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ภาษาคน ภาษาคอมพ์

มนุษย ์ใช ้ภาษาในการสื่อสารความรู ้สึกนึกคิดความ
ปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับผู ้อื่นหรือการสื่อสาร 
กับตนเอง ก็มีภาษาเป็นส่วนส�าคัญ การท่ีมนุษย์มีภาษาจึงช่วย
ให้การสือ่สารของมนษุย์เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ภาษาจงึกลาย
เป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างและส่งต่อความรู ้ต ่าง ๆ  
จากรุ่นสู่รุ่น นอกจากการสื่อสารในเชิงเนื้อหาแล้ว มนุษย์ยังใช้
ภาษาในเชงิสร้างสรรค์ อย่างการใช้ภาษาในวรรณกรรม วรรณคดี 
หรือโคลงกลอน ที่ผู้ประพันธ์ในการเลือกสรรถ้อยค�าด้วยความ
วจิติรบรรจง หรอืกลวธิกีารประพนัธ์ต่าง ๆ  อาจกล่าวได้ว่าภาษา
เป็นส่วนส�าคัญของความเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่ท�าให้มนุษย ์
เป็นมนุษย์ และมีบทบาทส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างแยกไม่ออก

เทคโนโลยีท�าให้ข้อจ�ากัดด้าน
ภาษาลดลงไปมาก การส่งต่อ
และแพร่กระจายของข้อมูล 
เกดิขึน้ได้ง่ายและรวดเรว็มากขึน้ 
โดยไม่ถูกจ�ากัดด้วยเรื่องของ
ภาษาและการพึ่งพามนุษย์ 

คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วน
อย่างมากในการใช้ภาษาของคน 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษามรีปูแบบทีเ่ปล่ียนแปลงไป

จากเดิมอย่างมาก แต่เดิมการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
ต้องใช้ทั้งเวลาและแรงของมนุษย์มหาศาล เราอาจต้องเปิดอ่าน
หนังสือหลายเล่มหรือพูดคุยกับคนจ�านวนมากเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี
เราต้องการ เมือ่ได้มาแล้วกย็งัอาจจะไม่รูว่้ามข้ีอมลูอืน่ ๆ  อกีหรอืไม่ 
มากน้อยแค่ไหน แต่ตอนนีเ้ราเพยีงแค่พมิพ์ข้อความลงไปในเสิร์ช
เอ็นจินอย่างเช่น Google เราก็จะได้ค�าตอบหรืออย่างน้อยก็ได้
แหล่งข้อมูลที่จะพาเราไปสู่ค�าตอบภายในระยะเวลาเพียงแค่ช่ัว
พริบตา แถมข้อมูลที่ได้ก็มีมากมายจนบางครั้งก็ไม่สามารถจะดู
มันได้ทั้งหมด และหากเราไม่อยากหรือไม่สะดวกจะพิมพ์ ก็ยังมี
บริการ speech to text ทั้งทางหน้าเว็บไซต์ ผ่านโทรศัพท์มือ
ถือหรือแอพพลิเคชันต่าง ๆ ที่ท�าให้เราไม่จ�าเป็นต้องพิมพ์
ข้อความเอง เพียงแค่เปิดไมโครโฟน พูดข้อความที่ต้องการ  
แล้วโปรแกรมก็จะแปลงเสียงของเราเป็นตัวอักษรได้อัตโนมัติ

ปัจจุบันนี้ท่ีเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาจนเติบโต 
และก้าวหน้าไปอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อ
ทุกวงการบนโลกนี้ เทคโนโลยีที่ล�้าหน้าขึ้นและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้รูปแบบของการด�าเนินกิจการต่างๆ 
เปลีย่นไป แน่นอนว่าในด้านภาษากห็นไีม่พ้น และได้รบัผลกระทบ
จากความเปลี่ยนแปลงน้ีเช่นกัน ความสามารถในการใช้ภาษา
ของมนุษย์ก�าลังถูกท้าทายด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
หลายอย่างที่เคยเป็นทักษะ ท่ีต้องพึ่งพามนุษย์เท่าน้ัน เช่น  
การสื่อสารระหว่างผู้ที่พูดต่างภาษากัน หรือการแปลข้อมูลจาก
ภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหน่ึง จากในอดีตท่ีต้องใช้ล่าม นักแปล 
หรอืผูรู้ห้ลายภาษา และการทีเ่ราจะรูห้ลายภาษาได้ ก็ต้องอาศยั
การเรียนรู้กับครูหรือผู้สอนที่เป็นผู้รู้หลายภาษา 

