
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย
คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ และชุดปันน้ าใจ   
สู้ภัย COVID-19 โดยร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน ภายใต้โครงการ แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ เม่ือวันท่ี 
๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ท่าอากาศยาน ๒ กองบิน ๖ 

  

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                         หน้า ๒ 
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจงัหวัดชายแดนใต้ 

“เราจะไม่ท้ิงกัน......ปันน้ าใจ.....สู้ภัยโควิด” 

 
กองทัพอากาศ โดยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ท าพิธีส่งมอบอุปกรณ์ความช่วยเหลือ และถุงปันน้ าใจสู้ภัยโควิด-19 

ตามโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปี ๒๕๖๔  ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อ COVID-19 “เราจะไม่ทิ้งกัน......ปันน้ าใจ.....สู้ภัยโควิด” โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑.  เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการ จากกลุ่มแกนน านิสิตนักศึกษาในสถานศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้ เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ที่สามารถ
เป็น “ต้นแบบ” ในการขยายผลไปสู่สถานศึกษาอื่นๆ ได้ 

๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรของคนพิการและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ 
๓.  เพื่อเชื่อมต่อและสานพลังจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน/ประชาชน ภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนาโครงการ       

เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ 
๔.  เพื่อจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ Inclusive Learning Center on 

Disabilities: ILCD ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการจ าเป็นเฉพาะบุคคล ให้กับเครือข่ายคนพิการที่จังหวัดชายแดนใต้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ 
ได้ด าเนินโครงการด้านสังคมมามากมายตลอดหลายปีที่ผา่นมา รวมถึงโครงการนี้ด้วย ที่ได้ด าเนินการมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ๕ ของโครงการ ภายใต้แนวคิดของการ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแกนน าพัฒนาศักยภาพคน
พิการในชุมชน จากกลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษา เพื่อน าไปสู่การเกิดเยาวชนผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสังคม       
ที่สามารถจะเป็นก าลังส าคญัในการพัฒนาประเทศได้ในอนาคต จากแนวคิดนี้ จึงเป็นที่มาในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
ข้ึน โดยความร่วมมือของ ชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่  31 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และภาคีเครือข่ายหลัก      
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการด าเนินโครงการร่วมกัน 

ส าหรับในปีนี้ การด าเนินโครงการฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานเดิม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ที่ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางด้านสาธารณสุข
และด้านสังคมอย่างมิเคยเกิดข้ึนมาก่อน ท าให้การด ารงชีวิต ความเป็นอยู่ของทุกๆ คน แย่ลงโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการที่ต้องใช้
ชีวิตที่ยากล าบากย่ิงข้ึนกับวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐ รวมถึง
การได้รับโอกาสจากสังคม คณะท างานฯ จึงได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจ าเป็นเร่งด่วน 
โดยการระดมจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคลให้กับคนพิการที่มีความพิการรุนแรงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  
รวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น ในการด ารงชีพเบ้ืองต้น ชุด Home Isolate ส าหรับคนพิการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง          
และจัดท าแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 แผนเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุกให้กับ
ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ มุ่งเน้นการสานพลังจากภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการฯ เพื่อสร้างแรงผลักดันท าให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
อันจะน าไปสู่ความย่ังยืน เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลไกหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างสันติสุขให้กับชายแดนใต้ได้ 

 



วันจันทร์ท่ี  ๖  กันยายน  ๒๕๖๔                                                              หน้า ๓ 
กิจกรรมที่ ๑ พิธีรับ-มอบรถเข็นส าหรับคนพิการและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับคนพิการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔      
เปิดโครงการประจ าปี ที่ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานทหาร ๒ ดอนเมือง โดยการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วย     

ความพิการเฉพาะบุคคลให้กับคนพิการที่มีความพิการรุนแรงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  รวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น   
ในการด ารงชีพเบ้ืองต้น ชุด Home Isolate ส าหรับคนพิการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งมอบงบประมาณบางส่วน             
ที่ได้รับบริจาคจากผู้ที่สนับสนุนโครงการให้กับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการและภาคีเครือข่ายคนพิการ ด าเนินการส่งมอบ
ให้กับภาคีเครือข่ายการในการด าเนินกิจกรรมในพื้นที่ต่อไป 

