
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

 

 

             

  

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานกักิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

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

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก อลงกรณ  วัณณรถ ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวยอดีตเจากรม

กิจการพลเรือนทหารอากาศ รวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ ๑๙ ป กรมกิจการพลเรือน    

ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ใหการตอนรับ 

เมื่อวันที ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                            หนา ๒ 

บริจาคเครื่องชวยหายใจสําหรับผูปวยเด็ก 

แกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ  

 
พลอากาศเอก อลงกรณ วัณณรถ ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เปนผูแทนผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย   

พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ รับมอบเครื่องชวย

หายใจแบบใชที่บาน (Home Ventilator) ชนิดควบคุมแรงดันสําหรับผูปวยเด็ก มูลคา ๔๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือสนับสนุน

โครงการสงนองกลับออมอกครอบครัว จากคุณวิทยา พานิชตระกูล กรรมการผูจัดการ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จํากัด  

พรอมดวยคุณศิริวรรณ-คุณชัญญา พานิชตระกูล และโอกาสนี้ พลเอก กิตติทัศน เปยมสุวรรณ, พลเอก กนก ภูมวง,  

ดร.วิภารัตน ดีออง ผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ, พลอากาศโท ธนัญชัย พึ่งทัศน และคณะผูแทนจากหลักสูตร            

การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนท่ี ๕๘ รวมมอบเงินบริจาคอีกดวย เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุม 

สุขบํารุง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 

โครงการ "สงนองกลับออมอกครอบครัว" เปนโครงการสําหรับชวยเหลือผูปวยเด็กเรื้อรังที่มีปญหาระบบหายใจ     

ใหสามารถกลับไปใชชีวิตกับครอบครัวไดอยางปลอดภัย โดยโครงการนี้ไดชวยเหลือผูปวยเด็กจากเงินบริจาคของผูมีจิตศรัทธา

ที่บริจาคทรัพยและอุปกรณเปนเวลากวา ๑๐ ป มีเด็กจํานวนมากที่สามารถกลับไปใชชีวิตกับครอบครัวพรอมเครื่องชวยหายใจ

และเครื่องผลิตออกซิเจนไดเปนอยางดี จนเวลาผานไปอุปกรณเหลานี้ไดเกิดการชํารุด ไมสามารถซอมได เพ่ือการใชงาน 

อยางตอเนื่องและเพื่อไมใหเกิดภาวะพรองออกซิเจน จึงจําเปนตองใชเงินทุนในการซื้ออุปกรณการแพทยสําหรับใชที่บาน     

เพ่ิมเติมจากเดิม ทั้งนี้นอกจากสนับสนุนอุปกรณการแพทยแลวยังมีการใหความรูพรอมสอนทักษะการดูแลใหกับพอแม           

และมีการติดตามเยี่ยมบานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพอยางใกลชิดอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันจันทร ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕                                                                    หนา ๓  
 

กองทัพอากาศ ไมปกปองกําลังพลที่กระทําผดิกฎหมาย พรอมตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

ลงทัณฑทางวินยัเพ่ิม ดานผูบญัชาการทหารอากาศเนนยํ้าหัวหนาหนวยดูแลผูใตบังคบับัญชาอยางใกลชิด 
พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา โฆษกกองทัพอากาศ เปดเผยถึงกรณ ีจาอากาศตรี อิศรวัสส โมลิสกุลมงคล ถูกจับกุม

ฐานความผิดวิ่งราวทรัพย เปนทองรูปพรรณ น้ําหนัก ๕ บาท จากหางทองแหงหนึ่ง เพ่ือนําไปใชหนี้พนันออนไลน ซึ่งขณะนี้

ถูกฝากขังอยูที่เรือนจํากลางกรุงเทพ โดยระบุวากองทัพอากาศไดทําการตรวจสอบพบวาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการ

กองทัพอากาศ สังกัดกองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา  จึงไดรายงานใหผูบัญชาการทหารอากาศทราบ และประสานรอยเวรเจาของ

คดเีพ่ือใหความรวมมือในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตอไป นอกจากนี้ หนวยตนสังกัดจะมีการตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนขอเท็จจริง เพ่ือลงทัณฑทางวินัยตามระเบียบที่เก่ียวของอีกทางหนึ่งดวย 

