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ทอ.แสดงความยินด ี
และมอบรางวัลสลาก
บำารุงสภากาชาดไทย

ใจถึงใจ ไปทันที ส่งถุงยังชีพให้ประชาชนท่ีประสบอุทกภัย
(อ่านต่อหน้า ๘)

(อ่านต่อหน้า ๘)

 นาวาอากาศเอก ณัฏฐวธุ ดวงสงูเนิน ผูอ้�านวยการกองฝึกร่วมและผสม ส�านกัยทุธการและ
การฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อ�านวยการกองอ�านวยการฝึกผสม THAI 
BOOMERANG 21 ฝ่ายกองทพัอากาศ พร้อมด้วย Squadron Leader Brett Cummings 
หัวหน้าคณะฝึกผสมฯ ฝ่ายกองทัพอากาศออสเตรเลีย เป็นประธานร่วมการประชุมวางแผน 
ขัน้ต้น (IPC) ซึง่การประชมุฯ ในครัง้น้ี จัดขึน้ในวนัที ่๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม 
กรมยทุธการทหารอากาศ โดยจัดเป็นการประชมุทางไกลผ่านระบบ Video Tele Conference 
(VTC) เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสขุ

ส�าหรับการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ในปีน้ี จดัข้ึนเป็นครัง้ที ่๑๕ โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่
ให้หน่วยบนิทีเ่ข้ารบัการฝึกมคีวามพร้อมรบ และพฒันาขดีความสามารถในการปฏิบตัทิางอากาศผสม 
อกีท้ังยงัเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์ กับกองทพัอากาศออสเตรเลยีอกีด้วย โดยในปีนี ้จะท�าการฝึก
ภาคสนาม (FTX) ในระหว่างวนัที ่๑๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กองบนิ ๑ จังหวดันครราชสมีา

เมือ่วนัที ่๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บลู สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลสลากบ�ารุง
สภากาชาดไทยของกองทัพอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ  
กองบัญชาการกองทพัอากาศ 

เมือ่วนัที ่๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก 
แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู ้บัญชาการทหารอากาศ  
และนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬา
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในพิธี 
ลงนามบนัทกึความเข้าใจระหว่าง กองทพัอากาศ 
และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วย ความร่วมมอืด้านการพฒันากฬีาวอลเลย์บอล
สูค่วามเป็นเลิศ ณ ห้องรบัรองพเิศษ ๑ กองบญัชาการ
กองทัพอากาศ

ตามท่ีได้เกดิเหตฝุนตกอย่างต่อเนือ่งตลอดช่วง
ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงต้นเดือนมกราคม 
๒๕๖๔ ทีผ่่านมา ท�าให้เกดิน�า้ท่วมฉบัพลนั และน�า้ป่า
ไหลหลากในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้เป็นวงกว้าง 
ส่งผลให้ประชาชนจ�านวนมากได้รบัความเดอืดร้อน
และขาดแคลนเครือ่งอุปโภคบริโภค 

เมือ่วนัที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก เดชอดุม 
คงศร ีผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจดั
กจิกรรมบรรจุถงุยงัชพี ร่วมกับ 

ทอ.ร่วมกับ ทอ.ออสเตรเลียประชุมวางแผน เตรียมการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21
(อ่านต่อหน้า ๖)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 
ระหว่าง ทอ.และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย



วันที่ ๑๖ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๔ หน้า ๓ 

วิ

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส�านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th

คณะผู้จัดท�ำ

ผู้อ�านวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ฐานัตถ์  จันทร์อ�าไพ

 พล.อ.ต.ธรรมรงค์เดช  เจริญสุข

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ  พล.อ.ต.สมพร  แต้พานิช
 พล.อ.ต.วิสุทธิ์  สมภักดี

