
  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  พลอากาศเอก มานัต วงษวาทย ผูบัญชาการทหารอากาศ เยี่ ยมชมตูปนสุข

กองทัพอากาศ ซ่ึงติดตั้งบริเวณหนาหองฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

 

ตอนที่ ๑ 



ขาวประจำวัน ทอ.                                                                                   หนา  ๒   

ตูปนสุขกองทัพอากาศ "นอง Give & Take สุขใจ ใหและรับ"                                              

ติดตั้งเทคโนโลยีจดจำใบหนาบุคคลสำหรับปลดล็อกตูอัตโนมัต ิ

     
 ตูปนสุขกองทัพอากาศ มีช่ือเรียกวา "นอง Give & Take สุขใจ ใหและรับ" เปนผลงานในโครงการสรางนวัตกรรม

การปองกันการแพรระบาดของเช้ือโควิด-19 ของกองทัพอากาศ สืบเนื่องจากการต้ังตูปนสุขแบบตาง ๆ ท่ีผานมานั้น                  

เกิดประเด็นเรื่องการนำของออกไปเกินความตองการของตน การหยิบของมีการสัมผัสส่ิงของและบุคคลมาก                           

เกินความจำเปน อาจทำใหเกิดการปนเปอน และเส่ียงตอการแพรระบาดของเช้ือโรคตาง ๆ ได 

 พลอากาศเอก มานัต วงษวาทย ผูบัญชาการทหารอากาศ จึงไดส่ังการให พลอากาศโท ตอพล ออเขายอย 

เจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดำเนินการสรางตูปนสุขอัตโนมัติข้ึน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จึงพิจารณาใชหลักการ

พื้นฐานทางกลศาสตร ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม โดยไดรับความรวมมือจาก ดร.ศิวรักษ ศิวโมกษธรรม ผูอำนวยการ

ศูนยเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกตเชิงพาณิชย สำนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

หรือ สวทช. ทำการสรางซอฟทแวร และเขียนคำส่ังในโปรแกรมการตรวจจับภาพซ้ำในกลองอัตโนมัติ โดยใชเปนนวัตกรรม 

Face D-Tech: AI face Tracking เป นอุปกรณ ท่ี ใช เทคโน โลยี  AI (Artificial Intelligence) ในการวิ เคราะห และ

ประมวลผลสำหรับการจดจำใบหนาบุคคลท่ีอุปกรณตรวจพบลงในฐานขอมูลอัตโนมัติ ใชในการตรวจจับและทำการ              

ปลดล็อกตู 

 หลักการทำงานของตูปนสุขกองทัพอากาศ ไมมีอะไรซับซอน ผูมาบริจาคของหรือผูตองการของ เพียงยืนขางหนา

ตู จากนั้นกลองอัตโนมัติจะจับโฟกัสท่ีใบหนา ถาหากผูท่ียืนหนาตู ไมถูกบันทึกหนาซ้ำ ภายใน 48 ช่ัวโมง ระบบจะเริ่ม

ทำงาน โดยปลดล็อกชองใสของ ซึ่งมีท้ังหมด 23 ชอง จากนั้นบุคคลสามารถเลือกเปดตู 1 ชอง เพื่อหยิบของท่ีตองการ             

หรือใสของท่ีนำมาบริจาค สวนชองอื่นๆ จะล็อกอัตโนมัติภายในเวลาท่ีกำหนด เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ผูใหหรือผูรับ

สามารถปดประตูชองไดเอง 

 กองทัพอากาศไดนำเสนอตูปนสุขกองทัพอากาศตนแบบ ซึ่งออกแบบและสรางโดยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

ผนวกความรวมมือเปนอยางดียิ่งจาก สวทช. ดวยมีความต้ังใจและมุงหวังใหสังคมไทยรูจักการใหและการรับ อยางเปน

ระเบียบและเปนระบบ ตูปนสุขกองทัพอากาศนี้ สามารถทำใหการใหและการรับ ในความปรารถนาดีของคนไทยทุกคน               

ไดแพรกระจายสูสังคมไทยไดอยางท่ัวถึง ถือเปนแบบอยางท่ีดี เปน New Normal ของสังคมยุคใหม ท่ีเปนสังคมแหงความ

มีน้ำใจแหงอนาคตไดอยางแทจริง 

กองทัพอากาศ ขอเชิญติดตามชม สารคดีโทรทัศนเทิดพระเกียรติ จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ                             

เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  ชุด “๑๐๐ ป ทิวงคต พระบิดาแหงกองทัพอากาศ”                         

ระหวาง ๙ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ (๕ วัน วันละ ๑ ตอน) 

ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ ชอง ๓ (33HD) เวลา ๐๕.๒๐ น. ททบ.๕ เวลา ๒๐.๑๕ น. (หลังขาวพระราชสำนัก) 

ThaiPBS เวลา ๒๓.๕๐ น. IPTV ทอ. เวลา ๐๘.๓๐ น. Facebook : ขาวประจำวัน ทอ. เวลา ๑๔.๐๐ น.  

