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 พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู ้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต ์
และพิธีเททองหล่อพระรูปจําลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลก 
ประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ พร้อมด้วย ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ พรรณระพี  สุทธิวรรณ  
นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
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ทอ.จัดสร้างพระรูปจำาลอง
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

ทอ.จัดพิธีพุทธบูชา 
เน่ืองในวันมาฆบูชา

เมือ่วนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นายทหารผู้ใหญ่ของ 
กองทพัอากาศ ข้าราชการทหารอากาศ และครอบครวั ร่วมพธิพีทุธบชูาเนือ่งในวันมาฆบชูา ประจ�าปี ๒๕๖๔  
ณ หอพระพุทธเมตตานภากาศประทานพร สวนสุขภาพท่าดินแดง โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาโอวาท 
และน�าเวยีนเทยีน พร้อมท�าบญุตกับาตรร่วมกนั เพือ่เป็นการอนรุกัษ์สบืสานรกัษาวฒันธรรมประเพณีอันดงีาม
ทางพระพทุธศาสนาสบืต่อไป

โอกาสนี ้ผูบั้ญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระรูปจ�าลอง  
“พระบดิาแห่งกองทพัอากาศ” และเทน�าฤกษ์องค์จ�าลองขนาดสงู 
๒๑ นิ้ว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมนิทกษัตรยิาธริาช โดยม ีเจ้าประคณุ สมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ 
(สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จ 
พระสังฆราช 

เมือ่วนัที ่๓ มนีาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพธิบีวงสรวง
และทกัษณิานปุทาน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ จอมพล สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภวูนารถ กรมหลวงพศิณุโลก
ประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ บริเวณด้านหน้าห้องรับรองกองทัพอากาศ เพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
อันจะก่อให้เกิดสิริมงคลในการจัดสร้างพระรูปจ�าลอง ซึ่งกองทัพอากาศจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี  
การทวิงคต จอมพล สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภวูนารถ กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ พร้อมประกอบ
พธิบี�าเพญ็กศุลอทุศิถวายแด่พระบิดาแห่งกองทพัอากาศ

เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการ 
ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จ�านวน  
๕๐๐ อัน จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี คุณขรรค์  
ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู ้แทนส่งมอบ  
ณ ห้องรับรองพเิศษ ๑ กองบญัชาการกองทพัอากาศ
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รองผู้อ�านวยการ

หลายท่านทีเ่คยประสบปัญหาไม่สบายเพยีงเลก็น้อย แต่กต้็อง
ไปหาหมอเพ่ือตรวจให้สบายใจ ทัง้ ๆ ทีพั่กแค่ ๒ - ๓ วัน อาการ 
กด็ขีึน้ได้ รวมทัง้ช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั โคโรนา 
๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ยิ่งท�าให้ไม่มีใครอยากเดินทางไปท่ี 
โรงพยาบาลเพราะมคีวามเสีย่งสงู ส�าหรบัใครทีก่�าลงัประสบปัญหา
เจบ็ป่วย ไม่ต้องผจญกับการจราจรตดิขดัขณะเดนิทางไปหาหมอ 
และไม่ต้องนัง่รอควิตรวจนาน กส็ามารถปรกึษาหมอถึงอาการของ
โรคต่าง ๆ ได้แบบฟรี ๆ ผ่านแอปพลเิคชัน ทีบ่รกิารดเียีย่มไม่แพ้
กับการไปโรงพยาบาลเลยทีเดียว ซึ่งท่านสามารถรับค�าปรึกษา 
จากหมอผ่านช่องทางออนไลน์ได้ มาดูกันเลยว่ามีแอปพลิเคชัน
อะไรท่ีน่าสนใจบ้าง

Samitivej Plus เป็นแอป
พลิเคชันที่จัดท�าขึ้นเพ่ือคอยให้
ค�าปรกึษาและข้อแนะน�าส�าหรบั

