กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
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๑๓ มิถุนายน วันคล้ายวันทิวงคตของ
จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
"พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย"

ข่าวประจําวัน ทอ.
๑๓ มิถุนายน วันคล้ายวันทิวงคตของ "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย"

หน้า ๒

จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (๓ มีนาคม ๒๔๒๖
- ๑๓มิถุนายน ๒๔๖๓) ทรงเป็นต้นราชสกุล "จักรพงษ์" เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๔๐ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และองค์ที่ ๔ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่ หัว พระองค์ไ ด้ เข้า ศึก ษาในโรงเรียนนายร้ อยมหาดเล็ กตามพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ แห่งรัสเซีย หลังจากสําเร็จการศึกษา ทรงรับราชการทหารเป็นเสนาธิการทหารบก
โดยทรงริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการ ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบินในเมืองไทย จนได้รับการยกย่องถวายพระเกียรติว่า
"พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย"
ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระยศจาก
นายพลเอก เป็นจอมพล และทรงเป็นผู้ที่จัดส่งทหารอาสาเข้าทําการรบในสงครามครั้งนั้น ต่อมาสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ
กรมหลวงพิ ศ ณุ โ ลกประชานารถ เสด็ จ ทิ ว งคตด้ ว ยพระโรคพระปั บ ผาสะ ขณะเสด็ จ ไปประทั บ พั ก ผ่ อ นพระวรกาย
ที่สิงคโปร์ โดยมีพระชนม์เพียง ๓๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๓
จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ มีพระปรีชาสามารถ
ทั้งทางด้านการศึกษา และทางด้านรับราชการในบ้านเมืองและพระองค์ได้ทรงกระทําคุณประโยชน์ในการสร้างความเจริญ
ของกองทัพไทย และส่วนราชการอื่น ๆ หลายแห่ง เมื่อทรงรับตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ ได้ทรงช่วย
จอมพล พระเจ้าพี่ยาเธอฯ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการในขณะนั้น ดําริวางการงานต่าง ๆ ไว้ให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้นเป็นอันมาก ต่อมาเมื่อทรงรับตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนทหารบกและเจ้ากรมยุทธศึกษา
ทหารบก ได้ทรงวางระเบียบการศึกษา ขยายรูปโครงออกให้กว้างขวางทันสมัย ในขณะที่ทรงรับตําแหน่งเสนาธิการทหารบก
ได้ทรงปรับปรุงงานเสนาธิการให้กว้างขวางเพิ่มขึ้น โดยทรงริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการ เพื่อให้การศึกษาแก่นายทหารที่จะ
ทําหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการบรรจุตามงานในหน้าที่เสนาธิการ ทรงวางแนวทางหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการ และการ
คัดเลือกนายทหารที่มีคุณสมบัติอันเหมาะสมเข้ารับการศึกษา นอกจากนี้ยังทรงเรียบเรียงตํารา เรื่อง “พงศาวดารยุทธ
ศิลปะ” และเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้เป็นตําราศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการยุคต้นอีกจํานวนมาก ซึ่งยังคงใช้แนวทางในการพัฒนา
ของโรงเรี ย นเสนาธิ ก ารสื บ จนถึ ง ปั จ จุ บั น จอมพลสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า จั ก รพงษ์ ภู ว นาถ ทรงทํ า นุ บํ า รุ ง ส่ ง เสริ ม กิ จ การบิ น
ทั้งในกิจการทหารและกิจการพลเรือน ทรงวางรากฐานแนวทางเสริมสร้างกําลังทางอากาศของประเทศไทยอย่างจริงจัง
จนกระทั่งได้มาเป็นกองทัพอากาศในปัจจุบัน กองทัพอากาศไทยได้ยกย่องถวายพระเกียรติพระองค์ไว้ว่าเป็น "พระบิดาแห่ง
กองทัพอากาศไทย"
เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ ทรงจัดส่งทหารอาสาไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ในปีต่อมาได้ทรงก่อตั้งกองบินทหารบก
ซึ่งต่อมา ได้ขยับขยายเป็นกองทัพอากาศ และทรงริเริ่มก่อสร้างค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี ทางด้านส่วนราชการอื่น
พระองค์ยังได้เป็นผู้กํากับการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งสภากาชาดไทย ทรงมีส่วนริเริ่มในการก่อตั้ง
สภากาชาดไทย และทรงดํ า รงตํ า แหน่ ง อุ ป นายกผู้ อํ า นวยการสภากาชาดไทย พระองค์ แ รก ทรงดํ า ริ ว างระเบี ย บ
และสร้างความเจริญให้แก่สภากาชาดโดยรอบด้าน อันเป็นประโยชน์ในการเกื้อกูลประชาชนซึ่งเจ็บไข้ได้อย่างดีเรื่อยมา
เมื่อจอมพลสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เสด็จทิวงคต สิริพระชนมายุได้
๓๗ พรรษา ๓ เดือน ๑๐ วัน พระองค์ได้รับการสถาปนาพระอิศริยยศเป็น “สมเด็จพระอนุชาธิราช” (จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ) พระราชทานเศวตฉัตร ๕
ชั้น ประดับเหนือพระโกศ
พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้ าเจ้ า อยู่ หัว รัช กาลที่ ๖ ได้ เ สด็ จ มาพระราชทานเพลิ ง พระศพ พระอนุ ช าฯ ณ พระเมรุ
ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๓ พระอังคารของพระองค์ได้บรรจุไว้ที่อนุสรณ์สถานเสาวภาประดิษฐาน
ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามตราบเท่าทุกวันนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
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ตรวจเยี่ยมประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒
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พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
โดยมี นายวิ เ ชี ย ร จึ ง วิ โ รจน์ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ซี พี เซเว่ น อี เ ลเว่ น จํ า กั ด (มหาชน) เป็ น หั ว หน้ า คณะ
ในการตรวจเยี่ ย มประเมิ น รางวั ล เลิ ศ รั ฐ สาขาบริ ก ารภาครั ฐ ประจํ า ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในกลุ่ ม ที่ มี ผ ลงานที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์
ที่จะได้รับรางวัล "ระดับดีเด่น" ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงานเรื่อง การออกใบสําคัญแพทย์ (Medical Certificate)
ระบบ One Day Licensing โดยมี พลอากาศตรี วิฑูรย์ ตรีพรม ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
และพลอากาศตรี ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหมอตระกูล สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๒๓

พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการ
อากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ ณ กองบิน ๒๓ โดยมี
นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๓
จังหวัดอุดรธานี

AIR FORCE RUN 2019 RUNWAY RUN
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดเพิ่มเติม www.Airforcerun2019.com

ข่าวประจําวัน ทอ.
ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสารบรรณ ณ โรงเรียนการบิน
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พลอากาศตรี อติ ชาติ ศิ ล านั น ท์ เจ้ า กรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย มหน่ ว ยสายวิ ท ยาการ
สารบรรณ ณ โรงเรียนการบิน โดยมี นาวาอากาศเอก มนัส จันทร์แดง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบํารุงอากาศยาน
กองทัพอากาศและกองทัพอากาศเวียดนาม เยี่ยมชมฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ Senior Colonel Luong Van Da
และคณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบํารุงอากาศยานกองทัพอากาศและกองทัพอากาศเวียดนาม
เยี่ยมคํานับพร้อมกับเยี่ยมชมการซ่อมบํารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวบริการ
- สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานสังสรรค์ประจําปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑๐๐ – ๑๔๐๐ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก จํารัส ศุภวงศ์ บิดาของ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๓๐ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ ฌาปนสถาน
กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และกํ าหนดพิธีบรรจุศพ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙๓๐
ณ สุสานฌาปนสถานกองทัพอากาศ (เป็นเวลา ๑๐๐ วัน)
- กําหนดพระราชทานเพลิงศพ พลตรี วัฒนา จันทนาคม บิดาของ พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม
ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ (สายงานกิ จ การพิ เ ศษ) ในวั น นี้ (๑๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑
ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน
- กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก สงวน หอมไกรลาศ และ นางอุทัย หอมไกรลาศ บิดาและ
มารดาของ พลอากาศโท กัลชาญ หอมไกรลาศ, พลอากาศตรีหญิง นิชชรา สุบรรณ ณ อยุธยา และ นาวาอากาศเอกหญิง
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