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พลอากาศเอก นภาเดช  ธปูะเตมยี ผูบญัชาการทหารอากาศ ไดกลาวชืน่ชมความสาํเรจ็
ของนักเรียนนายเรืออากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ที่ไดเปน ๓ ใน ๖ ตัวแทน
ประเทศไทยเขารวมการแขงขันเฟนหาสุดยอดทักษะดิจิทัลระดับนานาชาติ (ICDL Digital 
Challenge 2021) และสามารถควารางวลั ๒ เหรยีญเงนิ ๑ เหรียญทองแดง ดงันี้ 

เหรยีญเงนิ  สายเทคโนโลยีเกดิใหม (New Emerging Technology)
- นักเรียนนายเรืออากาศ ณัฏฐชัย นรสารคณิศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท

กษัตรยิาธริาช 
- นกัเรียนพยาบาลทหารอากาศ พทันธนกฤต ภตูภิณิโยวฒัน วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ 
เหรยีญทองแดง สายออกแบบ (3D Design)
- นักเรียนนายเรืออากาศ ณัฐกฤษฎิ์ สราทธพันธ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท

กษัตรยิาธริาช 
สําหรับการแขงขัน  “ICDL Digital Challenge 2021”  จัดขึ้นภายใตความรวมมือ

ของ ICDL Asia วฒุบิตัรมาตรฐานสากลดานทกัษะความรูดจิิทลั, Alibaba Cloud, Enterprise 
Ireland, Siemens และ Skillsbox โดยเปนการแขงขันวดัระดับทกัษะการใชเทคโนโลยดีจิทิลั
ประจาํป ทีเ่ปดโอกาสใหผูเขาแขงขนัแตละคนแสดงศกัยภาพในการใชเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหม
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การประมวลผลขอมูลโดยวิธีการที่รวดเร็วและแมนยํา รวมไปถึง
ความเชีย่วชาญในการใชโปรแกรมสํานกังานตาง ๆ 

การแขงขนัรอบชงิชนะเลศิในปนี ้มผีูเขารวมการแขงขนักวา ๕๐๐ คน จาก ๙ ประเทศ

พลอากาศเอก นภาเดช ธปูะเตมยี  ผูบญัชาการทหารอากาศ พรอมดวย คณุปญญดาว  ธูปะเตมยี นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ และคณะ เดนิทางตรวจเยีย่มกองบนิ ๒๓ จังหวดัอุดรธานี 
เพือ่มอบนโยบายและเสรมิสรางขวญักําลงัใจใหแกกาํลงัพล ตลอดจนรับทราบแนวทางการพฒันาและปญหาขอขดัของในการปฏิบตัภิารกิจของหนวยในโอกาสนี ้นาวาอากาศเอก วศิรตุ จนัทประดษิฐ 
ผูบงัคับการกองบนิ ๒๓ พรอมดวย คณุประภาสริ ิ จนัทประดษิฐ ประธานชมรมแมบานทหารอากาศกองบนิ ๒๓ ขาราชการ ลกูจาง พนกังานราชการ สมาชกิชมรมแมบานทหารอากาศ กองบนิ ๒๓ 
และทหารกองประจาํการกองบนิ ๒๓ รวมใหการตอนรบั ณ ทาอากาศยานทหาร กองบนิ ๒๓ เมือ่วนัท่ี ๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๔

ผูบัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๓ 
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ในเอเชยี-แปซฟิก ไดแก ออสเตรเลยี จนี อินโดนเีซยี ญีปุ่น มาเลเซยี สงิคโปร ศรลีงักา ไทย และเวยีดนาม 
โดยจดัใหมกีารแขงขนั ๓ สาย คอื 

๑.  สายธรุกจิ ทดสอบแขงขนัในชดุขอสอบ Data Analytics 
๒.  สายออกแบบ ทดสอบแขงขนัโดยการทํา Project ดวยการใชเทคโนโลยเีพือ่การออกแบบ 

๓ มิติ 
๓.  สายเทคโนโลยีเกิดใหม ทดสอบแขงขันในชุดขอสอบ Internet of Things และ Cloud 

Computing 
การพัฒนากําลังพลของกองทัพอากาศใหมีทักษะดิจิทัลเปนหน่ึงในนโยบายสําคัญของ 

