กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อ มด้ วย
คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ถ่ายภาพร่วมกับสมาชิก
สมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ ในงานออกร้ า นของสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ
ภายในงาน “อุ่ น ไอรั ก” คลายความหนาว “สายน้ําแห่งรัต นโกสิน ทร์ ” เมื่อ วั น ที่
๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒

การประชุมสรุปผลการปฏิบัติการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ประจําปี ๒๕๖๑

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติการกองอํานวยการรักษา
ความมั่ น คงภายใน ประจําปี ๒๕๖๑ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจํ าปี ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์
พลิ ก านนท์ รองผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ และผู้ บั ญ ชาการเหล่ า ทั พ เข้ า ร่ ว มประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ ธั น วาคม ๒๕๖๑
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

กองทัพอากาศจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดสกลนคร

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพอากาศ เป็นประธานในกิจกรรม “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว” เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดศิริมงคล
บ้านหนองปลาดุก ตําบลพังขว้าง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
กองทัพอากาศ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่ได้เกิด
สภาวะอากาศหนาวเย็นขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทําให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาว รวมทั้งขาดอุปกรณ์จําเป็นต่อการดํารงชีพ จึงได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หนาวขึ้น โดยได้นําผ้าห่มกันหนาว จํานวน ๓๐๐ ผืน มอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในพื้นที่
บ้านหนองปลาดุก ตําบลพังขว้าง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้นําชุมชน เพื่อติดตามสถานการณ์
และประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

กองทัพอากาศ มุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกําลังพล อากาศยาน และอุปกรณ์เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับความ
ช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานส่งกําลังบํารุง ตรวจเยี่ยม กองบิน ๔

หน้า ๓

พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จํานงค์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานส่งกําลังบํารุง ตรวจเยี่ยมกองบิน ๔ โดยมี
นาวาอากาศเอก ปริญ ยงปิยานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

พิธีปิดการอบรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศก่อนไปดํารงตําแหน่ง

พลอากาศโท คงศั ก ดิ์ จั น ทรโสภา เจ้ า กรมข่ า วทหารอากาศ เป็ น ประธานในพิ ธี ปิ ด การอบรมผู้ ช่ ว ยทู ต
ฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศก่อนไปดํารงตําแหน่ง ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ๑

พิธีปิดโครงการอบรมนายตรวจสรรพาวุธเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก

นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมนายตรวจ
สรรพาวุธเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16 A/B) เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค
กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

พิธีปิดการอบรมโครงการอบรมการใช้งาน และการซ่อมบํารุง บ.T-50TH

นาวาอากาศเอก ปริญ ยงปิยานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการใช้งาน และ
การซ่อมบํารุงเครื่องบินฝึกและขับไล่แบบที่ ๒ (T-50TH) ณ แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน ๔ เมื่อ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข่าว ประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
การแสดงการสาธิตการใช้กําลังทางอากาศในการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๑
กองทัพอากาศ กําหนดจัดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจําปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๘
ธันวาคม ๒๕๖๑ โดย พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและ
การสาธิตการใช้กําลังทางอากาศ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ระบุภาระหน้าที่ของกองทัพอากาศ
ไว้ว่า “กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศในการป้องกันราชอาณาจักร และดําเนินการที่เกี่ยวกับการใช้
กําลังกองทัพอากาศ ตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ”
กองทัพอากาศได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ดังกล่าว จึงได้เตรียมกําลังทางอากาศให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ
ทั้งปวงอยู่เสมอ รวมถึงได้มีการพัฒนากองทัพอากาศให้มีความทันสมัย และฝึกฝนกําลังพลให้มีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยี
อยู่ตลอดเวลา โดยการฝึกการใช้กําลังทางอากาศนั้น กองทัพอากาศ ได้จัดให้มีการฝึกในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการฝึกตาม
แผนการฝึกของกองทัพอากาศ การฝึกร่วมกับต่างเหล่าทัพ และการฝึกผสมกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ โดยหนึ่งในยุทธวิธี
การฝึกนักรบทางอากาศให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดให้มี
การแข่งขันขึ้นเป็นประจําทุกปี
การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เปรียบเสมือนเป็นเวทีประกวดฝีมือของนักบิน เจ้าหน้าที่สนับสนุน
การบิน และเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน โดยกองทัพอากาศกําหนดให้หน่วยที่ใช้กําลังทางอากาศทุกหน่วย รวมถึงหน่วยต่อสู้
อากาศยาน จะต้องมีความพร้อมในการส่งกําลังพล อากาศยาน รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน เพราะฉะนั้น
จะมีอากาศยานเกือบทุกแบบของกองทัพอากาศ จากทุกฝูงบินทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะทําให้กําลังพลที่เกี่ยวข้อง
ในทุก ๆ ภาคส่วนได้ฝึกฝน เพิ่มพูนประสบการณ์ บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยกองทัพอากาศ
มีภารกิจในการใช้กําลังทางอากาศ ทั้งด้านการป้องกันประเทศและการพัฒนาประเทศ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศ
ยุทธวิธี จึงได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภทต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ๒ ประเภทการแข่งขัน ๑๓ ชนิดการแข่งขัน
ดังนี้
ประเภทการแข่งขันทั่วไป จํานวน ๘ ชนิดการแข่งขัน ได้แก่ การปฏิบัติภารกิจรับ-ส่ง บุคคลสําคัญ, การบินค้นหาและ
ช่วยชีวิต, การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ, การบินรับ-ส่งข่าวสารทางทหาร , การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน, การใช้อาวุธ
ทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด, การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด และการประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน
ประเภทการแข่งขันภายใน จํานวน ๕ ชนิดการแข่งขัน ได้แก่ การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธีการบิน
ควบคุมไฟป่า, การประเมินค่าชุดควบคุมการรบ, การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน และการบินลําเลียงทางอากาศยุทธวิธี
การแข่งขันทุกประเภท จะมุ่งเน้นให้นักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินได้ฝึกการวางแผน และฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์ ที่ ใกล้เ คี ยงกั บสถานการณ์ก ารรบจริง มุ่ง เน้นให้ นักบิ นใช้ ความรู้ ความสามารถในการประยุ กต์ใ ช้ ยุทธวิธี ที่
เหมาะสมกั บ สมรรถนะและขี ด ความสามารถของอากาศยานเพื่ อ ทํ า ลายเป้ า หมาย พร้ อ มกั บ หลบหลี ก การตรวจจั บ

และต่อต้านของข้าศึก ตลอดจนจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันภายในทีมของตนเอง เพื่อให้ภารกิจประสบความสําเร็จ
การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี จะสามารถนําผลการแข่ง ขันมาประเมินวิเคราะห์ถึงพัฒนาการของกําลั ง
ทางอากาศได้ รวมถึงจะได้รับทราบถึงจุดด้อย จุดแข็ง เพื่อนํามาพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ นอกจากนี้
ยั ง จะทํ า ให้ กํ า ลั ง พลได้ มีโ อกาสฝึ ก ฝนในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ต่ า ง ๆ อยู่ เ สมอ จนเกิ ด ความชํ า นาญ นํ า มาซึ่ ง ความมั่ น ใจ
การตัดสินใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจทั้งที่เป็นในเรื่องของการรบ และที่ไม่ใช่การรบ
กองทัพอากาศ “มุ่งมั่น” ที่จะพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสร้างความยั่งยืนส่งเสริมให้กําลังพลมีความ “มั่นคง”
ในการเป็นทหารอาชีพอย่างภาคภูมิสร้างความ “มั่นใจ” ในการปกป้องแก้ไขปัญหาชาติ และพร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชน
www.rtaf.mi.th

