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๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ขาพระพุทธเจา ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจําการ กองทัพอากาศ



          วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔หนา ๒ 

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว  
ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ เปนประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคลาย
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
โดยมี รองผูบัญชาการทหารอากาศ ประธานคณะท่ีปรึกษากองทัพอากาศ นายทหารชั้นผูใหญ 
หวัหนาสวนราชการของกองทพัอากาศ และสมาชกิสมาคมแมบานทหารอากาศ รวมพธิ ีเพือ่ถวาย
ความจงรักภักดี และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย
ใตรมพระบารมี  
 สําหรับกิจกรรมประกอบดวย พิธีตักบาตรพระสงฆจํานวน ๓๖ รูป พิธีเจริญ
พระพุทธมนต พิธีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีถวายบังคม นอกจากนี้ยังมีการ

จดันทิรรศการนอมสาํนกึในพระมหากรุณาธคิณุ กิจกรรมบรจิาคโลหติเพือ่ถวายเปนพระราชกศุล 
ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชนตลอดหวงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ อีกดวย 
 ตลอดระยะเวลา ๗๐ ป ที่ทรงครองสิริราชสมบัติเปนพระมหากษัตริยพระองคที่ ๙ แหง
พระบรมราชจักรีวงศ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงปกครองพสกนิกรชาวไทยใตรมพระบารมีดวยหลักทศพิธราชธรรม อีกท้ัง
พระราชกรณียกิจนานัปการ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆ ทรงทุมเทกําลัง
พระวรกาย และพระสติปญญา เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกอาณาประชาราษฎร 
 กองทัพอากาศ สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอสืบสานพระราชปณิธานดวยความ
จงรักภักดี จะยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รักษาความสงบสุข และสรางสรรคคุณประโยชน
แกประเทศชาติและประชาชนสืบไป

กองทพัอากาศ  จดักิจกรรมเน่ืองในวันคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก นภาเดช  
ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปด
การแขงขนัการปฏบิตักิารทางอากาศยทุธวธิ ีประจําป ๒๕๖๕ 
ณ สนามฝกใชอาวธุทางอากาศชยับาดาล จงัหวดัลพบรุี 

โดยภายหลังพิธีเปดการแขงขันฯ กองทัพอากาศไดจัดให
มีการสาธิตการใชกําลังทางอากาศของฝูงบิน หนวยรบ 
และสวนสนับสนุน เพื่อใหหนวยเกี่ยวของและประชาชน
ไดประจักษถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกําลัง
ทางอากาศในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ 
ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการจําลองการปฏิบัติ
ภารกจิทีส่าํคัญ อาท ิการบนิเฝาตรวจและลาดตระเวน การช้ีเปา
ทางอากาศ และการปฏิบัติการทางไซเบอร, การบินตอบโต
ทางอากาศเชงิรุกและเชงิรบั, การกดดนัการปองกนัภยัทางอากาศ
ของขาศึก, การลําเลียงทางอากาศ, การบินควบคุมไฟปา 
การเฝาตรวจและลาดตระเวนทางอวกาศ การคนหาและชวยชีวติ
ในพืน้ทีก่ารรบ การปองกันภยัทางอากาศและตอตานอากาศยาน 
และการลําเลียงทางอากาศสายแพทย เปนตน โดยมีเหลาทัพ
ตาง ๆ เขารวมการสาธติและสงัเกตการณ

กองทัพอากาศ จัดพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธี

นอกจากนี ้ยงัไดจัดหนวยมติรประชากองทพัอากาศ ใหบรกิาร
ทางการแพทย มอบชุดยาและเวชภัณฑ ผ าหมกันหนาว 
และอุปกรณกีฬาใหแกโรงเรียนและประชาชนโดยรอบพื้นที่
สนามฝกใชอาวธุทางอากาศชยับาดาลอกีดวย

สําหรับการแขงขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 
เปนกิจกรรมท่ีกองทพัอากาศจดัข้ึนเปนประจาํทกุป โดยไดพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบจากการแขงขันใชอาวุธทางอากาศในอดีต 
ซึ่งเปนกิจกรรมสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของกองทัพอากาศทั่วโลก 
เปนการทดสอบและประเมินขีดความสามารถการใชอาวุธ 
และการปฏบิตัภิารกจิของนกับนิ ตลอดจนเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ
เปนรายบคุคล หมูบนิ ฝูงบนิ หรอืหนวยรบ โดยในปจจุบันไดเพิม่เตมิ
รูปแบบใหสอดคลองครอบคลุมภารกิจของกองทัพอากาศ
มากยิ่งขึ้น ทั้งการปฏิบัติการทางทหาร และการปฏิบัติการ
ทางทหารนอกเหนอืจากสงคราม 

ในสวนของการแขงขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 
ประจําป ๒๕๖๕ จัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ถงึ ๑๐ กมุภาพนัธ ๒๕๖๕ โดยแบงการแขงขนัออกเปน ๒ ประเภท 
๑๕ ชนดิ ดงัน้ี 

ประเภทที่ ๑ การแขงขันทั่วไป จํานวน ๖ ชนิด ไดแก 
การใชอาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน การใชอาวุธทางอากาศ
ยุทธวิธีประเภทระเบิด การบินลาดตระเวนถ ายภาพ
ทางอากาศ การบินรับ-สงขาวสาร การบินรับ-สงบุคคลสําคัญ 
และการประเมินคาเจาหนาที่สนับสนุนการบิน 

ประเภทที่  ๒ การบินลําเลียงทางอากาศยุทธวิธี 
การสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด การบินควบคุมไฟปา 
การบินแจงเตือนในอากาศ การบินปฏิบัติการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส การบินคนหาและชวยชีวิต การประเมินคา
เจาหนาท่ีตอสูอากาศยาน การประเมนิคาเจาหนาท่ีชดุควบคมุ
การรบ และการปฏิบัติการอากาศยานไรคนขับยุทธวิธี 

