ทอ.ประกอบพิธีเนื่องใน
วันทีร่ ะลึกวันทิวงคต
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
(อ่านต่อหน้า ๘)

ผบ.ทอ.เยี
ทรงพระเจริ
ญย่ มให้ก�ำ ลังใจ

จนท.ศูนย์ทดสอบ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ในนามกำ�ลังพลของกองทัพอากาศ และครอบครัว

คัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.

ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒๒๔๒ วันที่ ๑๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ www.rtaf.mi.th

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่
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พิธีถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้า
วันคล้ายวันสถาปนา “วันลูกเสืออากาศ”
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ นายกสมาคมสโมสร
ลูกเสืออากาศ กิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า
และทบทวนค�ำปฏิญาณ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสืออากาศ “วันลูกเสืออากาศ”
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช

ทอ.ผลิตเครือ่ ง ATM
จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ ผบ.ทอ. ต้อนรับ คณะ วปอ.

เมือ่ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารอากาศ เยีย่ มชมเครือ่ ง ATM จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ “น้อง skyrice” ซึง่ เป็น
เครื่องแจกจ่ายข้าวสารให้แก่ประชาชน ซึ่งติดตั้งบริเวณชั้น ๒ อาคารคุ้มเกล้า
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (อ่านต่อหน้า ๘)

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลโท พิสัณห์
ปฐมเอม ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พร้อมด้วยคณาจารย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ ๖๒
ในโอกาสศึกษาภูมิประเทศภาคใต้และเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗ โดยมี นายธีระ อนันตเสรี
วิทยา รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับและบรรยายให้ความรูเ้ รือ่ งปาล์มน�ำ้ มัน
พืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฏร์ธานี และนาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการ
กองบิน ๗ ร่วมต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อการป้องกันภัยทางอากาศ เมื่อวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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วิ

ดาวเทียม

หน้า ๓
ตงฟังหง ๑ ฝรั่งเศส ดาวเทียม
Asterix 1 และอืน่ ๆ อีกมากมาย
ส่วนของประเทศไทยดาวเทียม
ดวงแรกคือ ไทยคม ๑
ดาวเที ย มเป็ น อุ ป กรณ์
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์ ที่ มี ค ว า ม
ซั บ ซ้ อ นมาก มี ส ่ ว นประกอบ
ต่าง ๆ จ�ำนวนมาก จะท�ำงานแบบ

ทุกชิ้นส่วนของดาวเทียมจะต้องได้รับการทดสอบอย่าง
ละเอียดก่อนใช้งานเสมอ อุปกรณ์ทกุ ชิน้ จะถูกสร้างพร้อมทดสอบ
การใช้งานอย่างอิสระแล้วจึงน�ำมาประกอบเข้าด้วยกันพร้อม
ทดสอบอย่างละเอียดภายใต้สภาวะทีเ่ หมือนอยูใ่ นอวกาศก่อนถูก
ปล่อยขึ้นไปบนวงโคจร การส่งดาวเทียมขึ้นไปจะส่งพร้อมจรวด
โดยตัวจรวดจะตกลงมาในมหาสมุทรเมื่อเชื้อเพลิงหมดลง ทั้งนี้
ดาวเทียมแต่ละดวงมีอายุการใช้งานประมาณ ๕ ปี หลังจากนัน้
ก็จะกลับสูโ่ ลกและถูกท�ำลายด้วยชัน้ บรรยากาศ

สวัสดีทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่าน สารชาวฟ้าฉบับนีข้ อพักการน�ำเสนอ
บทความเกีย่ วกับ COVID-19 ไว้กอ่ น เนือ่ งจากได้มกี ารน�ำเสนอ
อย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้ว หากมีสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติม
เกีย่ วกับ COVID-19 จะมาน�ำเสนอให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ทราบต่อไปครับ

