
 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสมัพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด พรอมดวย พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ     

ผูบัญชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณการฝกภาคสนาม/ภาคทะเลในการฝก

กองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๔ เม่ือวันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ในพื้นท่ีทะเลอันดามัน 

จังหวัดภูเก็ต และบริเวณเขาลําป อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา  

 

   



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                        หนา ๒ 

 

 

 



วันจันทรที ่ ๒๙   มีนาคม ๒๕๖๔                                                                         หนา  ๓ 

 
กองทัพอากาศจัดสรางพระรูปจําลองขนาดหนึ่งเทาครึ่ง “พระบิดาแหงกองทัพอากาศ”  

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป การทิวงคต  

จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  
ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป การเสด็จทิวงคตจอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ            

กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแหงกองทัพอากาศ เพ่ือนอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติที่ทรง

พัฒนาดานการทหารและริเริ่มพระกรณียกิจดานการบินของชาติ อันเปนคุณูปการยิ่งใหญตอประเทศชาติมาถึงปจจุบัน 

กองทัพอากาศ ไดกําหนดสรางพระรูปจําลองขนาดหนึ่งเทาครึ่งพรอมแทนประดิษฐานข้ึน ณ กองบิน ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๒๑, ๒๓  

๔๑ ๔๖ โรงเรียนการบิน และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รวม ๑๑ แหง  

ในการนี้ กองทัพอากาศเปดโอกาสให กําลังพลทหารอากาศท้ังอดีตและปจจุบัน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ไดมีสวนรวม

ในการจัดสรางพระรูปจําลองขนาดหนึ่งเทาครึ่งพรอมแทนประดิษฐาน และรวมจารึกประวัติศาสตรโดยการบริจาค         

เงินรวมจัดสรางตามที่กําหนด โดยจะไดรับเหรียญผูสรางเหรียญเงินหนาทองคําตอกโคด ๙ รอบ จํานวน ๑ เหรียญ       

(สรางจํานวนจํากัดและมอบใหเฉพาะผูบริจาคเงินรวมจัดสรางตามท่ีกําหนด) พรอมจารึกชื่อบนแผนปายติดดานหลังแทน

ประดิษฐาน ๑ แหงตามที่ผูบริจาคระบุ รวมทั้งไดจัดสรางวัตถุมงคลใหเชาบูชาเพื่อความเปนสิริมงคลแกผูเชาบูชาและ

ครอบครัว  

การจัดสร างพระรูปจํ าลองขนาดสูง  ๒๑ นิ้ ว  พระบิดาแห งกองทัพอากาศ ทั้ ง  ๓ แบบ ประกอบดวย                   

องคนําฤกษปดทองคําแท จํานวน ๑ องค องคกรรมการสีเขียวอมดํา จํานวน ๒๐๐ องค และองคมวลชนสีเม็ดมะขามเขม 

จํานวน ๙๙๙ องค การจัดสรางเหรียญที่ระลึก พระบิดาแหงกองทัพอากาศ ๘ แบบ ประกอบดวย เหรียญเงินลงยา     

จัดสรางขึ้น ๕ สี จํานวน ๕๐๐ เหรียญ แบงเปน สีแดง สีฟา สีเขียว สีเหลือง และสีมวง สีละ ๑๐๐ เหรียญ, เหรียญนวโลหะ         

จํานวน ๕๐๐ เหรียญ, เหรียญทองเหลืองชุบทองพนทรายขัดเงา (จิวเวลรี่) จํานวน ๕๐๐  เหรียญ, เหรียญอัลปากาซาติน 

จํานวน ๕๐๐  เหรียญ, เหรียญอัลปากา จํานวน ๑,๐๐๐ เหรียญ, เหรียญทองซาติน จํานวน ๑,๐๐๐ เหรียญ             

เหรียญทองแดง จํานวน ๒,๕๐๐ เหรียญ และเหรียญทองเหลือง จํานวน ๒,๕๐๐ เหรียญ 

ขอเชิญชวนพี่นองประชาชนผูมีจิตศรัทธาสนใจรวมบริจาคเงินจัดสรางพระรูปจําลอง ฯ หรือเชาบูชาวัตถุมงคล     

