กองวารสารและสือ่ สิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
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พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี
กระทํ า สั ต ย์ ป ฏิ ญ าณตนต่ อ ธงชั ย เฉลิ ม พล ประจํ า ปี ๒๕๖๒ เนื่ อ งใน “วั น กองทั พ ไทย”
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ข่าวประจําวัน ทอ.

หน้า ๒
กิจกรรมเนื่องใน “วันกองทัพไทย” ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ
กองทัพไทย ร่วมพิธีต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องใน “วันกองทัพไทย” ประกอบด้วย
พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย พิธีถวายราชสักการะ
พระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ณ หน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ชั้นล่างอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ ณ บริเวณระเบียงอาคารประวัติศาสตร์
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณของนักรบไทยและพิธีสงฆ์ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
พิธีบําเพ็ญุศล ณ ห้องประกอบพิธีสงฆ์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
การเยี่ยมและมอบของขวัญแก่ทหาร ตํารวจ และพลเรือนอาสาสมัคร ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ
สถานพยาบาล หรือสถานที่พักต่าง ๆ
“วันกองทัพไทย” เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา
ของพม่า โดยถือเอาวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย “พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล” หรือ
“พิธีสาบานธง” เป็นพิธีการทางทหาร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในวันกองทัพไทย และวันสําคัญของแต่ละเหล่าทัพ ผู้ที่เป็น
ทหารทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ พิธีนี้เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
"The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours" สันนิษฐานว่ามีขึ้นครั้งแรกเท่าที่ปรากฏหลักฐาน
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๔๗๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดขึ้นที่พระลานพระราชวังดุสิต ในครั้งนั้น
เป็นการประกอบพิธีของหน่วยทหารบก ทหารรักษาวัง และทหารเรือ ที่ประจําอยู่ในกรุงเทพ ฯ ซึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราช
ดําเนินเป็นองค์ประธานพิธีสวนสนามครั้งนั้น

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
หน้า ๓
พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจําปี ๒๕๖๒ เนื่องใน “วันกองทัพไทย”
พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจําปี ๒๕๖๒ เนื่องใน “วันกองทัพไทย” เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช สําหรับหน่วยที่ตั้งกองทัพอากาศ ต่างจังหวัด ประกอบพิธีฯ ณ ที่ตั้งหน่วย และที่ตั้งหน่วยที่ต้องประกอบพิธี
ร่วมกับหน่วยของกองทัพบก

“ธงไชยเฉลิมพล” หรือ “ธงชัยเฉลิมพล” (สามารถเขียนได้ทั้งสองอย่าง แต่ปัจจุบันในประกาศต่างๆ ในราชกิจจานุเบกษา
นิยมสะกดอย่างหลัง) เป็นธงประจําหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร เป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆ เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม ทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิม
พลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนําความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรู
ให้ได้ชัยชนะกลับมา การปฏิบัติต่อธงชัยเฉลิมพลทุกขั้นตอน ต้องเป็นไปตามพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างเข้มงวด
กวดขัน ในโอกาสที่จะเชิญธงชัยเฉลิมพลออกประจําที่ จะต้องเป็นพิธีการที่มีความสําคัญเกี่ยวกับเกียรติยศและเชิดหน้าชูตา
เท่านั้น เช่น พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร และไปราชการสงคราม เป็นต้น
ธงชัยเฉลิมพล หมายถึง ธง ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะประจําหน่วยทหาร นําความองอาจแห่งหมู่ทหารทั้งปวง
ให้มีชัยชนะต่อข้าศึกด้วยความกล้าหาญ ธงชัยเฉลิมพล ประกอบด้วย สิ่งที่แสดงออกถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ธง หมายถึง ชาติ โดยบนยอดคันธงจะบรรจุพระพุทธรูป หมายถึง ศาสนา และเส้นพระเกศาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว หมายถึง พระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีตรึงหมุดธง
ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง และทรงกระทําพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้แก่หน่วยทหารต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ดังนั้น
ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นสิ่งที่ทหารทุกคนจะต้องรักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิต และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่บุคคลซึ่งเข้ารับราชการทหาร
จะต้องเข้าร่วมพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลจึงจะถือเป็นทหารที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง
ธงชั ย เฉลิ ม พล นอกจากจะเป็ น ที่ ร วมแห่ ง มิ่ ง ขวั ญ และจิ ต ใจของทหารแล้ ว ยั ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อกองทัพออกไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในการต่อสู้ข้าศึกศัตรูอีกด้วย ในอดีตที่ผ่านมา
ธงชัยเฉลิมพลมีโอกาสโบกสะบัดในยุทธภูมิยุโรป เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๑ ณ ประเทศฝรั่งเศส จนได้รับเกียรติประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครัวเดอแกร์ จากรัฐบาลฝรั่งเศส รวมทั้งการรบร่วมกับกองทัพสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี และ
ร่ ว มรบในประเทศเวี ย ดนาม นอกจากนี้ ธงชั ย เฉลิ ม พลของหน่ ว ยทหารใดได้ รั บ เกี ย รติ ป ระวั ติ ใ นการรบ จะได้ รั บ
พระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกล้าหาญประดับธงชัยเฉลิมพล
เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่หน่วยทหารนั้น ๆ อีกด้วย

ข่าว ประจําวัน ทอ.
หน้า ๔
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน โรงเรียนการบิน และโรงพยาบาลจันทรุเบกษา

พลอากาศตรี ธาดา เคี่ ย มทองคํ า เจ้ า กรมการเงิ น ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ ย มสายวิ ท ยาการการเงิ น
ประจํ า ปีงบประมาณ ๖๒ ณ โรงเรี ยนการบิ น และโรงพยาบาลจั น ทรุ เบกษา โดยมี นาวาอากาศเอก มนัส จั นทร์ แ ดง
รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบินเป็นผู้แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

ตรวจเยี่ยมกิจการอาเซียน กองบิน ๗

พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้า
สํานักงานอาเซียนกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจการอาเซียน ณ กองบิน ๗ เพื่อกํากับดูแลและติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจการอาเซียนของ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ในการดําเนินงาน
ความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงในกรอบอาเซี ย นกองทั พ อากาศ ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยตามนโยบายผู้ บั ญ ชาการ
ทหารอากาศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๖๒

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารวัตร กองบิน ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่า
ทหารสารวัต ร ประจํ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วสั นต์ บั ณ ฑิต ศั กดิ์ สกุ ล ผู้ บัง คั บ การกองบิ น ๒
ให้การต้อนรับ ณ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี และตรวจเยี่ยมการยิงปืนทางยุทธวิธีโดยใช้กระสุนจริง
ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี
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