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การลงนามบันทึกความเข้าใจ
ระหว่าง บก.ทท. กับ ทอ. 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์

พลเอก พรพพิฒัน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสงูสดุ และ พลอากาศเอก 
มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บญัชาการทหารอากาศ ร่วมลงนาม “บนัทึกความเข้าใจ
ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพอากาศ ว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านการแพทย์” เมือ่วนัที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชมุชัน้ ๒ อาคาร
สนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี
วัตถปุระสงค์เพือ่ ส่งเสริม สนบัสนนุ และประสานความร่วมมอืด้านการแพทย์ 
การวิจัย และพัฒนาด้านการศึกษา และฝึกอบรมด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด้านสิง่แวดล้อม และด้านการ 
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัหิรอืเจ็บป่วยฉกุเฉนิ 

พลอากาศเอกมานตัวงษ์วาทย์ผู้บญัชาการทหารอากาศบรรยายพเิศษ“พีต้่นแบบ
สอนน้องต้นกล้า”เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์กรอบแนวคิดและแนะน�าการปฏบิัตติน
ในชีวติรับราชการให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศโดยมีพลอากาศโทเดชอดุมคงศรี
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรอือากาศนวมินทกษตัริยาธริาชพร้อมด้วยคณะผูบั้งคับบญัชา

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

นายทหารชัน้ผูใ้หญ่ให้การต้อนรบัเมือ่วนัที่๑๗กนัยายน๒๕๖๓
ณอาคารรณนภากาศโรงเรยีนนายเรอือากาศนวมินทกษตัรยิาธิราช

ผบ.ทอ.มอบเครื่องยกร่างแบบลดการสัมผัส
ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(อ่านต่อหน้า ๘)

พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรทีม่คีวามเป็นเลิศ
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รองผู้อ�านวยการ

น่านฟ้าโมเดล ๒๐๒๐

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ท�าให้
สถานประกอบการต่าง ๆ  ต้องปิดตวัลงหลายแห่ง ส่งผลกระทบให้
มคีนว่างงาน จ�านวน ๙๓๓,๓๖๗ คน (ข้อมลูผูป้ระกนัตนขอรบัสิทธิ
ประโยชน์กรณีว่างงานในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙ ท่ีผ่านมา จ�านวน 
๙๓๓,๓๖๗ คน จากกระทรวงแรงงาน) ซึง่มแีรงงานจ�านวนหนึง่
เดินทางกลับภูมิล�าเนาเพ่ือท�าการเกษตรเพื่อหารายได้เล้ียงชีพ  
แต่อาจต้องประสบปัญหาภัยแล้งหรอืภยัธรรมชาตอิืน่จนไม่สามารถ
ท�าการเกษตรและด�ารงชีวติได้อย่างปกตสิขุ

รัชกาลที่ ๙ มาเป็นหลักส�าคัญ 
ในปฏบิตัเิพือ่สร้างความม่ันคงในชวีติ
ให้แก่ประชาชน โดยมีแนวทาง
การด�าเนนิการ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้าน
การฟื ้นฟูป่า ด้านการบริหาร
จดัการน�า้ และด้านการเสริมสร้าง
คณุภาพชวีติให้ชมุชน 

ส�าหรบัการฟ้ืนฟูป่าและการบรหิารจดัการน�า้ ด�าเนนิการโดย
ใช้เทคโนโลยภีมิูสารสนเทศของกองทัพอากาศจัดท�าแผนที ่๓ มิติ 
ซึง่จะท�าให้ทราบความลาดชนัของพืน้ทีแ่ละทศิทางการไหลของน�า้ 
และเตรียมเพิ่มพื้นที่ป ่าบริเวณป่าเส่ือมโทรม ด้วยการจัด
อากาศยานท�าฝนหลวงในพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม จ�านวน ๓,๕๐๐ ไร่ 
เพือ่ให้เกดิความชุม่ชืน้ ก่อนเพิม่พืน้ทีป่่าด้วยการน�าอากาศยานบนิ
โปรยแคปซลูเมล็ดพันธุพ์ชืในพ้ืนท่ีป่าเสือ่มโทรม ซึง่แคปซลูเมล็ด
พนัธุด์งักล่าวได้รบัการการพฒันาให้มอัีตราการงอกและรอดตาย
สูงขึน้ ส่วนการฟ้ืนฟปู่าในพืน้ทีลุ่่มเป้าหมาย ด�าเนนิการตามแนว
พระราชด�าริในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยการปลูกไม้สามอย่าง
ประโยชน์สีอ่ย่าง ด้วยการจดัอากาศยานไร้คนขบัทีพ่ฒันาร่วมกบั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา วทิยาเขตน่าน โปรแกรม
การบินโปรยแคปซูลเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งมีความรวดเร็ว ปลอดภัย  
และความพร้อมมากกว่า 

“โครงการน่านฟ้าโมเดล ๒๐๒๐” เกดิจากด�ารขิอง พลอากาศเอก 
มานัต วงษ์วาทย์ ผู ้บัญชาการทหารอากาศ ที่ต้องการใช้ขีด 
ความสามารถของก�าลังทางอากาศในการสร้างความม่ันคงมนษุย์ 
โดยมเีป้าหมายให้ประชาชนได้มชีวีติอยูอ่ย่างปลอดภยั มศัีกดิศ์รี 
มโีอกาสสร้างความก้าวหน้าให้ตนเองและครอบครวั ไม่ขาดแคลน
ปัจจัยขัน้พืน้ฐานของการด�ารงชวีติ ด้วยการบรูณาการความร่วมมอื
กบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนร่วมด�าเนนิการ 
ทัง้นีไ้ด้มคี�าสัง่กองทพัอากาศ แต่งตัง้ให้ พลอากาศเอก นภาเดช  
ธูปะเตมีย ์ ผู ้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  
เป็นประธานกรรมการอ�านวยการโครงการน่านฟ้าโมเดล ๒๐๒๐ 
เพือ่ขบัเคลือ่นโครงการดังกล่าว

ส�าหรับพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ 
เพือ่สร้างความมัน่คงของมนษุย์ ได้ก�าหนดพืน้ท่ีต�าบลศรษีะเกษ 
อ�าเภอนาน้อย จงัหวดัน่าน ซ่ึงจังหวดัน่านเป็นแหล่งต้นน�า้ทีส่�าคญั
ของประเทศ ทีป่ระสบปัญหาการบกุรกุท�าลายป่าเพือ่ท�าการเกษตร 
รวมถึงการลกัลอบตดัไม้ ท�าให้พืน้ทีป่่าลดลงอย่างรวดเรว็เข้าขัน้
วกิฤต ส่งผลให้เกดิภยัธรรมชาตต่ิาง ๆ ทัง้จากการเกิดโคลนถล่ม 
การไหลบ่าของน�้าป่า นอกจากนี้ในพื้นที่ยังประสบปัญหาการ
ขาดแคลนแหล่งน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร  
ซึง่คณะท�างานโครงการน่านฟ้าโมเดล ๒๐๒๐ ได้น้อมน�าศาสตร์
พระราชาและแนวพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

