
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

กองวารสารและส่ือส่ิงพิมพ ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ภายใต้ช่ือ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๓  ณ สนามฝึกการยังชีพ ตําบลหลุมรัง อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                    หน้า  ๒   
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ภายใต้ช่ือ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ โรงเรียนการบิน  

  
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน"      
สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมี พลอากาศตรี ไวพจน์  เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วยข้าราชการ         
ส่วนราชการต่าง ๆ และพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓             
ณ สนามฝึกการยังชีพ ตําบลหลุมรัง อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบ       
ถุงยังชีพ จํานวน ๑๕๐ ชุด และตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมด้วย 

ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวประเทศ 
ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ภายใต้ช่ือ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงได้สั่งการให้        
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ทําการสํารวจพ้ืนท่ีว่างเปล่าของหน่วยท่ีเหมาะสมสําหรับการร่วมโครงการ รวมถึงสํารวจชนิด
ของต้นไม้ จํานวนต้นไม้ท่ีปลูก และลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ รวมทั้งวางแผนการดูแลรักษาต้นไม้   
หลังการปลูกด้วย 

สําหรับกิจกรรมในวันนี้ โรงเรียนการบิน ซ่ึงเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนที่ อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ได้กําหนดใช้พ้ืนท่ีว่างเปล่าประมาณ ๑๕ ไร่ ในการปลูกไม้ยืนต้น ท้ังไม้ดอกและไม้ผล จํานวน ๑,๒๐๐ ต้น 
อาทิ ต้นแคนา หางนกยูง สักยางนา  มะค่าโมง และไม้ผลอ่ืน ๆ โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้จากสถานีเพาะชํากล้าไม้
เวียงป่าเป้า และสถานเีพาะชํากล้าไม้ จังหวัดกาญจนบุรี  

ซ่ึงการปลูกต้นไม้ในคร้ังน้ี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ีสนามฝึกการยังชีพ ได้แก่ พ้ืนท่ี
ตําบลหลุมรัง และตําบลช่องด่าน อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ท้ังน้ี เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากการ
เติบโตของต้นไม้ในภายภาคหน้า รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่ข้าราชการและประชาชน   
ในพ้ืนท่ีด้วย 
 

 
โรงพยาบาลทหารอากาศ  (สี กัน )  กรมแพทย์ทหารอากาศ           

เร่ิมให้บริการระบบนัดออน์ไลน์ผ่าน google form สําหรับข้าราชการ 
ทหารอากาศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถจองคิวนัดหมายได้ท่ี QR CODE  
 

 



วันพุธท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓                                                                 หน้า  ๓ 
UAV กองทัพอากาศ บินสํารวจสภาพการจราจรขาออก สนับสนุนกระทรวงคมนาคมและ
ตํารวจทางหลวงในการอํานวยความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ให้แก่พ่ีน้องประชาชนท่ีเดินทางในห้วงวันหยุดยาว 

   
กองทัพอากาศ จัดอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บินสํารวจสภาพการจราจรบนเส้นทางคมนาคมสายหลักที่คาดว่าจะ

มีประชาชนใช้เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัด เ น่ืองจากมีวันหยุดยาวต่อเน่ืองระหว่างวันท่ี             
๔ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม และตํารวจทาง โดยอากาศยานไร้คนขับ 
(UAV) จะบินถ่ายภาพการจราจรในจุดที่กําหนด และส่งสัญญาณภาพแบบ Real Time ไปยังกองอํานวยการร่วม ซ่ึงต้ังอยู่ท่ี
ศูนย์บริหารจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยเก่ียวข้องนําไปใช้บริหารจัดการเส้นทางจราจร 
รวมถึงอํานวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนท่ีเดินทางกลับภูมิลําเนาหรือเดินทางท่องเท่ียว         
และช่วงเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงวันหยุดยาวเน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  

การปฏิบัติการบิน เม่ือวันท่ี ๗ ๒๕๖๓ กองทัพอากาศได้จัดอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Mini UAV) แบบ Quad 
Rotors ขึ้นทําการบินบริเวณทางต่างระดับสระบุรี และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ Aerostar BP ขึ้นทําการบิน
บริเวณถนนสายเอเชีย และถนนมิตรภาพ ในห้วงเวลาบ่ายถึงค่ํา  สําหรับภารกิจดังกล่าว เป็นการสนับสนุนกระทรวง
คมนาคม โดย สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซ่ึงเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดทําแผนเตรียม
ความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ ร่วมกับกรมทางหลวง และตํารวจทางหลวง ซ่ึงมีการ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนน  โดยในส่วนของกองทัพอากาศ ได้นําแนวทางการปฏิบัติท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric 
Operation) มาใช้ในการสนับสนุนและบูรณาการการปฏิบัติภารกิจระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงบุคคลากรของกองทัพอากาศมีขีดความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของ             
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยในอนาคตจะมีการขยายความร่วมมือในมิติอ่ืน ๆ อาทิ     
การสนับสนุนอากาศยาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาและติดตาม
ความก้าวหน้าโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมของประเทศที่สําคัญ ตามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน
และการพัฒนาประเทศ ระหว่างกองทัพอากาศ และกระทรวงคมนาคม 

มอบเคร่ืองหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศเป็นกิตติมศักดิ์  

  
พลอากาศโท สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบเคร่ืองหมาย

แสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศเป็นกิตติมศักด์ิ ให้แก่ พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
และคณะบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศ เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                  หน้า ๔ 
ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย 

 
พลอากาศตรี จักรินทร์  จันทร์กลั่น ผู้อํานวยการสํานักประสานการปฏิบัติด้านความม่ันคง  สํานักงานประสาน

ภารกิจด้านความม่ันคงกับกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เข้าเย่ียมคํานับ
และหารือข้อราชการด้านความม่ันคงกับ นายชัยวัฒน์  ช่ืนโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดเลย ฝ่ายพลเรือน ในการเดินทางมาประสานภารกิจด้านความม่ันคงกับกองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดเลย โดยมี พันเอก สมหมาย บุษบา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๒๘/รองผู้อํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในจังหวัดเลย ฝ่ายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  

การแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี  “ราชวัลลภเริงระบํา” 
และการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๓ 

  
พลอากาศตรี วิญญา โพธ์ิคานิช รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจ

และประเมินผลการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบํา” (Hop to the Bodies Slams) และการแข่งขัน    
กองทหารเกียรติยศของกองทัพอากาศ ของกองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก นพนันท์ เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ 
เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔  จังหวัดนครสวรรค์  

ตรวจเย่ียมการดําเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซล ของกองบิน ๑ 

  
นาวาอากาศเอก ไชยบูรณ์  สุขประเสริฐ  รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านไบโอดีเซล 

และคณะ ตรวจเย่ียมการดําเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซลของกองบิน ๑  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์           
สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา  
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