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พระราชด�ารัส (๑)

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบด ีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

--------------------------

	 เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๖๔	ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี	มาอวยพร 
แก่ทุก	ๆ	ท่าน	ให้ประสบแต่ความสุขความเจรญิ	และความเป็นมงคลโดยทั่วกัน		  
	 คนไทยเรามีวัฒนธรรม	อันแสดงถึงความดี	ความงาม	และความเจริญ	เป็นพื้นฐานของชีวิต
จิตใจอยู่	วัฒนธรรมทั้งนั้น	 เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียม	ประเพณี	พิธีกรรม	ภาษา	 
ศลิปวทิยาการต่าง	ๆ	และนสัิยจติใจ	ท�าให้คนไทย	ไม่ว่าจะเป็นใคร	อยู	่ณ	ทีใ่ด	กเ็ชือ่มโยงผกูพนักนั 
ได้อย่างใกล้ชดิ	 
	 ในปีใหม่นี้	จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจ	ถึงคุณค่าของความดี	ความงาม	 
และความเจรญิทัง้ปวง	ความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้อง	ด้วยเหตุผลและความจรงิ	แล้วช่วยกัน
สืบสานรักษาให้ด�ารงอยู่ไม่ขาดสาย	และสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่ง	ๆ	ขึ้น	พร้อมทั้ง 
ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่	ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้อง	ด้วยความมีสติรู ้ตัว	 
และด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผล	แม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน	 
ก็สามารถที่จะน�าพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้	ความรู้	ความเข้าใจ	และความร่วมมือร่วมใจ	 
โดยพร้อมเพรียงกัน	จะน�าพาชาติบ้านเมือง	ให้บังเกิดความผาสุก	มั่นคง	และเจริญก้าวหน้า	 
สบืต่อไป	 	  
	 ขออ�านาจแห่งคณุพระศรรัีตนตรัย	และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีท่่านเคารพนบัถอื	พร้อมด้วย	พระบารม ี
แห่งพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	จงคุม้ครอง
รักษาทุกท่าน	ให้มีก�าลังกายแข็งแรง	ก�าลังใจเข้มแข็ง	ก�าลังปัญญาเฉียบคม	สามารถ	น�าพาตน	 
น�าพาส่วนรวม	และประเทศชาติ	ให้บรรลุถงึความสุขความเจรญิได้โดยทั่วกัน	

--------------------------  
(๑)	เรยีบเรยีงขึ้นตามที่ได้บันทกึพระสุรเสยีงไว้



        วันที่ ๑ - ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๔หน้า ๒ 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ 
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
ชั้นยศเรืออากาศตรี ให้แก่
นักเรียนนายเรืออากาศ 

ทอ.กำาหนดมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติรองรับ
การแพร่ระบาด COVID-19

พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบััติการทางอากาศยุทธวิธี 
และการแสดงการสาธิตการใช้กำาลังทางอากาศ

(อ่านต่อหน้า ๖)

เม่ือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อ�าไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือน 
ทหารอากาศ ในฐานะผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
กองทพัอากาศ น�าหน้ากากผ้าจ�านวน ๒,๐๐๐ ชิน้ แจกจ่ายให้แก่ข้าราชการทีป่ฏบิตังิานในพ้ืนทีก่อง
บญัชาการกองทัพอากาศ (อ่านต่อหน้า ๖)

พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธิวรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพธิปีระดบัเครือ่งหมายยศ 
นายทหารชั้นสัญญาบัตรชั้นยศเรืออากาศตรี ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๖๔ จ�านวน ๘๓ คน  
ที่ส�าเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี พลอากาศโท ณรงค์  
อนิทชาต ิผูบ้ญัชาการโรงเรยีนนายเรอือากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานผล 
การศกึษา เมือ่วนัที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ  โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมนิทกษตัรยิาธริาช

เมือ่วนัที ่๒๔ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 
พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธวิรรณ 
ผู ้ บัญชากา รทหา รอ าก าศ  
เป็นประธานในพธิเีปิดการแข่งขัน
การปฏบัิตกิารทางอากาศยทุธวิธี 
ประจ�าปี ๒๕๖๔ ณ สนามฝึก 
ใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล 
จงัหวัดลพบรุี 



วันที่ ๑ - ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๔ หน้า ๓ 

วิ

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส�านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th

คณะผู้จัดท�ำ

ผู้อ�านวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ฐานัตถ์  จันทร์อ�าไพ

 พล.อ.ต.ธรรมรงค์เดช  เจริญสุข

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ  พล.อ.ต.สมพร  แต้พานิช
 พล.อ.ต.วิสุทธิ์  สมภักดี