พลอากาศเอก นภาเดช  ธปูะเตมยี ผูบญัชาการทหารอากาศ ซึง่ไดมอบหมายใหผูเกีย่วของรวมเรงพฒันา
ยกระดบัทกัษะเดมิใหดขีึน้ (UpSkill) และสรางเสรมิทกัษะใหม (ReSkill) รวมท้ังทกัษะแหงอนาคต 
(Future Skills) ใหกับกําลังพลของกองทัพอากาศในทุกระดับใหสามารถเปลี่ยนผานทาง
ดิจิทัล (Digital Transformation) ได ท้ังน้ีเพื่อใหกําลังพลมีขีดความสามารถในการนําทักษะ
ดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังเปนการใหความรูในสถาบัน
การศึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีสําคัญของกองทัพอากาศใหทันสมัย ซึ่งความสําเร็จของ
นกัเรยีนนายเรอือากาศ และนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศในครัง้นี ้เปนการยนืยนัถงึความสามารถ
ของนกัเรยีน ตลอดจนการสนบัสนนุท่ีดีของผูบรหิารและคณะอาจารยของท้ังสองสถาบนั ท่ีรวมกนั
ขบัเคลือ่นนโยบายดานดจิทัิลของผูบญัชาการทหารอากาศ ใหเหน็ผลอยางเปนรปูธรรม

พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท รองผูบัญชาการ
ทหารอากาศ รวมบรจิาคโลหติ คร้ังที ่๑๑ เนือ่งจากภาวะวกิฤต
ขาดแคลนโลหิตจากการแพรระบาดของ COVID-19 
โดยม ีนาวาอากาศเอก เขษม ธเนศวร หวัหนากองบรกิารโลหติ 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 
๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ณ กองบรกิารโลหิต โรงพยาบาลภูมพิล
อดลุยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 

รองผูบญัชาการทหารอากาศ รวมบรจิาคโลหติ 
เนือ่งจากภาวะวกิฤตขาดแคลนโลหติ
จากการแพรระบาดของ COVID-19
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เป็นกระแสดังและสร้างความสนใจไปทั่วโลก หลังจากที่  
Mark Zuckerberg CEO ของ Facebook ได้ประกาศเปลีย่นชือ่
บริษัทจากเดิม Facebook เป็น Meta โดยมีเป้าหมายใหม่ 
ในการเป็น metaverse company เพือ่ทีจ่ะท�าให้อนิเทอร์เนต็
เป็นสิ่งที่มีตัวตน ผสมผสานระหว่างโลกของความจริงกับโลก
เสมอืนจริงให้มากกว่าทีเ่คยเป็นมาก่อน สารชาวฟ้าฉบบันีจ้ะพาไป
ท�าความเข้าใจกันว่า Metaverse คืออะไร ท�าอะไรได้บ้าง  
ต้องประกอบไปด้วยเทคโนโลยอีะไรบ้างมาตดิตามกนั

ซึง่ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตวัละคร
อวาตาร์ (Avatar) เหมือนที่พบ 
ในโลก OASIS หรอืโลกเสมือนจรงิ 
มาดเูทคโนโลยแีละอปุกรณ์ทีม่า
ประกอบเป็น Metaverse กนัครบั

เทคโนโลยีตัวแรก Virtual 
R e a l i t y  ห รื อ  V R  คื อ 
ป ร ะสบกา รณ ์ เ ส มื อนจ ริ ง  
ซึ่ ง เป ็นการใช ้อุปกรณ ์หรือ
เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้งาน
กับโลกดิจิทัลที่ ถูกสร ้ างขึ้น  
ซ่ึงอุปกรณ์ส�าหรับการเช่ือมโยง
หลกัคอืแว่น VR เหมือนทีผู่แ้สดง
ในเรื่อง Ready Player One  
ใช้ชุดแว่น Virtual Reality  

METAVERSE

เพือ่เดนิทางสู่โลกแห่งเกม 

Metaverse ถูกพูดถึ งอย ่างมากจากหนังสือ เรื่ อง  
Snow Crash ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1992 โดยนักเขียนชื่อว่า 
นีล สตเีฟนสนั (Neal Stephenson) สิง่ทีเ่ขาเขียนกลบักลายเป็น
แรงบนัดาลใจ และกลายเป็นความเชือ่ว่านัน่คอือนาคตทีจ่ะมาถงึจรงิ ๆ  
ยกตัวอย่าง Avi Bar-Zeev ผู้สร้าง Google Earth เคยบอกว่า 
วิสัยทัศน์ของสตีเฟนสันคือสิ่งท่ีจุดประกายในการออกแบบ 
นอกจากนีห้ลายต่อหลายคนเรยีกสตเีฟนสนัว่า “นอสตราดามสุ
แห่งโลกเทคโนโลยี” เพราะเขาได้เคยท�านายไว้ถึงการเสพติด
เทคโนโลย ีเทคโนโลยทีีต่ดิตวัเราไปตลอด ไปจนถงึโลกทีทุ่กอย่าง
กลายเป็นดจิทิลัท้ังหมด

