
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
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“๙ เมษายน วันกองทพัอากาศ” (Royal Thai Air Force Day) 
กิจการดานการบินของไทยเริ่มตนเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ เมื่อนักบินชาวเบลเยี่ยมไดนําเครื่องบินมาแสดงการบินใหชาวไทย     

ไดชม ณ สนามมาสระปทุม หลังจากนั้นเพียงหนึ่งป กระทรวงกลาโหม ไดคัดเลือกนายทหาร ๓ คน ไปศึกษาวิชาการบิน      

ณ ประเทศฝรั่งเศส ประกอบดวย นายพันตรีหลวงศกัดิ์ศลัยาวุธ  นายรอยเอกหลวงอาวุธสิขิกร  และ นายรอยโททิพยเกตุทัต

ซึ่งภายหลังไดรับการยกยองใหเปน “บุพการีทหารอากาศ” การบินของไทยในระยะแรก ไดใชสนามมาสระปทุม             

หรือราชกรีฑาสโมสรในปจจุบันเปนสนามบิน แตดวยความไมสะดวกหลายประการ บุพการี ทั้ง ๓ ทาน จึงไดพิจารณา       

หาพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมกับการบิน และไดเลือกตําบลดอนเมืองเปนท่ีตั้งสนามบิน พรอมทั้งไดกอสรางอาคารสถานที่    

และโรงเก็บเครื่องบินอยางถาวรขึ้น การโยกยายกําลังพล อุปกรณ และเครื่องบิน ไปไวยังที่ตั้งแหงใหมได เสร็จสิ้นนับไดวา   

ปนี้สนามบินแหงนี้มีอายุกวา ๑๐๐ ป นับเปนสนามบินท่ีเกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลกที่ยังคงใชงานอยู บทบาทของ       

กําลังทางอากาศ ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและมีการพัฒนาอยางเปนลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขารวมรบ            

ในสงครามโลกครั้งที ่๑ กับพันธมิตรในยุโรป เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๐ ทําใหชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติเปนที่ยอมรับ และยกยอง

เปนอันมาก ตอมากระทรวงกลาโหม ไดยกฐานะ กองบินทหารบก กรมอากาศยาน จนกระท่ังเปน กรมทหารอากาศ       

และยกฐานะขึ้นเปน “กองทัพอากาศ” เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๘๐ ภายหลังจึงไดกําหนดใหวันที่ ๙ เมษายน ของทุกป   

เปน “วันกองทัพอากาศ” นับตั้งแตกองทัพอากาศไดถือกําเนิดมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๖ จนปจจุบัน นับเปนกองทัพอากาศ   

ที่เกาแกท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตลอดระยะเวลา อันยาวนาน กองทัพอากาศไดกาวจากเครื่องบินใบพัด       

ที่สรางดวยไมลําตัวบุผา มาเปนเครื่องบินขับไลไอพนความเร็วเหนือเสียง วันนี้เราผานการรบทางอากาศ ในการปองกัน

ประเทศ การปฏิบัติการทางอากาศในการสนับสนุน ชวยเหลือพ่ีนองประชาชนมาอยางมากมายกําลังทางอากาศ              

ไดพัฒนารุดหนาอยาง รวดเร็ว และเปนกําลังสําคัญในการปกปองรักษาอธิปไตยของชาติจนถึงปจจุบัน กองทัพอากาศ    

ดํารงวิสัยทัศน “กองทัพอากาศชั้นนํา  ในภูมิภาค”  โดยการพัฒนาขีดความสามารถทั้ง ๓ มิติ ไดแก มิติทางอากาศ       

(Air Domain) มิติไซเบอร (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space 

Domain) บนพ้ืนฐานของความสมดุลและยั่งยืน เพ่ือใหกองทัพอากาศ 

สามารถปฏิบัติภารกิจหลักดานความมั่นคงไดอยางสมบูรณ ไดแก       

การพิทักษรักษาและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย การปองกันประเทศ

และรักษาผลประโยชนแหงชาติการรักษาความม่ันคง ของรัฐตลอดจน 

การสนับสนุนภารกิจอ่ืน ๆ เพ่ือการชวยเหลือประชาชน การสนับสนุน  

การพัฒนาประเทศ และการแกไขปญหาสําคัญของชาติ ตามที่ไดรับมอบ

จากรัฐบาลตลอดจนกองทัพอากาศ ตองปลูกฝงใหกําลังพลและครอบครัว

มีจิตอาสาตั้งมั่นในการทําความดีดวยหัวใจและขยายผล ไปสูประชาชน  

ทุกหมูเหลา ทั้งนี้ กองทัพอากาศมุงเนนการปรับปรุงรูปแบบการทํางาน

รองรับฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) ตลอดจนการผนึกกําลัง        

ของทุกภาคสวนภายใตภารกิจ “รวมไทยสรางชาติ” ตามนโยบาย      

ของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ กองทัพอากาศจะสานตอการพัฒนาทุกดานอยางตอเนื่อง โดยให ความสําคัญกับการปรับปรุง

กฎระเบียบ ขอบังคับ และระบบงานใหสอดคลองกับสถานการณ การพัฒนาหนวยงานภายในกองทัพอากาศ                 

ใหสามารถปฏิบัติภารกิจโดยใชความรูและทักษะ ซึ่งมีมาตรฐานกํากับท่ีเหมาะสม ตลอดจนการสรางความรวมมือกับ    

สรรพกําลังของชาติทุกภาคสวน ในการพัฒนากําลังกองทัพอากาศ และการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศตามทิศทาง 

