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อุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานในประเทศ

เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาทหารอากาศ
เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ คุณ วีระพงศ์ มาลัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
(Thai Subcon) รวมทัง้ เยีย่ มชมกิจการการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานของ บริษทั อุตสาหกรรม
การบิน จ�ำกัด (TAI) ณ ศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงอากาศยานตาคลี อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสววรค์
โดยมีพลอากาศเอก ศิรพิ ล ศิรทิ รัพย์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จ�ำกัด
ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒๒๓๘ วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ www.rtaf.mi.th ให้การต้อนรับ (อ่านต่อหน้า ๘)

ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจ

เพื่อสังคม ขนข้าว แลกปลา
เปลีย
่ นสินค้าเกษตร
พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะน�ำสินค้า
เกษตรของเกษตรกรชาวจังหวัดพะเยา ไปแลกเปลีย่ นกับสินค้าเกษตรของเกษตรกร จังหวัดพังงา
(อ่านต่อหน้า ๗)
ณ สนามบินภูเก็ต ตามโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-๑๙

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่
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โครงสร้ า งหลั ก เป็ น สแตนเลส
ซึง่ มีนำ�้ หนักเบา แข็งแรง ทนทาน
ทนการกั ด กร่ อ นจากสารเคมี
ท�ำให้ท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ได้ ง ่ า ย พร้ อ มติ ด ตั้ ง ล้ อ ท� ำ ให้
สามารถเคลือ่ นย้ายได้ การควบคุม
กลไกในการยกศพจากเตียงผูป้ ว่ ย
หรือเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อ
วางบนถุงพลาสติกใส่ศพสามารถ
ท�ำได้งา่ ย โดยไม่ตอ้ งมีการสัมผัส
ศพติดเชื้อ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มขวัญก�ำลังใจให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์

นวัตกรรม ทอ.สู้ COVID-19

หนังสือพิมพ์สารชาวฟ้าเมือ่ ปลายเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
ได้นำ� เสนอนวัตกรรมของกองทัพอากาศเพือ่ สู้ COVID-19 ไปแล้ว
บางส่วน ได้แก่ น้องถาดหลุมหุน่ ยนต์ชว่ ยพยาบาลจากโรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช น้องบุญช่วยเครื่องช่วย
หายใจ น้องบุญสุขเครื่องวัดอุณหภูมิ และ TMB Smart Shop
แอปพลิเคชั่นลดการใช้เงินสดจากศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ
กองทัพอากาศ ฉบับนี้มีนวัตกรรมใหม่มาน�ำเสนอท่านผู้อ่าน
เพิม่ เติม มาดูกนั ครับว่ามีอะไรบ้าง

นวัตกรรมแรกจัดสร้างขึน้ โดยกรมช่างอากาศ ได้แก่ เครือ่ งมือ
ยกร่างผูเ้ สียชีวติ จากการติดเชือ้ หรือ “น้องบุญส่ง” เป็นแนวคิด
ของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
โดยท� ำ การร่ า งแผนแบบด้ ว ยลายมื อ แล้ ว มอบหมายให้
กรมช่างอากาศ น�ำแนวคิดไปสู่การสร้างชิ้นงานให้ใช้งานได้จริง
ถอดประกอบได้ เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ จากการสัมผัสผูเ้ สีย
ชีวติ ติดเชือ้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ทกี่ ำ� ลังมีการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 รุนแรง