Metaverse หมายถึง สภาพแวดล้อมของโลกเสมือนจริง 
ของผู้คนผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นพื้นที่ดิจิทัลที่ถูกสร้างข้ึนให้
เหมือนจริง เหมือนเราอยู่อีกโลกนึง ใช้ชีวิตคล้ายกับอยู่บนโลก
ความเป็นจริง โดยการใช้ความเป็นจรงิเสมอืน (VR) หรอืเทคโนโลยี
โลกเสมือนจริงผสานโลกแห่งความจริง (AR) ท�าให้สามารถ 
ท�ากิจกรรม มปีฏสิมัพันธ์ร่วมกันในโลกดจิิทลัได้อย่างเตม็รูปแบบ 
ซึ่งลักษณะพื้นฐานดังกล่าวถูกน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง  
The Matrix ซึ่งเดินเรื่องการต่อสู้กันบนโลกเสมือนจริงที่ถูก 
สร้างข้ึนจาก matrix หรอืภาพยนตร์เรือ่ง Ready Player One 

เทคโนโลยีตัวต่อมา AR หรือ Augmented Reality  
คอื เทคโนโลยทีีผ่สานโลกจรงิ กบัโลกเสมอืนเข้าด้วยกัน ท�าให้เหน็ 
Object ทีเ่ป็น 2D หรือ 3D ลอยอยูบ่นสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นพ้ืนทีจ่รงิ 
ยกตัวอย่างเช่น เกม Pokémon GO ภาพสัตว์แบบ AR  
บน Google Search และแอป Google Maps ทีแ่สดงการน�าทาง
ด้วย AR ได้ หรือแอป IKIA ที่เลือกเฟอร์นิเจอร์ ที่ให้เราเอา
เฟอร์นเิจอร์ไปลองวางดูในพืน้ทีจ่รงิได้นัน่เอง

และเทคโนโลย ีMR หรอื Mixed reality ซ่ึงเป็นการผสมผสาน 
VR และ AR เข้าด้วยกนั แต่ต่อยอดเหนอืขึน้ไปอกีขัน้ เพราะเรา 
จะสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงที่เห็นตรงหน้าได ้ 
แบบแตะในอากาศได้เลย

เราสามารถเข้าสูโ่ลก Metaverse ได้ผ่านอปุกรณ์ ๓ รปูแบบ 
ได้แก่

๑. การใช้แว่น Oculus เพือ่ให้เข้าถงึโลกของ VR (Virtual 
Reality) ท�าให้เหน็ภาพ ๓ มติ ิแบบเตม็ตาในมมุมอง ๓๖๐ องศา 
ซึง่สามารถสมัผสัโลกเสมอืนจรงิได้มากทีส่ดุ

๒. ใช้แว่น Ray-Ban หรือแว่นอื่น ๆ หรืออุปกรณ์ที่ใช้
เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ 
ฟังเพลง รับสายโทรศัพท์ หรือถ่ายภาพและคลิปวิดีโอสั้น ๆ  
แล้วแชร์ไปยงัแอปโซเชยีลในอุปกรณ์พกพา นอกจากนีย้งัสามารถ
แสดงผลการน�าทางแผนที ่สภาพอากาศ ข่าวสาร ตรวจสอบโซเชยีล 
มเีดยีผ่าน AR บนตวัแว่นได้ด้วย ปัจจบุนัราคาหลกัพนัถงึหลกัหมืน่
บาทและมขีายเฉพาะต่างประเทศ โดยเฉพาะทีส่หรัฐอเมริกา

๓. ใช้งานผ่านอปุกรณ์ทัว่ไป เช่น คอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน 
และแทบ็เลต็ ผ่านแอปทีร่องรบัการท�างานเชือ่มต่อกบัโลกเสมอืนจริง 
แม้อุปกรณ์ท�าให้เราสมัผสัโลกเสมือนจริงได้น้อย แต่กส็มัผสักบัโลก
เสมอืนจรงิได้เช่นกนั 