ส�ำหรับประเภทการใช้งานของดาวเทียม ได้แก่
- ดาวเทียมสือ่ สาร มีวตั ถุประสงค์หลักในการใช้งานเพือ่ การ
ศึกษาและด้านโทรคมนาคม ถูกส่งเข้าไปในช่วงของอวกาศเข้าสู่
วงโคจรทีห่ า่ งจากพืน้ โลกราว ๓๕,๗๘๖ กิโลเมตร
- ดาวเทียมส�ำรวจ ใช้เพื่อส�ำรวจทรัพยากร ส�ำรวจสภาพ
อัตโนมัติ โคจรรอบโลกด้วยความเร็วสูงเพียงพอกับการหนี
แรงดึงดูดของโลก พื้นฐานการสร้างดาวเทียมมีความพยายาม แวดล้อมต่าง ๆ ของโลก ถูกผสมผสานกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
ออกแบบเพือ่ ให้ชนิ้ ส่วนต่าง ๆ ท�ำงานเต็มความสามารถมากทีส่ ดุ และโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน ใช้หลักการส�ำรวจข้อมูลจากระยะไกล
งบประมาณทีใ่ ช้ไม่แพงเกินไป แต่ละส่วนประกอบของดาวเทียม
ในช่วงปีที่ผ่านมาท่านผู้อ่านน่าจะได้ยินข่าวการปล่อย จะแยกระบบการท�ำงานต่างกันไป แต่มอี ปุ กรณ์สำ� หรับการควบคุม
ดาวเทียมของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ SpaceX ซึง่ Elon Musk ระบบต่าง ๆ ให้ทำ� งานร่วมกันได้
นักธุรกิจเจ้าของกิจการทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั ไปทัว่ โลกเป็นผูบ้ ริหาร
หลายท่านคงสงสัยเหมือน ๆ กันว่า ดาวเทียมคืออะไรกันแน่ ท�ำไม
เราถึงต้องส่งสิง่ นีอ้ อกไปนอกอวกาศ เราได้ประโยชน์อะไรจากการ
มี ด าวเที ย ม เป็ น เรื่ อ งราวที่ ห ลายคนอาจต้ อ งการรู ้ ค� ำ ตอบ
- ดาวเทียมพยากรณ์อากาศ วงโคจรต�่ำแบบใกล้ขั้วโลก
ให้มากกว่าแค่ดาวเทียมคือสิง่ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ ก่อนอืน่ มาท�ำความ
ระยะสูงราว ๘๐๐ กิโลเมตร รายละเอียดจึงไม่สงู เหมือนดาวเทียม
รูจ้ กั กับดาวเทียมกันครับ
โครงสร้างของดาวเทียม ถือเป็นส่วนประกอบส�ำคัญที่สุด ทีถ่ า่ ยท�ำแผนที่
มีนำ�้ หนักราว ๑๕-๒๕% ของน�ำ้ หนักรวม ท�ำให้วสั ดุทเี่ ลือกมาท�ำ
- ดาวเทียมทางทหาร ส่วนใหญ่แต่ละประเทศจะส่งขึ้นไป
โครงสร้างต้องมีน�้ำหนักเบา ไม่มีการสั่นเกินก�ำหนดเมื่อได้รับ เพือ่ เอาไว้สอดแนม
สัญญาณความถีห่ รือความสูงคลืน่ มาก ๆ
- ดาวเทียมท�ำแผนที่ วงโคจรต�ำ่ ระดับความสูงไม่เกิน ๘๐๐
ระบบของเครือ่ งยนต์เรียกกันว่า aerospike หลักการท�ำงาน กิโลเมตร ภาพมีความละเอียดสูง
จะเป็นแบบเดียวกับเครือ่ งอัดอากาศแล้วปล่อยออกไปทางปลายท่อ
- ดาวเทียมอืน่ ๆ เช่น ใช้เพือ่ การน�ำร่อง วิทยาศาสตร์ ภารกิจ
ระบบนีจ้ ะท�ำงานได้ดมี ากกับสภาพสูญญากาศ
พิเศษ
จากข้อมูลทีไ่ ด้นำ� เสนอ หวังว่าจะช่วยให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้เข้าใจ
ดาวเทียมคืออะไร ดาวเทียมคือสิง่ ประดิษฐ์ชนิดหนึง่ ทีม่ นุษย์
ว่าในยุคปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศเพิ่มมากขึ้น
เป็นผู้สร้างขึ้นมา สามารถโคจรไปรอบโลกได้ด้วยการอาศัย
ในหลาย ๆ ประเทศ ประเทศไทยก็มดี าวเทียมเป็นของตนเองอยู่
แรงดึงดูดของโลก ท�ำให้ดาวเทียมสามารถโคจรได้ในลักษณะแบบ
หลายดวงและมีเป้าหมายการใช้งานต่างกันไป กองทัพอากาศ
เดียวกับดวงจันทร์ทโี่ คจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
