ทอ.ประกอบพิธีเนื่องใน
วันทีร่ ะลึกวันทิวงคต
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
เมือ่ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ ๑๐๐ ปี จอมพล
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวู นารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีนายทหารชัน้ ผูใ้ หญ่
ข้าราชการทหารอากาศ สมาคมแม่บา้ นทหารอากาศ และผูแ้ ทนหน่วยงานราชการ
ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒๒๔๐ วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ www.rtaf.mi.th
ร่วมในพิธี (อ่านต่อหน้า ๘)

ผบ.ทอ.เยีย่ มให้ก�ำ ลังใจ
จนท.ศูนย์ทดสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และให้กําลังใจในการสอบวิชาการ การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางไปยังวิทยาลัย
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ เป็นศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค จากนัน้ ได้เดิน
ทางไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นศูนย์สอบส่วนกลาง
เพื่อตรวจเยี่ยมให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

(อ่านต่อหน้า ๗)

อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่
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Travel Bubble

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทีแ่ พร่ระบาด
ไปทัว่ โลก ส่งผลต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศทัว่ โลก โดยเฉพาะ
ประเทศที่ พึ่ ง พารายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วของชาวต่ า งชาติ
ซึง่ ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึง่ ทีม่ รี ายได้หลักมาจากการท่องเทีย่ ว
ต่อมาสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศลดลงและ
ไม่ พ บผู ้ ติ ด เชื้ อ เพิ่ ม จึ ง เริ่ ม มี แ นวคิ ด ในการฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ
ของประเทศในหลาย ๆ ด้านรวมทัง้ การท่องเทีย่ ว จึงเกิดศัพท์ใหม่
ทีเ่ รียกว่า Travel Bubble

แผนการจับคู่ท่องเที่ยวกัน
ของนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย
มีข่าวออกมาว่าทั้งสองประเทศ
อาจจะเริม่ เปิดพรมแดนระหว่างกัน
เพือ่ การท่องเทีย่ วในช่วงราวเดือน
สิ ง หาคม ๒๕ ๖๓ ซึ่ ง มี ค วาม
เป็นไปได้มากเพราะในช่วงเดือนนี้
เป็นฤดูกาลเล่นสกีในนิวซีแลนด์
และช่วงเดื อนกันยายน ๒๕๖๓
ก็เป็นช่วงปิดเทอมของโรงเรียน
ในสองประเทศนี้
สิงคโปร์และมณฑล ๖ แห่ง
ของจีน ได้ แก่ เซี่ยงไฮ้ กวางตุ้ง
เทียนจิน ฉงชิง่ เจียงซูแ่ ละซีเจียง
ได้เริม่ ด�ำเนินข้อตกลง “Fast Lane”
ร่วมกันเมือ่ วันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
เพื่อให้นัก ธุรกิจและงานต่าง ๆ
ของทางราชการสามารถเดินทางระหว่างสิงคโปร์ และทัง้ ๖ มณฑล
ของจีนได้ โดยไม่ต้องกักตัว ๑๔ วัน แต่ต้องตรวจเชื้อไวรัส
ทัง้ ก่อนและหลังเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย ๔๘ ชัว่ โมง และต้องมี
หนังสือเชิญจากบริษทั หรือภาครัฐของประเทศปลายทางด้วย

“Travel Bubble” เป็นค�ำที่ใช้เรียกการจับคู่ท่องเที่ยว
ระหว่าง ๒ ประเทศทีม่ สี ถานการณ์ และมีความมัน่ ใจว่ามีความ
ปลอดภัยจากเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทัง้ ยังต้องมีการพิจารณาจาก
มาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรค มาตรการการเดินทางระหว่าง
ประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย ทัง้ ๒ ประเทศ
จะมี ก ารตกลงกั น เพื่ อให้สิทธิพิเศษในการเดิน ทางเข้า-ออก
ระหว่างกันโดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีการกักตัว ๑๔ วัน แต่ยงั ต้องอยูภ่ ายใต้
เงือ่ นไขมาตรการป้องกันเชือ้ ไวรัส COVID-19 เช่น ต้องตรวจเชือ้
ก่อนเดินทางออกมา และตรวจอีกครัง้ เมือ่ เดินทางกลับ เป็นต้น

