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อ่าน นสพ.สารชาวฟ้า ย้อนหลังได้ที่

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  
ตรวจเย่ียมความเรียบร้อย และให้กําลังใจในการสอบวิชาการ การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร  
(ในส่วนของกองทพัอากาศ) ณ โรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั จงัหวดัเชยีงใหม่ และเดนิทางไปยงัวทิยาลยั

 เมือ่วนัที ่๑๒ มถินุายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ ๑๐๐ ปี จอมพล  
สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจกัรพงษ์ภวูนารถ กรมหลวงพศิณโุลกประชานารถ  
พระบดิาแห่งกองทพัอากาศ ณ กองบัญชาการกองทพัอากาศ โดยมนีายทหารชัน้ผูใ้หญ่  
ข้าราชการทหารอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และผูแ้ทนหน่วยงานราชการ 
ร่วมในพิธี

นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ซึง่เป็นศนูย์สอบส่วนภมูภิาค จากนัน้ได้เดนิ
ทางไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นศูนย์สอบส่วนกลาง  
เพื่อตรวจเย่ียมให้กําลังใจเจ้าหน้าท่ีของศูนย์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
นกัเรยีนเตรยีมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)
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Travel Bubble

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ทีแ่พร่ระบาด
ไปทัว่โลก ส่งผลต่อเศรษฐกจิของแต่ละประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะ
ประเทศที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ  
ซ่ึงประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึง่ทีม่รีายได้หลกัมาจากการท่องเทีย่ว 
ต่อมาสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศลดลงและ 
ไม่พบผู ้ติ ดเชื้อเพิ่ม จึงเริ่มมีแนวคิดในการฟื ้นฟูเศรษฐกิจ 
ของประเทศในหลาย ๆ  ด้านรวมทัง้การท่องเทีย่ว จงึเกดิศพัท์ใหม่
ทีเ่รียกว่า Travel Bubble

แผนการจับคู่ท่องเที่ยวกัน
ของนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย 
มีข่าวออกมาว่าทั้งสองประเทศ 
อาจจะเริม่เปิดพรมแดนระหว่างกนั 
เพือ่การท่องเทีย่วในช่วงราวเดอืน
สิงหาคม ๒๕ ๖๓ ซึ่ งมีความ 
เป็นไปได้มากเพราะในช่วงเดือนน้ี
เป็นฤดูกาลเล่นสกีในนิวซีแลนด์ 
และช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๓  
ก็เป็นช่วงปิดเทอมของโรงเรียน 
ในสองประเทศน้ี

สงิคโปร์และมณฑล ๖ แห่ง
ของจีน ได้แก่ เซ่ียงไฮ้ กวางตุ้ง 
เทยีนจนิ ฉงชิง่ เจยีงซูแ่ละซเีจยีง 
ได้เริม่ด�าเนนิข้อตกลง “Fast Lane” 
ร่วมกนัเมือ่วนัที ่๘ มถินุายน ๒๕๖๓ 
เพื่อให้นักธุรกิจและงานต่าง ๆ 

ของทางราชการสามารถเดนิทางระหว่างสงิคโปร์ และทัง้ ๖ มณฑล
ของจีนได้ โดยไม่ต้องกักตัว ๑๔ วัน แต่ต้องตรวจเชื้อไวรัส 
ทัง้ก่อนและหลงัเดนิทางล่วงหน้าอย่างน้อย ๔๘ ชัว่โมง และต้องมี
หนงัสือเชญิจากบรษิทั หรอืภาครัฐของประเทศปลายทางด้วย

“Travel Bubble” เป็นค�าท่ีใช้เรียกการจับคู่ท่องเที่ยว
ระหว่าง ๒ ประเทศทีม่สีถานการณ์ และมคีวามมัน่ใจว่ามคีวาม
ปลอดภยัจากเชือ้ไวรสั COVID-19 ทัง้ยงัต้องมกีารพจิารณาจาก
มาตรการผ่อนคลายการควบคมุโรค มาตรการการเดนิทางระหว่าง
ประเทศ รวมถงึความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศด้วย ทัง้ ๒ ประเทศ
จะมีการตกลงกันเพ่ือให้สิทธิพิเศษในการเดินทางเข้า-ออก 
ระหว่างกนัโดยทีไ่ม่ต้องมกีารกกัตวั ๑๔ วนั แต่ยงัต้องอยูภ่ายใต้
เงือ่นไขมาตรการป้องกันเชือ้ไวรสั COVID-19 เช่น ต้องตรวจเชือ้
ก่อนเดนิทางออกมา และตรวจอกีคร้ังเมือ่เดนิทางกลับ เป็นต้น 

