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 พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บญัชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพธิเีปิดการศกึษาหลกัสตูรเสนาธกิารทหารอากาศ รุน่ที ่๖๖ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๕ โดยม ีพลอากาศตร ีปิยะกติติ์  
สุทธิวัฒน์ธนากูล ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  
กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖

(ต่อจากหน้า ๑) เมือ่วนัที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก เฉลิมพล ศรสีวสัดิ ์ผู้บญัชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พลอากาศเอก นภาเดช ธปูะเตมย์ี ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ตรวจเยีย่ม 
กองบนิ ๗ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีโดยม ีนาวาอากาศเอก พทุธพงศ์ ผลชีวนิ ผูบ้งัคบัการกองบนิ ๗ ให้การต้อนรบั 

โดยได้รบัชมสาธิตการปฏิบตักิารทางอากาศโดยใช้เครือข่ายเป็นศนูย์กลาง หรอื Network Centric Operation (NCO) ซึง่กองทพัอากาศได้ปฏบิตัภิารกจิร่วมกบักองทพัเรอื เพือ่พฒันาต่อยอด
ไปสู่การปฏบิติัการในรูปแบบ Multi Domain Operation (MDO) บนพืน้ฐานการเช่ือมโยงข้อมลูทางยทุธวิธขีองกองทพัไทย (National Link)

ในโอกาสนี ้ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ และ ผูบั้ญชาการทหารอากาศ ยงัได้ร่วมท�าการบนิสังเกตการณ์ในต�าแหน่งทีน่ัง่หลงัของเครือ่งบนิขับไล่แบบท่ี ๒๐ หรอื GRIPEN 39 C/D ในภารกจิการโจมตี
เป้าหมาย Time Sensitive Target และภารกจิการบนิรบในอากาศ เหนือพืน้ทีอ่่าวไทย เพ่ือรบัทราบสมรรถนะ และขดีความสามารถในการปฏบิตักิารทางอากาศโดยใช้เครอืข่ายเป็นศนูย์กลางด้วย
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โอลมิปิกฤดหูนาว หรือ Winter Olympic Games เป็นการ
แข่งขันระดบัโอลมิปิกด้านกีฬาฤดหูนาวทีจ่ดัข้ึนทกุ ๔ ปี ลกัษณะ
ของกีฬาฤดูหนาวจะจัดขึ้นในภูมิประเทศท่ีเป็นน�้าแข็งหรือหิมะ 
เช่นสเกตน�า้แข็งและสก ีโดยคณะกรรมการโอลมิปิกของชาติต่าง ๆ  
(NOCs : National Olympic Committees) บางประเทศนัน้ 
จะเป็นคณะเดียวกันกับโอลิมปิกฤดูร้อนที่จะเป็นผู้ส่งนักกีฬา 
เข้าแข่งขันกบันกักฬีาของชาติอืน่ เพือ่ชงิเหรยีญทอง เหรยีญเงนิ 
และเหรยีญทองแดง

และจะมกีารจดุไฟโอลมิปิกอกีครัง้
ทีส่นามกฬีาแห่งชาต ิณ กรงุปักกิง่ 
ซ่ึงเป็นการกลับมาอีกครั้งหน่ึง
ของงานกีฬาโอลิมปิกทีก่รงุปักกิง่ 
ท�าให้กรงุปักกิง่กลายเป็นเมอืงแรก
ในโลกทีเ่ป็นเจ้าภาพทัง้โอลมิปิก
ฤดรู้อนและฤดหูนาว

โอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๒๒

ปัจจุบันได ้ เข ้าสู ่ เวลา
โอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่ง
อย ่ า งสมบู รณ ์  ในขณะนี้ 
ประเทศจีนก�าลังเตรียมการ