กองทัพอากาศมีความมุ งมั่นท่ีจะยกระดับการเปน
กองทพัอากาศทีม่คีณุภาพ โดยใหความสาํคญักบัการพฒันาคน
ขอมูลขาวสาร และกําลังรบทางอากาศท่ีมีคุณภาพ อีกท้ัง
ยงัเตรยีมความพรอมในการชวยเหลอืประชาชน เพือ่ตอบสนอง
ไดทันเหตุการณ



วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ หนา ๓ 

สงขอมูลประชาสัมพันธไดที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th

คณะผูจ้ดัทาํ

ผูอํานวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ชัยนาท  ผลกิจ

 พล.อ.ต.ธรรมรงคเดช  เจริญสุข

ผูชวยผูอํานวยการ  พล.อ.ต.สมพร  แตพานิช
 พล.อ.ต.ประภาส  สอนใจดี

 น.อ.นิโรจน  จําปาแดง
 น.อ.สมบัติ  วงศาโรจน
 น.อ.อภิรัตน  รังสิมาการ

 น.ท.หญิง มุตสิตา  มาหะศักดิ์ 
 น.ท.หญิง รัชนก  เกิดสุข

 พ.อ.อ.พันธกานต  พูลผล
 น.ส.รสสุคนธ  บุญประเทือง
ฝายศิลป

ฝายการผลิต

ผูชวยบรรณาธิการ
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หลังจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโนมลดลง
อยางตอเนื่องมาหลายวัน รวมทั้งจํานวนผูเสียชีวิตและผูติดเช้ือ
รายใหมกล็ดลงอยางตอเนือ่ง ทาํใหคนไทยไดผอนคลายความเครยีด
จากโรคติดเชื้อและเริ่มกลับมามีวิถีชีวิตใหมไดไมนาน ขาวราย
ของคนไทยและทัว่โลกก็เกิดขึน้จากการตรวจพบเชือ้ไวรสัโควดิ-๑๙ 
สายพนัธุใหม Omicron ท่ีระบาดในประเทศแอฟรกิาใต

ผูเดนิทางเขาประเทศยืน่ผลตรวจหา
เชือ้โควดิ-๑๙ เปนลบ ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง
กอนเดินทางมายังสหรัฐ ลดลงจาก
มาตรการกอนหนานี้ที่กําหนดไว 
๗๒ ช่ัวโมง 
 ในวนัเดียวกนั ศนูยควบคมุ
และปองกนัโรคแหงสาธารณรฐัเกาหลี 

การมาของ Omicron

แถลงว  าพบผู ป  วยสายพันธุ  โอ ไมครอนเป นก ลุ  มแรก
ของประเทศ จํานวน ๕ คน นอกจากนี้มีผูติดเชื้อรายวันในชวง 
๒๔ ช่ัวโมงที่ผานมาอีก ๕,๒๖๒ คน ขณะท่ีทางการสาธารณรัฐ
เกาหลีประกาศเพิ่มมาตรการคุมเขมการเดินทางเขาประเทศ 
จากเดิมที่ระงับการออกวีซาใหผูเดินทางจาก ๘ ประเทศเสี่ยง
ในภูมิภาคแอฟริกา ก็เพิ่มไนจีเรียและเอธิโอเปย รวมถึงระงับ
เทีย่วบนิตรงจากแอฟรกิาเปนเวลา ๒ สปัดาหเริม่ตัง้แตวนัศกุรที่ 
๓ ธนัวาคม ๒๕๖๔ โดยนกัเดนิทางทกุคนทัง้พลเมืองสาธารณรฐั
เกาหลีและชาวตางชาติ ตองเขารับการตรวจหาเช้ือโอไมครอน 
และแยกกักตัวเปนเวลา ๑๐ วันในทุกกรณี ไมเวนแมแตบุคคล
ที่ฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ครบสองโดส หรอืไดรบัวคัซนีเพิม่เตมิเพือ่กระตุนภูมคิุมกนักต็าม

โคโรนาไวรัสสายพันธุ ใหม ซ่ึงเพิ่งถูกคนพบและไดรับ
การยนืยนัอยางเปนทางการจากองคการอนามยัโลก หรอื WHO 
(World Health Organization : WHO) เมือ่วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน 
๒๕๖๔ ท่ีผานมา องคการอนามัยโลกยกระดบัไวรสัโควิดสายพนัธุใหม
B.1.1.529 ที่กําลังระบาดในแอฟริกาใตเปนสายพันธุท่ีนากังวล 
(Variant of Concern: VOC) และตั้งชื่อเปนตัวอักษรกรีกวา 
“Omicron” นับเปนสายพันธุที่นากังวลลําดับที่ ๕ ตอจาก
สายพันธุอัลฟา (B.1.1.7) ที่เคยระบาดหนักในยุโรป สายพันธุ
เบตา (B.1.351) ทีเ่คยระบาดในแอฟรกิาใต แตปจจบัุนเหลือเพยีง 
๑ % สายพันธุแกมมา (P.1) และสายพันธุเดลตา (B.1.617.2) 
ทีย่งัระบาดอยูท่ัวโลกในขณะนี้

