






 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สวัสดีครับ 

 วารสารโรงเรียนนายเรือ ฉบับน้ีมีบทความที่นาติดตามอยูหลายเรื่อง เน้ือหาสาระสวนใหญ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่ทานผูอานสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เร่ิมจาก  
เรื่อง        แนวโนมระดับนํ้าในอาวไทยจากขอมูลสถานีวัดระดับน้ํา (Sea Level Trend in Gulf of 
Thailand Using Tide Gauge Data) โดย น.อ.สมมาตร  เนียมนิล นําเสนอผลงานวิจัยเบื้องตน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลในอาวไทย ซ่ึงยังมีการศึกษาคอนขางนอย โดยเฉพาะบริเวณ
อาวไทยยังไมมีการศึกษาถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงดังกลาว       เร่ือง อาวุธทําลายลางสูง โดย      
น.อ.รศ.ทองใบ  ธีรานันทางกูร กลาวถึงความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ
กับอาวุธทําลายลางสูง ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญทางการเมืองที่รอนแรงบนเวทีการเมืองระหวางประเทศที่นา
ติดตามเปนอยางยิ่ง        ตอจากนั้นเปนเรื่อง มาตรการและวิธีการคํานวณผลการประหยัดพลังงาน 
โดย น.ต.ธนพงษ  สุริเย  ซ่ึงสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน
รูปแบบตาง ๆ ที่สามารถนําไปประยุกตใชไดดวยการสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรในหนวยงานนั้น        
ตอดวยเรื่อง       โรงเรียนนายเรือกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง : เพื่อการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา (ตอนที่ ๑) โดย น.อ.หญิง ดร.ประอร  สุนทรวิภาต นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
จะมีขึ้นในชวง พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมไปจากเดิม เปนการเตรียม    
ความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ตอไป      เรื่อง ความสุขมวลรวม
ประชาชาติกับการพัฒนา Gross National Happiness and Development (Proceeding of the 
First International Seminar on Operationalization of Gross National Happiness) โดย               
น.ต.ภูวดล  ศิริพงษ  เลาถึงแนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือ GNH ซ่ึงกําลังไดรับ      
ความสนใจจากนักวิชาการหลายประเทศที่เล็งเห็นวาการพัฒนาเศรษฐกิจไมใชปจจัยเดียวและไมใชปจจัย
สําคัญที่สุดของความสุข เพราะการมุงแตพัฒนาเศรษฐกิจอยางเดียวจะทําใหเกิดผลเสียหายตาง ๆ 
มากมายตามมา        เรื่องตอมาคือ อีกบริบทหนึ่งกับ Competencies ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย โดย น.อ.ผศ.วันทวี  ปาลโมกข  นําเสนอแนวทางในการประยุกตใช Competencies กับการ
บริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนทุกบริบทขององคกรไปสูเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล          และสงทายดวย รายงานการวิจัย การวิเคราะหสถานภาพ   
นักเรียนนายเรือชั้นปที่   ๑   ปการศึกษา    ๒๕๕๐    โดย   น.อ.หญิง ดร.ประอร   สุนทรวิภาต,       
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น.ต.หญิง จุฬาวลัย  สุนทรวิภาต  และ ร.อ.หญิง พนอขวัญ  เภกะนันทน นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการ
วิเคราะหสถานภาพนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๐ ซ่ึงผูที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูล
ดังกลาวไปใชพัฒนาปจจัยนําเขา (Input) ไดอยางตอเน่ือง และสําหรับ ขาวนายเรือ ในฉบับน้ีมีเร่ืองราว
ที่นาสนใจเกี่ยวกับนักเรียนนายเรือที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม และไดรับรางวัลจากกองทัพเรือ รวมทั้ง
นักเรียนนายเรือที่ไดรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติสามสมอทองและสามสมอเงินซึ่งเปนผูที่มีความตั้งใจ
ศึกษาเลาเรียน ประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยตามที่โรงเรียนนายเรือกําหนด และมีลักษณะทาทาง   
ทหารที่ดี ซ่ึงนับเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่งสําหรับนักเรียนนายเรือทุกคนที่ไดรับรางวัลดังกลาว และ   
จะเปนตัวอยางที่ดีสําหรับนักเรียนนายเรือคนอ่ืน ๆ ตอไป.....พบกันใหมในฉบับตอไป.....สวัสดีครับ 

   บรรณาธิการ 



แนวโนมระดับนํ้าในอาวไทย  
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บทคัดยอ : การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล เปนตัวบงชี้อยางหนึ่งถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก  
โดยเฉพาะสภาวะโลกรอน  อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลของโลก  (Global Scale)  มี
คาประมาณ  ๒ - ๓ มม.ตอป  (IPCC, 2001)  แตอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลเฉพาะพื้นที่  
(Local Scale)  ยังมีการศึกษาคอนขางนอย  โดยเฉพาะบริเวณอาวไทย ยังไมมีการศึกษาถึงอัตราการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว    การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับนํ้าทะเลระยะยาว (Long-term Sea Level Change) สําหรับบริเวณอาวไทย โดยใชขอมูลคาเฉลี่ย
รายปในชวง ค.ศ.  ๑๙๔๐ - ๒๐๐๓  จากสถานีวัดระดับนํ้าของกรมอุทกศาสตร  กองทัพเรือ จํานวน      
๓ สถานี ประกอบดวย  สถานีอาวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  สถานีเกาะหลัก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  และ
สถานีเกาะมัตโพน  จังหวัดชุมพร  ผลการศึกษาเบื้องตน  พบวา  อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล
ระยะยาว  มีคาแตกตางกัน  โดย สถานีอาวสัตหีบ และสถานีเกาะมัตโพน  อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับนํ้าทะเลระยะยาว มีคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย  ๐.๒๒ และ ๐.๕๑ มม.ตอป  สวนสถานีเกาะหลัก  อัตรา     
การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลระยะยาว  มีคาลดลงเฉลี่ย ๐.๕๒  มม.ตอป   ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา 
ยังมีปจจัยทองถิ่นอีกหลายประการที่จะตองไดรับการวิเคราะหกอนที่จะสามารถสรุปหาการเปลี่ยนแปลง
ระดับนํ้าทะเลที่แทจริงที่กําลังเกิดขึ้นในอาวไทย 
 
Abstract : Sea level change is an index of global change especially the global warming. Global 
sea level is rising at 2-3 mm/yr (IPCC,2001), but few studies have been conducted regarding 
local sea level change and there is virtually no systematic study in the Gulf of Thailand. The 
objectives of this research is to determine the rate of sea level change in the  Gulf  of  Thailand  
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using annual average sea-level data from 3 tide gauge stations of Hydrographic Department, 
Royal Thai Navy  namely Sattahip station in Chonburi province, Ko Lak station in Prachuap khiri 
khan province and Ko Mattaphon station in Chumphon province.  The results shows no 
agreements among the rates determined from different stations. Analysis  of data of Sattahip 
station and Ko Mattapon yield the rising rate of  0.22 and 0.51 mm/yr respectively whereas data 
from Ko Lak station gives a falling rate of  0.52 mm/yr. The conflicted results indicate the need 
of further investigation of local factors before actual rate of sea level change in the Gulf of 
Thailand could be determined. 
 
Keywords : Sea Level Change,  Tide Gauge,  Gulf of Thailand 
 
บทนํา 
 การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล (Sea Level Change) เปนตัวบงชี้อยางหนึ่งถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (Global Change) โดยเฉพาะสภาวะโลกรอน (Global Warming) ผลการศึกษา
อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลโดยเฉลี่ยของโลก (Global Rate) พบวามีคาเพิ่มขึ้นในระดับ
ประมาณ ๒ - ๓ มิลลิเมตรตอป [๑], [๒], [๓] 
 อยางไรก็ตาม  การวางแผนเพื่อปองกันแกไขผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล
จําเปนตองทราบอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉพาะพื้นที่ (Local Rate) สําหรับจังหวัดสําคัญของไทย เชน 
กรุงเทพ ชลบุรี สวนใหญจะอยูบริเวณชายฝงทะเล การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเลจะมีผลกระทบอยาง
หลีกเลี่ยงไมได เชน  

• การกัดเซาะชายฝง ซ่ึงเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้และเชื่อกันวาการเพิ่มของ
ระดับนํ้าทะเลเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง  (ทุก ๆ ๑ หนวยทางดิ่งที่เพ่ิมขึ้นจะมีผลทางราบ
โดยประมาณ ๑๐๐ หนวย)     

• สภาวะน้ําทวมที่รุนแรงขึ้นในชวงฤดูนํ้าหลาก 
• นํ้าเค็มทะลักเขาสูแหลงนํ้าจืด  
• การเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วของกระแสน้ําในแตละพ้ืนที่  สงผลตอโครงสรางพื้นฐานที่

ออกแบบและกอสรางไวตามแนวชายฝงและในทะเล เชน ถนน อาคารบานเรือน  ทาเรือ  
• รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนชายฝง เชน ปาชายเลน  แนวปะการัง และหาดโคลน 

 จากการศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลในบริเวณทะเลจีนใต พบวาที่มาเกา-
ฮองกง ซ่ึงอยูบริเวณตอนใตของจีน และบริเวณดานตะวันออกของจีน  มีคาการเปลี่ยนแปลงเทากับ     
๒.๒ + ๐.๒, ๒.๕ + ๐.๒, ๑.๗ + ๐.๒  มิลลิเมตรตอป ตามลําดับ [๔] ในทะเลจีน  อัตราการเปลี่ยนแปลง 
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ของระดับนํ้าทะเลมีคาประมาณ  ๒ - ๓ มิลลิเมตรตอป [๕], [๖], [๗]   ในนานน้ําฮองกง  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลมีคาเทากับ  ๑.๓๕ + ๐.๔๐  มิลลิเมตรตอป  [๘] ๑.๙ + ๐.๔  มิลลิเมตร
ตอป [๙]  สําหรับสถานีนอรทพอยนแควรรีเบย (North Point Quarry Bay) มีคาเทากับ ๒.๓ + ๐.๖ 
มิลลิเมตรตอป [๑๐] ในนานน้ําเวียดนาม  อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล  มีคาอยูระหวาง 
๑.๗๕ – ๒.๕๖ มิลลิเมตรตอป [๑๑] ในนานน้ํามาเลเซีย อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล  มี    
คาเพิ่มขึ้นเทากับ ๒.๔ + ๐.๕ มิลลิเมตรตอป [๑๒] สวนอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลในอาว
ไทยเทาที่เคยมีผูศึกษาไว (สถานีเกาะหลัก และสถานีสัตหีบ) พบวามีคาลดลง ๐.๘ มิลลิเมตรตอป [๑๓] 
ซ่ึงแยงกับอัตราเฉลี่ยของโลก และแยงกับอัตราที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศใกลเคียง โดยอาจจะมาจากมี
การเคลื่อนตัวในแนวดิ่งของตัวเรือนสถานีวัดระดับนํ้า 
 บทความนี้ แสดงผลการศึกษาเบื้องตนเพ่ือใหทราบถึงอัตราเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลใน
อาวไทยที่กําลังเกิดขึ้นจริง เพ่ือนําไปสูการวางแผนปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือทราบถึงอัตราการเปลีย่นแปลงของระดับนํ้าทะเลระยะยาวในบริเวณอาวไทย 
 
วิธีการวิจัย 
 ผูวิจัยไดใชขอมูลคาเฉลี่ยรายปในชวง ค.ศ.  ๑๙๔๐ - ๒๐๐๓  จากสถานีวัดระดับนํ้าของ       
กรมอุทกศาสตร  กองทัพเรือ จํานวน ๓ สถานี ประกอบดวย  สถานีอาวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  สถานี 
เกาะหลัก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  และสถานีเกาะมัตโพน  จังหวัดชุมพร  รายละเอียดขอมูลตามตารางที่ ๑   
สาเหตุที่ผูวิจัยเลือกขอมูลระดับนํ้าจากทั้ง ๓ สถานี  เน่ืองจากมีขอมูลระดับนํ้าที่ตอเน่ือง  เพียงพอที่
นํามาใชในการวิเคราะหอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลระยะยาว 
 
ตารางที่ ๑  ขอมูลระดับนํ้าในอาวไทย 

สถานี ระยะเวลาการบันทึกขอมูล (ค.ศ.) จํานวน (ป)  

สถานีอาวสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 
สถานีเกาะหลกั จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สถานีเกาะมัตโพน  จังหวัดชุมพร 

๑๙๔๐ - ๒๐๐๓ 
๑๙๔๐ - ๒๐๐๓ 
๑๙๕๗ - ๒๐๐๓ 

๖๔ 
๖๔ 
๔๖ 

 
คาระดับนํ้าทะเลที่ใชในการวจัิยเปนคาระดบันํ้าเฉลี่ยรายป ซ่ึงคํานวณมาจากคาระดับนํ้าเฉลีย่รายเดือน
และรายวันตามลําดับ   เพ่ือขจัดผลที่เกิดจากน้ําขึ้นน้ําลงในแตละวัน  (Diurnal  Variation)  และเฉลี่ยผล 
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จากชวงน้ําสูงและน้ําต่ําในแตละเดือนของป (Annual Variation) อยางไรก็ตามพบวาในแตละสถานีจะมี
ขอมูลบางเดือนที่ไมมีตัวเลข ดังน้ันคาระดับนํ้าเฉลีย่รายปบางปจะไมตรงตามความเปนจริงซ่ึงอาจสงผล
ตอตัวเลขอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับนํ้าทะเลที่แทจริง 
 
ผลการวิจัย 
 อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลระยะยาวที่คํานวณไดจาก Least Square Linear 
Regression  มีคาแตกตางกัน  โดย สถานีอาวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ในชวง ๑๙๔๐ - ๒๐๐๓  อัตรา    
การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลระยะยาว มีคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๐.๒๒ มิลลิเมตรตอป (ภาพที่  ๑)         
ซ่ึงตรงกันขามกับการศึกษาของ [๑๓] :ซ่ึงมีคาลดลง  ๐.๘  มิลลิเมตรตอป  
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Sea Level Trend at Sattahip 1940-2003

 

 

Annual Average
  Trend line

Change rate over 64 years = 0.22 mm/year

 
 

ภาพที่ ๑  อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลระยะยาวของสถานีอาวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
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Sea Level Trend at Ko Mattaphon 1963-2003

 

 

Annual Average
  Trend line

Change rate over 40 years = 0.51 mm/year

 
 

ภาพที่  ๒  อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลระยะยาวของสถานีเกาะมัตโพน  จังหวัดชุมพร 
 
สําหรับสถานีเกาะมตัโพน จังหวัดชุมพร อัตราการเปลีย่นแปลงของระดับนํ้าทะเล  มีคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๐.๕๑ 
มิลลิเมตรตอป  (ภาพที่  ๒)  สวนสถานีเกาะหลัก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  อัตราการเปลีย่นแปลงของ
ระดับนํ้าทะเลระยะยาว มีคาลดลงเฉลีย่ ๐.๕๒ มิลลิเมตรตอป  (ภาพที่  ๓)  
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Sea Level Trend at Ko Lak 1940-2003

 

 

Annual Average
   Trend line

Change rate over 64 years = -0.52 mm/year

 
 

ภาพที่ 3  อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลระยะยาวของสถานีเกาะหลัก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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 อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลระยะยาวของสถานีอาวสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและสถานี
เกาะมัตโพน จังหวัดชุมพร มีคาเพิ่มขึ้นในระดับเดียวกัน (๐.๒๒ และ ๐.๕๑ มิลลิเมตรตอป) ซ่ึง    
ตรงกันขามกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลระยะยาวของสถานีเกาะหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ซ่ึงมีคาลดลง (๐.๕๒  มิลลิเมตรตอป)  ความแตกตางนี้นาจะมาจาก ๒ สาเหตุที่สําคัญคือ  
 ๑. การเคลื่อนตัวในแนวดิง่ของตัวเรือนสถานี  (Vertical Land Movement) ซ่ึงเกิดจากสาเหตุ
หลายประการ ประกอบดวย 
     ๑.๑  การดีดตัวกลับของแผนดินหลังจากการละลายของธารน้ําแข็งที่เคยปกคลุมโลก (Glacial 
Isostatic Adjustment, GIA) หรือที่เรียกวา Post Glacial Rebound (PGR) ปรากฏการณน้ีเกิดขึ้นทั่ว   
ทั้งโลกและมีคาแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ อัตราการดีดตัวกลับของแผนดินสามารถคํานวณหาจาก
แบบจําลองตาง ๆ เชน แบบจําลองของ Prof.Richard Peltier, University of Toronto  
      ๑.๒ การเคลื่อนตวัทางดิ่งของผวิโลกเฉพาะบรเิวณ เชน บริเวณที่ตั้งสถานวีดัระดับนํ้าแตละ
แหงอันเปนสาเหตุจากกระบวนการธรณีฟสิกสและธรณีวิทยา เชน แผนดินไหว  (Tectonic Movement)     
การสะสมตวัของตะกอนที่มาจากแมนํ้าในกรณีแผนดินไหวบริเวณเกาะสุมาตรา เม่ือ ๒๖ ธ.ค.๒๕๔๗ น้ัน
พบวาทําใหเกดิการเคลื่อนตวัในแนวราบที่เกาะภูเกต็ถงึ ๔๐ เซนติเมตร และการเคลื่อนตวัในแนวดิ่งใน
ระดับหลายมลิลิเมตร  [๑๔]    
     ๑.๓ การเคลื่อนตวัทางดิ่งของผิวโลกเฉพาะบริเวณจากการกระทําของมนุษย เชน การสูบนํ้า
บาดาลไปใชงาน  
 การตรวจแกคาระดับนํ้าทะเลเฉลีย่รายปอันเปนผลจาก ๑.๒ และ ๑.๓ จําเปนตองใชการตรวจวดั
การเปลี่ยนแปลงคาพิกัดตอเน่ืองของสถานีจีพีเอส (Continuous GPS measurement) แตเน่ืองจาก
ปจจุบันสถานวีัดระดับนํ้าทะเลยังไมมีเครือ่งมือน้ี  ขอมูลที่ใชในการศึกษานี้จึงยังไมสามารถตรวจแกผลที่
เกิดจากปจจัยทั้งสองประการได 
  ๒.  การปรับแกคาระดับนํ้าทะเลเนื่องจากการเปลี่ยนเครือ่งวัดระดับนํ้าใหม (New Leveling  and 
Instrument)  ซ่ึงทําใหคาระดับนํ้าทะเลทีอ่านไดจากเครื่องวัดเกิดการขยับสูงขึ้น หรือลดต่ําลงได  ซ่ึงใน
สวนนี้จะไดตรวจสอบตนฉบบัขอมูลระดับนํ้า เพ่ือนํามาปรับแกคาระดับนํ้าทะเลใหถูกตองตอไป  
 อัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลระยะยาวที่คํานวณไดจากสถานีวัดระดับนํ้าในอาวไทยที่
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเกาะมัตโพน จังหวัดชุมพร (๐.๒๒ – ๐.๕๑ มิลลิลเมตรตอป)  มีคาต่ํากวาอัตรา
การเปลี่ยนแปลง ของระดับนํ้าทะเลระยะยาวบริเวณนานน้ําเวียดนาม  (๑.๗๕ – ๒.๕๖  มิลลิเมตรตอป)  
นานน้ํามาเลเซีย (๒.๔ มิลลิเมตรตอป) นานน้ําเอเชียแปซิฟก  (๑.๗ – ๒.๕  มิลลิเมตรตอป) และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยของโลกซึ่งมีคาประมาณ ๒ - ๓  มิลลิเมตรตอป  เหตุผลที่เปน
เชนนี้มีไดหลายประการซึ่งขอสรุปที่แนชัดจะไดจากการศึกษาในรายละเอียดของขอมูลระดับนํ้าทะเลของ
แตละสถานีทั้งของประเทศไทยเองและของมาเลเซีย และเวียดนามที่ตั้งอยูในเขตอาวไทย   
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาเบื้องตนถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลระยะยาวในอาวไทย ยังไม
สามารถสรุปไดอยางแนชัดวาระดับนํ้าทะเลในอาวไทยมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง เน่ืองจากความไม
สอดคลองระหวางกันของอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเลระยะยาวในแตละสถานีในอาวไทยดวย
กันเอง และคาที่แตกตางจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลระยะยาวของมาเลเซียและของ
เวียดนามอยูหลายเทาตัว ปญหาที่แฝงเรนอยูในขอมูลระดับนํ้าทะเลตลอดจนขอจํากัดตาง ๆ  ที่มีอยูใน
ปจจุบันทําใหมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการศึกษาเพิ่มเติมตอไปเพ่ือใหไดอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับนํ้าทะเลระยะยาวที่แนนอนข้ึน โดยประเด็นศึกษาที่สําคัญไดแก การประมาณตัวเลขคาระดับนํ้า
เฉลี่ยรายเดือนที่ขาดหายไปจากเทคนิคการประมวลผลเชิงเลขและการตรวจแกระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยรายป
จากปจจัยทางธรณีฟสิกส ตลอดจนการคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ที่เปนอิสระ
จากสถานีวัดระดับนํ้า เชน จาก Satellite Altimetry 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือที่ใหความอนุเคราะหขอมูลระดับนํ้าที่นํามาใชใน
งานวิจัยครั้งนี้  นอกจากนี้คณะผูวิจัยใครขอขอบคุณนาวาเอก คมสัน กลิ่นสุคนธ ที่ใหคําปรึกษา 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ  รวมทั้งเจาหนาที่แผนกระดับนํ้า กองสมุทรศาสตร ทุกทานที่อํานวย
ความสะดวกในการทํางานสนามและเอื้อเฟอขอมูลที่เปนประโยชนกับงานวิจัยน้ี 
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อาวุธทําลายลางสูง 
น.อ.รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร 

รองศาสตราจารย ประจําฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 
 
 ที่จะนําเสนอตอไปน้ีเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางประเทศ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ 
อาวุธทําลายลางสูง  ซ่ึงมีขอบขายการนําเสนอครอบคลุมถึง ๑.) ประเภทของอาวุธทําลายลางสูง ๒.) 
อาวุธนิวเคลียร ๓.) ขีปนาวุธและระบบการยิงอ่ืน ๆ ๔.) อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ ๕.) การแพรกระจาย
ของอาวุธทําลายลางสูง ๖.) ยุทธศาสตรนิวเคลียร  ๗.) คลังอาวุธนิวเคลียร และการควบคุมอาวุธ  เรื่อง
ของอาวุธทําลายลางสูงนี้เปนประเด็นทางการเมืองที่รอนแรงบนเวทีการเมืองระหวางประเทศเสมอมา 
ผู เขียนหวังวาบทความทางวิชาการนี้จะเปนประโยชนไมมากก็นอยทั้งแกผูที่กําลังศึกษาวิชา
ความสัมพันธระหวางประเทศและแกผูที่สนใจทั่วไป 
 
ประเภทของอาวุธทําลายลางสูง 
 อาวุธทําลายลางสูง (Weapons of Mass Destruction) มีอยู ๓ ชนิด คือ ๑) อาวุธนิวเคลียร    
๒) อาวุธเคมี และ ๓) อาวุธชีวภาพ อาวุธทําลายลางสูงนี้มีความแตกตางจากอาวุธตามแบบ 
Conventional Weapons ตรงที่ ๑) แมวาจะเปนอาวุธมีขนาดเล็กและราคาไมแพงมาก แตมีอานุภาพใน
การทําลายลางสูงมากและ ๒) เปนอาวุธที่ไมสามารถเลือกสังหารระหวางทหารกับพลเรือนไดเม่ือถูก
ติดตั้งไวในขีปนาวุธก็จะสามารถยิงหรือปลอยออกจากดินแดนของรัฐหน่ึงไปทําลายลางดินแดนของอีกรัฐ
หน่ึงได แตจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไมมีการใชอาวุธทําลายลางสูงนี้ทําลายลางกันเลย เพียงแค       
พูดจาขมขูวาจะใชมันเทานั้น ก็จะเปนเรื่องใหญโตเปนการคุกคามตอบูรณภาพแหงดินแดนและ       
ความมั่นคงปลอดภัยของรัฐตาง ๆ ในระบบระหวางประเทศเสียแลว และที่มีความวิตกกังวลกันใน       
ทุกวันนี้ก็คือกลัววา มันจะแพรกระจายไปตกอยูในความครอบครองของรัฐตาง ๆ จํานวนมากรัฐขึ้น และ
จะตกไปอยูในความครอบครองของตัวแสดงที่มิใชรัฐ (Non-state Actors) เชน กลุมผูกอการราย เปนตน 
 
 อาวุธนิวเคลียร 
 เม่ือเทียบอานุภาพในการทําลายลางกันแลว นับไดวาอาวุธนิวเคลียรเปนอาวุธทําลายลางสูง
ที่สุด กลาวกันวาอาวุธนิวเคลียรน้ีแมวาจะมีขนาดไมใหญแคเทาตูเย็นขนาดยอมเพียงลูกเดียวก็สามารถ
ทําลายเมืองทั้งเมืองได และการปองกันอาวุธนิวเคลียรก็เปนเรื่องที่กระทําไดโดยยากอยางยิ่งเสียอีกดวย 
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 เพ่ือใหสามารถเขาใจศักยภาพของการแพรกระจายของอาวุธนิวเคลียร เราก็ควรจะไดรูบางสิ่ง    
บางอยางเกี่ยวกับการทํางานของอาวุธนิวเคลียรเสียดวย อาวุธนิวเคลียรมีอยู ๒ ชนิด คือ อาวุธนิวเคลียร 
ประเภท  ฟชชั่น (Fission Weapons) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา อะตอมิกบอมบ หรือ เอ-บอมบ มีความ
เรียบงายกวาและราคาแพงนอยกวาระเบิดนิวเคลียรประเภทฟวชั่น (Fusion Weapons) เรียกชื่ออีกอยาง
หน่ึงวา  เทอรโมนิวเคลียรบอมบ ไฮโดรเจนบอมบ หรือเอช-บอมบ คําวา Bomb ในที่น้ีหมายถึง หัวรบ 
(Warhead) ที่สามารถยิงหรือสงไปไดโดยการใชขีปนาวุธ ลูกระเบิด กระสุนปนใหญ หรือวิธีการอยางอ่ืน 
 เม่ืออาวุธนิวเคลียรประเภทฟชชั่นระเบิดขึ้น อะตอมชนิดหนึ่ง (ธาตุ) ก็จะแตกตัวเปนอะตอม
ใหมที่มีมวลรวมนอยกวาอะตอมแรก  มวลที่หายไปน้ีก็จะถูกเปลี่ยนแปลงเปนพลังงาน (Energy) ตาม
สูตรสําเร็จอันเลื่องชื่อ ของทานอัลเบิรต  ไอนสไตน  คือ  E=mc2   ซ่ึงบอกวา มวล (Mass) แมเล็กนอยก็
มีคาเทากับพลังงาน (Energy) อันยิ่งใหญ  ระเบิดประเภทฟชชั่นที่ทําลายเมืองนางาซากิของญี่ปุนเม่ือป 
ค.ศ. ๑๙๔๕ เปนระเบิดที่ทําการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่มีจํานวนมวลขนาดเล็กเทาเหรียญเพนนีเหรียญ
เดียวแคน้ันเอง 
 มีแรอยู ๒ ชนิดที่สามารถแตกตัวโดยวิธีการดังกลาวนี้ ได คือ แรยูเรเนียม-๒๓๕ (U-235) 
และ  แรพลูโตเนียม  แรทั้งสองชนิดนี้เรียกกันวาฟชชั่นนาเบิล แมทีเรียล (Fissionable Materials)  อาวุธ
นิวเคลียรประเภทฟชชั่นน้ีทํางานไดโดยนํามวลวิกฤติยอย (Subcritical Mass) ของฟชชั่นนาเบิล       
แมทีเรียล (ซ่ึงมีปริมาณไมหนาแนนพอที่จะกอปฏิกิริยาลูกโซโดยตัวของมันเองได) มาอัดใหเปนมวล
วิกฤติ (Critical Mass)  และมวลวิกฤติน้ีเองที่เกิดการระเบิดขึ้น  ในการออกแบบเครื่องมือแบบงาย ๆ 
ที่สุดนั้น เขาก็จะเอาแรยูเรเนียมชิ้นหนึ่งมาอัดเขาไปตามหลอดโดยการใชแรงระเบิดธรรมดาอัดจนมันเขา
ไปรวมอยูในแรยูเรเนียมอีกชิ้นหนึ่งจนเกิดเปนมวลวิกฤติดังกลาว 
 แมวาเครื่องมือเคร่ืองใชที่ออกแบบมาเหลานี้อาจตองอาศัยความรูดานวิศวกรรมศาสตรที่
ซับซอนอยูบาง แตมันก็อยูในวิสัยที่หลายประเทศและหลายกลุมของเอกชนตาง ๆ สามารถประดิษฐ
ขึ้นมาได จะมีอุปสรรคในการผลิตอาวุธชนิดนี้อยูบางก็ตรงที่ตองหาวัสดุฟชชั่นนาเบิล แมทีเรียลมาใหได  
ซ่ึงในการทําลูกระเบิดนิวเคลียร ลูกหนึ่ง ๆ จะใชวัสดุดังกลาวเพียงแคนํ้าหนัก ๑๐ ปอนดหรือนอยกวา  
แมวาจะใชวัสดุน้ีแตเพียงเล็กนอยแคน้ีแตมันก็หาไดโดยยากยิ่ง แรยูเรเนียม-๒๓๕ ซ่ึงสามารถนํามาใชทํา
ระเบิดนิวเคลียรแบบงายที่สุดนี้ก็ยังทําไดยากมาก การที่จะสกัดแรยูเรเนียม-๒๓๕ ซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไป
วา การเสริมสมรรถนะแรยูเรเนียมใหขึ้นสูระดับของอาวุธ (Enriching the uranium up to weapon’s 
grade) กวาจะกระทําไดสําเร็จตองใชเวลายาวนาน  ตองใชงบประมาณคาใชจายมาก และมีความ
ซับซอนทางเทคนิคมาก  เหลานี้เองเปนอุปสรรคสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหอาวุธประเภทนี้  ไมแพรกระจาย 
อยางไรก็ดี  ปรากฏวา  เกาหลีเหนือ อิหราน อิรัก และลิเบีย   ตางก็ไดสรางโครงสรางพื้นฐานสําหรับผลิต 
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อาวุธชนิดนี้ไดสําเร็จโดยความชวยเหลือของปากีสถาน  ในป ค.ศ. ๒๐๐๔ โครงการนิวเคลียรของ     
เกาหลีเหนือยังมีการดําเนินการอยูอยางขะมักเขมน โครงการนิวเคลียรของอิหรานถูกระงับไปเปน
บางสวน  โครงการนิวเคลียรของอิรักและของลิเบียถูกทําลายจนหมดสิ้น 
 สวนแรพลูโตเนียมนั้นสามารถผลิตไดงายจากแรยูเรเนียมเกรดต่ําในเตาปฏิกรณพลัง
นิวเคลียร แตทวาระเบิดพลูโตเนียมสรางไดยากกวาระเบิดยูเรเนียม ขอน้ีก็เปนอุปสรรคตอการ
แพรกระจายของอาวุธนิวเคลียร    อีกประการหนึ่ง 
 อาวุธนิวเคลียรประเภทฟชชั่นถูกประดิษฐขึ้นมาใชเม่ือ ๕๐ กวาปมาแลว โดยนักวิทยาศาสตร    
ชาวอเมริกันในโครงการลับทางวิทยาศาสตรในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซ่ึงมีชื่อวา แมนฮัตตัน       
โปรเจ็กต (Manhattan Project) เม่ือป ค.ศ. ๑๙๔๕ ไดมีการใชระเบิดยูเรเนียมและระเบิดพลูโตเนียม
อยางละ ๑ ลูกทิ้งทําลายเมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ ทําใหบุคคลพลเรือนเสียชีวิตไปเมืองละถึง     
๑๐๐,๐๐๐ คน และเปนสาเหตุใหญ่ีปุน ยอมแพโดยไมมีเง่ือนไข   แตเม่ือเทียบกับมาตรฐานของปจจุบัน   
ระเบิดทั้งสองลูกดังกลาวเปนอาวุธที่ยังมีมาตรฐานหยาบ ๆ และใชเทคโนโลยีระดับต่ําอยู  และก็อาวุธที่มี
มาตรฐานและใชเทคโนโลยีระดับต่ําเชนนี้รัฐหรือตัวแสดงที่มิใชรัฐที่แมจะมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดีก็
อาจจะสรางขึ้นมาได 
 อาวุธนิวเคลียรประเภทฟวชั่น (Fusion Weapons) มีราคาแพงมากและตองอาศัยเทคโนโลยี
ชั้นสูงถึงจะสรางไดสําเร็จ อาวุธนิวเคลียรประเภทนี้เหมาะสําหรับรัฐที่รํ่ารวยมากๆ มีดินแดนกวางใหญ
มากๆ และมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาก ๆ เทานั้น  ในอาวุธประเภทฟวชั่นนี้ก็จะมีอะตอมเล็ก ๆ 
๒ อะตอม (ของไฮโดรเจน)  มารวมตัวกันเปนอะตอมที่ใหญขึ้นแลวก็ปลอยพลังงานออกมา  ปฏิกิริยา
เชนน้ีจะเกิดขึ้นเม่ือมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ   (ดวงอาทิตยเผาผลาญไฮโดรเจนดวยวิธีรวมตัวแบบนี้
เหมือนกัน) พวกนักออกแบบอาวุธนิวเคลียรก็จะใชอาวุธแบบฟวชั่นนี้ทําการสรางพลังงานสูงมากเหลานี้
ไปเปนตัวจุดปฏิกิริยาระเบิด พลังระเบิดของอาวุธแบบฟวชั่นนี้สวนใหญแลวจะมีพลังระหวาง ๑–๒๐๐ 
กิโลตัน (กิโลตันหนึ่ง ๆ มีคาเทากับระเบิดธรรมดาขนาด ๑๐๐๐ ตัน)  อานุภาพของระเบิดประเภทฟวชั่น
น้ีปกติก็จะมีอานุภาพระหวาง ๑–๒๐ เมกะตัน (เมกะตันหนึ่ง ๆ มีคาเทากับ ๑,๐๐๐ กิโลตัน) ในชวง      
ยุคหลังสงครามเย็นน้ีอาวุธนิวเคลียรประเภทฟวชั่นนี้มีความสําคัญนอยลง 
 
