กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง
กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวทหารอากาศ ร่วมทําบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ เมื่อเช้าวันนี้ (๔ มกราคม ๒๕๖๑) ณ ลานอเนกประสงค์
สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ท่าดินแดง

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
กองทัพอากาศ เตรียมพร้อมเข้าร่วมการฝึกกับมิตรประเทศ ภายใต้รหัส COBRA GOLD 18
กองทัพอากาศ เตรียมพร้อมเข้าร่วมการฝึกกับมิตรประเทศ ภายใต้รหัส COBRA GOLD 18 กองทัพไทย ร่วมกับกองทัพสหรัฐฯ
และกองทัพมิตรประเทศ จัดการฝึกในประเทศไทย ภายใต้ รหัสการฝึก “คอบร้าโกลด์ ๑๘” โดยกําหนดจัดการฝึกระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม
– ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓๗ โดยกองทัพไทย ร่วมกับกองทัพสหรัฐฯ พร้อมทั้งมิตรประเทศ จัดกําลังพลรวมทั้งสิ้น
๑๐,๘๙๙ คน และอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการฝึกฯ ซึ่งในส่วนของกองทัพอากาศได้แต่งตั้ง พลอากาศตรี พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้อํานวยการ
สํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้อํานวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ในส่วนกองทัพอากาศ และมี พลอากาศตรี
ศุภชัย สายเงิน เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นผู้บัญชาการกองกําลังทางอากาศผสม มีการจัดรูปแบบการฝึกออกเป็น ๔ ส่วน
๑. การฝึกปัญหาที่บังคับการของฝ่ายเสนาธิการ (Command and Control Exercise/Command Post Exercise :
C2EX/CPX) โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกจํานวน ๗ ประเทศ ประกอบด้วย ราชอาณาจักรไทย, สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐ
สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ณ กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดระยอง
๒. การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) โดยในส่วนของกองทัพอากาศได้จัดกําลังพลเข้าร่วมการฝึกในส่วนต่างๆ ได้แก่
การฝึกภาคอากาศ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา, การฝึกปฏิบัติการพิเศษ ณ กองบิน ๒, สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล และ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี, การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (Noncombatant Evacuation Operation : NEO) และการฝึก
เผชิญเหตุทาง นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี และสนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
๓. การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) กองทัพอากาศ ได้จัดกําลังพลจาก
กรมช่ า งโยธาทหารอากาศ ร่ วมกั บกองกํ าลั งสหรั ฐฯ มาเลเซี ย และอิ นเดี ย ในการก่ อสร้ างอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรี ยน
บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีกําหนดพิธีส่งมอบอาคารในวั นที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พร้อมทั้งจัดชุดออกช่วยเหลือประชาชน ให้บริการตรวจสุขภาพ และแนะนําในด้านสุขอนามัย มอบยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เรียนอุปกรณ์
กีฬา บริการตัดผม รวมทั้งจัดการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์กองทัพอากาศ และการแสดงเครื่องบินเล็ก ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชน
๔. การฝึกช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance Disaster Relief :
HADR) ประกอบด้วย การอบรมภาควิชาการและการฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะ (Academic and Table Top Exercise : TTX) และการสัมมนา
ผู้บริหารระดับสูงด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HADR Senior Leader Seminar : HADR SLS)
ณ ศูนย์ยุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งการฝึกภาคสนาม ประกอบด้วยการฝึกสถานีอาคารถล่ม
(Building Collapse) สถานีอุทกภัย (Flooding/River Crossing) และสถานีโรงพยาบาลเคลื่อนที่ (Field Hospital) ณ ศูนย์ฝึกบรรเทา
สาธารณภัย หน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการนี้ กองทัพอากาศวางแผนนํา โรงพยาบาลเคลื่อนที่
จากศู นย์ปฏิ บัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รวมทั้ง เฮลิ คอปเตอร์ แบบที่ ๑๑ (EC725) ฝู งบิน ๒๐๓ กองบิน ๒
เข้าร่วมการฝึกฯ ทั้งนี้สําหรับการฝึกภาคอากาศ มีอากาศยานที่เข้าร่วมการฝึกจํานวนทั้งสิ้น ๘๘ เครื่อง ประกอบด้วยอากาศยานของ
กองทัพอากาศ จํานวน ๒๑ เครื่อง กองทัพเรือ จํานวน ๖ เครื่อง กองทัพบก จํานวน ๔ เครื่อง นาวิกโยธินสหรัฐฯ จํานวน ๒๕ เครื่อง กองทัพเรือ
สหรัฐฯ จํานวน ๘ เครื่อง กองทัพบกสหรัฐ ฯ จํานวน ๑๒ เครื่อง กองทัพอากาศสหรัฐฯ จํานวน ๘ เครื่อง หน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐฯ
จํานวน ๒ เครื่อง มาเลเซีย จํานวน ๑ เครื่อง และกองกําลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น จํานวน ๑ เครื่อง โดยทําการฝึกในพื้นที่การฝึกของกองบิน ๑
จังหวัดนครราชสีมา, สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่
บางส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบน อากาศยานของกองทัพอากาศที่เข้าร่วมการฝึก คอบร้าโกลด์ จํานวน ๒๑ เครื่อง ประกอบด้วย
- เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16A/B) จากฝูงบิน ๑๐๒ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ และฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔
- เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (ALPHA JET) จากฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓
- เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๘ (C-130 H) จากฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖
- เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC 725)
จากฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒
นอกจากกําลังทางอากาศ ของกองทัพอากาศ ที่เข้าร่วมการฝึกภาคอากาศแล้ว กองทัพอากาศ ยังได้ส่งกําลังพลจากหน่วย
บัญชาการอากาศโยธิน กรมแพทย์ทหารอากาศ และศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เข้าร่วมการ
ฝึกแลกเปลี่ยนกับกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพสหรัฐฯ ตามภารกิจดังที่ได้กล่าวแล้ว อาทิเช่น การฝึกซุ่มยิง การฝึกซุ่มโจมตีการฝึก
ปฏิบัติการพิเศษ และการฝึกปฏิบัติการนิวเคลียร์ เคมี ชีวะ สําหรับพิธีเปิดการฝึกฯ กําหนดจัดขึ้น ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
จังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และจะมีการฝึกดําเนินการกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดการฝึก ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