สายพันธุ Omicron ถูกตรวจพบครั้งแรกในตัวอยางที่เก็บ
เมือ่วนัที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และพบผูติดเชือ้เปนจาํนวนมาก
ในจังหวัดกาวเต็ง ประเทศแอฟริกาใต เมื่อเทียบรหัสพันธุกรรม
กับสายพันธุอื่น พบวาไมมีความเชื่อมโยงกับสายพันธุเดลตา
ที่ระบาดหนักในแอฟริกาใตและท่ัวโลกกอนหนาน้ี แตมีความ
ใกลเคียงกับสายพันธุที่ตรวจพบในชวงกลางป ๒๕๖๓ ทําให
นักวิทยาศาสตรตั้งสมมติฐานวาสายพันธุ Omicron เกิดการ
กลายพนัธุสะสมในผูตดิเชือ้เรือ้รงัทีไ่มสามารถกาํจดัไวรสัไดหมด 
เชน ภูมิคุมกันบกพรอง แลวแพรระบาดกลับเขามาในชุมชน 
สิง่ทีเ่รายงัไมรูเกีย่วกบัสายพันธุนีคื้อความรนุแรงและประสทิธผิล
ของวคัซนี เน่ืองจากเพ่ิงพบการระบาด ซึง่บรษัิท Pfizer-BioNTech 
ไดประกาศวากําลังตรวจสอบประสิทธิผลของวัคซีน คาดวา
จะทราบผลภายใน ๒ สปัดาห 

มากกวา ๒๐ ชนิด ตางจากการใชวัคซีนที่มีไวรัสเปนพาหะ 
หรือวัคซีน mRNA ซึ่งภูมิจะข้ึนสูงกวาแตจะจําเพาะเจาะจง
เฉพาะสวน “หนาม” เพราะใชเพียงสวนหนามเขากระตุนภูมิ
เทานัน้ ดงันัน้หากตดิเชือ้ “โอไมครอน” ท่ีสวนหนามเปลีย่นไป 
อาจทําใหแอนติบอดีในรางกายเราที่สรางจากการกระตุนเพียง
ส วนหนาม (จากวัคซีนไวรัสพาหะ และวัคซีน mRNA) 
ลดประสทิธภิาพในการปองกนั “โอไมครอน” ลงได  

 เมือ่วนัที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ศนูยควบคมุและปองกนัโรค
ของสหรัฐอเมริกา (ซีดี ซี ) แถลงยืนยันพบผู ป วยติดเ ช้ือ 
“โอไมครอน” คนแรกของประเทศ และคาดวา ประธานาธิบดี
โจ ไบเดน ผูนาํสหรฐั จะแถลงยกระดับมาตรการคมุเขมการเดินทาง
ระหวางประเทศ ดานสื่อทองถิ่นระบุวาทางการจะกําหนดให

 เม่ือวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข
มาเลเซีย รายงานวา มาเลเซียตรวจพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  สายพนัธุโอไมครอนรายแรกของ
ประเทศแลว โดยพบในนกัศึกษาตางชาตขิณะกาํลังกักตวั หลังจาก
เดินทางมาจากแอฟริกาใตเมื่อ ๒ สัปดาหกอน มาเลเซียสั่งหาม
การเดนิทางเขาประเทศชัว่คราวจาก ๘ ประเทศในแอฟรกิาตอนใต
ทีร่ายงานวาพบเชือ้ดงักลาวหรอืถอืวาเปนพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสูง

 โครงการรเิริม่แบงปนฐานขอมลูโรคไขหวดันกระดบัโลก 
(Global initiative on sharing all influenza data : GISAID) 
รายงานวา พบการระบาดของสายพนัธุโอไมครอนใน ๒๘ ประเทศ
และเขตการปกครอง ไดแก แอฟรกิาใต, กานา, สหราชอาณาจกัร, 
บอตสวานา, โปรตเุกส, เนเธอรแลนด, เยอรมน,ี อติาลี,  ออสเตรเลีย, 
เดนมารก, ฮองกง, แคนาดา, สาธารณรัฐเกาหลี, ออสเตรีย, 
อสิราเอล, สวเีดน, บราซลิ, ญีปุ่น, ไนจเีรยี, นอรเวย, เบลเยยีม, 
สาธารณรฐัเช็ก, ไอรแลนด, เรอนูยีง (เขตการปกครองของฝรัง่เศส), 
ซาอุดอีาระเบยี, สเปน, สหรฐัอาหรับเอมเิรตส (ยเูออ)ี, สหรฐัอเมรกิา 
และมาเลเซยี (ขอมลูเมือ่วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๖๔) รวมทัง้พบวา
มกีารตดิเชือ้เพิม่ขึน้โดยเฉพาะในแอฟรกิาใต 
 Dr. John L. Campbell ผูมีอิทธิพลในโซเชียลมีเดีย
ของอังกฤษ โดยมีผู ติดตามถึง ๑.๖ ลานคน ผานชองทาง 
“Youtube” เนือ่งจากการบรรยายของทานจะอางองิจากขอมลู
ทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือไดเปนหลัก โดยไดสรุปประเด็นของ 
“โอไมครอน” ไวอยางนาสนใจคอื วคัซนีเชือ้ตายอาจชวยปกปอง
การตดิเชือ้ “โอไมครอน” ไดดหีรอืไม เพราะวคัซนีเชือ้ตายเปนการ
ใชเชือ้ไวรสัทัง้ตวัเขากระตุนภมูคิุมกนั ซึง่แมจะกระตุนภมูไิดไมสงู
เมือ่เทยีบกบัวัคซนีประเภทอืน่ แตจะกระตุนใหเกิด “แอนตบิอด”ี 

