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พลอากาศโท ธนศกัด์ิ เมตะนันท์ รองเสนาธกิารทหารอากาศ เป็นหวัหน้าคณะน�าสนิค้า
เกษตรของเกษตรกรชาวจงัหวัดพะเยา ไปแลกเปลีย่นกับสนิค้าเกษตรของเกษตรกร จังหวัดพังงา 
ณ สนามบนิภเูก็ต ตามโครงการทพัฟ้าช่วยไทย ต้านภยัโควดิ-๑๙ 

    รวมมือผลักดัน
อุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานในประเทศ

เมือ่วันที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาทหารอากาศ 
เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ คุณ วีระพงศ์ มาลัย ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย  
(Thai Subcon) รวมทัง้เย่ียมชมกจิการการซ่อมบ�ารงุอากาศยานของ บรษัิท อุตสาหกรรม
การบนิ จ�ากดั (TAI) ณ ศนูย์ซ่อมบ�ารงุอากาศยานตาคล ีอ�าเภอตาคลี จงัหวดันครสววรค์  
โดยมีพลอากาศเอก ศริพิล ศริทิรพัย์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อตุสาหกรรมการบิน จ�ากดั 
ให้การต้อนรบั

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

่ทอ. 
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รองผู้อ�านวยการ

นวัตกรรม ทอ.สู้ COVID-19

หนงัสือพมิพ์สารชาวฟ้าเม่ือปลายเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
ได้น�าเสนอนวตักรรมของกองทพัอากาศเพือ่สู้ COVID-19 ไปแล้ว
บางส่วน ได้แก่ น้องถาดหลมุหุน่ยนต์ช่วยพยาบาลจากโรงเรยีน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช น้องบุญช่วยเครื่องช่วย
หายใจ น้องบุญสุขเครื่องวัดอุณหภูมิ และ TMB Smart Shop 
แอปพลิเคชั่นลดการใช้เงินสดจากศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ 
กองทัพอากาศ ฉบับนี้มีนวัตกรรมใหม่มาน�าเสนอท่านผู้อ่าน 
เพิม่เตมิ มาดูกนัครบัว่ามอีะไรบ้าง

โครงสร้างหลักเป็นสแตนเลส  
ซึง่มีน�า้หนกัเบา แขง็แรง ทนทาน 
ทนการกัดกร ่อนจากสารเคมี 
ท�าให้ท�าความสะอาดและฆ่าเช้ือ
ได้ง ่าย พร้อมติดตั้งล ้อท�าให้
สามารถเคลือ่นย้ายได้ การควบคมุ
กลไกในการยกศพจากเตยีงผู้ป่วย
หรือเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อ
วางบนถงุพลาสตกิใส่ศพสามารถ
ท�าได้ง่าย โดยไม่ต้องมกีารสมัผสั

นวตักรรมแรกจัดสร้างขึน้โดยกรมช่างอากาศ ได้แก่ เครือ่งมอื
ยกร่างผูเ้สยีชวีติจากการตดิเชือ้ หรอื “น้องบญุส่ง” เป็นแนวคดิ
ของ พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  
โดยท�าการร ่างแผนแบบด้วยลายมือ แล ้วมอบหมายให ้
กรมช่างอากาศ น�าแนวคิดไปสู่การสร้างชิ้นงานให้ใช้งานได้จริง  
ถอดประกอบได้ เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืช่วยเหลอืเจ้าหน้าที ่บคุลากรทางการแพทย์ 
และสาธารณสขุ ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้จากการสมัผสัผูเ้สีย
ชวีติตดิเชือ้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ทีก่�าลงัมกีารแพร่ระบาดของ
ไวรสั COVID-19 รุนแรง 

“น้องบญุส่ง” เป็นเครือ่งช่วยยกร่างผูเ้สยีชวีติจากการติดเช้ือ
ต้นแบบ ซึ่งเป็นอีกหน่ึงนวัตกรรมที่วิศวกร กรมช่างอากาศ  
ได้ออกแบบและจดัสร้างข้ึนเพือ่ป้องกันการติดเชือ้ไวรสั COVID-19 
ของบุคลากรทางการแพทย์จากการบรรจุศพติดเชื้อ โดยมี

กรมช่างอากาศ ได้เริม่ด�าเนนิการสร้าง “น้องบญุส่ง” เป็นต้น
แบบ แล้วเสรจ็เมือ่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และได้น�าไปสาธิต
การท�างาน ณ กองก�าลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ สนามบิน  
บ่อทอง จงัหวดัปัตตาน ีเม่ือวนัพฤหสับดทีี ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
โดยม ีพลอากาศโท ธนศักดิ ์เมตะนนัท์ รองเสนาธกิารทหารอากาศ 
เป็นผู ้แทนผู ้บัญชาการทหารอากาศ น�าเครื่องช่วยยกร่าง 
ผู้เสียชีวิตจากการติดเช้ือต้นแบบหรือน้องบุญส่ง ไปมอบให้แก่
สาธารณสขุจงัหวัดปัตตานเีพือ่พจิารณาใช้งานต่อไป โดยบุคลากร
ของกรมช่างอากาศได้สาธติการใช้งานปฏบัิตงิานกบัน้องบญุส่งให้
เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ได้ชมและทดลองปฏบิตัก่ิอนน�าไปใช้งานด้วย