เห็นความส�ำคัญของอวกาศและได้ริเริ่มในการที่มีดาวเทียมเป็น
นั่นเอง จุดประสงค์ของการใช้งานดาวเทียม คือ เพื่อการทหาร
ของตนเอง ติดตามกันต่อในฉบับหน้าครับ
การสือ่ สาร อุตนุ ยิ มวิทยา การวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การส�ำรวจ
ระบบของพลังงาน หน้าที่หลักคือการผลิตพลังงานพร้อม
ทางธรณีวิทยา การสังเกตสภาพของอวกาศ โลก ดวงจันทร์
ดวงอาทิ ต ย์ และดาวดวงอื่ น ๆ วั ต ถุ แ ปลกปลอมในอวกาศ กักเก็บเอาไว้เพือ่ จ่ายต่อไปยังระบบไฟฟ้าของตัวดาวเทียม มีแผง
คณะผู้จัดท�ำ
อุกกาบาต ฯลฯ โดยดาวเทียมได้ถกู ส่งขึน้ ไปบนอวกาศเป็นครัง้ แรก โซล่าเซลล์หรือแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ไว้เพือ่ รับพลังงานจาก
ผู้อ�ำนวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์
เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๐๐ มีชอื่ ว่า สปุตนิก ประเทศทีส่ ง่ ขึน้ ไปตอนนัน้ คือ ดวงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้กับดาวเทียม
แต่บางครัง้ อาจมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์แทน
สหภาพโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบนั
พล.อ.ต.ฐานัตถ์ จันทร์อ�ำไพ
รองผู้อ�ำนวยการ
ระบบด้านการควบคุมและการบังคับ จะประกอบไปด้วย
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
พล.อ.ต.ธรรมรงค์เดช เจริญสุข
คอมพิวเตอร์ทมี่ ขี อ้ มูลเก็บเอาไว้พร้อมประมวลผลในค�ำสัง่ ต่าง ๆ
พล.อ.ต.สมพร แต้พานิช
ที่ได้รับมาจากส่วนควบคุมบนพื้นโลก มีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
ใช้สำ� หรับการติดต่อสือ่ สาร
น.อ.นิโรจน์ จ�ำปาแดง
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ระบบการสื่อสารและน�ำทาง จะมีอุปกรณ์การตรวจจับ
น.อ.นินาท มูลจนะบาตร์
ความร้อนท�ำงานผ่านแผงวงจรควบคุมอัตโนมัติ
น.อ.อภิรัตน์ รังสิมาการ
อุปกรณ์ควบคุมระดับความสูง เป็นการรักษาระดับความสูง
หน้าทีห่ ลักของสปุตนิก คือการตรวจสอบการแผ่รงั สีของชัน้
ผู้จัดการ
น.อ.ปิยะ พลนาวี
บรรยากาศโลกในชัน้ ไอโอโนสเฟีย อีก ๑ ปีถดั มา สหรัฐอเมริกา เพื่อให้สัมพันธ์กันระหว่างพื้นโลกกับดวงอาทิตย์ เป็นการรักษา
น.ท.หญิง มุตสิตา มาหะศักดิ์
ได้ส่งดาวเทียมขึ้นไปส�ำรวจจากนอกโลกบ้างใช้ช่ือว่า Explorer ระดับให้ดาวเทียมยังคงโคจรอยูไ่ ด้
ฝ่ายการผลิต
น.ท.หญิง รัชนก เกิดสุข
เครื่องมือช่วยบอกต�ำแหน่ง มีเอาไว้ส�ำหรับก�ำหนดการ
นัน่ จึงเป็นทีม่ าว่า ๒ ประเทศผูน้ ำ� ด้านวิวฒ
ั นาการการส�ำรวจทาง
อวกาศได้มกี ารแข่งขันระหว่างกันว่าใครจะค้นพบหรือท�ำสิง่ ต่าง ๆ เคลื่อนที่ มีส่วนย่อยบางชนิดที่ท�ำงานหลังจากได้รับการกระตุ้น
พ.อ.อ.พันธกานต์ พูลผล
ในโลกของอวกาศได้ดกี ว่ากันนัน่ เอง ต่อมาประเทศอืน่ ๆ ก็ได้ทยอย เช่ น จะท� ำ งานเมื่ อ ได้ รั บ สั ญ ญาณสะท้ อ นจากวั ต ถุ บ างชนิ ด
ฝ่ายศิลป์
น.ส.รสสุคนธ์ บุญประเทือง
ส่งดาวเทียมขึน้ ไป เช่น ญีป่ นุ่ ชือ่ ดาวเทียมโอซูมิ จีน ชือ่ ดาวเทียม ท�ำงานเมือ่ ได้รบั ล�ำแสงทีเ่ ป็นรังสี ฯลฯ

