
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีประดับ

เครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินพลเรือนกองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรของ

หนวยฝกการบินพลเรือน ใหแกสมาชิกหนวยฝกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุนท่ี ๗๔ เม่ือวันที ่

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองรับรองกองทัพอากาศ  
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รับเย่ียมคํานับจากผูชวยทูตทหารอากาศอินโดนเีซีย/กรุงเทพฯ 

  
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคํานับจาก นาวาอากาศเอก อานัง สุรดวีโยโน 

(Col.Anang Surdwiyono) ผูชวยทูตทหารอากาศอินโดนีเซีย/กรุงเทพฯ เพ่ืออําลาเนื่องจากครบวาระการปฏิบัติหนาที่     

พรอมแนะนํา นาวาอากาศเอก ฟรมาน  มานุรุง (Col.Firman Manurung) ผูชวยทูตทหารอากาศอินโดนีเซีย/กรุงเทพฯ      

ทานใหม  เมื่อวันที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

กองทัพอากาศ จัดสงยาและอุปกรณการแพทยเพื่อชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม

ที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 เปนการเรงดวน 

  
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ สั่งการใหกองบิน ๖ จัดเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๘        

(C-130H) และมอบหมายให พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนผูแทนกองทัพอากาศ 

อํานวยการลําเลียง ยา Favipiravir จํานวน ๑๓๒,๐๐๐ เม็ด และอุปกรณทางการแพทย เครื่อง High flow ๔๐ ชุด        

จากสํานักงานหลักประกันคุณภาพแหงชาติ  (สปสช) และโรงพยาบาลปยะเวท เดินทางจากกองบิน ๖ ดอนเมือง             

ไปยังกองบิน ๔๑ เชียงใหม เพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 เมื่อวันที ่    

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ทาอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ 

บรรยายพิเศษในหัวขอ “ประสบการณในการทํางานและแนวทางในการปฏิบัติราชการ” 

 

พลอากาศเอก ธนศักดิ ์ เมตะนันท รองผูบัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวขอ  “ประสบการณในการทํางาน

และแนวทางในการปฏิบัติราชการ” ในหลักสูตรผูบังคับหมวดของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปท่ี ๕ ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๔ และนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันทางทหารตางประเทศ โดยมี พลอากาศโท ณรงค  อินทชาต ิ

ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ใหการตอนรับ เมื่อวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                    

ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  



วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                          หนา ๓  

การอบรมและสมัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสด ุ

 
พลอากาศเอก พันธภักดี  พัฒนกุล  เสนาธิการทหารอากาศ เปนประธานเปดการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ       

การดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุให นขต.ทอ. (ครั้งที่ ๑) และใหการตอนรับวิทยากร นายเอก มุติตาภรณ นักวิเคราะห

งบประมาณเชี่ยวชาญ กองจัดทํางบประมาณดานความมั่นคง ๒ สํานักงบประมาณ และ นายลิขิต อุไรรางกูล นักวิชาการคลัง        

ชํานาญการ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ  

งานแถลงขาวการจัดกจิกรรม “รําลึก ๘๐ ป สดดุีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” 

 
พลอากาศโท ฐานัตถ  จันทรอําไพ รองเสนาธิการทหารอากาศ/รองประธานกรรมการอํานวยการจัดกิจกรรม     

“รําลึก ๘๐ ป สดุดีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” และ นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ          

ผูบังคับการกองบิน ๕ รวมกับ คุณกิตติพงศ สุขภาคกุล รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ คุณสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ คุณกัญญา  มโนเสงี่ยม รองผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สํานักงานประจวบคีรีขันธ นอกจากนี้ยังไดรับเกียรติจาก คุณรัชดา พุมสุวรรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส              

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ รวมในงานแถลงขาว เมื่อวันที ่           

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองดุสิตา อาคารอากาศคํารณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

เนื่องในปพุทธศักราช ๒๕๖๔ เปนโอกาสครบรอบ ๘๐ ป สดุดีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔    

ซึ่งกองทัพอากาศ กําหนดจัดกิจกรรม “รําลึก ๘๐ ป สดุดีวีรชน สงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ข้ึน เพ่ือนอม

รําลึก เทิดเกียรติ และสดุดีวีรชนผูเสียสละทุกทาน ไดแก ทหารอากาศ จํานวน ๓๘ คน ครอบครัวทหารอากาศ จํานวน ๒ คน 

ตํารวจ จํานวน ๑ คน  ลูกเสือ จํานวน ๑ คน รวม ๔๒ คน ที่เสียชีวิตในสมรภูมิกองบินนอยที่ ๕ และนักบิน จํานวน ๓ คน    