 น.อ.นิโรจน์  จ�าปาแดง
 น.อ.นินาท  มูลจนะบาตร์
 น.อ.อภิรัตน์  รังสิมาการ

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

 พ.อ.อ.พันธกานต์  พูลผล
 น.ส.รสสุคนธ์  บุญประเทือง
ฝ่ายศิลป์

ฝ่ายการผลิต

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

สถานการณ์โควดิ-๑๙ ของโลก ณ วันที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 
ยอดรวมผูต้ดิเช้ือทัว่โลก จ�านวน ๘๐,๗๙๘,๗๙๐ คน ผูเ้สียชวีติ 
จ�านวน ๑,๗๖๖,๖๐๑ คน ผู้ท่ีอยู่ระหว่างการรักษา จ�านวน 
๑๗,๓๖๖,๑๑๐ คน และผู ้ ที่ รั กษาหายแล ้ ว  จ� านวน  
๕๖,๕๒๙,๙๘๙ คน ซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ายอดรวมผู้ติดเช้ือ 
ทัว่โลกเพิม่ขึน้มากกว่า ๓๐ ล้านคนจากบทความอพัเดทโควดิ-๑๙ 
ปักษ์แรกเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๓ แสดงให้เหน็ถงึความรนุแรง 
ในการแพร่ระบาดทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่งทัว่โลก

คณะกรรมาธิการสหภาพ
ยุโรป อนุมัติการใช้วัคซีนต้าน
ไวรัสโควิด-๑๙ ท่ีพัฒนาโดย
บรษัิทไฟเซอร์ (Pfizer) และไบโอ
เอน็เทค (BioNTech) ใน ๒๗ ชาติ
สมาชิกอย่างเป็นทางการเมื่อ 
วนัจนัทร์ที ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 
และไม่กีชั่ว่โมงหลงัจากองค์การยา

วัคซีนกับการระบาดระลอกใหม่

แต่ประสทิธภิาพของวคัซีนจะเพิม่ข้ึนถงึขดีสุดภายใน ๗ วนัหลงัจาก
ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ซึ่งความท้าทายที่สุดของ EU คือ วิธีการ 
กระจายวคัซนี เนือ่งจากวคัซนีของไฟเซอร์ต้องเกบ็ในทีท่ีม่อีณุหภมูิ 
-๗๐ องศาเซลเซียส ซึ่งตู้แช่แข็งทั่วไปท�าไม่ได้ และมีอายุเพียง  
๕ วันเท่านั้น นอกจากนี้ตัววัคซีนยังต้องผ่านการเจือจางเพื่อฉีด  
ซึง่เมือ่เจอืจางแล้วก็ต้องใช้ภายใน ๖ ช่ัวโมง มเิช่นนัน้กต้็องทิง้

กลายพันธุ์นี้ได้แล้ว ส�าหรับโควิด-๑๙ สายพันธุ์ใหม่ในอังกฤษ  
ซึง่เป็นสายพนัธุ ์B117 นัน้ สามารถแพร่ระบาดและท�าให้คนตดิต่อ
ได้ง่ายขึน้กว่าเชือ้โควิด-๑๙ สายพนัธุก่์อนหน้านีถ้งึ ๗๐%

แห่งสหภาพยุโรปประกาศแนะน�าให้ใช ้ 
วคัซนีต้วนี ้วคัซีนลอ็ตแรกจะถกูส่งจากโรงงาน
ผลติของไฟเซอร์ในประเทศเบลเยีย่ม และเริม่
การฉีดวัคซีนในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้สหภาพยุโรปส่ังซื้อวัคซีนของบริษัท 
ไฟเซอร์ไว้แล้ว ๓๐๐ ล้านโดส ซึ่งเพียงพอ
ส�าหรบัคน ๑๕๐ ล้านคนจากประชากร EU 
ทัง้หมด ๔๔๘ ล้านคน ซึง่กลุม่เสีย่งจะได้รบัก่อน 
และต้องฉีด ๒ ครัง้ห่างกนั ๒๑ วนั โดยเข็มแรก
จะสร้างภูมิคุ ้มกันโควิด-๑๙ ในร่างกาย  

ขณะเดยีวกนัด้านวคัซีนโควดิ-๑๙ กม็คีวามเคลือ่นไหวเช่นกนั 
โดยเมือ่วนัที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ส�านกัข่าวซเีอ็นเอน็รายงานว่า 
องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (Food and Drug 
Administration : FDA) ประกาศอนมุตักิารใช้งานวัคซนีโควดิ-๑๙ 
ของบรษัิทไฟเซอร์ (Pfizer) และไบโอเอน็เทค (BioNTech) ในกรณี
ฉกุเฉินแล้วเมือ่วนัที ่๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ หลงัผ่านการตรวจสอบ
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ โดยให้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก ่
ชาวอเมริกันตั้งแต่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้สหรัฐอเมริกา  
เป็นประเทศที่ ๖ ในโลกท่ีอนุมัติวัคซีนโควิด-๑๙ ของบริษัท 
ไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค หลังจากอังกฤษ บาห์เรน แคนาดา 
ซาอดุอีาระเบยี และเมก็ซิโก โดยนายโจ ไบเดน ว่าทีป่ระธานาธบิดี
สหรัฐอเมริกา ได้เข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนด้วย

