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สํานวนอเมริกันที่นิยมใช๎ (Typical American Expressions) .......................................  
สุภาษิต และคําคม (Proverbs and Wise Sayings) ...................................................  
หนํวยทหารสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข๎องกับการฝึกคอบร๎าโกลด๑.................................................. 
คํายทหารในสหรัฐฯ (US Military Installations) .........................................................  
ศัพท๑เมืองตําง ๆ ของประเทศเมียนมาร๑ ......................................................................  
 

ผนวก ซ การออกเสียงพยัญชนะ และ รหัสมอร์ส .................................๑๐๕๐ 
(Phonetic Alphabet and Morse Code)……………………………….... 
 
ผนวก ด สัญญาณมือ (Hand Signals) ......................................................๑๐๕๑  
 
ผนวก ต ชุดรบระดับกองพลน้อยสหรัฐฯ ......................................................๑๐๕๓ 
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    (Brigade Combat Team : BCT)…………………………….............. 
บรรณานุกรม (Bibliography) ........................................................................๑๐๕๙ 

 
 
 
 Our God and soldiers we alike adore        พระเป็นเจ้าและเหล่าทหาร  รับการเทิด          
 Ev’n at the brink of danger; not before;     เฉพาะเกิดภัยร้อน                ใช่ก่อนหน้า 
After deliverance, both alike requited,        ครั้นพ้นภัยได้อะไร               ตอบแทนมา   
Our God’s Forgotten, and our soldiers slighted.  ลืมพระหาเหตุเกลียด เหยียดเสนา 

                                  Francis Quarles 1592-1644:  

                             “Of Common Devotion” (1632)  

 
 "หากปรารถนาสันติภาพ ต้องเข้าใจสงคราม"  ลิดเดิล ฮาร์ท 

"IF  YOU  WISH  FOR  PEACE  UNDERSTAND WAR."   LIDDLE HART 
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บทท่ี ๑ 
พจนานุกรม ศัพท์ และ ค าย่อด้านความม่ันคง  

ฉบับอังกฤษ – ไทย 
 

ค าอธิบายการใช้ พจนานุกรม ศัพท์ และ ค าย่อด้านความม่ันคง  
ฉบับอังกฤษ/ไทย 
 (Dictionary of English - Thai Security Terms and Glossary : Acronyms and Abbreviations) 
 
          พจนานุกรม ศัพท๑ และ คํายํอ ด๎านความม่ันคง ฉบับ อังกฤษ - ไทย บทนี้เป็นเพียง
แนวทางในการแปลความหมายของศัพท๑ทหาร-ยุทธศาสตร๑ ความม่ันคงของประเทศ ที่ใช๎เป็นคํา
ยํอ ศัพท๑ในภาษาอังกฤษของเอกสารทางทหาร , การฝึก, การปฏิบัติการทางทหาร และ 
ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง อาจมีบางค าท่ียังไม่มีการบัญญัติศัพท์ไว้แน่นอน (เป็นทาง
ราชการ)  ศัพท๑ และคํายํอตํางๆ นี้รวบรวมจากเอกสารตํางๆ  มากมาย  พร๎อมระบุกลุํมงาน คํา
ยํอ คําอธิบาย ขยายความประกอบสั้นๆ เพื่อสะดวกในการค๎นคว๎า และการศึกษาสําหรับผู๎อําน
สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางกว๎างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งคงเป็นประโยชน๑แกํบรรดานักการ
ทหาร และ ผู๎สนใจทั่วไป 
 

 อนึ่ง คําแปลและ คํายํอ ที่ใช๎บางคํา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  (มี
เคร่ืองหมาย *)  มํุงที่จะให๎เป็นแนวทางในขั้นต๎น เพราะถ๎าจะให๎ถูกต๎องสมบูรณ๑ก็ต๎องมีการ
ประชุมตกลงระหวํางเหลําทัพในภายหลังอีกครั้งเพ่ือความเข๎าใจที่ถูกต๎องสอดคล๎องกัน ในการ
นําไปใช๎กรุณาพิจารณาตามความเหมาะสม   

 
ค าแนะน าเบื้องต้น 
ค าย่อรวม (Acronym) เป็น รูปแบบยํอของอเนกัตถประโยค หรือวลีหนึ่ง ๆ ที่ จะออกเสียง
ด๎วยอักษรตัวแรกของคํา เหมือนเป็นคําสะกดคําเดียวกัน ตัวอยํางเชํน คําวํา ASAP <เอ-แสบ> 
มาจาก  As Soon As Possible   
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ค าย่อ (Abbreviation)   เป็น รูปแบบยํอของคํา, อเนกัตถประโยค หรือ วลี ประกอบด๎วย  
๑. อักษรย่อ (Initialisms) เป็นการยํอโดยใช๎อักษรแรกของแตํละคํามายํอ การออกเสียงจะ
ออกเสียงทีละตัวอักษร เชํน FBI <เอฟ-บ-ีไอ> , CIA <ซี-ไอ-เอ>  
๒. ค าย่อผสม (Blends) เป็นการยํอโดยใช๎ตัวต๎นของคําแรกมาผสมกับตัวท๎ายของคําหลัง 
และออกเสียงเป็นคําเดียว เชํน OXBRIDGE มาจาก Oxford  และ Cambridge   
๓. ค าย่อตัด (Clippings) เป็นการยํอโดยเขียนแตํคําหน๎าตัดสํวนหลัง ออกเสียงเป็นคําเดียว 
และ ไมํมีจุดตํอท๎าย เชํน EXAMS ยํอจาก Examinations  
๔. ค าย่อเขียน (Shortened Written Forms) จะออกเสียงเต็ม ไมํอํานแบบยํอ ใช้อักษรตัว
เล็ก มักจะมีจุดตํอท๎าย เชํน rm. มาจากคําวํา room  
 

หมายเหตุ :ค าย่อที่ใช้    แสดงไว๎ในเครื่องหมาย  (   )  
               การออกเสียง   แสดงไว๎ในเครื่องหมาย  <  > 
                  ค าอธิบายเพ่ิมเติม    แสดงไว๎ในเครื่องหมาย  [   ] 
[กต.] = กระทรวงการตํางประเทศ [กบ.] = การสํงกําลังบํารุง   
[กพ.] = ธุรการและกําลังพล,  กําลังพล [กร.] = กิจการพลเรือน   
[กห.] = กระทรวงกลาโหม  [ขว.] = การขําว  ขําวกรอง    
[ขศ.] = ข๎าศึก   [คจตถ.] = เครื่องยิงจรวดตํอสู๎รถถัง 
[คบช.]  = การควบคุมและการบังคับบัญชา [คอ.] = การยุทธ๑เคลื่อนที่ทางอากาศ   
[ช.] = ทหารชําง   [ตร.] = ตํารวจ    
[ตสข.] = การเตรียมสนามรบด๎านการขําว [ถอย] = การปฏิบัติการรํนถอย การรํนถอย  
[ทน.] = กองทัพน๎อย  [ทบ.] = ทหารบก  กองทัพบก    
[ทร.] = ทหารเรือ  กองทัพเรือ   [ทอ.] = ทหารอากาศ กองทัพอากาศ  
[นชค.] = นิวเคลียร๑-ชีวะ-เคม ี  [นย.] = นาวิกโยธิน     
[นว.] = ทหารเรือ พรรคนาวิน   [บ.] = เครื่องบิน; อากาศยาน; การบิน  
[บห.] = การบริหารงาน  [ป.] = ทหารปืนใหญํ  ปืนใหญํ   
[ป.เรือ] = ปืนเรือ    [ปธบ.] = ประธานาธิบดี    
[ปภอ.] = การป้องกันภัยทางอากาศ [ปรส.] = ปืนไร๎แรงสะท๎อนถอยหลัง 
[ปส.] = การปฏิบัติการสารสนเทศ [ผบ.]    = ผู๎บังคับหนํวย; ผู๎บัญชาการ  
[ฝสธ.]  = ฝ่ายเสนาธิการ  [ฝอ.] = ฝ่ายอํานวยการ    
[พร.] = ทหารพลรํม  [ภ.] = ภาษาพูด    
[ภูมิ.]  = ภูมิประเทศ   [ม.] = ทหารม๎า; เมตร   
[มซ.] = ประเทศมาเลเซีย    [ยก.] = ยุทธการ    
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[ยธป.] = ยุทโธปกรณ๑  [ยธภ.] = ยุทธภัณฑ๑     
[ยธศ.] = ยุทธศาสตร๑  [ยบจ.]  = การยุทธ๑บรรจบ   
[ยว.] = ยุทธวิธี   [ยสบ.] = การยุทธ๑สะเทินน้ําสะเทินบก  
[ร.] = ทหารราบ   [รผ.] = การยุทธ๑รํวมและการยุทธ๑ผสม   
[รพศ.] = รบพิเศษ   [รวป.] = ระวังป้องกัน     
[รศ.] = รัฐศาสตร๑                      [รับ] = การปฏิบัติการตั้งรับ การตั้งรับ  
[รุก] = การปฏิบัติการรบด๎วยวิธีรุก การรุก [ล้าน้้า] = การยุทธ๑ข๎ามลําน้ํา   
[วทบ.]    = วิทยาลัยการทัพบก  [ส.] = ทหารสื่อสาร  สื่อสาร    
[สทบ.] = การสงครามทุํนระเบิดทางบก [สทร.] = การสงครามทุํนระเบิดทางเรือ  
[สนบ.] = สงครามนอกแบบ  [สป.] = ประเทศสิงคโปร๑   
[สอ.] = การยุทธ๑สํงทางอากาศ; สงครามอิเล็กทรอนิกส๑ [อก.] = ประเทศอังกฤษ    
[อต.] = ประเทศออสเตรเลีย   [อม.][สรอ.]  = ประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา   
[อว.] = อาวุธ   [ศรศ.] = จากหนังสือศัพท๑รัฐศาสตร๑ 
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A 

 
...armored personnel carrier platoon หมวดสายพานลําเลียงพลที่...    (มว.รสพ.) 
...army area chief of staff  เสนาธิการกองทัพภาค... (เสธ.ทภ.)  
...Army Area commander; CG,…Army Area แมํทัพภาคที่ ...  (มทภ.)       
...Army Area deputy chief of staff รองเสนาธิการกองทัพภาค...        (รอง เสธ.ทภ.)  
...Army Area deputy commander รองแมํทัพภาคที่ ...      (รอง มทภ.)  
...artillery battalion, King's (Royal/Queen's) guard  กองพันทหารปืนใหญํที่...รักษาพระองค๑ (ป...พัน...รอ.)  

... artillery regiment, King's (Royal or Queen's) guard กรมทหารปืนใหญํที่...รักษาพระองค๑ (ป.พัน.... รอ.)  

... development team  ชุดปฏิบัติการพัฒนา ... (ชป.พัฒนา)  

... field hospital   โรงพยาบาลสนามที่...         
1 ½- War Strategy  ยุทธศาสตร๑ ๑ ๑/๒ สงคราม [อม.-คิสซิงเจอร์-1970s] 
1 CPO = Chief Petty officer First Class  พันจําเอก [ทร.ไทย]       (พ.จ.อ.) 
1 PO = Petty officer First Class  จําเอก [ทร.ไทย]; (PO1) จําเอก [ทร.อม.]  (จ.อ.)                
106 MM. Recoiless Gun Section (106 mm Rcl Sect) ตอนปืนไร๎แรงสะท๎อน ๑๐๖ มม. [มว.อวน.พัน.ร.]   

      (ตอน ปรส.๑๐๖)  
1984  DOD Annual Report การรายงานประจําปีของ  กห.  พ.ศ.๒๕๒๗  
1992 National Military Strategy   ยุทธศาสตร๑ทหารแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือ ยทช.  

1FS = Flight Sergeant First Class   พันจําอากาศเอก   [ทอ.ไทย]  (พ.อ.อ.) 
1LT = 1ST LT = First Lieutenant   ร๎อยโท; เรืออากาศโท [อม.]; เรือโท [นย.]  (ร.ท.) 
1MSGT = Master Sergeant First Class จําสิบเอก  [ทบ.ไทย]       (จ.ส.อ.) 
1SEAMAN = Seaman First Class พลทหารเรือปี ๒ [ทร.ไทย] 
1SGT = 1STSGT = First Sergeant  จํากองร๎อย [อม.]; จําสิบตร;ี พันจําโท [นย.] 
1STArmy Area Tactical Training Center ศูนย๑ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ ๑ 
2 ½- War Strategy ยุทธศาสตร๑ ๒ ๑/๒ สงคราม; การโต๎ตอบอยํางอํอนตัว [อม.-

แมคนามารา-1960s] 

2 CPO = Chief Petty officer Second Class พันจําโท   [ทร.ไทย]             (พ.จ.ท.) 
2 FS = Flight Sergeant Second Class พันจําอากาศโท [ทอ.ไทย]  (พ.อ.ท.) 
2 PO = Petty officer Second Class จําโท [ทร.ไทย]; (PO2) จําเอก [ทร.อม.] (จ.ท.)    
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2001 Quadrennial Defense Review หนังสือการทบทวนการป้องกันประเทศรอบสี่ปี ๒๐๐   (ทปส.๒๐๐๑)๑  
2004  National Defense Strategy ยุทธศาสตร๑การป้องกันประเทศ  ๒๐๐๔ (ยปท.)  
25-meter firing range  สนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว   
2IC = Second in Command      รองผู๎บังคับหนํวย, ตําแหนํงรอง 
2LT = 2ND LT = Second Lieutenant ร๎อยตรี; เรืออากาศตรี [อม.]; เรือตรี [นย.] (ร.ต.) 
2MSGT = Master Sergeant Second Class  จําสิบโท  [ทบ.ไทย]                 (จ.ส.ท.) 
2-quart canteen w/cover  กระติกน้ําขนาด ๒ ควอร๑ทพร๎อมถุง    
2SEAMAN = Seaman Second Class  พลทหารเรือปี ๑ 
3 CPO= Chief Petty officer Third Class พันจําตรี  [ทร.ไทย]                  (พ.จ.ต.) 
3 FS = Flight Sergeant Third Class พันจําอากาศตรี [ทอ.ไทย]  (พ.อ.ต.) 
3 PO = Petty officer Third Class     จําตรี [ทร.ไทย]; (PO3) จําโท  [ทร.อม.] (จ.ต.)  
3MSGT = Master Sergeant Third Class จําสิบตรี  [ทบ.ไทย]              (จ.ส.ต.) 
60 MM. Mortar Platoon(60 mm Mort Plt) หมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๖๐ มิลลิเมตร (มว.ค.๖๐ มม.) 
81 MM. Mortar Section(81mm Mort Sect) ตอนเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๘๑ มิลลิเมตร [หน่วยใน มว. 

    อวน.พัน.ร.] (ตอน ค.๘๑ มม.) 
9TH Infantry Regiment Task Force หนํวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๙    (ฉก.ร.๙)         
A = AL-PHA  [การส่งวิทย]ุ ตัวอักษร เอ <อัล-ฟ่า> 

A2C2 = Army Airspace Command and Control  การบังคับบัญชาและการควบคุมห๎วง อากาศของ 
    กองทัพบก [ปภอ.]    
AA = Antiaircraft  ตํอสู๎อากาศยาน 
AA = Assembly Area      ที่รวมพล [ยว.] 
AA = Avenues of Approach   แนวทางเคลื่อนที่         (นคท.) 
AAA = Antiaircraft Artillery ปืนใหญํตํอสู๎อากาศยาน  (ปตอ.) 
AACG= Arrival Airfield Control Group ชุดควบคุมสนามบินเข๎า 
AADC = Area Air Defense Commander ผบ.ป้องกันภัยทางอากาศเป็นพื้นที่  
AADCOM = Army Air Defense Command หนํวยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก 

                                                                        
 เอกสารด๎านความมั่นคงรอบ ๔ ปี ทีจ่ัดท าโดย สธร.อม. - บก.   
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AADCP = Asean-Australia Development Cooperation Programme โครงการความรํวมมือด๎านการ 
    พัฒนาอาเซียน-ออสเตรเลีย [กต.] 
AAF = Asean-Australia Forum การประชุมอาเซียน-ออสเตรเลีย   [กต.] 
AAF = Asia-Africa Forum การประชุมความรํวมมือเพื่อการพัฒนาระหวํางประเทศในภูมิภาค

เอเชียกับแอฟริกา   [กต.] 

ABAC = APEC Business Advisory Council  สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค  [กต.] 
AAF = Army Air Field สนามบินทหารบก 
AAFES = Army and Airforce Exchange Service การบริการร๎านค๎าของกองทัพบกและกองทัพอากาศ 
    [อม.] 
AAG = Army Artillery Group กลุํมปืนใหญํของกองทัพบก 
AAIA = Aden-Abyan Islamic Army  [กลุ่มก่อการร้าย] รู้จักในนาม Islamic Army of Aden ฐานอยู่ในประเทศ 

Yemen  

ABB = Alex Boncayao Brigade  [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ  Philippines  

ADF = Allied Democratic Forces [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ Uganda และ Congo  
AI = Ansar Al-Islam [กลุ่มก่อการร้าย] รู้จักในนาม Partisans of Islam, Helpers of Islam, 

Supporters of Islam ฐานอยู่ในประเทศ Iraq  

AIAI = Al-Ittihad Al-Islami [กลุ่มก่อการร้าย] รู๎จักในนาม Islamic Union ฐานอยู่ในประเทศ Somalia  

AL-BADHR = Al-Badhr Mujahidin  [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ Pakistan  
ALF = Animal Liberation Front     
ALIR = Army of The Liberation of Rwanda [กลุ่มก่อการร้าย] กองทัพปลดปล่อยของราวันดา  
ANSAR AL-ISLAM [กลุ่มก่อการร้าย ] กลุํมอันซาร๑ อัล -อิสลาม [หรือชื่ออื่นว่า Devotees of Islam หรือ 

Partisans of Islam หรือ Helpers of Islam หรือ Supporters of Islam หรือ Jund Al-Islam หรือ Kurdistan Supporters of 
Islam หรือ Kurdistan Taliban หรือ Soldiers of Islam หรือ Soldiers of God หรือ Supporters of Islam in Kurdistan หรือ 
Ansar Al-Sunna Army หรือ Jaish Ansar Al-Sunna พื้นท่ีปฏิบัติการ ภาคกลางและภาคเหนือของอิรัก] 

AAM = Air-to-Air Missile อาวุธปลํอย อากาศ สูํ อากาศ 
AAM = Army Aircraft Maintenance  การซํอมบํารุงอากาศยานกองทัพบก  [บ.] 

AAMB = Al-Aqsa Martyrs Brigades [กลุ่มก่อการร้าย ] กลุ่มอัล-อักซอ มาร์ไทรส์ บริเกดส์   [พื้นท่ี

ปฏิบัติการ  กลุ่ม AAMB ปฏิบัติการในเขตเวสต์แบงก์เป็นหลัก แต่ก็อ้างว่าได้ก่อเหตุภายในเขตดินแดน  อิสราเอลและในฉนวน
กาซาด้วยเช่นกัน และอาจมีผู้เห็นอกเห็นใจอยู่ในค่ายผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ทางตอนใต้ของเลบานอน] 

AAR  = After Action Report/ Review การรายงาน/วิจารณ๑หลังการปฏิบัติ         
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AARM = Asean Armies Rifle Meet  การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพบกกลุํมประเทศอาเซียน  

AASLT OPNS = Air Assault Operations การยุทธ๑เคลื่อนที่ทางอากาศ     (คอ.)  
AASLT = Air Assault            เคลื่อนที่ทางอากาศ, โจมตีทางอากาศ  
AASROC  = Asian-African Sub-Regional organizations Conference การประชุมองค๑การอนุ 
                                                 ภูมิภาคเอเชีย-แอฟริกา   [กต.]  
AATF = Air Assault Task Force  กําลังรบเฉพาะกิจเคล่ือนท่ีทางอากาศ  (ฉก.คอ.) 
AATFC= Air Assault Task Force Commander ผู๎บังคับกําลังรบเฉพาะกิจเคลื่อนที่ทางอากาศ (ผบ.ฉก.คอ.)  

AAV = Amphibious Assault Vehicle ยานโจมตียกพลขึ้นบก   [นย.] 
AAW = Anti-Air Warfare   การป้องกันภัยทางอากาศ: การสงครามตํอต๎านทางอากาศ[ทร.] 
abatis                           เครื่องกีดขวางไม๎ล๎มไม๎ปัก [กั้นถนนแคบ ๆ -ช.]   

ABCA = American, British, Canada and Australian Allies พันธมิตรอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และ 
                                                      ออสเตรเลีย    [ยธศ.] 
ABCCC = Airborne Battlefield Command and Control Center ศูนย๑การบังคับบัญชาและการควบคุม 
    สนามรบทางอากาศ   

ABCS = Army Battle Command Systems ระบบบัญชาการรบกองทัพบก [คบช.]  (รบรบ.) * 
aberration   ความผิดเพี้ยน ; ความวิปลาส  
ABM  = Anti-Ballistic Missile  ขีปนาวุธ ตํอต๎านขีปนาวุธ  [ท้าลายขณะที่บิน] 

ABN  = Airborne              สํงทางอากาศ, ในอากาศยาน, ลอยตัวในอากาศ  

abort                              ล๎มเหลว, ยกเลิก [ภารกิจ, การปฏิบัติงาน] ยกเลิก [มิใช่การกระท้า 

    ของขศ.] ระงับการวิ่งขึ้นของ บ./การยิง อว.ปลํอย 

About, Face   [ค้าสั่ง] ทํากลับหลังหัน           กลับหลัง -หัน       
above-the-line publications บรรณสารระดับสูง  
ABRAMS = M1 MBT  รถถังหลักของ ทบ.อม.; รถถัง เอ็ม ๑ เอบรามส์   
abreast                           [สองหน่วย] เคียงกัน, ทันสมัย  

                                                                        
 เริ่มในปี พ.ศ.๒๕๓๔ โดย ผบ.ทบ.มาเลเซีย มี ๖ ประเทศ คือ บรูไนดาลุสซาลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ 
และไทย เป็นการยิงปืนทางยุทธวิธีเชิงการทดสอบกีฬาที่ได๎หมุนเวียนกันเป็นเจ๎าภาพ ปัจจุบันมีสมาชิก 
จ านวน ๑๐ ประเทศ 
 เดิมใช๎ค าวํา Airmobile Operation 
 มาจากช่ือของอดีต ผบ.ทบ.สหรัฐฯ 
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ABS = Access and Benefit Sharing การแบํงปันผลประโยชน๑และการเข๎าถึง  [กต.] 
ABSDF  = All Burma Students Democratic Front  กลุํมแนวรํวมประชาธิปไตยนักศึกษาพมํา ; 
                                 แนวรํวมประชาธิปไตยนักศึกษาทั่วพมํา  [พม่า] 
Absent Without Leave (AWOL)  ขาดราชการ 
absolute altimeter   มาตรวัดความสูงสัมบูรณ์, เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์  
absolute dud   ด๎านสัมบูรณ์  
absolute filter   เครื่องกรองสัมบูรณ์  
absolute height    ความสูงสัมบูรณ์, ระดับสูงสัมบูรณ์  
absolute monarchy                  สมบูรณาญาสิทธิราชย๑  [ระบบการปกครอง] 

absorbed dose   ปริมาณรังสีดูดซึม  
ABTC = APEC Business Travel Card บัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค  [กต.] 
Airman Battle Uniform (ABU)  ชุดฝึกทหารอากาศ [ทอ.อม.แบบใหม่]  
ABU  = Airman Battle Uniform ชุดฝึกทหารอากาศ [ทอ.อม.แบบใหม่] 
Abu Sayyaf Group  (ASG) [กลุ่มก่อการร้าย] กลุ่ม อาบู ซายัฟ [terr.-หัวรุนแรง ฟป.]  

abuse of privilege    การใช๎เอกสิทธิ์โดยมิชอบ   [กต.] 
ACCS = Asean Coordinating Committee on Services คณะกรรมการประสานงานด๎านบริการของ 
    อาเซียน     [กต.] 
acoustic weaponry   อาวุธทางเสียง   
AC  = Active Component กําลังประจําการ 
ACA  = Airspace Control  Authority อํานาจหน๎าที่ในการควบคุมห๎วงอากาศ 
ACA  = Airspace Coordination Area  พื้นที่ประสานห๎วงอากาศ                           
academic freedom   เสรีภาพทางวิชาการ  
ACAMM = Asean Chief of Armies Multilateral Meeting การประชุมผ๎ูบัญชาการทหารบกกลุํมอาเซียน  

ACB = Asean Committee in Beijing คณะกรรมการอาเซียนประจํากรุงปักกิ่ง  [กต.] 
ACBC = Asean-Canada Business Council การประชุมสภาธุรกิจอาเซียน-แคนาดา [กต.] 
ACBT = Air Combat Training    การฝึกการรบทางอากาศ   [ทอ.]  
ACC  = Area Coordination Center  ศูนย๑ประสานงานประจําพื้นที ่
ACC = Air Space Control Center ศูนย๑ควบคุมห๎วงอากาศ 
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acceptability   การยอมรับได๎; การยอมรับ 
access to classified information  การเข๎าถึงขําวสารลับ  
access   การเข๎าถึง [ชั้นความลับ] 
accession    ภาคยานุวัต ิ   [กต.]   
accidental attack   การโจมตีโดยบังเอิญ   
accompanying supplies           สิ่งอุปกรณ๑ท่ีนําไปกับหนํวย; สิ่งอุปกรณ๑ติดหนํวย, พัสดุติดหนํวย 

accountability   ภาระรับผิดชอบ 
accounting line designator  ประมวลก าหนดแนวการปฏิบัติ 
accredit     แตํงตั้งให๎ไปประจํา    [กต.] 
ACCS = Army Command and Control System ระบบการบังคับบัญชาและการควบคุมของกองทัพบก 

ACCSQ = Asean Consultative Committee on Standards and Quality คณะกรรมการที่ปรึกษาของ 
    อาเซียนด๎านมาตรฐานและคุณภาพ  [กต.] 
accuracy                          ความถูกต๎อง, แมํนยํา 
accuracy of fire   ความแมํนย าในการยิง 
accuracy of information  ความถูกต๎องของขําวสาร, ความแนํนอนของขําวสาร   
accurate intelligence                ขําวกรองที่แนํนอน 
ACD = Asia Cooperation Dialogue ความรํวมมือเอเชีย    [กต.] 
ACE  = Aviation Combat  Element   สํวนบินรบ * 
ACE = Armored Combat Earthmover    เครื่องมือทหารชําง ยานรบหุ๎มเกราะ 
ACE = Asean Centre For Energy ศูนย๑พลังงานอาเซียน [กต.] 
ACE Report  การรายงานสถานภาพหลังการรบ  
ACE = Analysis Control Element สํวนควบคุมการวิเคราะห๑ [ขว.-ระดับ ทน.อม.] <เอซ> 
ACES = Army Continuing Education System ระบบการศึกษาตํอของกองทัพบก 
ACF = Asean Cultural Fund กองทุนวัฒนธรรมอาเซียน 
ACFT = Aircraft               อากาศยาน 
achieving decision superiority  การบรรลุความเหนือกวําในการตัดสินใจ  

                                                                        
 การรายงานสถานภาพหลังการรบ เพื่อให๎หนํวยเหนือทราบถึง สถานภาพ กระสุน  ผ๎ูบาดเจ็บ  ยุทธภัณฑ์ (Ammunition, 

Casualties and Equipment) 
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ACIF = Artillery Counterfire Information ขําวสารการยิงตํอต๎านปืนใหญํ   [ป.] 

ACINT = Acoustic Intelligence ขําวกรองทางเสียง    [ทร.อม.] 
acknowledge   การตอบรับ, ตอบรับทราบ 
acknowledgment                  การตอบรับทราบ  [ข่าวสารได้รับและเข้าใจ] 

ACMECS = Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy ยุทธศาสตร๑ความรํวมมือ 
     ทางเศรษฐกิจ อิระวดี – เจ๎าพระยา – แมํโขง 

ACO = Airspace Control order คําสั่งการควบคุมห๎วงอากาศ    [ปภอ.] 
ACOC  = Area Communications Operating Center ศูนย๑ปฏิบัติการสื่อสารประจําพื้นที ่
ACofS = Assistant Chief of Staff ผู๎ชํวยเสนาธิการ; ฝ่ายเสนาธิการ  (ฝสธ.) 
acoustic circuit   วงจรเสียง  วงจรทุ่นรัเบิดซึ่งตอบสนองต่อสนามคลื่นเสียงที่เกิดจากเป้า 
Acoustic Intelligence  (ACINT) ขําวกรองทางเสียง    [ทร.อม.] 
acoustic jamming   การกํอกวนทางเสียง    
acoustic mine   ทุํนระเบิดเสียง    
acoustic minehunting  การลําท าลายทุํนระเบิดด๎วยเสียง    
acoustic warfare   การสงคราม เสียง    
acoustic warfare counter–countermeasures มาตรการตอบโต๎การตํอต๎านการสงครามเสียง  

acoustic warfare countermeasures  มาตรการตํอต๎านการสงครามเสียง   
acoustic warfare support measures  มาตรการสนับสนุนการสงครามเสียง 
acoustic warfare  การสงครามทางเสียง       [ยธศ.] 
acoustical surveillance  การเฝ้าตรวจแหลํงเสียง  
ACP = Air Control Point      ตําบลควบคุมทางอากาศ   [ปภอ.] 
ACP = Africa, Caribean and Pacific Countries กลุํมประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกา หมูํเกาะ  
            ในแคริบเบียน และแปซิฟิก ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากสหภาพยุโรป  

ACP = Arakan Communist Party พรรคคอมมิวนิสต๑อารกัน [พม่า] 
acquire (radar)    หาเป้าหมาย [เรดาร์ค้นหาเป้าหมาย]  เกาะเป้าหมาย [เรดาร์ติดตาม]  

acquisition   การค๎นหา   

                                                                        
 การสงครามเสียง  แบํงออกได๎เป็น ๓ สํวน คือ ๑. มาตรการสนับสนุนการสงครามเสียง (AWSM) ๒. มาตรการตํอต๎าน

การสงครามเสียง (AWCM)  ๓. มาตรการตอบโต๎การตํอต๎านการสงครามเสียง (AWCCM) 
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acquisition and cross-servicing agreement ความตกลงเกี่ยวกับการรับและการบริการตํางฝ่าย 

ACR = Armored Cavalry Regiment กรมทหารม๎ายานเกราะ 

ACRONYM                            รัสพจน๑ ; ชื่อยํอท่ีผสมขึ้นจากอักษรต๎นของชื่อเต็ม 

ACS = Asean Committee in Seoul  คณะกรรมการอาเซียนประจํากรุงโซล  [กต.] 
ACS = Aerial Common Sensor  เครื่องตรวจจับรํวมทางอากาศ   (ครอ.) * 
ACSC = Australian Command and Staff College โรงเรียนเสนาธิการทหารออสเตรเลีย [นขต.วปป. อต.]   
ACSC = Air Command and Staff College โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ   (รร.สธ.ทอ.) 
ACT = Asean Committee in Tokyo  คณะกรรมการอาเซียนประจํากรุงโตเกียว  [กต.] 
act of congress   รัฐบัญญัติ     [อม.] [รศ.] 
act of parliament   พระราชบัญญัติ     [ไทย] [รศ.] 
act of  mercy   การกระท าด๎วยความปรานี 
Act on Diplomatic Privileges and Immunities B.E.2527  พระราชบัญญัติวําด๎วยเอกสิทธิ ์
    และความคุ๎มกันทางทูต พ.ศ.๒๕๒๗  [กต.] 

ACT = Air Cavalry Troop กองร๎อยทหารม๎าอากาศ   [อม.] 

acting       รักษาราชการแทน; ทําการแทน  (รรก.) 
action                             การปฏิบัต ิ
action agent   สายลับปฏิบัติการ [ขว. ผู้ท่ีเข้าถึงแลัปฏิบะติการต่อเป้าหมาย] 

action deferred   เลื่อนการปฏิบัติ  [มีอาวุธพร้อม แต่รอการปฏิบะติ] 

action information center  ศูนย์ขําวสารปฏิบัติการ    
action officer                 นายทหารผู๎รับผิดชอบ [งานเฉพาะหนึ่ง] 
action phase   ขั้นการปฏิบัติ  
activation    การเข๎าประจ าการ [ค าสะ่งให้เข้าปรัจ าการในงานของระฐบาลกลาง]  
activation detector   เครื่องตรวจวัดโดยอาศัยกัมมันตรังสี  
activator   ชนวนกันเขยื้อน [ทุ่น/กับระเบิด] 
active air defense         การป้องกันทางอากาศเชิงรุก ; การป้องกันภัยทางอากาศเชิงรุก 

                                                                        
 รัสพจน์ (Acronym) คือ ค ายํอที่เกิดจากการน าอักษรตัวแรกของแตํละค ามารวมกันในภาษาอังกฤษ 
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active aircraft   อากาศยานประจําการ 
active army  กองทัพบกประจําการ  
active communications satellite  ดาวเทียมสื่อสารรับสํงสัญญาณ  
active component    สํวนกําลังประจําการ  
active defense                     การตั้งรับแบบคลํองแคลํว  
active defense   การต้ังรับเชิงรุก  [การรุกอย่างจ ากะด แลัการตีโต้ตอบ เพื่อไม่ให้ขศ.แย่ง 

    ยึดพื้นที่หรือที่มะ่น]  

active defense-in-depth   การป้องกันเชิงรุกในทางลึก  
Active Duty = Active Service (AD) ประจ าการ [ปฏิบะติเต็มเวลาในเหล่าทะพ อม.ใช้กะบทหารปรัจ าการทุกคน]   

active duty for special work  ประจ าการเพ่ือปฏิบัติงานพิเศษ  
Active Duty For Training (ADT) ประจ าการเพ่ือการฝึก  
Active Guard and Reserve(AGR) ก าลังป้องกันชาติและก าลังส ารองประจ าการ  
active homing guidance   การน าวิถีเข๎าหาเป้าเชิงรุก  
active material   วัสดุกัมมันตรังสี 
active mine   ทุํนระเบิดพร๎อมท างาน  
active public affairs policy  นโยบายประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
active radar homing              การแพรํคลื่นเรดาร๑ด๎วยตัวเอง 
active sealift forces   ก าลังล าเลียงทางทะเลประจ าการ 
active status   สถานภาพประจําการ 
Activity   (ACT) หนํวย,องค์กร, สถานท่ีตั้ง [ปฏิบะติพะนธกิจ/ภารกิจ]; พันธกิจ, ภารกิจ,  

    กิจกรรม, กลุํมกิจกรรม  

actors    ตัวแสดง 

                                                                                                                                                       
 การป้องกันทางอากาศเชิงรุก  การปฏิบัติการป้องกันโดยตรง  ที่กระทําเพื่อทําลาย  ลบล๎าง  หรือลดประสิทธิภาพของการ

คุกคามทางอากาศและอาวุธปลํอยของ ขศ. ตํอกําลังรบและสินทรัพย๑ของฝ่ายเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการใช๎อากาศยาน  อาวุธป้องกัน
ภัยทางอากาศ การสงครามทางอิเล็กทรอนิกส๑ และอาวุธอื่น ๆ ที่มีอยูํ  
 กองทัพบกประจ าการ  รวมทั้ง ก าลังกองทัพบก ประจ าการ (Regular Army) และ ส่วนก าลังส ารอง (Reserve 

Components) ที่เข๎าประจ าการนอกเหนือจากที่เรียกเข๎ารับการฝึก 
 การตั้งรับแบบคล่องแคล่ว เป็น หลักนิยมกองทัพบกสหรัฐฯ ที่มุํงเน๎นยุทธบริเวณยุโรป (ใช๎การรวมก าลังโดยการเคลื่อนย๎าย
ทางข๎าง) กํอนมาเป็น หลักนิยมการรบอากาศพื้นดิน (ALB Doctrine) 
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actual ground zero   ศูนย์กลางการระเบิดบนพ้ืนดินจริง  
actual strategy   ยุทธศาสตร๑ แท๎จริง  [การแบ่งประเภทยุทธศาสตร์] 

actuate    กระตุ๎นให๎ท างาน  
ACU = Army Combat Uniform  เครื่องแบบรบทหารบก; ชุดฝึกทหารบก [ทบ.อม.แบบใหม่ทดแทน

แบบเดิมที่ใช้มา ๒๕ ปี ออกแบบโดย นป. และทดสอบโดยทหารเพื่อให้สามารถใช้ได้ในทุกสภาพ แวดล้อมของการรบ โดยเริ่ม
ใช้ เม.ย.๒๐๐๕ (พ.ศ.๒๕๔๘) บังคับใช้ ธ.ค.๒๐๐๗ (พ.ศ.๒๕๕๐) ประกอบด้วย เส้ือ กางเกง เส้ือยืดระบายเหง่ือ และรองเท้า
ฝึกสีน้้าตาลน้ามาแทน บีดียู และเครื่องแบบทะเลทรายที่ใช้อยู่เดิม ใช้หมวกแบเร่ต์ แต่ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนได้ตามค้าส่ัง 
ผบช.]   

acute radiation dose  ปริมาณการแผํรังสีเฉียบพลัน  
AD= Armored Division   กองพลยานเกราะ    [ม.]  
AD= Anti-Dumping Duty ภาษีตอบโต๎การทุํมตลาด [เรียกเก็บจากผู้น้าเข้า

สินค้าจากต่างประเทศ เน่ืองจากผู้ส่งออกในต่างประเทศได้ส่งสินค้านั้นเข้ามา เพื่อประโยชน์ในทาง
พาณิชย์ในราคาที่ต้่ากว่าราคาจ้าหน่ายในประเทศของตน หรือในราคาที่ต้่ากว่าต้นทุนการผลิต] 

ad hoc                    เพื่อวัตถุประสงค๑หรือความมุํงหมายโดยเฉพาะ 
                                                     [กต.] 
ad hoc committee   กรรมาธิการวิสามัญ              [รศ.]  

AD= Air Defense  การป้องกันภัยทางอากาศ       (ปภอ.) 
ADA= Air Defense Artillery  ปืนใหญํป้องกันภัยทางอากาศ (ปภอ.)  

adaptation  การดัดแปลง 
ADB = Asian Development Bank ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหํงเอเชีย  [กต.] 
ADC= Australian Defence College  วิทยาลัยป้องกันประเทศออสเตรเลีย  [อต.] (วปป.)* 

ADC= Aide De Camp นายทหารคนสนิท  : องครักษ๑  (ทส.) 

                                                                        
 วิทยาลัยป้องกันประเทศออสเตรเลีย  (ADC)  เริ่มกํอตั้ง ๑ ม.ค.๒๐๐๑ โดยการจัดระเบียบใหมํในกองทัพเป็น วิทยาลัย

ป้องกันประเทศออสเตรเลีย (Australian Defence College- ADC) ประกอบด๎วย ๓ องค์กรทางการศึกษาจากสามเหลําทัพ คือ ศูนย์
ยุทธศาสตร์ศึกษาและการป้องกันประเทศ  (ศยศป.) ( Centre for Defence and Strategic Studies- CDSS  ที่แตํกํอนคือวิทยาลัย
ป้องกันประเทศออสเตรเลีย), โรงเรียนเสนาธิการทหารออสเตรเลีย  (Australian Command and Staff College- ACSC)  และ 
โรงเรียนนายร้อยกลาโหมออสเตรเลีย (Australian Defence Force Academy-ADFA) ผ๎ูบัญชาการยศ พลตรี และ หัวหน๎าหนํวย
ขึ้นตรง ยศ พลจัตวา  
 ทบ.สหรัฐฯ ก าหนดวําต าแหนํง เสนาธิการทหารบก (ผบ.ทบ.) จะมีนายทหารคนสนิท (ทส.) ได๎สูงสุด ๓ คน ช้ันยศ พันเอก, พัน
โท และ พันตรี ส าหรับ พลเอก ต าแหนํงอื่นจะไมํมียศพันเอก แตํเพิ่ม ร๎อยเอก ๑ คน ยศพลโท มีได๎ ๒ คน ช้ันยศ พันตรี และ ร๎อย
เอก ยศพลตรี มีได๎ ๒ คน  คือ ร๎อยเอก และ ร๎อยโท สํวนยศพลจัตวามีได๎ คนเดียว ยศ ร๎อยโท โดยมีห๎วงปฏิบัติงานประมาณ ๒ ปี 
ซึ่งไมํรวมพลขับ เจ๎าหน๎าที่ส านักงาน และฝ่ายเสนาธิการอื่น ๆ  (p.๒๙๘-๒๙๙) 
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ADC= Assistant Division Commander รองผู๎บัญชาการกองพล                 (รอง ผบ.พล.) 
ADCC= Air Defense Control Center ศูนย๑ควบคุมการป้องกันภัยทางอากาศ 
 
ADC-M= ADC For Maneuve  รองผู๎บัญชาการกองพลฝ่ายการดําเนินกลยุทธ๑ 
ADCON= Administrative Control การควบคุมทางธุรการ  
ADCOORD= Air Defense Coordinator ผู๎ประสานการป้องกันภัยทางอากาศ [ผบ.หน่วย ปภอ.] (ผปภอ.) 

ADC-S = ADC For Support รองผู๎บัญชาการกองพลฝ่ายสนับสนุน 

add                                เพ่ิม, บวก  [ค้าสั่งปรับ ป.เพื่อเพ่ิมระยะ] 

ADD = Air Defense Division [EN] กองพลป้องกันภัยทางอากาศ   [ขศ.] 

adequacy  and  presence    ความพอเพียงและ มีอยูํจริง   
adequacy   ความพอเพียง   
ADF = Automatic Direction Finder เครื่องหาทิศทางอัตโนมัติ 
ADFA  = Australian Defence Force Academy โรงเรียนนายร๎อยกลาโหมออสเตรเลีย [นขต.วปป. อต.]   

ADFWC  = Australian Defence Force Warfare Centre ศูนย๑การสงครามกําลังป้องกันประเทศออสเตรเลีย[อต.] 

adjacent                           ข๎างเคียง  [เช่น adjacent unit = หน่วยข้างเคียง] 

adjust    ปรับ  
adjust, slings   [ค้าส่ังจัดสายสะพายก่อนส่ังสะพายอาวุธ] ส้าหรับสะพายอาวุธ  

    จัดสายสะพาย      

Adjutant General      (AG) เจ๎ากรมสารบรรณ; นายทหารสารบรรณ (จก.สบ.; นสบ.) 
Adjutant's General Corps (AGC) เหลําทหารสารบรรณ     (สบ.) 
ADM = Admiral         พลเรือเอก    [ทร.ไทย-อม.]      (พล.ร.อ.) 
administration   สํวน     [พลเรือน]                      
administration of the Royal Thai government agencies in foreign countries  การบริหารราชการ 
    ในตํางประเทศ    [กต.] 
AEGDM = Asean Experts Group on Disaster Management การประชุมกลุํมผ๎ูเชี่ยวชาญของอาเซียน    
        ด๎านการจัดการภัยพิบัติ    [กต.] 
amendment    การแก๎ไขเพ่ิมเติม     [กต.] 

                                                                        
 เกณฑ์การพิจารณาแผนยุทธการ  วําขอบเขตและแนวความคิดของแผนยุทธการที่ก าหนดไว๎พอเพียงที่จะบรรลุภารกิจ 
ที่ได๎รับมอบ  
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amity     สันถวไมตร ี    [กต.] 
anti-personnel landmines   ทุํนระเบิดสังหารบุคคล    [กต.] 
arbitration    การอนุญาโตตุลาการ    [กต.] 
arms control    การควบคุมอาวุธ [กต.-การจ้ากัดชนิดและจ้านวนอาวุธไม่ให้มีมากเกิน 
    ความจ้าเป็น]   
Additional Protocols  พิธีสารเพ่ิมเติม [คือ ข้อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ- IHL ที่ขยาย

ความเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปกป้องชีวิตและศักด์ิศรีของเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มพลเรือนให้
ได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้น จึงมีการลงนามรับรองพิธีสารเพิ่มเติม ๒ ฉบับ ในปี ๑๙๔๙] 

administrative airlift service  การบริการล าเลียงทางอากาศทางธุรการ  
Administrative Control (ADCON) การควบคุมทางธุรการ, การควบคุมทางการชํวยรบ,        

    การควบคุมด๎านบริหาร  
administrative corps   เหลําทหารสารบรรณ    [ทอ.]          (สบ.) 
administrative court   ศาลปกครอง    [ไทย] 
administrative escort  เรืออ านวยการคุ๎มกัน  
administrative landing  การยกพลขึ้นบกทางธุรการ  
administrative lead time  เวลาลํวงหน๎าทางธุรการ  
administrative loading  การบรรทุกทางธุรการ 
administrative map  แผนที่การชํวยรบ : แผนที่ชํวยรบ 
administrative movement/march การเคลื่อนย๎ายทางธุรการ  [กบ.-เมื่อคาดว่าจะไม่มีขศ.รบกวนยกเว้นทาง

อากาศ] 

administrative net  ขํายการติดตํอสื่อสารทางธุรการ 
administrative order  คําสั่งการชํวยรบ; คําสั่งธุรการ 
administrative shipping  การขนสํงทางธุรการ 
ADMIN-LOG = Administrative-Logistics Network ขํายงานธุรการ - การสํงกําลังบํารุง 
Admiral      (ADM)   พลเรือเอก      [ทร.ไทย-อม.]      (พล.ร.อ.) 
Admiral of The Fleet (ADMF)  จอมพลเรือ     [ทร.ไทย] 
ADOA = Air Defense Operations Area พื้นท่ีปฏิบัติการในการป้องกันภัยทางอากาศ[ปภอ.] 

                                                                        
 การเคล่ือนย้ายทางธุรการ  เน๎น ความเร็ว ความสะดวกสะบาย มากกวําการรักษาความปลอดภัย ใช๎เมื่อขศ. 
อยูํหํางไกล 
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ADOD = Australian Department of Defence กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย  (กห.อต.) 
ADP = Automated Data Processing การดําเนินกรรมวิธีข๎อมูลอัตโนมัติ 
advance                        เคลื่อนที่, รุกไปข๎างหน๎า, สํวนหน๎า, การรุก, ความคืบหน๎า 
Advance Concept Technology Demonstrations (ACTDS) การแสดงแนวความคิดก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี  

advance force   ก าลังสํวนลํวงหน๎า   [ในกองเรือเฉพาักิจสัเทินน้ าสัเทินบก] 

advance guard  reserve  สํวนหลังของกองระวังหน๎า   
advance guard   กองระวังหน๎า  [หน่วยแยกที่ส่งออกไปปฏิบะติอยู่ข้างหน้าก าละงส่วนใหญ่ 
advance guard support  สํวนหน๎าของกองระวังหน๎า   
advance party   สํวนลํวงหน๎า 
advance to contact     การเคลื่อนที่เข๎าปะทะ, การรุกเข๎าปะทะ  [ยว.] 
advanced base  ฐานทัพหน๎า [ตะ้งอยู่ใน/ใกล้ พท.ปฏิบะติการมีภารกิจหละกในการสนะบสนุนการ

ปฏิบะติการทางทหาร] 

Advanced Field Artillery Tactical Data System (AFATDS) ระบบข๎อมูลทางยุทธวิธี ป.สนามชั้นสูง  
                   [อม.๔ระบบABCS] (รขยวปส.) * 
advanced guard             กองระวังหน๎า, หนํวยทําหน๎าที่ระวังหน๎า 
Advanced Individual Training (AIT) การฝึกเป็นบุคคลชั้นสูง [หลังจากการฝึกการรบเบื้องต้น] 
advanced logistic support site  ฐานสนับสนุนการสํงกําลังบํารุงหน๎า  
Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) ขีปนาวุธอากาศสูํอากาศระยะกลางรุํนใหมํ [อม.] 
Advanced NCO Course(ANCOC) หลักสูตรนายสิบอาวุโส 
Advanced Noncommissioned officers’ Course (ANCOC) หลักสูตรนายสิบอาวุโส  [อม.] 
advanced operations base  ฐานปฏิบัติการหน๎า  
adverse weather   ลมฟ้าอากาศไมํเกื้อกูล   
Adverse Weather Aerial/Air Delivery System (AWADS) ระบบสํงทางอากาศในสภาพอากาศไมํเกื้อกูล;  

     ระบบการสํงของทางอากาศในสภาพอากาศเลว[รพศ./พร.] 

advisor    ที่ปรึกษา                 (ปษ.)     
advisory area   พ้ืนที่แนะน า  [ในย่านข่าวสารการบินมีการบริการแนัน าการจราจร

                                  ทางอากาศ] 

advisory assistance                การชํวยเหลือแนะนํา 
ADW= Air Defense Warning การแจ๎งเตือนการป้องกันภัยทางอากาศ  [ปภอ.] 
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ADX= Air Defense Exercise  การฝึกป้องกันภัยทางอากาศ   [ปภอ.] 
AEB= Aerial Exploitation Battalion กองพันขยายผลทางอากาศ 
AEBF= Asia-Europe Business Forumสภาธุรกิจเอเชีย-ยุโรป   [กต.] 
AECF= Asia-Europe Cooperation Framework กรอบความรํวมมือเอเชีย-ยุโรป  [กต.] 
AEF= Air Expeditionary Forces กองกําลังทางอากาศรบนอกประเทศ  [ทอ.อม.] 
AEIC= Advanced Explosive Incident Countermeasures มาตรการตํอต๎านเหตุการณ๑ระเบิดชั้น สูง  
AEM= Asean Economic Ministers Meeting การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน  [กต.] 
AEMM= Asean-Eu Ministerial Meeting การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป [กต.] 
AERA= Accelerating Economic Recovery in Asia โครงการเรํงรัดการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในเอเชีย [กต.] 
aerial    จากทางอากาศ      
Aerial Common Sensor (ACS) เครื่องตรวจจับรํวมทางอากาศ   (ครอ.) * 
aerial domain  นํานฟ้าของแตํละประเทศ   [ยธศ.] 
Aerial Exploitation Battalion (AEB)  กองพันขยายผลทางอากาศ 
aerial intercept missile           ขีปนาวุธสกัดกั้นทางอากาศ 
aerial photograph   ภาพถํายทางอากาศ              
aerial picket    ยานยามอากาศ   
aerial port   ทําอากาศยาน  
aerial port control center  ศูนย๑ควบคุมทําอากาศยาน 
aerial port squadron  หนํวยขนสํงทางอากาศประจําทําอากาศยาน  
aerial psychological operations การปฏิบัติการจิตวิทยาทางอากาศ 
aerial surveillance                การเฝ้าตรวจทางอากาศ 
Aerial Surveillance and Target Acquisition (ASTA)  การเฝ้าตรวจและค๎นหาเป้าหมายทางอากาศ 

Aerial Surveillance Radar  (ASR)  เรดาร๑เฝ้าตรวจทางอากาศ 
Aerial Survey Team  (AST)    ชุดสํารวจทางอากาศ 
Aerodynamic Missile  อาวุธปลํอยอากาศพลวัต [ใช้แรงอากาศพลวะตในการด ารงวิถีบิน] 

Aeromedical Evacuation (AE) การสํงกลับสายแพทย์ทางอากาศ  
aeromedical evacuation cell สํวนสํงกลับสายแพทย๑ทางอากาศ 
aeromedical evacuation control officer     นายทหารควบคุมการสํงกลับสายแพทย์ทางอากาศ  
aeromedical evacuation control team  ชุดควบคุมการสํงกลับสายแพทย๑ทางอากาศ  



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๒๘ 

Aeromedical Evacuation Coordination Center (AECC) ศูนย์ประสานการสํงกลับสายแพทย์ทางอากาศ  

aeromedical evacuation system  ระบบการสํงกลับสายแพทย์ทางอากาศ  
aeromedical evacuation unit  หนํวยสํงกลับสายแพทย์ทางอากาศ  
aeronautical chart   แผนที่เดินอากาศ  
aeronautical information overprint ขําวสารการเดินอากาศที่พิมพ์ทับเพิ่มเติม  
aeronautical plotting chart  แผนที่ส าหรับพล็อตเพ่ือการเดินอากาศ  
aerosol   ละอองในอากาศ  
aerospace   อากาศ-อวกาศ, ห๎วงอากาศ-อวกาศ  
aerospace craft                   เวหาสยาน  [ทอ.]; ยานอวกาศ 
aerospace defense   การป้องกันอากาศ-อวกาศ  
aerospace power                    เวหานุภาพ    [ทอ.] 
aerospace supremacy              ความเป็นเจ๎าเวหา    [ทอ.] 
AEVG = Asia-Europe Vision Group  กลุํมวิสัยทัศน๑เอเชีย-ยุโรป   [กต.] 
AEW= Airborne Early Warning การแจ๎งเตือนลํวงหน๎าทางอากาศ 
AEY  = Asean Environment Year  ปีสิ่งแวดล๎อมอาเซียน    [กต.] 
AF  = Air Force             กองทัพอากาศ                    (ทอ.) 
AF  = Asean Foundation มูลนิธิอาเซียน    [กต.] 
AFAS = Asean Framework Agreement on Services กรอบความตกลงของอาเซียนวําด๎วยการบริการ[กต.] 
AFATDS  = Advanced Field Artillery Tactical Data System ระบบข๎อมูลทางยุทธวิธี ป.สนามชั้นสูง  
          [อม.๔  ระบบABCS] (รขยวปส.) * 
AFB = Air Force Base        ฐานทัพอากาศ 
AFDM = Asean Finance and Central Bank Deputies Meeting  การประชุมเจ๎าหน๎าท่ีอาวุโส
กระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน     [กต.] 
AFDM+3  = Asean Finance and Central Bank Deputies + 3 (China, Japan and Republic of 

Korea))  การประชุมเจ๎าหน๎าท่ีอาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียนกับผู๎แทนจากจีน  
    ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหล ี[กต.] 
AFFOR  = Air Force Forces    กองกําลังทางอากาศ [ส่วนหนึ่งของก้าลังรบร่วม]  (กกล.ทอ.)  
affiliation training  การฝึกรํวมกัน 

Afloat Pre-Positioning Force (APF)  ก าลังที่น าเข๎าที่ไว๎กํอนในทะเล  
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afloat pre-positioning operations การปฏิบัติการนําเข๎าที่ไว๎กํอนในทะเล 
afloat pre-positioning ships  เรือที่น าเข๎าที่ไว๎กํอนในทะเล 
afloat support   การสนับสนุนจากเรือ  
AFM = Air Force Manual   คูํมือราชการสนามกองทัพอากาศ 
AFMM = Asean Finance Ministers Meeting การประชุมรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังอาเซียน [กต.] 
AFMM+3 = Asean Finance Minister Meeting+3 (China, Japan and The Republic of Korea))การประชุม 
รํวมระหวํางรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังอาเซียนกับผู๎แทนจากจีน  ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี        [กต.] 

AFP  = Australia Federal Police  สํานักงานตํารวจสหพันธ๑ออสเตรเลีย  
AFQT = Armed Forces Qualification Test การทดสอบคุณวุฒิของกองทัพ        [อม.] 
African Crisis Response  การตอบโต๎ตํอวิกฤติการณ๑ของชาวอาฟริกัน  
AFRTS = Armed Forces Radio and Television Stations สถานีวิทยุ และโทรทัศน๑ของกองทัพ *  
AFSC= Armed Forces Staff College วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  [อม-ส้าหรับการปฏิบัติการร่วม] (วสธ.ทหาร) 
AFSOB = Air Force Special Operations Base ฐานปฏิบัติการรบพิเศษกองทัพอากาศ  (ฐปรพ.ทอ.) 

AFSOF = Air Force Special Operations Forces หนํวยรบพิเศษกองทัพอากาศ  (รพศ.ทอ.) 
AFTA  = Asean Free Trade Area เขตการค๎าเสรีอาเซียน <อาฟต้า>   [กต.] 
AFTA council  = Asean Free Trade Area Council   คณะมนตรีเขตการค๎าเสรีอาเซียน  [กต.] 
AFTA-CER = Asean Free Trade Area – Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade 
Agreement (Anzcerta or Cer)  ความรํวมมือระหวํางเขตการค๎าเสรีอาเซียนและกลุํมความรํวมมือทาง
เศรษฐกิจและการค๎าออสเตรเลีย-นิวซีแลนด๑ [เป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อ

ส่งเสริมการค้า การลงทุน ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านศุลกากร การขนส่ง การแลกเปล่ียนข้อมูลด้านมาตรฐานและการรับรอง
ระหว่างกัน]  

AFTA-MERCOSUR = Asean Free Trade Area–Mercado Común Del Sur (Southern Common Market) 

ความรํวมมือระหวํางเขตการค๎าเสรีอาเซียนกับตลาดรํวมอเมริกาใต๎   [กต.] 

AFTA-NAFTA = Asean Free Trade Area – North America Free Trade Area ความรํวมมือระหวําง 
     เขตการค๎าเสรีอาเซียนกับเขตการค๎าเสรีอเมริกาเหนือ [กต.] 
afterwinds   กระแสลมพัดกลับหลังการระเบิด [นิวเคลียร์] 
AG  = Adjutant General   เจ๎ากรมสารบรรณ; นายทหารสารบรรณ  (จก.สบ.)  
age of chivalry                ยุควีรธรรม 
age   อายุ   
agency    องค์กร  
agenda    วาระการประชุม 
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agent    สายลับ [ข่าวกรอง]; ตัวแทน [สายละบ] 

 
agent authentication  การอ าพรางสายลับ 
agent net    ขํายสายลับ 
aggressor                     ผู๎รุกราน 
aggressor forecs   ก าลังฝ่ายรุกราน 
agility                          ความวํองไว  
agitator                       นักยุยงปลุกปั่น    [รพศ.]  
AGM = Air - to - Ground Missile  ขีปนาวุธอากาศ-สูํ-พื้น 
AGREEMENT  (ACCORD)   ความตกลง    [กต.] 
Agreement on Commercial Navigation on Lancang-Mekong River  ความตกลงวําด๎วยการเดินเรือ 
    พาณิชย๑ในแมํนํ้าโขงตอนบน   [กต.] 
Agreement on Promotion and Protection of Investments ความตกลงวําด๎วยการสํงเสริมและ 

ค๎ุมครองการลงทุน    [กต.] 
agréement    ความเห็นชอบ    [กต.] 
AH  = Attack Helicopter   เฮลิคอปเตอร๑โจมตี 
AH-64 = Apache  เฮลิคอปเตอร๑โจมตี; อาปาเช ํ

AHB = Attack Helicopter  Battalion   กองพันเฮลิคอปเตอร๑โจมตี 
AHC = Assault Helicopter Company กองร๎อยเฮลิคอปเตอร๑เคลื่อนที่ทางอากาศ 
AHIA = Asean Heads of Investment Agencies การประชุมหัวหน๎าหนํวยงานด๎านการลงทุนของ 
    อาเซียน      [กต.] 
ADPC = Asian Development Preparedness Center ศูนย๑เตรียมความพร๎อมป้องกันภัยพิบัติแหํงเอเชีย [กต.] 

AEETC  = Asia-Europe Environmental Technology Centre ศูนย๑เทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อมเอเชีย-ยุโรป   

       [กต.-กลไกหนึ่งภายใต้อาเซม] 
Agreement on Economic and Technical Cooperation  ความตกลงวําด๎วยความรํวมมือทางเศรษฐกิจ 
    และวิชาการ    [กต.] 
Act on Consular Privileges and Immunities B.E.2541  พระราชบัญญัติวําด๎วยเอกสิทธิ์และความคุ๎มกันทาง 

                                                                        
  ดู - หลักพื้นฐานการรบอากาศพื้นดิน นส.๑๐๐-๕  รร.สธ.ทบ. (ยศ.ทบ.ใหมํ) 
 Agreement  การที่รัฐที่ผ๎ูจะไปประจ าต าแหนํงในรัฐนั้นได๎ตกลงเห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผ๎ูสํงเสนอช่ือให๎เป็นผ๎ูแทนทางการทูต 
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กงสุล พ.ศ.๒๕๔๑    [กต.] 
AI  = Air Interdiction       การปฏิบัติการขัดขวางทางอากาศ   [ภารกิจ ทอ.] 
AIA = Asean Investment Area เขตการลงทุนอาเซียน    [กต.] 
AIA Council = Asean Investment Area Council คณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน [กต.] 
AICO = Asean Industrial Cooperation Scheme โครงการความรํวมมือด๎านอุตสาหกรรมอาเซียน[กต.] 
AICV = Amphibious Infantry Combat Vehicle ยานรบทหารราบสะเทินน้ําสะเทินบก 

aid man   พลพยาบาล 
aid station  ที่พยาบาล 
aide    เหลํานายทหารคนสนิท    [อม.]  (ทส.) 
Aide De Camp (AIDE; ADC) นายทหารคนสนิท     (ทส.) 
Aide-Mémoire;  Memoire บันทึกชํวยจํา [กต.-แปลตามตัวอักษรว่า ช่วยความจ้า] 

airfield traffic   การจราจรบริเวณสนามบิน  
aiguillette   สายโยงยศนายทหารคนสนิท หรือ ผู๎ชํวยทูตทหาร 

AIJCC = Asean-India Joint Cooperation Committee คณะกรรมการรํวมวําด๎วยความรํวมมือ 
    อาเซียน-อินเดีย    [กต.] 
aiming post  หลักเล็ง [ปืน] 

aiming stake  หลักเล็ง 
aimpoint   จุดเล็ง 
aims    จุดมํุงหมาย; ความมํุงหมาย   [ยธศ.] 
AIPO = Asean Inter-Parliamentary organization องค๑การรัฐสภาอาเซียน  [กต.] 
Air - to - Ground Missile (AGM) ขีปนาวุธอากาศ-สูํ-พื้น 
air    แตกอากาศ   
air alert    การเตรียมพร๎อมเพื่อป้องกันทางอากาศ   
Air and Missile Defense Workstation (AMDWS) สถานีป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธ (สปภอข.)* 
Air and Space Expeditionary Task Force (AETF) กําลังรบเฉพาะกิจนอกประเทศทางอากาศและอวกาศ  

                                                                        
 ทบ.สหรัฐฯ ก าหนดวําต าแหนํงเสนาธิการทหารบก (เทียบเทํา ผบ.ทบ.ไทย) จะมีนายทหารคนสนิท (ทส.) ได๎สูงสุด ๓ คน ช้ันยศ 
พันเอก, พันโท และ พันตรี ส าหรับพลเอก ต าแหนํงอื่นจะไมํมี ทส. ยศพันเอก แตํเพิ่ม ร๎อยเอก ๑ คน ยศพลโท มีได๎ ๒ คน ช้ันยศ 
พันตรี และ ร๎อยเอก ยศพลตรี มีได๎ ๒ คน  คือ ร๎อยเอก และ ร๎อยโท สํวนยศพลจัตวามีได๎ คนเดียว ยศ ร๎อยโท โดยมีห๎วงปฏิบัติงาน
ประมาณ ๒ ปี ซี่งไมํรวมพลขับ เจ๎าหน๎าที่ส านักงาน และฝ่ายเสนาธิการอื่น ๆ  (น.๒๙๘-๒๙๙) 
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air apportionment   การแบํงมอบก าลังทางอากาศยุทธวิธี 
air assault   การโจมตีสํงทางอากาศ; การเคลื่อนที่ทางอากาศ  [อม.] 
air assault badge    เครื่องหมายการโจมตีสํงทางอากาศ; เครื่องหมายเคล่ือนท่ีทางอากาศ[อม.] 

air assault force  กําลังรบโจมตีสํงทางอากาศ 
air assault operation  การปฏิบัติการโจมตีสํงทางอากาศ 
Air Assault Task Force  (AATF)   กําลังรบเฉพาะกิจเคล่ือนท่ีทางอากาศ         (ฉก.คอ.) 
Air Assault Task Force Commander (AATFC)  ผู๎บังคับกําลังรบเฉพาะกิจเคลื่อนที่ทางอากาศ (ผบ.ฉก.คอ.)  

air attaché   ผู๎ชํวยทูตฝ่ายทหารอากาศ         [กต.]   
army attaché   ผู๎ชํวยทูตฝ่ายทหารบก         [กต.] 
air attack    การโจมตีทางอากาศ 
air avenues of approach    แนวทางเคลื่อนที่ทางอากาศ  
air- breathing missile  อาวุธปลํอยใช๎อากาศภายนอก   
air burst   ระเบิด/กระสุน แตกอากาศ [ระเบิดเหนือพ้ืนดิน-นชค.] 

air campaign plan               แผนการยุทธ๑ทางอากาศ  
air cargo    สัมภาระทางอากาศ [พะสด ุยุทธภะณฑ์หรือยานพาหนั] 

air carrier initiative program  ก าหนดการขั้นต๎นเกี่ยวกับอากาศยานล าเลียง  [ในการตรวจพบยา
เสพติดผิดกฎหมายแลัการกบฎภายในปรัเทศ] 

air cartographic camera  กล๎องถํายรูปทางอากาศเพื่อกิจการแผนที่  
air cartographic photography  การถํายรูปทางอากาศเพื่อกิจการแผนที่ 
Air Cavalry Troop (ACT) กองร๎อยทหารม๎าอากาศ       [อม.] 
air cavalry  ทหารม๎าอากาศ 
Air Chief Marshal    (ACM)   พลอากาศเอก     (พล.อ.อ.) 
Air Command and Staff College (ACSC) โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (รร.สธ.ทอ.) 
air control operations การปฏิบัติการครองอากาศ  

                                                                        
  เดิมใช๎ค าวํา Airmobile Task Force    (AMTF)  
  เดิมใช๎ค าวํา Airmobile Task Force Commander (AMTFC) 
 การปฏิบัติการครองอากาศ คือ การใช๎กําลังรบทางอากาศที่ได๎รับการสนับสนุนจากกําลังรบทางบกและทางเรือตามความ

เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค๑ทางทหารในพื้นท่ีสําคัญยิ่งในห๎วงอากาศ การปฏิบัติการดังกลําวรวมถึงการทําลายกําลังรบทาง
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Air Control Point      (ACP)     ตําบล/จุดควบคุมอากาศยาน      [ปภอ.] 

Air Corridors                 ฉนวนอากาศ , ชํองทางเคลื่อนที่ทางอากาศ 

Air Cushion Vehicle  (ACV) ยานเบาะอากาศ [ยานถูกพยุงตัวไว้ด้วยเบาะอากาศให้เกิดหยุ่นตัว] 

Air Defense             (AD) การป้องกันภัยทางอากาศ; การป้องกันทางอากาศ (ปภอ.) 
air defense  sector   เขตป้องกันภัยทางอากาศ  
air defense action area  พ้ืนที่ปฏิบัติการป้องกันทางอากาศ  [ได้ระบมอบล าดะบความ 

    เร่งด่วนในการปฏิบะติ]   
air defense area   พ้ืนที่ป้องกันทางอากาศ  
Air Defense Artillery   (ADA) ปืนใหญํป้องกันภัยทางอากาศ 
Air Defense Artillery (AD)  เหลําทหารปืนใหญํป้องกันภัยทางอากาศ  (ปภอ.) 
air defense battle zone  เขตการยุทธป้องกันภัยทางอากาศ  
Air Defense Control Center (ADCC) ศูนย๑ควบคุมการป้องกันภัยทางอากาศ 
Air Defense Coordinator (ADCOORD) ผู๎ประสานการป้องกันภัยทางอากาศ [ผบ.หน่วย ปภอ.] (ผปภอ.) 

air defense direction center ศูนย์อ านวยการป้องกันภัยทางอากาศ  
air defense division   เขตป้องกันภัยทางอากาศ  
Air Defense Early Warning (ADE)การแจ๎งเตือนลํวงหน๎าป้องกันภัยทางอากาศ  
air defense emergency  ภาวะฉุกเฉินป้องกันภัยทางอากาศ  
Air Defense Exercise (ADX) การฝึกป้องกันภัยทางอากาศ   [ปภอ.] 
Air Defense Ground Environment สภาพแวดล๎อมภาคพื้นป้องกันภัยทางอากาศ  
Air Defense Identification Zone (ADIZ) เขตพิสูจน์ทราบป้องกันทางอากาศ  
air defense operations area  พ้ืนที่การยุทธป้องกันทางอากาศ  
Air Defense Operations Area (ADOA) พื้นที่ปฏิบัติการในการป้องกันภัยทางอากาศ [ปภอ.] 
air defense operations center  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันทางอากาศ 
air defense operations team  ชุดปฏิบัติการป้องกันทางอากาศ  

                                                                                                                                                       
อากาศและผิวพื้นสํูอากาศของขศ. การขัดขวางการปฏิบัติการทางอากาศของขศ. การค๎ุมครองเส๎นทางคมนาคมทางอากาศที่
สําคัญยิ่ง และการสร๎างความได๎เปรียบทางทหารเฉพาะบริเวณในพื้นท่ีปฏิบัติการทางอากาศ  

 ฉนวนอากาศ คือ เส๎นทางบินเฉพาะส าหรับอากาศยานฝ่ายเราที่ก าหนดไว๎   เพื่อป้องกันมิให๎อากาศยานฝ่ายเราถูกยิงจากฝ่าย
เดียวกัน 
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air defense readiness  ความพร๎อมป้องกันทางอากาศ  
air defense region   ภาคป้องกันภัยทางอากาศ  
air defense suppression  การขํมการป้องกันทางอากาศ  
air defense warning conditions ขั้นการแจ๎งเตือนป้องกันภัยทางอากาศ  
Air Defense Warning (ADW) การแจ๎งเตือนการป้องกันภัยทางอากาศ  [ปภอ.] 
air delivery   การสํงทางอากาศ  
air delivery container  หีบหํอในการสํงทางอากาศ  
air delivery equipment  ยุทธภัณฑ์การสํงทางอากาศ  
air direct delivery   การสํงทางอากาศโดยตรง  
air division commander  ผู๎บังคับกองพลบิน                   
air division  กองพลบิน    [ทอ.] 
air employment/allocation plan แผนการใช๎/การแบํงมอบก าลังทางอากาศ  
air engineer corps   เหลําทหารชํางอากาศ   [ทอ.]         (ชอ.)   
air escort                         การบินคุ๎มกัน  [ภารกิจ ทอ.] 
Air Expeditionary Force (AEF) กองกําลังทางอากาศรบนอกประเทศ; กําลังรบนอกประเทศ

ทางอากาศ     [ทอ.อม.] 
Air Expeditionary Wing (AEW) กองบินนอกประเทศ  
air facility    สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติการทางอากาศ  
air fire plan   แผนการยิงทางอากาศ  
air force attache   ผู๎ชํวยทูตฝ่ายทหารอากาศ   (ผชท.ทอ.)    
air force aviator   นักบินทหารอากาศ         (นบ.ทอ.)  
air force cadet   นักเรียนนายเรืออากาศ     (นนอ.)    
air force component headquarters กองบัญชาการหนํวยก าลังกองทัพอากาศ  
Air Force Special Operations Base  (AFSOB) ฐานปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ  
Air Force Special Operations Component  (AFSOC) สํวนปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ  

                                                                        
 กองบิน  กองบินน๎อย  และฝูงบินของ ทอ.อม. เพื่อการปฏิบัติการรํวม  
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Air Force Special Operations Detachment  (AFSOD) หนํวยแยกปฏิบัติการพิเศษ   
     กองทัพอากาศ  
Air Force Special Operations Element  (AFSOE) ชุดปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ  
Air Force Special Operations Forces  (AFSOF) หนํวยปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศ 

air ground operations system   ระบบปฏิบัติการรบรํวมอากาศพื้นดิน  
air intercept control common  ความถี่รํวมในการควบคุมการบินสกัดกั้น  
air intercept zone   เขตการบินสกัดกั้น   
air interception   การบินสกัดกั้น   
Air Interdiction       (AI)    การปฏิบัติการการขัดขวางทางอากาศ; การบินขัดขวาง 
Air Interdiction Zone (AIZ) เขตการปฏิบัติการขัดขวางทางอากาศ  [ทอ.] 
air landed   สํงด๎วยการบินลง  
air landed operation  การปฏิบัติการสํงลงทางอากาศ  
air- launched ballistic missile  ขีปนาวุธปลํอยจากอากาศ  [จากยานในอากาศ] 
Air Liaison officer       (ALO)    นายทหารอากาศติดตํอ  (นอต.); นายทหารนักบินติดตํอ 
Air Line of Communication (ALOC) เส๎นหลักการคมนาคมทางอากาศ 
Air Logistic Support   การสนับสนุนสํงก าลังบ ารุงทางอากาศ  
Air Logistic Support Operation การปฏิบัติการสนับสนุนการสํงก าลังบ ารุงทางอากาศ  
Air Marshal          (AM)    พลอากาศโท      (พล.อ.ท.) 
Air Mission   ภารกิจทางอากาศ   
Air Mission Briefing      (AMB)  การบรรยายสรุปภารกิจบิน   [คอ.] 

Air Mission Intelligence Report รายงานขําวกรองภารกิจทางอากาศ  
air mobility   การเคลื่อนที่ทางอากาศ    
Air Mobility Command (AMC) หนํวยบัญชาการเคลื่อนที่ทหารอากาศ  
Air Mobility Control Team (AMCT) ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ทางอากาศ  

                                                                        
 ผบ.ภาคพื้นดินจะ ได๎รับ ประสาน และร๎องขอ การสนับสนุนทางอากาศ และกระจายขําวกรองที่เกี่ยวข๎อง 
 จาก ทอ.มาสนับสนุนหนํวยรบ  
 การเคลื่อนย๎ายก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และก าลังรบ อยํางรวดเร็ว ไปยังและออกจากหรือภายในภาคพื้นโดยทางอากาศ  การ
เคลื่อนย๎ายนี้ รวมถึงการล าเลียงทางอากาศและการเติมเช้ือเพลิงในอากาศ 
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Air Mobility Division  กองการเคลื่อนที่ทางอากาศ 
Air Mobility Element  (AME) สํวนการเคลื่อนที่ทางอากาศ  
Air Mobility Express (AMX) การเคลื่อนที่ทางอากาศดํวนพิเศษ  
air movement                  การเคลื่อนย๎ายทางอากาศ  [ทิ้งลงบินลง] 
air movement column  ขบวนการเคลื่อนย๎ายทางอากาศ  
air movement plan               แผนการเคลื่อนย๎ายทางอากาศ 
air movement table                 ตารางการเคลื่อนย๎ายทางอากาศ 
air movement team            ชุดเคลื่อนย๎ายทางอากาศ 
Air National Guard    (ANG)   กองกําลังป้องกันชาติทางอากาศ   [อม.]  
air observation   การตรวจการณ์ในอากาศ  
air observation post   ที่ตรวจการณ์ในอากาศ  
air observer   ผู๎ตรวจการณ์อากาศ  
air observer adjustment  การปรับการยิงของผู๎ตรวจการณ์อากาศ  
air offensive   การรุกทางอากาศ  
Air Operations Center (AOC) ศูนย์ยุทธการทางอากาศ  
air photographic reconnaissanceการลาดตระเวนถํายรูปทางอากาศ  
air picket    ยานยามอากาศ     
air plot    การพล็อตเป้าหมายในอากาศ  
air police corps   เหลําทหารสารวัตร [ทอ.]              (สห.) 
air portable   น าไปทางอากาศได๎ [ยุทโธปกรณ์] 

air position   ต าแหนํงอากาศยาน [ที่ค านวณได้โดยสมมุติว่าไม่มีผลกรัทบจากลม] 

air power   [ทฤษฎี] นภานุภาพ 
air priorities committee  คณะกรรมการจัดล าดับความเรํงดํวนในการขนสํงทางอากาศ  

air raid reporting control ship  เรือควบคุมรายงานการโจมตีทางอากาศ  
air raid   การโจมตีทางอากาศ 
air reconnaissance   การบินลาดตระเวน, การลาดตระเวนทางอากาศ  

                                                                        
 การเคลื่อนย๎าย ก าลังพล และยุทโธปกรณ์ ทางอากาศ ไปยังสนามบินเพื่อเข๎าวางก าลังตํอไป 
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air reconnaissance liaison officer นายทหารบกติดตํอการบินลาดตระเวน [ช่วยเหลือแลัแนัน า ผบ.หน่วย 

    บินแลัฝอ.] 

Air Refueling     (AR) การเติมเชื้อเพลิงในอากาศ [ตัวเพ่ิมก้าลังรบ] 
Air Refueling Control Point (ARCP) จุดควบคุมการเติมเชื้อเพลิงในอากาศ   
Air Refueling Control Team (ARCT) ชุดควบคุมการเติมเชื้อเพลิงในอากาศ  
Air Refueling Control Time (ARCT) เวลาควบคุมการเติมเชื้อเพลิงในอากาศ    
Air Refueling Initiation Point (ARIP) จุดเริ่มการเติมเชื้อเพลิงในอากาศ 
air request net   ขํายค าขอทางอากาศ 
air route    เส๎นทางบิน  
air route traffic control center  ศูนย์ควบคุมจราจรเส๎นทางบิน  
air smuggling event   การควบคุมห๎วงอากาศ  
air sovereignty   อธิปไตยเหนือนํานฟ้า    
air sovereignty mission  ภารกิจการรักษาอธิปไตยเหนือห๎วงอากาศ   
air space warning area  ห๎วงอากาศอันตราย  
air staging unit   หนํวยตํอระยะทางอากาศ  
air station   ต าบลเปิดหน๎ากล๎องถํายรูปทางอากาศ   
air strike                       การโจมตีทางอากาศ 
air strike coordinator  ผู๎ประสานการโจมตีทางอากาศ  
air strip    ลานบิน 
air superiority   ความได๎เปรียบทางอากาศ/ความเหนือกวําทางอากาศ  [ยว.] 
air supply   การสํงก าลังทางอากาศ  [การส่งสะมภารั  โดยวิธีทิ้งลงจากอากาศ / 

    การส่งด้วยการบินลง] 

air support                      การสนับสนุนทางอากาศ [ใช้อาวุธทางอากาศช่วยการรบให้แก่ 

                                                                        
 สิทธิของประเทศในการควบคุมและใช๎อ านาจอยํางเด็ดขาดในห๎วงอากาศเหนือดินแดนของตน 

 กิจรวมในการเฝ้าตรวจและควบคุมซึ่งเป็นการใช๎อ านาจของชาติในห๎วงอากาศเหนือดินแดนของตน  
 ความได้เปรียบทางอากาศ หรือ  ความเหนือกว่าทางอากาศ  (Air Supr eriority) คือ ระดับขีดความสามารถใน  

การยุทธ๑ทางอากาศของกําลังรบฝ่ายหน่ึงที่มีตํออีกฝ่ายหน่ึงทําให๎สามารถใช๎กําลังทางบก ทางเรือ  และทางอากาศปฏิบัติการรบ  
ณ  เวลา และสถานท่ีที่กําหนดให๎ได๎  โดยไมํถูกรบกวนหรือขัดขวางจาก ฝตข. (น.๔๔๕ ) แตกตํางจาก การครองอากาศ หรือ 

ความเป็นเจ้าอากาศ (Air Supremacy)  คือ ระดับของความได๎เปรียบทางอากาศซึ่งกําลังทางอากาศของฝ่ายตรงข๎ามไมํ
สามารถรบกวนหรือขัดขวางได๎อยํางมีประสิทธิผล (น.๔๔๕) 
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    ก้าลังรบบนบกหรือในทะเล] 

air support operations center  ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนทางอากาศ  

Air Support Request (AIRSUPREQ)  ค าขอการสนับสนุนทางอากาศ   
Air supremacy   การครองอากาศ/ความเป็นเจ๎าอากาศ    [ยว.] 
air surface zone   เขตหวงห๎ามอากาศผิวพ้ืน   
air surveillance   การเฝ้าตรวจทางอากาศ   
air surveillance office  นายทหารเฝ้าตรวจทางอากาศ   
air survey camera   กล๎องถํายรูปทางอากาศเพื่อการส ารวจ   
air survey photography การถํายรูปทางอากาศเพื่อการส ารวจ   
Air Target Chart  (ATC)  แผนภูมิเป้าหมายทางอากาศ   
air target materials program ก าหนดการวัสดุเป้าหมายทางอากาศ  
air target mosaic   โมเสกเป้าหมายทางอากาศ   
Air Tasking order  (ATO)  ค าสั่งการก าหนดกิจทางอากาศ; ค าสั่งก าหนดกิจทางอากาศ 

Air Tasking order/Confirmation  (ATOCONF)   ค าสั่ง/ยืนยันการก าหนดทางอากาศ  
air terminal   สถานีขนสํงทางอากาศ   
Air Traffic Control and Landing System (ATCALS) ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ และการลงสูํพื้น  

Air Traffic Control Center (ATCC)  ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ  
air traffic control clearance  การอนุญาตในการควบคุมจราจรทางอากาศ  
air traffic control facility  สิ่งอ านวยความสะดวกในการควบคุมจราจรทางอากาศ 
air traffic control service  บริการควบคุมจราจรทางอากาศ  
air traffic controller   ผู๎ควบคุมจราจรทางอากาศ  
air traffic identification  การพิสูจน์ทราบอากาศยานภายในห๎วงอากาศควบคุม  
air traffic section   ฝ่ายจราจรทางอากาศ  
air transport group   ชุดขนสํงทางอากาศ 
air transportable unit            หนํวยที่ขนสํงทางอากาศได ๎
air transportation                 การลําเลียงทางอากาศ 

                                                                        
 การครองอากาศ/ความเป็นเจ้าอากาศ คือ ระดับของความได๎เปรียบทางอากาศ ซึ่งก าลังทางอากาศของฝ่ายตรงข๎ามไมํ
สามารถรบกวนหรือขัดขวางได๎อยํางมีประสิทธิผล  น.๔๔๕  
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air transported operations  การปฏิบัติการขนสํงทางอากาศ [เพื่อท าการยุทธ์] 
Air Vice Marshal     (AVM)   พลอากาศตรี      (พล.อ.ต.) 
Air War College      (AWC)  วิทยาลัยการทัพอากาศ  (วทอ.)  
Air Weapons Controller  ผู๎ควบคุมการใช๎อาวุธทางอากาศ  
Airborne   (ABN)  สํงทางอากาศ ; ส าหรับสํงทางอากาศ; ชิ้นสํวนอากาศยาน  
    ในอากาศ; ทางอากาศ 
airborne alert   การเตรียมพร๎อมในอากาศ   
airborne assault   การโจมตีสํงทางอากาศ  
 
airborne assault weapon  อาวุธโจมตีสํงทางอากาศ [ป. ติดตะ้งบน รสพ.ไม่หุ้มเกราัเคลื่อนที่ได้ 

    สามารถทิ้งลงจากอากาศได้] 

Airborne Battlefield Command And Control Center (ABCCC)  ศูนย์บัญชาการและควบคุมสนามรบ 
    ในอากาศ [อากาศยาน ทอ.อม.] 

Airborne Command Post          ที่บัญชาการในอากาศ 
Airborne Early Warning and Control (AEW & C) การแจ๎งเตือนลํวงหน๎าและควบคุมในอากาศ  
Airborne Early Warning (AEW) การแจ๎งเตือนลํวงหน๎าในอากาศ; การแจ๎งเตือนลํวงหน๎าทางอากาศ 

airborne forces                  หนํวยสํงทางอากาศ, กําลังรบสํงทางอากาศ             [สอ.] 
airborne interception equipment  บริภัณฑ์สกัดกั้นในอากาศ  
airborne lift   ระวางขนสํงทางอากาศ  
Airborne Mission Commander (AMC) ผู๎บัญชาการภารกิจในอากาศ  
airborne operation             ปฏิบัติการสํงทางอากาศ, การยุทธ๑สํงทางอากาศ     [สอ.] 
airborne order   ค าสั่งขึ้นสูํอากาศ  
airborne radio relay   วิทยุถํายทอดในอากาศ  
airborne sensor operator  พนักงานเครื่องเซนเซอร์ในอากาศ  
airborne troops   หนํวยทหารสํงทางอากาศ  
airburst    การแตกอากาศ [กรัสุน ป.], การระเบิดอากาศ; แตกอากาศ 
air-capable ship  เรือที่อากาศยานขึ้นลงได๎ 
aircraft  arresting  system  ระบบยุดอากาศยาน  
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aircraft    อากาศยาน 
aircraft arresting barrier  เครื่องขวางกั้นยุดอากาศยาน  
aircraft arresting cable  สายยุดอากาศยาน  
aircraft arresting gear  เครื่องยุดอากาศยาน  
aircraft arresting hook  ขอยุดของอากาศยาน  
aircraft arresting wire  สายยุดอากาศยาน  
aircraft arrestment   การยุดอากาศยาน  
aircraft block speed  ความเร็วบล็อกของอากาศยาน  
aircraft captain   ผู๎บังคับอากาศยาน  
Aircraft Carrier    (CV CVN) เรือบรรทุกเครื่องบิน; เรือบรรทุกอากาศยาน [ส้าหรับ  CVN ใช้

พลังงานนิวเคลียร์] 
Aircraft Commander (AC) ผู๎บังคับอากาศยาน  
aircraft control and warning system ระบบควบคุมและการแจ๎งเตือนอากาศยาน  
aircraft cross-servicing  การให๎บริการแกํอากาศยานตํางหนํวย   
aircraft loading table  ตารางบรรทุกอากาศยาน  
aircraft mission equipment  บริภัณฑ์ตามภารกิจของอากาศยาน 
aircraft modification   การดัดแปรอากาศยาน  
aircraft monitoring and control  เครื่องเฝ้าตรวจสอบและควบคุมในอากาศยาน  
aircraft piracy   การจี้อากาศยาน 
aircraft role equipment  บริภัณฑ์ตามหน๎าที่ของอากาศยาน  
aircraft scrambling  การบินขึ้นของอากาศยาน  [การสะ่งให้อากาศยานวิ่งขึ้นได้ทะนทีจากภาวั

เตรียมพร้อมที่พื้นดิน] 

aircraft store   พัสดุอากาศยาน [แบ่งเป็น ๒ ชนิด ก. พะสดุสลัทิ้งได้ ข. พะสดุสลัทิ้ง 

    ไม่ได้] 

aircraft tiedown   การยึดตรึงอากาศยาน  
aircraft transient servicing  การให๎บริการชั่วคราวแกํอากาศยาน  
aircraft utilization   การใช๎ประโยชน์อากาศยาน  
aircraft vectoring   การเวกเตอร์อากาศยาน [การควบคุมทิศทาง บ.ขณับินด้วยการแจ้ง 

    ทิศหะวเครื่องเป็นมุมภาคทิศ] 
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airdrop                            การทิ้งลงจากอากาศ 
airdrop platform   แทํนรองของทิ้งลงจากอากาศ  
airdropable                       สามารถทิ้งลงจากอากาศได ๎
airfield    สนามบิน [เช่น Army Airfield อม.ใช้ “Airfield” แลั นาโตใช้  

    “Aerodrome”] 

airflow schedules             แผน, กําหนดการบิน 
AIRGEN = General of The Air Force จอมพลอากาศ [อม.] 

airhead    หัวสะพานอากาศ; หัวหาดอากาศ  

airhead line                   แนวหัวสะพานอากาศ; แนวหัวหาดอากาศ 
airland; air landed       สํงด๎วยการบินลง 
Airland Battle (ALB) [หลักนิยม]การรบอากาศพื้นดิน    [อม.] 
airland operation  การปฏิบัติการสํงด๎วยการบินลง 
airlanded                          การบินลงสูํพื้น 
Air-Launched Cruise Missile (ALCM) ขีปนาวุธยิงจากอากาศ 
airlift capability   ขีดความสามารถในการล าเลียงทางอากาศ 

Airlift Control Element (ALCE) สํวนควบคุมการเคลื่อนย๎ายทางอากาศ 
Airlift Control Team     (ALCT) ชุดควบคุมการลําเลียงทางอากาศ  [ส่วนภายในศูนย์ยุทธการทาง

อากาศ] 
Airlift Coordination Cell (ALCC) สํวนประสานการล าเลียงทางอากาศ  
airlift mission commander  ผู๎บัญชาการภารกิจการล าเลียงทางอากาศ  
airlift requirement   ความต๎องการการล าเลียงทางอากาศ   
airlift service   การบริการล าเลียงทางอากาศ   
Airman   (E-2)  (AMN) พลทหารอากาศ [ทอ.ไทย]; พลทหารอากาศ (อี-๒)[อม.](พลฯ)             
Airman Basic (No Insignia) (E-1) (AB)  พลทหารอากาศ (ระดับ ป.๑) [อม.]   
Airman First Class(E-3)  (A 1C) จําอากาศตรี (อี-๓)    [อม.] 
airmiss    เกือบชนในอากาศ   

                                                                        
 หลักนิยมของกองทัพบกสหรัฐฯ ในปี ค.ศ.๑๙๘๖ (พ.ศ.๒๕๓๙) ที่บรรยายการรบในสงครามสมัยใหมํ การประสานงานอยําง
ใกล๎ชิดระหวํางก าลังทางบกและทางอากาศ 
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airmobile forces   ก าลังรบเคลื่อนที่ทางอากาศ   
airmobile operation   การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ   
airport    ทําอากาศยาน  

airport surface detection equipment  บริภัณฑ์ตรวจผิวพ้ืนของทําอากาศยาน [เรดาร์พิสะยใกล้แสดง 
    ผิวพื้นของท่าอากาศยาน] 

airport surveillance radar  เรดาร์เฝ้าตรวจของทําอากาศยาน  
Airport Traffic Area   (ATA)  พ้ืนที่จราจรของทําอากาศยาน   
airport   ทําอากาศยาน; สนามบิน   [ภ.] 
airpower journal   วารสารเวหานุภาพ  
airspace                           ห๎วงอากาศ  
Airspace  Control  Authority (ACA) ผู๎มีอ านาจควบคุมห๎วงอากาศ  
airspace  reservation  ห๎วงอากาศสงวน  
airspace control   การควบคุมห๎วงอากาศ   
airspace control area  พ้ืนที่ควบคุมห๎วงอากาศ  [ห้วงอากาศท่ีก าหนดขอบเขตโดยเส้น 

    แบ่งเขตของพื้นท่ีปฏิบะติการ] 

airspace control boundary  เส๎นแบํงเขตควบคุมห๎วงอากาศ  
airspace control center  ศูนย์การควบคุมห๎วงอากาศ 
airspace control facility  สิ่งอ านวยความสะดวกในการควบคุมห๎วงอากาศ 
airspace control in the combat zone การควบคุมห๎วงอากาศในพ้ืนที่การรบ 
Airspace Control order (ACO) ค าสั่งการควบคุมห๎วงอากาศ  
Airspace Control Plan (ACP) แผนการควบคุมห๎วงอากาศ  
airspace control sector  เขตควบคุมห๎วงอากาศ 
Airspace Control System (ACS) ระบบควบคุมห๎วงอากาศ  
Airspace Coordination Area (ACA)   พื้นที่ประสานห๎วงอากาศ   [ปภอ.] 
airspace management  การจัดการห๎วงอากาศ  
airspace restrictions  ข๎อจ ากัดห๎วงอากาศ  

                                                                        
 การปฏิบัติการที่ก าลังรบพร๎อม ยธภ.  ด าเนินกลยุทธ์ในสนามรบด๎วยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อเข๎าปฏิบัติการรบทางพื้นดินภายใต๎การ
ควบคุมของผ๎ูบังคับหนํวยก าลังภาคพื้นดิน 
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airspeed    ความเร็วในอากาศ  
airspeed indicator   เครื่องวัดความเร็วในอากาศ   
air-to-air guided missile  อาวุธปลํอยน าวิถี /ขีปนาวุธ อากาศสูํอากาศ  
Air-to-Air Missile (AAM) อาวุธปลํอย อากาศ สูํ อากาศ 
air-to-surface guided missile  อาวุธปลํอยน าวิถี /ขีปนาวุธ อากาศสูํพ้ืน  
airway    เส๎นทางเดินอากาศ [ฉนวนอากาศซึ่งก ากะบทางด้วยวิทยุช่วยการ 
    เดินอากาศ] 

airways  station   สถานีวิทยุการบิน  
AIT = Advanced Individual Training การฝึกเป็นบุคคลชั้นสูง 
AIZ = Air Interdiction Zone เขตการปฏิบัติการขัดขวางทางอากาศ 
AJBPO = Area Joint Blood Program Office สํานักงานบริการโลหิตรํวมเป็นพื้นที ่
AJF = Asean-Japan Forum การประชุมอาเซียน-ญี่ปุ่น     [กต.] 
AJS = Asean-Japan Summit การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น  [กต.] 
AKA    = Also Known As  รู๎จักกันในนาม 
AKBC = Asean-Rok Business Council สภาธุรกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหล ี [จัดต้ังเมื่อเดือน 

    พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔]  

AKZ  = Armored Kill Zone เขตทําลายยานเกราะ 
ALADI  = Asociacion Latinoamericana De Integracion สมาคมเพ่ือการบูรณาการแหํงภูมิภาค 
    ลาตินอเมริกา    [กต.] 
ALCANUS = Alaska, Canada, United States สหรัฐฯ, รัฐอลาสก๎า และแคนาดา  [ยธศ.] 
ALCC = Airlift Control Center ศูนย๑ควบคุมการเคลื่อนย๎ายทางอากาศ 
ALCE = Airlift Control Element สํวนควบคุมการเคลื่อนย๎ายทางอากาศ 
ALCM = Air-Launched Cruise Missile ขีปนาวุธยิงจากอากาศ 
ALCON = All Concerned          ผู๎เกี่ยวข๎องทั้งหมด 
ALCOP = Alternate Command Post  ที่บังคับการสํารอง 
alert    เตรียมพร๎อม; ค าสั่งเตรียมพร๎อม 
alert force   ก าลังรบเตรียมพร๎อม  
ALERT MAGTF = Alert Marine Air-Ground Task Force หนํวยเฉพาะกิจนาวิกโยธินอากาศ-พ้ืนดิน  
     เตรียมพร๎อม 
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alert order   ค าสั่งเตรียมพร๎อม 
alerting service   บริการแจ๎งภัย  
alice    สายโยงบํา; สายเกํง    [ภ.] 
alien                              คนตํางด๎าว 
alienation   ความรู๎สึกแปลกแยก ; ความแปลกแยก; ความแปลกยํอย;  
    ความแตกตํางสุดโตํง    [รศ.] 

 
al-jihad group    [กลุ่มก่อการร้าย ] กลุํมอัล -ญิฮัด [หรือใช้ชื่ออื่น เช่น Egyptian Islamic 

Jihad, Islamic Jihad, New Jihad Group, Vanguards of Conquest, Talaa' Al-Fateh พื้นท่ีปฏิบัติการในอดีต เคย
ปฏิบัติการในกรุงไคโร และมีข่ายงานนอกอียิปต์ ในเยเมน อัฟกานิสถาน  ปากีสถาน ซูดาน เลบานอน และอังกฤษ อย่างไรก็ดี 
กลุ่มอัล-ญิฮัดมีการเคล่ือนไหวภายนอกอียิปต์มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว] 

all appropriate action  การปฏิบัติทั้งปวงที่เหมาะสม  
All Source Analysis System (ASAS)  ระบบวิเคราะห๑ขําวจากทุกแหลํง [ขว.-ระบบคอมพิวเตอร์] 
All Weather                   (AW)    ทุกสภาพอากาศ 
alliance    ความเป็นพันธมิตร [ความตกลงอย่างเป็นทางการรัหว่างสอง 
    ปรัเทศ หรือมากกว่า] 

alliance and regional relations  [sos-2] พันธมิตร และความสัมพันธ๑ในภูมิภาค  
alliances                        สัมพันธมิตร; พันธมิตร  [ประเทศมีการเซ็นสัญญาข้อตกลงร่วมกัน] 

Allocation  Request (ALLOREQ)  ขอการแบํงมอบ  
allocation  การแบํงมอบ, การจัดสรร [เช่น เที่ยวบิน อาวุธนิวเคลียร์ ก าละงรบ แลัการ

ขนส่ง] 

allocation (air)   การแบํงมอบ (ทางอากาศ), การจัดสรร (ทางอากาศ) 
allocation (nuclear)   การแบํงมอบ (นิวเคลียร์)  
allocation (transportation)  การแบํงมอบ  (การขนสํง), การจัดสรร (การขนสํง)  
allocation; allocation [nuclear]  การแบํงมอบ, การจัดสรร; การแบํงมอบ [นิวเคลียร์] 

                                                                        
 ALICE = All-Purpose, Light Weight, Individual Carrying Equipment    
 ความรู้สึกแปลกแยก (alienation) คือ ความรู๎สึกวําตนเองไมํได๎เป็นสํวนหนึ่งของสังคม และไมํมีอ านาจที่มีนัยส าคัญ  [ดร.สุ
รชาต:ิ๒๕๔๐,น.๑๖๑] 
 พันธมิตร (Alliances) ประเทศมีการเซ็นสัญญาข๎อตกลงรํวมกัน ประเทศร่วมสงคราม (Coalition) ประเทศที่ไมํได๎ท า
สัญญา แตํมารํวมรบกันในสงคราม  
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allotment    การแบํงมอบ   
Allowable Cabin Load (ACL)  การบรรทุกในห๎องเคบินที่ได๎รับอนุญาต    
Allowable Cargo Load (ACL)   พิกัดอัตราบรรทุก 
allowable load   พิกัดภาระบรรทุก  
allowable stacking weight น้ าหนักการวางที่ได๎รับอนุญาต 

allowances <แอลเลาว์-แอ๊นซ์> เบี้ยเลี้ยง 
allowances for quarters  เงินคําเชําบ๎าน                           
All-Source Analysis System (ASAS) ระบบวิเคราะห๑ทุกแหลํง   [คบช.] (รวทล.)  * 
All-Source Intelligence  ขําวกรองจากทุกแหลํง  
All-Source Production Section (ASPS) ตอนผลิตขําวกรองจากทุกแหลํง  [อม.-ขว.] 
All-Source Production (ASP) การผลิตขําวกรองจากทุกแหลํง   [ขว.] 
all-weather air defense fighter  เครื่องบินขับไลํป้องกันภัยทางอากาศทุกกาลอากาศ  
all-weather hard-surface roads ถนนพื้นแข็ง ใช๎ได๎ทุกสภาพอากาศ 
ALO  = Air Liaison officer  นายทหารอากาศติดตํอ; นายทหารนักบินติดตํอ (นอต.) 
ALO = Arakan Liberation organisation องค๑การปลดปลํอยอารกัน   [พม่า] 
ALOC = Air Line of Communication เส๎นหลักการคมนาคมทางอากาศ 
alongside replenishment การสํงกําลังเพิ่มเติมระหวํางเรือ  
ALP = Arakan Liberation Party พรรคปลดปลํอยชาวอารกัน   [พม่า] 
alphabet code   ประมวลอักษร   
ALRPG  = Army Long Range Planning Guidance แนวทางวางแผนระยะยาวของกองทัพบก 
ALT  = Altitude               ความสูง  
ALT = Alternate              สํารอง, สลับ 
alternate airfield   สนามบินส ารอง   
alternate command authority  ผู๎มีอ านาจสั่งการแทน   
alternate command post           ที่บังคับการสํารอง 
alternate firing position  ที่ตั้งยิงสํารอง     

                                                                        
 การเปลี่ยนแปลงช่ัวคราวในการบรรจุก าลังทางอากาศยุทธวิธี  ระหวํางหนํวยบัญชาการรองตําง  ๆ อ านาจในการแบํงมอบเป็น
ของผ๎ูบังคับบัญชาที่มีอ านาจบังคับบัญชา 
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alternate flight route             เส๎นทางบินสํารอง 
alternate headquarters  กองบัญชาการส ารอง   
Alternate Operations Base (AOB) ฐานปฏิบัติการสํารอง   [ขว.-ชุดลว.ไกล-อม.] 
alternate position                 ที่ม่ันสํารอง 
alternative   ตัวเปลี่ยน  
alternative force structure assessment  การประเมินคําโครงสร๎างกําลังรบเผื่อเลือก   
alternative option                 ทางเลือกสํารอง 
alternative perimeter   แนวเขตที่เสนอเป็นทางเลือกในการเจรจาเขตแดนระหวําง 
    ประเทศ     [กต.] 

altitude    ความสูง,ระดับสูง  
altitude acclimatization  การปรับตัวให๎คุ๎นกับระดับสูง   
altitude chamber   ห๎องปรับบรรยากาศ      
altitude datum   ระดับมูลฐานความสูง    
altitude delay   การถํวงเวลาส าหรับความสูง   
altitude height   ระดับมูลฐานความสูง    
altitude hole   ชํวงวํางความสูง   
altitude separation   ระยะหํางทางสูง    
altitude slot   ชํองวํางความสูง    
AMAF = Asean Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด๎าน
การเกษตรและป่าไม๎ [กต.-จัดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี เพื่อก้าหนดนโยบายและติดตามความร่วมมือด้านเกษตรและ

ป่าไม้ของอาเซียน]  

AMB = Air Mission Briefing   การบรรยายสรุปภารกิจบิน   [คอ.] 

AMB = Ambulance              รถพยาบาล 
AMB = Ambassador  เอกอัคราชฑูต    [กต.] 
ambassador extraordinary and plenipotentiary ผู๎แทนทางการทูตในอันดับแรก/หัวหน๎าของ 
     สถานเอกอัครราชทูต   [กต.] 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent Representative of Thailand to The United 
Nations  เอกอัครราชทูต ผู๎แทนถาวรแหํงประเทศไทยประจําองค๑การสหประชาชาติ (ณ นครนิวยอร์ก/นครเจนีวา-
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ข้าราชการระดับ ๑๐) 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary เอกอัครราชทูตวิสามัญผู๎มีอํานาจเต็ม   
Ambassador (AMB) เอกอัคราชฑูต 
ambassador-at-large  เอกอัครราชทูตผู๎แทนพิเศษ   
ambassador attached to the Ministry Of Foreign Affairs เอกอัครราชทูตประจํากระทรวงการตํางประเทศ   
ambassador-designate  วําที่เอกอัครราชทูตประจํารัฐผู๎รับ   
AMBDC = Asean-Mekong Basin Development Cooperation ความรํวมมือเพ่ือการพัฒนา 
    อาเซียน-ลุํมน้ําโขง    [กต.] 
ambient temperature  อุณหภูมิภายนอก  [ณ ความสูงใด ๆ เซ็นติเกรด] 
ambiguity   ความกํากวม    

Ambulance Exchange Point (AXP)  จุดสับเปลี่ยนรถพยาบาล   
ambush    ซุํมโจมตี  [ภารกิจ ยว.]; การซํุมโจมตี, ซุํมโจมตี; ที่ซุํมโจมตี 
AMC = Air Mission Commander ผู๎บังคับภารกิจการบิน  (ผบ.ภารกิจบิน) 
AMC = Army Material Command    หนํวยบัญชาการยุทโธปกรณ๑กองทัพบก [ทบ.อม.] (นยท.)* 
AMCITS = American Citizens     พลเมืองชาวอเมริกัน 
AMCSS = Army Military Clothing Sales Store  ร๎านจําหนํายเครื่องแบบ/เครื่องใช๎ทหาร [ทบ.อม.] 
AMDWS = Air and Missile Defense Workstation สถานีป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธ(สปภอข.)* 

AME  = Airspace Management Element สํวนควบคุมห๎วงอากาศ      (สคอ.) 
AMEICC = Aem-Miti Economic and Industrial Cooperation Committee  คณะกรรมการความ 

     รํวมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหวํางอาเซียนกับญ่ีปุ่น 

AMEM = Asean Ministers on Energy Meeting การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด๎านพลังงาน [กต.] 
AMEMB = American Embassy     สถานทูตสหรัฐฯ  

                                                                        
 เอกอัครราชทูตที่รัฐผ๎ูสํงแตํงตั้งไปยังรัฐผ๎ูรับ โดยมอบหมายอ านาจให๎ในฐานะหัวหน๎าคณะผ๎ูแทนของรัฐผ๎ูสํง 
  ผ๎ูแทนพิเศษของกระทรวงการตํางประเทศที่มีสิทธิและสถานะเทียบเทําเอกอัครราชทูตผ๎ูซึ่งได๎รับมอบหมายให๎ดูแลงานและ
กิจการเฉพาะกิจ หรือเฉพาะเรื่องในตํางประเทศเป็นครั้งคราว 
  บุคคล ผ๎ูที่ได๎รับแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงเอกอัครราชทูต มีภารกิจดูแลกิจการภายในของกระทรวงการตํางประเทศ  ตามที่ได๎รับ
มอบหมายจากปลัดกระทรวงการตํางประเทศ  
 บุคคลที่ได๎รับแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงเอกอัครราชทูต แตํยังมิได๎ยื่นสาส์นตราตั้งตํอประมุขแหํงรัฐผ๎ูรับ 
 การซุ่มโจมตี คือ การโจมตีอยํางจูํโจมด๎วยการยิงจากที่ตั้งซึ่งมีการซํอนพรางตํอขบวนเคลื่อนที่ หรือหยุดพักช่ัวคราวของ 
ข๎าศึก  น.๔๓๗ 
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amendments to the charter of the United Nations การแก๎ไขกฎบัตรสหประชาชาต ิ[กต.] 
American Language Course  (ALC)  หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน   

American National Standards Instituteสถาบันมาตรฐานแหํงชาติอเมริกา 
american trinity    หลักสามประการของชาวอเมริกัน  
American University Alumni  (AUA)  สมาคมนักเรียนเกําสหรัฐอเมริกา   
American University Alumni Language Center สถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเกําสหรัฐฯ  
American, British, Canada and Australian Allies (ABCA) พันธมิตรอเมริกา อังกฤษ แคนาดา  
    และออสเตรเลีย    [ยธศ.] 

AMM = Asean Ministerial Meeting การประชุมรัฐมนตรีตํางประเทศอาเซียน  [กต.] 
 
AMMDP = Asean Ministers Meeting on Development Planning  การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด๎าน 
     การวางแผนการพัฒนา   [กต.] 
AMME = Asean Ministerial Meeting on The Environment การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด๎าน 
    สิ่งแวดล๎อม    [กต.] 
AMMH = Asean Ministerial Meeting on Haze การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน [กต.] 
AMMO  = Ammunition <แอม-โม่>    กระสุน     (ก.) 
Ammonition Bearer (Ammo Bearer) พลกระสุน     
AMMRDPE = Asean Ministers' Meeting on Rural Development and Poverty Eradication การประชุม 
    รัฐมนตรีอาเซียนด๎านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน [กต.] 
AMMST = Asean Ministerial Meeting on Science and Technology การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด๎าน 

    วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี   [กต.] 
ammunition   กระสุนวัตถุระเบิด 
ammunition and toxic material open space พื้นท่ีกลางแจ๎งเก็บกระสุนวัตถุระเบิดและวัสดุเป็นพิษ  

ammunition controlled supply rate อัตราควบคุมการสํงก าลังกระสุนวัตถุระเบิด  
ammunition lot   งวดกระสุนวัตถุระเบิด  
ammunition pouch; ammo pouch กระเป๋ากระสุน                          
Ammunition Supply Point  (ASP)     ตําบลสํงกําลังกระสุนวัตถุระเบิด    [กบ.] 
ammunition supply point  ต าบลสํงก าลังกระสุนวัตถุระเบิด  
amnesty                           การนิรโทษกรรม; อภัยโทษ 
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Amnesty International   องค๑การนิรโทษกรรมสากล   [กต.] 
AMOPES   ระบบการวางแผน, การปฏิบัติการยุทธ๑และการระดมสรรพกําลัง ทบ. 

amphibian    ยานสะเทินน้ําสะเทินบก   
amphibian vehicle   ยานพาหนะสะเทินน้ําสะเทินบก     
amphibious                สะเทินน้ําสะเทินบก 
amphibious assault              การโจมตี สะเทินน้ําสะเทินบก 
amphibious assault area  พ้ืนที่โจมตีสะเทินน้ าสะเทินบก  
amphibious assault bulk fuel system ระบบสํงเชื้อเพลิงปริมาณมากในการโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบก  

amphibious assault landing  การยกพลขึ้นบกโจมตีสะเทินน้ าสะเทินบก   
Amphibious Assault Ship (General Purpose) (LHA)  เรือโจมตีสะเทินน้ าสะเทินบก  (ความมุํง   
    หมายทั่วไป) [ทร.] เรือโจมตียกพลขึ้นบก  [นย.] 
Amphibious Assault Vehicle (AAV)  ยานโจมตียกพลขึ้นบก   [นย.] 
amphibious aviation asault ship  เรือโจมตีสะเทินน้ําสะเทินบกอากาศยานขึ้นลงได๎ 
amphibious chart   แผนที่สะเทินน้ าสะเทินบก  

Amphibious Command Ship (LCC)  เรือบัญชาการสะเทินน้ าสะเทินบก  
Amphibious Construction Battalion (PHIBCB) กองพันกํอสร๎างสะเทินน้ าสะเทินบก  
amphibious control  group  หมวดเรือควบคุมสะเทินน้ าสะเทินบก   
amphibious demonstration       การแสดงลวง สะเทินน้ําสะเทินบก  [นย.] 
Amphibious Force  (AF)  กําลังรบสะเทินน้ําสะเทินบก   
amphibious group   กองบัญชาการสะเทินน้ าสะเทินบก  
amphibious invasion  การรุกรานสะเทินน้ําสะเทิน 
amphibious lift   ความสามารถล าเลียงสะเทินน้ าสะเทินบก   

Amphibious Objective Area (AOA)  พ้ืนที่ที่หมายสะเทินน้ าสะเทินบก  
amphibious objective study  การพิจารณาที่หมายสะเทินน้ าสะเทินบก  
amphibious operation            การยุทธ๑ (ปฏิบัติการ) สะเทินน้ําสะเทินบก  [นย.]  
    ปฏิบัติการสะเทินนํ้าสะเทินบก   [ยสบ.] 

                                                                        
 AMOPES ยํอมาจาก Army Mobilization and Operations Planning and Execution System  
 พร๎อมด๎วยอูํเรือภายในเรือ ก าหนดช่ือวํา LHD  
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amphibious planning  การวางแผน การยุทธ์สะเทินน้ าสะเทินบก  
amphibious raid              การโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ําสะเทินบก  [นย.]      
amphibious reconnaissance  การลาดตระเวนสะเทินน้ าสะเทินบก [ปกติในละกษณัละกลอบมากกว่าจั 
    ใช้ก าละง] 

amphibious reconnaissance unit  หนํวยลาดตระเวนสะเทินน้ าสะเทินบก   
amphibious shipping  เรือล าเลียงสะเทินน้ าสะเทินบก   [ทร.] 

Amphibious Squadron (PHIBRON)  กองเรือสะเทินน้ าสะเทินบก  
amphibious striking forces  ก าลังรบโจมตีสะเทินน้ าสะเทินบก  
amphibious tank   รถถังสะเทินน้ําสะเทินบก 
Amphibious Task Force (ATF)  กองกําลังเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก  
amphibious tractor   รถสายพานสะเทินน้ าสะเทินบก  

Amphibious Transport Dock (LPD)  เรืออํูล าเลียงยานสะเทินน้ าสะเทินบก   
amphibious transport group  หมวดเรือล าเลียงสะเทินน้ าสะเทินบก  
amphibious vehicle   ยานสะเทินน้ าสะเทินบก  [ยานล้อ/สายพานท่ีปฏิบะติการได้ทะ้งบน    บก

แลัในน้ า] 

amphibious vehicle availability table  ตารางยานสะเทินน้ าสะเทินบกที่มีใช๎ได๎ 
amphibious vehicle employment plan แผนการใช๎ยานสะเทินน้ าสะเทินบก  
amphibious vehicle launching area  พ้ืนที่ปลํอยยานสะเทินน้ าสะเทินบก  
amphibious warfare ship  เรือยกพลขึ้นบก             
amphibious withdrawal             การถอนตัวสะเทินน้ําสะเทินบก 
AMRAAM = Advanced Medium Range Air-to-Air Missile ขีปนาวุธระยะกลางอากาศสูํอากาศรุํนใหมํ [อม.] 

AMRI = Asean Ministers Responsible For Information การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน  

        [กต.-จัดขึ้นทุก ๆ ๒ ปี] 
AMTA = Agency For Coordinating Mekong tourism Activities  ศูนย๑ประสานงานโครงการด๎าน 
                              การทํองเที่ยวของอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขง  [กต.] 
AMW  = Amphibious Warfare  การสงครามสะเทินน้ําสะเทินบก   [นย.] 
AN  = A/N = Alphanumeric  ระบบตัวเลข และอักษรรวมกัน 
anabasis    ๑. การรุกไปข๎างหน๎า (ทางทหาร) ๒. การถอยทางทหารที ่

    ยากลําบากและอันตราย  [ดู retreat]  
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Analysis and Control Element (ACE) สํวนควบคุมและวิเคราะห๑  [ขว.]  <เอซ> 
analysis and production การวิเคราะห๑และการผลิต  
analysis of the battlefield area  การวิเคราะห๑พื้นที่สนามรบ 
analytical thinking   การคิดเชิงวิเคราะห ์   
anarchism    อนาธิปไตยนิยม   
anarchy    อนาธิปไตย 
ANC = Asean-New Delhi Committee คณะกรรมการอาเซียนประจํากรุงนิวเดลี  [กต.] 
anchor cable   สายสมอ               [สอ.- สายต่อของร่มชูชีพเกี่ยวติดอยู่] 
anchor line extension kit  ชุดลํามตํอสายสมอ      [สอ.] 
anchorage   ที่ทอดสมอ  
ancient ruins <รู-อินส>์                  ซากปรักหักพังโบราณ 
ANCOC = Advanced Noncommissioned officers’ Course หลักสูตรนายสิบอาวุโส [อม.] 
andean community (communidad andina) ประชาคมแอนเดียน   [กต.] 
ANG = Air National Guard     กองกําลังป้องกันชาติทางอากาศ   [อม.] 
Anger Forces Company Commander  (RNGR CO CDR) ผู๎บังคับกองร๎อยทหารพราน (ผบ.ร๎อย.ทพ.)      

ANGLICO = Air and Naval Gunfire Liaison Company  กองร๎อยนายทหารติดตํอปืนเรือ 
        และกําลังทางอากาศ    [นย.สหรัฐฯ]  
ANNEX A                 ผนวก ก [ใช้ประกอบค้าสั่ง/แผน] 

annihilation encirclement campaign การทัพล๎อมทําลายล๎าง 
annihilation strategy  ยุทธศาสตร๑การทําลายล๎าง   [ยธศ.] 
annihilation theory  ทฤษฎีการทําลายล๎าง  
annihilation  การทําลายล๎าง  [แนวความคิดของ ฮันส์ เดลรุค hans delbruck] 

                                                                        
 อนาธิปไตยนิยม (Anarchism): ทฤษฎี หรือ ลัทธิที่เห็นวําบ๎านเมืองไมํควรมีกฎหมายและการปกครอง ทั้งนี้เพราะกฎหมาย
และการปกครองเป็นสัญลักษณ์แหํงการขํมขูํ และคุกคามตํอเสรีภาพและการแสดงออกของบุคคล  
(ติน ปรัชญพฤทธ์ิ น.๒๒) 
 เป็น รัสพจน์ (Acronym) อํานวํา แอง-กลิ-โก ้
 ทฤษฎีการท าลายล้าง เกี่ยวข๎องที่สําคัญกับการทําลายมวลของขศ. ก็คือ กําลังทางกายภาพของขศ.   ทฤษฎีนี้ค๎นหาความ

แข็งแกรํงของขศ. นั่นก็คือ  จุดศูนย๑ดุล 
 การท าลายล้าง  Annihilation แสวงชัยชนะ ทางการ เมือง ด๎วยการท าลายกองทัพขศ.อย่างสมบูรณ์  มักจะอยูํในการรบ

เด่ียวหรือ การทัพส้ัน ๆ  
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annotated print   รูปถํายแสดงข๎อมูลประกอบ   
annotation   การแสดงข๎อมูลประกอบ   
announcement                        แถลงการณ๑, ประกาศ 
annual leave   การลาประจําป ี    
annual screening   การตรวจสอบประจ าปี   
annual themes   หัวข๎อประจําป ี 
Annual Training    (AT) การฝึกประจําป;ี การฝึกประจําป ี[ของกองหนุน สรอ.-ปกติ ๒

สัปดาห์] 

ANO = Abu Nidal organization [กลุ่มก่อการร้าย ] กลุ่มอาบู นิดาล  [หรือใช้ชื่ออื่น อาทิ Fatah 
Revolutionary Council, Arab Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September, 
Revolutionary organization of Socialist Muslims ฐานอยู่ในประเทศ IRAQ  มีขีดความสามารถปฏิบัติการ
กว้างขวางในตะวันออกกลาง เอเชีย และยุโรปทั้งนี้นายอัล-บันนาผู้น้ากลุ่มย้ายไปอิรักตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๔๑(ค.ศ.
๑๙๙๘) ปฏิบัติการในเลบานอนโดยเฉพาะค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ อย่างไรก็ดี ปัญหาด้านการเงินและปัญหา
ภายในองค์กร รวมทั้งการที่รัฐบาลลิเบียและอียิปต์ยุติกิจกรรมของกลุ่มในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ .๒๕๔๒  
(ค.ศ.๑๙๙๙)  ท้าให้กิจกรรมของกลุ่มลดลง] 

Ant-Air Warfare       (AAW) การสงครามตํอสู๎อากาศยาน    [ทร.] 
antemortem identification media  สื่อพิสูจน์ทราบกํอนการเสียชีวิต  
antenna mine   ทุํนระเบิดมีสายดักเป็นวงจรไฟฟ้า  
antenna   เสาอากาศ 
anti radiation homing  การแพรํคลื่นเรดาห๑จากเป้า 
anti-access and area denial strategies ยุทธศาสตร๑ตํอต๎านการเข๎าถึงและการขัดขวางเป็นพื้นที่    
Antiaircraft Artillery (AAA) ปืนใหญํตํอสู๎อากาศยาน      (ปตอ.)    
Antiaircraft Artillery Battalion (AA BN) กองพันทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยาน  (พัน.ปตอ.)  
Antiaircraft Artillery Battery (AA BTRY) กองร๎อยทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยาน   (ร๎อย.ปภอ.) 

antiarmor helicopter; antitank helicopter เฮลิคอปเตอร์ตํอสู๎ยานเกราะ  [ติดอาวุธ  ส าหระบท าลายเป้าหมาย  

     ยานเกราัเป็นหละก]  

antiarmor section sergeant    ผู๎บังคับตอนตํอสู๎รถถัง              ( ผบ.ตอน ตถ.)  
Anti-Ballistic Missile   (ABM)    ขีปนาวุธ ตํอต๎าน ขีปนาวุธ  [ท้าลายขณะที่บิน] 

anticipate   คาดหวัง [expect]; คาดลํวงหน๎า [รู้สึก หรือ หลับตามองเห็น 

    ล่วงหน้า  = foresee] 
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anticipation   [๓-๑๔ ยุทธศิลป์] การคาดการณ๑ลํวงหน๎า   
anticountermining device  อุปกรณ์ตํอต๎านการท าลายทุํนระเบิด   
antideficiency violations การใช๎จํายผิดระเบียบ [การผูกพัน งป.หรือใช้จ่าย งป.เกินกว่า งป.ที่ได้รับ] 

anti-G suit   ชุดต๎านแรงจี   
antilift device   กลอุปกรณ์กันยก  
antimateriel agent   ตัวท าลายยุทโธปกรณ์  
antimateriel operation  การปฏิบัติการท าลายยุทโธปกรณ์  
anti-operability war   สงครามตํอต๎านความสามารถในการปฏิบัติการ  
antipersonnel mine (land mine warfare) ทุํนระเบิดสังหาร [สทบ.]; ทุํนระเบิดสังหารบุคคล 
antique shop   ร๎านจําหนํายวัตถุโบราณ    
Antiradiation Missile (ARM)  อาวุธปลํอยสูํแหลํงรังสี  
antirecovery device   อุปกรณ์ป้องกันการเก็บกู๎  
antisubmarine action  การปราบเรือด าน้ า  
antisubmarine air distant support การสนับสนุนทางอากาศระยะไกลในการปราบเรือด าน้ า  
antisubmarine air search attack unit  หนํวยค๎นหาและโจมตีทางอากาศในการปราบเรือด าน้ า  
antisubmarine barrier  แนวป้องกันปราบเรือด าน้ า  
Anti-Submarine Carrier (CVS) เรือบรรทุกเครื่องบินปราบเรือดําน้ํา  
antisubmarine close air support การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล๎ชิดในการปราบเรือดําน้ํา 
anti-submarine forces               หนํวยปราบเรือดําน้ํา                 [ทร.] 
anti-submarine operation         ปฏิบัติการปราบเรือดํานํ้า; การปฏิบัติการปราบเรือดํานํ้า   [ทร.] 
antisubmarine patrol  การลาดตระเวนปราบเรือด าน้ า 
antisubmarine screen  ฉากปราบเรือด าน้ า  
antisubmarine search  การค๎นหาในการปราบเรือด าน้ า  
anti-submarine squadron  กองเรือปราบเรือดําน้ํา  [ทร.]                 (กปด.) 
antisubmarine support operation การปฏิบัติการสนับสนุนการปราบเรือด าน้ า  
Antisubmarine Warfare (ASW)  การสงครามปราบเรือดําน้ํา                  [ทร.] 
Antisubmarine Warfare Exercise (ASWEX) การฝึกสงครามปราบเรือดําน้ํา              [ทร.] 
antisubmarine warfare forces  กองก าลังในการสงครามปราบเรือด าน้ า  
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antisurface air operation  การปฏิบัติการทางอากาศท าลายก าลังผิวพ้ืน  
Anti-Surface Warfare  (ASUW) การสงครามผิวน้ํา                  [ทร.]   
antisweep device   อุปกรณ์ตํอต๎านการกวาดทุํนระเบิด   
antisweeper mine   ทุํนระเบิดตํอต๎านการกวาด  
antitank ditch  คูดักรถถัง [กว้าง ๔ ม.ลึก ๑.๘ ม.] 
Antitank Guided Missile  (ATGM) อาวุธนําวิถีตํอสู๎รถถัง       
antitank gun   ปืนตํอสู๎รถถัง       
antitank helicopter   เฮลิคอปเตอร์ตํอสู๎รถถัง 
antitank mine                      ทุํนระเบิดดักรถถัง 
Antitank Platoon Leader (AT PLT LDR) ผู๎บังคับหมวดตํอสู๎รถถัง          (ผบ.มว.ตถ.) 
Antitank Platoon (AT PLT) หมวดตํอสู๎รถถัง [กรม ร.]  (มว.ตถ.)  
antitank rocket launcher  เครื่องยิงจรวดตํอสู๎รถถัง       (คจตถ.)   
antitank training exercise  การฝึกตํอสู๎รถถัง     
Antiterrorism  (AT)      การตํอสู๎การกํอการร๎าย ; การตํอต๎านการกํอการร๎าย 
antiterrorism awareness  ความรู๎เกี่ยวกับการตํอต๎านการกํอการร๎าย   
antiterrorist course   หลักสูตรตํอต๎านการกํอการร๎าย  
antithesis    สิ่งที่ตรงกันข๎าม   
antiwatching device  อุปกรณ์ตํอต๎านการตรวจเห็น   
any service member mail  ไปรษณีย๑ภัณฑ๑ถึงกําลังพลของเหลําทัพ  
ANZAC Day = Australia New Zealand Army Corps Day วันท่ีระลึกทหารผํานศึกออสเตรเลีย 

      และนิวซีแลนด๑           [กต.] [ แอน-แซค เด] 

ANZECP = Asean-New Zealand Economic Cooperation Programme  โครงการความรํวมมือทาง 
            เศรษฐกิจระหวํางอาเซียนกับนิวซีแลนด๑  [กต.] 
ANZJMC = Asean-New Zealand Joint Management Committee คณะกรรมการบริหารรํวมอาเซียน- 
    นิวซีแลนด๑     [กต.] 
ANZUS = Australia-New Zealand-US สนธิสัญญาป้องกันรํวมกันระหวํางออสเตรเลีย-นิวซีแลนด๑- 

                                                                        
 การต่อสู้การก่อการร้าย (Antiterrorism) มาตรการป้องกันเชิงรับที่ใช๎ในการลดความลํอแหลมของบุคคลและทรัพย์สินตํอ
การกํอการร๎ายรวมทั้งตอบโต๎อยํางจ ากัด และการใช๎ก าลังทหารในพื้นที่ 
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สหรัฐอเมริกา    [กต.] 
ANZUS = Australia, Newzealand and United States ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด๑ และสหรัฐฯ [ยธศ.] 
AO  = Area of Operations     พื้นที่ปฏิบัติการ 
AOA = Amphibious Objective Area  พื้นที่ที่หมายยกพลขึ้นบก 
AOA = Amphibious Operations Area พื้นที่ปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก 
AOB = Air order of Battle    ทําเนียบกําลังรบทางอากาศ         (ทกรอ.)* 
AOB = Alternate Operations Base  ฐานปฏิบัติการสํารอง             [ขว.-ชุดลว.ไกลอม.] 
AOC = Air Operations Center  ศูนย๑ยุทธการทางอากาศ             (ศยอ.) 
AOI  = Area of Interest       พื้นที่สนใจ 
AOLCM = Army Organizational Life Cycle Model รูปแบบวงจรชีวิตขององค๑การกองทัพบก [บห.กองทัพ] 

AOR = Area of Responsibility พื้นที่รับผิดชอบ 
APACHE = AH-64  เฮลิคอปเตอร๑โจมตี; อาปาเชํ 
apartheid    การปกครองประเทศแบบแบํงแยกผิวพันธุ๑  [กต.] 
apartment; flat  แฟลต, ห๎องชุด     

APC = Armored Personnel Carrier รถสายพานลําเลียงพลหุ๎มเกราะ  (รสพ.)  

รูปแบบวงจรชีวิตขององค์การกองทัพบก
(The Army Organizational Life Cycle Model - AOLCM)

การจัดหา (Acquisition)
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เงิน และส่ิงอ านวย
ความสะดวก

การปลดถ่าย
(Separation)

ปลดปล่อย คน และยุทธภัณฑ์หรือ 
เอาออกจากการควบคุมทางทหาร; 
การถ่ายโอนส่ิงอ านวยความสะดวก 
หรือสังหาริมทรัพย์ 
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(Force Management)
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ส าหรับ คน 
หน่วย และ
ยุทธภัณฑ์

การใช้ก าลัง
(DEPLOYMENT)

ส่งก าลังรบอย่างรวดเร็วไปทุก
แห่งในโลกเพือ่สนองความ
ต้องการแห่งชาติ

การแจกจ่าย (Distribution)
แบ่งมอบคน และ/หรือ 
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ความเร่งด่วน

การฝึก 
(Training)

ช้ีแจง และบ่มเพาะวินัย, 
ค าแนะ, การฝึกหัดท่ี
ออกแบบมาเพือ่สร้าง
ประสิทธิผล หรือ ความ
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ความต่อเน่ือง, การเข้าวางก าลัง, 
การจัดท่ีตั้ง, การจัดสรร งป., 
ความพร้อมรบ

เพิม่ขีด
ความสามารถ: 
น าคน และ/หรือ 
ยุทธภัณฑ์ไปสู่
ระดับท่ีสูงกว่า การพัฒนา

(Development)

ทรัพยากร

คน, ส่ิงของ, เวลา, เงิน,
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APC = Asean Promotion Centre on Trade, Investment and tourism (Asean Centre)  ศูนย๑สํงเสริม 

      การค๎า การลงทุน และการทํองเท่ียวอาเซียน (ศูนย๑อาเซียน) 

APC = Asia-Pacific Inter-Governmental Consultations on Refugees Displaced Persons and  

     Migrants  กรอบการหารือระหวํางรัฐบาลในภูมิภาคเอเชีย- 
       แปซิฟิกวําด๎วย ผู๎ลี้ภัย ผู๎พลัดถิ่น และผู๎โยกย๎ายถิ่น [กต.] 
APCSS  = Asia-Pacific Center For Security Studies ศูนย๑ศึกษาด๎านความมั่นคงเอเซีย-แปซิฟิก     
            [อม.-อยู่ในรัฐฮาวาย]  

APEC = Asia Pacific Economic Cooperation ความรํวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก [กต.] 
APFT = Army Physical Fitness Training/Test การฝึก/ทดสอบสมรรถภาพรํางกายของกองทัพบก 

APJSCC  = Asean-Pakistan Joint Sectoral Cooperation Committee  คณะกรรมการรํวม 

     วําด๎วยความรํวมมือเฉพาะด๎านอาเซียน-ปากีสถาน  [กต.] 

APM  = Anti-Personnel Mines  ทุํนระเบิดสังหารบุคคล   [กต.] 
APMM  = Agensi Penguatkuasaan Maritime Malaysia  ศูนย๑ประสานงานทางทะเลมาเลเซีย [มซ.] 
APO = Army Post office       ไปรษณีย๑ทหารบก     [ธก.] 
apogee    อะโปจี   
APP = Appendix               อนุผนวก  [ประกอบ ผนวก] 

apparent horizon   ขอบฟ้าปรากฏ  [เส้นท่ีมองเห็นว่าแผ่นดินหรือทัเลจรดกะบท้องฟ้า] 
apparent precession  ปรีเซสชันปรากฏ  [ทิศคลาดเคลื่อนท่ีปรากฏของแกนไยโรเป็นผล 

    จากการหมุนของโลก] 

appendix    อนุผนวก [แนบท้ายผนวกเพื่อขยายความให้ชัดเจนขึ้น] 
applicable materiel assets  สินทรัพย์ประเภทยุทโธปกรณ์ใช๎งานได๎  
application   การใช๎งาน  
apply                          ใช๎, ใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ 
applying  strategic principles  การประยุกต๑ใช๎หลักการทางยุทธศาสตร๑   
applying force   การใช๎กําลังรบอยํางเป็นประโยชน๑  
appointment   การได๎รับแตํงตั้งยศ หรือตําแหนํง           
apportionment   การแบํงมอบก าลัง [ท่ีมีจ ากะดเช่น เท่ียวบิน แลัก าละงรบตามแผน] 

                                                                        
 จุดในวิถีของอาวุธปลํอยหรือวงโคจรของดาวเทียม ซึ่งอยูํหํางที่สุดจากศูนย์กลางของสนามความดึงดูดของสิ่งควบคุม 

 เชํน APPENDIX 1 = อนุผนวก ๑  
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apportionment (air)   การแบํงมอบก าลังทางอากาศยุทธวิธี     
appreciation   ความรู๎ความเข๎าใจ   
approach clearance  การอนุมัติให๎บินเข๎า  
approach control  การควบคุมการบินเข๎า  
approach end of  runway  ท๎ายทางว่ิงบินเข๎า  
approach lane   ชํองทางเข๎าแนวออกตี   
approach march   การเดินระยะใกล๎   
approach schedule   ก าหนดเวลาเคลื่อนที่    [ยสบ.]  

approach sequence  ล าดับการบินเข๎า  
approach time   เวลาเริ่มบินเข๎า 
approbation    การท่ีรัฐหน่ึงใดมีทัศนคติในทางพึงพอใจและเห็นพ๎องด๎วยกับ 

  บทบัญญัติในสนธิสัญญาหน่ึงใด ซึ่งรัฐน้ันมิได๎เป็นภาคีคํูสัญญาน้ันแตํอยํางใด   [กต.] 

appropriate plans                     แผนที่เหมาะสม 
appropriation process กระบวนการจัดสรรงบประมาณแผํนดิน [รายป-ีอม.]   

approval authority   ผู๎มีอ านาจในการรับรอง [ตู้คอนเทนเนอร์ ยามฝั่ง อม.เพื่อความปลอดภะย] 

approve                                อนุมัติ 
apron    ลานจอด [ในสนามบิน เพื่ออ านวยความสัดวกแก่อากาศยาน] 

APRT = Army Physical Readiness Test การทดสอบความพร๎อมของรํางกายกองทัพบก 

AQ = Adversity Quoteint  ความอุตสาหะ  ความเพียรพยายามไมํยํอท๎อ 

AR  = Armed Reconnaissance การบินลาดตระเวนติดอาวุธ 
AR  = Army Regulation        ระเบียบกองทัพบก 
Arab Free Trade Area   เขตการค๎าเสรีอาหรับ   [กต.] 
Arab Magreb Union  (AMU)  สหพันธ๑อาหรับมาเกร๏บ  
arbitration    การ อนุญาโตตุลาการ  [ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท] 

                                                                        
 การตกลงใจและการมอบหมายก าลังที่คาดวําจะมีใช๎ทั้งหมด โดยคิดเป็นร๎อยละและ/หรือ เป็นล าดับความเรํงดํวน ที่จะใช๎ในการ
ปฏิบัติการทางอากาศตําง ๆ ในห๎วงเวลาที่ก าหนด 
 การรุกของหนํวยรบเมื่อการปะทะโดยตรงกับขศ.ใกล๎จะเกิดขึ้น ก าลังทหารจะอยูํในรูปขบวนรบทั้งหมดหรือบางสํวน  
การเดินระยะใกล๎จะสิ้นสุดเมื่อปะทะกับขศ.ทางพื้นดิน หรือเมื่อก าลังทหารได๎เข๎าต าบลออกตีแล๎ว 
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ARC = American Red Cross กาชาดอเมริกัน 
arc of instability   ครึ่งซีกโลกที่ไมํมีเสถียรภาพ   
ARCBC = Asean Regional Centre For Biodiversity Conservation ศูนย๑อนุรักษ๑ความหลากหลาย   
     ทางชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน    [กต.] 
ARCF = Asean-Russia Cooperation Fund กองทุนความรํวมมืออาเซียน-รัสเซีย  [กต.] 
archipelagic sea lanes passage  การผํานชํองเดินเรือหมํูเกาะ   
archipelago   หมํูเกาะ                      
architecture   สถาปัตยกรรม   
archive    การเคลื่อนย๎ายเอกสาร /ข๎อมูลส าคัญ 
ARCOM = Army Reserve Command หนํวยบัญชาการกําลังสํารองทหารบก  [อม.] 
Area Air Defense Commander (AADC) ผู๎บัญชาการป้องกันทางอากาศภาค  
area ambush                    การซํุมโจมตีเป็นพื้นที่ 
area assessment                    การประเมินพื้นที่; การประเมินผลพื้นที่ 
area bombing   การทิ้งระเบิดเป็นพ้ืนที่    
area command                       หนํวยบัญชาการพ้ืนที่ , หนํวยบัญชาการภาค 
area control center   ศูนย์ควบคุมพ้ืนที่ [ควบคุมจราจรทางอากาศ] 

Area Coordination Center (ACC) ศูนย๑ประสานงานประจําพื้นที่  
Area Damage Control (ADC)   การควบคุมความเสียหายเป็นพื้นที่   
area defense                      การตั้งรับแบบยึดพื้นที;่ การตั้งรับเป็นพื้นที่  
area of influence                 พื้นที่อิทธิพล; พื้นที่ในอํานาจ 
area of intelligence responsibility พ้ืนที่รับผิดชอบทางขําวกรอง  
Area of Interest      (AOI)     พื้นที่สนใจ    

                                                                        
 การผ่านช่องเดินเรือหมู่เกาะ คือ สิทธิซึ่งไมํสามารถระงับได๎ในการผํานนํานน้ าหมูํเกาะอยํางตํอเนื่องและรวดเร็วใน
ลักษณะปกติ โดยการผํานและบินข๎ามเส๎นทางซึ่งตามปกติใช๎เพื่อการเดินเรือและการบินข๎าม 
 โครงงานหรือโครงสร๎าง ที่บอกถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหวํางสํวนประกอบทั้งหมดของก าลังรบหลัก ระบบ หรือกิจกรรม 

 หนํวยบัญชาการซึ่งประกอบด๎วยสํวนตําง ๆ ที่จัดขึ้นจากเหลําทัพหนึ่ง หรือมากกวํา ซึ่งถูกก าหนดให๎ปฏิบัติการภายในพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์เฉพาะแหํงหนึ่ง โดยอยูํใต๎การบังคับบัญชาของผ๎ูบังคับบัญชาคนเดียว   
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Area of Limitation (AOL) พ้ืนที่จ ากัด  
area of militarily significant fallout พ้ืนที่การตกฝุ่นกัมมันตรังสีที่มีความส าคัญทางทหาร  
area of northern operations  พ้ืนที่ปฏิบัติการภาคเหนือ  [ซีกโลก เหนือ] 
Area of Operation    (AO)      พื้นที่ปฏิบัติการ  
 
Area of Responsibility (AOR)   พื้นที่รับผิดชอบ  
Area of Separation  (AOS)  พ้ืนที่แยก  
area operations  ปฏิบัติการเป็นพื้นท่ี  [ทร.-การปฏิบะติการใน  พท.หนึ่งแลัไม่เกี่ยวกะบการ

ป้องกะนของก าละงรบเฉพาั]  

area oriented   การจัดหนํวยตามพ้ืนที่ 
area radar prediction analysis  การวิเคราะห์เพื่อคาดหมายเป้าหมายเรดาร์เป็นพ้ืนที่  
area radiation exposure status สถานภาพการเปิดรับการแผํรังสีของพ้ืนที ่
area reconnaissance                การลาดตระเวนเป็นพื้นที ่
area search การค๎นหาเฉพาะพื้นที่ [ลว.เขตเฉพาะให้ได้ข่าวสาร]; การค๎นหาเป็น

พื้นท่ี [ขอบเขตที่แน่นอน] 

Area Specialist Team (AST)     ชุดผู๎ชํานาญพื้นที่      [รพศ.] 
area study                         การวิเคราะห๑พื้นที่     [สนบ.] 
area superiority                   ความได๎เปรียบเหนือพื้นที่    [รพศ.] 
area supremacy                  การมีอํานาจเหนือพื้นที่       [รพศ.] 
area target   เป้าหมายเป็นพ้ืนที่ 

                                                                                                                                                       
 พื้นที่ซึ่งมีความเกี่ยวข๎องกับผ๎ูบังคับบัญชา ซึ่งรวมถึงพื้นที่ในอ านาจ  พื้นที่ข๎างเคียงกับพื้นที่ในอ านาจ และลึกเข๎าไปในดินแดนข
ศ.จนถึงที่หมาย ของการยุทธ์ในปัจจุบันหรือที่ได๎วางแผนไว๎ พื้นที่นี้รวมถึงพื้นที่ในความยึดครองของก าลังรบขศ . ซึ่งอาจขัดขวาง
การบรรลุภารกิจ 
 ซึ่งก าหนดโดยผ๎ูบัญชาการก าลังรบรํวมของก าลังทางบกและก าลังทหารเรือ  โดยปกติพื้นที่ปฏิบัติการไมํได๎ครอบคลุมพื้นที่
ปฏิบัติการทั้งหมดของผ๎ูบัญชาการก าลังรบรํวม  แตํควรจะมีขนาดใหญํพอส าหรับผ๎ูบัญชาการสํวนก าลังที่จะปฏิบัติภารกิจให๎
ส าเร็จและพิทักษ์ก าลังของตน 

 พื้นที่รับผิดชอบ ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับหนํวยบัญชาการรบ  ซึ่งภายในพื้นที่นี้  ผ๎ูบัญชาการรบมีอ านาจวางแผน  
และด าเนินการปฏิบัติการ  
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ARF = Asean Regional Forum การประชุมอาเซียนวําด๎วยความรํวมมือด๎านการเมืองและความ 

     มั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ARFOR  = Army Forces    กองกําลังทางบก [ส่วนหนึ่งของก้าลังรบร่วม]  (กกล.ทบ.)  
ARJCC = Asean-Russia Joint Cooperation Committee คณะกรรมการรํวมวําด๎วยความรํวมมือ 
     อาเซียน-รัสเซีย    [กต.] 
ARM  = Anti-Radiation Missile ขีปนาวุธตํอต๎านคลื่นอิเล็กทรอนิกส๑ 
arm    อาวุธ   
arm or de-arm    ใสํชนวนหรือถอดชนวน 
armament   อาวุธยุทธภัณฑ๑     [รศ.] 
armament corps   เหลําทหารสรรพาวุธ [ทอ.]            (สพ.) 

