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วัคซีน COVID-19

ถงึแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
ในประเทศจะไม่พบการแพร่ระบาดมามากกว่า ๔๐ วนัแล้วกต็าม 
แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ในต่างประเทศ
ยงัมคีวามรนุแรงอยูม่าก จ�านวนผูต้ดิเช้ือไวรสั COVID-19 ทัว่โลก
เกือบ ๑๒ ล้านคน และเสียชีวิต ๕.๔ แสนคนเศษ ท�าให้ผู้คน 
ทัว่โลกยงัรอคอยความหวังจากการวจิยัพฒันาวัคซีน เพือ่จะได้มา
ใช้ชีวติในแบบปกตทิีส่ามารถใกล้ชิดกนัเช่นในอดตี

มีอายุหรือมีปัญหาสุขภาพเข้า
ร่วมด้วย และเมือ่ทกุอย่างออกมา
เรยีบร้อยด ีกจ็ะไปเข้าสู่ระยะที ่๓ 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่เน้นเรื่องของ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  แ ล ะ ค ว าม
ปลอดภัยของยา โดยการทดลอง
กับอาสาสมัครนับพันหรือนับ
หมื่นคน เพื่ อ ให ้นักวิจั ย ได ้

วคัซนีประเภท Inactivated vaccines ในร่างกายมนษุย์ ทัง้นีจี้น
มีการแชร์ข้อมูลกับประเทศพันธมิตรต่าง ๆ ทั่วโลก และในการ
ทดสอบระยะสามน้ี จีนจะเริ่มน�าวัคซีนท่ีทดสอบแล้วได ้
ประสิทธิภาพมากที่สุดออกไปทดสอบในต่างประเทศที่ยินยอม
ร่วมพฒันาอกีด้วย โดยคาดว่าในปลายปีนีจ้นีจะออกมาประกาศใช้
วคัซนีอย่างเป็นทางการ

ก่อนอื่นขอน�าท่านผู้อ่านมาท�าความรู้จักกับวัคซีนเสียก่อน 
วัคซีน คือ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ประกอบด้วย เชื้อไวรัส หรือ
แบคทเีรียทีถ่กูฆ่า หรือท�าให้มฤีทธิอ่์อนแรงจนไม่สามารถก่อโรคได้ 
ใช้ฉดีเข้าสู้ร่างกายเพ่ือกระตุน้ให้ร่างกายสร้างภมูคิุม้กันโรคซึง่เกิด
จากเชืิอ้นัน้ ๆ  ส�าหรับวคัซีนทีใ่ช้กันอยูใ่นปัจจบุนั แบ่งเป็น ๒ ชนดิ 
ได้แก่

๑. วคัซนีเพือ่ป้องกนั (Prophylactic vaccine) ท่ีกระตุน้ให้
ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรค เช่น วัคซีนโปลิโอ วัคซีนบาดทะยัก 
วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนมะเร็งปากมดมูล  
วคัซีนโรต้า ฯลฯ 

๒. วคัซนีเพือ่การรกัษา (Therapeutic vaccine) ทีก่ระตุน้
ระบบภมูคิุม้กันของร่างกายให้ท�างานได้ดย่ิีงขึน้ เช่น วัคซนีรกัษา
โรคมะเรง็ ฯลฯ

ตามปกตกิารพัฒนาวคัซนีใด ๆ กต็าม ต้องผ่านกระบวนการ
ขั้ันตอนมากมายกว่าจะถึงจุดท่ีม่ันใจว่า วัคซีนน้ันใช้งานได้ดี 
และปลอดภยัส�าหรับผูร้บัวคัซนีด้วย ซึง่อาจใช้เวลานานถงึ ๘ - ๑๐ ปี 
หรือมากกว่านั้นในการพัฒนาวัคซีนตัวหน่ึง โดยเริ่มต้นการ 
ทดลองกับสัตว์ก ่อนจะเข้าสู ้ขั้นตอนการทดลองกับมนุษย์  
ท่ีมอียู ่๓ ระยะ โดยในระยะที ่๑ จะเป็นการทดลองกบัอาสาสมัคร 
กลุม่เลก็เพ่ือประเมนิความปลอดภัย ซ่ึงถ้าไม่มปัีญหาก็จะไปสูร่ะยะ
ที ่๒ ซึง่จะมอีาสาสมคัรเข้าร่วมทดลองมากขึน้เป็นหลกัร้อยคน โดย
การทดลองจะเป็นการสุ่ม และมีการน�าผู้ที่อยู่ในข่ายเสี่ยง เช่น 