 กรณไีวรสักลายพนัธุจนสามารถแพรตดิตอไดอยางรวดเรว็ 
(High Transmissibility) ก็มักจะทําใหผูติดเชื้อมีอาการปวย
ทีไ่มรนุแรง (Mild Symptom) โดยไวรสัเองจะหลบเลีย่งภมูคิุมกนั
จากวคัซนี (Immune Escape) ไดลดลงเชนกนั เหตกุารณลกัษณะ
เดยีวกนันีเ้กดิขึน้มาแลวกบัสายพนัธุ “เบตา” ทีห่ลบเลีย่งภมูคิุมกนั
ไดดี (Immune Escape) แตแพรติดตอไดไมดี จนถูกสายพันธุ
“เดลตา” ซึง่แพรตดิตอไดรวดเรว็กวา (More Transmissibility) 
เขามาแทนที ่โดย “เดลตา” เองแมจะแพรติดตอไดดีแตหลบเล่ียง
ภูมิคุ มกันไดไมดีนัก หากคาดการสถานการณที่เปนไปได 
“โอไมครอน” ซึง่สามารถแพรตดิตอระหวางคนสูคนไดรวดเรว็กวา 
“เดลตา” จะมคีวามเปนไปไดสงูทีจ่ะเขามาแทนทีเ่ดลตา โดยผูตดิเชือ้
จะไมมอีาการรุนแรง (mild symptom) ทําใหผูตดิเชือ้สวนใหญ
เกิดภูมิคุมกันโดยไมลมเจ็บตองเขาโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต 
ชวยลดระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ซึง่แพรระบาดไปทัว่โลก (Pandemic) 
กลายเปนโรคประจําถิ่น (Endemic) ท่ีมีอาการลดลงในท่ีสุด 
มาชวยกนัภาวนาขอใหสมมตฐิานดงักลาวเปนจรงิกนั เพือ่จะได
กลบัมาใชชวิีตกนัอยางปกตโิดยเร็วกนัครบั



          วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔หนา ๔ 

พล.อ.ต.กําพล  ลิปกรณ ผอ.ศกอ.เปนประธาน
การประชมุขาราชการและคณะกรรมการบรหิารนริภยัภาคพืน้ 
ศูนยการสงครามทางอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔ ณ ศกอ.

พล.อ.ท.กจิสม  พนัธุโกศล จก.ชอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม
สายวิทยาการชางอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ ณ บน.๑ 
โดยมี น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ ใหการตอนรับ 
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา

พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย ผบ.ทอ.รับมอบปาย 
“CFS และ SHA Plus” จาก นพ.สราวุฒิ  บุญสุข รองอธิบดี
กรมอนามยั พรอมดวย น.ส.ฐาปนยี  เกยีรตไิพบลูย รองผูวาการ
ด านการตลาดในประเทศ ททท.เมื่อวันที่  ๑ ธ.ค.๖๔ 
ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ท.ทวีพงษ  ปาจรีย พอ.เปนประธานพิธีเปด
กิจกรรม Big Cleaning Day ของ พอ.ภายใตกิจกรรมหลัก 
“ทัพฟา รวมใจภักดิ์ รักษสามัคคี” เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคลาย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม 
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ ณ พอ.

พล.อ.ท.กนิษฐ  ชัยสาร รอง เสธ.ทอ./ผอ.ศตส.จชต.ทอ.
และคณะ ตรวจเยี่ยมความพรอมปฏิบัติการของ กกล.ทอ.ฉก.๙ 
โดยมี น.อ.จักรกฤษณ  กลิ่นสาหราย ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ 
ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๑ ธ.ค.๖๔ ณ สนามบินบอทอง 
จว.ปตตานี

พล.อ.ท.วทิยา  ถานอย จก.กบ.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม
ฝายอํานวยการและสายวิทยาการดานสงกําลังบํารุง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๕ ณ พอ.โดยมี พล.อ.ต.วิษณุ  ภูทอง รอง จก.พอ.
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔ ณ พอ.

พล.อ.ท.พบิลูย  วรวรรณปรชีา จก.ขว.ทอ.ใหการตอนรบั
พล.ร.ท.ชลธิศ  นาวานุเคราะห จก.ขว.ทร.ในโอกาส นําคณะฯ 
เยี่ยมชมกิจการ และสรางความสัมพันธระหวางหนวยงาน
รวมถึงขยายความรวมมือดานการขาวระหวางกัน เม่ือวันท่ี 
๓ ธ.ค.๖๔ ณ ขว.ทอ.

พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย ผบ.ทอ.รวมบันทึกเทป
รายการ “Airforce Young Idols: คยุเมาท เลาประวตัศิาสตร” 
โดยมี ร.ต.หญิง พาณิภัค  วงศพัฒนกิจ (นองเทนนิส นักกีฬา
เทควันโด) และ ร.ต.หญิง บัณฑิตา  ศรีนวลนัด (นองพลอย 
นักกฬีาฟนดาบ) เปนผูดาํเนนิรายการในกิจกรรม “ราํลกึ ๘๐ ป 
สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” 
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ บก.ทอ.

พล.อ.ท.อราม  สกุลแกว ปช.ทอ.เปนประธานในพิธี
เปดหลักสูตรเสมียนงบประมาณ รุนท่ี ๒๐ แบบออนไลน 
เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔ ณ โรงเรียนการปลัดบัญชี สปช.ทอ.

พล.อ.อ.ธาดา  เคีย่มทองคาํ ประธานคณะทีป่รกึษา ทอ.
เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมวันเอดสโลกของ ทอ.ประจําป 
๒๕๖๔ ณ หองประชุม พล.อ.อ.ประพันธ  ธูปะเตมีย ชั้น ๓ 
อาคารคุมเกลาฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.อ.ธนศักดิ์  เมตะนันท รอง ผบ.ทอ.เปนประธาน
ในกิจกรรมหนวยมติรประชา ทอ.ชวยเหลือประชาชน ใหบรกิาร
ตรวจรักษาโรคทั่วไป มอบตูยาสามัญประจําบาน อุปกรณกีฬา
อุปกรณการเรียน เครื่องเขียน และผาหมกันหนาว ใหแก 
ประชาชนและโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔
ณ สนามฝกใชอาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

