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ดีท็อกซ์ (Detox) ในความหมายท่ัวไปคือกระบวนการ 
ขบัสารพษิออกจากร่างกาย แต่ส�าหรบัยคุนีท้ีท่กุอย่างรอบตวัเรา
ล้วนมีแต่เทคโนโลยีที่แม้จะมีประโยชน์กับชีวิตเรามาก แต่หาก
มีการใช้มากไปก็จะเกิดโทษไม่น ้อยเช่นกัน ซ่ึงท้ังหมดนี้ 
เป็นเหตุผลที่ท�าให้เกิดแนวทางบ�าบัดอย่าง ดิจิทัล ดีท็อกซ์ 
(Digital Detox) ขึ้นมาเพื่อบ�าบัดอาการติดโซเชียลของคน 
รุ่นใหม่นั่นเอง

Digital Detox (ต่อ)
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ตั้งแต่ ๑๐ – ๑๒๐ นาที ถ้าเลือกเวลาน้อยก็จะได้แค่พุ่มไม้  
แต่ถ้าเลอืกเวลานานกจ็ะได้ต้นไม้สวย ๆ  หลงัจากเลอืกเวลาเสร็จแล้ว 

เป็น Airplane Mode แล้วแอพก็จะเริ่มจับเวลาทันที ซึ่งเรา
สามารถบันทึกสถิติเอาไว้โชว์คนอื่นได้อีกด้วย

ยังมี Digital Detox Application อีกมากมายให้ท่านเลือกใช้
ตามคุณลักษณะที่ต้องการ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายส�าหรับการ 
ดาวน์โหลดบางแอพพลิเคช่ัน ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการใช้ Digital 
Detox Application มีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้มือถือหรือ
เทคโนโลยีในการควบคุมพฤติกรรมการใช้งาน

๒.  การท�า Digital Detox ด้วยตนเอง 

ความหมายของ ดจิทิลั ดทีอ็กซ์ (Digital Detox) ในทีน่ีค้อื 
การบ�าบัดอาการเสพติดเทคโนโลยี หรือการเว้นวรรคหรือพัก
การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว โดยผู้เชี่ยวชาญ
อธบิายว่า Digital Detox คอื การหลกีเลีย่งการใช้งานสมาร์ทโฟน 
ไม่สนใจโซเชียลเน็ตเวิร ์กทุกชนิด เป็นเวลา ๒๔ ช่ัวโมง  
ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานของการเริ่มต้นห่างจากสมาร์ทโฟน
อย่างถาวร เป็นแนวทางที่จะช่วยให้คนเราชินกับการไม่มีโซเชียล
เน็ตเวิร์กอยู่ในชีวิตบ้าง และการบ�าบัดนี้จะเน้นไปที่การปรับ
เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของผู ้คนในแบบองค์รวม คือต้องเปลี่ยน 
ทัง้พฤตกิรรมทางกายไปพร้อม ๆ  กบัการปรบัภาวะจติใจข้างใน 
ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เราจะตัดขาดจากอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ 
และเชือ่มต่อใหม่ เข้ากบัตัวเราเองกบัชมุชน ธรรมชาต ิและโลก
ภายนอก (Disconnect  to Reconnect)”

การท�า Digital Detox มีท้ังการใช้แอปพลิเคช่ันและด้วย
ตนเอง ลองมาดูแต่ละวิธีกัน

๑.  การใช้แอปพลิเคชั่น เช่น

  - Forest : Stay focused  แอปพลิเคชั่นรักษ์โลกที่
จะช่วยให้เราหยดุเล่นมอืถอืเพือ่หนัมาสนใจกบัสิง่รอบข้างด้วย
การปลูกต้นไม้ในมือถือ โดยเจ้าต้นไม้ท่ีเราปลูกจะถูกปลูกขึ้น
จรงิ ๆ  บนพืน้ทีต่่าง ๆ  ทัว่โลก เริม่ต้นเราจะต้องเลอืกเมลด็พนัธุ์
ที่จะปลูก ซึ่งในช่วงแรก ๆ เราจะเลือกได้แค่ชนิดเดียวต่อมา 
เราก็ต้องก�าหนดเวลาที่จะไม่ยุ่ง ไม่แตะต้องมือถือ ซึ่งมีให้เลือก

