พระราชด�ำรัส (๑)
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
-------------------------เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพร
แก่ทุก ๆ ท่าน ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ และความเป็นมงคลโดยทั่วกัน
คนไทยเรามีวัฒนธรรม อันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญ เป็นพื้นฐานของชีวิต
จิตใจอยู่ วัฒนธรรมทั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา
ศิลปวิทยาการต่าง ๆ และนิสยั จิตใจ ท�ำให้คนไทย ไม่วา่ จะเป็นใคร อยู่ ณ ทีใ่ ด ก็เชือ่ มโยงผูกพันกัน
ได้อย่างใกล้ชดิ
ในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจ ถึงคุณค่าของความดี ความงาม
และความเจริญทั้งปวง ความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง แล้วช่วยกัน
สืบสานรักษาให้ด�ำรงอยู่ไม่ขาดสาย และสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้น พร้อมทั้ง
ตั้ ง ตั ว ตั้ ง ใจให้ มั่ น คงแน่ ว แน่ ที่ จ ะประพฤติ ต นปฏิ บั ติ ง านให้ ดี ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ด้ ว ยความมี ส ติ รู ้ ตั ว
และด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผล แม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
ก็ ส ามารถที่จ ะน� ำ พาให้ ผ ่ า นพ้ น วิก ฤตนั้น ไปได้ ความรู ้ ความเข้ า ใจ และความร่ ว มมือ ร่ ว มใจ
โดยพร้อมเพรียงกัน จะน� ำ พาชาติบ้านเมือง ให้บังเกิดความผาสุก มั่นคง และเจริญก้ าวหน้า
สืบต่อไป
ขออ�ำนาจแห่งคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ที่ า่ นเคารพนับถือ พร้อมด้วย พระบารมี
แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครอง
รักษาทุกท่าน ให้มีก�ำลังกายแข็งแรง ก�ำลังใจเข้มแข็ง ก�ำลังปัญญาเฉียบคม สามารถ น�ำพาตน
น�ำพาส่วนรวม และประเทศชาติ ให้บรรลุถงึ ความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน
-------------------------(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้

ปีท่ี ๖๐ ฉบับที่ ๒๒๕๓ วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ www.rtaf.mi.th

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่
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พิ ธี เ ปิ ด การแข่ ง ขั น การปฏิ บั ติ ก ารทางอากาศยุ ท ธวิ ธี
และการแสดงการสาธิตการใช้กำ�ลังทางอากาศ

เมือ่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
พลอากาศเอก แอร์บลู สุทธิวรรณ
ผู ้ บั ญ ช า ก า ร ท ห า ร อ า ก า ศ
เป็นประธานในพิธเี ปิดการแข่งขัน
การปฏิบตั กิ ารทางอากาศยุทธวิธี
ประจ�ำปี ๒๕๖๔ ณ สนามฝึก
ใช้ อ าวุ ธ ทางอากาศชั ย บาดาล
(อ่านต่อหน้า ๖)
จังหวัดลพบุรี

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
ชั้นยศเรืออากาศตรี ให้แก่
นักเรียนนายเรืออากาศ
พลอากาศเอก แอร์บลู สุทธิวรรณ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธปี ระดับเครือ่ งหมายยศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตรชั้นยศเรืออากาศตรี ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๖๔ จ�ำนวน ๘๓ คน
ที่ส�ำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี พลอากาศโท ณรงค์
อินทชาติ ผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานผล
การศึกษา เมือ่ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ทอ.กำ�หนดมาตรการ
และแนวทางปฏิบตั ริ องรับ
การแพร่ระบาด COVID-19
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อ�ำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือน
ทหารอากาศ ในฐานะผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพอากาศ น�ำหน้ากากผ้าจ�ำนวน ๒,๐๐๐ ชิน้ แจกจ่ายให้แก่ขา้ ราชการทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีก่ อง
บัญชาการกองทัพอากาศ
(อ่านต่อหน้า ๖)

วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

วิ

หน้า ๓
คณะกรรมาธิการสหภาพ กลายพันธุ์นี้ได้แล้ว ส�ำหรับโควิด-๑๙ สายพันธุ์ใหม่ในอังกฤษ
ยุโรป อนุมัติการใช้วัคซีนต้าน ซึง่ เป็นสายพันธุ์ B117 นัน้ สามารถแพร่ระบาดและท�ำให้คนติดต่อ
ไวรั ส โควิ ด -๑๙ ที่ พั ฒ นาโดย ได้งา่ ยขึน้ กว่าเชือ้ โควิด-๑๙ สายพันธุก์ อ่ นหน้านีถ้ งึ ๗๐%
บริษทั ไฟเซอร์ (Pfizer) และไบโอ
เอ็นเทค (BioNTech) ใน ๒๗ ชาติ
สมาชิ ก อย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อ
วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
และไม่กชี่ วั่ โมงหลังจากองค์การยา
แห่ ง สหภาพยุ โ รปประกาศแนะน� ำ ให้ ใ ช้
ส่วนในประเทศไทยหลังจากพบว่าแม่คา้ ตลาดกลางกุง้ จังหวัด
วัคซีนต้วนี้ วัคซีนล็อตแรกจะถูกส่งจากโรงงาน สมุทรสาคร ติดเชื้อโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผลิตของไฟเซอร์ในประเทศเบลเยีย่ ม และเริม่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
การฉีดวัคซีนในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 2019 หรือ ศบค.แถลงว่าเป็นการระบาดระลอกใหม่ ซึง่ เป็นการ
ทั้ ง นี้ ส หภาพยุ โ รปสั่ ง ซื้ อ วั ค ซี น ของบริ ษั ท ติดเชือ้ ใหม่จากกลุม่ แรงงานต่างด้าว ไม่ได้เชือ่ มโยงกับการระบาด
ไฟเซอร์ไว้แล้ว ๓๐๐ ล้านโดส ซึ่งเพียงพอ ในระลอกแรกที่ เ กิ ด จากสนามมวยและผั บ ที่ ซ อยทองหล่ อ
ส�ำหรับคน ๑๕๐ ล้านคนจากประชากร EU เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ทัง้ หมด ๔๔๘ ล้านคน ซึง่ กลุม่ เสีย่ งจะได้รบั ก่อน นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี เรือ่ งการระบาดใหม่
และต้องฉีด ๒ ครัง้ ห่างกัน ๒๑ วัน โดยเข็มแรก ของโควิด-๑๙ ที่เพิ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ขอให้คนไทย
จะสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น โควิ ด -๑๙ ในร่ า งกาย ทุกคนให้ความร่วมมือ และอยูเ่ คียงข้าง ต่อสูไ้ ปด้วยกัน ให้ผา่ นพ้น
แต่ประสิทธิภาพของวัคซีนจะเพิม่ ขึน้ ถึงขีดสุดภายใน ๗ วันหลังจาก สถานการณ์ไปให้ได้ โดยให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดมีอำ� นาจพิจารณา
ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ ซึ่งความท้าทายที่สุดของ EU คือ วิธีการ ก�ำหนดมาตรการในการควบคุมพืน้ ทีไ่ ด้
กระจายวัคซีน เนือ่ งจากวัคซีนของไฟเซอร์ตอ้ งเก็บในทีท่ มี่ อี ณ
ุ หภูมิ
-๗๐ องศาเซลเซียส ซึ่งตู้แช่แข็งทั่วไปท�ำไม่ได้ และมีอายุเพียง
๕ วันเท่านั้น นอกจากนี้ตัววัคซีนยังต้องผ่านการเจือจางเพื่อฉีด
ซึง่ เมือ่ เจือจางแล้วก็ตอ้ งใช้ภายใน ๖ ชัว่ โมง มิเช่นนัน้ ก็ตอ้ งทิง้

วัคซี นกับการระบาดระลอกใหม่

สถานการณ์โควิด-๑๙ ของโลก ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ยอดรวมผูต้ ดิ เชือ้ ทัว่ โลก จ�ำนวน ๘๐,๗๙๘,๗๙๐ คน ผูเ้ สียชีวติ
จ�ำนวน ๑,๗๖๖,๖๐๑ คน ผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา จ�ำนวน
๑๗,๓๖๖,๑๑๐ คน และผู ้ ที่ รั ก ษาหายแล้ ว จ� ำ นวน
๕๖,๕๒๙,๙๘๙ คน ซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ายอดรวมผู้ติดเชื้อ
ทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ มากกว่า ๓๐ ล้านคนจากบทความอัพเดทโควิด-๑๙
ปักษ์แรกเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ แสดงให้เห็นถึงความรุนแรง
ในการแพร่ระบาดทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทัว่ โลก

ขณะเดียวกันด้านวัคซีนโควิด-๑๙ ก็มคี วามเคลือ่ นไหวเช่นกัน
โดยเมือ่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส�ำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า
องค์ ก ารอาหารและยาสหรั ฐ อเมริ ก า (Food and Drug
Administration : FDA) ประกาศอนุมตั กิ ารใช้งานวัคซีนโควิด-๑๙
ของบริษทั ไฟเซอร์ (Pfizer) และไบโอเอ็นเทค (BioNTech) ในกรณี
ฉุกเฉินแล้วเมือ่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ หลังผ่านการตรวจสอบ
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ โดยให้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่
ชาวอเมริกันตั้งแต่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้สหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศที่ ๖ ในโลกที่อนุมัติวัคซีนโควิด-๑๙ ของบริษัท
ไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค หลังจากอังกฤษ บาห์เรน แคนาดา
ซาอุดอี าระเบีย และเม็กซิโก โดยนายโจ ไบเดน ว่าทีป่ ระธานาธิบดี
สหรั ฐ อเมริ ก า ได้ เ ข้ า รั บ วั ค ซี น เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
ประชาชนด้วย

