กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

RTAF

พลอากาศเอก ชั ย พฤกษ์ ดิ ษ ยะศริ น ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด
การประชุมการสื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ จัดโดยสํานักงาน
คลังสมอง โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ และ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข
รวมทั้ง พลอากาศตรี ชานนท์ มุ่งธัญญา รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในเรื่องการสื่อสาร
ยุ ท ธศาสตร์ ก องทั พ อากาศ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้ อ งบรรยายกองบั ญ ชาการ
กองทัพอากาศ

ข่าวประจําวัน ทอ.
การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๕ ประจําปี ๒๕๖๒

หน้า ๒

RTAF

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุม
ผู้ บัญ ชาการเหล่ า ทั พ ครั้ ง ที่ ๕ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี ผู้ บั ญ ชาการทหารบก ผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
การประชุมครั้งนี้ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและทบทวนการปฏิบัติงานของเหล่าทัพและสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ในเรื่องดังต่อไปนี้ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีร่วม (Joint Tactical Data Link) ของกองบัญชาการ
กองทัพไทย โดยกรมการสื่อสารทหาร ได้หารือร่วมกับเหล่าทัพ เพื่อบูรณาการและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีร่วม ประเด็นสําคัญที่ต้องคํานึงถึง คือต้องพัฒนาจากความต้องการทางยุทธการ และ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ซึ่ง Platform ที่จะได้รับการติดตั้งหรือปรับปรุง จะต้อง
สามารถตอบสนองการปฏิบัติการร่วมและตอบสนองในเชิงเทคนิค รวมไปถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นับได้ว่าอยู่บน
พื้นฐานของหลักการพึ่งพาตนเอง เป็นการบูรณาการขีดความสามารถของกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมตาม
แนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี กรอบแนวคิด
Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับ
ประเทศชาติสืบไป
การปรับปรุงโครงสร้างและเสริมสร้างหน่วยกําลังรบของกองทัพบก ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างและ
เสริมสร้างหน่วยกําลังรบ เพื่อใช้เป็นหน่วยต้นแบบในอนาคต โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างหน่วยกําลังรบระดับกรม ให้เป็นหน่วย
ที่มีความกะทัดรัด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับการจัดหน่วยแบบกองพลน้อยของสหรัฐฯ
และออสเตรเลีย (Brigade Combat Team : BCT) โดยนํามาประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับกองทัพบก ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การจัดทําอัตราการจัดและยุ ทโธปกรณ์ของหน่วยดังกล่าวให้มีความสมบู รณ์ควบคู่ไปกับการพิจารณาจั ดหายานเกราะ
ที่เหมาะสมเข้าประจําการ เพื่อให้กองทัพบกมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศ รวมถึงภารกิจอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกองทัพเรือ
ตลอดห้วงเวลาของการฝึกฯ ในภาพรวมเป็นไปตามหลักนิยมการใช้กําลังทางเรือที่มีลักษณะที่สําคัญคือ มีความคล่องตัว
(Mobility) มีขีดความสามารถที่หลากหลาย (Versatility) และเป็นกําลังรบที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง (Expeditionary Force)

วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หน้า ๓

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การฝึกผสมกับกองทัพเรือชาติเจ้าบ้านเมื่อหมู่เรือฯ เดินทางเข้าสู่น่านน้ําของชาติ
นั้น ๆ หรือ Passing Exercise (PASSEX) การเยี่ยมคํานับบุคคลสําคัญทางทหารและพลเรือนของชาติเจ้าบ้าน และการ
แข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับกองทัพเรือประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือรบ ความเข้มแข็ง อดทน ทั้ ง ร่า งกายและจิ ต ใจ รวมทั้ ง เปิ ด โลกทัศ น์ข องนั ก เรีย น
นายเรื อ ให้ก ว้ า งขวางขึ้ น ดั ง ถ้อ ยคํา ที่ว่า “Join The Navy To See The World” อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของกองทัพไทย
และประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกองทัพเรือของมิตรประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพไทยให้กับนานาชาติให้ทราบอีกทางหนึ่งด้วย จึงนับได้ว่าเป็นการใช้กําลังอํานาจ
ของชาติทางทะเล หรือ สมุททานุภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองนโยบายในการดําเนินการทูตทางเรือได้อย่าง
แท้จริง ขณะเดียวกันสามารถสานต่อภารกิจของกองทัพเรือในการรักษาอธิปไตยและผลประโยขน์ของชาติทางทะเล ไว้ให้คน
รุ่นหลังสืบไป
การสนั บสนุน การแก้ปัญหาในพื้ นที่จัง หวัดชายแดนใต้ ของกองทั พอากาศ ซึ่ง ได้จัด ตั้ ง ศูนย์ ติดตามและสั่ง การ
เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนกองทัพอากาศ หรือ ศตส.จชต.ทอ. เพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งจัดตั้งกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ (กกล.ทอ.ฉก.๙) ขึ้น ควบคุมทางยุทธการกับ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า โดยสนับสนุนภารกิจในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ ดังนี้ “การใช้กําลังปฏิบัติการทางอากาศ” อาทิ เครื่องบินโจมตีธุรการ
แบบที่ ๒ หรือ AU-23A เครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ การปฏิบัติการบินถ่ายทอดสัญญาณวิดีโอ และการบินลาดตระเวน
ถ่ายภาพทางอากาศ “การใช้กําลังปฏิบัติการทางภาคพื้น” คือ การปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตสนามบินและ
พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสนับสนุนชุดค้นหาและทําลายวัตถุระเบิด (EOD) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ “การใช้กําลัง
ปฏิบัติการตามกลยุทธ์” คือ การปฏิบัติภารกิจด้านการข่าว การต่อต้านข่าวกรอง และ “การปฏิบัติงานทางด้านกิจการ
พลเรือน” คือ การประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการจิตวิทยา การให้บริการและควบคุมการจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน
การถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกการจราจรการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งได้จัดทําแผนถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกการจราจร
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีภารกิจเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดทําแผนถวายความปลอดภัย รักษาความ
ปลอดภัย อํานวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวัง รวมทั้งจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ โดยประสาน
การปฏิบัติ อีกทั้งขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยที่เกี่ยวข้อง

พิธีปิดการฝึกผสม AIR THAMAL 29/2019

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลอากาศโท ดาโต๊ะ ซรี ฮัจ อับดุล มุตตาลิบ
(LT.Gen.Dato sri hj Abdul Mutalib Bin Datuk HJ Wahub)/Air Operation Commander กองทัพอากาศมาเลเซีย
เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกผสม AIR THAMAL 29/2019 เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๔
พิธีปิดกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร - ตํารวจ ครั้งที่ ๕๗

พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร - ตํารวจ ครั้งที่ ๕๗
โดยมีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นเจ้าภาพ ฯ โดยมี พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า จั ง หวั ด นครนายก สํ า หรั บ การแข่ ง ขั น กี ฬ าประเพณี
โรงเรียนทหาร - ตํารวจ ครั้งที่ ๕๘ ซึ่งจะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๓ โดยมีโรงเรียนนายเรือ เป็นเจ้าภาพ
ผลการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร - ตํารวจ ครั้งที่ ๕๗ ดังนี้
ชนะเลิศกีฬาฟุตบอล ได้แก่
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอล ได้แก่
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ชนะเลิศกีฬารักบี้ฟุตบอล ได้แก่
โรงเรียนนายเรือ
ชนะเลิศกรีฑา ได้แก่
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ

พิธีลงนามในเงื่อนไขข้อตกลง ระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี

พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานยุทธการ) เป็นหัวหน้าคณะทํางานร่วมกองทัพอากาศ
กับกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมลงนามในเงื่อนไขข้อตกลง (Terms of Reference :TOR) ระหว่างกองทัพอากาศ
และกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี
เมือง Gyeryong สาธารณรัฐเกาหลี

พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๒
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