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) อันจะนําไปสูกองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจไดอยางชาญฉลาด และมีความยั่งยืน 

(Sustainable Smart Air Force) 
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กองทัพอากาศจัดพิธีมอบโลเกียรติคณุ ใหแกนักเรยีนพยาบาลทหารอากาศ  

ที่ไดรับทุนการศึกษา และสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหล ี

 

พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานมอบโลเกียรติคุณ เพ่ือเปนเกียรติประวัต ิ

และสรางขวัญกําลังใจ ใหแกนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม ซึ่งเปนนักเรียนพยาบาลทหารอากาศคนแรก 

ที่ไดรับทุนการศึกษา และสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร จาก วิทยาลัยพยาบาลทหาร     

สาธารณรัฐเกาหลี และสอบผานใบประกอบวิชาชีพพยาบาล สภาการพยาบาล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน 

๒๕๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ฃ 

ซึ่ งขณะกําลังศึกษา นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม ไดรับการคัดเลือกใหรับรางวัล            

“รางวัลนักเรียนเกียรติยศ”โดยไดรับการยอมรับวาเปนผูมีความเสียสละ ความเปนผูนํา ความขยันหมั่นเพียร ความรักชาติ 

และคุณธรรมอ่ืน ๆ จนไดรับคัดเลือกใหเปนนักเรียนตางชาติคนแรกที่ไดรับรางวัลนี้ และรางวัล “ผูนําแหงอนาคต” (Future 

Leader Award) ที่มอบโดยสมาคมศษิยเกาวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหล ี 

ในโอกาสนี ้ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดแสดงความยินดีพรอมทั้งกลาวใหโอวาท ความตอนหนึ่งวา “....ขอแสดงความ

ยินดีและชื่นชม นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม ที่มีความมุงม่ัน ตั้งใจในการศึกษา กอใหเกิดความสําเร็จ 

สามารถสรางชื่อเสียง และความภาคภูมิใจใหกับกองทัพอากาศ ประเทศชาติ และวงศตระกูล จงตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ดวยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ มีจิตใจท่ีเมตตากรุณา โอบออมอารี มีคุณธรรมและจริยธรรม พรอมใหความชวยเหลือทุก

คนดวยความเต็มใจ อีกทั้งชวยดํารง คุณคาของวิชาชีพ ดวยการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ใหมั่นคงยั่งยืนสืบไป ...” 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                                      หนา  ๖ 

พิธีเปดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุนที่ ๗๗ 

  
พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส 

รุนที่ ๗๗ เม่ือวันที ่๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมเมนะรุจิ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  

วันสถาปนากองบิน ๖ ครบรอบ ๘๐ ป  

  
พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนากองบิน ๖   

ครบรอบ ๘๐ ป เมื่อวันที ่๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๖ ดอนเมือง  

 
 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ที่มีผูตดิเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงขอความกรุณางดเยี่ยม

ผูปวยที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ ตั้งแตวันที่ ๗ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
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ใหโอวาทแกขาราชการเขารับการบรรจุใหม 

 
พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน เปนประธานรับการรายงานตัวและใหโอวาทแกขาราชการ           

ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนจาอากาศ เขารับการบรรจุใหมในสวนโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนการบิน 

จังหวัดนครปฐม   

 
นาวาอากาศเอก ชวภณ  ยิ้มพงษ ผูบังคับการกองบิน ๒ เปนประธานรับการรายงานตัวและใหโอวาทแกขาราชการ       

ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนจาอากาศ เขารับการบรรจุใหมในสวนกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒ 

จังหวัดลพบุรี   

 
นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ ทิมเกิด ผูบังคับการกองบิน ๔๑ เปนประธานรับการรายงานตัวและใหโอวาทแกขาราชการ       

ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนจาอากาศ เขารับการบรรจุใหมในสวนกองบิน ๔๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔๑ 

จังหวัดเชียงใหม   

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                                      หนา  ๘ 

กรมการการเงินทหารอากาศปฏิบัติการซอมเมื่อเกิดเพลิงไหม 

 
นาวาอากาศเอก กิตติพงษ แกวภา รองเจากรมการเงินทหารอากาศ ในฐานะผูอํานวยการดับเพลิงกรมการเงิน    

ทหารอากาศ นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ รวมทําการซอมการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม เมื่อวันท่ี ๕ เมษายน 

๒๕๖๔  ณ กรมการเงินทหารอากาศ 

กองบิน ๒ จัดกิจกรรมหนวยมิตรประชาชวยเหลือประชาชน 

 

นาวาอากาศเอก อานนท สิริปริญญา รองผูบังคับการกองบิน ๒ นําหนวยมิตรประชากองบิน ๒ ออกใหบริการ

ชวยเหลือประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป จายยา บริการตัดผม และมอบอุปกรณกีฬา อุปกรณเครื่องเขียน ใหกับนักเรียน

โรงเรียนวัดหนองหอย เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดหนองหอย อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี   

กองบิน ๕ จัดอบรมชี้แจงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาทีข่องเจาหนาที่รักษาการณ 

  

นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ รองผูบังคับการกองบิน ๕ นําขาราชการกองบิน ๕ เขาอบรมชี้แจง เก่ียวกับอํานาจ

หนาที่ และการปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาที่รักษาการณ เพ่ือใหผูปฏิบัติหนาที่นายทหารเวร ผูชวยนายทหารเวร เสมียนเวร 
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