Armament Delivery Recording (ADR) บันทึกการใช๎อาวุธ  
ARMD = Armored                ยานเกราะ, หุ๎มเกราะ 
armed    ติดอาวุธ, มีอาวุธ  

armed forces  ก าลังทหาร , เหลําทัพ , สามเหลําทัพ , กองทัพ; ก าลังรบ, กอง
ก าลังติดอาวุธ    [รศ.]  

armed forces censorship  การตรวจขําวของกองทัพ  
armed forces courier  อี-๗ ขึ้นไปผู๎น าสารพิเศษของกองทัพ  [อม.-บะตรผู้น าสารพิเศษของ

กองทะพ (arf-cos แบบ ๙) ] 

armed forces courier service  บริการน าสารพิเศษของกองทัพ  [พะสดุภะณฑ์ที่ต้องการการพิทะกษ์โดย

เจ้าหน้าที่น าสารทหาร] 

armed forces courier station  สถานีน าสารพิเศษของกองทัพ  
Armed Forces Of The United States กองทัพสหรัฐอเมริกา  
Armed Forces Qualification Test (AFQT) การทดสอบคุณวุฒิของกองทัพ  [อม.] 
Armed Forces Radio and Television Service (AFRTS) ส านักวิทยุและโทรทัศน์ทหาร   
Armed Forces Staff College (AFSC) วิทยาลัยเสนาธิการทหาร [อม-ส้าหรับการปฏิบัติการร่วม] (วสธ.ทหาร) 

armed helicopter                   เฮลิคอปเตอร๑ติดอาวุธ [gun ship] 

                                                                        
 องค์กรที่ถํายทอดทางวิทยุและโทรทัศน์ทั่วโลกซึ่งจัดหาทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให๎แกํผ๎ูบัญชาการทหารโพ๎นทะเล  และใน
ทะเลของสหรัฐอเมริกา เพื่อเผยแพรํขําวสารของภาคพื้น ท๎องถิ่น กระทรวงกลาโหมและของหนํวยบัญชาการเหลําทัพให๎แกํก าลัง
พลของตน  
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armed insurgency   การกํอความไมํสงบด๎วยอาวุธ  
armed mine   ทุํนระเบิดพร๎อมระเบิด  
armed neutrality   ความเป็นกลางโดยมีกําลังรบ    [รศ.] 
armed peace   สันติภาพโดยมีกําลังรบ    [รศ.] 
armed civilian                    กําลังพลเรือนถืออาวุธ     [รพศ.] 
Armed Reconnaissance  (AR) การบินลาดตระเวนติดอาวุธ [ค้นหา และโจมตีเป้าหมายตามโอกาส] 

armed struggle                     การตํอสู๎ด๎วยอาวุธ         [รพศ.] 
armed sweep   เครื่องกวาดติดอุปกรณ์  
armed uprising                     การลุกขึ้นสู๎ด๎วยอาวุธ  [เช่น uprising in May ในประเทศไทย] 

arming                             การพร๎อมระเบิด; การดําเนินการด๎านอาวุธ; อาวุธพร๎อมยิง 
arming delay device  อุปกรณ์ถํวงเวลาการพร๎อมระเบิด  
arming lanyard   สายดึงพร๎อมระเบิด  
arming pin; safety pin สลักพร๎อมระเบิด[กลอุปกรณ์นิรภะย ] 

arming system   ระบบการพร๎อมระเบิด  
arming wire; arming lanyard ลวดดึงพร๎อมระเบิด [ช่วยป้องกะนการจุดรัเบิดก่อนการปล่อยพะสดุ ฯ ] 

armistice    การสงบศึก     [รศ.] 
Armistice Demarcation Line (ADL) แนวก าหนดเขตการสงบศึก 
Armor Vehicle Launching Bridge (AVLB) รถเกราะวางสะพาน    
armor   เหลําทหารม๎ายานเกราะ   [อม.]       (ยก.) 
Armored Force                      หนํวย/เหลําทหารม๎ายานเกราะ 
Armored Personnel Carrier (APC) รถสายพานลําเลียงพล; รถสายพานลําเลียงพลห๎ุมเกราะ(รสพ.) 
Armored Transport and Treatment Vehicle (ATTV) ยานขนสํงและรักษาพยาบาลห๎ุมเกราะ [อม.] 
armored unit    หนํวยม๎ายานเกราะ    
armorer   ชํางอาวุธ  [กองร้อย] 

armory; armoury   คลังอาวุธ      [รศ.] 
Armored Division      (AD) กองพลยานเกราะ     [ม.]  
arms control   [13mootw] การควบคุมอาวุธ [ยธศ.-การจ้ากัดชนิดและจ้านวนอาวุธ 

                                                                        
 ในกฎหมายระหวํางประเทศ หมายถึงการพักรบหรือการหยุดยิงช่ัวคราวตามความตกลงระหวํางประเทศคูํสงคราม  
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    ไม่ให้มีมากเกินจ้าเป็น ] 

arms control   การควบคุมก าลังรบ; การควบคุมอาวุธ  [รศ.]   
arms control agreement  ความตกลงวําด๎วยการควบคุมก าลังรบ   

arms control agreement verification การตรวจสอบตามความตกลงวําด๎วยการควบคุมก าลังรบ  
arms control measure  มาตรการควบคุมก าลังรบ  
arms race   การแขํงขันกันสะสมกําลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ๑ [ยธศ.];  
    การแขํงขันในทางอาวุธ    [รศ.] 
arms reduction    การลดอาวุธ [การลดจ้านวนอาวุธที่ครอบครองอยู]่  
ASEM EMM = Asem Economic Ministers' Meeting การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป [กต.] 
arms reduction  การลดอาวุธ [การลดจ้านวนอาวุธที่ครอบครองอยู]่  

army    กองทัพบก (ทบ.) [รศ.]; กองทัพ     (ท.)  
army advisor   ที่ปรึกษากองทัพบก    [ทบ.ไทย]  (ปษ.ทบ.)   
army advisory committee  คณะที่ปรึกษากองทัพบก   [ทบ.ไทย]  
army air defense command post ที่บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก  
Army Air Defense Command (AADCOM) หนํวยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ทบ. (นปอ.) 
Army Air Field (AAF) สนามบินทหารบก 
Army Aircraft Maintenance (AAM) การซํอมบํารุงอากาศยานกองทัพบก  [บ.] 

Army Air-Ground System (AAGS)     ระบบอากาศพื้นดินของกองทัพบก  

Army Airspace Command and Control (A2C2) การบังคับบัญชาและการควบคุมห๎วงอากาศของทบ. 
Army and Airforce Exchange Service Imprest Fund Activity  กิจกรรมการใช๎เงินรองจํายของร๎านค๎า 
     กองทัพบกและกองทัพอากาศ  
Army and Airforce Exchange Service (AAFES) การบริการร๎านค๎าของกองทัพบกและกองทัพอากาศ [อม.] 
Army Area   กองทัพภาค    (ทภ.)  
Army Artillery Group (AAG) กลุํมปืนใหญํของกองทัพบก 
army attache   ผู๎ชํวยทูตฝ่ายทหารบก   (ผชท.ทบ.)  

                                                                        
 ระบบของกองทัพบกที่จัดขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานรํวมกันระหวํางหนํวยของกองทัพบกกับหนํวยสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีของ
เหลําทัพอื่น ในการวางแผนประเมินคํา ด าเนินกรรมวิธี และประสานความต๎องการและการปฏิบัติการสนับสนุนทางอากาศ ระบบ
นี้ประกอบด๎วยเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายอ านวย การที่เหมาะสม รวมทั้งเจ๎าหน๎าที่ สธ.๒ อากาศ และ สธ.๓ อากาศ กับเครื่องมือสื่อสารที่
จ าเป็น; ประสานการสนับสนุนทางอากาศ กับ การปฏิบัติภาคพื้นดิน 
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army aviation badge  เครื่องหมายนักบินทหารบกชั้นที่ ๓ 
army aviator   นักบินทหารบก             (นบ.ทบ.)  
army base   ฐานทัพบก   
Army Battle Command Systems (ABCS) ระบบบัญชาการรบกองทัพบก [ทบ.อม.] (รบรบ.)*  
army cadet   นักเรียนนายร๎อยทหารบก   (นนร.)    
 
 
 

Army Combat Uniform (ACU)  เครื่องแบบรบทหารบก; ชุดฝึกทหารบก [ทบ.อม.แบบใหม่ ทดแทน

แบบเดิมที่ใช้มา ๒๕ ปี ออกแบบโดย นป. และทดสอบโดยทหารเพ่ือให้สามารถใช้ได้ในทุกสภาพแวดล้อมของการ
รบ โดยเริ่มใช้ เม.ย.๒๐๐๕ (พ.ศ.๒๕๔๘) บังคับใช้ ธ.ค.๒๐๐๗ (พ.ศ.๒๕๕๐) ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง เสื้อยืด
ระบายเหงื่อ และรองเท้าฝึกสีน้้าตาลน้ามาแทน บีดียู และเครื่องแบบทะเลทรายที่ใช้อยู่เดิม  ใช้หมวกแบเร่ต์ แต่ให้
ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนได้ตามค้าสั่ง ผบช.]   
army corps   กองทัพน๎อย      (ทน.) 
army focus areas, the สาระสําคัญที่เพํงเล็งของกองทัพบก   
army green uniform   เครื่องแบบชุดเขียวคอแบะ                 
army group  หมํูกองทัพ [ประกอบด้วยกองทัพสนามตั้งแต่ ๒ กองทัพ] 
Army Long Range Planning Guidance  (ALRPG)  แนวทางวางแผนระยะยาวของกองทัพบก 
Army Medical Specialist Corps เหลําผู๎ชํานาญการทางแพทย๑ [อม.] (ผชพ.) 
Army Military Clothing Sales Store

 (AMCSS) ร๎านจําหนํายเครื่องแบบ/เครื่องใช๎ทหาร [ทบ.อม.] 
Army National Guard (ARNG) กองกําลังป้องกันชาติทหารบก   [อม.] 
army nurse corps   เหลําพยาบาล [อม.]   (พบ.) 
Army Operations Center (AOC) ศูนย๑ปฏิบัติการกองทัพบก           (ศปก.ทบ.)     
Army Plan, The   (TAP)    แผนกองทัพบก 

                                                                        
 ฐานทัพ หรือกลุํมสถานที่ตั้งซึ่งมีผ๎ูบังคับบัญชา ประจ าท๎องถิ่นเป็นผ๎ูรับผิดชอบ  ประกอบด๎วยสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมของกองทัพบก รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย   เส๎นทางคมนาคมภายในการสาธารณูปโภค  โรงงาน
และระบบงาน ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์ที่กองทัพบกต๎องรับผิดชอบในการปฏิบัติการ  
 หนํวยทางยุทธวิธีที่ใหญํกวํากองพล แตํเล็กกวํา กองทัพสนาม  กองทัพน๎อยมักจะประกอบด๎วย กองพลตั้งแตํสองกองพลขึ้นไป
พร๎อมด๎วยอาวุธและบริการสนับสนุนตําง ๆ  
 มีเครื่องสนาม, เครื่องแบบทหาร, หนังสืออํานทางทหาร, ของใช๎ทางทหารตําง ๆ จ าหนํายในราคาถูกส าหรับก าลังพล 
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army provincial reconstruction teams หนํวยทหารบกสหรัฐฯท่ีทําหน๎าท่ีในการฟื้นฟูเขตจังหวัด  

Army Regulation  (AR) ข๎อบังคับทหารบก                      
Army Reserve Command (ARCOM) หนํวยบัญชาการกําลังสํารองทหารบก  [อม.] 
Army Senior Advisor* ผู๎ทรงคุณวุฒิกองทัพบก    [ทบ.ไทย] 
Army Senior officer Course (ASOC) หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส [ไทย-ยศพันโท] (นบส.)  
army service area   พ้ืนที่การชํวยรบของกองทัพ  [รัหว่างเส้นเขตหละงของ ทน. กะบ 

    เส้นเขตหละงของเขตหน้า] 
Army Service Component Commander (ASCC) ผู๎บัญชาการกําลังทางบกภาคพ้ืน [อม.-ผบ.หน่วยทหารบก]  
    (ผบ.ทบ.ภพ.)  
Army Special Operations Component (ARSOC) สํวนปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก  
Army Special Operations Forces (ARSOF) หนํวยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก  
Army Special Qualified General* ผู๎ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก   [ทบ.ไทย]  
Army Strategic Planning Guidance (ASPG) แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร๑ของกองทัพบก  
Army Tactical Command & Control System (ATCCS) ระบบควบคุมบังคับบัญชาทางยุทธวิธีของ 
     กองทัพบก [ส่วนระบบABCS] (รคบยท) 
army tactical data link 1  การเชื่อมโยงข๎อมูลทางยุทธวิธีกองทัพบก  แบบที่ ๑  
Army Tactical Level Advanced Simulation (ATLAS) การจําลองยุทธ๑ชั้นสูงในระดับยุทธวิธีของกองทัพบก  
     [รร.สธ.ทบ.สบส.] 

Army Tactical Training Center  ศูนย๑ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก   
Army Training and Evaluation Program (ARTEP) กําหนดการฝึกและประเมินผลของกองทัพบก 
Army Training Command  (ATC)  กรมยุทธศึกษาทหารบก    [ไทย]   (ยศ.ทบ.)  
Army War College     (AWC)  วิทยาลัยการทัพบก [หลักสูตรสูงสุดของ ทบ ระดับยุทธการ,  

    ยุทธศาสตร์ ] (วทบ.)  
Army War College Course  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก    
army white uniform   เครื่องแบบชุดขาวทหารบก 
Army’s Force XXI   กําลังรบศตวรรษที่ ๒๑ ของกองทัพบก  
army’s purpose and  role in จุดประสงค๑และบทบาทของกองทัพบกในความมั่นคงแหํงชาต ิ  

                                                                        
 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก ให๎การศึกษาระดับสูงสุดของกองทัพบกส าหรับ นายทหารระดับ พันเอก ขึ้นไป  และหนํวยงาน
ภายนอก 
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army-wide implementation   การใช๎กําลังกองทัพบกอยํางกว๎างขวาง  
ARNG = Army National Guard กองกําลังป้องกันชาติทหารบก   [อม.] 
arranging operations  [๙-๑๔ยุทธศิลป์] การจัดเรียงการปฏิบัติการ   
ARRDATE = Arrival Date         วันเดินทางถึง 
arresting barrier   เครื่องขวางกั้นยุดอากาศยาน   
arresting gear   เครื่องยุดอากาศยาน   
arrival ceremony    พิธีการต๎อนรับ    [กต.] 
arrival zone   เขตมาถึง    
ARSOF = Army Special Operations Force หนํวยรบพิเศษกองทัพบก    (รพศ.ทบ.) 
arson                              การวางเพลิง      [รพศ.] 
ARTEP = Army Training and Evaluation Program กําหนดการฝึกและประเมินผลของกองทัพบก [อม.] 
Artiaircraft Artillery Battalion Commander (AA BN CDR) ผู๎บังคับกองพันทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยาน  

articulating   การประกาศ ; ประกาศกําหนด 
articulators   ผู๎ให๎ข๎อมูลขําวสาร ; ผู๎ประกาศ  
artificial      เทียม   
Artificial  Intelligence (AI) ปัญญาประดิษฐ๑  
artificial horizon    เครื่องบอกขอบฟ้าจ าลอง , ขอบฟ้าจ าลอง  
artificial moonlight  แสงจันทร๑เทียม     [ยว.] 
artillery    เหลําทหารปืนใหญํ    [นย.]      (ป.) 
artillery assistant squad leader รองผู๎บังคับหมํูทหารปืนใหญํ         
Artillery Battalion (ARTY BN) กองพันทหารปืนใหญํ    (พัน.ป.)   
Artillery Battalion Commander (ARTY BN CDR) ผู๎บังคับกองพันทหารปืนใหญํ    (ผบ.ป.พัน. ...)  
Artillery Battalion Executive officer (ARTY BN XO) รองผู๎บังคับกองพันทหารปืนใหญํ (รอง ผบ.ป. 
     พัน....)   
Artillery Battery Commander (AA BTRY CDR) ผู๎บังคับกองร๎อยทหารปืนใหญํ         (ผบ.ร๎อย.ป.) 

                                                                        
 การปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด หมายถึง พื้นที่ภายในหรือพื้นที่ติดกับอม. ซึ่งการลักลอบขนยาเสพติดยุติลง และเริ่มการ
แจกจํายภายในประเทศ โดยทางอากาศ ณ ลานบินและทางทะเล ณ จุดขนขึ้นบก หรือขนถํายไปยังเรือขนาดเล็ก  
 การสํองสวํางสนามรบในเวลากลางคืนที่ให๎ความสวํางมากกว่าแสงดาว แตํไมํเทํากับดวงจันทร์เต็มดวง 
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Artillery Battery Executive officer (AA BTRY XO) รองผู๎บังคับกองร๎อยทหารปืนใหญํ      (รอง ผบ.ร๎อย.ป.) 

Artillery Battery (ARTY BTRY) กองร๎อยทหารปืนใหญํ   (ร๎อย.ป.) 
artillery conquers,the infantry occupies ทหารปืนใหญํครองพ้ืนที่  ทหารราบเป็นผู๎ยึดพื้นที ่
Artillery Counterfire Information (ACIF) ขําวสารการยิงตํอต๎านปืนใหญ ํ [ป.] 

artillery fire plan table  ตารางแผนการยิงปืนใหญํ   
Artillery Meteorological Team (ARTYMET) ชุดอุตุนิยมทหารปืนใหญ ํ

artillery platoon leader  ผู๎บังคับหมวดทหารปืนใหญํ              
artillery platoon sergeant   รองผู๎บังคับหมวดทหารปืนใหญํ           
Artillery Platoon    (ARTY PLT) หมวดทหารปืนใหญํ    (มว.ป.) 
artillery preparation   การยิงเตรียมของปืนใหญํ 
artillery section leader ผู๎บังคับตอนทหารปืนใหญํ              
artillery section sergeant   รองผู๎บังคับตอนทหารปืนใหญํ           
Artillery Section  (ARTY SECT) ตอนทหารปืนใหญํ    (ตอน ป.) 
artillery squad leader ผู๎บังคับหมํูทหารปืนใหญํ            
Artillery Squad (ARTY SQD) หมํูทหารปืนใหญํ    (หมํู ป.) 
artillery survey control point  หมุดหลักฐานแผนที่ของปืนใหญํ   
Artillery Target Intelligence (ATI) ขําวกรองเป้าหมายปืนใหญ ํ

ARTY  = Artillery            ปืนใหญํ                    (ป.) 
ARTYMET = Artillery Meteorological Team ชุดอุตุนิยมทหารปืนใหญ ํ

AS  = Area Security        การระวังป้องกันเป็นพื้นที่ 
ASAP = As Soon As Possible  โดยเร็วที่สุด, โดยทันที              [ภ.]  <เอ-แซบ> 
ASAS = All Source Analysis Systemระบบวิเคราะห๑ขําวจากทุกแหลํง [ขว.-ระบบคอมพิวเตอร์] (รวทล.) * 
Asbat Al-Ansar  [กลุ่มก่อการร้าย ] กลุํมอัสบัต อัล -อันซาร๑ [หรือ The League of The 

Followers หรือ Partisans' League พ้ืนที่ปฏิบัติการ  ฐานที่มั่นของกลุ่มอยู่ในค่ายผู้อพยพปาเลสไตน์ Ain El-
Hilweh ใกล้เมืองไซดอน ทางใต้ของเลบานอน และส่วนใหญ่ปฏิบัติการในเขตเลบานอน] 

ASBPO  = Armed Services Blood Program Office สํานักงานบริการโลหิตของเหลําทัพ 
ASC = Asean Standing Committee คณะกรรมการประจําอาเซียน   [กต.] 
ASC = APEC Study Centers ศูนย๑ศึกษาเอเปค    [กต.] 
ASC POA = Asean Security Community Plan of Action แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียน[กต.] 
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ASCC POA = Asean Socio-Cultural Community Plan of Action แผนปฏิบัติการประชาคม 
    สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน    [กต.] 
ascends    เลื่อนตําแหนํงสูงขึ้นตามลําดับ     
ASCH&N  = Asean Sub-Committee on Health and Nutrition คณะอนุกรรมการอาเซียนด๎าน 
    สาธารณสุขและโภชนาการ    [กต.] 
ASCLA = Asean Sub-Committee on Labour Affairs คณะอนุกรรมการอาเซียนด๎าน 
     แรงงาน      [กต.] 
ASCOE = Asean Sub-Committee on Education คณะอนุกรรมการอาเซียนด๎านการศึกษา  [กต.] 
ASCOPE  = Asean Council on Petroleumคณะมนตรีอาเซียนด๎านปิโตรเลียม [กต.] 
ASEAN = Association of South-East Asian Nations  สมาคมแหํงประชาชาติเอเชียตะวันออก 
    เฉียงใต๎ หรืออาเซียน    [กต.] 
Asean Armies Rifle Meet  (AARM) การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพบกกลุํมประเทศอาเซียน  

asean award    รางวัลอาเซียน    [กต.] 
Asean Chief of Armies Multilateral Meeting (ACAMM) การประชุมผู๎บัญชาการทหารบกกลุํมอาเซียน  

Asean Committees In Third Countries คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สาม  [กต.] 
Asean community   ประชาคมอาเซียน    [กต.] 
Asean content    สัดสํวนวัตถุดิบภายในอาเซียน   [กต.] 
Asean dialogue partners   คูํเจรจาอาเซียน    [กต.] 
Asean Free Trade Area (AFTA) เขตการค๎าเสรีอาเซียน         <อาฟต้า> 

Asean Secretariat    สํานักเลขาธิการอาเซียน   [กต.] 
Asean sectoral dialogue partners คูํเจรจาเฉพาะด๎านของอาเซียน   [กต.] 
ASEAN SOM = Asean Senior officials Meeting การประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโสอาเซียน [กต.] 
ASEAN Special SOM = Asean Special Senior officials Meeting การประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโส 
     อาเซียนสมัยพิเศษ    [กต.] 
ASEAN Summit = Asean Heads of State/Government Meeting  การประชุมสุดยอดอาเซียน [กต.] 

                                                                        
 การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน เริ่มในปี พ.ศ.๒๕๓๔ โดย ผบ.ทบ.มาเลเซีย มี ๖ 

ประเทศ คือ บรูไนดาลุสซาลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส๑, สิงคโปร๑ และไทย เป็นการยิงปืนทางยุทธวิธีเชิงการทดสอบ
กีฬาที่ได๎หมุนเวียนกันเป็นเจ๎าภาพ  
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asean troika    กลุํมผู๎ประสานงานของอาเซียน   [กต.] 
asean vision 2020    วิสัยทัศน๑อาเซียน พ.ศ.๒๕๖๓   [กต.] 
Asean+3 = Asean - China, Japan and The Republic of Korea Relationship ความสัมพันธ๑อาเซียน 
     กับจีน ญี่ปุ่น และสาธาณรัฐเกาหล ี [กต.] 
ASEAN-CANADA JCC = Asean-Canada Joint Cooperation Committee คณะกรรมการรํวมวําด๎วย 
    ความรํวมมืออาเซียน-แคนาดา   [กต.] 
ASEAN-CCI  = Asean Chambers of Commerce and Industry สภาหอการค๎าและอุตสาหกรรม 
     อาเซียน     [กต.] 
ASEAN-EC JCC = Asean-European Community Joint Cooperation Committee  คณะกรรมการรํวม 
     วําด๎วยความรํวมมืออาเซียน-ประชาคมยุโรป 
 
 
ASEAN-EU SOM = Asean-Eu Senior officials Meetingการประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโส 
     อาเซียน-สหภาพยุโรป   [กต.] 
Asean-UN Summit    การประชุมผู๎นําอาเซียน-สหประชาชาต ิ [กต.] 
Asean-US Dialogue   การประชุมอาเซียน-สหรัฐอเมริกา  [กต.] 
ASEF = Asia-Europe Foundation กลไกหนึ่งภายใต๎อาเซม [เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  

     วัฒนธรรม และประชาชนกับประชาชน ระหว่างประเทศสมาชิก]  

ASEM = Asian and European Meetingการประชุมอาเซียนและยุโรป <อา-เซ็ม>  [ยธศ.] 
ASEM = Asia Europe Meeting การประชุมเอเชีย-ยุโรป   [กต.] 
ASEM FMM = ASEM Foreign Ministers' Meeting การประชุมรัฐมนตรีตํางประเทศเอเชีย-ยุโรป[กต.] 
ASEM STMM = ASEM Science and Technology Ministers' Meeting  การประชุมรัฐมนตรี 
    วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีเอเชีย-ยุโรป   [กต.] 
ASEP = Asia-Europe Parliamentary Meeting การประชุมสภาเอเชีย-ยุโรป   [กต.] 
ASF = Asean Science Fund กองทุนวิทยาศาสตร๑อาเซียน    [กต.] 
ATFOA = Asean Task Force on Aids คณะทํางานเฉพาะกิจของอาเซียนด๎านโรคเอดส๑  [กต.] 
ASFRB = Asean Food Security Reserve Board  คณะกรรมการสํารองอาหารเพ่ือความม่ันคง 
     แหํงภูมิภาคอาเซียน    [กต.] 
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ASG = Abu Sayyaf Group  [กลุ่มก่อการร้าย ] กลุ่มอาบู ซายาฟ  [ฐานอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์   

ปฏิบัติการในพ้ืนที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ โดยบางครั้งสมาชิกบาง ส่วนเข้าไปปฏิบัติการในกรุงมะนิลา เมื่อกลางปี
๒๐๐๓  กลุ่ม ASG เริ่มเข้าไปปฏิบัติการในเมืองโกตาบาโต  บนเกาะมินดาเนา นอกจากนี้ กลุ่ม ASG ขยายพ้ืนที่
ปฏิบัติการเข้าไปลักพาตัวชาวต่างชาติที่  รีสอร์ต  ๒ แห่งในมาเลเซีย เมื่อปี  ๒๐๐๐ และเมื่อ  ๑๒ เมษายน ๒๐๐๔ 
กลุ่ม ASG ลักพาตัวชาวประมง ๓ คน เพื่อเรียกค่าไถ่ในน่านน้้ามาเลเซีย] 

ASI = All-Source Intelligence ขําวกรองทุกแหลํง 
ASIA – Pacific Economic Cooperation Forum (APEC)  กลุํมการประชุมความรํวมมือทางเศรษฐกิจ  
     แหํงเอเซีย – แปซิฟิก  
Asia-Africa Cooperation   ความรํวมมือระหวํางเอเชียกับแอฟริกา  [กต.] 
Asian and European Meeting (ASEM) การประชุมเอเชียและยุโรป <อา-เซ็ม>  [ยธศ.] 
Asian value   คุณคําของชาวเอเชีย 

Asia-Pacific Center For Security Studies (APCSS)  ศูนย๑ศึกษาด๎านความม่ันคงเอเชีย-  
     แปซิฟิก     [อม.-ฮาวาย]  

ASIO  = Australian Secret Intelligence organization หนํวยขําวกรองลับออสเตรเลีย  
ASLAV = Australian Light Armoured Vehicle ยานหุ๎มเกราะเบาออสเตรเลีย  [อต.] 
ASLT = Assault                โจมตี, ตะลุมบอน 
ASM = Air-to-Surface Missile อาวุธนําวิถี อากาศ สูํ ผิวพื้น 
ASMC = Asean Specialised Meteorology Centre ศูนย๑อุตุนิยมวิทยาอาเซียน [กต.] 
ASMRO  = Armed Services Medical Regulating office สํานักงานควบคุมทางการแพทย๑เหลําทัพ 

ASN  = Assigned               บรรจุมอบ 
ASOC = Air Support Operations Centerศูนย๑ปฏิบัติการสนับสนุนทางอากาศ [ทบ.-ทอ.] <เอ-ซอก> 
ASOC = Army Senior officer Course หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส [ไทย-ยศพันโท รร.สธ.ทบ.](นบส.) 
ASOD = Asean Senior officials on Drugs Matter เจ๎าหน๎าท่ีอาวุโสอาเซียนด๎านยาเสพติด [กต.] 
ASOEN = Asean Senior officials on The Environment เจ๎าหน๎าที่อาวุโสอาเซียนด๎าน 
     สิ่งแวดล๎อม    [กต.] 
ASP = Ammunition Supply Point  ตําบลสํงกําลังกระสุนวัตถุระเบิด    (สป.๕)  
ASP = All-Source Production การผลิตขําวกรองจากทุกแหลํง   [ขว.] 

                                                                        
 จัดตั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานในกองทัพสหรัฐฯ  
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ASPC = ARF Security Policy Conference เวทีการหารือระหว่างเจ้าหน้าท่ีระดับสูงฝ่ายทหารในกรอบ   
    การประชุม อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก 
aspect                             ประเด็น [ประชุม, สัมมนา] 

ASPG     แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร๑ของกองทัพบก  
aspiration   ความมํุงหวัง  
ASPS = All-Source Production Section ตอนผลิตขําวกรองจากทุกแหลํง  [อม.-ขว.] 
ASR = Aerial Surveillance Radar  เรดาร๑เฝ้าตรวจทางอากาศ 
ASR = Available Supply Rate  อัตราสิ่งอุปกรณ๑ที่ใช๎ได๎  [ตามค้านิยาม] 

ASRT = Air Support Radar Team ชุดเรดาร๑สนับสนุนทางอากาศ 
assassination                      การลอบสังหาร    [รพศ.] 
assault                            การตะลุมบอน; การโจมตี [ยสบ.]; การจูํโจม; ขั้นการโจมตี[สอ.] 
assault aircraft   อากาศยานโจมตี   
assault area   พ้ืนที่โจมตี      [ยสบ.]  
assault area diagram  แผนผัง  พ้ืนที่โจมตี 
assault craft   ยานโจมตี     [ยสบ.]   
Assault Craft Unit  (ACU) หนํวยยานโจมตี    
Assault Echelon [Air Transport] (AE)สํวนโจมตี   [การล้าเลียงทางอากาศ]; สํวนโจมตี  [ยสบ.] 

assault fire   การยิงในการตลุมบอน, การยิงตลุมบอน [ยิงต่อเป้าหมายโดยหน่วยท่ี 

    เข้าตี]; การยิงท าลายใกล๎ชิด  
Assault Follow-on Echelon (AFOE) สํวนติดตามสํวนโจมตี   [ยสบ.] 

assault forces                     กําลังบุกข๎าม [ล้าน้้า] 
assault gun  ปืนโจมตี [บน ยน. หรือ ถ.ใช้การยิงเล็งตรง] 

assault phase   ขั้นการโจมตี    [การยุทธส่งทางอากาศ]  [ยสบ.] 

                                                                        
 อัตรากระสุนที่ใช๎ได๎  (อกช.) * [รร.กบ.ทบ.]  
 พื้นที่โจมตี  [ยสบ.] หมายถึง พื้นที่ประกอบด๎วยหาด ชํองทางเรือเล็ก แนวออกตี พื้นที่เรือยกพลขึ้นบก พื้นที่ล าเลียง และพื้นที่
ยิงสนับสนุนที่ใกล๎กับชํองทางเรือเล็ก 
 การจัดหนํวยทหารเรือประจ าการ ซึ่งเป็นหนํวยรองขึ้นตรงกับผ๎ูบังคับพวกจัดระเบียบชายหาดทหารเรือ ประกอบด๎วย ยานยกพล
ขึ้นบกและพลประจ าเรือ ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทินบก 
 การยิงท าลายใกล้ชิด ป. การยิงท าลายตํอเป้าหมายเป็นจุดในระยะใกล๎ ด๎วยความแมํนย าสูงสุด  
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assault position                   ที่เตรียมตะลุมบอน [อยู่ระหว่าง นต. กับ ทม. เพื่อปรับขบวนก่อน 

    ปะทะ ขศ.] 
assault schedule    ก าหนดเวลาโจมตี   
assault shipping   เรือล าเลียงโจมตี   [ก าละงรบเฉพาักิจสัเทินน้ าสัเทินบก] 
assault sites                      ทําบุกข๎าม [ล้าน้้า] 
assault vest  เสื้อกระสุน  [ส้าหรับใส่ซองกระสุนในการออกปฏิบัติงาน] 

assault wave   คลื่นโจมตี   
assembly    เครื่องประกอบ    
assembly anchorage  ที่รวมเรือ   
Assembly Area         (AA)      ที่รวมพล [ที่เตรียมการส้าหรับการปฏิบัติการ]; ที่ประกอบชิ้นสํวน 

 
assessment   การประเมิน ; การวินิจฉัย  
asset (intelligence)   ขุมก าลัง  (การขําวกรอง)  
assets                             เครื่องมือ, เครื่องมือเครื่องใช๎; ผู๎ชํานาญ [พ้ืนที่-รพศ.]   
    สินทรัพย๑      [รบ.-อ.] 
assign                             การบรรจุ [ค่อนข้างถาวร]; การมอบหมาย [หน้าที่หรือพันธกิจ 

    เฉพาะ]; จัดประจํา 
assigned; assigned unit           ได๎รับการบรรจุ; หนํวยบรรจุมอบ 
assistance mechanism  กลไกความชํวยเหลือ  [ปฏิบะติการเล็ดลอด] 

assistant    ผู๎ชํวย                 (ผช.)     

                                                                        
 ในการสํงก าลังบ ารุง หมายถึง ช้ินสํวนหนึ่งของยุทธภัณฑ์หรือบริภัณฑ์ ซึ่งสามารถจัดหาหรือทดแทนสิ่งที่มีอยูํแล๎ว ตามปกติจะ
รวมช้ินสํวนตําง ๆ หรือพวกของช้ินสํวนที่ทดแทนกันได๎เข๎าไว๎ด๎วยกัน   
 การประเมิน : การวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัย  ประสิทธิผลและศักยภาพของกิจกรรมขําวกรองที่เป็นอยูํหรือวางแผนไว๎   

 การวินิจฉัย : การวินิจฉัยเจตนา คุณสมบัติ และคุณลักษณะของลูกจ๎างหรือสายลับในปัจจุบันหรืออนาคต 
 ทรัพยากรใด ๆ : บุคคล กลุํมบุคคล ความสัมพันธ์ เครื่องมือ สถานที่ตั้ง  หรือการสํงก าลังที่อยูํในความควบคุมของหนํวยขําว
กรองส าหรับใช๎ในบทบาทการปฏิบัติ หรือการสนับสนุน มักใช๎กับศัพท์ที่มาขยาย เชํน ขุมก าลังของสายลับ ขุมก าลังการโฆษณา
ชวนเช่ือเป็นต๎น 

 Asset = บรรดาทรัพย์สินซึ่งบุคคลเป็นเจ๎าของ  
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assistant district officer  ปลัดอําเภอ    [ไทย] 
Assistant Division Commander For Maneuver (ADC-M) รองผู๎บัญชาการกองพลฝ่ายการดําเนินกลยุทธ๑  
Assistant Division Commander For Support (ADC-S) รองผู๎บัญชาการกองพลฝ่ายสนับสนุน 

Assistant Division Commander (ADC) รองผู๎บัญชาการกองพล              (รอง ผบ.พล.) 
Assistant Gunner (ASST GUNNER) พลยิงผู๎ชํวย    
Assistant Riflesquad (ASST SQD) รองผู๎บังคับหมํูทหารราบ          (รอง ผบ.หมํู ปล.) 
Assistant Secretary of Defense For Strategy and Requirements ผู๎วางแผนกําลังรบของ ผู๎ชํวย  
    รมว.กห. ด๎านยุทธศาสตร๑ และความต๎องการ   

Assistant Squad Leader (Asst Sqd Ldr) รองผู๎บังคับหมํู                    (รอง ผบ.หมํู)   
assisted recovery   การรับกลับด๎วยความชํวยเหลือ [ผู้เล็ดลอด] 

associate degree      อนุปริญญา 
 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)  สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต;๎   องค๑กร 

     ความรํวมมือระหวํางประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ๎ (อาเซียน) 
ASST = Assistant              ผู๎ชํวย          (ผช.) 
assumed azimuth   อะซิมุทสมมุติ [การสมมุติมุมภาคทิศเร่ิมต้น]  

assumed grid   กริดสมมุต ิ[แผนท่ี] 

assumption <อัซะม-ชะ่น>        สมมุติฐาน    
assured destruction  การทําลายอยํางม่ันใจ  
assured destruction strategy  ยุทธศาสตร๑การทําลายอยํางม่ันใจ   [ยธศ.] 
AST = Aerial Survey Team  ชุดสํารวจทางอากาศ 
ASTA = Aerial Surveillance and Target Acquisition การเฝ้าตรวจและค๎นหาเป้าหมายทางอากาศ 

astern fueling   การเติมเชื้อเพลิงจากท๎ายเรือ  
ASUW = Anti-Surface Warfare  [ทร.] การสงครามผิวน้ํา       

                                                                        
 ทบ.ไทย มักก าหนดเป็น รอง ผบ.พล.๒  รับผิดชอบ ยก. การขําว และให๎ รอง ผบ.พล. ๑ รับผิดชอบ ธก. กพ. , กบ. ทั้งนี้ 
แล๎วแตํ ผบ.พล.จะก าหนดความรับผิดชอบให๎ 
 ข๎อสมมุติในสถานการณ์ปัจจุบันหรือข๎อสมมุติลํวงหน๎าเกี่ยวกับหนทางในอนาคตอยํางใดอยํางหนึ่งหรือทั้งสองอยําง  ที่ถือวํา
เป็นจริงตราบที่ยังไมํมีการพิสูจน์ได๎แนํชัด แตํเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับท าให๎ผ๎ูบังคับบัญชาสามารถประมาณสถานการณ์และตกลงใจ
เลือกหนทางปฏิบัติได๎ในกรรมวิธีการวางแผน 
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ASV = Air Surveillance Regiment [EN] กรมเฝ้าตรวจทางอากาศ       [ขศ.] 
ASW = Antisubmarine Warfare  [ทร.] การสงครามปราบเรือดําน้ํา  
ASWEX = Antisubmarine Warfare Exercise [ทร.] การฝึกสงครามปราบเรือดําน้ํา  
ASY = Asean Sub-Committee on Youth คณะอนุกรรมการอาเซียนด๎านเยาวชน   [กต.] 
asymmetric    เชิงอสมมาตร  
asymmetric responses  การตอบโต๎แบบอสมมาตร    
asymmetric/asymmetrical strategies  ยุทธศาสตร๑อสมมาตร  
asymmetrical sweep  การกวาดไมํเสมอภาค [ทุ่นรัเบิด] 

asymmetry   อ สมมาตร 
AT = Antitank               ตํอสู๎รถถัง       (ตถ.) 
AT = Antiterrorism             การตํอสู๎การกํอการร๎าย; การตํอต๎านการกํอการร๎าย ดู CT 

At Ease    [ค้าสั่ง] ทําพักตามปกต ิ  พัก              
At Ease, March  (Route Step March) [ค้าสั่ง] ทําเดินตามสบาย เดินตามสบาย   
at my command   ตามค าสั่งข๎าพเจ๎า  
at priority call   ตามค าขอเรํงดํวน  
at sea    ในทะเล 
AT = Annual Training การฝึกประจําป ี[ของกองหนุน สรอ.-ปกติ ๒ สัปดาห์] 
ATACMS = Army Tactical Missile System ระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบก 
ATACS = Army Tactical Area Communications System ระบบการติดตํอสื่อสารในพื้นที่ทางยุทธวิธี 
    ของกองทัพบก 
ATBC = Australia-Thailand Business Council สภาธุรกิจไทย-ออสเตรเลีย  [กต.] เป็นเวทีความร่วมมือ 
     ด้านธุรกิจระหว่าง 2 ประเทศ  

ATCCS = Army Tactical Command & Control System ระบบควบคุมบังคับบัญชาทางยุทธวิธีของ 

    กองทัพบก [ส่วนระบบABCS] (รคบยท.)* 
ATCH = Attach                 สมทบ 
A-TEAM                             ชุดปฏิบัติการ ก  [มีกพ.๑๒นาย-รพศ.] (ชป.ก)   

                                                                        
 การอสมมาตร ในขอบเขตของกิจการทางทหาร และความมั่นคงแหํงชาติ คือ การกระทํา  การจัดองค๑การ  การคิด และการ

วางแผน ที่ แตกต่างกว่า คํูตํอส๎ู  เพื่อขยายความได๎เปรียบของตนสูงสุด  และ/หรือ ขยายผลตํอจุดอํอนของฝ่ายตรงข๎าม  
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ATF = Amphibious Task Force  หนํวยเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก 
ATF = ASEM Trust Fund กองทุนอาเซม    [กต.] 
ATFSSN = Asean Task Force on Social Safety Nets คณะทํางานเฉพาะกิจของอาเซียนด๎านโครงขําย 
     รองรับทางสังคม     [กต.] 
ASW = Asean Sub-Committee on Women คณะอนุกรรมการอาเซียนด๎านสตรี   [กต.] 
accretion    ที่งอกชายฝั่ง ที่งอกริมตลิ่ง    [กต.] 
ADF = Asean Development Fund กองทุนเพื่อการพัฒนาอาเซียน     [กต.] 
ACCSM = Asean Conference on Civil Service Matters การประชุมอาเซียนวําด๎วยกิจการพลเรือน  [กต.] 
ATGM  = Antitank Guided Missile อาวุธนําวิถีตํอสู๎รถถัง 
ATI = Artillery Target Intelligence ขําวกรองเป้าหมายปืนใหญ ํ

ATK = Attack                 เข๎าต,ี โจมตี [เคลื่อนเข้าปะทะ และท้าลาย ขศ.-ยว.] 

ATKHB = Attack Helicopter Battalion กองพันเฮลิคอปเตอร๑โจมตี 
Atlantic Alliance   พันธมิตรแอตแลนติก  
ATLAS  = Army Tactical Level Advanced Simulation การจําลองยุทธ๑ชั้นสูงในระดับยุทธวิธีของกองทัพบก  
         [รร.สธ.ทบ.] 

ATLS  = Advanced Trauma Life Support เครื่องชํวยชีวิต* 
ATM = Asean Transport Ministers Meeting การประชุมรัฐมนตรีขนสํงอาเซียน  [กต.] 
atmospheric environment  บรรยากาศแวดล๎อม  
ATO  = Air Tasking order      คําสั่งมอบกิจทางอากาศ, คําสั่งยุทธการทางอากาศ 
atomic air burst   การระเบิดปรมาณูในอากาศ   
atomic defense   การป้องกันอาวุธปรมาณู   
atomic demolition munition  วัตถุระเบิดปรมาณูท าลาย  
atomic underground burst   การระเบิดปรมาณูใต๎ดิน   
atomic underwater burst  การระเบิดปรมาณูใต๎น้ า    
atomic warfare   การสงครามปรมาณู   
atomic weapon   อาวุธปรมาณู   
ATP = Ammunition Transfer Point    ตําบลสํงกระสุนหน๎า 
ATS = Automated Telecommunications System  ระบบโทรคมนาคมอัตโนมัติ 
attach                            สมทบ; ขึ้นสมทบ [การบรรจุ/การมอบหมายพันธกิจเฉพาะชั่วคราว] 
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attache   ผู๎ชํวยทูตทหาร 
attached                          ขึ้นสมทบ 
attached in ...department  ประจํากรม ... [ฝสธ.]; ประจําสํวนวิชา ..........  [วทบ.]              
attached in ...division  ประจํากอง ...                  
attached in ...section  ประจําแผนก ...                
attached to ...   ประจํา......           (ปจ.)     
attachment   การขึ้นสมทบ  
attachments   หนํวยที่มาสมทบ     
attachments and detachments หนํวยสมทบ และ หนํวยแยก [ค้าสั่ง ยก.] 

attack assessment   การประเมินการโจมตี  [มุ่งหมายในการให้ข่าวสารเพื่อการตกลงใจที่ 
ทะนเวลา]  

attack by fire   การโจมตีด๎วยการยิง  [ภารกิจ ยว.] 
Attack Cargo Ship  (LKA) เรือล าเลียงสัมภาระโจมตี  
Attack Carrier  (CVA) เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี              
attack group   หมวดเรือโจมตี  
attack heading   ทิศหัวเครื่องโจมตี  
Attack Helicopter     (AH)      เฮลิคอปเตอร๑โจมตี 
attack in force                    การเข๎าตีด๎วยกําลัง หรือ การเข๎าตีจํากัด (limited attack) 
attack origin   แหลํงเริ่มการโจมตี  [ต าบล /ชาติท่ีเร่ิมการโจมตี] 

attack pattern   รูปแบบการโจมตี  
attack position                    ฐานออกตี [ก่อนผ่าน นต.], ที่เตรียมพร๎อม, ตําบลออกตี  
attack timing   ก าหนดเวลาโจมตี 

                                                                        
 การโจมตีด้วยการยิง คือ กิจทางยุทธวิธีในการยิง (เล็งตรงและเล็งจ าลอง) เพื่อท าลายขศ.  โดยปกติจะใช๎เมื่อภารกิจมิได๎ระบุ
ให๎ยึดครองที่หมาย การโจมตีด๎วยการยิงนี้มักจะมอบให๎กับการปฏิบัติสนับสนุนระหวํางการเข๎าตี หรือการตีโต๎ตอบของกองหนุน
ระหวํางการตั้งรับ  และจะไมํกระท ารํวมกับหนํวย ดกย.อื่น  เมื่อ ผบ.มอบกิจนี้ให๎กับหนํวยรองจะต๎องระบุเจตนาในการยิงที่
เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจจะเป็น ท าลาย ตรึง หรือขํม น.๔๓๗ 
 หมวดเรือโจมตี หนํวยเฉพาะกิจรองของก าลังรบทางเรือ  ของก าลังรบเฉพาะกิจสะเทินน้ าสะเทินบก  หนํวยเฉพาะกิจรองนี้
ประกอบด๎วย หนํวยเรือล าเลียงโจมตีและหนํวยเรือสนับสนุนตําง ๆ ที่ก าหนดขึ้นเพื่อล าเลียง คุ๎มกัน สํงขึ้นบก และสนับสนุนใน
ขั้นต๎นแกํพวกยกพลขึ้นบก 
 Forming Up Place  ที่ตั้งสุดท๎ายที่สํวนโจมตีเข๎าไปอยูํกํอนการผํานแนวออกตี  
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attendee                           ผู๎เข๎ารํวม [ประชุม, พิธีฯ] 

attention !   [ค้าสั่ง] ทําตรง   แถว-ตรง         
attenuation   การถดถอยพลังงาน 
attenuation factor   เกณฑ์การลดถอยพลังงาน  
attitude    แอตติจูด; ทําที 
attitude indicator   เครื่องวัดทําทางบิน  
attribute    คุณสมบัติ   
attrition                         การสูญเสีย; การบั่นทอนกําลัง  [นัก ยธศ.-ฮันส์ เดลบรุค Hans  

    Delbruck]; การบั่นทอน   
attrition minefield   สนามทุํนระเบิดหวังผล 
attrition rate                     อัตราการสูญเสีย 
attrition reserve aircraft  อากาศยานส ารองการสูญเสีย  
attrition strategy   ยุทธศาสตร๑การบั่นทอน   [ยธศ.] 
attrition sweeping   การกวาดริดรอน  
ATTV = Armored Transport and Treatment Vehicle ยานขนสํงและรักษาพยาบาลหุ๎มเกราะ  [อม.] 

AU = African Union  สหภาพแอฟริกา    [กต.] 
AUC = Autodefensas Unidas De Colombia [กลุ่มก่อการร้าย ] กองก าลังร่วมป้องกันตนเองแห่ง

โคลอมเบีย [หรือ Autodefensas Unidas De Colombia  รู้จักในนาม United Self-Defense Forces/Group of Colombia 
พื้นท่ีปฏิบัติการ  กองก้าลังของ AUC มีความเข้มแข็งที่สุดในทางตอนเหนือ และตะวันตกเฉียงเหนือของโคลัมเบีย ได้แก่ ใน
จังหวัดอันติโอเกีย คอร์โดบา ซูเคร โบลิบาร์ อัตลันติโก และมักดาเลนา ต้ังแต่ปี  ๑๙๙๙  กลุ่มนี้ได้ขยายการปฏิบัติการในเขต
อื่นๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ และมีการปฏิบัติการอย่างจ้ากัดในเขตที่ราบอาเมซอน การ
ปะทะกันระหว่างกลุ่ม AUC และกลุ่มกบฏ FARC ในปูตูมาโย เมื่อปี  ๒๐๐๐ แสดงให้เห็นขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
ของกลุ่ม AUC ว่าสามารถต่อต้านกลุ่มกบฏในทุกพื้นท่ีของโคลอมเบีย] 

audacity                           ความห๎าวหาญ 
audience    audience; ผู๎ฟังการเข๎าเฝ้าฯ   [กต.] 
augmentation                      การเพิ่มกําลังพลและยุทโธปกรณ๑ : การเพิ่ม, เสริม 

                                                                        
 การบั่นทอนก าลัง (Attrition) แสวงชัยชนะด๎วยการท าลายกองทัพขศ.ทีละเล็กทีละน้อย  โดยการทัพที่ยาวนาน หรือ กลํุม

ของการทัพ  

 สนับสนุนหนํวยที่ใช๎ยานเกราะ แบรดลี่ และ ถ.เอ็ม ๑ มีระบบ C 3 ระบบ GPS  ระบบชํวยชีวิต บรรจุคนป่วยได๎ถึง  ๑๒ นาย ;  
รถพยาบาลหุ๎มเกราะ 
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augmentation forces  ก าลังเพิ่มเติม  
AUM = Aum Supreme Truth [กลุ่มก่อการร้าย ] กลุ่มโอมชินริเกียว  [รู้จักในนาม   Aum Shinrikyo หรือ 

Aleph  ฐานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  พท.ปฏิบัติการของกลุ่มโอมชินริเกียวอยู่ในญี่ปุ่น แต่ก่อนเกิดเหตุการณ์ลอบปล่อยก๊าซพิษซา
ริน มีการตรวจพบสมาชิกของกลุ่มเคล่ือนไหวอยู่ในออสเตรเลีย รัสเซีย ยูเครน เยอรมนี ไต้หวัน ศรีลังกา ยูโกสลาเวีย และ
สหรัฐอเมริกา]  

AUN = Asean University Network เครือขํายมหาวิทยาลัยอาเซียน   [กต.] 
AUSAID  = Australia Agency For International Development หนํวยงานด๎านความชํวยเหลือ 
      ด๎านการพัฒนาของออสเตรเลีย   [กต.] 
auspices    ภายใต๎อาณัติ  
Australian Department of Defence (ADOD) กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย  (กห.อต.) 
Australian English Language Course (AELC) หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย  
Australian Second Language Proficiency Test (ASLPR TEST) การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 
    แบบออสเตรเลีย 

authenticate   รับรองฝ่าย  
authentication  การรับรองฝ่าย [สส.]  การรับรองเอกสาร 
authenticator   ตัวรับรองฝ่าย   
authority                       อํานาจหน๎าที,่ เจ๎าหน๎าที,่ อํานาจการบังคับ 
autocode format   แบบประมวลอัตโนมัติ  
AUTODIN = Automatic Digital Network อุปกรณ๑สื่อสารระบบคอมพิวเตอร๑ 
automated data handling  การด าเนินงานข๎อมูลโดยอัตโนมัติ   
automated identification technology เทคโนโลยีการพิสูจน์ทราบโดยอัตโนมัติ    
automatic approach and landing  การบินเข๎าและลงสูํพ้ืนโดยอัตโนมัติ 
automatic data handling  การด าเนินงานข๎อมูลโดยอัตโนมัติ   
automatic data processing  การด าเนินกรรมวิธีข๎อมูลโดยอัตโนมัติ   
Automatic Direction Finder (ADF)  เครื่องหาทิศทางอัตโนมัติ 

Automatic Flight Control System (AFCS) ระบบควบคุมการบินโดยอัตโนมัติ  
automatic message processing system ระบบกรรมวิธีตํอขํายโดยอัตโนมัติ 
automatic pistol   ปืนพกสั้นอัตโนมัติ     
automatic resupply   การสํงก าลังเพิ่มเติมอัตโนมัติ 
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automatic rifle   ปืนยาวอัตโนมัติ     
Automatic Rifle (AR) พลยิงอาวุธกล   (พล.อก.) 
automatic search jammer  เครื่องค๎นหากํอกวนโดยอัตโนมัติ  
Automatic Secure Voice Communications Network (AUTOSEVOCOM) ขํายสื่อสารทางค าพูดที่ 
     ปลอดภัยแบบอัตโนมัติ  
automatic supply   การสํงก าลังอัตโนมัติ  
automatic weapon   อาวุธอัตโนมัติ      
automation network  ขํายงานอัตโนมัติ 
autonomous operation  การปฏิบัติการเป็นอิสระ   
autonomy   ความเป็นอิสระ/อัตตาณัติ [ในการปกครองตนเอง-รัฐฯ] [รศ.] 

AUTOSEVOCOM   การติดตํอสื่อสารทางเสียงอัตโนมัติที่มีการป้องกัน 
AUTOVON = Automatic Voice Network ขํายทางเสียงอัตโนมัติ [ระบบโทรศัพท์ทางทหารพื้นฐาน-อม.] 

AUX = Auxilliary                        พวกสนับสนุน [เป็นพลเรือนสนับสนุนกลุ่มต่อต้าน-รพศ.] 

Auxilliary                   (AUX) พวกสนับสนุน [เป็นพลเรือนสนับสนุนกลุ่มต่อต้าน-รพศ.] 

availability date   วันพร๎อม  
available payload   ภาระบรรทุกที่มีใช๎ได๎   
Available-to-Load Date (ALD)  วันพร๎อมบรรทุก  
avenue of approach  แนวทางเคลื่อนที่      (นคท.) 
avenue-in depth technique      เทคนิคตามแนวทางเคลื่อนที่ [การวาดภาพการรบ] 

average speed   ความเร็วเฉลี่ย   
AVGAS = Aviation Gasoline    เช้ือเพลิงอากาศยาน 
aviation combat element สํวนก าลังรบทางอากาศ 
aviation life support equipment บริภัณฑ์ชํวยด ารงชีวิตในการบิน   
aviation medicine   เวชศาสตร์การบิน  
Aviation Mission Commander (AMC) ผู๎บังคับภารกิจการบิน   [ผู้บังคับหน่วยบิน] 

                                                                        
 AUTOSEVOCOM = Automatic, Secure, Voice Communications  
 แนวทางเคล่ือนที่  เส๎นทางในอากาศ  หรือ บนพื้นดินของก าลังรบขนาดหนึ่งที่ท าการเข๎าตี  จะใช๎เป็นแนวทางเพื่อมุํงไปสูํ  
ที่หมายหรือภูมิประเทศส าคัญ 
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aviation ship   เรือบรรทุกอากาศยาน  
aviation unit commanders        ผู๎บังคับหนํวย(การ)บิน 
Aviation Unit Maintenence(AVUM)  การซํอมบํารุงหนํวยบิน 
aviation   เหลําการบิน [อม.]       (บ.)  
AVLB = Armored Vehicle Launched Bridge รถเกราะวางสะพาน <เอ-ว-ีแอล-บี>  
AVN  = Aviation               การบิน, [หน่วย] บิน 
avoidance   การหลีกเลี่ยง  (มาตรการ นชค.) 

avulsion     การเปลี่ยนทางเดินของลําน้ําอยํางฉับพลัน [กต.] 
AVUM = Aviation Unit Maintenance การซํอมบํารุงหนํวยบิน 
AW = All Weather               ทุกสภาพอากาศ 
AWACS  = Airborne Warning and Control System ระบบการควบคุม และแจ๎งเตือนทางอากาศ  
      <เอ-แว็คส์>; บ.แจ๎งเตือนฯ 
AWADS  = Adverse Weather Air Delivery System ระบบการสํงของทางอากาศในสภาพอากาศ 
     เ ลว     [รพศ./พร.] 
award     คําตัดสินอนุญาโตตุลาการ [กต.-ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท]  

ASCC = Asean Socio-Cultural Communityประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน   [กต.] 
AMMTC = Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด๎าน 
    อาชญากรรมข๎ามชาติ   [กต.] 
AWC  = Army War College วิทยาลัยการทัพบก [หลักสูตรสูงสุดของ ทบ. ระดับยุทธการ,  

     ยุทธศาสตร์ ]     (วทบ.) 
AWOL = Absent Without Leave ขาดราชการ         [กพ.]  <เอ-วอล> 
axial route   เส๎นทางหลัก [เส้นทางท่ีทอดผ่านพื้นท่ีส่วนหละง แลัเลยเข้าไปใน 

    พื้นท่ีส่วนหน้า] 

axis of  advance   เส๎นหลักการรุก     [ยว.] 

azimuth    อะซิมุท , ภาคทิศ, มุมภาคของทิศ, มุมอซิมุท 

azimuth angle   มุมอะซิมุท, มุมภาคทิศ   

                                                                        
 เส้นหลักการรุก เส๎นทางรุกที่ก าหนดขึ้นเพื่อความมุํงหมายในการควบคุม ซึ่งมักจะเป็นถนนเส๎นหนึ่ง หรือ หลายเส๎น หรือ
ล าดับที่ตั้งตําง ๆ ที่ก าหนดขึ้นในทิศทางไปสูํ ขศ.   
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azimuth guidance   การน าภาคทิศ   
azimuth resolution    ความสามารถแยกมุมภาคทิศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 
B = Bra-vo  [การส่งวิทย]ุ ตัวอักษร บี <บรา-โว่> 
B/B  = Battleboard            กระดานจําลองยุทธ๑ 
Bachelor officer’s Quarters (BOQ) ที่พักนายทหารโสด <บี-โอ-คิว> 
back azimuth   มุมภาคของทิศกลับ               
back blast  เปลวไฟท๎าย [จาก ปรส., คจตถ.] 

back tell    การแจ๎งหนํวยรอง  [ตามสายการบะงคะบบะญชา] 
Back Up Computer System (BUCS) ระบบคอมพิวเตอร๑สํารอง 
backfill   การบรรจุทดแทน  

                                                                        
 หนํวยกําลังสํารองและ กพ.สํารองที่ถูกเรียกพล เพื่อทดแทนหนํวยและ/หรือ กพ.ประจําการที่กําลังปฏิบัติหน๎าที่ท้ังในและนอก

ภาคพื้นทวีปสหรัฐอเมริกา  
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background count   ปริมาณรังสีพ้ืนฐาน 
Background of just war theory ความเป็นมาของทฤษฎีสงครามที่เป็นธรรม   
background radiation  การแผํรังสีพ้ืนฐาน   
back-haul airlift   การล าเลียงกลับทางอากาศ 
backhoe                          ถังโกยตัก 
backscatter    คลื่นกระจายกลับ   
back-scattering   การกระจายกลับ [การแพร่คลื่นวิทยุ] 
backshore  พ้ืนที่หลังฝั่ง [ขอบในสุดของหาด] 

back-up                          ภาพหลังแผนที ่
backward, march   [ค้าสั่ง] ทําก๎าวถอยหลัง ก้าวถอยหลัง... ก้าว, ท้า    
backwash   กระแสน้ าไหลกลับ  
BAI  = Battlefield Air  Interdiction  การบินขัดขวางในสนามรบ [ทอ.]   (บขร.) 
bailey bridge  สะพานแบลี่ย๑    [อก.] 
balaclava   หมวกคลุมศีรษะ 
balance    [๔-๑๔ยุทธศิลป์] ความสมดุล  [ยธศ.]  
balance    ดุล  [แนวความคิดในมาตรการควบคุมก าละงรบไม่ให้เสียเปรียบกะน] 

balance of power; balanced of power  ดุลแหํงอํานาจ  
balance of terror   ดุลแหํงความนํากลัว  
balance of trade                   ดุลการค๎า 
balance station zero  ศูนย์ต าแหนํงสมดุล    
balanced development             การพัฒนาที่สมดุล 
balanced stock (s)   สิ่งอุปกรณ์ได๎ดุล; การสะสมสิ่งอุปกรณ์ได๎ดุล 
balancing   ดุลยภาพ  
balancing risk   การเสี่ยงที่สมดุล  
bale cubic capacity   ความจุเป็นลูกบาศก์เบล   
BALI Concord II  = Declaration of Asean Concord II  ปฏิญญาวําด๎วยความรํวมมือในอาเซียนฉบับที่ ๒  
BALI Process = Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and 
Related Transnational Crime  กระบวนการบาหลี  เกี่ยวกับการลักลอบขนคนเข้าเมือง  การค้ามนุษย์ และ  
     อาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียและแปซิฟิก  
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balisage    ล าแสงชี้ทาง   
ballistic missile                   ขีปนาวุธ  [ไปตามแนววิถีหลังจากหมดแรงขับ] 

Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS) ระบบแจ๎งเตือนลํวงหน๎าขีปนาวุธ; ระบบแจ๎งเตือน 

     ลํวงหน๎าการโจมตีด๎วยขีปนาวุธ [อม.] 
ballistic trajectory   ขีปนวิถี   
ballistic wind   ลมขีปนวิถี  
ballistics    ขีปนวิทยา   
balloon barrage   ฉากบัลลูน   
balloon reflector   บัลลูนสะท๎อนคลื่น   
Band Corps       (BAND) เหลําทหารดุริยางค๑ [ทบ.-ทร.-พษ.-ทอ.]  (ดย.) 
bandolier   สายกระสุนสะพาย [ผ้าใช้สะพายไหล่-ร.] 

bandwagoning   ตามกระแสนิยม  
bandwidth  ความกว๎างยํานความถี่  เฮิรตซ์ (รอบต่อวินาที)   กิโลบิตหรือ  

เมกับิตต่อวินาที 
bangalore torpedoes ทํอระเบิด; บังกาโลร๑ตอร๑ปิโด [ใช้เจาะช่อง] 

                                                                        
 ขีปนาวุธ (BALLISTIC MISSILE)  คือ อาวุธสํงที่ไปตามเส๎นทางบินทางขีปนวิทยาวงโคจรยํอยด๎วยวัตถุประสงค๑ในการสํงหัว

รบไปยังเป้าหมายที่กําหนดไว๎ลํวงหน๎า. ขีปนาวุธจะถูกนําทางเฉพาะระหวํางขั้นของการบินท่ีใช๎พลังงาน และเส๎นทางถูกกําหนด
โดยกฎของกลไกวงโคจร และขีปนวิทยา . แบํงประเภทตามระยะยิงดังนี้ ๑. ขีปนาวุธระยะยิงใกล้ (Short-Range Ballistic 
Missile - SRBM):  น๎อยกวํา ๑,๐๐๐ กม. ; V-2 rocket  Scud  SS-21 Scarab  ๒. ขีปนาวุธระยะยิงปานกลาง  (MEDIUM-
RANGE BALLISTIC MISSILE - MRBM): (๑.๐๐๐-๒,๕๐๐ กม. ) ๓. ขีปนาวุธระยะยิงระหว่างกลาง (Intermediate-
Range Ballistic Missile - IRBM): (๒,๕๐๐ – ๓,๕๐๐  กม.) ๔. ขีปนาวุธในทวีปย่อย (Sub-Continental Ballistic Missile - 
SCBM): ระยะระหวําง ? - ? กม. ๕. ขีปนาวุธข้ามทวีป  (INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILE - ICBM): มากกวํา 
๓,๕๐๐ กม. แบํงเป็น  ก. ขีปนาวุธข้ามทวีประยะยิงจ ากัด  (Limited Range Intercontinental Ballistic Missile - 
LRICBM): (๓,๕๐๐ – ๘,๐๐๐ กม.) หรือ (LONG-RANGE BALLISTIC MISSILES - LRBM) ข. ขีปนาวุธข้ามทวีปเต็มระยะ
ยิง (Full Range Intercontinental Ballistic Missile - FRICBM): ๘,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ กม. ๖. ขีปนาวุธปล่อยจากเรือด าน้ า 

(Submarine-Launched Ballistic Missile-SLBM)  

 ขีปนาวุธ  คือ อาวุธปลํอยใดๆ ที่ไมํต๎องอาศัยผิวพื้นอากาศพลวัต  เพื่อท าให๎เกิดแรงยกและจะเคลื่อนที่ตํอไปตามขีปนวิถี 
ภายหลังจากที่แรงขับดันได๎หมดลงแล๎ว  
 ขีปนวิถี แนววิถีที่ตํอเลยไปภายหลังแรงขับดันได๎สิ้นสุดลง และขีปนวัตถุนั้นได๎รับผลจากความถํวงและแรงต๎านของอากาศ
พลวัตเทํานั้น 
 ขีปนวิทยา ศาสตร์หรือศิลป์วําด๎วยการเคลื่อนที่ พฤติกรรม รูปลักษณะ หรือการดัดแปลง เกี่ยวกับอาวุธปลํอยหรือยาน 
อื่นใดที่เป็นผลจากแรงขับเคลื่อน กระแสลม ความถํวง อุณหภูมิ หรือ สิ่งสภาพ หรือแรงอื่นใดที่มาดัดแปลง 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๘๓ 

Bangkok declaration : global dialogue and dynamic engagement  ปฏิญญากรุงเทพ   [การหารือและ 

     การมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก] 

Bangkok plan of action   แผนปฏิบัติการกรุงเทพ (ในการประชุมอังค์ถัด) 
Bangkok process     การประชุมอยํางไมํเป็นทางการในระดับรัฐมนตรี [เพื่อ

แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนกระบวนการ
สร้างความปรองดองภายในชาติและการพัฒนา] 
Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Economic Cooperation (BIMSTEC) โครงการ 
    ห๎าเหลี่ยมเศรษฐกิจ     [ยธศ.] 
bank    ตลิ่ง; ธนาคาร    
bank angle   มุมเอียง  [อากาศยาน] 
BAQ = Basic Allowance For Quartersคําเชําบ๎านขั้นต๎น    [อม.] 
bar    สันดอน, สันทราย  [ทราย กรวด หรือโคลน]           
bar and restaurant   บาร๑และภัตตาคาร     
bar scale    มาตราสํวนเส๎นบรรทัด  
BAR = Browning Automatic Rifle ปืนเล็กยาวอัตโนมัติบราวนิ่ง <บา> 

barbarian   พวก คนเถื่อน  
barbed wire   ลวดหนาม       
barber’s shop; men’s hairdresser’s ร๎านตัดผมชาย    [อก.]   
barbershop  ห๎องตัดผม 
bare base   ฐานทัพส ารอง   
barge   เรือท๎องแบน  
barometric altitude   ความสูงตามความกดอากาศ   
barracks    โรงนอนทหาร; คํายทหารช่ัวคราว   
barrage    ฉากการยิงปืนใหญ;ํ ฉาก     

                                                                        
 โครงการห้าเหล่ียมเศรษฐกิจ มีประชากรรวมกันมากกวําพันล๎านคน ความรํวมมือของ ๕ ประเทศ คือ ไทย พม่า อินเดีย 
บังกลาเทศ และศรีลังกา  

 ฉาก  ฉากการยิงกั้นกาง  ที่เตรียมไว๎ลํวงหน๎าที่มิใชํการยิงจากปืนเล็ก ซึ่งวางไว๎เพื่อป้องกันหนํวยทหาร และสถานที่ตั้งฝ่าย
เดียวกัน โดยขัดขวางการเคลื่อนที่ของขศ.มิให๎ผํานแนวหรือพื้นที่ตั้งรับ   ๒. มํานบัลลูนคุ๎มครอง ฉากบัลลูน   ๓. การโจมตีทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบหนึ่ง ที่ประสงค์จะกํอกวนพร๎อมกันทั่วยํานความถี่ที่กว๎างมาก 
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barrage fire   การยิงฉาก [ให้กรัสุนไปอยู่เต็มห้วงอากาศ/พื้นท่ีหนึ่ง มากกว่าท่ีจั 

    เล็งไปยะงเป้าหมายท่ีก าหนด] 

barrage jamming                   การกํอกวนเป็นฉาก [ทางแม่เหล็กไฟฟ้า] 
barrel   ลํากล๎อง [ปืน] 
barricade   เครื่องขวางกั้น  
barrier                           ฉากขัดขวาง  [ขัดขวางการเคลื่อนที่ของ ขศ.] 

barrier combat air patrol  การบินรบรักษาเขตเป็นฉากขัดขวาง๓  
barrier forces   กองรักษาดําน  
barrier plan                    แผนฉากขัดขวาง  
 
 
barrier, obstacle, and mine warfare plan แผนฉากขัดขวาง  เครื่องกีดขวาง และสงคราม  
    ทุํนระเบิด 
barrier-materiel                  วัสดุปิดกั้น, เครื่องปิดกั้น 
BAS = Basic Allowance For Subsistence คําอาหารขั้นต๎น    [อม.] 
BAS = Battlefield Automated Systemระบบอัตโนมัติในสนามรบ 

base    ฐาน; ฐานทัพ establishment; ฐานบิน (กห.); ฐานที่ตั้ง 

base cluster   กลุํมฐานทัพ 
base cluster commander  ผู๎บัญชาการกลุํมฐานทัพ 

Base Cluster Operations Center (BCOC) ศูนย์ปฏิบัติการกลุํมฐานทัพ 
base command   หนํวยบัญชาการฐานทัพ  
base commander                     ผู๎บัญชาการฐานทัพ; ผู๎บังคับฐาน [ที่มั่น]  

base complex    ขํายฐานทัพ , ยํานฐานทัพ 

                                                                        
 ชุดของเครื่องกีดขวางที่มีการประสานกัน ซึ่งออกแบบไว๎หรือใช๎เพื่อบีบบังคับแนวทาง น าทาง จ ากัด รั้งหนํวงหรือยับยั้งการ
เคลื่อนที่ของก าลังรบฝ่ายตรงข๎าม และท าให๎เกิดการสูญเสียก าลังพล เวลา และยุทธภัณฑ์แกํก าลังรบฝ่ายตรงข๎ามเพิ่มมากขึ้น อาจ
เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์ท าขึ้นหรือทั้งสองอยํางประกอบกัน 
 แผนที่ประสานกันเป็นแผนรวม วําด๎วยความรับผิดชอบ ที่ตั้งโดยทั่วไปของฉากขัดขวางที่ไมํระบุชนิดและระบุชนิด เครื่องกีด
ขวาง และสนามทุํนระเบิด ค าแนะน าพิเศษ ข๎อจ ากัด การประสานงาน และเวลาที่เสร็จสมบูรณ์ แผนที่อาจระบุสถานที่ซึ่งเป็นเขต
หรือแนวของเครื่องกีดขวาง ตามปกติแผนนี้จัดท าเป็นผนวกประกอบแผนการทัพ แผนยุทธการ หรือค าสั่งยุทธการ 
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Base Defense Forces   (BDF)   กองกําลังป้องกันฐานทัพ; กําลังป้องกันฐาน  

Base Defense Operations Center (BDOC) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันฐานทัพ 
Base Defense Zone (BDZ)  เขตป้องกันฐานทัพ   
base defense การป้องกันฐานทัพ;การป้องกันฐาน [จากการก่อวินาศกรรม หรือเข้าตี

โดยตรงต่อที่ตั้งทางทหาร] 

base development (less force beddown) การพัฒนาฐานทัพ (ไมํรวมถึงที่พักทหาร) 
base development plan  แผนพัฒนาฐานทัพ   
base element   สํวนพ้ืนฐาน  
Base Force Strategy  ยุทธศาสตร๑กําลังรบพ้ืนฐาน  [ข้อจ้ากัดด้าน งป.-อม.-เพาเวลล์1990s] 
 
 
base force   กําลังรบพื้นฐาน   
base line  เส๎นฐาน  [การส ารวจ  โฟโตแกรมเมตรี รับบการเดินหนด้วยวิทยุ การ

สามเหลี่ยม] 

base map   แผนที่มูลฐาน  
base of fire unit   หนํวยที่เป็นฐานยิง     
base of fire  ฐานการยิง [การยิงที่สนับสนุนการเข้าตีของหน่วยด้าเนินกลยุทธ์-ป.] ;  

     ฐานยิง    

base of operations   ฐานปฏิบัติการ   
base period   ห๎วงระยะเวลามูลฐาน   
base section   สํวนฐาน  
base surge   ระลอกจากฐาน [กลุ่มลัอองอาวุธนิวเคลียร์] 
base unit                         หนํวยมูลฐาน [ในการค้านวณอ้านาจก้าลังรบเปรียบเทียบ];  
    หนํวยพ้ืนฐาน  

                                                                        
 ยุทธศาสตร์ก าลังรบพื้นฐาน (Base Force Strategy) คือ ยุทธศาสตร๑ของสหรัฐที่ สามารถตํอส๎ูและชนะความขัดแย๎งใน

ระดับภูมิภาคหลัก/ที่สําคัญ ๒ แหํง เกือบจะพร๎อมกันได๎ 

 
 หน่วยพื้นฐาน หนํวยในการจัดหนํวยเพื่อการปฏิบัติทางยุทธวิธีเพื่อใช๎ในการวางแผนและด าเนินการเคลื่อนย๎ายหรือด าเนินกล
ยุทธ์ 
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baseline costs   คําใช๎จํายพ้ืนฐาน   
baseline environmental survey การส ารวจสิ่งแวดล๎อมมูลฐาน 
baseline security  posture    ลักษณะพื้นฐานด๎านความม่ันคง  
basic                         มูลฐาน, เบื้องต๎น  
Basic Allowance For Quarters  (BAQ)เงินคําที่พักเบื้องต๎น , คําเชําบ๎านขั้นต๎น            [อม.]         
Basic Allowance For Subsistence (BAS) เงินคําอาหารเบื้องต๎น  , คําอาหารขั้นต๎น   [อม.]         
Basic Combat Training (BCT) การฝึกการรบเบื้องต๎น [การฝึกพ้ืนฐานทางทหาร, ยว., วินัยให้แก่ 

    ทหารใหม่] 
basic cover   ภาพถํายมูลฐาน  
Basic Encyclopedia  (BE)  สารานุกรมมูลฐาน   
basic intelligence   ขําวกรองมูลฐาน    
Basic Load [Ammunition] (BL)  อัตรามูลฐาน  [กระสุนวัตถุระเบิด]   
basic military route network  ขํายเส๎นทางพื้นฐานทางทหาร [การขนส่งแลัการเคลื่อนย้าย] 
basic military terms   ศัพท๑ทหารเบื้องต๎น    
basic objectives   วัตถุประสงค๑มูลฐาน    [ยธศ.] 
basic parachutist badge    เครื่องหมายกระโดดรํม ช้ันที่ ๓      [ไทย-อม.] 
Basic Psychological Operations Study(BPS) การพิจารณาทางปฏิบัติการจิตวิทยาขั้นมูลฐาน  

basic research   การวิจัยขั้นมูลฐาน  
basic stocks   พัสดุคงคลังมูลฐาน  

                                                                                                                                                       
 หน่วยพื้นฐาน หนํวยในการจัดหนํวยเพื่อการปฏิบัติทางยุทธวิธีเพื่อใช๎ในการวางแผนและด าเนินการเคลื่อนย๎ายหรือด าเนินกล
ยุทธ์ 
 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน คําใช๎จํายตํอเนื่องประจ าปีของ งป.ทางทหาร โดยใช๎งบปฏิบัติการและซํอมบ ารุง และงบบุคลากรทางทหาร 
 เงินค่าที่พักเบื้องต้น อม. - ไมํคิดรวมในการหักภาษีรายได๎ อัตรา ๑๓.๒๐ - ๕๐.๗๐ เหรียญสหรัฐฯ ตํอเดือน นายทหารจะได๎
เงินมากน๎อย ตามช้ันยศ และสถานภาพการสมรส 
 เงินค่าอาหารเบื้องต้น อม. - ไมํคิดรวมในการหักภาษีรายได๎ นายทหารทุกคนจะได๎ ๑๓๙.๓๙ เหรียญสหรัฐฯ ตํอเดือน 
 อัตรามูลฐาน  ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ซึ่งต๎องการให๎มีไว๎และ สามารถน าไปได๎โดยหนํวย หรือรูปขบวน ปริมาณนี้จะระบุตามการ
จัดหนํวยหรือรูปขบวนในเวลาสงคราม และจะต๎องด ารงไว๎ ณ ระดับที่ก าหนด 
 วัตถุประสงค์มูลฐาน  เป็นเป้าหมายพื้นฐาน และ  ถาวรที่ประเทศชาติจะต๎องพยายามให๎บรรลุถึง มีลักษณะกว๎าง  ๆ และ

กําหนดใช๎เป็นถาวร เชํน " ธํารงไว๎ซึ่งเอกราช อธิปไตย (Sovereignty) และบูรณภาพ (Integrity) แหํงราชอาณาจักร" (แหลํงข๎อมูล 
: พล.ท.อภิชาติ)  

 สหรัฐฯ - SILVER WING 
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basic stopping power  แรงหยุดยั้งขั้นต๎น [ร้อยลัท่ีทุ่นรัเบิดจัหยุดพาหนัท่ีพยายาม 

    ข้ามสนามทุ่นรัเบิด] 

basic tactical organization  การจัดหนํวยทางยุทธวิธีมูลฐาน  

basic task   กิจพ้ืนฐาน  
basic theme   แกํนพื้นฐาน  
Basic Training (BT) การฝึกเบื้องต๎น 
basic undertakings   การด าเนินงานขั้นพื้นฐาน [กล่าวอย่างกว้าง  ๆ ก็คือ สิ่งส าคะญท่ีจัต้อง

ท าเพื่อส่งเสริมให้แนวความคิดของผู้บะงคะบบะญชาสะมฤทธิผล สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงมาตรการทางทหาร ทางการทูต 
ทางเศรษฐกิจ ทางข่าวสาร แลัอื่น ๆ] 

basic war execution strategy  ยุทธศาสตร๑การปฏิบัติการสงครามพ้ืนฐาน   
basis of issue   มูลฐานการจําย  
basketball court   สนามบาสเกตบอล 
baston strategy   ยุทธศาสตร๑ สงครามป้อมคําย  
BAT-D = Deception Battalion กองพันลวง 
bathroom    ห๎องอาบน้ํา    
bathymetric contour   เส๎นชั้นความลึก   
Battalion              (BN)  กองพัน          (พัน.)  
battalion aid station              ที่พยาบาลกองพัน  
Battalion Combat Team (BCT) กองพันผสม  [เพิ่มเติมความสามารถข้ึนไป] (พัน.ผสม)  
battalion finance officer นายทหารฝ่ายการเงินกองพัน  (ฝกง.) 
Battalion Landing Team(BLT)   กองพันผสมยกพลขึ้นบก      [นย.]  
Battalion Motor officer(BMO) นายทหารยานยนต๑ของกองพัน  (นยน.) 
battalion opord   คําสั่งยุทธการ กองพัน      
battalion surgeon   นายแพทย๑ของกองพัน (นพ.); ผู๎บังคับหมวดเสนารักษ๑กอง 
    พัน (ผบ.มว.สร.)  

                                                                        
 การจัดหน่วยทางยุทธวิธีมูลฐาน  การจัดหนํวยก าลังรบยกพลขึ้นบกตามแบบ เพื่อท าการรบที่เกี่ยวกับการผสมทหารราบ 
ก าลังสนับสนุนทางพื้นดิน และทางอากาศ  เพื่อบรรลุภารกิจบนฝ่ัง รูปการจัดแบบนี้จะใช๎ในโอกาสแรกที่ท าได๎หลังจากการขึ้นบก
ของสํวนโจมตีตําง ๆ ของก าลังรบยกพลขึ้นบก  
 นย.อม. ได๎รับการเพิ่มเติมก าลังสํวนรบและสํวนบริการ 
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Battalion Training Management System (BTMS) ระบบการจัดการฝึกของกองพัน 
Battery       (BTRY)   กองร๎อย [ทหารปืนใหญ่] ; หมํูอาวุธ 
Battery (Troop) Left (Right)  การยิงอาวุธเป็นรอบจากซ๎าย (ขวา) [ในช่วงเวลาห่างกะน ๕ วินาท]ี 
battery center   ศูนย์กลางกองร๎อยปืนใหญํ [เพื่อบอกถึงท่ีตะ้งของกองร้อยปืนใหญ่] 
Battery Computer System (BCS) ระบบคอมพิวเตอร๑ของกองร๎อยปืนใหญํ  [ป.] 

battespace awareness  การเฝ้าระวังห๎วงการรบ   
battle                         การรบ [ห้วงระยะเวลานาน หน่วยกองพลขึ้นไป] 
battle area                      พื้นที่การรบ   
battle casualty                   กําลังสูญเสียเนื่องจากการรบ; กําลังพลสูญเสียในการรบ   
battle command   การบัญชาการรบ; การบังคับบัญชาการรบ 

Battle Command Training Center(BCTP) ศูนย๑ฝึกการบัญชาการรบ   ( ศฝบร.) 
Battle Command Vehicle (BCV) ยานบังคับการรบ    [อม.] 

Battle Damage Assessment (BDA)  การประเมินความเสียหายในการรบ  

Battle Damage Indicator(BDI)  สิ่งชี้บอกความเสียหายจากการรบ 

Battle Damage Repair (BDR)  การซํอมแซมความเสียหายจากการรบ 
Battle Dress Uniform  (BDU)   เครื่องแบบสนาม [ชุดฝึกพรางใช้ทุกเหล่าทัพสหรัฐฯ] <บี-ด-ียู> 
battle drill                       การฝึกทํานองรบ  
battle focus  มํุงเน๎นการรบ [การวางแผนในการฝึก] 

battle force   กองเรือรบ [ปรักอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือรบผิวน้ า แลัเรือด าน้ า] 

Battle Handover        (BHO)    การสํงมอบการรบ; โอนการรบ 
Battle Handover Line  (BHOL)  แนวสํงมอบการรบ; แนวโอนการรบ (นสร./นอร.)  
battle injury                     บาดเจ็บจากการรบ  
battle losses             สูญหายเนื่องจากการรบ  
battle map                     แผนที่การรบ [มีรายละเอียดมาก ปกติมาตราส่วน ๑ : ๒๕,๐๐๐] 

                                                                        
 พื้นที่การรบ  คือ สภาพแวดล๎อม  ปัจจัย  และเง่ือนไขท่ีต๎องทําความเข๎าใจ  เพื่อความสําเร็จในการใช๎อํานาจการรบ  การ

ค๎ุมครองกําลังรบหรือให๎บรรลุภารกิจ ทั้งนี้รวมถึงอากาศ พื้นดิน ทะเล อวกาศ  ตลอดจนกําลังรบฝ่ายขศ.และฝ่ายเรา  ส่ิงอํานวย
ความสะดวก สภาพอากาศ ภูมิประเทศ ยํานความถี่คล่ืนแมํเหล็กไฟฟ้า และสภาพแวดล๎อมด๎านขําวสารภายในพื้นที่ปฏิบัติการ
และพื้นท่ีสนใจ ศัพท์ทหาร ๔๗ 
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Battle Position  (BP) ที่ม่ันรบ   [ภารกิจ ยว.] 
battle reserves   สิ่งอุปกรณ์ส ารองใช๎รบ  
Battle Ship  (BB) เรือประจัญบาน   (เรือสงคราม)  
battle sight                    ศูนย๑รบ [ของปืน] 
battle simulation exercise  การฝึกจําลองยุทธ๑     
Battleboard            (B/B) กระดานจําลองยุทธ๑  
battlefield             สนามรบ; ยุทธภูม ิ 
battlefield  illumination  การสํองสวํางสนามรบ  
Battlefield Air Interdiction  (BAI)  การบินขัดขวางในสนามรบ   [ทอ.]  
battlefield area evaluation      การประเมินคําพื้นที่สนามรบ  
Battlefield Automated System(BAS) ระบบอัตโนมัติในสนามรบ 
Battlefield Circulation Control  (BCC) การควบคุมการหมุนเวียนของสนามรบ  [สห.ดูแล] 

Battlefield Coordination Detachment (BCD) สํวนแยกประสานสนามรบ 
Battlefield Coordination Element (BCE) สํวนประสานงานสนามรบ         (สปส.) *  
battlefield framework             โครงสร๎างสนามรบ [ตามหลักนิยมการรบอากาศพ้ืนดิน]  
Battlefield Illumination(BI) การสํองสวํางสนามรบ   [ยว.] 
Battlefield Information Control Center (BICC) ศูนย๑ควบคุมขําวสารสนามรบ  
Battlefield Operating System (BOS)  ระบบปฏิบัติการของสนามรบ [ดู BOS]  

Battlefield Psychological Activities  กิจกรรมทางจิตวิทยาในสนามรบ   
Battlefield Surveillance           การเฝ้าตรวจสนามรบ   
 
battlespace   พื้นที่การรบ ; ห๎วงมิติการรบ*  

                                                                        
 ที่มั่นรบ คือ ๑. ที่ตั้งส าหรับการตั้งรับซึ่งสัมพันธ์กับแนวทางการเคลื่อนที่ที่เป็นไปได๎มากที่สุดของขศ.    ส าหรับหนํวยที่วาง
ก าลังในที่มั่นรบนี้ตามปกติได๎แกํหนํวยระดับหมวดถึงกองพัน  หนํวยที่ถูกก าหนด ณ ที่มั่นรบจะถูกวางลงไปภายในขอบเขตของ
ที่มั่นรบ  ส าหรับหนํวยระวังป้องกัน, หนํวยสนับสนุนการรบ, และหนํวยสนับสนุนการชํวยรบ อาจปฏิบัติการนอกที่มั่นรบได ๎ ๒. 
ส าหรับ ฮ.โจมตี  ที่มั่นรบคือพื้นที่ซึ่งอ านวยให๎ ฮ.โจมตีสามารถด าเนินกลยุทธ์ และท าการยิงเข๎าไปในพื้นที่โจมตีที่ก าหนดขึ้นหรือ
ตํอเป้าหมายโจมตีตําง ๆ  
 สิ่งอุปกรณ์ส ารองที่กองทัพ กองทัพน๎อยที่เป็นหนํวยแยก หรือกองพลที่เป็นหนํวยแยกสะสมไว๎ในบริเวณสนามรบ เพิ่มขึ้นจาก
สิ่งอุปกรณ์ส ารองประจ าหนํวยและประจ ากาย  
 การฝึกจ าลองยุทธ์ เป็นการฝึกที่มีคําใช๎จํายต่ า เหมาะส าหรับการฝึกผ๎ูน า และฝ่ายอ านวยการในการรบ  

พ้ืนที่ส่วนหลัง
(REAR  AREA)

กองหนุน
(RESERVE)

พ้ืนที่การรบหลัก
(MBA)

ข้าศึก (ENEMY)พ้ืนที่ส่วนก าบัง
(CFA)

ขนพร.
(FEBA)

ขนพร.
(FEBA)

นกฝ.
(FLOT)

นกฝ.
(FLOT)

นปยส.
(FSCL)

นปยส.
(FSCL)

นสร.
(BHOL)

นสร.
(BHOL)

แนวพ้ืนที่อิทธิพล
(INFLUENCE AREA)

แนวพ้ืนที่อิทธิพล
(INFLUENCE AREA)

20  กม.

สอก.
(CAS)

การลว.ทางอากาศยุทธวิธี
(TACTICAL AIR RECON)

การบินขัดขวาง
(AIR INTERDICTION)

2-5 กม.

แผนผังแสดงพ้ืนที่สนามรบ (DIAGRAM OF THE BATTLEFIELD)
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battlespace awareness  ความรู๎เกี่ยวกับ ห๎วงมิติการรบ ; การเฝ้าระวังห๎วงมิติการรบ 
bay; gulf     อําว  [เช่น อ่าวเบงกอล= Bay Of Bengal,  อ่าวไทย= Gulf Of Thailand] 

bay of pigs invasion  การรุกรานที่อําวหมู     [อม.] 

bayonet    ดาบปลายปืน      
bayonet and scabbard  ดาบปลายปืน และ ซองดาบ                
BB = Battle Ship   เรือประจัญบาน   (เรือสงคราม)     
BBMP/GMP  แนวรํวมมูจาฮีดีนปัตตานี    [มซ.] 
BCC = Battlefield Circulation Control การควบคุมการหมุนเวียนของสนามรบ  [สห.ดูแล] 
BCE = Battlefield Coordination Element สํวนประสานงานสนามรบ        (สปส.) *  
BCP = Burmist Communist Party พรรคคอมมิวนิสต๑ประชาชนพมํา   [พม่า] 
BCS = Battery Computer System ระบบคอมพิวเตอร๑ของกองร๎อยปืนใหญํ  [ป.] 

                                                                                                                                                       
 สภาพแวดล๎อม ปัจจัย และเง่ือนไขท่ีต๎องทําความเข๎าใจ เพื่อความสําเร็จในการใช๎อํานาจการรบ การค๎ุมครองกําลังรบหรือให๎

บรรลุภารกิจ ทั้งนี้รวมถึงอากาศ พื้นดิน ทะเล อวกาศ ตลอดจนกําลังรบฝ่ายขศ.และฝ่ายเรา ส่ิงอํานวยความสะดวก สภาพ
อากาศ ภูมิประเทศ ยํานความถี่คล่ืนแมํเหล็กไฟฟ้า และสภาพแวดล๎อมด๎านขําวสารภายในพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นท่ีสนใจ   

โครงสร้างสนามรบ
Battlefield Framework

X
X

X
X

XX

การปฏิบัติการพืน้ท่ีส่วนหลัง 
(REAR AREA OPERATIONS)

การปฏิบัติการพืน้ท่ีการรบหลัก 
(MAIN BATTLE AREA OPERATIONS)

การปฏิบัติการทางลึกของกองพล 
(DIVISION DEEP OPERATIONS)

การปฏิบัติการทางลึก ทน./ฉก.ร่วม
(CORPS/JTF DEEPOPERATIONS)

สนามรบเป็นแนว (LINEAR BATTLEFIELD)

การปฏิบัติการพืน้ท่ีส่วนหลัง 
(REAR AREA OPERATIONS)

XX XX

การปฏิบัติการพื้นท่ีการรบหลัก 
(MAIN BATTLE AREA OPNS)

การปฏิบัติการพื้นท่ีการรบหลัก 
(MAIN BATTLE AREA OPNS)

การปฏิบัติการของกองหนุน
(RESERVE OPNS)

XX

การปฏิบัติการทางลึกของกองพล 
(DIVISION DEEP OPNS)

การปฏิบัติการทางลึก ทน./ฉก.ร่วม
(CORPS/JTF DEEP OPNS)

ห้วงการรบไม่ติดต่อกัน 
( NON- CONTIGUOUS BATTLESPACE)

XX

X
X

XX

พืน้ท่ีสนใจ (AREA OF INTEREST)

องค์ประกอบสนามรบ
(BATTLEFIELD ORGANIZATION)

ห้วงการรบ (BATTLESPACE)

พืน้ท่ีปฏิบัติการ (AREA OF OPERATIONS)

พืน้ท่ีสนใจ (AREA OF INTEREST)

โครงสร้างสนามรบ
Battlefield Framework

X
X

X
X

XX

การปฏิบัติการพืน้ท่ีส่วนหลัง 
(REAR AREA OPERATIONS)

การปฏิบัติการพืน้ท่ีการรบหลัก 
(MAIN BATTLE AREA OPERATIONS)

การปฏิบัติการทางลึกของกองพล 
(DIVISION DEEP OPERATIONS)

การปฏิบัติการทางลึก ทน./ฉก.ร่วม
(CORPS/JTF DEEPOPERATIONS)

สนามรบเป็นแนว (LINEAR BATTLEFIELD)

การปฏิบัติการพืน้ท่ีส่วนหลัง 
(REAR AREA OPERATIONS)

XX XX

การปฏิบัติการพื้นท่ีการรบหลัก 
(MAIN BATTLE AREA OPNS)

การปฏิบัติการพื้นท่ีการรบหลัก 
(MAIN BATTLE AREA OPNS)

การปฏิบัติการของกองหนุน
(RESERVE OPNS)

XX

การปฏิบัติการทางลึกของกองพล 
(DIVISION DEEP OPNS)

การปฏิบัติการทางลึก ทน./ฉก.ร่วม
(CORPS/JTF DEEP OPNS)

ห้วงการรบไม่ติดต่อกัน 
( NON- CONTIGUOUS BATTLESPACE)

XX

X
X

XX

พืน้ท่ีสนใจ (AREA OF INTEREST)

องค์ประกอบสนามรบ
(BATTLEFIELD ORGANIZATION)

ห้วงการรบ (BATTLESPACE)

พืน้ท่ีปฏิบัติการ (AREA OF OPERATIONS)

พืน้ท่ีสนใจ (AREA OF INTEREST)
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BCT = Basic Combat Training การฝึกการรบเบื้องต๎น [การฝึกพ้ืนฐานทางทหาร, ยว., วินัยให้แก่

ทหารใหม่] 
BCV = Battle Command Vehicle ยานบังคับการรบ    [อม.] 
BDA = Bomb/Battle Damage Assessment การประเมินคําความเสียหายจากการท้ิงระเบิด/การรบ 

BDE = Brigade                กองพลน๎อย  [อม.-เทียบเท่ากับกรมของไทย]  
BDF = Base Defense Forces   กําลังป้องกันฐาน  
BDR  = Banbladesh Rifles  ก องกําลังป้องกันชายแดน  [บังกลาเทศ]  
BDU = Battle Dress Uniform   เครื่องแบบสนาม [ชุดฝึกพรางใช้ทุกเหล่าทัพสหรัฐฯ]  

be - prepared mission  ภารกิจ ‚เตรียม‛  [ภารกิจ ยว.] 
beach  reserves   สิ่งอุปกรณ์ส ารองบนหาด   [ยสบ.] 
beach; shore   หาด                          
beach capacity   ความจุของหาด   
beach group   พวกจัดระเบียบชายหาด  
Beach Landing Site  (BLS)  หาดในต าบลยกพลขึ้นบก 
beach marker   เครื่องหมายหาด [แผ่นผ้า แสง ทุ่น หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์] 
Beach Master  (BM)  ผู๎บังคับหาด  
Beach Master Unit  (BMU)  หนํวยบังคับหาด  
beach minefield   สนามทุํนระเบิดชายหาด [วางไว้ในน้ าต้ืน] 

beach organization   การจัดบนหาด  
beach party   หนํวยปฏิบัติงานชายหาด  
beach party commander  ผู๎บังคับหนํวยปฏิบัติงานชายหาด  
beach party group                  ชุดจัดระเบียบชายหาด   [ทร.]  
beach photography   การถํายรูปหาด  
beach resort   สถานที่ตากอากาศชายหาด    
Beach Support Area (BSA)  พ้ืนที่หาดสนับสนุน    [ยสบ.] 

                                                                        
 ภารกิจ ‚เตรียม” คือ ภารกิจที่มอบให๎หนํวยแตํอาจไมํมีการปฏิบัติ มักเป็นภารกิจตามแผนเผชิญเหตุ ซึ่งจะต๎องปฏิบัติตํอเมื่อ
เหตุการณ์อยํางหนึ่งอยํางใดเกิดขึ้นแล๎วหรือไมํส าเร็จตามแผนที่วางไว๎  ภารกิจเตรียมนี้จะมีความเรํงดํวนในการวางแผน ในล าดับ
รองจากภารกิจเมื่อสั่ง และจะไมํระบุไว๎ในภารกิจแถลงใหมํ 
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beach survey   การส ารวจหาด  
beach width   ความกว๎างของหาด  
beachhead                      หัวหาด    [ยกพลขึ้นบก]  

beacon                             เครื่องสํงสัญญาณนําทาง  
beam rider   น าวิถีด๎วยล าคลื่น [อาวุธปล่อยท่ีน าวิถีด้วยล าคลื่นอิเล็กทรอนิกส์] 
beam rider  นําวิถีด๎วยลําคลื่น [อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อาวุธปล่อย] 
beam width   ความกว๎างของล าคลื่น  
bearing    แบริง, มุมทิศ  
beaten zone   ยํานกระสุนตก  
beauty saloon; beauty parlor; ladies‘ hairdresser ‘s ร๎านเสริมสวยสตร ี  
BEC = Bilateral Economic Consultation  การประชุมระหวํางไทยกับอาร๑เจนตินาที่กรุงเทพฯ สิงหาคม 

๒๕๔๗ เพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-อาร์เจนตินา ครั้งที่ ๑ (Thai-Argentine Joint  
    Committee – JC) 

beehive   กระสุนสังหารบุคคลบรรจุด๎วยลูกดอกเล็ก 
Beginning Morning Civil Twilight (BMCT) เวลาเริ่มแสงทางพลเรือน ; เริ่มแสงทอง                  
Beginning Morning Nautical Twilight (BMNT) เวลาเริ่มแสงทางทหาร ; เร่ิมแสงเงิน  
beleaguered   การถูกล๎อม, การถูกรบกวน    
belligerency   การเป็นคูํสงคราม  
 
 
 
 

                                                                        
 พื้นที่ที่ก าหนดขึ้นบนฝ่ังขศ.หรือที่ขศ.นําจะยึดครอง ซึ่งเมื่อยึดและรักษาไว๎ได๎แล๎วจะต๎องมั่นใจได๎วําก าลังทหารและยุทโธปกรณ์
สามารถขึ้นบกได๎อยํางตํอเนื่องและจะต๎องมีพื้นที่ด าเนินกลยุทธ์อยํางเพียงพอส าหรับการปฏิบัติการบนฝ่ังของหนํวยอื่น  ๆ ตํอไป 

 ชํวงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยูํครึ่งทางระหวํางเวลาเริ่มแสงทางทหารและเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้น  มีแสงสวํางเพียงพอที่มองเห็นวัตถุ
ชัดเจนด๎วยตาเปลํา ในเวลาดังกลําวอุปกรณ์ที่เพิ่มความเข๎มของแสงจะไมํมีประสิทธิภาพอีกตํอไป และดวงอาทิตย์อยูํต่ ากวําขอบ
ฟ้าทิศตะวันออก ๖ องศา  
 การเริ่มต๎นของชํวงเวลาในสภาวะที่ดีและปราศจากการสํองสวํางอื่นใด  ซึ่งมีแสงเพียงพอที่จะระบุเค๎าโครงทั่วไปของวัตถุบน
พื้นดินได๎และสามารถปฏิบัติการทางทหารได๎อยํางจ ากัด อุปกรณ์เพิ่มความเข๎มของแสงยังคงใช๎การได๎อยูํและอาจมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ในเวลานี้ดวงอาทิตย์อยูํต่ ากวําขอบฟ้าทิศตะวันออก ๑๒ องศา  
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belligerent  คูํสงคราม  
below-the-line publications บรรณสารระดับลําง    
belt                            แนว [เครื่องกีดขวาง], แถบภูมิประเทศ, สายกระสุน, สายเข็มขัด belt 
technique                  เทคนิคตามแนวกว๎างของพ้ืนที่ปฏิบัติการ [จ้าลองยุทธ์]  
bench mark  หมุดหลักฐาน    [ผท.] 

beret    หมวกแบเรํต๑                            
berm   เบิร๑ม; ที่กําบังเพื่อป้องกันการยิง; สันทราย    [ภูมิ.]                 
berm, natural   เนินทรายตามธรรมชาติ 
berne initiative    การหารือด๎านการโยกย๎ายถิ่นฐานระหวํางประเทศ   
Bersatu   แนวรํวมเพื่อเอกราชปัตตานี; เบอร์ซาต ู [มซ.] 
besieged    การถูกล๎อม, การถูกรบกวน  
BFA = Blank Firing Attachment  เครื่องชํวยยิงกระสุนซ๎อม; อแดปเตอร๑  [ภ.ไทย] 
BG/B Gen/Brig Gen = Brigadier General พลจัตวา(พล.จ.);พลเรือจัตวา[นย.];พลอากาศจัตวา[อม.](พล.อ.จ.) 

BHO = Battle Handover        การสํงมอบการรบ   [รับ]  
BHOL  = Battle Handover Line  แนวสํงมอบการรบ       (นสร.)  
BI = Battlefield Illumination การสํองสวํางสนามรบ   [ยว.] 
BICC = Battlefield Information Control Center ศูนย๑ควบคุมขําวสารสนามรบ  
big fleet battle   การรบด๎วยกองเรือขนาดใหญํ  
big stick diplomacy   การทูตแบบใช๎แสนยานุภาพ   [รศ.] 
bight    อําวขนาดเล็ก 
bilateral agreement                ข๎อตกลงสองฝ่าย  
bilateral infrastructure  โครงสร๎างพ้ืนฐานแบบทวิภาคี [สองชาติเท่านะ้น] 
bilateralism    ระบบทวิภาค ี    [กต.] 
biodiversity    ความหลากหลายทางชีวภาพ    [กต.] 

                                                                        
 บรรณสารระดับลํางในล าดับช้ันของบรรณสารรํวม  ซึ่งรวมถึงบรรณสารหลักนิยมรํวมและยุทธวิธีรํวม เทคนิคและระเบียบ
ปฏิบัติที่รองรับบรรณสารระดับสูง ซึ่งลงนามโดยผ๎ูอ านวยการฝ่ายเสนาธิการรํวม     มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเฉพาะสาย
งานส าหรับกลุํมปฏิบัติการรํวม บรรณสารระดับนี้ประกอบด๎วยบรรณสารอ๎างอิงและบรรณสารเกี่ยวกับ  กพ.รํวม การสนับสนุน
ด๎านขําวกรองรํวม ยุทธการรํวม การสนับสนุนด๎านสํงก าลังบ ารุงรํวม การวางแผนรํวม และการสนับสนุนระบบการบังคับบัญชา 
การควบคุม  การสื่อสารและคอมพิวเตอร์  
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bilateralism   ระบบทวิภาคี  
BI-POLAR    มหาอํานาจสองขั้ว/คําย  

bilingual report            การทํารายงานออกมาเป็นสองภาษาในฉบับเดียวกัน  
bill    ปูมเรือ   [มีรัเบียบปฏิบะติทางยุทธการหรือทางธุรการ] 
bill    รํางกฎหมาย, รํางพระราชบัญญัติ [รศ.] 
billet    ที่พัก [ส าหระบก าละงทหารในค่ายทหาร]; จัดเข๎าพัก; จัดเข๎าที่พัก;   

    ต าแหนํง  
billeting and messing       ที่พัก และอาหาร 
BIMST-EC  = Bangladesh-India-Myanmar- Sri Lanka and Thailand Economic Cooperation กรอบความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจระหวํางบังกลาเทศ อินเดีย พมํา ศรีลังกา และไทย  [กต.] 

BIMSTEC   โครงการห๎าเหลี่ยมเศรษฐกิจ    [ยธศ.] 
bin storage   การเก็บเป็นชํอง   
binary chemical munition  กระสุนวัตถุระเบิดเคมีสองสํวน 
binding    การผูกรวม  
binocular    กล๎องสํองสองตา, กล๎องสํองทางไกล   
Biodiversiity   ความหลากหลายทางชีวภาพ  

basic army aviation badge  เครื่องหมายนักบิน ทบ.ชั้นที่ 3       
biographical intelligence ขําวกรองประวัติบุคคล   [ขว.] 
biological agent                 สารชีวะ; สารชีวภาพ, เช้ือชีวภาพ  
biological ammunition  กระสุนวัตถุระเบิดชีวะ  
biological defense   การป้องกันทางชีวะ  
biological environment  สภาวะแวดล๎อมทางชีวะ 
biological half-time   ครึ่งอายุทางชีวะ 
biological munition               ยุทธปัจจัยชีววิทยา, กระสุนชีวภาพ  

                                                                        
 ในชํวง ๔๐ ปี ของสงครามเย็น เริ่มตั้งแตํปี พ.ศ.๒๔๙๐ โลกแบํงออกเป็นมหาอ านาจสองขั้ว ได๎แกํ สหรัฐอเมริกา และสหภาพ
โซเวียต  
 BIMSTEC = Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Economic Cooperation โครงการห้าเหล่ียมเศรษฐกิจ  มี
ประชากรรวมกันมากกวําพันล๎านคน ความรํวมมือของ ๕ ประเทศ คือ ไทย พม่า อินเดีย บังกลาเทศ และ 

ศรีลังกา  
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biological operations              ปฏิบัติการทางชีวะ; การปฏิบัติการทางชีวะ   
biological threat   ภัยคุกคามทางชีวะ 
biological warfare   การสงครามทางชีวะ  
biological weapons   อาวุธชีวะ  [กต.-อาวุธที่ใช้เชื้อโรคและชีวพิษในการท้าลายล้าง]  
biomass    มวลชีวภาพ 
biotechnology   เทคโนโลยีชีวภาพ  
bi-polar   มหาอํานาจสองขั้วหรือสองคําย  [กต.-ในช่วง ๔๐ ปี ของสงคราม

เย็น ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ โลกแบ่งออกเป็นมหาอ้านาจสองขั้ว 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต ] 

BIPP [กลุ่มก่อการร้าย] ขบวนการแนวรํวมอิสลามปลดปลํอยปัตตานี  
[มซ.] 

bird   พันเอก [ภ.]; อากาศยาน [ภ.] 
birth certificate  ใบสูติบัตร     
bivouac   ที่พักแรม [ชั่วคราว] 
BL = Basic Load  อัตรามูลฐาน 
black    ซํอนพราง [ด าเนินงานข่าวกรอง] 
Black Economic Cooperation  (BSEC) ความรํวมมือทางเศรษฐกิจกลุํมประเทศทะเลดํา  
black list; blacklist  บัญชีรายชื่อฝ่ายตรงข๎าม, บัญชีด า; บัญชีหมายหัว [รศ.] 
black propaganda  การโฆษณาชวนเชื่อแบบปกปิดแหลํง  [มิใช่แหล่งท่ีแท้จริง-   รพ

ศ.]; การโฆษณาชวนเชื่อสีด า    
black tie     ชุดราตรีสโมสร    [กต.] 
blackbanded kingfish  ปลาสําล ี  
blackhawk = UH-60a เฮลิคอปเตอร๑ลําเลียง; แบลก็ฮอร๑ค  [อม.] 
blackout bomb  ระเบิดดับไฟ  
blank ammunition/cartridge กระสุนซ๎อมยิง, กระสุนแบล็งค๑, กระสุนหลอก  
Blank Firing Attachment (BFA) เครื่องชํวยยิงกระสุนซ๎อม; อแดปเตอร๑  [ภ.ไทย] 
blast                              ผลของการระเบิด  
blast deflector                    เครื่องหันเหแรงผลักดัน    [ของปืน]  

blast effect                       ผลจากแรงผลักดันฉับพลัน  [จากการรัเบิด] 
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blast line    เส๎นแรงผลักดันฉับพลัน  
blast wave   คลื่นแรงผลักดันฉับพลัน  
blast wave accelerator  เครื่องเรํงคลื่นระเบิด  
blast wave diffraction  การหักเหของคลื่นแรงผลักดันฉับพลัน [นิวเคลียร์] 
BLDG = building              อาคาร  
bleeding edge   ริมขอบระวาง [ผท./ผท.เดินเรือ/อากาศ] 

blind transmission   การสํงขําวฝ่ายเดียว การสํงขําวสารใด ๆ ท่ีไมํคาดหวังการตอบรับ 

blister agent; vesicant agent สารทําลายผิวหนัง, สารพุพอง   
blitzkrieg    การรบแบบสายฟ้าแลบ  
blitzkrieg    สงครามสายฟ้าแลบ      
block    ปิดกั้น  [ภารกิจ ยว.] , สกัดกั้น , เครื่องปิดกั้น   
block shipment   การสํงเป็นงวด [วิธีส่งสิ่งอุปกรณ์ไปยะงพื้นที่โพ้นทัเลใหไ้ด้ดุลตาม 

    วะนฉพาั ] 

block stowage loading  การบรรทุกแบบรํวมจุดปลายทาง  
blockade                           การปิดทะเล  
blocking and chocking  การใช๎ลิ่มและสลัก   
blocking position                  ที่ม่ันสกัดกั้น  [รับ] 
blood agent                        สารทําลายโลหิต; สารกลุํมไซยาไนด๑ในโลหิต   
blood chit (intelligence)  แผํนผ๎าสัญญารางวัล  (การขําวกรอง)  
blood transfusion                     การถํายเลือด  

                                                                        
 สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายแกํตาและปอด และท าให๎ผิวหนังไหม๎หรือพอง  
 ปิดกั้น ๑. ก าหนดให๎หนํวยกระท าเพื่อขัดขวางไมํให๎ขศ.เข๎าสูํพื้นที่ที่ก าหนด หรือเพื่อป้องกันมิให๎ขศ.ปฏิบัติในทิศทางหรือ
แนวทางเคลื่อนที่ที่ก าหนดไว๎  การปฏิบัติดังกลําวอาจเป็นการปฏิบัติในห๎วงเวลาใดโดยเฉพาะ  หนํวยที่ได๎รับภารกิจนี้อาจจะต๎อง
รักษาภูมิประเทศและยอมรับการโจมตีที่ได๎ใครํครวญไว๎แล๎ว ๒. เป็นประสิทธิผลของเครื่องกีดขวางซึ่งผสมผสานกับแผนการยิง
สนับสนุนเพื่อขัดขวางไมํให๎ฝ่ายตรงข๎ามเข๎าตีตามแนวทางการเคลื่อนที่ที่ก าหนดไว๎โดยเฉพาะ หรือเพื่อป้องกันมิให๎ขศ .ออกจาก
พื้นที่โจมตีที่ก าหนด  น.๔๓๕  
 ที่มั่นสกัดก้ัน ที่มั่นตั้งรับที่วางไว๎เพื่อขัดขวางไมํให๎ขศ.เข๎าถึงพื้นที่ที่ก าหนดหรือเพื่อป้องกันการรุกของขศ.ในทิศทางที่ก าหนด 

 แผ่นผ้าสัญญารางวัล ผืนผ๎าเล็กๆ ที่มีเครื่องหมายธงชาติอเมริกัน พร๎อมด๎วยข๎อความภาษาตําง ๆ มีใจความวําถ๎าหากผ๎ูใด
ชํวยเหลือผ๎ูถือผืนผ๎านี้ให๎ปลอดภัยจะได๎รับรางวัล   
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blouse uniform                        เครื่องแบบปกติคอแบะ  
blouse    เสื้อ     
blowback   การพํนกลับ [การยิงอาวุธ]  การดันหน๎าลูกเลื่อน  
BLT  = Battalion Landing Team กองพันผสมยกพลขึ้นบก      [นย.]  
blue bark    บลูบาร์ค   
blue forces  ฝ่ายน้ําเงิน [ฝ่ายเราในการฝึก-นาโต้] 
blue spot grey mullet  ปลากระบอก  
blueland's stability                  เสถียรภาพของประเทศน้ําเงิน    
BMCT  = Beginning Morning Civil Twilight เวลาเริ่มแสงทางพลเรือน  
BMD = Boyevaya Mashina Desantnika รถสายพานลําเลียงพลหุ๎มเกราะ บีเอ็มดี ; ยานรบสะเทิน 
     น้ําสะเทินบกสํงทางอากาศของโซเวียต 
BMEWS  = Ballistic Missile Early Warning System ระบบแจ๎งเตือนลํวงหน๎าการโจมตีด๎วยขีปนาวุธ [อม.] 
BMNT  = Beginning (of) Morning Nautical Twilight เวลาเริ่มแสงทางทหาร, เร่ิมแสงเงิน  
BMO = Battalion Motor officer นายทหารยานยนต๑ของกองพัน  (นยน.) 
BMP = Boyevaya Mashina Pekhoty รถสายพานลําเลียงพลหุ๎มเกราะมาตรฐานของรัสเซีย; บีเอ็มพี 

BN = Battalion              กองพัน [หน่วย ยว.เล็กกว่ากรม ใหญ่กว่ากองร้อย]   (พัน.)  
BNDF = Burma National Democratic Front กลุํมแนวรํวมประชาธิปไตยแหํงชาติพมํา 
BNUP  = Burma National United Party พรรคก๎าวหน๎าแหํงชาติพมํา   [พม่า] 
boat diagram   แผนผังการจัดในเรือเล็ก   [ยสบ.]   

boat group   หมวดเรือเล็ก  
boat lane    ชํองทางเรือเล็ก  
boat space   ระวางเรือเล็ก  
boat wave   คลื่นเรือเล็ก  

                                                                        
 ก าลังพลซึ่งเป็นทหารสหรัฐอเมริกา ลูกจ๎างพลเรือนสัญชาติอเมริกันของกระทรวงกลาโหม และ ครอบครัวของก าลังพลทั้งสอง
ประเภท ซึ่งเดินทางเกี่ยวเนื่องจากการตายของสมาชิกใกล๎ชิดในครอบครัว นอกจากนี้ยังใช๎กับการก าหนดตัวผ๎ูติดตามครอบครัว
ของทหารที่เสียชีวิต และยังใช๎ก าหนดการสํงทรัพย์สินสํวนตัวของผ๎ูตายกลับบ๎านด๎วย 
 บีเอ็มดี ยานรบสะเทินน้ าสะเทินบกสํงทางอากาศของโซเวียต  
 หมวดเรือเล็ก การจัดหนํวยแบบมูลฐานของเรือระบายพล หมวดเรือเล็กหนึ่งหมวดจะถูกจัดไว๎ส าหรับล าเลียง กองพันผสมยก
พลขึ้นบกแตํละกองพัน (หรือเทียบเทํา) ที่จะขึ้นบกในเที่ยวแรกของเรือระบายพลหรือยานสะเทินน้ าสะเทินบก 
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boattail    ท๎ายเรียว,ท๎ายสอบ  
body armor; bullet-resisting vest เสื้อเกราะกันกระสุน     
bold measures    มาตรการเข๎มข๎น    [กต.] 
bomb disposal unit   หนํวยถอดท าลายลูกระเบิด   
bomb impact plot   การพล็อตต าบลลูกระเบิดตก  
bomb release line   แนวปลดลูกระเบิด  
bomb release point   จุดปลดลูกระเบิด  
Bomb/Battle Damage Assessment (BDA) การประเมินคําความเสียหายจากการทิ้งระเบิด/การรบ  
bombardier corps        เหลําทหารทิ้งระเบิด [ทอ.]      (รบ.)      
bomber  <บอม-เมอ> เครื่องบินทิ้งระเบิด 
bombing                            การวางระเบิด  
bombing angle   มุมทิ้งระเบิด  
bombing run   แนวทางบินทิ้งระเบิด  

bona fides  สัญญาณบอกฝ่าย   [การระบรองฝ่าย ในการ  ปฏิบะติการเล็ดลอด ]; สิ่ง
พิสูจน์ฝ่าย    [สนบ.] 

bond   พันธบัตร 
bonding    การเชื่อม  
booby trap                       กับดัก; กับระเบิด  
bookstore   ร๎านจําหนํายหนังสือ; ร๎านหนังสือ   
boonie hat   หมวกปีกทรงอํอน    
boost phase   ขั้นขับเคลื่อนชํวย, ขั้นขับเคลื่อนขั้นต๎น 
booster    ดินขยายการระเบิด; ระบบขับเคล่ือนชํวย, ระบบขับเคล่ือนขั้นต๎น  

BOQ = Bachelor officer’s Quarters ที่พักนายทหารโสด <บี-โอ-คิว> 

border     ขอบระวาง [กิจการแผนท่ี]; ชายแดน 

border area                        พื้นที่ชายแดน  
border break   การล้ าขอบระวาง  
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border crosser   ผู๎ข๎ามแดน   
border incidents                   การปะทะที่ชายแดน  
border operations              การปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดน  
Border Patrol Police   (BPP)    ตํารวจตระเวนชายแดน   [ไทย]         (ตชด.)  
border self-defence village  หมํูบ๎านป้องกันตนเองตามแนวชายแดน(หมํูบ๎าน ปชด.) 
border service medal  เหรียญราชการชายแดน    [ไทย]  (ช.ด.)     
boresafe fuze   ชนวนกันระเบิดในล ากล๎อง  
born joint    กํอให๎เกิดการรํวมกัน  
BOS  = Battlefield Operating  Systemระบบปฏิบัติการของสนามรบ   (รปส.) * 
bottom    ก๎น; ลํางสุด          
bottom mine   ทุํนระเบิดวางกับพ้ืนท๎องทะเล  
Bottom Up Review Force  (BUR FORCE) กําลังรบที่ทบทวนจากลํางขึ้นบน; กําลังรบจากการทบทวนของ

หนํวยรอง    ( ทลบ.) 

bottom-line    จุดสําคัญ  
Bottom-Up Review  (BUR) การทบทวนจากลํางขึ้นบน    [ยธศ.] 
bound                              ห๎วงเปลี่ยนที่กําบัง; ห๎วงการรุก; ขั้นเปลี่ยนหลักฐานยิงเป็น

ห๎วง, ขั้น  
boundary   เส๎นแบํงเขต [มาตรการควบคุม]; พรมแดน; แนวพรมแดน                 
bounding overwatch การเฝ้าระวังเป็นห๎วง  [เทคนิคการเคลื่อนที่] 

bouquet mine   ทุํนระเบิดพวง  
box technique                      เทคนิคตามพื้นที่สําคัญ [วาดภาพการรบ]  

boxing stadium;the ring  สนามมวย   
   

                                                                        
 บุคคลที่อาศัยอยูํใกล๎ชายแดนและปกติต๎องข๎ามเขตแดนไปมาบํอย ๆ โดยมีความมุํงหมายที่ถูกต๎องตามกฎหมาย 
 ระบบปฏิบัติการของสนามรบ  ประกอบด๎วย ๑. การด าเนินกลยุทธ์ ๒. การยิงสนับสนุน ๓. การป้องกันภัยทางอากาศ ๔. 
การบังคับบัญชา และการควบคุม ๕. การขําวกรอง  ๖. ความคลํองแคลํวในการเคลื่อนที่ และความสามารถในการอยูํรอด ๗. การ
ชํวยรบ [จาก FM ๑๐๐-๕ Operations/๑๙๙๓ - ทบ.อม.] 
 การเฝ้าระวังเป็นห้วง เป็น เทคนิคการเคลื่อนที่ ที่หนํวยหนึ่งคอยเฝ้าระวัง ในขณะที่อีกหนํวยหนึ่งเคลื่อนที่อยํางรวดเร็ว และ
ผลัดเปลี่ยนกันเป็นห๎วง 
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boyd cycle  วงรอบของบอยล๑  

BP  = Battle Position        ที่ม่ันรบ [รับ] 
BPP = Border Patrol Police    ตํารวจตระเวนชายแดน  [ไทย]          (ตชด.)  
BR/PCC = New Red Brigades/Communist Combatant Party [กลุ่มก่อการร้าย] รู้จักในนาม Brigate 

Rosse/Partito Comunista Combattente [ฐานอยู่ในประเทศ ITALY] 

bracketing   การสร๎างห๎วงควบ, การยิงจับระยะ  
brain drain                  สมองไหล [ก้าลังพลที่มีคุณภาพลาออกจากองค์กรของรัฐ]  
     คนชั้นมันสมองหนํายหนี  [รศ..] 
brain storming                     การระดมความคิด; การระดมสมอง 
brain trust   คณะที่ปรึกษาสําคัญ, คนชั้นมันสมอง, คนชั้นหัวกะท ิ [รศ.] 
branch  แผนก, กอง, กรม; สาขา; เหลํา; ฝ่าย;แผนยํอย ;แผนเผชิญเหตุ ;การ

ปฏิบัติที่แตกแขนงออกไป 
branch insignia   เครื่องหมายเหลํา             
branch of service   เหลํา [เช่น ร.,ม.,ป.ฯ]   
bravery medal   เหรียญกล๎าหาญ           (ร.ก.) 
BRDM = Boyevaya Razvedyvatel’naya Dozornaya Mashina ยานยนต๑ล๎อ บีอาร๑ดีเอ็ม  
BRDM    ยานลาดตระเวนรบสะเทินนํ้าสะเทินบกของโซเวียต; บีอาร๑ดีเอ็ม 

breach    ขยาย [ภารกิจ ยว.] 
breached   การเจาะชํอง [สนามทุ่น ระเบิด]  
break of diplomatic relations   การตัดความสัมพันธ๑ทางการทูต   [กต.] 
breakaway                     การผละออก; เร่ิมภาวะแรงกระแทกผละออก [นิวเคลียร]์   
breakbulk  cargo   สัมภาระแยกพิเศษ 

                                                                        
 วงรอบของบอยล์  วงรอบ สังเกต (Observe) วางทิศทาง (Orient)  ตกลงใจ (Decide)  ปฏิบัติ (Act) (OODA) 

 ทางเลือกเผชิญเหตุท่ีอยํูในแผนเบ้ืองต๎น แผนยํอยนี้ใช๎ส าหรับการเปลี่ยนแปลงภารกิจ การก าหนดทิศทาง หรือ
ทิศทางการเคลื่อนย๎ายของก าลังรบเพื่อชํวยให๎การปฏิบัติการเป็นผลส าเร็จ ท้ังน้ีขึ้นอยํูกับเหตุการณ์ โอกาสท่ี
คาดคะเน หรือการหยุดชะงัก ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติการหรือการตอบโต๎ของ ขศ. 
#
แผนเผชิญเหตุ = Contingency Plan 

 ยานลาดตระเวนรบสะเทินน้ าสะเทินบกของโซเวียต 
 ยํอมาจาก = BOYEVAYA RAZVEDYVATEL NAYA DOZORNAYA MASHINA 
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breakbulk  ship   เรือล าเลียงสัมภาระแยกพิเศษ 
breaker  angle  มุมของคลื่นอํอนก าลัง 
breaker   คลื่นหัวแตก 
breakfast    อาหารมื้อเช๎า   
breaking point  จุดแตกหัก 
breakoff position   ต าบลแยกขบวน [ขบวนเรือ] 

breakout from encirclement การตีหักวงล๎อม    [ยว.] 
breakthrough    การเจาะผําน      
break-up    การแยกคลื่นสะท๎อนกลับ [การตรวจหาด้วยเรดาร์ การตีความ 

    ภาพถ่าย] 

breastwork  มูลดินหน๎าหลุมบุคคล   [ร.] 
brevity code   ประมวลยํอ    
bribe                              สินบน    bribery = การให๎สินบน 
bridge    สะพาน                        
bridgehead                       หัวสะพาน [พท.รอบสะพานที่ต้องยึดรักษาให้ใช้ได้ต่อเนื่อง]  
bridgehead line                  แนวหัวสะพาน   
briefback   การบรรยายสรุปกลับ [ก่อนการปฏิบัติภารกิจ]; แถลงแผน 
briefer   ผู๎บรรยายสรุป    
briefing    การบรรยายสรุป 
Brigade      (BDE)  กองพลน๎อย    [อม.-เทียบเท่ากับกรมของไทย] (พล.น๎อย) 
Brigade Service  Support Group (BSSG) หนํวย (พวก) ชํวยรบกองพลน๎อย   [นย.]  
Brigade Support Area (BSA) พื้นที่สนับสนุนกองพลน๎อย  
Brigadier General (BG/B Gen/Brig Gen) พลจัตวา(พล.จ.); พลเรือจัตวา[นย.]; พลอากาศจัตวา(พล.อ.จ.)[อม.] 

brilliant    หลักแหลม   
brinkmanship  การดําเนินนโยบายที่เสี่ยงตํอสงคราม [ศรศ.2544:263] 

                                                                        
 ค าประมวลที่ไมํมีการรักษาความปลอดภัย แตํมีความมุํงหมายอยํางเดียวคือ ท าให๎ขําวสั้นลงมากกวําที่จะปกปิดข๎อความของขําว 

 หนํวยซึ่งมักจะมีขนาดเล็กกวํากองพล และจะมีกองรบและ/หรือกองพันและหนํวยเล็กกวําหลายหนํวยมาสมทบ เพื่อตอบสนอง
ความต๎องการที่คาดไว๎ การจัดของ ทบ.สหรัฐฯ เทียบเทํากับหนํวย กรม ของ ทบ.ไทย  
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british redcoats   พวกเสื้อคลุมแดงของอังกฤษ  
BRN  = Barasi Revolusi Nasional ขบวนการปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี [มซ.] 
broach  การหันเห   [เมื่อยานน้้าหันด้านข้างให้ลมและคลื่น แล่นกระทบ 

สันดอนหรือแนวชายฝั่ง] 

Broadcasting Division, Information Department กองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ [กต.] 
broken line   เส๎นประ      
bronze star medal  เหรียญ บรอนซ์สตาร์ [สูงกว่า purple heart ต่้ากว่า silver star] 

brooch          เข็มกลัดติดเสื้อ   
brothel; prostitute house โรงโสเภณี; ซํองโสเภณี   
Browning Automatic Rifle (BAR) ปืนเล็กยาวอัตโนมัติบราวนิ่ง 
brunch    อาหารมื้อเช๎า-กลางวัน   
brush wood               ป่าพุํมไม๎เตี้ย  
brutality    ความทารุณโหดร๎าย     
BSA = Brigade Support Area พื้นที่สนับสนุนกองพลน๎อย  
BSEC = Black Sea Economic Cooperation กลุํมความรํวมมือทางเศรษฐกิจของประเทศริมฝั่งทะเลดํา [กต.] 
BSSG = Brigade Service  Support Group หนํวย(พวก)ชํวยรบกองพลน๎อย   [นย.]  
BT = Basic Training  การฝึกเบื้องต๎น 
BTMS  = Battalion Training Management System ระบบการจัดการฝึกของกองพัน 
BTR = Bronetransporter  ยานยนต๑ล๎อ บีทีอาร๑  ยานรบล๎อหุ๎มเกราะของโซเวียต;  

ยานขนสํงหุ๎มเกราะ   

BTR-3E1    ยานลําเลียงพลหุ๎ม
เกราะล๎อยาง [ยูเครน-รถเกราะล้อยางตระกูล BTR-3 เป็นรถ

เกราะ ๘ ล้อ (๘x๘) ซึ่งคาดว่าเป็นการ redesign รถเกราะของ
รัสเซียรุ่น BTR-80 ในรุ่นแรกคือ BTR-3U เปิดตัวครั้งแรกในปี 
๒๐๐๑ มีผู้ใช้คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จ้านวน ๑๐๐ คัน และพม่า
จ้านวน ๑,๐๐๐คัน] 
BTRY = Battery                กองร๎อยทหารปืนใหญํ  [ป.] (ร๎อย.ป.) 
buckle    หัวเข็มขัด                             

                                                                        
 บีทีอาร์ เป็น ยานรบล๎อหุ๎มเกราะของโซเวียต; ยานขนสํงหุ๎มเกราะ; ยานเกราะล๎อยาง   
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BUCS = Back Up Computer System ระบบคอมพิวเตอร๑สํารอง 
buddy system  ระบบเพ่ือนตาย; ระบบคูํห ู
budget                             งบประมาณ  (งป.)   
budget force                       กําลังรบตามงบประมาณ  
buffer distance    ระยะผํอนเผื่อ  [สงครามนิวเคลียร์] 
buffer state                       รัฐกันชน      [ยธศ.]  

Buffer Zone  (BZ) เขตกันชน ; บัฟเฟอร์โซน  
bug เครื่องดักฟัง; ติดตั้งเครื่องดักฟัง       [ขว.] 
bugged   ถูกดักฟัง,  สถานที่ติดตั้งเครื่องดักฟัง     [ขว.] 
bugle call   แตรสัญญาณ [ในหน่วยทหาร]  
building    อาคาร; ตึก [เช่น อาคารชนะศึก = chanasuk building] 
building collapse   ตึกถลํม     
building systems  ระบบอาคาร 
buildup  ; build-up                 การเสริมสร๎าง   
built-up area                      พื้นที่สิ่งปลูกสร๎าง  
bulk                         ก๎อน, สํวนใหญํ  
bulk cargo   สัมภาระปริมาณมาก 
bulk loading                    การบรรทุกเป็นจํานวนมาก  
bulk petroleum product  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปริมาณมาก [มีความจุหน่วยลัมากกว่า ๒๕๐ 

ลิตร] 

bulk storage   การเก็บรักษาปริมาณมาก  

    [คละง สิ่งอุปกรณ์แลัคละงยุทธภะณฑ์] 

                                                                        
 พื้นที่ที่ก าหนดควบคุมโดยก าลังรบปฏิบัติการด๎านสันติภาพ เพื่อแยกก าลังรบที่ก าลังพิพาทกันหรือสู๎รบกันออกไป เขตกันชนถูก
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แบํงแยกระหวํางก าลังรบที่ก าลังพิพาทหรือสู๎รบกัน และเพื่อลดความเสี่ยงของความขัดแย๎งที่อาจเกิดขึ้นอีก 
ในการปฏิบัติการของสหประชาชาติ เรียกวํา Area Of Separation ด๎วย   
 ปริมาตรรูปกรวยที่มีแนวศูนย์กลางอยูํบนแนวเล็งของเลเซอร ์ มียอดปลายแหลมของกรวยอยูํที่ชํองปลํอยเลเซอร์  ล าแสงภายใน
กรวยเป็นเลเซอร์ที่มีความแมํนย าสูง ปริมาตรรูปกรวยนี้จะถูกก าหนดโดยมุมบัฟเฟอร์  
 กรรมวิธีในการท าให๎หนํวยมีก าลังพลตามที่ก าหนด และมียานพาหนะ ยุทธภัณฑ์ พัสดุ และสิ่งอุปกรณ์อยูํในระดับที่ก าหนดไว๎ 
อาจน ามาใช๎กับวิธีด าเนินการเพื่อบรรลุกรรมวิธีนี้ได๎ด๎วย 
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bullet resisting shield โลํกันกระสุน [ตร.] 

bullet   หัวกระสุนปืน 
bullettins    แจ๎งความ                       
bulleye วงดําเป้ายิงปืน;  

บุลส๑อาย  
bunk   เตียงนอนทหาร 
bunker บังเกอร๑; ที่กําบังตั้งยิงปิด [ที่มั่นตั้งรับป้อมสนามของอาวุธ และ/หรือ 

กพ.] 
bureaucratic conflict  ความขัดแย๎งทางระบบราชการ  
bureaucratic politics              อํามาตยาธิปไตย/รัฐข๎าราชการ     [ยธศ.]  
bureaucrats                        ข๎าราชการ  
Burmanization   การการขยายตัวของวัฒนธรรมพมํา [เมียนมาร์] 
burn                               เปิดเผย, การทําลาย  
burn notice   ค าแถลงไมํไว๎วางใจ  [เป็นทางการจากหน่วยข่าวกรองหนึ่งไปยะง 
    หน่วยอื่น ๆ] 

burned                             [แหล่งข่าว] ถูกเปิดเผย     [รพศ.]  
burnout    จุดสันดาปดับ  
burnout velocity   ความเร็วที่จุดสันดาปดับ [อาวุธปล่อย] 
burn-through range   ระยะผํานถึง [รัยัห่างท่ีเรดาร์เฉพาัเคร่ืองหนึ่งสามารถจะบเป้า  

     แม้ก าละงถูกรบกวนจากภายนอก] 

bus stop    ป้ายจอดรถประจําทาง    
bush   ป่าไม๎พุํม      
business establishment  ห๎างร๎านธุรกิจ     
business strategy   กลยุทธ๑ระดับธุรกิจ    
butterbar   ร๎อยตรี     [ภ.] 

                                                                        
 บุลส์อาย จุดอ๎างอิงที่กําหนดขึ้นเพื่อให๎สามารถอ๎างอิงตําแหนํงของวัตถุได๎จากจุดดังกลําว 

 อ ามาตยาธิปไตย/รัฐข้าราชการ คือ เผด็จการโดยข๎าราชการที่มีทหารเป็นแกนน า  
 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่มีของเขตแคบกวําระดับบริษัทและมีผลกระทบตํอหนํวยธุรกิจเพียงหนํวยเดียว เชํน บริษัท
ในเครือ CP Group แตํละโรงงานก็จะก าหนดกลยุทธ์ของตน ไมํมีผลกระทบตํอโรงงานอื่น ๆ [พร.] 
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buying an election   การซ้ือคะแนนเสียง    [รศ.] 
BWC = Convention on The Prohibition of The Development, Production and Stockpiling of 
Bacteriological (Biological) and toxin Weapon and on Their Destruction อนุสัญญาวําด๎วยการห๎ามพัฒนา 
ผลิต และสะสมอาวุธแบคทีเรีย (ชีวะ) และอาวุธทอกซิน และวําด๎วยการทําลายอาวุธเหลํานี ้ 
 
 

BYO  = Bring Your Own  [งานเลี้ยงที่ผู้รับเชิญต้อง] นําอาหารและเครื่องดื่มมาเอง  
BYOB = Bring Your Own Bottle [งานเลี้ยงที่ผู้รับเชิญต้อง] นําเครื่องดื่มมาเอง [มีอาหารให้] 
by-pass    ทางอ๎อมเมือง    
bypass    อ๎อมผําน  [ภารกิจ ยว.] [เลี่ยงการปะทะ-ยว.] 

 
 
 

                                                                        
 อ้อมผ่าน คือ กิจทางยุทธวิธีซึ่งหนํวยเคลื่อนที่โดยอ๎อมเครื่องกีดขวาง ที่ตั้ง หรือก าลังของขศ.เพื่อรักษาความหนุนเนื่องในการ
รุกคืบหน๎า   ส าหรับเครื่องกีดขวางหรือหนํวยที่ถูกอ๎อมผํานจะต๎องถูกรายงานให๎หนํวยเหนือทราบ น.๔๓๗ 
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C 

 
... Cavalry Regiment, King's (Royal or Queen's) Guard   กรมทหารม๎าที่ ... รักษาพระองค๑ (ม....รอ.)  

... Cavalry Squadron (CAV SQN) กองพันทหารม๎าที่... [ลาดตระเวน]  (พัน.ม.)    

... Cavalry Squadron ...Cavalry Regiment King's (Royal or Queen's) Guard  กองพันทหารม๎าที่... 
     กรมทหารม๎าที่...รักษาพระองค๑  (ม....พัน....รอ.)  

... Corps chief of staff  เสนาธิการกองทัพน๎อยที่ ...  (เสธ.ทน.)    

... Corps commander  แมํทัพน๎อยที่ ...          (มทน.)       

