กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก สุ ท ธิ พ งษ์ อิ น ทรี ย งค์ รองผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ร่ ว มกั บ ผู้ แ ทน
กองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) ผู้แทนกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี และ
พลอากาศตรี พั น ธ์ ภั ก ดี พั ฒ นกุ ล ผู้ อํ า นวยการฝึ ก คอบร้ า โกลด์ ๑๘ ส่ ว นกองทั พ อากาศ
ร่วมตรวจเยี่ยมและชมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘
เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ณ เนิ น คนดู สนามฝึ ก กองทั พ เรื อ หมายเลข ๑๕
บ้านหาดยาว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
กองทัพอากาศเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบกการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘

กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F – 16A/B) เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก ในครั้งนี้
โดยในปีนี้สหรัฐอเมริกาได้นําเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ USS Bonhomme Richard พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ ทางทหารต่าง ๆ
มาเข้าร่วมการฝึกฯ ร่วมกับกองกําลังจากกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้ส่งทหารนาวิกโยธินกว่า ๓๐๐ คน มากับเรือยกพล
ขึ้นบก ชื่อ Cheon Ja Bong เพื่อเข้าร่วมการฝึกฯ และกองกําลังฝ่ายไทย โดย กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ ได้นํา
เรือหลวงอ่างทอง ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกใหม่ล่าสุดของไทยเข้าร่วมการฝึกฯ นอกจากนั้นกองทัพบกยังได้จัดชุดโจมตีทางอากาศ
(Air Assault) จํานวน ๑ กองร้อย ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๕
บ้านหาดยาว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กองทัพอากาศ นํา C-130 H ร่วมฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO)

พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย มิสเตอร์ชิโร ซาโตะชิมะ (H.E. Ambassador Shiro
Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย ผู้แทนจากกองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี, ผู้แทนจาก
กองทัพมาเลเซีย และ พลอากาศตรี พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้อํานวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ส่วนกองทัพอากาศ เดินทางไป
เยี่ยมชมและสังเกตการณ์การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) ของกองกําลังทางเรือผสม และกองกําลัง
นาวิกโยธินผสม ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ เมื่อวันที่๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณฝูงบิน ๑๐๓ (เก่า)
กองการบินทหารเรือ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ในปีนี้มีกําลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองกําลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี และ
กองทัพมาเลเซีย เข้าร่วมการฝึกฯ จํานวนกว่า ๕๐๐ นาย ในส่วนกองทัพอากาศ ได้จัดกําลังพลจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เข้าฝึกดําเนินการคัดกรอง และ ล้างพิษให้กับประชาชนที่มีการปนเปื้อนสารเคมี
ชีวะ และได้นําเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) จากฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ เข้าร่วมการฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่
ขัดแย้ง (NEO/RJNO) กับกองทัพสหรัฐอเมริกา, กองกําลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น และ กองทัพมาเลเซีย ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง
ของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) เป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสู้รบ ความขัดแย้ง
หรือ สาธารณภัยร้ายแรงต่าง ๆ โดยจําลองสถานการณ์ฝึกมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอนุภูมิภาคแปซิฟิก
สําหรับการประกอบกําลัง แบ่งออกเป็น ๓ ชุด ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมผู้อพยพ ชุดระวังป้องกัน และกําลัง
สนับสนุนทางอากาศ การฝึกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้หน่วยต่าง ๆ ที่ร่วมการฝึกฯ มีทักษะและขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการประสานงาน การแก้ปัญหาในสถานการณ์การฝึกฯ และสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ต่อไป
ทั้งนี้กําหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมผู้อพยพ (ECC) โดยจัดแบ่งออกเป็นสถานีต่าง ๆ ได้แก่ สถานีต้อนรับและลงทะเบียน
สถานีตรวจค้นอาวุธและยาเสพติด สถานีคัดกรองตรวจสุขภาพและคัดแยกประชาชน สถานีการรักษาพยาบาล สถานีการขนส่ง
และส่งกลับ

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หน้า ๓
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

