
 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 



ขาวประจำวัน ทอ.                                                                                   หนา  ๒   

กองทัพอากาศ ประกอบพิธีเน่ืองในวันที่ระลึกคลายวันทิวงคต ครบรอบ ๑๐๐ ป                      

จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ                

“พระบิดาแหงกองทัพอากาศ”    

           
 ในวันนี้  (วันศุกร ท่ี  ๑๒ มิ ถุนายน ๒๕๖๓) พลอากาศเอก มานัต  วงษวาทย  ผู บัญชาการทหารอากาศ                      

เปนประธานในพิธี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ 

กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแหงกองทัพอากาศ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีนายทหารช้ันผูใหญ 

และขาราชการทหารอากาศ รวมในพิธี ซึ่งประกอบดวย พิธีทำบุญตักบาตรถวายเปนพระกุศล ฯ พิธีวางพวงมาลา        

ถวายสักการะ ฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ฯ 

    เนื่องในปพุทธศักราช ๒๕๖๓ เปนโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ                

เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแหงกองทัพอากาศ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) เพื่อรำลึกถึง

พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพของพระองค ซึ่งพระองคทรงประกอบพระกรณียกิจอันกอเกิดคุณูปการอยางใหญหลวง

แกประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการทหาร ทรงริเริ่มจัดระเบียบการทัพแบบยุโรป เพื่อใหกองทัพสยามเจริญกาวหนา

ทัดเทียมอารยประเทศ ทรงมีพระดำริใหจัดต้ังแผนกการบิน อันพัฒนากาวหนามาเปนกองทัพอากาศ ดังเชนปจจุบัน  

    ในวาระอันสำคัญยิ่งนี้ กองทัพอากาศจึงไดกำหนดการประกอบพิธีเนื่องในวันท่ีระลึกคลายวันทิวงคต ครบรอบ 

๑๐๐ ป ฯ ประกอบดวย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆจำนวน ๒๐ รูป ถวายเปนพระกุศล ฯ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ฯ 

และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ฯ  

    นอกจากนี้กองทัพอากาศยังไดประกอบพิธีถวายสักการะพระสรีรางคาร ฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน

ถวาย ฯ ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จัดทำหนังสือท่ีระลึกครบรอบ ๑๐๐ ป ฯ และสารคดีเทิดพระกียรติ 

ชุด ๑๐๐ ป ทิวงคต พระบิดาแหงกองทัพอากาศ จำนวน ๕ ตอน รวมถึงการจัดนิทรรศการ ๑๐๐ ป การทิวงคต ฯ                

ณ โรงเรียนการบิน และกองบินตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

 

 

 

 

 

 



วันศุกรที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                    หนา  ๓ 

กิจกรรม ใหความรูดานนิรภัยการปองกันอัคคีภัยในที่ทำงาน ณ กรมการเงินทหารอากาศ 

              
 พลอากาศตรี ครรชิต  นิภารัตน เจากรมการเงินทหารอากาศ เปนประธานเปดกิจกรรม ตามโครงการความรู  

ดานนิรภัยการปองกันอัคคีภัยในท่ีทำงาน และชมสาธิตการใชอุปกรณดับเพลิงประเภทตาง ๆ เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓    

ณ กรมการเงินกองทัพอากาศ 
โรงเรียนการบิน ฝกซอมขับเรือชวยเหลือผูประสบภัย                                                        

เพ่ือเปนการเตรยีมความพรอม รับสถานการณอุทกภยัในชวงฤดูฝน 

                    
 พลอากาศตรี ไวพจน เกิงฝาก ผูบัญชาการโรงเรียน/ผูอำนวยการศูนยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน 

มอบหมายใหเจาหนาท่ีศูนยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน ฝกซอมขับเรือชวยเหลือผูประสบภัย เพื่อเปนการ              

เตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป ๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สวนน้ำจิตตระการ 

โรงเรียนการบิน  

ผูบังคับการกองบิน ๒๓ เยี่ยมผูปวยตดิเตยีง และมอบอุปกรณทางการแพทย 

                       
 นาวาอากาศเอก ชนาวีร กล่ินมาลี ผูบังคับการกองบิน ๒๓ พรอมดวย คุณนวลผอง กล่ินมาลี ประธานชมรม

แมบานทหารอากาศ กองบิน ๒๓ เขาเยี่ยมผูปวยติดเตียง ท่ีชวยเหลือตัวเองไมได พรอมท้ังไดมอบอุปกรณทางการแพทย 

เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และเปนขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บานพักกองบิน ๒๓ 

ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

กองบิน ๔๖ มอบเครื่องบริโภคใหแกกำลังพล 

                                      
 นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผูบังคับการกองบิน ๔๖ และคุณศิริกานต  เรืองประยูร ประธานชมรม

แมบานทหารอากาศ กองบิน ๔๖ เปนประธานพิธีมอบเครื่องบริโภคใหแกกำลังพล กองบิน ๔๖ ต้ังแตช้ันยศ เรืออากาศเอก

ลงมา เพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ณ อาคารอเนกประสงค กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก 



ขาวประจำวัน ทอ.                                                                                  หนา ๔ 

ดาวเทยีม NAPA-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในการพัฒนาสูกองทัพอากาศช้ันนำในภูมิภาค 

กองทัพอากาศจึงไดจัดต้ัง ศูนยปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันภัยคุกคาม       

ทางอวกาศท่ีมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยไดรับการอนุมัติจัดต้ังเปนหนวยข้ึนตรงของกองทัพอากาศ เมื่อ ๑ ตุลาคม 

พ.ศ.๒๕๖๒ หนึ่งในยุทโธปกรณหลักท่ีใชในการปองกันภัยคุกคามทางอวกาศดังกลาวไดนั้น คือ ดาวเทียมกองทัพอากาศ   

ซึ่งกองทัพอากาศไดดำเนินการจัดหาและพัฒนาระบบดาวเทียมกองทัพอากาศท่ีสามารถตอบสนองภารกิจดานยุทธการ    

ไดอยางเต็มรูปแบบ ดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศ มีช่ือวา ดาวเทียมนภา-๑ (NAPA-1) เปนดาวเทียมท่ีไดจัดสราง

ข้ึนดวยความรวมมือกันระหวางกองทัพอากาศและบริษัท Innovative Solutions In Space (ISIS) ราชอาณาจักร

เนเธอรแลนด โดยมีภารกิจในการลาดตระเวนและเฝาตรวจทางอวกาศ สำหรับการตรวจการณพื้นท่ีในประเทศท่ีจำเปน   

ตอการปฏิบัติภารกิจดานความมั่นคง 

 

 

ขาวบริการ 
 กำหนดการงานสวดอภิธรรมศพ นายสมหวัง สีหา บิดาของ เรืออากาศโท เกษม สีหา ขาราชการกองบิน                 

(ในวันนี้ ) ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙๐๐  และฌาปนกิจศพ ในวันเสารท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖๐๐                                                         

ณ วัดหวยโปง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

              

  

www.rtaf.mi.th                  

          7 DAYS BEFORE LAUNCH … NAPA-1   
 