การบรหิารจดัการน�า้พร้อมกบัการฟ้ืนฟปู่าบรเิวณพืน้ทีท่ีเ่ป็น
ภูเขาหัวโล้น ได้มีการใช้ระเบิดเฉพาะจุดเพื่อปรับดินที่แข็งให้ 
ร่วนซยุ แล้วใช้เครือ่งจกัรปรบัเป็นนาขัน้บนัได ขดุหลมุขนมครกและ
คลองไส้ไก่ รอบแนวเขา พร้อมปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันดินพัง
ทลาย ส่วนในพืน้ทีท่ีล่าดชนัน้อยและพืน้ทีลุ่ม่ เตรยีมพืน้ทีด้่วยการ
สร้างฝายหินตามแนวร่องน�้า เพื่อชะลอความเร็วและเก็บกักน�้า  
ขดุหลมุขนมครก ขุดสระน�า้พร้อมปลกูหญ้าแฝก สร้างธนาคารน�า้
ใต้ดนิ และการเจาะบ่อน�า้บาดาล เพือ่กกัเกบ็น�า้และสร้างความ 
ชุม่ชืน้ให้กับพืน้ที ่รวมทัง้ขอความร่วมมอืให้ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง
ด�าเนินการขุดลอกคู คลองให้น�้าไหลได้สะดวก จากน้ันจัด
อากาศยานท�าฝนหลวงบนพื้นที่เป ้าหมาย ด้วยวิธีการที่มี
ประสทิธภิาพมากขึน้เพือ่ให้มปีรมิาณน�า้ฝนเพิม่มากขึน้และตกลง
บนพืน้ท่ีเป้าหมาย รวมทัง้ไหลลงแนวร่องน�า้หรอืแหล่งกกัเกบ็น�า้ 
ทีเ่ตรยีมไว้ 

การเสรมิสร้างคุณภาพชวีติให้แก่ชุมชน ถอืเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะ
ช่วยสร้างให้เกดิความมัน่คงและยัง่ยนื มศีกัดิศ์ร ีสามารถพฒันา
และพึง่พาตนเองได้ โดยเฉพาะการปลกูฝังกลุม่เดก็วยัเรยีน ให้มี
จิตส�านึกรักป่าและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผ่านสื่อ
ออนไลน์ การสนบัสนุนทนุการศึกษาและการทศันศกึษา ในกลุม่
คนท�างานด้วยการปลกูฝังให้มจีติส�านกึรกัป่า ส่งเสรมิการเรยีนรู้
ผ่านสือ่ออนไลน์ ร่วมกบัหน่วยเกีย่วข้องสนบัสนนุและส่งเสรมิการ
ปลกูพชืเศรษฐกจิ ในกลุม่ผูส้งูอายใุห้มกีารสร้างเสรมิอนามยัชมุชน 
โดยสนับสนุนเจ้าหน้าที่แพทย์จากกรมแพทย์ทหารอากาศให้ค�า
แนะน�าโรงพยาบาลนาน้อยเพือ่ให้เข้าสูร่ะดบัทีไ่ด้รบัรองมาตรฐาน
การรักษาพยาบาล รวมถึงการส่งเสรมิการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

ทัง้น้ีเมือ่วนัที ่๙ กนัยายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานตั วงษ์
วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วไิลภรณ์ 
วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ลงพืน้ทีพ่บปะกับ
พี่น้องประชาชนต�าบลศรีษะเกษ อ�าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  
พร้อมทัง้ได้มอบทนุปลกูป่า ทนุการศกึษา ให้กบัชมุชนและนกัเรยีน
และท�าพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้รักษาป่าต้นน�้า “น่านฟ้าโมเดล 
๒๐๒๐” แล้วเดินทางไปยังบริเวณแปลงสาธิตเพื่อปลูกป่า และ
สร้างฝายชุมชนร่วมกบัพีน้่องประชาชนในพ้ืนที ่และเดนิทางไปยงั
โรงพยาบาลนาน้อย เพือ่มอบอปุกรณ์ทางการแพทย์และเวชภณัฑ์ 

โครงการน่านฟ้าโมเดล ๒๐๒๐ เป็นโครงการต้นแบบ ที่ได้
บรูณาการความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนเพือ่ช่วยเหลอืประชาชน 
ในพืน้ทีใ่ห้มสีภาพแวดล้อมทางธรรมชาตทิีส่มบรูณ์และมคีณุภาพชวีติ
ทีด่ ีซ่ึงต้องได้ความร่วมมอืจากประชาชนและส่วนราชการในพืน้ที่
ช่วยดแูลรักษา เพือ่ให้เมลด็พนัธุพื์ชทีโ่ปรยและปลกูเจรญิเตบิโต
เป็นป่าต้นน�า้ของประเทศไทยต่อไป ต้องขอปรบมอืและช่ืนชมคณะ
ท�างานทีไ่ด้ทุม่เทแรงกาย แรงใจ เพือ่ให้ประชาชนด�ารงชวีติได้อย่าง
มคีวามสขุ มเีกยีรติศกัดิศ์รี และฟ้ืนฟผูนืป่าของประเทศให้มคีวาม
สมบรูณ์อย่างยัง่ยนื
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“รูหรือไมวาเครื่องบินที่คนไทยออกแบบ..บริพตัร..
มีมากกวา ๔ แบบ ที่ใชเครื่องยนต ๔ ยี่หอ”

โดย...พ.อ.อ.รัชต รัตนวิจารณ

เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๐ โรงงานอากาศยานไดคดิดดัแปลง
เครือ่งบนิทิง้ระเบดิแบบ เบรเกต ๑๔ ซึง่กรมอากาศยานสามารถ
สรางขึ้นใชราชการเองไดแลวหลายเครื่อง ใหเปนเครื่องบิน 
แบบใหม โดยกาํหนดใชเครือ่งยนต ขนาด ๔๐๐ – ๕๐๐ แรงมา 
ตามดาํรขิอง เจากรมอากาศยาน ทีป่ระสงคใหทดลองออกแบบ
สรางเคร่ืองบินที่สามารถใชเครื่องยนตจากอังกฤษ เยอรมัน 
สหรัฐอเมรกิา หรอืแหลงเครือ่งยนต อืน่ ๆ  ทีม่ใิชฝร่ังเศส เนือ่งจาก
เครื่องยนต เลอโรน ที่ซื้อจากฝรั่งเศสเริ่มมีราคาท่ีแพงและ
เหมอืนถกูเอาเปรียบ ประกอบกับ นายพลตร ีพระยาเฉลมิอากาศ
เจากรมอากาศยาน มองวา หากเกิดสงครามขึ้นในภูมิภาคนี้ 
เพ่ือนบานซึ่งเปนอาณานิคมของอังกฤษ และฝรั่งเศส อาจจะ
ไดเปรียบในการรบ 
 พันโทหลวงเนรมติไพชยนต (เซีย้ง ศษุลิวรณ) ผูบงัคับฝงู
โรงงานอากาศยานที ่๓ ออกแบบสรางเครือ่งบนิทิง้ระเบดิบรพิตัร
แบบเครือ่งยนต จากอเมริกา ซ่ึงนาจะเปนแพทยแอนดวิทนีย่และ
เครือ่งยนตเคอรตสิ สวนนายพนัโทหลวงพระเวชยันตรงัสฤษฎ 
ผูชวยผูอาํนวยการกองโรงงานกรมอากาศยาน และรัง้ตาํแหนง
ผูบังคับฝูงกองโรงงานอากาศยาน ซ่ึงตอมาคือ ผูบัญชาการ
ทหารอากาศคนแรก ไดเลือกใชเครื่องยนตลูกสูบดาวระบาย
ความรอนดวยอากาศ แบบจปูเตอร ขนาด ๔๕๐ แรงมา ขององักฤษ
และเครื่องยนตลูกสูบเรียงระบายความรอนดวยของเหลว
แบบ BMW VI ขนาด ๖๖๐ แรงมา ของเยอรมนมีาใช การเลอืก
ใชเครื่องยนตไดหลากหลายยี่หอ ใหนึกถึง เครื่องบินโดยสาร
ยี่หอแพง ๆ ขณะนี้ ที่สามารถเลือกเครื่องยนตไดหลากหลาย
ยี่หอ หรือแมแต F-16 ที่สามารถเลือกยี่หอ รุน เครื่องยนตได 
“บริพัตร” นับเปนครื่องบินแบบแรกที่ออกแบบและสรางโดย
คนไทย 
 ยอนหลังไปแบบที่หลายคนอาจจะงง วาทําไม ๒ ทานนี้ 
กลาออกแบบสรางเคร่ืองบนิได เปนมาอยางไร ทัง้สองทานนัน้ 

