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พธิมีงัคลาภเิษกพระรปูจ�าลอง 
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ 
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

เมื่อวันที่    มิ.ย.    ณ ห้องรับรอง ทอ.๒๑ ๖๔



      วันที่ ๑๖ - ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔หน้า ๒ 

ทอ.จัดพิธีบวงสรวง และมังคลาภิเษกพระรูปจำาลอง 
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล   
สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานประกอบ 
พิธีบวงสรวงและมังคลาภิเษกพระรูปจ�าลอง จอมพล สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวูนารถ กรมหลวงพศิณโุลก
ประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ พร้อมด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ พรรณระพ ี สทุธวิรรณ นายกสมาคมแม่
บ้านทหารอากาศ คณุดอมนิกิ ภวูสวสัดิ ์จกัรพงษ์ ทายาทราชสกลุ
จักรพงษ ์  และนายทหารช้ันผู ้ ใหญ ่ของกองทัพอากาศ  
ร่วมประกอบพธิ ีณ พระอนสุาวรย์ีพระบดิาแห่งกองทพัอากาศ 
กองบญัชาการกองทพัอากาศ

เนื่องด้วยในปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปี  
การทิวงคตของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
จกัรพงษ์ภวูนารถ กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ พระบดิาแห่ง

กองทัพอากาศ พลอากาศเอก แอร์บลู  สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ ได้มีด�าริให้จัดสร้างพระรูปจ�าลอง พระบิดา 
แห่งกองทัพอากาศ ที่มีพระลักษณะสง่างามเป็นอัตลักษณ์  
และมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน  
ณ ทีต่ัง้กองบนิในต่างจงัหวดั ทัว่ประเทศ โดยจัดสร้างพระรปูจ�าลอง
ด้วยทองเหลือง ขนาดความสูง ๒.๖๕ เมตร จ�านวน ๑๒ องค์  
ซ่ึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระรูป 
จ�าลอง ฯ ณ บรเิวณลานอเนกประสงค์ โรงเรยีนนายเรอือากาศ 
นวมนิทกษตัรยิาธริาช เมือ่วนัที ่๓ มนีาคม ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา

ทัง้นี ้เพือ่เป็นการเทดิพระเกยีรตพิระองค์ท่าน กองทพัอากาศ 
จึ ง ได ้จัดพิ ธีบวงสรวงและมังคลาภิ เษกพระรูปจ� าลอง  
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ  
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ 

ขนาดความสงู ๒.๖๕ เมตร จ�านวน ๑๒ องค์ พระรปูจ�าลองขนาด
ความสูง ๒๑ นิ้ว จ�านวน ๒,๓๐๐ องค์ และเหรียญที่ระลึก  
จ�านวน ๕๐,๐๐๐ เหรียญ โดยการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์  
๓ พิธี คือ พิธีมังคลาภิเษกและจุดเทียนชัย พิธีจตุทิพยมนต์  
และพิธีรัตนมาลาและดับเทียนชัย โดยมีพระเกจิอาจารย์ท่ีมี 
ชื่อเสียง สวดเจริญพระพุทธมนต์ สวดเจริญชัยมงคลคาถา  
และนัง่ปรกอธษิฐานจติ ท้ัง ๓ พธีิ ซึง่พระรูปจ�าลอง ฯ นีจ้ะเป็น
ปชูนยีวตัถอุนัศักดิส์ทิธิย์ิง่ของกองทพัอากาศ และเป็นศนูย์รวม
จิตใจของก�าลังพลของกองทัพอากาศ เพื่อน้อมร�าลึกใน 
พระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้ทรงริเริ่มพระกรณียกิจด้าน 
การบินของชาติ พัฒนาด้านการทหาร และวางรากฐานของ 
กองทพัอากาศ ให้พฒันาก้าวหน้ามาจนถงึปัจจบุนั
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ผู้อ�านวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ฐานัตถ์  จันทร์อ�าไพ
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 น.อ.นิโรจน์  จ�าปาแดง
 น.อ.นินาท  มูลจนะบาตร์
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ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โควดิ-๑๙ ทีผ่่านมาตรวจพบว่ามผีูม้เีจตนาไม่หวงัดีเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเทจ็หรือบดิเบอืน (ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน) ผ่านสือ่ออนไลน์
เป็นจ�านวนมาก ท�าให้ประชาชนผู้ตดิตามข่าวสารเกิดความเข้าใจผดิ 
เกดิความสบัสน จงึขอน�าเสนอให้ท่านผูอ่้านได้ทราบว่ามข่ีาวปลอม  
ข่าวบิดเบอืน และข่าวจริงอะไรเก่ียวกบัโควิด-๑๙ มาดกูนัครับ

