กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก มานั ต วงษ์ ว าทย์ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เยี่ ย มชมเครื่ อ ง ATM
จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ “น้อง skyrice” ซึ่งเป็นเครื่องแจกจ่ายข้าวสารให้ประชาชน โดยติดตั้ง
บริเวณชั้น ๒ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
"น้อง skyrice " ตู้ ATM อัตโนมัติจ่ายข้าวสารเพื่อประชาชน

หน้า ๒

เนื่ องจากในช่ วงสถานการณ์ โรคระบาดที่ ไม่ ปกติ เช่ นนี้ กลุ่ มประเทศเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ ได้ ให้ ความสํ าคั ญ
ต่อการแจกจ่ายข้าวสารแก่ประชาชนของตนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ได้มอบหมายให้ พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ศึกษารูปแบบ และวิธีการแจกจ่ายข้าวสารของ
ประเทศเพื่อนบ้าน คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม เมื่อพิจารณาข้อมูลของประเทศต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน พบว่ามีความเป็นไปได้
จริง และสามารถกระทําได้ในการสร้างนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกับ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม จากสํานักงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคุณสุรพงษ์ เสถียรอินทร์ จากบริษัท เอส เค เครื่องชั่ง จํากัด ร่วมกันสร้างเครื่อง
ATM จ่ายข้าวสารอัตโนมัติให้กับประชาชน โดยใช้ชื่อว่า "น้อง skyrice"
โดยหลักการทํางานของเครื่อง ATM จ่ายข้าวสารอัตโนมัตินั้น เริ่มจากบุคคลที่มีความต้องการข้าวสาร มายืนหน้าตู้
โดยนําภาชนะหรือถุงบรรจุวางรองรับข้าวสารเป็นลําดับแรก จากนั้นยื่นฝ่ามือไปยังบริเวณรูปฝ่ามือที่หน้าตู้ เซ็นเซอร์ตรวจจับความ
เคลื่ อนไหวจะทํ าให้ กล้ องอั จฉริ ยะที่ มี โปรแกรมตรวจจั บใบหน้ าทํ างาน หากใบหน้ าบุ คคลนั้ น ๆ ไม่ ซ้ํ าภายในเวลาที่ กํ าหนด
บุคคลสามารถใช้เท้าเหยียบแป้นที่ด้านล่าง เป็นการส่งสัญญาณสุดท้าย เครื่องกลภายในจะทําการตวง และจ่ายข้าวสาร ๑ กิโลกรัม
ออกมายังภาชนะที่รองรับอยู่ก่อนหน้านี้ สําหรับตัวเครื่อง ATM ข้าวสารทหารอากาศ มีรูปร่างสวยงาม ลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกับตู้
ATM กดเงินสดของธนาคาร หรือตู้หยอดเหรียญเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ แต่กรมสรรพาวุธทหารอากาศได้ใช้หลักการ งดเว้นการ
สัมผัส (untouch technique) เพื่อสุขอนามัยที่ดี ภายในตัวเครื่องประกอบด้วยกล้องอัจฉริยะ จาก สวทช. ที่ให้การสนับสนุนการเขียน
โปรแกรมและชุดคําสั่งตรวจจับและสแกนใบหน้าอัตโนมัติ บริษัท เอส เค เครื่องชั่ง จํากัด ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทําการสร้าง
เครื่องกล ประกอบและติดตั้งเซ็นเซอร์ วงจรควบคุมต่างๆ รวมทั้งเครื่องตวงและจ่ายข้าวสาร โดยสามารถบรรจุข้าวสารได้เต็มที่ ถึง ๑๐๐ กิโลกรัม
กองทัพอากาศ ตั้งความหวังว่าเมื่อขีดความสามารถของกําลังพลมีความพร้อมแล้ว (peopleware) และต่อเนื่องด้วยความ
ร่วมมือทางกล (hardware) ของทุกภาคส่วนเช่นนี้ เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ ขีดความสามารถในการสร้างชุดคําสั่งและโปรแกรม
(software) จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากสถานการณ์โรคระบาด คือสงครามหรือภัยคุกคามรูปแบบหนึ่งแล้ว กองทัพอากาศ
ย่อมมีหน้าที่โดยตรงที่จะผลิตและสรรหาสรรพาวุธใด ๆ ก็ตามที่เหมาะสมมาจัดการและขจัดภัยคุกคาม ปกป้องและป้องกันประชาชน
จากสงครามในครั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องไทยมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ก่อเกิด New Normal เป็นสังคมไทยยุคใหม่ที่เข้มแข็งและมีน้ําใจ
กองทัพอากาศจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถดํารงวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทยได้อย่างเป็นสุขตลอดไป

สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหมตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗

พลโท จักรพงษ์ นวลชื่น ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุง
ขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

พลอากาศตรี จักรินทร์ จันทร์กลั่น ผู้อํานวยการสํานักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคง สํานักงานประสานภารกิจ
ด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมคํานับและหารือข้อ
ราชการด้านความมั่นคงกับ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี
ฝ่ ายพลเรื อน และพั นเอก พรชั ย นพรั ตน์ รองผู้ อํ านวยการรั กษาความมั่ นคงภายในจั งหวั ดอุ ทั ยธานี ฝ่ ายทหาร เมื่ อวั นที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี และเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เข้าเยี่ยมคํานับและหารือข้อราชการ
ด้านความมั่นคงกับนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์
ฝ่ายพลเรือน และพันเอก สุ รจิตร สุขีเมฆ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑/รองผู้ อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายทหาร ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

การประชุมชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

พลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุม
ชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR)
เพื่อติดตามการรายงานผลตามแผนการปฏิรูปประเทศของกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และจัดทําข้อมูลของแผน
ขั บเคลื่ อนการบรรลุ เป้ าหมายยุ ทธศาสตร์ ชาติ และแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่ อวั นที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒

ตรวจสอบและประเมินผล การแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบํา"
และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓

พลอากาศตรี วิญญา โพธิ์คานิช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล การแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบํา" (Hop to the bodies slam) และการแข่งขัน
กองทหารเกียรติ ยศของกองทั พอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วั ชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคั บการ
กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นตรวจสอบและประเมินผล
กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี และตรวจสอบและประเมินผล กองบิน ๑ โดยมี นาวาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการ
กองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประจําวัน ทอ.
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โครงการปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

พลอากาศตรี อาณั ติ เดชพร เจ้ า กรมสวั ส ดิ ก ารทหารอากาศนํ า ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง และพนั ก งานราชการ
ปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้
เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก จิ รวั ฒน์ ชู วงศ์ ผู้ อํ า นวยการศู นย์ ลํา เลี ยงทางอากาศสายแพทย์ สถาบั นเวชศาสตร์ ก ารบิ น
กองทัพอากาศ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดการบริหารงานซ่อมบํารุงอากาศยานของกองทัพอากาศ

นาวาอากาศเอก ปราโมทย์ วันวาน วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ และคณะ ร่วมให้ความรู้ด้านสายวิทยาการ
ช่ า งอากาศ เรื่ อ งการวิ เ คราะห์ ตั ว ชี้ วั ด การบริ ห ารงานซ่ อ มบํ า รุ ง อากาศยานของกองทั พ อากาศให้ แ ก่ ข้ า ราชการ
แผนกช่างอากาศ, ฝูงบิน ๗๐๑ และฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการ
กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองบิน ๔๖ มอบเครื่องกรองน้ํา เพื่อผลิตน้ําสะอาดให้แก่โรงเรียนวัดบ้านใหม่

นาวาอากาศเอก ชั ชวาล คุณเจริ ญ รองผู้ บังคั บการกองบิน ๔๖ เป็ นประธานพิ ธีโครงการปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อม
และช่ วยเหลื อพี่ น้ องประชาชนโดยได้ รั บการพิ จารณาจากกองทั พอากาศ ให้ จั ดสร้ างเครื่ องกรองน้ํ ามอบให้ แก่ นั กเรี ยน
จํ านวน ๑ เครื่ อง เพื่ อให้ นั กเรี ยนได้ มี น้ํ าดื่ มที่ สะอาดตามมาตรฐานองค์ การอนามั ยโลกไว้ ดื่ ม และร่ วมปลู กต้ นรวงผึ้ ง
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตําบลวัดพริก จังหวัดพิษณุโลก
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