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ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ
น้อง Give & Take สุขใจ ให้และรับ

๒๑ผบ.ทอ.มอบหมายให้ บน.
นำ�มังคุดไปมอบให้ช�วทุ่งกุล�ร้องไห้

เมือ่วนัท่ี ๓ มถินุายน ๒๕๖๓ กองทัพอากาศ 
โดยกรมทหารต่อสู ้อากาศยานรักษาพระองค์ 
หน่วยบญัชาการอากาศโยธนิ ท�าการยงิสลุตหลวง 
๒๑ นัด พร้อมกับกองทัพบก และกองทัพเรือ  
ถวาย สมเด็จพระนางเจ ้าสุทิดา พัชรสุธา 
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา ๓ มถินุายน 
๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรยีนนายเรอือากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช

ทอ.ท�ำกำรยิงสลตุหลวง ถวำย สมเดจ็พระนำงเจ้ำสทุดิำ พชัรสธุำพมิลลกัษณ พระบรมรำชนิ ีเนือ่งในโอกำสวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ ๔๒ พรรษำ 

ป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่า ผลกระทบจากการที่ป่าไม้ได้ถูกท�าลายไปเป็น 
จ�านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน เกดิการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศไปทัว่โลก รวมถงึการเกดิภัย
พบิติัจากสภาพอากาศทีร่นุแรง คณะรัฐมนตร ีได้มมีตเิมือ่วนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ อนมุตัใิห้วนัวสิาขบชูา
ของทกุปี เป็นวนัต้นไม้ประจ�าปีของชาต ิเพ่ือเป็นการสร้างและกระตุน้จติส�านกึให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน ได้เหน็ความส�าคญัของการอนรัุกษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้ของชาติ (อ่ำนต่อหน้ำ ๘) (อ่ำนต่อหน้ำ ๘)

ทอ.รวมใจปลูกต้นไม้
เนื ่องในวันสิ ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 
พลอำกำศเอก มำนัต วงษ์วำทย์ 
ผู ้ บั ญชำกำ รทหำ รอำกำศ  
เยี่ยมชมตู้ปันสุขกองทัพอำกำศ 
ซึ่งติดต้ังบริเวณหน้ำห้องฉุกเฉิน 
โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช 
กรมแพทย์ทหำรอำกำศ ถนน
พหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ มีช่ือเรียกว่า “น้อง Give & Take 
สุขใจ ให้และรับ” เป็นผลงานในโครงการสร้างนวัตกรรมการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของกองทัพอากาศ  
สบืเนือ่งจากการตัง้ตูปั้นสขุแบบต่างๆ ทีผ่่านมานัน้ เกิดประเดน็
เรื่องการน�าของออกไปเกินความต้องการของตน การหยิบของ 
มกีารสมัผสัสิง่ของและบคุคลมากเกนิความจ�าเป็น อาจท�าให้เกดิ
การปนเป้ือน และเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของเชือ้โรคต่าง ๆ ได้
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รองผู้อ�านวยการ

เครื่องกดเจล MODEL 908

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ท่ีแพร่
ระบาดไปทัว่โลก รวมถงึประเทศไทย ซ่ึงรฐับาลได้ก�าหนดแนวทาง
การปฏบิตัเิพือ่ลดการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 โดยการ
สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ รักษาระยะห่าง ส�าหรับการล้างมือ
สามารถใช้สบูห่รือเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ แต่ก็ยงัมข้ีอกงัวลของบคุคล
ทีจ่�าเป็นต้องสมัผสัขวดเจลหรอืทีก่ดขวดเจลร่วมกบัผูอ้ืน่ ซึง่อาจ
เป็นสาเหตใุห้มกีารแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ได้

เรยีบร้อย และกรมวงัฯ ได้แจ้งให้
ทราบว่า ทรงพอพระราชหฤทัย
เป็นอย่างยิ่ง และทรงอนุญาตให้
กองทพัอากาศ เรยีกเครือ่งกดเจลนี้ 
ว่า Model 908 พร้อมตดิ การ์ตูน
ทรงวาด ทรงอนุญาตให ้ ใช  ้
แบบพระราชทานนี้ ในการจัด
สร้าง เพ่ือแจกจ่ายหน่วยขึ้นตรง
กองทพัอากาศ โดยมไิด้ทรงสงวน
ลขิสทิธิแ์ต่ประการใด

ด้วยทรงห่วงใยพสกนกิร พลโทหญิง สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกติตยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณิสีริิ
พชัร มหาวัชรราชธดิา ทรงออกแบบและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้นายทหารราชองครกัษ์ประจ�าพระองค์ สร้างข้ึน ทรงทดลองใช้ 
และทรงแก้ไขแบบด้วยพระองค์เอง 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  
จงึได้สัง่การให้กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ได้ด�าเนนิการจดัสร้าง
เครือ่งกดเจลตามแบบพระราชทาน และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวาย เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยเป็นการส่วนพระองค์ ต่อมา  
พลอากาศโท สมคดิ สขุบาง กรมวงัผูใ้หญ่ประจ�าพระองค์ ๙๐๘ 
ได้แจ้งกรมสรรพาวธุทหารอากาศว่า ทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิง่ 
และได้ทรงพระราชทาน เครื่องกดเจลตามแบบพระราชทานนี ้ 
แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลต่าง ๆ และส่วนราชการ 
ในจังหวดัระยอง

ผู ้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้กรมสรรพาวุธ 
ทหารอากาศ ด�าเนินการจัดสร้างถวายเป็นการส่วนพระองค์ 
จ�านวน ๑๐๐ ชดุ เพ่ือสนองพระกรณุาธคิณุ ทีท่รงตัง้พระราชหฤทยั
ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดเช่นน้ี  
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้ด�าเนินการจัดสร้างเครื่องกดเจล 
จ�านวน ๑๐๐ ชดุ และน�าส่ง กรมวงัในพระองค์ ๙๐๘ จงัหวดัระยอง 

