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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ และนายสมพร ใชบางยาง    

นายกสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย รวมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ   

ระหวาง กองทัพอากาศ และ สมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย วาดวย ความรวมมือ    

ดานการพัฒนากีฬาวอลเลยบอลสูความเปนเลิศ วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ 

กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
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พิธีลงนามบนัทึกความเขาใจระหวาง กองทัพอากาศ และ สมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย

วาดวยความรวมมือดานการพัฒนากีฬาวอลเลยบอลสูความเปนเลิศ 

 
พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ และนายสมพร ใชบางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลยบอล

แหงประเทศไทย รวมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจระหวาง กองทัพอากาศ และ สมาคมกีฬาวอลเลยบอล         

แหงประเทศไทย วาดวย ความรวมมือดานการพัฒนากีฬาวอลเลยบอลสูความเปนเลิศ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔         

ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

กองทัพอากาศ และสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย ตกลงทําบันทึกความเขาใจฉบับนี้ เพ่ือสงเสริม 

สนับสนุน และประสานความรวมมือในการผลิตบุคลากร พัฒนานักกีฬา และการนําองคความรูดานวิทยาศาสตร           

และเทคโนโลยีการกีฬา มาประยุกตใชในการพัฒนากีฬาวอลเลยบอลของกองทัพอากาศ ใหมีขีดความสามารถระดับชาติ      

มุงสูความเปนเลิศ โดยมีความรวมมือกันในดานการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาวอลเลยบอล, ดานอาคาร สถานที ่    

วัสดุ และอุปกรณ และดานการจัดแขงขันกีฬาวอลเลยบอล ซึ่งทั้งสองฝายจะปฏิบัติตามบันทึกความเขาใจฉบับนี้ บนพื้นฐาน

ของความรวมมือระหวางกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอันเปนประโยชนรวมกันของท้ังสองฝาย 

ทั้งนี้ กองทัพอากาศไดมีสวนรวมในผลงานของสมาคมฯ อาทิเชน มีผูฝกสอนและนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันซีเกมส

และเอเชียนเกมสมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะทีมชายท่ีสามารถชนะเลิศกีฬาซีเกมสมา ๔ สมัยติดตอกัน ในกีฬาซีเกมส      

ครั้งที่ ๒๖ – ๒๙ สวนในครั้งลาสุดครั้งที่ ๓๐ ไดอันดับท่ี ๓ นอกจากนี้ยังมีสวนรวมในการที่วอลเลยบอลทีมชาย              

ไดเหรียญรางวัล ในระดับเอเชียเปนครั้งแรกนับตั้งแตกอตั้งสมาคมฯ โดยเกิดข้ึนในการแขงขันวอลเลยบอลเยาวชนชาย     

อายุต่ํากวา ๒๐ ป ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งที่ ๑๙ ป ๒๐๑๘ ณ กรุงมานามา ประเทศบาหเรน ซึ่งผูจัดการทีม, ผูฝกสอน 

และเจาหนาที่ทีม สังกัดกองทัพอากาศทั้งหมด ตลอดจนนักกีฬาที่ เปนตัวแทนทีมชาติไทย เปนนักกีฬาเยาวชน              

ของกองทัพอากาศ จํานวน ๙ คน จากนักกีฬาทั้งหมด ๑๒ คน 
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กองทัพอากาศ ตั้งโรงพยาบาลสนามชวยเหลือพี่นองประชาชน ณ โรงเรียนการบิน  

    
กองทัพอากาศ ไดเล็งเห็นความสําคัญของโรงพยาบาลสนาม ที่จะชวยเหลือประเทศในการแกไขปญหาการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงกําหนดให โรงเรียนการบิน เปนโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากอยูไกลแหลงชุมชน มีสิ่งอํานวย

ความสะดวกครบครัน โดยมีความพรอมสามารถรองรับผูปวยติดเชื้อได เมื่อที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

ทําไมถึงตองมี โรงพยาบาลสนาม ? 
โรงพยาบาลสนาม เปนตัวชวยใหทุกคนปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 มากขึ้น เพราะสามารถดูแลผูติดเชื้อ     

