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ทอ.ผลิตเคร่ือง ATM
จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ ผบ.ทอ. ต้อนรับ คณะ วปอ.

พิธีถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้า
วันคล้ายวันสถาปนา “วันลูกเสืออากาศ”

เมือ่วันที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ เย่ียมชมเครือ่ง ATM จ่ายข้าวสารอตัโนมตั ิ“น้อง skyrice” ซึง่เป็น
เคร่ืองแจกจ่ายข้าวสารให้แก่ประชาชน ซึ่งติดตั้งบริเวณชั้น ๒ อาคารคุ้มเกล้า  
โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ นายกสมาคมสโมสร
ลูกเสืออากาศ กิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า 
และทบทวนค�าปฏิญาณ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสืออากาศ “วันลูกเสืออากาศ” 
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลโท พิสัณห์ 
ปฐมเอม ผู้อ�านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
พร้อมด้วยคณาจารย์ และคณะนกัศกึษาหลกัสตูร การป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที ่๖๒  
ในโอกาสศึกษาภูมิประเทศภาคใต้และเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๗ โดยมี นายธีระ อนันตเสรี
วทิยา รองผูว่้าราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีร่วมต้อนรบัและบรรยายให้ความรูเ้รือ่งปาล์มน�า้มนั 
พืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฏร์ธานี และนาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการ
กองบิน ๗ ร่วมต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อการป้องกันภัยทางอากาศ เมื่อวันท่ี 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ดาวเทียม

สวสัดท่ีานผูอ่้านทกุท่าน สารชาวฟ้าฉบบันีข้อพกัการน�าเสนอ
บทความเกีย่วกบั COVID-19 ไว้ก่อน เนือ่งจากได้มกีารน�าเสนอ
อย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่งแล้ว หากมีสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติม 
เกีย่วกบั COVID-19 จะมาน�าเสนอให้ท่านผูอ่้านได้ทราบต่อไปครับ

ตงฟังหง ๑ ฝรั่งเศส ดาวเทียม 
Asterix 1 และอืน่ ๆ  อกีมากมาย 
ส่วนของประเทศไทยดาวเทียม
ดวงแรกคอื ไทยคม ๑

ดาวเทียมเป ็นอุปกรณ ์
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์ ที่ มี ค ว า ม 
ซับซ ้อนมาก มีส ่วนประกอบ 
ต่าง ๆ  จ�านวนมาก จะท�างานแบบ

อัตโนมัติ โคจรรอบโลกด้วยความเร็วสูงเพียงพอกับการหนี
แรงดึงดูดของโลก พื้นฐานการสร้างดาวเทียมมีความพยายาม
ออกแบบเพือ่ให้ชิน้ส่วนต่าง ๆ ท�างานเตม็ความสามารถมากทีส่ดุ 
งบประมาณทีใ่ช้ไม่แพงเกินไป แต่ละส่วนประกอบของดาวเทยีม 
จะแยกระบบการท�างานต่างกนัไป แต่มอีปุกรณ์ส�าหรบัการควบคมุ
ระบบต่าง ๆ ให้ท�างานร่วมกนัได้ 

ในช่วงปีที่ผ่านมาท่านผู ้อ่านน่าจะได้ยินข่าวการปล่อย
ดาวเทยีมของประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะ SpaceX ซึง่ Elon Musk 
นักธรุกจิเจ้าของกจิการทีม่ช่ืีอเสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกเป็นผูบ้รหิาร 
หลายท่านคงสงสยัเหมอืน ๆ  กนัว่า ดาวเทยีมคอือะไรกนัแน่ ท�าไม
เราถงึต้องส่งสิง่นีอ้อกไปนอกอวกาศ เราได้ประโยชน์อะไรจากการ
มีดาวเทียม เป็นเรื่องราวที่หลายคนอาจต้องการรู ้ค�าตอบ 
ให้มากกว่าแค่ดาวเทยีมคือสิง่ทีม่นษุย์สร้างขึน้ ก่อนอืน่มาท�าความ
รูจ้กักบัดาวเทยีมกนัครับ

ดาวเทยีมคอือะไร ดาวเทียมคอืสิง่ประดษิฐ์ชนดิหนึง่ทีม่นษุย์
เป็นผู้สร้างข้ึนมา สามารถโคจรไปรอบโลกได้ด้วยการอาศัย
แรงดงึดูดของโลก ท�าให้ดาวเทยีมสามารถโคจรได้ในลกัษณะแบบ
เดยีวกับดวงจนัทร์ท่ีโคจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทติย์
นั่นเอง จุดประสงค์ของการใช้งานดาวเทียม คือ เพื่อการทหาร  
การสือ่สาร อตุนุยิมวทิยา การวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ เช่น การส�ารวจ
ทางธรณีวิทยา การสังเกตสภาพของอวกาศ โลก ดวงจันทร์  
ดวงอาทิตย์ และดาวดวงอื่น ๆ วัตถุแปลกปลอมในอวกาศ 
อกุกาบาต ฯลฯ โดยดาวเทยีมได้ถกูส่งข้ึนไปบนอวกาศเป็นครัง้แรก
เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๐๐ มชีือ่ว่า สปุตนกิ ประเทศทีส่่งข้ึนไปตอนนัน้คือ
สหภาพโซเวยีตหรอืรัสเซียในปัจจุบนั