ติดตอไดที่ นาวาอากาศเอก สุริยา  ราชขันธ  โทร. ๐๘ ๕๖๖๕ ๕๕๖๕ และนาวาอากาศโทหญิง วาริกา ยามเที่ยง             

โทร.๐๘ ๑๘๓๘ ๖๓๐๓ 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                                      หนา  ๔ 

ตรวจเยี่ยมการฝกภาคสนาม/ภาคทะเลในการฝกกองทัพเรือ ประจาํป ๒๕๖๔ 

 
พลอากาศเอก แอรบูล สุทธิวรรณ ผูบัญชาการทหารอากาศ รวมคณะ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

พรอมดวย พลตํารวจเอก สุวัฒน แจงยอดสุข ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม        

และ พลเอก ธีรวัฒน บุณยะวัฒน รองผูบัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณการฝกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝก

กองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๔ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ในพ้ืนที่ทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต และบริเวณเขาลําป ตําบลลําแกน 

อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผูบัญชาการทหารเรือ และ พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม    

รองผูบัญชาการทหารเรือ ในฐานะผูอํานวยการการฝกกองทัพเรือ ประจําป ๒๕๖๔ ใหการตอนรับ เมื่อวันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

สําหรับในการฝกครั้งนี้ กองทัพอากาศ โดย กองบิน ๗ ไดจัดเครื่องบินขับไลแบบที่ ๒๐/ก (Gripen39C/D) จากฝูงบิน ๗๐๑  

และเครื่องบินควบคุมแบบที่ ๑ (SAAB 340 AEW) จากฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗  เขารวมการฝก การสนับสนุนการปองกันภัย        

ทางอากาศใหกับกองเรือ การฝกควบคุมอากาศยานกองทัพอากาศโจมตีเปาหมายผิวน้ําโดยเจาหนาที่ควบคุมของเรือ ตลอดจน    

การบินลาดตระเวนควบคุมและแจงเตือนระยะไกล ตามแนวทางการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric 

Operations) ระหวางกําลังทางอากาศกับกําลังทางเรือ ดวยการแลกเปลี่ยนภาพสถานการณในพ้ืนที่ปฏิบัติการผานระบบเชื่อมโยง

ขอมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link ) ระหวางเครื่องบิน SAAB 340AEW กองเรือ สวนบัญชาการและควบคุม และเครื่องบิน 

GRIPEN ไดอยางสมบูรณ 

ทั้งนี้ การฝกรวมดังกลาว จะทําใหกําลังทางเรือและกําลังทางอากาศ สามารถปฏิบัติการรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ

และปลอดภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการปกปองผลประโยชนของชาติทางทะเล และหวงอากาศเหนืออาณาเขตทางทะเล 

พรอมในการตอสูกับภัยคุกคามตาง ๆ เพ่ือปกปองอธิปไตยและบูรณภาพของราชอาณาจักรไทยสืบไป 

ประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม"รําลึก ๘๐ ปสดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธ.ค.๒๔๘๔ " 

   
พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมและประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรม         

"รําลึก ๘๐ ป สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธ.ค.๒๔๘๔ " โดยมี นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕   

ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 

 

 



วันจันทรที ่ ๒๙   มีนาคม ๒๕๖๔                                                                         หนา  ๕ 

รับมอบหนังสือ“ขาวทหารอากาศ” ฉบับแรก หลังสงครามมหาเอเชยีบรูพา 

  
พลอากาศเอก เดชอุดม คงศร ีผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการจัดกิจกรรมรําลึก 

๘๐ ป สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ รับมอบหนังสือ “ขาวทหารอากาศ” ฉบับประวัติศาสตรจาก 

นายไกรฤกษ นานา คอลัมนิสตและนักวิชาการอิสระผูทรงคุณวุฒิ ดานประวัติศาสตรการเมืองและการตางประเทศ         

เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

นายไกรฤกษ นานา เปนหนึ่งในผูทรงคณุวุฒ ิที่ทางกองทัพอากาศเรียนเชิญเปนท่ีปรึกษาในการจัดทํา สารคดีโทรทัศน 

