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บุคคลดีเด่นชมุนุมนายเรืออากาศ

พลอากาศเอก อมร  แนวมาลี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี
มอบรางวลับคุคลดเีด่นชมุนมุนายเรอือากาศ โดยคณะอนกุรรมการได้พจิารณาคดัเลอืก
บุคคลดีเด่นชุมนุมนายเรืออากาศ ได้สรรหาศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควร
ยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นชุมนุมนายเรืออากาศ จ�านวน ๒ ท่าน ได้แก่ พลอากาศเอก  
แอร์บูล  สุทธิวรรณ นักเรยีนนายเรอือากาศ รุน่ที ่๒๘ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ และ พลอากาศเอก ศุภชัย  สายเงิน นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๘ 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จ�ากัด เมื่อวันที่  
๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองพิเศษกองทัพอากาศ 

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลัง
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ทอ.รับมอบห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่
พร้อมอุปกรณ์ป้องกันสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์

เมือ่วันที ่๓ กนัยายน ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธวิรรณ ผูบั้ญชาการทหารอากาศ 
ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานรับมอบห้อง ICU  
ความดนัลบเคลือ่นที ่พร้อมอปุกรณ์ป้องกันส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์ จาก ดร.วภิารัตน์  
ดีอ่อง ผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
กรมแพทย์ทหารอากาศ เพือ่น�าไปใช้ในการดแูลรกัษาผูป่้วยโควดิ-๑๙ เกณฑ์สเีหลอืงและสแีดง 
ณ ห้องรบัรองพเิศษ ๑ กองบัญชาการกองทพัอากาศ

ส�าหรับห้อง ICU ความดันลบดงักล่าว จะช่วยลดโอกาสในการแพร่กระจายเชือ้ไปยงัผูป่้วยรายอืน่ 
รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากมีหลักการท�างาน ที่มีการปรับแรงดัน 
ภายในห้องให้ต�่ากว่าภายนอก เพ่ือไม่ให้อากาศภายในห้องที่มีเช้ือโรคปะปนอยู่แพร่กระจาย 
ออกไป ซึง่ห้องความดนัลบจะบ�าบดัอากาศจนปราศจากเชือ้ก่อนปล่อยออกสูภ่ายนอก และสามารถ

เมือ่วนัท่ี ๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๔ กองทพัอากาศจดัพธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจระหว่างกองทพัอากาศ และสมาคม
รกับีฟ้ตุบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ ว่าด้วยความร่วมมอืด้านการพฒันากฬีารักบีฟ้ตุบอลสู่ความเป็นเลศิ 
โดยม ีพลอากาศเอก แอร์บลู สุทธิวรรณ ผู้บญัชาการทหารอากาศ และ พนัต�ารวจโท กลุธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคม
กีฬารักบีฟ้ตุบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ร่วมลงนาม ณ ห้องรบัรองพิเศษ ๑ กองบญัชาการกองทพัอากาศ

ส�าหรบับนัทกึความเข้าใจระหว่างกองทพัอากาศ และสมาคมรักบีฟ้ตุบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์  
ว่าด้วยความร่วมมอืด้านการพฒันากฬีารกับีฟ้ตุบอลสูค่วามเป็นเลิศ นัน้ มวีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริม สนบัสนนุ และประสาน
ความร่วมมอืในการผลติบคุลากร พฒันานกักีฬา และการน�าองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีามาประยกุต์
ใช้ในการพัฒนากฬีารกับ้ีฟตุบอลของกองทพัอากาศ ให้มขีดีความสามารถระดบัชาต ิประกอบด้วยความร่วมมอื ๓ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการพัฒนานกักฬีา และบคุลากร ด้านอาคาร สถานที ่วสัด ุและอปุกรณ์ และด้านการจดัแข่งขนักฬีารกับีฟ้ตุบอล 

กกักันเชือ้โรคให้อยูใ่นบรเิวณทีค่วบคมุได้ ท�าให้พืน้ท่ีในโรงพยาบาลมคีวามปลอดเชือ้ พร้อมกันนี ้
ยงัได้มอบอปุกรณ์ป้องกนัส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์ ได้แก่ นวตักรรมชดุหน้ากากป้องกันเชือ้โรค
แบบคลุมศรษีะพร้อมชดุกรองอากาศประสทิธภิาพสงู (PAPR) จ�านวน ๑๐ ชดุ หน้ากากอนามยั 
N-Breeze จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ชิน้ และหน้ากากอนามยัชนดิ KN95 จ�านวน ๑,๐๐๐ ชิน้ ซึง่จะช่วยเพิม่
ความปลอดภัยและลดโอกาสการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ี 
ท�าให้สามารถให้การดแูลรกัษาผูป่้วยโควดิ-๑๙ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเตม็ก�าลงัความสามารถ
ต่อไป

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบของท่ีระลึกและเครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ
ผูท้�าคุณประโยชน์ให้แก่กองทพัอากาศ ให้กับส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ด้วย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
ทอ.และสมาคมรักบี้ฟุตบอล