หมอออนไลน์

ผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงพยาบาล โดยแอปพลิเคชันนี ้
เป็นระบบดจิทิลัทีเ่ชือ่มโยงข้อมลูการให้บรกิาร ท�าให้ผูร้บับรกิารไม่ต้อง
รอคิวนาน เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงโรงพยาบาล  
และการเข้ารบับรกิารต่าง ๆ  ภายในโรงพยาบาล ต้ังแต่ลงทะเบยีน
ไปจนถงึรบัยาผ่านทางมอืถอืแบบเรยีลไทม์ รวมถงึการดตูารางแพทย์
และนัดหมายด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอคิวการจ่ายเงิน ดูประวัติ 
การรักษาย้อนหลงั ใบสัง่ยา ผลการตรวจทางห้องปฏบัิติการและรงัสเีอ็กซ์ 
ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูต�าแหน่งคิวและขั้นตอนการบริการได้ 
แบบเรียลไทม์ โทรติดต่อโรงพยาบาลได้ทันที นอกจากน้ียังมี
บทความด ีๆ  เกีย่วกับสขุภาพให้คณุได้อ่านและท�าความเข้าใจเกีย่ว
กบัโรคโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ทัง้ระบบ 
Android และ IOS (ระบบ IOS 7.1 ขึน้ไป สามารถใช้งานได้กบั 
iPhone และ iPod touch)

“Raksa ป่วย ทกั รกัษา” เป็นแอปพลเิคชนัให้ค�าปรกึษาจาก
หมอผ่านระบบออนไลน์ ซึง่ปัจจบุนัมแีพทย์ผูเ้ชีย่วชาญร่วมงานกบั
แอปพลิเคชัน Raksa มากถึง ๕๐๐ คน ซึ่งเป็นแพทย์ที่มี
ประสบการณ์การรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า ๗ ปี จงึท�าให้ท่าน
มัน่ใจถงึความปลอดภยัได้อย่างเตม็ที ่นอกจากนีใ้นแอปฯยงัเตม็ 
ไปด้วยหมอเฉพาะทางรองรบัการรกัษาถงึ ๑๕ สาขาวชิา ทัง้โรคทัว่ไป 
สตูนิรแีพทย์ แพทย์ ห ูตา จมกู และอืน่ ๆ  โดยท่านสามารถเข้ามา
ขอค�าปรึกษาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการได้ทันที  
สามารถเลือกได้ว่าอยากปรึกษากบัหมอคนไหน ซึง่มรีายละเอยีด
เกี่ยวกับหมอ ท้ังประวัติการศึกษา, สถานท่ีท�างาน, ราคา,  
เรทความพงึพอใจ และความช�านาญเฉพาะทาง สามารถเลอืกได้ด้วย 
ว่าจะปรกึษาแบบไหน แชท, โทรคยุ หรือวดิโีอคอล คดิค่ายาแยก
ต่างหาก และมีบริการส่งยาถึงมือคนไข้ฟรี สามารถเข้าไป
ดาวน์โหลดได้ท้ังระบบ Android และ IOS

Ooca เป็นแอปพลิเคชันท่ีจัดท�าขึ้นเพื่อให้ค�าแนะน�าโรค 
ทางจติเวชจากแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญและนกัจติวทิยา เพือ่ให้ท่านได้รบั 
ค�าแนะน�าหรือวธีิการรักษาอย่างถูกต้อง ท�าให้ท่านสามารถเข้ามา
ปรึกษาได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ท�าให้ไม่สบายใจในชีวิตประจ�าวัน, ปัญหาภายใน
ครอบครัว, ปัญหาในการเลี้ยงลูก, ปัญหาคู ่รักสามีภรรยา,  
เพศสมัพนัธ์และอารมณ์ทางเพศ, ชวีติการท�างาน และอาการซึมเศร้า 
ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่เร่ิมเป็นกันมากข้ึนแต่ไม่กล้าไปโรงพยาบาล  
เพราะกลวัถกูหาว่าเป็นบ้า การท�าหน้าทีข่องแอปพลเิคชนักง่็ายมาก 
เพียงท่านดาวน์โหลดก็จะสามารถเลือกแพทย์หรือนักจิตวิทยา 
ตามความต้องการของท่าน ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาทีท่่านเป็นได้อย่าง
ตรงจุด สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ทัง้ระบบ Android และ IOS

Chiiwii เป็นแอปพลิเคชันที่มีจุดเริ่มต้นมาจากเว็บบอร์ด 
ทีต่อบปัญหาสขุภาพไปมา ซึง่จะช่วยดแูลท่านและคนทีท่่านห่วงใย 
ด้วยบรกิารปรกึษาปัญหาสขุภาพกบัหมอผูเ้ชีย่วชาญผ่านวดีิโอคอล  
โทร และแชทภายในแอปพลิเคชนั มหีมอหลากหลายสาขาให้ท่าน
เลือกเองได้ เหมือนมีหมอเป็นเพื่อนคู่ใจเรื่องสุขภาพให้ท่านถึง 
ทีบ้่าน ใช้งานสะดวก เป็นส่วนตัวด้วยการสนทนาแบบรายบคุคล 
เพยีงสมคัร ค้นหาหมอ และท�านดัจากตารางเวลา ตามทีท่่านและ
หมอสะดวก แล้วเลอืกวธิรีบัค�าปรกึษา เช่น วดิโีอคอล โทร หรอื
แชทผ่านแอป มีระบบแจ้งเตือนก่อนเวลานัด เพื่อไม่ให้พลาด 