ต่อมา กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศได้ด�าเนินการ 
ต่อเนื่อง โดยจัดสร้างเครื่อง

เครือ่งกดเจล Model 908 เป็นเครือ่งกดเจลประเภทใช้เท้า
เหยยีบ มกีารท�างานง่ายและไม่ซบัซ้อน เครือ่งกดเจลท�าด้วยโลหะ 
เช่ือมขึน้รปูประกอบกนั ลักษณะการกดเจล ใช้หลักการพ้ืนฐาน
ของคานดดีคานงดั เมือ่เท้าเหยยีบ จะเป็นการดนัพืน้ล่างขวดเจล 
ดนัขึน้มาตดิกับแท่นกดส่วนบนทีย่ดึตรงึแน่น เมือ่ขวดเจลถกูดนั
ขึ้นสุดตามระยะที่ตั้งไว้ หัวจ่ายเจลจะถูกกด และจ่ายเจล

แอลกอฮอล์ออกมาในปรมิาณพอด ีการกดแบบนี ้กระท�าได้ง่าย 
โดยไม่ต้องใช้สปริง โดยใช้แท่นกดส่วนบนออกแบบให้เลื่อน 
ขึน้ลงได้ เพ่ือปรบัให้เหมาะกับความสงูของขวดเจลขนาดต่าง ๆ  
ได้ เครื่องกดเจล Model 908 มีน�้าหนักรวม ๔ กิโลกรัม  
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้ดัดแปลงเพิ่มเติม โดยประกอบ 
นกอินทรีสีทองบริเวณปลายยอดเครื่องกดดังกล่าวเพื่อความ
สวยงาม

ส�าหรบัคณะท�างานจดัสร้างเครือ่งกดเจล Model 908 ของ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่สมควรบันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติ 
ได้แก่

๑. นาวาอากาศเอก สมภพ ปีตะเสน
๒. นาวาอากาศเอก จ�านง กาญจนไพบลูย์
๓. นาวาอากาศโท สมศกัดิ ์ศรปีระทมุ
๔. พันจ่าอากาศเอก สามารถ พลรงัสติ
๕. จ่าอากาศโท ณฐัพร จิว๋ชเูวยีง
๖. นายเมนิ ฤทธิบ์ณัฑติย์
๗. นายก�าธร สุดส�ารดิ
๘. นายศภุรตัน์ บตุรราช
๙. นายสมชาย กลิน่ระรวย
๑๐. นายธรีะพงษ์ คงแจ้ง
๑๑. นายจกัรพงษ์ แก้วโมรา

กองทัพอากาศส�านึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ท่ีทรง
พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกร และไว้วางพระทัยให้
กองทพัอากาศจดัสร้างเครือ่งกดเจล Model 908 ขอพระองค์ทรง
พระเจรญิ

กดเจล Model 908 เพ่ิมเตมิ จ�านวน ๑๐๐ ชดุ เพือ่กิจการภายใน
ส�านักพระราชวัง โดยส�านักพระราชวังออกค่าใช้จ่ายสนับสนุน 
ค่าวสัด ุโดยรองเลขาธกิารพระราชวงัเป็นผูร้บัมอบเมือ่จดัสร้างแล้ว
เสร็จ นอกจากนีก้รมสรรพาวธุทหารอากาศได้จดัสร้างเครือ่งกดเจล 
Model 908 เพิ่มเติม จ�านวน ๒๐๐ ชุด เพื่อแจกจ่ายให้แก ่
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่ร้องขอ และใช้ในการช่วยเหลือ
ประชาชนทีพ่กัอาศัยในพืน้ทีโ่ดยรอบกองทพัอากาศและกองบนิ
ทัว่ประเทศ

(อ่านต่อหน้า ๘)
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พล.อ.ท.เดชอุดม  คงศรี ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน 
ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ 
กษตัรยิ”์ เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนิ ีรว่มกนัพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบและภายใน รร.นนก. 
เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๓ ณ รร.นนก.

พล.อ.ต.สรุกจิ  สมทววิฒันกุล ผอ.สยฝ.ยก.ทอ.และคณะ 
ตรวจเยี่ยมคณะทำางานฝนหลวง และควบคุมไฟป่า โดยมี  
น.อ.ชนาวีร์  กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  
๒๘ พ.ค.๖๓ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๒๓ จว.อดุรธานี

พล.อ.ท.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ ์ผบ.อย.เป็นประธานในพิธ ี
เปิดกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น 
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 
๒ มิ.ย.๖๓  ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน อย.

พล.อ.ต.วิศรุต  สวุรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.เปน็ประธาน 
โครงการอบรม สร้างภูมิคุ้มกันกำาแพงก้ันยาเสพติดนักเรียนทหาร 
โดยไดรั้บเกียรตจิาก น.อ.วนัชัย  โคระทตั ข้าราชการบำานาญ ทอ. 
เป็นวิทยากร บรรยายในเร่ือง “นจอ.รุ่นใหม่หา่งไกล ยาเสพตดิ” 
เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๓ ณ รร.จอ.ยศ.ทอ.

พล.อ.อ.ธรินทร์  ปุณศรี ผช.ผบ.ทอ.และคณะ ตรวจ 
ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างหอเรดาร์ สถานีรายงาน
ดอยอินทนนท์ โดยมี น.อ.นรุธ  กำาเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑  
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  ๔ มิ.ย.๖๓ ณ ทกท.บน.๔๑ 
จว.เชียงใหม่

พล.อ.ต.ภูวเดช  สว่างแสง จก.จร.ทอ./ประธานกรรมการ 
ควบคมุงานมาตรฐานการบนิ ทอ.และคณะตรวจสอบมาตรฐาน 
การบิน และประเมินค่าหน่วยในระดับฝูงบิน ณ บน.๒ โดยมี 
น.อ.จุมพล  จันทขัมมา ผบ.บน.๒ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่  
๑ - ๔ มิ.ย.๖๓ ณ บก.บน.๒ จว.ลพบุรี

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.พร้อมด้วยแพทย์หญิง 
วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.เป็นประธานในพิธี 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน  
๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องรับรอง ทอ. บก.ทอ.