หนา ๓ 

พล.อ.อ.มานัต  วงษวาทย ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธีแสดงความยินดีแกนักบินที่ทําการบิน
ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน และสําเร็จหลักสูตรนักบินพรอมรบกับเครื่องบินขับไล แบบที่ ๒๐/ก 
(Gripen) ดังนี้ 
 ๑.  นกับนิทาํการบนิครบ ๑,๐๐๐ ชัว่โมงบนิ ไดแก น.อ.ศภุวจัน  จติรมนตร ีรอง ผบ.บน.๗
ผูซึ่งเปนนักบินคนแรกของ ทอ.ที่บินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน กับเครื่องบินขับไลแบบที่ ๒๐/ก 
(Gripen) 
 ๒.  สําเร็จหลักสูตร นักบินพรอมรบกับเครื่องบินขับไลแบบที่ ๒๐/ก (Gripen) รุนที่ ๑๓ 
ไดแก ร.ท.วิสรัตน  โพศาราช  
 เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๓ ณ ลานจอดอากาศยานทหาร บน.๗ จว.สุราษฎรธานี 

มีพื้นฐานจบการศึกษาวิศวกรรมมาจาก
ตางประเทศ สอบคัดเลือกเขารับราชการ 
เป นนายทหารสัญญาบัตร ของกรม
อากาศยานที่เปดรับสมัคร ผูที่มีความรู 
ความสามารถ เพือ่มาเปน คนรุนใหมในการ
สรางเครื่องบิน ทานทั้งสอง เปรียบไดกับ 
“คุณพอของเหล าช างอากาศไทย” 
เลยก็วาได 
 ยอนไป พ.ศ.๒๔๖๗ เมือ่ครัง้ พลจตัวา

วิลเลียม มิตเชลล รองผูบังคับการกรมอากาศยาน สหรัฐอเมริกา 
ไดเดนิทางมาเยอืนกรมอากาศยาน และขึน้บนิกบัเครือ่งบนิเบรเกต
รวม ๒ เที่ยว นับเปนชาวตางประเทศคนแรกที่ทําการบินกับ
เครือ่งบนิไทย พลจตัวา มติเชลล ไดกลาวชมเชยความเจรญิกาวหนา
ของกรมอากาศยาน และตอมาไดเสนอและอํานวยความสะดวก
ใหกรมอากาศยานสงบุคลากร ไปรับการศึกษาที่สหรัฐอเมริกา 
และใน พ.ศ. ๒๔๖๗ นั้น กรมอากาศยานจงึไดสงนักบนิไปฝกบนิ 
และสง นายพันตรี หลวงเวชยันตรังสฤษฎ (มุนี มหาสันทนะ) 
และนายพันตรี หลวงเนรมิตไพชยนต (เซี้ยง ศุษิลวรณ) ไปศึกษา
วชิาวศิวกรรมอากาศยานในแผนกวศิวกรรม กองบนิทหารบกสหรฐัฯ
ทั้ง ๒ ทานกลับมาจึงมาสรางเครื่องบินมากมาย หลายชนิดคือ
ทั้ง กอปป และซื้อสิทธิบัตร จนกรมอากาศยานมีประสบการณ
มากมาย จงึออกแบบสรางเอง นอกจาก “บริพตัร” แลว นายพนัตรี
หลวงเนรมิตไพชยนต (เซี้ยง ศุษิลวรณ) ยังไดออกแบบสราง 
“ประชาธิปก” เคร่ืองบินขับไล ที่ออกแบบสรางเอง จากความ
ผสมผสานของ เครือ่งบนิขบัไล นเิออรปอรตเดอราจ ๒๙ ทีส่รางเอง
ในยุคนั้นหลายเครื่อง และ เครื่องบินทิ้งระเบิด เบรเกต ๑๔ 
ที่สรางเองเชนกันอีกหลายเครื่อง แตทานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เครือ่งบนิ “บรพิตัร” ตกในปาหวยขาแขง จงัหวดัอทุยัธาน ีในระหวาง
ความพยายามบินไปเยือนอินเดีย ของกรมอากาศยาน 
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พล.อ.ท.ตรีพล  อองไพฑูรย จก.กร.ทอ.เปนประธาน
ในกิจกรรมวันคลายวันสถาปนา กร.ทอ.วันที่ ๑๖ กันยายน 
โดยมกีจิกรรม ประกอบพธิสีงฆ มอบของทีร่ะลึกใหกบัผูเกษยีณ
อายุราชการ ผูขอเกษียณอายุราชการกอนกําหนด และมอบ
รางวลับคุคลดเีดน ของ กร.ทอ.เมือ่วนัที ่๑๖ ก.ย.๖๓ ณ กร.ทอ.

พล.อ.อ.สิทธิชัย  แกวบัวดี ผช.ผบ.ทอ.รวมแสดง
ความยินดีเนื่องในวันคลายวันสถาปนาครบ ๑๗ ป กร.ทอ.
โดยมี พล.อ.ท.ตรีพล  อองไพฑูรย จก.กร.ทอ.ใหการตอนรับ 
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๓ ณ กร.ทอ.

พล.อ.ท.ชนะยุทธ  รัตนกาล จก.กบ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีมอบของที่ระลึกและโลประกาศกิตติคุณ ใหแกผูเกษียณ
อายุราชการ ผูเกษียณอายุราชการกอนกําหนดและพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณแกบุคคลดีเดน เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ 
ณ หองรับรองพิเศษ ทอ.

พล.อ.อ.สุทธิพันธุ  ตายทอง เสธ.ทอ.เปนประธาน
ในพิธี เปดการเตรียมความพรอมการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางของ ทอ.งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๖ ก.ย.๖๓ ณ หองบรรยาย บก.ทอ.