 ขีปนาวุธและระบบยิงอ่ืน ๆ 
 ระบบยิงหรือสงอาวุธนิวเคลียรสูเปาหมายเปนรากฐานของคลังอาวุธนิวเคลียรและยุทธศาสตร
นิวเคลียรของรัฐ  ในเวลาที่ผลิตระเบิดนิวเคลียรน้ันเขาจะผลิตใหมีขนาดเล็กมีนํ้าหนักประมาณ      4
๒๐๐–๓๐๐ ปอนด หรืออาจจะเบาไปกวานี้ ซ่ึงจะทําใหสามารถปรับใชกับระบบยิงหรือสงหลากหลาย
ชนิดได 
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 ในระหวางสงครามเย็นนั้น ระบบยิงหรือสงนิวเคลียรแบงออกเปน ๒ ประเภท  คือ  ระบบยิง
หรือสงอาวุธนิวเคลียรทางยุทธศาสตร (Strategic Nuclear Weapons)คือนิวเคลียรที่ยิงหรือสงไปกระทบ
เปาคือดินแดนของฝายศัตรู นิวเคลียรประเภทนี้เคยใชบรรทุกในเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกล แตปจจุบัน
ระบบยิงหรือสงอาวุธนิวเคลียรประเภทนี้ใชสงหรือยิงดวยขีปนาวุธ สวนอาวุธนิวเคลียรอีกประเภทหนึ่ง
ไดแกอาวุธนิวเคลียรทางยุทธวิธี (Tactical Nuclear Weapons) เปนอาวุธนิวเคลียรที่ถูกออกแบบเพื่อใช
ในสนามรบ อภิมหาอํานาจทั้งสอง คือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียตไดบูรณาการอาวุธนิวเคลียร
ทางยุทธวิธีน้ีเขาไวในกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศโดยใชระบบยิงหรือสงหลากหลายอยาง 
เชน  การทิ้งระเบิด การยิงดวยกระสุนปนใหญ  การยิงดวยขีปนาวุธพิสัยใกล  การใชทุนระเบิด การใช
ระเบิดน้ําลึก เปนตน 
 อยางไรก็ดี การนําหัวรบนับหม่ืนหัวรบนิวเคลียรมาบูรณาการใชในกองทัพบก กองทัพเรือ
และ    กองทัพอากาศนี้เปนสิ่งที่มีอันตราย ทั้งในแงที่อาจจะถูกโจรกรรมหรือในแงเกิดอุบัติเหตุได  เม่ือมี
การใชอาวุธนิวเคลียรทางยุทธวิธีน้ีเปนการเสี่ยงตอการขยายขอบขายสงครามใหเปนสงครามนิวเคลียร
ทางยุทธศาสตรซ่ึงก็จะสงผลใหประเทศผูใชถูกโจมตีดวยอาวุธนิวเคลียรตามเมืองตาง ๆ ของตนได ดวย
เหตุน้ีอภิมหาอํานาจทั้งสองจึงไดทําลายอาวุธนิวเคลียรทางยุทธวิธีน้ีเกือบทั้งหมดเม่ือสงครามเย็นยุติลง
แลว  อาวุธนิวเคลียรทางยุทธวิธีที่ประจําการอยูในอดีตสาธารณรัฐโซเวียตตาง ๆ ไดถูกลําเลียงโดยทาง
เรือกลับสาธารณรัฐรัสเซียเพ่ือนําไปถอดเก็บและทําลายทิ้งในที่สุด 
 ระบบยิงหรือสงอาวุธนิวเคลียรทางยุทธศาสตรหลักในปจจุบันไดแกขีปนาวุธ (Ballistic 
Missiles) การใชขีปนาวุธยิงหรือสงอาวุธนิวเคลียรทางยุทธศาสตรไมเหมือนการสงโดยทางเครื่องบิน
ตรงที่มันลําบากที่จะปองกันเปนอยางยิ่ง  เขาจะใชขีปนาวุธบรรทุกหัวรบ (Warhead) และกระสุนวิถี
(Trajectory) ยิงใหไปตกลงที่เปาหมาย กระสุนวิถีน้ีก็จะบินเหินขึ้นสูบรรยากาศที่ความสูงอยางนอย ๕๐ 
ไมลกอนจะรอนลงมาเบื้องลาง  จะตองมีจรวดที่มีอานุภาพมากและมีระบบนําวิถีคอยบังคับกระสุนวิถีน้ี
เพ่ือใหหัวรบไปตกลงในที่ใกลเปาหมายมาก ๆ ขีปนาวุธตาง ๆ มีความแตกตางในดานพิสัยทําการ ความ
แมนยํา และขีดความสามารถในการบรรทุก นอกจากนี้แลว ขีปนาวุธบางชนิดยิงจากฐานยิงที่ตั้งอยูกับที่ 
ในขณะท่ีขีปนาวุธบางชนิดยิงจากฐานยิงที่เคลื่อนที่เพ่ือใหยากตอการเปนเปาโจมตีของฝายศัตรู 
ขีปนาวุธพิสัยไกลเรียกวา ขีปนาวุธขามทวีป (Intercontinental Ballistic Missiles = ICBMs) มีพิสัยทํา
การกวา ๕๐๐๐ ไมล 
 ปจจุบันมีขีปนาวุธพิสัยใกลเรียกวา Short-range Ballistic  Missiles = SRBMs ที่มีพิสัย       
ทําการต่ํากวา ๑๐๐๐ ไมล  ขีปนาวุธดัดแปลงสกัด (Scud) ที่ถูกยิงจากอิรักไปที่ซาอุดีอาระเบีย และ
อิสราเอลในระหวางเกิดสงครามอาวนั้นเปนขีปนาวุธพิสัยใกล (ติดอาวุธปกติ) ในความขัดแยงในระดับ
ภูมิภาค ก็ไมมีความจําเปนตองใชขีปนาวุธที่มีอานุภาพมากแตอยางใด เพราะเมืองตาง ๆ ของแตละรัฐ
หางกันไมมากมายนัก  เชน เมืองใหญ ๆ ของซีเรียและอิสราเอลอยูไกลกันเพียง ๑๓๓ ไมล   เมืองหลวง 
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ของอิรักและอิหรานอยูหางกันนอยกวา ๕๐๐ ไมล  เมืองตาง ๆ ของอินเดียและปากีสถานอยูหางกันนอย
กวา ๕๐๐ ไมล  รัฐตาง ๆ เหลานี้ตางก็มีขีปนาวุธเปนของตนเองทั้งน้ัน ขีปนาวุธพิสัยใกลและพิสัยปาน
กลางสามารถหาซื้อไดในราคาถูก ๆ หรือรัฐเล็ก ๆ ที่มีรายไดปานกลางสามารถผลิตมาใชเองได 
 ขีปนาวุธพิสัยใกลรวมทั้งที่อิรักเคยนํามาใชในระหวางสงครามอาวแมวาไมมีความแมนยําแตก็
ยากที่จะทําการปองกัน  ขีปนาวุธเหลานี้แมวาจะติดหัวรบปกติ (ไมใชหัวรบนิวเคลียร) แตมีประโยชน
ทางดานจิตวิทยายิ่งกวาประโยชนทางทหาร  แตเม่ือใดที่ขีปนาวุธเหลานี้ติดหัวรบนิวเคลียร หัวรบเคมี 
หรือหัวรบชีวภาพ มันก็สามารถเปนอาวุธมหาประลัยได ครูสมิสไซล (Cruise Missile) คือ ขีปนาวุธ     
ติดปกขนาดเล็ก ซ่ึงสามารถเหาะเหินเดินทางสมบุกสมบันไดหลายพันไมลกอนที่จะไปถึงเปาหมาย    
ครูสมิสไซลน้ีสามารถปลอยจากเรือรบ จากเรือดําน้ํา จากเครื่องบิน หรือจากฐานยิงบนบกได 
 พวกรัฐเล็ก ๆ หรือพวกผูกอการรายซึ่งอาจแสวงหาอาวุธนิวเคลียรมาไดในอนาคตก็สามารถ      
ดัดแปลงใชวิธีการอยางอ่ืนมาเปนระบบยิงหรือสงอาวุธนิวเคลียรได  ดวยเหตุที่ปจจุบันอาวุธนิวเคลียรมี
ขนาดเล็ก ๆ มันก็อาจถูกลักลอบนําเขาไปในรัฐที่เปนเปาหมายไดโดยใสเขาไวในรถยนต  ในเรือยนต 
หรือในถุงเมลทางการทูต และ จากนั้นก็ทําการจุดชนวนระเบิดอยางเดียวกับระเบิดที่พวกผูกอการรายทํา
ในปจจุบัน  นับตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๐๑  เปนตนมา สหรัฐอเมริกาไดเร่ิมนโยบายตรวจเช็คตูคอนเทนเนอร 
(Container Security Initiative) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันมิใหอาวุธทําลายลางสูงเขาสูชายฝงของ
สหรัฐอเมริกาโดยลักลอบสงมาในตูคอนเทนเนอรที่เดินทางมาทางทะเลได แตการกระทําเชนนี้ก็เปนเรื่อง
ที่เปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศมิใชนอย  ในขณะที่สงครามตอตานลัทธิกอการรายยังคงดําเนิน
อยูน้ี เมืองตาง ๆ ของสหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีความเสี่ยงตอการถูกทําลายโดยอาวุธนิวเคลียรที่ถูกลักลอบ
นําเขาไปในสหรัฐอเมริกาโดยพวกนักระเบิดพลีชีพ (Suicide Bombers) 
 
 อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ 
 อาวุธเคมี (Chemical Weapon) จะปลอยสารเคมีออกมาทําใหมนุษยพิกลพิการและเสียชีวิต
ได  สารเคมีตาง ๆ สามารถนํามาใชทําอาวุธเหลานี้ได  นับตั้งแตสารพิษรายแรง  เชน  แก็ส                    
ทําลายประสาทไปจนถึงสารแรงเฉื่อย เชน แกสน้ําตา เปนตน สารเคมีตาง ๆ จะมีผลตอระบบประสาท 
ตอระบบโลหิต   ตอระบบหายใจ หรือตอระบบการทํางานอยางอ่ืนของรางกายมนุษย   สารเคมีบางอยาง
สามารถเขาสูรางกายโดยผานทางผิวหนัง   สารบางอยางเขาสู รางกายโดยการสูดเขาไปผานทางจมูก  
สารบางอยางยังมีอันตรายตอพ้ืนที่เปาหมายหลังจากถูกใชมานานแลว บางอยางเม่ือใชแลวก็หมดฤทธิ์
อยางรวดเร็ว 
 เปนสิ่งที่เปนไปไดที่จะทําการปองกันอาวุธเคมีเกือบทุกชนิด ทั้งนี้ก็โดยใหทหารสวมชุด
ปองกันสารเคมีและหนากากปองกันแกสพิษ และปฏิบัติตามคําแนะนําการใชเครื่องมือปองกันอยาง
เครงครัด  แตชุดสวมปองกนัสารเคมีน้ีมีขอเสียคือสวมใสแลวมันจะรอนอบอาวมาก และมาตรการที่นํามา 
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ใชตอตานสารเคมีน้ีก็จะทําใหประสิทธิภาพในการรบของกําลังพลลดลงได   บุคคลพลเรือนมักจะไมมีชุด
ปองกันสารเคมีเหมือนพวกทหาร อาวุธเคมีจะเปนอันตรายแกชีวิตของบุคคลโดยไมเลือกหนา หลายตอ
หลายครั้งที่อาวุธเคมีถูกนําไปใชเพ่ือสังหารบุคคลพลเรือนโดยความจงใจ (โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐบาล
อิรักในสมัยประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ไดเคยใชอาวุธเคมีกับชาวเคิรตในประเทศอิรักในทศวรรษป 
๑๙๘๐) 
 มีการใชอาวุธเคมีในสงครามกันนอยมาก เคยมีการใชแกสมัสตารดซึ่งกอใหเกิดแผลพุพองที่
ผิวหนังและทําลายปอดอยางกวางขวางในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๑ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๑ ยุติ
ลงแลว ก็มีสนธิสัญญาเจวีนา ค.ศ. ๑๙๒๕ หามใชอาวุธเคมี  และสนธิสัญญาฉบับน้ียังมีผลบังคับใช
จนกระทั่งปจจุบัน ในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประเทศคูสงครามตางมีอาวุธเคมีแตก็ไมมีฝายใดยอมใช
เพราะกลัววาเมื่อใชแลวจะถูกตอบโต(เชนเดียวกับเม่ือตอนที่เกิดสงครามอาว) นับตั้งแตน้ันมาก็มีแตอิรัก
เทานั้นที่ละเมิดสนธิสัญญาดังกลาวโดยใชอาวุธเคมีกับอิหรานในทศวรรษป ๑๙๘๐ การกระทําของอิรักใน
ครั้งน้ีนอกจากจะเปนการละเมิดสนธิสัญญาหามใชอาวุธเคมีน้ันแลว ก็ยังเปนการแสดงใหชาวโลกเห็นวา
อาวุธเคมีราคาไมแพงแตมีประสิทธิผลสามารถใชสังหารทหารจํานวนมากที่ปราศจากเครื่องปองกันได
อยางงายดาย  จากขอเท็จจริงน้ีเปนสิ่งเราใหบรรดารัฐในโลกที่สามเริ่มแสวงหาอาวุธเคมีมาไวใน
ครอบครอง จึงปรากฏวาในปจจุบันมีรัฐที่มีอาวุธเคมีอยูในครอบครองมากกวา ๑๐ รัฐ 
 การมีอาวุธเคมีเปนวิธีที่ถูกที่สุดสําหรับรัฐทั้งหลายที่ตองการจะครอบครองอาวุธทําลายลางสูง    
การผลิตอาวุธเคมีสามารถใชกระบวนการและวัสดุอุปกรณตางๆอยางเดียวกับที่ใชในการผลิตยาฆาแมลง 
ยารักษาโรค และผลิตผลของฝายพลเรือนอ่ืน ๆ จึงเปนเรื่องยากมากที่จะคนหาวัสดุอุปกรณในการผลิต
อาวุธเคมีในประเทศที่ถูกระแวงสงสัยวามีการผลิตอาวุธเคมีได  และก็เปนเรื่องยากอีกเหมือนกันที่จะ
ปองกันมิใหรัฐตางๆเหลานี้แสวงหาสารเคมีและอุปกรณตางๆที่จําเปนสําหรับนํามาใชในการผลิตอาวุธ
เคมี  ในป ค.ศ. ๑๙๙๘ อาวุธปลอยครูสมิสไซลของสหรัฐอเมริกาไดถูกยิงเขาไปทําลายโรงเรือนที่สงสัยวา
จะเปนที่สรางอาวุธเคมีในประเทศซูดานทั้ง ๆ ที่มันเปนเพียงสถานที่ผลิตยารักษาโรคเทานั้นเอง 
 สนธิสัญญาเจนีวาป ค.ศ. ๑๙๒๕ มิไดหามการผลิตหรือการครอบครองอาวุธเคมี จึงทําให
หลายสิบรัฐมีอาวุธเคมีอยูในคลังอาวุธของตน ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตมีคลังอาวุธเคมีขนาด
ใหญโตมากในระหวางสงครามเย็น  แตมีขนาดลดลงมากในชวงสิบปที่ผานมานี้  ในป ค.ศ. ๑๙๙๒  มี
การลงนามในอนุสัญญาวาดวยอาวุธเคมีฉบับใหม (Chemical Weapons Convention) ซ่ึงหามการผลิต
และการครอบครองอาวุธเคมี  หลังจากที่ไดมีการเจรจากันมาหลายป อนุสัญญาฉบับน้ีมีการลงนามโดย
ทุกรัฐรวมทั้งรัฐมหาอํานาจ ยกเวน ๑๔ รัฐ  เชน  อียิปต  ซีเรีย ลิเบีย อิรัก เกาหลีเหนือ สนธิสัญญา  
ฉบับใหมน้ีมีบทบัญญัติวาดวยการตรวจสอบอยางเครงครัดและมีบทลงโทษดวยการคว่ําบาตรตอรัฐที่
ละเมิดตลอดจนรัฐที่มิไดเปนภาคีในสนธิสัญญาฉบับน้ีดวย ระหวางป ค.ศ. ๑๙๙๗–๒๐๐๒  องคกรของ
สนธิสัญญานี้ไดไปชมการทําลายอาวุธเคมีจํานวนหนึ่งในหกของอาวุธเคมีที่มีอยูทั่วโลก 
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 อาวุธชีวภาพ (Biological Weapons) มีลักษณะคลายอาวุธเคมี  เวนเสียแตวาแทนที่จะใช
สารเคมีก็มาใชจุลินทรีย หรือสารพิษที่ไดมาโดยทางชีวภาพ อาวุธชีวภาพบางชนิดใชเชื้อไวรัสหรือเชื้อ
แบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคระบาดรายแรง  เชน  โรคฝดาษ  กาฬโรค  แอนแทร็กซ  อาวุธชีวภาพ
บางอยางกอใหเกิดโรคที่ทําใหปศุสัตวลมตาย  โดยทางทฤษฎีน้ันเขาใชอาวุธชีวภาพเพียงลูกเดียวแลว
กอใหเกิดโรคระบาดในหมูประชากรทั้งประเทศ แตในทางปฏิบัติถือวาการกระทําแบบนี้มีอันตรายมาก 
เขาจึงหันไปใชชีวภาพขนาดเล็กที่มีความรุนแรงนอยกวา คือใชเชื้อจุลินทรีย (Microorganisms) 
 อาวุธชีวภาพยังไมเคยถูกนํามาใชในการสงคราม(ญ่ีปุนพยายามใชกับชาวจีนที่สองสาม
หมูบานในประเทศจีนในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒)  เขาจะใชวิธีบรรจุเชื้อชีวภาพนี้ลงกลองสงไปทาง
ไปรษณีย และเม่ือกลองน้ีถูกเปดออกก็จะเกิดอันตรายรายแรงตามมา ดังน้ัน การพัฒนา การผลิต และ
การครอบครองอาวุธชีวภาพจึงถูกหามโดยอนุสัญญาหามใชอาวุธชีวภาพป ค.ศ. ๑๙๗๒ (The 1972 
Biological Weapons Convention) ซ่ึงมีประเทศตาง ๆ ลงนามกวา ๑๐๐ ประเทศรวมทั้งประเทศ
มหาอํานาจ  สวนประเทศอภิมหาอํานาจก็ไดทําลายคลังอาวุธชีวภาพของตน และก็ไดจํากัดเรื่องอาวุธ
ชีวภาพนี้ใหกระทําไดในแงของการวิจัยเพ่ือการปองกันยิ่งกวาจะพัฒนาใหเปนอาวุธ อยางไรก็ดี  ดวย
เหตุที่สนธิสัญญามิไดมีบทบัญญัติวาดวยการตรวจสอบและดวยเหตุที่โครงการอาวุธชีวภาพตาง ๆ  งาย
ตอการซุกซอนเชนเดียวกับกรณีของอาวุธเคมี ดังนั้นหลายรัฐจึงถูกระแวงวามีอาวุธชีวภาพอยูในความ
ครอบครอง  สหประชาชาติไดสงคณะผูตรวจสอบไปตรวจสอบพบโครงการอาวุธชีวภาพในอิรักในกลาง
ทศวรรษป ๑๙๙๐  มีหลักฐานเผยหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียตระบุวา โครงการอาวุธชีวภาพลับ
มีการดําเนินการอยูที่น่ันอีกเชนกัน  ในป   ค.ศ. ๒๐๐๑ สหรัฐอเมริกาไดถอนตัวออกจากการเจรจาเพื่อ
เสริมสรางสนธิสัญญาฉบับป ค.ศ.๑๙๗๒ โดยประกาศวา  การแกไขสนธิสัญญาตามที่เสนอนั้นไม
สามารถปฏิบัติได 
 เชื้อแอนแทร็กซเปนอาวุธชีพภาพอยางหนึ่งที่ถูกผลิตโดยโครงการลับของสหภาพโซเวียต 
และสหรัฐอเมริกาก็ไดผลิตเชื้อแอนแทร็กซน้ีเชนกัน (เพ่ือใชประโยชนในเชิงรับ) ในป ค.ศ. ๒๐๐๑ 
หลังจากที่ผูกอการรายไดโจมตีสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายนไดไมนานมีคนสงผงเชื้อแอนแทร็กซทาง
ไปรษณียไปถึงเจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและเจาหนาที่สื่อสารมวลชนเปนผลใหหลายคน
เสียชีวิตและทําใหการสงจดหมายทางไปรษณียตองหยุดชะงักลง  การโจมตีดวยเชื้อแอนแทร็กซน้ีดําเนิน
มาจนถึงกลางป ค.ศ. ๒๐๐๔  และเปนการแสดงใหเห็นวาอาวุธชีวภาพที่มีอานุภาพรายแรงนี้เปนภัย
คุกคามที่เกิดขึ้นจริงแลวหาไดเปนภัยคุกคามที่จะเกิดในอนาคตไม  ในป ค.ศ. ๑๙๙๗   ทางการทหาร
สหรัฐอเมริกาไดเริ่มฉีดวัคซีนปองกันเชื้อแอนแทร็กซใหแกทหารสหรัฐฯจํานวน ๒.๔ ลานคน 
 ปจจุบันสหรัฐอเมริกาและประเทศตาง ๆ อีกกวา ๑๐ ประเทศยังมีการวิจัยอาวุธชีวภาพ(มิได
ถูกหามจากสนธิสัญญา)  พวกนักวิจัยพยายามจะยืนยันวาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)  สามารถ 
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นํามาใชประโยชนทางการทหารได รัฐสวนใหญที่ทําการวิจัยอางวาพวกตนทําการวิจัยก็เพ่ือปองปรามรัฐ
อ่ืนมิใหพัฒนาอาวุธชีวภาพเทานั้นเอง 
 
