กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF

RTAF RTAF
RTAF

RTAF

พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ/ประธาน
อนุกรรมการพัฒนางานด้านสวัสดิการกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการ
กองบิน ๔๑ พื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการ และพื้นที่ ๘ ไร่ อาคารที่พักสวัสดิการกรีนเลค
โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
ตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ/ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด กองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สําหรับเยาวชน
กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสําหรับเยาวชน กองทัพอากาศ

โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคง
พลอากาศโท ยุ ท ธชั ย วั ช รสิ ง ห์ ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ วิ จั ย พั ฒ นา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคง
การอบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

นักเรียนนายเรืออากาศ ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท
กษัตริยาธิราช ให้โอวาท นักเรียนนายเรืออากาศ ปฐมพร ชลรัตน์ ชั้นปีที่ ๑ ลาไปศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตั้งแต่ เดือน
กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๒ –
เดื อนกุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๗ เมื่อ วั นที่ ๖ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๒
ณ สํานักงานผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ตรวจสอบความพร้อมรบ สรุปผลการทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ณ กองบิน ๔

พลอากาศตรี สุ รสีห์ สิมะเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบั ญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะตรวจสอบ
ความพร้ อ มรบ สรุ ป ผลการทดสอบแผนป้ อ งกั น ที่ ตั้ ง หน่ ว ย ณ กองบิ น ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุ ส มบั ติ
ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยใช้รูปแบบชีวะจิตตะสังคมบําบัด ( Bio-Psycho-Social Model )
กับบุคลากรทางการแพทย์ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์
กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หน้า ๓
กองทัพอากาศร่วมกับกองทัพอากาศออสเตรเลีย ประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC)
ผนึกกองกําลังเตรียมจัดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19

นาวาอากาศเอก สิท ธิพ ล ป้ อมตรี ผู้อํ านวยการกองฝึ กร่ วมและผสม สํ านัก ยุท ธการและการฝึ ก กรมยุ ทธการ
ทหารอากาศ/ผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ฝ่ายกองทัพอากาศ พร้อมด้วย Squadron
Leader Trent Baldry หัวหน้าคณะฝึกผสมฯ ฝ่ายกองทัพอากาศออสเตรเลีย เป็นประธานร่วมการประชุมวางแผนขั้นต้น
(IPC) การฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ในวันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา และ
จะทําการประชุมวางแผนขั้นปลาย (FPC) ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองบริสเบน เครือรัฐออสเตรเลีย
สําหรับการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบินที่เข้า
รับการฝึกมีความพร้อมรบ และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติทางอากาศผสม อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์
กับมิตรประเทศที่เข้าร่ว มการฝึกอีกด้วย โดยในปีนี้ จะทําการฝึกภาคสนาม (FTX)
ในระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม
ถึง ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมเรือนจําทหารอากาศ สํานักงานผูบ้ ังคับทหารอากาศดอนเมือง

นาวาอากาศเอก ไพบูลย์ สิทธิลภ เสนาธิการสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะ ตรวจเยี่ยมเรือนจํา
ทหารอากาศ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยมี นาวาอากาศโท ทิฆัมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้บังคับเรือนจํา
ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองเรือนจําทหารอากาศ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศ
ดอนเมือง

การประชุม F-16 Technical Coordination Group (TCG) In-Country Review (ICR)

นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา จัดการประชุม
F-16 Technical Coordination Group (TCG) In-Country Review (ICR) ประจําปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และครอบครัวทหารอากาศ
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ําในกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สระว่าย
น้ํากองทัพอากาศโรจนนิล และเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาว่ายน้ํารุ่นใหม่ของกองทัพอากาศ เข้าแข่งขันในระดับเหล่าทัพ
ระดับประเทศ และระดับชาติในอนาคต ผู้สนใจสอบถามได้ที่ แผนกกีฬาว่ายน้ํากองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๓๘๐

ข่าว ประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
กองทัพอากาศ ช่วยบรรเทาลดฝุ่นละอองสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล

กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ําและทําความสะอาดพื้นที่ใน
ส่วนของกองทัพอากาศ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้น ในระหว่างวันที่
๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้ ทุกภาคส่วนราชการทั่วประเทศ เพิ่มความเข้มงวดมาตรการบังคับใช้กฎหมาย
และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เข้าควบคุมเข้มแหล่งกําเนิดมลพิษหลักอย่างจริงจัง ทั้งนี้กระทรวงกลาโหม ได้สนับสนุน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ผ่านมา ทั้งการปรับเปลี่ยนภายในกองทัพ ด้วยการตรวจสภาพและลดการใช้ยานพาหนะ การ
เปลี่ยนใช้น้ํามันไบโอดีเซล การลดกิจกรรมที่เกิดภาวะฝุ่นควัน เป็นต้น พร้อมทั้ง สนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่ควบคุม ทั้ง
การจัดอากาศยานโปรยละอองน้ํา การขยายผลจัดทําและติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ําบนตึกสูง การร่วมทําความสะอาด ล้าง
ถนน ต้นไม้และสถานที่สาธารณะ การสนับสนุนกําลังพลควบคุมพื้นที่และแหล่งกําเนิดมลพิษ โดยมีเส้นทางดังนี้
เมื่อ วั น ที่ ๕ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๒ เส้น ทางเดิ น รถ ตั้ ง แต่ ช่อ งทาง กองทั พอากาศ ๒ แยกกรมควบคุม การปฏิบั ติ
ทางอากาศ (คปอ.) ถึงสะพานข้ามคลอง เขตสายไหม
เมื่อ วั น ที่ ๖ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๒ เส้น ทางเดิ น รถ ตั้ ง แต่ ช่อ งทาง กองทั พอากาศ ๒ แยกกรมควบคุม การปฏิบั ติ
ทางอากาศ (คปอ.) ถึงช่องทางกองทัพอากาศ ๑ (ทางออกวิภาวดี)
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เส้นทางเดินรถ ตั้งแต่ช่องทาง ท่าดินแดง ๕ (ทางเข้าเขตบ้านพักกองทัพอากาศ และ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย) ถึงช่องทางท่าดินแดง ๗ (ทางออกจากโรงเรียนฤทธิยะฯ ไปถนนริมคลอง)
นอกจากนี้ ยั งดํ า เนิ นการตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้ มีความพร้ อ ม และพยายามไม่ใ ห้ มีร ถยนต์ ท างทหาร
ที่มีควันดํา ร่วมดําเนินการทําความสะอาดถนน และแหล่งชุมชนในพื้นที่กองทัพอากาศ และบริเวณโดยรอบ เพื่อลดปริมาณ
ฝุ่นละอองและเพื่อความสะอาดเรียบร้อย ทั้งนี้ กองทัพอากาศ มุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกําลังพล
อากาศยาน และอุปกรณ์ต่างๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มความสามารถ
ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖

ข่าวบริการ
- สํานักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ร่วมกับนครหลวงโปรโมชั่น จํากัด และตลาดยิ่งเจริญ ขอเชิญชมการชกมวย
การกุศล ศึก M-150 พลังกําปั้นสะท้านโลก ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๔๕ – ๑๕๔๕ ณ เวทีมวยชั่วคราว
ลานจอดที่ ๓ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ชมฟรี พร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง ๗
- สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร จัดทัศนศึกษาประจําปี ๒๕๖๒ ให้กับสมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญา
บั ต รและครอบครั ว ที่ ส นใจท่ อ งเที่ ย ว ระยะใกล้ ไ ปเช้ า กลั บ เย็ น ระยะไกลภายในประเทศ ระยะไกลต่ า งประเทศ
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