แต่ทว่าทกัษะเหล่านีใ้นปัจจบุนั ก�าลงัถกูเทคโนโลยที�าแทน
เราได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ตัวอย่างที่ง่ายและใกล้ตัวที่สุดที่ทุกคนคงเคย
ใช้คือ Google Translate ที่เพียงแค่เราพิมพ์ข้อมูลภาษาหนึ่ง
ลงไป ระบบก็สามารถแปลข้อมูลนั้นข้ามไปเป็นอีกภาษาหนึ่งได้
ในเวลาอนัรวดเรว็ โดยทีไ่ม่ต้องอาศยัความรูห้รือทกัษะของเราเลย 
แม้ทุกวันนี้เทคโนโลยีจะยังท�าไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ก็ก�าลัง 
ได้รับการพัฒนาให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ความก้าวหน้าของ

นั่นหมายความว่าหากเราพูดภาษาหนึ่ง ๆ ได้ แต่ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับการเขียนหรือสะกดค�าในภาษานั้น เทคโนโลยีก็ 
สามารถท�าหน้าที่เขียนแทนเราได้ หากเราพิมพ์ข้อความเอง 
เทคโนโลยีก็จะคอยช่วยให้เราเขียนผิดพลาดน้อยลง อาจจะอยู่
ในรูปแบบของสัญลักษณ์เตือนว่ามีการสะกดค�าที่ผิดพร้อมน�า
เสนอรูปแบบการสะกดค�าท่ีคาดเดาว่าอาจจะเป็นค�าที่เราต้องการ 
หรืออาจจะเป ็นการแก ้ไขให ้ เลยแบบอัตโนมัติ  (auto-
correction) นอกจากน้ี หากเราต้องการส่ือสารเป็นภาษาหน่ึง
ที่เราไม่มีความรู ้หรือทักษะเลย เราก็สามารถพูดหรือพิมพ์
ข้อความเป็นภาษาของเรา แล้วใช้บริการ Google Translate  
ให้พูดหรือพิมพ์ข้อความเป็นอีกภาษาหนึ่งได้ทันที

เทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์เพราะมีส่วนช่วยลดความผิด
พลาดในการใช ้ภาษาของมนุษย ์  เพิ่มความถูกต ้องและ
ประสทิธภิาพในการสือ่สาร แทนทีม่นษุย์จะต้องตรวจดคูวามถูกต้อง
ทัง้ในเชงิเนือ้หาและเชงิการใช้ภาษาของข้อความ กม็บีรรณาธกิาร
สมองกลท่ีคอยแบ่งเบาท�าหน้าที่นี้ทดแทน และช่วยให้เรา 
มาใช้เวลาใส่ใจกับเนื้อหาของข้อความต่าง ๆ  ได้มากขึ้น นอกจากนี้
เทคโนโลยียังช่วยลดอุปสรรคหรือข้อจ�ากัดทางด้านภาษาได ้
อีกด้วย 

คอมพิวเตอร์จะท�าหน้าที่ของมันได้ดี ย่อมต้องมีท่ีมาจาก
ข้อมูลตั้งต้นที่ดีด้วย การที่โปรแกรมจะสามารถพิมพ์ข้อความ
แทนส่ิงทีเ่ราพดูได้ถกูต้อง ย่อมข้ึนอยูก่บัการออกเสยีงของเราว่า

ชัดเจนหรือถูกต้องหรือไม่ หลาย ๆ คนอาจจะเคยออกเสียงแล้ว
พบว่าโปรแกรมไม่สามารถพิมพ์ให้เราได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่
ประสิทธิภาพของโปรแกรมเอง อีกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการ
ออกเสยีงของเราเองทีไ่ม่ได้ “มาตรฐาน” ตามทีโ่ปรแกรมถกูสอน
มา ซึง่ย่อมจะท�าให้การท�างานคลาดเคลือ่นไป ดงันัน้ ทักษะของ
มนุษย์ในฐานะผู ้ใช้ภาษาย่อมมีความส�าคัญอยู ่ นอกจากน้ี 
การส่ือสารแบบซึ่งหน้า (face-to-face) ก็ยังคงมีความส�าคัญ 
และเป็นการสือ่สารท่ีต้องอาศยัทักษะทางภาษาของผูพ้ดูอย่างมาก 
ทักษะการสื่อสารท่ีดีนี้นอกจากจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไป 
อย่างราบรืน่แล้ว ยงัมีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมสนทนา
เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วย

