
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพือ่พลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก ตรีพล อองไพฑูรย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการ

คณะกรรมการดําเนินงานกาชาดกองทัพอากาศ พรอมคณะฯ เดินทางไปตรวจสอบรางวัลที่ ๑ 

สลากกาชาดกองทัพอากาศประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งเปนรถยนต Mercedes-Benz A200 

progressive สีดํา เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ Benz BKK Group Co.,Ltd.  

  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

๑๑ พฤศจิกายน  วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
๑๑ พฤศจิกายน ของทุกป เปนวันที่ระลึกทหารผานศึกสงครามโลกครั้งท่ี ๑   โดยเมื่อป ๒๕๕๗ ถือเปนการครบรอบ ๑๐๐ ป 

สงครามโลกครั้งที่ ๑  ซึ่งชนวนสําคัญที่ทําใหเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ เริ่มตน

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๕๗ เมื่ออารคดยุคฟรานซ เฟอรดินานด องครัช

ทายาทแหงจักวรรดิออสเตรีย - ฮังการี และพระชายาถูกลอบปลงพระชนมบน

รถเปดประทุนระหวางการเดินทางเยือนกรุงซาราเยโว ในบอสเนีย และนี่คือ

สงครามโลกที่เปลี่ยนโฉมหนาการรบแบบเดิมแทบจะทุกอยาง โดยเปนสงคราม

ที่มี เทคโนโลยี  เปนแรงขับเคลื่อนหลัก อันเปนผลมาจากการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม อีกทั้งยังเปนสงครามท่ีถือใหเกิดองคการระหวางประเทศเปนครั้งแรก จนนําไปสูการขึ้นสูอํานาจทางการเมืองของเผด็จ

การอํานาจนิยมในยุโรปในเวลาตอมา   

๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๖ ทรงตัดสินพระทัย  ประกาศ

สงครามกับฝายมหาอํานาจกลาง  (ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย- ฮังการี) ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยใหทหารแสดง

น้ําใจอาสาไปราชการและเปดโอกาสใหพลเรือนที่มิไดรับราชการทหารกองประจําการอยูในขณะนั้น ไดแสดงน้ําใจรับอาสาไป

ราชการดวย ในสวนของทหารประจําการไดกําหนดคุณลักษณะ โดยรวม คือ ๑. มีประกาศนียบัตรเปนนักบิน หรือแมไมมีก็ด ี       

แตมีความเต็มใจที่จะรับการฝกหัดเปนนักบิน ๒. มีความรูและความสามารถในการใชเครื่องยนต และ ๓. มีความรู           

และความสามารถในทางการแพทย หรือมีความชํานาญในการพยาบาล 

           มีอาสาสมัคร สมัครเขารวมรบในครั้งนี้แบงออกเปน กองบินทหารบก รวม ๔๐๐ คน  และกองทหารบกรถยนต รวม ๘๕๐ คน 

โดยให พันเอก พระเฉลิมอากาศ เปนผูบังคับการกองทหารอาสาในสวนกองบินทหารบก  ทหารอาสาในกองบินทหารบก ถูกคัดเลือก

จํานวน ๑๐๖ คน ประกอบดวย นายทหารสัญญาบัตร ๔๗ คน  นายสิบ ๔๔ คน และ  พลทหาร ๑๕ คน สวนนายทหารสัญญาบัตร     

๒ คน นายสิบ ๑๔ คน และพลทหาร ๒๐๙ คน ซึ่งไมผานไดบรรจุเขาเปนชางเครื่องยนต ทหารอาสาที่ไดรับการคัดเลือกถูกสงไปฝกบิน

ที่โรงเรียนการบินชั้นตน ณ เมืองอิสตร (Istres) ใชเครื่องบินแบบเบลริโยต แบบโกดรอง จี.๓ และเม่ือจบการฝกขั้นตนแลว ก็เขาเรียน

ตอที่โรงเรียนบินรบ  ณ เมืองโป (Pau)  ซึ่งเปนสถานที่ฝกนักบินขับไล มีผูเขารับการฝกเปนนักบิน ๒๘ คน เปนชางเครื่องยนต ๖๔ คน 