ส�าหรับประเทศคู่แรกที่ถือเป็นต้นแบบของโมเดลทราเวล 
บับเบิลก็คือ นิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย ซึ่งทั้งคู ่ใช้ช่ือว่า  
“Tran-Tasman Travel Bubble” โดยประเทศทั้งสองตกลง
ยนิยอมให้มกีารเดนิทางระหว่างกนัโดยไม่ต้องให้มกีารกกัตวั แต่ยงัคง
มีมาตรการตรวจเข้มข้นที่สนามบินของแต่ละประเทศ โดยอาจ 
จะเร่ิมอนญุาตให้มกีารเดนิทางไปมาในบางเมอืงก่อน 

ส่วนในทวปียโุรป มาดกูนัว่ามแีนวทางการด�าเนนิการอย่างไร
กนับ้าง

อิตาลีเป็นประเทศแรกในทวีปที่เปิดพรมแดนเต็มที่ เพราะ
ต้องการฟ้ืนอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วให้ได้เรว็ทีสุ่ด โดยไม่มกีาร
กกัตัว ๑๔ วัน 

ประเทศเบลเยยีมจะเปิดพรมแดนจบัคู่เดนิทางกบัผู้เดนิทาง
มาจากสหภาพยโุรป (EU) รวมทัง้องักฤษ และเป็นเขตการเดนิทาง
ปลอดหนงัสอืเดนิทางจากยโุรป 

ประเทศเยอรมนีก็มีแผนจับคู่เดินทางกับเพื่อนบ้าน เช่น 
ฝรัง่เศส ออสเตรยี และสวิตเซอร์แลนด์ 

กลุ่มสแกนดิเนเวีย อย่างนอร์เวย์และเดนมาร์ก เริ่มเปิด 
Travel Bubble กนัเองแล้ว เพือ่หวงัฟ้ืนอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ให้เรว็ทีส่ดุ 

ประเทศฟินแลนด์ยงัไม่ร่วมท�าข้อตกลง เพราะรอให้ประเทศ
แถบยโุรปเหนอืผ่อนคลายเร่ืองการเดินทางให้ครบทกุประเทศ

ส�าหรับประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมความพร้อมในการเจรจาจับคู ่
การเดนิทางกบัประเทศท่ีสามารถจดัการกบัสถานการณ์เช้ือไวรสั 
COVID-19 ได้ดเียีย่ม จนสามารถเปิดการเดนิทางระหว่างกนัได้
โดยไม่ต้องกกัตัว เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิการท่องเทีย่ว

ส�าหรับเป้าหมายของประเทศไทยในระยะแรก ท่ีจะจับมือ
ด้านการท่องเทีย่วกบัประเทศต่าง ๆ มดีงันี้

๑. จนี (รวมเขตปกครองพเิศษฮ่องกงและมาเก๊า) มกีารหารอื
กับภาครัฐระดับเมืองของจีน และส�านักงานพาณิชย์ของฮ่องกง 
แสดงความประสงค์ทีจ่ะหารอืกบัฝ่ายไทยต่อ เพือ่ให้เกดิ Travel 
Bubble ระหว่างกนั

๒. เวียดนาม มีการหารือแล้วกับ Vietnam National 
Administration of Tourism (VNAT) ซึง่แสดงความสนใจทีจ่ะ
หารือกบัฝ่ายไทยต่อไป

๓. ประเทศอืน่ ๆ ได้แก่ ญีปุ่น่ เกาหลีใต้ ไต้หวนั ออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด์ ลาว เมียนมา กัมพูชา และตะวันออกกลาง ซึ่งอยู่
ระหว่างหารือโดยส�านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ในต่างประเทศ

โดยการปฏบิตัขิองประเทศเป้าหมายดงักล่าว อาจเริม่พร้อม
กนัหลายประเทศในลกัษณะเป็น Group Bubble กไ็ด้ 

Travel Bubble ถือเป็นข่าวดีส�าหรับธุรกิจการท่องเท่ียว 
ของไทย และเป็นข่าวดีของคนไทยทีจ่ะได้เดินทางท่องเทีย่วท้ังใน
และต่างประเทศ หลังจากต้องอยู่บ้านหลายเดือน เพื่อป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 แต่อย่างไรก็ตาม  
ขอให้เฝ้าระวังและปฏบัิตติามมาตรการต่าง ๆ  ท่ีทางราชการก�าหนด 
เพือ่ไม่ให้เกิดการระบาดเป็นรอบทีส่องครับ
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แพทย์หญิง วไิลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้าน ทอ. 
ถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจาก
พระอาการประชวร เมื่อวันท่ี ๑๘ มิ.ย.๖๓  
ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กทม.