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีไม่ได้ท�าหน้าท่ีสื่อสารแทนเรา
ทั้งหมด ภาษาไม่ใช่การพูดให้ถูกไวยากรณ์เท่านั้น แต่ภาษาเป็น
ส่วนหนึง่ของสงัคมวฒันธรรม ตลอดจนเป็นเครือ่งมอืในการสร้าง
และส่งต่อองค์ความรู ้และความคิดสร้างสรรค์ เม่ือเรามี
คอมพิวเตอร์มาท�าหลายอย่างแทนเราได้ ช่วยให้การพัฒนา
ทกัษะบางด้านเกดิได้ง่ายมากขึน้แล้ว เรากค็วรใช้โอกาสนีใ้นการ
ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจสิง่ทีล่กึซึง้กว่าทกัษะการใช้
ภาษาพื้นฐาน นั่นคือการพิจารณาบริบทสังคมและวัฒนธรรม  
ซึง่เป็นสิง่ทีก่ารเรยีนการสอนภาษาในยคุใหม่ควรให้ความส�าคญั 
การใช้และเรียนรู้ภาษามนุษย์ด้วยความเป็นมนุษย์ จะช่วยสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจกนั น�าไปสูก่ารยอมรบัความแตกต่างทางภาษา
และวฒันธรรม และการอยูร่่วมกนัอย่างสงบสุข ทัง้ “ภาษาคน” และ 
“ภาษาคอมพ์” ในสังคมของเราต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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และคณะเจ้าหน้าที ่มอบเครือ่งห่มกนัหนาวให้แก่นกัเรยีนทีอ่าศยัอยู่บนพืน้ทีส่งูและได้รบัผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเยน็  
พร้อมมอบตู้ยาสามัญประจ�าบ้าน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๓ 
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.เชียงราย
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พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.คปอ./ประธานคณะ
อำานวยการจัดสร้างพระพุทธรูป และ พล.อ.อ.จิโรจ บำารุงลาภ/
ประธานคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล  
นภพลภมูสิริ ิพรอ้มดว้ย พล.อ.ต.เรืองวทิย ์ศรนีวลนดั จก.ชย.ทอ. 
และคณะ สำารวจพื้นที่สร้างที่ประดิษฐานพระพุทธศาสดา
ประชานาถ เมือ่วนัที ่๒๓ ม.ค.๖๓ ณ สถานรีายงานดอยอนิทนนท ์ 
จว.เชียงใหม่

พล.อ.ท.สรุสห์ี  สมิะเศรษฐ์ ผบ.อย.และคณะ ตรวจเย่ียม 
สายวิทยาการอากาศโยธิน บน.๕๖ โดยมี น.อ.สุทธิพงษ์  
วงษ์สวัสดิ์ ผบ.บน.๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี ๒๗ ม.ค.๖๓  
ณ บน.๕๖ จว.สงขลา

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม พสบ.ทอ.รุ ่นที่ ๑๕ เมื่อวันที่  
๒๑ ม.ค.๖๓ ณ ห้องรับรอง ทอ. บก.ทอ. 

พล.อ.ท.ชนะยุทธ  รัตนกาล จก.กบ.ทอ.และคณะ  
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการ
สนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) โดยมี น.อ.ธรรมนูญ  วงศ์สวรรค์ 
ผบ.ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร)  
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๓ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติ
ราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) จว.สระแก้ว

พล.อ.ท.อลงกรณ ์ วณัณรถ ปช.ทอ.และคณะ ตรวจเยีย่ม
สายวิทยาการปลัดบัญชี  พอ.โดยมี พล.อ.ท.เกรียงไกร  โสธรชัย 
จก.พอ.ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป เมื่อวันที่   
๒๒ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม พอ.๑

พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองค�า ผบ.รร.นนก.เป็นประธาน 
ในพธิเีปิดการฝึกภาคฤดรู้อนของ นนอ.ชัน้ปีที ่๑ และ ๒ (ชยัพฤกษ์ 
๖๒) โดยมคีณะ ผบช.เข้าร่วมพธิ ีในการนี ้น.อ.จมุพล  จนัทขมัมา 
ผบ.บน.๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๓ ณ พื้นที่การฝึก 
บน.๒ จว.ลพบุรี 

พล.อ.ท.อนชุา  ผลโภค ผอ.สนง.ปรมน.ทอ.เปน็ประธาน 
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบั ติการด้านความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจกัร “ภยัคกุคามดา้นไซเบอร”์ เมือ่วนัที ่๑๗ ม.ค.๖๓ 
ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จว.ชลบุรี

พล.อ.ท.ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี จก.ชอ.เป็นประธานจัด
กิจกรรมรณรงค์ลดมลพิษทางอากาศ PM 2.5 โดยมอบ 
รถจักรยานให้ นขต.และจนท.ธุรการ ของ ชอ.เม่ือวันที่  
๒๓ ม.ค.๖๓ ณ ชอ.