ส�าหรับจ�านวนประเทศทีม่ส่ีวนร่วมในกฬีาโอลมิปิกฤดหูนาว
น้อยกว่าโอลมิปิกฤดูร้อน ด้วยเหตผุลชดัเจนของสภาพภมูปิระเทศ 
และประเทศส่วนใหญ่อยูใ่กล้เส้นศนูย์สตูร ซ่ึงไม่มีโอกาสทีจ่ะเข้าถงึ
การฝึกกีฬาฤดูหนาวนั่นเอง ทั้งน้ี การแข่งขันครั้งแรก จัดขึ้นที ่
เมอืงชาโมนคิซ์ ประเทศฝรัง่เศส เมือ่ปี ค.ศ.๑๙๒๔ ส่วนการแข่งขนั
คร้ังล่าสุด จดัขึน้ท่ีเมืองพยอ็งชัง ประเทศเกาหลใีต้ ในปี ค.ศ.๒๐๑๘

กฬีาโอลมิปิกฤดหูนาว ปี ค.ศ.๒๐๒๒ เป็นการแข่งขนักฬีา
โอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งท่ี ๒๔ จัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 
ก�าหนดจดัระหว่างวันที ่๔ - ๒๐ กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกรงุปักกิง่
ได้รับเลือกให้เป็นนครเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๒๒  
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่สมัยประชุมคณะกรรมการ
โอลิมปิกสากลที่ ๑๒๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  
การแข่งขันนี้จะเป็นกีฬาโอลิมปิกท่ีจัดในทวีปเอเชียครั้งที่สาม
ติดต่อกัน หลังพย็องชัง ๒๐๑๘ และโตเกียว ๒๐๒๐ หลังจัด
โอลิมปิกฤดูร้อน ๒๐๐๘ กรุงปักก่ิงจะเป็นนครแรกที่จัดทั้งกีฬา
โอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาว จะเป็นกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 
ครัง้แรกทีจ่ดัในประเทศจนี งบประมาณจดัการแข่งขันประเมนิไว้ 
๓,๙๐๐ ล้านดอลลาร์สหรฐั เทยีบกับ ๔๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรฐั
ทีใ่ช้จดัโอลมิปิกฤดรู้อน ๒๐๐๘

เมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คบเพลิงศักดิ์สิทธิ ์
ซึง่ถูกจดุโดยแสงอาทติย์เริม่เคลือ่นตวัจากโอลมิเปียโบราณในกรีซ 
ซึง่เป็นแหล่งก�าเนดิของการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกสูป่ระเทศจนีและ
ได้มาถึงกรุงปักก่ิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในอีกไม่ถึง ๑๐๐ วัน  
กฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวครัง้ที ่๒๔ จะจดัขึน้ทีก่รงุปักกิง่ ประเทศจนี 

ส�าหรบัโอลิมปิกฤดหูนาวอย่างแขง็ขนั การแข่งขนัทดสอบระดบั
นานาชาต ิการฝึกซ้อมข้ามเขตการแข่งขนั และแผนโดยรวมส�าหรบั
พิธีเปิดและพิธีปิดได้เริ่มต้นแล้วอย่างเป็นขั้นตอน ประเทศจีน 
ก�าลงัร่วมมือกบัประเทศและองค์การกฬีาระหว่างประเทศต่าง ๆ  
อย่างแข็งขัน ในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ “เรียบง่าย 
ปลอดภัย และยอดเยี่ยม” ให้กับโลก โดยยึดถือหลักการในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างเต็มที่ 
จดัการแข่งขันกฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวและพาราลมิปิกทีก่รงุปักกิง่
อย่างส�าเรจ็ เป็นค�ามัน่สัญญาทีป่ระเทศจนีมต่ีอสงัคมโลก 

