กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานร่วมในพิธี
ทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี และพิ ธี เ ททองหล่ อ พระพุ ท ธชิ น ราชจํ า ลอง ขนาด ๓๙ นิ้ ว โดยมี
นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุ รั ก ษ์ ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๔๖ พร้ อ มด้ ว ยข้ า ราชการ
ลู ก จ้ า ง ครอบครั ว ทหารอากาศกองบิ น ๔๖ และประชาชน เข้ า ร่ ว มพิ ธี เมื่ อ วั น ที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วัดวังปลาดุก ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.
หน้า ๒
ประธานกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯ ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมศิลปากร
ร่วมการประชุมกําหนดแนวทางการพัฒนาพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

พลอากาศเอก อําพล อิ่มบัว ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯ ให้การ
ต้อนรับ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมคณะ เพื่อร่วมประชุมกําหนดแนวทางการพัฒนาพระมหาธาตุนภเมทนีดล
และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พร้อมสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ เยี่ยมชมอาคารจัดแสดงนิทรรศการการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืช
ท้องถิ่น และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณพระมหาธาตุฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ จังหวัดเชียงใหม่

กองทัพอากาศจัดเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ และโรงพยาบาลสนามเข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘

พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ การฝึก
การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตําบลท่าถ่าน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ
การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance Disaster Relief : HADR)
ภายใต้การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ประกอบด้วย การอบรมภาควิชาการและการฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Academic and Table
Top Exercise : TTX) และการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (HADR
Senior Leader Seminar : HADR SLS) ณ ศูนย์ยุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดชลบุรี รวมทั้ง
การฝึกภาคสนาม ประกอบด้วยการฝึกสถานีอาคารถล่ม (Building Collapse) และสถานี รพ.สนาม (Field Hospital) ณ ศูนย์
ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน และ
อินเดีย รวม ๙ ประเทศ มีกาลังพลเข้าร่วมการฝึกกว่า ๓๕๐ นาย
โดยกองทั พ อากาศ นํ า โรงพยาบาลสนาม จากศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารแพทย์ ท หารอากาศ กรมแพทย์ ท หารอากาศ
รวมทั้ง เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC725) จากฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เข้าร่วมฝึกฯ
สําหรับภารกิจของเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC725) ในการบรรเทาสาธารณภัยนั้น เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เช่น แผ่นดินไหว น้ําท่วม ดินถล่ม ทําให้มีผู้บาดเจ็บจํานวนมาก เฮลิคอปเตอร์แ บบที่ ๑๑ จะทําหน้าที่ลําเลียงผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นนําไปส่งต่อยังโรงพยาบาลต่อไป โดยการสาธิตบรรเทาสาธารณภัยในวันนี้ ได้มีการจําลองการรับ
ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งในพื้นที่ประสบเหตุ เพื่อนําส่งโรงพยาบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ป่วยจากการค้นหาของทีม DART
ซึ่งจะจําลองโดยทําการทุบตึกเข้าไป หรือ เจาะ และนําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสนาม เพื่อทําการรักษา

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ปิดพื้นที่สวนในบริเวณพระมหาธาตุนภเมทนีดล

หน้า ๓

คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุ ขอประกาศแจ้งปิดพื้นที่สวนในบริเวณพระมหาธาตุนภเมทนีดล ตั้งแต่ต้นเดือน
มีนาคมเป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้รองรับกับการท่องเที่ยว ทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
ภายในองค์พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพื้นที่อื่นๆได้ตามปกติ

การประชุม Technical Conference (TC) ครั้งที่ ๒๙

พลอากาศตรี ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสํานักงานบริหารโครงการ
พัฒนาขีดความสามารถการส่งกําลังบํารุงเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 C/D) ระยะที่ ๑ (Gripen
Logistics Improvement Program : GLIP) เป็นประธานในการประชุม Technical Conference (TC) ครั้งที่ ๒๙ ระหว่าง
กองทัพอากาศ กับ องค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดน (Swedish Defence Materiel Administration : FMV)
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ

หน่วยมิตรประชากองบิน ๕ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้จัดหน่วยมิตรประชากองบิน ๕ โดยมี พันตํารวจเอกหญิง จตุพร
อะเมกอง รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ และข้าราชการ
กองบิน ๕ ร่วมในการออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน บริการด้านการแพทย์ บริการตัดผมชาย - หญิง กิจกรรมสันทนาการ
เลี้ ยงอาหารกลางวั น และมอบอุ ปกรณ์ การเรี ยนและทุ นการศึ กษา ให้ กั บนั กเรี ยน โรงเรี ยนบ้ านหนองหิ น และนั กเรี ยน
โรงเรียนบ้านทางหวาย ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตั้งด่านสกัดกั้นยาเสพติด

นาวาอากาศเอก ประณต คุ ณอนั นต์ รองผู้ บั งคั บการกองบิ น ๒๑ เป็ นประธานในพิ ธี เปิ ดการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
การตั้งด่านสกัดกั้นยาเสพติด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมนุมนายเรืออากาศ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
องคมนตรี, พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ในวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒๐๐ - ๒๑๐๐ และวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖๐๐ - ๒๑๐๐ ณ สนามกอล์ฟ
ธูปะเตมีย์ (ลาดเป็ด) สอบถามรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ นาวาอากาศเอก ธนเดช เบ็ญจวรรณ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๘๘๒
๐๘ ๔๕๕๗ ๗๘๓๔ และ นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๙๙๘, ๐๘ ๑๙๔๙ ๐๓๐๗

ข่าวประจําวัน ทอ.
กองบิน ๔๖ นําน้ํามันไบโอดีเซลไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

หน้า ๔

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท วีรชาติ นุสิทธิ์ หัวหน้าแผนก
กิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วย จนท.แผนกกิจการพลเรือนฯ เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบําบัดทุกข์
บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ ครั้งนี้
กองบิน ๔๖ นําน้ํามันไบโอดีเซล ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จํานวน ๑๐๐ ลิตร เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ บ้านแหลมโพธิ์ ตําบลบ้านกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การฝึกแลกเปลี่ยน “เทคนิคการต่อสู้ด้วยมือเปล่า”
ระหว่าง กองทัพอากาศไทย – กองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคแปซิฟคิ

นักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมรับชมและฝึกปฏิบัติ ในการฝึกแลกเปลี่ยน “เทคนิคการต่อสู้ด้วยมือเปล่า” ระหว่าง
กองทัพอากาศไทย - กองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคแปซิฟิค (Pacific Defender Outreach Thailand) ซึ่งการฝึกแลกเปลี่ยน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กับ PACAF/A4S อันจะนํามาซึ่งความร่วมมือกัน
เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายในอนาคต เมือ่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองพันที่ ๒ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

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)

ข่าวบริการ
- กําหนดการสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศโท สุรยุทธ นิวาศะบุตร ม.ว.ม. ตั้งแต่บัดนี้ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๙๐๐ ณ ศาลาเกศนี วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน งดสวดในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑
- กําหนดการพระราชทานเพลิง นาวาอากาศเอก ธรัษชัย สนแจ้ง รองผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารทหารอากาศ
ในวั น นี้ (๒๗ กุ ม ภาพั นธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๑๔๐๐ ณ เมรุ ๑
ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ
www.rtaf.mi.th

