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Taxi Bulkhead Barrier 

สู้ภัย COVID-19 

บทบาทของกรมช่างอากาศกับการช่วยเหลือประชาชน 

       กรมช่างอากาศมีความพร้อมในด้านเครื่องมือ เครื่องจักรส าหรับ
การสร้าง ซ่อมชิ้นส่วนของอากาศยาน ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การผลิต และข้ึนรูปชิ้นงานต่างๆ ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือทั่วไปได้ 
ตลอดจนมีบุคลากรสายงานช่างที่มีความรู้ความสามารถและมีความ
ช านาญข้ันสูง กรมช่างอากาศจึงน าศักยภาพที่มีความพร้อมดังกล่าว
สนับสนุนการผลิตชิ้นงานเพ่ือน าไปประกอบสร้างเป็นเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมส าหรับน าไปใช้ในโรงพยาบาลหรือองค์กร
ต่างๆ โดยมีพ้ืนฐานจากนักวิจัยหรือนักประดิษฐ์ของกองทัพอากาศ
คิดค้นข้ึน และตอบสนองต่อนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศใน
ด้านการช่วยเหลือประชาชน  จะเห็นได้ว่าการช่วยเหลือประชาชนของ
กรมช่างอากาศ มีทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ การช่วยเหลือ
ประชาชนในยามปกติ และในยามเกิดความไม่สงบ ภัยพิบัติต่าง ๆ 
กรมช่างอากาศได้สนับสนุนการซ่อมบ ารุงอากาศยานให้เกิดความ
พร้อมในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนของกองทัพอากาศเสมอ
มา ในทางอ้อม กรมช่างอากาศ เป็นแหล่งความรู้ในสายงานช่างต่างๆ 
ได้ให้ความร่วมมือในการฝึกงาน ศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาบุคลากรของ
ชาติไปพร้อมๆ กัน อีกท้ังการสร้างสรรค์โดยการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
และช่างฝืมือข้ันสูง กรมช่างอากาศยังมีส่วนร่วมมือให้ความช่วยเหลือ
แก่นักประดิษฐ์ นักวิจัยที่ต้องการสร้างนวัตกรรมทั้งในช่วงที่เราต้อง
ต่อสู้กับกับภัยพิบัติต่างๆ อาทิ น้ าท่วมกรุงเทพฯ และภัยจากโรค
ระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัส      โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือโรคโควิด-19 
เป็นต้น 
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               แบบร่างแนวคิดของ                                                  
      พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์   ผบ.ทอ. 
 

 
ปรับปรุงแบบ เขียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. 
         เพื่อน าไปสู่การสร้างชิ้นงานจริง 
 

 

ความเป็นมาของโครงการ “ อุปกรณ์ป้องกัน

โรคโควิด-๑๙ (Taxi Bulkhead Barrier)” 

     ด้วยสภาวะโรคระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์
ใหม่ หรือโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพในทุกสาขาโดยเฉพาะผู้ขับแท็กซี่และประชาชน
ผู้ใช้บริการท่ีต้องเดินทางไปท างาน ผู้บัญชาการทหาร
อากาศได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของคนขับแท็กซี่และ
ผู้โดยสารซึ่งเป็นหน่วยย่อยในระบบขนส่งมวลชนและ
จักรกลท่ีขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของไทย การระบาด
ของโรคโควิด-19 ท าให้เกิดความทุกข์ยากล าบากในการ
ประกอบอาชีพของแท็กซี่เป็นอย่างมากส่งผลให้อัตรา
ผู้โดยสารท่ีใช้บริการรถแท็กซี่ลดลง รายได้ของคนขับรถ
แท็กซี่จึงลดลง อีกท้ังผู้ประกอบการ สหกรณ์แท็กซี่ต่างๆ 
เกิดภาวะไม่มีคนเช่ารถแท็กซี่ไปขับ ซึ่งอาจท าให้เกิดการ
ขาดทุน และเลิกกิจการ ตามท่ีส่ือมวลชนน าเสนอข่าวนั้น 
จึงได้ออกแบบอุปกรณ์ส าหรับป้องกันโรคโควิด-19 (Taxi 
Bulkhead Barrier) และส่ังการให้ทีมวิศวกรของกรมช่าง
อากาศ ศึกษาและปรับแบบเพื่อน าไปสู่การสร้างและผลิต
ช้ินงานจริง เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัย ลดความเส่ียงใน
การแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่หรือ
โรคโควิด-19 ในห้องโดยสารรถแท็กซี่ อีกท้ังเพิ่มความ
มั่นใจในการใช้บริการของประชาชนท่ัวไปในการโดยสาร
รถแท็กซี่สาธารณะ ด้วยจิตเมตตามุ่งหวังให้ท้ังคนขับ
แท็กซี่และประชาชนผู้ใช้บริการได้มีความปลอดภัยและมี
ความมั่นคงในการเดินทางไปประกอบอาชีพของตนเอง
ด้วย 
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กรอบแนวคิดในการสร้าง 
 
