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กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดสราง           

พระสมเด็จองคปฐม “พระพุทธเมตตา” เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ      

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราช

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อใหเปนสมบัต ิ   

ของประเทศ  เปนประธานในการทอดผาปาสามัคคีมหากุศลฯ ประจําป ๒๕๖๕  โดยมี          

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือน     

ทหารอากาศ  โฆษกกองทัพอากาศ เปนผูแทนผูบัญการทหารอากาศ เขารวมงาน         

เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดเทพประทาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ี 
 

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                           หนา ๒ 

๑๐ เร่ืองเลา พระพุทธศาสดาประชานาถ ที่ฟงแลวตอง..สาธุ!! 
พระพุทธศาสดาประชานาถ เป นพระพุทธรู ปบูชา               

ที่กองทัพอากาศจัดสราง ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป การทิวงคต   

จอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศ เธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ         

กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (๑๓ มิ ถุนายน ๒๕๖๓)             

"พระบิดาแหงกองทัพอากาศ" ซึ่ งมี เกร็ดเรื่องเลาที่น าสนใจ           

ขอนําเสนอ ใหทุกทานตอง ...สาธ ุกัน ดังนี้ 

๑.)  ป ๒๔๕๗ พระบิดาแหงกองทัพอากาศ ทรงสราง        

พระพุทธมณีรัตนปฏิมากร "พระแกวมรกตนอย" ถวายรัชกาลที่ ๖             

เปนพระพุทธรูปสําคัญของชาติ และในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป     

การทิวงคต กองทัพอากาศ จึงจัดสรางพระพุทธรูปสําคัญของชาต ิ

ถวายเปนพระกุศล แดพระบิดาแหงกองทัพอากาศ 

๒.)  ในป ๒๕๖๓ ซึ่งครบ ๑๐๐ ป การทิวงคต ฯ ในทางปฏิทิน

สากล จะเกิดวันที่เปนตัวเลขสะทอนกลับ ๑,๐๐๐ ป จะเกิดเพียง 

ครั้งเดียว นั่นคือวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๐๒๐ (02 02 2020)              

จึงไดกําหนดใหวันพิเศษในรอบพันปนี้ เปน วันประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก 

๓.)  เลขป 2020 ไดถูกนํามาเปนตัวเลขสําคัญในการจัดสรางพระพุทธศาสดาประชานาถ โดยองคพระประธานจัดสรางขนาด 

หนาตัก ๒๐.๒๐ นิ้ว และจัดสรางองคพระบูชา ขนาดหนาตัก ๑๐ นิ้ว จํานวน ๒,๐๒๐ องค 

๔.)  จากวันที่ ผูบัญชาการทหารอากาศดําริใหจัดสรางใน ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ยังไมมีแบบพระพุทธรูป) ผูมีหนาที่

เกี่ยวของมีเวลาเพียง ๗๐ วัน ในการจัดสรางพระพุทธศาสดาประชานาถ ๒,๐๒๐ องค และองคประธาน รวมถึงเหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ป 

พระบิดากองทัพอากาศ อีก ๔๐,๐๐๐ เหรียญ ซึ่งเปนไปไดยากที่จะดําเนินการไดสําเร็จ เพราะเพียงแคออกแบบพระพุทธรูป            

ใหมีความวิจิตรงดงามทรงคุณคาขั้นตอนเดียวก็ตองใชเวลาแรมเดือน และโรงหลอพระชั้นนําหลายแหง ก็ปฏิเสธที่จะรับงาน       

เพราะไมสามารถดําเนินการไดทัน 

๕.)  นับเปนเรื่องอัศจรรยยิ่ง แคเพียง ๔ วัน คือ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองทัพอากาศไดรับแบบพระพุทธรูปที่วิจิตรงดงาม

ตรงตามที่ ผบ.ทอ.ดําริสราง เปนพระพุทธรูปปางสมาธิเพชร แหงปญญา ที่มีพุทธศลิปและพุทธลักษณะหลอมรวมชนชาติไทยถึง ๔ ยุค 

คือ เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร  และมีผูประกอบการโรงหลอพระ พรอมรวมบุญกับกองทัพอากาศ สราง ๒,๐๒๐ องค 

ใหทันพิธีมหาพุทธาภิเษก 

๖.)  เหมือนเทวดาชวยนําสาร เพราะดวยเวลาที่นอยนิด แตกองทัพอากาศ ไดรับพระกรุณาธิคุณจาก เจาประคุณ             

สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานชื่อ "พระพุทธศาสดาประชานาถ" แปลวา 

พระพุทธเจาทรงเปนพระศาสดา ผูเปนที่พ่ึงของประชาชน รวมถึงประทานแผนทอง เงิน นาก พรอมดวยพระบรมสารีริกธาต ุ           

ใหไปประกอบการจัดสรางพระพุทธศาสดาประชานาถ ใหศักดิ์สิทธิ ์

๗.)  การจัดสรางพระพุทธศาสดาประชานาถ กองทัพอากาศไดรับประทานแผนทอง เงิน นาก จากสมเด็จพระสังฆราช ฯ       

