
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบป้าย “CFS และ 
SHA Plus” จากนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ 
เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)    
ท่ีมอบให้กองทัพอากาศ ซึ่งอาคารท่ีพักสวัสดิการ ทอ. บ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         
มีการเปิดให้บริการในรูปแบบห้องพัก และได้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting    
จนผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการมอบป้ายดังกล่าว เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔       
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
 

 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                           หน้า ๒ 
กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

   
   พลอากาศเอก ธาดา  เคี่ยมทองค า ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม        

วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีก าลังพลกองทัพอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย
นักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนจ่าอากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ณ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

   ส าหรับกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจ าปี ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ป้องกัน   
และแก้ไขปัญหาเอดส์ให้แก่ก าลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว ซึ่งจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ 
รวมถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในสังคมได้อย่างปกติ 

   โดยองค์การอนามัยโลก ได้ก าหนดให้วันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคน
ตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ และร่วมกันรณรงค์ต่อต้านไม่ให้โรคร้ายนี้แพร่ระบาดเพิ่มมากข้ึน ประเทศไทยจึงได้จัดท าและ
ขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะยุติปัญหาเอดส์          
ในประเทศไทย ภายในปี ๒๕๗๓ ซึ่งปัจจุบันโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญ อีกทั้งยังเป็นภัยร้ายแรงของสังคมไทย แม้ว่าจะ
มีผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการรณรงค์ 
ป้องกัน และแก้ไขไม่ให้โรคเอดส์ลุกลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรม   
ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ จึงถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเอง ให้แก่ก าลังพล     
ของกองทัพอากาศ 

ส าหรับกิจกรรม มีดังนี้ 
 - การเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ทัพฟ้าเข้าใจ ต้านภัยเอดส์ โดย นายแพทย์ คริส  ฟูจิตนิรันดร์ 
 - การน าเสนอคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รวมทั้งมีการมอบรางวัล
คลิปวีดิโอดังนี้ 

๑. รางวัลการถ่ายทอดเนื้อหายอดเยี่ยม : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
๒. รางวัลส่งเสริมการตระหนักรู้ : โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

          ๓. รางวัลสื่อสร้างสรรค์ : โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

 



วันพฤหัสบดีท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔                                                                หน้า ๓ 
กองทัพอากาศ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร ในกิจกรรม “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” 

ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 

   
ตามที่กระทรวงกลาโหมมีนโยบายให้หน่วยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ ช่วยเหลือและบรรเทา            

ความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวเปลือก      
ท าให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ซึ่งในช่วงเวลานี้อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวนาหลายพื้นที่           
อีกทั้งยังประสบปัญหาน้ าท่วมข้าวซ้ าขณะเก็บเกี่ยว และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19    
ท าให้การจ าหน่ายข้าวสารออกสู่ผู้บริโภคประสบปัญหามากข้ึนย่ิงกว่าเดิม 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร และสนองนโยบายของกระทรวงกลาโหม 
กองทัพอากาศ ได้ก าหนดจัดกิจกรรม “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา    
ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร อาทิ ข้าวเหนียวก่ า 
กิโลกรัมละ ๕๐ บาท   ข้าวเหนียวขาว กิโลกรัมละ ๒๖ บาท ข้าวเหนียวขาวปลอดสาร กิโลกรัมละ ๓๕ บาท ข้าวกล้องมะลิ
แดงอินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท ข้าวกล้องหอมมะลิ ๑๐๕ อินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท 
ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาทข้าวกล้องไรซ์เบอรี่อินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ     
๗๐ บาท  และข้าวกล้องผสม ๕ สายพันธุ์อินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การจ าหน่ายข้าวสารจากเกษตรกรจังหวัดยโสธร, การขายพันธุ์ไม้
ด่างและต้นไม้สวยงาม, การจัดอบรมฝึกอาชีพ (ไม่มีค่าใช้จ่าย), ตลาดนัดของอุปโภคบริโภค และสินค้าลดราคา 

ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้มีโอกาสเข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรที่มีคณุภาพ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มี
จุดจ าหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร และช่วยบรรเทาผลกระทบกับเกษตรกร ในขณะนี้ 

ชุมนุมนายเรืออากาศรุ่นท่ี ๓๖ สั่งซื้อข้าวจากชาวนาในงาน “ทัพฟ้าช่วยชาวนา ครั้งที่ ๒” 

   
พลอากาศตรี จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย  เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประธานรุ่นนักเรียน

นายเรืออากาศรุ่นที่ ๓๖ และคณะ ในนามชุมนุมนายเรืออากาศรุ่นที่ ๓๖ สั่งซื้อข้าวจากชาวนาในงาน “ทัพฟ้าช่วยชาวนา ครั้งที่ ๒” 
จ านวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมอุดหนุนสินค้าอื่นๆของกลุ่มเกษตรกรในงาน ทั้งนี้ข้าวที่ซื้อจากชาวนาจะน าไปท าสาธารณะ
ประโยชน์ในนามชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ ๓๖ ต่อไป 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                         หน้า ๔ 

พิธีปล่อยขบวนรถขนข้าวสารของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดยโสธรเพื่อมาร่วมโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” 

 
นาวาอากาศเอก พฐา แก่นทับทิม ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถขนข้าวสาร

ของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดยโสธรเพื่อมาร่วมโครงการ “ทัพฟ้าช่วยชาวนา”  เมื่อวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                 
ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายชาธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็น
ประธานในพิธีฯ ส าหรับขบวนรถดังกล่าว ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จ านวน ๗ คัน และรถยนต์โดยสารปรับ
อากาศขนาดใหญ่ จ านวน ๑ คัน ซึ่งกองทัพอากาศให้การสนับสนุนการรับ-ส่งเกษตรกร พร้อมข้าว จ านวน ๕๐ ตัน 
ประกอบด้วย ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง และข้าวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ         
จากศาลากลาง จังหวัดยโสธร ถึงปลายทางสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เพื่อน ามาจ าหน่ายในโครงการ             
“ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ กับ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร ในการช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร 

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักด์ิ รักษ์สามัคคี” 

   
พลอากาศตรี สมพร ร่มพยอม ผู้อ านวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ 

สังกัด ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม “บริจาคโลหิต” อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักด์ิ    
รักษ์สามัคคี” เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบริจาคโลหิต อาคารศูนย์มะเร็งชั้น ๓ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช      
กรมแพทย์ทหารอากาศ 

 
 

E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th  โทร. ๒๖๒๒๓ กองวารสารและส่ือสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 