ข ่าว “สาวอายุ  ๒๙ ป ี  
กลายเป็นเจ้าหญิงนทิรา สาเหตุ
จากฉดีวคัซนีซโินแวค” ทางศูนย์
ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
ข้อมลูดังกล่าวน้ัน เป็นข้อมลูเทจ็

ข่าวเกี่ยวกับ โควิด-๑๙

หรือข่าวปลอม โดยกรมควบคุมโรค ฯ ได้ชี้แจงว่า กรณีหญิง 
รายดังกล่าวที่มีเลือดออกในสมอง สาเหตุเกิดจากภาวะผิดปกติ
กลุ่มหลอดเลือดแดงต่อกบัหลอดเลือดด�า (AVM) ไม่เกีย่วข้องกับ
การฉดีวคัซีน ส�าหรับผูป่้วยรายนี ้จากผลการตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์
สมอง พบภาวะเลือดออกในสมอง และตรวจพบความผิดปกต ิ
ทีก่ลุ่มหลอดเลือดแดงต่อกบัหลอดเลือดด�าทีส่มอง ซึง่มกัเป็นภาวะ
ผดิปกตแิต่ก�าเนดิ 

ทางศนูย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ด�าเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจรงิกบั
ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ พบว่า
ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงหรือข่าวจริง โดยราชกิจจา
นเุบกษาเผยแพร่ระเบยีบคณะกรรมการโรคตดิต่อแห่งชาต ิว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การเปรยีบเทียบความผดิกรณฝ่ีาฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติาม
ค�าสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๖)  
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ หรอืโรคโควดิ-๑๙ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ได้แพร่อย่าง
รวดเรว็และกว้างขวางในทุกพืน้ท่ีท่ัวราชอาณาจกัร ส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยและการด�ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน 
และต่อระบบการให้บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสขุ จงึเหน็
สมควรก�าหนดหลกัเกณฑ์การเปรยีบเทียบความผดิกรณฝ่ีาฝืนหรอื
ไม่ปฏบิติัตามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานควบคมุโรคตดิต่อท่ีสัง่ห้ามผูใ้ด
กระท�าการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะท่ีไม่ถูกสุขลักษณะโดยการ 
ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ 
โรคโควิด-๑๙ แพร่ออกไป จะถูกปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
โดยคร้ังที ่๑ ไม่เกนิ ๑,๐๐๐ บาท ครัง้ที ่๒ มากกว่า ๑,๐๐๐ บาท  
แต่ไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท ครัง้ที ่๓ เป็นต้นไป มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
แต่ไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมผีลตัง้แต่ ๘ มถินุายน ๖๔ 

ข่าว “รัฐบาลเตรียมประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้าน  
๒๔ ชั่วโมง ภายในสัปดาห์หน้า” ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ 
ตรวจสอบข้อเทจ็จริงกบักรมประชาสมัพันธ์ ส�านกันายกรฐัมนตรี 
พบว่าข้อมลูดังกล่าวนัน้ เป็นข้อมลูเทจ็หรอืข่าวปลอม เนือ่งจาก 
ยังไม่มีค�าส่ังจากรัฐบาลเก่ียวกับมาตรการห้ามออกจากบ้าน  
๒๔ ชัว่โมงตามทีก่ล่าวอ้าง

ข่าว “สถานีกลางบางซื่อ เปิดให้ประชาชนทั่วไป Walk in  
ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ วันละ ๑๐,๐๐๐ คน” ทางศูนย์ต่อต้าน 
ข่าวปลอมได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสขุ พบว่าประเดน็ดงักล่าวนัน้เป็นข้อมลูเทจ็หรอื
ข่าวปลอม โดยกรมการแพทย์ ฯ ได้ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิว่า ปัจจบุนั
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซ่ือ ยังไม่มีนโยบายให้บริการในรูปแบบ 
Walk in มีแต่แบบลงทะเบียนเท่าน้ัน เพ่ีอลดความแออัด  
และไม่แน่นอนในการได้ควิฉดีวคัซีน

