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ทอ.ส่งมอบ “โรงพยาบาลสนาม 
โรงเรียนการบิน” ให้กับ จว.นครปฐม

ผบ.ทอ.ร่วมบริจาค
และรับมอบดอกไม้
ท่ีระลึกวันทหารผ่านศึก

(อ่านต่อหน้า ๘)

(อ่านต่อหน้า ๘)
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เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ  
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพธิกีล่าวส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
และปล่อยแถวก�าลงัพลจติอาสา สนบัสนนุการเตรยีมความพร้อมเปิดเรยีน  
ณ โรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรงุเทพฯ 

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการ 
ทหารอากาศ เป็นประธานในพธิส่ีงมอบ “โรงพยาบาลสนาม โรงเรยีนการบิน” ให้กบั
จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  
เป็นผู้รับมอบ ณ แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ต�าบลกระตีบ 
อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

“โรงพยาบาลสนาม โรงเรยีนการบนิ” จดัตัง้ขึน้ตามนโยบายของ พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดอืดร้อนของพีน้่องประชาชน โดยจะใช้ในการสนบัสนนุและรองรบั
ผูป่้วย COVID-19 กรณทีีโ่รงพยาบาลหลกัของกระทรวงสาธารณสุขในพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐมและจังหวดัใกล้เคยีง  
มจี�านวนผูป่้วยและผู้เฝ้าระวงัโรคเกินขดีความสามารถทีจ่ะดแูลและรองรบัผูป่้วยได้ทัง้หมด

เมือ่วนัที ่๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บลู  สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชัน้ผูใ้หญ่ เข้ารว่มบรจิาคและรบัมอบดอกไม้ 
ที่ระลึกเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจ�าปี ๒๕๖๔ จาก รองศาสตราจารย์  
ดร.พรรณระพ ี สทุธวิรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย อปุนายก
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะกรรมการบรหิารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ 
ณ ห้องรบัรองพิเศษ ๑ กองบญัชาการกองทพัอากาศ

ทอ.จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
สนับสนุนเตรียมความพร้อมเปิดเรียน รร.ฤทธิยะวรรณาลัย

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว พระราชทาน  
“โครงการจติอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าร ิเราท�าความด ีเพือ่ชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ” 
ก�าลังพลจิตอาสากองทัพอากาศ พร้อมด้วยผู้แทนเขตสายไหม ตลอดจนคณะผู้บริหาร  
คณะครแูละอาจารย์ โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั จงึได้ร่วมใจกนัจดักจิกรรมจติอาสาพระราชทาน 
สนบัสนนุการเตรียมพร้อมเปิดเรยีนของนกัเรยีน 
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รองผู้อ�านวยการ

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EECi 
(Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) เป็นพ้ืนที่
ทีม่รีะบบนเิวศนวตักรรมทีเ่หมาะสม ช่วยส่งเสรมิให้เกดิการท�าวจัิย
พฒันาและนวตักรรมร่วมกนัระหว่างภาครฐั เอกชน มหาวิทยาลยั 
รวมถึงชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นกลไกส�าคัญในการยกระดับและ
พัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรม 
ใหม่ ๆ เกดิขึน้ จากแผนการพฒันาพืน้ที ่EECi ปัจจุบนัอยูใ่นบรเิวณ  
๒ แห่ง คอื ๑) วังจนัทร์วลัเล่ย์ จงัหวดัระยอง ขนาดพ้ืนที ่๓,๐๐๐ ไร่ 
๒) บริเวณอทุยานรังสรรค์นวตักรรมอวกาศ อ�าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบรีุ ขนาดพ้ืนท่ี ๑๒๐ ไร่ เพ่ือยกระดบัอตุสาหกรรมและชมุชน
ด้วยการพัฒนาวจัิยและนวตักรรม 

