
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  

พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ เปนประธานในพิธีวางพวงมาลา   

เนื่องในวันท่ีระลึก "สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔" ประจําป ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก       

พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ ใหการตอนรับ เ ม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓             

ณ อนุสาวรียวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบครีีขันธ  

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๒ 

กองบิน ๕ จัดพิธีวันท่ีระลึก "สดดุีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔" ประจําป ๒๕๖๓ 

   
พลอากาศเอก แอรบูล  สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ  

นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ เปนประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึก "สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔"               

โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ ใหการตอนรับ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติการตอสูอันหาญกลา   

ของนักรบแหงกองบินนอยที่ ๕ ในเหตุการณกองทัพญี่ปุนยกพลข้ึนบก ณ อาวมะนาวและอาวประจวบ เพ่ือใชเปนเสนทาง     

เดินทัพไปยังประเทศพมา เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ซึ่งทหารอากาศแหงกองบินนอยที่ ๕ รวมทั้งกําลังตํารวจ ยุวชนทหาร              

และชาวประจวบคีรีขันธไดยอมเสียสละชีวิตเพ่ือรักษาผืนแผนดินไทยไวใหแกอนุชนรุนหลังตราบจนทุกวันนี้ ตอมาไดมีการสราง

อนุสาวรีย “วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณ โดยในวันที่ ๘ ธันวาคมของทุกป กองทัพอากาศไดจัดใหมีพิธ ี         

เพ่ือระลึกถึงวีรกรรมในการปองกันการรุกล้ําอธิปไตยจากอริราชศัตรู เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อนุสาวรียวีรชน ๘ ธันวาคม 

๒๔๘๔ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

นอกจากนี้ กองบิน ๕ ยังไดรวมกับหนวยงานราชการตางๆ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ จัดงาน “สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม 

๒๔๘๔” ขึ้น ระหวางวันที่ ๗ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร กองบิน ๕ โดยมีกิจกรรมที่นาสนใจ อาทิ      

การเดินเทิดพระเกียรติสดุดีวีรชนฯ กิจกรรมปลูกฝงความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหกับเยาวชน กิจกรรมพิชิต        

เขาลอมหมวก การประกวดไกแจขัน การแขงขันฟุตบอลลอมหมวกคพั การแขงขันเปตอง และการแสดง Music On The Beach  

กองบิน ๓ จัดพิธีวันท่ีระลึก "สดดุีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔" ประจําป ๒๕๖๓ 

 
นาวาอากาศเอก นภดร  คงเสถียร ผูบังคับการกองบิน ๓ พรอมดวยขาราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ 

กองบิน ๓ จัดพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน เนื่องในวันท่ีระลึก "สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔" เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓               

ณ อนุสาวรียวีรชนทหารอากาศ กองบิน ๓ จังหวัดสระแกว   

เหตุการณเม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ เริ่มขึ้นในตอนเชาตรู เมื่อกองทัพญ่ีปุนที่ตั้งฐานทัพอยูในอินโดจีนฝรั่งเศส เคลื่อนพล   

ทางบกและทางอากาศจากอินโดจีนฝรั่งเศสเขาทางอรัญประเทศ ตลอดเชาตรูวันนั้นมีการตอสูและตอตานทั้งทางภาคพ้ืนดิน            

และทางอากาศจากทหารและประชาชนคนไทยตอกองทัพญี่ปุน จนกระท้ังมีคําสั่งใหทั้งสองฝายหยุดยิง การสูรบดานทางอรัญประเทศ 

เครื่องบินขับไล Ki-27 ของญี่ปุนกวา ๑๑ เครื่องจากกองบินนอยที่ ๗๗ และเครื่องบินโจมตี Ki-30 จํานวน ๙ เครื่องจากกองบินนอยที่ ๓๑      

จากฐานทัพญี่ปุนในอินโดจีนฝรั่งเศส ซึ่งมี พันตรี โยชิโอะ ฮิโรเซ เปนหัวหนาหมูบิน ไดบินผานเขามายังประเทศไทย โดยนักบิน        