ข่าว “นักศึกษาไทยกลับไปเรียนท่ีจีนไม่ได้ จีนไม่ออกวีซ่า 
และทนุรัฐบาลถกูยกเลกิ” ทางศนูย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ด�าเนนิการ
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิกับกรมสารนเิทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป ็นข้อมูลบิดเบือน โดยทาง 
กรมสารนิเทศ ฯ ได้ชี้แจงว่า เรื่องทุนรัฐบาลถูกยกเลิกไม่เป็น 
ความจรงิ แต่กรณนีกัศกึษาไทยกลบัไปเรยีนทีจี่นไม่ได้เป็นข้อมลูจริง 
เน่ืองจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โควิด-๑๙ ทีย่งัคงเป็นปัญหาทัง้ในจนีและต่างประเทศ ท�าให้รฐับาลจีน
ไม่มนีโยบายตรวจลงตราวซ่ีาแก่นกัศกึษาต่างชาตจิากทกุประเทศ
เพือ่เดนิทางเข้าจนี 

ข่าว “ต�ารวจ สภ.เมืองน่าน ฉดีวคัซนีซโินแวค เพยีงวนัเดียว
เสียชีวิต” ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ด�าเนินการตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จรงิกบัต�ารวจภธูรจงัหวดัน่าน พบว่าประเดน็ดงักล่าวนัน้ 
เป็นข้อมลูเทจ็หรอืข่าวปลอม โดยต�ารวจภธูรจงัหวดัน่าน ได้ชีแ้จงว่า
ต�ารวจ สภ.น่านดังกล่าว เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ  
(ภาวะหัวใจขาดเลือด) ไม่ได้เสียชีวิตเพราะฉีดวัคซีนป้องกัน 
โควดิ-๑๙ เนือ่งจากต�ารวจท่านดงักล่าวยงัไม่ได้รบัการฉดีวคัซนี
ป้องกันโควดิ-๑๙ แต่อย่างใด

ข่าว “ใช้น�้ายาบ้วนปากเป็นประจ�า ป้องกันการติดเชื้อ 
โควิด-๑๙” ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ด�าเนินการตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จรงิกับกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ พบว่าประเดน็ 
ดงักล่าวนัน้ เป็นข้อมลูเทจ็หรือข่าวปลอม โดยกรมอนามัย ฯ ได้ตรวจ
สอบข้อมลูและช้ีแจงว่า น�า้ยาบ้วนปากถกูผลิตให้ฆ่าเช้ือแบคทเีรยี
ที่ท�าให้มีกลิ่นปาก เนื่องจากมีองค์ประกอบของสารฆ่าเชื้อ
แบคทีเรยี อาจมนี�า้ยาบ้วนปากบางตวัมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
แต่มกัมคีวามเข้มข้นไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ซึง่มีความเข้มข้นน้อยกว่าที่
องค์การอนามัยโลก หรือ WHO แนะน�าให้ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ 
หรอืเอทานอล ความเข้มข้น ๗๐% ข้ึนไป หรือโซเดยีมไฮโปคลอไรท์ 
(NaOCl) ในการฆ่าเชือ้โควดิ-๑๙ ดงันัน้หากมุง่หวงัทีจ่ะใช้น�า้ยา
บ้วนปากส�าหรบัฆ่าเช้ือโควดิ-๑๙ จะไม่ได้ผลในการป้องกันการติดเชือ้

ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์  
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 
สัง่การทุกส่วนราชการจัดตัง้ศนูย์ต่อต้านข่าวปลอม ข่าวบดิเบอืน 
หรือ ศนูย์ต่อต้าน Fake News ประจ�ากระทรวง หรอืท�าหน้าที ่
ในการติดตามตรวจสอบและชี้แจง รวมทั้งประสานศูนย์ต่อต้าน 
ข่าวปลอมแห่งชาตเิพือ่ชีแ้จงข่าวสารท่ีบดิเบอืนไปจากข้อเทจ็จรงิ
ให้ประชาชนได้รบัทราบอย่างทนัท่วงท ีพร้อมให้แต่ละส่วนราชการ
ด�าเนินการทางกฎหมายกับบุคคลท่ีจงใจเผยแพร่ข่าวบิดเบือน  
หรือข้อมูลเท็จ สร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมอย่างเด็ดขาด  
โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้เปิดเฟซบุ๊ก “ข่าวจริงประเทศไทย”  
เพือ่ชีแ้จงเก่ียวกบัข่าวปลอมด้วย