แบบไมแสดงอาการ แตมีโอกาสแพรเชื้อ และรักษาผูปวยที่อาการไมรุนแรง เพื่อแยกผูปวย COVID-19 ไมใหสัมผัสกับคน

ปกติ โดยขอดีของการม ีโรงพยาบาลสนาม คือ 

๑.  ผูปวยทั่วไปใน โรงพยาบาลลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ เพราะแยกผูปวยทั่วไป กับ ผูปวย COVID-19 ไมใหปะปน

กันและมีเตียงเพียงพอสําหรับผูปวยอ่ืนๆ 

๒.  บุคลากรสาธารณสุข แพทย พยาบาล ลดความเสี่ยงติดเชื้อ เพ่ือใหทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ  

๓.  ชุมชนปลอดภัยมากขึ้น เพราะโรงพยาบาลสนามมีระบบและความปลอดภัยที่สามารถรองรับผูปวย COVID-19     

ที่อาการไมรุนแรง หรือไมแสดงอาการ แยกผูที่ติดเชื้อออกจากชุมชน ลดการแพรเชื้อได 

๔.  ผูติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น จะถูกสงตอไปยังโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษา ทําใหลดอัตราการ

เสียชีวิตของผูปวย 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอชวนทุกคน ใหความรวมมือกับกระบวนการควบคุมโรค 

และกติกาตางๆ ที่กําหนด รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพ่ือใหคนไทยปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 

มากขึ้น  สามารถติดตามขอมูลที่เก่ียวของไดท่ี www.thaihealth.or.th/ไทยรูสูโควิด 
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การซักซอมแผนบรรเทาสาธารณภัยในการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยผูประสบวาตภยั 

 
นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ เสนาธิการโรงเรียนการบิน เขารวมสังเกตสถานการณการซักซอมแผน     

บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน การชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยผูประสบวาตภัย ในพ้ืนที่รอบฐานบินกําแพงแสน 

และพื้นที่ใกลเคียง ทั้งนี้เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของกําลังพล ยุทโธปกรณ และฝกซอมขั้นตอนการปฏิบัติของแตละ

หนวยเก่ียวของ ใหเกิดความรูความเขาใจในการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยผูประสบวาตภัย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม

๒๕๖๔ ณ ศาลาพักรับรอง สนามกีฬารวมใจฐานบินกําแพงแสน โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๒๑ มอบผาหมกันหนาวใหแกพี่นองประชาชน 

   
นาวาอากาศเอก ถนอมศักดิ์  ศรีหรั่ง เสนาธิการกองบิน ๒๑ มอบผาหมกันหนาวใหแกประชาชนในพื้นที่          

จังหวัดอุบลราชธาน ีเพ่ือบรรเทาความหนาวเย็น เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

กองบิน ๔๖ สงมอบบานพักอาศัยใหกับผูประสบอัคคีภัย 

 
นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผูบังคับการกองบิน ๔๖ สงมอบบานใหมใหกับนายนฤทธิ์ คงทอง ผูประสบอัคคีภัย

บานพักอาศัยถูกไฟไหม เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บานเลขที่ ๓๑ หมูที่ ๑๐ ตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณโุลก 

สถานีรายงานภูเขียว ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน 

 
นาวาอากาศโท ณัฐพร สุตาสุข ผูบังคับสถานีรายงานภูเขียว นํากําลังพลในหนวยออกชวยเหลือพ่ีนองประชาชน     

โดยการมอบผาหมกันหนาว ตามโครงการ  "สร.ภูเขียว รวมใจตานภัยหนาว" พรอมมอบตูยาและเวชภัณฑยา เม่ือวันที่       

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บานกุดนาขาม อําเภอเจริญศิลป จงัหวัดสกลนคร 

ขณะนี้ หองถายรูปผูบังคับบญัชาทหารอากาศ ไดยายกลับไปเปดใหบริการถายภาพไดตามปกติ ณ หองถายรูป         

แผนกการภาพ กองการภาพและผลิตสื่อ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

(อาคารกองแผนที่ทางอากาศ ศูนยการลาดตระเวนทางอากาศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติการ    

ทางอากาศ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี โทร.๐๒๕๓๔ ๖๗๐๗ 

www.rtaf.mi.th 