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ ้าฯ พระบรมราชินี  
โดย พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.พร้อมด้วย แพทย์หญงิ 
วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. น.ชั้นผู้ใหญ ่
ของ ทอ.และภริยา พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้าน ทอ.เม่ือวันที่  
๓ มิ.ย.๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคม

พล.อ.ต.อาทิตย์  อู่วิเชียร รอง จก.สอ.ทอ.มอบรางวัล 
ในโครงการจัดกิจกรรม กระตุ้นจิตสำานึกด้านนิรภัยภาคพื้น 
(กำาลังพลกลุ่มเสี่ยง) ให้แก่ผู้ที่ได้นำาเสนอข้อมูลในโครงการ 
จัดกิจกรรมกระตุ ้นจิตสำานึกด้านนิรภัยภาคพื้น สอ.ทอ. 
เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม สอ.ทอ.๓

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.รับมอบโล่ขอบคุณ 
จาก นาย สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม เนื่องใน 
โอกาสท่ี ทอ.ให้การสนบัสนุน การฝึกอบรมหลกัสตูร เจ้าพนกังาน 
ตำารวจศาล รุ่นที่ ๒ ประจำาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๓  
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ 

พล.อ.ท.ภาณวุชัร ์ เปีย่มศร ีจก.ชอ.หัวหนา้คณะ DAE MTT  
บรรยายใหค้วามรู ้เรือ่ง Reliability Engineering,  Reliability 
Centered Maintenance และ Maintenance Engineering 
Planning ให้แก่ ข้าราชการช่างอากาศ (AEROMAN) ของ  
กองซ่อมอากาศยาน และ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำากัด  
เมือ่วนัที ่๕ ม.ิย.๖๓ ณ หอ้งประชมุ อาคารแสนเมอืง รร.การบนิ 
จว.นครปฐม 

พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ จก.กร.ทอ./หัวหน้าคณะ
ทำางานบรรเทาสาธารณภัย สนง.ชบภ.ศบภ.ทอ.เป็นประธาน 
จัดการประชุมคณะทำางานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ 
รับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๓  
ณ ห้องประชุม ศบภ.ทอ.



วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓

น.อ.สทุธพิงษ ์ วงษส์วสัดิ ์ผบ.บน.๕๖ มอบเคร่ืองอุปโภค 
บริโภค ให้แก่กำ�ลังพล บน.๕๖ เพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อน  
และสร�้งขวญักำ�ลงัใจให้แกก่ำ�ลงัพล ในชว่งก�รแพร่ระบ�ดของ
เชือ้ไวรสั COVID-19 เมือ่วนัท่ี ๔ ม.ิย.๖๓ ณ บก.พนั.อย.บน.๕๖  
จว.สงขล�

น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ นำ�ข้�ร�ชก�ร  
และสม�ชกิชมรมแม่บ้�น ทอ.บน.๒๑ ร่วมจดักิจกรรมปลกูต้นไม้ 
และปลกูป่�เฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพธิี 
บรมร�ช�ภิเษก ภ�ยใต้ชือ่ “รวมใจไทย ปลกูต้นไม้ เพือ่แผ่นดิน”  
สืบส�นสู่ ๑๐๐ ล้�นต้น เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๓ ณ บริเวณ 
สวนส�ธ�รณะสวนทองใหญ่ บน.๒๑ จว.อุบลร�ชธ�นี

น.อ.หญิง ผศ.รวิภา บุญชูช่วย รอง ผอ.วพอ.พอ.  
เป็นประธ�นเปิดก�รสมัมน�เชงิปฏบิตักิ�ร KM for all : จดัก�ร
คว�มรูเ้พือ่เร�ทุกคน โดยมบีคุล�กร วพอ.ทอ.เข้�ร่วมกจิกรรม 
เมือ่วนัท่ี ๒ ม.ิย.๖๓ ณ ห้องประชุมชัน้ ๓ อ�ค�รเรยีน วพอ.พอ.

น.อ.นรุธ  กำาเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ เป็นประธ�นในพิธี
มอบถงุแหง่รอยยิม้ จำ�นวน ๑,๐๐๐ ถุง ใหแ้กก่ำ�ลงัพล บน.๔๑  
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๓ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ บน.๔๑ 
จว.เชียงใหม่

พล.อ.ต.อาณัติ  เดชพร จก.สก.ทอ.ลงพื้นที่ตรวจ 
ก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของเช้ือไวรัส  
COVID-19 จ�กก�รเปิดให้ตล�ดนัดบริเวณหน้�สโมสร 
ทห�รอ�ก�ศ (ชั้นประทวน) เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๓ ณ ตล�ดนัด
บริเวณหน้�สโมสรทห�รอ�ก�ศ (ชั้นประทวน)

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค ์ผบ.บน.๕ เป็นประธ�นในพิธ ี
ขอขม�ล�อุปสมบทของข้�ร�ชก�ร บน.๕ ประจำ�ปี ๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๓ ณ บก.บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

น.อ.ภาณวัุตร  เรอืงประยรู ผบ.บน.๔๖ เปน็ประธ�นเปดิ
กิจกรรมจิตอ�ส�พระร�ชท�น “เร�ทำ�คว�มดีเพื่อ ช�ติ ศ�สน์ 
กษตัรยิ”์ เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษ� สมเดจ็พระน�งเจ�้ฯ  
พระบรมร�ชินี  เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๓ ณ โรงเรียนบ้�นดงวิทย� 
ต.บ้�นป่� จว.พิษณุโลก

พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ์ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.และคณะ  
ร่วมประชุมห�รือและเก็บข้อมูลก�รวิจัย ร่วมกับ สปท.ยศ.ทบ.
และ ยศ.ทร.เพื่อพัฒน�อ�จ�รย์ในระบบก�รศึกษ�ทห�รอ�ชีพ
กับเส้นท�งก�รรับร�ชก�ร ระหว่�งวันท่ี ๒๕- ๒๙ พ.ค.๖๓  
ณ สปท.ยศ.ทบ.และ ยศ.ทร.