ส�าหรับประเทศแถบละตนิอเมรกิาอย่าง “เมก็ซโิก” “ชลิ”ี 
และ “คอสตาริกา” ส�านักข่าวบีบีซีรายงานว่าเริ่มการฉีดวัคซีน
ป้องกนัโควดิ-๑๙ ของบรษิทัไฟเซอร์ (Pfizer) และไบโอเอน็เทค 
(BioNTech) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซ่ึงถือเป็น  
๓ ประเทศแรกในแถบละตินอเมริกาที่ได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน 
โควดิ-๑๙ นี ้โดยประเทศเมก็ซโิกประกาศจะฉดีวคัซนีโควดิ-๑๙ 
ล็อตแรก จ�านวน ๓,๐๐๐ โดส ให้แก่บุคลากรการแพทย ์
และผูบ้รหิารระดบัสงูในเมก็ซิโกซิตี้

ส�านกัข่าวบลมูเบร์ิกรายงานว่า รฐับาลอังกฤษวางแผนทีจ่ะ
ทดลองฉดีวคัซนีต้านโรคโควดิ-๑๙ ของบรษิทัไฟเซอร์ร่วมกบัวคัซนี
โควดิของบรษัิทแอสตร้าเซนเนก้า โดยมเีป้าหมายทีจ่ะประเมนิว่า 
การใช้วัคซีนของทั้งสองบริษัทร่วมกันนั้น จะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันโรคโควิด-๑๙ ได้ตามแผนการที่วางไว้
ส�าหรับปีหน้าได้หรือไม่ คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านวัคซีนของ
องักฤษได้เปิดเผยแผนการดงักล่าวในระหว่างการเผยแพร่รายงาน
เกี่ยวกับความคืบหน้าของวัคซีน รวมถึงการท�าข้อตกลงเพื่อซื้อ
วคัซีนจ�านวน ๓๕๗ ล้านโดสจากบรษิทัผูผ้ลติวคัซนี ๗ ราย และ
การลงทุนในพื้นที่ ๓ แห่งเพื่อขยายก�าลังการผลิตวัคซีนภายใน
ประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษได้อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนต้านโรค 
โควิด-๑๙ ที่พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐและบริษัทไบโอ 
เอ็นเทคของเยอรมนีแล้ว และจะเร่ิมแจกจ่ายให้กับประชาชน 
ในวนัที ่๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ซึง่นับเป็นประเทศแรกในฝ่ังตะวนัตก
ที่ได้รับวัคซีนต้านโรคโควิด-๑๙ ขณะท่ีอังกฤษก�าลังเผชิญกับ 
ความท้าทายในการขนส่งวัคซีนจ�านวนมาก เพื่อน�าไปฉีดให้กับ
ประชาชนจ�านวนมากถงึ ๖๗ ล้านคนในโรงพยาบาลราว ๕๐ แห่ง

ส�าหรับเช้ือโควิด-๑๙ กลายพันธุ์ท่ีระบาดหนักในอังกฤษ  
จนรัฐบาลประกาศยกระดับการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ 
กรงุลอนดอน รวมทัง้พืน้ทีต่ะวนัออกเฉยีงใต้ขององักฤษ ขึน้มาเป็น
ระดบัที ่๔ ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุด ก�าลังสร้างความหวาดผวาให้แก่นานา
ประเทศทัว่โลก จนรฐับาลทัว่โลกกว่า ๔๐ ประเทศ รวมทัง้ จนี 
และญี่ปุ่น ต้องรีบส่ังปิดพรมแดน-ระงับเที่ยวบินจากสหราช
อาณาจักรทนัท ีหลงัจากเม่ือวนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓ นายแมต 
แฮนคอ็ค รฐัมนตรว่ีาการสาธารณสขุองักฤษ ประกาศยอมรบัว่า
อังกฤษไม่สามารถจะควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด-๑๙  

ส่วนในประเทศไทยหลงัจากพบว่าแม่ค้าตลาดกลางกุง้ จงัหวดั
สมุทรสาคร ติดเชื้อโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 หรอื ศบค.แถลงว่าเป็นการระบาดระลอกใหม่ ซึง่เป็นการ
ตดิเช้ือใหม่จากกลุม่แรงงานต่างด้าว ไม่ได้เชือ่มโยงกับการระบาด
ในระลอกแรกที่เกิดจากสนามมวยและผับที่ซอยทองหล่อ  
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี เร่ืองการระบาดใหม่
ของโควิด-๑๙ ที่เพ่ิงเกิดข้ึนที่จังหวัดสมุทรสาคร ขอให้คนไทย 
ทกุคนให้ความร่วมมอื และอยูเ่คียงข้าง ต่อสูไ้ปด้วยกนั ให้ผ่านพ้น
สถานการณ์ไปให้ได้ โดยให้ผูว่้าราชการจงัหวดัมอี�านาจพจิารณา
ก�าหนดมาตรการในการควบคมุพืน้ท่ีได้

