
 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวยผูชวยศาสตราจารย 

ดอกเตอร พรรณระพ ีสุทธิวรรณ นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ เปนประธานในพิธีบวงสรวงและ

ทักษิณานุปทาน เพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันจะกอใหเกิดสิริมงคลในการจัดสรางพระรูป

จําลอง ซึ่ งกองทัพอากาศจัดสร างขึ้น เนื่ องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป  การทิวงคต     

จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 

พรอมประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายแดพระบิดาแหงกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม 

๒๕๖๔ ณ บริเวณอนุสาวรีย จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ           

กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแหงกองทัพอากาศ” กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
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กองทัพอากาศจัดสรางพระรูปจําลองขนาดหนึ่งเทาครึ่ง “พระบิดาแหงกองทัพอากาศ”  

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป การทิวงคต  

จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  

 
ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป การเสด็จทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวง

พิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแหงกองทัพอากาศ เพ่ือนอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติที่ทรงพัฒนาดาน

การทหารและริเริ่มพระกรณียกิจดานการบินของชาติ อันเปนคุณูปการยิ่งใหญตอประเทศชาติมาถึงปจจุบัน กองทัพอากาศ 

ไดกําหนดสรางพระรูปจําลองขนาดหนึ่งเทาครึ่งพรอมแทนประดิษฐานขึ้น ณ กองบิน ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖ 

โรงเรียนการบิน และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รวม ๑๑ แหง  

ในการนี้ กองทัพอากาศเปดโอกาสให กําลังพลทหารอากาศท้ังอดีตและปจจุบัน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ไดมีสวนรวม

ในการจัดสรางพระรูปจําลองขนาดหนึ่งเทาครึ่งพรอมแทนประดิษฐาน และรวมจารึกประวัติศาสตรโดยการบริจาคเงินรวม

จัดสรางตามที่กําหนด จะไดรับเหรียญผูสรางเหรียญเงินหนาทองคําตอกโคด ๙ รอบ จํานวน ๑ เหรียญ (สรางจํานวนจํากัด

และมอบใหเฉพาะผูบริจาคเงินรวมจัดสรางตามที่กําหนด) พรอมจารึกชื่อบนแผนปายติดดานหลังแทนประดิษฐาน ๑ แหง

ตามที่ผูบริจาคระบุ รวมทั้งไดจัดสรางวัตถุมงคลใหเชาบูชาเพ่ือความเปนสิริมงคลแกผูเชาบูชาและครอบครัว  

การจัดสร างพระรูปจํ าลองขนาดสูง  ๒๑ นิ้ ว  พระบิดาแห งกองทัพอากาศ ทั้ ง  ๓ แบบ ประกอบดวย                   

องคนําฤกษปดทองคําแท จํานวน ๑ องค องคกรรมการสีเขียวอมดํา จํานวน ๒๐๐ องค และองคมวลชนสีเม็ดมะขามเขม 

จํานวน ๙๙๙ องค 

การจัดสรางเหรียญที่ระลึก พระบิดาแหงกองทัพอากาศ ๘ แบบ ประกอบดวย เหรียญเงินลงยา จัดสรางขึ้น           

๕ สี จํานวน ๕๐๐ เหรียญ แบงเปน สีแดง สีฟา สีเขียว สีเหลือง และสีมวง สีละ ๑๐๐ เหรียญ, เหรียญนวโลหะ         

จํานวน ๕๐๐ เหรียญ, เหรียญทองเหลืองชุบทองพนทรายขัดเงา (จิวเวลรี่) จํานวน ๕๐๐  เหรียญ, เหรียญอัลปากาซาติน 

จํานวน ๕๐๐  เหรียญ, เหรียญอัลปากา จํานวน ๑,๐๐๐ เหรียญ, เหรียญทองซาติน จํานวน ๑,๐๐๐ เหรียญ             

เหรียญทองแดง จํานวน ๒,๕๐๐ เหรียญ และเหรียญทองเหลือง จํานวน ๒,๕๐๐ เหรียญ 

ขอเชิญชวนพี่นองประชาชนผูมีจิตศรัทธาสนใจรวมบริจาคเงินจัดสรางพระรูปจําลอง ฯ หรือเชาบูชาวัตถุมงคล     

ติดตอไดที่ นาวาอากาศเอก สุริยา  ราชขันธ  โทร. ๐๘ ๕๖๖๕ ๕๕๖๕ และนาวาอากาศโทหญิง วาริกา ยามเที่ยง             