ชุด “รําลึก ๘๐ ป สงครามมหาเอเชียบูรพา กองบินนอยที่ ๕” และในโอกาสที่เดินทางไปบันทึกเทปสารคดีโทรทัศน         

ณ กองบิน ๕ (หรือกองบินนอยท่ี ๕ ในอดีต) ไดกรุณามอบเอกสารประวัติศาสตรสําคัญใหกองทัพอากาศเก็บรักษา          

เปนหนังสือ “ขาวทหารอากาศ” ฉบับ ปที่ ๙ เลมที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๑ ซึ่งเปนหนังสือขาวทหารอากาศฉบับแรก ท่ีจัดพิมพ

ขึ้นภายหลังจบสงครามมหาเอเชียบูรพาและสงครามโลกครั้งที ่๒  

เนื้อหาทรงคุณคาภายในหนังสือ ๘๐ หนา ฉบับนี้ ประกอบดวย หนังสือของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

ในขณะนั้น ที่อนุญาตใหการอุปภัมภ และมอบคําขวัญแกการจัดพิมพหนังสือ “ขาวทหารอากาศ” ฉบับแรก รวมถึงบทความ

ที่นาสนใจจากขาราชการทหารอากาศในหวงเวลานั้น อาทิ เครื่องบินจะจมเรือรบไดไหม โดย เรืออากาศเอก ศรีศักดิ์     

สุจริตธรรม  ไปสิงคโปร โดย นาวาอากาศโท หะริน หงสกุล การปฏิบัติการทางทหารในอินโดจีน โดย นาวาอากาศโท บัว     

ศิริทรัพย สําหรับหนังสือ “ขาวทหารอากาศ” ฉบับแรก ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา เลมนี้ พลอากาศเอก เดชอุดม    

คงศรี ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ มอบนโยบายให กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และกรมสารบรรณทหารอากาศ 

รวมกันเก็บรักษาและนํามาใชประโยชนใหเกิดคุณคาทางประวัติศาสตรตอไป 

พิธีปดฝาครอบเจดียพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมสิิร ิ

มอบผาหมกันหนาวใหแกพี่นองประชาชนในพื้นท่ีดอยอินทนนท 

  
พลอากาศเอก ชวาลา ราชวงค ท่ีปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ประธานคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาต ุ      

นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ เปนประธานในพิธีปดฝาครอบเจดียพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ และตรวจเยี่ยม      

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯ  ในโอกาสนี้ไดมอบผาหมกันหนาวใหแกพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่

เมือ่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิร ิดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                                      หนา  ๖ 

ประชุมชี้แจงความกาวหนาของโครงการปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศ 

การยายเขาที่ตั้งของขาราชการและนักเรียนนายเรืออากาศ 

   
พลอากาศโท ตรีพล  อองไพฑูรย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะหัวหนาเจาหนาที่ทํางานบริหารดานกิจการ    

พลเรือนและประชาสัมพันธ ตามโครงการปรับวางที่ตั้งหนวยงานกองทัพอากาศและโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริ

ยาธิราช และคณะ ประชุมชี้แจงความกาวหนาของโครงการปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศ การยายเขาที่ตั้งของ

ขาราชการและนักเรียนนายเรืออากาศ และหารือการสนับสนุนสินคาและผลิตผลทางการเกษตรในทองถ่ิน โดยมี นายรณรงค 

เทพรักษ นายอําเภอมวกเหล็ก หัวหนาสวนราชการอําเภอมวกเหล็ก ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก และผูนําชุมชน    

เขารวมประชุม ในโอกาสนี้ไดแสดงความยินดีกับ นายรณรงค เทพรักษ นายอําเภอมวกเหล็กในวาระเขารับตําแหนงใหมดวย      

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๕ และ กองบิน ๗ 

  
พลอากาศโท สมควร รักดี ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการ          

อากาศโยธิน เพ่ือมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ ณ กองบิน ๕ โดยมี   

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ ใหการตอนรับ และกองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ศุภวัจน 