พล.อ.ต.ศรัณย  สมคะเณ เสธ.อย.เปนประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกองทหารเกียรติยศ
ของ ทอ.ประจําป ๒๕๖๓ โดยมี พล.อ.ต.ไวพจน  เกิงฝาก 
ผบ.รร.การบิน ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๓ ณ 
รร.การบิน จว.นครปฐม         

พล.อ.ท.เดชอุดม   คง ศรี  ผบ.รร.นนก.เปนประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนพัฒนาขีดความ
สามารถของ รร.นนก.เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๓  ณ  หองประชุม 
อาคาร วิศวกรรม ศาสตร  รร.นนก.

พล.อ.ท. อลงกรณ วัณณรถ ปช.ทอ.เปนประธานในพิธี
เกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๖๓ ของขาราชการ ลูกจาง
ประจํา และพนักงานราชการ สปช.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๓ 
ณ สปช.ทอ.

พล.อ.ต.วศิรตุ  สวุรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.เปนประธาน
การประชุม เพื่อคัดเลือกบุคคลดีเดนของ กพ.ทอ.เมื่อวันที่ 
๑๗ ก.ย.๖๓ ณ หองประชุม ฝสธ.ทอ.๒

พล.อ.ท.เกรียงไกร  โสธรชัย จก.พอ.เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ การทดสอบแผนทะยานพิฆาต พอ. ประจําป ๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๓  ณ หองประชุม พอ.๑

พล.อ.ท.อนวุฒัน  เพช็รพงศ จก.สอ.ทอ.เปนประธานพธิี
มอบทนุการศึกษา ทนุ ทอ.ทนุพระบดิาทหารส่ือสาร ทนุสหกรณ
ออมทรัพย สอ.ทอ.จํากัด และทุนสนับสนุนการศึกษาของ
ผูบงัคบับญัชา สอ.ทอ.ประจาํป พ.ศ.๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่๑๖ ก.ย.๖๓
ณ หองประชุม สอ.๓

พล.อ.อ.มานัต  วงษวาทย ผบ.ทอ./ประธานคณะกรรมการ
มูลนิธิ ๗๕๒ โรงเรียนนายเรืออากาศ เปนประธานในพิธีมอบ
ทุนการศึกษาของมูลนิธิ ๗๕๒ โรงเรียนนายเรืออากาศ ใหแก
บตุร ธดิา ศษิยเกา รร.นนก. นกัเรยีนเตรยีมทหารในสวนของ ทอ.
และ นนอ.เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๓ ณ หองรับรอง ทอ.

พล.อ.อ.มานัต  วงษวาทย ผบ.ทอ.เปนประธานในพิธี
ปลดประจําการเครื่องบินฝกแบบที่ ๑๖ (CT-4A) จํานวน 
๖ เครื่อง ของ ฝูง.๖๐๔ บน.๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ 
ณ ทาอากาศยาน ๒ บน.๖ ดอนเมือง 
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น.อ.นรุธ  กําเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ เปนประธานในพิธี
เปดสโมสรเด็ก บน.๔๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ ก.ย.๖๓ ณ บริเวณ
สโมสรเด็ก บน.๔๑ จว.เชียงใหม

น.อ.ชนะรัฐ  จันทรุเบกษา ผบ.บน.๖ เปนประธานในพิธี
เกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๖๓ ของขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนกังานราชการ บน.๖ เมือ่วนัท่ี ๑๕ ก.ย.๖๓ ณ หอประชมุ
ธูปะเตมีย บน.๖ ดอนเมือง

พล.อ.ต.ไวพจน  เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน เปนประธาน
ในพิธีประดับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถในการบิน ช้ันมัธยม
ของศิษยการบนิ รุน น. ๑๔๖ – ๖๓ – ๑ ทีสํ่าเรจ็การฝกภาคอากาศ
ตามหลักสูตรการฝกศิษยการบิน ฝูงฝกขั้นตน กองฝกการบิน 
รร.การบนิ เมือ่วนัที ่๑๖ ก.ย.๖๓ ณ อาคารเอนกประสงคแสนเมอืง
รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.วัลลภ  ประสงคกิจ รอง จก.สก.ทอ.เปนประธาน
ในพิธีปดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นขต.สก.ทอ.และมอบโล
รางวัลชนะเลิศผลงานการนําเสนอดีเดน ใหกับกองการสโมสร 
สก.ทอ.เพื่อเปนขวัญกําลังใจ เปนตนแบบใหกับหนวยงานอ่ืน
ตอไป เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๓ ณ หองเรียน ๑ (โหราศาสตร) 
กองอาชีวะสงเคราะห สก.ทอ.

น.อ.จุมพล  จันทขัมมา ผบ.บน.๒ เปนประธานในพิธี
เกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๖๓ ของขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนักงานราชการ บน.๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ ณ โรงเก็บ
แผนกชางอากาศ กองเทคนิค บน.๒ จว.ลพบุรี 

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ ประธานในพิธี
มอบประกาศนยีบตัรนกับนิพรอมรบเครือ่งบนิลาํเลยีงแบบที ่๒ 
ก (BT-67) รุนที ่๓๗ และ ๓๘ เมือ่วนัที ่๒๑ ก.ย.๖๓ ณ ลานจอด
เครื่องบิน ฝูง.๔๖๑ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

น.อ.เจรญิ  วฒันศรมีงคล ผบ.บน.๑ เปนประธานในพธิี
เปดการแขงขันกีฬาภายใน บน.๑ ประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๑๖ ก.ย.๖๓ ณ สนามฟุตบอล บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.พานิช  โพธ์ินอก ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ และคณะ 
นําอุปกรณกีฬา เครื่องเวชภัณฑ และเงินสนับสนุนทีมฟุตบอล
ใหกับ โรงเรียนสงเสริมอิสลามศึกษา เพื่อสนับสนุนเด็กและ
เยาวชนในการเลนกีฬา เมือ่วนัที ่๑๗ ก.ย.๖๓ ณ โรงเรยีนสงเสรมิ
อิสลามศึกษา ต.ทากําชํา อ.หนองจิก จว.ปตตานี 

หนา ๕ 

น.อ.ชนาวีร  กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓ เปนประธานในพิธี
เกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๖๓ ของขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนักงานราชการ บน.๒๓ เมื่อวันที่  ๑๗ ก.ย.๖๓ 
ณ หอง Burner บน.๒๓ จว.อุดรธานี 

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สุขแสง ผบ.ดม.เปนประธานมอบ
ของที่ระลึกพรอมใบประกาศเกียรติคุณ ใหแกขาราชการ 
ลูกจาง พนักงานราชการ ที่เกษียณอายุราชการ ประจําป 
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๓ ณ บก.สน.ผบ.ดม.