ประธานาธบิด ีส ีจิน้ผิง ของจนีใส่ใจการเตรียมการของการ
แข่งขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวทีก่รงุปักกิง่ด้วยตวัเอง ได้ไปตรวจ
ตามพืน้ทีห่ลายครัง้ และเสนอแนวคดิการจดังานท่ีเป็น “สเีขยีว 
แบ่งปัน เปิดกว้าง และสจุรติ” ซึง่กไ็ด้สะท้อนถงึแนวคดิการพฒันา
ใหม่ของจีน และถูกน�าไปปฏิบัติในทุกขั้นตอนในการเตรียมการ
ส�าหรบัการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวทีก่รุงปักกิง่ โอลมิปิกแบบ
สีเขียวก็คือ ให้ความส�าคัญกับระบบนิเวศ อนุรักษ์ทรัพยากร  
และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เพือ่วางรากฐานประเทศจนีทีส่วยงาม
ส�าหรบัโอลมิปิกฤดหูนาว โอลมิปิกแบ่งปันกค็อื ต้องยนืหยดัในการ
เข้าร่วมด้วยกัน เตม็ทีด้่วยกนั และแบ่งปันด้วยกนั เพือ่ให้โอลมิปิก
ฤดูหนาวมีผลทางสังคมที่ดี โอลิมปิกเปิดกว้างก็คือ ต้องยืนหยัด 
ในการเปิดกว้างสูโ่ลก เปิดกว้างสูอ่นาคต และเปิดกว้างสูค่วามทันสมัย 
เพื่อให้โอลิมปิกฤดูหนาวเป็นพลังช่วยในการเปิดประเทศสู่โลก
ภายนอก โอลมิปิกแบบสจุรติก็คอื ต้องมคีวามประหยดั ยตุกิาร
ทจุรติ และเพิม่ประสทิธภิาพ ห้ามมใิห้ใช้สารกระตุ้นอย่างเดด็ขาด 
เพือ่ให้โอลมิปิกฤดหูนาวบรสิทุธิดุ์จน�า้แขง็และหมิะ

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัโอลมิปิกของจนี ได้ประกาศว่า
มาสคอตอย่างเป็นทางการของโอลิมปิกฤดูหนาวปี ๒๐๒๒  
คอืแพนด้าสวมชดุน�า้แขง็ชือ่ “ปิงตวนตวน” โดยปิงหมายถงึน�า้แขง็ 
และตวนตวน แปลว่าแขง็แกร่งและมชีวิีตชวีา ชดุน�า้แขง็ท่ีสวมใส่น้ัน 
เป็นเหมือนหมวกนิรภัยท่ีนักกีฬาใส่ป้องกันในการแข่งขัน  
ส่วนมาสคอตของการแข่งขนักฬีาพาราลมิปิกนัน้ มมีาสคอตเป็น
โคมไฟสแีดงแบบจนีทีมี่ใบหน้าเป้ือนหมิะ ชือ่ว่า “เฉีย่หรงหรง” 
ส�าหรับความหมายของชื่อนั้นเป็นการผสมค�าว่า เฉ่ีย แปลว่า 
แสงไฟ กับหรงหรง แปลว่าความใจกว้างยอมรับความเห็นผู้อ่ืน 
และการผสมผสานบรูณาการ

อกีไม่ถึง ๑๐๐ วนัข้างหน้า การแข่งขนักฬีาโอลมิปิกฤดูหนาว
ปี ๒๐๒๒ ทีก่รงุปักก่ิงกจ็ะเริม่ขึน้อย่างเป็นทางการ แนวคดิในการ
สร้างประชาคมท่ีมีอนาคตร่วมกันส�าหรับมนุษยชาติท่ีเสนอโดย
ประธานาธบิด ีส ีจิน้ผงิ ปัจจบุนันี ้การเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ่ 
ในรอบศตวรรษและโรคระบาดแห่งศตวรรษได้ส่งผลกระทบซึง่กนั
และกัน สันติภาพและการพัฒนาของโลกก�าลังเผชิญกับความ
ท้าทายอย่างเข้มงวด มนษุย์ในฐานะทีเ่ป็นประชาคมทีม่อีนาคตร่วมกนั 
ยิง่ควรสามคัคต่ีอกนั จบัมอืไปด้วยกัน และร่วมกนัรับมอืกบัความ
ท ้าทายที่ ไม ่ เคยเกิด ข้ึนมาก ่อน ในเดือนกรกฎาคมป ีนี้  
คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้เพิม่ค�าว่า “สามคัคกีว่า” ต่อจาก
ค�าขวญัโอลมิปิกทีว่่า “เรว็กว่า สูงกว่า แขง็แรงกว่า” สโลแกนหลกั
ของโอลมิปิกฤดหูนาวปี ๒๐๒๒ ท่ีกรงุปักกิง่และพาราลมิปิกคือ 
ก้าวไปสูอ่นาคตด้วยกนัหรือ “Together For a Shared Future”  
ซึ่งเป็นการอธิบายแผนปฏิบัติการของประเทศจีนตามคติพจน์
โอลมิปิกและเรยีกร้องให้รวมตวักันภายใต้ธงโอลมิปิก เพือ่ร่วมมอื
กนัเอาชนะความยากล�าบากและจดุประกายไฟแห่งความหวงัของ
มนษุยชาต ิและก้าวไปสูอ่นาคตด้วยกัน



          วันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔หนา ๔ 

พล.อ.อ.ธนวติต  สกลุแสงประภา ผูทรงคณุวฒุพิเิศษ ทอ.
เปนผูแทน ทอ.รวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสรณ เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๔ ณ พระลานพระราชวังดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

พล.อ.ท.ชัยนาท  ผลกิจ จก.กร.ทอ.เปนประธานในพิธี
สงมอบสถานทีก่กักนัโรค ทอ.(ดอนเมอืง) บานพักรบัรอง ทอ.๕ 
คืนพ้ืนท่ีใหกับ สก.ทอ.เพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงคตามเดิม 
เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๔ ณ บานพักรับรอง ทอ.๕ สก.ทอ.

พล.อ.ท.เสริมเกียรติ  กอนมณี ผบ.ศสกบ.๙๐๔ 
เปนประธานในพิธีปลดประจําการเฮลิคอปเตอรแบบที่ ๖ ข.
(BELL 412) และเฮลิคอปเตอรแบบที่ ๖ ค. (BELL 412 HP)
อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๔ ณ ฝูง.๒๐๒ บน.๒ 
จว.ลพบุรี

พล.อ.ต.อนันตชัย  ทองเจริญ จก.จร.ทอ.นําขาราชการ 
ลูกจาง พนักงานราชการ จร.ทอ.รวมทําความสะอาดครั้งใหญ 
Big cleaning bay เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๔ ณ จร.ทอ.

พล.อ.ต.ประภาส  สอนใจดี ผอ.สนผ.กร.ทอ.รวมกับ 
สํานักงานเขตดอนเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดี 
ดวยหัวใจ พัฒนาพื้นที่คูนายกิมสาย ๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายนํ้า และแกไขปญหานํ้าเสีย เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๔ 
ณ บริเวณคูนายกิมสาย ๓ ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง

พล.อ.ท.วิศรุต  สุวรรณเนตร รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
ในฐานะประธานกรรมการปองกันและแกไขปญหาเอดส
ของ ทอ.เปนประธานในการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานปองกันและแก ไขปญหาเอดสของ ทอ.
ประจําป ๒๕๖๔ คร้ังท่ี ๑/๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๐ ต.ค.๖๔ 
ณ หองประชุม พอ.๑

พล.อ.ท.วิทยา  ถานอย จก.กบ.ทอ.ใหการตอนรับ 
พล.อ.อ.ธนกร  ทรรศนนท ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการ
กองทัพไทย และคณะ เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบ
สารสนเทศดานการสงกําลังบํารุงของ ทอ.(LMIS) เม่ือวันที่ 
๑๔ ต.ค.๖๔ ณ หองประชุม สน.ปษ.ทอ.

พล.อ.ต.สุชาติ  เทพรักษ รอง จก.กพ.ทอ.มอบรางวัล 
Gitf Voucher สําหรับผูโชคดีที่รวมเลนเกมส Happy 
Workplace เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๔ ณ กพ.ทอ.

พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธีเปด
การประชุมทางวิชาการเรื่องการจเรทหารอากาศ โดยมี 
พล.อ.ต.อนันตชัย  ทองเจริญ จก.จร.ทอ.ใหการตอนรับ 
เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๔ ณ หองบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.ท.วิญญา  โพธิ์คานิช ผบ.อย.ใหการตอนรับ 
พล.ท.วีระพงษ  สรวงศิริธนกุล ผบ.ศตก.และคณะ ในโอกาส
เยี่ยมคํานับเพื่อหารือขอราชการ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๔ 
ณ หองประชุมเจริญจรัมพร อย.