ส�ำนักข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า รัฐบาลอังกฤษวางแผนทีจ่ ะ
ทดลองฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-๑๙ ของบริษทั ไฟเซอร์รว่ มกับวัคซีน
โควิดของบริษทั แอสตร้าเซนเนก้า โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะประเมินว่า
การใช้ วั ค ซี น ของทั้ ง สองบริ ษั ท ร่ ว มกั น นั้ น จะสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันโรคโควิด-๑๙ ได้ตามแผนการที่วางไว้
ส�ำหรับปีหน้าได้หรือไม่ คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านวัคซีนของ
อังกฤษได้เปิดเผยแผนการดังกล่าวในระหว่างการเผยแพร่รายงาน
เกี่ยวกับความคืบหน้าของวัคซีน รวมถึงการท�ำข้อตกลงเพื่อซื้อ
วัคซีนจ�ำนวน ๓๕๗ ล้านโดสจากบริษทั ผูผ้ ลิตวัคซีน ๗ ราย และ
การลงทุนในพื้นที่ ๓ แห่งเพื่อขยายก�ำลังการผลิตวัคซีนภายใน
ประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษได้อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนต้านโรค
โควิด-๑๙ ที่พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐและบริษัทไบโอ
เอ็นเทคของเยอรมนีแล้ว และจะเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชน
ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึง่ นับเป็นประเทศแรกในฝัง่ ตะวันตก
ที่ได้รับวัคซีนต้านโรคโควิด-๑๙ ขณะที่อังกฤษก�ำลังเผชิญกับ
ความท้าทายในการขนส่งวัคซีนจ�ำนวนมาก เพื่อน�ำไปฉีดให้กับ
ประชาชนจ�ำนวนมากถึง ๖๗ ล้านคนในโรงพยาบาลราว ๕๐ แห่ง

ทัง้ นีข้ อ้ มูลเมือ่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ศบค.แถลงข่าวตรวจพบผู้ป่วยโควิด-๑๙ แล้วใน ๓๓ จังหวัด
มีผู้ป่วย จ�ำนวน ๑๘๕ รายที่เชื่อมโยงกับ จังหวัดสมุทรสาคร
เหลือเพียง ๔๔ จังหวัดทีย่ งั ไม่มรี ายงานผูป้ ว่ ยยืนยัน ในการระบาด
ระลอกนี้ พืน้ ทีท่ กี่ อ่ ให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างท�ำให้ ศบค. และ
กระทรวงสาธารณสุข จับตามองเป็นพิเศษ ๓ กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ที่ ๑
ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร, กลุ่มที่ ๒ งานเลี้ยงบิ๊กไบก์
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และกลุม่ ที่ ๓ บ่อนพนัน จังหวัดระยอง
ถึงแม้จะมีการประกาศล็อกดาวน์ทงั้ จังหวัดหรือในบางพืน้ ที่
ของจังหวัดไม่มาก แต่จากข้อมูลการเพิม่ ขึน้ ของผูต้ ดิ เชือ้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกลุม่ ๓ กลุม่ ยังมีรายงานออกมาทุกวันและมีการแพร่กระจาย
ออกไป ท�ำให้มีจ�ำนวนจังหวัดที่มีการติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่มขึ้น
จึงขอให้ทา่ นผูอ้ า่ นและครอบครัวได้ระมัดระวัง หลีกเลีย่ งการเดินทาง
ไปยังพื้นที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยง และที่ส�ำคัญการปฏิบัติตาม
มาตรการสวมหน้ากาก หมัน่ ล้างมือ และรักษาระยะห่าง จะช่วย
ลดความเสีย่ งจากการติดเชือ้ โควิด-๑๙ ได้เป็นอย่างดีครับ

คณะผู้จัดท�ำ
ผู้อ�ำนวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ฐานัตถ์ จันทร์อ�ำไพ

ส�ำหรับประเทศแถบละตินอเมริกาอย่าง “เม็กซิโก” “ชิล”ี
และ “คอสตาริกา” ส�ำนักข่าวบีบีซีรายงานว่าเริ่มการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-๑๙ ของบริษทั ไฟเซอร์ (Pfizer) และไบโอเอ็นเทค
(BioNTech) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งถือเป็น
๓ ประเทศแรกในแถบละตินอเมริกาที่ได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด-๑๙ นี้ โดยประเทศเม็กซิโกประกาศจะฉีดวัคซีนโควิด-๑๙
ล็ อ ตแรก จ� ำ นวน ๓,๐๐๐ โดส ให้ แ ก่ บุ ค ลากรการแพทย์
และผูบ้ ริหารระดับสูงในเม็กซิโกซิตี้