จิตรมนตรี รองผูบังคับการกองบิน ๗ ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ           

และ กองบิน ๗  จังหวัดสุราษฎรธานี  

พิธีเปดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล รุนท่ี ๑๑๔ 

 
พลอากาศโท ธนวิตต  สกุลแสงประภา เจากรมแพทยทหารอากาศ เปนประธานในพิธีเปดการศึกษาหลักสูตร        

พลพยาบาล รุนที่ ๑๑๔ เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาทางการแพทย กองวิทยาการ          

กรมแพทยทหารอากาศ 

ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการขนสง ณ กองบิน ๒๑ 

  
พลอากาศตรี ธีรพล สนแจง เจากรมขนสงทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหนวยสายวิทยาการขนสง                

ณ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พฐา  แกนทับทิม ผูบังคับการ กองบิน ๒๑ ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๔ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี    

 

 

 

 



วันจันทรที ่ ๒๙   มีนาคม ๒๕๖๔                                                                         หนา  ๗ 

รวมแสดงความยินดีกบัหนังสือพมิพเดลินิวส ครบ ๕๗ ป 

 
นาวาอากาศเอก นิโรจน  จําปาแดง รองผูอํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือน

ทหารอากาศ เปนผู แทนกองทัพอากาศ ร วมแสดงความยินดี กับหนั งสือ พิมพ เดลิ นิ วส  ครบ ๕๗ ป  โดยมี                       

ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด กรรมการบริหารหนังสือพิมพเดลินิวส ใหการตอนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔                       

ณ สํานักงานหนังสือพิมพเดลินิวส 

หนวยมิตรประชากองบิน ๗ ชวยเหลือประชาชน 

 
นาวาอากาศเอก พุทธพงศ ผลชีวิน ผูบังคับการกองบิน ๗ นําหนวยมิตรประชากองบิน ๗ ออกชวยเหลือประชาชน 

ตรวจรักษาโรคทั่วไป และทันตกรรม ตัดผมชาย มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค พรอมแอลกอฮอล ๗๕%                

และหนากากอนามัย จํานวน ๕๐ ชุด บรรยายใหความรูถึงพิษภัยของยาเสพติด และการแนะแนวเสนทางสูกองทัพอากาศ

การจัดกิจกรรมไดปฎิบัติตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019 เมื่อวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔                    

ณ โรงเรียนวัดอัมพาราม อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี  

โครงการสาบานตนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด กองบิน ๔๑  

 
นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ  ทิม เกิด  ผู บั งคับการกองบิน  ๔๑ นํ าข า ราชการ  ลูกจ า ง  พนักงานราชการ                      

และทหารกองประจําการของกองบิน ๔๑ รวมสาบานตนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔               

ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม  

 

 

 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                                      หนา  ๘ 

รวมใจบริจาคโลหิต ถวายเปนพระราชกุศล แกวิกฤต COVID-19 

และเนื่องในโอกาสครบรอบวันท่ีระลึกกองทัพอากาศ 

 
นาวาอากาศเอก จักราวุธ ศรีสุวรรณ รองผูบังคับการกองบิน ๔ นําขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ             

ทหารกองประจําการ ครอบครัว กองบิน ๔ รวมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา        

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔               

และเนื่องในวันที่ระลึกกองทพัอากาศ ๒๗ มีนาคม เพ่ือสํารองโลหิตตามโครงการ "กองทัพไทย รวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤต 

COVID-19" ไดโลหิตจํานวนทั้งสิ้น ๔๐,๙๕๐ มิลลิลิตร เมื่อวันที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค  

 
นาวาอากาศเอก วรินทร ตันสงวน ผูบังคับสถานีรายงานเขาเขียว นําขาราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ    

สถานีรายงานเขาเขียว รวมกิจกรรมบริจาคโลหิตเ พ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔               

และเนื่องในวันที่ระลึกกองทพัอากาศ ๒๗ มีนาคม เพ่ือสํารองโลหิตตามโครงการ "กองทัพไทย รวมใจบริจาคโลหิต แกวิกฤต 

COVID-19" เมื่อวันที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลปากชองนานา จังหวัดนครราชสีมา  
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