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พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนีิ ทรงมพีระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานพระราชทรพัยสวนพระองค จดัหา “เครือ่งใหออกซเิจนผสมอากาศอตัราการไหลสงู
(Oxygen High Flow) พระราชทาน” เพือ่รองรบัผูปวย COVID-19 ทีม่ปีญหาระบบการหายใจทีม่จํีานวนมากขึน้
ในขณะนี้ โดยพระราชทานใหแก โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ และกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒๑๐ เครื่อง ซึ่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย
ทหารอากาศ ไดรบัพระราชทาน จาํนวน ๑๐ เครือ่ง โดยมี พลอากาศโท ธนวติต สกุลแสงประภา เจากรมแพทย
ทหารอากาศ และพลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย
ทหารอากาศ พรอมดวยคณะผูบรหิาร เขารวมพธีิฯ เมือ่วนัที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารคุมเกศ โรงพยาบาล
ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยทหารอากาศ

ปล้ืมปตนิํา้พระทัย ในหลวง-พระราชนิ ีพระราชทาน
เคร่ืองใหออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง
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พสบ.ทอ.รุ่นที่      มอบเงิน
สนับสนุนการบริหารจัดการ
แก้ปัญหา COVID-19

(อ่านต่อหน้า ๖)

รับมอบเงินสนับสนุน
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

ทอ.จัดครัวสนามเคลื่อนที่
แจกจ่ายใหก้บัพีน่อ้งประชาชน

เมือ่วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลอากาศโท ฐานตัถ์ จนัทร์อ�าไพ เจ้ากรมกจิการพลเรอืนทหารอากาศ 
ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมการจัดตั้งครัวสนามเคลื่อนท่ี ณ หมู่บ้านอัมพรเพลส ๒ เขตสายไหม จังหวัด
กรงุเทพมหานคร และได้ประกอบอาหารปรุงสกุร่วมกบั นางธญันภสั มณศีร ีผูช่้วยผูอ้�านวยการเขตสายไหม 
เพือ่แจกจ่ายให้กบัประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-๑๙ 

เมื่อวันที่  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร ์บูล สุทธิวรรณ  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนจากผู้เข้ารับการอบรม
หลักสตูรพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผูบ้รหิารกองทพัอากาศ รุน่ที ่๑๖ จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
เพือ่มอบให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีนั) กรมแพทย์ทหารอากาศ น�าไปบริหาร
จดัการการแก้ปัญหาโควดิ-๑๙ ณ ห้องรับรองพเิศษ ๑ กองบญัชาการกองทพัอากาศ

พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธวิรรณ ผูบั้ญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ในพธิรีบัมอบเงนิสนบัสนนุ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
และบริษัทในกลุ ่ม กฟผ. จ�านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท บริษัท ซีเค พาวเวอร์จ�ากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ จ�านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  
พลอากาศโท โอม โมรนิทร์ บรจิาคในนาม พลอากาศเอก ดนยั โมรินทร์ จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  และเป็นผูแ้ทนชุมนมุนายเรอือากาศ รุน่ที ่๒๘ มอบเงนิสนบัสนนุ 
จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ พลอากาศโท ธนวติต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  เพือ่น�าไปมอบให้แก่ มลูนธิโิรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช  
เพือ่ใช้ในการจดัหาอปุกรณ์ทางการแพทย์  เมือ่วนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองพเิศษ ๑ กองบญัชาการกองทพัอากาศ
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การเจรญิเตบิโตของรถยนต์ไฟฟ้าบนโลกยานยนต์ ก�าลงัพุง่
สูงขึ้นอย ่างมาก แต ่ยังไม ่ เร็วมากพออย่างท่ีควรจะเป ็น  
เพราะตดิปัญหาจากการชาร์จช้า และระยะทางในการวิง่ไม่มากพอ 
แต่ส�าหรับยุคใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าท่ีใช้แบตเตอรี่แบบใหม่น้ัน 
ก�าลังใกล้เข้าสูค่วามเป็นจรงิมากแล้ว

