
 
 
 
 
 

ข่าวสด 
 (เว็บไซต์) 

Section : ข่าวทั่วไป 
วันที่ : จันทร์ 20 กันยายน 2564 
หัวข้อข่าว : กองบิน7 จับมือ ธ.ไทยพาณิชย์ ส่งมอบ "โครงการจัดหาน้ำอุปโภค
บริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต" 

กองบิน7 จับมือ ธ.ไทยพาณิชย์ ส่งมอบ "โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต" 

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันท่ี 20 ก.ย.64 ท่ีโรงเรียนวัตรัษฎาราม ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
พล.อ.ท.ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ น.อ.พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน7 
นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อ
สังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมส่งมอบถังบรรจุน้ำพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมท้ังติดต้ังเครื่องกรองน้ำและ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำด่ืมสะอาดให้กับชุมชนท้องถิ่นในโครงการจัดหาน้ำอุปโภค
บริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยมีคณะคูรและฝ่ายปกครองเข้าร่วม 
ข่าวแนะนำ 

พล.อ.ท.ฐานัตถ์ กล่าวว่า “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” โรงเรียน
วัดรัษฎาราม ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอีกพื้นท่ีหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ
ท่ีสะอาดและมีคุณภาพสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนครั้งนี้ กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศและธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ท้ังนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศต้องขอขอบพระคุณ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นอย่างมากท่ีให้การสนับสนุน
การดำเนินโครงการนี้มาโดยตลอด 
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ซึ่งกิจกรรมนี้ประกอบด้วยการมอบถังบรรจุน้ำพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมท้ังติดต้ังเครื่องกรองน้ำ และ

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำด่ืมสะอาดให้กับชุมชนท้องถิ่นพร้อมนำช้ันวางหนังสือมา
มอบให้กับน้องๆในโรงเรียนเพื่อเป็นการสนับสนุนในด้านการศึกษาแก่นักเรียนซึ่งท้ังหมดนี้นับเป็นความต้ังใจ
ของพวกเราทุกคนท่ีอยากเห็นพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้อง
ประชาชนท่ีกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันนี้ 

ด้านคุณอารยา กล่าวว่า ในฐานะเป็นตัวแทนของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)รู้สึกเป็นเกียรติ
เป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้มีโอกาสร่วมในกิจกรรมส่งมอบถังบรจุน้ำด่ืม ระบบเครื่องกรองน้ำพร้อมส่ิงปลูกสร้างให้กับ
โรงเรียนวัดรัษฎารามและชุมชนบ้านเงิน โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ร่วมกับ
กองทัพอากาศ ภายใต้งานกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย์ ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนการ
ขาดแคลนน้ำสะอาดท่ีต้องใช้ในการอุปโภคบริโภคประจำวัน เราเริ่มต้นมาต้ังแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันธนาคาร
และกองทัพอากาศ ได้ส่งมอบถังบรรจุน้ำด่ืม ระบบเครื่องกรองน้ำพร้อมปลูกสร้างให้กับโรงเรียนและชุมชนท่ัว
ประเทศไปแล้ว 52 แห่ง ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำด่ืมท่ีสะอาดถึงกว่า5.5 หมื่นคน 

ธนาคารต้องขอขอบพระคุณศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ พันธมิตรอันยาวนาน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือ การช่วยเหลือประชาชนท่ีเดือดร้อนในทุกภาคส่วนของประเทศ 
ขอขอบพระคุณ กองบิน 7 ท่ีกรุณาช่วยประสานงานต้ังแต่ต้นจนเกิดเป็นความสำเร็จในวันนี้ ได้ และ
ขอขอบพระคุณ บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร ท่ีกรุณามอบแผง 
Solar Cel เพื่อติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อสูบน้ำเข้าระบบกรอง
น้ำและผลิตเป็นน้ำด่ืม 

ซึ่งทำให้นอกจากจะช่วยให้นักเรียนและชุมชนมีน้ำด่ืมท่ีสะอาดแล้วยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อน้ำด่ืมอีกด้วย และท้ายสุด ในปีนี้ เป็นท่ีทราบดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ทำ
ให้พวกเรามีความยากลำบากในการดำรงชีวิตมากขึ้น ในนามของตัวแทนเพื่อนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ก็
ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ในเร็ววัน และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า การส่งมอบ “น้ำสะอาด จากใจ ไทยพาณิซย์” และ กองทัพอากาศ ในวันนี้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี 
เพื่อสุขภาพพลานามัยท่ีดี กับ พ่อแม่ พี่น้อง ลูกๆ หลานๆ ของพวกเราทุกคนในชุมชนบ้านงิน และโรงเรียน
วัดรัษฎาราม อย่างยั่งยืนสืบไป 
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วันที่ : จันทร์ 20 กันยายน 2564 
หัวข้อข่าว : บน.7ร่วม ธ.ไทยพาณิชส่งมอบ”โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค   
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” 