เราก็ท้ิงมือถือไว้ ห้าม
ไปแตะต้องเด็ดขาด 
แต่ถ้าหากหยิบมือถือ
ขึ้ น ม า เ ล ่ น แอพอื่ น
เ มื่ อ ไ รต ้ น ไม ้ ที่ เ ร า 
ปลูกไว ้ ก็จะเฉาตาย 
ในทีส่ดุ และถ้าหากเรา
สามารถอดทนไม่แตะ
มอืถอืได้ตามเป้าหมาย นอกจากต้นไม้ทีป่ลกูจะโตเตม็ทีแ่ล้ว เรา
ยังได้เงินเพื่อไปซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่มีเลือกซื้อเยอะแยะมากมาย  
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.forestapp.cc)

  - UBhind แอปพลิเคชั่นจอมฟ้องที่จะคอยบอกว่า 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มาน้ัน เราเสียเวลาชีวิต
ไ ป กั บ อ ะ ไ ร บ ้ า ง  
ใ ช ้ มื อ ถื อ ไปกี่ ชั่ ว โ ม ง  
ใช ้ไวไฟไปเท่าไร เปิด 
แอปพลิเคช่ันอะไรไป 
กี่ชั่วโมง เปิด/ปิดหน้าจอ
ไปกี่ครั้ง แถมยังบอกอีก

ด้วยว่าเราก�าลังเสพติดแอปพลิเคช่ันประเภทไหน นอกจากนี้  
ยังมีโหมด Lock Now โดยโหมดนี้จะให้เราตั้งเวลาที่จะไม่เล่น
มอืถอื เสรจ็แล้วแอปพลเิคชัน่กจ็ะลอ็กมอืถอืเราทันท ีและจะเปิด
อะไรไม่ได้เลย ยกเว้นการโทรและแอปพลิเคชั่นที่ตั้งค่าอนุญาตไว ้
และโหมดสุดท้ายคือ โหมด App Lock โดยจะล็อกแอปพลิเคชั่น 
ที่เราต้ังใจจะงดเล่นจริง ๆ ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะล็อกไว้
ตอนไหน ถอืว่าเป็นแอปพลเิคชัน่ทีห่กัดบิการเล่นมอืถอืได้ดจีรงิ ๆ

  - Pause แอพพลเิคชัน่ทีใ่ช้งานง่ายมาก ๆ  เพยีงแค่เรา
ตัง้เวลาทีจ่ะตดัขาดจากมอืถอื และก�าหนดว่าจะท�ากจิกรรมอะไร
ในระหว่างนั้น จากนั้นก็กดปุ่ม Pause และท�าการปรับมือถือให้

  - ค ่อย ๆ ปรับ
และแบ่งเวลาการใช้มือถือ
หรอือุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์
อื่นที่เป็นสัดส่วน (ไม่ถึงกับ
ต้องห่าง Facebook เลย
เป็นเดือน ๆ อย่างที่คนอื่น
ท�า หากคณุยงัต้องท�าธรุกจิ
บน Platform นี้)

  - คั ด เ ลื อ ก ไ ว ้
เฉพาะเพื่อนที่สนิทในโซ
เชียลมีเดียเท่านั้น

  - ถอดถอนแอปพลิเค ช่ันที่ ไม ่มีการใช ้ งานหรือม ี
แนวโน้มไม่จ�าเป็นต้องใช้งานออก

  - ปิดการแจ้งเตอืนในระบบโทรศัพท์หรอืแอปพลเิคช่ัน
ให้เหลือน้อยที่สุด

  - ในช่วงเวลาก่อนนอน ๓ ชั่วโมง ปิดการเตือนทุก 
แอปพลิเคชั่น เพื่อให้ร่างกายเข้าสู่โหมดเตรียมตัวนอน 

  - อ ่านหนังสือ ท่ีตั้ ง ใจไว ้  และป ิดการเ ช่ือมต ่อ
อินเตอร์เน็ต

  - ใช้ชีวิตประจ�าวันแบบไม่เร่งรีบ
  - ตดิตามข้อมลูข่าวสารทางโทรทศัน์หรอืหนงัสอืพมิพ์

