
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พรอมคณะ 

เดินทางดวยเครื่องบินลําเลียงแบบ AIRBUS 320 ของกองทัพอากาศ เพื่อเขารวมการประชุมรัฐภาคี

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26 ระหวางวันที ่

๓๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองกลาสโกว สกอตแลนด โดยมี พลอากาศเอก ชากร 

ตะวันแจง  หัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา เปนผูแทนกองทัพอากาศ    

ใหการตอนรับ  เมื่อวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ทาอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง  

 

 

 
 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

นิทรรศการ “Dream Journey : The History of Don Mueang Airport”  

เพื่อแสดงประวัติความเปนมาในยุคเริ่มตนของการบินของไทย 

   
พลอากาศตรี ธรรมรงคเดช เจริญสุข รองเจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนผูแทนกองทัพอากาศ รวมพิธีเปด

นิทรรศการของทาอากาศยานดอนเมือง ในการจัดนิทรรศการ “Dream Journey : The History of Don Mueang 

Airport” เพื่อแสดงประวัติความเปนมาในยุคเริ่มตนของการบินของไทย พรอมจุดถายรูป เพื่อตอนรับนักทองเที่ยว           

ในวันเปดประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ  อาคารผูโดยสารภายในประเทศ อาคาร ๒     

ทาอากาศยานดอนเมือง 

การประชุมเพื่อหารือและเตรียมการในการเปดโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) 

   

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนประธาน 

ในการประชุมเ พ่ือหารือและเตรียมการในการเปดโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)  เพื่อรองรับ                  

ทหารกองประจําการผลัดใหม (ผลัด ๖๔/๒) ในกรณีที่พบผูติดเชื้อ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ หองปฏิบัติการแพทย       

โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) สนามกีฬาจันทรุเบกษา 

เพื่อเปนกําลังใจใหแกบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาล 

 
ผูแทน พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง อดีตผูบัญชาการทหารอากาศ และพลอากาศโทหญิง อุดมลักษณ สนแจง      

อดีตนายกสมาคมแมบานทหารอากาศ  มอบขาวกลอง จํานวน ๑๕๐ กลอง เพื่อเปนกําลังใจใหแกบุคลากรทางการแพทย

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เมื่อวันที ่๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ 

 
ผูชวยศาสตราจารย พลอากาศโท นายแพทย จํารูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร มอบเงินบริจาค จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ใหแกโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) โดยมี นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผูอํานวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)    

กรมแพทยทหารอากาศ เปนผูแทนรับมอบเพ่ือใชในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยท่ีจําเปน เมื่อวันที ่       

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ 



วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                                หนา ๓  

ใจถึงใจ ไปทันท ี กองทัพอากาศเคียงขางประชาชน 

กองบนิ ๑ ออกชวยเหลือพ่ีนองประชาชน 

     
จากเหตุการณวาตภัย ทําใหตนไมโคนลมทับบานเรือนประชาชน บริเวณพื้นท่ีบานพันธสงวน หมู ๓ ตําบลธงชัยเหนือ 

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไดรับความเสียหาย ไมสามารถเขาพักอาศัยได ตามนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ   

"ใจถึงใจ ไปทันที” กองบิน ๑ โดย นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ ไดมอบหมายให          

หนวยเก่ียวของลงพ้ืนที่สํารวจ เพ่ือประเมินความเสียหาย พรอมสนับสนุนกําลังพลเขาชวยเหลือซอมแซมบานเรือนประชาชน

ที่ไดรับผลกระทบฯ รวมกับองคการบริหารสวนตําบลธงชัยเหนือ ฯ ตั้งแตวันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น  

นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผูบังคับการกองบิน ๑ ตรวจเยี่ยม ใหกําลังใจ พรอมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค 

- บริโภค ใหแกคุณยาย คาร ชัยมี ประชาชนผูประสบภัย และมอบชุดยาสามัญประจําบานท่ีจําเปนใหแกผูนําชุมชน        

จํานวน ๕๐ ชุด โดยมีนาย ชุมพล หาญตะค ุกํานันตําบลธงชัยเหนือ ฯ รับมอบ เมื่อวันที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

  
จัดกําลังพล สนับสนุนการบรรจุถุงยังชีพธารน้ําใจ จากสภากาชาดไทย จํานวน ๓,๓๘๕ ชุด เพ่ือเตรียมแจกจายใหแก  

พ่ีนองประชาชนผูประสบอุทกภัย เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค กองพลทหารราบที่ ๓ คายสุรนาร ี

จังหวัดนครราชสีมา 

   
ตอจากนั้น มอบหมายให นาวาอากาศโท วิทยา กาเงิน ผูบังคับ  ฝูงบิน ๑๐๖ (อูตะเภา) นํากําลังพลรวมกิจกรรม      

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ โ รงเรียนบ านคลองบางไผ  เพื่อ เตรียมการเปดภาคเรียน เ ม่ือวันที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔                       

ณ โรงเรียนบานคลองบางไผ ตําบลสํานักกระทอน อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

กองบิน ๔ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน 

  
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

กองบิน ๔ นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทําความสะอาดฟนฟูสถานท่ีที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ทําความสะอาด   

และขจัดคราบน้ําดินโคลน พรอมทั้งเคลื่อนยายจัดระเบียบสิ่งของ บริเวณรอบวัดเทพมงคลปานสาราม เม่ือวันที่ ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔ ณ วัดเทพมงคลปานสาราม  อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

กองบิน ๕ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน 

   

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ 

จัดชุดบรรเทาสาธารภัย ประกอบดวยขาราชการ และทหารกองประจําการ ออกชวยเหลือพี่นองประชาชน เขาปรับปรุง     

ภูมิทัศนบริเวณภายในโรงเรียนเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม สะอาด และปลอดภัย เพ่ือรองรับการเปดภาคเรียน 

เมื่อวันที ่๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ (สละชีพ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

การตรวจสอบความพรอม ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๓ เตรียมการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

 

นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ ผูบังคับการกองบิน ๒๓ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย     

กองบิน ๒๓ ตรวจความพรอมศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๓ เพื่อเตรียมความพรอมดานกําลังพล รวมถึงความพรอม      

ดานยุทโธปกรณ อุปกรณสื่อสาร และยานพาหนะ ในการออกใหความชวยเหลือพี่นองประชาชนในพื้นท่ีอยางทันสถานการณ 

เมื่อวันที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานจอดเครื่องบิน หนวยบิน ๒๐๓๘ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี  

การตรวจสอบความพรอม ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ เตรียมการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

 

นาวาอากาศเอก วงศวิวัติ วัฒนวรางกูร ผูบังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย   

กองบิน ๔๑ ตรวจความพรอมศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ และการฝกซอมเตรียมความพรอมใหกําลังพล        

รวมถึงความพรอม ดานยุทโธปกรณ อุปกรณสื่อสาร และยานพาหนะ ในการออกใหความชวยเหลือ พ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่

อยางทันตอสถานการณ  เม่ือวันที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม  
 

www.rtaf.mi.th 