นวตักรรมล�าดบัต่อมาจดัสร้างขึน้โดยกรมช่างอากาศเช่นกนั 
ได้แก่ อปุกรณ์ป้องกนัการแพร่เชือ้ไวรสั COVID-19 ในรถแทก็ซี่ 
หรอื Taxi Bulkhead Barrier ซึง่สาเหตกุารสร้างนวตักรรมนีเ้กิด
จากกรณทีีม่กีารตรวจพบคนขบัรถแทก็ซีติ่ดเชือ้ไวรสั COVID-19 
จากการสมัผสักบันกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิท�าให้ประชาชนขาด
ความมัน่ใจในการใช้บรกิารรถแทก็ซี ่ส่งผลให้มผีูใ้ช้บริการรถแทก็ซี่
ลดลง คนขับรถแทก็ซ่ีมรีายได้ลดลง จนอาจท�าให้สหกรณ์หรอือู่ที่
ให้บรกิารเช่าแทก็ซีอ่าจต้องปิดกจิการไป ผู้บญัชาการทหารอากาศ
จงึมอบหมายให้กรมช่างอากาศคิดค้นอปุกรณ์ป้องกนัการแพร่เช้ือ
ไวรสั COVID-19 ต้นแบบ เพือ่มอบให้สหกรณ์หรอืองค์กรแทก็ซี่
ไปใช้งานต่อไป

ส�าหรบัอปุกรณ์ป้องกันการแพร่เช้ือไวรัส COVID-19 ในรถ
แทก็ซ่ี หรอื Taxi Bulkhead Barrier ทีจ่ดัสร้างโดยกรมช่างอากาศ
ใช้โมเดลรถ Toyota Altis 2017-2018 เป็นแม่แบบการผลิต 
โครงสร้างหลักท�าจากแผ่นโพลิคาร์บอเนต ซึ่งเป็นพลาสติกที่มี
ความโปร่งใส แขง็แรง ต้านทานการขดีข่วนได้ด ีตดิตัง้พดัลมดูด
อากาศไปและกลบั รวม ๖ ตวั ท�าให้มกีารหมนุเวยีนของอากาศ
ระหว่างห้องคนขับกับห้องผู้โดยสารเป็นอย่างดีและไม่มีเสียง
รบกวน พร้อมติดตั้งชุดกรองอากาศ HEPA (High Efficiency 
Particulate Air Filter : HEPA) ซึง่สามารถกรองฝุน่ละอองทีม่ี
ขนาดอนุภาคใหญ่กว่า ๐.๓ ไมครอน เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย  
จากละอองฝอยสารคัดหลั่งทางน�้าลายที่ล่องลอยอยู่บนอากาศ  
โดยอุปกรณ์ดงักล่าวสร้างขึน้โดยใช้วสัดจุากภายในประเทศท่ีหาซือ้
ได้ทั่วไป มีต้นทุนการผลิตประมาณ ๒,๗๐๐ บาทเศษต่อชุด  
ซึง่กองทพัอากาศได้จดัสร้างอปุกรณ์ดงักล่าวเป็นต้นแบบเพือ่ให้
สหกรณ์หรอืองค์กรแทก็ซีน่�าไปผลติเองได้ในต้นทนุต�า่ สามารถตดิ
ตัง้และถอดได้ง่าย รวดเร็ว (Quick De-Assembly) โดยไม่ต้อง
ดัดแปลงตัวถังรถและอุปกรณ์เดิมของรถ ลดโอกาสในการแพร่
ระบาดของไวรสั COVID-19 และสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูใ้ช้บรกิาร
แทก็ซ่ีและคนขบัแทก็ซี่

ศพติดเช้ือ ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงและเพิ่มขวัญก�าลังใจให้แก่
บคุลากรทางการแพทย์

โดยเมื่อวัน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลอากาศตรี กิจสม  
พนัธุโ์กศล รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นผู้แทนผูบ้ญัชาการทหาร
อากาศ มอบอปุกรณ์ป้องกนัการแพร่เช้ือ COVID-19 ในรถแทก็ซี่ 
หรือ Taxi Bulkhead Barrier ให้แก่ สหกรณ์แท็กซี่ทองค�า
สวุรรณภมู ิอู่แทก็ซีบ่างซ่อน อูแ่ทก็ซ่ีประดพิทัธ์ อูเ่จ๊อร พระราม ๕ 
และบรษัิท เอกราช ทรานสปอร์ต จ�ากดั ในโอกาสนีที้มวศิวกรกรม
ช่างอากาศได้มอบแบบพิมพ์เขียวให้สหกรณ์หรืออู ่แท็กซี่  
เพือ่น�าไปผลติใช้งานและพัฒนาต่อยอดในอนาคตด้วย

นวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  
ทั้งสองรายการใช้ขีดความสามารถของบุคลากร เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ของกองทพัอากาศ ในการประดษิฐ์คดิค้นให้ใช้งานได้จรงิ 
มีประสิทธิภาพและต้นทุนต�่า เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือ
บคุลากรทางการแพทย์และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ติดตามและภาคภูมิใจกับ
นวตักรรมของกองทพัอากาศต่อฉบบัหน้าครบั
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พล.อ.อ.มานตั วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.สัง่การให้หน่วยเกีย่วข้อง 
จัดท�ามาตรการให้บริการกิจการสวัสดิการของ ทอ.รองรับ
การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และมอบหมายให้ 
ศูนย์ซอฟต์แวร์ ทอ.จัดท�าระบบการให้บริการออนไลน์ 
ส�าหรับ ขรก.ทอ.พร้อมทั้งรวบรวมระบบงานสารสนเทศ 
ที่ส�าคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของข้าราชการในการ
ใช้บริการกิจการสวัสดิการ และตอบสนองต่อนโยบาย 
WORK FROM HOME ที่ต้องการให้ ขรก.ทอ.สามารถเข้าถึง 
ระบบงานต่าง ๆ  ได้จากทกุที ่ทกุเวลา ซึง่ถอืเป็นนวตักรรมใหม่ 
ที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการใช้บริการ 