การรับค�าปรึกษา รับช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตแบบออนไลน์ 
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ทัง้ระบบ Android และ IOS

Honestdocs เป็นแอปพลเิคชนัทีเ่กดิขึน้จากความตัง้ใจทีจ่ะ
ให้ความรู ้ข้อมลู สนิค้า และบริการทีจ่ะช่วยให้คนไทยทกุคนดแูล
สขุภาพของตวัเองได้ดขีึน้ ท่านสามารถปรกึษาหรอืรบัค�าแนะน�า
จากหมอได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เหมาะส�าหรบัผูป่้วยทีไ่ม่ได้เป็นโรค
อะไรร้ายแรง และไม่ได้ต้องการค�าตอบ อย่างรวดเรว็นกั เพราะการ
บริการจะให้ท่านตัง้ค�าถามหรอืข้อสงสยัเกีย่วกบัอาการไว้ในกระทู้ 
แล้วจะมหีมอผูเ้ชีย่วชาญในด้านนัน้ ๆ  เข้ามาตอบหรอืให้ค�าแนะน�า
ภายใน ๑ ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นแอปพลิเคชันหาหมอง่าย ๆ ที่ท่าน
สามารถเข้าไปใช้บรกิารได้ฟร ีนอกจากนีแ้อปพลเิคชนัได้รวบรวม
บทความเกีย่วกบั โรค ยา วติามนิ ซึง่เขยีนหรอืรวีวิโดยบคุลากร
ทางการแพทย์ หรือผูเ้ชีย่วชาญทางด้านต่าง ๆ  ให้ท่านอ่านได้ตลอด
เวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รวบรวมรายชื่อคลินิกและ 
โรงพยาบาล พร้อมข้อมลูตดิต่อ แผนที ่วธีิการเดนิทาง รปูสถานที่ 
ชือ่แพทย์ท่ีมชีือ่เสยีง ราคา โปรแกรมตรวจสุขภาพรวมไปถงึรวีวิ
จากผู้ใช้บริการจริง เพื่อให้ท่านใช้ตัดสินใจก่อนเข้าตรวจหรือ 
รับการรักษาอีกด้วย สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ท้ังระบบ 
Android และ IOS

การปรกึษาหมอผ่านแอปพลเิคชนั เป็นการประเมนิอาการ
เบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งใครท่ีป่วยมาหลายวัน หรือมีอาการเจ็บป่วย 
ขัน้รุนแรง เช่น หายใจล�าบาก แน่นหน้าอก ไข้ขึน้สูงมาก มอีาการ
หนาวสัน่ ฯลฯ การปรกึษาหมอผ่านแอปพลเิคชันอาจไม่ใช่วธิกีาร
ท่ีถูกต้อง ควรรีบไปท่ีโรงพยาบาลเพื่อให้หมอท�าการตรวจ 
และประเมนิอาการจงึเป็นวธิทีีถ่กูต้องทีส่ดุ
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พล.อ.ต.วชริะพล  เมอืงนอย ผอ.สยฝ.ยก.ทอ.และคณะ 
เขารวมการฝกบินควบคุมไฟปา ระหวางวันที่ ๑ - ๔ มี.ค.๖๔ 
ณ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

พล.อ.ต.ณรงคศักดิ์  พิชิตชโลธร รอง ผบ.อย.ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพรอมรบและทดสอบ
แผนปองกันฐานท่ีตั้งหนวย บน.๗ มอบจักรยานและอุปกรณ
กีฬา ใหแก นักเรียนโรงเรียนวัดอัมพาราม เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๖๔ 
ณ บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

พล.อ.ต.นนทรี   อินทรสาลี  ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.
เปนประธานการประชุมแนวทางการจัดทําบัญชีขอมูล ทอ.
(RTAF Data Catalog) เมือ่วนัท่ี ๓ ม.ีค.๖๔ ณ หองบรรยาย ทอ.