พล.อ.ท.ชัยนาท  ผลกิจ จก.กร.ทอ./ประธาน
อนุกรรมการแผนกตะกรอ ทอ.ใหโอวาทแกนักกีฬา ผูฝกสอน 
และทีมงานสโมสรตะกรอ ทอ.เพื่อเตรียมความพรอมไป
ทําการแขงขันกีฬาตะกรอ ฮอนดายู เ น่ียนคัพ ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ 
ณ อาคารทดสอบสมรรถภาพ ทอ.๑ (สนามกีฬาจันทรุเบกษา)



วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ หนา ๕ 

น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผบ.บน.๔ ในฐานะ 
ผอ.ศบภ.บน.๔ ลงพื้นที่มอบผาหมกันหนาว เพื่อเปนการ
ชวยบรรเทาความเดือดรอน ใหแกประชาชนผูประสบภัยหนาว
ในเขตพื้นที่หมูบานดงพลับ หมู ๔ ต.ตาคลี เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ 
ณ อ.ตาคลี จว.นครสวรรค  

พล.อ.ต.สมพร  รมพยอม ผอ.ศซบ.ทอ.นําขาราชการ 
และพนักงานราชการ สังกัด ศซบ.ทอ.รวมกิจกรรม “บริจาค
โลหิต” อันเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม “ทัพฟา รวมใจภักดิ์
รักษสามัคคี” เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ ณ กองบริจาคโลหิต 
อาคารศูนยมะเร็งชั้น ๓ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

น.อ.หญิง ยุพิน  สดสาน รอง จก.กง.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีเปดกิจกรรมทําความสะอาดครั้งใหญ Big Cleaning Day 
“๕ ส.เพ่ือคณุ” เนือ่งในโอกาสวนัคลายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วนัชาต ิและวนัพอแหงชาติ ๕ ธนัวาคม 
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔ ณ กง.ทอ.

พล.อ.ต.ประภาส  สอนใจดี ผอ.สนผ.กร.ทอ.ในฐานะ 
โฆษก ทอ.บรรยายพิเศษหัวขอ “การปฏิบัติการขาวสารของ ทอ.”
ในหลักสูตรผูบังคับหมวดของ นนอ.ช้ันปท่ี ๕ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๔ และ น.สัญญาบัตรท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันทางทหารตางประเทศ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ ณ อาคาร
วิศวกรรมศาสตร กกศ.รร.นนก.

พล.อ.ต.ชพูงศ  อารปีระชาภริมย รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ.
และคณะ เขาเยี่ยมคํานับและหารือขอราชการดานความมั่นคง
กับ นายชยันต  ศิริมาศ ผวจ.นครสวรรค/ผอ.กอ.รมน.
จว.นครสวรรค เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ ณ หองประชุม ๒๐๓ 
ศาลากลาง จว.นครสวรรค

พล.อ.ต.ไพฑูรย  ไลเลิศ จก.สบ.ทอ.เปนประธานเปด
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายกําลังพล สบ.ทอ.
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ ณ สวนสุขภาพ ทอ.เฉลิมพระเกียรติ

พล.อ.ต.ชยัเลศิ  เสวกสรุยิวงศ ผอ.สนภ.ทอ.เปนประธาน
เปดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยการบิน ทอ.
ใหกับ นภบ.ของกองบิน และฝูงบิน เม่ือวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ 
ณ หองประชุมรณนภากาศ 

น.อ.ธ.ธง  ธรรมชูโชติ ผบ.กรม. สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
ในฐานะเลขานุการคณะทํางานดานปราบปรามและการขาว 
ศอ.ปส.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน
ปราบปรามยาเสพติด ดานการปราบปรามและการขาว 
ศอ.ปส.บน.๗ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ ณ บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

น.อ.พทุธพงศ  ผลชวีนิ ผบ.บน.๗ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๗
นํา จนท.ศบภ.บน.๗ ออกใหความชวยเหลอื มอบถุงยงัชพี นํา้ดืม่
และผาหมกันหนาวใหแกผูประสบอุทกภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
เมื่อวันท่ี ๑ ธ.ค.๖๔ ณ พื้นท่ีหมู  ท่ี  ๔ บ านหนองจอก 
ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี

น.อ.พฐา  แกนทับทิม ผบ.บน.๒๑ ในฐานะ ผอ.ศบภ.
บน.๒๑ ออกหนวยมิตรประชา มอบผาหมกันหนาว ยาสามัญ
ประจาํบาน และเวชภัณฑ หนากากอนามยั ใหแก นายเสกสรรค 
สุขคุณ นายอําเภอดอนมดแดง และผูนําชุมชน เพื่อนําไป
แจกจายมอบใหกับประชาชนที่รับความเดือดรอนในพื้นที่ 
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ ณ อ.ดอนมดแดง จว.อุบลราชธานี 

พล.อ.ต.จักรกฤษณ ธรรมวิชัย เสธ.รร.นนก.ประธาน
รุน นนอ.รุนที่ ๓๖ และคณะ ในนามชุมนุมนายเรืออากาศ
รุนที่ ๓๖ สั่งซ้ือขาวจากชาวนาในงาน “ทัพฟาชวยชาวนา” 
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ ณ สนามกีฬา ทอ. ธูปะเตมีย

พล.อ.ต.มงคล  ตัง้สณุาวรรณ ผอ.สพร.ทอ.เปนประธาน
ในพิธเีปดโครงการศึกษาหลกัสตูร “กองทพัอากาศกาวสูการเปน
องคการ ๔.๐ อยางยั่งยืน” โดยมีผูรับผิดชอบงานการพัฒนา
องคการ ของ นขต.ทอ.และผูรับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ
ใน PMQA 4.0 เขารวมสัมมนา ระหวางวันที่ ๑ - ๓ ธ.ค.๖๔ 
ณ หองนภัศวิน อาคารสโมสร นนอ. รร.นนก.



          วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔หนา ๖ 

พลอากาศโท ชยันาท  ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรอืนทหารอากาศ
พรอมดวย นาวาอากาศเอก นภ  ตู จินดา รองเสนาธิการ
กรมแพทยทหารอากาศ เขาตรวจเยีย่มการปฏบัิตงิานของศนูย
บรกิารวคัซนีกองทพัอากาศ ซ่ึงเปนการเปดใหบริการฉดีวคัซนี 
COVID-19 ใหแก กาํลงัพล กองทพัอากาศ  ณ อาคารรณนภากาศ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปนวันสุดทาย 
โดยไดใหกําลงัใจและขอบคณุทมีผูปฏบิตังิาน ของศนูยบรกิารวคัซนี
กองทพัอากาศ  เม่ือวนัที ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร
รณนภากาศ โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช  

ทัง้นี ้ ศนูยบริการวคัซีนกองทพัอากาศ อาคารรณนภากาศ 
โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมนิทกษัตรยิาธริาช  ไดเปดใหบรกิาร 
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนตนมา โดยไดใหบริการ
ฉดีวคัซีน COVID -19 (วคัซนี Sinovac และวคัซนี AstraZeneca) 
ใหแก กําลังพลกองทัพอากาศ นักเรียนทหาร และทหารกอง

ปดภารกิจ ศูนยบริการวัดซีนกองทัพอากาศ

ประจําการ  ซึง่สามารถใหบริการฉดีวัคซนี ไดสงูสดุ ๑,๕๐๐ คน/วนั
โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย และเจาหนาที่ของกรมแพทย
ทหารอากาศ จิตอาสา ๙๐๔ พยาบาลจิตอาสา และเจาหนาที่
หนวยสนบัสนนุ จากกรมยทุธการทหารอากาศ กรมกจิการพลเรอืน
ทหารอากาศ กรมกาํลังพลทหารอากาศ  กรมเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารทหารอากาศ กรมส่ือสารอเิล็กทรอนกิสทหารอากาศ
กรมชางโยธาทหารอากาศ กรมพลาธกิารทหารอากาศ  ทหารกอง
ประจําการจากหนวยบัญชาการอากาศโยธิน และโรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชที่ ให การสนับสนุน
อาคารสถานที่ในการจัดตั้งศูนยวัคซีนกองทัพอากาศ  จนทําให
การปฏบิติัภารกิจรวมกันสําเร็จลุลวงเปนวนัสุดทาย  โดยศูนยบริการ
วัคซีน COVID-19 แหงใหม ไดวางแผนยายไปเปดใหบริการ
ทีอ่าการกองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ (อาคารเดิม)
ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางการเตรียมความพรอมของอาคารสถานท่ี 

กอนเปดใหบริการแก กําลังพลกองทัพอากาศ ครอบครัว
ทหารอากาศ และประชาชนท่ัวไป ภายในเดอืนธันวาคม ๒๕๖๔ 
ตอไป

สน.ผชท.ทหารไทย/เบอรลิน ประกอบพิธีเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเปน วันชาติ 
และวนัพอแหงชาต ิ๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ เมือ่ ๓ ธ.ค.๖๔ ณ สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบอรลิน โดยม ีน.อ.อนรุกัษ รมณารกัษ ผชท.ทหารไทย/เบอรลนิ พรอมดวย น.อ.ปรทิรรศน ชาตะสงิห ร.น. 
ผชท.ทร.ไทย/เบอรลนิ เขารวมพิธฯี



วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ หนา ๗ 

เม่ือพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั รชักาลที ่๖ ทรงทอดพระเนตรการแสดงการบนิ
โดยคนไทยเปนครั้งแรก ณ สนามบินราชกรีฑาสโมสร ตําบลปทุมวัน นักบิน ประกอบดวย 
นายพันโท หลวงศักด์ิ ศัลยาวุธ นายพันตรี หลวงอาวุธ สิขิกร และนายรอยเอก ทิพย เกตุทัต 
นายทหารทัง้ ๓ ทานทีเ่พิง่สําเรจ็หลักสตูรการฝกบนิจากประเทศฝรัง่เศส เปนผูบนิถวาย การแสดง
การบินครั้งนั้น ไดสรางความประทับใจแกในหลวงและเจานายชั้นผูใหญเปนอันมาก ทรงมี
พระราชดําริใหเรงขยายกิจการดานการบินของราชอาณาจักรสยามออกไปใหไดอยางรวดเร็ว 
อนัปรากฏแลววาประเทศมหาอาํนาจตาง ๆ ในโลก ลวนเล็งเหน็ถงึศกัยภาพของกาํลังทางอากาศ 
ตอมาจงึมคีาํสัง่เสนาบดกีระทรวงกลาโหม ใหแผนกการบนิ ประกาศหาผูทีมี่ความสมคัรใจ เขาฝกหดั
เปนนกับนิ การฝกสอนศษิยการบนิชัน้ปฐม และมธัยม จากครกูารบนิทัง้ ๓ ทาน จงึไดเริม่ตนขึน้
ครัง้แรก ดวยเครือ่งบนิ ๘ เครือ่ง ประกอบดวยเครือ่งบนินเิออรปอรต ปกชัน้เดยีว และเบรเกต 
ปก ๒ ชั้น อยางละ ๔ เครื่อง ความบางตอนจากหนังสือประกาศรับสมัครศิษยการบิน ระบุถึง
คณุสมบตับิางประการท่ีผูทีแ่ขง็แรง กลามเนือ้ทัง้หลายด ีห ูตา ปอด ไต เสนประสาทด.ี..” และ 
“...เปนผูท่ีมีสติมั่นคง และกลาหาญ ไมตกใจแกเหตุท่ีจะเกิดขึ้นอยางนากลัวโดยงาย ท้ังตองมี
ไหวพริบด ีท่ีจะหาอบุายแกไขไดรวดเรว็ดวย...”