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.เป็นประธานการฝึก
บคุคลท่ามอืเปล่าตามคูม่อืการฝึกพระราชทานและวิง่ออกกำาลงั
กายร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย และจิตสำานึกในการ 
เป็นทหาร โดยมนีายทหารชัน้ พล.อ.อ. - น.อ.ในท่ีตัง้ดอนเมือง 
และหน.นขต.นอกที่ตั้งดอนเมืองเข้าร่วมการฝึก เมื่อวันที่  
๑๗ ม.ค.๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ รร.นนก.

พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย รอง เสธ.ทอ./โฆษก ทอ. 
เป็นประธานในพิธบีวงสรวงสิง่ศกัด์ิสทิธิเ์นือ่งในการจดักจิกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ ทอ.ประจำาปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๓ 
ณ ฝูง.๖๐๑ บน.๖ ดอนเมือง

พล.อ.อ.สิทธิชัย  แก้วบัวด ีผช.ผบ.ทอ.เป็นประธานเปิด
กรวยกระทงดอกไม้และนำากล่าวคำาปฏิญาณ “เราทำาความดี  
เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เม่ือวันท่ี ๒๒ ม.ค.๖๓ 
ณ วัดคลองบ้านใหม่ จากน้ันได้ร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้อง พัฒนา
พื้นที่บริเวณคลองต้นแบบ คูนายกิมสาย ๑ เขตดอนเมือง กทม.

พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย ์ ผบ.ทอ.รับเยี่ยมคำานับจาก 
น.อ.Chris Smith ผชท.ทหารออสเตรเลยี/กรงุเทพฯ เพือ่อำาลา 
ในโอกาสพ้นวาระการปฏบิตัหินา้ที ่และแนะนำาตวั พ.อ.Stepen 
Francis Fomiatti ผชท.ทหารออสเตรเลยี/กรงุเทพฯ ทา่นใหม่ 
เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๓ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

พล.อ.อ.วีรพงษ์  นิลจินดา รอง ผบ.ทอ.เป็นประธาน
เปิดหลักสูตร พสบ.ทอ.รุ่นท่ี ๑๕ เมื่อวันท่ี ๒๑ ม.ค.๖๓  
ณ ห้องรับรอง ทอ. บก.ทอ.

พล.อ.ต.พันธ์ภักดี  พัฒนกุล รอง จก.ยก.ทอ.และ  
นายสรุสห์ี  กติตมิณฑล อธบิดกีรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 
พร้อมคณะ ร่วมประชมุแผนบรูณาการปฏิบติัการฝนหลวง และ
บรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม ยก.ทอ.
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น.อ.จมุพล  จนัทขมัมา ผบ.บน.๒ เปน็ประธานในพธิเีปดิ 
การฝึกบินทางเทคนิคภารกิจ CSAR (Combat Search and 
Rescue) เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๓ ณ ห้องบรรยาย ฝูง.๒๐๓  
บน.๒ จว.ลพบุรี

น.อ.จิตติวุฒิ  วันทนา ผบ.บน.๔/ผอ.ศบภ.บน.๔  
น�าก�าลังพล ศบภ.บน.๔ ลงพื้นที่ส�ารวจระดับน�้า คลองชัยนาท - 
ป่าสกั และอ่างเก็บน�า้ดบิ บน.๔ เพือ่เตรยีมความพร้อมในการ
ช่วยเหลอืประชาชนผูป้ระสบภยัแล้งได้ทนัต่อสถานการณ์ภยัแล้ง 
ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๓ คลองชัยนาท-ป่าสัก 
และอ่างเก็บน�้าดิบ บน.๔ จว.นครสวรรค์

พล.อ.ต.ณรงค์เวตย์  เรืองจวง รอง จก.ทสส.ทอ. 
และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สาร ฝงูบนิอิสระปฏบิตัริาชการสนาม ๒๐๖ (วฒันานคร) 
โดยม ีน.อ.ธรรมนญู  วงศ์สวรรค์ ผบ.ฝงูบนิอสิระปฏบิตัริาชการ 
สนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๒ 
ณ ฝงูบนิอสิระปฏบิตัริาชการสนาม ๒๐๖ (วฒันานคร) จว.สระแก้ว 
 

น.อ.วัชรพล  นวลเป็นใย ผบ.บน.๒๑ เป็นประธาน 
เปิดอบรมและบรรยายเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับ 
ภัยคุกคามและจิตส�านึกด้านการรักษาความปลอดภัย 
ด้านไซเบอร์ โดยมี น.อ.อมร  ชมเชย ผอ.กปซ.ศซบ.ทอ. 
เปน็ผูบ้รรยาย เมือ่วนัที ่๒๑ ม.ค.๖๓ ณ หอ้งประชมุ อาคารศิวไิล 
บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