 น.อ.นิโรจน์  จ�าปาแดง
 น.อ.นินาท  มูลจนะบาตร์
 น.อ.อภิรัตน์  รังสิมาการ

 น.ท.หญิง มุตสิตา  มาหะศักดิ์ 
 น.ท.หญิง รัชนก  เกิดสุข

 พ.อ.อ.พันธกานต์  พูลผล
 น.ส.รสสุคนธ์  บุญประเทือง
ฝ่ายศิลป์

ฝ่ายการผลิต

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองผู้อ�านวยการ

เมื่อกล่าวถึงการจัดงานกาชาดซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารายได้บ�ารุง
สภาชาดไทย หลายคนคงนึกถึงกิจกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศล  
อาท ิความสนกุสนานจากกจิกรรมความบนัเทงิต่าง ๆ การเสีย่งโชค
ชิงรางวัล การสอยดาว การออกร้านอาหาร การจ�าหน่ายสินค้า
ราคาถูก การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์ 
ฯลฯ นอกจากนีย้งัมกีารประกวด ขบวนรถแห่กาชาด การประกวด
ขวญัใจงานกาชาด การประกวดร้านงานกาชาด ให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ได้มีส่วนร่วมและสร้างสรรค์แนวคดิเข้าร่วมประกวด 

ได้พิจารณาเข้าร ่วมกิจกรรม
กาชาดออนไลน ์ จ�านวน ๓ 
กิจกรรม ได้แก่ การประกวด
ออกแบบร้านกาชาด ประกวด
ขวญัใจกาชาด และการประกวด 
มาสคอตของหน่วยงาน 

กาชาด New Normal ส�าหรบัการออกแบบร้าน
กาชาดกองทพัอากาศ แนวคดิ
ใ นก า รออกแบบร ้ า นค ้ า 
จะแบ่งส่วนกจิกรรมตามกจิกรรม
ที่เปนเอกลักษณ์ของร้านค้า
กองทพัอากาศ โดยใช้เส้นลาย
ให้ออกแนวดิจิตอลพร้อมน�า
เ ส น อ ภ า ร กิ จ ก า ร ป ล ่ อ ย
ดาวเทียม “นภา-๑” ดาวเทียมเพื่อความม่ันคงดวงแรกของ 
กองทัพอากาศเพื่อแสดงถึงการพัฒนาขีดความสามารถของ 
กองทพัอากาศ ครบทัง้ ๓ มติ ิ(Air Domain, Cyber Domain และ 
Space Domain) บริเวณซุ้มทางเข้าจะมีเครื่องบิน T-50 TH  
และเครื่องบิน บ.ท.๑ เบร์เกต์ แบบ ๒๔ ต้อนรับผู้เข้าชม  
เพือ่น�าไปสู่กจิกรรมต่าง ๆ นอกจากนีย้งัได้จดัท�าแอนเิมชันโดยมี
มาสคอตน�าเยีย่มชมร้านกาชาดกองทพัอากาศอีกด้วย

การจดังานกาชาดในปี ๒๕๖๓ เปนปีแรกที ่“สภากาชาดไทย” 
ปรบัตวัสูย่คุ New Normal ด้วยการจดั “งานกาชาด ๒๕๖๓”  
ขึน้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ครัง้แรกในไทย ผ่านเวบ็ไซต์ www. 
งานกาชาด.com ภายใต้แนวคิด “Connectivity of Giving  
#ให้ด้วยใจไร้พรมแดน” ซึง่ผูท้ีส่นใจสามารถเข้าชมและร่วมกจิกรรม
ได้ทกุทีท่กุเวลา ๑๑ วนั ๑๑ คนื ตัง้แต่วนัที ่๑๙ - ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเปนการพัฒนารูปแบบการจัดงานจาก 
ONGROUND สู่ ONLINE เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด 
โรคโควดิ-๑๙ ส�าหรับกลุ่มประชาชนทีจ่ะมาเทีย่วชมงานกาชาด 

ส�าหรับกิจกรรมของงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี ๒๕๖๓  
ม ี๖ โซนกิจกรรมท่ีน่าสนใจ ได้แก่ การประกวดออกแบบร้านกาชาด
ออนไลน์, ประกวดขวญัใจงานกาชาดออนไลน์, การสัง่ซือ้สนิค้า 
ได้จรงิผ่าน E-commerce, ดดูวงออนไลน์ ผ่าน Zoom Application, 
การแสดงและเคล็ดลบัสขุภาพด ีและชมบ้านผสีงิออนไลน์ 

ในส่วนกองทัพอากาศ ได้มีค�าสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ)  
ที่ ๕๐๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะ
กรรมการกาชาดกองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดยมี 
พลอากาศเอก ชวาลา ราชวงศ์ เปนประธานกรรมการจัดงาน
กาชาดกองทัพอากาศ คณะกรรมการจดังานกาชาดกองทพัอากาศ

นับเปนอีกปีหนึ่งที่ประสบความส�าเร็จในการร่วมประกวด 
ร้านกาชาด เม่ือกรรมการผู้ตดัสินการออกแบบร้านกาชาดพจิารณา
ให้ร้านกาชาดกองทพัอากาศได้รบัรางวลัชมเชย ประเภทหน่วยงาน
ภาครฐั และสถาบันการศกึษา โดยเมือ่วันที ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 
พลอากาศโท โสภณ น้อยเพิม่ รองประธานกรรมการจัดงานกาชาด 
กองทัพอากาศ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และโล่รางวัล  
จากสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 
๒๕๖๓ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

และต่อมา ร้านกาชาดกองทัพอากาศได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ร้านค้าในดวงใจ (Popular vote) โดย พลอากาศโท ฐานัตถ์  
จันทร์อ�าไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประธาน
อนุกรรมการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ เปนผู้เเทน 
กองทพัอากาศ เข้ารบัรางวัลชนะเลศิร้านค้าในดวงใจ (Popular vote) 
งานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี ๒๕๖๓ จาก คณุอรพรรณ สวุรรณรตัน์ 
ประธานคณะกรรมการ แผนกประกวดร้านค้ากาชาดออนไลน์ 

ประจ�าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงละคร
เคเเบงค์สยามพฆิเณศ 

และในวนัที ่๒๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓ สภากาชาดไทยได้จดัการ
ประกวดขวญัใจงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๖๓ รอบสดุท้าย ผลการ
ประกวด “น้องแพรว” จ่าอากาศเอกหญิง ณฐัชา มสุกิเจยีรนนัท์ 
สงักดักองบนิ ๖ ขวญัใจกาชาดกองทพัอากาศ ได้รบัรางวลัรองชนะ
เลศิอนัดบัที ่๑ การประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
โดยได้รบัมอบสายสะพาย โล่รางวลั และของรางวลั จากคณุหญงิ
ชฎา วฒันศริธิรรม เหรญัญกิสภากาชาดไทย ณ โรงละครเคแบงค์
สยามพฆิเณศ 

ถอืเปนเกยีรตปิระวตัแิละ
ความภาคภูมิใจของชาวทหาร
อากาศอีกปีหนึ่งที่ได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติ ถึงแม้ในปีนี้จะ
ประกวดในรปูแบบร้านกาชาด
ออนไลน์ ซึ่งเปนงานใหม่ของ 
ทมีงานกรมช่างโยธาทหารอากาศ
และกรมกิ จการพล เรื อน 
ทหารอากาศ แต่ก็สามารถ
ออกแบบ สร้างร้านกาชาดออนไลน์กองทัพอากาศข้ึนเองได ้
ในเวลาอันสั้น รวมถึงการออกแบบมาสคอตและสร้างการ์ตูน
แอนเิมชนัแนะน�าร้านกาชาดได้สวยงาม ต้องขอชืน่ชมและปรบมอื
ให้ทมีงานทีทุ่ม่เทและเสยีสละอย่างเตม็ที ่หวงัเปนอย่างยิง่ว่าจะมี
ผูแ้ทนกองทพัอากาศขึน้ไปรบัรางวลับนเวททีกุ ๆ ปี



          วันที่ ๑๖ - ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๔หนา ๔ 

พล.อ.ต.ธรรมรงคเดช  เจริญสุข รอง จก.กร.ทอ.
เปนประธานจัดการประชุมติดตามเรงรัดงบประมาณ กร.ทอ.
ป ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ ณ หองประชุม
สักกเทวราช กร.ทอ.