แทนการใช้มือถือ
  - หากิจกรรมอ่ืนท�าแทนการเล่นโซเชียลมีเดีย เช่น 

การอ่านหนังสือ การออกก�าลังกาย ออกเดินทางท่องเที่ยว  
การท�ากิจกรรมกับครอบครัว การพบปะสังสรรค์ ฯลฯ และใช้
เวลาในแต่ละวันในการพบปะพูดคุยกับผู้คนรอบตัวให้มากขึ้น

ซึง่เป้าหมายส�าคัญของการท�า Digital Detox คอื การสร้าง
สมดุลใหม่ให้กับชีวิต ท�าให้เรารู ้สึกสงบและมองเห็นคุณค่า 
ที่แท้จริงได้ชัดขึ้น ซ่ึงทั้งหมดล้วนเป็นประโยชน์ในแง่ความ
สัมพันธ์ การสร้างงาน สุขภาพทางกายและใจ ได้แก่ ช่วยให้
ความสมัพนัธ์ (เรากบัผูอ่ื้น) แนบแน่นยิง่ขึน้ ลดความเครยีดและ
ความกดดัน เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ กลั่นกรองแนวทาง 
แก้ปัญหาได้ดี มีเวลาทบทวนตัวเอง ช่วยให้นอนหลับพักผ่อน
เพียงพอ รวมถึงได้สุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นกว่าเดิม

การท�า Digital Detox ด้วยตนเอง จะเป็นการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมตนเองอย่างยัง่ยนื ทัง้ยงัเพิม่เวลาให้กบัตนเอง บคุคล
รอบข้าง สงัคม สร้างสขุภาพกายและสุขภาพจติทีด่ด้ีวย ถงึเวลา
คืนความสุขที่แท้จริงให้ตัวเองแล้วครับ
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โดย   R.T.A.F’s Eyes view

ตามหา ๑๖ มรดกโลกแห่งดินแดนอาเซียน

ภาพจาก : Paul White / CC BY

พาไปดูสถานที่ ที่ ได ้ ขึ้ นทะเบียนเป ็นมรดกโลก 
ในประเทศแถบอาเซียน จะบอกว่ามีที่สวย ๆ หลายที่มาก 
ประเทศเพือ่นบ้านเรานีเ่อง ไปเทีย่วกันได้ง่าย ๆ  เดนิทางสบาย 
อย่าง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม 
กัมพูชา และลาว แต่ละประเทศก็มีมรดกโลกที่สวยงาม  
ทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์สุด ๆ จะมีที่ไหนบ้าง ไปดูกัน

๑. อุทยานแห่งชาติโกโมโด  
(Komodo National Park)

อุทยานแห่งชาติในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งข้ึนเพื่อ
อนุรักษ์มังกรโกโมโด สัตว์เฉพาะถิ่นของท่ีน่ี และยังเป็นพื้นที่
อนุรักษ์สัตว์ป่า สัตว์ทะเลอื่น ๆ ด้วย กิจกรรมท่องเที่ยวสุดฮิต
ของที่นี่คือการด�าน�้าและการเดินส�ารวจเส้นทางธรรมชาติ  
ถ่ายภาพมังกรโคโมโด ท่ีน่ีได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก 
ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ และยังเป็น ๑ ใน ๗  
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติยุคใหม่อีกด้วย

๒. บุโรพุทโธ (Borobudur Temple 
Compounds)

เป็นสถานที่ท ่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซีย  
อยูบ่รเิวณภาคกลางของเกาะชวา เป็นศาสนสถานของศาสนา
พุทธนิกายมหายาน เป็นหน่ึงในศาสนสถานของศาสนาพุทธ 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และบุโรพุทโธได้รับการขึ้นทะเบียน 
เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔

๓. อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู 
(GunungMulu National Park)

อุทยานมรดกโลกนี้อยู ่ที่มาเลเซีย มีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและภูมิประเทศแบบหินปูน หน้าผา ถ�้าและโพรงยาว 
มีหินงอกหินย้อย ถ�้าท่ีมีชื่อเสียงคือ “ถ�้ำซำรำวัค แซมเบอร์”  
ที่นี่ก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี  
พ.ศ.๒๕๓๔ ในฐานะแหล่งขุมทรัพย์ทางธรรมชาติ ท่ีมีความ 
หลากหลายมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว

พิธีรับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือ
อากาศสหรัฐอเมริกา รุ่นจบการศึกษาปี ๒๕๖๖  
 นักเรียนนายเรืออากาศ กฤตวัฒน์ สุอุทัย เข้าพิธ ี
รับการคัดเลือก ให้ศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ
สหรัฐอเมรกิา รุน่จบการศกึษาปี ๒๕๖๖ นกัเรยีนนายเรอื
อากาศ กฤตวฒัน์ สอุทุยั จะได้เป็นส่วนหนึง่ของคณะศษิย์
เก่านักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา “Long Blue 
Line” ร่วมกับรุ่นพี่ชาวไทยอีก ๒๓ คน อันแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ ์ที่แน ่นแฟ ้นระหว ่างกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกา และกองทัพอากาศไทย ทั้งยังเป ็น   
ส่วนหนึ่งของมิตรภาพกว่า ๒๐๐ ปีระหว่างไทยและ
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ มีหลกัวิธีการ
เขียนยงัไงให้ถูกต้อง 
Address Writing

อพาร์ตเมนท์ Apartment  ย่อเป็น Apt 
อาคาร  Building       ย่อเป็น Bldg. 
ชั้น  floor        มักย่อเป็น 1st floor, 
          2nd floor เป็นต้น 
บ้านเลขที่  House No. 
หมู่บ้าน   Village 
หมู่ที่   Village No. 
ตรอก   Alley 
ซอย   Lane 
ถนน   Road        ย่อเป็น Rd. หรือ  
         Street ย่อเป็น St. 
ต�าบล/แขวง  Sub-district/Sub-area 
อ�าเภอ/เขต  District/Area 
จังหวัด   Province 
รหัสไปรษณีย์  Postal Code

(อ่านต่อฉบับหน้า)



          วันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒หน้า ๔ 

พล.อ.ท.พงษ์ศักด์ิ  เสมาชัย จก.กร.ทอ.และคณะ ตรวจเย่ียม 
การดำาเนินงานด้านกิจการพลเรือน ประชาสัมพันธ์ สังคมและ 
สิง่แวดลอ้ม ตามโครงการปรับวางท่ีตัง้หนว่ยงาน ทอ.และ รร.นนก. 
โดยมีผู้แทนจาก ชย.ทอ.ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๔ ก.ค.๖๒  
ณ อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

พล.อ.อ.ภานพุงศ ์ เสยยงคะ ปธ.คปษ.ทอ.เปน็ประธาน 
การประชมุใหญ่สามญัประจำาป ี๒๕๖๒ ของสมาชกิสวัสดกิาร ทอ. 
เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ ณ หอประชุม ทอ.

พล.อ.ท.น้อย  ภาคเพิ่ม จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานเปิด 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วทอ.โดยมี 
พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น ผบ.วทอ.ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ ๑ - ๔ 
ก.ค.๖๒ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

พล.อ.ต.วรวิทย์  บุตรย่ี ผอ.สนผ.ขว.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการด้านการข่าว ณ บน.๕ โดยมี  
น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์ รอง ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์

พล.อ.ต.เรืองวิทย์  ศรีนวลนัด จก.ชย.ทอ.และคณะ 
ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการด้านช่างโยธา ณ บน.๒๓  
โดยมี น.อ.ชนาวีร์  กลิ่นมาลี ผบ.บน.๒๓ ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี

พล.อ.อ.ชยัพฤกษ์  ดิษยะศรนิ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพธิี 
มอบรางวัลการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2019 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องรับรอง ทอ. บก.ทอ. 

พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ. 
เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ทหารกองประจำาการ  
รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ มิ.ย.๖๒ ณ สนามฝึก 
ร้อยพลพยาบาล กองบริการ พอ.

พล.อ.ต.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ ์รอง ผบ.อย./ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและการทดสอบแผนป้องกนั 
ที่ตั้งหน่วย มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 
และมอบจักรยานให้แก่นักเรียน ซ่ึงเรียนดีแต่ฐานะยากจน  
ของโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ โดยมี น.อ.ณัฏฐวุธ  ดวงสูงเนิน 
รอง ผบ.บน.๗ ร่วมมอบในครั้งน้ี เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๒  
ณ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี 

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สุขแสง ผบ.ดม.เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำานึกด้านนิรภัยภาคพื้น  
การขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ 
ณ กรม.สห.ทอ. สน.ผบ.ดม.