เป็นอย่างมาก โดยล่าสุดผู้ผลิต
เแบตเตอรี่แห่งหนึ่งในสหรัฐฯ  
ชื่อว่า Solid Power ที่ได้เงิน
สนับสนุนจากค่ายรถยักษ์ใหญ่
อย่าง BMW และ Ford ได้บอก
ว่าตอนน้ีประสบความส�าเร็จใน
การผลิตแบตเตอรี ่Solid-state 
ขนาด ๒๐ Ah. ส�าหรบัใช้งานบน
รถยนต์ไฟฟ้าได้เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 
ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่การติดตั้ง,  
เพิม่ระยะทางในการวิง่ รวมทัง้ยงั
ลดระยะเวลาการชาร์จไฟฟ้า 
ได้อกีด้วย โดยทางผูผ้ลิตคาดว่า
จะสามารถผลิตออกมาเพื่อใช้
งานในรถยนต์ไฟฟ้าได้ราว ๒๐% 
ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๒

นวัตกรรมแบตเตอรี่ส�ำหรับ EV

ในปัจจุบันส่วนใหญ่ รถยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ  
EV, PHEV หรือ Hybrid ก็มักจะเลือกใช้งานแบตเตอรี่แบบ 
Lithium-ion กันทั้งนั้น ซึ่งเป็นประเภทที่ดีที่สุดในปัจจุบันแล้ว  
แต่ด้วยข้อจ�ากดัของแบตเตอรีแ่บบกึง่เปียกแบบนี ้ทีม่โีอกาสตดิไฟ
และระเบิดได้เมื่อมีการเกิดความร้อนสะสมสูง หรือท่ีเรียกว่า 
Overheat หรือเกิดรอยรัว่จากในระบบ ท�าให้ผูผ้ลติรถยนต์ไฟฟ้า
ต้องติดตัง้ระบบระบายความร้อนด้วยน�า้หรอือากาศ จนท�าให้ต้อง
เพิม่น�า้หนกัและพ้ืนทีใ่ห้มากขึน้ กระทบถงึเรือ่งการบรหิารพ้ืนที่
กับการใช้พลังงานมากขึ้นจากน�้าหนักที่เพิ่ม และยังไม่รวมการ
ชาร ์จที่ช ้า, ระยะทางวิ่งที่ ได ้ไม ่มากพอเมื่อเทียบกับการ 
ใช้เคร่ืองยนต์สนัดาปภายใน จนท�าให้การเตบิโตของรถยนต์ไฟฟ้า 
เป็นไปแบบจ�ากัด ไม่มากพอเท่าท่ีควรจะเป็น

ปัญหานีจ้งึท�าให้ค่ายรถยนต์ก�าลงัพฒันาแบตเตอรีแ่บบใหม่
ทีเ่รยีกว่า Solid-state ทีจ่ะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี ้ไม่ว่าจะเป็น
ขนาดของแบตเตอรีท่ีเ่ลก็ลง แต่มคีวามจมุากขึน้ น�า้หนักเบาลง 
ไม่มีความร้อนสะสม และท่ีส�าคัญคือ ชาร์จได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 

