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             กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  

 โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ และ E-mail: rtaf_news@rtaf.mi.th 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว      

ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ เปนประธานในพิธี เนื่องในวันท่ีระลึกคลายวัน

ทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 

พระบิดาแหงกองทัพอากาศไทย โดยมี คุณ ภูษณิศา อุทยานวุฒิกุล ผูแทนราชสกุลจักรพงษ    

นายทหารชั้นผูใหญ และสมาชิกสมาคมแมบานทหารอากาศ รวมในพิธี  เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน 

๒๕๖๕  ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

พิธีเนื่องในวันท่ีระลึกคลายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  

เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบดิาแหงกองทัพอากาศไทย” 

  

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย คุณปญญดาว ธูปะเตมีย นายกสมาคมแมบาน          

ทหารอากาศ เปนประธานในพิธี เนื่องในวันที่ระลึกคลายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ        

กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแหงกองทัพอากาศไทย โดยมี คุณ ภูษณิศา อุทยานวุฒิกุล ผูแทนราชสกุลจักรพงษ         

นายทหารชั้นผูใหญ  และสมาชิกสมาคมแมบานทหารอากาศ รวมในพิธ ีเม่ือวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

ในวาระอันสําคัญยิ่งนี้ กองทัพอากาศจึงไดจัดพิธีฯ ประกอบดวย 

- พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ         

กรมหลวงพิศณโุลกประชานารถ พระบิดาแหงกองทัพอากาศไทย ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

- พิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

พระประวัติ จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ  

กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบดิาแหงกองทัพอากาศไทย” 
จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เปนพระราชโอรส   

ลําดับที่ ๔๐ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ และลําดับที่ ๔ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ     

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๒๖ (ตามปฏิทินสากล) 

เม่ือมีพระชนมายุได ๑๔ พรรษา ไดเสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงเขาศึกษาวิชาการทหารที่โรงเรียน     

นายรอยมหาดเล็ก Corps de Pages ประเทศรัสเซีย พระองคทรงสอบไลไดท่ีหนึ่ง และทรงทําคะแนนไดสูงสุด             

เปนประวัติการณของโรงเรียน เมื่อทรงสําเร็จการศึกษา ไดเสด็จกลับมาเยี่ยมประเทศไทยอีกครั้งในป พุทธศักราช ๒๔๔๖     

พรอมกันนั้นพระองคไดรับพระราชทานเลื่อนยศเปนนายรอยเอก และในปเดียวกันนั้นเองก็ไดเสด็จกลับเพ่ือการศึกษาชั้นสูง

ตอไป โดยเขาประจําโรงเรียนนายทหารฝายเสนาธิการเปนเวลา ๒ ป ปรากฏวาพระองคฯ ทรงสอบไดเปนที่ ๑ อีกครั้ง และ

พระเจาซารนิโคลัสที่ ๒ ทรงพอพระทัยยิ่ง ไดทรงแตงตั้งใหเปน นายพันเอกพิเศษในกองทัพบกรัสเซียและเปนนายทหารพิเศษ

ในกรมทหารมาฮุสซารของสมเด็จพระจักรพรรดิ อีกทั้งยังพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเซนตอันเดรย ชั้นสายสะพาย   

ซึ่งเปนตราสูงสุดของประเทศรัสเซียสมัยนั้น รวมทั้งตราเซนตวลาดิเมียรอีกดวย 

ดวยพระปรีชาและความโดดเดนดานการทหารของพระองคนั้น เมื่อเสด็จกลับประเทศไทย พระบาทสมเด็จ         

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหทรงดาํรงตาํแหนงผูชวยผูบัญชาการกรมยุทธนาธิการ ยศนายพันเอก 

และไดทรงเริ่มจัดการงานตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยเชนเดียวกับอารยประเทศ ทั้งยังทรงจัดระเบียบการศึกษาดาน

การทหาร อาทิ ทรงจัดระเบียบแบบแผนโรงเรียนนายรอยข้ึนใหม โดยใหมีนักเรียนนายรอยชั้นปฐม และนักเรียนนายรอย   

ชั้นมัธยม ทรงวางแนวทางหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการและการคัดเลือกนายทหารที่มีคุณสมบัติอันเหมาะสมเขารับ

การศกึษา ถือไดวาพระองคเปนผูนําความกาวหนามาสูกิจการทหารก็วาได  

 

 



วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนยายน  ๒๕๖๕                                                              หนา ๓ 

ในขณะที่ทรงดํารงตําแหนงเสนาธิการทหารบก ทรงเห็นถึงความจําเปนที่ประเทศไทยจะตองจัดหาอากาศยาน         