พล.อ.ท.ฐานัตถ  จันทรอําไพ จก.กร.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีมอบใบประกาศ และปดโครงการชุมชนสัมพันธ ทอ.
รุนที่ ๑/๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔ ณ โรงแรมวรบุรี รีสอรท 
แอนด สปา จว.พระนครศรีอยุธยา

พล.อ.ท.ประกาศิต  เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ.เยี่ยมชม
ระบบการจําลองการซอมบํา รุงอากาศยาน (Aircraft 
Maintenance Simulator : AMS) ซึ่ง ทอ.จัดหามาจาก
ประเทศออสเตรเลีย โดยมี  น.อ.เอกสาธิต  ชีวางกูล 
รอง ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ.ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๔ 
ณ รร.จอ.ยศ.ทอ.

พล.อ.อ.เดชอุดม  คงศรี ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการ
พิเศษ) มอบไมเทาเลเซอรพระราชทาน ใหแก ขรก.รร.การบิน
เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.ใหการตอนรับ 
พล.อ.ต.อนันตชัย  ทองเจริญ จก.จร.ทอ.และคณะ ในโอกาส
เขาตรวจการปฏิบัติราชการของ รร.นนก.เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๔ 
ณ หองประชุม บก.รร.นนก.(๑) 

พล.อ.ต.ตระการ   กาวกสิกรรม   ผอ.สยล.ทอ. และคณะ 
เขาใหคําปรึกษาแนะนําความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ   
ยุทธศาสตร  ทอ.และแผนปฏิบัติราชการ  ทอ. สูแผนปฏิบัติ
ราชการ นขต.ทอ.และการประเมินตนเองของ  นขต.ทอ.
ตาม  PMQA ใหกับหนวย  บน.๑  เมื่อวันที่  ๒-๓ มี.ค.๖๔ 
ณ บน.๑ จว.นครราชสีมา  

พล.อ.อ.ชานนท  มุงธญัญา เสธ.ทอ.เปนประธานในพธิี
เททองหลอองคจําลองพระพุทธจตุรากาศยานประธาน 
(หลวงพอเพชร) โดยม ีน.อ.เนาวมรตัน  ประพฒันทอง ผบ.บน.๔
เขารวมพิธี เมื่อวันท่ี ๔ มี.ค.๖๔ ณ วิหารพระพุทธจตุรา
กาศยานประธาน (หลวงพอเพชร) บน.๔ จว.นครสวรรค

พล.อ.ท.พงษสวัสดิ์  จันทสาร รองเสธ.ทอ.ในฐานะ
ผู อํานวยการศูนย ติดตามและสั่ งการเ พ่ือแก ไขป ญหา
สถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต ส วน ทอ.และคณะ 
ตรวจเยี่ยม กกล.ทอ.ฉก.๙ โดยมี น.อ.พานิช  โพธิ์นอก 
ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๔ 
ณ กกล.ทอ.ฉก.๙ จว.ปตตานี 

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.ในฐานะประธาน
กรรมการชุมนุมนายเรืออากาศ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ ๗๕๒ 
โรงเรียนนายเรืออากาศ และโครงการวิจัยของนักเรียนนายเรือ
อากาศ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.ต.ธรรมรงคเดช  เจริญสุข รอง จก.กร.ทอ.
เปนประธานการประชุม การขับเคลื่อนการจัดการความรู
ของ กร.ทอ.สูกองทัพอากาศแหงการเรียนรู  เมื่อวันที่  
๓ มี.ค.๖๔ ณ หองประชุม ศบภ.ทอ.



วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๔

น.อ.สมชาย  แจมจันทร รอง จก.จร.ทอ.และคณะ 
ตรวจติดตามความคืบหนาผลการแกไขตามขอเสนอแนะ 
บน.๕๖ โดยมี น.อ.รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ 
ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๔ ณ บน.๕๖ จว.สงขลา 

น.อ.นภดร  คงเสถียร ผบ.บน.๓ นําขาราชการ 
และพนักงานราชการ สังกัด บน.๓ เขารวมกิจกรรมโครงการ
ปฏิญาณตนและสัญญาไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด บน.๓ ประจําป
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๔ ณ องคพระพุทธธูปะเตมียมงคล 
บน.๓ จว.สระแกว