ทัง้นี ้ในปัจจบุนั ผูฝึ้กสอน และนักกฬีารักบีฟ้ตุบอลทมีชาต ิโดยเฉพาะ
นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาในสังกัดของ 
กองทพัอากาศ จงึถอืได้ว่ากองทพัอากาศ คือ แหล่งผลติ และเป็นขมุก�าลังของ
นักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งผลงานของ
สโมสรทหารอากาศในระดบัประเทศถอืว่ายอดเยีย่มท้ังทีมชาย และทีมหญิง 
โดยความร่วมมอืท่ีจะเกดิขึน้ จะเป็นการพฒันาบคุลากร ซึง่จะเป็นประโยชน์
ต่อกองทพัอากาศ สมาคมกฬีารกับีฟุ้ตบอล และประเทศไทย ให้มศัีกยภาพ
ทดัเทียมประเทศชัน้น�า การลงนามบนัทกึความเข้าใจฉบบันี ้จงึเป็นจดุเริม่ต้น
ที่จะสานต่อความส�าเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นเลิศของ 
กองทพัอากาศ สมาคมกีฬารกับีฟุ้ตบอล และประเทศไทยต่อไป
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อ่านข่าวแล้วน่าอจิฉาประเทศเดนมาร์ก ซึง่เป็นประเทศแรก ๆ  
ในสหภาพยโุรปทีรั่ฐบาลประกาศคลายมาตรการรบัมอืสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ภายในประเทศทัง้หมด ตัง้แต่วันศุกร์ที ่
๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ หลังทางการควบคุมสถานการณ ์
การแพร่ระบาดไว้ได้ พร้อมกับทยอยเปิดโอกาสให้ประชาชนกลบัมา 
ใช้ชีวิตเหมือนช่วงก่อนยุคโควิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
โดยไม่จ�าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสงัคมแล้ว 
ไม่จ�าเป็นต้องแสดงวคัซีนพาสปอร์ต เพือ่เข้าใช้บรกิารในบางสถานท่ี 
เช่น ไนต์คลบั และพิพธิภณัฑ์อกีต่อไป กลับมารวมกลุ่มขนาดใหญ่
ในพืน้ทีส่าธารณะ เข้าชมกีฬาและคอนเสร์ิตได้

ถงึ ๔๐,๐๐๐ คนต่อวนั ณ ปัจจบุนั
ด้วยวิธีควบคุมการระบาดในจุด
เลก็ ๆ หรือลอ็กดาวน์เฉพาะบาง
รัฐที่พบการแพร่เชื้อในระดับสูง 
ขณ ะ ที่ เ พิ่ ม ค ว าม เ ข ้ ม ง ว ด 
ในมาตรการรักษาระยะห่าง 
และบังคับให ้สวมหน ้ากาก
อนามยั รวมทัง้เร่งฉดีวคัซนีให้แก่
ประชาชน

ประเทศบราซลิ ซึง่มผู้ีป่วย

ส่องโลกโควิด-๑๙

ตดิเชือ้สูงหนึง่ใน ๕ ล�าดบัแรกของโลกกป็ระสบปัญหาการควบคมุ
การแพร่ระบาด ท�าให้มจี�านวนผูต้ดิเชือ้สะสมประมาณ ๒๐ ล้านคน 
และเสยีชีวติสะสมมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน เป็นผลให้ประชาชน
หลายพันคนออกมาประท้วงให้ถอดถอนประธานาธิบดีฌาอีร์  
โบลโซนารู ในข้อหาล้มเหลวในการควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โควดิ-๑๙ จากความล่าช้าของโครงการฉดีวคัซนีป้องกันโควดิ-๑๙ 
โดยเพิ่งมีผู ้มีได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็มไปเพียงร้อยละ ๑๑.๔  
และรัฐบาลทีไ่ม่ยอมใช้มาตรการลอ็กดาวน์ น�าไปสูก่ารกลายพนัธุ์
ของไวรสัชนดิใหม่หลายสายพนัธุ์

ในประเทศรสัเซยี การแพร่ระบาดของไวรสัสายพนัธุเ์ดลตา
ท�าให้ตัวเลขการติดเชื้อรายวันพุ ่งสูงขึ้นราว ๒๐,๐๐๐ ราย  
ในช่วงเดอืนกรกฎาคมและสงิหาคมท่ีผ่านมา ส่วนหนึง่อาจจะมา
จากการฉีดวคัซนีในประเทศท่ีพบว่ามเีพยีง ๒๔% ของประชากร
ท้ังประเทศท่ีได้รับวัคซีนครบสองเข็ม รายงานของกระทรวง
สาธารณสุขยังพบอีกว่า กว่า ๙๘% ของผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙  
ท่ีเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้น ยังไม่ได้รับวัคซีนแม้แต ่
เข็มเดียว ส่วนการเสียชีวิตในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้น 
ในราววันละ ๘๐๐ ศพ เหตุจากชาวรัสเซียราว ๕๔% (จากผล
ส�ารวจ) ยังไม ่มีความเชื่อมั่นในเรื่องวัคซีนว ่าปลอดภัย  
ท้ังท่ีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้น�ารัสเซียก็ได้รับวัคซีน 
สปตุนกิ ว ีและได้กล่าวย�า้ว่า วคัซนีทกุชนดิปลอดภยั โดยวคัซนี 
ทีม่ใีห้บรกิารในประเทศ ได้แก่ วคัซีนสปตุนกิ วี, อพิีแวคโคโรนา, 
โควแิวค และ สปุตนกิ ไลท์ (วคัซีนเขม็เดียว)

แต่ขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  
ในประเทศสหรัฐอเมริกากลบัเพิม่มาตรการควบคมุการระบาดของ
โควิด-๑๙ โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน เตรียมสั่งการบังคับให้ 
เจ้าหน้าทีแ่ละผูท้�างานให้รฐับาลอเมรกินัทกุคนรวม ๒.๕ ล้านคน 
เข้ารบัการฉดีวคัซนีโควดิ-๑๙ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของความพยายาม
ควบคมุการระบาดจากสายพนัธุเ์ดลตา ทีท่�าให้มผีูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้
อย่างรวดเรว็ในช่วงไม่กีส่ปัดาห์ก่อนหน้านี ้และคาดว่าผูน้�าสหรฐัฯ 
จะประกาศมาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อลดจ�านวนผู้ติดเชื้อและ 
เสยีชีวิตจากโควดิ-๑๙ โดยเมือ่วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๖๔ มีรายงานว่า
เกือบทุกรัฐของสหรัฐอเมริกา ยกเว้น เนบราสกา เวอร์มอนต์  
และเซาท์ดาโคตา พบเคสผู้ตดิเช้ือสายพนัธุมิ์วแล้ว