น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗ เป็นประธ�นในพิธี 
ติด PATCH ให้แก่นักบินของ ฝูง.๗๐๑ ซึ่งผ่�นหลักสูตร 
ก�รฝึกบิน FIRST SOLO GRIPEN กับเครื่องบินขับไล่ แบบที่ 
๒๐/ก (GRIPEN 39) เมือ่วนัที ่๕ ม.ิย.๖๓ ณ ล�นจอดอ�ก�ศย�น 
ฝูง.๗๐๑ บน.๗ จว.สุร�ษฎร์ธ�นี

หน้� ๕ 

พล.อ.ต.ไวพจน์  เกิงฝาก ผบ.รร.ก�รบิน เป็นประธ�น
ในพิธีปิดก�รศึกษ�หลักสูตรครูก�รบินเพื่อฝึกศิษย์ก�รบิน  
รุ่นที่ ๔๘ เม่ือวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๓ ณ โรงคลุมอ�ก�ศย�น 
รร.ก�รบิน จว.นครปฐม

น.อ.ชาต ิ ดถิเีพง็ รอง ผบ.ดม.เป็นประธ�นเปิดนทิรรศก�ร 
วันงดสูบบุหร่ีโลก สน.ผบ.ดม.เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๓ ณ บริเวณ  
ชั้น ๑ อ�ค�รกองบังคับก�ร สน.ผบ.ดม.

พล.อ.ต.เรืองวิทย์  ศรีนวลนัด จก.ชย.ทอ.ให้โอว�ท
เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจพร้อมมอบเงินสนับสนุนให้แก่ เจ้�หน้�ที่  
กองอ�ค�ร ชย.ทอ.ก่อนเดินท�งไปปฏิบัติร�ชก�ร ดำ�เนินก�ร 
ก่อสร้�งหอพระ พระพุทธศ�สด�ประช�น�ถ เม่ือวันที่ 
๒๙ พ.ค.๖๓ ณ สถ�นีร�ยง�นดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง 
จว.เชียงใหม่ 



          วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓หน้า ๖ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี พระราชทานหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่แพทย์หญิง  
วไิลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องพินิตประชานาถ  
ในศาลาว่าการกลาโหม

เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๓ ศปอว.ทอ.และคณะ จนท.ท�างาน
พัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศกองทัพอากาศ ได้ร่วม
ปฏิบัติภารกิจในการส�ารวจผักตบชวาในแม่น�้าท่าจีน บริเวณ 
จว.นครปฐม และ จว.สุพรรณบุรี เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการ
แก้ปัญหาล�าน�า้จากผกัตบชวา ซึง่ผกัตบชวานัน้เป็นปัญหาใหญ่
ที่ส ่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์บริเวณแม่น�้าล�าคลอง  
แม้จะก�าจัดด้วยการพ่นสารเคมีก็จะเกิดมีสารเคมีตกค้าง 
ในแหล่งน�้า หรือเมื่อรวมตัวกันเป็นกอใหญ่ ๆ ลอยตามน�้า 
ไปกองรวมกนัทีใ่ต้สะพานและประตรูะบายน�า้ เมือ่ฝนตกหนกั
หรอืมนี�า้หลากกจ็ะท�าให้น�า้ระบายไม่ทนั จนท�าให้น�า้ล้นตลิง่
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมล�าน�้าได้     
 กองทัพอากาศได้ตระหนักในปัญหาน้ีมาก่อน โดยได้
เคยจดัก�าลงัพล ยทุโธปกรณ์ และเทคโนโลยเีข้าร่วมแก้ปัญหา
ผักตบชวาในบางพื้นท่ี ซ่ึงการส�ารวจผักตบชวาจากภาพถ่าย
ทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมแบบภาพสีผสมจริง  
(True Color) นั้น บางครั้งอาจจะมองเห็นแนวผักตบชวา 
ที่ลอยมาตามล�าน�้าได้ค่อนข้างยากเพราะมุมของแสง เงา  
ขณะท�าการถ่ายภาพ ท�าให้ยากในการแปลความ และหาก 
ผักตบชวาเกิดเป็นบริเวณกว้างมากการถ่ายภาพทางอากาศ
เพียงครั้งเดียวอาจจะไม่สามารถครอบคลุมพื้นท่ีที่ส�าคัญ 
ได้ทั้งหมด   
 อย่างไรกต็ามกองทพัอากาศได้น�าเทคโนโลยด้ีานอวกาศ 
เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว โดย ศปอว.ทอ. 
และคณะเจ้าหน้าทีท่�างานพฒันาศักยภาพด้านภมูสิารสนเทศ
กองทัพอากาศได้รับมอบหมายภารกิจร่วมมือกันจัดทีม 