และสมเด็จพระราชาคณะ ครบทั้ง ๙ รูป นับเปนมหามงคลอยางยิ่ง รวมทั้งพระอริยสงฆทั่วประเทศอีกกวา ๒๐๐ รูป มวลสารที่รวมกัน

ถือเปนความศักดิ์สิทธิเ์ขมขลังมีพลังมาก 

๘.)  เปนการจัดสรางพระพุทธรูปเนื้อทศโลหะ (นวโลหะแท+ ไททาเนียม) เปนครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งแทจริงอาจจะเปนครั้ง

แรกของโลกดวยก็วาได เพื่อใหพระพุทธศาสดาประชานาถ ประกอบดวยมวลสารโลหะ ๑๐ ชนิด ซึ่งเปนตัวเลขแหงพระมหากษัตริย

รัชกาลสมัยปจจุบัน นอกจากนี ้ทศโลหะดังกลาวจะถูกนําไปใชจัดทําเหรียญที่ระลึก ๑๐๐ ป พระบิดากองทัพอากาศดวย 



วันอังคารที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕                                                             หนา ๓ 

๙.)  ทศโลหะ ที่นําจัดสรางพระพุทธรูปเปนครั้งแรกนี้ ตองเนนวาเปน นวโลหะแท เพราะใชสัดสวนโลหะ ๙ ชนิด                

ตามสูตรโบราณจริงๆ แลวนําผสมกับ ไททาเนียมของกองทัพอากาศ ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสูง จุดหลอมเหลวสูง แตมีน้ําหนักเบา 

นิยมใชในโครงสรางอากาศยาน โดยการหลอมรวมทศโลหะ จะมีชางสิบหมู กรมศิลปากร ควบคุมใหคําแนะนําทุกขั้นตอน 

๑๐.)  ผูบัญชาการทหารอากาศ  ดําริใหอัญเชิญพระพุทธศาสดาประชานาถ องคพระประธาน ไปประดิษฐาน ณ จุดสูงสุด      

ของประเทศไทย อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหผูมีจิตศรัทธา ไดรวมบูชาความศักดิ์สิทธิ์ ณ จุดสูงสุด            

เพื่อเปนสะพานบุญใหประสบความสําเร็จในชีวิตอยางสูงสุดตอไป 

ตรวจเยี่ยมการฝกยิงจรวดตอสูอากาศยาน RBS-70 

   

พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน เปนประธานคณะตรวจเยี่ยมการฝกยิงจรวด

ตอสูอากาศยาน RBS-70 ประจําป ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก จณัตว ภัทรดิลก ผูบังคับการกรมทหารตอสูอากาศยาน     

รักษาพระองค หนวยบัญชาการอากาศโยธิน และ นาวาอากาศเอก สุวิทย สงขาว รองผูบังคับการกองบิน ๕ ใหการตอนรับ      

เมื่อวันที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

พิธีมอบกระบี่สั้นใหแกนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปที ่๑ รุนที ่๗๐ 

  
พลอากาศโท ณรงศักดิ์ พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปนประธานในพิธี    

มอบกระบี่สั้นใหแกนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปที่ ๑ รุนที่ ๗๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ลานอเนกประสงค 

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

 



ขาวประจําวัน ทอ.                                                                                          หนา ๔ 

"ชาง" สนบัสนุนทุนพฒันาฝมือนักกอลฟเยาวชนโครงการ “ชาง-กองทัพอากาศ” ปท่ี ๑๔ 

 
พลอากาศโท วรกฤต มุขศรี รองประธานกรรมการฝกสอนโครงการกอลฟเยาวชน กองทัพอากาศ พรอมดวย          

คุณภาสวร ปตรังส ีผูจัดการงานพัฒนาความสัมพันธ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มตราชาง รวมมอบ

ประกาศนียบัตรในพิธีปดโครงการฝกอบรมกอลฟเยาวชนภาคฤดูรอน “ชาง-กองทัพอากาศ” ปที่ ๑๔ เมื่อวันที ่            

๒๖พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกอลฟธูปะเตมีย 

พิธีสงหนวยบินปฏิบตัิภารกิจฝนหลวง กองทัพอากาศ 

 
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผานภพ ผูบังคับการกองบิน ๕ เปนประธานในพิธีสงหนวยบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวง 

กองทัพอากาศ โดยสนับสนุนเครื่องบินโจมตีธุรการแบบท่ี ๒ (AU-23A) จํานวน ๒ เครื่อง พรอมเจาหนาท่ีและวัสดุอุปกรณ 

ในการปฏิบัติการฝนหลวง ณ ฐานปฏิบัติการฝนหลวง กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕       

ณ ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ขาวบริการ 
กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศตรี ประเสริฐ สัชฌุกร บิดาของ พลอากาศเอก มณทล สัชฌุกร อดีตโฆษก

กองทัพอากาศ ตั้งแตบัดนี้ – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๐๐ (เวนวันศุกรที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) ณ ศาลาบําเพ็ญกุศลศพ

สําหรับบุคคลสําคัญ (VIP) (ศาลารัชถ – นลินี รัตนาวะดี) ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน          

และกําหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตยที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖๐๐  ณ เมรุ ๑   

 