บรษิทั StoreDot จากประเทศอสิราเอล เปิดเผยว่า บรษิทั
สามารถพฒันาเทคโนโลยแีบตเตอรีลิ่เธียม - ออิอนรุน่ใหม่เพือ่ใช้
กบัรถยนต์ไฟฟ้า ผลติแบตเตอรีท่ีใ่ช้ธาตกึุง่โลหะ จ�าพวกซลิคิอน 
เจอมาเนยีม และเทคโนโลยนีาโนมาใช้แทนกราไฟต์ ซึง่จะช่วยให้
ประจุไอออนสามารถผ่านได้ไวขึน้และสามารถท�าให้ชาร์จไฟเตม็
อย่างรวดเรว็ภายใน ๕ นาท ีเรว็กว่าแบตเตอรีท่ัว่ไปในปัจจบัุนถงึ 
๒๐ เท่า รวมถงึท�าให้รถยนต์ไฟฟ้าวิง่ได้ไกลถงึ ๔๘๐ กโิลเมตรต่อ
การชาร์จ ๑ ครั้ง รวมทั้งท�าให้ราคาของแบตเตอรี่ถูกลงกว่า 
แบตเตอรีร่ถยนต์ท่ีใช้ในน�า้มนัในปัจจบุนัอย่างมากอกีด้วย ปัจจบุนั 
แบตเตอร่ีของ StoreDot อยู่ระหว่างการพัฒนา สามารถชาร์จ  
๕ นาที วิง่ได้ไกล ๑๖๐ กโิลเมตร สามารถชาร์จได้สูงสดุ ๑,๐๐๐ ครัง้ 
และใช้งานได้ไม่มีปัญหาด้วยความสามารถประจุ ๘๐% ของ 
แบตเตอร์รี ่โดยหวังว่าจะผลิตแบตเตอรีน้ีออกมาใช้สู่ท้องตลาด 
ในปี ค.ศ.๒๐๒๕

ส�าหรบัประเทศญีปุ่่น Toyota เริม่ต้นพฒันาแบตเตอร่ีแบบ 
Solid State มาตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๑๗ และได้วางแผนว่าจะส่ง 
แบตเตอรีแบบใหม่ออกมาท�าตลาดเป็นการทั่วไปตั้งแต่ช่วงปี  

ค.ศ.๒๐๒๐ เป็นต้นไป โดยมแีผนจะเปิดตวัแบตเตอรีใ่นการแข่งขนั
โอลมิปิกท่ีญีปุ่น่เป็นเจ้าภาพ พร้อมกบัน�าแบตเตอรีด่งักล่าวตดิตัง้
ในรถยนต์ไฟฟ้ารุน่ใหม่ จดุเด่นของแบตเตอรีแ่บบ Solid State คอื
ความจทุีม่ากกว่าในขนาดทีเ่ท่ากัน และลดระยะเวลาชาร์จได้มาก
เมือ่เทยีบกบัแบตเตอรี ่Lithium-Ion ทีต่ดิตัง้อยูใ่นรถยนต์ไฟฟ้า
ทกุรุน่ในตลาดตอนนี ้โดยแบตเตอรีต่วัใหม่ของ Toyota คาดว่า 
จะว่ิงได้ไกล ๕๐๐ กิโลเมตร หลงัจากชาร์จเตม็ และใช้เวลาชาร์จ
เตม็เพยีง ๑๐ นาทเีท่านัน้

Honda จับมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียและ
สถาบัน Jet Propulsion Lab ขององค์การนาซ่าในการพัฒนา  
ซึง่ไม่เพยีงมคีวามหนาแน่นของพลงังานมากกว่าลเิธยีม-ไอออนถงึ 
๑๐ เท่าตวั แต่ยงัเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากกว่าด้วย ทัง้นีแ้บตเตอรี ่
ฟลอูอไรด์-ไอออนไม่ใช่เทคโนโลยใีหม่เอีย่มถอดด้าม แต่ Honda 
และพันธมิตรสามารถพัฒนาฟลูออไรด์-ไอออนให้มีความเสถียร
มากกว่าเดมิ โดยก่อนหน้านีแ้บตเตอรีป่ระเภทนีต้้องอาศยัอุณหภมูิ
สงูเกนิกว่า ๓๐๐ องศาเซลเซยีสในการท�างาน แต่ Honda สามารถ
พฒันาให้ท�างานได้ภายใต้อณุหภมูแิวดล้อมปกต ิอกีหนึง่คณุสมบตัิ
ส�าคัญที่ Honda พัฒนาขึ้นมาก็คือการใช้วัตถุดิบที่น�ามาผลิต 
แบตเตอรฟีลอูอไรด์-ไอออนนัน้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยมาก

นอกจากนี้ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ได้เร่งพัฒนาแบตเตอรี่ให้ม ี
ความจุเพิ่มขึ้น ลดระยะเวลาในการชาร์ตแบตเตอร่ีลงและมี 
อายุการใช้งานมากข้ึน ตอบสนองความความต้องการผู้ใช้งาน  
รวมถึงเร่งให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตเพื่อลดกระแส 
โลกร้อนทีเ่ป็นปัญหาไปทัว่โลกครบั
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ใหความรู เรื่อง Reliability Engineering และ Reliability 
Cantered Maintenance (RCM) โดยมี น.อ.ภาณุวัตร  
เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๔ 
ณ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

พล.อ.ท.เสนห  บวัชืน่ จก.ยศ.ทอ.นาํขาราชการ ลกูจาง 
และพนักงานราชการ ทําความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน 
รอบอาคาร บก.ยศ.ทอ.เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๔ ณ บก.ยศ.ทอ.

พล.อ.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส.พร อมด วย 
พล.อ.อ.แอรบูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.และผูบัญชาการเหลาทัพ 
รวมบันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เม่ือวันท่ี ๑๗ พ.ค.๖๔ 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕ 

พล.อ.ต.ไพฑูรย  ไลเลิศ จก.สบ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีปดการศึกษาหลักสูตรเจาหนาท่ีสารบรรณ รุนท่ี ๒๓ 
แบบออนไลน โดยถายทอดผานโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 
๑๗ พ.ค.๖๔ ณ หองบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.ท.สุพิจจารณ  ธรรมวาทะเสรี ผอ.ศวอ.ทอ.
มอบขาวสาร และเคร่ีองบริโภคท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน
ใหแก ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ของ ศวอ.ทอ.
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๔ ณ อาคาร บก.ศวอ.ทอ.

พล.อ.ท.ฐานัตถ  จันทรอําไพ จก.กร.ทอ.ในฐานะ 
ผอ.ศป.พรท.ศบภ.ทอ.และคณะ ตรวจเย่ียม “สถานที่
กั ก กั น โร ค  ทอ .  ( ด อน เ มื อ ง ) ”  ที่ เ ต รี ย ม ไว ร อ ง รั บ
ขาราชการ ทอ.ที่ตองเขากักกันโรค เมื่อวันท่ี ๑๗ พ.ค.๖๔ 
ณ สถานที่กักกันโรค ทอ. (ดอนเมือง)

พล.อ.ท.ณรงค  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.สงมอบหุนยนต
เพือ่การพยาบาลผูปวย COVID-19 ใหแก คณุวลิาสนิ ี นฤปกรณ 
ประธานมูลนิธิ WSF สะพานบุญ เพื่อนําไปสงมอบใหกับ 
รพ.ราชพิพฒัน เม่ือวนัที ่๑๗ พ.ค.๖๔ ณ หองรบัรอง รร.นนก.(๑)

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.รับเยี่ยมคํานับ
จาก  พล.จ.Samsul Rizal bin Musa ผชท.ทหารมาเลเซีย 
ประจํากรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนําตัวในโอกาสเขารับ
ตําแหนงใหม เม่ือวันท่ี ๒๑ พ.ค.๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ 
บก.ทอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.รับเยี่ยมคํานับ
จาก น.อ.Alexandar N.Popkov ผชท.ทหารรัสเซีย ประจํา
กรุงเทพมหานคร เพื่ออําลาเนื่องในโอกาสครบวาระ
การปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๔ 
ณ หองรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.รับเยี่ยมคํานับ
จ าก  พ . อ . Tony  S t e rn  ผชท .สหราชอาณา จักร 
ประจํากรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนําตัวในโอกาสเขารับ
ตําแหนงใหม  เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ 
บก.ทอ.