... Corps deputy commander  รองแมํทัพน๎อยที่ ...       (รอง มทน.) 
C = Charlie  [การส่งวิทย]ุ ตัวอักษร ซี <ชา-ลี> 
C.I.F = Cost, Insurance and Freight มูลคําสินค๎าที่คํานวณ ณ แหลํงซ้ือ [กต.] 
C-130 = Hercules  เครื่องบินลําเลียงพิสัยกลาง [อม.]; เฮคิวลิส <ซ-ีวัน-เธอ-ตี>้ 
C-141 = Starlifter  เครื่องบินลําเลียงพิสัยไกล [อม.]; สตาร๑ลิฟเตอร๑ 

C2  = Command and Control   การบังคับบัญชาและการควบคุม; การควบคุมบังคับบัญชา  
C2PC = Command and Control Personal Computer คอมพิวเตอร๑สํวนบุคคลในการควบคุม 
                           บังคับบัญชา  [ในระบบเครือข่าย ใช้ช่วยงาน] 

C2W CELL = Command and Control Warfare Cell  สํวนการสงครามในการบังคับบัญชาและการควบคุม  

C3 = command, control, and communications การบังคับบัญชา, การควบคุม และการติดต่อสื่อสาร<ซ-ีค้ิว> 

C3CM มาตรการต่อต้านการบังคับบัญชา,การควบคุมและการติดตํอสื่อสาร  

C3I   การบังคับบัญชา, การควบคุม, การติดตํอสื่อสาร และ การข่าวกรอง  

                                                                        
 C2W CE เพิ่มอยูํในสํวน สรผ.๓/ CJ 3 การจัดเป็นไปตามภารกิจปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

 C3CM ยํอมาจาก Command, Control, and Communications Countermeasures  
 C3I ยํอ มาจาก Command, Control, Communications and Intelligence อํานวํา <ซี-คิ้ว-ไอ> 
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C4 = Command, Control, Communications and Computer การบังคับบัญชา, การควบคุม,  
                                   การติดตํอส่ือสาร และ คอมพิวเตอร์  

C4I      การบังคับบัญชา, การควบคุม, การติดตํอส่ือสาร คอมพิวเตอร๑ และการข่าวกรอง  

C4ISR  Network  เครือขํายด๎านการบังคับบัญชา การควบคุม  
  การติดตํอสื่อสาร คอมพิวเตอร๑ การขําวกรอง  การเฝ้าตรวจ  และการลาดตระเวน  

C4ISR   การบังคับบัญชา, การควบคุม, การติดตํอสื่อสาร, 
  คอมพิวเตอร๑, การขําวกรอง, การเฝ้าตรวจและการลาดตระเวน  
C4S ระบบการบังคับบัญชา, การควบคุม, การติดตํอสื่อสาร และ

คอมพิวเตอร๑  
C-5A = Galaxy  เครื่องบินลําเลียงขนาดใหญํที่สุด [อม.]; กาแลกซี ่
CA  = Civil Affairs          กิจการพลเรือน      (กร.)  
CAB = Combat Aviation  Brigade     กองพลน๎อยบิน  [ทบ.-อม.] 

CAB = Combat Action Badge  เครื่องหมายการปฏิบัติการรบ [อม.-ทุกเหล่าที่ท้างานใน พท.การรบ  

๑๘ กย.๒๐๐๑] 
cabaret ภัตตาคารคาบาเรํต๑    
CAC = Combat Aviation Company กองร๎อยบิน     (ร๎อย.บิน) 
cache                             ที่ซํอน; ที่เก็บซํอนอาหาร, ยุทโธปกรณ๑  [รพศ.] <คา-เช่> 
CACM = Central American Common Market กลุํมตลาดรํวมอเมริกากลาง  [กต.] 
CADET (CDT)  นักเรียนนายร๎อย   (นนร.) 
cadre strength   อัตราโครง                              
CAFFOR = Combined Air Force Forces กองกําลังทางอากาศผสม                (กกล.ทอ.ผสม) 
CAFSOB = Combined Air Force  Special Operations Base ฐานปฏิบัติการรบพิเศษกองทัพอากาศผสม  

CAL = Caliber  กว๎างปากลํากล๎อง [อว.]; ความสามารถ [ภ.-ส้านวน] 

CALFEX = Combined Arms Live Fire Exercise การฝึกดําเนินกลยุทธ๑ด๎วยกระสุนจริง <คัล-เฟคซ์> 

                                                                        
 C4I  ยํอมาจาก Command, Control, Communications, Computer and Intelligence อํานวํา <ซี-โฟ-ไอ> 

 C4ISR  ยํอมาจาก Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, Survaillance, and Reconaissance อําน
วํา <ซี-โฟ-ไอเอสอาร์> 

 C4S อํานวํา <ซี-โฟ-เอส> ยํอมาจาก Command, Control, Communications and Computer Systems  
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Caliber  (CAL)                 กว๎างปากลํากล๎อง [อว.]; ความสามารถ 
[ภ.-ส้านวน] 

calibrated  focal  length  ระยะโฟกัสปรับเทียบ  
call fire    การยิงตามค าขอ  
call for fire   ค าขอยิง  
Call Sign    (CS)  นามเรียกขาน [วิทย]ุ 

calm             [๑ กม./ชม.] ลมสงบ       
caltrop    เรือใบ   [ท้าให้ยางรถแบนในการก่อความไม่สงบ]                           
camera                        กล๎องถํายรูป  
camera axis   แกนกล๎องถํายรูป  
camera axis direction  ทิศทางแกนกล๎องถํายรูป  
camera calibration   การปรับเทียบกล๎องถํายรูป  
camera cycling rate  อัตราจังหวะความเร็วของกล๎องถํายรูป    
camera nadir   เนเดอร์กล๎องถํายรูป  
camouflage                       การพราง ; พราง; ลายพราง  

camouflage detection photography  การถํายรูปตรวจการพราง   
camouflage nets  ตาขํายพราง 
camouflet   โพรงระเบิด[ช่องโพรงอะนเกิดจากการรัเบิดใต้ดินลึกโดยไม่มีรอยแตกที่ผิวพื้น] 

camp   คําย (กึ่งถาวร) [ค่ายฝึกแก่งกระจาน=Kangkrachan Training Camp] 

campaign                   การทัพ ; การรณรงค๑     
campaign plan                      แผนการทัพ ; การปฏิบัติการรบในระดับยุทธการ 
campaign planning   การวางแผนการทัพ    
                                                                        
 การพราง  การใช๎วัสดุธรรมชาติหรือวัตถุเทียม กับบุคคล วัตถุ หรือที่มั่นทางยุทธวิธี โดยมุํงหมายเพื่อให๎ขศ.เกิดสับสน เข๎าใจ
ผิด หรือมองข๎ามไป 

 การทัพ ล าดับการปฏิบัติการทางทหารที่สัมพันธ์กัน โดยมุํงให๎บรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์หรือทางยุทธการในเวลาและ
สถานที่ซึ่งก าหนดไว๎   
 แผนซึ่งแสดงล าดับการปฏิบัติการทางทหารที่สัมพันธ์กัน เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์หรือทางยุทธการ ซึ่งจะ
กระท าภายในเวลาและพื้นที่ที่ก าหนด 
 การวางแผนการทัพ กรรมวิธีที่ผ๎ูบัญชาการรบและผู๎บัญชาการก าลังรํวมรองแปลงยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์ภาคพื้น
เป็นแนวความคิดทางยุทธการ โดยการพัฒนาแผนการทัพ  การวางแผนการทัพอาจเกิดขึ้นระหวํางการวางแผนประณีตเมื่อมีภัย
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campaign quality    การทัพที่มีคุณภาพ  
canal     คลอง [มนุษย์สร้างขึ้นเช่น คลองสุเอซ = suez canal]   
canalize  บังคับแนวทางเคลื่อนที ่ ;บีบบังคับ [ภารกิจ ยว.]; บังคับไปตาม 

ชํองทางที่กําหนด; จํากัดทางผําน 

Cancel  (CNX) ยกเลิก; ระงับ 
canister   กระสุนลูกปราย 
cannibalize; cannibalization ยุบรวม, ถอดปรน [กบ.-การถอดชิ้นส่วนท่ียังใช้การได้จากยุทธภัณฑ์รายการ 

    หน่ึงเพื่อไปใช้กับอีกรายการหน่ึง] 

cannot observe   ตรวจไมํได๎  
canteen    กระติกน้ํา                              
canteen cover   กระติกน้ํา, ถุงใส่     
canteen cup   กระติกน้ํา, รองใน    
Cantilever Lifting Frame(CLF)  โครงคานยกน้ าหนัก  [ใช้เคลื่อนย้ายรับบสัพานทุ่นจากเรือ]  

CAOC  = Combined Air  Operations Centerศูนย๑ยุทธการทางอากาศผสม [ทอ.]   (ศยอ.ผสม)  
CAP = Civic Action Project   โครงการชํวยเหลือประชาชน    
CAP = Crisis Action Planning การวางแผนในสถานการณ๑วิกฤติ*   
cap badge   หน๎าหมวก 
cap band   ผ๎าพันขอบหมวก [หม้อตาล] 

capabilities and  functions  พันธกิจและขีดความสามารถ   
Capabilities Exercise (CAPEX) การฝึกขีดความสามารถ [ระบบอว.โดยการสาธิตยิงด้วย ก.จริง-อม.] 

capabilities-based approach  แนวทางบนพื้นฐานของขีดความสามารถ   
capabilities-based force packages  กลุํมกองกําลังบนพื้นฐานของความสามารถ  
capabilities-based planning  การวางแผนบนพื้นฐานจากขีดความสามารถ  [เน้น 

                                                                                                                                                       
คุกคามเกิดขึ้นจริง  มีแนวทางปฏิบัติของชาติและทรัพยากรพร๎อมอยํางชัดเจน แตํโดยปกติการวางแผนการทัพจะไมํเสร็จสมบูรณ์
จนกวําเจ๎าหน๎าที่บัญชาการแหํงชาติจะเลือกหนทางปฏิบัติในระหวํางการวางแผนเผชิญสถานการวิกฤต การวางแผนการทัพจะถูก
จัดท าขึ้นเมื่อการปฏิบัติการทางทหารนั้นคาดวําจะเกินขอบเขตของหนึ่งกาารยุทธรํวมขนาดใหญํ  
 บีบบังคับ เป็นการจ ากัดหรือบีบบังคับให๎ ฝตข.ต๎องเคลื่อนที่ไปยังเขตแคบ ๆ โดยใช๎เครื่องกีดขวางที่มีอยูํหรือสร๎างเพิ่มเติม 
และ/หรือโดยการยิงหรือการทิ้งระเบิด,หนํวยด าเนินกลยุทธ์ หรือการใช๎ที่มั่น น.๔๓๖  
 CAPABILITIES BASED PLANNING เป็น วิธีการหนึ่ง เพื่อให๎ความรู๎การตกลงใจที่เกี่ยวข๎องกับ การวางแผน, การแบํงสรร
ทรัพยากร (resourcing) และ การปฏิบัติการของ กห. ที่มุํงตํอความไมํแนํนอน (uncertainty) และการเสี่ยงด๎วยการวิเคราะห์ที่
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    วัตถุประสงค์มากกว่า ] 

capability                        ขีดความสามารถ ; ความสามารถ  
capability shortfalls   การขาดแคลนขีดความสามารถ    
capacity    ความสามารถในการทํางาน   
capacity load (Navy)  สิ่งบรรทุกตามความจุ     [ทร.]  
CAPEX = Capabilities Exercise การฝึกขีดความสามารถ [ระบบอว.โดยการสาธิตยิงด้วย ก.จริง-อม.] 

Capital Security Command (CSC) กองกําลังรักษาพระนคร   (กกล.รพน.)    
capital ship  เรือรบหลัก  [ทร.]; เรือรบหลวง    
capstone    หลักสูตรหลัก  
capstone publication  บรรณสารแคปสโตน ; สิ่งพิมพ์หลัก* 
Capstone Requirements Document(CRD) เอกสารท่ีแคปสโตนต๎องการ ;เอกสารที่ต๎องการส าหรับสิ่งพิมพ์หลัก* 

capsule    แคปซูล [ห้องเคบินประบความดะนซึ่งปิดสนิท ห้องเคบินปิดสนิทชนิดดีดออกได้]  

CAPT = Captain            นาวาเอก [ทร.ไทย-อม.]   (น.อ.) 
Captain            (CAPT) นาวาเอก [ทร.ไทย-อม.]   (น.อ.) 

Captain              (CPT /CAPT) ร๎อยเอก; เรืออากาศเอก[อม.]; เรือเอก[นย.] (ร.อ.) 

captive firing   การยิงในขณะยึดไว๎  [การทดลองยิงอาวุธปล่อยในชะ่วรัยัเวลาสะ้นๆ] 

capture     จับกุม       
captured    ถูกจับกุม   
car renting service   สํานักบริการให๎เชํารถ    

                                                                                                                                                       
วํองไวของความท๎าทายที่มีอยูํในยํานกว๎าง (broad spectrum potential challenges) และสภาวะแวดล๎อม (circumstances) ที่
น าไปสูํการพัฒนาอยํางแขํงขัน (competitive development) ของขีดความสามารถที่จริงจังของ กห. เพื่อให๎บรรลุภายในทางเลือก
ที่บังคับด๎วยกรอบทางเศรษฐกิจ 
 ขีดความสามารถ  ความสามารถในการด าเนินตามหนทางปฏิบัติเฉพาะอันหนึ่งได๎ (ขีดความสามารถอาจควบคูํไปกับความ
ตั้งใจหรือไมํก็ได๎) 
 บรรณสารแคปสโตน   บรรณสารหลักนิยมรํวมกลุํมสูงสุดในล าดับช้ันของบรรณสารรํวม บรรณสารนี้เช่ือมโยงหลักนิยม
รํวมเข๎ากับยุทธศาสตร์ชาติและเอกสารขององค์กรอื่น ๆ ของรัฐบาล พันธมิตร และพันธมิตรช่ัวคราว   
 เอกสารที่แคปสโตนต้องการ  เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความต๎องการที่ยึดถือผลการปฏิบัติ  เพื่อชํวยให๎เกิดการพัฒนา
เอกสารความต๎องการปฏิบัติการแตํละประเภท  โดยให๎กรอบการท างานและแนวทางด๎านการปฏิบัติการอยํางกว๎าง  ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเอกสารนั้น  
 อาจใช๎ค ายํอ CAPT   ได๎เชํนกัน   
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cardinal point effect  ผลสะท๎อนกลับเข๎มขึ้น [บนจอเรดาร]์ 
career progression   ความก๎าวหน๎าของอาชีพ                    
caretaker status   สถานภาพเฝ้ารักษา [ได้ระบการดูแลแลับ ารุงระกษาอย่างจ ากะดเท่าที่จ าเป็น] 

CARFOR = Combined Army Force   กองกําลังทางบกผสม                (กกล.ทบ.ผสม)  
cargo     สัมภาระ, สินค๎า  
cargo classification (combat loading) การจ าแนกประเภทสัมภาระ  (การบรรทุกรบ ) [ส าหระบการบรรทุกรบในเรือ

ใหญ]่ 

cargo incrment number หมายเลขสัมภาระเพิ่ม [เลขแลัอะกษรรวมกะน ๗ ตะวใช้บรรยายคุณละกษณัเฉพาั

ของสะมภารั] 

cargo outturn  report  รายงานแจ๎งสภาพสัมภาระขนถํายจากเรือ    
cargo outturn message  สารแจ๎งสภาพสัมภาระขนถํายจากเรือ  [ใน ๔๘ ชะ่วโมง  

    หละงจากขนถ่ายของออกจากเรือ] 
cargo sling   สลิงยกสัมภาระ    
cargo tie-down point  จุดยึดตรึงของสัมภาระ    
cargo transporter   ตู๎ขนสัมภาระ    
CARICOM= Caribbean Community and Common Market ประชาคมตลาดรํวมแคริบเบียน [กต.] 

carpet bombing   การทิ้งระเบิดแบบปูพรม    
carrier air wing  กองบินประจ าเรือบรรทุกเครื่องบิน    
carrier and entrenching tool  พลั่วสนามพร๎อมซอง                      
Carrier Battle Group (CVBG) หมวดเรือบรรทุกเครื่องบิน (เพ่ือการรบ)        [ทร.อม.] 

 

                                                                        
 กองบินประจ าเรือบรรทุกเคร่ืองบิน  ฝูงบินตั้งแตํ  ๒ ฝูงขึ้นไป  จัดอยูํภายใต๎ผ๎ูบังคับบัญชาคนเดียวกัน  เพื่อการปฏิบัติการ
ควบคุมทางธุรการและทางยุทธวิธีจากเรือบรรทุกเครื่องบิน 

 หมวดเรือบรรทุกเคร่ืองบิน (เพื่อการรบ)  (CVBG - Carrier Battle Group)  ทร.อม . หมวดเรือเฉพาะกิจประจ าการ  

ประกอบด๎วยเรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งล า   เรือรบผิวน้ าและเรือด าน้ า  ที่ได๎รับมอบหมายในการสนับสนุนโดยตรง  ปฏิบัติการ
สนับสนุนรํวมกันในภารกิจท าลายเรือด าน้ า  เรือรบผิวน้ า  และก าลังรบทางอากาศของฝ่ายขศ.  ภายในพื้นที่ปฏิบัติการที่ได๎รับ
มอบหมายของหมวดเรือและโจมตีเป้าหมายตามแนวชายฝ่ังขศ.หรือใช๎อ านาจการยิงเข๎าสูํแผํนดิน  
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Carrier Helicopter   (CH)       เฮลิคอปเตอร๑ลําเลียง                (ฮล.)  
carrier striking force  กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี    
carrier support group    [ทร.] กองเรือบรรทุกเครื่องบินสนับสนุน        
carry out, carry through           ทําไปให๎บรรลุผลสําเร็จ, ทําให๎ตลอด, ปฏิบัติการให๎ลุลํวงไป  
CARSOF = Combined Army Special Operations Forces หนํวยรบพิเศษทางบกผสม  
cartel  กลุํมธุรกิจ   [เพื่อควบคุมราคาแลัการผลิต  ขจะดการแข่งขะน  แลัลดต้นทุนการ

ปรักอบธุรกิจ] 

cartridge   กระสุนปืน [ทั้งหัวและปลอกกระสุน]  

carver    คาร์เวอร์  

CAS = Close Air Support      การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล๎ชิด   (สอก.)  
CAS3 = Combined Arms and Services Staff School โรงเรียนฝ่ายอํานวยการผสมเหลํา[อม.]<แคส-ค้ิว> 

case    กรณี; บันทึกปฏิบัติการขําวกรอง  
casino economy   เศรษฐกิจแบบเก็งกําไร  
cast iron   เหล็กหลํอ 
casual     ก าลังพลรอการบรรจุ   
casual dress                          แตํงกายตามสบาย [ชุดพลเรือน]   

casualties                            ผู๎บาดเจ็บสูญเสีย [หลายคน]  

casualty    ก าลังพลสูญเสีย    
casualty category   ประเภทของก าลังพลสูญเสีย  

Casualty Evacuation (CASEVAC)  การสํงกลับก าลังพลสูญเสีย    
casualty receiving and treatment ship เรือที่รับและรักษาก าลังพลสูญเสีย  [ยสบ.] 
casualty status   สถานภาพของก าลังพลสูญเสีย    
casualty type  ชนิดของก าลังพลสูญเสีย [สูญเสียที่เกิดจากฝ่าย ขศ.หรือมิใช่เกิดจากฝ่าย ขศ.] 

CAT = Civic Action Team     ชุดปฏิบัติการชํวยเหลือประชาชน   [กร.]   
CAT = Convention Against torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or  

                                                                        
 คาร์เวอร์ ช่ือยํอที่หนํวยก าลังปฏิบัติการพิเศษใช๎ตลอดวงรอบของการวางแผนก าหนดเป้าหมายและภารกิจเพื่อประเมินคุณคํา
และความต๎องการของภารกิจ ช่ือยํอนี ้หมายถึง ความส าคัญของเป้าหมาย ความสามารถในการเข๎าถึงเป้าหมาย ความสามารถใน
การฟื้นตัวของเป้าหมาย จุดอํอนของเป้าหมาย ผลกระทบที่เกิดจากการท าลายเป้าหมาย การสังเกตจดจ าเป้าหมาย 
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Punishment    อนุสัญญาตํอต๎านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการ 
         ลงโทษอ่ืน ที่โหดร๎าย ไร๎มนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (อตท.)* 
CAT = Crisis Action Team     ชุดปฏิบัติการสถานการณ๑วิกฤติ   
cat eyes                           แถบเรืองแสงติดด๎านหลังของหมวกชํวยมองเห็นเวลามืด [ภ.]  
catalytic attack   การโจมตียุแหยํ  [เจตนาให้เกิดสงครามรัหว่างชาติอภิมหาอ านาจ  

     โดยเพทุบายของชาติมหาอ านาจที่สาม] 

catalytic war                      สงครามยุแหยํ   [ปัจจุบันค้านี้ไม่นิยมใช้-รพศ.]  

catapult    เครื่องดีดขึ้น  
categories                       ประเภท, การแบํงประเภท  
categories of data   ประเภทของข๎อมูล [แบ่ง ๒ ปรัเภท ก. ข่าวสาร ข. สิ่งบอกเหตุ ] 
CATF = Combined Amphibious Task Force กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก <แคท-เอฟ> 
CATF = Commander, Combined Amphibious Task Force     ผู๎บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ํา 
    สะเทินบก     [ทร.]  

CATK = Counterattack          การตีโต๎ตอบ  [รับ] 
causeway   สะพานทุํน  [ละกษณัคล้ายกะบเรือท้องแบน] 
causeway launching area  พ้ืนที่ปลํอยสะพานทุํน  
CAV = Cavalry                ทหารม๎า                        (ม.)  
Cavalry Fighting Vehicle(CFV) ยานรบทหารม๎า; รถรบทหารม๎า[อม.-รสพ.แบรดลี่ย์ เอ็ม ๓] 

cavalry platoon leader  ผู๎บังคับหมวดทหารม๎า                  
cavalry platoon sergeant   รองผู๎บังคับหมวดทหารม๎า               
Cavalry Platoon (CAV PLT) หมวดทหารม๎า    (มว.) 
cavalry section leader  ผู๎บังคับตอนทหารม๎า                   
cavalry section sergeant   รองผู๎บังคับตอนทหารม๎า                
Cavalry Section   (CAV SECT) ตอนทหารม๎า     
cavalry squad leader  ผู๎บังคับหมํู ทหารม๎า                  
cavalry squad sergeant  รองผู๎บังคับหมํู ทหารม๎า                

                                                                        
 เคร่ืองดีดขึ้น  สิ่งที่สร๎างขึ้นเพื่อชํวยผลักอาวุธปลํอยหรืออากาศยานให๎ขึ้นสูํอากาศ จะต๎องท าหน๎าที่ผสมกัน คือเล็งทิศทางและ
ให๎ความเรํงแกํอาวุธปลํอยนั้นขณะเลื่อนอยูํบนเครื่องดีดขึ้น ประดุจล ากล๎องปืนกระท าตํอกระสุน 
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Cavalry Squad      (CAV SQD) หมํูทหารม๎า      
Cavalry Squadron Commander officer (CAV BN CDR) ผู๎บังคับกองพันทหารม๎า  (ผบ.ม.พัน. ...) 

Cavalry Squadron Executive officer (CAV BN XO)รองผู๎บังคับกองพันทหารม๎า    (รอง ผบ.ม.พัน. ...) 

cavalry troop   กองร๎อยทหารม๎า     (ร๎อย.ม.) 
cavalry troop commander  ผู๎บังคับกองร๎อยทหารม๎า              (ผบ.ร๎อย.ม.) 
cavalry troop executive officer รองผู๎บังคับกองร๎อยทหารม๎า            (รอง ผบ.ร๎อย.ม.)  
Cavalry  (CAV) ทหารม๎า           (ม.)   
cave    ถ้ํา                           
caveat  ค าเตือน        [ใช้ร่วมกะบชะ้นความละบเพื่อจ ากะดการกรัจายข่าวสารที่ต้องการ

ปกปิด] 

cavern    ถ้ําหลวง        
CBMS = Confidence Building Measuresมาตรการสร๎างความไว๎เนื้อเช่ือใจ  [กต.] 
CBRNE  = Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร๑ และ

ระเบิดแรงสูง (คชรนร.)* <ซี-เบิน> 
CBRNE-CM     การจัดการตํอผลสืบเนื่องจากเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร๑ และ 
    ระเบิดแรงสูง  
CBS = Corps Battle Simulation การจําลองการรบกองทัพน๎อย [อม.1992-ทน.ลงไปถึงพลน้อย] 
CBT = Combat                 การรบ  
CBT TNS = Combat Train        ขบวนสัมภาระรบ [กบ.-มีในระดับกองร้อย. กองพัน]  
CBU = Cluster Bomb Units     ชุดระเบิดพวง  
CCA = Contamination Control Area พื้นที่ควบคุมการเปื้อนพิษ    [นชค.] 

CCCA = Coordinating Committee on The Implementation of The Cept Scheme For Afta  

   คณะกรรมการประสานงานการดําเนินงานตามพันธกรณีภายใต๎ CEPT ของ AFTA 

CCF = Collection Coordination Facilityสิ่งอํานวยความสะดวกในการประสานการรวบรวม  
CCI = Asean Coordinating Committee on Investment  คณะกรรมการประสานงานด๎านการลงทุน 

                                                                        
 CBRNE-CM = CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL, NUCLEAR AND HIGH-YIELD EXPLOSIVE 

CONSEQUENCE MANAGEMENT 
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ของอาเซียน       [กต.] 
CCIR = Commander's Critical Information Requirements ความต๎องการขําวสารสําคัญยิ่งของ 
    ผู๎บังคับบัญชา     (คขสผ.) * 
CCP = Casualty Collection Point ตําบลรวบรวมผู๎บาดเจ็บสูญเสีย  
CCP = Civilian Collection Point  ตําบลรวบรวมพลเรือน  
CCT = Combat Control Team  [Af]  ชุดควบคุมการรบ  [หน่วย ทอ.] 
CCTV = Closed Circuit Television โทรทัศน๑วงจรปิด 
CCW อนุสัญญาวําด๎วยการห๎ามหรือการจํากัดการใช๎อาวุธตามรูปแบบบางประเภทซ่ึง 
         อาจกํอให๎เกิดความทุกข๑ทรมานเกินความจําเป็นหรือกํอให๎เกิดผลที่ไมํอาจแยกแยะได๎   
C-Day    วัน  ก    [วะนเร่ิมหรือจัเร่ิมปฏิบะติการวางก าละง] 
CDCLMS      ศูนย๑การศึกษา การบังคับบัญชา, ความเป็นผู๎นําและการ  
    บริหารงานในการป้องกันประเทศ  [อยู่ใน วปป.อต.]  
CDETA  = Combined Detachment A สํวนแยกผสม เอ*  
CDR  = Commander              ผู๎บังคับหนํวย      (ผบ.)  
CDR = Commander     นาวาโท [ทร.ไทย-อม.]    (น.ท.)   
CDR  = Council For Democratic Reform คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
    อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข    (คปค.)  
CDSD  = Center of Doctrine and Strategic Development ศูนย๑พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร๑ 
(ศพย.) [หน่วยงานรับผิดชอบด้านหลักนิยม และยุทธศาสตร์ของกองทัพบก เกิดจากการยุบรวม สบส. เข้า กับ ยศ.

ทบ. เป็น ยศ.ทบ.ใหม่ โดยมีผลบังคับ เม.ย.๕๒ แปรสภาพจาก สพย.สบส.เดิม] 

                                                                        
 ชุดควบคุมการรบ  (CCT ) จัดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ เพื่อสนับสนุน การยุทธ์สํงทางอากาศ (AIRBORNE 

OPERATIONS) 
 CCW = Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which 

may be Deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects รับรองที่นครเจนีวา เมื่อวันที่ 
๑๐ ตุลาคม ค.ศ.๑๙๘๐ 
 วัน ก คือ วันเริ่มหรือจะเริ่มปฏิบัติการวางก าลัง การวางก าลังนี้อาจเป็นการเคลื่อนย๎ายก าลังทหาร สัมภาระ ระบบอาวุธ หรือสิ่ง
เหลํานี้ผสมกัน โดยใช๎การขนสํงแบบใดแบบหนึ่งหรือทุกแบบ 
 CDCLMS = Centre For Defence Command, Leadership and Management Studies  

 เดิมใช๎ค าวํา  CDRM = Council For Democratic Reform Under Constitutional Monarchy คณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข (คปค.)  
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CDSS = Centre For Defence and Strategic Studies ศูนย๑ยุทธศาสตร๑ศึกษาและการป้องกัน 
    ประเทศ    (ศยศป.)  [นขต.วปป. อต.] 

CDT = Cadet  นักเรียนนายร๎อย   (นนร.) 
CDW  = Concept Development Workshop การประชุมพัฒนาแนวความคิดในการจัดการฝึก [คอบร้าฯ]  
Code of Conduct   ประมวลระเบียบการปฏิบัต ิ   (ธน.)  

C-E = Communication-Electronics  การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส๑        (สอ.)  
cease buzzer   ซีส บัซเซอร์    
cease engagement       หยุดติดพัน [ค้าสั่งควบคุมการยิง ป. เลิกติดตามเป้าหมาย 

    โดยเฉพาะ] 

cease fire                            หยุดยิง [ค้าสั่งควบคุมการยิง ปภอ. ยังติดตามเป้าหมายอยู่] 

cease fire line   แนวหยุดยิง 

CEDAW = Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women อนุสัญญาวํา 

    ด๎วยการขจัดการเลือกปฏิบัติตํอสตรีในทุกรูปแบบ  [กต.] 

CEFTA = Central European Free Trade Agreement เขตการค๎าเสรียุโรปกลาง  [กต.] 
ceiling    เพดาน  [ความสูงเหนือผิวพื้นโลกของเมฆชั้นต่้าสุด]  
celestial guidance   การน าวิถีด๎วยวัตถุท๎องฟ้า    
celestial sphere   ทรงกลมท๎องฟ้า   
cell  เซลล์  [บุคคลกลุ่มเล็ก  ๆ ซึ่งปฏิบะติงานร่วมกะนเพื่อปฏิบะติการละบ  หรือเพื่อบ่อน

ท าลาย] 

cell system   ระบบเซลล์     
cellular TOE                       อจย.ประเภทชุดปฏิบัติงาน     [ยก.ทบ.]  
cemetery    สุสาน      
censorship   การตรวจขําว     
CENTCOM   หนํวยบัญชาการภาคกลางของสหรัฐฯ   
Center For Strategic Leadership  (CSL) ศูนย๑ความเป็นผู๎นําระดับยุทธศาสตร๑   (ศผย.) * 

                                                                        
 ค าที่ไมํได๎ก าหนดช้ันความลับซึ่งใช๎เพื่อยุติกิจกรรมการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการใช๎วัสดุสิ้นเปลืองในการสงครามทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
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center group   กองเรือหน๎า     
center of  burst    ศูนย์กลางการระเบิด   
Center of Doctrine and Strategic Development (CDSD) ศูนย๑พัฒนาหลักนิยม และยุทธศาสตร๑ (ศพย.) 
[หน่วยงานรับผิดชอบด้านหลักนิยม และยุทธศาสตร์ของกองทัพบก เกิดจากการยุบนรวม สบส. เข้า กับ ยศ.ทบ. เป็น 
ยศ.ทบ.ใหม่ โดยมีผลบังคับ เม.ย.พ.ศ.๒๕๕๒ แปรสภาพจาก สพย.สบส.เดิม] 

Center of Gravity        (COG) [๑๐-๑๔ยุทธศิลป์]จุดศูนย๑ดุล [ยว.];  ศูนย๑กลางความถํวง    [ดู 

นส.๑๐๐-๕]   

Center of Military History (CMH) ศูนย๑ประวัติศาสตร๑ทหาร   [อม.] 
Center of Naval Analyses (CNA) ศูนย๑การวิเคราะห๑การปฏิบัติการทางทะเล  [อม.] 
CENTIGRAY  เซ็นติเกรย์  [หน่วยของปริมาณระงสีดูดซึมของการแผ่ระงสี                  (1เซนติ

เกรย์ = 1 แรด (RAD)] 

Central America Common Market (CACM) ตลาดกลางอเมริกาใต๎ 
Central Command   หนํวยบัญชาการภาคกลาง  
Central Control officer (CCO)  นายทหารควบคุมกลาง  [จัอยู่ในเรือควบคุมกลาง] 
Central Intelligence Agency (CIA)  หนํวยงานสืบราชการลับของสหรัฐฯ  (ซีไอเอ) 
central procurement  การจัดหากลาง    
centralized control   การควบคุมแบบรวมการ   
Centralized Receiving and Shipping Point (CRSP) ต าบลรับและสํงรวม 
centrally managed  item  รายการวัสดุที่จัดการโดยสํวนกลาง    

CEOI    คําแนะนําการปฏิบัติการสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส๑  (นปสอ.)*  

                                                                                                                                                       
 ศูนย์ความเป็นผู้น า ระดับ ยุทธศาสตร์  (CSL)  เป็นสํวนหนึ่งของ วทบ.อม.  มีภารกิจเป็นศูนย์การศึกษา และ
ห๎องปฏิบัติการเทคโนโลยีสูงที่เพํงเล็งกระบวนการตัดสินใจระดับ ระหวํางองค์กร, ยุทธศาสตร์ และ ยุทธการโดยให๎การ
สนับสนุนแกํ วทบ., ผบ.หนํวยบัญชาการก าลังรบ และ ผ๎ูน าระดับสูงของทบ.  
 จุดศูนย์ดุล  คือ ๑. คุณลักษณะ, ขีดความสามารถ   หรือ สถานที่  ซึ่งกํอให๎เกิดเสรีในการปฏิบัติ, ความเข๎มแข็งทางกายภาพ, 
หรือความตั้งใจในการสู๎รบของก าลังทหาร ๒. ศูนย์รวมของพลังและการเคลื่อนที่ทั้งสิ้นทั้งปวง ๓ . ความลํอแหลมที่วิกฤติ (ทาง
กายภาพ/จิตวิทยา) ซึ่งหากถูกยึดหรือท าลาย จะสํงผลให๎พํายแพ๎ในที่สุด  [น.๔๔๓] เคลาซวิทซ์ (Clausewitz) ให๎ค าจ ากัดความ
ส าหรับค านี้วําเป็น “ดุมล้อแห่งพลังอ านาจและความเคลื่อนไหวทั้งปวงท่ีทุกส่ิงทุกอย่างต้องข้ึนอยู่กับดุมล้อนี้ ” หัวใจของ
การปฏิบัติการยุทธ์ก็คือ การโจมตีหรือท าลายจุดศูนย์ดุลแหํงอ านาจนี้นั่นเอง [รส.๑๐๐-๕]; คุณลักษณะ ขีดความสามารถหรือขุม
ก าลัง ที่ก าลังทหารหนํวยหนึ่งมีเสรีในการปฏิบัติ มีพลังกายและมีจิตใจที่รุกรบ 
 ยํอมาจาก = Communications-Electronics Operations Instructions  
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CEPT = Common Effective Preferential Tariff อัตราภาษีพิเศษที่เทํากัน  [กต.] 
C.I. = Certain Aspects   แงํคิดที่แนํนอน   
certificate of identity  หนังสือสําคัญประจําตัว   [กต.] 
CESO = Communications-Electronics Signal officer  นายทหารสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส๑  
CEWI = Combat Electronic Warfare Intelligence ขําวกรองสงครามอิเล็กทรอนิกส๑ทางการรบ *  
CF = Covering Force สํวนกําบัง 
CFA  = Covering Force Area    พื้นที่สํวนกําบัง  
CFA = Combined Field Army กองทัพบกสนามผสม [เช่น เกาหลี/อม.] 

CFF  = Cambodian Freedom Fighters [กลุ่มก่อการร้าย] นักต่อสู้เพื่อเสรีภาพกัมพูชา [รู้จักในนาม 
Cholana Kantoap Serei Cheat Kampouchea ฐานอยู่ในประเทศกัมพูชา]  

CIRA  = Continuity Irish Republican Army  [กลุ่มก่อการร้าย] กลุํม Continuity Irish Republican 
Army  [ฐานอยู่ในประเทศ Northern Ireland รวมถึงองค์กรพันธมิตร ได้แก่ Continuity Army Council และ 

Republican Sinn Fein พ้ืนที่ปฏิบัติการในดินแดนไอร์แลนด์เหนือและในประเทศไอร์แลนด]์ 

CFL = Coordinated Firing Line  แนวประสานการยิง       (นปย.)   
CFSP = Common Foreign and Security Policy  นโยบายรํวมตํางประเทศและความมั่นคง  

(ของสหภาพยุโรป) 

CFV = Cavalry Fighting Vehicle ยานรบทหารม๎า [อม.-แบรดลี่ย์ เอ็ม ๓] 

CG  = Commanding General    ผู๎บังคับบัญชา; ผู๎บัญชาการ; เจ๎ากรม ฯ    (ผบ./จก.)  
CG = Cobra Gold             คอบร๎าโกลด๑ [เฉพาะในการฝึกคอบร้าโกลด์]  

CGS  = Common Ground Station  สถานีภาคพื้นรํวม  [คบช.]  (สภร.) *  
CGSC badge; staff badge  เครื่องหมายเสนาธิการ   [ไทย]  
chaff    แถบสะท๎อนลวงเรดาร์ , เป้าลวง  
chain                        สาย [การบังคับบัญชา], ทาง, โซํ    
chain of command; command channel สายการบังคับบัญชา   
Chairman of The House Armed Services Committee ประธานคณะกรรมาธิการกองทัพ สภาผู๎แทน  

Chairman of The Joint Chiefs of Staff Instruction (CJCSI) ค าแนะน าของประธานคณะเสนาธิการ 
    รํวม  (นปสธร.)* 

                                                                        
 สายการบังคับบัญชา การสืบทอดการบังคับบัญชาตามล าดับช้ัน  จากผ๎ูบังคับบัญชาช้ันสูงลงมายังผ๎ูใต๎บังคับบัญชา  
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Chairman Of The Joint Chiefs Of Staff Manual (CJCSM) คูํมือของประธานคณะเสนาธิการรํวม   
    (คปสธร.) * 

Chairman of The Joint Chiefs of Staff Memorandum of Policy  บันทึกนโยบายประธานคณะเสนาธิการรํวม  

Chairman’S Program Assessment (CPA) การประเมินคําก าหนดการของประธานคณะเสนาธิการรํวม      
    (ปกป) * 

Chairman’S Program Recommendations (CPR ) ค าแนะน าก าหนดการของประธานคณะเสนาธิการรํวม   
    (คกป.) * 

chalk commander   ผู๎บังคับหนํวยทหารในการบรรทุก    
chalk number  หมายเลขบรรทุก  
chalk troops   หนํวยทหารบรรทุก    

                                                                                                                                                       
 ค าแนะน าของประธานคณะเสนาธิการร่วม  เอกสารทดแทนเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายและแนวทางของ  ปส
ธร. (CJCS) ไมํรวมถึงการใช๎ก าลัง  ค าแนะน านี้ไมํได๎ก าหนดระยะเวลา  ใช๎ได๎กับหนํวยงานภายนอกหรือใช๎ทั้งคณะเสนาธิการ
รํวมกับหนํวยงานภายนอก  จะมีผลบังคับใช๎จนกวําจะมีค าแนะน าอื่นออกมาแทน ลบล๎าง หรือยกเลิก ค าแนะน านี้ตํางจากเอกสาร
รํวม ไมํรวมหลักนิยมรํวม  และ/หรือ ยุทธวิธี  เทคนิค  และระเบียบปฏิบัติรํวม   ค าศัพท์เฉพาะที่ใช๎ในเอกสารนี้จะเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับ JP 1 – 02  
 คู่มือของประธานคณะเสนาธิการร่วม  เอกสารที่มีระเบียบปฏิบัติอยํางละเอียดส าหรับการปฏิบัติกิจเฉพาะซึ่งไมํเกี่ยวข๎อง
กับการใช๎ก าลัง คูํมือนี้ไมํได๎ก าหนดเวลาสิ้นสุด และใช๎ได๎กับหนํวยงานภายนอกหรือใช๎ได๎กับทั้งคณะเสนาธิการรํวมกับหนํวยงาน
ภายนอก คูํมือนี้อาจใช๎เสริมค าแนะน าของ ปสธร. หรือใช๎ตามล าพังก็ได๎ และยังคงมีผลบังคับใช๎จนกวําจะมีค าแนะน าอื่นออกมา
แทน ลบล๎างหรือยกเลิก คูํมือนี้แตกตํางจากบรรณสารรํวม   ซึ่งจะไมํมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักนิยมรํวม และ /หรือ ยุทธวิธีรํวม เทคนิค
และระเบียบปฏิบัติ ค าศัพท์เฉพาะที่ใช๎ในบรรณสารเหลํานี้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ JP 1 – 02 
 บันทึกนโยบายประธานคณะเสนาธิการร่วม ค าแถลงนโยบายที่ ปสธร. อนุมัติ ใช๎ส าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติของเหลําทัพ 
ผ๎ูบัญชาการหนํวยรบและคณะเสนาธิการรํวม  
 การประเมินค่าก าหนดการของประธานคณะเสนาธิการร่วม   การประเมินคําค าแนะน าทางเลือกก าหนดการและ
ข๎อเสนองบประมาณของ  ปสธร. เสนอ รมว.กห. เพื่อพิจารณากลั่นกรองก าหนดการและงบประมาณการป้องกันประเทศ ซึ่ง
เป็นไปตามประมวลกฎหมายสหรัฐฯ มาตรา ๑๐ การประเมินคําก าหนดการของ  ปสธร. ให๎ความเห็นในเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การแบํงสรรทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศส าหรับก าหนดการที่จัดท าขึ้น และประเมินความสอดคล๎องระหวํางบันทึก
วัตถุประสงค์ของก าหนดการกับล าดับความเรํงดํวนที่ก าหนดไว๎ในแผนยุทธศาสตร์และล าดับความต๎องการของผ๎ูบัญชาการรบ      
 ค าแนะน าของ ปสธร. ที่เสนอให๎ รมว.กห.  ด าเนินการจัดท าก าหนดการและงบประมาณกํอนที่จะจัดพิมพ์แนวทางการวางแผน
ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายสหรัฐฯ มาตรา ๑๐ ค าแนะน าก าหนดการของ  ปสธร. กลําวชัดเจนถึง
ก าหนดการที่ประธาน ฯ เห็นวําส าคัญ เพื่อให๎ รมว.กห. พิจารณาการให๎ล าดับความเรํงดํวนและผลส าเร็จของแนวทางการวางแผน
ของ กห. และเน๎นค าแนะน าเฉพาะที่จะเสริมความพร๎อมรบรํวม หลักนิยมและการฝึกรํวม ปรับปรุงขีดความสามารถในการรบรํวม 
และสนองความต๎องการในการรบรํวมภายใต๎ข๎อจ ากัดของทรัพยากรของกระทรวงกลาโหมและให๎อยูํในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได๎  
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challenge                         การถาม; ท๎าทาย สั่งให๎ผู๎เข๎ามาใกล๎ยามหยุดเพ่ือแสดงตัว  
challenge and password  สัญญาณผําน     

chamber   รังเพลิง [ปืน] 

chancery    อาคารที่ทําการ  [กต.] 
chancery   ที่ทําการหัวหน๎าคณะทูต  ที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต  
Change of Operational Control (CHOP)  การเปลี่ยนแปลงการควบคุมทางยุทธการ   
Change Step, March    [ค้าสั่ง]ทําเปลี่ยนเท๎าในเวลาเดิน เปลี่ยน, เท้า        
channel; strait   ชํองแคบ                      
channel airlift   การล าเลียงทางอากาศตามก าหนด  
channel of supply                 สายการสํงกําลัง    [กบ.] 
chaos theory    ทฤษฎีวําด๎วยความสับสน  
chaplain    อนุศาสนาจารย๑   (อศจ.)  
chaplain corps  เหลําอนุศาสนาจารย๑    [อม.]  (อศจ.) 
characteristic                     คุณลักษณะ; ลักษณะเฉพาะ  
characteristic actuation probability  ความนําจะเป็นในการท างานตามลักษณะเฉพาะ  
characteristic actuation width  ความกว๎างของการกระตุ๎นตามลักษณะเฉพาะ  
characteristic detection probability  ความนําจะเป็นในการตรวจพบตามลักษณะเฉพาะ  
characteristic detection width  ความกว๎างในการตรวจพบตามลักษณะเฉพาะ  
chargé d' affaires    อุปทูต      [กต.] 
chargé d' affaires ad interim   อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูต หรือ   
    อุปทูตชั่วคราว [กต.] 
charged demolition target  เป้าหมายการทําลายพร๎อมระเบิด  
chariot    รถม๎า [สองล้อเทียมม้า] 
charisma                           บารม,ี บุญบารมี  
chart base   แผนที่หลัก  

                                                                        
 การเปล่ียนการควบคุมทางยุทธการ   CHOP วันและเวลา  (เวลาสากลประสาน ) ซึ่งกองก าลังหรือหนํวยถูกบรรจุใหมํ
หรือน าไปขึ้นสมทบจากผ๎ูบังคับบัญชาหนึ่งไปยังอีกผ๎ูหนึ่งและผู๎บังคับบัญชาที่ได๎รับมอบ  จะใช๎การควบคุมทางยุทธการกับกอง
ก าลังหรือหนํวยนั้น  

  เชํน ช่องแคบโดเวอร ์= Strait Of Dover ใน ช่องแคบอังกฤษ = English Channel 
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chart index     ดัชนีแผนที่    
chart location of  the battery  ที่ตั้งกองร๎อยตามแผนที่   
chart series   ล าดับชุดแผนที่   
chart sheet    ระวางแผนที่    
charter   กฎบัตร  [เช่น กฎบัตรแอตแลนติค= atlantic charter]; หนังสือสัญญากํอต้ัง 

    [กต.] 

check firing                       หยุดยิง, หยุดยิงช่ัวคราว   
check point; checkpoint จุดตรวจสอบ; จุดปานกลางมณฑล หรือศูนย๑กลางการระเบิด  

check sweeping   การกวาดตรวจสอบ  
checklist                          รายการตรวจสอบ  
checkout    การตรวจสอบ  
checks and balance                 การคานอํานาจซึ่งกันและกัน         [รพศ.]  
chemical agent                    สารเคมี   
chemical agent cumulative action  กิริยาการสะสมของสารเคมี 
chemical ammunition  กระสุนวัตถุระเบิดเคมี  
chemical ammunition cargo  สัมภาระกระสุนวัตถุระเบิดเคมี  
chemical contamination การเปื้อนพิษทางเคมี 
chemical corps  เหลําทหารวิทยาศาสตร๑   [อม.]  (วศ.)  
chemical defense   การป้องกันทางเคมี  
chemical dose   ปริมาณสารเคมี 
chemical environment  สภาพแวดล๎อมทางเคมี 
chemical horn   เขาน้ ากรด    
chemical monitoring  การเฝ้าตรวจสอบสารเคมี  
chemical operations              การปฏิบัติการทางเคมี    [นชค.] 
chemical precursor   สารตั้งต๎นซึ่งใช๎ในการนําไปผลิตสารเสพติด  [กต.] 

chemical survey             การสํารวจผลทางเคมี [ประเมินค่าพื้นที่ - นชค.] 
Chemical Warfare  (CW)  การสงครามทางเคมี  

                                                                        
 เป็นหนังสือสัญญาระหวํางประเทศ มีข๎อผูกพันแนํนอน เชํน กฎบัตร สหประชาชาติ  
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chemical weapon   อาวุธเคมี    [กต.-อาวุธที่ใช้สารเคมีในการท้าลายล้าง]  
conciliation   การไกลํเกลี่ย     [กต.] 

chemical weapons    อาวุธเคม ี    [กต.-อาวุธที่ใช้สารเคมีในการท้าลายล้าง] 

chemical, biological, and radiological operation การปฏิบัติการทางเคมี ชีวะและรังสี  
chief; commanding general  เจ๎ากรม        (จก.) 
Chief Master Sergeant    (E-9)  (CMSGT) พันจําอากาศเอก (อี-๙) [อม.]  (พ.จ.อ.) 
Chief Master Sergeant of The Air Force (CMSAF) พันจําอากาศเอก [อม.]  (พ.จ.อ.) 
chief of ...branch   หัวหน๎าฝ่าย...                     (หน.) 
chief of ...division   หัวหน๎ากอง...            (หก.)     
chief of ...section   หัวหน๎าแผนก..., หัวหน๎า   (หน.)     
Chief of Mission (COM)  หัวหน๎าคณะทูต  [โดยทะ่วไปหมายถึงเอกอะครราชทูต] 
chief of staff   เสนาธิการ   
Chief Petty officer   (CPO)     พันจําตรี [ทร.อม.]   (พ.จ.ต.) 
Chief Petty officer First Class (1 CPO) พันจําเอก [ทร.ไทย]       (พ.จ.อ.) 
Chief Petty officer Second Class (2 CPO)พันจําโท [ทร.ไทย]           (พ.จ.ท.) 
Chief Petty officer Third Class (3 CPO) พันจําตรี [ทร.ไทย]             (พ.จ.ต.) 
Chief, Army, Navy, Air Force or Marine Corps Censorหัวหน๎าตรวจขําวทหารบก , ทหารเรือ ,  
    ทหารอากาศ, หรือนาวิกโยธิน  
chin strap; chin-strap สายรัดคาง  [หมวก] 

chinese cemetery   สุสานชาวจีน; ฮวงซ๎ุย    
CHINOOK = CH-470 เฮลิคอปเตอร๑ลําเลียงขนาดกลาง; ชินุค    
 
chivalry                           หลักวีรธรรม; คติอัศวิน [ดูแลผู้อ่อนแอกว่า] 

chlid development center  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  
choices   ทางเลือก  

                                                                        
 นายทหารฝ่ายอ านวยการอาวุโสหรือเป็นบุคคลส าคัญหรือมีฐานะเป็นหัวหน๎าหรือผ๎ูชํวยหลักในงานฝ่ายอ านวยการตํอบุคคลที่ท า
หน๎าที่บังคับบัญชา  หัวหน๎าหรือ    ผ๎ูควบคุมฝ่ายอ านวยการ เพื่อประสานงาน หรือต าแหนํงซึ่งปราศจากอ านาจบังคับบัญชา  เว๎น
แตํท าการในนามของผ๎ูบังคับบัญชาที่มอบอ านาจให๎ 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๑๒๓ 

chokepoint                         ชํองทางบังคับ; จุดยุทธศาสตร๑ของโลก [เช่น ช่องแคบมะละกา]  
CHOP = Change of Operational Controlการเปล่ียนแปลงการควบคุมทางยุทธการ [ทร.อม.] 
CHOW <เช้า>  อาหาร     [ภ.] 
CHR = Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหํงสหประชาชาต ิ[กต.] 

chronic radiation dose  ปริมาณการแผํรังสีเรื้อรัง  
chuffing    การไหม๎เป็นห๎วง [เชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สม่ าเสมอ] 

Chulachomkloa Royal Military Academy (CRMA) โรงเรียนนายร๎อยพระจุลจอมเกล๎า (รร.จปร.) 

church    โบสถ๑     
CI  = Counter Intelligence   การตํอต๎านขําวกรอง  
CIA = Central Intelligence Agency หนํวยสืบราชการลับ   [อม.]  (ซีไอเอ)  
CIB = Combat Infantry Badge  เครื่องหมายทหารราบที่ผํานการรบ  [อม.]  
CICA = The Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia   
     การประชุมวําด๎วยการแสวงหามาตรการเสริมสร๎างความ 
    ไว๎เนื้อเชื่อใจ (ด๎านความม่ันคง) ในเอเชีย 
CIDA = Canadian International Development Agency องค๑การเพื่อการพัฒนาระหวํางประเทศ 
    แหํงแคนาดา     [กต.] 
chemical precursor   สารตั้งต๎นซึ่งใช๎ในการนําไปผลิตสารเสพติด   [กต.] 
CIEDC  = Cambodia-India Entrepreneurship Development Center  ศูนย๑พัฒนาวิสาหกิจกัมพูชา- 
    อินเดีย  
CINC  = Commander in Chief    ผู๎บัญชาการ [ทหารบก, กองก้าลังขนาดใหญ่ อม.ใช้เฉพาะ ปธน.-

ต.ค.๒๐๐๒]  

CINCDOMS   กําหนดให๎รับผิดชอบตํอพ้ืนที่นี้ก็ตาม  

CINC'S REQUIRED DATE (CRD) วันที่ผู๎บัญชาการต๎องการ  [วะนท่ีก าละงรบหรือสะมภารัมาถึงจุดหมาย] 
CINC'S STRATEGIC CONCEPT (CSC) แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ของผู๎บัญชาการ   

                                                                        
  แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ของผู้บัญชาการ   เอกสารขั้นสุดท๎ายซึ่งจัดท าขึ้นเป็นขั้นที่  ๕ ของขั้นการพัฒนา

แนวความคิดของกรรมวิธีในการวางแผนประณีต  ผ๎ูบัญชาการจะให๎แนวความคิดทางยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแจกจําย
ข๎อตกลงใจและแนวทางการวางแผนเพื่อให๎บรรลุตามแผนขีดความสามารถทางยุทธศาสตร์รํวมหรือกิจอื่น  ๆ ที่ประธานคณะ
เสนาธิการรํวมก าหนด การอนุมัติแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ของประธานคณะเสนาธิการรํวมเป็นพื้นฐานของแผนในการพัฒนา
ให๎เป็นแผนยุทธการหรือแผนยุทธการในรูปแนวความคิด 
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cipher   รหัส      [ขว.] 
Circular Error Probable  (CEP) วงความคลาดเคลื่อนนําจะเป็น; ยํานคาดคะเนวงกลม   
circular(s)                       หนังสือเวียน [เช่น หนังสือเวียนสนาม = fc]  
circumstances   กรณีแวดล๎อม : ฐานะ 
CIS = Commonwealth of Independent Statesเครือรัฐเอกราช   [กต.] 
CITES      อนุสัญญาวําด๎วยการค๎าระหวํางประเทศซึ่งชนิดสัตว๑ป่า 
    และพืชป่าที่ใกล๎สูญพันธุ๑ 
city   เมืองใหญํ, นคร [เช่น Newyork city)]  
civic action   การชํวยเหลือประชาชน  
Civic Action Team    (CAT)   ชุดปฏิบัติการชํวยเหลือประชาชน   [กร.]   
Civic Action; Civil Action  (CA)  การชํวยเหลือประชาชน  
Civil Administration; CA Administration คณะบริหารพลเรือน  
Civil Affair               (CA)    กิจการพลเรือน                (กร.)  
civil affairs activities  กิจกรรมด๎านกิจการพลเรือน   
civil affairs agreement  ความตกลงทางกิจการพลเรือน  
Civil Affairs Staff Officer (ACoS, G 5)  นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน            (สธ.๕/หน.ฝกร.) 
civil augmentation program กําหนดการเสริมทางพลเรือน  

                                                                        
 รหัส (Cipher) คือ  ระบบการขําวลับใด ๆ ที่ใช๎สัญลักษณ์ หรือกลุํม สัญลักษณ์ที่คิดขึ้น แทนข๎อความกระจํางที่มีความยาวปกติ 
โดยมักจะแทนอักษรเป็นตัวๆ หรือเรียบเรียงข๎อความกระจํางใหมํ หรือทั้งสองประการให๎เป็นไปตามกฎที่แนํนอนซึ่งได๎ตกลงไว๎
กํอน (พจนานุกรมศะพท์ทหาร: ๒๕๔๔, น.๑๐๐) 
 CITES  <ไซเตส> = Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora    
 คณะบริหารพลเรือน คณะบริหารที่จัดตั้งโดยรัฐบาลตํางชาติ ใน  ๑. ดินแดนฝ่ายเดียวกัน ตามความตกลงกับรัฐบาลของพื้นที่
ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎อ านาจบางอยําง ซึ่งโดยปกติเป็นพันธกิจของรัฐบาลท๎องถิ่น หรือ ๒. ดินแดนฝ่ายขศ.ที่ถูกยึดครองโดยกองก าลัง
สหรัฐฯ และรัฐบาลตํางชาติใช๎อ านาจบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ จนกวําจะมีรัฐบาลพลเรือนของท๎องถิ่น  – อม. 
 อม.- ความสัมพันธ์ระหวําง ก าลังทหาร และ เจ๎าหน๎าที่พลเรือน ในพื้นที่ภายใต๎การควบคุมทางทหาร ; สํวนก าลังรบประจ าการ
และก าลังส ารอง และหนํวยที่ได๎รับการจัดตั้ง ฝึกฝนและมียุทธภัณฑ์เป็นพิเศษที่ก าหนดขึ้นเพื่อด าเนินการด๎านกิจการพลเรือนและ
เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการระหวํางทหารกับพลเรือน 

 อม. - กิจกรรมด้านกิจการพลเรือน  กิจกรรมที่ปฏิบัติโดยผ๎ูบังคับบัญชา  ฝ่ายอ านวยการ  สํวนและหนํวยของ
กระทรวงกลาโหมและก าลังทหารตํางชาติ ซึ่ง ๑. กระชับความสัมพันธ์ระหวํางก าลังทหารกับเจ๎าหน๎าที่พลเรือน  และประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งมีก าลังทหารตั้งอยูํ ๒. เกี่ยวข๎องกับการใช๎ความช านาญพิเศษในพันธกิจด๎านกิจการพลเรือน ในพื้นที่ที่ปกติอยูํในความ
รับผิดชอบของรัฐบาลพลเรือน ซึ่งจะเสริมการปฏิบัติการระหวํางทหารกับพลเรือน  
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civil censorship   การตรวจขําวของพลเรือน  
civil damage assessment  การประเมินความเสียหายทางพลเรือน  
civil defense                      การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ; การป้องกันด๎านพลเรือน 
civil defense emergency  ภาวะฉุกเฉินในการป้องกันด๎านพลเรือน  
civil defense forces               กําลังประชาชน   
civil defense intelligence  ขําวกรองการป้องกันด๎านพลเรือน  
civil disturbance                  การกํอความไมํสงบ (วุํนวาย) ของประชาชน  [รพศ.]  
civil disturbance readiness conditions ภาวะความพร๎อมรับการกํอความไมํสงบของประชาชน  

civil disturbance control การควบคุมการกํอความไมํสงบของประชาชน  
civil disturbance operations การปฏิบัติการควบคุมการกํอความไมํสงบของประชาชน 
civil engineer   เหลําทหารชํางยุทธโยธา [ทร.-พษ.]   (ยย.)  
civil engineer corps     เหลําทหารชํางโยธา [ทอ.]              (ชย.)     
civil engineering   วิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Support Plan (CESP) แผนสนับสนุนด๎านชํางโยธา 
civil internee                     พลเรือนที่ถูกกักกัน  
civil internee camp                คํายกักกันพลเรือน  
civil law   กฎหมายแพํง  
civil nuclear power   มหาอ านาจนิวเคลียร์ด๎านพลเรือน  [ชาติมีศะกยภาพในการ 
    พะฒนานิวเคลียร์แต่ไม่ด าเนินการ] 

civil requirements   ความต๎องการด๎านพลเรือน   

 
Civil Reserve Air Fleet (CRAF)  กองบินส ารองจากพลเรือน [ภาวัฉุกเฉินของชาติแลั 
    สถานการณ์เกี่ยวกะบการป้องกะนปรัเทศ] 

civil society    ประชาสังคม  [กต.] [เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมี 

    จิตส้านึกร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาของสังคม ] 

civil transportation   การขนสํงด๎านพลเรือน   

Civil Twilight   (CT) แสงสวํางพลเรือน              

                                                                        
 อม. - มาตรการเชิงรับ ที่กระท าเพื่อลดผลกระทบ จากการปฏิบัติทางทหารของขศ.ที่มีตํอ ประชาชนพลเรือน  
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civil war                          สงครามกลางเมือง  
civil   พลเรือน; ไมํใชํทางทหาร   [กพ.] 
civilian executive authorities  เจ๎าหน๎าที่บริหารพลเรือน  
Civilian Internee  (CI)  พลเรือนถูกกักกัน ; ผู๎ต๎องขังที่เป็นพลเรือน   
civilian internee camp  คํายกักกันพลเรือน  [สถานท่ีตะ้งซึ่งจะดขึ้นเพื่อการกะกกะนแลัจะดการ 
    ต่อพลเรือนท่ีถูกกะกกะน] 

civilian scout                     ลูกเสือชาวบ๎าน      (ลสชบ.)  
civilian student   นักศึกษาภาคเอกชน    [วทบ.] 
civilization                       อารยธรรม  
civilized  nations  อารยประเทศ  
Civil-Military Operations (CMO)  การปฏิบัติการระหวํางทหารกับพลเรือน   
Civil-Military Operations Center (CMOC) ศูนย์ปฏิบัติการระหวํางทหารกับพลเรือน   
CJ 3 = Combined Joint Staff 3  ฝ่ายยุทธการ รํวมและผสม       (สรผ.๓)  
CJCC  = Combined Joint Command Center ศูนย๑บัญชาการรํวมและผสม [ของCJTF] 
 

                                                                        
 พลเรือนถูกกักกัน  ๑. พลเรือนซึ่งถูกกักกันในระหวํางการขัดกันด๎วยอาวุธ  หรือระหวํางการยึดครองด๎วยเหตุผลด๎านความ
ปลอดภัย หรือเพื่อการคุ๎มครอง หรือได๎เข๎ารํวมการตํอต๎านตํอก าลังฝ่ายยึดครอง ๒. ศัพท์นี้ใช๎อ๎างถึงบุคคลที่ถูกกักกันและได๎รับ
การคุ๎มครองตามอนุสัญญาเจนีวาวําด๎วยเรื่องการให๎ความคุ๎มครองแกํบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม ซึ่งลงนามเมื่อ ๑๒ สิงหาคม  

ค.ศ. ๑๙๔๙ (อนุสัญญาเจนีวา)  
 กิจกรรมของผ๎ูบังคับบัญชาซึ่งสถาปนา ด ารงรักษา แสวงประโยชน์ หรือมีอิทธิพลตํอความสัมพันธ์ระหวํางก าลังทหาร  องค์กร
ของรัฐบาลและองค์กรพลเรือนที่ไมํใชํของรัฐบาล กับประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายเดียวกัน  ฝ่ายเป็นกลาง  หรือฝ่ายขศ.  
เพื่อให๎เกิดความสะดวกในการปฏิบัติการทางทหาร  และเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคง  และบรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธการของ
สหรัฐฯ  การปฏิบัติการระหวํางทหารกับพลเรือนอาจรวมถึงขีดความสามารถของก าลังทหารเกี่ยวกับกิจกรรมและหน๎าที่ซึ่ง
ตามปกติเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลท๎องถิ่น รัฐบาลภูมิภาค หรือรัฐบาลแหํงชาติ กิจกรรมเหลํานี้อาจเกิดขึ้นกํอน ในระหวําง 
หรือภายหลังการปฏิบัติการทางทหารอื่น  ซึ่งอาจกระท าได๎โดยไมํมีการปฏิบัติการทางทหารอื่นหากได๎รับค าสั่ง  การปฏิบัติการ
ระหวํางทหารกับพลเรือนอาจกระท าโดยหนํวยกิจการพลเรือนที่ได๎รับมอบหมาย  โดยก าลังทหารอื่น  ๆ หรือโดยการปฏิบัติ
รํวมกันระหวํางหนํวยกิจการพลเรือนกับก าลังหนํวยอื่น ๆ  
 ศูนย์ปฏิบัติการระหว่างทหารกับพลเรือน   องค์กรเฉพาะกิจซึ่งปกติตั้งขึ้นโดยผ๎ูบัญชาการรบเขตภูมิศาสตร์  หรือผ๎ู
บัญชาการก าลังรบรํวมรองเพื่อชํวยประสานกิจกรรมของหนํวยก าลังรบและหนํวยงานอื่น  ๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ  องค์กรเอกชน  
องค์กรอาสาสมัครเอกชน  รวมทั้งองค์กรในภูมิภาคและองค์กรระหวํางประเทศ  องค์กรนี้ไมํมีการจัดโครงสร๎างขนาดและการ
ประกอบก าลังขององค์กรจะขึ้นอยูํกับสถานการณ์  
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CJCMOTF= Coalition Joint Civil-Military Operations Task Force หนํวยเฉพาะกิจปฏิบัติการ 
    พลเรือน-ทหารรํวมพันธมิตรชั่วคราว 
CJCS  = Chairman Joint Chief of Staff ประธานคณะเสนาธิการรํวม  [อม.]   (ปสธร.)* 
CJCS  = Combined Joint Combat Support การสนับสนุนการรบรํวมและผสม  

CJFACC <ซี-เจ-แฟก>             ผู๎บัญชาการกําลังรบรํวมทางอากาศผสม  [ทอ.]  (ผบ.กรอผ.)* 

CJSOA  = Combined Joint Special Operations Area พื้นที่ปฏิบัติการรบพิเศษรํวมและผสม  
CJSOTF  = Combined Joint Special Operations Task Force หนํวยเฉพาะกิจรํวมและผสม   
    (ฉก.รพศ.รํวม/ผสม)  
CJTF = Combined Joint Task Force <ซี-เจ-ที-เอฟ>กองกําลังเฉพาะกิจรํวมและผสม (กกล.ฉก.รํวม/ผสม) 

CJTF = Commander, Joint Task Force ผู๎บังคับหนํวยเฉพาะกิจรํวม (ผบ.ฉก.รํวม)  
CJTFU = Combined Joint Tactical Forecast Unit หนํวยพยากรณ๑ทางยุทธวิธีรํวมและผสม  
CL = Class                  ชั้น, รุํน [รร.]; ชนชั้น  [รพศ.] 
clandestine operations            การปฏิบัติการลับ     [รพศ.]  
class struggle                     การตํอสู๎ทางชนช้ัน [หลักคอมมิวนิสต์]  

classes of consuls    เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายกงสุล    [กต.] 

classes of supply  ประเภทสิ่งอุปกรณ์ [๑๐ ปรัเภท เพื่ออ านวยความสัดวกในการ 

    จะดการแลัการวางแผน] 
classic    งานชั้นเอก  
classification   การก าหนดชั้นความลับ  [การพิจารณาก าหนดว่าข่าวสารทางราชการ

จ าเป็นต้องมีรัดะบการป้องกะนโดยเฉพาัขึ้น  เพื่อให้พ้นจากการเปิดเผยโดยไม่ได้ระบอนุญาตเพื่อปรัโยชน์ในการ
ระกษาความปลอดภะยของชาติรวมทะ้งรับุชะ้นไว้ด้วยเพื่อแสดงว่าได้มีการพิจารณาก าหนดแล้ว] 

classification of bridges and vehicles การจ าแนกประเภทสะพานและยานพาหนะ   
classification  การกําหนดชั้นความลับ   [ขว.] 
classified contract   สัญญาที่มีชั้นความลับ   
classified information  ขําวสารที่มีชั้นความลับ   

                                                                        
 ยํอมาจาก = Combined Joint Force  Air Component Commander 
 จาก FM 100-5 ค.ศ.๑๙๙๓ - ทบ.อม. 
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classified matter   สิ่งที่มีชั้นความลับ  [มีการป้องกะนเพื่อปรัโยชน์ในการระกษาความ 

    ปลอดภะยของชาติ]    

Clausewitzian trinitarian form  รูปแบบสามเหลี่ยมของเคล้าเซวิทซ ์ 
Clausewitzian trinity   เสาหลัก/หลักสามประการของเคล้าเซวิทซ[์ทหาร รัฐบาล และ 

    ประชาชน]  

clay    ดินเหนียว     
clay loam    ดินรํวนปนดินเหนียว    
clean aircraft   อากาศยานตัวเปลํา [ไม่มีน้ าหนะกบรรทุก ไม่มีภารับรรทุกภายนอก] 

cleansing station   สถานีท าลายล๎างพิษ  
clear    กวาดล๎าง  [ภารกิจ ยว.]; ชําระ, ผํานได,๎ กระจําง, ผํานพ๎น,  
    แก๎ไขอาวุธ 
clear    อนุมัต,ิให๎อ านาจ; อนุมัติค าขอของอากาศยาน; รับรองความ  

ไว๎วางใจ; บินพ๎น;  ผํานพ๎น; ถอนลูกปืน, แก๎ปืนขัด; ไลํเขมํา ; กวาดล๎าง
ทางอากาศ  

clearance capacity   ความสามารถในการขนออก   
clearance rate   อัตราการกวาด   
clearing operation   การปฏิบัติการกวาด  [ทุ่นรัเบิดแลัสิ่งกีดขวาง] 
clearing station                   ที่พยาบาลกองพล    [สร.-ในสนาม] 
CLF  = Combined Landing Force กองกําลังยกพลขึ้นบกผสม  
CLF = Commander, Landing Force  ผบ.กองกําลังยกพลขึ้นบก <คลิฟ>            [อาจเป็น นย., ทบ.]  

CLI = Cost of Living Index ดัชนีคําครองชีพ 
cliff    หน๎าผาสูงชัน                   
climate    ภูมิอากาศ/อากาศประจําถิ่น; ดินฟ้าอากาศ  

                                                                                                                                                       
 ขําวสารทางราชการซึ่งได๎รับการพิจารณาวํา  จ าเป็นต๎องมีการป้องกันให๎พ๎นจากการเปิดเผยโดยไมํได๎รับอนุญาตเพื่อ
ผลประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของชาติ และ ซึ่งต๎องระบุช้ันความลับไว๎ด๎วย 
 กวาดล้าง ๑. เป็นการก าจัดก าลังขศ.ทั้งหมดออกจากสถานที่, พื้นที่หรือเขตใดเขตหนึ่งโดยเฉพาะ  โดยท าลาย, จับกุม, หรือบีบ
บังคับให๎ขศ.ต๎องถอนตัว  เพื่อท าให๎ขศ.ในสํวนนี้ไมํสามารถขัดขวางการ ปฏิบัติภารกิจของก าลังฝ่ายเราในพื้นที่ดังกลําวได๎  ๒. 
เป็นการขจัดหรือท าให๎เครื่องกีดขวางหมดประสิทธิภาพ  ซึ่งมักกระท าโดยหนํวยทหารชํางที่ติดตามมา และมักเป็นการปฏิบัติโดย
ไมํมีการยิงจาก ฝตข. น.๔๓๓  
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climate change    การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ   [กต.] 
certificate of alien   ใบสําคัญประจําตัวคนตํางด๎าว    [กต.] 
CDM = Clean Development Mechanism กลไกการพัฒนาที่สะอาด    [กต.] 
Certificate of Residence   ใบสําคัญถิ่นที่อยู ํ    [กต.] 
Convention on Establishment  อนุสัญญาการตั้งถิ่นฐาน    [กต.] 

climax phase                       [ขั้นที่ ๔ ของการก่อการร้าย] ขั้นสถานการณ๑ตึงเครียด  
clinic    คลินิก , สถานพยาบาล   
clinical record                ประวัติประจําตัวคนไข๎  
CLMV  = Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam กลุํมประเทศกัมพูชา ลาว พมํา และเวียดนาม  [กต.] 

clock code position   ต าแหนํงเป้าหมายตามทิศนาฬิกา  [ต าแหน่งตรงหะวเรือหรือ 

    อากาศยานเป็น ๑๒ นาฬิกา] 

Close Air Support  (CAS)    การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล๎ชิด   (สอก.)  
close combat                    การรบประชิด   
close covering group  กองเรือกําบังใกล๎ชิด      [ทร.]            
close march               การเดินปิดระยะ  
close operations                   การปฏิบัติการระยะใกล๎    [ยว.]  
close support   การสนับสนุนใกล๎ชิด  [การปฏิบะติของหน่วยสนะบสนุนต่อเป้าหมาย  

หรือที่หมายท่ีอยู่ใกล้หน่วยระบการสนะบสนุนมากจนต้องการสนธิหรือปรัสานการปฏิบะติการสนะบสนุนใน
รายลัเอียดกะบการยิงการเคลื่อนท่ี หรือการปฏิบะติการอื่น ๆ ของหน่วยระบการสนะบสนุน]    

close support area   พ้ืนที่สนับสนุนใกล๎ชิด   [ส่วนของพื้นท่ีปฏิบะติการต่าง  ๆ ใน

มหาสมุทรซึ่งอยู่ใกล้กะบพื้นท่ีเป้าหมายมากที่สุดแต่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในพื้นท่ีดะงกล่าว พื้นท่ีเหล่านะ้นได้แบ่งมอบให้กะบ
หมวดเรือบรรทุกเครื่องบิน หมวดเรือปฏิบะติการผิวน้ าแลัส่วนสนะบสนุนทางการช่วยรบต่าง ๆ ท่ีก าหนด] 

close-controlled air interception การควบคุมการบินสกัดกั้นอยํางใกล๎ชิด  
 
 
 

                                                                        
 การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การปฏิบัติการทางอากาศของอากาศยานปีกตรึงและอากาศยานปีกหมุนตํอเป้าหมาย
ฝ่ายขศ.  ซึ่งอยูํในบริเวณใกล๎เคียงกับก าลังรบฝ่ายเดียวกัน  และต๎องมีการสนธิรายละเอียดภารกิจทางอากาศกับการยิงและการ
เคลื่อนที่ของกองก าลังเหลํานั้น  
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closed area   พ้ืนที่ห๎ามเข๎า   
Closed Circuit Television (CCTV) โทรทัศน๑วงจรปิด 
closing ceremony             พิธีปิด  [การฝึก, การประชุม,ฯ]  

closure    การเข๎าที่ต้ัง  
closure minefield   สนามทุํนระเบิดปิดล๎อม   [สทร.]  

closure shortfall   การเคลื่อนย๎ายไมํสมบูรณ์ตามก าหนดเวลา 
cloud    เมฆ                           
cloud amount   ปริมาณเมฆ  [แสดงเป็นเศษส่วนของท้องฟ้าท่ีถูกบดบะง] 
cloud chamber effect  ปรากฏการณ์ห๎องเมฆ  

cloud top height   ความสูงยอดเมฆนิวเคลียร์ [ความสูงสุดท่ีกลุ่มเมฆรูปเห็ด ] 
CLPSB = CINC Logistics Procurement Support Board คณะกรรมการจัดหา สป.ของหนํวย 
    บัญชาการรวม  
Cluster Bomb Unit    (CBU)    ชุดลูกระเบิดพวง [พัสดุอากาศยานซึ่งประกอบด้วยเครื่องโปรย และลูก

ระเบิดย่อย] 

clutter    กลุํมฝ้า [เมื่อสิ่งท่ีตรวจพบได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มฝ้าแล้ว]  
CM = Coordinators Meeting การประชุมประเทศผู๎ประสานงาน (เอเชีย-ยุโรป : Asem)  [กต.] 

CM,M,S  = Countermobility, Mobility, Survivability การขัดขวางการเคลื่อนที,่ เปิดเส๎นทางเคลื่อนที่,  
    และงานป้อมสนาม  
CMARFOR = Combined Marine Force กองกําลังนาวิกโยธินผสม <ซ-ีมา-ฟอ>       (กกล.นย.ผสม) 

CMCM  = Combined Mine Counter Measures  มาตรการตํอต๎านทุํนระเบิดผสม  
CMH = Center of Military History ศูนย๑ประวัติศาสตร๑ทหาร   [อม.] 
CMO = Civil-Military Operations การปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร    (ปพท.)* 
CMOCS  = Civil-Military Operations Centers ศูนย๑ปฏิบัติการพลเรือน–ทหาร  (ศปพท.)*  
CMS = Communication Material System ระบบอุปกรณ๑ทางการสื่อสาร  
CNA = Center of Naval Analyses ศูนย๑การวิเคราะห๑การปฏิบัติการทางทะเล  [อม.] 
CNAVFOR  = Combined Navy Force กองกําลังทางเรือผสม                 (กกล.ทร.ผสม)  
CND = Commission on Narcotic Drugsคณะกรรมาธิการยาเสพติด    [กต.] 

                                                                        
 งานหลักของทหารชํางในสนามรบ (เปิด-ปิด-ป้อม-งานช่างทั่วไป) 
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CNF = Chin National Front กลุํมแนวรํวมแหํงชาติชิน    [พม่า] 
CNO = Chief of Naval Operations  หัวหน๎าการปฏิบัติการทางทะเล  
CNRT = Conselho Nacional Da Resistencia Timorense (National Council of Timorese Resistance)) 

CNSWTFG   หนํวยเฉพาะกิจสงครามพิเศษทางเรือผสม  

CNX = Cancel  ยกเลิก; ระงับ 
CO  = Commanding officer     ผู๎บังคับบัญชา   <ซ-ีโอ>  (ผบ.)  
CO= COY= Company  กองร๎อย  [หน่วย ยว. ต่้ากว่ากองพัน สูงกว่า หมวด](ร๎อย.)  
COA = Course of Action       หนทางปฏิบัติ       (ห/ป )  
coalition  force  กําลังรบผสม   
coalition    พันธมิตรชั่วคราว[ข้อตกลงชะ่วคราวรัหว่าง๒ชาติขึ้นไปเกี่ยวกะบการปฏิบะติร่วม]; 

    ประเทศรํวมสงคราม  [ไม่ได้ท้าสัญญา แต่มาร่วมรบกัน]  

coalition action   การปฏิบัติของพันธมิตรชั่วคราว  
coalition building   การสร๎างความรํวมมือ  

Coalition Coordination Cell (CCC)  สํวนประสานงานของพันธมิตรชั่วคราว  
coalition government               รัฐบาลผสม [ส.ส.หลายพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล]  

coalition joint civil-military operations task force หนํวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพลเรือน-ทหารรํวม 
    พันธมิตรชั่วคราว  (CJCMOTF) 
coalition partners   หุ๎นสํวนของพันธมิตรชั่วคราว   
coalitions    พันธมิตรชั่วคราว ระหวํางประเทศ  
coarse mine   ทุํนระเบิดเฉื่อย [สทร. -ทุ่นรัเบิดอิทธิพลซึ่งมีความไวค่อนข้างต่ า] 

 

                                                                        
 ยํอมาจาก = Combined Naval Special Warfare Task Force Group  
 กองร้อยทหารม้า ใช๎ค าวํา = Troop และ กองร๎อยปืนใหญํ ใช๎ค าวํา = Battery  
 ก าลังรบผสม (Coalition  Force )  คือ ก าลังรบที่ประกอบด๎วยหนํวยทหารของหลายชาติที่มาประกอบกันเป็นพันธมิตร
ช่ัวคราวโดยมีความมุํงหมายเฉพาะอยําง  (พจนานุกรมศัพท์ทหาร: ๒๕๔๔, น.๑๑๖) 
 พันธมิตร (Alliances) ประเทศมีการเซ็นสัญญาข๎อตกลงรํวมกัน ประเทศร่วมสงคราม (Coalition) ประเทศที่ไมํได๎ท า
สัญญา แตํมารํวมรบกันในสงคราม  
 การปฏิบัติของพันธมิตรชั่วคราว การปฏิบัติของหลายชาตินอกขอบเขตของความเป็นพันธมิตรที่จัดตั้งขึ้น  ปกติจะเป็น
เฉพาะโอกาสหรือเป็นความรํวมมือที่ตํอเนื่องในวงแคบของผลประโยชน์รํวม   
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coassembly   การประกอบรวม   
coast    ฝั่ง                           
coast guard  หนํวยยามฝั่ง    [อม.] 
coast line    ขอบฝั่ง                        
coastal convoy   ขบวนเรือในความคุ๎มกันชายฝ่ัง  
coastal frontier   ชายแดนฝั่งทะเล  
coastal plain   ที่ราบชายฝั่งทะเล               
coastal refraction   การหักเหอันเกิดจากฝั่งทะเล  
coastal sea control   การควบคุมทะเลใกล๎ฝั่ง 
coastal surveillance <เซอเวล-ลันซ์>    การเฝ้าตรวจชายฝั่ง 
coastal swamp   ที่ลุํมหนองบึงชายฝั่งทะเล         
COASTS  = Cooperative Operations and Applied Science & Technology Studies ความรํวมมือ  
 ในการปฏิบัติการ และ การศึกษาวิทยาศําสตร๑ประยุกต๑ และเทคโนโลยี  
coat    เสื้อคลุมยาว     
COAX = Coaxial Machine Gun ปืนกลรํวมแกน 
Coaxial Machine Gun (COAX) ปืนกลรํวมแกน 
COBRA = AH-1S  เฮลิคอปเตอร๑โจมตี; คอบร๎า   [อม.] 
COC = Current Operations Center ศูนย๑ยุทธการ (ศยก.)*, ศูนย๑ปฏิบัติการปัจจุบัน *  
COCI = Asean Committee on Culture and Information  คณะกรรมการอาเซียนด๎านวัฒนธรรมและสนเทศ 

code                               ประมวล  [กฎหมาย, ลับ], รหัส 
 
 
 
 

                                                                        
 ประมวล, ประมวลลับ ๑. ระบบใด ๆ ในการสื่อสารซึ่งใช๎กลุํมค าหรือสัญลักษณ์ที่คิดขึ้นเองแทนข๎อความธรรมดาที่มีความ
ยาวตําง ๆ กัน ประมวลนี้อาจใช๎เพื่อให๎ข๎อความสั้นเข๎าหรือเพื่อรักษาความลับ  ๒. ระบบลิขิตลับ ซึ่งมีลักษณะเชํน  เดียวกับการ 
เขียนด๎วยอักษรลับ(ปกติเรียกวํา กลุํมประมวล) ธรรมดาจะประกอบด๎วยตัวอักษรหรือตัวเลข  (หรือทั้งสองอยําง) ซึ่งเมื่อผสมกัน
แล๎ว แทนที่จะปราศจากความหมาย กลับเป็นสัญลักษณ์ที่ใช๎แทนสํวนที่เป็นข๎อความธรรมดา ซึ่งเป็นค า วลี หรือประโยค   
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code of conduct จรรยาบรรณ [ข้อประพฤติอันควรและไม่ควรในการประกอบอาชีพ-

เดโช:2545, น.101]; ประมวลระเบียบการปฏิบัต ิ(ธน.)  

code of ethics   หลักจริยศาสตร๑; จรรยาบรรณ  
code of honor   หลักเกียรติยศ  
code word   ค าประมวล , ค าประมวลลับ  [๑. ค าท่ีก าหนดชะ้นความละบแลั

ความหมายละบไว้แล้ว เพื่อมุ่งหมายระกษาความปลอดภะยต่อเจตนาแลัข่าวสารท่ีเกี่ยวกะบแผนหรือการปฏิบะติการท่ีเป็น
ความละบ ๒. ชื่อละบท่ีใช้แสดงข้อมูลการข่าวกรองท่ีมีชะ้นความละบสูง]  

coercion                           การใช๎กําลังบังคับ 
coercive democracy  การทูตใช๎กําลังบังคับ  
coffee shop; cafe   ค๏อฟฟี่ช็อป, คาเฟ่     
cognitive phychologist  นักจิตวิทยารับรู๎   
cohesion   ความเป็นปึกแผํน 
cohesive                         แนํนแฟ้น, เหนียว, หนืด 
COL = Colonel   พันเอก (พ.อ.); นาวาเอก [นย.]; นาวาอากาศเอก [อม.] (น.อ.)   

cold             [8-16  องศา]อากาศหนาว                   
cold war    สงครามเย็น       [รพศ.] 
cold war era, the                  ยุคสงครามเย็น    [รพศ.]  
collaborative effort   ความพยายามหนึ่งที่เกิดจากความรํวมมือ  
collaborative purchase  การจัดซื้อแบบรํวมมือกัน    
collapse depth   ความลึกวิกฤต  [ทร.-ยานจัถึงจุดท่ียุบตะวอย่างสิ้นเชิง] 
collate    จัดระเบียบ  : ตรวจเทียบ [วงรอบข่าวกรอง] 
 
 

                                                                        
 สถานะความตึงเครียดระหวํางประเทศ ซึ่งมีการใช๎มาตรการทางการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมวิทยา จิตวิทยา  หนํวยกึ่ง
ทหาร และทหาร เข๎าปฏิบัติการกํอนถึงขั้นการขัดกันด๎วยอาวุธอยํางเปิดเผย ซึ่งเกี่ยวกับการใช๎ก าลังรบประจ าการทางทหารเพื่อให๎
ได๎มาซึ่งวัตถุประสงค์แหํงชาติ 
 วิธีการจัดซื้ออยํางหนึ่ง ซึ่งในการซื้อสินค๎าอยํางเดียวกันผ๎ูจัดซื้อของสองทบวงทางทหารขึ้นไปท าการแลกเปลี่ยนขําวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อตามแผน เพื่อลดการแขํงขันกันระหวํางผ๎ูจัดซื้อสินค๎าดังกลําวในตลาดเดียวกันลงให๎เหลือน๎อยที่สุด 
 จัดระเบียบ : การรวมรายการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกันเข๎าด๎วยกันเป็นพวก เพื่อจัดเป็นบันทึกเหตุการณ์ และอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินกรรมวิธีขั้นตํอไป   
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collateral  damage   ผลเสียหายข๎างเคียง ; ความเสียหายข๎างเคียง  
collateral mission   ภารกิจควบคูํ  [ภารกิจนอกเหนือจากภารกิจก าละงรบได้ระบการจะด   การฝึกแลั

ได้ระบยุทธภะณฑ์อะนเป็นหละกแลัเป็นภารกิจที่ก าละงรบนะ้นสามารถบรรลุได้ด้วยขีดความสามารถที่มีอยู่] 

collecting point                   ตําบลรวบรวม [พลเรือน, เชลยศึก, ทหารพลัดหน่วย]  

collection    การรวบรวมขําวสาร    [ขว.] 
collection (acquisition)  การรวบรวมขําวสาร (การเสาะหา)  
collection agency                  เจ๎าหน๎าที่รวบรวมขําวสาร  
collection asset   ขุมก าลังในการรวบรวมขําวสาร  
collection coordination facility line numberหมายเลขเป้าหมายขําวกรอง  
Collection Management  การจัดการการรวบรวมขําวสาร 

Collection Management Authority (CMA) อ านาจในการจัดการรวบรวมขําวสาร  
Collection Manager  (CM)  ผู๎จัดการในการรวบรวมขําวสาร  

Collection Operations Management (COM) การจัดการการปฏิบัติการรวบรวมขําวสาร 
collection plan   แผนการรวบรวมขําวสาร    [ขว.] 
collection planning   การวางแผนรวบรวมขําวสาร 
collection point  ต าบลรวบรวม  
collection requirement  ความต๎องการในการรวบรวมขําวสาร   
Collection Requirements Management (CRM) การจัดการความต๎องการในการรวบรวมขําวสาร  

collection resource   ทรัพยากรในการรวบรวมขําวสาร  
collective call sign   นามเรียกขานรวม 
collective defense   การป้องกันรํวมกัน    
collective nuclear, biological and chemical protection การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ และเคมี แบบรวมการ  

collective security   ความม่ันคงรํวม 

                                                                        
 แผนการรวบรวมข่าวสาร แผนการรวบรวมขําวสารจากแหลํงตําง ๆ ที่มีอยูํ เพื่อสนองความต๎องการขําวสาร และเพื่อแปลง
ความต๎องการขําวสารเหลํานั้นให๎เป็นค าสั่งและค าขอไปยังองค์กรที่เหมาะสม 

 การจัดการความต้องการในการรวบรวมข่าวสาร  การพัฒนาและการควบคุมตามอ านาจหน๎าที่ในการรวบรวมขําวสาร 

การด าเนินการกรรมวิธี การใช๎ประโยชน์และ/หรือความต๎องการในการรายงาน ซึ่งตามปกติเป็นผลให๎มีการใช๎ทรัพยากรโดยตรง
ตามอ านาจหน๎าที่ของผ๎ูรับผิดชอบในการรวบรวมขําวสารหรือให๎มีค าขอตามสายงานไปยังเจ๎าหน๎าที่รวบรวมขําวสารในระดับสูง
กวํา ต่ ากวํา หรือเทํากัน เพื่อให๎บรรลุภารกิจในการรวบรวมขําวสาร 
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collective security strategy  ยุทธศาสตร๑ความม่ันคงรํวม    [ยธศ.] 
collective self-defense  การป้องกันตนเองแบบรวมการ  
collective strategy       ยุทธศาสตร๑การป้องกันรํวมกัน   [ยธศ.] 
collective training  การฝึกเป็นหนํวย [หมู่ตอนหมวด, กองร้อย, กองพันฯ]  

collocation   ที่ตั้งรํวม  
Colonel   (COL)   พันเอก (พ.อ.); นาวาเอก [นย.]; นาวาอากาศเอก [อม.] (น.อ.)   

color guard  หมํูเชิญธง  
color   ธง; ธงไชยเฉลิมพล 
colored beach   หาดส ี[การยกพลขึ้นบกของหน่วยในรัดะบกรมผสมยกพลขึ้นบก] 

COLT  = Combat Observation and Laser Team  ชุดตรวจการณ๑และเลเซอร๑การรบ   [ป.]  
column    แถวตอน       
column cover  การคุ๎มครองขบวน      [ทอ.-สอก.] 

column formation                   รูปขบวนแถวตอน [การจัดรูปขบวนโดยส่วนต่างๆ เรียงซ้อนจาก 

    หน้าไปหลัง] 

column gap   ระยะตํอ [รัยัช่องว่างรัหว่างหน่วยทหารสองหน่วยติดต่อกะน ซึ่ง 

    เคลื่อนท่ีไปในเส้นเดียวกะน]   
column length   ความยาวขบวน [ความยาวบนถนนท่ีขบวน/ขบวนในความคุ้มกะน 

    ต้องใช้ในการเคลื่อนย้าย] 

COMAFFOR  = Commander, Air Force Forces ผู๎บัญชาการกองกําลังทางอากาศ   (ผบ.กกล.ทอ.) 

COMALF  = Commander, Airlift  Forces ผู๎บังคับหนํวยสํงทหารทางอากาศ *  
COMARFOR = Commander, Army Forces ผู๎บัญชาการกองกําลังทางบก  (ผบ.กกล.ทบ.)  
combat    การรบ       
Combat Action Badge (CAB)  เครื่องหมายการปฏิบัติการรบ 
                                           [อม.-ทุกเหล่าที่ท้างานใน พท.การรบ ๑๘ กย.๒๐๐๑] 
Combat Air Patrol  (CAP) การบินรบรักษาเขต [ภารกิจเชิงรุก- ทอ.], การบินตระเวนรบ    

                                                                        
 การป้องกันตนเองแบบรวมการ  เป็นการป้องกันกองก าลังอื่น ๆ ที่ไมํใชํของสหรัฐฯ คณะผ๎ูบัญชาการแหํงชาติเทํานั้นที่
อาจจะอนุมัติให๎กองก าลังสหรัฐฯ ใช๎สิทธิในการป้องกันตนเองแบบรวมการดังกลําว 
 การบินตระเวนของอากาศยานที่จัดขึ้นเหนือพื้นที่ที่หมายเหนือก าลังรบที่ได๎รับการคุ๎มครอง เหนือพื้นที่วิกฤตของเขตหน๎า หรือ
เหนือพื้นที่ป้องกันทางอากาศ เพื่อความมุํงหมายจะสกัดกั้นและท าลายอากาศยานขศ.กํอนที่อากาศยานเหลํานั้นจะเข๎าถึงเป้าหมาย  
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combat airspace control  การควบคุมห๎วงอากาศในเขตการรบ     
combat and operational stress ความเครียดจากการรบและการปฏิบัติการ  
combat area   พ้ืนที่การรบ 
combat arms  เหลํารบ [เหล่าที่มีส่วนในการรบโดยตรง] 

Combat Assessment (CA) การประเมินผลการรบ  

combat boots, field boots รองเท๎าคอมแบท, รองเท๎าฝึก, รองเท๎าบู๏ต  
Combat Camera (COMCAM)   ภาพถํายการรบ  
Combat Cargo officer (CCO) นายทหารฝ่ายยุทธสัมภาระ  [นายทหารควบคุมการขึ้นสู่เรือ] 
combat chart  แผนที่การรบ  [แผนท่ีเดินเรือแบบพิเศษ  ขนาดมาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐ -

ยสบ.] 

Combat Control Team  [AF] (CCT)  ชุดควบคุมการรบ  [หน่วย ทอ.-ก้าลังพลกองทัพอากาศที่มี 

    ความสามารถใช้ร่มและดิ่งพสุธา] 
combat development การพัฒนาการรบ 
combat effectiveness  ประสิทธิภาพการรบ ;การเพิ่มขึ้นในประสิทธิภาพในการรบ  

combat efficiency                 ประสิทธิภาพในการรบ  
combat electronic warfare  intelligence units     หนํวยขําวกรองสงครามอิเล็กทรอนิกส๑

ทางการรบ   
Combat Engineer Vehicle (CEV) รถรบทหารชําง    
combat engineering   งานทหารชํางสนาม [กิจเฉพาะ ช. การเปิดช่อง การวางสะพาน และการ

สร้างส่ิงกีดขวาง เพื่อขัดขวางความคล่องตัวในการเคล่ือนท่ีของขศ.] 

combat forces   ก าลังรบ  [ภารกิจหละก คือ เข้าร่วมในการรบ] 

 
 

 
 

 

                                                                        
 การประเมินผลการรบ การใช๎ก าลังทหาร มี ๓ สํวนใหญํ คือ การประเมินผลความเสียหายในการรบ/ ประสิทธิผลในการใช๎
กระสุนวัตถุระเบิด/ข๎อแนะน าในการโจมตีซ้ า 
 จัดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ เพื่อสนับสนุน การยุทธ์สํงทางอากาศ (Airborne Operations) 
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combat functions  พันธกิจในการรบ  

Combat Infantry Badge  (CIB) เครื่องหมายทหารราบที่ผํานการรบ  [อม.]  
combat information                 ขําวสารการรบ    [ไม่มีเวลาประเมินค่าตีความ] 

Combat Information Center Action Information Center (CIC)  ศูนย์ขําวสารการรบ   
combat instructor course  หลักสูตรครูการรบ    [อต.]  
combat intelligence        ขําวกรองการรบ    
Combat Intelligence Staff officer(ACoS, G 2)นายทหารฝ่ายการขําวกรองทางการรบ(สธ.๒/หน.ฝขว.กองพล) 

Combat Intelligence Staff officer (BN S 2) นายทหารฝ่ายการขําวกรองทางการรบ (ฝอ.๒ กองพัน) 

Combat Intelligence Staff officer (REGT S 2) นายทหารฝ่ายการขําวกรองทางการรบ (ฝอ.๒ กรม)  
 
 

                                                                        
 พันธกิจในการรบ ประกอบด๎วย ๑. การขําวกรอง (Intelligence) ๒. การด าเนินกลยุทธ์ (Maneuver) ๓. การยิงสนับสนุน (Fire 

Support) ๔. การป้องกันภัยทางอากาศ (Air Defense) ๕. ความคลํองแคลํวในการเคลื่อนที่และความสามารถในการอยูํรอด 
(Mobility and Survivability) ๖. การสํงก าลังบ ารุง (Logistics) และ ๗. การบังคับบัญชาการรบ (Battle Command) จาก US 
ARMY, FM ๑๐๐ - ๕ ๑๙๙๓ - ทบ.อม. 
 ข๎อมูลที่ยังมิได๎ประเมินคํา ที่ผ๎ูบังคับหนํวยทางยุทธวิธีรวบรวมได๎ หรือได๎รับมาโดยตรง ซึ่งยังมิอาจด าเนินกรรมวิธีให๎เป็นขําว
กรองทางยุทธวิธีเพื่อตอบสนองความต๎องการขําวกรองทางยุทธวิธีของผ๎ูใช๎ได๎ทันเวลา เนื่องจากลักษณะอันเสื่อมคําได๎งํายอยํางยิ่ง
ของข๎อมูลนั้นเอง หรือภาวะวิกฤต ของสถานการณ์ขณะนั้น 
 หนํวยในเรือหรืออากาศยานซึ่งได๎รับการบรรจุเจ๎าหน๎าที่และเครื่องมือ   เพื่อรวบรวม   แสดง ประเมินคํา  และกระจายขําวสาร
ทางยุทธวิธีเพื่อให๎นายทหารช้ันนายพลที่อยูํในเรือ  ผ๎ูบังคับการและองค์กรควบคุมได๎น าไปใช๎  พันธกิจในการควบคุม  การ
ชํวยเหลือ  และการประสานงานนั้น  หนํวยบัญชาการ อาจมอบอ านาจให๎กับศูนย์นี้ได๎ เรียกวํา ศูนย์ขําวสารปฏิบัติการ 
 ข่าวกรองการรบ ความรู๎เกี่ยวกับขศ. ลมฟ้าอากาศ  และลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ผ๎ูบังคับบัญชาต๎องการใช๎ในการวางแผนและ
ด าเนินการปฏิบัติการรบ 
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combat loading   การบรรทุกรบ  
combat multiplier                ตัวคูณอํานาจกําลังรบ/ ตัวคูณการรบ  
combat order   คําสั่งการรบ    
combat outpost line  แนวกองรักษาดํานรบ    (นกดร.)  
Combat Outpost (COP) กองรักษาดํานรบ [รับ]   (กดร.) 
combat patrol  หนํวยลาดตระเวนรบ 
combat pay   เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู๎รบ          (พ.ส.ร.)   
combat power  อํานาจกําลังรบ  
combat proof   คงทนในสนามรบ                      
combat readiness   ความพร๎อมรบ 
combat ready; operationally ready พร๎อมรบ; พร๎อมปฏิบัติการ 

                                                                        
 ค าสั่งการรบ มี ๗ ประเภท คือ ๑. ค าสั่งนโยบาย, ๒.สาส์นยุทธการ, ๓. ค าสั่งยุทธการ, ๔. ค าสั่งการชํวยรบ, ๕. ระเบียบปฏิบัติ
ประจ า, ๖. ค าสั่งเตือน และค าสั่งเป็นสํวน ๆ 
 อ านาจก าลังรบ  (Combat Power) เครื่องมือทั้งสิ้นที่มีอ านาจในการท าลายและ/หรือท าให๎แตกสลาย  ซึ่งหนํวยทหาร/รูป
ขบวนสามารถน าไปใช๎ตํอขศ. ณ  เวลาที่ก าหนดประกอบด๎วย การด าเนินกลยุทธ์, อ านาจการยิง, การพิทักษ์ และ ความเป็น

ผู้น า เพิ่มเติม สารสนเทศ – MFPL I = Manuever, Fire Power, Protection and Leadership + Information 
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combat reconnaissance การลาดตระเวนรบ 
Combat Search and Rescue (CSAR)  การค๎นหา และกู๎ภัยในการรบ  
combat search and rescue mission coordinator ผ๎ูประสานภารกิจการค๎นหาและกู๎ภัยในการรบ 

Combat Search and Rescue Task Force (CSARTF) ก าลังเฉพาะกิจการค๎นหาและก๎ูภัยในการรบ 
Combat Service Support (CSS) การสนับสนุนทางการชํวยรบ      (สสช.)  
Combat Service Support Area (CSSA) พ้ืนที่สนับสนุนทางการชํวยรบ 
Combat Service Support Company(CSS CO) กองร๎อยสนับสนุนการชํวยรบ (ร๎อย.สสช.) 
Combat Service Support Control System (GSSCS) ระบบควบคุมการชํวยรบ [อม.๖ ระบบABCS][คบช.]  
    (รคชร.) * 

Combat Service Support Element  (CSSE)  สํวนสนับสนุนการชํวยรบ  [ก าละงรบเฉพาักิจอากาศ-พื้นดิน  
    นาวิกโยธิน] 
combat stress  ความเครียดในการรบ  
Combat Support      (CS)  การสนับสนุนการรบ  [การยิงสนะบสนุนแลัการปฏิบะติการสนะบสนุนที่ให้แก่

หน่วยรบ] 

Combat Support Company(CS CO) กองร๎อยสนับสนุนการรบ  (ร๎อย.สสก.) 
combat support elements  สํวนสนับสนุนการรบ  
combat support troops  ก าลังทหารสนับสนุนการรบ [หน่วยซึ่งมีภารกิจหละกในการช่วยเหลือด้าน

ยุทธการแก่ส่วนรบ ] 

combat surveillance  การเฝ้าตรวจการรบ     [ยว.] 
combat surveillance radar  เรดาร์เฝ้าตรวจการรบ [มีพะนธกิจปกติในการด ารงการเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องทะ่ว

พื้นที่การรบ] 

combat survival   การยังชีพทางการรบ  
combat team  ชุดรบ [กองร้อย]  
Combat Training Center (CTC) ศูนย๑ฝึกการรบ  [อม.ทน.สอ.๑๘]   ( ศฝร.) 
Combat Trains      (CBT TNS)   ขบวนสัมภาระรบ [กองพัน, กองร้อย]    

combat troops  หนํวยรบ 
combat value                     คําอํานาจกําลังรบ   

                                                                        
 การเฝ้าตรวจการรบ การเฝ้าดูอยํางมีระบบ  โดยตํอเนื่องทุกกาลอากาศ ทั้งกลางวันและกลางคืนทั่วพื้นที่การรบ  เพื่อให๎ได๎
ขําวสารที่ทันตํอเวลา ส าหรับปฏิบัติการรบทางยุทธวิธี 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๑๔๐ 

combat vehicle   ยานรบ  [ออกแบบเพื่อการรบ] 

Combat Vehicle Crew  (CVC) พลประจํารถรบ 
Combat Visual Information Support Center (CVISC) ศูนย์สนับสนุนขําวสารทางทัศนะในการรบ 
Combat Zone       (CZ) [การจัดดินแดน-ส่วนหนึ่งของ ยธบ.] เขตหน๎า[ดินแดนข้างหน้าเส้นเขตหละงของ

กองทะพ]; เขตการรบ 

combatant                 พลรบ  

combatant command  หนํวยบัญชาการรบ     [อม.] 
Combatant Command (Command Authority) (COCOM)  อ านาจบัญชาการรบ (อ านาจการบังคับบัญชา)  

Combatant Commander (CDR) ผู๎บัญชาการรบ ; ผู๎บัญชาการก าลังรบ 

combatant status   สถานภาพของพลรบ  

Combating Terrorism (CBT) [1MOOTW] การตํอส๎ูกับการกํอการร๎าย  [ศทร.๔๗](ตสร.)* 

combination influence mine combined influence mine ทุํนระเบิดตั้งอิทธิพลผสม  
combination mission/level of effort-oriented items รายการยุทโธปกรณ์ซ่ึงถือการผสมภารกิจกับ  
    ระดับการใช๎เป็นมูลฐาน  
 
 
 

                                                                        
 ยานที่มีหรือไมํมีเกราะ ซึ่งออกแบบเพื่อพันธกิจการรบโดยเฉพาะ การติดตั้งเกราะป้องกันหรืออาวุธที่ติดตั้งเป็นยุทธภัณฑ์เสริม
บนยานที่มิใชํยานรบนั้น จะไมํท าให๎ยานนั้นเปลี่ยนประเภทเป็นยานรบได๎ 
 หน่วยบัญชาการรบ  หนํวยบัญชาการรวมหรือหนํวยบัญชาการเฉพาะซึ่งมีภารกิจตํอเนื่องอยํางกว๎างขวาง ขึ้นกับผ๎ูบัญชาการ
เดียว ถูกจัดตั้งขึ้นและก าหนดโดยประธานาธิบดีผําน รมว.กห. ตามค าแนะน าและการชํวยเหลือของ ปธ.คสธร. โดยทั่วไปหนํวย
บัญชาการรบมีความรับผิดชอบในเขตภูมิศาสตร์หรือตามพันธกิจ อเมริกา มีการจัด ๒ แบบ คือ หน่วยบัญชาการรวม (Unified 
Command) และ หน่วยบัญชาการเฉพาะ (Specified Command)   
 อ านาจบัญชาการรบ  (COCOM) อ านาจการบังคับบัญชาที่มอบอ านาจแกํผ๎ูอื่นมิได๎  ซึ่งก าหนดอยูํในประมวลกฎหมาย
สหรัฐฯ เป็นอ านาจของผ๎ูบังคับบัญชาการรวมหรือเฉพาะเทํานั้น  เว๎นแตํประธานาธิบดีหรือ รมว.กห. ของสหรัฐฯจะมีค าสั่งเป็น
อยํางอื่น 
 ผู้บัญชาการรบ ผ๎ูบัญชาการหนํวยบัญชาการรวมหรือหนํวยบัญชาการเฉพาะ  ซึ่งจะตั้งขึ้นโดยประธานาธิบดี 
 การต่อสู้การก่อการร้าย (Combating Terrorism)  การปฏิบัติ ซึ่งรวมถึง การต่อต้านการก่อการร้าย (Antiterrorism)  

(มาตรการเชิงรับที่กระท าเพื่อลดความลํอแหลมตํอการปฏิบัติการกํอการร๎าย ) และการตอบโต้การก่อการร้าย 
(Counterterrorism) (มาตรการเชิงรุกที่กระท าเพื่อป้องกัน ป้องปราม และตอบโต๎การกํอการร๎าย) ที่กระท าเพื่อตํอต๎านการกํอการ
ร๎ายในทุกระดับภัยคุกคาม  
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combined   ผสม   
combined airspeed indicator  เคร่ืองวัดความเร็วในอากาศแบบผสม  [แสดงทะ้งความเร็วในอากาศช้ีบอก

แลัเลขจ านวนมะค] 

Combined and Joint Training Exercise (CJTX) การฝึกรํวมและผสม [ระหว่างเหล่าทัพและ ๒ ประเทศ] 

combined arms                      การรบผสมเหลํา  [ภายใน ทบ.เช่น ร.-ถ.]  

Combined Arms and Services Staff Course หลักสูตรฝ่ายอํานวยการผสมเหลํา   

Combined Arms and Services Staff School (CAS3) โรงเรียนฝ่ายอํานวยการ และการรบผสมเหลํา  [อม.] 
Combined Arms Team             ชุดรบผสมเหลํา [รบ] 

Combined Arms Team  ชุดอาวุธผสม  [การรวมแลัการใช้อาวุธหรือเสวนาของเหล่าทะพตะ้งแต่ ๒ส่วน
ขึ้นไปในปฏิบะติการหนึ่ง] 

Combined Field Army(CFA) กองทัพบกสนามผสม [เช่น เกาหลี/อม.] 

combined force                     กําลังผสม [ทางทหารตั้งแต่สองชาติ-ยธศ.]; กําลังรบผสม [พันธมิตร

ต้ังแต่สองชาติขึ้นไป] 

combined influence mine  ทุํนระเบิดอิทธิพลผสม 
combined intelligence การขําวกรองผสม [แลกเปลี่ยน ๒ ชาติสนับสนุนการยุทธ์ร่วม] 

Combined LF = Combined Landing Forceกําลังยกพลขึ้นบกผสม  
combined obstacles overlay    แผํนบริวารเครื่องกีดขวางผสม   [ตสข.]  
combined operation                 การยุทธ๑ผสม ; การปฏิบัติการผสม; ปฏิบัติการผสม 
combined press release           การแถลงขําวผสม [ระหว่างสองชาติ]  

combined staff  ฝ่ายอํานวยการ/ฝ่ายเสนาธิการผสม [จากกองทัพสองชาติขึ้นไป] 

                                                                        
 ระหวํางก าลังรบหรือองค์กรตั้งแตํสองสํวนขึ้นไปของชาติพันธมิตรตั้งแตํสองชาติขึ้นไป  (หากชาติพันธมิตรหรือเหลําทัพ
ทั้งหมดมิได๎ปฏิบัติรํวมกัน ก็จะต๎องบํงชาติและเหลําทัพที่ปฏิบัติรํวมกันให๎ชัดเจน ตัวอยํางเชํน กองทัพเรือผสม)  

 หลักสูตรฝ่ายอ านวยการผสมเหล่า อม. - เป็นหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลังจากจบช้ันนายพัน อายุราชการ ๗ – ๙ 
ปี โดยสอนเกี่ยวกับทักษะของฝ่ายอ านวยการ โดยเป็นหลักสูตรที่ศึกษาด๎วยตนเอง และต๎องเขศ.ษาและ สอบ  ๙  สัปดาห์ ณ รร.ฯ 
ซึ่งมีที่ตั้งที่ ฟอร์ท เลเวนเวิร์ธ รัฐ แคนซัส 
 เป็นรัสพจน์ (Acronym) อํานวํา <แคส-คิ้ว> คือ หลักสูตรฝ่ายอ านวยการของทุกเหลํา หลังจากจบช้ันนายพันแตํละเหลํา โดยแจก
เอกสารต าราไปศึกษาด๎วยตนเอง และเข๎าเรียน/สอบ ที่ รร.ฝ่ายอ านวยการผสมเหลํา ณ ฟอร์ท เลเวนเวิร์ธ - รัฐเคนตั๊กกี้ สหรัฐฯ ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของ รร.สธ.ทบ.สหรัฐฯ (ไมํใชํหลักสูตรเสนาธิการ) 
 ปฏิบัติการผสม , การยุทธผสม  การปฏิบัติการซึ่งมีก าลังของพันธมิตรตั้งแตํสองชาติขึ้นไป  รํวมกันปฏิบัติเพื่อให๎บรรลุ
ภารกิจเดียวกัน 
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combustor   ชุดสันดาป  
COMCAM  = Combat Camera ชํางภาพการรบ  
COMCJTF = Commander Combined/Joint Task Force ผู๎บัญชาการกองกําลังเฉพาะกิจรํวมและ 
    ผสม    (ผบ.กกล.ฉก.รํวม/ผสม)    
COMESA  = Common Market For Eastern and Southern Africa  ตลาดรํวมแหํงภูมิภาคแอฟริกา 
    ตะวันออกและแอฟริกาตอนใต ๎
COMINT = Communications Intelligenceขําวกรองทางการสื่อสาร                  
COMJAM = Communications Jamming การรบกวนทางการสื่อสาร  [สอ.]            

COMJSOTF   ผู๎บังคับหนํวยเฉพาะกิจรบพิเศษรํวม (ผบ.ฉก.รพศ.รํวม)     

command  relationships  ความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชา 
Command  (CMD)  การบังคับบัญชา ; ค าสั่งการ, ค าบอก; หนํวยบัญชาการ  

Command and Control (C2)     การบังคับบัญชา และการควบคุม     
Command and Control Personal Computer (C2PC) คอมพิวเตอร๑สํวนบุคคลในการ 
    ควบคุมบังคับบัญชา [ในระบบเครือข่าย ใช้ช่วยงาน] 

command and control system  ระบบการบังคับบัญชาและการควบคุม  
Command and Control Warfare (C2W) สงครามการบังคับบัญชาและการควบคุม   

                                                                        
 ยํอมาจาก = Commander, Joint Special Operations Task Force  
 การบังคับบัญชาและการควบคุม  การใช๎อ านาจและการอ านวยการของผ๎ูบังคับบัญชา  ซึ่งได๎รับการแตํงตั้งอยํางถูกต๎องตํอ
ก าลังทหารที่ได๎รับมอบเพื่อให๎บรรลุภารกิจ พันธกิจการบังคับบัญชาและการควบคุมจะกระท าโดยการจัดระเบียบก าลังพล 
ยุทธภัณฑ์ การสื่อสาร สิ่งอ านวยความสะดวก  และระเบียบปฏิบัติตําง  ๆ ซึ่งผ๎ูบังคับบัญชาจะใช๎ในการวางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน และควบคุมก าลังรบและการปฏิบัติการตําง ๆ เพื่อให๎บรรลุภารกิจ 
 ระบบการบังคับบัญชาและการควบคุม  สิ่งอ านวยความสะดวก ยุทธภัณฑ์ การสื่อสาร ระเบียบปฏิบัติและก าลังพลซึ่ง

จ าเป็นส าหรับผ๎ูบังคับบัญชาเพื่อใช๎ในการวางแผน อ านวยการ และควบคุมการปฏิบัติการตํางๆ ของก าลังรบตามภารกิจที่ได๎รับ
มอบ 
 สงครามการบังคับบัญชาและการควบคุม  การประสานการปฏิบัติทั้งปวงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติการ  การลวงทางทหาร  การปฏิบัติการจิตวิทยา  การสงครามอิเล็กทรอนิกส์  และการท าลายทางกายภาพ  ซึ่งได๎รับการ
สนับสนุนจากการขําวกรอง  เพื่อป้องกันไมํให๎ฝ่ายตรงข๎ามได๎รับขําวสาร  การมีอิทธิพลเหนือฝ่ายตรงข๎าม  ลดหรือท าลายขีด
ความสามารถในการบังคับบัญชาและการควบคุมของฝ่ายตรงข๎าม ในขณะเดียวกันก็ป้องกันขีดความสามารถในการบังคับบัญชา
และการควบคุมของฝ่ายเดียวกันจากการปฏิบัติดังกลําว  สงครามทางการบังคับบัญชาเป็นการคุมประยุกต์ใช๎ปฏิบัติการด๎าน
ขําวสารในปฏิบัติการทางทหาร สงครามการบังคับบัญชาและการควบคุมเป็นทั้งสงครามเชิงรุกและเชิงรับ ก. การตํอต๎าน C2  ข. 

การป้องกัน C2  
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Command and General Staff officer Course (CGSOC) หลักสูตรนายทหารฝ่ายเสนาธิการ  
    (หลักสูตรหลักประจํา)  
Command and General Staff officer Course (NONRESIDENT) หลักสูตรนายทหารฝ่ายเสนาธิการ  
    (หลักสูตรหลักไมํประจํา) 
command and signal  การบังคับบัญชาและการสื่อสาร    
command axis   เส๎นหลักการบังคับบัญชา   [แนวที่กองบะญชาการจัใช้เคลื่อนย้าย] 
Command Center  (CC)  ศูนย์บัญชาการ    
command channel   สายการบังคับบัญชา   
command chaplain   หัวหน๎าอนุศาสนาจารย์ 

command chaplain of the combatant command หัวหน๎าอนุศาสนาจารย์ของหนํวยบัญชาการรบ 
command controlled stocks  พัสดุคงคลังในความควบคุมของหนํวย  
command destruct signal  สัญญาณสั่งการท าลาย  
command detonated mine  ทุํนระเบิดในบังคับ  
command ejection system   ระบบดีดออกด๎วยการบังคับ 
Command Element  (CE)  สํวนบังคับบัญชา  [ก าละงรบเฉพาักิจอากาศ-พื้นดินนาวิกโยธิน] 

Command Estimate, The          การประมาณสถานการณ๑ของกองบัญชาการ [นส.๑๐๐-๙]  

command group                    กลุํมบังคับบัญชา; ชุดผู๎บังคับบัญชา; พวกบังคับบัญชา  

command guidance  การน าวิถีด๎วยการสั่งการ  [ส่งข่าวจากแหล่งภายนอกไปยะงอาวุธ 

    ปล่อยให้อยู่ในวิถีบินท่ีสะ่งการ] 

command information; internal informationขําวสารการบังคับบัญชา  
command net  ขํายการบังคับบัญชา    [ส.] 

command of the air   การครองอากาศ    [ยธศ.] 
command of the sea   การครองทะเล    [ยธศ.] 
Command Post       (CP)      ที่บังคับการ [กรมลงมา]; ที่บัญชาการ [กองพลขึ้นไป] (ทก.)  

                                                                        
 ศูนย์บัญชาการ สิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งผ๎ูบังคับบัญชาและผู๎แทนจะอ านวยการยุทธ์และควบคุมก าลังรบ  ศูนย์บัญชาการจัด
ขึ้นเพื่อรวบรวม ด าเนินกรรมวิธี วิเคราะห์ แสดง และกระจายข๎อมูลการวางแผน และการยุทธ์ ตลอดจนปฏิบัติกิจเฉพาะอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข๎อง 
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Command Post Exercise (CPX) การฝึกปัญหาที่บังคับการ ; การฝึกแก๎ปัญหาที่บังคับการ  

(ซีพีเอ็กซ์)  
command relationships          ความสัมพันธ๑ทางการบังคับบัญชา  

command select ejection system ระบบการดีดออกด๎วยการเลือกบังคับ  
Command Sergeant Major   (CSM)   จํากองพัน [อม.]; จําสิบโท 
command ship  เรือบัญชาการ     [ทร.] 

command web administrator ผู๎ดูแลเว็บไซต๑หนํวยบัญชาการ     
command web grandmaster หัวหน๎าผู๎ดูแลเว็บไซต๑หนํวยบัญชาการ       
command, control, communications, and computer systems C4 systems ระบบการบังคับบัญชา  การ 

    ควบคุม การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์   

Commander             (CDR)  ผู๎บังคับกอง; ผู๎บังคับหนํวย  (ผบ.หนํวย); นาวาโท[ทร.ไทย-อม.](น.ท.)  

commander or leader's intent เจตนารมณ๑ของผู๎บังคับบัญชา     
Commander Thai Joint Task Force  (COMTHAIJTF) ผู๎บังคับหนํวยเฉพาะกิจรํวม ไทย 
Commander, Amphibious Task Force (CATF) ผ๎ูบัญชาการกองก าลังเฉพาะกิจสะเทินน้ าสะเทินบก  

Commander, Landing Force (CLF)  ผู๎บัญชาการก าลังรบยกพลขึ้นบก  
Commander’s Critical Information Requirements (CCIR ) ความต๎องการขําวสารวิกฤตของ  
    ผู๎บังคับบัญชา    
commander’s estimate of the situation การประมาณสถานการณ์ของผู๎บังคับบัญชา , การประมาณการ  
    ของผู๎บังคับบัญชา  

                                                                        
 การฝึกที่ใช๎ก าลังรบสมมุติเกี่ยวข๎องกับผ๎ูบังคับบัญชา ฝ่ายอ านวยการของผ๎ูบังคับบัญชาและการสื่อสาร  ทั้งภายในและระหวําง
กองบังคับการตําง ๆ การฝึก CPX นี้ เหมาะส าหรับหนํวยระดับ กองพัน ถึง กองทัพน้อย 

 ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยบัญชาการ  แตํงตั้งโดย เสนาธิการ รายงาน สธ.๓ ไมํใชํบทบาททางเทคนิค แตํดูแลแผนการเสนอ และ
การกระจายขําวสาร 
 หัวหน้าผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยบัญชาการ  อยูํใน สธ.๖ ท างานใกล๎ชิดกับ ผ๎ูดูแลเว็บไซต์หนํวยบัญชาการ ในการพัฒนาทาง
เทคนิคของเว็บไซต์ 
 ระบบการบังคับบัญชา  การควบคุม  การสื่อสาร  และคอมพิวเตอร์    ระบบรวมการของหลักนิยม  ระเบียบปฏิบัติ  
โครงสร๎างการจัดหนํวย  ก าลังพล  ยุทธภัณฑ์  สิ่งอ านวยความสะดวก  และการสื่อสาร  ที่ได๎รับการออกแบบเพื่อได๎รับการ
สนับสนุนการบังคับบัญชาและการควบคุม ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน  

 ความต้องการข่าวสารวิกฤตของผู้บังคับบัญชา รายการความต๎องการขําวสารทั้งหมดที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งผ๎ูบังคับบัญชาระบุ
วํามีความส าคัญยิ่งตํอการชํวยให๎การจัดการขําวสารได๎ทันเวลา และกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีผลตํอการบรรลุภารกิจ 
ประกอบด๎วยขําวสารวิกฤตฝ่ายเดียวกัน และความต๎องการขําวกรองตามล าดับความเรํงดํวน  
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commander's concept  แนวความคิดของผู๎บังคับบัญชา  
Commander's Critical Information Requirements (CCIR) ความต๎องการขําวสารสําคัญยิ่งของ 
    ผู๎บังคับบัญชา     (คขสผ.) * 
commander's intent  เจตนารมณ์ของผู๎บังคับบัญชา    
commanding general  ผู๎บัญชาการ              (ผบ.)      
commanding general, Capital Security Command ผู๎บัญชาการกองกําลังรักษาพระนคร(ผบ.กกล.รพน.)   

commanding general, Surasri Commandผู๎บัญชาการกองกําลังสุรสีห๑ (ผบ.กกล.สุรสีห๑) 
Commanding officer    (CO)  ผู๎บังคับการ               (ผบ.)      

Commanding officer of  Troops (COT) ผู๎บังคับหนํวยทหารขึ้นสูํเรือ 
commando  คอมแมนโด; หนํวยพิเศษใช๎โจมตีในดินแดนขศ. [สนบ.] 

command-sponsored dependent  ครอบครัวที่ผู๎บังคับบัญชารับรอง   
COMMARFOR = commander, marine forcesผู๎บัญชาการกองกําลังนาวิกโยธิน  (ผบ.กกล.นย.)  
commemorative summit   การประชุมสุดยอดหรือการประชุมระดับผู๎นําประเทศ/ 
    หัวหน๎ารัฐบาล ในโอกาสครบรอบปีส้าคัญ อาทิ การสถาปนา 

    ความสัมพันธ์ระหว่างกันcommencement of the functions of the head 

of diplomatic mission  การเริ่มต๎นรับหน๎าที่ของ 
    หัวหน๎าคณะผู๎แทนทางการทูตcommerce raiding  การ

ตีโฉบฉวยทางพาณิชย๑[ยธศ.ทางเรือยอดนิยมของสหรัฐฯในช่วงแรกของ

การเป็นสาธารณรัฐ] 

commerce raiding strategy  ยุทธศาสตร๑การตีโฉบฉวยตํอเรือสินค๎า 

commercial  items   สิ่งอุปกรณ์เชิงพาณิชย์   
commercial complexes             แหลํงรวม/ศูนย๑การค๎า  
commercial loading   การบรรทุกเชิงพาณิชย์   
commercial vehicle   ยานทางพาณิชย์ [ซึ่งได้เลือกเพื่อน ามาใช้ทางทหาร] 
commissary  ร๎านจําหนํายอาหารสด/แห๎งในคํายทหาร  [ทบ.อม.] 

                                                                        
 การแสดงจุดประสงค์อยํางชัดเจนของการปฏิบัติการและภาวะสุดท๎ายที่ประสงค์ซึ่งเป็นแรงผลักดันขั้นต๎นในกระบวนการ
วางแผน อาจรวมถึงการประเมินของผ๎ูบังคับบัญชาเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของผ๎ูบังคับบัญชาฝ่ายตรงข๎ามและการประเมินเกี่ยวกับ
สถานที่และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได๎ระหวํางปฏิบัติการ  
 ผ๎ูการ [ภาษาพูด] 
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commission  เข๎าประจ าการ , ขึ้นระวางประจ าการสัญญาบัตร    

ชั้นสัญญาบัตร 
commission on human rights   คณะกรรมาธิการวําด๎วยสิทธิมนุษยชนcommission on national 

security/21st century คณะกรรมาธิการด๎านความมั่นคง/ศตวรรษที่ ๒๑ สหรัฐฯ  

commissioned officer  นายทหารช้ันสัญญาบัตร     (น.) 
COMMIT  = Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking การประชุมระดับรัฐมนตรี 

    ของประเทศไทยในอนุภูมิภาคแมํน้ําโขง เพื่อตํอต๎านการค๎ามนุษย๑ 

commit    ก าหนดมอบ [เคร่ืองบินสกะดกะ้นหรืออาวุธปล่อยผิวพื้นสู่อากาศ] 

commitment                         กําลังที่สํงเข๎ารบ  
Committee of State Security   (KGB) คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยแหํงชาติ; องค๑การเคจีบี   
COMMO = Communications    การติดตํอสื่อสาร 
commodity loading   การบรรทุกแยกประเภท  
commodity manager  ผู๎จัดการพัสดุเฉพาะประเภท 

COMMODORE      (COMO)   พลเรือจัตวา [อม.=นาวาเอกพิเศษ ทร.ไทย] (พล.ร.จ.)  
common control (artillery)  จุดควบคุมรํวม (ปืนใหญํ)  
Common Ground Station (CGS) สถานีภาคพื้นรํวม    (สภร.) *  
common infrastructure  โครงสร๎างพ้ืนฐานรํวม    
common item   รายการยุทโธปกรณ์รํวม  
Common Operating Environment (COE) สภาพแวดล๎อมการปฏิบัติการรํวม   
                                                                                                                                                       
 ร้านจ าหน่ายอาหารสด/แห้งในค่ายทหาร (Commissary) เหมือนกับ ซูปเปอร์มาเก็ตของพลเรือน แตํสินค๎ามีราคาถูกกวํา
ประมาณ ๒๕ เปอร์เซนต์  
 หมายเหตุ :  วําที่ ... (ใช๎ใสํลงหน๎ายศนั้น ๆ) = Acting Of Provisional  

 KGB = KOMILET GOSSVDARSTVENNO  BEZOPASTNOSTI  หนํวยสืบราชการลับของรัสเซีย หรือ เคจีบี 
 คือ ยศ พลเรือจัตวา 
 โครงสร้างพื้นฐานร่วม  โครงสร๎างพื้นฐานที่จ าเป็นตํอการฝึกก าลังรบของเนโตหรือตํอการปฏิบัติตามแผนยุทธการของเนโต 
ทั้งนี้เนื่องมาจากระดับของการใช๎หรือผลประโยชน์รํวม และความสอดคล๎องกับเกณฑ์ที่คณะมนตรีเนโตได๎ก าหนดไว๎เป็นคราว  ๆ  
ไป  ซึ่งชาติสมาชิกเนโตสนับสนุนคําใช๎จํายรํวมกัน    
 สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการร่วม  การบริการอัตโนมัติที่สนับสนุนการพัฒนาสํวนจ าเพาะของซอฟท์แวร์รํวมที่สามารถ
น ากลับมาใช๎ได๎อีก ซึ่งท าให๎เกิดความสามารถในการปฏิบัติการรํวมกันระหวํางโปรแกรมการใช๎งานการสนับสนุนการรบ ตําง ๆ 
การบริการดังกลําวรวมถึงการแยกสํวนจ าเพาะของซอฟท์แวร์รํวมออกจากโปรแกรมการใช๎งานที่มีอยูํ การผสมผสานผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ การพัฒนาสถาปัตยกรรมรํวม และการพัฒนาเครื่องมือรํวมส าหรับผ๎ูพัฒนาโปรแกรมการใช๎งาน 
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Common Operational Picture(COP)  ภาพการปฏิบัติการใช๎รํวม ; ภาพการปฏิบัติการรํวม [ขว.] 
common servicing                   การบริการรวม [การสนับสนุนต่างเหล่าทัพโดยไม่ต้องชดใช้-รผ.] 

common supplies   สิ่งอุปกรณ์รํวม , พัสดุรํวม  
Common Table Allowance (CTA) อัตราสิ่งอุปกรณ๑รํวม      (อสอ.รํวม) 
Common Task Training (CTT)  การฝึกกิจรํวม [ทักษะพื้นฐาน - พลแม่นปืน, ปฐมพยาบาล, อ่าน ผท.ฯ] 

common use   การใช๎รํวม    
common use alternatives  การใช๎รํวมส ารอง  
common user airlift service  การบริการล าเลียงทางอากาศใช๎รํวม  
common user item   รายการใช๎รํวม  
common user network  ขํายงานใช๎รํวม [ข่ายงานอเนกปรัสงค์] 
common war effort   ความพยายามของสงครามรํวมกัน   
commonality ลักษณะรํวม [คุณละกษณัซึ่งใช้กะบยุทโธปกรณ์หรือรับบที่คล้ายกะน/สะบเปลี่ยน

กะนได้] 

common-use container  ตู๎คอนเทนเนอร์ใช๎รํวม 
Common-User Logistics(CUL) การสํงก าลังบ ารุงใช๎รํวม [สองเหล่าทะพขึ้นไป] 
common-user military land transportation การขนสํงทางบก ฝ่ายทหารใช๎รํวม  
common-user ocean terminals  ทําเรือเดินสมุทรใช๎รํวม  
common-user sealift  การล าเลียงทางทะเลใช๎รํวม 
common-user transportation  การขนสํงใช๎รํวม 
commonwealth of nations   การรวมตัวของชาติตําง ๆ เข๎าเป็นสมาคมทางการเมือง
communicate   ติดตํอสื่อสาร  
communication   การสื่อสาร  
Communication Check Point(CCP)   จุดตรวจสอบการสื่อสาร  

                                                                        
 การแสดงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องเป็นภาพเดียวกัน ที่หนํวยบัญชาการตั้งแตํหนึ่งสํวนขึ้นไปใช๎รํวมกัน  ภาพการปฏิบัติการใช๎รํวม
อ านวยความสะดวกในการวางแผนรํวม และชํวยให๎ทุกสํวนรับทราบสถานการณ์   
 การใช้ร่วม  การบริการ วัสดุหรือสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ ที่หนํวยงานหนึ่งของกระทรวงกลาโหม หรือที่ทบวงทหาร จัด

ให๎แกํหนํวยงานของกระทรวงกลาโหม ตั้งแตํสองหนํวยขึ้นไป สํวนงานหรือองค์กรอื่น ๆ ตามที่ได๎รับการสั่งการ ตามหลักการใช๎
รํวมกัน 
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communication deception  การลวงทางการสื่อสาร 
communication equipment  เครื่องมือสื่อสาร    
communication media               สื่อโฆษณา       [รพศ.]  

communication operation instructions ค าแนะน าปฏิบัติการสื่อสาร  
Communication Zone (COMMZ) [เป็นส่วนหนึ่งของ ยธบ.] เขตหลัง  (ขล.)  
communications and electronics corps เหลําทหารสื่อสาร [ทอ.]            (ส.)       

