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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

คุณปญญดาว ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดโครงการ

แมบานทัพฟา พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต ประจําป ๒๕๖๕  โดยสมาคมแมบาน

ทหารอากาศ ไดดําเนินโครงการแมบานทัพฟา พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต รวมกับ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ชุมนุมนายเรืออากาศรุนที่ ๓๑ และภาคีเครือขาย ซึ่งจัดขึ้น        

โดยมีเจตนารมยในการสรางภูมิคุมกันของแผนดิน ถือเปนภารกิจที่สําคัญของภาคีเครือขาย      

โดยมีวัตถุประสงคหลัก ในการสรางคน คือ แกนนําคนพิการ แกนนํานิสิตนักศึกษาเพื่อชวยเหลือ 

คนพิการ กลุมเปราะบางในพื้นที่ การสรางสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการ ทําใหคนพิการมีความ

มั่นคงดานความเปนอยู เขาถึงระบบสวัสดิการของรัฐไดอยางทั่วถึง เทาเทียมและเปนธรรม      

และ การสรางชุมชน ทําใหทุกคนในชุมชนตระหนักและเขาใจในเรื่องความพิการและคนพิการ    

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ สนามบินบอทอง       

อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตาน ี 
 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

โครงการแมบานทัพฟา พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต ประจําป ๒๕๖๕ 

 
คุณปญญดาว ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดโครงการแมบานทัพฟา          

พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต ประจําป  ๒๕๖๕ โดยมี พลอากาศโท วรกฤต มุขศรี ประธานชุมนุมนายเรือ

อากาศ รุนที่ ๓๑ พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นาวาอากาศเอก ภราดร คุมทรัพย 

ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต 

นายนิพันธ บุญหลวง ผูวาราชการจังหวัดปตตานี นายเศรษฐ อัลยุฟรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี นางสาวสราญภัทร   

อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายขรรค ประจวบเหมาะ ผูอํานวยการฝายจัดหารายได

และผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย พลอากาศตรี นายแพทยอิทธพร คณะเจริญ 

เลขาธิการแพทยสภา  ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนาวาอากาศเอก 

จักรกฤษณ กลิ่นสาหราย ผูบังคับการกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ เขารวมพิธี เม่ือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕         

ณ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที ่๙ สนามบินบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตาน ี

สมาคมแมบานทหารอากาศ ไดดําเนินโครงการแมบานทัพฟา พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต รวมกับ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ชุมนุมนายเรืออากาศรุนที่ 31 และภาคีเครือขาย ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป โดยเริ่มมาตั้งแต  

ป ๒๕๖๐ ซึ่งปนี้เปนปที่ ๖ ของโครงการ โดยมีเจตนารมยในการสรางภูมิคุมกันของแผนดิน ถือเปนภารกิจที่สําคัญของภาคี

เครือขาย โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ  

๑.  การสรางคน คือ แกนนําคนพิการ แกนนํานิสิตนักศึกษาเพ่ือชวยเหลือคนพิการ กลุมเปราะบางในพ้ืนที่  

๒.  การสรางสวัสดิการสังคม สําหรับคนพิการ ทําใหคนพิการมีความมั่นคงดานความเปนอยู เขาถึงระบบสวัสดิการ  

ของรัฐไดอยางทั่วถึง เทาเทียมและเปนธรรม  

๓.  การสรางชุมชน ทําใหทุกคนในชุมชนตระหนักและเขาใจในเรื่องความพิการและคนพิการ 

โดยมุงเนนการพัฒนาใหเกิดรูปแบบเครือขายอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการจากกลุมแกนนํา นิสิตนักศึกษา     

ในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนใต เพ่ือเปนกลไกรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สามารถปฏิบัติไดจริง รวมถึงการ

ขยายฐานใหครอบคลุมและมากยิ่งข้ึน การพัฒนารูปแบบระบบสวัสดิการสังคมในชุมชนที่เปน “ตนแบบ” ในพื้นที่นํารองได

อยางมีประสิทธิภาพ และการสรางความรวมมือและการมีสวนรวมของหนวยงานที่เก่ียวของดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ ที่สามารถเชื่อมโยงสงเสริมสนับสนุนใหองคกรของคนพิการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต ไดรับการพัฒนาใหเปนองคกรที่

