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ประวัติความเป�นมา

แนวคิดให้มีเคร �อ่งบินใชใ้นราชการ เร�ม่ในรชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว (รชักาลท่ี 6)    
เม่ือมีชาวเบลเยี่ยมชือ่ ชารล์ ว็อง แด็ง บอรน์ (Van Den Born) นําเคร �อ่งบินป�ก 2 ชัน้ แบบอองร� ฟารม็์อง 4 
(Henry Farman IV) จดัแสดงการบินในประเทศไทยเป�นครัง้แรก ณ สนามม้าสระปทุม วันท่ี 2 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2453 



ประวัติความเป�นมา

จอมพล สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอเจา้ฟ�าจกัรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ขณะน้ันทรงดํารง
ตําแหน่งเสนาธกิารทหารบก ทรงเห็นความจาํเป�นท่ีประเทศไทย ต้องจดัหาอากาศยานไว้ป�องกันประเทศ ทรงดําร�ให้
จดัต้ังแผนกกิจการการบินขึ้น เป�นแผนกหน่ึงของกองทัพบก อยู่ท่ีสนามราชกร�ฑาสโมสร (สนามม้าสระปทุม) ภายใต้
การบังคับบัญชาของนายพลโท พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธนิ และส่งนายทหารไปเร�ยน
ว�ชาการบินท่ีบร�ษัท นีเออรป์อรต์ (Nieuport Company) ประเทศฝรัง่เศส ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2454 จาํนวน 3 นาย 
ประกอบด้วย

1.นายพันตร� หลวงศักด์ิศัลยาวุธ (สุนี สุวรรณประทีป) ต่อมาได้รบัพระราชทานยศ และบรรดาศักด์ิ เป�น พลอากาศโท 
พระยาเฉลิมอากาศ 

2.นายรอ้ยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) ต่อมาได้รบัพระราชทานยศ และบรรดาศักด์ิ เป�น นาวาอากาศเอก 
พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ ์

3.นายรอ้ยโท ทิพย์ เกตุทัต ต่อมาได้รบัพระราชทานยศ และบรรดาศักด์ิ เป�น นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต 

นายทหาร 3 นาย ทีไ่ปเร�ยนว�ชาการบิน



หลังจากน้ัน ประเทศไทยได้ซือ้เคร �อ่งบิน 2 แบบ 8 ลํา คือ Nieuport และ Breguet แบบละ 4 ลํา โดยระยะแรกได้
ใชส้นามม้าสระปทุมเป�นสนามบิน ต่อมา วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2457  จอมพล สมเด็จเจา้ฟ�าจกัรพงษ์ภูวนาถ ฯ ทรงย้าย
ท่ีต้ังแผนกการบิน ไปท่ีตําบลดอนเมือง (ป�จจุบันคือสนามบินดอนเมือง) มีลําดับเหตุการณ์สําคัญ ดังน้ี

- วันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 ยกฐานะจากแผนกการบิน เป�น “กองบินทหารบก” และกําหนดให้เป�น “วันท่ีระลึก
กองทัพอากาศ”

- วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2461 กองบินทหารบก ยกฐานะขึ้นเป�น “กรมอากาศยานทหารบก”
- วันท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2464 ได้แก้ไขการเร�ยกชือ่จาก “กรมอากาศยานทหารบก” เป�น “กรมอากาศยาน” ให้อยู่ใน

บังคับบัญชาของรฐัมนตร�ว่าการกระทรวงกลาโหมโดยตรง 
- วันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2478 ได้รบัการยกฐานะขึ้นเป�น “กรมทหารอากาศ” 
- วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2480 ได้รบัการยกฐานะสถาปนาขึ้นเป�น “กองทัพอากาศ” มีการกําหนดยศและกําหนด

เคร �อ่งแต่งกายเป�นของตนเอง โดยนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รงัสฤษฎ์ เป�นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก ถือเป�น 
“วันกองทัพอากาศ” 

ป�จจุบัน กองทัพอากาศมีกําลังทางอากาศท้ังส้ิน 11 กองบิน กับ 1 โรงเร�ยนการบิน มีอากาศยาน รวมกว่า 320 ลํา

ประวัติความเป�นมา



นายทหาร 3 ท่าน ที่ไปเร�ยนว�ชาการบินรุน่แรก 
ได้รบัยกย่องเป�น “บุพการ�ทหารอากาศ”