Communications Center (COMCEN) ศูนย์สื่อสาร; ศูนย์การสื่อสาร [มีศูนย์ข่าวอยู่]   (ศสส.) 

communications intelligence data base ฐานข๎อมูลขําวกรองทางการสื่อสาร  [การดะกฟังแลัการ 
    วิเคราัห์การสื่อสารของต่างปรัเทศ] 

Communications Intelligence (COMINT)ขําวกรองทางการสื่อสาร        
Communications Jamming (COMJAM) การรบกวนทางการสื่อสาร   [สอ.] 

communications mark  เครื่องชี้บอกทางการสื่อสาร  [ภายในหรือรัหว่างรับบการบะงคะบบะญชา
แลัการควบคุม] 

communications net  ขํายการสื่อสาร  
communications network  ขํายงานการสื่อสาร [ไม่จ าเป็นจัต้องใช้ช่องสื่อสารช่องเดียวกะน] 

Communications Satellite (COMSAT) ดาวเทียมสื่อสาร  
Communications Security (COMSEC) การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร  (รปภ.ส.)  
communications security equipment อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร , บริภัณฑ์รักษาความ

ปลอดภัยทางการสื่อสาร  

communications security material  วัสดุรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร  
communications security monitoring การเฝ้าฟังการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร  
Communications Terminal (CT) ปลายทางการสื่อสาร  
Communications Watch officer(CWO)นายทหารเวรการติดตํอสื่อสาร 
 

                                                                        
 การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร ได๎แกํ การรักษาความปลอดภัยทาง ๑. ลิขิตลับ  ๒. การส่งข่าว  ๓. การแพร่คลื่น  

๔. วัตถุ 
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Communications Zone (COMMZ) เขตหลัง   
communicative arts program    กําหนดการศิลป์การติดตํอสื่อสาร  
communiqué    คําประกาศทางการหรือแถลงการณ๑ทางการ 
communist party of malaysia   โจรคอมมิวนิสต๑มาลายา      (จคม.)  
Communist Party of Thailand (CPT) พรรคคอมมิวนิสต๑แหํงประเทศไทย (พคท.) 
Communist Terrorist  (CT) ผู๎กํอการร๎ายคอมมิวนิสต๑  (ผกค.) 
community   ชุมชน, ชุมนุมชน             
community relations  ชุมชนสัมพันธ์ [สะมพะนธภาพรัหว่างชุมชนทหารกะบชุมชนพลเรือน 

    รอบค่าย] 
community relations program  ก าหนดการชุมชนสัมพันธ์  [พะนธกิจของหน่วยบะญชาการ] 
COMMZ = Communication Zone เขตหลัง [ส่วนหนึ่งของ ยธบ.หลังเขตหน้า] (ขล.)  
COMNAVFOR = Commander, Navy Forces ผู๎บัญชาการกองกําลังทางทะเล    (ผบ.กกล.ทร.)  
COMO = Commodore     นาวาเอกพิเศษ    [ทร.อม.]  
compaigns   การทัพ  

                                                                        
 สํวนหลังของยุทธบริเวณ  (อยูํข๎างหลังแตํติดกับ  เขตหน๎า ) ซึ่งมีเส๎นทางคมนาคม  มีที่ตั้งทางการสํงก าลัง  การสํงกลับ  และ
หนํวยงานอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการสนับสนุนและการซํอมบ ารุงโดยทันทีแกํก าลังรบในสนาม  
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Company        (CO/COY) กองร๎อย [หน่วย ยว. ต่้ากว่ากองพัน สูงกว่า หมวด] 

company aid post  ที่พยาบาลกองร๎อย    [สร.] 
company aidman  นายสิบพยาบาลกองร๎อย   [สร.] 

company armorer   ชํางอาวุธ [กองร้อย]    
company clerk   เสมียนกองร๎อย   
company communications chief  นายสิบสื่อสาร กองร๎อย  
company first sergeant  จํากองร๎อย    
company FSO   ( นายทหารยิงสนับสนุน) นยส.กองร๎อย  
company grade  นายทหารช้ันนายร๎อย    [ร.ต.-ร.อ.] 

company mess sergeant  นายสิบสูทกรรม [กองร้อย]  
company OPORD   คําสั่งยุทธการ กองร๎อย     
company supply sergeant  นายสิบสํงกําลัง [กองร้อย]   
comparative cover   ภาพถํายเปรียบเทียบ   
comparison value                   คําเปรียบเทียบ 
compartmentation                   การแบํงสํวน; การแบํงห๎องภูมิประเทศ 
compass    เข็มทิศ       
compass pouch   ซองเข็มทิศ     
compass reading   การอํานเข็มทิศ     
compass rose   วงกลมแสดงทิศ   
compatibility                    ความเข๎ากันได ๎
compellence   การบังคับ  [หลักกระบวนทัศน์ทางยุทธศาสตร]์ 

competency; competence ความรู๎ความสามารถ ; ความสามารถเฉพาะ  
competition                        การแขํงขัน 
complaint-type investigation  การสืบสวนตามข๎อกลําวหา  [ทางการต่อต้านการข่าวกรอง เมื่อ 

    สงสะย] 
complement                     กําลังเต็มที่, กําลังประกอบ: อัตราเต็ม, หนํวยสํวนประกอบ 
complete round  กระสุนครบนัด; ครบนัด  

                                                                        
 ครบนัด กระสุนวัตถุระเบิดชนิดแยก กระสุนวัตถุระเบิดชนิดรวมหรือกึ่งรวม ลูกระเบิด อาวุธปลํอย จรวด  
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completion phase                   ขั้นการสํงมอบ      [รพศ.] 
complex and ambiguous strategic world โลกทางยุทธศาสตร๑ที่กํากวม และซับซ๎อน  
complex contingency operations การปฏิบัติการเผชิญเหตุแบบซับซ๎อน  
complex knowledge structure  โครงสร๎างความรู๎ที่ซับซ๎อน   
complexcity theorey  ทฤษฎีแหํงความซับซ๎อน    
complexities of command  ความซับซ๎อน ของการ บังคับบัญชา  
complexity   ความซับซ๎อน; ความสลับซับซ๎อน  
Component  (COMP)  สํวนเหลําทัพ; สํวนประกอบ, สํวนประกอบ (ตําง ๆ)  
component (materiel)  สํวนประกอบ (ยุทโธปกรณ์)  
component command              หนํวยบัญชากําลังรบ [ซึ่งเป็นหน่วยรองของก้าลังรบร่วม เช่น jfacc]  

component search and rescue controller  ผู๎ควบคุมการค๎นหาและกู๎ภัย ของสํวนเหลําทัพ  
component--owned container  ต๎ูคอนเทนเนอร์ท่ีสํวนเหลําทัพเป็นเจ๎าของ (a service-unique container) 

components of the strategy  สํวนประกอบของยุทธศาสตร๑    [ยธศ.] 
composite air photography  ภาพถํายทางอากาศผสม  
composite warfare commander ผู๎บัญชาการสงครามผสม   
composite wing   กองบินผสม 
composition                        การประกอบกําลัง 
comprehensive interest-based strategy ยุทธศาสตร๑รวมที่มีพื้นฐานอยูํกับผลประโยชน๑   
comprehensive plan of action  แผนปฏิบัติการที่สมบูรณ๑แบบ 
 

comprehensive security    ความม่ันคงแบบกว๎างขวาง ; ความม่ันคงแบบเบ็ดเสร็จ;  

                                                                        
 การปฏิบัติการเผชิญเหตุแบบซับซ้อน   การปฏิบัติการด๎านสันติภาพขนาดใหญํ (หรือสํวนที่เกี่ยวข๎องนั้น) ด าเนินการ
โดยรวมก าลังทหารและองค์กรที่ไมํใชํทหาร รวมสํวนประกอบของการปฏิบัติการรักษาสันติภาพตั้งแตํหนึ่งสํวนขึ้นไป ที่รวมถึง
สํวนประกอบของการปฏิบัติการประเภทอื่นตั้งแตํหนึ่งประเภทขึ้นไป เชํน การชํวยเหลือด๎านมนุษยธรรมจากตํางประเทศ การ
ฟื้นฟูชาติ การสนับสนุนการกํอความไมํสงบหรือการสนับสนุนการตํอต๎านการกํอความไมํสงบ  
 ตามปกตินายทหารสั่งการทางยุทธวิธีจะเป็นผ๎ูบัญชาการสงครามผสม ในหลักการแล๎วนายทหารสั่งการทางยุทธวิธีสามารถ
มอบหมายการบัญชาการสงครามผสมให๎กับผ๎ูบัญชาการสงครามผสมโดยเฉพาะก็ได๎ ผ๎ูบัญชาการสงครามผสมรับผิดชอบการ
ปฏิบัติการตํอต๎านภัยคุกคามตํอกองก าลัง และด ารงการควบคุมทะเลทางยุทธวิธีด๎วย ก าลังที่ได๎รับมอบในขณะที่นายทหารสั่งการ
ทางยุทธวิธีรับผิดชอบในการควบคุมใกล๎ชิดการแสดงก าลังและการควบคุมทางทะเลทางยุทธศาสตร์ 
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    ความม่ันคงรวม 
compression chamber ห๎องปรับบรรยากาศ  
compromise; compromised การประนีประนอม; การรั่วไหล  [ขว.-การเปิดเผยของสิ่งที่มี 

    ชั้นความลับ]  
Compulsory Military Service  การเกณฑ์เข๎าเป็นทหาร  
Computed Air Release Point  จุดปลํอยจากอากาศที่ค านวณได๎  [ทหารพลร่มคนแรกจัถูก 

    ปล่อยให้ลงสู่พื้น ณ จุดท่ีรับุไว้] 

Computer Intrusion Detection การตรวจจับการบุกรุกทางคอมพิวเตอร์  
Computer Intrusion  การบุกรุกทางคอมพิวเตอร์ 
Computer Modeling  การจ าลองแบบด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
Computer Network Attack (CNA) [อม. IO-๑๑] การโจมตีขํายงานคอมพิวเตอร๑; การโจมตี 
    เครือขํายคอมพิวเตอร๑    
Computer Network Defense (CND) [อม. IO-๑๒] การป้องกันขํายงานคอมพิวเตอร๑; การ 
    ป้องกันเครือขํายคอมพิวเตอร๑    
computer room   ห๎องคอมพิวเตอร๑    
Computer Security (COMPUSEC) การรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ 

                                                                                                                                                       
 Comprehensive Security เป็นการพิจารณา ความมั่นคงแบบองค์รวม (Holistic)  เป็นการมองความมั่นคงไมํเฉพาะด๎าน
การทหารอยํางเดียว เป็นการมองความมั่นคงในมิติที่กว๎างขวาง  เริ่มเสนอแนวคิดโดยประเทศญี่ปุ่นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่
เป็นประเทศแพ๎สงคราม  โดยเน๎นมองความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันสหรัฐอเมริกามองความมั่นคงในหลายด๎าน เชํน สํงเสริม
การค๎าเสรี, สํงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย, ปกป้องสิทธิมนุษยชน, พิทักษ์สิ่งแวดล๎อม, ลดการแพรํกระจายอาวุธที่มีอ านาจการ
ท าลายสูง, แก๎ปัญหาข๎ามชาติซึ่งมีการกํอการร๎ายข๎ามชาติ และการค๎ายาเสพติดข๎ามชาติ เป็นต๎น 
 การร่ัวไหล การทราบหรือสงสัยวํามีการเปิดเผยเกี่ยวกับบุคคลสถานที่ตั้ง  หรือสิ่งอื่นๆ  ทางการปฏิบัติการลับ  หรือเกี่ยวกับ
ขําวสารหรือวัสดุที่มีช้ันความลับแกํบุคคลที่ไมํได๎รับอนุญาต 

 ปฏิบัติการเพื่อรบกวน  ขัดขวาง  ลดขีดความสามารถ หรือท าลายข๎อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์และข๎อมูลในเครือขํายคอมพิวเตอร์ 
หรือตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือขํายเอง การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ (EA) สามารถน ามาใช๎โจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ การ
โจมตีเครือขํายคอมพิวเตอร์ (CNA) การโจมตีเครือขํายคอมพิวเตอร์อาศัยกระแสข๎อมูลในการโจมตี ขณะที่การโจมตีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใช๎ยํานความถี่คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า  ตัวอยํางของการปฏิบัติการทั้งสองมีดังนี้ : การสํงรหัสหรือค าสั่งไปยังหนํวย
ประมวลผลกลาง เพื่อท าให๎คอมพิวเตอร์เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เป็นการโจมตีเครือขํายคอมพิวเตอร์ สํวนการใช๎อุปกรณ์คลื่นพัลส์
แมํเหล็กไฟฟ้าเพื่อท าลายอิเล็กทรอนิกส์ของคอมพิวเตอร์และกํอให๎เกิดผลลัพธ์เดียวกันคือการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์  
 มาตรการเชิงรับเพื่อป้องกันและปกป้องข๎อมูล คอมพิวเตอร์และเครือขําย จากการรบกวน การขัดขวาง การลดขีดความสามารถ
หรือการท าลาย 
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computer simulation                การจําลองยุทธ๑ด๎วยคอมพิวเตอร๑; การเลียนแบบการทํางาน
ด๎านคอมพิวเตอร๑   

COMSEC = Communications Security การรักษาความปลอดภัยทางการติดตํอสื่อสาร  (รปภ.ส.)  
COMSTAT = Communication Status Report รายงานสถานภาพทางการสื่อสาร  
COMTHAIAFFOR = Commander Thai Air Force Force ผู๎บัญชาการกองกําลังทางอากาศ 
    ไทย ( ผบ.กกล.ทอ.ไทย) 
COMTHAIARFOR = Commander Thai Army Force ผู๎บัญชาการกองกําลังทางบกไทย  

   (ผบ.กกล.ทบ.ไทย)  
COMTHAIJSOTF     ผู๎บัญชาการกองกําลังเฉพาะกิจรบพิเศษรํวมไทย  

(ผบ.กกล.ฉก.รพศ.รํวม ไทย) 
COMTHAIJTF = Commander Thai Joint Task Force ผู๎บังคับหนํวยเฉพาะกิจรํวมไทย         
     ( ผบ.ฉก.รํวม ไทย) 
COMTHAINAVFOR = Commander Thai Navy Force  ผู๎บัญชาการกองกําลังทางเรือไทย          
    ( ผบ.กกล.ทร.ไทย) 
COMUSAFFOR  = Commander Us Airforce Force ผู๎บัญชาการกองกําลังทางอากาศสหรัฐฯ     
    ( ผบ.กกล.ทอ.สหรัฐฯ) 
COMUSARFOR  = Commander Us Army Force  ผู๎บัญชาการกองกําลังทางบกสหรัฐฯ            
    (ผบ.กกล.ทบ.สหรัฐฯ) 
COMUSJTF   = Commander, Us Joint Task Force  ผู๎บังคับหนํวยเฉพาะกิจรํวมสหรัฐฯ           
    ( ผบ.ฉก.รํวม สหรัฐฯ) 
COMUSMARFORTHAI  ผู๎บัญชาการกองกําลังนาวิกโยธินสหรัฐฯที่มาฝึกในไทย  
concave slope   ลาดเว๎า                       
concealment                        การซํอนพราง [การป้องกันจากการตรวจการณ์หรือการเฝ้าตรวจ]   
concentration area   พ้ืนที่ชุมพล, พ้ืนที่รวมพล; พ้ืนที่ระดมยิง  
concentration  [หลักสงคราม] การรวมกําลัง  [ดู principles of war] 

                                                                        
 ยํอมาจาก = Commander Thai Joint Special Operations Task Force 
 ยํอมาจาก = Commander US Marine Force Thailand 
 การรวมก าลัง คือ รวมอ านาจก าลังรบ ณ ต าบลและเวลาแตกหัก 
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Concept Development Workshop  (CDW) การประชุมพัฒนาแนวความคิดในการจัดการฝึก  [คอบร้าฯ] 

concept for preserving security and promoting freedom แนวความคิดสําหรับการสงวนรักษา  
    ความม่ันคง และสํงเสริมเสรีภาพ  
concept of intelligence operations แนวความคิดในการปฏิบัติการขําวกรอง 
concept of logistic support       แนวความคิดในการสํงกําลังบํารุง; แนวความคิดในการสนับสนุน

ทางการสํงกําลังบํารุง 
Concept of Operations  (CONOPS)  แนวความคิดในการปฏิบัติ 
Concept Plan    (CONPLAN)  แผนแสดงแนวความคิด 
concept summary      สรุปแนวความคิดในการปฏิบัติในแผนแนวความคิดในการยุทธ๑   
concepts   แนวความคิด     
conceptual approach  แนวสูํการศึกษาเชิงแนวคิด  
Conceptual Thinking  การคิดเชิงแนวคิด : การคิดเชิงมโนทัศน๑  [ยธศ.]  
concerned authorities              เจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง 
concert                      พร๎อมเพรียงกัน 
concert of nations    ความปรองดองระหวํางชาติ 
concertina  ลวดหนามหีบเพลง 
concerting  การประสาน  
concession  สัมปทาน; ข๎อยินยอม 
concessions   การยินยอม  
conciliation    การไกลํเกลี่ย [กต.] (การประนอม)  (mediation การไกลํ 
    เกลี่ย) 
conciseness                        ความกะทัดรัด 
conclusion   ข๎อสรุป     [ยธศ.] 
concurrent planning              การวางแผนพร๎อมกัน 
concussion grenade ลูกระเบิดขว๎างเทียมเสียง/แสง 
condensation cloud   เมฆควบแนํน  

Condensation Trail  (CONTRAIL) แนวเมฆควบแนํน 

                                                                        
 CONPLAN = Concept Plan 
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condition                     สภาพ, สภาวการณ๑, เง่ือนไข  

condolences   เม่ือใดที่ประมุขของรัฐผู๎รับ หรือบุคคลในครอบครัวของประมุข
นั้นถึงแกํกรรม    [กต.] 

conduct of diplomatic mission towards the receiving state  ในการปฏิบัติของคณะผู๎แทนทางการทูตตํอ 
    รัฐผู๎รับนั้นหน๎าที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งของนักการทูตคือ จะต๎องละเว๎น 
    จากการเข๎าแทรกแซงใด ๆ ในกิจการภายในของรัฐผู๎รับ  [กต.] 
conducting staff    เจ๎าหน๎าที่อ านวยการฝึก   
conference and symposia  การประชุมปรึกษาและการประชุมแลกความรู๎  
conference room   ห๎องประชุม    
conference diplomacy   กระบวนการเจรจาระหวํางรัฐบาลตํอรัฐบาลในรูปของการ 
    ประชุม     [กต.] 

Confidence Building Measures  (CBM’S)  การสร๎างความเชื่อม่ันตํอกัน  
confidence course  สนามทดสอบกําลังใจ 
confidence-building measures มาตรการสร๎างความเชื่อม่ัน    [ยธศ.]  
non-combatant evacuation operations การปฏิบัติการสํงกลับผู๎ที่มิใชํกําลังรบ  [ยธศ.] 
Confidential   (C)   [ชั้นความลับ] ลับ       
configuration management  การจัดการระบบโครงแบบ   [รับบท่ีใช้การดูแลแลัควบคุมทาง

เทคนิคแลัทางการบริหารแลัการเฝ้าตรวจ]  

confirmation of information (intelligence)  การยืนยันขําวสาร (การขําวกรอง) 
confiscation and seizure   การยึดและริบทรัพย๑สิน    [กต.] 
compact     ความตกลงระหวํางประเทศ    [กต.] 
common heritage of mankind   สมบัติรํวมกันของมนุษยชาต ิ   [กต.] 
co-host     เจ๎าภาพรํวม [กต.-ในกรณีเจ้าภาพมากกว่า ๑ คน]  
 
 
conflict                     ความขัดแย๎ง, พิพาท; กรณีพิพาท; การขัดกัน,  การพิพาท, 

                                                                        
 ตัวแปรตําง ๆ ในสภาวะแวดล๎อมทางยุทธการหรือสถานการณ์ที่คาดหวังให๎หนํวย ระบบ หรือบุคคล ด าเนินการซึ่งอาจมี
ผลกระทบตํอประสิทธิภาพของการปฏิบัติ  
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    การขัดแย๎ง  
conflict management  การจัดการกับความขัดแย๎ง 
confusion agent   สายลับกํอกวน  

confusion reflector   สิ่งสะท๎อนให๎สับสน  [สิ่งสัท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า] 
congress of vienna    การประชุมระหวํางประเทศที่สําคัญในยุโรป  [กต.] 
congressional authorization  อํานาจหน๎าที่ของรัฐสภา           [อม.-สภาคองเกรส] 

connecting route   เส๎นทางเชื่อม  
connecting trench  คูติดตํอ [รับ] 

connectivity   ความเชื่อมโยง  [ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยทาง 

    อิเล็กทรอนิกส์] 

CONOPS = Concept of Operations  แนวความคิดในการปฏิบัติ [แผนยุทธการ ข้อ ๓ ] 

CONOPS = Continuous Operations การปฏิบัติการตํอเนื่อง 
CONPLAN = Concept Plan      แผนแนวความคิดในการยุทธ๑ [ก่อนเป็นแผนยุทธการ]  
conscription  การเกณฑ๑ทหาร [ศรศ.๒๕๔๔:๒๕๓] 

consecutive voyage charter  การเชําเรือในการเดินทางที่ตํอเนื่องกัน  
consensus    ฉันทานุมัต;ิ ความเห็นพ๎องต๎องกัน; การเห็นพ๎องต๎องกัน; 
ฉันทามต ิ[แนวปฏิบัติในการตัดสินใจที่จะมีมติด้าเนินการหรือไม่ด้าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยแม้ทุกฝ่ายจะ

มิได้เห็นพ้องร่วมกัน แต่ก็ไม่มีผู้ใดคัดค้าน] consensus-building   การสร๎าง
ฉันทานุมัต ิ
 
 
 

Consequence Management (CM)  การจัดการผลสืบเนื่องจากภัยพิบัติ  

                                                                        
 การตํอสู๎ด๎วยอาวุธหรือการปะทะระหวํางกลุํมจัดตั้งภายในชาติหรือระหวํางชาติ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือ
ทางทหารที่จ ากัด ถึงแม๎วําก าลังรบประจ าการมักจะเข๎ามาเกี่ยวข๎องด๎วย แตํโดยปกติจะเป็นก าลังรบนอกแบบ ความขัดแย๎งมักจะ
ยืดเยื้อ จ ากัดเฉพาะบริเวณทางภูมิศาสตร์ และจ ากัดในด๎านอาวุธและระดับความรุนแรง ภายในสภาพนี้อาจน าก าลังทหารมาใช๎ใน
ทางอ๎อมเพื่อตอบโต๎การคุกคาม ขณะเดียวกันก็สนับสนุนเครื่องมืออื่นของพลังอ านาจแหํงชาติ วัตถุประสงค์ที่จ ากัดอาจบรรลุได๎
โดยการใช๎ก าลังโดยตรงในเวลาสั้นและเฉพาะเจาะจง 
 สายลับก่อกวน  บุคคลซึ่งผ๎ูอุปถัมภ์สํงออกไปปฏิบัติการ โดยมีความมุํงหมายหลักเพื่อกํอความยุํงยากสับสนให๎เกิดขึ้นแกํ
เครื่องมือการขําวกรองหรือตํอต๎านการขําวกรองของอีกประเทศหนึ่ง มากกวําที่จะมุํงหมายเพื่อการรวบรวมและสํงขําวสาร  
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considerable force                 กําลังขนาดพอเหมาะ 
consistency   ความตรงกัน  
console    แผงหน๎าปัด   
consolidated vehicle table  ตารางสรุปยานพาหนะ  
consolidation                      การเสริมความม่ันคง; การสถาปนาความม่ันคง;  
    การรวมกัน  
consolidation (offense only) การสถาปนา [เฉพาะในการรุก/เข้าตี]     
consolidation campaign           การรณรงค๑ด๎วยการเสริมความม่ันคง  [รพศ.]  
consolidation of position          การเสริมที่ม่ัน ; การเสริมความม่ันคงที่ม่ัน 
consolidation psychological operations  การปฏิบัติการจิตวิทยาเสริมความมั่นคง  
conspiracy  การคบคิด [เพื่อท้าผิดกฎหมาย-ศรศ.๒๕๔๔:๒๕๘] 

constellation   กลุํมดาวเทียม [จัมีวงโคจรท่ีคล้ายกะน] 
constituencies   กลุํมภายในตําง ๆ  
constitute   จัดตั้ง  
constitution drafting committeeสภารํางรัฐธรรมนูญ     [ไทย พ.ศ.๒๕๔๐] 

constraints                        ข๎อบังคับ [ให้ปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง-ในขั้นการวิเคราะห์ภารกิจ]  

construction contractor             ผู๎รับเหมากํอสร๎าง/ผู๎รับสัญญาฯ  
constructive intervention  การแทรกแซงอยํางสร๎างสรรค๑    [กต.] 
CSEP = Thailand-Singapore Civil Service Exchange Programme  โครงการความรํวมมือระหวําง

หนํวยงานข๎าราชการพลเรือนไทย-สิงคโปร๑     [กต.] 
 
constructive presence   การกระทําผิดโดยปริยาย    

                                                                        
 การรวมกัน : การผสมหรือการรวมสํวนตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน เพื่อปฏิบัติพันธกิจรํวมหรือสัมพันธ์กัน 
 การเสริมที่มั่น : การจัดและเสริมความแข็งแรงที่มั่นซึ่งยึดได๎ใหมํเพื่อให๎สามารถใช๎ตํอต๎านขศ.ได ๎
 การปฏิบัติการจิตวิทยาเสริมความมั่นคง   การปฏิบัติการจิตวิทยาที่กระท าขึ้นในพื้นที่ของตํางชาติซึ่งมีขศ.หรือ
ประชาชนที่อาจเป็นขศ.อาศัยอยูํ และครอบครองโดยกองก าลังของสหรัฐอเมริกา หรือในพื้นที่ซึ่งกองก าลังสหรัฐอเมริกาตั้งฐาน
ทัพ และเพื่อให๎ผ๎ูอาศัยชาวตํางชาติมีพฤติกรรมที่สนับสนุนจุดมุํงหมายของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่นั้น ๆ  

 จัดตั้ง  การท าให๎มีอ านาจอันถูกต๎องตามกฎหมาย ส าหรับหนํวยที่จัดตั้งขึ้นใหมํในเหลําทัพ  หนํวยใหมํนี้จะถูกก าหนดช่ือและ
ขึ้นท าเนียบไว๎ แตํยังไมํมีตัวหนํวยจริงจนกวําจะขึ้นท าเนียบประจ าการ 
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consul    ข๎าราชการที่ได๎รับแตํงตั้งอยํางถูกต๎องและได๎รับมอบหมายให๎ไป 

    ประจํายังตํางประเทศ    [กต.] 
consular fees and charges  คําธรรมเนียมและคําภาระทางกงสุล  [กต.] 
consular office    บุคคลรวมทั้งหัวหน๎าของที่ทําการทางกงสุล  [กต.] 

consular office declared ‘non grata’  เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายกงสุลจะถูกประกาศวําไมํพึงปรารถนาหรือไมํ 
    พึงโปรดได๎    [กต.] 
consulate     ตัวอาคารสถานที่ทําการของกงสุล และคณะเจ๎าหน๎าที่ทางกงสุล [กต.] 

consulate-general    สถานกงสุลใหญ ํ   [กต.] 

consumable supplies and material สิ่งอุปกรณ๑ และวัสดุหมดเปลือง   [กบ.] 
consumer   ผู๎ใช๎ขําว [บุคคล/องค์กรซึ่งใช้ข่าวสารหรือข่าวกรอง ท่ีเจ้าหน้าท่ีของ 

    ตนหรือองค์กรอื่น ๆ ได้ผลิตขึ้น] 

consumer logistics   การสํงก าลังบ ารุงด๎านผ๎ูใช๎ 
consumption rate                   อัตราการสิ้นเปลือง    
contact                      ปะทะ [ขศ.]; ประชิด, ใกล๎ชิด, ตํอไป; การติดตํอ; ติดตํอ; ติด 
    เช้ือโรค 
contact    พบเป้าหมาย [ในการบินสกะดกะ้น หน่วยพบเป้าหมายท่ียะงมิได้ 

    ปรัเมินค่า] 
 
 
 
 
contact burst preclusion  การกันระเบิดกระทบแตก 

                                                                                                                                                       
 หลักปฏิบัติของการกระท าผิดโดยปริยาย อนุญาตให๎รัฐชายฝ่ังใช๎อ านาจศาลเหนือเรือที่ชักธงตํางชาติที่ยังอยูํนอกนํานน้ าของรัฐ
ชายฝ่ัง แตํได๎รํวมกับเรือหรืออากาศยานอื่น กระท าการละเมิดตํอกฎหมายของรัฐชายฝ่ังในนํานน้ าซึ่งเป็นเขตอ านาจศาลของรัฐ
ชายฝ่ัง เพื่อที่จะใช๎อ านาจศาลเหนือเรือแมํที่อยูํนอกนํานน้ าของรัฐชายฝ่ัง เรือลูกจะต๎องอยูํในนํานน้ าของรัฐชายฝ่ังหรืออยูํภายใต๎
เขตอ านาจศาลของรัฐชายฝ่ังตามหลักนิยมการไลํตามติดพัน การไลํตามติดพันเรือแมํสามารถกระท าได๎อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย   

จนกระทั่งการติดตามนั้นจะหยุดหรือขาดความตํอเนื่อง  หรือจนกระทั่งเรือแมํเข๎าไปนํานน้ าของรัฐอื่น  กรณีที่เกี่ยวข๎องกับหลัก
ปฏิบัตินี้ หากเป็นเรื่องที่ซับซ๎อน ควรรายงานเรื่องให๎ผ๎ูที่มีอ านาจสูงกวําโดยเร็ว 

 อัตราการสิ้นเปลือง ปริมาณเฉลี่ยของรายการสิ่งอุปกรณ์รายการหนึ่ง ซึ่งสิ้นเปลืองไปหรือใช๎หมดไป ในระหวํางห๎วงเวลาที่
ก าหนดให๎แสดงเป็นปริมาณ โดยใช๎หนํวยวัดที่เหมาะสมที่สุดตํอมูลฐานซึ่งใช๎ได๎ตามที่ก าหนด 
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contact imminent  คาดวําจะเกิดการปะทะ 
contact improbable  ยังไมํคาดคิดวําจะเกิดการปะทะ 
contact mine   ทุํนระเบิดกระทบแตก     

Contact Point  (CP) จุดติดตํอ [ทอ.] ; จุดพบ [ทบ.] ; จุดพบ ,จุดนัดพบ ; จุดติดตํอ   

    (กห.): [ในการปฏิบะติการทางอากาศ  ต าบลที่ผู้บะงคะบหน่วยบินจัติดต่อทาง 

    วิทยุกะบหน่วยควบคุมทางอากาศ  ๓. จุดติดตํอ : ในการปฏิบะติการเล็ดลอดแลั  
    ระบกละบ ต าบลซึ่งผู้เล็ดลอดสามารถติดต่อกะบก าละงฝ่ายเดียวกะน] 

contact print   ภาพอัดสัมผัส 
contact procedure   ระเบียบปฏิบัติเพื่อการติดตํอ [ผู้เล็ดลอด] 

contact reconnaissance  การลาดตระเวนค๎นพบ 
contact remote  อยูํในระยะใกล๎ที่จะเกิดการปะทะ 
contact report   รายงานการพบ    [ขศ.] 

contain                        สกัดกั้น [ภารกิจ ยว.]; จํากัดวง, เขียนวงให๎, บรรจุ, ของท่ีบรรจ ุ

    อยูํภายใน, ตรึง , ปิดล๎อม 
container    คอนเทนเนอร์, ตู๎บรรทุก 
container anchorage terminal  สถานีปลายทางส าหรับทอดสมอเพื่อขนถํายคอนเทนเนอร์ 
container control officer  เจ๎าหน๎าที่ควบคุมตู๎คอนเทนเนอร์ 
Container Handling Equipment (CHE) อุปกรณ์ยกขนตู๎คอนเทนเนอร์ 
container ship cargo stowage adapter อุปกรณ์ดัดแปลงการเก็บสินค๎าของเรือคอนเทนเนอร์ 

containerization   การใช๎ระบบคอนเทนเนอร์  
containership   เรือคอนเทนเนอร์  
containment   การจํากัดวงล๎อม   
containment strategy  ยุทธศาสตร๑การจํากัดวงล๎อม   [ยธศ.] 
contaminate   การเปื้อนพิษ  

                                                                        
 สกัดก้ัน ๑. การกระท าเพื่อหยุด, เกาะ, หรือโอบล๎อมก าลังขศ.หรือเป็นการกระท าที่เป็นเหตุให๎ขศ.ต๎องทุํมเทการปฏิบัติทั้งมวล 
ณ พื้นที่ซึ่งฝ่ายเราเป็นผ๎ูก าหนดไว๎ รวมทั้งเป็นการปฏิบัติเพื่อป้องกันไมํให๎ขศ.ถอนตัวเพื่อน าก าลังไปใช๎ในพื้นที่อื่น ๒. เป็นกิจทาง
ยุทธวิธีที่กระท าเพื่อจ ากัดการเคลื่อนที่ของขศ.  น.๔๓๕ 
 ยับยั้ง ยัน หรือล๎อมก าลังรบขศ. หรือท าให๎ขศ.ต๎องรวมการปฏิบัติกิจกรรมอยูํ  ณ แนวรบที่ก าหนด  และป้องกันไมํให๎ขศ.ถอน
ก าลังรบสํวนใดสํวนหนึ่งไปใช๎ที่อื่น 
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contaminated remains  ศพเปื้อนพิษ  [กะมมะนตระงสี สารชีวัหรือสารเคมี] 
contamination   การเปื้อนพิษ  
contamination control  การควบคุมการเปื้อนพิษ  
Contamination Control Area(CCA) พื้นที่ควบคุมการเปื้อนพิษ    [นชค.] 
contamination  การเปื้อนพิษ    [นชค.] 
contemplation  การพิจารณาไตรํตรอง 
content                       การจํากัดวง, เขียนวงให,๎ บรรจุอยูํภายใน, สิ่งของที ่
contest area                       พื้นที่ชํวงชิง        [รพศ.]  
context for change   บริบทสําหรับการเปลี่ยนแปลง 
context   อรรถาธิบาย     
contiguous areas of operations พื้นที่ปฏิบัติการติดกัน    [fm3-0]  
contiguous frontiers and boundaries ชายแดน และ เขตแดนที่ ติดกัน 
contiguous zone  เขตตํอเนื่อง  
continent    ทวีป                        
continental shelf   ไหลํทวีป     [กต.] 

Continental United States (CONUS)  ภาคพื้นทวีปสหรัฐอเมริกา [ทวีปอเมริกาเหนือรัหว่างแคนาดากะบ 

    เม็กซิโก ] 

Continental United States Replacement Center ศูนย์ทดแทนในภาคพื้นทวีปสหรัฐอเมริกา  
contingency                   ภาวะเผชิญเหตุ ; เผชิญเหตุ; เหตุการณ๑; การเผชิญเหตุ;  
    การเผชิญสถานการณ๑ 
contingency contracting  การท าสัญญาเพื่อภาวะเผชิญเหตุ  

contingency engineering management organizationองค์กรจัดการด๎านวิศวกรรมเผชิญเหตุ 
 
contingency force                  กําลัง/หนํวยเผชิญเหต ุ

                                                                        
 เขตต่อเน่ือง ๑. อาณาเขตทางทะเลที่อยูํถัดจากทะเลอาณาเขต   ซึ่งไมํอาจขยายความกว๎างเกิน ๒๔ ไมล์ทะเล  ๒. พื้นที่ของ
มหาสมุทรที่ขยายออกไป ๓ - ๑๒ ไมล์ทะเล จากแนวชายฝ่ังสหรัฐฯ 
 เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข๎องกับก าลังทหารอันเกิดจากภัยธรรมชาติ การกํอการร๎าย การบํอนท าลายหรือต๎องการการปฏิบัติการทาง
ทหาร เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ไมํมีความแนํนอน ภาวะเผชิญเหตุนี้จึงต๎องมีแผน มีการตอบสนองที่รวดเร็ว และระเบียบปฏิบัติ
เป็นพิเศษ เพื่อให๎มั่นใจในความปลอดภัยและความพร๎อมของก าลังพล สถานที่ตั้ง และยุทธภัณฑ์ 
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contingency operation  การปฏิบัติการในภาวะเผชิญเหตุ  
contingency plan                   แผนเผชิญเหตุ ; แผนเผชิญสถานการณ๑  

contingency planning facilities list program ก าหนดการจัดท ารายการสิ่งอ านวยความสะดวกหรับ      
    การวางแผนเผชิญเหตุ  
Contingency Planning GUidance (CPG) แนวทางปฏิบัติการวางแผนเผชิญเหตุ    (นวผ.)* 

Contingency Response Program (CORE) ก าหนดการพร๎อมเผชิญเหตุ [กห.-ขนส่งเร่งด่วน เมื่อร้องขอ]   

contingency retention stock  พัสดุคงคลังเก็บกันเผชิญเหตุ  
contingency ZIP Code  รหัสไปรษณีย์ในภาวะเผชิญเหตุ  
contingent effects   ผลตาม  [นิวเคลียร์] 
continuity of command  ความตํอเนื่องในการบังคับบัญชา 
Continuity of Operations (COOP)  ความตํอเนื่องในการปฏิบัติการ,ความตํอเนื่องในการยุทธ์  
continuous fire  การยิงตํอเนื่อง [ของปืน อัตราปกติไม่มีการปรับหรือแก้ไข ไม่มีการ 

    หยุดชะงัก] 

continuous illumination fire  การยิงสํองสวํางตํอเนื่อง  
continuous strip camera  กล๎องถํายรูปเป็นแนวตํอเนื่อง  
continuous strip imagery  ภาพถํายเป็นแถบตํอเนื่อง  
contour flight   การบินตามชั้นความสูง    
contour interval   ชํวงตํางเส๎นชั้นความสูง 
contour line   เส๎นชั้นความสูง [ในแผนที่]       

                                                                        
 แผนเผชิญเหตุ   แผนส าหรับเหตุการณ์ส าคัญตําง  ๆ ซึ่งคาดลํวงหน๎าไว๎อยํางสมเหตุสมผลวําจะเกิดขึ้นในพื้นที่ยํอยทาง
ภูมิศาสตร์ที่ส าคัญของหนํวยบัญชาการ  
 แนวทางปฏิบัติการวางแผนเผชิญเหตุท าให๎การปฏิบัติงานส าเร็จตามบทบัญญัติของ รมว.กห.  เพื่อจัดท าแนวนโยบายประจ าปี
เป็นลายลักษณ์อักษรให๎แกํประธานคณะเสนาธิการรํวมในการวางแผนเผชิญเหตุ รัฐมนตรี ฯ ได๎ก าหนดแนวทางปฏิบัติดังกลําว
โดยได๎รับอนุมัติจากประธานาธิบดีภายหลังการหารือกับ ปธ.คสธร. แนวทางปฏิบัติการวางแผนเผชิญเหตุให๎แนวทางที่ชัดเจนใน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ และแนวทางปฏิบัติการวางแผนของกระทรวงกลาโหม และเป็นแหลํงเอกสารส าคัญส าหรับแผน
เสริมสร๎างขีดความสามารถทางยุทธศาสตร์รํวม 

 ความต่อเน่ืองในการปฏิบัติการ ,ความต่อเน่ืองในการยุทธ์  ระดับหรือสภาพความตํอเนื่องในการปฏิบัติพันธกิจ  กิจ
เฉพาะหรือหน๎าที่อันจ าเป็นแกํการบรรลุการปฏิบัติการหรือภารกิจทางทหาร  ในการด าเนินยุทธศาสตร์ทหารของชาติ  ซึ่งรวมถึง
พันธกิจและหน๎าที่ของผ๎ูบังคับบัญชา ตลอดจนหน๎าที่และพันธกิจ  สนับสนุนที่กระท าโดยฝ่ายอ านวยการและบุคคลอื่นที่ท าการ
แทนตามอ านาจหน๎าที่และค าสั่งของผ๎ูบังคับบัญชา  
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contraband goods                   สินค๎าต๎องห๎าม [ตามแนวชายแดน]  
contract maintenance  การซํอมบ ารุงตามสัญญา  
contract termination  การบอกเลิกสัญญา  

Contracted Logistic Support (CLS) การสนับสนุนการสํงก าลังบ ารุงโดยวิธีท าสัญญาจ๎างเหมา  
contradicting officer  เจ๎าหน๎าที่ท าสัญญาจ๎างเหมา  
contradiction   ความขัดแย๎งในตัวเอง   
control    การควบคุม; การโยงยึด; การบีบบังคับ; เครื่องควบคุม  
control (intelligence)   การบีบบังคับ, เครื่องควบคุม (การขําวกรอง)  
Control and Reporting Center  (CRC)  ศูนย๑ควบคุม และ รายงาน [ทอ.]  (ศคร.) 
control area   บริเวณในความควบคุม  [ห้วงอากาศ] 
control group   กองเรือควบคุม    [ทร.] 
control group  พวกควบคุม  [ก าหนดให้ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่จากเรือ -สู่-ฝ่ัง  

ทางผิวพื้น] 

control measures                   มาตรการควบคุม 

control of electromagnetic radiation  การควบคุมการแผํคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า  [พื้นท่ีครอบครองของ
สหระฐฯ แลัแถบคลองปานามา] 

control of the air                 การครองอากาศ  [ภารกิจ ทอ.] 
control point  ต าบลควบคุม ;จุดควบคุม ; จุดส าหระบตรวจสอบท่ีก าหนดท่ีตะ้งด้วยการ

แผนท่ีทางพื้นดิน อะนตรงกะบจุดบนภาพถ่ายในการท าโมเสก 

control zone   เขตในความควบคุม [ห้วงอากาศ] 

controllable mine   ทุํนระเบิดซึ่งควบคุมได๎ 
controlled airspace   ห๎วงอากาศในความควบคุม 
controlled dangerous air cargo สัมภาระอันตรายขนสํงทางอากาศในความควบคุม 

controlled effects nuclear weapons  อาวุธนิวเคลียร์ควบคุมผลได๎ 
controlled exercise   การฝึกแบบควบคุม   
controlled firing area  บริเวณการยิงในความควบคุม  [อากาศยาน] 

                                                                        
 การฝึกแบบควบคุม การฝึกที่มีลักษณะตามข๎อจ ากัดตําง  ๆ ที่ได๎ก าหนดขึ้นไว๎โดยเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายวางแผนเพื่อให๎หนํวยที่เข๎า
รํวมการฝึกบางหนํวยหรือทุกหนํวยใช๎ในการฝึกทั้งนี้ด๎วยความมุํงหมายหลักเพื่อชํวยให๎เกิดการปฏิบัติตอบตํอกันในลักษณะตําง ๆ  
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controlled forces   ก าลังรบในความควบคุม   
controlled information  ขําวสารในความควบคุม  
controlled item    รายการยุทโธปกรณ์ในความควบคุม, รายการในความควบคุม  

controlled map   แผนที่โยงยึด   
controlled mosaic   โมเสกโยงยึด [เพื่อเป็นการแสดงตะวอย่างที่ถูกต้องทะ้งทางรัยัแลัทิศ] 

controlled passing   การผํานในความควบคุม [รัเบียบการเคลื่อนย้ายสิ่งสะญจร] 
controlled port   ทําเรือในความควบคุม 
controlled reprisal   การตอบโต๎ในความควบคุม  [ค านี้จัไม่ใช้] 
controlled response  การตอบสนองในความควบคุม 
controlled route   เส๎นทางในความควบคุม 
controlled shipping   การควบคุมเรือสํงก าลังบ ารุง 
controlled substance  สารควบคุม 
Controlled Supply Rate (CSR) อัตรากระสุนที่ใช๎ได๎         (อกช.) 
controlled war   สงครามในความควบคุม 
CONUS = Continental United States ภาคพื้นทวีปสหรัฐฯ <โค-นัส> [ไม่รวม Hawaii, Alaska] 

convalescent leave   การลาป่วย    
convention   อนุสัญญา [กต.] แต่ค้านี้ใช้แทนค้าว่า สนธิสัญญา (treaty) บ่อย ๆ

Convention For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income   
    อนุสัญญาเพื่อ การเว๎นการเก็บภาษีซ๎อนในสํวนที่เกี่ยวกับ 
    ภาษีเก็บจากเงินได ๎

Convention on the prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel  

Mines and on their Destruction  อนุสัญญาวําด๎วยการห๎าม ใช๎ สะสม ผลิต โอน และ การ
ทําลายทุํนระเบิดสังหารบุคคล  

Convention Against Transnational Organized Crime  
อนุสัญญาวําด๎วยการตํอต๎านองค๑กรอาชญากรรมข๎ามชาติ  [กต.] 

Convention on The Rights of The Child (CRC) อนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก  [กต.] 

conventional forces   ก าลังรบตามแบบ 
[ก าละงรบต่าง ๆ ซึ่งสามารถท าการยุทธโดยใช้อาวุธที่ 

    ไม่ใช่นิวเคลียร์ได้] 
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conventional mines   ทุํนระเบิดตามแบบ 
conventional recovery operation  การปฏิบัติการรับกลับตามแบบ [ผู้เล็ดลอด] 
conventional war strategy         ยุทธศาสตร๑สงครามตามแบบ 
conventional warfare               การสงครามตามแบบ 
conventional weapon               อาวุธตามแบบ [ไม่ใช่ นชค.]; อาวุธตามแบบ/อาวุธธรรมดา [กต.] 
converge  กรวยปิด [บอกให้ทราบว่าต้องการกรวยซึ่งพื้นยิงหลายพื้นยิงตะดกะน          ณ จุด

หนึ่ง] 

converged sheaf  ปิดกรวย [ย้ายการยิงทางข้างของปืน๒กรับอกขึ้นไปจนพื้นยิงของปืนตะดกะน  ณ 

จุดที่ก าหนดให้] 

convergence    การลูํเข๎า    
convergence factor   ตัวประกอบการลูํเข๎า 
convergence zone   ยํานคลื่นเสียงหักเหสะท๎อนกลับ  
convering force area  พ้ืนที่สํวนก าบัง  [พท.ข้างหน้าของ ขนพร. จนถึงที่มะ่นส่วนหน้าสุดที่มอบให้ 

    ส่วนก าบะง] 

conversion angle   มุมแปลงคํา 
conversion scale   มาตราแปลงคํา 
convert                      กลับ; แปลงไปสูํ ...  
convex slope   ลาดนูน                       
convoy                             ขบวนยานพาหนะ; คอนวอย [ภ.]; ขบวนเรือ;ขบวนเรือในความคุ๎มกัน 

convoy  escort   ก าลังคุ๎มกันขบวนเรือ ; ก าลังคุ๎มกันขบวนยานพาหนะ  

convoy commodore  ผู๎บังคับขบวนเรือในความคุ๎มกัน  
convoy dispersal point  ต าบลแยกขบวนเรือในความคุ๎มกัน    
convoy joiner   เรือเข๎ารํวมขบวนในความคุ๎มกัน 
convoy leaver   เรือแยกจากขบวนเรือในความคุ๎มกัน 
convoy loading   การบรรทุกในขบวนเรือในความคุ๎มกัน  [ทร.]  
convoy route   เส๎นทางขบวนเรือในความคุ๎มกัน [ก าหนดให้แต่ลัขบวนเดินทาง] 

convoy routes                         เส๎นทางขบวนยานยนต๑ 
convoy schedule   ก าหนดเวลาขบวนเรือในความคุ๎มกัน  
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convoy speed   ความเร็วขบวนเรือในความคุ๎มกัน [สะ่งให้เรือน าขบวนระกษาความเร็วจริงไว้] 
convoy terminal area  พ้ืนที่ปลายทางขบวนเรือในความคุ๎มกัน   
convoy through escort  เรือคุ๎มกันตลอดทาง 
convoy title   ชื่อก ากับขบวนเรือในความคุ๎มกัน [กลุ่มตะวอะกษรแลัตะวเลขที่ใช้ผสมกะน] 

cool            อากาศเย็น            [๑๖-๒๓ องศา]           
cooperation                        ความรํวมมือ 
cooperative endeavors  ความอุตสาหะบากบั่นรํวมมือกัน   
cooperative logistics  การสํงก าลังบ ารุงแบบรํวมมือ  [ต้องจ่ายเงินค่าให้การสนะบสนุนคืนสหระฐฯ] 

cooperative logistics support arrangements การจัดระเบียบเรื่องการสนับสนุนทางการสํงก าลังบ ารุงแบบรํวมมือ 

cooperative security   ความม่ันคงโดยการรํวมมือกัน    [กต.] 
consular officers    เจ๎าพนักงานกงสุล     [กต.] 
constructive engagement   การเกี่ยวพันอยํางสร๎างสรรค๑    [กต.] 
Conference Of Honorary Consuls-General Of Thailand การประชุมกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย  [กต.] 
constitutional court   ศาลรัฐธรรมนูญ 
covenant    กติกาสัญญา [กต.-สนธิสัญญาประเภทหนึ่ง] 
countermeasures   มาตรการตอบโต ๎    [กต.] 
conference of ambassadors and consuls-general of Thailand  การประชุมเอกอัครราชทูตและ 
    กงสุลใหญํของไทยทั่วโลก    [กต.] 
CPA = Communist Party of Arakan [กลุ่มก่อการร้าย] พรรคคอมมิวนิสต๑อาระกัน [พม่า] 
co-opting    การหาพวก  
COORD = Coordinate             ประสานงาน  
coordinate   ประสานงาน; coordination = การประสานงาน   
coordinated attack                 การเข๎าตีประสาน [ปัจจุบันใช้การเข้าตีประณีต]  

coordinated draft plan  แผนรํางที่ได๎ประสานแล๎ว  [กะบชาติท่ีเกี่ยวข้อง] 
Coordinated Fire Line (CFL) แนวประสานการยิง   

                                                                        
 แนวประสานการยิง เป็นแนวที่ก าหนดไว๎เพื่อให๎อาวุธยิงเล็งตรงและอาวุธยิงเล็งจ าลองสามารถยิงเลยเส๎นที่ก าหนดไว๎ภายใน
พื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งก าหนดโดยกองบัญชาการหนํวยเหนือโดยไมํต๎องประสานเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของแนวประสานการยิง 
เพื่อให๎การโจมตีจากพื้นสูํพื้นตํอเป้าหมายที่อยูํเลยแนวประสานการยิงเป็นไปอยํางรวดเร็ว โดยไมํต๎องประสานกับผ๎ูบังคับหนํวยที่
เป้าหมายอยูํในพื้นที่  
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coordinated procurement assignee  ผู๎ด าเนินการจัดหาแบบประสาน 
Coordinated Universal Time (UTC) เวลาสากลประสาน   [มาตราส่วนเวลาปรมาณู] 
coordinates   พิกัด   
coordinating altitude  ความสูงประสาน  [วิธีการควบคุมน่านฟ้า] 
coordinating authority  เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน 
coordinating instructions          คําแนะนําในการประสาน 
coordinating point                 จุดประสานงาน   
Coordinating Review Authority (CRA) หนํวยประสานการกรองงาน   
coordination meeting การประชุมประสานงาน 
COP = Contingency Operation Plan แผนยุทธการเผชิญเหต ุ
COP = Combat Outpost กองรักษาดํานรบ [รับ]   (กดร.) 
COPFOR = Combined Opposing Force กําลังฝ่ายตรงข๎ามผสม   [ไทย-อม.]  
coproduction   การผลิตรํวม [รัหว่างระฐบาล/บริษะทสหระฐฯกะบระฐบาล/บริษะทต่างปรัเทศ] 

COPS  = Current Ops  ยุทธการปัจจุบัน    (ยก.ปจ.)  * 
COPUOS = Committee on The Peaceful Uses of Outer Space  คณะกรรมการวําด๎วยการใช๎อวกาศสํวนนอก

ในทางสันต ิ    [กต.] 
copy negative   ส าเนาเนกาตีฟ  
cordon and search  ปิดล๎อม และตรวจค๎น    [ยว.-ปปส.] 

core army organizational culture  วัฒนธรรมหลักขององค๑การของกองทัพบก   
core competancies   ความรู๎ความสามารถที่เป็นแกน  
core element   องค๑ประกอบหลัก  
COREPER = Committee of Permanent Representatives คณะกรรมการในกรอบสหภาพยุโรป [กต.] 
corner reflector   แผงสะท๎อนรูปมุม 
Corporal         (CPL) สิบโท [ทบ.ไทย] (ส.ท.); จําอากาศโท[ทอ.ไทย] (จ.ท.); จําโท[นย.]            

                                                                        
 องค์กรซึ่งได๎รับแตํงตั้งโดยเหลําทัพหรือหนํวยบัญชาการรวมหรือเฉพาะ  เพื่อประสานและชํวยเหลือหนํวยงานกรองงานหลักใน
การพัฒนา ประเมินคํา และด ารงรักษาบรรณสารรํวมในหลักนิยม หรือการธุรการแตํละเหลําทัพหรือหนํวยบัญชาการรวมหรือ
เฉพาะ จะต๎องก าหนดหนํวยงานประสานการกรองงานนี้ขึ้น เมื่อได๎รับอนุมัติจากเหลําทัพหรือหนํวยบัญชาการรวมหรือเฉพาะซึ่ง
เป็นผ๎ูแตํงตั้งแล๎ว ข๎อคิดเห็นของหนํวยงานกลั่นกรองเพื่อการประสานที่เสนอ แนะตํอหนํวยงานกลั่นกรองหลักจะเสมือนหนึ่งเป็น
ข๎อคิดเห็นของเหลําทัพหรือหนํวยบัญชาการรวมหรือหนํวยบัญชาการเฉพาะนั้น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับบรรณสารที่ก าลังพัฒนา  
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corporate circles   วัฏจักรที่เกี่ยวข๎อง  

corporate strategy   กลยุทธ๑ระดับบริษัท    
corps                              กองทัพน๎อย   (ทน.)  
Corps Battle Simulation (CBS) การจําลองการรบกองทัพน๎อย [อม.๑๙๙๒-ทน.ลงไปถึงพลน้อย] 

corps diplomatique; diplomatic corps  คณะทูตานุทูตที่ประจําอยูํในนครหลวง (capital) ของประเทศ  [กต.] 
Corps of Engineer    (CE) เหลําทหารชําง  [ทบ./นย.]           (ช.) 
Corps of Military Police (CMP) เหลําทหารสารวัตร       (สห.) 
Corps of Survey           (CS) เหลําทหารแผนที่           (ผท.) 

Corps Support Command (COSCOM) หนํวยบัญชาการสนับสนุนกองทัพน๎อย  
 

                                                                        
 กลยุทธ์ระดับบริษัท เป็นกลยุทธ๑ท่ีถูกกําหนดขึ้นมาที่ระดับสูงสุดขององค๑กร โดยทั่วไปจะมีระยะเวลายาวและมุํงองค๑กรโดย

สํวนรวม โดยมากจะกําหนดโดยบริษัทแมํ 

 กองทัพน้อย ทบ.สหรัฐฯ = หนํวยเหนือของกองพลและหนํวยสนับสนุนอื่น ๆ สํวน ทบ.ไทย = หนํวยทางยว. จะควบคุมกอง
พลเฉพาะเมื่อยามสงครามเทํานั้น 

ทนทน..ทบทบ..สหรัฐฯสหรัฐฯ ( (US ARMY CORPSUS ARMY CORPS))

ทน.ท่ี ๓ 
ท่ี FT HOOD, TX

(ทน.หนักเผชิญเหต)ุ

ทน.ท่ี ๓ 
ท่ี FT HOOD, TX

(ทน.หนักเผชิญเหต)ุ

ทน.ท่ี ๑๘ 
ท่ี FT BRAGG, NC

(ทน.เบาเผชิญเหต)ุ

ทน.ท่ี ๑๘ 
ท่ี FT BRAGG, NC

(ทน.เบาเผชิญเหต)ุ

ทน.ท่ี ๕ 
ท่ี HEIDELBERG เยอรมัน

(ทน.วางข้างหน้า)

ทน.ท่ี ๕ 
ท่ี HEIDELBERG เยอรมัน

(ทน.วางข้างหน้า)

ทน.ท่ี ๑ 
ท่ี FT LEWIS, WA
(ทน.ติดตาม)

ทน.ท่ี ๑ 
ท่ี FT LEWIS, WA
(ทน.ติดตาม)

ทน.ท่ี ๑๓

ทน.ท่ี ๑๔

ทน.ท่ี ๑๕

ทน.ท่ี ๑๘

ทน.ท่ี ๑๓

ทน.ท่ี ๑๔

ทน.ท่ี ๑๕

ทน.ท่ี ๑๘

ทนทน..ท่ีท่ี  ๕๕ทน.ท่ี ๔ ทน.ท่ี ๖ ทน.ท่ี ๗ ทน.ท่ี ๘ ทน.ท่ี ๑๐ ทน.ท่ี ๑๑ทน.ท่ี ๒ ทน.ท่ี๓ทนทน..ท่ีท่ี๑๑ ทนทน..ท่ีท่ี  ๕๕ทน.ท่ี ๔ ทน.ท่ี ๖ ทน.ท่ี ๗ ทน.ท่ี ๘ ทน.ท่ี ๑๐ ทน.ท่ี ๑๑ทน.ท่ี ๒ ทน.ท่ี๓ทนทน..ท่ีท่ี๑๑
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corps troops   ก าลังทหารในกองทัพน๎อย 
correlation factor   เกณฑ์สอบเทียบ 
corresponding studies course  หลักสูตรการศึกษาทางไกล  
corruption                         การฉ๎อราษฎร๑บังหลวง; การคอรับชั่น 
Corvette           (CV; CVT)     เรือคอร๑เวต  [๕๐๐-๒,๐๐๐ ตัน]  (คว.) 
CoS  = Chief of Staff         เสนาธิการ      (เสธ.) 
COSCOM  = Corps Support Command หนํวยบัญชาการชํวยรบกองทัพน๎อย <คอส-ค่อม>(บชร.ทน.) 
COSD = Committee on Social Development คณะกรรมการอาเซียนด๎านการพัฒนาสังคม [กต.] 

COSIN  = Controlled Staff Instruction คําแนะนําฝ่ายอํานวยการที่ควบคุม  [ฝึก]  
COST = Asean Committee on Science and Technology คณะกรรมการอาเซียนด๎านวิทยาศาสตร๑และ 
      เทคโนโลยี     [กต.] 
cost contract   สัญญาราคาทุน; สัญญาเบิกทดแทน  
cost of living   คําครองชีพ 
Cost of Living Index (CLI) ดัชนีคําครองชีพ 
cost sharing contract  สัญญาเบิกทดแทนตามสํวน 
cost-benefit analysis การวิเคราะห๑ต๎นทุนกําไร [ประเมินค่าคิดตัวเงินเป็นส้าคัญ-ปริมาณ] 

cost-effectiveness   ความมีประสิทธิภาพของต๎นทุน   
Cost-of-Living Allowance (COLA) เงินเพ่ิมคําครองชีพ     [อม.]  
cost-plus a fixed-fee contract  สัญญาเบิกทดแทนรวมคําธรรมเนียมตายตัว 
COT  = Commander of Troops  ผู๎ควบคุมแถวทหาร [ในพิธี] 

COTS  = Commercial off-The-Shelf   สิ่งของเชิงพาณิชย๑ที่ตรงตามความต๎องการของราชการ 
count, off    [ค้าสั่ง] การสั่งนับก๎าว ขณะเคลื่อนที ่ นับก้าว           
counter air                        การตํอต๎านทางอากาศ  [ภารกิจ ทอ.] 
counter force    กําลังการตํอสู๎ที่เลือก   
counter force strategy  ยุทธศาสตร๑กําลังการตํอสู๎ที่เลือก   [ยธศ.] 

                                                                        
 มี เรือคอร์เวต ปราบเรือด้าน้้า, เรือคอร์เวต ต่อสู้เรือผิวน้้า และเรือคอร์เวต ป้องกันภัยทางอากาศ - ทร. 
 เสนาธิการ เป็นหัวหน๎าฝ่ายอ านวยการ มีในหนํวยระดับ กรม/กองพลน๎อย ขึ้นไป  
 เงินเพิ่มค่าครองชีพ อม. - เป็นเงินที่จํายเพิ่มจากปกติ ในกรณีที่เดินทางไปราชการตํางประเทศ  
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counter offensive                  การรุกโต๎ตอบ [ของหน่วยขนาดใหญ่ให้ ขศ.กลับไปตั้งรับ]  

counter offensive operations    การปฏิบัติการรุกโต๎ตอบ [หน่วยขนาดใหญ่] 

counter propaganda                 การตํอต๎านการโฆษณาชวนเชื่อ   [รพศ.] 
counter reaction                  การตํอต๎าน 
Counter Terrorism   (CT) การตํอต๎านการกํอการร๎าย  [รพศ.] 
counter value    การตํอสู๎คํานิยม  
counter value strategy  ยุทธศาสตร๑การตํอสู๎คํานิยม   [ยธศ.] 
counterair   การตอบโต๎ทางอากาศ    
counterattack                      การตีโต๎ตอบ      [รับ] 
counterbattery fire   การยิงปืนใหญํขศ. [มุ่งหมายที่จัท าลาย หรือตะดรอนรับบอาวุธยิงเล็ง 
    จ าลองต่าง ๆ ของฝ่ายตรงข้าม] 

counterdeception                     [อม. io-๐๒] การตํอต๎านการลวง     [ขว.] 
Counterdrug  (CD) การตํอต๎านยาเสพติด  
counterdrug and counterterrorism การตํอสู๎ยาเสพติดและการตํอสู๎การกํอการร๎าย  [ยธศ.]  

counterdrug nonoperational support การสนับสนุนการตํอต๎านยาเสพติดที่ไมํใชํทางยุทธการ 
counterdrug operational support  การสนับสนุนการตํอต๎านยาเสพติดทางยุทธการ 
counterdrug operations  การปฏิบัติการตํอต๎านยาเสพติด [การปฏิบะติของทหารหรือพลเรือน] 

Counterdrug Support Office (CDSO) ส านักงานสนับสนุนการตํอต๎านยาเสพติด  
 
 

                                                                        
 ภารกิจซึ่งรวมการปฏิบัติการเชิงรุกกับเชิงรับ เพื่อให๎ได๎และรักษาระดับความได๎เปรียบทางอากาศที่ต๎องการ ภารกิจการตอบโต๎
ทางอากาศถูกก าหนดให๎ท าลายหรือลบล๎างอากาศยานและอาวุธปลํอยของขศ. ทั้งกํอนและหลังการปลํอย 
 การเข๎าตีด๎วยก าลังฝ่ายตั้งรับบางสํวนหรือทั้งหมดตํอก าลังเข๎าตีของขศ.เพื่อความมุํงประสงค์โดยเฉพาะ  เชํนการยึดพื้นที่ซึ่งเสีย
ไปกลับคืน  หรือตัดทอนหรือท าลายหนํวยหน๎าขศ.และมีวัตถุประสงค์ทั่วไปที่จะขัดขวางมิให๎ขศ.บรรลุผลส าเร็จในการเข๎าตี  

ส าหรับการปฏิบัติการตั้งรับอยํางเหนียวแนํน การตีโต๎ตอบจะกระท าเพื่อแยํงที่มั่นใหญํกลับคืนมา และมุํงตํอที่หมายจ ากัดตําง ๆ   

 การต่อต้านการลวง  การกระท าเพื่อก าจัด ลบล๎าง ลดผล หรือให๎ได๎ ประโยชน์จากการปฏิบัติการลวงของตํางประเทศ  การ
ตํอต๎านการลวงไมํรวมถึงพันธกิจทางการขําวกรองในการพิสูจน์ทราบการปฏิบัติการลวงของประเทศ  

 การต่อต้านยาเสพติด  มาตรการเชิงรุกในการตรวจจับ เฝ้าตรวจและตํอต๎านการผลิต  การล าเลียงและการใช๎ยาเสพติดที่ผิด
กฎหมาย 
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counterespionage   การ ตํอต๎านการจารกรรม    [ขว.] 
counterfire                        การยิงตํอต๎าน  

counterforce   การตอบโต๎ด๎วยก าลัง ; ก าลังการตํอสู๎ที่เลือก 

counterguerrilla operations       การปฏิบัติการปราบกองโจร 
counterguerrilla warfare  การสงครามตํอต๎านกองโจร  
countering  threats close to their source  การตอบโต๎ตํอฝ่ายคุกคามโดยเข๎าใกล๎แหลํงของพวกเขา 

countering weapons of mass destruction การตํอสู๎อาวุธทําลายล๎างเป็นกลุํมก๎อน   [ยธศ.] 

Counterinsurgency  (COIN, CO-IN)  การป้องกันและปราบปรามการกํอความไมํสงบ  (ปปส.);  

     การปราบปรามการกํอกบฏ การปราบปรามการกํอกบฏ  
   [รศ.]  
Counterinsurgency Operations (COIN Opns, CO-IN Opns) การปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
    การกํอความไมํสงบ 

Counterintelligence  (CI)     [อม. IO-๑๐ ] การ ตํอต๎าน ขําวกรอง ; counterintelligence 

activities กิจกรรมการ ตํอต๎านขําวกรอง ; counterintelligence collection การรวบรวมการ
ตํอต๎านขําวกรอง ; counterintelligence investigations การสืบสวนการ ตํอต๎านขําวกรอง ; 

                                                                        
 การตํอต๎านการขําวกรองด๎านหนึ่งที่ก าหนดขึ้นเพื่อตรวจค๎น ท าลาย ตัดรอนก าลัง แสวงประโยชน์ หรือป้องกันกิจกรรมด๎านจาร
กรรมโดยใช๎วิธีพิสูจน์ทราบ การเจาะ การใช๎เลํห์กล การลวงและการปราบปรามบุคคล กลุํมบุคคลหรือองค์การที่กระท าหรือต๎อง
สงสัยวํากระท าจารกรรม 

 การยิงต่อต้าน  การยิงที่มุํงท าลายหรือตัดรอนอาวุธของขศ. การยิงตํอต๎าน หมายรวมถึง การยิงปืนใหญํขศ.  การยิงตํอต๎านการ
ระดมยิงและการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขศ. 
 การตอบโต้ด้วยก าลัง  การใช๎ก าลังทางอากาศและก าลังอาวุธปลํอยทางยุทธศาสตร์ด๎วยความพยายามที่จะท าลาย  หรือท าให๎
ขีดความสามารถทางทหารบางประการที่เลือกขึ้นของหนํวยก าลังขศ.หมดสิ้นไป ภายใต๎สถานการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งการเป็นศัตรู
กันอาจจะเกิดขึ้นได๎ 
 การสงครามต่อต้านกองโจร การปฏิบัติการและกิจกรรมที่กระท าตํอกองโจรโดยทหารทั้งสามเหลํา  หนํวยกึ่งทหาร  หรือ 
หนํวยที่มิใชํทหารของรัฐบาล 
 แตํเดิมใช๎ค ายํอภาษาอังกฤษวํา CI   
 การปฏิบัติการทางทหาร กึ่งทหาร การเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และการชํวยเหลือประชาชน  ซึ่งรัฐบาลกระท าเพื่อเอาชนะการ
กํอความไมํสงบ  
 การรวบรวมขําวสาร และการด าเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันการจารกรรม กิจกรรมขําวกรองอื่น ๆ  การกํอวินาศกรรม หรือการ
ลอบสังหารที่ด าเนินการโดยหรือในนามของรัฐบาลหรือหนํวยงานตํางประเทศ องค์กรตํางประเทศ  ชาวตํางประเทศหรือการกํอ
การร๎ายสากล 
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counterintelligence operations การปฏิบัติการ ตํอต๎าน ขําวกรอง ; counterintelligence 
production; การผลิตในการ ตํอต๎านขําวกรอง    counterintelligence support  การสนับสนุน
การตํอต๎านขําวกรอง 
Counterintelligence Operational Tasking Authority (CIOTA ) อ านาจก าหนดกิจด๎านปฏิบัติการ  
     การตํอต๎าน ขําวกรอง  
countermeasures                      มาตรการตํอต๎าน   
countermine                        การ ตํอต๎าน ทุํนระเบิด ; countermine operation การ
ปฏิบัติการการ ตํอต๎านทุํนระเบิด  [ลด/ก้าจัดผลกระทบของทุ่นระเบิดหรือสนามทุ่นระเบิด ]; countermining 
การทําลายทุํนระเบิด 
Countermobility       (CM)    การตํอต๎านความคลํองแคลํวในการเคลื่อนท่ี [ของ ขศ.ที่รุกเข้ามา]    
countermobility operations การปฏิบัติการตํอต๎านความคลํองแคลํวในการเคลื่อนที่    
countermove   การตํอต๎านการเคลื่อนไหว [ของ ขศ./การเคลื่อนไหวที่คาดว่า ขศ.จั 

    กรัท า]  

counteroffensive   การรุกโต๎ตอบ [การรุกขนาดใหญ่โดยก าละงฝ่ายตะ้งระบเพื่อชิงการริเริ่มจาก 

    ฝ่ายที่เข้าตี] 

counterpart                       ของคูํกัน, คูํกัน, คูํฝึก  [เช่น น.ไทย คู่ฝึกกับ น.สหรัฐฯ] 

counterpreparation fire            การยิงทําลายการเตรียม   [ต่อฝ่ายขศ.ที่ก้าลังจะเข้าตี]  

counterpropaganda  [อม. io-๐๙] การตํอต๎านการโฆษณาชวนเชื่อ  
counterreconnaissance            การตํอต๎านการลาดตระเวน      [ขว.] 
counterrevolution   การปฏิวัติซ๎อน    [รศ.] 
countersabotage                    การตํอต๎านการกํอวินาศกรรม    [ขว.] 
countersign   สัญญาณผําน [การถามแลัการตอบด้วยสะญญาณละบ] 

                                                                        
 มาตรการต่อต้าน  ลดประสิทธิผลในทางปฏิบัติการของขศ.โดยใช๎อุปกรณ์และ/หรือเทคนิคตํางๆ  

 การยิงอยํางรุนแรงที่ได๎เตรียมไว๎ลํวงหน๎าซึ่งเริ่มยิงเมื่อพบวําการเข๎าตีของขศ.ใกล๎จะเริ่มขึ้น (กห.) การยิงนี้กระท าเพื่อท าลายรูป
ขบวนของขศ.ท าให๎ระบบการบังคับบัญชา การสื่อสารและการตรวจการณ์ของขศ.เสียระเบียบ ลดประสิทธิผลในการยิงเตรียม
ของปืนใหญํ และท าให๎สูญเสียก าลังใจในการรุก   
 การต่อต้านการลาดตระเวน มาตรการทั้งมวลซึ่งกระท าเพื่อป้องกันการตรวจการณ์ของขศ.ตํอก าลังรบ พื้นที่หรือสถานที่ 
 การต่อต้านการก่อวินาศกรรม การตํอต๎านการขําวกรองด๎านหนึ่งที่ก าหนดขึ้น เพื่อตรวจจับ ท าลาย ตัดรอน หรือป้องกัน
กิจกรรมการกํอวินาศกรรมโดยใช๎วิธีการพิสูจน์ทราบ การเจาะ การใช๎เลํห์กล    การลวง และการปราบปรามบุคคล กลุํมบุคคล 
หรือองค์การ ที่กระท าหรือต๎องสงสัยวําจะกระท าการกํอวินาศกรรม 
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countersubversion                    การตํอต๎านการบํอนทําลาย     [ขว.] 
countersurveillance  การตํอต๎านการเฝ้าตรวจ [ป้องกันการตรวจการณ์ของ ขศ.] 

Counterterrorism   ( CT) การ ตํอต๎านการกํอการร๎าย    [ศทร.] 

Counterterrorist (CT) การตํอต๎านผู๎กํอการร๎าย 
countertrade    การค๎าตํางตอบแทน     [กต.] 

countervailing   การตํอสู๎ฝ่ายรุกราน  
countervailing strategy  ยุทธศาสตร๑ในการตํอสู๎ฝ่ายรุกราน  [ยธศ.] 
countervalue targeting   การกําหนดเป้าหมายในการตํอสู๎คํานิยม  
country    ประเทศ; ชนบท                        
country cover diagram  แผนภาพรูปถํายประเทศ   [มีรายลัเอียดน้อย ส าหระบใช้เพื่อการ 
    วางแผนเท่านะ้น] 
country team   ชุดผู๎แทนในตํางประเทศ ; ชุดประจ าประเทศ 
coup de main   การจูํโจมฉับพลัน  

coup d'etat <ค-ูเดอ-ทา>             การรัฐประหาร  
courier  flights               เที่ยวบินนําสารโดยเฉพาะ    
courier    เจ๎าหน๎าที่น าสาร  ผู๎น าสาร (ปกติจัเป็นนายทหารสะญญาบะตรหรือ 

    นายดาบ)  

course    เส๎นทาง [ทิศทางการเคลื่อนท่ีท่ีมุ่งหมายในพื้นทางรัดะบ] 
 

Course of Action        (COA)    หนทางปฏิบัติ                      (ห/ป)  

                                                                        
 การต่อต้านการบ่อนท าลาย   การตํอต๎านการขําวกรองด๎านหนึ่งที่ก าหนดขึ้นเพื่อตรวจค๎น  ท าลาย  ตัดรอนก าลัง  หรือ
ป้องกันกิจกรรมการบํอนท าลายด๎วยวิธีการพิสูจน์ทราบ การแสวงประโยชน์ การเจาะ การใช๎เลํห์กล การลวงและการปราบปราม
บุคคล กลุํมบุคคล หรือองค์การที่กระท าหรือต๎องสงสัยวํากระท าการบํอนท าลาย 
 การต่อต้านการก่อการร้าย  (Counterterrorism) มาตรการเชิงรุกที่กระท าเพื่อป้องกัน  ป้องปราม  และตํอต๎านการ 
กํอการร๎าย 
 การค้าต่างตอบแทน (Countertrade) เป็นระบบการค๎าระหวํางประเทศที่ผ๎ูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินค๎าจากผ๎ูซื้อ แทนการช าระ
เงินทั้งหมดหรือเพียงบางสํวน 
 คณะเจ๎าหน๎าที่ประสานงานและก ากับดูแลของสหรัฐฯ  ระดับอาวุโสในประเทศที่ประจ าอยูํ  ซึ่งน าโดยหัวหน๎าคณะทูตและ
ประกอบด๎วยเจ๎าหน๎าที่อาวุโสที่เป็นผ๎ูแทนแตํละกระทรวงหรือองค์กรของสหรัฐฯ ตามที่หัวหน๎าคณะทูตของสหรัฐฯ ต๎องการ 
 การจู่โจมฉับพลัน  การปฏิบัติการรุกที่ใช๎หลักการจูํโจม และการปฏิบัติการสนับสนุนที่กระท าพร๎อมกัน ให๎บรรลุผลส าเร็จใน
การโจมตีอยํางรวดเร็วเพียงครั้งเดียว รส. ๓-๐ ๒๕๕๐ 
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course of action development  การพัฒนาหนทางปฏิบัติ 
courtesy call   การเยี่ยมคารวะ    [กต.] 
courts-martial                        ศาลทหาร; courts-martial orders  คําสั่งศาลทหาร                       
cover    กําบัง/สํวนกําบัง  [ภารกิจ ยว.]; การกําบัง, การปกปิด; 
    การคุ๎มครอง การอําพราง  ;บินคุ๎มครอง (กห.-เช่น cover  

    bogey ๒๗-๓๐ ไมล)์ 
Cover and Deception (C & D) การปกปิด และการลวง 
cover operations                 การปฏิบัติการปกปิด  
cover search   การคัดเลือกภาพถํายบริเวณครอบคลุม 
coverage                         การคุ๎มครอง, พื้นที่กําบัง; บริเวณครอบคลุม; การคุ๎มครอง; 

ขอบเขตขําวกรอง; สรุปการเฝ้าตรวจ 
covering fire                      การยิงคุ๎มครอง [ในระยะยิง ปล.ขศ.]; การยิงกํอนการยกพลขึ้นบก 

Covering Force Area  (CFA)     พื้นที่สํวนกําบัง [รับ] 
Covering Force (CF) สํวนกําบัง   [อยู่หน้าก้าลังส่วนใหญ่-ยว.] 
covering group   กองเรือฉากป้องกัน               
covert operations   การปฏิบัติการปกปิด    
coxswain   นายท๎ายเรือ  

                                                                                                                                                       
 หนทางปฏิบัติ   ๑. ล าดับกิจกรรมใด ๆ ที่บุคคลหรือหนํวยจะปฏิบัติตาม  ๒. แผนซึ่งเป็นไปได๎ เปิดเผยแกํผ๎ูปฏิบัติหรือ
ผ๎ูบังคับบัญชาที่อาจจะบรรลุ หรือเกี่ยวข๎องกับการบรรลุภารกิจ   ๓. แผนซึ่งจะท าให๎บรรลุหรือเกี่ยวข๎องกับการบรรลุภารกิจ   ๔. 
แนวปฏิบัติในการโจมตี  ๕. ผลของขั้นการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับระบบการวางแผนยุทธการและการปฏิบัติรํวม  
 ส่วนก าบัง ๑. แบบของการระวังป้องกันซึ่งป้องกันก าลังสํวนใหญํจากการจูํโจมของขศ. พัฒนาสถานการณ์ ตลอดจนให๎เวลา
และพื้นที่แกํผ๎ูบังคับบัญชาในการตอบโต๎การปฏิบัติของขศ. ๒. ก าลังซึ่งปฏิบัติการหํางจากก าลังสํวนใหญํ โดยมีความมุํงหมายใน
การสกัดกั้น, เข๎าปะทะ, รั้งหนํวง, ลวง และท าให๎ขศ.เสียระเบียบกํอนที่จะเข๎าตีตํอก าลังสํวนใหญํ  สํวนนี้ควรได๎รับการสมทบ
หนํวย สสก. และหนํวย สสช.ตามเหมาะสมด๎วย  ๓. สํวนหนึ่งของก าลังหรือหนํวยแยกซึ่งท าการระวังป้องกันให๎กับหนํวยขนาด
ใหญํกวําด๎วยการตรวจการณ์, ลาดตระเวน, เข๎าตี, และตั้งรับ อยํางใดอยํางหนึ่งหรือผสมกัน 
 การอ าพราง (ทางทหาร)  การกระท าเพื่อปกปิดความตั้งใจ ขีดความสามารถการปฏิบัติการ และกิจกรรมอื่น  ๆ ของฝ่ายเรา
เพื่อให๎เหตุการณ์ที่อาจถูกตรวจพบดูสมจริงแตํคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
 ส่วนก าบัง  ๑. ก าลังรบที่ปฏิบัติการแยกจากก าลังสํวนใหญํด๎วยความมุํงประสงค์ที่จะสกัดกั้น เข๎ารบ หนํวงเวลา ท าลายระเบียบ 
หรือลวงขศ.กํอนที่ขศ.จะสามารถเข๎าตีก าลังสํวนที่ได๎รับการก าบังนั้น  ๒. หนํวยทหารหรือสํวนแยกของหนํวยทหารที่ให๎การ
ระวังป้องกันแกํก าลังสํวนใหญํ โดยการตรวจการณ์ การลาดตระเวน การเข๎าตีหรือตั้งรับ หรือโดยวิธีเหลํานี้ผสมกัน   
 การปฏิบัติการซึ่งได๎วางแผนและปฏิบัติด๎วยความมุํงประสงค์ที่จะปกปิดช่ือและหลักฐานของผ๎ูอุปถัมภ์หรือให๎ผ๎ูอุปถัมภ์ปฏิเสธ
ตนเองอยํางมีเหตุผลได๎ การปฏิบัติการเหลํานี้แตกตํางจากการปฏิบัติการลับในแงํที่วํา การปฏิบัติการปกปิดเน๎นในเรื่องการปกปิด
ช่ือและหลักฐานของผ๎ูอุปถัมภ์มากกวําการปกปิดการปฏิบัติการ   
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CP  = Command Post           ที่บังคับการ [กรมลงมา];ที่บัญชาการ [กองพลขึ้นไป](ทก.) 
CPL = Corporal         สิบโท [ทบ.ไทย] (ส.ท.);จําอากาศโท[ทอ.ไทย] (จ.ท.); จําโท[นย.]  
CPO = Chief Petty officer   พันจําตรี     [ทร.อม.] 
CPOG = Chemical Protective  Overgarments ชุดป้องกันเคมี  
CPP = Communist Party of The Philippines  พรรคคอมมิวนิสต๑ฟิลิปปินส๑  
CPT = Captain                ร๎อยเอก  [ยศ ทบ.]   (ร.อ.)  
CPT = Communist Party of Thailand พรรคคอมมิวนิสต๑แหํงประเทศไทย[พม่า] (พคท.) 
CPX = Command Post Exercise  การฝึกแก๎ปัญหาที่บังคับการ <ซี-พี-เอ็กซ์> 
CRAF = Civillian Reserve Army Forceกองหนุนพลเรือนของกองทัพบก   [อม.] 
crash locator beacon  เครื่องสํงสัญญาณน าทางหาอากาศยานตก  
crash position indicator  เครื่องบอกต าแหนํงอากาศยานตก  
crash rescue and fire suppression  การกู๎ภัยอากาศยานตกและการดับเพลิง 

crater    หลุมระเบิด; crater analysis การวิเคราะห์หลุมระเบิด ; crater 

depth   ความลึกของหลุมระเบิด ; crater radius รัศมีหลุมระเบิด ; cratering 

charge   ดินระเบิดท าหลุมระเบิด 
crazies                            พวกบ๎าคลั่ง    [รพศ.]  
CRC = Convention on The Rights of The Child อนุสัญญาวําด๎วยสิทธิเด็ก  [กต.] 

CRC = Control and Reporting Center ศูนย๑ควบคุม และ รายงาน [ทอ.]  (ศคร.)  
CRCC = Combined Rescue Coordination Center ศูนย๑ประสานงานการกู๎ภัยผสม         
creating a global anti-terrorism environment การสร๎างสภาพแวดล๎อมในการตํอต๎านการกํอการร๎ายของโลก  

creative and critical thinking  ความคิดที่สร๎างสรรค๑และที่วิกฤต  
creative thinking  การคิดเชิงสร๎างสรรค๑     [ยธศ.] 
credential; letter of credence   เอกสารทางราชการที่ประมุขของประเทศเป็นผู๎ลงนาม [กต.] 

credentials, letters of credence  อักษรสาส๑นตราตั้ง พระราชสาส๑นตราตั้ง  (การทูต)  
credibility   ความนําเลื่อมใส  
credit card                     บัตรเครดิต; บัตรสินเช่ือ  
creek    ลําธาร, ลําน้ําเล็ก ๆ            
creeping    คลาน        
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creeping barrage   ฉากยิงคืบ  [ฉากการยิงซึ่งการยิงของทุกหน่วยท่ีเข้าร่วมในการยิงจั 

    ยะงคงอยู่ในต าแหน่งท่ีสะมพะนธ์กะนอย่างเดิมตลอดเวลา  แลัจัเลื่อนฉาก  

    การยิงไปข้างหน้าเป็นขะ้น ๆ ทีลัแนว] 
creeping mine   ทุํนระเบิดครูดตามพ้ืนท๎องทะเล    [สทร.]  
crest    ยอดเขา  
crested    รายงานจุดอับสายตา   
crime                              อาชญากรรม    [รพศ.]  
criminals                          อาชญากร      [รพศ.]  
crisis    วิกฤตการณ์   
Crisis Action Planning (CAP) การวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต    
crisis management   การจัดการสถานการณ์วิกฤต  
crisis response  การตอบสนองวิกฤตการณ๑    [ยธศ.] 
criteria                         เกณฑ๑กําหนด, กฏเกณฑ๑, เกณฑ๑ตัดสิน; เกณฑ๑พิจารณา;  
    หลักเกณฑ๑ 
critic report   รายงานวิกฤต  
CRITIC = Critical Intelligence ขําวกรองวิกฤติ [ขว.-ข่าวที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจของ ผบ.หน่วยใน 

    การรบ] 
critical    วิกฤติ       
critical component  of  the  joint team องค๑ประกอบสําคัญยิ่งของทีมงานยุทธ๑รํวม    
 
critical information   ขําวสารวิกฤต   

                                                                        
 วิกฤตการณ์  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามตํอดินแดน พลเมือง ก าลังทหาร ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ที่ส าคัญ
ยิ่งของสหรัฐฯ ซึ่งพัฒนาขึ้นอยํางรวดเร็วและสร๎างสภาวะที่มีความส าคัญทางการทูต เศรษฐกิจ การเมือง หรือการทหาร จนท าให๎
ต๎องพิจารณาใช๎ก าลังทหารและทรัพยากรสหรัฐฯ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ 
 การวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤต ๑. กรรมวิธีของระบบการวางแผนยุทธการและการปฏิบัติรํวมเพื่อการพัฒนาแผน
ยุทธการรํวมและค าสั่งในเวลาอันจ ากัด เพื่อเตรียมรับสถานการณ์วิกฤตที่ก าลังจะเกิดขึ้น การวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤตจะ
กระท าตามขั้นตอนการปฏิบัติการในสถานการณ์วิกฤตที่ก าหนดไว๎เพื่อการตอบโต๎ที่มีประสิทธิภาพภายในเวลาที่อ านวยให๎ ๒. 
การวางแผนในเวลาอันจ ากัดเพื่อการวางก าลัง การใช๎ก าลัง และการด ารงสภาพของก าลังรบและทรัพยากรที่ได๎รับการบรรจุและ
แบํงมอบเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจใช๎การปฏิบัติการทางทหาร โดยผ๎ูวางแผนจะยึดถือสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็น
หลักในการวางแผน 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๑๗๖ 

critical infrastructure protection การคุ๎มครองโครงสร๎างพ้ืนฐานส าคัญ   
Critical Intelligence (CRITIC) ขําวกรองวิกฤติ  [ขว.-ข่าวที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจของ ผบ.หน่วย 

    ในการรบ] 

critical item   รายการยุทโธปกรณ์วิกฤต, รายการวิกฤต 
Critical Item List  (CIL)  บัญชีสิ่งอุปกรณ์รายการวิกฤต  
critical joint duty assignment billet การแตํงตั้งต าแหนํงที่รํวมปฏิบัติงานส าคัญ 
critical mass   การรวมกําลังวิกฤติ  
critical mass  มวลวิกฤต  [วะสดุท่ีแตกตะวได้จ านวนน้อยท่ีสุดซึ่งสามารถสนะบสนุนให้

เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ภายใต้เงื่อนไขท่ีรับุไว้อย่างแน่นอน] 

critical node   ปมวิกฤต  target critical damage point 
Critical Occupational Specialty(COS) ผู๎ช านาญการเฉพาะกรณีวิฤกต [แต่งตะ้งโดย รมว.กห.]  

critical point   ต าบลวิกฤต ; เวลาวิกฤต; ต าบลอ๎างอิง;จุดเปลี่ยน;ต าบลคับขัน 

Critical Safety Item  (CSI)  สิ่งอุปกรณ์นิรภัยวิกฤต  
critical self examination  การตรวจสอบตนเองเชิงวิพากษ๑  
critical speed   ความเร็ววิกฤต  [เรือไม่สามารถทนต่อการสะ่นสัเทือนหรือ 

    ปรากฏการณ์อื่นท่ีคล้ายกะนต่อไปได้] 

 
 
 
critical supplies and materials  สิ่งอุปกรณ์และวัสดุวิกฤต 
Critical Sustainability Item (CSI) สิ่งอุปกรณ์คงคลังวิกฤต 

                                                                                                                                                       
 ขําวสารเกี่ยวกับความตั้งใจ ขีดความสามารถและการปฏิบัติของฝ่ายเรา ซึ่งฝ่ายตรงข๎ามต๎องการอยํางยิ่งเพื่อการวางแผน และการ
โต๎ตอบให๎มั่นใจวําการปฏิบัติของฝ่ายเราจะไมํบรรลุภารกิจ 
 ข่าวกรองวิกฤต   ขําวกรองส าคัญและจ าเป็นที่ผ๎ูบังคับบัญชาจะต๎องให๎ความสนใจทันที ขําวนี้เป็นที่ต๎องการเพื่อท าให๎
ผ๎ูบังคับบัญชาสามารถตกลงใจ ซึ่งจะท าให๎มีการตอบโต๎ที่ทันเวลาและเหมาะสมตํอการปฏิบัติของขศ.ที่แท๎จริงหรืออาจเป็นได๎  
ขําวกรองนี้รวมถึงแตํไมํจ ากัดอยูํเพียงสิ่งตํอไปนี้  ก. สิ่งบอกเหตุที่บํงชัดวําการสู๎รบลักษณะใดลักษณะหนึ่งใกล๎จะเกิดขึ้น (การแจ๎ง
เตือนการโจมตี) ข. การรุกรานในลักษณะใด ๆ ตํอประเทศที่เป็นมิตร ค. สิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับการใช๎อาวุธนิวเคลียร์ชีวะเคมี (ที่
หมาย) และ ง. เหตุการณ์ส าคัญภายในประเทศที่อาจเป็นขศ.ซึ่งน าไปสูํการแก๎ไขแผนการโจมตีด๎วยอาวุธนิวเคลียร์ 
 ปมวิกฤต  สํวนที่ตั้ง หรือการบังคับบัญชาและการควบคุม ซึ่งเมื่อถูกขัดขวางหรือท าลายแล๎ว จะลดความสามารถของก าลังรบ
ในการบังคับบัญชาควบคุมหรือปฏิบัติการรบอยํางประสิทธิภาพโดยทันที 
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Critical Thinking  การคิดเชิงวิพากษ๑     [ยธศ.] 
CRMA = Chulachomkloa Royal Military Academy โรงเรียนนายร๎อยพระจุลจอมเกล๎า (รร.จปร.) 
cross compartment                  ห๎องภูมิประเทศทางกว๎าง 
cross country                      ในภูมิประเทศ 
cross servicing                    การบริการตํางฝ่าย [การสนับสนุนต่างเหล่าทัพโดยมีการเรียกใช้ - รผ.]  

cross tell    การแจ๎งข๎าม  [การส่งข่าวสารรัหว่างหน่วยต่าง ๆ ในรัดะบหน่วยปฏิบะติ 

    เดียวกะน] 

Cross Traning Exercise  (CTX) การฝึกแลกเปลี่ยน 
crosscurrents   กระแสความขัดแย๎ง  
crossing area                      พื้นที่ข๎าม [มีท่าส่งข้ามหลายแห่งในความควบคุมของ ผบ.คนเดียว- 

    ล้าน้้า] 
crossing forces                    กําลังสํงข๎าม         [ล้าน้้า]  
crossing front                     กว๎างด๎านหน๎าในการข๎าม  [ล้าน้้า]  
crossing sites                     ทําสํงข๎าม           [ล้าน้้า]  
cross-leveling   การปรับระดับสะสมตํางหนํวย  
cross-loading (personnel)  การบรรทุกแบบรวมหนํวย  (ก าลังพล)    
crossroads; intersection  สี่แยก      
cross-servicing  การบริการตํางฝ่าย  
cross-targeting (nuclear)  การก าหนดเป้าหมาย  (นิวเคลียร์)  
CRP = Control and Reporting Post สถานีควบคุม และรายงาน [ทอ.]     (สคร.)  
CRRC  = Combat Rubber Raiding Craft เรือยนต๑โจมตี [ประเภทเรือยาง]  

cruise missile                     อาวุธปลํอยบิน [อาศัยปฏิกริยาอากาศพลวัต]; ขีปนาวุธระยะ 
    ปานกลาง  อาวุธปลํอยครูซ  
Cruiser   (CV) เรือลาดตระเวน [ทร.] [ระวาง ๖,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ตัน]  
cruising altitude   ความสูงบินเดินทาง    

                                                                        
 โรงเรียนนายร๎อยทหารบกของไทย ปัจจุบันตั้งอยูํที่ เขาชะโงก จังหวัดนครนายก; โรงเรียนนายร๎อย จปร. [ภ.] 
 อาวุธปล่อยบิน; ขีปนาวุธนิวเคลียร์แบบเครื่องรํอนไมํมีพลขับ; จรวดรํอน [ทร.] 
 อาวุธปลํอยน าวิถีซึ่งเคลื่อนที่ไปด๎วยความเร็วคงที่โดยประมาณตลอดสํวนใหญํของเส๎นทางบินไปสูํที่หมาย  ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ
ปฏิกิริยาพลวัตของอากาศที่จะยกยานนี้ขึ้นกับแรงขับเคลื่อนที่จะเหนือแรงต๎าน 
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cruising level   ระดับบินเดินทาง  [รัดะบที่อากาศยานด ารงไว้รัหว่างการบินเป็น  

        ส่วนใหญ]่ 

crusaders                          พวกบ๎าอุดมการณ๑     [รพศ.]  
crush depth   ความลึกวิกฤต  
cryogenic liquid  ก๏าซเหลว  [ก๊าซซึ่งเปลี่ยนตะวเป็นของเหลวในอุณหภูมิต่ ามาก เช่น     ออกซิเจน

เหลว] 

cryptanalysis   การวิเคราะห์ลิขิตลับ   
cryptochannel  สายงานลิขิตลับ  [รับบสื่อสารโดยใช้ลิขิตละบที่สมบูรณ์รัหว่างบุคคลผู้ใช้

รับบตะ้งแต่ ๒ คนขึ้นไป] 

cryptographic information  ขําวสารวําด๎วยการลิขิตลับ  
cryptologic   ทางลิขิตลับวิทยา 
cryptology   ลิขิตลับวิทยา    
cryptomaterial   วัสดุลิขิตลับ 
cryptopart   สํวนลิขิตลับ  
cryptosecurity    การรักษาความปลอดภัยทางลิขิตลับ   
cryptosystem  ระบบลิขิตลับ  [รายการวะสดุลิขิตละบที่เกี่ยวเนื่องกะน  ซึ่งถูกน ามาใช้เป็นหน่วย

หนึ่ง แลัท าให้มีวิธีเข้ารหะสละบ แลัถอดรหะสละบเพียงวิธีเดียว] 

CS  = Combat Support         การสนับสนุนการรบ     (สสก.)  
CSAG  = Combined Surface Action Group หนํวยปฏิบัติการภาคพื้นดินผสม  
CSAR  = Combat Search and Rescue  การค๎นหา และกู๎ภัยในการรบ  

CSAR-Capable Assets  ขุมก าลังที่สามารถค๎นหาและกู๎ภัยในการรบ 
CSAR-Dedicated Assets   ขุมก าลังที่มอบให๎แกํการค๎นหาและกู๎ภัยในการรบ 
CSC = Combat Support Center  ศูนย๑สนับสนุนการรบ    (ศสสก.) *  
CSC = Combat Support Company กองร๎อยสนับสนุนการรบ       (ร๎อย.สสก.)  

                                                                        
 การวิเคราะห์ลิขิตลับ  ขั้นตอนและการปฏิบัติการแปลงขําวที่เข๎าลิขิตลับเป็นข๎อความธรรมดา โดยไมํมีความรู๎เบื้องต๎น
เกี่ยวกับกุญแจที่ใช๎ในการเข๎าลิขิตลับนั้นมากํอน 
 ศาสตร์ซึ่งใช๎ปฏิบัติตํอการสื่อสารที่ถูกปิดบัง ปลอมแปลง หรือเข๎าลิขิตลับ ลิขิตลับวิทยานี้รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย
ทางการสื่อสารและการขําวกรองทางการสื่อสาร 
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CSCAP = Council For Security and Cooperation in The Asia-Pacific  ชมรมด๎านความม่ันคงและ 
    ความรํวมมือในเอเชียแปซิฟิก   [กต.] 

CSD = Commission on Sustainable Development คณะกรรมาธิการรํวมวําด๎วยการพัฒนาที่ยั่งยืน [กต.] 

CSFOB  = Combined Special Forces Operations Base ฐานปฏิบัติการรบพิเศษผสม  (ฐปรพ.ผสม)  
CSIS  = Centre For Strategic and International Studies ศูนย๑ศึกษายุทธศาสตร๑และกิจการระหวํางประเทศ   

CSM = Command Sergeant Major จําสิบเอก  [ดูเรื่องยศเปรียบเทียบของสหรัฐฯ]  

CSOCCE              สํวนบังคับบัญชาและควบคุมการปฏิบัติการพิเศษผสม [รพศ.]  

CSR = Controlled Supply Rate  อัตรากระสุนที่ใช๎ได๎ *     [กบ.] 
CSS = Combat Service Support การสนับสนุนการชํวยรบ (สสช.); การชํวยรบ (ชร.)  
CSSCS  = Combat Service Support Control System  ระบบควบคุมการชํวยรบ [คบช.] (รคชร.)* 
CT = Communist Terrorist ผู๎กํอการร๎ายคอมมิวนิสต๑  (ผกค.) 
CT = Counter Terrorism         การตํอต๎านการกํอการร๎าย    [รพศ.]  
CT = Counterterrorist การตํอต๎านผู๎กํอการร๎าย 
CTA = Common Table of Allowance อัตราสิ่งอุปกรณ๑รํวม*     (อสอ.รํวม) 
CTBTO = Comprehensive Nuclear – Test – Ban Treaty organization  องค๑การสนธิสัญญาวําด๎วยการ 
    ห๎ามทดลองอาวุธนิวเคลียร๑โดยสมบูรณ๑  [กต.] 
CSW = Commission on The Status of Women คณะกรรมาธิการวําด๎วยสถานภาพสตร ี [กต.] 
cultural attaché    ผู๎ชํวยทูตด๎านวัฒนธรรม    [กต.] 

CTC = Combat Training Center ศูนย๑ฝึกการรบ     [อม.ทน.สอ.๑๘] 

CTG = Commander Task Group   ผบ.กองเรือเฉพาะกิจ    [ทร.] 
CTT  = Common Task Training การฝึกกิจรํวม [ทักษะพื้นฐาน - พลแม่นปืน, ปฐมพยาบาล,               อ่าน 

ผท.เป็นต้น] 

CTX = Cross Training Exercise       การฝึกแลกเปลี่ยน  [CT = Cross Training] 
Cuban Model   แบบฉบับคิวบา  
CUCV = Commercial Utility/Cargo Vehicleยานพาหนะบรรทุกเอนกประสงค๑ทางพลเรือน  [อม.-กบ.] 

 

                                                                        
 ยํอมาจาก = Combined Special Operations Command and Control Element  
 ยานพาหนะบรรทุกเอนกประสงค์ทางพลเรือน (CUCV)  ซึ่งทางกองทัพสหรัฐฯ จัดหาจากรถท๎องตลาดเพื่อใช๎แทน รย
บ.ทหาร ในพื้นที่ที่ไมํมีความจ าเป็นที่ต๎องใช๎ยานพาหนะทางทหารซึ่งมีราคาแพง 
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culminating point                  จุดผกผัน    [ดู นส.๑๐๐-๕ รร.สธ.ทบ.] 

culmination   [๑๓-๑๔ยุทธศิลป์] การผกผัน  
cultivation   การเกลี้ยกลํอม  
cultural autonomy   ความเป็นอิสระ/อัตตาณัติ (ในการปกครองตนเอง)  
    ทางวัฒนธรรม 
cultural change   การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  
cultural dimension of warfare  มิติทางวัฒนธรรม ของการสงคราม  
cultural diplomacy    การทูตวัฒนธรรม    [กต.] 
CAP = Common Agricultural Policy นโยบายรํวมเกษตร [กต.-นโยบายด้านการเกษตรของสหภาพยุโรป]  

career consular officer   เจ๎าพนักงานกงสุลอาชีพ    [กต.] 
casual     ชุดลําลอง ชุดสุภาพไมํผูกผ๎าผูกคอ (necktie)  [กต.] 
CBD = Convention on Biological Diversity  อนุสัญญาวําด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพ  [กต.] 
CECPA = Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement หุ๎นสํวนและความ 
    รํวมมือทางเศรษฐกิจอยํางสมบูรณ๑ 

cultural preferences  ความเอนเอียงทางวัฒนธรรม   
culturally desirable behavior  พฤติกรรมที่พึงประสงค๑ทางวัฒนธรรม   
culture                            วัฒนธรรม; สิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น 
culture diffusionism   ลัทธิ การแพรํกระจายทางวัฒนธรรม  
cumulative strategy   ยุทธศาสตร๑เชิงสั่งสม [ผลกระทบที่สะสม ของการปฏิบัติจ้านวน 

    มากในห้วงเวลาหนึ่ง] 

cupola                          ป้อม ผู๎บังคับรถ ยานเกราะ [อยู่เหนือ turret] 

curb weight   น้ าหนักรถ  [ไม่รวมน้ าหนะกสะมภารัแลัผู้ปฏิบะติงาน] 
currency exchange service  บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ   

                                                                        
 จุดผกผัน (Culminating Points) คือ จุดซึ่งความเข๎มแข็งของฝ่ายรุกไมํได๎เปรียบก าลังฝ่ายตั้งรับอยํางเห็นได๎ชัดตํอไป และถ๎ายัง
ปฏิบัติการรุกตํอไปก็จะเป็นการเสี่ยงตํอการเข๎าตีถล าลึกเกินไป ถูกตีโต๎ตอบ และประสบกับความพํายแพ๎ในที่สุด [ร.ส.๑๐๐-๕] ; 
จุดที่ก าลังรบหนึ่งไมํมีขีดความสามารถที่จะรักษารูปแบบของการปฏิบัติการในการรุกหรือการตั้งรับอีกตํอไป  ก. ในการรุก  
หมายถึง จุดที่การด าเนินการโจมตีเป็นไปไมํได๎อีกตํอไป และก าลังรบจะต๎องพิจารณาการกลับไปยังต าแหนํงตั้งรับ หรือการ
พยายามหยุดพักการปฏิบัติการ ข. ในการตั้งรับ หมายถึง จุดที่การปฏิบัติในการตํอต๎านการรุกเป็นไปไมํได๎อีกตํอไป 
 การเกล้ียกล่อม  การคบค๎าสมาคมกับบุคคลหนึ่งด๎วยความจงใจและคาดผลได๎ผลเสีย  โดยความมุํงหมายเพื่อเกลี้ยกลํอมให๎
เป็นสมาชิกหาขําวสาร หรือเพื่อมีอ านาจควบคุมคนเหลํานี้หรือด๎วยความมุํงหมายอื่นใด 
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current                          ตามลําดับ, ปัจจุบัน [เช่น current situation]; กระแสน้ํา 

current affairs panel  การอภิปรายเป็นคณะเกี่ยวกับเหตุการณ๑ปัจจุบัน  
complementary program  กําหนดการเสริม   
current and projected strategic environment สภาพแวดล๎อมทางยุทธศาสตร๑ในปัจจุบัน 
    และที่แผํขยายขึ้น 
current force                      กําลังปัจจุบัน; กําลังรบปัจจุบัน 
current intelligence   ขําวกรองปัจจุบัน 
Current Operations Center  (COC) ศูนย๑ยุทธการ    (ศยก.) * 
Current OPS  (COPS)  ยุทธการปัจจุบัน    (ยก.ปจ.)  *  
current series                เรียงตามลําดับ 
Current Situation (CURSIT) สถานการณ๑ปัจจุบัน 
current to future force  กําลังรบปัจจุบันสูํกําลังรบแหํงอนาคต  
current, offshore  กระแสน้ านอกฝั่ง  
current, rip   กระแสน้ า, กระแสน้ าเชี่ยวไหลวนจากฝั่ง  
CURSIT = Current Situation สถานการณ๑ปัจจุบัน 
curve of pursuit   เส๎นโค๎งติดตาม  
cusps    เนินเสี้ยวพระจันทร์  [เนินของวะตถุชายหาดที่ยื่นลงไปในทัเล จากหาด 

    ไปถึงล่องน้ าที่ขวางอยู่] 

Custodian of Postal Effects (COPE)  ผู๎ดูแลทรัพย์สิ่งของทางไปรษณีย์ 
custodians   ผู๎ดูแล  
custody    การดูแลรักษา   
customary international law  กฎหมายจารีตประเพณีระหวํางประเทศ  
customer ship   เรือรับการเพิ่มเติมก าลัง  [ขนถ่ายบุคคล แลั /หรือ สิ่งอุปกรณ์] 
customer wait time  เวลาที่ลูกค๎าต๎องคอย   
customs and traditions  ขนบธรรมเนียมและ ประเพณี  
Customs Over-The-Horizon Enforcement Network (COTHEN) เครือขํายสื่อสายระยะไกลของศุลกากร  

                                                                        
 การดูแลรักษา ๑. ความรับผิดชอบในการควบคุมการโอน การเคลื่อนย๎าย และการเข๎าถึงอาวุธ และสํวนประกอบตํางๆ การ
ด ารงรักษาทางบัญชีของอาวุธ และ สํวนประกอบตําง ๆ  ๒. การกักตัวบุคคลไว๎ช่ัวคราว 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๑๘๒ 

cut    ที่ดินตัด                        
cut-off    การดับเครื่องยนต์ 
cutoff attack   การโจมตีตัดแนวทางบิน  
cut-off velocity  ความเร็วที่จุดดับเครื่องยนต์   [ความเร็วที่อาวุธปล่อยบรรลุถึง  ณ จุดดะบ

เครื่องยนต์] 
cutout    ตัวตัดตํอ    
cutter    กรรไกกล คัตเตอร์ [สทร.]; [กห.- ยานน้ ายามฝ่ังที่มีความยาว ๖๕ ฟุต  

    หรือมีขนาดใหญ่กว่านะ้น)] 

cutting charge   ดินระเบิดตัด  [ดินรัเบิดซึ่งท าให้เกิดผลการตะดในเส้นด้วยพื้นสมมาตร] 
cutting edge   แถวหน๎า, แนวหน๎า; ตําแหนํงสําคัญ/ก๎าวหน๎าที่สุด  
CV  = Carrier Vessel         เรือบรรทุกเครื่องบิน  [ทร.]           (เรือบรรทุก บ.) 
CVBG  = Carrier Battle Group  หมวดเรือบรรทุกเครื่องบิน    [ทร.อม.] 
CVC = Combat Vehicle Crew พลประจํารถรบ 
CVT = Corvette               เรือคอร๑เวตต๑        [ทร.]   (คว.) 
CW = Chemical Warfare       การสงครามเคมี 
CWC      อนุสัญญาวําด๎วยการห๎ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช๎อาวุธเคม ีและวําด๎วยการ 
    ทําลายอาวุธเหลํานี ้ [กต.เรียกสั้น ๆ ว่า อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี]  

C & D = Cover and Deception การปกปิด และการลวง 
CWO = Communications Watch officer นายทหารเวรการติดตํอสื่อสาร 
CY = Calender Year  ปีปฏิทิน 
cyber counterintelligence การตํอต๎านขําวกรองทางไซเบอร์   
cyberdefense   การป้องกันไซเบอร๑     
 

                                                                        
 ผ๎ูคั่นกลางหรืออุปกรณ์อยํางหนึ่งที่ใช๎เพื่อป้องกันการติดตํอโดยตรงระหวํางสมาชิกขององค์การลับ 

 หมวดเรือบรรทุกเคร่ืองบิน (CVBG - Carrier Battle Group)  ทร.อม. หมูํเรือประจํา ที่ประกอบด๎วย เรือบรรทุกเครื่องบิน 
หรือเรือรบ, เรือรบผิวน้ํา และเรือดําน้ํา ที่บรรจุเพื่อสนับสนุนโดยตรง, ปฏิบัติงานสนับสนุนชํวยเหลือกันในกิจของการทําลายเรือ
ดําน้ํา, เรือผิวน้ํา, และกําลังทางอากาศฝ่ายตรงข๎ามภายในพื้นที่รับผิดชอบที่ได๎รับมอบ และโจมตีตํอเป้าหมายตํางๆ ตามแนว
ชายฝ่ังฝ่ายตรงข๎าม หรือ ให๎อํานาจการยิงในแผํนดิน 
 CWC  = Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling and Use Of Chemical 

Weapons and On Their Destruction   
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cyberspace   ไซเบอร๑สเปซ ; ห๎วงอิเล็กทรอนิกส๑  
cyberwar    การสงครามสารสนเทศ   [ทั่วไป]   
cyclic rate of fire  อัตราการยิงสูงสุด [ของปืน นัด ต่อ นาที] 

CZ = Combat Zone [การจัดดินแดน-ส่วนหนึ่งของ ยธบ.] เขตหน๎า; เขตการรบ               [ดูรูป 

น.๘๒ และ ๔๓๗] 

 

 

 

 

 

                                                                        
  ไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)  อม. ขํายงานท่ัวโลกของเครื่องคอมพิวเตอร๑ และระบบการติดตํอส่ือสารตําง  ๆ ที่เชื่อมตํอ

ระหวํางกัน; ส่ิงแวดล๎อมทางความคิดซึ่งเป็นการสํงข๎อมูลดิจิตอลทางเครือขํายคอมพิวเตอร๑ 
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D 

 
D & C = Drill and Ceremonies การฝึก และพิธีการ [อม.] 
D = Del-Ta  ตัวอักษร ดี <เดล-ต้า> [การส่งวิทย]ุ 
D-8                 กลุํมความรํวมมือของประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นมุสลิมและเป็นสมาชิก OIC 

DSO = Domestic Support Operationsการปฏิบัติการสนับสนุนภายในประเทศ [อม.รส.๓-๐] 
DA  = Department of The Army ทบวงทหารบก [อม.]; กองทัพบก  (ทบ.)  
DA  = Direct Action          การปฏิบัติภารกิจโดยตรง   [รพศ.]  
DACG = Departure Airfield Control Group ชุดควบคุมสนามบินออก  
DACO = Departure Airfield Control Officer นายทหารควบคุมสนามบินออก              
DAF = Department of The Air Force ทบวงทหารอากาศ; กองทัพอากาศ  [อม.]  (ทอ.)  
Dag = Division Artillery Group กลุํมปืนใหญํของกองพล   [ขศ.] 

Daily Intelligence Summaries (DISUMs) สรุปขําวกรองประจําวัน      (สรข.) 
daily journal   บันทึกประจําวัน    (บปว.)     
daily movement summary (shipping) สรุปยอดเข๎าออกประจ าวัน (เรือ) [ห้วงเวลา ๒๔ ชะ่วโมง] 
daily resupply  การสํงกําลังเพิ่มเติมประจําวัน   [กบ.] 
dam    เขื่อน, ทํานบ                  
damage area   พ้ืนที่ความเสียหาย 
damage assessment                การประเมินความเสียหาย 
damage control   การควบคุมความเสียหาย 

                                                                        
 สรุปข่าวกรองประจ าวัน  รายงานที่จัดท าในรูปแบบของขําว ณ กองบัญชาการก าลังรบรํวม เพื่อให๎กองบัญชาการของหนํวย
เหนือ หนํวยข๎างเคียง และหนํวยรองได๎รับสรุปขําวกรองส าคัญทั้งหมดที่ผลิตขึ้นในรอบ ๒๔ ช่ัวโมงที่ผํานมา  ผ๎ูบัญชาการก าลัง
รบรํวมจะก าหนดเวลาในการรายงานขําว เรื่องราวและเวลาในการสํงขําว  
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damage criteria   เกณฑ์ความเสียหาย  
damage estimation   การประมาณความเสียหาย  
damage expectancy (nuclear)  การคาดคะเนความเสียหาย (นิวเคลียร์) 
damage radius   รัศมีความเสียหาย  
damage threat   การคุกคามให๎เกิดความเสียหาย  
DAME = Division Airspace Management Element สํวนบริหารห๎วงอากาศของกองพล 

danger area                        พื้นที่อันตราย  
danger close  ระยะอันตราย      [ก าละงรบฝ่ายเดียวกะนอยู่ภายในรัยัใกล้เป้าหมายนี้ ]; 

อันตรายใกล๎ฝ่ายเรา   [ป.] 

danger space   ห๎วงอันตราย  
dangerous cargo   สัมภาระอันตราย  
dangers to democracy and reform อันตรายตํอประชาธิปไตยและการปฏิรูป   [ยธศ.] 
national military objectives  วัตถุประสงค๑ทางทหารแหํงชาติ   [ยธศ.] 
DAO  = Division Ammunition  officer นายทหารกระสุนของกองพล  
dark suit     ชุดสากลสีเข๎ม (สีด้าหรือสีน้้าเงินเข้ม) 
DASC  = Direct Air Support  Center ศูนย๑สนับสนุนทางอากาศโดยตรง [ทอ.]        (ศสอต.)TPPT  

DAST = Disaster Area Survey Team ชุดสํารวจพ้ืนที่หายนะ  

DATA    ข๎อมูล [สิ่งแสดงข้อเท็จจริง แนวความคิด หรือค าแนัน าในแบบที่เหมาัส าหระบ

การแจ้งให้ทราบ การแปลความหมาย หรือการด าเนินกรรมวิธีโดยบุคคล หรือเครื่องมืออะตโนมะติ สิ่งแทนใด ๆ  เช่นตะวอะกษร หรือ
จ านวนที่เทียบกะนได้ ซึ่งมีความหมาย หรืออาจให้ความหมายไว้] 

Data Base Management System (DBMS) ระบบจัดการฐานข๎อมูล [เป็น ซอฟทแ์วร์] 

                                                                        
 พื้นที่อันตราย ๑. ในการควบคุมการจราจรทางอากาศ ห๎วงอากาศที่ก าหนดมิติภายใน ซึ่งอาจมีกิจกรรมที่เป็นอันตรายตํอการ
บินในเวลาเฉพาะได๎ ๒.(กห.) พท. ที่ระบุไว๎วํา เบื้องบน เบื้องลําง หรือภายในของ พท. นั้นซึ่งอาจเกิดอันตรายได๎ทุกขณะ 
 ในการร๎องขอการยิง ปืนใหญํสนาม หรือ ปืนเรือ เมื่อก าลังของฝ่ายเราอยูํภายในระยะ ๖๐๐ ม.จากเป้าหมายที่จะท าการยิง 
 ห้วงอันตราย ห๎วงระหวํางอาวุธกับเป้าหมายที่วิถีกระสุนสูงไมํเกิน ๑.๘ เมตร (ความสูงเฉลี่ยของคนยืน) ห๎วงนี้รวมถึงพื้นที่ซึ่ง
อยูํในยํานกระสุนตก  
 ศสอต. (DASC) เป็นหนํวย ทอ.ไทย สนับสนุนหนํวย ทบ. ในระดับ ทภ. ในภารกิจป้องกันประเทศ - ดู TACP- ALO  และ 

TACP-FAC ประกอบ 
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data block   กลุํมข๎อมูล  [ข่าวสารเกี่ยวกะบต าแหน่งที่ตะ้งในทางภูมิศาสตร์  ความสูง   ท่าทาง

บิน  แลัทิศหะวเครื่องของอากาศยาน  ซึ่งปรากฏอยู่ในภาพถ่ายทางอากาศ  แลัในเฉพาักรณี  หมายถึงข่าวสารทางธุรการแลั
ข่าวสารในเรื่องเครื่องระบสะญญาณเซ็นเซอร์ที่ใช้] 

data code   รหัสข๎อมูล [ตะวเลข/หนะงสือ/สะญละกษณ์ หรือการผสมสิ่งดะงกล่าวเพื่อใช้แทน 

    ข้อมูลหละก/ข้อมูลย่อย] 

data element   ประเภทข๎อมูล  
data item    รายการข๎อมูล  
data link    ชํวงเชื่อมข๎อมูล  
Data Link Coordination Net (DCN) ขํายประสานการเชื่อมโยงข๎อมูล [ข่ายปรัสานทางเสียงของวงจร 
    เสียงชนิดหนึ่ง] 

data mile    ไมล์ข๎อมูล  [หน่วยวะดรัยัทางมาตรฐาน ] 
data processing center ศูนย๑กรรมวิธีข๎อมูล   (ศกม.)  
Data Processing officer(DPO) นายทหารฝ่ายกรรมวิธีข๎อมูล          (ฝกม./หน.ฝกม.) 
Data Processing Unit  (DPU)   หนํวยดําเนินกรรมวิธีข๎อมูล  
database    ฐานข๎อมูล  

date line    เส๎นวันที ่
Date of Birth (DOB) วันเดือนปีเกิด 
Date of Rank (DOR) วันเดือนปีที่ได๎รับยศ  
Date-Time Group      (DTG)    หมํูวันเวลา  [เช่น วันที่ ๑๘ เวลา ๓ ทุ่ม = ๑๘๒๑๐๐] 

datum    ข๎อมูลฐาน    
datum (antisubmarine warfare) ต าบลที่หลัก (การสงครามปราบเรือด าน้ า)  
datum (geodetic)   มูลฐาน (ยีออเดติก)   

                                                                        
 ฐานข้อมูล  ขําวสารซึ่งตามปกติเป็นความหมายและดรรชน ีส าหรับผ๎ูใช๎ค๎นหาและทบทวน ฐานข๎อมูลอาจอยูํในแบบของแฟ้ม
ทางวัตถ ุ(แฟ้มข๎อมูล เอกสาร และอื่น ๆ) หรือแฟ้มข๎อมูลระบบกรรมวิธีข๎อมูลอัตโนมัติตามรูปแบบ 
 หมู่วันเวลา  วันที่และเวลาซึ่งจัดท าขําวที่จะสํง แสดงเป็นตัวเลขและมีเขตเวลาตํอท๎าย (แสดงด๎วยตัวเลข  ๖ ตัว ตามหลังด๎วย
เขตเวลา ตัวเลขคูํแรกหมายถึงวันที่ คูํที่สองหมายถึงช่ัวโมง คูํที่สามหมายถึงนาที ตามหลังด๎วยตัวอักษรยํอสามตัวของเดือน  และ
ตัวเลขยํอยของปีสองตัว) 
 ข้อมูลฐาน  จ านวนที่เป็นตัวเลขหรือที่มีคําทางเรขาคณิต หรือชุดของจ านวนดังกลําว  ซึ่งอาจจะน ามาใช๎เป็นหลักอ๎างอิงหรือ
เป็นฐานส าหรับจ านวนอื่นๆ ค าพหูพจน์ในความหมายทางเรขาคณิตคือ  DATUMS ที่แตกตํางจาก  DATA ซึ่งเป็นค าพหูพจน์โดย
ปกติ 
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datum error (antisubmarine warfare)  อัตราผิดต าบลที่หลัก (การสงครามปราบเรือด าน้ า)  
datum level  ระดับมูลฐาน [ผิวพื้นซึ่งใช้ส าหระบเทียบรัดะบสูง  ความสูง  หรือความลึก  บน 

ผท.หรือแผนที่เดินเรือ/เดินอากาศที่เกี่ยวข้อง] 

datum point   จุดมูลฐาน [เพื่อใช้เป็นหละกในการค านวณหรือการวะดต่อไป] 

datum time (antisubmarine warfare)  เวลาหลัก (การสงครามปราบเรือด าน้ า) 
davit    หลักเดวิท [ปั้นจะ่นขนาดเล็กบนเรือที่ใช้เพื่อยกเรือขนาดเล็กขึ้นหรือลง] 
day fighter  เครื่องบินขับไลํเวลากลางวัน [ทอ.] 
day room; recreation room ห๎องพักผํอนของทหาร [ในกองร้อย] tp pt [ภ.] 
Days of Supply         (DOS)  วันสํงกําลัง      [กบ.]  
dazzle    ตาพรํา  
DBMS = Data Base Management System ระบบจัดการฐานข๎อมูล 
DC  = Dislocation Civilian   พลเรือนพลัดถิ่น  
DCA  = Defensive Counter Air การตํอต๎านทางอากาศเชิงรับ  
DCA  = Defense Communications Agency สํานักงานการติดตํอสื่อสารทหาร [ในการป้องกันประเทศ] 
DCC  = Dislocation Civilian Camp      คํายพลเรือนพลัดถิ่น 

DCCEPTP PT   กําหนดการฝึกผสมกับประเทศกําลังพัฒนา  [อม.] 

DCG = Deputy Commanding General รองผู๎บัญชาการ  

DCLMTP PT    สํวนวิชาการบังคับบัญชา, ความเป็นผู๎นําและการจัดการ [อม.วทบ.]  (สบผจ.)  
DCO = Deputy Commanding officer รองผู๎บังคับหนํวย 
DCS = DCofS = Deputy Chief of Staff รองเสนาธิการ  
DCS = Defense Communications System ระบบการติดตํอสื่อสารทหาร Tp Pt 

Dcsc = Defense Construction Supply Center [สนง.กบ.ทหาร-อม.] ศูนย๑สํงกําลังเกี่ยวกับการกํอสร๎างทหาร  

DCSINT = Deputy Chief of Staff For Intelligence  รองเสนาธิการฝ่ายขําวกรอง <เดส-เซ้นท>์ 
DCU = Desert Camouflage Uniform เครื่องแบบพรางทะเลทราย [ทบ.อม. ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ACU] 

                                                                        
 มาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวก และบันเทิงภายในห๎องนี้ของ ทบ.สหรัฐฯ มี ทีวี, วีดิโอ, เครื่องเสียง, เกม, โต๏ะปิงปอง, โต๏ะ
สนุ๏กเกอร์, หมากรุก, หนังสือพิมพ์, วารสารฯ บริการส าหรับก าลังพลในหนํวยพักผํอนหลังเลิกงาน  
 มาจากค าเต็ม คือ = Developing Countries Combined Exercise Program  
 DCLM  = Department Of Command Leadership and Management 

 หรือ ระบบการติดตํอสื่อสารกลาโหม 
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Desert Camouflage Uniform (DCU) เครื่องแบบพรางทะเลทราย [ทบ.อม. ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ACU] 

DD = Destroyer              เรือพิฆาต  [ทร.]    (พฆ.) 
D-Day                              วัน ว. [วะนเร่ิมหรือจัเร่ิมปฏิบะติการเฉพาั]  

D-Day consumption/production differential assets ขุมก าลังสํวนตํางระหวํางความสิ้นเปลืองกับการผลิต   
                                                      ณ วัน ว. 

D-Day materiel readiness gross capability  ขีดความสามารถรวมความพร๎อมทางยุทโธปกรณ์ใน   
    วัน ว.  

D-Day pipeline assets  ขุมก าลังในกระแสการสํงก าลังใน วัน ว.  
DDN  = Defense Data Network  ขํายข๎อมูลทหาร [ในการป้องกันประเทศ ] 

DDR = Disarmament, Demobilization, and Reintegration การปลดอาวุธ, การปลดปลํอยทหาร และ  

     การบูรภาพใหมํ  
de bellatio   รัฐคูํสงคราม     [กต.] 
de facto boundary  เส๎นแบํงเขตทางพฤตินัย [ปรัเทศ/การปกครองซึ่งกฎหมายไม่ระบรองแต่เป็น

การแบ่งในทางปฏิบะติ] 

de jure     โดยนิตินัย     [กต.] 

de jure boundary   เส๎นแบํงเขตทางนิตินัย [ประเทศ/การปกครองซึ่งยอมรับกันตามที่ปรากฏ 

    แลัตามกฎหมาย] 

dead end   ทางตัน                        
dead mine   ทุํนระเบิดหมดอ านาจ  
dead space                         ห๎วงอับ  [กระสุน]  

                                                                        
 DDR เป็นข้ันตอนแรก ในการเปล่ียนผํานจากสงครามไปสํูสันติภาพ การทําให๎ปลอดทหาร สามารถถูกนํามาใช๎ในยามปกติด๎วย 

เพื่อลดขนาดของกองทัพ และ แจกจํายใหมํในการใช๎จํายสาธารณะ  อยํางไรก็ตาม DDR มีความซับซ๎อนกวํามาก ในสภาวะ
แวดล๎อมหลังความขัดแย๎ง เมื่อกลํุมที่ตํอส๎ูกันท่ีแตกตํางถูกแบํงโดยความเป็นปรปักษ๑ และเผชิญหน๎ากับ การหนีเสือปะ จระเข๎
ด๎านความมั่นคง ที่แท๎จริงในขณะที่พวกเขาสํงคืนอาวุธ เมื่อโครงสร๎างสังคมไมํเข๎มแข็ง และเมื่อเศรษฐกิจหยุดนิ่ง. DDR 
สนับสนุน การสํงผํานจากสงครามไปสํูสันติภาพ โดยการทําให๎มั่นใจถึงสภาวะแวดล๎อมที่ปลอดภัย แปรสภาพจากอดีตนักรบ 
ไปสํูชีวิตพลเรือน และ ทําให๎ประชาชนสามารถได๎รับทํามาหากินได๎โดยใช๎เครื่องมือยามปกติแทนเครื่องมือยามสงคราม 

 ห้วงอับ ๑.  พื้นที่ภายในระยะไกลสุดของอาวุธเรดาร์ หรือผ๎ูตรวจการณ์ ซึ่งไมํอาจคุ๎มครองได๎ด๎วยการยิงหรือการตรวจการณ์
จากที่ตั้งเฉพาะแหํงหนึ่ง เนื่องจากเครื่องกีดขวางที่กั้นกลางอยูํ ลักษณะของพื้นดิน หรือคุณลักษณะของกระสุนวิถี หรือด๎วยความ
จ ากัดเกี่ยวกับขีดความสามารถในการเล็งของอาวุธ  ๒. พื้นที่หรือเขต ซึ่งอยูํภายในระยะท างานของเครื่องสํงวิทยุ แตํภายในพื้นที่
หรือเขตที่กลําวนี้รับสัญญาณไมํได๎  ๓. ปริมาตรของห๎วงที่อยูํเหนือและรอบ ๆ ปืนและระบบอาวุธปลํอยน าวิถี ซึ่งไมํสามารถจะ
ยิงเข๎าไปได๎ เนื่องจากข๎อจ ากัดทางกลไกหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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deadline   งดใช๎การ  [ยานพาหนะ] 
DEAED – END   ความสิ้นสุดอยํางไมํอาจเกิดขึ้นได๎อีก  
dean (หรือ doyen) of the diplomatic corps หัวหน๎า (dean) ของคณะทูตานุทูตใน 
     นครหลวงของประเทศใดก็ตาม   [กต.] 
de-arming  การนิรภัยอาวุธ  
death certificate  ใบมรณบัตร   
debarkation net  ตาขํายขนออกจากเรือ; ตาขํายลงจากเรือ [ขนถ่ายก้าลังทหาร 

    ลงด้านข้างเรือ] 

debarkation schedule  ก าหนดการขนออกจากเรือ  [การเคลื่อนที่จากเรือ-สู่-ฝ่ังทางน้ า ให้ตรง 

    เวลาแลัมีรัเบียบ] 

debarkation  การขนออกจากเรือ, การขนออกจากอากาศยาน 
debate   อภิปราย [ถกแถลงแสดงเหตุผล] 
debriefing                        การซักไซ๎ประกอบการรับรายงาน 
debris   สิ่งสลักหักพัง    [สพ.] 
debt agreement   หนังสือสัญญารับรองการชดใช๎เงินคืน   [กต.] 
debt installment agreement   หนังสือสัญญารับสภาพหนี ้   [กต.] 
decapitation    การเด็ดหัว  
decapitation strategy  ยุทธศาสตร๑ของการเด็ดหัว; ยุทธศาสตร๑การเด็ดหัว  

deceased   การเสียชีวิต  [บุคคลที่ทราบว่าเสียชีวิตแล้ว โดยมีหละกฐานว่าเสียชีวิตแล้ว] 
deceive    การลวง  
decentralized control การควบคุมแบบแยกการ 
decentralized execution การบริหารแบบแยกการ 
decentralized items   รายการสิ่งอุปกรณ์แยกการ  

                                                                        
 งดใช้การ   เพื่อถอนยานพาหนะหรือช้ินยุทธภัณฑ์ออกจากการปฏิบัติการหรือการใช๎งาน ด๎วยเหตุผลประการหนึ่งในหลาย
ประการ ตํอไปนี้   ก. ใช๎การไมํได๎เพราะช ารุด ขัดข๎อง หรือจ าเป็นต๎องรับการซํอมแก๎ ศัพท์นี้ไมํรวมรายการยุทธภัณฑ์ที่งดใช๎
ช่ัวคราวด๎วยเหตุผลเพื่อการปฏิบัติซํอมบ ารุงตามปกติ และการซํอมแก๎ซึ่งไมํมีผลกระทบกระเทือนตํอขีดความสามารถทางการรบ
ของยุทธภัณฑ์รายการนั้น  ข. ไมํปลอดภัย และ ค. จะเกิดการช ารุดถ๎าหากใช๎ตํอไป 
 ยุทธศาสตร์ของการเด็ดหัว ; ยุทธศาสตร์การเด็ดหัว  ซึ่งก าหนดเป้าหมายที่เลือกสรรโดยเฉพาะวําเป็น ผู้น้าของ  ขศ. 
หรืออยํางน๎อยที่สุดเจาะจงตํอกลุํมของบรรดาผ๎ูน าระดับสูง  ที่ต๎องท าโดยการลอบสังหาร 
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deception                          การลวง  
deception action   การท าการลวง [เหตุการณ์ลวงหลายเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องรวมกะน] 

deception concept   แนวความคิดในการลวง [ห/ป ในการลวงซึ่งน าเรียน ปสธร.เพื่อ 

    ทบทวน]  

deception course of action  หนทางปฏิบัติในการลวง  
deception event  เหตุการณ์ลวง  [วิธีการลวงท่ีปฏิบะติ  ณ เวลาแลัสถานท่ีเฉพาั  เพื่อ

สนะบสนุนการปฏิบะติการลวง] 

deception means   วิธีการในการลวง  
deception objective   วัตถุประสงค์ในการลวง  
deception story   เรื่องลวง  
deception target  เป้าหมายการลวง [ต่อผู้ตกลงใจของฝ่าย ขศ.ซึ่งมีอ านาจในการตะดสินใจ]  

decision     การตกลงใจ ; ข๎อตกลงใจ ;  ข๎อตัดสินใจ   [กต.] 
demilitarization    การปลอดทหาร     [กต.] 
de facto     โดยพฤตินัย     [กต.] 
demarche    การยื่นหนังสือประท๎วง   [กต.] 
decision altitude   ความสูงตกลงใจ  ส าหรับการบินรํอนลง  
decision briefing   การบรรยายสรุปเพ่ือตกลงใจ   
decision graphics                  สัญลักษณ๑ชํวยในการตกลงใจ 
decision height    ความสูงตกลงใจ  
Decision Point           (DP)      จุดตกลงใจ ; จุดตกลงใจTP  [ยว.]  (จล.)* 

                                                                        
 การลวง มาตรการตําง ๆ ที่ก าหนดขึ้นเพื่อให๎ขศ.เข๎าใจผิด ด๎วยการใช๎เลํห์เหลี่ยม การบิดเบือนหรือการปลอมหลักฐาน เพื่อชัก
น าให๎ขศ. ปฏิบัติการตอบโต๎ในทางที่กํอให๎เกิดผลเสียหายตํอฝ่ายขศ. เอง 
 ข้อตกลงใจ  ในการประมาณสถานการณ์ ข๎อความที่ชัดเจนและกะทัดรัด ซึ่งกลําวถึงแนวทางปฏิบัติที่ผู๎บังคับบัญชาเจตนาจะ
ให๎ปฏิบัติตาม โดยเห็นวําเป็นหนทางปฏิบัติเดียวที่เกื้อกูลมากที่สุดตํอการภารกิจที่ผ๎ูบังคับบัญชามอบหมายให๎ 
 จุดตกลงใจ   จุด ณ เวลาและสถานที่ที่ผ๎ูบังคับบัญชาหรือฝ่ายเสนาธิการจะเลือกใช๎หนทางปฏิบัติฝ่ายเรา  จุดตกลงใจมักจะ
เกี่ยวข๎องกับที่หมายสนใจเฉพาะ  และจุดนี้จะอยูํ ณ เวลาและสถานที่  ซึ่งผ๎ูบังคับบัญชามีเวลาลํวงหน๎าอยํางพอเพียงที่จะโจมตีที่
หมายสนใจ จุดตกลงใจยังอาจจะเกี่ยวข๎องกับก าลังรบฝ่ายเดียวกัน และสถานภาพของการปฏิบัติการตําง ๆ ที่ก าลังด าเนินอยูํ 
 จุดตกลงใจ คือ เหตุการณ์, พื้นที่, แนว, หรือ จุดใด ๆ ในพื้นที่การรบ ซึ่งต๎องการการตกลงใจปฏิบัติทางยุทธวิธีอันเป็นผลมา
จากกรรมวิธีวาดภาพการรบ (War-gaming Process) ในขั้นการวางแผน   จุดตกลงใจไมํใชํการบีบบังคับผบ.หนํวยให๎ตกลงใจ แตํ
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Decision Support Template (DST) แผํนภาพสนับสนุนการตกลงใจ   แผํนภาพตกลงใจ [ตสข.] 
decisive  point   จุดแตกหักtp pt     [ยว.] 
decisive    แตกหัก, สําคัญยิ่ง      
decisive engagement  การรบแตกหักtp p [ภารกิจ ยว.] 
decisive naval battle  การรบแตกหักทางเรือ  
decisive naval clash  การปะทะขั้นแตกหักทางเรือ 

decisive operations   การปฏิบัติการรบแตกหัก  
decisive point   [๑๒-๑๔ยุทธศิลป์] จุดแตกหัก   
decisive terrain                   ภูมิประเทศสําคัญยิ่ง t pt [ยว.-มีเพียงแห่งเดียวในพ้ืนที่] 

decisive time                      เวลาแตกหัก  
decisiveness                   ความเฉียบขาด, แตกหัก; ความแตกหัก; ความเด็ดขาด 
deck alert    การเตรียมพร๎อมบนดาดฟ้า   
DECL = Declassify  ยกเลิกชั้นความลับ    [ขว.] 

                                                                                                                                                       
ชํวยระบุวําควรตกลงใจท าอยํางใดอยํางหนึ่ง  ณ  ต าบล  และเวลาใด ๆ เพื่อให๎เกิดผลสูงสุด ทั้งตํอหนทางปฏิบัติของฝ่ายเราหรือ
หนทางปฏิบัติของขศ. 
 แผ่นภาพสนับสนุนการตกลงใจ  บันทึกการจ าลองยุทธในลักษณะของภาพลายเส๎น แผํนภาพสนับสนุนการตกลงใจจะ
แสดงให๎เห็นจุดตกลงใจ เส๎นเวลาที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนย๎ายก าลังรบและปฏิบัติการที่ด าเนินไปอยํางตํอเนื่อง  รวมถึงขําวสาร
ส าคัญอื่น ๆ ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติตามหนทางปฏิบัติเฉพาะของฝ่ายเรา 
 จุดแตกหัก  คือ ๑. จุดใด ๆ ซึ่งเมื่อครอบครองหรือได๎มาแล๎วจะชํวยให๎ได๎เปรียบขศ.อยํางเดํนชัด  ปกติจุดแตกหักจะเป็น
ลักษณะภูมิประเทศ แตํก็อาจรวมถึงสิ่งอื่น ๆ  (ทางกายภาพ)  เชํน  รูปขบวน ขศ., ที่บังคับการ, ปมคมนาคม เป็นต๎น  อาจหมายถึง 
เวลาหรือต าบลที่ขศ.ปรากฏความอํอนแอให๎เห็นจนฝ่ายเราสามารถรวมก าลังให๎เหนือกวําเพื่อขยายผลได๎  และอาจหมายถึง เวลาที่
ศักยภาพในการรบของขศ.ลดต่ าลง  ๒. จุดที่หนํวยรวมอ านาจก าลังรบที่เหนือกวําในการบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งสัมพันธ์กับภูมิประเทศ 
ขศ. และเวลา  ๓. องค์ประกอบ (ทางกายภาพและด๎านจิตวิทยา) รวมทั้งสภาพแวดล๎อมที่ป้องกันหรือสนับสนุนจุดศูนย์ดุล 
 การรบแตกหัก คือ การรบที่หนํวยเข๎าปฏิบัติการอยํางเต็มก าลัง และไมํสามารถด าเนินกลยุทธ์หรือผละออกมาได๎เมื่อไมํได๎รับ
การชํวยเหลือจากภายนอก  การปฏิบัตินี้จะต๎องท าการรบจนถึงผลสุดท๎ายไมํวําจะชนะหรือแพ๎ด๎วยก าลังที่มีอยูํ    
น.๔๔๕ 
 จุดแตกหัก  สถานที่ทางภูมิศาสตร์ เหตุการณ์เฉพาะที่ส าคัญ ระบบที่มีความส าคัญยิ่ง หรือพันธกิจที่ท าให๎ผ๎ูบังคับบัญชา
ได๎เปรียบขศ.อยํางเห็นได๎ชัด และมีอิทธิพลอยํางสูงตํอผลของการโจมตี 
 ภูมิประเทศส าคัญยิ่ง คือ ภูมิประเทศส าคัญที่มีผลกระทบตํอภารกิจอยํางมาก  แตํก็ไมํได๎หมายความวําจะปรากฏภูมิประเทศ
ส าคัญยิ่งในทุก ๆ สถานการณ์   การระบุภูมิประเทศส าคัญยิ่งก็เพื่อช้ีให๎เห็นวํา  หากสามารถยึดครองไว๎ได๎จะบรรลุภารกิจ (ทั้งการ
เข๎าตีและตั้งรับ)  ผบ.หนํวยจะกลําวถึงความส าคัญของภูมิประเทศส าคัญยิ่งนี้ใน “ แนวความคิดในการปฏิบัติ ”  ในขั้นแรกจะ
กลําวแกํฝ่ายอ านวยการในขั้นวางแผน ตํอมาจะกลําวแกํ  ผบ.หนํวยรองในขั้นการแจกจําย แผน/ค าสั่ง น.๔๔๕ 
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declaration   คําประกาศ หรือปฏิญญา   [กต.] 
declaration of independence  การประกาศ อิสรภาพ   
declaration of war                 การประกาศสงคราม       [ยธศ.]  

declaratory strategy  ยุทธศาสตร๑ ที่ประกาศ [การแบ่งประเภทยุทธศาสตร์] 

declared speed   ความเร็วเดินทาง, ความเร็วประกาศ   [ทร.] 

declassification   การยกเลิกชั้นความลับ  
Declassify  (DECL) ยกเลิกชั้นความลับ    [ขว.] 
declination   มุมบํายเบน,  เดคลิเนชัน  
decode                         การถอดรหัส 
decompression chamber ห๎องปรับบรรยากาศ  
decompression sickness อาการเจ็บป่วยเนื่องจากลดความกดดัน  
decontamination               การทําลายล๎างพิษ, การชําระล๎างพิษ  [นชค.] 
decontamination station  สถานีท าลายล๎างพิษ  
decoration  เหรียญตรา    [กพ.] 
decoy ship; q-ship  เรือลวง   
decoy   การลวงลํอ 
decoy; dummy  สิ่งลวง,เป้าลวง [การเลียนแบบบุคคล วะตถุ หรือปรากฏการณ์ในรูป 

    ใดก็ได ้ด้วยความมุ่งหมายท่ีจัลวงเคร่ืองมือเฝ้าตรวจของขศ. หรือท า 
    ให้ขศ.ปรัเมินค่าผิดพลาด] 

decrypt    ถอดลิขิตลับ  
deduce                        อนุมาน 
deductive reasoning  การ ใช๎เหตุผลแบบนิรนัย   

                                                                        
 การยกเลิกชั้นความลับ การพิจารณาก าหนดเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของชาติวํา  ขําวสารที่มีช้ันความลับ
นั้นไมํมีความจ าเป็นอีกตํอไปที่จะต๎องมีระดับการป้องกันใด ๆ เพื่อให๎พ๎นจากการเปิดเผยที่ไมํได๎รับอนุญาต รวมทั้งการเพิกถอน
หรือการยกเลิกช้ันความลับที่ได๎ก าหนดไว๎แล๎ว 
 เรือลวง เรือที่พรางวํามิใชํเรือรบ แตํมีอาวุธและอุปกรณ์สู๎รบอื่น ๆ ซํอนไว๎ และจัดเตรียมไว๎เป็นพิเศษ เพื่อให๎เปิดเอาอาวุธออก
ใช๎ได๎อยํางรวดเร็ว   
 ถอดลิขิตลับ  การถอดข๎อความที่เข๎ารหัสไว๎ ออกเป็นข๎อความธรรมดาโดยระบบลิขิตลับ (วิธีนี้ไมํรวมถึงการถอดโดยการ
วิเคราะห์ลิขิตลับ) หมายเหตุ : ค าศัพท์ ถอดลิขิตลับ หมายถึง การถอดรหัส และการถอดประมวลลับ 
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deep battle  การรบทางลึก [โจมตีระลอกหลังของ ขศ.โดยหน่วย คทอ./ส่งทางอากาศ] 

deep fording capability  ขีดความสามารถในการลุยข๎ามน้ าลึก  [ป.อะตตาจร /ยานซึ่งมีอุปกรณ์สามารถลุย

น้ า] 

deep minefield   สนามทุํนระเบิดระดับลึก [สนามทุ่นรัเบิดปราบเรือด าน้ า] 
deep operations                   การปฏิบัติการทางลึก 
Deep Operations Coordination Cell (DOCC) สํวนประสานการปฏิบัติการทางลึก [ทน.อม.] 
     (สปปล.) 
DEEP-SEA PORTS                   ทําเรือน้ําลึก 
DEF = Defense [อก.ใช้ Defence] ตั้งรับ, การป้องกัน, การป้องกันประเทศ, กลาโหม 
defeat                          ความพํายแพ,๎ปราบพํายแพ๎ : ทําลาย, ทําให๎เสีย; เอาชนะTP PT   
    [ภารกิจ ยว.]   
defeat mechanism                   กลไกในการเอาชนะ [ต่อฝ่ายขศ.] 

defect                        ข๎อบกพรํอง 

                                                                        
 เอาชนะ เป็นกิจทางยุทธวิธีที่มุํงกระท าเพื่อท าลายแผนหรือท าให๎การปฏิบัติตามแผนของฝ่ายตรงข๎ามไร๎ผล  รวมทั้งการปฏิบัติ
เพื่อท าให๎ฝ่ายตรงข๎ามหมดก าลังใจในการสู๎รบ  หรือไมํสามารถท าตามหนทางปฏิบัติที่ได๎ก าหนดไว๎แล๎ว 
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ให๎ม่ันใจ เอกภาพความพยายาม และ ประสานการใช๎ที่มีประสิทธิภาพของบรรดาการยิงที่สังหาร และไมํ
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พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๑๙๔ 

defence attaché; military attaché ผู๎ชํวยทูตฝ่ายทหาร[กต.แทนทั้งสามเหล่าทัพ :  

    นายทหารยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก]  
Defense                 (DEF)    การตั้งรับ, การป้องกัน; การป้องกันประเทศ; [ทาง] ทหาร 
Defense  Electronic Supply Center (DESC) [สนง.กบ.ทหาร-อม.] ศูนย๑สํงกําลังสิ่งอุปกรณ๑ 
     อิเล็กทรอนิกส๑ทหาร  
Defense  Fuel Supply Center (DFSC) [สนง.กบ.ทหาร-อม.] ศูนย๑สํงกําลังน้ํามันทหาร  
Defense  General Supply Center(DGSC) [สนง.กบ.ทหาร-อม.] ศูนย๑สํงกําลังสิ่งอุปกรณ๑ทั่วไป 
     ทหาร  
Defense  Industrial Supply Center(DISC) [สนง.กบ.ทหาร-อม.] ศูนย๑สํงกําลังสิ่งอุปกรณ๑ 
    อุตสาหกรรมทหาร  
Defense Personel Support Center (DPSC) [สนง.กบ.ทหาร-อม.] ศูนย๑สนับสนุนกําลังพลทหาร  
defense area   พ้ืนที่ตั้งรับ  

Defense Business Operations Fund (DBOF) กองทุนประกอบธุรกิจกลาโหม  
defense classification  ชั้นความลับในการป้องกัน   
Defense Communications Agency(DCA) สํานักงานการติดตํอสื่อสารทหาร [ในการป้องกันประเทศ] 
Defense Communications System (DCS) ระบบสื่อสารกลาโหม; ระบบการติดตํอสื่อสารทหาร  
    [ในการป้องกันประเทศ] 
Defense Construction Supply Center (DCSC) [สนง.กบ.ทหาร-อม.] ศูนย๑สํงกําลังเกี่ยวกับการกํอสร๎างทหาร  

defense contractors  ผู๎รับเหมาของ กลาโหม  
Defense Cooperation Program (DCP) โครงการรํวมมือป้องกันรํวมกันระหวํางไทย-ออสเตรเลีย  

Defense Data Network  (DDN)  เครือขํายข๎อมูลกลาโหม; ขํายข๎อมูลทหาร [ในการป้องกัน 

    ประเทศ] 

defense emergency  ภาวะฉุกเฉินในการป้องกัน 
defense in depth  การตั้งรับทางลึก     [ยว.] 
defense in sector  การตั้งรับในเขต     [ยว.] 