กรมช่างอากาศ ได้เริม่ ด�ำเนินการสร้าง “น้องบุญส่ง” เป็นต้น
แบบ แล้วเสร็จเมือ่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และได้นำ� ไปสาธิต
การท�ำงาน ณ กองก�ำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ สนามบิน
บ่อทอง จังหวัดปัตตานี เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
โดยมี พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ
เป็ น ผู ้ แ ทนผู ้ บั ญ ชาการทหารอากาศ น� ำ เครื่ อ งช่ ว ยยกร่ า ง
ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อต้นแบบหรือน้องบุญส่ง ไปมอบให้แก่
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเพือ่ พิจารณาใช้งานต่อไป โดยบุคลากร
ของกรมช่างอากาศได้สาธิตการใช้งานปฏิบตั งิ านกับน้องบุญส่งให้
เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเมื่อวัน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลอากาศตรี กิจสม
ได้ชมและทดลองปฏิบตั กิ อ่ นน�ำไปใช้งานด้วย
พันธุโ์ กศล รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นผูแ้ ทนผูบ้ ญ
ั ชาการทหาร
อากาศ มอบอุปกรณ์ปอ้ งกันการแพร่เชือ้ COVID-19 ในรถแท็กซี่
หรือ Taxi Bulkhead Barrier ให้แก่ สหกรณ์แท็กซี่ทองค�ำ
สุวรรณภูมิ อูแ่ ท็กซีบ่ างซ่อน อูแ่ ท็กซีป่ ระดิพทั ธ์ อูเ่ จ๊อร พระราม ๕
และบริษทั เอกราช ทรานสปอร์ต จ�ำกัด ในโอกาสนีท้ มี วิศวกรกรม
ช่ า งอากาศได้ ม อบแบบพิ ม พ์ เ ขี ย วให้ ส หกรณ์ ห รื อ อู ่ แ ท็ ก ซี่
เพือ่ น�ำไปผลิตใช้งานและพัฒนาต่อยอดในอนาคตด้วย
นวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ทั้งสองรายการใช้ขีดความสามารถของบุคลากร เครื่องมือและ
อุปกรณ์ของกองทัพอากาศ ในการประดิษฐ์คดิ ค้นให้ใช้งานได้จริง
มีประสิทธิภาพและต้นทุนต�่ำ เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือ
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ติดตามและภาคภูมิใจกับ
นวัตกรรมของกองทัพอากาศต่อฉบับหน้าครับ
นวัตกรรมล�ำดับต่อมาจัดสร้างขึน้ โดยกรมช่างอากาศเช่นกัน
ได้แก่ อุปกรณ์ปอ้ งกันการแพร่เชือ้ ไวรัส COVID-19 ในรถแท็กซี่
หรือ Taxi Bulkhead Barrier ซึง่ สาเหตุการสร้างนวัตกรรมนีเ้ กิด
จากกรณีทมี่ กี ารตรวจพบคนขับรถแท็กซีต่ ดิ เชือ้ ไวรัส COVID-19
จากการสัมผัสกับนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ท�ำให้ประชาชนขาด
ความมัน่ ใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ ส่งผลให้มผี ใู้ ช้บริการรถแท็กซี่
ลดลง คนขับรถแท็กซีม่ รี ายได้ลดลง จนอาจท�ำให้สหกรณ์หรืออูท่ ี่
ให้บริการเช่าแท็กซีอ่ าจต้องปิดกิจการไป ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
จึงมอบหมายให้กรมช่างอากาศคิดค้นอุปกรณ์ปอ้ งกันการแพร่เชือ้
ไวรัส COVID-19 ต้นแบบ เพือ่ มอบให้สหกรณ์หรือองค์กรแท็กซี่
ไปใช้งานต่อไป

“น้องบุญส่ง” เป็นเครือ่ งช่วยยกร่างผูเ้ สียชีวติ จากการติดเชือ้
ต้นแบบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่วิศวกร กรมช่างอากาศ
ได้ออกแบบและจัดสร้างขึน้ เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ไวรัส COVID-19
ของบุ ค ลากรทางการแพทย์ จ ากการบรรจุ ศ พติ ด เชื้ อ โดยมี

ส�ำหรับอุปกรณ์ปอ้ งกันการแพร่เชือ้ ไวรัส COVID-19 ในรถ
แท็กซี่ หรือ Taxi Bulkhead Barrier ทีจ่ ดั สร้างโดยกรมช่างอากาศ
ใช้โมเดลรถ Toyota Altis 2017-2018 เป็นแม่แบบการผลิต
โครงสร้างหลักท�ำจากแผ่นโพลิคาร์บอเนต ซึ่งเป็นพลาสติกที่มี
ความโปร่งใส แข็งแรง ต้านทานการขีดข่วนได้ดี ติดตัง้ พัดลมดูด
อากาศไปและกลับ รวม ๖ ตัว ท�ำให้มกี ารหมุนเวียนของอากาศ
ระหว่างห้องคนขับกับห้องผู้โดยสารเป็นอย่างดีและไม่มีเสียง
รบกวน พร้อมติดตั้งชุดกรองอากาศ HEPA (High Efficiency
Particulate Air Filter : HEPA) ซึง่ สามารถกรองฝุน่ ละอองทีม่ ี
ขนาดอนุภาคใหญ่กว่า ๐.๓ ไมครอน เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย
จากละอองฝอยสารคัดหลั่งทางน�้ำลายที่ล่องลอยอยู่บนอากาศ
โดยอุปกรณ์ดงั กล่าวสร้างขึน้ โดยใช้วสั ดุจากภายในประเทศทีห่ าซือ้
ได้ทั่วไป มีต้นทุนการผลิตประมาณ ๒,๗๐๐ บาทเศษต่อชุด
ซึง่ กองทัพอากาศได้จดั สร้างอุปกรณ์ดงั กล่าวเป็นต้นแบบเพือ่ ให้
สหกรณ์หรือองค์กรแท็กซีน่ ำ� ไปผลิตเองได้ในต้นทุนต�ำ่ สามารถติด
ตัง้ และถอดได้งา่ ย รวดเร็ว (Quick De-Assembly) โดยไม่ตอ้ ง
ดัดแปลงตัวถังรถและอุปกรณ์เดิมของรถ ลดโอกาสในการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 และสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผใู้ ช้บริการ
แท็กซีแ่ ละคนขับแท็กซี่
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ทอ.จั ด โครงการทั พ ฟ้ า ช่ ว ยไทย ต้ า นภั ย COVID-19
ภายใต้ แ นวคิ ด “ทั พ ฟ้ า มาประชิ ด ช่ ว ยธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม
(AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว
แลกปลา เปลี่ยนสินค้าการเกษตร เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้
ชุมชนสามารถด�ำเนินกิจการที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยใช้
ชัว่ โมงฝึกบินของเครือ่ งบิน C-130 ช่วยล�ำเลียงสินค้าการเกษตร
จาก จว.พะเยา แลกเปลี่ยนกับสินค้าประมง จว.พังงา		
ส�ำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนือ่ งและต่อยอด
จากการที่ ทอ.ได้เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับเครือข่ายเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการ
ต่าง ๆ อาทิ โครงการทัพฟ้าช่วยชาวนา และโครงการขนข้าว
ชาวนา เปลีย่ นปลาชาวเล เป็นต้น โดยในครัง้ นีเ้ ป็นการร่วมกับ
กลุ่มเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแต่มีข้อจ�ำกัด
ในการหาตลาด ระบายสินค้า และมีความต้องการแบ่งปัน
ความช่วยเหลือไปสูก่ ลุม่ เครือข่ายใหม่ จึงก่อเกิดเป็นความร่วมมือ