แนวคดิของ Metaverse และการเกิดขึน้มาของเทคโนโลยี 
ทีช่่วยอ�านวยความสะดวกให้ผูใ้ช้งานสามารถเชือ่มต่อกนัได้อย่าง
ไร้พรมแดน ท�าให้เราสามารถท�ากจิกรรม มปีฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัใน
โลกดจิทัิลได้อย่างเตม็รปูแบบ อย่างไรกต็าม Metaverse กย็งัไม่
สามารถเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เพราะยังขาดองค์ประกอบส�าคัญ 
ท่ีว่า เทคโนโลยี หรือการไหลเวียนส่งต่อข้อมูลท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น 
จะต้องท�างานได้พร้อมกนัและมเีสถยีรภาพ ซึง่ในความเป็นจรงิแล้ว 
ผูค้นนบัล้านยงัห่างไกลจากแนวคดิของ Metaverse อยูม่าก เพราะ
ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะเข้าถงึและใช้ชวีติในโลกเสมือนจรงิได้ทุกท่ีทุกเวลา 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าต่อให้มีการผลิตเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์แนวคิด 
Metaverse มากเท่าไร การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตก็ยังเป็น
กญุแจส�าคญัทีจ่ะสร้างภาพของ Metaverse ให้มอียูจ่รงิ 

อย่างไรกต็าม การเข้าไปอยูใ่นโลกเสมอืนจรงิเป็นเวลานาน
หรือบ่อยครัง้เกนิไป อาจท�าให้ผู้ใช้งานหลงไปกบัโลกเสมอืนจรงิ 
จนไม่อยากกลบัสูโ่ลกแห่งความจรงิ ซึง่จะส่งผลต่อการมปีฏสิมัพนัธ์
กบัผูค้นรอบตวั ตลอดจนอาจก่อให้เกดิอาการเจบ็ป่วยทางจติใจ 
จงึต้องใช้งานอย่างมสีตแิละใช้อย่างชาญฉลาด เพือ่ไม่ตกเป็นทาส
ของเทคโนโลย ีพบกนัใหม่ฉบบัหน้าครับ
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พล.อ.ท.วญิญา  โพธิค์านชิ ผบ.อย.และคณะ ตรวจเยีย่ม
สายวิทยาการอากาศโยธิน และตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหาร
กองประจําการ เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๔ ณ กรม ตอ.รอ.อย.

พล.อ.ท.ชัยนาท  ผลกิจ จก.กร.ทอ.พรอมดวย 
พล.อ.ท.วิญญา  โพธิ์คานิช ผบ.อย.ตรวจเยี่ยมกรรมวิธี
การรับทหารกองประจําการ รุนป ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๑ พ.ย.๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย)

พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย ผบ.ทอ.ใหโอวาทและ
แสดงความยินดีกับ นนอ.สองคนแรกของ ทอ.ที่ไดรับทุน
การศึกษาตอ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๔ 
ณ บก.ทอ.

พล.อ.ท.กานตชนก  หันหาบุญ จก.ยศ.ทอ.และ 
พล.อ.ต.ปยะกิตติ์  สุทธิวัฒนธนากูล ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
ใหการตอนรับ พล.อ.อ.ม.ล.สุปรีชา  กมลาศน อดีต ปธ.คปษ.
บก.ทท.เนื่องในโอกาสมาบรรยาย (ออนไลน) เรื่อง “ผูนํา
ทางทหาร” ใหแก นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุนที่ ๖๖ เมื่อวันที่ 
๔ พ.ย.๖๔ ณ หองมูลนิธินภาธิปตย รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

พล.อ.ต.จักรินทร  จันทรกลั่น ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.
และคณะ เขาเยีย่มคาํนบัและหารอืขอราชการดานความมัน่คง
กับ นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรี/ผูอํานวยการ
รกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดัเพชรบรีุ ฝายพลเรอืน  เมือ่วนัที ่
๘ พ.ย.๖๔ ณ หองประชุมกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดเพชรบุรี

พล.อ.ท.ตากเพชร  พินพันธุ รอง ผบ.คปอ.เปนประธาน
เปดการประชุมใหญสามัญประจําป ๖๕ สหกรณออมทรัพย 
คปอ.จํากัด เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค คปอ.

พล.อ.ท.ประกาศิต  เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีเปดการอบรมหัวหนากําลังพลกอนออกหนวย เมื่อวันท่ี 
๑ พ.ย.๖๔ ณ โรงเรียนกําลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา 
สํานักการปกครองและพัฒนากําลังพล กพ.ทอ.

พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย ผบ.ทอ.ใหการตอนรับ 
คณะผูแทน พสบ.ทอ.เขาเย่ียมคํานับ เม่ือวันท่ี ๒ พ.ย.๖๔ 
ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ท.ทวีพงษ   ปาจรีย  จก.พอ.ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานการดําเนินการตรวจคัดกรอง COVID-19 
ใหแก ทหารใหม รุนป ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๔ 
ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย)

พล.อ.ต.ขจรฤทธิ์  แกวอําไพ ผบ.ดม.มอบเครื่องบริโภค 
ใหกับกําลังพล สน.ผบ.ดม.ตอบสนองนโยบาย ผบ.ทอ.
ประจําป ๒๕๖๕ ดานการสวัสดิการ เมื่อวันท่ี ๕ พ.ย.๖๔ 
ณ สน.ผบ.ดม.

พล.อ.ต.อนันตชัย  ทองเจริญ จก.จร.ทอ.และคณะ 
ตรวจการปฏิบตัริาชการ บน.๒๓ โดยมี น.อ.วศิรตุ  จนัทประดิษฐ
ผบ.บน.๒๓ ใหการตอนรับ เม่ือวันท่ี ๑ พ.ย.๖๔ ณ บน.๒๓ 
จว.อุดรธานี

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน เปนประธาน
ในพิธีแสดงความยินดีใหกับ ศิษยการบิน รุน น.๑๔๙-๖๔-๒ 
ในโอกาสไดผานการตรวจสอบภาคอากาศ วัฏภาคการบิน
เกาะภูมิประเทศกอนปลอยเดี่ยวกับ บ.ฝ.๑๖ ก. เมื่อวันที่ 
๓ พ.ย.๖๔ ณ รร.การบิน จว.นครปฐม
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น.อ.พฐา  แกนทับทิม ผบ.บน.๒๑ พรอมดวยคุณชนิกา
แกนทับทิม ประธานชมรมแมบาน ทอ.บน.๒๑ นํา ขรก. 
พนักงานราชการ ลูกจาง ทหารกองประจําการ และครอบครัว 
บน.๒๑ รวมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๓๑ ต.ค.๖๔ ณ วดัทากกแห ต.แจระแม อ.เมอืง จว.อุบลราชธานี

น.อ.ธัญเทพ  ชารีพร ผอ.กองซอมอากาศยาน ๑ ชอ.
นํา ขรก. ลูกจาง และพนักงานราชการ กองซอมอากาศยาน ๑ 
ชอ.รวมบริจาคโลหิต ให กับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๔ ณ ชอ.

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ เปนประธานในพิธี
มอบโลและใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเดน ใหแก ขรก. 
ลูกจาง และทหารกองประจําการ บน.๑ ที่ไดรับคัดเลือก
เปนบุคคลดีเดน ประจําป ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑ พ.ย.๖๔ 
ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.สริะ  บญุญะพาศ ผบ.บน.๔๖ นาํขาราชการ ลกูจาง
พนกังานราชการ และทหารกองประจาํการ บน.๔๖ รวมพฒันา
และทําความสะอาดบริเวณพ้ืนที่รอบ บน.๔๖ เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศนใหมีความสะอาดสวยงาม เมื่อวันท่ี ๒ พ.ย.๖๔ 
ณ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ
ในการรับทหารกองประจําการ รุนป ๒๕๖๔ ผลัดที่  ๒
เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๔ ณ พัน.อย.บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผบ.บน.๔ ในฐานะ 
ผอ.ศบภ.บน.๔ นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทานทําความสะอาด
ฟนฟ ูสถานทีท่ีไ่ดรบัความเสยีหายจากอิทธพิลของพายโุซนรอน 
“เตีย้นหมู” บรเิวณพืน้ที ่ต.ตลกุ จว.ชยันาท เมือ่วนัที ่๒ พ.ย.๖๔
ณ ต.ตลุก อ.สรรพยา จว.ชัยนาท

น.อ.สันติ  แกวสนธิ รอง ผอ.สนผ.กบ.ทอ. ในฐานะ 
รอง หน.สํานักงานพลังงานทดแทน ทอ.เปนประธานการ
ประชุมหารือบันทึกความเขาใจระหวาง ทอ.กับ กฟภ.วาดวย
ความรวมมอืโครงการบรหิารจดัการเพือ่ประหยดัพลงังาน ทอ.
การสํารวจ วิจัย พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
รวมถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง เมือ่วันท่ี ๒ พ.ย.๖๔ ณ หองประชุม 
กบ.ทอ.