พล.อ.ต.คมกริช  นันทวิสุทธิ์ ผอ.สตน.ทอ.เปนประธาน
ชีแ้จงและถายทอดเจตนารมณของ ผบ.ทอ.ดานการตรวจสอบ
ภายใน ประจาํป ๒๕๖๕ และแนวทางการตรวจสอบภายใน ใหกบั 
รร.การบิน และ บน.ตาง ๆ ผานโปรแกรม ZoomMeetings 
เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๔ ณ สตน.ทอ. 

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.และคณะ 
ตรวจเยี่ยมและติดตามความกาวหนาของโครงการชางเผือก 
รร.นนก.ประจําป ๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๒ ต.ค.๖๔ ณ บน.๗ 
จว.สุราษฎรธานี 



วันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔ หนา ๕ 

น.อ.นิโรจน  จําปาแดง รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.ในฐานะ
ผูแทน ทอ.และคณะ รวมแสดงความยินดี เน่ืองในโอกาส
วันครบรอบ ๒๕ ป (กาวสูปที่ ๒๖) หนังสือพิมพไทยโพสต 
โดยมี คุณลดาวัลย  รัตนวงศ ผอ.ฝายโฆษณาและการตลาด 
หนังสือพิมพไทยโพสต ใหการตอนรับ เม่ือวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๔ 
ณ สํานักงานบริษัท สารสูอนาคต จํากัด (หนังสือพิมพ
ไทยโพสต) กรุงเทพฯ

พล.อ.ต.ศรสิต  กีรติพล จก.พธ.ทอ.เยี่ยมชมกิจการ
ดานพลาธิการของหนวย เพื่อประเมินขีดความสามารถและ
รับทราบปญหาขอขัดของ เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๔ ณ หองประชุม 
พธ.ทอ.๒

น.อ.รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ ในฐานะ 
ผอ.ศบภ.บน.๕๖ และคณะ ตรวจความพรอมของกําลังพล
และอุปกรณประจํา ศบภ.บน.๕๖ เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
และพ้ืนท่ีใกลเคยีง เมือ่วนัที ่๒๐ ต.ค.๖๔ ณ บน.๕๖ จว.สงขลา

น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผบ.บน.๔ และ
คุณพนิตศนี  ประพัฒนทอง ประธานชมรมแมบาน ทอ.บน.๔ 
นําขาราชการ ลกูจาง พนกังานราชการ และครอบครวั รวมเปน
เจาภาพทอดกฐนิสามคัค ีประจาํป ๒๕๖๔ เมือ่วนัที ่๒๓ ต.ค.๖๔ 
ณ วัดดงพลับ อ.ตาคลี จว.นครสวรรค

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล  ผบ.บน.๑ รวมกับ 
ศูนยสนับสนุนอากาศยานโดยตรงที่ ๒ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม
ใหกําลังใจ พรอมมอบถุงยังชีพ และชุดยารักษาโรคที่จําเปน 
ใหแก ประชาชน ผูประสบอุทกภัยพื้นที่  ต.กระชอน  และ 
ต.สัมฤทธ์ิ  อ.พิมาย จว.นครราชสีมา  เม่ือวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๔ 
ณ อ.พิมาย จว.นครราชสีมา

น.อ.ดิษฐพล  ชูวงษ รอง ผบ.ดม.และคณะ ใหกําลังใจ
เจาหนาที่สารวัตรทหารอากาศ ที่ปฏิบัติหนาท่ีตั้งจุดตรวจ
กวดขันวินัยจราจร รวมกับ เจาหนาที่ตํารวจ สน.สายไหม 
เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๔ ณ ที่ตั้งดอนเมือง

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน ในฐานะ 
ผอ.ศบภ.รร.การบิน และคณะ ลงพื้นที่ใหการชวยเหลือและ
ใหกําลังใจประชาชนท่ีประสบอุทกภัย ในพื้นท่ี ตลาด ๑๐๐ ป 
อ.บางเลน เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๔ ณ อ.บางเลน จว.นครปฐม