ประเมินเรือ่งผลข้างเคียงของการใช้ยาด้วย

จากอนัตรายการแพร่กระจายตวัของเชือ้ไวรสัทีม่กีารพุง่ขึน้
สงูอย่างรวดเรว็ และจ�านวนผูเ้สยีชวีติทีส่งูกว่าไข้หวัดใหญ่ทัว่ไป 
เป็นสาเหตทุีรั่ฐบาลทกุประเทศต่างพากนัเร่งมอื ค้นคว้า และวจิยั
วคัซนีทีส่ามารถจดัการวกิฤต COVID-19 ได้ โดยเฉพาะประเทศ
จนี สหรัฐอเมรกิา และอีกหลายประเทศ ทีก่�าลังเดนิหน้าพฒันา
วคัซนีให้เรว็ทีส่ดุ เกดิการร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนในการ
พฒันาวคัซนีอย่างเร่งด่วน ด้วยความคาดหวงัว่าวคัซนีป้องกนัโรคนี้
จะสามารถสร้างภูมคุ้ิมกนัและปกป้องคนจ�านวนมากให้รอดจาก
การติดเชือ้นีใ้นการระบาดทีอ่าจจะหนกัขึน้ในอนาคต มาดกูนัว่า
ประเทศไหนด�าเนนิการอย่างไรบ้าง

ในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๓ รฐับาลสหรฐัอเมรกิาสนบัสนนุเงนิ 
๑,๖๐๐ ล้านดอลล่าร์ ให้แก่ บริษทั โนวาแวกซ์ เพือ่เร่งพัฒนาวคัซนี
ต้านไวรสั COVID-19 โดยคาดหวงัว่าจะส่งมอบ ๑๐๐ ล้านโดส 
ภายในมกราคมปี ค.ศ.๒๐๒๑ เงนิสนบัสนนุดังกล่าวเป็นจ�านวนท่ี
สงูทีส่ดุภายใต้โครงการ “โอเปอเรชนั วอร์ป สปีด (Operation 
Warp Speed)” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข และ กระทรวงกลาโหม เพื่อเร่งวิจัยพัฒนาวัคซีน  
รวมถึงผลิตออกมาให้ทนัใช้ภายในส้ินปีน้ี นอกจากทีผ่่านมารฐับาล
สหรัฐฯ ได้สนับสนุนเงินให้แก่ บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 
บรษัิทโมเดอร์นา บรษิทัแอสตราเซเนกา และ บรษิทัอีเมอร์เจนต์ 
ไบโอโวลชูนัส์ เพ่ือการผลติวคัซนีและยารกัษา COVID-19 ภายใน
ประเทศ

วัคซีนที่จีนพัฒนาและก�าลังอยู่ในช่วงทดลองนั้น ชื่อทาง
วิทยาศาสตร์เรียกว่า รีคอมบิเนชันวัคซีน (Recombination 
Vaccine) จีนเร่ิมปฏิบัติการค้นคว้าและวิจัยวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 ตัง้แต่ปลายเดอืนมกราคม ๒๕๖๓ ซึง่ในช่วงนัน้อูฮ่ัน่
ก�าลังอยูใ่นช่วงระบาดหนกั หลังจากนัน้ในเดอืนมนีาคม ได้ทดสอบ
วคัซีนในอาสาสมคัรกลุ่มแรก จ�านวน ๑๐๐ กว่าคน และในช่วง
เดอืนเมษายนได้เร่ิมทดลองในอาสาสมคัรกลุ่มทีส่อง เมือ่ได้ผลที่
ชดัเจนจากการทดลองในอาสาสมคัรกลุม่แรก และกลุม่ทีส่องเริม่
ทีจ่ะฉดีวคัซนีเข้าร่างกายและรอการประเมนิผลในเดอืนพฤษภาคม 
ทางศนูย์วิจยัของรฐับาลจนีได้ร่วมมอืกบับริษทัเอกชน เริม่ทดสอบ

ส�าหรับการวิจัยวัคซีนของประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส�านักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า สภาวิจัย
ทางการแพทย์แห่งอนิเดยี หน่วยงานวจัิยด้านสขุภาพระดบัชัน้น�า
ของอนิเดียมแีนวโน้มจะเปิดตวัวคัซนีโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 
ตัวแรกของประเทศภายใต้ความร่วมมือกับภารตะ ไบโอเทค  
อินเตอร์เนชันแนล บริษัทผู ้ผลิตวัคซีนในเมืองไฮเดอราบัด  
ภายในวนัที ่๑๕ สงิหาคมนี้

ส�าหรับความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย 
เมือ่วนัที ่๒๒ มถุินายน ๒๕๖๓ ได้มกีารแถลงผลการทดลองวคัซีน 
COVID-19 ท่ีพัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) และสถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิท่ีมกีารใช้สารพนัธกุรรมของเชือ้
ชนิด “mRNA” ในลิงเข็มท่ีหนึ่ง เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  
พบว่าลงิทกุตัวมสีขุภาพแขง็แรง  ไม่มผีลข้างเคยีงจากวคัซนี และ
นกัวจิยัพบว่าลงิท่ีได้รับวคัซนีสามารถสร้างภูมิคุ้มกนัได้ในระดบัท่ี
น่าพอใจ โดยจะฉดีวคัซนีกระตุน้เป็นเขม็ทีส่องในเดอืนมถินุายน 
และเข็มที่สามตอ่ไปในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเมือ่วเิคราะห์
ประเมินผลการทดสอบในลิงทั้งในด้านผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
และด้านความปลอดภัยเสร็จแล้ว ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการ
ทดสอบในมนษุย์ต่อไปประมาณเดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 
โดยคาดว่าการพฒันาวคัซีนของไทยจะใช้ได้ในกลางปี ๒๕๖๔ 

