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หลายทานคงไดพบเห็นและคุนตากับคําวา “security” และคงมีความเขาใจอยูแลว ผูเขียนบทความนี้ได

พยายามเชื่อมมุมมองหลายมิติเขาหากัน โดยขอเริ่มเปดประเด็นท่ีวา

ดวยคํานี้เปนศัพทภาษาอังกฤษ คําถามยอดฮิตก็คือ แลวไดมีการบัญญัติศัพทแลวหรือยัง ???

เพราะเม่ือมีการนําศัพทตางประเทศมาใชในเอกสารภาษาไทยเพ่ือใหคนไทยไดอานเขาใจตรงกัน ยอมหลีกเลี่ยง

ไมพนวา จะแปลคําศัพทตามความเขาใจ เนื้อหาและสาขาวิชาชีพของแตละคนอยางไร

โดยท่ัวไปแลว การแปลคําศัพทตางๆ เรามักจะเริ่มจากการตรวจสอบกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีบัญญัติศัพท

วิชาการสาขาตางๆ นั่นก็คือ “ราชบัณฑิตยสถาน” เปนอันดับแรก

หากไมปรากฏวามีการบัญญัติศัพทไวแลว ลําดับถัดไปจะเปนการสืบหาจากหนวยงานราชการในสาขานั้นๆ

และจากนั้นจงึเปนการคนหาจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ กอนท่ีจะบัญญัติขึ้นเองหากไมสามารถตรวจสอบพบคําศัพท

นั้นไดจากท่ีใดๆ



สําหรับคําวา “SECURITY” นี้ ราชบัณฑิตยสถานไดมีการบัญญัติศัพทไวหลายสาขา ดังนี้

1. ศัพทการพิมพ  2 รายการ

a. security ink = หมึกปลอดปลอม

b. security paper = กระดาษปลอดปลอม

2. ศัพทคอมพิวเตอร 1 รายการ

a. security = ความมั่นคง

3. ศัพทเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 รายการ

a. security = ความมั่นคง

4. ศัพทนิติศาสตร 3 รายการ

a. security = ความมั่นคง (ก. ปกครอง) /หลักประกัน หรือหลักทรัพย (ก. แพง)

b. security interest = สิทธิประโยชนที่มีหลักประกัน

c. security money = เงินประกัน

5. ศัพทรัฐศาสตร 3 รายการ

a. security = ความมั่นคง

b. security community =ชุมชนที่มั่นคง ประชาคมที่มั่นคง

c. Security Council = คณะมนตรีความมั่นคง



สําหรับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ซึ่งเปนสมาชิกลําดับท่ี 58 ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy

Agency, IAEA) และเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจรับผิดชอบเก่ียวของกับวิชาการดานวิทยาศาสตร โดยเฉพาะดานนิวเคลียรและรังสี และใชการอางอิงเอกสาร

ของ IAEA เปนหลักท้ังในดานการศึกษาหาความรู การฝกฝนอบรม การถายทอดความรู และอื่นๆ ผูเขียนจึงขอนําขอมลูท่ีมีการกลาวถึงในเอกสารตางๆ

ของ IAEA มาถายทอดสูกันฟงดังน้ี

คําวา “security” นี้ IAEA Safety Glossary Terminology used in Nuclear, Radiation,

Radioactive Waste and Transport Safety, April 2000 ไดกําหนดไวดังนี้

“Security : Measures to prevent the loss, theft or unauthorized transfer of

radiation sources or radioactive material.”

(This term is usually used in the context of the radiological hazard that might result from the

loss or theft of sources or radioactive material; but also relates to the safeguards implications of

the loss, theft or unauthorized transfer of fissile material, for which the term physical protection

is also used.)



ตอมา IAEA ไดพัฒนาและปรับปรุงการบัญญัติคําศัพทเพ่ือใหครอบคลุมความหมายในเรื่องใหมๆ ท่ี

เกิดขึ้นซ่ึงในอดีตอาจยังไมปรากฎ โดย

IAEA Safety Glossary : Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection

2007 Edition ไดกําหนดไวดังนี้

“(nuclear) security : The prevention and detection of, and response

to, theft, sabotage, unauthorized access, illegal transfer or other malicious

acts involving nuclear material, other radioactive substances or their

associated facilities.”



ในสวนของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเอง ไดบัญญัติศัพทคําวา “security = ความมัน่คง” ไว้ใน “ศัพทานุกรมนิวเคลียร”
โดยมีคําอธิบายศพัท์ไว้ดงันี ้

“มาตรการปองกันการบุกรุก การทําความเสียหาย การสูญหาย และการลักขโมย วัสดุนิวเคลียร หรือวัสดุกัมมันตรังสี

รวมถึงการขนยายและการเขาถึงวัสดุดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาต”

นอกเหนือจากการกลาวถึงในเอกสารของ IAEA และสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติแลว

ใน Wikipedia สารานุกรมในโลกไซเบอร ไดใหความหมายไววา

“Security is the degree or resistance to, or protection from, harm. It applies to any

vulnerable and valuable asset, such as a person, dwelling, community, nation, or

organization.”

รวมท้ังยังจําแนกประเภทความม่ันคงออกเปน 4 ประเภทดังตารางขางลางนี้



ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางกายภาพ ทางการเมือง ทางการเงิน

Computer security Airport security National security Economic security

Internet security Aviation security Public security Financial security

Application security Communications security Homeland security Social security

Data security Corporate security Internal security

Information security Food security State security

Network security Home security International security

Infrastructure security Human security

Physical security

Port security/Supply chain 

security

Private security

School security

Shopping center security

Transportation security



ท่ีมา:  https://en.wikipedia.org/wiki/Security#/media/File:Security_spikes_1.jpg

Security spikes protect a gated community in the East End of London

ท่ีมา:  https://en.wikipedia.org/wiki/Security#/media/File:Berlin_Sch%C3%B6

nefeld_Airport_metal_detectors.jpg

X-ray machines and metal detectors are used to control what is 

allowed to pass through an airport security perimeter



ท่ีมา:  https://en.wikipedia.org/wiki/Security#/media/File:Delta_World_HQ_-
_entrance_with_security_station.JPG

Security checkpoint at the entrance to the Delta Air Lines 
corporate headquarters in Atlanta

ท่ีมา:  https://en.wikipedia.org/wiki/Airport_security#/media/File:VTBS-

luggage_screening.JPG

Baggage screening monitoring at Bangkok Suvarnabhumi Airport



เห็นไหมครับวา security มกีารนํามาใชในหลากหลายสาขา หลายมิติ การที่จะนํามาใชสื่อ

ความหมาย กจ็ะตองพิจารณาถึงความสอดคลองในสาขาวิชา วิธีการทางเทคนิคและอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวของ

สําหรับ “security = ความมั่นคง” ที่สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติบัญญัติไวน้ัน ตาม

พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530

คําวา “มั่นคง” เปนคําวิเศษณ แปลวา แนนและทนทาน หรือ ไมกลับกลายเปนอยางอ่ืน

สวนคําวา “ความ” เปนคํานาม และคํานําหนากริยาหรือวิเศษณเพ่ือแสดงสภาพ

จึงนับเปนการบัญญัติศัพทแบบกวางๆ เพ่ือใหผูใชนําไปประกอบความหมายที่แทจริง

สําหรับเรื่องเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชาที่ตองการจะสื่อความหมายใหเหมาะสมอีกครั้งหน่ึง
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