การแพรกระจายของอาวุธทําลายลางสูง 
 การแพรกระจาย (Proliferation) ก็คือ การแพรหลายของอาวุธทําลายลางสูง กลาวคือ อาวุธ
นิวเคลียร ขีปนาวุธ อาวุธเคมี  หรืออาวุธชีวภาพ ไปสูมือของตัวแสดง (Actors) ทั้งที่เปนรัฐและที่มิใชรัฐ
จํานวนมากขึ้น  การแพรกระจายของอาวุธทําลายลางสูงน้ีมีความสําคัญตอความสัมพันธระหวางประเทศ
มาก ขีปนาวุธที่ติดหัวรบของอาวุธทําลายลางสูง    ทําใหการปกปองดินแดนของรัฐกระทําไดโดยยาก 
และทําใหแตละรัฐที่มีขีปนาวุธเปนภัยคุกคามตออีกรัฐหน่ึง   นักสัจนิยม (Realist) ซ่ึงเชื่อในหลักเหตุผล
ไดใหเหตุผลคือมองโลกในแงดีวา ในโลกที่ซ่ึงการใชกําลังทหารสามารถนําไปสูการทําลายลางซึ่งกันและ
กันไดน้ันก็จะทําใหเกิดสงครามนอยครั้ง ดังจะเห็นไดวาในระหวางที่มีการแขงขันสรางสมอาวุธกันใน
ระหวางสงครามเย็นนั้นอภิมหาอํานาจไมไดทําสงครามทําลายลางซึ่งกันและกัน แตก็มีพวกผูรูทาง
ความสัมพันธระหวางประเทศบางทานซึ่งไมคอยจะศรัทธาในเหตุผลของบรรดาพวกผูนํารัฐมากนักตาง
แสดงความวิตกกังวลตอการแพรกระจายของอาวุธทําลายลางนี้  พวกนี้มีความหวั่นเกรงวาเม่ือมีตัวแสดง
ที่มีอาวุธนิวเคลียร(หรืออาวุธเคมี/อาวุธชีวภาพ) เพ่ิมมากขึ้น การคํานวณผิดพลาด หรืออุบัติเหตุ อาจ
นําไปสูหายนภัยจากทําลายลางกันดวยอาวุธทําลายลางสูงได 
 พวกผูนํารัฐมหาอํานาจทั้งหลายมีแนวโนมจะเห็นดวยกับความเห็นของคนในกลุมที่สอง พวก
เขาพยายามจะจํากัดอาวุธทําลายลางสูงใหอยูเฉพาะกับชาติมหาอํานาจเทานั้น  การแพรกระจายของ
อาวุธทําลายลางสูงเปนการทําลายผลประโยชนของชาติมหาอํานาจมากที่มีอยูกับชาติมหาอํานาจขนาด
กลาง นอกจากนั้นก็ยังมีความกลัวที่ระบาดไปทั่ววาอาวุธทําลายลางสูงเหลานี้อาจตกไปอยูในมือของ
ผูกอการรายหรือตัวแสดงที่มิใชรัฐอ่ืนๆ ซ่ึงจะปลอดพนจากภัยคุกคามถูกตอบโต(เพราะไมมีดินแดนหรือ
เมืองที่จะตองปองกัน) มีหลักฐานที่เก็บไดในระหวางสงครามในอัฟกานิสถานในป ค.ศ. ๒๐๐๑ ระบุวา 
องคการกอการาย ”อัลกออิดะ” มีความพยายามที่จะแสวงหาอาวุธทําลายลางสูงและมีความตั้งใจที่จะใช
อาวุธเหลานี้ และจากการหยอนยานของระบบรักษาความปลอดภัยของโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร
ของสหภาพโซเวียตในชวงเกิดการลมสลาย ทําใหหวั่นเกรงกันวาวัสดุประเภทฟชชั่นนาเบิล แมทีเรียล
(Fissionable Materials) อาจไปตกอยูในมือของผูกอการรายแลวก็ได 
 อยางไรก็ดี รัฐตาง ๆ ที่ขายเทคโนโลยีใหแกรัฐที่ตองการมีอาวุธทําลายลางนี้สามารถหาเงิน
จากการขายอาวุธเหลานี้ไดเปนจํานวนมาก ในกลางทศวรรษป ๑๙๙๐ สหรัฐอเมริกาไดกดดันทั้งรัสเซีย
และจีนใหยุติขายเทคโนโลยีนิวเคลียรแกอิหราน   (ซ่ึงกําลังพยายามสรางอาวุธนิวเคลียร)   แตทั้งรัสเซีย 
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และจีนไมตองการทิ้งเงินหลาย  รอยลานดอลลารที่จะไดจากการขายนี้ รัฐที่เจริญทางดานอุตสาหกรรม
แลวจะแขงขันกันขายเทคโนโลยีทางดานนิวเคลียรน้ีและขณะเดียวกันก็จะพยายามกีดกัน    มิใหรัฐอ่ืน ๆ 
มาขายสินคานี้ตัดหนาตน    
 การแพรกระจายของอาวุธนิวเคลียรสามารถเกิดขึ้นไดเพียงแครัฐหรือตัวแสดงที่มิใชรัฐทําการ
ซ้ือหรือทําการโจรกรรมอาวุธนิวเครียรมาไดแคลูกเดียวหรือหลายลูก หรือทําการซื้อหรือโจรกรรมชิ้นสวน
ของอาวุธนิวเคลียรแลวนําไปประกอบเปนอาวุธนิวเคลียรเปนของตัวเอง และมีแนวโนมสูงมากที่การ
แพรกระจายของอาวุธนิวเคลียรน้ีมีผลสืบเน่ืองมาจากรัฐทําการพัฒนาโรงงานสรางนิวเคลียรเพ่ือผลิต
อาวุธนิวเคลียรของตัวเองในลักษณะที่คอยเปนคอยไป  ดวยเหตุน้ีเองในปจจุบันจึงมีอาวุธนิวเคลียร
แพรกระจายอยูเปนจํานวนมากและก็มีแนวโนมเกิดการแขงขันการเสริมสรางอาวุธนิวเคลียรในความ
ขัดแยงและในการแขงขันอาวุธในระดับภูมิภาค  ความขัดแยงในระดับภูมิภาคที่เกิดจากการเสริมสราง
อาวุธเคมี ไดแก  ความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับรัฐชาติอาหรับ   ความขัดแยงระหวางอิหรานกับรัฐ
ชาติเพ่ือนบาน ความขัดแยงระหวางเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต ความขัดแยงระหวางไตหวันกับจีนผืน
แผนดินใหญ ทั้งอินเดียและปากีสถานไดทําการทดลองอาวุธนิวเคลียรใตดินและกําลังกอสรางคลังเก็บ
อาวุธนิวเคลียรและขีปนาวุธที่จะใชติดหัวรบนิวเคลียร สวนแอฟริกาใตก็เคยรายงานเมื่อป ค.ศ. ๑๙๙๓ 
วาไดสรางอาวุธนิวเคลียรไวหลายลูกแตตอมาไดทําลายทิ้งหมดแลวในทศวรรษป ๑๙๘๐ (ระหวางที่พวก
ผิวขาวปกครองประเทศ) 
 อิสราเอลยังไมเคยทดลองระเบิดนิวเคลียร หรือไมเคยยอมรับวาตนมีอาวุธนิวเคลียร แตก็  
เชื่อกันมากวาอิสราเอลมีหัวรบนิวเคลียรแลว ๑๐๐ กวาหัวรบ ซ่ึงหัวรบเหลานี้ติดตั้งอยูบนเครื่องบินรบ
และบนขีปนาวุธพิสัยปานกลาง อิสราเอลตองการใชอาวุธนิวเคลียรเหลานี้ในขั้นสุดทายหากถูกรุกราน
โดยชาติเพ่ือนบาน  ผูนําของอิสราเอล  มีความหวังวาอาวุธนิวเคลียรที่ตนมีอยูน้ีจะชวยปองปรามบรรดา
ผูนําชาติอาหรับทั้งหลายใหเกิดความตระหนักวาการที่จะพิชิตอิสราเอลโดยทางทหารเปนเรื่องที่เปนไป
ไมได 
 ความพยายามที่จะจํากัดการพัฒนาโรงงานนิวเคลียรโดยรัฐตางๆเหลานี้จะกระทําไดก็โดย
สกัดกั้น  มิใหวัสดุและองคความรูที่จะนําไปใชในการสรางอาวุธนิวเคลียรตกไปถึงมือของชาติเหลานี้  ซ่ึง
ไดแก แรยูเรเนียมที่ผานการเสริมสมรรถนะใหอยูในระดับเปนอาวุธ  อุปกรณเสริมสมรรถนะแรยูเรเนียม   
อิเล็กทรอนิกไทเมอร และวิศวกรทางนิวเคลียร  นับแตป ค.ศ. ๑๙๙๑ เปนตนมา  มีรายงานวาไดมีความ
พยายามนับรอยครั้งที่จะลักลอบนําแรยูเรเนียมและแรพลูโตเนียมออกจากอดีตสหภาพโซเวียต เราไม
ทราบวาความพยายามเหลานี้ประสบความสําเร็จไปแลวบาง  หรือไม 
 สนธิสัญญาหามแพรกระจายอาวุธนิวเคลียร (Non-Proliferation Treaty =NPT)) ฉบับป    
ค.ศ. ๑๙๖๘  ไดสรางกรอบสําหรับการควบคุมการแพรกระจายของวัสดุและองคความรูเกี่ยวกับอาวุธ
นิวเคลียร    ทบวงพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (The International Atomic Energy Agency=IAEA)  
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ซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งของสหประชาชาติที่มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงเวียนนา ไดรับมอบหมายใหคอย
ตรวจสอบอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียรในรัฐชาติสมาชิกเพื่อปองกันมิใหมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ
นิวเคลียรมาใชในทางการทหารอยางลับ ๆ  อยางไรก็ดี มีรัฐที่มีศักยภาพมีอาวุธนิวเคลียรหลายรัฐ (เชน 
อิสราเอล) มิไดลงนามสนธิสัญญาNPTน้ี และแมกระทั่งรัฐที่ลงนามในสนธิสัญญานี้แลวแตก็ยังหลบเลี่ยง
บทบัญญัติมีอุปกรณสรางนิวเคลียรไวอยางลับ ๆ (เชน ในกรณีของอิรักในสมัยทานประธานาธิบดี      
ซัดดัม ฮุสเซน) 
 เกาหลีเหนือไดถอนตัวจากการเปนสมาชิกของทบวงพลังงานนิวเคลียรระหวางประเทศในป    
ค.ศ. ๑๙๙๓ แตตอมาไดขอตอรองกับบรรดาผูนําชาติตะวันตกโดยเกาหลีเหนือขอความชวยเหลือ
ทางดานเศรษฐกิจรวมทั้งขอเตาปฏิกรณนิวเคลียรที่ปลอดภัยเปนการแลกเปลี่ยนกับการที่ตนจะยุติ
โครงการนิวเคลียรเปนการชั่วคราว  แมวาผูนําเกาหลีเหนือจะเสียชีวิตในอีกไมกี่เดือนตอมาแตก็ไดมีการ
ปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดทําไวกับฝายตะวันตก   พอถึงชวงปลายทศวรรษป ๑๙๙๐ เกาหลีเหนือเกิดการ
ลมสลายทางเศรษฐกิจและเกิดวิกฤติทางดานอาหารที่รุนแรงมาก สองเหตุการณน้ีเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน
กับที่เรื่องของนิวเคลียรก็ยังเปนลูกผีลูกคนอยู จึงสรางความวิตกกังวล ใหแกผูนําชาติตะวันตกมาก      
ในทามกลางความหวาดวิตกวาผูนําเกาหลีเหนืออาจจะหันเหความสนใจไปที่เรื่องเศรษฐกิจภายในแตก็
ปรากฏวาทางผูนําเกาหลีไดยินยอมใหเจาหนาที่ของสหประชาชาติเขาไปตรวจสอบโรงงานใตดินที่ถูก
สงสัยวาจะเปนโรงงานซุมสรางอาวุธนิวเคลียร และไดตกลงที่จะระงับการทดลองยิงขีปนาวุธทั้งน้ีเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับการขอรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและการยกเลิกการคว่ําบาตรทางการคาบางสวน
ของสหรัฐอเมริกา 
 แตทวาภาพแหงความหวังน้ันก็มีอันพังทลายลงไปในป ค.ศ. ๒๐๐๒ เม่ือสหรัฐอเมริกาได
เผชิญหนากับเกาหลีเหนือเม่ือมีหลักฐานปรากฏแนชัดวาวาเกาหลีเหนือมีโครงการเพิ่มสมรรถนะแร
ยูเรเนียมเพ่ือผลิตอาวุธนิวเคลียร และเกาหลีเหนือก็ยืนยันวาตนมีโครงการนี้จริง เม่ือสัมพันธภาพ
ระหวางสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือ เสื่อมทรามลง ทางเกาหลีเหนือก็ไดขอถอนตัวจากขอตกลงและขอ
ลาออกจากสมาชิกทบวงพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ไดเริ่มเตาปฏิกรณนิวเคลียรของตนอีกครั้งหน่ึง 
อีกทั้งยังขูวาจะทําการเปลี่ยนแปลงแรพลูโตเนียมที่ตนมีอยูใหเปนระเบิดนิวเคลียรจํานวน ๖ ลูกไดภายใน
ระยะเวลาไมกี่เดือน   ทางการสหรัฐอเมริกาสามารถใชเครื่องตรวจจับ ตรวจพบโมเลกุลจํานวนหนึ่งซ่ึง
แสดงใหเห็นวาเกาหลีเหนือกําลังดําเนินการเปลี่ยนแปลงแรพลูโตเนียมอยูจริง  และตอมาเกาหลีเหนือก็
ไดประกาศวาตนสามารถเปลี่ยนแปลงแรพลูโตเนียมไดสําเร็จแลว   แมวาจะยังไมมีการพิสูจน ขอเท็จจริง
ในเรื่องนี้และเกาหลีเหนือก็ยังมิไดทําการทดลองระเบิดนิวเคลียรแตอยางใด  แตก็มีเหตุผลพอที่จะเชื่อได
วาบัดนี้เกาหลีเหนือเปนมหาอํานาจนิวเคลียรชาติที่ ๙ ของโลกแลว  เน่ืองจากอาวุธนิวเคลียรเหลานี้
อาจจะถูกขายไปใหรัฐอ่ืนหรือแกตัวแสดงที่มิใชรัฐตาง ๆ ดวย อาวุธเหลานี้จึงเปนภัยคุกคามรายแรงตอ
สหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกับที่ผูนําอเมริกายังมีเรื่องปญหาคาราคาซังอยูกับอิรัก     ผลของวิกฤติการณ 
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นิวเคลียรของเกาหลีเหนือยังคงเปนเรื่องคาราคาซังมาจนถึงปจจุบัน (ค.ศ. ๒๐๐๖) 
 ยังมีชาติมหาอํานาจขนาดกลาง (Middle Powers) จํานวนหนึ่ง และชาติมหาอํานาจขนาด
ใหญ (Great Powers) (กลาวคือ ญ่ีปุน และเยอรมนี) ชาติเหลานี้ลวนมีศักยภาพที่จะสรางอาวุธนิวเคลียร
ไดแตเลือกที่จะไมสราง เหตุผลที่ชาติตาง ๆ เหลานี้ตัดสินใจที่จะไมเปน ”ชาติมีอาวุธนิวเคลียร” มี       
ตาง ๆ กัน รวมทั้งเหตุผล เชน ปจจุบันมีขอหามมิใหมีการใชอาวุธนิวเคลียร   มีความกลัววาจะถูกตอบโต  
และการผลิตอาวุธนิวเคลียรตองเสียคาใชจายมาก เปนตน 
 ในปจจุบัน ชาติมหาอํานาจนิวเคลียรที่มิไดประกาศเปดเผยตัววามีอาวุธนิวเคลียร ไดแก 
อิสราเอล (มีหัวรบนิวเคลียร ๑๐๐ หัวรบ)  และเกาหลีเหนือ (มีหัวรบนิวเคลียร ๖ หัวรบ)   สวนชาติ
มหาอํานาจนิวเคลียรที่ประกาศเปดเผยตัวแลว ไดแก  มหาอํานาจทั้ง ๕ (สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส 
จีน และรัสเซีย) อินเดีย และปากีสถาน (ซ่ึงแตละรัฐมีหัวรบนิวเคลียรฝายละหลาย ๑๐ หัวรบ) อิหรานจาก
ขอมูลของสหรัฐอเมริการะบุวากําลังพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร แตทวาในป ค.ศ. ๒๐๐๓ ไดตกลงที่
จะระงับการเพิ่มสมรรถนะแรยูเรเนียมและยินยอมใหเจาหนาที่ของทบวงพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
เขาไปตรวจสอบ ขางบราซิล และอารเจนตินามีแนวโนมวาเขาสูการแขงขันการมีอาวุธนิวเคลียรใน
ทศวรรษป ค.ศ. ๑๙๘๐  แตตอมาไดประกาศยกเลิกโครงการเนื่องจากมีรัฐบาลพลเรือนเขามาแทนรฐับาล
ทหารในทั้งสองประเทศนี้ 
 การแพรกระจายของขีปนาวุธเปนเรื่องควบคุมไดยากมาก  ปจจุบันมีขอตกลงการควบคุม
เทคโนโลยีขีปนาวุธ หรือที่เรียกวา Missile Technology Control  Regime  ซ่ึงเปนขอตกลงที่บรรดาชาติ
ที่เจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรมพยายามนํามาใชเพ่ือจํากัดมิใหเทคโนโลยีสรางขีปนาวุธตกไปถึงมือของ
ชาติในโลกที่สาม (Third World States)  ความสําเร็จของขอตกลงนี้มีตัวอยางใหเห็นคือ สามารถสกัดกั้น
ความรวมมือระหวางอียิปต อารเจนตินา และอิรักที่จะพัฒนาขีปนาวุธพิสัยปานกลาง (Medium-Range 
Missile) ไดสําเร็จในทศวรรษป ค.ศ. ๑๙๘๐ บริษัท    ตาง ๆ ของเยอรมันตะวันตกถูกชักนําใหยุติการ
ขายเทคโนโลยีสรางขีปนาวุธใหแกโครงการสรางขีปนาวุธของประเทศหนึ่ง เม่ือวาโดยรวมแลวขอตกลง
ที่วานี้ประสบความสําเร็จนอยมาก    ทั้งน้ีเพราะมีขีปนาวุธพิสัยใกลและขีปนาวุธพิสัยปานกลาง (Short -
and Medium Range Missiles) (พิสัยราว ๒,๐๐๐ ไมล) ไดรับการพัฒนาโดย อิหราน อิสราเอล  
ซาอุดีอาระเบีย  ปากีสถาน อินเดีย เกาหลีเหนือ  และอาจจะรวมถึงอารเจนตินา และบราซิลดวย  
ขีปนาวุธพิสัยปานกลางที่ทําในโซเวียตตกไปอยูในมือของประเทศโลกที่สามจํานวนหนึ่ง จีนผืน
แผนดินใหญไดขายขีปนาวุธและเทคโนโลยีใหแกประเทศโลกที่สาม อันเปนสาเหตุหน่ึงทําให
ความสัมพันธของจีนกับชาติตะวันตกไมคอยจะราบรื่นนัก 
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ยุทธศาสตรนิวเคลียร 
 คําวา ”ยุทธศาสตรนิวเคลียร” (Nuclear Strategy) น้ีหมายถึง การตกลงใจวา ควรจะวางอาวุธ
นิวเคลียรจํานวนเทาใด จะใชระบบสงแบบใดเพื่อยิงหรือสงอาวุธนิวเคลียรสูเปาหมาย จะมีนโยบาย
อะไรบางที่จะใชอาวุธนิวเคลียรและจะใชอาวุธนิวเคลียรภายใตสภาพแวดลอมเชนใดบาง เหตุผลที่ชาติ
ตางๆตองการมีอาวุธนิวเคลียรโดยทั่วไป ก็คือ เพ่ือปองปรามชาติอ่ืนมิใหใชอาวุธนิวเคลียรหรืออาวุธ
ปรกติโจมตีโดยขมขูวาหากขืนโจมตีก็จะถูกตอบโตอยางรุนแรง และสรางความพินาศอยางใหญหลวง 
ภายใตหลักการที่วาทั้งสองฝายที่มีอาวุธนิวเคลียรสามารถทําลายลางซึ่งกันและกันได (Mutually 
Assured Destruction=MAD) ก็จะไมมีฝายใดสามารถปองกันอีกฝายหนึ่ง   มิใหทําลายตนใหยอยยับ
ดวยอาวุธนิวเคลียรได  คําวา MAD เปนคํายอที่ผสมขึ้นจากอักษรตนของชื่อเต็ม มีความหมายวา      
ยุทธศาสตรน้ีแมวาจะมีเหตุมีผลแตก็เปนเรื่องบาหรือเร่ืองวิกลจริตที่จะใชอาวุธนิวเคลียรทําลายลางกัน
เพราะวามันสามารถทําลายทั้งสองฝายใหพินาศไปพรอม ๆ กันได 
 ปจจุบันเรายังไมมีระบบการปองกันการโจมตีขีปนาวุธที่ติดหัวรบนิวเคลียรน้ีไดอยาง           
มีประสิทธิผล  อยางไรก็ดี ฝายสหรัฐอเมริกาไดใชจายเงินปละหลายพันลานดอลลารเพ่ือพยายามพัฒนา
ระบบปองกันดวยการยิงขีปนาวุธที่ถูกยิงหรือปลอยมาจากศัตรูใหตกลงมาจากอากาศ โครงการนี้มีชื่อ
เรียกวา โครงการปองกันทางยุทธศาสตร (Strategic Defense Initiative=SDI) หรือ สตารวอร         
(Star War) 
 ในป ค.ศ. ๒๐๐๔  สหรัฐอเมริกาไดเริ่มติดตั้งระบบสกัดกั้นขีปนาวุธตนแบบโดยมีฐาน
ปฏิบัติการอยูที่มลรัฐอลาสกา และจัดเรือพิฆาตลําหนึ่งไวในทะเลญี่ปุนนอกฝงเกาหลีเหนือเพ่ือใหยิงสกัด
ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในระยะขั้นขับเคลื่อนขั้นตนหลังจากที่ยิงออกจากฐานยิง  นอกจากนั้นแลว
สหรัฐอเมริกาก็ยังไดติดตั้งระบบความรวมมือปองกันขีปนาวุธในเอเชียซ่ึงมีขอบขายการทํางาน
ครอบคลุมถึงญี่ปุน ออสเตรเลีย อินเดีย และไตหวัน ทามกลางการคัดคานอยางแข็งขันจากจีน  เรือ
พิฆาตญี่ปุน ๔ ลําสนธิกําลังกับเรือพิฆาตของสหรัฐอีก ๑ ลํา และขีปนาวุธแพตตริอ็อตซึ่งมีฐานอยูที่ญ่ีปุน 
ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้จะทําหนาที่ยิงสกัดขีปนาวุธที่ถูกยิงขึ้นสูอากาศ  แตทวาเกาหลีเหนือมีขีปนาวุธ
กวา ๖๐๐ ลูกสามารถยิงไปกระทบเปาที่ญ่ีปุนได  นอกจากนั้นแลวก็ยังมีการทดลองเทคโนโลยีอยางอ่ืนๆ
ดวย  เชน  แสงเลเซอรที่ยิงจากอวกาศ หรือจากเรือรบเพื่อทําใหขีปนาวุธเกิดการดานในขั้นขับเคลื่อน
ขั้นตน (Boost Phase)หลังออกจากฐานยิง (เปนชวงที่กลไกของขีปนาวุธถูกตรวจจับไดงาย และเปนชวง
ที่หัวรบและเปาลวงยังมิไดถูกติดตั้ง) กลาวโดยสรุปไดวา ปจจุบันยังไมมีระบบปองกันขีปนาวุธที่พอจะ
ไวใจวางได และผูเชี่ยวชาญทั้งหลายก็ยังไมสามารถหาขอยุติไดวาจะเปนอยางนี้อีกตอไปอีกนานสักกี่ป 
 ระบบปองกันทางยุทธศาสตรน้ี นอกเหนือจากจะใชเทคนิควิธีสกัดกั้นหัวรบนิวเคลียรที่ติดตั้ง
ในขีปนาวุธแลว จะตองใชวิธีสกัดกั้นอาวุธปลอยแบบครูสทําการสกัดเครื่องบิน   และสกัดระบบยิงที่เปน
นวัตกรรมใหม ๆ   มากขึ้นไดดวย   หากจะมีรัฐอันธพาลเกเรหรือกลุมผูกอการรายจะโจมตีสหรัฐอเมริกา 
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ดวยอาวุธนิวเคลียร  ก็คงจะไมใชวิธียิงดวยขีปนาวุธขามทวีปเปนแน 
 
คลังอาวุธนิวเคลียรและการควบคุมอาวุธ 
 ในระหวางสงครามเย็น อานุภาพนิวเคลียรของชาติอภิมหาอํานาจมีเพ่ิมมากขึ้น และ
เทคโนโลยีตาง ๆ ก็ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาก โครงสรางพลังอํานาจที่วิวัฒนาการขึ้นมานี้ถูกควบคุม
โดยขอตกลงวาดวยการ  ควบคุมอาวุธ ซ่ึงการควบคุมอาวุธ (Arms Control) ก็คือ ความพยายามโดย
สองรัฐหรือมากกวาสองรัฐที่จะควบคุมการมีอาวุธดวยขอตกลงตามรูปแบบ การควบคุมอาวุธมีขอบขาย
กวางขวางกวาการควบคุมเพียงแคอาวุธนิวเคลียร หลังสงครามโลกครั้งที่หน่ึงมหาอํานาจเจรจากันให
จํากัดขนาดของกองทัพเรือ แตในชวงหลายสิบปที่ผานมานี้อาวุธนิวเคลียรเปนเรื่องเจรจาหลัก ขอตกลง
ควบคุมอาวุธปกติจะตองมีการเจรจาอยางเปนทางการเปนเวลายาวนาน เพราะ  มีเร่ืองที่ตองถกเถียง
ทางเทคนิคหลายอยางจนกวาจะบรรลุขอตกลงเปนสนธิสัญญา สนธิสัญญาควบคุมอาวุธบางฉบับ มี
ลักษณะเปนพหุภาคี (Multilateral Treaties) แตในระหวางสงครามเย็นสนธิสัญญาควบคุมอาวุธเปนแบบ
ทวิภาคี(Bilateral Treaties) ระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต  สนธิสัญญาควบคุมอาวุธมีผล
บังคับใชอยางไมมีกําหนด  แตสนธิสัญญาควบคุมอาวุธบางฉบับมีผลบังคับใชอยางมีกําหนด 
 สนธิสัญญาควบคุมอาวุธหลายฉบับในชวงทศวรรษป ๑๙๗๐ กําหนดใหสองอภิมหาอํานาจมี
สมรรถนะนิวเคลียรเทาเทียมกันภายใตขอตกลงแมด (MAD) คลังอาวุธนิวเคลียรของสหรัฐอเมริกามี
จํานวนอาวุธสูงสุดในทศวรรษป ๑๙๖๐ โดยมีหัวรบนิวเคลียรกวา ๓๐,๐๐๐ หัวรบ สวนคลังอาวุธ
นิวเคลียรของสหภาพโซเวียต      มีจํานวนอาวุธสูงสุดในทศวรรษป ค.ศ. ๑๙๘๐ โดยมีหัวรบนิวเคลียร
มากกวา ๔๐,๐๐๐ หัวรบ  ขอตกลงควบคุมอาวุธเม่ือไมนานมานี้ไดลดอานุภาพนิวเคลียรลงมามากหลัง
ยุติสงครามเย็น ภายใตสนธิสัญญาลดอาวุธเชิงรุกทางยุทธศาสตรระหวางสหรัฐอเมริกากับรัสเซีย ฉบับป 
ค.ศ. ๒๐๐๒ (The US-Russian Strategic Offensive Reductions Treaty) กําหนดใหแตละฝายลด
จํานวนหัวรบนิวเคลียรจาก ๖,๐๐๐ เปน ๒,๒๐๐ หัวรบ   
 สนธิสัญญาหามทดลองอาวุธนิวเคลียรแบบเบ็ดเสร็จ (A Comprehensive Test Ban Treaty 
=CTBT) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือยุติการทดลองระเบิดอาวุธนิวเคลียร ไดลงนามกันในป ค.ศ. ๑๙๙๖ 
หลังจากที่ชะงักงันมาหลายทศวรรษ  สนธิสัญญาฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสกัดกั้นการพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียรชนิดใหม  อยางไรก็ดี สนธิสัญญาฉบับน้ีจะมีผลบังคับใชตอเม่ือมีการลงนามและใหสัตยาบัน
โดยทั้ง ๔๔ รัฐที่เชื่อวามีศักยภาพที่จะสรางอาวุธนิวเคลียรชนิดหยาบ ๆ ไดอยางนอย ๑ ลูก  อินเดีย
ไมไดลงนามสนธิสัญญา CTBT และไดทาทายสนธิสัญญานี้ในป ค.ศ. ๑๙๙๘ ดวยการทดลองนิวเคลียร
ถึง ๕ ครั้ง  ปากีสถานก็ทําตามอินเดียบางดวยการทําการทดลองนิวเคลียรจํานวน  ๒ ครั้ง   วุฒิสภา
สหรัฐอเมริกาไดลงคะแนนเสียงในป  ค.ศ. ๑๙๙๙  คัดคานการใหสัตยาบันสนธิสัญญานี้   และรัฐบาลของ 
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ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช ไดคัดคานการใหสัตยาบันสนธิสัญญานี้เชนกัน รัสเซียไดใหสัตยาบัน
สนธิสัญญานี้ในป ค.ศ. ๒๐๐๐ ไมมีการทดลองนิวเคลียรทั่วโลกระหวางป ค.ศ. ๑๙๙๙–๒๐๐๓  
 จีน ฝรั่งเศส และอังกฤษแตละชาติตางมีอาวุธนิวเคลียรหลายรอยลูก อังกฤษมีแนวโนมที่จะใช
ระบบอาวุธนิวเคลียรที่สรางโดยสหรัฐอเมริกา จีนและฝรั่งเศสใชอาวุธนิวเคลียรที่เปนระบบของตนเอง 
คลังอาวุธนิวเคลียรของอังกฤษประกอบดวย หัวรบนิวเคลียร ๑๘๕ หัวรบ ติดตั้งบนขีปนาวุธพิสัยไกลยิง
จากเรือดําน้ําและติดตั้งบนเครื่องบินรบทางยุทธวิธี ฝรั่งเศสมีนิวเคลียร ๔๐๐ หัวรบ ติดตั้งบนขีปนาวุธ
พิสัยไกลยิงจากเรือดําน้ํา และนิวเคลียรจํานวน ๔๐ หัวรบติดตั้งบนเครื่องบินรบ  ฝรั่งเศสไดทําลาย
ขีปนาวุธที่ติดตั้งบนฐานภาคพื้นดินจํานวน  ๑๘  หัวรบ    ในป ค.ศ. ๑๙๙๘  จีนมีนิวเคลียรจํานวน         
๗ หัวรบติดตั้งบนขีปนาวุธพิสัยไกล จํานวน ๑๒ หัวรบติดตั้งในเรือดําน้ํา  ๑๕๐ หัวรบติดตั้งบนเครื่องบิน
ทิ้งระเบิดพิสัยไกล  และกวา ๑๐๐ หัวรบติดตั้งในปนใหญและในจรวด 
 ความพยายามควบคุมอาวุธนอกขอบขายของอาวุธนิวเคลียรไมประสบความสําเร็จมากนัก 
ทั้งประเทศกลุมนาโต (NATO) และประเทศกลุมกติกาสัญญาวอรซอว (Warsaw Pact) ไดดําเนินการ
เจรจาเรื่องการลดกําลังรบใหไดสมดุลซ่ึงกันและกัน (The Mutual and Balanced Force Reduction = 
MBFR) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจํากัดอานุภาพทางทหารดานอาวุธตามแบบในยุโรป จนกระทั่งมาสําเร็จ
และลงนามในสนธิสัญญากําลังอาวุธตามแบบในยุโรป (The Conventional Forces in Europe=CFE 
Treaty) เพียงไมกี่ปกอนที่สงครามเย็นจะยุติ  พอลงนามสนธิสัญญานี้ไดแค ๒ ปก็มีอันลาสมัยไปเสียแลว  
ความพยายามที่จะควบคุมการคาขายอาวุธตามแบบโดยผานทางสนธิสัญญาการควบคุมอาวุธไมประสบ
ความสําเร็จแตอยางใด หลังเกิดสงครามอาว สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง (สหรัฐ อังกฤษ 
ฝรั่งเศส  จีน รัสเซีย) ซ่ึงขายอาวุธสวนใหญใหแกชาติตาง ๆ ในตะวันออกกลาง พยายามเจรจาเพื่อลด
จํานวนอาวุธที่จะทําการคาขายยังภูมิภาคนี้ แตในชาติมหาอํานาจเหลานี้ไมมีชาติใดตองการเลิกขาย
อาวุธที่สรางความร่ํารวยแกตนใหแกภูมิภาคนี้  แตละชาติตางบอกวาเปนเรื่องที่ชอบธรรมที่ตนจะทําการ
ขายอาวุธตอไป 
 