ทัง้นีข้้อมลูเมือ่วนัท่ี ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. 
ศบค.แถลงข่าวตรวจพบผู้ป่วยโควิด-๑๙ แล้วใน ๓๓ จังหวัด  
มีผู้ป่วย จ�านวน ๑๘๕ รายที่เชื่อมโยงกับ จังหวัดสมุทรสาคร  
เหลอืเพยีง ๔๔ จงัหวดัทีย่งัไม่มรีายงานผูป่้วยยนืยนั ในการระบาด
ระลอกนี ้พืน้ทีท่ีก่่อให้เกดิการระบาดเป็นวงกว้างท�าให้ ศบค. และ
กระทรวงสาธารณสขุ จับตามองเป็นพเิศษ ๓ กลุม่ ได้แก่ กลุม่ที ่๑ 
ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร, กลุ่มที่ ๒ งานเลี้ยงบิ๊กไบก์ 
เกาะลนัตา จงัหวดักระบี ่และกลุ่มที ่๓ บ่อนพนนั จังหวดัระยอง

ถงึแม้จะมกีารประกาศลอ็กดาวน์ทัง้จงัหวดัหรอืในบางพืน้ที่
ของจงัหวดัไม่มาก แต่จากข้อมลูการเพ่ิมขึน้ของผูต้ดิเชือ้ทีเ่กีย่วข้อง
กบักลุม่ ๓ กลุ่ม ยงัมรีายงานออกมาทกุวันและมกีารแพร่กระจาย
ออกไป ท�าให้มีจ�านวนจังหวัดท่ีมีการติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่มขึ้น  
จงึขอให้ท่านผูอ่้านและครอบครวัได้ระมดัระวงั หลกีเลีย่งการเดินทาง
ไปยังพื้นท่ีแออัดหรือพื้นท่ีเสี่ยง และท่ีส�าคัญการปฏิบัติตาม
มาตรการสวมหน้ากาก หม่ันล้างมอื และรกัษาระยะห่าง จะช่วย
ลดความเสีย่งจากการตดิเชือ้โควิด-๑๙ ได้เป็นอย่างดคีรบั



          วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๔หนา ๔ 

พล.อ.ต.สรวิชญ  สุรกุล จก.กง.ทอ.ใหกําลังใจกําลังพล 
ในการปฏิบัติงานในการเบิกจายเงินส้ินไตรมาสท่ี ๑ ของ นขต.กง.ทอ.
เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ณ กง.ทอ.

พล.อ.ต.อนันตชัย  ทองเจริญ จก.จร.ทอ.และคณะ 
ตรวจการปฏิบัติราชการ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม 
๔๑๖ จว.เชียงราย เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๔ 

พล.อ.อ.แอรบลู  สทุธิวรรณ ผบ.ทอ.พรอมดวย ผศ.ดร.
พรรณระพี  สุทธิวรรณ นายกสมาคมแมบาน ทอ. น.ชั้นผูใหญ
ของ ทอ.และภรยิา รวมลงนามถวายพระพรเนือ่งในวนัขึน้ปใหม 
เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๖๔ ณ ศาลาสหทัย ในพระบรมมหาราชวัง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให พล.อ.อภิรัชต  
คงสมพงษ รองเลขาธิการพระราชวัง เปนผูแทนพระองค 
เชิญของขวัญพระราชทาน มอบใหแก พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ 
ผบ.ทอ.เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๔ ม.ค.๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ท.ภาณุวัชร  เปยมศรี จก.ชอ.นําขาราชการ
ลูกจาง พนักงานราชการ ชอ.รวมทําบุญตักบาตร และถวาย
เครื่องวัดอุณหภูมิ  หนากากอนามัย แดพระสงฆจาก
วัดธรรมาภิรตาราม เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ ณ ชอ.

พล.อ.อ.สุรสีห  สิมะเศรษฐ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ./
ประธานอนุกรรมการสวนสุขภาพกองทัพอากาศดอนเมือง 
มอบเครื่องบริโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน
ใหแกคนงานสวนสุขภาพ ทอ.ดอนเมือง เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๔ 
ณ บานพัก ทอ. ซอยรณนภากาศ ๗

พล.อ.อ.แอรบูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.รับเยี่ยมคํานับ
จาก พล.ท.ปรัชญา เฉลิมวัฒน เลขาธิการคณะกรรมการ
การรักษาความปลอดภัยไซเบอรแหงชาติและคณะ เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๔ 
ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.นภาเดช  ธปูะเตมยี ประธานคณะทีป่รกึษา ทอ./
ประธานกรรมการอํานวยการโครงการนานฟาโมเดล ๒๐๒๑ 
รับมอบเงินสนับสนุนการดําเนินงานจัดหาอุปกรณสําหรับ
หองทดลองวิทยาศาสตรใหกับ โรงเรียนนานอย จว.นาน 
จาก นายวรีะชยั อมรรตัน ผูชวยกรรมการผูจดัการ ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๔ ณ หองรับรอง สํานักงาน
ที่ปรึกษา ทอ.

พล.อ.ท.สมควร  รักดี ผบ.อย.เปนประธานในพิธีทําบุญ
เนื่องในวันคลายวันสถาปนา กรมปฏิบัติการพิเศษ อย.ครบรอบ
๔๓ ป เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ณ กรมปฏิบัติการพิเศษ อย.