น.อ.สิระ  บุญญะพาศ ผบ.บน.๔๖ ตรวจเยี่ยม
ศูนยฉีดวัคซีน โดย รพ.กองบิน บน.๔๖ รวมกับ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดฉีดวัคซีน COVID-19 
ใหกับ ขาราชการ ครอบครัว และประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณ
โดยรอบ บน.๔๖ เมือ่วนัท่ี ๑๕ ต.ค.๖๔ ณ บน.๔๖ จว.พษิณโุลก

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ เปนประธานในพิธี
ประดบัปลอกแขนสารวตัรทหาร สาํหรบัพลทหารกองประจาํการ
บน.๗ รุนป ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๔ ณ บน.๗ 
จว.สุราษฎรธานี

พล.อ.ต.กฤษฎา  ศาสตรวาหา ผอ.รพ.จนัทรเุบกษา พอ.
เปนประธานเปดงาน “วนัพยาบาลแหงชาต”ิ ประจาํป ๒๕๖๔ 
และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ใหแก พยาบาลและเจาหนาที่
ทางการพยาบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนและบริการดีเดน 
เม่ือวันท่ี ๒๐ ต.ค.๖๔ ณ อาคาร ๔๘ ป จันทรุเบกษา พอ. 
จว.นครปฐม

น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒ มอบเครื่องตัดหญา
ใหกับ พัน.อย.บน.๒ และกองรอยทหารสารวัตร บน.๒ 
เพื่อนําไปพัฒนาพื้นที่ บน.๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๔ ณ บน.๒ 
จว.ลพบุรี

พล.อ.ต.ชัยเลิศ  เสวกสุริยวงศ ผอ.สนภ.ทอ.และคณะ
ตรวจเยี่ยม บน.๒๑ เมื่อวันที่  ๑๘ ต.ค.๖๔ ณ บน.๒๑ 
จว.อุบลราชธานี



        วันที่ ๑๖ - ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔หน้า ๖ 

พลอากาศเอก ชานนท์ มุง่ธญัญา ผูช่้วยผู้บญัชาการทหารอากาศ ตรวจเยีย่มส�านกังานพัฒนาระบบราชการกองทพัอากาศ โดยม ีพลอากาศตร ีมงคล ตัง้สณุาวรรณ ผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันา
ระบบราชการกองทพัอากาศ ให้การต้อนรบั เมือ่วนัที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ส�านกังานพฒันาระบบราชการกองทพัอากาศ

ตามทีจ่งัหวดัลพบรุ ีได้ประสานมายงัศนูย์บรรเทาสาธารณภยักองทพัอากาศ เพือ่ขอรบัการ
สนับสนุนภาพถ่ายทางอากาศ ในจุดเสี่ยงต่าง ๆ ของจังหวัดลพบุรี ส�าหรับน�าไปวิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดอุทกภยั เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถวางแผนแจ้งเตอืน
และช่วยเหลอืประชาชนได้อย่างทนัท่วงที 

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้บัญชาการ 
ศนูย์บรรเทาสาธารณภยักองทพัอากาศ ได้สัง่การให้ กองบนิ ๔ จงัหวัดนครสวรรค์ จดัเครือ่งบนิ
ตรวจการณ์และฝึกแบบที่ ๒๐ ก (DA42 M-NG) ข้ึนปฏิบัติภารกิจบินลาดตระเวนถ่ายภาพ 
ทางอากาศในพกิดัเป้าหมายทีไ่ด้รบัการประสาน ได้แก่ พืน้ทีจ่ดุเสีย่งในอ�าเภอบ้านหมี ่อ�าเภอท่าวุง้ 
อ�าเภอโคกส�าโรง และอ�าเภอเมอืงลพบรุ ีจากนัน้ได้น�าภาพถ่ายทางอากาศและภาพเคล่ือนไหว 
ส่งต่อให้จงัหวดัลพบรีุเพือ่ใช้ประโยชน์ต่อไป 

ทัง้น้ี ผูบั้ญชาการทหารอากาศ ได้เน้นย�า้ให้ทกุหน่วยของกองทพัอากาศสนบัสนนุก�าลงัพล 
ยุทโธปกรณ์ และขีดความสามารถอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ ในการช่วยเหลือประชาชาชน 
อย่างเตม็ก�าลังความสามารถ

