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 กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

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

 

กองวารสารและสื่อส่ิงพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี      

ตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ําทวมเขตมีนบุรีและหนองจอก โดยมี พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ 

เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพลเรือนทหาร         

ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ รวมใหการตอนรับและลงพื้นที่ประตูระบายน้ํา  

คลองแสนแสบ (ตอนมีนบุรี) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ประตูระบายน้ําคลองแสนแสบ 

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

 
การทดสอบเชือ้เพลิงอากาศยานคารบอนต่ํากับเครื่องยนตอากาศยานกองทัพอากาศ 

   
พลอากาศเอก สุพิจจารณ ธรรมวาทะเสรี  ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา

ศึกษาความเหมาะสมในการใชเชื้อเพลิงอากาศยานคารบอนต่ํา (Bio-Jet) กับอากาศยานของกองทัพอากาศ เปนประธานในการทําการ

ทดสอบเชื้อเพลิงอากาศยานคารบอนต่ํากับเครื่องยนตอากาศยานกองทัพอากาศ ( การทดสอบขั้นที่  ๓ ) โดยใชเครื่องยนต            

ALLISON 250-C30  ของเครื่องบินฝกแบบที่ ๑๘ ก (FANTRAINER 600) ที่ติดตั้งบนแทนทดสอบเครื่องยนต เมื่อวันที่ ๙ กันยายน 

๒๕๖๕  ณ แผนกทดสอบเครื่องยนต กองซอมเครื่องยนต กรมชางอากาศ ดอนเมือง  

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

ระหวางกองทัพอากาศกบัสํานกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคการมหาชน) 

  
พลอากาศโท พิบูลย วรวรรณปรีชา เจากรมขาวทหารอากาศ ผูรับมอบอํานาจจากผูบัญชาการทหารอากาศ         

รวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหวางกองทัพอากาศกับสํานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) เม่ือวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ 

กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

 



วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๕                                                              หนา ๓ 

งานว่ิงการกุศล “วิ่งติดปก แชริตี้ รัน”  

  
พลอากาศโท ไกรเลิศ เธียรนุกุล เจากรมแพทยทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดงานวิ่งการกุศล“วิ่งติดปกแชริตี้ รัน” 

(RUN WITH WINGS) พรอมปฎิบัติการอยางยิ่งใหญ โดยมี พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาล   

ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผูอํานวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ 

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร, ดร.ณฤมล  ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือตลาดยิ่งเจริญ    

และประธานมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ, พลอากาศเอก มานะ ประสพศรี อุปนายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ, พลอากาศโท พิบูลย                

วรวรรณปรีชา เจากรมขาวทหารอากาศ และคุณพิศมัย เรืองศิลป ผูอํานวยการเขตบางเขน รวมพิธีเปดและปลอยตัวนักวิ่ง  เมื่อวันท่ี        

๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาต ิ 

โครงการ “วิ่งติดปก แชริตี้ รัน” เปนโครงการภายใตความรวมมือระหวาง ตลาดยิ่งเจริญ มูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ  

หนวยงานภาครัฐ และภาคประชาชน โดยจัดข้ึนเปนครั้งแรกมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหารายไดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย

มอบใหโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทยทหารอากาศ 

ซึ่งโรงพยาบาลทั้งสองแหงอยูในสังกัดกรมแพทยทหารอากาศใหบริการประชาชนในพ้ืนที่เขต ดอนเมือง หลักสี่ สายไหม 

สะพานใหม บางเขน รวมทั้งจังหวัด ใกลเคียง โดยมีผูสนใจเขารวมกิจกรรมงานวิ่งครั้งนี้มากถึง ๕,๑๐๐ คน สําหรับโครงการ

ดังกลาวไดวางแผนโครงการตั้งแตป ๒๕๖๓ แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทางคณะผูจัดงาน

คํานึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่งเปนอันดับแรก จึงมีความจําเปนตองเลื่อนการจัดงานวิ่งติดปก แชริตี้รัน ออกไปถึง ๔ ครั้ง 

ตลาดยิง่เจริญ จึงไดมอบเงินรายไดจากคาสมัคร ของผูรวมแขงขันในโครงการ “วิ่งติดปก แชริตี้รัน” โดยยังไมไดหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และไดมอบใหกรมแพทยทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผานมาเพื่อนําไปจัดซื้อ

อุปกรณการแพทยและเครื่องมือแพทยเหลานี้จะไดนํามาใชเพ่ือการบริการประชาชนในทุกระดับรวมถึงการพยาบาลอ่ืนๆ  

รวมในโครงการ “โรงพยาบาลของพอ ขอน้ําใจตานภัย COVID-19” ในชวงที่ผานมา  

ภายในงานนี้กรมแพทยทหารอากาศไดมีการสนับสนุนทีมแพทย พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย รวมทั้งอุปกรณ

การแพทยสําหรับชวยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและรถพยาบาล พรอม stand by ในจุดปฐมพยาบาลทุกจุด เพ่ืออํานวยความสะดวก

ดานการแพทยใหแกนักวิ่งทุกทาน นอกจากนี้ยังมี Medic Runner หรือ Runner Guard ที่ติดสัญลักษณลูกโปงกาชาด     

รวมวิ่งไปกับนักวิ่งทุกระยะ เพื่อดูแลและตรวจตราหากมีนักวิ่งไดรับบาดเจ็บและพรอมชวยเหลือไดทุกเม่ือ นอกจากนี้แลว  

นักวิ่งทุกทานจะไดสัมผัสกับสถานที่สําคัญในพ้ืนที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลายแหง  โดยเฉพาะพิพิธภัณฑกองทัพอากาศ

และการบินแหงชาติท่ีใชเปนจุดปลอยตัว นักวิ่งที่มารวมงานไดยืนอยูทามกลางเครื่องบินที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร     

การบินของชาติทุกลําไดนํามาจัดแสดงอยูท่ีแหงนี้อีกดวย 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองทัพอากาศสํารวจพื้นท่ีชุมชนโดยรอบฐานทัพอากาศดอนเมือง 

   
นาวาอากาศเอก จรินทร ปราบศรีภูมิ ผูอํานวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สํานักนโยบายและแผน กรมกิจการ       

พลเรือนทหารอากาศ ลงพื้นที่สํารวจชุมชนซอยพหลโยธิน ๖๔ (กม.๒๗) ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําลนตลิ่งบริเวณคลองสอง   

ลําลูกกา เพ่ือวางแผนกําหนดจุดวางกระสอบทราย ทําผนังกันน้ํา ทั้งนี้ ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศดําเนินการ

บรรจุกระสอบทรายจํานวน ๒,๐๐๐ กระสอบ เพ่ือใชภารกิจปองกันอุทกภัยเบื้องตนดวย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕      

ณ ชุมชนซอยพหลโยธิน ๖๔ (กม.๒๗) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

“ใจถึงใจ ไปทันท”ี โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศเคียงขางประชาชน 

  
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน 

มอบหมายให เจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน นํากําลังทหารลงพื้นที่ใหการชวยเหลือพ่ีนองประชาชน      

ที่ประสบอุทกภัย ในพ้ืนที่ ตลาด ๑๑๒ ป ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากสภาพน้ํา ในแมน้ําทาจีน

มีปริมาณมากจนเออลนเขาทวมในพ้ืนที่ โดยไดสนับสนุนชวยเหลือ กอกระสอบทรายเพื่อทําคันก้ันน้ํา เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 

๒๕๖๕ ณ องคการบริหารสวนตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ขอแจงยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพอากาศ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๑.  จํานวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพอากาศ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 

รายการ จํานวนคน 

สมาชิกทั้งหมด เมื่อสิ้น กรกฏาคม ๒๕๖๕                             ๗๑,๘๕๘ 

ขึ้นทะเบียนใหม เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ (เก็บเงินสงเคราะหเดือน กันยายน ๒๕๖๕)         ๘๒ 

ขอคืนสภาพสมาชิก                                                        ๗ 

สมาชิกถูกถอนสภาพชั่วคราว                                                         ๘๙ 

ลาออกจากสมาชิก                                                                   ๒ 

๒. จํานวนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพอากาศ เสียชีวิตในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จํานวน ๑๕๑ คน            

หักเงินสงเคราะหจากสมาชิกเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เปนเงิน ๔๕๓ บาท/สมาชิก 

การฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพอากาศ เปนสวัสดิการที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกําลังพลและครอบครัว              

ของกองทัพอากาศ ไดสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพให เปนไปอยางสมเกียรติ  โดยมิไดประสงคจะหากําไร                

ปจจุบันมีขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการสังกัดกองทัพอากาศและครอบครัวอีกจํานวนมากที่ยังไมไดสมัครเปนสมาชิก           

หากเกิดการสูญเสียชีวิต อาจสงผลใหประสบความเดือดรอนและหากการฌาปนกิจสงเคราะหกองทัพอากาศมีสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น       

จะสงผลใหกิจการเจริญกาวหนา สามารถใหการสงเคราะหเงินคาจัดการศพไดมากข้ึนและทั่วถึงเปนการพึ่งพาตนเองของกองทัพอากาศ

อยางมั่นคงและยั่งยืนดวยจิตสํานึกความรักความรับผิดชอบตอกองทัพอากาศ อันเปนองคกรของเราชาวกองทัพอากาศทุกคน 

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๕๓๔ ๓๘๑๕ – ๖ ๐๒ ๕๓๔ ๓๘๗๒ ๐๒ ๑๕๕ ๒๓๕๙  www.cremation.rtaf.mi.th 
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