ประเทศฟินแลนด์ยงั ไม่รว่ มท�ำข้อตกลง เพราะรอให้ประเทศ
แถบยุโรปเหนือผ่อนคลายเรือ่ งการเดินทางให้ครบทุกประเทศ

ส� ำ หรั บ ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ ๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมความพร้อมในการเจรจาจับคู่
การเดินทางกับประเทศทีส่ ามารถจัดการกับสถานการณ์เชือ้ ไวรัส
COVID-19 ได้ดเี ยีย่ ม จนสามารถเปิดการเดินทางระหว่างกันได้
โดยไม่ตอ้ งกักตัว เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจการท่องเทีย่ ว

ส�ำหรับเป้าหมายของประเทศไทยในระยะแรก ที่จะจับมือ
ด้านการท่องเทีย่ วกับประเทศต่าง ๆ มีดงั นี้
๑. จีน (รวมเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า) มีการหารือ
กับภาครัฐระดับเมืองของจีน และส�ำนักงานพาณิชย์ของฮ่องกง
แสดงความประสงค์ทจี่ ะหารือกับฝ่ายไทยต่อ เพือ่ ให้เกิด Travel
Bubble ระหว่างกัน
๒. เวียดนาม มีการหารือแล้วกับ Vietnam National
Administration of Tourism (VNAT) ซึง่ แสดงความสนใจทีจ่ ะ
หารือกับฝ่ายไทยต่อไป
๓. ประเทศอืน่ ๆ ได้แก่ ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ลาว เมียนมา กัมพูชา และตะวันออกกลาง ซึ่งอยู่
ระหว่างหารือโดยส�ำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ในต่างประเทศ
โดยการปฏิบตั ขิ องประเทศเป้าหมายดังกล่าว อาจเริม่ พร้อม
กันหลายประเทศในลักษณะเป็น Group Bubble ก็ได้
Travel Bubble ถือเป็นข่าวดีส�ำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
ของไทย และเป็นข่าวดีของคนไทยทีจ่ ะได้เดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ใน
และต่างประเทศ หลังจากต้องอยู่บ้านหลายเดือน เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่อย่างไรก็ตาม
ขอให้เฝ้าระวังและปฏิบตั ติ ามมาตรการต่าง ๆ ทีท่ างราชการก�ำหนด
เพือ่ ไม่ให้เกิดการระบาดเป็นรอบทีส่ องครับ

คณะผู้จัดท�ำ
ส�ำหรับประเทศคู่แรกที่ถือเป็นต้นแบบของโมเดลทราเวล
บับเบิลก็คือ นิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย ซึ่งทั้งคู่ใช้ชื่อว่า
ส่วนในทวีปยุโรป มาดูกนั ว่ามีแนวทางการด�ำเนินการอย่างไร
“Tran-Tasman Travel Bubble” โดยประเทศทั้งสองตกลง
ยินยอมให้มกี ารเดินทางระหว่างกันโดยไม่ตอ้ งให้มกี ารกักตัว แต่ยงั คง กันบ้าง
อิตาลีเป็นประเทศแรกในทวีปที่เปิดพรมแดนเต็มที่ เพราะ
มีมาตรการตรวจเข้มข้นที่สนามบินของแต่ละประเทศ โดยอาจ
ต้องการฟืน้ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วให้ได้เร็วทีส่ ดุ โดยไม่มกี าร
จะเริม่ อนุญาตให้มกี ารเดินทางไปมาในบางเมืองก่อน
กักตัว ๑๔ วัน
ประเทศเบลเยียมจะเปิดพรมแดนจับคูเ่ ดินทางกับผูเ้ ดินทาง
มาจากสหภาพยุโรป (EU) รวมทัง้ อังกฤษ และเป็นเขตการเดินทาง
ปลอดหนังสือเดินทางจากยุโรป
ประเทศเยอรมนีก็มีแผนจับคู่เดินทางกับเพื่อนบ้าน เช่น
ฝรัง่ เศส ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
กลุ่มสแกนดิเนเวีย อย่างนอร์เวย์และเดนมาร์ก เริ่มเปิด
Travel Bubble กันเองแล้ว เพือ่ หวังฟืน้ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ให้เร็วทีส่ ดุ

