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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท รองผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณมลฤด ี     

เมตะนันท อุปนายกสมาคมแมบานทหารอากาศ เปนประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

กิจกรรมประกอบดวย พิธีตักบาตรพระสงฆ จํานวน ๔๕ รูป พิธีลงนามถวายพระพร        

ชัยมงคล พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต และมีการจัดแสดงนิทรรศการ       

เพื่อรวมกันแสดงความจงรักภักดี และนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงบําเพ็ญพระราช

กรณียกิจดวยพระราชวิริยอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ ตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงาม 

เคียงคูพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศล และ

กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชนตลอดหวงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ทุกหนวยของ

กองทัพอากาศท่ัวประเทศ 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

การแสดงโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรต ิเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน ีพรอมจัดกิจกรรมถายทอดเทคนคิการบินโดรนแปรอักษร 

แกนักประดิษฐรุนใหม 

   

ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบิน และอวกาศ กองทัพอากาศ รวมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและ

วิทยุบังคับ และ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดแสดงโดรน

แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ที่เกิดข้ึนจากการแปร

อักษรของอากาศยานไรคนขับ หรือ โดรน ซึ่งพัฒนาจากฝมือเด็กไทยเทียบเทากับนวัตกรรมท่ีไดจากตางชาติ ซึ่งจัดแสดงโดย

สมาคมกีฬาเครื่องบินจําลอง และวิทยุบังคับ รวมกับสํานักงานการวิจัยแหงชาติ และกองทัพอากาศ เพ่ือใหพสกนิกรในพ้ืนที่

เขตดอนเมืองไดรวมชมพระบารมี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี โดยรูปแบบ

การจัดบินในปนี้แบงออกเปน ๗ ภาพหลัก ๆ รอยเรียงมาตั้งแตความภาคภูมิใจในการเปนชาติไทย ซึ่งแสดงออกภายใตธงชาติ

ไทยท่ีอยูในรูปทรงกลมหมุนวนเปนภาพสามมิติ ตามมาดวยอักษรพระนามาภิไธย สท และพระฉายาลักษณ ในฉลองพระองค

รูปแบบตาง ๆ ที่ขาดไมได คือ ดอกเอเดลไวส ซึ่งเปนดอกไมท่ีทรงโปรด ที่ขึ้นในแถบเมืองหนาว สีขาวบริสุทธิ์แซมเหลือง     

ซึ่งทีมนักวิจัยและพัฒนาอากาศยานไรคนขับ นําเสนอภายใตแนวคิด ความสงา เรียบหรู และทรงพลัง ลักษณะทั้งสองมิติและ

สามมิต ิซึ่งท้ังหมดเกิดจากแนวคิดการพัฒนาวิจัยและตอยอด ตามแนวทางพระราชดําริ เพ่ือสืบสานรักษาและตอยอดความรู

ใหแกเด็กไทย ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาต ิโดยมุงหวังปลูกฝงผานงานดานเทคโนโลย ี 

ปนี้นอกจากงานจัดแสดงโดรนเฉลิมพระเกียรติแลว กองทัพอากาศ ยังไดระดมเยาวชนจาก ๒๕ สถาบัน เขารวม

โครงการฝกอบรมตอยอดนักบินถวยพระราชทาน หวังใหเด็กไทยไดรับพ้ืนฐานดานนวัตกรรมที่สําคัญ เพ่ือพัฒนาตอยอดได   

ในอนาคต โดยจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีโดรน

แปรอักษรเพ่ือประยุกตสูการใชงาน” ครั้งท่ี ๑ ใหกับเยาวชนนักประดิษฐดานการพัฒนาซอฟทแวรที่เก่ียวของกับใชงานโดรน

ในดานตางๆ ระหวางวันที่ ๓ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ สนามบินเล็กกองทัพอากาศ ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

การบิน และอวกาศ กองทัพอากาศ (ทุงสีกัน) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพ่ือถายทอดองคความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เก่ียวกับ “โดรนแปรอักษร” และการพัฒนาซอฟแวรโดรนเพื่อนําไปประยุกตใชงาน ตลอดจนสงเสริมใหเกิด                 

การสรางนวัตกรรม ที่จะนําองคความรูเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ หรือ โดรน (Drone) ที่ไดรับมาพัฒนาตอยอดและปรับ

ใชกับการทํางานในดานตาง ๆ ใหกับนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในภาคกลาง โดยเปนการอบรมบมเพาะ

เชิงบูรณาการ ซึ่งจะเปนการสนับสนุนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและลงมือทําในสิ่งตาง ๆ ในสภาพแวดลอมจริง ไดฝกคิด      

ฝกทํา ฝกทักษะ ฝกปฏิบัติดวยตนเองผานกิจกรรม “โดรนแปรอักษร” โดยมี ดร.วิภารัตน ดีออง ผูอํานวยการสํานักงาน    

การวิจัยแหงชาติ เปนประธานในพิธีเปดการอบรมฯ และมี พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล รองผูอํานวยการศูนยวิจัยพัฒนา

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบิน และอวกาศ กองทัพอากาศ และผูทรงคุณวุฒิ วช. เขารวมในพิธีเปด การอบรมฯ หลังจากพิธี

เปดกิจกรรมฯ ไดมีการโชวบินโดรนแปรอักษร จํานวน ๓๐๐ ลํา อีกดวย 

 

 

 



วันจันทรที่  ๖  มิถนุยายน  ๒๕๖๕                                                             หนา ๓ 

หนวยมิตรประชากองทัพอากาศ ชวยเหลือพี่นองประชาชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี 

  

พลอากาศตรี ธรรมรงคเดช เจริญสุข รองเจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนประธานในการจัดกิจกรรมหนวย

มิตรประชากองทัพอากาศ ออกปฏิบัติการชวยเหลือพี่นองประชาชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา          

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร  

กิจกรรมประกอบดวย การมอบแอลกอฮอลสําหรับฆาเชื้อโรค อุปกรณปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

COVID-19 ตูยาพรอมชุดยาสามัญประจําบาน อุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณกีฬา บริการตรวจรักษาโรค จายยา       

ทันตกรรม บริการตัดผมชาย การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับดวยวิทยุ กิจกรรมสันทนาการ พรอมการแสดงดนตรี              

โดยกองดุริยางคทหารอากาศ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

สําหรับ การจัดหนวยมิตรประชากองทัพอากาศในครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมสาธารณประโยชนซึ่งจัดขึ้น       

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นอกจากนี้ยังเปนการสรางการรับรู       

ความเขาใจในภารกิจของกองทัพอากาศ จะนํามาซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 

การยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด ถวายสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

  
กองทัพอากาศ โดยกรมทหารตอสูอากาศยานรักษาพระองค หนวยบัญชาการอากาศโยธิน ทําการยิงสลุตหลวง        

๒๑ นัด ถวายสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พรอมกับกองทัพบก และกองทัพเรือ           

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๒๐๐        

ณ ลานอเนกประสงค โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  

  
พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แกวอําไพ ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง พรอมดวยขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และ

ทหารกองประจําการ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง เขารวมบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล             

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ใหกับกองบริการโลหิต 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กรมแพทยทหารอากาศ จํานวน ๘๙ ยูนิต ๔๐,๐๕๐ ซีซี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕             

ณ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

 

 