วันที่ระลึกครบรอบ  ๑๐๓  ป  โรงเรียนการบิน

“.....ดวยบดันีก้จิการบนิไดเจรญิกวางขวางเปนอนัมาก....จงึใหตัง้กรมอากาศยานทหารบกขึน้ แบงเปน ๓ สวนคอื กองบนิทหารบก โรงเรยีนการบนิทหารบก และโรงงานของ
กรมอากาศยานทหารบก และใหบรรจ ุนายพนัเอก พระเฉลิมอากาศ เปนเจากรมอากาศยานทหารบก.....” 

ความบางตอนในคําสัง่กลาโหมที ่๒๑๘/๒๙๙๔๑ พ.ศ.๒๔๖๑

พืน้ทีส่นามบนิโคราช เพือ่ใชเปนฐานบนิของกองทพัอเมรกินั โรงเรยีนการบนิจงึตองยายหนวยอกี
ครัง้ในป พ.ศ.๒๕๑๒ ไปยงัทีต่ัง้แหงใหม ณ อาํเภอกระตบี อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
จวบจนถงึปจจบุนั โรงเรียนการบนิมกีารพฒันาหนวยอยางตอเนือ่ง มอีากาศยานทีเ่คยเขาประจาํ
การมากถึง ๒๕ แบบ ดวยการพัฒนาทางเทคโนโลยี และระบบเครื่องชวยฝกที่ทันสมัยมากขึ้น 
ทําใหประสิทธิภาพภารกิจการฝกศิษย Simulator มาเปนเครื่องชวยฝกในเที่ยวกอนวัฏภาค
การบินจริง ทําใหศิษยการบินสามารถศึกษาเรียนรูภาพการบินที่เสมือนจริงได โดยยังไมได
ขึ้นบินจริง รวมถึงการจําลองสถานการณเหตุฉุกเฉิน และสภาพอากาศ ชวยลดความเสี่ยง 
และประหยดัการฝกในเทีย่วบนิจรงิลงได

นอกเหนอืจากภารกจิหลักในการฝกศษิยการบนิแลว โรงเรยีนการบนิยงัมภีารกจิการสนบัสนนุ
หนวยงานของจังหวัด และทองถิ่นในดานตาง ๆ เชน การตอสูกับโรคโควิด ๑๙ ดวยการจัดต้ัง
โรงพยาบาลสนามถึง ๒ แหง และการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ
ในพืน้ทีโ่ดยรอบอยางตอเนือ่ง ดวยคณุภาพของบคุลากรของโรงเรยีนการบนิ ทาํใหภารกจิตาง ๆ 
ประสบความสาํเร็จดวยดเีสมอมา

ตลอดระยะเวลา ๑๐๓ ปที่ผานมา โรงเรียนการบินไดผลิตนักบินมาแลวอยางมากมาย 
หลายทานเปนวรีชนทีก่ลาหาญ เสียสละไดแมกระทัง่ชีวติ เพือ่ปกปองอธปิไตยของไทย หนึง่ในน้ัน
คอืเรอือากาศโท ศานติ นวลมณ ีศษิยการบนิรุน น.๗ - ๘๑ – ๑ หลายทานเปนอดตีผูบญัชาการ
ทหารอากาศที่ไดสรางคุณูปการแกกองทัพอากาศอยางมากมาย หนึ่งในนั้นคือ เรืออากาศตรี 
ประพันธ ธูปะเตมีย ศิษยการบินรุน น.๑๕ - ๙๐ – ๑ โรงเรียนการบินจะมุงมั่นในภารกิจหลัก 
คือการฝกศิษยการบนิใหสําเรจ็เปนนกับินทีถ่งึความพรอมดวยความรู ความสามารถ และอดุมการณ
ความเปนทหารอากาศ ยดึถอื ความจงรกัภคัด ีความสาํนกึในหนาที ่ความสามคัค ีและความเสยีสละ 
เปนที่ตั้ง ออกไปปฏิบัติหนาที่รับใชประเทศชาติอยางสมความภาคภูมิ ดั่งคํากลาวท่ีวา 
“นานฟาไทย จะมใิหใครยํา่ย”ี

กิจการดานการบินเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เพื่อเปนการรองรับภารกิจที่มีมากขึ้น กระทรวง
กลาโหมจงึไดมคีาํสัง่ใหยายแผนกการบนิไปยงัทีต่ัง้แหงใหม คอื ดอนเมือง การขนยายอากาศยาน 
และสัมภาระไปยังดอนเมืองสําเร็จลงเม่ือตนเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๕๗ และในวันที่ ๒๗ 
เดอืนเดยีวกนันัน้ จงึไดมคีาํสัง่ใหยกฐานะจากแผนกการบนิขึน้เปนกองการบนิทหารบก ตอมาในป 
พ.ศ.๒๔๖๑ กระทรวงกลาโหมมีคําสั่งอีกครั้งใหยกฐานะจากกองการบินทหารบก ขึ้นเปน
กรมอากาศยานทหารบก แบงสวนราชการออกเปน ๓ สวน มโีรงเรียนการบนิทหารบก เปนหนึง่ใน
หนวยขึน้ตรง รองรบัภารกจิการฝกศษิยการบนิ ใหสําเรจ็เปนนกับนิ จงึนบัไดวา ป พ.ศ.๒๔๖๑ 
เปนปแหงการกอกาํเนิดโรงเรยีนการบนิ

โรงเรียนการบินไดเติบโตตามการขยาย
กจิการดานการบนิ การชางอากาศ และภารกจิ
อืน่ ๆ  ทีม่มีากขึน้ ไมจาํกดัเฉพาะดานการทหาร
เทานัน้ เมือ่กรมอากาศยานทหารบก ไดถกูปรบั
หนวยใหเปนกรมอากาศยาน และสถาปนา
เปนกองทัพอากาศในท่ีสุดเม่ือป พ.ศ.๒๔๘๐ 