เกร็ดความรู้ก่อนปล่อยดาวเทียม นภา-1   

 เฟรนช์เกียนา ช่ือทางการ: กียาน (Guyane) เป็นจังหวัดโพ้นทะเล
ของประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางเหนอืของทวีปอเมรกิาใต้ ทศิเหนอื
จรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับประเทศบราซิล 
และทางทิศตะวันตกติดกับประเทศซรูนิาเม เช่นเดยีวกับจงัหวดัโพ้นทะเล
ของฝร่ังเศสจังหวัดอื่น ๆ เฟรนช์เกียนายังมีฐานะเป็นแคว้นโพ้นทะเล 
(overseas region; région d’outre-mer) ซึ่งเป็น ๑ ใน ๒๖ แคว้นของ
ประเทศฝรั่งเศสด้วย โดยถือเป็นส่วนหน่ึงส่วนเดียวกับประเทศฝรั่งเศส 
ในทวีปยุโรปและใช้หน่วยเงินยูโรเช่นกัน  
 สาเหตทุีเ่ลอืกตัง้ฐานปล่อยจรวดทีน่ี ่ด้วยจรวด VEGA จากฐานยงิจรวด  
Ariane Launch Area 1 เพราะเป็นเขตท่ีใกล้เส้นศูนย์สูตรมากที่สุด 
เพื่อความประหยัดในการส่งยานเข้าสู่วงโคจร (ดาวเทียมไทยคมของไทย 
ก็ส่งขึ้นจากฐานนี้)

ข้อมูลจาก Facebook : กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
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พล.อ.ต.กฤษฎา  ทับเทศ รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ.เป็นประธาน
การประชุมการพัฒนาพื้นที่การเพาะปลูกโครงการใช้ประโยชน์
พื้นที่ เ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ฝูง.๒๐๖ (วฒันานคร) เมือ่วนัที ่๑๘ มิ.ย.๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์  
ฝูง.๒๐๖ (วัฒนานคร) จว.สระแก้ว

พล.อ.ท.เกรียงไกร  โสธรชัย จก.พอ.เป็นประธานในพิธ ี
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วพอ.ทอ.โดยมี ผบช.ระดับสูง  
น.ชั้นผู้ใหญ่ ขรก.ศิษย์พยาบาลทหารอากาศ ร่วมในพิธีฯ  
เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ ณ วพอ.ทอ. พอ.

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.และคณะ  
ตรวจเย่ียมอาคารฝึกทดสอบสมรรถภาพ ๑, ๒ และศูนย์บริการ 
กำาลังพลแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือจัดระเบียบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยมี พล.อ.ต.อาณัติ  เดชพร จก.สก.ทอ.ให้การต้อนรับ เม่ือวันที่ 
๑๘ ม.ิย.๖๓ ณ อาคารฝึกทดสอบสมรรถภาพ ๑, ๒ และศูนย์บริการ 
กำาลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองคำา จก.ยศ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพธิเีปดิการศึกษาหลกัสูตร นม.รุน่ที ่๘๖ เมือ่วนัที ่๑๕ ม.ิย.๖๓  
ณ ห้องบรรยาย รร.นม.บก.ยศ.ทอ.

พล.อ.อ.สิทธิชัย  แก้วบัวด ีผช.ผบ.ทอ.เป็นผู้แทน ทอ. 
ตรวจเยีย่มเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานทกุภาคส่วนทีใ่ห้การสนบัสนนุ 
การควมคมุโรค ในพืน้ทีก่กักนัโรคแห่งรฐั (State Quarantine) 
เพื่อรองรับกลุ่มผู ้เฝ้าระวังที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ  
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ ณ โรงแรม Cirtrus Grande Pattaya 
จว.ชลบุรี 

พล.อ.ท.เดชอุดม  คงศรี ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน 
ในการจัดการอบรม “แนวคิดการพัฒนา รร.นนก.ตามแผน
วสิยัทศัน ์SMART สูค่วามเปน็ Premier Academy” เมือ่วนัที ่ 
๑๕ ม.ิย.๖๓ ณ หอ้งประชมุ อาคารวศิวกรรมศาสตร ์กองการศึกษา 
รร.นนก.