อนิเดยีเป็นหนึง่ในหลายประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างหนกั
จากการแพร่ระบาดหลายระลอกของโรคโควิด โดยสถานการณ์
พลิกไปมา จากในปี ๒๕๖๓ ท่ีเริ่มระบาดด้วยผู้ติดเช้ือหลักร้อย 
ต่อวันไปสู่หลักหมื่นจนเฉียดแสนในช่วงเดือนกันยายน ก่อนจะ 
เริม่ลดลงต่อเนือ่งจนกลบัมาแตะหลกั ๘,๐๐๐ คนต่อวนั ในช่วง
เดอืนกมุภาพันธ์ของปี ๒๕๖๔ และกลบัมาระบาดรนุแรงหนกัขึน้
อกีเป็นระลอกที ่๒ ตัง้แต่ช่วงเดอืนมนีาคม ๒๕๖๔ ยอดผูต้ดิเชือ้
เพิ่มขึ้นกว่า ๔๐๐,๐๐๐ คนต่อวัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม  
ก่อนที่กราฟตัวเลขจะไต่ระดับลงต่อเน่ือง มาอยู่ท่ีหลัก ๓๐,๐๐๐   

สหราชอาณาจกัรหรือประเทศองักฤษทีเ่ราคุน้เคย ประกาศ
อสิรภาพจากการแพร่ระบาดโควดิ-๑๙ เมือ่วนัที ่๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ โดยยกเลกิมาตรการควบคมุการเว้นระยะห่างทางสงัคม 
มาตรการเว้นระยะห่าง ๑ เมตร และมาตรการการจ�ากัดจ�านวน 
ผูเ้ข้าชมงานต่าง ๆ ซึง่เกดิจากมปีระชาชนทีไ่ด้รับวคัซนีอย่างน้อย 
๑ เข็ม คดิเป็นสดัส่วน ๖๘.๑๐% จากจ�านวนประชากร ๖๗ ล้านคน 
และจ�านวนผู้เสียชีวิตลดลงแม้ว่าจ�านวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้น 
๔๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ คนต่อวนั ทัง้นีเ้มือ่วันที ่๘ กนัยายน ๒๕๖๔ 
ส�านกังานบรกิารสาธารณสขุแห่งชาตอิงักฤษ รายงานพบผูติ้ดเชือ้
โควิด-๑๙ กลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ มิว (Mu) หรือ B.1621  
ในองักฤษแล้ว ๕๓ ราย หลงัจากพบเชือ้โควิดสายพนัธุมิ์วครัง้แรก
ในประเทศโคลอมเบยี 

หลายประเทศมีปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โควดิ-๑๙ คล้าย ๆ กนั ไม่ว่าจะเป็นการจดัหาวคัซนีล่าช้า ความ 
ไม่เชื่อมั่นในวัคซีนที่รัฐจัดหามาให้ การล็อกดาวน์บางพื้นที่หรือ 
ทัง้ประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
และเศรษฐกจิของประเทศ นอกจากนีย้งัมกีารกลายพนัธุข์องไวรสั
เป็นสายพันธุ์ใหม่ท่ีอาจแพร่ระบาดได้เร็วและส่งผลให้เจ็บป่วย
รุนแรงกว่าสายพันธุ์เดิมให้เราได้ตกใจเป็นระยะ คงไม่มีวิธีการ 
ทีเ่บด็เสรจ็ในการป้องกนัการแพร่ระบาด นอกจากการเร่งพฒันา
วคัซนีและร่วมมอืกนัในการป้องกนัการแพร่ระบาด เพือ่ให้เรากลบั
มาใช้ชวีติได้เกอืบเหมอืนเดมิครบั
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พล.อ.ต.นพพล  กลิ่นผกา ผอ.สนภ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีมอบรางวัลนิรภัยภาคพื้น ทอ.ประจําป ๒๕๖๓ ใหแก
ผูที่ไดรับรางวัลนิรภัยฯ เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๔ ณ สนภ.ทอ.

พล.อ.อ.ธาดา  เคี่ยมทองคํา ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ.
รวมบริจาคโลหิตครั้งท่ี ๕๒ จากสถานการณการแพรระบาด
ของ COVID-19 จนทําใหเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต เมื่อวันที่ 
๘ ก.ย.๖๔ ณ ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.รับเยี่ยมคํานับจาก 
พ.อ.Phan Huu Thang ผูชวยทูตทหารเวียดนาม/กรุงเทพฯ 
เพื่ออําลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหนาที่ และแนะนํา 
พ.อ.Pho Trieu Cuong ผูชวยทูตทหารเวียดนาม/กรุงเทพฯ 
ทานใหม เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.ใหโอวาทแก 
นนอ.ในโอกาสลาศึกษาตอตางประเทศ ตามโครงการศึกษา
ในตางประเทศของ ทอ.ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๔ 
ณ หองรับรอง ผบช.รร.นนก.

พล.อ.ท.มนัท  ชวนะประยรู จก.ขว.ทอ.และคณะ วปอ.
รุน ๖๒ หมูวัว และเพื่อน OV 56 มอบอุปกรณการแพทย 
ให แก  รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เมื่อวันที่  ๑ ก.ย.๖๔ 
ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พล.อ.ต.อนันตชัย  ทองเจริญ จก.จร.ทอ.และคณะ 
ตรวจการปฏบิตัริาชการหนวย บน.๒ ประจาํป ๒๕๖๔ ผานระบบ
Video Tele Conference : VTC เมือ่วนัที ่๑๐ ก.ย.๖๔ ณ จร.ทอ.

