กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็ นประธานในพิ ธีเนื่ องในวั นคล้ ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบรอบ ๑๓๑ ปี โดยมี
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมพิธี
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม

อ่านข่าวประจําวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่........

ข่าวประจําวัน ทอ.
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วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
“๙ เมษายน วันกองทัพอากาศ” (Royal Thai Air Force Day)
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กิจการด้านการบินของไทย เริ่มต้นเมื่อปี ๒๔๕๓ เมื่อนักบินชาวเบลเยี่ยมได้นําเครื่องบินมาแสดงการบินให้ชาวไทย
ได้ชม ณ สนามม้าสระปทุม หลังจากนั้นเพียงหนึ่งปี กระทรวงกลาโหม ได้คัดเลือกนายทหาร ๓ คน ไปศึกษาวิชาการบิน
ณ ประเทศฝรั่งเศส ประกอบด้วย นายพันตรี หลวงศักดิ์ศลั ยาวุธ, นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร และ นายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต
ซึ่งภายหลัง ได้รับการยกย่องให้เป็น “บุพการีทหารอากาศ”
การบินของไทยในระยะแรกได้ใช้สนามม้าสระปทุม หรือราชกรีฑาสโมสรในปัจจุบัน เป็นสนามบิน แต่ด้วยความ
ไม่สะดวกหลายประการ บุพการีทั้ง ๓ ท่าน จึงได้พิจารณาหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการบิน และได้เลือกตําบลดอนเมือง
เป็นที่ตั้งสนามบิน พร้อมทั้งได้ก่อสร้างอาคาร สถานที่ และโรงเก็บเครื่องบินอย่างถาวรขึ้น การโยกย้ายกําลังพล อุปกรณ์ และ
เครื่องบิน ไปไว้ยังที่ตั้งแห่งใหม่ได้เสร็จสิ้น นับได้ว่า ปีนี้สนามบินแห่งนี้มีอายุครบ ๑๐๐ ปี นับเป็นสนามบินที่เก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลกที่ยังคงใช้งานอยู่ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๕๗ กระทรวงกลาโหม ได้ออกคําสั่งให้ตั้ง “กองบินทหารบก”
ซึ่งถือได้ว่า กิจการบินของไทยได้วางรากฐานอย่างมั่นคงขึ้นแล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมา กองทัพอากาศ จึงถือเอาวันที่ ๒๗ มีนาคม
ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ”
บทบาทของกําลังทางอากาศได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญและมีการพัฒนาอย่างเป็นลําดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้า
ร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ ๑ กับพันธมิตรในยุโรป เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๐ ทําให้ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของชาติเป็นที่ยอมรับและ
ยกย่องเป็นอันมาก ต่อมากระทรวงกลาโหม ได้ยกฐานะ กองบินทหารบก กรมอากาศยาน จนกระทั่งเป็น กรมทหารอากาศ
และยกฐานะขึ้นเป็น “กองทัพอากาศ” เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๘๐ ภายหลังจึงได้กําหนดให้ วันที่ ๙ เมษายน ของทุกปี
เป็น “วันกองทัพอากาศ”
นับตั้งแต่ที่ กองทัพอากาศ ได้ถือกําเนิดมาเมื่อครั้งแรก ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ นับจนปัจจุบันมีอายุ ๑๐๐ ปี ซึ่งถือเป็น
กองทัพอากาศที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน กองทัพอากาศ ได้ก้าวจาก
เครื่องบินใบพัดที่สร้างด้วยไม้ลําตัวบุผ้า มาเป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่นความเร็วเหนือเสียง วันนี้เราผ่านการรบทางอากาศ ในการ
ป้องกันประเทศ การปฏิบัติการทางอากาศในการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน มาอย่างมากมาย
กํ า ลั ง ทางอากาศได้ พั ฒ นารุ ด หน้ า อย่ า งรวดเร็ ว และเป็ น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการปกป้ อ งรั ก ษาอธิ ป ไตยของชาติ
อาทิ กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพา การป้องกันภัยในอาณาเขต การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเข้าร่วมกับกองกําลังสหประชาชาติในสงครามเกาหลี และร่วมกับพันธมิตรในสงครามเวียดนาม
ตลอดจนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก จนถึงปัจจุบัน ก้าวมาจนถึงวันนี้ จาก
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศกําหนดวิสัยทัศน์กองทัพอากาศในปี พ.ศ.๒๕๖๒ เป็น “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค” หรือ
One of the best AIR FORCES in ASEAN โดยมุ่งให้กองทัพอากาศมีขีดความสามารถที่จะเผชิญภัยคุกคามในทุกรูปแบบ
รวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ และต้องสามารถใช้เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบข้อมูลทางยุทธวิธีได้บนพื้นฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง
กองทัพอากาศมีบทบาทสําคัญด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันประเทศ รวมถึงการพัฒนาประเทศ
จากการประมาณสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ กองทัพอากาศจึงให้ความสําคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการต่อต้านการก่อการร้าย
การเตรียมการเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์
ในปี ๒๕๕๘ การรับมือกับภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้กําลังทหารในภารกิจที่มิใช่การรบ อาทิ การพัฒนาประเทศ
การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้สถานการณ์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดยฉับพลันมีสิ่งบอกเหตุในระยะเวลา
กระชั้นชิด จึงทําให้มีเวลาเตรียมการน้อย หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การใช้กําลังทางอากาศในอนาคตจะเป็นลักษณะที่มีสิ่งบอกเหตุ
ในระยะเวลาอันสั้น และต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การพิจารณาใช้กําลังทางอากาศจึงต้องเพิ่มความละเอียด
รอบคอบในการวางแผนและเตรียมความพร้อมมากขึ้น ดังนั้น จะเห็นว่า อากาศยานทุกแบบที่มีประจําการในกองทัพอากาศ
ล้วนมีความสําคัญและมีขีดความสามารถ เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวกองทัพอากาศ
จากเครื่องบินใบพัดเพียงไม่กี่ลําและกําลังพลเพียงไม่กี่คนในอดีต ก้าวมาถึงยุคเครื่องบินไอพ่นที่ทันสมัยในปัจจุบัน
กองทั พ อากาศจะดํ า รงขี ด ความสามารถในการป้ อ งกั น ประเทศเพื่ อ ธํ า รงไว้ ซึ่ ง เอกราชอธิ ป ไตยและบู ร ณภาพแห่ ง
ราชอาณาจักรรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

