






 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 วารสารโรงเรียนนายเรือฉบับน้ี เปนฉบับแรกที่กองบรรณาธิการเริ่มจัดทําบรรณาธิการแถลง 
เพ่ือเปนสื่อกลางในการบอกเลาบทความตาง ๆ ที่ลงในวารสารโรงเรยีนนายนายเรือ  ซ่ึงกองบรรณาธิการมี
ความตั้งใจที่จะคัดเลือกเรื่องที่มีสาระและเปนประโยชนในดานตาง ๆ มานําเสนอแกผูอาน บทความที่เลือกสรร 
มานําเสนอเปนบทความที่ผูเขียนทุกทานมีความตั้งใจทีจ่ะถายทอดความรูและนําประสบการณตาง ๆ  ที่
ประสบมาเผยแพรใหผูอานทุกทาน 
       บทความเรื่องแรกที่นําเสนอในฉบับน้ีคือ เร่ือง ระบบการแสดงผลขอมูลแผนที่เดินเรือ
อิเล็กทรอนิกสทางทหารเรือ โดย น.อ.ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ  กลาวถึงระบบการนําเรืออัตโนมัติที่มี
ฐานขอมูลแผนที่เดินเรือ และขอมูลอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนตอการนาํเรือ เชื่อมตอกับอุปกรณเครื่องชวยใน
การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส โดยประมวลผลขอมูลทั้งหมดแสดงบนจอภาพเพื่อชวยผูนําเรือในการวางแผน
นําเรือ ติดตามเสนทางเดินเรือและชวยตัดสินใจ เพ่ือใหการนําเรือมีความปลอดภัยมากขึ้น ซ่ึงเอกสาร
หรือบทความที่เกี่ยวกบัระบบการแสดงผลขอมูลแผนที่เดินเรืออิเลก็ทรอนิกส – DCDIS มีแพรหลายไม
มากนัก บทความเรื่องนี้จึงเปนเรื่อง  นาสนใจอยางยิ่ง  สําหรับผูอานที่มีความสนใจเกี่ยวกบัเรื่องของการ 
เดินเรือ       ตอจากนั้นจะเปนบทความเรือ่ง   ความปลอดภัยของการสื่อสารขอมูลผานไฟเบอรออฟติก 
โดย น.ต.ผศ.ดนัย  ปฏิยุทธ  กลาวถงึ การรักษาความปลอดภัยในการสงขอมูลผานเสนใยแกวนําแสง 
โดยวิธีการทีเ่รียกวา Quantum Cryptography ซ่ึงกําลงัไดรับความนยิมในการเขารหัสขอมูลเพ่ือใชในเชิง
ธุรกิจและทางทหาร    ตามดวยบทความเรื่อง การปรับปรุงสมรรถนะของระบบไฟฟาดวยการแก
คาองคประกอบกําลัง โดย ร.อ.อุดมศักดิ์  บุญประเสริฐ  ซ่ึงกลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสมรรถนะ
ของระบบไฟฟา คุณประโยชนที่ไดรับจากการปรับแกคาองคประกอบกําลังใหเพ่ิมมากขึ้น พรอมทั้ง
แสดงผลการวเิคราะหดวยสมการทางคณิตศาสตร ซ่ึงขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหสามารถนํามาใชใน
การตัดสินใจของผูบริหารโรงงาน หรือผูดูแลระบบไฟฟากําลังตอไป   สําหรับบทความเรื่อง สงครามเย็น 
(COLD WAR) : เร่ืองเกานํามาเลาใหม โดย น.อ.รศ.ทองใบ  ธีรานันทางกูร  นําเสนอเรื่องของ
สงครามเย็น  ซ่ึงเริ่มตนขึน้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติ และส้ินสุดลงเมื่อระบอบการปกครองแบบ
คอมมวินิสตลมสลาย  ในสหภาพโชเวยีต  บทความเรือ่งน้ีเปนประโยชนและนาสนใจอยางยิ่งสาํหรับผูสนใจ 
เรื่องประวตัิศาสตรโลกและความสัมพันธระหวางประเทศที่เกิดขึ้นในชวงเวลาอันยาวนานถึง ๔๖ ป       จากนั้น 
เปนบทความเรื่อง การฝกอบรมกฎหมายสงครามในกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐอเมรกิา  โดย  



 

 

 

 

 

 

 
น.อ.ชานนิทร  ลีลานนท ซ่ึงแปลจากบทความเรื่อง Law of War Training in the Navy and Marine 
Corps  ซ่ึงตีพิมพใน นิตยาสาร Proceeding ของ US Naval Institute โดย Major W. Hays Parks 
กลาวถึงความจําเปนที่ตองมีการอบรมกฎหมายสงคราม เพ่ือทําใหกําลังพลของกองทัพมีความเขาใจใน
หนาที่ของตนตามกฎหมายสงคราม และเพื่อปองกันการนําไปสูการปฏิบัตทิี่เปนการละเมิดฝาฝนกฎหมาย 
ทั้งโดยตั้งใจและไมไดตั้งใจ     ติดตามดวยบทความเรื่อง การนํานํ้าทิ้งจากอาคารมาใชประโยชน  โดย 
น.อ.สบสุข  ลีละบุตร   ที่กลาวถึง การนําน้ําทิ้งจากอาคารตาง ๆ ในโรงเรียนนายเรือมาใชใหม ผลการ
วิเคราะหการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งและขอเสนอแนะในการนําน้ําทิ้งจากอาคารตาง ๆ   กลบัมาใชประโยชน
เพ่ือนําไปสูการใชทรัพยากรอยางคุมคาตอไป    จากนั้นเปนบทความเรื่อง เทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม 
เครื่องมือบรหิารที่จะชวยนําพาองคกรไปสูผลสําเรจ็ไดตามเปาหมาย  โดย  ร.อ.อณุชา กันมั่ง ซ่ึง
กลาวถึง เทคโนโลยีการจัดการสมัยใหมที่นิยมนํามาใชเพ่ือบริหารองคกรในปจจุบัน เชน Balance 
Scorecard (BSE) Key Performance Indicator (KPI), 6 Sigma, Benchmarking, Total Quality 
Management (TQM), System Thinking และ Mind Mapping เปนตน  ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวย
ใหผูบรหิารสามารถนําองคกรนั้น ๆ ไปสูความกาวหนา ทันสมัย และประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไว    ตามดวยบทความเรื่อง A Method to Import Spice Models into OrCAD  โดย         
น.ต.กฤษฎา  แสงเพ็ชรสอง  ชี้ใหเห็นวา ในปจจุบันไมวาจะเปนระบบใด ๆ ก็ตาม การจําลองการทํางาน 
ดวยคอมพิวเตอร (simulation) เปนขัน้ตอนที่มีความสาํคัญเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะสามารถชวยลดเวลา
และเพ่ิมความถูกตองในการออกแบบพัฒนาระบบไดมาก ในโลกของการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ก็
เชนกัน วิศวกรสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภท CAD ชวยตั้งแตการออกแบบวงจร Schematic, 
การจําลองการทํางาน, จนถงึการออกแบบลายวงจร PCB บทความนี้เปนตอนทีห่น่ึง  นําเสนอวิธีการ
ประยุกตใช PSpice Model ซ่ึงเปนแบบจําลองอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ผูผลติ IC ตาง ๆ มีใหดาวนโหลด
ฟรีทางอินเตอรเน็ต เพ่ือใชงานกับโปรแกรม OrCAD  ซ่ึงเปนโปรแกรม CAD ที่ไดรับความนิยมในการ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ในบทความตอนตอไปจะแสดงตัวอยางการออกแบบ และจําลองการทํางาน 
Lowpass Filter ดวย OrCAD PSpice    และสุดทาย  เปนรายงานการวิจัยในชั้นเรยีนเร่ือง การศกึษา
คุณภาพของแบบทดสอบวิชาความนาจะเปน และสถิติ นักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ ๑ ปการศึกษา 
๒๕๔๗ โดย น.อ.หญิง นงเยาว  ศริิสนธิ  ซ่ึงทําการศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบวิชาความนา       
จะเปนและสถติิ นนร. ชั้นปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๗  วามีคุณภาพดีหรือไมอยางไร และอะไรเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหนักเรียนกลุมน้ีสอบไดคะแนนต่ํา เพ่ือคนหาแนวทางนําไปสูการปรบัปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสทิธภิาพดียิ่งขึ้นในการสอนครั้งตอ ๆ  ไป    สําหรบัในชวงทายเลมมี ขาวนายเรือ 
ที่เกี่ยวของกับความเปนไปตาง ๆ ภายในโรงเรียนนายเรอืที่นาสนใจ ซ่ึงทานผูอานสามารถติดตาม สาระนารู 
ตาง ๆ ในเลมไดตอไป   พบกันใหมฉบบัหนาครับ 

บรรณาธิการ 



ระบบระบบการแสดงผลขอมูลแผนการแสดงผลขอมูลแผนที่ที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสเดินเรืออิเล็กทรอนิกส

ทางทหารเรือทางทหารเรือ  
Electronic Charting Display and Information System - 

Navy หรือ ECDIS – N 
น.อ.ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ 

กองวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 
 นักเดินเรือหลายทานคงเริ่มคุนเคย หรือไดยินเรื่องเก่ียวกับระบบการแสดงผลขอมูลแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส - ECDIS หรือแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส - ENC มาบาง บางทานอาจสงสัยหรือ
ยังไมมีความเขาใจ ซ่ึงการจะทําความเขาใจเกี่ยวกบัระบบทั้งสองนี้อยางถองแทอาจเปนเรื่องยาก เน่ืองจาก 
มีเน้ือหาและขอกําหนดตามมาตรฐานของระบบมาก และไมคอยมีบทความ เอกสาร หรือสิ่งพิมพภาษาไทย 
ที่เผยแพรความรูในเรื่องดังกลาวนี้มากนกั ที่เห็นผานตาอยูก็มีบทความที่พิมพลงในวารสารอุทกสารของ
กรมอุทกศาสตร เทานั้น 
 ระบบการแสดงผลขอมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Charting Display and 
Information System – ECDIS) คือระบบการนําเรืออัตโนมัติที่มีฐานขอมูลแผนที่เดินเรือ และขอมูลอ่ืน ๆ 
ที่เปนประโยชนตอการนําเรอื เชื่อมตอกับอุปกรณเครือ่งชวยในการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส ประมวลผล
ขอมูลทั้งหมดแสดงบนจอภาพเพื่อชวยผูนําเรือวางแผนการนําเรือ (Route Planning) ติดตามเสนทาง
เดินเรือ (Route Monitoring) และชวยตดัสินใจ (Assist to Decision Making) เพ่ือใหการนําเรือมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น ระบบดังกลาวนี้ปจจุบนัมีเรือเดินสมุทรมากกวา ๘๐,๐๐๐ ลําใช ระบบ ECDIS น้ีมี    
ความเกี่ยวของกับแผนที่เดินเรือแบบอิเลก็ทรอนิกส (Electronic Navigation Chart - ENC) เปนอยางมาก 
เน่ืองจากเปนขอมูลหลักของระบบ สําหรับประเทศไทยปจจุบันหนวยงานของรฐัโดย กรมอุทกศาสตร 
กองทัพเรือ เปนผูดูแลรับผิดชอบดําเนินการในการผลิตแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามขอกําหนด 
ที่องคการทางทะเลสากล (International Maritime Organization – IMO) และองคการอุทกศาสตรสากล 
(International Hydrographic Organization – IHO) กําหนดแผนที่เดินเรอือิเล็กทรอนิกส เปนความเกี่ยวพัน
ทางเทคโนโลยีกับระบบการนําเรืออัตโนมัติสมัยใหม ในการจัดการใหเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ  
ดวยประสทิธภิาพของการจดัการทีแ่สดงออกมากกวาเพยีงเปนเครื่องคอมพวิเตอรธรรมดาทัว่ ๆ ไป ระบบ 
การนําเรืออัตโนมัติสมัยใหมจะแสดงรูปแบบการเดินเรือ และการนําเรือในขณะเวลานัน้ ๆ โดยการผสมผสาน 
หรือบูรณาการขอมูลขาวสารที่ไดรับจากระบบเครื่องชวยการเดินเรือตาง ๆ เชน เครื่องหาตําบลที่เรือดวย
ดาวเทียมระบบ GPS เข็มทศิไยโร เรดาร เครื่องวัดความเร็วเรือ และเครื่องวัดความลึกน้ํา ขอมูลเหลานี้  
จะถูกนํามาประมวลผลรวมกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส  เพ่ือแสดงตําบลที่ของเรือบนพื้นโลกไดอยาง 
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ตอเน่ืองสัมพันธกับแผนดิน ที่หมายบนฝง เครื่องหมายชวยการเดินเรือ รวมทั้งบริเวณพื้นที่อันตรายที่
ผูนําเรือไมสามารถเห็นได ทั้งน้ีเพ่ือเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจโดยอัตโนมัติใหผูนําเรือสามารถนําเรือ
ไดอยางถูกตอง ปลอดภัย       

 
 ปจจุบันระบบการนําเรืออัตโนมัติสมัยใหม ไดถูกนําออกมาใชสําหรับการเดินเรืออยางแพรหลาย 
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของนักเดินเรือ อยางไรก็ตามบรษิัทผูผลิตตาง ๆ ทั่วโลกตางผลิตขึ้นมา
ดวยมาตรฐานการผลติทีแ่ตกตางกนั จนอาจสงผลตอมาตรฐานความปลอดภยัในการเดินเรือขึ้นได  ดังนั้น 
เพ่ือแกปญหาดังกลาว และใหเปนไปตามขอกําหนดในอนุสัญญาวาดวยความปลอดภัยของชีวติและทรัพยสิน 
ในทะเล ป ๑๙๗๔ (Safety of Life at Sea Convention – SOLAS 1974) บทที่๕ ขอที่ ๒๐ ความวา “All 
ships shall carry adequate and up to date charts, sailing directions, list of lights, tide tables, and all 
other nautical publication which is for the intended voyage”   องคการทางทะเลสากล - IMO จึง
กําหนดแบบพื้นฐานที่เปนมาตรฐานของระบบการนําเรืออัตโนมัติสมัยใหมไว ๒ แบบที่สามารถยอมรับใช
งานบนเรือเดินทะเล เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือได คือ 

๑. ECDIS -Electronic Chart Display and Information System 
๒. ECS - Electronic Chart System  

ซ่ึงแบบหลังน้ีมีลักษณะการทํางานคลายกับ ECDIS แตไมสามารถทํางานตาม IMO Performance 
Standard for ECDIS ที่กําหนดได  ทั้งน้ีเน่ืองจากอาจมีองคประกอบบางอยางไมครบสมบูรณ สําหรับ
ระดับต่ําสุดของความเชื่อถอืได และฟงกชันการใชงานที่ IMO กําหนดไวในมาตรฐานที่ ECDIS จะตองมี
ความสามารถพอเพียงในการรองรับการทาํงานแทนที่แผนที่กระดาษได     
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 ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดย U.S. Naval 
Oceanographic Office – NAVOCEANO ไดรวมกับมหาวิทยาลยั Southern Mississippi - USM จัดตั้ง   
หองวิจัยขึ้นโดยเฉพาะเพื่อทําการวิจัย ระบบการแสดงผลขอมูลแผนเดินเรืออิเล็กทรอนิกสทางทหาร Electronic 
Charting Display and Information System - Navy หรือ ECDIS – N ขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเพ่ือนําระบบ
ดังกลาวไปใชงานในกองทัพเรือสหรฐัอเมริกา ระบบดังกลาวนี้จะมีความสลบัซับซอนมากกวาระบบ ECDIS
ที่เรือทั่ว ๆ ไปใช นอกจากจะสามารถใชงานในเรื่องการเดินเรือทั่ว ๆ ไปไดอยางปลอดภัยแลว ยัง
สามารถใชเปนระบบประกอบในการรบทางเรือไดทุกภูมิภาคบนโลกอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน
การสงครามปราบเรือดําน้ํา การปฏิบัตกิารยกพลขึ้นบก สงครามทุนระเบิด หรือการปฏิบัตขิองหนวย
สงครามพิเศษทางเรือ เปนตน การนํามาใชของระบบ ECDIS – N น้ีนอกจากจะใชในกองทัพเรือ
สหรัฐอเมริกาแลว ประเทศที่เปนพันธมิตร เชน ประเทศในกลุม NATO อาจสามารถไดรับการพจิารณาให
นําระบบดังกลาวไปใชงานในกองทัพได รูปแบบของขอมูลที่นํามาประกอบในระบบ  ECDIS – N และ   
ชั้นความลับของขอมูลอาจสามารถสรุปใหเห็นในภาพกวาง ๆ ไดดังน้ี 
 

ขอมูลดิจิตอลที่กําหนดไวใน ECDIS – N และชั้นการเขาถึงขอมูลทางทหาร 
Digital Product Paper Equivalent Classification 

Digital Nautical Chart (DNCtm) General, Coastal, Approach, & Harbor Unclassified 

Tactical Ocean Data (TOD) 0 Operating Areas(OPAREAs), Range markings Distribution Limited 

Tactical Ocean Data (TOD) 1 Bottom Contour (BC) Confidential 

Tactical Ocean Data (TOD) 2 Bathymetric Navigation Planning Chart (BNPC) Secret 

Tactical Ocean Data (TOD) 3 TBD As required 

Littoral Warfare Data (LWD)  Combat Chart Confidential 

Vector Database Update (VDU) Notice to Mariners Depends on product 

 
จากหัวขอขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ECDIS – N จะตองนําขอมูลมาประกอบหลายสวนที่เพ่ิมเติมขึ้นมา
จากขอมูลในระบบ ECDIS ทั่ว ๆ ไปที่เรอืเดินทะเลใช 
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 จากเอกสารที่สามารถเปดเผยไดโดยองคการขาวกรองและภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่แหงชาติ 
National Geospatial Intelligence Agency เม่ือ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ น้ีแจงวาที่ Norfolk, Virginia เรือรบ
สหรัฐอเมริกา ลําแรกที่ไดรับอนุญาตใหทําการทดลองใชระบบแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสทางทหารเรือ
บนสะพานเดินเรืออยางเต็มรูปแบบ ในการเดินเรือ และการนําเรือโดยปราศจากการใชแผนที่เดินเรือ
กระดาษ ทั้งนี้เพ่ือเปนการพิสูจน และยืนยันวาเทคโนโลยีสมัยใหมของระบบการแสดงผลขอมูลแผน
เดินเรืออิเล็กทรอนิกสทางทหารที่กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา นํามาใชมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน
การใชงานเพื่อการเดินเรือ และเพ่ือใชในการปฏิบัติการทางทหารอยางแทจริง 
 ประวตัศิาสตรของการพัฒนาการเดินเรือ และเทคโนโลยีทางทหารคงจะตองจารึกไวอีกครั้งหนึ่ง 
เม่ือเรือรบประเภทฐานปลอยจรวดนําวถิีของสหรัฐอเมริกา ชื่อ USS Cape St. George (CG 71) เปนเรือรบ
ผิวนํ้าลําแรกที่ไดนํา   ระบบการแสดงผลขอมูลแผนเดินเรืออิเล็กทรอนิกสทางทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หรือ ECDIS –N (Electronic Charting Display and Information System – Navy ) กับแผนที่เดินเรือระบบ
ดิจิตอล DNC (Digital Nautical Chart) ของหนวยงานองคการขาวกรองและภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่
แหงชาติ ของสหรัฐอเมริกา (National Geospatial Intelligence Agency - NGA) มาใชบูรณาการกับระบบ
อ่ืน ๆ เปนระบบในการเดนิเรือ นําเรือหลกัของเรือ รวมถึงระบบอํานวยการรบเพื่อการปฏบิตัิการทางทหาร 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการทดลองที่ผานมาสรุปผลวาระบบดังกลาวสามารถใชงานไดจริง 
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 Lt.Gen. James R. Clapper, Jr., (นายพลทหารอากาศนอกราชการ) ผูอํานวยการสํานักงาน
หนวยงานองคการขาวกรองและภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่แหงชาตขิองสหรัฐอเมริกา หรือ NGA กลาววา 
“ECDIS –N และอุปกรณอ่ืนในระบบภูมิสารสนเทศ – GIS และระบบแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส 
จะถูกนํามาใชในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเพื่อแกปญหาการเดนิเรือ เทคนคิ และพื้นทีก่ารยุทธ
ทางเรือที่ไมสามารถดําเนินการไดในอดีต การทดลองนํามาใชบนเรือ USS Cape St. George     
(CG 71) น้ีจะเปนเครือ่งยืนยันถึงกระแสคลื่นลูกใหมของเทคโนโลยีการเดินเรือ และการยทุธ   
ทางเรือในอนาคต  ซึ่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา จะมีประสทิธิภาพในการเดินเรือทัว่โลก เพื่อ
สนับสนุนการปกปองความปลอดภัย และผลประโยชนของชาติตามวตัถุประสงค” 

 
 

 
บริเวณทาเรอื Pearl Harbor ขอมูล DNC 
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 ปจจุบัน ECDIS – N เปนอุปกรณเดินเรืออิเล็กทรอนิกสที่กองทัพเรอืสหรัฐอเมริกา ยอมรับใช 
โดยมีหนวยงานองคการขาวกรองและภูมิสารสนเทศเชิงพ้ืนที่แหงชาตขิองสหรฐัอเมริกา - NGA สนับสนุน 
แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกสทั่วโลกมากกวา ๕,๐๐๐ แผนที่และไดดําเนินการจัดทําโดยระบบดิจิตอล
บันทึกลงในแผน CD จํานวน ๒๙ แผนใชงานไดทันทีทีต่องการ  
 นักยุทธศาสตรชาวจีนผูมีชือ่เสียงอยาง ซุนวู (Sun Tzu) เชื่อวา “การขาวที่ดี ถูกตอง จะมี    
ผลตอการประเมินการรบทั้งกอนเขาทําการรบ ระหวางทําการรบ และเม่ือการรบสิน้สุดลง”  ความเชื่อน้ี
วิเคราะหวามีเหตุผลสามารถนํามาใชอางอิงได เชนเดียวกับชาติมหาอํานาจของโลกที่ไมมีคูแขงอยาง 
สหรัฐอเมริกา ที่พยายามนาํระบบ ECDIS – N ที่อาจกลาววาเปนระบบขอมูลขาวสารทางทหารสมัยใหม
มาใชงานในกองทัพเรือก็เพ่ือหวังผลใหมีชัยในการรบ และการปฏบิัติการทางทหารในทุกรูปแบบ ที่จะ
สามารถรักษาผลประโยชนของชาติในทกุ ๆ พ้ืนที่บนโลกตามทีต่นตองการ 
                                                        ----------------------------------------------- 
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 NAVOCEANO ECDIS Laboratory , University of Southern Mississipi. 
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 Charts, Maryland .  

 
 
 
 
 
 
 



ความปลอดภัยของการสื่อสารขอมูลผานไฟเบอรออพติก 
 

น.ต.ผศ.ดนัย  ปฏิยุทธ 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
๑. บทนํา 
 การรักษาความปลอดภัยของการสื่อสารขอมูลน้ันคลาย ๆ กับเกมแมวจับหนู กลาวคือ
ตลอดเวลาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไมวาเราจะสรางกําแพงกั้นโจรสูงเทาใดก็ตาม เหลามิจฉาชีพก็
สามารถแอบเขาบานไดเสมอ การรักษาความปลอดภัยของการสื่อสารขอมูลเริ่มลาสมัย โดยระบบรักษา
ความปลอดภัยใด ๆ จะแข็งแรงเทากับจุดออนของมัน จุดออนหน่ึงของระบบรักษาความปลอดภัยใน
ปจจุบันคือการแจกจายกุญแจเขารหัส (Key Distribution) การวิจัยในหัวขอใหมเร่ือง Quantum 
Cryptography จึงเกิดขึ้น 

โดย Quantum Cryptography เริ่มใชงานครั้งแรกเม่ือป ค.ศ.๑๙๙๖ โดยทํางานผานเสนใยแกว   
นําแสงที่ความยาวคลื่น  ๑.๓  ถึง  ๑.๕๕  ไมครอน (ซ่ึงเปนความยาวคลื่นที่นิยมใชมากที่สุดในโครงขาย
ไฟเบอรออพติกและการสื่อสารโดยไฟเบอรออพติก) สาเหตุที่ใช Quantum Cryptography เพราะจุดออน
ของการปกปองความปลอดภัยแบบอ่ืนที่ไมสามารถสง Secret key ไปตามสายสื่อสารไดแต Quantum 
Cryptography สามารถกระทําไดน่ันเอง อีกทั้ง Quantum Cryptography ยังไมตองการตัวกลางใน             
การลงทะเบียนอีกดวย 

 
๒. คุณลักษณะทั่วไป 

เสนใยแกวนําแสงหรือไฟเบอรออพติกเปนตัวกลางที่นําสัญญาณแสงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
โดยแสงในเสนใยแกวนําแสงจะถูกสะทอนกลับไปกลับมาระหวางรอยตอของแกนกลาง (Core) และฉนวน
ที่หุม (Cladding) จากปลายขางหนึ่งไปยังอีกปลายขางหนึ่งของเสนใยแกวนําแสง โครงสรางของเสนใย
แกวนําแสงไมมีสวนประกอบของตัวนําไฟฟาจึงทําใหไมมีคุณสมบัติทางไฟฟา (การนําไฟฟาหรือการ
เหน่ียวนําไฟฟา) ซ่ึงทําใหขอมูลขาวสารที่สงไปยังปลายทางไมถูกรบกวนทางไฟฟาจากภายนอกไมวา
จากสัญญาณไฟฟาแรงสูงหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา  
 
๓. ความปลอดภัย 
 จากการศึกษาในเรื่อง Quantum ทําใหเกิดแขนงสาขาความรูที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงที่
เรียกวา “Quantum Cryptography” (บางครั้งเรียกวา Quantum Key Distribution) ซ่ึงเปนวิธีที่ทําใหการ   
สงขอมูลผานไฟเบอรออพติกอยางปลอดภัย โดยมีหลักการทํางานคือการใช Quantum  Mechanic  เพ่ือผลิต  
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Key ที่ใชในการเขารหัส (Encrypt) ขาวสาร (Message) โดย Quantum Cryptography น้ันสามารถสงขอความที่
ถูก Coded ไดระยะไกล ๒๐ กิโลเมตร โดย Quantum Cryptography  จะตรวจสอบถึงความเปนไปไดที่เกิดขึ้น
ที่ชิ้นสวนเล็ก ๆ ที่เหมือนกันภายใน (Intertwined) แตอยูแยกจากกัน โดยอะตอมและโมเลกุลน้ันมี
ความสามารถคือการสงขอมูลที่ไมสามารถทําใหขาดตอนได (Unbreakable) และความสามารถในการ
คํานวณและการคนหาขอมูลที่รวดเร็วและมีกําลังแบบ Exponential ที่เรียกวา “Quantum Computing”  
 
๓.๑ วิธีการเขารหัสและการตรวจสอบของ  IBM’s Almaden Research Center 
 

 
วิธปีฏิบตัิคือ 
๑. Alice ผลิต Proton (ชิ้นสวนที่ทําใหเกิดแสง) อยางสุมและสงไปให Bob (และรูวา Proton ที่ผลิตนั้น