พล.อ.ท.ฐานัตถ จันทรอําไพ จก.กร.ทอ.เปนประธาน
การประชุมการพิจารณาใชพื้นท่ี รร.การบิน จว.นครปฐม 
ตามที่ จว.นครปฐม ขอความอนุเคราะหใชสถานที่ รร.การบิน 
เปนสถานที่รองรับการกักกันโรคระดับจังหวัด (Local 
Quarantine) เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม ศบภ.ทอ.

พล.อ.อ.สฤษฎพงศ  วฒันวรางกรู ผบ.คปอ.เปนประธาน
จัดกิจกรรมทําความสะอาด (Big Cleaning) เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยการนําขาราชการ 
ลูกจาง พนกังานราชการ สังกดั คปอ.รวมทาํความสะอาด ฉดีพน
นํ้ายาฆาเช้ือ ในสถานที่ปฏิบัติงาน และบริเวณทางเทาทางขึ้น
สถานีรถไฟฟา ดานหนา คปอ.เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔

พล.อ.ท.สุพิจจารณ  ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.
เปนประธานในพิธีปดหลักสูตรการปองกันนิวเคลียร ชีวะ เคมี 
และการเผชญิเหตจุากอาวธุทาํลายลางสงู ชัน้ประทวน รุนที ่๘ 
เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.



วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๔

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เปนประธาน
ในพิธีมอบของขวัญ ใหแกบุตร - ธิดา ของขาราชการ บน.๔๖ 
เนื่องในวันปใหม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๔ ณ อาคาร
อเนกประสงค บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

น.อ.ภูศิษฏ  ทิมเกิด ผบ.บน.๔๑ รับมอบอุปกรณกีฬา
จากนายสงคศักย  คําดีรุ งริรัตน  ผูอํานวยการการกีฬา
แหงประเทศไทย เพื่อใหกําลังพลไดใชในการออกกําลังกาย
และเลนกีฬา เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๔ ณ หองรับรอง บก.บน.๔๑ 
จว.เชียงใหม

น.อ.พฐา  แกนทบัทมิ ผบ.บน.๒๑ นาํขาราชการ ลกูจาง 
พนักงานราชการ และครอบครัว บน.๒๑ ประกอบพิธีบําเพ็ญ
กุศลทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เน่ืองในโอกาส
วันขึ้นปใหม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ณ วิหารพระพุทธ
มังคโคดม บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ  ผบ.บน.๒ เปนประธานเปด
โครงการฝากบานไวกับเจาหนาที่ทหารสารวัตรชวงวันหยุด
เทศกาลปใหม เมือ่วนัที ่๒๙ ธ.ค.๖๓ ณ บริเวณดานหนาอาคาร 
รอยทหารสารวัตร บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม รอง ผบ.บน.๑ เปนประธาน
เปดจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลปใหม ในโครงการ 
“ชีวิตวิ ถี ใหม   ขับขี่ปลอดภัย ไร อุบัติ เหตุ” เ ม่ือวันที่ 
๒๙ ธ.ค.๖๓ ณ สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง สวัสดิการ บน.๑ 
จว.นครราชสีมา

น.อ.สรุศกัดิ ์ เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ จดัหนวยมติรประชา
ชวยเหลือประชาชน โดยมอบผาหมกันหนาว อุปกรณกีฬา 
ชดุยาเวชภณัฑ และเคร่ืองทาํนํา้รอน นํา้เยน็ ใหกบัชมุชนบานจัน่
โดยม ีนายรัฐสภา ศรลีาพัฒน อดีต รองนายกเทศมนตรเีทศบาล
ตาํบลบานจัน่ เปนผูรบัมอบ เมือ่วนัที ่๓๐ ธ.ค.๖๓ ณ วดัศรลีาวรรณ 
ต.บานจั่น อ.เมือง จว.อุดรธานี 

น.อ.ฉัตรชัย  แกวประยูร เสธ.พธ.ทอ.เปนประธาน
เป ดโครงการทบทวนสถานการณและพัฒนาแนวทาง
เพื่อปองกันแกไขปญหายาเสพติด พธ.ทอ.ประจําป ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม พธ.ทอ.๑

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน มอบเจล
แอลกอฮอลลางมือทําความสะอาดให รพ.จันทรุเบกษา พอ.
โดยมี พล.อ.ต.ไพรวัลย  พัชรธรรม ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.
เปนผูรับมอบ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ ณ รพ.จันทรุเบกษา พอ.