พล.อ.ท.คงศักดิ์  จันทรโสภา รอง เสธ.ทอ./ประธาน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุโครงการปรบัปรุงขีดความสามารถ 
เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (Alpha Jet) และคณะ ตรวจเยี่ยม 
สำานักงานปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗  
(Alpha Jet) เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓  ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี

พล.อ.ท.อนุวัฒน์  เพ็ชรพงศ์ จก.สอ.ทอ.เป็นประธานในพิธี 
รับมอบอาคารห้องทดสอบเคร่ืองวัด กองมาตรวิทยา สอ.ทอ. 
จาก พล.อ.อ.ศิริพล ศิริทรัพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรม
การบิน จำากัด เม่ือวันท่ี ๑๖ มิ.ย.๖๓ ณ กองมาตรวิทยา สอ.ทอ.

พล.อ.อ.สทุธพินัธุ ์ ตา่ยทอง เสธ.ทอ.เปน็ประธานในพธิี
มอบรางวลันริภยัภาคพืน้ ทอ.(RTAF Safety Award) ประเภท
หน่วยและบุคคล ประจำาปี ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๖ มิ.ย.๖๓  
ณ ห้องประชุมเวหาสยานศิลปสิทธิ์ บก.ทอ.

พล.อ.อ.มานตั  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.และคณะ น.ชัน้ผูใ้หญ่ 
ของ ทอ.ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จ 
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 
กรมพระศรีส วางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจาก 
พระอาการประชวร เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓  ณ รพ.จุฬาภรณ์
เขตหลักสี่ กทม.

พล.อ.ต.อตชิาต ิ ศลิานนัท์ จก.สบ.ทอ.และคณะ รว่มปลกู 
ต้นไม้และป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 
เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓  
ณ กองบิน ๒ จว.ลพบุรี

พล.อ.ท.พันธ์ภักดี  พัฒนกุล จก.ขว.ทอ.เป็นประธาน 
ในพธิปีดิการอบรมการรกัษาความปลอดภยัสำาหรบัผูป้ฏบิตังิาน 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของ ขว.ทอ.ผ่านโปรแกรม  
Microsoft Team เมือ่วนัที ่๑๖ ม.ิย.๖๓ ณ หอ้งประชุม บก.ทอ.๑ 
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พล.อ.ต.หญิง เพชรชมพู  เล่ห์มงคล ผอ.สตน.ทอ. 
นำ�ข้�ร�ชก�ร สตน.ทอ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่� 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพิธี 
บรมร�ช�ภเิษก ภ�ยใตช้ือ่ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพือ่แผน่ดนิ” 
สืบส�นสู่ ๑๐๐ ล้�นต้น เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ ณ บริเวณพื้นที่ 
รร.นนก.

น.อ.ศรสติ  กรีตพิล รอง จก.พธ.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม 
ส�ยวิทย�ก� รพล�ธิก�รและพัสดุ ณ สน.ผบ.ดม.โดยมี 
น.อ.ชัยพฤกษ์  ธรรม�ธร รอง ผบ.ดม.ให้ก�รต้อนรับ เมื่อวันที่ 
๑๘ มิ.ย.๖๓ ณ สน.ผบ.ดม.

น.อ.สิรวีร์  มณีวงษ์ ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ.เป็นประธ�น 
ในพิธีเปิดก�รฝึกวิช�ทห�รของ นจอ.ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ประจำ�ป ี
ก�รศึกษ� ๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่๑๕ ม.ิย.๖๓ ณ อ�ค�รโรงเล้ียงอ�ห�ร  
นจอ.รร.นจอ.ยศ.ทอ. 

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ เป็นประธ�นในพิธ ี
มอบข้�วส�ร และไข่ไก่  เพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อนในช่วง
สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัส COVID-19  ให้แก่
กำ�ลังพล บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓  ณ อ�ค�รธูปะเตมีย์ 
บน.๑ จว.นครร�ชสีม�

พล.อ.ต.เอกศักด์ิ  เทภาสิต ผบ.ศทย.อย.เป็นประธ�น 
ในพิธีมอบเครื่องหม�ยคว�มส�ม�รถกระโดดหอสูงของ ทอ. 
ให้แก่ผูเ้ข้�รบัก�รอบรมเชิงปฏบิตักิ�รหลกัสตูรจติวทิย�คว�มมัน่คง  
สำ�หรบัผู้บรหิ�รสถ�นศกึษ� สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�
ขัน้พ้ืนฐ�น (สจว.สพฐ.) รุน่ท่ี ๗ เมือ่วนัที ่๑๕ ม.ิย.๖๓  ณ ศทย.อย. 