พล.อ.อ.ศิริพล  ศิริทรัพย ์หน.คณะ ฝสธ.ประจำา ผบช. 
เป็นประธานมอบรางวัลศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ทอ.“ดีเด่น” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำาปี ๒๕๖๒ 
ให้แก่ บน.๒๑ โดยม ีน.อ.อศัวนิ  จติรมณกีาญจน์ รอง ผบ.บน.๒๑ 
เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ณ หอประชุม
ทอ.(ทองใหญ่)

พล.อ.อ.ชยัพฤกษ์  ดษิยะศริน ผบ.ทอ.เป็นประธานในพธิ ี
ขออโหสกิรรมเพ่ือลาอุปสมบทหมู ่ทอ.ประจำาปี ๒๕๖๒ เมือ่วนัที่  
๒๘ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องรับรอง ทอ. บก.ทอ.

พล.อ.ท.นฤพล  จกัรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพธิ ี
เปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำาลังพล รุ่นที่ ๓๑ โดยมี  
น.ช้ันผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เม่ือวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒   
ณ รร.กพ.ทอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.



วันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ หน้า ๕ 

น.อ.นรุิต  รัตนจรรยา รอง ผบ.บน.๔ เปน็ประธานในพธิี
ตอ้นรบัทหารใหม ่ทหารกองประจำาการ รุน่ป ี๒๕๖๒ ผลดัที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๒ ณ สนามฝึกกองร้อยทหารอากาศโยธิน 
พัน.อย.บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

น.อ.ชัยเลิศ  เสวกสุริยวงศ ์รอง ผอ.สนภ.ทอ.ตรวจเยี่ยม
ฝ่ายอำานวยการนริภยั  ณ บน.๔ ประจำาปี ๒๕๖๒ โดยม ีน.อ.วรพล 
ดิษฐ์แก้ว เสธ.บน.๔ ให้การต้อนรับ เม่ือวันที่ ๒ ก.ค.๖๒  
ณ ห้องประชุม บก.บน.๔ จว.นครสวรรค์ 

น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑  เป็นประธานการฝึก 
บุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน เม่ือวันท่ี ๑ ก.ค.๖๒ 
ณ บก.บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

พล.อ.ต.ภูวเดช  สวา่งแสง จก.จร.ทอ.และคณะ ตรวจการ 
ปฏิบัติราชการ ณ บน.๒ โดยมี น.อ.วสันต์  บัณฑิตศักดิ์สกุล 
ผบ.บน.๒ ใหก้ารตอ้นรบั เมือ่วนัที ่๒ ก.ค.๖๒ ณ บน.๒ จว.ลพบรุี

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ให้การต้อนรับ 
น.ท.Paul  Welch รอง ผชท.ออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ เยี่ยมชม
กิจการ บน.๑ เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ ณ ห้องรับรอง บก.บน.๑ 
จว.นครราชสีมา

น.อ.วิฑูรย์  ชมจิตร รอง ผบ.บน.๒ เป็นประธานในพิธี
ต้อนรับทหารใหม่ ทหารกองประจำาการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๒  ณ บก.พัน.อย.บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.กานต์  มงคลบายศรี รอง ผบ.บน.๕๖ เป็นประธาน 
ในพธิตีอ้นรบัทหารใหม ่ทหารกองประจำาการ รุน่ป ี๒๕๖๒ ผลดัที ่๑ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๒ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน  
บน.๕๖ จว.สงขลา 

น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง รอง ผบ.บน.๕ ให้การต้อนรับ 
น.อ.ยิ่งศักดิ์  เรืองฉาย ผบ.กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย 
คณะครูอาจารย์และ นจอ.เยี่ยมชมกิจการ บน.๕ เมื่อวันที่  
๒ ก.ค.๖๒ ณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