โดย SPOC Team

ภาพผักตบชวาบริ เวณ พิกัด N 14.388657  
E 100.169265 แม่น�้าท่าจีน จว.สุพรรณบุรี

ศึกษาและหาแนวทางการปฏิบัติภารกิจ (Concept of 
Operations : CONOPS) ซ่ึง ศปอว.ทอ.ได้ศึกษาเทคโนโลยี 
การถ่ายภาพแบบ Multispectral จากดาวเทียม Sentinel 2 
และดาวเทียมต่าง ๆ ร่วมกับเทคนิคการผสมสีภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมในย่านความถี่ต่าง ๆ โดยเฉพาะแบบภาพสีผสมเท็จ 
(False Color) โดยการผสมสีภาพถ่ายย่านสีแดง สีเขียว  
และย่านใกล้อนิฟาเรด (Near Infrared) ท�าให้เหน็ภาพพชื/วชัพชื
ออกเป็นสีแดง (ยิ่งสีแดงเข้มมากแสดงว่าหนาแน่นมาก)  
และพื้นน�้าเป็นสีด�าอย่างเด่นชัด ท�าให้สามารถสังเกตได้ง่ายขึ้น 
แล้วประมวลผลด้วยโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศต่าง ๆ  
โดยภาพถ่ายจากดาวเทียมดังกล่าวนั้นสามารถเห็นครอบคลุม
พื้นที่ได้เป็นบริเวณกว้าง ท�าให้เราทราบต�าแหน่งเป้าหมาย 
ทีม่ผีกัตบชวาอยูต่รงไหนของล�าน�า้ เคลือ่นท่ีทศิทางใด มีปรมิาณ
พืน้ทีแ่ละหนาแน่นขนาดไหน ซ่ึงสามารถน�าไปใช้ในการวางแผน
และขยายผลปฏิบัติการต่อไป     
 เมือ่ทราบต�าแหน่งเป้าหมายแล้ว ทมีคณะเจ้าหน้าทีท่�างาน
พัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศกองทัพอากาศจะท�าการ 
บินโดรนส�ารวจโดยละเอียดเพื่อยืนยันต�าแหน่งและแสดง

ภาพแสดงการเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียม 
Sentinel 2 แบบ True Color กับ False Color แสดง
แนวผักตบชวาในแม่น�้าท่าจีน ต.บางช้าง อ.สามพราน 
จ.นครปฐม (เมื่อ ๑๖ พ.ค.๖๓)

ภาพแสดงการเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 2 แบบ False Color กับ
การถ่ายภาพด้วยโดรน

ภาพจรงิจากกล้องของโดรนอกี
ครั้งหน่ึง พร้อมกับปรับพิกัด
ล่าสุดของต�าแหน่งผักตบชวา
เป็นปัจจุบันและจัดท�าข้อมูล
เป็นระบบ Digital โดยข้อมูลนี้
จะสามารถกระจายให้หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องในการก�าจดัผกัตบชวา 
เพื่อใช้วางแผนต่อไปได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามหลักการ 
OODA Loop และการปฏิบัติ
การทีใ่ช้เครอืข่ายเป็นศนูย์กลาง 
(NCO)  
 จากการทีก่องทพัอากาศ
ใช ้ เ ทค โน โลยี ทา งอวกาศ 
โดยเฉพาะการน�าภาพถ ่าย
ดาว เที ยมค ้นหาต� าแหน ่ ง 
ผักตบชวาในภาพมุมกว้างท�าให้

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปส�ารวจ ตลอดจน
การใช้โดรนขนาดเล็กท่ีมจีดุเด่นเรือ่งข้อจ�ากดัด้านสภาพอากาศ
ในการบินน้อยกว่าอากาศยานปกติ ในการบินพิสูจน์ยืนยัน
ต�าแหน่งและสภาพปัจจุบันนั้น จะเป็นการเพิ่มความถูกต้อง
แม่นย�า ความรวดเรว็ในการปฏบิตั ิและการประมวลผล ซึง่นบั
ได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางอวกาศ ยุทโธปกรณ์ 
และบุคคลากรกองทพัอากาศในอกีรปูแบบหนึง่เพือ่ช่วยเหลอื
แก้ไขปัญหาในกับประเทศและประชาชน ดังค�ากล่าวของ 
พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ว่า “กองทัพอากาศพร้อม
ใช้ศกัยภาพ คน ยทุโธปกรณ์ และเทคโนโลยใีนการสนบัสนนุ
งานรัฐบาล และช่วยเหลือประชาชน”

ยามศึกเรารบ...ยามสงบ...เราช่วยปราบผักตบชวา



วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓

“ถามกนัมาเยอะ ตอบหน่อย ทำ�ไมมี OV-10C 
อยู่ทำี่ มหาวิทำยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทำยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร“

โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

จริงๆ แล้ว สกลนครเปลี่ยนสนามบินมาอย่างน้อย ๓ 
สนามบิน ครับ ครั้งแรก คือ “สนามบินวัดดงบาก” เริ่มใช้มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๕๙ กระทรวงกลาโหมสั่งให้จังหวัดสกลนคร 
สร้างสนามบนิขึน้ที ่“ดงบาก” ซึง่อยูท่างใต้ของจังหวดัสกลนคร 
ทางราชการจึงมอบหมายให้ ขุนศรีประทุมวงศ์ (อินตา  
ศรีประทุมวงศ์) ปลัดซ้ายอ�าเภอเมืองสกลนคร เป็นนายงาน
ควบคุมงานก่อสร้างสนามบิน มกีารถางป่า ขดุหวัตอ ปรบัพืน้ที ่
โดยใช้แรงงานราษฎร ๕ อ�าเภอ ในเขตสกลนคร วนัละ ๑,๐๐๐ คน 
ท�างานอยู่เกือบปีก็ส�าเร็จและมีเครื่องบินมาลง ในคราวเปิด
สนามบนิ โดยเครือ่งบนิทิง้ระเบดิแบบ เบร์เกต์ จ�านวน ๔ เครือ่ง 
น�าโดย นายร้อยเอก หลี สุวรรณานุช เป็นหัวหน้านักบิน มีการ
เฉลิมฉลองการเปิดสนามบิน ๗ วัน ๗ คืน (เช่นเดียวกับ 
สนามบนิอืน่ ๆ ) โดยมกีารละเล่นมหรสพต่าง ๆ  รวมถึงกจิกรรม
การพนนัมากมาย สนามบนิดงบาก ตัง้อยูบ่รเิวณ “วัดป่าสทุธาวาส” 
ในปัจจบุนั แต่เดมิเป็นป่าอยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ของตวัเมอืง 
สกลนคร ชาวบ้านเรียกว่า “ดงบาก” ซึ่งก็คือป่าดงไม้กระบาก
นั่นเอง มีสภาพเป็นป่าทึบเป็นแนวกว้าง พื้นที่เป็นดินทราย  
อยูบ่นสนัดอนแหลม มต้ีนไม้ใหญ่ขึน้หนาทบึปกคลมุทัว่บรเิวณ 
เป็นที่สงบ ร่มรื่นตลอดทั้งวัน  
 พ.ศ.๒๔๘๓ ระหว่างกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส  
กองทัพอากาศ ใช้สนามบินสกลนคร ในการปฏิบัติการ  
ทางอากาศ ป้องกันน่านฟ้า เช่นเดียวกับ สนามบินนครพนม 
และสนามบินอุดรธานี  
 มกราคม พ.ศ.๒๕๐๖ ส�านกังานผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย 
วางโครงการผังเมืองสกลนครใหม่ โดยก�าหนดให้สนามบิน
ประจ�าจงัหวดัสกลนคร ซึง่ชาวเมอืงเรยีกว่า “สนามบนิดงบาก” 
มีเนื้อที่ประมาณ ๓๓๓ ไร่ ให้เป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ โดยให้
หน่วยราชการต่าง ๆ ของจังหวัดที่สร้างกระจัดกระจาย  