ไวปองกันประเทศ จึงทรงดําริจัดตั้งกิจการการบินขึ้นเปนแผนกหนึ่งของกองทัพบก ทรงจัดใหมีการคัดเลือกนายทหาร ๓ นาย 

ไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส คือ นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) นายรอยเอก             

หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) และ นายรอยโท ทิพย เกตุทัต จากนั้นกระทรวงกลาโหมไดสั่งซื้อเครื่องบินจาก           

ประเทศฝรั่งเศส มาดวย จํานวน ๘ เครื่อง จัดตั้งเปนแผนกการบินท่ีสนามราชกรีฑาสโมสร (สนามมาสระปทุม)  

ตอมา ทรงยายที่ตั้งแผนกการบินมาที่ตําบลดอนเมือง ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗ และทรงยกฐานะ

แผนกการบิน เปนกองบินทหารบก ในวันที ่๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗ หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี ๑ พระองคทรงทํานุ

บํารุงสงเสริมกิจการบิน ทั้งในกิจการทหารและกิจการพลเรือน ในปพุทธศักราช ๒๔๖๒ จึงมีการทดลองการคมนาคม        

ทางอากาศเปนครั้งแรก โดยนําเครื่องบินสปด ๒ เครื่อง บรรทุกถุงไปรษณีย เครื่องละ ๑ ถุง จากดอนเมืองไปสงท่ีจังหวัดจันทบุรี       

ผลของการบินเดินทางไปครั้งนั้น นับวาไดผลสําเร็จดีทุกประการ จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ 

กรมหลวงพิศณโุลกประชานารถ ไดแสดงความชื่นชมและทรงเห็นวา สมควรจัดการบินไปสูจังหวัดอ่ืน ๆ อีก เพื่อใหขาราชการ 

พอคา คหบดีตามจังหวัดตาง ๆ ไดดูและชวยอุดหนุนทางดานการบิน พรอมไดกลาวขอความสําคัญตอนหนึ่งวา  

“...กําลังในอากาศเปนโลอันแทจริงอยางเดียว ที่จะกันมิใหการสงครามมาถึงทามกลางประเทศของเราได ทั้งยังเปน

ประโยชนใหญยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ...” 

จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เสด็จทิวงคตดวยพระปบผาสะ    

เปนพิษ (เปนโรคปอดบวม) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๖๓ สิริพระชนมายุได ๓๗ พรรษา ๓ เดือน ๑๐ วัน       

นับวาพระองคทรงวางรากฐานแนวทางเสริมสรางกําลังทางอากาศของประเทศไทยอยางจริงจัง จนกระทั่งไดมาเปน

กองทัพอากาศในปจจุบัน กองทัพอากาศจึงไดเทิดพระเกียรติพระองคทานใหเปน “พระบิดาแหงกองทัพอากาศไทย” 

ประธานอนุกรรมการพฒันางานดานสวัสดิการกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๓ 

 
พลอากาศเอก ธาดา เคี่ ยมทองคํา ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ/ประธานอนุกรรมการพัฒนา                  

งานดานสวัสดิการกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๓ เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปญหาขอขัดของ ขอเสนอแนะ      

และใหคําแนะนําการปฏิบัติดําเนินงานดานระบบสวัสดิการตามนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก     

นภดร คงเสถียร ผูบังคบัการกองบิน ๓ ใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๓ จังหวัดสระแกว 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

 
พิธีมอบชดุเครื่องแบบพนักงานราชการเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ ตามนโยบายผูบญัชาการทหารอากาศ 

  
พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนประธานในพิธีมอบชุดเครื่องแบบพนักงาน

ราชการ จํานวน ๑๒๙ ชุด ใหแกพนักงานราชการ สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ        

ใหแก กําลังพลของหนวยในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ ใหขาราชการมีความสุข               

ดวยระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีสวัสดิการความเปนอยูที่ดีข้ึน  เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พิธีเปดการฝกสงกําลังบํารุงกองทัพอากาศ LOG EX 2022 

 
พลอากาศตรี ฉัตรชาย ธานีรัตน รองเจากรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ เปนประธานในพิธีปดการฝกสงกําลังบํารุง

กองทัพอากาศ LOG EX 2022 ณ กองบิน ๑ พรอมทั้งนําคณะฯ รวมชมการฝกฯ อีกทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนให

ขอเสนอแนะตาง ๆ ในการฝกฯ เพื่อใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานดานสงกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ ใหมีประสิทธิภาพ  

โดยมี นาวาอากาศเอก พิศาล วินัยชาติศักดิ์ เสนาธิการกองบิน ๑ พรอมดวยขาราชการ รวมพิธีปดการฝกฯ เมื่อวันท่ี         

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา   

ขาวบริการ 
กําหนดพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศโท ภัทรกร หาวิระ ในวันนี้ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑       

ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน  