น.อ.สมภูมิ  มูลทองจาด ผบ.ฝูง.๒๓๗ น�้าพอง  
น�าข้าราชการ ทหารกองประจ�าการ จดักจิกรรมมวลชนสัมพนัธ์ 
มอบตู้ยาสามัญประจ�าบ้าน พร้อมยาเวชภัณฑ์ และมอบผ้าห่ม 
กนัหนาวให้แก่ประชาชนในพืน้ทีร่อบ ฝงู.๒๓๗ น�า้พอง เมือ่วนัที่  
๒๑ ม.ค.๖๓ ณ ชมุชนบ้านค�าจัน่ ต.บวัเงนิ และชมุชนบ้านโคกสง่า 
ต.ทรายมูล อ.น�้าพอง จว.ขอนแก่น 

พล.อ.ต.ไวพจน์  เกงิฝาก ผบ.รร.การบนิ เป็นประธานในพธิี 
เปิดหลักสูตรฝึกอบรมศิษย์การบนิ รุน่ น.๑๔๖ – ๑ – ๖๓ เมือ่วนัที ่
๑๗ ม.ค.๖๓ ณ บรเิวณหน้ากองฝึกการบนิ รร.การบนิ จว.นครปฐม 

พล.อ.ต.ตระการ  ก้าวกสิกรรม ผอ.สทท.สตน.ทอ. 
เเละคณะ ติดตามการด�าเนินการสื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ. 
ของ บน.๑ โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑  
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ 
จว.นครราชสีมา

พล.อ.ต.สมควร  รักดี รอง ผบ.อย./ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบความพรอ้มรบและทดสอบแผนปอ้งกนัทีต่ัง้หนว่ย ทอ. 
ตรวจความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันท่ีตั้ง ณ บน.๒๑ 
โดยม ีน.อ.วัชรพล  นวลเปน็ใย ผบ.บน.๒๑ ใหก้ารตอ้นรบั เม่ือวันที ่ 
๒๒ ม.ค.๖๓ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๒๑ จว.อุบลราชธานี

น.อ.ภาณุวัตร  เรืองประยูร ผบ.บน.๔๖ เป็นประธาน
มอบถ้วยและเหรียญรางวัลในการแข่งขัน Street Basketball 
เยาวชน บน.๔๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๓ ณ สนามบาสเก็ตบอล 
บน.๔๖ จว.พิษณุโลก 

พล.อ.ต.ศุภโชต ิ ชยัวงษ์ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.น�าคณะอาจารย์ 
และ นศ.วทอ.ศึกษาดูงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 
๒๒ ม.ค.๖๓ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ บรรยาย
ภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา บน.๑ ให้แก่ คณะอาจารย์  
และ นทน.รร.สธ.ทบ.หลักสูตรหลักประจ�า ชุดที่  ๙๘  
และหลักสูตร นทน.นบส.ชุดที่ ๔๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๓  
ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จว.นครราชสีมา

น.อ.ชยศว์  สวรรค์สรรค ์ผบ.บน.๕ จัดกิจกรรม ผบช. 
พบข้าราชการประจ�าเดือนมกราคม ร่วมรับฟังบรรยาย 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนายุทธศาสตร์ 
ทอ.และมอบเกียรติบัตร แก่ข้าราชการท่ีสร้างช่ือเสียงและ
ประกอบคุณความดี ให้แก่ บน.๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๓  
ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศค�ารณ บน.๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์

หน้า ๕ 
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พระอจัฉริยะภาพเรื่องอาวุธปืน 
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