๑.  Educat ion Zone  
การพัฒนาพื้นที่เพื่อการศึกษา
และการเรยีนรู ้เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้การวิจัย ในโซนนี้ 
ปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของสถาบัน
วิทยสิริเมธี (VISTEC) โรงเรียน
ก�าเนดิวทิย์ (KVIS) และศนูย์เรยีนรู้
ป่าวงัจนัทร์ ซึง่ได้เปิดด�าเนนิการแล้ว

๒.  Innovation Zone  
การพัฒนาพื้นที่ส�าหรับงานวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ  
ในโซนน้ีจะเป็นที่ตั้งของกลุ่ม
อาคารกลุม่นวตักรรม EECi ของ 
สวทช. ทีเ่กีย่วข้องกบัการพัฒนา 
๔  เมื อ งนวั ตกรรม  ได ้ แก ่ 

วังจันทร์วัลเลย์เมืองนวัตกรรม

BIOPOLIS (ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใต ้ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ), ARIPOLIS  
(เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ), SPACE INNOPOLIS (ศูนย์วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี 
และนวตักรรมด้านการบนิ และอวกาศ) และ FOOD INNOPOLIS 
(ศูนย์วิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหาร) รวมถึงหน่วยงาน 
จากภาครฐั เช่น สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน ฯ ล ฯ

๓.  Community Zone การพฒันาพืน้ทีส่�าหรบัการอยูอ่าศยั
และสันทนาการเพ่ือตอบสนองความต้องการให้กับนักวิจัย 
และครอบครวั รวมถงึชมุชนทีอ่ยูบ่รเิวณโดยรอบและประชาชนทัว่ไป 
ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติ โรงแรมและที่พักอาศัย ศูนย์การค้า 
และนนัทนาการ โดยพืน้ทีน่ีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการ คาดว่าจะแล้วเสรจ็
ในปี ๒๕๖๕

ปัจจบุนัวงัจันทร์วลัเลย์ได้เปิดพืน้ทีร่องรบั 5G Play Ground 
และ UAV Regulatory Sandbox ซึง่เป็นการพฒันาโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยี 5G ให้พร้อมส�าหรับ 
การทดลอง ทดสอบ นวตักรรมต่าง ๆ  รวมทัง้ พัฒนาพืน้ทีใ่ห้รองรบั 
UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Regulatory Sandbox  
หรอื การทดลอง ทดสอบ โดรน และระบบทีเ่กีย่วข้อง ส�าหรบัผูส้นใจ
ทกุภาคส่วน โดยพนัธมติร ทัง้ภาครฐัและเอกชน ทีร่่วมพัฒนาธรุกจิ
และนวัตกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

วงัจันทร์วัลเลย์ ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีกว่า ๓,๕๐๐ ไร่ ของกลุม่ ปตท. 
(การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย) ณ ต�าบลป่ายบุใน อ�าเภอวงัจนัทร์ 
จังหวัดระยอง ซึ่ง ปตท. ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวง 
การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวัตกรรม โดยเข้าร่วมเป็น
พันธมิตรหลักกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งชาต ิ(สวทช.) ในการวางแผน พฒันา และบริหารพืน้ทีว่งัจันทร์ 
วลัเลย์ขึน้เป็นฐานทีต่ัง้ส�าคญัของเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิ
พิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi เพื่อยกระดับขีดความสามารถ 
ในการวจัิย พฒันา และนวตักรรม ทกุภาคส่วนของประเทศ รองรบั
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

โดยมเีป้าหมายในการพฒันาพืน้ทีว่งัจนัทร์วลัเลย์ ให้เป็นเมอืง
วจัิยนวตักรรมของประเทศ ในรปูแบบ Smart Natural Innovation 
Platform โดยมีระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีเป็นเลิศ (Smart 
Innovation EcoSystem) มีส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  
ที่เพียบพร้อม รองรับการท�างานและการอยู่อาศัย ตอบสนอง 
การใช้งานตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม โดยจะมพีืน้ทีสี่เขยีว
และพ้ืนทีเ่ปิดโล่ง (Green Area & Open Space) ประมาณ ๖๐% 
ของโครงการ โดยภายในโครงการ ปตท. ได้แบ่งโซนการพัฒนา
พืน้ทีอ่อกเป็น ๓ โซนหลัก ดงันี้