หนา ๕ 

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ จัดเล้ียงอาหารใหแก
ทหารกองประจาํการ เนือ่งในเทศกาลปใหม ๒๕๖๔ เพือ่เปนการ
สรางขวญักาํลังใจใหแกทหารกองประจาํการ เม่ือวนัที ่๒๙ ธ.ค.๖๓ 
ณ โรงเลี้ยง พัน.อย.บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

พล.อ.ต.วรกฤต  มุขศรี ผบ.ดม.เปนประธานในพิธี
ตรวจความพรอม และปลอยแถวชดุปฏบิตักิารรวมทหาร-ตาํรวจ 
ในชวงเทศกาลปใหม  ณ ทีต้ั่งดอนเมือง และบรเิวณเขตพ้ืนท่ีไกลเคียง
เขตพืน้ท่ี ทอ.เมือ่วนัที ่๒๘ ธ.ค.๖๓ ณ สน.ผบ.ดม.

น.อ.นภดร  คงเสถียร ผบ.บน.๓/ผอ.ศบภ.บน.๓ 
มอบผาหมกันหนาวใหแกพี่นองประชาชนท่ีประสบภัยหนาว 
เพื่อเปนการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนและเสริมสราง
ความสัมพันธอันดี เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ ณ อบต.หนองแวง 
อ.วัฒนานคร จว.สระแกว

น.อ.สุวิทย  สงขาว รอง บน.บน.๕ เปนประธานในพิธี
เปดศูนยอํานวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ในชวง
เทศกาลปใหม เมือ่วนัท่ี ๓๐ ธ.ค.๖๓ ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขนัธ



        วันที่ ๑ - ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๔หน้า ๖ 

(ต่อจากหน้า ๒)กำ�หนดม�ตรก�ร

พิธีเปิดก�รแข่งขัน

โดยภายหลงัพธิเีปิดการแข่งขนัฯ กองทพัอากาศได้จดัการแสดง
สาธิตการใช้ก�าลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยก�าลังรบ 
เพ่ือให้หน่วยเก่ียวข้องและประชาชนได้ทราบถงึคุณลกัษณะ 
และขดีความสามารถของก�าลงัทางอากาศ ในการปฏบิตัภิารกจิ
เพือ่ความมัน่คงของชาต ิตลอดจนการบรรเทาสาธารณภยั ผ่านการ
จ�าลองการปฏบิตัภิารกจิในรูปแบบต่าง ๆ อาท ิการเฝ้าตรวจ
การลาดตระเวน การชีเ้ป้าทางอากาศ การป้องกนัภยัทางอากาศ 
การโจมตีทางอากาศ การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด  
การล�าเลยีงทางอากาศ การควบคุมไฟป่า และการช่วยเหลอื
ประชาชนของชดุปฏบิตักิารแพทย์ฉกุเฉนิกองทพัอากาศ ฯลฯ 
โดยมกีารถ่ายทอดสดให้ประชาชนทีส่นใจได้รบัชมพร้อมกนั
ผ่านเฟซบุก๊ “กองทพัอากาศไทย Royal Thai Air Force”

ส�าหรบัการแข่งขนัการปฏิบตักิารทางอากาศยทุธวธิ ีประจ�าปี 
๒๕๖๔ ก�าหนดจดัขึน้ระหว่างวนัที ่๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ถงึ  
๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ตรวจสอบความพร้อม
ของหน่วยบนิ หน่วยต่อสูอ้ากาศยาน และหน่วยสนบัสนนุการรบ 
รวมทัง้เป็นการประเมนิขีดความสามารถในการใช้อาวธุของนักบนิ 
ประเมินการปฏิบัติภารกิจของนักบินและเจ้าหน้าท่ีสนับสนุน 
การบินที่เกี่ยวข้อง เป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน โดยจะน�าผล 
การประเมนิไปปรบัปรงุแก้ไขการฝึกบนิ อกีทัง้ยงัเป็นการเตรยีม
ความพร้อมในการปฏบิตัภิารกจิเพือ่ความม่ันคงของชาติ

ส�าหรบัรปูแบบการแข่งขนั แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท รวมท้ังสิน้ 
๑๓ ชนดิ ครอบคลมุภารกิจของกองทพัอากาศ ดงันี ้

๑.  ประเภทการแข่งขนัทัว่ไป จ�านวน ๗ ชนดิการแข่งขนั 
ได้แก่

 ๑.๑  การใช้อาวธุแบบกระสวนข้ันมลูฐาน
 ๑.๒  การใช้อาวธุทางอากาศยุทธวธิปีระเภทระเบิด
 ๑.๓  การบินค้นหาและช่วยชวีติในพืน้ทีก่ารรบ
 ๑.๔  การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ
 ๑.๕  การบินรบั-ส่งข่าวสาร

 ๑.๖  การบินรบัส่งบคุคลส�าคญั
 ๑.๗  การประเมนิค่าเจ้าหน้าท่ีสนบัสนนุการบนิ
๒.  ประเภทการแข่งขนัภายในหน่วยงาน จ�านวน ๖ ชนดิ

การแข่งขนั ได้แก่
 ๒.๑  การบินล�าเลยีงทางอากาศยุทธวธิี
 ๒.๒  การสนับสนนุทางอากาศโดยใกล้ชดิ
 ๒.๓  การบินควบคมุไฟป่า
 ๒.๔  การประเมนิค่าเจ้าหน้าท่ีต่อสูอ้ากาศยาน
 ๒.๕  การประเมนิค่าเจ้าหน้าท่ีชดุควบคุมการรบ
 ๒.๖  การปฏบิตักิารอากาศยานไร้คนขบัยทุธวธิี
โดยการแข่งขนัทุกประเภทจะมุง่เน้นให้นกับนิและเจ้าหน้าที่