หน้าทีห่ลกัของสปตุนกิ คอืการตรวจสอบการแผ่รงัสขีองชัน้
บรรยากาศโลกในชัน้ไอโอโนสเฟีย อกี ๑ ปีถดัมา สหรฐัอเมรกิา 
ได้ส่งดาวเทียมขึ้นไปส�ารวจจากนอกโลกบ้างใช้ชื่อว่า Explorer  
นัน่จงึเป็นทีม่าว่า ๒ ประเทศผูน้�าด้านววิฒันาการการส�ารวจทาง
อวกาศได้มกีารแข่งขนัระหว่างกันว่าใครจะค้นพบหรอืท�าสิง่ต่าง ๆ  
ในโลกของอวกาศได้ดกีว่ากนันัน่เอง ต่อมาประเทศอืน่ ๆ  กไ็ด้ทยอย
ส่งดาวเทยีมขึน้ไป เช่น ญีปุ่่น ชือ่ ดาวเทยีมโอซมิู จนี ชือ่ดาวเทยีม 

โครงสร้างของดาวเทียม ถือเป็นส่วนประกอบส�าคัญที่สุด  
มนี�า้หนกัราว ๑๕-๒๕% ของน�า้หนกัรวม ท�าให้วัสดทุีเ่ลอืกมาท�า
โครงสร้างต้องมีน�้าหนักเบา ไม่มีการส่ันเกินก�าหนดเม่ือได้รับ
สญัญาณความถีห่รือความสงูคลืน่มาก ๆ 

ระบบของเครือ่งยนต์เรยีกกนัว่า aerospike หลักการท�างาน
จะเป็นแบบเดยีวกบัเคร่ืองอัดอากาศแล้วปล่อยออกไปทางปลายท่อ 
ระบบนีจ้ะท�างานได้ดมีากกบัสภาพสูญญากาศ 

ระบบของพลังงาน หน้าที่หลักคือการผลิตพลังงานพร้อม 
กกัเกบ็เอาไว้เพือ่จ่ายต่อไปยงัระบบไฟฟ้าของตวัดาวเทยีม มแีผง
โซล่าเซลล์หรอืแผงรับพลังงานแสงอาทติย์ไว้เพือ่รบัพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพ่ือใช้กับดาวเทียม  
แต่บางครัง้อาจมกีารใช้พลงังานนวิเคลยีร์แทน

ระบบด้านการควบคุมและการบังคับ จะประกอบไปด้วย
คอมพวิเตอร์ทีม่ข้ีอมลูเก็บเอาไว้พร้อมประมวลผลในค�าส่ังต่าง ๆ 
ที่ได้รับมาจากส่วนควบคุมบนพื้นโลก มีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ  
ใช้ส�าหรบัการตดิต่อสือ่สาร

ระบบการสื่อสารและน�าทาง จะมีอุปกรณ์การตรวจจับ 
ความร้อนท�างานผ่านแผงวงจรควบคมุอัตโนมตัิ

อปุกรณ์ควบคมุระดบัความสงู เป็นการรกัษาระดบัความสงู
เพื่อให้สัมพันธ์กันระหว่างพื้นโลกกับดวงอาทิตย์ เป็นการรักษา
ระดบัให้ดาวเทยีมยงัคงโคจรอยูไ่ด้

เครื่องมือช่วยบอกต�าแหน่ง มีเอาไว้ส�าหรับก�าหนดการ
เคล่ือนท่ี มีส่วนย่อยบางชนิดท่ีท�างานหลังจากได้รับการกระตุ้น 
เช่น จะท�างานเมื่อได้รับสัญญาณสะท้อนจากวัตถุบางชนิด  
ท�างานเมือ่ได้รบัล�าแสงท่ีเป็นรงัสี ฯลฯ

ทุกชิ้นส่วนของดาวเทียมจะต้องได้รับการทดสอบอย่าง
ละเอยีดก่อนใช้งานเสมอ อปุกรณ์ทกุชิน้จะถกูสร้างพร้อมทดสอบ
การใช้งานอย่างอิสระแล้วจึงน�ามาประกอบเข้าด้วยกันพร้อม
ทดสอบอย่างละเอียดภายใต้สภาวะท่ีเหมอืนอยูใ่นอวกาศก่อนถกู
ปล่อยขึ้นไปบนวงโคจร การส่งดาวเทียมขึ้นไปจะส่งพร้อมจรวด  
โดยตัวจรวดจะตกลงมาในมหาสมุทรเม่ือเชื้อเพลิงหมดลง ทั้งนี้
ดาวเทยีมแต่ละดวงมอีายกุารใช้งานประมาณ ๕ ปี หลงัจากน้ัน 
กจ็ะกลบัสูโ่ลกและถกูท�าลายด้วยชัน้บรรยากาศ 