สรุป 
 อาวุธทําลายลางสูงทั้งปวงคอนขางจะสรางยากและมีราคาคอนขางสูง อาวุธเหลานี้มีคุณคา
ทางดานการนํามาปองปราม แตก็เปนอาวุธที่ยากนักจะนําออกมาใชจริง เพราะเสี่ยงกับการถูกตอบโตใน
ลักษณะเดียวกัน  ดวยเหตุน้ีจึงมีรัฐจํานวนหนึ่งไดตกลงใจวาการมีอาวุธเหลานี้เปนสิ่งที่ไมคุมคาแมวา
หนทางที่จะแสวงหามันมาไวในครอบครองพอจะมีอยูก็ตาม การคิดคํานึงโดยอิงหลักลงทุนและผลกําไร
ตอบแทนตามหลักเศรษฐศาสตรเชนนี้ไดถูกนํามาใชกับการตกลงใจของผูนําของรัฐหลายรัฐในกรณีการ
แสวงหาอาวุธยุทโธปกรณตามแบบ (ที่มิใชอาวุธทําลายลางสูง) อยางอ่ืน ๆ ดวย กระนั้นก็ดีก็ยังมีหลาย
รัฐมีความเห็นวาการมีอาวุธทําลายลางไวในครอบครอง  แมวาจะไมไดถูกนํามาใชก็จริง  แตก็มีประโยชน 
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ในการตอรองกับประเทศเพื่อนบานที่เปนปฏิปกษกัน และตอรองกับประเทศมหาอํานาจไดเปนอยางดี  
อยางเชนที่เกิดขึ้นกับอิหรานและเกาหลีเหนือ จึงเปนเหตุใหถูกขัดขวางจากมหาอํานาจในคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงสหประชาชาติ และเปนเรื่องที่ยังไมจบไมสิ้นกันจวบจนกระทั่งวันที่เสนอบทความชิ้นนี้. 
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 บทความนี้ขอแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดมาตรการ และวิธีการคํานวณผลการประหยัด
พลังงานรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเปนมาตรการที่ไมยุงยากสามารถนําไปประยุกตใชไดโดยงายและที่สําคัญคือ 
เปนมาตรการที่ไมตองมีการลงทุนเพียงแครณรงคสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรในหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึง
รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนวิธีการคํานวณที่ผูเขียนไดจากประสบการณการทํางานเปนผูชวยนักวิจัย
ของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจากการเปนผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษพลังงาน
ใหกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซ่ึงในการคํานวณนั้นอาศัยหลัก
ทางทฤษฎีและคามาตรฐานตาง ๆ ตามที่กระทรวงพลังงานเปนผูกําหนด มาตรการตาง ๆ ที่นําเสนอนี้      
จะเนนมาตรการทางดานไฟฟาเปนหลัก เพราะมุงเนนที่จะใหนําไปใชในสถานที่ทํางานซึ่งเปนอาคาร และ
ใชพลังงานไฟฟาเปนสวนใหญ แตมาตรการเหลานี้สามารถนําไปใชไดในสถานที่ทํางานซึ่งเปนโรงงานได
เชนกัน 

มาตรการลดการใชหลอดไฟฟาที่ไมจําเปน 
 โดยสวนใหญแลวสถานที่ทํางานตางๆมักจะเปดไฟฟาแสงสวางไวในทุกบริเวณตลอดเวลา 
ในชวงเวลาการทํางาน แตในความเปนจริงแลวหลาย ๆ บริเวณในสถานที่ทํางานอาจจะไมมีการทํางาน
หรือกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ันถาสามารถลดการใชหลอดไฟฟาแสงสวางในบริเวณที่ไมมีการทํางานลง      
ซ่ึงโดยทั่วไปแลวหลอดไฟฟาที่ใชกันในสถานที่ทํางานมักเปนหลอดฟลูออเรสเซนซขนาด ๓๖ วัตต 
ประกอบกับบัลลาสตแกนเหล็กซึ่งบัลลาสตแกนเหล็กแตละตัวจะใชพลังไฟฟาประมาณตัวละ ๑๐ วัตต 
เทากับวาจะลดการใชบัลลาสตแกนเหล็กตามลงไปดวย ซ่ึงถาคิดกันคราว ๆ โดยการปดหลอดไฟฟา      
๑ หลอด จะพบวาสามารถลดการใชพลังไฟฟาลงไปไดประมาณ ๔๖ วัตต (๓๖ + ๑๐) แตทั้งน้ีการลด     
การใชหลอดไฟฟาในบริเวณตาง ๆ จําเปนตองทําใหความเขมของแสงสวางบริเวณขางเคียงเพียงพอ     
ตอการทํางานดวยโดยอาศัยมาตรฐานความเขมของแสงสวางในสถานที่ตาง ๆ ตามที่กระทรวงพลังงาน
ไดกําหนดไวในตารางที่ ๑ 
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ตารางที่ ๑ มาตรฐานแสงสวางในสถานที่ตางๆ 
สถานที่ (ประเภทการใช) ความเขมของแสงสวาง (Lux) 

ที่จอดรถ ๕๐ 

ชองทางเดินภายในอาคารอยูอาศยัรวม ๑๐๐ 

หองพักในโรงแรมหรืออาคารอยูอาศัยรวม ๑๐๐ 

หองน้ํา หองสวมของโรงงาน โรงเรียน โรงแรม   

สํานักงาน หรืออาคารอยูอาศยัรวม ๑๐๐ 

โรงมหรสพ  (บริเวณที่นั่งสําหรับคนดูขณะทีไ่มมีการแสดง) ๑๐๐ 

ชองทางเดินภายในโรงงาน โรงเรยีน โรงแรม สํานกังาน  
หรือสถานพยาบาล 

๒๐๐ 

สถานีขนสงมวลชน (บริเวณที่พักผูโดยสาร) ๒๐๐ 

โรงงาน ๒๐๐ 

หางสรรพสินคา ๒๐๐ 

ตลาด ๒๐๐ 
หองน้ํา หองสวมของโรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานีขนสงมวลชน หางสรรพสินคา 
หรือตลาด 

๒๐๐ 

หองสมุด หองเรยีน ๓๐๐ 

หองประชุม ๓๐๐ 

บริเวณทีท่ํางานในสํานักงาน ๓๐๐ 

 
 ยกตัวอยางเชน สํานักงานแหงหน่ึงมีการใชโคมไฟฟาชนิด ๓ หลอด จํานวน ๑๐๐ โคม        
ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๑ เม่ือทําการวัดคาแสงสวางแลวปรากฏวามีคามากกวามาตรฐานที่กําหนดอยูมาก 
ดังน้ันจึงทําการลดการใชหลอดไฟฟาตอโคมลงเหลือเพียง ๒ หลอดตอโคม ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๒ 
จากนั้นทําการวัดคาความเขมของแสงสวางปรากฏวาคาที่ไดยังอยูในเกณฑที่กําหนด โดยสํานักงานแหง
น้ีใช    คาไฟฟาอัตราเฉลี่ยหนวยละ ๓ บาท/kWh โดยทําการเปดไฟฟาในสํานักงานเปนเวลา ๘ ชั่วโมงตอ
วัน ดังน้ัน *พลังไฟฟาที่ประหยัดไดคิดเปน 4.6 kW **พลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดคิดเปน 13,432 kWh/ป     
คาไฟฟาที่ประหยัดไดคิดเปน ๔๐,๒๙๖ บาท ตามรายละเอียดการคํานวณที่แสดงในตารางที่ ๒ 
 
*พลังไฟฟา หมายถึง พลังงานไฟฟาที่ใชไปใน ๑ วินาที มีหนวยเปน J/s หรือวัตต 
**พลังงานไฟฟา หมายถึง คาพลังไฟฟาที่ใชตอหนวยเวลา โดยทั่วไปนิยมวัดพลังงานไฟฟาที่ใชกับเครื่องใชไฟฟาเปนหนวยที่ใหญกวาหนวย 
Joule โดยวัดพลังไฟฟาเปนกิโลวัตต  และคิดชวงเวลาเปนช่ัวโมง  ดังนั้น พลังงานไฟฟาจึงวัดไดเปน kWh หรือเรียกวา หนวย หรือ Unit  
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รูปที่ ๑ โคมไฟฟาชนิด ๓ หลอด เมื่อเปดใชทุกหลอด                  รูปที่ ๒ โคมไฟฟาชนิด ๓ หลอด เมื่อเปดใชไฟฟา ๒ หลอด 
 

ตารางที่ ๒ การคํานวณมาตรการลดการใชหลอดไฟฟาที่ไมจําเปน 
ขอมูล หนวย สัญลักษณ สูตรคํานวณ คา 

หลอดฟลูออเรสเซนซขนาด ๓๖ วัตตที่ทําการปลด หลอด n  ๑๐๐ 

พลังไฟฟาลดลงเมื่อปลดหลอด W dL  ๔๖ 

คาไฟฟาเฉลี่ย บาท/kWh CE  ๓.๐๐ 

วันทํางาน วัน/ป D  ๓๖๕ 

ช่ัวโมงการทํางานตอวัน ช่ัวโมง/วัน hr  ๘ 

คิดเปอรเซ็นตการใชงานเฉลีย่ เปอรเซ็นต %  ๑๐๐.๐๐ 

พลังไฟฟาที่ประหยัดได kW Psave n*(dL/1000) ๔.๖๐ 

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได kWh/ป Esave (n*dL*D*hr*(%/100))/1000 ๑๓,๔๓๒.๐๐ 

คิดเปนเงินคาพลังงานไฟฟาที่ประหยัดได บาท/ป Msave CE*Esave ๔๐,๒๙๖.๐๐ 

 
มาตรการการใชคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในสถานที่ทํางานทั่วไป คอมพิวเตอรมีสวนสําคัญในการทํางานเปนอยางมาก ในการทํางานแต
ละครั้งพนักงานหรือเจาหนาที่มักจะเปดคอมพิวเตอรทิ้งไวตลอดเวลาไมวาจะมีการทํางานหรือไมก็ตาม
ซ่ึงเปนการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาโดยเปลาประโยชน จากการวิจัยพบวา คอมพิวเตอรทํางานเต็ม
ประสิทธิภาพคาเฉลี่ยของการใชพลังไฟฟาจะอยูที่ประมาณ ๒๐๐ วัตต โดยหนวยประมวลผลกลาง (CPU 
Unit) ของเครื่องคอมพิวเตอรจะใชพลังไฟฟาในขณะทํางานตั้งแต ๓๖ ถึง ๑๐๐ วัตต ในบางรุนอาจ      
ใชพลังไฟฟาถึง  ๑๐๓ วัตต ในสวนของจอแสดงผลซึ่งในปจจุบันแบงออกเปน ๒ ชนิดหลักคือ  จอ  CRT  
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(Cathode  Ray Tube) ซ่ึงมีทั้งแบบจอแบนและจอโคง และจอ LCD (Liquid Crystal Display) ก็ใช      
พลังไฟฟาในขณะทํางานแตกตางกัน โดยจอ CRT ขนาด ๑๗ น้ิว จะใชพลังไฟฟาประมาณ ๗๕ วัตต   
จอ LCD จะใชพลังไฟฟาประมาณ ๒๕ – ๓๐ วัตต นอกจากนั้นในสวนอ่ืน ๆ เชน Hard Disk ๑ ตัว ขณะ
ทํางานอาจใชพลังไฟฟาถึง ๒๕ วัตต การดจอบางรุนขณะทํางานจะใชพลังไฟฟาถึง ๓๐ วัตต 
นอกจากนั้นยังมีอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ อีกเชน CD, DVD Writer เหลานี้ลวนใชพลังไฟฟาคอนขางสูง
ในขณะทํางานแทบทั้งสิ้น ดังน้ันถาสามารถควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอรที่ไมใชงานเหลานี้ไดโดย
การปรับตั้งคาการจัดการพลังงานไมวาจะเปนโหมดการจัดการพลังงานแบบ Turn off Monitor, Turn off 
Hard Disk, System Standby, System Hibernate ซ่ึงเปนระบบควบคุมมาตรฐานสําหรับ
ระบบปฏิบัติการที่รองรับการทํางานตามมาตรฐาน DMI 2.0 (ระบบปฏิบัติการแบบ Windows และ   
Linux ถูกออกแบบมาใหรองรับมาตรฐานนี้เชนกัน) หรือในกรณีที่ไมไดใชงานนานเกิน ๒ ชั่วโมงควรปด
เครื่องคอมพิวเตอร จะทําใหลดการใชพลังไฟฟาลงได เพราะโดยสวนใหญประมาณ ๗๕% ของ
คอมพิวเตอรที่ใชงานกันทุกวันน้ียังไมมีการปรับตั้งคาการจัดการพลังงาน ยกตัวอยางเชน ถาตั้งคาการ
จัดการพลังงานในโหมด Turn off Monitor  จะทําใหการใชพลังไฟฟาสําหรับจอแสดงผลแบบ CRT ลดลง
ประมาณ ๘๕% (เหลือประมาณ ๑๐ วัตต) และในสวนจอแสดงผลแบบ LCD จะลดลงประมาณ ๙๐% 
(เหลือประมาณ ๕ วัตต) ยกตัวอยางเชน ภายในสํานักงานแหงหน่ึงมีโตะทํางานอยูในสํานักงานทั้งสิ้น
จํานวน ๕๐ โตะ โดยที่แตละโตะจะมีคอมพิวเตอรซ่ึงใชจอแบบ CRT แบบจอโคงประจําแตละโตะ        
ดังแสดงใหเห็นรูปที่ ๓ แตในความเปนจริงแลวเจาหนาที่ที่ทํางานประจําโตะมิไดน่ังทํางานที่โตะ
ตลอดเวลาชวงการทํางาน ๘ ชั่วโมง อาจมีเหตุใหตองออกไปติดตอลูกคา พบผูบริหาร หรือเหตุอ่ืนซ่ึงทํา
ใหการใชคอมพิวเตอรในสํานักงานลดลงจากการใชเดิมประมาณ ๒๐% สํานักงานแหงน้ีใชคาไฟฟาอัตรา
เฉลี่ยหนวยละ  ๓ บาท/kWh ดังน้ันถาในระหวางที่เจาหนาที่ไมไดทํางานที่โตะมีการตั้งโหมดการจัด
การพลังงานแบบ Turn off Monitor ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๔ ไวจะพบวาสามารถชวยประหยัดพลัง
ไฟฟาในการใชงานของหนาจอคอมพิวเตอรลงได 0.75 kW คิดเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา ๒,๑๙๐ 
กิโลวัตต/ชั่วโมง/ป เม่ือคํานวณเปนคาไฟฟาแลวพบวาจะสามารถประหยัดคาไฟฟาลงไดเปนจํานวนเงิน 
๖,๕๗๐ บาท ตามรายละเอียดการคํานวณที่แสดงใหเห็นในตารางที่ ๓ 
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รูปที ่๓ จอคอมพิวเตอรใชงานปกต ิ                                         รูปที ่๔ Turn off Monitor 
 
 

ตารางที่ ๓ การคํานวณมาตรการการใชคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอมูล หนวย สัญลักษณ สูตร คา 

จํานวนจอคอมพิวเตอร CRT แบบจอโคง จอ n  ๕๐ 

พลังไฟฟาที่ใชกับจอ CRT แบบจอโคง W P  ๗๕ 

% การทํางานที่ลดลง เปอรเซ็นต %  ๒๐ 

วันทํางาน วัน/ป D  ๓๖๕ 

ช่ัวโมงการทํางาน ช่ัวโมง/วัน hr  ๘ 

คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย บาท/kWh CE  ๓.๐๐ 

พลังไฟฟาที่ประหยัดได kW Psave (( P * n*%)/100 ) / 1000 ๐.๗๕ 

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได kWh/ป Esave Psave*hr*D ๒,๑๙๐.๐๐ 

คิดเปนเงินที่ประหยัดคาพลังงานไฟฟา บาท/ป Msave CE*Esave ๖,๕๗๐.๐๐ 

 
มาตรการปดเคร่ืองปรับอากาศ 
 เครื่องปรับอากาศสงผลตอบรรยากาศในการทํางานคอนขางสูง ดังน้ันพนักงานหรือเจาหนาที่
สวนใหญ มักจะเปดเครื่องปรับอากาศกันตั้งแตตัวเองมาถึงที่ทํางานบางสถานประกอบการที่ผูเขียน    
เคยสอบถามปรากฏวาพนักงานคนแรกมาถึงที่ทํางานในเวลา ๐๗๐๐ แตเร่ิมการทํางานจริงในเวลา 
๐๙๐๐ เม่ือมาถึงที่ทํางานพนักงานคนดังกลาวทําการเปดเครื่องปรับอากาศภายในสํานักงานทุกเครื่อง
1  



ปที่ ๖ ฉบับที่ ๔                                                                                             ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๔๙ 

                                                                    ๒๙  
 
 
 

ทําใหในชวงเวลากอนการทํางาน ๒ ชั่วโมงสิ้นเปลืองพลังไฟฟาในการเปดเครื่องปรับอากาศไปโดยเปลา
ประโยชนซ่ึงในความเปนจริงแลวอากาศในชวงเชามีอุณหภูมิไมสูงมากอยูแลวจึงไมจําเปนตองเปด
เครื่องปรับอากาศก็ได หรือเปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาเขาทํางานประมาณ ๑๕ นาที เพราะใน   
ชวงเวลาดังกลาวเครื่องปรับอากาศสามารถที่จะทําความเย็นใหไดตามอุณหภูมิที่ตองการอยูแลว และ
ในชวงเวลากลางวันก็เชนเดียวกันในสถานประกอบการที่ผูเขียนเคยเขาไปสํารวจมาพบวาพนักงานมกัจะ
เปดเครื่องปรับอากาศทิ้งไวสาเหตุเพราะเกรงวาเม่ือกลับเขามาทํางานในชวงบายแลวอุณหภูมิภายใน
หองทํางานจะไมไดตามที่ตองการ ซ่ึงในความเปนจริงแลวชวงเวลาพักกลางวันมักจะไมมีพนักงานทํางาน
อยูในหองทํางาน ดังน้ันจึงไมมีภาระทางความรอนมากจนทําใหอุณหภูมิของหองทํางานเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว เม่ือเขามาทํางานหลังจากพักกลางวันจึงยังคงรูสึกสบายอยู ดังนั้นหลังจากเขามาทํางานในชวง
บายแลวประมาณ  ๑๐ - ๑๕ นาทีคอยทําการเปดเครื่องปรับอากาศก็สามารถทําได ซ่ึงเปนการลดเวลา
การเปดเครื่องปรับอากาศลงไปไดอีก ยกตัวอยางเชน  ในสํานักงานแหงหน่ึงมีเครื่องปรับอากาศแบบ 
Split Type ขนาด 35,000 Btu ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๕ จํานวนทั้งสิ้น ๕ เครื่อง ซ่ึงเปดใชงานมาแลว
เปนเวลา ๑๐ ป โดยทําการเปดเครื่องปรับอากาศทั้ง ๕ เครื่องตั้งแตเวลา ๐๙๐๐ - ๑๗๐๐ เปนเวลาทั้งสิ้น 
๘ ชั่วโมง สํานักงานแหงน้ีใชคาไฟฟาอัตราเฉลี่ยหนวยละ ๓ บาท/kWh โดยเครื่องปรับอากาศดังกลาว
เปนเครื่องปรับอากาศที่เกาใชงานมานาน ดังน้ันคากิโลวัตตตอตันความเย็น (kW/TONR) จะมีคาเพิ่มขึ้น
ตามมาตรฐานอาคารควบคุมที่กําหนดซึ่งแสดงไวในตารางที่ ๔ ดังนั้นถาหากมีการปดเครื่องปรับอากาศ
ในชวงเวลาพักกลางวัน ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๖  จะพบวาสามารถลดพลังไฟฟาที่ใชลงไปได 20.42 kW 
คิดเปนพลังงานไฟฟา 7,452.08 kWh/ป ซ่ึงคิดเปนเงินที่ประหยัดลงไดทั้งสิ้น ๒๒,๓๕๖.๒๕ บาท        
ตามรายละเอียดการคํานวณที่แสดงไวในตารางที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๕ ตําแหนงเครื่องปรับอากาศ ON                                 รูปที่ ๖ ตําแหนงเครื่องปรับอากาศ OFF 
 
 
 

ON OFF
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                                                                    ๓๐  
 

 
ตารางที่ ๔ คามาตรฐานการปรับอากาศในอาคารควบคุมของเครื่องทําความเย็นชนิด 

ระบายความรอนดวยอากาศ 
 

ชนิดสวนทําความเย็น/เครือ่งทาํความเย็น ***อาคารใหม (kW/TONR) ****อาคารเกา (kW/TONR) 

ก. สวนทําความเย็นแบบหอยโขง (Centrifugal Chiller)   

ขนาดไมเกิน ๒๕๐ ตันความเยน็ ๑.๔ ๑.๖๑ 

ขนาดเกินกวา ๒๕๐ ตันความเย็น ๑.๒ ๑.๓๘ 

ข. สวนทําน้ําเย็นแบบลูกสูบ (Reciprocating Chiller)   

ขนาดไมเกิน ๕๐ ตันความเย็น ๑.๓ ๑.๕ 

ขนาดเกินกวา ๕๐ ตันความเยน็ ๑.๒๕ ๑.๔๔ 

ค. เครื่องทําความเยน็แบบเปนชดุ (Package Unit) ๑.๓๗ ๑.๕๘ 

ง. สวนทําน้ําเย็นแบบติดหนาตาง/แยกสวน (Window/Split Type) ๑.๔ ๑.๖๑ 

 
***อาคารใหม หมายถึง อาคารที่ยื่นขออนุญาตกอสรางหลังวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ 
****อาคารเกา หมายถึง อาคารที่ยื่นขออนุญาตกอสรางกอนวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ 
 

ตารางที่ ๕ การคํานวณมาตรการปดเคร่ืองปรับอากาศ 
ขอมูล หนวย สัญลักษณ สูตร คา 

ขนาดเครื่องปรับอากาศ Btu/h B  ๓๕,๐๐๐ 

ขนาดเครื่องปรับอากาศ TONR TR B/12000 ๒.๙๒ 

จํานวนเครื่องที่ปด เครื่อง n  ๕ 

คาสมรรถนะการทําความเย็น kW/TONR Chp  ๑.๔ 

คาไฟฟาเฉล่ีย บาท/kWh CE  ๓.๐๐ 

วันทํางาน วัน/ป D  ๓๖๕ 

ชั่วโมงการทํางานที่ลดลง ชั่วโมง/วัน hr  ๑ 

พลังไฟฟาที่ลดลง kW P TR*n*Chp ๒๐.๔๒ 

คิดเปนพลังงานที่ประหยัดได kWh/ป Es P*D*hr ๗,๔๕๒.๐๘ 

คิดเปนเงินที่ประหยัดได บาท/ป Msave Esave*CE ๒๒,๓๕๖.๒๕ 
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มาตรการตั้งคาอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไวที่ ๒๕ องศาเซลเซียส 
 ในทางทฤษฎีแลวอุณหภูมิของอากาศที่ ๒๕ องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิที่ทําใหมนุษยรูสึก
สบาย (Thermal Comfort) ซ่ึงเปนคาอุณหภูมิในชวงที่ไมรอนและไมเย็นจนเกินไป ถาทําการตั้ง         
คาอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหต่ําจนเกินไป ( Co25< ) จะทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานเพิ่มมากขึ้น
เพ่ือเอาชนะภาระทางความรอนที่เกิดขึ้นในสถานที่ปรับอากาศยกตัวอยางเชน ถาสถานที่ปรับอากาศเปน
สถานที่ทํางานภาระทางความรอนที่กลาวไปก็คือ ความรอนที่ออกจากรางกายของพนักงานหรือ
เจาหนาที่ที่ทํางาน ความรอนที่ออกจากเครื่องใชไฟฟาภายในสถานที่ทํางาน ซ่ึงจะทําใหสิ้นเปลืองพลัง
ไฟฟาที่ทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานเพิ่มมากขึ้น จากการทดลองพบวาถาทําการลดอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศลง ๑ องศาเซลเซียส  จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้นถึง  ๑๐%  ในทางกลับกันถา
ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหเพ่ิมมากขึ้น ( Co25> ) เครื่องปรับอากาศจะทํางานนอยลงก็จริงแต
พนักงานหรือเจาหนาที่ที่ทํางานในสถานที่ทํางานนั้นๆจะรูสึกไมสบายและทําใหการทํางานไมมี
ประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน สํานักงานแหงหน่ึงในชวงเวลาทํางานจะตั้งอุณหภูมิที่ออกจาก
เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๕,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๓ เครื่อง ไวที่ Co23 ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๗ ปรากฏ
วาพนักงานรูสึกวาอากาศเย็นจนเกินไป ดังนั้นจึงทําการเพ่ิมอุณหภูมิมาไวที่ Co25 ดังแสดงใหเห็นรูปที่ 
๘ ทําใหพนักงานรูสึกสบายขึ้น และจากการวัดคาพลังไฟฟาที่อุณหภูมิแตกตางดังกลาวพบวาคาพลัง
ไฟฟาที่ใชมีคาลดลงจากเดิม  ๑.๓๕ กิโลวัตต  เม่ือนํามาคํานวณแลวคิดเปนคาพลังงานไฟฟาที่ลดลงได
เทากับ ๓,๙๔๒ กิโลวัตต/ชั่วโมง/ป  สํานักงานแหงน้ีใชคาไฟฟาอัตราเฉลี่ยหนวยละ ๓ บาท/kWh ดังน้ัน
เม่ือนํามาคิดประกอบกับคาพลังงานไฟฟาที่ลดลงแลวจะพบวาจะสามารถประหยัดคาไฟฟาลงไดทั้งสิ้น 
๑๑,๘๒๖ บาท ตามรายละเอียดการคํานวณซึ่งแสดงใหเห็นในตารางที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๗ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ  Co23                               รูปที่๘  อณุหภูมิเครื่องปรบัอากาศ Co25   
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ตารางที่  ๖  การคํานวณมาตรการตั้งคาอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ ๒๕ องศาเซลเซยีส 
 

ขอมูล หนวย สัญลักษณ สูตร จํานวน 
พลังไฟฟาเมื่อต้ังคาอุณหภูมิไวที่ ๒๓ องศา
เซลเซียส 

kW E1  ๓.๕๐0 

พลังไฟฟาเมื่อต้ังคาอุณหภูมิไวที่ ๒๕ องศา
เซลเซียส 

kW E2  ๓.๐๐ 

จํานวนเครื่องปรับอากาศที่ทําการปรับอุณหภูมิ เครื่อง n  ๓ 

ชั่วโมง / วันทํางาน ชั่วโมง/วัน hr  ๘ 

วันทํางาน / ป วัน/ป D  ๓๖๕ 

ราคาคาไฟฟา บาท/kWh CE  ๓.๐๐ 

เปอรเซ็นตการใชงาน (%) เปอรเซ็นต %  ๙๐ 

ดังนั้นพลังงานไฟฟาที่ประหยัดได kWh/ป Esave (E1-E2)*hr*D*n ๓,๙๔๒.๐๐ 

คิดเปนพลังไฟฟาที่ประหยัดได kW Psave Esave/(hr*D) ๑.๓๕ 

คิดเปนเงินที่ประหยัดคาพลังงานไฟฟา บาท/ป Msave Psave*CE ๑๑,๘๒๖.๐๐ 
 
มาตรการปดเคร่ืองใชไฟฟาในชวงเวลาที่ไมจําเปน 
 ในสถานที่ทํางานสวนใหญแลวแลวมักมีอุปกรณเครื่องใชไฟฟาอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน 
ตูเย็น ตูทําน้ําเย็น กาตมนํ้ารอน เครื่องปมขนมปง เปนตน โดยทั่วไปเทาที่ผูเขียนสังเกตจากการทํางาน
พบวาแทบทุกสถานที่ทํางานมักจะเสียบปลั๊กอุปกรณไฟฟาดังกลาวทิ้งไวตลอด ๒๔ ชั่วโมง แมวาจะมี
การใชงานหรือไมก็ตาม ยกตัวอยางเชนตูทําน้ําเย็น บางสถานประกอบการมักจะเปดทิ้งไวตลอดวัน
แมแตในชวงเวลากลางคืนที่ไมมีพนักงานทํางาน ซ่ึงทําใหในชวงเวลาดังกลาวสูญเสียพลังไฟฟาในการ
เดินเครื่องดังกลาวไปโดยเปลาประโยชน ดังน้ันถาหากทําการจัดแบงเวลาปด-เปดอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 
ใหเหมาะสมกับการใชงานแลว จะสงผลใหการใชพลังงานไฟฟาลดลงไดเชนกัน ยกตัวอยางเชน โรงงาน
เย็บผาโรงงานหนึ่งมีตูทําน้ําเย็นขนาด ๕๖๐ วัตต จํานวน ๑๒ เครื่อง และตูทําน้ํารอนขนาด ๖๐๐ วัตต 
จํานวน ๑๒ เครื่อง ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๙ ไวคอยบริการพนักงานในโรงงาน แตปรากฏวาหลังจากที่
เลิกงานแลวพนักงานมักจะเปดเครื่องทําน้ําเย็นและเครื่องทําน้ํารอนดังกลาวทิ้งไวตั้งแตเวลา        
๑๗๐๐ - ๐๗๐๐ โดยโรงงานแหงน้ีใชคาไฟฟาอัตราเฉลี่ยหนวยละ  ๓ บาท/kWh ดังน้ันหากในชวงเวลา
หลังเลิกงานพนักงานทําการปดเครื่องทําน้ําเย็นและเครื่องทําน้ํารอนได ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๑๐ 
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จะพบวาคาพลังไฟฟาสามารถลดลงได 13.92 kW คิดเปนคาพลังงานไฟฟาที่ลดลง 71,131.20 

kWh/ป เม่ือนํามาคํานวณเปนเงินที่ประหยัดไดแลวจะคิดเปนเงินทั้งสิ้น ๒๑๓,๓๙๓.๖๐ บาท            
ตามรายละเอียดการคํานวณซึ่งแสดงใหเห็นในตารางที่ ๗ 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๙ ตูทํานํ้าเย็นและนํ้ารอนขณะเปด                               รูปที่ ๑๐ ตูทํานํ้าเย็นและนํ้ารอนขณะปด 
 
 

ตารางที ่๗ การคํานวณมาตรการปดเคร่ืองใชไฟฟาในชวงเวลาที่ไมจําเปน 
 

ขอมูล หนวย สัญลักษณ สูตร คา 

พลังไฟฟาของเครื่องทําน้ําเย็น kW P1  ๐.๕๖ 

จํานวนเครื่อง เครื่อง n1  ๑๒ 

พลังไฟฟาของเครื่องทําน้ํารอน kW P2  ๐.๖๐ 

จํานวนเครื่อง เครื่อง n2  ๑๒ 

ชั่วโมงการทํางานที่ลดได ชั่วโมง/วัน hr  ๑๔ 

วันทํางาน วัน/ป D  ๓๖๕ 

ราคาคาไฟฟา บาท/kWh CE  ๓.๐๐ 

พลังไฟฟาที่ประหยัด kW Psave (P1*n1)+(P2*n2) ๑๓.๙๒ 

พลังงานไฟฟาที่ประหยัด kWh/ป Esave Psave*hr*D ๗๑,๑๓๑.๒๐ 

จํานวนเงินที่ประหยัด บาท/ป Msave Esave*CE ๒๑๓,๓๙๓.๖๐ 
 

 

