
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฃ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส านักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบ าเพ็ญ
กุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 



ข่าวประจ าวัน ทอ.                                                                                 หน้า ๒ 
พิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร ประจ าปี ๒๕๖๔ กจิกรรมมอบทุนการศึกษาและผา้ห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 

     
   พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณปัญญดาว  ธูปะเตมีย์ นายกสมาคม

แม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ประจ าปี ๒๕๖๔ ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมี พลอากาศเอก ตรีพล อ่องไพฑูรย์ ประธานกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ
กองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

   พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ยังได้มอบทุนการศึกษา จ านวน
ทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๖๐ ทุน ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 
๒,๕๐๐ บาท จ านวน ๒๐ ทุน และระดับอุดมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐ ทุน ให้แก่นักเรียน และจัดกิจกรรม
บรรเทาภัยหนาว โดยมอบผ้าห่มกันหนาว จ านวน ๕๐๐ ผืน ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ดอยอินทนนท์ รวมทั้ง
ร่วมกันปลูกกุหลาบพันปี และประกอบพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถเหินเวหากิตติมศักด์ิของกองทัพอากาศ
ให้กับผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ  จ านวน ๑๕ คน บริเวณรอบพื้นที่พระมหาธาตุฯ ในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุนกองทัพอากาศ
ในการบ ารุงรักษา และปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ในเขตพระมหาธาตุฯ ให้มีความสวยงามเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป 

 



วันพุธที่  ๒๒  ธันวาคม ๒๕๖๔                                                                    หน้า ๓ 
ผูบ้ัญชาการทหารอากาศมอบเจตนารมย์ในการพัฒนากองทัพอากาศ 

 
พลอากาศตรี ประภาส  สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่า พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการ

ทหารอากาศได้มอบเจตนารมย์ในการประชมุสมัมนาเชงิปฏิบัติการ “Cutting Edge Air Operation for The Quality Air Force” 
เพื่อน าไปก าหนดแนวทางการใช้ก าลังทางอากาศและยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในระยะต่อไป 

โดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวว่า ก าลังทางอากาศเป็นก าลังรบที่ส าคัญในสงครามยุคใหม่ ดังนั้นก าลัง       
ทางอากาศจึงแพ้ไม่ได้ ปัจจัยที่ส าคัญมีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่   
 ๑. การมียุทโธปกรณ์ที่ใช้งานดีและมคีุณภาพสูง ซึง่จะน าไปสู่การแพ้ไม่ได้ 
 ๒. มีการส่งก าลังบ ารุงทีดี่ควบคู่ไปกับยุทโธปกรณ์ที่ดี เพื่อให้การบ ารุงรักษาท าได้สะดวกใช้เวลา ก าลังคน และทรัพยากรน้อย 
 ๓. กองทัพอากาศต้องมีความน่าสะพรึงกลัว ต้องมียุทโธปกรณ์ที่น่าสะพรึงกลัว ไม่ใช่มีแต่ยุทโธปกรณ์ที่เก่า ล้าสมัย 
 ๔. มีความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศนอกประเทศได้ เพื่อร่วมกับมิตรประเทศในการปกป้องผลประโยชน์
หรือรักษาความมั่นคงในภูมิภาค ไม่เป็นกองทัพอากาศที่โดดเด่ียว 

ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ จึงต้องพิจารณาความต้องการเครื่องบินขับไล่ทั้งหมดที่มีอยู่   
ให้มีจ านวนที่เหมาะสมในการประกอบก าลังเพื่อการฝึกหรือการปฏิบัติการต่าง ๆ  และเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็จ าเป็นต้องมีการจัดหา
เครื่องบินขับไล่ทดแทนของเดิมที่เก่า ล้าสมัย ซ่อมบ ารุงยากและไม่คุ้มค่า รวมทั้งความไม่ปลอดภัยในการบิน ซึ่ง F-35       
เป็นเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันของหลายประเทศ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ซึ่งปัจจุบัน
ราคาของ F-35 ลดลงจากเดิมมากราคาใกล้เคียงหรืออาจต่ ากว่า Gripen ที่กองทัพอากาศเคยจัดหามา จึงมีโอกาส             
ที่กองทัพอากาศจะจัดหามาประจ าการได้ อย่างไรก็ตามกองทัพอากาศค านึงถึงความพร้อมทางด้านสถานภาพงบประมาณ
ของประเทศในปัจจุบันด้วย 

นอกจากนี้การฝึกศษิย์การบินของกองทพัอากาศ ต้องมีการพิจารณาจัดหาเครื่องบินฝึกให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับแบบเครื่องบินขับไล่ข้ันต้นที่มีอยู่ เพื่อลดระยะเวลาในการศึกษาระบบอากาศยานขับไล่ที่เป็นเครื่องตระกูลเดียวกัน 
ตลอดจนให้นักบินมีเวลาในการศึกษาระบบอาวุธและอุปกรณ์ส าคัญในเครื่องบิน พร้อมจัดหาเครื่องจ าลองการบิน ( Flight 
Simulator) เพื่อให้ศิษย์การบินได้เพิ่มทักษะทางการบินกับเครื่องจ าลองการบินโดยไม่ต้องท าการบินกับเครื่องบินฝึก ในการ
ส าเร็จการฝึกอบรมไปเป็นนักบินต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดเพื่อให้ได้นักบินที่มีคุณภาพไปบินกับเครื่องบินที่มีคุณภาพ
ต่อไป 

ทั้งนี้ กองทัพอากาศมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและด ารงขีดความสามารถของก าลังทางอากาศตามที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนด เพื่อการรักษาอธิปไตยและปกป้องผลประโยชน์ชาติ ตลอดจนใช้เงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและความ        
คุ้มค่าสูงสุด 
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การอบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนนิการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุ
ให้ หน่วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ (ครั้งท่ี ๒) 

  
พลอากาศโท อนันตชัย  แก้วศรีงาม รองเสนาธิการ (สายงานส่งก าลังบ ารุง) เป็นประธานการอบรมและสัมมนา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้หน่วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ (ครั้งที่ ๒) และให้การ
ต้อนรับวิทยากร นายจักรกฤช ตันเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงาน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

การตรวจสอบความพรอ้มรบและทดสอบแผนป้องกันท่ีตั้งของหนว่ยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๔   

   
พลอากาศตรี ยุทธนา  สุรเชษฐพงษ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

ความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ต้ังของหน่วยกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง       
ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์  

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ  
ตรวจเย่ียมหน่วยสายวิทยาการ กองบิน ๒๓ 

    
พลอากาศตรี มงคล ต้ังสุณาวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบราชการกองทพัอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยม

หน่วยและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต          
จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี  