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส�ำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th
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พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี
พล.อ.อ.สิทธิชัย แก้วบัวดี ผช.ผบ.ทอ.เป็นประธาน
พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ ม มอบ “พระพุ ท ธศาสดาประชานารถ” ให้ แ ก่ นขต.ทอ.
โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จธ.๒ โดยมี น.อ.ชยศว์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เปิดโครงการปรับปรุงใต้อาคารเรียนเป็นห้องประชุม เมื่อวันที่
สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๓ และทหารกองประจําการในหน่วย เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๓ ๑๖ ก.ค.๖๓ ณ โรงเรียนบ้านสําโรง หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านขาม
อ.น�้ำพอง จว.ขอนแก่น
ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์
ณ ห้องรับรอง ทอ. บก.ทอ.

พล.อ.อ.สุ ท ธิ พั น ธุ์ ต่ า ยทอง เสธ.ทอ.ตรวจเยี่ ย ม
ความเรียบร้อยในการปฏิบัติหน้าที่การรับรายงานตัวนักเรียน
เตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยมี พล.อ.ต.ธั ชชัย อัจฉริยาการุณ รอง ผบ.รร.นนก.
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ
รร.นนก.

พล.อ.อ.จิโรจ บำ�รุงลาภ ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ./ประธาน
คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพล
ภูมสิ ริ ิ พร้อมด้วยแพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคม
แม่บ้าน ทอ.และคณะ ตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน
ในด้ า นต่ า ง ๆ ของคณะทำ�งาน เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ ก.ค.๖๓
ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ จว.เชียงใหม่

พล.อ.ท.พันธ์ภกั ดี พัฒนกุล จก.ขว.ทอ.น�ำข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ขว.ทอ.ร่วมโครงการปลูกต้นไม้
และปลู ก ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพือ่ แผ่นดิน”
สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมือ่ วันที่ ๒๑ ก.ค.๖๓ ณ บริเวณพืน้ ที่
ทอ.(อ่างเก็บน�ำ้ บ้านจัน่ ) จว.อุดรธานี

พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์ จก.กร.ทอ.เป็นประธาน
เปิดกิจกรรม ๕ ส ของ กร.ทอ.กิจกรรมประกอบด้วย การเก็บกวาด
พล.อ.ท.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ ผบ.อย.เป็นประธานในพิธี
ท�ำความสะอาด การตัดแต่งกิ่งไม้ การขุดลอกดินที่ขวางทาง มอบเครือ่ งหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ
ระบายน�้ำ และการปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคาร เมื่อวันที่ เป็นกิตติมศักดิ์ ให้แก่คณะบุคคลผู้ทำ�คุณประโยชน์ให้แก่ ทอ.
๑๕ ก.ค.๖๓ ณ บริเวณรอบอาคาร กร.ทอ.
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม อย.(๒)

พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รอง เสธ.ทอ.(ยก.ทอ.)/
ประธานคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของ ทอ.
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของ ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม
ฝสธ.ทอ.๒

พล.อ.ท.ภาณุ วั ช ร์ เปี่ ย มศรี จก.ชอ.เป็นประธาน
พล.อ.ต.อติชาติ ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.และคณะ รับฟัง
พล.อ.ต.วิศรุต สุวรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรม
Aircraft reliability โดยมี น.อ.ภาณุวตั ร เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ บรรยายสรุปผลการตรวจเยี่ยมกิจการสารบรรณ ณ บน.๒๓ ในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจําปี
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ฝูง.๔๖๑ โดยมี น.อ.ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓ ให้การต้อนรับ ๒๕๖๓ ณ บน.๑ โดยมี น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๓ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี
ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ ๒๐ ก.ค.๖๓ ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก
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พล.อ.ต.ภูวเดช สว่างแสง จก.จร.ทอ./ประธานกรรมการ
ควบคุมงานมาตรฐานการบิน ทอ.และคณะ ตรวจสอบมาตรฐาน
พล.อ.ต.ครรชิต นิภารัตน์ จก.กง.ทอ.เป็นประธาน การบินและประเมินค่าหน่วยบิน ของ ฝูง.๔๑๑ บน.๔๑ และ
ในพิธีเปิดการอบรมการใช้ QR Program ให้แก่ข้าราชการ หน่วยบิน ๒๐๓๓ โดยมี น.อ.นรุธ กำ�เนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑
กง.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๓ ณ โรงเรียนเหล่าทหารการเงิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ฝูง.๔๑๑
กวก.กง.ทอ.
บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

พล.อ.ต.หญิง เพชรชมพู เล่ห์มงคล ผอ.สตน.ทอ.
นำ�ข้าราชการ สตน.ทอ.ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องใน
โอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ ก.ค.๖๓ ณ กองบริ ก ารโลหิ ต รพ.ภู มิ พ ล
อดุลยเดช พอ.