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ 
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ร่วมฯ ต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นสถานที่ที่ทุกๆ คนสามารถเข้ามาเรียนรู้ความพิการ ผ่านการซ่อมสร้าง 

ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคลร่วมกัน และท าการแจกจ่ายให้กับคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
โดยมีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นสถานศึกษาหลักในการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ 

กิจกรรมที่ ๓ อบรมอาสาสมัครแกนน าพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
จัดอบรมเชิงปฏิ บัติการให้กับแกนน านิสิตนักศึกษาและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้าน                 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดและความส าคัญของอาสาสมัครแกนน าพัฒนาศักยภาพคนพิการ ความเข้าใจใน
เรื่องความพิการในมิติต่างๆ / แนวคิด “จิตอาสา” เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในพืน้ที่ของแต่ละเครือข่าย 
ซึ่งในปีนี้เราจะด าเนินการภายหลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 ดีข้ึน 

กิจกรรมที่ ๔ การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของแต่ละเครือข่าย 
ในกิจกรรมนี้แต่ละเครือข่ายจะปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้ออกแบบร่วมกันในพื้นที่ของตนเอง  โดยลงพื้นที่          

เย่ียมคนพิการ เสริมพลังให้กับคนพิการ การลงพื้นที่ของเครือข่ายเพื่อซ่อม สร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
เฉพาะบุคคล ส ารวจความต้องการที่จ าเป็น / ให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นรวมถึงประสานงานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กองทัพอากาศสนับสนุนการซื้อล าไยบรโิภคสดจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนล าไยแปลงใหญ่
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 

 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019 ที่รุนแรงและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้การซื้อ

ขายล าไยบริโภคสดภายในประเทศและเพื่อการส่งออก ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ ท าให้ผลผลิตล าไยจ านวนมากของ
จังหวัดเชียงใหม่ที่ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคมเกิดล้นตลาด ส่งผลให้ราคาผลผลิตต่ ากว่าต้นทุน 

กองทัพอากาศจึงได้ประชาสมัพันธ์เชิญชวนให้ก าลังพลของกองทพัอากาศและครอบครัว รับซื้อผลผลิตล าไยฯ เพื่อช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนล าไยแปลงใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีสั่งจองล่วงหน้า (Pre-Order) ส าหรับ
การช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการ
สนับสนุนพื้นที่จ าหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงกลาโหม โดยมี
ยอดสั่งจองของก าลังพลของกองทัพอากาศและครอบครัว จ านวนทั้งสิ้น ๙,๐๘๕ กิโลกรัม คิดเป็นจ านวนเงิน ๓๑๗,๙๗๕ 
บาท  โดยมีการรับส่งสินค้าผลผลิตล าไยบริโภคสด  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดโต้รุ่ง ๑ 
กองทัพอากาศ (ท่าดินแดง) ทั้งนี้กองทัพอากาศจะด าเนินการจัดระเบียบการรับส่งสินค้าให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019  ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                          หน้า ๔ 
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจ าป ี๒๕๖๔ 

  
พลอากาศตรี สมพร แต้พานิช ผู้อ านวยการส านักกิจการพลเรือและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พร้อมด้วยผู้แทนจากกองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล         
การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจ าปี ๒๕๖๔  ซึ่งมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสด์ิ         
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔  ณ ห้องนเรศวร ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย  

"กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน" 

  
กองบิน ๕ น าข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจ าการ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต "กองทัพไทย     

ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤติโลหิตขาดแคลน" โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สถานีกาชาดหัวหิน          
เฉลิมพระเกียรติ จัดหาโลหิตเพื่อน าไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และใกล้เคียง โดยมี
ผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น ๑๑๑ คน ได้ปริมาณโลหิตจ านวน ๓๒,๘๕๐ ซีซี ทั้งนี้ กองบิน ๕ จะได้ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว   
อย่างต่อเนื่องด้วยความเสียสละ และมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหาวิกฤตดังกล่าวให้ลุล่วงต่อไป โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สโมสรทหารอากาศ     
กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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