สนบัสนนุการบนิได้ฝึกการวางแผน และฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์
ทีใ่กล้เคยีงกบัสถานการณ์การรบจรงิ มุง่เน้นให้นกับนิใช้ความรู้
ความสามารถในการประยกุต์ใช้ยทุธวธิทีีเ่หมาะสมกบัสมรรถนะ
และขดีความสามารถของอากาศยาน เพือ่ท�าลายเป้าหมายพร้อมกับ
หลบหลกีการตรวจจบัและต่อต้านของข้าศกึ ตลอดจนจะต้องมี
ความร่วมมือร่วมใจกันภายในทีมของตนเอง เพื่อให้ภารกิจ 
ประสบความส�าเรจ็ ทัง้นี ้การแข่งขนัการปฏบิตักิารทางอากาศ
ยุทธวิธีจะสามารถน�าผลการแข่งขันมาประเมิน วิเคราะห์  
เพือ่พฒันาขดีความสามารถของกองทพัอากาศ นอกจากนีย้งัจะ
ท�าให้ก�าลงัพลได้มโีอกาสฝึกฝนการปฏบิตัภิารกจิต่าง ๆ อยูเ่สมอ
จนเกดิความช�านาญ น�ามาซึง่ความมัน่ใจ การตัดสนิใจทีถู่กต้อง 
ในการปฏบิตัภิารกจิ

กองทพัอากาศ มคีวามมุง่ม่ันในการพัฒนาคน อาวุธ กลยทุธ์
ทีฉ่ลาด และสานต่อขดีความสามารถเพือ่พทิกัษ์รกัษาความมัน่คง
และผลประโยชน์ของชาติ

ตามท่ีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และมีแนวโน้มขยายวง
กว้างเพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัด พลอากาศเอก แอร์บูล  
สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้อนุมัติมาตรการและ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในส่วนของกองทัพอากาศ ดงันี้

๑) การฝึกเพื่อด�ารงขีดความสามารถการปฏิบัติการของ 
กองทัพอากาศ ให้พจิารณาฝึกในท่ีตัง้เป็นหลกัตามความเหมาะสม 
กรณมีคีวามจ�าเป็นต้องปฏบิตัภิารกจินอกทีต่ัง้ ให้จดัท�ามาตรการ
ป้องกนัโรคในการเคลือ่นย้ายหน่วย และควบคุมก�ากบัดแูลให้
ก�าลังพลของหน่วยปฏบิติัตามอย่างเคร่งครดั

๒) การศึกษา อบรม และสมัมนา ให้จดัเตรยีมแผนการเรยีน
ทางไกลหรือทางออนไลน์ทดแทน หากสถานการณ์มคีวามรนุแรงขึน้ 
ท้ังน้ีให้หน่วยก�ากับดูแลการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอน  
และสิ่งของเครื่องใช้เฉพาะตัวไม่ให้ปะปนซึ่งกันและกัน  
การจดัระยะการนัง่ให้ห่างกัน และให้สวมหน้ากากอนามยัหรอื
หน้ากากผ้าทกุคน

๓) การประชมุ สามารถด�าเนนิการได้โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุ
ไม่เกนิ ๓๐๐ คน และให้ปฏบิตัติามมาตรการทีก่องทพัอากาศ
ก�าหนดอย่างเคร่งครดั หากมคีวามจ�าเป็นต้องมผีูเ้ข้าร่วมประชมุ
เกนิกว่า ๓๐๐ คน ให้พจิารณาใช้ระบบ Video Tele Conference 
(VTC) ทดแทน

๔) กิจกรรมภายในหน่วย สามารถด�าเนินการได้โดยมี 
ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมไม่เกนิ ๓๐๐ คน และให้ปฏบิติัตามมาตรการ
และแนวทางทีท่างราชการก�าหนดอย่างเคร่งครัด

๕) งดจดังานเลีย้งสงัสรรค์ทกุกรณี
๖) งดการปล่อยนกัเรยีนทหาร และทหารกองประจ�าการ 

กลับบ้านในวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้น 
มคีวามจ�าเป็นเร่งด่วน

๗) เน้นย�า้ก�าลงัพลให้หลกีเลีย่งการเดนิทางไปยงัพืน้ทีเ่สีย่ง
ต่อการแพร่ระบาด ตามประกาศของทางราชการ

๘) ให้หน่วยงานและก�าลังพลกองทัพอากาศ ติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดโดยใกล้ชดิ และปฏบิตัติามมาตรการ
และแนวทางทีท่างราชการก�าหนด