ส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (CAAT) สนบัสนนุ
ให้พ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์สามารถบินโดรนเพ่ือการทดลองและ
ทดสอบได้สะดวกมากยิง่ข้ึน 

ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริหารและจัดสรร 
คลืน่ความถีส่นบัสนนุการทดสอบ 5G ในพืน้ที ่เพือ่ใช้งานในเชงิพาณชิย์

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม ในฐานะผูบ้รหิารจดัการเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) สนับสนุนการด�าเนินการ UAV 
Sandbox ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี ทักษะ ความรู ้ 
ด้านการบนิโดรนแก่กลุม่เป้าหมายทีส่นใจ

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์  
อนิโฟร์ เซอร์วิส จ�ากดั (มหาชน) สนับสนนุการทดสอบและพฒันา
โดรนวิศวกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการบ�ารงุรกัษาสนิทรพัย์

บรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) สนบัสนนุการทดสอบ
และพฒันาโดรนลาดตระเวนตดิกล้องทีค่วบคมุและเชือ่มต่อรบัส่ง
ข้อมลูแบบเรยีลไทม์ ผ่านเครอืข่ายอจัฉรยิะ True5G เพิม่ความ
มัน่ใจในความปลอดภยัของพืน้ที่

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  
สนนัสนนุการพฒันาการทดสอบสูก่ล้องตรวจการณ์อจัฉริยะ 5G 
ส�าหรับควบคุมจากทางไกลและถ่ายทอดข้อมูลความละเอียดสูง 
ให้การสัง่การรวดเร็วและภาพทีค่มชดั

ทัง้นีก้ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวก
ต่าง ๆ บนพื้นท่ีวังจันทร์วัลเลย์ ได้ถูกออกแบบให้เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม รวมถงึการใช้พลงังานและทรพัยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายในการสร้างวงัจนัทร์วลัเลย์ ให้เป็น Smart 
Natural Innovation Platform เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต 
ของประเทศไทยได้อย่างสมบรูณ์ สามารถรองรบัการด�าเนนิงาน
ของภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนทีจ่ะมาใช้บรกิารในพืน้ที ่
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ เป็นส่วนส�าคญัในการน�าพาประเทศให้เข้าสู่
ยุค Thailand ๔.๐ อย่างมั่นคง และยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุน 
การขยายบทบาทของประเทศไทยในการเป็นประตสููส่ากลในอนาคต
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พล.อ.ท.อนุวัฒน  เพ็ชรพงศ จก.สอ.ทอ.รวมบริจาค
และรับมอบดอกไมท่ีระลึกเน่ืองในวันทหารผานศึกประจําป 
๒๕๖๔ จาก รศ.ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ นายกสมาคม
แมบาน ทอ.และคณะ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๔ ณ สอ.ทอ.

พล.อ.ท.เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ จก.สพ.ทอ.รวมบริจาค
และรับมอบดอกไมที่ระลึกเน่ืองในวันทหารผานศึก ประจําป 
๒๕๖๔ จาก คุณอารยา ศรีบุญญเกษ ประธานชมรมแมบาน 
สพ.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ ณ บก.สพ.ทอ.

พล.อ.ท.ภาณุวัชร  เปยมศรี จก.ชอ.มอบรางวัลใหแก
ผูเขารวมกิจกรรมเดินผาน App เพื่อสุขภาพ ชอ.ที่มีคะแนน
สะสมจํานวนกาวสูงสุด ๑๐ อันดับ เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ 
ณ หองเวชยันตรังสฤษฎ ชอ.

พล.อ.ท.ฐานัตถ  จันทรอําไพ จก.กร.ทอ.รวมบริจาค
และรับมอบดอกไมท่ีระลึกเน่ืองในวันทหารผานศึก ประจําป 
๒๕๖๔ จาก คุณปญญดาว  ธูปะเตมีย  อุปนายกสมาคม
แมบาน ทอ.และคณะ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๔ ณ กร.ทอ.