พล.อ.ต.เรือ งวิทย์  ศรีนวลนัด จก.ชย.ทอ.พร้อมด้วย 
ผูอ้อกแบบและทมีก่อสร้�ง ชย.ทอ.เข้�พืน้ท่ีเตรยีมคว�มพร้อม 
พิธียกเส�เอ ก ง�นสร้�งหอพระ พระพุทธศ�สด�ประช�น�ถ 
เมื่อวันที่  ๑๘ มิ.ย.๖๓ ณ สถ�นีร�ยง�นดอยอินทนนท์ 
อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 

น.อ.แมนสรวง  สุวรรณ ผบ.บน.๗ นำ�ข้�ร�ชก�ร บน.๗  
เข้�ร่วมก�รอบรมโครงก�รเรียนรู้ด้�นประมงของ บน.๗ โดยม ี
วิทย�กรจ�กศูนย ์ วิจัยและพัฒน�ประมงนำ้�จืด เขต ๕  
(สุร�ษฎร์ธ� นี) บรรย�ยให้คว�มรู้ เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๓ 
ณ ห้องประชุ มศูนย์วิจัยและพัฒน�ประมงนำ้�จืด เขต ๕  
(สุร�ษฎร์ธ�นี) อ.พุนพิน จว.สุร�ษฎร์ธ�นี 

พล.อ.ต.ไวพจน์  เกิงฝาก ผบ.รร.ก�รบิน เป็นประธ�น
ในพิธีขอขม�ล�อุปสมบท ประจำ�ปี ๖๓ ให้แก่ ขรก.รร.ก�รบิน  
เมือ่วนัที ่๑๖ ม.ิย.๖๓ ณ วหิ�รพระพทุธศรนีภ�ภิธรรม รร.ก�รบนิ  
จว.นครปฐม

น.อ.ภาณวุตัร  เรืองประยรู ผบ.บน.๔๖ เปน็ประธ�นก�ร
ประชมุคณะกรรมก�ร และผูค้วบคมุสอบนกัเรยีนเตรยีมทห�ร 
(ในส่วนของ ทอ.) เพื่อเตรียมคว�มพร้อม ของ จนท. 
และสถ�นท่ีสอบ ก่อนดำ�เนินก�รจัดสอบคัดเลือกบุคคล
เข้�เป็นนักเรียนเตรียมทห�ร (ในส่วนของ ทอ.) ในพื้นที่ 
จว.พิษณุโลก เมื่อวันท่ี ๑๖ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๖  
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

น.อ.นรุธ  กำาเนิดนักตะ ผบ.บน.๔๑ เป็นประธ�นในพิธี
มอบทุนก�รศึกษ� ทอ.และทุนก�รศึกษ� บน.๔๑ ประจำ�ปี ๖๓  
เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๓ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ บน.๔๑ 
จว.เชียงใหม่

หน้� ๕ 

พล.อ.ต.ธรรมนาย  สขุแสง ผบ.ดม.และคณะ ตรวจเยีย่ม  
เรือนจำ�ทห�รอ�ก�ศ สน.ผบ.ดม.โดยมี น.ท.ฤทธิรณ  มงคลนำ� 
ผบ.เรือนจำ�ทห�รอ�ก�ศ สน.ผบ.ดม.ให้ก�รต้อนรับ เมื่อวันที่ 
๑๖ มิ.ย.๖๓ ณ เรือนจำ�ทห�รอ�ก�ศ สน.ผบ.ดม. 

น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล รอง จก.กง.ทอ.ประธ�น คณก. 
บริห�รโครงก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ ง�นด้�นบัญชี  
เป็นประธ�นก�รประชุมองค์กรท่ีมีคว�มเป็นเลิศ โดยมี  
คณก.บริห�รโครงก�รประเมินฯ และคณอก.ประเมินผล 
ก�รปฏบิตังิ�นด�้นบญัช ีเข�้รว่มประชมุ เมือ่วนัที ่๑๕ ม.ิย.๖๓ 
ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒
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 เมื่อวันอังคารท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก  
จิโรจ บำารุงลาภ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล 
และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมรัตนธาตุ และพระพุทธรูป 
เพ่ืออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล  
และพระมหาธาตนุภพลภมูสิริิ  อำาเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
โดยมี นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการ
กองบิน ๔๑ (๑) และนาวาอากาศเอก ฐาปนา ม่วงน้อยเจริญ  
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ (๒) ให้การต้อนรับและทำาพิธี 
รบัมอบพระบรมสารรีกิธาต ุพระบรมรตันธาต ุและพระพทุธรปู  
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่    
 พิธีรับมอบและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระบรม

พิธีรับมอบและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมรัตนธาตุ และพระพุทธรูป เพื่ออัญเชิญ
ประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ จังหวัดเชียงใหม่