น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗ เปนประธาน
ในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๖๓ ของขาราชการ 
ลกูจางประจาํ และพนกังานราชการ บน.๗ เม่ือวนัที ่๑๗ ก.ย.๖๓ 
ณ หองประชุม บน.๗ จว.สุราษฎรธานี

น.อ.วัชรพล  นวลเปนใย ผบ.บน.๒๑ เปนประธานในพิธี
มอบเครื่ อ งหมายความสามารถ กิจการพลเรื อนและ
ประชาสัมพันธ ทอ.ใหแกหัวหนาสวนราชการ และขาราชการ 
บน.๒๑ เมือ่วนัที ่๑๗ ก.ย.๖๓ ณ หองประชมุ อาคารศิวไิล บน.๒๑
จว.อุบลราชธานี



          วันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓หนา ๖ 

“ขับเคลื่อนกิจการดานขนสงดวยเทคโนโลยี เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศในการขนสง” 
 ตลอดระยะเวลา ๗๒ ป ทีผ่านมา กรมขนสงทหารอากาศ
ไดพัฒนาและดําเนินการเกี่ยวกับกิจการดานการขนสงและ
การพัสดุขนสงมาอยางตอเนื่อง โดยถือวาวันที่ ๒๒ กันยายน 
ของทกุ ๆ  ป เปนวันครบรอบวนัสถาปนาของกรมขนสงทหารอากาศ
 พระกฤษณะทรงราชรถเทียมอาชาคู 

พลอากาศตรี ภวูดล  สอนดวงใจ
เจากรมขนสงทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก ธรีพล  สนแจง
รองเจากรมขนสงทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก สมพร  ตรรีาภี
เสนาธกิารกรมขนสงทหารอากาศ

ฟวเจอรพารค รงัสิต หนาโรงภาพยนตรเมเจอร ซนีเีพล็กซ รงัสิต 
และทารถตางจังหวัด (ตรงขามฟวเจอรพารค) ซ่ึงเปนพื้นท่ี
สาธารณะที่มีประชาชนใชบริการหนาแนนเปนตน 
 ดานการฝกศึกษา กรมขนสงทหารอากาศ ไดจัดทํา
หลกัสตูรสายวทิยาการขนสงขึน้ ซึง่เปนการบรูณาการกระบวนการ
ดาํเนนิงานเพ่ือกาํหนดเปาหมายและทศิทางในการพฒันากําลังพล
สายวิทยาการขนสงใหสอดคลองกับความตองการใชกําลังพล 
และรองรบัภารกจิตาง ๆ  ของกองทพัอากาศไดอยางมปีระสทิธภิาพ
ปลอดภัย ทันเวลาและพัฒนาปรับปรุงจนเกิดเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice) ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมาย
ของการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร ความสําคัญของหลักสูตร 
องคประกอบของหลกัสตูร คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของหลกัสตูร
และไดสงผลงานดงักลาวประกวดในระดบักองทพัอากาศ ประเภท
เครื่องมือการจัดการความรู (KM) โดยมีชื่อกลุมคือ กลุมนางฟา 
ชื่อผลงาน “การจัดทําหลักสูตรสายวิทยาการขนสง” 

ชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต บริการตรวจเช็ค
สภาพยานพาหนะของบคุคลากรกองทพัอากาศและประชาชน
ทั่วไป ในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต โดยไมมี
คาใชจาย ณ แผนกซอมบาํรุง กองโรงงาน กรมขนสงทหารอากาศ
 ดานการวิจัยและพัฒนา ในรอบปที่ผานมากรมขนสง
ทหารอากาศไดวิจัยและพัฒนาการทหาร “โครงการศึกษา
ชุดควบคุมมอเตอรกระแสตรงไรแปรงถาน สําหรับใชงาน
กับรถพลังงานไฟฟา” ดวยปญหาและสาเหตุที่ ขส.ทอ.
มภีารกิจทีเ่กีย่วของกบัการใชงานมอเตอรไฟฟา ไดแก รถไฟฟา
และรถยกขนงาแซะพลังงานไฟฟา รวมไปถึงโครงการรถยนต
ไฟฟาดดัแปลงในแตละป ขส.ทอ.มีความจําเปนตองจําหนาย
ยานพาหนะที่มีสภาพทรุดโทรม ไมสามารถทําการซอมบํารุง
เปนจํานวนมาก การดัดแปลงรถยนตดังกลาวใหเปนรถไฟฟา
ดัดแปลง จึงเปนแนวทางการแกปญหาจึงไดมีแนวคิดในการ
ศึกษา ชุดควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไรแปรงถาน 
(DC Brushless Motor) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการทํางาน
ของมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรงถานทีเ่หมาะกบัรถพลงังาน
ไฟฟาศึกษาระบบควบคุมมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรงถาน
และลดงบประมาณ ในการจัดซื้อจากตางประเทศ 
 ดานการนาํระบบสารสนเทศมาใชบรูณาการการปฏบัิตงิาน
กรมขนสงทหารอากาศ ไดดําเนินการดานสถิติของพลขับใหมี
ความรูในระเบยีบ คําสัง่ คําแนะนาํสายวทิยาการขนสง รวมถงึ
กฎจราจรเปนอยางดี ซึ่งในการสืบคนขอมูลรายบุคคลของพล
ขับและการจัดทําใบอนุญาตพเิศษฯ จําเปนตองมีการจัดทําอยาง
รวดเร็วและถูกตอง จึงไดนําระบบสารสนเทศมาเปนสวนหน่ึง
ในการจดัทาํและจดัเกบ็ขอมลู เพือ่งายตอการตรวจสอบ ตลอดจน
เพิ่มความสะดวกใหกับผูปฏิบัติหนาท่ีออกใบอนุญาตพิเศษฯ 
การดําเนนิการดงักลาวสงผลใหเกดิแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการปฏบิตัิ
งานประเภทเคร่ืองมือการควบคุมคุณภาพ (QCC) จํานวน 
๑ กลุ ม คือ กลุ ม ชมพูพันธุ ทิพย ช่ือผลงาน “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทําใบอนุญาตพิเศษ” ทั้งนี้ไดสงผลงาน
ดังกลาวประกวดในระดับกองทัพอากาศประเภทเครื่องมือ
การควบคุมคุณภาพ (QCC) และไดรับรางวัลประเภท ไดรับ
รางวัล Premium Innovation Award ตัวแทนกลุมประกวด
เขารับรางวัล ณ งานมหกรรมการจัดการความรู นวัตกรรม 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ ๓๗ ประจําป ๒๕๖๓   
 ๗๒ ป ของกรมขนสงทหารอากาศ ภายใตการบงัคบับญัชา
ของ พลอากาศตรี ภูวดล  สอนดวงใจ ยังคงเดินหนาพัฒนา
บุคคลากรและขีดความสามารถขององคกร ใหตอบสนองกับ
นโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ 
๒๐ ป และวสิยัทศันของกรมขนสงทหารอากาศ “มุงสูความ
เปนเลิศในการขนสง”

