
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองวารสารและส่ือส่ิงพิมพ ์(เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ/ประธานกรรมการอํานวยการ
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม
ฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๑  กองบัญชาการกองทัพอากาศ  

 

   



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                    หน้า  ๒   
"วันบริพัตร" 

 วันท่ี ๒๙ มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันประสูติ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  ทรงแถลงให้ประชาชนทราบ
ภายหลังจากทรงขึ้นดํารงตําแหน่งเสนาธิการทหารบก เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๖๓ ความว่า “การท่ีจะบํารุงกําลังทางอากาศนั้น นอกจากการจัดหาเครื่องบินแล้ว                
ยังมีการสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดสร้างสนามบินไว้เป็นพ้ืนท่ีๆ เครื่องบินจะข้ึน
ลงได้สะดวก ซ่ึงจําจะต้องมีไว้ ทุกจังหวัด จังหวัดละหนึ่งแห่งเป็นอย่างน้อย " 
นับต้ังแต่ทรงข้ึนดํารงตําแหน่งเสนาธิการทหารบก ก็ได้กํากับดูแลพัฒนากิจการ       
ด้านการบินให้พัฒนาก้าวหน้า มีการสร้างสนามบินในทุกมณฑลและจังหวัด เม่ือมีการ
สร้างสนามบินแล้วทุกแห่งล้วนอยากจะเห็นเครื่องบิน แต่เครื่องบินยังมีไม่มากก็ได้มีการ
บริจาคเงินซ้ือเครื่องบินให้กรมอากาศยานมากมายนับ ๑๐๐ เคร่ือง โดยในเคร่ืองบิน   
แต่ละเครื่องก็จะเขียนช่ือของจังหวัด หรือผู้บริจาคสร้างเคร่ืองบินและทําการบินไปอวด
ยังสนามบินในจังหวัดนั้น ๆ ก็ย่ิงทําให้มีการบริจาคเงินซ้ือเครื่องบินให้ทางราชการอีกมากมาย ในสมัยของพระองค์            
ยังได้นําเอาเครื่องบินเบร์เกต์ ๑๔ มาทําการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ไปยังจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี 
นครพนม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ ลําปาง เป็นกําเนิดการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ และการขนส่งคนในรูปของ
เครื่องบินพานิชย์ของไทยในเวลาต่อมา รวมถึงการขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทางอากาศไปช่วยเหลือการเกิดโรคระบาด
ท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ในสมัยของพระองค์ยังมีการคิดพัฒนาออกแบบสร้างอากาศยานข้ึนใช้งานเอง        

ซ่ึงต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระราชทานนามเครื่องบิน
ท่ีคนไทยออกแบบและสร้างเองว่า "บริพัตร"  เพ่ือเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน  

พิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องใน "วันบริพัตร" 

 
 พลอากาศตรี ไวพจน์  เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล 
เทิดพระเกียรติ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เน่ืองในวัน 
“บริพัตร”เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

  พิธีมอบเคร่ืองหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ 

 
 พลอากาศตรี  วิญญา   โพธ์ิคานิช  รองผู้ บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  เ ป็นประธานในพิธี             
มอบใบประกาศนียบัตรและเครื่ องหมายแสดงความสามารถนัก เหิน เวหากิต ติมศัก ด์ิของกองทัพอากาศ             
ให้แก่หัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ กําเนิดนักตะ           
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่  

 

 



วันอังคารท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓                                                                 หนา้  ๓ 
สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ 

 
 พลอากาศตรี ศิริพงษ์ ศรีเกิน  ผู้อํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา

กองทัพอากาศ และทุนการศึกษาสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ ให้แก่บุตรข้าราชการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ เม่ือวันท่ี 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ 

 
 พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสวัสดิการ           
เพ่ือการศึกษากองทัพอากาศ และทุนกรมช่างโยธาทหารอากาศ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ           
กรมช่างโยธาทหารอากาศ เม่ือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรมช่างโยธาทหารอากาศ 

การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกองทัพอากาศต้านภัย COVID-19 ในพ้ืนที่ โรงเรียนการบิน 

 
 พลอากาศตรี ธนวิตต  สกุลแสงประภา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ        
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกองทัพอากาศ (อสทอ.) ต้านภัย COVID-19 ในพ้ืนท่ีโรงเรียนการบิน 
เม่ือวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ 

 
 

 

 

 



ข่าวประจําวัน ทอ.                                                                                  หน้า ๔ 
การบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิกําลังพล โดยกรมกําลังพลทหารอากาศ 

  
 นาวาอากาศเอก โสรวาร ป้อมสนาม ผู้อํานวยการศูนย์บริการกําลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกําลังพลทหารอากาศ 
และคณะ บรรยายให้ความรู้ด้านสิทธิกําลังพล สิทธิของการเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการและสิทธิกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก สุทธิพงษ์ วงษ์สวัสด์ิ      
ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา และ กองบิน ๕    
โดยมี นาวาอากาศเอก เสกสรร สายเพ็ชร์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เม่ือวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓         
ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

กองบิน ๒๑ มอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ 

 
 นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตร
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๒๑  เม่ือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี   

หน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 

   
 นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วยข้าราชการ และชมรมแม่บ้าน   
ทหารอากาศ กองบิน ๔๖ นําหน่วยมิตรประชากองบิน ๔๖ ออกช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ในพ้ืนท่ีตําบลมะตูม เม่ือวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ หมู่ท่ี ๓ ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  

     กองบิน ๒๓ จัดโครงการค่ายเยาวชนเข้มแข็ง เพ่ือความปรองดองสมานฉันท์  

 
 นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน
เข้มแข็งเพ่ือความปรองดองสมานฉันท์ กองบิน ๒๓ เพ่ือให้เยาวชน เกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีเยาวชนกองบิน ๒๓ และเยาวชนรอบท่ีต้ังกองบิน ๒๓ เข้าร่วมกิจกรรม เม่ือวันท่ี      
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี   
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