น.อ.ชวภณ  ย้ิมพงษ ผบ.บน.๒ ใหการตอนรับ 
น.อ.Wayne  Turnbull ผูชวยฑูตฝายทหารสหรัฐ และคณะ 
ในโอกาสเขาเยีย่มคาํนบั เพือ่ปรกึษาหารือขอราชการ และสํารวจ
พืน้ทีก่ารฝกภาคสนาม เมือ่วนัที ่๔ มี.ค.๖๔ ณ บน.๒ จว.ลพบรุี

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ เปนประธานในพิธี
ทําบุญเจริญพระพุทธมนตและถวายภัตตาหารแดพระสงฆ 
เนื่องในโอกาสครบรอบวันคลายวันสถาปนา ฝูง.๗๐๑ บน.๗ 
เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๔ ณ โรงซอมอากาศยาน ฝูง.๗๐๑ บน.๗ 
จว.สุราษฎรธานี

น.อ.สรุศักดิ ์ เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ รวมกบั Detachment 
Commander LTC Derek Chan รวมสงมอบการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงคและหองนํ้า ใหกับชุมชนดงวัด เมื่อวันท่ี 
๔ มี.ค.๖๔ ณ ต.หมากแขง จว.อุดรธานี 

น.อ.พานิช  โพธิ์นอก ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ ใหการตอนรับ
คณะคุณครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ จากโรงเรียน
แสงประทีปวิทยามูลนิธิ อ.หนองจิก จว.ปตตานี เขาทัศนศึกษา
เยี่ยมชมภายใน กกล.ทอ.ฉก.๙ เ ม่ือวันที่  ๒ มี .ค.๖๔ 
ณ กกล.ทอ.ฉก.๙ จว.ปตตานี

น.อ.ชนะรัฐ  จันทรุเบกษา ผบ.บน.๖ เปนประธาน
ในพิธีเปดหลักสูตรพนักงานตอนรับบนอากาศยาน บน.๖ 
ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๖๔ ณ ฝูง.๖๐๒ บน.๖ 
ดอนเมือง

หนา ๕ 

พล.อ.ต.อาณัติ  เดชพร จก.สก.ทอ.พรอมดวย 
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ สก.ทอ.เขารวมพิธี 
เนื่องในวันคลายวันสถาปนา สก.ทอ.ครบรอบ ๖๗ ป 
เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๔ ณ สก.ทอ.

น.อ.รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ มอบนโยบาย
และพบปะขาราชการประจําเดือน ในโอกาสนี้ ไดมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณแกผูมีผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายดีเดนของ บน.๕๖ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ ณ บน.๕๖ 
จว.สงขลา

พล.อ.ต.เอกศักดิ์  เทภาสิต ผบ.ศทย.อย.เปนประธาน
ในพิธีเปดการศึกษาหลักสูตร สงทางอากาศ อากาศโยธิน 
รุนที่ ๗๔ (นนอ.ชั้นป ๒) เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๔ ณ ศทย.อย.

น.อ.พรประเสรฐิ  ผานภพ ผบ.บน.๕ เปนประธานในพธิี
เปดโครงการฝกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีเหลาอากาศ ประจําป 
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๔ ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ

พล.อ.ต.กีรติ  ปงเมือง จก.ชย.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยม
หนวยสายวิทยาการดานชางโยธา บน.๒๓ ประจําป ๒๕๖๔ 
โดยมี น.อ.สุรศักดิ์  เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ ใหการตอนรับ 
เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี
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การบรรยายให้ความรู้ เร่ือง 
“เกณฑ์ PMQA 4.0 และมุ่งเน้นตวัชีว้ดัหมวด ๗”

พลอากาศตร ีมงคล ตัง้สณุาวรรณ ผูอ้�านวยการส�านกังาน
พฒันาระบบราชการกองทัพอากาศ อนกุรรมการและเลขานกุาร
คณะอนุกรรมการการติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพอากาศ  
เป็นประธานเปิดการบรรยายให้ความรู ้เรือ่ง “เกณฑ์ PMQA 4.0 
และมุ่งเน้นตัวชี้วัดหมวด ๗” ให้กับเลขานุการคณะท�างาน 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพอากาศ  
และผู ้รับผิดชอบตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกองทัพอากาศ โดยม ี
คุณวณสิรา สขุวฒัน์ และคุณนพิาดา ทองค�าแท้ วิทยากรจาก
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เป็นผูใ้ห้ความรูฯ้ 
เมือ่วนัอังคารที ่๒ มนีาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชมุฝ่ายเสนาธกิาร
ทหารอากาศ ๒