พล.อ.อ.เดชอดุม  คงศร ีผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพเิศษ)
ใหเกียรติบรรยายพิเศษแกนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ 
รุนที่ ๕๕ หัวขอ “ผูนําระดับยุทธศาสตร” เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๔ 
ณ หองประชุมนภายาธิปตย และผานระบบออนไลน

พล.อ.อ.สฤษฎพงศ  วัฒนวรางกูร ผบ.คปอ.ในฐานะ
ประธานกรรมการตรวจรบัพสัด ุลงนามตรวจรับพสัดใุนงวดงาน
ที่ ๒ ตามสัญญาซื้อขายอุปกรณ อะไหล และระบบที่เกี่ยวของ
ของเครื่องบินขับไลและฝก แบบที่ ๒ (T-50TH) ระยะที่ ๓ 
ระหวาง ทอ.และ บริษัท Korea Aerospace Industries 
Limited (KAI) เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๔ ณ ฝูง.๔๐๑ บน.๔ 
จว.นครสวรรค
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น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ และคณะ เขาพบ 
พล.ต.เกรียงชัย  ประสงคสุกาญจน ผอ.รพ.คายสุรนารี 
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการควบคุม และปองกันการ
แพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๔ 
ณ รพ.คายสุรนารี จว.นครราชสีมา

พล.อ.ต.กีรต ิ ปงเมอืง จก.ชย.ทอ.มอบหนากากอนามยั
ใหแก ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ชย.ทอ.
เพื่อใชในการปองกันการแพรระบาด COVID-19 เม่ือวันที่ 
๒๐ พ.ค.๖๔ ณ บก.ชย.ทอ.

พล.อ.ต.เสกสรร  คนัธา ผบ.รร.การบนิ นาํหนวยมติรประชา
รร.การบิน ออกหนวยชวยเหลือพี่นองประชาชน มอบหนากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล และถุงยังชีพ ใหแกพี่นองประชาชน 
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๔ ณ ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน จว.นครปฐม

พล.อ.ต.สุชาติ  เทพรักษ รอง จก.กพ.ทอ.ในฐานะ
ประธานกรรมการเสริมสร างความสุขในสถานท่ีทํางาน
ของ กพ.ทอ.มอบเจลแอลกอฮอลทําความสะอาดใหกับ 
นขต.กพ.ทอ.เพ่ือชวยปองกัน COVID-19 เมือ่วนัที ่๑๓ พ.ค.๖๔ 
ณ กพ.ทอ. 

น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ผบ.บน.๔ นําหนวย
มิตรประชา บน.๔ ออกหนวยชวยเหลือพี่นองประชาชน ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
มอบหนากากอนามัย แอลกอฮอลลางมือ อาหาร และนํ้าดื่ม 
ใหแกประชาชนในพื้นท่ี เม่ือวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๔ ณ ม.ดงพลับ 
อ.ตาคลี จว.นครสวรรค 

น.อ.สรุศกัดิ ์ เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ และคณะ ตรวจเยีย่ม
การปฏิบัติราชการ สถานีรายงานภูเขียว จว.สกลนคร และ
ตรวจเยี่ยม ฝูง.๒๓๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๔ ณ ฝูง.๒๓๖ 
จว.สกลนคร 

พล.อ.ต.สมพร  รมพยอม ผอ.ศซบ.ทอ.เปนประธาน
การประชุม Cyber Subject Matter Expert Exchange 
(Cyber SMEE) ทอ. - ทอ.สหรัฐฯ ประจําป ๖๔ ครั้งที่ ๒ 
ผานระบบประชุมทางไกล (VTC) เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๔ 
ณ หองประชุม ศซบ.ทอ.