“New Norm” กองทพัอากาศพฒันาระบบให้บรกิาร 
ตรวจสอบสิทธิ์ และปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน ์

ทอ.จัดโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัย COVID-19  
ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม  
(AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว  
แลกปลา เปลี่ยนสินค้าการเกษตร เพ่ือเสริมความเข้มแข็งให้
ชุมชนสามารถด�าเนินกิจการท่ีสร้างรายได้อย่างย่ังยืน โดยใช้
ชัว่โมงฝึกบนิของเคร่ืองบนิ C-130 ช่วยล�าเลยีงสนิค้าการเกษตร
จาก จว.พะเยา แลกเปลี่ยนกับสินค้าประมง จว.พังงา  
 ส�าหรบัโครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนือ่งและต่อยอด 
จากการที่ ทอ.ได้เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับเครือข่ายเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการ 
ต่าง ๆ อาทิ โครงการทัพฟ้าช่วยชาวนา และโครงการขนข้าว
ชาวนา เปลีย่นปลาชาวเล เป็นต้น โดยในครัง้นีเ้ป็นการร่วมกบั
กลุ่มเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแต่มีข้อจ�ากัด
ในการหาตลาด ระบายสินค้า และมีความต้องการแบ่งปัน 
ความช่วยเหลือไปสู่กลุม่เครอืข่ายใหม่ จงึก่อเกดิเป็นความร่วมมือ 

ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพ่ือสังคม”  
เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดพังงา และจังหวัดพะเยา   
 โดยน�าสนิค้าการเกษตรใน จว.พงังา ได้แก่ ปลาฉิง้ฉ้าง กะปิ 
และมังคุด ปริมาณรวม ๓.๔๘ ตัน มูลค่า ๒๒๖,๒๐๐ บาท  
แลกเปลี่ยนกับสินค้าการเกษตรของ จว.พะเยา ได้แก่ ข้าวสาร  
และมะม่วง ปริมาณรวม ๑๐ ตัน มูลค่า ๒๓๙,๐๐๐ บาท  
ซ่ึงการแลกเปล่ียนสินค้าในครั้งน้ี เป็นการน�ากลไกสหกรณ์ 
เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามหลกัการ อดุมการณ์ และวธิกีาร
สหกรณ์ มุง่เน้นการช่วยเหลอืตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
และน�าการเชือ่มโยงเครอืข่ายธรุกจิระหว่างสหกรณ์มาด�าเนนิการ 
 ในส่วนของ ทอ.ได้เข้าไปช่วยเชื่อมโยงด้านการขนส่ง 
แลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็นโครงการน�าร่อง โดยใช้ชั่วโมงฝึกบิน 
ของเครื่องบิน C-130 ซึ่งนักบินต้องท�าการฝึกบินอยู ่แล้ว  
มาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดต่อทุกฝ่าย คือนักบินของ ทอ. 
จะได ้ท�าการฝ ึกบินล�าเลียงในสภาวะจริงเพื่อสร ้างเสริม

ประสบการณ์ และประชาชนกจ็ะได้รบัความช่วยเหลือในการ 
แลกเปลี่ยนสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์ 
COVID-19 ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย 
ของ กห.ในการช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรท่ีล้นตลาด
ให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังนับเป็นโครงการน�าร่อง และเป็น 
จดุเริม่ต้นให้ภาคส่วนอืน่ ๆ  น�าไปขยายผลหาแนวทางช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลได้ต่อไป   
 ในการนี้ พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ จก.กร.ทอ. 
เป็นหัวหน้าคณะ รบัสนิค้าเกษตรของ จว.พะเยา จากสนามบนิ
เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ และเมื่อวันท่ี ๒๑ พ.ค.๖๓  
พล.อ.ท.ธนศักดิ์  เมตะนันท์ รอง เสธ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะ 
น�าสินค้าเกษตรของเกษตรกร จว.พะเยา ไปแลกเปลี่ยน 
กับสินค้าเกษตรของเกษตรกรชาว จว.พังงา โดยมี นายจ�าเริญ 
ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมพิธี ณ สนามบิน
ภูเก็ต 

สวสัดกิารให้กบัก�าลงัพล ทอ.เพ่ิมความสะดวกในการปฏบิติังาน 
และการใช้บริการกิจการสวัสดิการต่าง ๆ  
 โดยระบบจะรวบรวมบริการต่าง ๆ อาทิ RTAF QR  
PROGRAM, ระบบไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์ ทอ., ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์, ช่องโทรทัศน์ออนไลน์ RTAF CHANNEL, 
RTAF e-Publishing, RTAF e-Library, แอปพลิเคช่ัน  
AIR TRACK, ระบบตรวจสอบอาภรณ์ภัณฑ์, ระบบตรวจสอบ 
ผลการตรวจสขุภาพประจ�าปี, ระบบการจองห้องประชุม, ระบบ 
การจองห้องตัดผม, ระบบการจองใช้งานห้องสโมสร, ระบบ 
การจองสนามกีฬา ทอ.และระบบการจองสนามกอล์ฟ 
เป็นต้น ส�าหรับก�าลังพลของ ทอ.สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ 
https://store.rtaf.mi.th หรือแอปพลเิคชนั RTAF Services 
(ดาวน์โหลดจากคิวอาร์โค้ด)



          วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓หน้า ๔ 

พล.อ.ท.อนุวัฒน์  เพ็ชรพงศ์ จก.สอ.ทอ.เป็นประธาน
ในการประชุมแนวทางบริหารการซ่อมบํารุงอากาศยาน 
สายสื่ อสารอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ และการประชุ มแนวทาง 
การดําเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ  
ร่วมกับ หน.นขต.สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าหน่วยสื่อสาร 
อิ เ ล็กทรอนิกส์ของ รร.การบิน และกองบิน เมื่อวันที่   
๑๕ พ.ค.๖๓ ณ สอ.ทอ.