โดย...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์

หน้า ๖ 

พระอัจฉริยะภาพเร่ืองอาวุธปืนของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) เรื่องปืนเอ็ม-๑๖ น้ี  
ในบทความ “พระเจ้าอยู่หัวกับต�ารวจ” เขียนโดย พลต�ารวจโท 
วสิษฐ เดชกุญชร ตีพิมพ์ในนิตยสารโล่เงิน เดือนธันวาคม 
๒๕๒๔ ได้บันทึกไว้ว่า  
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษาสมรรถนะของ 
ปืนเอ็ม-๑๖ จนทรงมีความรู้อย่างละเอียดลึกซ้ึง งานอดิเรก 
ที่ทรงโปรดในครั้งกระน้ันคือ การซ่อมปืนเอ็ม-๑๖ ท่ีช�ารุด  
เมื่อใช้งานได้แล้วก็พระราชทานให้นายทหารราชองครักษ์  
และนายต�ารวจส�านักพระราชวัง น�าไปแลกกับปืนท่ีช�ารุด 
ตามหน่วยต่าง ๆ ในสนามเพื่อเอามาถวายให้ทรงซ่อมต่อไปอีก 
 พระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยในส่วนประกอบ 
และการท�างานของปืนเอม็-๑๖ ถงึกบัได้ทรงผ่าปืนชนดินัน้ออก 
เพ่ือทรงศึกษากลไกและส่วนประกอบของปืน ต่อมาในไม่ช้า 
ก็ทรงสามารถประกอบอาวุธปืนชนิดนั้นได้ด้วยพระองค์เอง 
เวลาเสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมหน่วยทหาร หน่วยต�ารวจ และมีผูถ้วาย
รายงานว่า ปืนชนิดนั้นช�ารุดและไม่สามารถซ่อมแซมได ้
เพราะขาดเครื่องอะไหล่และขาดช่าง ก็ทรงพระกรุณารับ 
ปืนเหล่านั้นไป และทรงซ่อมด้วยพระหัตถ์โดยทรงใช้ส่วนที่ 
ยังใช้การได้ดีอยู่ของปืนกระบอกหนึ่ง ด้วยวิธีนี้ ปืนที่เสียหลาย
กระบอกจึงกลายเป็นปืนที่กลับดีขึ้นมาอีก   
 “ทรงทราบฝ่าละอองธลุพีระบาทว่า เฮลคิอปเตอร์ของ
กรมต�ารวจที่ ใช ้ปฏิบัติหน ้าที่สนามนั้น ไม ่มีอาวุธติด 
กับเครื่องบิน เพราะเป็นเฮลิคอปเตอร์ธรรมดาส�าหรับใช้
ขนส ่งทั่วไป เมื่อทรงทราบเช ่นนั้น ก็ทรงพระกรุณา
พระราชทานความคิดให ้  หม ่อมราชวงศ ์ เทพฤทธ์ิ   
เทวกุล ซ่ึงเป็นวิศวกร ไปประดิษฐานส�าหรับติดตั้งปืนกล  

ตดิกบัตวัเครือ่งบนิ เพือ่ให้นกับนิสามารถ
ยิงตรงไปทางด้านหน้าได้ด้วย”  
 ข้อมลูจาก นติยสารหลกัไท ฉบบัวนัที่ 
 ๑๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๒๘  
 ภาพชุดนี้ เป ็นภาพเมื่อวันที่  ๒๑ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๓ โดยหนังสือพิมพ ์
ในเวลานัน้ รายงานข่าวว่า “พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร พร้อมด้วย สมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง ได้เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระราชวัง 
ไกลกังวล หัวหิน ไปยังค่ายนเรศวร เพื่อทรงทดลองปืนกล 
ติดเฮลิคอปเตอร์ ที่ด�าเนินการติดตั้งใหม่อีก ๒ กระบอก โดยมี 
พันต�ารวจเอกพิชิต ลักษณาเวช ผู ้บังคับการกองบินต�ารวจ  
ได้รบัเสดจ็ฯ จากนัน้ ทัง้สองพระองค์ได้เสดจ็ฯ ขึน้เฮลคิอปเตอร์
พระที่นั่ง มี ร้อยต�ารวจโท ป้อมเพชร  นาคธน เป็นนักบินที่ ๑  
และ ร.ต.ท.สมุทรชัย คุ้มประพันธ์ เป็นนักบินที่ ๒  
 เฮลิคอปเตอร์พระที่น่ังได้บินขึ้นสู่เหนือบริเวณค่ายฝึก
มฤคทายวนั เพชรบรุ ีและมุง่หน้าออกนอกฝ่ังทะเล ซึง่มทีุน่ลอย
เป็นเป้าให้ทรงทดลองยงิ พระองค์ได้ทรงยงิปืนกลจากเครือ่งบนิ
เข้าสู่เป้าหมายได้ผลดีเกินคาด ปืนท่ีทรงให้ ม.ร.ว.เทพฤทธ์ิ   
เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญท�าการติดตั้งนี้ เป็นปืนที่มีสมรรถภาพสูง 
แบบ เอฟ.เอน็.ของเนโต้ ขนาด ๗.๖๒ มลิลเิมตร ของประเทศเบลเยยีม 
ยงิได้นาทลีะ ๑,๐๐๐ นดั ระยะยงิไกลสุด ๒,๕๐๐ หลา หวงัผลได้ 
๗๕๐ หลา ราคากระบอกละประมาณ ๖,๐๐๐ บาท  
 เฮลิคอปเตอร์ที่ติดปืนกลอากาศยานนี้ ยังสามารถติดเพิ่ม
ได้อกี ๒ กระบอก เพือ่ให้ช่างเครือ่ง หรอืพลยงิ ท�าการสนบัสนนุ 
และเมื่อเครื่องบินลงสู ่พื้นดินก็สามารถถอดออกจากฐานยิง 
ติดตัวเข้าป่าเพื่อผลในการกวาดล้างข้าศึกได้อีกด้วย  
 ในการทรงทดลองยิงของพระองค์คร้ังนี้ กองทัพอากาศ 
ได้จัดส่งช่างอาวุธของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๔ นาย  
และมี พันโทหม่อมเจ้า กุมารดิศ  ดิศกุล หัวหน้าแผนกโรงงาน
กองเครื่องช่างฝึก ศูนย์การทหารราบ ร่วมอยู่ในระหว่างทรง
ทดลองด้วย   
 พระองค์ได้สนพระทัยในเรื่องนี้มาตลอด และในคราว 
ทรงทดลองยิงปืนกลอากาศติดเฮลิคอปเตอร์คราวสุดท้าย 
ที่สัตหีบ ทรงยิงเข้าเป้าได้อย่างแม่นย�าในครั้งนั้น ทรงยิงจาก 
ปืนกลที่ติดข้างล�าตัวเฮลิคอปเตอร์ หันปากกระบอกไปข้างหน้า 
เป็นการยิงด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งทรงมีพระประสงค์ท่ีจะให้
นกับนิเป็นผู้ยงิเอง แต่ในคราวนี ้ทรงให้ตดิปืนกลประสิทธภิาพสูง
เพิ่มที่ด้านข้างล�าตัวเครื่องบินอีก หากแต่หันปากกระบอกปืน 
ออกด้านข้าง เพื่อให้พลปืนท�าการยิงส่ายไปมาได้โดยนักบิน 