ไม่เคยมมีาก่อนทีค่วามพยายามในการวจิยัและพฒันาวคัซีน
ท่ัวโลกจะรวดเร็ว และมีขนาดใหญ่เท่ากับการพัฒนาวัคซีน 
COVID-19 นกัวจิยับางรายเชือ่ว่าความรวดเรว็นีจ้ะช่วยให้เรามี
วคัซนีฉกุเฉนิใช้ได้ในต้นปี ๒๕๖๔ และถอืเป็นความเปลีย่นแปลง
ครัง้ส�าคญัในการพฒันาวคัซนีแบบดัง้เดิม ซึง่ใช้เวลาเฉลีย่มากกว่า 
๑๐ ปี อย่างไรกต็ามการพฒันาผลติวคัซนีอย่างรวดเร็วและเร่งด่วน 
อาจท�าให้การพฒันาเสีย่งทีจ่ะล้มเหลวและยงัมคีวามเสีย่งทีว่คัซนี
อาจเป็นอันตรายกับผู้ใช้หรือมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่  
พบกันใหม่ฉบบัหน้าครบั
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พล.อ.ท.ภาณวัุชร ์ เปีย่มศร ีจก.ชอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม
หน่วยสายวิทยาการช่างอากาศ พร้อมให้ความรู้สายวิทยาการ
ช่างอากาศ ให้แก่ ขรก.แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค บน.๗  
โดยมี น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ ณ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี 

พล.อ.ท.ยุทธชัย  วัชรสิงห์ ผอ.ศวอ.ทอ.เป็นประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.ให้แก่ บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง  
และพนกังานราชการ สงักดั ศวอ.ทอ.ประจำาปกีารศกึษา ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.

พล.อ.อ.สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง เสธ.ทอ.ตรวจเยี่ยมพื้นที่
กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๓ 
ณ โรงแรม The Bazaar Hotel Bangkok (รัชดา)  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร

พล.อ.ต.ครรชิต  วานิชย์ ลก.ทอ.เป็นประธานในพิธี 
มอบทุนการศึกษา ทอ.ให้แก่ บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และ 
พนักงานราชการ สนง.ลก.ทอ.ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

ศบภ.ทอ.โดย พล.อ.อ.สิทธิชัย  แก้วบัวดี ผช.ผบ.ทอ.
ออกเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือพ่ีน ้องประชาชน 
และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ตลาดยิ่งเจริญ 
สะพานใหม่ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๓ ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่  

พล.อ.ท.อนุวัฒน์  เพ็ชรพงศ ์จก.สอ.ทอ./ประธานคณะ
อนุกรรมการแผนกกีฬาอีสปอร์ต ทอ.นำานักกีฬาและผู้จัดการ
แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ทอ.เยี่ยมชมและแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ 
การแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ครั้งที่ ๕๑ ประเภทกีฬาอีสปอร์ต  
(กีฬาสาธิต) ชนิด เกมส์ ROV เมื่อวันที่  ๒๙ มิ .ย.๖๓  
ณ อสีปอร์ต สตดูโิอ บริษทั การนีาออนไลน ์(ประเทศไทย) จำากดั

พล.อ.ท.ชานนท์  มุ่งธัญญา  รอง เสธ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธีมอบประกาศนียบัตรการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ 
ของ ทอ.ประจำาปี ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิ.ย.๖๓ ณ อาคาร 
รณนภากาศ รร.นนก.

พล.อ.ท.เดชอดุม  คงศรี ผบ.รร.นนก.เปน็ประธานในพธิ ี
มอบทุนการศึกษาของ ทอ.ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง  
และพนักงานราชการ สังกัด รร.นนก.ประจำาปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม บก.รร.นนก.(๒)

ศบภ.ทอ.โดย พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑูรย ์ จก.กร.ทอ. 
นำาหน่วยเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ตลาดยิ่งเจริญ 
สะพานใหม่ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๓ ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ 

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย ์ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี
ประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินช้ันกิตติมศักดิ์ 
ทอ.ให้แก่ น.อ. Albert H. Fitts และ น.ต.Daniel T. Rowland 
ทอ.สหรัฐฯ เมือ่วันที ่๘ ก.ค.๖๓ ณ ห้องรบัรองพเิศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ต.เสนห่ ์ บวัชืน่ รอง จก.ยศ.ทอ.เยีย่มชมการแถลง 
ผลงานเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา วทอ.รุ่นท่ี ๕๔  
ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓ ณ ยศ.ทอ.

