
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

ตามที่กระทรวงกลาโหมมีนโยบายใหหนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหมและเหลาทัพ ชวยเหลือและบรรเทา           

ความเดือดรอนใหกับเกษตรกร เนื่องจากขณะนี้ไดเกิดปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําตอเนื่อง โดยเฉพาะขาวเปลือก     

ทําใหชาวนาไดรับความเดือดรอนอยางหนัก ซึ่งในชวงเวลานี้อยูระหวางการเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวนาหลายพ้ืนท่ี           

อีกทั้งยังประสบปญหาน้ําทวมขาวซ้ําขณะเก็บเกี่ยว และดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19   

ทําใหการจําหนายขาวสารออกสูผูบริโภคประสบปญหามากขึ้นยิ่งกวาเดิม 

เพ่ือเปนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหกับเกษตรกร และสนองนโยบายของกระทรวงกลาโหม 

กองทัพอากาศ ไดกําหนดจัดกิจกรรม “ทัพฟาชวยชาวนา” ระหวางวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา    

ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย) ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจรวมอุดหนุนสินคาจากเกษตรกร อาทิ ขาวเหนียวกํ่า 

กิโลกรัมละ ๕๐ บาท    ขาวเหนียวขาว กิโลกรัมละ ๒๖ บาท ขาวเหนียวขาวปลอดสาร กิโลกรัมละ ๓๕ บาท ขาวกลองมะลิ

แดงอินทรีย แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท ขาวกลองหอมมะลิ ๑๐๕ อินทรีย แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท 

ขาวกลองหอมนิลอินทรีย แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาทขาวกลองไรซเบอรี่อินทรีย แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ     

๗๐ บาท  และขาวกลองผสม ๕ สายพันธุอินทรีย แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การจําหนายขาวสารจากเกษตรกรจังหวัดยโสธร, การขายพันธุไม

ดางและตนไมสวยงาม, การจัดอบรมฝกอาชีพ (ไมมีคาใชจาย), ตลาดนัดของอุปโภคบริโภค และสินคาลดราคา 

ทั้งนี้ เพ่ือใหพ่ีนองประชาชน ไดมีโอกาสเขาถึงผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งเปนการชวยเหลือเกษตรกรใหมี

จุดจําหนายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร และชวยบรรเทาผลกระทบกับเกษตรกร ในขณะนี้ 
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ปดภารกิจ ศูนยบริการวัคซีนกองทัพอากาศ อาคารรณนภากาศ  

  
พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พรอมดวย นาวาอากาศเอก นภ ตูจินดา รองเสนาธิการ     

กรมแพทยทหารอากาศ เขาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนยบริการวัคซีนกองทัพอากาศ ซึ่งเปนการเปดใหบริการฉีดวัคซีน 

COVID-19 ใหแก กําลังพล กองทัพอากาศ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช             

เปนวันสุดทาย โดยไดใหกําลังใจและขอบคุณทีมผูปฏิบัติงาน ของศูนยบริการวัคซีนกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

ทั้งนี้ ศูนยบริการวัคซีนกองทัพอากาศ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช              

ไดเปดใหบริการ เม่ือวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนตนมา โดยไดใหบริการฉีดวัคซีน COVID -19 (วัคซีน Sinovac และ

วัคซีน AstraZeneca) ใหแก กําลังพลกองทัพอากาศ นักเรียนทหาร และทหารกองประจําการ ซึ่งสามารถใหบริการฉีดวัคซีน 

ไดสูงสุด ๑,๕๐๐ คน/วัน โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย และเจาหนาที่ของกรมแพทยทหารอากาศ จิตอาสา ๙๐๔   

พยาบาลจิตอาสา และเจาหนาที่หนวยสนับสนุน จากกรมยุทธการทหารอากาศ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ            

กรมกําลังพลทหารอากาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ        

กรมชางโยธาทหารอากาศ กรมพลาธิการทหารอากาศ ทหารกองประจําการจากหนวยบัญชาการอากาศโยธิน               

และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  ที่ใหการสนับสนุนอาคารสถานที่ในการจัดตั้งศูนยวัคซีนกองทัพอากาศ  

จนทําใหการปฏิบัติภารกิจรวมกันสําเร็จลุลวงเปนวันสุดทาย โดยศูนยบริการวัคซีน COVID-19 แหงใหม ไดวางแผนยายไป

เปดใหบริการที่อาการกองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ (อาคารเดิม) ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเตรียมความพรอม

ของอาคารสถานที่  กอนเปดใหบริการแก กําลังพลกองทัพอากาศ ครอบครัวทหารอากาศ และประชาชนทั่วไป             

ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตอไป 

 



วันพธุที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔                                                                   หนา ๓ 

ตรวจมาตรฐานสายวิทยาการชางอากาศ ตรวจมาตรฐานการซอมบํารุงอากาศยาน กองบิน ๕ 

  
นาวาอากาศเอก ชณัฐ วงศตลาดขวัญ นายทหารเทคนิคชางอากาศ กรมชางอากาศ และคณะเจาหนาท่ีตรวจมาตรฐาน 

