานัตถ  จันทรอําไพ สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา กร.ทอ.ใหแก พล.อ.ต.ชัยนาท  
ผลกิจ จก.กร.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ ณ กร.ทอ.

พล.อ.ท.เสนห  บัวชื่น สงมอบหนาที่การปฏิบัติราชการ
และการบังคับบัญชา ยศ.ทอ.ใหแก พล.อ.ต.กานตชนก  
หนัหาบญุ จก.ยศ.ทอ.ทานใหม เมือ่วนัที ่๓๐ ก.ย.๖๔ ณ ยศ.ทอ.
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น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบงัคบับญัชา บน.๔๖ ใหแก น.อ.สริะ  บญุญะพาศ
ผบ.บน.๔๖ ทานใหม เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๔ ณ บน.๔๖ 
จว.พิษณุโลก

น.อ.ชวภณ  ยิม้พงษ ผบ.บน.๒ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๒ 
ออกชวยเหลือประชาชนที่ได รับผลกระทบจากอุทกภัย
ในพื้นท่ี อ.โคกสําโรง โดยมอบถุงยังชีพและนํ้าดื่ม เมื่อวันท่ี 
๖ ต.ค.๖๔ ณ อ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ ผบ.บน.๕ มอบรางวัล
กจิกรรม “เพียงแคคดิจะกาว” Wing 5 Virtual Run Season 2 
เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๖๔ ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ

พล.อ.ต.คมกริช  นันทวิสุทธิ์ ผอ.สตน.ทอ.เปนประธาน
ในพิธี เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนา สตน.ทอ.ครบรอบ
ปที่ ๓๕ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๔ ณ สตน.ทอ.

น.อ.ภูศิษฏ  ทิมเกิด สงมอบหนาที่การปฏิบัติราชการ
และการบังคับบัญชา บน.๔๑ ใหแก น.อ.วงศวิวัติ  วัฒนวรางกูร
ผบ.บน.๔๑ ทานใหม เม่ือวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ ณ บน.๔๑ 
จว.เชียงใหม

น.อ.พฐา  แกนทับทิม ผบ.บน.๒๑ เปนประธานในพิธี
วันคลายวันสถาปนา บน.๒๑ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ ณ บน.๒๑ 
จว.อุบลราชธานี

พล.อ.ต.ครรชิต  วานิชย สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา สลก.ทอ.ใหแก พล.อ.ต.สุรฤทธิ์
กจิจาทร ลก.ทอ.ทานใหม เมือ่วนัที ่๓๐ ก.ย.๖๔ ณ หองรบัรอง ทอ.
บก.ทอ.

น.อ.สรุศกัดิ ์ เสสะเวช สงมอบหนาทีก่ารปฏิบตัริาชการ
และการบังคับบัญชา บน.๒๓ ใหแก น.อ.วิศรุต  จันทประดิษฐ
ผบ.บน.๒๓ ทานใหม เมื่อวันท่ี ๑ ต.ค.๖๔ ณ บน.๒๓ 
จว.อุดรธานี 

น.อ.ชนะรัฐ  จันทรุเบกษา สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบงัคบับญัชา บน.๖ ใหแก น.อ.อธริาช  ศริทิรพัย 
ผบ.บน.๖ ทานใหม เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๔ ณ บน.๖ ดอนเมือง

พล.อ.ต.สรวชิญ  สรุกลุ สงมอบหนาทีก่ารปฏบิติัราชการ
และการบังคับบัญชา กง.ทอ.ใหแก พล.อ.ต.กิตติพงษ  แกวภา 
จก.กง.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ ณ กง.ทอ.

พล.อ.ต.ไพรวัลย  พัชรธรรม สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบั ง คับบัญชา รพ.จันทรุ เบกษา พอ.
ใหแก พล.อ.ต.กฤษฎา  ศาสตรวาหา ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.
ทานใหม เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ ณ รพ.จันทรุเบกษา พอ.

พล.อ.ต.นพพล  กล่ินผกา สงมอบหนาที่การปฏิบัติ
ราชการและการบังคับบัญชา สนภ.ทอ.ใหแก น.อ.ชัยเลิศ  
เสวกสุริยวงศ ผอ.สนภ.ทอ.ทานใหม เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ 
ณ สนภ.ทอ.
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๙พิธีส่งกำ�ลังพลไปปฏิบัติหน้�ท่ีในกองกำ�ลังท�งอ�ก�ศเฉพ�ะกิจท่ี

พลอากาศเอก นภาเดช  ธปูะเตมย์ี ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพธิส่ีงก�าลงัพล 
ทีจ่ะไปปฏบิติัหน้าทีใ่นกองก�าลงัทางอากาศเฉพาะกจิที ่๙ (กกล.ทอ.ฉก.๙) เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจ
ให้แก่ก�าลงัพลของกองทพัอากาศท่ีจะไปปฏบัิตหิน้าท่ี โดยมนีายทหารชัน้ผูใ้หญ่ของกองทพัอากาศ
ร่วมในพธิ ีเมือ่วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ ณ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบนิ ๖ 
ดอนเมือง 

ในการนี้ มีก�าลังพลท่ีบรรจุท้ังสิ้น จ�านวน ๓๐๗ คน โดยส�านักงานศูนย์ติดตามและสั่งการ 
เพือ่แก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทพัอากาศ หรอื ศตส.จชต.ทอ. 
ร่วมกับ หน่วยบญัชาการอากาศโยธนิ ได้จดัการฝึกความพร้อมปฏบิติัการ ให้แก่ก�าลงัพล ก่อนเดนิทาง
ไปปฏิบัติ ราชการ ประกอบด้วย การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง  
และฝึกทางยทุธวธิ ีระหว่างวนัที ่๑๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองก�าลงัทางอากาศเฉพาะกจิที ่๙ 
จงัหวัดปัตตานี โดยมุง่เน้นประสทิธิภาพและความต่อเนือ่งในการปฏบิตังิาน