ส�ำหรับเชื้อโควิด-๑๙ กลายพันธุ์ที่ระบาดหนักในอังกฤษ
จนรั ฐ บาลประกาศยกระดั บ การควบคุ ม โรคระบาดในพื้ น ที่
กรุงลอนดอน รวมทัง้ พืน้ ทีต่ ะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ ขึน้ มาเป็น
ระดับที่ ๔ ซึง่ เป็นระดับสูงสุด ก�ำลังสร้างความหวาดผวาให้แก่นานา
ประเทศทัว่ โลก จนรัฐบาลทัว่ โลกกว่า ๔๐ ประเทศ รวมทัง้ จีน
และญี่ปุ่น ต้องรีบสั่งปิดพรมแดน-ระงับเที่ยวบินจากสหราช
อาณาจักรทันที หลังจากเมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายแมต
แฮนค็อค รัฐมนตรีวา่ การสาธารณสุขอังกฤษ ประกาศยอมรับว่า
อั ง กฤษไม่ ส ามารถจะควบคุ ม การระบาดของเชื้ อ โควิ ด -๑๙

รองผู้อ�ำนวยการ

พล.อ.ต.ธรรมรงค์เดช เจริญสุข

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

พล.อ.ต.สมพร แต้พานิช
พล.อ.ต.วิสุทธิ์ สมภักดี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

น.อ.นิโรจน์ จ�ำปาแดง
น.อ.นินาท มูลจนะบาตร์
น.อ.อภิรัตน์ รังสิมาการ

ฝ่ายการผลิต

น.ท.หญิง มุตสิตา มาหะศักดิ์
น.ท.หญิง รัชนก เกิดสุข

ฝ่ายศิลป์

พ.อ.อ.พันธกานต์ พูลผล
น.ส.รสสุคนธ์ บุญประเทือง

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส�ำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให พล.อ.อภิรัชต
คงสมพงษ รองเลขาธิ ก ารพระราชวัง เปน ผูแ ทนพระองค
เชิญของขวัญพระราชทาน มอบใหแก พล.อ.อ.แอรบลู สุทธิวรรณ
ผบ.ทอ.เนื่ อ งในโอกาสวั น ขึ้ น ป ใ หม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๔
เมือ่ วันที่ ๔ ม.ค.๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.แอร บู ล สุ ท ธิ ว รรณ ผบ.ทอ.รั บ เยี่ ย มคํ า นั บ
พล.อ.อ.แอรบลู สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.พรอมดวย ผศ.ดร.
จาก พล.ท.ปรั ช ญา เฉลิ ม วั ฒ น เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การรักษาความปลอดภัยไซเบอรแหงชาติและคณะ เนื่องใน พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแมบาน ทอ. น.ชั้นผูใหญ
โอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๔ ของ ทอ.และภริยา รวมลงนามถวายพระพรเนือ่ งในวันขึน้ ปใหม
เมื่อวันที่ ๑ ม.ค.๖๔ ณ ศาลาสหทัย ในพระบรมมหาราชวัง
ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ประธานคณะทีป่ รึกษา ทอ./
ประธานกรรมการอํานวยการโครงการนานฟาโมเดล ๒๐๒๑
รับมอบเงินสนับสนุนการดําเนินงานจัดหาอุปกรณสําหรับ
หองทดลองวิทยาศาสตรใหกับ โรงเรียนนานอย จว.นาน
จาก นายวีระชัย อมรรัตน ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๔ ณ หองรับรอง สํานักงาน
ที่ปรึกษา ทอ.

พล.อ.อ.สฤษฎพงศ วัฒนวรางกูร ผบ.คปอ.เปนประธาน
จัดกิจกรรมทําความสะอาด (Big Cleaning) เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยการนําขาราชการ
ลูกจาง พนักงานราชการ สังกัด คปอ.รวมทําความสะอาด ฉีดพน
นํ้ายาฆาเชื้อ ในสถานที่ปฏิบัติงาน และบริเวณทางเทาทางขึ้น
สถานีรถไฟฟา ดานหนา คปอ.เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔

พล.อ.อ.สุรสีห สิมะเศรษฐ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ./
ประธานอนุกรรมการสวนสุขภาพกองทัพอากาศดอนเมือง
มอบเครื่ อ งบริ โ ภคที่ จํ า เป น ต อ การดํ า รงชี วิ ต ประจํ า วั น
ใหแกคนงานสวนสุขภาพ ทอ.ดอนเมือง เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๔
ณ บานพัก ทอ. ซอยรณนภากาศ ๗