พล.อ.ท.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์ ผบ.อย.เป็นประธาน 
ในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา 
กองทัพอากาศเป็นกิตติมศักดิ์ ให้แก่ พล.อ.ชัยชนะ  นาคเกิด  
รอง ผบ.ทสส.และคณะบุคคลผู้ทำาคุณประโยชน์ให้กับ ทอ. 
เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม อย.(๒)
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น.อ.จิตติวุฒิ  วันทนา ผบ.บน.๔ นํา ขรก.บน.๔ เข้าร่วม 
พิธีถวายเทียนพรรษา ประจําปี ๒๕๖๓ เพื ่อทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย เมื ่อวันที ่ ๑ ก.ค.๖๓ ณ วัดหนองสีนวล 
วั ด เทพมงคลปานสาราม  และวั ดดงพลั บ  อ .ตาคลี  
จว.นครสวรรค์ 

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดโครงการทบทวนอบรมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกู ้ภัย 
ทางทะเล ประจําปี ๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่๓๐ ม.ิย.๖๓ ณ ห้องดสุติา 
อาคารอากาศคํารณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์

น.อ.สุทธิพงษ์  วงษ์สวัสดิ ์ผบ.บน.๕๖ เป็นประธานจัด 
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชา  
และวันเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑ ก.ค.๖๓  
ณ หอประชุม บน.๕๖ จว.สงขลา 

น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการการป้องกันการล่วงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ ณ อาคารศิวิไล 
บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

พล.อ.ต.จักรินทร์  จันทร์กลั่น ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.
และคณะ เยีย่มคํานบัและหารอืข้อราชการด้านความมัน่คงกบั  
นาย ชยัวฒัน์  ชืน่โกสมุ ผวจ.เลย/ผูอ้าํนวยการรักษาความมัน่คง
ภายในจังหวัดเลย ฝ่ายพลเรือน เมื่อวันที่  ๓๐ มิ.ย.๖๓   
ณ ห้องรับรอง ผวจ.เลย 

น.อ.ไชยบรูณ์  สุขประเสรฐิ รองประธานคณะอนกุรรมการ 
พลงังานทดแทน ทอ.ด้านไบโอดเีซลและคณะ ตรวจเยีย่มการผลติ 
ไบโอดเีซล ณ บน.๒๑ โดยม ีน.อ.วารทิ  รามโกมทุ รอง ผบ.บน.๒๑ 
 ให้การต้อนรบั เมือ่วนัที ่๓๐ ม.ิย.๖๓ ณ บน.๒๑ จว.อบุลราชธานี

น.อ.ชนาวีร์  กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓ มอบใบประกาศ 
เกยีรตคิณุบคุคลทีส่มควรไดร้บัการยกยอ่ง เป็นแบบอยา่งในการ 
ปฏิบัติงาน ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
ของ บน.๒๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม บน.๒๓  
จว.อุดรธานี

น.อ.จุมพล  จันทขัมมา ผบ.บน.๒ เป็นประธานในพิธ ี
บวงสรวงบูชาฤกษ์เททองหล่อพระพุทธธูปะเตมีย์มงคล  
และรปูหลอ่จําลอง จอมพล สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟา้ 
จักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดา
กองทัพอากาศ) เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๓ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ นํา ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ ทหารกองประจําการ บน.๔๖  
ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาล 
เข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๓ ณ พุทธสถาน 
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

น.อ.นรุธ  กำาเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ เป็นประธานจัด 
กจิกรรมปลกูตน้ไม ้และปลกูปา่เฉลิมพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย 
ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่  
๑ ก.ค.๖๓ ณ ฝูง.๔๑๖ จว.เชียงราย

หน้า ๕ 

น.อ.เจรญิ  วฒันศรมีงคล ผบ.บน.๑ จดัหน่วยมติรประชา
ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบ บน.๑ ที่ได้รับ 
ความเดอืดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสั 
COVID-19 โดยมอบส่ิงของอปุโภค บรโิภค ให้กบัประชาชนในพืน้ท่ี  
ต.ปรุใหญ่  จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๓ ณ ต.ปรุใหญ่ 
จว.นครราชสีมา 

น.อ.แมนสรวง  สวุรรณ ผบ.บน.๗ จดักจิกรรมโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ประจําปี ๒๕๖๓ “ปันความสุข ปันน้ําใจ สร้างบ้านให้น้อง”  
เมือ่วนัที ่๑ ก.ค.๖๓ ณ รร.วดัห้วยกรวด อ.พนุพนิ จว.สรุาษฎร์ธานี
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GIS คอื โต๊ะทรายอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัแก้ปัญหาภยัพบิตัิ
ทางธรรมชาต ิน�า้ท่วมหนกัซ�า้ซากแห่งปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคดิ  
“โต๊ะทรายอิเล็กทรอนิกส์” คือแบบจ�าลองธรรมชาติรอบตัว 
เพื่อท�าการคิดวิเคราะห์ระบบอย่างละเอียดสามารถไปใช้
จ�าลองสถานการณ์น�้าท่วมซ�้าซากได้ โต๊ะทรายอิเล็กทรอนิกส์
สามารถถูกใช ้เป ็นต ้นแบบส�าหรับใช ้ในการคิดค�านวณ 
และหาหนทางปฏิบัติจนสามารถเสนอแนะหนทางปฏิบัต ิ
ที่ดีที่สุดได้ด้วยวิธีการที่มีเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ผ่านการ
คิดค�านวณทางคณิตศาสตร์ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย มีพารามิเตอร์
ส�าคัญ ที่จะต้องคิดร่วมกันอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย  
  - สภาพป่าเขา ป่าไม้ พืชพรรณ  
  - เส้นทางน�า้ แหล่งน�า้ ขนาด/ความลกึ ความคดเค้ียว 
  - สภาพผวิดนิ เนือ้ดนิ ความนุ่มอ่อน ดนิเหนยีว ดนิดาน 
  - ระดับความสูง  
  - ปูมประวัติเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ�้าซาก วันเดือนปี  
ต�าแหน่ง และขนาดพื้นที่  
  - ความเสียหายที่เกิดขึ้น และระยะเวลา  
  - สภาพดินหลังท่วม/แห้ง  
  - เส้นทางคมนาคม ถนน ตรอกซอกซอย  
  - ชุมชน บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง  
 ซึ่งพารามิเตอร์ข้างต้นนี้จะเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งในการ 
น�ามาสู ่การวางแผนแก้ปัญหา น�้าท่วมซ�้าซากที่จะเกิดข้ึน 
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  
  ๑. การป้องกัน  
  ๒. การเผชิญเหตุ  