มีคาเปน ๑ หรือ ๐) 
๒. Bob คํานวณวา 1’s มีจํานวนเปนคู (Even) หรือคี่ (Odd) จาก 16  bits แรกและสงกลับไป Check 

กับ Alice (ซ่ึงจะคํานวณในขณะเดียวกันและใช Subset ของ Proton ที่เหมือนกันกับของที่ Bob 
ใช) 

๓. โดยการเปรียบเทียบ Parities ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการสื่อสารก็สามารถถูกหาไดวาเกิดขึ้น
ที่ใดและสามารถถูกทําการแกไขได 

๔. เม่ือทําการแกไขเรียบรอยทั้ง Alice และ Bob ก็จะมี Bits ที่เหมือนกันและใชเปน Secret Key 
น่ันเอง 

๓.๑.๑ จุดออน 
จุดออนของการเขารหัสในการสื่อสารและวิธีแกไขผานสื่อแบบไฟเบอรออพติกแบบนี้มีดังตารางขางลาง 

จุดออน วิธีแกไข 
๑. Spy แอบดูและขโมยขอมูล ๑. ใชวิธี “Privacy Amplification” กลาวคือการยอม

สูญเสียบาง Bits ไปและสราง Bits ใหมขึ้นมาแทนที่ 
(Spy จะขโมย Bits ไดนอยลงเพราะเราทิ้ง บาง Bits ที่
ไดถูกขโมยไปนั่นเอง) 

 

   2 
1 

ทอไฟเบอรออพติก 

Bob Alice 
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จุดออน วิธีแกไข 
๒. ผูประสงครายสามารถ Eavesdrop โดย  
การใชอุปกรณแยกลําแสง (Beam-spitting 
Device) เชน ครึ่งหน่ึงของกระจกเงิน (Half-
silvered Mirror) เพ่ือดึง Protons ออกมา เพ่ือ
นํามาถอดและไดขาวสารที่ตองการ 
 

๒. สง Proton ในการติดตอสื่อสารครั้งละ ๑ Proton 
เทานั้น (เพราะ Proton ๑ ตัวไมสามารถแยกออกได
อีก) 
 

๓. ผูประสงครายสามารถ Intercept การ 
Request จาก Alice และเก็บ Protons เพ่ือ
นํามาวิเคราะหและ Retransmit มันไปยัง Bob 

๓. เปลี่ยนวิธทีี่ ๑ และ ๐ ใชแทนคา น่ันคือการ 
Encode Polarization State ของ Proton (ใช Vertical 
Vibration แทน ๑ และ Horizontal Vibration แทน ๐ 
หรือ Clockwise Rotation แทน ๐ และ Anticlockwise 
แทน ๑) 

๔. ไฟเบอรออพติกมีจุดดอยตรงที่ไมสามารถ
รักษา Proton Polarization State ได 

๔. สง Light Pulse ไปตามทอไฟเบอรออพติกเพื่อปรับ
สิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลง หรือใช Passive Technique 
เพ่ือใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

๕. ยากในการตรวจพบ Proton ตัวเดียว ๕. ประยุกตใช Detector  เพ่ือใหสามารถทํางานไดดี 
ขึ้น 

 
๓.๒ วิธีการเขารหัสและการตรวจสอบของ  Northern University 

วิธี High-speed Quantum Cryptography น้ีสามารถเขารหัสขอมูลและสงไปตามเสนไฟเบอรออพติก 
ดวยความเร็ว ๒๕๐ mbps โดยการใช Detector แบบธรรมดาในการตรวจหา Proton 
๓.๑.๑ วิธปีฏบิัต ิ
 

 
๑. Alice สง Secret Key ให Bob และทั้งคูก็ใช Key เดียวกัน (กอนการสื่อสารใดๆ) 
 

2 
1 

ทอไฟเบอรออพติก 

Bob Alice 
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๒. Alice ใช Secret Key น้ันในการ Manipulate แสง ทําใหเกิดรูปแบบของการสงขอมูลที่ยุงยากกวาการสง
แบบ ๑ หรือ ๐ แบบธรรมดา ๆ (การรวมตัวกันของ ๑ และ ๐ จะใชแทนขาวสาร) โดยคุณลักษณะของ 
Quantum Noise (เกิดจาการ Granularity ของแสง) จะปรากฏตัวออกมาจากรูปลักษณะของ Secret Key 
เทานั้น โดยการเปลี่ยน Granularity ของแสงนั้นสามารถกระทําไดโดยการ Polarizing แสงอยางสุม Eve ที่
เปน Eavesdropper จะไมสามารถถอดรหัสขอมูลไดเพราะขาวสารที่ไดยินนั้นจะกระจัดกระจาย (Fuzz) แต 
Bob ที่มี Secret Key จะสามารถเขาใจรูปแบบ (Pattern) และจะไดสัญญาณที่มีการรบกวนที่นอยกวา และ
สามารถถอดรหัสขาวสารที่ Alice สงมาใหได  
 
๔. สรุป 

ดวยความชาญฉลาดของนักวิทยาศาสตรจึงสามารถคิดคนวิธีในการเขารหัสและสงขอมูลไปตาม
เสนไฟเบอรออพติกสาธารณะได โดยอาศัยคุณสมบัติการยักยายถายเท (Manipulation) ของความลื่น 
(Slippery) และการหลบเลี่ยง (Elusive) ขององคประกอบที่เล็กที่สุดของวัตถุ วิธีน้ีจะขึ้นอยูกับคุณลักษณะ
ที่พิเศษของอะตอม  กลาวคือความพยายามใด ๆ ก็ตามที่จะวิเคราะหขอมูลที่ไดเขารหัสแลว จะไป
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอะตอม (หรือของ Proton น่ันเอง) น่ันคือ Encoded State เปลี่ยนไปและทําให
การสงถายคร้ังน้ันไมเกิดประโยชนใดๆ น่ันคือสําคัญที่ Quantum Cryptography ไดรับความนิยมในการ
เขารหัสขอมูลเพ่ือใชในเชิงธุรกิจและทางทหารนั้นเพราะการยากตอการถูกโจมตีน่ันเอง ขอดีอีกประการ
หน่ึงของ Quantum Cryptography คือกําลังในการคํานวณที่มีมากนั่นอง  

แมจะมีขอดีหลายขอแตอุปสรรคที่ทําใหศาสตรของ Quantum Cryptography  ไมกาวไกล
เทาที่ควรเพราะการสงขอมูลที่เขารหัสไปตามเสนใยแกวนําแสงนั้นไดผลดีจนถึงระยะ ๒๐ กิโลเมตร
เทานั้น หลังจากระยะนี้แลว Error Rate ก็จะเพิ่มมากขึ้นถึงแมการแกปญหาโดยการใช Repeater มาชวย
บรรเทาแลวก็ตามปญหาก็ยังคงมีอยูโดยจะไปรบกวนสถานะของ Quantum ใน Key Data โดยระยะที่ไกล
ที่สุดนั้นคือระยะ ๙๐ กิโลเมตรเทานั้นเองและขณะนี้ก็ยังคงกระทําไดเฉพาะสื่อไฟเบอรออพติกเทานั้น ยัง
ไมสามารถกระทําไดกับ Internet การวิจัยยังลงไปดูถึงความเปนไปไดในการสง Proton ไปทางอากาศ
แทนที่จะสงไปตามเสนไฟเบอรออพติกอยางเดียว 

เม่ือถึงเวลาที่ปญหาและจุดออนตาง ๆ ไดถูกขจัดไปจาก Quantum Cryptography ไดแลว สถาบัน
ดานการเงินหรือหนวยงานทหารก็จะหันมาใชบริการการเขารหัสแบบนี้แทนการเขารหัสแบบปจจุบันที่ใช
อยู (แบบ  Mathematical Algorithm) เพราะระบบปจจุบันนี้เริ่มมีปญหาเม่ือกําลังในการคํานวณเริ่มเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อย ๆ ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป 
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เราก็ไดแตหวังวาสักวันหนึ่งเม่ือมันเกิดขึ้นมา ก็จะสามารถปองกันไมใหขโมยเขามาภายในระบบ

ได 
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การปรับปรุงสมรรถนะของระบบไฟฟาดวยการแกคาองคประกอบกําลัง 
Improvement the Performance of the Power 

System by Power Factor Correction  
 

ร.อ.อุดมศักดิ์   บุญประเสิรฐ 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
บทคัดยอ 
 บทความนี้ไดนําเสนอความรูเบื้องตนเกี่ยวกับองคประกอบกําลังในระบบไฟฟากระแสสลับ และ
ไดกลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสมรรถนะของระบบไฟฟา คุณประโยชนที่ไดรับจากการปรับแกคา
องคประกอบกําลังใหเพ่ิมมากขึ้น พรอมทั้งแสดงผลการวิเคราะหดวยสมการทางคณิตศาสตร และจําลอง
การทํางานของระบบโดยใชภาษาโปรแกรมแมทแล็ป (Matlab) ซ่ึงเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นิยมใชกัน
ในวงการวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  ซ่ึงขอสรุปที่ไดรับจากการวิเคราะห จะเปนขอมูลที่เปน
ประโยชนสําหรับการตัดสินใจของผูบริหารโรงงาน หรือผูดูแลระบบไฟฟากําลังตอไป 
 
๑.  กลาวนํา 
 กําลังงานในระบบไฟฟากระแสสลับแบงออกไดเปน ๒ สวน [๓,๔] คือ กําลังงานจริง (Real 
Power หรือ Active Power: P) มีหนวยเปน วัตต (W) หรือ กิโลวัตต (kW) เปนกําลังงานที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงโดยอุปกรณไฟฟาไปเปนพลังงานรูปอ่ืนได เชน ความรอน แสงสวาง หรือ กําลังงานกล 
สามารถสัมผัสไดดวยโสตประสาทของมนุษย และอีกสวนหนึ่งคือ กําลังงานรีแอคตีฟ (Reactive Power: 
Q) มีหนวยเปน วาร (VAR) หรือ กิโลวาร (kVAR) เปนกําลังงานที่ไมสามารถเปลี่ยนไปเปนพลังงานรูป
อ่ืนได และไมสามารถสัมผัสดวยโสตประสาทของมนุษยได แตอุปกรณไฟฟาที่ตองทํางานโดยอาศัย
สนามแมเหล็ก เชน หมอแปลงไฟฟา มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา ตองใชกําลังงานรีแอคตีฟน้ีเพ่ือสราง
สนามแมเหล็ก ผลรวมของกําลังงานทั้ง ๒ สวน น้ีเรียกวา กําลังงานปรากฏ (Apparent Power: S) มี
หนวยเปน โวลตแอมแปร (VA) หรือ กิโลโวลตแอมแปร (kVA)  อัตราสวนของกําลังงานจริงตอกําลังงาน
ปรากฏ เรียกวา “องคประกอบกําลัง หรือ เพาเวอรแฟคเตอร (Power Factor: PF) ” [๕] ซ่ึงเปนตัวบงชี้ให
ทราบวาอุปกรณไฟฟาตาง ๆ น้ัน ใชกําลังงานจริงเปนสัดสวนเทาไร เม่ือเทียบกับกําลังงานปรากฏ 
ดังน้ันในระบบไฟฟาที่มีคา PF สูง จะมีสมรรถนะหรือประสิทธิภาพในการทํางานดีกวาระบบไฟฟาที่มีคา 
PF ต่ํากวา [๒,๖]    
 หัวขอตอไปที่จะกลาวถึงในบทความนี้จะประกอบไปดวย คําจํากัดความของเพาเวอรแฟคเตอร 
คุณประโยชนที่รับจากการปรับเพ่ิมคา PF และสรุปผลการวิเคราะหในตอนทายของบทความ 
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๒.  คําจํากัดความของเพาเวอรแฟคเตอร  
 เพาเวอรแฟคเตอร (PF) คือ อัตราสวนระหวางกําลังงานที่ทําใหเกิดงานตอกําลังงานปรากฏ 
ของอุปกรณหรือวงจรไฟฟาใด ๆ มีคาตั้งแต ๐.๐๐ - ๑.๐๐ หรือ ๐ - ๑๐๐% แสดงความสัมพันธในสมการ 
(๑) 

 

θ

 
 

รูปที่ ๑ ความสัมพันธของกําลังงานปรากฏ กําลังงานที่ทําใหเกิดงาน และกําลังงานรแีอคตีฟ 
 
 PF = 

S

P  = cosθ (๑) 
 
 เฟสเซอรไดอะแกรมแสดงความสัมพันธระหวาง กําลังงานปรากฏ กําลังงานที่ทําใหเกิดงาน และ
กําลังงานรีแอคตีฟแสดงดังรูปที่ ๑. ลักษณะของการเกิด PF อาจเปนแบบลาหลัง (Lagging) หรือนําหนา 
(Leading) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับทิศทางการไหลของกําลังงานที่ทําใหเกิดงานและกําลังงานรีแอคตีฟ ถากําลังงาน 
๒ สวนนี้ไหลไปในทิศทางเดียวกันคา PF ที่จุดนั้นจะเปนแบบตามหลัง แตถาไหลในทิศตรงขามกันคา PF 
ที่จุดนั้นจะเปนแบบนําหนา เชน ตัวเก็บประจุเปนแหลงกําเนิดกําลังงานรีแอคตีฟทําใหมีคาเพาเวอร   
แฟคเตอรเปนแบบนําหนาเสมอ สวนมอเตอรเหน่ียวนําตองการทั้งกําลังงานที่ทําใหเกิดงานและกําลังงาน
รีแอคตีฟ (ไหลเขามอเตอรทั้งสองสวน) จึงมีคา PF เปนแบบลาหลัง เปนตน 
 
๓.  ประโยชนของการปรับเพิ่มคา PF 

๓.๑  ลดกระแสไฟฟาที่ไหลอยูในวงจรไฟฟา 
  คากระแส ( I ) ที่ใชในระบบไฟฟากําลังแบบ ๓ เฟสจากแสดงไดดังสมการ (๒)  
 
 I  =  

PF3 ××V

P  (๒) 
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ให V = 380 โวลต และ P มีหนวยเปน kW จะได 
 I  =  

PF8033

1000kW

××

×  (๓) 
 

 
kW

I   =  
PF

52.1

PF8033

1000
=

××
 (๔) 

 
kW

I∆  = 
kW
oldI  – 

kW
newI  = 1.52 








−

newold PF

1

PF

1  (๕) 

 
สมการ (๕) แสดงผลการวิเคราะหขนาดของกระแสไฟฟาที่ลดลงตอการใชกําลังงานจริงทุก ๆ ๑ กิโลวัตต 
เม่ือมีการปรับเพ่ิมคา PF 
 

 
รูปที่ ๒ การลดลงของกระแสเมื่อมีการเพิ่มคา PF ใหสูงข้ึน 

 
จากกราฟในรูปที่ ๒ จะเห็นไดวาหากมีการปรับคา PF จากคานอย ๆ ใหเพ่ิมมากขึ้นคากระแสที่

ลดลงจะมากขึ้นตามไปดวย เชน หากเพิ่มคา PF จาก ๐.๕๐ เปน ๐.๙๕ จะลดกระแสลงได 1.44 A/kW 
หากโรงงานใชโหลดประมาณ 1,500 kW จะสามารถลดกระแสไดถึง ๒,๑๖๐ แอมแปร ซ่ึงมีผลใหระบบ
ไฟฟารับภาระนอยลง สายไฟ สะพานไฟ หรือเบรกเกอรเย็นลงกวาเดิม มีอายุการใชงานยาวนานขึ้น    
ถาหากเปนการสรางโรงงานใหมจะสามารถลดขนาดอุปกรณที่ใชรับ-จายไฟฟาใหเล็กลงได เปนการ
ประหยัดตนทุนไดอีกทางหนึ่ง 
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๓.๒  ระบบไฟฟาสามารถรับภาระโหลดไดมากขึ้น 
เม่ือมีการปรับปรุงคา PF ใหสูงขึ้น กระแสที่ไหลอยูในระบบระหวางแหลงจายไฟกับจุดที่มี

การปรับปรุงคา PF จะมีคาลดลง ทําใหสามารถเพิ่มโหลดเขาไปในระบบไดมากขึ้น 
 การประมาณคาของกําลังสํารองในระบบไฟฟาที่เพ่ิมขึ้นจากการเพิ่มคา PF ในเทอมของการใช
กําลังงานจริงทุก ๆ ๑ กิโลวัตต แสดงในสมการ (๖)  
 
  

newold
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รูปที่ ๓ การเพิ่มข้ึนของกําลังสํารองเมื่อมีการเพิ่มคา PF ใหสูงข้ึน 

 
 ประโยชนของการปรับเพ่ิมคา PF อีกประการก็คือ ทําใหกําลังสํารองในระบบเพิ่มมากขึ้น และ
สงผลใหสามารถเพิ่มโหลดเขาไปในระบบไดมากขึ้นตามไปดวย จากรูปที่ ๓ และสมการ (๖) พบวาหาก
เดิมมีการใชโหลดอยูที่ 1000 kW ที่ PF = 0.6 และมีการเพิ่มคา PF เปน ๑.๐๐  จะสามารถเพิ่มโหลดไดอีก 
0.67 kVA/kW หรือคิดเปน 670 kVA  
 

๓.๓  ระบบไฟฟาสามารถจายโหลดที่เปนกําลังที่ทําใหเกิดงานไดมากขึ้น 
 เม่ือมีการเพิ่มคา PF จะทําใหคามุมระหวางกําลังงานจริงกับกําลังงานปรากฏลดลง และทําให
ความสัมพันธระหวางกําลังงานทั้ง ๓ เปลี่ยนไป แสดงดังรูปที่ ๔ 
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รูปที่ ๔ ความสัมพันธระหวางกําลังงานจริงกับกําลังงานรแีอคตีฟเมื่อมีการเพิ่มคา PF ใหสูงข้ึน 
 
ให kVAnew =  kVAold ; (คาพิกัดของแหลงจาย)  
 
 ∴ oldnew
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สมการที่ (๗) แสดงการจายโหลดที่เปนกําลังงานจริงไดเพ่ิมมากขึ้นในเทอมของกําลังงานปรากฏ 

 
รูปที่ ๕ การเพิ่มข้ึนของกําลังงานจรงิเมื่อมีการเพิ่มคา PF ใหสูงข้ึน 
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 จากสมการ (๗) และรูปที่ ๕ หากมีการเพิ่มคา PF จากเดิม ๐.๖ ไปเปน ๐.๙๕ จะสามารถเพิ่ม
โหลดได ๐.๓๕ kW/kVA หรือ ๓๕๐ kW หากใชหมอแปลง 1000 kVA หรือ ๓๕.๐ %  
 

๓.๔  ลดกําลังงานสูญเสียในระบบไฟฟา 
ระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการติดตั้งมานาน และมีสายปอนยาวมาก ๆ หรือใน

ระบบไฟฟาเพื่อการเกษตร เชน มีการสูบนํ้ากลางที่นาตองมีการเดินสายปอนเปนระยะทางไกล ๆ 
เปอรเซ็นตของการสูญเสียที่ลดลงที่ไดจากการเพิ่มคา PF พิจารณาไดจากสมการ (๘) 

 

                                    %∆Ploss  = 100×
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 การลดกําลังสูญเสียในระบบไฟฟาเปนการประหยัดคาไฟฟาไดอีกทางหนึ่งดวย จากสมการ (๘) 
และรูปที่ ๖ หากมีการเพิ่มคา PF จากเดิม ๐.๖ เปน ๐.๙๕ จะสามารถลดกําลังสูญเสียลงไดถึง ๖๐.๑ %  

 

รูปที่ ๖ การลดลงของกําลงัสูญเสียเมื่อมีการเพิ่มคา PF ใหสูงข้ึน 
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   ๓.๕ ลดคาไฟฟา (สวนที่เปนคาปรับจาก PF ต่ํากวากําหนด) 

 
รูปที่ ๗ คาปรับ PF คิดเฉพาะกําลังงานรีแอคตีฟในสวนที่เกินกําหนด  

 
สมการแสดงคาปรับ PF แสดงในสมการ (๙) 
 CPF =  PFC×∆Q 
 CPF =  PFC×[Qpeak – ๐.๖๑๙๗Ppeak]  (๙) 
เม่ือ 

CPF = คาปรับ PF (บาท) 
PFC = อัตราคาปรับ PF (บาท/kVA) 
Ppeak = คาความตองการพลังงานไฟฟาเฉลี่ยใน ๑๕ นาทีที่สูงสุด 
Qpeak = คาความตองการกําลังงานรีแอคตีฟเฉลี่ยใน ๑๕ นาทีที่สูงสุด 
QPF๘๕% = กําลังงานรีแอคตีฟที่ PF = ๘๕% 
∆Q = กําลังรีแอคตีฟสวนเกินที่ตองเสียคาปรับ 

 จากรูปที่ ๗ และสมการ (๙) หากสามารถเพิ่มคา PF ไดไมต่ํากวา ๘๕% หรือ ใชกําลังงาน          
รีแอคตีฟไมเกิน ๐.๖๑๗๙ เทาของคาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด ก็ไมตองเสียคาปรับใหกับ      
การไฟฟา รายละเอียดของหลักเกณฑการคิดคาไฟฟาสามารถดูไดจากเว็บไซตของการไฟฟา         
สวนภูมิภาค [๑] 

 
๔.  สรุปคุณประโยชนที่ไดจากการปรับแกคา PF 

๔.๑ ลดกระแสไฟฟาในวงจร ตั้งแตแหลงจายกําลังไฟฟาจนถึงตําแหนงที่ติดตั้งตัวเก็บประจุกําลัง 
๔.๒ ลดกําลังสูญเสียในระบบไฟฟาลง ซ่ึงจะมีผลดีตออุปกรณจายกําลังไฟฟาตาง ๆ เชน หมอ

แปลงไฟฟา สายเคเบิล สวิตช ฯลฯ ทําใหอุปกรณดังกลาวมีอายุการใชงานไดยาวนานขึ้น 
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๔.๓ ลดแรงดันตกในระบบไฟฟาลง ทําใหระดับของแรงดันไฟฟามีความมั่นคงมากขึ้น แรงดันไฟฟา
ที่ตําแหนงปลายสุดของสายปอนไมตกมาก ทําใหอุปกรณไฟฟาที่ตออยูทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๔.๔ เพ่ิมความสามารถในการรับหรือจายกําลังไฟฟาของระบบไฟฟาใหสูงขึ้น ทําใหสามารถขยาย
การใชไฟฟา หรือเพ่ิมโหลดไดโดยไมจําเปนตองเพ่ิมขนาดของอุปกรณรับจายกําลังไฟฟา 

๔.๕ ลดคาไฟฟาที่ตองจายใหกับการไฟฟา [๑] ซ่ึงคาไฟฟาที่จายในแตละเดือนจะประกอบไปดวย 
๓ สวนคือ คาความตองการพลังงานไฟฟา (Demand Charge) คาพลังงานไฟฟา (Energy 
Charge) เฉพาะสวนที่เปนพลังงานสูญเสียลดลง และคาปรับเพาเวอรแฟคเตอร เม่ือมีคาต่ํากวา 
๐.๘๕ 
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สงครามเย็น (Cold War) 
: เรื่องเกานํามาเลาใหม 

น.อ.รศ. ทองใบ ธีรานันทางกูร   
ประจําโรงเรียนนายเรือ  ปฏิบัติราชการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 สงครามเย็น (Cold War)  ตามคํานิยามในหนังสือพจนานุกรมความสัมพันธระหวางประเทศ  
“The International Relations  Dictionary”  คือ   สภาวะความตึงเครียดและความเปนปฏิปกษกันอยาง
รุนแรงระหวางมหาอํานาจตะวันตกกับคายคอมมิวนิสตของยุโรปตะวันออก  ซ่ึงเริ่มตนขึ้นภายหลัง
สงครามโลกครั ้งที ่สองยุติ   และสิ ้นสุดลงเมื ่อระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสตลมสลายใน            
สหภาพโซเวียต  (Soviet Union)  และเกิดรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีอิสระขึ้นในประเทศตาง ๆ ใน         
ยุโรปตะวันออกในชวงปลายทศวรรษป  ๑๙๙๐  
 ที่จะนําเสนอตอไปน้ีเปนเรื่องของสงครามเย็นตามนิยามขางตน  ซ่ึงสงครามเย็นนี้ไดกลายเปน
ประวัติศาสตรไปแลว  แตเห็นวาจะเปนประโยชนแกผูสนใจเร่ืองประวัติศาสตรโลกและความสัมพันธ
ระหวางประเทศ  จึงนําเสนอเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลาอันยาวนานถึง ๔๖ ป  ระหวาง ค.ศ. ๑๙๔๕ 
ถึง ค.ศ.๑๙๙๑  ตามลําดับตั้งแตตนจนอวสานดังน้ี 

๑. สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเปนสองอภิมหาอํานาจ 
 สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเปนสองอภิมหาอํานาจ (Superpowers) ในชวงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง  ซ่ึงทั้งสองอภิมหาอํานาจนี้ตางมีพันธกิจทางดานอุดมการณของฝายตน  คือ  ฝาย
สหรัฐอเมริกามีพันธกิจดานลัทธิประชาธิปไตยแบบทุนนิยม  สวนสหภาพโซเวียตก็มีพันธกิจทางดาน
ลัทธิคอมมิวนิสต    ทั้งสองฝายตางมีเครือขายพันธมิตร และมีประเทศโลกที่สาม (The Third World)  เปน
ลูกไลหรือลูกกะโล (Client States) ที่ตองการจะดึงมาเขาฝาย  กับมีอาวุธนิวเคลียรที่มีอานุภาพทําลายลาง
อยูในคลังแสงของตน  ที่พรอมจะนํามาใชไดตลอดเวลา   

๒. ทวีปยุโรปถูกแบงแยกเปน ๒ ฝาย 
ชวงที่มีสงครามเย็นอยูน้ี  ทวีปยุโรปถูกแบงแยกออกเปน ๒ สวน สวนหน่ึงอยูภายใตการกํากับ

ของกองกําลังทหารจํานวนมหาศาลของสหรัฐอเมริกาและเครือขายขององคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ 
(NATO)  กับอีกสวนหนึ่งอยูภายใตการกํากับของกองทัพอันเกรียงไกรของสหภาพโซเวียต  และ
เครือขายพันธมิตรของกติกาสัญญาวอรซอ (Warsaw Pact)   
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๓. ประเทศเยอรมนีถูกแบงแยกเปน ๒ ประเทศ 
ในสวนของประเทศเยอรมนีที่พายแพสงครามโลกครั้งที่สองนั้น  ไดถูกแบงแยกออกเปนสองสวน  

สวนหน่ึงอยูภายใตการยึดครองของสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ และฝรั่งเศส  เรียกวา เยอรมนีตะวันตก          
(West Germany)  กับอีกสวนหนึ่งถูกยึดครองโดยสหภาพโซเวียต  เรียกวา  เยอรมนีตะวันออก (East 
Germany)  ในป ค.ศ. ๑๙๖๑ เยอรมนีตะวันออกไดสรางกําแพงเบอรลิน (Berlin Wall)  แบงแยก         
กรุงเบอรลินตะวันออกออกจากเบอรลินตะวันตก  กําแพงเบอรลินนี้เปนสัญลักษณของการแบงแยกยุโรป  
ซ่ึงนายกรัฐมนตรี วินสตัน เชอรชิลล แหงอังกฤษ  เรียกวา   “มานเหล็ก”   (Iron Curtain) 