พลอากาศตรี จักรินทร์ จันทร์กลั่น ผู้อ�านวยการส�านัก 
ประสานการปฎบิตัด้ิานความมัน่คง ส�านกังานประสานภารกจิ
ด้านความมั่นคงกับกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เข้าร่วมการฝึกบิน
ควบคมุไฟป่าของกองทพัอากาศ ณ กองบิน ๔๖ จงัหวดัพษิณโุลก 
รวมทั้งได้ประสานหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก  
เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึก โดยมี พลตรี เทอดศักดิ์ งามสนอง 
เสนาธิการกองทัพน ้อยที่  ๓ /ผู ้แทนแม ่ทัพภาคที่  ๓  

สาํนกังานประสานภารกจิด้านความมัน่คงกบักองอาํนวยการรกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจกัร
กองทพัอากาศ เข้าร่วมการฝึกบนิควบคมุไฟป่าของกองทพัอากาศ ณ กองบิน ๔๖ จงัหวดัพษิณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันไฟป่าหมอกควนั เข้าร่วมสงัเกตการณ์การฝึกบนิควบคมุ
ไฟป่าของกองทัพอากาศ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๔๖ 
จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลอากาศตรี วชิระพล เมืองน้อย  
ผูอ้�านวยการส�านกัยทุธการและการฝึก กรมยทุธการทหารอากาศ/ 
ผู ้อ�านวยการ กองอ�านวยการฝ ึกการบินควบคุมไฟป่า  
ประจ�าปี ๒๕๖๔ ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป  
เมือ่ ๓ มนีาคม ๒๕๖๔

พลอากาศโท ฐานตัถ์  จนัทร์อ�าไพ เจ้ากรมกจิการพลเรอืนทหารอากาศ พร้อมคณะตรวจเยีย่มหน่วยสายวทิยาการด้านกจิการ 
พลเรอืนเเละประชาสมัพันธ์ ณ กองบนิ ๔ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยม ีนาวาอากาศเอก เนาวมรตัน์  ประพฒัน์ทอง ผูบ้งัคบัการ
กองบนิ ๔ ให้การต้อนรับ เมือ่วันที ่๒๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔ จว.นครสวรรค์

กรมช่างโยธาทหารอากาศ โดยกองประปาและสขุาภบิาล 
กรมช่างโยธาทหารอากาศ เปิดให้บริการรับซื้อขยะ recycle 
บริเวณบ้านพักข้าราชการทหารอากาศ เขต ๒ ท่าดินแดง  
มกี�าหนดวนั และเวลา ดังนี้

๑.  วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เปิดรับซื้อเวลา ๑๔.๐๐   
ถงึ ๑๗.๐๐ น.

๒.  วนัเสาร์ - อาทติย์ และวนัหยดุพเิศษ เปิดรบัซือ้เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 



วันที่ ๑ - ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๔ หน้า ๗ 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

ศนูย์ปฏบิตักิารแพทย์ทหารอากาศ  กรมแพทย์ทหารอากาศ  
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลเคล่ือนที่ 
กองทพัอากาศ ครัง้ที ่๑ ประจ�าปีงบประมาณ ๖๔ เพ่ือทดสอบ
ความพร้อมปฏิบัติโรงพยาบาลเคลื่อนท่ีกองทัพอากาศ โดยม ี
ผูเ้ข้ารบัการฝึก จ�านวน ๓๑ คน โดยได้ท�าการสถาปนา โรงพยาบาล 
เคลื่อนที่กองทัพอากาศและห้องผ่าตัด พร้อมท�าการติดตั้งโซน 
และครุภัณฑ์ที่จ�าเป็นเข้าประกอบชุด ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๘ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยาย ชัน้ ๓ ศนูย์ปฏิบตักิารแพทย์
ทหารอากาศ  กรมแพทย์ทหารอากาศ และอาคารจอดรถ  
ฝ่ายขนส่ง กองบริการกรมแพทย์ทหารอากาศ

ในการนี ้ พลอากาศโท ธนวติต สกลุแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ 
ทหารอากาศ ได้เยีย่มชมความพร้อมปฏบิตัขิองโรงพยาบาลเคลือ่นที่
กองทัพอากาศ  โดยมี พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ  
ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย ์
ทหารอากาศ นายทหารชั้นผู ้ใหญ่ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย ์
ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรบั ซึง่การฝึก 
ในคร้ังนี ้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 
 ไม้เท้าเลเซอร์ (ต่อจากหน้า ๒)