พล.อ.ท.คงศักดิ์  จันทรโสภา รอง เสธ.ทอ./ประธาน
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมชุมนุมนายเรืออากาศ มอบเงิน
สนับสนุน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ พล.อ.ท.เดชอุดม   
คงศรี ผบ.รร.นนก.เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของ รร.นนก. 
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ณ ห้องรับรอง บก.รร.นนก.

พล.อ.ต.ฐานัตถ์  จนัทร์อ�าไพ รอง จก.กร.ทอ.เป็นประธาน  
ในการรับชม การนําเสนอผลงานการจัดการความรู ้ (KM)  
ที่ประกวดในระดับกองทัพอากาศ ผ่านทางระบบออนไลน ์ 
(รอบที่ ๑) โดยมี ทีมเยาวชนใต้ฟ้าเดียวกัน กนผ.สนผ.กร.ทอ. 
เป็นผู้นําเสนอผลงานท่ีเข้าประกวด เมื่อวันท่ี ๑๘ พ.ค.๖๓  
ณ ห้องประชุมสักกเทวราช กร.ทอ.

พล.อ.ท.ภาณวุชัร์  เป่ียมศร ีจก.ชอ.หวัหน้าคณะ DAE MTT  
บรรยายให้ความรู ้เรือ่ง Reliability Engineering ,  Reliability 
Centered Maintenance และ Maintenance Engineering 
Plan ให้แก่ ขรก.ชอ.ของ บน.๔๖ โดยม ีน.อ.ภาณวุตัร  เรอืงประยรู  
ผบ.บน.๔๖ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๑๕ พ.ค.๖๓ ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๖ บน.๔๖  จว.พิษณุโลก 

พล.อ.ท.เดชอุดม  คงศร ี ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน 
ในพิธีมอบกระบี่สั้นให้แก่ นนอ.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๘ เมื่อวันที่ 
๑๕ พ.ค.๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ รร.นนก.

พล.อ.อ . สุทธิพันธุ ์  ต ่ ายทอง  เสธ.ทอ.รับมอบ 
หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ 
บก.ทอ.

พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย ์ ผบ.คปอ.จัดทําตู้ปันสุข  
เพื่อร่วมแบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่กําลังพลและ
ครอบครัว คปอ.ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ณ บริเวณ 
ด้านหน้าอาคารกองภูมิสารสนเทศ และโรงจอดรถด้านข้าง 
อาคารอเนกประสงค์ คปอ.

พล.อ.ท.สมศักดิ์  บัวศรี ผู ้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. 
และคณะ สํารวจพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยมี น.อ.จุมพล   
จันทขัมมา ผบ.บน.๒ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๑๕ พ.ค.๖๓  
ณ บน.๒ จว.ลพบุรี 

พล.อ.อ.สทิธชิยั  แก้วบวัด ี ผช.ผบ.ทอ./ประธานอาํนวยการ 
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ 
เป็นประธานในการประชมุเตรยีมการจดักจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิ
(พระบดิาแห่งกองทพัอากาศ) ครัง้ที ่๒/๖๓ เมือ่วนัที ่๑๔ พ.ค.๖๓  
ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.พร้อมด้วย น.ช้ันผูใ้หญ่ 
ของ ทอ.และภริยา ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท เน่ืองในวัน 
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ 

พล.อ.ต.ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผอ.สนภ.ทอ.นําข้าราชการ
เข้าร่วมพธิสีาบานตนไม่ยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ ประจาํปี ๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ณ ลานหน้าอาคาร สนภ.ทอ.

พล.อ.ท.สุรสี ห์  สิมะเศรษฐ์ ผบ.อย./ประธาน 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จํากัด  
มอบข้าวสาร และไข่ไก่ ให้กับข้าราชการ อย.ท่ีเป็นสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จํากัด  เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๖๓  ณ อย.



วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เป็นประธาน
ในพิธี เปิดโครงการครอบครัวเข็มแข็งต้านภัยยาเสพติด 
ของ บน.๔๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓ ณ บริเวณหน้า บก.บน.๔๖  
จว.พิษณุโลก 

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ น�าหน่วยมติรประชา 
บน.๕ ออกเยีย่มเยยีนและให้บรกิารประชาชน อาท ิบรกิารตดัผม  
มอบเงนิตามโครงการสงเคราะห์เดก็  ถงุบรรเทาภาระค่าครองชพี  
ให้แก่พี่น้องประชาชน ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 เมือ่วนัที ่๑๕ พ.ค.๖๓ 
ณ วัดเกตุชยาราม ต.ห้วยทราย อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

น.อ.จเร  แสงธาราทิพย์ เสธ.สน.ผบ.ดม.รับมอบ 
เครื่องบริโภค อาหารแห้ง และเครื่องดื่ม จาก คุณไพโรจน์  
ผิวเหลืองสวัสดิ์ กรรมการ บริษัท ทริปเปิลไอ บิสซิเนส จ�ากัด 
เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีสารวัตรทหารอากาศ ในการออก
ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ณ กรม.สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