  ๓. การบรรเทา  
  ๔. การฟื้นฟู  
 เพื่อน�าไปใช้ในการแก้ปัญหาน�้าท่วมซ�้าซาก ที่จะเกิดขึ้น
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ กองทัพอากาศจึงต้องใช้ขีดความสามารถ 
ด้านก�าลังทางอากาศ ISR (Intelligence, surveillance,  
and reconnaissance ) จัดท�า โต๊ะทรายอิเล็กทรอนิกส์ 
GIS ขึ้นมารองรับการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จนับตั้งแต่การ
วางแผนป้องกัน แผนเผชิญเหตุ แผนบรรเทาแผนฟื้นฟู  
 ปัจจุบันกองทัพอากาศมีขีดความสามารถทางด้าน ISR  
( Intelligence, surveillance, and reconnaissance )  
อยู่หลายด้าน เช่น  
  - การพยากรณ์อากาศที่แม่นย�า  
  - Airborne Platform ครอบคุมตอบสนองได ้
หลากหลายภารกิจ  
  - การปฏิบัติการที่ใช้เครือช่ายเป็นศูนย์กลางที่รองรับ 
การบรรเทาสาธารณภัย  
  - ศูนย์ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย  
  - และพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
 ซึ่งก่อนถึงฤดูฝนที่กองทัพอากาศจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการแก้ปัญหา “ท่วมจัดซ�้าซากต่อด้วยแล้งจัดตามมา”  
กองทัพอากาศจึงต้องสร้างโต๊ะทรายอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพื่อใช้
จ�าลองสถานการณ์ที่น่าจะเป็นจริงภายใต้ การพยากรณ์อากาศ
ที่น่าจะต้องแม่นย�า/ไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงไปมากนัก  
ผลการวเิคราะห์สภาพท่วมจดัซ�า้ซากบนโต๊ะทรายอเิลก็ทรอนิกส์
บนพารามิเตอร์ตั้งต้นจะถูกน�าไปประเมินวิเคราะห์เพื่อ  
  ๑. หยั่งรู้สภาพน�้าท่วม  

GIS ( Geographic Information System ) หรือ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สะท้อนการท�งานแบบทหารอากาศมืออาชีพ 

  ๒. ค้นหาหนทางแก้ปัญหา  
  ๓. เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผล  
 แต่สิง่ส�าคัญทีข่าดอยูค่อื “ความเพยีรพยายามทีอ่ยูภ่ายใต้ 
ความคิดสร้างสรรค์” กล่าวคือ  
  - จิตอาสาในการท�างานเพื่อต่อสู้สงครามน�้า  
  - การสร้างทีมงานนักซอฟต์แวร์  
  - การแสวงความร่วมมอืทัง้ภายในและนอกกองทพัอากาศ 
  - การลงมอืฝึกซ้อมการปฏบิตับินโต๊ะทรายอเิลก็ทรอนกิส์ 
ในหลาย ๆ ครั้ง ในหลาย ๆ รูปแบบสถานการณ์  
 ความเพียรพยายามนี้กองทัพอากาศและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ต้องมีส�านึกร่วมกันว่าเราก�าลังท�าสงคราม “ท่วมจัด
ซ�้าซาก-แล้งจัดซ�้าซาก” “ท่วมจัดในฤดูฝน-แล้งจัดในฤดูแล้ง” 
= “ท่วมจัดก่อน-แล้งจัดตามมา” “แล้งจัดแล้ว-ท่วมจัดเข้ามา
ทับโถมมาทันที” ซึ่งมันคือสงครามที่คนไทยรบกับธรรมชาติ
มายาวนาน

ข้อมูลจาก : Facebook กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

พล.อ.อ.มานัตวงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.พร้อมด้วยแพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. น.ช้ันผู้ใหญ่ของ ทอ.และภริยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ 