น.อ.สุนทร  ผ่องอ�าไพ ผบ.บน.๔๑ เป็นประธานในพิธี
มอบประกาศนยีบตัรนักบนิขบัไล่/โจมตขีัน้ต้น รุน่ที ่๔๗ จำานวน 
๘ คน โดยมี หน.นขต.บน.๔๑ ร่วมพิธี เม่ือวันที่ ๒ ก.ค.๖๒  
ณ โรงจอดอากาศยาน ฝูง.๔๑๑ บน.๔๑ จว.เชียงใหม่

พล.อ.ต.สวุรรณ  ข�าทอง ผบ.รร.การบนิ เปน็ประธานในพิธี 
ขออโหสิกรรมเพื่อลาอุปสมบท ประจำาปี ๒๕๖๒ เป็นการรักษา
ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๒ ณ วิหาร
พระพุทธศรีนภาภิธรรม รร.การบิน จว.นครปฐม

น.อ.ประเสริฐวิษณ์ุ  มหาขันธ์ ผบ.บน.๗ เป็นประธาน 
การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน  
เม่ือวันท่ี ๑ ก.ค.๖๒ ณ บริเวณหน้า บก.บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี

น.อ.ธวัชชัย  วิไลลักษณ ์เสธ.ศลภ.คปอ.ให้การต้อนรับ 
คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรหลักประจำา  
รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๙๗ เข้ารับฟังบรรยายสรุป เรื่อง ภารกิจ 
กรมควบคมุการปฏบิตัทิางอากาศและศนูยย์ทุธการทางอากาศ 
ศนูยป์ฏบัิตกิารกองทพัอากาศ เมือ่วนัท่ี ๒ ก.ค.๖๒ ณ หอ้งประชมุ 
เฉลิมเกียรติ คปอ.



      วันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒หน้า ๖ 

พล.อ.ต.วิฑูรย์ ตรีพรม ผอ.สพร.ทอ.เป็นประธาน 
ในพธิเีปิดหลกัสตูร “กองทพัอากาศสูก่ารเป็นระบบราชการ 
๔.๐ ด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 
4.0)” โดยมีคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของ ทอ.(Working Team) และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผลลัพธก์ารดําเนนิการเขา้รบัการอบรม เมือ่วันที่ ๒๖ – ๒๘ 
มิ.ย.๖๒ ณ ห้องนภัสวิน อาคารสโมสร นนอ. รร.นนก.

“ใครคือ F-5B หน้ากองบิน ๒๓” 
โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

หลายคนที่ผ่านหน้ากองบิน ๒๓ อุดรธานี (ถนนทหาร) 
คงจะคุน้ตากบัเครือ่งบนิรบสองแบบทีจ่อดหน้าช่องทางกองบนิ 
ทัง้เครือ่งบนิใบพดั (T-28D) และเครือ่งบนิไอพ่น (F-5B) บางคน 
อาจจะยังไม่ทราบประวัติความเป็นมาของเครื่องบินเครื่องนี้  
 ถ้าหนัหน้าเข้ากองบนิ เครือ่งบินทางขวามือคอืเครือ่งบนิ 
ขับไล่แบบที่ ๑๘ก หรือ F-5B เป็นเครื่องบิน F-5B เครื่องท่ี 
๗ ของกองทัพอากาศไทยเรื่องราวของเค้าพอจะเล่าสู่กันฟัง 
ก็ประมาณนี้  

มีอักษร LA ที่หาง สังกัดกองบินฝึกขับไล่ยุทธวิธีที่ ๕๘ (58 th 
Tactical Fighter Training Wing) ฐานทัพอากาศ LUKE  
รัฐอริโซนา ทั้งนี้ เครื่องบินเครื่องนี้เคยใช้สีพรางและถูกส่งไป
ประจาํทีฐ่านทัพอากาศ Ramstein AB ของสหรฐัฯ ในเยอรมนั
ตะวันตกในปี พ.ศ.๒๕๑๔ (กองบินน้ีมีประจําการด้วย 
เครื่องบินตระกูล F-5A/B/C/E/F ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๒ - 
๒๕๓๒) ภายหลังกองทัพอากาศสหรัฐฯ ขาย F-5B จํานวน  
๒ เครื่อง (๑๖๐๒ และ ๑๖๐๓) ให้กองทัพอากาศไทยในปี 
พ.ศ.๒๕๓๐ และใช้งานเป็นเวลา ๙ ปี จึงปลดประจําการ 
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ เนื่องจากโครงสร้างหมดอายุการใช้งาน 
(ครบ ๖,๐๐๐ ชั่วโมง) ปัจจุบันถูกปรับปรุงและนํามาเป็น
ประชาสัมพันธ ์ กองทัพอากาศ ต้ั งแสดงอยู ่ บริ เ วณ 
หน้าช่องทางเข้ากองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