พล.อ.ท.เสนห  บัวชื่น จก.ยศ.ทอ.มอบโล ใบประกาศ
เกียรติคุณ และเงินรางวัลการประกวดพื้นที่ทํากิจกรรม 
๕ ส รางวัลบุคคลดีเดน รางวัลหนวยงานยุทธศึกษาช้ันเลิศ 
และหนวยงานยุทธศึกษาชั้นดี เมื่อวันท่ี ๒๘ ม.ค.๖๔ 
ณ หองประชุม ยศ.ทอ.

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.รวมบริจาคและ
รบัมอบดอกไมท่ีระลกึเนือ่งในวนัทหารผานศกึ ประจาํป ๒๕๖๔ 
จาก คุณเหมือนฝน  คงศรี อุปนายกสมาคมแมบาน ทอ.และคณะ 
เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๔ ณ รร.นนก.

พล.อ.ต.ธรรมรงคเดช  เจริญสุข รอง จก.กร.ทอ.
และคณะ ดําเนินการสํารวจพื้นที่ เพื่อจัดต้ังเปนสถานท่ี
กักกันโรคของหนวยงาน (Organization Quarantine : OQ) 
ในการปองกัน และแก ไขปญหาการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันท่ี ๓ ก.พ.๖๔ ณ บน.๒ 
จว.ลพบุรี

พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ.รวมบริจาค
และรับมอบดอกไมที่ระลึกเนื่องในวันทหารผานศึก ประจําป 
๒๕๖๔ จาก รศ.ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ นายกสมาคม
แมบาน ทอ.และคณะ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๔ ณ กพ.ทอ.

พล.อ.ต.วชิระพล  เมืองนอย ผอ.สยฝ.ยก.ทอ.เขารวม
ฟงการบรรยาย Mass Brief มาตรฐานการบินตรวจสอบ
เครื่องดับไฟปา เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๔ ณ หองประชุม ฝูง.๔๖๑ 
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

พล.อ.ท.นพดล  เพราเพรศิภริมย จก.กบ.ทอ.และคณะ 
ตรวจเย่ียมสายวิทยาการสงกําลังบํารุง ชอ.เพ่ือรับทราบผล
การปฏบิตังิาน ปญหาขอขดัของ โดยม ีพล.อ.ท.ภาณวุชัร  เปยมศรี 
จก.ชอ.ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๔ ณ ชอ.

พล.อ.อ.สฤษฎพงศ  วัฒนวรางกูร ผบ.คปอ.รวมบริจาค
และรับมอบดอกไมที่ระลึกเน่ืองในวันทหารผานศึก ประจําป 
๒๕๖๔ จาก คุณปญญดาว  ธปูะเตมยี อปุนายกสมาคมแมบาน ทอ.
และคณะ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๔ ณ คปอ.

พล.อ.ชูชาติ  บัวขาว รองปลัด กห.และคณะ ในโอกาส
เยี่ยมชมการดําเนินงานโครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก 
เพื่อภารกิจการจัดเก็บและสงตอขอมูล และการวิจัยพัฒนา
ดานกจิการอวกาศในภาพรวมของ รร.นนก.โดยม ีพล.อ.อ.พงษศกัดิ ์ 
เสมาชัย หน.คณะ ฝสธ.ประจํา ผบช./ผู แทน ผบ.ทอ.
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ ณ รร.นนก.
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น.อ.นาถวุฒิ  หยูทอง รอง ผอ.สํานักงานการบิน ทอ.
และคณะ เขารวมการตรวจสอบมาตรฐานการบิน โดยมี
น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่
๑ ก.พ.๖๔ ณ หองประชุม ๔๐๖ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

น.อ.พานิช  โพธิ์นอก ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ จัดกิจกรรม
วันเด็กรูปแบบกลุ มยอย วิถีใหม New Normal สัญจร
แจกของขวัญ การสาธิตวิธีการดูแลตัวเองปองกันเชื้อไวรัส
COVID-19 และเลี้ยงอาหารกลางวัน แก เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบานตนโตนด เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ ณ อ.แมลาน 
จว.ปตตานี