ON OFF
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จากมาตรการที่ผูเขียนไดยกตัวอยางมาจะพบวาเปนมาตรการที่ไมตองมีการลงทุนเพียงแตเปน

มาตรการที่พนักงานหรือเจาหนาที่ในหนวยงานนั้น ๆ ตองสรางจิตสํานึกในการที่จะชวยกันอนุรักษ
พลังงานใหกับสถานประกอบการของตนเอง ซ่ึงหากทําไดผูเขียนเชื่อม่ันวาสามารถที่จะลดการใช
พลังงานไฟฟาซึ่งสงผลตอคาใชจายดานไฟฟาลงตามมาดวยอยางแนนอน ยังมีมาตรการอีกหลาย
มาตรการที่ผูเขียนไมไดนํามาเขียนไวในบทความฉบับน้ี เน่ืองจากเปนมาตรการที่ตองใชการลงทุนและมี
เทคนิคตาง ๆ เปนรายละเอียดปลีกยอยหากมีโอกาสผูเขียนจะนํามาเสนอใหทราบอีกในครั้งตอไป 
 
 
 



มาตรการและวธิกีารคาํนวณ 
ผลการประหยดัพลงังาน 

นาวาตรี ธนพงษ  สุริเย 
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 
 

 บทความนี้ขอแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดมาตรการ และวิธีการคํานวณผลการประหยัด
พลังงานรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเปนมาตรการที่ไมยุงยากสามารถนําไปประยุกตใชไดโดยงายและที่สําคัญคือ 
เปนมาตรการที่ไมตองมีการลงทุนเพียงแครณรงคสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรในหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึง
รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนวิธีการคํานวณที่ผูเขียนไดจากประสบการณการทํางานเปนผูชวยนักวิจัย
ของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และจากการเปนผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษพลังงาน
ใหกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซ่ึงในการคํานวณนั้นอาศัยหลัก
ทางทฤษฎีและคามาตรฐานตาง ๆ ตามที่กระทรวงพลังงานเปนผูกําหนด มาตรการตาง ๆ ที่นําเสนอนี้      
จะเนนมาตรการทางดานไฟฟาเปนหลัก เพราะมุงเนนที่จะใหนําไปใชในสถานที่ทํางานซึ่งเปนอาคาร และ
ใชพลังงานไฟฟาเปนสวนใหญ แตมาตรการเหลานี้สามารถนําไปใชไดในสถานที่ทํางานซึ่งเปนโรงงานได
เชนกัน 

มาตรการลดการใชหลอดไฟฟาที่ไมจําเปน 
 โดยสวนใหญแลวสถานที่ทํางานตางๆมักจะเปดไฟฟาแสงสวางไวในทุกบริเวณตลอดเวลา 
ในชวงเวลาการทํางาน แตในความเปนจริงแลวหลาย ๆ บริเวณในสถานที่ทํางานอาจจะไมมีการทํางาน
หรือกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ันถาสามารถลดการใชหลอดไฟฟาแสงสวางในบริเวณที่ไมมีการทํางานลง      
ซ่ึงโดยทั่วไปแลวหลอดไฟฟาที่ใชกันในสถานที่ทํางานมักเปนหลอดฟลูออเรสเซนซขนาด ๓๖ วัตต 
ประกอบกับบัลลาสตแกนเหล็กซึ่งบัลลาสตแกนเหล็กแตละตัวจะใชพลังไฟฟาประมาณตัวละ ๑๐ วัตต 
เทากับวาจะลดการใชบัลลาสตแกนเหล็กตามลงไปดวย ซ่ึงถาคิดกันคราว ๆ โดยการปดหลอดไฟฟา      
๑ หลอด จะพบวาสามารถลดการใชพลังไฟฟาลงไปไดประมาณ ๔๖ วัตต (๓๖ + ๑๐) แตทั้งน้ีการลด     
การใชหลอดไฟฟาในบริเวณตาง ๆ จําเปนตองทําใหความเขมของแสงสวางบริเวณขางเคียงเพียงพอ     
ตอการทํางานดวยโดยอาศัยมาตรฐานความเขมของแสงสวางในสถานที่ตาง ๆ ตามที่กระทรวงพลังงาน
ไดกําหนดไวในตารางที่ ๑ 
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ตารางที่ ๑ มาตรฐานแสงสวางในสถานที่ตางๆ 
สถานที่ (ประเภทการใช) ความเขมของแสงสวาง (Lux) 

ที่จอดรถ ๕๐ 

ชองทางเดินภายในอาคารอยูอาศยัรวม ๑๐๐ 

หองพักในโรงแรมหรืออาคารอยูอาศัยรวม ๑๐๐ 

หองน้ํา หองสวมของโรงงาน โรงเรียน โรงแรม   

สํานักงาน หรืออาคารอยูอาศยัรวม ๑๐๐ 

โรงมหรสพ  (บริเวณที่นั่งสําหรับคนดูขณะทีไ่มมีการแสดง) ๑๐๐ 

ชองทางเดินภายในโรงงาน โรงเรยีน โรงแรม สํานกังาน  
หรือสถานพยาบาล 

๒๐๐ 

สถานีขนสงมวลชน (บริเวณที่พักผูโดยสาร) ๒๐๐ 

โรงงาน ๒๐๐ 

หางสรรพสินคา ๒๐๐ 

ตลาด ๒๐๐ 
หองน้ํา หองสวมของโรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานีขนสงมวลชน หางสรรพสินคา 
หรือตลาด 

๒๐๐ 

หองสมุด หองเรยีน ๓๐๐ 

หองประชุม ๓๐๐ 

บริเวณทีท่ํางานในสํานักงาน ๓๐๐ 

 
 ยกตัวอยางเชน สํานักงานแหงหน่ึงมีการใชโคมไฟฟาชนิด ๓ หลอด จํานวน ๑๐๐ โคม        
ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๑ เม่ือทําการวัดคาแสงสวางแลวปรากฏวามีคามากกวามาตรฐานที่กําหนดอยูมาก 
ดังน้ันจึงทําการลดการใชหลอดไฟฟาตอโคมลงเหลือเพียง ๒ หลอดตอโคม ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๒ 
จากนั้นทําการวัดคาความเขมของแสงสวางปรากฏวาคาที่ไดยังอยูในเกณฑที่กําหนด โดยสํานักงานแหง
น้ีใช    คาไฟฟาอัตราเฉลี่ยหนวยละ ๓ บาท/kWh โดยทําการเปดไฟฟาในสํานักงานเปนเวลา ๘ ชั่วโมงตอ
วัน ดังน้ัน *พลังไฟฟาที่ประหยัดไดคิดเปน 4.6 kW **พลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดคิดเปน 13,432 kWh/ป     
คาไฟฟาที่ประหยัดไดคิดเปน ๔๐,๒๙๖ บาท ตามรายละเอียดการคํานวณที่แสดงในตารางที่ ๒ 
 
*พลังไฟฟา หมายถึง พลังงานไฟฟาที่ใชไปใน ๑ วินาที มีหนวยเปน J/s หรือวัตต 
**พลังงานไฟฟา หมายถึง คาพลังไฟฟาที่ใชตอหนวยเวลา โดยทั่วไปนิยมวัดพลังงานไฟฟาที่ใชกับเครื่องใชไฟฟาเปนหนวยที่ใหญกวาหนวย 
Joule โดยวัดพลังไฟฟาเปนกิโลวัตต  และคิดชวงเวลาเปนช่ัวโมง  ดังนั้น พลังงานไฟฟาจึงวัดไดเปน kWh หรือเรียกวา หนวย หรือ Unit  
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รูปที่ ๑ โคมไฟฟาชนิด ๓ หลอด เมื่อเปดใชทุกหลอด                  รูปที่ ๒ โคมไฟฟาชนิด ๓ หลอด เมื่อเปดใชไฟฟา ๒ หลอด 
 

ตารางที่ ๒ การคํานวณมาตรการลดการใชหลอดไฟฟาที่ไมจําเปน 
ขอมูล หนวย สัญลักษณ สูตรคํานวณ คา 

หลอดฟลูออเรสเซนซขนาด ๓๖ วัตตที่ทําการปลด หลอด n  ๑๐๐ 

พลังไฟฟาลดลงเมื่อปลดหลอด W dL  ๔๖ 

คาไฟฟาเฉลี่ย บาท/kWh CE  ๓.๐๐ 

วันทํางาน วัน/ป D  ๓๖๕ 

ช่ัวโมงการทํางานตอวัน ช่ัวโมง/วัน hr  ๘ 

คิดเปอรเซ็นตการใชงานเฉลีย่ เปอรเซ็นต %  ๑๐๐.๐๐ 

พลังไฟฟาที่ประหยัดได kW Psave n*(dL/1000) ๔.๖๐ 

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได kWh/ป Esave (n*dL*D*hr*(%/100))/1000 ๑๓,๔๓๒.๐๐ 

คิดเปนเงินคาพลังงานไฟฟาที่ประหยัดได บาท/ป Msave CE*Esave ๔๐,๒๙๖.๐๐ 

 
มาตรการการใชคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในสถานที่ทํางานทั่วไป คอมพิวเตอรมีสวนสําคัญในการทํางานเปนอยางมาก ในการทํางานแต
ละครั้งพนักงานหรือเจาหนาที่มักจะเปดคอมพิวเตอรทิ้งไวตลอดเวลาไมวาจะมีการทํางานหรือไมก็ตาม
ซ่ึงเปนการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาโดยเปลาประโยชน จากการวิจัยพบวา คอมพิวเตอรทํางานเต็ม
ประสิทธิภาพคาเฉลี่ยของการใชพลังไฟฟาจะอยูที่ประมาณ ๒๐๐ วัตต โดยหนวยประมวลผลกลาง (CPU 
Unit) ของเครื่องคอมพิวเตอรจะใชพลังไฟฟาในขณะทํางานตั้งแต ๓๖ ถึง ๑๐๐ วัตต ในบางรุนอาจ      
ใชพลังไฟฟาถึง  ๑๐๓ วัตต ในสวนของจอแสดงผลซึ่งในปจจุบันแบงออกเปน ๒ ชนิดหลักคือ  จอ  CRT  
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(Cathode  Ray Tube) ซ่ึงมีทั้งแบบจอแบนและจอโคง และจอ LCD (Liquid Crystal Display) ก็ใช      
พลังไฟฟาในขณะทํางานแตกตางกัน โดยจอ CRT ขนาด ๑๗ น้ิว จะใชพลังไฟฟาประมาณ ๗๕ วัตต   
จอ LCD จะใชพลังไฟฟาประมาณ ๒๕ – ๓๐ วัตต นอกจากนั้นในสวนอ่ืน ๆ เชน Hard Disk ๑ ตัว ขณะ
ทํางานอาจใชพลังไฟฟาถึง ๒๕ วัตต การดจอบางรุนขณะทํางานจะใชพลังไฟฟาถึง ๓๐ วัตต 
นอกจากนั้นยังมีอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ อีกเชน CD, DVD Writer เหลานี้ลวนใชพลังไฟฟาคอนขางสูง
ในขณะทํางานแทบทั้งสิ้น ดังน้ันถาสามารถควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอรที่ไมใชงานเหลานี้ไดโดย
การปรับตั้งคาการจัดการพลังงานไมวาจะเปนโหมดการจัดการพลังงานแบบ Turn off Monitor, Turn off 
Hard Disk, System Standby, System Hibernate ซ่ึงเปนระบบควบคุมมาตรฐานสําหรับ
ระบบปฏิบัติการที่รองรับการทํางานตามมาตรฐาน DMI 2.0 (ระบบปฏิบัติการแบบ Windows และ   
Linux ถูกออกแบบมาใหรองรับมาตรฐานนี้เชนกัน) หรือในกรณีที่ไมไดใชงานนานเกิน ๒ ชั่วโมงควรปด
เครื่องคอมพิวเตอร จะทําใหลดการใชพลังไฟฟาลงได เพราะโดยสวนใหญประมาณ ๗๕% ของ
คอมพิวเตอรที่ใชงานกันทุกวันน้ียังไมมีการปรับตั้งคาการจัดการพลังงาน ยกตัวอยางเชน ถาตั้งคาการ
จัดการพลังงานในโหมด Turn off Monitor  จะทําใหการใชพลังไฟฟาสําหรับจอแสดงผลแบบ CRT ลดลง
ประมาณ ๘๕% (เหลือประมาณ ๑๐ วัตต) และในสวนจอแสดงผลแบบ LCD จะลดลงประมาณ ๙๐% 
(เหลือประมาณ ๕ วัตต) ยกตัวอยางเชน ภายในสํานักงานแหงหน่ึงมีโตะทํางานอยูในสํานักงานทั้งสิ้น
จํานวน ๕๐ โตะ โดยที่แตละโตะจะมีคอมพิวเตอรซ่ึงใชจอแบบ CRT แบบจอโคงประจําแตละโตะ        
ดังแสดงใหเห็นรูปที่ ๓ แตในความเปนจริงแลวเจาหนาที่ที่ทํางานประจําโตะมิไดน่ังทํางานที่โตะ
ตลอดเวลาชวงการทํางาน ๘ ชั่วโมง อาจมีเหตุใหตองออกไปติดตอลูกคา พบผูบริหาร หรือเหตุอ่ืนซ่ึงทํา
ใหการใชคอมพิวเตอรในสํานักงานลดลงจากการใชเดิมประมาณ ๒๐% สํานักงานแหงน้ีใชคาไฟฟาอัตรา
เฉลี่ยหนวยละ  ๓ บาท/kWh ดังน้ันถาในระหวางที่เจาหนาที่ไมไดทํางานที่โตะมีการตั้งโหมดการจัด
การพลังงานแบบ Turn off Monitor ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๔ ไวจะพบวาสามารถชวยประหยัดพลัง
ไฟฟาในการใชงานของหนาจอคอมพิวเตอรลงได 0.75 kW คิดเปนการประหยัดพลังงานไฟฟา ๒,๑๙๐ 
กิโลวัตต/ชั่วโมง/ป เม่ือคํานวณเปนคาไฟฟาแลวพบวาจะสามารถประหยัดคาไฟฟาลงไดเปนจํานวนเงิน 
๖,๕๗๐ บาท ตามรายละเอียดการคํานวณที่แสดงใหเห็นในตารางที่ ๓ 
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รูปที ่๓ จอคอมพิวเตอรใชงานปกต ิ                                         รูปที ่๔ Turn off Monitor 
 
 

ตารางที่ ๓ การคํานวณมาตรการการใชคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอมูล หนวย สัญลักษณ สูตร คา 

จํานวนจอคอมพิวเตอร CRT แบบจอโคง จอ n  ๕๐ 

พลังไฟฟาที่ใชกับจอ CRT แบบจอโคง W P  ๗๕ 

% การทํางานที่ลดลง เปอรเซ็นต %  ๒๐ 

วันทํางาน วัน/ป D  ๓๖๕ 

ช่ัวโมงการทํางาน ช่ัวโมง/วัน hr  ๘ 

คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ย บาท/kWh CE  ๓.๐๐ 

พลังไฟฟาที่ประหยัดได kW Psave (( P * n*%)/100 ) / 1000 ๐.๗๕ 

พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได kWh/ป Esave Psave*hr*D ๒,๑๙๐.๐๐ 

คิดเปนเงินที่ประหยัดคาพลังงานไฟฟา บาท/ป Msave CE*Esave ๖,๕๗๐.๐๐ 

 
มาตรการปดเคร่ืองปรับอากาศ 
 เครื่องปรับอากาศสงผลตอบรรยากาศในการทํางานคอนขางสูง ดังน้ันพนักงานหรือเจาหนาที่
สวนใหญ มักจะเปดเครื่องปรับอากาศกันตั้งแตตัวเองมาถึงที่ทํางานบางสถานประกอบการที่ผูเขียน    
เคยสอบถามปรากฏวาพนักงานคนแรกมาถึงที่ทํางานในเวลา ๐๗๐๐ แตเร่ิมการทํางานจริงในเวลา 
๐๙๐๐ เม่ือมาถึงที่ทํางานพนักงานคนดังกลาวทําการเปดเครื่องปรับอากาศภายในสํานักงานทุกเครื่อง
1  
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ทําใหในชวงเวลากอนการทํางาน ๒ ชั่วโมงสิ้นเปลืองพลังไฟฟาในการเปดเครื่องปรับอากาศไปโดยเปลา
ประโยชนซ่ึงในความเปนจริงแลวอากาศในชวงเชามีอุณหภูมิไมสูงมากอยูแลวจึงไมจําเปนตองเปด
เครื่องปรับอากาศก็ได หรือเปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาเขาทํางานประมาณ ๑๕ นาที เพราะใน   
ชวงเวลาดังกลาวเครื่องปรับอากาศสามารถที่จะทําความเย็นใหไดตามอุณหภูมิที่ตองการอยูแลว และ
ในชวงเวลากลางวันก็เชนเดียวกันในสถานประกอบการที่ผูเขียนเคยเขาไปสํารวจมาพบวาพนักงานมกัจะ
เปดเครื่องปรับอากาศทิ้งไวสาเหตุเพราะเกรงวาเม่ือกลับเขามาทํางานในชวงบายแลวอุณหภูมิภายใน
หองทํางานจะไมไดตามที่ตองการ ซ่ึงในความเปนจริงแลวชวงเวลาพักกลางวันมักจะไมมีพนักงานทํางาน
อยูในหองทํางาน ดังน้ันจึงไมมีภาระทางความรอนมากจนทําใหอุณหภูมิของหองทํางานเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว เม่ือเขามาทํางานหลังจากพักกลางวันจึงยังคงรูสึกสบายอยู ดังนั้นหลังจากเขามาทํางานในชวง
บายแลวประมาณ  ๑๐ - ๑๕ นาทีคอยทําการเปดเครื่องปรับอากาศก็สามารถทําได ซ่ึงเปนการลดเวลา
การเปดเครื่องปรับอากาศลงไปไดอีก ยกตัวอยางเชน  ในสํานักงานแหงหน่ึงมีเครื่องปรับอากาศแบบ 
Split Type ขนาด 35,000 Btu ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๕ จํานวนทั้งสิ้น ๕ เครื่อง ซ่ึงเปดใชงานมาแลว
เปนเวลา ๑๐ ป โดยทําการเปดเครื่องปรับอากาศทั้ง ๕ เครื่องตั้งแตเวลา ๐๙๐๐ - ๑๗๐๐ เปนเวลาทั้งสิ้น 
๘ ชั่วโมง สํานักงานแหงน้ีใชคาไฟฟาอัตราเฉลี่ยหนวยละ ๓ บาท/kWh โดยเครื่องปรับอากาศดังกลาว
เปนเครื่องปรับอากาศที่เกาใชงานมานาน ดังน้ันคากิโลวัตตตอตันความเย็น (kW/TONR) จะมีคาเพิ่มขึ้น
ตามมาตรฐานอาคารควบคุมที่กําหนดซึ่งแสดงไวในตารางที่ ๔ ดังนั้นถาหากมีการปดเครื่องปรับอากาศ
ในชวงเวลาพักกลางวัน ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๖  จะพบวาสามารถลดพลังไฟฟาที่ใชลงไปได 20.42 kW 
คิดเปนพลังงานไฟฟา 7,452.08 kWh/ป ซ่ึงคิดเปนเงินที่ประหยัดลงไดทั้งสิ้น ๒๒,๓๕๖.๒๕ บาท        
ตามรายละเอียดการคํานวณที่แสดงไวในตารางที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๕ ตําแหนงเครื่องปรับอากาศ ON                                 รูปที่ ๖ ตําแหนงเครื่องปรับอากาศ OFF 
 
 
 

ON OFF
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                                                                    ๓๐  
 

 
ตารางที่ ๔ คามาตรฐานการปรับอากาศในอาคารควบคุมของเครื่องทําความเย็นชนิด 

ระบายความรอนดวยอากาศ 
 

ชนิดสวนทําความเย็น/เครือ่งทาํความเย็น ***อาคารใหม (kW/TONR) ****อาคารเกา (kW/TONR) 

ก. สวนทําความเย็นแบบหอยโขง (Centrifugal Chiller)   

ขนาดไมเกิน ๒๕๐ ตันความเยน็ ๑.๔ ๑.๖๑ 

ขนาดเกินกวา ๒๕๐ ตันความเย็น ๑.๒ ๑.๓๘ 

ข. สวนทําน้ําเย็นแบบลูกสูบ (Reciprocating Chiller)   

ขนาดไมเกิน ๕๐ ตันความเย็น ๑.๓ ๑.๕ 

ขนาดเกินกวา ๕๐ ตันความเยน็ ๑.๒๕ ๑.๔๔ 

ค. เครื่องทําความเยน็แบบเปนชดุ (Package Unit) ๑.๓๗ ๑.๕๘ 

ง. สวนทําน้ําเย็นแบบติดหนาตาง/แยกสวน (Window/Split Type) ๑.๔ ๑.๖๑ 

 
***อาคารใหม หมายถึง อาคารที่ยื่นขออนุญาตกอสรางหลังวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ 
****อาคารเกา หมายถึง อาคารที่ยื่นขออนุญาตกอสรางกอนวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ 
 

ตารางที่ ๕ การคํานวณมาตรการปดเคร่ืองปรับอากาศ 
ขอมูล หนวย สัญลักษณ สูตร คา 

ขนาดเครื่องปรับอากาศ Btu/h B  ๓๕,๐๐๐ 

ขนาดเครื่องปรับอากาศ TONR TR B/12000 ๒.๙๒ 

จํานวนเครื่องที่ปด เครื่อง n  ๕ 

คาสมรรถนะการทําความเย็น kW/TONR Chp  ๑.๔ 

คาไฟฟาเฉล่ีย บาท/kWh CE  ๓.๐๐ 

วันทํางาน วัน/ป D  ๓๖๕ 

ชั่วโมงการทํางานที่ลดลง ชั่วโมง/วัน hr  ๑ 

พลังไฟฟาที่ลดลง kW P TR*n*Chp ๒๐.๔๒ 

คิดเปนพลังงานที่ประหยัดได kWh/ป Es P*D*hr ๗,๔๕๒.๐๘ 

คิดเปนเงินที่ประหยัดได บาท/ป Msave Esave*CE ๒๒,๓๕๖.๒๕ 
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มาตรการตั้งคาอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไวที่ ๒๕ องศาเซลเซียส 
 ในทางทฤษฎีแลวอุณหภูมิของอากาศที่ ๒๕ องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิที่ทําใหมนุษยรูสึก
สบาย (Thermal Comfort) ซ่ึงเปนคาอุณหภูมิในชวงที่ไมรอนและไมเย็นจนเกินไป ถาทําการตั้ง         
คาอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหต่ําจนเกินไป ( Co25< ) จะทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานเพิ่มมากขึ้น
เพ่ือเอาชนะภาระทางความรอนที่เกิดขึ้นในสถานที่ปรับอากาศยกตัวอยางเชน ถาสถานที่ปรับอากาศเปน
สถานที่ทํางานภาระทางความรอนที่กลาวไปก็คือ ความรอนที่ออกจากรางกายของพนักงานหรือ
เจาหนาที่ที่ทํางาน ความรอนที่ออกจากเครื่องใชไฟฟาภายในสถานที่ทํางาน ซ่ึงจะทําใหสิ้นเปลืองพลัง
ไฟฟาที่ทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานเพิ่มมากขึ้น จากการทดลองพบวาถาทําการลดอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศลง ๑ องศาเซลเซียส  จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้นถึง  ๑๐%  ในทางกลับกันถา
ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหเพ่ิมมากขึ้น ( Co25> ) เครื่องปรับอากาศจะทํางานนอยลงก็จริงแต
พนักงานหรือเจาหนาที่ที่ทํางานในสถานที่ทํางานนั้นๆจะรูสึกไมสบายและทําใหการทํางานไมมี
ประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน สํานักงานแหงหน่ึงในชวงเวลาทํางานจะตั้งอุณหภูมิที่ออกจาก
เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๕,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๓ เครื่อง ไวที่ Co23 ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๗ ปรากฏ
วาพนักงานรูสึกวาอากาศเย็นจนเกินไป ดังนั้นจึงทําการเพ่ิมอุณหภูมิมาไวที่ Co25 ดังแสดงใหเห็นรูปที่ 
๘ ทําใหพนักงานรูสึกสบายขึ้น และจากการวัดคาพลังไฟฟาที่อุณหภูมิแตกตางดังกลาวพบวาคาพลัง
ไฟฟาที่ใชมีคาลดลงจากเดิม  ๑.๓๕ กิโลวัตต  เม่ือนํามาคํานวณแลวคิดเปนคาพลังงานไฟฟาที่ลดลงได
เทากับ ๓,๙๔๒ กิโลวัตต/ชั่วโมง/ป  สํานักงานแหงน้ีใชคาไฟฟาอัตราเฉลี่ยหนวยละ ๓ บาท/kWh ดังน้ัน
เม่ือนํามาคิดประกอบกับคาพลังงานไฟฟาที่ลดลงแลวจะพบวาจะสามารถประหยัดคาไฟฟาลงไดทั้งสิ้น 
๑๑,๘๒๖ บาท ตามรายละเอียดการคํานวณซึ่งแสดงใหเห็นในตารางที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๗ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ  Co23                               รูปที่๘  อณุหภูมิเครื่องปรบัอากาศ Co25   
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ตารางที่  ๖  การคํานวณมาตรการตั้งคาอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ ๒๕ องศาเซลเซยีส 
 

ขอมูล หนวย สัญลักษณ สูตร จํานวน 
พลังไฟฟาเมื่อต้ังคาอุณหภูมิไวที่ ๒๓ องศา
เซลเซียส 

kW E1  ๓.๕๐0 

พลังไฟฟาเมื่อต้ังคาอุณหภูมิไวที่ ๒๕ องศา
เซลเซียส 

kW E2  ๓.๐๐ 

จํานวนเครื่องปรับอากาศที่ทําการปรับอุณหภูมิ เครื่อง n  ๓ 

ชั่วโมง / วันทํางาน ชั่วโมง/วัน hr  ๘ 

วันทํางาน / ป วัน/ป D  ๓๖๕ 

ราคาคาไฟฟา บาท/kWh CE  ๓.๐๐ 

เปอรเซ็นตการใชงาน (%) เปอรเซ็นต %  ๙๐ 

ดังนั้นพลังงานไฟฟาที่ประหยัดได kWh/ป Esave (E1-E2)*hr*D*n ๓,๙๔๒.๐๐ 

คิดเปนพลังไฟฟาที่ประหยัดได kW Psave Esave/(hr*D) ๑.๓๕ 

คิดเปนเงินที่ประหยัดคาพลังงานไฟฟา บาท/ป Msave Psave*CE ๑๑,๘๒๖.๐๐ 
 
มาตรการปดเคร่ืองใชไฟฟาในชวงเวลาที่ไมจําเปน 
 ในสถานที่ทํางานสวนใหญแลวแลวมักมีอุปกรณเครื่องใชไฟฟาอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน 
ตูเย็น ตูทําน้ําเย็น กาตมนํ้ารอน เครื่องปมขนมปง เปนตน โดยทั่วไปเทาที่ผูเขียนสังเกตจากการทํางาน
พบวาแทบทุกสถานที่ทํางานมักจะเสียบปลั๊กอุปกรณไฟฟาดังกลาวทิ้งไวตลอด ๒๔ ชั่วโมง แมวาจะมี
การใชงานหรือไมก็ตาม ยกตัวอยางเชนตูทําน้ําเย็น บางสถานประกอบการมักจะเปดทิ้งไวตลอดวัน
แมแตในชวงเวลากลางคืนที่ไมมีพนักงานทํางาน ซ่ึงทําใหในชวงเวลาดังกลาวสูญเสียพลังไฟฟาในการ
เดินเครื่องดังกลาวไปโดยเปลาประโยชน ดังน้ันถาหากทําการจัดแบงเวลาปด-เปดอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 
ใหเหมาะสมกับการใชงานแลว จะสงผลใหการใชพลังงานไฟฟาลดลงไดเชนกัน ยกตัวอยางเชน โรงงาน
เย็บผาโรงงานหนึ่งมีตูทําน้ําเย็นขนาด ๕๖๐ วัตต จํานวน ๑๒ เครื่อง และตูทําน้ํารอนขนาด ๖๐๐ วัตต 
จํานวน ๑๒ เครื่อง ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๙ ไวคอยบริการพนักงานในโรงงาน แตปรากฏวาหลังจากที่
เลิกงานแลวพนักงานมักจะเปดเครื่องทําน้ําเย็นและเครื่องทําน้ํารอนดังกลาวทิ้งไวตั้งแตเวลา        
๑๗๐๐ - ๐๗๐๐ โดยโรงงานแหงน้ีใชคาไฟฟาอัตราเฉลี่ยหนวยละ  ๓ บาท/kWh ดังน้ันหากในชวงเวลา
หลังเลิกงานพนักงานทําการปดเครื่องทําน้ําเย็นและเครื่องทําน้ํารอนได ดังแสดงใหเห็นในรูปที่ ๑๐ 
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จะพบวาคาพลังไฟฟาสามารถลดลงได 13.92 kW คิดเปนคาพลังงานไฟฟาที่ลดลง 71,131.20 

kWh/ป เม่ือนํามาคํานวณเปนเงินที่ประหยัดไดแลวจะคิดเปนเงินทั้งสิ้น ๒๑๓,๓๙๓.๖๐ บาท            
ตามรายละเอียดการคํานวณซึ่งแสดงใหเห็นในตารางที่ ๗ 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่๙ ตูทํานํ้าเย็นและนํ้ารอนขณะเปด                               รูปที่ ๑๐ ตูทํานํ้าเย็นและนํ้ารอนขณะปด 
 
 

ตารางที ่๗ การคํานวณมาตรการปดเคร่ืองใชไฟฟาในชวงเวลาที่ไมจําเปน 
 

ขอมูล หนวย สัญลักษณ สูตร คา 

พลังไฟฟาของเครื่องทําน้ําเย็น kW P1  ๐.๕๖ 

จํานวนเครื่อง เครื่อง n1  ๑๒ 

พลังไฟฟาของเครื่องทําน้ํารอน kW P2  ๐.๖๐ 

จํานวนเครื่อง เครื่อง n2  ๑๒ 

ชั่วโมงการทํางานที่ลดได ชั่วโมง/วัน hr  ๑๔ 

วันทํางาน วัน/ป D  ๓๖๕ 

ราคาคาไฟฟา บาท/kWh CE  ๓.๐๐ 

พลังไฟฟาที่ประหยัด kW Psave (P1*n1)+(P2*n2) ๑๓.๙๒ 

พลังงานไฟฟาที่ประหยัด kWh/ป Esave Psave*hr*D ๗๑,๑๓๑.๒๐ 

จํานวนเงินที่ประหยัด บาท/ป Msave Esave*CE ๒๑๓,๓๙๓.๖๐ 
 

 

ON OFF
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จากมาตรการที่ผูเขียนไดยกตัวอยางมาจะพบวาเปนมาตรการที่ไมตองมีการลงทุนเพียงแตเปน

มาตรการที่พนักงานหรือเจาหนาที่ในหนวยงานนั้น ๆ ตองสรางจิตสํานึกในการที่จะชวยกันอนุรักษ
พลังงานใหกับสถานประกอบการของตนเอง ซ่ึงหากทําไดผูเขียนเชื่อม่ันวาสามารถที่จะลดการใช
พลังงานไฟฟาซึ่งสงผลตอคาใชจายดานไฟฟาลงตามมาดวยอยางแนนอน ยังมีมาตรการอีกหลาย
มาตรการที่ผูเขียนไมไดนํามาเขียนไวในบทความฉบับน้ี เน่ืองจากเปนมาตรการที่ตองใชการลงทุนและมี
เทคนิคตาง ๆ เปนรายละเอียดปลีกยอยหากมีโอกาสผูเขียนจะนํามาเสนอใหทราบอีกในครั้งตอไป 
 
 
 



โรงเรียนนายเรือกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
:  เพื่อการรับรองมาตรฐานการศกึษา  (ตอนที่ ๑) 

                                                             
         
                              น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 

                              หัวหนากองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรือและ 
              ผูประเมินภายนอกของ สมศ. 
 