ในโอกาสนี ้พลอากาศเอก นภาเดช  ธปูะเตมย์ี ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ กล่าวให้โอวาทว่า  
“ขอให้ก�าลังพลทุกคนที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ในกองก�าลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙  

มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง มีความอดทน เสียสละ เพื่อส่วนรวม และน้อมน�า
ยทุธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” และหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหลกั 
ในการปฏิบตัหิน้าที ่และการด�าเนนิชวีติ ทัง้นี ้เพือ่สร้างเกยีรตปิระวตัใิห้แก่กองทพัอากาศ อกีทัง้ร่วม
กนัสร้างสรรค์สิง่ทีด่งีาม และน�าสนัตสิขุให้เกดิในพืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ในเรว็วนั ผมขอชืน่ชม
ในความกล้าหาญ และความเสยีสละของทกุคน ทีจ่ะไปปฏิบตัภิารกจิ ตามวาระในวันนี ้และเชือ่มัน่ว่า
ก�าลังพลทกุคนจะมุง่มัน่ปฏิบตัหิน้าที ่ทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ เพือ่ปกป้อง
รักษาอ�านาจอธิปไตย และความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ีรัก 
และเทิดทนูของพวกเราทุกคนตลอดไป”

ทัง้นี ้กองทพัอากาศได้มส่ีวนร่วมปฏบิตัภิารกจิกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐั และเอกชน เพือ่ประสาน 
และสนบัสนนุการปฏบิตักิบัหน่วยงานในกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า  
ในการป้องกนัและหยดุยัง้ภัยคกุคามรปูแบบต่าง ๆ รวมทัง้การพัฒนา และส่งเสรมิให้เกดิสนัตสิขุ 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้อย่างยัง่ยนื
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ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

กองทัพอากาศจัดเครื่องบินล�าเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) ล�าเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย Oxygen 
Concentrator (เครือ่งผลติออกซิเจน) จ�านวน ๑๕๐ เคร่ือง และเครือ่ง High Flow จ�านวน ๒๐ ชดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีจ่าก
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ เพือ่น�าไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลธญัญารกัษ์ ปัตตาน ีเม่ือวนัที ่๒ ตลุาคม ๒๕๖๔ 

โดยเครือ่งบนิล�าเลยีงแบบท่ี ๘ (C-130H) ท�าการบนิจากกองบนิ ๖ ดอนเมอืง ไปยงัสนามบนิบ่อทอง จากนัน้ กองก�าลงั
ทางอากาศเฉพาะกิจที ่๙ ได้จดัรถบรรทกุพร้อมก�าลงัพล น�าอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลธญัญารกัษ์
ปัตตาน ีเพือ่น�าไปช่วยเหลอืผูป่้วย COVID-19 ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ต่อไป 

ตามท่ีมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชัน้นายพลอากาศ ให้แก่นายทหารสญัญาบตัร สงักดักองทพัอากาศ จ�านวน ๗๒ คน โดยแบ่งเป็น พลอากาศเอก 
จ�านวน ๑๑ คน พลอากาศโท จ�านวน ๑๘ คน พลอากาศตร ีจ�านวน ๔๑ คน และพลอากาศตรหีญิง จ�านวน ๒ คน น้ัน

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรท่ีได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหาร  
ชัน้นายพลอากาศ ในวาระตุลาคม ๒๕๖๔ เมือ่วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรบัรองกองทพัอากาศ กองบญัชาการกองทพัอากาศ

ทัง้น้ี ผูบ้ัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวแสดงความยนิดแีละให้โอวาทตอนหนึง่ว่า “นบัเป็นเกยีรตปิระวัต ิและความภาคภมูใิจแก่ท่านและวงศ์ตระกลู ซึง่ความภาคภูมิใจทีเ่กดิขึน้นีส้บืเนือ่งมาจาก
ท่านได้ใช้ความรูค้วามสามารถปฏบิตัหิน้าทีร่าชการด้วยความวิรยิะอตุสาหะ เสยีสละ และมุง่มัน่ทุม่เทปฏบัิตภิารกจิจนส�าเรจ็ลลุ่วง เป็นทีไ่ว้วางใจของผู้บงัคบับญัชา ขอให้ทกุท่านรักษาคุณงามความดี 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์พัฒนาหน่วยงานให้ม ี
ความเจริญก้าวหน้า เพ่ือประโยชน์แก่กองทัพอากาศ ประเทศชาต ิและประชาชนโดยรวมสบืไป”

กองทัพอากาศ จดัเครือ่งบนิล�าเลยีงอปุกรณ์ทางการแพทย์ไปยงัพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้เพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วย COVID-19

พลอากาศเอก นภาเดช ธปูะเตมย์ี ผูบั้ญชาการทหารอากาศ แถลงนโยบายผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๕ ให้แก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนกังานราชการ และทหารกองประจ�าการ กองทพัอากาศ ทัง้ในทีตั่ง้ดอนเมอืงและกองบนิต่างจงัหวัดทัว่ประเทศ ผ่านทางระบบ
ประชมุทางไกล (VTC) ระบบ Cable TV กองทพัอากาศ และ Facebook Live ของกองทพัอากาศ เมือ่วนัที ่๕ ตลุาคม ๒๕๖๔

ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ แถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๕
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ใจถึงใจ ไปทันที
กองทัพอากาศเคียงขางประชาชน
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