
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไป

ทรงเปนประธาน ในการพระราชทานรางวัลการทดสอบ การอัญเชิญพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน     

ระดับภาคใตและระดับประเทศ  พระราชทานโลเกียรติคุณและเงินรางวัลแกคณะกรรมการอิสลาม

ประจําจังหวัด และอิหมามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ และพระราชทานรางวัลแก

ผูแทนโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต         

โดยมี นาวาอากาศเอก รัชตภาคย ธรรมธีรศรี ผูบังคับการกองบิน ๕๖ พรอมดวยขาราชการ    

สมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศ กองบิน ๕๖  และพสกนิกร รวมเฝา รับ - สง เสด็จฯ เมื่อวันท่ี         

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

กองทัพอากาศจัดพิธีบรรจุประจําการเครื่องบนิลําเลียงแบบท่ี ๑๕ ก (Airbus ACJ320)  

และเครือ่งบินฝกแบบท่ี ๒๑ (Diamond DA-40NG) เขาประจําการ  

  
พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีบรรจุเครื่องบิน Airbus ACJ320      

เขาประจําการ  เมื่อวันที ่๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ฝูงบิน ๖๐๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง  

กองทัพอากาศไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตร ีเม่ือปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใหดําเนินโครงการจัดหาเครื่องบินรับ-สงบุคคล

สําคัญ จํานวน ๑ เครื่อง พรอมอะไหล อุปกรณ ระบบสงกําลังบํารุง การฝกอบรม และโครงสรางพ้ืนฐาน เพื่อเปนการ

ทดแทนอากาศยานเดิมที่มีแผนการปลดประจําการ ในภารกิจการสนับสนุนภารกิจลําเลียงทางอากาศสําหรับการปฏิบัติการ

ทางทหารที่มิใชการรบ ไดแก การชวยเหลือทางมนุษยธรรมแกผูประสบภัยทางธรรมชาติ การอพยพคนไทยในตางแดน     

และการปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ โดยกองทัพอากาศจะตองเตรียมความพรอมเพื่อปฏิบัติภารกิจซึ่งมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น

ตามภัยพิบัติและวิกฤตการณที่เกิดขึ้น ตลอดจนการบินรับ-สงบุคคลสําคัญทุกระดับ อาทิ องคมนตรี นายกรัฐมนตร ี

คณะรัฐมนตร ีราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล  

การบรรจุประจําการเครื่องบินดังกลาว จะทําใหกองทัพอากาศสามารถปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดอยาง

ตอเนื่อง ทันตอสถานการณ และมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณไดมากกวาการใชเครื่องบินพาณิชยเชาเหมาลํา      

และสามารถตอบสนองภารกิจไดอยางรวดเร็ว กรณีมีความจําเปนเรงดวน  เครื่องบินลําเลียงแบบ Airbus ACJ320 เครื่องนี ้     

ไดจดทะเบียนอากาศยานกับสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย เปนไปตามมาตรฐานขององคการการบินพลเรือน

ระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ซึ่งทําใหสามารถทําการบินในนานฟาสากลได  

ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศไดประกอบพิธีบรรจุเครื่องบินฝกแบบที่ ๒๑ (Diamond DA-40NG) จํานวน ๘ เครื่อง    

เพ่ือใชสําหรับการฝกบินท่ีตอบสนองตอเทคโนโลยีในการบินปจจุบัน โดยมีระบบควบคุมการบิน และระบบเครื่องชวย

เดินอากาศที่ทันสมัย ทําใหบุคลากรของกองทัพอากาศที่ฝกบินกับเครื่องบินฝกแบบท่ี ๒๑ (Diamond DA-40NG)            

มีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติกับอากาศยานที่สมรรถนะสูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบรรจุเขาประจําการที ่    

ฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ 

สําหรับการพิจารณาคัดเลือกแบบเครื่องบินนั้น กองทัพอากาศไดกําหนดแนวทางจัดหาใหมีความเหมาะสมกับกรอบ

งบประมาณที่ไดรับ และมีคุณลักษณะใกลเคียงกัน (Commonality) กับเครื่องบินท่ีกองทัพอากาศมีประจําการอยูเดิม      

ซึ่งเปนการลดภาระดานการฝกอบรมบุคลากร การใชงานอุปกรณสนับสนุนภาคพ้ืน และการซอมบํารุงตาง ๆ ท่ีสามารถ

ดําเนินการไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวาการซอมบํารุงอากาศยานหลากหลายแบบ สงผลใหลดการใชงบประมาณ   

ในระยะยาว  

กองทัพอากาศ ขอยืนยันวาโครงการฯ ในครั้งนี้ เปนไปตามแผนการบรรจุประจําการเครื่องบินใหมีความพรอมในการ

ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายในทุกมิติไดอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการดําเนินการทุกขั้นตอนเปนไปอยางถูกตอง 

โปรงใส มีความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดตอกองทัพอากาศ ประเทศชาติ และประชาชน 

ขยายเวลาเปดชองทาง บก.ทอ.๑  เปนเวลา ๐๖๐๐ – ๒๐๐๐ ในวันราชการ 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและอาํนวยความสะดวกแกขาราชการท่ีปฏิบัตงิานนอกเวลาในการเดนิทางกลับบานพัก ทอ. (สีกัน)  

แกไขปญหาการจราจรติดขดับนถนนพหลโยธิน  

 



วนัพุธที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๓                                                                                                                                                 หนา  ๓ 

ผลการออกรางวัลสลากบํารุงสภากาชาดไทย ประจําป ๒๕๖๓ 

 