น.อ.สทุธพิงษ ์ วงษส์วสัด ิ ์ผบ.บน.๕๖ มอบเครือ่งอปุโภค  
บริโภคประจ�าเดือนพฤษภาคม ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ และทหารกองประจ�าการ พัน.อย.บน.๕๖  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญก�าลังใจให้กับก�าลังพล 
เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓ ณ พัน.อย.บน.๕๖ จว.สงขลา 

น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗ น�าข้าราชการ บน.๗  
ศึกษาดงูานวธิกีารปลูกและขยายพนัธุม์ะนาวเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลิตดี 
และช่วยในการต้านทานโรค เป็นการน�าร่องเพ่ือน�าไปปลูกในพ้ืนท่ี  
บน.๗ และสามารถขยายผลเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ 
และครอบครัว บน.๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓ ณ สวนส้มผู้พัน 
พันโทจรัญ หนูเนียม ต.ท่าดี อ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช 

น.อ.ชนะรฐั  จนัทรเุบกษา ผบ.บน.๖ เปน็ประธานในพธิ ี
ไหว้ครูสมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือน ทอ.รุ่นที่ ๗๔ เมื่อวันที่ 
๑๔ พ.ค.๖๓ ณ ฝูง.๖๐๔ บน.๖ ดอนเมือง

น.อ.จิตติวุฒิ  วันทนา ผบ.บน.๔ มอบสิ่งของอุปโภค 
บริโภค ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหาร
กองประจ�าการ บน.๔ เพื่อช่วยเหลือก�าลังพล บน.๔ ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ ณ บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

น.อ.นรธุ  กำาเนดินกัตะ ผบ.บน.๔๑ สง่มอบลกูไกพ่นัธุไ์ข ่ 
จ�านวน ๑,๒๐๐ ตวั โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากมลูนธิติะวนัฉาย  
อ.หางดง จว.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่
ประชาชนและก�าลงัพลครอบครวั บน.๔๑ เมือ่วนัที ่๑๓ พ.ค.๖๓  
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

น.อ.ชนาวรี ์ กลิน่มาลี ผบ.บน.๒๓ รว่มกบั ดร.อทิธพินธ ์  
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีมอบอาหาร 
ส�าเร็จรูปพร้อมรับประทาน และผลไม้ให้กับประชาชน 
ในชุมชนบ้านช้าง ๑ และ ๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  
และสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ประชาชน ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากวิกฤติ COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓ ณ อาคาร 
อเนกประสงค์ชุมชนบ้านช้าง ๒ จว.อุดรธานี 

หน้า ๕ 

พล.อ.ต.ภูวดล  สอนดวงใจ  จก.ขส.ทอ. เป็นประธาน
การประชุม ข้อขัดข้องสายวิทยาการขนส่งของ บน.๑  
และ บน.๒๓ โดยจัดการประชุมผ่านระบบ VTC เมื่อวันท่ี  
๑๙ พ.ค.๖๓ ณ ขส.ทอ.

พล.อ.ต.ไวพจน์  เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน เป็นประธาน 
ในการรับซ้ือผลไม้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก  
ซ่ึงมีปริมาณผลผลิตจ�านวนมาก จนท�าให้เกิดปัญหาผลไม้ 
ล้นตลาดและราคาตกต�่า รวมทั้งเกษตรกรยังได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมมอบให้
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.การบิน ณ ห้องโถง 
บก.รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.จมุพล  จนัทขมัมา ผบ.บน.๒/ผอ.ศบภ.บน.๒ รว่มกบั  
นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  
และส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ลพบุรี 
พื้นที่  อ. ชัยบาดาล จว.ลพบุรี  เ ม่ือวันท่ี ๑๓ พ.ค.๖๓  
ณ อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี
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ตามที ่ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ ทมีนกัวจิยั 
จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชพัฒนา 
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือส�าหรับติดตามผู ้ใกล้ชิด 
ผู้ป่วยติดเช้ือ COVID-19 เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ 
ลดความเสี่ยง และจ�ากัดวงของการติดเชื้อให้แก่ก�าลังพล
ของกองทัพอากาศและครอบครัว ตลอดจนประชาชน
ที่สนใจใช ้ประโยชน ์จากแอปพลิ เคชัน ตามโครงการ 
“กองทัพอากาศ ร่วมตั้งการ์ดสู้ COVID-19”  
 ทีมนักวิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “AIR TRACK” 
ข้ึนโดยใช้ความสามารถของเทคโนโลยีบลูทูธบนโทรศัพท์
มือถือ ท�าให้สามารถรับรู ้ได้ว ่ามีใครเข้าใกล้เราในระยะ 

๑๐ เมตร ในห ้วงเวลาย ้อนหลัง ๑๔ วัน ซึ่ ง เ ม่ือผู ้ ใช  ้
แอปพลิเคชันกดปุ ่มแจ้งยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ ระบบ 
จะท�าการแจ ้งเตือนผู ้ ใช ้งานแอปพลิเคชันท ่านอื่นที่ เคย 
อยู่ใกล้ชิดเพื่อให้สังเกตอาการ กักตัวเอง หรือไปพบแพทย์  
 ทั้ งนี้  แอปพลิ เคชันจะไม ่ เข ้าถึงข ้อมูลส ่วนบุคคล 
ของเจ้าของโทรศัพท์ อาทิ การระบุต�าแหน่งบุคคลผ่าน GPS 
ชื่อผู ้ ใช ้งาน รูปถ่าย ข้อมูลสุขภาพ รายชื่อผู ้ติดต่อหรือ
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ อีกทั้งการแสดงผลหรือแจ้งเตือน 
จะไม่ระบุหรือเปิดเผยตัวตนให้ผู้อื่นทราบ  
 โดยผู ้สนใจสามารถทดลองติดตั้งใช้งานแอปพลิเคชัน  
“AIR TRACK” บนระบบปฏิบัติการ Android ได ้ที่  