                                                                        
 การตั้งรับในทางลึก การก าหนดที่มั่นตั้งรับที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน   ที่มุํงหมายเพื่อดูดกลืนและท าให๎การเข๎าตีอํอนก าลัง
ลงเป็นล าดับ เพื่อป้องกันมิให๎ขศ.ตรวจการณ์ช้ันต๎นได๎ทั่วทั้งที่มั่น  และชํวยให๎ผ๎ูบังคับบัญชาสามารถใช๎กองหนุนเข๎าด าเนินกล
ยุทธ์ได๎ 
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Defense Information Infrastructure (DII) โครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านสารสนเทศเพื่อการป้องกัน
ประเทศ  [รับบคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การใช้ข้อมูล  การระกษาความปลอดภะย  บุคลากร  การฝึกแลัโครงสร้าง
สนะบสนุนอื่น ๆ ซึ่งใช้ร่วมกะนหรือเชื่อมโยงกะน  เพื่อตอบสนองความต้องการข่าวสารรัดะบท้องถิ่น  รัดะบชาติ  แลั
รัดะบโลกของกรัทรวงกลาโหม] 

Defense Information System Agency (DISA) สํานักงานการประมวลขําวทหาร  [อม.] 
Defense Information Systems Network (DISN) เครือขํายระบบขําวสารกลาโหม   [กห.-เครือข่ายรวมซึ่ง 

     จะดการแลัจะดรูปแบบอย่างรวมการ] 

Defense Intelligence Agency (DIA)    สํานักงานขําวกรองทหาร   [อม.] 
Defense Intelligence Agency Manual (DIAM) คูํมือสํานักงานขําวกรองทหาร [ในการป้องกันประเทศ] 

defense intelligence production  การผลิตขําวกรองเพื่อการป้องกันประเทศ 

Defense Language Institute  (DLI) สถาบันภาษากระทรวงกลาโหม   [อม.] 
Defense Logistics Agency(DLA) สํานักงานสํงกําลังบํารุงทหารTp Pt [อม.] (สนง.กบ.ทหาร) 
Defense Mapping Agency(DMA)   สํานักงานแผนทีท่หาร *   [อม.] 
defense message system ระบบการสํงสารเพ่ือการป้องกันประเทศ 

Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยากลาโหม 
Defense Nuclear Agency (DNA)   สํานักงานนิวเคลียร๑ทหาร *   [อม.] 
Defense Planning Guidance (DPG)  แนวทางการวางแผนการป้องกันประเทศ  
Defense Readiness Conditions (DEFCON) ภาวะความพร๎อมในการป้องกัน 
Defense Reorganization Act of 1986 รัฐบัญญัติการจัดองค๑กรการป้องกันใหมํ ค.ศ.๑๙๘๖   
    [ยธศ.] 
Defense Satellite Communications System (DSCS) ระบบการสื่อสารดาวเทียมกลาโหม; ระบบการ 
    ติดตํอสื่อสารด๎วยดาวเทียมทหาร [ในการป้องกันประเทศ] 

                                                                        
 มี ๖ ศูนย์สํงก าลัง คือ ๑. ศูนย์สํงก าลังสิ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทหาร  (Defense Electronic Supply Center-DESC)  
๒. ศูนย์สํงก าลังน้ ามันทหาร (Defense  Fuel Supply Center-DFSC) ๓. ศูนย์สํงก าลังสิ่งอุปกรณ์ทั่วไปทหาร (Defense General 
Supply Center-DGSC) ๔. ศูนย์สํงก าลังสิ่งอุปกรณ์อุตสาหกรรมทหาร (Defense Industrial Supply Center - DISC) ๕. ศูนย์
สนับสนุนก าลังพลทหาร (Defense  Personel Support Center-DPSC) ๖. ศูนย์สํงก าลังเกี่ยวกับการกํอสร๎างทหาร (Defense 
Construction Supply Center-DCSC) 
 แนวทางการวางแผนการป้องกันประเทศ  เอกสารที่ รมว.กห. เป็นผ๎ูออก เอกสารนี้ให๎แนวทางที่แนํนอนในรูปของความ
มุํงหมาย ล าดับความส าคัญ และวัตถุประสงค์ รวมทั้งข๎อจ ากัดทางงบประมาณเพื่อการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยทบวงทางทหารและองค์กรในกระทรวงกลาโหม  
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Defense Special Security Communications System (DSSCS) ระบบการติดตํอสื่อสารที่มีการรักษา 
     ความปลอดภัยเป็นพิเศษทางทหาร 
Defen
se 
Suppo
rt 
Progra
m(DS
P) 

ดาวเทีย
ม
สนับส
นุน
กลาโห
ม  
โครงการสนับสนุนกลาโหม   [ดาวเทียมซึ่งแจ้งเตือนการยิงอาวุธปล่อยล่วงหน้า  เป็นขะ้นแรกของการป้องกะนทวีป

อเมริกาเหนือจากการโจมตีด้วยอาวุธปล่อย] 

Defense Switched Network (DSN) เครือขํายสื่อสารสลับสายกลาโหม [เสียง ข้อมูล แลัวีดิทะศน]์ 

Defense Transportation System (DTS) ระบบการขนสํงกลาโหม  
defensive    การตั้งรับ    
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defensive actions at home   การปฏิบัติการป้องกัน ณ ดินแดนอันเป็นมาตุภูมิ   
defensive coastal area  บริเวณป้องกันชายฝ่ัง 
Defensive Counter Air   (DCA)  การตอบโต๎ทางอากาศเชิงรับ ; ภารกิจการตํอต๎านทางอากาศ

เชิงรับ 
defensive fire   การยิงในการตั้งรับ 
defensive framework                โครงสร๎างการตั้งรับ  

defensive information operations การปฏิบัติการขําวสารเชิงรับ  
defensive minefield   สนามทุํนระเบิดเชิงรับ  [น่านน้ าสากลหรือในช่องแคบรัหว่างปรัเทศ   

    สนามทุํนระเบิดตั้งรับ] 

defensive operation                การปฏิบัติการตั้งรับ    [ยว.] 
defensive position  ที่ม่ันตั้งรับ 
 
defensive sea area   บริเวณป้องกันทางทะเล  
defensive zone   เขตตั้งรับ [แนวยาว] 
deficit   ขาดทุน 
defilade                           การหลบบัง ; ระยะหลบบัง [จากการตรวจการณ์ของขศ.];         การ

กําบัง  
defiles                            ชํองเขา หรือหุบเขาแคบ 
deflation                          ภาวะเงินฝืด/เงินฟุบ; ภาวะราคาลด 
defoliant operation   ปฏิบัติการท าให๎ใบไม๎รํวง [ใช้สารท าให้ใบไม้ร่วงในพื้นที่เพื่อสนะบสนุน 

    การปฏิบะติการทางทหาร] 

                                                                        
 การตอบโต้ทางอากาศเชิงรับ  มาตรการเชิงรับทั้งปวงมีขึ้นเพื่อตรวจจับ พิสูจน์ทราบ สกัดกั้น และท าลาย หรือลบล๎างก าลัง
รบฝ่ายขศ.ที่พยายามจะโจมตีหรือทะลุทะลวงห๎วงอากาศของฝ่ายเรา 
 การหลบบัง: การป้องกันจากการตรวจการณ์และการยิงของขศ. โดยอาศัยเครื่องกีดขวาง เชํน เนินเขา สันเขา หรือฝ่ังแมํน้ า 
 การก าบัง จากการยิง หรือการตรวจการณ์ของขศ. โดยการใช๎เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติหรือที่สร๎างขึ้น 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๑๙๘ 

defoliating agent   สารท าให๎ใบไม๎รํวง  
deforestation   การตัดไม๎ทําลายป่า; การทําลายป่า [ศรศ.-คถถ:๒๖๗] 

degaussing   การลบล๎างสนามแมํเหล็ก 
degrade   การลดชั้นความลับ    [ขว.] 
degree    องศา        
degree of risk [nuclear]          ระดับการเสี่ยงภัย [นิวเคลียร์] 

delay    รั้งหนํวงTP PT [ภารกิจ ยว.] 
delay from alternate positions  การรบหนํวงเวลาจากที่ม่ันสลับ   [ยว.] 
delay from successive positions การรบหนํวงเวลาจากที่ม่ันตามลําดับ  [ยว.] 
delay fuze  ชนวนถํวงเวลา [ให้กระสุนเจาะเป้าหมายก่อนระเบิด] 

delay release sinker  เครื่องถํวงทุํนระเบิดแบบหนํวงเวลา  
Delayed Entry Program (DEP) ก าหนดการเลื่อนเวลาเข๎าเป็นทหาร [ความจ าเป็นส่วนบุคคล เช่น  

    การจบการศึกษาจากรร.มะธยม] 

delaying action   การปฏิบัติการรบหนํวงเวลา 
delaying action; delays       การรบหนํวงเวลา [ร่นถอย] 
delaying operation   การปฏิบัติการรบหนํวงเวลา [การปฏิบะติการซึ่งก าละงรบภายใต้การกดดะน  

ยอมแลกพื้นที่เพื่อให้ได้เวลา โดยการท าให้ความรวดเร็วรุนแรงในการรุกของขศ.ลดลง แลัสร้างความเสียหายสูงสุดแก่ขศ.  โดย
ตามหละกการจัไม่ท าการรบอย่างแตกหะก] 

delegate                         มอบอํานาจ; การแบํงมอบ [อ้านาจหน้าที]่   

delegation of authority การมอบอํานาจ ; การมอบหมายอํานาจหน๎าที ่
deliberate attack                  การเข๎าตีประณีต   [รุก] 
deliberate breaching [land mine warfare] การเจาะผํานประณีต [สทบ.-มีการวางแผนและปฏิบัติอย่างเป็น 

     ระบบ]   

                                                                        
 ร้ังหน่วง คือ การกระท าเพื่อให๎ขศ.เคลื่อนที่ช๎าลง หรือท าลายขศ.ให๎มากที่สุดเทําที่จะท าได๎ โดยหลีกเลี่ยงการรบแตกหัก  การ
รั้งหนํวงนี้สามารถปฏิบัติได๎ทั้งหนํวยในพื้นที่ระวังป้องกัน และหนํวยในพื้นที่การรบหลัก น.๔๓๙  
 การมอบอ านาจ  การกระท าของผ๎ูบังคับบัญชา ที่มอบอ านาจของตนที่เหมาะสมกับกิจเฉพาะที่ตนได๎รับมาให๎แกํ
ผ๎ูใต๎บังคับบัญชา แม๎วําความรับผิดชอบในขั้นสุดท๎ายจะยังคงอยูํกับผ๎ูบังคับบัญชา การมอบอ านาจต๎องด าเนินการโดยก าหนดให๎มี
มาตรการของความรับผิดชอบไว๎ด๎วย ขอบเขตของอ านาจที่มอบหมายจะต๎องระบุไว๎โดยแนํชัด 
 การปฏิบัติการรุกแบบหนึ่ง  ที่ประสานการใช๎อ านาจการยิงและการด าเนินกลยุทธ์ที่วางแผนไว๎ลํวงหน๎า  เพื่อเข๎าประชิดและ
ท าลายหรือจับกุมขศ. 
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deliberate crossing   การข๎ามล าน้ าอยํางประณีต [การวางแผนอย่างกว้างขวาง แลั 
    เตรียมการอย่างลัเอียด] 

deliberate defense                 การตั้งรับประณีต  
deliberate fire  การยิงประณีต    [ป.] 
deliberate planning   การวางแผนอยํางประณีต 
delict     ละเมิด      [กต.] 
delimitation    การกําหนดเขตแดน (ทางบก) /การแบํงเขตแดน (ทางทะเล) 

delimitation  การกําหนดเขตแดน  [ทางบก] /การแบํงเขตแดน[ทางทะเล] tp pt 

deliver                          การวาง, การสํง, สํงมอบ 
delivering ship   เรือสํง  [เรือในหน่วยเรือระบส่งสิ่งของกลางทัเล ซึ่งท าหน้าที่เป็นเรือส่ง] 

delivery error   ความคลาดเคลื่อนจากการยิง 
delivery forecasts   การคาดคะเนในการสํงมอบ  
delivery requirements  ความต๎องการในการสํงมอบ [เงื่อนไขซึ่งก าหนดให้ส่งรายการ ยธป.] 

demarcation   การปักปันเขตแดน    [กต.]  
 

demarche   การยื่นหนังสือประท๎วง  

Defence Attache’   ผู๎ชํวยทูตฝ่ายทหารtp  

demilitarization  ทําให๎หมดคําทางทหาร   [สพ.] 
Demilitarized Zone    (DMZ)   เขตปลอดทหาร  
DEMO = Demonstration           การแสดงลวง; การสาธิต; การเดินขบวนประท๎วง  

demobilization                     การเลิกการระดมสรรพกําลัง ; การปลดปลํอย [กองโจร]  

                                                                        
 การตั้งรับอย่างประณีต  การตั้งรับซึ่งตามปกติจัดท าขึ้นเมื่อยังไมํปะทะกับขศ. หรือเมื่อการปะทะกับขศ.ยังไมํใกล๎จะเกิดขึ้น
และมีเวลาจัดระเบียบพอ ตามปกติประกอบด๎วยเขตที่มีการจัดสร๎างเครื่องป้องกันอยํางกว๎างขวาง  ซึ่งมีการรวมรังปืน  ป้อม และ
ระบบการสื่อสารเข๎าด๎วยกัน  

 การก าหนด หรือการอธิบาย หรือการจ ากัดความขอบเขตของดินแดนของประเทศ 
 การท าเครื่องหมายแสดงเส๎นเขตแดนลงในภูมิประเทศโดยวิธีทางกายภาพ 

 ผ๎ูแทนทั้งสามเหลําทัพ นายทหารยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก บางประเทศใช๎ Military Attaché ส าหรับต าแหนํงเฉพาะ
เหลํา 
 เขตปลอดทหาร  พื้นที่ก าหนดขอบเขต ซึ่งห๎ามก าลังทางทหารมาตั้งอยูํหรือมารวมกันอยูํ และห๎ามการคงไว๎หรือการสถาปนา
สถานที่ตั้งทางทหารไมํวําในลักษณะใด ๆ 
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democratic consolidation กระบวนการสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํระบอบประชาธิปไตย [ยธศ.] 

democratization  กระบวนการทําให๎เป็นประชาธิปไตย; การสร๎าง 
    ประชาธิปไตย    [ยธศ.] 
demography                         ประชากรศาสตร๑ 
demolition belt   แถบการท าลาย  [ดินรัเบิด  ทุ่นรัเบิดแลัวางเคร่ืองกีดขวางอื่นๆ]  
demolition chamber  ห๎องท าลาย [ช่องว่างที่เจตนาท าขึ้นในโครงสร้างหนึ่ง เพื่อวางดินรัเบิด 

ท าลาย] 

demolition charge  ดินระเบิดทําลาย    [สพ.] 

demolition firing party            ชุดปฏิบัติการทําลาย ; พวกทําลายด๎วยการจุดระเบิด 

demolition guard                   หนํวยเฝ้ารักษาการทําลาย ; เจ๎าหน๎าที่ควบคุมการทําลาย 

    [เช่นสะพาน] 
demolition kit   ชุดเครื่องมือท าลาย 
demolition pit  หลุมระเบิดทําลาย    [สพ.] 
demolition target   เป้าหมายการท าลาย 
demolition tool kit  ชุดเครื่องมือการท าลาย [เคร่ืองมือ วะสดุแลัอุปกรณ์  ซึ่งไม่มีละกษณัท่ี

เป็นวะตถุรัเบิดท่ีจ าเป็นส าหระบการเตรียมวะตถุรัเบิดส าหระบการท าลาย] 

demolition  การทําลาย 
demonstrate   แสดงลวงTP PT    [ภารกิจ ยว.] 
Demonstration         (DEMO) การแสดงลวง ; การสาธิต; การเดินขบวนประท๎วง 

                                                                                                                                                       
 การเลิกการระดมสรรพก าลัง กรรมวิธีการเปลี่ยนผํานการจัดก าลังทหารยามขัดแย๎งหรือยามสงคราม และระบบเศรษฐกิจที่
ใช๎ในการป้องกันประเทศ เป็นการจัดยามปกติขณะที่ยังคงรักษาความมั่นคงของชาติและความส าคัญทางเศรษฐกิจไว๎  
 ชุดปฏิบัติการท าลาย  ชุดเจ๎าหน๎าที่ซึ่งอยูํบริเวณที่วางระเบิดไว๎ และรับผิดชอบทางเทคนิคในการท าลาย  
 หน่วยเฝ้ารักษาการท าลาย   ก าลังรบประจ าถิ่นซึ่งวางไว๎เพื่อประกันมิให๎ขศ.  ยึดเป้าหมายได๎  กํอนมีค าสั่งให๎ท าลายและ
กํอนที่จะท าลายได๎ส าเร็จ ผ๎ูบังคับหนํวยเฝ้ารักษาการท าลายจะรับผิดชอบในการบังคับบัญชาทางยุทธการตํอหนํวยทหารทั้งสิ้น ณ 

บริเวณที่ได๎วางการท าลายไว๎ รวมทั้งชุดปฏิบัติการท าลายด๎วย ผ๎ูบังคับหนํวยผ๎ูนี้ยํอมรับผิดชอบในการสํงค าสั่งการท าลายไปยังชุด
ปฏิบัติการท าลาย 
 การแสดงลวง  คือ การแสดงการเข๎าตีหรือแสดงก าลังโดยมีวัตถุประสงค์ในการลวงดังนี้  ๑.  การเข๎าตีซึ่งเป็นการลวง
เชํนเดียวกับการเข้าตีลวง (Feint) แตํแตกตํางกันตรงที่ไมํมีการปะทะกับขศ.  ๒. ในการปฏิบัติเพื่อเสถียรภาพ และการปฏิบัติ
สนับสนุนจะเป็นการปฏิบัติโดยแสดงให๎ฝ่ายตรงข๎ามเห็นถึงขีดความสามารถทางทหารของฝ่ายเรา  น.๔๓๗ 
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demoralize   ทําลายขวัญ      
demotion    การลดยศ                                
denial    การขัดขวาง; การปฏิเสธ 
denial measure           มาตรการขัดขวาง  [ไม่ให้ ขศ.ใช้พื้นที่,กพ.หรือสิ่งอ้านวยความ 

    สะดวก] 

denial operations              การยุทธ๑ขัดขวาง 
denial, punishment, and coercion  การปฏิเสธ การลงโทษ แล ะ การใช๎กําลังบังคับ [การบั่น 

    ทอนก้าลัง การท้าให้สิ้นเรี่ยวแรง และ การท้าลายล้าง] 

denied area  พ้ืนที่ขัดขวาง   [พื้นที่ในความควบคุมของขศ.หรือฝ่ายที่ไม่เป็นมิตร  ซึ่งก าละง

รบของเราไม่อาจคาดหวะงที่จัปฏิบะติการให้บรรลุผลส าเร็จได้ภายใต้ข้อจ ากะดทาง
ยุทธการแลัขีดความสามารถของก าละงรบที่มีอยู่] 

density altitude                   ความหนาแนํนตามความสูง; ความหนาแนํนของอากาศตามความสูง 

dental corps   เหลําทันตแพทย๑   [อม.] (ทพ.) 
dentente' <เด-ต็อง>      การผํอนคลายความตึงเครียด    [ยธศ.]  
department   กรม [พลเรือน]; กระทรวง;ทบวง;สํวนวิชา [อม.-เช่น กห. = DOD;  

    ทบวงทหารบก=DA] 

department of agriculture กระทรวงเกษตร   [อม.] 
department of health and human services กระทรวงสาธารณสุขและการบริการ    [อม.]  
Department of Defense (DOD) กระทรวงกลาโหม              [อม.]  (กห.)  
Department Of Defense Construction Agent  หนํวยกํอสร๎างของกระทรวงกลาโหม [อม.]  
department of defense container system ระบบตู๎คอนเทนเนอร์ของกระทรวงกลาโหม 
Department Of Defense Intelligence Information System (DODIIS) ระบบขําวสารทางการขําวกรองของ    
     กระทรวงกลาโหม  
Department Of Defense Internal Audit Organizations หนํวยตรวจสอบภายในของกระทรวงกลาโหม  [อม.]  
Department of Housing and Urban Development กระทรวงเคหะการ และการพัฒนาเมือง  [อม.]  
Department of Justice กระทรวงยุติธรรม             [อม.]  

                                                                                                                                                       
 การแสดงลวง  ๑. การเข๎าตีหรือการแสดงก าลังรบในแนวรบหนึ่ง ที่มิได๎ตั้งใจจะกระท าการรบจริง แตํกระท าด๎วยความมุํง
หมายที่ลวงขศ.  ๒. (เฉพาะ กห.) ในการลวงทางทหาร หมายถึง การแสดงก าลังรบ ณ พื้นที่ที่มิได๎ตั้งใจจะกระท าการรบจริง เพื่อ
ลวงขศ. คล๎ายกับการเข๎าตีลวง โดยมิได๎เจตนาจะเผชิญกับขศ.จริง ๆ 
 มาตรการขัดขวาง  การกระท าที่กีดขวางหรือขัดขวางขศ.มิให๎ใช๎พื้นที่  กพ. หรือสิ่งอ านวยความสะดวก  การกระท านี้อาจ
รวมถึงการท าลาย รื้อถอน ท าให๎เปื้อนพิษ หรือการจัดสร๎างเครื่องกีดขวางตําง ๆ 
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Department of Labor (DOL)   กระทรวงแรงงาน               [อม.]   
Department of National Security and Strategy สํวนยุทธศาสตร๑ชาติ และความมั่นคงแหํงชาต ิ 
    [วิทยาลัยการทัพบกสหรัฐฯ] 

Department of State   (DOS)   กระทรวงการตํางประเทศ  [อม.]   (กต.)  
Department of The Air Force (DAF) ทบวงทหารอากาศ; กองทัพอากาศ  [อม.] (ทอ.)    
Department of The Army War Plans Division กองแผนสงคราม ทบวงทหารบก    
Department of The Army (DA) ทบวงทหารบก; กองทัพบก   [อม.] (ทบ.)    
Department of The Navy (DON) ทบวงทหารเรือ; กองทัพเรือ   [อม.]  (ทร.)    
Department of Transportation กระทรวงคมนาคม              [อม.]   
Department of Treasury กระทรวงการคลัง              [อม.] (กค.)  
department store   ห๎างสรรพสินค๎า     
departmental  intelligence  ขําวกรองของหนํวยราชการ 
departure airfield   สนามบินออก 
Departure Airfield Control Group (DACG) ชุดควบคุมสนามบินออก 
Departure Airfield Control Officer (DACO) นายทหารควบคุมสนามบินออก 
departure area   พ้ืนที่ขาออก 
 
 

departure ceremony   พิธีการสํง [ซึ่งมีล้าดับขั้นตอน (procedure) แตกต่างกันออกไปตาม 

    ระดับของผู้มาเยือนและประเภทของการเยือน ] 
departure end   ท๎ายทางว่ิงบินออก 
departure of diplomatic agents   การออกไปจากรัฐผู๎รับของเจ๎าหน๎าที่ทางการทูต [กต.] 

departure point   จุดตั้งเส๎นทางบิน 
departure report    รายงานกํอนการพ๎นหน๎าที่ของหัวหน๎าสํานักงานทางการทูต  [กต.] 
DEPCJTF = Deputy Commander, Joint Task Force รอง ผบ.กกล.ฉก.รํวม 
DEPEX =  Deployment Exercise การฝึกเคลื่อนย๎ายเข๎าวางกําลัง   [ฝึก-อม.] 
DEPEXDIR = Deputy Exercise  Director รองผู๎อํานวยการฝึก   (รอง ผอ.ฝึก) 
depletion    การทําให๎หมดสิ้นไป  
deploy    การวางกําลัง      
Deployable Intelligence Support Element (DISE) สํวนสนับสนุนขําวกรองเคลื่อนที่  [ขว.อม.] 
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Deployable Joint Task Force Augmentation Cell (DJTFAC) สํวนเสริมกองกําลังเฉพาะกิจรํวม  

deployed health surveillance การเฝ้าตรวจสุขภาพจากการวางก าลัง 

deployed nuclear weapons  อาวุธนิวเคลียร์มอบโอน 
deploying and sustaining capabilities การใช๎ และการดํารงรักษาขีดความ สามารถ  
deployment                     การเคลื่อนย๎ายเข๎าวางกําลัง; การวางกําลัง; การจัดขบวน 
    รบ ; การแปรกระบวนรบ [ทร.]; การเปลี่ยนที่ตั้ง 
deployment database  ฐานข๎อมูลการวางก าลัง  [ตามขะ้นเวลาโดยลัเอียด] 
deployment diagram  ผังการจัดรูปขบวน     [ยสบ.] 
Deployment Exercise (DEPEX)   การฝึกเคลื่อนย๎ายเข๎าวางกําลัง 
deployment order   ค าส่ังการวางก าลัง  [จาก รมว.กห.  ออกโดย ปธ.คสธร.] 
deployment planning  การวางแผนในการวางก าลัง [จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงพื้นที่การยุทธ์ 

    โดยเฉพาั] 

 
deployment preparation order  ค าสั่งเตรียมในการวางก าลัง 
deposit the instrument of ratification  มอบสัตยาบันสารไว๎กับตัวกลางหรือประเทศภาคีหนึ่งใดที ่
    ตกลงกัน      [กต.] 
diplomatic privileges and immunities  เอกสิทธิ์และความคุ๎มกันทางการทูต  [กต.] 
depositary    ผู๎เก็บรักษาสนธิสัญญา อนุสัญญา   [กต.] 
depot                              คลัง [เก็บสิ่งอุปกรณ์ - กบ.]; แหลํงรวมกําลังพล 

depot distribution  การแจกจํายระดับคลัง   [กบ.] 
Depot Level Maintenance  (DLM) การซํอมบํารุงระดับคลัง   [กบ.] 
depot maintenance   การซํอมบ ารุงขั้นคลัง, การซํอมบ ารุงขั้นโรงงาน  
depression   ที่ต่ํา, หลุบ                    
deprivation   การทําให๎ไมํได๎รับ     

                                                                        
 ชุดเพิ่มเติมก าลังรบเฉพาะกิจร่วมที่มอบโอนได้  ขุมก าลังของผ๎ูบัญชาการรบซึ่งประกอบด๎วยก าลังพลจากฝ่ายเสนาธิการ
ของผ๎ูบัญชาการรบ และผู๎แทนสํวนเหลําทัพ ก าลังพลเหลํานี้เป็นตัวแทนจากหลายเหลําทัพ กลุํมผ๎ูวางแผนและผู๎ปฏิบัติซึ่งมาจาก
หลากหลายสาขาจะขึ้นตรงทางยุทธการตํอฝ่ายยุทธการของผ๎ูบัญชาการรบจนกวําจะไปประกอบก าลังกับก าลังรบเฉพาะกิจรํวม 
ชุดนี้สามารถปรับก าลังได๎ตามความจ าเป็นของผ๎ูบัญชาการเฉพาะกิจรํวม และมอบโอนได๎ภายใน ๔๘ ช่ัวโมง นับตั้งแตํมีการแจ๎ง 
ก าลังพลของชุดนี้ยังสามารถปฏิบัติหน๎าที่เป็นนายทหารติดตํอระหวํางผ๎ูบัญชาการรบกับก าลังรบเฉพาะกิจรํวม  
TP  การแปรขบวนรบ, การเข๎าที่ตั้ง 
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depth                              [หลักพ้ืนฐาน-การรบอากาศพ้ืนดิน] ความลึก     
depth    ความลึก [ทร.-รัยัทางดิ่งจากรัดะบมูลฐานทางอุทกศาสตร์ถึงพื้นท้อง 

    ทัเล ทัเลสาบ หรือแม่น้ า] 

depth contour   เส๎นชั้นความลึก  
depth curve   เส๎นโค๎งความลึก 
Deputy Chief of Staff (DCS)  รองเสนาธิการ  
Deputy Chief of Staff For Intelligence  (DCSINT) รองเสนาธิการฝ่ายขําวกรอง 
Deputy Commander, Joint Task Force (DEPCJTF) รอง ผบ.กกล.ฉก.รํวม  
Deputy Commanding General (DCG) รองผู๎บัญชาการ   (รอง ผบ.)   
Deputy Commanding Officer (DCO) รองผู๎บังคับการ; รองผู๎บังคับหนํวย  (รอง ผบ.) 
Deputy Exercise  Director (DEPEXDIR) รองผู๎อํานวยการฝึก   (รอง ผอ.ฝึก) 
DESC = Defense  Electronic Supply Center [สนง.กบ.ทหาร-อม.]ศูนย๑สํงกําลังสิ่งอุปกรณ๑ 
    อิเล็กทรอนิกส๑ทหาร  
descriptive belief   ความเชื่อที่เกิดจากประสบการณ๑โดยตรง   
descriptive name   ชื่อบํงลักษณะ [ข้อเขียนบนแผนท่ี] 

desert    ทะเลทราย                  
deserter                           ทหารหนีทัพ     [กพ.] 
designate                        กําหนด, ตั้งชื่อหนํวย 
designation                       กําหนดเร่ือง, ชื่อ, หมายเลข, ตําแหนํง 
designing  and  sizing  the  force การกําหนดแบบและขนาดของกําลังรบ  
desired  attributes  of  the  force คุณสมบัติของกําลังที่พึงประสงค๑  
desired appreciation  การประมาณการในสิ่งที่พึงประสงค์ 
desired attributes   คุณสมบัติที่ต๎องการ  
desired cultural change  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทีพ่ึงประสงค๑   
desired effects                    ผลที่พึงประสงค๑ ; ผลเกิดขึ้นที่ต๎องการ 

                                                                        
 ผลที่พึงประสงค์  ความเสียหายทางวัตถุหรือก าลังพลสูญเสียของขศ. ตามที่ผ๎ูบังคับบัญชาต๎องการให๎บังเกิดขึ้นจากการระเบิด
ของอาวุธนิวเคลียร์ ผลของความเสียหายทางวัตถุนั้นแบํงประเภทเป็น เสียหายเล็กน๎อย เสียหายปานกลาง  หรือเสียหายหนัก  ผล
ของก าลังพลสูญเสียอาจเป็นสูญเสียฉับพลัน ทันที หรือเนิ่นนานก็ได๎ 
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desired end state   ผลลัพธ๑สุดท๎ายที่ปรารถนา; ภาวะสุดท๎ายทีพ่ึงประสงค๑   
desired future   อนาคตที่พึงประสงค๑   
Desired Ground Zero (DGZ) ศูนย์กลางการระเบิดบนพ้ืนดินที่พึงประสงค์ [นิวเคลียร์] 
Desired Mean Point of Impact (DMPI) ยํานกลางต าบลกระสุนตกที่ต๎องการ 
desired outcome   ผลที่พึงประสงค๑  
desired perception   การรับรู๎ที่พึงประสงค์  [การลวงทางทหาร] 
Desired Point of Impact (DPI) ต าบลกระสุนตกที่ต๎องการ 
DEST = Destination           จุดหมายปลายทาง                     
destroy    ทําลายTP PT [ภารกิจ ยว.] , สังหาร, ผลาญ, ล๎าง 
destroyed   ถูกท าลาย 
Destroyer  (DD) เรือพิฆาต  [๓,๐๐๐-๘,๐๐๐ตัน]   (พฆ.)     
destruction                    การทําลาย, ทําลาย, ยิงทําลาย 
destruction fire   การยิงท าลาย  [มุ่งหมายเพื่อการท าลายสิ่งท่ีเป็นวะสดุ]   
destruction radius   รัศมีการท าลาย 
destructive fire mission  ภารกิจการยิงท าลาย [ป.- การยิงที่มีความมุ่งหมาย เพื่อท าลาย 

    เป้าหมายเป็นจุด] 

detachment   สํวนแยก; หนํวยแยก 
Detachment Left in Contact (DLIC) สํวนเหลือไว๎ปะทะ [ถอนตัว]    (สลปท.)  
Detachment Operation Base   (DOB)  ฐานปฏิบัติการของหนํวยแยกTP PT  
detachment  หนํวยแยก [เฉพาะภารกิจ] 

detailed photographic report  รายงานการตีความภาพถํายในรายละเอียด 
detained    ถูกกักกัน  

detainee    ผู๎ถูกกักกัน [บุคคลใดที่ถูกจะบหรือถูกกะกกะนไว้โดยกองทะพ]; ผู๎ถูกกัก  
    [โดยก าละงทหาร] 

                                                                        
 ท าลาย  ๑. เป็นกิจทางยุทธวิธีที่ท าให๎ขศ.หมดประสิทธิภาพ (ทางกายภาพ) จนไมํสามารถท าการรบตํอไปได๎ ยกเว๎นแตํจะมีการ
ฟื้นฟูสภาพ ๒. เป็นการกระท าที่ท าให๎เป้าหมายเสียหายอยํางมากจนไมํสามารถสู๎รบตํอไปได๎ ยกเว๎นจะมีการท าให๎คืนสภาพเดิม
ใหมํทั้งหมด น.๔๓๔ 
 ขว.-ฐานปฏิบัติการของ หนํวยแยก ฝต.ระยะไกล (LRS DET) พัน.ขกท.ทบ.อม. ตั้งอยูํกับ ทก.หลักของกองพล 
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detainee collecting point  ต าบลรวบรวมผู๎ถูกกักกัน 
detainee processing station  สถานีด าเนินกรรมวิธีตํอผู๎ถูกกักกัน 
detecting circuit   วงจรจุดระเบิด 
detection    การตรวจพบ 
deterioration limit   ขีดจ ากัดความเสื่อมสภาพ [ความต้องการคุณภาพต่ าสุดท่ียอมระบ 

    ได ้นาโต] 

deterrence   การป้องปราม  [หลักกระบวนทัศน์ทางยุทธศาสตร]์ 

deterrence and conflict prevention การป้องปรามและการป้องกันความขัดแย๎ง   [ยธศ.] 
nuclear deterrence  การป้องปรามนิวเคลียร๑   [ยธศ.] 
deterrence strategy   ยุทธศาสตร๑การป้องปราม   [ยธศ.] 
deterrence theory   ทฤษฎีการป้องปราม   
deterrent options   ทางเลือกโดยการป้องปราม  
deterrent strategy                 ยุทธศาสตร๑ป้องปราม     [ยธศ.]  
deterring  aggression  การป้องปรามการรุกราน  
detonating cord   สายชนวนระเบิด; ชนวนฝักแคระเบิด 
detonator   เช้ือปะทุ 
detour   ทางเบี่ยง 
deuce and a half  รถยนต๑บรรทุก ๒ ตันครึ่ง รถยนต๑บรรทุก ๒ ๑/๒ ตัน        [ภ.

jargon-วน.] 
devaluation  การลดคําของเงิน 
develop                         พัฒนา [ห/ป], ขยาย; DEVELOPMENT การพัฒนา 
Developing Countries Combined Exercise Program (DCCEP) กําหนดการฝึกผสมกับประเทศกําลังพัฒนา 

developing country/nation        ประเทศ/ชาติที่กําลังพัฒนา 
development                        การพัฒนา 
development and morale          การพัฒนาและรักษาขวัญ     [สธ.๑] 

development division  กองพลพัฒนา    (พล.พัฒนา)  

                                                                        
 หนทางปฏิบัติอยํางหนึ่งที่พัฒนาจากการพิจารณาทางเศรษฐกิจ การทูต การเมือง และการทหาร ซึ่งดีที่สุดแล๎ว ก าหนดให๎ท าการ
ป้องปรามฝ่ายตรงข๎ามจากหนทางปฏิบัติในขณะนั้นหรือการปฏิบัติการซึ่งได๎พิจารณาแล๎ว 
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developmental assistance  ความชํวยเหลือด๎านการพัฒนา 
deviation    ความคลาดเคลื่อน [รัยัห่างซึ่งต าบลกรัสุนตก/รัเบิด พลาดไป 

    จากเป้าหมาย]; มุมเบ่ียงเบน 

dew    น้ําค๎าง                         
dewesternization  การปลุกจิตสํานึกต๎านตะวันตก   
DFAT = Department of Foreign Affairs and Trade กระทรวงการตํางประเทศ   [กต.-ออสเตรเลีย]  
DFLP = Democratic Front For The Liberation of Palestine ฐานอยูํในดินแดนที่ถูกยึดครอง  
DHKP/C  = Revolutionary People’s Liberation Party/Front  [กลุ่มก่อการร้าย] กลุ่มพรรคแนวร่วม

ปฏิวัติเพื่ออิสรภาพของประชาชน [หรือ Devrimici Sol หรือ Revolutionary Left หรือ Dev Sol ฐานอยู่ใน
ประเทศตุรกี โจมตีในตุรกี โดยเฉพาะอิสตันบูล ต่อมาขยายไปยังกรุงอังการา อิซมีร์ และอาดานา โดยจัดหาเงินทุน
สนับสนุนจากยุโรป] 

DFSC = Defense  Fuel Supply Center [สนง.กบ.ทหาร-อม.] ศูนย๑สํงกําลังน้ํามันทหาร  
DGSC = Defense General Supply Center [สนง.กบ.ทหาร-อม.] ศูนย๑สํงกําลังสิ่งอุปกรณ๑ทั่วไปทหาร  
DIA = Defense Intelligence Agency สํานักงานขําวกรองทหาร   [อม.] 
diagnosing    การวินิจฉัย  
dialogue partner   ประเทศคูํค๎า หรือประเทศคูํเจรจา  
DIAM  = Defense Intelligence Agency Manualคูํมือสํานักงานขําวกรองทหาร [ในการป้องกันประเทศ] 
diaphragm stop   ไดอะแฟรม  สต็อป 
diapositive   ไดอะพอซิตีฟ  [ภาพถ่ายพอซิตีฟบนมะชฌิมโปร่งใส] 

Died of Wounds Received in Action (DWRIA) ตายเพราะบาดเจ็บในการรบ   [หละงจากที่ได้ไปถึงสถาน  
    บ าบะดทางการแพทย์แล้ว] 
Difference  (DIF)     ความแตกตําง 
differential ballistic wind  ลมขีปนผลตําง   [การท้ิงรัเบิด] 
diffraction loading   แรงรัด 
dig in                         ฝังตัว 
Digital topographic Support System (DTSS) ระบบสนับสนุนทางภูมิศาสตร๑ดิจิทัลTP PT [ขว.] [อม.๒ ระบบ 

    [ABCS] [คบช.] (รสภด.) * 

                                                                        
 มี ๓ แบบ คือ แบบน าพาไปได๎ (Deployable), แบบเคลื่อนที่บน รถฮัมม์วี (Mobile) และแบบขนสํง (Transportable) บนรถแวน 
๕ ตัน 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๒๐๘ 

dignity                            เกียรติภูมิ      [ยธศ.]  

dimensions of the operational environment มิติของสภาพแวดล๎อมทางการปฏิบัติการ  
dinner    อาหารมื้อเย็น   
dip    คําผิดระดับลึก     [สทร.] 

dip needle circuit   วงจรเข็มกระดก    [สทร.]  
diplomacy    การทูต     [กต.ยธศ.] 
diplomacy for the peoples   การทูตเพื่อประชาชน    [กต.] 
diplomatic agent    ตัวแทนทางทูต   [กต.] 

diplomatic and/or consular facility สถานที่ตั้งทางการทูตและ/หรือสถานที่ตั้งกงสุล 
diplomatic authorization การอนุมัติทางการทูต  
diplomatic clearance number   หมายเลขการอนุญาตให๎สิ่งใดสิ่งหนึ่งของประเทศหนึ่ง ๆ ผํานเข๎าไป 

    ในอาณาเขตของอีกประเทศหนึ่งได๎โดยเหตุผลทางการทูตdiplomatic 
corps    คณะทูตานุทูต   [กต.] 
diplomatic expressions   ถ๎อยคําสํานวนที่ใช๎ในวงการทูต   [กต.] 
diplomatic identity card   บัตรประจําตัวคณะผู๎แทนทางทูต   [กต.] 
diplomatic courier    ผู๎ถือสารทางทูต     [กต.] 
 
DAB = Democratic Alliance of Burma กลุํมพันธมิตรเพ่ือประชาธิปไตยแหํงชาติพมํา [พม่า] 
diplomatic illness    นักการทูตแสร๎งทําเป็นป่วย   [กต.] 
diplomatic immunity                เอกสิทธิ์ทางการทูตt p    [ยธศ.]  
diplomatic language  ภาษาการทูต    [กต.] 
diplomatic pouch    ถุงเมล๑ทางการทูตที่บรรจุหนังสือโต๎ตอบทางราชการระหวํางกระทรวง

                                                                        
 มิติของสภาพแวดล้อมทางการปฏิบัติการ (Dimensions of the Operational Environment) ๑. ภัยคุกคาม (Threat) 

๒. ทางการเมือง (Political) ๓. การปฏิบัติการรวม (Unified action) ๔. การปฏิบัติการรบทางบก (Land combat operations) 
๕. ขําวสาร (Information) ๖. เทคโนโลยี (Technology) [จาก US Army FM 3-0, น.1-8] 

 การอนุมัติทางการทูต สิทธิในการบินเหนือพื้นที่หรือการลงสูํพื้น ซึ่งได๎รับในระดับรัฐบาลตํอรัฐบาล  ผํานสายงานทางการ
ทูต 
 คือ สิทธิสภาพนอกอาณาเขตของรัฐ (Extraterritoriality) 
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การตํางประเทศของรัฐบาล กับสถานเอกอัครราชทูตตําง ๆ ใน ตํางประเทศ  [กต.] 
diplomatic pouch    ถุงเมล๑ทูต  diplomatic privilege of accommodation 
diplomatic privileges and immunities เอกสิทธิ์และความคุ๎มกันทางการทูต  [กต.] 
diplomatic secretaries   ตําแหนํงเลขานุการทางการทูตในสถานเอกอัครราชทูต [กต.] 

diplomatist หรือ diplomat   ใช๎กับราชการทุกคนท่ีประจําทํางานในด๎านทางการทูต [กต.] 

direct action  (DA) การปฏิบัติโดยตรง    
direct action fuze   ชนวนท างานโดยตรง   
direct action mission       ภารกิจโดยตรง    [ภารกิจ รพศ.]  

Direct Air Support Center (Airborne) (DASC-A) ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรง  (ในอากาศ )  
     [อากาศยานในอากาศ] 
Direct Air Support Center(DASC)  ศูนย๑สนับสนุนทางอากาศโดยตรง [ทอ.]  (ศสอต.)  
direct and indirect approach   การเข๎าถึงทางตรงและทางอ๎อม  
direct and indirect approach strategy ยุทธศาสตร๑การเข๎าถึงทางตรงและทางอ๎อม  [ยธศ.] 
Direct Exchange  (DX) การแลกเปลี่ยนโดยตรง   [กบ.] 
direct extrapolation   ขําวสารที่ทราบโดยตรง  
direct fire                        การยิงเล็งตรง 
direct illumination   การสํองสวํางโดยตรง  [จากไพโรเทคนิคหรือไฟฉาย] 
 
direct laying   การเล็งตรง 
Direct Liaison Authorized (DIRLAUTH) อ านาจการติดตํอโดยตรง ; อนุมัติการติดตํอได๎โดยตรง  
    [รัหว่างหน่วย] 

                                                                        
 การปฏิบัติโดยตรง  การโจมตี และการปฏิบัติการเชิงรุกขนาดเล็กอื่น ๆ ในห๎วงเวลาสั้น โดยหนํวยปฏิบัติการรบพิเศษเพื่อจะ
ยึด ท าลาย จับกุม รับกลับหรือกํอให๎เกิดความเสียหายแกํ กพ.หรือยุทโธปกรณ์ที่ก าหนด ในการปฏิบัติการเหลํานี้ หนํวยปฏิบัติการ
รบพิเศษอาจจะใช๎ ยว.การตีโฉบฉวย  การซุํมโจมตีหรือการจูํโจมโดยตรง  การวางทุํนระเบิดและวัตถุระเบิดอื่น  ๆ การโจมตีใน
ระยะไกลโดยการยิงจากฐานยิงในอากาศ บนบกหรือในทะเล จัดเตรียมอุปกรณ์การน าวิถีชํวงปลายส าหรับอาวุธปลํอยน าวิถีแบบ
แมํนย า และปฏิบัติการกํอวินาศกรรมแบบอิสระ 
 อ านาจการติดต่อโดยตรง  อ านาจที่ผ๎ูบังคับบัญชา (ระดับใด ๆ) มอบให๎แกํผ๎ูใต๎บังคับบัญชาในการปรึกษาหรือประสานการ
ปฏิบัติโดยตรงกับหนํวยบัญชาการหรือองค์กรหนึ่ง ภายในหรือภายนอกหนํวยที่ให๎อ านาจ อ านาจการติดตํอโดยตรงใช๎ในการ
วางแผนมากกวําการปฏิบัติการ และต๎องการให๎ผ๎ูบังคับบัญชาที่ให๎อ านาจการติดตํอโดยตรงได๎รับรายงานตลอดเวลา อ านาจการ
ติดตํอโดยตรงเป็นความสัมพันธ์ในการประสานงาน แตํไมํมีอ านาจที่จะสั่งการ 
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direct pressure  การกดดันโดยตรง [โอบล้อม-ยว.] 
Direct Support   (DS)     การสนับสนุนโดยตรง ; การชํวยโดยตรง (สต./ชต.) 
direct support artillery  ปืนใหญํชํวยโดยตรง, ปืนใหญํสนับสนุนโดยตรง 
Direct Support Battery (DSB) กองร๎อยทหารปืนใหญํชํวยโดยตรง (ร๎อย.ป.ชต.) 
direct support maintenance     การซํอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง   [กบ.]  
Direct Support Unit (DSU) หนํวยสนับสนุนโดยตรง 
direct supporting fire  การยิงชํวยโดยตรง, การยิงสนับสนุนโดยตรง 
Direct Vendor Delivery  (DVD) การสํงมอบจากผู๎ขายโดยตรง  [วิธีการจัดหา/แจกจ่าย สป.]    

direct versus indirect  [๑๑-๑๔ยุทธศิลป์] ทางตรงเทียบกับทางอ๎อม   
directed    บัญชาการ  
Directed Energy  (DE)  พลังงานบังคับทิศ  [การผลิตล าคลื่นพละงงานแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้น] 
directed-energy device  อุปกรณ์พลังงานบังคับทิศ [วะตถุปรัสงค์นอกเหนือจากการใช้เป็น 

    อาวุธ เช่น เคร่ืองวะดรัยั]  

directed-energy protective measures มาตรการป้องกันพลังงานบังคับทิศ 
Directed-Energy Warfare (DEW)  การสงครามพลังงานบังคับทิศ 
directed-energy weapon  อาวุธพลังงานบังคับทิศ 
directing staff    ฝ่ายอ านวยการฝึก 
direction    ทิศ     
direction finding   การหาทิศ  [ของการแผ่คลื่นวิทยุด้วยการใช้สายอากาศหาทิศ] 

 
direction of attack  ทิศทางเข๎าตี  [มาตรการควบคุม] 

directional gyro indicator  เครื่องวัดทิศทางแบบไยโร 
directive                      คําสั่งนโยบาย    [ออกโดยหน่วยระดับใหญ่] 

                                                                        
 การสนับสนุนโดยตรง  ภารกิจที่ต๎องการให๎ก าลังรบหนึ่งสนับสนุนก าลังรบที่เจาะจงอีกหนํวยหนึ่ง และอนุมัติให๎ตอบสนอง
ค าขอความชํวยเหลือของก าลังรบที่รับการสนับสนุนนั้นได๎โดยตรง  
 ทิศทางเข้าตี   ทิศทางหรือเส๎นทางโดยเฉพาะ  ซึ่งการเข๎าตีหลักหรือศูนย์กลางของก าลังสํวนใหญํของหนํวยจะไปตามนั้น  

หนํวยจะถูกจ ากัดและก าหนดให๎เข๎าตีตามที่ระบุไว๎ และโดยปกติจะไมํยอมให๎อ๎อมผํานขศ. ไปทิศทางเข๎าตีนี้ตามหลักจะใช๎ในการ
ตีโต๎ตอบหรือใช๎เพื่อให๎แนํใจวํา การเข๎าตีสนับสนุนจะชํวยการเข๎าตีหลักได๎มากที่สุด 
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directive authority for logistics อ านาจในการใช๎ค าสั่งนโยบายในการสํงก าลังบ ารุง 
directive guidance   แนวทางนโยบาย  
director    เจ๎ากรม [ฝสธ.]  (จก.); ผู๎อํานวยการกอง      (ผอ.) 
director general  อธิบดี     [พร.] 
director of isoc   ผู๎อํานวยการ กอ.รมน.                    

Director of Mobility Forces  (DIRMOBFOR) ผู๎อ านวยการการเคลื่อนย๎าย 
directorate   กรม                [ฝสธ.-ทหารไทย]    
DIRLAUTH = Direct Liaison Authorized  อนุมัติการติดตํอได๎โดยตรง TP PT 

DISA = Defense Information System Agency สํานักงานการประมวลขําวทหาร 
disability                       หมดสมรรถภาพ; ทุพพลภาพ; ชํารุด 
disabling fire   การยิงลิดรอน  
disaffected person                 ผู๎เอาใจออกหําง  
disarmament                        การลดกําลังรบ; การลดอาวุธ; การปลดอาวุธ 
      [ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ] 

disarmament    การปลดอาวุธ [กต.-การด้าเนินการไม่ให้มีอาวุธในครอบครอง]  

Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR) การปลดอาวุธ, การปลดปลํอยทหาร และ  
     การบูรภาพใหมํ      (ปปบ.) * 

                                                                                                                                                       
 ค าสั่งนโยบาย  ๑. การสั่งการทางทหาร ซึ่งก าหนดนโยบายหรือสั่งให๎ปฏิบัติการโดยเฉพาะ  ๒.  แผนซึ่งได๎ออกไปด๎วยความ
มุํงหมายที่จะให๎มีผลบังคับใช๎ในเมื่อสั่ง หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่กลําวไว๎เกิดขึ้น  ๓. กลําวโดยกว๎าง ๆ หมายถึง การสั่งการใด ๆ 
ซึ่งท าให๎เกิดหรือบังคับการกระท า การด าเนินการ หรือระเบียบปฏิบัติ 
TP  เชํน ในการวางแผน จะอยูํในแผนยุทธการในข๎อค าแนะน าในการประสาน หมายถึงให๎หนํวยที่รับค าสั่งมีอ านาจติดตํอกันได๎
โดยตรง 
 การยิงลิดรอน  การยิงอาวุธทั้งปวงจากเรือหรืออากาศยานไปยังระบบบังคับทิศหรือระบบขับเคลื่อนของเรือ โดยมีเจตนาที่จะ
ท าให๎ระบบดังกลําวไมํสามารถใช๎การได๎และท าให๎ก าลังพลบาดเจ็บหรือสร๎างความเสียหายแกํเรือน๎อยที่สุด 
 ผู้เอาใจออกห่าง   บุคคลผ๎ูถูกท าให๎เอาใจออกหํางหรือหํางเหินจากกลุํมบุคคลที่มีอ านาจหน๎าที่ หรือผ๎ูซึ่งขาดความจงรักภักดี
ตํอรัฐบาลของตน เป็นสภาพทางจิตของคน 

 DDR เป็นขั้นตอนแรก ในการเปลี่ยนผํานจากสงครามไปสูํสันติภาพ การทําให๎ปลอดทหาร สามารถถูกนํามาใช๎ในยามปกติด๎วยเพื่อลดขนาด
ของกองทัพ และ แจกจํายใหมํในการใช๎จํายสาธารณะ  อยํางไรก็ตาม DDR มีความซับซ๎อนกวํามากในสภาวะแวดล๎อมหลังความขัดแย๎ง เมื่อ
กลุํมที่ตํอสู๎กันที่แตกตํางถูกแบํงโดยความเป็นปรปักษ๑ และเผชิญหน๎ากับ การหนีเสือปะจระเขด๎๎านความมั่นคง ที่แท๎จริงในขณะที่พวกเขาสํงคืน
อาวุธ เมื่อโครงสร๎างสังคมไมํเข๎มแข็ง และเมื่อเศรษฐกิจหยุดนิ่ง DDR สนับสนุน การสํงผํานจากสงครามไปสูํสันติภาพ โดยการทําให๎มั่นใจถึง
สภาวะแวดล๎อมที่ปลอดภัย แปรสภาพจากอดีตนักรบไปสูํชีวิตพลเรือน และ ทําให๎ประชาชนสามารถได๎รับทํามาหากินได๎โดยใช๎เครื่องมือยาม
ปกติแทนเครื่องมือยามสงคราม 
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disarmed mine   ทํุนระเบิดไมํพร๎อมระเบิด  [ปลอดภะยต่อการยกขนแลัการขนส่ง]  
disarming the population         การปลดอาวุธประชาชน  
Disaster Area Survey Team (DAST) ชุดสํารวจพ้ืนท่ีหายนะ  
Disaster Asistance Response Team (DART) ชุดพร๎อมชํวยเหลือด๎านภัยพิบัติ  [ชุดเคลื่อนที่เร็วระฐบาล  

     สหระฐฯ] 

disaster control  การควบคุมภัยพิบัติ  
disaster relief    การบรรเทาภัยพิบัติ      [กต.] 
DISC = Defense  Industrial Supply Center[สนง.กบ.ทหาร-อม.] ศูนย๑สํงกําลังส่ิงอุปกรณ๑อุตสาหกรรมทหาร  

discharge   การให๎ออก                               
discipline                         วินัย 
DISCOM = Division Support Command <ดิส-ค่อม>กรมสนับสนุน [หน่วยสนับสนุนของกองพล]   
     (กรม สน.)  
discriminating circuit  วงจรแยกคล่ืน [ทุ่นรัเบิดทางทัเล] 

discrimination   การแยกแยะความแตกตําง : การเลือกปฏิบัติ [กต.-สีผิว,  

    ชนชั้น, เพศฯ ] 
DISE = Deployable Intelligence Support Element   สํวนสนับสนุนขําวกรองเคล่ือนท่ี  [ขว.อม.] <ไดซ> 
Disease and Nonbattle Injury Casualty (DNBI Casualty) ก าลังพลสูญเสียจากการเจ็บป่วยและ
บาดเจ็บมิใชํจากการรบ  [บุคคลซึ่งมิใช่ก าละงพลสูญเสียจากการรบ  แต่สูญเสียไปจากหน่วยเนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ  

รวมทะ้งบุคคลต่าง  ๆ ที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ  ด้วยเหตุผลจากการสูญหายไปจากหน่วยโดยมิได้สมะครใจ  หรือโดยการ
กรัท าของขศ. หรือถูกกะกกะน]  

disembarkation schedule  ก าหนดการออกจากเรือ   
disengage                        ผละออก, ผละจากการปะทะ  
disengagement    การผละออก ; การผละจากกัน  
disengagement criteria             เกณฑ๑พิจารณาผละจากการปะทะ 
disguised extradition  การสํงผู๎ร๎ายข๎ามแดนแฝง; การผลักดันออกนอกประเทศ [กต.]  
disintegrate                       ระส่ําระสาย, ขาดความเป็นปึกแผํน, ไมํเป็นขบวน 

                                                                        
 การควบคุมภัยพิบัติ  มาตรการซึ่งน ามาใช๎กํอน ในระหวําง หรือภายหลังการกระท าของขศ. ภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือจาก
น้ ามือมนุษย์ เพื่อลดความนําจะเกิดความเสียหาย ลดผลเสียหายให๎เหลือน๎อยที่สุด และเพื่อเริ่มการฟื้นฟู  
 การผละจากกัน  ศัพท์รํวมฯ ๔๗ ในการควบคุมก าลังรบ เป็นค าศัพท์โดยทั่วไปส าหรับข๎อเสนอซึ่งจะเป็นผลให๎มีการแยก
ก าลังรบตํางชาติที่เป็นปรปักษ์กันออกหํางจากกันในทางภูมิศาสตร์  โดยไมํกระทบกระเทือนโดยตรงตํอก าลังรบทางทหารของ
ชาติเจ๎าของถิ่น 
 การผละจากกัน ข๎อเสนอซึ่งจะเป็นผลให๎มีการแยกก าลังรบตํางชาติที่เป็นปรปักษ์กันออกหํางจากกันในทางภูมิศาสตร์  
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dislocate    ตําแหนํงที่ไมํเหมาะสม  
Dislocated Civilian; Dislocation Civilian (DC) พลเรือนพลัดถิ่น ; พลเรือนที่ละถิ่นฐาน   
    [ผู้พละดถิ่น ผู้ถูกอพยพ ผู้ถูกเนรเทศหรือผู้ลี้ภะย] 

Dislocation Civilian Camp (DCC)  คํายพลเรือนพลัดถิ่น 
dismissal    การไลํออก                               
dismissed   [ค้าสั่ง] ทําเลิกแถว   เลิกแถว              
dismount                          ลงรถ; ลงรถรบ, ลงรบเดินดิน   [ศม.]  

disorganize                        ทําให๎เสียระเบียบ; ทําลายการจัด 
dispatch route   เส๎นทางเรํงดํวน, เส๎นทางควบคุมพิเศษ  
dispensaries   หนํวยพยาบาล   
dispensary                      ที่/หนํวยตรวจโรค/หนํวยพยาบาล 
dispenser   เครื่องจําย, เครื่องโปรย, กระเปาะ  [สิ่งที่บรรจุ/กลอุปกรณ์ซึ่งใช้ 

    บรรทุกแลัปล่อยลูกรัเบิดย่อย]  

dispersal    การกระจายก าลัง [การโยกย้ายที่ตะ้งของก าละงรบเพื่อเพิ่มโอกาสของการ 
    อยู่รอดให้มากขึ้น ] 

dispersal airfield   สนามบินกระจายก าลัง 
dispersed movement pattern รูปแบบกระจายขบวนเรือ   
dispersed site   การกระจายที่ต้ัง 
dispersion   การกระจาย  [ลูกรัเบิดแลัลูกกรัสุน] 
dispersion error   ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกระจาย [ต าบลกรัสุนตก/ต าบล 

    รัเบิดของกรัสุนนะดหนึ่ง] 

dispersion pattern   รูปแบบการกระจาย  [กรัสุนชุดหนึ่ง] 
displace                          การเปลี่ยนที่ตั้งยิง, การย๎ายที่ตั้งยิง, การย๎าย 

displaced person   บุคคลพลัดถิ่น ; ผู๎พลัดถิ่น [พลเรือนท่ีต้องอยู่นอกปรัเทศโดยไม่ 
    สมะครใจ] 

displaced persons    ผู๎พลัดถิ่น ผู๎หนีภัย  [กต.] บุคคลที่ออกมาจากประเทศของตนเอง  

    มิใช่โดยวิธีการธรรมดาหรือปกติ อาจเนื่องมาจากภัยสงคราม ภัยทาง 

                                                                        
 บุคคลพลัดถ่ิน  บุคคลพลเรือน ผ๎ูที่จ าต๎องอยูํนอกเขตแดนของประเทศของตนโดยไมํสมัครใจ  
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    เศรษฐกิจ ฯลฯ เป็นการเข้ามาชั่วคราว จะไม่ได้ภูมิล้าเนา  

displacement   การเปลี่ยนที่ตั้ง     
display                            การแสดง ; การปลอมแปลงtp p  t[การลวง] 
disposal   [วงรอบการส่งก้าลัง-กบ.] การจําหนําย  
disposition   การวางก าลัง; การก าหนดสถานี; การเข๎าประจ าท่ีในรูปขบวน;  

    การจ าหนํายบัญชีผู๎ป่วย  
dispute settlement    การระงับข๎อพิพาท     [กต.] 
dispute (s)  ข๎อขัดแย๎ง; การโต๎แย๎ง 
disrupt     ยับยั้ง; การรบกวน 
disrupt  (v)    รบกวนTP PT [ภารกิจ ยว.]; ทําให๎แตกกัน, ทําให๎กระจัดกระจาย,  
    ทําให๎ [แตกความสามัคคี] 

disruption      การทําให๎เสียระเบียบ, ยุํง, การแบํงแยกและทําลายt  

disruptive pattern   รูปแบบที่ไมํมีระเบียบ  [ในการเฝ้าตรวจ] 
dissemination                     การกระจายขําวกรอง    [ขว.]  
dissemination and integration การกระจายและการสนธิ 
 

distance  ระยะทาง [ลึก]; ระยะ [ของเรือ คน สะตว์ ยานพาหนัหรือหน่วย               จุด

อ้างถึงซึ่งทราบ]  

distant retirement area  พ้ืนที่ถอนก าลังระยะไกล    
distant support area  พ้ืนที่สนับสนุนระยะไกล [สัเทินน้ าสัเทินบก] 

distinct attitude   ทําทีที่ชัดเจน   
distributed fire   การยิงแผํกระจาย 
distribution   การแจกจํายtp pt [กบ.]; การแบํงหนํวย    

                                                                        
 การแสดง ในการลวงทางทหาร หมายถึง  การแสดงกิจกรรม  ก าลังรบ  หรือยุทธภัณฑ์อยูํกับที่  โดยเจตนาที่จะลวงการตรวจ
การณ์ด๎วยสายตาของขศ. 
 การลวง อาจใช๎ การใช้ของเทียม (Simulation), การปลอม (Disguise) หรือ การจ าลอง (Portrayal) 
 รบกวน เป็นกิจทางยุทธวิธี หรือการสนธิเครื่องกีดขวางเข๎ากับแผนการยิงเพื่อขัดขวางรูปขบวน หรือจังหวะในการด าเนินกล
ยุทธ์ของขศ.  รบกวนการปฏิบัติตามเวลาที่ขศ.ได๎วางแผนไว๎ หรือท าให๎ขศ.ต๎องใช๎ก าลังกํอนเวลาอันสมควร น.๔๓๔ 
 ท าให๎ยุํง, แบํงแยกและท าลาย - คุณลักษณะการรบด๎วยวิธีรับ นส.100-5  
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distribution manager ผู๎จัดการการแจกจําย  [ในพื้นท่ีระบผิดชอบของผู้บะญชาการรบ] 

distribution pipeline  ชํองทางการแจกจําย   
distribution plan   แผนการแจกจําย 
distribution point                 ตําบลจําย  [กบ.]       (ตจ.) 
distribution system   ระบบการแจกจําย 
district    อําเภอ                       (อ.) 
district officer  นายอําเภอ [ไทย]   (นอภ.) 
disturber of peace   ผู๎กํอกวนสันติภาพ   
disums = daily intelligence summaries  สรุปขําวกรองประจําวัน     (สรข.) 
ditch    คู                            
ditching  การบินลงน้ า [การลงสู่พื้นในความควบคุมของอากาศยานที่อยู่ในภาวัอะนตราย

โดยให้ลงน้ า] 

DIV = Division  กองพล [หน่วย ยว.ใหญ่กว่ากรม เล็กกว่า ทน.] (พล.)  

DIVARTY  = Division Artillery   ปืนใหญํกองพล  [หน่วย กรม ป.]  (ป.พล.)  
divers badges    เครื่องหมายนักดําน้ํา              [อม.]     

                                                                                                                                                       
 การแจกจ่าย  ประกอบด๎วย ๑. การรับ (Receipt)  ๒. การเก็บรักษา (Storage) ๓. การขนสํง (Transportation)  และ  
๔. การจําย (Issue) 
 การแบ่งหน่วย  การจัดวาง การแผํกระจาย การแจกจําย การประสานสอดคล๎อง การแจกจําย  
 ต าบลจ่าย  ต าบลซึ่งสิ่งอุปกรณ์และ/หรือกระสุนวัตถุระเบิด ซึ่งกองพลหรือหนํวยอื่นรับมาจากต าบลสํงก าลังที่สนับสนุน จะ
ถูกแบํงยํอยออกเพื่อการแจกจํายให๎แกํหนํวยรองตํางๆ ต าบลจํายนี้ตามธรรมดาจะไมํมีสิ่งอุปกรณ์คงคลังสะสมไว๎ ตามธรรมดาสิ่ง
อุปกรณ์ที่รับมาจะถูกจํายหมดไปโดยเร็วที่สุดเทําที่จะท าได๎ 
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diversion    การเบนความสนใจ; การเปลี่ยนแปลงระหวํางเดินทาง; การเปลี่ยน 

    เส๎นทางหรือพาหนะ; ทางแยก   [สทร.]  

diversion; diversionary attack   การเข๎าตีหันเห    [ยว.] 
diversion airfield; divert field สนามบินส ารอง 
diversionary attack   การเข๎าตีลวง  
diversionary landing               การยกพลขึ้นบกลวง  [เพื่อหันเหปฏิกิริยา ขศ.] 

diversity    ความหลากหลาย  
divert                         เปลี่ยน 
divert field   สนามบินส ารอง 
divid = division air defense การป้องกันภัยทางอากาศของกองพล 

                                                                        
 การเข้าตีลวง การเข๎าตีแบบหนึ่ง ซึ่งก าลังรบเข๎าตีหรือคุกคามจะเข๎าตี เป้าหมายที่มิใชํเป้าหมายหลัก  ด๎วยความมุํงหมายที่จะ
ดึงการป้องกันของขศ. ไปจากการป้องกันหลัก  

 การยกพลขึ้นบกลวง  การปฏิบัติการในลักษณะที่ก าลังทหารท าการยกพลขึ้นบกจริง ด๎วยความมุํงหมายที่จะหันเหปฏิกิริยา
ของขศ. ไปจากการยกพลขึ้นบกหลัก 

พล.ร.101 พล.ร.10พล.ร.82พล.ร.25 พล.ร.4 พล.ร.3

พล.ร.1

พล.ถ.1
เยอรมัน

พล.ร.2
เกาหลี

พล.ม.1

๑๐ กองพลประจ้าการ สรอ.

พล.ร.101พล.ร.101 พล.ร.10พล.ร.10พล.ร.82พล.ร.82พล.ร.25พล.ร.25 พล.ร.4พล.ร.4 พล.ร.3พล.ร.3

พล.ร.1พล.ร.1

พล.ถ.1พล.ถ.1
เยอรมัน

พล.ร.2พล.ร.2
เกาหลี

พล.ม.1พล.ม.1

๑๐ กองพลประจ้าการ สรอ.
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diving chamber   ห๎องปรับบรรยากาศ  
diving pay   เงินคําประดาน้ํา tp pt              [อม.]  
division    กองพล [ทบ.]; หมูํเรือ หมวด, ฝูงบิน [ทร.];กองพลบิน; กอง  

    [หน่วยงาน]; แผนก    (กห.)  

Division Air Defense  (DIVID) การป้องกันภัยทางอากาศของกองพล 
Division Airspace Management Element (DAME) สํวนบริหารห๎วงอากาศของกองพล 

Division Ammunition officer (DAO) นายทหารกระสุนของกองพล  
Division Artillery  (DIVARTY) ปืนใหญํกองพล     (ป.พล.)  
Division Artillery Group (DAG) กลุํมปืนใหญํของกองพล   [ขศ.] 

Division Chief of Staff (CoS) เสนาธิการกองพล         (เสธ.พล.)    
Division Commander and Assistant Division Commander Course หลักสูตรผู๎บัญชาการและรองผู๎ 

     บัญชาการกองพล PT    [อม.]  
division commanding general  ผู๎บัญชาการกองพล       (ผบ.พล.)     
Division Deputy Chief of Staff  (DEP COS) รองเสนาธิการกองพล                 (รอง เสธ.พล.) 
division deputy commanding general รองผู๎บัญชาการกองพล               (รอง ผบ.พล.)  
Division Ready Brigade (DRB) กองพลน๎อยเตรียมพร๎อมของกองพล TP PT  [อม.] 

Division Support Area (DSA) พื้นที่สนับสนุนของกองพล 
Division Support Command (DISCOM) กรมสนับสนุน     (กรม สน.) 
Division Support Element   (DSE) สํวนสนับสนุนของกองพล 
Division Tactical Operations Center (DTOC) ศูนย๑ปฏิบัติการทางยุทธวิธีกองพล   (ศปย.พล.)  
Division (DIV)  กองพล    (พล.) 
DJTFAC = Deployable Joint Task Force Augmentation Cell สํวนเสริมกองกําลังเฉพาะกิจรํวมP PT  
    ดิจิแฟค> 
 

                                                                        
 อม. - นายทหารที่ท าหน๎าที่นักประดาน้ าได๎รับ ๑๑๐ – ๒๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ตํอเดือน ขึ้นกับประเภทของหน๎าที่ 
 อม. - เปิดสอน ณ รร.สธ.ทบ.อม. 
 กองพลน้อยเตรียมพร้อมของกองพล สหรัฐฯ สามารถปฏิบัติการภายใน ๑๘ ชม. หลังรับค าสั่ง โดยมี ๑ ทก.พล.น้อย. 

และ ๑ พัน.ร.ฉก. สํวนที่เหลือของกองพลน๎อย เป็นสํวนติดตามสนับสนุน 
 ฝ่ายเสนาธิการร่วม (สธร.) ที่จัดจากหนํวย  USCINCPAC มาเสริมให๎ กกล.ฉก.ร่วม ที่จัดตั้งขึ้น 
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DKBA = Democratic Kayin Bhuddist Army กองกําลังกลุํมกะเหรี่ยงพมํา (พุทธ); กกล.กระเหรี่ยง 

    พุทธ     [พม่า] 
DKBO = Democratic Kayin Bhuddist organization องค๑การกระเหร่ียงพุทธก๎าวหน๎า [พม่า] 
DLA = Defense Logistics Agency สํานักงานสํงกําลังบํารุงทหาร [มี ๖ ศูนย์ส่งก้าลัง-อม.] 
    (สนง.กบ.ทหาร) 
DLI = Defense Language Institute สถาบันภาษากระทรวงกลาโหม  [อม.] <ดี-แอล-ไอ> 

DLIC = Detachment Left in Contact สํวนเหลือไว๎ปะทะ [ถอนตัว] <ด-ีลิค> (สลปท.) 
DLM = Depot Level Maintenance    การซํอมบํารุงระดับคลัง   [กบ.] 
DMA = Defense Mapping Agency สํานักงานแผนทีท่หาร *   [กบ.] 

DMSPOTP PTสํวนวิชายุทธศาสตร๑ทหาร, การวางแผนและการปฏิบัติการ [วทบ.ไทย] (สยผ. ) 
DMZ = Demilitarized Zone     เขตปลอดทหาร 
DNA = Defense Nuclear Agency สํานักงานนิวเคลียร๑ทหาร *     [อม.] 

DNSSP    สํวนวิชาความม่ันคงแหํงชาติและยุทธศาสตร๑  [วทบ.ไทย]  (สมย. ) 

DOB= Date of Birth  วันเดือนปีเกิด    [กพ.] 
DOB= Detachment Operation Base  ฐานปฏิบัติการของหนํวยแยกTP PT  
DOCC = Deep Operations Coordination Cell สํวนประสานการปฏิบัติการทางลึก [ทน.อม.](สปปล.)  
dock    อํูเรือ                         
Dock Landing Ship (LSD) เรืออํูยกพลขึ้นบก 
doctrinal template                 แผํนภาพตามหลักนิยม     [ตสข.]  
 

                                                                        
 DMSPO = Department Of Military Strategy, Planning and Operations สํวนวิชายุทธศาสตร์ทหาร, การวางแผนและการ
ปฏิบัติการ 
 DNSS    = Department Of National Security and Strategy สํวนวิชาความมั่นคงแหํงชาติและยุทธศาสตร์ 
 ขว.- ฐานปฏิบัติการของ หน่วยแยก ฝต.ระยะไกล (LRS DET) พัน.ขกท.ทบ.อม. ตั้งอยูํกับ ทก.หลักของกองพล 
 แผ่นภาพหลักนิยม  แบบที่อยูํบนพื้นฐานของหลักนิยมฝ่ายขศ. แผํนภาพหลักนิยมแสดงให๎เห็นภาพการวางก าลัง  กิจกรรม
ของก าลังรบและขุมก าลังฝ่ายขศ.  ซึ่งพื้นที่การรบไมํเป็นข๎อจ ากัดตํอการปฏิบัติการใด  ๆ แผํนภาพหลักนิยมนี้จะอธิบายการใช๎
หลักนิยมฝ่ายขศ.ตามเงื่อนไขในอุดมคติ โดยปกติแล๎วแผํนภาพหลักนิยมจะแสดงให๎เห็นถึงการจัดหนํวยก าลังรบของขศ.ในแนว
หน๎า ความลึก เส๎นแบํงเขต และมาตรการควบคุมอื่นๆ ขุมก าลังที่มีอยูํจากหนํวยบัญชาการอื่น  ๆ ความลึกของที่หมาย  พื้นที่เข๎า
โจมตี  ต าแหนํงการรบ  และอื่นๆ  แผํนภาพหลักนิยมมักจะถูกก าหนดมาตราสํวนให๎พร๎อมใช๎งานกับผลิตภัณฑ์ข๎อมูลทาง
ภูมิศาสตร์  
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doctrine    หลักนิยมtp pt   [ดู operation] 

Doctrine Development           การพัฒนาหลักนิยม 
Documents Storage            การเก็บรักษาเอกสาร 
DOD  = Department of Defense  กระทรวงกลาโหม  [อม.]  (กห.) 
DOD Annual Report   รายงานประจําปี กห.  
DOD Civilian   พลเรือนกลาโหม 
DOD Support to Counterdrug Operations (Counterdrug Operations) การสนับสนุนในการปฏิบัติการ  
    ตํอต๎านยาเสพติดของกระทรวงกลาโหม 
DOD Support to counterdrug operations [8MOOTW] การสนับสนุนของ กห.ในการปฏิบัติการ 
    ตํอต๎านยาเสพติด  
dogfighting   การตํอสู๎อยํางสับสน   
dogma    หลักเกณฑ๑ที่ไมํมีข๎อพิสูจน๑  
dolly    ดอลลี  [บริภะณฑ์เช่ือมโยงข้อมูลซึ่งอยู่ในอากาศ] 

domain    แวดวง ; อาณาจักร    
dome    รูปโดม 
domestic  policy  concerned  สภาพแวดล๎อมภายในประเทศ  
domestic air traffic  การจราจรทางอากาศในประเทศ; การจราจรทางอากาศ 
    ภายในประเทศ 
domestic emergency  ภาวะฉุกเฉินในประเทศ ; ภาวะฉุกเฉินภายในประเทศ      [เช่น ภะย

ธรรมชาติ, สงครามฯ-ยธศ.] 
domestic intelligence  ขําวกรองในประเทศ   
domestic politics                  การเมืองภายในประเทศ      [ยธศ.] 
domestic prosperity  ความม่ังคั่งในประเทศ  
Domestic Support Operations  (DSOS)  การปฏิบัติการสนับสนุนในประเทศ 

                                                                        
 หลักนิยม ครอบคลุมหลักการพื้นฐานของกองทัพบกในการท าสงคราม ซึ่งมักจะไมํคํอยมีการเปลี่ยนแปลง เชํน หลักการ
สงคราม ๑๐ ประการ, รส. ๑๐๐-๕, ข๎อพิจารณาในการรบแบบตํางๆ, หลักนิยมการรบด๎วยวิธีรุก ฯ - แตํไมํใชํหนทางปฏิบัติ " 
ส าเร็จรูป " ในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งผ๎ูน าไปใช๎ต๎องใช๎วิจารณญาณในการน าไปใช๎ โดยมีรายละเอียดแตกตํางกันไปในระดับตําง ๆ  
 ก. ภาวะฉุกเฉินในการป้องกันด๎านพลเรือน (civil defense emergency) ข. การกํอความไมํสงบของประชาชน (civil disturbance)  
ค. มหันตภัย (major disaster) ง.  ภัยธรรมชาติ (natural disaster)  



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๒๒๐ 

domestic war                          สงครามภายใน 
dominant maneuver  [แนวคิดใหม่ อม.1] การดําเนินกลยุทธ๑ที่มีอํานาจเหนือ 
dominant terrain                  ภูมิประเทศขํม 
dominant user concept  แนวความคิดผ๎ูใช๎มากเป็นหลัก [เหล่าทะพท่ีเป็นผู้ใช้หละกระบผิดชอบ 

    การสนะบสนุนเหล่าทะพอื่นท่ีใช้] 

dominant user  ผู๎ใช๎หลัก [กบ.ร่วม/ผสม ตามค าสะ่งของผู้บะญชาการรบ]  

DON = Department of The Navy ทบวงทหารเรือ; กองทัพเรือ  [อม.]   (ทร.) 
donor countries/ international organizations  ประเทศ/องค๑การระหวํางประเทศผู๎ให ๎ [กต.] 
DOS = Department of State  กระทรวงการตํางประเทศ            [กต.-สหรัฐอเมริกา]  
door bundle  หีบหํอดีดออกทางประตู    [บ.-สอ.] 

doppler effect   ผลดอปเปลอร์  [ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนความถี่คลื่น 

    เสียงหรือคลื่นวิทยุท่ีสะงเกตได้  อะนเน่ืองมาจากอะตราการเปลี่ยนของเวลา   
    ในรัยัทางท่ีมีผลต่อการเดินทางของคลื่น  รัหว่างแหล่งก าเนิดกะบจุด  
    ตรวจ] 
doppler radar   ดอปเปลอร์เรดาร์  
DOR = Date of Rank วันเดือนปีที่ได๎รับยศ 
dormant    หนํวงเวลาท างาน  ในการสงครามทุํนระเบิด  
DOS = Days of Supply         วันสํงกําลังฯ                  [กบ.] 
DOS = Department of State    กระทรวงการตํางประเทศ    [อม.] 
dose rate contour line  เส๎นชั้นอัตราปริมาณรังสี  
dosimetry   การวัดปริมาณรังสี  
DOTMLPF   หลักนิยม องค์การ การฝึกฝน ยุทโธปกรณ์ การพัฒนา

ความเป็นผู้น า บุคลากร และส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ   

                                                                        
 หลักนิยม (Doctrine)  การจัดหน่วย (Organization) การฝึก (Training) ยุทโธปกรณ์ (Materiel) การพัฒนาความเป็น
ผู้น า (Leadership development) ก าลังพล(Personnel) และ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ (Facilities)  – บก.  
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double agent   สายลับสองหน๎า  
double criminality    ความผิดตามกฎหมายของทั้ง ๒ ประเทศ [กต.-ใช้ในกรณีส่ง 

    ผู้ร้ายข้ามแดน]  

double envelopment                 การโอบสองปีก               [ยว.]  
double flow route   เส๎นทางสองชํองจราจร 
double time  วิ่ง [๑๘๐ ก้าว/นาที] 

Double Time, March  [ค้าสั่ง] ทําวิ่ง  วิ่ง, หน้า - วิ่ง     
down lock   ดาวน์ล็อค [กลอุปกรณ์ส าหระบตรึงฐานล้ออากาศยานที่ยื่นออกแลัพะบได้] 
downgrade   ลดชั้นความลับ ; การลดชั้น 
downloading   การปลดอาวุธ  [อากาศยาน] 

downtown   ยํานกลางเมือง, ยํานธุรกิจในเมือง  

                                                                        
 ลดชั้นความลับ   การพิจารณาวําขําวสารที่มีช้ันความลับ  ต๎องการลดระดับของการป้องกันเพื่อให๎พ๎นจากการเปิดเผย  โดย
ไมํได๎รับอนุญาตให๎ต่ าลงกวําที่ก าหนดไว๎ในปัจจุบัน เพื่อผลประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของชาติ  พร๎อมทั้งการเปลี่ยนการ
ระบุช้ันความลับ เพื่อแสดงระดับที่ลดต่ านั้นด๎วย 
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DP = Decision Point         จุดตกลงใจ                     (จล.)* 
DP.1 = Entry Form For Customs Clearanceแบบฟอร๑มการขอยกเว๎นภาษีนําเข๎าของผู๎ม ี
    เอกสิทธิ์ทางการทูต    [กต.] 
DPSC = Defense  Personel Support Center [สนง.กบ.ทหาร-อม.]ศูนย๑สนับสนุนกําลังพลทหาร  
DPU = Data Processing Unit   หนํวยดําเนินกรรมวิธีข๎อมูล 
draft    การเกณฑ๑ทหาร;ระยะกินน้ํา; รําง [drafter ผู้ร่างหนังสือ] 
draft plan    แผนรําง  
draftee   ทหารเกณฑ๑ 
drafting committee (style committee คณะกรรมการยกรําง   [กต.] 
drag    แรงต๎าน  [แรงของความต้านทานอากาศพลวะต ซึ่งเกิดจากกรัแสอะนรุนแรง 

    หละงแนวกรัแทก] 

drag loading   ภารกรรมแรงต๎าน  [แรงที่มีต่อวะตถุหรือโครงสร้างเนื่องจากลมชะ่วขณั] 

Dragon = M47 ATGM อาวุธนําวิถีตํอสู๎รถถัง; ดรากอน; เอ็ม ๔๗ 
dragon teeth   ฟันมังกร [เครื่องกีดขวางต่อสู้ ถ.ท้าด้วยคอนกรีตเป็นรูปล่ิมวางหลาย ๆ  

                  แถวซ้อนกัน]  

drainage                           ทางน้ําไหล 
drainage pattern                   รูปแบบของทาง 
    น้ําไหล 
DRB = Division Ready Brigade กองพลน๎อยเตรียมพร๎อม  

    ของกองพลTP PT [อม.] 

DREADNOUGHT   เรือรบติดอาวุธ   
Dress Right, Dress   การจัดแถวโดยทางขวาเป็นหลัก ทางขวา, เป็นหลัก, จัดแถว  

dressing gown                         ชุดเสื้อคลุม [สรวมใส่ในห้องพักเป็นการส่วนตัว] 

                                                                        
 สามารถปฏิบัติการภายใน ๑๘ ชม. หลังรับค าสั่ง โดยมี ๑ ทก.พล.น้อย. และ ๑ พัน.ร.ฉก. U สํวนที่เหลือของกองพลน๎อย 
เป็นสํวนติดตามสนับสนุน 
 อังกฤษประสบความส าเร็จในการพัฒนาแนวคิดโดย ราชนาวีอังกฤษปลํอยเรือประจัญบานในช้ัน " เดรดนอทต์  " ลงน้ าเรือ
ประจัญบานช้ันนี้มีเกราะเหล็กเป็นเครื่องป้องกัน และติดตั้งป้อมปืนใหญํที่มีปืนใหญํขนาด  ๑๒ นิ้ว  เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๑๙๐๖ - 
ปรัวะติศาสตร์ทหารเล่มที่ ๑ บทที่ ๓, ๒๕๓๖. 
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drift    อาการเย้ือง   ในขีปนวิทยา  การเยื้องในทิศทางของโปรเจกไตล์  เนื่องจาก  

    อาการหมุนทรงตะวซึ่งเป็นผลจากแรงบิดเหนี่ยวน า  โดยแรงโน้มถ่วงของโลกแลั  
    บรรยากาศที่มีต่อโปรเจกไตล์ซึ่งก าละงหมุนอยู่ 

drift angle   มุมเซ  [มุมที่วะดเป็นองศา รัหว่างแนวทิศหะวเครื่องของ บ.หรือหะวเรือกะบ 

    เส้นทางที่เป็นจริง] 

Drill and Ceremonies (D & C) การฝึก และพิธีการ    [อม.] 
drill mine   ทุํนระเบิดฝึก 
drill sergeant  ครูฝึก [นายสิบอาวุโส] 

driving  forces   แรงผลักดัน    
drone    โดรน  [ยานทางบก ทัเล หรืออากาศ ซึ่งควบคุมจากรัยัไกลหรือ 

    โดยอะตโนมะติ] 

droop stop   ดรูปสต็อป  [กลอุปกรณ์ส าหระบจ ากะดการตกทางดิ่งของโรเตอร์ ฮ. 

    ขณัโรเตอร์หยุดหมุน] 

drop                               ลด [ค้าสั่งการปรับ ป.,ค.] 

drop altitude   ความสูงทิ้งลง [ความสูงเหนือรัดะบทัเลปานกลาง ท่ีกรัท าการท้ิง 
    ลงจากอากาศ] 

drop height   ความสูงทิ้งลง [รัยัทางแนวดิ่ง รัหว่างเขตท้ิงลงกะบอากาศยาน]  
drop message  สารทิ้งจากอากาศ   [สารซึ่งทิ้งจากอากาศยานมาให้หน่วยบนพื้นดินหรือผิว

พื้น] 

drop rucks   ปลดเป้สนาม  
Drop Zone   (DZ)    เขตทิ้งลง  [ส่งก้าลังทางอากาศ, ร่ม] <ด-ีซ>ี 
Drop Zone Security officer (DZSO) นายทหารนิรภัยสนามโดดรํม 
dropmaster   ผู๎ควบคุมการทิ้งลง; ผู๎ควบคุมการปลํอยลง 
drought    ความแห๎งแล๎ง    
drug interdiction   การขัดขวางการขนยาเสพติด [ทางอากาศ ทางทัเล หรือทางบก] 

drug trafficking  การลักลอบค๎ายาเสพย๑ติด  
drug-free asean    อาเซียนที่ปลอดจากยาเสพติด   [กต.] 
drugstore; dispensary; a chemist’s shop ร๎านขายยาและของชํา  [ทบ.อม.] 

                                                                        
 เขตทิ้งลง  พื้นที่เฉพาะซึ่งก าลังทหารสํงทางอากาศ ยุทธภัณฑ์ หรือสิ่งอุปกรณ์ตําง ๆ จะถูกทิ้งลงมาทางอากาศ 
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drum                           ถังขนาดใหญ ํ
Dry Deck Shelter  (DDS) ที่ก าบังดาดฟ้าแห๎ง  [เรือด าน้ า] 
 
dry evergreen forest  ป่าดงดิบแล๎ง     
dry fire   การยิงแห๎ง [ซ้อมลั่นไกไม่มีกระสุน] 
DS = Direct Support       การชํวยโดยตรง (ชต.); การสนับสนุนโดยตรง  (ชต./สต.)  
DSA = Division Support Area  พื้นที่สนับสนุนของกองพล 
DSB = Direct Support Battery กองร๎อยทหารปืนใหญํชํวยโดยตรง (ร๎อย.ป.ชต.) 
DSCS = Defense Satellite Communications System ระบบการติดตํอสื่อสารด๎วยดาวเทียม 
     ทหาร [ในการป้องกันประเทศ] 
DSE = Division Support Element  สํวนสนับสนุนของกองพล 
DSSCS = Defense Special Security Communications System ระบบการติดตํอสื่อสารที่มีการ 
    รักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษทางทหาร 
DST  = Decision Support Template  แผํนภาพข๎อเสนอ    [ตสข.]  
DSU = Direct Support Unit หนํวยสนับสนุนโดยตรง 
dtemilitarisation  การปลอดทหาร  

DTG  = Date-Time Group        หมํูวันเวลา 
DTOC= Division Tactical Operations Center ศูนย๑ปฏิบัติการทางยุทธวิธีกองพล (ศปย.พล.)  
D-to-P Assets Required on D-Day ขุมก าลังจากวัน ว. ถึง วัน ผ. ที่ต๎องการในวัน ว. [กบ.]   
D-to-P Concept   แนวความคิดวัน ว. ถึง วัน ผ.    [กบ.]   

D-to-P Materiel Readiness Gross Requirement ความต๎องการรวมเพื่อความพร๎อมด๎าน 
    ยุทโธปกรณ์จากวัน ว. ถึงวัน ผ.  
DTSS = Digital topographic Support System ระบบสนับสนุนทางภูมิศาสตร๑ดิจิตัลTP PT [ขว.] [อม.๒ ระบบ 

     ABCS]    (รสภด.) * 
dual (multi)-capable weapons  อาวุธสอง (หลาย) ขีดความสามารถ   

                                                                        
 มี ๓ แบบ คือ แบบน าพาไปได๎ (Deployable), แบบเคลื่อนที่บน รถฮัมม์วี (Mobile) และแบบขนสํง (Transportable)  

(บนรถแวน ๕ ตัน 
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dual (multi)-purpose weapons  อาวุธทวิ (อเนก )ประสงค์   [ใช้ในพะนธกิจทางทหารท่ีแตกต่างกะน   

    ตะ้งแต่สองพะนธกิจแลั/หรือสองรัดะบของความขะดแย้งขึ้นไป] 

dual agent   สายลับซ๎อน 
dual capable unit   หนํวยท่ีสามารถปฏิบัติการสองภารกิจ   
    [ตามแบบ แลัภารกิจทางนิวเคลียร]์ 

dual purpose                      ทวิประสงค๑ 
Dual-Capable Aircraft (DCA)  อากาศยานที่มีขีดความสามารถสองแบบ 
dual-capable forces  ก าลังรบสองขีดความสามารถ 
dual-firing circuit   วงจรการยิงสองระบบ  [ใช้ไฟฟ้าแลัไม่ใช้ไฟฟ้า]  
dual-purpose weapon  อาวุธทวิประสงค์ [อากาศหรือบนผิวพื้น] 

dual-role tanker  อากาศยานบรรทุกเชื้อเพลิงปฏิบัติงานสองหน๎าที่ 
dud    ด๎าน [กรัสุนวะตถุรัเบิดไม่พร้อมที่จัท างานสมดะงเจตนาหรือไม่ 
    รัเบิดหละงจากพร้อมท างานแล้ว] 

dud probability   โอกาสที่กระสุนอาจด๎าน 
due-in    ค๎างรับ       [กบ.] 
due-out   ค๎างจําย     [กบ.]  
duffel bag   ถุงบก [ถุงทะเล] 

dumdum bullet   กระสุนปืนผําหัว เพ่ือให๎บานได ๎
dummy    สิ่งลวง, ปลอม, สมมุต ิ  
dummy message   ขําวปลอม  
dummy minefield  สนามทุํนระเบิดลวง 
dummy run   การฝึกใช๎อาวุธสมมุติ  
dummy   การลวงหลอก    [ยว.] 
dump    ที่กองของ [ท่ีเก็บระกษาชะ่วคราวของลูกรัเบิด กรัสุนวะตถุรัเบิด  

    ยธภ. หรือ สป.มะกอยู่กลางแจ้ง] 

                                                                        
 ค้างรับ : ปริมาณ ยธป.ที่ก าหนดเวลาไว๎วําจะได๎รับจากผ๎ูขาย สถานที่ซํอม การประกอบ การโอนระหวํางคลัง และแหลํงอื่น ๆ 
 การฝึกใช้อาวุธสมมุติ การจ าลองการฝึกยิงใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะอยํางยิ่งการบินเข๎าด าทิ้งระเบิดที่กระท าโดยไมํมีการปลด
ลูกระเบิด เรียกวํา DRY RUN ด๎วย 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๒๒๖ 

dune                               เนินทราย 
duplicate negative   เนกาตีฟส าเนา  [เนกาตีฟที่ท าขึ้นใหม่ จากเนกาตีฟหรือไดอัพอ ซิตีฟ ] 

durable materiel    ยุทโธปกรณ์ไมํสิ้นเปลือง 
duration of diplomatic privileges and immunities ระยะเวลาของการอุปโภคเอกสิทธิ์และ 
    ความคุ๎มกันทางการทูต  [กต.] 
DDR  = Disarmament, Demobilization, and Reintegration การปลดอาวุธ, การปลดปลํอยทหาร  
    และการบูรภาพใหมํ   [กต.]  (ปปบ.)* 
duration of the exercise            ห๎วงการฝึก 
dust off                            เฮลิคอปเตอร๑สําหรับการสํงกลับสายแพทย๑ 
duty free shop   ร๎านค๎าปลอดภาษี     
duty of the day officer  นายทหารเวรประจําวัน                
duty officer   นายทหารเวร        (น.เวร)   
duty roster  ตารางการจัดเวร 
Duty Status - Whereabouts Unknown (DUSTWUN) สถานภาพก าลังพลที่ไมํทราบสถานที่อยูํ  
duty uniform   เครื่องแบบปฏิบัติงาน                    
DVD = Digital Videodisc ดีวีด;ี แผํนวีดิทัศน๑ระบบดิจิทัล  
dwarf dud   ด๎านบางสํวน [อาวุธนิวเคลียร์] 
dwell time   เวลาพักสัมภาระ  
DX = Direct Exchange การแลกเปลี่ยนโดยตรง   [กบ.] 
DZ  = Drop Zone    เขตสํงลง; สนามโดดรํม  <ด-ีซ>ี  

                                                                        
 DDR ของผ๎ูที่เคยเป็นกําลังรบ (ex-combatants) เป็นข้ันตอนแรก ในการเปล่ียนผํานจากสงครามไปสํูสันติภาพ . การทําให๎

ปลอดทหาร (Demilitarization) สามารถถูกนํามาใช๎ในยามปกติด๎วย เพื่อลดขนาดของกองทัพ และ แจกจํายใหมํในการใช๎จําย
สาธารณะ. อยํางไรก็ตาม DDR มีความซับซ๎อนกวํามาก ในสภาวะแวดล๎อมหลังความขัดแย๎ง เมื่อกลํุมที่ตํอส๎ูกันท่ีแตกตํางถูก
แบํงโดยความเป็นปรปักษ๑ และเผชิญหน๎ากับ การหนีเสือปะ จระเข๎ด๎านความมั่นคง ที่แท๎จริงในขณะที่พวกเขาสํงคืนอาวุธ เมื่อ
โครงสร๎างสังคมไมํเข๎มแข็ง และเมื่อเศรษฐกิจหยุดนิ่ง. DDR สนับสนุน การสํงผํานจากสงครามไปสํูสันติภาพ โดยการทําให๎มั่นใจ
ถึงสภาวะแวดล๎อมที่ปลอดภัย ทําการแปรสภาพจากอดีตนักรบ กลับไปสํูชีวิตพลเรือน และ ทําให๎ประชาชนสามารถได๎รับทํามา
หากินได๎โดยใช๎เครื่องมือยามปกติแทนเครื่องมือยามสงคราม.   

 สถานภาพก าลังพลที่ไม่ทราบสถานที่อยู่   สถานภาพการสูญเสียก าลังพลช่ัวคราว  ใช๎กับ กพ.ทางทหารเทํานั้น  เมื่อ
ผ๎ูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบมีความสงสัยวํา  ก าลังพลที่สูญเสียนั้นเนื่องจากการขาดราชการโดยไมํสมัครใจและไมํมีหลักฐาน
พอเพียงที่จะก าหนดได๎อยํางแนํนอนวําเป็นการสูญเสียหรือเสียชีวิต 
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DZSO = Drop Zone Security officer นายทหารนิรภัยสนามโดดรํม 

 
 

E 

 
E = Echo   [การส่งวิทย]ุ  ตัวอักษร อี <เอก-โค่> 
EA = Engagement Area        พื้นที่โจมตี                  (พจ.) 
EA = Electronic Attack  การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส๑   (จอ.) * 
EAC = Echelon Above Corps   กองทหารขนาดใหญํ [กว่า กองทัพน้อย]   (กขญ.)TP PT 

EAC = East Asia Community ประชาคมเอเชียตะวันออก    [กต.] 
EAS = East Asia Summit   การประชุมสุดยอดเอเชีย ตอ.  
EAD = Echelon Above Division กองทหารขนาดใหญํกวํากองพล 
EALAF = East Asia Latin American Forum  เวทีหารือระหวํางภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ 
    ลาตินอเมริกา    [กต.] 

Earliest Anticipated Launch Time (EALT) เวลาเคลื่อนขบวนเร็วที่สุดซึ่งคาดไว๎ [รพศ.]  
Earliest Arrival Date (EAD) วันมาถึงซึ่งเร็วที่สุด [จัมาถึง ณ ท่าขนลงในรัหว่างการวางก าละง]  

earliest time of move  เวลาเคลื่อนย๎ายแรกสุด     
early spring   ระบบเออร์ลี   สปริง  [รับบอาวุธดาวเทียมต่อต้านการลาดตรัเวน] 

early time   เวลาระเบิดกํอนก าหนด 
Early Warning        (EW) การแจ๎งเตือนลํวงหน๎า [การปล่อยหรือการเข้ามาใกล้ของ อว.หรือพาหนัน า 

อว.ที่ไม่ทราบฝ่าย] 

early-entry    การลงมือเร่ิมทําแตํเนิ่น  ๆ  
earmarking of stocks  การก าหนดพัสดุคงคลัง [นาโต]  
earth quake   แผํนดินไหว                   
earthing  การลงดิน [การเช่ือมต่อทางไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าจัมีความต่างศะกย์ร่วมกะบโลก] 

ease of movement                ความสะดวกในการเคลื่อนที ่

                                                                        
 หนํวย ทบ.ไทย คือ หนํวยเหนือกวําระดับ กองพล คือ กองทัพภาค (Army Area)  หนํวย ทบ.สหรัฐฯ คือ กองทัพน้อย 

(Corps) 
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E-Asean Initiative (Asean Initiative on Electronic Commerce Cooperation)   ความริเริ่มด๎านการ 
    พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ในอาเซียน  [กต.]  

EASG = East Asia Study Group กลุํมศึกษาเอเชียตะวันออก    [กต.] 

East Asia Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจเอเชีย ตอ.  
Eastern  Mediterranean Levant แถบลิแวนต๑/ลาแวนต๑ [หรือแผ่นดินฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เร

เนียน ตั้งแต่ตุรกี ถึงอียิปต์] 

eastern bus terminal  สถานีขนสํงสายตะวันออก    
east-west economic corridor   การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะฝั่งตะวันออก-ตะวันตก [กต.

เชื่อมโยงพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม]  
EATF = E-Asean High Level Task Force คณะทํางานเฉพาะกิจระดับสูงด๎านการพาณิชย๑ 
    อิเล็กทรอนิกส๑ของอาเซียน    [กต.] 
exactions    ข๎อเรียกบังคับ หรือภาระเรียกบังคับ  [กต.-ใช้ในเรื่องของการเรียก 

    เก็บภาษี]  

 EAVG = East Asia Vision Group กลุํมวิสัยทัศน๑ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  [กต.] 

ebb tide    น้ําลง    
ECB = European Central Bank  ธนาคารกลางยุโรป    [กต.] 

ECCM = Electronic Counter Counter Measures มาตรการตอบโต๎การตํอต๎านทางอิเล็กทรอนิกส๑ (มตตอ.)  

echelon                            ระลอก; ระดับ ; สํวน ; ขั้นบันได   
Echelon Above Corps   (EAC)  กองทหารขนาดใหญํ [กว่า กองทัพน้อย]  (กขญ.) 
Echelon Above Division (EAD) กองทหารขนาดใหญํกวํากองพล 
echeloned displacement         การย๎ายที่ตั้งตามลําดับขั้น  

                                                                        
 ระดับ : การแยกระดับการบังคับบัญชา เมื่อเทียบกับกรม กองพลก็เป็นระดับเหนือกวํา กองพันก็เป็นระดับต่ ากวํา 
 ส่วน : สํวนยํอยของกองบังคับการ เชํน  สํวนหน๎า  สํวนหลัง; ส่วน : สํวนยํอยของหนํวยในทางลึก ซึ่งได๎รับมอบภารกิจหลักใน
การรบ เชํน สํวนเข๎าตีสํวนสนับสนุน  สํวนหนุน   
 ขั้นบันได : รูปขบวนซึ่งสํวนยํอยตําง ๆ ของรูปขบวนนั้น จัดไว๎ในลักษณะที่หนํวยหนึ่งอยูํข๎างหลังอีกหนํวยหนึ่ง  โดยมี
ระยะหํางทางข๎างที่สม่ าเสมอเฉียงไปทางด๎านเดียวกัน 
 การย้ายที่ตั้งตามล าดับขั้น การเคลื่อนย๎ายหนํวยจากที่ตั้งแหํงหนึ่งไปยังอีกแหํงหนึ่ง โดยไมํท าให๎การปฏิบัติพันธกิจหลัก
หยุดชะงักไป (เฉพาะกระทรวงกลาโหม) ปกติจะแบํงหนํวยออกเป็นสํวนปฏิบัติงานสองสํวน (สํวนฐานกับสํวนหน๎า) และขณะที่
สํวนฐานท าหน๎าที่อยูํ  สํวนหน๎าเคลื่อนย๎ายไปยังที่ตั้งใหมํ  ซึ่งเป็นที่ตั้งที่สํวนฐานจะเข๎าไปสมทบภายหลังที่สํวนหน๎าเริ่มท างานได๎
แล๎ว 
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echelonment                       การจัดแบํงสํวน, การจัดเป็นขั้น  
ECM   = Electronic Countermeasures มาตรการตํอต๎านทางอิเล็กทรอนิกส๑  (มตอ.) 
 
ECOFIN = Council of Economic and Finance Ministers  คณะมนตรียุโรปด๎านเศรษฐกิจและการคลัง [กต.] 
ecology    นิเวศวิทยา                   
economic action   การปฏิบัติทางเศรษฐกิจ  

economic and social development   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม      [ยธศ.]  

economic corridor   พื้นที่เศรษฐกิจซึ่งจะเน๎นการพัฒนาตามแนวโครงขําย
คมนาคม       [กต.] 

economic growth                 การเติบโตทางเศรษฐกิจ            [ยธศ.] 
economic integration   การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจ            [กต.] 

economic mobilization  การระดมสรรพก าลังทางเศรษฐกิจ   [ในภาวัฉุกเฉินของชาติ] 
economic order quantity  ปริมาณสั่งอยํางประหยัด  [เพื่อการสะ่งแลัการดูแลระกษาพะสดุคงคละง] 
economic potential  ศักยภาพทางเศรษฐกิจ  [ความสามารถทะ้งมวลของชาติในการผลิตสิ่งของ

แลับริการต่าง ๆ] 

economic potential for war      ศักยภาพทางเศรษฐกิจเพ่ือสงคราม ; ศักย๑ทางเศรษฐกิจเพ่ือ
การสงคราม    [ยธศ.] 

economic pressure               การกดดันทางเศรษฐกิจ    [ยธศ.]  
economic retention stock  พัสดุภัณฑ์เก็บกันเพื่อความประหยัด 
economic sanction               การลงโทษทางเศรษฐกิจ   [ยธศ.]  
economic warfare  การสงครามทางเศรษฐกิจ; การสงครามเศรษฐกิจ [ยธศ.-การใช้เคร่ืองมือ

ทางเศรษฐกิจเชิงรุก เพื่อให้บรรลุ] 
economic well-being  ความเป็นอยูํดีทางเศรษฐกิจ; การกินดีอยูํดีทางเศรษฐกิจ [ยธ

ศ.] 
favorable world order  ระเบียบโลกที่ปรารถนา   [ยธศ.] 

                                                                        
 การปฏิบัติทางเศรษฐกิจ   การใช๎มาตรการทางเศรษฐกิจตามแผนที่ก าหนดขึ้นไว๎  เพื่อให๎มีอิทธิพลตํอนโยบายหรือการ
กระท าตําง  ๆ ของรัฐอื่น  เชํน ท าให๎ศักยภาพในการท าสงครามของประเทศเป็นศัตรูเสียหาย  หรือเพื่อสร๎างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจให๎เกิดขึ้นภายในประเทศฝ่ายเรา 
 ศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อสงคราม  สํวนของความสามารถทางเศรษฐกิจทั้งมวลของชาติ ซึ่งสามารถน าไปใช๎เพื่อความ
มุํงหมายในการท าสงคราม 
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heartland strategy  ยุทธศาสตร๑ใจโลก        [อ.พจน์] 
 
economic well-being  ความอยูํดีกินดีทางเศรษฐกิจ  
economy of force  การออมกําลัง  [ดู principles of war] 
ECOSOC= Economic and Social Councilคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม   
     [กต.-แห่งสหประชาชาต]ิ  
ECOTECH= Economic and Technical Cooperation ความรํวมมือทางด๎านเศรษฐกิจและวิชาการ [กต.] 
ECOWAS = Economic Community of West African States  ประชาคมเศรษฐกิจแหํงรัฐแอฟริกา 

    ตะวันตก 
ECT  = Election Commission of Thailand คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
entourage    คณะผู๎ติดตามทางการของแขกผู๎มาเยือน   [กต.] 
EAS = East Asia Summit การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก   [กต.] 

E-DATE = Effective Date วันที่มีผลบังคับใช๎    [กพ.] 

EDD  = Estimated Delivery Date เวลาสํงมอบที่ประมาณการไว๎ *       
EDRE= Emergency Deployment Readiness Exercise การฝึกความพร๎อมในการเคลื่อนย๎ายเข๎า 
    วางกําลังฉุกเฉิน 

education pay  เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนคําวิชา       (พ.ค.ว.)   
education tour  การทัศนศึกษา    

EEC = European Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป; อีอีซีTP PT 

EEFI  = Essential Elements of Friendly Information หัวข๎อขําวสารสําคัญของฝ่ายเรา(หขส.ฝ่ายเรา)  

EEI = Essential Elements of Information หัวข๎อขําวสารสําคัญ            (หขส.) 
EENT = End Evening Nautical Twilight  เวลาสิ้นแสงทางทหาร; สิ้นแสงเงิน 
EEPS = Experts and Eminent Persons ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการอาเซียนวําด๎วย 

   ความ รํวมมือด๎านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก [กต.] 
EEZ = Exclusive Economic Zone  เขตเศรษฐกิจจําเพาะ   [กต.] 

                                                                        
TP  การออมก าลัง คือ ใช๎อ านาจก าลังรบน๎อยที่สุดเทําที่จ าเป็นในด๎านการปฏิบัติการรอง  
 ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป EEC  ประกอบด๎วยประเทศ ฝรั่งเศส, อิตาลี, เยอรมัน, เบลเยี่ยม, เนเธอร์แลนด์, ลักเซมเบิร์ก, 
อังกฤษ, เดนมาร์ก, ไอร์แลนด์, สเปน และ โปรตุเกส 
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effective damage  ความเสียหายที่มีผล [ท าให้เป้าหมายปฏิบะติการไม่ได้ /ใช้การไม่ได้/ผลิตไม่ได้หรืออยู่

อาศะยไม่ได้] 

 
Effective Date     (E-DATE) วันที่มีผลบังคับใช๎    [กพ.] 
Effective Us Controlled Ships  (EUSCS) เรือควบคุมอยํางมีประสิทธิผลของสหรัฐอเมริกา 
effectiveness                      ประสิทธิผล 
efficiency    ความมีประสิทธิภาพ 
EHF = Extremly High Frequency    ความถี่สูงมากที่สุด [ความถี่วิทยุ ๓๐,๐๐๐-๓,๐๐๐,๐๐๐๐   

    เมกกะเฮิร์ซ] 
EIB  = Expert Infantryman Badge   เครื่องหมายผู๎ชํานาญการทหารราบ       [อม.] 
eisenhower doctrine  ลัทธิไอเซนฮาวร๑    [กต.] 
ejection  การดีดออก       [การสลัอากาศยาน; กรรมวิธีในการปลด สป. ออก

จาก บ.] 

ejection systems  ระบบการดีดออก  [บ.- ด้วยการบะงคะบ /เลือกบะงคะบรับบหนึ่ง /อิสรั /

ตามล าดะบ]  

ELA = Revolutionary People’s Struggle [กลุ่มก่อการร้าย] กลุํมตํอสู๎เพ่ือการปฏิวัติของ
ประชาชน [หรือใช้ชื่ออื่น เช่น Revolutionary Nuclei (RN)  ฐานอยู่ในประเทศ กรีซ [GREECE] 

Election Commission Of Thailand สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง   [ไทย] 
electric blasting cap  เช้ือประทุไฟฟ้า [ระเบิด] 

electrician corps   เหลําทหารไฟฟ้า [ทร.-กล.]    (ฟ.) 
electrode sweep   การกวาดทุํนระเบิดโดยสื่อตัวน าไฟฟ้า 
Electro-Explosive Device (EED) กลอุปกรณ์ระเบิด 
       ด๎วยไฟฟ้า 
Electromagnetic Environmental Effects (E3) ผลของสภาพ 
                       แวดล๎อมทาง 
                                                            แมํเหล็กไฟฟ้า  

electromagnetic camouflage การพรางทาง 
    แมํเหล็กไฟฟ้า     [สอ.] 
Electromagnetic Compatibility  (EMC) ความเข๎ากันได๎ทางคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า 
electromagnetic deception  การลวงทางคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า  [การลวงเล่ห์/ลวงจ าลอง/ลวงเลียน]  
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Electromagnetic Environment  (EME)  สภาพแวดล๎อมทางแมํเหล็กไฟฟ้า   
electromagnetic hardening  การเพ่ิมความแข็งแรงทางคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า   
Electromagnetic Interference  (EMI)  การรบกวนด๎วยคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า     
electromagnetic intrusion  การรุกแทรกด๎วยแมํเหล็กไฟฟ้า   [การแทรกพละงงานทาง

แม่เหล็กไฟฟ้าโดยเจตนา   เข้าไปในเส้นทางท่ีคลื่นผ่านด้วยละกษณัการอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยมีวะตถุปรัสงค์ท่ีจั
ลวงพนะกงานผู้ปฏิบะติหรือก่อให้เกิดความสะบสน]   

electromagnetic jamming  การกํอกวนทางคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า   [การแพร่คลื่น  การกละบแพร่

คลื่นใหม่หรือการสัท้อนพละงงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างปรัณีต  เพื่อป้องกะนหรือลดปรัสิทธิผลการใช้ย่าน
ความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของขศ.แลัโดยมีเจตนาที่จัลดหรือตะดรอนขีดความสามารถในการรบของขศ.]   

Electromagnetic Pulse  (EMP)  คลื่นพัลส๑แมํเหล็กไฟฟ้า ; คลื่นพัลส๑แมํเหล็กไฟฟ้าTP   [ท้าเป็น 

E-Bomb ได]้ 

electromagnetic radiation  การแผํคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic Radiation Hazards (EMR Hazards; RADHAZ) อันตรายจากการแผํคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า  

electromagnetic spectrum  ยํานความถี่คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า  [แบ่งเป็น ๒๖ ย่าน ตามล าดะบตะวอะกษร] 

Electromagnetic Vulnerability (EMV)ความลํอแหลมทางแมํเหล็กไฟฟ้า 
electromagnetic weapon อาวุธแมํเหล็กไฟฟ้า     [อม.] 
electronic  reconnaissance  การลาดตระเวนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic  Warfare  (EW) สงครามอิเล็กทรอนิกส์  
Electronic Attack  (EA)         [สอ.๑] การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส๑ [ศท.๒๕๔๔, ๒๑๖] (จอ.) * 
Electronic Counter Measures  (ECM) มาตรการตํอต๎านทางอิเล็กทรอนิกส๑   (มตอ.)  
Electronic Counter-Counter Measures (ECCM) มาตรการตอบโต๎การตํอต๎านทาง 
    อิเล็กทรอนิกส๑    (มตตอ.)   
electronic imagery dissemination การกระจายภาพโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Intelligence (ELINT) ขําวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                                                                        
 คล่ืนพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้า การแผํคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าจากคลื่นพัลส์แมํเหล็กไฟฟ้าแรงสูง โดยปกติเป็นผลมาจากการระเบิด
ของนิวเคลียร์ที่อาจควบกับระบบไฟฟ้าหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท าให๎แรงเคลื่อนกระแสไฟฟ้าเสียหาย  
TP  คล่ืนพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้า  (EMP = Electromagnetic Pulse) การแผํคล่ืนแมํเหล็กไฟฟ้าจากการระเบิดนิวเคลียร๑ ซึ่ง
คล่ืนแมํเหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเน่ืองมาจากอิเล็กตรอน แบบคอมป์ตอน - รีคอยส๑ และโฟโตอิเล็กตรอนอันได๎รับพลังงานจากโฟตอน
ที่กระจัดกระจายอยูํในวัตถุของอุปกรณ๑นิวเคลียร๑หรือมัชฌิมที่ล๎อมรอบ ผลของสนามไฟฟ้า และสนามแมํเหล็กที่เกิดขึ้นอาจทํา
ให๎เกิดกระแสและแรงเคล่ือนไฟฟ้าสูงฉับพลันกํอให๎เกิดความเสียหายตํอระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส๑ได๎  
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electronic line of sight  เส๎นสายตาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
electronic masking   การบังทางอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic order of Battle (EOB) ทําเนียบกําลังรบทางอิเล็กทรอนิกส๑ 
electronic probing   การพิสูจน์ทราบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
electronic protection  การป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์  
Electronic Protection (EP) [สอ.๒] การป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส๑  [ศท.๒๕๔๔, ๒๑๖] 

Electronic Security Measures (ESM) มาตรการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส๑  
electronic signature   ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส๑    [กต.] 
EAWG = E- Asean Working Group คณะทํางานด๎านการพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ของอาเซียน  [กต.] 
EAF = East Asia Forum    เวทีเอเชียตะวันออก     [กต.] 
E-ASEAN = Asean Electronic Commerce Cooperation ความรํวมมือด๎านการพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ 
    ในอาเซียน      [กต.] 
Electronic Warfare  (EW) [อม. IO-๐๕] การสงครามอิเล็กทรอนิกส๑  TP  [ศท.๒๕๔๔, ๒๑๖] (สอ.)* 
electronic warfare frequency deconfliction การแก๎ไขคลื่นความถี่ทับซ๎อนในสงคราม  
    อิเล็กทรอนิกส์   
electronic warfare reprograming  การเปลี่ยนแปลงมาตรการสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
electronic warfare support  การสนับสนุนสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
Electronic Warfare Support (ES)[สอ.3] การสนับสนุนการสงครามอิเล็กทรอนิกส๑ 
    [ศท.๒๕๔๔, ๒๑๖] 

Electronic Warfare Support Measures(ESM) มาตรการสนับสนุนการสงครามอิเล็กทรอนิกส๑  
    (มสอ.)   
electronics  security  การรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์  
Electronics Intelligence  (ELINT) ขําวกรองอิเล็กทรอนิกส๑    [ขว.] 

Electro-Optical Intelligence (ELECTRO-OPTINT) ขําวกรองทางอิเล็กโทรออปติกส์ 
Electro-Optics   อิเล็กโทรออปติกส์  

                                                                        
TP  การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) ประกอบด๎วย การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Attack) การป้องกันทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Protection) และ การสนับสนุนการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare Support) 

 อิเล็กโทรออปติกส์   เทคโนโลยีที่รํวมกับสํวนประกอบ  กลอุปกรณ์และระบบตําง  ๆ ที่ออกแบบเพื่อให๎ปฏิบัติงานรํวมกัน
ระหวํางสภาพทางแมํเหล็กไฟฟ้า (ออปติกส์) กับสภาพทางไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) 
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Element Set        (ELSET) ชุดข๎อมูล  [ข้อมูลสามแกนซึ่งแสดงท่ีตะ้งดาวเทียมในอวกาศ] 
element that carry over  องค๑ประกอบซึ่งจะทําให๎สําเร็จ    
elements of national power       องค๑ประกอบพลังอํานาจของชาติ [ยธศ.-เครื่องมือทั้งปวงที่มีใช้ได้เพื่อ

มุ่งสู่วัตถุประสงค์ของชาติ]  

elevated causeway system ระบบสะพานทุํนปรับระดับ  
elevation  ความสูง  [รัยัทางตะ้งของจุด /รัดะบหนึ่งที่อยู่บน /ติดกะบผิวพื้นโลกวะดจาก

รัดะบน้ าทัเลปานกลาง] 

elevation tint    แถบสีแสดงความสูง    
ELF = Earth Liberation Front  แนวรํวมปลดปลํอยโลก   [อม. อก.] 

ELN  = National Liberation Army/Ejército Liberación Nacional [กลุ่มก่อการร้าย] กลุํมกองทัพ 
    ปลดปลํอยแหํงชาติ [ฐานอยู่ในประเทศ COLOMBIA] 
ELF = Extremely Low Frequency ความถี่ต่ํามากที่สุด 
elicitation (intelligence)  การล๎วงความลับ (การขําวกรอง)   
eligible traffic   การจราจรตามสิทธิ์ 
ELINT = Electronics Intelligence   ขําวกรองอิเล็กทรอนิกส๑  
elite <อ-ีลีท>                       ชนชั้นนํา  
embargotp    การไมํค๎าขายด๎วย      
embarkation                        การขึ้นสูํเรือ; การขึ้นอากาศยาน   
embarkation and tonnage table ตารางการขึ้นสูํเรือและน้ าหนักเป็นตัน 
embarkation area   พ้ืนที่ขึ้นสูํเรือ 
embarkation element (unit) (group)  สํวน (หนํวย) (พวก) ขึ้นสูํเรือ 
embarkation officer   นายทหารการขึ้นสูํเรือ 
embarkation order   ค าสั่งการขึ้นสูํเรือ/อากาศยาน 
embarkation organization  การจัดก าลังขึ้นสูํเรือ 
embarkation phase   ขั้นการขึ้นสูํเรือ    [ยสบ.] 

                                                                        
TP PT การห้ามการติดต่อค้าขาย : ค าสั่งของรัฐบาลที่ห๎ามท าการค๎ากับประเทศอื่น (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, น.๑๓๒) 
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embarkation plans   แผนการขึ้นสูํเรือ 
embarkation team   ชุดขึ้นสูํเรือ 
embassy    สถานเอกอัครราชทูต; ที่ทํางานของทูตชั้นหนึ่ง [กต.] 
EMCON = emission control     การควบคุมการแพรํกระจายคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า;การป้องกันมลภาวะ

อันเกิดจากสภาพอากาศ 

emergency anchorage  ที่ทอดสมอฉุกเฉิน 
emergency barrier   เครื่องขวางกั้นยุดอากาศยาน  
emergency certificate   เอกสารเดินทางฉุกเฉิน   [กต.] 
emergency decree   พระราชกําหนด emergency deployment readiness exercise 
(EDRE) การฝึกความพร๎อมในการเคลื่อนย๎าย 
    เข๎าวางกําลังฉุกเฉิน 

emergency interment  การฝังศพในกรณีฉุกเฉิน   
emergency leave  การลาฉุกเฉิน, การลาเรํงดํวน 
emergency locator beacon  เครื่องสํงสัญญาณน าทางฉุกเฉิน 
emergency priority   ล าดับความเรํงดํวนฉุกเฉิน 
emergency relocation site  ที่ตั้งใหมํฉุกเฉิน 
emergency repair   การซํอมฉุกเฉิน 
emergency requisition  ใบเบิกฉุกเฉิน    [กบ.]  
emergency resupply  การสํงก าลังเพิ่มเติมฉุกเฉิน 
emergency resupply drop zoneเขตสํงลงฉุกเฉินในการสํงกําลังเพิ่มเติม  [รพศ.] 
emergency risk (nuclear)  การเสี่ยงภัยฉุกเฉิน (นิวเคลียร์) 
emergency substitute  สิ่งทดแทนยามฉุกเฉิน 
emergency-essential employee ลูกจ๎างจ าเป็นในภาวะฉุกเฉิน 
emerging markets    ตลาดเกิดใหมํ    [กต.] 
Emission Control     (EMCON) การควบคุมการแพรํกระจายคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า; การป้องกันมลภาวะอัน

เกิดจากสภาพอากาศ 

Emission Control  (EMCON) การควบคุมการแพรํคลื่น 
emission control orders (EMCON ORDERS)ค าสั่งควบคุมการแพรํคลื่น 
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EMP = Electromagnetic Pulse คลื่นพัลส๑แมํเหล็กไฟฟ้า     (คพม.) * 
emplacement                        ที่ตั้งอาวุธ/หนํวย; ที่ตั้งกําบัง; การนําปืนเข๎าที่ตั้ง   
employ    การใช๎กําลัง     
employment                    การใช๎ [หน่วย]; การใช๎กําลังรบ [การใช้ก้าลังรบทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธการหรือยุทธวิธี]   
employment planning  การวางแผนการใช๎ก าลังรบ  [จัใช้ก าละงรบอย่างไร ให้บรรลุ

วะตถุปรัสงค์ทางทหารเฉพาัอย่าง] 
employment prohibited   ห๎ามทํางาน    [กต.] 
EMV = Electromagnetic Vulnerability ความลํอแหลมทางแมํเหล็กไฟฟ้า 
EN  = Enemy                  ขศ.                             (ขศ.)  
en route care   การดูแลรักษาระหวํางการเดินทาง 
enabling concepts    แนวความคิดในการมอบอํานาจ   
enabling force   ก าลังรบสํวนลํวงหน๎า 
enabling mine countermeasures มาตรการตํอต๎านทุํนระเบิดที่พร๎อมท างาน 
encipher  เข๎ารหัส   [การแปลงข้อความธรรมดาให้เป็นแบบท่ีไม่อาจเข้าใจได้  โดย

ใช้รับบรหะส] 

encirclement                       การโอบล๎อม    [ยว.] 
enclosure 1   ใบแนบ  ๑  [ประกอบใบแทรก]  

encode                             การเข๎ารหัส  
end  of  mission   จบภารกิจ   [ปืนใหญ่ เคร่ืองยิงลูกรัเบิด แลั ปืนเรือ]   
end item    ยุทโธปกรณ๑ครบชุด  [เช่น เรือ, รถถัง, อากาศยานฯ-กบ.] 

end state    ภาวะสุดท๎าย,  จุดมุํงหมายสุดท๎าย, ผลลัพธ์สุดท๎าย  
 

                                                                        
TP  คล่ืนพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้า (EMP = Electromagnetic Pulse) การแผํคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าจากการระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งคลื่น
แมํเหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากอิเล็กตรอน แบบคอมป์ตอน - รีคอยส์ และโฟโตอิเล็กตรอนอันได๎รับพลังงานจากโฟตอนที่
กระจัดกระจายอยูํในวัตถุของอุปกรณ์นิวเคลียร์หรือมัชฌิมที่ล๎อมรอบ ผลของสนามไฟฟ้า และสนามแมํเหล็กที่เกิดขึ้นอาจท าให๎
เกิดกระแสและแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงฉับพลันกํอให๎เกิดความเสียหายตํอระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ได๎ 
 ยุทโธปกรณ์ครบชุด   การประกอบขั้นสุดท๎ายของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  ช้ินสํวนประกอบตํางๆ  และ/หรือพัสดุ   ซึ่งได๎
ประกอบไว๎เรียบร๎อยแล๎ว อันพร๎อมที่จะน าออกใช๎ตามความประสงค์ เชํน เรือ รถถัง โรงงานจักรกลเคลื่อนที่อากาศยาน 
 สภาวะแวดล๎อมตําง ๆ ที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นตัวก าหนดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของผ๎ูบังคับบัญชา 
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Ending Evening Civil Twilight   (EECT) สิ้นแสงทอง                     
Ending Evening Nautical Twilight   (EENT) เวลาสิ้นแสงทางทหาร ; สิ้นแสงเงิน 

endorsements and amendments   รายการบันทึกและแก๎ไขหนังสือเดินทาง [กต.] 

ends – ways - means strategy formulation processกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร๑ของ จุดหมาย -  
    หนทาง-เครื่องมือ  

ends    จุดหมาย ; จุดหมายปลายทาง   [ยธศ.] 
ends-means mismatch  การจับคูํผิดของจุดหมาย-เครื่องมือ  
ends-ways-means paradigm กระบวนทัศน๑ จุดหมายปลายทาง-หนทาง-เครื่องมือ [ยธศ.] 

endurance   เวลาท าการตํอเนื่อง [อากาศยานท าการบิน]; ความทรหด 

endurance distance  ระยะท าการตํอเนื่อง 
endurance loading   ของบรรทุกระยะยาว 
enduring themes                    สิ่งที่ยึดม่ันกันมา [แต่ในอดีต-ยธศ.]  

Enemy            (EN) ขศ.                           (ขศ.)  
enemy capabilities   ขีดความสามารถของขศ. 
enemy controlled area             พื้นที่ในความควบคุมของขศ.  
enemy forces   ฝ่ายขศ.                         
enemy order of battle worksheet    เอกสารแยกเร่ืองทําเนียบกําลังรบฝ่ายขศ.  
Enemy Prisoner of War (EPW)  เชลยศึกที่ฝ่ายเราจับได๎          (ชศ.)  
enforcement                        การบังคับ  [มาตรการพิทักษ์ ฯ]  
enforcement of sanctions/maritime intercept operations [๙mootw]การบังคับในการแทรกแซง/การ 
    ปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเล  

enforcing exclusion zones [๑๐mootw] การบังคับ เขตห๎ามผําน  
 

                                                                        
 เวลาสิ้นแสงทางพลเรือน  (end evening civil twilight) ชํวงเวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวลงมาอยูํที่ต าแหนํง  ๖ องศาต่ ากวํา
ขอบฟ้าทิศตะวันตก เป็นเวลาที่ไมํมีแสงสวํางเพียงพอตํอการมองเห็นวัตถุด๎วยตาเปลําอีกตํอไป ควรน าอุปกรณ์เพิ่มความเข๎มของ
แสงมาใช๎ในชํวงเวลานี้ จนกระทั่งเวลาเริ่มแสงทางพลเรือน  
 เวลาสิ้นแสงทางทหาร  (end of evening nautical twilight) เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวลงมาอยูํที่ต าแหนํง ๑๒ องศาต่ า
กวําขอบฟ้าทิศตะวันตก และจะมีแสงสวํางสุดท๎ายเพียงช่ัวครูํส าหรับใช๎ในการควบคุมการปฏิบัติการทางพื้นดินด๎วยสายตาอยําง
จ ากัด ในชํวงเวลานี้จะไมํมีแสงอาทิตย์ให๎เห็นอีกตํอไป  
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engage  โจมตี, ติดพัน, เริ่มยิง  [ปภอ.-ค าสะ่งควบคุมการยิงต่อเป้าหมายที่ก าหนด ] ; 

ปะทะ 

engage    เข๎าติดพัน  
engagement                       การเข๎าปะทะ, การติดพัน ; การรบปะทะ; การปะทะ 
Engagement Area    (EA)    พื้นที่โจมตีT PT P [ภารกิจ ยว.]  (พจ.)  
engine corps   เหลําทหารเครื่องกล    [ทร.-กล.]      (ย.)  
Engineer               (ENGR) ทหารชําง, เกี่ยวกับงานชําง   (ช.)  
Engineer Battalion (ENGR BN) กองพันทหารชําง        (พัน.ช.)     
Engineer Company (ENGR CO) กองร๎อยทหารชําง      (ร๎อย.ช.)    
engineer field maintenance company  กองร๎อยทหารชํางซํอมบํารุง            

engineering discipline   วินัยทางการชําง  
engineering line      พรรคกลิน    [ทร.มี ๒ เหล่า]  (กล.) 
English Comprehension Level  (ECL) การทดสอบระดับความเข๎าใจภาษาอังกฤษ [อเมริกัน]  
english laboratory   ห๎องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ   
ENGR  = engineer            ทหารชําง, เกี่ยวกับงานชําง   (ช.)  
enhanced interaction   การสํงเสริมปฏิสัมพันธ๑   [กต.] 

Enhanced Position Location Reporting System (EPLRS) ระบบชํวยการรายงานตําแหนํงที่ตั้ง (รชรตท.)* 
enhancement  การเพิ่มพูน     [ยธศ.]  
enhancing  overseas  presence  posture  สํงเสริมทําทีการแสดงกําลังโพ๎นทะเล  
Enlisted Man     (PV 2)    พลทหาร      (พลฯ) 
enlisted person     ทหาร [ประทวน อม.- ยศอี ๑ – อี ๙] 

Enlisted Terminal Attack Controller (ETAC) ผู๎ควบคุมการโจมตีขั้นสุดท๎าย 

                                                                        
 การเข้าปะทะ, การติดพัน ๑. ปภอ. หมายถึงการโจมตีด๎วยปืนหรืออาวุธปลํอยอากาศสูํอากาศโดยเครื่องบินสกัดกั้น หรือการ
ยิงอาวุธปลํอยป้องกันภัยทางอากาศโดยหนํวยป้องกันภัยทางอากาศและการเคลื่อนที่ตํอไปของอาวุธปลํอยเพื่อเข๎าสกัดกั้น  ๒. การ
ปะทะกันทางยุทธวิธี โดยปกติระหวํางหนํวยด าเนินกลยุทธ์ระดับลํางของทั้งสองฝ่าย      
TP  พื้นที่โจมตี คือ พื้นที่ตามแนวทางการเคลื่อนที่ของขศ.  ซึ่งผ๎ูบังคับบัญชาต๎องการสกัดกั้นและท าลายก าลังขศ.ด๎วยการรวม
อ านาจการยิงของระบบอาวุธที่มีอยูํ  ขนาดและรูปรํางของพื้นที่โจมตีจะมีความสัมพันธ์กับที่ตั้งของระบบอาวุธ(พื้นการยิง) และ
คุณลักษณะของระบบอาวุธ (ระยะยิงไกลสุด/ ระยะยิงหวังผล)  ตามปกติจะมีการก าหนดเขตการยิงให๎ระบบอาวุธเพื่อป้องกัน
อันตรายตํอฝ่ายเดียวกัน 
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en-route                     ระหวํางการเดินทาง, ระหวํางเส๎นทาง  
ENS = Ensign             เรือตรี      [ทร.อม.]      (ร.ต.)   
ensuring freedom of navigation and overflight[๑๑mootw]การดํารงเสรีในการเดินเรือ และเดินอากาศ   
enter into force    มีผลบังคับใช ๎    [กต.] 
entertainment place  สถานเริงรมย๑     
entities    สิ่งที่มีอยูํ ; สิ่งที่มีอยูํจริง 
entitlement programs  กําหนดการตําง ๆ ที่เสนอ   
entrenching tool  พลั่วสนามพับได๎     [ร.] 
envelopment   การโอบ        
environment    สภาพแวดล๎อม  
environment improvement        การปรับปรุงสภาพแวดล๎อม     [สนบ.]  
environmental cleanup  การท าความสะอาดสภาพแวดล๎อม 
environmental considerations  ข๎อพิจารณาด๎านสภาพแวดล๎อม 
environmental development     การพัฒนาสภาพแวดล๎อม        [รพศ.]  
environmental services  การบริการด๎านสิ่งแวดล๎อม 
environmental stewardship  การดูแลสภาพแวดล๎อม 
EOB = Electronic order of Battleทําเนียบกําลังรบทางอิเล็กทรอนิกส๑ 
EOD = Explosive ordnance Disposalชุดถอดทําลายอมภัณฑ๑ [ทร.], เจ๎าหน๎าที่/หนํวย 
    ทําลายวัตถุระเบิด, ชุดทําลายวัตถุระเบิด [ทบ.] (ทลร.)    
EP  = European Parliament    สภายุโรป     [กต.] 
EPCOT = Experimental Prototype Community of tomorrow ชุมชนต๎นแบบทดลองแหํงอนาคต [อม.] 
EPLRS  = Enhanced Position Location Reporting System ระบบชํวยการรายงานตําแหนํงที่ตั้ง  
     (รชรตท.) *  
EPW  = Enemy Prisoner of War เชลยศึกที่ฝ่ายเราจับได๎             (ชศ.)  

                                                                        
 ประกอบด๎วย การพิทักษ์การขนส่งทางทะเล  (Protection Of Shipping)  
 การโอบ  การด าเนินกลยุทธ์เชิงรุก ซึ่งก าลังเข๎าตีหลักจะอ๎อมผํานหรือข๎ามที่มั่นตั้งรับหลักของขศ. เพื่อเข๎ายึดที่หมายตํางๆ  ซึ่ง
อยูํข๎างหลังขศ.  
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EQ = Emotional Quotient เชาวน๑อารมณ๑; ความฉลาดร๎ูทางอารมณ๑; วุฒิภาวะทางอารมณ๑; ความ

ฉลาดทางอารมณ๑ 

equality                           ความเสมอภาค  
equipment                          ยุทธภัณฑ๑tp , บริภัณฑ๑; อัตรายุทธโธปกรณ๑               
equipment modernization  การเปลี่ยนยุทโธปกรณ๑ ให๎ทันสมัย  
equipment operationally ready ยุทธภัณฑ์พร๎อมปฏิบัติการ, บริภัณฑ์พร๎อมปฏิบัติการ 
equitable geographical distribution  การกระจายตัวอยํางเทําเทียมกันตามเขตภูมิศาสตร๑  
    [ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกรอบสหประชาชาติ]  

era of negotiations                ยุคแหํงการเจรจา      [ยธศ.]  

ERC = Exercise Related Constructionการ กํอสร๎างที่เกี่ยวกับการฝึก  
erosion    การ กัดกรํอน  
erratic swings   ความไมํแนํนอน  
ESA's = Exercise Support  Agreements    ข๎อตกลงในการสนับสนุนการฝึก  
escalation   การทวีความรุนแรง  [ของความขัดแย้ง]; การยกระดับสงคราม 
ESCAP = Economic and Social Commission For Asia and The Pacific คณะกรรมาธิการ 
    เศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟิก อยู่ที่กรุงเทพฯ 
enjoy privileges    ใช๎เอกสิทธิที่มีอยูํ     [กต.] 
escape line   แนวหลบหนี    
escape route    เส๎นทางหลบหนี  
escapee    ผู๎หลบหนี [บุคคลใดๆ ท่ีถูกขศ.จะบตะวไปจริงแลัหนีรอดมาได้ส าเร็จ] 

escort  หนํวยคุ๎มกัน; เคร่ืองบินคุ๎มกัน; หนํวยป้องกัน ; เจ๎าหน๎าท่ีคุ๎มกัน ; คุ๎ม

กัน;เจ๎าหน๎าท่ีติดตาม  

escort aircraft  เครื่องบินคุ๎มกัน    [ทอ.] 
escort downed aircraft             การคุ๎มกันเครื่องบินตก  

                                                                        
 ยุทธภัณฑ์  (equipment)  เป็น รายการยุทโธปกรณ์ไมํสิ้นเปลืองทั้งปวงซึ่งจ าเป็นแกํ บุคคล/หนํวย ; กบ. หมายถึง รายการ
ยุทโธปกรณ์ไมํสิ้นเปลืองทั้งปวง อันจ าเป็นแกํการจัดขึ้น/ให๎แกํบุคคลหรือหนํวยงาน 
 การทวีความรุนแรง  การเพิ่มขอบเขตหรือความรุนแรงของความขัดแย๎ง  จะโดยเจตนาหรือไมํเจตนาก็ตาม ศะพท์ร่วมฯ ๔๗ 

 แนวหลบหนี  เส๎นทางที่วางแผนไว๎ให๎เจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติการลับหลบออกจากบริเวณหรือพื้นที่ เมื่อมีทีทําวําความลับจะรั่วไหล 

หรืออาจมีการจับกุมเกิดขึ้น 
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escort forces   ก าลังคุ๎มกัน 
escort officer  นายทหารติดตาม 
ESG = Exercise Support Group ชุดสนับสนุนการฝึก  
ESM = Electronic Security Measures มาตรการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส๑  
ESM = Electronic Warfare Support Measures มาตรการสนับสนุนการสงครามอิเล็กทรอนิกส๑  
    (มสอ.)   
espace de sens : regional alliance and association  พันธมิตร และ ความรํวมมือในภูมิภาค  
espionage                          การจารกรรม  [ข่าวสาร] 

espionage against the United  States  การจารกรรมตํอสหรัฐอเมริกา  
espirit de corps  <เอสพรี-เดอะโค>  ความรักหมํูคณะ   
essential care   การดูแลรักษาที่จ าเป็น  
essential chemicals   สารเคมีส าคัญ  
essential communication traffic ขํายสื่อสารที่มีความส าคัญ  
Essential Elements of Friendly Information (EEFI) หัวข๎อขําวสารสําคัญของฝ่ายเรา  (หขส. 
    ฝ่ายเรา)  
Essential Elements of Information (EEI) หัวข๎อขําวสารสําคัญ      (หขส.) 
essential industry   อุตสาหกรรมจ าเป็น  
essential paradox   คําพูดขัดกันที่สําคัญ ; ปฏิทรรศน๑ที่สําคัญ    
essential secrecy  การรักษาความลับส าคัญ  [สภาพท่ีได้จากการขะดขวางข่าวสารส าคะญมิ

ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ระบ] 

essential tasks                    กิจสําคัญยิ่ง [ในขั้นการวิเคราะห์ภารกิจ]  

EST  = Estimate               ประมาณการ [ของ ฝอ.]  

establishing  priorities  and balancing  risk การจัดลําดับความเรํงดํวนและความเสี่ยงที่สมดุล  
establishment  หนํวยที่จัดตั้ง  [สถานท่ีตะ้ง  รวมทะ้งเจ้าหน้าท่ีแลัยุทธภะณฑ์  ท่ีถูกจะดขึ้น

เป็นหน่วยปฏิบะติงานหนึ่ง] 

                                                                        
 การจารกรรม  การปฏิบัติเพื่อการได๎มา การสํงมอบ การสํงถําย การสื่อสาร หรือการรับขําวสารเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ  

โดยมีเจตนาหรือเหตุผลที่เช่ือวําขําวสารนั้น อาจถูกน าไปใช๎ในทางที่เป็นภัยตํอชาติ หรือให๎เกิดความได๎เปรียบแกํตํางชาติ  
 ค าถามส าคัญที่ทางการและระบบขําวกรองของฝ่ายตรงข๎ามนําจะถามเกี่ยวกับเจตนารมณ์ ขีดความสามารถ และกิจกรรมเฉพาะ
ของฝ่ายเรา เพื่อที่จะสามารถหาค าตอบที่ส าคัญยิ่งตํอประสิทธิภาพทางยุทธการของฝ่ายตรงข๎ามนั้นได๎  
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establishment of diplomatic relations and missions การสถาปนาความสัมพันธ๑ทางการทูตและ 
    คณะผู๎แทนถาวรทางการทูต   [กต.] 
estimate   ประมาณการ      estimate of the situation
 การประมาณสถานการณ๑ [ของผู้บังคับหน่วย]  
Estimated Delivery Date (EDD) เวลาสํงมอบที่ประมาณการไว๎ *       
Estimated Time of Arrival  (ETA) เวลาที่ประมาณการวําจะเดินทางมาถึง [สนามบิน และ 

    สถานีขนส่ง]  

Estimated Time of Departure   (ETD) เวลาที่ประมาณการวําจะออกเดินทาง [จากสนามบิน  

    และสถานีขนส่ง] 

estuary     ชะวากทะเล  [ฝั่งทะเลเวิ้งเป็นช่องเข้าไปยังปากแม่น้้า]              
ETA = Estimated Time of Arrival    เวลาที่ประมาณการวําจะเดินทางมาถึง [สนามบิน และสถานี

ขนส่ง]  
ETA = Basque Fatherland and Liberty/Euzkadi Ta Askatasuna [กลุ่มก่อการร้าย ] กลุ่มเพื่อปิตุภูมิชาว

บาสก์และเสรีภาพ  [ฐานอยู่ในประเทศ SPAIN พื้นท่ีปฏิบัติการ  ส่วนใหญ่ปฏิบัติการในเขตปกครองตนเองแคว้นบาสก์
ทางตอนเหนือและเมืองตากอากาศริมทะเลเมเดิเตอร์เรเนียน ทาง ตอ .และตอ .ต.ของสเปน และภาค ตต .ต.ของฝรั่งเศส แต่ก็มี
ขีดความสามารถโจมตีผลประโยชน์ของสเปนและฝรั่งเศสที่ใดก็ได้] 

ETD = Estimated Time of Departure เวลาที่ประมาณการวําจะออกเดินทาง [จากสนามบิน และสถานี

ขนส่ง] 

ethical conduct   การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ; หลักจริยธรรม 
ethical issues in war: an overview  มุมมองด๎านจริยศาสตร๑ในสงคราม 

 
 
 
 
 

                                                                        
 ประมาณการ  ๑. การวิเคราะห์สถานการณ์  พัฒนาการ  หรือแนวโน๎มของตํางชาติซึ่งช้ีให๎เห็นปัจจัยส าคัญตําง  ๆ แปล
ความส าคัญและประเมินสิ่งที่อาจเป็นไปได๎ในอนาคต  และผลที่หวังได๎จากการกระท าตําง  ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ๒ . การประเมินขีด
ความสามารถ  ความลํอแหลม  และหนทางปฏิบัติที่เป็นได๎ของตํางชาติประเทศเดียวหรือหลายประเทศรวมกัน  อันเป็นผลมาจาก
แผน  นโยบาย   ข๎อตกลงใจ  หรือหนทางปฏิบัติที่มุํงหมายโดยเฉพาะของชาติ ๓. การวิเคราะห์ปฏิบัติการลับ  ที่ได๎กระท าไปจริง
หรือคาดวําจะกระท า  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ที่มีหรือจะมีการปฏิบัติการลับ  เพื่อพิสูจน์ทราบและประเมินคําปัจจัยตํางๆ เชํน 
ขุมก าลังที่มีอยูํและที่ต๎องการ อุปสรรคตําง ๆ  ที่นําจะเกิดความส าเร็จและผลอันอาจติดตามมา 
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ethics                              จริยธรรม; จรรยาบรรณ  
ethnic cleansing   การล๎างเผําพันธุ๑ :  
ethnic conflict    ความขัดแย๎งท่ีเกิดจากความแตกตํางทางด๎านชาติพันธุ๑ 

[กต.]ethnic groups    กลุํมชาติพันธุ๑  
ethnics group   กลุํมชาติพันธุ๑ ; กลุํมเช้ือชาติ 
ethos     ลักษณะเดํนทางวัฒนธรรม  
ETIM = Eastern Turkistan Islamic Movement [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ CHINA  

etiquette <uเอทu-ทิเคท>              มรรยาทสังคม; จรรยา; สมบัติผู๎ด ี
EU = European Union    สหภาพยุโรป    [กต.] 