โรงเรยีนการบนิยงัคงเปนหนวยขึน้ตรง ณ ทีต่ัง้ดอนเมอืงจนกระทัง่ป พ.ศ.๒๔๘๓ เมือ่เหตกุารณ
สงครามไทย-ฝร่ังเศส และสงครามมหาเอเชียบรูพาอบุตัข้ึิน จึงมคีาํส่ังใหโรงเรยีนการบนิ ยายหนวย
จากทีต่ัง้ดอนเมอืง ไปยงัจังหวดันครราชสมีา เมือ่วนัที ่๑๒ ธนัวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ การปฏบิตัภิารกจิ
การฝกศษิยการบนิยงัคงมีตอเนือ่งมาถงึเกือบครึง่ศตวรรษ จวบจนชวงสงครามเวียดนาม มกีารขอ



          วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔หนา ๘ 

“ทัพฟ้า ช่วย ชาวนา”

ตามที่กระทรวงกลาโหมมีนโยบายใหหนวยขึ้นตรง
กระทรวงกลาโหมและเหลาทัพ ชวยเหลือและบรรเทา
ความเดอืดรอนใหกบัเกษตรกร เนือ่งจากเกดิปญหาผลผลติ
ทางการเกษตรตกตํ่าตอเนื่อง โดยเฉพาะขาวเปลือกทําให
ชาวนาไดรับความเดือดรอนอยางหนัก ซึ่งในชวงเวลานี้
อยูระหวางการเกบ็เก่ียวผลผลติของชาวนาหลายพืน้ที ่อกีท้ัง 
หลายพื้นที่ประสบปญหานํ้าทวมขาวซํ้าขณะเก็บเกี่ยวขาว 
และดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทําใหการจําหนายขาวสาร
ออกสูผูบรโิภคประสบปญหามากขึน้ยิง่กวาเดมิเพือ่เปนการ
ชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหกับเกษตรกร 
และสนองนโยบายของกระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ 
ไดกําหนดจัดกิจกรรม “ทัพฟาชวยชาวนา” โดยเม่ือวันที่ 
๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ พลอากาศเอก นภาเดช  ธปูะเตมยี 
ผู บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให พลอากาศโท 
ชัยนาท  ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
เป นประธานในพิธีปล อยขบวนรถขนขาว โครงการ 
“ทัพฟาชวยชาวนา” ณ กรมขนสงทหารอากาศ ดอนเมือง 
โดยม ีพลอากาศตร ีธรีพล  สนแจง เจากรมขนสงทหารอากาศ 
รวมพิธสีาํหรับขบวนรถดงักลาว ประกอบดวย รถยนตบรรทกุ
ขนาดใหญ จํานวน ๗ คัน และรถยนตโดยสารปรับอากาศ
ขนาดใหญ จาํนวน ๑ คัน ซ่ึงกองทพัอากาศใหการสนับสนนุ
การรับ-สงเกษตรกร พรอมขาว จาํนวน ๕๐ ตัน ประกอบดวย 
ขาวเหนยีว ขาวจาว ขาวหอมมะล ิขาวกลอง และขาวเพือ่สขุภาพ 
รวมทัง้ผลผลิตทางการเกษตรอืน่ ๆ  จากศาลากลาง จงัหวดัยโสธร 

ถึงปลายทางสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) เพื่อนํามา
จําหนายในโครงการ “ทัพฟาชวยชาวนา” ซ่ึงเปนความรวมมือ
ระหวางกองทัพอากาศ กบั เครอืขายกลุมเกษตรกรจังหวดัยโสธร 
ในการชวยเหลอืและบรรเทาความเดอืดรอนใหกับพีน่องเกษตรกร 
โดยกองทพัอากาศไดสนบัสนนุพืน้ทีข่องสนามกฬีากองทพัอากาศ                  
(ธปูะเตมยี) เปนสถานทีจ่าํหนายขาวและผลผลิตทางการเกษตร 
สนบัสนนุอาคารทีพ่กันกักฬีา ๕ ชัน้ เปนสถานทีพ่กัใหแกเกษตรกร 
รวมทั้งสนับสนุนยานพาหนะในการขนสงสินคาจากตนทาง
มายงัพ้ืนทีจ่าํหนาย  
 โดยเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก 
นภาเดช ธูปะเตมีย   ผู บัญชาการทหารอากาศ เดินทาง
ไปเยี่ยมชมใหกําลังใจและรวมอุดหนุนสินคาจากเกษตรกร 
ในกจิกรรม “ทพัฟาชวยชาวนา” อีกดวย 
 นอกจากน้ีภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ 
การจําหนายขาวสารจากเกษตรกรจังหวัดยโสธร, การขาย

พันธุ ไมดางและตนไมสวยงาม, การจัดอบรมฝกอาชีพ 
(ไมมีคาใชจาย), ตลาดนัดของอุปโภคบริโภค และสินคา
ลดราคา ท้ังนี ้เพือ่ใหพีน่องประชาชน ไดมโีอกาสเขาถงึผลผลติ
ทางการเกษตรทีม่คีณุภาพ อกีทัง้เปนการชวยเหลือเกษตรกร
ใหมีจุดจําหนายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร 
และชวยบรรเทาผลกระทบกับเกษตรกร  
 เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬา
กองทพัอากาศ (ธปูะเตมยี) พลอากาศตร ีสมพร  แตพานชิ 
ผู อํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ 
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนผูแทนกองทัพอากาศ 
สงพี่นองเกษตรกร พรอมมอบนํ้าดื่มและอาหารกลอง 
รบัประทานระหวางเดนิทางกลบัจงัหวดัยโสธรโดยสวสัดภิาพ 
โดยตลอดหวงกิจกรรมไดจําหนายขาวสารทุกประเภท 
รวมมากกวา ๖๐ ตนั
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