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ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                         หน้า ๒ 

                ๑๓ มกราคม  "วันการบินแห่งชาติ" 
๑๓ มกราคม  ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชด าเนินมายัง

โรงเก็บเครื่องบินภายในสนามบินสระปทุม และทอดพระเนตรการบิน ซึ่งนายทหารนักบิน “บุพการี
ทหารอากาศ” ทั้ งสามท่าน นายพันโท หลวงศักด์ิศัลยาวุธ  นายพันตรี  หลวงอาวุธสิขิกร            
และนายร้อยเอก ทิพย์ เกตุทัต ข้ึนท าการบินแสดงการบินถวายตัวและบินโปรยกระดาษถวายพระพร
ชัยมงคล เสร็จการบินแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา 
แก่ พันโท หลวงศักด์ิศัลยาวุธ ในการนี้ก็มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และประชาชนมาร่วม      
เฝ้ารับเสด็จและชมการแสดงการบินในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ในอดีตกิจการบินของไทยได้เจริญก้าวหน้า
ถึงข้ันสามารถสร้างอากาศยาน ใช้ในราชการได้ทั้งในการป้องกันประเทศการช่วยเหลือพี่น้อง

ประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ และเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม ขนส่งไปรษณีย์ และสินค้าได้รวดเร็ว 
จนพัฒนามาเป็นสายการบินระหว่างประเทศ ในปัจจุบัน 

“วันนี้ ได้เห็นแล้วกิจการบินของกองบินได้ด าเนินไปอย่างดี
ยิ่งของสิ่งนี้โลกเขาก็นับว่าเป็นของยากมากอยู่อย่างหนึ่ง แต่ได้เห็น
คนไทยแท้ๆ ท าได้อย่างดีจริง โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่น ขอให้ได้รับ
ความพอใจและขอบใจตัง้แต่ ผู้มีอ านาจบังคับบัญชาสูงจนชั้นต่ าสุด
จงทั่วกัน” พระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสที่เสด็จพระราชด าเนินโดยรถไฟพระที่นั่งพิเศษ
มายังสนามบินดอนเมือง  เพื่อตรวจเย่ียมกองบินทหารบก และ
ทอดพระเนตรโรงงานและโรงเรียนการบิน  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๙ 

นับต้ังแต่เมื่อครั้งที่ชาวสยามได้รู้จักเครื่องบินและการบินเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม ๒๔๕๓ เมื่อครั้งที่           
นาย Charlesvan den born ได้น าเครื่องบินปีกสองชั้นแบบอังรี ฟาร์มัง มาท าการแสดง ณ สนามม้าสระปทุม ในช่วงนั้นเอง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระราชด าริ  เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการทหารทุกด้านของสยาม
ให้มีความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของเหล่าบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม และมีอาวุธยุทโธปกรณ์ 
เครื่องไมเ้ครื่องมือ และก าลังพลที่มีความสามารถต่างๆสูงข้ึน  จึงทรงเริ่มท านุบ ารุงกิจการทหารในด้านการป้องกันประเทศ
อย่างจริงจังและกว้างขวางย่ิงข้ึนและภายหลัง  พลเอก พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช  เสนาบดี
กระทรวงกลาโหม  เสด็จไปยุโรป ได้ทรงทราบข่าวว่าประเทศฝรั่งเศสก าลังปรับปรุงกิจการการทหารอย่างกว้างขวาง       
กว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะมีการน าเอาเครื่องบินมาใช้ในการทหารมากข้ึน เมื่อเสด็จกลับมาแล้วได้ทรงปรึกษากับ พลเอก 
สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (ได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาของกองทัพอากาศ”)    
ถึงความจ าเป็นต้องมีเครื่องบินไว้ใช้ป้องกันประเทศเหมือนอารยะประเทศ ที่เขาก าลังเร่งด าเนินการอยู่  จึงน าความข้ึนกราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงกลาโหมท าการคัดเลือก
นายทหาร ๓ ท่าน เพื่อไปศึกษาวิชาการบินและการช่างอากาศ   ณ ประเทศฝรั่งเศส   และเมื่อส าเร็จการศึกษากลับมาจัดต้ัง
กิจการบินข้ึนเป็นแผนกหนึ่งของกองทัพบก จนยกฐานะข้ึนเป็น “กองทัพอากาศ” ในปัจจุบัน 

จากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีสายพระเนตรเห็นถึงความส าคัญของการบิน
เพื่อน ามาใช้งานในด้านการทหารเพื่อปกป้องประเทศชาติและทรัพยากรของแผ่นดิน เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ที่ทรงมีต่อกิจการการบินของชาติ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อปี ๒๕๓๗ เห็นชอบก าหนดให้วันที่ ๑๓ มกราคม
ของทุกปี เป็น “วันการบินแห่งชาติ”  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 



วันพุธท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔                                                                                          หน้า  ๓ 
กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์  

และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 

                         

    
พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อ าไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ      

พลเรือน - ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์      
และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณทางเท้าริมถนนพหลโยธิน และตลาดย่ิงเจริญ    
สะพานใหม่ ดอนเมือง  พร้อมด้วยผู้แทนตลาดย่ิงเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 

เนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ กองทัพอากาศมีความห่วงใยประชาชน จึงได้จัด
กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย จ านวน ๑,๐๐๐ ชื้น เจลแอลกอฮอล์ จ านวน ๑,๐๐๐ หลอด พร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่            
จากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ท าการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ บริเวณทางเท้า    
ริมถนนและตลาดย่ิงเจริญ สะพานใหม่ ดอนเมือง  โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม 

กลุ่มที่ ๑ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณ ลานจอดรถที่ ๓, ตลาดเต็นท์ยักษ์ และริมทางเท้า  
กลุ่มที่ ๒ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณ ตลาดเต็นท์ยักษ์, ริมทางเท้า และยิ่งเจริญพลาซ่าด้านทิศเหนือ  
กลุ่มที่ ๓ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณ ตลาดเต็นท์ยักษ์, ริมทางเท้า และศาลพระพรหมตลาดด้านทิศใต้ 
ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาซื้ออาหารสดหรือสินค้าอื่นบริเวณตลาดย่ิงเจริญ สะพานใหม่ ดอนเมือง            

มีความม่ันใจและปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 โดยกองทัพอากาศมุ่งม่ันที่จะใช้ขีดความสามารถทั้งด้านก าลังพล อากาศยาน 
และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มี เพื่อใช้ส าหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชน
ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารงบประมาณ ส าหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นท่ี ๒๖ 

   
พลอากาศโท อร่าม  สกุลแก้ว ปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็นประธานในการปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารงบประมาณ       

ส าหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒๖ เมื่อวันที ่๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๑  

 

 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                                         หน้า  ๔ 
กรมช่างอากาศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ Weibull Distribution Model ณ กองบิน ๖ 

  
พลอากาศโท ภาณุวัชร์ เป่ียมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ หัวหน้าคณะ DAE Mobile Training Team (DAE MTT)       

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การค านวณการช ารดุแบบสุ่ม (Random Failure) เพื่อค านวณอายุการใชง้านของชิ้นส่วนโครงสร้าง
อากาศยาน, เครื่องยนต์ และบริภัณฑ์ ตามทฤษฎีความเชื่อถือได้ทางด้านวิศวกรรม (Reliability Engineering) โดยการใช้ 
Weibull Distribution Model การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายของเจ้ากรมช่างอากาศที่มุ่งมั่นพัฒนา
งานซ่อมบ ารุงและส่งก าลังบ ารุง อากาศยานของกองทัพอากาศให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยต่อไป  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๖ ผ่านทางระบบประชุมทางไกล (Video Tele Conference : VTC)  

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มอบ Face Shield ให้กับส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 

 
นาวาอากาศเอกหญิง อิศรญา สุขเจริญ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนมอบ 

Face Shield จ านวน ๕๐ ๐ ชิ้น ให้กับส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยมี นาวาอากาศเอก จเร แสงธาราทิพย์ เสนาธิการ
ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ ใช้ใส่ป้องกันสารคัดหลั่งกระเด็น
เข้าสู่ใบหน้า ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมอืง  

พิธีตรวจสอบการฝึก ภาคท่ี ๑ ตอนท่ี ๑ ทหารกองประจ าการปี ๒๕๖๓ ผลัดท่ี ๒ กองบิน ๒๑ 

   
นาวาอากาศเอก พฐา แก่นทับทิม ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ 

ทหารกองประจ าการปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี  

www.rtaf.mi.th 

 

 

 