มารวมกัน แต่เนื่องจากบริเวณสนามบิน 
ดั ง ก ล ่ า ว  เ ป ็ นที่ ดิ นท รัพย ์ สิ น ขอ ง 
กองทัพอากาศ ดั งนั้ น  นายสุพัฒน ์  
วงษ์วัฒนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  
จึงได้พิจารณาหาที่ดินเพื่อสร้างสนามบิน
แห่งใหม่ให้กองทัพอากาศ จากความ 
ร ่ วมมื อของหลายฝ ่ าย  โดย เฉพาะ 
กองทัพอากาศ จึ งท�าให ้ มีการสร ้าง 
ศูนย์ราชการ และศาลากลางจังหวัดขึ้น  
ณ พื้นที่สนามบินดงบาก และมีการสร้าง
สนามบินขึ้นใหม่ บริเวณบ้านเชียงเครือ 

ต�าบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร ส่วนศาลากลางจังหวัด 
ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕ ณ บ้านธาตุนาเวง นั้น ทางราชการ
ได้มอบเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร ซ่ึงต่อมา 
เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครูสกลนคร  
 กองทัพอากาศ ได้พิจารณาด�าเนินการจัดสร้างสนามบิน
แห่งใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด ๔,๐๑๘-๓-๒๒-๒ ไร่ อยู่ห่างจาก 
เมืองสกลนคร ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เป็นที่ตั้งสนามบิน 
แห่งใหม่คือ “สนามบินเชียงเครือ” หมายเลข ๐๔๒๒ และได้
มอบให้กรมทางหลวงแผ่นดนิด�าเนนิการก่อสร้าง ใช้งบประมาณ
ทัง้ส้ิน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่กองทพัอากาศได้ออกแบบก่อสร้าง
ทางวิ่งลาดยางขนาด ๓๕ x ๑,๔๐๐ เมตร และเผื่อทางวิ่งข้างละ 
๑๕๐ เมตร รวมทั้งลานจอดขนาด ๖๐ x ๑๒๐ เมตร เมื่อสร้าง
แล้วเสรจ็กรมการบนิพาณชิย์ได้ท�าหนงัสอืขอใช้จากกองทพัอากาศ 
และได้เริ่มใช้สนามบินแห่งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ขึ้น-ลง ของเครื่องบิน
พระราชพาหนะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และพระราชวงศ์ในการไปทรงงานในภาคตะวันออก
เฉียงเหนอืตอนบนและจงัหวดัสกลนคร ในขณะเดยีวกนัสนามบนิ 
แห่งนีก้ไ็ด้ใช้ปฏบัิตภิารกจิทางด้านการทหารและราชการ และใช้เป็น 
สนามบินพาณิชย์ส�าหรับผู้โดยสารท่ัวไปด้วยในระยะเริ่มต้น  
“สนามบินเชียงเครือ”  จังหวัดสกลนคร เปิดใช้งาน และมี 
การปรับปรุงสนามบินเพื่อรองรับการปฏิบัติการทางอากาศ 
ของกองทพัอากาศ และกองทพับก ในการปฏิบตักิารปราบปราม
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ตลอดมา  
 พ.ศ.๒๕๒๗ นบัต้ังแต่การปฏบิตักิารปราบปรามผูก่้อการร้าย 
ยุติลง บรรดาผู ้ก ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้กลับใจมาเป็น 
ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย การปฏิบัติการทางทหาร โดยเฉพาะ 
ทางอากาศ ได้เปล่ียนบทบาทใหม่ เป็นการปฏบิตักิารป้องกนัภยั 
คกุคามจากนอกประเทศเป็นส�าคญั ในปีเดยีวกนันี ้กรมทหารช่าง 
ที่ ๑๑ ของกองทัพบก ปฏิบัติงานปรับปรุงก่อสร้าง ซ่อมแซม 
สนามบินบ้านค่าย จังหวัดสกลนคร  อยู่ใกล้กับ “หนองหาร” 
ซึ่งเป็นแหล่งน�้าใหญ่ของจังหวัดสกลนคร (หนองหาร - จังหวัด
สกลนคร  แต่ถ้า หนองหาน - จังหวัดอุดรธานี)   
 ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘ กระทรวงคมนาคมออกประกาศ 
เรื่อง ก�าหนดสนามบินอนุญาต ให้พื้นที่ต�าบลธาตุนาเวง  
อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยให้เรียกว่า “สนาม
บินบ้านค่าย” (จังหวัดสกลนคร) ส�าหรับสนามบินบ้านค่าย  
อยู ่ในค่ายกฤษณ์สีวรา จังหวัดสกลนคร ของกองทัพบก  