หน้า ๓

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หอพระพุทธปัญโญภาสอากาศมงคล

พลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ เจ้ ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศ ล
เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หอพระพุทธปัญโญภาสอากาศมงคล เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๑

พลอากาศโท ชั ย ยะ อุ ป ริ รั ต น์ ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น เดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย มสายวิ ท ยาการ
อากาศโยธิน ณ กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศโท คัมภีร์
กุ ญ ชรเพชร ผู้บังคั บกองพัน ทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ให้ การต้อ นรับ เมื่อวั นที่ ๒๘ ธัน วาคม ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๑
จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบวาตภัย

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยพายุหมุนในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔๔๕
เป็นเหตุทําให้สถานที่ราชการ และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จํานวน ๑๒๐ หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จํานวน ๕ ราย
จากสถานการณ์ดังกล่าว นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ เสนาธิการกองบิน ๗ ในฐานะรองผู้อํานวยการศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยกองบิน ๗ นํากําลังพล พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ รถโดยสารปรับอากาศ
ขนาดเล็ ก และรถยนต์ ศู น ย์ บ รรเทาสาธารณภั ย กองบิ น ๗ พร้ อ มอุ ป กรณ์ อ อกให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น และประเมิ น
สถานการณ์ เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือฟื้นฟูต่อไป ณ พื้นที่สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองบิน ๔๑ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว

นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ คุณรัชนีกร ผ่องอําไพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ
กองบิน ๔๑ ร่วมมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวจํานวน ๒๐๐ ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว และเยี่ยมเยือนประชาชน
ที่เดือดร้อน พร้อมทั้งสั่งการให้ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ยากจน ตามโครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หมู่บ้านบ้านปง หมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.๑ โรงเรียนมัธยมรอบบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพอากาศ แจ้งความประสงค์
ส่ ง บุ ต รเข้ า ศึ ก ษาชั้ น ม.๑ โรงเรี ย นมั ธ ยมรอบบริ เ วณฐานทั พ อากาศดอนเมื อ ง และจะขอรั บ โควตาที่ นั่ ง ศึ ก ษาชั้ น ม.๑
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้กรอกข้อมูลตามใบแจ้งความประสงค์ ฯ รายละเอียดและแบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ https://educate.rtaf.mi.th/web/images/pdf/2560-12-15.pdf เพื่อนําเรียนตามสายบังคับบัญชา พร้อมแนบสําเนา
ทะเบียนบ้านบุตร และสําเนาทะเบียนบ้านบิดา – มารดา ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ ที่เป็น
เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้าน ที่มีสิทธิอยู่อาศัยอย่างน้อย ๒ ปี รวมทั้งพื้นที่นั้นๆ จะต้องอยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนที่จะสมัคร กรณี
ข้าราชการที่มีคําสั่งกองทัพอากาศ ให้ย้ายเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการหรือย้ายเข้ามารับราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง
ไม่ถึง ๒ ปี ขอให้แนบคําสั่งดังกล่าวมาด้วย โดยส่งถึง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
อนึ่ง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จะจัดการประชุมผู้ปกครองที่ได้แจ้งขอรับสิทธิ์ดังกล่าว เพื่อประชุมรับฟังคําชี้แจง
หลักเกณฑ์การขอรับโควตาที่นั่งศึกษา พร้อมทั้งจับสลากขอรับโควตาดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๐๐
ณ หอประชุมกานตรัตน์ ทั้งนี้ไม่ต้องนําบุตรมาร่วมจับสลากด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๐๑๓๔
ข่าวบริการ
กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อัญชลี วิไลลักษณ์ มารดาของ นาวาอากาศเอก ธวัชชัย วิไลลักษณ์ ผู้อํานวยการ
กองปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศ ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ ตั้งแต่บัดนี้ – ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลา ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และ
กําหนดพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐
ww.rtaf.mi.th