ทอ.สนับสนุนเครื่องบินตรวจการณ์และฝึกแบบที่ ๒๐ ก 
(DA42 M-NG) บินสำารวจสถานการณ์อุทกภัย

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้ช่วยทูตทหารไทย/เบอร์ลิน ประกอบพิธีวางพวงมาลาในนาม สน.ผชท.ทหารทั้ง ๓ เหล่าทัพ เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย 
วนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ๒๓ ตตุลาคม ๒๕๖๔ โดยม ีนางวภิาวรรณ เบนนแิมน อคัรราชทตู (อปุทตูฯ) ประธานในพธีิน�าถวายความเคารพพระบรมรปูฯ และวางถวายพวงมาลา
ของส�านกังานผูช่้วยทตูฯ พร้อมกนันีอ้ปุทตูฯ ได้กล่าวน้อมร�าลกึฯ และน�าผูช่้วยทตูทหารฯ หวัหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ส�านกังานผูช่้วยทตูฯ เมือ่วนัที ่๒๒ ตงุาคม ๒๕๖๔ ณ สถานเอกอคัรราชทตู  
กรงุเบอร์ลนิ สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี



วันที่ ๑๖ - ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ หน้า ๗ 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือโควิด - ๑๙  
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีมีจ�านวนผู้ติดเช้ือเพิ่มสูงขึ้น 
กองทพัอากาศ ได้รับการประสานจากกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุขในการล�าเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปส่งต่อให้แก ่
โรงพยาบาล ในพ้ืนที ่เพือ่ให้การรกัษาผูป่้วยโรคตดิเชือ้โควดิ - ๑๙ 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและมอุีปกรณ์ทางการแพทย์เพยีงพอ
ต่อความต้องการ

โดยเมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ กองทัพอากาศได้จัด 
เครือ่งบินล�าเลียงแบบที ่๘ (C-130H) ล�าเลยีงอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
เดินทางจากกองบิน ๖ ดอนเมือง ไปยังสนามบินบ่อทอง  
จังหวัดปัตตานี จากนั้นกองก�าลังทางอากาศเฉพาะกิจท่ี ๙  
ได้จัดรถบรรทุกพร้อมก�าลังพล น�าอุปกรณ์ทางการแพทย์  
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ปัตตาน ีจงัหวดัปัตตานี 

ผบ.ทอ.พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.
มอบถุงยังชีพ และให้กำาลังใจผู้ประสบอุทกภัย

เสริมกำ�ลังรักษ�ผู้ป่วยโควิด - ๑๙ ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้
หลังพบก�รแพร่ระบ�ดในพื้นที่พุ่งสูงขึ้น

ส�าหรับอปุกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย 
- Oxygen Concentrator (เครื่องผลิตออกซิเจน) จ�านวน  

๗๔ เครือ่ง 
- เครือ่ง High Flow จ�านวน ๒๒ ชดุ 
- Portable X-ray มล้ีอเคลือ่นท่ีได้ จ�านวน ๑ เครือ่ง
- ชุดครอบศรีษะ PAPR จ�านวน ๙๓ กล่อง 
- เครือ่งช่วยหายใจ Ventilator จ�านวน ๒๐ เครือ่ง 
- เครือ่งวดัความดนัแบบ Digital จ�านวน ๘๐ เคร่ือง 
- ชุดอปุกรณ์ High Flow ของเด็ก จ�านวน ๑๕ กล่อง 
- Samsung Tablet จ�านวน ๒๐ เครือ่ง
- โทรทศัน์ ขนาด ๔๓ น้ิว จ�านวน ๗ เคร่ือง
- เครือ่งชัง่น�า้หนกั จ�านวน ๗ เครือ่ง
- เครือ่ง Scan Barcode จ�านวน ๑๒ เครือ่ง
- Pocket Wifi จ�านวน ๑๐ เคร่ือง
- Notebook Dell จ�านวน ๑๐ เครือ่ง