European Economic Community (EEC) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป; อีอีซี  
European Union (EU) สหภาพยุโรป  
Euro-Region   ภูมิภาคยูโร    [สหภาพยุโรป] 

evacuate    อพยพ / สํงกลับ  

                                                                        
TP  จรรยาบรรณ คือ กฎเกณฑ์ หรือ มาตรฐานตําง ๆ ที่คอยควบคุมความประพฤติทางด๎านศีลธรรมขององค์การ หรือ 
วิชาชีพการจัดการ (ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : ติน ฯ ๒๕๓๕ น.๑๓๘) 
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evacuation control ship  เรือควบคุมการสํงกลับ   [ยสบ.] 

evacuation convoy   ขบวนเรืออพยพในความคุ๎มกัน 
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evacuation hospital          โรงพยาบาลสํงกลับ [กึ่งเคลื่อนที่] 

evacuation of dangerously exposed waters การอพยพออกจากนํานน้ าที่นําเป็นอันตราย 
evacuation of port equipment   การขนย๎ายยุทธภัณฑ์ทําเรือกลับ 
evacuation policy   นโยบายสํงกลับ, 

                                                 นโยบายการอพยพ 
evacuation section  ตอนสํงกลับ [ผู้ป่วย]  

evacuee                            ผู๎ถูกอพยพ  [พลเรือนถูก

ย้ายจากที่อาศัยโดยค้าสั่งทหาร-สนบ.] 

evader                            ผู๎เล็ดลอด  [ในดินแดนขศ.   

    แต่หลบหนีมาได้-สนบ.] 

evaluation   การประเมินคํา  [ขว. เร่ือง

ความน่าไว้วางใจ /น่าเชื่อถือ/เกี่ยวข้อง/ 
                                                 ถูกต้อง] 
evaluation agent   หนํวยประเมินผล   [ปกต ิคือ ศูนย์หละกนิยมร่วม หรือ สธร.๗] 

evaluation and feedback การประเมินคําและผลตอบรับ 
evasion    การเล็ดลอด   
evasion aid   เครื่องชํวยการเล็ดลอด 
Evasion and Escape    (E & E) [สนบ.] การเล็ดลอดและหลบหนี   

evasion and escape intelligence  ขําวกรองการเล็ดลอดและหลบหนี 
evasion and escape net         [สนบ.] ขํายการเล็ดลอดและหลบหนี  
evasion and escape operations     [สนบ.] การปฏิบัติการเล็ดลอดและหลบหนี  
evasion and escape route      [สนบ.] เส๎นทางเล็ดลอดและหลบหน;ี เส๎นทางการเล็ดลอดและ

หลบหน ี

                                                                        
 ผู้ถูกอพยพ  พลเรือนผ๎ูซึ่งถูกย๎ายออกจากที่พักอาศัยโดยค าสั่งทางทหาร  ด๎วยเหตุผลด๎านความปลอดภัยของบุคคล  หรือตาม
ความจ าเป็นของสถานการณ์ทางทหาร 
 ผู้เล็ดลอด บุคคลใด ๆ ซึ่งถูกแยกให๎อยูํโดดเดี่ยวในดินแดนขศ.หรือในดินแดนของฝ่ายที่ไมํเป็นมิตร แตํสามารถหลบหนีการ
ถูกจับกุมออกมาได๎ 
 การเล็ดลอด กรรมวิธีที่บุคคลซึ่งถูกตัดขาดให๎อยูํในดินแดนของขศ.หรือฝ่ายตรงข๎ามหลีกเลี่ยงจากการถูกจับกุม โดยมีความ
มุํงหมายที่จะกลับไปยังพื้นที่ในความควบคุมของฝ่ายเรา 
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evasion and recovery  การเล็ดลอดและการรับกลับ  [การปฏิบะติในการปรัสานทุกรัดะบอย่าง

เต็มที่ซึ่งด าเนินการโดยผู้เล็ดลอด ก าละงรบที่ระบกละบ แลัผู้วางแผนปฏิบะติการระบกละบในรัดะบยุทธการเพื่อให้บุคคลที่ถูกตะดขาด
ให้อยู่ในดินแดนของขศ.ได้กละบไปอยู่ในดินแดนในความควบคุมของฝ่ายเรา] 

evasion chart   แผนการในการเล็ดลอด   [แผนท่ีพิเศษ หรือ แผนภาพพิเศษ] 
Evasion Plan of Action (EPA) แผนปฏิบัติในการเล็ดลอด   [ห/ป ท่ีพะฒนาขึ้นก่อนการปฏิบะติภารกิจ

ในการรบ] 

evening dress   ชุดราตรี (สั้นหรือยาว)  [กต.-หากเป็นงานทางการที่ส้าคัญมักจะใช้ชุด

ราตรียาว]  
event matrix   ตารางเหตุการณ์  

event template              แผํนภาพ เหตุการณ๑   
evergreen forest   ป่าดงดิบ      
evolution    วิวัฒนาการ  
EVSL = Early Voluntary Sectoral Liberalization การเปิดเสรีลํวงหน๎ารายสาขาตามความสมัครใจ  
    [กต. -ในกรอบความร่วมมือเอเปค]  
ESC = SOM Sub-Committee on Ecotech   คณะอนุกรรมการเจ๎าหน๎าที่อาวุโสเอเปควําด๎วยความ 

    รํวมมือทางด๎านเศรษฐกิจและวิชาการ    [กต.] 

Equality of Treatment    การประติบัติเทําเทียมกัน    [กต.] 
Equivalence    ความเทําเทียมกัน     [กต.] 

EW  = Electronic Warfare     สงครามอิเล็กทรอนิกส๑       (สอ.)  
EX DIR  = Exercise Director    ผู๎อํานวยการฝึก     (ผอ.ฝึก)  
ex officio     โดยตําแหนํง     [กต.] 
exaggerated stereoscopy  การมองเห็นภาพทรวดทรงเกินสํวน  
excellency    เป็นคําแสดงตําแหนํงที่ใช๎เรียกตัวเอกอัครราชทูต [กต.] 

exceptional transport  การขนสํงกรณีพิเศษ  [การรถไฟ] 

                                                                        
 ตารางเหตุการณ์  การพรรณนาถึงสิ่งบอกเหตุและกิจกรรมที่คาดวําจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต๎องสนใจที่ระบุช่ือไว๎แล๎ว (พื้นที่สนใจ
ก าหนด) แตํละแหํง โดยปกติตารางเหตุการณ์จะเปรียบเทียบพื้นที่ต๎องสนใจที่ระบุช่ือไว๎แล๎วแตํละแหํงและสิ่งบอกเหตุกับเวลาที่
คาดวําจะเกิดขึ้น รวมถึงหนทางปฏิบัติที่จะได๎รับการยืนยันวําจะเกิดขึ้นหรือไมํ ทั้งนี้ไมํมีรูปแบบก าหนดไว๎ตายตัว   
 แผ่นภาพเหตุการณ์  แนวทางในการวางแผนรวบรวมขําวสาร แผํนภาพเหตุการณ์แสดงพื้นที่ต๎องสนใจที่ระบุช่ือไว๎แล๎ว ซึ่ง
การปรากฏหรือไมํปรากฏกิจกรรมจะบํงช้ีหนทางปฏิบัติที่ฝ่ายตรงข๎ามเลือกใช๎ 
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excess of power     ปฏิบัตินอกเหนืออํานาจ  [กต.] 
exchange of notes    หนังสือแลกเปลี่ยน   [กต.] 
exemption from taxation   การยกเว๎นภาษ ี   [กต.] 
excess property  ทรัพย์สินสํวนเกิน [กห.-ปริมาณเกินที่ต้องการ /เกินกว่าที่ได้ระบอนุมะติให้เก็บ

กะนไว้] 

exclusion zone  เขตยกเว๎น  [เพื่อห้ามการท ากิจกรรมเฉพาัอย่างในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาั
แห่ง] 

Exclusive Economic Zone(EEZ) เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ   
Execute order  (EXORD) ค าสั่งให๎ปฏิบัติ  
executing commander (nuclear weapons) ผู๎บังคับหนํวยใช๎ (อาวุธนิวเคลียร์) 
execution   การปฏิบัติ      
execution planning  (EP)  การวางแผนการปฏิบัติ   
Executive Agent        (EA) ผู๎บริหารงานแทน  [รับุการมอบอ านาจของ รมว.กห.ให้ผู้ใต้บะงคะบบะญชาท า

การแทน] 

executive decisions   การตัดสินใจของผู๎บริหารประเทศ  
Executive officer       (XO)  รองผู๎บังคับกอง  [กองพัน, กองร้อย]     
executive summary   สรุปทางการบริหาร     [ยธศ.] 
Exemption From Customs Duties And Inspection Of Diplomatic Mission’s Articles  การยกเว๎นจากอากร 
    ศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช๎ของคณะผู๎แทนทางการทูต 
Exemption From Taxation Of Diplomatic Agent  การยกเว๎นภาษีอากรให๎แกํตัวแทนทางการทูต [กต.] 
 
 
exequatur     อนุมัติบัตร  [เป็นอนุมัติบัตรที่มอบให้กงสุล] 

exercise    การฝึก  

                                                                        
 ค าสั่งให้ปฏิบัติ  ๑. ค าสั่งที่ออกโดย ปธ.คสธร. ตามอ านาจและสั่งการของ รมว.กห.  ให๎ปฏิบัติตามข๎อตกลงใจของ
ผ๎ูบังคับบัญชาของเจ๎าหน๎าที่บัญชาการแหํงชาติให๎เริ่มปฏิบัติการทางทหาร   ๒. ค าสั่งให๎เริ่มปฏิบัติการทางทหารตามที่ได๎ให๎
แนวทางไว๎  
 EXEQUATUR  ค านี้แปลเป็นภาษาอังกฤษวํา “LET HIM PERFORM” เป็นหนังสือ หรือ อนุมัติบัตร  แสดงการรับรองผ๎ูที่ด ารง
ต าแหนํงกงสุลโดยประมุข หรือรัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศของรัฐซึ่งกงสุลผ๎ูนั้นได๎ถูกสํงไปประจ า 
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exercise by diplomatic missions of consular functions    การปฏิบัติหน๎าท่ีกงสุลโดยคณะผ๎ูแทน 
    ทางการทูต     [กต.] 

exercise directing staff  ฝ่ายอ านวยการฝึก  
exercise filled mine   ทุํนระเบิดที่บรรจุเพื่อการฝึก   [สทร.] 
exercise incident   เหตุการณ์การฝึก  [เหตุการณ์ท่ีฝ่ายอ านวยการการฝึกบรรจุไว้ในการฝึก  

ซึ่งมีผลต่อหน่วยท่ีท าการฝึกหรือต่อสิ่งอ านวยความสัดวกของหน่วย   แลัต้องการให้ผู้บะงคะบหน่วยแลั /หรือฝ่าย
อ านวยการท่ีเหมาัสมปฏิบะติในการฝึก] 
exercise mine   ทุํนระเบิดฝึกทางยุทธวิธี   [สทร.] 

exercise of consular functions in a third state การปฏิบัติการหน๎าที่ทางกงสุลในรัฐที่สาม 
    (athird state)exercise phase                 ขั้นการฝึก  
exercise planning        แผนการฝึก  
Exercise Related Construction  (ERC)  การกํอสร๎างที่เกี่ยวกับการฝึก  
exercise scenario <ซuีแนu-ริโอ> ภาพและขั้นตอนของการฝึก  
exercise specifications ข๎อกําหนดในการฝึก  
exercise sponsor   ผู๎รับผิดชอบการฝึก, ผู๎ริเริ่มการฝึก 
exercise study   ข๎อพิจารณาการฝึก   [กิจกรรมซึ่งอาจใช้รูปแบบของการฝึกแก้ปัญหา    

บนแผนท่ี การจ าลองยุทธ ล าดะบของการบรรยาย กลุ่มอภิปราย   หรือการวิเคราัห์ทางปฏิบะติการ] 

Exercise Support  Agreements    (ESA's) ข๎อตกลงในการสนับสนุนการฝึก  
Exercise Support Group(ESG)   ชุดสนับสนุนการฝึก  
exercise term  ชื่อการฝึก   [การผสมค าสองค าซึ่งตามปกติไม่มีชะ้นความละบ  เพื่อมิให้

สะบสน] 

exercise   การฝึก   
EXFIL  = Exfiltration From A Hostile Area  แทรกซึมออกจากดินแดน ข๎าศึก  

                                                                                                                                                       
 การประลองยุทธ หรือการจ าลองยุทธตามแบบที่ปฏิบัติในเวลาสงครามของทหารเกี่ยวกับการวางแผน  เตรียมการและ
ปฏิบัติการ การประลองยุทธหรือการจ าลองยุทธกระท าด๎วยความมุํงหมายที่จะฝึกและประเมินคํา   โดยอาจเป็นการฝึกหลายชาติ  
การฝึกรํวม หรือการฝึกเหลําทัพเดียวก็ได๎ ขึ้นอยูํกับหนํวยงานที่เข๎ารํวมการฝึก 

 ข้อก าหนดในการฝึก ความต๎องการพื้นฐานส าหรับการฝึกที่เตรียมไว๎ลํวงหน๎า   เพื่อเป็นเค๎าโครงของแนวความคิด  รูปแบบ 

ขอบเขต การจัด ความมุํงหมาย วัตถุประสงค์ ความต๎องการก าลังรบ ความเกี่ยวพันทางการเมือง   วิเคราะห์การจัดรูปแบบ   และ
คําใช๎จําย 
 การฝึก  คือ การปฏิบัติการทางทหารที่จ าลองขึ้นโดยมีจุดมุํงหมายเพื่อ ฝึกก าลังพล หรือ ทดสอบความเป็นไปได๎ของหลักนิยม 
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exfiltration  การแทรกซึมออก [จากพท.ที่ขศ.

ควบคุม-รพศ.]; แทรกซึมออกTP PT 

[ภารกิจ ยว.] การแทรกซึม [รุก-ยว.] 
Exfiltration From A Hostile Area (EXFIL)  แทรกซึมออกจาก
ดินแดน ข๎าศึก 
exhaustion การทําให๎สิ้นเรี่ยวแรง  [ฮันส์ เดลรุค 

hans delbruck];การทําให๎หมดกําลัง 

exile    เนรเทศ (กริยา) การเนรเทศ  
    (นาม)   [กต.] 
existence load  สิ่งบรรทุกทรงชีพ  [สป.นอกจากสิ่งติดตะวเข้ารบซึ่งจ าเป็นต้องใช้เพื่อ

ด ารง/ป้องกะนทหารท่ีเข้ารบ] 

existence needs  ความต๎องการที่จะมีชีวิตอยูํ 
exoatmosphere    นอกบรรยากาศ  
expandable supplies and material สิ่งอุปกรณ๑และวัสดุสิ้นเปลือง [เช่น กระสุน, เชื้อเพลิง-กบ.] 

expectation   ความคาดหวัง  
expedition  การปฏิบัติการนอกประเทศ  [โดยกองก าละงทหารเพื่อบรรลุ

วะตถุปรัสงค์เฉพาัในต่างปรัเทศ] 

expeditionary    กําลังออกปฏิบัติการภายนอกประเทศ  
expeditionary battalion             กองพันรบนอกประเทศ   
expeditionary force               กําลังรบนอกประเทศ  [เช่นหน่วย นย.สหรัฐฯ ที่มาฝึก]  

expellee                           ผู๎ถูกขับไลํ  
expendable property  ทรัพย์สินสิ้นเปลือง 

                                                                        
 แทรกซึมออก คือ การเคลื่อนย๎ายของบุคคลหรือหนํวยออกจากพื้นที่ภายใต๎การควบคุมของขศ.โดยการเล็ดลอด, ลวง,  
จูํโจม, หรือ วิธีการลับอื่น ๆ 
 การท าให้สิ้นเร่ียวแรง Exhaustion แสวงเพื่อกัดเซาะเจตจ้านง และทรัพยากร ของชาติ หรือ ของรัฐ ขศ.มากกวํา กองทัพของ  
ขศ. 
 ก าลังรบนอกประเทศ  กองทัพซึ่งจัดหนํวยเพื่อปฏิบัติให๎บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะในตํางประเทศ 
 ผู้ถูกขับไล่ คือ พลเรือนที่อยูํนอกประเทศของตน แตํถูกบังคับให๎กลับประเทศตน หรือ ไปยังประเทศที่สาม ; พลเรือนผ๎ูอยูํนอก
เขตแดนของประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือเช้ือชาติโดยก าเนิด  ซึ่งถูกบังคับให๎กลับประเทศของตนหรือประเทศที่สาม  โดยความมุํง
หมายทางการเมือง หรือเหตุผลอื่น ๆ 
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expendable supplies and material  สิ่งอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง 
experience-based validation  ความถูกต๎องของข๎อมูลบนพื้นฐานจากประสบการณ๑    
experienced- based validation process  กระบวนการที่มีเหตุผลบนพื้นฐานจาก
ประสบการณ๑    
Expert Infantry Badge   (EIB) เครื่องหมายผู๎ชํานาญการทหารราบ  [อม.]  
expert   ผู๎เช่ียวชาญ [การยิงปืน สูงกว่า sharpshooter] 

expertise    ความรู๎ความชํานาญ   
exploder    เครื่องจุดระเบิด [แหล่งก าเนิดกรัแสไฟฟ้าในการจุดรัเบิด] 

exploit    ขยายผล     
exploitation               การขยายผล [การรุกต่อจากการเข้าตีที่ส้าเร็จ] การใช๎ประโยชน๑  
exploratory hunting   การลําท าลายแบบส ารวจ    [สทร.] 

explosive    วัตถุระเบิด 
explosive filled mine  ทุํนระเบิดบรรจุวัตถุระเบิด 
explosive ordnance   สรรพาวุธวัตถุระเบิด  
Explosive ordnance Disposal  (EOD) ชุดถอดทําลายอมภัณฑ๑ [ทร.], เจ๎าหน๎าที่/หนํวยทําลาย 

    วัตถุระเบิด;การถอดทําลายสรรพาวุธวัตถุระเบิด 

explosive ordnance disposal incident  อุบัติการณ์ถอดท าลายสรรพาวุธวัตถุระเบิด  
explosive ordnance disposal procedures ระเบียบปฏิบัติการถอดท าลายสรรพาวุธวัตถุระเบิด   
    [การเข้าถึง/วินิจฉะย/ท าให้นิรภะย/เก็บกู/้ถอดท าลายขะ้นสุดท้าย] 

explosive ordnance disposal unit  หนํวยถอดท าลายสรรพาวุธวัตถุระเบิด  
explosive train  ขบวนวัตถุระเบิด , ขบวนการวัตถุระเบิด  [ล าดะบของการเร่ิมแลั

การจุดรัเบิด] 

exposure dose   ปริมาณรังสี   [หน่วยการวะดปริมาณระงสี  คือ  เรินต์เกน] 
exposure station   ต าบลเปิดหน๎ากล๎อง   
express  way   ทางดํวน      

                                                                        
 การขยายผล การใช้ประโยชน์  ๑. การใช๎ประโยชน์อยํางเต็มที่จากผลส าเร็จในปฏิบัติการทางทหาร การติดตามผลส าเร็จ
ขั้นต๎น และ ท าผลส าเร็จให๎ถาวร  ๒. การใช๎ประโยชน์อยํางเต็มที่จากขําวสารใด ๆ  ที่ได๎รับเพื่อความมุํงหมายทางยุทธวิธีหรือทาง
ยุทธศาสตร์  ๓. การปฏิบัติการรุก ซึ่งมักจะท าหลังจากประสบผลส าเร็จในการโจมตี และเพื่อท าให๎ขศ.ปั่นป่วนในทางลึก 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๒๕๑ 

Extended Communications Search (EXCOM)การค๎นหาด๎วยการสื่อสารขั้นขยาย   [ในการ 

    ปฏิบะติการค้นหาแลักู้ภะย]  

extent of a military exercise ขอบเขตของการฝึกทางทหาร   
extent of damage  ขอบเขตความเสียหาย  [ต่อส่วนปรักอบของเป้าหมายมะกแสดงเป็นหน่วย  

๑,๐๐๐ ตร.ฟ.] 

exterior lines of operation        เส๎นปฏิบัติการแบบเส๎นนอก 
external audience   บุคคลภายนอก  
external forces   แรงขับภายนอก   
external operations funds         งบปฏิบัติการนอกประเทศ 
external reinforcing force  ก าลังเพิ่มเติมจากภายนอก    [นาโต] 
external support contractors ผู๎รับเหมาสนับสนุนภายนอก  
external war                       สงครามภายนอก      [ยธศ.] 

extraction by helicopters          แผนการถอนตัวโดยใช๎เฮลิคอปเตอร๑   [รพศ.]  
extraction parachute          รํมชํวยดึง [ออกจาก บ.ขณะบิน และกางร่มทิ้งของ] 

extraction zone  เขตดึงลง  [ดูค้าว่า lapes] 
 
 

                                                                        
 ขอบเขตของการฝึกทางทหาร  ขอบเขตของการฝึก  ที่สัมพันธ์กับการเข๎ามามีสํวนรํวมของหนํวยบัญชาการนาโต  และ/

หรือหนํวยบัญชาการของชาติ 
 บุคคลภายนอก  บุคคลทั้งปวงซึ่งไมํได๎เป็นบุคคลภายในที่เป็นทหารและลูกจ๎างพลเรือนสหรัฐฯ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว
ที่ใกล๎ชิด อีกนัยหนึ่ง ค าวํา "สาธารณชน" ประกอบด๎วย กลุํมชนตําง ๆ ซึ่งอาจกลําวได๎วําเป็น  "บุคคลทั่วไป" หรือ "สาธารณชน"   
 เขตดึงลง เขตทิ้งลงที่กําหนด ที่ใช๎เพื่อสํงส่ิงอุปกรณ๑และ/หรือยุทธภัณฑ๑ทางอากาศ  ด๎วยเทคนิคการสํง/ดึงลงจากอากาศยาน

ที่บินในระดับตํ่าใกล๎พื้นดินมาก 
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extraditable offence   ความผิดที่สํงผู๎ร๎ายข๎ามแดนได ๎  [กต.] 
extradition    การสํงผู๎ร๎ายข๎ามแดน [กต.-โดยมีสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่าง

ประเทศรองรับ]  
extraterritoriality    สภาพนอกอาณาเขต     [กต.] 
electronic commerce   การพาณิชย๑ทางอิเล็กทรอนิกส๑    [กต.] 
E & E = Evasion & Escape       การเล็ดลอด และ หลบหนี    [สนบ.] 
Extremly High Frequency (EHF) ความถี่สูงมากที่สุด 
Extremly Low Frequency (ELF) ความถี่ต่ํามากที่สุด 
eye irritation <อิริuเตu-ชั่น>            เคืองตา 
Eyes, Left             [ค้าสั่ง] ทําแสดงความเคารพในแถว (ทางซ๎าย) แลซ้าย, ท้า        
Eyes, Right   [ค้าสั่ง] ทําแสดงความเคารพในแถว (ทางขวา) แลขวา, ท้า        
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F 

 
F = Foxtrot  ตัวอักษร เอฟ <ฟอกซ-ทร๊อต> [การส่งวิทยุ] 

F/W = Fixed-Wing  เครื่องบิน; อากาศยานปีกติดลําตัว (บ.) 
FA = Field Artillery        ปืนใหญํสนาม    (ป.สนาม) 
FAAD = Forward Area Air Defense การป้องกันภัยทางอากาศพื้นที่สํวนหน๎า 
FAAR = Forward Area Alerting Radar เรดาร๑เตือนภัยในเขตหน๎า 
fabian strategy   ยุทธศาสตร๑เฟเบียน   
fabricator    นักสร๎างขําวเท็จ [บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ซึ่งสร้างข่าวขึ้นหรือขยายความหรือ
ต่อเติมเสริมแต่งข่าว เพื่อปรัโยชน์ส่วนตะว หรือเพื่อความมุ่งหมายทางการเมือง  โดยปราศจากข้อมูลที่แท้จริง] 

FAC = Forward Air Controller ผู๎ควบคุมอากาศยานหน๎า             (ผคน.) 
FAC = Fast Attack Craft           เรือเร็วโจมตี  [ทร.]   (รจ.) 
FAC(G) = Fast Attack Craft (Gun)   เรือเร็วโจมตี (ปืน) [ทร.]  (รจป.)  
FAC(M) = Fast Attack Craft (Missile) เรือเร็วโจมตี (อาวุธนําวิถี) [ทร.]  (รจอ.) 
FAC(T)  = Fast Attack Craft (torpedo) เรือเร็วโจมตี (ตอร๑ปิโด) [ทร.]  (รจต.) 
facility    สิ่งอ านวยความสะดวก  
facility agreement    ความตกลงเกี่ยวกับสถานท่ี [กต.-รวมถึงส่ิงอ้านวยความสะดวกอื่น ] 

facility substitutes   สิ่งทดแทนสิ่งอ านวยความสะดวก [เช่น กรัโจม แลัโครงสร้างส าเร็จรูป] 

Facsimile   (FAX)   เครื่องโทรสาร, เครื่องแฟกซ๑  
FADDC2 = Forward Area Air Defense Command and Control  การควบคุมบังคับบัญชา ปภอ.พท.หน๎า  

    [อม.๕ ระบบABCS] 

FADM  = Fleet  Admiral    จอมพลเรือ    [ทร.อม.] 
failed state   รัฐลํมสลาย  

                                                                        
 ยุทธศาสตร์เฟเบียน เป็น ยุทธศาสตร๑ที่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจงใจหลีกเล่ียงการรบขนาดใหญํเพราะกลัวผลที่จะออกมา  ชัยชนะ

ขึ้นอยูํกับการทําให๎ฝ่ายตรงข๎ามอิดโรย ทําการบ่ันทอนกําลัง โดยการทัพที่มีการตํอส๎ูอยํางประปรายที่ตํอเน่ืองระหวํางสํวนตําง ๆ  

 สิ่งอ านวยความสะดวก อสังหาริมทรัพย์ซึ่งประกอบด๎วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมากกวําดังตํอไปนี้  : อาคาร  โครงสร๎าง   ระบบ
สาธารณูปโภค ทางเท๎า  และพื้นดินที่อยูํข๎างใต๎ 
 รัฐล่มสลาย เกิดจากความอํอนแอทางด๎านการเมืองจึงทําให๎สูญเสียความสามารถในการดําเนิน งานอันเป็นพันธกิจพื้นฐาน

ในการบริหารรัฐบาล  
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fairway  รํองน้ าลึก  [ช่องทางน้ าจากนอกฝ่ัง ในแม่น้ า หรือในอ่าว  ซึ่งมีความลึกให้เรือ

ขนาดใหญ่ผ่านได้] 

fall out   [ค้าสั่ง ]ทําพักแถว   พักแถว           
fallacy     ผิดหลักตรรกวิทยา   (10) 
fallout                            การตกของฝุ่นกัมมันตรังสี, ฝุ่นกัมมันตรังส;ี ธุลีตก [นิวเคลียร์] 

fallout contours   เส๎นชั้นความเข๎มฝุ่นกัมมันตรังสี 
fallout pattern   รูปแบบการตกฝุ่นกัมมันตรังสี  
fallout prediction   การคาดคะเนการตกฝุ่นกัมมันตรังสี  
fallout safe height of burst  ความสูงการระเบิดท่ีปลอดภัยจากฝุ่นกัมมันตรังสี  [อาวุธนิวเคลียร์] 
fallout wind vector plot  แผํนพล็อตแสดงเวกเตอร์ลมตํอฝุ่นกัมมันตรังสี   
FALN = Fuerzas Armadas De Liberacion Nacional Puertorriquena [กลุ่มก่อการร้าย] รู้จักในนาม Armed  
    Forces For Puerto Rican National Liberation  
FARC  = Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia [กลุ่มก่อการร้าย] กลุ่มกองก าลังปฏิวัติ
โคลอมเบีย (Revolutionary Armed Forces of Colombia) [พื้นท่ีปฏิบัติการ ส่วนใหญ่อยู่ในโคลอมเบีย และมีกิจกรรม

ประเภทขู่กรรโชกทรัพย์ ลักพาตัวนักท่องเท่ียว การจัดหาอาวุธและการส่งก้าลังบ้ารุง จากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ บราซิล 
เวเนซุเอลา ปานามา และเอกวาดอร]์ 

false origin   จุดศูนย์สมมุติ   [จุดที่ก าหนดแน่นอนซึ่งอยู่ทางทิศใต้แลั  ตต.ของย่านกริด   

    ซึ่งจากจุดนี้จัวะดรัยัของกริดไปทางทิศ ตอ.แลัทางทิศ น.] 

families of issues   กลุํมของปัญหา   
Family of Scatterable Mine (FASCAM) ทุํนระเบิดโปรยหวําน  <ฟาส-แคม>  
fan camera photography  การถํายรูปด๎วยกล๎องจัดแบบพัด 
fan cameras   กล๎องถํายรูปจัดแบบพัด [สามกล้องขึ้นไป] 
fan marker beacon   เครื่องสํงสัญญาณน าทางรูปพัด  [ด้วยวิทยุชนิดหนึ่ง] 
FAO = Food and Agriculture organization องค๑การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ [กต.] 

FAO = Finance and Accounting Officer นายทหารฝ่ายการเงินและบัญช ี
 
‘ 
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Farm Gate Type Operations  การปฏิบัติการแบบฟาร์มเกต  
FARP  = Forward Rearming and Refueling Point ตําบลเพิ่มเติมกระสุนและเชื้อเพลิงสํวนหน๎า  

FASCAM = Family of Scatterable  Mines ทุํนระเบิดโปรยทุํนระเบิด <ฟาส-แคม> 

FASCO = Forward Area Support Coordination Officer นายทหารประสานการสนับสนุนเป็นพื้นท่ีหน๎า 

FAST = Forward Area Support Team ชุดสนับสนุนเป็นพื้นที่สํวนหน๎า 
Fast Attack Craft            (FAC) เรือเร็วโจมตี  [ทร.] [๒๐๐-๕๐๐ตัน]  (รจ.) 
Fast Attack Craft (Gun)  (FAC(G))  เรือเร็วโจมตี (ปืน) [ทร.]  (รจป.)  
Fast Attack Craft (Missile) (FAC(M)) เรือเร็วโจมตี (อาวุธนําวิถี) [ทร.]  (รจอ.) 
Fast Attack Craft (torpedo) (FAC(T)) เรือเร็วโจมตี (ตอร๑ปิโด) [ทร.]  (รจต.)  
fast track    กลุํมสินค๎าที่จะต๎องเรํงลดภาษ ี(ในกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน)

FATIGUE CAP = BDU CAP หมวกฝึก 
favorable world order  ระเบียบโลกที่ปรารถนา/ที่นิยมชมชอบ  [ยธศ.] 
FAX  = Facsimile              เครื่องโทรสาร; เครื่องแฟกซ๑  
FBCB2 = Force Xxi Battle Command–Brigade and Below การบัญชาการรบกองพลน๎อยและต่ํากวํา 

    กําลังรบ ๒๑     [อม.๘ ระบบABCS] 

FBHL  = Force Beachhead Line   แนวหัวหาดกําลัง 
FBI = Federal Bureau of Investication สํานักงานสอบสวนกลาง[อม.-ขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรม] 

  <เอฟ-บี-ไอ> 

FC = Field Circular  หนังสือเวียนสนาม 
FC = Finance Corps  เหลําทหารการเงิน    [ทบ.-ทร.-พษ.-ทอ.]  (กง.) 
FCC = Flight Coordination Center  ศูนย๑ประสานการบิน 
FCDI = Forum For Comprehensive Development of Indochina  เวทีเพื่อการพัฒนาอยํางสมบูรณ๑แบบใน 
    อินโดจีน [กต.] 

FCL = Fire Coordination Line แนวประสานการยิง   [ป.]  (นปย.) 
FCMCPO = Fleet Command Master Chief Petty Officer พันจําเอก    [ทร.อม.]     

                                                                        
 การปฏิบัติการแบบฟาร์มเกต  ความชํวยเหลือทางยุทธการและการฝึกอบรม ทางยุทธวิธีเป็นพิเศษ ที่กองทัพสหรัฐอเมริกา
จัดให๎แกํก าลังทางอากาศตํางชาติที่เป็นมิตร  ซึ่งภายใต๎ภาวะจ าเพาะบางประการ  รวมถึงการบินตามภารกิจปฏิบัติการในการรบ  
โดยชุดเจ๎าหน๎าที่ท าการในอากาศผสมของสหรัฐอเมริกาและตํางชาติ อันเป็นสํวนหนึ่งของการฝึกอบรมที่จัดให๎  เมื่อภารกิจเชํนนี้
เกินขีดความสามารถของก าลังทางอากาศตํางชาติ 
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FCX = Fire Coordination Exercise การฝึกประสานการยิง   [ฝึก] 
FD  = Fire Direction         ทิศทางยิง 
FDC  = Fire Direction Center  ศูนย๑อํานวยการยิง         (ศอย.) 
FDO  = Flexible Deterrent Option  ทางเลือกโดยการป้องปรามที่อํอนตัว 
FEALAC = Forum For East Asia – Latin America Cooperation  เวทีความรํวมมือระหวํางเอเชีย 
    ตะวันออกและลาตินอเมริกา   [กต.] 

FEASIBILITY   ความเป็นไปได๎  

Feasibility Assessment (FA) การประเมินความสามารถในการกระท าได๎   [รพศ.-การวิเคราัห์
เป้าหมายในขะ้นพื้นฐาน] 

feasibility test   การทดสอบความเป็นไปได๎   [เกณฑ์การตรวจสอบแผนยุทธการเพื่อ 

    พิจารณาว่า แผนนะ้นอยู่ในความสามารถของทระพยากรที่สามารถมีใช้ได้หรือไม่] 

features    คุณลักษณะ  
FEBA  = Forward Edge of The  Battle  Area ขอบหน๎าพื้นที่การรบ, ขอบหน๎าที่ม่ัน  (ขนพร./ขนม.) 
Federal Bureau of Investication (FBI) สํานักงานสอบสวนกลาง [อม.-ขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรม]  
    <เอฟ-บี-ไอ> 
Federal Coordinating Officer (FCO) เจ๎าหน๎าที่ประสานของรัฐบาลกลาง  [แต่งตะ้งในนาม  ปธน.ในภะยพิบะติ

หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน] 

federal modal agencies  หนํวยปฏิบัติการขนสํง , หนํวยปฏิบัติการล าเลียง  
federal service   งานของรัฐบาลกลาง  
federal supply class management  การจัดการประเภทสิ่งอุปกรณ์ทางการ 
federal transport agencies  หนํวยปฏิบัติการขนสํง, หนํวยปฏิบัติการล าเลียง  
feedback mechanisms  กลไกข๎อมูลย๎อนกลับ  
feint                              การเข๎าตีลวง [เช่น การเข้าตีจ้ากัด]; เข๎าตีลวงTP  [ภารกิจ ยว.] 

feint การลวง  

                                                                        
 ความเป็นไปได้  เกณฑ์ในการพิจารณาทบทวนแผนยุทธการ การก าหนดวํากิจที่ได๎รับมอบหมายสามารถจะเป็นผลส าเร็จได๎
โดยการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํหรือไมํ 
 เข้าตีลวง คือ การเข๎าตีเพื่อลวง ขศ. โดยดึงความสนใจของขศ.จากพื้นที่ซึ่งฝ่ายเราจะใช๎การเข๎าตีหลัก เป็นการชักจูงให ๎ขศ. 
เคลื่อนย๎ายกองหนุนหรือย๎ายการยิงสนับสนุนไปใช๎ตอบโต๎ตํอสํวนเข๎าตีลวง การเข๎าตีลวงนี้จะต๎องมีความสมจริงดังนั้นจ าเป็นต๎อง
มีการปะทะกับ ขศ. โดยปกติได๎แกํการเข๎าตีสนับสนุนตํอที่หมายจ ากัด น.๔๓๖ 
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fender ลูกตะเพรา  [วะสดุห้อยข้างเรือป้องกะนกราบเรือเสียหายจากการกรัแทกกะบท่า

เทียบหรือยานอื่น] 

ferret  เฟร์เรต [บ., เรือ หรือยาน ที่ติดตะ้ง คม.พิเศษใช้ตรวจการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า] 

FF = Frigate  เรือฟริเกต [ทร.]   (ฟก.) 
FFA  = Free Fire Area         พื้นที่การยิงเสรี               (พยร.) 
FFIR = Friendly Force Information Requirement ความต๎องการขําวสารของก าลังรบฝ่ายรา 
ffotprint   พ้ืนที่ครอบคลุม, ฟุตพรินต์  [๑. พื้นท่ีบนพื้นผิวโลกภายในย่านการ

เห็นของเคร่ืองส่งสะญญาณหรืออุปกรณ์ตรวจจะบท่ีติดตะ้งอยู่บนดาวเทียม  ๒.จ านวนก าละงพล  อัไหล่  ทระพยากร  ขีด
ความสามารถท่ีปรากฏให้เห็นทางกายภาพแลัพื้นท่ีครอบครอง ณ ต าบลวางก าละง] 

FFZ = Free Fire Zone เขตการยิงเสร ี
F-HOUR    เวลาท่ีค าประกาศของ รมว.กห. มีไปยังทบวงทหารถึงข๎อตกลงใจ  
    ในการระดมหนํวยก าลังส ารองเร่ิมมีผลในการบังคับใช๎  
F-HOUR  เวลาที่ค าประกาศของ รมว.กห.  มีไปยังทบวงทหารถึงข๎อตกลงใจใน

การระดมหนํวยก าลัง 
FID = Foreign Internal Defense การป้องกันภายในให๎กับมิตรประเทศ  (ปนม.) 
fidelity   ความซ่ือสัตย๑ภักด ี
Field                  (FLD)    สนาม, ภาคสนาม  
field  headquarters    กองบัญชาการสนาม, กองบังคับการสนาม 
field ambulance  รถพยาบาลสนาม    [สร.] 

field army   กองทัพสนาม  [อม. - อย่างน้อย ๒ ทน.] (ท.สนาม) 
Field Artillery  (FA) ปืนใหญํสนาม            (ป.สนาม) 
field artillery observer ผู๎ตรวจการณ์ปืนใหญํสนาม 
field blanket  ผ๎าหํมสนาม 
Field Circular (FC) หนังสือเวียนสนาม [เพิ่มเติมหลักนิยมก่อนอยู่ใน รส.] 

field dressing  ผ๎าพันแผลสนาม [ติดตัว] 

                                                                                                                                                       
 การลวง ในการลวงทางทหารหมายถึงการปฏิบัติการเชิงรุก  ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการปะทะกับฝ่าย ขศ. โดยมีความมุํงหมายเพื่อลวง

ฝ่าย ขศ.เกี่ยวกับต าบล และ/หรือ เวลาของการปฏิบัติการเชิงรุกหลักที่แท๎จริง 
 กองทัพสนาม  หนํวยการจัดทางธุรการและทางยุทธวิธี  ซึ่งประกอบด๎วยกองบัญชาการก าลังทหารบกในอัตราที่แนํนอน   

หนํวยทหารสนับสนุนด๎านบริการ กองทัพน๎อยและกองพลจ านวนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงได๎ 
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field exercise  การฝึกภาคสนาม  [การฝึกที่กรัท าในสนามภายใต้สภาพการสงครามจ าลอง  

โดยที่ก าละงทหารแลัอาวุธของฝ่ายหนึ่งมีอยู่จริง ส่วนก าละงทหารแลัอาวุธของอีก
ฝ่ายหนึ่งอาจเป็นการสมมุติขึ้นหรือมีพอเป็นโครง] 

field fortifications  ป้อมสนาม  [ชั่วคราว-ใช้การก้ากับดูแลทางการช่างน้อย] 

field grade officer  นายทหารช้ันนายพัน   [ยศ พ.ต./พ.ท./พ.อ.] 

field jacket liner  รองในเสื้อกันหนาวสนาม   [อม.]  
field jacket  เสื้อกันหนาวสนาม   [แจ็คเก็ตฟิลด์-อม.]    
Field Mannual (FM) คูํมือราชการสนาม [เอกสารอ้างอิงพ้ืนฐานหลักนิยม, ยว.] (รส.)  
field marshal        จอมพล        [ไทย] 

field of fire  พื้นการยิง; พื้นยิง [พท.ซึ่งอาวุธ/กลุ่มอาวุธอาจคุ้มครองอย่างได้ผลด้วยการยิงจาก

ที่ตะ้งยิงที่ก าหนดให้]  

Field of View              (FOV) มุมการเห็น , ยํานการเห็น [การถ่ายรูป ]; มุมทะ้งทางตะ้งแลัทางราบ
ทะ้งสิ้นท่ีพลเล็งจัเห็นได้เมื่อมองผ่านศูนย์ปืน  

field of vision  มุมทัศนภาพ , ยํานทัศนภาพ [มุมทางตะ้งแลัราบทะ้งสิ้นที่พลเล็งจัเห็นได้
จากต าแหน่งปกติของเขา] 

Field Press Censorship (FPC) การตรวจขําวหนังสือพิมพ์ในสนาม [อยู่ในอ านาจของกองทะพสหระฐอเมริกา] 

field promotions               การเลื่อนยศในสนาม 
field sanitation                    สุขาภิบาลสนาม  
field suspenders   สายโยงบํา [สายเก่ง]                  

Field Training Exercise (FTX) การฝึกภาคสนาม TP PT; การฝึกในสนาม  

Field Trains       (FLD TNS)    ขบวนสัมภาระพัก   
field uniform   เครื่องแบบชุดสนาม  เครื่องแบบสนาม [ชุดฝึก]  [ไทย] 
fight and win   ตํอสู๎และชนะ     [ยธศ.] 
clear objectives-decisive force  วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน-ก าลังที่เด็ดขาด   [ยธศ.] 

                                                                        
 ป้อมสนาม ที่ตั้งและที่ก าบังซึ่งมีลักษณะช่ัวคราว ที่หนํวยตําง ๆ สามารถสร๎างขึ้นด๎วยสิ่งอ านวยความสะดวกตามธรรมดา โดย
ต๎องใช๎เครื่องมือและการก ากับดูแลของทหารชํางเพียงเล็กน๎อย 
 การฝึกภาคสนาม การฝึกโดยใช๎ก าลังรบจริงเพื่อฝึกทักษะการรบขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง ให๎แกํผ๎ูบังคับหนํวย ฝ่าย
อ านวยการ และหนํวยแตํละหนํวย เสียคําใช๎จํายสูง มีความสมจริงมากที่สุดในหนํวยระดับต่ า และต๎องใช๎มาตรการควบคุมมาก) 
 ตามกฎกระทรวง มี ๓ ชุด คือ ชุด ก (๔ กระเป๋า ปลํอยชายเสื้อ สีกากีแกมเขียว) ชุด ข (๒ กระเป๋า เสื้อใสํในกางเกงสีกากีแกม
เขียว) และ ชุดสนาม (๔ กระเป๋า ปลํอยชายเสื้อ สีพราง พธ.ทบ. หรือ ที่เรียกทั่วไปวําชุดเวสต์มอแลนด์) 
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wartime power projection การสํงก าลังออกนอกประเทศยามสงคราม :การขยายก าลังอ านาจยาม

สงคราม   [ยธศ.] 

fight quarters   กรณีปฏิบัติการการบิน   [การจะดต าแหน่งบนเรือ  เพื่อมอบหมายแลั

ก าหนดสถานีของก าละงพลในต าแหน่งส าคะญ เพื่อให้เกิดความปลอดภะยในการปฏิบะติการการบิน] 

fighter    เครื่องบินขับไลํ [ทร.,ทอ.]  (บข.) 
fighter cover   การคุ๎มกันด๎วยเครื่องบินขับไลํ  
fighter engagement zone  เขตการเข๎าโจมตีของเครื่องบินขับไลํ 
fighter intercepter  เครื่องบินขับไลํสกัดกั้น   [ทอ.] 
fighter sweep  การกวาดล๎างด๎วยเครื่องบินขับไลํ   [รุก-ทอ.] 

fighting load  สิ่งติดตัวเข๎ารบ  
file   แถวตอน 
fill    ที่ดินถม                        
filler    สิ่งบรรจุ [สิ่งซึ่งใส่ไว้ในท่ีบรรจุของกรัสุนวะตถุรัเบิด] 
filler personnel   ก าลังพลบรรจุ   [บุคคลที่มีรัดะบแลัความช านาญที่เหมาัสมที่ต้องการใน

ขะ้นต้นเพื่อท าให้หน่วยหรือหน่วยงานมีก าละงพลตามที่ได้ระบอนุมะติ] 

film badge   แผํนฟิล์มวัดรังสี 
filter    เครื่องกรองความถี่ 
final act     กรรมสารสุดท๎าย    [กต.] 

final approach   การบินเข๎าจุดสุดท๎าย 
final bearing  แบริงสุดท๎าย  มุมทิศสุดท๎าย แบริงแมํเหล็ก (มุมทิศแมํเหล็ก) 

final destination   ต าบลที่จะไปสุดท๎าย  [ในการควบคุม เรือพาณิชย์ ] 
final disposal procedures ระเบียบปฏิบัติการถอดท าลายขั้นสุดท๎าย  
final governing standards มาตรฐานการควบคุมขั้นสุดท๎าย 
final perimeter    แนวเขตที่ยอมรับกันในที่สุด     [กต.] 
final plan  แผนขั้นสุดท๎าย [ร่างของแผนได้มีการปรัสาน -อนุมะติแลัลงนามโดยผู้

มีอ านาจตามหน้าที่] 

                                                                        
 สิ่งติดตัวเข้ารบ  ประกอบด๎วยรายการตําง ๆ อันได๎แกํ เสื้อผ๎า  ยุทธภัณฑ์ อาวุธ และกระสุนวัตถุระเบิดประจ ากาย  ที่ทหาร
พลรบน าไปและมีความส าคัญตํอประสิทธิผลของทหารพลรบ  และการบรรลุภารกิจเฉพาะหน๎าของหนํวยเมื่อทหารลงเดินเท๎า 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๒๖๐ 

Final Planning Conference (FPC) การประชุมวางแผนขั้นสุดท๎าย [การฝึกคอบร้าโกลด์]  

Final Protective Fire (FPF)    การยิงป้องกันขั้นสุดท๎าย  [รับ]  
Final Protective Line (FPL) แนวยิงป้องกันขั้นสุดท๎าย   [ร.] 
Finance and Accounting Officer (FAO) นายทหารฝ่ายการเงิน และบัญช ี (ฝกง.) 
finance clerk  เสมียนการเงิน 
Finance Corps  (FC) เหลําทหารการเงิน [ทบ.-ทร.-พษ.-ทอ.]  (กง.)    
finance operations  การด าเนินการทางการเงิน   [ร่วม] 
finance scapes   กระแสเงินตรา   
Financial Management  (FM) การจัดการทางการเงิน [การรวมการจะดการทระพยากรแลัการ

ด าเนินการทางการเงินเข้าด้วยกะน] 

financial property accounting  การบัญชีทรัพย์สินทางการเงิน  [ในรูปของจ านวนเงิน] 
fire    การยิง; ยิง;  จุดระเบิด  
fire ant warfare   การสงครามมดคันไฟ  

fire barrage (specify)  ยิงฉาก (ระบุชื่อ)  
fire capabilities chart  แผนภูมิขีดความสามารถการยิง 
fire control radar   เรดาร์ควบคุมการยิง 
fire control   การควบคุมการยิง 
fire control equipment             ยุทธภัณฑ๑ควบคุมการยิง [คอมพิวเตอร,์ หาระยะ, คม.สส.ฯ - ป.] 

fire control measures              มาตรการควบคุมการยิง 
fire control radar  เรดาร๑ควบคุมการยิง  
fire coordination    การประสานการยิง 
fire coordination area พื้นที่ประสานการยิง [ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยเหนือก่อน] 

Fire Coordination Exercise (FCX) การฝึกประสานการยิง [ฝึก] 
Fire Coordination Line (FCL) แนวประสานการยิง [ป.]  (นปย.) 

                                                                        
 การยิงป้องกันขั้นสุดท้าย  ฉากการยิงซึ่งเตรียมการไว๎ลํวงหน๎าให๎ใช๎ได๎ทันทีที่ก าหนดขึ้น เพื่อขัดขวางการเคลื่อนที่ของ ขศ.
ผํานแนวหรือพื้นที่ตั้งรับ 

 การสงครามมดคันไฟ ที่มีลักษณะการสานถักโยงใยของบรรดาอาวุธที่แมํนยําขนาดเล็กนับล๎าน ๆ เข๎ากล๎ุมรุมตํอเป้าหมาย
หน่ึง โดย มาร๑ติน ลิบิกคี MARTIN LIBICKI  
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Fire Direction         (FD)       ทิศทางยิง  
Fire Direction Center (FDC)     ศูนย๑อํานวยการยิง            (ศอย.) 
fire discipline    วินัยการยิง      
fire fight    การยิงตํอสู๎      
Fire For Effect           (FFE) การยิงหาผล [ป. - การรวมอ านาจการยิงไปยะงเป้าหมายหนึ่ง เพื่อ

บรรลุผลท่ีต้องการ-ท าลาย] 
fire hydrant   ทํอน้ําดับเพลิง      
fire lane    ชํองทางยิง       
fire message   ขําวการยิง  
fire mission  ภารกิจยิง  [ป.]; ภารกิจการยิง 
fire plan   แผนการยิง 
fire sector   เขตการยิง       
fire storm    พายุไฟ  

fire superiority   ความเหนือกวําในการยิง      
Fire Support  (FS)  การยิงสนับสนุน 
Fire Support Area  (FSA) พ้ืนที่เรือยิงสนับสนุน    [ยสบ.] 
Fire Support Base     (FSB)   ฐานยิงสนับสนุน             (ฐยส.) 
fire support coordination  การประสานการยิงสนับสนุน 
Fire Support Coordination Center (FSCC) ศูนย๑ประสานการยิงสนับสนุน   (ศปยส.) 
Fire Support Coordination Line (FSCL) แนวประสานการยิงสนับสนุน   (นปยส.) 
fire support coordination measure  มาตรการประสานการยิงสนับสนุน   [มาตรการท่ีกองบะญชาการ
ก าละงรบทางบกหรือผู้บะญชาการก าละงรบสัเทินน้ าสัเทินบกใช้เพื่ออ านวยความสัดวกในการโจมตีเป้าหมายต่าง  ๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว แลัในขณัเดียวกะนเป็นการให้ความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องแก่ก าละงรบของฝ่ายเรา] 

Fire Support Coordinator (FSCOORD) ผู๎ประสานการยิงสนับสนุน     (ผปยส.) 

                                                                        
 ศูนย์อ านวยการยิง สํวนของที่บังคับการประกอบด๎วยเจ๎าหน๎าที่การปืน    เจ๎าหน๎าที่สื่อสารและยุทธภัณฑ์ซึ่งผ๎ูบังคับบัญชาใช๎
อ านวยการยิงและ/หรือควบคุมการยิง ศูนย์อ านวยการยิงจะรับขําวกรองเป้าหมายและค าขอยิงแล๎วแปลงเป็นค าสั่งยิงอันเหมาะสม 
ศูนย์อ านวยการยิงจะควบคุมการยิงทางยุทธวิธีและทางเทคนิคได๎ตามเวลาและมีประสิทธิผล 
 พายุไฟ  ไฟกองใหญํอยูํกับที่ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ปลูกสร๎างในเมืองที่ท าให๎เกิดลมแรงพัดเข๎ามาจากทุกด๎าน  ลมนี้
บังคับเปลวไฟมิให๎แผํกระจายออก แตํขณะเดียวกันก็เพิ่มออกซิเจนให๎อีกจนความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
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Fire Support Element  (FSE)     สํวนยิงสนับสนุน                  (สยส.) 
fire support group   หมวดเรือยิงสนับสนุน  
Fire Support officer     (FSO) นายทหารการยิงสนับสนุน ;นายทหารยิงสนับสนุน [จากหน่วย ป.มา

สนับสนุน]     (นยส.) 
fire support plan              แผนการยิงสนับสนุน      
fire support planning      การวางแผนการยิงสนับสนุน 
fire support station   สถานีเรือยิงสนับสนุน  
Fire Support Team     (FIST) ชุดยิงสนับสนุน        [ป.]            (ชยส.) 
fire team    ชุดยิง     
Fire Team Leader (TL) หัวหน๎าชุดยิง   (หน.ชุดยิง)  
fire unit   หนํวยยิง 
firearm     อาวุธปืน     
fireball    ลูกไฟ  [ก๊าซร้อนเกิดขึ้นหละงจากการรัเบิดของอาวุธนิวเคลียร์] 
firepower                          อํานาจการยิง  
fires    การยิง    
firing area   พ้ืนที่ระเบิด   [ในการกวาดผสมของเรือกวาดทุ่นรัเบิด] 

firing chart   แผํนเรขายิง   [กองร้อยปืนใหญ่ ] 
firing circuit   วงจรจุดระเบิด  
firing device  เครื่องจุด [ระเบิด] 

firing mechanism    เครื่องกลไกจุดระเบิด 

                                                                        
 ส่วนยิงสนับสนุน   สํวนหนึ่งของศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองก าลังที่สูงกวํากองร๎อย (ถึงระดับกองทัพน๎อย ) ซึ่ง
รับผิดชอบการประสาน การก าหนดเป้าหมาย และสนธิการยิงตํอเป้าหมายบนผิวพื้น โดยอาวุธยิงสนับสนุนที่อยูํในความควบคุม 
หรือนอกความควบคุมแตํให๎การยิงสนับสนุนหนํวย 
 นายทหารปืนใหญํสนามอาวุโส ได๎รับมอบหมายให๎ประจ ากองพันและกองพลน๎อยด าเนินกลยุทธ์กองทัพบก ท าหน๎าที่ให๎
ค าแนะน าผ๎ูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการยิงสนับสนุน  
 ชุดยิงสนับสนุน  ชุดของกองทัพบกจัดโดยหนํวยปืนใหญํสนามให๎ประจ ากองร๎อยและหนํวยด าเนินกลยุทธ์ เพื่อวางแผนและ
ประสานเครื่องมือการยิงสนับสนุนทั้งปวงที่มีอยูํให๎แกํหนํวย รวมถึงเครื่องยิงลูกระเบิด ปืนใหญํสนาม การสนับสนุนทางอากาศ
โดยใกล๎ชิด และปืนเรือ 
 อ านาจการยิง ๑. ปริมาณการยิงซึ่งอาจท าการยิงโดยที่มั่นหนึ่ง หนํวยหนึ่ง หรือระบบอาวุธหนึ่ง  ๒.  ความสามารถในการท า
การยิง 
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firing pin   เข็มแทงชนวน 
Firing Point  (FP) ต าแหนํงจุดระเบิด 
firing position   ที่ตั้งยิง       
firing system   ระบบการจุดระเบิด 
firing table  ตารางการยิง    [ป.,ค.] 

first  strike   การโจมตีกํอน  
first aid dressing pouch  กระเป๋าพยาบาล [ส้าหรับผ้าพันแผล ติดสายโยงบ่า] 

first aid kit   ชุดปฐมพยาบาล                          
first call   แตรปลุก; แตรเตรียม 
first generation warfare   การสงครามในยุคที่หนึ่ง [สะท้อนถึงยุทธวิธีของยุคแห่งปืนคาบศิลาล้า

กล้องเรียบ] 

First Lieutenant  (1LT/1ST LT)  ร๎อยโท; เรืออากาศโท[อม.]; เรือโท [นย.]  (ร.ท.)   

first light  แสงแรกเริ่ม  [ศก.ของดวงอาทิตย์ยามเช้าอยู่  ณ มุม ๑๒ องศาใต้ขอบฟ้า ]; รุํง
สวําง [กพ.] 

first quarter   [ดวงจันทร]์ ขึ้น  ๗ - ๘ ค่ํา               
first responder phase การรักษาพยาบาลเบื้องต๎น 
first secretary    เลขานุการเอก [กต.] 

First Sergeant  (1SGT/1P

ST
PSGT) จํากองร๎อย [อม.]; จําสิบตร;ี พันจําโท [นย.] 

First Sergeant (E-7) (E-8) (E-9) พันจําอากาศตรี (อี-๗); พันจําอากาศโท(อี-๘);พันจําอากาศ
เอก(อี-๙)   [อม.] 

first strike  การโจมตีครั้งแรก [การปฏิบะติการเชิงรุกคระ้งแรกของสงคราม - สงคราม

นิวเคลียร์] 

Fiscal Year (FY) ปีงบประมาณ    
fishbowl   ห๎องซักถาม [มีกระจกตรวจการณ์ได้-ขว.] 

fishing boats                    เรือประมง 
fission products   ผลิตผลจากการแตกตัว  
fission to yield ratio   อัตราสํวนการแตกตัวตํอขนาดพลังงานระเบิด  
FIST = Fire Support Team ชุดยิงสนับสนุน                 (ชยส.) 
fitness room   ห๎องออกกําลังกาย    
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fitted mine   ทุํนระเบิดประกอบอุปกรณ์พร๎อม   [สทร.] 
five quarter  รยบ.๑ ๑/๔ ตัน    [กบ.]  
fix    ตําบลที่อยูํ, จุดตําบลที,่ ตําแหนํงที่อยูํ, ซํอมแซม, ตรึง PT [ภารกิจ ยว.] 
fix, bayonets   [ค้าสั่ง] ทําติดดาบ   ติดดาบ           
fixed ammunition   กระสุนรวม  [กรัสุนซึ่งปลอกกรัสุนติดอยู่กะบลูกกรัสุนอย่างถาวร] 
fixed bridge  สะพานเครื่องหนุนม่ัน 
fixed capital property  ทรัพย์สินถาวรประเภททุน   = สินทรัพย์ถาวร 
fixed fire   การยิงเฉพาะตําบล [ปก.]; การยิงตรึง [ณ จุดเดียว] 

fixed medical treatment facility สถานบ าบัดทางการแพทย์ประจ าที่ 
fixed port    ทําเรือถาวร   
fixed price incentive contract  สัญญาจูงใจแบบราคาแนํนอน 
fixed price type contract  สัญญาแบบราคาแนํนอน  
fixed station patrol   การลาดตระเวนสถานีประจ าที่   [การ ลว.แบบหนึ่ง  ซึ่งแต่ลัหน่วย  

ลว.จัปรัจ าอยู่ ณ  สถานีหนึ่งซึ่งสะมพะนธ์กะบต าบลที่ได้ระบมอบหมายตามแนวฉากขะดขวางในขณัท าการค้นหาใน
พื้นท่ีโดยรอบ   หน่วย ลว.ต่างๆ จัไม่เฝ้าอยู่ปรัจ าท่ี  แต่จัด ารงการเคลื่อนท่ีไปแลั  ลว.อยู่ใกล้ๆ  ศูนย์กลางของ
สถานีท่ีได้ระบมอบต่าง ๆ หน่วย ลว.ได้แก่ เรือผิวน้ า เรือด าน้ า  หรืออากาศยาน] 

Fixed TOE                          อจย.ประเภทตายตัว     [ยก.ทบ.]  
Fixed-Wing (F/W) เครื่องบิน; อากาศยานปีกติดลําตัว (บ.) 
fixer system   ระบบก าหนดต าแหนํงที่อยูํ 
fixing                             การดําเนินการด๎านการซํอม            
flag days (red or green)  วันสัญญาณธง  (แดงหรือเขียว )  [วะนสะญญาณธงแดงคือวะนซึ่งใน

รัหว่างนี้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการเคลื่อนย้ายได้  วะนสะญญาณธงเขียวคือวะนซึ่งในรัหว่างนี้มีขีด
ความสามารถในการขนส่งดีเท่าท่ีต้องการหรือมีเกินความต้องการ] 

flag of convenience   การใช๎ธงเพ่ือความสะดวก    [กต.] 
flag officer                       นายทหารช้ันนายพล     [อม.] 

                                                                        
 ตรึง ๑. เป็นกิจทางยุทธวิธีในการป้องกันไมํให๎  ขศ. เคลื่อนย๎ายสํวนใดของก าลังจากพื้นที่ที่ก าหนดและ/หรือ ตามห๎วงเวลาที่
ก าหนดไว๎  ด๎วยการด ารงการเกาะหรือโอบล๎อมก าลังของขศ.เพื่อป้องกันการถอนตัวไปใช๎ที่อื่น  ๒. การผสมผสานเครื่องกีด
ขวางทางยุทธวิธีเข๎ากับแผนการยิง เพื่อท าให๎การรุกของ ขศ. ช๎าลง ณ พื้นที่ที่ก าหนด (โดยปกติได๎แกํพื้นที่โจมตี)  น.๔๓๕  
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flag ship   เรือธง     [ทร.] 
Flame Field Expedients (FFE) การกํอไฟแบบแสวงเครื่อง 
flame-thrower; flamethrower; flame thrower เครื่องฉีดไฟ                            
flammable cargo    สัมภาระไวไฟ , สินค๎าไวไฟ 
flank    ปีก       
flank group       กองเรือปีก    [ทร.] 
flank guard                      กองกระหนาบ, กองระวังปีก    [ยว.] 
flanking attack การเข๎าตีทางปีก [ยว.-การด าเนินกลยุทธ์ด้วยวิธีรุกที่มุ่งกรัท าต่อปีก  ของข

ศ.] 

flanking fire   การยิงจากทางปีก   
flare  การเงย, แฟลร์  [การเปลี่ยนแปลงแนวบินของ  บ. เพื่อลดอะตราการร่อน

ลงส าหระบการสะมผะสพื้น] 

flare    พลุสํองสวําง     
flare dud    การด๎านทางสูง  อาวุธนิวเคลียร์ 
Flash    (Z)   [การส่งข่าว]ดํวนที่สุด  
flash blindness              ตามืดเพราะแสงวาบ; ตาบอดเพราะแสงวาบ 
flash burn   การไหม๎เนื่องจากรังสี [ของผิวหนะงท่ีไม่มีสิ่งปกปิด] 
flash hinder                   ปลอกป้องกันแสง [ของปืน]  
 
 
flash message   ขําวดํวนที่สุด    [ขว.] 
flash ranging  การหาระยะจากแสงวาบ   

                                                                                                                                                       
 นายทหารชั้นนายพล  ศัพท์นี้ใช๎กับนายทหารที่ด ารงยศช้ันพลเอก พลโท พลตรี หรือพลจัตวาในกองทัพบก  กองทัพอากาศ  

และนาวิกโยธิน สรอ. หรือพลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี หรือพลเรือจัตวา ในกองทัพเรือ และหนํวยรักษาฝ่ังของสหรัฐฯ 

 กองกระหนาบ , กองระวังปีก   สํวนระวังป้องกันที่ปฏิบัติการอยูํทางปีกของก าลังรบที่ก าลังเคลื่อนที่หรืออยูํกับที่  เพื่อ
ป้องกันก าลังรบดังกลําวจากการตรวจการณ์ทางพื้นดิน การยิงเล็งตรงและการเข๎าตีอยํางจูํโจมของขศ . 
 ข่าวด่วนที่สุด ประเภทของความเรํงดํวน ที่จัดไว๎ส าหรับขําวการพบขศ.ครั้งแรก  หรือขําวการปฏิบัติการรบซึ่งมีความเรํงดํวน
สูงสุด  ความกะทัดรัดของขําวเป็นสิ่งที่ส าคัญอยํางยิ่ง 
 การหาระยะจากแสงวาบ การหาต าบลที่ของการระเบิดของลูกกระสุนหรือที่ตั้งปืนขศ.โดยการสังเกตแสงวาบ 
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flash report   รายงานดํวนที่สุด [ค านี้จัไม่ใช้] 
flash suppression             ปลอกลดแสง [ของปืน]  
flash suppressor   เครื่องลดแสง  [อุปกรณ์ท่ีติดอยู่กะบปากล ากล้องของ  อว. ซึ่งจัลด  

   ปริมาณแสงหรือแสงวาบท่ีมองเห็นได้ อะนเกิดจากการเผาไหม้ของแก๊สดินขะบ]  

flash-flood   น้ําทํวมฉับพลัน                 
flashlight    ไฟฉาย 
flash-to-bang time  เวลาเห็นแสงวาบ-ได๎ยินเสียง [ตะ้งแต่ตรวจการณ์เห็นแสงคระ้งแรกจนได้ยิน

เสียงรัเบิดของนิวเคลียร์] 

flatrack  ที่วางสัมภาระพ้ืนราบ [การบรรจุในช่องคอนเทนเนอร์ใต้ดาดฟ้าเรือ ] 

flatted cargo  สัมภาระก๎นระวาง ,  สินค๎าก๎นระวาง  [บรรทุกมาในรัวางล่างสุด

ของ สะมภารัเก็บล่างสุด] 

FLD = Field                  สนาม, ภาคสนาม 
FLD TNS = Field Trains      ขบวนสัมภาระพัก 
flechettes   ลูกดอก [สะเก็ดระเบิดเล็ก ๆ ที่ทรงตัวด้วยหางบรรจุในลูกกระสุน] 
fleet    ทัพเรือ ; กองทัพเรือ    [ฉก.] 

Fleet Admiral    (FADM)  จอมพลเรือ    [ทร.อม.] 
Fleet Ballistic Missile Submarine (SSBN) เรือดําน้ําขีปนาวุธของทัพเรือ ; เรือดําน้ํา 
    ขีปนาวุธกองทัพเรือ [ขับเคลื่อนนิวเคลียร์] 

Fleet Command Master Chief Petty officer (FCMCPO) พันจําเอก  [ทร.อม.]    

 
fleet in being   กองเรือคงชีพ  
Fleet Marine Force  (FMF) ก าลังนาวิกโยธินประจ าทัพเรือ  [ก าละงผสมเหล่าท่ี สมดุล  ซึ่ง

ปรักอบด้วยส่วนก าละงทางบก  ทางอากาศ  แลัหน่วยบริการต่าง ๆ  ของนาวิกโยธิน สรอ. ก าละงนาวิกโยธินปรัจ า
ทะพเรือนี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีรวมอยู่ในทะพเรือสหระฐฯ แลัมีฐานัเป็นหน่วยท่ีจะดตามปรัเภท] 

                                                                        
 ทัพเรือ หนํวยงานซึ่งประกอบด๎วย  เรือ อากาศยาน  ก าลังนาวิกโยธิน    และกิจกรรมฐานทัพบนฝ่ังสนับสนุนทัพเรือ   ซึ่งอยูํ
ภายใต๎การบังคับบัญชาของผ๎ูบังคับบัญชา  หรือผ๎ูบัญชาการคนหนึ่งซึ่งจะท าการควบคุมทั้งทางยุทธการและทางธุรการ 
 เรือด าน้ าขับเคลื่อนด๎วยพลังนิวเคลียร์ที่ออกแบบไว๎เพื่อท าการโจมตีด๎วยขีปนาวุธตํอเป้าหมายที่ก าหนดทั้งในขณะด าหรืออยูํบน
ผิวน้ า  
 กองเรือคงชีพ  ทัพเรือ  (ก าลังรบ ) ซึ่งหลีกเลี่ยงการรบขั้นแตกหัก  แตํเพราะด๎วยก าลังและที่ตั้ง  จึงเป็นเหตุให๎  หรือมีความ
จ าเป็นต๎องขัดขวางการรวมก าลังและลดจ านวนหนํวยเผชิญหน๎าเพื่อให๎มีก าลังปฏิบัติการที่อื่นได๎ 
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Fleet Post office (FPO) ไปรษณีย๑กองทัพเรือ   (ปณ.ทร.) 
fleet submarine  เรือดําน้ําทําการในทะเลลึก    [ทร.] 
fleet-in-being   กองเรือคงชีพ             [ทร.] 
fleshettes    ลูกดอกโลหะ [ในกระสุน ป.]   
flexibility                     [หลักสงคราม] ความอํอนตัว    
Flexible  Deterrent  Option (FDO)  ทางเลือกโดยการป้องปรามที่อํอนตัว    
FLEXIBLE    อํอนตัว         
Flexible And Selective Engagement Strategy ยุทธศาสตร๑การตอบโต๎อยํางเลือกสรรและอํอนตัว [อม.- 

    NMS1995] 

flexible engagement   ความเกี่ยวพันอยํางยืดหยุํน   [กต.] 

flexible response                  การตอบโต๎อยํางอํอนตัว  [ยธศ.]; การตอบโต๎อยํางอํอนตัว  
flexible response strategy  ยุทธศาสตร๑การตอบโต๎อยํางอํอนตัว  
Flexible TOE                       อจย.ประเภทอํอนตัว       [ยก.ทบ.] 
FLG OFF = Flying officer     เรืออากาศโท      (ร.ท.) 
flight  information  center  ศูนย์ขําวสารการบิน 
 
flight    หนํวยบิน [ทร.-นย.]; หมวดบิน [ทอ.]; การบิน  
flight advisory   สารแนะน าการบิน, ขําวแนะน าการบิน     
Flight Coordination Center (FCC)   ศูนย๑ประสานการบิน 
flight deck   ห๎องนักบินยกพ้ืน; ดาดฟ้าบิน  

                                                                        
 ทางเลือกโดยการป้องปรามที่อ่อนตัว (Flexible Deterrent Option – FDO) สถานการณ์สมมุติที่วางแผนไว๎เพื่อชํวยให๎เกิด
การตัดสินใจแตํเนิ่น โดยวางหนทางการตอบสนองที่เกี่ยวข๎องหลายหนทาง เริ่มด๎วยการปรับทางโดยเลือกการป้องปรามให๎
เหมาะสม เพื่อสํงสัญญาณที่ถูกต๎อง ทางเลือกโดยการป้องปรามที่อํอนตัว เป็นการน าเอาทางเลือกโดยการป้องปรามหลายหนทาง
ส าหรับผ๎ูบังคับบัญชา เชํน มาตรการทางเศรษฐกิจ การทูต การเมือง และการทหาร เข๎ามาใช๎ในกระบวนการวางแผน    [ศะพท์ร่วมฯ 
๔๗] 
 การตอบโต้ที่อ่อนตัว   ขีดความสามารถของก าลังรบทางทหาร  ที่จะตอบโต๎อยํางได๎ผลตํอการคุกคามหรือการโจมตีใด  ๆ 
ของขศ.  ด๎วยการปฏิบัติที่เหมาะสมและที่สามารถปรับให๎เหมาะกับสภาพการณ์ที่เป็นอยูํขณะนั้น 
 การตอบโต้อย่างอ่อนตัว คือ สมมติฐานท่ีวํา การป้องปราม และ การตํอส๎ูกับกําลังรบที่ไมํใชํนิวเคลียร๑นําจะลดความนําจะ

เป็นจริงของการขยายไปสํูสงครามนิวเคลียร๑  ในสมัย เคเนด้ี  
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flight following  การเฝ้าติดตามการบิน  [กิจเฉพาัของการด ารงการติดต่อกะบอากาศ

ยาน] 
flight helmet  หมวกนักบิน 

Flight Information Region (FIR) ยํานขําวสารการบิน [ห้วงอากาศท่ีก าหนดมิตินี้มีบริการข่าวสารการบิน
แลับริการแจ้งเตือน] 

Flight Information Service (FIS) บริการขําวสารการบิน 
flight leader   ผู๎บังคับหมวดบิน                     
flight levels  ระดับบิน  [รัดะบบินแสดงด้วยตะวเลขสามตะวซึ่งแทนหน่วยของ  

ร้อยฟุต] 
Flight Lieutenant  (FLT LT)  เรืออากาศเอก     ( ร.อ.)   
flight operations center  ศูนย๑ปฏิบัติการบิน    [ทบ.-ปภอ.] 

flight path                        เส๎นทางบิน  
flight plan   แผนการบิน   
flight plan correlation  การสอบเทียบแผนการบิน  [วิธีการพิสูจน์ฝ่ายของอากาศยาน] 

flight profile  ลักษณะการบิน   [ก าหนดในรูปของความสูง   ความเร็ว   พิสะยบิน   แลัการ

บะงคะบ] 

flight readiness firing  การทดสอบความพร๎อมบิน, การทดสอบความพร๎อมเดินทาง 
flight route diagram               ผังเส๎นทางบิน 
Flight Sergeant First Class   (1FS) พันจําอากาศเอก   [ทอ.ไทย]  (พ.อ.อ.) 
Flight Sergeant Second Class (2 FS) พันจําอากาศโท    [ทอ.ไทย]  (พ.อ.ท.) 
Flight Sergeant Third Class   (3 FS) พันจําอากาศตรี    [ทอ.ไทย]  (พ.อ.ต.) 
flight surgeon   นายแพทย์เวชศาสตร์การบิน 
flight test    การทดสอบการบิน, การทดสอบการเดินทาง  
flight uniform; flightsuit  เครื่องแบบนักบิน; ชุดนักบิน  
flight visibility   ทัศนวิสัยการบิน   [รัยัเฉลี่ยทางรัดะบด้านหน้าจากห้องนะกบินของอากาศ
ยานในขณับิน  ซึ่งในรัยันี้อาจมองเห็นแลัพิสูจน์ทราบวะตถุเด่นสัดุดตาที่ไม่มีแสงได้ในเวลากลางวะน แลัอาจมองเห็นแลั
พิสูจน์ทราบวะตถุเด่นสัดุดตาที่มีแสงได้ในเวลากลางคืน] 

                                                                        
 เส้นทางบิน  เส๎นที่เช่ือมตํอกันตามล าดับของต าแหนํงที่บินมาแล๎ว หรือต าแหนํงที่จะต๎องบินตํอไปโดยอากาศยานเครื่องหนึ่ง  
อาวุธปลํอยหรือยานอากาศ ขณะเคลื่อนที่ไปในอากาศหรืออวกาศ 
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floating base support  การสนับสนุนจากฐานทัพลอยน้ า         [กบ.-ในท่าจอดเรือ]  

floating bridge sites              ที่ตั้งสะพานเครื่องหนุนลอย [ล้าน้้า]  
floating bridge  สะพานเครื่องหนุนลอย [ล้าน้้า-ช.] 

floating craft company กองร๎อยยานลอยน้ า [ชุดยานผิวน้ าปรัเภทต่าง ๆท่ีมีปั้นจะ่น] 

floating dump  คลังลอย  [สป.ฉุกเฉินที่บรรทุกไว้ก่อนในเรือรับายพล  ยานสัเทินน้ าสัเทิน

บก] 

floating market   ตลาดน้ํา     
floating mine   ทุํนระเบิดลอย              [ทร.-สทร.มองเห็นได้บนผิวน้ า]  
floating reserve   กองหนุนในเรือ  [ยสบ.]       [สัเทิน-ทร.] 
flood tide    น้ําขึ้น        
flooder    อุปกรณ์เปิดน้ าเข๎า     [สทร.] 

floor load rating   อัตราบรรทุก    
FLOT = Forward Line of Own Troops  แนวหน๎าของกําลังทหารฝ่ายเรา (นกฝ.)  
flotation    การลอยน้ าได๎  [ขีดความสามารถของยาน] 

flotilla    กองเรือ       [ทร.] 
flow                               ไหลเวียน 
flower stall   ร๎านดอกไม๎     
FLT LT  = Flight Lieutenant  เรืออากาศเอก     (ร.อ.) 
flush    น้ําป่า                          
Fly-in Echelon  (FIE) สํวนบินเข๎า  
Flying officer       (FLG OFF) เรืออากาศโท      (ร.ท.) 
flyover; overpass   สะพา นลอย     
FM  = Field Manual         คูํมือราชการสนาม                (รส.) 
FM = Frequency Modulation   ปรุงคลื่นทางความถี,่ เอฟเอ็ม    (ปถ.) 
FM  = Force Module  ก าลังรบสํวนแยก  

                                                                        
 ก าลังรบส่วนแยก  การรวมกลุํมของก าลังรบ  ก าลังสนับสนุนการรบ  และก าลังสนับสนุนการชํวยรบ  พร๎อมกับสิ่งอุปกรณ์
ประกอบและก าลังพล รวมทั้งสิ่งอุปกรณ์เพิ่มเติมนอกหนํวยตามที่ต๎องการ เพื่อด ารงความตํอเนื่องของก าลังรบอยํางน๎อย  ๓๐ วัน 
สํวนตําง ๆ ของก าลังรบสํวนแยกเช่ือมตํอเข๎าด๎วยกันหรือก าหนดไว๎เป็นพิเศษเพื่อให๎สามารถแยกตัวออกหรือปรับให๎เป็นหนํวย
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FMCC = Force Movement Control Center  ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย๎ายก าลังรบ   [ก าละงรบเฉพาักิจ

อากาศ - พื้นดิน  นาวิกโยธิน] 

FMP = Force Module Package  ก าลังรบสํวนแยกจัดเฉพาะ  
FMS = Foreign Military Sales การขายทางทหารให๎แกํตํางประเทศ <เอฟ-เอ็ม-เอส> 
FO  = Forward Observer  ผู๎ตรวจการณ๑หน๎า              (ผตน.) 
foam path  เส๎นทางโฟม  [โฟมเครื่องดะบเพลิงที่ฉีดลงบนทางวิ่งเพื่อช่วยอากาศยานในการ

ลงสู่พื้นฉุกเฉิน] 

FOB = Forward Operational Base  ฐานปฏิบัติการหน๎า               (ฐปน.) 
FOC  = Future Operations Center   ศูนย๑วางแผนยุทธการ    (ศผย.)TP PT* 
FOC = Full Operations Capability  สมรรถนะเต็มที่ในการปฏิบัติการ 
focal points   จุดรวม   
focus    จุดเพํงเล็ง  
focused logistics  [แนวคิดใหม่ อม.๓] การสํงกําลังบํารุงที่เพํงเล็ง  
focusing  transformation  การมํุงประเด็นการแปรสภาพ    
fog    หมอก            
fog of war   ความสับสนtp pt [ในสงคราม] 
folding knife  มีดพับ 
folklore    เร่ืองเลําขาน  
follow and assume   ติด ตามและรับมอบภารกิจTP PT  [ภารกิจ ยว.] 
follow and support   ติดตามและสนับสนุนTP PT  [ภารกิจ ยว.] 

                                                                                                                                                       
เดียวกัน ตามฐานข๎อมูลของระบบการวางแผนทางยุทธการและการปฏิบัติรํวม เพื่อให๎แผนยุทธการมีความอํอนตัวและมีประโยชน์
ในสถานการณ์วิกฤต  
  เป็นสํวนหนึ่งของ CJCC = Combined Joint Command Center ศูนย์บัญชาการรํวมและผสม [ของCJTF]  

 Fog Of War ความไมํแนํนอนในระหวํางการยุทธ์เนื่องจากการติดตํอสื่อสารที่ลดระดับลง และ ความรวดเร็วของสถานการณ์ 
 ติดตามและรับมอบภารกิจ การปฏิบัติของก าลังซึ่งติดตามหนํวยอีกหนํวยหนึ่งซึ่งมีภารกิจในการเข๎าตี  หนํวยติดตามและรับ
มอบภารกิจนี้มิใชํกองหนุนแตํจะถูกใช๎เพื่อภารกิจใดภารกิจหนึ่งโดยเฉพาะ โดยจะรับมอบภารกิจตํอจากหนํวยที่ติดตามเมื่อหนํวย
นั้นถูกตรึง, ลิดรอนจนไมํสามารถปฏิบัติภารกิจตํอไปได๎ หรือ เมื่อสั่ง     
 ติดตามและสนับสนุน คือ การปฏิบัติของก าลังซึ่งให๎ติดตามและสนับสนุนหนํวยหนึ่งซึ่งมีภารกิจในการเข๎าตี หนํวยนี้มิใชํ
กองหนุน แตํใช๎ในภารกิจดังนี้: ท าลายก าลังที่ถูกอ๎อมผําน; ผลัดเปลี่ยนก าลังซึ่งหยุดเพื่อสกัดกั้น ขศ. (กดดัน  ขศ. จากทิศทางใด  ๆ 
หรือโอบล๎อม ขศ.); ตรึง/ปิดกั้นการเคลื่อนที่ก าลังเพิ่มเติมของ ขศ.; รักษาเส๎นทางคมนาคม; คุ๎มกันเชลยศึก พื้นที่ส าคัญหรือที่ตั้ง
ตําง ๆ; รวป.ภูมิประเทศส าคัญ; และควบคุมผ๎ูอพยพ   
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follow and support forces         หนํวยติดตาม และสนับสนุน   [ยว.]  
follow-up    การติดตาม      [ยสบ.] 
follow-up echelon [air transport] สํวนตาม   [การล้าเลียงทางอากาศ]  

follow-up shipping   การขนสํงติดตาม     [ยสบ.] 
follow-up supplies  สิ่งอุปกรณ์ติดตาม [ส่งตามหละงการขึ้นบก  หรือการท้ิงลงจากอากาศใน

ขะ้นต้น]   
food security    ความม่ันคงทางด๎านอาหาร   [กต.] 
foods and beverages  <uเบฟu-เวอเร็จ>  อาหารและเครื่องดื่ม 
foot locker  ตู๎เก็บของปลายเตียง [ของทหาร] 

foot movement                      การเคลื่อนย๎ายด๎วยเท๎า 
foot powder  ผงโรยเท๎า 
footpath; pavement; sidewalk  ทางเท๎า, บาทวิถ;ี ทางเดินเท๎า     
FOPS  = Future Ops  ยุทธการอนาคต    (ยก.อค.)  *  
For official Use only (FOUO) สําหรับใช๎เฉพาะในราชการ    [ธก.]  
force                             กําลังรบ [ศท.น.๒๕๒];กําลัง, กองกําลัง; แรงผลักดัน,หนํวยรบ; 

หนํวยกําลัง,หนํวย; กองเรือ 

force  rendezvous : group rendezvous จุดนัดรวมก าลังรบ  [จุดตรวจสอบท่ีขบวนอากาศยานหรือเรือมา  
    ร่วมกะนแลักลายเป็นส่วนหนึ่งของก าละงรบหละก] 

Force Activity Designators (FADS)  ตัวก าหนดกิจกรรมก าลังรบ   [เลขที่ใช้ร่วมกะบตะวก าหนดความจ าเป็น

เร่งด่วน เพื่อก าหนดตารางล าดะบความเร่งด่วนในการเบิกสิ่งอุปกรณ์  ซึ่งเป็นการก าหนดความส าคะญของหน่วยในการบรรลุ
วะตถุปรัสงค์ของ กห.] 

Force Beachhead Line  (FBHL)  แนวหัวหาดกําลัง 
force beddown   สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานของก าลังรบ   
force building foundations รากฐานของการสร๎างกําลัง   [ยธศ.]  
force closure   การเข๎าที่ต้ังของก าลังรบ   [เวลาที่ผู้บะงคะบหน่วยที่ระบการสนะบสนุน  

    ก าหนดให้ทระพยากรก าละงพลแลัยุทธภะณฑ์เพียงพอจัอยู่ในพื้นที่ปฏิบะติการที่  
    ได้ระบมอบหมาย เพื่อพร้อมปฏิบะติภารกิจ] 

force cohesion   ความเป็นปึกแผํนของกําลัง  

                                                                        
 ส่วนตาม  ในการยุทธ์ล าเลียงทางอากาศ สํวนตําง ๆ ซึ่งเคลื่อนที่เข๎าสูํพื้นที่ที่หมายตามหลังสํวนโจมตี 
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force design and size  การออกแบบและขนาดของกําลังรบ  
force development programs  กําหนดการพัฒนากําลังรบ  
force development strategy  ยุทธศาสตร๑การพัฒนากําลัง  
force developmental strategy  ยุทธศาสตร๑การพัฒนากําลัง   [ยธศ.] 
force enablement  การเพ่ิมศักยภาพก าลังรบ  [ของอากาศยาน เพื่อท าให้บรรลุภารกิจได้

หลากหลายย่ิงขึ้น] 

force extension  การเพ่ิมก าลัง  [บ.บรรทุกเช้ือเพลิงที่สนะบสนุนเครื่องบินขะบไล่จัได้ระบการ  

    เพิ่มก าละงเมื่ออากาศยานเช้ือเพลิงล าอื่นมาเติมเช้ือเพลิงให้ขณับินอยู่รัหว่าง  
    ทางไปยะงที่หมาย] 

force generation and transformation   การสร๎าง และ การแปรสภาพกําลังรบ  
force generation  การกํอกําเนิดกําลัง     [ยธศ.] 
force health protection การคุ๎มครองสุขภาพก าลังรบ  
force integration   การบูรณาการกําลัง  
force list    บัญชีก าลังรบ  
force majeure    เหตุสุดวิสัย     [กต.] 
FTA  = Free Trade Agreement  ข๎อตกลงเขตการค๎าเสรี  
force management   การจัดการกําลังรบ  
force management program    ก าหนดการในการจัดการก าลังรบ  
force modernization programs กําหนดการพัฒนากําลังรบให๎ทันสมัย  
Force Module  (FM) ก าลังรบสํวนแยก  

Force Module Package (FMP) ก าลังรบสํวนแยกจัดเฉพาะ  
Force Movement Control Center (FMCC) ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย๎ายก าลังรบ  [ก าละงรบเฉพาักิจ  

    อากาศ - พื้นดิน  นาวิกโยธิน] 

force multiplier   ตัวคูณการรบ : การเพิ่มกําลังรบ     

                                                                        
 ก าลังรบส่วนแยก  การรวมกลุํมของก าลังรบ  ก าลังสนับสนุนการรบ  และก าลังสนับสนุนการชํวยรบ  พร๎อมกับสิ่งอุปกรณ์
ประกอบและก าลังพล รวมทั้งสิ่งอุปกรณ์เพิ่มเติมนอกหนํวยตามที่ต๎องการ เพื่อด ารงความตํอเนื่องของก าลังรบอยํางน๎อย  ๓๐ วัน 
สํวนตําง ๆ ของก าลังรบสํวนแยกเช่ือมตํอเข๎าด๎วยกันหรือก าหนดไว๎เป็นพิเศษเพื่อให๎สามารถแยกตัวออกหรือปรับให๎เป็นหนํวย
เดียวกัน ตามฐานข๎อมูลของระบบการวางแผนทางยุทธการและการปฏิบัติรํวม เพื่อให๎แผนยุทธการมีความอํอนตัวและมีประโยชน์
ในสถานการณ์วิกฤต  
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force planning   การวางแผนกําลังรบ   
force planning in the cold war การวางแผนกําลังรบในสงครามเย็น  
force planning methodology  ระเบียบวิธีในการวางแผนกําลังรบ  
force projection  การแสดงกําลังรบ ; การสํงกําลังออกนอกประเทศ 
Force Protection     (FP) การคุ๎มครองกําลังรบ; การพิทักษ๑กําลังรบ  [ศท.น.๒๕๓]  
Force Protection Condition (FPCON)  สภาวะการคุ๎มครองก าลังรบ สภาวะการพิทักษ์ก าลังรบ  
    [ปสธร. มี ๔ ขะน้] 
Force Requirement Number (FRN)  หมายเลขความต๎องการก าลังรบ  [ปรัมวลอะกษรตะวเลขท่ีใช้

ส าหระบแสดงถึงก าละงรบหน่วยใหม่ท่ีเข้าร่วมในก าละงรบตามขะ้นตอน-เวลา ของแผนยุทธการแลัข้อมูลการวางก าละง] 

force shortfall                        กําลังรบสํวนที่ขาดแคลน   [ศท.น.๒๕๓] 

force sizing-scenario  ภาพเหตุการณ๑การกําหนดขนาดกําลังรบ  
force sourcing   การหาแหลํงที่มาของก าลังรบ 
force structure                    โครงสร๎างกําลังรบ  
force structure plan               แผนโครงสร๎างกองทัพ 

                                                                                                                                                       
 การเพิ่มก าลังรบ  ขีดความสามารถซึ่งเมื่อมีการเพิ่มเติมให๎แกํก าลังรบและก าลังรบได๎ใช๎ขีดความสามารถนั้นแล๎วจะเพิ่ม
ศักยภาพในการรบของก าลังรบนั้นเป็นอยํางมากและจะท าให๎มีโอกาสได๎รับความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจ  
 การวางแผนก าลังรบ   การวางแผนที่เกี่ยวข๎องกับการเสริมสร๎างและด ารงรักษาขีดความสามารถทางทหารเป็นความ
รับผิดชอบในเบื้องต๎นของทบวงทหารและเหลําทัพ และด าเนินการภายใต๎ความควบคุมทางการบริหาร ซึ่งสั่งการมาจาก รมว.กห.  
ไปยังทบวงทหารและเหลําทัพ 
 การแสดงก าลังรบ ความสามารถในการแสดงองค์ประกอบพลังอ านาจแหํงชาติด๎านการทหาร จากภาคพื้นทวีปสหรัฐอเมริกา
หรือภาคพื้นอื่น เพื่อตอบสนองความต๎องการส าหรับการปฏิบัติการทางทหาร ปฏิบัติการแสดงก าลังรบเริ่มจากการระดมสรรพ
ก าลัง การเคลื่อนย๎ายและการถอนก าลัง ณ ภาคพื้นทวีปสหรัฐอเมริกาหรือมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา 
 การคุ้มครองก าลังรบ  การพิทักษ์ก าลังรบ  การกระทําเพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของการกระทําท่ีเป็นปรปักษ๑ตํอ

กําลังพล (รวมถึงสมาชิกในครอบครัว) ทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก และขําวสารวิกฤตของกระทรวงกลาโหม การกระทํา
เหลํานี้เป็นการรักษาศักยภาพในการตํอส๎ูของกําลังรบ เพื่อให๎สามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ในเวลาและสถานท่ีวิกฤต รวมทั้งการ
ประสานสอดคล๎องมาตรการเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อชํวยให๎เกิดการใช๎กําลังรบรํวมอยํางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ลดโอกาส
ของขศ.  การค๎ุมครองกําลังรบไมํรวมถึงการกระทําเพื่อเอาชนะขศ. หรือการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ สภาพอากาศ หรือ โรคภัยไข๎
เจ็บ  

  โครงสร้างก าลังรบ : จ านวน ขนาด และการประกอบก าลังของหนํวยตําง ๆ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นก าลังป้องกันประเทศของเรา 
ตัวอยํางเชํน กองพล กองเรือ กองบินตําง ๆ   
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force tabs   ใบแทรกก าลังรบ   [ในแผนการสงคราม   ข้อความที่รับุการวาง  

    ก าละงตามขะ้นตอนเวลาของหน่วยรบหละก  โดยหน่วยบะญชาการขนาด  
    ใหญ่แลัตามพื้นท่ีทาง ภูมิศาสตร์] 

force tracking   การติดตามต าแหนํงก าลังรบ 
Force XXI Battle Command–Brigade and Below (FBCB2)  การบัญชาการรบกองพล 
    น๎อยและต่ํากวํากําลังรบ ๒๑ [อม.๘ ระบบABCS]  

forced march  การเดินเรํงรีบ  
force-planning methodologies ระเบียบวิธีการวางแผนกําลังรบ [ภัยคุกคาม,ขีดความสามารถ] 
forces and functions  [๘-๑๔ยุทธศิลป์] กําลังและพันธกิจ   
Forces Command (FORSCOM)หนํวยบัญชาการกําลังรบ; สํวนกําลังรบ [อม.-ผบ.ยศ พล.อ.] 
forces in being   ก าลังรบที่มีอยูํ 
force-sizing criterion  เกณฑ๑การกําหนดขนาดกําลังรบ  
forcible entry    การเข๎ายึดครองด๎วยก าลัง  
fordability   ความสามารถในการลุยข๎ามน้ า    
forecast  พยากรณ๑; การพยากรณ๑ [ประมาณการ หรือค้านวณล่วงหน้าเพ่ือ

ท้านาย-predict] 

forecast future   อนาคตที่คาดคะเน  
foreign armed force   กองทัพตํางชาติ 
foreign assistance   การชํวยเหลือตํางประเทศ  
foreign disaster   ภัยพิบัติตํางประเทศ 
foreign disaster relief  การบรรเทาภัยพิบัติตํางประเทศ 
foreign exchange reserve เงินตราตํางประเทศสํารอง 
Foreign Humanitarian Assistance (FHA) ความชํวยเหลือด๎านมนุษยธรรมแกํตํางประเทศ     
                                                                        
TP PT  การเดินเร่งรีบ เป็นการเดินพร๎อมน้ าหนักบรรทุกตามถนน ด๎วยระยะทางมากกวํา ๓๒ กม.ใน ๒๔ ชม. (เดินทางไกล
ตามปกติ - ความเร็วในการเดิน  ๔ กม./ชม.และจะเดิน ๘ ชม.เดินทาง ด๎วยระยะทางไมํเกิน ๓๒ กม.) 
 เกณฑ์การก าหนดขนาดก าลังรบ เพื่อ ด ารงพลังอ านาจทางทหารอยํางพอเพียงเพื่อให๎สามารถที่จะเอาชนะความขัดแย๎งใน
ภูมิภาคหลักสองแหํงที่เกิดขึ้นเกือบจะพร๎อมกัน 
 การช่วยเหลือต่างประเทศ  การชํวยเหลือที่นับตั้งแตํการขายยุทธภัณฑ์ทางทหารไปจนถึงการบริจาคอาหารและเวชภัณฑ์ 
เพื่อชํวยเหลือผ๎ูรอดชีวิตจากภัยพิบัติทั้งโดยธรรมชาติและที่มนุษย์ท าขึ้น การชํวยเหลือของสหรัฐอเมริกามีการปฏิบัติ ๓ รูปแบบ 
ได๎แกํ การชํวยเหลือด๎านการพัฒนา การชํวยเหลือด๎านมนุษยธรรม และการชํวยเหลือด๎านความมั่นคง 
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Foreign Instrumentation Signals Intelligence (FISINT) ขําวกรองการใช๎เครื่องมือทางสัญญาณของ  
    ตํางประเทศ  
foreign intelligence    ขําวกรองตํางประเทศ, ขําวกรองนอกพ้ืนที่ ควบคุม  
Foreign Internal Defense (FID)  การป้องกันภายในให๎กับมิตรประเทศ (ปนม.)*; การป้องกันภายในด๎วย 

    การชํวยเหลือจากตํางประเทศ  

Foreign Military Sales (FMS) การขายทางทหารแกํตํางประเทศ ; การขายทางทหารให๎แกํ
ตํางประเทศ 

foreign military sales trainees  ผู๎รับการฝึกตามการขายทางทหารแกํตํางประเทศ  
Foreign Nation Support (FNS) การสนับสนุนจากตํางชาติ  
foreign national  บุคคลตํางด๎าว , สัญชาติตํางด๎าว  [บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองสหระฐฯ  

    บุคคลต่างด้าวท่ีพะกอาศะยชะ่วคราวหรือถาวรอย่างถูกกฎหมายหรือ  
    บุคคลที่อยู่ในความดูแลของสหระฐฯ] 

Foreign Object Damage  (FOD ความเสียหายจากวัตถุแปลกปลอม  [บ.- เช่น  เศษผ้า กรัดาษ 

    เมื่อวางไว้ผิดท่ี/ถูกกรัแสลม]  

foreign policy    นโยบายตํางประเทศ [กต.] 

foresee    การมองเห็นลํวงหน๎า   

foreseen                      คาดไมํถึง 
foreshore   หน๎าหาด    
forest    ป่า                           

                                                                        
 การป้องกันภายในด้วยการช่วยเหลือจากต่างประเทศ  การเข๎ารํวมของหนํวยงานพลเรือนและ ทหารของรัฐบาลตาม
ก าหนดการปฏิบัติที่กระท าโดยรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง   เพื่อปลดปลํอยและป้องกันสังคมของประเทศที่รับการชํวยเหลือจากการ
บํอนท าลาย  การละเลยกฎหมาย  และการกํอการร๎าย  
 การขายทางทหารแก่ต่างประเทศ  สํวนหนึ่งของการให๎ความชํวยเหลือของสหรัฐอเมริกาด๎านความมั่นคงซึ่งกระท าโดย
อาศัยอ านาจตามรัฐบัญญัติการให๎ความชํวยเหลือตํางประเทศ    ค.ศ.๑๙๖๑   ที่แก๎ไขเพิ่มเติมแล๎ว   และรัฐบัญญัติควบคุมการสํง
อาวุธออกนอกประเทศ ค.ศ.๑๙๗๖  ที่แก๎ไขเพิ่มเติมแล๎ว การให๎ความชํวยเหลือด๎วยการขายทางทหารแกํตํางประเทศนี้แตกตําง
จากก าหนดการให๎ความชํวยเหลือทางทหาร   และก าหนดการศึกษาและการฝึกอบรมทางทหารระหวํางประเทศ   กลําวคือผ๎ูรับ
ความชํวยเหลือจากการขายทางทหารแกํตํางประเทศต๎องจํายเงินคําสิ่งของและบริการที่ได๎รับ 

 การสนับสนุนจากต่างชาติ  การชํวยเหลือทางพลเรือนและ/หรือทางทหาร ที่ให๎แกํชาติใดชาติหนึ่งที่ออกไปปฏิบัติการนอก
เขตประเทศตนเองในระหวํางสงครามหรือปฏิบัติการที่ไมํใชํสงคราม ซึ่งเป็นไปตามตามข๎อตกลงที่กระท ารํวมกันระหวํางชาติ
หรือในฐานะตัวแทนองค์การระหวํางประเทศ การสนับสนุนนี้อาจมาจากชาติที่ก าลังรบปฏิบัติการในขณะนั้น หรือมาจากชาติที่
สามและรวมถึงการสนับสนุนหรือการชํวยเหลือ เชํน การสํงก าลังบ ารุงที่ให๎นอกพื้นที่ปฏิบัติการ  
 การมองเห็นลํวงหน๎า (foresee)  
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forest fire    ไฟป่า                         
forest/log poacher  ผู๎ลักลอบตัดไม๎ทําลายป่า   
form lines   เส๎นสัณฐาน   [เส้นท่ีคล้ายเส้นชะ้นความสูงแต่ไม่ก าหนดรัดะบสูงท่ี

แท้จริงไว้  ซึ่งได้ถูกร่างขึ้นจากการตรวจการณ์ด้วยสายตาหรือจากแผนท่ีท่ีมีข้อมูลไม่พอเพียงหรือเชื่อถือไม่ได้  เพื่อ
แสดงให้เห็นรูปร่างของภูมิปรัเทศเป็นส่วนรวม] 

format                        ชนิด, แบบ; รูปขนาด  
formation   แถว; รูปขบวน  
formats                          แบบพิมพ๑, แบบฟอร๑ม 
formatted message text  ข๎อความขําวที่มีแบบ   [ท าเพื่อให้ดูแลแลัด าเนินกรรมวิธีได้ด้วยมือ

แลัเคร่ืองมืออะตโนมะติ] 

formerly restricted data  ข๎อมูลปกปิดเดิม  [ข่าวสารท่ีแยกออกจากข้อมูลปรัเภทปกปิด] 

Forming Up Place    (FUP)   ที่จัดรูปขบวน  [ก่อนผ่านแนวออกตี = Attack Position-อก.] 

forms of maneuver        แบบของการดําเนินกลยุทธ๑tp    [ยว.]  
formulate    กําหนดรูปแบบ ; รําง  
formulation of national strategy การกําหนดรูปแบบของยุทธศาสตร๑ชาติ  [ยธศ.]  

FORSCOMTP  = Forces Command หนํวยบัญชาการกําลังรบ  [อม.] <ฟอส-ค่อม> 
Fort      (FT) คํายทหาร (ถาวร) [เช่น ค่ายสุรสีห์ = Fort SurasriTP ] 

fortification area         บริเวณป้อมคําย 
fortified position   ที่ม่ันป้อมคําย     
Forward   (FWD)   ข๎างหน๎า 

                                                                        
 รูปขนาด  ๑. ในการถํายรูป ขนาดและ/หรือรูปรํางของเนกาตีฟหรือของภาพพิมพ์จากเนกาตีฟ  ๒. ในกิจการแผนที่ รูปรํางและ
ขนาดของแผนที่หรือแผนที่เดินเรือ/เดินอากาศ 
 รูปขบวน   ๑. การจัดล าดับก าลังทหารและ /หรือยานตําง  ๆ  เพื่อความมุํงหมายเฉพาะอยํางหนึ่ง   ๒. การจัดล าดับเรือ  หนํวย 
หรืออากาศยานจ านวนตั้งแตํสองหรือมากกวํา ที่เคลื่อนที่ไปด๎วยกันภายใต๎ผ๎ูบังคับบัญชาคนหนึ่ง 
 แบบของการด าเนินกลยุทธ์ มี ๕ แบบ คือ ๑. การตีโอบ  ๒. การตีตลบ  ๓. การแทรกซึม ๔. การเจาะ  ๕. การเข๎าตีตรงหน๎า 

 FORSCOM  เป็นหนํวยบัญชาการเฉพาะมีหนํวยเดียว และเป็นหนํวยบัญชาการที่ใหญํที่สุดของ ทบ.สหรัฐฯ มีหนํวยบรรจุมอบ 
คือ หนํวยบัญชาการระดับกองทัพสนาม 5 กองทัพสนาม คือ ท.สนามที่ ๑, ๒, ๓, ๕ และ ๖ และ หนํวยบัญชาการระดับกองทัพ
น๎อย ๕ กองทัพน๎อย 
 เดิม เรียกวํา ค่ายกาญจนบุรี (Kanchanaburi Camp) เป็นคํายกึ่งถาวร ใช๎ฝึกก าลังพล ไปปฏิบัติการรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
ใต๎ 
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forward aeromedical evacuation  การสํงกลับสายแพทย์ทางอากาศสํวนหน๎า 
Forward Air Controller     (FAC)  ผู๎ควบคุมอากาศยานหน๎า          (ผคน.)  
Forward Air Controller (Airborne) FAC (A) ผู๎ควบคุมอากาศยานหน๎า (ในอากาศ) 
forward area   พ้ืนที่สํวนหน๎า  [พื้นท่ีซึ่งอยู่ใกล้กะบบริเวณท่ีมีการรบ] 

Forward Area Air Defense Command and Control (FADDC2) การควบคุมบังคับบัญชา ปภอ.พ้ืนที่หน๎า [อม.
๕ ระบบABCS] 

Forward Area Air Defense (FAAD) การป้องกันภัยทางอากาศพื้นที่สํวนหน๎า  
Forward Area Alerting Radar (FAAR) เรดาร๑เตือนภัยในเขตหน๎า 
Forward Area Support Coordination Officer (FASCO) นายทหารประสานการสนับสนุนเป็นพื้นท่ีหน๎า 

Forward Area Support Team (FAST)  ชุดสนับสนุนเป็นพื้นที่สํวนหน๎า 
Forward Arming and Refueling Point (FARP) ตําบลติดอาวุธ และเติมเชื้อเพลิงสํวนหน๎า  
forward aviation combat engineering การชํางสนามส าหรับการบินสํวนหน๎า  
forward azimuth   มุมภาคทิศ       
forward defense   การป้องกันข๎างหน๎า [ฐานท่ีอยู่ข้างหน้าและ/หรือการวางก้าลังข้างหน้า]  

forward defense strategy          ยุทธศาสตร๑การป้องกันในเขตหน๎า; ยุทธศาสตร๑การป้องกัน
ข๎างหน๎า      [ยธศ.]  

 
 

Forward Edge of The Battle Area (FEBA) ขอบหน๎าพื้นที่การรบ, ขอบหน๎าที่ม่ันรบ (ขนพร./ขนม.)  
forward engagement    การทูตเชิงรุก      [กต.] 

Forward Line of Own Troops (FLOT) แนวหน๎าของกําลังทหารฝ่ายเราT   (นกฝ.)  
Forward Logistic Site (FLS) ต าบลสํงก าลังบ ารุงหน๎า  
Forward Looking Infrared (FLIR) อุปกรณ์มองภาพรังสีอินฟราเรดด๎านหน๎า   

                                                                        
 ขอบหน้าที่มั่นรบ, ขอบหน้าพื้นที่การรบ  ขอบหน๎าสุดของพื้นที่ซึ่งหนํวยรบภาคพื้นดินวางก าลังอยูํ   แตํไมํรวมพื้นที่ซึ่ง
สํวนก าบังหรือหนํวยก าบังก าลังปฏิบัติการอยูํ  และก าหนดขึ้นเพื่อประสานการยิงสนับสนุน  การวางก าลังรบหรือการด าเนินกล
ยุทธ์ของหนํวย  
 แนวหน้าของก าลังทหารฝ่ายเรา แนวซึ่งแสดงที่มั่นตํางๆ ที่อยูํหน๎าสุดของก าลังรบฝ่ายเรา  ในการปฏิบัติการทางทหารใด  
ๆ  ณ เวลาเฉพาะ    ตามปกติแนวหน๎าของก าลังทหารฝ่ายเราจะแสดงที่ตั้งสํวนหน๎าของสํวนก าบังและหนํวยก าบัง  แนวหน๎าของ
ก าลังทหารฝ่ายเราอาจจะอยูํ ณ ขอบหน๎าพื้นที่การรบ หํางไปจากหรือใกล๎กับขอบหน๎าพื้นที่การรบ แนวหน๎าของก าลังทหารฝ่ายข
ศ.จะอยูํหน๎าสุดของก าลังรบฝ่าย  ขศ. หรือ แนวหน้าการวางก าลังของหน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน ; แนวหน้าการวาง
ก าลังฝ่ายเรา 
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forward oblique air photograph ภาพถํายทางอากาศเฉียงหน๎า 
Forward Observer   (FO)    ผู๎ตรวจการณ๑หน๎า                  (ผตน.)  
Forward Operating Base (FOB) ฐานบินปฏิบัติการหน๎า 
Forward Operating Location(FOL) ที่ตั้งปฏิบัติการหน๎า [ปฏิบะติการต่อสู้ยาเสพติด] 

Forward Operational Base (FOB) ฐานปฏิบัติการหน๎า        [สนบ.]     (ฐปน.)  
forward posture and presence การแสดงกําลังและการสํงกําลังไปข๎าง หน๎า  
forward recovery mission profile  ลักษณะภารกิจการเก็บกู๎สํวนหน๎า 
forward resuscitative surgery การผําตัดชํวยชีวิตในสํวนหน๎า  
Forward Service Support Element  (FSSE) สํวนสนับสนุนการชํวยรบหน๎า  
forward slope  ลาดหน๎าเนิน    [ ลาดใดๆ ท่ีค่อยๆ ต่ าลงไปหาขศ.] 
Forward Support Battalion (FSB) กองพันสนับสนุนหน๎า  
Forward Support Company (FSC) กองร๎อยสนับสนุนหน๎า  
Forward Support Medical Company (FSMC) กองร๎อยเสนารักษ๑สนับสนุนหน๎า  
forward tell   การแจ๎งหนํวยเหนือ [การแจ้งข่าวสารไปยะงหน่วยบะญชาการรัดะบเหนือกว่า] 
Forward, March  [ค้าสั่ง] ทําเดินตามปกต ิ  หน้า - เดิน         
Forward-Deployed Army การเคลื่อนย๎ายเข๎าวางกําลังของกองทัพบกไปข๎างหน๎า   
fountain    น้ําพุ [สร้างขึ้น]                 
FOUO  = For official Use only  สําหรับใช๎เฉพาะในราชการ     [ธก.]  
four-round illumination diamond การสํองสวํางด๎วยกระสุนสี่นัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม 
foxhole   หลุมบุคคล [รับ] 
FPC = Final Planning  Conference  การประชุมวางแผนขั้นสุดท๎าย [การฝึกคอบร้าโกลด์]  

FPCON ALPHA   สภาวะการคุ๎มครองกําลังรบ อัลฟา          
FPCON BRAVO   สภาวะการคุ๎มครองกําลังรบ บราโว    
FPCON CHARLIE   สภาวะการคุ๎มครองกําลังรบ ชาร๑ลี          

                                                                        
 ฐานปฏิบัติการหน้า  (Forward Operations Base) ในการปฏิบัติการพิเศษ หมายถึง ฐานซึ่งมักจะตั้งอยูํในเขตแดนของฝ่าย
เราหรือเป็นฐานลอยน้ า  โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายขอบเขตของการบังคับบัญชาและการควบคุม  หรือการสื่อสารหรือให๎การ
สนับสนุนแกํการฝึกและการปฏิบัติทางยุทธวิธี อาจมีการจัดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติการชั่วคราวหรือนานกวํา
นั้น และอาจรวมถึงสนามบินหรือทางขึ้นลงของเครื่องบินในยามฉุกเฉินที่จอดทอดสมอหรือทําเทียบเรือ ฐานปฏิบัติการหน๎าอาจ
เป็นที่ตั้งหนํวยบัญชาการของหนํวยปฏิบัติการพิเศษหรือหนํวยที่เล็กกวําซึ่งควบคุม และ/หรือ สนับสนุนโดยฐานปฏิบัติการหลัก  
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FPCON DELTA   สภาวะการคุ๎มครองก าลังรบ เดลตา         
FPDA = Five Power Defence Arrangement  ความตกลงด๎านการป้องกันประเทศระหวํางสมาชิก               

    ๕ ประเทศ     [กต.] 

FPF  = Final Protective Fires การยิงป้องกันขั้นสุดท๎าย   [รับ]  
FPL = Final Protective Line  แนวยิงป้องกันขั้นสุดท๎าย  [รับ]  
FPM = Morzanist Patriotic Front  [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ HONDURAS  
FPMR = Manuel Rodriquez Patriotic Front [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ CHILE 
FPO = Fleet Post office ไปรษณีย๑กองทัพเรือ    [ทร.]  (ปณ.ทร.) 
fraction    สํวนยํอย 
fraction exchange ratio  อัตราสํวนการแลกเปลี่ยนเชิงพีชคณิต [อัตราส่วนการสูญเสีย ต่อ 

อัตราส่วนก้าลังเริ่มต้น [แนวคิดส้าคัญ ๆ ในการสงครามท้าลายล้าง] 
fragment     ชิ้น      
Fragmentary order (FRAG Order; FRAGO) คําสั่งเป็นสํวน ๆP ; คําสั่งยํอย [ค้าสั่งยุทธการแบบย่อ ด้วยวาจา,   

ลายลักษณ์อักษร, ดิจิตอล] 
Fragmentary Plan (FRAGPLAN)  แผนเป็นสํวน ๆ  [จาก FM100-5 1993] 
fragmentation grenade  ลูกระเบิดขว๎างสังหาร    
FRAGO  = Fragmentary order คําสั่งเป็นสํวน ๆ; คําสั่งยํอย 
FRAGPLAN= Fragmentary Plan แผนเป็นสํวน ๆ  [จาก FM100-5 1993]  

frame  แผํนรูป   [ในการถ่ายรูป  ภาพถ่ายภาพหนึ่งซึ่งอยู่ในชุดภาพถ่ายท่ี

ต่อเนื่องกะน] 
frame of referencetp  กรอบอ๎างอิง      [ยธศ.] 
framework                      เค๎าโครง, โครงรําง 
Francophonie (International organization of The Francophony) องค๑การระหวํางประเทศกลุํมประเทศที่ใช๎ 
    ภาษาฝรั่งเศส    [กต.] 

fraternity                          ภราดรภาพ    [ยธศ.] 
free  rocket   จรวดอิสระ   [จรวดท่ีไม่มีการน าวิถีหรือควบคุมในขณัแล่น] 

                                                                        
 ใช๎รูปแบบเดียวกับค าสั่งยุทธการ แตํระบุเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 กรอบอ้างอิง (Frame of reference) ข๎อสมมติที่บุคคลใช๎เป็นแนวทางในการตีความ และแก๎ปัญหาที่ตนก าลังประสบอยูํ (ติน : 
๒๕๓๕, น. ๑๕๙) .  
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free air anomaly   ความผิดสภาพของอากาศอิสระ  
free air overpressure  ความดันเกินอากาศอิสระ  
free drop   การทิ้งลงอิสระ [ไม่ใช้ร่ม-การส่ง สป.ทางอากาศ] 

free fall                          การกระโดดรํมแบบกระตุกเอง; การโดดรํมแบบกระตุกเอง;                ดิ่ง

พสุธา    [รพศ.]  

free field overpressure  ความดันเกินสนามอิสระ  
Free Fire Area; Free-Fire Area (FFA)  พื้นที่การยิงเสรี [ยิงได้โดยไม่ต้องประสานเพิ่มเติมกับกองบัญชาการที่

จัดตั้ง]   (พยร.)  
FREE FIRE ZONE (FFZ) เขตการยิงเสร ี
free form message text  ข๎อความขําวที่ไมํมีแบบ [มิได้ก าหนดแบบการเขียนเพื่อให้มีความรวดเร็ว] 

free gun fire  การยิงกราดคลายปืน    [ปก.] 

free issue   พัสดุจํายให๎เปลํา 
free mail   ไปรษณียภัณฑ์ที่ยกเว๎นคําใช๎จําย [อม.-รมว.กห. อนุมะติ] 

free maneuver  การดําเนินกลยุทธ๑โดยอิสระ [ฝึก] 
free mine  ทุํนระเบิดขาดลอย  [สทร.-ทุ่นรัเบิดที่ทอดปรัจ าที่ซึ่งสายโยงยึดถูกแยกหรือ

ถูกตะดออก] 

free papua movement ขบวนการปาปัวเสรี [อินโด] 
free play exercise   การฝึกแบบให๎เลํนอยํางอิสระ  

free port    เมืองทําปลอดภาษี               
free rocket  จรวดอิสระ [ไม่ต้องควบคุมหลังการยิง] 

free trade zones    เขตปลอดภาษ ี   [กต.] 

freedom from fear   สภาพที่ปลอดจากความกลัว    [กต.] 

freedom from want    สภาพที่ปลอดจากความขาดแคลน [กต.] 
guard of honour    กองทหารเกียรติยศ    [กต.] 

freedom of communication   เสรีภาพในการติดตํอและสื่อสาร   [กต.] 

freedom of movement of diplomatic agents     เสรีภาพในการเคลื่อนย๎ายและการเดินทางของผู๎แทน 
    ทางการทูต     [กต.] 

                                                                        
 การฝึกแบบให้เล่นอย่างอิสระ การฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถตําง ๆ ของก าลังรบภายใต๎สภาพฉุกเฉิน และ/หรือ
สงครามจ าลอง  ซึ่งจะถูกจ ากัดโดยความไมํสมจริง หรือข๎อจ ากัดอันเกี่ยวด๎วยระเบียบการรักษาความปลอดภัยในยามปกติเทํานั้น 
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freedom of movement of member of consular post เสรีภาพในการเคลื่อนไหวของบุคคลใน 
    สถานที่ทําการทางกงสุล   [กต.] 

freedom of navigation operations  เสรีภาพในปฏิบัติการน ารํอง [เพื่อแสดงสิทธิของสหระฐฯ/นานาชาติในการ

เดินอากาศ/เดินเรือ] 

freight consolidating activity  หนํวยจัดรวมสิ่งบรรทุก 
freight distributing activity  หนํวยแจกจํายสิ่งบรรทุก  
FREQ  = Frequency ความถี่ [วิทย]ุ 
frequency deconfliction  การแก๎ไขความถี่ของคลื่นซ๎อนกัน  
frequency hopping                 ความถี่กระโดด     [ส.] 
fresh breeze        [๒๙-๓๘  กม./ชม.]ลมแรง                       
friction    แรงต๎าน  
friendly    ฝ่ายเดียวกัน, ฝ่ายเรา   
friendly fire   การยิงของฝ่ายเดียวกัน  

Friendly Force Information Requirement (FFIR) ความต๎องการขําวสารของก าลังรบฝ่ายรา 
friendly forces                      กําลังฝ่ายเรา; กําลังฝ่ายเดียวกัน; ฝ่ายเรา 
friendly population buffer         เขตประชาชนฝ่ายเรา 
friends of young ambassador of virtue  เพ่ือนยุวทูตความด ี   [กต.] 

FRIGATE  (FF) เรือฟริเกต [ทร.] [๑,๐๐๐-๔,๐๐๐ ตัน]  (ฟก.) 
front                              กว๎างด๎านหน๎า; ด๎านหน๎า; ข๎างหน๎า; แนวหน๎า; ทิศทาง

ตรงหน๎า  
front line    แนวหน๎า       
frontal attack                     การเข๎าตีตรงหน๎า    [รุก] 

frontier                           เขตแดน 

                                                                        
 วิทยุที่เปลี่ยนความถี่ที่ติดตํอกันโดยอัตโนมัติเพื่อความมุํงหมายในการรักษาความปลอดภัย 
 การยิงของฝ่ายเดียวกัน  ในการรายงานก าลังพลสูญเสีย หมายถึง สภาพก าลังพลสูญเสียในกรณีที่ก าลังพลตายหรือบาดเจ็บ
ในการรบโดยความผิดพลาด หรืออุบัติเหตุเนื่องจากการยิงของฝ่ายเดียวกัน  ซึ่งท าการยิงไปที่ก าลังรบของฝ่าย  ขศ. หรือเข๎าใจวํา
เป็นก าลังรบของฝ่าย ขศ.  
 การเข้าตีตรงหน้า: การด าเนินกลยุทธ์ ด๎วยวิธีรุก  ซึ่งการปฏิบัติการหลักมุํงกระท าตํอด๎านหน๎าของก าลังรบ  ขศ.  ๒. การโจมตี
ด๎านหน๎า (เฉพาะ กห.): ในการบินสกัดกั้น การโจมตีของอากาศยานสกัดกั้น ซึ่งสิ้นสุดเมื่อมุมทิศหัวเครื่องตัดกันเกิน  ๑๓๕  องศา 
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frost    น้ําค๎างแข็ง                     
frustrated cargo   สัมภาระชะงักสํง, สินค๎าชะงักสํง 
frustration                        ความคับแค๎นใจ 
FS = Fire Support  การยิงสนับสนุน    [ป.] 
FSB = Fire Support Base      ฐานยิงสนับสนุน           (ฐยส.)  
FSB = Forward Support  Battalion กองพันสนับสนุนหน๎า 
FSC = Forward Support  Company กองร๎อยสนับสนุนหน๎า 
FSCC= Fire Support Coordination Center ศูนย๑ประสานการยิงสนับสนุน  (ศปยส.)  
FSCL = Fire Support Coordination Line แนวประสานการยิงสนับสนุน   (นปยส.)  
FSCOORD= Fire Support Coordinator ผู๎ประสานการยิงสนับสนุน     (ผปยส.)  
FSE  = Fire Support Element   สํวนยิงสนับสนุน    (สยส.)  
FSMC= Forward Support Medical Company กองร๎อยเสนารักษ๑สนับสนุนหน๎า  
FSO = Fire Support officer   นายทหารยิงสนับสนุน       (นยส.)  
FSR = Force Structure Review การทบทวนโครงสร๎างกําลังรบ   [อต.] 
FSSE  = Forward Service Support Element  สํวนสนับสนุนการชํวยรบหน๎า  
FT = Fort                              คํายทหารถาวรTP ; ฟอร๑ท  
FTAA = Free Trade Area of The Americas   เขตการค๎าเสรีแหํงทวีปอเมริกา  [กต.] 

FTU  = Federation of Trade Union กลุํมสหพันธ๑การค๎า     [พม่า] 
FTX = Field Training Exercise  การฝึกภาคสนาม 
fueling                            การดําเนินการด๎านน้ํามันเช้ือเพลิง 
full bird                          พันเอก           [ภ.]  
full charge  ดินขับเต็มที่ , นัดดินรบ   [ดินขะบขนาดใหญ่กว่าในดินขะบ  ๒ ชนิด  

ท่ีมีใช้ในปืนเรือ] 
full command                       การบังคับบัญชาเต็มที่  
full dress uniform    เครื่องแบบเต็มยศ สรวมสายสะพาย  

                                                                        
 เชํน คํายเบนนิ่ง หรือ ฟอร์ทเบนน่ิง  (Fort Benning) อยูํที่รัฐจอร์เจีย เป็นที่ตั้งของ รร.ร. และศร., รร.จูํโจม, รร.พลรํม ฯ ทบ.
สหรัฐฯ ดู ผนวก ง คํายทหารในสหรัฐฯ  
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full dress uniform with sash and decoration without sword    เครื่องแบบเต็มยศ ประดับ 
    เครื่องราชอิสริยาภรณ๑ชั้นสูงสุด งดคาดกระบี่ (ข้าราชการทหารต้ารวจ) 

Full Mission Capable (FMC) ปฏิบัติภารกิจได๎เต็มความสามารถ   [สภาพวะสดุของยุทธภะณฑ์  

    อากาศยานหรือกลอุปกรณ์ในการฝึกทางทหารซึ่งแสดงว่าสามารถ  
    ปฏิบะติภารกิจได้ทุกปรัการ] 

full mobilization   การระดมสรรพก าลังเต็มขนาด , การระดมพลเต็มขนาด 
full moon    [ดวงจันทร]์ ขึ้น ๑๔ – ๑๕ ค่ํา [พระจันทร์เต็มดวง] 
full powers    หนังสือมอบอํานาจเต็ม     [กต.] 
full dress uniform with sash and decoration  เครื่องแบบเต็มยศ ประดับ 
     เครื่องราชอิสริยาภรณ๑ชั้นสูงสุด [กต. -ข้าราชการพลเรือน]  

functional cooperation   ความรํวมมือเฉพาะด๎าน   [กต.] 
full range of military operations  การปฏิบัติการทางทหารเต็มยํานวิกฤติการณ๑; การปฏิบัติการทาง 

    ทหารแบบเต็มยํานวิกฤติการณ๑ 

full range of military operations  พิสัยการปฏิบัติการทางทหารเต็มยํานวิกฤติการณ๑  
full scale operation   การปฏิบัติการเต็มระดับ  
Full Spectrum Dominance (FSD)   ความเหนือกวําอยํางเต็มเปี่ยมในทุกด๎าน ; การมีอํานาจเหนือ

เต็มยําน [ความขัดแย้ง] TP PT 
full spectrum of conflict   ยํานวิกฤติการณ๑ความขัดแย๎ง  
full spectrum of crisis  การตอบโต๎ตํอเต็มยํานของวิกฤตการณ๑  
full spectrum operations  การยุทธ๑เต็มยําน  
full strength   อัตราเต็ม                                
full-dimensional protection  [แนวคิดใหม่ อม.๑] การป้องกันเต็มมิติ   
full-spectrum capabilities     ความต๎องการสําหรับขีดความสามารถเต็มยํานวิกฤติการณ๑  
full-spectrum dominance   ความเหนือกวําในการปฏิบัติการเต็มยําน; ความเหนือกวําเต็ม

ยํานวิกฤติการณ๑ 

                                                                        
 แนวความคิดใหม่ในการปฏิบัติการ (New Operational Concepts) มี ๑. การดําเนินกลยุทธ๑ท่ีมีอํานาจเหนือ  

๒. การโจมตีที่แมํนยํา ๓. การป้องกันเต็มมิติ ๔. การสํงกําลังบํารุงที่เพํงเล็ง  
 การยุทธ์เต็มย่าน (Full Spectrum Operations) เป็นยํานของการปฏิบัติการของกําลังรบกองทัพบกที่ดําเนินการในสงคราม 

และ การปฏิบัติทางทหารอื่นนอกจากสงคราม  
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functional component command  หนํวยบัญชาการตามพันธกิจ  [หน่วยบะญชาการซึ่งตามปกติ  (แต่ไม่

จ าเป็นเสมอไป) ปรักอบด้วยก าละงรบของทบวงทางทหาร ๒ ทบวง  หรือมากกว่า  ซึ่งอาจสถาปนาขึ้นทุกรัดะบของ
การปฏิบะติการทางทหาร เพื่อปฏิบะติภารกิจทางยุทธการเฉพาัอย่างซึ่งอาจจัเป็นรัยัเวลาสะ้นๆ หรือยาวนาน]  

functional damage assessment  การประเมินความเสียหายทางพันธกิจ 
functional kill  การท าลายตามพันธกิจ    [ท าให้ ปม.ไม่สามารถบรรลุพะนธกิจหละกได้] 

functional plans   แผนตามพันธกิจ  
functional strategy   กลยุทธ๑ระดับหน๎าที่    
functional task   การปฏิบัติของกิจตามหน๎าที ่
functional team                   ชุดทํางาน, ชุดปฏิบัติการในหน๎าที ่
functions    การในหน๎าที่ , พันธกิจ  
functions and capabilities  พันธกิจและขีดความสามารถ   
functions of diplomatic mission ภาระหน๎าที่ตําง ๆ ของคณะผู๎แทนทางการทูต [กต.] 
463L System  ระบบ ๔๖๓ แอล  [วะสด ุอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อรับบระดตรึงสะมภารั

ในการขนส่งทางอากาศ]  

fundamental                        หลักพ้ืนฐาน  
fundamental purpose  ความมํุงประสงค๑พ้ืนฐาน    
fundamentalism   ลัทธิ กลับไปสูํรากเหง๎าของตัวเอง   
FUP  = Forming Up Place  [Attack Position]  ที่จัดรูปขบวน    [ยว.]  
furnished                         จัดหาให ๎
fusion    การสนธิขําว    
fusion center   ศูนย์การสนธิขําว  

                                                                        
 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ เป็นกลยุทธ์ที่ถูกก าหนดขึ้นมาภายในหน๎าที่ของธุรกิจแตํละอยําง  เชํน การผลิต การเงิน การตลาด เป็น
ต๎น  กลยุทธ์ชนิดนี้จะมีระยะเวลาสั้น โดยปกติ ๑ ปี หรือน๎อยกวํา กลยุทธ์ระดับหน๎าที่จะต๎องสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจของ
องค์การ 
 การในหน้าที่, พันธกิจ  หน๎าที่ ความรับผิดชอบ ภารกิจ หรือกิจเฉพาะอันเหมาะสมหรือที่มอบให๎แกํบุคคล  ส านักงานหรือ
หนํวยงาน  ตามที่ได๎ก าหนดไว๎ในรัฐบัญญัติความมั่นคงแหํงชาติ   ค.ศ.๑๙๔๗  ฉบับแก๎ไข  ค าวํา การในหน๎าที่  หมายรวมถึง
บรรดาการในหน๎าที่ อ านาจและหน๎าที่ตําง ๆ (ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา  เลํมที่ ๕  มาตรา ๑๗๑  N(A)) 

 การสนธิข่าว   กรรมวิธีในการตรวจสอบแหลํงขําวกรองและขําวสารจากทุกแหลํงเพื่อให๎ได๎มาซึ่งการประเมินภารกิจที่
สมบูรณ์ 
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Future Combat System Battalion (FCS BN) [US Obj force] กองพันระบบการรบอนาคต   
future focus   จุดรวมที่อนาคต ; จุดมํุงสูํอนาคต  
future force network  เครือขํายกําลังรบแหํงอนาคต  
Future Operations Center (FOC) ศูนย๑ปฏิบัติการอนาคต [ส่วนหนึ่งของ CJCC]* 

Future Ops  (FOPS)  ยุทธการอนาคต    (ยก.อค.) * 
future oriented   การมองประเด็นอนาคต  
future state   สภาวะในอนาคต  
future trends   แนวโน๎มในอนาคต  
futures groups   กลุํมอนาคต  
futurism    ลัทธิแหํงอนาคต    
futuristic thinking   การคิดเชิงอนาคต    
fuze cavity   ชํองใสํชนวน  [ช่องในดินรัเบิดส าหระบบรรจุชนวน] 
fuze   ชนวน [เริ่มการระเบิด] 

FWD = Forward               ข๎างหน๎า 

                                                                                                                                                       
 ศูนย์การสนธิข่าว  เมื่อใช๎กับการขําวกรอง สถานที่ในการสนธิขําวให๎เป็นผลส าเร็จ ตามปกติศูนย์นี้มีขีดความสามารถในการ
ด าเนินกรรมวิธีข๎อมูลอัตโนมัติทางการขําวกรองอยํางพอเพียง  เพื่อชํวยในการด าเนินกรรมวิธี 
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FY = Fiscal Year        ปีงบประมาณ           [กพ.]  
FYDP = Five Year Defence Program แผนงาน/กําหนดการป้องกันประเทศรอบห๎าปี [อต.] 
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G 

 
G FORCE = Guerrilla Force    กําลังกองโจร     [รพศ.]  
G = Golf   [การส่งวิทย]ุ ตัวอักษร จี <กอฟ> 
G = Guerrilla              กองโจร          [รพศ.]  
G-1 = Assistant Chief of Staff For Personnel  ผู๎ชํวยเสนาธิการฝ่ายกําลังพล (สธ.๑)   

G-2 = Assistant Chief of Staff For Intelligence ผู๎ชํวยเสนาธิการฝ่ายขําวกรอง (สธ.๒)  
G-3 = Assistant Chief of Staff For Operations/Plan ผู๎ชํวยเสนาธิการฝ่ายยุทธการ/แผน (สธ.๓)  
G-4 = Assistant Chief of Staff For Logistics  ผู๎ชํวยเสนาธิการฝ่ายสํงกําลังบํารุง (สธ.๔)  
G-5 = Assistant Chief of Staff For Civil Affairs ผู๎ชํวยเสนาธิการฝ่ายกิจการพลเรือน (สธ.๕)  
G-7     ประเทศอุตสาหกรรม ๗ ประเทศ  
GA = General of The Army จอมพล [ทบ.อม.] ; นายพลห๎าดาว 
gadget  แกดเจต [อุปกรณ์เรดาร์สีที่จัแสดงให้ทราบสภาพของการถูกก่อกวน] 
GAIN                           ได๎มา, ได๎, มีชัยชนะ, บรรลุ, ได๎เปรียบ, ไปถึง 
GALAXY = C-5A  เครื่องบินขนสํงขนาดใหญํที่สุดของสหรัฐฯ ; กาแล็กซี ่
GALE                [๖๒-๗๔  กม./ชม.] พายุเกล                     
GAM = Gerakan Aceh Merdeka = Free Aceh Movement ขบวนการอาเจห๑เสร ี [กต.]  

GAM = Gerakan Aceh Merdeka   อาเจห๑เสรี   
gambling den   บํอนการพนัน   
Ganga-Suwanabhumi-Mekong Cooperation ความรํวมมือลุํมน้ําคงคา-สุวรรณภูมิ-ลุํมน้ําโขง  

        [กต.] 
gap  ชํองวําง [พื้นที่ภายในสนามทุ่นรัเบิดหรือแถบเครื่องกีดขวาง  ซึ่งปราศจากทุ่น

รัเบิดที่พร้อมรัเบิดหรือเครื่องกีดขวาง  ความกว้างแลัทิศทางของช่องว่างนี้จั
ยอมให้ก าละงรบฝ่ายเราผ่านไปในรูปขบวนยุทธวิธีได้โดยตลอด]  

gap (imagery)   ชํองวําง (ภาพ)  
gap filler radar   เรดาร์เสริมชํองวําง   

                                                                        
 อํานวํา “สอ-ธอ หนึ่ง“ 
 ประกอบด๎วยประเทศสมาชิก Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, UK และ US 
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gap marker   เครื่องหมายชํองวําง  [ในการสงครามทุ่นรัเบิดทางบก] 
garage    อํูซํอมรถ, โรงรถ   
garble  การผิดเพี้ยน   [ความคลาดเคลื่อนในการส่งข่าว  ระบข่าว การเข้าลิขิตละบ

หรือการถอดลิขิตละบ] 

garnishing   สิ่งตกแตํง  [เพื่อท าให้เกิดการพรางหรือช่วยในการพราง] 
garrison cap   หมวกหนีบ  [กพ.- สหรัฐฯ เปลี่ยนเป็น เบเร่ต์ด้าในปี พ.ศ.๒๕๔๔]   

garrison force   ก าลังรบประจ าที่ตั้ง   
gas mask   หน๎ากากป้องกันไอพิษ      
gator   ระบบทุํนระเบิดโปรยหวํานปลํอยทางอากาศ 
GBC = General Border Committee คณะกรรมการชายแดนทั่วไป  [กต.ไทย] 

GCC = Cooperation Council For The Arab States of The Gulf คณะมนตรีความรํวมมือรัฐอําวอาหรับ 

        [กต.] 
GCCS = Global Command and Control System ระบบการควบคุมและการบังคับบัญชาทั่วโลก  
GCCS-A = Global Command and Control System–Army ระบบควบคุมบังคับบัญชาทั่วโลก-ทบ.  
      [อม.๗ ระบบABCS]   (รคบล.-ทบ.)* 

GCI  = Ground Control Intercept   การสกัดกั้นที่ควบคุมจากพื้นดิน 
GDP    รายได๎ประชาชาติ ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ  
GE = General Exception รายการยกเว๎นทั่วไป   [กต.] 
GATT = Gear   อุปกรณ๑, เครื่องมือ, เกียร๑ [ใช้เรียกรวมอุปกรณ์ใช้ส้าหรับยก 
    เก็บสัมภาระและพัสดุในเรือ ] 
GEMMS    ระบบทุํนระเบิดโปรยหวํานทางพ้ืนดิน 
GEN = General            พลเอก (พล.อ.); พลเรือเอก [นย. ] (พล.ร.อ.); พลอากาศเอก[อม.] 

