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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีประดับ

เครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ “เรืออากาศตรี” ใหแกนักเรียนนายเรืออากาศ   

รุนที่ ๖๕ จํานวน ๗๓ คน ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

โดยมี พลอากาศโท ณรงค อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

กลาวรายงาน เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                  หนา ๒ 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศเรืออากาศตร ี

   
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย  ผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ           

นายทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ “เรืออากาศตรี” ใหแกนักเรียนนายเรืออากาศ รุนที่ ๖๕ จํานวน ๗๓ คน ที่สําเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี พลอากาศโท ณรงค อินทชาติ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ             

นวมินทกษัตริยาธิราช กลาวรายงาน เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ           

นวมินทกษัตริยาธิราช 

นักเรียนนายเรืออากาศ รุนที่ ๖๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ มีผูสําเร็จการศกึษา โดยแยกแยกตามสาขาวิชาไดดังนี้   

- สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน จํานวน ๑๔ คน 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน  ๘ คน 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน ๑๔ คน  

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน ๘ คน  

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน ๘ คน  

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร จํานวน ๑๔ คน  

- สาขาวิชาวัสดุศาสตรทางการทหารและอากาศยาน จํานวน ๗ คน  

สําหรับนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปที่ ๕ ซึ่งมีผลการศึกษาที่สมควรไดรับรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร มีจํานวน ๔ คน 

ทั้งนี้ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตั้งแตรุนที่ ๑ - ๖๕ มีจํานวนทั้งสิ้น ๖,๐๘๐ คน 

ปจจุบันรุนที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ ๑ เปนรุนที่ ๖๙ เพ่ือใหไดนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศที่เพียบพรอม     

ดวยคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ในดานวิชาการและวิทยาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเปนผูนําทาง

การทหาร มีความสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ พรอมที่จะปฏิบัติหนาท่ีตามความประสงคของกองทัพอากาศและ

ประเทศชาติอยางสมบูรณ 

ผูบัญชาการทหารอากาศมอบเจตนารมยในการพัฒนากองทัพอากาศ 
พลอากาศตรี ประภาส สอนใจด ีโฆษกกองทัพอากาศเปดเผยวา พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหาร

อากาศไดมอบเจตนารมยในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cutting Edge Air Operation for The Quality Air 

Force” เพ่ือนําไปกําหนดแนวทางการใชกําลังทางอากาศและยุทธศาสตรกองทัพอากาศในระยะตอไป โดยผูบัญชาการ   

ทหารอากาศไดกลาววา กําลังทางอากาศเปนกําลังรบที่สําคัญในสงครามยุคใหม ดังนั้นกําลังทางอากาศจึงแพไมได ปจจัยที่

สําคัญมีอยู ๔ ประการ ไดแก  
๑. การมียุทโธปกรณที่ใชงานดีและมีคุณภาพสูง ซึ่งจะนําไปสูการแพไมได 
๒. การมีการสงกําลังบํารุงท่ีดีควบคูไปกับยุทโธปกรณที่ดี เพื่อใหการบํารุงรักษาทําไดสะดวกใชเวลา กําลังคนและ

ทรัพยากรนอย 
๓. กองทัพอากาศตองมีความนาสะพรึงกลัว ตองมียุทโธปกรณท่ีนาสะพรึงกลัว ไมใชมีแตยุทโธปกรณที่เกา ลาสมัย 
๔. มีความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศยนอกประเทศได เพ่ือรวมกับมิตรประเทศในการปกปองผลประโยชน

หรือรักษาความมั่นคงในภมูิภาค ไมเปนกองทัพอากาศที่โดดเดี่ยว 



วันจันทรที่  ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔                                                                 หนา ๓ 
ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศจึงตองพิจารณาความตองการเครื่องบินขับไลทั้งหมดที่มีอยู ใหมี

จํานวนท่ีเหมาะสมในการประกอบกําลังเพื่อการฝกหรือการปฏิบัติการตาง ๆ และเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็จําเปนตองมีการจัดหา

เครื่องบินขับไลทดแทนของเดิมที่เกา ลาสมัย ซอมบํารุงยากและไมคุมคา รวมทั้งความไมปลอดภัยในการบิน ซึ่ง F-35       

เปนเครื่องบินขับไลสมรรถนะสูงที่เกิดจากการพัฒนารวมกันของหลายประเทศ ไดรับการยอมรับจากนานาชาติ ซึ่งปจจุบัน

ราคาของ F-35 ลดลงจากเดิมมากราคาใกลเคียงหรืออาจต่ํากวา Gripen ที่กองทัพอากาศเคยจัดหามา จึงมีโอกาสที่

กองทัพอากาศจะจัดหามาประจําการได อยางไรก็ตามกองทัพอากาศคํานึงถึงความพรอมทางดานสถานภาพงบประมาณของ

ประเทศในปจจุบันดวย 

นอกจากนี้การฝกศิษยการบินของกองทัพอากาศ ตองมีการพิจารณาจัดหาเครื่องบินฝกใหมีความทันสมัยสอดคลองกับ

แบบเครื่องบินขับไลขั้นตนที่มีอยู เพ่ือลดระยะเวลาในการศึกษาระบบอากาศยานขับไลที่เปนเครื่องตระกูลเดียวกัน ตลอดจน

ใหนักบินมีเวลาในการศึกษาระบบอาวุธและอุปกรณสําคัญในเครื่องบิน พรอมจัดหาเครื่องจําลองการบิน (Flight Simulator) 