ส�าหรบัไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานดงักล่าว พฒันาโดย ศนูย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ ่มโรคความ
เคลือ่นไหวผดิปกตแิห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ซึ่งได้พัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินที่มีลักษณะพิเศษ เป็นไม้เท้าที่
สามารถให้แสงกระตุ้นการเดินเมื่อผู้ป่วยมีอาการเดินติดขัด  
โดยได้รบัพระมหากรณุาธคุิณจาก สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานนามอปุกรณ์ช่วยเดนินี้
ว่า “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” 

ทั้งนี้ กองทัพอากาศจะน�าไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานที่ได้ 
รบัมอบดงักล่าว ให้สถานพยาบาลในสงักัดกรมแพทย์ทหารอากาศ 
น�าไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้ป่วยท่ีมีอาการเดิน
ตดิขดั เพือ่ช่วยเหลอื บรรเทาความเดอืดร้อน และเพ่ือให้ผูป่้วย
สามารถเข้าถงึการรกัษาอย่างทัว่ถึงตามวตัถปุระสงค์ต่อไป

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ โรงพยาบาลเคล่ือนที ่กองทัพอากาศ ครัง้ท่ี ๑ ประจ�าปีงบประมาณ ๖๔



          วันที่ ๑ - ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๔หน้า ๘ 

      
   

(ต่อจากหน้า ๒)ทอ.จัดสร้างพระรูปจำาลอง

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์  
พรรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ  
นายทหารชัน้ผูใ้หญ่ของกองทพัอากาศ และ คุณดอมนิกิ ภวูสวสัดิ์ 
จกัรพงษ์ เป็นผูแ้ทนราชสกลุจกัรพงษ์ และผู้แทนสมาคมแม่บ้าน
ทหารอากาศ เข้าร่วมในการประกอบพิธีฯ  ในพิธีเททองหล่อ
พระรูปจ�าลอง “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” และเทน�าฤกษ์  
องค์จ�าลองขนาดสูง ๒๑ น้ิว ได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ ๘ รูป  
น่ังปรกอธษิฐานจติ ๔ ทศิ ระหว่างประกอบพิธเีททอง เพือ่ความ
ศกัด์ิสทิธิ ์ได้แก่

๑.  พระราชพฒันาการ (หลวงพ่อเจ้าคุณสมชาย) วดัปรวิาส
ราชสงคราม กรุงเทพมหานคร

๒.  พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (เจ้าคุณสุรศักดิ์) วัดประดู่  
พระอารามหลวง จงัหวดัสมทุรสงคราม

๓.  พระครูสนุทรโชติธรรม (หลวงพ่อบุญมา) ทีพั่กสงฆ์เขา
แก้วทอง จงัหวดัปราจนีบรุี

๔.  พระสมุห ์อดิ เรก อนุตฺตโร (พระอาจารย ์ เรก)  
วดัหนองทราย จงัหวดัสพุรรณบรุี

๕.  พระใบฎีกาเจริญศักด์ิ สิริภทฺโท (พระอาจารย์อ๊อด)  
วดัดอนแก้ว จังหวดัเชียงใหม่

๖.  พระครูวิสุทธิวิทยาคม (หลวงพ่อทอง) วัดบ้านไร่  
จงัหวัดนครราชสมีา

๗.  พระครสูทิธสิงัวร (หลวงพ่อวรีะ ฐานวีโร) วดัราชสทิธาราม 
กรงุเทพฯ

๘.  พระครูกลัยาณสทิธวิฒัน์(หลวงพ่อสมาน กลยฺาณธมโฺม) 
วดัราชสทิธาราม กรุงเทพ

ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การเสดจ็ทวิงคต จอมพล สมเดจ็
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณโุลก
ประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เพื่อน้อมร�าลึกถึง 
พระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติท่ีทรงพัฒนาด้านการทหาร 
และริเริ่มพระกรณียกิจด้านการบินของชาติ อันเป็นคุณูปการ 
ยิง่ใหญ่ต่อประเทศชาตมิาถงึปัจจบุนั กองทพัอากาศ ได้ก�าหนดสร้าง 
พระรูปจ�าลองขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพร้อมแท่นประดิษฐานขึ้น  
ณ กองบนิ ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, โรงเรยีนการบนิ  
และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รวม ๑๑ แห่ง โดยได้ท�าพิธี 
เททองพระรูปจ�าลอง พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ขนาด 
หนึง่เท่าคร่ึงและเทน�าฤกษ์ องค์จ�าลองขนาดสงู ๒๑ นิว้ เมือ่วนัที่ 
๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บรเิวณลานอเนกประสงค์โรงเรยีนนายเรือ
อากาศนวมนิทกษัตริยาธริาช เพือ่เป็นสริมิงคลน�าพาความเจรญิ
มาสู่ผูส้กัการะบชูาและครอบครวั โดยเกจอิาจารย์ทีม่ชีือ่เสยีงจาก
ทัว่ประเทศ