ข่าวปลอมไม่เพยีงจะสร้างผลกระทบต่อสงัคมส่วนรวมให้เกดิ
ความสับสนและตืน่ตระหนก แต่ยังก่อให้เกดิการต่อต้านการด�าเนนิงาน
ของหน่วยงานองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรือเอกชน ซ่ึงอาจจะส่ง
ผลกระทบต่อไปในระดบัประเทศ ประชาชนทกุคนจะมีส่วนช่วย
ให้สงัคมเกดิความสงบสขุ ด้วยการท�าใจให้เป็นกลาง ตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จรงิกบัช่องทางสือ่สารของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ก่อน
แชร์ข้อมลูข่าวสารทกุคร้ังครบั

ข่าว “ราชกิจจานุเบกษาประกาศไม่สวมหน้ากากอนามัย-
หน้ากากผ้า โทษปรบัสงูสดุ ๒๐,๐๐๐ บาท มผีลตัง้แต่ ๘ ม.ิย.๖๔” 
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พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.ในฐานะประธาน
กรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ทอ.
เปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจําป ๒๕๖๔ ใหกับ
โรงเรียนที่ตั้งอยูบริเวณ ณ ที่ตั้งดอนเมือง รวม ๘ แหง กองทุน
พระบดิาทหารสือ่สาร และสถานวีทิยกุระจายเสยีง ทอ.ทกุแหง 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๔ ณ หองรับรอง ทอ. บก.ทอ.

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.จัดการอบรม
และสอบวัดมาตรฐานสมรรถนะดานการใชดิจิทัล (Digital 
Literacy) ระดับสากลดวยเครื่องมือคอมพิวเตอรสากล 
(International Computer Driving License : ICDL) 
ใหแก อาจารย ขาราชการ และ นนอ.เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๔ 
ณ อาคารคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร รร.นนก.

พล.อ.อ.พงษศกัดิ ์ เสมาชยั หน.คณะ ฝสธ.ประจาํ ผบช.
เปนประธานในพธิมีอบทนุการศึกษา ทอ.ประจาํป ๒๕๖๔ ใหแก
บุตรขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ สังกัด บก.ทอ.
เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.สฤษฎพงศ  วฒันวรางกรู ผบ.คปอ.เปนประธาน
ในการมอบข าวสาร ให แก   หน.นขต.คปอ.เ พ่ือนําไป
แจกจายใหแกกําลังพลภายในหนวย เพื่อเปนการชวยเหลือ
กําลังพล ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ตามโครงการ “คปอ.ปนนํ้าใจสู ภัยโควิด” 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค คปอ.

พล.อ.ท.อดิเรก  สุวคนธ จก.สพ.ทอ.เปนประธานในพิธี
มอบทุนการศึกษา ทอ.และ ทุน สพ.ทอ.ประจําป ๒๕๖๔ 
ใหแกบุตรขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ สังกัด 
สพ.ทอ.เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๔ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

พล.อ.ท.สุพิจจารณ  ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.
มอบขาวสาร และเครี่องบริโภคที่จําเปนในการดํารงชีวิต
ประจาํวนั ใหแกขาราชการ ลกูจาง พนกังานราชการ ศวอ.ทอ.
เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน และลดคาใชจ าย
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั COVID-19 
เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๔ ณ ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.อราม  สกุลแกว ปช.ทอ.และคณะ ตรวจเยี่ยม
หนวยสายวิทยาการปลัดบัญชี บน.๔๑ แบบประชุมทางไกล
ผานระบบ VTC โดยมี น.อ.ภูศิษฎ  ทิมเกิด ผบ.บน.๔๑ 
เขารวมประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๔ ณ สปช.ทอ.

พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.เปนประธาน
ในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ  
วัฒนางกูร ผูกอตั้ง วพอ.พอ.เน่ืองในวันคลายวันสถาปนา 
วพอ.พอ.เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ ณ วพอ.พอ.