พล.อ.ท.เสนห  บัวชื่น จก.ยศ.ทอ.เปนประธานในพิธี
เปดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวน ช้ันพันจาอากาศ 
รุนที ่๔๖ เมือ่วันที ่๑๙ ม.ค.๖๔ ณ หองบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

พล.อ.ต.อนันตชัย  ทองเจริญ จก.จร.ทอ.และคณะ
ตรวจการปฏิบัติราชการ ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท 
จว.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๔ ม.ค.๖๔

พล.อ.อ.อลงกรณ วัณณรถ ผทค.พิเศษ ทอ.เปนผูแทน 
ผบ.ทอ.วางพานประดับพุมดอกไมถวายราชสักการะ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เน่ืองในวันคลายวันสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงกระทํายุทธหัตถี เม่ือวันท่ี ๑๘ ม.ค.๖๔ ณ พระบรม
ราชานุสรณ อ.ดอนเจดีย จว.สุพรรณบุรี  

พล.อ.ท.ภาณุวัชร  เปยมศรี จก.ชอ./หัวหนาคณะ DAE 
Mobile Training Team (DAE MTT) จดัประชมุเชงิปฏิบตักิาร
ตามแจงความวิทยาการที่ ๖๗/๕๕ การคํานวณการชํารุด
แบบสุม (Random Failure) โดยใช Weibull Distribution 
Model เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๔ ณ ศปก.ชอ.

พล.อ.ต.พิเศษศักด์ิ  บุญรัตน  ผอ.ศกอ.นําขาราชการ 
พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ ศกอ.ทํากิจกรรม 
๕ ส.บริเวณอาคารสํานักงาน เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๔ ณ ศกอ.

พล.อ.ต.วิษณุ  เนียมคํา ผอ.สนพ.กพ.ทอ.นําคณะ
จนท.ทํางานดานกําลังพล เขารวมประชุมหารือรวมกับผูแทน 
รร.นนก.เพื่อรวบรวมขอมูล และจัดทําแผนงานรองรับในการ
ปรับวางที่ตั้ง รร.นนก.เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๔ ณ กพ.ทอ.

พล.อ.ต.จักรินทร  จันทรกลั่น ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.
และคณะ เขาเยีย่มคาํนบัและหารอืขอราชการดานความมัน่คง
กับ นาย สยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี/กอ.รมน.จว.อุดรธานี 
เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๔ ณ หองรับรอง ผวจ.อุดรธานี 

พล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ.เปนประธาน
ในพิธีเปด การทดสอบสมรรถภาพทางกายกําลังพล พอ.
ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๔ ณ กวป.พอ.
และสวนสุขภาพ ทอ.(ทาดินแดง)

พล.อ.ท.ฐานัตถ  จันทรอําไพ จก.กร.ทอ.และคณะ 
สํารวจพื้นท่ี รพ.สนาม รร.การบิน เพื่อรองรับผูติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ใน จว.นครปฐม โดยมี พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา 
ผบ.รร.การบิน ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๔ ณ แผนก
ฝกการยังชีพ กองการศึกษา รร.การบิน จว.นครปฐม

พล.อ.ท.สมควร  รักดี ผบ.อย.นําขาราชการ และทหาร
กองประจําการ อย.ร วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวาย
เปนพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว เมื่อ วันที่  ๒๑ ม.ค.๖๔ 
ณ หองประชุม อย.(๒)