น.อ.อนุรักษ  รมณารักษ ผชท.ทหารไทย/เบอรลิน 
และ รรก.ผชท.ทอ.ไทย/โรม ไดรบัเชญิจาก เอกอคัรราชทตูอติาล ี
ณ กรุงเบอรลนิ และ พลจตัวา Lorenzo Dal Maso ผชท.ทหาร
อิตาลฯี เขารวมงานวนักองทพัอิตาลอิตาล ีเมือ่วนัที ่๔ พ.ย.๖๔ 
ณ สถานเอกอคัรราชทตูอติาล ีกรุงเบอรลนิ สหพนัธรฐัเยอรมน ี

น.อ.วงศวิวัติ  วัฒนวรางกูร ผบ.บน.๔๑ เปนประธาน
ในพิธีทอดกฐินสามัคคี บน.๔๑ ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 
๕ พ.ย.๖๔ ณ วัดปาเปอะ อ.สารภี จว.เชียงใหม

น.อ.วิศรุต  จันทประดิษฐ ผบ.บน.๒๓ นํา ขรก. ลูกจาง 
พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแมบาน ทอ.บน.๒๓ 
ร วมประกอบพิธีสมโภชองค พระพุทธนภาดุลยศาสดา 
อากาศนาวามงคล (พระพุทธรูปประจํา บน.๒๓) เม่ือวันที่ 
๑ พ.ย.๖๔ ณ วิหารพระพุทธนภาดุลยศาสดา อากาศนาวา
มงคล จว.อุดรธานี

น.อ.ชวภณ  ยิม้พงษ ผบ.บน.๒ เปนประธานการประชมุใหญ
สามัญประจําป   ๒๕๖๔ ของสหกรณออมทรัพย  บน.๒ 
จํากัด เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๔ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ ผบ.บน.๕ มอบรางวัล
กจิกรรม “เพยีงแคคิดจะกาว” Wing 5 Virtual Run Season 2 
Challenge 2 ใหแก ขรก.และครอบครัว บน.๕ ท่ีว่ิงครบ
ตามระยะทางและเงื่อนไขท่ีกําหนด เม่ือวันที่ ๒ พ.ย.๖๔ 
ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ
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การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกลาโหม (อพร.กห.)

¡Í§·Ñ¾ÍÒ¡ÒÈ Ã‹ÇÁ¡Ñº ̧ ¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ̈ íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
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พลอากาศตรี มงคล ตัง้สณุาวรรณ ผูอาํนวยการสาํนกังานพัฒนาระบบราชการกองทพัอากาศ/
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกลาโหม และ นาวาอากาศเอก ปรีชา ภัทรศีลสุนทร 
รองผูอํานวยการสาํนกังานพฒันาระบบราชการกองทพัอากาศเขารวมประชมุคณะอนกุรรมการพฒันา
ระบบราชการกลาโหม (อพร.กห.) เพือ่รบัฟงกรอบการประเมนิสวนราชการประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และพิจารณากรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสํานักงานปลัด

ดวยอิทธิพลของพายุโซนรอนในหวงเดือนท่ีผานมา 
สงผลใหเกิดฝนตกหนักในหลายพ้ืนท่ี ประกอบกับเขื่อน
เจาพระยา มกีารระบายนํา้ทายเขือ่นเพ่ิมขึน้ ทาํใหระดบันํา้
เพิม่สงูขึน้อยางรวดเร็ว สงผลใหนํา้เออลนตลิง่ และไหลเขาทวม
บานเรือนของพี่นองประชาชน ซึ่งจังหวัพระนครศรีอยุธยา
เปนหนึง่ในพืน้ทีท่ีไ่ดรบัผลกระทบดงักลาว 

เมื่อที่  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กองทัพอากาศ โดย 
พลอากาศเอก พันธภักดี  พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ 
รวมกับนายเฉลมิ ประดษิฐอาชพี ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ
อาวโุส ผูบริหารสายงานเครอืขายธรุกจิขนาดเลก็ และรายยอย 

กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, 
องคการทหารผานศึก และสถาบนัเทคโนโลยปีองกนัประเทศ โดยม ีพลโท สรุศกัดิ ์วรรณสมบรูณ 
ผูอาํนวยการสาํนกัพฒันาระบบราชการกลาโหม (สพร.กห.)/ประธานอนกุรรมการพฒันาระบบราชการ
กลาโหม เปนประธานการประชมุฯ ณ หองประชมุ ชัน้ ๖ อาคารสํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม 
(ศรสีมาน) เม่ือวนัที ่๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ 
และใหกําลังใจพี่นองประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
ในพืน้ที ่ตาํบลบางชะน ีอาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
โดยมี นายสมยศ  เกษสุวรรณ นายอําเภอบางบาล และ 
นางสมทรง พันธุเจริญวรกุล นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
พระนครศรอียธุยา รวมกจิกรรม ณ วดัโคกหิรญั ตาํบลบางชะนี 
อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