น.อ.สุรศักดิ์  เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ เปนประธานในพิธี
สงหนวยบินปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ 
ฝูง.๒๓๑ ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ ณ บน.๒๓ 
จว.อุดรธานี

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน เปนประธาน
ในพิธีเปดหลักสูตรฝกอบรมศิษยการบิน รุน น.๑๔๗-๖๔-๑ 
เมื่อวันท่ี ๑ ก.พ.๖๔ ณ บริเวณหนาอาคารกองฝกการบิน 
รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.ภูศิษฏ  ทิมเกิด ผบ.บน.๔๑ จัดกิจกรรมมอบผาหม
ชวยเหลือผูประสบภัยหนาว โดยมี นายดิเรก  จิรชวาลวิสุทธิ์ 
ผอ.รร.บานแมแฝก ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๔ 
ณ วัดแมแฝกหลวง ต.แมแฝก อ.สันทราย จว.เชียงใหม

พล.อ.ต.ศรสิต  กีรติพล จก.พธ.ทอ.และคณะ ตรวจเย่ียม
สายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ บน.๖ โดยมี น.อ.ชนะรัฐ  
จันทรุเบกษา ผบ.บน.๖ ใหการตอนรับ เม่ือวันท่ี ๘ ก.พ.๖๔ 
ณ บน.๖ ดอนเมือง

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ รวมบริจาค
และรับมอบดอกไมที่ระลึกเนื่องในวันทหารผานศึก ประจําป 
๒๕๖๔ เมือ่วันที ่๓ ก.พ.๖๔ ณ สํานักงานสงเคราะหทหารผานศกึ 
จว.พิษณุโลก

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ เปนประธานในพิธี
ประดับ PATCH ใหแกนักบินของ ฝูง.๗๐๑ ซึ่งผานหลักสูตร
การฝกบิน FIRST SOLO GRIPEN กับเครื่องบินขับไล แบบที่ 
๒๐/ก (GRIPEN 39) เม่ือวนัที ่๔ ก.พ.๖๔ ณ ลานจอดอากาศยาน 
ฝูง.๗๐๑ บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

หนา ๕ 

น.อ.ไชยบูรณ  สุขประเสริฐ รองประธานคณะ
อนุกรรมการพลังงานทดแทน ทอ.ดานไบโอดีเซล และคณะ 
ตรวจเยีย่มการผลติไบโอดเีซล โดยม ีน.อ.รชัตภาคย  ธรรมธรีศรี
ผบ.บน.๕๖ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๔ ณ บน.๕๖
จว.สงขลา

น.อ.รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ เปนประธาน
เปดโครงการปฏิญาณตนและสัญญาไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๔ ณ บน.๕๖ จว.สงขลา

น.อ.พรประเสรฐิ  ผานภพ ผบ.บน.๕ และคณะ ตรวจเยีย่ม
โครงการกอสราง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสรางตาง ๆ 
ภายใน บน.๕ เพือ่ตรวจสอบความคบืหนา เมือ่วนัที ่๒ ก.พ.๖๔ 
ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ

พล.อ.ต.ไพฑูรย  เหลืองตระกูล ผบ.ศปอว.ทอ.และคณะ  
รวมบริจาคและรับมอบดอกไมที่ระลึกเนื่องในวันทหารผานศึก
ประจําป ๒๕๖๔ จากคุณเมตตา  พุทธมนต อุปนายกสมาคม
แมบาน ทอ.และคณะ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๔ ณ หองประชุม 
ศปอว.ทอ.
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ขอเชิญจารกึประวัตศิาสตร์ร่วมกัน 
ในการจดัสร้างพระรปูจ�าลองพระบดิาแห่งกองทพัอากาศ 

ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จทิวงคต 
“พระบดิาแห่งกองทัพอากาศ” 