ผู้อ�ำนวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์
รองผู้อ�ำนวยการ

พล.อ.ต.ฐานัตถ์ จันทร์อ�ำไพ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

พล.อ.ต.ธรรมรงค์เดช เจริญสุข
พล.อ.ต.สมพร แต้พานิช

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

น.อ.นิโรจน์ จ�ำปาแดง
น.อ.นินาท มูลจนะบาตร์
น.อ.อภิรัตน์ รังสิมาการ

ผู้จัดการ

น.อ.ปิยะ พลนาวี

ฝ่ายการผลิต

น.ท.หญิง มุตสิตา มาหะศักดิ์
น.ท.หญิง รัชนก เกิดสุข

ฝ่ายศิลป์

พ.อ.อ.พันธกานต์ พูลผล
น.ส.รสสุคนธ์ บุญประเทือง

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) ส�ำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๒๒๓ หรือ rtaf_news@rtaf.mi.th
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แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บา้ น ทอ.
พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารสมาคมแม่ บ ้ า น ทอ.
ถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจาก
พระอาการประชวร เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓
ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กทม.

เกร็ดความรู้ก่อนปล่อยดาวเทียม นภา-1
เฟรนช์เกียนา ชื่อทางการ: กียาน (Guyane) เป็นจังหวัดโพ้นทะเล
ของประเทศฝรัง่ เศส ตัง้ อยูบ่ นชายฝัง่ ทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ทิศเหนือ
จรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับประเทศบราซิล
และทางทิศตะวันตกติดกับประเทศซูรนิ าเม เช่นเดียวกับจังหวัดโพ้นทะเล
ของฝรั่งเศสจังหวัดอื่น ๆ เฟรนช์เกียนายังมีฐานะเป็นแคว้นโพ้นทะเล
(overseas region; région d’outre-mer) ซึ่งเป็น ๑ ใน ๒๖ แคว้นของ
ประเทศฝรั่งเศสด้วย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับประเทศฝรั่งเศส
ในทวีปยุโรปและใช้หน่วยเงินยูโรเช่นกัน
สาเหตุทเี่ ลือกตัง้ ฐานปล่อยจรวดทีน่ ี่ ด้วยจรวด VEGA จากฐานยิงจรวด
Ariane Launch Area 1 เพราะเป็นเขตที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากที่สุด
เพื่อความประหยัดในการส่งยานเข้าสู่วงโคจร (ดาวเทียมไทยคมของไทย
ก็ส่งขึ้นจากฐานนี้)
ข้อมูลจาก Facebook : กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
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พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.และคณะ น.ชัน้ ผูใ้ หญ่
ของ ทอ.ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีส วางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจาก
พระอาการประชวร เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ ณ รพ.จุฬาภรณ์
เขตหลักสี่ กทม.

พล.อ.อ.วี ร พงษ์ นิ ล จิ น ดา รอง ผบ.ทอ.และคณะ
ตรวจเยีย่ มอาคารฝึกทดสอบสมรรถภาพ ๑, ๒ และศูนย์บริการ
กำ�ลังพลแบบเบ็ดเสร็จ เพือ่ จัดระเบียบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยมี พล.อ.ต.อาณัติ เดชพร จก.สก.ทอ.ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่
๑๘ มิ.ย.๖๓ ณ อาคารฝึกทดสอบสมรรถภาพ ๑, ๒ และศูนย์บริการ
กำ�ลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

พล.อ.อ.สิทธิชัย แก้วบัวดี ผช.ผบ.ทอ.เป็นผู้แทน ทอ.
ตรวจเยีย่ มเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานทุกภาคส่วนทีใ่ ห้การสนับสนุน
การควมคุมโรค ในพืน้ ทีก่ กั กันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine)
เพื่อรองรับกลุ่มผู้เฝ้าระวังที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ ณ โรงแรม Cirtrus Grande Pattaya
จว.ชลบุรี

พล.อ.ท.คงศักดิ์ จันทรโสภา รอง เสธ.ทอ./ประธาน
พล.อ.อ.สุทธิพนั ธุ์ ต่ายทอง เสธ.ทอ.เป็นประธานในพิธี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ
พล.อ.ท.พันธ์ภักดี พัฒนกุล จก.ขว.ทอ.เป็นประธาน
มอบรางวัลนิรภัยภาคพืน้ ทอ.(RTAF Safety Award) ประเภท เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (Alpha Jet) และคณะ ตรวจเยี่ยม ในพิธปี ดิ การอบรมการรักษาความปลอดภัยสำ�หรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
หน่วยและบุคคล ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ สำ�นักงานปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ ด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ของ ขว.ทอ.ผ่ า นโปรแกรม
ณ ห้องประชุมเวหาสยานศิลปสิทธิ์ บก.ทอ.
(Alpha Jet) เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี Microsoft Team เมือ่ วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