โรคปวดคอจากสมาร์ทโฟน (Text Neck Syndrome)  
คือ กลุ่มอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และไหล่  
และอาจรวมไปถงึความเสือ่มกระดกู ข้อต่อกระดกู หรอืหมอน
รองกระดกูบรเิวณคอ โดยปัญหาเหล่านี ้เกดิจากการบาดเจ็บ 
ซำ้าซากบริเวณคอ ซ่ึงเกิดจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือ  
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นเวลานานเกินไป  
เพราะขณะทีเ่ราใช้งานโทรศพัท์มอืถอื ร่างกายจะอยูใ่นท่าทาง 
ทีไ่ม่เหมาะสม นัน่คอื ท่าทีศี่รษะโน้มมาทางด้านหน้า ไหล่สองข้าง 
ห่อและก้มหลัง  
 อาการของโรค จะมีอาการปวดเรื้อรังบริเวณต้นคอ  
บ่า ไหล่ หรือสะบัก ในรายที่เป็นมากนั้น อาจจะมีอาการชา  
ปวดร้าวจากคอไปยังมือ หรือมีอาการอ่อนแรงของแขน 
และมือได้ โดยอาการผิดปกติดังกล่าว อาจจะดีขึ้นช่ัวคราว 
หลงัจากผูป่้วยรับประทานยา หรอืทำากายภาพบำาบดั แต่อาการ 

โรคปวดคอจากสมาร์ทโฟน (Text Neck Syndrome) 

จะกลับมาเป็นใหม่เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือ 
ในลักษณะเดิม ๆ อีก  
 วิธีการปรับพฤติกรรม เพื่อป้องกันโรคปวดคอจาก 
สมาร์ทโฟน (Text Neck Syndrome) มีดังนี้  
 ๑. ห่างกนัซกัพกั ทางแก้ทีง่่ายดาย แต่อาจทำาได้ยากหน่อย  
คือ หักห้ามใจในการเล่นมือถือ ทำากิจกรรมอื่น ๆ บ้าง อาจใช ้
แอปพลิเคชันที่ช่วยติดตามการเล่นมือถือของเรา ให้คอยเตือน 
เมื่อเล่นนานเกินไปก็ได้  
 ๒. ยกมือถือระดับสายตา อาจจะมีบ้างบางช่วงที่เรา 
ติดมือถือวางไม่ลง เราก็สามารถปรับท่าเล่นมือถือ โดยยก 
ให้มอืถอืข้ึนมาอยูต่รงกบัระดบัสายตา เพือ่ให้กระดกูสันหลังตรง  
ไหล่ไม่ห่อ จะช่วยป้องกันปัญหาการรับนำ้าหนักที่มากเกินไป 
ของกระดูกสันหลังได้  
 ๓. ยืดตัวตรง ฝึกท่าทางในการยืดหลังให้ตรง เพื่อให้ชิน 

กับการยืน/นั่งแบบหลังตรง นอกจากจะบุคลิกดีแล้ว ยังช่วย 
ให้เราไม่เผลอก้มหน้าไหล่ห่อคอตกเวลาเล่นมือถืออีกด้วย  
 ๔. เสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อคอและหลัง  
ออกกำาลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและยืดหยุ ่น
ให้กับกล้ามเนื้อคอและหลัง จะช่วยลดความเสี่ยงในการ 
ปวดและอักเสบลงได้ ๔ ท่าง่าย ๆ ดังนี้  
  ท่าที่ ๑ ก้มหน้าลงจนคางชิดอกหรือรู้สึกตึงที่คอ 
ด้านหลัง ค้างไว้ ทำาซำ้า ๑๐ ครั้ง  
  ท่าท่ี ๒ เอียงศีรษะไปทางซ้ายหรือขวาให้มากที่สุด  
จนรู้สึกตึง ค้างไว้ ทำาซำ้าข้างละ ๑๐ ครั้ง  
  ท่าท่ี ๓ ยกแขนขวาตั้งฉากพิงกับกำาแพง ก่อนจะ 
ก้มหน้าลงไปทางซ้ายจนคางแตะไหปลาร้า ค้างไว้ ทำาซำ้า 
ข้างละ ๑๐ ครั้ง   
  ท่าที่ ๔ ยกแขนสองข้างตั้งฉากพิงกับกำาแพง ดันตัว
ไปด้านหน้าช้า ๆ ค้างไว้ ทำาซำ้า ๑๐ ครั้ง