๔. ตะวันออกและตะวันตกขัดแยงแตมีเสถียรภาพ 
แมวาความสัมพันธระหวางตะวันออกกับตะวันตก(East – West Relations) ในชวงสงครามเย็นจะมี

ลักษณะเปนปฏิปกษและมีความขัดแยงกัน  (East-West Conflict)  แตกรอบของความสัมพันธ ก็มีลักษณะ
มีเสถียรภาพดีพอควร  และความขัดแยงกันนี้ก็มิไดลุกลามจนเกิดเปนสงครามรอนรบพุงกันอยางขนาน
ใหญ  และถึงแมวาทางคายของสหภาพโซเวียตจะมิไดเขามารวมเปนสมาชิกของสถาบันทางเศรษฐกิจ
ตางๆของคายตะวันตก  แตประเทศสวนใหญของโลกก็ไดเขามาเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ 
(United Nations) ซ่ึงแตกตางจากกรณีขององคการสันนิบาตชาติ  (League of Nations)  ที่ลมสลายไป
ในชวงเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง 

๕. สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรหวั่นเกรงวาสหภาพโซเวียตจะยึดครองยูเรเซีย 
 ความหวั่นวิตกของฝายตะวันตกโดยการนําของสหรัฐอเมริกาในชวงสงครามเย็น  ก็คือ กลัว
วาสหภาพโซเวียตอาจจะเขาครอบครองยุโรปตะวันตกทั้งหมด  โดยการยกกองทัพเขารุกรานโดยตรง  
หรือโดยการแทรกซึมของคอมมิวนิสตแลวยึดอํานาจการปกครองของประเทศตาง ๆ ในยุโรปตะวันตก    
ที่ยังยากจนและออนแอภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง   ซ่ึงหากเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้นจริง  ก็จะทําให   
ฐานทางเศรษฐกิจของผืนแผนดินใหญยุโรปและเอเชีย  หรือที่เรียกวายูเรเซีย (Eurasian Landmass)  
นับตั้งแตยุโรปจนจรดไซบีเรีย  ตกอยูภายใตการครอบครองของประเทศหนึ่งเดียวคือสหภาพโซเวียต  
แผนการมารแชลล  (Marshall Plan)  ซ่ึงเปนโครงการใหความชวยเหลือเพ่ือฟนฟูบูรณะเศรษฐกิจของ
ยุโรปจึงไดถูกนํามาใช  อันเปนการสนองตอบตอความกลัวตาง ๆ ดังกลาว  และก็เปนสาเหตุหน่ึงที่ฝาย
ตะวันตกไดจัดตั้งพันธมิตรเครือขายของนาโตขึ้นมา  อันสงผลใหครึ่งหนึ่งของงบประมาณทางการทหาร
ของโลกถูกทุมสูภูมิภาคยุโรป  และมีการทุมงบประมาณทางทหารเพื่อการแขงขันในดานอาวุธนิวเคลียร
ของแตละอภิมหาอํานาจ  ทําใหแตละมหาอํานาจไดผลิตอาวุธนิวเคลียรฝายละนับพันนับหม่ืนลูก 

๖. สหรัฐอเมริกาดําเนินนโยบายสกัดก้ันอิทธิพลของคอมมิวนิสต 
สหรัฐอเมริกาไดนํานโยบายสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสตที่เรียกวา  The Policy of 

Containment   มาใชในชวงปลายทศวรรษป  ๑๙๔๐   ซ่ึงนโยบายนี้ก็เปนความพยายามที่จะยุติการขยาย 
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อิทธิพลของสหภาพโซเวียตทั่วโลกในหลายระดับในเวลาพรอม ๆ กัน  ทั้งทางดานการทหาร  ดาน
การเมือง  ดานอุดมการณ  และดานเศรษฐกิจ  สหรัฐอเมริกามีเครือขายฐานทัพทางทหารและเครือขาย
พันธมิตรกระจายอยูทั่วโลก  นโยบายตางประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงหลายทศวรรษตอมา  ซ่ึงมีการ
ดําเนินการตั้งแตการใหความชวยเหลือตางประเทศ  การถายทอดทางเทคโนโลยี  ไปจนถึงการ         
เขาแทรกแซงทางการทหารและการทูต  ลวนแลวแตถูกนํามาใชเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสกัด
กั้นการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตทั้งสิ้น 

๗. การปฏิวัติของคอมมิวนิสตจีนผืนแผนดินใหญก็เปนตัวแปรที่สําคัญ 
การปฏิวัติของคอมมิวนิสตจีน (The Chinese Communist Revolution) ในป ค.ศ. ๑๙๔๙ ได

นําไปสูการเปนพันธมิตรระหวางจีนผืนแผนดินใหญกับสหภาพโซเวียต  แตตอมาจีนเกิดแตกคอ
กับสหภาพโซเวียตมาเปนอิสระในชวงทศวรรษป ๑๙๖๐  เน่ืองจากจีนคัดคานการเคลื่อนไหว
ของสหภาพโซเวียตที่จะยึดแนวทางการอยูรวมกันโดยสันติ(Peaceful Co-existence) กับสหรัฐอเมริกา  
ในชวงปลายทศวรรษป ๑๙๖๐  พวกเยาวชนหัวรุนแรงของจีน ซ่ึงตอตานทั้งสหรัฐอเมริกาและ             
สหภาพโซเวียต ไดเขามามีบทบาทในการปกครองจีนผืนแผนดินใหญ ในยุคปฏิวัติทางวัฒนธรรม  ที่ได
สรางความสับสนวุนวายและการทําลายลางอยางรุนแรง  แตบรรดาผูนําจีนมีความรูสึกหวาดหวั่น         
สหภาพโซเวียตมาก จึงไดหันไปมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษป ๑๙๗๐  
โดยเร่ิมตนดวยการเดินทางไปเยือนจีนของประธานาธิบดีริชารด  เอ็ม. นิกสัน  ของสหรัฐอเมริกาในป 
ค.ศ. ๑๙๗๒ 

๘. จีนแสดงบทบาทเปนผูถือดุล 
 ในระหวางสงครามเย็น  จีนพยายามแสดงบทบาทเปนผูถวงดุล (Balancer Role,  เหมือนอยางที่
อังกฤษเคยแสดงบทบาทนี้ ในยุโรปในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง)  เ พ่ือถวงดุลของสอง
อภิมหาอํานาจมิใหทําการคุกคามโลกในแตละหวงเวลา  ในป ค.ศ. ๑๙๕๐  สงครามเกาหลีไดระเบิดขึ้น
เม่ือคอมมิวนิสตเกาหลีเหนือไดบุกโจมตีและเขายึดครองพื้นที่สวนใหญของเกาหลีใต  ซ่ึงเปนพันธมิตร
ของสหรัฐอเมริกา  สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร  (ภายใตอํานาจของสหประชาชาติที่ไดมาในชวงหลังจาก
สหภาพโซเวียตเดินออกจากที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อประทวง)  ไดทําการโจมตีตอบโตและ
เขายึดครองพื้นที่สวนใหญของเกาหลีเหนือ  จีนจึงไดสงกองกําลังที่เรียกวา “อาสาสมัคร”  ไปชวยเหลือ
เกาหลีเหนือ  และสงครามก็เกิดการยืดเยื้อที่ใกลเสนพรมแดนเดิมจนกระทั่งป ค.ศ. ๑๙๕๓ จึงไดมีการ
เจรจาพักรบ  สงครามเกาหลีน้ีมีผลใหสหรัฐอเมริกามีทาทีแข็งกราวตอลัทธิคอมมิวนิสตมากยิ่งขึ้น 
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๙. สงครามเย็นคลายตึงเครียดกอนจะเกิดวิกฤติการณคิวบา 
 สงครามเย็นไดผอนคลายความตึงเครียดลงหลังการถึงแกอสัญกรรมของนายโยเซฟ สตาลิน 
ของสหภาพโซเวียตในป ค.ศ. ๑๙๕๓  ไดมีการประชุมสุดยอด  (Summit Meeting) ระหวางผูนําของ     
สองอภิมหาอํานาจในนครเจนีวา  ประเทศสวิตเซอรแลนด  ในป ค.ศ. ๑๙๕๕  พอสถานการณดีขึ้นมา    
ไมทันไร  สหภาพโซเวียตก็สงรถถังบุกเขาไปปราบปรามประชาชนที่ลุกฮือตอตานรัฐบาลฮังการี            
ในป ค.ศ. ๑๙๕๖ (และสหภาพโซเวียตไดกระทําเชนเดียวกันน้ีเม่ือเกิดเหตุการณซํ้ารอยในเชโกสโลวะเกีย 
ในป ค.ศ.๑๙๖๘)  และโครงการขีปนาวุธโซเวียต ซ่ึงสามารถสงดาวเทียมสปุตนิก (Sputnik) ขึ้นสูวงโคจร
ของโลกในป ค.ศ.๑๙๕๗  ก็ไดสรางความตื่นตระหนกแกสหรัฐอเมริกา   ในประเทศคิวบา  หลังจากการ
ปฏิวัติคอมมิวนิสตของนายพลฟเดล  คาสโตร  ในป ค.ศ. ๑๙๕๙ สหรัฐอเมริกาพยายามตอตาน        
การปฏิวัติครั้งน้ีในป ค.ศ.๑๙๖๑  โดยสงกองกําลังชาวคิวบาพลัดถิ่นในสหรัฐอเมริกาที่ผานการฝกโดย    
ซีไอเอจํานวน ๑,๓๐๐ คนยกพลขึ้นบกที่เบยออฟพิกส  (Bay of Pigs)  แตถูกกองกําลังของนายพล      
คาสโตรสังหารหรือถูกจับไดทั้งหมด 

๑๐. วิกฤติการณขีปนาวุธคิวบา 
 วิกฤติการณขีปนาวุธคิวบา (The Cuban Missile Crisis) ในป ค.ศ.๑๙๖๒  เกดิขึน้เม่ือสหภาพโซเวยีต 
เขาไปติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียรพิสัยปานกลางในคิวบา  วัตถุประสงคของสหภาพโซเวียตในการนี้ก็เพ่ือ
จะลดความดอยทางดานอาวุธนิวเคลียรทางยุทธศาสตรของตนซึ่งจะทําใหตนสามารถยิงขีปนาวุธเขาสู
สหรัฐอเมริกาไดอยางมีประสิทธิภาพ   เพ่ือเปนการตอบโตตอการที่สหรัฐอเมริกาเขาไปติดตั้งขีปนาวุธ
ใกลพรมแดนของสหภาพโซเวียตทางดานประเทศตุรกี  และเพื่อปองปรามมิใหสหรัฐอเมริการุกรานคิวบา
เปนหนที่สอง   แตทวาผูนําของสหรัฐอเมริกาเห็นวา  การติดตั้งขีปนาวุธของสหภาพโซเวียตในคิวบา     
ครั้งนี้เปนการคุกคามและเปนการยั่วยุฝายตน  จากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ถูกเปดเผยในภายหลัง 
ทําใหไดทราบวาวิกฤติการณครั้งนี้จวนเจียนจะระเบิดเปนสงครามนิวเคลียรระหวางสหรัฐอเมริกา
กับสหภาพโซเวียต  ดีแตวาประธานาธิบดีจอหน เอฟ. เคนเนดี  แหงสหรัฐอเมริกาไดหันไปใชวิธีปดลอม
ทางเรือเพ่ือบีบบังคับใหสหภาพโซเวียตปฏิบัติตามความตองการของสหรัฐอเมริกา  และฝาย
สหรัฐอเมริกาเองก็ไดใหคําม่ันสัญญาเพื่อเปนการไวหนาสหภาพโซเวียตวาจะไมรุกรานคิวบาในอนาคต  
วิกฤติการณครั้งน้ีจึงรอดพนจากการเกิดสงครามนิวเคลียรระหวางสองอภิมหาอํานาจไดอยางหวุดหวิด  
ทั้งสองฝายไดลงนามในสนธิสัญญาหามทดลองนิวเคลียรอยางจํากัด (The Limited Test Ban Treaty)  ในป 
ค.ศ.๑๙๖๓  ซ่ึงเปนสนธิสัญญาหามทดลองนิวเคลียรในชั้นบรรยากาศ  และทั้งสองฝายก็ยังเริ่มใหความ
รวมมือกันในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  การสํารวจอวกาศ  และอ่ืน ๆ 
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๑๑. ใชสงครามตัวแทนชวงชิงความไดเปรียบระหวางกันในกลุมประเทศโลกที่สาม 
 สองอภิอํานาจมักจะชวงชิงความไดเปรียบของฝายตนในกลุมประเทศโลกที่สาม (The Third 
World) โดยแตละฝายจะใหการสนับสนุนในสงครามตัวแทน (Proxy War) ที่ฝายตนใหการสนับสนุนและ
ใหคําแนะนําที่เกิดการขัดแยงกันในสงครามกลางเมือง(Civil War) โดยทั้งสองอภิมหาอํานาจจะเลือก  
“ถือหาง” ฝายที่ตนเห็นวาจะเอ้ือประโยชนใหแกตน  ยกตัวอยางเชน  สหรัฐอเมริกาเดิมเคยหนุนหลัง
รัฐบาลของประเทศเอธิโอเปย  และสหภาพโซเวียตหนุนหลังประเทศโซมาเลียประเทศเพื่อนบาน   แต
พอในทศวรรษป ๑๙๗๐  เม่ือเกิดการปฏิวัติคอมมิวนิสตขึ้นในประเทศเอธิโอเปย  ทําใหรัฐบาลใหมตอง
ไปขอความชวยเหลือจากสหภาพโซเวียต  สหรัฐอเมริกาก็ไดเปลี่ยนใจหันกลับมาใหการสนับสนุนแก
ประเทศโซมาเลีย  อยางนี้เปนตน 

๑๒.สหรัฐอเมริกาเพลี่ยงพล้ําในสงครามเวียดนาม 
นโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกาในชวงสงครามเย็น  มีขอบกพรองตรงที่มอง           

ความขัดแยงในระดับภูมิภาคโดยนําไปรวมกับความขัดแยงระหวางตะวันตกกับตะวันออก   จากการมอง
เชนนี้ทําใหสหรัฐอเมริกาใหการสนับสนุนแกรัฐบาลที่นิยมตะวันตก แตไมเปนที่นิยมของประชาชนใน
ทองถิ่นในกลุมประเทศยากจนในโลกที่สาม   และที่สรางความอัปยศใหแกสหรัฐอเมริกาอยางรุนแรงมาก
ที่สุดไดแกสงครามเวียดนามในทศวรรษป ๑๙๖๐ สงครามครั้งนี้สรางความแตกแยกใหแกประชาชน    
ชาวอเมริกันและประสบความลมเหลว ไมสามารถปองกันการเขายึดครองของฝายคอมมิวนิสตได    
เวียดนามใตตกเปนของคอมมิวนิสตในป ค.ศ.๑๙๗๕ อันเปนการสงสัญญาณใหเห็นความออนแอของ
สหรัฐอเมริกา และสงผลตอไปใหสหรัฐอเมริกาประสบความลมเหลวในตะวันออกกลาง โดยถูกฝาย
อาหรับคว่ําบาตรน้ํามัน  และรัฐบาลของพระเจาชาหแหงอิหรานที่ นิยมตะวันตกถูกโคนลมใน               
ป ค.ศ.๑๙๗๙  

๑๓.สหภาพโซเวียตบุกอัฟกานิสถาน 
ในชวงที่สหรัฐอเมริกาเกิดความออนแอขึ้นมานี้เอง   สหภาพโซเวียตไดทีก็ไดรุกรานประเทศ

อัฟกานิสถานในป ค.ศ.๑๙๗๙  แตสหภาพโซเวียตก็ตองเผชิญชะตากรรมเหมือนสหรัฐอเมริกาใน
เวียดนาม คือไมสามารถปราบปรามกองทัพของฝายกบฏที่สหรัฐอเมริกาใหการสนับสนุนได   
กองทัพสหภาพโซเวียตตองถอนออกจากอัฟกานิสถานอยางทุลักทุเลหลังจากทําสงครามยืดเยื้อมาเปน
เวลา ๑๐ ป   ซ่ึงก็เปนการสงสัญญาณใหเห็นความออนแอที่เกิดขึ้นกับสหภาพโซเวียตอีกเหมือนกัน 

๑๔.  สหรัฐอเมริกาเสริมสรางความแข็งแกรงทางทหาร  
ในขณะเดียวกันน้ันเอง  ประธานาธิบดีโรนัลด  เรแกน  ของสหรัฐอเมริกา  ก็ไดเสริมสราง

กองทัพสหรัฐอเมริกาใหเกิดความแข็งแกรง  และไดใหการสนับสนุนกองทัพฝายกบฏในประเทศที่เปน
พันธมิตรของสหภาพโซเวียต  เชน ที่ประเทศนิการากัว  ประเทศแองโกลา (ตลอดจนฝายกบฏใน        
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ประเทศกัมพูชา)  และประเทศอัฟกานิสถาน  ความสัมพันธระหวางสองอภิมหาอํานาจดีวันดีคืนหลังจาก
นายมิคาอิล  กอรบาชอฟ  ไดอํานาจรัฐในสหภาพโซเวียตในป ค.ศ.๑๙๘๕  แตสมรภูมิสงครามตัวแทนใน
ประเทศกลุมโลกที่สามบางประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในอัฟกานิสถาน  และแองโกลา  ยังคงมี
สงครามกลางเมืองที่โหดรายทารุณอยูตอไปจนกาวเขาสูยุคศตวรรษใหม 

๑๕. ประชาธิปไตยเบงบานและคอมมิวนิสตเห่ียวเฉา 
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.๑๙๘๙  กลุมพลังมวลชนที่สนับสนุนประชาธิปไตยไดเดินขบวนที่       

ยานจัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปกกิ่งของจีน  ไดถูกรัฐบาลคอมมิวนิสตจีนกระทําการปราบปราม     
อยางรุนแรง  ราวป ค.ศ.๑๙๙๐  ขณะที่สหภาพโซเวียตยังอยูดีมีสุขอยูน้ัน  ประเทศทางยุโรปตะวันออก
ไดเร่ิมทยอยเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากคอมมิวนิสตเปนประชาธิปไตยภายหลังจากเดินขบวนของกลุม    
พลังมวลชนประเทศแลวประเทศเลา  และไดเกิดการพังทลายของกําแพงเบอรลินในปลายป  ค.ศ.๑๙๘๙ 
อันเปนสัญญาณบงบอกถึงการยุติของสงครามเย็นและการแบงแยกยุโรป  และประเทศเยอรมนีได       
รวมประเทศเปนหน่ึงเดียวอยางเปนทางการในป ค.ศ.๑๙๙๐ นายมิคาอิล  กอรบาชอฟ ผูนําของ         
สหภาพโซเวียตยินยอมสูญเสียอํานาจในประเทศตาง ๆ เหลานี้โดยมุงม่ันที่จะระดมความสนใจมาที่    
การฟนฟูบูรณะภายในของสหภาพโซเวียตภายใตหลักการทางเศรษฐกิจที่เรียกวาเปเรสทรอยกาและ
หลักการเปดเผยในการอภิปรายทางการเมืองที่เรียกวากราสนอสต  อยางไรก็ดี  ในป ค.ศ. ๑๙๙๑       
สหภาพโซเวียตก็ไดเกิดการลมสลาย  สาธารณรัฐรัสเซีย  และอดีตสาธารณรัฐตาง ๆ ของสหภาพโซเวียต 
ตางกระเสือกกระสนดิ้นรนตลอดทศวรรษที่ ๑๙๙๐  เพ่ือตอสูกับการลมสลายทางเศรษฐกิจและทาง     
การคลัง  ภาวะเงินเฟอ  การฉอราษฎรบังหลวง  การสงคราม  และความออนแอทางดานการทหาร  ซ่ึง
ในที่สุดสาธารณรัฐที่แตกแยกออกมาเหลานี้ก็ไดหันมามีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยทาง
การเมือง   ทางดานประเทศจีนแมวาจะยังคงมีการปกครองตามระบอบคอมมิวนิสต  ซ่ึงมีรัฐบาลที่นิยม
ใชอํานาจตอไป  แตก็มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางดานการทหาร  และ
ตรงขามกับยุคสงครามเย็นจีนยังไดพัฒนาความสัมพันธที่ใกลชิดกับทั้งสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย  (ซ่ึงเปน
ตัวแทนอันชอบธรรมของสหภาพโซเวียตในฐานะสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ)  และไดเขารวมในระบบการคาแบบเสรีของโลกอีกดวย 

๑๖. คําถามสําคัญ :  สหภาพโซเวียตลมสลายเพราะเหตุใด ? 
บรรดานักวิชาการมีความเห็นที่ไมลงรอยเดียวกันกับคําตอบของคําถามที่วา  สหภาพโซเวียต 

ลมสลายเพราะเหตุใด ?  นักวิชาการพวกหนึ่งก็วา  สหภาพโซเวียตลมสลาย เพราะความเขมแข็งทาง
การทหารของสหรัฐอเมริกาภายใตการนําของประธานาธิบดีโรนัลด  เรแกน  ที่ไปบีบบังคับให            
สหภาพโซเวียตตองเกิดการลมสลายในขณะที่พยายามจะเรงการแขงขันทางดานอาวุธกับสหรัฐอเมริกา  
ในขณะที่นักวิชาการอีกพวกหนึ่งก็วา  สหภาพโซเวียตประสบกับความลําบากจากภาวะถดถอยภายในมา
หลายทศวรรษมาแลว   และไดถึงจุดระเบิดขึ้นเพราะความออนแอในการปกครองภายในของ  
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สหภาพโซเวียตเองหาไดมาจากเหตุปจจัยภายนอกแตอยางใดไม   

๑๗. ผลกระทบของการสิ้นสุดสงครามเย็นตอประเทศกลุมโลกที่สาม 
 เม่ือสงครามเย็นยุติลง  ก็ไมมีการชวงชิงอิทธิพลระหวางสองอภิมหาอํานาจในกลุมประเทศโลกที่
สาม  ที่เคยถูกใชใหเปนสมรภูมิสงครามตัวแทน  (Proxy War) อีกตอไป โลกจึงสงบจากกลุมผูกอการราย
คอมมิวนิสตสายตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคอมมิวนิสตสายสหภาพโซเวียต  อีกกวาหนึ่งทศวรรษ   เรา
เรียกยุคตอมานี้วายุคหลังสงครามเย็น (Post-Cold War Era).  
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 ในวันที่ ๒๔ มิ.ย.ค.ศ.๑๘๕๙ กองทัพของพระเจาจักรพรรดิ FRANZ JOSEF  แหงออสเตรีย   
ทําการรบกับกองทัพฝรั่งเศสของพระเจาจักรพรรดิ NAPOLEON  III  ณ สมรภูมิบนเนินเขาที่ลอมรอบ
เมือง SOLFERINO  ทางภาคเหนือของอิตาลี  การรบใชเวลาเพยีง ๑ วันก็สิ้นสุดลง  โดยทหารฝรั่งเศส
ตาย ๑๗,๐๐๐ คน และฝายออสเตรียตาย ๒๒,๐๐๐ คน  ทหารของทั้งสองฝายที่เสียชวีติดังกลาวมีเปน
จํานวนมากทีมิ่ไดเสียชีวติในทันที ณ ที่รบ  เพียงแตไดรับบาดเจ็บไมสามารถทําการรบตอไปได  แตตอง
มาเสียชีวติในภายหลังเพราะถูกทอดทิ้งไมไดรับการรักษาพยาบาล และมีอีกเปนจํานวนมากที่ถูกขาศึก
สังหาร  ทั้ง ๆ ที่แมจะยอมแพแลวหรอือยูในสภาพที่ปองกันตวัไมไดแลวกต็าม  การรบในวันดังกลาว   
แมฝายออสเตรียจะเปนฝายพายแพ แตจํานวนผูบาดเจ็บลมตายฝายฝรั่งเศสก็ทําใหพระเจาจักรพรรดิ
NAPOLEON III ขอสงบศึกภายหลังจากการรบในอีก ๑ อาทิตยตอมา  และเปนการยุติสงคราม ๒ เดือน
ระหวางออสเตรียและฝรั่งเศสเพื่อแยงชิงความเปนใหญในอิตาลีภาคเหนือ 
 พระเจาจักรพรรดิ NAPOLEON III มิใชเพียงพระองคเดียวที่ไดรับความสะเทือนใจจากการรบที่  
SOLFERINO แต  M.JEAN HENRI DUNANT๑ สุภาพบุรุษชาวเจนีวาจากสวิตเซอรแลนดก็เชนกัน  
เพราะเขาไดไปรูเห็นความทารุณโหดรายของการรบครั้งน้ี  จึงไดอุทิศชีวิตทั้งชีวิตของเขาเพื่อการบรรเทา
ความทุกขทรมานที่ไมจําเปนในสงคราม  โดยรวมกับสุภาพบุรุษผูมีชื่อเสียงชาวเจนีวาอีก ๔ ทาน  ใน
การกอตั้งคณะกรรมการระหวางประเทศเพื่อการชวยเหลือทหารบาดเจ็บ  ซ่ึงตอมาไดกลายเปนองคการ
กาชาดสากลในปจจุบัน   ใน ค.ศ.๑๘๖๔ คณะกรรมการระหวางประเทศเพื่อการชวยเหลือทหารบาดเจ็บ
ไดรองขอตอรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิสใหเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติขึ้นเพ่ือการออกกฎเกณฑที่จะ
ละเมิดมิไดในยามสงคราม  จากผลการประชุมใน ค.ศ.๑๘๖๔ ไดกอใหเกิดอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.๑๘๖๔ 
เพ่ือใหผูบาดเจ็บสังกัดในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น  และในชวงระยะเวลาเดียวกันนั้น
ประธานาธิบดี LINCOLN แหงสหรัฐอเมริกา ไดสั่งใหจัดทําราง U.S.LIEBER CODE ค.ศ. ๑๘๖๕        
ซ่ึงเปนคําแนะนําการประพฤติปฏิบัติของทหารสังกัดกองทัพแหงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในสนามรบขึ้น 
นับเปนกฎหมายลายลักษณอักษรที่รูจักกันในนามของกฎหมายสงคราม  อันไดรับการระบุไวในอนุสัญญา      

                                                        
๑  ชื่อถนนอังรี ดูนังต ตัดผานหนาที่ทําการสภากาชาดไทยนั้นตั้งข้ึนเพื่อเปนเกียรติแกสุภาพบุรุษผูน้ี 
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กรุงเฮก IV  ค.ศ.๑๙๐๗ และในอนุสัญญาเจนีวาทั้ง ๔ ฉบับเพ่ือการปกปองคุมครองผูประสบภัยจาก
สงคราม ค.ศ.๑๙๔๙  ซ่ึงระบุไวอยางกวางขวางและละเอียดโดยนักการทหาร กฎหมายสงครามมิได      
มุงหมายที่จะหามปรามขัดขวางผูบังคับบัญชาทหารจากการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผลน้ันก็หามิได  แต
กฎหมายสงครามเพียงแตมุงหมายที่จะ 