ส�าหรับประเภทการใช้งานของดาวเทยีม ได้แก่
- ดาวเทียมสือ่สาร มวีตัถุประสงค์หลกัในการใช้งานเพ่ือการ

ศกึษาและด้านโทรคมนาคม ถกูส่งเข้าไปในช่วงของอวกาศเข้าสู่ 
วงโคจรทีห่่างจากพืน้โลกราว ๓๕,๗๘๖ กิโลเมตร

- ดาวเทียมส�ารวจ ใช้เพื่อส�ารวจทรัพยากร ส�ารวจสภาพ
แวดล้อมต่าง ๆ ของโลก ถกูผสมผสานกบัเทคโนโลยกีารถ่ายภาพ
และโทรคมนาคมเข้าด้วยกนั ใช้หลกัการส�ารวจข้อมูลจากระยะไกล

- ดาวเทียมพยากรณ์อากาศ วงโคจรต�่าแบบใกล้ขั้วโลก 
ระยะสงูราว ๘๐๐ กโิลเมตร รายละเอยีดจงึไม่สงูเหมอืนดาวเทียม
ทีถ่่ายท�าแผนที่

- ดาวเทียมทางทหาร ส่วนใหญ่แต่ละประเทศจะส่งขึ้นไป 
เพือ่เอาไว้สอดแนม

- ดาวเทยีมท�าแผนท่ี วงโคจรต�า่ ระดับความสูงไม่เกนิ ๘๐๐ 
กโิลเมตร ภาพมคีวามละเอยีดสงู

- ดาวเทยีมอ่ืน ๆ  เช่น ใช้เพือ่การน�าร่อง วทิยาศาสตร์ ภารกิจ
พเิศษ

จากข้อมลูทีไ่ด้น�าเสนอ หวงัว่าจะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจ
ว่าในยุคปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศเพิ่มมากขึ้น 
ในหลาย ๆ ประเทศ ประเทศไทยกม็ดีาวเทยีมเป็นของตนเองอยู่
หลายดวงและมีเป้าหมายการใช้งานต่างกันไป กองทัพอากาศ 
เห็นความส�าคัญของอวกาศและได้ริเริ่มในการท่ีมีดาวเทียมเป็น 
ของตนเอง ตดิตามกนัต่อในฉบบัหน้าครบั
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พล.อ.ท.ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ จก.กร.ทอ.เป็นประธาน 
เปิดกจิกรรม ๕ ส ของ กร.ทอ.กจิกรรมประกอบด้วย การเกบ็กวาด 
ท�าความสะอาด การตัดแต่งกิ่งไม้ การขุดลอกดินที่ขวางทาง
ระบายน�้า และการปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคาร เมื่อวันที่  
๑๕ ก.ค.๖๓ ณ บริเวณรอบอาคาร กร.ทอ.

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.และคณะ รับฟัง 
บรรยายสรุปผลการตรวจเยี่ยมกิจการสารบรรณ ณ บน.๒๓  
โดยมี น.อ.ชนาวีร์  กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓ ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๓ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี 

พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี จก.ชอ.เป็นประธาน 
ในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ผ่านการอบรม  
Aircraft reliability โดยม ีน.อ.ภาณวุตัร  เรอืงประยรู ผบ.บน.๔๖  
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ฝูง.๔๖๑ 
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

พล.อ.อ.จิโรจ  บำารุงลาภ ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ./ประธาน 
คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพล 
ภูมสิิร ิพรอ้มดว้ยแพทยห์ญงิ วไิลภรณ ์ วงษว์าทย ์นายกสมาคม 
แม่บ้าน ทอ.และคณะ ตรวจสอบติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน 
ในด้านต่าง ๆ ของคณะท�างาน เม่ือวันที่  ๒๑ ก.ค.๖๓   
ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ จว.เชียงใหม่

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี 
มอบ “พระพุทธศาสดาประชานารถ” ให้แก่ นขต.ทอ. 
เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ 
และทหารกองประจ�าการในหน่วย เมื่อวันท่ี ๑๕ ก.ค.๖๓  
ณ ห้องรับรอง ทอ. บก.ทอ.

