กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF

RTAF
RTAF

RTAF

RTAF

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยเกี่ยวกับ
สถานการณ์ฝุ่น ละออง PM 2.5 ในอากาศ ที่ เริ่ มมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของพี่ น้ องประชาชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงได้สั่งการให้เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67)
จากฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๒ เครื่อง เข้ามาทําการบิน โปรยละอองน้ํา
เพื่ อเป็ นการบรรเทาปั ญหาฝุ่ นละอองในอากาศ ตั้ งแต่ วั นที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กองบิ น ๖
ดอนเมือง

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
กองทัพอากาศจัดเครื่องบินโปรยน้ําลดปัญหาฝุน่ ละอองบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5
ในอากาศ ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงได้สั่งการให้เครื่องบิน BT-67
จํานวน ๒ เครื่อง จากกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก เข้ามาทําการบินโปรยละอองน้ํา เพื่อร่วมบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ นั้น
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ กองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน BT – 67 จากฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก
บินโปรยละอองน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง จํานวน ๓ เที่ยวบิน โดยในช่วงเช้า ๐๘๓๐ ได้มีการประชุมศูนย์บรรเทา
สาธารณภัยกองทัพอากาศ เพื่อกําหนดพื้นที่และวางแผนการปฏิบัติ จากนั้นในเวลา ๑๑๐๐ นักบิน ฝูงบิน ๔๖๑ฯ ได้มีการ
ประชุมวางแผนการบิน และเตรียมความพร้อมของเครื่องบิน ซึ่งบรรทุกน้ําจํานวนประมาณ ๓,๐๐๐ ลิตร ในถังใต้ท้องเครื่อง
จากนั้นจึงขึ้นทําการบินเพื่อโปรยน้ําที่ความสูงประมาณ ๑,๕๐๐ ฟุตเหนือพื้นที่เป้าหมาย คือ บริเวณโดยรอบฐานทัพอากาศ
ดอนเมือง เป็นพื้นที่แรก
ในช่วงบ่าย กําหนดทําการบินอีก ๒ เที่ยวบิน เพื่อปฏิบัติภารกิจเหนือพื้นที่เขตจตุจักร พร้อมทั้งจัดชุดแพทย์พยาบาล
จากศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ออกให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลตัวเองในสถานการณ์ที่มี
ฝุ่นละออง พร้อมแจกหน้ากากอนามัย ประเภทคาร์บอน จํานวน ๓๐,๐๐๐ อัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองกลิ่น ไอระเหย
และควันพิษ รวมถึงสามารถกรองฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กเฉลี่ย ๐.๑ ไมครอน ได้ถึง ๙๙ เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๒ ก หรือเครื่องบิน BT-67 สังกัดกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก เป็นเครื่องบิน
ที่กองทัพอากาศใช้ในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง การบินควบคุมไฟป่า และการบินโปรยน้ําละอองน้ํา
บรรเทาปัญหาหมอกควัน/ฝุ่นละออง ซึ่งในส่วนของการบินโปรยน้ําฯ นั้น แต่ละเที่ยวบินจะบรรทุกน้ําเพื่อทําการโปรยได้
เที่ยวละประมาณ ๓,๐๐๐ ลิตร ทําการโปรยน้ําเป็นละอองลงมาจากความสูงเหนือพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะทําให้ละอองน้ําเกิด
การกระจายตัวครอบคลุมบริเวณกว้าง และจับตัวกับฝุ่นละอองเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหา โดยน้ําที่นํามาใช้เป็นน้ํา
สะอาด และโปรยลงมาเป็นละอองน้ํา จึงจะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชน
สําหรับในห้วงต่อไป จะมีการประเมินและวางแผนร่วมกับ กรุงเทพมหานครและหน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านส่งกําลังบํารุง กรมพลาธิการทหารอากาศ

พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
ด้านส่งกําลังบํารุง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศตรี สุระ ไชโย เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารอากาศ ๑

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
คณะประธานกรรมการพลังทดแทนกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๗

หน้า ๓

พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จํานงค์ ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ และคณะฯ เดินทางมา
ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – กองทัพอากาศ (กองบิน ๗) โดยมี นาวาอากาศ
เอก ประเสริฐวิษณุ์ มหาขันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

"เทคโนโลยี 5G กับกองทัพอากาศ (5G Technology and The Royal Thai Air Force)"

พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดการสัมมนาทางวิชาการ
"เทคโนโลยี 5G กับกองทัพอากาศ (5G Technology and The Royal Thai Air Force)" มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาย
องค์กรให้เกียรติร่วมสัมมนาซึ่งจัดขึ้นโดย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หอสมุดกองทัพอากาศ

พิธีแสดงความยินดีสาํ เร็จหลักสูตรศิษย์การบิน รุ่น น.๑๔๑-๖๐-๒

พลอากาศตรี สุ ว รรณ ขํ า ทอง ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นการบิ น เป็ น ประธานพิ ธี แ สดงความยิ น ดี ศิ ษ ย์ ก ารบิ น
รุ่น น.๑๔๑-๖๐-๒ สําเร็จหลักสูตรศิษย์การบิน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

แสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เนื่องในโอกาสวันครบ ๑๑ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๑๒)
พลอากาศตรี ฐานัตถ์ จันทร์อําไพ ผู้อํานวยการสํานักกิจการพลเรือน
และประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ผู้ แ ทนกองทั พ อากาศ ร่ ว มแสดงความยิ น ดี กั บ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เนื่องในโอกาสวันครบ ๑๑ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๑๒) โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อํานวยการองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นผู้รั บมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๒ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ข่าว ประจําวัน ทอ.
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การจัดอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยและการสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชนกองบิน ๕

นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานการจัดอบรมมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยกองบิน ๕ และการสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชนกองบิน ๕ ให้กับชาวประมงชุมชนหัวบ้าน และชมรมประมง
กองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
กองทัพอากาศ โดย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุ
เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๔๔๓ คน
บุคคลพลเรือน เพศชาย อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ - ๒๐ ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ.๒๕๔๔ เท่านั้น)
ที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ หรือ ปวช. ทุกสาขาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชา ผลการเรียน
เฉลี่ยรวมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ และผลการเรียนรวมคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขั้นพื้นฐานไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) มีระยะเวลา
อยู่ในกองประจําการมาแล้วอย่างน้อย ๑ ปี ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ไม่เกินวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
อายุไม่เกิน ๒๔ ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
ผู้สนใจเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สมัครทาง Internet ที่ www.atts.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ มกราคม
๒๕๖๒ เท่านั้น สอบถามรายละเอียด โทร. ๒๕๓๔ ๓๗๔๒, ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๖๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๒๖๖ หรือ www.atts.ac.th

ข่าวบริการ
- สํานักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ร่วมกับนครหลวงโปรโมชั่น จํากัด และตลาดยิ่งเจริญ ขอเชิญชมการชกมวยการ
กุศล ศึก M-150 พลังกําปั้นสะท้านโลก ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๔๕ – ๑๕๔๕ ณ เวทีมวยชั่วคราว
ลานจอดที่ ๓ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ชมฟรี พร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง ๗
- ขอเชิญสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ ทุกท่าน ร่วมงาน “เลี้ยงสังสรรค์ ชนอ.” ในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๗๐๐ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
www.rtaf.mi.th