 องคพระกฤษณะยนือยูบนราชรถเทยีมอาชาคู หตัถเบือ้งขวา
ถอืแส เบือ้งซายถอืสายบังเหยีน (เปนรปูพระกฤษณะ ขบัรถนาํ
พระอรชนุออกสนามรบ) หมายถึงผูบงัคบัราชรถท่ีมคีวามองอาจ
สามารถเปนอยางยิ่ง 
 ป ๒๕๒๖ พลอากาศตร ีประหยดั  ดษิยะศรนิ (ยศในขณะนัน้)
เจากรมขนสงทหารอากาศ ไดจดัสรางรปูหลอองคพระกฤษณะ
ทรงรถเทียมมาอาชาคู เพ่ือประดิษฐานไวบนแทนสักการะ
ดานทศิเหนอื ตกึกองบงัคับการกรมขนสงทหารอากาศ เพือ่เปน
ศรีสงา เปนขวัญและกําลังใจ ของขาราชการ ลูกจางกรมขนสง
ทหารอากาศ เมือ่วนัจนัทรที ่๑๙ กนัยายน ๒๕๒๖, เวลา ๐๘๕๙ 
และทําพิธีอัญเชิญบวงสรวงสังเวยพระกฤษณะ ใหมาสถิต 
ณ รูปหลอ เมื่อวันศุกรที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๖ เวลา ๐๙๓๙  

ภาพการอัญเชิญพระกฤษณะ ขึ้นประดิษฐานบนแทน
เมื่อวันจันทรที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๒๖, เวลา ๐๘๕๙

 กรมขนสงทหารอากาศ มุงม่ันดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของภารกิจและตอบสนองตอยุทธศาสตร
กองทัพอากาศ รวมทั้งนโยบายของผูบัญชาการทหารอากาศ 
ตลอดจนเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณเหตุการณ
ที่ไมอาจคาดเดาได อาทิเชน เหตุการณในวันท่ี ๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ไดเกดิเหตไุฟไหมในตลาดยิง่เจรญิ หลงัรบัแจงเหตแุลว 
กรมขนสงทหารอากาศไดดาํเนนิการสงรถบรรทกุนํา้และเจาหนาที่
เขาชวยเหลอืทนัทีและ วกิฤต COVID-19 กรมขนสงทหารอากาศ
ไดดาํเนินการสงรถบรรทกุนํา้และเจาหนาท่ี ปฏบิตักิารลางถนน
และฉีดพนนํ้ายาฆาเชื้อโรค บริเวณหนาหางสรรพสินคา

ภาพกรมขนสงทหารอากาศสงรถบรรทุกนํ้าและเจาหนาที่
เขาชวยเหลือเหตุการณไฟไหมในตลาดยิ่งเจริญ

ภาพการจัดทําหลักสูตรสายวิทยาการขนสง

 ดานการขนสง กรมขนสงทหารอากาศไดดําเนินการ
บูรณาการองคความรูกับองคกรภายนอกเกิดเปนแนวปฏิบัตทิี่ดี
คอื กรรมวธีินาํเขาอะไหลอากาศยานจากตางประเทศทางอากาศ
ประกอบดวย ขั้นตอนกระบวนการกรรมวิธีตาง ๆ  ในการนําเขา
อะไหลอากาศยานจากตางประเทศ ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ  ทีใ่ชประกอบในการปฏิบตังิานในการปฏบิตัทิางศุลกากร
ทั้งน้ีไดสงผลงานดังกลาวประกวดในระดับกองทัพอากาศ
ประเภทเคร่ืองมือการจัดการความรู  (KM) โดยมีช่ือกลุ ม
คือกลุม Smart Shipping (SS TEAM) ชื่อผลงาน “กรรมวิธีนํา
เขาอะไหลอากาศยานจากตางประเทศทางอากาศ” ตลอดจน
ไดรับมอบหมายภารกิจสําคัญในการเคล่ือนยายอากาศยาน
ไปติดต้ัง ณ สถานทีสํ่าคัญตาง ๆ  อาทเิชน การเคล่ือนยายเคร่ืองบนิ
โจมตีอัลฟาเจ็ท (บจ.๗) และ การเคล่ือนยายเครื่องบินขับไล 
เอฟ-5 (บ.ข.๑๘) เปนตน 
 ดานการซอมบํารุงยานพาหนะ กรมขนสงทหารอากาศ
ไดจัดทําโครงการตรวจสภาพยานพาหนะใหพรอมกอนเดินทาง

ตัวแทนกลุมประกวดเขารับรางวัล ณ งานมหกรรมการจัดการ
ความรู นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ ๓๗ 



วันที่ ๑๖ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ หน้า ๗ 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

นับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาให้เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพ
อากาศ เมือ่วนัที ่๒๒ ก.ย. ๒๔๙๑ กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
ได้ปฏบิตัภิารกจิต่าง ๆ  ทีถ่อืได้ว่ามคีวามส�าคญัยิง่ต่อกองทพัอากาศ
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและอ�านวยความสะดวก 
ให้กับหน่วยงานกองทัพอากาศทั่วราชอาณาจักร ให้สามารถ
ปฏบัิตภิารกจิของตนได้อย่างราบรืน่และเตม็ก�าลงัความสามารถ  
ภายใต้การบรหิารงานของผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูของกรมช่าง
โยธาทหารอากาศในปัจจบุนั น�าโดย พล.อ.ต.เรอืงวทิย์ ศรนีวลนดั 
จก.ชย.ทอ., น.อ.โอภาส ใจเท่ียง รอง จก.ชย.ทอ. และ  
น.อ.เรวตั ทัตตยิพงศ์ เสธ.ชย.ทอ.

ภารกจิของกรมช่างโยธาทหารอากาศในปัจจบุนั มหีน้าที่
ด�าเนินการเกีย่วกับ การวางแผนการปฏิบตั ิอ�านวยการ ประสานงาน 
ติดตาม ก�ากับการ พัฒนา และด�าเนินการเกี่ยวกับกิจการ 
ช่างโยธา การสนามบนิ การดับเพลงิและกูภ้ยั และการพสัดชุ่าง
โยธา กับมหีน้าท่ีจดัการความรู ้ควบคมุ ประเมนิผล และตรวจตรา 
กิจการในสายวิทยาการด้านช่างโยธา มีเจ้ากรมช่างโยธา 
ทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ได้พัฒนาสาย
วทิยาการช่างโยธา ตามแผนงานขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ ทอ. 

นบัเป็นเวลา ๗๒ ปี ทีก่รมสือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์ทหาร
อากาศได้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความ 
เข้มแขง็ ซือ่สตัย์สจุรติ และยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาขดีความ
สามารถอย่างต่อเนือ่งเพือ่ตอบสนองนโยบายของผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ ให้เป็นไปตามแนวทางยทุธศาสตร์กองทพัอากาศ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยมีความสอดคล้องตั้งแต่
ระดับบริหารไปสู ่ระดับปฏิบัติการ ของงานทั้ง ๕ ด้าน  
ซึง่ประกอบด้วย 

งานด้านยทุธศาสตร์ จดัท�าแผนยทุธศาสตร์เพือ่พฒันา
ขดีความสามารถของหน่วยงานในทกุด้าน เพือ่รองรบัภารกจิ
กองทัพอากาศ ได้แก่ ด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
(Network) และ ศูนย์ข้อมลู ทอ. (Data Center) ให้มคีวาม
ปลอดภัย รวดเร็ว เพียงพอ เช่ือถือได้; ด้านการซ่อมบ�ารุง
อปุกรณ์เรดาร์และอปุกรณ์การภาพ (Sensor) อุปกรณ์สือ่สาร
อเิลก็ทรอนกิส์บนอากาศยาน (Shooter) และด้านระบบมาตรวทิยา 

ศาสดาประชานาถ สนามบนิท่าใหม่ จว.จนัทบรุ ีบ่อกกัเกบ็น�า้ 
สนามบินวฒันานคร

ด้านงานพืน้ฐาน โครงการรเิริม่ใหม่ปี ๖๔ ส�ารวจออกแบบ 
ประมาณการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน บน.๑, บน.๒,  
บน.๔ และ รร.การบนิ ปรบัปรงุระบบผลติน�า้ประปากองบนิ 
และ รร.การบนิ และ ปรับปรงุระบบดบัเพลงิ สร. การจดัท�า
แบบก่อสร้างมาตรฐาน ชย.ทอ. ก�าหนดรายการและราคา
มาตรฐาน วัสดุก่อสร้างที่ใช้ ประกอบรายการเฉพาะงาน  
ลงในระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของ ชย.ทอ. เพือ่ให้ นขต.ทอ.