พล.อ.ท.ฐานัตถ จันทรอําไพ จก.กร.ทอ.เปนประธาน
การประชุมการพิจารณาใชพื้นที่ รร.การบิน จว.นครปฐม
พล.อ.ท.ภาณุวัชร เปยมศรี จก.ชอ.นําขาราชการ
ตามที่ จว.นครปฐม ขอความอนุเคราะหใชสถานที่ รร.การบิน
พล.อ.ท.สมควร รักดี ผบ.อย.เปนประธานในพิธีทําบุญ ลูกจาง พนักงานราชการ ชอ.รวมทําบุญตักบาตร และถวาย
เป น สถานที่ ร องรั บ การกั ก กั น โรคระดั บ จั ง หวั ด (Local เนื่องในวันคลายวันสถาปนา กรมปฏิบัติการพิเศษ อย.ครบรอบ เครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ หน า กากอนามั ย แด พ ระสงฆ จ าก
Quarantine) เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม ศบภ.ทอ. ๔๓ ป เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ณ กรมปฏิบัติการพิเศษ อย.
วัดธรรมาภิรตาราม เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ ณ ชอ.

พล.อ.ท.สุพิจจารณ ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.
พล.อ.ต.อนันตชัย ทองเจริญ จก.จร.ทอ.และคณะ
พล.อ.ต.สรวิชญ สุรกุล จก.กง.ทอ.ใหกําลังใจกําลังพล
เปนประธานในพิธีปดหลักสูตรการปองกันนิวเคลียร ชีวะ เคมี
และการเผชิญเหตุจากอาวุธทําลายลางสูง ชัน้ ประทวน รุน ที่ ๘ ในการปฏิบตั งิ านในการเบิกจายเงินสิน้ ไตรมาสที่ ๑ ของ นขต.กง.ทอ. ตรวจการปฏิบัติราชการ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม
๔๑๖ จว.เชียงราย เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๔
เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ณ กง.ทอ.
เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ ณ หอประชุม ศวอ.ทอ.
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น.อ.ชวภณ ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒ เปนประธานเปด
พล.อ.ต.วรกฤต มุ ข ศรี ผบ.ดม.เป น ประธานในพิ ธี
พล.อ.ต.เสกสรร คั น ธา ผบ.รร.การบิ น มอบเจล
ตรวจความพรอม และปลอยแถวชุดปฏิบตั กิ ารรวมทหาร-ตํารวจ แอลกอฮอลลางมือทําความสะอาดให รพ.จันทรุเบกษา พอ. โครงการฝากบานไวกับเจาหนาที่ทหารสารวัตรชวงวันหยุด
ในชวงเทศกาลปใหม ณ ทีต่ งั้ ดอนเมือง และบริเวณเขตพืน้ ทีไ่ กลเคียง โดยมี พล.อ.ต.ไพรวัลย พัชรธรรม ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ. เทศกาลปใหม เมือ่ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ ณ บริเวณดานหนาอาคาร
รอยทหารสารวัตร บน.๒ จว.ลพบุรี
เขตพืน้ ที่ ทอ.เมือ่ วันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๓ ณ สน.ผบ.ดม.
เปนผูรับมอบ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ ณ รพ.จันทรุเบกษา พอ.

น.อ.นภดร คงเสถี ย ร ผบ.บน.๓/ผอ.ศบภ.บน.๓
น.อ.พุทธพงศ ผลชีวิน ผบ.บน.๗ จัดเลี้ยงอาหารใหแก
มอบผาหมกันหนาวใหแกพี่นองประชาชนที่ประสบภัยหนาว
เพื่อเปนการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนและเสริมสราง ทหารกองประจําการ เนือ่ งในเทศกาลปใหม ๒๕๖๔ เพือ่ เปนการ
ความสัมพันธอันดี เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓ ณ อบต.หนองแวง สรางขวัญกําลังใจใหแกทหารกองประจําการ เมือ่ วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓
ณ โรงเลี้ยง พัน.อย.บน.๗ จว.สุราษฎรธานี
อ.วัฒนานคร จว.สระแกว

น.อ.สุรศักดิ์ เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ จัดหนวยมิตรประชา
ชวยเหลือประชาชน โดยมอบผาหมกันหนาว อุปกรณกีฬา
ชุดยาเวชภัณฑ และเครือ่ งทํานํา้ รอน นํา้ เย็น ใหกบั ชุมชนบานจัน่
โดยมี นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน อดีต รองนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลบานจัน่ เปนผูร บั มอบ เมือ่ วันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ณ วัดศรีลาวรรณ
ต.บานจั่น อ.เมือง จว.อุดรธานี