ที่เสียชีวิตที่ฝูงบินท่ี ๔๓ วัฒนานคร รวมถึงทหาร ขาราชการ ยุวชนทหาร และประชาชน ในทุก ๆ พ้ืนที่ทั่วประเทศ            

ที่ไดรวมแรงรวมใจ เสียสละชีวิต รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติในเหตุการณครั้งนั้น เพ่ือปกปองผืนแผนดินไทย               

ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา และเพ่ือเปนการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมไทย รวมถึงสงเสริมการทองเที่ยวของ                 

จังหวัดประจวบคีรีขันธใหพ่ีนองชาวไทยและชาวตางชาติไดทราบถึงเรื่องราวในอดีตที่ผานมา โดยการจัดกิจกรรม ฯ ในครั้งนี้       

เปนการจัดกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดภายใตมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ อยาง

เครงครัด ประกอบดวย  

๑. การประกอบพิธีสดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ และ ณ กองบิน ๓        

๒. จังหวัดสระแกว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  

๒. การประกวดออกแบบตราสัญลักษณการจัดงาน และการประกวดโมเดลเครื่องบิน สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา 

และการประกวดภาพถายประวัติศาสตรสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งดาํเนินการในหวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคมที่ผานมา  



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

๓. การชําระประวัติศาสตรและจัดทําหนังสือที่ระลึกสงครามมหาเอเชียบูรพา  

๔. การจัดทําสารคดโีทรทัศนชุด "รําลึก ๘๐ ป สงครามมหาเอเชียบูรพา กองบินนอยที่ ๕" ซึ่งเผยแพรออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน ชอง ๕, NBT และ ไทยพีบีเอส  

๕. การจัดทํานิทรรศการสงครามมหาเอเชียบูรพา ในรูปแบบ Virtual Exhibition  

๖. การจัดทํามิวสิกวิดีโอเพลง เพื่อสดุดีวีรชน ฯ จํานวน ๑ เพลง โดยจะเผยแพรพรอมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที ่      

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  

๗. การจัดกิจกรรมรําลึก ๘๐ ป ฯ ในรูปแบบออนไลน รวมกับกิจกรรมเยาวชนไทยเรียนรูประวัติศาสตรไทย           

ซึ่งเยาวชนกวา ๓,๐๐๐ คน จะรวมเรียนรูประวัติศาสตร  

และตอบคําถามชิงทุนการศึกษาพรอมโลเกียรติยศ ผูบัญชาการทหารอากาศ ทั้งนี้ สามารถติดตามและรวมรับชม

กิจกรรมได ทางเฟสบุคแฟนเพจของกองทัพอากาศ ในวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ หวงเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  

๘. การแขงขัน "ไตรกีฬาทัพฟา รําลึก ๘o ป สงครามมหาเอเชียบูรพากองบินนอยที่ ๕" หรือ RTAF HERO 

TRIATHLON 2021 ณ กองบิน ๕ ในวันอาทิตยท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยการแขงขันดังกลาว เปนการเชิญนักกีฬา ศิลปน 

ดารา และประชาชน จํานวน ๑๐๐ คน เขารวมการแขงขัน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ซึ่งการแขงขัน

ครั้งนี้ ไดรับความอนุเคราะหจาก สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ดําเนินการถายทอดสดการแขงขันดวย  

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ไดจัดกิจกรรมในวันที่ ๘ ธันวาคมของทุกป เพ่ือนอมรําลึก และสดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา 

๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ทุกทานที่เสียสละชีวิต เพ่ือรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติ และปกปองผืนแผนดินไทย 

เย่ียมคํานับและหารือขอราชการดานความมั่นคงกับ ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  
พลอากาศตรี  กรกฎ  ทิมไสว ผู อํานวยการสํานักอํานวยการสํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคง                  

กับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เขาเยี่ยมคํานับและหารือขอราชการ   

ดานความมั่นคงกับ นายเสถียร  เจริญเหรียญ ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ/ผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมี พันเอก กรกานต นาเวชวนิชกุล รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ฝายทหาร รวมใหการตอนรับและบรรยายสรุปภัยคุกคามความม่ันคงจังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่      

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองรับรองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

การอบรมการบริหารทรัพยากรการบิน (CRM) 

 
นาวาอากาศเอก ทวีวุฒิ   เพชรรัตน  ผู อํานวยการกองวิทยาการ สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ และคณะ         

ดําเนินการจัดอบรมการบริหารทรัพยากรการบิน (CRM) ใหกับ นักบินฝูงบิน ๒๐๑  ฝูงบิน ๒๐๒ และฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการบริหารทรัพยากรการบิน โดยมี นาวาอากาศเอก วิมล  ปะโคทัง รองผูบังคับการกองบิน ๒       

ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี   
www.rtaf.mi.th 