 เครื่องบินขับไล่แบบท่ี ๑๘ก (F-5B) Sel.No.73-1603 
หมายเลขหาง 01603 ขึ้นทะเบียน บ.ข.๑๘ก-๗/๓๐  
(เป็นเครือ่งบนิขบัไล่แบบ F-5B เครือ่งที ่๗ ของกองทัพอากาศไทย 
จัดซื้อจากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ 
เพื่อใช ้ในการฝึกนักบินขับไล ่เปลี่ยนแบบในฝูงบิน ๒๓๑  
กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี กําหนดหมายเลขเครื่อง ๒๓๑๐๖ 
เดมิเป็นเครือ่งบนิฝึกขบัไล่เปล่ียนแบบของกองทพัอากาศสหรฐัฯ 
ในการฝึกนักบินสหรัฐฯ และนักบินต่างชาติที่เป็นพันธมิตร 
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แถลงข่าววิ่งการกุศล
เฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน  
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “Air Force Run 2019 Runway 
Run” ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ โดยมี ผู้แทนส่วนราชการจังหวัด
นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการวิ่งการกุศล
เฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
“Air Force Run 2019 Runway Run” ท่ีจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงเรียนการบิน อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การจดักจิกรรมในปีนี ้มวีตัถุประสงค์เพือ่เชิญชวนประชาชนร่วมวิง่การกุศลเฉลมิพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และช่ืนชมพระบารมี พระวิริยะอุตสาหะ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี โดยจัดกิจกรรมการว่ิง 
ภายใต้แนวคิด “การวิ่งผ่านการเรียนรู้” Run to Learn, Run to Runway, Run to Fly

u กิจกรรม Run to Learn เรียนรู้ เส้นทางสู่วิถีชีวิตนักบิน ตามรอยวิถีชีวิตนักบิน และปฐม
กษตัรย์ินกับนิแห่งราชวงศ์จักร ีร่วมเรียนรู ้และท�าความรู้จกักับกองทพัอากาศ เช่น ยศทหารอากาศ 
กองบิน ที่ตั้ง แบบเครื่อง และการจ�าลองยุทธ ตลอดเส้นทางการวิ่ง 

u กจิกรรม Run to Runway ประสบการณ์พเิศษจากการวิง่ผ่านตลอดความยาว Runway 

๙,๐๐๐ ฟุต ที่ใช้ในการปกป้องอธิปไตยชาติและภูมิภาคในอดีต และปัจจุบันใช้ในการฝึกนักบิน
ของกองทัพอากาศ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักรบทางอากาศที่สมบูรณ์แบบ

u กิจกรรม Run to Fly การตั้งแสดง และการบินแสดงสมรรถนะของอากาศยาน 
กองทัพอากาศ

ส�าหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
u การเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง ๕ กิโลเมตร
u การวิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร
u การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon) ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร
u โดยมีเสื้อและเหรียญที่ระลึกแจกส�าหรับผู้ที่ผ่านเข้าเส้นชัย
นอกจากกิจกรรมการวิ่งมหากุศลและการวิ่งผ่านการเรียนรู้แล้ว กองทัพอากาศยังได้จัด

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
และราชบุรี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา มอบเงินสาธารณกุศล
ด้านผู้พิการ ด้านสาธารณสุข รวมถึงมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิพระยาเฉลิมอากาศ อีกทั้ง
ยังได้จัดกิจกรรม “Air Force Run Training Camp 2019” เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกรีฑาให้แก่
เยาวชนของทั้ง ๔ จังหวัด และเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู ้ ให้เยาวชนได้เล่นกรีฑา  
ออกก�าลังกายอย่างถูกวิธี ฝึกสอนโดยนักกรีฑาทีมชาติไทยสังกัดกองทัพอากาศอีกด้วย