ภายใต้ แ นวคิ ด “ทั พ ฟ้ า มาประชิ ด ช่ ว ยธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม”
เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดพังงา และจังหวัดพะเยา
โดยน�ำสินค้าการเกษตรใน จว.พังงา ได้แก่ ปลาฉิง้ ฉ้าง กะปิ
และมังคุด ปริมาณรวม ๓.๔๘ ตัน มูลค่า ๒๒๖,๒๐๐ บาท
แลกเปลี่ยนกับสินค้าการเกษตรของ จว.พะเยา ได้แก่ ข้าวสาร
และมะม่ ว ง ปริ ม าณรวม ๑๐ ตั น มู ล ค่ า ๒๓๙,๐๐๐ บาท
ซึ่ ง การแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ในครั้ ง นี้ เป็ น การน� ำ กลไกสหกรณ์
เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธกี าร
สหกรณ์ มุง่ เน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และน�ำการเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์มาด�ำเนินการ
ในส่วนของ ทอ.ได้เข้าไปช่วยเชื่อมโยงด้านการขนส่ง
แลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็นโครงการน�ำร่อง โดยใช้ชั่วโมงฝึกบิน
ของเครื่ อ งบิ น C-130 ซึ่ ง นั ก บิ น ต้ อ งท� ำ การฝึ ก บิ น อยู ่ แ ล้ ว
มาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดต่อทุกฝ่าย คือนักบินของ ทอ.
จะได้ ท� ำ การฝึ ก บิ น ล� ำ เลี ย งในสภาวะจริ ง เพื่ อ สร้ า งเสริ ม

“New Norm” กองทัพอากาศพัฒนาระบบให้บริการ สวัสดิการให้กบั ก�ำลังพล ทอ.เพิม่ ความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบสิทธิ์ และปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ และการใช้บริการกิจการสวัสดิการต่าง ๆ
พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.สัง่ การให้หน่วยเกีย่ วข้อง
จัดท�ำมาตรการให้บริการกิจการสวัสดิการของ ทอ.รองรับ
การผ่ อ นคลายมาตรการล็ อ กดาวน์ และมอบหมายให้
ศู น ย์ ซ อฟต์ แ วร์ ทอ.จั ด ท� ำ ระบบการให้ บ ริ ก ารออนไลน์
ส�ำหรับ ขรก.ทอ.พร้อมทั้งรวบรวมระบบงานสารสนเทศ
ที่ส�ำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของข้าราชการในการ
ใช้ บ ริ ก ารกิ จ การสวั ส ดิ ก าร และตอบสนองต่ อ นโยบาย
WORK FROM HOME ที่ต้องการให้ ขรก.ทอ.สามารถเข้าถึง
ระบบงานต่าง ๆ ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ซึง่ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่
ที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการใช้บริการ

โดยระบบจะรวบรวมบริการต่าง ๆ อาทิ RTAF QR
PROGRAM, ระบบไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ ทอ., ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์, ช่องโทรทัศน์ออนไลน์ RTAF CHANNEL,
RTAF e-Publishing, RTAF e-Library, แอปพลิเคชั่น
AIR TRACK, ระบบตรวจสอบอาภรณ์ภณ
ั ฑ์, ระบบตรวจสอบ
ผลการตรวจสุขภาพประจ�ำปี, ระบบการจองห้องประชุม, ระบบ
การจองห้องตัดผม, ระบบการจองใช้งานห้องสโมสร, ระบบ
การจองสนามกี ฬ า ทอ.และระบบการจองสนามกอล์ ฟ
เป็นต้น ส�ำหรับก�ำลังพลของ ทอ.สามารถเข้าใช้บริการได้ที่
https://store.rtaf.mi.th หรือแอปพลิเคชัน RTAF Services
(ดาวน์โหลดจากคิวอาร์โค้ด)