ของกองทัพอากาศไทย เรืออากาศเอก ไชย สุนทรสิงห ผูบังคับฝูงบินที่ ๔๓  กองบินนอยที่ ๘๐ (วัฒนานคร) พรอมดวย เรืออากาศเอก 

ชิน จิระมณีนัย และ เรืออากาศตรี สนิท โพธิเวช นําเครื่องบินขับไลแบบ ๑๐ (HAWK-III ) จํานวน ๓ เครื่อง ขึ้นสกัดก้ัน แตกําลัง

เครื่องบินของฝายไทยที่มีนอยกวาไมสามารถตอสูกับเครื่องบินขับไลของญี่ปุนที่มีมากมาย เครื่องบินทั้ง ๓ ของไทยถูกยิงตกหมดนักบิน

ทั้งสามเสียชีวิต แมจะเห็นวาเครื่องบินของฝายญ่ีปุนอยูเต็มฟาหรือครองอากาศเหนือวัฒนานครแลวก็ตามแตนักบินทั้งสามก็พรอม      

ที่จะข้ึนตอสูอยางกลาหาญ และเสียสละเปนอยางยิ่ง ตอมาไดมีการสรางอนุสาวรีย “วีรชนทหารอากาศ” ข้ึนเพื่อเปนอนุสรณ โดยใน

วันที่ ๘ ธันวาคมของทุกป ไดจัดใหมีพิธีเพ่ือระลึกถึงวีรกรรมในการปองกันการรุกล้ําอธิปไตยจากอริราชศตัร ู

 



วันพธุที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓                                                                                                                                               หนา  ๓ 

 

ศูนยปฎิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศใหการตอนรับคณะผูบงัคับบญัชา กรมขาวทหารบก 

 
พลากาศตรี ไพฑูรย เหลืองตระกูล ผูบัญชาการศูนยปฎิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ  ใหการตอนรับ พลโท เทอดศักดิ์ 

ดําขํา เจากรมขาวทหารบก พรอมดวยขาราชการ กรมขาวทหารบก ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการศูนยปฎิบัติการทางอวกาศ

กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนยปฎิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ   

สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระราชกศุล 

 

พลอากาศตรี คมกริช นันทวิสุทธิ์ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ นําขาราชการสํานักงาน

ตรวจสอบภายในทหารอากาศ รวมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพอแหงชาติ 

เมื่อวันที ่๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ  

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๔ 

 
การประชุมเชิงปฏิบตัิการนิรภัยการบิน ใหแกนายทหารนิรภัยการบินของหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 

 
พลอากาศตรี นพพล  กลิ่นผกา ผูอํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

นิรภัยการบิน ใหแกนายทหารนิรภัยการบินของหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ  เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุม 

สํานักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ   

การอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ 

 
พลอากาศตรี จักรกฤษณ  ธรรมวิชัย  เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช บรรยายพิเศษ     

หัวขอ "โครงรางองคการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช" ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการอบรมใหความรูเก่ียวกับ

ระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ใหขาราชการใหมที่เขามาปฏิบัติงานในโรงเรียน   

นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เขารับฟงความรูเกี่ยวกับภาพรวมสถาบันและระบบคุณภาพของโรงเรียนนายเรืออากาศ  

นวมินทกษัตริยาธิราช เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ และนําความรูไปปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที ่      

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

ขาวบริการ  
-   กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ นาวาอากาศเอก เมตตา  ไกแกว อดีตขาราชการกรมขนสงทหารอากาศ บิดาของ             

พลอากาศตรีหญิง สายฝน ไกแกว อดีตผูทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ ตั้งแตบัดนี้  – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เวนวันที่            

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓)  เวลา  ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๘ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ  บางเขน                     

และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตยที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔๐๐ ณ เมรุ ๑  
 

www.rtaf.mi.th 

 

 