รัตนธาตุ ซ่ึงเป็นพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมรัตนธาตุ ที่ได้ 
รับมอบจาก คุณรัตนาพร จงจิตรนันท์ ผู้มีจิตศรัทธามอบให้แก่ 
กองทพัอากาศ เพือ่นำาไปประดษิฐาน ณ พระมหาธาตนุภเมทนดีล  
และพระมหาธาตนุภพลภมูสิริ ิอำาเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม ่
เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนางเจา้สิรกิติิ ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙  
อีกท้ังยังเป็นการเทิดพระเกียรติถวายแด่ พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา 
พิมลลักษณ พระบรมราชินี นอกจากนี้ ยังเป็นการรักษาไว้ 
ใหส้าธชุนไดส้กัการะบชูาพระบรมสารรีกิธาต ุพระบรมรตันธาต ุ 
เมื่อขึ้นไปสักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุ 
นภพลภูมิสิริ บนดอยอินทนนท์   

 โดยเจดีย์สำาหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แบ่งเป็น
เจดีย์องค์ใหญ่ ขนาดฐาน กว้าง ๓๘ เซนติเมตร สูง ๘๐ 
เซนติเมตร จำานวน ๖ องค์ และเจดีย์องค์เล็ก ขนาดฐานกว้าง 
๓๐ เซนติเมตร สูง ๗ เซนติเมตร จำานวน ๒๒ องค์ รวมถึง 
พระพุทธรูป จำานวน ๑๑๖ องค์ แบ่งเป็น พระพุทธรูปขนาด 
หนา้ตกัขนาด ๖-๙ นิว้ จำานวน ๓๑ องค ์และพระพทุธรปูขนาด
หน้าตัก ๑-๕ นิ้ว จำานวน ๘๕ องค์

ข้อมูลจาก : กรมแพทย์ทหารอากาศ



วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓ หน้า ๗ 

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

 
 

(ต่อจากหน้า ๑)เยี่ยมให้กำ�ลังใจ
โดยม ีพลอากาศเอก สทุธพินัธุ ์ ต่ายทอง เสนาธกิารทหาร
อากาศ ในฐานะประธานกรรมการรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าเป็น  นกัเรยีนเตรยีมทหาร (ในส่วนกองทพัอากาศ) 
และคณะกรรมการจดัการสอบให้การต้อนรบั ซึง่การสอบ
ภาควชิาการประจ�าปี ๒๕๖๓ ได้เล่ือนการสอบมาจากวนัที่ 
๒๑ มนีาคม ๒๕๖๓ เนือ่งจากเป็นช่วงทีม่กีารแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 

ส�าหรับคร้ังนี้เป็นการสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือก
บุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพ
อากาศ) ซึง่เป็นการสอบรอบแรก ก�าหนดท�าการสอบระหว่าง
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พร้อมกนัทกุศนูย์สอบทัว่ประเทศ 
โดยได้ก�าหนดให้ผู้เข้าสอบปฏบิตัติามตามมาตรการป้องกนั
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  
การจดัศนูย์สอบเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกนัการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 จงึได้กระจายศนูย์สอบไปยงั
ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคด้วย โดยมีศูนย์สอบรวมท้ังส้ิน  
๙ ศนูย์สอบ ได้แก่

๑) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ (ส่วนกลาง)
๒) โรงเรยีนประจวบวทิยาลยั
๓) โรงเรยีนพุนพนิพทิยาคม

๔) โรงเรยีนยุพราชวทิยาลัย 
๕) โรงเรยีนหาดใหญ่รฐัประชาสรรค์
๖) โรงเรยีนอัสสมัชญัอุบลราชธานี
๗) โรงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษา ภาคเหนอื 
๘) วิทยาลยันครราชสมีา
๙) วิทยาลยัเทคโนโลยบ้ีานจ่ัน
ส�าหรบัการตรวจเยีย่มการสอบคดัเลอืกบคุคลเข้าเป็นนักเรยีน

เตรยีมทหาร (ในส่วนของกองทพัอากาศ) ณ วทิยาลยันครราชสมีา 
(ศูนย์ สอบส่วนภูมิภาค)  ผู้บัญชาการทหารอากาศได้ร่วมประชุม 
ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันซูมกับหัวหน้าศูนย์สอบทั่วประเทศ  

เพือ่ติดตามการปฏบิตัแิละให้ก�าลงัใจเจ้าหน้าทีค่วบคุมการ
สอบทกุศนูย์สอบทัว่ประเทศ

ทัง้นี้ กองทพัอากาศยืนยันว่าการสอบคัดเลอืกบคุคล
เข้าเป็ นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนราชการของ 
กองทัพอากาศ) ด�าเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูง
ของกองทัพอากาศ อย่าหลงเชื่อว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใด
สามารถช่วยเหลอืได้ นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของ
ตนเอง หากพบว่ามผีูใ้ดแอบอ้างในการให้ความช่วยเหลอื
กรณีใด ๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน  
ขอให้แจ้งโดยตรงทีห่มายเลขโทรศพัท์ ๐ ๒๕๓๔ ๐๕๒๔

พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ หรือ “อินทรี
อนามยั” รวมทัง้ส้ิน ๘๐ ชดุ ให้แก่ผูแ้ทนของโรงเรียนอนบุาล
ฤทธยิะวรรณาลยั โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลยั (ประถม) และ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม) ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ใน
พื้นที่ของกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการเปิดเรียน เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ณ โรงเรยีนอนบุาลฤทธยิะวรรณาลยั

ผบ.ทอ.มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ “อินทรีอนามัย” 
ให้แก่โรงเรียนในพ้ืนที่ ทอ.เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเรียน



  วันที่ ๑๖ - ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓
      
   

หน้า ๘ 

ทอ.ประกอบพิธีบวงสรวง และยกเสาเอกหอพระพุทธศาสดาประชานารถ

(ต่อจากหน้า ๑)วันทิวงคต

      
   เมือ่วนัที ่๑๙ มถินุายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย แพทย์หญงิ วไิลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส และพระเทพปรยิัต ิเจ้าคณะ จงัหวดัเชยีงใหม่ วดัเจด็ยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประกอบพธิบีวงสรวงและยกเสาเอก หอพระพุทธศาสดาประชานาถ 
โดยมพิีธโีปรยข้าวตอก ดอกไม้ ดอกไม้มงคล ๙ ชนดิ และพระสงฆ์ประพรมน�า้พระพทุธมนต์ โปรยทรายเสก เจมิ และปิดทองทีเ่สาเอก ทัง้นี ้หอพระพทุธศาสดาประชานาถจะมีก�าหนดสร้าง
เสร็จในช่วงปลายปี ๒๕๖๓ นี้

 เน่ืองในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นโอกาสครบรอบ  
๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  
พระบดิาแห่งกองทพัอากาศ (๑๓ มถินุายน ๒๕๖๓) เพือ่ร�าลกึ
ถงึพระปรีชาสามารถ และพระอจัฉรยิภาพของพระองค์ซึง่ทรง
ประกอบพระกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวง 
แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการทหาร ทรงรเิร่ิมจดั
ระเบยีบการทัพแบบยโุรป เพ่ือให้กองทพัสยามเจรญิก้าวหน้า
ทัดเทียมอารยประเทศ ทรงมีพระด�าริให้จัดตั้งแผนกการบิน  
อนัพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นกองทพัอากาศ ดงัเช่นปัจจบุนั 

ในวาระอันส�าคัญยิง่นี ้กองทพัอากาศจงึได้ประกอบพธิฯี 
เพือ่เทดิพระเกยีรต ิประกอบด้วย

- พิธที�าบญุตกับาตรพระสงฆ์จ�านวน ๒๐ รปู ถวายเป็น
พระกุศล ฯ ณ ลานด้านหน้ากองบญัชาการกองทัพอากาศ

- พธีิวางพวงมาลาถวายสักการะ ฯ ณ พระอนสุาวรย์ี ฯ
- พิธบี�าเพญ็กศุลอุทศิถวาย ฯ ณ ห้องรบัรองกองทพัอากาศ
- พธีิถวายสกัการะพระสรรีางคาร ฯ และพธิบี�าเพญ็กศุล

ทกัษณิานปุระทานถวาย ฯ ณ สสุานหลวง วดัราชบพธิสถติมหา
สมีาราม

นอกจากนีก้องทัพอากาศยงัได้จดัท�าหนงัสอืทีร่ะลกึ 
“๑๐๐ ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” และ
สารคดีเทิดพระเกยีรติ ชุด “๑๐๐ ปี ทิวงคต พระบิดาแห่ง
กองทพัอากาศ” จ�านวน ๕ ตอน รวมถงึการจดันทิรรศการ 
๑๐๐ ปี การทวิงคต ฯ ณ โรงเรยีนการบนิ และกองบนิ 
ทัว่ประเทศ เพือ่น้อมร�าลกึในพระกรณุาธคิณุของพระบดิา
แห่งกองทพัอากาศ อันน�ามาสูก่ารเป็นกองทัพอากาศท่ีมี
ความเข้มแข็งในปัจจุบัน กองทัพอากาศขอสืบสาน 
พระปณธิานของพระองค์ในการท่ีจะเป็น “โล่” ปกป้อง
คุ ้มครองอธิปไตยของชาติ พัฒนาขีดความสามารถ
ของกองทพัอากาศอย่างยัง่ยนืและต่อเนือ่ง เพือ่ก้าวไปสู่
การเป็น “กองทพัอากาศชัน้น�าในภมูภิาค (One of The 
Best Air Forces in ASEAN)”
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