โทร.๐๘ ๑๘๓๘ ๖๓๐๓ 
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เย่ียมชมระบบการจําลองการซอมบํารุงอากาศยาน 

  

พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจากรมกําลังพลทหารอากาศ เยี่ยมชมระบบการจําลองการซอมบํารุงอากาศยาน 

(Aircraft Maintenance Simulator : AMS) ซึ่งกองทัพอากาศจัดหามาจากประเทศออสเตรเลีย โดยมี นาวาอากาศเอก

สาธิต ชีวางกูล รองผูบังคับการโรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ใหการตอนรับ ในโอกาสนี้ไดหารือแนว

ทางการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนนักเรียนจาอากาศ เหลาชางอากาศ และแนวทางการประยุกตใชระบบ

ดังกลาวกับนักเรียนจาอากาศเหลาสื่อสารและเหลาสรรพาวุธตอไป เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนจาอากาศ      

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

การฝกบนิควบคมุไฟปา กองทัพอากาศ ประจําป ๒๕๖๔ 

   
พลอากาศตรี วชิระพล เมืองนอย ผูอํานวยการสํานักยุทธการและการฝก กรมยุทธการทหารอากาศ เปนประธาน   

เปดการฝกบินควบคุมไฟปา กองทัพอากาศ ป ๒๕๖๔ โดยม ีเครื่องบินลําเลียงแบบที ่๘ (C-130) จากฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ เครื่องบิน

ลําเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) จาก ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ เฮลิคอปเตอร แบบท่ี ๑๑ (EC-725) จากฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒            

และเครื่องบินตรวจการณและฝกแบบท่ี ๒๐  (DA42MPP) จากฝูงบิน ๔๐๒ กองบิน ๔ และอากาศยานไรคนขับ (UAV)               

จากฝูงบิน ๓๐๒ กองบิน ๓  เขารวมการฝกบินควบคุมไฟปา เมื่อวันที ่๑ - ๔  มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก 

สํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เขารวมการฝกบินควบคุมไฟปาของกองทัพอากาศ  

 

พลอากาศตรี จักรินทร  จันทรกลั่น ผูอํานวยการสํานักประสานการปฎิบัติดานความมั่นคง  สํานักงานประสานภารกิจ

ดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เขารวมการฝกบินควบคุม

ไฟปาของกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งไดประสานหัวหนาสวนราชการในจังหวัดพิษณุโลก เขารวม

สังเกตการณฝก โดยมี พลตรี เทอดศักดิ์  งามสนอง เสนาธิการกองทัพนอยที่ ๓ /ผูแทนแมทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก 

และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของในการปองกันไฟปาหมอกควัน เขารวมสังเกตการณการฝกบินควบคุมไฟปาของ

กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี วชิระพล  เมืองนอย  ผูอํานวยการสํานักยุทธการและการฝก กรมยุทธการทหารอากาศ/

ผูอํานวยการกองอํานวยการฝกการบินควบคุมไฟปา ประจําป ๒๕๖๔ รวมใหการตอนรับ และบรรยายสรุป เม่ือวันที ่         

๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หองศนูยปฏิบัติการกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก 
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กองบิน ๑ ใหการตอนรับผูอํานวยการสํานักงานยุทธศาสตรและหลักนยิมกองทัพอากาศ 

  
พลอากาศตรี ตระการ  กาวกสิกรรม ผูอํานวยการสํานักงานยุทธศาสตรและหลักนิยมกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง) และคณะ     

(ชุดสื่อสารยุทธศาสตรเคลื่อนที่) ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ และแผนปฏิบัติ

ราชการกองทัพอากาศสูแผนปฏิบัติราชการของหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม รองผูบังคับการ

กองบิน ๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา   

ตรวจสอบความพรอมรบและทดสอบแผนปองกันฐานที่ตั้งหนวยกองบิน ๗ 

  
พลอากาศตรี ณรงคศักดิ์ พิชิตชโลธร รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ตรวจสอบความพรอมรบ         

และทดสอบแผนปองกันฐานที่ตั้งหนวยกองบิน ๗ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน     

ผูบังคบัการกองบิน ๗ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี   
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ประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก 

 
พลอากาศตรี จักรินทร  จันทรกลั่น ผูอํานวยการสํานักประสานการปฎิบัติดานความมั่นคง  สํานักงานประสานภารกิจ

ดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เขาเยี่ยมคํานับและหารือ

ขอราชการดานความมั่นคงเพื่อการเตรียมการปองกันไฟปากับ นาย รณชัย  จิตรวิเศษ ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก/

ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝายพลเรือน รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ และเรียนเชิญเขารวม

สังเกตการณการฝกบินควบคุมไฟปาของ ทอ. ณ กองบิน ๔๖ ในโอกาสที่ไดเขารวมการฝกบินควบคุมไฟปาของ ทอ. โดยมี 

พันเอก วัชรพงศ แกวแจง รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ จังหวัดพิษณุโลก/รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัดพิษณุโลก ฝายทหาร รวมใหการตอนรับ  เมื่อวันที ่๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หองรับรองผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก  

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการดานชางโยธา ณ กองบิน ๒๓ 

 
พลอากาศตรี กีรติ ปงเมือง เจากรมชางโยธาทหารอากาศ และคณะ  ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการดานชางโยธา    

ณ กองบิน ๒๓  โดยมี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผูบังคบัการกองบิน ๒๓ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี   

พิธีสงตัวนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปที่ ๒ รุนที ่๖๒ 

  
พลตรี รวิศ รัชตะวรรณ ผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปนประธานในพิธีสงตัว

นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปที่ ๒ รุนท่ี ๖๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปองกัน

ประเทศ จังหวัดนครนายก ในการนี้ นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน ผูบังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษา

พระองค โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ผูแทนผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   

เขารวมพิธ ีเม่ือวันที ่๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก   

 



วันศกุรที ่ ๕   มีนาคม ๒๕๖๔                                                                                   หนา  ๗ 

  
ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการชางอากาศ ณ กองบิน ๕ 

  
นาวาอากาศเอก ปริญญา ธานี  วิศวกรอาวุโส กรมชางอากาศ (๑) รองหัวหนาคณะเจาหนาท่ีทํางาน ฯ Vice Quality 

Manager Representative และคณะตรวจระบบบริหารคุณภาพฯ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการชางอากาศ ณ กองบิน ๕ 

โดยมี นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ รองผูบังคับการกองบิน ๕ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒  มีนาคม ๒๕๖๔               

ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธ ิเยี่ยมชมกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ 

 
นาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผูบังคับการกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ เปดกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙     

ตอนรับคณะคุณครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ จากโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ จังหวัดปตตานี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔  

ณ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙  จังหวัดปตตานี   
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รวมพลังชาวโรงเรียนการบินกาํแพงแสนชวยเหลือผูปวยตดิเตียงและนกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

  
นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ เสนาธิการโรงเรียนการบิน ออกใหความชวยเหลือ ผูปวยติดเตียง และนักเรียนท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย โดยมีศูนยซอมบํารุงอากาศยานกําแพงแสน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด และขาราชการ   

โรงเรียนการบิน  รวมกันบริจาคใหความชวยเหลือ ทั้งขาวสาร อาหารแหง ของใชที่จําเปน ตลอดจนซอมแซมบานใหมี    

ความมั่นคงปลอดภัย ดวยการติดตั้งประตูดานหนาบาน หลังบาน หองสวม และติดตั้งกันสาดผาใบปองกันฝนและลมแรง               

และมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน เมื่อวันที่ ๓ มนีาคม ๒๕๖๔  ณ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

โครงการใหความรูเกี่ยวกับสิทธิกําลงัพล และสิทธิของการเปนสมาชกิ กบข.และ กสจ. 

 

นาวาอากาศเอก เชษฐ เหมทานนท ผูอํานวยการศูนยบริการกําลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกําลังพลทหารอากาศ 

บรรยายใหความรูแกกําลังพลเกี่ยวกับสิทธิกําลังพลของขาราชการและลูกจางประจํา กองบิน ๔๑ และสิทธิของการเปน

สมาชิก กบข.และ กสจ. รวมถึงเพื่อใหทราบถึงแนวทางการขอรับเบี้ยหวัดบําเหน็ดบํานาญสิทธิกําลังพล กฎระเบียบ 

สวัสดิการของขาราชการและลูกจางประจํา, การบริหารการเงินจากปจจุบันสูอนาคตบนพ้ืนฐานความพอเพียงและเพียงพอ 

การใหความรูการดูแลสุขภาพ, การบรรยายระบบจายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (Dyrect payment) และระบบ  

บําเหน็บบํานาญ (e-pension) เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม  
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