- ปกปองคุมครองพลรบและผูชวยพลรบจากการบาดเจ็บทุกขทรมานลมตายโดยไมจําเปน 
(ในเวลาสงคราม) 

- ปกปองคุมครองทรัพยสินทางประวตัิศาสตร ศาสนา หรือมีคาในทางมนุษยธรรม จากการ
ทําลาย  สูญหาย เสียหายโดยไมจําเปน  (ในเวลาสงคราม) 

- เอ้ืออํานวยตอการกลับคืนสูสันติภาพอันเกิดจาการยุติการสูรบลง 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาในประวัติศาสตร สหรัฐ ฯ ยึดม่ันในหลักการของกฎหมายตลอดมา   
ดังน้ันผูสมัครเขารับราชการทหารทุกนายจะตองสาบานตนกอนการเปนทหารวา  “ขา ฯ  จะธํารงไวและ
ปกปองซึ่งรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา”  ซ่ึงตามความในมาตรา VI  ไดรวมถึงถอยคําที่วา “และ
สนธิสัญญาทั้งปวงที่สหรัฐอเมริกาเปนภาคี” แตเทานี้ก็ไมเปนการเพียงพอที่จะเพียงแตกลาววาทหารจะ      
ยึดม่ันในหลักการ ของกฎหมาย เพราะจะตองมีการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความเขาใจอยางแจมแจงวา
หลักการของกฎหมาย คืออะไร จากประสบการณบอกเราวาการที่เพียงแตตีพิมพตัวบทกฎหมายหรือ
สนธิสัญญาแจกจายกันในหมูทหารนั้นไมพอเพียงที่จะประกันวาจะมีการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นอยาง
เครงครัด   ดังน้ัน นานาชาติจึงไดยอมรับไวในอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.๑๙๔๙ วา  “ทุกชาติรับวาจะเผยแพร
ตัวบทแหงอนุสัญญานี้ในประเทศของตนอยางกวางขวางที่สุดเทาที่จะทําได  ทั้งในยามสงบและยาม
สงครามและโดยเฉพาะอยางยิ่งใหรวมการศึกษาอนุสัญญาฉบับน้ีเขาในโครงการศึกษาของทหารและถา
เปนไปไดในโครงการศึกษาของพลเรือนดวย เพ่ือใหประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะอยางยิ่งทหารผูมี
หนาที่ทําการรบ  โดยเฉพาะพนักงานแพทยและอนุศาสนาจารยไดทราบหลักการแหงอนุสัญญานี้”๒   ใน
เม่ือสหรัฐอเมริกาใหสัตยาบัน 

                                                        
๒   ทุกชาติในที่น้ีมิไดหมายถึงแตเพียง ๑๘๘ ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญานี้ (ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยดวย) เทานั้น แตยังหมายถึงประเทศ
ที่มิไดเปนภาคีดวยและกองทัพไทยก็มีหนาที่จะตองเผยแพรตัวบทของอนุสัญญา น้ีตามพันธกรณีที่มีตออนุสัญญานี้เชนเดียวกับกองทัพ
สหรัฐอเมริกา แตแมกองทัพสหรัฐอเมริกา จะไดชื่อวาเปนกองทัพที่เจริญกาวหนาที่สุดกองทัพหน่ึงของโลกทั้งทางดานองคบุคคลและองค
วัตถุแตก็ยังมีประสบการณผิดพลาด ความลมเหลว ไมสามารถจะฝกอบรมกําลังพลทุกนายในกองทัพของตนใหยอมรับนับถือและปฏิบัติ
ตามกฎหมายสงครามเชนที่ประสบมาแลวในสงครามเวียดนามและแมกองทัพสหรัฐอเมริกาเอาบทเรียนความลมเหลวที่ไดรับจากสงคราม
เวียดนามมาแกไขแลวก็ตาม ความผิดพลาดลมเหลวดังกลาวก็ยังคงปรากฏใหโลกเห็นในกรณีที่ทหารสหรัฐอเมริกาทรมานและการกระทํา
ละเมิดตอเชลยศึกชาวอิรักในเรือนจํา   ABU GHRAIB  ซ่ึงตั้งอยูนอกกรุงแบกแดด  เหตุเกิดเม่ือประมาณเดือนพฤศจิกายน  -  ธันวาคม  
ค.ศ.2003 น้ีเอง    -  ผูแปล 
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ทั้งอนุสัญญากรุงเฮกและอนุสัญญาเจนีวาซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักกฎหมายทั่วไปสูงสุดแลว  ในบรรดา
หัวขอวิชาที่ทําการเรียนการสอนกันในกองทัพ  กฎหมายสงครามเปนภารกิจเดียวเทานั้นที่ผูบังคับบัญชา
สูงสุดมอบหมายใหเรียน จากประสบการณบอกเราวาแมจะเปนภารกิจที่ได รับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา  การฝกอบรมกฎหมายสงครามในยามสงบก็ยังถูกละเลย    ดังน้ัน ในยามสงครามซึ่งเปน
ยามหนาสิ่วหนาขวาน   ก็ไมตองมาสอนมาอบรมกันใหเสียเวลาเพราะวาไมมีผูใดมีเวลาพอจะทําการ
เรียนการสอนกันได กอนสงครามเวียดนาม  การสอนกฎหมายสงครามในกองทัพสหรัฐอเมริกา ก็พอจะ
เปรียบไดกับการบรรยายเรื่องความปลอดภัยในการใชรถใชถนนในตอนเชาวันเสารหรือการสาธิตเรื่อง
การรักษาสุขอนามัยสวนบุคคล  กลาวคือเปนการฝกอบรมกฎหมายสงครามโดยผูที่ไมมีความรูไมเคย
ไดรับการฝกอบรมร่ําเรียนกันมากอน  เปนผูบรรยายที่ไมมีความรูความสามารถเพียงพอ ใชบทเรียนที่
ลาสมัยไมเฉพาะเจาะจงตรงไปที่หลักกฎหมาย ใชสื่อการเรียนการสอน เชน ฉายภาพยนตรเกี่ยวกับ
บทเรียนที่ลาสมัย ใหผูฟงหรือผูเรียนที่ปราศจากความสนใจโดยสิ้นเชิง ความลมเหลวอยางหมดสภาพ
ของการฝกอบรมกฎหมายสงครามเปนความเขาใจที่ผิด ๆ อยางเปนอันตรายที่สุดเกี่ยวกับกฎหมาย
สงคราม  สงผลใหเกิดความไมยอมรับนับถือกฎหมายสงคราม และแนนอนวายอมเกิดกรณีที่ทหารสหรัฐ 
อเมริกา กระทําละเมิดตอผูที่มิใชพลรบในสงครามเวียดนามตามแผนผัง ก.   
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แผนผัง ก. 
 คดีขึ้นสูศาลทหารอันเนื่องมาจากการที่ทหารสหรัฐอเมริกา  กระทําผิดตอผูรับเคราะหกรรมชาว
เวียดนามระหวาง ค.ศ.๑๙๖๕ - ๑๙๗๓ 
 
  จําเลยสังกัด   

คดี ทบ.สหรัฐอเมริกา ทร.สหรัฐอเมริกา นย.สหรัฐอเมริกา ทอ.สหรัฐอเมริกา 
ฆาคนตายโดย
เจตนา 

๔๑ ๓ ๒๗ ๐ 

พยายามฆา ๐ ๐ ๑ ๐ 
ขมขืน ๒๕ ๑ ๑๖ ๐ 
ทํารายรางกาย 
มุงหมายเอาชีวิต 
หรือเพ่ือขมขืนหรือ
เพ่ืออนาจาร 

 
 
 

๒๑ 

 
 
 
๓ 

 
 
 

๑๘ 

 
 
 
๓ 

ฆาตกรรมหั่นศพ ๒ ๐ ๑ ๐ 
ทําใหคนตายโดยไม
เจตนา 

 
๒๖ 

 
๒ 

 
๑๕ 

 
๑ 

ทํารายรางกาย ๕๐ ๐ ๐ ๓ 
 
 ขอสังเกตที ่ ๑. มีความแตกตางกันอยูบางเกี่ยวกบัประเภทของขอกลาวหาของแตละเหลาทพั
อันเนื่องมาจากการแยกประเภทคดีของแตละเหลาทัพแตกตางกัน 
 ขอสังเกตที่  ๒.  ขอกลาวหาเหลานี้มีจํานวนเพียงเล็กนอยที่เกี่ยวกบักฎหมายระหวางประเทศ  
ตัวอยางเชน คดีระหวางสหรัฐอเมริกา VS.STAMATS ซ่ึง เปนคดีปลนฆาทหารบกชาวเวียดนามใตผูหน่ึง
ซ่ึงคายาเสพตดิ ในขณะทีก่ารขยายการใหความคุมครองแกทหารขาศึกนั้น  กฎหมายระหวางประเทศ
มิไดใหความคุมครองแกทหารพันธมิตร   แตกตางไปจากขาศึกแตอยางใด 
 เปนปกติธรรมดาที่การรายงานขาวทางหนาหนังสือพิมพในเวียดนามในเรื่องเหตุการณที่
เกี่ยวกับการละเมิดตอเชลยศึกและตอผูที่มิใชพลรบอ่ืน ๆ จะถูกละเลยไมไดรับการพิจารณาเมื่อ
เปรียบเทียบกับการประพฤติปฏิบัติของทหารสหรัฐอเมริกา ทั้ง ๔ เหลาทัพในเวียดนาม ผลกระทบจาก
กรณีทหารสหรัฐอเมริกาดวยกันเองในเวียดนาม  ผลกระทบจากรณี MY LAI ในวันที่ ๑๖ มี.ค. ค.ศ.๑๙๖๘   
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รวมทั้งกรณีที่มีความรุนแรงนอยกวาซึ่งไดกระทําลงโดยทหารสหรัฐอเมริกา เปนผลรายกระทบโดยตรง
ตอความสําเร็จทางยุทธวิธี และโครงการชวยเหลือทางมนุษยธรรมที่สหรัฐอเมริกา  และพันธมิตรใหแก
เวียดนาม  ยิ่งกวานั้นยังมีผลในทางลบตอมติมหาชนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง และในระดับ
นานาชาติเกี่ยวกับสงครามเวียดนามอีกดวย 
 จากผลการวิจัยเปดเผยใหเราทราบถึงการกระทําผิดในหลายกรณีซ่ึงกระทําลงโดยทหารใน  
ยามสงคราม  ซ่ึงผูกระผิดมีทั้งทหารสหรัฐอเมริกาเอง  ทหารฝายพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา และฝาย
ขาศึก  ในทุกสงครามที่เกิดกอนสงครามเวียดนาม  สาเหตุการกระทําผิดก็มีหลายสาเหตุ เชน ไดแกการ
ไมไดรับการฝกอบรมทั้งในระดับบุคคลและในระดับหนวย  คุณภาพของกําลังพลต่ํา ความสับสนวุนวาย
ทางจิตใจของกําลังพลขณะฝก การขาดแคลนกําลังพล กําลังพลเปนเยาวชนยังไมมีวุฒิภาวะพอ ความ
ลมเหลวของการปกครองบังคับบัญชาหนวย  และมีสาเหตุเปนองคประกอบทางสังคมวิทยา และจิตวิทยา   
อีกหลายรอยหลายพันสาเหตุที่คนตองฆาคนในขุมนรกที่เรียกกันวาสงคราม 
 การวิเคราะหกรณีการกระทําละเมิดตอผูที่มิใชพลรบในสงครามเวียดนามเปดเผยใหทราบถึง
องคประกอบรวมอ่ืน ๆ อีก เชน การขาดการฝกอบรมเรื่องกฎหมายสงคราม  ตัวอยางเชน ในการตรวจ
กองพลหนึ่งของจเรทหารบกสหรัฐอเมริกา ประจําปในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.๑๙๖๘ ของกองพลนี้เปน
หนวยเหนือของหมวดที่ทําการสังหารหมู  ที่หมูบาน MY LAI จเร ทบ.สหรัฐอเมริกาไดบันทึกไววา      
กองพลนี้ไมมีการฝกอบรมกฎหมายสงครามในปกอนหนาปที่จะมีการฝกการรบ  ไดแก การฝกอบรม
กฎหมายสงครามในคายฝกในสหรัฐอเมริกา กอนสงหนวยนี้สูสนามรบ  รอยโท  WILLIAM L. 
CALLEY๓   และกองรอยของเขาไดเดินทางมาถึง DUC PHO  สาธารณรัฐเวียดนามใตในธันวาคม      
ค.ศ.๑๙๖๗  ณ ที่น้ันเขาไดรับการฝกในกองพลนอยทหารราบที่ ๑๑  โดยในการฝกมิไดปฏิบัติตาม
คําแนะนําของกองบัญชาการชวยรบประจําเวียดนาม    ซ่ึงกําหนดวาใหทําการฝกการดําเนินการตอผูที่
มิใชพลรบดวย  ซ่ึงจากผลการสอบสวนกรณี  MY LAI คณะกรรมการของ  PEERS รายงานวา “กรณี
แสดงใหเห็นวาทหารไดรับการฝกอยางผิวเผินในเรื่องหลักสําคัญ ๆ หลายเร่ืองกอนจะไปปฏิบัติ         
การรบ”  เรื่อง  หลักสําคัญ ๆ เหลานี้ไดแก  ๑. บทบัญญัติแหงอนุสัญญาเจนีวา  ๒. การปฏิบัติตอและ   
การใหความคุมครองตอผูที่มิใชพลรบ  และ  ๓.กฎการปะทะ กรณี MY LAI  ไมสามารถจะถูกแยกเปน
เรื่องตางหากจากเรื่องเหลานี้ แมแตกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ผูซ่ึงไดรับผลกระทบอยางมากอยูเพียงเหลา
ทัพเดียวจากเรื่องนี้    แมแตในศาลทหารและภายหลังจากที่ศาลทหารมีคําพิพากษาแลว   จําเลย๓   

                                                        
๓ ร.ท. WILLIAM L. CALLEY   เปนผูส่ังการสังหารหมูชาวบานชาวเวียดนามในหมูบาน MY LAI  จํานวนประมาณ 400 คนซึ่งรวมทั้งเด็ก 
ผูหญิง และคนชรา 
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และผูบังคับบัญชาของจําเลยตางก็ใหการวาหนวยของตนไมเคยไดรับคําชี้แจงหรือคําแนะนํารวมทั้งไม
เคยไดรับการฝกอบรมในเรื่องกฎหมายสงครามเลยตลอดจนไมทราบเรื่องกฎการปะทะและการปฏิบัติตอ
ผูที่มิใชพลรบแตอยางใดทั้งสิ้น 
 แมจะจัดใหมีการฝกอบรมขั้นตนแลวก็ตามแตก็ทํากันอยางสั้น ๆ ลวก ๆ แบบขอไปที  ทั้ง ๆ     
ที่เร่ืองนี้เปนเรือ่งซับซอนยุงยาก ทั้งในเนื้อหาใจความและวธิีการเรียนการสอน  ใน ค.ศ.๑๙๖๘ พล.ท. BRUCE 
PALMER รอง ผบ.กองกําลังทหารสหรัฐอเมริกา ในเวียดนามไดตอบจดหมายของ พล.อ.HAROLD 
K.JOHNSON  ผบ.ทบ. สหรัฐอเมริกาเกีย่วกับรายงานเรือ่งการปฏิบตัอิยางเลวทรามของทหารสหรัฐอเมริกา 
ตอเชลยศึกวา   “บทบัญญัติในอนุสัญญาเจนีวานั้นเปนเรื่องนามธรรมและเปนเรื่องทางวิชาการมากกวา
จะเปนรูปธรรม และนําไปปฏิบัติไดจริง” 
 บางครั้งก็มีการฝกอบรมเผยแพรกฎหมายสงครามเชนกันจากการใหปากคําของผูกระทําผิด 
แตที่นาสมเพชก็คือ ผูถูกกลาวหาวากระทําละเมิดตอผูที่มิใชพลรบไมสามารถใหการเปนประโยชนตอ
ตนเองไดโดยการอางวาไมไดรับการฝกอบรมกฎหมายสงคราม  ซ่ึงนาขบขันมากเนื่องจากกฎหมาย
อาญาของสหรัฐอเมริกา   ถือวาบุคคลจะกระทําผิดโดยอางวาไมรูกฎหมาย ๔   รวมทั้งกฎหมายระหวาง
ประเทศดวยไมได   ดังน้ัน กฎหมายจึงลงโทษบุคคลเพราะเขาไดกระทําในสิ่งที่เขาควรจะรูอยูวาไมควร
กระทํา ๕  แตระบบกฎหมายเดียวกันนั้นเองก็ละเลยไมใหความรูแมขั้นพ้ืนฐานที่ระบบถือวาผูถูกกลาวหา
ควรจะไดรูและโดยกฎหมายผูถูกกลาวหามีหนาที่จะตองรู  ในหลาย ๆ กรณีก็แนนอนวาในทางเทคนิค
แลวมีการฝกอบรมกัน ปญหาคือ ตองมากกวาหนึ่งครั้งหรือกี่ครั้งจึงจะพอเพียง ธรรมชาติของผูกระทําผิด
อาญาก็ยอมกระทําทั้งในเวลาสงครามและเวลาสงบสันติอยูแลว   แตไดมีคําถามสําคัญขึ้นในยุคหลัง
สงครามเวียดนามเกี่ยวกับความรับผิดชอบในหนาที่ของทหาร  เพ่ือประกันวาทหารแตละคน พล
ทหารบก เรือ อากาศ และ นาวิกโยธิน จะเขาใจหนาที่ของตนตามกฎหมายสงคราม ในเม่ือความ
รับผิดชอบในหนาที่ทหารมิไดถูกแสดงออกอยางมีจิตสํานึก ก็มีคําแนะนําวาความลมเหลวเรื่องการ
ฝกอบรมกฎหมายสงครามจะตองไดรับการพิจารณาวา ไมเพียงแตเปนเหตุบรรเทาโทษเทานั้นแตยังใช
เปนขอตอสูของจําเลยในอนาคตดวย ผูบัญชาการหนวยทุกระดับจะตองมีความรับผิดชอบในทางอาญา
อันเนื่องมาจากการละเลยตอหนาที่  กลาวคือมิไดจัดใหมีการฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมกฎหมาย
สงครามอยางตอเน่ือง  กลาวใหชัดก็คือจะถือไดวาหนวยใดมีความรับผิดชอบเพียงใดก็ดูจากกําลังพลใน
หนวยนั้นวามีความรับผิดชอบเพียงใดโดยกําลังพลไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางสัมฤทธิผล 

                                                        
๔ เปนหลักการของกฎหมายอาญาทั่วไป รวมทั้งกฎหมายอาญาของไทยดวย 
๕  ทั้งน้ีการกระทําใหหมายรวมถึงการงดเวนการกระทําดวย 
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 จากการพิจารณาทบทวนกรณีที่ MY LAI และเหตุการณที่คลายคลึงกันซึ่งเกิดขึ้นระหวาง
สงครามเวียดนาม ผลเชงิลบของปฏบิตัิการทางทหารและความจําเปนที่จะตองมีการฝกอบรมกฎหมาย
สงคราม กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ไดริเร่ิมโครงการฝกอบรมกฎหมายสงคราม เพ่ือแกไขความบกพรอง 
ในอดีต วตัถปุระสงคของโครงการฝกอบรมนี้ก็เพ่ือประกันวา 

- กฎหมายสงครามและพันธกรณีของสหรัฐอเมริกาที่มีตอกฎหมายนี้จะตองไดรับการปฏิบตัิ
ตามและบังคบัใชโดยกองทพัสหรัฐอเมริกาทุกเหลาทัพ 

- โครงการฝกอบรมซึ่งจัดทําขึ้นเพ่ือปองกันการละเมิดฝาฝนกฎหมายสงครามนั้นได
ดําเนินการแลว โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาทุกเหลาทัพ 

- ขอกลาวหาวามีการละเมิดฝาฝนกฎหมายสงครามไมวาจะกระทําลงโดยบุคคลสัญชาติ
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลสัญชาติศัตรูก็ตามจะตองถูกรายงานโดยทันทีและดําเนินการ
สอบสวนหากมีการกระทําผิดจริงก็จะตองมีการลงโทษลงทัณฑตามกระบวนการยุติธรรม 

 โครงการนี้กําหนดใหทุกทบวงทหารในกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (ทบวงทหารบก  เรือ 
อากาศ DEPARTMENT OF THE ARMY  NAVY  AIR FORCES) มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
นโยบายภายในและกระบวนการดําเนินการที่เปนรูปธรรม นโยบายเหลานี้จะตองจัดใหมีสื่อการเรียนการ
สอนและการฝกอบรม เพ่ือที่จะทําใหหลักการของกฎหมายสงครามเปนที่ทราบกันแพรหลายในบรรดา
กําลังพลทุกทบวงทหาร และขอบเขตความรูน้ันจะตองเหมาะสมกับภารกิจหนาที่และความรับผิดชอบของ
กําลังพลเหลานั้น  โครงการฝกอบรมกฎหมายสงครามของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาไดรับการ
นําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมในทบวงทหารเรือ  โดยคําสั่งคําชี้แจงของรัฐมนตรีทบวงทหารเรือที่ 3300.1 
ซ่ึงกําหนดใหผูบัญชาการทหารเรือสหรัฐอเมริกา (CHIEF OF NAVAL OPERATIONS) และ ผูบัญชาการ
นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ( COMMANDANT  US. MARINE  CORPS)๖ รับผิดชอบในการจัดทําโครงการ
ใหเปนรูปธรรม   โดยจัดการเรียนการสอนกฎหมายสงครามแกกําลังพลทุกนายที่สังกัดกองทัพเรือและ 
นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา  โดยเจากรมพระธรรมนูญ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา (THE JUDGE 
ADVOCATE GENERAL OF THE NAVY) เปนผูรับผิดชอบในการกําหนดกรอบวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ 
ของโครงการฝกอบรมกฎหมายสงครามขึ้น  และทําการฝกทบทวนเปนระยะตามโครงการ   เพ่ือใหแนใจ
ไดวาการฝกอบรมตรงตามมาตรฐานที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากําหนด  น่ันคือตอง “เหมาะสม
สอดคลองกับภารกิจหนาที่และความรับผิดชอบของทหารแตละนาย”   นอกจากนั้นยังมีการฝกอบรมกฎหมาย  

                                                        
๖ กองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา เปนหนวยข้ึนตรงทบวงทหารเรือสหรัฐอเมริกา โดยทั้งกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา 
ใชกรมพระธรรมนูญ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เปนหนวยที่ปรึกษากฎหมายหนวยเดียวกัน 
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สงครามใหแกกําลังพลที่เขามารับราชการใหมอีกดวย ในการเรียนการสอนจะตองตระหนักวา “…      
นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ทําหนาที่หลักจะตองไดรับการฝก อบรม (กฎหมาย
สงคราม) ใหมีความสามารถในการพัฒนาความรูกฎหมายนี้กาวหนาควบคูกันไปตามลําดับพรอมกับ
ความกาวหนาพัฒนาในทางยศและตําแหนงในอาชีพดวย  การฝกอบรมกฎหมายสงครามใหเขมขน  
ตามอนุสัญญา    กรุงเฮก IV   ค.ศ.๑๙๐๗ และอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.๑๙๔๙  ทั้ง ๔ ฉบับ ตลอดจน
กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ  ซ่ึงเปนที่มาของหลักกฎหมายระหวางประเทศแขนงนี้   ซ่ึงใน
การฝกอบรมจะตองเนน 

- สิทธิและหนาที่ของกําลังพลสังกัด กองทัพเรือและ นาวิกโยธินสหรฐัอเมริกา เกี่ยวกับขาศึก 
และบคุคลอื่น ๆ รวมทั้งทรพัยสินของบุคคลดังกลาว 

- สิทธิและหนาที่ของผูที่ถูกจับกุมหรือถูกกักคุม   (CAPTURED OR DETAINED) 
- ผลที่จะไดรับหากละเมิดหรือปฏิบัตติอบคุคลทีถู่กจับกมุหรือถูกกักคุมดังกลาวอยางไร

มนุษยธรรม 
- คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
- กฎเกณฑกําหนดการประพฤตปิฏิบตัิในการรบ 
- ความจําเปนที่จะตองรายงานเมื่อมีการละเมิดหรือฝาฝนกฎหมายสงครามขึ้น 

