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 กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

 โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ และ E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th 

 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว ธูปะเตมีย 

นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ และคณะ เย่ียมอําลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๗ 

โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ พรอมดวย คุณธนภร ผลชีวิน  

ประธานชมรมแมบานทหารอากาศ กองบิน ๗  ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ  ทหารกองประจําการ 

และสมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศ กองบิน ๗ รวมใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕     

ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี   

  

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

กองทัพอากาศเรงใหความชวยเหลือพี่นองประชาชน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ําทวมสูง สงทหาร เรือทองแบน  

และสิ่งของบรรเทาทุกขเขาชวยเหลืออยางเรงดวน 

   

จากสถานการณฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่ของประเทศ ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ (ศบภ.ทอ.) ไดติดตาม

สถานการณอยางใกลชิด รวมทั้งประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงและวางแผนใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบอยางทันทวงท ี

โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ    

โดยในหวงที่ผานมาพบวาในพ้ืนท่ีตําบลรางจรเข อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณแมน้ํานอย มีระดับน้ํา

สูงขึ้นอยางตอเนื่องจากการระบายน้ําของเขื่อนเจาพระยา และไดลนตลิ่งเขาทวมบานเรือนของประชาชนประมาณ               

๓๐๐ ครัวเรือน จําเปนตองหนุนพื้นบานใหสูงขึ้นและวางกระสอบทรายเพ่ือกั้นน้ํา และหากเขื่อนเจาพระยามีการปลอยน้ํา

เพิ่มมากขึ้น จะทําใหประชาชนไดรับผลกระทบเปนวงกวาง ตองเตรียมพ้ืนที่รองรับการเคลื่อนยายผูประสบอุทกภัย               

ไปยังที่ปลอดภัย 

จากสถานการณดังกลาว พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ จึงสั่งการใหศูนยบรรเทา        

สาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดกําลังพล อุปกรณ สิ่งของบรรเทาทุกข และยานพาหนะเขาชวยเหลือผูประสบอุทกภัย       

อยางเรงดวน โดยเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ 

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพลเรือนทหาร ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นําเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัย

กองทัพอากาศ และ ทหารกองประจําการ ลงพ้ืนที ่ตําบลรางจรเข อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมบรรจุกระสอบ

ทรายจํานวน ๓,๐๐๐ ถุง เพ่ือชวยเหลือชุมชน และโรงพยาบาลในพื้นที่ใกลเคียง ในการเตรียมรับมือสถานการณอุทกภัย 

พรอมทั้งนําเรือทองแบน และสิ่งของบรรเทาทุกขเบื้องตน เขาชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ 

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ยังคงติดตามสถานการณ อุทกภัยอยางใกลชิด โดยดํารงความพรอมทั้งดานกําลังพล เครื่องมือ 

สิ่งของบรรเทาทุกข และอากาศยาน เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหแกพี่นองประชาชนทั่วประเทศ           

อยางเต็มกําลังความสามารถ โดยบูรณาการความรวมมือกับหนวยเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหการชวยเหลือพี่นอง

ประชาชนเปนไปอยางรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 



วันอังคารที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๕                                                                 หนา ๓ 

 
กองบิน ๕ จัดหนวยมิตรประชา และชวยเหลือประชาชน 

 
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ พรอมดวยขาราชการกองบิน ๕ และสมาชิกชมรม

แมบานทหารอากาศกองบิน ๕ นําหนวยมิตรประชากองบิน ๕ ออกเยี่ยมเยียนและชวยเหลือพี่นองประชาชน ใหบริการ    

ทางการแพทย ตรวจรักษาโรค และใหความรูดานทันตกรรม การบริการตัดผมชาย-หญิง กิจกรรมสรางทักษะการเรียนรู    

และโอกาสนี้ ไดมอบอุปกรณการศึกษา อุปกรณการกีฬา ชุดโตะมาหินออน และน้ําดื่ม ใหแกโรงเรียนวังมะเดื่อ                 

โดยม ีนายโอฬาร ศรีสวัสดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนวังมะเดื่อ พรอมทั้งคณะคุณครู ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนวังมะเดื่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กองบัญชาการกองทัพไทย ประจําป ๒๕๖๕ 

 
นาวาอากาศเอก วรกร ชื่นเกษร รองผูอํานวยการกองกิจการพลเรือน สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ        

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนผูแทนเจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองบัญชาการกองทัพไทย ประจําป ๒๕๖๕        

โดยมี พลเอก สุวิทย เกตุศรี ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง         
เปนประธานการประชุม  เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ           

และความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

กองบิน ๔ ตอนรับการบินนาํสงเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ แบบ DA42M-NG  

เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการตรวจรับ ณ สถานท่ีสงมอบ (Site Acceptance Test) 

 
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ พรอมดวยขาราชการกองบิน ๔ รวมใหการตอนรับ     

การบินนําสงเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ แบบ DA42M-NG จํานวน ๓ เครื่อง พรอมติดตั้งระบบสํารวจรังวัดความสูง 

ภูมิประเทศ แบบ LiDAR รวมทั้งอุปกรณสนับสนุนภาคพ้ืน อะไหล การฝกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ตามสัญญาระหวาง 

กองทัพอากาศ กับบริษัท Diamond Aircraft Industries GmbH (DAI) สาธารณรัฐออสเตรีย และนําเขาประจําการ         

ที่ฝูงบิน ๔๐๒ กองบิน ๔ เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการตรวจรับ ณ สถานที่สงมอบ (Site Acceptance Test)            

เมื่อวันที ่๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค  

กองบิน ๒๓ รวมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ  

  

นาวาอากาศเอก นิโรธ จําปาเงิน รองผูบังคับการกองบิน ๒๓ นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ               

และทหารกองประจําการ กองบิน ๒๓ รวมกับเหลากาชาดจังหวัดอุดรธานี  และธนาคารเลือด โรงพยาบาลอุดรธานี         

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒๓ 

จังหวัดอุดรธานี  

 
www.rtaf.mi.th 