พล.อ.อ.สิทธิชัย  แก้วบัวดี ผช.ผบ.ทอ.เป็นประธาน 
เปิดโครงการปรับปรุงใต้อาคารเรียนเป็นห้องประชุม เมื่อวันที่ 
๑๖ ก.ค.๖๓ ณ โรงเรียนบ้านส�าโรง หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านขาม 
อ.น�้าพอง จว.ขอนแก่น

พล.อ.ต.วิศรุต  สวุรรณเนตร รอง จก.กพ.ทอ.เปน็ประธาน 
ในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจ�าปี  
๒๕๖๓ ณ บน.๑ โดยม ีน.อ.จกัรพนัธ ์ สขุแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ 
ใหก้ารตอ้นรบั เมือ่วนัที ่๒๐ ก.ค.๖๓ ณ บน.๑ จว.นครราชสมีา  

พล.อ.อ.สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง เสธ.ทอ.ตรวจเยี่ยม
ความเรียบร้อยในการปฏิบัติหน้าท่ีการรับรายงานตัวนักเรียน
เตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.)  ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โดยมี พล.อ.ต.ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ รอง ผบ.รร.นนก. 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ 
รร.นนก.

พล.อ.ท.ธนศักดิ์  เมตะนันท์ รอง เสธ.ทอ.(ยก.ทอ.)/ 
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ทอ. 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ของ ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม 
ฝสธ.ทอ.๒

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม
โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จธ.๒ โดยมี น.อ.ชยศว์  
สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๓ 
ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

พล.อ.ท.พนัธ์ภกัด ี  พฒันกุล จก.ขว.ทอ.น�าข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ขว.ทอ.ร่วมโครงการปลูกต้นไม้  
และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล  
พระราชพิธบีรมราชาภเิษก “รวมใจไทย ปลกูต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” 
สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เม่ือวนัที ่๒๑ ก.ค.๖๓ ณ บริเวณพืน้ท่ี 
ทอ.(อ่างเกบ็น�า้บ้านจัน่) จว.อุดรธานี 

พล.อ.ท.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ ์ผบ.อย.เป็นประธานในพิธ ี
มอบเคร่ืองหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ 
เป็นกิตติมศักดิ์ ให้แก่คณะบุคคลผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่ ทอ. 
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม อย.(๒)
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น.อ.จุมพล  จันทขัมมา ผบ.บน.๒ ตรวจเยี่ยมหน่วยบิน 
๒๐๓๑ ประจำ�ทีต่ัง้ ณ บน.๑ เมือ่วันที ่๑๕ ก.ค.๖๓ ณ หนว่ยบิน  
๒๐๓๑ จว.นครร�ชสีม� 

พล.อ.ต.ภวูเดช  สวา่งแสง จก.จร.ทอ./ประธ�นกรรมก�ร 
ควบคมุง�นม�ตรฐ�นก�รบนิ ทอ.และคณะ ตรวจสอบม�ตรฐ�น
ก�รบินและประเมินค่�หน่วยบิน ของ ฝูง.๔๑๑ บน.๔๑ และ 
หน่วยบิน ๒๐๓๓ โดยมี น.อ.นรุธ  กำ�เนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ 
ให้ก�รต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ฝูง.๔๑๑ 
บน.๔๑ จว.เชียงใหม่ 

พล.ท.พรศักดิ์   พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภ�ค ๔  
และ น�ยไกรศร  วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.ปัตต�นี ได้ให้เกียรติเข้�ร่วม
กิจกรรมพบปะย�มเช้�ในน�มของหน่วยง�นด้�นคว�มม่ันคง 
โดยมี น.อ.พ�นิช  โพธิ์นอก ผบ.กกล.ทอ.ฉก.๙ ให้ก�รต้อนรับ 
เมือ่วนัที ่๑๕ ก.ค.๖๓ ณ ณ กกล.ทอ.ฉก.๙ จว.ปัตต�นี

พล.อ.ต.ครรชิต  นิภารัตน์  จก.กง.ทอ.เป็นประธ�น 
ในพิธีเปิดก�รอบรมก�รใช้ QR Program ให้แก่ข้�ร�ชก�ร 
กง.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๓ ณ โรงเรียนเหล่�ทห�รก�รเงิน 
กวก.กง.ทอ.

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สุขแสง ผบ.ดม.เป็นประธ�นในพิธี
เปิดกิจกรรมทำ�คว�มสะอ�ดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)  
ของ สน.ผบ.ดม.เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� 
พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั ๒๘ ก.ค.๖๓ เมือ่วนัที ่๒๑ ก.ค.๖๓  
ณ บริเวณด้�นหน้�อ�ค�ร บก.สน.ผบ.ดม.

พล.อ.ต.หญิง เพชรชมพู  เล่ห์มงคล ผอ.สตน.ทอ. 
นำ�ข้�ร�ชก�ร สตน.ทอ.ร่วมกิจกรรมบริจ�คโลหิต เนื่องใน 
โอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� ๒๘ กรกฎ�คม ๒๕๖๓   
เมื่อวันท่ี ๑๗ ก.ค.๖๓ ณ กองบริก�รโลหิต รพ.ภูมิพล 
อดุลยเดช พอ.