พล.อ.อ.ชวาลา  ราชวงศ ประธานกรรมการตรวจรบัพสัดุ
โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีธุรการ
แบบที่ ๒ (AU-23A) และคณะตรวจเยี่ยมการดําเนินการ
ปรับปรุงเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) โดยมี 
น.อ.พรประเสริฐ  ผานภพ ผบ.บน.๕ ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี 
๑๓ ม.ค.๖๔ ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ 



วันที่ ๑๖ - ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๔

น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม รอง ผบ.บน.๑ เปนประธานในพิธี
ตรวจสอบการฝกภาคที ่๑ ตอนที ่๑ ใหกบัทหารกองประจาํการ 
รุน ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ เม่ือวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๔ ณ สนามฝก 
พัน.อย.บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.ชนิทพัพ  ชนมพทัธเมธา ผอ.กองการฝกอากาศโยธนิ 
ศทย.อย.เป นประธานในพิธีตรวจสอบการฝกภาคท่ี ๑ 
ตอนที่ ๑ ใหกับทหารกองประจําการ รุน ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๔ ณ ศทย.อย.

น.อ.สุรศักดิ์  เสสะเวช ผบ.บน.๒๓ และคณะ เขาเยี่ยม
คํานับ นายสยาม  ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี เนื่องในวันขึ้นปใหม
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ ณ ศาลากลาง จว.อุดรธานี 

พล.อ.ต.นพพล  กลิ่นผกา ผอ.สนภ.ทอ.เปนประธาน
เปดกิจกรรมพัฒนาทําความสะอาด Big Cleaning Day 
เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๔ ณ สนภ.ทอ.

น.อ.ภูศิษฏ  ทิมเกิด ผบ.บน.๔๑/ผอ.ศบภ.บน.๔๑ 
ตรวจความพรอม ศบภ.บน.๔๑ ในการฝกซอมการปฏิบัติการ
ชวยเหลือผูประสบภัยทางนํ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
สําหรับผูประสบภัยทางนํ้า เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๔ ณ บน.๔๑ 
จว.เชียงใหม

พล.อ.ต.อาณัติ  เดชพร จก.สก.ทอ.ใหการตอนรับ 
น.อ.หญิง ลักขณา  ทองเปยม รอง จก.กง.ทอ.และคณะ 
ในโอกาสตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการการเงิน เม่ือวันท่ี 
๒๐ ม.ค.๖๔ ณ สก.ทอ. 

น.อ.รัชตภาคย  ธรรมธีรศรี ผบ.บน.๕๖ เปนประธาน
ในพิธีตรวจสอบการฝกภาคท่ี ๑ ตอนท่ี ๑ ใหกับทหาร
กองประจําการ รุน ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ 
ณ สนามฝก พัน.อย.บน.๕๖ จว.สงขลา

พล.อ.ต.เสกสรร  คันธา ผบ.รร.การบิน ตรวจเยี่ยม
เพ่ือสรางขวญัและกาํลงัใจใหกบักาํลงัพล และรวมรบัประทาน
อาหารกลางวัน  เมือ่วนัที ่๑๓ ม.ค.๖๔ ณ กองรอยทหารสารวตัร 
รร.การบิน จว.นครปฐม

หนา ๕ 

น.อ.พุทธพงศ  ผลชีวิน ผบ.บน.๗ เปนประธานในพิธี
ตรวจสอบการฝกภาคที ่๑ ตอนที ่๑ ใหกบัทหารกองประจาํการ
รุ น ๒๕๖๓ ผลัดที่  ๒ เมื่อวันที่  ๑๔ ม.ค.๖๔ ณ บน.๗ 
จว.สุราษฎรธานี 

น.อ.ชวภณ  ย้ิมพงษ ผบ.บน.๒ เปนประธานในพิธี
พระราชทานอภัยโทษ เน่ืองในโอกาศวันคลายวันพระบรม
ราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร 
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพอแหงชาติ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๔ ณ บน.๒ 
จว.ลพบุรี