โดย กองทัพบก เรียกชื่อสนามบินแห่งนี้ว ่า “สนามบิน 
กองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวรา”  ในส่วนกองทัพอากาศ  
ได ้จัดตั้งหน่วยเล็ก ๆ ดูแลอ�านวยความสะดวกในเรื่อง
อากาศยาน ฯลฯ เรียกว่า “ฝูงบิน ๒๓๖” และที่สนามบิน
สกลนคร แห่งนี้ มีความส�าคัญมาก เพราะยังใช้เป็นท่ีตั้ง 
ของ “ท่าอากาศยานสกลนคร”    
 จนกระท่ังในปี พ.ศ.๒๕๓๑  กรมปศุสัตว์ ได้ขอใช้ท่ีดิน
บางส่วนของสนามบินเชียงเครือ ประมาณ ๑,๖๕๐ ไร ่  
เพื่อก่อสร้างอาคาร บ้านพัก สิ่งอ�านวยความสะดวกของสถานี
พัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร เพื่อเป็นการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ต้นแบบให้แก่เกษตรกรจังหวัดสกลนครและใกล้เคียง และใน
ห้วงเวลาต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๗  กรมราชทัณฑ์ ขอใช้พ้ืนท่ี
บริเวณที่ต่อเนื่องกับที่อนุญาตให้กับกรมปศุสัตว์ใช้จ�านวน  
๓๖๑ ไร ่เศษ เพื่อก่อสร้างเป็นเรือนจ�าจังหวัดสกลนคร  
และสุดท้ายในปี พ.ศ.๒๕๓๙  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
ได้รับฉันทานุมัติให้ใช้พื้นที่ทั้งหมดของสนามบินเชียงเครือ 
จากกองทพัอากาศและกรมธนารกัษ์ ก่อสร้างเป็นมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
จ�านวน ๔,๐๑๘-๓-๒๒-๒ ไร่ เพ่ือเป็นสถานศึกษาน้อมเกล้าฯ 
ถวายในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครอง 
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๓๙   
 ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้น เป็น
วิทยาเขตแห่งที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับ
พระราชทานนาม จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พร้อมตรา
สัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู ่เลขท่ี ๕๙ หมู่ ๑ ต�าบลเชียงเครือ  
อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บนทางหลวงหมายเลข ๒๒ 
(สกลนคร - นครพนม) และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร
ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ และพื้นที่ 
หนองหารน้อยอีกประมาณ ๗๐๐ ไร่ ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ตั้ง 
วิทยาเขตประมาณ ๕ กิโลเมตร โดยมหาวิทยาลัยแห่งน้ี  
สร้างขึ้นบนพื้นที่สนามบินเชียงเครือ ของกองทัพอากาศ  
และที่ดินราชพัสดุ จนกระทั่ง ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ 
กระทรวงคมนาคม มีประกาศ ยกเลิกสนามบินอนุญาต  
พ.ศ.๒๕๔๔ สนามบินสกลนคร (ต�าบลบ้านเชียงเครือ) เป็นอัน
สิ้นสุดการใช้งาน “สนามบินเชียงเครือ” ปัจจุบันมีสัญลักษณ์
ของความเป็นสนามบินทหารอากาศ คือ มีเครื่องบินโจมตี 
แบบ OV-10C ตั้งแสดงอยูู่ที่นี่ ๑ เครื่อง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงโปรดให ้
ผู้แทนพระองค์ มอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ ชนิดเท้าเหยียบ ให้แก่โรงพยาบาล ๖ แห่ง ดังนี้   
  ๑. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  
  ๒. โรงพยาบาลศิริราช  
  ๓. โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  ๔. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
  ๕. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
  ๖. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  
 โดยได้รบัพระราชทานโรงพยาบาลละ ๑๐ เครือ่ง เพือ่ใช้ส�าหรบัรบัมอืกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสั COVID-19 
และสนบัสนนุการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถงึให้บรกิารแก่ประชาชนผูม้ารับบรกิาร โดยม ีน.อ.หญงิ อศิรญา สขุเจริญ 
รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๓ ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

หน้า ๗ 



    วันที่ ๑ - ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓หน้า ๘ 

(ต่อจากหน้า ๑)ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ

 

(ต่อจากหน้า ๒)ทอ.รวมใจปลูกต้นไม้

(ต่อจากหน้า ๒)บน.๒๑ นำามังคุดฯ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก วัชรพล  
นวลเป็นใย ผูบ้งัคบัการกองบนิ ๒๑ เป็นผู้แทน พลอากาศเอก มานตั 
วงษ์วาท ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ น�ามงัคดุจ�านวน ๔,๙๐๐ กโิลกรมั 
จากจ�านวนมงัคุดทัง้หมด ๓๔ ตนั ซ่ึงกองทัพอากาศรบัซ้ือตามโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในภาคตะวันออกท่ีประสบปัญหา
ผลผลิตล้นตลาด และได้รับผลกระทบในด้านการขนส่งในช่วงวิกฤต 

โควิด-๑๙ ไปมอบให้แก่ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนใน
พืน้ทีทุ่ง่กลุาร้องไห้ จ�านวน ๒,๙๔๐ ครัวเรอืน 

ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ กล่าวว่า “ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ ได้ตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชน  
โดยเฉพาะพีน้่องประชาชนท่ีได้รับความเดอืดร้อนในการด�ารง
ชวีติ และมรีายได้ท่ีไม่มากนกั อีกทัง้ในปัจจบุนัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ หรอื โควดิ-๑๙ 
ได้ส่งผลกระทบให้ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 
ประกอบกับปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรอย่างมังคุด 
เกดิปัญหาการล้นตลาด กองทัพอากาศจึงบรรเทาความเดอืด
ร้อนของพีน้่องเกษตรกรโดยรบัซือ้มงัคดุเหล่านัน้ มามอบให้กบั
ประชาชนชาวทุง่กลุาร้องไห้ เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน และ
สร้างขวญัก�าลงัใจในการด�าเนนิชวีติ” 