พล.อ.ท.ประกาศิต  เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ.และคณะ 
ตรวจเยีย่มหนวยในสายวทิยาการเหลาทหารสารบรรณ จาํพวก
ทหารกําลังพล คปอ.เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๔ ณ หองประชุม
คปอ.(เฉลิมเกียรติ)

พล.อ.ท.กิจสม  พันธุโกศล จก.ชอ.เปนประธานในพิธี
มอบทุนการศึกษา ทอ.และ ชอ.ประจําป ๒๕๖๔ ใหแก
บุตรขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ สังกัด ชอ.
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๔ ณ หองประชุมเวชยันตรังสฤษฎ ชอ.

พล.อ.ต.ธรรมรงคเดช  เจริญสุข รอง จก.กร.ทอ.
นาํหนวยมติรประชา ทอ.ออกหนวยชวยเหลอืพีน่องประชาชน 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชนิ ีเมือ่วนัที ่๒๑ มิ.ย.๖๔ ณ โรงเรยีนสงัฆรกัษบาํรงุ 
อ.ลาดหลุมแกว จว.ปทุมธานี

พล.อ.ต.สรวิชญ  สุรกุล จก.กง.ทอ.มอบสิ่งของ
เพื่ อ เป นขวัญและกํ า ลั ง ใจ  แก  ข า ร าชการ  ลู กจ า ง 
และพนักงานราชการ กง.ทอ.เพื่อเปนการชวยเหลือลดภาระ
คาใชจาย จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 เม่ือวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๔ ณ โรงเรียนเหลาทหาร
การเงิน กง.ทอ.
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พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน เปนประธาน
ในพิธีแสดงความยินดี ศิษยการบิน รุน น.๑๔๖-๖๓-๑ 
สําเร็จการฝกภาคอากาศหลักสูตรศิษยการบิน ของ รร.การบิน 
เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๔ ณ รร.การบิน จว.นครปฐม

หนา ๕ 

น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒ เปนประธานในพิธี
เปดหลักสูตรฝกอาชีพ ใหแก ทหารกองประจําการกอนปลด
ประจําการ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๔ ณ พัน.อย.บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.ภูศิษฏ  ทิมเกิด ผบ.บน.๔๑ เปนประธานในพิธี
มอบทุนการศึกษา ทอ.และทุน บน.๔๑ ประจําป ๒๕๖๔ 
ใหแกบุตรขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ สังกัด 
บน.๔๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ ณ บน.๔๑ จว.เชียงใหม

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ จัดซื้อขาวหอมมะลิ
พันธุดี ซึ่งผลิตโดยสหกรณการเกษตรโนนสูง จํากัด แจกจาย
ใหแกกําลังพล บน.๗ เพื่อเปนการแบงเบาความเดือดรอนและ
ลดภาระคาใชจายของครอบครัว ในชวงการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่  ๑๘ มิ .ย .๖๔ 
ณ บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

น.อ.นภดร  คงเสถียร ผบ.บน.๓ เปนประธานในพิธี
มอบทุนการศึกษา ทอ.และทุน บน.๓ ประจําป ๒๕๖๔ 
ใหแกบุตรขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ สังกัด 
บน.๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ ณ พัน อย.บน.๓ จว.สระแกว 

พล.อ.ต.นพพล  กล่ินผกา ผอ.สนภ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษา ทอ.และทุน สนภ.ทอ.ใหแกบุตร
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ สังกัด สนภ.ทอ.
เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ ณ สนภ.ทอ.

น.อ.ชยัเลศิ  เสวกสรุยิวงศ รอง ผอ.สนภ.ทอ.เปนประธาน
การบรรยายพเิศษเรือ่ง ยทุธวธิกีารรบทางอากาศดวยอาวธุนาํวธิี
แบบอากาศสูอากาศระยะเกินสายตา เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๔ 
ณ หองประชุมรณนภากาศ (ชั้น ๔) 

น.อ.พานิช  โพธิ์นอก ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ มอบไอศกรีม
ใหแกผูปวยพักฟนรักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 
และบคุลากรทางการแพทยทีป่ฎิบตัหินาทีใ่นสถานทีกั่กกนัเพือ่
สังเกตอาการ เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๔ ณ ศูนยสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑจังหวัดชายแดนใต และศูนยศรัทธาชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต อ.หนองจิก จว.ปตตานี