(พล.อ.อ.) 
General     (GEN) พลเอก      ( พล.อ.)  
General Agency Agreement (GAA) ความตกลงตัวแทนทั่วไป [ให้หน่วยบะญชาการล าเลียงทางทัเล

ทหารใช้-อม.] 

                                                                        
 ปรับปรุงขีดความสามารถของ ระบบ WWMCS  เดิม 
 ยํอมาจาก Ground-Emplacement Minefield Scatterable System  
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General Agreement on Tariffs and Trade ความตกลงตําง ๆ เกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีศุลกากร  
    และการค๎า    [กต.] 
general air cargo   สัมภาระทั่วไปสํงทางอากาศ 
general and complete disarmament การลดก าลังรบแบบทั่วไปและสมบูรณ์   
    [การลดก าละงรบเบ็ดเสร็จ] 
General Assembly Of The United Nations  สมัชชาแหํงสหประชาชาต ิ  [กต.] 

General Border Committee (GBC)  คณะกรรมการชายแดนทั่วไป 
general cargo   สัมภาระทั่วไป, สินค๎าท่ัวไป  [ไม่ต้องจะดเตรียมเป็นพิเศษ] 

general civil war                  สงครามกลางเมืองทั่วไป           [รพศ.]  
General Engineering (GE) วิศวกรรมทั่วไป, การชํางทั่วไป  
general international war          สงครามระหวํางประเทศทั่วไป    [รพศ.]  
general line    พรรคนาวิน  [ทร.] มี ๑๐ เหลํา (นว.)  
general map   แผนที่ทั่วไป  

General Military Intelligence (GMI)  ขําวกรองทางทหารทั่วไป 
General of The Air Force (AIRGEN) จอมพลอากาศ    [อม.] 
General of The Army (GA)   นายพลห๎าดาว ; จอมพล     [ทบ.อม.] 
general officer update program  กําหนดการความทันสมัยสําหรับนายทหารช้ันนายพล  
general orders   ค าสั่งทั่วไป  
General Outpost (GOP) กองรักษาดํานทั่วไป [รับ]  (กทป.) 
general political policy   นโยบายทางด๎านการเมืองโดยทั่วไป   [รพศ.]  
general purchasing agents  ตัวแทนจัดซื้อทั่วไป  
General Purpose       (GP)    เอนกประสงค๑  
general purpose force       กําลังรบวัตถุประสงค๑ทั่วไป    [รพศ.]  
General Purpose Vehicle (GPV) ยานพาหนะเอนกประสงค๑ 
general quarters   ประจ าสถานีรบ [สภาพความพร้อมเมื่อปฏิบะติการทางเรือใกล้จัเกิดขึ้น] 

general staff corps   เหลําเสนาธิการ    (สธ.) 
general staff  ฝ่ายเสนาธิการ [ฝอ.หน่วยระดับกองพลขึ้นไป]  (สธ.) 

                                                                        
 นายพลห้าดาว เป็นยศในภาวะสงครามเทํานั้น  
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general stopping power  อ านาจการหยุดย้ังทั่วไป  [ร้อยลัของกลุ่มยานต่าง  ๆ ในรูปขบวนรบ

เมื่อผ่านสนามทุ่นรัเบิด] 

General Support    (GS)    การสนับสนุนสํวนรวม, การชํวยสํวนรวม [ป.] (ชร.)  
General Support Artillery (GSA)   ปืนใหญํชํวยสํวนรวม, ปืนใหญํสนับสนุนสํวนรวม (ป.ชร.)  
general support maintenance  การซํอมบํารุงสนับสนุนทั่วไป 
General Support Reinforcing (GSR)  ชํวยสํวนรวม-เพ่ิมเติมกําลังยิง [ป.]  (ชร.- พย.)  
General Support-Reinforcing (GSR) การชํวยสํวนรวมเพิ่มเติมก าลังยิง , การสนับสนุนสํวนรวม

เพิ่มเติมก าลังยิง 
general tariff  ภาษีศุลกากรทั่วไป    [ยธศ.] 
general unloading period  ห๎วงเวลาขนถํายทั่วไป    [ยสบ.] 

general war                        สงครามทั่วไป         [รพศ.]  
Generalized System of Preferences (GSP) ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร [ยธศ.] <จ-ีเอส-พี> 
generation (photography)  ต๎นแบบ (ถํายภาพ) 
genetically engineered pathogens  อายุรเวชวิศวพันธุกรรม    [อค.]  
Geneva Conference On The Problem Of Restoring Peace In Indo-China  การประชุม ณ นครเจนีวา วํา 

    ด๎วยปัญหาการนําสันติภาพกลับคืนสูํอินโดจีนGeneva 
Conventions              อนุสัญญา เจนีวา    [สธ.

๑] 

genocide   การฆําล๎างเผําพันธุ๑ หรือฆํามนุษย๑เป็นกลุํมก๎อน [กต.]  
การทําลายชาติพันธุ๑  

gentle breeze       ลมโชย                     [๑๒-๑๙  กม./ชม.]  
geographic coordinates  พิกัดภูมิศาสตร ์ 
Geographic Information System (GIS) ระบบข๎อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑  [ขว.-อม.] 

geographic reference points  จุดอ๎างอิงภูมิศาสตร์  
Geographic Reference System (GEOREF) ระบบอ๎างอิงหลักฐานทางภูมิศาสตร๑ 

                                                                        
 สงครามทั่วไป  การขัดกันด๎วยอาวุธระหวํางอภิมหาอ านาจ ซึ่งจะมีการใช๎ทรัพยากรทั้งหมดของคูํสงครามและความอยูํรอด
ของชาติของอภิมหาอ านาจที่ท าสงครามจะตกอยูํในภาวะลํอแหลม 
 
การท าลายชาติพันธุ ์ คือ การท าลายล๎างชาติพันธ์ุ วัฒนธรรม หรือชนชาติใดชนชาติหนึ่ง (ศัพท๑รัฐประศาสนศาสตร๑ : ตินฯ 

๒๕๓๕ น.๑๖๖)  
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geology    ธรณีวิทยา                     
geopolitical landscape  ภูมิทัศน๑ทางภูมิรัฐศาสตร๑  
geopolitics                        ภูมิรัฐศาสตร๑      [ยธศ.]  

GEOREF= Geographic Reference System ระบบอ๎างอิงหลักฐานทางภูมิศาสตร๑; ยีออเรฟ  

Geospatial Information and Services  (GI&S) ขําวสารและการบริการด๎านยีออสเปเชียล  
geospatial information and services priorities ล าดับความเรํงดํวนของขําวสารและการบริการ 
    ด๎านยีออสเปเชียล 
geostrategic revolution  การปฏิรูปด๎านภูมิทัศน๑ทางยุทธศาสตร๑  [ยธศ.] 
geostrategy                        ภูมิยุทธศาสตร๑     [ยธศ.]  

ghost   ทหารที่ขาดบํอย ๆ; ทหารผ ี  [กพ.-ภ.] 

GI = Government Issue ของหลวงแจกจําย; ทหาร   [อม.-ภ.] 

GIA = Armed Islamic Group/Groupe Islamique Armée [กลุ่มก่อการร้าย] กลุ่มอิสลามติดอาวุธ  [ฐาน

อยู่ในประเทศ ALGERIA ส่วนใหญ่มุ่งปฏิบัติการในเขตชนบทของแอลจีเรีย แต่มีบ้างที่ปฏิบัติการในเขตเมืองหลวง 
ทั้งนี้ไม่มีรายงานเรื่องฐานที่มั่นอย่างแน่ชัด บ้างก็ว่าอยู่ในเขตกรุงแอลเจียร์ บ้างก็ว่าอยู่ในมณฑล BLIDA ทางใต้
ของกรุงแอลเจียร์ และในยุโรป]  

giant fresh water prawn  กุ๎งก๎ามกราม; giant tiger prawn กุ๎งกุลาดํา  
GICM = Moroccan Islamic Combatant Group [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ WESTERN EUROPE  
GRAPO = Grupo De Resistencia Anti-Fascista Premero De Octubre [กลุ่มก่อการร้าย]  

     รู้จักในนาม First of October Antifascist Resistance Group  
    ฐานอยู่ในประเทศ Spain  

GSPC = Groupe Salafiste Pour La Prédication Et Le Combat [กลุ่มก่อการร้าย] กลุ่ม SALAFIST  
    Group For Call and Combat [หรือ Salafist Group For Preaching  
    and Combat  ฐานอยู่ในประเทศ แอลจีเรีย พ้ืนที่ปฏิบัติการ แอลจีเรีย  
    ตอนเหนือของมาลี ตอนเหนือของมอริตาเนีย และตอนเหนือของ 
    ไนเจอร]์ 

gift shop    ร๎านจําหนํายของขวัญ   

                                                                        
 ภูมิรัฐศาสตร์ คือ การศึกษาถึงผลกระทบ ของภูมิศาสตร๑ตํอการเมือง วําด๎วยความสัมพันธ๑ระหวํางภูมิศาสตร๑ และการเมือง 

(ศัพท๑รัฐประศาสนศาสตร๑ : ตินฯ ๒๕๓๕ น.๑๖๖)  

 ยีออเรฟ   ระบบการอ๎างถึงต าแหนํงที่ตั้งทั่วโลก  ซึ่งอาจประยุกต์ใช๎กับแผนที่หรือแผนที่เดินเรือ /เดินอากาศใด  ๆ ที่แบํง
ออกเป็นละติจูด และลองจิจูดโดยไมํค านึงถึงเส๎นโครงแผนที่ ยีออเรฟเป็นวิธีแสดงละติจูด และลองจิจูดในรูปที่เหมาะส าหรับการ
รายงานและการพล็อตอยํางรวดเร็ว 
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GIS = Geographic Information System ระบบข๎อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑  [ขว.-อม.] 

GLCM = Ground-Launched Cruise Missile อาวุธปลํอยบิน ยิงจากพื้นดิน 

glide bomb  ลูกระเบิดรํอน   [มีแพนอากาศ ปล่อยจากเครื่องบิน] 

glide mode   วิธีการบังคับการรํอน    
GLO = Ground Liaison officer นายทหารติดตํอภาคพื้นดิน 
GLobal Air Transportation Execution System (GATES) ระบบการบริหารการขนสํงทางอากาศท่ัวโลก   

Global Combat Support System (GCSS) ระบบสนับสนุนการรบทั่วโลก  
Global Command and Control System (GCCS) ระบบการควบคุมและการบังคับบัญชาทั่วโลก   
    [อม.]  (รคบล.)* 
Global Command and Control System–Army (GCCS-A) ระบบควบคุมบังคับบัญชาทั่วโลก - ทบ.  
     [อม.๗ ระบบABCS] [คบช.] (รคบล.-ทบ.)*  

global common    ใช๎รํวมกันในระดับโลก   
global decision support system ระบบสนับสนุนการตกลงใจทั่วโลก 
global distribution   การแจกจํายทั่วโลก   
global distribution of materiel  การแจกจํายยุทโธปกรณ์ทั่วโลก   
global engagement   การตํอสู๎ทั่วโลก ; การเกี่ยวพันทั่วโลก   
global flows   กระแสโลก [๕ กระแส - ประชากร, เงินตรา, เทคโน, ความคิด, สื่อ] 

global grid  กริดโลก  [รับบโครงสร้างแบบเปิดซึ่งท าให้สามารถเช่ือมต่อกะนทะ่วโลกทะนที  

ตามความต้องการของผู้ท าการรบ กริดโลกสามารถให้การสนะบสนุนการส่งข่าวสาร
ทะ้งในทางดิ่งแลัทางรัดะบแก่ก าละงรบร่วมแลัก าละงรบหลายชาติ] 

 
 
 

                                                                        
 ลูกระเบิดร่อน ที่มีแพนอากาศติดอยูํเพื่อให๎เกิดแรงยก ซึ่งถูกน าไปและถูกปลดจากเครื่องบินในทิศทางสูํเป้าหมาย 

 ระบบสนับสนุนการรบทั่วโลก  ยุทธศาสตร์ซึ่งท าให๎สามารถปฏิบัติการรํวมกันด๎านขําวสารในกลุํมพันธกิจสนับสนุนการรบ 
และระหวํางพันธกิจสนับสนุนการรบกับพันธกิจการบังคับบัญชาและการควบคุมโดยผํานระบบการบังคับบัญชาและการควบคุม
ทั่วโลก  
 ระบบการบังคับบัญชาและการควบคุมทั่วโลก   ระบบการบังคับบัญชา  และการควบคุมที่เคลื่อนย๎ายได๎  และมีความ
คลํองตัวสูง ซึ่งสนับสนุนก าลังรบส าหรับการปฏิบัติการรํวม  และการปฏิบัติการหลายชาติทุกระดับการปฏิบัติการทางทหาร  ณ 

เวลา และสถานที่ใด ๆ ด๎วยระบบการบังคับบัญชา การควบคุม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์และขําวกรองที่สอดคล๎องกัน  สามารถ
ปฏิบัติการรํวมกันและเป็นการด าเนินการแบบรวมการ  
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Global Information GRid  (GIG) ตารางข๎อมูลขําวสารโลก   กริดขําวสารทั่วโลก   [กริดข่าวสารทะ่ว
โลก ครอบคลุมรับบแลัการบริการด้านการสื่อสารกะบคอมพิวเตอร์ทะ้งที่เป็นของตนเองแลัเช่าใช้ทะ้งหมด ซอฟต์แวร์ (รวม
โปรแกรมปรัยุกต์) ข้อมูล  การบริการด้านความปลอดภะย แลัการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุความได้เปรียบ
ด้านข่าวสาร แลัยะงรวมถึงรับบความมะ่นคงแห่งชาติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕๑๔๒ ของ รัฐบัญญัติคลิงเกอร์-โคเฮน  ปี 
๑๙๙๖ กริดข่าวสารทะ่วโลกสนะบสนุนภารกิจ แลัพะนธกิจของ  กห.  หน่วยงานความมะ่นคงแห่งชาติแลัปรัชาคมข่าวกรองที่
เกี่ยวข้อง (ด้านยุทธศาสตร์ ยุทธการ ยุทธวิธี แลัธุรกิจ) ทะ้งในยามสงครามแลัยามปกติ  กริดข่าวสารทะ่วโลกสามารถใช้งานได้
จากทุกที่ตะ้ง (ฐานทะพ ป้อม ค่าย สถานี สิ่งอ านวยความสัดวก ฐานเคลื่อนที่ แลัที่ตะ้งวางก าละง) กริดข่าวสารทะ่วโลกท าให้เกิดการ
ปรัสานร่วมกะนรัหว่างพะนธมิตรแลัผู้ใช้รับบนอก กห.] 

Global Information Infrastructure (GII) โครงสร๎างพ้ืนฐานขําวสารทั่วโลก  [การเช่ือมโยงเครือข่ายการสื่อสาร 
คอมพิวเตอร์   ฐานข้อมูล   แลัเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ทะ่วโลก ซึ่งท าให้ข่าวสารที่มีอยู่มากมายเกิดปรัโยชน์แก่ผู้ใช้]  

Global Patient Movement Requirements Center (GPMRC) ศูนย์ความต๎องการการเคลื่อนย๎ายผ๎ูป่วยท่ัวโลก 

Global Positioning System (GPS) ระบบการก าหนดต าบลที่ทั่วโลก   
global reach   จุดเข๎าถึงทั่วโลก  
Global Satellite Communications Support Center (GSSC) ศูนย์สนับสนุนการสื่อสารผํานดาวเทียมทั่วโลก    
    [หน่วยบะญชาการอวกาศ] 

global strategy                    ยุทธศาสตร๑โลก     [ยธศ.]  

Global Telecommunication System (GTS) ระบบโทรคมนาคมทั่วโลก   [อม.] 
Global Transportation Management (GTM) การบริหารการขนสํงทั่วโลก 
Global Transportation Network (GTN) ขํายการขนสํงทั่วโลก   [อม.] 
Global War on Terrorism (GWOT) สงครามตํอลัทธิการกํอการร๎ายของโลก;สงครามตํอการกํอการร๎ายของ 
    โลก (สตกล.) 

globalisation (globalization)   โลกาภิวัตน๑    [กต.] 

globalist and universalizing theoritical model ตัวแบบทฤษฎีวิวัฒนาการของโลก และ สากล  
globalist   นักโลกานิยม    
globalization  โลกาภิวัตน๑, กระบวนการ   [ยธศ.]  
globe, world   โลก                          
 

                                                                        
 กริดข่าวสารทั่วโลก  การเช่ือมตํอกันทั่วโลกระหวํางผ๎ูใช๎งานกับผ๎ูใช๎งานกลุํมงานสารสนเทศเกี่ยวกับการประมวลกรรมวิธี
และบุคลากรเพื่อการรวบรวมประมวลผล การจัดเก็บ การกระจายข๎อมูล และการจัดการข๎อมูลตามความต๎องการของผ๎ูท าการรบ ผ๎ู
ก าหนดนโยบาย และ กพ. สนับสนุน  
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glossary   อภิธานศัพท๑     
gloves    ถุงมือ 
GMF = Ground Movement Facilities สิ่งอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย๎ายภาคพื้นดิน 
GMOs  = Genetically Modified organisms สิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ; พืชตัดตํอยีน 

GMS = Greater Mekong Subregion Economic Cooperation กรอบความรํวมมืออนุภูมิภาคลุํมนํ้าโขง  

    หรือ กรอบความรํวมมือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
GMS = Greater Mekong Sub Regional Economic Cooperation โครงการหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ [ยธศ.] 
GMT = Greenwich Mean Time เวลามาตรฐานกรีนิช; เวลาซูล ู
GN = Grid North  ทิศเหนือกริด [ทิศเหนือของแผนที่] 
GNP = Gross National Product  ผลิตภัณฑ๑ประชาชาติ ; ผลผลิตรวมของชาติ         [ยธศ.]  
go no-go  โก  โนโก  [สภาพหรือสถานัการปฏิบะติงานได้ของส่วนปรักอบหรือ

รับบ : “โก”, ท างานได้อย่างถูกต้อง ; หรือ “โนโก” ท างานได้ไม่ถูกต้อง  
หรือหมายถึง จุดวิกฤตซึ่งตกลงใจท่ีจัท าหรือไม่ต้องท า] 

goals    จุดประสงค ์: เป้าหมาย        [ยธศ.] 
gold shop   ร๎านทอง      
golden triangle สามเหลี่ยมทองคํา (Myanmar  แตํกํอน Burma, Thailand, 

และ Laos meet.) 
 
 

                                                                        
 คําแปลศัพท๑ท่ีบรรจุอยูํในหนังสือเพื่อชํวยความเข๎าใจ 
 GMOs หมายถึง ส่ิงมีชีวิตที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม โดยการใช๎เทคนิคใด ๆ ก็ตาม ที่นําเอายีนส๑จากส่ิงมีชีวิตหน่ึงไปถําย

ฝากให๎กับส่ิงมีชีวิตอื่น ทําให๎เกิดการเปล่ียนแปลงตํางไปจากพันธุ๑ท่ีมีในธรรมชาติ หรือเราเรียกวิธีการนี้วําการตัดแตํงยีน (พันธุ

วิศวกรรม) เพื่อให๎ได๎ส่ิงมีชีวิตที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ต๎องการ – เร ิํมในปี ๑๙๘๓.  
 หกเหล่ียมเศรษฐกิจ ประกอบด๎วย ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ มีสมาชิก ๔ ประเทศ คือ จีน พมํา ลาว และไทย รวมกับ เวียดนาม และ

เขมร  
 รายได้ประชาชาติ (Gross national product  -GNP) มวลรวมของสินค๎าและบริการที่ภาครัฐและเอกชนผลิตได๎ทั้งหมดคิด

จากราคาตลาด  
 การพิจารณาคําใช๎จํายทางทหารจะต๎องมีหลักเกณฑ๑ที่เหมาะสม และมักพิจารณากันเป็นเปอร๑เซ็นต๑ของ GNP คําใช๎จํายในการ

ป้องกันประเทศสูงกวํา ๘ เปอร๑เซ็นต๑ ของ ผลิตภัณฑ๑ประชาชาติ ถือวําอยูํในเกณฑ๑ที่มีประสิทธิภาพ และมีโบนัสพิเศษในการ
ประเมินพลังอํานาจของชาติ  
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Goldwater-Nichols Act รัฐบัญญัติ โกลด๑วอเตอร๑-นิโคลส๑; รัฐบัญญัติปฏิรูป

กระทรวงกลาโหม อม. ค.ศ.๑๙๘๖   
golf-course   สนามกอล๑ฟ     
good governance   ธรรมรัฐ  
good offices    การชํวยเป็นสื่อกลางให๎มีการเจรจากัน   [กต.] 
GICHD = Geneva International Centre For Humanitarian Demining ศูนย๑ระหวํางประเทศเพื่อการเก็บก๎ูทุน 
    ระเบิดด๎านมนุษยธรรมแหํงนครเจนีวา    [กต.] 

genocide    การฆําล๎างเผําพันธุ๑     [กต.] 
GCIM = Global Commission on International Migration คณะกรรมาธิการวําด๎วยการโยกย๎าย 
    ถิ่นฐานระหวํางประเทศ    [กต.] 
golden crescent  ประเทศท่ีดําเนินการผลิตเฮโรอีน คือ อัฟกานิสถาน อิหร่าน และ

ปากีสถาน   
good offices and mediation   วิธีการที่จะระงับข๎อพิพาทระหวํางรัฐโดยฉันมิต [กต.] 
goods in transit    สินค๎าที่สํงผํานแดน    [กต.] 
goodwill representative   ผู๎แทนสันถวไมตร ี   [กต.] 
GOP = General Outpost กองรักษาดํานทั่วไป [รับ]  (กทป.) 
gorbachev doctrine   นโยบายหลักของกอร๑บาชอฟ   [กต.] 
go-terrain                         ภูมิประเทศผํานได ๎
government gazette  ราชกิจจานุเบกษา  [รศ.-หนังสือแจ้งข่าวกิจการของราชการ] 

government in exile   รัฐบาลพลัดถิ่น    [กต.] 
Government Issue  (GI) ของหลวงแจกจําย ; ทหาร [อม.-ภ.] <จ-ีไอ> 
governmental revolution  การปฏิรูปการปกครอง   [ยธศ.] 
government-owned, contract-operated ships เรือปฏิบัติงานตามสัญญาซึ่งรัฐบาลเป็นเจ๎าของ  
government-owned, military sealift command-operated ships  เรือที่ปฏิบัติงานโดยหนํวยบัญชาการ 
    ล าเลียงทางทะเลทหารซึ่งรัฐบาลถือครองกรรมสิทธ์ิ   

                                                                        
 รัฐบัญญัติปฏิรูปกระทรวงกลาโหม อม.ค.ศ.๑๙๘๖ ( Defense Reorganization Act of 1986) ปรับแงํมุมตําง ๆ ในการ
บริหารงาน กห.อม.ใหมํ  โดยการเพํงเล็งของกระบวนการในการวางแผนก าลังรบจากเหลําทัพตําง  ๆ ไปยัง เสนาธิการร่วม  มา
จากช่ือ สว. Barry Goldwater และ สส. Bill Nichols ผ๎ูแตํงรํวม   
 
ธรรมรัฐ เป็นความพยายามในการเข๎าไปปฏิรูปสังคมเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญใหมํให๎มีผลในการปฏิบัติมากขึ้น  
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GP  = General Purpose        เอนกประสงค๑ 
GP CAPT = Group Captain     นาวาอากาศเอก    (น.อ.) 
GPOI = Global Peace Operations Initiative ความริเร่ิมการปฏิบัติการรักษาสันติภาพทั่วโลก           
    [อม.-มิ.ย.๐๔] ; การฝึกเตรียมการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ 

GPS = Ground Positioning System เครื่องหาพิกัดด๎วยดาวเทียม <จีพีเอส> 
GPV = General Purpose Vehicle ยานพาหนะเอนกประสงค๑ 
gradability  ความสามารถในการไตํลาด [คิดเป็นเปอร์เซ็นต]์ 

grade insignia ; rank insignia  เครื่องหมายยศ     [กพ.] 
gradient    ความลาดเอียง, เกรเดียนต์  [อะตราการโน้มเอียงเทียบกะบแนวรันาบ  

    ซึ่งแสดงเป็นอะตราส่วน เช่น ๑ : ๒๕ หมายถึง รัดะบสูงขึ้นหนึ่งหน่วยต่อ  
    รัยัทางตามแนวรันาบ ๒๕ หน่วย] 

gradient circuit   วงจรเกรเดียนต์ [ในการสงครามทุ่นรัเบิด] 

graft    การรับลาภที่มิชอบด๎วยกฎหมาย  

                                                                        
 การที่เจ๎าหน๎าที่รับเงินเพื่อเป็นการตอบแทน การเลือกที่รักมักที่ชัง (ศัพท๑รัฐประศาสนศาสตร๑ : ตินฯ ๒๕๓๕ น.๑๗๒)  
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granade launcher   เครื่องยิงลูกระเบิดจากปืนเล็กยาว  (ค.ปลย.)  
Granadier  (G) พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดจากปืนเล็ก           (พล.ค.ปลย.) 
grand strategy                    มหายุทธศาสตร๑       [ยธศ.- คือ ยุทธศาสตร์ชาติ]  

grand strategy   มหายุทธศาสตร๑ = ยุทธศาสตร๑ชาติ  
grape    องุํน   
graphic                            ลายเส๎น 
graphic scale   มาตราสํวนลายเส๎น ,มาตราสํวนเส๎นบรรทัด  [แผนท่ี] 

grapnel  แกรปเนล [สทร.-กลอุปกรณ์ท่ีติดอยู่กะบสายโยงยึดทุ่นรัเบิดเพื่อเกาัติด

กะบลวดกวาดขณัเมื่อสายโยงยึดถูกตะด] 

graticule    เส๎นโครง  [แผนท่ี การตีความภาพถ่าย] 
graticule ticks   ขีดหมายเส๎นโครง ในกิจการแผนท่ี   
graves  registration program  ก าหนดการทะเบียนศพ  [การค้นหา-ระบกละบ-พิสูจน์ทราบชะ้นต้น-

ส่งกละบ/การฝังศพชะ่วคราว] 

Graves Registration  (GRREG) การทะเบียนศพ    [กพ.] 
graves registration collection point ตําบลรวบรวมศพ    [กพ.] 
gravity extraction  การดึงออกโดยความถํวง  [บ. โดยอิทธิพลของน้ าหนะกของสะมภารั

นะ้นเอง] 

gray propaganda                    การโฆษณาชวนเชื่อสีเทา 
grazing fire                       การยิงกวาด [ปก.เกือบจัขนานกับพื้นโดยศูนย์กลางของกรวยการยิงสูงไม่เกิน 

๑ ม.เหนือพื้นดิน] 

GRCS = Guardrail Common Sensor เครื่องตรวจจับรั้วป้องกันรํวม   (ครปร.)  * 

GREASE THE PALM  ติดสินบน ฉ๎อราษฎร์บังหลวง [ศะพท์ระฐปรัศาสนศาสตร์: ตินฯ ๒๕๓๕ 
น.๑๗๓] 

great powers    ประเทศมหาอํานาจ    [กต.] 

great wonders of Suwannabhumi โครงการสิ่งมหัศจรรย๑แหํงสุวรรณภูมิ  [กต.]    
Greater Mekong Sub Regional Economic Cooperation (GMS) โครงการหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ  [ยธศ.] 
green berets   หนํวยรบพิเศษ ทบ.สหรัฐฯ [ใช้หมวกแบเร่ต์สีเขียว]   

                                                                        
 หกเหล่ียมเศรษฐกิจ ประกอบด๎วย สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ มีสมาชิก ๔ ประเทศ คือ จีน พมํา ลาว และไทย รวมกับ เวียดนาม และ
เขมร  
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Greenwich Mean Time (GMT) เวลามาตรฐานกรีนิช, เวลาปานกลาง กรีนิช; เวลาซูล ู
grenade court  สนามฝึกขว๎างลูกระเบิด 
grenade   ระเบิด [ขว้างหรือยิงจาก ปล.โดยทหารราบรบประชิด]; ลูกระเบิด 
grey propaganda   การโฆษณาชวนเชื่อแบบไมํเปิดเผยแหลํง[ไม่บ่งแหล่งก าเนิดโดยแน่ชะด] 

grid                              กริด  
grid bearing   มุมทิศกริด, แบริงกริด   [แบริงท่ีวะดจากทิศเหนือกริด] 
grid convergence   การลูํเข๎ากริด, มุมกริด   
grid convergence factor  ตัวประกอบการลูํเข๎ากริด, ตัวประกอบมุมกริด  
grid coordinate system  ระบบพิกัดกริด  [รับบพิกะดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนพื้นราบ] 

grid coordinates  พิกัดกริด [ตะวเลขแลัตะวอะกษรใช้ก าหนดจุดจุดหนึ่งบนแผนที่  ภาพถ่าย  แผนที่

เดินเรือ/เดินอากาศ ] 

grid interval   ชํวงกริด  [รัยัรัหว่างเส้นกริด] 

grid magnetic angle; grid variation; grivation มุมแมํเหล็กกริด 
grid navigation  การเดินเรือ  (เดินหน) โดยกริด  [โดยใช้แผ่นบริวารกริด  เพื่อการอ้างอิง

ทิศทาง]   

Grid North        (GN) ทิศเหนือกริด [แนวทิศเหนือหรือทิศศูนย์ ที่ชี้บอกโดยมูลฐานกริดท่ีใช้อ้างอิง

ทิศทางของแผนท่ี] 

grid ticks                         ขีดหมายกริด [บนแผ่นบริวาร] 

grid variation    มุมแปรผันกริด 
grivation     กริเวชัน = มุมแปรผันกริด 
Gross National Product (GNP) ผลิตภัณฑ๑ประชาชาต;ิ ผลผลิตรวมของชาติ <จีเอ็นพี> 
Gross Weight (GWT) น้ําหนักรวม [นน.ยน.รวมทุกส่ิง นน.บรรทุก, น้้ามัน. ผู้โดยสาร, ยุทธภัณฑ์] 

grossly transportation feasible  การขนสํงรวมที่เป็นไปได ๎
ground alert  การเตรียมพร๎อมที่พ้ืน [บ.พร้อมจับินขึ้นภายในห้วงเวลาอะนสะ้นที่ก าหนดไว้  ปกติ 

๑๕ นาท]ี 

                                                                        
 grid กริด  ๑. เส๎นขนานสองคูํตัดกันเป็นมุมฉากท าให๎เกิดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้น กริดจะถูกพิมพ์ทับลงบนแผนที่  แผนที่เดินเรือ /
เดินอากาศ และสิ่งแสดงท านองเดียวกับอยํางอื่นของผิวพื้นโลกในลักษณะที่ถูกต๎องและตรงกัน  เพื่อสามารถทราบต าบลตําง  ๆ 
บนพื้นดินเทียบกับต าบลอื่นและสามารถค านวณระยะและทิศทางไปยังจุดอื่นได๎  ๒. ต าบลที่ของจุดทางภูมิศาสตร์ โดยพิกัดกริด  
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาต ิ
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Ground Combat Element (GCE) สํวนก าลังรบทางพ้ืนดิน   
ground control   การวางจุดบังคับพื้นดิน   
Ground Control Intercept (GCI)    การสกัดกั้นที่ควบคุมจากพื้นดิน 
ground fire   การยิงจากพ้ืนดิน [การยิงอาวุธเบาจากพื้นดินสู่อากาศที่มุ่งกรัท าต่อ บ.] 

ground forces                       กําลังทางบก  
Ground Liaison officer (GLO) นายทหารบกติดตํอ   นายทหารติดตํอภาคพื้นดิน 

ground mine    ทุํนระเบิดพื้นท๎องทะเล  
Ground Movement Facilities (GMF)  สิ่งอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย๎ายภาคพื้นดิน 
ground observation                 การตรวจการณ๑ทางพื้นดิน 
ground observer center  ศูนย์ตรวจการณ์ภาคพื้นดิน  [ศูนย์ซึ่งชุดผู้ตรวจการณ์ภาคพื้นดินส่ง 

    รายงานไปให้แลัศูนย์นี้ก็จัส่งข่าวสารผ่านไปยะงหน่วยควบคุมแล /ัหรือหน่วย 
    รายงานที่เหมาัสม] 

Ground Positioning System (GPS) เครื่องหาพิกัดด๎วยดาวเทียม <จ-ีพี-เอส> 
ground return  ภาพสะท๎อนภูมิประเทศ  [บนจอเรดาร์จากภูมิปรัเทศที่แสดงแลั/หรือ

บะนทึกไว้เป็นภาพ] 

ground security force corps  เหลําทหารอากาศโยธิน [ทอ.]         (อย.)      
Ground Speed       (GS) ความเร็วพ้ืนดิน  [องค์ปรักอบทางรัดะบของความเร็วของอากาศยานที่

สะมพะนธ์กะบผิวพื้นของโลก] 

ground tactical plan               แผนยุทธวิธีทางพ้ืนดิน    [คทอ.]  

ground visibility   ทัศนวิสัยภาคพื้น  
ground water   น้ําใต๎ดิน                       
ground zero   ( GZ) ศูนย๑กลางการระเบิดบนพื้นดิน    

ground-controlled approach procedure ระเบียบปฏิบัติการบินเข๎าด๎วยการควบคุมจากพ้ืนดิน  
ground-controlled interception การสกัดกั้นที่ควบคุมจากพ้ืนดิน  [บ.หรืออาวุธปล่อยน าวิถี -มุ่งหมาย  

    ที่ให้การสกะดกะ้นบรรลุผล]  

                                                                        
 นายทหารบกติดต่อ  นายทหารซึ่งได๎รับการฝึกในกิจกรรมสนับสนุนทางอากาศเชิงรุก  ตามปกตินายทหารบกติดตํอจัดขึ้น
เป็นชุดภายใต๎การควบคุมของผ๎ูบังคับบัญชาทหารบกที่เหมาะสม   เพื่อให๎มีการติดตํอกับหนํวยทหารอากาศและทหารเรือที่เข๎า
รํวมในการฝึกและปฏิบัติการรบ 

 ศูนย์กลางการระเบิดบนพื้นดิน  จุดบนผิวพื้นโลกซึ่งอยูํตรงศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ตามที่ได๎วางแผนไว๎
หรือเกิดขึ้นจริง หรืออยูํใต๎หรือเหนือในทางดิ่งของศูนย์กลางการระเบิดดังกลําวนั้น 
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Ground-Emplacement Minefield Scatterable System   ระบบทุํนระเบิดโปรยหวํานทางพ้ืนดิน 
Ground-Launched Cruise Missile (GLCM) ขีปนาวุธยิงจากพื้นดิน 

Group  (GP)  พวก, กรม, กลุํม [ทางการ ชร.แลัทาง ยว.ที่อ่อนตะว]; หมวดเรือ, หมวดบิน  

Group Captain    (GP CAPT)  นาวาอากาศเอก    ( น.อ. )   
group commander   ผู๎บังคับกองบินใหญํ                  
group interment   การฝังศพหมูํ [หลุมฝังศพรวมของศพที่พิสูจน์ทราบไม่ได้ตะ้งแต่ ๒ศพขึ้นไป] 

group of targets  กลุํมเป้าหมาย [ต้ังแต่ ๒ เป้าหมายต้องการโจมตีพร้อมกัน-ป.] 
group rendezvous   จุดนัดรวมขบวน 
grouper    ปลาเก๐า   
growing leader    ผู๎นําที่กําลังเติบโต  
growth needs  ความต๎องการที่จะมีความเจริญงอกงาม  
GRREG  = Graves Registration    การทะเบียนศพ    [กพ.] 
GS  = General Support        การสนับสนุนสํวนรวม; ชํวยสํวนรวม  (ชร.)  
GSA = General Support  Artillery ปืนใหญํชํวยสํวนรวม          (ป.ชร.)  
GSP = Generalized System of Preferences ระบบการให๎สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป [กต.] 

GSP = Generalized System of Preferences ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร [ยธศ.] <จีเอสพี> 
GSR = General Support  Reinforcingชํวยสํวนรวม-เพ่ิมเติมกําลังยิง  [ป.]          (ชร.- พย.)  
GSR = Ground Surveillance Radar เรดาร๑เฝ้าตรวจภาคพื้นดิน  
GSSCS = Combat Service Support Control System ระบบควบคุมการชํวยรบ  [อม.๖ ระบบAbcs] 
GSTP = Global System of Trade Preferences Among Developing Countries ระบบสากลวําด๎วยสิทธิ 
    พิเศษทางการค๎าในระหวํางประเทศกําลังพัฒนาด๎วยกัน [กต.] 

GTA = Global Transportation Network ขํายการขนสํงทั่วโลก   [อม.] 
GTS = Global Telecommunication System ระบบโทรคมนาคมทั่วโลก   [อม.] 
guard    คุ๎มกัน  [ภารกิจ ยว.] ; สํวนระวังป้องกัน 

                                                                        
 เป็นรัสพจน์ (Acronym) อํานวํา เจมส์  (GEMSS)    
 คุ้มกัน คือ ๑. สํวนระวังป้องกันซึ่งมีภารกิจหลักในการป้องกันก าลังหลักโดยท าการสู๎รบเพื่อให๎ได๎เวลาในขณะเดียวกันก็ตรวจ
การณ์และรายงานขําวสารด๎วย  ๒. แบบของการระวังป้องกันซึ่งมีภารกิจหลักในการป้องกันก าลังหลักโดยท าการสู๎รบเพื่อให๎ได๎
เวลา ในขณะเดียวกันก็ตรวจการณ์และรายงานขําวสารด๎วย นอกจากนี้ยังป้องกันการตรวจการณ์ทางพื้นดินและการยิงเล็งตรง
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guard detail  ยามกองรักษาการณ๑    
guard house  ที่ตั้งกองรักษาการณ๑    [กพ.] 
guard mount   พิธีเปลี่ยนกองรักษาการณ๑   
guard of honor  กองทหารเกียรติยศ    [กพ.] 
guard roster ตารางการจัดกองรักษาการณ๑  [กพ.] 
guarded frequencies คลื่นความถี่เฝ้าระวัง 
Guardrail Common Sensor (GRCS)  เครื่องตรวจจับรั้วป้องกันรํวม (ครปร.) * 

Guerrilla         (G)       กองโจร; พลพรรคกองโจร, สมาชิกกองโจร   [รพศ.-บุคคลที่ร่วมท า

การรบในการสงครามแบบกองโจร] 

Guerrilla Base      (G Base)  ฐานกองโจร     [รพศ.] 
guerrilla controlled area     พื้นที่ในความควบคุมของกองโจร   [รพศ.] 
Guerrilla Force  (G Force) กําลังรบแบบกองโจร  ; กําลังกองโจร      [รพศ.] 
guerrilla tactics                  ยุทธวิธีกองโจร      [รพศ.]  
Guerrilla Warfare  (GW) การสงครามแบบกองโจร ; สงครามกองโจร (partisan warfare) [รพศ.] 

guerrilla weakness                 จุดอํอนของกองโจร     [รพศ.] 
guest of honour <ออน-เนอ>          แขกเกียรติยศ  [ในพิธี] 

guest(s) of honour    แขกเกียรติยศในการจัดเลี้ยง [กต.-แขกที่ได้รับการจัดเล้ียงเพื่อเป็นเกียรติ]   

G Base  = guerrilla base        ฐานกองโจร      [รพศ.]  
guest-house   บ๎านรับรอง [โรงแรม - มีอาหารด้วย]  
guidance station equipment  อุปกรณ์ประจ าสถานีน าวิถี, บริภัณฑ์ประจ าสถานีน าวิถี  

                                                                                                                                                       
ของขศ.ตํอก าลังหลักโดยใช๎การลาดตระเวน, เข๎าตี, ตั้งรับ หรือรั้งหนํวง  โดยปกติหนํวยที่ได๎รับมอบกิจคุ๎มกันมักปฏิบัติการภายใน
รัศมีการยิงเล็งจ าลองของก าลังหลัก 
 ก าลังรบแบบกองโจร  ก าลังพลกลุํมหนึ่งซึ่งเป็นก าลังรบนอกแบบ สํวนใหญํเป็นชาวพื้นเมือง โดยจัดตามแบบทหารเพื่อ
ด าเนินการปฏิบัติการทางทหารและกึ่งทหารในดินแดนที ่ขศ. ยึดครอง ดินแดนของศัตรูหรือดินแดนที่ถูกขัดขวาง 
 การสงครามแบบกองโจร  การปฏิบัติทางทหารและกึ่งทหารที่กระท าในดินแดนซึ่ง ขศ. ยึดครองอยูํหรือดินแดนศัตรูด๎วย
ก าลังรบนอกแบบที่มีชาวพื้นเมืองเป็นสํวนใหญ ํ
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guide specification   แนวทางคุณลักษณะเฉพาะ   
guided missile                     อาวุธปลํอยนําวิถ,ี อาวุธนําวิถี  
     [ควบคุมระหว่างที่ยิงไป]; ขีปนาวุธ ;  
    อาวุธปลํอย; จรวดนําวิถี   

Guided Missile Cruiser (CG) เรือลาดตระเวนติดอาวุธนําวิถี [ระวาง๖,๐๐๐- ๑๐,๐๐๐ ตัน]  

Guided Missile Cruiser, Nuclear (CGN) เรือลาดตระเวนติดอาวุธนําวิถ ี
นิวเคลียร๑   

guinea-pig   เรือทดลองทุํนระเบิด  
gull    กัลล์  [สอ.- เคร่ืองสัท้อนเรดาร์ลอยน้ าซึ่งใช้เพื่อให้เหมือนเป้าผิวน้ า 

    ในทัเล-มุ่งปรัสงค์ในการลวง] 

gun [artillery]  ปืนใหญํกระสุนวิถีราบ (ปร.),  
    ปืนใหญํวิถีราบ  ปืน  
gun carriage   แทํนปืน, รถรองปืน 
Gunboat Diplomacy  การทูตแบบใช๎นาวิกานุภาพ  [รศ.]   
Gunery Sergent   (GYSGT) พันจําตรี    [นย.]   
gunfire support group  กองเรือสนับสนุนการยิง   [ทร.] 
gunner     พลยิง  [อว.ประจ้าหน่วย เช่น ปก., ค., ปรส.] 
gunner's mate   เหลําทหารการปืน [นว.-ทร.]     (ป.)  
Gun-Target Line   (GTL) แนวปืน-เป้าหมาย, เส๎นปืน-เป้า [เส้นตรงสมมุติจากปืนถึงเป้าหมาย] 
gun-type weapon   อาวุธแบบปืน  
gusty winds                     ลมกระโชกแรง 
GW = Guerrilla Warfare      สงครามกองโจร (Partisan Warfare)  [รพศ.]  

GWOT = Global War on Terrorism สงครามตํอลัทธิการกํอการร๎ายทั่วโลก; สงครามตํอการกํอการ
ร๎ายของโลก    [อม.] 

GWT = Gross Weight น้ําหนักรวม  

                                                                        
 อาวุธปล่อยน าวิถี  , ขีปนาวุธ   ยานซึ่งไมํมีคนประจ า  ที่เคลื่อนที่ไปเหนือผิวพื้นโลก  ซึ่งวิถีหรือแนวทางบินนั้นสามารถ
เปลี่ยนได๎โดยกลไกภายนอกหรือภายในยานนั้น 
 ปืนใหญ่กระสุนวิถีราบ, ปืน  ๑. ปืนใหญํซึ่งมีล ากล๎องคํอนข๎างยาว ปฏิบัติการด๎วยมุมยิงคํอนข๎างเล็กและมีความเร็วต๎นสูง  ๒. 
ปืนใหญํซึ่งมีความยาวล ากล๎อง ๓๐ คาลิเบอร์หรือมากกวํา 
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gymnasium   โรงพลศึกษา; โรงยิม  
gyromagnetic compass  เข็มทิศแมํเหล็กไยโร 
GYSGT = Gunery Sergeant   พันจําตรี     [นย.]                     
GZ = Ground Zero            ศูนย๑กลางการระเบิดบนพื้นดิน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
 น้ าหนักรวม คือ นน.ยานพาหนะ รวมทุกส่ิง นน.บรรทุก, น้้ามัน. ผู้โดยสาร, ยุทธภัณฑ๑ 
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H 

 
H = Hotel   ตัวอักษร เอช <โฮ-เท็ล> [การส่งวิทย]ุ 
H.R.H. Prince Dipangkorn Rasmijoti พระเจ๎าหลานเธอ พระองค๑เจ๎าทีปังกรรัศมีโชติ 
H.R.H. Princess Bajrakitiyabha  พระเจ๎าหลานเธอ พระองค๑เจ๎าพัชรกิติยาภา 
H.R.H. Princess Sirivannavari Nariratana พระเจ๎าหลานเธอ พระองค๑เจ๎าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
H.R.H. Princess Srirasm, Royal Consort to H.R.H. Crown Prince Maha Vajiralongkorn  
    พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาใน 
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  
H.R.H.  The Crown Prince Maha Vajiralongkorn Mahidol สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
    สยามมกุฎราชกุมาร 
HABITAT  = UNCHF   ศูนย๑เพ่ือการตั้งถิ่นฐานมนุษย๑แหํงสหประชาชาติ   [กต.] 
Hague Peace Conferences, The    การประชุมสันติภาพ ณ กรุงเฮกในประเทศเนเธอร๑แลนด๑ [กต.] 
HAPUA = Heads of Asean Power Utilities/Authorities การประชุมหัวหน๎าองค๑การ/หนํวยงาน 
    สาธารณูปโภคด๎านพลังงานอาเซียน   [กต.] 
HAHO = High Altitude High Opening [ร่ม] ทิ้งระยะสูง กางระยะสูง     [รพศ.] 
hail    ลูกเห็บ                        
hair dressing saloon  ร๎านตัดผมทั้งชายและหญิง  [อม.]  
half step, march    [ค้าสั่ง] ทําเดินครึ่งก๎าว ครึ่งก้าว, เดิน      
half thickness   ความหนาลดกึ่งรังสี [ความหนาวะสดุดูดซึมเพื่อลดความเข้มของ 
    การแผ่ระงสีผ่านวะสดุลงคร่ึงหนึ่ง] 

half-life    ครึ่งอาย ุ[วะสดุกะมมะนตระงสีลดค่าลงครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่เดิมจากการสลายตะว 

    ทางกะมมะนตระงสี ] 

half-residence time   ชํวงเวลาครึ่งจ านวน  [การตกฝุ่นกะมมะนตระงสีที่ตกช้าลดค่าลงครึ่งหนึ่ง 
    ของจ านวนเดิม] 

HALO = High Altitude Low Opening [ร่ม] ทิ้งระยะสูง กางระยะต่ํา     [รพศ.] 

                                                                        
 H.R.H = His Royal Highness Or Her Royal Highness  
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HAMAS = Islamic Resistance Movement /Harakat Al-Muqawama Al-Islamiyya  [กลุ่มก่อการร้าย] กลุ่มฮามาส  
[กลุ่มฮามาสจ้ากัดขอบเขตการปฏิบัติการเฉพาะเป้าหมายทหารและพลเรือนชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ เขตฉนวนกาซา 
และภายในดินแดนของอิสราเอล ขณะนี้กลุ่มแกนน้าของกลุ่มต่างกระจัดกระจายหลบหนีอยู่ในเขตฉนวนกาซาและเขตเวสต์
แบงก์ โดยที่สมาชิกระดับน้าบางคนพ้านักอยู่ในซีเรีย เลบานอน อิหร่าน และบางประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซีย] 

hamlet                                หมํูบ๎านเล็ก ๆ 
hammer   นก [ปืน] 
hand granade   ลูกระเบิดขว๎าง; ลูกระเบิดมือ  (ลข.) 
hand salute  วันทยาหัตถ๑ 
hand to hand combat training  การฝึกตํอสู๎ป้องกันตัวด๎วยมือเปลํา  
handbag    กระเป๋าถือสตรี     
handcuffs   กุญแจมือ 
handling (ordnance)  การยกขน  (สรรพาวุธ)  [สรรพาวุธหรืออุปกรณ์วะตถุรัเบิดต่าง ๆ]  
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handover; hand-off  การสํงมอบ  [เช่น แนวส่งมอบการรบ] 

handover line   แนวสํงมอบ   [ละกษณัการควบคุม  ซึ่งนิยมใช้ละกษณัภูมิปรัเทศที่สะงเกต 

    ได้ง่าย  ที่ซึ่งความระบผิดชอบในการด าเนินการปฏิบะติการรบ  จัส่งมอบจาก  
    ก าละงรบหน่วยหนึ่งไปยะงอีกหน่วยหนึ่ง] 

handover/crossover  การสํงมอบ /การสับเปลี่ยน  [ในการปฏิบะติการเล็ดลอดแลัการระบ 

    กละบศะพท์นี้หมายถึงการส่งมอบผู้เล็ดลอดรัหว่างก าละงรบที่ระบกละบสองหน่วย] 

hand-to-hand combat  การตํอสู๎มือเปลํา       
hang fire    การลั่นช๎า    [การท างานท่ีผิดปกติของรับบการยิง] 
hangar                                โรงเก็บเครื่องบิน 
harass    รบกวน        
harassing fire  การยิงรบกวน  
harassment   การรังควาน [อุบะติการณ์ซึ่งมีวะตถุปรัสงค์หละกเพื่อท าให้การด าเนินงาน 

    ต่าง ๆ ของหน่วย  สถานที่ตะ้งหรือเรือหยุดชังะกมากกว่าที่จัก่อให้เกิดก าละงพล 
    สูญเสีย หรือความเสียหายอย่างรุนแรง] 

harbinger   ผู๎นํามาซึ่งความสําเร็จ  
harbor defense  การป้องกันทําจอดเรือ  [การป้องกะนท่าจอดเรือ  ที่ทอดสมอ  ทางเข้าต่อการ

คุกคามจากภายนอก] 

harbor   ทําจอดเรือ [เป็นส่วนหนึ่งของฐานทัพ-ทร.] 

hard beach   หาดพ้ืนแข็ง  [ส่วนหนึ่งของหาดที่จะดเตรียมขึ้นเป็นพิเศษให้มีผิวพื้นแข็งยื่น 

    ลงไปในน้ า ใช้เพื่อความมุ่งหมายในการบรรทุกหรือขนถ่ายโดยตรงไปยะงหรือ 
    จากเรือยกพลขึ้นบก หรือเรือรับายพล] 

hard missile base   ฐานอาวุธปลํอยแข็งแรง   [ให้การป้องกะนต่อการรัเบิดของนิวเคลียร์] 
hardened site  ที่ตั้งแข็งแรง   [ที่ตะ้งซึ่งสร้างขึ้นภายในที่ก าบะงซึ่งเป็นหินหรือคอนกรีต  เพื่อให้

ทนทานต่อแรงรัเบิดของอาวุธตามแบบ อาจติดตะ้งอุปกรณ์ป้องกะนผลข้างเคียงจาก
การโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์รวมทะ้งอาวุธเคมีแลัชีวั] 

                                                                        
 การส่งมอบ  การสํงมอบอ านาจหน๎าที่ในการควบคุมอากาศยาน จากหนํวยควบคุมหนํวยหนึ่งผํานไปให๎แกํหนํวยควบคุมอีก
หนํวยหนึ่ง การปฏิบัติการสํงมอบอาจกระท าได๎ระหวํางหนํวยควบคุมของตํางเหลําทัพเมื่อเข๎าปฏิบัติการรํวมกัน   หรือระหวําง
หนํวยควบคุมตําง ๆ ที่อยูํในระบบการบังคับบัญชาและการควบคุมในเหลําทัพเดียว  การปฏิบัติการสํงมอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็
ตํอเมื่อผ๎ูควบคุมที่รับมอบตอบรับการมอบอ านาจการควบคุมนั้นแล๎ว 
 การยิงรบกวน  การยิงซึ่งมุํงหมายรบกวนการพักผํอนของก าลังทหารขศ.เพื่อจ ากัดการเคลื่อนย๎าย และลดขวัญด๎วยการคุกคาม
ให ๎ขศ. กลัวการสูญเสีย  
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hardstand   ลานจอด  ลานเก็บ  
hardware    ฮาร์ดแวร์  
harmonization  การท าให๎เข๎ากันได๎   [กรรมวิธีแลั /หรือผลของการประบความแตกต่างหรือ

ความไม่ลงรอยกะน เพื่อท าให้สามารถตกลงกะนในปรัเด็นส าคะญ ๆ ได้] 

harquebus ; arquebus; hackbut ปืนเล็กยาวขนาดหนักแบบเกํา มีไส้ส้าหรับจุดดินในระหว่าง 

    ศตวรรษที่ ๑๕  

hasty attack                       การเข๎าตีเรํงดํวน  [รุก] 

hasty breaching  การเจาะชํองเรํงดํวน  [การสร้างเส้นทางอย่างรวดเร็วผ่านสนามทุ่นรัเบิด  

ฉากขะดขวาง หรือป้อมค่าย ด้วยวิธีเร่งรีบใด ๆ  ก็ได้] 

hasty breaching (land mine warfare) การเจาะผํานเรํงดํวน [สทบ.] ; การเจาะชํองเรํงดํวน [สทบ.-

การสร้างช่องทางผ่านสนามทุ่นรัเบิดของขศ.  โดยใช้วิธีเร่งรีบ เช่น การจุดรัเบิดท าลายการดะนลูกกลิ้ง  หรือยานที่ใช้การไม่ได้
แล้วผ่านสนามทุ่นรัเบิด  เมื่อปัจจะยเวลาไม่อ านวยให้ท าการลาดตรัเวนอย่างลัเอียด  ท าการเจาัช่องอย่างปรัณีต   หรืออ้อม
ผ่านเครื่องกีดขวางนะ้นไปได้] 

hasty crossing   การข๎ามล าน้ าเรํงดํวน    
hasty defense                      การตั้งรับเรํงดํวน  
hasty   เรํงดํวน [การปฏิบัติที่มีการเตรียมการน้อยในสภาพการรบ] 

hatch  ชํองทางขึ้นลง, ชํองระวาง [ที่เปิดโล่งบนดาดฟ้าเรือเป็นทางไปสู่ห้องเก็บ
สะมภารั] 

hatch list  บัญชีระวางบรรทุก  [บะญชีที่แสดงแต่ลัคูหารัวางบรรทุกของเรือล าเลียง

สะมภารัในรายลัเอียด] 

havens (moving)   พ้ืนที่ปลอดภัย (เคลื่อนที่)   
HAW = Heavy Antitank Weapon อาวุธตํอสู๎รถถังขนาดหนัก  (อว.ตถ.หนัก) 
hazard   อันตราย 
hazardous duty pay  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับหน๎าที่เสี่ยงภัย   [อม.]      

                                                                        
 การเข้าตีเร่งด่วน  ในการยุทธทางบก การเข๎าตีที่ต๎องลดเวลาเตรียมการเพื่อแลกกับความรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อแสวงประโยชน์จาก
โอกาสที่มี 
 การข้ามล าน้ าเร่งด่วน  การข๎ามเครื่องกีดขวางที่เป็นน้ าในแผํนดิน  โดยใช๎เครื่องมือข๎ามล าน้ าที่มีอยูํ  หรือสามารถหามาได๎
และสร๎างขึ้นได๎ในขณะนั้น  โดยไมํต๎องหยุดเพื่อเตรียมการอยํางประณีต  
 การตั้งรับเร่งด่วน การตั้งรับซึ่งตามปกติจัดขึ้นในขณะปะทะอยูํกับขศ.  หรือเมื่อการปะทะใกล๎จะเกิดขึ้น    และมีเวลาจ ากัด
ในการจัดที่มั่น การตั้งรับเรํงดํวนมีลักษณะเป็นการปรับปรุงความแข็งแรงในการป้องกันตามธรรมชาติของภูมิประเทศ   ด๎วยการ
ใช๎ประโยชน์ของหลุมบุคคล ที่ตั้งก าบังและเครื่องกีดขวางตําง ๆ 
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hazardous portion   ที่คับขัน      

Hazards Of Electromagnetic Radiation To Ordnance (HERO) อันตรายจากการแผํคลื่น 
    แมํเหล็กไฟฟ้าตํอสรรพาวุธ 
haze    ฟ้าหลัว                    
HE  = High Explosive         ดินระเบิดแรงสูง 
head (leader) of delegation   หัวหน๎าคณะผู๎แทนใน 

    การเยือนหรือในการ 
    ประชุมระหวํางประเทศ  
    [กต.] 
head of consular post   หัวหน๎าสถานทําการ 

    ทางกงสุล [กต.] 
head of diplomatic mission   บุคคลซึ่งได๎รับมอบหมายจากรัฐผู๎สํงให๎ทําหน๎าที่เป็น 
    หัวหน๎าคณะผู๎แทนทางการทูต  
head of the mission   หัวหน๎าคณะผู๎แทน [กต.] 
heading hold mode   วิธีการบังคับให๎ด ารงทิศหัวเครื่อง    
heading indicator   เครื่องบอกทิศหัวเครื่อง  
heading select feature  ลักษณะการเลือกทิศหัวเครื่องได๎    [ละกษณัของรับบควบคุมการ 
    บิน ซึ่งอ านวยให้ท าการเลือกหรือท าการเลือกล่วงหน้าเกี่ยวกะบทิศหะวเครื่อง  
    อากาศยานทิศหนึ่งหรือหลายทิศ  ที่ควบคุมโดยอะตโนมะติตามความปรารถนา  
    ได้] 

Headquarters   (HQ)      กองบังคับการ, กองบัญชาการ    (บก.) 
Headquarters and Headquarters Company (HHC) กองบังคับการและกองร๎อยกองบังคับการ   
    (บก.และร๎อย.บก.) 

Headquarters Commandant (HQCOMDT) หัวหน๎ากองบังคับการ          (หน.บก.) 
Headquarters Company(HQ CO) กองร๎อยกองบังคับการ [ร.] (ร๎อย.บก.)  
heads of state    ผู๎แทนที่สําคัญที่สุดของรัฐ หรือประมุขของรัฐ [กต.] 
Head-Up Display (HUD) การแสดงข๎อมูลด๎านหน๎านักบิน  [ภาพเชิงซ้อน-ทอ.] 

Health Service Logistics Support (HSLS) การสนับสนุนทางการสํงก าลังบ ารุงด๎านบริการสุขภาพ  
Health Service Support (HSS) การสนับสนุนด๎านบริการสุขภาพ  
                                                                                                                                                       
 อม. - เชํน คําปีกรํม, ระเบิดท าลาย เป็นต๎น นายทหารจะได๎รับ ๑๑๐ เหรียญสหรัฐฯ ตํอเดือน 
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health threat   ภัยคุกคามตํอสุขภาพ 
heartland    พื้นที่ใจกลางที่สําคัญ  
heartland strategy        ยุทธศาสตร๑ป้องกันหัวใจของประเทศ  [ยธศ.] 
HEAT = High Explosive  Antitank   กระสุนระเบิดตํอสู๎รถถัง 
heat cramps  ตะคริวจากความร๎อน ; ตะคริวแดด  [กพ.] 
heat exhaustion  เพลียแพ๎ร๎อน   [กพ.] 
heat injury <อิน-จุรี>          การป่วยเจ็บจากสภาพอากาศร๎อน  [กพ.] 
heat rash                       ผื่นที่เกิดจากอากาศร๎อน  [กพ.] 
heat stroke  ลมแพ๎ร๎อน    [กพ.] 
heat syncope  ลมแดด    [กพ.] 
Heavy                   (HV)      หนัก ; หนํวยที่มียานเกราะมาก 
Heavy Antitank Weapon (HAW) อาวุธขนาดหนักตํอสู๎รถถัง; อาวุธตํอสู๎รถถังขนาดหนัก 

(อว.ตถ.หนัก) 
heavy artillery  ปืนใหญํหนัก [อม. - ขนาดล้ากล้อง ๑๖๑-๒๑๐ มม.] 

heavy drop  การทิ้งสัมภาระหนัก  [รับบการส่งทางอากาศ  ส าหระบ  สป.แลั

ยุทธภะณฑ์ขนาดหนะกโดยใช้ร่ม] 

Heavy Equipment Transporter (HET) ยานขนสํงยุทธภัณฑ๑หนัก   [อม.-กบ.] 

Heavy Machine Gun   (HMG)  ปืนกลหนัก                   (ปกน.)   
Heavy Mortar   เครื่องยิงลูกระเบิดขนาดหนัก   (ค.หนัก) 
Heavy Mortar Company (Hvy Mort Co) กองร๎อยเครื่องยิงหนัก [กรม]  (ร๎อย.ค.หนัก) 
Heavy Weapon Platoon Leader (Hvy Wpn Plt Ldr) ผู๎บังคับหมวดอาวุธหนัก [พัน.ร.]       (ผบ.มว.อวน.) 
Heavy Weapon Platoon (Hvy Wpn Plt) หมวดอาวุธหนัก [พัน.ร.]  (มว.อวน.)  
heavy-lift cargo  สัมภาระหนัก, สินค๎าหนัก  [ยกขนคระ้งหนึ่งหนะกเกิน  ๕ลองตะน ;นย.-หนะก

เกิน๘๐๐ ปอนด์] 

heavy-lift ship   เรือบรรทุกของหนัก [มีปั้นจะ่นยกของที่สามารถยกของคระ้งหนึ่งได้ ๑๐๐ ตะน] 

                                                                        
 พื้นที่ใจกลางที่ส าคัญ ของ ฮัลฟอร์ด แมคคินเดอร์  (Halford Mackinder) ซึ่งกําหนดขอบเขตการควบคุมที่เกิดขึ้นใน 
กลุ่มดินแดนยูเรเซียน (eurasian) วําเป็นกุญแจสําคัญนําไปสํูพลังอํานาจของโลก  
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hegemonic power    มหาอํานาจที่ครอบงํา    [กต.] 
hegemony  การครองความเป็นใหญํ; การใช๎อํานาจครอบงํา;อภิมหาอํานาจ [รศ.] 
Height    (HT)       ความสูง 
height datum    ระดับมูลฐานความสูง  
height delay    การถํวงเวลาส าหรับความสูง   
height hole    ชํวงวํางความสูง   
Height of Burst (HOB) ความสูงการระเบิด , สูงกระสุนแตก  [รัยัทางตะ้งจากผิวพื้นโลกหรือ

เป้าหมายถึงต าบลรัเบิด]  

HEL = Helicopter             เฮลิคอปเตอร๑               (ฮ.) 
heliborne assault                     การโจมตีทางอากาศด๎วยเฮลิคอปเตอร๑ 
helicopter assault force  ก าลังรบโจมตีใช๎เฮลิคอปเตอร์ [ฉก.ใช้ในการปฏิบะติการโจมตีส่งทาง

เฮลิคอปเตอร์] 

Helicopter Control Station (HCS) สถานีควบคุมเฮลิคอปเตอร์  [หอควบคุมอากาศยานบนเรือ] 
helicopter direction center  ศูนย์อ านวยการเฮลิคอปเตอร์     [ยสบ.]  
helicopter drop point  จุดปลํอยลงจากเฮลิคอปเตอร์   [จุดท่ีก าหนดภายในเขตลงสู่พื้น]  
helicopter landing site  ที่ลงสูํพ้ืนของเฮลิคอปเตอร์   [ส่วนแบ่งย่อยที่ก าหนดของเขตลงสู่พื้น  

    ของเฮลิคอปเตอร์   ซึ่งเฮลิคอปเตอร์โจมตีเที่ยวบินหนึ่งหรือคลื่นหนึ่ง  มาลงเพื่อ  
    ขนทหารแลั/หรือสะมภารั ขึ้นหรือลง] 

Helicopter Landing Zone (HLZ) เขตลงสูํพ้ืนของเฮลิคอปเตอร์   [ฮ.โจมตี เพื่อขนทหารแลั /หรือสะมภารั

ขึ้นหรือลง]  

helicopter lane  เส๎นทางบินเฮลิคอปเตอร์ , ชํองทางบินเฮลิคอปเตอร์   [ฉนวน

อากาศนิรภะย  ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ใช้บินไปหรือกละบจากต าบลปลายทางในรัหว่าง
ปฏิบะติการด้วยเฮลิคอปเตอร์] 

helicopter retirement route  เส๎นทางบินกลับของเฮลิคอปเตอร์   [เส้นทางบินหรือล าดะบ  

    เส้นทางบิน  ซึ่งเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนท่ีออกจากที่ลงสู่พื้น   หรือเขตลงสู่  
    พื้นเฉพาั] 

Helicopter Support Team (HST) ชุดสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์   [ในเขตลงสู่พื้นเพื่ออ านวยความสัดวก] 

helicopter transport area  พ้ืนที่เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์  [พื้นที่ทางด้านทัเลแลัอยู่ทางปีกทะ้งสอง
ข้างของพื้นที่เรือล าเลียงตอนนอก แลัพื้นที่เรือยกพลขึ้นบก แต่มะกจัอยู่ภายในพื้นที่ฉากป้องกะน ซึ่งเรือบรรทุก  ฮ.จัแล่นไปยะง
พื้นที่ดะงกล่าวนี้ เพื่อส่ง ฮ. ออกปฏิบะติการ  หรือระบ ฮ.กละบ] 

helicopter transport group  กองเรือลําลียงเฮลิคอปเตอร๑     [ทร.]   
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helicopter wave    คลื่นเฮลิคอปเตอร์  
helicopterborne   ทางเฮลิคอปเตอร๑     
helipad= helicopter pad            ลานเฮลิคอปเตอร๑; ลานจอดเฮลิคอปเตอร๑ (รวมทั้งจุดที่ ฮ.แตะพ้ืน

หรือลอยตัวอยู่กับที่) 
heliport   ทําเฮลิคอปเตอร๑  [บริการ/ซบร.ได]้ 

hell on wheels  กองพลยานเกราะที่ ๒ สหรัฐฯ [ฉายา] 

hellfire   จรวดตํอสู๎รถถังนําทางด๎วยเลเซอร๑ยิงจากอากาศ 
helmet (steel pot)  หมวกเหล็ก                     
hepatitis <เฮปปะไท-ทิส>         ตับอักเสบ 
HEP-T  = High Explosive Plastic-Tracer กระสุนระเบิดพลาสติก 
herbicide    ยาท าลายพืช   [สารปรักอบทางเคมี  ซึ่งท าให้พืชตายหรือเสียหาย] 
Hercules = C-130  เครื่องบินลําเลียงระยะกลาง ; เฮอคิวลิส ; ซี-วัน-เธอตี้ 

Hero Safe odnance  สรรพาวุธที่ปลอดภัยจากอันตรายจากการแผํคลื่น
แมํเหล็กไฟฟ้า   

HERO SUSCEPTIBLE odnance  สรรพาวุธที่ไวตํออันตรายจากการแผํคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า   
HERO UNSAFE odnance  สรรพาวุธท่ีไมํปลอดภัยจากอันตรายจากการแผํคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า 

Hertz  (Hz) เฮิรท๑ซ 
Hertz-horn   เฮิรท์ซ-ฮอร์น  
HET = Heavy Equipment Transporter ยานขนสํงยุทธภัณฑ๑หนัก   [อม.-กบ.] 

hezballah/hizbollah/party of god  [กลุ่มก่อการร้าย ] กลุ่มฮิซบอลเลาะห์  [หรือใช้ชื่ออื่น อาทิ islamic jihad 

(แต่เป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มอิสลามิกญิฮัดปาเลสไตน์ ) หรือ revolutionary justice organization หรือ organization of the 
oppressed on earth หรือ islamic jihad for the liberation of palestine หรือ lebanese hizballah พื้นท่ีปฏิบัติการ   มีฐานท่ี
มั่นอยู่ในหุบเขาเบก้า ตอนใต้ของกรุงเบรุตและทางตอนใต้ของเลบานอน นอกจากนี้ กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จัดต้ังข่ายงานการก่อ
การร้ายในภูมิภาคยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ (เคล่ือนไหวมากบริเวณ triborder triangle ซึ่งเป็นรอยต่อของ  ๓ ประเทศ คือ 
บราซิล อาร์เจนตินา และอุรุกวัย ) และอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เคยพยายามก่อเหตุในประเทศไทยเมื่อปี 
1994 และ 1996 แต่ไม่ส้าเร็จ] 

HF  = High Frequency         ความถี่สูง 
HHC = Headquarters and Headquarters Company กองบังคับการและกองร๎อยกองบังคับการ 
    (บก.และร๎อย.บก.) 

                                                                        
 ท่าเฮลิคอปเตอร์  สิ่งอ านวยความสะดวกที่ก าหนดขึ้นส าหรับใช๎ปฏิบัติการเป็นฐานให๎บริการ  และซํอมบ ารุงเฮลิคอปเตอร ์
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H-Hour    เวลา น.   
HIC  = High Intensity Conflict   ความขัดแย๎งระดับสูง 
HIDDEN AGENDA   วาระที่ซํอนเร๎น  

HIG = Hizb-I Islami Gulbuddin [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ อัฟกานิสถาน และ ปากีสถาน  HM 
= Hizb Ul-Mujahidin  [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศอินเดีย รัฐ KASHMIR  
HUA = Harakat Ul-Ansar  [กลุ่มก่อการร้าย]  ฐานอยู่ในประเทศปากีสถาน   

HUJI = Harakat Ul-Jihad-I-Islami [กลุ่มก่อการร้าย] รู้จักในนาม Movement Of Islamic Holy War ฐานอยู่ใน     

    ประเทศปากีสถาน  

HUJI-B = Harakat Ul-Jihad-I-Islami/Bangladesh [กลุ่มก่อการร้าย] รู๎จักในนาม Movement Of Islamic  

    Holy War ฐานอยู่ในประเทศบังกลาเทศ  

HUM = Harakat Ul-Mujahidin   [กลุ่มก่อการร้าย] กลุ่มฮารากัต อุล-มูญาฮิดีน  [รู้จักในนาม 

Movement of Holy Warriors ฐานอยู่ในประเทศ ปากีสถาน กลุ่ม HUM มีฐานท่ีมั่นในเมืองมูซาฟฟาราบัด ราวัลปินดี และอีก
หลายเมืองในปากีสถาน รวมทั้งในอัฟกานิสถาน แต่มักปฏิบัติการก่อการร้ายและก่อจลาจลในแคชเมียร์เป็นหลัก กลุ่ม HUM มี
การฝึกนักรบของกลุ่มในอัฟกานิสถานและปากีสถาน] 

high airburst  การระเบิดอากาศสูง  [ความสูงการรัเบิดที่ปลอดภะยจากฝุ่นกะมมะนตระงสี

ส าหระบอาวุธนิวเคลียร์] 

high altitude bombing  การทิ้งระเบิดที่ความสูงมาก  ความสูงของการปลดรัเบิดเกิน ๑๕,๐๐๐ 

ฟุต 

High Altitude Burst (HAB) การระเบิดที่ความสูงมาก [นิวเคลียร ์เกิดขึ้น ณ ความสูงเกินกว่า๓๐,๐๐๐ 

ม.] 

High Altitude High Opening (HAHO) [ร่ม] ทิ้งระยะสูง กางระยะสูง    [รพศ.] 
High Altitude Low Opening  (HALO) [ร่ม] ทิ้งระยะสูง กางระยะต่ํา    [รพศ.] 

High Altitude Low Opening Parachute Technique (HALO) เทคนิคของการทิ้งรํมระดับสูงเปิดรํม 
    ระดับต่ า [วิธีส่ง กพ. ยุทธภะณฑ์หรือ สป.จากอากาศยานล าเลียงทางอากาศ  

    ซึ่งจัต้องบินในรัดะบสูงเหนือพื้นที่อะนตราย] 

high angle   มุมใหญํ  [ปืนใหญ่แลัปืนเรือ] 
high angle fire                    การยิงมุมใหญํ  

                                                                        
 ช่ัวโมงที่แนํนอนใน วัน ว (D-DAY) ซึ่งเป็นเวลาที่เริ่มหรือจะเริ่มการปฏิบัติการเฉพาะ  ; เวลาที่สํวนโจมตีแรกได๎ถูกก าหนดให๎
แตะพื้นบนหาดหรือเขตลงสูํพื้น และในบางกรณีมีการเริ่มปฏิบัติการตํอต๎านทุํนระเบิดเกิดขึ้น (ในการปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทิน
บก)  
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high commiissioner   ข๎าหลวงใหญ ํหรือผู๎แทนทางการทูตของแตํละประเทศที่ 
    เป็นสมาชิกสังกัด [กต.] เครือจักรภพอังกฤษ (the  

    commonwealth of nations) และประจําอยูํ ณ ประเทศของ 
    สมาคมนี้ด๎วยกัน    [กต.] 
high commissioner    เอกอัครราชทูตของประเทศในเครือจักรภพที่ประจําใน 
    สหราชอาณาจักรหรือประเทศในเครือจักรภพด๎วยกัน ;  
    ข๎าหลวงใหญ ํ   [กต.] 
high contracting parties   อัครภาคีผู๎ทําสัญญา     [กต.] 
high end     จุดหมายสูง/  ชั้นสูง  
High Explosive         (HE)  ดินระเบิดแรงสูง 
High Explosive  Antitank   (HEAT)  กระสุนระเบิดตํอสู๎รถถัง 
high explosive cargo  สัมภาระจ าพวกวัตถุระเบิดแรงสูง 
High Explosive Plastic-Tracer (HEP-T) กระสุนระเบิดพลาสติก 
High Frequency        (HF)      ความถี่สูง 
High Intensity Conflict  (HIC) ความขัดแย๎งระดับสูง 
high oblique   มุมเฉียงสูง 
High Payoff Target     (HPT)  เป้าหมายที่คุ๎มคํา  
high seas     [นอกทะเลอาณาเขต] ทะเลหลวง                    
high seas    ทะเลหลวง     [กต.] 
High Value Airborne Asset protection (HVAA protection) การคุ๎มครองขุมก าลังในอากาศท่ีมีคําสูง  [การตอบโต้

ทางอากาศเชิงระบ]  

high value asset control items  รายการสินทรัพย์มูลคําสูงท่ีต๎องควบคุม hi-value asset control items  

High Value Target    (HVT)  เป้าหมายที่คุ๎มคํา 
high velocity             [กระสุน ถ.ความเร็วปากล้ากล้อง ๑,๕๕๐-๓๓๕๐ ฟ./ว. ] ความเร็วสูง  

high velocity             [กระสุนป.ความเร็วปากล้ากล้อง ๓,๐๐๐-๓,๔๙๙  ฟ./ว.]ความเร็วสูง  

                                                                                                                                                       
 การยิงมุมใหญ่  การยิงที่กระท าด๎วยมุมสูงที่ใหญํกวํามุมสูงที่ปืนและกระสุนจะให๎ระยะยิงไกลสุด การท าการยิงที่ท าให๎ระยะ
ยิงลดลงในขณะที่มุมสูงเพิ่มขึ้น 
 เป้าหมายที่คุ้มค่า คือ ที่ตั้ง หนํวย หรือยุทโธปกรณ์ ของ ขศ. ซึ่งการท าลายพิจารณาวํามีความส าคัญยิ่ง ตํอการปฏิบัติการของ
ฝ่ายเรา 
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high velocity             [กระสุนปล.ความเร็วปากล้ากล้อง ๓,๕๐๐-๕,๐๐๐ ฟ./ว. ]ความเร็วสูง  

high velocity drop   การทิ้งลงความเร็วสูง  [รัเบียบปฏิบะติการทิ้งลงซึ่งความเร็วในการตก  

    เกินกว่า  ๓๐ ฟ./ว. (การทิ้งลงความเร็วต่ า )  แลัต่ ากว่าความเร็วในการทิ้งลง  
    อิสรั]   

high-altitude missile engagement zone เขตการยิงอาวุธปลํอยระยะสูงมาก   
High-Density Airspace Control Zone (HIDACZ) เขตควบคุมห๎วงอากาศที่มีความคับคั่งสูง  
higher headquarters           กองบังคับการ/บัญชาการหนํวยเหนือ 
highlands   เขตภูเขา; เขตที่สูง             
high-mobility forces   กําลังรบคลํองตัวสูง  
High-Mobility, Multi-Purpose Wheeled Vehicle (HMMWV) ยานพาหนะล๎อเอนกประสงค๑  
        ความคลํองตัวสูง  (รยบ.ฮัมม๑วี) 

High-Payoff Target  (HPT) เป้าหมายที่คุ๎มคํา   
High-Payoff Target List (HPTL) บัญชีเป้าหมายที่คุ๎มคํา  [บะญชีล าดะบความเร่งด่วนตามขะ้นตอนเวลาใน

การปฏิบะติการร่วม] 

high-risk personnel  ก าลังพลซึ่งมีความเสี่ยงสูง  [มะกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายท่ี

เข้าถึงได้หรือเป็นท่ีน่าสนใจ] 

high-risk-of-capture personnel ก าลังพลซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกจับกุม  [อม.-กพ.ล่อแหลมอย่าง

ย่ิงต่อการถูกจะบกุม]  

high-technology brutes อนารยชนเทคโนโลยีสูง  [อม.-ตามแบบ-อิรัค, เกาหลีเหนือ] 

high-technology seers พวกผีบุญเทคโนโลยีสูง [อม.-เกิดไม่ตามแบบ-แฮกเกอร์] * 

High-to-Medium Altitude Airdefense (HIMAD) การป้องกันภัยทางอากาศระดับปานกลางถึงสูง (ปภอ.กส.) 

High-Value Target  (HVT) เป้าหมายที่มีคําสูง  
high-water mark รอยระดับน้ าสูง  [รอยรัดะบน้ าที่อยู่บนหาดเกิดจากคลื่นซะดเมื่อเวลาน้ าขึ้นสูง

คระ้งก่อน] 

Highway  (HWY) ทางหลวง; ถนนหลวง 

                                                                        
 เป้าหมายที่คุ้มค่า   เป้าหมายซึ่งหาก  ขศ. สูญเสียจะสํงผลให๎เกิดความส าเร็จอยํางเดํนชัดตํอหนทางปฏิบัติของฝ่ายเดียวกัน 
เป้าหมายดังกลําวได๎แกํ เป้าหมายที่มีคําสูงที่ต๎องค๎นหา และโจมตีให๎ส าเร็จเพื่อท าให๎ภารกิจของผ๎ูบัญชาการฝ่ายเดียวกันบรรลุผล
ส าเร็จ 
 เป้าหมายที่มีค่าสูง  เป้าหมายที่ผ๎ูบัญชาการฝ่าย ขศ. ต๎องการคงไว๎เพื่อบรรลุภารกิจอยํางสมบูรณ์ การสูญเสียเป้าหมายที่มีคํา
สูงจะท าให๎พันธกิจที่ส าคัญของ ขศ. ลดประสิทธิภาพลง ภายในพื้นที่สนใจของผ๎ูบัญชาการฝ่ายเดียวกัน 
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hijacking                     การจ้ีบังคับยานโดยสาร 
hill    เนินเขา, ดอย, เขา                      
hill shading   การแรเงาเขา  [วิธีแสดงความสูงต่ าบนแผนท่ี] 

hilltop    ยอดเขา                       
HIMAD= High-to-Medium Altitude Airdefense การป้องกันภัยทางอากาศระดับปานกลางถึงสูง (ปภอ.กส.) 

hindsight    การเหลียวมอง     
hinterland   บริเวณใกล๎เคียงชายฝั่งทะเล; บริเวณหลังเมืองทํา 
hinterland, far   พ้ืนที่สํวนหลังไกลฝั่ง  [ปกติในระศมี ๑๐๐ ไมล์] 

hinterland, near  พ้ืนที่สํวนหลังใกล๎ฝั่ง  [ปกติภายในระศมี ๕ ไมล์] 

His Thai Majesty Ship (HTMS) เรือหลวง [ทร.ไทย]       (ร.ล.) 
historian    นายทหารประวัติศาสตร๑   

historic transformation  การแปรสภาพทางประวัติศาสตร๑   
hi-value asset control items  รายการสินทรัพย์มูลคําสูงที่ต๎องควบคุม   
HLP  = High Level Panel on Threats, Challenges and Change คณะผู๎ทรงคุณวุฒิระดับสูงวําด๎วย 
    ภัยคุกคาม ความท๎าทายและการเปลี่ยนแปลง   [กต.] 

HMMWV = High-Mobility, Multi-Purpose Wheeled Vehicle ยานพาหนะล๎อเอนกประสงค๑  
    ความคลํองตัวสูง (รยบ. ฮัมม๑วี) 
HNS  = Host National Support  การสนับสนุนของชาติเจ๎าภาพ 
hoist    กว๎าน[ฮ. -กลไกที่ใช้ส าหระบดึงสิ่งบรรทุกภายนอกขึ้นหรือลงในทางด่ิง] 

hold    ระวาง  [ห้องเก็บสะมภารัในเรือ]; ยึด; ตรึง; โฮลด์, บินรอ  
holding anchorage   ที่ทอดสมอพักรอ 
holding attack   การเข๎าตีตรึง  [การเข้าตีเพื่อตรึงให้  ขศ.อยู่กะบท่ี  เพื่อลวง  ขศ. มิให้ทราบ

ว่าก าละงท าการเข้าตีหละกที่ไหน   เพื่อป้องกะน  ขศ. มิให้เพิ่มเติมก าละงให้กะบส่วนท่ีก าละงเผชิญหน้ากะบการเข้าตีหละก  
แลั/หรือท าให้ ขศ. จ าต้องใช้กองหนุนก่อนเวลาอะนควร ณ ต าบลที่มิได้ท าการรบแตกหะก] 

holding point   ต าบลบินรอ  [อากาศยาน] 
holding position   ต าแหนํงรอ [บนสนามบินใกล้กะบทางว่ิงปฏิบะติการ-อากาศยาน] 
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holistic  องค๑รวม ; การมองปรากฏการณ๑ท้ังด๎านมหภาค และจุลภาค/มอง

ทุกมิต ิ

holistic approach   แนวทางแบบ องค๑รวม    
holistic concept   แนวความคิดแบบองค๑รวม     
holistic thinking   การคิดเชิงองค๑รวม; แบบองค๑รวม  
hollow charge   ดินโพรง [ดินรัเบิดท่ีเป็นโพรงมีรูรูปทรงกรับอกลึกที่มี  
    เส้นผ่าศูนย์กลางค่อนข้างเล็ก ในทิศทางตามแนวแกนของการหมุน] 

hollywood jump  การโดดรํมตัวเปลํา [ไม่มียุทโธปกรณ์ประจ้ากาย] 

holster   ซองปืน      
home guard                 กองกําลังป้องกันชาติ    [อก.]  
home recovery mission profile  การบรรยายภารกิจหลังบินกลับฐาน 
home station                     ที่ตั้งปกต;ิ ที่ตั้งถาวร  [หน่วยประจ้าการและหน่วยก้าลังส้ารอง] 
homeland defense  การ ป้องกันประเทศ    [ยธศ.] 
homeland security    การรักษาความปลอดภัยดินแดนมาตุภูมิ   
homing    การน าวิถีเข๎าหาเป้า, โฮมมิง  
homing guidance   การน าวิถีเข๎าหาเป้า, การน าวิถีโฮมมิง [อาวุธหรือตอร์ปิโด] 
homing mine  ทุํนระเบิดเข๎าหาเป้า [สทร.- ทุ่นรัเบิดท่ีติดตะ้งบริภะณฑ์ขะบเคลื่อนซึ่งจั

มุ่งเข้าสู่เป้าหมาย]  

homing   การนําวิถีเข๎าหาเป้า 
homogenization   การกลายเป็นเนื้อเดียวกัน   [ทฤษฎี] 
honorary consul    กงสุลกิตติมศักดิ ์   [กต.] 
horizon    ขอบฟ้า  
horizontal action mine   ทุํนระเบิดท าลายตามแนวนอน     [สทบ.] 

horizontal error   ความคลาดเคลื่อนทางระดับ    [ของอาวุธ] 

horizontal loading  การบรรทุกทางระดับ  [ในละกษณัเป็นชะ้น  ๆ  ทางรัดะบเต็มรัวางเรือ

ล าหนึ่ง]  

                                                                        
 Holistic เกี่ยวกับหลักเบ้ืองต๎นของจิตวิทยาเกสตอล๑ที่วํา พฤติกรรมไมํสามารถนํามาอธิบายได๎โดยวิธีแยกออกเป็นหนํวยยํอย ๆ 

ได๎ [บุญศิริ :๒๕๓๘, น.๒๑๘] 
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horizontal situation display  การแสดงสถานการณ์ทางระดับ [การแสดงซึ่งท างานโดยอิเล็กทรอนิกส์
ที่บอกข่าวสารการเดินอากาศแลัข้อมูลภารกิจแลัรัเบียบปฏิบะติที่บรรจุไว้ ข่าวสารเรดาร์แลัภาพโทรทะศน์อาจแสดงในละกษณั
แผ่นบริวาร  หรือในละกษณัเป็นภาพแยกก็ได้] 

horizontal situation indicator  เครื่องบอกสภาวะทางแนวนอน  [เคร่ืองวะดปรักอบการบิน] 
horizontal stowage  การเก็บตามแนวนอน  [เพื่อให้สามารถน าออกจากที่เก็บ  ๒ แห่ง หรือ

มากกว่าได้พร้อมกะน] 

horn    เขาทุํนระเบิด     [สทร.] 
horn of africa   แหลมอาฟริกา 
Hospital Ship (AH) เรือพยาบาล [ทร.]   (พย.)  

 
 
 
 
 
HOSPITAL SHIP AH-13  

hospital   โรงพยาบาล; hospitalization การรักษาพยาบาล  
host     เจ๎าภาพฝ่ายชาย; host country ประเทศเจ๎าภาพ  [กต.] 
Host Nation  (HN) ชาติเจ๎าภาพ   [ชาติที่ได้ระบก าละงรบ  แลั /หรือสิ่งอุปกรณ์จากชาติ  

    สะมพะนธมิตร  แลั /หรือหน่วยงานต่าง  ๆ ของเนโต  เพื่อมาปรัจ าอยู่  หรือมา  
    ปฏิบะติการ หรือเดินทางผ่านดินแดนของตน] 

Host National Support (HNS)   การสนับสนุนของชาติเจ๎าภาพ  
host state    รัฐผู๎รับ      [กต.] 
humanitarian assistance   ความชํวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม    [กต.] 
HSN = Human Security Network เครือขํายความม่ันคงของมนุษย๑    [กต.] 
human rights    สิทธิมนุษยชน     [กต.] 
hors de combat [ออ-เดอะ-คองบา]  อยูํนอกการตํอสู๎  

                                                                        
 การสนับสนุนของชาติเจ้าภาพ  ความชํวยเหลือทางพลเรือน  และ/หรือทางทหาร  ที่ชาติหนึ่งให๎กับก าลังรบของตํางชาติ
ในดินแดนของตนในยามปกติ  ยามที่มีวิกฤติการณ์ภาวะฉุกเฉินหรือยามสงคราม ซึ่งขึ้นอยูํกับข๎อตกลงรํวมกันระหวํางชาติ  
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hostess     เจ๎าภาพฝ่ายหญิง     [กต.] 
HPA = Hanoi Plan of Action แผนปฏิบัติการฮานอย   [กต.] 
hostage                            ตัวประกัน          [รพศ.]  
hostage-taking                การยึดตัวประกัน    [รพศ.] 
hostile                            ฝ่ายขศ., ฝ่ายตรงข๎าม, ปรปักษ๑  
hostile act   การกระท าที่เป็นขศ.  [๑. การกรัท าที่เป็นปรปักษ์ คือ การโจมตีหรือการใช้

ก าละงพลเรือน ก าละงรบกึ่งทหาร ก าละงทหาร หรือผู้ก่อการร้าย (ซึ่งรับุหรือไม่รับุสะญชาติ) ต่อปรัเทศ  สรอ.  ก าละงรบ  สรอ.  แลั
ในบางกรณีชาวอเมริกะนรวมทะ้งทระพย์สมบะติ สินทระพย์เชิงพาณิชย์ของ  สรอ.  หรือก าละงรบที่ได้ระบมอบหมายซึ่งไม่ใช่ของ  สรอ. 
บุคคลต่างด้าวรวมทะ้งทระพย์สมบะติ  ๒. ก าละงรบที่ใช้โดยตรงเพื่อยะบยะ้งหรือขะดขวางภารกิจแลั /หรือหน้าที่ของก าละงรบ  สรอ. 
รวมถึงการระบกละบ กพ.สรอ.แลัทระพย์สมบะติที่ส าคะญยิ่งของระฐบาล สรอ.  เมื่อมีการกรัท าที่เป็นปรปักษ์เกิดขึ้น สามารถใช้สิทธิ
ในการใช้ก าละงที่มีขนาดเหมาัสมรวมถึงก าละงรบติดอาวุธเพื่อป้องกะนตนเอง โดยใช้เครื่องมือทะ้งปวงที่มีอยู่ เพื่อป้องปรามหรือตะด
รอนการโจมตีที่อาจเกิดขึ้น หรือหากจ าเป็นเพื่อท าลายภะยคุกคามนะ้น] 

hostile casualty   ก าลังพลสูญเสียจากขศ.  [เกี่ยวกะบการกรัท าของขศ.โดยตรง] 

hostile environment   สภาพแวดล๎อมไมํยินยอม   
hostile force   กําลังฝ่ายปรปักษ๑  กําลังฝ่ายขศ.     
hostile intent   เจตนาที่เป็นปรปักษ์ 
hostile track   ดู hostile 
host-nation support agreement ความตกลงในการสนับสนุนของชาติเจ๎าภาพ [ระฐบาลกะบระฐบาล /

ระฐบาลกะบผู้บะญชาการรบ] 

hot               [๓๕-๓๙ องศา] อากาศร๎อน                    

Hot Photo Interpretation Report (HOTPHOTOREP) รายงานการตีความภาพถํายเรํงดํวน  
hot pursuit  ไลํติดตามอยํางกระชั้นชิด ; การไลํตามติดพัน  [เฉพาัในกิจกรรมการ

บะงคะบใช้กฎหมายเท่านะ้น] 

hot spot    บริเวณกัมมันตรังสีเข๎ม 
hot wash                           สรุปผล/วิจารณ๑การฝึก 
hotel    โรงแรม     

                                                                        
 ตัวประกัน บุคคลที่ถูกยึดตัวไว๎เป็นประกันวําจะต๎องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข๎อตกลงบางประการ  (อนุสัญญาเจนีวา  ปี 
ค.ศ. ๑๙๔๙ ห๎ามมิให๎ยึดตัวบุคคลเป็นประกัน) 

 ฝ่ายขศ.,  ฝ่ายตรงข้าม,  ปรปักษ์   ในการปฏิบัติการรบและสนับสนุนการรบ การพิสูจน์ฝ่ายเพื่อระบุเป้าหมายที่ได๎รับการ
ประกาศวําเป็นของชาติ พรรค กลุํม หรือองค์กรฝ่ายตรงข๎าม ซึ่งพฤติกรรมหรือขําวสารที่ได๎รับ เชํน ลักษณะ ถิ่นก าเนิดหรือ
สัญชาติบํงช้ีวําเป็นภัยคุกคามตํอก าลังรบฝ่ายเดียวกัน   
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Hour    (HR)   ชั่วโมง             (ชม.)  
house register  ทะเบียนบ๎าน     [มท.] 
hover                              [ฮ.] บินอยูํกับที่  
hovering    การลอยตัวอยูํกับที่, การบินอยูํกับที่ 

hovering ceiling  เพดานบินอยูํกับที่  [ความ

สูงท่ีสุดท่ี ฮ.สามารถบินอยู่กะบท่ีในบรรยากาศมาตรฐาน] 

HOW  = Howitzer = HOWT ปืนใหญํวิถี
โค๎ง             (ปค.) 
Howitzer   (HOWT)    ปืนใหญํ; ปืน
ใหญํวิถีโค๎ง ปืนใหญํกระสุนวิถีโค๎ง  (ปค.)   

 
 
 

 
HOWITZER XM198 
 
 
HPT= High Payoff Target     เป้าหมายที่ให๎คําสูง 
HQ = Headquarters          กองบังคับการ, กองบัญชาการ    (บก.) 
HQCOMDT = Headquarters Commandant หัวหน๎ากองบังคับการ        (หน.บก.) 
HR.  = Hour                  ชั่วโมง             (ชม.) 
HRC = Human Rights Committee คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน    [กต.] 
HRDWG = Human Resources Development Working Group คณะทํางานวําด๎วยการพัฒนา 
    ทรัพยากรมนุษย๑ (ในความร่วมมือเอเปค) 

                                                                        
 ปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง  ๑. ปืนใหญํ ซึ่งรวมคุณลักษณะบางอยํางของปืนใหญํกระสุนวิถีราบและเครื่องยิงลูกระเบิดไว๎ด๎วยกัน 

ปืนใหญํกระสุนวิถีโค๎งจะยิงลูกกระสุนออกไปด๎วยความเร็วปานกลางไมํวํากระสุนวิถีต่ าหรือสูง  ๒. ตามปกติหมายถึงปืนใหญํที่
มีความยาวล ากล๎อง ๒๐ ถึง ๓๐ เทําของกว๎างปากล ากล๎อง แตํอยํางไรก็ตาม  ความยาวล ากล๎องอาจจะเกิน ๓๐ เทําของกว๎างปาก
ล ากล๎องก็ได๎   และก็ยังคงถือวํา  เป็นปืนใหญํกระสุนวิถีโค๎ง   ถ๎าตัวแก๎ในยํานการยิงมุมใหญํท าให๎เกิดระยะทาบทับกันได๎   ใน
ระหวํางสํวนบรรจุตําง ๆ  
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HSL= Highly Sensitive List รายการอํอนไหวสูง    [กต.] 
HT. = Height                 ความสูง 
HTMS= His Thai Majesty Ship  เรือหลวง  [ทร.ไทย]         (ร.ล.) 
hub    จุดศูนย๑กลาง ; ศูนย๑จําย 
hub and spoke distribution ระบบการแจกจํายของศูนย์จํายและศูนย์จํายยํอย  
    [ส าหระบภาคพื้น] 
HUD = Head-Up Display การแสดงข๎อมูลด๎านหน๎านักบิน  [ภาพเชิงซ้อน-ทอ.] 

Hugo Grotius (1583-1645)   บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร๑แลนด๑   [กต.] 
HUK = Hunter-Killer  นักลําสังหาร 
human dignity  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑ ; เกียรติศักดิ ์[รศ.-เดโช :๒๕๔๕, น.๒๕๑] 

human factors                   ปัจจัยตําง ๆ ทางบุคคล 
Human Intelligence  (HUMINT) ขําวกรองบุคคล [ขว.-เช่น เชลยศึก, พลเรือนอพยพฯ]; ขําวกรองจาก

บุคคล  

Human Resources Intelligence (HUMINT) ขําวกรองจากแหลํงขําวที่เป็นบุคคล  
human scapes   กระแสเคลื่อนย๎ายด๎านประชากร   
human security    ความม่ันคงของมนุษย๑    [กต.] 
humanitarian<ฮิวแมนนิแท-เรียน> project โครงการชํวยเหลือประชาชน; โครงการชํวยเหลือด๎าน 
    มนุษยธรรม   
Humanitarian and Civic Assistance (HCA) ความชํวยเหลือด๎านมนุษยธรรมและพลเรือน 
humanitarian assistance  [๑๕mootw] การชํวยเหลือทางด๎านมนุษยธรรม    
Humanitarian Assistance Coordination Center (HACC) ศูนย์ประสานความชํวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม 

humanitarian demining  การเก็บกู๎ทุํนระเบิดเพ่ือมนุษยธรรม 
humanitarian intervention   การแทรกแซงเพ่ือมนุษยธรรม   [กต.] 
h - hour                           เวลา น.    [เวลาเริ่มปฏิบัติภารกิจ]  

                                                                        
 ศัพท์การเมืองใหมํที่เพิ่งบัญญัติใน รธน.ฉบับปัจจุบัน ค าวํา มนุษย์  มาจาก มน แปลวํา ใจ  อุษย  แปลวํา สูงส่ง  มนุษย์ จึงมี
ความหมายวํา มีจิตใจสูง  

 ข่าวกรองจากบุคคล  ขําวกรองประเภทหนึ่ง ซึ่งได๎มาจากการรวบรวมขําวสาร และที่ได๎รับจากแหลํงขําวที่เป็นบุคคล 

 ประกอบด๎วย ประสานโดย องค์การสหประชาชาติ (UN), สหรัฐฯ รํวมกับก าลังหลายชาติ  (Multinational Forces) และ สหรัฐฯ 
ด าเนินการ ฝ่ายเดียว (Us Responds Unilaterally)  
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humanitarian operations  การปฏิบัติการด๎านมนุษยธรรม    [ยธศ.] 

Humanitarian Operations Center (HOC) ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือ
มนุษยธรรม 
humanity                           มนุษยธรรม 
humidity                           ความช้ืน 
HUMINT = Human Intelligence   ขําวกรองบุคคล [ขว.-เช่น 

เชลยศึก, พลเรือนอพยพฯ]  

hump    แบกเป้เดินป่า [ส้านวน]  

hung weapons   อาวุธค๎างปลํอย   [นะกบินพยายามจัท้ิงหรือยิงแต่ไม่สามารถท าได้] 
hunter track  แนวลําท าลาย  [สทร. -แนวกวาดท่ีมีเรือล่าท าลายหรือเรือกวาดแล่น

ตามมา] 

hunter-killer team                ชุดลําสังหาร 
Hunter-Killer (HUK) นักลําสังหาร 
HV  = Heavy                หนัก 
HVAP= Hyper-Velocity Armor Piercing กระสุนเจาะเกราะ 
    ความเร็วสูง 
HVAPDS  กระสุนเจาะเกราะ 

ความเร็วสูงสลัดปลอกครอบ 
HVT  = High Value Target  เป้าหมายที่คุ๎มคํา 
HWY = Highway  ทางหลวง ; ถนนหลวง 
hybridization   การผสมผสาน     [ทฤษฎี] 

hydrogen bomb    ลูกระเบิดไฮโดรเจน  
hydrographic                          อุทกศาสตร๑/ เกี่ยวกับทะเล 
hydrographic chart   แผนที่อุทกศาสตร ์ [แผนท่ีเดินเรือ] 
hydrographic corps  เหลําทหารอุทกศาสตร๑   [ทร.-นว.]   
hydrographic reconnaissance  การลาดตระเวนทางอุทกศาสตร ์ 
hydrography                        อุทกศาสตร๑, ทางน้ํา 

                                                                        
 HVAPDS ยํอมาจาก = Hyper-Velocity Armor Piercing Discarding Sabot  
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hydrology   อุทกวิทยา                    

hyper stereoscopy  exaggerated stereoscopy การเห็นภาพทรวดทรงเกินจริง  [สาเหตุมาจากการ 
    ขยายของเส้นฐานกล้อง 
    ถ่ายรูป] 
hyperbaric chamber  ห๎องปรับบรรยากาศ [ด าลงไปใต้รัดะบน้ าทัเล]  

 

hyperbolic navigation system  ระบบชํวยการเดินอากาศไฮเปอร์โบลิก  [รับบช่วยการ 

    เดินอากาศด้วยวิทยุ]  
hypergolic fuel   เชื้อเพลิงไฮเปอร์กอลิก [จัลุก  

    ไหม้ขึ้นทะนทีทะนใดด้วยสาร  
    เพิ่มออกซิเจน ] 

hypersonic   ไฮเปอร์ซอนิก [ความเร็วท่ี
เท่ากะบหรือเกินกว่าห้าเท่าของความเร็วเสียง] 

Hyperspectral Imagery (HIS) ภาพที่มีความถี่แสงสูงมาก   [เพื่อการวิเคราัห์พื้นท่ีในภูมิปรัเทศ  

    เฉพาัหรือเป้าหมาย] 

Hyper-Velocity Armor Piercing (HVAP) กระสุนเจาะเกราะความเร็วสูง 
Hyper-Velocity Armor Piercing Discarding Sabot (HVAPDS) กระสุนเจาะเกราะความเร็วสูงสลัด 
    ปลอกครอบ 
hyperwar                          อภิสงคราม     [ยธศ.] 
hypobaric chamber   ห๎องปรับบรรยากาศ [เมื่อขึ้นไปสู่รัยัสูง]  
hypsometric tinting altitude tint; elevation  tint; layer การแสดงความสูงด๎วยแถบสี   [วิธีแสดงความ
สูงต่ าบนแผนท่ีแลัแผนท่ีเดินเรือ /เดินอากาศ  ด้วยการให้สีท่ีมีความเข้มท่ีแตกต่างกะนแก่ส่วนต่าง  ๆ ซึ่งอยู่รัหว่าง
รัดะบต่าง ๆ ท่ีเลือกไว้] 

Hz = Hertz  เฮิรท๑ซ [หน่วยวัดความถี่เท่ากับ ๑ รอบ/นาที] 

 

 

                                                                        
 อุทกศาสตร์  ศาสตร์ที่วําด๎วยการตรวจวัดและการบรรยายลักษณะตําง ๆ  ทางกายภาพของมหาสมุทร  ทะเล ทะเลสาบ แมํน้ า 
และพื้นที่ขอบฝ่ังซึ่งอยูํติดตํอกันกับใช๎เป็นหลักฐานอ๎างอิงเฉพาะตามความมุํงหมายในการเดินเรือ 
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I 

 
...Infantry Battalion...Infantry Regiment, King's (Royal Or Queen's) Guard กองพันทหารราบที่...กรมทหาร
ราบที่...รักษาพระองค๑ (ร...พัน...รอ.)  

...Infantry Regiment, King's (Royal or Queen's) Guard  กรมทหารราบที่...รักษาพระองค๑ (ร...รอ.)    

I & W = Indications and Warning การระบุ และการแจ๎งเตือน 
I = IN-DIA   ตัวอักษร ไอ <อิน-เดีย> [การส่งวิทย]ุ 
IAEA= International Atomic Energy Agency ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวํางประเทศ       [กต.] 
IAI  = Initiatives For Asean Integration ความริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน  [กต.] 
IAW  = in Accordance With     โดยเกี่ยวเนื่องกับ /เป็นไปตาม..  
IBRD = International Bank For Reconstruction and Development ธนาคารระหวํางประเทศเพ่ือ 
    การบูรณะและการพัฒนา 
IBSA Summit = India-Brazil-South Africa Summit การประชุมสุดยอดกลุํมผู๎นํา บราซิล อินเดีย  
    อัฟริกาใต๎  [การค้า ร่วมมือพลังงาน] 
ICAO= International Civil Aviation Organization องค๑การการบินพลเรือนระหวํางประเทศ [กต.] 
ICBL = International Campaign to Ban Landmines องค๑กรสากลรณรงค๑เพื่อยุติกับระเบิด        [กต.] 
ICBM= Intercontinental Ballistic Missile ขีปนาวุธข๎ามทวีป     [ยธศ.] 
ICCPR = International Covenant on Civil and Political Rights กติการะหวํางประเทศวําด๎วยสิทธิ 
     พลเมืองและสิทธิทางการเมือง    [กต.] 
ICC = International Criminal Court  ศาลอาญาระหวํางประเทศ  
International Criminal Court (ICC)  ศาลอาญาระหวํางประเทศ  
ICD = Imitative Communications Deception การลวงเลียนทางการสื่อสาร  [การลวง] 
ICESCR = International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights กติการะหวํางประเทศวํา 

    ด๎วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

                                                                        
 ICBM  หรือ ขีปนาวุธนิวเคลียร์ยุทธศาสตร์ ระยะยิง ๓,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ ไมล์ทะเล ยิงจากฐานบนพื้นดิน  
 การลวงเลียนทางการสื่อสาร ให๎ฝ่าย ขศ. เข๎าใจวําเป็นการสํงขําวของฝ่ายเดียวกัน  
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ICFD = International Conference on Financing For Development การประชุมนานาชาติวําด๎วยการ 

     สนับสนุนทางการเงินสําหรับการพัฒนา    [กต.] 

ICCPR = International Covenant on Civil and Political Rights กติการะหวํางประเทศวําด๎วยสิทธ ิ
    พลเมืองและสิทธิทางการเมือง   
ICJ  = International Court of Justice  ศาลยุติธรรมระหวํางประเทศ [กต.-ต้ังอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศ

เนเธอร์แลนด์]    

ICRC = International Committee of The Red Cross คณะกรรรมการกาชาดสากล (คกชส.)* <ไอซีอาร์ซี - ภ.>;  
     คณะกรรมการกาชาดระหวํางประเทศ [กต.]; สภากาชาดสากล  
    (คกชส.)* 

ICSC = International Civil Service Commission คณะกรรมาธิการพนักงานพลเรือนระหวํางประเทศ  [กต.] 
ICTR = International Criminal Tribunal For Rwanda ศาลอาญาระหวํางประเทศสําหรับรวันดา [กต.] 
ICTY = International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia ศาลอาญาระหวํางประเทศสําหรับอดีต 
    ยูโกสลาเวีย      [กต.] 

ID  = Infantry Division      กองพลทหารราบ      (พล.ร.) 
ID Card (Identity Card) บัตรประจําตัว    
IDAD = Internal Defense and Development การป้องกันและพัฒนาภายใน 

idea scapes   กระแสความคิด    
ideal end state   ภาวะสุดท๎าย/ผลลัพธ๑สุดท๎ายในอุดมคติ  
Identification (ID) การพิสูจน์ฝ่าย; การพิสูจน์ทราบ; การพิสูจน์ทราบเป็นฝ่ายเดียวกันหรือฝ่าย  

ขศ. 

identification maneuver  การเคลื่อนไหวเพื่อพิสูจน์ฝ่าย   
Identification, Friend or Foe (IFF)  ระบบพิสูจน์ฝ่าย     [ปภอ.]  

identification, friend or foe personal identifier เครื่องพิสูจน์ฝ่ายเฉพาะ 
Identification, Friend or Foe/Selective Identification Feature Procedures  ระบบพิสูจน์ฝ่าย /วิธีการใช๎
เครื่องพิสูจน์ฝ่ายเลือกใช๎เฉพาะ  [แนัน าเกี่ยวกะบการใช้อุปกรณ์พิสูจน์ฝ่ายเดียวกะนหรือศะตรู ที่สามารถเลือกพิสูจน์ฝ่าย
ได้เป็นหน่วย ๆ] 

ideology strategy  ยุทธศาสตร๑ ในอุดมคติ  [การแบ่งประเภทยุทธศาสตร]์ 

                                                                        
 รับรองและเปิดให๎ลงชื่อ ให๎สัตยาบัน และภาคยานุวัติ โดยมติสมัชชา ที่ ๒๒๐๐ A (XXI) เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๖๖ 

(พ.ศ.๒๕๐๙) 

 ระบบพิสูจน์ฝ่าย  อุปกรณ์แพรํสัญญาณซึ่งพิสูจน์ทราบวําเป็นฝ่ายเดียวกัน 
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IDSM= Intermediate Direct Support Maintenance การซํอมบํารุงสนับสนุนโดยตรงขั้นกลาง 
IED= Improvised Explosive Device  ระเบิดแสวงเครื่อง    (รบส.) 
IED= Imitative Electronic Deception  การลวงเลียนทางอิเล็กทรอนิกส๑  [การลวง] 
IEG= Investment Expert Group กลุํมผู๎เชี่ยวชาญด๎านการลงทุน [กต.-เป็นกลไกหนึ่งภายใต้  Asem]   
IEW= Intelligence and Electronic Warfare การสงครามขําวกรอง และอิเล็กทรอนิกส๑  (สขอ.)* 
IFAD= International Fund For Agricultural Development กองทุนระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
    เกษตรกรรม     [กต.] 
implement the provisions of a convention ดําเนินการให๎เป็นผลตามบทบัญญัติแหํงอนุสัญญา  [กต.] 
inalienable right    สิทธิที่มิอาจทําให๎เป็นอ่ืนได ๎   [กต.] 
IFC= International Finance Corporation  บรรษัทการเงินระหวํางประเทศ  [กต.] 
IFF = Identification Friend or Foe   ระบบพิสูจน๑ฝ่าย [อากาศยานในการ ปภอ.] 

IG = Inspector General      จเร  [ท้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงาน] 
IG = Gamma’a Al-Islamiyya/Islamic Group [กลุ่มก่อการร้าย ]  กลุ่มอัล-กัมมา อัล -อิสลามิยา  [หรือ Al-

Gama'a Al-Islamiyya, รู้จักในนาม Islamic Group ฐานอยู่ในประเทศ Egypt. พื้นท่ีปฎิบัติการส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ของ
อียิปต์ เช่น เมืองอัล-มินยา อัสยุต คีนา และโซฮัจ และมีผู้สนับสนุนอยู่ในไคโร อเล็กซานเดรีย และเมืองอื่น ๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม
นักศึกษา และบัณฑิตท่ีว่างงาน รวมทั้งมีการเคล่ือนไหวในพื้นท่ีต่าง  ๆ ทั่วโลก อาทิ ซูดาน อังกฤษ อัฟกานิสถาน  ออสเตรีย 
เยเมน และในหลายพื้นท่ีในทวีปยุโรป] 

IGC = Intergovernmental Conference การประชุมระหวํางรัฐบาลของสหภาพยุโรป  [กต.] 
igloo space  ที่เก็บแบบอิกลู  [คอนกรีตแลั /หรือเหล็กท่ีมีดินคลุมอยู่ข้างบนไว้เก็บ

กรัสุนแลัวะตถุรัเบิด] 

ignition system    ระบบการจุดระเบิด   
IHL  = International Humanitarian Law กฎหมายมนุษยธรรมระหวํางประเทศ (กมร.) * 
IHRL= International Human Right Law กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวํางประเทศ (กสมร.) * 
IIFC = Interagency Intelligence Fusion Center ศูนย๑วิเคราะห๑ขําวกรองระหวํางองค๑กร  (ศวขร.) * 
IIPB = Islamic International Peacekeeping Brigade [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ Chechnya  
IRA = Irish Republican Army  [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ Northern Ireland  

                                                                                                                                                       
 ยุทธศาสตร์ในอุดมคติ คือ ส่ิงที่นักยุทธศาสตร๑ชอบที่จะทํา ถ๎าเขาเข๎าถึงทรัพยากรที่จําเป็นท้ังปวงได๎อยํางไมํจํากัดทั้งเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณเป็นยุทธศาสตร๑ตามตําราและอาจตอบสนองตํอความเป็นจริงหรือไมํก็ได๎ 
 การลวงเลียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ให๎ฝ่าย ขศ. เข๎าใจวําเป็นการสํงขําวของฝ่ายเดียวกัน  
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IAA = Islamic Army of Aden [กลุ่มก่อการร้าย] รู้จักในนาม Aden-Abyan Islamic Army ฐานอยู่ในประเทศ 

Yemen  
 
IMU = Islamic Movement of Uzbekistan  [กลุ่มก่อการร้าย ] ขบวนการอิสลามแห่งอุซเบกิสถาน   [กอง

ก้าลังส่วนใหญ่เชื่อว่าอยู่ในอัฟกานิสถานและทาจิกิสถาน พื้นท่ีปฏิบัติการอยู่ในอุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน  คีร์กีซสถาน และ
อัฟกานิสถาน อย่างไรก็ดี ปฏิบัติการทางทหารของ สรอ. เพื่อท้าลายฐานท่ีมั่นของกลุ่มตอลิบันในอัฟกานิสถานเมื่อ พฤศจิกายน  
๒๐๐๑ ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม Imu ซึ่งขณะนั้นอาศัยอยู่กับกลุ่มตอลิบันด้วย ท้าให้สมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงจ้านวนมากรวมทั้ง
กลุ่ม Imu หนีเข้าไปหลบซ่อนในปากีสถาน]  

Ike’s New Look   การมองใหมํของไอค๑   
IL = Inclusion List  รายการในบัญช ี   [กต.] 
ILC = Individual Learning Center ศูนย๑การศึกษาด๎วยตนเอง   [อม.] 
ILEA = International Law Enforcement Academy สถาบันฝึกอบรมระหวํางประเทศวําด๎วยการดําเนินการให๎ 
    เป็นไปตามกฎหมาย    [กต.] 
ILLUM = Illumination           การสํองสวําง 
illuminate อิลลูมิเนต [การส่งพละงงานเรดาร์ไปท่ีอากาศยานหรือเรือผิวน้ าอย่าง

เพียงพอเพื่อให้ได้ข้อมูลของเป้าเรดาร์ (การแก้ไขการควบคุมการยิง)] 

illumination fire    การยิงสํองสวําง    [ป.] 
illustrative planning scenarios  ภาพเหตุการณ๑ในการวางแผนด๎วยภาพ  
ILO = International Labor organization องค๑การแรงงานระหวํางประเทศ  [กต.] 
ILS = Integrated Logistics System ระบบสํงกําลังบํารุงสนธิ   
image                              ภาพพจน๑  
image format   ขนาดภาพ  [ขนาดจริงของเนกาตีฟ จอภาพ หรือมะชฌิมอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภาพ] 

image motion compensation  การชดเชยการเคลื่อนที่ของภาพ  
imagery    ภาพ; imagery collateral ภาพประกอบ  [สิ่งอ้างถึงต่างๆ  ซึ่ง

สนะบสนุนพะนธกิจการตีความภาพ ] ;  imagery correlation การเกี่ยวโยงกันของภาพ ; imagery data  
recording การบันทึกข๎อมูลภาพ ; imagery exploitation การใช๎ประโยชน์จากภาพ ; Imagery 

Intelligence (IMINT) ขําวกรองทางการภาพ [ขว.] ขําวกรองจากภาพ ; imagery interpretation 
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การตีความภาพ ; imagery interpretation key คูํมือการตีความภาพ ; imagery pack ชุดภาพ  
[จากเครื่องระบสะญญาณเซนเซอร์ภาพต่างแบบกะน  ซึ่งคลุมพื้นท่ีเป้าหมายร่วม] 

 
imbalance of power   การขาดความสมดุลของอํานาจ   
IMC= International Morse Code รหัสมอร๑สสากล 

IMF= International Monetary Fund กองทุนการเงินระหวํางประเทศ<ไอเอ็มเอฟ>  [กต.] 
IMINT= Imagery Intelligence    ขําวกรองทางการภาพ   [ขว.] 
Imitative Communications Deception  (ICD) การลวงเลียนทางการสื่อสาร    [การลวง]  
imitative deception         การสํงขําวลวง 
imitative electromagnetic deception   การลวงเลียนทางแมํเหล็กไฟฟ้า 
Imitative Electronic Deception (IED)  การลวงเลียนทางอิเล็กทรอนิกส๑    [การลวง]  
Immediate   (O)   [ล้าดับความเร่งด่วนของข่าว] ดํวนมาก   
immediate air support การสนับสนุนทางอากาศเรํงดํวน [ยว.]  การสนับสนุนทางอากาศทันที   

immediate airlift requests  ค าขอการล าเลียงทางอากาศทันที   [เวลาวิกฤต] 

immediate decontamination; emergency decontamination การล๎างพิษทันที   
immediate destination  ต าบลที่จะไปถัดไป   [เรือ หรือขบวนเรือในความคุ้มกะน] 

immediate message  ขําวดํวนมาก  [ปรัเภทของความเร่งด่วนที่จะดไว้ส าหระบข่าว  ที่สะมพะนธ์กะบ

สถานการณ์ซึ่งกรัทบกรัเทือนอย่างมากต่อความปลอดภะยของก าละงรบของชาติ
หรือของหลายชาติ ซึ่งต้องการให้ส่งไปยะงผู้ระบโดยทะนที]  

immediate mission request      คําขอภารกิจทันที  
immediate nuclear support  การสนับสนุนด๎วยนิวเคลียร์ทันที  
immediate operational readiness ความพร๎อมปฏิบัติการทันที [ปฏิบะติการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกะบการ

ท าให้อยู่ในละกษณัเตรียมพร้อมหรือในละกษณัที่จัตอบโต้ได้รวดเร็ว ปฏิบะติการตามแบบรวมถึงการเตรียมพร้อมบนทางวิ่ง การ
เตรียมพร้อม/การสะ่งให้อยู่ในอากาศ การใช้ก าละงเตรียมพร้อมโดยไม่บอกล่วงหน้าแลัการด ารงอาวุธปล่อยไว้ในละกษณัพร้อม
ปฏิบะติ]  

                                                                        
 การตีความภาพ  ๑. กรรมวิธีในการก าหนดที่ตั้ง การรับรู๎ การพิสูจน์ทราบ และการบอกลักษณะของวัตถุ กิจกรรม และภูมิ
ประเทศซึ่งปรากฏบนภาพ  ๒. การแยกข๎อมูลจากภาพถํายหรือภาพอื่น ๆ ที่ถูกบันทึก เรียกวํา photographic interpretation ด๎วย 
 การลวงเลียนทางการสื่อสาร  การก าหนดประเภทของการลวงที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎การสื่อสารหลอกหรือลวงให๎เข๎าใจผิด 
แตํเป็นการสื่อสารที่พอเช่ือถือได๎ไปสูํระบบเป้าหมายซึ่งจ าลองหรือเลียนแบบการสื่อสารที่เป็นเป้าหมาย   
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immediate targets เป้าหมายเรํงดํวน [๒ ปรัเภทย่อย คือ เป้าหมายเร่งด่วนที่ไม่ได้วางแผน แลั

ที่ไม่ได้คาดหมาย] 

immediately vital cargo  สัมภาระส าคัญ ที่ต๎องปฏิบัติทันที  
immunity from jurisdiction of diplomatic agents ความคุ๎มกันจากอํานาจศาลของตัวแทนทางการทูต [กต.] 
IMO = International Maritime organization องค๑การกิจการทางทะเลระหวํางประเทศ [กต.] 
impact action fuze; direct action fuze ชนวนท างานเมื่อกระทบ, ชนวนกระทบแตก  
impact area  พ้ืนที่กระทบ , พ้ืนที่ตกกระทบ   [ขอบเขตในวงจ ากะด  ซึ่งสรรพาวุธ

ทะ้งหมดจัรัเบิด/ตกกรัทบ] 

impact area  ยํานกระสุนตก 
impact pressure   ความกดกระทบ  [ผลต่างรัหว่างความกดท่อปิโ ดต์แลัความกด  

    สถิตย์] 

imperialism   ลัทธิ จักรวรรดินิยม   
Implementation (IMP) การปฏิบัติ ; การน าไปสูํการปฏิบัติ   
implementation planning  การวางแผนการปฏิบัติ  
implementing counter-terrorist การใช๎ตอบโต๎ผู๎กํอการร๎าย  
implications for the joint force  การนําไปประยุกต๑ใช๎กับกําลังยุทธ๑รํวม 
implied tasks                      กิจแฝง [ในขั้นการวิเคราะห์ภารกิจ]  

implosion weapon   อาวุธระเบิดเข๎า [อว.ที่ปริมาณของวะตถุที่แตกตะวได้ที่ต่ ากว่ามวลวิกฤติในความ

กดธรรมดา ซึ่งปริมาตรจัถูกกรัท าให้ลดลงทะนทีจากการอะดตะว (ขะ้นหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยใช้วะตถุรัเบิดทางเคมี)  จนกรัทะ่งวะตถุนะ้น
กลายเป็นวะตถุที่มีมวลเหนือวิกฤติซึ่งท าให้การรัเบิดนิวเคลียร์ขึ้น] 

important interest  ผลประโยชน๑ สําคัญ    [ยธศ.] 
imprest fund   เงินรองจําย                             
imprint    บันทึกการพิมพ์ 

                                                                        
 การปฏิบัติ  วิธีการระดมสรรพก าลังหนํวยรบและการวางก าลัง การใช๎ก าลังและการด ารงการปฏิบัติการทางทหารตามค าสั่ง
ของผ๎ูบังคับบัญชาของเจ๎าหน๎าที่บัญชาการแหํงชาต ิ
 การวางแผนการปฏิบัติ  การวางแผนระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการด าเนินการยุทธ  การทัพหรือการสงครามอยํางตํอเนื่อง  

เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ในระดับชาติ รวมถึงการพัฒนายุทธศาสตร์และการมอบกิจทางยุทธศาสตร์ให๎แกํผ๎ูบัญชาการ
รบ ในระดับยุทธบริเวณรวมถึงการพัฒนาแผนการทัพ เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดและการเตรียมการแผนยุทธการกับค าสั่ง
ยุทธการเพื่อด าเนินการทัพในระดับที่ต่ ากวํา  การวางแผนการปฏิบัติการเป็นการเตรียมการส าหรับการปฏิบัติตามกิจที่ได๎รับ
มอบหมายหรือภารกิจการสํงก าลังบ ารุง  
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improved conventional munitions  กระสุนธรรมดาที่ได๎รับการปรับปรุง  [กรัสุนซึ่งมีคุณละกษณัในการ
ปล่อยกรัสุนย่อยปรัเภทสะงหารหรือท าลายยุทโธปกรณ์ แลั/หรือต่อสู้ยานเกราั
ตะ้งแต่สองลูกขึ้นไปจากหะวรบหรือลูกกรัสุนปืนใหญ่ลูกหนึ่ง] 

Improved tow Vehicle (ITV) รสพ. ติดตั้งจรวดโทว๑ ๒ [อม.] <ไอ-ท-ีวี> 
improvised antenna  เสาอากาศแสวงเครื่อง 
improvised early resupply  การสํงก าลังเพิ่มเติมกะทันหันกํอนก าหนด [การส่งต่อไปของสิ่งของ

ที่มีอยู่บนบกแล้ว แลัสามารถบรรทุกลงเรือได้ทะนที] 

Improvised Explosive Device (IED) กลอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่อง [ติดตะ้งหรือสร้างขึ้นในละกษณักัทะนหะน ] 
(กรส.)* วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง (รบส.)* 

improvised mine    ทุํนระเบิดแสวงเครื่อง    [กต.] 
Improvised Nuclear Device (IND) กลอุปกรณ์นิวเคลียร์แสวงเครื่อง    (กนส.)* 
IMT-GT = Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย       [กต.] 
in Accordance With    (IAW) โดยเกี่ยวเนื่องกับ/ เป็นไปตาม..  
in extremis   ในเหตุการณ์คับขัน  [ภาวัฉุกเฉินที่ต้องใช้การปฏิบะติการเร่งด่วน  เพื่อลด  

    การสูญเสียชีวิต  หรือความหายนัทางการเมือง  หรือการทหาร  ซึ่งก าละงจั  
    เกิดขึ้น] 

in Place Double Time, March  ทําซอยเท๎า เม่ืออยูํกับที่ซอยเท้า          
in Reply to=As Refers to (IRT)  การตอบรับเอกสารโดยอ๎างถึง... 
in stride    ก๎าวยํางอยํางสงบ  
in support   ให๎การสนับสนุน  [กิจเฉพาัของการให้การยิงสนะบสนุนของปืนใหญ่] 
in support of  ให๎การสนับสนุน   [การช่วยเหลือหรือการให้การป้องกะนแก่รูปขบวน  หน่วย 

หรือหน่วยงาน ขณัที่ยะงคงอยู่ในความควบคุมของหน่วยเดิม] 

in View of = Because of (IVO) เนื่องจาก... 
inactive aircraft inventory  รายการอากาศยานนอกประจ าการ   
Inactive Duty Training (IDT) การฝึกนอกประจ าการ  [การฝึกตามอนุมะติซึ่งด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนก าละงส ารองที่มิได้อยู่ในปรัจ าการหรือการปรัจ าการเพื่อการฝึก   ปรักอบด้วยหน่วยตามตารางการฝึกปกติ  หน่วยฝึก
เพิ่มเติม ห้วงเวลาของการฝึกปรัจ าการที่เหมาัสมหรือเทียบเท่า แลัการปรัจ าการเพิ่มเติมพิเศษใด ๆ  ตามอนุมะติของระฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องส าหระบเจ้าหน้าที่ของส่วนก าละงส ารองแลัด าเนินการโดยเกี่ยวข้องกะบกิจกรรมหน่วย ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านะ้นบรรจุอยู่ โดย
มีหรือไม่มีบ าเหน็จ ทะ้งนี้ ไม่รวมงานหรือการศึกษาตามหละกสูตรทางไปรษณีย์] 
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Inactive National Guard      (ING) ก าลังป้องกันชาตินอกประจ าการ  ก าลังรักษาดินแดนนอก
ประจ าการ [กพ. ป้องกะนชาติ ทบ. มีสถานภาพนอกปรัจ าการโดยไม่ได้อยู่ในก าละงส ารองที่คะดเลือกไว้  ซึ่งสะงกะดหน่วยป้องกะน
ชาติเฉพาั แต่ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมการฝึกเมื่อมีการรัดมสรรพก าละง  กพ. ดะงกล่าวจัเข้าปรัจ าหน่วยของตน  กพ.เหล่านี้ต้อง
รวมพลปีละหนึ่งครั้งกะบหน่วยที่ก าหนดเพื่อด ารงสถานัสมาชิกภาพของกองก าละงป้องกะนชาตินอกปรัจ าการ สมาชิกทุกคนของ
ก าละงป้องกะนชาตินอกปรัจ าการมีพะนธัซึ่งเป็นสะญญาตามกฎหมาย เช่นเดียวกะบ กพ.ส ารองพร้อมรบรายบุคคล สมาชิกของก าละง
ป้องกะนชาตินอกปรัจ าการอาจไม่ต้องระบการฝึกเพื่อระบสิทธิหรือค่าตอบแทนเมื่อปลดปรัจ าการแลัไม่มีสิทธิได้ระบการเลื่อนยศ] 

inactive status   สถานภาพนอกประจ าการ  [สถานภาพของก าละงส ารอง  ในรายช่ือก าละง

ส ารองนอกปรัจ าการของส่วนก าละงส ารอง  หรือได้ระบมอบหมายให้เป็นทหารบกระกษาดินแดนนอกปรัจ าการ  พวกนอก
ปรัจ าการเหล่านี้อาจไม่ต้องระบการฝึกเพื่อให้ได้ระบคัแนนหรือรายได้ แลัอาจไม่ได้ระบการพิจารณาเลื่อนยศ] 

inbound traffic  การจราจรขาเข๎า  [เร่ิมต้นจากพื้นท่ีนอกภาคพื้นทวีป  อม. มีจุดหมาย

ภาคพื้นทวีป อม.] 

incapacitating agent  สารท าให๎หมดสมรรถภาพ 

Incapacitating Illness or Injury   (III) การป่วยหรือบาดเจ็บจนไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎   
INCB = International Narcotics Control Board คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศ[กต.] 
incendiary bomb  ลูกระเบิดเพลิง 
incentive type contract  สัญญาแบบจูงใจ [ราคาแน่นอน หรือแบบเบิกต้นทุนคืนได้ ] 
incident classification   การแบํงประเภทอุบัติการ  
Incident Control Point    (ICP) จุดควบคุมเหตุการณ์  

                                                                        
 จุดควบคุมเหตุการณ์  จุดที่ก าหนดขึ้นใกล๎เหตุการณ์กํอการร๎ายซึ่งหนํวยปฏิบัติการฉุกเฉินจะมารวมกันและประกอบก าลังที่
มีขีดความสามารถในการควบคุมเหตุการณ์กํอนเริ่มการตอบโต๎ทางยุทธวิธี 
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incident   เหตุการณ์ อุบัติการณ์  [ในการปฏิบะติด้านข่าวสาร เหตุการณ์ที่ปรัเมินได้ว่า
มีความพยายามเข้าไปในรับบ การเข้าไปในรับบโดยไม่ได้ระบอนุญาต หรือการโจมตีข่าวสารต่อรับบข่าวสารอะตโนมะติ รวมไป
ถึง การส ารวจแลัดูข้อมูลโดยไม่ได้ระบอนุญาต  การหยุดชังะกหรือการปฏิเสธการให้บริการ  ข้อมูลเข้าที่ถูกดะดแปลงหรือถูก
ท าลาย การด าเนินกรรมวิธี การเก็บระกษา หรือข้อมูลออก หรือการเปลี่ยนแปลงคุณละกษณัในฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ หรือซอฟต์แวร์
ของรับบข่าวสาร โดยผู้ใช้มีหรือไม่มีความรู้ ค าแนัน า หรือเจตนา] 

incidents    เหตุการณ์, อุบัติการณ์    
inclination angle    มุมหัวเครื่องขึ้นลง 
income distribution  การกระจายรายได๎    [ยธศ.] 
in-company การปฏิบัติรํวมกัน  [ของสองหน่วยขึ้นไปภายใต้การบะงคะบบะญชาของ น.

อาวุโสที่ได้ระบการแต่งตะ้ง] 

incremental costs คําใช๎จํายเพ่ิม [เพิ่มเติมจากงบปรัมาณปกติของเหล่าทะพซึ่งใช้สนะบสนุน

ปฏิบะติการเผชิญเหตุ] 

indefinite call sign  นามเรียกขานไมํเจาะจง   [นามเรียกขานซึ่งไม่ใช้แทนหน่วยอ านวยความ

สัดวก   หน่วยบะญชาการ   หน่วยงาน   กิจกรรม  หรือหน่วยหนึ่งหน่วยใด
โดยเฉพาั แต่อาจใช้แทนหน่วยใดหรือกลุ่มของหน่วยเหล่านี้ก็ได้]  

indefinite delivery type contract สัญญาประเภทไมํก าหนดเวลาสํงมอบ  
independent   เรืออิสระ   
independent echelon – above -brigade headquarters กองบัญชาการหนํวยท่ีสูงกวํากองพลน๎อยอิสระ  

independent ejection system  ระบบการดีดออกอิสระ  
independent mine   ทุํนระเบิดอิสระ  [ซึ่งหละงจากที่วางแล้วผู้ใช้ไม่ได้ท าการควบคุม] 

independent review   การตรวจสอบโดยอิสระ 
independent war                 สงครามกู๎อิสรภาพ; สงครามปลดแอก  [ยธศ.]  
indicated airspeed    ความเร็วในอากาศชี้บอก  
indications                      สิ่งบอกเหตุ; สิ่งบอกเหตุ (การขําวกรอง)   [ขว.] 
Indications and Warning (I & W) สิ่งบอกเหตุและการแจ๎งเตือน; การระบุ และการแจ๎งเตือน 

                                                                        
 เหตุการณ์, อุบัติการณ์  การกระทบกระทั่งหรือการรบกวนอยํางอื่นทางทหารในชํวงเวลาสั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปมีลักษณะ
ช่ัวคราว  และไมํน าไปสูํการเป็นศัตรูกันที่ยืดเยื้อ 
 สิ่งบอกเหตุ (การข่าวกรอง)  ขําวสารจากการประเมินคําระดับตําง ๆ ซึ่งแสดงให๎ทราบถึงเจตนาของผ๎ูที่อาจจะเป็น ขศ.วําจะ
ใช๎หรือไมํใช๎หนทางปฏิบัติหนทางหนึ่ง 
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indicator   สิ่งชี้บอก  [เมื่อใช้ทางการข่าวกรอง  ข่าวสารหนึ่งซึ่งสัท้อน  ให้เห็นเจตจ านง   

    หรือขีดความสามารถของฝ่ายที่น่าจัเป็น  ขศ. ที่จัใช้  หรือไม่ใช้หนทางปฏิบะติ  
    หนทางหนึ่ง] 

indigenous                         ชาวพื้นเมือง           [รพศ.]  
indigenous <อินดิจ-จีเนียซ> labor แรงงานในท๎องถิ่น 
indigenous people    ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม     [กต.] 
indigent nationals    คนในชาติท่ีต๎องประสบความยากจนข๎นแค๎นในตํางแดน [กต.] 
indirect approach  แนวทางอ๎อม ; ทฤษฎี แนวทางอ๎อม 
indirect fire                      การยิงเล็งจําลอง, การยิงแฝง   
indirect front                   แนวรํวมมุมกลับ      [รพศ.] 
indirect laying   การเล็งจ าลอง, การเล็งแฝง [การเล็งปืนโดยเล็งไปที่วะตถุอยู่กะบที่ซึ่งเรียกว่า   

จุดเล็ง   แทนการเล็งไปยะงเป้าหมาย   หรือโดยใช้เครื่องช้ีแทนการใช้เครื่องเล็ง  เช่น เครื่องอ านวยการยิงปืน   เมื่อไม่สามารถ
มองเห็นเป้าหมายจากที่ตะ้งปืนได้] 

indirect leadership   ความเป็นผู๎นําทางอ๎อม   
indispensable value  คํานิยมที่แบํงแยกไมํได๎   
individual equipment  ยุทธภัณฑ์ประจ ากาย   [ส าหระบให้แต่ลับุคคลใช้]  

Individual Learning Center (ILC) ศูนย๑การศึกษาด๎วยตนเอง  [ใน รร./หน่วยทหาร อม.] 

 

Individual Mobilization Augmentee (IMA) ก าลังพลเสริมเพื่อการระดมสรรพก าลังเป็นบุคคล   [ก าละง

ส ารองเป็นบุคคลที่เข้าระบการฝึกโดยได้ระบการฝึกแลับรรจุไว้ล่วงหน้าในส่วนของหน่วยงานปรัจ าการ   รับบเรียกเกณฑ์ของ
เหล่าทะพ   หรือต าแหน่งในองค์กรบริหารงานยามฉุกเฉินของระฐบาลกลาง  ซึ่งจัต้องได้ระบการบรรจุ  เมื่อมีการรัดมพลหรือ
ภายหละงการรัดมพลเพียงเล็กน้อย กพ. เสริมเพื่อการรัดมสรรพก าละงเป็นบุคคลจัระบการฝึกบางเวลาจากหน่วยงานดะงกล่าว เพื่อ
เตรียมไว้ส าหระบการรัดมพล  การฝึกหน้าที่นอกปรัจ าการส าหระบก าละงพลเสริมเพื่อการรัดมสรรพก าละงเป็นบุคคลนะ้นจั
เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานแลัอาจต่างกะนตะ้งแต่ ๐ ถึง ๔๘ คระ้ง การฝึกต่อปี]  

individual mobilization augmentee detachment สํวนแยกก าลังพลเสริมเพื่อการระดมสรรพก าลังเป็นบุคคล  

individual perceptions  การรับรู๎สํวนบุคคล   
individual protection  การป้องกันบุคคล [ภายใต้สภาวันิวเคลียร์ ชีวั แลั เคมี] 
individual protective equipment ยุทธภัณฑ์ป้องกันบุคคล  [นชค.] 

Individual Ready Reserve   (IRR) ก าลังพลส ารองพร๎อมรบรายบุคคล  [กพ. กลุ่มที่ปรักอบด้วย  บุคคลซึ่ง

ได้ระบการฝึกแลัผู้ที่เคยปฏิบะติงานในส่วนปรัจ าการหรือในก าละงส ารองที่คะดเลือกไว้แล้วแลัยะงเหลือเวลาที่จัต้องปฏิบะติงาน

                                                                        
 การยิงเล็งจ าลอง, การยิงแฝง การยิงตํอเป้าหมายโดยไมํใช๎เป้าหมายเป็นจุดเล็งของอาวุธหรือเครื่องอ านวยการยิง 
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ตามข้อผูกพะนทางทหาร  สมาชิกเหล่านี้อาจสมะครใจเข้าร่วมในการฝึกเพื่อระบคัแนนแลัเลื่อนยศ  เมื่อปลดปรัจ าการ  โดยมี
หรือไม่มีค่าตอบแทน] 

individual reserves  สิ่งอุปกรณ์ส ารองติดตัว [บรรทุกไปกะบสะตว์/ยานส าหระบใช้ในกรณีฉุกเฉิน] 

individual self-defense  การป้องกันตนเอง
รายบุคคล  
individual sponsored dependent  บุคคลในครอบครัวที่
ออกคําใช๎จํายเอง  
individual training  การฝึกเป็นบุคคล   
individualism   ลัทธิ ปัจเจกชนนิยม   
indoctrination   การแนะนํา      
indonesia’s world council สภากิจการโลกของอินโดนีเซีย  
indoor stadium  สนามกีฬาในรํม    
induced environment  สิ่งแวดล๎อมที่สร๎างขึ้น  
induced radiation              การแผํรังสีเหนี่ยวนํา 
induction circuit   วงจรเหนี่ยวน า      [สทร.]  
induction   พิธีรับทหารใหมํ                
inductive reasoning   การให๎เหตุผลแบบอุปนัย  
industrial chemicals   สารเคมีอุตสาหกรรม 
industrial mobilization  การระดมสรรพกําลังทางอุตสาหกรรม   
industrial preparedness  การเตรียมพร๎อมทางอุตสาหกรรม  

Industrial Preparedness Program (IPP) ก าหนดการเตรียมพร๎อมทางอุตสาหกรรม  
industrial property   ทรัพย์สินอุตสาหกรรม 
industrial readiness   ความพร๎อมทางอุตสาหกรรม  
inert filling   สิ่งบรรจุที่ไมํระเบิด  
inert mine   ทุํนระเบิดที่ไมํระเบิด    
inertial guidance   การน าวิถีด๎วยแรงเฉื่อย   
    [รับบน าวิถีประบแก้ด้วยกลไกทะ้งสิ้นภายในอาวุธปล่อยนะ้น ] 

Inertial Navigation System (INS)      ระบบการเดินหนด๎วยแรงเฉื่อย [รับบการเดินหนที่สมบูรณ์ในตะวเอง] 
inextricable   ไมํสามารถแยกออก   

การเติมน้ ามันในอากาศ (IN-FLIGHT REFUELING)
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INF  = Infantry               ทหารราบ ; เหลําทหารราบ [ทบ.-นย.]     (ร.)  
Infantry  (INF)  ทหารราบ ; เหลําทหารราบ [ทบ.-นย.]      (ร.)  
Infantry Battalion (INF  BN)  กองพันทหารราบ  [หน่วยยว. ใหญ่กว่ากองร้อย เล็กกว่ากรม] (พัน.ร.)  
Infantry Battalion Commander (BN CDR) ผู๎บังคับกองพันทหารราบ  (ผบ.พัน.ร. ...) 
Infantry Battalion Executive officer (BN XO)รองผู๎บังคับกองพันทหารราบ  (รอง ผบ.พัน.ร. ...) 
Infantry Division      (ID)      กองพลทหารราบ [หน่วย ยว. ใหญ่กว่ากรม เล็กกว่า ทน.](พล.ร.)  
Infantry Fighting Vehicle  (IFV)  รถรบทหารราบ [รสพ.แบรดลีย์ เอ็ม ๒ -อม.]  
Infantry officer Basic Course (IOBC) หลักสูตรชั้นนายร๎อยทหารราบ [ระดับ ร.ต.-ร.ท.เป็น ผบ.มว.]  
Infantry officer Career Course  (IOCC) หลักสูตรชั้นนายพันทหารราบ [ระดับ ร.ท.-รอ. เป็น ผบ.ร้อย.]   
Infantry Regiment (INF  REGT)  กรมทหารราบ [หน่วยยว.ใหญ่กว่ากองพัน เล็กกว่ากองพล] (ร.)   
Infantry Section Leader (INF SECT LDR) ผู๎บังคับตอนทหารราบ                
Infantry Section Sergeant (INF SECT SGT) รองผู๎บังคับตอนทหารราบ              
Infantry Section (INF SECT) ตอนทหารราบ [หน่วย ยว. ใหญ่กว่าหมู่ เล็กกว่า มว.] 