 

บทนํา 

การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสอง โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 
(สมศ.)  จะมีขึ้นในชวง พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓  ภายหลังที่ไดจบสิน้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก     
ไปแลว (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘)  โดยการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองนี้มีหลายสิ่งหลายอยาง            
ที่เปลี่ยนแปลง / เพ่ิมเติมไปจากเดิม  ซ่ึงโรงเรียนนายเรอืและผูเกี่ยวของควรทราบและเตรียมความพรอมเพ่ือ
รับการประเมนิคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ตอไปในอีก ๒ – ๓ ปขางหนา และโดยที่ผูเขียนไดผานการอบรม
ผูประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสองจาก สมศ.แลว จึงเห็นควรนําขอมูลมาถายทอด 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง แตกตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก
หรือไมอยางไร ? 

 การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสองมีหลายประเด็นที่ยังคงเหมือนเดิม และหลายประเด็นที่
แตกตางไปจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (รายละเอียดตามตารางที่ ๑)  ที่สําคัญไดแก 

  ๑. การประเมินรอบสอง มุงประเมินคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาโดยรวมและ (เพ่ิม) ของ
กลุมสาขาวชิา 

  ๒. การประเมนิรอบสอง  เปลี่ยนมาตรฐานคุณภาพ สมศ.จากเดิม ๘ มาตรฐาน ๒๘ ตวั
บงชี้ใชเหมือนกันทุกสถาบัน เปน ๗ มาตรฐาน ๔๘ ตวับงชี้  โดยแยกเปนตวับงชี้รวม ๓๙ ตัวบงชี ้ และตวั
บงชี้เฉพาะ ๙ ตัวบงชี้  ซ่ึงนํ้าหนักกรอบมาตรฐานและตวับงชี้ผนัแปรตามกลุมสถาบันรวมทั้งมีตัวบงชี้
เฉพาะตามจุดเนนของกลุมสถาบันดวย 

  ๓. การประเมินรอบสอง    มีวัตถุประสงคในการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

การศึกษาของสถาบัน  โดยกําหนดใหมีการอิงมาตรฐานขั้นต่ํา  การอิงพัฒนาการ และผลสมัฤทธิต์าม
แผนของสถาบัน 

  ๔. การประเมินรอบสอง  มีการกําหนดเกณฑการรบัรองมาตรฐานคุณภาพทั้งระดับกลุม
สาขาและระดบัสถาบันโดยรวม 
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  ๕. การประเมินรอบสอง  ยังคงยึดคุณภาพและความเปนกลางในการประเมินคณุภาพ
เชนเดียวกบัการประเมินรอบแรก อีกทั้งยังยึดม่ันในรูปแบบกลัยาณมิตรประเมิน  และการประเมินโดย
ผูทรงคุณวุฒิในระบบ Peer  Review  ซ่ึงเปนการประเมิน  โดยผูรูที่มีความเปนกลางเพื่อกอใหเกิดสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเน่ือง (เพ่ิม) ตามอัตลกัษณและมาตรฐานสากล 

          ตารางที่ ๑   การเปรียบเทยีบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๘) 
                             กับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๓)  * 
 

ประเด็นเปรียบเทียบ การประเมินรอบแรก การประเมินรอบสอง 
๑. ส่ิงที่มุงประเมิน คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา

โดยรวม 
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมและของ
กลุมสาขาวิชา 

๒. มาตรฐานคณุภาพ สมศ. ๘ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบงชี้ใชเหมือนกัน
ทุกสถาบัน 

๗ มาตรฐาน ๔๘ ตัวบงชี้ เปนตัวบงชี้รวม ๓๙ ตัว
บงชี้ และตัวบงชี้เฉพาะ ๙ ตัวบงชี้ น้ําหนักกรอบ
มาตรฐานและตัวบงชี้ผันแปรตามกลุมสถาบัน รวมทั้ง
มีตัวบงชี้เฉพาะตามจุดเนนของกลุมสถาบันดวย 

๓. ประสงคอะไร ประเมินเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาได
สารสนเทศเพิ่มเติมในการประเมิน
ตนเองและกอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน
อยางตอเนื่อง 

ประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันและหวังวาจะกระตุนใหสถาบันพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานอยางกาวกระโดดและเปนไป
อยางตอเนื่อง กําหนดทั้งการอิงมาตรฐานขั้นต่ํา 
การอิงพัฒนาการ และผลสัมฤทธิ์ตามแผนของ
สถาบัน 

๔. เกณฑการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. 

ไมไดกําหนด กําหนดทั้งระดับกลุมสาขาและระดับสถาบัน 
โดยรวม 

๕. นิยมอะไร คุณภาพและความเปนกลาง คุณภาพและความเปนกลาง 
๖. มั่นใจอะไร กัลยาณมิตรประเมิน และการประเมิน

โดยผูทรงคุณวุฒิในระบบ Peer Review 
กัลยาณมิตรประเมินและการประเมินโดย
ผูทรงคุณวุฒิในระบบ Peer Review  ซึ่งเปนการ
ประเมินโดยผูรูที่มีความเปนกลาง 

๗. ตองการอะไร สถาบันใชผลประเมินในการวางแผน
พัฒนาโดยปรับการเรียนเปล่ียนการ
สอนปฏิรูปการบริหารใหไดมาตรฐาน 

สถาบันใชผลประเมินในการวางแผนพัฒนาโดย
ปรับการเรียน เปล่ียนการสอนปฏิรูปการบริหารให
ไดมาตรฐาน 

๘. มีอะไรเปนที่สุด สถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง
ตามเอกลักษณ 

สถาบันอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอยางตอเนื่องตามอัตลักษณและ
มาตรฐานสากล 

           * ศาสตราจารย กติติคุณ  ดร.สมหวัง   พิธิยานุวัฒน   ผูอํานวยการ สมศ. 
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โรงเรียนนายเรือ จัดอยูในกลุมสถาบันใด ? 

 นิยามสถาบันอุดมศึกษาและกลุมสถาบันตลอดจนการแบงกลุมสาขาวิชาของ สมศ. 
เพ่ือการประเมินรอบสองนั้นเปนอยางไร 

 สถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  วิทยาลัย  สถาบัน  มหาวิทยาลัย  หรือ หนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา และ/หรือ
ระดับ ปริญญา ในที่น้ีไดแกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเฉพาะทางสังกัดกระทรวงอื่นๆ  

 จากความหมายนี้  โรงเรียนนายเรือ  คือ  สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง  สังกัด
กองทัพเรือ  กระทรวงกลาโหม 

นิยามของกลุมสถาบัน 

                  สมศ.ไดจัดแบงสถาบันอุดมศึกษาออกเปน ๔ กลุม  โดยใหนิยามแตละกลุมสถาบันไวดังนี้ 
 ๑. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย เปนกลุมสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา  โดยเนนดานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา   และวิจัยสรางความรูใหมเพื่อ
ความเปนเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ  และ  เผยแพรความรูไปสูผูใชทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
โดยมุงสูความทันสมัย และสามารถแขงขันไดในระดับสากล   

 ๒. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่ได
ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาโดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ผลิต
บัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชาและเนนการพัฒนาสังคม   โดยการประยุกตความรูเพ่ือบริการ 
วิชาการ/วิชาชีพแกสังคม 

 ๓. กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เปนกลุม
สถาบันที่ไดปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ 
ผลิตบัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชา  โดยการประยุกตความรู เพ่ือสรางและพัฒนามาตรฐานศิลปะ และ
วัฒนธรรม รวมทั้งการเผยแพรองคความรู ภูมิปญญาไทยสูสากล 

 ๔. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต  เปนกลุมสถาบันที่เนนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี  ประยุกตความรูเพื่อใชในการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตและ
พัฒนาคนในดานวิชาการ และวิชาชีพตาง ๆ 
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 จากนิยามกลุมสถาบันของ สมศ. จะเห็นวาโรงเรียนนายเรือซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษา
ของกองทัพเรือน้ัน  จัดอยูในกลุมที่ ๔ คอื  กลุมสถาบนัที่เนนการผลิตและพัฒนาคนในดานวิชาการและ
วิชาชีพทหารเรือ 
 

 กลุมสาขาวิชา สมศ.ใชแนวทางการแบงกลุมตามแบบของระบบการรับเขาศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษามี  ๑๐ กลุมสาขาวชิา  ไดแก  
 ๑. กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสขุภาพ  ไดแก คณะแพทยศาสตร  ทนัตแพทยศาสตร 
เทคนิคการแพทย   เภสัชศาสตร   สหเวชศาสตร  พยาบาลศาสตร   สาธารณสุขศาสตร   วิทยาศาสตร 
การกีฬา  พลศึกษาและสุขศึกษา 
 ๒. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ และชีวภาพ  ไดแก  คณะวิทยาศาสตร   
ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. กลุมสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร 
 ๔. กลุมสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
 ๕. กลุมสาขาวชิาเกษตรศาสตร  ไดแก คณะเกษตรศาสตร   อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร 
และเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๖. กลุมสาขาวิชาบริหาร  พาณิชยศาสตร   การบัญชี  การจัดการ การทองเที่ยว และ 
เศรษฐศาสตร   
     ๖.๑  สาขาวิชาบริหารธรุกิจ  พาณิชยศาสตร  การบัญชี และเศรษฐศาสตร 
          ๖.๒  สาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม 
 ๗. กลุมสาขาวิชาครศุาสตร/ศึกษาศาสตร  
 ๘. กลุมสาขาวิชาศลิปกรรม วิจิตรศลิปและประยุกตศลิป   ไดแก  คณะศิลปกรรมศาสตร 
วิจิตรศิลป  มัณฑนศิลป  จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ 
 ๙. กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร เชน คณะนิเทศศาสตร วารสารศาสตร อักษรศาสตร   
ศิลปศาสตร  มนุษยศาสตร  รัฐศาสตร  นิติศาสตร  สังคมวิทยา  และสังคมสงเคราะหศาสตร  เปนตน 
 ๑๐. กลุมสาขาวิชาสหวทิยาการ    
      ๑๐.๑ สาขาวิชาที่มีหลกัสูตรแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
            ๑๐.๒ สาขาวิชาอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก ๙ กลุมสาขาวิชาขางตน 

           หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.๒๕๔๕  ซ่ึงใชอยูในปจจุบัน  ประกอบดวย ๓ สวน คือ  
สวนวทิยาการอุดมศึกษา  สวนวชิาชีพทหารเรือ   และสวนการอบรมคุณลักษณะผูนํา และคุณธรรมของ
นายทหาร  โดยในสวนวิทยาการอุดมศกึษานั้น  ปการศกึษา  ๒๕๔๙  เปดสอนใน  ๔  สาขาวิชา  ไดแก   
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ   สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร และ
สาขาวิชาบริหารศาสตร 
  เม่ือพิจารณาการแบงกลุมสาขาวิชาทั้ง ๑๐ กลุมสาขาดังกลาวจะเห็นวาโรงเรยีน
นายเรือ  มีสาขาวิชาที่ตองไดรับการประเมินเพ่ือการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ.ในกลุมที่  ๓ 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  กลุมที่ ๖ สาขาวชิาบริหาร และกลุมที่  ๑๐  สาขาอื่น ๆ  นอกเหนือจาก  ๙  กลุม
สาขาวิชาคือ วิชาชีพทหารเรือ 
 
ทบทวน    :    นิยามการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานการศึกษา   
                     ระดับอุดมศึกษา 
         การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  
การติดตาม การตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาระดับอุดมศึกษา  ซ่ึงกระทําโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.)  หรือผูประเมินภายนอกที่ไดรับการ
รับรองจาก สมศ. เพ่ือมุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
         มาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  หมายถึง  ขอกําหนดเกี่ยวกบัคุณลักษณะ 
คุณภาพที่พึงประสงคทีต่องการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแหง เพ่ือใชเปนหลักในการ
เทียบเคียง สําหรับการสงเสริมและกํากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  การกําหนดมาตรฐานการศกึษาระดับอุดมศึกษา ตองใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ ควรยึดหลักตามพันธกิจของอุดมศึกษา ๔ ประการ  อันไดแก  การผลิตบัณฑิต  การ
วิจัย การบริการวิชาการ  และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งจะตองมีความสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ซ่ึงบทบาทในการกําหนดมาตรฐานอุดมศึกษานี้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรฐานคุณภาพของ สมศ.ที่เก่ียวของกับโรงเรยีนนายเรือ 
  การประเมินคณุภาพภายนอกของ สมศ. จะใชตวับงชีต้ามมาตรฐานที่กําหนดใน
การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนนายเรือ  รวมทั้งการตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรือ  ซ่ึงในการ
ประเมินจะตองคํานึงถึงปรัชญา  ภารกิจ และลักษณะการเรียนการสอนของโรงเรียนนายเรอื  โดย
โรงเรียนนายเรือจะตองมีการจัดทํารายงานประจําป  เตรียมเอกสาร  ขอมูลในดานตาง ๆ รวมถึงขอมูล
ตามตวับงชี้เพ่ือพรอมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. 
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  มาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่
โรงเรียนนายเรือควรทราบและเตรียมการไดแก 

๑. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
       ๒. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
       ๓. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
      ๔. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       ๕. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
       ๖. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
       ๗. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 

รายละเอียดของตัวบงชี้และเกณฑในการประเมินในแตละมาตรฐาน และเกณฑรับรองมาตรฐาน
คณุภาพของ สมศ.  ผูเขียนจะไดวิเคราะหและขยายความตอไปในฉบับหนา 
 

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



ความสุขมวลรวมประชาชาติกับการพัฒนา 
GROSS NATIONAL HAPPINESS AND DEVELOPMENT 

(Proceedings of the First International Seminar on 
Operationalization of Gross National Happiness) 

น.ต.ภูวดล ศิริพงษ  
อาจารยฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 

ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) จะกลาวถึงความสําคัญของ
การวัดความกาวหนาทางเศรษฐกิจและทางวัตถุเชนเดียวกับ GNP แตขณะเดียวกันก็คํานึงถึงและเนน
คุณคาเชิงบวกดานสังคม อารมณ และจิตวิญญาณ ความเคารพตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งความจําเปนที่จะตองมีธรรมาภิบาลเปนพ้ืนฐานในการวางนโยบายและกําหนด
เปาหมายของชาติ 
 

ดัชนีชี้วัดความสุข 
“Gross National Happiness is more important than Gross National Product.” 

(ความสุขของประชาชนสําคัญกวาผลผลิตมวลรวมประชาชาติ) 
Jigme Singye Wangchuck, King of Bhutan, 1972 

 
GNH คืออะไร 

ภูฏานไดสรางแนวคิดใหมในการนิยามความเจริญกาวหนาแบบองครวม โดยการวัดความอยูดี          
มีสุขที่แทจริงมากกวาการบริโภค และกลายเปนผูนําในการเผยแพรแนวคิดเรื่อง“ความสุขมวลรวม
ประชาชาติ” (Gross National Happiness: GNH)แนวคิดเรื่อง GNH ริเร่ิมโดย King Jigme Singye 
Wangchuck กษัตริยภูฏานตั้งแตวันที่ทรงขึ้นครองราชย ในป ค.ศ. ๑๙๗๒ ทําใหภูฏานมีระบบเศรษฐกิจ    
ที่มุงรักษาวัฒนธรรมและคานิยมทางพุทธศาสนาของภูฏานไวทามกลางกระแสโลกาภิวัตน  โดยสรุป
แนวคิดเรื่อง GNH เปนการวัดการพัฒนาประเทศที่ไมไดเนนตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต         
เนน “ความสุข” ที่แทจริงของคนในสังคม ปจจุบันแนวคิดเรื่อง GNH กําลังไดรับความสนใจจากนักวิชาการ
หลายประเทศเนื่องจากเล็งเห็นวาการพัฒนาเศรษฐกิจมิไดเปนปจจัยเดียวและปจจัยสําคัญที่สุดของ
ความสุข หากแตการมุงพัฒนาเศรษฐกิจทําใหเกิดผลเสียหายตาง ๆ มากมาย ทั้งความไมเปนธรรม       
ทางสังคม การสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ และมลภาวะแวดลอมเปนพิษ 
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GNH ตางจาก GNP อยางไร 

เราอาจจะคุนเคยกับคําวา GNP ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross National Product : GNP) 
ซ่ึงเปนดัชนีสําคัญที่ใชวัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ความกาวหนาในการพัฒนาประเทศ    
ความเจริญทางเศรษฐกิจสังคม และผลงานการบริหารประเทศของรัฐบาลในสายตาคนสวนใหญ ดังน้ัน
นโยบายการพัฒนาประเทศจึงมีจุดมุงหมายที่การกระตุนตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจใหเพ่ิมสูงขึ้น แทนที่จะ
เนนความสุขของประชาชนเปนเปาหมาย และวิตกกังวลวาเหตุการณตางๆ จะสงผลกระทบตอ Gross 
Domestic Product (GDP) มากนอยเพียงใดเปนอันดับแรก โดยไมไดดูวากระทบความ “อยูดีมีสุข” ของ
ประชาชนเพียงใด ทั้งที่ GDP   หรือ   GNP   มิไดสะทอนถึงสภาพการณในสังคม  เชน  ความไมเทา
เทียมกันของการกระจายรายไดชองวาง  ทางโอกาส ระดับความเปนประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ รวมถึง
เปาหมายที่แตกตางกันของผูคนในสังคมที่มิไดถูกวัด นอกจากนี้ GNP ยังไมไดคํานวณถึงตนทุนของการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม ครอบครัว และสังคมสวนรวม
เม่ือเปรียบเทียบกับรูปแบบการพัฒนาเดิมมุงเนนเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH  ยึดหลักวาการพัฒนาสังคมมนุษยที่แทจริง         
เกิดจากการพัฒนาทางดานวัตถุและจิตใจควบคูกันไปเพื่อเติมเต็มและสงเสริมซ่ึงกันและกัน GNH ในบริบท
ของภูฏานจึงเปนรูปแบบการพัฒนาที่มุงเนนการสรางสภาพแวดลอมที่ประชากรทุกคนมีโอกาสพบความสุข
ไดอยางเทาเทียมกัน โดยมีหลักการสําคัญ ๔ ประการ หรือเสาหลักแหงความสุขทั้งสี่  (Four pillars of 
happiness)คือ 

๑) การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน(Sustainable Economic Development)  
๒) การอนุรักษและสงเสริมคุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural Conservation)  
๓) การรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  (Nature  Preservation) และ 
๔) การมีธรรมาภิบาล  (Good Governance)  

 
ความสุขมวลรวมประชาชาติ : กระบวนทัศนทางเศรษฐกิจแนวใหม  

วิทยาศาสตรสมัยใหมหลายแขนง เชน ชีววิทยา จิตวิทยา และการแพทยไดเร่ิมศึกษาอิทธิพลของ
ความมีเมตตาตอจิตใจ รางกาย สุขภาพ และความสัมพันธของมนุษย และพบวาความมีเมตตามีสวนชวย
ใหคนเราอยูดีมีสุข เน่ืองจากจิตใจที่มีเมตตาสงผลในเชิงบวกตอสุขภาพจิตและสุขภาพกาย รวมทั้งชีวิตทาง
สังคมของเราดวย ในขณะที่การขาดความเมตตาเปนเหตุใหเกิดความความผิดปกติทางรางกาย จิตใจและ
สังคม รายงานการวิจัยเรื่องความเครียดแสดงใหเห็นวา  คนที่แสวงหาความสุขสบายระยะสั้นมีแนวโนมที่จะ
เกิดความเครียดมากกวาคนที่แสวงหาความหมายซึ่งเกิดจากการชวยเหลือผูอ่ืนมากกวาความสุขสบาย 

ความจริงที่วาการมองขามความตองการระยะสั้นที่เห็นแกตัวเปนบอเกิดของความสุขระยะยาวได
เปลี่ยนแปลงความเชื่อด้ังเดิมทางเศรษฐศาสตรที่วาดวยปจเจกบุคคลมีความเห็นแกตัวโดยสิ้นเชิง  
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นอกจากนี้ยังพบวาความมีใจรักเพื่อนมนุษย มีอิทธิพลในเรื่องการรักษาพยาบาลและการศึกษามากกวา
การแลกเปลี่ยนทางการตลาด 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรมุงเนนการสรางระบบจัดการสิ่งตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการบริโภคสูงสุด โดย
สันนิษฐานวาแรงผลักดันหลักของมนุษยคือการแขงขันและการบริโภค และละเลยเรื่องจิตใจและศีลธรรม
เพราะเปนเรื่องคุณคาที่จับตองไมได ซ่ึงอยูนอกเหนือสมมติฐานเบื้องตนที่มีอยู แตการสรุปวายิ่งเราบริโภค
มากเทาไร เราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเทานั้น ไดมองขามการทํางานที่ซับซอนในจิตใจของมนุษย 

พ้ืนฐานของความเชื่อเร่ืองระบบตลาดทําใหเกิดความเขาใจผิด คือเรายังไมเขาใจอยางถองแทวา
อะไรทําใหเรามีความสุข ความเชื่อที่ผิด ๆ ทางเศรษฐศาสตร ทําใหเราเชื่อวาตลาดจะนําทุกอยางที่เรา
ตองการมาใหเรายึดติดอยูกับความเชื่อที่วาความพึงพอใจเกิดจากประสาทสัมผัส จากประสบการณทาง
กายที่มาจากการบริโภควัตถุ ในขณะเดียวกันเราก็ไดรับการปลูกฝงวาคนอื่นๆ ในสังคมเปนคูแขงที่
แสวงหาทรัพยากรที่มีอยูจํากัดอยางเดียวกันกับเรา เราจึงเกิดความกลัว กลัวที่จะสูญเสีย กลัววาความ
ปรารถนาของเราจะไม ไดรับการตอบสนอง ความปรารถนาและความกลัวจึงเปนกลไกสําคัญที่สนับสนุน
การขยายตัวของระบบทุนนิยม พระพุทธเจาไดทรงตรัสสอนวาอารมณเหลานี้เกิดจากความเขลา ความ
เขาใจผิดเรื่องความจริงแทเราจะกําจัดอารมณเหลานี้ไดดวยความเขาใจเรื่องความจริงแทซ่ึงเปนจุดหมาย
หลักของการปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพุทธศาสนา ความสุขเปนประสบการณภายในจิตใจที่ทุกคน
สามารถเขาถึงได ไมวาม่ังมีหรือยากจน เม่ือเราพัฒนาจิตใจซึ่งเปนคุณสมบัติภายในของเราแลวเราจะพบ
ความบริบูรณ และความพึงพอใจ และถาเราแบงปนกับผูอ่ืน เราจะพบวาเราไมไดถูกแวดลอมดวยคูแขง แต
เราตางก็พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
 
เศรษฐศาสตร แบบทางสายกลาง 

อันที่จริงอาจกลาวไดวาเริ่มมีการแกไขทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรแลวและมีการทบทวน              
ขอสันนิษฐานเดิมตางๆ เพ่ืออธิบายความขัดแยงระหวางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกับการปฏิบัติ และ
เน่ืองจากตระหนักวาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรด้ังเดิมไมอาจชวยเราแสวงหาความสุขไดมากนัก ดวยเหตุน้ี 
สิ่งที่จับตองไมได อาทิ คานิยมตาง ๆ และแรงผลักดัน “ที่ประเสริฐ”  กวาของมนุษย จึงเริ่มไดรับความ
สนใจจากบรรดานักคิดชั้นนํา ทั้งนักเศรษฐศาสตร นักประวัติศาสตร นักสังคมศาสตร นักธุรกิจ และนักการ
ธนาคาร 

Douglass North นักเศรษฐศาสตร ผูไดรับรางวัลโนเบล กลาววา สิ่งที่ขาดหายไป (ในทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร ) ก็คือความเขาใจธรรมชาติความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความรวมมือกันของมนุษย  

Peter Senge ผูเชี่ยวชาญดาน Organizational Learning ไดกลาวไว ในหนังสือเร่ือง The Fifth 
Discipline  วา องคกรที่ประสบความสําเร็จคือองคกรที่สามารถกระตุนใหคนในองคกรเกิดความผูกพันและ     
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มีศักยภาพในการเรียนรูเจริญเติบโต และแบงปนกันในทุกระดับทําใหเปนองคกรที่เติบโต เรียนรู และดํารง
อยู อยางตอเน่ือง 

การวิจัยทางสังคมและจิตวิทยาวาดวยความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) โดย 
Daniel Goleman นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ชี้ใหเห็นวาความสําเร็จทางธุรกิจขึ้นอยูกับวาเรา
รวมมือกับผูอ่ืนไดดีแคไหน การใหเกียรติ ความเห็นอกเห็นใจ และความเขาใจผูอ่ืนมีความจําเปนตอ
ความกาวหนาในอาชีพ องคกรหลายแหงจึงไดเร่ิมทดสอบและฝกอบรมพนักงานตามตัวชี้วัดความฉลาด
ทางอารมณ หรือที่รูจักทั่วไปวาEQ  

Corporate Social Responsibility (CSR) ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
ผลการวิจัยแสดงวาผลประกอบการของบริษัทอยางนอยรอยละ 30 เปนผลมาจากวัฒนธรรมของ

องคกร บรรยากาศในที่ทํางานซึ่งนับไดวาเปนสวนสําคัญในการสรางผลกําไรใหแกบริษัทที่ไม ควรมองขาม 
การตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคกรทําใหเกิดบทความเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารที่เนนการ
สรางสภาพแวดลอมในการทํางานอยางมีความสุข นอกจากนี้ผลการวิจัยยังชี้ให เห็นดวยวาบริษัทที่แสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมมีแนวโนมที่จะมีผลประกอบการดีกวาบริษัทอ่ืนในตลาดหลักทรัพย เม่ือเทียบกัน
ในระยะปานกลางและระยะยาว 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร มิไดยึดหลักการมุงเปนเจาของและการหาผลประโยชนสูงสุดหรือการ
กระตุนตัวเลขทางสถิติที่เปนนามธรรมอยาง GNP หากแต คํานึงถึงการบริหารจัดการความคิดริเร่ิม
สรางสรรคและความรู ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราและอนาคตของเด็ก นักเศรษฐศาสตรตาง
พยายามคิดคนตนแบบการคํานวณปจจัยที่จับตองไมได อยางเชน Know How และทุนมนุษย ดานอ่ืนๆ 
รวมทั้งตนทุนดานสิ่งแวดลอมและสังคมในการพัฒนา เชน มลพิษ และการทําลายอากาศ นํ้า ปา และอ่ืน ๆ 
ที่เรียกวา “Free Goods”  

GNH จึงมีบทบาทสําคัญและสอดคลองกับเศรษฐศาสตรแนวใหมเน่ืองจาก GNH กลาวถึงการ
กระทําที่สมดุล น่ันก็คือ สมดุลระหวางจิตใจกับวัตถุ ระบบตลาดกับรัฐบาลการจัดตั้งสมาคมแรงงานกับการ
วางแผน การเปดกวางกับการควบคุมดูแล และความเห็นอกเห็นใจกับการแขงขัน 

วิทยาศาสตร สิ่งมีชีวิตสมัยใหมยืนยันวาความพึงพอใจและความอยูดีมีสุขของมนุษย และสิ่งมีชีวติ  
อ่ืน ๆ  เกิดจากความสมดุล สภาวะที่สมดุลระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู สภาวะที่สมดุลน้ี
ชวยใหสิ่งมีชวีิตมีปฏิสัมพันธกัน มีการใหและรับ และเกิดการแลกเปลี่ยนทีต่างฝายตางได รับประโยชน ใน
กรณีของ GNH น้ัน ตวัแบบ GNH ก็ควรมีการออกแบบใหสรางสภาวะสมดุลและความสมานฉันทภายใน
สังคม และการกําหนดนโยบายที่มีวธิีการที่กอใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และเง่ือนไขที่จูงใจให ทุกฝาย
แสดงความรับผิดชอบตอสวนรวม 
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โดยสรุปแลว GNH ถือไดวาเปน “เศรษฐกิจแบบผสม” ซ่ึงมิใช การกําหนดนโยบายแบบรวมศูนย