- Battery Fujitsu จ�านวน ๘๐ กล่อง
- เครือ่ง Thermoscan จ�านวน ๗ เครือ่ง
- ชุด Coverall จ�านวน ๑,๐๐๐ ชดุ
- ชุดกาวน์ จ�านวน ๑,๐๐๐ ชดุ
- ปรอทวดัไข้ จ�านวน ๑๕๐ อนั
- เครือ่งวดัออกซเิจนปลายนิว้ จ�านวน ๑๕๐ เครือ่ง
- Alcohol Spray
- Hand Sanitizer 
ทั้งนี้  กองทัพอากาศพร้อมให้การสนับสนุนก�าลังพล 

ยุทโธปกรณ์ และทรัพยากรของกองทัพอากาศอย่างเต็มก�าลัง 
ความสามารถ เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙  
ให้คลีค่ลายโดยเรว็

 พลอากาศเอก นภาเดช  ธปูะเตมย์ี ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ในฐานะ ผูบ้ญัชาการศนูย์บรรเทา
สาธารณภยักองทัพอากาศ พร้อมด้วย คณุปัญญดาว  ธปูะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ 
น�าคณะเจ้าหน้าท่ีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ  
จดักจิกรรมมอบถงุยงัชพี และเยีย่มเยยีนให้ก�าลงัใจพีน้่องประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ในพื้นที่ต�าบลรางจรเข้ อ�าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลอากาศเอก ชานนท์   
มุง่ธญัญา ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก พนัธุภั์กด ี พฒันกลุ เสนาธกิารทหารอากาศ 
พลอากาศโท ฐานตัถ์  จันทร์อ�าไพ รองเสนาธกิารทหารอากาศ และ พลอากาศโท ชยันาท  ผลกิจ 
เจ้ากรมกจิการพลเรอืนทหารอากาศ ร่วมคณะ เมือ่วนัที ่๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๔

 โดยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ และคณะฯ ได้รบัทราบข้อมลูผลกระทบจากอทุกภัยในพืน้ที่

ต�าบลรางจรเข้ จากนายวรีะชยั  นาคมาส ผูว่้าราชการจงัหวดัพระนครศรอียธุยา และได้ร่วมกนั
หารอืถงึแนวทางการให้ความช่วยเหลอืประชาชนซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะต้องเผชญิสถานการณ์อทุกภยั
ต่อไปอกีระยะหนึง่ รวมถงึให้ความมัน่ใจว่ากองทพัอากาศจะสนบัสนนุเจ้าหน้าทีเ่ข้าฟ้ืนฟพูืน้ทีท่ีไ่ด้รบั
ผลกระทบจากอทุกภยัหลงัจากระดับน�า้ลดลง

ในโอกาสน้ี ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะฯ ได้มอบถุงยังชีพ จ�านวน ๕๐๐ ชุด  
ให้แก่ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากอุทกภยั พร้อมจดัเลีย้งอาหารกลางวนั ณ องค์การบรหิาร 
ส่วนต�าบลรางจรเข้ จากนัน้ได้ลงเรอืเพือ่น�าถงุยงัชพีไปมอบให้แก่ประชาชนทีบ้่านเรอืนยงัอยูใ่นพืน้ที่
น�้าท่วมสูง สัญจรไปมาล�าบาก จ�านวน ๑๐ หลังคาเรือน และถวายถุงยังชีพแด่พระภิกษุสงฆ์  
ณ วดักระโดงทอง
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เมือ่วนัที ่๒๓ ตลุาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก นภาเดช ธปูะเตมย์ี ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คณุปัญญดาว ธปูะเตมย์ี นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ น�าคณะนายทหารช้ันผูใ้หญ่ 
ของกองทัพอากาศ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ 
พสกนกิรชาวไทย เนือ่งในวนัปิยมหาราช ณ พิพธิภณัฑ์กองทพัอากาศและการบนิแห่งชาติ เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธปูะเตมย์ี ผู้บญัชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธปีระดบัเคร่ืองหมายแสดงความสามารถในการบนิชัน้กติติมศกัดิข์องกองทพัอากาศ ให้แก่ คณุปัญญดาว ธปูะเตมย์ี  
นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โดยมี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องรบัรองกองทพัอากาศ กองบญัชาการกองทพัอากาศ
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