  
พลอากาศเอก ชวาลา ราชวงศ ประธานกรรมการการจัดงานกาชาด กองทัพอากาศ เปนประธานในพิธีออกรางวัล

สลากบํารุงสภากาชาดไทย กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารแพทยพัฒน คณะเเพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยกองทัพอากาศ ไดจัดพิมพและจําหนายสลากบํารุงสภากาชาดไทย เปนประจําทุกป โดยในปนี้

ไดมีการจัดพิมพสลาก ฯ ออกจําหนาย ฉบับละ 100 บาท โดยผลการออกรางวัลสลากบํารุงสภากาชาดไทย กองทัพอากาศ      

ในครั้งนี้มีจํานวน ๔ รางวัลประกอบดวย  

รางวัลที่ ๑ รถยนต Mercedes-Benz C 220d advantgarde (มูลคา ๒,๔๗๙,๐๐๐ บาท) จํานวน ๑ รางวัล                                                                                      

รางวัลที่ ๒ รถยนต Toyota Yaris Sport Premium (มูลคา ๖๙๐,๓๔๖ บาท) จํานวน ๑ รางวัล                                                           

รางวัลที่ ๓ รถจักรยานยนต Yamaha รุน Grand Filano (มูลคา ๖๓,๗๐๐ บาท) จํานวน ๘ รางวัล 

รางวัลที่ ๔ สรอยคอทองคาํ หนัก ๑ สลึง จํานวน ๒๐ รางวัล                                                    

สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลไดที่ www.rtaf.mi.th และ www.dca.rtaf.mi.th ทั้งนี้ผูท่ีมีสิทธิ์รับรางวัล      

ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูที่ถือสลากที่ถูกรางวัลเทานั้น โดยสามารถติดตอขอรับรางวัลไดที่  สํานักงานสลากกาชาด 

กองทัพอากาศ (กองบรรเทาสาธารณภัย สํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ) โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖

และ ๐ ๒๕๓๔ ๒๗๘๘ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันออกสลาก หากไมมาขอรับภายในกําหนดจะถือวาผู ถูกรางวัล          

สละสิทธิ์ และมอบสิ่งของรางวัลเพ่ือการกุศลตอไป (ผูที่ถูกรางวัลนั้นจะตองนําสลากกาชาดฉบับจริง และบัตรประจําตัว

ประชาชน มาติดตอขอรับรางวัล) 

 



ขาวประจําวนั ทอ.                                                                                           หนา ๔  

การประชุมประชาคมไซเบอรกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ 

 
พลอากาศโท พันธภักดี พัฒนกุล รองเสนาธิการทหารอากาศ (ขว.) ใหการตอนรับ พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคํา       

รองเสนาธิการทหาร (๒) และเปนประธานรวมในการประชุมประชาคมไซเบอรกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

โดยมีผูแทนจาก กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก  กองทัพเรือ กองทัพอากาศและผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ         

ที่เก่ียวของเขารวมประชุม เม่ือวันที ่๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ  

มอบท่ีนอนยางพาราเพื่อใชในการรักษาพยาบาลผูปวยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

 
พลอากาศโท ฐานัตถ จันทรอําไพ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พรอมดวยคุณกัณฑกณัฐ แสนสุกวิหิรัญ 

กรรมการผูจัดการบริษัท กรีน ลาเท็กซ จํากัด มอบที่นอนยางพารา ยี่หอ Green Latex ขนาด ๓ ฟุต ๓ นิ้ว จํานวน ๕๐ หลัง         

เพ่ือใชในการรักษาพยาบาลผูปวย โดยมี พลอากาศตรี ทวีพงษ ปาจรีย ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เปนผูรับมอบ       

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ อาคารคุมเกลา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ 

 

 

 



วันพธุที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๓                                                                                                                                                 หนา  ๕ 

 
 

การประชุมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงระเบียบ ทอ.วาดวยการปองกนัและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

พลอากาศตรี นพพล  กลิ่นผกา ผูอํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ เปนประธานการประชุมพิจารณา         

แนวทางการปรับปรุงระเบียบ ทอ.วาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓            

ณ หองประชุม สํานักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ   

กิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อคนชรา  

เนื่องในโอกาสครบ ๖๖ ป วันคลายวันสถาปนา สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง 

 
พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง พรอมดวยขาราชการสํานักงานผูบังคับทหารอากาศ ดอนเมือง   

รวมทํากิจกรรมสาธารณกุศลเพ่ือคนชรา มอบของใชท่ีจําเปน เนื่องในโอกาสครบ ๖๖ ป วันคลายวันสถาปนา สํานักงานผูบังคับ    

ทหารอากาศดอนเมือง เม่ือวันที ่๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุปทุมธาน ี 

 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๖ 

ผูชวยทูตทหารอากาศอินโดนเีซีย ประจํากรุงเทพฯ เยี่ยมคํานับผูบัญชาการโรงเรียนการบิน 
 

 
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน รับเยี่ยมคํานับจาก นาวาอากาศเอก Anang Surdwiyono 

ผูชวยทูตฝายทหารอากาศอินโดนีเซีย/กรุงเทพ เพ่ือกระชับความสัมพันธระหวาง กองทัพอากาศและกองทัพอากาศ

อินโดนีเซีย ใหแนนแฟนยิ่งข้ึน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการฝกศิษยการบิน และความรวมมือดานตาง ๆ           

ในอนาคตเชนการแลกเปลี่ยนนักบิน ซึ่งขอมูลจากการสนทนาจะนําไปเสนอคณะกรรมการ Air Working Group            

ของ กองทัพอากาศทั้งสองประเทศเพ่ือพิจารณาตอไป  เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม  

 

  
 

 
 

www.rtaf.mi.th 

 