น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ ผบ.บน.๕ เปนประธาน
ในพิธีทําบุญประจําป พัน.อย.บน.๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๔ 
ณ พัน.อย.บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ รวมมอบอาคาร
โครงการจัดหานํ้าอุปโภคบริโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ใหกับ รร.บานพุปลาไหล จว.นครราชสีมา โดยมี นายชวย  
รมยาคม ผอ.รร.บานพุปลาไหล เปนผู รับมอบ เมื่อวันที่ 
๑๖ มิ.ย.๖๔ ณ รร.บานพุปลาไหล จว.นครราชสีมา

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ และคณะ 
ตรวจสอบความเรยีบรอย ในการกาํจดัผกัตบชวา ทีเ่จรญิเตบิโต 
ขยายวงกวางอยางรวดเรว็ ทาํใหกดีขวางการระบายนํา้ รวมถงึ
บดบังภูมิทัศน บริเวณแหลงทองเที่ยวในเขตทหาร บน.๔๖
เมือ่วนัที ่๑๘ ม.ิย.๖๔ ณ บน.๔๖ จว.พิษณโุลก

น.อ.ธาตรี  ทองประดับ รอง ผบ.บน.๕๖ เปนประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษา ทอ.และทุน บน.๕๖ ประจําป ๒๕๖๔ 
ใหแกบตุรขาราชการ ลกูจาง และพนกังานราชการ สังกดั บน.๕๖
เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ ณ บน.๕๖ จว.สงขลา
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หน้า ๖ 

ทอ.สนับสนุนโครงการ
เชือ่มโยงสนิค้าและผลติภณัฑ์
ทางการเกษตรสู้ภัยCOVID-19

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ  
เป็นผู้แทนกองทพัอากาศ และหวัหน้าคณะโครงการ “เชือ่มโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” 
ระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกองทัพอากาศให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว  
โดยจัดเครื่องบินล�าเลียงแบบที่ ๘ (C-130) ในการช่วยล�าเลียงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
เพือ่แลกเปลีย่นระหว่างจงัหวดัระนอง และจงัหวดับรุรีมัย์ โดยมี นายสมเกียรต ิศรษีะเนตร ผูว่้าราชการ
จงัหวัดระนอง พร้อมคณะร่วมพธิแีลกเปลีย่นสนิค้า ณ ท่าอากาศยานระนอง และนายด�ารงชยั เนรมติตกพงศ์ 
รองผูว่้าราชการจังหวดับรุรัีมย์ พร้อมคณะ ร่วมพธีิแลกเปล่ียนสนิค้า ณ ท่าอากาศยานบรุรีมัย์

ส�าหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ
ระหว่างกองทพัอากาศ จงัหวดัระนอง และจงัหวดับรุรีมัย์ โดยน�าสนิค้าเกษตรของสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส.ระนอง จ�ากดั ได้แก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปลากระเบน
วงขาว ปลาทมูนั ปลาทหูอม ปลาจวดเค็ม กาแฟระนอง น�า้มนัพชืตรารนิทิพย์ และกาแฟ Drip 
ปริมาณรวม ๑.๐๕๕ ตนั น�าไปแลกเปลีย่นกบัสนิค้าของสหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลกูค้า 
ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จ�ากัด ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง และข้าวหอมมะลิ ตรา สกต.บุรีรัมย์  
ปรมิาณรวม ๙.๓๕ ตนั มาแลกเปลีย่นกนั ซึง่การแลกเปลีย่นสนิค้าในครัง้นี ้เป็นการเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกสหกรณ์และการ 
แลกเปลีย่นสนิค้าระหว่างชมุชน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการน�ากลไกสหกรณ์เข้ามา 
ช่วยบริหารจดัการ ตามหลกัการ อดุมการณ์ และวธิกีารสหกรณ์ มุง่เน้นการช่วยเหลอืตนเอง
และช่วยเหลอืซ่ึงกันและกัน และน�าการเชือ่มโยงเครอืข่ายธรุกิจระหว่างสหกรณ์มาด�าเนนิการ 