เนือ่งในวาระครบรอบ ๗๒ ปี วนัคล้ายวนัสถาปนากรมช่าง
โยธาทหารอากาศ วนัท่ี ๒๒ กนัยายน ๒๕๖๓ นี ้กรมช่างโยธา
ทหารอากาศ ถอืได้ว่าเป็นผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัของความส�าเรจ็ทัง้มวล 
และมส่ีวนส�าคัญในการช่วยเพิม่ศกัยภาพให้กบักองทัพอากาศ
เพื่อก้าวสู่การเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่ดีที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน (ONE OF THE BEST AIR FORCES IN ASEAN) ถงึแม้
ภารกิจของกรมช่างโยธาทหารอากาศจะหนกัสักเพียงใด บคุลากร
ของกรมช่างโยธาทหารอากาศทกุคนกม็ไิด้ย่อท้อ ต่างร่วมแรงร่วมใจ
เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั เพราะทกุคนล้วนตระหนกัดถีงึบทบาท 
หน้าที่ และความส�าคัญของกรมช่างโยธาทหารอากาศที่มีต่อ
กองทัพอากาศและประเทศชาต ิทกุคนมคีวามภาคภมูใิจ และ
พร้อมทีจ่ะทุม่เทแรงกายแรงใจในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่สานต่อ
ภารกจิและเจตนารมณ์ทีดี่ของกรมช่างโยธาทหารอากาศไว้ตลอดไป

แม้เวลาจะผ่านมาถงึ ๗๒ ปี ผูบ้งัคับบญัชาระดบัสงูของ
กรมช่างโยธาทหารอากาศได้สานต่อภารกิจและเจตนารมณ์ 
ที่จะพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถของกรมช่างโยธา
ทหารอากาศให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า 
“เป็นองค์กรในสายงานช่างโยธา ทีมี่สมรรถนะสูง”

ทอ.ให ้สามารถพึ่ งพาตนเองได ้
อย่างยัง่ยนื โดยยดึถอืแนวทางจดัหา
และพัฒนา  (Pu rchase  and 
Develop: P&D); และ ด้านสนบัสนนุ
การซ ่ อมบ� า รุ งอุ ปกรณ ์สื่ อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของระบบบัญชาการ
และควบคุม ทอ.(Command and 
Control) และ อุปกรณ์ภาคพื้นของ
ระบบดาวเทียมนภา-๑ (Space)  
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ง 

งานพื้นฐาน ยกระดับขีดความ
สามารถในการส่งก�าลงัและซ่อมบ�ารุง 
ด้วยระบบบริหารจัดการอุปกรณ์
สือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์ (Management 

Rx Card Firmware ของ บร.ต.1 ได้รับรางวัล QCC  
ของ ทอ.ประจ�าปี ๒๕๖๓ ในงานมหกรรมการจดัการความรู้ 
นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ  
ครัง้ท่ี ๓๗ ประจ�าปี ๒๕๖๓ เป็นต้น 

System) ซ่ึงสามารถเฝ้าตรวจ (Monitoring) เพือ่ให้สามารถทราบข้อ
ขัดข้องได้ทันที, วิเคราะห์ปัญหา (Analyzing) และ แก้ไขปัญหา 
(Trouble Shooting) ได้อย่างรวดเรว็และทันเวลา 

งานพฒันาสายวิทยาการ เน้นการพฒันาบคุลากร ด้วยการจดัท�า
มาตรฐานหลกัสูตรฝึกอบรมสายสือ่สาร (Certification System) ด้วย
การน�าหลักสูตรมาตรฐานสากลมาเทียบเคียงและประยุกต์ใช้ให้ 
เหมาะสม กบัการปฏิบตังิานและของบคุลากรด้านส่ือสาร นอกจากนี้  
กรมสือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์ทหารอากาศ ส่งเสริมให้บคุลากรได้สร้างนวตันกรรม 
และผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยในปี ๒๕๖๓  
กรมส่ือสารอเิล็กทรอนกิส์ทหารอากาศ ได้สร้างผลงานต่าง ๆ  เช่น ระบบ 
Smart Office ทีใ่ช้เทคโนโลย ีIoT, โครงการเพิม่ขดีความสามารถใน
การซ่อมบ�ารงุอุปกรณ์ Signal Processor ของ ระบบ RWR แบบ AN/
ALR-69 ส�าหรบั บ.F-16 และการออกแบบและผลิตระบบ Engineering 
Flight Simulator Extra จนได้รับรางวัล ประเภท KM Premium 
Innovation Awards จ�านวน ๓ รางวลั และผลงานการปรบัปรุง GPS 

งานมอบหมาย ให้การบริการระบบสื่อสารสารสนเทศ
สนบัสนนุการปฏบิตัภิารกจิ ทอ.และ และการเรยีนการสอน
ทางไกล ในช่วง COVID-19 อย่างเตม็รปูแบบและทัว่ถงึทัง้ ทอ., 
บรกิารปรบัเทยีบเครือ่งวดัอุณหภมูหิน้าผากแก่หน่วยงานทัง้ใน
และนอก ทอ.โดยไม่มีค ่าใช ้จ ่าย, ติดตั้งระบบ CCTV  
ที่ รพ.ทุ่งสีกัน และ รร.การบิน ส�าหรับการ Quarantine  
และ ได้ผลตินวตักรรมเครือ่งฟอกอากาศทีส่ามารถก�าจดัเชือ้ 
COVID ด้วยพลาสมาไฟฟ้า 

งานอารยธรรม ด�าเนนิกจิกรรม “รวมใจไทย ปลกูต้นไม้ 
เพ่ือแผ่นดิน” โดยการปลูกต้นไม้ในหน่วยงานทั้งในพื้นท่ี 
สอ.ทอ.และ สถานีโทรคมนาคมในต่างจังหวัด รวมจ�านวน 
๓,๐๐๙ ต้น

จากความต้ังใจและมุ่งมั่นในการท�างาน ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจบุนั และในอนาคต กรมสือ่สารอิเลก็ทรอนกิส์ทหารอากาศ 
จะยังคงมุ ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองภารกิจ
ของกองทพัอากาศ และพัฒนาอย่างไม่หยดุยัง้ต่อไป