Youtube : RTAF CH 



วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                  หนา  ๓  

ตรวจเยีย่ม ติดตามความกาวหนา สำรวจพ้ืนที่อาคาร สิ่งกอสราง และการรักษาความปลอดภยั                                            

ณ โรงเรยีนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

                   

 พลอากาศโท ปราโมทย ศิริธรรมกุล รองเสนาธิการทหารอากาศ พรอมดวย คณะเจาหนาท่ีทำงานบริหาร          

ดานงานกอสราง ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี พลอากาศตรี ณรงค  อินทชาติ          

รองผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในฐานะผูบัญชาการศูนยรักษาการโรงเรียนนายเรืออากาศ      

นวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) ใหการตอนรับ โดยมีการประชุมติดตามความกาวหนา สำรวจพื้นท่ีอาคาร ส่ิงกอสราง 

และการรักษาความปลอดภัย เมื่อวัน ท่ี ๙ มิ ถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช            

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยั กองบิน ๑ มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค                                          

ใหแกผูประสบวาตภัยในพ้ืนที่ จังหวัดนครราชสีมา 

                             

 นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผูอำนวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

กองบิน ๑  มอบหมายให นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ มอบส่ิงของอุปโภค บริโภค ใหแก

ครอบครัวท่ีไดรับความเสียหายจากวาตภัย เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ในพื้นท่ี บานพันธสงวน ตำบลธงชัย

เหนือ อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

รวมปรึกษาการแกปญหาอางเก็บน้ำหวยแฟน ณ กองบิน ๒ 

                          
 นาวาอากาศเอก ธีรวุฒิ สารพัฒน หัวหนาสำนักผูชำนาญการชางโยธา พรอมดวย นายสุรัช ธนูศิลป ผูอำนวยการ

สำนักงานชลประทานท่ี ๑๐ และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ รวมปรึกษาการแกปญหาอางเก็บน้ำหวยแฟน ความจุ ๑.๙ ลาน

ลูกบาศกเมตร ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงน้ำภายใน กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา         

ผูบังคับการกองบิน ๒ ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หองรับรอง กองบังคับการ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุร ี



ขาวประจำวัน ทอ.                                                                                หนา ๔

กองบิน ๕ ชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยแลง 

          

 นาวาอากาศเอก ชยศว สวรรคสรรค ในฐานะผูอำนวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ มอบหมายให

เจาหนาท่ีศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ ออกใหความชวยเหลือประชาชน

ผูประสบภัยแลง ในเขตพื้นท่ีตำบลนาหูกวาง หมู ท่ี ๘ โดยใหการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน       

เพื่ อแจกจายน้ำใหแกราษฎรผูประสบปญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค เมื่ อวัน ท่ี ๘ มิ ถุนายน ๒๕๖๓                              

ณ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

กองบิน ๗ จดักิจกรรมมอบเครื่องบริโภคที่จำเปน ใหแกกำลังพลกองบิน ๗ 

                          
          นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ ผูบังคับการกองบิน ๗ มอบขาวสารและไขไกใหกับขาราชการกองบิน ๗       

ซึ่งกองทัพอากาศไดชวยเหลือกำลังพล ทหารอากาศ แจกจายเครื่องบริโภคท่ีจำเปนใหกับ ขาราชการ ช้ันยศเรืออากาศเอก ลงมา 

เพื่อเปนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อีกท้ังเปนการลดภาระคาใชจายในชวงการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎธานี 

  โครงการฟารมตัวอยาง ฯ ตานภัยไวรัส COVID-19 ณ กองบิน ๕๖ 

                             
  นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ  วงษสวัสด์ิ ผูบังคับการกองบิน ๕๖ ไดจัดกิจกรรม โครงการฟารฒตัวอยาง ฯ                 

ตานภัยไวรัส COVID-19 โดยมี ผูรวมโครงการฟารมตัวอยาง ฯ จำนวน ๔๙ คน ใสปุย ทำปุยหมัก และเพาะชำตนกลา            

เมื่อวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โครงการฟารมตัวอยางฯ บานควนหรัน ตำบลเปยน อำเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา  

ขาวบริการ 
 กำหนดการงานสวดอภิธรรมศพ นายสมหวัง สีหา บิดาของ เรืออากาศโท เกษม สีหา ขาราชการกองบิน ๖ 

ต้ังแตบัดนี้ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙๐๐  ณ วัดหวยโปง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และฌาปนกิจศพ                

ในวันเสารท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐                                                                        

 

www.rtaf.mi.th                  