กองทพัอากาศ เปิดตัวแอปพลิเคชัน “AIR TRACK” เวอร์ชัน่ทดลองใช้งาน ส�าหรบัตดิตามผูใ้กล้ชดิผูป่้วยตดิเชือ้ COVID-19

http://demo.infovention.com/rtaf/airtrackv2.apk  
(copy วางบน browser) โดยศึกษารายละเอียดการติดตั้ง 
และคู่มือการใช้งานได้จากเว็บไซต์กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารทหารอากาศ (https://dict.rtaf.mi.th/ 
index.php/)  
 ส�าหรับในระยะต่อไป จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ให้สามารถใช้งานในระบบ IOs ตลอดจนเปิดให้ดาวน์โหลด
และติดตั้งใช้งานจาก App Store และ Play Store เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน “AIR TRACK”  
ได้ในวงกว้าง ซึง่จะเป็นการช่วยลดภาระบคุลากรทางการแพทย์
ในการตรวจสอบประวตัผิูม้คีวามเสีย่งตดิเชือ้ COVID-19 ต่อไป

ศพัท์ภาษาองักฤษน่ารู้  
จากสถานการณ์ COVID-19

Infection (อินแฟค’เชิน) - การติดเชื้อ  
Epidemic (เอพพิเดม’มิค) - โรคระบาด  
Contract (คอน’แทรคทฺ) - ติดเชื้อ  
Contagion (คันเท’เจิน) - การแพร่กระจาย, การติดต่อ 
Spread (สเพรด) - กระจาย  
Prevention (พรีเวน’เชิน) - การป้องกัน, การยับยั้ง 
Lock down (ลอคดาวน์) - ปิดเมือง, จ�ากัดอาณาเขต 
Local transmission (โล’เคิล แทรนซฺ มสิ’เชนิ) - การแพร่ 
ระบาดในประเทศ   
Announce (อะเนาซฺ’) - ประกาศ  
Disease (ดิซีซ’) - การเจ็บป่วย, โรค  
Symptom (ซิมพฺ’เทิม) - อาการ  
Panic (แพน’นิค) - ตื่นตกใจ   
Isolation (ไอซะเล’เชิน) - การแยกกัก (ใช้กับคนป่วย 
ที่ตรวจพบหรือมีอาการต้องเข้าห้องความดันลบ)  
Quarantine (ควอ’เรินทีน) - กักกัน (ในกรณีนี้ใช้กับ 
คนที่ยังไม่ป่วย แต่มีความเสี่ยงและใกล้ชิดคนป่วย)

อ้างอิง : https://www.admissionpremium.com/

คุณสุจิตรา ลาภธีรวุฒิ และคุณธัญวลัย เดชเจริญจินดา 
ผูแ้ทนคณะกรรมการประสานสถานการณ์เช้ือไวรสั COVID-19 
ไทย-ไต ้หวัน ในนามชาวไต ้หวันและชาวจีนโพ ้นทะเล 
ในประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ถง เจิ่ง หยวน ผู้แทนรัฐบาล
ไต้หวนัประจ�าประเทศไทย ได้เข้ามอบเวชภณัฑ์ทางการแพทย์ 
ประกอบด้วย ชดุคลมุปฏบิตักิารและหน้ากากอนามยั รวมทัง้สิน้ 
๗,๘๕๐ ชิ้น และแอลกอฮอล์ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร จ�านวน ๑๐๐ 
แกลลอน ให้แก่ พอ.โดยม ีพล.อ.ท.เกรยีงไกร  โสธรชยั จก.พอ.
พร้อมด้วย พล.อ.ต.ธรรมรงค์เดช  เจริญสุข ผอ.สนผ.กร.ทอ. 
พล.อ.ต.ทวีพงษ์  ปาจรีย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากไต้หวัน

และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลฯ เข้าร่วมรับมอบฯ เมื่อวันที่ 
๒๑ พ.ค.๖๓ ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มอบให้ในครั้งนี้ ทางคณะ
กรรมการประสานสถานการณ์เชือ้ไวรสั COVID-19 ไทย-ไต้หวนั 
และนักธุรกิจไต้หวัน ได้ร่วมกันรวบรวมเงินจัดซื้อ เพื่อมอบให้
โรงพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง  
ในการควบคมุการแพร่ระบาด ของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 
ในส่วนของ พอ.จะน�าไปแจกจ่ายให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ 
และผูป้ฏบัิติงานทีม่คีวามเสีย่ง ในการดูแลรกัษาพยาบาลผู้ป่วย 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชือ้ไวรสั COVID-19 ต่อไป 
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(ต่อจากหน้า ๑)ทัพฟ้ามาประชิด

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม  
(AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว 
แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร” โดยมี นายจ�าเริญ  
ทพิญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจงัหวดัพงังา ร่วมพธิ ีเม่ือวนัที่ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 ส�าหรบัการแลกเปลีย่นสนิค้าเกษตรในครัง้นี ้เป็นความ
ร่วมมอืระหว่างจงัหวดัพงังา และจงัหวดัพะเยา โดยน�าสนิค้า
เกษตรของสมาชกิสหกรณ์ในจงัหวัดพงังา สหกรณ์การเกษตร
เพ่ือการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส.จ�ากัด จังหวัดพังงา ได้แก ่ 
ปลาฉิง้ฉ้าง กะปิ และมงัคดุ ปรมิาณรวม ๓.๔๘ ตัน มลูค่า 
๒๒๖,๒๐๐ บาท แลกเปลี่ยนกับสินค ้าเกษตรของ 
จังหวัดพะเยา โดยสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จ�ากัด 
ได้แก่ ข้าวสาร และมะม่วง ปริมาณรวม ๑๐ ตัน มูลค่า 
๒๓๙,๐๐๐ บาท ซึง่การแลกเปล่ียนสนิค้าในครัง้นี ้เป็นการ
น�ากลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามหลักการ 

อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและ 
ช่วยเหลือซึง่กนัและกัน และน�าการเชือ่มโยงเครอืข่ายธรุกจิระหว่าง
สหกรณ์มาด�าเนินการ

 โดยกองทัพอากาศ เข้าไปช่วยเช่ือมโยงด้านการขนส่งแลก
เปลีย่นสนิค้าให้เป็นโครงการน�าร่อง โดยใช้ชัว่โมงฝึกบนิของเครือ่ง
บิน C-130 ซึง่นกับินต้องท�าการฝึกบินอยูแ่ล้ว มาใช้ให้เกดิคณุค่า
อย่างสูงสุดต่อทุกฝ่าย ทั้งนักบินของกองทัพอากาศก็จะได้ท�าการ 
ฝึกบินล�าเลียงในสภาวะจริงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และ

ประชาชนก็จะได้รบัความช่วยเหลอืในการแลกเปลีย่นสนิค้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงวกิฤตการณ์โควดิ-๑๙ ซ่ึงนอกจาก
จะเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงกลาโหม 
ในการช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดให้แก่
เกษตรกรแล้ว ยงันบัเป็นโครงการน�าร่อง และเป็นจดุเริม่ต้น
ให้ภาคส่วนอืน่ ๆ  น�าไปขยายผลหาแนวทางช่วยเหลอืพีน้่อง
ประชาชนตามนโยบายของรฐับาลได้ต่อไป 

พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพธิบีวงสรวง “โครงการบรหิารจดัการ
น�้าต้นแบบของกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒” โดยมี นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒  
ให้การต้อนรบั เมือ่วนัที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กองบนิ ๒ จงัหวัดลพบรุี 

โครงการบรหิารจดัการน�า้ต้นแบบของกองทพัอากาศ ณ กองบนิ ๒ จงัหวดัลพบรุ ีได้จดัท�าขึน้เพือ่แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง และแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังในฤดูฝน จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการสร้างฝายหินชะลอน�้า 
ธนาคารน�้าใต้ดินระบบปิด และธนาคารน�้าใต้ดินระบบเปิดจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าได้ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจ�าลองภูมิประเทศพร้อมทิศทางการไหลของน�้าตามภูมิประเทศในการแก้ไขปัญหา 
ดงักล่าว โดยการด�าเนนิโครงการ จะสร้างฝายหินบนเนินเขาตามแนวร่องน�า้ เพือ่ชะลอความเรว็ของน�า้และกกัเกบ็น�า้  
ส่วนบนพืน้ทีลุ่ม่จะสร้างธนาคารน�า้ใต้ดนิระบบปิดเพ่ือกกัเก็บน�า้ในฤดูฝนและน�ามาใช้ในฤดแูล้ง และบรเิวณบ่อเกบ็น�า้
เดมิจะมีการขดุบ่อเพิม่เติมและ สร้างธนาคารน�า้ใต้ดนิระบบเปิดซ่ึงจะต่อเชือ่มกับทางน�า้ใต้ดนิ ซ่ึงเมือ่ฝนตกลงมาจะท�า
ให้มกีารชะลอความเรว็ของน�า้ มกีารกักเกบ็น�า้เป็นระยะตามแนวร่องน�า้ จนถงึบ่อเกบ็น�า้ทีเ่ชือ่มต่อกบัทางน�า้ใต้ดนิ  
ท�าให้มนี�า้หมนุเวียนใช้ได้ตลอดปี โดยรอบบ่อได้ออกแบบให้เป็นสวนป่า มเีส้นทางจกัรยานและลูว่ิง่ส�าหรบัการออก 
ก�าลังกาย นอกจากนีย้งัได้ปลูกป่าเพิม่เตมิในบรเิวณใกล้เคยีง เพือ่ช่วยดดูซบัน�า้ สร้างออกซเิจน และความร่มรืน่ในพืน้ที่ 

โครงการบรหิารจดัการน�า้ดงักล่าว นอกจากจะแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�า้และน�า้ท่วมขงับรเิวณพืน้ทีร่อบกองบนิ ๒ 
แล้ว ยงัเป็นแหล่งผลติน�า้ประปาส�าหรบัอปุโภคบรโิภคของจงัหวดัลพบรุ ีมนี�า้ให้เกษตรกรได้ใช้ตลอดท้ังปี สร้างความ
สมดลุให้กบัระบบนเิวศในพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยนื 

พธิบีวงสรวง “โครงการบรหิารจดัการน�า้ต้นแบบของกองทพัอากาศ ณ กองบนิ ๒” 
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หน้า ๘ 

(ต่อจากหน้า ๑)มอบหน้ากาก

พธิมีอบเครือ่งหมาย

เชดิชูเกยีรตผิูท้าํคณุประโยชน์

แก่กองทพัอากาศ

(ต่อจากหน้า ๑)ทอ.ร่วมมือ

 พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ เป็นประธานมอบเครื่องหมาย 
เชดิชเูกียรตผิูท้าํคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ 
ให้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในโอกาส 
รับมอบการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 
และรถยนต์นิรภัยใช้ในราชการกองทัพอากาศ 
เมือ่วนัที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรอง
พเิศษ ๑ กองบญัชาการกองทพัอากาศ 