พล.อ.ท.เกรียงไกร โสธรชัย จก.พอ.เป็นประธานในพิธี
พล.อ.ท.อนุวฒ
ั น์ เพ็ชรพงศ์ จก.สอ.ทอ.เป็นประธานในพิธี
รับมอบอาคารห้องทดสอบเครื่องวัด กองมาตรวิทยา สอ.ทอ. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วพอ.ทอ.โดยมี ผบช.ระดับสูง
พล.อ.ท.ธาดา เคี่ยมทองคำ� จก.ยศ.ทอ.เป็นประธาน
จาก พล.อ.อ.ศิรพิ ล ศิรทิ รัพย์ กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั อุตสาหกรรม น.ชั้ น ผู้ ใ หญ่ ขรก.ศิ ษ ย์ พ ยาบาลทหารอากาศ ร่ ว มในพิ ธี ฯ ในพิธเี ปิดการศึกษาหลักสูตร นม.รุน่ ที่ ๘๖ เมือ่ วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓
เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ ณ วพอ.ทอ. พอ.
การบิน จำ�กัด เมือ่ วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ ณ กองมาตรวิทยา สอ.ทอ.
ณ ห้องบรรยาย รร.นม.บก.ยศ.ทอ.

พล.อ.ท.เดชอุดม คงศรี ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน
ในการจัดการอบรม “แนวคิดการพัฒนา รร.นนก.ตามแผน
วิสยั ทัศน์ SMART สูค่ วามเป็น Premier Academy” เมือ่ วันที่
๑๕ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมศาสตร์ กองการศึกษา
รร.นนก.

พล.อ.ต.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ.เป็นประธาน
การประชุมการพัฒนาพื้นที่การเพาะปลูกโครงการใช้ประโยชน์
พื้ น ที่ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ฝูง.๒๐๖ (วัฒนานคร) เมือ่ วันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์
ฝูง.๒๐๖ (วัฒนานคร) จว.สระแก้ว

พล.อ.ต.อติชาติ ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.และคณะ ร่วมปลูก
ต้ น ไม้ แ ละป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้
เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓
ณ กองบิน ๒ จว.ลพบุรี

วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

พล.อ.ต.หญิ ง เพชรชมพู เล่ห์ม งคล ผอ.สตน.ทอ.
นำ�ข้าราชการ สตน.ทอ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก ภายใต้ชอื่ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพือ่ แผ่นดิน”
สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ ณ บริเวณพื้นที่
รร.นนก.

หน้า ๕

พล.อ.ต.เอกศักดิ์ เทภาสิต ผบ.ศทย.อย.เป็นประธาน
ในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถกระโดดหอสูงของ ทอ.
ให้แก่ผเู้ ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตรจิตวิทยาความมัน่ คง
ส�ำหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (สจว.สพฐ.) รุน่ ที่ ๗ เมือ่ วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ ณ ศทย.อย.

พล.อ.ต.เรือ งวิทย์ ศรีนวลนัด จก.ชย.ทอ.พร้อมด้วย
ผูอ้ อกแบบและทีมก่อสร้าง ชย.ทอ.เข้าพืน้ ทีเ่ ตรียมความพร้อม
พิธียกเสาเอ ก งานสร้างหอพระ พระพุทธศาสดาประชานาถ
เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ มิ . ย.๖๓ ณ สถานี ร ายงานดอยอิ น ทนนท์
อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