พลอากาศเอก ชั ย พฤกษ์ ดิ ษ ยะศริ น ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เยี่ ย มชมร้ า นสมาคมแม่ บ้ า นทหารอากาศ
ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" เมื่อวั นที่ ๑๗ กุ มภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามเสือป่า ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน คณะภริยา
เอกอัครราชทูตประเทศเมียนมา และคณะผู้บัญชาการทหารบกและภริยา เยี่ยมชมร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ขอเชิญ ชวนข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการและครอบครั ว กองทัพ อากาศ แต่ ง ชุ ด ไทยย้ อ นยุ ค เที่ย วชมงาน
“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
(จํานวน ๒ คัน) และที่ สโมสรทุ่ งสีกั น (หลั งคาแดง) (จํ านวน ๑ คั น) โดยรถจะออกเวลา ๑๖๓๐ และจะรับกลั บ ในเวลา ๒๐๓๐
(วันธรรมดา) และ ๒๑๓๐ (วันศุกร์ และวันเสาร์) สํารองที่นั่งได้ที่ จ่าอากาศโทหญิง สุวรรณ จันทรา โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๘๕๕
ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงอบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค ให้ชมอย่างมากมาย อาทิเช่น การแสดงดนตรี
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของทั่วทุกภูมิภาคของไทย เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต, บริการสตูดิโอ
ถ่ายภาพย้อนยุค ร่วมกับศิลปินดารานักร้อง และร่วมจับสลากจากต้นกัลปพฤกษ์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ
ที่มาออกร้าน (ย้อนยุค) รวมทั้งซุ้มร้านอาหารอีกมากมาย ภายในบริเวณงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” การแต่งกาย
ชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ (งดเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารช่างอากาศชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ ๑๙

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารช่าง
อากาศชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ ๑๙ ตามโครงการศึกษาภายในประเทศของกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเหล่าทหารช่างอากาศ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ

พิธีปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนกองทัพอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐

พลอากาศตรี ชากร ตะวั น แจ้ ง ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก การปกครองและพั ฒ นากํ า ลั ง พล กรมกํ า ลั ง พลทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดยมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตน โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์
ปิ ย ะรั ต น์ ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๔ ให้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิ น ๔
จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประจําวัน ทอ.
กองทัพอากาศ จัดโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน ครั้งที่ ๑/๖๑

หน้า ๔

นาวาอากาศเอก นิโรจน์ จําปาแดง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน สํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือน
ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ พร้อมคณะเยาวชน
จาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งออกเดินทางจากสนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี มาถึง ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖
และนําคณะเยาวชนฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กองบิน ๒ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ๔ ปี
สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffc Control) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้ ม พงษ์ รองผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๒ เป็ น ผู้ แ ทนผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๒ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
นาวาอากาศโท สุรัฐ ศรีเดช หัวหน้าสาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ พร้อมคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
บัณฑิต ๔ ปี สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffc Control) ของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เข้าศึกษาดูงาน
ด้านการควบคุมจราจรทางอากาศของกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญสั่งจองเช่าบูชาและบริจาคจัดสร้างองค์พระรูปหล่อจําลอง
จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวู นารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
กองทัพอากาศ จะจั ดสร้างองค์พระรูปหล่ อจํา ลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจัก รพงษ์ภูวนารถ
กรมหลวงพิ ศ ณุ โ ลกประชานารถ (พระบิ ด า ทอ.) ประทั บ ยื น พร้ อ มฐาน เนื้ อ โลหะขนาดสู ง ๑๖ นิ้ ว เพื่ อ น้ อ มระลึ ก
ในพระกรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณในฐานะองค์พระบิดากองทัพอากาศและองค์ผู้ริเริ่มระบบการศึกษาวิชาการทหาร
แผนใหม่แห่งกองทัพไทย โดยจัดสร้างไว้ให้ กองทัพอากาศใช้มอบให้บุคคลสําคัญที่มาเยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการทหารอากาศและ
มอบในพิธีหรือวาระสําคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองทัพอากาศ และครอบครัว
ตลอดจนบุคคลทั่วไป เช่าบูชาองค์พระรูปหล่อจําลองฯ อัตราเช่าบูชาองค์ละ ๔,๙๙๙ บาท (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และสิ้นสุด
การสั่ ง จองเช่ า บู ช าภายในวั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๑ โดยกํ าหนดประกอบพิ ธีมหามังคลาภิเษกองค์พระรู ปหล่อจําลองฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ โดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงนั่งปรกและได้เรียนเชิญ
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษก
ทั้งนี้สามารถประสานรายละเอียดการสั่งจองเช่าบูชาได้ที่ เรืออากาศเอกหญิง พรสวรรค์ ดีอ่วม นายทหารการเงิน
วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ โทร ๐ ๒๕๓ ๒๘๗๗ หรื อ ๐๖ ๓๑๘๖ ๓๘๒๑ และ
อีเมล์ pronsawan151980@gmail.com โดยสามารถติดตามข่าวสารการดําเนินงานได้ที่ http://awc.rtaf.mi.th/th/prabida.html

กองเวชศาสตร์ป้องกัน ของดการให้บริการเพื่อจะทําการตรวจร่างกายผู้สอบคัดเลือกเข้ากองทัพอากาศ
เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาและ
เข้ารับราชการ ช่วงเวลา ๐๗๓๐ – ๑๒๐๐ จึงของดให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท ในวันดังนี้
๑. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. บุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องประเมินผล กองเวชศาสตร์ป้องกัน โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐
www.rtaf.mi.th