น.อ.พฐา แกนทับทิม ผบ.บน.๒๑ นําขาราชการ ลูกจาง
พนักงานราชการ และครอบครัว บน.๒๑ ประกอบพิธีบําเพ็ญ
กุ ศ ลทํ า บุ ญ ตั ก บาตรข า วสารอาหารแห ง เนื่ อ งในโอกาส
วันขึ้นปใหม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ณ วิหารพระพุทธ
มังคโคดม บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

น.อ.ภูศิษฏ ทิมเกิด ผบ.บน.๔๑ รับมอบอุปกรณกีฬา
น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เปนประธาน
จากนายสงค ศั ก ย คํ า ดี รุ ง ริ รั ต น ผู อํ า นวยการการกี ฬ า
แหงประเทศไทย เพื่อใหกําลังพลไดใชในการออกกําลังกาย ในพิธีมอบของขวัญ ใหแกบุตร - ธิดา ของขาราชการ บน.๔๖
และเลนกีฬา เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๔ ณ หองรับรอง บก.บน.๔๑ เนื่องในวันปใหม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๔ ณ อาคาร
อเนกประสงค บน.๔๖ จว.พิษณุโลก
จว.เชียงใหม

น.อ.ฉลองชัย ใยไหม รอง ผบ.บน.๑ เปนประธาน
น.อ.ฉัตรชัย แกวประยูร เสธ.พธ.ทอ.เปนประธาน
เป ด จุ ด บริ ก ารประชาชนช ว งเทศกาลป ใ หม ในโครงการ
“ชี วิ ต วิ ถี ใ หม ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ไร อุ บั ติ เ หตุ ” เมื่ อ วั น ที่
น.อ.สุวิทย สงขาว รอง บน.บน.๕ เปนประธานในพิธี เป ด โครงการทบทวนสถานการณ แ ละพั ฒ นาแนวทาง
๒๙ ธ.ค.๖๓ ณ สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง สวัสดิการ บน.๑ เปดศูนยอํานวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ในชวง เพื่อปองกันแกไขปญหายาเสพติด พธ.ทอ.ประจําป ๒๕๖๔
จว.นครราชสีมา
เทศกาลปใหม เมือ่ วันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๓ ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรขี นั ธ เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๓ ณ หองประชุม พธ.ทอ.๑

วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

หน้า ๖

พิธีเปิดการแข่งขัน

(ต่อจากหน้า ๒)

โดยภายหลังพิธเี ปิดการแข่งขันฯ กองทัพอากาศได้จดั การแสดง
สาธิตการใช้ก�ำลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยก�ำลังรบ
เพือ่ ให้หน่วยเกีย่ วข้องและประชาชนได้ทราบถึงคุณลักษณะ
และขีดความสามารถของก�ำลังทางอากาศ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
เพือ่ ความมัน่ คงของชาติ ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย ผ่านการ
จ�ำลองการปฏิบตั ภิ ารกิจในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเฝ้าตรวจ
การลาดตระเวน การชีเ้ ป้าทางอากาศ การป้องกันภัยทางอากาศ
การโจมตีทางอากาศ การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด
การล�ำเลียงทางอากาศ การควบคุมไฟป่า และการช่วยเหลือ
ประชาชนของชุดปฏิบตั กิ ารแพทย์ฉกุ เฉินกองทัพอากาศ ฯลฯ
โดยมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนทีส่ นใจได้รบั ชมพร้อมกัน
ผ่านเฟซบุก๊ “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force”

ส�ำหรับการแข่งขันการปฏิบตั กิ ารทางอากาศยุทธวิธี ประจ�ำปี
๒๕๖๔ ก�ำหนดจัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจสอบความพร้อม
ของหน่วยบิน หน่วยต่อสูอ้ ากาศยาน และหน่วยสนับสนุนการรบ
รวมทัง้ เป็นการประเมินขีดความสามารถในการใช้อาวุธของนักบิน
ประเมินการปฏิบัติภารกิจของนักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุน
การบินที่เกี่ยวข้อง เป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน โดยจะน�ำผล
การประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการฝึกบิน อีกทัง้ ยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจเพือ่ ความมัน่ คงของชาติ
ส�ำหรับรูปแบบการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท รวมทัง้ สิน้
๑๓ ชนิด ครอบคลุมภารกิจของกองทัพอากาศ ดังนี้
๑. ประเภทการแข่งขันทัว่ ไป จ�ำนวน ๗ ชนิดการแข่งขัน
ได้แก่
๑.๑ การใช้อาวุธแบบกระสวนขัน้ มูลฐาน
๑.๒ การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธปี ระเภทระเบิด
๑.๓ การบินค้นหาและช่วยชีวติ ในพืน้ ทีก่ ารรบ
๑.๔ การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ
๑.๕ การบินรับ-ส่งข่าวสาร