น.อ.ไชยบูรณ์  สุขประเสริฐ รองประธ�นอนุกรรมก�ร
พลังง�นทดแทน ทอ.ด้�นไบโอดีเซลและคณะ ตรวจเยี่ยม 
ก�รดำ�เนนิง�นพลงัง�นทดแทนด�้นไบโอดีเซล ของ รร.ก�รบนิ 
โดยมี น.อ.นรินทร์  หงสกุล เสธ.รร.ก�รบิน ให้ก�รต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๓ ณ รร.ก�รบิน จว.นครปฐม

พล.อ.ต.เรืองวิทย์  ศรีนวลนัด จก.ชย.ทอ.ประชุม 
ส�ยวิทย�ก�รช่�งโยธ� ผ่�นระบบ Video Tele Conference 
กับหัวหน้�หน่วย กองบิน และ โรงเรียนก�รบิน เพื่อรับฟัง 
ชี้แจงแนวท�งปฏิบัติง�นส�ยวิทย�ก�รช่�งโยธ� และรับทร�บ
ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับง�นส�ยช่�งโยธ�ของหน่วย 
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ชย.ทอ.

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค์ ผบ.บน.๕ มอบเครื่องอุปโภค
บริโภคที่จำ�เป็น แก่ ขรก.บน.๕ เพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อน  
จ�กสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๓ ณ ฝูง.๕๐๑ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

หน้� ๕ 

พล.อ.ต.ศิริพงษ์  ศรีเกิน ผอ.สนภ.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยมฝ่�ยอำ�นวยก�รนิรภัย บน.๒๓ โดยมี น.อ.ชน�วีร์  
กลิ่นม�ลี ผบ.บน.๒๓ ให้ก�รต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๑๖ ก.ค.๖๓  
ณ บน.๒๓ จว.อุดรธ�นี

พล.อ.ต.วิสุทธิ์   สมภักดี ผอ.ศซบ.ทอ.และคณะ  
ร ่วมปลูกต ้นไม ้และป่�เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอก�ส 
มห�มงคลพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก ภ�ยใต้ชื่อ “รวมใจไทย 
ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบส�นสู่ ๑๐๐ ล้�นต้น เมื่อวันที่  
๑๖ ก.ค.๖๓ ณ บน.๒ จว.ลพบุรี 

พล.อ.ต.อาณัติ  เดชพร จก.สก.ทอ.นำ�ข้�ร�ชก�ร 
ลูกจ้�ง และพนักง�นร�ชก�ร สก.ทอ.ร่วมโครงก�รปลูกต้นไม้  
และปลูกป่�เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอก�สมห�มงคล  
พระร�ชพิธบีรมร�ช�ภเิษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพือ่แผน่ดนิ” 
สืบส�นสู่ ๑๐๐ ล้�นต้น เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๓ ณ บริเวณ
อ�ค�ร บก.สก.ทอ.
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พล.อ.อ.มานตั  วงษว์าทย ์ผบ.ทอ. มอบหมายให ้พล.อ.อ.สฤษฎพ์งศ์  วฒันวรางกรู หน.ฝสธ.ประจาํ ผบช.เปน็หวัหนา้คณะผู้แทน ทอ.ศกึษาดงูาน ณ โรงงานครวักลาง บริษทั เอ็มเคเรสโตรองคก์รุป๊  
จาํกดั (มหาชน) และ บรษัิทเอม็เซนโคโลจสิติกส ์จาํกดั เมือ่วนัที ่๑๗ ก.ค.๖๓ สบืเนือ่งจากการหารอืระหวา่ง ผบ.ทอ.และคณุฤทธิ ์ ธรีะโกเมน ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษัิท  
เอ็มเคเรสโตรองค์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๓ เรื่องการแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดย ผบ.ทอ.เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ 
จากการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เพื่อให้ผู้แทน ทอ.จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นําความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวคิดในการริเริ่มประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ  
บนพื้นฐานของการพัฒนาตนเอง โดยมอบหมายให้ กร.ทอ.ดําเนินการจัดกิจกรรมและเชิญผู้แทนจาก รร.นนก. วพอ.ทอ. รร.จอ. พธ.ทอ.และ สก.ทอ.ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้อีกด้วย

แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคม 
แม่บ้าน ทอ.เป็นประธานเปิดโครงการ “แม่บ้าน ทอ. 
สานรัก ร ่วมใจ ห่วงใยคนพิการ” ประจ�าป ี ๒๕๖๓  
โดยมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมของใช้ท่ีจ�าเป็น ให้แก ่
ข้าราชการ ลกูจ้าง พนกังานราชการ ทอ.ท่ีมคีวามบกพร่อง 
ทางร่างกาย หรือผู้แทนเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ 
และของใช้ท่ีจ�าเป็นให้แก่ ประธานชมรม 
แม่บ้าน ทอ. รร.การบนิ และกองบนิต่างจังหวดั 
หรือผู้แทน เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้พิการต่อไป 
เมือ่วนัท่ี ๑๗ ก.ค.๖๓ ณ สมาคมแม่บ้าน ทอ.
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ก�ำเนิด “น้องบญุอุม้” ชือ่เดมิเรยีกกันว่ำ “เครือ่งยกศพ” 

ก�าเนิด “น้องบุญอุ ้ม” ชื่อเดิมเรียกกันว่า “เครื่องยกศพ” ถือก�าเนิดมาจาก 
ความคิดเกี่ยวกับการผลิตสร้างเครื่องมือส�าหรับ “ยกศพ” ของผู้เสียชีวิตด้วยโรค 
COVID-19 ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับโรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ้
อันเนื่องมาจากว่าคราใดท่ีมีผู ้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 แล้ว ก็จะเป็นการยากยิ่ง
ส�าหรับน้อง ๆ พยาบาลกับเจ้าหน้าที่ตัวน้อย ๆ ร่างกายเล็ก ๆ ที่จะเข้าไปท�าการยกศพ 
เพื่อบรรจุเข ้าถุงศพป้องกันมิให้เชื้อไวรัส COVID-19 แพร่กระจายออกไปอย่าง 
ไร้การควบคุม  
 การยกศพผู ้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 น้ัน เป็นการยาก มีขั้นตอนซับซ้อน  
ต้องใช้พยาบาลกับเจ้าหน้าที่รวมกันอย่างน้อย ๘ คนในการจัดการ ยิ่งศพใดมีขนาดใหญ ่
น�้าหนักมากเกินกว่า ๑๓๐ กิโลกรัม ซึ่งก็หมายความว่าจะต้องใช้คนเพิ่มมากขึ้น ต้องใช ้
เครื่องมืออุปกรณ์สวมใส่ป้องกันการติดเชื้อในปริมาณมากขึ้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง 
ตามมา  
 การยกศพต้องกระท�าด้วยความละเอียดรอบคอบใช้เวลานาน ซ่ึงท�าให้พยาบาล 
และเจ้าหน้าที่มีความกังวลอยู ่กับโอกาสที่จะติดเชื้อ ขวัญก�าลังใจของผู ้ปฏิบัติงาน 
ถดถอยลง ไม่เป็นผลดีต่อระบบสาธารณสุข  
 กองทัพอากาศโดยกรมช่างอากาศได้คิดค้นพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้าง  
“เครื่องยกศพ” หรือ “น้องบุญอุ้ม” ส�าเร็จเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นก็ได้น�าไปเสนอ
ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พิจารณาความเหมาะสม 
ในการใช้งานเป็นการเบ้ืองต้น ซ่ึงต่อมาก็ได้มีการน�ากลับมาปรับปรุงในบางประการ 
ในความต้องการเฉพาะท่ีว่า มิใช่เฉพาะเพื่อใช้ ยกศพ เท่านั้นแต่จะใช้ส�าหรับ “ยกคนไข้
ทัว่ไป” ด้วย ดงันัน้ “เครือ่งยกศพ” จงึต้องถกูปรบัเปล่ียนคณุลกัษณะบางประการให้สามารถ 
ตอบสนองภารกิจดังกล่าวจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ในการนี้ “เครื่องยกศพ”  
จึงได้รับการขนานนามใหม่ชื่อว่า “น้องบุญอุ้ม”    
 “น้องบุญอุ้ม” จ�านวน ๑ เครื่อง ถูกน�าส่งให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้
ของไทยไปเรียบร้อยแล้ว หลังจากการส่งมอบไปแล้วก็มีเสียงตอบรับจากเจ้าหน้าที่ facebook : กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

ทางการแพทย์ว ่า “สำมำรถใช้งำนได้ดีและต้องกำรในจ�ำนวนเพิ่มเติมอีกหลำยเครื่อง”  
โดยเจ ้าหน้าที่ทางการแพทย์ (ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ได ้ให ้ความเห็นเพิ่มเติมว ่า 
“จะน�ำ ไปใช ้ กับกำรเคลื่ อนย ้ ำย-ปรนนิบั ติดูแลคนไข ้ติด เตียง/คนไข ้ติด เ ช้ืออื่ นๆ”  
ซึ่งคนไข้ประเภทนี้มีอยู่ในทุกโรงพยาบาล  
 กองทัพอากาศโดยกรมช่างอากาศจึงได้ระดมขีดความสามารถขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเร่งท�าการ
ผลิตสร้าง “น้องบุญอุ้ม” เพิ่มเติมขึ้นมาอีกครั้งในจ�านวนประมาณ ๑๐ เครื่อง (เป็นอย่างน้อย)  
เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้กับโรงพยาบาลทหารอากาศ 
ที่มีความจ�าเป็นต้องการน�าไปใช้งานเร่งด่วนต่อไป
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หน้า ๘ 