ตอกรณีดังกลาว พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดเนนย้ําไปถึงหัวหนาหนวยขึ้นตรง

ของกองทัพอากาศ ใหตระหนักถึงพิษสงของการพนันออนไลน และนําเรื่องนี้ไปเปนบทเรียน ถายทอดความคิดอานที่

เหมาะสมไปสูขาราชการในหนวย โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการชั้นผูนอยที่มักถลําลึกงาย และคิดหาหนทางแกปญหา          

ที่ไมเหมาะสมจนเกิดเหตุการณดังกลาว พรอมทั้งขอใหหัวหนาหนวยหมั่นสังเกตพฤติกรรม และปกครองผูใตบังคับบัญชา      

อยางใกลชิด  

อยางไรก็ตาม กองทัพอากาศไมสนับสนุนให กําลังพลยุงเกี่ยวกับการพนัน และสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ            

โดยมีการกําชับกําลังพลอยูเสมอใหประพฤติตนอยูในระเบียบวินัย และสรางมาตรฐานที่ดีใหกับสังคม ดังนั้นเมื่อมีกําลังพล

กระทําความผิด จะไมมีการปกปอง และพรอมใหความรวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจอยางเต็มที ่

กองบิน ๕ รวมบริจาคโลหิตเพื่อชวยเหลือพี่นองประชาชน 

   

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ มอบหมายใหเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัย

กองบิน ๕ นําทหารกองประจําการกองบิน ๕ รวมบริจาคโลหิตชวยเหลือผูปวยขั้นวิกฤตฉุกเฉิน ท่ีตองการโลหิตเพ่ือทําการ

รักษาพยาบาลอยางเรงดวน เม่ือวันที ่๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 

 

 

 

 

                                                            

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

"ใจถึงใจ ไปทันท"ี กรมทหารสารวัตรทหารอากาศลงพื้นท่ีชวยเหลือพี่นองประชาชน ณ วัดสายไหม 

    

นาวาอากาศเอก ธ ธง ธรรมชูโชติ ผูบังคับกรมทหารสารวัตทหารอากาศ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง   

นําทหารกองประจําการในสังกัดลงพ้ืนที่ชวยเหลือพี่นองประชาชน เคลื่อนยายสิ่งของ และชวยขนกระสอบทรายมากั้นบริเวณ

ดานหลังวัดสายไหม เนื่องจากในชวงหลายวันที่ผานมาไดมีฝนตกหนัก และทําใหน้ํา ในคลองดานหลังวัดสายไหมไดลนเขา

ทวมในบริเวณวัด เมื่อวันที ่๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วัดสายไหม ตําบลคคูต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

กองบิน ๔ จัดกิจกรรม “4 Charity” มอบสนามเด็กเลน อุปกรณการเรียนและสิ่งของตาง ๆ 

รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรยีน 

   

นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ นําขาราชการกองบิน ๔ รวมกิจกรรม  

“4 Charity” ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกิดจากการบริจาค และรวมสมทบทุนของผูมีจิตศรัทธาทั้งภายในและภายนอกกองบิน ๔   

เพ่ือนํามาปรับปรุงสนามเด็กเลนสําหรับเสริมสรางพัฒนาการ อีกทั้งมอบอุปกรณการเรียนและสิ่งของตาง ๆ รวมถึงทํา

กิจกรรมเพ่ือมอบความสุข สรางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ นอกจากนี้ยังมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน 

โรงเรียนบานสายน้ําทิพย ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เม่ือวันที ่๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

การประชุมคณะทํางานดานการฝกศกึษากองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที ่๙ 

   
นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ        

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนผูแทนกองทัพอากาศเขารวมประชุมคณะทํางานดานการฝกศึกษากองทัพอากาศ

อาเซียน ครั้งท่ี ๙ (9th ASEAN Air Forces Education and Training Working Group : 9th AAFET-WG) ผานระบบ 

Video Tele Conference (VTC) เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมี กองทัพอากาศลาวเปนเจาภาพ ภายใตหัวขอ        

“การรวมมือกันเพ่ือสันตภิาพและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน” (Together for Peace and Stability of ASEAN) 

 

www.rtaf.mi.th 