สายวิทยาการชางอากาศ  ตรวจมาตรฐานการซอมบํารุงอากาศยาน กองทัพอากาศ ณ กองบิน ๕ ระหวางวันที่ ๒๓ -๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ โดยม ี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ  ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ ใหการตอนรับ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

ตอนรับนกับิน และเจาหนาที่ประจําเครื่องจากบริษัท AIRBUS HELICOPTER 

 
นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ ใหการตอนรับคณะ นักบิน และเจาหนาที่ประจําเครื่อง     

จาก บริษัท AIRBUS HELICOPTER เนื่องในโอกาสที่ บริษัท AIRBUS HELICOPTER นําสงเฮลิคอปเตอรแบบที่ ๑๑ (EC725) 

หมายเลข ๒๐๓๐๙ และ ๒๐๓๑๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี  

กองบิน ๕ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน 

 
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ พรอมดวยชาราชการกองบิน ๕ และสมาชิกชมรม

แมบานทหารอากาศกองบิน ๕ นําหนวยมิตรประชากองบิน ๕ มอบสิ่งของใหแกโรงเรียนบานหนองปุหลก ท้ังหนวยแพทย

เคลื่อนที่ มาทําการใหคําแนะนําเก่ียวกับการใชยาและการปองกันโรคโควิด-๑๙ กิจกรรมสรางเสริมทักษะและความคิด

สรางสรรคแกเยาวชน มอบเครื่องคอมพิวเตอรและปริ้นเตอร จํานวน ๑ ชุด ชุดยาสามัญประจําบาน ผาหมกันหนาว      

อาหารกลางวันและเครื่องดื่มสําหรับนักเรียน โดยมีคณะครูอาจารยตลอดจนผูนําชุมชนเขารวมกิจกรรม เมื่อวันที ่           

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบานหนองปุหลก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 

 

 

 

  

งานกาชาดออนไลน 

รวมเชียรรวมโหวตเพื่อเปนกําลังใจใหกับ  นองปลายฟา จาอากาศโทหญิง ธิติกุล อิ่นศิริ        

สังกัดกองบิน ๖  ตัวแทนจากกองทัพอากาศ หมายเลข ๗ เขาชิงรางวัลขวัญใจ งานกาชาดประจําป 

๒๕๖๔  และรางวัล popular vote  ติดตามรายละเอียดไดที่ที่ www.งานกาชาด.com  หรือที่ 

Facebook : งานกาชาด Red Cross Fair 
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กองบิน ๗ มอบอุปกรณเครื่องใชตางๆใหแกสถานพยาบาล 

  
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ  ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗  มอบอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ อาทิเชน พัดลม อุตสาหกรรม

จํานวน ๑๐ เครื่อง เกาอี้ จํานวน ๕๐ ตัว ปลั๊กไฟ จํานวน ๓ ตัว โตะหนาขาว จํานวน ๕ ตัว และชุดลําโพงเคลื่อนที่ UBL

จํานวน ๑ ชุด ใหแกโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗ เพื่อนําไปใชในการใหบริการขาราชการและครอบครัวกองบิน ๗  

ตลอดจนพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่ใกลเคยีงท่ีมารับบริการฉีดวัคซีน และเปนการสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาที่แพทย พยาบาล 

ในการดําเนินงานในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี เรืออากาศโท ธนภัทร ลยางกูร 

แพทยโรงพยาบาลกองบิน ๗ เปนผูรับมอบ เม่ือวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี   

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวขาวแปลงนา  โครงการโคกหนองนา กองบิน ๒๓ 

   
นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ ผูบังคับการกองบิน ๒๓ นําขาราชการและทหารกองประจําการ กองบิน ๒๓ 

รวมแรงรวมใจลงแขกเก่ียวขาวแปลงนาในโครงการโคก หนอง นา กองบิน ๒๓ โดยไดรับการสนับสนุนเมล็ดขาวเจา พันธุหอม

มะลิพระราชทาน กข.๑๐๕ และกลาผักสวนครัว จาก เกษตรจังหวัดอุดรธานี ซึ่งกองบิน ๒๓ ไดดําเนินการเปด โครงการไป

เมื่อ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเปนการจัดการพื้นท่ี ท่ีมีอยูในกองบิน ๒๓ กอใหเกิดประโยชนและเหมาะสมในการทํา

การเกษตร เปนการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม ใหเขากับภูมิปญญาพื้นบาน สอดคลองกับธรรมชาติที่เปนอยู อีกทั้งยังเปน

การสงเสริมใหขาราชการของกองบิน ๒๓ ไดดําเนินตามรอยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ ณ โครงการ "โคก หนอง นา" กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี  

 
 

E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th  โทร. ๒๖๒๒๓ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกจิการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 