 โครงการฝกอบรมทั่วไป โดยเฉพาะสําหรับผูที่เขามารับราชการทหารใหม ๆ และไมคุนเคยจะ
ยุงยากสับสนมากโดยเฉพาะตัวโครงการเอง แตก็ไมมีปญหาใด ๆ ที่แกไมได   ระบบซึ่งมีพ้ืนฐานอยูบน
การมอบหมายอํานาจหนาที่โดยชอบและอยูบนระเบียบวินัยก็สามารถที่จะบริหารทรัพยากรทั้งปวงไปใน
แนวทางที่ถูกตองมากกวาจะจํากัดตนเองอยูแตเฉพาะการลงโทษผูกระทําผิด โครงการฝกอบรมกฎหมาย
สงครามที่มีประสิทธิผลจะเปนการใหหลักประกันวา กําลังพลแตละนายจะตองเขาใจวาจะประยุกตใช
กฎหมายสงครามเขากับภารกิจหนาที่ที่ตนไดรับมอบมาอยางไร      
 ตามโครงการนี้จะตองไมใชเฉพาะแตสอนเทานั้นแตยังทดสอบทหารแตละนายดวยและจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายสงครามไดโดยอัตโนมัติ ยิ่งไปกวานั้นจะตองฝกอบรมทั้งระบบ เพ่ือใหม่ันใจไดวา
โครงการนี้จะสัมฤทธิผลในการพัฒนาโครงการฝกอบรมกฎหมายสงคราม คือ การพิจารณาวาใครทํา
อะไร ที่ไหน เม่ือใด และอยางไร  วัตถุประสงคของโครงการนี้ คือ เพ่ือใหฝกทางใชการสําหรับหลักการ
งาย ๆ แกพลทหารเรือและพลทหารนาวิกโยธินในขณะเขาทําการรบ 
 อะไร (WHAT) คือ  การสอนพลทหารเรือและพลทหารนาวิกโยธินคนหนึ่ง ๆ วาจะใชอาวุธ
ชนิดหนึ่งอยางไร และเม่ือใด จึงจะถูกตองตามกฎหมาย ปฏิกิริยาตอบโตตองเปนไปอยางอัตโนมัติ เม่ือ
ตกอยูในสถานการณการรบ ทหารตองสามารถตอบโตไดอยางเหมาะสมและทันเวลา เม่ือเผชิญกับความ
จําเปนในการตองตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับการใชกําลังอยางเหมาะสมโดยสอดคลองกับที่กฎหมายบญัญัต ิ 
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ไวให ทหารตองปฏิบัติตามนั้น  เจตนารมณของกฎหมายมิใชตองการจะใหทหารเรือ  นาวิกโยธินหรือ
ผูบังคับบัญชาเปนผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย แตตองการใหทหารแตละนายตระหนักถึงตัวบทกฎหมาย
และการบังคับใช      ซ่ึงทหารทุกนายมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม  ทั้งหมดนี้มีอยูแลวในคําสั่งคําชี้แจงของ 
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับเปาหมายการเรียนรูของทหารเรือ และทหารนาวิกโยธินแตละ
นาย  ไมวาจะเปนนายทหารประทวนหรือนายทหารสัญญาบัตร  เปาประสงคการเรียนรูมีกระบวนการอยู  
๒ ขั้นตอน   ขั้นตอนแรก คือ การกลาวทั่วไปถึงความรูที่จําเปนสําหรับแตละคน  โดยไมคํานึงถึงชั้นยศ
และภารกิจหนาที่  ผูแทนจาก ๒๓ ชาติที่มารวมสัมมนาวาดวยการเผยแพรอนุสัญญาเจนีวาที่จัดที่     
กรุงวอรซอ ประเทศโปแลนด  ไดบรรลุถึงเปาประสงคของการเรียนรู  “กฎของทหาร”  (SOLDIER’S  
RULES)  ตามแผนผัง ข. ซ่ึงเปนสวนหนึ่งอันเกิดจากผลการสัมมนา ที่ไดใหลําดับกฎเกณฑขั้นพ้ืนฐาน
สําคัญของกฎหมายสงคราม  ซ่ึงจะตองฝกอบรมสั่งสอนแกกําลังพลทุกนายในทบวงทหารเรือใหไดรูได
เขาใจ และตองเพ่ิมมาตรการเปนพิเศษจากเปาประสงคของการเรียนรูสําหรับทหารแตละพรรคเหลา 
(MILITARY OCCUPATIONAL SPECIALTY, MOS) แตละชั้นยศก็จะตองไดรับการจัดตั้งขึ้น เชน   
เสมียนเหลาการเงินยศต่ําสุด  ซ่ึง MOS นับรวมเขาดวยนั้นอาจจะไมตองการทราบอะไรมากเกินกวา 
SOLDIER’S RULES เลย แตเม่ือเขาไดรับการเลื่อนยศขึ้นตามลําดับ  เขาก็เริ่มจะเขาเกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกของเชลยศึก  ซ่ึงเขาก็เร่ิมจําเปนจะตองทราบเกี่ยวกับอัตราเงิน
รายไดเงินเดือนของเชลยศึก และวิธีระเบียบการเงินของเชลยศึก  อยางนอยที่สุดเขาก็ควรจะทราบวาจะ
หาความรูเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดที่ไหน 
 เม่ือเริ่มเกิดมีมาตรฐานขึ้นแลว  ปญหากลับกลายมาเปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
สงคราม ตารางเวลาการฝกอบรมมักวิกฤตเสมอและดวยเหตุผลที่ไมอาจอธิบายไดดูเหมือนจะมีคําแนะนํา 
วาตองการเวลาบรรยายในหองเรียน แมวาจะมีการตกลงกันกวาง ๆ แลววานี่เปนรูปแบบความตองการ
ขั้นต่ําสุดของการเรียนรู ยิ่งกวานั้นภารกิจการบรรยายไดผลลัพธกลับมาบอย ๆ วาเปนความตองการ
บรรลุความพึงพอใจวาไดบรรยายตามกําหนดขอบังคับแลวมากกวาที่จะพยายามบรรลุเปาประสงคของ
การเรียนรู  ความมุงหมายนั้นคือตองการใหเรียนรูมากกวาจะเพียงแตบรรยายใหเสร็จ ๆ ไปตามกําหนด
ขอบังคับเทานั้น 
 อยางไร HOW  ตามโครงการที่เสนอจะตองเนนไปวา  โครงการใดไมใชการฝกอบรมกฎหมาย
สงคราม การฝกอบรมกฎหมายสงครามมิใชเปนเพียงแคการบรรยายธรรมดาเทานัน้  จําเปนตองมีความ
เขาใจและมีระเบียบวินัย ตองมีการฝกในรูปของยุทธกฬีา การทบทวนฝกอบรมกฎหมายสงครามเพียง
เล็กนอยขณะเมื่อเขารับราชการนั้นไมเพียงพอ   ยิ่งกวานั้นแมจะเกี่ยวกับยุทธวธิี   หลักการเปนผูนําและ 
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หลักการทําสงคราม๗ การเรียนการสอนจะไมไดผลถาเพียงแตผสมปนเปวชิาดังกลาวขางตนเขากับการ
เรียนการสอนวิชากฎหมายสงครามอยางที่ทํามาแลวในอดีต  เพราะเม่ือผสมปนเปกันกับวิชาอ่ืน ๆ กฎ
ขอหามของวิชากฎหมายสงครามก็จะถูกถือวาเปนเพียงแนวความคดิหลักนิยมทั่วไป และสูญเสียความ
เด็ดขาดในฐานะที่จะทําใหหลักการของผูนําหนวยและกฎหมายปนเปกัน เชน ไมวาจะอยูภายใต
สถานการณใด ๆ  การหามฆาเชลยศึกจะไมเปนขอยกเวนวาใหนําหลักการของผูนําหนวยบางประการ
หรือนโยบายบางประการมาใชแทนยอมไมไดทั้งสิ้น๘ 
 การศึกษาอบรมกฎหมายสงครามจะตองเร่ิมดวยการกอสรางรากฐานอันม่ันคงแข็งแรงในศูนย
การฝกทหารใหมน้ันคือการบรรยาย ๒ ชั่วโมง รวมกับการจัดฉายภาพยนตรฝกอบรมของทบวงทหารบก
สหรัฐอเมริกา เรื่อง “อนุสัญญาเจนีวากับทหาร”  เนนที่ผลที่จะไดรับคือความเขาใจเรื่อง “กฎของทหาร” 
(SOLDIER’S RULES) และความสําคัญของกฎดังกลาว ใหแกผูที่สมัครเขามาเปนพลทหารหรือเปนผูทีจ่บ
ปริญญาตรีแลวมาฝกเปนนายทหาร (OFFICER CANDIDATE) น้ีเปนเพียงการบรรยายเพียงคร้ังเดียว
เกี่ยวกับกฎหมายสงครามซึ่งจะไดรับในระหวางที่มีอาชีพรับราชการทหาร ดังน้ันจึงควรจะเพิ่มเติม
ความรูใหแนนขึ้น  โดยการทดสอบตนเองจากหนังสือตําราเรียนและการสอนในสวนที่เกี่ยวของกับงานใน
หนาที่ตองปฏิบัติ  การฝกหัดอบรมที่ตามมาภายหลังการเลือกพรรคเหลา (MOS) จะตองเนนและจะตอง
ไมจํากัดอยูแตเฉพาะการสอนพลปนเล็กเปนรายบุคคลวาจะตองปฏิบัติตอและปกปองคุมครองเชลยศึก
อยางไร  ผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่ใหเปนชางเขียนแผนที่หรือ เจาหนาที่ตีความภาพถายก็ยอมจะตอง
ตระหนักถึงความจําเปนของความถูกตองแมนยําในการพิสูจนทราบและกําหนดพื้นที่อยูอาศัยของ 
ประชาชนพลเรือนอยางถูกตอง ความสําคัญของ  โรงเรียน โบสถ วิหาร โรงพยาบาล และสถานที่ทาง 
ประวัติศาสตร และ  วัฒนธรรมซึ่งกฎหมายสงครามบัญญัติวาหามโจมตี เปนตน 
 การฝกอบรมที่ตามมาภายหลังจะถูกจํากดัอยูแตหนวยระดับยุทธวธิ ี และหลักสูตรอาชีพของ
นายทหารชั้นสัญญาบตัรและชั้นประทวน  การฝกในทางใชการของหนวยระดับยุทธวิธีจะกระทําโดยการ
ฝกในสถานการณสมมุติใหเหมือนในการฝกในสนามรบ ซ่ึงกําหนดใหรายบุคคลใชความรูในการปฏิบตัิ
จริง ตัวอยางเชน ทหารนาวิกโยธินจะตองเผชิญกับเชลยศึกที่บาดเจ็บ การปฏิบัติก็คือ การรักษาพยาบาล 
เชลยศึกนั้นและสงตัวให ผูบัญชาการหนวยของตนตอไป  หนวยตาง ๆ ตามสายการบังคับบัญชาจะตอง 

                                                        
๗ เชน การรวมกําลัง การจูโจม การออมกําลัง ฯลฯ  
๘ เชน อนุญาตใหฆาเชลยศึกไดเมื่อเสบยีงอาหาร น้ํา และเวชภณัฑมไีมเพียงพอ จําเปนตองสงวนไวใหกับทหารฝายเราเชนนี้
เปนตน ซึ่งเปนการกระทําทีผ่ิดกฎหมายโดยจะอางเหตุผลหลักการ  นโยบายใด ๆ มาอางยกเวนไมไดทั้งสิ้น 
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มีกระบวนการจัดการกับเชลยศึก (รวมทั้งกระบวนการทางธุรการทั้งปวง) เพ่ือการทบทวนความรูตาม
กําหนดเหตุการณที่มีอยู ตวัอยางในอีกสถานการณหน่ึง เชน เรือพิฆาตลําหนึ่งรบัทหารเรือฝายขาศึกที่
บาดเจ็บขึ้นมาจากทะเลเนือ่งจากไดจมเรือขาศึกลํานัน้ไปในระหวางการรบกอนหนานี้ และลูกเรือเรือ
พิฆาตลํานั้นเองหลายคนก็ไดรับบาดเจ็บจากการรบเชนเดียวกับเชลยศึก เชนนีแ้พทยประจําเรือพิฆาต
สมควรจะรักษาพยาบาลผูใดกอน คําตอบก็ขึ้นอยูกับวาอาการของเชลยศึกกับทหารฝายตนใครหนักหนา
สาหัสกวากัน  ผูน้ันยอมไดรับการรักษาพยาบาลกอน   สิ่งใดบางที่เปนความตองการตามปกติธรรมชาติ
ของเชลยศึก (อาหาร , นํ้า  เครื่องนุงหม ,   ยารักษาโรค , ที่อยูอาศัย) โดยเฉพาะอยางยิ่งเรือพยาบาลจะ
จัดใหไดเพียงใด  การตรวจสอบความเปนไปไดในเรือ่งเหลานี้ในยามสงบไมเพียงทดสอบเปนรายบุคคล
และรายหนวยเทานั้น   แตยกประเด็นการฝกซึ่งจะตองกระทํากอนการรบจริง ๆ จะเร่ิมอีกดวย 
 การฝกอบรมเพิ่มเติมจะเปนการถามคําถามเกี่ยวกับกฎหมายสงครามอันเปนการทดสอบกอน
การยาตรากําลัง  การแบงแยกพรรคเหลา (MOS) และการสงเสริมใหมีการทดสอบการตรวจประจําป   
ของจเรเหลาทัพ และการทดสอบทางปฏิบัติเพ่ือการฝกทางยุทธวิธี  ตัวอยางเชน รายการปฏิบัติของ
หนวยปนใหญสนาม หนวยปนตอสูอากาศยานและการยิงดวยปนใหญเรือซ่ึงเปาหมายบางแหงไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายสงคราม จึงเปนเรื่องงาย ๆ ที่จะทดสอบการมีอยูและความพอเพียงของ 
ROE ในการยาตรากําลังของหนวยและเชนเดียวกับความรูของทุกพรรคเหลานั้นเปนรายบุคคล ซ่ึงไดรับ
มอบความรับผิดชอบ อันจําเปนจะตองมีการทบทวนตามระยะเวลาในเรื่องคําสั่ง คําชี้แจง และคําสั่ง
ปฏิบัติการ เพ่ือประกันวาจะมีการปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมาย ถาจําเปนการฝกทบทวนจะตองดําเนินการ
โดยทีมฝกอบรมกฎหมาย สงคราม และปรับแตงใหเหมาะสมเฉพาะกับแตละหนวยไป  คําสอนตํารา
เกี่ยวกับหลักสูตรนายทหารชั้นสัญญาบัตรและช้ันประทวนเกี่ยวกับการฝกแกปญหาในระดับที่ผูเขารับ
การฝกอบรมจะตองสอบผานใหได  เพ่ือความสําเร็จตามโครงการหรือหลักสูตร 
 WHO ใคร จะตองมีการใครควรถึงขอพิจารณาบางประการวาใคร หนวยใดจะเปนผูบริหาร
โครงการกฎหมายสงครามนี้  น่ันคือบริหารโดยใคร สวนหนึ่งของการบริหารโครงการนี้คือ การสอน การ
พัฒนา และการมองภาพลวงหนาถึงสถานการณในแนวรบจะเปนภารกิจแรก แตการฝกอบรมกฎหมาย
สงครามจะกอใหเกิดปญหาขึ้นรูปแบบหน่ึงซึ่งไมพบปญหาน้ีในวชิาอ่ืน ๆ น้ันคือแมจะเกีย่วของกับยทุธวธิ ี
แตก็จะมีสวนหนึ่งซ่ึงเปนดานกฎหมายแท ๆ และตองการผูเชีย่วชาญดานกฎหมายในการฝกอบรมไดแก
นายทหารเหลาพระธรรมนูญ การสัมมนาทีก่รุงวอรซอ และการสรปุในที่ประชุมทางการทตูยืนยนัการพัฒนา
กฎหมายวาดวยมนษุยธรรม (INTERNATIONAL- HUMANITARIAN LAW , IHL) ใหใชบังคบัใน        
การพิพาทกันดวยอาวุธที่กรุงเจนีวา ซ่ึงเนนการใชนายทหารเหลาพระธรรมนูญตั้งแตในขั้นแรกของการ
ฝกอบรมกฎหมายสงคราม ซ่ึงนายทหารเหลาพระธรรมนูญน้ีก็ยังคงขาดประสบการณที่จําเปนอยูอีกใน
ดานความรูทางยุทธวิธีซ่ึงจะเกี่ยวของกับความซับซอนยุงยากของการรบ เม่ือนายทหารเหลาพระธรรมนูญ 
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เปนผูสอน  เน้ือหาใจความก็จะกลายไปเปนเร่ืองทางวิชาการกฎหมายซึ่งเปนนามธรรมไป   นาย
ทหารนักเรียนจะถูกนายทหารพระธรรมนูญผูสอนสั่งใหเคารพเชื่อฟงกฎหมายเพียงเพราะวามัน
เปนกฎหมายมากกวาจะอธิบายเหตุผลในทางปฏิบัติ  เพ่ือแกปญหานี้ กองทัพบกสหรัฐอเมริกาจึง
กําหนดใหการฝกอบรมกฎหมายสงครามจะตองดําเนินการโดยทีมซ่ึงประกอบดวยนายทหารเหลาพระ
ธรรมนูญ  และนายทหารซึ่งมีประสบการณในการบังคับบัญชา    ถาเคยมีประสบการณการรบมาดวยก็
จะยิ่งดี เม่ือไดรับมอบหมายทีมน้ีจะเปนผูสอนกฎหมายสงครามใชเวลาราว ๑ สัปดาหที่โรงเรียน       
นายทหารเหลาพระธรรมนูญ   แนวความคิดนี้คือใชประโยชนสูงสุดจากกําลังพล  ซ่ึงกอใหเกิดระดับ     
ความจําเปนที่ตองการมืออาชีพซ่ึงไมจําเปนตองมีประสบการณ การสอนกฎหมายสงครามแตจะเนนไปที่
ความสําคัญของการบังคับบัญชาในสวนที่เกี่ยวของกับกฎหมายสงคราม เม่ือโครงการแพรขยาย
กวางขวางขึ้นทีมนายทหารเหลาพระธรรมนูญและนายทหารเหลาพลรบในระดับกองพลของนาวิกโยธิน
สหรัฐอเมริกา ก็สามารถจัดการเรียนการสอน ฝกอบรมกฎหมายสงครามไดทั่วทั้งกองพล  สิ่งน้ีก็จะเปน
การลดภาระหนาที่ของนายทหารประทวนและนายทหารสัญญาบัตรอีกเปนจํานวนมาก  จะไดไมตอง    
รับมอบหนาที่สอนกฎหมายสงครามภายในหนวยของตน  ซ่ึงแนวความคิดนี้ก็สามารถนําไปใชในกองทัพ
สหรัฐอเมริกาไดเชนกัน 
 ทายที่สุดผูบังคับบัญชา โดยกฎหมายและโดยหลักการแลวจะตองรับผิดชอบในสมรรถนะ
ขีดความสามารถ ในการรบของหนวยตน เพ่ือการบรรลุภารกิจของหนวยในทางยุทธวิธี ในทางการเมือง
และตามกฎหมาย คําสั่งใด ๆ ที่กําหนดใหมีการเรียนการสอนกฎหมายสงครามขึ้นในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา 
และนาวิกโยธนิสหรัฐอเมริกายอมสมควรจะเนนความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาในการใหการฝกอบรม
กฎหมายสงครามแกหนวยในบังคบับัญชาของตนดวย 
 สรุป  ประสบการณไดแสดงใหเห็นครั้งแลวครั้งเลาวา  การฝกอบรมกฎหมายสงครามในยาม
สงบซึ่งมีระยะเวลากอน/หรือจวนเจียนจะทําสงครามนั้น ก็ไมไดชวยแกไขใหอะไรดีขึ้นเทาใดในเวลา
สงคราม  ระยะเวลาจวนเจียนนี้นําไปสูกรณีวิกฤต ซ่ึงเปนผลเสียของผูบัญชาการหนวย  โดยทําใหเขา
สูญเสียภารกิจสําคัญเบื้องตน คือ การเขาทําการรบกับขาศึกและเปนอุปสรรคอยางสําคัญตอศักยการทํา
สงคราม โครงการฝกอบรมกฎหมายสงครามของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เปนการแกความ
ผิดพลาดในอดีต กําหนดความตองการ ความพรอมของกองกําลังกองทัพเรือ นาวิกโยธิน  กําหนดความ
ตองการสมรรถนะขีดความสามารถของหนวยในการยาตรากําลังอยางรวดเร็ว  เพ่ือไปทําการรบทันทีเม่ือ
ไดรับคําสั่ง  ไมวาจะไปโดยทางอากาศหรือทางเรือ ความตองการยาตรากําลังไปโดยเร็วน้ันไมนับเอาการ
ปฏิบัติการระหวางการเคลื่อนยายกําลังรบ เชน การดูแลเชลยศึกและประชาชนพลเรือนในเขตยึดครอง   
โครงการนี้กําหนดใหมีวิธีฝกหัดเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา พลทหารเรือ และพลทหาร นาวิกโยธิน
สหรัฐอเมริกาแตละนายจะเขาใจกฎหมายสงครามในระดับซ่ึงเปนสัดสวนพอจะเปรียบเทียบกันไดกับ
ระดับปจเจกบุคคลซึ่งไดรับมอบหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกัน    
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แผนผัง ข. 
กฎของทหาร 

 ๑. ทหารตองมีระเบยีบวินัย การทาํผิดระเบยีบวินัยโดยการละเมิดกฎหมายสงครามทาํใหประเทศชาต ิ
ของทหารผูน้ันและตัวทหารผูน้ันเองตองเสื่อมเสียเกียรติ การกอใหเกิดความทกุขทรมานโดยไมจําเปน
แกขาศึกเปนคนละเรื่องกับการทําใหขาศกึหมดความตองการจะสูรบตอไป 
 ๒. จงทําการรบกับพลรบของฝายขาศึกเทานั้น และโจมตีเฉพาะแตเปาหมายทางทหารเทานั้น 
 ๓. จงโจมตีทําลายเฉพาะเทาที่จําเปนแกการบรรลุภารกิจของตนเทานั้น 
 ๔.หามโจมตีทหารฝายขาศึกที่ถูกกันออกจากการสูรบแลว (OUT OF COMBAT) หรือยอมแพ
แลว         จงปลดอาวุธเขาและสงตัวเขาใหแกผูบังคบับัญชาของตน 
 ๕. รวบรวมและรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ  ปวยไขไมวาเขาผูน้ันจะเปนมิตรหรือเปนศัตร ู
 ๖. จงปฏิบตัิตอประชาชนพลเรือนทั้งปวงและเชลยศึกทีอ่ยูในอํานาจของตนอยางมีมนุษยธรรม 
 ๗.เชลยศึกตองไดรับการปฏบิัติอยางมีมนุษยธรรมและเชลยศึกมีหนาที่จะใหขอมูลขาวสาร
เฉพาะของตัวเขาเองเทานั้น (ไดแก ชื่อยศ หมายเลขประจําตวั และ วัน เดือน ปเกิด)จะตองไมมีการ
ทรมานเชลยศึกทั้งทางรางกายและจติใจ 
 ๘. หามการจับตวัประกนั 
 ๙. หามกระทําการลางแคน 
 ๑๐. จงใหความเคารพตอบคุลากรและวสัดุสิ่งอุปกรณซ่ึงติดเครื่องหมายกาชาด ซีกวงเดือนแดง 
สิงโตแดง และพระอาทิตย  ธงขาวตลอดจนเครื่องหมายคุมครองทรพัยสินทางวัฒนธรรม 
 ๑๑. จงใหความเคารพตอทรพัยสินผูอ่ืน การปลนสะดมตองหาม 
 ๑๒. เม่ือมีการละเมิดฝาฝนกฎดังกลาวขางตนจงรายงานตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจ ผูละเมิดฝาฝน
กฎหมายสงครามจะตองถูกลงโทษ 
 บทความนี้แปลจากเรื่อง LAW OF WAR TRAINING IN THE NAVY AND MARINE CORPS 
ตีพิมพลงในนติยสาร  PROCEEDINGS ของ US NAVAL INSTITUTE ฉบบั  DECEMBER 1977 โดย
ผูเขียนคือ MAJOR   W. HAYS PARKS  (ยศในขณะนั้น)  ซ่ึงเปนนายทหารนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา   
MAJOR. PARKS  น้ัน  เปนทั้งนายทหารเหลาพระธรรมนูญ และเปนนายทหารเหลาพลรบดวย (นาวิกโยธิน 
สหรัฐอเมริกา ใชนายทหารเหลาพลรบทีมี่ความสมัครใจจะทําหนาที่เปนนายทหารเหลาพระธรรมนูญดวย
ไปศึกษากฎหมายและกลบัมาทําหนาที่สลับกันไปทั้งสองเหลา - ผูแปล)  โดย MAJOR PARKS เคยดํารง
ตําแหนง ผูบญัชาการหมวดลาดตระเวน ผูบัญชาการรอยทหารราบ ผูบัญชาการรอยจัดระเบียบชายฝง
(SHORE PARTY COMPANY COMMANDER) และใน NOVEMBER 1977  ไดดํารงตําแหนงประจํากอง 
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กฎหมายระหวางประเทศ กรมพระธรรมนูญ กองทัพเรือสหรัฐอมริกา เพ่ือที่จะวางกรอบการพัฒนาการ
เรียนการสอนกฎหมายสงครามในทบวงทหารเรือสหรัฐอเมริกา  (กรมพระธรรมนูญ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา 
เปนหนวยเทคนิคที่ปรึกษาทางดานกฎหมายใหแกทั้งกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา เน่ืองจาก
ทั้งสองเหลาทพัสังกัดทบวงทหารเรือสหรัฐอเมริกาดวยกัน - ผูแปล)  MAJOR PARKS  เปนผูที่เขียน
บทความลงในนิตยสาร PROCEEDINGS อยางสม่ําเสมอ บทความที่นาสนใจของเขาอีกเรือ่งหน่ึงคือ 
“CONVENTIONAL AERIAL BOMBING AND THE LAW OF WAR “ ตีพิมพลงในนิตยสาร 
PROCEEDINGS  ฉบับ MAY 1982  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



การนํานํ้าทิ้งจากอาคารมาใชประโยชน 
น.อ. สบสุข  ลีละบุตร 

อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 

 
 นํ้าเปนทรัพยากรทางธรรมชาติที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย และเปนแหลงกําเนิดของ
สิ่งมีชีวิตทั้งมวล ทําใหเกิดความอุดมสมบูรณแกสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสตัว หากจะกลาวถึงความหมาย
ในทางวิทยาศาสตร ซ่ึงหมายถึงของเหลวทีเ่กิดจากการรวมตวักันของกาซไฮโดรเจนและกาซออกซิเจน
ในภาวะทีเ่หมาะสม และความหมายโดยรวมทั่วไปนั้น นํ้าคือสิ่งที่เรานํามาดื่มกิน ชําระลางรางกาย      
ใชในการเพาะปลูก การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ํา เปนตน 
 หากทรัพยากรน้ําในที่น้ีหมายถึงน้ําจากแหลงน้ําผิวดินในธรรมชาติที่ผานขบวนการผลิตทําใหมี
ความบริสุทธิ์สะอาดหรือที่เรียกวาน้ําประปา แลวนํามาใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคตามแหลงชุมชน อาคาร 
บานเรือน ตลอดจนสถานที่ราชการตาง ๆ รวมถึงหนวยงานในกองทัพเรือ ซ่ึงในปจจุบันโรงเรียนนายเรือ 
ไดรับงบประมาณคาใชจายยอดสาธารณูปโภคในวงเงินอันจํากัด จากสถิติการใชนํ้าประปาของโรงเรียน
นายเรือในปงบประมาณ ๒๕๔๗ ที่ผานมาคิดเปนวงเงิน ๒,๐๕๖,๘๖๖.๙๔ บาท๑ โดยใชนํ้าประปาเฉลี่ย
เดือนละประมาณ ๑๐,๐๘๒  ลูกบาศกเมตร ซ่ึงโดยสวนใหญแลวนําไปใชในการอุปโภคและบริโภค             
อันไดแกนํ้าที่ใชตามอาคารตาง ๆ โรงกรองน้ํา โรงอาหาร สโมสร โรงพยาบาล และบานพักขาราชการ 
รวมถึงการนําไปรดสนามหญาและตนไมภายในบริเวณโรงเรียนนายเรือ ผลจากการที่โรงเรียนนายเรือ
ไดรับงบประมาณอันจํากัดนี้ จึงจําเปนที่จะตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดังกลาวใหเกิดประโยชน
สูงสุด  

หากจะมองในเชิงการบริหารการจัดการอยางมีประสิทธิภาพแลว การใชนํ้าประปาใหเกิดประโยชน 
สูงสุดนั้นมีไดหลากหลายรปูแบบวิธีการ แตในที่น้ีจะพิจารณาเฉพาะในดานคุณภาพของน้ําประปาที่ผาน
การใชงานตามอาคารตาง ๆ แลวเพ่ือนํากลับมาใชใหม โดยเฉพาะการนําน้ํามารดสนามหญาหรือตนไม
ภายในบริเวณโรงเรียนนายเรือ  จากการสํารวจรวบรวมขอมูลและประมาณการพบวา นํ้าทิ้งตามอาคารตาง ๆ 
ในแตละวันโดยเฉลี่ยมีปริมาณ ๒๕๐-๓๐๐ ลูกบาศกเมตร๒ สวนใหญจะไหลลงไปรวมกันที่บอโรงสูบนํ้า มี
ทั้งหมดสามจุดดวยกันคือ โรงสูบนํ้าที่ ๑ ตั้งอยูบริเวณติดกับบานพกัผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ โรงสูบ
ที่ ๒ อยูระหวางอาคารเรียน ๓ และกองเครื่องชวยการศึกษา ฝายบริการ โรงเรียนนายเรือ  โรงสูบที่ ๓ 
อยูบริเวณขางสนามรักบี้ดานทิศเหนือของโรงเรียนนายเรือ 

 
๑ ดูรายละเอียดใน บันทึกขอความ บก.รร.นร. (สงกําลังบํารุง) ตอ กบ.ฯ เลขรับ ๔๑๓/๔๘ ลง     