โดย พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู ้บัญชาการทหารอากาศ มีนโยบายให ้
กองทัพอากาศมีความพร้อมในทุกมิติ เพื่อจะให้ความช่วยเหลือประชาชน ในภาวะวิกฤติ  
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสั COVID-19 ทีส่่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ต่อชีวติความเป็นอยู่ 
การท�ามาหากินของพีน้่องประชาชน ดังนัน้การปฏบิติัภารกจิบนิน�าส่งแลกเปลีย่นสนิค้าเกษตร
และอาหารทะเลแปรรปู ระหว่างจงัหวดั จะช่วยให้มกีารหมนุเวยีนของสนิค้าและกระแสเงินสด 
ช่วยให้เศรษฐกิจในพ้ืนทีด่ข้ึีน

ทัง้น้ี กองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมทัง้ก�าลงัพล อากาศยาน และทรพัยากรต่าง ๆ 
ของกองทัพอากาศ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในภาวะวิกฤต COVID-19  
รวมถึงภยัพบิติัต่าง ๆ เพือ่ให้พีน้่องประชาชนสามารถกลบัมาด�ารงชวีติได้โดยปกตสิขุโดยเรว็
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ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

      
   

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เครื่องบิน Gripen 39 C/D และเครื่องบิน  
Saab 340 AEW/B เข้าประจ�าการ ณ กองบิน ๗ จว.สุราษฎร์ธานี น�ามาซึ่งการขับเคลื่อน 
กองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์การเป็นกองทัพอากาศชั้นน�าในภูมิภาค ภายใต้การปฏิบัติการ 
โดยใช้เครอืข่ายเป็นศนูย์กลาง โดยมีความเป็นมาดงันี้ 

กองทพัอากาศวางแผนจัดหาเครือ่งบนิขบัไล่อเนกประสงค์ทดแทนเคร่ืองบนิขับไล่แบบที ่๑๘ 
ก/ข (F-5 B/E) สงักดัฝงูบิน ๗๐๑ กองบนิ ๗ ตามยทุธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวง
กลาโหม ปี ๒๕๔๖ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ อนุมัติให้ 
กองทพัอากาศด�าเนนิโครงการฯ หลงัจากการเจรจาระหว่างกองทพัอากาศกับคณะเจ้าหน้าสวเีดน 
ได้บรรลุข้อตกลงเพ่ิมเตมิน�าเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ และได้เหน็ชอบ
ให้กองทัพอากาศ ด�าเนินการตามโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ ฯ ระยะที่ ๑  
ข้อเสนอหลกั ได้รบัเครือ่งบนิ Gripen 39 C/D จ�านวน ๖ เครือ่ง พร้อมอปุกรณ์และระบบสนับสนนุ 
การส่งก�าลงับ�ารุง การฝึกอบรม การบรหิารโครงการ และการปรับปรงุอาคารสถานท่ี ส�าหรบั 
ข้อเสนอพิเศษจากรัฐบาลสวเีดน ประกอบด้วยเครือ่งบินควบคมุและแจ้งเตอืนทางอากาศ Saab 340 
AEW จ�านวน ๑ เครื่อง เครื่องบินล�าเลียงแบบ Saab 340B จ�านวน ๑ เคร่ือง การถ่ายทอด
เทคโนโลย ีทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโทในมหาวทิยาลยัของสวเีดน และความร่วมมอืทวภิาคี
ด้านอตุสาหกรรมระหว่างไทย-สวีเดน 

กองทพัอากาศด�าเนนิการตามแผนงานโดยคดัเลอืกก�าลงัพลประกอบด้วย นกับนิ เจ้าหน้าที่
ซ่อมบ�ารงุ เจ้าหน้าท่ีเทคนคิเข้ารบัการฝึกอบรม ณ ราชอาณาจกัรสวเีดน เพือ่กลบัมาด�าเนนิการ
ด้วยตนเอง ให้การปฏิบัติการบิน การซ่อมบ�ารุงเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อด�ารงความสมควร 
เดนิอากาศต่อเนือ่งสูร่ะดบัสากล การบนิน�าส่งอากาศยานทัง้สองแบบเกดิขึน้ เมือ่วนัที ่๑๙ ธนัวาคม 
พ.ศ.๒๕๕๓ เครือ่งบนิ Saab 340 AEW จ�านวน ๑ เครือ่ง และ Saab 340 B จ�านวน ๑ เครือ่ง
บินเดินทางมาถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี ประจ�าการ ณ ฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ หลังจากนั้น 