พล.อ.ต.คิดควร  สดับ ผช.หน.ฝสธ.ทอ.ประจ�า.
ผบ.ทอ.เป็นผู้แทน ทอ.และ พล.อ.ต.ต่ง ลี่ (MG Dong Li) 
รอง เสธ.ทอ.สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธาน 
ในการประชุมวางแผนขั้นต้น INITIAL PLANNING 
CONFERENCE (IPC) FALCON STRIKE 2020 โดยการฝึก 
คร้ังนี้ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด ้านการบินและกระชับความสัมพันธ์ 
ระหว ่าง ทอ.ไทยและทอ.สาธารณรัฐประชาชนจีน  
เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทารา จว.อุดรธานี

ไม ่ต ้องรับภาระเอง ซึ่ งผลของการทดลองครั้ ง น้ีได ้รับ 
ความส�าเร็จอย่างสูง    
 เมื่อทรงทดลองยิงป ืนกลอากาศด้วยพระองค์เอง 
เสรจ็แล้ว ทัง้สองพระองค์จงึเสดจ็ฯ กลบัถงึพระต�าหนกัเป่ียมสขุ 
เมื่อเวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา”



วันที่ ๑๖ - ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๓

 

หน้า ๗ 

(ต่อจากหน้า ๑)งานแถลงข่าว

ประมวลภาพงานวนัเด็กแห่งชาตกิองทพัอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๓

 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กลาโหม (ก.พ.ร.กห.) เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบตวัชีว้ดัและ
เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดประกอบค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ ส�านักปลัด
กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก 

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ  
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่

- หม่อมราชวงศ์ นริศรา (อ่านว่า นะ-ริด-สา) จักรพงษ์ 
ราชสกลุใน จอมพล สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์
ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ

- พลอากาศเอก สทิธชิยั แก้วบวัด ีผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหาร
อากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการอ�านวยการจัดกิจกรรม 
เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

- พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย ์ ผู ้ บัญชาการ 
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการ
จัดสร้างพระพุทธรูปกองทัพอากาศ

- พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะ 
นายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจ�าผูบ้งัคบับญัชา ในฐานะ ประธาน
กรรมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ  
ประจ�าปี ๖๓ (RTAF SYMPOSIUM 2020)

ในโอกาสนี้ Mr. Stepan N. Golovin กงสุลประจ�าสถาน
เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย พร ้อมด้วย Captain 
Alexander N. Popkov ผู ้ช ่วยทูตทหารรัสเซียประจ�า
ประเทศไทย นายทหารช้ันผู ้ใหญ่ ข้าราชการทหารอากาศ 
สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน  
ร่วมฟังการแถลงข่าว

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ นับเป็นปีที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
ต่อกองทัพอากาศ ด้วยเป็นโอกาส ๑๐๐ ปี แห่งการทิวงคต 
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ 
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ 
ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการ 
อย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ ทรงมีพระด�าริให้จัดตั้งแผนก
การบินขึ้นในกองทัพบก และทรงให้การอุปถัมป์ท�านุบ�ารุง 

ก�าลังทางอากาศจนพัฒนาก้าวหน้าเป ็นล�าดับ  
ก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านความมั่นคงและ
การคมนาคมในเวลาปกต ิก�าลังทางอากาศทีพ่ระองค์
ทรงริเริ่ม ได้รับการสถาปนาเป็น “กองทัพอากาศ” 
ดังเช่นปัจจุบัน