มีศักยภาพ 

สําหรับผลการดําเนินโครงการที่ผานมา นั้น สามารถพัฒนารูปแบบการทํางานไดอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับ

บริบทในแตละพ้ืนที่ จนปจจุบันเกิดการสานพลังจากภาคีเครือขายดานตาง ๆ เขามารวมพัฒนาโครงการเพื่อสรางแรงผลักดัน

ทําใหเกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริงของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจะนําไปสูความยั่งยืนได  

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบดวย การมอบอุปกรณชวยเหลือสําหรับผูพิการ และอุปกรณทางการแพทย รวมมูลคา 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อาทิ รถโชเลย จํานวน ๑๐ คัน รถวีลแชร จํานวน ๑๐๐ คัน ถุงอุปกรณทางการแพทย จํานวน ๓๐๐ ถุง 

เตียงผูปวย Alternating Bubble Mattress ขาวสาร จํานวน ๓๐๐ ถุง Walker โครงอลูมิเนียม, ตูยาแสตนเลส       

เครื่องมือชาง และอ่ืน ๆ รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวันใหกับผูพิการที่เขารวมกิจกรรม 



วันจันทรที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕                                                              หนา ๓ 
ทั้งนี้ คุณปญญดาว ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ ไดกลาวตอนหนึ่งวา “หลายสิ่งที่พวกเราไดทํามา

ขณะนี้ไดเกิดผลลัพธเชิงประจักษจริงในพ้ืนที ่จนวันนี้ เกิดศูนยเรียนรูรวมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต 

เปนสถานที่ที่เปนศูนยรวมของนอง ๆ ผูนําคนพิการ และคนท่ัวไปในสังคม มาเรียนรูความพิการผานการทํากิจกรรมรวมกัน 

เกิดสวัสดิการสําหรับคนพิการในชุมชนมากมายที่มาจากความตองการที่แทจริงของคนพิการ เรามีบริการรถรับ-สง คนพิการ

ในชุมชน เรามีผูชวยคนพิการที่คอยดูแลคนพิการที่ชวยเหลือตนเองไมได เรามีกลุมแกนนําอาสาสมัครนิสิตนักศึกษาคอย

ชวยเหลือคนพิการ เรามีทีมซอม-สราง-ดัดแปลงอุปกรณเครื่องชวยความพิการเฉพาะบุคคล ที่สําคัญ นอง ๆ คนพิการ    

หลายคน มีงาน มีอาชีพ มีรายไดจากการจางงานคนพิการโดยการประสานงานของคณะทํางานกับบริษัทเพ่ือใหการสนับสนุน

การจางงานคนพิการ เหนืออ่ืนใดคือความรวมไมรวมมือของภาคีเครือขาย ที่เพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ป เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา       

สิ่งท่ีเราทุกคนรวมกันทํา เปนสิ่งที่ดีงาม มีคุณคา กลาวในภาพรวม ทุกฝายกําลังรวมกันปฏิรูปบานเมือง โดยเฉพาะดานสังคม 

ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและเทาเทียมของทุกคน ทุกกลุมในสังคม รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ภายใตโครงการแมบานทัพฟา 

พัฒนาศักยภาพคนพิการ ที่เราทุกคนมาเห็นเปนประจักษรวมกันในวันนี้ดวย 

ดิฉันภูมิใจ และเขาใจอยางลึกซึ้งถึงกุศโลบาย ความแยบยลที่ล้ําลึกในการเชื่อมโยง สรางความสัมพันธ ความผูกพัน 

ความตระหนัก ระหวาง นิสิตนักศึกษา คนพิการ และชุมชนชนโดยอาศัยเครือขายการศึกษาเปนกลไกที่สําคัญในการ

ขับเคลื่อนงาน จนนําไปสูความเปนอยูที่ด ีเกิดความมั่นคง ซึ่งทายสุดแลวนั่นก็คือ เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนใตได ตองขอ

ชื่นชมตอวิสัยทัศนของผูริเริ่มและผูมีสวนรวมในโครงการนี้เปนอยางยิ่ง อยากจะกลาววา สิ่งที่เราทํา เปนนวัตกรรมท่ีสอดรับ

กับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ในดานการสงเสริมและพัฒนาสังคมเลยทีเดียว เปนนวัตกรรมท่ีมีชีวิต มีจิตวิญญาณ” 