การประชุมและเย่ียมชมกิจการของ TAI ครั้งนี้ ถือว่า
เป็นการสานต่อการดําเนินการจากเม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๓ ที ่สสว. ได้นําคณะ Thai Subcon ได้เข้าพบกรรมการ
ผูจ้ดัการ TAI เพ่ือหารอืถงึความเป็นไปได้ในการทีจ่ะสนบัสนนุ
ให้ผู้ประกอบการที่เป็น SME ได้มีโอกาสเป็นผู้จัดหาสินค้า  
การบรกิาร รวมถงึการร่วมผลิตช้ินส่วนอากาศยานท่ีใช้ในการ
ซ่อมบํารุงอากาศยาน โดยเฉพาะอากาศยานของกองทพัอากาศ 
เป็นโจทย์การผลิตล่วงหน้า

สาํหรบัวตัถปุระสงค์ของการประชุมและเย่ียมชมกิจการ
บรษัิท อตุสาหกรรมการบนิ จาํกดั ครัง้นี ้เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ
ที่มีขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรม  
ด้านอืน่ๆ อยูแ่ล้ว ได้มองเหน็ภาพว่าการซ่อมบํารงุอากาศยานน้ัน  
มอีงค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น อปุกรณ์ท่ีใช้ในการสนบัสนนุการ
ซ่อมบํารุงอากาศยาน ช้ินส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบํารุง
อากาศยาน และทราบว่าศกัยภาพของตนเองทีม่อียูใ่นปัจจุบนั 
จะสามารถต่อยอดสู่การสร้างหรือผลิตช้ินงานท่ีเป็นองค์
ประกอบในการซ่อมบํารุงอากาศยานได้หรือไม่ รวมท้ังการ
กาํหนดแนวทางความร่วมมอืในการทีจ่ะสนบัสนนุการผลิตชิน้
ส่วนอากาศยานให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของรัฐบาล ในอุตสาหกรรม New 
S-CURVE ทีจ่ะส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาอุตสาหกรรมการบนิ
ในประเทศ และเป็นไปตามนโยบายของรฐับาลทีไ่ด้กาํหนดไว้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อนัจะส่งผลให้เกิดการสร้างงานและรายได้
หมนุเวยีนภายในประเทศ เป็นการลดการพึง่พาจากต่างประเทศ 

บริษทั อตุสาหกรรมการบนิ จาํกดั ได้จดัตัง้ขึน้ตามมตขิอง
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้เป็นหน่วย
งานท่ีให้บริการเก่ียวกับการซ่อมบํารุงอากาศยานให้ส่วน
ราชการ รฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชน มทีนุจดทะเบยีน ๑๐๐ 
ล้านบาท โดยมสํีานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

กับกองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศเป็นผู้ถือหุ้น ในสัดส่วน  
๕๑ : ๔๙

การเยีย่มชมกจิการครัง้นี ้จะเป็นจดุเริม่ต้นในการผลกัดนั
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายของ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์  
ทีต้่องการจะเชือ่มโยงให้เกดิการกําหนดโจทย์การผลติล่วงหน้า 
เพ่ือช่วยให้ SME ไทย สามารถผลติสนิค้าและบรกิาร ตอบสนอง
การจัดซื้อจัดจ้างของ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด  
โดยบริษทัฯ จะช่วย SME ไทย ต้ังแต่การเตรยีมตวัให้ได้รบัการ
รบัรองมาตรฐาน และอืน่ ๆ เป็นต้น ทัง้นี ้สสว. จะร่วมมอืกบั
บรษิทั อตุสาหกรรมการบนิ จํากดั จดัทํา Roadmap การพฒันา
อตุสาหกรรมผลติชิน้ส่วนอากาศยานในประเทศต่อไป

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ซ่ึงผลิตโดยกรมพลาธิการทหาร
อากาศ จาํนวน ๑,๐๐๐ ชิน้ ให้แก่มลูนธิพิระดาบส เพือ่นาํไปใช้
ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิฯ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต  

พกุผาสขุ องคมนตร ีกรรมการและเลขานกุารมูลนธิพิระดาบส 
เป็นผู ้รับมอบ เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ มูลนิธิ 
พระดาบส

ทัง้นี ้กองทัพอากาศได้ดําเนนิการจดัทําหน้ากากอนามยัแบบผ้า 
เพื่อแจกจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ของกองทพัอากาศ และส่วนหนึง่แจกจ่ายให้กบัหน่วยงานอืน่ ๆ 
รวมถงึพีน้่องประชาชนทีต้่องการและขาดแคลนหน้ากากอนามยั 
ได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19  
ซึง่มูลนธิพิระดาบส เป็นมลูนธิิทีใ่ห้การสนบัสนนุช่วยเหลอืผู้ด้อย
โอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทนุทรัพย์ ได้ศกึษาวิชาชีพต่าง ๆ  
เพือ่นาํความรูไ้ปประกอบอาชพีช่วยเหลอืตนเอง ครอบครวัและ
ประเทศชาต ิกองทพัอากาศจงึได้มอบหน้ากากอนามยัแบบผ้าให้
แก่มลูนธิพิระดาบส สาํหรบัแจกจ่ายให้กบับคุลากร เจ้าหน้าทีข่อง
มลูนธิฯิ และครอบครวั ตลอดจนประชาชนทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณใกล้
เคยีงได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
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