พล.อ.ต.วิ สุ ท ธิ์ สมภั ก ดี ผอ.ศซบ.ทอ.และคณะ
พล.อ.ต.ศิ ริ พ งษ์ ศรี เ กิ น ผอ.สนภ.ทอ.และคณะ ร่ ว มปลู ก ต้ น ไม้ แ ละป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาส
ตรวจเยี่ยมฝ่ายอำ�นวยการนิรภัย บน.๒๓ โดยมี น.อ.ชนาวีร์ มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย
กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๓ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่
ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี
๑๖ ก.ค.๖๓ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

พล.อ.ต.เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด จก.ชย.ทอ.ประชุม
สายวิทยาการช่างโยธา ผ่านระบบ Video Tele Conference
กับหัวหน้าหน่วย กองบิน และ โรงเรียนการบิน เพื่อรับฟัง
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานสายวิทยาการช่างโยธา และรับทราบ
ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานสายช่างโยธาของหน่วย
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ชย.ทอ.

พล.อ.ต.อาณั ติ เดชพร จก.สก.ทอ.นำ � ข้ า ราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สก.ทอ.ร่วมโครงการปลูกต้นไม้
และปลู ก ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพือ่ แผ่นดิน”
สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๓ ณ บริเวณ
อาคาร บก.สก.ทอ.

น.อ.ไชยบูรณ์ สุขประเสริฐ รองประธานอนุกรรมการ
พลังงานทดแทน ทอ.ด้านไบโอดีเซลและคณะ ตรวจเยี่ยม
การดําเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซล ของ รร.การบิน
โดยมี น.อ.นรินทร์ หงสกุล เสธ.รร.การบิน ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๓ ณ รร.การบิน จว.นครปฐม

พล.อ.ต.ธรรมนาย สุขแสง ผบ.ดม.เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรมทำ�ความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
ของ สน.ผบ.ดม.เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ๒๘ ก.ค.๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๑ ก.ค.๖๓
ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บก.สน.ผบ.ดม.

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔
น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ มอบเครื่องอุปโภค และ นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี ได้ให้เกียรติเข้าร่วม
น.อ.จุมพล จันทขัมมา ผบ.บน.๒ ตรวจเยี่ยมหน่วยบิน บริโภคที่จำ�เป็น แก่ ขรก.บน.๕ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กิจกรรมพบปะยามเช้าในนามของหน่วยงานด้านความมั่นคง
๒๐๓๑ ประจำ�ทีต่ งั้ ณ บน.๑ เมือ่ วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๓ ณ หน่วยบิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 โดยมี น.อ.พานิช โพธิ์นอก ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ ให้การต้อนรับ
๒๐๓๑ จว.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๓ ณ ฝูง.๕๐๑ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมือ่ วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๓ ณ ณ กกล.ทอ.ฉก.๙ จว.ปัตตานี
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แพทย์ ห ญิ ง วิ ไ ลภรณ์ วงษ์ ว าทย์ นายกสมาคม
แม่ บ ้ า น ทอ.เป็ น ประธานเปิ ด โครงการ “แม่ บ ้ า น ทอ.
สานรั ก ร่ ว มใจ ห่ ว งใยคนพิ ก าร” ประจ� ำ ปี ๒๕๖๓
โดยมอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ พร้ อ มของใช้ ที่ จ� ำ เป็ น ให้ แ ก่
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทอ.ทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือผู้แทนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ
และของใช้ที่จ�ำเป็นให้แก่ ประธานชมรม
แม่บา้ น ทอ. รร.การบิน และกองบินต่างจังหวัด
หรือผู้แทน เพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้พิการต่อไป
เมือ่ วันที่ ๑๗ ก.ค.๖๓ ณ สมาคมแม่บา้ น ทอ.