ทอ.จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำาความดีเพ่ือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ต่อจากหน้า ๒)ทอ.ผลิตเครื่อง ATM

      
   กองทพัอากาศ จัดกจิกรรมจติอาสาพระราชทาน “เราท�าความดเีพ่ือ ชาต ิศาสน์ กษัตรย์ิ” 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ณ พืน้ทีค่ลองบ้านใหม่ เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร  
(ท้ายซอยเทิดราชัน ๒๑)  โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  
เป็นประธาน  เมือ่วนัที ่๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

ส�าหรับการจัดกิจกรรมฯ เพื่อพัฒนาคูคลองให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  

และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าของคลองบ้านใหม่ พร้อมรับปริมาณน�้าในช่วงฤดูฝน  
กจิกรรมประกอบด้วย ปลกูต้นทองอไุร ฉดี EM การเกบ็ขยะมลูฝอยบริเวณผวิน�า้และปรบัปรุง 
ภูมิทัศน์บริ เวณโดยรอบ ซึ่งบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่าง กองทัพอากาศ สถานี
ต�ารวจนครบาลดอนเมอืง/กองบงัคับการนครบาล ๒ จงัหวดัปทมุธาน ีจงัหวดันนทบรุ ีส�านกังาน
เขตดอนเมืองส�านักการระบายน�้า กรุงเทพมหานคร หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ  
บมจ.ท่าอากาศยานไทย และประชาชนจิตอาสา รวมจ�านวนท้ังสิน้ ๒๖๐ คน

เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โรคระบาดท่ีไม่ปกติเช่นนี้  
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ให้ความส�าคัญต่อการ 
แจกจ่ายข้าวสารแก่ประชาชนของตนเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน 
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  
ได้มอบหมายให้ พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวธุ
ทหารอากาศ ศึกษารูปแบบ และวิ ธีการแจกจ่ายข้าวสาร 
ของประเทศเพ่ือนบ้าน คอื อินโดนเีซีย มาเลเซยี และเวยีดนาม 
เมือ่พิจารณาข้อมลูของประเทศต่าง ๆ อย่างถีถ้่วน พบว่ามคีวาม
เป็นไปได้ เป็นจรงิ และสามารถกระท�าได้ในการสร้างนวตักรรม 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกับ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม  
จากส�านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
และคณุสุรพงษ์ เสถยีรอนิทร์ จากบรษัิท เอส เค เคร่ืองช่ัง จ�ากดั 
ร่วมกนัสร้างเครือ่ง ATM จ่ายข้าวสารอตัโนมตัใิห้กับประชาชน 
โดยใช้ชือ่ว่า “น้อง skyrice” 

การสร้างเคร่ือง ATM ข้าวสารทหารอากาศในครัง้นี ้นอกจาก
เป็นตัวอย่างความร่วมมอืและร่วมใจกนัอย่างเข้มแข็ง ของหน่วย
งานทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว กองทัพอากาศต้องการแสดง
ศักยภาพของก�าลังพล ในการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์  
เป็นงานมอบหมายและงานพฒันา นอกเหนอืจากงานพืน้ฐานตาม
ปกต ิทีส่ามารถตอบสนอง แก้ปัญหาได้อย่างรวดเรว็ในทางปฏบิตัิ  
หรือ Quick Response (QR) มีความเข้าใจ และเท่าทัน 
ต่อสถานการณ์ เข้าถงึแก่นแท้ของปัญหาท่ีเกดิขึน้ ใช้ก�าลงัสมอง  
ใช้ปัญญา ประดษิฐ์และสร้าง ท�าการพฒันาร่วม น�าความเป็นเลศิ
จากทกุภาคส่วนมาใช้ และต่อยอดนวตักรรมต่าง ๆ  ทีม่ปีระโยชน์

ต่อสังคม ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศที่ว ่า  
“ไม่มีใครเก่งทกุงาน แต่ทกุงานต้องมคีนเก่ง”