ข่าวประจําวัน ทอ.
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กองทัพอากาศ กําหนดจัดพิธีขอพรอดีตผู้บังคับบัญชา เนื่องใน “วันสงกรานต์”
ในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐๔๕ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

กิจกรรมเนื่องในวันกองทัพอากาศ
กิจกรรมทําความสะอาด "big cleaning day" กิจกรรม ๕ ส. เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑
พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง นํากําลังพลใน
สังกัดสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ร่วมทําความสะอาด "big cleaning day"
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ สํานักงานผู้บังคับ
ทหารอากาศดอนเมือง
นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นํากําลังพล
สังกัดกองบิน ๔๑ ร่วมทําความสะอาด "big cleaning day" เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
ณ สนามกีฬาฟุตบอล กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีแสดงความยินดีกับนักบินฝูง ๑๐๒ ในโอกาสที่ทําการบินครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง

นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศโท ฉลองชัย ใยไหม
ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑, นาวาอากาศตรี ธนพล จันทร์หอม นายทหารมาตรฐานการบิน กองบิน ๑ และนาวาอากาศตรี
เบญจพล เขียวชอุ่ม นายทหารยุ ทธการ ฝ่ายยุ ทธการ ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ ในโอกาสที่ทําการบินกับเครื่องบินขับไล่
แบบที่ ๑๙/ก (F-16A/B) ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานจอดฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ.ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
เนื่ อ งในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ ง มี วั น หยุ ด ติ ด ต่ อ กั น หลายวั น ในช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ ๑๑ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑
โดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางไปพักผ่อน หรือเยี่ยมญาติในต่างจังหวัด สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ขอให้ข้าราชการ
และครอบครัว ระมัดระวัง รักษาทรัพย์สินของตนเอง ให้อยู่ในที่ปลอดภัย ไม่เก็บสิ่งของที่มีค่าไว้ในบ้าน และฝากบ้านไว้กับ
ห้องข้างเคียง หากประสงค์จะให้ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ (สห.ทอ.) ช่วยตรวจตราเป็นพิเศษ ขอให้แจ้งข้อมูลบ้านพัก
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยแจ้งความประสงค์ฝากบ้านไว้กับ สห.ทอ. ได้ โดยฝากหมายเลขโทรศัพท์ หรือ
ไอดีไลน์ ที่สามารถติดต่อท่านได้ ดังนี้
บ้านพักทหารอากาศ ท่าดินแดง โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๓๖๒ – ๔ (สสห.ศยพ.ศปก.ทอ.)
บ้านพักทหารอากาศ ทุ่งสีกันและหลังสถานีรถไฟดอนเมือง โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๗๙๓ (จุดรับแจ้งเหตุ สห.ทอ.ทุ่งสีกัน)

ข่าวบริการ
กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก จีระ ภู่โกสีย์ บิดาของ พลอากาศเอก ฤทธิชัย ภู่โกสีย์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพอากาศ ในวันนี้ (๙ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลา ๑๓ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ
และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐ เมรุ ๑
กองทัพอากาศ กําหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสงกรานต์”
ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๐๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรนายทหารอากาศชัน้ ประทวน
www.rtaf.mi.th