๑.๖ การบินรับส่งบุคคลส�ำคัญ
๑.๗ การประเมินค่าเจ้าหน้าทีส่ นับสนุนการบิน
๒. ประเภทการแข่งขันภายในหน่วยงาน จ�ำนวน ๖ ชนิด
การแข่งขัน ได้แก่
๒.๑ การบินล�ำเลียงทางอากาศยุทธวิธี
๒.๒ การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชดิ
๒.๓ การบินควบคุมไฟป่า
๒.๔ การประเมินค่าเจ้าหน้าทีต่ อ่ สูอ้ ากาศยาน
๒.๕ การประเมินค่าเจ้าหน้าทีช่ ดุ ควบคุมการรบ
๒.๖ การปฏิบตั กิ ารอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี
โดยการแข่งขันทุกประเภทจะมุง่ เน้นให้นกั บินและเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการบินได้ฝกึ การวางแผน และฝึกปฏิบตั ใิ นสถานการณ์
ทีใ่ กล้เคียงกับสถานการณ์การรบจริง มุง่ เน้นให้นกั บินใช้ความรู้
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ยทุ ธวิธที เี่ หมาะสมกับสมรรถนะ
และขีดความสามารถของอากาศยาน เพือ่ ท�ำลายเป้าหมายพร้อมกับ
หลบหลีกการตรวจจับและต่อต้านของข้าศึก ตลอดจนจะต้องมี
ความร่วมมือร่วมใจกันภายในทีมของตนเอง เพื่อให้ภารกิจ
ประสบความส�ำเร็จ ทัง้ นี้ การแข่งขันการปฏิบตั กิ ารทางอากาศ
ยุ ท ธวิ ธี จ ะสามารถน� ำ ผลการแข่ ง ขั น มาประเมิ น วิ เ คราะห์
เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ นอกจากนีย้ งั จะ
ท�ำให้กำ� ลังพลได้มโี อกาสฝึกฝนการปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
จนเกิดความช�ำนาญ น�ำมาซึง่ ความมัน่ ใจ การตัดสินใจทีถ่ กู ต้อง
ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
กองทัพอากาศ มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาคน อาวุธ กลยุทธ์
ทีฉ่ ลาด และสานต่อขีดความสามารถเพือ่ พิทกั ษ์รกั ษาความมัน่ คง
และผลประโยชน์ของชาติ

ผบ.ทอ.ตรวจความพร้อมสถานพยาบาลของ ทอ.
เพือ่ ป้องกัน COVID-19 ในพืน
้ ทีโ่ ซนเหนือของ กทม.
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล
สุ ท ธิ ว รรณ ผู ้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เดิ น ทางไปยั ง
กรมแพทย์ทหารอากาศ เพือ่ ตรวจความพร้อมสถานพยาบาล
ในสังกัดกองทัพอากาศ และให้กำ� ลังใจบุคลากรทางการแพทย์
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร องรั บ การแพร่ ร ะบาดของโรค
COVID-19 โดยมีพลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พลอากาศตรี
ไพรวัลย์ พัชรธรรม ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
และ นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ทหารอากาศ (สีกนั ) ให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับฟังการบรรยาย
สรุปสถานการณ์และความพร้อมของกรมแพทย์ทหารอากาศ
และสถานพยาบาลในสังกัด ในการรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 จากนั้นได้เยี่ยมชมและให้ก�ำลังใจ
บุคลากรทางการแพทย์ ณ หน่วยการรักษาต่าง ๆ ได้แก่ ห้องตรวจ
เชื้อพระราชทาน, จุดตรวจโรคทางเดินหายใจแบบ One stop
service, ห้องปฏิบตั กิ าร PCR , ห้องแยกโรคความดันลบส�ำหรับ
การรักษาผูป้ ว่ ย COVID-19
โดยขณะนี้ โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรองรับ
ผูป้ ว่ ย COVID-19 ในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้แก่
- โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลหลักในการ
รั ก ษาพยาบาล โดยมี ขี ด ความสามารถในการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย
โรครุนแรง ระดับ ๔
- โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ปรับบทบาทเป็น

โรงพยาบาลเฉพาะทาง ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการ
ไม่รนุ แรงระดับ ๑ - ๓ รวมถึงการกักกันโรค
- โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19
ทีอ่ าการไม่รนุ แรง ระดับ ๑ - ๓ รวมถึงการกักกันโรค
- กองเวชศาสตร์ป้องกัน มีบทบาทหลักในการป้องกันและ
สอบสวนโรค
นอกจากนีย้ งั มีการประสานกับโรงพยาบาลเครือข่าย ในการ
รักษาพยาบาล การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่าง
โรงพยาบาลเครือข่าย และส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรองรับ
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำ�หนดมาตรการ

