กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF

RTAF

RTAF

พลอากาศเอก ชั ยพฤกษ์ ดิ ษยะศริ น ผู้ บั ญชาการทหารอากาศ เป็ นประธานในพิ ธี มอบ
ทุ น การศึ ก ษา “มู ลนิ ธิ ๗๕๒ โรงเรี ย นนายเรื ออากาศ” ประจํ า ปี ๒๕๖๒ ให้ แ ก่ บุ ต รศิ ษย์ เก่ า
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (บิดาเสียชีวิต) นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ
กองทัพอากาศ) และนักเรียนนายเรืออากาศที่มีผลการศึกษาดี ความประพฤติดี โดยมี พลอากาศโท
พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยกรรมการ
มูลนิธิฯ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
RTAF

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒
พิธีเปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ
และ ฯพณฯ อัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม
THAI BOOMERANG 19 เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
การฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ในปีนี้ถือเป็นการฝึกผสมทางอากาศครั้งที่ ๑๔ โดยเป็นการฝึกทางอากาศ
ระหว่างกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศออสเตรเลีย โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๓๕ การฝึกผสม THAI BOOMERANG
เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๓ กองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จํานวน ๒ เครื่อง บินเดินทางมาเยือน
ประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕ การบินมาเยือนได้ขยายขอบเขต เป็นการมาฝึกบิน ACMI ร่วมกับเครื่องบินขับไล่
แบบที่ ๑๙ /ก (F-16 A/B) ของกองทัพอากาศ ในการฝึกภารกิจทางยุทธวิธี และการรบทางอากาศกับเครื่องบินต่างแบบ
โดยเรียกการฝึกในครั้งแรกว่า THAI BOOMERANG 92 (เดิมกําหนดจะเรียกชื่อว่า BARON-PHRAPHA) จากนั้นในปีถัดมา
ทั้ ง สองชาติ ไ ด้ เข้ าร่ วมการฝึกเรื่อ ยมา โดยพั ฒนาจากการที่ ก องทัพอากาศออสเตรเลีย จั ดเครื่องบิน ขั บไล่ แบบ F/A-18
จํานวน ๒ – ๔ เครื่อง จากฝูงบิน ๓ เข้าร่วมการฝึก ขณะที่กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16 A/B)
จํานวน ๒ – ๔ เครื่อง จากฝูงบิน ๑๐๓ เข้าร่วมการฝึก โดยใช้พื้นที่การฝึก ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นการฝึกในครั้งที่ ๕ กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่ จากฝูงบิน ๔๐๓ เข้าร่วมการฝึก
อีก ๑ ฝูงบิน โดยใช้ระยะเวลาการฝึกประมาณ ๑ สัปดาห์ จากนั้นรูปแบบการฝึก จึงเปลี่ยนเป็นปีเว้นปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
การฝึกผสม PITCH BLACK ที่กองทัพอากาศได้จัดกําลังทางอากาศ เข้าร่วมการฝึก ณ ฐานทัพอากาศ Darwin และ Tindall
เครือรัฐออสเตรเลีย
ปัจจุบันในรูปแบบของการฝึก ได้ปรับเป็นการบินรบขั้นมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Basic Fighter
Maneuver : DBFM), การบินรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Maneuver : DACM), การบินยุทธวิธีการ
รบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Tactics : DACT) และการใช้กําลังทางอากาศขนาดใหญ่ (Large Force
Employment : LFE)
สําหรับการฝึก THAI BOOMERANG 19 ในครั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้นําอากาศยานเข้าร่วมการฝึก จํานวน ๑๑ เครื่อง
ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก (F-16ADF) จากฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ และเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก
(F-16MLU) จากฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ ในขณะที่กองทัพอากาศออสเตรเลีย นําเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18F (Super Hornet)
จํานวน ๖ เครื่อง จากฝูงบิน ๑ กองบิน ๘๒ ฐานทัพอากาศ Amberley เข้าร่วมการฝึก สําหรับการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19
ในปีนี้มีห้วงเวลาในการฝึกภาคสนาม ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะมีพิธีปิดการฝึก ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
หน้า ๓
ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุรายการ จส.๑๐๐ เนื่องในโอกาสวันครบ ๒๘ ปี

นาวาอากาศเอก นพดล โพธิ์สง่า รองผู้อํานวยการกองการภาพและผลิตสือ่ สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศและคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุรายการ จส.๑๐๐ เนื่องในโอกาสวันครบ ๒๘ ปี
โดยมี คุณอัจฉรา บัวสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายผลิตรายการ จส.๑๐๐ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ
อาคารตึกไทย ถนนพระราม ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒๑ สํารวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล”

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑/ผู้อํานวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑
มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑ ร่วมกับผู้อํานวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี สํารวจพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากพายุ โ ซนร้ อ น“โพดุ ล ”บริ เ วณด้ า นท้ า ยอ่ า งเก็ บ น้ํ า ห้ ว ยแจระแมจุ ด ที่ อ าคารระบายน้ํ า ล้ น (Spillway)
ชํารุดเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับชุมชนบ้านท่าบ่อ บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ําลําห้วยแจระแม โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองบิน ๒๑ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบหากได้รับผลกระทบ และพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันที เมื่อวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ /ผู้อํานวยการศูนย์ บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖
นําข้าราชการ ทหารกองประจําการ ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๑ กันยายน ๒๕๖๒ พร้อมทั้งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมกันนี้ได้มอบน้ําดื่ม
และอาหารในการยังชีพเบื้องต้น

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๔
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

นาวาอากาศเอก สมโภช สิงห์คลาน นายทหารประจํากองบิน ๒๓ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ร่วมพิธีเปิด
การออกหน่ ว ยตรวจรั ก ษา ฉี ด วั ค ซี น และทํ า หมั น ภายใต้ โ ครงการสั ต ว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยนารี และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
ภายในงานมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทําหมันสุนัขและแมว ให้กับสุนัขและแมวในชุมชนบ้านตาดและ
ชุมชนใกล้เคียง โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นําข้าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ และประชาชน
ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ ตําบลบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑
กองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
และสาขาวิ ช าไฟฟ้ า กํ า ลั ง พร้ อ มคณะอาจารย์ จํ า นวน ๗๙ คน
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ เยี่ยมชมชมรมอนุรักษ์
และพัฒนาอากาศยานไทยกองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
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