
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

 

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เย่ียมใหกําลังใจแพทย พยาบาล และ

บุคลากรทางการแพทย สังกัดกรมแพทยทหารอากาศ ณ จุดใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรค COVID-19 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาล     

ภูมิพลอดุลยเดช ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร ชั้น ๑ 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 
 

 

 

  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

 
วันท่ีระลึกคลายวันทิวงคต พระบิดาแหงกองทัพอากาศ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ดวยสํานึกในพระกรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลก

ประชานารถ พระบิดาแหงกองทัพอากาศ ที่ไดทรงวางรากฐานกิจการดานการบินใหเกิดข้ึนในประเทศไทย กองทัพอากาศ  

จึงไดกําหนดจัดพิธีวางพวงมาลา และ พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เพ่ือนอมรําลึกในพระกรุณาธิคุณ และเปนการ

เทิดพระเกียรติพระบิดาแหงกองทัพอากาศ ในวันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยม ี      

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธี และขอเชิญชมการถายทอดสด การประกอบพิธีเนื่องใน

วันที่ระลึกคลายวันทิวงคตจอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ              

พระบิดาแหงกองทัพอากาศ ในวันศุกรที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ สามารถรับชมผานทางเคเบิ้ลทีวี

กองทัพอากาศ และ www.rtaf.live ตั้งแตเวลา ๐๘๑๕ เปนตนไป 
 

พิธถีวายราชสักการะพระบรมราชานสุาวรีย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดนิทร  

เนื่องในวันรําลึกวันคลายวันสวรรคต และวันอานันทมหิดล 

 
พลอากาศเอก ทศวรรณ รัตนแกวกาญจน เปนผูแทนกองทัพอากาศ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันรําลึกวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ และวันอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔     

ณ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ภายในสวนสาธารณะพระราม ๘ 

บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

 



วันศกุรที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๔                                                                หนา ๓ 

กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “เชื่อมโยงสินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตร”  

ระหวางจังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรมัย สูภยั COVID-19 

  
พลอากาศโท ตรีพล อองไพฑูรย รองเสนาธิการทหารอากาศ เปนผูแทนกองทัพอากาศ และหัวหนาคณะโครงการ “เชื่อมโยง

สินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตร” ระหวางจังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งกองทัพอากาศใหการสนับสนุนโครงการดังกลาว   

โดยจัดเครื่องบินลําเลียงแบบที ่๘ (C-130H) ในการชวยลําเลียงสินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตรเพื่อแลกเปลี่ยนระหวางจังหวัดระนอง 

และจังหวัดบุรีรัมย โดยมี นายสมเกียรต ิศรีษะเนตร ผูวาราชการจังหวัดระนอง  พรอมคณะรวมพิธีแลกเปลี่ยนสินคา ณ ทาอากาศยาน

ระนอง และนายดํารงชัย เนรมิตตกพงศ รองผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย พรอมคณะ รวมพิธีแลกเปลี่ยนสินคา ณ ทาอากาศยานบุรีรัมย  

เม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

สําหรับการแลกเปลี่ยนสินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตรในครั้งนี้ เปนความรวมมือระหวางกองทัพอากาศ จังหวัดระนอง    

และจังหวัดบุรีรัมย โดยนําสินคาเกษตรของสหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ระนอง จํากัด ไดแก เม็ดมะมวงหิมพานต   

ปลากระเบนวงขาว ปลาทูมัน ปลาทูหอม ปลาจวดเค็ม กาแฟระนอง น้ํามันพืชตรารินทิพย และกาแฟ Drip ปริมาณรวม ๑.๐๕๕ ตัน      

นําไปแลกเปลี่ยนกับสินคาของสหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.บุรีรัมย จํากัด ไดแก ขาวไรซเบอรี่ ขาวกลอง และขาวหอมมะล ิ

ตรา สกต.บุรีรัมย ปริมาณรวม ๙.๓๕ ตัน มาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินคาในครั้งน้ี เปนการเสริมสรางความเขมแข็ง            

ใหกลุมเกษตรกรในการสรางรายไดอยางยั่งยืนผานกลไกสหกรณและการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางชุมชน โดยไมผานพอคาคนกลาง   

เปนการนํากลไกสหกรณเขามาชวยบริหารจัดการ ตามหลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณ มุงเนนการชวยเหลือตนเอง             

และชวยเหลือซึ่งกันและกัน และนําการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจระหวางสหกรณมาดําเนินการ  

โดย พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ มีนโยบายใหกองทัพอากาศมีความพรอมในทุกมิต ิ

เพ่ือจะใหความชวยเหลือประชาชน ในภาวะวิกฤติ การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สงผลกระทบอยางกวางขวาง 