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. มอบหมายให้ พล.อ.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หน.ฝสธ.ประจํา ผบช.เป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทน ทอ.ศึกษาดูงาน ณ โรงงานครัวกลาง บริษทั เอ็มเคเรสโตรองค์กรุป๊
จํากัด (มหาชน) และ บริษทั เอ็มเซนโคโลจิสติกส์ จํากัด เมือ่ วันที่ ๑๗ ก.ค.๖๓ สืบเนือ่ งจากการหารือระหว่าง ผบ.ทอ.และคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั
เอ็มเคเรสโตรองค์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๓ เรื่องการแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดย ผบ.ทอ.เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เพื่อให้ผู้แทน ทอ.จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นําความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวคิดในการริเริ่มประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ
บนพื้นฐานของการพัฒนาตนเอง โดยมอบหมายให้ กร.ทอ.ดําเนินการจัดกิจกรรมและเชิญผู้แทนจาก รร.นนก. วพอ.ทอ. รร.จอ. พธ.ทอ.และ สก.ทอ.ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย
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ก�ำเนิด “น้องบุญอุม้ ” ชือ่ เดิมเรียกกันว่า “เครือ่ งยกศพ”
ก� ำ เนิ ด “น้ อ งบุ ญ อุ ้ ม ” ชื่ อ เดิ ม เรี ย กกั น ว่ า “เครื่ อ งยกศพ” ถื อ ก� ำ เนิ ด มาจาก
ความคิ ด เกี่ ย วกั บ การผลิ ต สร้ า งเครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ “ยกศพ” ของผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรค
COVID-19 ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับโรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
อันเนื่องมาจากว่าคราใดที่มีผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 แล้ว ก็จะเป็นการยากยิ่ง
ส�ำหรับน้อง ๆ พยาบาลกับเจ้าหน้าที่ตัวน้อย ๆ ร่างกายเล็ก ๆ ที่จะเข้าไปท�ำการยกศพ
เพื่ อ บรรจุ เ ข้ า ถุ ง ศพป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ ชื้ อ ไวรั ส COVID-19 แพร่ ก ระจายออกไปอย่ า ง
ไร้การควบคุม
การยกศพผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จากโรค COVID-19 นั้ น เป็ น การยาก มี ขั้ น ตอนซั บ ซ้ อ น
ต้องใช้พยาบาลกับเจ้าหน้าที่รวมกันอย่างน้อย ๘ คนในการจัดการ ยิ่งศพใดมีขนาดใหญ่
น�้ำหนักมากเกินกว่า ๑๓๐ กิโลกรัม ซึ่งก็หมายความว่าจะต้องใช้คนเพิ่มมากขึ้น ต้องใช้
เครื่องมืออุปกรณ์สวมใส่ป้องกันการติดเชื้อในปริมาณมากขึ้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง
ตามมา
การยกศพต้องกระท�ำด้วยความละเอียดรอบคอบใช้เวลานาน ซึ่งท�ำให้พยาบาล
และเจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามกั ง วลอยู ่ กั บ โอกาสที่ จ ะติ ด เชื้ อ ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ถดถอยลง ไม่เป็นผลดีต่อระบบสาธารณสุข
กองทั พ อากาศโดยกรมช่ า งอากาศได้ คิ ด ค้ น พั ฒ นาทดลองทดสอบผลิ ต สร้ า ง
“เครื่องยกศพ” หรือ “น้องบุญอุ้ม” ส�ำเร็จเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นก็ได้น�ำไปเสนอ
ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พิจารณาความเหมาะสม
ในการใช้งานเป็นการเบื้องต้น ซึ่งต่อมาก็ได้มีการน�ำกลับมาปรับปรุงในบางประการ
ในความต้องการเฉพาะที่ว่า มิใช่เฉพาะเพื่อใช้ ยกศพ เท่านั้นแต่จะใช้ส�ำหรับ “ยกคนไข้
ทัว่ ไป” ด้วย ดังนัน้ “เครือ่ งยกศพ” จึงต้องถูกปรับเปลีย่ นคุณลักษณะบางประการให้สามารถ
ตอบสนองภารกิจดังกล่าวจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ในการนี้ “เครื่องยกศพ”
จึงได้รับการขนานนามใหม่ชื่อว่า “น้องบุญอุ้ม”			
“น้องบุญอุ้ม” จ�ำนวน ๑ เครื่อง ถูกน�ำส่งให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้
ของไทยไปเรียบร้อยแล้ว หลังจากการส่งมอบไปแล้วก็มีเสียงตอบรับจากเจ้าหน้าที่