น.อ.ชวภณ  ยิ้มพงษ ผบ.บน.๒ มอบหนากากอนามัย 
แอลกอฮอลลางมือ อาหารพรอมน้ําดื่ม ใหแกบุคลากร
ทางการแพทย เมื่อวันท่ี ๑๙ พ.ค.๖๔ ณ รพ.พระนารายณ
มหาราช และสาํนกังานสาธารณสขุอาํเภอเมอืงลพบรุ ีจว.ลพบรุี 

น.อ.รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ รับมอบ
แอลกอฮอล จากบริษทั โตโยตาสงขลา ผูจาํหนายโตโยตา จาํกัด
เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการปองกัน
การแพรระบาดของเช้ือไวรสั COVID-19 เมือ่วนัที ่๒๐ พ.ค.๖๔ 
ณ บน.๕๖ จว.สงขลา

น.อ.กษิดิ์เดช  แมนสงวน รอง ผบ.บน.๒๓ มอบหนากาก
อนามัยใหแก แพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย 
ของ รพ.บน.๒๓ โดยไดรับมอบจาก ร.ต.หญิง กัญญณัฐ  
ปวนะฤทธิ์ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๔ ณ รพ.บน.๒๓ จว.อุดรธานี 

น.อ.กิตติพงษ  แกวภา รอง จก.กง.ทอ.เปนประธาน
ในการประชุมนริภยัภาคพ้ืน กง.ทอ.เพ่ือรบัทราบความกาวหนา
ในการดํ า เนินงานด  านนิ รภัยภาคพื้ น  ของ กง .ทอ .
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๔ ณ หองประชุม กง.ทอ.

พล.อ.ต.คมกริช  นันทวิสุทธิ์ ผอ.สตน.ทอ.นําขาราชการ 
และพนักงานราชการ สตน.ทอ.รวมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปน
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว เ ม่ือวันที่  ๑๙ พ.ค.๖๔ 
ณ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
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(ต่อจากหน้า ๒)ทอ.จัดครัวสนาม

นาวาอากาศเอก ณัฏฐวธุ ดวงสงูเนิน ผูอ้�านวยการกองฝึกร่วมและผสม ส�านกัยทุธการและการฝึก 
กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อ�านวยการกองอ�านวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21  
ฝ่ายกองทัพอากาศ พร้อมด้วย Colonel Stephen Fomiatti ผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลียประจ�า
ประเทศไทย และ Squadron Leader Brett Cummings หวัหน้าคณะฝึกผสมฯ ฝ่ายกองทพัอากาศ
ออสเตรเลยี เป็นประธานร่วมในพธิเีปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ซึง่ท�าการฝึกเมือ่วนัที่  
๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กองบญัชาการกองทัพอากาศ 

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ 
ต่อสขุภาพของผูร่้วมการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ในปีน้ี ได้เปลีย่นรปูแบบการฝึก เป็นการฝึก
แบบ Table Top Exercise (TTX) หรือการฝึกจ�าลองการยุทธทางอากาศ ร่วมกับกองทัพอากาศ
ออสเตรเลีย ผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) ซึ่งจะเป็นการฝึกการแก้ไขปัญหา 
ตามสถานการณ์สมมตุท่ีิก�าหนดขึน้ โดยจะมุ่งเน้น การระบจุุดแขง็ จดุอ่อน รวมทัง้การท�าความเข้าใจ
แผน นโยบาย และขัน้ตอนการปฏบิตั ิบนพืน้ฐานของสถานการณ์ทีก่�าหนดขึน้ ให้เป็นไปตามแนวทาง
และวตัถปุระสงค์ของการฝึก 

ซึง่การฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ในครัง้นี ้นอกจากจะเสริมทกัษะและความเป็นมอือาชพี
ให้หน่วยบนิทีเ่ข้ารบัการฝึกมคีวามพร้อมรบและพฒันาขดีความสามารถในการปฏบิตัทิางอากาศผสม
ยงัเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ทางด้านการทหารระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากข้ึนอกีด้วย

จากนั้นได้ร่วมกันแจกอาหารกล่องพร้อมน�้าดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้แก่
ประชาชนในพืน้ท่ี ซึง่จ�ากดัให้มีจ�านวนประชาชนทีจ่ะเข้ารบัไม่เกนิ ๒๐ คน และด�าเนนิการตาม
มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของทางราชการอย่างเคร่งครดั โดยการจดัตัง้ครวัสนามเคล่ือนที่
ของกองทพัอากาศ เมือ่วนัที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และจะด�าเนนิการสนบัสนุนใน
พืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ทีรั่บได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-๑๙ จนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย

ส�าหรับการให้บริการครัวสนามเคลื่อนท่ีในครั้งน้ี พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อ�าไพ  
เจ้ากรมกจิการพลเรอืนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทพัอากาศ เปิดเผยว่า พลอากาศเอก แอร์บลู 
สทุธวิรรณ ผู้บญัชาการทหารอากาศ มคีวามห่วงใยพีน้่องประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-๑๙ จึงด�าริให้กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศประสานหน่วยเกี่ยวข้องจัดตั้งครัวสนาม
เคลือ่นที ่เพ่ือประกอบอาหารปรงุสกุแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในชมุชนต่าง ๆ  
ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-๑๙ ท่ีอยูบ่รเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบกองทัพอากาศ
วันละ ๗๐๐ ชุด โดยวันนี้เริ่มแจกจ่ายอาหารให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ 
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ณ หมู่บ้านอัมพรเพลส ๒ เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
และในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ในวนัต่อไป พร้อมกันนีไ้ด้น�าเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามยัจ�านวนหนึง่  
ที่รับการสนับสนุนจากชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศมาแจกจ่ายให้แก ่
พีน้่องประชาชนด้วย

ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมท่ีจะใช้ก�าลังพล ยุทโธปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ของ 
กองทัพอากาศ ในการช่วยเหลอืบรรเทาความเดอืดร้อนของพีน้่องประชาชน จากสถานการณ์วิกฤติ
ในช่วงนี ้และขอให้พีน้่องประชาชนทุกคนมสีขุภาพกายและใจท่ีสมบูรณ์ ดแูลตวัเองและครอบครัว
ให้ปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ และปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ-๑๙ ทีภ่าครฐัก�าหนดอย่างเคร่งครดั เพือ่ให้สถานการณ์คลีค่ลายโดยเรว็
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ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

      
   

ทอ.นำ�เจ้�หน้�ที่ฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
ทำาความสะอาดตลาดยิ่งเจริญ

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลอากาศโท ฐานัตถ์  
จันทร์อ�าไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ 
ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน - ทหาร ศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยกองทัพอากาศ น�าคณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ 
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กองทัพอากาศ จากศูนย์วิจัยพัฒนา
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารบนิและอวกาศ กองทพัอากาศ ท�าการ
ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ เพื่อท�าความสะอาดภายในตลาด 
ยิ่งเจริญ หลังจากพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จ�านวนมาก  
จากการตรวจหาเชิงรกุ แก่ผูค้้า ผูช่้วยค้า แรงงานข้ามชาต ิและชมุชน 
ครอบคลุมพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญ เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เป็นต้นมา

โดยเจ้าหน้าทีข่องกองทพัอากาศ ได้ท�าการฉดีพ่นแอลกอฮอล์
ฆ่าเช้ือ ตัง้แต่บรเิวณโซนปลาน�า้จดื ถงึโซนอาหารทะเล, โซนอาคาร
ยาว ตลาดท้ายเพชร, เต็นท์ยักษ์ ลานจอดรถที่ ๓, โซนพลาซ่า, 
อาคาร ๖๐ ปี, อาคาร ๘๐๐ ตารางเมตร และบรเิวณพืน้ท่ีใกล้เคยีง
ตลาดย่ิงเจรญิ เพือ่เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บรกิารต่อไป

ทัง้นี ้กองทพัอากาศ ยงัคงด�าเนนิการตามมาตรการบรรเทา
และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 อย่างเข้มข้น
และต่อเนื่อง อีกทั้งยังด�ารงความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ  
เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับ
สถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้พี่น้อง
ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชวีติประจ�าวนัได้อย่างปกตสุิขโดยเรว็
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