๒ พ.ค.๔๘  เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงานของกองทัพเรือ ประจําป 
งป.๒๕๔๗ 

๒ การคํานวณน้ําทิ้งของ กทม. โดยใชแฟกเตอร ๐.๘๕ คูณปริมาณการใชนํ้าในแตละวัน 
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ในการนําน้ําทิ้งจากอาคารมาใชประโยชนน้ัน ควรมีคุณภาพน้ําที่เหมาะสมแกการนํามารดตนไม

หรือ เกษตรกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พุทธศักราช ๒๕๓๗) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๓๕ เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน   สําหรับการเกษตร ควรมีคา BOD ไมเกิน 2 mg/l  คาความ
เปนกรด-ดาง (pH) อยูระหวาง ๕.๐–๙.๐ และคาคลอไรด สําหรับพืชทั่วไปที่ไมทนน้ําเค็มไมเกิน 300 mg/l ๑ 

เม่ือพิจารณาถึงคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคารตาง ๆ ซ่ึงไดทําการเก็บตัวอยางและสงไปตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง ที่ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือสามารถสรุปผลในประเด็นสําคัญไดดังน้ี 

ผลการตรวจคุณภาพน้ําทิ้งจากหองปฏิบัติการ วศ.ทร. 
ผลการวิเคราะห หมายเหตุ รายการ

วิเคราะห 
เกณฑ

มาตรฐานน้ํา
ทิ้ง 

โรงสูบที่ 
๑ 

โรงสูบที่ ๒ โรงสูบที่ ๓ อาคาร
นอน ๒ 

อาคาร
นอน ๓ 

 

pH ๕.๐-๙.๐ ๕.๐-๙.๐ ๕.๐-๙.๐ ๕.๐-๙.๐ ๕.๐-๙.๐ ๙.๒  
BOD max  

๒๐ ppm 
๒๗ ๓.๖ ๒๒.๕ ๗๕ ๔๕ เกณฑยอมรับได 

Max ๖๐ ppm 
Oil &Grease max  

๒๐ ppm 
< ๒๐ < ๒๐ < ๒๐ ๐.๑ .๐๗  

ไนโตรเจน max  
๓๕ ppm 

< ๓๕ < ๓๕ < ๓๕ ๗.๕ ๗.๐  

ซัลไฟด max  
๑.๐ ppm 

<๑.๐ <๑.๐ <๑.๐ ๐.๖๖ ๑.๕๔ เกณฑยอมรับได 
Max ๓ ppm 

คลอไรด max  
๓๐๐ ppm 

๑๕๕ ๔๖๐๘ ๑๔๓๑ ๖๐ ๖๐ กรมควบคุม
มลพิษ 

แหลงที่มา : กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ 
 
การวิเคราะหผลการทดสอบ 
 คาความเปนกรด-ดาง (pH) สวนใหญอยูในเกณฑ  ยกเวน อาคารนอน ๓ 
 คาBOD ๒ ตามเกณฑคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคาร โดยทั่วไปควรมีคาไมเกิน ๒๐ mg/l   

 

๑ แหลงขอมูล จากกลุมงานตะกอนดินควบคุมคุณภาพน้ํา กรมควบคมุมลพิษ 
๒ คา BOD หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่เชื้อจุลินทรียนําไปใชในการยอยสลายสารอินทรียในน้าํใน

ชวงเวลาที่กําหนด โดยปกติใชเวลา ๕ วันเปนเกณฑในการทดสอบ 
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      ๔๓ 

 
 

โรงสูบที่  ๒ มีคาอยูในเกณฑคือ 3.6 mg/l ซ่ึงโรงสูบที่  ๑ โรงสบูที่  ๓ และอาคารนอน  ๓ เกินเกณฑ
เล็กนอย สวนอาคารนอน  ๒ เกินเกณฑยอมรับได  

คา นํ้ามันและไขมัน  (Oil &Grease) อยูในเกณฑกําหนด 
คาไนโตรเจน อยูในเกณฑกาํหนด 
คาซัลไฟด อยูในเกณฑกําหนดยกเวน อาคารนอน๓ แตอยูในเกณฑยอมรับได 
คาคลอไรด (Cl-)  โรงสูบที ่  ๒ และโรงสูบที่  ๓ มีการปนเปอนปริมาณคลอไรดซ่ึงมีคาประมาณ 

4,608 mg/l และ 1,431 mg/l ตามลําดับ สวนโรงสูบที่ ๑ อาคารนอน ๒ และอาคารนอน ๓ อยูในเกณฑ
กําหนดไมเกิน 300 mg /l  
 ความสัมพันธระหวางคา BOD และคาคลอไรด (Cl-) จะเห็นไดวาบอโรงสูบที่ ๒ มีคา BOD ต่ํา 
(3.6  mg/l ) แตคาคลอไรดสูงมาก คือ 4,608 mg/l 
 
การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะหผลการทดสอบนั้นทําใหทราบไดวา คุณภาพน้ําทิ้งที่เหมาะสมอาจนํามาใชรดน้ํา
ตนไม ไดน้ัน ควรเปนนํ้าทิ้งจากโรงสูบที่ ๑ ซ่ึงมีคาคลอไรด ต่ํากวาเกณฑยอมรับไดของกรมควบคุม
มลพิษ คือไมควรเกิน 300 mg /l แตคา BOD สูงกวาเกณฑกําหนดคุณภาพน้ําที่ใชในการเกษตรกรรมซึ่ง
มีคาไมควรเกนิ 2 mg/l แตสามารถลดคา BOD ไดโดยการบําบัดน้ําโดยใชเทคนิคงาย ๆ และตนทุนต่ํา
กวาการทําการบําบัดคาคลอไรดในโรงสูบที่ ๒ และโรงสูบที่ ๓ เน่ืองจากตนหญาในสนามจัดเปนพืช
ทั่วไป สามารถทนความเคม็ไดไมเกิน 300 mg/l ฉะนัน้แนวโนมที่จะเปนไปไดในการนําน้ําทิ้งจากอาคาร
มาใชรดตนไมคือ นํ้าทิ้งจากบอโรงสูบที่ ๑ อาคารนอน ๒ และ ๓ 
 โรงสูบที่ ๒ และโรงสูบที่ ๓ มีการปนเปอนปริมาณคลอไรดจริง ซ่ึงมีคาประมาณ 4,608  mg/l และ 
1,431 mg/l ตามลําดับเนื่องจากสภาพบอโรงสูบนํ้ามีอายุการใชงานมานานราว ๒๐ ป๑ จึงมีความเปนไป
ไดที่อาจมีการรั่วซึมของน้ําจากแมนํ้าเจาพระยาเขามาภายในบอทําใหปริมาณคลอไรดมีคาสูงมาก 
เน่ืองมาจากปริมาณคลอไรดหรือคาความเค็ม (salinity) ของนํ้ามีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรียในน้ํา จึงทําใหจุลินทรียที่ดึงเอาออกซิเจนมาใชในการยอยสลายสารอินทรียในน้ํามีจํานวน
ลดนอยลง ซ่ึงทําใหผลการทดสอบคา BOD ต่ํากวาโรงสูบอ่ืน ๆ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือความเค็มของน้ํา
ทําใหเชื้อจุลินทรียสวนใหญไมสามารถอาศัยอยูได จึงมีผลตอการยอยสลายสารอินทรียในน้ํานั่นเอง 
ซัลไฟด ซ่ึงเกิดจากการยอยสลายของสารอินทรียแบบไรออกซิเจน เกิดกลิ่นหรือเกิดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด   
ซ่ึงคุณภาพน้ําใชจากอาคารนอน  ๓ ยังอยูในเกณฑยอมรับได โดยผานขบวนการปรับ 
 

๑ แหลงขอมูลจาก กองบริการ โรงเรียนนายเรือ 
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สภาพน้ําใหเปนกลาง หรือเพ่ิมกาซออกซิเจนลงในน้ํา 
 
ขอเสนอแนะในการนํานํ้าทิ้งจากอาคารกลับมาใชประโยชน  

นํ้าทิ้งจากกลุมอาคารนอน ๒ และอาคารนอน ๓ ของนักเรียนนายเรือซ่ึงมีปริมาณการใชนํ้ามาก
พอที่จะนํามาบําบัดในเบื้องตนและเก็บสํารองไวใชประโยชนในการรดสนามหญาหรือตนไมได  

หากพิจารณาตามเกณฑคณุภาพน้ําสําหรับทําการเกษตรแลวคา BOD ไมควรเกิน 2 mg/l  
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคาไมเกินกวา ๒๐,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอน ตอ ๑๐๐ มิลลิลติร แบคทีเรียกลุม   
ฟคอลโคลิฟอรม (จากอุจจาระสัตวเลือดอุน) มีคาไมเกิน ๔,๐๐๐ เอ็ม.พี.เอน ตอ ๑๐๐ มิลลลิิตร ซ่ึงสามารถ
ลดคา BOD ใหลดต่ําลงไดโดยการใชเครื่องกลเติมอากาศเพื่อเพ่ิมคาออกซิเจนลงไปในน้ํา ควบคูกับการ
เติมนํ้าสกัดชวีภาพ ซ่ึงสามารถทาํจากเศษพืชผักผลไม จากโรงอาหารนํามาทําการหมักตามขั้นตอน สามารถ 
นํามาใชบําบดัน้ําเสียได และยังสามารถผสมฉีดพนตนไมกันโรคพืชและแมลงมารบกวนไดอีกดวย หรือซ้ือ
หัวเชื้อจุลินทรียตามทองตลาด(ราคาประมาณลิตรละ ๗๐ บาท)มาผสมกับกากน้ําตาลและน้ําตามสัดสวน   
ที่กําหนด๑ แลวนํามาบําบัดน้ําเสียไดอีกวิธีหน่ึงซึ่งเสียคาใชจายน้ําสกัดชีวภาพเพียงเล็กนอยประมาณ       
๐.๔ บาทตอนํ้าเสีย ๑ ลูกบาศกเมตร๒ 

หรือใชถังบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศ(Anaerobic) เพ่ือลดการใชพลังงานจากเครื่องกลเติมอากาศ 
ทั้งน้ีจะใชเชื้อจุลินทรียพวกที่ไมใชอากาศในการยอยสลายสารอินทรียในน้ํา การออกแบบภายในถังบําบัด
นํ้าเสียแบบไรอากาศ โดยทั่วไปจะแบงออกเปน ๒ สวนคือ สวนเกรอะและสวนกรอง   

             

                                            
   รูปที่ ๑  ถังบําบัดแบบไรอากาศ                                   รูปที่๒   ตัวกลางทําจากพลาสติก 
 

๑ สูตรขยายหวัเชื้อจุลินทรยี หัวเชื้อ : กากน้ําตาล : นํ้า เทากับ    ๑:๑:๑๘    ลิตร 
๒ อัตราสวนผสม นํ้าสกัดชีวภาพ : นํ้าเสยี เทากับ ๑:๑๐,๐๐๐ ลติร 
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สวนเกรอะทําหนาที่รับนํ้าเสียเขามาตอนแรก มีการยอยสลายสารอินทรียที่ปะปนมากับนํ้าเสียโดยใชเม็ด
แบคทีเรียและเกิดการตกตะกอนทําใหสภาพน้ําใสขึ้น นํ้าสวนนี้จะไหลตอไปยังสวนกรองซึ่งมีตัวกลาง
(media) ทําจากพลาสติกรปูรางตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีใ่หเม็ดแบคทีเรียเกาะ เพ่ือทําการยอยสลายสารอินทรีย 
สวนที่เหลือ ฉะนัน้โอกาสทีเ่ชื้อแบคทีเรียจะหลดุออกมาจากถังมีนอยมาก เม่ือเทยีบกบัปริมาณที่อยูภายใน 
ถังบําบัด ทั้งน้ีระบบดังกลาวจะตองควบคุมคาความเปนกรด-ดางใหอยูในเกณฑกําหนดตลอดระยะเวลา
การบําบัด เพ่ือมิใหเกิดกลิ่นเหม็นจากการยอยสลายสารอินทรียในน้ําของเชื้อแบคทีเรีย นํ้าที่ผานการ
บําบัดแลวสามารถทิ้งลงสูลาํรางสาธารณะหรือนําไปไวในถังเก็บเพ่ือใชงานตอไป 
 

 
 
   รูปที่ ๓ ลักษณะเม็ดแบคทเีรียที่เกาะอยูกับตวักลาง 
 
บทสรุป  
 การนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหมจะไดรับประโยชนโดยตรง คือ สามารถประหยัดงบประมาณรายจาย   
คาน้ําประปาและลดจํานวนการใชนํ้าประปาลง  สามารถนํามารดสนามหญาหรือตนไม สวนตะกอนที่ได
จากถังบําบัดสามารถนํามาตากแหงทําเปนปุยสําหรับใสตนไม หรือขายในราคาถูกเพื่อเปนสวัสดิการแก
ขาราชการไดอีกทางหนึ่ง ซ่ึงนับไดวาเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัด 

 
 

เอกสารอางอิง 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๕) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

คุณภาพน้ําในแหลงนํ้าผิวดิน 



 เทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม  

เคร่ืองมือบริหารที่จะชวยนําพาองคกรไปสูผลสําเร็จไดตามเปาหมาย  
ร.อ.อณุชา  กันมั่ง 

อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 

 

ในปจจุบันการดําเนินงานในองคกรทั้งในภาคธุรกิจของเอกชน และในภาคองคกรของรัฐก็ตามตอง   
เขาสูสภาวการณที่มีการแขงขันกันสูง เน่ืองจากสภาพแวดลอมในปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ไดแก ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี (Technological Advances) โลกาภิวัตน (Globalization) การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) วัฒนธรรม (Cultural) และ การเมือง (Political) เปนตน   

ดังน้ัน ผูบริหารในองคกรตาง ๆ จะตองปรับตวัในการบริหารจัดการ  การดําเนินงานขององคกร
ใหมีความสอดคลองเหมาะสมเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือที่จะทําให
องคกรของตนเองประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว และเกิดการไดเปรียบมากกวาคูแขงขัน   

เทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม จึงเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะชวยทําใหผูบริหารนํามาใชในการ
บริหารจัดการ การดําเนินงานขององคกรไดเปนอยางดี  ซ่ึงเทคนิคหรือเทคโนโลยีตางๆ ที่นิยมนํามาใช
ในการบริหารจัดการ ไดแก Balance  Scorecard (BSC), Key Performance Indicator (KPI), 6 Sigma, 
Benchmarking, Total  Quality  Management (TQM),  System  Thinking  และ Mind  Mapping  เปนตน  

 
 Balance Scorecard (BSC) 

Balance Scorecard  (BSC)  เปนระบบหรือกระบวนการบริหารในการบริหารชนิดหนึ่ง ที่อาศัยการ
กําหนดตัวชีว้ดั KPI (Key Performance Indicator) แสดงผลการดําเนินงาน วาผลการดําเนินงานในดาน
ตาง ๆ ขององคกรเปนอยางไร เพ่ือที่จะหาหนทางแกไขขอบกพรอง และพัฒนาองคกรไปสูเปาหมายที่
กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยตัวชี้วดัแตละตวัจะเปนตวับอกการกําหนดเกณฑมาตรฐาน
หรือตัวเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน เพ่ือใหทราบวาผลการดําเนินงานนั้นเปนไปตามมาตรฐานทีไ่ด
กําหนดไวหรือไม 

แนวคิด Balance Scorecard ประกอบไปดวยการบริหารงาน ที่พิจารณามุมมองการดําเนินงานของ
องคกร ๔ ประการคือ  มุมมองทางดานการเงิน  (Financial Perspective)   มุมมองดานลูกคา (Customer 
Perspective)   มุมมองดานกระบวนการภายใน  (Internal  Process Perspective)   และมุมมองดานการ
เรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth Perspective)    ซ่ึงผูบริหาร จะตองบริหารจัดการและกําหนด    
กลยุทธ ทั้งสี่มิติ ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกัน  โดยใชตัวชี้วัด  KPI  (Key Performance Indicator) 
เปนตัววัดผลการดําเนินงาน 



ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒                                                                                          เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๔๘ 
๔๗ 

 
 

เพื่อตอบสนองตอผูถือหุนและ
ลูกคา กระบวนการบริหาร
อะไรที่เปนเลิศ

เพื่อบรรลุวิสัยทัศนทําอยางไร
องคกรจึงจะมีความสามารถที่จะ
เปล่ียน&พฒันาเพื่อความย่ังยืน

เพื่อใหบรรลุความสําเร็จดานการ 
เงินองคกรควรมีผลการดําเนินงาน
อยางไรในสายตาผูถือหุน

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน องคกรควร
จะตอบสนองลูกคาอยางไร

มิติดานการเงิน

มิติดานลูกคา มิติดานการบริหารงานภายใน

มิติดานการเรียนรูและเติบโต

วิสัยทัศน

และ

กลยุทธ
วตัถุประสงค      KPI     Target     การริเร่ิม

วตัถุประสงค      KPI     Target     การริเร่ิม

วตัถุประสงค      KPI     Target     การริเร่ิม

วตัถุประสงค      KPI     Target     การริเร่ิม

รูปแสดงความสมดุลของมุมมอง 4 ดาน

 
รูปท่ี ๑  แสดงความสมดุลของมุมมองสี่ดาน ของ Balance Scorecard 

 
Key  Performance Indicator (KPI) 

Key Performance Indicator (KPI) หรือตัวชี้วัด  หมายถึง  เครื่องมือ หรือดัชนีที่ใชในการวัดหรือ
ประเมินวาผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ ขององคกรเปนอยางไร  เชน ถาผูบริหารตองการที่จะ            
วัดความสามารถในการหากําไรขององคการ ตัวชี้วัดที่ใชก็คือ ผลตอบแทนจากการลงทุน ถาตองการที่จะ
วัดกระบวนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ   ตัวชี้วัดที่ใช ก็คือ จํานวนของเสียที่เกิดขึ้นในการผลิต เปนตน  
ผูบริหารในแตละองคกร จึงควรบริหารจัดการ โดยนําตัวชี้วัด  มาใชกําหนดมาตรฐานในระบบการทํางาน
แตละดาน เพ่ือที่จะไดแกไขและปรับปรุงจุดที่บกพรอง หรือปรับเปลี่ยนการดําเนินกลยุทธการทํางาน ใหได
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว 
 

6 Sigma 
6 Sigma  เปนวิธีการมุงสูความเปนเลิศทางธุรกิจ   ดวยวิธีการ  ลดความผิดพลาด (Defects)       

ที่เกิดขึ้นในกระบวนการตาง ๆ โดยมุงเนนใหเกิดการผิดพลาดนอยที่สุด  หรือตามอุดมคติคือใหเกิด
ความผิดพลาดเปนศูนย (Zero Defects) 
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โดย ระบบ 6 Sigma เปนการบริหารงานคุณภาพแบบหลายมิต ิ  ประกอบไปดวย การสราง
รูปแบบการทาํงานที่เปนมาตรฐาน  โดยสรางระบบ และโครงสรางการทํางานรวมกับฝายบริหารที่จะชวย
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองคกร  การใชมาตรวัด (Metrics)  การคัดเลือกบุคลากร  การสราง
ทีมงานที่เหมาะสม การคัดเลือกหนวยงานภายนอกที่สามารถชวยดําเนินงานในองคกร การกําหนด
เปาหมายอยางเปนระบบ 

ระบบ 6 Sigma จึงเปนระบบ ที่มีการจัดการลงตัว และการตอบสนองตามหนาที่ในองคกร ซ่ึง
ลูกคาและผูผลิต จะไดรับผลตอบแทนรวมกันทั้งสองฝาย คือไดอรรถประโยชน  การใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ  และผลิตภัณฑที่มีคุณคา 

แนวทางหลัก ในการบริงานงานของ 6 Sigma ประกอบดวย ๕ ขั้นตอนหลกัคือ การกําหนด
เปาหมายที่ชดัเจน  (Define) การวัดความสามารถของกระบวนการ (Measure) การวิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหา (Analysis) การปรับปรุงโดยเนนทีต่นเหตุของปญหา  (Improve)  และการควบคุม  (Control) 

การนําระบบ 6 Sigma มาใชในองคกร จะประสบผลสําเร็จลงได จะตองมีปจจัยตาง ๆ เหลานี้ คือ
ความเปนผูนําของผูบริหารภายในองคกรตองมีวิสัยทัศนที่ดี   การสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ
การวางแผนกลยุทธเพ่ือมุงสูการปรับปรุงอยางตอเน่ือง   มีการตั้งเปาหมายที่ชัดเจนและกําหนดเวลาที่
เปนรูปธรรม   มีการกําหนดโครงสรางขององคกรและคัดเลือกบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  เปนตน 

 
Benchmarking 

Benchmarking   เปนกระบวนการ วัดเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ/บริการ  และ วิธีการปฏิบัติงานของ
องคกรตนเอง กับองคกรอ่ืน ๆ ที่ทําไดดีกวาและประสบผลสําเร็จ  เพ่ือนําผลของการเปรียบเทียบมาใช
ในการปรับปรุงองคกรตนเอง  โดยตองมีการกระทําอยางตอเน่ือง และอาศัยการรวมมือกันของทุก ๆ 
ฝายในองคกร    

ตัวอยาง ปจจัยที่นํามาเปรียบเทียบหรือเทียบเคียง  ไดแก  ยอดขาย   ผลกําไร   ตนทุน/ชิ้น  ของ
เสียในกระบวนการผลิต  คํารองเรียนจากลูกคา  เปนตน                                                   

วิธีการเปรียบเทียบ ของ Benchmarking  อาจดําเนินการไดดังน้ี  เปรียบเทียบกับคูแขง   
เปรียบเทียบกับองคกรที่ไมใชคูแขง    รวมมือระหวางองคกรเพ่ือสรางความรวมมือและการอางอิง การ
เปรียบเทียบภายในองคกรเดียวกัน   การเปรียบเทียบกระบวนการดําเนินงาน   และการเปรียบเทียบกลยุทธ   

การทํา Benchmarking ประกอบดวย ๔ ขั้นตอน คือ 
๑.) การวางแผนงาน (Planning) ที่มีประสิทธิภาพ โดยแผนงานที่กําหนดจะตองมีความสอดคลอง

เหมาะสมกับนโยบายขององคกรและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น กอนการวางแผนงานผูบริหาร  
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ตองวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทั่วไปขององคกร เชน สภาพตลาด สภาพคูแขงขัน เทคโนโลยี   
สังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  เศรษฐกิจ และกฎหมาย เปนตน   และจะตองทําการวิเคราะห จุดแข็ง 
(Strength)  จุดออน (Weakness) โอกาส  (Opportunities) และ อุปสรรค  (Threats) ขององคกร(SWOT 
Analysis) ซ่ึงใชขอมูลในการประกอบการพิจารณา ๔  ดานคือ  ดานการผลิต (Product) ดานตลาด 
(Marketing)  ดานการเงิน (Finance) และดานบุคลากร  (Human Resource)  สิ่งเหลานี้จะเปนแนวทางใน
การนําไปกําหนดนโยบาย และ การวางแผนงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.) การวิเคราะหขอมูล (Analysis) ที่มีประสิทธิภาพ   โดยผูบริหารจะตองดําเนินการบริหาร
จัดการใหแตละฝาย หรือแผนก ดําเนินการจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกตองแมนยํา และ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลใหมีประสิทธิภาพมีเหตุและผลอางอิง  อาจใชวิธีการ ระดมสมอง (Brainstorming) 
มาใชเพ่ือจะไดความคิดเห็นจากหลาย ๆ  ฝายที่แตกตางกันเพ่ิมมากขึ้น  

๓.) การบูรณาการ (Integration) ผูบริหารจะตองยึดหลักการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ โดย
จะตองสามารถบริหารงานในแตละฝายแตละแผนก ใหมีการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกัน มีทิศทาง
หรือเปาหมายไปในแนวทางเดียวกัน 

๔.)  การนําไปปฏิบัติ  (Implementation)  ผูบริหารจะตองกําหนดหลักในการปฏิบัติงานใหแตละ
ฝาย หรือแผนก  ปฏิบัติตามแผนงานที่ไดกําหนดไวอยางเครงคัด  และจะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  
นอกจากนี้  การนํา Benchmarking  มาดําเนินการใชใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตองยึดหลักใน
การปฏิบัติดังนี้  หลักในความถูกตองตามกฎหมาย  หลักการแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพ   หลักในการ
เก็บความลับ   หลักในการใชขอมูลที่มีประสิทธิภาพ  หลักในการติดตอกับผูปฏิบัติโดยตรง  หลักในการ
ติดตอบุคคลที่สาม และหลักในการเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน 

 
Total Quality Management (TQM) 

 Total Quality Management  (TQM) หรือ การจัดการคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองคกร  เปนระบบ
บริหารสมัยใหมที่เนนการสื่อสารภายในองคกร โดยการถายทอด นโยบายและกลยุทธ จากผูบริหาร
ระดับบน ถึงระดับลาง และ การควบคุมติดตามอยางใกลชิด เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานเปนประจําอยาง
อัตโนมัติ และอยางตอเน่ือง  โดยกระบวนการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกอยางที่สัมพันธกับผลผลิต หรือ
บริการที่มีคุณภาพ 
 TQM   จึงเปนเทคนิคการบริหารขั้นสูงที่ใชในการเพิ่มผลผลิตในองคการ โดยมีปรัชญาพื้นฐานวา
“วิธีที่ดีที่สุดที่จะเพ่ิมยอดขายและทํากําไรใหแกบริษัท คือการทําใหผลิตภัณฑและบริการ สามารถสราง
ความพึงพอใจแกลูกคาได” สงผลตอ การลดตนทุน  ลดเวลาการสงมอบสินคา  ลดอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน    เสริมสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
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แนวความคิด  แนวความคิด  ((CCoonncceepptt) ) ของ ของ TTQQMM 
•  ผลิตภัณฑหรือบริการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเน่ือง  (Market-in) 
•  ตระหนักอยูเสมอวากระบวนการถัดไปหรือหนวยงานถัดไป คือ  ลูกคา                 
•  เนนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน  ไมรอตรวจสอบผลลัพธ  (Process Orientation) 
•  การจัดทํามาตรฐานในการทํางานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานนั้น (Standardization) 
•  เนนการปองกันไมใหเกิดปญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ําอีก  ไมแกไขปญหาเฉพาะหนา (Prevention) 
•  ปฏิบัติตามแนวคิดพื้นฐานของวงจรการจัดการ  (P-D-C-A  Cycle) 

 
System Thinking 

 System Thinking  หมายถึง วิธีการคิดอยางมีระบบ มีเหตุมีผล ทําใหผลของการคิด หรือผลของ
การแกปญหาที่ไดน้ันมีความถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว  วิธีการคิดอยางมีระบบ จะเปนหนทางไปสู 
การเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  ถาองคกรนั้น ๆ นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
และ ยึดหลักให พนักงานภายในองคกร ตระหนักในการศึกษาหาความรูอยูเสมอ  และผูบริหารให
ความสําคัญตอการฝกอบรมการเรียนรูของพนักงาน 
  องคกรแหงการเรียนรู (Learning  Organization)  จึงทําใหเกิด การเรียนรูจากตัวเองของพนักงาน
แตละคน   เกิดการเรียนรูของทีมงาน  ทําใหเกิดการสรางวิสัยทัศนรวม (Shared  Vision) และเกิดการ
เรียนรูรวมกันอยางเปนทีม  (Team Learning)  