พล.อ.ท.ตรีพล  อองไพฑูรย รอง เสธ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีมอบรางวัลประกวดโมเดลพลาสติกจําลอง และประกวด
ภาพถายเหตกุารณทางประวตัศิาสตรในชวงสงครามมหาเอเชยี
บูรพา ระหวาง พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๔ 
ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ

พล.อ.อ.แอรบลู  สทุธิวรรณ ผบ.ทอ.เปนประธานในพธิี
มอบประกาศนียบัตร และเข็มนภาภิวุฒิ แกนายทหารนักเรียน
หลกัสตูรนายทหารอากาศอาวโุส รุนที ่๗๗ เมือ่วันท่ี ๙ ก.ย.๖๔ 
ณ รร.นอส.ยศ.ทอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.พรอมดวย 
รศ.ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ นายกสมาคมเเมบาน ทอ.
ใหผู ชวยทูตฝายทหารอากาศไทย/ตางประเทศ และภริยา 
เขาเยี่ยมคํานับในโอกาสท่ีจะเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีผูชวยทูต
ฝายทหารอากาศ และทําหนาที่รองผู ช วยทูตฝายทหาร 
ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยตางประเทศ เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๔ 
ณ หองรับรอง ทอ. บก.ทอ.

พล.อ.ท.สุพิจจารณ  ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.
เปนประธานในพิธเีนือ่งในโอกาสวันคลายวนัสถาปนา ศวอ.ทอ.
ครบรอบ ๓๙ ป ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๔ 
ณ ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.อนันตชัย  แกวศรีงาม จก.กบ.ทอ.รับมอบ
สิง่ของจาก คณะวปอ.รุน ๖๑ หมูววั และมอบเงนิเพือ่สนบัสนนุ
ใหแก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๖๔ 
ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ท.ฐานัตถ  จันทรอําไพ จก.กร.ทอ.นําขาราชการ 
ลูกจาง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ รวมกิจกรรม
บริจาคโลหิต ในโครงการกองทัพไทย รวมใจบริจาคโลหิต 
แกวิกฤต COVID-19 เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กร.ทอ.
ครบรอบ ๑๘ ป เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๔ ณ กร.ทอ.
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น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ และคณะ เยี่ยมชม
โครงการกอสรางขยายลานจอดเครื่องบินพรอมระบบไฟฟา
สนามบิน และติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินพรอมระบบ
นําจอด ทาอากาศยานสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๖๔ 
ณ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี  จว.สุราษฎรธานี 

น.อ.รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ เปนประธาน
ในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหิน
เวหากิตติมศักดิ์ของ ทอ.ใหแกบุคคลที่ไดทําคุณประโยชน
และใหการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตางๆ ของ บน.๕๖ 
เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๔ ณ ฝูง.๕๖๑ บน.๕๖ จว.สงขลา

น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒ มอบเตาเผาถานไรควัน 
ใหหนวยงาน เพือ่มาเปนแนวทางในการศกึษา และสรางรายได
ใหกับหนวย เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๔ ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด บน.๒ เรือนจํา บน.๒ และศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง บน.๒ จว.ลพบุรี

พล.อ.ต.วรงค  ลาภานันต ผอ.สวบ.ทอ.รับมอบตู
ตรวจเชื้อความดันบวก สําหรับภารกิจการตรวจหาเชื้อไวรัส 
COVID-19 จากคุณมาลี  อัตตสรรคสาธิต ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายแพทยและอนามัย กฟผ.เปนตัวแทนผู ว า  กฟผ.
เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๔ ณ สวบ.ทอ.

พล.อ.ต.ทวีพงษ  ปาจรีย รอง จก.พอ.เปนผูแทน นทน.
หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ  รุนที่ ๓๗ มอบเงินสนับสนุน
ดานการแพทย ในการจัดซ้ือชุดตรวจ ATK เพื่อนําไปใช
ในภารกิจตรวจคัดกรอง COVID-19 ของ กวป.พอ.
เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๔ ณ สนง.ผบช.พอ.

พล.อ.ต.สิทธิศักดิ์  สายเงิน ผอ.ศซว.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีเป ดการอบรมเชิงปฏิบัติการเ ก่ียวกับการใช งาน
โปรแกรมเขารหัสขอมูล ทอ.แบบออนไลน ประจําป ๒๕๖๔ 
ระหวางวันที่ ๒๕ ส.ค. - ๑๓ ก.ย.๖๔ ณ ศซว.ทอ.

น.อ.ภูศิษฏ  ทิมเกิด ผบ.บน.๔๑ เปนประธานในพิธีเปด
โครงการสรางภูมิคุมกัน และการมีสวนรวม กบน.๔๑ ตานภัย
ยาเสพติดป ๖๔ เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๔ ณ สนามเปตองพิงคนภา 
บน.๔๑ จว.เชียงใหม

น.อ.พรประเสรฐิ  ผานภพ ผบ.บน.๕ ในฐานะ ผอ.ศบภ.บน.๕
สํารวจความพรอมของกําลังพลและวัสดุอุปกรณสําหรับ
เตรียมการใหการชวยเหลือประชาชน จว.ประจวบคีรีขันธ 
ที่ประสบปญหาอุทกภัย เม่ือวันท่ี ๙ ก.ย.๖๔ ณ บน.๕ 
จว.ประจวบคีรีขันธ

น.อ.กษิดิ์เดช  แมนสงวน รอง ผบ.บน.๒๓ รวมกับ 
Wng Cdr. Detachment Commander CHAN CHEE KWANG 
DEREK “VICE”, LTC Derek Chan และคณะ รวมมอบชุด 
PPE ใหกับสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันท่ี ๙ ก.ย.๖๔ 
ณ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จว.อุดรธานี

พล.อ.ต.เสกสรร  คนัธา ผบ.รร.การบนิ เปนประธานในพธิี
แสดงความยินดี แก ศิษย การบิน  รุ น  น .๑๔๘-๖๔-๑ 
สํา เร็จหลักสูตรการฝกบินชั้นประถม ของ รร.การบิน 
เ ป น ศิ ษ ย ก า รบิ น ใ นส ว นขอ ง  ทอ . จํ า น วน  ๓๒  คน 
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๔ ณ รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.พฐา  แกนทับทิม ผบ.บน.๒๑ พรอมขาราชการ 
ลกูจาง พนกังานราชการ รวมประกอบพิธทํีาบญุเปดหอพระพทุธ
สิริมังคโลดม เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๔ ณ บริเวณสวนอินทรีสราญ 
บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