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
AIR FORCE RUN  2019 RUNWAY RUN
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ทอ.ผนึกกำ�ลังภ�ครัฐและเอกชนจัดห�น้ำ�ดื่มสะอ�ด 
และติดตั้งระบบไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศ

ทอ.จัดง�นวันต่อต้�นย�เสพติดโลก

(อ่านต่อหน้า ๗)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองทัพอากาศ โดย 
ศนูย์บรรเทาสาธารณภยักองทพัอากาศ ผนกึก�าลังภาครฐัและเอกชน  
ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เทลซัน 
ไทยแลนด์ จ�ากัด ท�าความดีเพื่อชาติ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
ตามนโยบายรัฐบาล รวมพลังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
จัดกิจกรรม “จัดหาน�้าอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” 
และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับน้อง ๆ  นักเรียน โดยมี พลอากาศเอก 
ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน 
ณ โรงเรยีนบ้านปง และชมุชนบ้านปง อ�าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่

กิจกรรมประกอบด้วย การมอบสื่อการศึกษา และถังบรรจุน�้าขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมทั้งติดตั้งเครื่อง
กรองน�้าและสิ่งปลูกสร้าง/ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนและชุมชน 
ให้มีน�้าสะอาดและมีคุณภาพ รวมทั้งการมอบระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส�าหรับผลิตน�้า
ประปาหมู่บ้าน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ ทางกองบิน ๔๑ ยังได้จัดหน่วยมิตรประชาออก
เยีย่มเยยีนประชาชน รวมถึงให้บริการด้านการแพทย์ การตรวจรกัษาโรคทัว่ไป ตดัผมชาย และการแสดงดนตรี
จากวงดุริยางค์กองทัพอากาศเพื่อให้ความบันเทิงและสันทนาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นอีกด้วย

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ศิริพล  
ศิริทรัพย์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจ�าผู้บังคับบัญชา  
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ�าปี 
๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ภายใต้
ค�าขวญั “มุง่มัน่อย่างมัน่คง เพือ่ประชาชนมัน่ใจ กองทพัอากาศ
ร่วมแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

มติการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้ก�าหนด
ให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ซ่ึงประเทศไทยได้ยดึถอืปฏบิตั ิและยนืยนัเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่
ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
โดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเน่ือง 
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมา ทั้งนี้ กองทัพอากาศโดยศูนย์อ�านวย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ เป็นอีก
หนึ่งหน่วยงานที่ให้ความส�าคัญในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

และได้จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติด
โลกขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์ และความตัง้ใจในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของกองทัพอากาศ เน่ืองในงานวันต่อต้านยาเสพติด
โลก ประจ�าปี ๒๕๖๒ และเพื่อให้ก�าลังพลของกองทัพอากาศ 
ประชาชน และนักเรียนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกองทัพอากาศ
ได้ตระหนักรู ้เรื่องโทษ พิษภัยของยาเสพติดในวันต่อต้านยา 
เสพติดโลก ตามนโยบายของรัฐบาล อีกท้ังยังเป ็นการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานตามแผนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพอากาศ ประกอบ
ด้วย กิจกรรมบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กองทัพอากาศ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการจาก
หน่วยขึน้ตรงกองทัพอากาศในทีต่ัง้ดอนเมอืง, นายทหารนกัเรยีน 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ, 
นักเรียนจ่าอากาศ, ทหารกองประจ�าการ ตลอดจนนักเรียนจาก
โรงเรยีนโดยรอบฐานทพัอากาศดอนเมอืง ได้แก่ โรงเรยีนฤทธยิะ
วรรณลัย, โรงเรียนฤทธิยะวรรณลัย ๒, โรงเรียนดอนเมืองทหาร

อากาศบ�ารุง, โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์), โรงเรียน
ดอนเมอืงจาตุรจนิดา และประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่รเิวณใกล้เคยีง
กองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม

ส�าหรับการจัดกิจกรรมฯ ภายในงานประกอบด้วย 
- การปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ห่างไกลยาเสพติด
- การเสวนาการให้ความรู้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
- การประกวดรณรงค์แต่งเพลงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

และเต้นประกอบจังหวะเพลง 
- นิทรรศการต่อต้านยาเสพติด 
- ขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
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