ประสบการณ์ และประชาชนก็จะได้รบั ความช่วยเหลือในการ
แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในช่ ว งวิ ก ฤตการณ์
COVID-19 ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย
ของ กห.ในการช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด
ให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังนับเป็นโครงการน�ำร่อง และเป็น
จุดเริม่ ต้นให้ภาคส่วนอืน่ ๆ น�ำไปขยายผลหาแนวทางช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลได้ต่อไป		
ในการนี้ พล.อ.ท.ตรี พ ล อ่ อ งไพฑู ร ย์ จก.กร.ทอ.
เป็นหัวหน้าคณะ รับสินค้าเกษตรของ จว.พะเยา จากสนามบิน
เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ และเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๓
พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รอง เสธ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะ
น� ำ สิ น ค้ า เกษตรของเกษตรกร จว.พะเยา ไปแลกเปลี่ ย น
กับสินค้าเกษตรของเกษตรกรชาว จว.พังงา โดยมี นายจ�ำเริญ
ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมพิธี ณ สนามบิน
ภูเก็ต
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พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.พร้อมด้วย น.ชัน้ ผูใ้ หญ่
ของ ทอ.และภริยา ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

พล.อ.อ.สิทธิชยั แก้วบัวดี ผช.ผบ.ทอ./ประธานอํานวยการ
พล.อ.อ.สุ ท ธิ พั น ธุ ์ ต่ า ยทอง เสธ.ทอ.รั บ มอบ
จั ด กิ จ กรรมเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบิ ด าแห่ ง กองทั พ อากาศ
เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสาธารณรัฐ
(พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ) ครัง้ ที่ ๒/๖๓ เมือ่ วันที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑
บก.ทอ.
ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.คปอ.จัดทำ�ตู้ปันสุข
เพื่อร่วมแบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่กำ�ลังพลและ
ครอบครั ว คปอ.ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ณ บริเวณ
ด้านหน้าอาคารกองภูมิสารสนเทศ และโรงจอดรถด้านข้าง
อาคารอเนกประสงค์ คปอ.

พล.อ.ท.คงศักดิ์ จันทรโสภา รอง เสธ.ทอ./ประธาน
พล.อ.ท.สุ ร สี ห์ สิ ม ะเศรษฐ์ ผบ.อย./ประธาน
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมชุมนุมนายเรืออากาศ มอบเงิน
สนับสนุน จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ พล.อ.ท.เดชอุดม คณะกรรมการดำ�เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ อย.จำ�กั ด
คงศรี ผบ.รร.นนก.เพื่ อ สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ของ รร.นนก. มอบข้าวสาร และไข่ไก่ ให้กับข้าราชการ อย.ที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำ�กัด เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๖๓ ณ อย.
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ณ ห้องรับรอง บก.รร.นนก.

พล.อ.ท.ภาณุวชั ร์ เปีย่ มศรี จก.ชอ.หัวหน้าคณะ DAE MTT
บรรยายให้ความรู้ เรือ่ ง Reliability Engineering , Reliability
Centered Maintenance และ Maintenance Engineering
Plan ให้แก่ ขรก.ชอ.ของ บน.๔๖ โดยมี น.อ.ภาณุวตั ร เรืองประยูร
ผบ.บน.๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓ ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๖ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

พล.อ.ท.อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ จก.สอ.ทอ.เป็นประธาน
ในการประชุ ม แนวทางบริ ห ารการซ่ อ มบํ า รุ ง อากาศยาน
สายสื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละการประชุ ม แนวทาง
การดํ า เนิ น งานของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งทหารอากาศ
พล.อ.ท.เดชอุดม คงศรี ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน
ร่วมกับ หน.นขต.สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าหน่วยสื่อสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง รร.การบิ น และกองบิ น เมื่ อ วั น ที่ ในพิธีมอบกระบี่สั้นให้แก่ นนอ.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๘ เมื่อวันที่
๑๕ พ.ค.๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ รร.นนก.
๑๕ พ.ค.๖๓ ณ สอ.ทอ.

พล.อ.ต.ฐานัตถ์ จันทร์อำ� ไพ รอง จก.กร.ทอ.เป็นประธาน
ในการรั บ ชม การน�ำเสนอผลงานการจั ด การความรู ้ (KM)
พล.อ.ท.สมศั ก ดิ์ บั ว ศรี ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ เ ศษ ทอ. ที่ประกวดในระดับกองทัพอากาศ ผ่านทางระบบออนไลน์
พล.อ.ต.ศิริพงษ์ ศรีเกิน ผอ.สนภ.ทอ.น�ำข้าราชการ
และคณะ ส�ำรวจพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยมี น.อ.จุมพล (รอบที่ ๑) โดยมี ทีมเยาวชนใต้ฟ้าเดียวกัน กนผ.สนผ.กร.ทอ.
จันทขัมมา ผบ.บน.๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓ เป็นผู้น�ำเสนอผลงานที่เข้าประกวด เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓ เข้าร่วมพิธสี าบานตนไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสักกเทวราช กร.ทอ.
เมือ่ วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ณ ลานหน้าอาคาร สนภ.ทอ.
ณ บน.๒ จว.ลพบุรี
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พล.อ.ต.ไวพจน์ เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน เป็นประธาน
ในการรับซื้อผลไม้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก
ซึ่ ง มี ป ริ ม าณผลผลิ ต จ� ำ นวนมาก จนท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาผลไม้
พล.อ.ต.ภูวดล สอนดวงใจ จก.ขส.ทอ. เป็นประธาน ล้นตลาดและราคาตกต�่ำ รวมทั้งเกษตรกรยังได้รับผลกระทบ
การประชุ ม ข้ อ ขั ด ข้ อ งสายวิ ท ยาการขนส่ ง ของ บน.๑ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมมอบให้
และ บน.๒๓ โดยจัดการประชุมผ่านระบบ VTC เมื่อวันที่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.การบิน ณ ห้องโถง
บก.รร.การบิน จว.นครปฐม
๑๙ พ.ค.๖๓ ณ ขส.ทอ.

