กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยบินแยก
ของกองทัพอากาศ ที่เข้าร่วมการแสดงการบินในงาน SINGAPORE AIR SHOW 2018
โดยมี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช รองผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการรบ
สํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ Changi Exhibition Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์

ข่าวประจําวัน ทอ.
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบินแยกของกองทัพอากาศ
ที่ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018
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พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยบิน
แยกของกองทัพอากาศที่ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 โดยมี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช
รองผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการรบ สํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ หัวหน้าคณะทํางานฯ
ให้การต้อนรับ ก่อนเข้าร่วมพิธีตัดริบบิ้นงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 และชมการบินแสดงสมรรถนะของ
เครื่องบินจากชาติต่างๆ รวมถึงเครื่องบินกริพเพนของกองทัพอากาศไทย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การแสดง
นิทรรศการชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของการส่งหน่วยบินกริพเพนของเรามาแสดงที่ Singapore Air Show
2018 ก็เนื่องจากเป็นการฝึกการวางกําลังของหน่วยบินในต่างประเทศ เป็นการสามารถที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกิจกรรม
แอร์โชว์ครั้งนี้ ที่สําคัญคือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยงานนี้มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ สหรัฐฯ
ก็ส่งเครื่องบินมาโชว์ เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องแสดงให้เห็นถึงท่าทีว่าเราให้ความร่วมมือ และเป็นมิตรกับชาติในอาเซียน และ
ไม่ใช่เป็นมิตรธรรมดา เป็นหลักชาติหนึ่งในอาเซียนด้วย จึงตัดสินใจที่จะส่งเครื่องบินมาแสดงเป็นครั้งแรก และครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ที่เราออกมาแสดงในลักษณะของแอร์โชว์ที่เป็นระดับโลก เราก็จะได้เห็นวิธีการทํางานของทีมงานต่างๆ ที่เป็นระดับโลก ถือว่า
ปัจจุบันเรามีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะไปสู่ระดับนั้น ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ หน่วยเกี่ยวข้อง นักบินที่มา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ช่างอีกสี่สิบ
กว่าท่านที่อยู่ที่นี้ จะได้ประสบการณ์อย่างมาก นอกจากประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายวางกําลัง เรายังได้เห็นการทํางานของ
ต่างชาติ ทําให้ผมเชื่อว่าความเป็นสากลของหน่วยบิน หรือกําลังทางอากาศของกองทัพอากาศก็จะเกิดขึ้น ทําให้เรามีความ
พร้อม ที่จะเป็น One of the Best Air Forces in ASEAN ในอนาคตได้”
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้รับเกียรติจากผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์เชิญเข้าร่วมแสดงการบินในงานนิทรรศการ
Singapore Airshow 2018 ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เปิดให้ประชาชนทั่วไปซื้อบัตรเข้าชมในวันที่ ๑๐ – ๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยกองทัพอากาศ ได้จัดกําลังพลจํานวน ๔๑ คน
ประกอบด้วย คณะทํางาน นักบิน ช่าง และส่วนสนับสนุนต่างๆ พร้อมทั้งนําเครื่องบินกริพเพน จากฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมบินแสดงสมรรถนะ (Air Display) จํานวน ๑ เครื่อง และการตั้งแสดงอากาศยาน (Static Show)
จํานวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็นครั้งแรกของกองทัพอากาศที่ได้เข้าร่วมการแสดงการบิน ถือได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
กําลังทางอากาศต่อสายตานานาประเทศ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสิงคโปร์อีกด้วย

เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมฝ่ายอํานวยการด้านยุทธการกองบิน ๔

พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมฝ่ายอํานวยการ
ด้านยุทธการกองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกําลังพลโรงเรียนการบิน

พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ ภาษาอั งกฤษของกําลังพลโรงเรียนการบิน ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณห้องโถง
กองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

ตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน

พลอากาศตรี ภูมิใจ ชัยพันธ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบ
และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน โดยมี พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
นํากําลังพลเข้ารับการตรวจสอบฯ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดภาพถ่ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น

พลอากาศตรี รังสรรค์ ใจสุภาพ ผู้อํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและแสดง
ความยินดี แก่ผู้ที่ได้รั บรางวัลประกวดภาพถ่ายรณรงค์ป้องกั นอุบัติเหตุภาคพื้ น ซึ่งภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะนําไปผลิตสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ด้านนิรภัย เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนิรภัยทหารอากาศ สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ

ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองบิน ๔

พลตรี ธี ร สาสน์ แสงแก้ ว ที่ ป รึ ก ษาศู น ย์ ป ระสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ แ ละความมั่ น คง
กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าเยี่ยมชมและให้คําแนะนําการดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประจําวัน ทอ.
คณะกรรมการด้านการปราบปรามและการข่าว ศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๓
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นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการด้านการ
ปราบปรามและการข่าว ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม
กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและ
ครอบครัวกองทัพอากาศ แต่ งชุ ดไทยย้อนยุคเที่ยวชมงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต
และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม
๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๑๐๐ ยกเว้นวันศุกร์และ วันเสาร์
ตั้งแต่เวลา ๑๐๓๐ – ๒๒๐๐ ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู
โดยมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ – ส่ง ทุกวัน
วันละ ๑ เที่ยว สามารถขึ้นรถได้ที่ หอประชุมกองทัพอากาศ
อาคารทองใหญ่ (จํ า นวน ๒ คั น ) และที่ ส โมสรทุ่ ง สี กั น
(หลังคาแดง) (จํานวน ๑ คัน) โดยรถจะออกเวลา ๑๖๓๐ และจะรับกลับ ในเวลา ๒๐๓๐ (วันธรรมดา) และ ๒๑๓๐ (วันศุกร์
และวันเสาร์) ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงอบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค ให้ชมอย่างมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรี
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาคของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักร้อง และร่วมจับสลากจากต้นกัลปพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ
ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งซุ้มร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” การแต่งกาย ชุดไทย
ย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
กองทั พอากาศ มี ความประสงค์ จะรั บสมั ครบุ คคลเพื่ อสอบคั ดเลื อกเข้ ารั บราชการ ประจํ าปี ๒๕๖๑จํ านวน ๖๖๕ อั ตรา
เป็ นนายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ตร (คุ ณ วุฒิ ป ริ ญ ญาโท/ตรี) จํ านวน ๘๘ อั ต รา และต่ํ า กว่ า ชั้ นสั ญ ญาบั ตร (คุ ณ วุ ฒิ ปวส./ปวช./
มัธยมศึกษา ตอนปลาย) จํานวน ๕๗๗ อั ตรา เปิ ดรั บสมัครทางอินเทอร์ เน็ ต (ช่ องทางเดียว) ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th/

ข่าวบริการ
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก นิสิต โขเมษฐวัฒน์ รองผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ตั้งแต่บัดนี้ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลา ๑๖ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ
วัดพระศรีมหาธาตุ และกําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗๐๐ ณ เมรุ ๑
- กําหนดพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศโท ไพบูลย์ ศัพทเสวี บิดา เรืออากาศโท ตรัยพิพัฒน์ ศัพทเสวี ข้าราชการ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐ ณ ศาลา ๔ วัดเจริญธรรมาราม สายไหม
www.rtaf.mi.th