ทางการแพทย์ ว ่ า “สามารถใช้ ง านได้ ดี แ ละต้ อ งการในจ� ำ นวนเพิ่ ม เติ ม อี ก หลายเครื่ อ ง”
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ท างการแพทย์ (ใน ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ) ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า
“จะน� ำ ไปใช้ กั บ การเคลื่ อ นย้ า ย-ปรนนิ บั ติ ดู แ ลคนไข้ ติ ด เตี ย ง/คนไข้ ติ ด เชื้ อ อื่ น ๆ”
ซึ่งคนไข้ประเภทนี้มีอยู่ในทุกโรงพยาบาล
กองทัพอากาศโดยกรมช่างอากาศจึงได้ระดมขีดความสามารถขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเร่งท�ำการ
ผลิตสร้าง “น้องบุญอุ้ม” เพิ่มเติมขึ้นมาอีกครั้งในจ�ำนวนประมาณ ๑๐ เครื่อง (เป็นอย่างน้อย)
เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้กับโรงพยาบาลทหารอากาศ
ที่มีความจ�ำเป็นต้องการน�ำไปใช้งานเร่งด่วนต่อไป
facebook : กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
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ทอ.จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำ�ความดีเพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย”์
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสน
ิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราท�ำความดีเพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย”์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ พืน้ ทีค่ ลองบ้านใหม่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
(ท้ายซอยเทิดราชัน ๒๑) โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธานเมือ่ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ส�ำหรับการจั ดกิจกรรมฯ เพื่อพัฒนาคูคลองให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

ทอ.ผลิตเครื่อง ATM

(ต่อจากหน้า ๒)

เนื่องจากในช่ว งสถานการณ์โ รคระบาดที่ไม่ปกติเช่นนี้
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ได้ให้ความส�ำคัญต่อการ
แจกจ่ายข้าวสารแก่ประชาชนของตนเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ได้มอบหมายให้ พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ศึ ก ษารู ป แบบ และวิ ธี ก ารแจกจ่ า ยข้ า วสาร
ของประเทศเพือ่ นบ้าน คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม
เมือ่ พิจารณาข้อมูลของประเทศต่าง ๆ อย่างถีถ่ ว้ น พบว่ามีความ
เป็นไปได้ เป็น จริง และสามารถกระท�ำได้ในการสร้างนวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงได้ ร่วมมือกับ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
จากส�ำนักงานวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และคุณสุรพงษ์ เสถียรอินทร์ จากบริษทั เอส เค เครือ่ งชัง่ จ�ำกัด
ร่วมกันสร้างเครือ่ ง ATM จ่ า ยข้าวสารอัตโนมัตใิ ห้กบั ประชาชน
โดยใช้ชอื่ ว่า “น้อง skyrice”
การสร้างเครือ่ ง ATM ข้าวสารทหารอากาศในครัง้ นี้ นอกจาก
เป็นตัวอย่างความร่วมมือและร่วมใจกันอย่างเข้มแข็ง ของหน่วย
งานทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว กองทัพอากาศต้องการแสดง
ศักยภาพของก�ำลัง พล ในการพัฒ นาความคิดเชิงสร้างสรรค์
เป็นงานมอบหมายและงานพัฒนา นอกเหนือจากงานพืน้ ฐานตาม
ปกติ ทีส่ ามารถตอบสนอง แก้ปญ
ั หาได้อย่างรวดเร็วในทางปฏิบตั ิ
หรือ Quick Response (QR) มี ค วามเข้าใจ และเท่าทัน
ต่อสถานการณ์ เข้าถึงแก่นแท้ของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ใช้กำ� ลังสมอง
ใช้ปญ
ั ญา ประดิษฐ์และสร้าง ท�ำการพัฒนาร่วม น�ำความเป็นเลิศ
จากทุกภาคส่วนมาใช้ และต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ ทีม่ ปี ระโยชน์

และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้ำของคลองบ้านใหม่ พร้อมรับปริมาณน�้ำในช่วงฤดูฝน
กิจกรรมประกอบด้วย ปลูกต้นทองอุไร ฉีด EM การเก็บขยะมูลฝอยบริเวณผิวน�ำ้ และปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริ เวณโดยรอบ ซึ่งบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่าง กองทัพอากาศ สถานี
ต�ำรวจนครบาลดอนเมือง/กองบังคับการนครบาล ๒ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี ส�ำนักงาน
เขตดอนเมืองส�ำ นักการระบายน�้ำ กรุงเทพมหานคร หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
บมจ.ท่าอากาศยานไทย และประชาชนจิตอาสา รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๒๖๐ คน