บน.7ร่วม ธ.ไทยพาณิชส่งมอบ”โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” 

 
เมื่อวันท่ี 20 ก.ย.64ท่ีโรงเรียนวัตรัษฎาราม ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี พลอากาศโท 

ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นาวาอากาศเอก  พุทธพงศ์  ผลชีวิน ผู้บังคับการ 
กองบิน7 นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
กิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมส่งมอบถังบรรจุน้ำพร้อมส่ิงปลูกสร้างรวมทั้งติดต้ังเครื่อง
กรองน้ำและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำด่ืมสะอาดให้กับชุมชนท้องถิ่นใน”โครงการ
จัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต”โดยมีคณะคูรและฝ่ายปกครองเข้าร่วม 

พลอากาศโท ฐานัตถ์ กล่าวว่า “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” 
โรงเรียนวัดรัษฎาราม ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอีกพื้นท่ีหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากการขาด
แคลนน้ำท่ีสะอาดและมีคุณภาพสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนครั้งนี้ กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศและธนาคาร ไทยพาณิชย์ 
จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ท้ังนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศต้องขอขอบพระคุณ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นอย่างมากท่ีให้
การสนับสนุนการดำเนินโครงการนี้มาโดยตลอด ซึ่งกิจกรรมนี้ ประกอบด้วยการมอบถังบรรจุน้ำพร้อมส่ิงปลูก
สร้างรวมท้ังติดต้ังเครื่องกรองน้ำ และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำด่ืมสะอาดให้กับ
ชุมชนท้องถิ่นพร้อมนำช้ันวางหนังสือมามอบให้กับน้องๆในโรงเรียนเพื่อเป็นการสนับสนุนในด้านการศึกษาแก่
นักเรียนซึ่งท้ังหมดนี้นับเป็นความต้ังใจของพวกเราทุกคนท่ีอยากเห็นพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และ 
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เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนท่ีกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใน
ปัจจุบันนี้ 

ด้านคุณอารยา กล่าวว่า ในฐานะเป็นตัวแทนของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)รู้สึกเป็นเกียรติ
เป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้มีโอกาสร่วมในกิจกรรมส่งมอบถังบรจุน้ำด่ืม ระบบเครื่องกรองน้ำพร้อมส่ิงปลูกสร้างให้กับ
โรงเรียนวัดรัษฎารามและชุมชนบ้านเงิน โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ร่วมกับ
กองทัพอากาศ ภายใต้งานกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย์ ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนการ
ขาดแคลนน้ำสะอาดท่ีต้องใช้ในการอุปโภคบริโภคประจำวัน เราเริ่มต้นมาต้ังแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันธนาคาร
และกองทัพอากาศ ได้ส่งมอบถังบรรจุน้ำด่ืม ระบบเครื่องกรองน้ำพร้อมปลูกสร้างให้กับโรงเรียนและชุมชนท่ัว
ประเทศไปแล้ว 52 แห่ง ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำด่ืมท่ีสะอาดถึงกว่า5.5 หมื่นคน ธนาคารต้อง
ขอขอบพระคุณศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ พันธมิตรอันยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย หรือ การช่วยเหลือประชาชนท่ีเดือดร้อนในทุกภาคส่วนของประเทศ ขอขอบพระคุณ กองบิน 7 
ท่ีกรุณาช่วยประสานงานต้ังแต่ต้นจนเกิดเป็นความสำเร็จในวันนี้ได้ และขอขอบพระคุณ  บริษัท เทลซัน 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร ท่ีกรุณามอบแผง Solar Cel เพื่อติดต้ังระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อสูบน้ำเข้าระบบกรองน้ำและผลิตเป็นน้ำด่ืม ซึ่งทำ
ให้นอกจากจะช่วยให้นักเรียนและชุมชนมีน้ำด่ืมท่ีสะอาดแล้วยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำด่ืม
อีกด้วย และท้ายสุด ในปีนี้ เป็นท่ีทราบดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ทำให้พวกเรามี
ความยากลำบากในการดำรงชีวิตมากขึ้น ในนามของตัวแทนเพื่อนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ก็ขอเป็น
กำลังใจให้กับทุกท่าน ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ในเร็ววัน และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า การส่งมอบ “น้ำสะอาด จากใจ ไทยพาณิซย์” และ กองทัพอากาศ ในวันนี้ ประโยชน์อย่างเต็มท่ี เพื่อ
สุขภาพพลานามัยท่ีดี กับ พ่อแม่ พี่น้อง ลูกๆ หลานๆ ของพวกเราทุกคนในชุมชนบ้านงิน และ โรงเรียน
วัดรัษฎาราม อย่างยั่งยืนสืบไป. 
 

 

 

 

 

 

 