จอมพล สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ 

กองทัพอากาศได้ก�าหนดสร้างพระรูปจ�าลองขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง 
พร้อมแท่นประดษิฐานขึน้ ณ กองบนิและโรงเรยีนการบนิ รวม ๑๐ แห่ง 
(ยกเว้นกองบิน ๒ กองบิน ๖ และกองบิน ๕๖) เพ่ือน้อมร�าลึกถึง 
พระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติที่ทรงริเริ่ม พระกรณียกิจด้านการบิน 
ของชาต ิอนัเป็นคณุปูการยิง่ใหญ่ ต่อประเทศชาตมิาถึงปัจจบุนั โดยได้เตรยีม
การท�าพิธี เททอง และมังคลาภิเษก เพ่ือความเป ็นสิริมงคลจาก 
พระเกจอิาจารย์ ทีม่ชีือ่เสยีงจาก ทัว่ประเทศ เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชน
ทัว่ไป หน่วยงาน องค์กร รวมทัง้อดตีข้าราชการและข้าราชการทหารอากาศ 
ได้มส่ีวนร่วมในการจดัสร้างพระรูปจ�าลองพระบดิาแห่งกองทพัอากาศขนาด

ร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทย เลขบัญชี ๐๕๗ - ๒ -๙๓๘๒๔ - ๙ ช่ือบัญชี  
“เพือ่จดัสร้างพระอนสุาวรย์ี พระบดิาแห่งกองทพัอากาศ” ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่  
นาวาอากาศเอก สรุยิา ราชขันธ์ โทร.๐๙ ๒๔๑๖ ๙๗๘๙ กองทพัอากาศจึงขอเชญิชวนประชาชน
ทั่วไป หน่วยงาน องค์กร รวมท้ังอดีตข้าราชการ และข้าราชการทหารอากาศ ร่วมร�าลึกใน 
พระกรุณาธิคุณและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การจัดสร้างพระรูปจ�าลองพระบิดา 
แห่งกองทพัอากาศขนาดหนึง่เท่าครึง่ ทีจ่ะประดิษฐาน ณ โรงเรยีนการบนิและกองบนิทัว่ประเทศ

หนึง่เท่าคร่ึง โดยมีหลกัเกณฑ์การร่วมอปุถัมภ์ดังนี ้ผู้บรจิาคเงนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ไป จะได้รบั
พระรปูจ�าลองขนาดสงู ๒๑ นิว้ องค์น�าฤกษ์ พร้อมจารกึช่ือในรายนามผู้สนบัสนนุการจดัสร้าง 
บนแผ่นป้ายตดิด้านหลงัแท่นประดษิฐานท้ัง ๑๐ แห่ง รบัจ�านวนจ�ากัด ๕๐ ท่านเท่านัน้ ผูบ้รจิาค 
๒๐,๐๐๐ บาท จะได้รบัเหรยีญผูส้ร้างเนือ้เงนิ หน้าทองค�า ตอก ๙ รอบ ๑ เหรียญ พร้อมจารกึ 
ในรายนามผูส้นบัสนนุการจดัสร้างบนแผ่นป้ายตดิด้านหลงัแท่นประดษิฐาน ๑ กองบนิ ทีท่่านเลือก 
รับจ�านวนจ�ากดักองบนิละ ๕๐ ท่านเท่านัน้

พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์  วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุม 
การปฏบิตัทิางอากาศ เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการอ�านวยการ
จัดสร้างพระรปู จอมพล สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภวูนารถ 
กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ พระบดิาแห่งกองทัพอากาศ เพือ่ตดิตาม
การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และเตรียมการจัดพิธี 
เททอง พิธีมังคลาภิเษก ตลอดจนพิธีประดิษฐานพระรูปจ�าลอง  
ณ กองบนิและโรงเรยีนการบนิทัว่ประเทศ เม่ือวนัที ่๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชมุกองทพัอากาศ

พลอากาศโท มนทั ชวนะประยรู เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ให้การต้อนรบั 
พลโท เทอดศักดิ์ ด�าข�า เจ้ากรมข่าวทหารบกและคณะ ในการประชุม 
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกรมข่าวทหารอากาศกับกรมข่าวทหารบก  
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการท�างาน รวมท้ังสร้างความร่วมมือ
ในการด�าเนนิงานด้านการข่าวให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ เมือ่วนัที ่๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชมุกรมข่าวทหารอากาศ (อาคารจนัทรเุบกษา)
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ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

พลอากาศโท สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยกีารบนิและอวกาศกองทพัอากาศ เป็นประธานในการจดักจิกรรม “ตลาดปันน�า้ใจ 
ศวอ.ทอ.” ร่วมกบัจติอาสาแม่บ้านทหารอากาศแฟลตทุง่สกีนั เพือ่ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ ตลอดจนประชาชนบริเวณใกล้เคียง ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ซ่ึงการจ�าหน่ายจัดภายใต้มาตรการควบคมุ
การระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครดั เมือ่วนัที ่๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บรเิวณหลงัตกึ 
บก.ศวอ.ทอ

(ต่อจากหน้า ๒)วันที่ระลึกทหารผ่านศึก

เนือ่งจากวนัท่ี ๓ กมุภาพันธ์ ของทกุปี เป็นวันทหารผ่านศึก 
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัว
ทหารผ่านศึกในพระราชปูภมัภ์ สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 
จดัจ�าหน่ายดอกไม้ท่ีระลกึเนือ่งในวนัทหารผ่านศกึ หรอืดอกป๊อบป้ี 
เพื่อหารายได้สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหาร ต�ารวจ  
และพลเรือนอาสาสมัครที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง 
ประเทศชาต ิโดยในโอกาสนีส้มาคมแม่บ้านทหารอากาศได้น�าดอกไม้
ที่ระลึกวันทหารผ่านศึกมอบให้ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ 
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ พร้อมท้ังหน่วยงาน 
ภาคเอกชนทีเ่ข้าร่วมบริจาคเงนิสนบัสนนุ

ทัง้นีเ้นือ่งจากสถานการณ์การระบาดของโควดิ-๑๙ ท�าให้
อาสาสมัครไม่สามารถออกไปเดินจ�าหน่ายดอกป๊อปปี้และ

พลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช  เจริญสุข รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมคณะ 
ศนูย์บรรเทาสาธารณภยักองทพัอากาศ ด�าเนนิการส�ารวจพ้ืนที ่เพือ่จัดตัง้เป็นสถานทีกั่กกนัโรคของ
หน่วยงาน (Organization Quarantine : OQ) ในการป้องกนั และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้เตรยีมสถานที ่ทีเ่หมาะสมให้มคีวามพร้อมส�าหรบั
เป็นสถานทีก่กักนัโรค ฯ  โดยม ีนาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิม้พงษ์ ผูบ้งัคับการกองบนิ ๒ และหวัหน้า
หน่วยขึน้ตรง กองบนิ ๒ ให้การต้อนรับ เมือ่วนัท่ี ๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กองบงัคบัการ กองบิน ๒

ผลิตภัณฑ์อื่นตามสถานที่ต่าง ๆ เหมือนปกติได้ ซึ่งผู้มีจิตกุศล
สามารถร่วมกนัอดุหนนุดอกป๊อปป้ีและผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ  ได้ที ่มลูนธิิ
สงเคราะห์ครอบครวัทหารผ่านศกึ ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระศรี
นครนิทราบรมราชชนน ีโทร ๐๒-๒๔๒-๓๓๐๓, ๐๙๒-๗๕-๐๒๖๔๒ 
หรือ e-mail : poppy.ffwv@gmail.com  หรือ ID line : 

poppythailand หรือร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย 
สาขาสนามเป้า เลขทีบ่ญัช ี๐๒๙-๒-๓๐๗๑๒-๘  ซ่ึงจะท�าให้มลูนิธิฯ 
สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวทหารผ่านศึก ทั้งที ่
เป็นทหาร ต�ารวจ และพลเรอืนอาสาสมคัร ได้อย่างต่อเนือ่ง
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(ต่อจากหน้า ๒)รพ.สนาม จิตอาสา (ต่อจากหน้า ๒)

หลังมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ณ โรงเรียน 
ฤทธยิะวรรณาลยั ซึง่เป็นโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่องกองทพัอากาศ

โดยกจิกรรมประกอบด้วย การท�าความสะอาดลานกจิกรรม
ของโรงเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าโรงเรียน  
การปล่อยสาร EM เพือ่ปรบัคณุภาพน�า้ การมอบหน้ากากอนามยั 
แอลกอฮอล์เจลพร้อมแท่นกดแบบเท้าเหยียบ การอบรม 
ให้ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ 
ส�าหรับแม่บ้านและนักการภารโรง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 
ในห้องเรยีน และการฉดีก�าจดัยงุในพืน้ทีโ่ดยรอบของโรงเรยีน

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ด�าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีอาคาร 
ของแผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน  
เป็นโรงพยาบาลสนาม สามารถรองรบัผูป่้วยได้จ�านวน ๑๒๐ เตยีง 
และหากมคีวามจ�าเป็นยงัสามารถขยายเพิม่ได้อกีถงึ ๓๔๐ เตยีง 
พร้อมทัง้ได้จดัให้มอุีปกรณ์เครือ่งนอน ชัน้วางของ ชัน้เกบ็เสือ้ผ้า 
และของใช้ส่วนตัวส�าหรับผู้ป่วย รวมถึงมีระบบอินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมบริเวณพ้ืนทีใ่ช้งานทัง้หมด ระบบกล้องวงจรปิด CCTV 
๒๔ ชั่วโมง ในพื้นที่ส่วนกลางเพื่อดูแลความปลอดภัยของ 
ผูเ้ข้าพกั และมโีทรศพัท์ส�าหรับติดต่อเจ้าหน้าท่ีบริเวณหน้าห้องพัก 
รวมทัง้ระบบเสียงตามสายเพือ่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
โดยกองทัพอากาศได้สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีจากโรงเรียนการบิน  
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นท่ีโรงพยาบาลสนาม  
และด�าเนินการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในมาตรฐานของการรักษาพยาบาล 
พร้อมกบัความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิ

ส�าหรับพ้ืนที่ของแผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา 
โรงเรยีนการบนิ ได้รับการพจิารณาว่ามคีวามเหมาะสมส�าหรับ
การจดัตัง้โรงพยาบาลสนาม เนือ่งจากเป็นพืน้ทีห่่างไกลชมุชน  
มีระบบการรักษาความปลอดภัยและสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ทีส่ามารถรองรับการจดัตัง้โรงพยาบาลสนามได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศตระหนักถึงการสร้างความ
มัน่ใจให้กบัประชาชนโดยรอบพืน้ทีโ่รงเรยีนการบนิ จงึได้มกีาร
จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้น�าชุมชน ในการจัดตั้ง 
โรงพยาบาลสนามในพื้นที่โรงเรียนการบิน ตลอดจนแนวทาง 
การบรหิารจดัการ และมาตรการต่าง ๆ ซึง่น�าไปสูก่ารให้ความ
ร่วมมอืและสนบัสนนุการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม โรงเรยีนการบนิ 
ให้เป็นอกีหนึง่สถานทีส่�าหรับเตรยีมรองรบัผูป่้วย กรณท่ีีการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 มคีวามรนุแรงขึน้

ทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเตรียมความพร้อม 
เปิดเรยีนของนกัเรยีน ท�าสถานศกึษาให้เป็นทีป่ลอดภยั และสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานกลับเข้ารับ 
การศึกษาอีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท�าความดี 
ของข้าราชการจิตอาสา ในการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวัง 
สิง่ตอบแทน และเพือ่ให้เกดิความรกัความผกูพนัใน ๔ สถาบนัหลกั 
คอื “ชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์ และประชาชน”
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