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ใช้ประโยชน์เทคโนโลยสีารสนเทศ LMIS 
ในการบรหิารงาน ส่งก�าลงับ�ารงุ และ EPCS ในการตดิตามงานจดัซือ้ 
จัดจ้าง ท�าการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ i-Civil ระบบบรหิารสญัญาจ้าง  
ให้ผูบ้ริหารโครงการ และ คณก.ตรวจรบัพสัดุ สามารถใช้ข้อมูลในการ
ตดัสนิตกลงใจประเมนิงานก่อสร้างของผูร้บัจ้าง

ด้านการพัฒนาสมรรถนะก�าลังพล พัฒนา ทักษะ ฝีมือและ
ประสบการณ์ถ่ายทอด องค์ความรู ้เพือ่เสรมิสร้างทกัษะฝีมอืในด้านการสร้าง 
ปรบัปรงุ ซ่อมแซม อาคาร ด้านยทุธการและสนามบนิ รวมถงึการซ่อม
ยุทธภัณฑ์สายช่างโยธาที่สนับสนุนภารกิจด้านยุทธการ ปฏิบัติงาน
ก่อสร้างที่เกี่ยวกับงานด้านยุทธการด้วยวิธีด�าเนินการเองโดย จนท. 
ชย.ทอ. เพื่อด�ารงไว้และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ช่าง ทั้งงาน
ก่อสร้างอาคารด้านยทุธการ, งานสนามบนิ ถนน และลานหอพระพทุธ

๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ครบ ๗๒ ปี 
วนัคล้ายวนัสถาปนากรมชา่งโยธาทหารอากาศ
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(ต่อจากหน้า ๑)พิธีลงนาม

ผบ.ทอ.ร่วมรับประทานอาหารและพบปะนักเรียนจ่าอากาศ
เมือ่วันที ่ ๑๘ กนัยายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก 

มานัต  วงษ์วาทย์ ผู ้บัญชาการทหารอากาศ  

ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพบปะพดูคุย

กบันกัเรยีนจ่าอากาศ เพือ่เป็นขวัญและก�าลงัใจ 

อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนจ่าอากาศ  

ในด้านการดูแล ปกครองผู ้ใต้บังคับบัญชา 

ทุกระดับชั้น โดยมี พลอากาศตรี กานต์ชนก  

หันหาบุญ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

และ นาวาอากาศเอก สริวร์ี  มณีวงศ์ ผูบ้งัคบัการ

โรงเรียนจ่าอากาศ ให้การต้อนรับ ณ โรงเลี้ยง

อาหารนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ  

กรมยุทธศกึษาทหารอากาศ

ตามขอบเขตภายในภารกิจ และขีดความสามารถของกอง
บัญชาการกองทัพไทยและกองทัพอากาศ ทั้งนี้กองบัญชาการ
กองทัพไทย โดยส�านักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร 
และกองทัพอากาศ โดยโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)  
กรมแพทย์ทหารอากาศ ทัง้สองหน่วยจะเป็นหน่วยตดิต่อประสาน
การปฏบิตัติามบันทกึความเข้าใจน้ีให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

ในโอกาสนี ้พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผูบ้ญัชาการทหาร
สงูสดุ พลอากาศเอก วรีพงษ์ นลิจินดา รองผูบ้ญัชาการทหาร
อากาศ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และ 
พลอากาศเอก ธนนิทร์ ปณุศร ีผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
ร่วมลงนามเป็นพยานในการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ 
ร่วมมือดังกล่าว โดยมี นายทหารช้ันผู้ใหญ่ของกองบัญชาการ
กองทพัไทยและกองทพัอากาศ ได้ให้เกยีรตเิข้าร่วมเป็นสกัขพียาน
การลงนามในคร้ังนีด้้วย

ภายหลังพิธีลงนามฯ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี  
ผูบ้ญัชาการทหารสงูสุด พร้อมด้วยคณะ ได้เยีย่มชมการให้บรกิาร
ของหน่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลทหารอากาศ (สกัีน) ได้แก่ ระบบ
การดูแลรกัษาผู้ป่วย COVID-19, ระบบงานศูนย์ไตเทยีม, ระบบ
งานกองเวชศาสตร์ฟื ้นฟู, ชมการสาธิตระบบนัดหมายของ 
Appointment center และห้องตรวจ VIP

(ต่อจากหน้า ๑)มอบเครื่องยกร่าง

 พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บญัชาการ
ทหารอากาศ เป็นประธานมอบเครื่องยกร่างแบบ 
ลดการสมัผสั หรอื “บญุอุ้ม” ทีผ่ลติโดย กรมช่างอากาศ 
มอบให้กบัผู้แทนโรงพยาบาลในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน
ภาคใต ้  จ�านวน ๗ โรงพยาบาล  เมื่อวันที่  
๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์  
กองบังคับการกองก�าลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ 
จงัหวัดปัตตานี

เครื่องยกร่างแบบลดการสัมผัส หรือ บุญอุ้ม 
เกดิจากแนวความคดิของผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
ทีต้่องการลดการสัมผัสของบคุลากรทางการแพทย์ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ ท�าให้มีบุคลากรทางการ
แพทย์ตดิเช้ือโควดิ-๑๙ หลายคน ส่งผลกระทบต่อ
การดูแลรกัษาผู้ป่วย ตลอดจนขวญัและก�าลงัใจของ
บคุลากรทางการแพทย์ กรมช่างอากาศจงึได้คดิค้น
พฒันาอปุกรณ์ช่วยลดการสัมผสักบัผู้ป่วยหรอืผู้เสยี

ชีวิตจากโควิด-๑๙ เพื่อน�ามามอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ นอกจากจะใช้เป็นเครือ่งยกร่างผูเ้สยีชวีติ
จากการตดิเชือ้โควดิ-๑๙ แล้ว ยงัสามารถปรบัการใช้งานให้เหมาะ
กบัการยกร่างคนไข้ทัว่ไป ผูป่้วยติดเชือ้อืน่ ๆ และผูป่้วยตดิเตยีง
ทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ หรอืผูป่้วยทีม่นี�า้หนกัตัวมากเกนิ
กว่าท่ีบคุลากรทางการแพทย์จะยกไหว 

ในโอกาสนี ้ผูบ้ญัชาการทหารอากาศได้มอบเครือ่งยกร่าง 
ดงักล่าว ให้แก่โรงพยาบาลทัง้สิน้ ๗ โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 
๑ เครื่อง ได้แก่ โรงพยาบาลหนองจิก โรงพยาบาลยะรัง  
โรงพยาบาลโคกโพธิ ์โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก โรงพยาบาลศนูย์
ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และโรงพยาบาล
นราธวิาสราชนครนิทร์

กองทัพอากาศ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า เครือ่งยกร่างแบบลดการ
สัมผัสนี้ จะสามารถแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย ์
ในการดูแลผู ้ป ่วย สร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากร 
ทางการแพทย์ และผูเ้กีย่วข้องให้ปฏบิตัหิน้าท่ีได้อย่างเต็มก�าลงั
ความสามารถ ท้ังนี้กองทัพอากาศ จะมุ ่งมั่นพัฒนาและใช้
ยทุโธปกรณ์ของกองทพัอากาศทีม่อียู่ ช่วยเหลอืพ่ีน้องประชาชน
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างเต็มก�าลังความสามารถ 
ต่อไป
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