สาํหรับพืน้ทีป่ระสบอทุกภัยในตาํบลบางชะน ีฯ นัน้ ถอืเปน
พืน้ทีป่ระสบเหตภุยัพบิติักรณฉีกุเฉนิ โดยมนีํา้ทวมบานเรอืนของ
พีน่องประชาชน ในพืน้ทีห่มูที ่๑ หมูที ่๒ หมูที ่๓ และหมูที ่๔ 

รวมจํานวน ๕๕๐ หลังคาเรือน ซึ่งถนนสายหลักไมสามารถ
ใชการได กองทพัอากาศ โดยศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทพัอากาศ
ไดรับทราบถึงความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในพ้ืนที่
ดังกลาว จึงได จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพท่ีบรรจุสิ่งของ
อุปโภคบริโภค ใหแกพี่นองประชาชนเพื่อชวยบรรเทาความ
เดือดรอน และใหกาํลงัใจพีน่องประชาชนทีไ่ดรบัผลกระทบจาก
อทุกภัยในครัง้นี้

ทั้งนี้  ศูนยบรรเทาสาธารณภัยทุกกองบิน ยังคงให
ความชวยเหลอื และฟนฟบูานเรอืนพีน่องประชาชนทีป่ระสบ
อุทกภัยอยางตอเนื่องในทุก ๆ พื้นที่ที่ ได  รับผลกระทบ 
ตามนโยบายของ พลอากาศเอก นภาเดช  ธปูะเตมยี ผูบญัชาการ
ทหารอากาศ ท่ีใหทุกกองบนิ เรงนาํกาํลงัพลและยทุโธปกรณ
เขาชวยเหลือประชาชน พรอมดูแลความเปนอยูและความ
ปลอดภัยใหกบัประชาชนท่ีประสบอทุกภยัทกุพ้ืนที่
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พลอากาศตร ีประภาส สอนใจด ีโฆษกกองทพัอากาศ เปดเผยวา ขณะนีก้องทพัอากาศมคีวามพรอม
ในการรับทหารกองประจําการ รุนป ๒๕๖๔ ผลัดท่ี ๒ เขาประจําการพรอมกันในหนวยทหาร
ทัว่ประเทศ ในวนัจนัทรที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ นี ้ซ่ึงกองทพัอากาศใหความสาํคญักับแนวทาง
การปฏบิตัติามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
อยางเครงครัดในทุกขั้นตอน ตั้งแตการตรวจคัดกรองแรกรับ ไปจนถึงการปรับรูปแบบการฝก 
การดูแลชวีติความเปนอยูประจาํวนั ตลอดจนการรกัษาหากพบผูตดิเชือ้ในหนวย

ทั้งน้ี พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ มีความหวงใยทหาร
กองประจาํการทีเ่ปรียบเหมอืนนองเลก็ในหนวย ไดเนนยํา้ใหหนวยปกครองทหารในสงักดักองทพัอากาศ
ทั่วประเทศ ใหความสําคัญกับการดูแลทหารกองประจําการทุกคนในสังกัดกองทัพอากาศ
อยางเหมาะสม โดยเฉพาะเรือ่งความเปนอยูในชีวติประจาํวนั และตระหนกัถงึความสาํคญัของการ
ควบคุมโรคในหนวย เพื่อใหทหารกองประจําการที่เขารับการฝกไดรับการดูแลอยางเหมาะสม 
มคีวามปลอดภยั และพรอมท่ีจะทาํหนาทีข่องชายไทยไดอยางสมบรูณ

สาํหรับมาตรการในการรับทหารใหมนัน้ ทหารใหมทกุคนจะเขาสูกระบวนการกกัตวัเปนเวลา 
๑๔ วนั กอนเขารบัการฝก และจะมกีารตรวจคดักรองหาเชือ้โควดิ-๑๙ จาํนวน ๓ ครัง้ โดยครัง้ที ่๑ 
จะตรวจในวันแรกรับ ครั้งที่ ๒ ตรวจในวันที่ ๗ ของการกักตัว และครั้งที่ ๓ ตรวจในวันที่ ๑๔ 
ของการกักตวั นอกจากนีจ้ะมกีารดาํเนนิมาตรการ Bubble & Seal ทัง้ทหารใหม และเจาหนาที่
ทีเ่กีย่วของกับการฝก เพือ่ปองกันการแพรระบาดและลดการนาํเชือ้เขาสูหนวยฝก และเนนยํา้กาํลัง
พลใหเครงครัดในมาตรการปองกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) เชน 
การเวนระยะหางระหวางบคุคล การสวมหนากากอนามยั ๑๐๐% การลดความแออดัภายในหนวยฝก