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล   
สุทธิวรรณ ผู ้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปยัง 
กรมแพทย์ทหารอากาศ เพือ่ตรวจความพร้อมสถานพยาบาล
ในสงักดักองทพัอากาศ และให้ก�าลงัใจบคุลากรทางการแพทย์ 
ในการปฏิบั ติหน ้า ท่ีรองรับการแพร ่ระบาดของโรค  
COVID-19 โดยมีพลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา  
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตร ีทวพีงษ์ ปาจรีย์  
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พลอากาศตรี  
ไพรวลัย์ พชัรธรรม ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจนัทรเุบกษา 
และ นาวาอากาศเอก นคร บญุม ีผูอ้�านวยการโรงพยาบาล
ทหารอากาศ (สกัีน) ให้การต้อนรบั 

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับฟังการบรรยาย
สรุปสถานการณ์และความพร้อมของกรมแพทย์ทหารอากาศ  
และสถานพยาบาลในสังกัด ในการรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 จากนั้นได้เยี่ยมชมและให้ก�าลังใจ
บคุลากรทางการแพทย์ ณ หน่วยการรักษาต่าง ๆ  ได้แก่ ห้องตรวจ
เชื้อพระราชทาน, จุดตรวจโรคทางเดินหายใจแบบ One stop 
service, ห้องปฏบิตักิาร PCR , ห้องแยกโรคความดันลบส�าหรับ
การรักษาผูป่้วย COVID-19 

โดยขณะนี้ โรงพยาบาลท่ีมีขีดความสามารถในการรองรับ 
ผูป่้วย COVID-19 ในสงักัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้แก่

-  โรงพยาบาลภูมพิลอดลุยเดช เป็นโรงพยาบาลหลกัในการ
รักษาพยาบาล โดยมีขีดความสามารถในการรักษาผู ้ป ่วย 
โรครนุแรง ระดับ ๔

-  โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ปรับบทบาทเป็น 

โรงพยาบาลเฉพาะทาง ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการ 
ไม่รนุแรงระดบั ๑ - ๓ รวมถงึการกกักันโรค

- โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19  
ทีอ่าการไม่รนุแรง ระดับ ๑ - ๓ รวมถงึการกกักันโรค 

- กองเวชศาสตร์ป้องกัน มีบทบาทหลักในการป้องกันและ
สอบสวนโรค

นอกจากนีย้งัมกีารประสานกบัโรงพยาบาลเครอืข่าย ในการ
รักษาพยาบาล การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่าง 
โรงพยาบาลเครือข่าย และส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรองรับ
สถานการณ์ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

ผบ.ทอ.ตรวจความพร้อมสถานพยาบาลของ ทอ.
เพ่ือป้องกัน COVID-19 ในพ้ืนท่ีโซนเหนือของ กทม.

(ต่อจากหน้า ๒)



วันที่ ๑ - ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๔ หน้า ๗ 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

เม่ือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อ�าไพ  
เจ้ากรมกิจการพลเรอืนทหารอากาศ ประธานอนกุรรมการจดันทิรรศการและ
ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้เเทนกองทัพอากาศ เข้ารับรางวัลชนะเลิศร้านค้า 
ในดวงใจ (Popular vote) งานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี ๒๕๖๓ จาก  
คุณ อรพรรณ สุวรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมการ แผนกประกวดร้านค้า
กาชาดออนไลน์ ประจ�าปี ๒๕๖๓ ณโรงละครเคเเบงค์สยามพฆิเณศ

โดยกองทัพอากาศได้คะเเนนจากการโหวตรวมทั้งส้ิน ๑๙๘,๒๘๐ 
คะเเนน รายได้จากการโหวตโดยเสด็จพระราชกุศล บ�ารุงสภากาชาดไทย 
ขอขอบคุณ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศท่ีได้ร่วม
บรจิาคสมทบทนุให้กบัสภากาชาดไทย และท�าให้กองทพัอากาศได้รับรางวลั
ชนะเลิศในครัง้นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายก
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินสนับสนุนจ�านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้สภากาชาดไทย เนื่องในงานกาชาด 
ประจ�าปี ๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศเอก ชวาลา ราชวงศ์  
ประธานกรรมการจดังานกาชาด กองทพัอากาศ พร้อมคณะ
กรรมการจดังานกาชาด ฯ รบัมอบเพือ่สมทบทนุสภากาชาดไทย 
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมงกุฏฟ้า  
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ 

กองทพัอากาศได้รบัรางวลัชนะเลศิร้านค้าในดวงใจ 
(Popular Vote) งานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี ๒๕๖๓

พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ รองผู ้บัญชาการ 
ทหารอากาศ และคณะ เยีย่มบ�ารงุขวญัและมอบของขวญัปีใหม่ 
ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน ประจ�าปี 
๒๕๖๔ โดยม ีนาวาอากาศเอก พทุธพงศ์  ผลชวิีน ผูบ้งัคบัการ
กองบิน ๗ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  
และทหารกองประจ�าการกองบนิ ๗ ให้การต้อนรบั เมือ่วนัที่  
๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบนิ ๗ จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี   



        วันที่ ๑ - ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๔หนา ๘ 
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