พ ล.อ .อ .สุท ธิพัน ธุ ์   ต ่ ายทอง  
เสธ.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยม รร.นนก. 
(มวกเหล็ก) เพ่ือประชุมติดตามความ
ก้าวหน้า เยี่ยมชมภายในอาคาร ส�ารวจ 
พื้นที่อาคารสิ่ งก ่อสร ้าง การจัดเ ก็บ
ครุภัณฑ์ โดยมี พล.อ.ต.ณรงค์  อินทชาติ  
รอง ผบ.รร.นนก./ผบ.ศูนย์รักษาการ 
ร ร.นนก.(มวกเหล็ก) ให ้การต ้อนรับ  
เมือ่วนัท่ี ๓ ก.ค.๖๓  ณ รร.นนก. จว.สระบรีุ
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“ขตัิยะนารี ๑” เครื่องบินพยาบาลแบบแรก
ของกรมอากาศยานสยาม

โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ นอกเหนือจากเครื่องบินขับไล่
มากมายหลายแบบที่เหลือใช้จากสงคราม ที่กรมอากาศยาน
ของสยามหรือกองทัพอากาศ ซื้อมาใช้ราชการมากมายนับ 
๑๐๐ เครื่อง ก็มีเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ BREGUET XIV (14) 
โดยนอกจากน�ามาใช้ในภารกิจ ถ่ายภาพลาดตระเวนทาง
อากาศแล้ว ยงัท�าหน้าทีเ่ป็นเคร่ืองบินทิง้ระเบดิ และในจ�านวน
ทีจ่ดัหามานัน้ ยงัมรุ่ีนพยาบาล Bréguet 14 S : (S – Sanitaire) 
Ambulance และรุ่นขนส่ง Breguet 14T ซึ่งถูกน�าไปใช้ใน
กจิการบนิพลเรอืนยคุแรก ๆ  ของไทย โดยมภีาพปรากฏหลกัฐาน 
การใช้งานในภาพยนตร์เรื่อง “นางสาวสุวรรณ”  
 เครือ่งบนิพยาบาล ท�าหน้าที ่ล�าเลยีงคนป่วยเจบ็ ส่งกลบั
มารกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล ในปัจจบุนั นบัว่าเป็นทีรู่จ้กัคุน้ตากนัดี 
โดยเฉพาะ โรงพยาบาลใหญ่ ๆ  ของเอกชน มกัจะมเีฮลคิอปเตอร์
พยาบาลไว้ให้บริการลูกค้าท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เราจะมาย้อน 
ต�านานเล็ก ๆ ของเครื่องบินพยาบาลของเมืองไทยเรา เร่ิมมา
จากเมื่อไหร่ ตรงไหน เป็นประวัติศาสตร์เล็ก ๆ ด้านเครื่องบิน
พยาบาลของไทยเราครับ  
 ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๓ จอมพล สมเด็จพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์  
วรพนิติ ทรงแถลงให้ประชาชนทราบภายหลงัจากทรงข้ึนด�ารง

ต�าแหน่งเสนาธิการทหารบก ความว่า “การที่จะบ�ารุงก�าลัง 
ทางอากาศนั้น นอกจากการจัดหาเครื่องบินแล้ว ยังมีการ
ส�าคัญอีกประการหน่ึงคือ การจัดสร้างสนามบินไว้เป็นพื้นที่ 
ที่เคร่ืองบินจะขึ้นลงได้สะดวก ซึ่งจ�าจะต้องมีไว้ ทุกจังหวัด 
จังหวัดละหน่ึงแห่งเป็นอย่างน้อย” จากนั้น พลเอกเจ้าพระยา 
บดินเดชานุชิต เสนาบดีกระทรวงกลาโหมได้ช้ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการสร้างสนามบิน และความส�าคัญในการซื้อเครื่องบิน
ใช้งานในทางราชการ ให้อุปราชและสมุหเทศาภิบาลทราบ  
และเข้าใจ ความมุ่งหมายเม่ือมีการประชุมอุปราชและสมุห
เทศาภิบาลในปี พ.ศ.๒๔๖๓ ซ่ึงอุปราชและสมุหเทศาภิบาล 
รับทราบและรับที่จะไปด�าเนินการสร้างสนามบิน ขึ้นอย่างน้อย
จังหวัดละ ๑ สนามบิน   
 ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๓ จอมพล สมเด็จพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค ์
วรพนิติ เสนาธกิารทหารบก ทรงกล่าวในพธิรีบัหน้าท่ี มข้ีอความ
ตอนหนึง่ว่า “…ส่ิงส�าคญัของการป้องกนัชาตบ้ิานเมอืงของเรา
ในขณะนี้ ตกเป็นหน้าที่ของ เครื่องบิน แล เรือด�าน�้า…”  
 พ.ศ.๒๔๖๔ เจ้านายและประชาชนจากทั่วประเทศ 
ได้ร่วมใจกนับรจิาคเงนิ ซือ้เครือ่งบนิให้แก่ราชการ (กรมอากาศยาน) 
โดยมี เครื่องบินที่จัดซื้อให้ทางราชการมากกว่า ๙๐ เครื่อง  
ในโอกาสส�าคัญนี้ สมเด็จพระปิตุฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัคร
ราชเทวี ทรงชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ออกเงินซื้อ 
เครื่องบินแบบเบรเกต์ ๑๔ ใช้เป็นเครื่องบินพยาบาลบรรทุก 
ผู้โดยสารได้ ๔ คน และบรรทุกผู้บาดเจ็บอาการหนักได้ ๒ คน 
นบัเป็นเครือ่งบนิพยาบาลเครือ่งแรก ๆ  ของประเทศไทย ก�าหนด
ชื่อว่า “ขัติยะนารี ๑”   
 ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๔ กรมอากาศยานทหารบกจัดส่ง
เคร่ืองบนิเบรเกต์ ๑๔ จากกองบินใหญ่ทหารบกที ่๓ นครราชสีมา 
พร้อมนายแพทย์ของกรมสาธารณะสุข ๑ คน และเวชภัณฑ์ 