โดยหลกัการท�างานของเครือ่ง ATM จ่ายข้าวสารอตัโนมตัิ
นัน้ เริม่จากบคุคลทีม่คีวามต้องการข้าวสาร มายนืหน้าตู ้โดยน�า
ภาชนะหรอืถงุบรรจวุางรองรบัข้าวสารเป็นล�าดบัแรก จากน้ันยืน่
ฝ่ามือไปยังบริเวณรูปฝ่ามือท่ีหน้าตู้ เซ็นเซอร์ตรวจจับความ
เคลือ่นไหวจะท�าให้กล้องอจัฉรยิะทีม่โีปรแกรมตรวจจบัใบหน้า
ท�างาน หากใบหน้าบุคคลนัน้ๆ ไม่ซ�า้ภายในเวลาทีก่�าหนด บุคคล
สามารถใช้เท้าเหยยีบแป้นทีด้่านล่าง เป็นการส่งสญัญาณสุดท้าย 
เครื่องกลภายในจะท�าการตวง และจ่ายข้าวสาร ๑ กิโลกรัม  
ออกมายงัภาชนะทีร่องรบัอยูก่่อนหน้านี ้ส�าหรบัตวัเครือ่ง ATM 
ข้าวสารทหารอากาศ มรีปูร่างสวยงาม ลักษณะทัว่ไปคล้ายคลงึ
กบัตู ้ATM กดเงนิสดของธนาคาร หรือตูห้ยอดเหรียญเพือ่ซ้ือสินค้า
และบริการต่างๆ แต่กรมสรรพาวุธทหารอากาศได้ใช้หลักการ  
งดเว้นการสัมผัส (untouch technique) เพื่อสุขอนามัยที่ดี 
ภายในตวัเครือ่งประกอบด้วยกล้องอจัฉรยิะ จาก สวทช. ท่ีให้การ
สนับสนุนการเขียนโปรแกรมและชุดค�าสั่งตรวจจับและสแกน
ใบหน้าอัตโนมัติ บริษัท เอส เค เครื่อง ช่ัง จ�ากัด ร่วมกับ 
กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ท�าการสร้างเครื่องกล ประกอบและ
ติดตั้งเซ็นเซอร์ วงจรควบคุมต่างๆ รวมทั้งเครื่องตวงและจ่าย
ข้าวสาร โดยสามารถบรรจุข้าวสารได้เตม็ที ่ถงึ ๑๐๐ กโิลกรัม

กองทัพอากาศ ตั้งความหวังว่าเมื่อขีดความสามารถของ 
ก�าลังพลมคีวามพร้อมแล้ว (peopleware) และต่อเนือ่งด้วยความ
ร่วมมือทางกล (hardware) ของทุกภาคส่วนเช่นนี้ เชื่อว่าใน
อนาคตอันใกล้ ขีดความสามารถในการสร้างชุดค�าส่ังและ
โปรแกรม (software) จะบงัเกดิขึน้อย่างแน่นอน 

หากสถานการณ์โรคระบาด คือสงครามหรือภัยคุกคาม 
รูปแบบหนึ่งแล้ว กองทัพอากาศย่อมมีหน้าที่โดยตรงที่จะผลิต 
และสรรหาสรรพาวธุใดๆ กต็ามทีเ่หมาะสม มาจัดการและขจดัภัย
คุกคาม ปกป้องและป้องกันประชาชนจากสงครามในครั้งนี้  
เพือ่ให้พีน้่องไทยมสุีขภาพอนามยัทีแ่ขง็แรง ก่อเกดิ New Normal 
เป็นสงัคมไทยยคุใหม่ท่ีเข้มแขง็และมนี�า้ใจ กองทพัอากาศจะอยู่
เคยีงข้างประชาชนเสมอ เพือ่ให้คนไทยทกุคนสามารถด�ารงวิถชีวีติ
แห่งความเป็นไทยได้อย่างเป็นสขุตลอดไป

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แพทย์หญิง วิไลภรณ์  
วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพธิี
เปิดกจิกรรมโครงการจติอาสาพระราชทาน เราท�าความดเีพือ่ ชาติ 
ศาสน์ กษตัรย์ิ เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยมคีณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ครู 
นกัเรยีนโรงเรยีนอนบุาลฤทธยิะวรรณาลยั และก�าลงัพลจติอาสา 
ร่วมในพธิ ีณ โรงเรยีนอนุบาลฤทธยิะวรรณาลยั

โดยการจดักจิกรรมในคร้ังนี ้มวัีตถปุระสงค์เพือ่เป็นการน้อม
ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รวมทั้งให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ 
ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัรย์ิ และประชาชน ประกอบด้วย
กจิกรรม ดงัน้ี

๑. กิจกรรมปลกูต้นไม้เฉลมิพระเกยีรติ 
๒. กจิกรรมประชาสมัพนัธ์การสร้างความรูท่ี้ถกูต้อง ในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ 
๓. กิจกรรมแจกหน้ากากอนามยัให้แก่เด็กนกัเรยีน 
๔. กิจกรรมมอบอาหารกลางวนั
๕. กจิกรรมทาสสีนามเรียนรู้การจราจร เพือ่ปรบัปรงุภมูทิศัน์

ของโรงเรยีน
๖. กจิกรรมฉีดพ่นท�าความสะอาดอาคารสถานท่ีของโรงเรยีน

พิธเีปิดกิจกรรมโครงการจติอาสาพระราชทาน 

เราท�าความดเีพือ่ ชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 
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