
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพนัธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว ธูปะเตมีย 

นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ เปนประธานประกอบพิธี “รําลึก ๘๐ ป สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา   

๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” โดยมี นายกิตติพงศ สุขภาคกุล รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ     

นายทหารชั้นผูใหญ และสมาชิกสมาคมแมบานทหารอากาศ รวมพิธีฯ เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔        

ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
    

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

กองทัพอากาศ จัดงาน”รําลึก ๘๐ ป สดดุีวีรชนสงครามมหาเอเชียบรูพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” 

ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบครีีขันธ 

    

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว  ธูปะเตมีย นายกสมาคม

แมบานทหารอากาศ เปนประธานประกอบพิธี “รําลึก ๘๐ ป สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” โดยมี 

นายกิตติพงศ สุขภาคกุล รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ นายทหารชั้นผูใหญ และสมาชิกสมาคมแมบานทหารอากาศ 

รวมพิธีฯ เม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

เนื่องในปพุทธศักราช ๒๕๖๔ เปนโอกาสครบรอบ ๘๐ ป สดุดีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔    

ซึ่งกองทัพอากาศ กําหนดจัดกิจกรรม “รําลึก ๘๐ ป สดุดีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”              

ขึ้นเพื่อนอมรําลึก เทิดเกียรติ และสดุดีวีรชนผูเสียสละทุกทาน ไดแก ทหารอากาศ จํานวน ๓๘ คน ครอบครัวทหารอากาศ 

จํานวน ๒ คน ตํารวจ จํานวน ๑ คน ลูกเสือ จํานวน ๑ คน รวม ๔๒ คน ที่เสียชีวิตในสมรภูมิกองบินนอยที่ ๕ และนักบิน 

จํานวน ๓ คน ที่เสียชีวิตท่ีฝูงบินที่ ๔๓ วัฒนานคร รวมถึงทหาร ขาราชการ ยุวชนทหาร และประชาชน ในทุก ๆ พื้นที่       

ทั่วประเทศ ที่ไดรวมแรงรวมใจ เสียสละชีวิต รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติในเหตุการณครั้งนั้น เพ่ือปกปองผืนแผนดินไทย       

ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา และเพ่ือเปนการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมไทย รวมถึงสงเสริมการทองเที่ยว                

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธใหพ่ีนองชาวไทยและชาวตางชาติไดทราบถึงเรื่องราวในอดีตที่ผานมา 

สําหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบดวย พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ และพิธีบําเพ็ญ

กุศลอุทิศแดวีรชนผูเสียชีวิต ณ อาคารกองบังคบัการ กองบินนอยที่ ๕ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรําลึก ๘๐ ป ฯ ในรูปแบบออนไลน รวมกับกิจกรรมเยาวชนไทยเรียนรูประวัติศาสตรไทย      

ซึ่งเยาวชนกวา ๓,๐๐๐ คน จะรวมเรียนรูประวัติศาสตร และตอบคําถามชิงทุนการศึกษาพรอมโลเกียรติยศ ผูบัญชาการ   

ทหารอากาศ และกิจกรรม Airforce Young Idols : คุยเมาท ...เลาประวัติศาสตร โดยมี พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย 

ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนแขกรับเชิญพิเศษ ซึ่งผูรับชมจะไดรับความรูเกร็ดประวัติศาสตร สาระความรูตาง ๆ รวมทั้ง

ความบันเทิง อีกทั้งพบกับการเปดตัวครั้งแรกของมิวสิกวิดีโอประกอบเพลง สดุดีวีรชน กองบินนอยที่ ๕ แบบเต็มรูปแบบ  

โดยกิจกรรมในวันนี้ กองทัพอากาศ ไดจัด Virtual Exhibition ซึ่งสามารถรับชมไดทาง https://software.rtaf.mi.th/?page_id=1602 

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ไดจัดกิจกรรมในวันท่ี ๘ ธันวาคมของทุกป เพื่อนอมรําลึก และสดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ 

ทุกทานที่เสียสละชีวิต เพ่ือรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ และปกปองผืนแผนดินไทย   

 



วันพฤหัสบดีที่  ๙  ธันวาคม ๒๕๖๔                                                             หนา ๓ 

กองทัพอากาศ จัดงาน “รําลึก ๘๐ ป สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธ.ค.๒๔๘๔ 

ณ กองบิน ๓ วัฒนานคร จังหวัดสะแกว  

  

พลอากาศเอก ธาดา เคี่ยมทองคํา ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เปนประธานในงานรําลึก ๘๐ ป สดุดีวีรชน

สงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบดวย พิธีวางพวงมาลาสักการะวีรชนกองทัพอากาศ และพิธีบําเพ็ญ

กุศลอุทิศแดวีรชนกองทัพอากาศ เพ่ือสดุดีวีรกรรมของเหลาวีรชนทหารอากาศ ที่เสียสละชีวิตปกปองผืนแผนดินไทย         

