
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
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กองทัพอากาศ ชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงกุง พรอมสรางความเชื่อมั่นใหกับพี่นองประชาชน           

ในการบริโภคกุงปรุงสุกที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 

 
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีเชื่อมโยงและสงผลกระทบตอความเชื่อมั่น           

ของพ่ีนองประชาชนในการบริโภคกุงและอาหารทะเล ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงกุงประสบปญหาไมสามารถจําหนายกุง        

ออกสูตลาดได  

พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ มีความหวงใยในสถานการณดังกลาว จึงไดสั่งการ   

ใหหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ที่มีการจัดประกอบเลี้ยงใหแกกําลังพลในหนวย อาทิ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน       

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โรงเรียนการบิน กองบินตางจังหวัด และโรงเรียนจาอากาศ รับซื้อกุง        

จากเกษตรกรโดยตรงแลวนําไปประกอบเลี้ยงใหกําลังพลในหนวย เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรผูเลี้ยงกุง          

ที่ประสบปญหาการจําหนายกุง พรอมเนนย้ําถึงถึงกรรมวิธีการประกอบอาหารที่ตองยึดหลัก “สุก รอน สะอาด”          

ตามท่ีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนํา โดยใหความสําคัญกับความสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ปราศจาก             

การปนเปอนในอาหาร เนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 ไมสามารถทนความรอน และถูกทําลายไดดวยวิธีการประกอบอาหาร 

ที่อุณหภูมิ ๗๐ องศาเซลเซียส รวมทั้งใหดําเนินการจัดเลี้ยงอาหารใหแกกําลังพลในรูปแบบ New Normal  

ทั้งนี้  เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นให กับประชาชนวา กุงและอาหารทะเลที่ปรุงสุกมีความปลอดภัย          

สามารถรับประทานไดโดยปราศจากเชื้อ COVID-19 หากไดรับการประกอบอาหารท่ีถูกสุขลักษณ 



วันศกุรที ่๘ มกราคม ๒๕๖๔                                                                                               หนา  ๓ 

รับมอบเงินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณสําหรับหองทดลองวิทยาศาสตร 

ใหกับ โรงเรียนนานอย จังหวัดนาน 

                  
พลอากาศเอก  นภาเดช ธูปะเตมีย ประธานคณะท่ีปรึกษากองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการ       

โครงการ "นานฟาโมเดล 2021" รับมอบเงินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณสําหรับหองทดลองวิทยาศาสตรใหกับ โรงเรียนนานอย 

จังหวัดนาน จากนายวีระชัย อมรรัตน ผูชวยกรรมการผูจัดการธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ณ หองรับรอง สํานักงานที่ปรึกษา

กองทัพอากาศ 

ทั้งนี้ การจัดหาอุปกรณสําหรับหองทดลองวิทยาศาสตรใหกับโรงเรียนนานอย ถือเปนอีกหนึ่งกิจกรรมในการ          

ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุมเปาหมาย ตามโครงการ "นานฟาโมเดล 2021" ซึ่งกองทัพอากาศมีเปาหมาย        

ในการสรางตนแบบของการฟนฟูปาตนน้ํา อยางเปนระบบและยั่งยืน 

กองทัพอากาศ “เลื่อน” การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๔ 
   ตามที่กองทัพอากาศ ไดมีการจัดงานวันเด็กแหงชาติของกองทัพอากาศขึ้นเปนประจําทุกป ณ หนวยของกองทัพอากาศ       

ทั่วประเทศ โดยมีการจัดแสดงการบินของอากาศยานประเภทตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเสริมความรู และสรางแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งดานการทหารและการบิน ใหเด็ก ๆ รวมกิจกรรมอยางใกลชิด ซึ่งในแตละปไดรับ ความสนใจจากเด็กและผูปกครอง             

เขารวมงานเปนจํานวนมาก 

สําหรับในปนี้ เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงขยายวงกวางและกระจาย

อยางรวดเร็วในหลายพ้ืนที่ ประกอบกับ คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๔ (กระทรวงศึกษาธิการ)       

ไดมีมติเลื่อนการจัดงานวันเด็กแหงชาติออกไปกอน 

กองทัพอากาศ มีความหวงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กและผูปกครอง จึงขอ “เลื่อน” การจัดงาน    

วันเด็กแหงชาติของกองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๔ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หนวยของกองทัพอากาศ

ทั่วประเทศ ออกไปเชนกัน โดยจะกําหนดวันจัดงานอีกครั้ง เมื่อสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

คลี่คลาย ซึ่งจะประกาศใหทราบในโอกาสตอไป 

กองบิน ๗ จัดเลี้ยงอาหารใหกับทหารกองประจําการ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงกุง 

   

นาวาอากาศเอก พุทธพงศ  ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ นํานโยบายผูบัญชาการทหารอากาศและ

กระทรวงกลาโหม สูการปฏิบัติเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงกุง ในพ้ืนที่ตําบลทาเคย อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี      

ที่ ไ ด รั บ ผ ล กระท บต อ กา ร แพร ร ะบ าด เ ชื้ อ ไ ว รั ส  COVID-19 โ ดยมี ก า ร จั ดซื้ อ กุ ง เ พ่ื อนํ า ม าปร ะกอบ เ ลี้ ย ง                          

ใหแกทหารกองประจําการ พรอมทั้งไดรวมรับประทานอาหารรวมกับทหารกองประจําการ กองบิน ๗ เมื่อวันท่ี ๗ มกราคม 

๒๕๖๔ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธาน ี      

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                                         หนา  ๔ 
 

 

 

 

ขาวบริการ 
-  กําหนดบําเพ็ญกุศลศพ พลอากาศเอก รองศาสตราจารย สมโภชน ผิวเหลือง อดีตรองผูบัญชาการ            

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในวันนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๘๐๐       

ณ ศาลา ๑๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 

-  กําหนดบําเพ็ญกุศลศพ คุณแมสอ้ิง เพ่ิมทองอินทร มารดาของ พลอากาศโท ชํานาญ เพ่ิมทองอินทร พลเอก เสถียร    

เพ่ิมทองอินทร และ นาวาอากาศเอก สุวิทย เพิ่มทองอินทร กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในวันนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๔)       

เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และกําหนดพระราชทาน

เพลิงศพ ในวันเสารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ 

- กําหนดบําเพ็ญกุศลศพ คณุแมปราโมทย  เกษตรสุวรรณ มารดาของ พลอากาศตรี นายแพทยเพชร เกษตรสุวรรณ 

กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแตบัดนี้ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๐ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน    

และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑  

-  กําหนดพระราชทานเพลิงศพ คุณแมแดง งามเจริญ มารดาของ นาวาอากาศเอก ปรีดา งามเจริญ ในวันนี้ (๘ มกราคม 

๒๕๖๔) เวลา ๑๖๓๐ ณ วัดนินสุขาราม เขตบางบอน กรุงเทพ 

-  กําหนดบําเพ็ญกุศลศพ คุณแมกันยา  กมุทชาติ กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแตบัดนี้ – ๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๔ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ         

ในวันอาทิตยที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑  
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“ปฏิทินเกา เราขอ” อิ่มบุญผูให อิ่มใจผูรับ 

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ขอเชิญชวนขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ทุกทาน เริ่มตนปใหมดวยการมอบสิ่งดี ๆ   

ใหแกผูพกิารทางสายตา ดวยการบริจาคปฏิทินปเกาของทานที่ไมไดใชงานแลว  

เพื่อรวบรวมและสงมอบตอในการนําไปทําอักษรเบรลล  

สามารถรวมบริจาคไดท่ี กลองรับบริจาค บริเวณดานหนากองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.๐๒-๕๓๔ ๖๒๒๓ 