พล.อ.ต.ธรรมนาย สุขแสง ผบ.ดม.และคณะ ตรวจเยีย่ ม
น.อ.ศรสิต กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ ม
พล.อ.ต.ไวพจน์ เกิงฝาก ผบ.รร.การบิน เป็นประธาน
เรือนจ�ำทหารอากาศ สน.ผบ.ดม.โดยมี น.ท.ฤทธิรณ มงคลน�ำ ในพิธีขอขมาลาอุปสมบท ประจ�ำปี ๖๓ ให้แก่ ขรก.รร.การบิน สายวิ ท ยากา รพลาธิ ก ารและพั ส ดุ ณ สน.ผบ.ดม.โดยมี
ผบ.เรือนจ�ำทหารอากาศ สน.ผบ.ดม.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ เมือ่ วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ ณ วิหารพระพุทธศรีนภาภิธรรม รร.การบิน น.อ.ชัยพฤกษ์ ธรรมาธร รอง ผบ.ดม.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
๑๖ มิ.ย.๖๓ ณ เรือนจ�ำทหารอากาศ สน.ผบ.ดม.
๑๘ มิ.ย.๖๓ ณ สน.ผบ.ดม.
จว.นครปฐม

น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล รอง จก.กง.ทอ.ประธาน คณก.
บริ ห ารโครงการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี
เป็ น ประธานการประชุ ม องค์ ก รที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ โดยมี
น.อ.สิรวีร์ มณีวงษ์ ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ.เป็นประธาน
คณก.บริ ห ารโครงการประเมิ น ฯ และคณอก.ประเมิ น ผล ในพิธีเปิดการฝึกวิชาทหารของ นจอ.ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ประจำ�ปี
การปฏิบตั งิ านด้านบัญชี เข้าร่วมประชุม เมือ่ วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ การศึกษา ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ ณ อาคารโรงเลีย้ งอาหาร
ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒
นจอ.รร.นจอ.ยศ.ทอ.

น.อ.แมนสรวง สุวรรณ ผบ.บน.๗ น�ำข้าราชการ บน.๗
เข้าร่วมการอบรมโครงการเรียนรู้ด้านประมงของ บน.๗ โดยมี
วิ ท ยากรจากศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน�้ ำ จื ด เขต ๕
(สุราษฎร์ธา นี) บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓
ณ ห้ อ งประชุ มศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน�้ ำ จื ด เขต ๕
(สุราษฎร์ธานี) อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี

น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธี
มอบข้าวสาร และไข่ไก่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่
กำ�ลังพล บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ ณ อาคารธูปะเตมีย์
บน.๑ จว.นครราชสีมา

น.อ.ภาณุวตั ร เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการ และผูค้ วบคุมสอบนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่ ว นของ ทอ.) เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม ของ จนท.
น.อ.นรุธ กำ�เนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ เป็นประธานในพิธี และสถานที่ ส อบ ก่ อ นดำ � เนิ น การจั ด สอบคั ด เลื อ กบุ ค คล
มอบทุนการศึกษา ทอ.และทุนการศึกษา บน.๔๑ ประจำ�ปี ๖๓ เข้ า เป็ น นั ก เรี ย นเตรี ย มทหาร (ในส่ ว นของ ทอ.) ในพื้ น ที่
เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ มิ . ย.๖๓ ณ หอประชุ ม เดชะตุ ง คะ บน.๔๑ จว.พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๖
จว.เชียงใหม่
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก

วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
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พิธีรับมอบและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมรัตนธาตุ และพระพุทธรูป เพื่ออัญเชิญ
ประดิ ษ ฐาน ณ พระมหาธาตุ น ภเมทนี ด ล และพระมหาธาตุ น ภพลภู มิ สิ ริ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก
จิ โรจ บำ � รุ ง ลาภ ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษกองทั พ อากาศ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล
และพระมหาธาตุ น ภพลภู มิ สิ ริ เป็ น ประธานในพิ ธี อั ญ เชิ ญ
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ พระบรมรั ต นธาตุ และพระพุ ท ธรู ป
เพื่ อ อั ญ เชิ ญ ไปประดิ ษ ฐาน ณ พระมหาธาตุ น ภเมทนี ด ล
และพระมหาธาตุนภพลภูมสิ ริ ิ อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการ
กองบิน ๔๑ (๑) และนาวาอากาศเอก ฐาปนา ม่วงน้อยเจริญ
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ (๒) ให้การต้อนรับและทำ�พิธี
รับมอบพระบรมสารีรกิ ธาตุ พระบรมรัตนธาตุ และพระพุทธรูป
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
พิธีรับมอบและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระบรม

รัตนธาตุ ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมรัตนธาตุ ที่ได้
รับมอบจาก คุณรัตนาพร จงจิตรนันท์ ผู้มีจิตศรัทธามอบให้แก่
กองทัพอากาศ เพือ่ นำ�ไปประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล
และพระมหาธาตุนภพลภูมสิ ริ ิ อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การเทิ ด พระเกี ย รติ ถ วายแด่ พระบาทสมเด็ จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี นอกจากนี้ ยังเป็นการรักษาไว้
ให้สาธุชนได้สกั การะบูชาพระบรมสารีรกิ ธาตุ พระบรมรัตนธาตุ
เมื่อขึ้นไปสักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุ
นภพลภูมิสิริ บนดอยอินทนนท์

โรคปวดคอจากสมาร์ทโฟน (Text Neck Syndrome)
โรคปวดคอจากสมาร์ทโฟน (Text Neck Syndrome)
คือ กลุ่มอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และไหล่
และอาจรวมไปถึงความเสือ่ มกระดูก ข้อต่อกระดูก หรือหมอน
รองกระดูกบริเวณคอ โดยปัญหาเหล่านี้ เกิดจากการบาดเจ็บ
ซ�้ ำ ซากบริ เ วณคอ ซึ่ ง เกิ ด จากการใช้ ง านโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
หรื อ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ่ า ง ๆ เป็ น เวลานานเกิ น ไป
เพราะขณะทีเ่ ราใช้งานโทรศัพท์มอื ถือ ร่างกายจะอยูใ่ นท่าทาง
ทีไ่ ม่เหมาะสม นัน่ คือ ท่าทีศ่ รี ษะโน้มมาทางด้านหน้า ไหล่สองข้าง
ห่อและก้มหลัง
อาการของโรค จะมีอาการปวดเรื้อรังบริเวณต้นคอ
บ่า ไหล่ หรือสะบัก ในรายที่เป็นมากนั้น อาจจะมีอาการชา
ปวดร้ า วจากคอไปยั ง มื อ หรื อ มี อ าการอ่ อ นแรงของแขน
และมือได้ โดยอาการผิดปกติดังกล่าว อาจจะดีขึ้นชั่วคราว
หลังจากผูป้ ว่ ยรับประทานยา หรือท�ำกายภาพบ�ำบัด แต่อาการ

จะกลับมาเป็นใหม่เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือ
ในลักษณะเดิม ๆ อีก
วิ ธี ก ารปรั บ พฤติ ก รรม เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคปวดคอจาก
สมาร์ทโฟน (Text Neck Syndrome) มีดังนี้
๑. ห่างกันซักพัก ทางแก้ทงี่ า่ ยดาย แต่อาจท�ำได้ยากหน่อย
คือ หักห้ามใจในการเล่นมือถือ ท�ำกิจกรรมอื่น ๆ บ้าง อาจใช้
แอปพลิเคชันที่ช่วยติดตามการเล่นมือถือของเรา ให้คอยเตือน
เมื่อเล่นนานเกินไปก็ได้
๒. ยกมือถือระดับสายตา อาจจะมีบ้างบางช่วงที่เรา
ติดมือถือวางไม่ลง เราก็สามารถปรับท่าเล่นมือถือ โดยยก
ให้มอื ถือขึน้ มาอยูต่ รงกับระดับสายตา เพือ่ ให้กระดูกสันหลังตรง
ไหล่ไม่ห่อ จะช่วยป้องกันปัญหาการรับน�้ำหนักที่มากเกินไป
ของกระดูกสันหลังได้
๓. ยืดตัวตรง ฝึกท่าทางในการยืดหลังให้ตรง เพื่อให้ชิน

โดยเจดีย์สำ�หรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แบ่งเป็น
เจดี ย์ อ งค์ ใ หญ่ ขนาดฐาน กว้ า ง ๓๘ เซนติ เ มตร สู ง ๘๐
เซนติเมตร จำ�นวน ๖ องค์ และเจดีย์องค์เล็ก ขนาดฐานกว้าง
๓๐ เซนติเมตร สูง ๗ เซนติเมตร จำ�นวน ๒๒ องค์ รวมถึง
พระพุทธรูป จำ�นวน ๑๑๖ องค์ แบ่งเป็น พระพุทธรูปขนาด
หน้าตักขนาด ๖-๙ นิว้ จำ�นวน ๓๑ องค์ และพระพุทธรูปขนาด
หน้าตัก ๑-๕ นิ้ว จำ�นวน ๘๕ องค์