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ จัดโครงการ
ชวยเหลอืเกษตรกร ผูเลีย้งกุง ตามนโยบาย ผบ.ทอ.โดยจัดซือ้กุง
จากเกษตรกร จว.ฉะเชงิเทรา มาจาํหนายในราคาต่ํากวาทองตลาด
และนาํมาปรงุสกุแจกจายใหแกกําลงัพล เม่ือวนัที ่๒๐ ม.ค.๖๔ 
ณ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

พล.อ.ต.สิทธิศักด์ิ  สายเงิน ผอ.ศซว.ทอ.และคณะ
รวมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการจัดทําบัตรผาน
เขา - ออก พื้นที่ ทอ.ดอนเมือง ประจําป ๒๕๖๔ แบบออนไลน 
โดยมี พล.อ.ต.วรกฤต  มุขศรี  ผบ.ดม.ใหการตอนรับ
เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๔ ณ สน.ผบ.ดม.



      วันที่ ๑๖ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๔หน้า ๖ 

คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ นกัเรยีน 
จ่าอากาศ และทหารกองประจ�าการ ผนึกก�าลังร่วมกันบรรจุ 
ถงุยงัชพี จ�านวน ๒,๐๐๐ ชดุ ณ โรงพลศกึษา โรงเรียนจ่าอากาศ 
จากนั้นได้น�าถุงยังชีพจ�านวนท้ังหมดล�าเลียงขึ้นอากาศยาน
ของกองทพัอากาศ เพือ่น�าส่งไปยงัศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ จงัหวดัยะลา เพือ่ช่วยแจกจ่ายถุงยงัชีพให้ถงึมอื
พี่น ้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดตาม
เจตนารมณ์ของกองทัพอากาศและธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) 

กองทพัอากาศพร้อมทีจ่ะใช้ก�าลงัพล ทรพัยากร เครือ่งมอื 
และอปุกรณ์ต่าง ๆ  ในการช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รบัความเดือดร้อน 
เพือ่ให้ทกุคนกลบัมาด�ารงชีวติอย่างปรกติสขุโดยเรว็

(ต่อจากหน้า ๒)ใจถึงใจ ไปทันที

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ พลอากาศเอก แอร์บูล  
สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม  
กรมสรรพาวธุทหารอากาศ โดยม ีพลอากาศโท เกตไุผท ศรบีญุญเกษ 
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง  
กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ให้การต้อนรบั

ในการนี ้ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ได้ตดิตามความก้าวหน้า 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศ 
ของสายวทิยาการสรรพาวธุ อาท ิสิง่ประดษิฐ์สนบัสนนุการป้องกนั
การแพร่ระบาดของ โควดิ-19 และผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ได้ให้
ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างระบบต่อต้านอากาศยาน 
ไร้คนขับขนาดเล็ก หรือ Anti Drone Jammer โดยสั่งการให ้
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และท�าการขยายผลเพื่อสนับสนุนภารกิจ
กองทพัอากาศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป



วันที่ ๑๖ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๔ หน้า ๗ 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายก
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ถวายแจกันดอกไม้หน้า 
พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจกัรสีรินิธร มหาวชริาลงกรณ 
วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกมุารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้พระองค์
ทรงหายจากพระอาการประชวร เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทยัสมาคม

นาวาอากาศเอก พานิช โพธ์ินอก ผู้บังคับการกองก�าลัง 
ทางอากาศเฉพาะกิจที ่๙ น�าข้าราชการ และทหารกองประจ�าการ 
กองก�าลังทางอากาศเฉพาะกิจท่ี ๙ จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ 
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นท่ี ๖ หมู่บ้านของ
ต�าบลยาบ ีอ�าเภอหนองจกิ จังหวดัปัตตาน ีรวมจ�านวน ๑,๐๓๒ 
หลงัคาเรือน โดยน�าน�า้ดืม่ขนาด ๑.๕ ลติร จ�านวน ๖,๐๐๐ ขวด 
มอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมี นายวิชิต  
อ่อนทองอนิ ปลดัอาวโุส อ�าเภอหนองจกิ รกัษาการนายอ�าเภอ
หนองจกิ และ นายอบัดลุเลาะ เจ๊ะปอ นายกองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลยาบ ีเป็นผูร้บัมอบน�า้ดืม่เพือ่น�าไปแจกจ่ายในพืน้ที่ 
ต่อไป  เมือ่วนัที ่๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อ�าไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือน 
ทหารอากาศ / โฆษกกองทพัอากาศ น�าก�าลงัพลสงักดักรมกจิการ
พลเรือนทหารอากาศ ร่วมบริจาคโลหิต ณ หน่วยบริจาคโลหิต
เคลือ่นทีข่องโรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
ซึ่งให้บริการรับบริจาคโลหิต ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  
เมือ่วันที ่๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ทัง้นี ้เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการบรรเทา
ปัญหาโลหิตส�ารองขาดแคลนเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ทีข่ยาย
วงกว้า งไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ  
ส่งผลให้จ�านวนผูบ้รจิาคโลหิตลดลง โลหติ
ส�ารองที่จ�าเป็นต่อการรักษาพยาบาล 
อยูใ่นภาวะขาดแคลน ซึง่จะส่งผลกระทบ
ต่อการรักษาผู้ป่วย พร้อมทั้งเชิญชวน 
ก�าลังพลกองทัพอากาศ ตลอดจนพี่น้อง
ประชาชนท่ีมสีขุภาพด ีร่วมบรจิาคโลหิต 
ได้ทุกวนัราชการ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ ถงึ 
๑๖๐๐ น. ณ กองบรกิารโลหิต อาคารศนูย์
มะเร็ง ชัน้ ๓ โรงพยาบาลภูมพิลอดลุยเดช 
กรมแพทย ์ ทหารอากาศ สอบถาม 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ หรอืแจ้งความประสงค์

บรจิาคโลหติเป็นหมูค่ณะได้ทีห่มายเลขโทรศพัท์ ๐ ๒๕๓๔ 
๗๘๓๘ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโลหิตท่ีปลอดภัย  
ให้โรงพยาบาลมีโลหติส�ารองเพยีงพอส�าหรบัการรกัษาผู้ป่วย

ร่วมบริจาคโลหิต



      วันที่ ๑๖ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๔หน้า ๘ 

 
 

(ต่อจากหน้า ๒)มอบรางวัลพิธีลงนาม (ต่อจากหน้า ๒)

กองทัพอา กาศ และสมาคมกีฬาวอลเลย ์บอลแห่ง
ประเทศไทย ตกลงท�าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เพื่อส่งเสริม 
สนบัสนนุ และประสานความร่วมมอืในการผลติบุคลากร พฒันา
นกักฬีา และการน�าองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของ 
กองทพัอากาศ ให้มขีีดความสามารถระดบัชาต ิมุง่สูค่วามเป็นเลิศ 
โดยมคีวามร่วมมอืกนัในด้านการพฒันานกักฬีา และบคุลากรกฬีา
วอลเลย์บอล ด้านอาคาร สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และด้านการ 
จดัแข่งขนักฬีาวอลเลย์บอล ซึง่ทัง้สองฝ่ายจะปฏบิตัติามบนัทกึ
ความเข้าใจฉบับน้ี บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างกัน  
เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์อนัเป็นประโยชน์ร่วมกันของทัง้สองฝ่าย