บุคคลสําคัญของกองทัพอากาศ

จอมพล สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอเจา้ฟ�าจกัรพงษ์ภูวนารถ 
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 

ได้รบัยกย่องเป�น “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย”



เคร�อ่งหมายราชการของกองทพัอากาศ มีลักษณะดังน้ี “รูปป�กนกกาง เหนือป�กนกตรงกลาง มีพระมหาพิชยัมงกุฎ
เปล่งรศัมีครอ่มอุณาโลม ป�กมี 2 ชัน้ ป�กชัน้นอกมีขนข้างละ 9 ขน ป�กชัน้ในมีขนข้างละ 8 ขน ส่วนบนของป�กเป�น
แนวตรง (ไม่จาํกัดสีและขนาด)”

เคร�อ่งหมายราชการกองทัพอากาศ



ภารกิจ
มีหน้าท่ีเตร�ยมกําลังกองทัพอากาศ การป�องกันราชอาณาจกัร และดําเนินการเก่ียวกับการใชกํ้าลัง

กองทัพอากาศ ตามอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม ซึง่มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป�นผู้บังคับบัญชารบัผิดชอบ

ภารกิจตามกฎหมาย
มีหน้าท่ีเตร�ยมกําลังกองทัพอากาศ และป�องกันราชอาณาจกัร พรอ้มการพัฒนาประเทศและแก้ไขป�ญหาเม่ือ

เกิดความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ โดยดํารงระดับความพรอ้มของขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลา ด้วยการเสร�มสรา้ง
ศักยภาพกําลังทางอากาศให้มีคุณภาพ และครอบครองเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

รวมถึงการมีความสัมพันธท่ี์ดีกับมิตรประเทศ และดํารงความเข้มข้นในความรบัผิดชอบต่อภารกิจตามกฎหมาย
โดยเฉพาะการรกัษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการพัฒนาประเทศตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์

ภารกิจตามท่ีได้รบัมอบหมาย
ให้มีความพรอ้มปฏิบัติการท้ังส่วนของยุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัย สามารถไปปฏิบัติงานรว่มกับต่างประเทศได้ 

พรอ้มกําลังพลรปูของหน่วยบิน / หน่วย-ชุดปฏิบัติการ / เจา้หน้าท่ีท่ีมีความเชีย่วชาญประเภทต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจท่ีได้รบัมอบหมายรว่มกับกําลังของต่างประเทศ ซึง่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างเป�นลําดับ ได้แก่ การรกัษา
สันติภาพ การชว่ยเหลือมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ

ภารกิจกองทัพอากาศ



กองทัพอากาศ จดักิจกรรมเน่ืองในวันกองทัพอากาศ ดังน้ี
1.กิจกรรมราํลึกถึงเหตุการณ์ท่ีสําคัญและบุคคลท่ีสําคัญของกองทัพอากาศ โดยพิธวีางพวงมาลา และ

พานพุ่มสักการะ หน้าอนุสาวร�ย์บุคคลสําคัญของกองทัพอากาศ ได้แก่ อนุสาวร�ยบุ์พการ�ทหารอากาศ 
อนุสาวร�ย์อดีตผู้บังคับบัญชา อนุสาวร�ย์ว�รชนทหารอากาศ และจดักิจกรรมพิธบํีาเพ็ญกุศล การบรรจุอัฐ ิ
จาร�กชือ่ผู้เสียชวี�ต ณ อนุสาวร�ย์ทหารอากาศ

2.สําหรบัหน่วยงานสังกัดของกองทัพอากาศ จดักิจกรรมบําเพ็ญกุศลต่าง ๆ อุทิศแด่บรรพชน
กองทัพอากาศ เชน่ ทําบุญตักบาตร บร�จาคโลหิต กิจกรรมจติอาสา จดัให้มีการพัฒนาทําความสะอาด
หน่วยงาน และพ้ืนท่ีใกล้เคียง จดักิจกรรมชว่ยเหลือพ่ีน้องประชาชนรอบท่ีต้ังหน่วยงาน หน่วยงานท่ีมีนักเร�ยนทหาร 
และทหารกองประจาํการ กําหนดให้จดัเล้ียงอาหารเป�นการพิเศษ มีการประดับธงชาติ และธงประจาํ
กองทัพอากาศ พรอ้มท้ังตกแต่งสถานท่ีของหน่วยงานตามความเหมาะสม

กิจกรรมวันกองทัพอากาศ
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