กับการยืน/นั่งแบบหลังตรง นอกจากจะบุคลิกดีแล้ว ยังช่วย
ให้เราไม่เผลอก้มหน้าไหล่ห่อคอตกเวลาเล่นมือถืออีกด้วย
๔. เสริ ม ความแข็ ง แรงให้ กั บ กล้ า มเนื้ อ คอและหลั ง
ออกก�ำลั ง กายเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แรงและยื ด หยุ ่ น
ให้ กั บ กล้ า มเนื้ อ คอและหลั ง จะช่ ว ยลดความเสี่ ย งในการ
ปวดและอักเสบลงได้ ๔ ท่าง่าย ๆ ดังนี้
		 ท่าที่ ๑ ก้มหน้าลงจนคางชิดอกหรือรู้สึกตึงที่คอ
ด้านหลัง ค้างไว้ ท�ำซ�้ำ ๑๐ ครั้ง
		 ท่าที่ ๒ เอียงศีรษะไปทางซ้ายหรือขวาให้มากที่สุด
จนรู้สึกตึง ค้างไว้ ท�ำซ�้ำข้างละ ๑๐ ครั้ง
		 ท่าที่ ๓ ยกแขนขวาตั้งฉากพิงกับก�ำแพง ก่อนจะ
ก้มหน้าลงไปทางซ้ายจนคางแตะไหปลาร้า ค้างไว้ ท�ำซ�้ำ
ข้างละ ๑๐ ครั้ง		
		 ท่าที่ ๔ ยกแขนสองข้างตั้งฉากพิงกับก�ำแพง ดันตัว
ไปด้านหน้าช้า ๆ ค้างไว้ ท�ำซ�้ำ ๑๐ ครั้ง
ข้อมูลจาก : กรมแพทย์ทหารอากาศ

ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เยี่ยมให้กำ�ลังใจ

หน้ า ๗
(ต่อจากหน้า ๑)

โดยมี พลอากาศเอก สุทธิพนั ธุ์ ต่ายทอง เสนาธิการทหาร
อากาศ ในฐานะประธานกรรมการรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนกองทัพอากาศ)
และคณะกรรมการจัดการสอบให้การต้อนรับ ซึง่ การสอบ
ภาควิชาการประจ�ำปี ๒๕๖๓ ได้เลือ่ นการสอบมาจากวันที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เนือ่ งจากเป็นช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ส�ำหรับครั้งนี้เป็นการสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือก
บุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพ
อากาศ) ซึง่ เป็นการสอบรอบแรก ก�ำหนดท�ำการสอบระหว่าง
๔) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พร้อมกันทุกศูนย์สอบทัว่ ประเทศ
๕) โรงเรียนหาดใหญ่รฐั ประชาสรรค์
โดยได้กำ� หนดให้ผเู้ ข้าสอบปฏิบตั ติ ามตามมาตรการป้องกัน
๖) โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
๗) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
การจัดศูนย์สอบเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่
๘) วิทยาลัยนครราชสีมา
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 จึงได้กระจายศูนย์สอบไปยัง
๙) วิทยาลัยเทคโนโลยีบา้ นจัน่
ศู น ย์ ส อบส่ ว นภู มิ ภ าคด้ ว ย โดยมี ศู น ย์ ส อบรวมทั้ ง สิ้ น
ส�ำหรับการตรวจเยีย่ มการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน
๙ ศูนย์สอบ ได้แก่
๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต (ส่วนกลาง) เตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ณ วิทยาลัยนครราชสีมา
(ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค) ผู้บัญชาการทหารอากาศได้ร่วมประชุม
๒) โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ทางไกลผ่ า นแอปพลิ เ คชั น ซู ม กั บ หั ว หน้ า ศู น ย์ ส อบทั่ ว ประเทศ
๓) โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ผบ.ทอ.มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ “อินทรีอนามัย”
ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นในพื้ น ที่ ทอ.เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มรั บ เปิ ด เรี ย น