ทัง้นี ้กองทพัอากาศได้มส่ีวนร่วมในผลงานของสมาคมฯ อาทเิช่น 
มผีูฝึ้กสอนและนกักฬีาท่ีเข้าร่วมการแข่งขนัซีเกมส์และเอเชยีนเกมส์
มาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะทีมชายท่ีสามารถชนะเลิศกีฬา 
ซีเกมส์มา ๔ สมัยติดต่อกัน ในกีฬาซีเกมส์ครั้งท่ี ๒๖ – ๒๙  
ส่วนในคร้ังล่าสุดครัง้ที ่๓๐ ได้อนัดบัท่ี ๓ นอกจากน้ียงัมส่ีวนร่วม
ในการที่วอลเลย์บอลทมีชายได้เหรยีญรางวลัในระดบัเอเชยีเป็น
ครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ โดยเกิดขึ้นในการแข่งขัน
วอลเลย์บอลเยาวชนชาย อายตุ�า่กว่า ๒๐ ปี ชิงชนะเลศิแห่งเอเชยี 

ครัง้ท่ี ๑๙ ปี ๒๐๑๘ ณ กรงุมานามา ประเทศบาห์เรน ซึง่ผู้จดัการทีม 
ผู ้ฝ ึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีมสังกัดกองทัพอากาศทั้งหมด  
ตลอดจนนักกฬีาทีเ่ป็นตวัแทนทมีชาตไิทย เป็นนกักฬีาเยาวชน
ของกองทพัอากาศ จ�านวน ๙ คน จากนกักีฬาทัง้หมด ๑๒ คน

- รางวลัที ่๑ นายวรตุย์ จริยพุงศ์ ได้รบัรถยนต์เมอร์เซเดส
เบนซ์ รุน่ ซี-๒๒๐-ดี 

- รางวลัที ่๒ นายปตพิทัธ์ เขม็พนัธ์ ได้รบัรถยนต์โตโยต้า 
ยารสิ สปอร์ต พรเีมีย่ม

ท้ังน้ี กองทัพอากาศได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานกาชาด 
ประจ�าปี ๒๕๖๓ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุง
สภากาชาดไทย โดยได้จัดท�า “สลากบ�ารุงสภากาชาดไทย
ของกองทพัอากาศ” ขึน้จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ ฉบบั ราคาฉบบัละ 
๑๐๐ บาท มรีางวัลรวมทัง้สิน้ ๓๐ รางวัล และได้ท�าการออก 
รางวัลฯ เมือ่วนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารแพทยพัฒน์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการ 
จดังานกาชาดกองทพัอากาศได้จดัผูแ้ทนเข้าร่วมเป็นสักขพียาน

นอกจากนี้  กองทัพอากาศยังได้เข้าร่วมการประกวด  
“ร้านกาชาดออนไลน์” ได้รับรางวลัชมเชย ประเภทหน่วยงานภาครัฐ 
และได้รับรางวัลชนะเลิศร้านค้าในดวงใจจากคะแนนโหวต 
๑๙๘,๒๘๐ คะแนน จากหน่วยงานส่งเข้าร่วมประกวดทัง้หมด 
๓๑ หน่วยงาน และกจิกรรมประกวด “ขวญัใจงานกาชาดออนไลน์” 
โดย จ่าอากาศเอกหญงิ ณฐัชา มสุกิเจยีรนนัท์ สงักดักองบนิ ๖ 
เป็นผูเ้ข้าประกวด ในนามกองทพัอากาศ ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ
อนัดบัหนึง่ และได้รบัคะแนนโหวตขวญัใจประชาชนเป็นล�าดบัที ่๔ 

คณะกรรมกา รกาชาดกองทัพอากาศ ขอขอบคุณ  
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ข้าราชการ ลกูจ้าง และพนกังานราชการ 
ตลอดจน สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ที่ให้การสนับสนุน 
เงนิบริจาค เพือ่เป็นคะแนนโหวตในกจิกรรมประกวดร้านกาชาด
ออนไลน์ และขวญัใจงานกาชาดออนไลน์โดยรายได้เพ่ือบ�ารุง
สภากาชาดไทย ซึง่จะน�าไปใช้ในกิจการสาธารณกศุลต่อไป
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