น.อ.จเร แสงธาราทิ พ ย์ เสธ.สน.ผบ.ดม.รั บ มอบ
เครื่องบริโภค อาหารแห้ง และเครื่องดื่ม จาก คุณไพโรจน์
ผิวเหลืองสวัสดิ์ กรรมการ บริษัท ทริปเปิลไอ บิสซิเนส จ�ำกัด
เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ ในการออก
ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ ณ กรม.สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.

น.อ.จุมพล จันทขัมมา ผบ.บน.๒/ผอ.ศบภ.บน.๒ ร่วมกับ
นางจุ รี พ ร โพธิ์ ป ภาพั น ธ์ นายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด ลพบุ รี
และสำ�นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จว.ลพบุ รี
พื้ น ที่ อ.ชั ย บาดาล จว.ลพบุ รี เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ พ.ค.๖๓
ณ อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

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

น.อ.ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ น�ำหน่วยมิตรประชา
บน.๕ ออกเยีย่ มเยียนและให้บริการประชาชน อาทิ บริการตัดผม
มอบเงินตามโครงการสงเคราะห์เด็ก ถุงบรรเทาภาระค่าครองชีพ
ให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 เมือ่ วันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓
ณ วัดเกตุชยาราม ต.ห้วยทราย อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์

น.อ.แมนสรวง สุวรรณ ผบ.บน.๗ นำ�ข้าราชการ บน.๗
ศึกษาดูงานวิธกี ารปลูกและขยายพันธุม์ ะนาวเพือ่ ให้ได้ผลผลิตดี
และช่วยในการต้านทานโรค เป็นการนำ�ร่องเพือ่ นำ�ไปปลูกในพืน้ ที่
น.อ.ชนะรัฐ จันทรุเบกษา ผบ.บน.๖ เป็นประธานในพิธี บน.๗ และสามารถขยายผลเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ
ไหว้ครูสมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือน ทอ.รุ่นที่ ๗๔ เมื่อวันที่ และครอบครัว บน.๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓ ณ สวนส้มผู้พัน
๑๔ พ.ค.๖๓ ณ ฝูง.๖๐๔ บน.๖ ดอนเมือง
พันโทจรัญ หนูเนียม ต.ท่าดี อ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช

น.อ.ชนาวีร์ กลิน่ มาลี ผบ.บน.๒๓ ร่วมกับ ดร.อิทธิพนธ์
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีมอบอาหาร
สํ า เร็ จ รู ป พร้ อ มรั บ ประทาน และผลไม้ ใ ห้ กั บ ประชาชน
ในชุมชนบ้านช้าง ๑ และ ๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติ COVID-19 เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนบ้านช้าง ๒ จว.อุดรธานี

น.อ.นรุธ กำ�เนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ ส่งมอบลูกไก่พนั ธุไ์ ข่
จำ�นวน ๑,๒๐๐ ตัว โดยได้รบั การสนับสนุนจากมูลนิธติ ะวันฉาย
น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เป็นประธาน
อ.หางดง จว.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ ในพิ ธี เ ปิ ด โครงการครอบครั ว เข็ ม แข็ ง ต้ า นภั ย ยาเสพติ ด
ประชาชนและกำ�ลังพลครอบครัว บน.๔๑ เมือ่ วันที่ ๑๓ พ.ค.๖๓ ของ บน.๔๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓ ณ บริเวณหน้า บก.บน.๔๖
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บน.๔๑ จว.เชียงใหม่
จว.พิษณุโลก

น.อ.สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บน.๕๖ มอบเครือ่ งอุปโภค
บริ โ ภคประจำ�เดื อ นพฤษภาคม ให้ แ ก่ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง
พนักงานราชการ และทหารกองประจำ�การ พัน.อย.บน.๕๖
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำ�ลังใจให้กบั กำ�ลังพล
เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓ ณ พัน.อย.บน.๕๖ จว.สงขลา

วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
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กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากไต้หวัน

ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
จากสถานการณ์ COVID-19

คุณสุจิตรา ลาภธีรวุฒิ และคุณธัญวลัย เดชเจริญจินดา
ผูแ้ ทนคณะกรรมการประสานสถานการณ์เชือ้ ไวรัส COVID-19
ไทย-ไต้ ห วั น ในนามชาวไต้ ห วั น และชาวจี น โพ้ น ทะเล
ในประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.ถง เจิ่ง หยวน ผู้แทนรัฐบาล
ไต้หวันประจ�ำประเทศไทย ได้เข้ามอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ประกอบด้วย ชุดคลุมปฏิบตั กิ ารและหน้ากากอนามัย รวมทัง้ สิน้
๗,๘๕๐ ชิ้น และแอลกอฮอล์ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร จ�ำนวน ๑๐๐
แกลลอน ให้แก่ พอ.โดยมี พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ.
พร้อมด้วย พล.อ.ต.ธรรมรงค์เดช เจริญสุข ผอ.สนผ.กร.ทอ.
พล.อ.ต.ทวี พ งษ์ ปาจรี ย ์ ผอ.รพ.ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พอ.

และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลฯ เข้าร่วมรับมอบฯ เมื่อวันที่
๒๑ พ.ค.๖๓ ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มอบให้ในครั้งนี้ ทางคณะ
กรรมการประสานสถานการณ์เชือ้ ไวรัส COVID-19 ไทย-ไต้หวัน
และนักธุรกิจไต้หวัน ได้ร่วมกันรวบรวมเงินจัดซื้อ เพื่อมอบให้
โรงพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19
ในส่วนของ พอ.จะน�ำไปแจกจ่ายให้แก่บคุ ลากรทางการแพทย์
และผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเสีย่ ง ในการดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ย
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชือ้ ไวรัส COVID-19 ต่อไป

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�ำกัดอาณาเขต
Local transmission (โล’เคิล แทรนซฺ มิส’เชิน) - 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/

กองทัพอากาศ เปิดตัวแอปพลิเคชัน “AIR TRACK” เวอร์ชนั่ ทดลองใช้งาน ส�ำหรับติดตามผูใ้ กล้ชดิ ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ COVID-19
ตามที่ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ ทีมนักวิจยั
จากโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศนวมิ น ทกษั ต ริ ย าธิ ร าชพั ฒ นา
แอปพลิ เ คชั น บนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ส� ำ หรั บ ติ ด ตามผู ้ ใ กล้ ชิ ด
ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ลดความเสี่ยง และจ�ำกัดวงของการติดเชื้อให้แก่ก�ำลังพล
ของกองทั พ อากาศและครอบครั ว ตลอดจนประชาชน
ที่ ส นใจใช้ ป ระโยชน์ จ ากแอปพลิ เ คชั น ตามโครงการ
“กองทัพอากาศ ร่วมตั้งการ์ดสู้ COVID-19”
ที ม นั ก วิ จั ย ได้ พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น “AIR TRACK”
ขึ้ น โดยใช้ ค วามสามารถของเทคโนโลยี บ ลู ทู ธ บนโทรศั พ ท์
มื อ ถื อ ท� ำ ให้ ส ามารถรั บ รู ้ ไ ด้ ว ่ า มี ใ ครเข้ า ใกล้ เ ราในระยะ

๑๐ เมตร ในห้ ว งเวลาย้ อ นหลั ง ๑๔ วั น ซึ่ ง เมื่ อ ผู ้ ใ ช้
แอปพลิ เ คชั น กดปุ ่ ม แจ้ ง ยื น ยั น ว่ า เป็ น ผู ้ ป ่ ว ยติ ด เชื้ อ ระบบ
จะท� ำ การแจ้ ง เตื อ นผู ้ ใ ช้ ง านแอปพลิ เ คชั น ท่ า นอื่ น ที่ เ คย
อยู่ใกล้ชิดเพื่อให้สังเกตอาการ กักตัวเอง หรือไปพบแพทย์
ทั้ ง นี้ แอปพลิ เ คชั น จะไม่ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ของเจ้าของโทรศัพท์ อาทิ การระบุต�ำแหน่งบุคคลผ่าน GPS
ชื่ อ ผู ้ ใ ช้ ง าน รู ป ถ่ า ย ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ รายชื่ อ ผู ้ ติ ด ต่ อ หรื อ
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอื่ น ๆ อี ก ทั้ ง การแสดงผลหรื อ แจ้ ง เตื อ น
จะไม่ระบุหรือเปิดเผยตัวตนให้ผู้อื่นทราบ
โดยผู้สนใจสามารถทดลองติดตั้งใช้งานแอปพลิเคชัน
“AIR TRACK” บนระบบปฏิ บั ติ ก าร Android ได้ ที่

http://demo.infovention.com/rtaf/airtrackv2.apk
(copy วางบน browser) โดยศึกษารายละเอียดการติดตั้ง
และคู่มือการใช้งานได้จากเว็บไซต์กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารทหารอากาศ (https://dict.rtaf.mi.th/
index.php/)
ส�ำหรับ ในระยะต่อไป จะมีการพัฒ นาแอปพลิเคชัน
ให้สามารถใช้งานในระบบ IOs ตลอดจนเปิดให้ดาวน์โหลด
และติดตั้งใช้งานจาก App Store และ Play Store เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน “AIR TRACK”
ได้ในวงกว้าง ซึง่ จะเป็นการช่วยลดภาระบุคลากรทางการแพทย์
ในการตรวจสอบประวัตผิ มู้ คี วามเสีย่ งติดเชือ้ COVID-19 ต่อไป

ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
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พิธบี วงสรวง “โครงการบริหารจัดการน�ำ้ ต้นแบบของกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒”
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธบี วงสรวง “โครงการบริหารจัดการ
น�้ำต้นแบบของกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒” โดยมี นาวาอากาศเอก จุมพล จันทขัมมา ผู้บังคับการกองบิน ๒
ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี
โครงการบริหารจัดการน�ำ้ ต้นแบบของกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี ได้จดั ทําขึน้ เพือ่ แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน�้ำในฤดูแล้ง และแก้ไขปัญหาน�้ำ ท่วมขังในฤดูฝน จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการสร้างฝายหินชะลอน�้ำ
ธนาคารน�้ำใต้ดินระบบปิด และธนาคารน�้ำใต้ ดินระบบเปิดจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้ำได้ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจําลองภูมิประเทศพร้อมทิศทางการไหลของน�้ำตามภูมิประเทศในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยการดําเนินโครงการ จะสร้างฝายหินบนเนินเขาตามแนวร่องน�ำ้ เพือ่ ชะลอความเร็วของน�ำ้ และกักเก็บน�ำ้
ส่วนบนพืน้ ทีล่ มุ่ จะสร้างธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ ระบบปิดเพือ่ กักเก็บน�ำ้ ในฤดูฝนและนํามาใช้ในฤดูแล้ง และบริเวณบ่อเก็บน�ำ้
เดิมจะมีการขุดบ่อเพิม่ เติมและ สร้างธนาคารน�ำ้ ใต้ดนิ ระบบเปิดซึง่ จะต่อเชือ่ มกับทางน�ำ้ ใต้ดนิ ซึง่ เมือ่ ฝนตกลงมาจะทํา
ให้มกี ารชะลอความเร็วของน�ำ้ มีการกักเก็บน�ำ้ เป็นระยะตามแนวร่องน�ำ้ จนถึงบ่อเก็บน�ำ้ ทีเ่ ชือ่ มต่อกับทางน�ำ้ ใต้ดนิ
ทําให้มนี ำ�้ หมุนเวียนใช้ได้ตลอดปี โดยรอบบ่อได้ อ อกแบบให้เป็นสวนป่า มีเส้นทางจักรยานและลูว่ งิ่ สาํ หรับการออก
กําลังกาย นอกจากนีย้ งั ได้ปลูกป่าเพิม่ เติมในบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ช่วยดูดซับน�ำ้ สร้างออกซิเจน และความร่มรืน่ ในพืน้ ที่
โครงการบริหารจัดการน�ำ้ ดังกล่าว นอกจากจะแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�ำ้ และน�ำ้ ท่วมขังบริเวณพืน้ ทีร่ อบกองบิน ๒
แล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตน�ำ้ ประปาสําหรับอุปโภคบริโ ภคของจังหวัดลพบุรี มีนำ�้ ให้เกษตรกรได้ใช้ตลอดทัง้ ปี สร้างความ
สมดุลให้กบั ระบบนิเวศในพืน้ ทีอ่ ย่างยัง่ ยืน

ทัพฟ้ามาประชิด

(ต่อจากหน้า ๑)

ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม
(AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว
แลกปลา เปลี่ ย นสิ น ค้ า เกษตร” โดยมี นายจ� ำ เริ ญ
ทิพญพงศ์ธาดา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพังงา ร่วมพิธี เมือ่ วันที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ส�ำหรับการแลกเปลีย่ นสินค้าเกษตรในครัง้ นี้ เป็นความ
ร่วมมือระหว่างจังหวัดพังงา และจังหวัดพะเยา โดยน�ำสินค้า
เกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพังงา สหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส.จ�ำกัด จังหวัดพังงา ได้แก่
ปลาฉิง้ ฉ้าง กะปิ และมังคุด ปริมาณรวม ๓.๔๘ ตัน มูลค่า
๒๒๖,๒๐๐ บาท แลกเปลี่ ย นกั บ สิ น ค้ า เกษตรของ
จังหวัดพะเยา โดยสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จ�ำกัด
ได้แก่ ข้าวสาร และมะม่วง ปริมาณรวม ๑๐ ตัน มูลค่า
๒๓๙,๐๐๐ บาท ซึง่ การแลกเปลีย่ นสินค้าในครัง้ นี้ เป็นการ
น�ำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามหลักการ

อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และน�ำการเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่าง
สหกรณ์มาด�ำเนินการ
โดยกองทัพอากาศ เข้าไปช่วยเชื่อมโยงด้านการขนส่งแลก
เปลีย่ นสินค้าให้เป็นโครงการน�ำร่อง โดยใช้ชวั่ โมงฝึกบินของเครือ่ ง
บิน C-130 ซึง่ นักบินต้องท�ำการฝึกบินอยูแ่ ล้ว มาใช้ให้เกิดคุณค่า
อย่างสูงสุดต่อทุกฝ่าย ทั้งนักบินของกองทัพอากาศก็จะได้ท�ำการ
ฝึกบินล�ำเลียงในสภาวะจริงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ และ

ประชาชนก็จะได้รบั ความช่วยเหลือในการแลกเปลีย่ นสินค้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-๑๙ ซึง่ นอกจาก
จะเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงกลาโหม
ในการช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดให้แก่
เกษตรกรแล้ว ยังนับเป็นโครงการน�ำร่อง และเป็นจุดเริม่ ต้น
ให้ภาคส่วนอืน่ ๆ น�ำไปขยายผลหาแนวทางช่วยเหลือพีน่ อ้ ง
ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลได้ตอ่ ไป

วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน้า ๘

มอบหน้ากาก

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ซึ่งผลิตโดยกรมพลาธิการทหาร
อากาศ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ ชิน้ ให้แก่มลู นิธพิ ระดาบส เพือ่ น�ำไปใช้
ประโยชน์ ใ นกิ จ การของมู ล นิ ธิ ฯ โดยมี พลอากาศเอก ชลิ ต

ทอ.ร่วมมือ

พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขานุการมูลนิธพิ ระดาบส

(ต่อจากหน้า ๑) เป็ น ผู ้ รั บ มอบ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ มู ล นิ ธิ

พระดาบส
ทัง้ นี้ กองทัพอากาศได้ด�ำเนินการจัดท�ำหน้ากากอนามัยแบบผ้า
เพื่อแจกจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ของกองทัพอากาศ และส่วนหนึง่ แจกจ่ายให้กบั หน่วยงานอืน่ ๆ
รวมถึงพีน่ อ้ งประชาชนทีต่ อ้ งการและขาดแคลนหน้ากากอนามัย
ได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลและป้องกันการติดเชื้อ COVID-19
ซึง่ มูลนิธพิ ระดาบส เป็นมูลนิธทิ ใี่ ห้การสนับสนุนช่วยเหลือผูด้ อ้ ย
โอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศกึ ษาวิชาชีพต่าง ๆ
เพือ่ น�ำความรูไ้ ปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและ
ประเทศชาติ กองทัพอากาศจึงได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้
แก่มลู นิธพิ ระดาบส ส�ำหรับแจกจ่ายให้กบั บุคลากร เจ้าหน้าทีข่ อง
มูลนิธฯิ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณใกล้
เคียงได้ใช้ประโยชน์ตอ่ ไป

(ต่อจากหน้า ๑)

การประชุมและเยี่ยมชมกิจการของ TAI ครั้งนี้ ถือว่า
เป็นการสานต่อการด�ำเนินการจากเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๓ ที่ สสว. ได้น�ำคณะ Thai Subcon ได้เข้าพบกรรมการ
ผูจ้ ดั การ TAI เพือ่ หารือถึงความเป็นไปได้ในการทีจ่ ะสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการที่เป็น SME ได้มีโ อกาสเป็นผู้จัดหาสินค้า
การบริการ รวมถึงการร่วมผลิตชิน้ ส่ วนอากาศยานทีใ่ ช้ในการ
ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน โดยเฉพาะอากาศยานของกองทัพอากาศ
เป็นโจทย์การผลิตล่วงหน้า
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมและเยีย่ มชมกิจการ
บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จ�ำกัด ครัง้ นี้ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
ที่มีขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรม
ด้านอืน่ ๆ อยูแ่ ล้ว ได้มองเห็นภาพว่าการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานนัน้
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการสนับสนุนการ
ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบ�ำรุง
อากาศยาน และทราบว่าศักยภาพของตนเองทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
จะสามารถต่อยอดสู่การสร้างหรือผลิตชิ้นงานที่เป็นองค์
ประกอบในการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานได้หรือไม่ รวมทั้งการ
ก�ำหนดแนวทางความร่วมมือในการทีจ่ ะสนับสนุนการผลิตชิน้
ส่วนอากาศยานให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของรัฐบาล ในอุตสาหกรรม New
S-CURVE ทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
ในประเทศ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างงานและรายได้
หมุนเวียนภายในประเทศ เป็นการลดการพึง่ พาจากต่างประเทศ
บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จ�ำกัด ได้จดั ตัง้ ขึน้ ตามมติของ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เป็นหน่วย
งานที่ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีทนุ จดทะเบียน ๑๐๐
ล้านบาท โดยมีส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กับกองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศเป็นผู้ถือหุ้น ในสัดส่วน
๕๑ : ๔๙
การเยีย่ มชมกิจการครัง้ นี้ จะเป็นจุดเริม่ ต้นในการผลักดัน
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายของ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
ทีต่ อ้ งการจะเชือ่ มโยงให้เกิดการก�ำหนดโจทย์การผลิตล่วงหน้า
เพือ่ ช่วยให้ SME ไทย สามารถผลิตสินค้าและบริการ ตอบสนอง
การจัดซื้อจัดจ้างของ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ�ำกัด
โดยบริษทั ฯ จะช่วย SME ไทย ตัง้ แต่การเตรียมตัวให้ได้รบั การ
รับรองมาตรฐาน และอืน่ ๆ เป็นต้น ทัง้ นี้ สสว. จะร่วมมือกับ
บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จ�ำกัด จัดท�ำ Roadmap การพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนอากาศยานในประเทศต่อไป

พิธมี อบเครือ่ งหมาย
เชิดชูเกียรติผท
ู้ าํ คุณประโยชน์
แก่กองทัพอากาศ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารอากาศ เป็นประธานมอบเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติผทู้ าํ คุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ
ให้ แ ก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในโอกาส
รั บ มอบการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
และรถยนต์นิรภัยใช้ในราชการกองทัพอากาศ
เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรอง
พิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