และการปดประเทศ หากแตเปนการพัฒนาตัวแบบทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนในประเทศ 
 
จากอุดมคติสูการปฏิบัติ : การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุข 

ถึงแมวาความสุขจะเปนสิ่งที่วัดไดยาก ทวาเราสามารถวัดเงื่อนไขหรือสภาพตางๆ ที่ทําให คนเรา
มีความสุขได โดยเราตองกําหนดประเภทขององความสุขที่เราจะวัดโดย GNH ใหไดเสียกอน หากพิจารณา
จากคําสอนของพุทธศาสนาแลวอาจจะกลาวไดวาความสุขที่เกิดจากวัตถุเปนความสุขประเภทที่ต่ํากวา
ความสุขประเภทที่เกิดจากการคนพบความหมายของชีวิตหรือจากการชวยเหลือผูอ่ืน แตเราก็ตองการ
ความสุขทั้งสองประเภท ดังน้ัน GDP และ GNH จึงมีความสําคัญดวยกันทั้งคู และตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน ตางกันเพียงแต GDP ซ่ึงสะทอนถึงระดับการพัฒนาทางวัตถุเปนตัวชี้วัดความสุขประเภทที่ต่ํากวา 
GNH ซ่ึงสะทอนถึงความสุขประเภทที่สูงกวา เราไมควรมุงเนนที่จะใช GDP ในการวัดระดับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมคํานึงถึงความเจริญทางจิตใจของมนุษย ในขณะเดียวกันGNH ก็ไมอาจ
สัมฤทธิผลไดโดยปราศจากความเจริญรุงเรืองทางวัตถุเชนกัน ดังคํากลาวที่วาหากคนเราทองวางแลวก็คง
ไมสามารถดํารงชีวิตที่ดีงามได  

Sander G. Tidemanไดเปรียบเทียบตัวแบบของแนวคิดที่ยึดหลักเรื่องคุณคาทางจิตใจไดแก 
มรรค ๘ หรือ หนทางสู ความพนทุกขอันชอบตามหลักคําสอนในศาสนาพุทธ Value-based Psychology  
ของ Maslow องคประกอบของ GNH ของประเทศภูฏาน และ Levels of Consciousness ของ Richard 
Barrett ซ่ึงเกี่ยวของกับลําดับชั้นของคานิยมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองคกรและในชาติ ดังน้ี 
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ตารางเปรียบเทียบตัวแบบ Value-based Approaches 
 

มรรค ๘ 
Maslow’s  Hierarchy 

of  Needs 

Barrett’s  Values / 
Levels  of 

Consciousness 
Bhutan’s GNH 

๘. สัมมาสมาธิ– ต้ังใจมั่นชอบ 
(Right Meditation) 

อุตรภาพ (Transcendence)/ 
เสรีภาพ (Freedom)  

Service  
 

ความสุขแบบสันโดษ 
ความหลุดพนทางศาสนา 
 

7. สัมมาสติ– ระลึกชอบ 
(Right Mindfulness)  

อัตลักษณ  
(Identity)  
 

Contribution  
 

การอนุรักษ วัฒนธรรม 
 

6. สัมมาทิฏฐิ–ความเห็นชอบ 
(Right View)  

การสราง 
(Creation)  

Responsibility  สวัสดิการสังคม 
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

5. สัมมาวายามะ– 
ความเพียรชอบ 
(Right Effort)  

การวางเฉย 
(Idleness)  
 

Internal cohesion  
 

การอนุรักษธรรมชาติ 
 

4. สัมมาสังกัปปะ–ดําริชอบ 
(Right Concentration) 

การมีสวนรวม 
(Participation)  
 

Transformation  
 

การมีสวนรวมทางการเมือง 
 

3. สัมมาวาจา–วาจาชอบ 
(Right Speaking) 

ความรัก(Affection) /  
ความเขาใจ(Understanding)  

Self-esteem  
 

การศึกษา วัฒนธรรม ส่ือ 
 

2. สัมมากัมมันตะ– 
ประพฤติชอบ (Right Action)  

การคุมครอง 
(Protection) 

Relationships  
(community, family) 

ธรรมาภิบาล 
ระบบศาลยุติธรรม 

1. สัมมาอาชีวะ–เล้ียงชีพชอบ 
(Right Livelihood) 

การดํารงชีพ 
(Subsistence)  

Survival  
 

GDP  
โอกาสทางเศรษฐกิจตลาด 

 
 ตัวแบบขางตนนี้แสดงให เห็นวา GDP เปนวัตถุประสงคระดับต่ําสุด ในขณะที ่ GNH  

ประกอบดวยคานิยมทั้งหมดซึ่งทายที่สุดแลวไมเพียงสรางเงินทุน แตยังสรางทุนทางสังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมดวย โดยปกติแลวการตัดสินใจทางเศรษฐกจิมักจะอยูบนพ้ืนฐานของการแลกเปลี่ยน อยางเชน 
การแลกเปลีย่นระหวางการจางงานกบัการอนุรักษสิง่แวดลอม ตวัแบบ GNH แสดงใหเห็นวาการแลกเปลีย่น 
น้ันตองคํานงึถึงลําดับของคานิยม มิฉะนั้นแลวเราก็จะยังคงยอมเสียคานิยมที่สูงกวาเพื่อใหไดมาซึ่งคานิยม
ที่ต่ํากวาอยางอํานาจหรือเงินตราตอไป และการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเลื่อนออกไปเรื่อยๆ 
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เราจะวัดความสุขไดอยางไร 

องคกรของสหประชาชาติอยาง UNDP ไดพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาของมนุษย หรือที่เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา Human Development Index (HDI) ซ่ึงประกอบไปดวย ๓ สวนสําคัญไดแก การประเมิน
อายุเฉลี่ยของประชากร ระดับความรูหนังสือในแงอานออกเขียนได และรายไดเฉลี่ย แลวคํานวณออกมา
เปนคะแนนหนึ่งถึงรอย โดยที่ประเทศที่มีคะแนนต่ํากวา ๕๐ ถือวามีพัฒนาการของประชากรต่ํา และ    
หากมากกวา ๘๐ คะแนนก็ถือวาสูง แต HDI ก็มิใชดัชนีที่สมบูรณ และยังมีขอจํากัดในการวัดความอยูดีมี
สุขของประชาชนในประเทศตาง ๆ 

ในขณะเดียวกัน GNH ของภูฏานก็ยังมีปญหาอยูไมนอยเชนกัน เน่ืองจากทางรัฐบาลภูฏานเองก็
ยังมิได มีการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุข หรือกําหนดองคประกอบของความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ
ความสุขของปจเจกบุคคลและไมมีการพัฒนาตัวชี้วัดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และวิธีการรวบรวม
คํานวณวัดออกมาอยางลงตัว การดําเนินนโยบายตามแนวทางเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติของรัฐบาล
ภูฏานน้ันเปนไปในรูปของการพัฒนาประเทศโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ประเพณีของคนในทองถิ่น รวมทั้งพยายามปลูกฝงคุณคาของแนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ
ใหแกประชาชนรุนใหมโดยผานทางระบบการศึกษาและสื่อแหงชาติ โดยสอดคลองกับคําสอนของศาสนา
พุทธที่วาความสุขที่แทจริงมิได เกิดจากการบริโภควัตถุ แตเกิดจากสภาวะทางจิต และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเปนเพียงปจจัยสนับสนุนใหมนุษยมีชีวิตที่ดีงาม 

อยางไรก็ดี บทความทางวิชาการที่นําเสนอในการสัมมนานานาชาติเร่ือง GNH ชี้ใหเห็นอยาง
ชัดเจนวา เราสามารถวัดระดับความสุขขั้นพ้ืนฐานได เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพของโภชนาการ 
การมีที่อยูอาศัย การศึกษา สุขภาพ และชีวิตชุมชน ดังนั้นดัชนีชี้วัดความสุขจึงอาจจะเปนดัชนีตาง ๆ ที่
สะทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของมนุษย ซ่ึงวัดไดในระดับปจเจกบุคคลดวย เพ่ือให ประชาชนแตละ
คนและแตละชุมชนสามารถวัดความกาวหนาในการแสวงหาความสุขของตน โดยดัชนีดังกลาวตอง
สนับสนุนความรับผิดชอบตอสังคม การมีธรรมาภิบาล และการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สรางสรรค 
สังคมสวนรวมทั้งในชีวิตประจําวันและนโยบายการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

ตัวอยางของการดําเนินนโยบายตามแนวคิดเรื่องGNHของภูฏานที่ผานมาก็เชนนโยบายการจํากัด
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่จะเขามาในภูฏานในแตละป เพ่ือปองกันไมใหการทองเที่ยวทําลายธรรมชาติ
และวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศ  นโยบายปลูกปาทดแทนอยางเครงครัดเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม ทําให
ภูฏานยังมีพ้ืนที่ปามากกวารอยละ ๗๐ ของประเทศ นโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจอยางคอยเปนคอยไป และยังคงมีหลักเกณฑและมาตรฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเขามาลงทุนของ
นักธุรกิจจากตางประเทศเพื่อรักษาแนวทางการพัฒนาของประเทศภูฏานโดยยึดหลักความสุขมวลรวม
ประชาชาติไว  



อีกบริบทหน่ึงกับ  Competencies  
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย 

น.อ.ผศ. วันทวี  ปาลโมกข 
ผูชวยศาสตราจารย ฝายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
 

 ในกระบวนการบริหารไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน ทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดก็คือ 
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ  หากเราจะสังเกตองคการตาง ๆ จะเห็นวาทุกองคการจะมีทรัพยากรในการ
บริหารที่เหมือนกัน  กลาวคือทุกองคการจะมีคน  (Men)  เงิน  (Money)  วัสดุ (Meterials) และการ
บริหาร  (Management)  แตทานเชื่อเหมือนผูเขียนหรือไมวาคุณภาพของทรัพยากรแตละประเภทของ
แตละองคการยอมมีคุณภาพที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพของ “คน” ดังน้ัน ทุกองคการในยคุ
ปจจุบันจึงแขงขันในการสรรหา  (Recruitment)  “คนดีที่มี  Competency เขามารวมงานกับองคการใน
ปริมาณที่เพียงพอ โดยมีหลักคิดวา  คนที่ดีที่มี Competence จะเปนพลังในการขับเคลื่อนทุกบริบทของ
องคการไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
 
Competency  คืออะไร 
 Competency หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให
ไดผลที่เปนเลิศและคุณลักษณะดังกลาวจะเปนตัวบงชี้แนวความคิดของบุคคลนั้น ๆ ตอสถานการณตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในการทํางานและวิธีแสดงพฤตกิรรมในการทาํงาน  (สถาบันเพ่ิมผลผลติแหงชาติ, ๒๕๔๙) 
 เพ่ือใหผูอานไดเขาใจและเหน็ภาพเกี่ยวกบัความหมายของ COMPETENCY ชัดเจนขึ้น จึง
ขอนําแนวคิดของ Dr.David McClelland เกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลซึ่งเขาเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็ง 
มาอธิบายถึงสวนประกอบของ  Competency  ดังน้ี 
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SKILL

(ทักษะ)

SKILL

(ทักษะ)
KNOWLEDGE

(ความรู)

SOCIAL  ROLE
(บทบาททางสังคม)

SELF  IMAGE
(ภาพพจนท่ีรับรูตนเอง)

TRAITS
(อุปนิสัย)

MOTIVES
(แรงบันดาลใจ)

 
 
จากภาพ   
 Competency  สวนที่อยูเหนือนํ้า  เปนคณุลักษณะของคนที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจน มี ๒  
องคประกอบคือ 
 ๑.  ทักษะ  (Skill)   หมายถึง สิ่งที่บคุคลรูและสามารถทําไดเปนอยางดี เชน  ทักษะในการ
คิด  อาน  เขียน การวางแผน  เปนตน 
 ๒. ความรู  (Knowledge)  หมายถึง สิ่งที่บุคคลมีความรู  ความเขาใจ ในหลักทฤษฎีหรือ
หลักการเฉพาะดาน  เชน มีความรูดานกฏหมาย   มีความรูดานการบริหาร  ดานการตลาด  เปนตน 
 Competency  ในสวนที่อยูเหนือนํ้านั้นสามารถสังเกตเห็นไดโดยงายและหากองคการ
ตองการวัดคนในองคการก็สามารถวัดไดวา ใครมีความรู มีทักษะในระดับใดและสามารถพัฒนาปรับปรุง
ใหมีศักยภาพสูงขึ้นตามความตองการขององคการได  ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการปฏิบัติงานแตหาก
องคการใดตองการความเปนเลิศในทางธรุกิจหรือภารกิจที่องคการรับผิดชอบอยู  การที่องคการมีกําลัง 
“คน”  ที่มีเพียงความรูและทักษะนั้น เปนเรื่องยากที่องคการจะประสบความสําเร็จในระดับที่ความเปน
เลิศในทางธุรกิจหรือในภารกิจน้ัน ๆ 
 Competency สวนที่อยูใตนํ้า เปนคุณลกัษณะของคนทีม่องเห็นไดยาก มี ๔ องคประกอบ คือ 
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 ๑.  บทบาททางสังคม  (Social  Role)   หมายถึง  สิ่งที่บุคคลตองการแสดงหรือสื่อดวยวิธี
ตาง ๆ ใหคนในสังคมรับรูวาตนมีบทบาทอยางไรในสังคม  เชน  นักบุญ  เจาพอ  นักบริหาร  นักวิชาการ  
เปนตน 
 ๒.  ภาพพจนที่รับรูตนเอง  (Self  Image)  หมายถึง  ภาพลักษณที่บุคคลอ่ืนมองตัวเราวา
เปนอยางไร  เชน  ผูนําเผด็จการ  ผูนําประชาธิปไตย  ปราชญชาวบาน   เปนตน 
 ๓. อุปนิสัย  (Traits)  หมายถึง ลักษณะนิสัยของบุคคลที่แสดงพฤติกรรมเปนการถาวร  
(นิสัยถาวร)  เชน  เปนคนยกตนขมทาน เปนคนใจเย็น  พูดหยาบคายเปนอาจิณ  เปนตน 
 ๔. แรงบันดาลใจ  (Motive)  หมายถึงพลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของคนหรือที่
เรียกวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์น่ันเอง เปนพลังขับเคลื่อนที่มีผลตอการกระทําของบุคคลทั้งในแงของความสําเรจ็ 
และความลมเหลว เชน คนที่ตองการประสบความสําเรจ็ในการเปนนักบริหาร  การกระทําหรือการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ เขาจะแสดงออกมาใหเห็นอยางชัดเจนในลักษณะของการมุงสูความสําเร็จตลอดเวลา 
 จากองคประกอบของ Competency ทั้งเหนือนํ้าและใตนํ้า บางสวนเราก็สามารถสังเกต เห็น
ไดงาย บางสวนก็สงัเกตเห็นไดยากและองคประกอบของ Competency ของแตละคนในแตละองคประกอบ 
ก็มีความแตกตางกัน   ดังน้ันการที่ผูบรหิารองคการจะเรียนรู  Competency  จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
เรยีนรูใหครบทั้งระบบ  ไมใชเรียนรูคนแตเฉพาะพฤตกิรรม แตจะตองเรียนรูถึงที่มาของพฤติกรรมตางๆ 
ดวยวาเกิดจากองคประกอบในเรื่องใด 
 
ประเภทของ  Competency   
 หากเรายึดสาระจากความหมายของ Competency เราสามารถจัดประเภทของ Competency ได    
๓  ประเภท  ดังน้ี 
 ๑.  Personal Competencies เปน Competencies ที่ไมใชทุกคนจะมีได แตเปน Competency  
เฉพาะตวัของคนแตละคนหรือเฉพาะกลุมบุคคล เชน  ความสามารถในดานจิตรกร  ความสามารถในการ
อยูรวมกับอสรพิษ  Competency  ประเภทนี้ถายทอดไปยังผูอ่ืนไดยาก   
 ๒.  Job  Competencies  เปน Competencies  เฉพาะบุคคลทีต่ําแหนงงานตองการ  โดย
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อทํางานในตําแหนงน้ันไดสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 
 ๓.  Organization  Competencies  เปน  Competencies  เฉพาะองคการ   แตละแหงที่มี
สวนสําคัญในการที่จะทําใหองคการแตละแหงประสบความสําเร็จตามที่องคการตั้งเปาหมายเอาไว  เชน 
โรงเรียนนายเรือเปนองคการที่มีความสามารถในการผลิตนักเรยีนนายเรือ 
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Competencies   มีความสําคัญอยางไร 
          ในระดับองคการ 
 การดําเนินการทางธุรกิจหรือแมแตกิจการภาครัฐในยคุปจจุบัน  คงจะหลีกเลี่ยงการแขงขัน
ไมได  แมไมแขงขันกับองคการอื่นก็ตองแขงขันกับตนเอง  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการ และโดย
แนวคิดของผูเขียนเชื่อวา Competencies คือปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการแขงขันและพัฒนาองคการ  
องคการใดก็ตามที่ “คน” ในองคการมี Competencies ที่ดีจะมีโอกาสมากกวาองคการที่ขาด  Competencies   
ซ่ึงก็สอดคลองกับแนวคิดของ  Hamel  และ Prahalad  ซ่ึงกลาวไววา การแขงขันสําหรบัอนาคต คือการ
แขงขนัในเรื่องของสวนแบงโอกาสมากกวาสวนแบงทางการตลาด (อางใน ณรงควทิย  แสงทอง  (๒๕๔๔ : 
๒๕๕๐) 
          ในระดับตําแหนง 
 Competencies ในระดับตําแหนงซึ่งเปนสวนยอยขององคการ ก็มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน 
ของคนในองคการกลาวคือ 
 ๑. เน่ืองจาก  Competencies  จะเปนตวับงชีใ้หเรารูวา ถาองคการตองการบรรลุเปาหมาย
ตามตวัชี้วัดของผลงาน  พนักงาน หรือคนในองคการจะตองมี  Competencies  อะไรบาง  เชน  ถา
ตองการใหอาจารยโรงเรียนนายเรือ ผลิตผลงานดานการวิจัยเพ่ิมขึ้นปละ  ๗  เรื่อง  อาจารยจะตองมี
พฤติกรรมเปนคนใฝรู มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน มีทศันคตทิี่ดีตองานวิจัย  มี
ทักษะในเรื่องของการวางแผน และรวมไปถึงผูบริหารที่จะตองมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการใหการสนับสนุน 
อยางชัดเจนถึงขนาดที่อาจารยจะตองสัมผัสได ดังนี้เปนตน จากเหตุผลดังกลาว เราจะเห็นวา  Competencies 
ของคนในระดบัตําแหนงน้ัน จะเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนตวัชีว้ัดหลักของผลงาน  (KPIs)   
 ๒.  Competencies ของคนในระดับตําแหนง จะสะทอนใหผูปฏิบัติงานทราบวาตนเองมี
ความสามารถอยูในระดับใด  ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาคนในองคการในโอกาส
ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๓. ใช  Competencies  ของคนในตําแหนงตรวจสอบวาเขาประสบความสําเร็จเพราะ
ความสามารถของเขาเองหรือเพราะปจจัยอ่ืน 
 ๔. หากทกุคนในทุกตําแหนงในองคการ ไดพัฒนา Competencies ของตนเองใหเหมาะสม 
สอดคลองกับงานที่รับผิดชอบอยูอยางตอเน่ืองจนกลายเปนอุปนิสัย  (Trait)  Competencies  ของคนใน
ระดับตําแหนงจะยกระดับขึน้เปน Competencies ในระดับองคการในที่สุด เชน  โรงเรียนนายเรอื พัฒนา
เปนองคการเอื้อการเรียนรูเพราะทุกคนในทุกตําแหนงทั่วทั้งองคการ มี  Competencies  ในเรื่องของ   
สิ่งเหลานี้ 
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๑. ความรอบรูแหงตน  (Personnel  Mastery)   
๒. แบบแผนความคิด  (Mentle  Medel)   
๓. วิสัยทศันรวม (Share  Vision)    
๔. เรียนรูเปนทีม  (Team  Learning)   
๕. คิดเปนระบบ  (System  Thinking)    

 จากความสําคญัของ Competencies ทั้ง ๒ ระดับ ชี้ใหเห็นไดอยางชัดเจนวา  
Competencies เปนปจจัยสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่องคการในยุคแหงการแขงขันจะตองสรางใหเกิดขึ้น
ในองคการไมวาดวยวิธใีดก็ตาม 
 
Competencies   กับการประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 จากสาระที่กลาวมาขางตนผูเขียนไดนําเสนอถึงตัวตนของ  Competencies ทั้งในแงของ
ความหมาย ประเภทและความสําคญัพอสังเขปมาแลว ในประเด็นตอไปกจ็ะนําเสนอแนวทางในการ
ประยุกตใช  Competencies  กับการบริหารทรัพยากรมนุษยในบางประเด็นดังน้ี 
 ๑.  การสรรหากับการคัดเลือก   (Recruitment and Selection)   
      การสรรหาและการคัดเลือกคนเขาทํางานในองคการนบัเปนกระบวนการตน ๆ ทีมี่ความสําคญั 
อยางยิ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย  ประเด็นที่นาขบคิดในยคุที่เรารูสึกวาคณุธรรมของคนในสังคม
มันเสื่อมลงก็คือ องคการมีนโยบายอยางไรในการสรรหาและคัดเลือกคน ระหวางคนเกงกับคนดี องคการ
จะเลือกอยางไหนกอน ประเด็นน้ีก็ขึ้นอยูกับฐานความคิดของผูบริหารองคการวาจะมีแนวคิดอยางไร 
บางทานอาจมีฐานความคดิวาตองเลือกคนเกงกอน สวนจะใหเปนคนดีน้ันคอยสอนภายหลัง บางทาน
อาจมีฐานความคิดวาตองเลอืกคนดีกอน สวนคนเกงน้ันมาสรางภายหลัง โดยมีหลักคิดวา “สรางคนให
เกงสามารถทาํไดงายกวาการสรางคนใหเปนคนดี”  ซ่ึงผูเขียนก็มีความเห็นสอดคลองกับฐานความคิดนี ้
 การสรรหาคนดีเขามารวมงานนั้นไมใชเร่ืองงาย แตประเด็นนี้ไมใชประเด็นที่ผูบริหารจะ
นํามาอางเพื่อละเวนการสรรหาคนดีเขามารวมงานในองคการ  ไดมีผูจัดทําแบบทดสอบ  Attitude  
Survey ขึ้น มีคําถามประมาณ  ๓๐๐  ขอ  ในคําถามเหลานั้นพอที่จะบอกเราไดวาคนนั้น คนนี้มีทัศนคติ  
คานิยม  อยางไร  หากเราใชแบบสอบถามดังกลาวมาเปนเครื่องมือในการคัดเลือกคนเขามาทํางานใน
องคการ และองคการมีความเชื่อตามฐานความคิดที่วา “เลือกคนดีกอนคนเกง”  องคการจะตองคัดเลือก
เอาเฉพาะคนที่มีทัศนคติเชิงบวกกอน  เม่ือองคการไดคนที่มีทัศนคติเชิงบวกแลว  พอเรามาพูดคุยเรื่อง
วัฒนธรรมหรือปจจัยอ่ืน ๆ ที่จะสงผลตอความสําเร็จขององคการมันก็จะทําไดงายขึ้น  แตภายใต
สภาวการณยุคปจจุบันที่มีการแขงขันกันทุกภาคสวนในระดับที่สูงมากและจะยิ่งทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น    ดังนั้นการที่องคการสรรหาและคัดเลือกไดคนดีและเกงเพียงสององคประกอบคงไมเพียงพอจําเปน 
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อยางยิ่งที่จะตองเพ่ิม  Competencies  ของคนเขามาเปนองคประกอบที่สามดวย โดยผูบริหารองคการ
จะตองกําหนด  Competencies  ใหชัดเจนและผลิตเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อใชในการกลั่นกรองคนเขา
มารวมงานในองคการ ซ่ึงจะขอยกตัวอยางการกําหนด  Competencies  ของผูบริหารฝายทรัพยากร
มนุษยในดานการสรรหาบางสวน  ดังน้ี 
 

KPIs/Objective Competencies  ที่ควรม ี
การสรรหา 

- ใชเวลาในการสรรหาพนักงานใหมภายใน ๓๐  
วัน/คน 

- อัตราการสละสิทธิ์ของผูสอบสัมภาษณผานไม
เกิน  ๕% 

- อัตราการผานเกณฑการทดลองงาน  ๙๕%  
- สัดสวนของจํานวนที่รับจรงิตอจํานวนผูสมัคร 
       ทั้งหมด  ๑ : ๒๐๐๐ 

ฯลฯ 

 
• การวางแผนงานอยางเปนระบบ 
• มนุษยสัมพันธ  
• การตรงตอเวลา 
• ความละเอียดถี่ถวน  รอบคอบ 
• การจูงใจ 

ฯลฯ 

 
 ๒.  การฝกอบรมและการพัฒนา  (Training and Development) 
 การฝกอบรมและการพัฒนา เปนขั้นตอนหนึง่ที่มีความสําคญัในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย  
เพราะเมื่อองคการคัดเลือกไดคนดีที่มี  Competencies  แลว  หากขาดการฝกอบรมและพัฒนาก็จะทําให
คนดีที่มี  Competencies  ดังกลาวอาจจะดีนอยลงแตที่แนนอนที่สุดก็คือ  Competencies  จะลดลงเรื่อย ๆ 
และเม่ือใด  Competencies  ลดลงถึงจุดวิกฤต (จุดที่ไมสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ ขาด
ประสิทธผิล)  ก็จะเปนอันตรายตอองคการ   การฝกอบรม  COMPETENCIES   BASED   กับการ
พัฒนาคนในองคการนั้น จะตองเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

๑. จัดทําโครงการฝกอบรมอยางเปนทางการและตอเน่ือง 
๒. กําหนดแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
๓. จัดโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับพัฒนาตนเอง 
๔. มอบหมายงานใหทํา 
๕. มีพ่ีเลี้ยงในการดูแล 
๖. มีการออกแบบโครงสราง วัฒนธรรม และกระบวนการภายในองคการใหเอ้ือตอการสงเสริม  

COMPETENCIES  สวนบุคคล 
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 เพ่ือใหเห็นภาพขอยกตัวอยาง  COMPETENCIES  ของตําแหนงผูบริหารทรัพยากรมนุษย
ดานการฝกอบรม พอสังเขปดังน้ี 

 
KPIs/OBJECTIVE COMPETENCIES  ที่ควรมี 

การฝกอบรม 
- จํานวนหลักสตูรที่คนในองคการเขารับการ

ฝกอบรมไมนอยกวา  ๒  หลักสูตร/คน/ป 
- ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมไม

นอยกวา  ๙๐% 
- ผูเขารับการอบรมมีโอกาสนําความรูที่ได

จากการอบรมมาพัฒนาองคการ  ๘๕% 
ฯลฯ 

 
• การวางแผนงาน  
• มนุษยสัมพันธ  
• การจูงใจ 
• การสื่อสาร  
• ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 

ฯลฯ 
 
 ๓.  การบริหาร  (PERFORMANCE  MANAGEMENT) 
 การบริหาร เปนกระบวนการทางสังคมทีมี่บริบทหลายมิติเขามาเกี่ยวของและผูบรหิารจะตอง 
มี  Competencies  ในการที่จะทําความเขาใจในสิ่งตอไปน้ี 

๑. อะไรคือเปาหมายหรือความสําเร็จที่องคการตองการอยางแทจริง 
๒. จะทําอยางไรจึงจะนําพาองคการไปสูเปาหมายหรือความสําเร็จดังกลาวไดและ.......... 
๓. จะบริหารคนอยางไร  ที่จะกอใหเกิดความเชื่อวาจะบรรลุเปาหมายหรือประสบความสําเร็จ

และคนในองคการมีความสขุ  ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
 การที่ผูเขยีนกลาววาผูบรหิารจะตองมี  Competencies  ในการทําความเขาใจใน  ๓  ประการ 
ที่กลาวมานั้น  มิไดหมายความวาเมื่อผูบริหารมี  Competencies  ใน  ๓  ประการ ดังกลาวแลว
องคการจะบรรลุตามเปาหมาย แตผูเขียนมีหลักคิดวามนษุยโดยสวนใหญจะกระทาํตามที่ตน
เขาใจ ดังน้ันเมื่อมนุษยเขาใจถูกก็จะทําถูก สวนผูบริหารจะทําอยางไรนัน้จะไมขอกลาวในรายละเอียด 
ของบทความในครั้งน้ี  เพราะจะเปนการขยายหัวเรื่องมากเกินไป 
 ๔.  การกําหนดแผนในการสนับสนุนอาชีพ  (Career and Succession Plan) 
 การสนับสนุนสงเสริมใหคนในองคการหรือผูปฏิบัติงาน  มีความกาวหนาในอาชพีน้ัน  เปน
ปจจัยที่สําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษยอีกปจจัยหนึ่ง  ซ่ึงจะกอใหเกิดขวัญ กําลังใจ ในการทํางาน
และเปนแรงจูงใจที่จะทําใหคนสนใจอยากจะเขามารวมงานในองคการ ทั้งน้ีเปนเพราะเขารูวาเม่ือเขา
มารวมงานในองคการแลวเสนทางอาชีพจะเปนอยางไร    ดังน้ันผูบริหารทรัพยากรมนุษยสามารถนํา  
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Competencies  มาปรับใชกบัการสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานมีความกาวหนาในอาชีพ โดยคํานึงถึง  
Competencies  ของคนเปนหลัก  ซ่ึงสอดคลองกับหลกัของ  Weber  ที่กลาวไววา 

๑. ถาความแตกตางระหวาง  Competencies  ของคนกับงานตางกันนอยกวา  ๑๕%  ก็อยูใน
เกณฑที่สามารถ  Promoted  ใหมีตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้นได 

๒. ถาความแตกตางระหวาง  Competencies  ของคนกับงานอยูระหวาง  ๑๕-๓๒%  หากคน
น้ันไดรับการ  Promoted  เขาจะตองทํางานอยางหนักในการที่จะทําใหงานสําเร็จตาม
เปาหมาย 