เพ่ือใหศิษยการบินไดเพ่ิมทักษะทางการบินกับเครื่องจําลองการบินโดยไมตองทําการบินกับเครื่องบินฝก ในการสําเร็จการ

ฝกอบรมไปเปนนักบินตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดเพ่ือใหไดนักบินที่มีคุณภาพไปบินกับเครื่องบินที่มีคุณภาพตอไป 

ทั้ งนี้  กองทัพอากาศมีความมุ งมั่นในการพัฒนาและดํ ารงขีดความสามารถของกําลั งทางอากาศตามที ่          

รัฐธรรมนูญกําหนด เพ่ือการรักษาอธิปไตยและปกปองผลประโยชนชาติ ตลอดจนใชเงินงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและ

ความคุมคาสูงสุด 

 

กองทัพอากาศจัดตั้งจุดบริการประชาชน อํานวยความสะดวกการเดินทางชวงเทศกาลปใหม  
พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา โฆษกกองทัพอากาศ เปดเผยวา พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหาร

อากาศ มีความหวงใยและตองการใหประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลําเนาและทองเที่ยวในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๖๕ มีความสุข

และเดินทางโดยสวัสดิภาพ จึงไดมอบหมายใหโรงเรียนการบิน และกองบินทั่วประเทศ รวมเปนสวนหนึ่งในการมอบของขวัญ

ปใหมใหกับประชาชน โดยการจัดตั้งจุดบริการประชาชน และอํานวยความสะดวกการเดินทางในชวงเทศกาลปใหม      

ภายใตกิจกรรม “เติมความสุขใหคนไทย ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม จากใจทหาร” ประจําป ๒๕๖๕ ขึ้น ตามนโยบายของ

รัฐบาล และกระทรวงกลาโหม โดยจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ ในหวงระหวางวันที่ ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

สําหรับกิจกรรม “เติมความสุขใหคนไทย ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม จากใจทหาร” ประจําป ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ปองกันและลดปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปองกันการเกิดอุบัติภัยอ่ืน ๆ ซี่งกองทัพ

อากาศจัดตั้งจุดใหบริการ ชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลําเนา และทองเที่ยวในชวงเทศกาล

ปใหม ประกอบดวย การตรวจสอบสภาพรถยนตและแกไขปญหาเบื้องตน การใหบริการหองสุขา การใหบริการสอบถาม

เสนทาง การใหบริการดานการแพทย รวมทั้งจัดเจาหนาที่ใหคําแนะนําการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการเฝาระวังปองกันของกระทรวงสาธารณสุข พรอมแจกหนากากอนามัย    

และเจลลางมือใหแกประชาชน 

นอกจากนี้ ยังเปดแหลงทองเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศใหประชาชนเขาชมและทองเท่ียวในชวงเทศกาลปใหม

โดยไมคิดคาบริการ อาทิ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ กรุงเทพมหานคร, พระมหาธาตุนภเมทนีดล      

นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม, อุทยานประวัติศาสตรกองบิน ๕ เขาลอมหมวก และอาวมะนาว            

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนตน 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                หนา ๔        

พิธีเย่ียมบํารุงขวัญ และรับฟงสารอวยพรวันขึ้นปใหมของผูบัญชาการทหารอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ 

  
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท         

รองผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมคณะ อวยพรเนื่องในวันข้ึนปใหมแกหัวหนาหนวยข้ึนตรง กองบิน ๔๑ขาราชการ ลูกจาง 

พนักงานราชการ และทหารกองประจําการของกองบิน ๔๑ พรอมทั้งเยี่ยมบํารุงขวัญแกผูปฏิบัติราชการ  ในหนวยสนาม   

และชายแดน และอานสารอวยพรปใหมของผูบัญชาการทหารอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔        

ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม   

สารอวยพรปใหม ของผูบัญชาการทหารอากาศ ประจําป ๒๕๖๕ กลาววา "ผมขอสงความสุขและความปรารถนาดี

มายังพ่ีนองทหารอากาศทุกทาน ตลอดจนครอบครัว ดวยความรักและความอาทร ในรอบปที่ผานมาพี่นองทหารอากาศ     

ไดรวมกันปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ทุมเท เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี แมการปฏิบัติจะตองอยูภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ แตพ่ีนองทหารอากาศก็ยัง

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผมขอขอบคุณทุกทานไว ณ โอกาสนี้ พรอมท้ังขอสงกําลังใจและความหวงใยไปยัง

ผูปฏิบัติหนาที่ในหนวยสนาม เพราะเปนผูท่ีมีความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติภารกิจอยางเต็มกําลังความสามารถ     

ซึ่งนับเปนสวนสําคัญที่ทําใหประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในกองทัพอากาศ สรางเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารใหเปนที่

นายกยองชมเชย สําหรับปพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ กองทัพอากาศมุงม่ันพัฒนาในทุก ๆ ดาน อาทิ เครื่องมือ อุปกรณ      

อาคารสถานที่ และวิทยาการใหมีความทันสมัย เพ่ือเปนกองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด          

เพื่ อขั บ เ คลื่ อนกอ งทัพอากาศไปสู เ ป าหมายอย า ง เป นรู ปธ รรม  พร อมทั้ ง น อ มนํ าพระบรมรา โชวาทขอ ง              

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา

เจาอยูหัว ที่พระราชทานในโอกาสตาง ๆ มาเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ราชการและการดําเนินชีวิตใหวัฒนาถาวร 

กอใหเกิดความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชนสืบไป" 
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