ตอชีวิตความเปนอยู การทํามาหากินของพี่นองประชาชน ดังนั้นการปฏิบัติภารกิจบินนําสงแลกเปลี่ยนสินคาเกษตรและ

อาหารทะเลแปรรูป ระหวางจังหวัด จะชวยใหมีการหมุนเวียนของสินคาและกระแสเงินสด ชวยใหเศรษฐกิจในพ้ืนที่ดีขึ้น 

ทั้งนี้ กองทัพอากาศไดเตรียมความพรอมทั้งกําลังพล อากาศยาน และทรัพยากรตาง ๆ ของกองทัพอากาศ ในการ    

ใหความชวยเหลือประชาชนชาวไทยในภาวะวิกฤติ COVID-19 รวมถึงภัยพิบัติตาง ๆ เพ่ือใหพี่นองประชาชนสามารถกลับมา

ดํารงชีวิตไดโดยปกติสุขโดยเร็ว 

พิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ ในสวนของกรมสารบรรณทหารอากศ 

  
พลอากาศตรี ไพฑูรย  ไลเลิศ  เจากรมสารบรรณทหารอากาศ เปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ ประจําป 

๒๕๖๔ ในสวนของกรมสารบรรณทหารอากศ ใหแกบุตรขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการสังกัดกรมสารบรรณทหารอากาศ 

จํานวน ๖๓ ทุน ผานทาง Application Line  เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุม กรมสารบรรณทหารอากาศ ๑ 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

กองบิน ๕ จัดกิจกรรมในวันทะเลโลก World Ocean Day 

   
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ พรอมดวยจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ขาราชการ ลูกจาง 

พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศ กองบิน ๕ จัดกิจกรรมพัฒนา รักษาความสะอาด    

และเก็บขยะมูลฝอย บริเวณชายหาดของเกาะในพื้นท่ีกองบิน ๕ เนื่องในวันทะเลโลก World Ocean Day เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 

๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กองบิน ๗ จัดซื้อขาวหอมมะลสิุรินทร เพื่อชวยเหลือพี่นองเกษตรกร 

   
ตามนโยบายของ พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ ซึ่งมีนโยบายใหกองทัพอากาศ           

มีความพรอมในทุกมิติเพ่ือจะใหความชวยเหลือพ่ีนองประชาชน ในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้น   

นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ จึงไดดําเนินการจัดซื้อขาวหอมมะลิพันธุดี "ทุงปราสาท" ซึ่งผลิต

โดยสหกรณการเกษตรสมัชชาปราสาท จํากัด จังหวัดสุรินทร จํานวน ๕๐๐ กิโลกรัม ท้ังนี้เพ่ือนํามาบรรจุแจกจายใหกับ  

กําลังพลของกองบิน ๗ เปนการแบงเบาความเดือดรอนและลดภาระคาใชจายของครอบครัวในชวงการแพรระบาดของ     

เชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๗  จังหวัดสุราษฎรธานี  

กองบิน ๒๓ กําจัดวัชพชื ณ อางเก็บน้ําบานจ่ัน จังหวัดอุดรธาน ี

   
นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผูบังคับการกองบิน ๒๓ มอบหมายให นาวาอากาศเอก อนุรักษ สุนทรวงศ 

นายทหารประจํากองบิน ๒๓ นําขาราชการ และทหารกองประจําการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓ รวมกับ

เจาหนาที่จากสํานักงานชลประทานที่ ๕ จังหวัดอุดรธานี รวมกําจัดวัชพืช "จอกหูหนูยักษ" ที่มีจํานวนปริมาณมากและไหลมา

ปดกั้นบริเวณดานหนาประตูระบายน้ํา อางเก็บน้ําบานจั่น ทําใหการระบายไมสะดวก อาจจะทําใหเกิดการสะสม           

เปนจํานวนมากซึ่งจะทําใหประตูระบายน้ําชํารุด หรือพังเสียหายได อีกทั้งยังชวยในการปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาพื้นที่โดยรอบ

บริเวณ อางเก็บน้ําบานจั่น ใหมีความสะอาดสวยงาม ปราศจากกลิ่นเนาเหม็น และเตรียมการรองรับน้ําในชวงฤดูฝน          

ที่จะเกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อางเก็บน้ําบานจ่ัน จังหวัดอุดรธานี  

ขาวบริการ 
กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณพอบุญมา มัสสุ บิดาของ นาวาอากาศเอก มานพ มัสสุ ผู อํานวยการกองกิจการพลเรือน            

สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐        

ณ ศาลา ๕ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และกําหนดฌาปนกิจศพ ในวันเสารท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔               
www.rtaf.mi.th 

 

 

 