๓. ถาความแตกตางระหวาง  Competencies  ของคนกบังานมากกวา  ๓๒%  ไมควรอยางยิ่ง ที่
จะไดรับการ  Promoted   ในตําแหนงงานที่สูงขึ้น  เพราะจะเปนอันตรายอยางใหญหลวงกับ
องคการ 

 จากหลักของ  Weber  จะจริงเท็จหรือเชื่อถือไดแคไหน อยางไร  ผูเขียนไมอาจคาดเดาได 
แตอยางนอยก็พอจะใชเปนแนวทางในการ  Promoted  คนในองคการใหมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ
ไดสวนหนึ่ง ซ่ึงพอจะสรุปสาระไดวาการที่จะ  Promoted  ใครใหกาวหนาในอาชีพการงานนั้นชองวาง
ระหวาง  Competencies  ของคนกับงานจะตองหางกันใหนอยที่สุด  หากเปนเชนนี้เราก็จะพอจะอนุมาน
ไดวาคน ๆ น้ันนาจะทํางานในตําแหนงที่ไดรับการ  Promoted  ไดอยูในเกณฑที่ดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลตามเปาหมายขององคการ 
 
5.  รางวัล  (Reward) 
 จากงานวิจัยของ  Elton  Mayo  และคณะในเรื่องพฤติกรรมของคนในโรงงาน  Hawthorne  
บริษัท  Western  Electric  สหรัฐอเมริกา (อางใน วันทวี  ปาลโมกข  : ๒๕๔๕) พบวาเงินไมใชสิ่งจูงใจ
เพียงอยางเดียว รางวัลทางจิตใจก็มีผลตอการจูงใจคนใหทํางานไมนอยไปกวาเงนิ  จากงานวิจัยดังกลาว 
พอจะสรุปไดวารางวัลในการทํางานเปนสิ่งที่จําเปนในการทํางาน และมีอิทธพิลตอความสําเร็จขององคการ 
ไมยิ่งหยอนไปกวาปจจัยอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพราะคนไมใชเศรษฐทรัพย แตคนมีชวีิตจิตใจ  มีความตองการใน
หลาย  ๆระดับ แตเราจะใชอะไรเปนหลักเกณฑในการใหรางวัล หากเราจะนําเอา  Competencies  มาประยุกตใช
กับเรื่องของการใหรางวัล เราก็จะตองใหรางวัล กับผูปฏิบตัิงานในองคการโดยอยูบนฐานของ  Competencies  
มากวางานที่เขาทํา  โดยใหความสําคัญกับ  Input,  Output  หรือทั้ง  ๒  อยาง  ดู  Flow   Chart  
ประกอบ 
          Input      Output                             Hard  Goals 
Reward      =             +                                         
       (Competency)                (Performance)                        Soft  Goals              
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เพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของการนํา  Competency ไปประยุกตใชกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย  

ผูเขียน  จึงขอใชรูปภาพสรุป  ดังน้ี  
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รายงานการวจิัย 
     

 การวิเคราะหสถานภาพนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  
                         ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
          

                น.อ.หญิง ดร. ประอร  สุนทรวิภาต 
 น.ต.หญิง จุฬาวลัย   สุนทรวิภาต  และ  ร.อ.หญิง พนอขวัญ  เภกะนันทน 
               กองสถิติและวิจยั  โรงเรียนนายเรือ 
 

 

บทคัดยอ 
 การวิเคราะหสถานภาพนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
สถานภาพ นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๐ ในดานสถานภาพสวนตัว สถานภาพทาง
ครอบครัว   และสถานภาพทางการศึกษา ตลอดจนศึกษาความสัมพันธของระดับคะแนนเฉลี่ยกอนเขา
โรงเรียนเตรียมทหารกับระดับคะแนนเฉลี่ยเมื่อสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รวบรวมขอมูล
จากนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๐  จํานวน ๗๐ นาย  วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน โปรดัคโมเมนต 

 ผลการวเิคราะห สรุปไดดังน้ี 
๑. สถานภาพสวนตัว 
 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ / ๒๕๕๐ สวนมากอายุ ๑๘ ป รอยละ ๔๓ สวนใหญนับถือ 

ศาสนาพุทธ รอยละ ๙๙ มีสวนสูงเฉลี่ย ๑๗๓ เซนติเมตร นํ้าหนักตวัเฉลีย่ ๖๓ กิโลกรัมและสวนมากมีกลุม
เลือดโอ    รอยละ ๔๑  

๒. สถานภาพครอบครัว 
 สวนมากมีภูมิลําเนาอยูภาคกลาง รอยละ ๔๑ สวนใหญบิดาเปนขาราชการ รอยละ 

๕๑  บิดา - มารดายังอยูรวมกัน รอยละ๘๐ และครอบครัวมีรายไดเฉลี่ย ๔๐,๔๐๑ บาท / เดือน 
๓. สถานภาพทางการศึกษา 
 สวนใหญกอนเขาโรงเรียนเตรียมทหารจบการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๓ รอยละ 

๗๑ โดยมีผลการศึกษา ๓.๐๐ ขึ้นไป รอยละ ๗๔ (X  = ๓.๔๑) และมีผลการศึกษาจากโรงเรียนเตรียม
ทหาร ๓.๐๐ ขึ้นไป รอยละ ๖๓ (X  = ๓.๑๒) เม่ือทดสอบความสัมพันธแลวพบวาผลการศกึษาจาก
โรงเรียนสามัญ และโรงเรียนเตรียมทหารมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ( r  = ๐.๓๗๗) 
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ที่มาและความสําคัญ 

 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  คือ ปจจัยนําเขา (Input)  ที่สําคัญของกระบวนดาํเนินงาน / การผลิต 
(Process)  ของโรงเรยีนนายเรือ  เพ่ือใหไดผลผลติ (Output / Outcome)  คือนายทหารผูสําเร็จการศึกษาที่มี
คุณภาพทั้งดานความรู ความสามารถ ความรับผดิชอบในการปฏิบตัิงานและคุณลักษณะผูนําทหารออกไป
ปฏิบตัิงานตามหนวยตาง ๆ ใหกบักองทพัเรือ  กองสถติิและวิจัยจึงไดทําการวเิคราะหสถานภาพนักเรยีนนายเรือ 
ชั้นปที่ ๑  ตามแผนการปฏิบัติงานประจําทุกปการศกึษา  เพ่ือศึกษาถึงภูมิหลงัและสภาพอันเปนปจจุบันของ
ปจจัยนําเขาดังกลาวทั้งทางดานสวนตวั  ครอบครวัและการศึกษา  ซ่ึงจะทําใหโรงเรียนไดรับทราบขอมูลอัน
เปนประโยชนตอการบริหารการจัดศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือศึกษาสถานภาพของ นักเรียนนายเรือชั้นปที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๕๐  ในดานสถานภาพสวนตัว   
สถานภาพทางครอบครัว  และสถานภาพทางการศึกษา 

 ๒. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของระดับคะแนนเฉลี่ยกอนเขาโรงเรียนเตรียมทหาร กับระดับคะแนน
เฉลี่ยเม่ือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร  

ประชากร 
ประชากรทีศ่กึษา ไดแก นักเรียนนายเรือชั้นปที ่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๐ จํานวน  ๗๐  นาย 

ประกอบดวย นักเรียนนายเรือที่มาจากโรงเรียนเตรียมทหาร ๖๕ นาย   และนักเรยีนจา ๕  นาย 

 
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหสถานภาพ ไดแก แบบกรอกประวัติยอ ของแผนกสถิติและประวัติ 
กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ ซ่ึงไดรวบรวมในวันทําสัญญา นักเรียนนายเรือ ชั้น ๑ ใหม / ๒๕๕๐  
จํานวน  ๗๐ ชุด  และผลการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร 
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๗๔.๒๙ ๕๒ 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูล  โดยการหาคาความถี ่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธเพียรสัน โพรดัคโมเมนต  (Pearson Product Moment 
Correlation  Coefficient , r)   โดยมีเกณฑในการแปลความหมายดังน้ี 
    คา r อยูระหวาง 0.00-0.19 หมายความวา ไมมีความสัมพันธ / นอยมาก 

คา r อยูระหวาง 0.20-0.39 หมายความวา มีความสัมพันธกันนอย / 
     คอนขางนอย 
คา r อยูระหวาง 0.40-0.59 หมายความวา มีความสัมพันธกันปานกลาง 
คา  r   อยูระหวาง  0.60-0.79   หมายความวา  มีความสัมพันธกันคอนขางสูง 
คา  r   อยูระหวาง  0.80-1.00   หมายความวา  มีความสัมพันธกันสงู / สูงมาก 

 

ผลการวิเคราะหสถานภาพ (เฉพาะดานการศึกษา) 
๑.  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนสามัญ 

ตารางที ่๑ : แสดงระดับคะแนนเฉลีย่สะสมจากโรงเรียนสามญัของนักเรยีนนายเรือชัน้ปที่ 
๑/๒๕๕๐ 
 

จํานวน นนร.ชั้นปที่ ๑/๒๕๕๐ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
รร.ตท. นรจ. รวม (นาย) รอยละ 

๒.๐๐-๒.๔๙ ๒ - ๒ ๒.๘๖ 
๒.๕๐-๒.๙๙ ๑๑ ๑ ๑๒ ๑๗.๑๔ 
๓.๐๐-๓.๔๙ ๑๔ ๓ ๑๗ ๒๔.๒๙ 

                * ๓.๕๐-๔.๐๐ ๓๕ - ๓๕        ๕๐.๐๐ * 
ไมระบ ุ ๓ ๑ ๔ ๕.๗๑ 

รวม (X  = ๓.๔๑) ๖๕ ๕ ๗๐ ๑๐๐.๐๐ 

นักเรยีนนายเรือชั้นปที่ ๑/๒๕๕๐ สวนใหญมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรยีนสามัญ ตั้งแต 
๓.๐๐  ขึน้ไป  จํานวน ๕๒ นาย คิดเปนรอยละ ๗๔.๒๙ โดยมีระดับคะแนนเฉลีย่สะสม อยูระหวาง  ๓.๕๐ - ๔.๐๐  
จํานวน ๓๕ นาย  คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐  และ ๓.๐๐ - ๓.๔๙  จํานวน ๑๗ นาย  คิดเปนรอยละ ๒๔.๒๙  
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๒. สถาบันการศึกษาจากโรงเรียนสามัญกอนเขาโรงเรียนเตรียมทหาร ของ
นักเรียนนายเรือ  ชั้นปที่ ๑ / ๒๕๕๐ 

ตารางที่ ๒  :  แสดงสถาบันการศกึษากอนเขาโรงเรียนเตรียมทหาร (และนักเรียนจา ๕ นาย) 

ชื่อโรงเรียน จังหวัด จํานวน 
(นาย) ชื่อโรงเรียน จังหวัด จํานวน 

(นาย) 
สารวิทยา กรุงเทพ ฯ ๒ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย ๑ 
ทวีธาภิเศก กรุงเทพ ฯ ๑ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ๑ 
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพ ฯ ๑ บูรณะรําลึก ตรัง ๑     
สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพ ฯ ๑ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ๑ 
สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพ ฯ ๑ สาธิตราชภัฏเทพสตรี ลพบุร ี ๒ 
สุวรรณสุทธารามวิทยา กรุงเทพ ฯ ๑    ๑๒ เบญจมราชรงัสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ๒ 
จิตรลดา กรุงเทพ ฯ ๑ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร ๒ 
สาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ ๑ สมเด็จพระปยมหาราช ฯ กาญจนบุร ี ๑ 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ ฯ ๑ ดอนบอสโกวิทยาคาร อุดรธานี ๑ 
ชางฝมือทหาร กรุงเทพ ฯ ๑ สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี ๑ 
วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพ ฯ ๑ กําแพงเพชรพทิยาคม กําแพงเพชร ๑ 
สิงหสมุทร ชลบุร ี ๖      พรหมานุสรณ เพชรบรุ ี ๑ 
ชลราษฎรอํารุง ชลบุร ี ๑ ลําพลับพลาวิทยาคาร สุรินทร ๑ 
เบญจมราชูทิศ ราชบุร ี ๔ ราชวินิตบางแกว สมุทรปราการ ๑ 
สายธรรมจันทร ราชบุร ี ๑ ชัยนายพิทยาคม ชัยนาท ๑ 
อูทอง สุพรรณบุร ี ๒ สระบุรีวิทยาคม สระบุร ี ๑ 
กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี ๒ ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี ๑ 
ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา ๒ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ๑ 
มารียวิทยา นครราชสีมา ๑ เพชรพิทยาคม เพชรบรูณ ๑ 
มงฟอรตวิทยาลัย เชียงใหม ๒ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ๑ 
รังสีวิทยา เชียงใหม ๑ สาธิต ม.มหาสารคาม มหาสารคาม ๑ 
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ๒ บานนา “นายกพิทยากร” นครนายก ๑ 
สตรีทุงสง นครศรีธรรมราช ๑ สาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกน ขอนแกน ๑ 
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรี อยุธยา ๑ ศรีนครหาดใหญ สงขลา ๑ 
เสนา “เสนาประสิทธิ์” พระนครศรีอยุธยา ๑ เลยพิทยาคม เลย ๑ 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ นนทบรุ ี ๑ ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม ๑ 
ชลประทานวิทยา นนทบรุ ี ๑    

รวม ๗๐ 

๗ 

๕ 

๔ 

๓ 

๓ 

๓ 

๒ 

๒ 

๒ 

๒ 
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๔๑ ๖๓.๐๘ 

      
 
 

๓.  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเตรียมทหาร 
ตารางที่ ๓ : แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรยีนเตรียมทหารของนกัเรียนนายเรือชั้นปที ่๑/๒๕๕๐                   

จํานวน นนร.ชั้นปที่ ๑/๒๕๕๐ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
รร.ตท. รอยละ 

๒.๐๐-๒.๔๙ ๕ ๗.๖๙ 
๒.๕๐-๒.๙๙ ๑๙ ๒๙.๒๓ 

                * ๓.๐๐-๓.๔๙  ๒๗              ๔๑.๕๔ * 
๓.๕๐-๔.๐๐ ๑๔ ๒๑.๕๔ 

รวม (X  = ๓.๑๒) ๖๕ ๑๐๐.๐๐ 

นักเรียนนายเรือชั้นปที ่๑ /๒๕๕๐ สวนมาก มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเตรยีมทหาร 
อยูระหวาง ๓.๐๐ - ๓.๔๙  จํานวน  ๒๗ นาย  คิดเปนรอยละ  ๔๑.๕๔ รองลงมามีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม ๒.๕๐ – ๒.๙๙ จํานวน ๑๙ นาย คิดเปนรอยละ ๒๙.๒๓ 
 

๔. ความสัมพันธของระดับคะแนนเฉลี่ยกอนเขาโรงเรียนเตรยีมทหาร  กับระดับคะแนน
เฉลี่ยเมื่อสําเร็จการศึกษาจากโรงเรยีนเตรียมทหาร    
ตารางที่ ๔ : แสดงความสัมพันธระหวางระดับคะแนนเฉลี่ยกอนเขาโรงเรียนเตรียมทหารกับ
ระดับคะแนนเฉลี่ยเมื่อสาํเร็จการศึกษาจากโรงเรยีนเตรียมทหาร  ของนักเรียนนายเรอืชั้นปที่   

๑ / ๒๕๕๐ 
 

ระดับความสัมพันธ (r) กอนเขา รร.ตท. 
(X = ๓.๔๑) 

สําเร็จฯ จาก รร.ตท. 
(X = ๓.๑๒) 

กอนเขา รร.ตท. (X = ๓.๔๑) ๑.๐๐๐            ๐.๓๗๗ ** 
สําเร็จฯ จาก รร.ตท. (X = ๓.๑๒)             ๐.๓๗๗ * * ๑.๐๐๐ 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .๐๑ 
 จากตารางที่ ๔  พบวา  ระดับคะแนนเฉลี่ยกอนเขาโรงเรียนเตรียมทหาร (X = ๓.๔๑)   มี
ความสัมพันธ กับระดับคะแนนเฉลี่ยเม่ือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร (X = ๓.๑๒)  อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .๐๑ (ความสัมพันธคอนขางนอย r = ๐.๓๗๗) หมายความวา ถานักเรียนมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยจากโรงเรียนสามัญกอนเขาโรงเรียนเตรียมทหารสูง ก็จะมีระดับคะแนนเฉลี่ยเม่ือสําเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนเตรียมทหารสูงตามไปดวย 
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สรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของนักเรียนนายเรือ ชัน้ปที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
ตารางที่ ๕ : สรุปสถานภาพของนักเรียนนายเรอืชั้นปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๐ ทั้งดานสวนตวั 
ครอบครัวและการศึกษา 

รายการสรุป สถานภาพ รอยละ 
๑. สถานภาพสวนตวั 
  ๑.๑ อายุ ๑๘ ป ๔๒.๘๖ 
  ๑.๒ ศาสนา พุทธ ๙๘.๕๗ 
  ๑.๓ สวนสูง  (X = ๑๗๓ ซม.)   ๑๗๐ – ๑๗๔ ซม. ๓๘.๕๗ 
  ๑.๔ นํ้าหนักตัว   (X = ๖๓ กก.)   ๖๐ – ๖๔ กก. ๒๕.๗๑ 
  ๑.๕ กลุมเลอืด  โอ ๔๑.๔๓ 
  ๑.๖  โรคประจําตัว ไมมีโรคประจําตัว ๙๕.๗๑ 
๒. สถานภาพครอบครัว 
    ๒.๑ ภูมิลําเนา ภาคกลาง ๔๑.๔๓ 
    ๒.๒ อาชีพของบิดา – มารดา บิดา – ขาราชการ ๕๑.๔๓ 
 มารดา – ขาราชการ ๓๕.๗๑ 
     ๒.๓ รายไดของครอบครัว (X = ๔๐,๔๐๑ บาท)   ๕๐,๐๐๑ – ๖๐,๐๐๐ บาทตอเดือน ๒๑.๔๒ 
    ๒.๔ การอยูรวมกันของบิดา– มารดา อยูรวมกัน ๘๐.๐๐ 
     ๒.๕ จํานวนพีน่องรวม บิดา – มารดา ๒ คน ๕๘.๕๗ 
    ๒.๖ ลําดับที่การเปนบุตรในครอบครัว บุตรคนโต ๗๕.๗๑ 
๓. สถานภาพทางการศึกษา 
   ๓.๑ ระดับการศึกษากอนเขา รร.ตท. ม.๓ ๗๐.๗๗ 
  ๓.๒  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกอนเขา รร.ตท. ๓.๕๐ – ๔.๐๐ (X = ๓.๔๑)   ๕๐.๐๐ 
  ๓.๓  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกอนเขา รร.นร. ๓.๐๐ – ๓.๔๙ (X = ๓.๑๒)   ๔๑.๕๔ 
๔. ความสัมพันธของระดับคะแนนเฉลี่ยกอนเขา รร.ตท. กับระดับ  
   คะแนนเฉลี่ยเมื่อสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ   r = ๐.๓๗๗ 
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  สรุปผลสถานภาพ นนร.ชั้นปที่ ๑/

๒๕๕๐ 
ในภาพรวม 

 

 

                                              
 
 
 

 
        สถานภาพสวนตัว                 สถานภาพครอบครัว                      สถานภาพทางการศึกษา 

                                                                                
  สวนมากอายุอยูในเกณฑปกติของ       สวนใหญมาจากครอบครัวขาราชการ     สวนใหญกอนเขา รร.ตท. 

   ผูเรียนในระดับอุดมศึกษา             (๕๑.๔๓%)                                   จบชั้น ม.๓ (๗๐.๗๗%)  
   (๑๘ ป, ๔๒.๘๖%)         สวนมากครอบครัวมีรายได      และสวนใหญมีผลการเรียน 
 สวนใหญกายสภาพสมบูรณ ไมมี            ๕๐,๐๐๑ - ๖๐,๐๐๐.- บาท/เดือน    อยูใน เกณฑดีมาก 

   โรคประจําตัว (๙๕.๗๑% )                        (๒๑.๔๓%)                                               (๓.๕๐ - ๔.๐๐ , ๕๐.๐๐%)   
 สวนมากมีกลุมเลือดโอ  (๔๑.๔๓%)   สวนมากภูมิลําเนาอยูในภาคกลาง  สวนมากกอนเขา รร.นร. มี  
  สวนใหญเปนพุทธศาสนิกชน         (๔๑.๔๓%)        ผลการเรียนอยูในเกณฑดี   

   (๙๘.๕๗%)           (๓.๐๐ – ๓.๔๙, ๔๑.๕๔%) 
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บทสงทาย / อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหสถานภาพนักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๐  โดยสรุป
ดังกลาว  จะเห็นวาปจจัยนําเขา (Input)  ของโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๕๐ น้ี เปนปจจัย
นําเขาที่ดี  มีคุณภาพทั้งในดานสถานภาพสวนตัว คอื มีกายสภาพสมบูรณ  อยูในเกณฑปกติของ
ผูเรียนในระดับอุดมศึกษา  อยูในครอบครัวของขาราชการที่มีฐานะทางเศรษฐกจิอยูในระดับปานกลาง  
โดยมีรายไดเฉลีย่ของครอบครวัประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท / เดือน  สาํหรับสถานภาพทางการศกึษานั้น  
ตองถือวานักเรียนชั้นใหมของโรงเรียนนายเรือปการศึกษานี้  สวนใหญพ้ืนฐานความรูดีทั้งจาก
โรงเรียนมัธยม / สามัญ (กอนเขาโรงเรียนเตรียมทหาร)  และจากโรงเรียนเตรียมทหาร  โดยมีสวน
นอย (รอยละ ๗.๖๙) เทานั้น ที่มีผลการศึกษา / เกรดเฉลี่ยต่ํา (๒.๐๐ – ๒.๔๙)  ซ่ึงทุกฝายที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษา ควรตระหนักและใหความสําคญัในการพัฒนาและกํากบัดูแลปจจัยนําเขาสวนนอยน้ี
อยางใกลชิด  และนี่คือประโยชนที่จะไดรับจากผลการวจัิย / วิเคราะหสถานภาพนักเรียนนายเรอื ชั้นป
ที่ ๑   ปการศึกษา ๒๕๕๐  ซ่ึงสถาบันการศึกษาทุกแหง ทุกสังกัด และทุกระดับของประเทศ ควรให
ความสําคัญกบัการศึกษา / วิเคราะหสถานภาพนักเรียน / นักศึกษาใหม   เพ่ือการพัฒนาปจจัย
นําเขาของตนอยางตอเน่ือง และเพื่อปองกันไมใหเกิดการสูญเปลาทางการศึกษา 

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



 

 

ขาวนายเรือ 
กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ 

  

 

โรงเรียนนายเรือประกอบพิธีประกาศผลสอบความรูและแจกดุมหมายชั้นนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่      
๑ – ๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ และมอบมีเหน็บใหแกนักเรียนชั้นปที่ ๑ (ใหม) เม่ือวันศุกรที่          
๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ ณ หอประชุมภูติอนันต โรงเรียนนายเรือ ในโอกาสนี้ไดมีการมอบรางวัลแกนักเรียน
นายเรือ ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม ดังน้ี 

 ๑. รางวัลคะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแตละชั้นป ไดรับเงินรางวัลจาก
กองทุนพลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต รางวัลละ ๑,๖๐๐.- บาท 

 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๓ 

 - คะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมภาคทฤษฎี  ไดแก  นนร.พงศพันธุ   จันทรสําราญ   คะแนน ๓.๙๗๗ 

 - คะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมภาคปฏิบัติ  ไดแก  นนร.พงศพันธุ   จันทรสําราญ คะแนน      
รอยละ ๙๒.๙๓ 

 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๒ 

 - คะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมภาคทฤษฎี  ไดแก นนร.อรรถพล  พงษสวัสดิ์    คะแนน ๓.๘๒๑ 

 - คะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมภาคปฏิบัติ  ไดแก  นนร.ภาณุวัฒน   โฉมยงค  คะแนนรอยละ  ๙๐.๕๑ 

 นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ 

 - คะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมภาคทฤษฎี  ไดแก นนร.ธีรพันธ   สวยเนตรทอง  คะแนน ๓.๙๐๐ 

 - คะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมภาคปฏิบัติ   ไดแก   นนร.วรยุทธ   นิสสัยพันธ   คะแนนรอยละ ๙๐.๓๐ 
 ๒. รางวัลคะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมรวมทุกชั้นป ไดรับรางวัลจากกองทัพเรือ ดังน้ี 
 - คะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมภาคทฤษฎี ไดรับเงินรางวัล ๔,๘๐๐.- บาท พรอมโลเกียรติยศ  
ไดแก นนร.พงศพันธุ  จันทรสําราญ ชั้นปที่ ๓ คะแนน ๓.๙๗๗ 
 - คะแนนเฉลี่ยยอดเยี่ยมภาคปฏิบัติ ไดรับเงินรางวัล ๔,๘๐๐.- บาท พรอมโลเกียรติยศ 
ไดแก นนร.พงศพันธุ  จันทรสําราญ ชั้นปที่ ๓ คะแนนรอยละ ๙๒.๙๓ 
 - คะแนนเฉลี่ยยอดเย่ียมรวมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไดรับเงินรางวัล ๙,๖๐๐.- บาท 
พรอมโลเกียรติยศ และไดรับการจารึกชื่อลงในโลเกียรติยศของโรงเรียนนายเรือ ไดแก  นนร.พงศพันธุ  
จันทรสําราญ ชั้นปที่ ๓ 
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ในโอกาสเดียวกันนี้ ไดมีการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสามสมอทอง และสามสมอเงิน ใหแก
นักเรียนนายเรือที่ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยที่โรงเรียนนายเรือกําหนด และมี
ลักษณะทาทางทหารดี ซ่ึงกองทัพเรือไดอนุมัติใหนักเรียนนายเรือที่ มีคุณสมบัติครบถวนไดรับ
ประกาศนียบัตร และมีสิทธิ์ประดับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติสามสมอทองและสามสมอเงินโดยจะประดับ
เครื่องหมายดังกลาวไวบนฝากระเปาเสื้อดานซายโดยชิดกับสาบเสื้อ สําหรับในปการศึกษา ๒๕๔๙ มี
นักเรียนนายเรือที่ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติดังกลาว รวมทั้งสิ้น ๔๗ นาย  ในจํานวนน้ีเปนผูไดรับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติสามสมอทอง จํานวน ๑๗ นาย และไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสามสมอเงิน 
จํานวน ๓๐ นาย ดังน้ี  

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติสามสมอทอง จํานวน ๑๗  นาย ไดแก 

นนร.ชั้นปที่ ๓ 

๑. นนร.พงศพันธ จันทรสําราญ  ๒. นนร.อดิเทพ  วิเศษ  
 ๓. นนร.วรรธนะ  บุญตนาชัย  ๔. นนร.ทักษกร  ตันฑวุฑโฒ 
 ๕. นนร.ทรงวุฒิ  แสงพิทยา  ๖. นนร.อรรถกฤติ จิตตแจง 
 ๗. นนร.โสภณ  โกวิทอิสริย  ๘. นนร.จักรเพชร ศิริชุมแสง 
 ๙. นนร.ณัฐวุฒิ  อรชร   ๑๐. นนร.ภาณุวัต เลิศมาลัยมาลย 
 ๑๑. นนร.ศักดิ์อนันต พันธพิพัฒไพบูลย  

นนร.ชั้นปที่ ๒ 

๑๒. นนร.อรรถพล พงษสวัสดิ์  ๑๓. นนร.วีรศักดิ์ แกวสวาง 

นนร.ชั้นปที่ ๑ 

๑๔. นนร.ธีรพันธ สวยเนตรทอง  ๑๕. นนร.ทศวัชร ประเสริฐ 
 ๑๖. นนร.ณภัทร บุญนรากร  ๑๗. นนร.สุพจน  จินดาทิพย  

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติสามสมอเงิน จํานวน  ๓๐ นาย ไดแก 

นนร.ชั้นปที่ ๓ 

๑. นนร.ทรงยศ  เฉลิมพนาพันธ  ๒. นนร.เทพรัตน โตบาง 
๓. นนร.ธีรนันท  สุขเวช   ๔. นนร.ภารดร  เกิดแจง 
๕. นนร.วุฒิชัย  ฉิมทัด   ๖. นนร.วีรชัย  ครูศรี 
๗. นนร.สกุลภาคย ขนิษฐกุล  ๘. นนร.ทิเนศร  ปลาตะเพียนทอง 



ปที่ ๖ ฉบับที่ ๔                                                                                                       ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๔๙ 

       ๖๗ 

 

 
 
๙. นนร.พงษศักดิ์ พฤษสลุง  ๑๐. นนร.อลงกต หนูสัยเทียะ 
๑๑. นนร.อนันตเดช จูเซียน   ๑๒. นนร.สุวิทย  กลวยหอม 
๑๓. นนร.ยุทธนา บุบผา   ๑๔. นนร.ธนกานต สิทธิวงษ 
๑๕. นนร.ธีรพงษ เมิดไธสง  ๑๖. นนร.ภาณุกร วัฒนจัง 
๑๗. นนร.ตังเมล พิริยะวงศ  ๑๘. นนร.ชาญวิศว ภาคทรวง 
๑๙. นนร.จิรวัฒน ไพรีกุล 

นนร.ชั้นปที่ ๒ 

๒๐. นนร.ขวัญใจ เครือวัลย  ๒๑. นนร.ศิราวุธ วันทองเจริญ 
๒๒. นนร.ธีริน  เขียวปลอง  ๒๓. นนร.สุริยา  ผลอาจ 
๒๔. นนร.ภูมิ  ภูมมะภูติ 

นนร.ชั้นปที่ ๑ 

๒๕. นนร.เชษฐรชา จันทรพานิช  ๒๖. นนร.กมล  พราหมณแกว 
๒๗. นนร.ธงไชย บุญไชยศรี  ๒๘. นนร.ธนกร  มวงทอง 
๒๙. นนร.ธานี  พิมพจันทร  ๓๐. นนร.จักรพงษ มนัสชัย 
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