     กรมช่างอากาศได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้าง
โดยค านึงถึงการน าไปต่อยอดของผู้ประกอบการ 
สหกรณ์แท็กซี่จะต้องสามารถน าไปสร้างเองได้โดยใช้
ต้นทุนต่ า ใช้เครื่องมือพื้นฐานได้ เพื่อไม่ให้กระทบกับ
การประกอบการแล้ว อีกท้ังทางวิศวกรยังได้ออกแบบ
แบบพิ มพ์ (Plan) เ พื่ อ ก า รน า ไ ปลง ทุน ใน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดการสร้างอุปกรณ์ป้องกัน
โรคโควิด-19 ท่ีมีคุณภาพดีขึ้นอีกในอนาคตอีกด้วย 
กรอบแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 
ก าหนดไว้ 4 ประเด็น คือ  
 
  1. จะต้องสามารถใช้งานได้จริง (Practically )  
(โดยขั้นแรกจะใช้รถแท็กซี่ Toyota Altis 2017-2018 
เป็นโมเดลต้นแบบในการติดต้ังก่อน พัฒนาไปสู่รถยี่ห้อ
อื่นๆ) สามารถป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 
2019 จากละอองฝอยสารคัดหล่ังทางน้ าลาย และทาง
ช่องแอร์ปรับอากาศในรถ 
 
  2. ใช้วัสดุภายในประเทศ (Domestic Purchase) หา
ซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดและท่ีส าคัญต้องมีราคาถูก ใช้
ต้นทุนในการสร้างต่ า 
 
  3. สามารถถอด และติดต้ังได้ง่าย รวดเร็ว (Quick 
De-Assembly ) และไม่ต้องดัดแปลงตัวถังรถและ
อุปกรณ์เดิมของรถ (เมื่อสถานการณ์โควิดคล่ีคลายจน
เป็นปกติสามารถน าออก และไม่ส่งผลใดต่อรถ)  
 
  4. รูปลักษณ์สวยงาม น่าพึงใจ (Attractive) อุปกรณ์
จะต้องกลมกลืนกับรถ ท าให้คนขับและผู้โดยสารรู้สึก
ปลอดภัย มั่นใจในการเดินทาง 
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ขั้นตอนในการสร้าง 
      
     ขั้นตอนในการสร้างอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-๑๙ 
ขั้นตอนในการสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ คือ  
 
    ขั้นตอนท่ี 1 วัดขนาดเพื่อท าแบบด้วยกระดาษลอก
แบบ(สามารถใช้กระดาษอื่นแทนแต่ต้องมีขนาดใหญ่
กว่าห้องโดยสาร) ร่างแบบตามแนวโค้งของห้องโดยสาร
ด้วยปากกา ก าหนดจุดติดต้ังชุดกรองอากาศ HEPA 
และช่องจ่ายเงิน   
 
 
     ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบ เข้าสเกล วางเลย์เอาท์
อุปกรณ์ต่างๆ.   
 
 
 
     ขั้นตอนท่ี 3 ตัดแผ่นโพลีคาร์บอเนต และเตรียม
อุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบ  
 
 
     ขั้นตอนท่ี 4 ประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบ น า
อุปกรณ์ต่างๆ ติดต้ังแบบ(สามารถใช้คัตเตอร์ในการตัด
แผ่นโพลีคาร์บอเนต ใช้สว่านในการเจาะ และติดยึด
ด้วยน็อตและสกรู) 
 
 
 