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๔ เครื่องบิน Gripen 39C/D จ�านวน ๖ เครื่องได ้
บนิเดินทางมาถึง และเข้าประจ�าการ ณ ฝงูบนิ ๗๐๑ กองบนิ ๗ จนกระท่ังกระบวนการตรวจรบั
อากาศยานแล้วเสร็จจึงได้ประกอบพิธีบรรจุประจ�าการเครื่องบินท้ังสองแบบเข้าประจ�าการ  
ณ กองบนิ ๗ ในวนัที ่๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

Gripen 39 C/D เป็นเครือ่งบนิขบัไล่ยคุท่ี ๔.๕ มขีดีความสามารถปฏบิติัการได้ท้ังกลางวนั
และกลางคนื สามารถใช้อาวธุน�าวถิรีะยะไกลด้วยความแม่นย�าพร้อมตดิต้ังระบบเชือ่มโยงข้อมลู
ทางยุทธวิธีและอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ มีรัศมีปฏิบัติการครอบคลุมห้วงอากาศของ 
ราชอาณาจกัรเหนอือาณาเขตทางทะเลทัง้ด้านอ่าวไทยและทะเลอนัดามัน 

ในขณะที ่Saab 340 AEW เป็นเครือ่งบนิควบคุมและแจ้งเตือนในอากาศ สามารถตรวจจบั
อากาศยาน และเป้าหมายภาคพืน้ดนิและพืน้น�า้ได้จากระยะไกล ส่งข้อมลูให้กบัสถานคีวบคุมภาคพืน้ 
เมื่อน�ามาบูรณาการกับระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ แล้วกลายเป็นปัจจัยทวีก�าลัง 
ของการปฏบิตักิารโดยใช้เครอืข่ายเป็นศนูย์กลาง ขยายผลต่อไปยงัการปฏบิตักิารร่วมโดยใช้เครอืข่าย
เป็นศนูย์กลางระหว่างเหล่าทพัในเวลาต่อมา ปัจจบุนัระบบเชือ่มโยงข้อมลูทางยทุธวธิเีชือ่มต่อ
ข้อมลูกับระบบบริหารการรบของกองทพัเรอื ท�าให้เครือ่งบนิ Gripen 39C/D และ Saab 340AEW 
สามารถปฏบิตักิารร่วมกับก�าลงัทางเรอือย่างมปีระสทิธิภาพ 

หลังการบรรจปุระจ�าการเครือ่งบนิทัง้ ๒ แบบ ปฏิบตัภิารกจิทีส่�าคญัอย่างต่อเนือ่งทัง้การฝึกร่วม
ระหว่างเหล่าทัพ การฝึกผสม/การฝึกร่วมผสมกับก�าลังทางอากาศมิตรประเทศทั้งในและ 
ต่างประเทศ นอกจากนีเ้ครือ่งบนิ Gripen ยงัมโีอกาสร่วมในงานแสดงการบนิและยทุโธปกรณ์ 
ทางทหารทีส่�าคญัในภมูภิาค นบัเป็นความภาคภมูใิจทีเ่ครือ่งบนิ Gripen 39 C/D และ Saab 340  
AEW/B สามารถตอบสนองต่อภารกจิการป้องกนัประเทศในการรกัษาอธปิไตยและบรูณภาพแห่ง
ห้วงอากาศเพือ่ด�ารงไว้ซ่ึงความมัน่คงและผลประโยชน์ของชาตสืิบไป

พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธวิรรณ ผูบั้ญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพธิเีปิดอาคารศนูย์การเรยีนรูป้ฏิบตักิารพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ และทอดผ้าป่าเพือ่การศกึษา  
เมือ่วนัที ่๑๖ มถินุายน ๒๕๖๔ ณ อาคารศนูย์การเรยีนรูป้ฏบิติัการพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พธีิเปิดอาคารศนูย์การเรยีนรูป้ฏิบตักิารพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ และทอดผ้าป่าเพือ่การศกึษา

ครบรอบ ๑๐ ปี การบรรจเุคร่ืองบนิ Gripen 39 C/D และ Saab 340 AEW/B
เข้าประจ�าการ ณ กองบิน ๗
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