(ต่อจากหน้า ๒)

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และมีแนวโน้มขยายวง
กว้ า งเพิ่ ม มากขึ้ น ในหลายจั ง หวั ด พลอากาศเอก แอร์ บู ล
สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้อนุมัติมาตรการและ
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในส่วนของกองทัพอากาศ ดังนี้
๑) การฝึกเพื่อด�ำรงขีดความสามารถการปฏิบัติการของ
กองทัพอากาศ ให้พจิ ารณาฝึกในทีต่ งั้ เป็นหลักตามความเหมาะสม
กรณีมคี วามจ�ำเป็นต้องปฏิบตั ภิ ารกิจนอกทีต่ งั้ ให้จดั ท�ำมาตรการ
ป้องกันโรคในการเคลือ่ นย้ายหน่วย และควบคุมก�ำกับดูแลให้
ก�ำลังพลของหน่วยปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
๒) การศึกษา อบรม และสัมมนา ให้จดั เตรียมแผนการเรียน
ทางไกลหรือทางออนไลน์ทดแทน หากสถานการณ์มคี วามรุนแรงขึน้
ทั้งนี้ให้หน่วยก�ำกับดูแลการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอน
และสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ เ ฉพาะตั ว ไม่ ใ ห้ ป ะปนซึ่ ง กั น และกั น
การจัดระยะการนัง่ ให้หา่ งกัน และให้สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าทุกคน
๓) การประชุม สามารถด�ำเนินการได้โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม
ไม่เกิน ๓๐๐ คน และให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ องทัพอากาศ
ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีความจ�ำเป็นต้องมีผเู้ ข้าร่วมประชุม
เกินกว่า ๓๐๐ คน ให้พจิ ารณาใช้ระบบ Video Tele Conference
(VTC) ทดแทน
๔) กิจกรรมภายในหน่วย สามารถด�ำเนินการได้โดยมี
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๓๐๐ คน และให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และแนวทางทีท่ างราชการก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
๕) งดจัดงานเลีย้ งสังสรรค์ทกุ กรณี
๖) งดการปล่อยนักเรียนทหาร และทหารกองประจ�ำการ
กลับบ้านในวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้น
มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
๗) เน้นย�ำ้ ก�ำลังพลให้หลีกเลีย่ งการเดินทางไปยังพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ต่อการแพร่ระบาด ตามประกาศของทางราชการ
๘) ให้หน่วยงานและก�ำลังพลกองทัพอากาศ ติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดโดยใกล้ชดิ และปฏิบตั ติ ามมาตรการ
และแนวทางทีท่ างราชการก�ำหนด

ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
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พลอากาศเอก สุ ร พล พุ ท ธมนต์ รองผู ้ บั ญ ชาการ
ทหารอากาศ และคณะ เยีย่ มบาํ รุงขวัญและมอบของขวัญปีใหม่
ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนาม และชายแดน ประจําปี
๒๕๖๔ โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวนิ ผูบ้ งั คับการ
กองบิน ๗ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และทหารกองประจําการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายก
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมแม่ บ ้ า นทหารอากาศ มอบเงิ น สนั บ สนุ น จํ า นวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้สภากาชาดไทย เนื่องในงานกาชาด
ประจําปี ๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศเอก ชวาลา ราชวงศ์
ประธานกรรมการจัดงานกาชาด กองทัพอากาศ พร้อมคณะ
กรรมการจัดงานกาชาด ฯ รับมอบเพือ่ สมทบทุนสภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมงกุฏฟ้า
สมาคมแม่บา้ นทหารอากาศ

กองทัพอากาศได้รบั รางวัลชนะเลิศร้านค้าในดวงใจ
(Popular Vote) งานกาชาดออนไลน์ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อ�ำไพ
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประธานอนุกรรมการจัดนิทรรศการและ
ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้เเทนกองทัพอากาศ เข้ารับรางวัลชนะเลิศร้านค้า
ในดวงใจ (Popular vote) งานกาชาดออนไลน์ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ จาก
คุณ อรพรรณ สุวรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมการ แผนกประกวดร้านค้า
กาชาดออนไลน์ ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ณโรงละครเคเเบงค์สยามพิฆเณศ
โดยกองทัพอากาศได้คะเเนนจากการโหวตรวมทั้งสิ้น ๑๙๘,๒๘๐
คะเเนน รายได้จากการโหวตโดยเสด็จพระราชกุศล บ�ำรุงสภากาชาดไทย
ขอขอบคุณ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองทัพอากาศที่ได้ร่วม
บริจาคสมทบทุนให้กบั สภากาชาดไทย และท�ำให้กองทัพอากาศได้รบั รางวัล
ชนะเลิศในครัง้ นี้

หน า ๘
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