ในวาระอันส�าคัญยิ่งนี้ กองทัพอากาศจึงได้
ก�าหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และน้อมร�าลึก 
ในพระกรุณาธิคุณ โดยมุ่งเน้นความส�าคัญในการ 
เผยแพร่พระประวติั พระกรณยีกจิ และพระกรณุาธคิณุ
ทีท่รงมต่ีอประเทศชาตแิละกองทพัอากาศ สร้างการ
ตระหนกัรูถ้งึพระวสิยัทศัน์ อนัน�ามาซึง่พฒันาการแก่
ก�าลังทางอากาศจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ตลอด
จนเพือ่สบืสานความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยและ
สหพันธรัฐรัสเซีย โดยก�าหนดให้มีกิจกรรมตลอด 
ทั้งป ี ๒๕๖๓ ได ้แก ่ การจัดสร ้างพระพุทธรูป 
กองทัพอากาศ “พระพุทธศาสดาประชานาถ”  
การประชุมเสวนาทางวิชาการ RTAF SYMPOSIUM 
2020 การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” 
การจดัพธิน้ีอมร�าลกึในพระกรณุาธคิณุ การจดัท�าสารคดี 
หนังสือที่ระลึก และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  
๑๐๐ ปี การทิวงคตฯ และกิจกรรม RTAF SPACE 
CAMP เป็นต้น

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
และคณะ ตรวจเยีย่มฝงูบนิ ๔๑๖ (เชยีงราย) โดยม ีนาวาอากาศเอก 
นรุธ ก�าเนิดนักตะ ผู ้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ  
โดยได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเพื่อติดตามความก้าวหน้า 
การปฏบิตังิานของฝงูบนิ ๔๑๖ (เชียงราย) เมือ่วนัที ่๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓ ณ ฝูงบิน ๔๑๖ จังหวัดเชียงราย

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกลาโหม
พลอากาศเอก สทิธชิยั แก้วบวัด ีผูช่้วยผูบ้ญัชาการ

ทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ)/กรรมการพัฒนา
ระบบราชการกลาโหม เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหาร
อากาศ และพลอากาศตร ีมงคล ตัง้สณุาวรรณ ผูอ้�านวย
การส�านักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ/
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกลาโหม

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ องค์การทหารผ่านศึก และ สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ  
ปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการกลาโหม เป ็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารส�านักปลัด
กระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) 



   วันที่ ๑๖ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๓หน้า ๘ 

(ต่อจากหน้า ๑)จิตอาสา

(อ่านต่อหน้า ๗)

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต  
วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการ
ฉดีพ่นน�า้และกวาดถนน เพือ่ลดปรมิาณฝุน่ PM 2.5 บรเิวณถนน
พหลโยธิน ช่วงระหว่างแยกกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
ถึงแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ ทั้งขาเข้าและขาออก

ทั้ งนี้  ผู ้ บัญชาการทหารอากาศ ได ้มอบหมายให ้  
พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือน 
ทหารอากาศ น�าข้าราชการทหารอากาศ นักเรียนทหาร และ

ทหารกองประจ�าการ และประชาชนจิตอาสา จ�านวนรวม  
๒๐๐ คน พร้อมด้วยรถบรรทุกน�้าขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จ�านวน 
๖ คัน ท�าการฉีดพ่นน�้า กวาด และล้างฝุ่นละอองทั้งบนช่องทาง
จราจร และทางเท้า 

ส�าหรับพื้นท่ีบริเวณดังกล่าว มีประชาชนใช้รถใช้ถนน 
ค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และพิพิธภัณฑ์
กองทพัอากาศและการบนิแห่งชาต ิการปฏบิติัการฉดีพ่นน�า้และ
กวาดถนนในครั้งนี้ จึงน่าจะช่วยลดผลกระทบจากฝุ่นละอองได้
ในระดับหนึ่ง 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบตรวจวัดค ่า 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
ของคณะท�างานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศ
กองทัพอากาศ เพ่ือหามาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริเวณท่ีมี
โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงผลการทดสอบระบบตรวจวัดค่า
ฝุ ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) พบว่า ระบบตรวจวัด 
ดังกล่าวท�างานได้อย่างสมบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ พื้นท่ีทดสอบบริเวณ
หมวดทางหลวงแสมด�า ถนนพระราม ๒

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
รับเยี่ยมค�านับจาก พลอากาศตรี Carl-Johan Edstrom 
เสนาธิการทหารอากาศสวี เดน (เทียบเท ่าผู ้บัญชาการ 
ทหารอากาศ) เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  
ในฐานะแขกของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
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