ทั้งน้ี ผู ้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยพี่น้อง
ประชาชนในทุกภาคส่วน จึงได้สั่งการให้หน่วยเกี่ยวข้อง
พจิารณาจดัท�าโครงการต่าง ๆ  ข้ึนเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน
ให้แก่พีน้่องประชาชน โดยใช้ขดีความสามารถและทรพัยากร
ของกองทพัอากาศให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

และสหประชาชาติได้ประกาศให้วันท่ี ๕ มิถุนายน 
ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้เกิดความตื่นตัว 
ในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต  
วงษ์วาทย์ ผูบั้ญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศโท  
ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  
เป็นผู้แทน เป็นประธานกิจกรรม “ทอ.รวมใจปลูกต้นไม้ 
เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก” เพื่อเป็นกิจกรรมเริ่มแรก 
ของ ทอ.ในการมีส ่วนร่วมตามโครงการ “รวมใจไทย  
ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ ฝูงบิน
สนามวัฒนานคร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การวาง 
พวงมาลอนุสาวรีย ์วีรชนกองทัพอากาศ ฝูงบิน ๒๐๖ 
(วัฒนานคร) การมอบพันธุ์ไม้มีค่าให้แก่ผู้แทนส่วนราชการ  
ผู ้แทนภาคเอกชน และผู ้แทนชุมชน ตลอดจนการปลูก 
ต้นรวงผึ้ง บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนกองทัพอากาศ

ทั้งนี้กองทัพอากาศให้ความส�าคัญในเรื่องการปลูกป่า 
และการดูแลรักษาสิ่งแวดล ้อม จึงได ้จัดท�าโครงการ  

“ทอ.รวมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก” โดยได้ประสาน
และบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
และประชาชนในพื้นที่  เพื่อเสริมสร ้างและกระตุ ้นจิตส�านึก 
ของข้าราชการ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรักหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยได้ก�าหนดแนวทางในการปลูกพันธุ์ไม ้
ทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกิจและพนัธ์ุไม้ท้องถิน่ เพือ่เป็นการสร้างแรงจงูใจ 
ให้ประชาชนได้เห็นประโยชน์จากการปลูกต้นไม้ ซึ่งนอกจาก 
จะสร้างความร่มรื่นและเพิ่มพื้นที่ป่าแล้ว ยังสามารถน�าไม้ยืนต้น 
ทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิมาเป็นหลักค�า้ประกนัการกูย้มืเงินจากสถาบัน
การเงินได้ด้วย รายละเอียดพันธุ์ไม้ที่ปลูกและแจกจ่ายให้ประชาชน
ในพื้นที่ร ่วมปลูก ได้แก่ มะค่า, ชิงขัน, พะยูง, ยางนา, รวงผึ้ง  
และราชพฤกษ์

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  
จงึได้สัง่การให้ พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวธุทหาร
อากาศ ด�าเนนิการสร้างตูปั้นสขุอตัโนมตัขิึน้ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 
จงึพจิารณาใช้หลกัการพืน้ฐานทางกลศาสตร์ ผสมผสานกบัเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม  
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการ
ประยกุต์เชงิพาณชิย์ ส�านกังานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
หรอื สวทช. ท�าการสร้างซอฟท์แวร์ และเขยีนค�าส่ังในโปรแกรมการ
ตรวจจบัภาพซ�า้ในกล้องอตัโนมตั ิโดยใช้เป็นนวตักรรม Face D-Tech: 

AI face Tracking เป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้เทคโนโลย ีAI (Artificial 
Intelligence) ในการวิเคราะห์และประมวลผลส�าหรับการ
จดจ�าใบหน้าบคุคลทีอ่ปุกรณ์ตรวจพบลงในฐานข้อมลูอตัโนมตัิ 
ใช้ในการตรวจจบัและท�าการปลดลอ็กตู้

หลักการท�างานของตู้ปันสุขกองทัพอากาศ ไม่มอีะไรซับซ้อน 
ผูม้าบรจิาคของหรอืผูต้้องการของ เพยีงยืนข้างหน้าตู้ จากนัน้
กล้องอัตโนมัติจะจับโฟกัสที่ใบหน้า ถ้าหากผู้ที่ยืนหน้าตู้  
ไม่ถกูบนัทกึหน้าซ�า้ ภายใน ๔๘ ชัว่โมง ระบบจะเริม่ท�างาน 
โดยปลดลอ็กช่องใส่ของ ซึง่มทีัง้หมด ๒๓ ช่อง จากนัน้บคุคล
สามารถเลอืกเปิดตู ้๑ช่อง เพือ่หยบิของท่ีต้องการหรอืใส่ของ
ที่น�ามาบริจาค ส่วนช่องอื่นๆ จะล็อกอัตโนมัติภายในเวลาที่
ก�าหนด เมือ่เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ผูใ้ห้หรอืผูร้บัสามารถปิดประตู
ช่องได้เอง

กองทพัอากาศได้น�าเสนอตูปั้นสุขกองทัพอากาศต้นแบบ 
ซึ่งออกแบบและสร้างโดยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ  
ผนวกความร่วมมือเป็นอย่างดยีิง่จาก สวทช. ด้วยมคีวามตัง้ใจ
และมุ่งหวังให้สังคมไทยรู้จักการให้และการรับ อย่างเป็น
ระเบยีบและเป็นระบบ ตูปั้นสขุกองทัพอากาศนี ้สามารถท�าให้
การให้และการรับ ในความปรารถนาดีของคนไทยทุกคน  
ได้แพร่กระจายสูส่งัคมไทยได้อย่างทัว่ถงึ ถอืเป็นแบบอย่างท่ีดี 
เป็น New Normal ของสงัคมยคุใหม่ ทีเ่ป็นสงัคมแห่งความมี
น�า้ใจแห่งอนาคตได้อย่างแท้จรงิ
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