พล.อ .ต .วรกฤต  มุขศรี  ผบ.ดม.รับ ซ้ือลํ า ไย
จากเกษตรกรผูปลูกลําไย จว.เชียงใหม ที่ไดรับผลกระทบ
จากการเเพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 
๓ ก.ย.๖๔ ณ สน.ผบ.ดม.
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ทอ.รว่มแถลงข่าว โครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน”
“เติมน้ำาใจ ต่อ ลมหายใจ” ให้กับผู้ป่วยโควดิ-๑๙

ชืน่ชม ทหารอากาศจติอาสา ช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็
จากอบุตัเิหตรุถบัสรบั-ส่งพนกังานพลิกคว�า่

จากกรณีผู ้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพ ข้าราชการ 
ทหารอากาศก�าลงัให้การช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็จากอบุตัเิหตรุถบสั 
รบั-ส่งพนกังาน บริษทั Nikon เสยีหลกัพลกิคว�า่ข้างทาง มผีูบ้าดเจบ็
จ�านวนหลายราย บริเวณเส้นทางบางซ้าย มุ่งหน้าแยกวรเชษฐ์ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เมือ่ช่วงเช้าวนัที ่๒๗ สงิหาคม ทีผ่่านมา 

ภายหลงัทราบชือ่ คอื พนัจ่าอากาศเอก เรอืงเดช เลก็นคิม 
ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีพั่สด ุแผนกซ่อมบ�ารงุและพสัด ุศนูย์การลาด
ตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ กรมควบคมุการ

ปฏิบัติทางอากาศ อีกทั้งยังเป็นอาสาสมัครมูลนิธิเสมอกัน 
กูภ้ยัสุพรรณบรุ ีได้ให้สัมภาษณ์เบ้ืองต้นว่า ตนก�าลงัเดนิทางกลับ
มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อที่จะมาปฏิบัติงานราชการ  
ทนัททีีเ่หน็เหตกุารณ์ดงักล่าว ด้วยความทีต่นเป็นอาสาสมคัรกู้ภยั 
ท�าให้มคีวามรู้และประสบการณ์ จงึได้รบีเข้าไปให้ความช่วยเหลอื 
โดยน�ากระเป๋าเวชภัณฑ์ที่ติดตัวมาด้วย ท�าการปฐมพยาบาล 
เบือ้งต้น ระหว่างรอรถกูภ้ยัน�าผู้บาดเจบ็ส่งโรงพยาบาล

ทัง้นีก้องทพัอากาศขอช่ืนชมและให้ยดึถอืเป็นแบบอย่างทีด่ี
ของการด�าเนินชีวิตให้มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ ทุ่มเท  
พร้อมปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ส่วนรวมและประชาชน

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ พลอากาศโท ฐานัตถ์  
จนัทร์อ�าไพ เจ้ากรมกจิการพลเรอืนทหารอากาศ เป็นผูแ้ทน
กองทัพอากาศเข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “ทุก(ข์)ภัย  
ไทยช่วยกนั” “เตมิน�า้ใจ ต่อ ลมหายใจ” ให้กบัผูป่้วยโควดิ-๑๙ 
ซึ่งป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่มีความต้ังใจในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง
ประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจาก

โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา กองทัพอากาศได้ปฏิบัติ
ภารกจิส�าคญั เพ่ือสนบัสนนุรัฐบาลและดูแลช่วยเหลอืประชาชน
มาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด-๑๙ ที่มีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง อาทิเช่น  
การจัดตัง้โรงพยาบาลสนามกองทพัอากาศ 

การสนับสนุนอากาศยานปฏิบัติภารกิจส่งความช่วยเหลือ 
ด้านมนษุยธรรม และอพยพคนไทยในต่างประเทศ การสนบัสนนุ
ก�าลังพลและสถานที่เพื่อให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดเชิงรุก 
การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยแก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน  
การจัดรถครวัสนามเคลือ่นทีเ่พือ่แจกอาหารและน�า้ดืม่ การจดัต้ัง
ศนูย์บรกิารฉดีวคัซีนกองทัพอากาศ รวมทัง้การสนบัสนนุอากาศยาน
น�าส่งแลกเปลีย่นสินค้าเกษตรระหว่างจงัหวดั เป็นต้น

ทัง้นี ้พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 

มีนโยบายให้กองทัพอากาศ ต้องมีความพร้อมในทุกมิต ิท้ัง ก�าลงัพล 
อากาศยาน เทคโนโลย ีและทรพัยากรต่าง ๆ เพือ่ร่วมแก้ปัญหา
วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน ตามขีดความสามารถของ 
กองทัพอากาศท่ีมีอยู่ อย่างเต็มก�าลังความสามารถ โดยน�า 
ขดีความสามารถและศกัยภาพท่ีมีอยู ่มาบรูณาการท�างานร่วมกบั
หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนอย่างเตม็ที่

ดงันัน้ เพ่ือเป็นการท�างานบูรณาการร่วมกนั กองทัพอากาศ 
จึงได้จัดโครงการ “ทัพฟ้าส่งเวชภัณฑ์ท่ัวไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤต 
โควิด-๑๙” สนับสนุนอากาศยานน�าส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมกับ มูลนิธิหลัก
ประกันสุขภาพไทย และโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน”  
ร่วมปฏิบัติภารกิจ “เติมน�้าใจ ต่อ...ลมหายใจ” เพื่อบรรเทา 
ความเดอืดร้อนของประชาชนและช่วยเหลอืผูป่้วยโรคโควดิ-๑๙