หลักการคิดหรือการแกปญหาอยางมีระบบ  ประกอบไปดวย 
๑.)  กําหนดประเด็นปญหาใหถูกตอง  อาจกําหนดไดเปน  ปญหาหลัก  และปญหารอง 
๒.)  ระบุตัวแปรทั้งหมด ที่ทําใหเกิดปญหา 
๓.)  กําหนดวิธีแกไขหรือพิจารณาทางเลือกที่เปนไปได  อาจมีมากกวา 1 วิธี 
๔.)  เปรียบเทียบวิธีแกไข แตละวิธี   และประเมินดูวาวิธีการใดสามารถจะนําไปสูการปฏิบัติได

และจะนําไปสูการบรรลุผลตามเปาหมาย 
๕.) เลือกวิธีแกไขที่ดีที่สุด 
๖.) นําไปทดลองปฏิบัติ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
๗.) ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด 
๘.) แกไขเปลี่ยนแปลงจุดที่พกพรองในวิธีการปฏิบัติงาน  
๙.) กําหนดมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน  
๑๐.) สั่งการใหพนักงานปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดอยางเครงครัด 
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Mind Mapping 
แผนที่ความคิดแผนที่ความคิด   ((MMiinndd  MMaappppiinngg) ) เปนเครื่องมือที่จะชวยใหเราคิด และเรียนรูไดอยางมีเปนเครื่องมือที่จะชวยใหเราคิด และเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ   แนวทางในการจัดทํา   แนวทางในการจัดทําแผนที่ความคิดแผนที่ความคิด  ((MMiinndd  MMaappppiinngg  CCoonncceeppttss)) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการ
จดบันทึกแกนของจดบันทึกแกนของความคิดความคิด    ( ( IIddeeaa))    และความคิดใหมและความคิดใหม   ๆ รวมไปถึงการเชื่อมโยงๆ รวมไปถึงการเชื่อมโยงความคิดความคิดตางตาง   ๆๆ                    
เขาดวยกัน เร่ิมตนดวยการตั้งเขาดวยกัน เร่ิมตนดวยการตั้งความคิดความคิดหลักขึ้นมาที่กลางหนากระดาษกอน แลวบันทึกหลักขึ้นมาที่กลางหนากระดาษกอน แลวบันทึกควความคิดามคิดตางตาง  ๆๆ  
กระจายออกเปนกิ่งกระจายออกเปนกิ่ง  ๆ รายรอบออกจากศูนยกลางของๆ รายรอบออกจากศูนยกลางของความคิดความคิดหลักที่กลางหนากระดาษนั้น หลักที่กลางหนากระดาษนั้น   

การระดมสมองการระดมสมอง  ((BBrraaiinnssttoorrmmiinngg))  จึงจึงเปนวิธีการในการใชความคิดสรางสรรคเปนวิธีการในการใชความคิดสรางสรรค จากบุคคลหลายคน  จากบุคคลหลายคน 
หรือหลายฝายที่ชวยกัหรือหลายฝายที่ชวยกันระดมสมอง  ที่นํามาใชประกอบนระดมสมอง  ที่นํามาใชประกอบการเขียนแผนการเขียนแผนที่ความคิดที่ความคิดไดเปนอยางดีไดเปนอยางดี   โดยผล โดยผล
ที่ที่ตามมา ผูคนที่ใชความคิดสรางสรรค สามารถกระทําเชนนั้นไดในกลุมคนตางตามมา ผูคนที่ใชความคิดสรางสรรค สามารถกระทําเชนนั้นไดในกลุมคนตาง  ๆ ทั้งหมดของๆ ทั้งหมดของความคิดความคิด
เกี่ยวกับการระดมสมองก็คือ ขอสังเกต หรือขอคิดเห็นของคนอ่ืนเกี่ยวกับการระดมสมองก็คือ ขอสังเกต หรือขอคิดเห็นของคนอ่ืน  ๆๆ  ที่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้น จะมาชวยกระตุนหรือจะมาชวยกระตุนหรือ      
ปลุกเราปลุกเราความคิดความคิดของตัวเราในลักษณะของของตัวเราในลักษณะของปฏิกิริยปฏิกิริยาาลูกโซของลูกโซของความคิดความคิด    ((AA  ssoorrtt  ooff  cchhaaiinn  rreeaaccttiioonn  ooff    iiddeeaass))  

แผนที่ความคิดแผนที่ความคิด  จะทําหนาที่บันทึกจะทําหนาที่บันทึกความคิดความคิดของคนในกลุมลงไป ซ่ึงจะทําใหเราเห็นความคิดใหมของคนในกลุมลงไป ซ่ึงจะทําใหเราเห็นความคิดใหม  ๆๆ  
อยางหลากหลาย และมองความเชื่อมโยงของมัน พรอมทั้งชวยกันหาทางเพิ่มเติมอยางหลากหลาย และมองความเชื่อมโยงของมัน พรอมทั้งชวยกันหาทางเพิ่มเติมความคิดความคิดเหลานั้น ในเหลานั้น ใน
กรณีที่เปนเรื่องขกรณีที่เปนเรื่องของการแกปญหาหรือหาทางออกใหกับเรื่องบางเรื่อง หลังจากที่ทุกคนเสนอปญหาและองการแกปญหาหรือหาทางออกใหกับเรื่องบางเรื่อง หลังจากที่ทุกคนเสนอปญหาและ
ทางออกของตนแลวลงในแผนที่ กลุมอาจมองเห็นประเด็นอะไรใหมทางออกของตนแลวลงในแผนที่ กลุมอาจมองเห็นประเด็นอะไรใหม  ๆๆ  ขึ้นมาไดโดยไมคาดฝน ขึ้นมาไดโดยไมคาดฝน     

  
หลักบริหารงานองคกรใหประสบผลสําเร็จหลักบริหารงานองคกรใหประสบผลสําเร็จ  

องคกรตางองคกรตาง  ๆ จะดําเนินงานไปสูผลประสบผลสําเร็จ ตามเปาหมายที่ไดๆ จะดําเนินงานไปสูผลประสบผลสําเร็จ ตามเปาหมายที่ไดตั้งไวน้ัน มีหลักการตั้งไวน้ัน มีหลักการ
บริหารที่สําคัญ บริหารที่สําคัญ ๔ ๔ หัวขอ ดังน้ีหัวขอ ดังน้ี  

๑๑.) .) กําหนดโครงสรางขององคกรที่ดีกําหนดโครงสรางขององคกรที่ดี        
การกําหนดโครงสรางองคกรที่ดีคือ  การกําหนดหนวยงานยอยภายในองคกรเปนฝายหรือแผนกการกําหนดโครงสรางองคกรที่ดีคือ  การกําหนดหนวยงานยอยภายในองคกรเปนฝายหรือแผนก

ที่เหมาะสม  เพ่ือกอใหเกิดอํานาจหนาที่ และสายบังคับบัญชาสั่งการที่ดี  มีการที่เหมาะสม  เพ่ือกอใหเกิดอํานาจหนาที่ และสายบังคับบัญชาสั่งการที่ดี  มีการกระกระจายอํานาจจายอํานาจในการในการ          
สั่งการ  มีหนาที่การทํางานไมซํ้าซอนหรือไมขาดตกบกพรองไป   โครงสรางองคกรที่ดีจะกอใหเกิดสั่งการ  มีหนาที่การทํางานไมซํ้าซอนหรือไมขาดตกบกพรองไป   โครงสรางองคกรที่ดีจะกอใหเกิด        
การดําเนินการทํางานอยางเปนระบบ  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  องคกรที่จะไปสูผลสําเร็จตามการดําเนินการทํางานอยางเปนระบบ  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  องคกรที่จะไปสูผลสําเร็จตาม
เปาหมายไดอยางดีน้ัน  เปาหมายไดอยางดีน้ัน  ผูบริหารขององคกรจะเปนกุญแจผูบริหารขององคกรจะเปนกุญแจสําคัญที่จะนําสําคัญที่จะนําพาองคกรใหไปสูเปาหมายที่พาองคกรใหไปสูเปาหมายที่
กําหนดไวได   ผูบริหารองคกรตองเปนผูนําที่ มีวิสัยทัศนกําหนดไวได   ผูบริหารองคกรตองเปนผูนําที่ มีวิสัยทัศน   ((VViissiioonn))  กวางไกล   มีความเปนผูนํากวางไกล   มีความเปนผูนํา
((LLeeaaddeerrsshhiipp))     เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  ((TThhee  CChhaannggee  AAggeenntt))    ซ่ึงพยายามที่จะปรับปรุงสภาพขององคกรซ่ึงพยายามที่จะปรับปรุงสภาพขององคกร
ใหดีขึ้นอยูเสมอ   การเปลี่ยนแปลงอาจเกิใหดีขึ้นอยูเสมอ   การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากผูบริหารกําหนดเอง หรือจากการจางบุคคลภายนอกที่มีดจากผูบริหารกําหนดเอง หรือจากการจางบุคคลภายนอกที่มี
ความชํานาญเฉพาะดานมาดําเนินการความชํานาญเฉพาะดานมาดําเนินการ((OOuuttssoouurrcciinngg))     มีความกลาตัดสินใจ   มีทักษะในการแกปญหา   มีความกลาตัดสินใจ   มีทักษะในการแกปญหา
อยางมีระบบ   ยอมรับความคิดเห็นจากหลายอยางมีระบบ   ยอมรับความคิดเห็นจากหลาย  ๆๆ  ฝาย  รวมถึงใหความเปนธรรมแกบุคลากรภายในฝาย  รวมถึงใหความเปนธรรมแกบุคลากรภายในหนวยงานหนวยงาน  
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หรือมีทักษะในการบริหารงหรือมีทักษะในการบริหารงานบุคคลเปนอยางดี   ซ่ึงสิ่งตางานบุคคลเปนอยางดี   ซ่ึงสิ่งตาง   ๆๆ  เหลานี้จะเหลานี้จะ เปนสวนชวยใหผูบริหารเปนสวนชวยใหผูบริหาร
ดําเนินการกําหนดนโยบายของอดําเนินการกําหนดนโยบายขององคกร   กําหนดงคกร   กําหนดเปาหมายขององคกร  เปาหมายขององคกร  วางแผนการปฏิบัติงานของวางแผนการปฏิบัติงานของ
องคกร  รวมถึงกําหนดกฎเกณฑตางองคกร  รวมถึงกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ   ๆ  ในการปฏิบัติงานภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  ๒๒..))   มีกระบวนการทํางานและร มีกระบวนการทํางานและระบบบริหารงานที่ดี   ะบบบริหารงานที่ดี       

การดําเนินงานใหองคกรประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมายนั้น ผูบริหารจะตองเปนผูวางแผนการการดําเนินงานใหองคกรประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมายนั้น ผูบริหารจะตองเปนผูวางแผนการ
ดําเนินงาน  ใหทุกฝายหรือแผนกแบงหนาที่การทํางานชัดเจน  รวมทั้ง กําหนดกระบวนการทํางาน ใหดําเนินงาน  ใหทุกฝายหรือแผนกแบงหนาที่การทํางานชัดเจน  รวมทั้ง กําหนดกระบวนการทํางาน ให
เปนไปอยางมีระบบ มีแบบแผนที่เปนมาตรฐาน   มีขั้นตอนการทํางานที่เปนไปอยางมีระบบ มีแบบแผนที่เปนมาตรฐาน   มีขั้นตอนการทํางานที่ ไมยุงยากซ้ําซอน  และไมยุงยากซ้ําซอน  และ
บริหารงานใหแตละฝายแตละแผนกมีการดําเนินงานที่สัมพันธกัน  มีเปาหมายไปสูทิศทางเดียวกันบริหารงานใหแตละฝายแตละแผนกมีการดําเนินงานที่สัมพันธกัน  มีเปาหมายไปสูทิศทางเดียวกัน  
  กระบวนการทํางานและระบบบริหารงาน ผูบริหารควรนําเครื่องมือหรือเทคโนโลยีการจัดการกระบวนการทํางานและระบบบริหารงาน ผูบริหารควรนําเครื่องมือหรือเทคโนโลยีการจัดการ
สมัยสมัยใหมใหมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคกร ใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคกร ใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว  และมีการดําเนินการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  มีความตอเน่ือง และติดตาม แกไขอยางรวดเร็ว  และมีการดําเนินการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  มีความตอเน่ือง และติดตาม แกไข
กระบวนการทํางานอยูเสมอ กระบวนการทํางานอยูเสมอ เทคนิคหรือเทคโนโลยี ที่ใชในการบริหารจัดการสมัยใหมไดแก KPI,  BSC,  
6 Sigma ,  System Thinking , Benchmarking, TQM และ  Mind Mapping  เปนตน 
 ๓.)  การบริหารทรัพยากรมนุษยภายในหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ     

ทรัพยากรมนุษยหรือพนักงานภายในองคกร ถือเปนวงลอสําคัญที่จะชวยนําพาองคกรไปสู
ผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว   เน่ืองจากงานแตละฝายแตละแผนกจะประสบผลสําเร็จไปไดดวยดี 
นอกจากจะมีปจจัยอ่ืน ๆ ที่ดีแลว  ก็จะตองอาศัยการทํางานของพนักงานภายในองคกรเปนสําคัญ   
ดังน้ันผูบริหารจะตองตะหนักถึงการบริหารงานทรัพยากรมนุษยภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

หลักการสําคัญในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบไปดวย 
๓.๑)  การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning)  มีการวางแผนของ

ทรัพยากรมนุษยภายในองคกรที่ดีและเหมาะสม  โดย มีจํานวนคนในองคกรเหมาะสม  จัดคนให
เหมาะสมกับแผนกและชวงเวลา   มีขอมูลและกระบวนการตรวจสอบคนงานทั้งในดาน ประวัติ         
การทํางานและขอมูลอ่ืน ๆ  มีขบวนการวิเคราะหการทํางาน (Job Analysis) ที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งใน     
ดานลักษณะงานที่ทํา  (Job Description)  และคุณสมบัติผูทํางาน (Job Specification) 

๓.๒)  การจัดหาบุคคลเขาทํางาน (Staffing)  มีกระบวนการสรรหา (Recruitment)  และ
การคัดเลือก (Selection)  บุคคลเขาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยแสวงหาคนที่มีความรูความสามารถ     
เขามาทํางานในองคกร มีการคัดเลือกพนักงานตามความรูความสามารถที่แทจริง  มีความโปรงใสในการ
สอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน ดําเนินการจัดคนเขาทํางานใหเหมาะสมกับงานที่ทํา  (Put the right  man 
on the right job) 
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  ๓๓..๓๓))   การฝกอบรมและพัฒนา การฝกอบรมและพัฒนา    ((TTrraaiinniinngg  &&  DDeevveellooppiinngg))    การฝกอบรมและการพัฒนาพนักงานการฝกอบรมและการพัฒนาพนักงาน        
มีจุดประสงคเพ่ือใหพนักงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น มีความรู มีความคิด และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่มีจุดประสงคเพ่ือใหพนักงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น มีความรู มีความคิด และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่      
ดีขึ้นดีขึ้น    วิธีการฝกอบรมวิธีการฝกอบรม    ((TTrraaiinniinngg  MMeetthhooddss))    ประกอบไปดวย ประกอบไปดวย ๒๒ วิธีหลั วิธีหลักก  ๆๆ  คือ  การฝกอบรมภายในงานคือ  การฝกอบรมภายในงาน
((OOnn  tthhee  JJoobb  TTrraaiinniinngg))   อาทิ   การสอนงาน  การหมุนเวียน  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย  การเลื่อน อาทิ   การสอนงาน  การหมุนเวียน  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย  การเลื่อน
ตําแหนงชั่วคราว และ การแตงตั้งเปนคณะที่ปรึกษาฝายบริหาร วิธีที่สองคือ การฝกอบรมนอกเหนือจากตําแหนงชั่วคราว และ การแตงตั้งเปนคณะที่ปรึกษาฝายบริหาร วิธีที่สองคือ การฝกอบรมนอกเหนือจาก
งานงาน    ((OOffff  tthhee  JJoobb  TTrraaiinniinngg))  อาทิ  โปรแอาทิ  โปรแกรมการประชุมเชิงอภิปราย  โปรแกรมฝกอบรมพิเศษ  กรมการประชุมเชิงอภิปราย  โปรแกรมฝกอบรมพิเศษ  
โปรแกรมการสอนสําเร็จรูป และการจําลองสถานการณโปรแกรมการสอนสําเร็จรูป และการจําลองสถานการณ    เปนตน ผูบริหารควรจัดโปรแกรมการฝกอบรมเปนตน ผูบริหารควรจัดโปรแกรมการฝกอบรม
ใหแกพนักงานอยางสม่ําเสมอเพื่อใหพนักงานมีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  เพ่ือใหแกพนักงานอยางสม่ําเสมอเพื่อใหพนักงานมีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  เพ่ือ
ปลูกฝงใหพนักงานเกิดการเรียนรูอยปลูกฝงใหพนักงานเกิดการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอางสมํ่าเสมอ   อันจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู อันจะนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู    ((LLeeaarrnniinngg    
OOrrggaanniizzaattiioonn))    ไดไมยากไดไมยาก  
  ๓๓..๔๔)  )  การบริหารจัดการคาตอบแทนการบริหารจัดการคาตอบแทน  ((CCoommppeennssaattiioonn  MMaannaaggeemmeenntt))        การพิจารณาคาตอบแทนการพิจารณาคาตอบแทน
ของพนักงาน จะตองมีเกณฑวัดที่มาตรฐาน   มีความยุติธรรม  ใหคาตอบแทนที่เหมาะสม  เพ่ือเของพนักงาน จะตองมีเกณฑวัดที่มาตรฐาน   มีความยุติธรรม  ใหคาตอบแทนที่เหมาะสม  เพ่ือเปนขวัญปนขวัญ
และกําลังใจใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยูกับองคกรไปนานและกําลังใจใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยูกับองคกรไปนาน    ๆๆ  
  ๓๓..๕๕)  )  การประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ((EEmmppllooyyeeee  EEvvaalluuaattiioonn))  การประเมินผลปฏิบัติงานของ  การประเมินผลปฏิบัติงานของ
พนักงานตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลอยางมีระบบ ชัดเจน มีความเปนธรรม  พนักงานตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลอยางมีระบบ ชัดเจน มีความเปนธรรม  
วิธีการประเมิน อวิธีการประเมิน อาจใชวิธีคือ โดยการใหคะแนนาจใชวิธีคือ โดยการใหคะแนน    ((มีแบบฟอรมการประเมินมีแบบฟอรมการประเมิน)   )   หรือใหเขียนผลงานดวยหรือใหเขียนผลงานดวย
ตนเอง  เปนตนตนเอง  เปนตน  
  ๓๓ ..๖๖))  การยาย การทดแทน และการปลดออกการยาย การทดแทน และการปลดออก    ((EEmmppllooyyeeee,,  MMoovveemmeenntt,,  RReeppllaacceemmeenntt  &&  
RReeccrruuiittmmeenntt))  ในการพิจารณาในการยาย การทดแทน และการปลดออก ของพนักงานตองกระทําในการพิจารณาในการยาย การทดแทน และการปลดออก ของพนักงานตองกระทํา          
อยางรอบคอบแลอยางรอบคอบและพิจารณาใหเหมาะสม เพราะเรื่องน้ีจะกระทบถึงสภาพจิตใจภายในของพนักงาน  ขอดีะพิจารณาใหเหมาะสม เพราะเรื่องน้ีจะกระทบถึงสภาพจิตใจภายในของพนักงาน  ขอดี
ในการยาย ถาดําเนินการยายพนักงานไดอยางเหมาะสม จะทําใหพนักงานเกิดความสามารถในการยาย ถาดําเนินการยายพนักงานไดอยางเหมาะสม จะทําใหพนักงานเกิดความสามารถ                        
ความหลากหลายในการทํางาน เกิดชํานาญงานหลายดาน  และไมเบื่อหนายการทํางานความหลากหลายในการทํางาน เกิดชํานาญงานหลายดาน  และไมเบื่อหนายการทํางาน  
  สิ่งที่สําคัญที่จะตองตสิ่งที่สําคัญที่จะตองตรระหนักถึง ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพก็คือ การะหนักถึง ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพก็คือ การ        
จูงใจ จูงใจ ((MMoottiivvaattiioonn))  ผูบริหาร ขององคกรจะตองมีวิธีการจูงใจใหพนักงานเกิดแรงจูงใจที่ดี ในการรักอาชีพ  ผูบริหาร ขององคกรจะตองมีวิธีการจูงใจใหพนักงานเกิดแรงจูงใจที่ดี ในการรักอาชีพ
การทํางานของตนเอง  เพ่ือที่จะทําใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ  สิ่งจูงใจ การทํางานของตนเอง  เพ่ือที่จะทําใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ  สิ่งจูงใจ 
ประกอประกอบดวย บดวย ๒๒ ประเภท คือ  สิ่งจูงใจภายนอก ประเภท คือ  สิ่งจูงใจภายนอก    ((EExxtteerrnnaall  MMoottiivvaattiioonn))   ประกอบไปดวย   เงินเดือน   ประกอบไปดวย   เงินเดือน  
คาจาง  และสวัสดิการคาจาง  และสวัสดิการ  ผูบริหารจะตองพิจารณาสวนนี้ใหเหมาะสม มีการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนที่ผูบริหารจะตองพิจารณาสวนนี้ใหเหมาะสม มีการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนที่
เหมาะสม และมีความยุติธรรมเหมาะสม และมีความยุติธรรม   มีการใหสวัสดิการที่ดี  สิ่งจูงใจภายในมีการใหสวัสดิการที่ดี  สิ่งจูงใจภายใน     (( IInntteerrnnaall  MMoottiivvaattiioonn))    
ประกอบดวย   การมีความกาวประกอบดวย   การมีความกาวหนาในอาชีพ หนาในอาชีพ  การไดรับความภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่การงาน การ การไดรับความภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่การงาน การ
ไดรับการยอมรับในตําแหนงหนาที่การงาน ไดรับการยอมรับในตําแหนงหนาที่การงาน     สิ่งตางสิ่งตาง    ๆๆ    เหลานี้ถือเปนเรื่องละเอียดออนมากเหลานี้ถือเปนเรื่องละเอียดออนมาก   ที่ผูบริหาร ที่ผูบริหาร  
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จะตองตจะตองตรระหนักถึง เพราะปจจัยเหลานี้จะสงผลกระทบตอจิะหนักถึง เพราะปจจัยเหลานี้จะสงผลกระทบตอจิตใจภายในของพนักงาน ซ่ึงเปนการยากที่จะตใจภายในของพนักงาน ซ่ึงเปนการยากที่จะ
ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจไดในแตละคน ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจไดในแตละคน   
  ๔๔..))    วัฒนธรรมองคกรวัฒนธรรมองคกร    ((CCoorrppoorraattee  CCuullttuurreess))      

วัฒนธรรมองคกร หมายถึงพฤติกรรมหรือสิ่งที่ปฏิบัติตอเน่ืองกันมาในอดีต ซ่ึงเปนความเชื่อ วัฒนธรรมองคกร หมายถึงพฤติกรรมหรือสิ่งที่ปฏิบัติตอเน่ืองกันมาในอดีต ซ่ึงเปนความเชื่อ 
ความคาดหวัง และคานิยมรวมกันของบรรดาบุคคลภาความคาดหวัง และคานิยมรวมกันของบรรดาบุคคลภายในองคกร องคกรตางยในองคกร องคกรตาง    ๆ จะประกอบไปดวยๆ จะประกอบไปดวย
วัฒนธรรมองคกรทั้งที่ดี และที่ไมดี   ดังน้ัน ผูบริหารจะตองตะหนักถึงสิ่งเหลานี้อยางแทจริง  เน่ืองจากวัฒนธรรมองคกรทั้งที่ดี และที่ไมดี   ดังน้ัน ผูบริหารจะตองตะหนักถึงสิ่งเหลานี้อยางแทจริง  เน่ืองจาก
วัฒนธรรมองคกวัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดยาก รเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดยาก และตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการ  องคกรใดที่มีและตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการ  องคกรใดที่มี
วัฒนธรรมองคกรที่ดี ก็วัฒนธรรมองคกรที่ดี ก็จะทําใหการดําเนินงานของบุคลากรภายในองคกรปฏิบัติงานไปไดดวยดี ปฏิบัติจะทําใหการดําเนินงานของบุคลากรภายในองคกรปฏิบัติงานไปไดดวยดี ปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มความสามารถ เพ่ือที่จะชวยกันผลักดันองคกรใหมีความเจริญกาวหนาและมุงสูเปาหมายหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพ่ือที่จะชวยกันผลักดันองคกรใหมีความเจริญกาวหนาและมุงสูเปาหมาย
ใหประสบผลสําเร็จ  องคกรใดที่มีวัฒนธรรมองคกรที่ไมดี  จะทําใหองคกรนั้นใหประสบผลสําเร็จ  องคกรใดที่มีวัฒนธรรมองคกรที่ไมดี  จะทําใหองคกรนั้น    ๆๆ    ไปสูจุดลมเไปสูจุดลมเหลวไดงายหลวไดงาย
เน่ืองจากพนักงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากพนักงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
  ผูบริหารยุคใหม ที่มีวิสัยทัศนกวางไกล จะตองกลาเผชิญ ที่จะดําเนินการเปผูบริหารยุคใหม ที่มีวิสัยทัศนกวางไกล จะตองกลาเผชิญ ที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องคกรที่ไมดีองคกรที่ไมดีออกจากองคกรนั้นออกจากองคกรนั้น    ๆๆ    ไปใหได หรือไมก็ตองคอยไปใหได หรือไมก็ตองคอย  ๆๆ  ปรับลดวัฒนธรรมองคกรที่ไมดีลง  ปรับลดวัฒนธรรมองคกรที่ไมดีลง  
เน่ืองจาก กาเน่ืองจาก การทํารทําการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรจะเกิดการตอตานจากกลุมคนที่มีผลกระทบจากการจะเกิดการตอตานจากกลุมคนที่มีผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งน้ันๆ เน่ืองจากสูญเสียผลประโยชนที่เคยไดรับ     เปลี่ยนแปลงในสิ่งน้ันๆ เน่ืองจากสูญเสียผลประโยชนที่เคยไดรับ       

วิธีการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหสําเร็จ ประกอบไปดวย วิธีการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหสําเร็จ ประกอบไปดวย   
•  การใหความรูและการสื่อสารที่ดีแกพนักงาน (Education and Communication)      
•  การใหมีสวนรวมหรือเขามาเกี่ยวของ (Participation and  Involvement) 
•  การอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน (Facilitation and Support)   
•  การเจรจาตอรองและการใหรางวัล (Negotiation and Rewards) 
•  การใชกลวิธีและการเอามาเปนพวก (Manipulation and Cooperation)  
•  การบังคับ (Coercive) หมายถึงผูบริหารอาจลงโทษแกผูที่ตอตานการเปลี่ยนแปลง  

 
สรุป   

การบริหารงานองคกรใหมีความกาวหนาทันสมัยและประสบผลสําเร็จไปสูเปาหมายที่กําหนดไว    
ผูบริหารสูงสุดในองคกรนั้น  ๆ  มีบทบาทอยางยิ่ง เน่ืองจากจะเปนผูนําไปสูกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริหารงานแนวใหมขององคกร  ซ่ึงผูบริหารจะตองมีการพัฒนาหลักการบริหารที่สําคัญทั้งสี่
หัวขอที่กลาวมาขางตนไปพรอม  ๆ  กัน ใหมีความเหมาะสมสัมพันธกัน และมีจุดมุงหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน  ถาผูบริหารยึดหลักดําเนินการบริหารจัดการที่สําคัญทั้งสี่ดานใหมีการบริหารจัดการที่เปน
รูปธรรมและตอเน่ือง  ก็จะทําใหองคกรนั้น  ๆ  ประสบสําเร็จไดไมยาก   
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โรงเรียนนายเรือซ่ึงเปนหนวยงานหลักของกองทัพเรือ ที่ผลิตบุคลากรหลักอันเปนรากแกวของ

กองทัพเรือ   ผูบริหารสามารถที่จะพิจารณาเอาเทคนิคหรือเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหมมาประยุกต   
ใชพัฒนาหนวยงาน เพ่ือใหองคกรมีความกาวหนาทันสมัยเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงไปของ
สภาพแวดลอมในปจจุบัน  และทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาของเหลาทัพอ่ืน ๆ รวมถึงสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  ยกตัวอยางเชน  Benchmarking  ซ่ึงเปนหลักการ
งาย  ๆ  ที่เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน  กระบวนการบริหารงานภายในองคกรกับองคกรอ่ืน  ๆ  ใน
ประเภทเดียวกัน   เปรียบเทียบกับองคกรที่ประสบผลสําเร็จหรือองคกรชั้นนําวาองคกรตนเองอยูระดับ
ไหน   เกิดปญหาดานใดบาง เพ่ือที่จะไดนําแนวทางขององคกรเหลานั้นมาปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาให
กาวหนาทันสมัยเทาทันกับองคกรในประเภทเดียวกันตอไป   ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนนายเรือที่จบจาก
สถาบันมีคุณภาพและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  ในปจจุบัน สถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดมีการพัฒนาองคกร
ขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งในดานระบบทางการศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพราะองคกรทาง   
การศึกษาเกิดการแขงขันกันมากขึ้น เน่ืองจากรัฐบาลไดมีนโยบายใหสถานศึกษาภายในประเทศ       
ออกนอกระบบเปนสวนใหญ   จะเห็นไดวาเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะ
ชวยทําใหผูบริหารนํามาใชในการบริหารจัดการ   การดําเนินงานขององคกรไดเปนอยางดีถาผูบริหาร
ขององคกร  ไดนําเอาหลักการมาประยุกตใช  และดําเนินการปฏิบัติอยางตอเน่ือง  รวมถึงประเมินผล
ติดตาม แกไข ปรับปรุง อยางแทจริง  ก็จะทําใหองคกรนั้น ๆ กาวหนา ทันสมัย และประสบผลสําเร็จได
ตามเปาหมายที่กําหนดไว 
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1 Abstract 
 Computer simulation of electronic circuits is becoming an indispensable step in 
electronic system design, development, and validation. PSpice is a well-known software 
module used for electronic circuit simulation. This paper describes a method for importing 
electronic component PSpice models in a legacy text file format into OrCAD for PSpice 
simulation.  
 