การประมูลพระพุทธรูป “พระพุทธศาสดาประชานาถ”หนาตัก ๑๐ นิ้ว เลขมงคล 

  
พลอากาศเอก ณรงค  อินทชาติ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการประมูลพระพุทธรูป 

“พระพุทธศาสดาประชานาถ” หนาตัก ๑๐ นิ้ว เลขมงคล ใหการตอนรับ คุณอนุรักษ บัวสุวรรณ กรรมการผูจัดการ       

บริษัท ไอพีเอ็ม เทคโนเวชั่น จํากัด ซึ่งใหความสนใจเขารวมกิจกรรมประมูลฯ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕      

ณ หองประชุมสํานักงานที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ 

พิธีเปดการแขงขันการควบคมุการบินทางอากาศยุทธวิธี ประจําป ๒๕๖๕ 

 
พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผูบัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปนประธานในพิธีเปด 

การแขงขันการควบคุมการบินทางอากาศยุทธวิธี ประจําป ๒๕๖๕  เม่ือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารกองควบคุม    

การปองกันทางอากาศ ศูนยปองกันทางอากาศ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

ประชุมและตดิตามผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถการสงกําลังบํารุง 

เครื่องบินขบัไลอเนกประสงคแบบท่ี ๒๐/ก (Gripen39 C/D) ระยะที ่๑ 

  
พลอากาศโท ภูวเดช สวางแสง ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะ ประชุมและติดตามผลโครงการพัฒนา

ขีดความสามารถการสงกําลังบํารุงเครื่องบินขับไลอเนกประสงคแบบท่ี ๒๐/ก (Gripen39 C/D) ระยะที่ ๑ (ชวงที่ ๒.๑)     

โดยปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินขับไลอเนกประสงค แบบที่ ๒๐/ก (Gripen39 C/D) เปนเวอรชั่น ๒๐ (MS 20)     

โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผูบังคับการกองบิน ๗ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕              

ณ กองบิน ๗  จังหวัดสุราษฎรธานี   

สงมอบเครือ่งบินฝกบังคบัดวยวิทยุขนาด Half Scale : SIKAN (สีกัน) 

 
พลอากาศตรี ไพบูลย สิทธิลภ ผูอํานวยการสํานักงานวิจัย ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

กองทัพอากาศ สงมอบเครื่องบินฝกบังคับดวยวิทยุขนาด Half Scale : SIKAN (สีกัน) จํานวน ๓ เครื่อง ตามโครงการพัฒนา

ตนแบบเครื่องบินฝกบังคับดวยวิทยุขนาด Half Scale สูสายการผลิตเชิงอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ระยะที่ ๒         

สําหรับฝกนักบินภายนอก อากาศยานไรคนขับ เมื่อวันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระแกว  

ขาวบริการ 

กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศตรี ประเสริฐ สัชฌุกร บิดาของ พลอากาศเอก มณทล สัชฌุกร อดีตโฆษก

กองทัพอากาศ ตั้งแตบัดนี้ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๐๐ (เวนวันศุกรที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) ณ ศาลาบําเพ็ญกุศลศพ

สําหรับบุคคลสําคัญ (VIP) (ศาลารัชถ – นลินี รัตนาวะดี) ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน          

และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตยที ่๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐  ณ เมรุ ๑   

การฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพอากาศ (กฌ.ทอ.)  ขอความรวมมือกําลังพลกองทัพอากาศ

และครอบครัว ที่ประสงคจะสมัครเขารวมสมัครเปนสมาชิก กฌ.ทอ.เปนกรณีพิเศษ เนื่องจาก    

มีอายุเกินกวาเกณฑ ที่ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพอากาศกําหนด เพ่ือนําไปพิจารณา

แนวทางการรับสมั ครกํ าลั งพลกองทัพอากาศและครอบครั วที่ มี ค วามสนใจต อไป                 

โดยตอบแบบสอบถามตามลิ้งคหรือ QR code สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่              

แผนกฌาปนกิจ กองการฌาปนกิจสงเคราะห กองการสงเคราะห กรมสวัสดิการทหารอากาศ    

โทร. ๒-๓๘๗๒, ๓–๒๓๕๙๐ หรือ ๐ ๒๕๓๔ ๓๘๑๕–๖ 

 