และเจาหนาที่อื่น ๆ อีก ๑๒ คน รวม ๑๐๔ คน สวนที่เหลือสงไปฝกหาความชํานาญท่ี เมืองอวอรด (Avord) ซึ่งเปนโรงเรียนสําหรับ

คัดเลือกประเภทนักบิน จากนั้นจึงถูกแยกไปฝกบิน โรงเรียนยิงปนท่ีบิสคารอส เพ่ือฝกยิงปนในอากาศ โรงเรียนยิงปนที่คาโซ         

เพ่ือฝกยิงปนในอากาศ ไดสงนักบิน ๔ คน และชางอาวุธ ๔ คน ไปฝกที่โรงเรียนนี้ เปนเวลา ๖ สัปดาห ผูที่ผานท่ีนี่จะไดรับ

ประกาศนียบัตร และเครื่องหมายแมนปนโรงเรียนทิ้งระเบิดที่เลอโครตัว เพื่อฝกทิ้งระเบิด  มีนักบินไปฝกบินทิ้งระเบิด ๑๓ คน ฝกเปน

ผูทิ้งระเบิดกลางวัน ๑๑ คน  ผูทิ้งระเบิดกลางคืน ๑๓ คน และเจาหนาที่อื่น ๆ อีก ๒๑ คน คายการบิน ลาแปรธ คายเตรียมเขาสู    

การรบจริง มีนักบินขับไล ๘ คน นักบินทิ้งระเบิด ๖ คน ผูท้ิงระเบิด ๖ คน มาฝกยุทธวิธีทางอากาศที่คายแหงนี้ โรงเรียนตรวจการณ  

ที่ชาแปลลอแรน เพ่ือฝกบินตรวจการณ ตรวจตําบลกระสุนตก และถายรูปทางอากาศ รับทําการฝกเฉพาะนายทหารฝายเสนาธิการ   

และนายทหารปนใหญ มีนายทหารนักบินเพียง ๕ คน ที่เขาเรียนและจบการศึกษาทุกคน จากนั้นเขารับการฝกบินข้ันตน                 

ที่โรงเรียนบินรบ  ณ เมืองโป (Pau) ท้ัง ๑๐๖ คน ถูกสงไปฝกบินตอกับเครื่องบินแบบโมราน และซอฟวิท เปนเครื่องบินฝก ตอจากนั้น

ก็เขารับการฝกบินยิงปนจากเครื่องบินนิเออปอรต ๑๑ ผลจากการฝกครั้งนี้มีทหารไทยสําเร็จ รับประกาศนียบัตรนักบินทหาร ๙๕ คน 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระปรีชาสามารถพิจารณาเหตุการณอยางละเอียดรอบคอบ ทรงนําประเทศเขา

รวมสงครามโดยประกาศเขารวมกับฝายสัมพันธมิตรอันมีฝรั่งเศส อังกฤษ และอเมริกา เปนการแสดงใหเห็นวาไทยไมเขาขางฝายผิด

ถึงแมวาฝรั่งเศส กับ อังกฤษ จะเคยเอาเปรียบไทยในการบีบบังคับใหไทยยกดินแดนใหในอดีตเรื่องนี้ยอมเกิดจากพระปรีชาสามารถ

แสดงให เห็นถึ งความชาญฉลาดรอบคอบขององคพระประมุข ที่ทรงคาดการณลวงหนาได ถูกตองและตัดสินพระทัย                           

เขารวมกับฝายสัมพันธมิตรรบเยอรมันน ี



วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                         หนา ๓  

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการอากาศโยธิน 

   
พลอากาศโท วิญญา  โพธิ์คานิช  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานคณะตรวจเยี่ยมหนวย      

สายวิทยาการอากาศโยธิน เ พ่ือมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ               

ณ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค โดยมี นาวาอากาศเอก ชัชพล  ลายประดิษฐ ผูบังคับการกรมทหารอากาศโยธิน

รักษาพระองค หนวยบัญชาการอากาศโยธิน ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรมทหารอากาศโยธิน   

รักษาพระองค หนวยบัญชาการอากาศโยธิน   

พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพ้ืน 

 
พลอากาศตรี ชัยเลิศ  เสวกสุริยวงศ ผูอํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดการประชุม    

เชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้น เม่ือวันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมรณนภากาศ สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ 

“ใจถึงใจ ไปทันท”ี กองทัพอากาศเคียงขางประชาชน 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองทัพอากาศ ชวยเหลือพี่นองประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 

   
พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนผูแทน

กองทัพอากาศ นําศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ออกใหความชวยเหลือพี่นองประชาชนท่ีประสบอุทกภัยในพื้นที ่  

ริมฝงแมน้ําเจาพระยา โดยใหความชวยเหลือในเบื้องตน มอบเรือทองแบน ขนาด ๑๖ ฟุต พรอมเครื่องยนตเรือ จํานวน ๑ ลํา 

และมอบถุงยังชีพ เม่ือวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ  ตําบลเกาะเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศูนยบรรเทาสาธารณภยัโรงเรียนการบิน ชวยเหลือพี่นองประชาชนที่ประสบอุทกภัย 

   
นาวาอากาศเอก ปกรวิช ทองรอด ผูอํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนการบิน พรอมดวยเจาหนาที่ศูนยบรรเทา     

สาธารณภัยโรงเรียนการบิน  ลงพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือมอบถุงยังชีพ จํานวน ๓๘ ชุด และใหกําลังใจประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากอุทกภัย เม่ือวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หมู ๑ ตําบลดอนมะนาว อําเภอสองพ่ีนอง จงัหวัดสุพรรณบุรี 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

จิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔ ทําความสะอาดฟนฟูสถานที่ที่ไดรบัผลกระทบจากอุทกภยั 

   
นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผูบังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

กองบิน ๔ นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทําความสะอาด จัดระเบียบสิ่งของ จัดรถบรรทุกน้ําขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร แจกจายน้ํา

ชวยเหลือผูประสบภัย เมื่อวันที ่๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบานหนองพังพวย อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๗ ชวยเหลือพี่นองประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 

   
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ  ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผูอํานวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ 

พรอมดวยจิตอาสา ๙๐๔ เจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ รวมมอบถุงยังชีพและน้ําดื่มใหแกประชาชนในพ้ืนที ่ 

ที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย พรอมกันนี้ไดนํากําลังพล กองบิน ๗ พรอมอุปกรณ รวมสรางแพลอยน้ําเพ่ือใชเปนที่อยูอาศัยแกผูประสบ

อุทกภัย และสัตวเลี้ยง เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรับมืออุทกภัยและบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน          

และเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการดํารงชีพตอไป เม่ือวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หมูที่ ๗ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี  

ศูนยบรรเทาสาธารณภยักองบิน ๒๑ ชวยเหลือพี่นองประชาชนท่ีประสบอุทกภัย 

   
นาวาอากาศเอก ชากรณ ปยะสันติ เสนาธิการกองบิน ๒๑ นําเจาหนาที่ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๑       

พรอมเรือพายขนาดเล็กจํานวน ๒ ลํา ออกชวยเหลือพ่ีนองประชาชนเพ่ือใชในการสัญจรเขา-ออก และมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค    

ชุดยาสามัญประจําบาน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากน้ําลนตลิ่ง เม่ือวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔         

ณ ชุมชนวังสวาง จังหวัดอุบลราชธานี  

ขาวบริการ 
-  กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณพอสุธรรม ธรรมวิชัย บิดาของ พลอากาศตรี จักรกฤษณ ธรรมวิชัย เสนาธิการ             

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  ตั้งแตบัดนี้ -  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๐ ฌาปนสถาน

กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ และกําหนดพิธีบรรจุศพ ในวันอาทิตยที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๓๐              

ณ สุสานฌาปนสถานกองทัพอากาศ   

-  กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ คุณแมกนิษฐา อิศรางกูร ณ อยุธยา มารดาของ นาวาอากาศเอก ทิฆัมพร อิศรางกูร      

ณ อยุธยา ตั้งแตบัดนี้ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘๐๐ ณ ศาลา ๑๓ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ  วัดพระศรีมหาธาตุ 

บางเขน และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตยที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑  
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