ในเหตุการณสงครามมหาเอเชียบูรพา ณ สนามบินวัฒนานคร โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผูบังคับการกองบิน ๓ 

ใหการตอนรับ ณ กองบิน ๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระแกว  

กองทัพอากาศ ชี้แจงคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผูแทนราษฎร กรณีเครื่องบินขับไลแบบที ่๑๘ ค 

   

พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให พลอากาศตรี ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ 

ผูอํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ พรอมดวย พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน 

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และโฆษกกองทัพอากาศ เปนผูแทนเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการการทหาร         

สภาผูแทนราษฎร เพ่ือนําเรียนขอเท็จจริงเรื่องเครื่องบินขับไลแบบ ๑๘ ค F-5F ของกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุในพ้ืนที ่  

ตําบลบัวชุม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยใหขอมูลและขอเท็จจริงในประเด็น สาเหตุ พฤติการณ และลักษณะความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้น  พรอมทั้ง แนวทางหรือมาตรการในการแกไขปญหา รวมทั้งขอเสนอแนะ ที่กลไกของฝายนิติบัญญัติควรจะ

ไดรับทราบขอมูล ซึ่งผลการนําเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย  เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมกรรมาธิการ      

N 404 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา 

การจัดฝกอบรมทบทวนการชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน(CPR) 

และการใชเครือ่งกระตกุหัวใจดวยไฟฟาชนิดอัตโนมัติ (AED) 

  
พลอากาศตรี วิวัฒน นิลจุลกะ เจากรมสวัสดิการทหารอากาศ เปนประธานการจัดฝกอบรมทบทวนการชวยฟนคืนชีพ

ขั้นพ้ืนฐาน(CPR) และการใชเครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาชนิดอัตโนมัติ (AED) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในชวงเวลาที่ยังคงม ี     

การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

"ใจถึงใจ ไปทันที " กองทัพอากาศเคียงขางประชาชน 

ศนูยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๒๓ มอบผาหมกันหนาวใหกับพี่นองประชาชน 

  
นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ ผูบังคับการกองบิน ๒๓ ในฐานะ ผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๓ 

พรอมดวยขาราชการกองบิน ๒๓ และสมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศกองบิน ๒๓ รวมมอบผาหมกันหนาวใหกับประชาชน

ชุมชนบานหนองประเสริฐ และไดมอบถุงยังชีพและผาหมกันหนาวใหกับผูปวยติดเตียง โดยมี นายชวิศ ปองขัน นายอําเภอ

หนองแสง นายบุญกอง สารีโท ผูใหญบานหมู ๕ นายสุที คําพา ผูใหญบานหมู ๑๐ นําประชาชน ชุมชนบานหนองประเสริฐ 

เขารับมอบ เม่ือวันที ่๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมบานหนองประเสริฐ อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยั กองบิน ๔๖ มอบผาหมกันหนาวใหกับพี่นองประชาชน  

  
นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผูบังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ 

พรอมดวยขาราชการกองบิน ๔๖ และสมาชิกชมรมแมบานทหารอากาศ กองบิน ๔๖ มอบผาหมกันหนาว จํานวน ๑๐๐ ผืน 

เพื่อบรรเทาภัยหนาวในเบื้องตน และไดมอบชุดยาสามัญประจําบาน จํานวน ๑๐๐ ชุดใหแกประชาชน และนักเรียน     

พรอมมอบลูกฟุตบอล จํานวน ๒๐ ลูก โดยมี พันจาอากาศเอก เศกสรรค คลายเพ็ญ ผูอํานวยการโรงเรียนคันโชงพิทยาคม 

เปนผูแทนรับมอบ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนคนัโชงพิทยาคม อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 

เจาหนาที่สถานีรายงานเขาเขียว ชวยเหลือนักทองเที่ยว 

ประสบอุบตัเิหตุรถจักรยานยนตตกขางทาง ภายในอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

   
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ สถานีรายงานเขาเขียวไดรับแจงเหตุมีทักทองเที่ยวประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต      

ตกลงไปขางถนน บริเวณกอนถึงผาเดียวดาย ภายในอุทยานแหงชาติเขาใหญ โดย นาวาอากาศเอก จักรกริช ทองชางเหล็ก    

ผูบังคับสถานีรายงานเขาเขียว จึงไดสั่งการใหเจาหนาที่ออกใหความชวยเหลือ นํารถจักรยานยนตขึ้นมาจากขางถนน        

และจัดเจาหนาพยาบาลชวยปฐมพยาบาลเบื้องตนใหกับนักทองเที่ยวซึ่งไดรับบาดเจ็บเล็กนอย 

 

E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th  โทร. ๒๖๒๒๓ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกจิการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 