     ขั้นตอนท่ี 5 น าชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ไป
ติดต้ังกับตัวรถ  
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ผลการติดตั้งบนรถแท็กซี ่
     จากการทดลองติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 
ติดต้ังได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงาม เมื่อทดลองติด
เครื่องยนต์และเปิดแอร์ ชุดดูดอากาศท่ีติดต้ังแผ่นกรอง
อากาศแบบ HEPA Filter สามารถดูดอากาศเย็นจาก
ห้องคนขับมายังห้องผู้โดยสารด้านหลังได้เป็นอย่างดี 
อุณหภูมิแอร์ เย็นสบาย ไม่ท าให้รู้ สึกอึดอัด ท้ังนี้
เนื่องจากมีชุดดูดอากาศขนาดเล็กท่ีติดต้ังอยู่ด้านข้างท้ัง
สองด้านท าหน้าท่ีดูดอากาศจากห้องผู้โดยสารผ่านชุด
กรองอากาศ HEPA Filter เช่นเดียวกันกลับไปยังห้อง
คนขับ นอกจากนี้จากการสังเกตเสียงท่ีเกิดจากพัดลม
ดูดอากาศท่ีติดต้ังท้ัง 6 ตัว พบว่ามีเสียงค่อนข้างเบา ไม่
รบกวนการสนทนาระหว่างคนขับและผู้โดยสาร 
     ส าหรับการถอดอุปกรณ์ฯ สามารถท าไ ด้ง่าย 
รวดเร็ว เนื่องจากจุดยึดท่ีมีเพียง 7 จุด และใช้ชุดตะขอ
เกี่ยวแบบถอดง่าย อีกท้ังยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่ออุปกรณ์ภายในตัวรถเลยแม้แต่น้อย 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     รถแท็กซี่ท่ีติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 จะ
เพิ่มความปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ได้ 100% เนื่องจากทีมวิศวกร ได้
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพสูง โดยเฉพาะ
แผ่นกรองอากาศแบบ HEPA  (High Efficiency 
Particulate Air Filter) สามารถกรองฝุ่นละอองท่ีมี
ขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 0 .3 ไมครอน ได้ ซึ่ ง เป็น
มาตรฐานท่ีก าหนดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Department 
of Energy) ในความเป็นจริงเช้ือไวรัสไม่ได้อยู่เป็น
อิสระ แต่จะถูกขับออกจากร่างกายของผู้ป่วยโดย
ปะปนอยู่ในละอองฝอยท่ีเกิดจากการไอ จามหรือน้ ามูก 
ซึ่งละอองเหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่านั้นมาก จึงท าให้เช้ือ
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ไวรัสไม่สามารถเล็ดลอดผ่านแผ่นกรองออกไปข้างนอก
ได้ มีแต่เพียงอากาศ เท่านั้นท่ีสามารถผ่านแผ่นกรอง
อากาศ HEPA นี้ออกไปได้ ( จะเห็นว่า หน้ากากอนามัย
ทางการแพทย์แบบ N-95 สามารถกรองฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก หรือ เช้ือโรคท่ีเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (หรือ
ฝุ่นละออง PM 2.5) ยังมีความสามารถในการกรอง
อากาศท่ีด้อยกว่าแผ่นกรองอากาศ HEPA เสียอีก )  
     โดยในปัจจุบัน แผ่นกรองอากาศแบบ HEPA ได้ถูก
น ามาใช้กับในหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็น ใช้ภายใน
บ้าน ครัวเรือน ท่ีพักอาศัย ในออฟฟิศ ส านักงาน   
แวดวงการขนส่ง ท่ีมีคนอยู่แออัดกันเยอะๆ อย่างบน
เครื่องบิน เป็นต้น ตลอดจนวงการแพทย์ท่ีต้องการ
ความสะอาด เพื่อปลอดเช้ือโรคให้ได้มากท่ีสุดนั่นเอง 
 
 

ถ้าผู้ประกอบการรถแท็กซี่มีความสนใจ 
จะต้องท าอย่างไรบ้างและใช้งบประมาณ
ลงทุนเท่าไร 
     ผู้บัญชาการทหารอากาศมีความมุ่ งหวั ง ให้
ผู้ประกอบการสามารถน าเอาองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
สร้างอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิดไปต่อยอด สร้างได้ด้วย
ตนเองโดยใช้ต้นทุนต่ า จึงเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีราคา
ถูก คุณภาพสูง และสามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด 
นอกจากนี้ทางทีมวิศวกรยังได้ออกแบบแบบพิมพ์
(Plan) ซึ่งทางกองทัพอากาศยินดีมอบให้เพื่อประโยชน์
สาธารณะ  ภาค เอกชนสามารถน า ไปลง ทุน ใน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 
ท่ีมีคุณภาพดีขึ้น และมีราคาถูก โดยไม่มีค่าลิขสิทธ์แต่
อย่างใด ส าหรับประมาณการงบประมาณในการสร้าง
อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 มีราคาต้นทุนค่าวัสดุต่ า
กว่า 3,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 
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ฝากผู้ชม 
     ในการท่ีประเทศไทยของเราต้องเผชิญกับภาวะการ
แพร่ระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ครั้งนี้ 
ทุกองค์กรทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชนต้องร่วมมือ
กัน ต้องช่วยเหลือกัน กรมช่างอากาศในนามของ
กอง ทัพอากาศ เองก็ ต้ องปรับ ตัว เอง เป็น  NEW 
NORMAL ของกองทัพอากาศ โดยการน าศักยภาพของ
กรมช่างอากาศ ท่ีมีท้ังเครื่องมือและบุคลากรผู้ช านาญ
ด้านงานช่างในการผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีจะ
น ามาใช้ในทางการแพทย์หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการ
ป้องกันการติดเช้ือ ,การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโร
นา (โควิด-19) ให้กับประชาชนชาวไทยของเรา ต้องไม่
ลืมนะครับกองทัพอากาศอยู่เคียงข้างคนไทยในทุก
สถานการณ์ครับ 
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