ต่ อ สั ง คม ตามนโยบายของผู ้ บั ญ ชาการทหารอากาศที่ ว ่ า
“ไม่มใี ครเก่งทุกงาน แต่ทกุ งานต้องมีคนเก่ง”
โดยหลักการท�ำงานของเครือ่ ง ATM จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ
นัน้ เริม่ จากบุคคลทีม่ คี วามต้องการข้าวสาร มายืนหน้าตู้ โดยน�ำ
ภาชนะหรือถุงบรรจุวางรองรับข้าวสารเป็นล�ำดับแรก จากนัน้ ยืน่
ฝ่ามือไปยังบริเวณรูปฝ่ามือที่ห น้ าตู้ เซ็นเซอร์ตรวจจับความ
เคลือ่ นไหวจะท�ำให้ กล้องอัจฉริยะทีม่ โี ปรแกรมตรวจจับใบหน้า
ท�ำงาน หากใบหน้าบุคคลนัน้ ๆ ไม่ซำ�้ ภายในเวลาทีก่ ำ� หนด บุคคล
สามารถใช้เท้าเหยียบแป้นทีด่ า้ นล่าง เป็นการส่งสัญญาณสุดท้าย
เครื่องกลภายในจะท�ำการตวง และจ่ายข้ า วสาร ๑ กิโลกรัม
ออกมายังภาชนะทีร่ องรับอยูก่ อ่ นหน้านี้ ส�ำหรับตัวเครือ่ ง ATM
ข้าวสารทหารอากาศ มีรปู ร่างสวยงาม ลั ก ษณะทัว่ ไปคล้ายคลึง
กับตู้ ATM กดเงินสดของธนาคาร หรือตูห้ ยอดเหรียญเพือ่ ซือ้ สินค้า
และบริการต่างๆ แต่กรมสรรพาวุธทหารอากาศได้ใช้หลักการ
งดเว้นการสัมผัส (untouch technique) เพื่อสุขอนามัยที่ดี
ภายในตัวเครือ่ งประกอบด้วยกล้องอัจฉริยะ จาก สวทช. ทีใ่ ห้การ
สนับสนุนการเขียนโปรแกรมและชุดค�ำสั่ง ตรวจจับและสแกน
ใบหน้ า อั ต โนมั ติ บริ ษั ท เอส เค เครื่ อ งชั่ ง จ� ำ กั ด ร่ ว มกั บ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ท�ำการสร้างเครื่ อ งกล ประกอบและ
ติดตั้งเซ็นเซอร์ วงจรควบคุมต่างๆ รวมทั้งเครื่องตวงและจ่าย
ข้าวสาร โดยสามารถบรรจุขา้ วสารได้เต็มที่ ถึง ๑๐๐ กิโลกรัม
กองทัพอากาศ ตั้งความหวังว่าเมื่อขีดความสามารถของ
ก�ำลังพลมีความพร้อมแล้ว (peopleware) และต่อเนือ่ งด้วยความ
ร่วมมือทางกล (hardware) ของทุกภาคส่วนเช่นนี้ เชื่อว่าใน
อนาคตอันใกล้ ขีดความสามารถในการสร้างชุ ด ค�ำสั่งและ
โปรแกรม (software) จะบังเกิดขึน้ อย่างแน่นอน
หากสถานการณ์โรคระบาด คือสงครามหรือภัยคุ ก คาม
รูปแบบหนึ่งแล้ว กองทั พอากาศย่อมมีหน้าที่ โ ดยตรงที่จะผลิต
และสรรหาสรรพาวุธใดๆ ก็ตามทีเ่ หมาะสม มาจัดการและขจัดภัย
คุกคาม ปกป้องและป้องกันประชาชนจากสงครามในครั้งนี้
เพือ่ ให้พนี่ อ้ งไทยมีสขุ ภาพอนามัยทีแ่ ข็งแรง ก่อเกิด New Normal
เป็นสังคมไทยยุคใหม่ทเี่ ข้มแข็งและมีนำ�้ ใจ กองทัพอากาศจะอยู่
เคียงข้างประชาชนเสมอ เพือ่ ให้คนไทยทุกคนสามารถด�ำรงวิถชี วี ติ
แห่งความเป็นไทยได้อย่างเป็นสุขตลอดไป

พิธเี ปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน

เราท�ำความดีเพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แพทย์หญิง วิไลภรณ์
วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บา้ นทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราท�ำความดีเพือ่ ชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยมีคณะสมาคมแม่บา้ นทหารอากาศ ครู
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย และก�ำลังพลจิตอาสา
ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย
โดยการจัดกิจกรรมในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการน้อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมทั้งให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ
ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การสร้างความรูท้ ถี่ กู ต้อง ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
๓. กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่เด็กนักเรียน
๔. กิจกรรมมอบอาหารกลางวัน
๕. กิจกรรมทาสีสนามเรียนรูก้ ารจราจร เพือ่ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ของโรงเรียน
๖. กิจกรรมฉีดพ่นท�ำความสะอาดอาคารสถานทีข่ องโรงเรียน