ในการนี ้กองทพัอากาศเปิดโอกาสให้ ก�าลงัพลทหารอากาศ
ทัง้อดตีและปัจจบุนั รวมทัง้ประชาชนทัว่ไป ได้มส่ีวนร่วมในการ 
จัดสร้างพระรูปจ�าลองขนาดหนึ่งเท่าคร่ึงพร้อมแท่นประดิษฐาน 
และร่วมจารกึประวัตศิาสตร์โดยการบรจิาคเงนิร่วมจดัสร้างตามที่
ก�าหนด จะได้รับเหรียญผู้สร้างเหรียญเงินหน้าทองค�าตอกโค๊ด  
๙ รอบ จ�านวน ๑ เหรยีญ (สร้างจ�านวนจ�ากดัและมอบให้เฉพาะ 
ผู้บรจิาคเงนิร่วมจดัสร้างตามทีก่�าหนด) พร้อมจารึกช่ือบนแผ่นป้าย
ตดิด้านหลงัแท่นประดษิฐาน ๑ แห่งตามทีผู่บ้รจิาคระบุ รวมทัง้ได้
จดัสร้างวตัถมุงคลให้เช่าบชูาเพือ่ความเป็นสริมิงคลแก่ผูเ้ช่าบชูา
และครอบครวั ดงันี้

การจัดสร้างพระรูปจ�าลองขนาดสูง ๒๑ นิ้ว พระบิดาแห่ง
กองทพัอากาศ ทัง้ ๓ แบบ ประกอบด้วย

๑.  องค์น�าฤกษ์ปิดทองค�าแท้ จ�านวน ๑ องค์
๒.  องค์กรรมการสีเขยีวอมด�า จ�านวน ๒๐๐ องค์
๓.  องค์มวลชนสเีม็ดมะขามเข้ม จ�านวน ๙๙๙ องค์
การจัดสร้างเหรียญท่ีระลึก พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ  

๘ แบบ ประกอบด้วย
๑.  เหรยีญเงนิลงยา จดัสร้างขึน้ ๕ ส ีจ�านวน ๕๐๐ เหรยีญ 

แบ่งเป็น
 -  สแีดง จ�านวน ๑๐๐ เหรียญ
 -  สฟ้ีา จ�านวน ๑๐๐ เหรียญ
 -  สเีขยีว จ�านวน ๑๐๐ เหรยีญ
 -  สเีหลือง จ�านวน ๑๐๐ เหรยีญ
 -  สม่ีวง จ�านวน ๑๐๐ เหรยีญ
๒.  เหรยีญนวโลหะ จ�านวน ๕๐๐ เหรียญ

๓.  เหรียญทองเหลืองชุบทองพ่นทรายขัดเงา (จิวเวลรี่) 
จ�านวน ๕๐๐ เหรยีญ

๔.  เหรียญอลัปาก้าซาตนิ จ�านวน ๕๐๐ เหรยีญ 
๕.  เหรียญอลัปาก้า จ�านวน ๑,๐๐๐ เหรยีญ
๖.  เหรียญทองซาติน จ�านวน ๑,๐๐๐ เหรยีญ 
๗. เหรยีญทองแดง จ�านวน ๒,๕๐๐ เหรยีญ
๘.  เหรียญทองเหลือง จ�านวน ๒,๕๐๐ เหรยีญ
กองทัพอากาศขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธา

สนใจร่วมบรจิาคเงินจดัสร้างพระรูปจ�าลอง ฯ หรอืเช่าบชูาวัตถุ
มงคล ตดิต่อได้ที่

นาวาอากาศเอก สุริยา ราชขันธ์ หมายเลขโทรศัพท ์ 
๐๘ ๕๖๖๕ ๕๕๖๕

นาวาอากาศโทหญงิ วารกิา ยามเทีย่ง หมายเลขโทรศพัท์ 
๐๘ ๑๘๓๘ ๖๓๐๓
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