ซึง่ต้ังแต่เดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา กองทพัอากาศ
ได้สนับสนนุเคร่ืองบนิล�าเลียงแบบ ATR และ C-130 เพ่ือขนส่ง
ชดุตรวจ Rapid Antigen Test ส�าหรบัใช้ตรวจคดักรองผูป่้วย
โควดิ -๑๙ รวมท้ัง เครือ่งช่วยหายใจ แบบ High Flow ทีก่�าลงั
เป็นท่ีต้องการของผู้ป่วย และอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ 
แบบอากาศบรสุิทธ์ิ (PAPR) ตลอดจนอปุกรณ์ทางการแพทย์อืน่ ๆ  
ส�าหรับช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดร้อน การขาดอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้กบัโรงพยาบาลต่าง ๆ  ตามโครงการ “ทกุ(ข์)ภยั 
ไทยช่วยกัน” ในหลายพื้นที่ ด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที 
ประกอบด้วย จงัหวัดปัตตานี, จงัหวัดยะลา, จงัหวัดนราธิวาส, 
จงัหวัดนครสวรรค์ และจังหวดัน่าน

ทัง้นี ้กองทพัอากาศขอให้พีน้่องประชาชนมัน่ใจในความพร้อม
ในการจัดเตรียมอากาศยานและก�าลังพลท่ีเกี่ยวข ้อง  
เพือ่สนบัสนนุภารกจิ “เตมิน�า้ใจ ต่อ...ลมหายใจ” ให้กบัผูป่้วย 
โควิด-๑๙ อย่างต่อเน่ืองจนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลาย โดยจะมี
ล�าเลยีงส่งต่ออปุกรณ์ทางการแพทย์ไปยังสถานพยาบาลท่ีห่างไกล
ในพ้ืนทีจั่งหวดัต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ หรือในกรณีมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วน 
“ใจถึงใจไปทันท ีกองทัพอากาศเคยีงข้างประชาชน”
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ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

กบับรบิทของแต่ละพืน้ทีท่ี่สามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการขยายผลไปสู่สถานศกึษาอืน่ ๆ ได้
๒.  เพือ่ส่งเสรมิสนับสนนุให้องค์กรของคนพกิารและเครอืข่ายในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ ได้รบัการพฒันาให้เป็นองค์กรทีม่ศีกัยภาพ
๓.  เพือ่เชือ่มต่อและสานพลงัจากภาคเีครอืข่ายภาครฐั ภาคเอกชน/ประชาชน ภาคธรุกจิ ร่วมพฒันาโครงการ เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิในพืน้ที่
๔.  เพือ่จดัตัง้ศนูย์เรยีนรู้ร่วมเพือ่การพฒันาศกัยภาพคนพกิาร จงัหวดัชายแดนใต้ Inclusive Learning Center on Disabilities: ILCD ทีว่ทิยาลยัเทคนคิ

กาญจนาภเิษกปัตตาน ีจังหวดัปัตตาน ีเพ่ือด�าเนนิการให้ความช่วยเหลอืด้านอุปกรณ์เครือ่งช่วยความพิการจ�าเป็นเฉพาะบคุคล ให้กบัเครอืข่ายคนพกิารทีจ่งัหวดั
ชายแดนใต้

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพ ีสทุธวิรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ด�าเนนิโครงการด้านสงัคมมามากมาย
ตลอดหลายปีทีผ่่านมา รวมถงึโครงการนีด้้วย ทีไ่ด้ด�าเนินการมาตัง้แต่ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถงึปัจจบุนั ซึง่ปีนีเ้ป็นปีที ่๕ ของโครงการ ภายใต้แนวคดิของการสร้าง
เครอืข่ายอาสาสมคัรแกนน�าพฒันาศกัยภาพคนพกิารในชมุชน จากกลุม่นกัเรยีน นสิตินักศกึษา เพือ่น�าไปสูก่ารเกดิเยาวชนผูน้�าการเปลีย่นแปลงในการขับเคลือ่น
สงัคม ทีส่ามารถจะเป็นก�าลังส�าคัญในการพฒันาประเทศได้ในอนาคต จากแนวคิดนี ้จงึเป็นทีม่าในการด�าเนนิโครงการอย่างต่อเนือ่งขึน้ โดยความร่วมมอืของ  
ชมุนมุนกัเรยีนนายเรอือากาศรุน่ที ่๓๑ มลูนธิพิฒันาศกัยภาพคนพกิาร และภาคเีครอืข่ายหลกัในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้ ท่ีมเีจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการ 
รบัผดิชอบต่อสงัคมด้วยการด�าเนนิโครงการร่วมกนั

ส�าหรบัในปีนี ้การด�าเนนิโครงการฯ ไม่สามารถปฏบิตัไิด้ตามแผนงานเดมิ เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ COVID-19 ทัว่โลก ทีใ่นปัจจบุนั
ได้ส่งผลกระทบตรงต่อภาวะทางเศรษฐกิจ ความมัน่คงทางด้านสาธารณสขุและด้านสงัคมอย่างมเิคยเกดิขึน้มาก่อน ท�าให้การด�ารงชวีติ ความเป็นอยูข่องทกุ ๆ  คน 
แย่ลงโดยเฉพาะกลุ่มผูพ้กิารทีต้่องใช้ชวีติทีย่ากล�าบากย่ิงขึน้กบัวิถชีวีติท่ีต้องเปลีย่น ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชพี การเข้าถงึบรกิารต่าง ๆ  จากภาครฐั รวมถงึการ
ได้รบัโอกาสจากสงัคม คณะท�างานฯ จงึได้ปรบัรปูแบบการจดังานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และความจ�าเป็นเร่งด่วน โดยการระดมจดัหาอปุกรณ์เครือ่งช่วย 
ความพกิารเฉพาะบคุคลให้กับคนพกิารทีมี่ความพิการรุนแรงทีช่่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมถงึส่ิงของอปุโภค บรโิภคทีจ่�าเป็นในการด�ารงชพีเบือ้งต้น ชดุ Home Isolate 
ส�าหรบัคนพกิารทีอ่ยูใ่นกลุ่มเส่ียง และจดัท�าแผนปฏิบตักิารเตรยีมความพร้อมในการรบัมือกับการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ แผนเฝ้าระวงัป้องกนัเชงิรกุให้กบั 
ผู้พิการในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ มุ่งเน้นการสานพลังจากภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการฯ  
เพื่อสร้างแรงผลักดันท�าให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะน�าไปสู่ความยั่งยืน เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลไกหลักในการพัฒนา 
คณุภาพชวีติคนพกิารและสร้างสนัตสุิขให้กบัชายแดนใต้ได้