เพือ่ ติดตามการปฏิบตั แิ ละให้กำ� ลังใจเจ้าหน้าทีค่ วบคุมการ
สอบทุกศูนย์สอบทัว่ ประเทศ
ทัง้ นี้ กองทัพอากาศยืนยันว่าการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้ า เป็ น นั ก เรี ย นเตรี ย มทหาร (ในส่ ว นราชการของ
กองทัพอากาศ) ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูง
ของกองทัพอากาศ อย่าหลงเชื่อว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใด
สามารถช่วยเหลือได้ นอกจากใช้ความรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง หากพบว่ามีผใู้ ดแอบอ้างในการให้ความช่วยเหลือ
กรณี ใ ด ๆ พร้ อ มทั้ ง เรี ย กร้ อ งผลประโยชน์ ต อบแทน
ขอให้แจ้งโดยตรงทีห่ มายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๐๕๒๔
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
มอบที่ก ดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ หรือ “อินทรี
อนามัย” รวมทัง้ สิน้ ๘๐ ชุด ให้แก่ผแู้ ทนของโรงเรียนอนุบาล
ฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) และ
โรงเรีย นฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใน
พื้นที่ ของกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อเตรียมความพร้อม
ส� ำ หรั บ การเปิ ด เรี ย น เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย

วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน้า ๘

ทอ.ประกอบพิธบี วงสรวง และยกเสาเอกหอพระพุทธศาสดาประชานารถ

เมือ่ วันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บา้ นทหารอากาศ เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส และพระเทพปริยัติ เจ้าคณะ จังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประกอบพิธบี วงสรวงและยกเสาเอก หอพระพุทธศาสดาประชานาถ
โดยมีพธิ โี ปรยข้าวตอก ดอกไม้ ดอกไม้มงคล ๙ ชนิด และพระสงฆ์ประพรมน�ำ้ พระพุทธมนต์ โปรยทรายเสก เจิม และปิดทองทีเ่ สาเอก ทัง้ นี้ หอพระพุทธศาสดาประชานาถจะมีกำ� หนดสร้าง
เสร็จในช่วงปลายปี ๒๕๖๓ นี้

วันทิวงคต

(ต่อจากหน้า ๑)

เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นโอกาสครบรอบ
๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ (๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๓) เพือ่ ร�ำลึก
ถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ซงึ่ ทรง
ประกอบพระกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวง
แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการทหาร ทรงริเริม่ จัด
ระเบียบการทัพแบบยุโรป เพือ่ ให้กองทัพสยามเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมอารยประเทศ ทรงมีพ ระด�ำริให้จัดตั้งแผนกการบิน
อันพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นกองทัพอากาศ ดังเช่นปัจจุบนั
ในวาระอั นส�ำคัญยิง่ นี้ กองทัพอากาศจึงได้ประกอบพิธฯี
เพือ่ เทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย
- พิธที ำ� บุญตักบาตรพระสงฆ์จำ� นวน ๒๐ รูป ถวายเป็น
พระกุศล ฯ ณ ลานด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพอากาศ
- พิธวี างพวงมาลาถวายสักการะ ฯ ณ พระอนุสาวรีย์ ฯ
- พิธบี ำ� เพ็ญกุศลอุทศิ ถวาย ฯ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
- พิธถี วายสักการะพระสรีรางคาร ฯ และพิธบี ำ� เพ็ญกุศล
ทักษิณานุประทานถวาย ฯ ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม

นอกจากนีก้ องทัพอากาศยังได้จดั ท�ำหนังสือทีร่ ะลึก
“๑๐๐ ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” และ
สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด “๑๐๐ ปี ทิวงคต พระบิดาแห่ง
กองทัพอากาศ” จ�ำนวน ๕ ตอน รวมถึงการจัดนิทรรศการ
๑๐๐ ปี การทิวงคต ฯ ณ โรงเรียนการบิน และกองบิน
ทัว่ ประเทศ เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระกรุณาธิคณ
ุ ของพระบิดา
แห่งกองทัพอากาศ อันน�ำมาสูก่ ารเป็นกองทัพอากาศทีม่ ี
ความเข้ ม แข็ ง ในปั จ จุ บั น กองทั พ อากาศขอสื บ สาน
พระปณิธานของพระองค์ในการทีจ่ ะเป็น “โล่” ปกป้อง
คุ ้ ม ครองอธิ ป ไตยของชาติ พั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ของกองทัพอากาศอย่างยัง่ ยืนและต่อเนือ่ ง เพือ่ ก้าวไปสู่
การเป็น “กองทัพอากาศชัน้ น�ำในภูมภิ าค (One of The
Best Air Forces in ASEAN)”

