กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
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พลอากาศเอก ชั ย พฤกษ์ ดิ ษ ยะศริ น ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ สนั บ สนุ น การจํ า หน่ า ย
ดอกป๊อปปี้ จาก คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และสมาชิกสมาคม
แม่บ้านทหารอากาศ เนื่องในวันทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้จําหน่ายให้แก่ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัวทหารอากาศ และประชาชนทั่วไปด้วย

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒
๓ กุมภาพันธ์ “วันทหารผ่านศึก”

“ทหารผ่านศึกเป็นผู้มีเกียรติ เพราะได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว แม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อบ้านเมืองและ
ส่วนรวม ขอให้ภูมิใจ และตั้งใจรักษาเกียรติอันแท้จริงที่มีอยู่นั้นไว้ทุกเมื่อ” พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานเนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๓ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
เมื่อทหารไทยกลับมาจากการรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการรบถูกปลดประจําการโดยกระทันหัน
ส่งผลให้ตัวทหารและครอบครัว ได้รับการเดือดร้อนในการครองชีพ รัฐบาลในขณะนั้นซึ่งมี พลเรือตรี ถวัลย์ ธํารงนาวาสวัสดิ์
เป็นนายกรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือ ซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาหาทางช่วยเหลือ
ทหารกองหนุนเป็น "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก" ขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวร ทําหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ "ทหารผ่านศึก"
และครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ จึงถือว่าวันนี้เป็น “วันทหารผ่านศึก”
ต่อมา เมื่อปี ๒๕๑๐ รัฐบาล ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเสียใหม่เพื่อเป็นการขยายการสงเคราะห์ ให้รวมไปถึง
ทหาร ตํารวจ ข้าราชการพลเรือนและพลเรือน ซึ่งได้กระทําหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทําอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือ
ความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ทั้งภายในและภายนอกประเทศตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และรวมถึงทหารนอกประจําการ
ที่มิได้ ผ่านศึ กด้วย กั บทั้ งยั งได้ รวมมูลนิธิ ช่วยทหารและครอบครัวทหาร ที่ไปช่วยสหประชาชาติทํ าการรบ ณ ประเทศเกาหลี
ให้เข้ามารวมเป็นหน่วยเดียวกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๐ ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก จึงได้เปลี่ยนจากองค์การกุศลของรัฐมาเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมาย และกระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งกองทุนรับ
เงินอุดหนุนขึ้น หน้าที่ของทหารผ่านศึก คือ การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษาและการจัดหาอวัยวะเทียม และ
ยังมีการสงเคราะห์ด้านอาชีพ โดยฝึกอบรมอาชีพ จัดหางานในต่างประเทศ และการสงเคราะห์ด้านเกษตรกรรม จัดหาที่ดินทํากินให้
ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือ และกองทุนต่างๆ จัดหาเงินให้สมาชิก ได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพอีก และยังมีการรักษาพยาบาลฟรี
โดยการส่งเสริมของทหารผ่านศึกโดยการขอสิทธิพิเศษด้านต่างๆ สําหรับในวันทหารผ่านศึกทุกปี จะมีพิธีและกิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึก
ถึงคุณงามความดีและความสูญเสียของเหล่าทหารผ่านศึกทั้งหลาย พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และพิธีสวนสนามสดุดี
ทหารผ่านศึก
สัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก "ดอกป๊อปปี้" ในทางสากลแล้วถือว่า เป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายถึง ทหารผ่านศึกผู้พลีเลือดเนื้อ
และชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รัก และประเทศไทยยังกําหนดให้เป็น “สัญลักษณ์” ของวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ของทุกปี
ซึ่งในวันนี้ ดอกป๊อปปี้สีแดงจะบานสะพรั่งไปทั่วแผ่นดิน สําหรับประเทศไทยแล้วการจัดทําดอกป๊อปปี้เพื่อจําหน่ายในวันทหารผ่านศึก
เกิดจากดําริของ ท่านผู้หญิง จงกล กิตติขจร ประธานสโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหาร
ผ่านศึกในปัจจุบัน ที่ต้องการจะดําเนินการหาทุนมาช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารผ่านศึกที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
ประเทศ จึงได้เลือกเอาดอกป๊อปปี้สีแดง ซึ่งมีประวัติเกี่ยวโยงถึงสมรภูมิฟลานเดอร์ส สมรภูมิเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ระหว่าง
สัมพันธมิตร และเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ โดยสงครามในครั้งนั้น ทหารพันธมิตรได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสมรภูมินี้มาก
ที่สุด จอมพลเอิร์ล ออฟ เฮก ผู้บัญชาการรบที่นั่นได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าพิศวงและน่าพิศมัยเกิดขึ้น ณ สมรภูมิดังกล่าว
ในบริเวณหลุมฝังศพทหารโดยมีดอกป๊อปปี้ป่าขึ้นอยู่เดียรดาษทั่วไป ทําให้เกิดเป็นลานสีแดงฉานสวยงาม ตั้งแต่นั้นมาดอกป๊อปปี้
จึงกลายเป็นดอกไม้อนุสรณ์แห่งวีรกรรมของทหารผ่านศึก เตือนใจให้ระลึกถึงเลือดสีแดง ของทหารที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ
สําหรับประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามต่าง ๆ มาแล้วโดยมีอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติปรากฏเป็นอนุสรณ์อยู่ วีรกรรมของ
นักรบไทย ในการรบได้ขจรขจายไปทั่วปรากฏต่อสายตาชาวโลก ฉะนั้นเพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ จึงได้กําหนดให้
ดอกป๊อปปี้ เป็นดอกไม้ที่ระลึกสําหรับทหารผ่านศึกไทย และมีการจําหน่ายในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกตั้งแต่ปี ๒๕๑๑ เป็นต้นมา

วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หน้า ๓
กองทัพอากาศ กําชับหน่วยงานช่วยลดต้นเหตุของฝุ่นละอองตามนโยบายรัฐบาล

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมเร่งด่วนผ่านระบบ
การประชุมทางไกล (Video Tele Conference : VTC) สั่งการให้หน่วยงานในกองทัพอากาศ ทั้งในที่ตั้งดอนเมือง
โรงเรียนการบิน และกองบินทั่วประเทศ ช่วยลดต้นเหตุของฝุ่นละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกช่องทาง รวมถึงมาตรการ
การรองรับฝุ่นละอองในส่วนของกองทัพอากาศ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๒ ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โดยมีมาตรการในระยะเร่งด่วน และระยะยาว ดังนี้
ระยะเร่งด่วน ดําเนินการนําเครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ อากาศยาน และเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจทําฝนหลวง ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อเร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น
ระยะยาว ให้หน่วยงานของกองทัพอากาศ ดําเนินการตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้มีความพร้อม โดยต้องพยายาม
ไม่ให้มีรถยนต์ทางทหารที่มีควันดํา และดําเนินการทําความสะอาดถนน และแหล่งชุมชนในพื้นที่กองทัพอากาศ และบริเวณ
โดยรอบ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและเพื่อความสะอาดเรียบร้อย
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ มุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกําลังพล อากาศยาน และเครื่องไม้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อ
ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖

เปิดหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ รุ่นที่ ๕๑

พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทรโสภา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานเปิดหลักสูตรนายทหารข่าวกรองทางอากาศ
รุ่นที่ ๕๑ โดยมีระยะเวลาการศึกษาระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการศึกษารวม ๓๗ คน
เป็นข้าราชการกองทัพอากาศ ๓๖ คนและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๑ คน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๖๒ ณ โรงเรียนข่าว

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๒

พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๒ โดยมี
นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ข่าว ประจําวัน ทอ.

หน้า ๔
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านส่งกําลังบํารุง กองบิน ๔

พลอากาศตรี ชนะยุทธ รัตนกาล รองเจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ
ด้านส่งกําลังบํารุง ณ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

ประชุมสรุปผลพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล ปี ๖๒

นาวาอากาศเอก ดนัย สินธุชัย รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการประชุมสรุปผล
พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจริญจรัมพร
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

อบรมการประสานงานระหว่างพลเรือน-ทหาร ในการตอบโต้ภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖
นาวาอากาศเอก วุ ฒิ พ ล อะเมกอง รองผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๕
ให้ การต้อนรับ พัน เอก ธี รศักดิ์ กฤษณะเศรณี ผู้อํานวยการกองบรรเทา
สาธารณภัย สํานักงานกิจการพลเรือน สํานักนโยบายและแผนกลาโหม และ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมการประสานงานระหว่ า งพลเรื อ น-ทหาร ในการตอบโต้
ภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ เข้าร่วมการฝึกและดูงาน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายทหารนักเรียนหลักสูตรช่างตรวจอากาศยาน รุ่นที่ ๔๗ เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน
นาวาอากาศเอก บัลลังก์ ร่มเย็น หัวหน้ากองซ่อมบํารุงอากาศยานโรงเรียน
การบิน ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ ปทานนท์ ประจํากรมช่างอากาศ
นําคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรช่างตรวจอากาศยาน รุ่นที่ ๔๗
จํานวน ๕๐ คน เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

ข่าวบริการ
- กํ า หนดพระราชทานเพลิ ง ศพ พลอากาศเอก ณรงค์ ศั ก ดิ์ สั ง ขพงศ์ อดี ต รองเสนาธิ ก ารทหารอากาศ
ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ “นอส.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๑”
ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๓๐
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
www.rtaf.mi.th