โดยจะมกีจิกรรมหลกั ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ ๑ พธิรีบั-มอบรถเขน็ส�าหรบัคนพกิารและอปุกรณ์ทีจ่�าเป็นส�าหรบัคนพกิาร ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เปิดโครงการประจ�าปี ท่ีห้องรบัรองพเิศษ  

ท่าอากาศยานทหาร ๒ ดอนเมอืง โดยการส่งมอบอปุกรณ์เครือ่งช่วยความพกิารเฉพาะบคุคลให้กบัคนพกิารท่ีมคีวามพกิารรนุแรงท่ีช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ รวมถงึ
สิง่ของอปุโภคบรโิภคท่ีจ�าเป็นในการด�ารงชพีเบ้ืองต้น ชดุ Home Isolate ส�าหรบัคนพกิารทีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่ง พร้อมทัง้มอบงบประมาณบางส่วน ท่ีได้รบับรจิาคจาก
ผูท้ีส่นับสนนุโครงการให้กับมลูนธิพัิฒนาศกัยภาพคนพกิารและภาคเีครอืข่ายคนพกิาร ด�าเนนิการส่งมอบให้กับภาคเีครอืข่ายการในการด�าเนนิกจิกรรมในพืน้ทีต่่อไป

กจิกรรมที ่๒ พฒันาศนูย์เรยีนรูร่้วมเพือ่การพฒันาศกัยภาพคนพกิาร จังหวดัชายแดนใต้ พัฒนาศนูย์เรยีนรูร่้วมฯ ต่อเนือ่งเพือ่ใช้เป็นสถานท่ีท่ีทุกๆ คนสามารถ
เข้ามาเรยีนรูค้วามพกิาร ผ่านการซ่อม สร้าง ดัดแปลงอปุกรณ์เครือ่งช่วยความพกิารเฉพาะบคุคลร่วมกนั และท�าการแจกจ่ายให้กบัคนพิการในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนใต้ 
โดยมีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นสถานศึกษาหลักในการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการ  
จงัหวดัชายแดนใต้

กจิกรรมที ่๓ อบรมอาสาสมคัรแกนน�าพฒันาศกัยภาพคนพกิาร จัดอบรมเชงิปฏบิตักิารให้กบัแกนน�านสิตินกัศกึษาและเครอืข่ายอาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจ�าหมูบ้่าน เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองแนวคิดและความส�าคญัของอาสาสมคัรแกนน�าพฒันาศักยภาพคนพิการ ความเข้าใจในเรือ่งความพกิารในมติิต่าง ๆ  
แนวคดิ“จติอาสา” เป็นการเตรยีมความพร้อมในการปฏิบตังิานจริงในพืน้ทีข่องแต่ละเครอืข่าย ซึง่ในปีน้ีเราจะด�าเนนิการภายหลงัจากทีส่ถานการณ์โควดิ-๑๙ ดขีึน้

กจิกรรมที ่๔ การปฏบิตังิานจรงิในพืน้ทีข่องแต่ละเครอืข่าย ในกจิกรรมนีแ้ต่ละเครอืข่ายจะปฏิบตังิานตามแผนงานท่ีได้ออกแบบร่วมกนัในพืน้ท่ีของตนเอง 
โดยลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ เสริมพลังให้กับคนพิการ การลงพ้ืนที่ของเครือข่ายเพ่ือซ่อม สร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคล ส�ารวจ 
ความต้องการท่ีจ�าเป็น ให้การช่วยเหลอืเบือ้งต้นรวมถงึประสานงานส่งต่อให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

วนันีเ้ป็นอกีคร้ังทีด่ฉินั ได้เหน็พฒันาการและการต่อยอดของโครงการ เห็นถึงการสานพลังของภาคีเครอืข่ายท้ังส่วนกลางและในพืน้ท่ีปฏิบตังิาน โดยเฉพาะ
กองทัพอากาศ ที่สามารถผลักดันแนวทางน้ีให้เกิดการสร้างกลไกการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เชื่อว่า จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้จะสร้าง “ต้นแบบ”  
เครอืข่ายอาสาสมคัรพฒันาศกัยภาพคนพกิารทีม่าจากกลุ่มแกนน�านสิตินกัศกึษาท่ีสามารถช่วยเหลอืคนพกิารในชมุชนของตนเองได้อย่างเป็นรปูธรรม รวมถงึการเกดิขึน้
ขององค์กรของคนพกิารและเครอืข่ายในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้ ทีม่คีวามสามารถในการพัฒนาศกัยภาพคนพกิารได้อย่างมีประสทิธภิาพ “ขอเพยีงสงัคม เปิดใจ
และให้โอกาสกับคนพกิารทกุคนได้ใช้ศกัยภาพของเขาให้เตม็ความสามารถ เขาเหล่านัน้จะอยูใ่นสงัคมได้อย่างทดัเทยีม สมศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ได้” เราจะเป็น
หนึง่ในเสยีงสะท้อนของการเปลีย่นแปลงให้แก่คนพกิาร เพือ่ให้ทกุคนได้ร่วมสร้างสรรค์สงัคมแห่งการเปิดโอกาส และเปลีย่นแปลงมมุมองของสงัคมไทยต่อคนพกิาร 

ดฉินัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า โมเดลต้นแบบของโครงการนี ้จะเป็นจดุเริม่ต้นของการเปลีย่นแปลงสงัคม ท่ีเปิดกว้าง และให้โอกาสคนพกิารได้ลกุขึน้ยนืได้ด้วยตนเอง 
พร้อม ๆ กบัมกีารพฒันาศกัยภาพในด้านต่าง ๆ ทีเ่ป็นรปูธรรม อนัจะน�าไปสูส่นัตสิขุชายแดนใต้ อย่างยัง่ยนื