2 Introduction 
Whenever possible, it is always a good practice to design and validate electronic 

circuits using computer programs and simulations prior to actually building the circuits. This 
practice is valuable for several reasons. Firstly, it can help ensure designers of proper circuit 
responses early in the design life cycle. Subsequently, it can help reduce time needed for 
hardware debugging, leading to shorter overall development time. Designers can also perform 
preliminary sensitivity analysis to select components values that provide optimal performance 
within design constraints.  

With advances in electronics Computer Aided Design (CAD) software packages, 
electronics engineers today have several powerful tools for uses at their disposal. At present, 
one of the most popular electronics CAD packages is OrCAD. This software affords designers 
a complete set of tools for both analog and digital circuit design and simulation, sensitivity 
and smoke analysis, and lastly for PCB design and manufacturing. PSpice is a well-
established software module used for electronic circuits design and simulation, included in 
OrCAD package. With today’s trend, it is very easy for an engineer to download PSpice 
models of most electronic components from any well-known manufacturers’ websites. The 
main problem is that most models are available in PSpice legacy text file format which is not 
readily applicable for simulation using PSpice. It is therefore beneficial to examine how to 
manipulate these text file models for simulation. 

Operational Amplifiers (OpAmp) are the most basic components in analog circuits. It 
is as important for an analog circuit designers as a screwdriver is to any mechanics. OpAmp is 
used in such fundamental and important applications as signal conditioning (amplification, 
level shifting, inversion, summation, subtraction) and analog active filtering (lowpass, 
bandpass, highpass). This paper is the first part of a two-part story. It describes how to import 
downloaded text file format models into OrCAD. As an example, the model used is a 
Microchip OpAmp part number MCP616. The second portion will present an example of how 
to use the imported model in anti-aliasing filter design and validation. 

 

3 Importing the model 
 

Download required PSpice models from a supplier’s website, e.g. Texas Instrument, 
Analog Device, National Semiconductor. Model files are ASCII text files, usually end  
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with .cir or .txt. An example model for Microchip OpAmp is available for download 
from http://ww1.microchip.c 
om/downloads/en/DeviceDoc/MCP616_MM_B.txt. 

 
1. Open PSpice Model Editor. 

 
 

 
 
 

2. In Model Editor Select File -> New 
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3. Select Model -> Import 

 
 

 
 
 

4. Select the Model (.cir or .txt) file which was saved earlier. 
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The Model file will be displayed as follows. 
 
 

 
 
 
5. Save the imported file by selecting File -> Save. The file should have .lib extension. 
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It is a good practice to use the name of a particular part as the file name. For this example 
use MCP616.lib. 
 
 

 
 
 
6. Select File -> Export to Capture Part Library…. This step will create the PSpice 

model that can be edited and used for simulation in OrCAD PSpice. 
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The following dialog box will appear. Enter appropriate name and directory. Then click 
OK. 
 

 

 
 
If the model is successfully created, the following dialog box appears. Select OK. The 
Model Editor can be closed at this point. 
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4 Editing the imported model 
 
1. Open Capture program. Capture is one of OrCAD interface for designing schematics 

diagram. 
 
 

 
 
 

2. Select File -> Open -> Library 
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3. Open the library file MCP616.OLB saved earlier. 

 
 

 
 
The following screen appears. Next we will change the current rectangular-shape of the model 
to the common triangular-shape used for OpAmp. If the graphical model does not appear as 
shown, it can be opened by double clicking the MCP616 icon to the left. 
It should be noted from the following figure that there are two sets of numbers in black and in 
blue. The number in black will be denoted as physical pin assignment while the number in 
blue will  be denoted as functional pin assignment. PSpice recognizes functional pin 
assignment which is used for simulation. The functional pin assignment should match the 
number listed in the model (text) file downloaded from the web. In our case they happen to be 
the same. For some downloaded models , it is possible for the physical and functional pin 
assignment to differ.  
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4. Turn off the functional pin assignment visibility to avoid confusion by selecting 
Options -> Part Properties…. 

 

 
 
 
Change the “Pin Names Visible” property to False. However, before turning the visibility off, 
you should make note of the functional pin assignment position and number. These will be 
needed later when redrawing the part. 
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5. Next, we will redraw the model of the OpAmp. The process is outlined as follows. 

Delete the blue box with solid line (the dotted line will always remains), reshape the 
remaining dotted blue box to a square (normally 4 by 4 grid in size), draw a triangle 
using Place line tool, and finally, place text markings in appropriate places. The 
following tools are used when editing the drawing. 

 
 

 

    
 
In order to move these pins to correct locations, the functional pin assignment is used not the 
physical pin assignment. The following drawings show steps when redrawing the OpAmp 
part. 
 
   

       
 
 

Snap to grid tool 
Place line tool 

Place text tool 

Change pin 
shape property 
to Zero Length 
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6. After completing the redraw, the model can be saved by selecting File -> Save. It is 
now save to close Capture.  
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***  การที่ไดเขียนบทความนี้เปนภาษาอังกฤษ เนื่องจากเอกสารความรูสมัยใหมสวนใหญ  ไมวาจะเปนทางดานวิชาการ
หรือเทคนิค เชน Maintenance Manuals ตาง ๆ หรือดานการปฏิบัติการทางเรือ เชน Maritime 
Maneuvering and Tactical Procedures – XTAC1000  ก็จะอยูในรูปของภาษาอังกฤษทั้งนั้น  
ดังนั้น ผูเขียนจึงมีเจตนาที่จะกระตุนใหนักเรียนนายเรือเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ โดยจะนําบทความนี้ไปใช
ประกอบการสอน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรือ *** 



 

              รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
           เรื่อง      การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบวิชาความนาจะเปน 

           และสถิติ    นักเรียนนายเรือชั้นปท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๔๗ 
 

น.อ.หญิง นงเยาว   ศิริสนธิ 
รองผูอํานวยการกองวิชาบริหารงานวิเคราะห ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

  
 
 
   ความเปนมาของการวจิัย 
 
 จากการศกึษาผลการสอบหรอืคะแนนสอบปลายภาควชิาความนาจะเปนและสถติิ นักเรยีนนายเรอื 
ชั้นปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๗  พบวา  มีนักเรียนที่ทาํขอสอบไดคะแนนต่ํากวาครึ่งหรือต่ํากวารอยละ ๕๐ 
จํานวน  ๒๖  นาย จากนักเรียนทั้งหมด  ๑๐๘  นาย   คิดเปนรอยละ ๒๔.๐๗ หรือประมาณ ๑ ใน ๔     
ซ่ึงสาเหตุทีท่าํใหนักเรียนจํานวนนี้ไดคะแนนนอยอาจมาจากปจจัยหลายประการ ไดแก จากครูผูสอน  
ผูเรียน หรือ นักเรียนนายเรือ  เวลาในการเรียน  เน้ือหาวิชาที่เรยีน  วิธีการสอน  แบบทดสอบและปจจัย
แวดลอมอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลตอการเรียนรูหรือผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนนายเรือดวยกันทั้งสิ้น สําหรับ 
ปจจัยเกี่ยวกบัแบบทดสอบ ซ่ึงอาจจะยากมากหรือยากเกินไปสําหรับผูเรียน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา 
คุณภาพของแบบทดสอบ ที่ใชวามีคุณภาพดีหรือไมอยางไร  และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให นักเรียน
กลุมน้ีสอบตกหรือไม 
 
   วัตถุประสงคของการวจิัย 
 
 วัตถุประสงคของการวิจัย   มีดังน้ี 
 ๑.  เพ่ือศกึษาคุณภาพของแบบทดสอบปลายภาควิชาความนาจะเปนและสถติขิอง นักเรยีนนายเรอื 
ชั้นปที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๔๗ 
 ๒.  เพ่ือจัดทําธนาคารขอสอบวิชาความนาจะเปนและสถิติสําหรับ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑      
ตามหลักสตูรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๓. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ในการสอนครั้ง       
ตอ ๆ ไป 
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     วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมเปาหมาย นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  ที่ทําขอสอบวชิาความนาจะเปนและสถติิ  ไดคะแนน
ต่ํากวารอยละ  ๕๐  จํานวน ๒๖ นาย 

เครื่องมือในการวิจัย 
 ๑. ใบตอบขอสอบวิชาความนาจะเปนและสถติิ  ปการศึกษา ๒๕๔๗  จํานวน ๑๐๘ ฉบบั  โดย
เปนขอสอบอัตนัย  (แสดงวิธทีําและหาคําตอบ)  จํานวน ๑๐ ขอ ๆ ละ  ๑๐ คะแนน 
 ๒. แบบสอบถามความคิดเห็นของ นักเรียนนายเรือที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ  ๕๐  จํานวน ๒๖ ชุด  
เปนการสอบถามถึงสาเหตุสาํคัญ  ๕ อันดับแรกที่ นักเรยีนนายเรือคิดวาเปนสาเหตทุําใหสอบไดคะแนนต่ํา 
 การรวบรวมขอมูล 
 ๑. ผูวิจัยไดรวบรวมใบตอบขอสอบวิชาความนาจะเปนและสถิติหลังจากการตรวจใหคะแนนเรียบรอย 
แลว 
 ๒. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามความคิดเห็นของ นักเรียนนายเรือที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ ๕๐ 
จํานวน ๒๖ ชุด  ให นักเรียนนายเรือตอบแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามคืนมา 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ๑. จัดเรียงลําดับคะแนนของนักเรียนนายเรือ จํานวน ๑๐๘ นาย จากต่ําสุดไปสูงสุด แลวแบง
ออกเปน ๓ กลุม  กลุมสูง ๒๕% จํานวน ๒๗ นาย กลุมต่ํา ๒๕ %จํานวน ๒๗ นาย และกลุมกลาง ๕๐% 
จํานวน ๕๔ นาย 
 ๒. ขอสอบวิชาความนาจะเปนและสถิติจํานวน ๑๐ ขอคะแนนเต็มขอละ ๑๐ คะแนน นําคะแนน
และจํานวน นักเรยีนนายเรอืในกลุมสงูและกลุมต่าํมาเขยีนลงในตารางตอไปน้ี (ตัวอยางของขอสอบขอที่ ๑) 

คะแนนของขอสอบขอที่ ๑ 
กลุมสูง กลุมต่ํา 

คะแนน (X) ความถี่ (F) FX คะแนน (X) ความถี่ (F) FX 
๑๐ ๑๑ ๑๑๐ ๑๐ ๓ ๓๐ 
๙ ๖ ๕๔ ๙ ๑ ๙ 
๘ ๙ ๗๒ ๘ ๕ ๔๐ 
๗ – – ๗ ๑ ๗ 
๖ – – ๖ ๑ ๖ 
๕ ๑ ๕ ๕ ๔ ๒๐ 
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กลุมสูง กลุมต่ํา 
คะแนน (X) ความถี่ (F) FX คะแนน (X) ความถี่ (F) FX 

๔ – – ๔ ๑ ๔ 
๓ – – ๓ – – 
๒ – – ๒ ๕ ๑๐ 
๑ – – ๑ ๖ ๖ 
๐ – – ๐ – – 
รวม ๒๗ ๒๔๑ รวม ๒๗ ๑๓๒ 

 
๓. คํานวณหาดัชนีความยากของขอสอบอัตนัย (Index of Difficulty) ซ่ึงก็คือคะแนนเฉลี่ยของชัน้

ที่เปนตัวแทน สามารถคํานวณไดจากสูตรดังน้ี 
 
 คาความยากของขอสอบ  =   SH  + SL  -    [ (nT)   (x min)] 

                         (nT)   (x max  - xmin) 
 เม่ือ      SH =     ผลรวม FX ของคะแนนกลุมสูง 
              SL =     ผลรวม FX ของคะแนนกลุมต่ํา 
             x max   =     คะแนนสงูสุดที่เปนไปได 
              xmin    =     คะแนนต่าํสุดที่เปนไปได  
             nT     =     จํานวนนักเรียนทั้งกลุมสูงและกลุมต่ํา 

เชน จากตารางคะแนนของขอสอบขอที่ ๑ 
 คาความยากของขอสอบ   =   ๒๔๑ + ๑๓๒ - [ (๕๔) (๐) ] 
        ๕๔  (๑๐ - ๐) 
    =   ๓๗๓  =  ๐.๖๙ 
          ๕๔๐ 
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เกณฑที่ใชในการพิจารณาคาความยากของขอสอบ เปนดังน้ี 
 

คาความยากของขอสอบ คุณภาพของขอสอบ 
๐.๘๐ – ๑.๐๐ เปนขอสอบทีง่ายมาก สมควรตัดทิ้ง 
๐.๖๐ – ๐.๗๙ เปนขอสอบทีค่อนขางงาย (ดี) 
๐.๔๐ – ๐.๕๙ เปนขอสอบทีย่ากงายพอเหมาะ (ดีมาก) 
๐.๒๐ – ๐.๓๙ เปนขอสอบทีค่อนขางยาก (ดี) 
๐.๐๐ – ๐.๑๙ เปนขอสอบทีย่ากมาก สมควรตัดทิ้ง 

 
ดังน้ันขอสอบขอที่ ๑ จึงเปนขอสอบที่คอนขางงาย (ดี) 

๔. คํานวณหาคาอํานาจจําแนกของขอสอบ (Discriminating Power) ซ่ึงหมายถึงประสิทธิภาพของ
คําถามในการแบงเด็กออกเปนกลุมเกงและออน สามารถคํานวณไดจากสูตรดังน้ี 
 
       คาอํานาจจําแนกของขอสอบ     =           SH  -  SL   

                                  (nH)   (x max -  xmin) 
 
        เม่ือ     nH   =     จํานวนนักเรียนในกลุมสูง 

       เชน  จากตารางคะแนนของขอสอบขอที่ ๑ 
        คาอํานาจจําแนกของขอสอบ     =    ๒๔๑  -  ๑๓๒ 

       ๒๗  (๑๐ - ๐) 
          =    ๑๐๙ =  ๐.๔๐ 
      ๒๗๐ 
เกณฑที่ใชในการพิจารณาคาอํานาจจําแนกของขอสอบ เปนดังน้ี 

คาอํานาจจําแนกของขอสอบ คุณภาพของขอสอบ 
๐.๔๐ ถึง ๑.๐๐ ดีมาก 
๐.๓๐ ถึง ๐.๓๙ ดีพอสมควร อาจตองปรับปรุงบาง 
๐.๒๐ ถึง ๐.๒๙ พอใชได แตตองปรับปรุง 

– ๑.๐๐ ถึง ๐.๑๙ ใชไมได ตองพิจารณาปรับปรุงใหมหรือตัดทิ้งไปเลย 
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ดังน้ันขอสอบขอที่ ๑ จึงเปนขอสอบที่ดีมาก 

 ๕. จัดเรียงลําดับของความคิดเห็นจากแบบสอบถาม  จํานวน ๒๖ ชุด เพ่ือนําผลจากการ
วิเคราะหขอมูลมาประกอบการพิจารณา 
 
     ผลการวิจัย 
 
          การคํานวณหาคาความยาก และคาอํานาจจําแนกของขอสอบทั้ง ๑๐ ขอปรากฏผลตามตาราง  
ตอไปน้ี 
 
ขอสอบ
ขอที่ 

คาความยาก แปล 
ความหมาย 

คาอํานาจ
จําแนก 

แปล 
ความหมาย 

คุณภาพของ
ขอสอบ 

๑ ๐.๖๙ คอนขางงาย ๐.๔๐ ดีมาก ดี 
๒ ๐.๖๕ คอนขางงาย ๐.๕๙ ดีมาก ดี 
๓ ๐.๖๒ คอนขางงาย ๐.๖๗ ดีมาก ดี 
๔ ๐.๖๒ คอนขางงาย ๐.๔๓ ดีมาก ดี 
๕ ๐.๕๗ ยากงายพอเหมาะ ๐.๖๐ ดีมาก ดี 
๖ ๐.๘๒ งายมาก ๐.๑๙ ใชไมได ไมดี 
๗ ๐.๕๙ ยากงายพอเหมาะ ๐.๔๑ ดีมาก ดี 
๘ ๐.๕๘ ยากงายพอเหมาะ ๐.๖๒ ดีมาก ดี 
๙ ๐.๕๔ ยากงายพอเหมาะ ๐.๓๓ ดีพอสมควร ดี 
๑๐ ๐.๖๖ คอนขางงาย ๐.๖๒ ดีมาก ดี 

 
 จากตาราง  สรุปไดวา  ขอสอบทั้ง  ๑๐ ขอ  เปนขอสอบดีจํานวน ๙ ขอ หรือคิดเปน ๙๐ %  ของ
ขอสอบทั้งหมด  สามารถนําไปเก็บไวในธนาคารขอสอบได  สวนขอสอบอีก ๑ ขอ  คือ ขอที่ ๖  เปน
ขอสอบที่ไมดี  เน่ืองจากงายมาก  และไมสามารถจําแนกนักเรียน  จึงสมควรตัดขอสอบขอน้ีทิง้ไป 
 คาความยากและคาอํานาจจําแนกของขอสอบทั้ง ๑๐ ขอ  นํามาเขียนแสดงในกราฟแสดง   
คุณภาพของขอสอบไดดังน้ี 
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กราฟแสดงคุณภาพของขอสอบ 

 
   บทวิเคราะห 
 
 ๑. จากการศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบปลายภาค  วชิาความนาจะเปนและสถิต ินักเรียนนายเรือ 
ชั้นปที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๔๗  จํานวน  ๑๐ ขอ  พบวาเปนขอสอบที่ดี (มีความยากงายพอเหมาะ  หรือ  
คอนขางงาย  และอํานาจจําแนกดี )  รวมจํานวน  ๙ ขอ  หรือคิดเปนรอยละ  ๙๐  ดังน้ัน  ปจจัยเรื่องของ
แบบทดสอบจงึไมใชสาเหตหุลักที่ทําให นักเรียนนายเรือ จํานวน  ๒๖ นาย  ไดคะแนนต่ําอยางแนนอน 
 ๒. จาการวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ นักเรียนนายเรือ จํานวน ๒๖ นาย  
ถึงสาเหตทุี่ทาํใหสอบไดคะแนนต่ํา ๆ สรปุไดดังน้ี 
  ๒.๑  เรียงลําดับจากจํานวนผูตอบมากสดุถึงนอยสุด  ๕ อันดับแรก คือ 

- ดูหนังสือเตรียมสอบไมเต็มที่ 
- เวลาอานหนังสือหรือทําแบบฝกหัดมีนอย 
- เน้ือหายาก 
- ขอสอบยาก 
- ไมตั้งใจเรียนหรือเกียจครานการเรียน 

หมายเหตุ  ขอสอบที่ดีจะอยูในชวงกรอบสี่เหลี่ยม 
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สําหรับสาเหตอ่ืุน ๆ เรียงลําดับตอมา  คือ 
- ไมชอบวิชาคาํนวณ 
- ครูสอนไมดี 
- ไมมีเพ่ือนที่เกง ๆ ติวให 
- มีปญหากับญาติผูหญิงหรือคูรัก 
- มีปญหาหนี้สินหรือเงินไมพอใชจาย 
สวนสาเหตุหรือปญหาที่ไมมี นักเรียนนายเรือนายใดตอบ  คือ 
- มีปญหาครอบครัว 

         ๒.๒ เรียงลําดับตามสาเหตุสําคญัที่สุด (นักเรียนนายเรือเลือกเปนอันดับ ๑) จากมาก      
ไปนอย  ดังน้ี 

- ดูหนังสือเตรียมสอบไมเต็มที่  (มี นักเรียนนายเรือเลือกตอบ ๑๐ นาย) 
- เวลาอานหนังสือหรือทําแบบฝกหัดมีนอย (มี นักเรียนนายเรือเลือกตอบ ๘ 

นาย) 
- เน้ือหายาก,ไมตั้งใจเรียนหรือเกียจครานการเรียน,มีปญหากับ นักเรียนนาย

เรือรุนพ่ี (นักเรียนนายเรือเลือกตอบเทากันขอละ ๒ นาย) 
- ไมชอบวิชาคาํนวณ (มี นักเรียนนายเรือเลือกตอบ ๑ นาย) 
- ไมมีเพ่ือนที่เกง ๆ ติวให (มี นักเรียนนายเรือเลือกตอบ ๑ นาย) 

         ๒.๓ สาเหตุอ่ืน ๆ ที่ทําใหสอบไดคะแนนต่ํา (นักเรียนนายเรือเขียนสาเหตุมาใหเพ่ิมเตมิ)     
มีดังน้ี  

- หลับในเวลาเรียน 
- แบงเวลาไมดี  
- ไมเขาใจโจทย ไมสามารถเลือกสูตรมาคาํนวณหาคําตอบ 
- เรงทําขอสอบ ทําใหตอบผิด 
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    ขอเสนอแนะ 
  

          ๑. สาเหตุสําคัญที่เปนปญหาของ นักเรียนนายเรอืชั้นปที่ ๑ จากจํานวนผูตอบมากที่สุดและ
จากการเลือกสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหสอบไดคะแนนต่ํา พบวาสาเหตุคือดูหนังสือเตรียมสอบไมเต็มที่
และเวลาอานหนังสือมีนอย หากโรงเรยีนนายเรือหรือ กรมนักเรยีนนายเรือรักษาพระองค    พิจารณาจัดการ
เร่ืองเวลาของนักเรยีนนายเรือชั้นปที ่ ๑   ใหมีเวลาฝกฝนตนเองมากขึ้นและนักเรียนนายเรือบริหารเวลา
ของตนเองอยางเหมาะสม  นาจะทําใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนนายเรือดีขึ้นและลดปญหา 
นักเรียนนายเรือสอบไดคะแนนต่ํา ๆ ลงไดดวย 
          ๒. การไมตั้งใจเรยีนหรือเกียจครานการเรียน บางครั้งหรือบางชั่วโมงอาจหลับในเวลา
เรียนก็เปนปจจัยสําคัญที่ทําให นักเรียนนายเรือสอบไดคะแนนต่ํา ๆ  ซ่ึงปญหานี้ โรงเรียนนายเรือโดย
ผูบริหารและครู – อาจารยทุกทานไดพยายามดําเนินหลาย ๆ วิธกีารเพื่อแกไขอยู หากดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองจะเปนผลดีแกนักเรยีนนายเรือและโรงเรียนนายเรือเปนอยางมากตอไป 
 

 
 
 



ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  
 
ผูเอ้ือเฟอตอโรงเรียนนายเรือ 
 +  มีผูอุปการคุณบริจาคเงนิเพ่ือเปนทุนการศึกษาแกนักเรียนนายเรือ ดังน้ี 
   ๑. พล.ร.อ. โกมุท  กมลนาวิน มอบทุนการศกึษา “พล.ร.ท. พระยาราชวงัสัน” 
       จํานวนเงิน      ๔๔๐,๐๐๐.-   บาท 
   ๒. คุณหญิงกมลนารี  สิงหะ   มอบทุนการศกึษา “พล.ร.อ. กวี  สิงหะ” 
       จํานวนเงิน      ๒๐๐,๐๐๐.-   บาท 
   ๓. คุณจิราพร  วัชรากร   มอบทุนการศกึษา “พล.ร.อ. สุธี  บูรณะสนิ”
       จํานวนเงิน      ๑๕๐,๐๐๐.-   บาท 
 
 +  มีผูอุปการคุณบริจาคเงนิเพ่ือเปนทุนสนับสนุนการทําวิจัยของนกัเรียนนายเรอื ดังน้ี 
   ๑. พล.ร.ต. จิระพันธุ  อนุภาษ จํานวนเงิน     ๕,๐๐๐.- บาท 
   ๒. น.ท. กาญจน  ตันติเวชกุล ในนามของคณะกรรมการบริหารกิจการรุน 
       เตรียมนายเรอื ๒๐ 
       จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
 
 โรงเรียนนายเรือขอขอบพระคุณในกศุลเจตนาของผูทีก่ลาวนามมาแลวน้ีเปนอยางยิ่ง 
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