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดส่ังการใหกองบิน ๖ 
จัดเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) และมอบหมายให พลอากาศตรี ประภาส  สอนใจดี 
ผูอาํนวยการสาํนกันโยบายและแผน กรมกจิการพลเรอืนทหารอากาศ เปนผูแทนกองทพัอากาศ 
อาํนวยการลาํเลียงถงุยงัชีพพระราชทานจากมลูนธิอิาสาเพ่ือนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
จํานวน ๕,๐๐๐ ถุง พรอมดวยเจาหนาท่ีจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

กองทัพอากาศ พรอมรับทหารใหมผลดั ๒/๖๔ เขมมาตรการปองกนัโควิด-๑๙
ในทุกกิจกรรมตลอดหวงการฝก การทําความสะอาดพื้นผิวที่หยิบจับและสัมผัสบอย การแยก
รบัประทานอาหารโดยใชภาชนะสวนบคุคล การคดักรองอาการและอุณหภมูริางกาย เปนตน

ดานการเตรียมหนวยฝกเพื่อลดโอกาสสัมผัสโรคติดตอ กองทัพอากาศไดจัดสิ่งแวดลอม
ของสถานทีต่าง ๆ ภายในหนวยฝก ไดแก โรงนอน พืน้ทีก่กักนัโรคของหนวย (Unit Quarantine 
Area) โรงเลีย้ง หองอบรม กองบงัคบัการหนวยฝก หองประชุม หองพยาบาล หองนํา้ และหองสวม 
ใหแยกกนัอยางชดัเจนระหวางหนวยฝกยอย ไมใชปะปนกันระหวางทหารผลดัใหม/ทหารผลดัเกา 
และครูฝ ก การจัดใหมีการระบายอากาศใหหมุนเวียนถายเทดี การติดตั้งจุดล างมือ
และจดุแอลกอฮอลอยางทัว่ถงึและเพียงพอ และสนบัสนนุใหทหารกองประจาํการทุกคนมขีองใช
สวนตัว ฯลฯ

อยางไรกต็าม หากพบผูมอีาการปวยหรอืสงสยัวาปวย จะไดรบัการแยกตวั หยดุฝก หยดุปฏบิตัิ
หนาท่ี และเขาสูกระบวนการตรวจวนิจิฉยัทันท ีโดยกองทพัอากาศไดเตรยีมความพรอมของสถาน
พยาบาล ทั้งโรงพยาบาลหลักในสังกัดกองทัพอากาศ โรงพยาบาลสนาม และสถานกักกันโรค 
รวมถงึการประสานกบัหนวยงานดานสาธารณสขุท่ีเกีย่วของอยางใกลชดิ

โฆษกกองทัพอากาศ กลาววา ขอใหทหารใหม ญาติ และผูปกครอง มคีวามมัน่ใจวากองทพัอากาศ
จะดูแลความเปนอยูบุตรหลานของทานเปนอยางดีภายใตมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ
โรคโควดิ-๑๙ ทหารกองประจาํการในสงักดักองทพัอากาศทกุคนจะไดรบัการฝกใหมคีวามพรอมทัง้
รางกายและจิตใจ มีความปลอดภัย ตลอดจนไดรับการเสริมสรางศักยภาพของแตละบุคคล 
ใหมคีวามพรอมในการปฏบิตัหินาทีร่กัษาความมัน่คงของชาต ิการชวยเหลอืประชาชน รวมทัง้ไดรบั
การพัฒนาทกัษะวชิาชพีตามขดีความสามารถ ตลอดระยะเวลาทีป่ระจาํการอยูในกองทพัอากาศ
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เดินทางจากกองบิน ๖ ดอนเมือง ไปยังกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา พรอมจัดรถยนตบรรทุก
และกําลังพล ลําเลียงถุงยังชีพพระราชทานฯ นําไปแจกจายใหแกประชาชนในพื้นที่ ๓ 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ท่ีไดรบัผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-๑๙ ทีม่จีาํนวนผูตดิเชือ้
เพิม่สงูขึน้ เมือ่วนัเสารที ่๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ณ ทาอากาศยานทหาร ๒ กองบนิ ๖ ดอนเมอืง 
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