กองทพัอากาศ โดยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ท�าพธิส่ีงมอบอปุกรณ์ความช่วยเหลอื และถุงปันน�า้ใจสูภั้ยโควดิ-๑๙ ตามโครงการแม่บ้านทพัฟ้า พฒันาศกัยภาพคนพกิาร จงัหวดัชายแดนใต้ 

ประจ�าปี ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 “เราจะไม่ทิง้กนั......ปันน�า้ใจ.....สูภ้ยัโควดิ” โดยโครงการฯ มวีตัถปุระสงค์ ดงันี้
๑.  เพือ่สร้างเครือข่ายอาสาสมคัรพฒันาศกัยภาพคนพกิาร จากกลุม่แกนน�านสิตินกัศกึษาในสถานศกึษาจงัหวดัชายแดนใต้ เพือ่เป็นกลไกในการพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารทีเ่ป็นรปูธรรมและเหมาะสม

โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ เราจะไม่ทิ้งกัน...ปันน้ำาใจ...สู้ภัยโควิด



        วันที่ ๑ - ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๔หน้า ๘ 

 กองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการ 
ทหารอากาศอาเซียน คร้ังที่ ๑๘ (18th ASEAN Air Chief 
Conference : 18th AACC) โดยก�าหนดจัดการประชมุทางไกล 
(VTC) ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิดหลัก  
“ระดมสรรพก�าลังและขีดความสามารถ พร้อมกับความร่วมมือ
ระหว่างกนัในระดบัสงูสดุ ในการต่อสูกั้บความท้าทายรูปแบบใหม่” 
(Optimizing Capabilities and Cooperation against  
New Challenges) โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
และแนวทางความร่วมมือในเรือ่ง การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโควดิ-๑๙ การช่วยเหลอืทางมนษุยธรรมและบรรเทาภยัพบิติั 
และการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ ซึง่ได้จดัการประชุมทางไกล
ของคณะเจ้าหน้าทีท่�างานด้านการศึกษาและการฝึก ทอ.อาเซยีน 
ครั้ งที่  ๘ (8th ASEAN Air Forces Education and  
Training Working Group : 8th AAFET-WG) ไปแล้วระหว่าง 
วนัที ่๓๑ สงิหาคม - ๑ กนัยายน ๒๕๖๔

ส�าหรบัการประชุมผูบ้ญัชาการทหารออากาศอาเซยีนทีผ่่านมา 
๑๗ คร้ัง มปีระเทศท่ีเป็นเจ้าภาพจดัประชมุและแนวคดิหลกั ดังนี้

ครัง้ที ่7th AACC ทอ.เวยีดนาม เป็นเจ้าภาพ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ 
Theme : Enhancing cooperation of Air Forces for peace, 
stability and  development 

ครัง้ที ่8th AACC ทอ.เป็นเจ้าภาพ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ Theme : 
Strengthening Security Cooperation of ASEAN Air Force 
towards ASEAN Community 2015 (จัด ณ รร.ดุสิตรีสอร์ต 
อ.หัวหนิ จว.ประจวบฯ ๑๓ - ๑๔ ม.ิย.๕๔)

ครัง้ที ่9th AACC ทอ.มาเลเซยี เป็นเจ้าภาพ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
Theme : Strengthening Security Cooperation of ASEAN 
Air Force towards ASEAN Community 2015 : Education 
and Training

ครัง้ที ่10th AACC กรมทหารอากาศ สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๖ Theme : Partners for Peace and Development  

ครัง้ที ่11th AACC ทอ.เมยีนมา เป็นเจ้าภาพ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
Theme : Defence Cooperation towards Peaceful and 
Prosperous ASEAN Community

ครัง้ที ่12th AACC ทอ.กัมพชูา เป็นเจ้าภาพ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

Theme : Cooperation and Coordination to maintain 
Regional Stability

ครัง้ที ่13th AACC ทอ.อนิโดนเีซยี เป็นเจ้าภาพ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
Theme : ASEAN Air Diplomacy to Maintain   Regional 
Peace and Security

ครัง้ที ่14th AACC ทอ.ฟิลปิปินส์ เป็นเจ้าภาพ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
Theme : ASEAN Air Forces: Partnering for Change, Jointly 
Engaging for Greater Peace and Security 

ครัง้ที ่15th AACC ทอ.สิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
Theme : Strengthening Friendships and Enhancing 
Regional Security

ครัง้ที ่16th AACC ทอ.บรไูน เป็นเจ้าภาพ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
Theme : Elevating ASEAN Solidarity Through Practical 
Cooperation 

ครัง้ที ่17th AACC ทอ.เวียดนาม เป็นเจ้าภาพ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
Theme : ASEAN Air Forces : Cohesive and Responsive

ครั้งที่ 1st AACC ทอ.เป็นเจ้าภาพ ปี  
พ.ศ.๒๕๔๗ ภายใต้หวัข้อ Theme : Terrorism

คร้ังที่  2nd AACC ทอ.มาเลเ ซีย  
เป ็นเจ ้าภาพ ปี พ.ศ.๒๕๔๘ Theme : 
Terrorism

ครั้ ง ท่ี  3rd AACC ทอ.อินโดนีเซีย  
เป ็นเจ ้าภาพ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ Theme : 
Challenges to ASEAN Air Forces In 
Combating Terrorism and Response to 
Relief Disaster

ครัง้ที ่4th AACC ทอ.ฟิลปิปินส์ เป็นเจ้าภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ Theme : Community of 
ASEAN Air Force for Enhance Cooperation 
Against Terrorism

ครัง้ท่ี 5th AACC ทอ.สงิคโปร์ เป็นเจ้าภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๑ Theme : Partners in Peace 
and Security

คร้ังที ่6th AACC ทอ.บรไูน เป็นเจ้าภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๒ Theme : Non-Traditional 
Security Threats
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