
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ ์(เพื่อพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  รับเย่ียมค านับจาก พันเอก 
Phan Huu Thang ผู้ช่วยทูตทหารเวียดนาม/กรุงเทพฯ เพื่ออ าลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติ
หน้าท่ี และแนะน า พันเอก Pho Trieu Cuong ผู้ช่วยทูตทหารเวียดนาม/กรุงเทพฯ ท่านใหม่      
เม่ือวันที ่๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 
 

 

  



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                         หน้า ๒ 
การมอบรางวัลประกวดโมเดลพลาสติกจ าลองและประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ 

 
พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย ์รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดโมเดลพลาสติก

จ าลอง และประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา  ระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘  
โดยม ีพลอากาศตรี ไพฑูรย์ ไล้เลิศ เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ ด ารงค์ปรีชา ผู้อ านวยการ
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔        
ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 

กิจกรรมการประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ร าลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา          
๘ ธ.ค.๒๔๘๔” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่วีรกรรมความกล้าหาญของเหล่าวีรชนในสงครามมหาเอเชียบูรพา 
โดยเชิญชวนให้ประชาชนส่งผลงานเข้าร่วมในกิจกรรมของกองทัพอากาศ จ านวน ๒ กิจกรรม และมีคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดโมเดลพลาสติกจ าลอง และคณะกรรมการประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  เป็นผู้พิจารณาตัดสิน
ผลงาน ดังนี้  

๑. การประกวดโมเดลพลาสติกจ าลอง มีผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
๑.๑ การประกวดโมเดลพลาสติกจ าลอง ประเภทอากาศยาน อัตราส่วน ๑ : ๗๒ 
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก ่นายฐิติ นรเศรษฐธีรกุล  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก ่นายณฐกร พิณเสนาะ  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก ่นายเจตนิพัทธ์ ศุภกมลเสนีย์ 
๑.๒ การประกวดโมเดลพลาสติกจ าลอง ประเภทอากาศยาน อัตราส่วน ๑ : ๔๘ 
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก ่นายสรวิศ ลิมปิศิริสันต์ 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก ่นายณัฐนนท์ ถาวรธรรมฤทธิ์ 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก ่นายอริย์ธัช กันหลง  
๑.๓ การประกวดโมเดลพลาสติกจ าลอง ประเภทอากาศยาน อัตราส่วน ๑ : ๓๒ 
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก ่นายพงษ์ศักด์ิ ต้ังสิทธิประเสริฐ 
๑.๔ การประกวดโมเดลพลาสติกจ าลอง ประเภท Diorama อัตราส่วน ๑ : ๗๒ 
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก ่ร้อยตร ีจิรเมธ เต่าทอง 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก ่นายโอชกร ภาคสุวรรณ  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แก ่นายเพชราวุธ พิสุทธิ์ศักด์ิ 
๒. การประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก ่นายวิโรจน์ แสงเจริญ  
- รางวัลชมเชย จ านวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก ่นายเฉลิมพล อภัยศร ี

 



วันพุธที่  ๘  กันยายน  ๒๕๖๔                                                              หน้า ๓  
กองทัพอากาศร่วมแถลงข่าว โครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน”  

“เติมน  าใจ ต่อ ลมหายใจ” ให้กับผู้ป่วย COVID – 19 

                                    
พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อ าไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นผู้แทนกองทัพอากาศเข้าร่วมงานแถลง

ข่าว โครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” “เติมน้ าใจ ต่อ ลมหายใจ” ให้กับผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งป็นโครงการที่ได้รับ        
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความต้ังใจในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับ         
ผลกระทบจากโรค COVID-19 เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้ปฏิบัติภารกิจส าคัญ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง       
อาทิเช่น การจัดต้ังโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ   การสนับสนุนอากาศยานปฏิบัติภารกิจส่งความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม และอพยพคนไทยในต่างประเทศ การสนับสนุนก าลังพลและสถานที่เพื่อให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดเชิงรุก 
การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยแก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน การจัดรถครัวสนามเคลื่อนที่เพื่อแจกอาหารและน้ าด่ืม      
การจัดต้ังศูนย์บริการฉีดวัคซีนกองทัพอากาศ รวมทั้งการสนับสนุนอากาศยานน าส่งแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรระหว่างจังหวัด 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีนโยบายให้กองทัพอากาศ ต้องมีความพร้อม     
ในทุกมิติ ทั้ง ก าลังพล อากาศยาน เทคโนโลยี และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อร่วมแก้ปัญหาวิกฤตและช่วยเหลือประชาชน ตามขีด
ความสามารถของกองทัพอากาศที่มีอยู่ อย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยน าขีดความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ มาบูรณา
การท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเต็มที่ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการท างานบูรณาการร่วมกัน กองทัพอากาศ จึงได้จัดโครงการ “ทัพฟ้าส่งเวชภัณฑ์ทั่วไทย        
ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19” สนับสนุนอากาศยานน าส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
ร่วมกับ มูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย และโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” ร่วมปฏิบัติภารกิจ “เติมน้ าใจ ต่อ...ลมหายใจ” 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยเหลือผู้ป่วยโรค COVID-19  ซึ่งต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา 
กองทัพอากาศได้สนับสนุนเครื่องบินล าเลียงแบบ ATR-72 และ C-130H เพื่อขนส่งชุดตรวจ Rapid Antigen Test ส าหรับใช้
ตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 รวมทั้ง เครื่องช่วยหายใจ แบบ High Flow ที่ก าลังเป็นที่ต้องการของผู้ป่วย และอุปกรณ์
ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ส าหรับช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อน การขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” ในหลายพื้นที่   
ด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดนครสวรรค์            
และจังหวัดน่าน 

ทั้งนี้ กองทัพอากาศขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในความพร้อมในการจัดเตรียมอากาศยานและก าลังพลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสนับสนุนภารกิจ “เติมน้ าใจ ต่อ...ลมหายใจ” ให้กับผู้ป่วยโควิด – 19อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยจะ
มีล าเลียงส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังสถานพยาบาลที่ห่างไกลในพื้นที่จังหวัดต่าง  ๆ ทั่วประเทศ หรือในกรณีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน “ใจถึงใจไปทันที กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน” 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                          หน้า ๔ 

 
พิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ 

(ศูนย์ความร่วมมือด้าน AI&Robotics) 

                    
พลอากาศโท สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ

กองทัพอากาศ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์  (ศูนย์ความร่วมมือด้าน 
AI&Robotics) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมโดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ พร้อมทั้งศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ
กองทัพอากาศและได้น าโครงการการสนับสนุนการดับไฟป่าด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับ แบบมัลติโรเตอร์ ไปร่วมจัดแสดง
ในงานและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร 
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (ศวพท.วท.กห.) 

กรมจเรทหารอากาศตรวจกิจการ กองบิน ๒ ผ่านระบบ VTC 

            
พลอากาศตรี อนันต์ชัย ทองเจริญ เจ้ากรมจเรทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ กรมจเรทหารอากาศ ด าเนินการตรวจ

กิจการ กองบิน ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Tele Conference : VTC โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ย้ิมพงษ์     
ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายการตรวจกิจการโดยการตรวจแต่ละสายงานจะด าเนินการตรวจ    
ผ่านระบบ Video Tele Conference : VTC ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ 
กองบังคับการ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี   

www.rtaf.mi.th 