หนัก ๑๒๐ กโิลกรมั บนิไปท่ีจงัหวดัอุบลราชธาน ีเพือ่ช่วยเหลอื
ประชาชน ชาวอ�าเภอวารชิ�าราบ ซ่ึงเกดิไข้ทรพษิและอหวิาตกโรค 
การบินไปส่งแพทย์และเวชภัณฑ์ดังกล่าวใช้เวลา ๓ ชั่วโมง  
๘ นาที ซึ่งหากเดินทางตามธรรมดาในสมัยน้ันจะต้องใช้เวลา
ประมาณครึง่เดอืน เป็นการใช้ประโยชน์จากเครือ่งบนินอกเหนอื 
จากการใช้ในงานสงครามเท่านั้น  
 นอกจากน้ี กระทรวงกลาโหม ได้ออกแจ้งความเรื่อง 
รับเงินของสตรีชาวขอนแก่น เพื่อสร้างเครื่องบินพยาบาล  
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๗ ความว่า “...คุณหญิง
พิศาลสารเกษตร เป็นประธานรวบรวมเงินได้สองหมื่นบาท
เศษเป็นการพอเพียงแก่เคร่ืองบินพยาบาล ๑ เคร่ือง  
ในขั้นต้นนี้ ได้ขนานนามและจารึกอักษรไว้ให้ปรากฏที่ 
เครื่องบินน้ันว่า “หญิงจังหวัดขอนแก่น ๑” เพื่อเชิดชู
เกียรติศักดิ์สตรีชาวจังหวัดขอนแก่นสืบไป...” ซึ่งนับว่า 
ประเทศของเรามีเครื่องบินที่ใช้ในกิจการพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก  
๑ เคร่ือง เป็นท่ีน่าเสียดายว่า ในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 
เครือ่งบนิทิง้ระเบดิแบบ เบร์เกต์ ๑๔ ซ่ึงเป็นรุน่ทิง้ระเบดิ ๒ ทีน่ัง่  
ใช้ชื่อว่า “ขัติยะนารี ๑” ซึ่งเป็นรุ่นพยาบาลไม่ถูกต้องและ 
ควรมกีารแก้ไขอาจจะท�าให้ผูค้นเข้าใจผดิในด้านประวตัศิาสตร์ 
และผิดเจตนารมณ์ของผู้ซื้อเครื่องบินพยาบาล

หน้า ๗ 
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(ต่อจากหน้า ๒)กิจกรรมปลูกต้นไม้

โดยม ีพลอากาศตร ีไวพจน์  เกงิฝาก ผูบ้ญัชาการโรงเรยีนการบนิ 
นายทหารชัน้ผู้ใหญ่ หวัหน้าส่วนราชการ ผู้น�าชมุชน และประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม ณ สนามฝึกการยังชีพ 
ต�าบลหลุมรัง อ�าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้ 
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศได้มอบถงุยังชพี จ�านวน ๑๕๐ ชุด และตูย้า
พร้อมเวชภณัฑ์ให้กบัประชาชนทีม่าร่วมกจิกรรมด้วย

ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้เชญิ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วประเทศ  
ร่วมโครงการและกจิกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ 
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น  
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ จงึได้ส่ังการให้หน่วยขึน้ตรงกองทัพอากาศ 
ท�าการส�ารวจพ้ืนที่ว่างเปล่าของหน่วยที่เหมาะสมส�าหรับการ 

๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึง่เป็นการบรูณาการความร่วมมอืกบั
กระทรวงคมนาคม และต�ารวจทางหลวง ในโอกาสนี ้นายอภิสทิธิ์  
พรหมเสน รองอธิบดกีรมทางหลวงฝ่ายบ�ารงุทาง ได้ตรวจเยีย่ม 
และให้ก�าลงัใจเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิาณ ณ ศนูย์บรหิารจดัการจราจร 
และอบัุตเิหต ุกรมทางหลวง

โดยอากาศยานไร้คนขบั (UAV) จะบนิถ่ายภาพการจราจร 
ในจุดที่ก�าหนด และส่งสัญญาณภาพแบบ Real Time ไปยัง 
กองอ�านวยการร่วม ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีศูนย์บริหารจราจรและอุบัติเหตุ 
กรมทางหลวง เพือ่เปน็ข้อมูลให้หนว่ยเกีย่วขอ้งน�าไปใชบ้รหิาร
จดัการเส้นทางจราจร รวมถงึอ�านวยความสะดวกและเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชนท่ีเดินทางกลับภูมิล�าเนาหรือเดินทาง
ท่องเทีย่ว

ส�าหรับการปฏิบัติการบินในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
อากาศยานไร้คนขับขนาดเลก็ หรือ Mini UAV ขึน้ท�าการบนิบรเิวณ
ทางต่างระดับบางปะอิน ในห้วงเวลา ๑๖๐๐ - ๑๘๐๐ และ
อากาศยานไร้คนขบัแบบ Aerostar BP ขึน้ท�าการบนิบริเวณถนน
สายเอเชียและถนนมิตรภาพ ในห้วงเวลา ๑๗๐๐ - ๒๑๓๐ 
นอกจากนีย้งัได้ก�าหนดแผนการบนิส�ารวจเส้นทางจราจรอกีครัง้ 
ในวนัที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของวนัหยดุยาว 
เพือ่อ�านวยความสะดวกและดแูลความปลอดภยัให้แก่ประชาชน
ผูใ้ช้รถใช้ถนนซึง่เดนิทางกลบัเข้ากรงุเทพมหานครอีกด้วย

ร่วมโครงการ รวมถงึส�ารวจชนดิของต้นไม้ จ�านวนต้นไม้ท่ีปลกู 
และลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ รวมทั้ง
วางแผนการดแูลรักษาต้นไม้หลงัการปลกูด้วย

ส�าหรบักจิกรรมในวนันี ้โรงเรียนการบนิ ซึง่เป็นหน่วยขึน้ตรง
กองทัพอากาศ ที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ได้ก�าหนดใช้พืน้ทีว่่างเปล่าประมาณ ๑๕ ไร่ ในการปลกู
ไม้ยนืต้น ทัง้ไม้ดอกและไม้ผล จ�านวน ๑,๒๐๐ ต้น อาท ิต้นแคนา 
หางนกยงู สกัยางนา  มะค่าโมง และไม้ผลอืน่ ๆ โดยได้รบัการ
สนับสนุนพันธุ ์กล้าไม้จากสถานีเพาะช�ากล้าไม้เวียงป่าเป้า  
และสถานเีพาะช�ากล้าไม้ จงัหวดักาญจนบรุี 

ซึง่การปลกูต้นไม้ในคร้ังนี ้ได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีาก
ประชาชนโดยรอบพืน้ทีส่นามฝึกการยงัชพี ได้แก่ พืน้ทีต่�าบลหลมุรงั 
และต�าบลช่องด่าน อ�าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้  
เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัจากการเตบิโตของต้นไม้
ในภายภาคหน้า รวมถงึเป็นการปลกูฝังจติส�านกึในการอนรุกัษ์
ธรรมชาตใิห้แก่ข้าราชการและประชาชนในพ้ืนทีด้่วย

(ต่อจากหน้า ๒)UAV

โดยการปฏบิตัใินครัง้นี ้เป็นไปตามนโยบายของ พลอากาศเอก 
มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการใช้ศักยภาพ  
คน ยทุโธปกรณ์ และเทคโนโลยทีีก่องทพัอากาศ มขีีดความสามาร
รถไปใช้ในการสนบัสนนุงานรฐับาล ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือและดูแล
ประชาชน ตลอดจนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ โดยใช้
ทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อไป

 

(ต่อจากหน้า ๒)มอบหน้ากากอนามัย

เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโควดิ-19 
ทีย่งัคงต้องเฝ้าระวงัในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสขุได้มกีาร
แจ้งเตอืนโรงเรยีนต่าง ๆ ให้มกีารเตรยีมความพร้อมในช่วงเปิด
ภาคการศกึษา โดยให้ค�านงึถงึเรือ่งสขุอนามยั มกีารออกมาตรการ
ด้านสาธารณสขุต่าง ๆ อาท ิมาตรการคดักรองวดัไข้ และอาการ
เสีย่งก่อนเข้าสถานศกึษา จุดท�าความสะอาดล้างมอืการออกแบบ
ระยะห่างในชัน้เรียน การท�าความสะอาดทัว่บรเิวณสถานศกึษา 
การงดกิจกรรมที่มีความแออัด รวมถึงการให้นักเรียนสวม 
หน้ากากอนามยัตลอดเวลาขณะอยูใ่นโรงเรยีน

ทัง้นี ้ด้วยความห่วงใยเดก็และเยาวชนจ�านวนมากทีต้่องมา
โรงเรียนเมือ่เปิดภาคการศึกษา กองทพัอากาศจงึได้มอบหมายให้
กรมพลาธิการทหารอากาศ เตรียมการผลิตหน้ากากอนามัย
ส�าหรับเดก็และเยาวชน เพือ่มอบให้แก่นกัเรยีน โรงเรยีนฤทธยิะ
วรรณาลัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาท่ีต้ังอยู ่ในพ้ืนท่ีการดูแลของ 
กองทพัอากาศ โดยได้มอบหน้ากากอนามยั จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ชิน้ 
ให้แก่ผูแ้ทนนกัเรียนเพือ่น�าไปใช้ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรสัโควดิ-19 ต่อไป
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