Infantry Squad  (INF SQD) หมํูทหารราบ [หน่วย ยว. ใหญ่กว่าชุดยิง เล็กกว่า มว.] (หมํู ปล.)  
Infared  (IR)  อินฟาเรด     [สอ.] 

inferential belief   ความเชื่อจากการอนุมาน    
infiltrate    แทรกซึม     
infiltration    การแทรกซึมเข๎า  [ภารกิจ ยว.] ; การแทรกซึม   [แบบรุก-ยว.] 

inflammable cargo   สัมภาระไวไฟ, สินค๎าไวไฟ 
inflation                         ภาวะเงินเฟ้อ; ภาวะราคาขึ้น   [ยธศ.] 

                                                                        
 เหลํา และหนํวยรบที่ฝึกให๎เคลื่อนที่ และตํอสู๎เดินเท๎าเป็นหลัก 
 เหลํา และหนํวยรบที่ฝึกให๎เคลื่อนที่ และตํอสู๎เดินเท๎าเป็นหลัก 
 เดิมเรียกวํา Infantry Officer Advanced Course (IOAC)  
 แทรกซึมเข้า คือ การเคลื่อนย๎ายหนํวยเข๎าสูํพื้นที่/ดินแดนซึ่งอยูํภายใต๎การครอบครองของก าลังฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายตรงข๎าม  
การแทรกซึมนี้สามารถกระท าได๎ทั้งเป็นกลุํมเล็ก ๆ หรือ เป็นรายบุคคล  โดยหลีกเลี่ยงการปะทะกับขศ . 
 การแทรกซึม ๑. การเคลื่อนที่ผํานหรือเข๎าไปในพื้นที่หรือดินแดนซึ่งก าลังทหารหรือหนํวยการจัดฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายขศ.
ครองอยูํ  การเคลื่อนที่ดังกลําวอาจกระท าโดยเป็นกลุํมเล็ก  ๆ  หรือเป็นบุคคลก็ได๎  โดยการขยายระยะตํอออกไปหรือไมํเป็น
ระเบียบ  เมื่อใช๎เกี่ยวกับขศ.   หมายถึงวําจะต๎องหลีกเลี่ยงการปะทะด๎วย   ๒. ขก.-การจัดวางสายลับหรือบุคคลอื่นใดในพื้นที่
เป้าหมายซึ่งอยูํในดินแดนขศ.  โดยมักจะเกี่ยวข๎องกับการข๎ามเขตแดนหรือแนวที่มียามรักษาการณ์อื่น  ๆ วิธีการแทรกซึมมีสีด า  
(ปฏิบัติการลับ) สีเทา (ผํานจุดตรวจถูกต๎องตามกฎหมายแตํใช๎เอกสารปลอม) สีขาว  (ถูกต๎องตามกฎหมาย) 
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inflight meals                 อาหารที่บริการบนเครื่องบิน 
inflight phase   ขั้นการเดินทาง [ของ อว.ปล่อย/ยานอวกาศตะ้งแต่เร่ิมปล่อยจนถึง 

    รัเบิดหรือกรัทบ] 

inflight refueling                  การเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ 
inflight report   การรายงานขณะบิน 
influence                       อิทธิพล, บังคับ 
influence field   สนามอิทธิพล [การกรัจายอิทธิพลของเรือหรือเครื่องกวาดทุ่น 

    รัเบิดในห้วงว่าง] 

influence mine   ทุํนระเบิดอิทธิพล   
influence release sinker  เครื่องถํวงปลดด๎วยอิทธิพล   
influence sweep   เครื่องกวาดอิทธิพล  
INFO  = Information            ขําวสาร  [ข้อมูลที่ยังไม่ได้ด้าเนินกรรมวิธีด้านการข่าว] ; 
    สารสนเทศ   
Information  Warfare (IW) การสงครามขําวสาร; การสงครามสารสนเทศ 
 
 
 
Information Assurance (IA) [อม. IO-๐๖] การรับรองขําวสาร; การประกันสารสนเทศ  
information – based processes การด าเนินกรรมวิธีตํอฐานข๎อมูลสารสนเทศ [กรรมวิธีในการ

รวบรวม วิเคราัห์ แลัเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ด้วยการใช้สื่อกลางหรือรูปแบบใด  ๆ กรรมวิธีเหล่านี้ อาจจัเป็นกรรมวิธีโดย
ล าพะงหรือกรรมวิธีย่อยที่น ามารวมเข้าด้วยกะน ปรักอบด้วยรับบขนาดใหญ่หรือรับบของกรรมวิธีต่าง  ๆ] 

information box   กรอบขําวสาร  [บนแผ่นบริวาร แผ่นโมเสก แผนที่ฯลฯ ที่มีค าอธิบาย] 

information briefing   การบรรยายสรุปขําวสาร  

                                                                        
 ข่าวสาร  ๑. ข๎อเท็จจริง ข๎อมูล หรือค าสั่ง ในสื่อหรือแบบใด ๆ ๒. ความหมายซึ่งมนุษย์ก าหนดให๎กับข๎อมูลที่น ามาใช๎เป็นสื่อ
แสดง ด๎วยวิธีอันเป็นที่ทราบ และตกลงกันแล๎ว 
 สารนิเทศ หมายถึง ข๎อมูลที่นํามาประมวลผลแล๎ว และเสนอออกมาในรูปแบบที่ผ๎ูใช๎รู๎หรือเข๎าใจความหมาย [คอม.] 

 การประกันสารสนเทศ  การปฏิบัติการด๎านสารสนเทศที่ปกป้องและป้องกันระบบสารสนเทศ โดยการรักษาข๎อมูล
สารสนเทศให๎คงไว๎ซึ่งความครบถ๎วน ความเป็นจริง การรักษาความลับ และการยอมรับซึ่งรวมไปถึงการจัดการ การจัดเก็บของ
ระบบสารสนเทศด๎วยการรวมขีดความสามารถในการป้องกัน การตรวจจับ และการตอบโต๎เข๎าด๎วยกัน 
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information environment สิ่งแวดล๎อมที่เป็นขําวสาร [การรวบรวมจากบุคคล องค์กร หรือรับบที่ท า
การรวบรวม ด าเนินกรรมวิธี หรือเผยแพร่ข่าวสาร รวมถึงตะวข่าวสารด้วย]  

information operations elements  องค๑ประกอบของการปฏิบัติการสารสนเทศ   
Information Operations (IO) การปฏิบัติการตํอขําวสาร ; การปฏิบัติการสารสนเทศ 
information producer ผู๎ผลิตขําวสาร [ในเว็บไซต์ของ ฝสธ. ] 
information report  รายงานขําวสาร  [ใช้เสนอข่าวสารดิบที่รวบรวมได้  เพื่อสนองความต้องการ

ข่าวกรอง] 

Information Requirements    (IR)    ความต๎องการขําวสาร  
information resources  ทรัพยากรขําวสาร 
 
 
 

Information Security (INFOSEC)  การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ [การปกป้องสารสนเทศแลัรับบ
สารสนเทศจากการเข้าถึงโดยผู้ไม่มีอ านาจ หรือการเปลี่ยนแปลงสารสนเทศในขะ้นตอนของการเก็บระกษา การด าเนินกรรมวิธี หรือ
การระบส่งข้อมูล  แลัไม่ปฏิเสธการให้บริการต่อผู้ใช้ที่มีอ านาจ การ รปภ.สารสนเทศรวมถึงมาตรการที่จ าเป็นในการตรวจสอบ 
การใช้เอกสาร แลัการต่อต้านภะยคุกคาม การ  รปภ.สารสนเทศปรักอบด้วย การ  รปภ.คอมพิวเตอร์ แลัการ  รปภ.ด้านการ
สื่อสาร]  

information superhighway ทางดํวนข๎อมูล [ระบบเชื่อมต่อข้อมูลสมัยใหม่] 

information superiority  ความเหนือกวําทาง ขําวสาร; ความได๎เปรียบทางขําวสาร  
[ศท.น.๓๐๕]  

                                                                        
 การปฏิบัติการสารสนเทศ  มอีงค๑ประกอบ ๑. การลวงทางทหาร (Military deception) ๒. การตํอต๎านการลวง 

(Counterdeception) ๓. การรักษาความปลอดภัยทางการปฏิบัติการ (Operations security) ๔. การรักษาความปลอดภัยทาง
กายภาพ (Physical security) ๕. การสงครามอิเล็กทรอนิกส๑ (Electronic warfare)-Electronic attack, Electronic protection, 
Electronic warfare support ๖. การรับรองขําวสาร (Information assurance) ๗. การทําลายทางกายภาพ (Physical 
destruction) ๘. การปฏิบัติการจิตวิทยา (Psychological operations) ๙. การตํอต๎านการโฆษณาชวนเชื่อ 
(Counterpropaganda) ๑๐. การตํอต๎านขําวกรอง (Counterintelligence) ๑๑. การโจมตีขํายงานคอมพิวเตอร๑ (Computer 
network attack) ๑๒. การป้องกันขํายงานคอมพิวเตอร๑ (Computer network defense) 

 การปฏิบัติการต่อข่าวสาร การปฏิบัติซึ่งกระท าตํอขําวสารและระบบขําวสารของ ขศ. ในขณะเดียวกันก็มีการป้องกัน
ขําวสารและระบบขําวสารของฝ่ายตนเอง 
 ความต้องการข่าวสาร   รายการขําวสารเกี่ยวกับ  ขศ.และภาวะแวดล๎อมของ  ขศ.  ซึ่งจ าเป็นต๎องได๎รับการรวบรวมและ
ด าเนินกรรมวิธี เพื่อให๎สามารถตอบสนองความต๎องการขําวกรองของผ๎ูบังคับบัญชา  
 ความได้เปรียบทางข่าวสาร , ความเหนือกว่าทางข่าวสาร   ระดับความเหนือกวําในด๎านขําวสาร  ซึ่งท าให๎สามารถ
ปฏิบัติการได๎โดยปราศจากการขัดขวางที่มีประสิทธิผล  
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information system   ระบบขําวสาร [โครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงาน กพ.แลัส่วนราชการทะ้งหมด ซึ่ง

รวบรวม ด าเนินกรรมวิธี เก็บระกษา ส่ง แสดงข้อมูล กรัจาย แลัด าเนินการทางข่าวสาร] 

Information Technology Revolution  การปฏิรูปด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ  [ยธศ.] 
information war  สงครามขําวสาร/สารสนเทศ    [ยธศ.] 
Information Warfare (IW) การสงครามขําวสาร ; การสงครามสารสนเทศ 
informational belief   ความเชื่อจากขําวสาร   
infrared film   ฟิล์มอินฟราเรด [ใช้ในการถ่ายรูปผ่านหมอกแดด ในการตรวจการพราง] 

infrared imagery   ภาพอินฟราเรด   
infrared linescan system  ระบบไลน์สแกนอินฟราเรด   [รับบบะนทึกอินฟราเรดแบบระบคลื่นใน

อากาศ ซึ่งสร้างภาพขึ้นด้วยการถ่ายกวาดพื้นดินใต้เส้นทางบิน ด้วยการบะนทึกเส้นสร้างภาพเรียงล าดะบกะนไปในขณัที่อากาศยาน
เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางบิน] 

infrared photography  การถํายรูปอินฟราเรด   
Infrared Pointer (IR Pointer) เครื่องชี้อินฟราเรด   
infrared radiation   การแผํคลื่นอินฟราเรด    
infrastructure   [ยธศ.]                โครงสร๎างพื้นฐาน ; สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานของสังคม  

infringement    การละเมิด     [กต.] 
inherited mess   สิ่งหมักหมมกันมา  
initial     ลงนามยํอ [กต.-การลงลายมือชื่อย่อในร่างสนธิสัญญาเพื่อยืนยันความ  

    ถูกต้องของร่างนั้น] 

initial active duty for training  การประจ าการขั้นต๎นเพ่ือการฝึก  [การฝึกทางทหารขะ้นต้นแลัการฝึก
ความช านาญทางเทคนิคที่ต้องการส าหระบการด ารงต าแหน่งส าหระบทหารใหม่ที่ไม่เคยระบราชการมาก่อนที่มีอายุรัหว่าง ๑๘ ๑/๒ 
ถึง ๒๖ ปี  การปรัจ าการขะ้นต้นเพื่อการฝึกจัต้องไม่น้อยกว่า  ๑๒ สะปดาห์  แลัจัต้องเริ่มฝึกภายใน  ๒๗๐ วะน หละงการเข้า
ปรัจ าการถ้ากรัท าได้ การปรัจ าการขะ้นต้นเพื่อการฝึกส าหระบทหารใหม่อื่น  ๆ แลัผู้ได้ระบการบรรจุทะ้งสิ้นจัต้องก าหนดไว้
โดยระฐมนตรีกรัทรวงที่เกี่ยวข้อง แลัจัต้องเริ่มฝึกเมื่อกรัท าได้ภายใน ๓๖๐ วะน ที่เข้าปรัจ าการในเหล่าทะพ เว้นแต่เมื่อระฐสภา
ปรักาศสงคราม  หรือ ปธบ.ปรักาศภาวัฉุกเฉิน ของชาติ  ซึ่งการฝึกขะ้นต้นนี้จัต้องไม่น้อยกว่า  ๑๒ สะปดาห์  หรือเทียบเท่า   
ก าละงส ารองอาจยะงไม่ได้ระบการบรรจุเข้าปรัจ าการในแผ่นดินภายนอก สรอ. หรือเขตแดนหรือพื้นที่ต่าง  ๆ ในความครอบครอง
ของ สรอ.จนกว่าจัจบการฝึกขะ้นต้นนี้แล้ว] 

                                                                        
 การสงครามข่าวสาร  การปฏิบัติการด๎านขําวสารซึ่งเกิดขึ้นระหวํางเวลาวิกฤตหรือความขัดแย๎งเพื่อบรรลุหรือสํงเสริม
วัตถุประสงค์ที่อยูํเหนือฝ่าย ขศ. 
 โครงสร้างพื้นฐาน  อาคารและสถานที่ตั้งถาวรทั้งปวง ซึ่งจ าเป็นส าหรับการสนับสนุน การวางก าลังใหมํ และการปฏิบัติการ
ของก าลังทหาร (เชํน โรงนอน กองบัญชาการ สนามบิน การสื่อสาร สิ่งอ านวยความสะดวก ร๎านค๎า ทําเรือ และสถานีซํอมบ ารุง)  
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initial approach   การบินเข๎าขั้นต๎น  
initial approach area  บริเวณการบินเข๎าขั้นต๎น  
Initial Assessment  (IA) การประเมินขั้นต๎น   [การปรัเมินซึ่งน าไปสู่การตกลงใจขะ้นต้นเกี่ยวกะบความ
เป็นไปได้ในการอยู่รอด ในการแทรกซึมเข้าแลัการแทรกซึมออกตามภารกิจของกองก าละงปฏิบะติการพิเศษที่เสนอไว้] 

initial concept                 แนวความคิดขั้นต๎น 
initial contact report   รายงานการพบครั้งแรก  
initial draft plan   แผนรํางขั้นต๎น [แผนซึ่งได้ร่างแลัปรัสานแล้วโดยกองบะญชาการที่เกี่ยวข้อง
ในการร่างแผน แลัพร้อมส าหระบการปรัสานภายนอกกะบกองบะญชาการทางทหารอื่น แต่ผู้บะงคะบหน่วยที่ออกแผนยะงไม่สามารถ
น าไปใช้ปฏิบะติได้โดยตรงแต่ก็สามารถใช้เป็นพื้นฐานส าหระบการออกค าสะ่งยุทธการในกรณีฉุกเฉินได้] 

initial early resupply  การสํงก าลังเพิ่มเติมระยะแรกกํอนก าหนด    
initial entry into military service การเข๎ารับราชการทหารครั้งแรก  [การเริ่มเข้ามามีสถานัเป็นทหารคระ้ง
แรก]  

initial issues   การจํายขั้นต๎น  [การจ่าย  ยธป. ที่มิได้มอบให้บุคคลหรือหน่วยแต่เริ่มแรก  

รวมทะ้งผู้ที่เกณฑ์เข้ามาใหม่แลัหน่วยที่ตะ้งขึ้นใหม่ แลัการจ่ายรายการ ยธป.ที่ได้ระบอนุมะติใหม่ด้วย] 

Initial Operating Capability (IOC) ขีดความสามารถในการปฏิบัติการขั้นต๎น  
initial path sweeping  การกวาดเส๎นทางขั้นต๎น     [สทร.]  
initial photo interpretation report  รายงานการตีความภาพถํายขั้นต๎น 
Initial Planning Conference (IPC) การประชุมวางแผนขั้นต๎น  
Initial Point                (IP) จุดเริ่มต๎น 
Initial Programmed Interpretation Report (IPIR) รายงานการตีความที่ก าหนดไว๎ในขั้นต๎น 
initial provisioning   การก าหนดอัตราอุปกรณ์ประกอบเพื่อจํายขั้นต๎น 
initial radiation                  การแผํรังสีขั้นต๎น; การแผํรังสีในขั้นต๎น  [นิวตรอนแลัระงสีแกมมา  
    การรัเบิดนิวเคลียร]์ 

initial reserves   สิ่งอุปกรณ์ส ารองระยะแรก    [ยสบ.] 

initial response force  ก าลังตอบสนองในขั้นต๎น [หน่วยแรกที่เข้าปฏิบะติการในเหตุการณ์ 

    การก่อการร้าย ปกต ิสห.] 

                                                                        
 ขีดความสามารถในการปฏิบัติการขั้นต้น  การบรรลุขีดความสามารถขั้นแรกในการใช๎อาวุธ รายการยุทธภัณฑ์  หรือ
ระบบที่มีลักษณะเฉพาะที่ได๎รับการรับรองแล๎วอยํางมีประสิทธิผล และซึ่งได๎รับการบรรจุก าลัง หรือปฏิบัติโดยหนํวย หรือก าลัง
รบทางทหารซึ่งได๎รับการฝึก ยุทธภัณฑ์  และการสนับสนุนอยํางเพียงพอ 
 ในการวางแผนการฝึกรํวม/ผสมคอบร๎าโกลด์   
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initial term (of a convention)   วาระเร่ิมแรก (ของอนุสัญญา) 
initial unloading period  ห๎วงเวลาการขนถํายขั้นต๎น   [ยสบ.] 

initial-force ratio   อัตราสํวนกําลังเริ่มต๎น  

initiating directive   ค าสั่งนโยบายเบื้องต๎น [ค าสะ่งไปยะงผู้บะญชาการรัดะบรองให้ด าเนินการ
ปฏิบะติการทางทหาร ค าสะ่งน้ีออกโดยผู้บะญชาการหน่วยบะญชาการรวม ผู้บะญชาการหน่วยบะญชาการรวมรอง ผู้
บะญชาการหน่วยบะญชาการส่วนเหล่าทะพหรือผู้บะญชาการก าละงรบร่วมที่ได้ระบมอบหมายความระบผิดชอบทะ้งปวงใน
การปฏิบะติการ] 

initiation    การริเริ่ม ; การเริ่ม 
initiation of procurement action การเริ่มด าเนินการจัดหา   
initiation phase                   [ขั้นที่ ๒ ของการก่อการร้าย] ขั้นเร่ิมต๎น   
initiative                         [หลักพ้ืนฐานการรบอากาศพ้ืนดิน] ความริเริ่ม    
injury    การเจ็บป่วย, การประสบ [เว้นแต่อาการท่ีเกิดจากอาหารท่ีเป้ือนพิษ] 
inland    มํุงเข๎าสูํฝั่ง       

Inland Petroleum Distribution System (IPDS) ระบบการแจกจํายปิโตรเลียมในแผํนดิน   
inland search and rescue region ยํานค๎นหาและกู๎ภัยในแผํนดิน [พื้นท่ีในแผ่นดินภาคพื้นทวีป   

    สรอ. ยกเว้นพื้นน้ าท่ีอยู่ใต้เขตอ านาจศาลของ สรอ.]  

inner transport area   พ้ืนที่เรือล าเลียงตอนใน     [ยสบ.]  
innocent passage การผํานโดยสุจริต   [สิทธิอะนชอบธรรมของเรือทุกล าในการแล่นบนผิวน้ า  

ผ่านทัเลอาณาเขตแลัน่านน้ าหมู่เกาัของระฐชายฝ่ังอื่นอย่างต่อเนื่องแลัไม่ชะกช้า] 

innovative product   ผลผลิตทางนวัตกรรม   
in-place force   ก าลังรบที่วางเข๎าที่   [๑. ก าละงรบบรรจุมอบของเนโต  ซึ่งในยามสงบจั  

    วางก าละงโดยทะ่วไปในเขตการรบที่ก าหนดของหน่วยบะญชาการเนโต  ซึ่งหน่วย  
    นะ้นจัต้องเข้าปฏิบะติการ   ๒. ก าละงรบในพื้นที่ความระบผิดชอบของผู้บะญชาการ  
    รบคนหนึ่งแลัอยู่ในหน่วยบะญชาการรบของผู้บะญชาการรบนะ้น]  

inshore patrol   หนํวยลาดตระเวนใกล๎ฝั่ง    [ทร.อม.] 
inside – out   ในออกนอก  
insight                            ความเข๎าใจที่ลึกซึ้ง 

                                                                        
 อัตราส่วนก าลังเร่ิมต้น ความเหนือกวําทางด๎านจํานวนหรือยุทโธปกรณ๑ที่เป็นจริงหรือรับรู๎ได๎ของฝ่ายหน่ึงหรือของอีกฝ่าย

หน่ึง [แนวคิดสําคัญ ๆ ในการสงครามทําลายล๎าง] 
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inspection   การตรวจ [กรรมวิธีทางกายภาพเพื่อพิจารณาว่าได้ปฏิบะติตามมาตรการ 
    ควบคุมก าละงรบหรือไม่] 

inspection report  รายงานผลการตรวจของจเร 
Inspection, Arms      [ค้าสั่ง] ทําตรวจอาวุธ   ตรวจอาวุธ        
Inspector General   (IG) จเร  [อม.] ; นายทหารจเร  (จร./จบ.) 
inspector general inspection การตรวจทั่วไปประจําปีของจเรกองทัพบก  [กพ.] 
inspire    ดลใจ  
INSS = Institute For National Strategic Studies [NDU] สถาบันศึกษายุทธศาสตร๑แหํงชาติ [อม.] 
installation                       สถานที่ตั้ง ; ที่ตั้งทางทหาร 
installation commander  ผู๎บังคับบัญชาสถานที่ตั้ง   
installation complex   ยํานสถานที่ตั้ง    [ทอ.]  

installation type                      ประเภทของที่ตั้งทางทหาร    [อม.] 
Institute of International Education (IIE)  สถาบันการศึกษานานาชาติ       
institutional values   คํานิยมทางสถาบัน  
institutionalization   ความเป็นสถาบัน    
INSTRAW  = United Nations International Research and Training Institute For The Advancement of 
Women  สถาบันวิจัยและฝึกอบรมระหวํางประเทศเพื่อความก๎าวหน๎าของสตรีแหํงสหประชาชาต ิ[กต.] 

instructional mine   ทุํนระเบิดที่ใช๎ในการสอน   
instrument approach procedure  กฎการบินเข๎าด๎วยเครื่องวัดประกอบการบิน  
instrument flight   การบินด๎วยเครื่องวัดประกอบการบิน  
Instrument Landing System (ILS)  ระบบการบินลงสนามด๎วยเครื่องวัดประกอบการบิน   
Instrument Meteorological Conditions (IMC) สภาพอุตุนิยมวิทยาทางเครื่องวัด 
instrument of acceptance   ตราสารรับรอง [กต.-ยินยอมที่จะผูกพันทางสนธิสัญญาหลังจาก ลง

นามในสนธิสัญญาแล้ว]     

                                                                        
 นายทหารฝ่ายอ านวยการที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ, สอบสวน, ส ารวจและศึกษาการปฏิบัติงาน, วินัย, ขวัญ, ประสิทธิภาพ 
และการประหยัดของหนํวย 
 สถานที่ตั้ง  การรวมกลุํมสิ่งอ านวยความสะดวกที่ตั้งอยูํในบริเวณเดียวกัน ซึ่งสนับสนุนการในหน๎าที่เฉพาะสถานที่ตั้งเหลํานี้
อาจเป็นสํวนหนึ่งของฐานทัพก็ได ๎
 ประเภท ก - ขนาดกองทัพน๎อย, ข - ขนาดกองพล, ค - ขนาดศูนย์ฝึก, ง - กองทัพบกหรือใหญํกวํา หรือที่ไมํอยูํในประเภท ก, ข, 
และ ค 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๓๔๑ 

instrument of ratification   สัตยาบันสาร [กต.-แสดงความยินยอมที่จะผูกพันทางสนธิสัญญา

หลังจาก ลงนามในสนธิสัญญา]  
insularity    การอยูํโดดเดี่ยวลําพัง   
insurgency   การกํอความไมํสงบ  [รพศ.], การกํอการร๎าย; การกํอการกําเริบ [รศ.] 
insurgency war                     สงครามการกํอความไมํสงบ    [รพศ.]  
insurgent  ผู๎กํอความไมํสงบ  [สมาชิกของพรรคการเมืองที่เป็นกบฎต่อรับบการ

ปกครองที่จะดตะ้งขึ้น] ; ผู๎กํอการก าเริบ  [รศ.] 

insurgent organization             การจัดองค๑กรสําหรับกํอความไมํสงบ   [รพศ.]  
insurrection   การจลาจล ; การกํอการกบฏ    [รศ.] 

INT  = Interdiction           การขัดขวาง 
integrate    [การ] บูรณาการ   
integrated fire control system  ระบบควบคุมการยิงรวม  [ใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหละก] 
Integrated Logistics Support (ILS) การสนับสนุนทางการสํงกําลังบํารุงรวม   ระบบสํงกําลังบํารุง

รวม     [กบ.ไทย] 

Integrated Material Management (IMM) การจัดการวัสดุรวม   
integrated operations    การปฏิบัติการอยํางบูรณาการ  
integrated planning   การวางแผนรํวมกัน     [ยสบ.] 
Integrated Priority List (IPL) บัญชีล าดับความเรํงดํวนรวม   [บะญชีล าดะบความเร่งด่วนสูงสุดของผู้

บะญชาการรบ ซึ่งได้ถูกก าหนดล าดะบความเร่งด่วนทุกเหล่าทะพแลัทุกสายงานพะนธกิจ  ที่ก าหนดความขาดแคลนในก าหนดการ
ส าคะญ ในการตกลงใจของผู้บะญชาการรบซึ่งเป็นผลเสียต่อขีดความสามารถของก าละงรบของผู้บะญชาการรบ ในการบรรลุภารกิจที่
ก าหนด บะญชีล าดะบความเร่งด่วนรวมช่วยให้ค าแนัน าแก่ผู้บะญชาการรบ โครงการในรับบการวางแผน  การท าก าหนดการแลั
การงบปรัมาณ] 

integrated staff   ฝ่ายอ านวยการรวม  [ฝอ.ซึ่งมีนายทหารเพียงคนเดียวได้ระบการแต่งตะ้ง

ให้เป็นหะวหน้าในแต่ลัส านะกงานท่ีจะดตะ้งขึ้นในกองบะญชาการ โดยไม่ค านึงถึงสะญชาติแลัเหล่าทะพ]   
integrated tactical warning   การแจ๎งเตือนทางยุทธวิธีรํวม   

                                                                        
 การก่อการร้าย , การก่อความไม่สงบ   การเคลื่อนไหวขององค์กรที่มีการจัดตั้ง  ที่มุํงจะโคํนล๎มรัฐบาลที่ถูกต๎องตาม
กฎหมาย โดยใช๎การบํอนท าลาย และความขัดแย๎งด๎วยอาวุธ 
 การสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงรวม  การรวมข๎อพิจารณาสนับสนุนทั้งสิ้น อันจ าเป็นแกํการท าให๎มั่นใจในเรื่องการ
สนับสนุนที่มีประสิทธิผลและประหยัด ตํอระบบหนึ่งตามวงรอบตั้งแตํเริ่มต๎น จนสิ้นสุดของระบบนั้น  เป็นสํวนรวม  ของทุกแงํ
อื่น ๆ ของระบบการแสวงหาและปฏิบัติการ 
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integrated warfare   การสงครามรวม  [การปฏิบะติการทางทหารในสภาพการรบใด  ๆ ก็ตาม 

ซึ่งก าละงท่ีเผชิญหน้ากะน ใช้ อว.นอกแบบผสมกะบ อว.ตามแบบ] 

integration   การสนธิ ; บูรณาการ  ; การบูรณาการ 
integration of obstacles, mines, and fortifications การสนธิเครื่องกีดขวาง, ทุํนระเบิดและป้อมสนาม  

integrative thinking   การ คิดเชิงบูรณาการ  
integrative thinking skills  ทักษะ การคิดเชิงบูรณาการ     
integrayed consumable item support (ICIS) การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองแบบรวมการ  
integrity                        ความซ่ือสัตย๑สุจริต: บูรณภาพ    [ยธศ.] 
INTEL = Intelligence           ขําวกรอง  
intellectual capitals  ทุนทางปัญญา  
intellectual father   บิดาแหํงปัญญา      
intellectual power   พลังอํานาจทางปัญญา  
intellectual sophistication  ความละเอียดอํอนทางปัญญา  
intelligence    ขําวกรอง  [๑. ผลผลิตที่ได้จากการรวบรวม การด าเนินกรรมวิธี การสนธิ การ

วิเคราัห ์การปรัเมินค่า แลัการตีความข่าวสารที่หามาได ้ซึ่งเกี่ยวกะบต่างปรัเทศ หรือพื้นที่ต่างๆ  ๒. ข่าวสารแลัความรู้
เกี่ยวกะบฝ่ายตรงข้าม ซึ่งได้จากการสะงเกต การปฏิบะติการ การวิเคราัห ์หรือความเข้าใจ] ; เรื่องสืบราชการลับ [กต.] 
Intelligence and Electronic Warfare (IEW)การสงครามขําวกรอง และอิเล็กทรอนิกส์ (สขอ.) * 

intelligence annex   ผนวกขําวกรอง   
intelligence collection plan  แผนรวบรวมขําวกรอง   
intelligence contingency funds เงินงบพิเศษเพ่ือการขําวกรอง  
intelligence corps  เหลําทหารการขําว [ทร.-นว.]      (ขว.) 
intelligence cycle             วงรอบขําวกรอง  [ขว.-ขะ้นต่างๆ ซึ่งข่าวสารจัถูกแปลงมาเป็นข่าว 

                                                                        
 การสนธิ  ๑. ในการคุ๎มครองก าลังรบ เป็นการถํายโอนหนํวยที่สอดคล๎องกันให๎แกํก าลังรบของผ๎ูบัญชาการด๎านยุทธการกํอน
การปฏิบัติภารกิจ ๒. การจัดกองก าลังทหารและการปฏิบัติเพื่อสร๎างกองก าลังซึ่งปฏิบัติการโดยการโจมตีอยํางเต็มที่  ๓. ในการ
ถํายรูป กรรมวิธีซึ่งภาพบนจอเรดาร์ โดยเฉลี่ยที่มองเห็นจากการกวาดหลาย ๆ ครั้งตามฐานเวลา อาจได๎มาเป็นภาพพิมพ์ หรือ
กรรมวิธีของการรวมภาพที่ได๎จากการถํายภาพหลาย ๆ ครั้งเป็นภาพเดียว 
 บูรณาการ (Integration) คือ การท าให๎บุคคลและองค์การมีเป้าหมายรํวมกัน และพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย๎งระหวําง
สมาชิกในองค์การ (ศัพรัฐประศาสนศาสตร์ : ตินฯ ๒๕๓๕ น.๒๐๔)  
 ขําวสารที่ได๎รับการวิเคราะห์, ประเมินคํา ตีความ เพื่อสนับสนุนการแสวงข๎อตกลงใจทางยุทธวิธี หรือ ยุทธศาสตร ์
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    กรอง  แลัส่งให้แก่ผู้ใช้]   

Intelligence Data Handling Systems (IDHS)ระบบด าเนินงานข๎อมูลขําวกรอง  
intelligence database  ฐานข๎อมูลขําวกรอง   
intelligence discipline  สายงานทางการขําวกรอง 
intelligence ederation ข๎อตกลงขําวกรอง  [ความตกลงเป็นทางการซึ่งศูนย์ข่าวกรองร่วมของหน่วย
บะญชาการรบได้ระบการสนะบสนุนข่าวกรองที่วางแผนไว้ก่อนจากศูนย์ข่าวกรองร่วมอื่น ๆ หน่วยข่าวกรองของเหล่าทะพ หน่วย
ก าละงส ารองแลัองค์กรแห่งชาติในรัหว่างวิกฤตการณ์หรือการปฏิบะติการในภาวัเผชิญเหตุ] 

intelligence estimate              การประมาณการขําวกรอง    [ขว.] 
intelligence gathering การรวบรวมขําวกรอง  [เกี่ยวกะบหน่วย /กองก าละงอื่น ๆ กรัท าโดย

หน่วย/กองก าละงของตนเอง] 

intelligence journal              บันทึกขําวกรองประจําวัน  บันทึกประจําวันขําวกรอง[ขว.] 
 
 
 

intelligence operations             การปฏิบัติการขําวกรอง    [ขว.] 

intelligence plan                  แผนขําวกรอง      [ขว.] 

                                                                                                                                                       
 วงรอบข่าวกรอง (Intelligence Cycle) มี ๕ ขั้น คือ ๑. วางแผนและอ านวยการ  ๒. รวบรวม  ๓. ด าเนินกรรมวิธี  ๔. ผลิต  ๕. 
กระจาย 
 ประมาณการข่าวกรอง  การประเมินโดยแสดงเป็นข๎อเขียนหรือด๎วยวาจา ตํอขําวกรองที่มี ซึ่งสัมพันธ์กับสถานการณ์หรือ
สภาพเฉพาะ ในแงํที่จะพิจารณาหนทางปฏิบัติที่เปิดให๎แกํขศ.  หรือฝ่ายที่นําจะเป็นขศ.  และล าดับของความเป็นไปได๎ที่ฝ่ายนั้น
นําจะปรับน ามาใช๎ 
 บันทึกข่าวกรองประจ าวัน  บันทึกเรียงตามล าดับเวลาเกี่ยวกับกิจกรรมขําวกรอง ซึ่งครอบคลุมห๎วงเวลาที่ก าหนดไว๎ ซึ่ง
มักจะเป็น ๒๔ ช่ัวโมง  บันทึกนี้เป็นดัชนีของรายงานและขําว ซึ่งได๎รับและสํงออกไป และของเหตุการณ์ส าคัญซึ่งได๎เกิดขึ้น และ
การปฏิบัติที่ได๎ด าเนินการไปแล๎ว  บันทึกประจ าวันนี้เป็นเอกสารที่ถาวรและเป็นทางการ 
 การปฏิบัติการข่าวกรอง  กิจด๎านการขําวกรองตําง  ๆ ซึ่งด าเนินการโดยองค์กร  และการปฏิบัติตําง  ๆ ด๎านการขําวกรอง  

การปฏิบัติการขําวกรองอาจหมายถึง การรวบรวม หรือกรรมวิธีผลิตขําวกรอง  เมื่อใช๎กับเรื่องราวของกรรมวิธีการรวบรวมขําว
กรอง การปฏิบัติการขําวกรองหมายถึง การรวบรวม  การด าเนินกรรมวิธี  การใช๎ประโยชน์  และการรายงานขําวสาร  เมื่อใช๎กับ
เรื่องราวของกรรมวิธีการผลิตขําวกรอง การปฏิบัติการขําวกรองหมายถึง  การเรียบเรียง  การสนธิ  การตีความ  และการวิเคราะห์  
ซึ่งน าไปสูํการแจกจํายขําวกรองพร๎อมใช๎ 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๓๔๔ 

intelligence process  กรรมวิธีขําวกรอง     [ขว.] 

 
 
 

Intelligence Preparation of The Battlefield/Battlespace (IPB) การจัดเตรียมสนามรบด๎านการขําวกรอง การ 

    เตรียมสนามรบด๎านการขําวกรอง     [ขว.] (ตสข.) 
intelligence –related activities  กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการขําวกรอง  

                                                                        
 การเตรียมสนามรบด้านการข่าวกรอง   วิธีการวิเคราะห์ที่ใช๎ลดความไมํแนํนอนเกี่ยวกับขศ. สภาพแวดล๎อม และภูมิ
ประเทศ ส าหรับการปฏิบัติการทุกประเภท การเตรียมสนามรบด๎านการขําวกรองจะสร๎างฐานข๎อมูลอยํางกว๎างขวาง แตํละพื้นที่
คาดวําหนํวยต๎องปฏิบัติการ ฐานข๎อมูลที่ผํานการวิเคราะห์จะให๎รายละเอียดถึงผลกระทบของขศ. สภาพแวดล๎อม และภูมิประเทศ
ตํอการปฏิบัติการและแสดงให๎เห็นในรูปภาพการเตรียมสนามรบด๎านขําวกรอง เป็นการด าเนินกรรมวิธีที่ตํอเนื่อง  
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Intelligence Report   (INTREP) รายงานขําวกรอง     [ขว.] 
intelligence reporting  การรายงานขําวกรอง [ใช้ได้กะบรายงานข่าวกรองปกติ แลัพิเศษ] 
Intelligence Requirements (IR) ความต๎องการขําวกรอง    [ขว.] 
intelligence source   แหลํงขําวกรอง     
intelligence subject code  ประมวลเรื่องขําวกรอง   [รับบการอ้างอิงเร่ืองราวแลัพื้นท่ี  เพื่อเป็น

ดะชนีข่าวสารซึ่งอยู่ในรายงานข่าวกรอง ซึ่งหน่วยบริการอ้างอิงหละกฐานเอกสารข่าวกรองทะ่วไปนะ้นต้องการ] 

Intelligence Summary (INTSUM) สรุปขําวกรอง    [ขว.] (สรข.) 
Intelligence Support System (ISS)  ระบบสนับสนุนด๎านขําวกรอง   [อม.] 
intelligence system   ระบบขําวกรอง   [รับบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการใด  ๆ ที่ใช้จะดการ

รวบรวมข้อมูล ให้ได้มาแลัด าเนินกรรมวิธี ต่อข้อมูลเพื่อตีความข้อมูล  แลัให้ผู้ที่มีอ านาจตกลงใจสามารถตะดสินใจได้อย่างมี
เหตุผล เพื่อเป็นหละกในการปฏิบะติการ  ค าศะพท์นี้มิได้จ ากะดเพียงหน่วยงานข่าวกรอง  หรือบริการข่าวกรองเท่านะ้นแต่ยะงรวมถึง
รับบอื่นใดในทุกส่วนที่กรัท าเพื่อให้บรรลุกิจเฉพาัต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว] 

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) ขําวกรอง, การเฝ้าตรวจ และลาดตระเวน (ขฝล.)* 
intensity factor   ปัจจัยบํงความรุนแรงของการยุทธ   [ปัจจะยตะวคูณที่น าไปใช้ในการวาง
แผนการปฏิบะติ  เพื่อปรัเมินค่าความรุนแรงที่สามารถคาดการณ์ได้หรือละกษณัเฉพาัของการยุทธ์  ในพื้นที่แลัห้วงเวลาที่
ก าหนดให้ โดยน าไปคูณกะบวะนส่งก าละงมาตรฐานเพื่อการค านวณหา วะนส่งก าละงรบ] 

intensity mine circuit  วงจรความเข๎มทุํนระเบิด   [วงจรซึ่งการกรัตุ้นให้ท างาน  ขึ้นอยู่กะบความ

แรงของสนามที่ทวีขึ้นไปถึงรัดะบหนึ่ง ซึ่งแตกต่างโดยรัดะบต่ าสุดบางรัดะบที่ได้ตะ้งไว้ ซึ่งเป็นรัดะบของทุ่นรัเบิดในขณัที่ไม่มี
เรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียง] 

intensive management  การจัดการอยํางใกล๎ชิด  [ข้อมูลการเคลื่อนย้าย] 
intent of higher commander เจตนารมณ๑ของผู๎บังคับบัญชาหนํวยเหนือ    
intention    เจตนา , เจตนารมณ์   [จุดมุ่งหมายหรือเจตนา  (ซึ่งแตกต่างไปจาก  

    ขีดความสามารถ ) ท่ีจักรัท าตามหนทางปฏิบะติท่ีรับุไว้ ] ;  
    วัตถุประสงค์ 
interact    ปฏิสัมพันธ๑     

                                                                        
 รายงานข่าวกรอง  รายงานเฉพาะด๎านขําวสาร โดยมักจะเป็นรายงานเรื่องเดียว ซึ่งกระท า ณ ระดับใดๆ ของหนํวยบัญชาการ 

ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี และจะกระจายออกไปโดยเร็วที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ เพื่อให๎ขําวสารนั้นทันตํอเวลา 
 ความต้องการข่าวกรอง  ๑. เรื่องราวใด ๆ ทั่วไปหรือเฉพาะ ซึ่งมีความจ าเป็นต๎องให๎มีการรวบรวมขําวสารหรือการผลิต
ขําวกรอง  ๒. ความต๎องการขําวกรองเพื่อจะเพิ่มพูนความรู๎หรือความเข๎าใจของหนํวยบังคับบัญชาเกี่ยวกับพื้นที่การรบหรือกอง
ก าลังคุกคาม 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๓๔๖ 

interagency   ระหวํางองค๑กร [ศท.] ; การยุทธ๑รํวมในระหวํางองค๑กร 
interagency coordination  การประสานงานระหวํางองค๑กร; ประสานงานกับหนํวยงาน

ระหวํางองค๑กร  
interagency integration  and  information  sharing  การบูรณาการระหวํางองค๑กรของรัฐและการใช๎

สารสนเทศรํวมกัน  
Interagency Intelligence Fusion Center (IIFC) ศูนย๑วิเคราะห๑ขําวกรองระหวํางองค๑กร (ศวขร.)* 

interagency operations การปฏิบัติการระหวํางองค๑กร [ของรัฐบาล] 

interagency process  กระบวนการระหวํางองค๑กร  
intercept                          ดักรับ  [ทางการสื่อสาร] 

intercept point  จุดสกัดกั้น [ซึ่งยานในอากาศได้ระบการน าเส้นทางบินเพื่อให้การสกะดกะ้นเป็นไป
โดยสมบูรณ์] 

intercept receiver   เครื่องดักรับ   [การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า] 
interceptor                          เครื่องบินสกัดกั้น [ทอ.-ใช้ส้าหรับการพิสูจน์ฝ่ายและ/หรือโจมตี วัตถุใน

อากาศ] 

interchange ability                 ความสามารถเปลี่ยนใช๎กันได๎   
inter-chart relationship diagram แผนภาพสารบาญแผนที่  [แผนผะงบน ผท./ผท.เดินเรือ /เดินอากาศซึ่ง

แสดงชื่อ แลั/หรือ หมายเลขของรัวางข้างเคียงท่ีอยู่ในชุดเดียวกะน  (หรือเกี่ยวข้องกะน ) เรียกว่า  index to adjoining 
sheets ด้วย] 

interconnection   การตํอระหวํางกัน [การต่อเชื่อมรับบท่ีสามารถปฏิบะติการร่วมกะน 

    เข้าด้วยกะน] 

Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)  ขีปนาวุธข๎ามทวีปยิงจากฐานบนพื้นดิน       [ยธศ.]  
intercount dormant period  ชํวงหนํวงเวลาท างานระหวํางการนับจ านวนเรือ  [สทร.]  

interdepartmental intelligence  ขําวกรองระหวํางกระทรวง 

interdepartmental or agency support  การสนับสนุนระหวํางกระทรวงหรือองค์กร 
interdependence   การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
interdependencies   การพ่ึงพาระหวํางกัน; ความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน  
Interdict           (INT) ขัดขวาง      [ภารกิจ ยว.] 

                                                                        
 ขัดขวาง คือ การป้องกัน, ขัดขวาง, รั้งหนํวงการใช๎พื้นที่/เส๎นทางของ ขศ.หรือการปิดผนึกพื้นที ่(Seal off) ไมํให๎ ขศ.ใช๎
เส๎นทางหรือเข๎าพื้นที่ (ทั้งหนํวย ดกย.,ยิงสนับสนุน)  
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interdiction                   การขัดขวาง , สะกัดกั้น 
interdiction fire                  การยิงขัดขวาง 
interest groups                    กลุํมผลประโยชน๑         [รพศ.]  
interface  เขตรํวม  [แนวแบ่งเขตหรือต าบลร่วมของรับบหรือรับบย่อยหรือหน่วยอื่นๆ  

ที่ท าหน้าที่ควบคุมแลับะงคะบบะญชา  ไม่ว่าจัเหมือนกะนหรือไม่ก็ตามตะ้งแต่สอง
หน่วยขึ้นไปซึ่ง ณ ที่นี้หรือต าบลนี้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่จ าเป็น] 

interfere                          รบกวน                    [ทางการสื่อสาร] 

interference                       การรบกวน    [ใน สอ.] 

INTERFET= International Force in East Timor กองกําลังนานาชาติในติมอร๑ตะวันออก [กต.] 
IMCO = Inter-Governmental Maritime Consultative Organization องค๑การที่ปรึกษาทางทะเลระหวําง 
    รัฐบาล     [กต.] 
interim financing   การด าเนินการด๎านการเงินระหวํางงวด 
interim force  [๒ แปรสภาพ ๒๐๐๓-๒๐๑๐] กําลังรบระหวํางเวลา 
interim force  [การแปรสภาพ ทบ.อม.๒ -ห้วง ๒๐๐๓-๒๐๑๐] กําลังรบระหวํางเวลา  

interim overhaul  การซํอมใหญํครึ่งวงรอบ  [โอกาสที่จับรรลุการซ่อมอะนจ าเป็น  แลัการ

แก้ไขอย่างเร่งด่วน  ณ อู่ทหารเรือหรือหน่วยงานซ่อมบนฝ่ังอื่น  ๆ ตามปกติจั
ก าหนดไว้กึ่งกลางรัหว่างวงรอบการซ่อมใหญ่ตามปกติที่ได้ก าหนดไว้] 

interior lines                     เส๎นใน [เช่น การยุทธ์เส้นใน] ; กลยุทธ๑เส๎นใน 
interior lines of operation        เส๎นปฏิบัติการแบบเส๎นใน    [ยธศ.]  
interlocking fire   การยิงทาบทับกัน      
inter-look dormant period  ชํวงหนํวงเวลาระหวํางชํวงท างาน ในการสงครามทุํนระเบิด 

intermediate approach   การบินเข๎าขั้นกลาง   [ส่วนหนึ่งของวิธีปฏิบะติในการบินเข้าด้วย

เคร่ืองวะดปรักอบการบิน] 

Intermediate Direct Support Maintenance  (IDSM) การซํอมบํารุงสนับสนุนโดยตรงขั้นกลาง  [กบ.] 
intermediate force planning level ระดับการวางแผนก าลังรบระดับกลาง  [รัดะบก าละงรบที่จะดตะ้งใน
รัหว่างการพะฒนาก าละงรบตามแผน  เพื่อแสดงการขยายก าละงรบในปัจจุบะนไปสู่ก าละงรบตามแผน  รัดะบการวางแผนก าละงรบ
รัดะบกลางไม่มีความเพียงพอที่จัด าเนินยุทธศาสตร์ด้วยความแน่นอนอย่างมีการระบปรักะนอย่างมีเหตุผลของความส าเร็จ  แลั
ดะงนะ้นจึงไม่สามารถอ้างว่าเป็นเหมือนกะบก าละงรบตามแผนได้]    

                                                                        
 การขัดขวาง  การกระท าเพื่อให๎แปรเปลี่ยนทิศทาง ท าให๎แตกแยก หนํวงเวลา หรือท าลายศักยภาพทางทหารภาคพื้นของ  ขศ. 
กํอนที่ ขศ. จะน าศักยภาพนั้นมาใช๎อยํางได๎ผลตํอก าลังฝ่ายเรา  
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intermediate maintenance (field)  การซํอมบ ารุงขั้นกลาง  (ขั้นสนาม) [โดยหน่วย  ซบร. ท่ีก าหนดให้

สนะบสนุนโดยตรงแก่หน่วยใช้ ] 

intermediate marker (land mine warfare) เครื่องหมายระหวํางทาง  (การสงครามทุํนระเบิดทาง  
    บก)  [ใช้เป็นจุดอ้างอิงรัหว่างท่ีหมายบนบกกะบสนามทุ่นรัเบิด] 

intermediate objective ที่หมายระหวํางทาง     [รุก] 
Intermediate Range Ballistic Missile (IRBM) ขีปนาวุธระยะปานกลาง [ระยะ ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ ไมล์ 

    ทะเล-ยธศ.]  

Intermediate Staging Base (ISB) ฐานทัพระหวํางทาง     (ฐรท.)* 

intermediate-range bomber aircraft  เครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยปานกลาง  [ระศมีปฏิบะติการทางยุทธวิธี  
๑,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ ไมล์ทัเล] 

intermittent arming device  อุปกรณ์พร๎อมระเบิดท างานเป็นห๎วง  [เพื่อให้พร้อมรัเบิดเมื่อถึง

เวลาท่ีตะ้งไว้เท่านะ้น] 
intermittent illumination  การสํองสวํางเป็นห๎วง  [การยิงลูกกรัสุนส่องสว่างออกไปในช่วง

รัยัเวลาท่ีไม่สม่ าเสมอ] 

intermodal  การขนถํายระหวํางยานขนสํงหลายแบบ  [ปรัเภทของรับบการ  ขส.

สินค้ารัหว่างปรัเทศ] 

intermodal support equipment อุปกรณ์สนับสนุนการขนถํายระหวํางยานขนสํงหลายแบบ  

intermodal systems   ระบบการขนถํายระหวํางยานขนสํงหลายแบบ   
intermontane basin   แอํงระหวํางหุบเขา [แอ่งแผ่นดินระหว่างทิวเขา]    

internal audience  บุคคลภายใน  [ทหารแลัลูกจ้างพลเรือน  อม.แลัสมาชิกในครอบคระวซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของ “สาธารณชน”] 

internal defense                   การป้องกันภายใน         [รพศ.]  
 

Internal Defense and Development (IDAD) การป้องกันและการพัฒนาภายใน ; การป้องกันและ 
    พัฒนาภายใน 

                                                                        
 ที่หมายระหว่างทาง  ในการสงครามทางบก  พื้นที่หรือลักษณะภูมิประเทศระหวํางแนวออกตีกับที่หมาย  ซึ่งจะต๎องเข๎ายึด  

และ/หรือ รักษาไว๎ 
 ฐานทัพระหว่างทาง  ที่ตั้งช่ัวคราวใช๎ส าหรับก าลังรบพักรอกํอนการสํงก าลังรบเข๎าไปในชาติเจ๎าภาพ  
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internal development               การพัฒนาภายใน     [รพศ.]  
internal information   ขําวสารการบังคับบัญชา   
internal radiation   การแผํรังสีภายใน [นิวเคลียร์ -อนุภาคแอลฟา เบตา แลัการแผ่ระงสีแกมมา] 
internal security  ความมั่นคงภายใน [สถานัของกฎหมายแลัความสงบเรียบร้อยที่เป็นอยู่ภายใน

ชาต]ิ 

Internal Security Operations Command (ISOC) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)     

internal war                       สงครามภายใน        [ยธศ.]  
internal waters  นํานน้ าภายใน  
internally displaced person บุคคลพลัดถิ่นภายในประเทศ [บุคคลใดก็ตามที่ลัทิ้งถิ่นพ านะกอาศะยแต่

ไม่ได้ออกนอกปรัเทศ เนื่องจากอะนตรายที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจัเกิด] 

international airport   ทําอากาศยาน/สนามบินนานาชาติ   
international alliances  พันธมิตร นานาชาติ  

International Arms Control Organization องค์การควบคุมก าลังรบระหวํางประเทศ 
International Atomic Energy Agency สํานักพลังงานปรมาณูระหวํางประเทศ  [กต.] 

ICAO = International Atomic Time (TAI) เวลาปรมาณูสากล  [มาตราเวลาอ้างอิง ที่หน่วยมาตรวะดสากลได้ก าหนด
ไว้ โดยอาศะยการอ่านนาฬิกาปรมาณูจากห้องทดลองต่าง ๆ ทะ่วโลก]  

international boundary             แนวพรมแดนระหวํางประเทศ    [ยธศ.]  
ILO = International Call Sign  นามเรียกขานสากล [ตามเงื่อนไขของสหพะนธ์โทรคมนาคมรัหว่างปรัเทศ] 
International Civil Aviation Organization  องค๑การการบินพลเรือนระหวํางประเทศ [กต.] 
 
 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) กติการะหวํางประเทศวําด๎วยสิทธิพลเมืองและ 

    สิทธิทางการเมือง  

                                                                                                                                                       
 การป้องกันและการพัฒนาภายใน  มาตรการเต็มรูปแบบก าหนดโดยชาติใดชาติหนึ่ง เพื่อสํงเสริมการเจริญเติบโตและการ
ป้องกันตนเองจากการบํอนท าลาย สภาพไร๎ซึ่งกฎหมายและการกํอความไมํสงบ ทั้งนี้สํงเสริมสร๎างสถาบันหลัก (การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร) เพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคม 
 น่านน้ าภายใน  บริเวณนํานน้ าทั้งหมดที่ไมํใชํนํานน้ าหมูํเกาะที่อ๎างสิทธิอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย คือระยะทางของแผํนดิน
จากเส๎นฐานทวีปถึงทะเลอาณาเขตที่ก าหนดไว๎ รัฐที่เป็นหมูํเกาะอาจก าหนดขอบเขตของนํานน้ าภายในตามอนุสัญญา ๑๙๘๒ วํา
ด๎วยกฎหมายทางทะเล ซึ่งทุกรัฐมีอธิปไตยอยํางสมบูรณ์เหนือนํานน้ าภายในเขตรัฐตน 
 รับรองและเปิดให๎ลงชื่อ ให๎สัตยาบัน และภาคยานุวัติ โดยมติสมัชชา ที่ ๒๒๐๐ A (XXI) เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๖๖ 

(พ.ศ.๒๕๐๙) 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๓๕๐ 

international commands  หนํวยบัญชาการระหวํางประเทศ  
International Committee of the Red Cross (ICRC) คณะกรรรมการกาชาดสากล (คกชส.)* <ไอซีอาร์ซี ภ.>;  
    คณะกรรมการกาชาดระหวํางประเทศ [กต.]; สภากาชาดสากล  

international conferences  การประชุมระหวํางประเทศอยํางเป็นทางการระหวํางผู๎แทนผู๎มีอํานาจ

เต็มจากหลาย ๆ ประเทศ    [กต.] 
International Convention For Safe Containers (CSC) การประชุมระหวํางประเทศเพื่อความปลอดภัยของต๎ู  
    คอนเทนเนอร์/ต๎ูบรรทุก 

international cooperative logistics  การสํงก าลังบ ารุงโดยความรํวมมือระหวํางประเทศ  
international court of justice   ศาลยุติธรรมระหวํางประเทศ; ศาลโลก  [ภ.] 
IDA  = International Court of Justice ศาลยุติธรรมระหวํางประเทศ        [กต.-ตั้งอยู่ ณ กรุงเฮก]  
International Date Line     DATE LINE เส๎นวันที่สากล  [เส้นที่ทะบโดยปรัมาณกะบเส้นแอนติเมอริเดียน  ของเมือง

กรีนิช โดยประบไม่ให้ผ่านแผ่นดินที่มีผู้อยู่อาศะย  เมื่อข้ามเส้นนี้วะนที่จัเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งวะน]  

International Development Association องค๑การให๎กู๎เงิน     [กต.] 
international disputes             ข๎อพิพาทระหวํางประเทศ [ยธศ.] ความขัดแย๎งระหวํางประเทศ 
international driver's licence   ใบขับขี่สากล     
international engagements    ความตกลงระหวํางชาต ิคําม่ันสัญญาระหวํางชาต ิ [กต.] 
international environment  สภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ    [ยธศ.] 
international fellows Program   กําหนดการเพื่อนนักศึกษานานาชาติ 
international finance corporation  บรรษัทการเงินระหวํางประเทศ   [กต.] 
International Humanitarian Law (IHL) กฎหมายมนุษยธรรมระหวํางประเทศ    (กมร.) * 
International Human Right Law (IHRL) กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวํางประเทศ (กสมร.) * 
International Identification Code ประมวลพิสูจน์ทราบสากล  [ศะพท์ทางการรถไฟทหาร] 
international insurgency           การกํอความไมํสงบสากล 
International Labor Organization  องค๑การแรงงานระหวํางประเทศ   [กต.] 
 
international law commission of the United Nations คณะกรรมการกฎหมายระหวํางประเทศของ 
    สหประชาชาต ิ   [กต.] 
International Loading Gauge (GIC )  มาตรวัดการบรรทุกระหวํางประเทศ  

                                                                        
 GABARIT INTERNATIONAL DE CHARGEMENT 
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international logistic support  การสนับสนุนทางการสํงก าลังบ ารุงระหวํางประเทศ 
international logistics  การสํงก าลังบ ารุงระหวํางประเทศ  
International Military Education and Training (IMET) การศึกษาและการฝึกทางทหารระหวํางประเทศ  
International Military Education and Training Program (IMETP) โครงการฝึกและศึกษาทางทหารระหวําง 
    ประเทศ [ไอเม็ท]  

International Monetary Fund (IMF)  กองทุนการเงินระหวํางประเทศ 
International Morse Code (IMC) รหัสมอร๑สสากล 
international narcotics activities  กิจกรรมด๎านยาเสพติดระหวํางประเทศ [กิจกรรมนอกปรัเทศ สรอ.] 

International organization (IO) องค์การระหวํางประเทศ   [ที่มีอ านาจรัดะบโลกได้ระบเงินช่วยเหลือจาก

ระฐบาลแห่งชาติ] 

International organization For Standardization (ISO) องค์การระหวํางประเทศเพื่อการก าหนดมาตรฐาน  

International Peace Keeping Force (IPKF) กองกําลังรักษาสันติภาพนานาชาติ  [ยธศ.] 
international perspective  มุมมองระหวํางประเทศ  
international relation             ความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศ    [ยธศ.] 
international setting   จัดระเบียบสภาพแวดล๎อมระหวํางประเทศ  
International Standard Book Number (ISBN) เลขประจําหนังสือสากล 
International Telecommunication Union สหภาพโทรคมนาคมระหวํางประเทศ  [กต.] 
international terrorism   การกํอการร๎ายสากล     [กต.] 
international trade organization องค๑การการค๎าระหวํางประเทศ   [กต.] 
international war                  สงครามประชาชาติ                [ยธศ.] 
international waters                  นํานน้ําสากล                [ยธศ.] 
interned    ถูกกักขัง   
internment                         การกักกัน 
interocular distance   ระยะระหวํางตา   [รัยัรัหว่างช่องมองของกล้องส่อง] 

                                                                        
 การศึกษาและการฝึกทางทหารระหว่างประเทศ  การสอนเป็นทางการหรือไมํเป็นทางการ ที่ให๎แกํนักเรียนทหาร หนํวย 
และก าลังรบตํางประเทศบนพื้นฐาน ไมํเรียกเงินชดใช๎ (ให๎เปลํา) โดยนายทหารหรือลูกจ๎างของสหรัฐอเมริกา   เจ๎าหน๎าที่เทคนิค  
ตามสัญญาและผู๎ท าสัญญาการสอน  เนื้อหาอาจรวมถึงหลักสูตรทางไปรษณีย์  สิ่งพิมพ์ทางเทคนิคทางการศึกษา  หรือทางการ
ขําวสาร และสื่อทางการสอนทุกชนิด 
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interoperability                   ความสามารถปฏิบัติการรํวมกัน , การปฏิบัติการรํวมกันได๎; 

ความสามารถในการปฏิบัติการรํวมกัน 

interoperation   การปฏิบัติการรํวมกัน [การใช้รับบหน่วย/ก าละงรบท่ีมี 

    ความสามารถปฏิบะติการร่วมกะน]  

interpretability   ความสามารถตีความได๎ [ภาพ] 
interpretation                   การตีความ ขําวสาร [เปรียบเทียบข่าวสารใหม่กับข่าวกรองเดิม]  
interpreter                        ลําม  
interrelationship   ความสัมพันธ๑ระหวํางกัน    
interrogation                      การซักถาม  [เชลยศึก]  

intersection; crossroad  ทางสี่แยก, สี่แยก              
inter-service education  การศึกษาระหวํางเหลําทัพ  [เหล่าทะพหนึ่งจะดให้แก่เจ้าหน้าที่ของอีกเหล่า

ทะพหนึ่ง] 

inter-service support  การสนับสนุนระหวํางเหลําทัพ   
inter-service training  การฝึกระหวํางเหลําทัพ  [เหล่าทะพหนึ่งจะดให้แก่เจ้าหน้าที่ของอีกเหล่าทะพ

หนึ่ง] 

inter-service, intragovernmental agreements ความตกลงภายในรัฐบาล หรือระหวํางเหลําทัพ  
inter-state transport   การขนสํงระหวํางรัฐ [กต.-การขนส่งจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่ง]   
intertheater   ระหวํางภาคพื้น  [พท.รัหว่างภาคพื้น/พท.รัหว่างภาคพื้น สรอ. 

    แลัภาคพื้น] 

intertheater airlift   การล าเลียงทางอากาศระหวํางภาคพื้น    
intertheater evacuation  การสํงกลับระหวํางภาคพื้น 

                                                                        
 ความสามารถปฏิบัติการร่วมกัน   ๑.  ความสามารถของระบบ  หนํวย  หรือก าลังรบ  ที่จะให๎หรือรับบริการจากระบบ  

หนํวย หรือก าลังรบอื่น ๆ  และเพื่อใช๎บริการที่แลกเปลี่ยนกันนั้น เพื่อให๎ปฏิบัติงานด๎วยกันอยํางมีประสิทธิผล   ๒. (เฉพาะ  กห.) 
สภาพที่บรรลุถึงของระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือรายการยุทธภัณฑ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อขําวสารหรือการบริการตําง  ๆ 
นั้น สามารถแลกเปลี่ยนกันได๎โดยตรงและเป็นที่พอใจระหวํางระบบหรือยุทธภัณฑ์เหลํานั้น และ/หรือ ผ๎ูใช๎ระบบหรือยุทธภัณฑ์
ดังกลําว ระดับของความสามารถรํวมกันควรจะได๎ก าหนดไว๎ในเมื่ออ๎างถึงกรณีเฉพาะตําง ๆ  
 การตีความ  สํวนหนึ่งของการวิเคราะห์และการผลิตในวงรอบขําวกรอง ซึ่งความส าคัญของขําวสารถูกน ามาพิจารณา โดย
สัมพันธ์กับความรอบรู๎ที่มีอยูํในปัจจุบัน 
 การซักถาม (การขําวกรอง)  การปฏิบัติอยํางมีระบบ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งขําวสาร  ด๎วยการถามโดยตรงตํอบุคคลซึ่งอยูํภายใต๎การ
ควบคุมของผ๎ูถามนั้น 
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intertheater traffic  การจราจรระหวํางภาคพื้น [ไม่รวมถึงการจราจรรัหว่างภาคพื้นทวีป สรอ.

กะบภาคพื้นต่าง ๆ ] 

intertheater  ระหวํางภาคพื้น    [อม.] 
intertropical convergence zone  แนวปะทะแหํงโซนร๎อน      
interval    ระยะหําง; ระยะเคียง; ระยะตํอ; ชํวงเวลา; จังหวะยิง; จังหวะ 

intervention   การเข๎าแทรกแซง ; การเข๎ารํวมอภิปราย ; การเข๎ารํวมกลําวถ๎อย
แถลง (ใช้ในกรณีการประชุมพหุภาคี)  

intervention   การแทรกแซง 
interview (intelligence)              สัมภาษณ๑  
intracoastal sealift   การล าเลียงทางทะเลเลียบฝ่ัง   
Intransit Aeromedical Evacuation Facility หนํวยอ านวยความสะดวกผู๎ป่วยระหวํางการสํงกลับสาย  
    แพทย์ทางอากาศ 
intransit inventory   พัสดุระหวํางการสํง  
intransit stock    พัสดุคงคลังระหวํางการสํง  
In-Transit Visibility  (ITV) ความสามารถในการติดตามข๎อมูลในระหวํางการเดินทาง 
intratheater   ภายในภาคพื้น  
intratheater airlift  การล าเลียงทางอากาศภายในภาคพื้น เดิมเรียกว่า        theater airlift  
intratheater evacuation  การสํงกลับภายในภาคพื้น   
Intra-Theater Strategic Deployment And Maneuver [sos-๕] การเข๎าวางกําลังและการดําเนินกล 
    ยุทธ๑ทางยุทธศาสตร๑ภายในภาคพื้น   
intratheater traffic   การจราจรในภาคพื้น 
intratheater  ภายในยุทธบริเวณ    [อม.] 
intrep = intelligence report    รายงานขําวกรอง 
intricate    ประณีตซับซ๎อน   

                                                                        
 สัมภาษณ์  (การข่าวกรอง )  รวบรวมขําวสารจากบุคคลผ๎ูรู๎ตัวดีวําตนก าลังให๎ขําวสาร  ถึงแม๎วําตนอาจจะไมํรู๎ถึงความ
เกี่ยวข๎องและความมุํงหมายที่แท๎จริงของผ๎ูสัมภาษณ์ก็ตาม  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์จะท าอยํางเปิดเผย  เว๎นเสียแตํวําผ๎ูท าการ
สัมภาษณ์นั้นเป็นบุคคลอื่นที่แอบอ๎างมา 
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introducer of ambassadors   เจ๎าหน๎าที่แนะนําเอกอัครราชทูต    [กต.] 
intruder    ผู๎บุกรุก  [บุคคล หน่วย หรือรับบอาวุธ  ที่อยู่ในหรือใกล้กะบพื้นที่การยุทธ์  

    หรือพื้นที่การฝึก ซึ่งเป็นภะยคุกคามโดยการรวบรวมข่าวกรอง หรือก่อกวน] 

intrusion                          การรุกแทรก ; การรุกแทรก ; การลํวงล้ํา   [กต.] 
intsum = intelligence summary สรุปขําวกรอง                  (สรข.) 
intuition    สัญชาติญาน : นั่งเทียน  (6) 
invasion currency    เงินตราฝ่ายบุก 

inventory control   การควบคุมพัสดุ [ขะ้นตอนการส่งก าละงบ ารุงทางทหาร]; การควบคุม 
    สิ่งอุปกรณ์    [กบ.] 
INVENTORY CONTROL POINT (ICP) ต าบลควบคุมพัสดุ    [รับบ กบ.กห.อม.] 
inventory management   การจัดการพัสดุ 
inventory managers   ผู๎จัดการพัสดุ 
inventory   การสํารวจสิ่งอุปกรณ๑    [กบ.] 
investment costs   คําลงทุน  [ค่าใช้จ่ายตามก าหนดการต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ นอกเหนือจากขะ้นพะฒนา เพื่อ

น าขีดความสามารถใหม่มาใช้ปฏิบะติการได้ เพื่อจะดหายุทธภะณฑ์ขะ้นต้น ยุทธภะณฑ์เพิ่มเติม หรือยุทธภะณฑ์ทดแทน ให้แก่ก าละงรบปฏิบะติการ  หรือ
เพื่อจะดให้มีการดะดแปลงขนานใหญ่ต่อขีดความสามารถที่มีอยู่  ค่าลงทุนนี้ไม่รวมค่าวิจะย  ค่าพะฒนา  ค่าทดสอบแลัปรัเมินค่า  ค่าก าละงพล  ค่า
ปฏิบะติการ แลัค่าซ่อมบ ารุงซ่ึงจะดไว้] 

invincibility   การอยูํยงคงกระพัน  
inviolability    ความละเมิดมิได ๎  [กต.-ตามกฎหมายระหว่างประเทศ] 
inviolability of residence and property of diplomatic agents ความละเมิดมิได๎ของทําเนียบและ 
    ทรัพย๑สินของตัวแทนทางการทูต   [กต.] 
inviolability of the mission premises   ความละเมิดมิได๎จากสถานที่ของคณะผู๎แทน [กต.] 
Invitation Travel Order (ITO) คําสั่งเดินทางไปตํางประเทศ 
IO = International Organization องค๑การระหวํางประเทศ  
IO = Information  Operations การปฏิบัติการสารสนเทศ   [อม.] 

                                                                        
 การรุกแทรก  การเคลื่อนย๎ายหนํวยหรือกองก าลังภายในพื้นที่ทางยุทธการเฉพาะของอีกชาติหนึ่ง ซึ่งอยูํนอกทะเลอาณาเขต 
และห๎วงอากาศอาณาเขต เพื่อการเฝ้าตรวจหรือการรวบรวมขําวกรองในยามปกติหรือยามตึงเครียด 

 การรุกแทรก เชํน การรุกแทรกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อลวงให๎พนักงานสับสน 
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IOM = International organization For Migration องค๑การระหวํางประเทศเพื่อการโยกย๎ายถิ่นฐาน [กต.] 
ionosphere   ไอโอโนสเฟียร์   [ส่วนของบรรยากาศ  ตะ้งแต่ความสูงโดยปรัมาณ   

    ๗๐ - ๕๐๐ กม. ซึ่งมีไอออนแลัอิเล็กตรอนอิสรัอยู่เป็นจ านวนมาก  

    พอท่ีจัสัท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า] 
IOP = Initial Operating Capability ขีดความสามารถในการปฏิบัติการขั้นต๎น 
IOR-ARC = Indian Ocean Rim Association For Regional Cooperation สมาคมความรํวมมือแหํง 
    ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย   [กต.] 
IP = Intellectual Property ทรัพย๑สินทางปัญญา    [กต.] 
IP = Initial Point                        จุดเริ่มต๎น 
IPAP = Investment Promotion Action Plan แผนปฏิบัติการสํงเสริมการลงทุน (ระหวํางเอเชีย-ยุโรป) 
IPB= Intelligence Preparation of The Battlefield การเตรียมสนามรบด๎านการขําวกรอง [ศท.น.๓๒๖] (ตสข.) 

IPC = Initial Planning Conference การประชุมวางแผนขั้นต๎น    
IPKF= International Peace Keeping Forceกองกําลังรักษาสันติภาพนานาชาติ   [ยธศ.]  
IPU= Inter-Parliamentary Union  สหภาพรัฐสภา     [กต.] 
IQ = Intelligence Quotient  ความฉลาดทางเชาวน๑ปัญญา   
ISIAC = International Strategic Intelligence Analyst Course หลักสูตรผู๎วิเคราะห๑ขําวกรองทาง 
    ยุทธศาสตร๑นานาชาติ    [อม.-DIA] 

IR  = Infared  อินฟาเรด    [สอ.] 
IR  = Intelligence Requirements ความต๎องการขําวกรอง 
IR Pointer   เครื่องชี้อินฟาเรด  
IR Scope   กล๎องเล็งอินฟาเรด    
IR = Information Requirement  ความต๎องการขําวสาร 
IRBM = Intermediate Range Ballistic Missile ขีปนาวุธระยะปานกลาง [ระยะ ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ ไมล์ทะเล-ยธศ.] 

iron curtain    มํานเหล็ก     [กต.] 
irreceivability    ความรับไมํได ๎   [กต.] 
irregular forces   ก าลังรบนอกแบบ   

                                                                        
 ในการวางแผนการฝึกรํวม/ผสมคอบร๎าโกลด์   
 ก าลังรบนอกแบบ   บุคคลหรือกลุํมบุคคลถืออาวุธ  ซึ่งไมํได๎เป็นทหารประจ าการ  ต ารวจ  หรือหนํวยรักษาความปลอดภัย
ภายในอื่น ๆ  
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irregular outer edge  ขอบนอกไมํมีระเบียบ   [การสงครามทุ่นรัเบิดทางบก] 

irregular war                      สงครามไมํตามแบบ [ยธศ.]; กําลังรบที่ไมํเป็นไปตามแบบปกติ  

IRT = in Reply to = As Refers to   การตอบรับเอกสารโดยอ๎างถึง... 
ISAFP = Intelligence Service of The Armed Forces of The Philippines หนํวยขําวกรองกองทัพฟิลิปปินส๑   

ISB = Intermediate Staging Base ฐานทัพระหวํางทาง 
ISBN = International Standard Book Number เลขประจําหนังสือสากล   
ISI  = Inter-Service Intelligence หนํวยขําวกรอง [ปากีสถาน ] 

island    เกาะ [ในทะเล]; เกาะกลางถนน 
ISO = International Organization For Standardization องค๑การมาตรฐาน 
    ระหวํางประเทศ    [กต.] 

isodose rate line   เส๎นอัตราปริมาณรังสีเทํา    
isolate    โดดเดี่ยว   [ภารกิจ ยว.] 
isolated personnel   ก าลังพลที่ถูกโดดเดี่ยว  [กพ.ทางทหาร /พลเรือนซึ่งถูกแยกตะวจากหน่วย /

องค์การของตนในสภาพแวดล้อมที่จ าเป็นจัต้องอยู่รอด เล็ดลอด หรือหลบหนีรัหว่างรอการช่วยเหลือหรือระบกละบ] 

Isolated Personnel Report (ISOPREP) รายงานก าลังพลที่ถูกโดดเด่ียว  [แบบฟอร์ม กห.สรอ.๑๘๓๓ ผู้เล็ดลอด]  

isolating    โดดเดี่ยว   
isolation area                     พื้นที่เตรียมพร๎อม [ใช้วางแผนก่อนออกท้างาน-รพศ.] 

isolationism                       นโยบายสันโดษ; การแยกอยูํโดดเดี่ยว  [อม.] 
ISR  = Intelligence, Surveillance and Reconnaissance ขําวกรอง, การเฝ้าตรวจ และลาดตระเวน ; การ 

    ขําวกรอง/การเฝ้าตรวจ/การลาดตระเวน   (ขฝล.)* 
ISS= Intelligence Support System  ระบบสนับสนุนด๎านขําวกรอง   [อม.] 
issuance of order   การออกคําสั่ง                            
issue control group  กลุํมควบคุมการจําย   
issue priority designator  เครื่องก าหนดความเรํงดํวนในการจําย  
issue slip    ใบเบิก        [กบ.]  
issue   การจําย       [การแจกจ่าย-กบ.] 

                                                                        
 โดดเดี่ยว เป็นกิจทางยุทธวิธีในการปิดล๎อมก าลัง ขศ. จากการสนับสนุนของสํวนอื่น (ทั้งทางด๎านกายภาพ และ/หรือ จิตวิทยา) 
ปฏิเสธเสรีในการเคลื่อนย๎ายและป้องกันมิให๎ก าลัง ขศ. สามารถติดตํอหนํวยอื่นได๎  ก าลังที่ถูกโดดเดี่ยวจะต๎องไมํสามารถเล็ดลอด
ออกจากที่ตั้งปัจจุบันได ๎



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๓๕๗ 

issues agreed                      เร่ืองที่ตกลงแล๎ว       [ประชุม] 

issues pending                     เร่ืองที่อยูํระหวํางการดําเนินการ   [ประชุม] 

issues unresolved                  เร่ืองที่ยังไมํได๎ตกลง     [ประชุม] 

isthmus      คอคอด     [เช่น คอคอดกระ = Kra Isthmus]                
ITC = International Trade Centre ศูนย๑พาณิชยกรรมระหวํางประเทศ  [กต.] 
item                           รายการ, สิ่งอุปกรณ๑  (สป.)   [กบ.] 
item manager   ผู๎จัดการรายการวัสดุ  [ระบผิดชอบในการจะดการต่อรายการพะสดุ 
    เฉพาัรายการหนึ่งหรือมากกว่า] 

ITO = Invitation Travel order คําสั่งเดินทางไปตํางประเทศ   [อม.] <ไอ-ที-โอ> 
ITU = International Telecommunication Union สหภาพ โทรคมนาคมระหวํางประเทศ [กต.] 
ITV = Improved tow Vehicle รสพ. ติดตั้งจรวดโทว๑ ๒ [อม.] <ไอ-ท-ีวี> 
IUCN    สหภาพสากลวําด๎วยการอนุรักษ๑ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น The World Conservation Union)  

IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry สหภาพระหวํางประเทศวําด๎วยเคมีบริสุทธิ์ 
    และเคมีประยุกต๑    [กต.] 
IVO = in View of = Because of..  เนื่องจาก... 
IW = Information  Warfare การสงครามสารสนเทศ/ขําวสาร [อม.]  

 

                                                                        
 IUCN = International Union For Conservation Of Nature and Natural Resources   
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J 
 

J= Joint Staff  ฝ่ายอํานวยการ/เสนาธิการรํวม  (สธร.) 
J= Juliet   ตัวอักษร เจ <จ-ูเลียด> [การส่งวิทย]ุ 
J1= Joint Staff Personnel Directorate ผู๎อํานวยการกองกําลังพลรํวม   (สธร.๑) 
J2= Joint Staff Intelligence Directorate ผู๎อํานวยการกองขําวกรองรํวม   (สธร.๒)  
J-2X    เจ-๒ เอ็กซ์  
J3 = Joint Staff Operations Directorate ผู๎อํานวยการกองยุทธการรํวม   (สธร.๓) 
J4 = Joint Staff Logistics Directorate ผู๎อํานวยการกองสํงกําลังบํารุงรํวม  (สธร.๔) 
J5 = Joint Staff Plans And Policy Directorate ผู๎อํานวยการกองนโยบายและแผนรํวม (สธร.๕) [อม.] 
J6 = Joint Staff Communications-Electronics Directorate ผู๎อํานวยการกองการสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส๑รํวม  
        (สธร.๖) 

J7 = Joint Staff Civil-Military Operations Directorate ผ๎ูอํานวยการกองการปฏิบัติการพลเรือน-ทหารรํวม (สธร.๗) 

JA= Judge Advocate         พระธรรมนูญ                (ธน.)  
JAAT= Joint Air Attack Team  ชุดโจมตีทางอากาศรํวม       (ชตอร.)* 
JAB = Joint Ammunition Board คณะกรรมการกระสุนรํวม    (คกร.)*  
jacket    เสื้อแจ๏กเก็ต, เสื้อนอก    
JADDIN = Joint Air Defense Digital Information Network  ข๎อมูลขําวสารป้องกันภัยทางอากาศรํวม 
    อัตโนมัติ     [บก.ส.] 
JAGC = Judge Advocate General's Corps เหลําทหารพระธรรมนูญ [ทร.-พษ.]  (ธน.)   
JAGEF =Japan-Asean General Exchange Fund กองทุนการแลกเปล่ียนญี่ปุ่น-อาเซียน [กต.] 
jamming                    การกํอกวน; การรบกวนความถี่ [วิทยุ ฯลฯ] 

JAPO = Joint Area Petroleum office สํานักงานปิโตรเลียมประจําพื้นที่รํวม 
jargon <จา-ก้อน>  ถ๎อยคําที่ใช๎เฉพาะคนที่ประกอบอาชีพเหลําหนึ่ง ๆ   

                                                                        
 เจ-๒ เอ็กซ์   องค์การที่ประกอบด๎วยหนํวยปฏิบัติการขําวกรองจากบุคคล และหนํวยประสานการตํอต๎านขําวกรองก าลังเฉพาะ
กิจ เจ-๒ เอ็กซ์ รับผิดชอบในการประสานและลดความขัดแย๎งของกิจกรรมเกี่ยวกับแหลํงขําวที่เป็นบุคคลทั้งปวง  
 ค าพูดที่ไมํรู๎เรื่อง, ค าเหลวไหล 
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JAS  39 Gripen  เครื่องบินขับไลํอเนกประสงค๑ ยาส ๓๙ กริเปน [สวีเดน-ทอ.ไทย

ต้องการทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ก/ข (เอฟ-5 B/E) ระยะที่ ๑ จ้านวน ๖ เครื่อง ได้ตัดสินใจซื้อเครื่อง ยาส 
39 กริเปนในวงเงินกว่า ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ ๕ ปี ตั้งแต่ปี๒๕๕๑-๒๕๕๕ โดยเครื่องบินฝูงใหม่
จะประจ้าการที่กองบิน ๗ จว.สุราษฎร์ธานี]   

JASSM  = Joint Air To Surface Standoff Missile  จรวดนํา 
      วิถีแบบอากาศสูํพื้นระยะยิงไกล  
J-AXIS  แกน-เจ [แกนตามแนวตะ้งในรับบพิกะดฉากเป็นเส้นซึ่งมี
เคร่ืองหมายแสดงรัยัท่ีสูงขึ้นหรือต่ าลง (ทิศเหนือหรือทิศใต้ ) จากเส้น
อ้างอิง โดยเฉพาัอย่างย่ิงบนแผนท่ี แผนท่ีเดินเรือ/เดินอากาศ หรือกราฟ] 

JBPO = Joint Blood Program office สํานักงานบริการโลหิตรํวม    (สบลร.)* 
JC  = Joint Commission คณะกรรมาธิการรํวม    [กต.] 
JEM= Justice And Equality Movement ขบวนการเรียกร๎องความเสมอภาคและความยุติธรรม [ซูดาน] 

JCATF= Joint Civil Affairs Task Force  หนํวยเฉพาะกิจกิจการพลเรือนรํวม  (ฉก.กร.รํวม) 
JCCC  = Joint Communications Control Center ศูนย๑ควบคุมการติดตํอส่ือสารรํวม (ศคสร.)* 

JCEOI     คําแนะนําในการปฏิบัติการสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส๑รํวม 
JCGRO= Joint Central Graves Registration office [J-4] สํานักงานทะเบียนศพกลางรํวม (สทศกร.)* 

JCIB = Joint Combined Information Bureau  แผนกขําวสารรํวม/ผสม (ผขรผ.)* 
JCIDS   การบูรณาการขีดความสามารถในการยุทธ๑รํวมและระบบการพัฒนา  
JCM = Joint Consultative Meeting  การประชุมระหวํางเจ๎าหน๎าที่อาวุโสอาเซียน เจ๎าหน๎าที่อาวุโสเศรษฐกิจ  

    อาเซียน และคณะกรรมการประจําอาเซียน [กต.] เพื่อเตรียมการ 
    ส้าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน 
JCMEB = Joint Civil-Military Engineering Board คณะกรรมการงานชํางพลเรือน-ทหารรํวม  (คชพทร.)*  

JCN = Joint Communications Network ขํายการสื่อสารรํวม      (ขสร.)* 
JCS = Joint Chief of Staff   คณะเสนาธิการรํวม              [อม.-ทุกเหล่าทัพ] 

JCSE= Joint Communications Support  Element สํวนสนับสนุนการสื่อสารรํวม  (สสสร.)* 

                                                                        
 JAS  ยํอมาจาก  Jakt (Air-to-Air), Attack (Air-to-Surface), และ Spaning (Reconnaissance) 

http://en.wikipedia.org/wiki/JAS_39_Gripen   

 JCEOI = Joint Communication-Electronics Operating Instructions  

 J-5 : PR = ประชาสัมพันธ์ 

http://en.wikipedia.org/wiki/JAS_39_Gripen
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JDA  = Joint Development Area พื้นที่พัฒนารํวม    [กต.] 
JDISS= Joint Deployable Intelligence Support System ระบบสนับสนุนขําวกรองเคลื่อนที่รํวม*<เจ-ดิส> 
JDS  = Joint Deployment System  ระบบการวางกําลังรํวม  
JECG= Joint Exercise Control Group สํวนควบคุมการฝึกรํวม  
JEPG= Joint Exercise Planning Group สํวนวางแผนการฝึกรํวม  
jet advisory service   บริการแนะน าการบินไอพํน    
jet propulsion   การขับเคลื่อนด๎วยไอพํน 
jet stream  กระแสลมกรด , เจ็ตสตรีม  [แถบแคบของลมความเร็วสูงในโทรโพส

เฟียร์ชะ้นบน/สตราโตสเฟียร์] 

jettison    การปลดทิ้ง  [การเลือกทิ้งพะสดุออกจากอากาศยาน ซึ่งมิใช่เป็นการ 

    โจมตีตามปกติ] 
jettisoned mines   ทุํนระเบิดทิ้งดํวน   [ทุ่นรัเบิดซึ่งได้ถูกวางอย่างเร็วท่ีสุดท่ีจัเร็วได้   

    เพื่อให้ทุ่นรัเบิดหมดไปจากเรือวางทุ่นรัเบิด โดยไม่ค านึงถึงสภาพ / 
    ต าบลที่สะมพะนธ์กะนของทุ่นรัเบิดเหล่านะ้น] 

JEWC = Joint Electronics Warfare Center ศูนย๑การสงครามอิเล็กทรอนิกส๑รํวม (ศสอร.)* 
jewelry shop   ร๎านจําหนํายเพชรนิลจินดา    
JFACC = Joint Force Air Component Commander ผู๎บังคับ/บัญชาการกําลังรบรํวมทางอากาศ [ทอ.] 
     <เจ-แฟค> (ผบ.กรทอ.) * 

JFC  = Joint Force Commander  ผู๎บังคับ/บัญชาการกําลังรบรํวม   (ผกร.) * 
JFLCC = Joint Force Land Component Commander ผู๎บังคับ/บัญชาการกําลังรบรํวมทางบก (ผบ.กรทบ.) *  
JFMCC = Joint Force Maritime Component Commander ผ๎ูบังคับ/บัญชาการกําลังรบรํวมทางทะเล (ผบ.กรทร.)* 

JFSOCC    ผู๎บังคับ/บัญชาการกําลังรบพิเศษรํวม [รพศ.]  (ผบ.กรพศ.) * 
JFUB = Joint Facilities Utilization Board [J-4] คณะกรรมการการใช๎สิ่งอํานวยความสะดวกรํวม (คชสร.)*   

JIB  = Joint Information Bureau    แผนกขําวสารรํวม        (ผขร.) *  
JIC  = Joint Information Center    ศูนย๑ขําวสารรํวม               (ศขร.) *  
JICPAC = Joint Intelligence Center, Pacific ศูนย๑ขําวกรองรํวม แปซิฟิค <จิค-แพค>   [อม.] 
JINTACCS  ความสามารถปฏิบัติการรํวมกันได๎รํวมของระบบการควบคุมบังคับบัญชา 

                                                                        
 = Joint Force Special Operations Component Commander  
 = Joint Interoperability Of Tactical Command And Control System  
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JLCB = Joint Logistics Coordination Board [J-4] คณะกรรมการประสานงานการสํงกําลังบํารุงรํวม 

    (คปกบร.)* 

JLP= Joint Logistics Plan แผนการสํงกําลังบํารุงรํวม 
JLT= Lieutenant Junior Grade  เรือโท [ทร.อม.]    (ร.ท.) 
JLTV= Joint Light Tactical Vehicle  ยานยุทธวิธีเบารํวม  [โครงการ ทบ., นย. อม.พะฒนาต่อจากฮะมวีย์] 

JMAO= Joint Mortuary Affairs Office สํานักงานการศพรํวม            (สศร.)* 
JMB = Jamaat-Ul Mujahideen Bangladesh  กลุํมมุสลิมหัวรุนแรงของบังกลาเทศ 
JMBPO= Joint Military Blood Program office [J-4] สํานักงานบริการโลหิตทหารรํวม         (สบลทร.)* 

JMC = Joint Movement Center [J-4]  ศูนย๑การเคลื่อนย๎ายรํวม        (ศคยร.)* 
JMM = Joint Ministerial Meeting  การประชุมรํวมระดับรัฐมนตรีอาเซียน  [กต.] 
JMP = Joint Manpower Program กําหนดการกําลังคนรํวม      
JMRO= Joint Medical Regulation Office สํานักงานการควบคุมทางการแพทย๑รํวม  
JOA = Joint Operations Area  พื้นที่ปฏิบัติการรํวม; พื้นที่การยุทธ๑รํวม 
JOC = Joint Operations Center   ศูนย๑ปฏิบัติการรํวม, ศูนย๑ยุทธการรํวม  (ศปร.)  
JOC = Joint Operating Concept  แนวความคิดในการปฏิบัติการรํวม 

joiner    เรือสมทบ  [เรือพาณิชย์อิสรัล าหนึ่งท่ีแล่นเข้ามาสมทบขบวนเรือใน

ความคุ้มกะน] ; joiner convoy ขบวนเรือในความคุ๎มกันสมทบ [แล่นมาสมทบกะบขบวนเรือในความคุ้มกะน
หละก]; joiner section ชํวงสมทบ  [เรือสมทบหรือขบวนเรือในความคุ้มกะนสมทบ] 

joint  รํวม [กิจกรรม การปฏิบะติการ หน่วยงานฯลฯ ซึ่งมีหน่วยต่างๆ ของ๒

ทบวงทหารหรือมากกว่าเข้าร่วม]; joint การปฏิบัติการรํวม ; joint 
forces กําลังรบรํวม ; joint  forces  command หนํวย
บัญชาการกําลังรบรํวม   

Joint Interagency Coordination Groups (JIACGS) กลุํมประสานงานระหวํางองค๑กรของรัฐรํวม (กปอร.)   

joint  leader development การพัฒนาผู๎นําการปฏิบัติการรํวม  
joint  vision  for  future  warfighting  วิสัยทัศน๑การปฏิบัติการรํวมสําหรับการตํอส๎ูสงครามในอนาคต  
Joint After Action Report (JAAR)   รายงานหลังปฏิบัติการรํวม   [สรุปการปฏิบะติการจริง /การฝึก /บทเรียน

ส าคะญท่ีได้ระบ ] 

Joint Air Attack Team (JAAT) ชุดโจมตีทางอากาศรํวม      (ชจอร.)* 
joint air ground system ระบบปฏิบัติการรํวมอากาศ-พื้นดิน [ทอ.ไทย] 
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joint air operations   การยุทธ์ทางอากาศรํวม [การยุทธ์ทางอากาศซึ่งใช้ขีดความสามารถ/ก าละงรบ

ทางอากาศของเหล่าทะพ เพื่อสนะบสนุนการยุทธ์ของผู้บะญชาการก าละงรบร่วม  วะตถุปรัสงค์ของการทะพ  หรือเพื่อสนะบสนุนส่วน
ก าละงอื่นของก าละงร่วม] 

Joint Air Operations Center (JAOC)  ศูนย์ยุทธการทางอากาศรํวม  [สิ่งอ านวยความสัดวกของฝ่ายอ านวยการ
ร่วมที่จะดตะ้งขึ้นส าหระบการวางแผน การอ านวยการ แลัการปฏิบะติยุทธการทางอากาศร่วม เพื่อสนะบสนุนการยุทธ์ของผู้บะญชาการ
ก าละงร่วมหรือวะตถุปรัสงค์ของการทะพ] 

Joint Air Operations Plan  (JAOP)  แผนยุทธการทางอากาศรํวม  
Joint Airborne Advance Party (JAAP) สํวนลํวงหน๎าสํงทางอากาศรํวม  [หน่วยนี้อาจปรักอบด้วย  กพ.ของ
ชุดควบคุมการรบ ทอ.สหระฐอเมริกา แลัชุดเฝ้าตรวจรัยัไกล ทบ.สหระฐอเมริกา หรือก าละงรบละกษณัเดียวกะน]  

joint airborne training  การฝึกสํงทางอากาศรํวม 
Joint Ammunition Board (JAB) คณะกรรมการกระสุนรํวม    (คกร.)* 
Joint Amphibious Operation  การยุทธ์สะเทินน้ าสะเทินบกรํวม [สองเหล่าทะพขึ้นไป] 

Joint Amphibious Task Force (JATF) ก าลังรบเฉพาะกิจสะเทินน้ าสะเทินบกรํวม   [การจะดพวกชะ่วคราวจาก

หน่วยของสองเหล่าทะพขึ้นไป ภายใต้การบะงคะบบะญชาของผู้บะงคะบบะญชาเพียงคนเดียว จะดขึ้นด้วยความมุ่งหมายให้ท าการยกพลขึ้น
บกสัเทินน้ าสัเทินบก เพื่อโจมตีบนฝ่ังของข้าศึก] 

joint and expeditionary mindset แนวความคิดเกี่ยวกับการใช๎กําลังรบในการยุทธ๑รํวมและ 
    การปฏิบัติการนอกประเทศ  
Joint Area Petroleum office (JAPO)  สํานักงานปิโตรเลียมประจําพื้นที่รํวม  
joint base   ฐานทัพรํวม 
joint battle command   การบัญชาการรบรํวม  
Joint Blood Program Office (JBPO)  สํานักงานบริการโลหิตรํวม    (สบลร.)*  
joint board                        สภา/คณะกรรมการรํวม *   
Joint Capabilities Integration And Development System (JCIDS)  การบูรณาการขีดความสามารถใน
การยุทธ๑รํวมและระบบการพัฒนา   
Joint Captured Materiel Exploitation Center (JCMEC) ศูนย์ใช๎ประโยชน์รํวมจากยุทโธปกรณ์ท่ียึดได๎  
[ปกติเป็นหน่วยรองของกองก าละงร่วม/สธร.๒]  

Joint Central Graves Registration Office  (JCGRO) สํานักงานทะเบียนศพกลางรํวม (สทศกร.)*  

Joint Chief of Staff      (JCS)    คณะเสนาธิการรํวม; คณะเสนาธิการทหาร  [อม.] 
Joint Civil Affairs Task Force (JCATF) หนํวยเฉพาะกิจ กิจการพลเรือนรํวม  (ฉก.กร.รํวม)  
 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๓๖๓ 

Joint Civil-Military Engineering Board (JCMEB) คณะกรรมการงานชํางพลเรือน-ทหารรํวม (คชพทร.)*   

joint civil-military operations task forceกองก าลังเฉพาะกิจปฏิบัติการรํวมทหาร-พลเรือน   
joint combat search and rescue operation การปฏิบัติการค๎นหาและการกู๎ภัยในการรบรํวม  
[การปฏิบะติการทางทหารของส่วนสนะบสนุนในการปฏิบะติการค้นหาแลัการกู้ภะย ซึ่งมีขีดความสามารถในการค้นหา แลัการกู้ภะย
ในการรบของส่วนก าละงแลัสนะบสนุนความต้องการของส่วนก าละงตะ้งแต่ ๒ ส่วนขึ้นไปของก าละงรบร่วม ตามปกติการปฏิบะติการ
นี้ ผู้บะญชาการก าละงรบร่วมหรือผู้บะญชาการส่วนก าละง จัด าเนินการตามกิจเฉพาัของผู้บะญชาการก าละงรบร่วม] 

Joint Combined Information Bureau (JCIB)  แผนกขําวสารรํวมและผสม   (ผขรผ.)*  
joint committee                    คณะกรรมการรํวม  
Joint Communication-Electronics Operating Instructions (JCEOI) คําแนะนําในการปฏิบัติการสื่อสาร- 
    อิเล็กทรอนิกส๑รํวม  

Joint Communications Control Center (JCCC) ศูนย์ควบคุมการสื่อสารรํวม [หน่วยงานหนึ่งของ  สธร.๖ ท่ี
จะดตะ้งเพื่อสนะบสนุนผู้บะญชาการก าละงร่วม  ศูนย์นี้เป็นศูนย์จะดการ  อ านวยการรับบการควบคุมบะงคะบบะญชา  การ
สื่อสาร แลัคอมพิวเตอร์ของก าละงร่วมปรักอบด้วย  แผนกแผนแลัยุทธการ  แผนกควบคุมรับบ  แลัแผนกการ
จะดการด้านความถี่ ] 

Joint Communications Network (JCN) เครือขํายการสื่อสารรํวม ; ขํายการสื่อสารรํวม  (ขสร.)*  

Joint Communications Support Element (JCSE) สํวนสนับสนุนการสื่อสารรํวม   (สสสร.)*  
Joint Decision Support Tools (JDST) เครื่องมือชํวยการตกลงใจรํวม [การรวมกรับวนการแลัรับบต่าง  ๆ ที่

พะฒนาขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีรับบสารสนเทศที่มีความทะนสมะย  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท าให้ผู้ท าการรบ  แลัเจ้าหน้าที่ส่งก าละง
บ ารุงสามารถวางแผน  ปฏิบะติ เฝ้าตรวจสอบ  แลัประบแผนปฏิบะติการส่งก าละงบ ารุงได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมของการ
ท างานร่วมกะนซึ่งตอบสนองต่อความต้องการด้านปฏิบะติการต่าง ๆ] 

Joint Deployable Intelligence Support System (JDISS) ระบบสนับสนุนขําวกรองการวางกําลังรํวม ;  
    ระบบสนับสนุนขําวกรองเคลื่อนท่ีรํวม*  

Joint Deployment System (JDS)   ระบบการวางกําลังรํวม  
Joint Doctrine Publication Systemระบบบรรณสารหลักนิยมรํวม  
Joint Doctrine Working Party (JDWP) คณะท างานหลักนิยมรํวม  

                                                                        
 เครือข่ายการสื่อสารร่วม เป็นการรวมระบบการสื่อสารรํวมทั้งหมดในยุทธบริเวณ เครือขํายการสื่อสารรํวมจะรวมถึงระบบ
สายเช่ือมโยง และระบบสลับสาย หลายความถี่รํวม และระบบการสื่อสารในการควบคุมและบังคับบัญชารํวม 
 ระบบสนับสนุนข่าวกรองการวางก าลังร่วม   สถานีถํายทอดและชุดเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่  ซึ่งขยายการปฏิบัติของ
ศูนย์ขําวกรองรํวมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังก าลังรบเฉพาะกิจรํวมหรือผ๎ูใช๎ทางยุทธวิธีอื่น ๆ 

 ระบบบรรณสารหลักนิยมร่วม ระบบที่ประกอบด๎วยองค์กรน า ผ๎ูจัดท าหลักนิยมฝ่ายเสนาธิการรํวม ผ๎ูมีอ านาจทบทวนหลัก 
ผ๎ูมีอ านาจทบทวนประสานงาน ผ๎ูมีอ านาจทบทวนทางเทคนิค คณะท างานหลักนิยมรํวม ระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งโครงรํางตามล าดับ
ขั้น ซึ่งออกแบบเพื่อการจัดการ  พัฒนา  ด ารงไว๎  จัดพิมพ์  และแจกจํายบรรณสารรํวม 
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Joint Doctrine  หลักนิยมรํวม  

Joint Document Exploitation Center (JDEC) ศูนย์การใช๎ประโยชน์ทางเอกสารรํวม  [ปกติเป็นหน่วย 
    รองของก าละงร่วม/สธร.๒] 
Joint Duty Assignment     (JDA) ต าแหนํงในหน๎าที่รํวม  [ในหน่วยบะญชาการท่ีมีหลายเหล่าทะพ]  
Joint Duty Assignment List (JDAL)  บัญชีต าแหนํงในหน๎าที่รํวม  [รับุในบะญชีท่ี รมว.กห.อม. อนุมะติแลั  

สธร.เป็นผู้ก ากะบดูแล] 

Joint Electronics Warfare Center (JEWC) ศูนย๑การสงครามอิเล็กทรอนิกส๑รํวม (ศสอร.)*  
Joint Engagement Zone  เขตการยิงรํวม  
Joint Exercise Control Group  (JECG) สํวนควบคุมการฝึกรํวม  
Joint Exercise Planning Group (JEPG) สํวนวางแผนการฝึกรํวม  
Joint Facilities Utilization Board(JFUB) คณะกรรมการการใช๎ส่ิงอํานวยความสะดวกรํวม (คชสร.)*   

joint fire support  การสนับสนุนการยิงรํวม 
Joint Fires Element      (JFE) สํวนการยิงรํวม [เพื่อวางแผนการยิงให้ส าเร็จเรียบร้อยแลัปรัสานสอดคล้อง

กะน]  

joint fires   การยิงรํวม [การรัดมยิงโดยก าละงรบตะ้งแต่ ๒ หน่วยขึ้นไป ด้วยการ 

    ปรัสานการปฏิบะติต่อท่ีหมายร่วมกะน] 
Joint Flow And Analysis System For Transportation (JFAST) ระบบการเคลื่อนย๎ายและวิเคราะห์รํวม  
    เพื่อการขนสํง 

joint force   กําลังรบรํวม  
Joint Force Air Component Commander (JFACC) ผู๎บัญชาการสํวนกําลังทางอากาศกําลังรบรํวม ; ผู๎บังคับ 

    กําลังรบรํวมทางอากาศ [ทอ.] <เจ-แฟค> (ผบ.กรอ.) * 

                                                                                                                                                       
 คณะท างานหลักนิยมร่วม  คณะท างานประกอบด๎วยผ๎ูแทนตําง ๆ จากเหลําทัพ หนํวยบัญชาการรบ และคณะเสนาธิการรํวม  

(ผ๎ูแทนจากกรมแผนปฏิบัติการและกรมพัฒนาก าลังรบรํวม, J–7) โดยประชุมกันทุก ๖ เดือน เพื่อพิจารณาและลงมติ  ข๎อเสนอ
งานตําง ๆ หารือประเด็นส าคัญด๎านปฏิบัติการหรือหลักนิยมรํวม ปรับปรุงสถานภาพของงานบรรณสารรํวมและงานพิมพ์ที่ออก
ใหมํให๎ทันสมัย รวมทั้งติดตามแจ๎งการเปลี่ยนแปลงของความริเริ่มอื่น ๆ ให๎สมาชิกทราบ คณะท างานหลักนิยมรํวมจะประชุมกัน
ภายใต๎การสนับสนุนของหัวหน๎าคณะท างาน สธร.7 คณะเสนาธิการรํวม  
 หลักนิยมร่วม  หลักพื้นฐานที่แนะน าการใช๎ก าลังรบของสองเหลําทัพหรือมากกวําเพื่อประสานการปฏิบัติตํอวัตถุประสงค์
เดียวกัน  หลักนิยมจะน าไปใช๎อยํางเป็นทางการ ยกเว๎นเมื่ออยูํในสถานการณ์เฉพาะบางอยําง ขึ้นอยูํกับการตัดสินใจของ
ผ๎ูบังคับบัญชา ประกาศใช๎โดยประธานคณะเสนาธิการรํวม โดยการประสานกับผ๎ูบัญชาการรบ และผู๎บัญชาการเหลําทัพ  
 ผู้บัญชาการส่วนก าลังทางอากาศก าลังรบร่วม  ผ๎ูบัญชาการในหนํวยบัญชาการรวม หนํวยบัญชาการรวมรอง หรือกอง
ก าลังเฉพาะกิจรํวม ซึ่งขึ้นตรงตํอผ๎ูบัญชาการที่เป็นผ๎ูแตํงตั้ง เพื่อให๎ค าแนะน าการใช๎ก าลังทางอากาศเฉพาะกิจอยํางเหมาะสมแกํ
หนํวยที่ได๎รับการบรรจุมอบหรือขึ้นสมทบและ/หรือมีไว๎ส าหรับการก าหนดกิจเฉพาะของก าลังทางอากาศ วางแผนและประสาน
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Joint Force Attributes; Characteristics Describing The Joint Force คุณสมบัติของกําลังรบรํวม  
Joint Force Commander (JFC)  ผู๎บัญชาการกําลังรบรํวม ; ผู๎บังคับกําลังรบรํวม  
joint force for mission success  กําลังรบรํวมสําหรับการบรรลุผลสําเร็จ ในภารกิจ  
Joint Force Land Component Command (JFLCC)  หนํวยบัญชาการสํวนกําลังรบทางบกรํวม   
Joint Force Land Component Commander (JFLCC) ผู๎บัญชาการสํวนกําลังทางบกของกําลังรบรํวม;   
     ผู๎บังคับกําลังรบรํวมทางบก  (ผบ.กรบ.)  * 

Joint Force Maritime Component Commander (JFMCC) ผ๎ูบัญชาการสํวนก าลังทางทะเลของก าลังรบ  

    รํวม ; ผ๎ูบังคับก าลังรบรํวมทางทะเล   (ผบ.กรท.) *  

Joint Force Meteorological And Oceanographic officer (JMO) นายทหารอุตุนิยมวิทยาและสมุทร  
    ศาสตร์ของก าลังรํวม             [สนะบสนุนโดยตรง ผบ.ฉก.ร่วม] 
Joint Force Special Operations Component Commander (JFSOCC) ผู๎บัญชาการสํวนกําลังปฏิบัติการพิเศษ 

    ของกําลังรบรํวม ; ผู๎บังคับกําลังรบพิเศษรํวม        [รพศ.] (ผบ.กรพ.) * 

Joint Force Surgeon (JFS) แพทย์ใหญํของก าลังรบรํวม   [ปฏิบะติงาน  น.ฝ่ายกิจการพิเศษของ

ภาคพื้นหรือของ ฉก.ร่วม] 

Joint Force  กําลังรบรํวม  
Joint Forces Command        หนํวยบัญชาการกําลังรบรํวม  

                                                                                                                                                       
การปฏิบัติการทางอากาศ หรือปฏิบัติภารกิจที่อาจได๎รับมอบหมายให๎ส าเร็จ ผ๎ูบัญชาการสํวนก าลังทางอากาศก าลังรบรํวม จะ
ได๎รับมอบอ านาจที่จ าเป็นตํอการบรรลุภารกิจและกิจเฉพาะที่ได๎รับมอบหมายจากผ๎ูบัญชาการที่แตํงตั้ง  
 ผู้บัญชาการก าลังรบร่วม   ศัพท์ทั่วไปใช๎กับผ๎ูบัญชาการก าลังรบ ผ๎ูบัญชาการหนํวยบัญชาการรวมรอง หรือผ๎ูบัญชาการกอง
ก าลังเฉพาะกิจรํวมที่ได๎รับมอบอ านาจในการควบคุมหนํวยบัญชาการรบ หรือการควบคุมทางยุทธการตํอก าลังรํวม 
 ผู้บัญชาการส่วนก าลังทางทะเลของก าลังรบร่วม  ผ๎ูบัญชาการในหนํวยบัญชาการรวม หนํวยบัญชาการรวมรอง หรือ
กองก าลังเฉพาะกิจรํวม ซึ่งขึ้นตรงตํอผ๎ูบัญชาการที่ท าการแตํงตั้ง  เพื่อให๎ค าแนะน าการใช๎ก าลังทางเรือ เฉพาะกิจอยํางเหมาะสม
แกํหนํวยที่ได๎รับการบรรจุมอบหรือขึ้นสมทบและ/หรือมีไว๎ส าหรับการก าหนดกิจของก าลังรบทางทะเล วางแผนและประสาน
การปฏิบัติการทางทะเล  หรือปฏิบัติภารกิจที่อาจได๎รับมอบหมายให๎ส าเร็จ  ผ๎ูบัญชาการสํวนก าลังทางทะเลของก าลังรบรํวม จะ
ได๎รับมอบอ านาจที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติภารกิจ และกิจเฉพาะที่ได๎รับมอบหมายจากผ๎ูบัญชาการที่แตํงตั้ง 
 ผู้บัญชาการส่วนก าลังปฏิบัติการพิเศษของก าลังรบร่วม   ผ๎ูบัญชาการในหนํวยบัญชาการรวม หนํวยบัญชาการรวม
รอง  หรือกองก าลังเฉพาะกิจรํวม ซึ่งขึ้นตรงตํอผ๎ูบัญชาการที่ท าการแตํงตั้ง เพื่อให๎ค าแนะน าการใช๎ก าลังปฏิบัติการพิเศษอยําง
เหมาะสมแกํหนํวยที่ได๎รับการบรรจุหรือขึ้นสมทบและ /หรือมีไว๎ส าหรับก าหนดกิจของก าลังรบปฏิบัติการพิเศษ วางแผนและ
ประสานการปฏิบัติการพิเศษ  หรือปฏิบัติภารกิจที่อาจได๎รับมอบหมายให๎ส าเร็จ ผ๎ูบัญชาการสํวนก าลังปฏิบัติการพิเศษของก าลัง
รบรํวมจะได๎รับมอบอ านาจที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติภารกิจ และกิจเฉพาะที่ได๎รับมอบหมายจากผ๎ูบัญชาการที่แตํงตั้ง 

 ก าลังรบร่วม ศัพท์ทั่วไปที่ใช๎กับก าลังรบหนึ่ง ซึ่งประกอบด๎วยสํวนส าคัญของกองทัพบก กองทัพเรือหรือนาวิกโยธิน และ
กองทัพอากาศ หรือตั้งแตํสองเหลําทัพขึ้นไป ปฏิบัติการภายใต๎ผ๎ูบังคับบัญชาคนเดียว ที่ได๎รับมอบอ านาจให๎บังคับบัญชาหนํวย
บัญชาการรวม หรือควบคุมทางยุทธการตํอก าลังรบรํวมนั้น 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๓๖๖ 

Joint Functional Concepts Joint Operations Concepts (JOC) แนวความคิดในการปฏิบัติการยุทธ๑รํวม  
Joint Guidance, Apportionment, And Targeting Team (JGAT Team) ชุดเสนอแนะ การแบํงมอบก าลัง  
    และก าหนดเป้าหมายรํวม 
Joint Information Bureau   (JIB)   สํานักขําวสารรํวม ; แผนกขําวสารรํวม   (ผขร.)* 
Joint Information Center    (JIC)  ศูนย๑ขําวสารรํวม        (ศขร.)* 
Joint Integrated Prioritized Target List (JIPTL) บัญชีเป้าหมายรวมตามล าดับความเรํงดํวนรํวม 
joint intelligence                 ขําวกรองรํวม[ผลิตขึ้นโดยส่วนต่างๆ ของเหล่าทัพมากกว่าหนึ่งเหล่าทัพ

ในชาติเดียวกัน]    (ขกร.)* 
joint intelligence architecture  สถาปัตยกรรมขําวกรองรํวม   [โครงสร้างการจะดเตรียมพร้อม  

เปลี่ยนแปลงได้  ปรักอบด้วยศูนย์ข่าวกรองร่วมทางทหารแห่งชาติ  ศูนย์ข่าวกรองร่วมในภาคพื้น  แลัหน่วย
สนะบสนุนข่าวกรองร่วมของก าละงรบร่วมรอง  สถาปัตยกรรมนี้มีขีดความสามารถเกี่ยวกะบยุทธภะณฑ์ในการด าเนิน
กรรมวิธีข้อมูลอะตโนมะติ การสื่อสาร แลัสิ่งท่ีจ าเป็นในการส่งข่าวสาร  แลัมีความระบผิดชอบในการจะดหาข่าวกรอง
ท่ีสมบูรณ์ตามความต้องการให้แก่ผู้บะญชาการยุทธบริเวณแลัผู้บะญชาการทางยุทธวิธีเพื่อการวางแผนแลัการปฏิบะติ
ทางยุทธการ] 
Joint Intelligence Center (JIC) ศูนย์ขําวกรองรํวม   [ของกองบะญชาการก าละงรบร่วม] 

Joint Intelligence Center, Pacific  (JICPAC) ศูนย๑ขําวกรองรํวม แปซิฟิค <จิค-แพค>   [อม.] 
joint intelligence liaison element สํวนติดตํอทางการขําวกรองรํวม [จะดจากองค์กรข่าวกรอง 

    กลางสนะบสนุน บช.รวม/ฉก.ร่วม] 

Joint Intelligence Preparation of The Battlespace (JIPB) การเตรียมพื้นท่ีการรบด๎านการขําวกรองรํวม 

Joint Intelligence Support Element (JISE) หนํวยสนับสนุนขําวกรองรํวม  [ก าละงร่วมรองจะดตะ้งหน่วย
สนะบสนุนข่าวกรองร่วมเป็นศูนย์สนะบสนุนข่าวกรองเพื่อการยุทธ์ร่วม  โดยให้สถานการณ์ทางอากาศ  อวกาศ พื้นดิน 
แลัทางทัเลของฝ่ายตรงข้ามอย่างครบถ้วนแก่ผู้บะญชาการก าละงรบร่วม ฝ่ายอ านวยการร่วม แลัส่วนก าละง]  

joint interdependence   การพ่ึงพาระหวํางกันในการยุทธ๑รํวม  
joint interdependent   การพ่ึงพาระหวํางกันในการยุทธ๑รํวม  
Joint Interrogation and Debriefing Center (JIDC) ศูนย์ซักถามและ 
    รายงานรํวม  [ปกติเป็นหน่วยรองของ สธร.๒ ของก าละงรบร่วม] 

Joint Light Tactical Vehicle (JLTV)  ยานยุทธวิธีเบารํวม  [โครงการ ทบ., นย. อม.พะฒนาต่อจากฮะมวีย์]  

                                                                        
 ส านักข่าวสารร่วม  ส านักที่จัดตั้งโดยผ๎ูบัญชาการก าลังรบรํวม เพื่อเป็นจุดรวมส าหรับการพบปะระหวํางทหารกับสื่อมวลชน
ในระหวํางการด าเนินการยุทธ์รํวม เมื่อปฏิบัติการสนับสนุนการยุทธ์หลายชาติ  เรียกวํา  ส านักขําวสารผสมหรือศูนย์ขําวสารของ
พันธมิตร 
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Joint Logistics   การสํงก าลังบ ารุงรํวม [ศาสตร์แลัศิลปัในการวางแผนการด าเนินงานของ
ผู้บะญชาการก าละงรบร่วม แลัฝ่ายอ านวยการ ในการปฏิบะติการส่งก าละงบ ารุงเพื่อสนะบสนุนการป้องกะนการเคลื่อนที่ การด าเนินกล
ยุทธ์ อ านาจการยิงแลัการด ารงระกษาความต่อเนื่องของก าละงรบที่ปฏิบะติการของทบวงทางทหารตะ้งแต่สองทบวงขึ้นไปที่เป็นชาติ
เดียวกะน] 

Joint Logistics Coordination Board (JLCB) คณะกรรมการประสานงานการสํงกําลังบํารุงรํวม (คปกบร.)*  

Joint Logistics Operations Center ศูนย์ปฏิบัติการสํงก าลังบ ารุงรํวม 
Joint Logistics Over-The-Shore Commander ผู๎บัญชาการสํงกําลัง
บํารุงรํวมบนฝั่ง 
Joint Logistics Over-The-Shore Operations (JLOTS Operations) การ
ปฏิบัติการสํงก าลังบ ารุงรํวมบน 
    ฝั่ง [ทร.แลัทบ.ด าเนินการร่วมกะนภายใต้ผู้บะญชาการก าละงรบร่วมคน  
    เดียวกะน] 

Joint Logistics Plan       (JLP) แผนการสํงกําลังบํารุงรํวม  

Joint Manpower Program (JMP)  กําหนดการกําลังคนรํว  [ความต้องการคนปัจจุบันและที่ 

    วางโครงการไว้]     

Joint Materiel Priorities And Allocation Board (JMPAB) คณะกรรมการก าหนดล าดับความเรํงดํวนและ
จัดสรรยุทโธปกรณ์รํวม  [ช่วยปรัธานคณัเสนาธิการร่วมพิจารณาก าหนดล าดะบความเร่งด่วนของยุทโธปกรณ์ 
แลัจะดสรรทระพยากรต่าง ๆ ]  

Joint Medical Regulation Office (JMRO) สํานักงานการควบคุมทางการแพทย๑รํวม  
Joint Meteorological And Oceanographic Forecast Unit (JMFU) หนํวยพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาและสมุทร  
    ศาสตร์รํวม   [ผู้บะญชาการก าละงรบร่วม] 

Joint Military Blood Program Office (JMBPO) สํานักงานบริการโลหิตทหารรํวม     (สบลทร.)*  
Joint Military Net Assessments (JMNAS) การประเมินเครือขํายทางทหารรํวม  
Joint Mission-Essential Task (JMET) กิจเฉพาะที่ส าคัญตํอภารกิจรํวม [กิจของภารกิจท่ีก าหนดโดยผู้
บะญชาการรบร่วม ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความส าคะญต่อการบรรลุภารกิจ ก าหนดขึ้นโดยใช้ภาษาท่ีใช้ร่วมกะนของบะญชี
รวมกิจเฉพาัร่วมโดยทะ่วไป ในรูปของกิจเฉพาั เงื่อนไข แลัมาตรฐาน] 

Joint Mobility Control Group (JMCG) ชุดควบคุมการเคลื่อนที่รํวม  

                                                                        
 ก าหนดการก าลังคนร่วม   เอกสารซึ่งแสดงภารกิจ  พันธกิจ  การจัดหนํวย  ความต๎องการก าลังคนในปัจจุบันและที่
วางโครงการไว๎ ของหนํวยงานหนึ่ง และเมื่ออาจต๎องใช๎ก็จะต๎องแสดงการเพิ่มเติมก าลังด๎วยการระดมสรรพก าลังตามต๎องการด๎วย 
ก าหนดการก าลังคนรํวมที่เสนอแนะนี้ จะต๎องแสดงการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ที่ผ๎ูบังคับบัญชา/ผ๎ูอ านวยการ
ของกิจกรรมรํวมเสนอไว๎ ส าหรับห๎วงเวลาห๎าปีงบประมาณตํอไปด๎วย  
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Joint Mortuary Affairs office (JMAO) สํานักงานการศพรํวม [ภายในภาคพ้ืน]  (สศร.)* 
Joint Movement Center (JMC)  ศูนย๑การเคลื่อนย๎ายรํวม             (ศคยร.)* 
Joint Multi-Channel Trunking And Switching System ระบบทางสายเช่ือมโยงและชุมสายรํวมแบบ  
    หลายชํองการส่ือสาร   
Joint Munitions Effectiveness Manual-Special Operations (JMEM-SO) คูํมือการใช๎กระสุนวัตถุระเบิด  
    รํวมในการปฏิบัติการพิเศษ   
Joint Nuclear Accident Coordinating Center (JNACC) ศูนย์ประสานอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์รํวม ; องค์การ  
    นิวเคลียร์กลาโหมและกระทรวงพลังงาน 

                                                                                                                                                       
 ชุดควบคุมการเคล่ือนที่ร่วม  ประกอบด๎วยหนํวยที่ส าคัญ ๗ หนํวย คือ ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนที่ของหนํวยบัญชาการขนสํง
สหรัฐฯ  (USTRANSCOM’S MCC) ศูนย์ล าเลียงทางอากาศสนับสนุนทางยุทธการรํวม (JOSAC) ศูนย์รวมความต๎องการ
เคลื่อนย๎ายผ๎ูป่วยทั่วโลก (GPMRC) ศูนย์ควบคุมการล าเลียงทางอากาศ (TACC) ศูนย์บัญชาการของหนํวยบัญชาการล าเลียงทาง
ทะเลทหาร หนํวยบัญชาการการจัดการสิ่งสัญจรทางทหาร ศูนย์ยุทธการและศูนย์ขําวกรองรํวมของหนํวยบัญชาการขนสํงสหรัฐฯ 
(JICTRANS) 
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joint office                       สํานักงานรํวม 
Joint Operating Concepts (JOC)  แนวความคิดในการปฏิบัติการรํวม  (นปร.)  
joint operation planning  การวางแผนการยุทธรํวม  
Joint Operation Planning And Execution System (JOPES) ระบบวางแผนและปฏิบัติการยุทธ๑รํวม   
    [อม.]  <โจ๊บส์>     (รผปร.) * 
 
 
 

                                                                        
 JOPES = ระบบการวางแผนยุทธการและการปฏิบัติรํวม [ศท.น.๓๔๖] 

พันธกิจของ  ระบบการวางแผน และ ปฏิบัติการยทุธร่วม (JOPES  Functions)
การระบุ&ประเมินภัยคุกคาม

Threat dentification & 
Assessment

การก าหนดยทุธศาสตร์
Strategy Determination

การพัฒนา ห/ป
COA Development

การวางแผน
ละเอียด

Detailed  Planning

การใช้หน่วย 
Implementation

ประธานคณะเสนาธิการร่วม - CJCS

วิกฤ
ตกา

รณ์

สรุประบบการวางแผนร่วม (JOPES)

การวางแผนเร่งด่วน

การประเมิน
วิกฤตการณ์

2

การปฏิบัติ

6
การเลือก
ห/ป

4 ค าส่ัง ยก.
(OPORD)

ฐานข้อมูล
การวาง
ก าลัง

การพัฒนา
สถานการณ์

1

ค าส่ัง
เตือน

ค าส่ัง
ปฏิบัติ

ค าส่ัง
วางแผน

ค าส่ัง
เตรียม
พร้อม

และ/หรือ

พัฒนา ขยาย ปรับแก้

การวางแผนประณีต

แผนขีดความ
สามารถทาง 
ยธศ.ร่วม
(JSCP)

พัฒนา
แนวความคิด

ในการ
ปฏิบัติ

๒
พัฒนา
แผน

๓
แผน

สนับสนุน

๕
ด ารงรักษา ข้อมูลหน่วย 
และการใช้ ตามข้ันเวลา   

(TPFDD)

๖
ทบทวน
แผน

๔
เร่ิมต้น
วางแผน

๑
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ในการ
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พันธกิจของ  ระบบการวางแผน และ ปฏิบัติการยทุธร่วม (JOPES  Functions)
การระบุ&ประเมินภัยคุกคาม

Threat dentification & 
Assessment

การก าหนดยทุธศาสตร์
Strategy Determination

การพัฒนา ห/ป
COA Development

การวางแผน
ละเอียด

Detailed  Planning

การใช้หน่วย 
Implementation

ประธานคณะเสนาธิการร่วม - CJCS

วิกฤ
ตกา

รณ์

สรุประบบการวางแผนร่วม (JOPES)

การวางแผนเร่งด่วน

การประเมิน
วิกฤตการณ์

2

การปฏิบัติ

6
การเลือก
ห/ป

4 ค าส่ัง ยก.
(OPORD)
ค าส่ัง ยก.
(OPORD)

ฐานข้อมูล
การวาง
ก าลัง

ฐานข้อมูล
การวาง
ก าลัง

การพัฒนา
สถานการณ์

1

ค าส่ัง
เตือน

ค าส่ัง
ปฏิบัติ

ค าส่ัง
วางแผน

ค าส่ัง
เตรียม
พร้อม

และ/หรือ

พัฒนาพัฒนา ขยาย ปรับแก้

การวางแผนประณีต

แผนขีดความ
สามารถทาง 
ยธศ.ร่วม
(JSCP)

พัฒนา
แนวความคิด

ในการ
ปฏิบัติ

๒
พัฒนา
แผน

๓
แผน

สนับสนุน

๕
ด ารงรักษา ข้อมูลหน่วย 
และการใช้ ตามข้ันเวลา   

(TPFDD)

๖
ทบทวน
แผน

๔
เร่ิมต้น
วางแผน

๑

การพัฒนา
ห/ป

3

ก าหนด ห/ป
ท่ีเป็นไปได้

แผนแนว
ความ คิดใน
การปฏิบัติ
(CONPLAN)

แผนแนว
ความ คิดใน
การปฏิบัติ
(CONPLAN)สรุปแนว 

ความคิด
ในการ
ปฏิบัติ

สรุปแนว 
ความคิด
ในการ
ปฏิบัติ

แผน ยก.
(OPLAN)
แผน ยก.
(OPLAN) TPFDD

การวางแผน
การปฏิบัติ

5

ฐานข้อมูล
การวาง
ก าลัง

ระบบวางแผนและ
ปฏิบัติการยุทธ
ร่วม (JOPES)

ฐานข้อมูล
การวาง
ก าลัง

ระบบวางแผนและ
ปฏิบัติการยุทธ
ร่วม (JOPES)

ไม่มี
แผน
ไม่มี
แผน

เผา้ฟังการ
เคล่ือนยา้ย

ปรับปรุง
และดูแล
ฐานข้อมูล

แผน/ตารางการ
เข้าวางก าลัง

จัดตัง้ฐานข้อมูล

6
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Joint Operation Planning And Execution System (JOPES) ระบบการวางแผนยุทธการและการปฏิบัติรํวม  
[รับบซึ่งเป็นรากฐานส าหระบการควบคุมแลับะงคะบบะญชาตามแบบ  โดยผู้บะญชาการแห่งชาติแลัผู้บะญชาการรัดะบยุทธบริเวณ
แลัฝ่ายเสนาธิการ ก าหนดขึ้นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการข่าวสารในการด าเนินการวางแผนแลัการปฏิบะติการร่วม  รับบ
การวางแผนยุทธการแลัการปฏิบะติร่วม (JOPES) ปรักอบด้วยนโยบายการวางแผนยุทธการร่วม รัเบียบปฏิบะติแลัโครงสร้าง
ในการรายงานที่สนะบสนุนโดยรับบการสื่อสารแลักรรมวิธีข้อมูลอะตโนมะติ รับบนี้ได้ระบการน ามาใช้ในกิจกรรมการเฝ้าติดตาม 
การวางแผนแลัการปฏิบะติในการรัดมสรรพก าละง การวางก าละง การใช้ก าละงแลัการด ารงความต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกะบการยุทธ์
ร่วม] 

joint operational planning process  กรรมวิธีการวางแผนยุทธการรํวม  
joint operations                  การยุทธ๑รํวม  [ศท.น.๓๒๐]; การปฏิบัติการรํวม 
Joint Operations Area (JOA)    พื้นที่การยุทธ๑รํวม ; พื้นที่ปฏิบัติการรํวม     
Joint Operations Center (JOC) ศูนย๑ปฏิบัติการรํวม, ศูนย๑ยุทธการรํวม   (ศปก.รํวม) 
joint operations concepts     แนวความคิดในการปฏิบัติการยุทธ๑รํวม  
joint patient movement requirements center ศูนย์ก าหนดความต๎องการเคล่ือนย๎ายผู๎ป่วยรํวม   
joint peronnel training and tracking activity หนํวยฝึกอบรมและติดตามก าลังพลรํวม   
Joint Petroleum Office (JPO)    สํานักงานการปิโตรเลียมรํวม      (สปร.)  * 
Joint Planning  Document (JPD)  หลักฐานการวางแผนรํวม    [อม.] 
Joint Planning And Execution Community (JPEC) กลํุมหนํวยงานการวางแผนและการปฏิบัติรํวม 

Joint Planning Group (JPC) กลุํมวางแผนรํวม 
Joint Psyop Task Force (JPOTF) กําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการจิตวิทยารํวม ;หนํวยเฉพาะกิจปฏิบัติการ

จิตวิทยารํวม (ฉก.ปจว.รํวม) 
Joint Publication  (JP) บรรณสารรํวม    

                                                                        
 การยุทธร่วม  ศัพท์ทั่วไปอธิบายถึงการปฏิบัติทางทหารซึ่งด าเนินการโดยก าลังรํวมหรือก าลังของเหลําทัพ ซึ่งมีความสัมพันธ์
ตํอกัน (เชํน การสนับสนุน การติดตํอประสาน) โดยไมํได๎จัดตั้งเป็นก าลังรํวม 
 พื้นที่การยุทธร่วม ก าหนดโดยผู้บะญชาการรบเขตภูมิศาสตร์/ผบ.หน่วยบะญชาการรวมรอง  พื้นที่บนบก ทะเล และนํานฟ้า ซึ่ง 
ให๎ผ๎ูบัญชาการก าลังรํวม  (ตามปกติคือ  ผ๎ูบัญชาการก าลังเฉพาะกิจรํวม ) ด าเนินการปฏิบัติการทางทหารเพื่อบรรลุภารกิจเฉพาะ  
พื้นที่การยุทธรํวมจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติการในขอบเขตและพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่จ ากัดหรือเมื่อการปฏิบัติการได๎
ด าเนินการบนเส๎นแบํงเขตระหวํางภาคพื้น 
 ศูนย์ยุทธการร่วม   หนํวยอ านวยความสะดวกของกองบัญชาการของผ๎ูบัญชาการก าลังรบรํวมที่มีเจ๎าหน๎าที่ตํางเหลําทัพ
ท างานรํวมกัน จัดตั้งขึ้นเพื่อการวางแผน การเฝ้าตรวจสอบและการให๎แนวทางการปฏิบัติ ตามข๎อตกลงใจของผ๎ูบังคับบัญชา 
 ก าลังเฉพาะกิจปฏิบัติการจิตวิทยาร่วม  ก าลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรํวมประกอบด๎วยกองบัญชาการและขุมก าลัง
ปฏิบัติการ ซึ่งชํวยเหลือผ๎ูบัญชาการก าลังรบรํวมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธการ และแผนปฏิบัติการจิตวิทยาทาง
ยุทธวิธี ส าหรับการทัพหรือปฏิบัติการอื่น ๆ ในภาคพื้น ความต๎องการของภารกิจจะก าหนดหนํวยผสมและหนํวยที่ได๎รับมอบหรือ
หนํวยขึ้นสมทบ เพื่อสนับสนุนผ๎ูบัญชาการก าลังเฉพาะกิจรํวม 
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joint readiness   ความพร๎อมรํวม   
Joint Rear Area  (JRA) พ้ืนที่สํวนหลังรํวม  
joint rear area operations การปฏิบัติการในพื้นที่สํวนหลังรํวม [ในการป้องกะนหรือ 

    สนะบสนุนก าละงรบร่วม] 

Joint Rear Rear Coordinator (JRAC) ผู๎ประสานพ้ืนที่สํวนหลังรํวม   
Joint Rear Tactical Operations Center (JRTOC) ศูนย์ปฏิบัติการยุทธวิธีพ้ืนที่สํวนหลังรํวม [ช่วย  
    เหลือผู้ปรัสานพื้นท่ีส่วนหละงร่วม] 

Joint Reception Center (JRC) ศูนย์การรับสํงรํวม [กพ.แลัพลเรือนเพิ่มเติมเมื่อมาถึงยะงพื้นที่ปฏิบะติการ] 

joint reception complex ยํานการรับสํงรํวม 
Joint Reception, Staging, Onward Movement, And Integration (JRSOL) การรับสํง การพักรอ  

     การเคล่ือนย๎ายตํอไปและการสนธิรํวม 

joint regional defense command  หนํวยบัญชาการป้องกันภูมิภาครํวม 
Joint Rescue Coordination Center (JRCC) ศูนย๑ประสานงานการกู๎ภัยรํวม    (ศปกร.) * 

Joint Restricted Frequency List (JRFL) บัญชีคลื่นความถี่จ ากัด   
Joint Search And  Rescue Center (JSRC) ศูนย์ค๎นหาและกู๎ภัยรํวม   [จะดก าละงพลจากเหล่าทะพตะ้งแต่  
    สองเหล่าทะพขึ้นไป] 

joint search and rescue center director ผู๎อ านวยการศูนย์ค๎นหาและกู๎ภัยรํวม    
joint servicing                    การให๎บริการรํวม  การบริการรํวม  
Joint Simulation System (JSIMS)  ระบบจําลองยุทธ๑รํวม    [อม.] 
Joint Special Operation Force (JSOF) กองกําลังรบพิเศษรํวม              (กกล.รพศ.รํวม)  
Joint Special Operations Air Component Commander (JSOACC) ผู๎บัญชาการสํวนก าลังทางอากาศ  
    ปฏิบัติการพิเศษรํวม  
Joint Special Operations Area (JSOA) พ้ืนที่ปฏิบัติการพิเศษรํวม  

                                                                                                                                                       
 บรรณสารร่วม   บรรณสารที่ประกอบด๎วยหลักนิยมรํวมและ /หรือยุทธวิธีรํวม  เทคนิครํวม  และระเบียบปฏิบัติรํวม  ซึ่ง
เกี่ยวข๎องกับการใช๎ก าลังรบ จัดท าโดยกรมฝ่ายเสนาธิการรํวมและประยุกต์ใช๎กับทบวงทหาร หนํวยบัญชาการรบและองค์กรอื่นที่
ได๎รับอนุมัติ บรรณสารนี้ได๎รับอนุมัติจากประธานคณะเสนาธิการรํวมโดยการประสานกับผ๎ูบัญชาการหนํวยรบ เหลําทัพและฝ่าย
เสนาธิการรํวม 

 การบริการร่วม คือ การบริการสนับสนุนตั้งแตํสองเหลําทัพ โดยรํวมกันจัดเจ๎าหน๎าที่ และคําใช๎จําย  พันธกิจที่สนับสนุน
ตั้งแตํสองเหลําทัพขึ้นไป ซึ่งกระท าโดยหนํวยที่มีการจัดเจ๎าหน๎าที่และจํายเงินรํวมกัน 
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Joint Special Operations Task Force (JSOTF) กําลังเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรํวม; หนํวยเฉพาะ 
    กิจรบพิเศษรํวม  (ฉก.รพศ.รํวม)  
Joint Specialty officer; Joint Specialist (JSO) นายทหารผู๎ช านาญการรํวมหรือ ผู๎ช านาญ การรํวม 

Joint Staff Doctrine Sponsor (JSDS) ผู๎ริเริ่มหลักนิยมฝ่ายเสนาธิการรํวม  [ผู้ริเริ่มหละกนิยมฝ่ายเสนาธิการร่วม
หรือโครงการ ยุทธวิธี เทคนิค แลัรัเบียบปฏิบะติร่วม  (Jttp) แต่ลัหละกนิยมร่วมหรือโครงการฯ  ดะงกล่าวจัมีการมอบหมายผู้
ริเริ่มหละกนิยม สธร. ผู้ริเริ่มนี้จัช่วยเหลือองค์กรน าแลัหน่วยงานกรองงานหละก  เมื่อได้ระบการร้องขอแลัได้ระบการสะ่งการ  ผู้
ริเริ่มหละกนิยม สธร.จัปรัสานร่างเอกสารกะบ สธร. แลัให้ข้อคิดเห็น แลัข้อเสนอแนัของ สธร.ต่อหน่วยงานกรองงานหละก ผู้
ริเริ่มนี้จัได้ระบร่างเอกสารทบทวนจากองค์กรน า แลัด าเนินการปรัสานเบื้องต้นแลัการปรัสานขะ้นสุดท้าย  (แลัทดลองใช้
บรรณสาร) เพื่อขออนุมะติ] 

Joint Staff  (J) ฝ่ายอํานวยการ/เสนาธิการ รํวม   (สธร.) 
joint state area command  หนํวยบัญชาการพ้ืนที่ของรัฐรํวม   [การบะญชาการก าละงเฉพาักิจร่วมที่
จะดขึ้นตามค าสะ่งของผู้บะญชาการหน่วยบะญชาการแอตแลนติกสหระฐอเมริกาขึ้นภายในขอบเขตของระฐเพื่อบะงคะบบะญชาแลัควบคุม
หน่วยของสหระฐอเมริกาแลัของระฐที่ให้ขึ้นกะบระฐบาลกลางซึ่งได้ระบมอบหมายการปฏิบะติการเพื่อป้องกะนดินแดนทางบกของ
ภาคพื้นทวีปสหระฐอเมริกา การสนะบสนุนทางทหารต่อการป้องกะนฝ่ายพลเรือนแลัการให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายพลเรือน] 

Joint Strategic Capabilities Plan (JSCP) แผนขีดความสามารถทางยุทธศาสตร๑รํวม  [อม.] (ผขยร.)* 
Joint Strategic Planning Document (JSPD) เอกสารการวางแผนยุทธศาสตร๑รํวม [อม.]      (อวยร.)* 

Joint Strategic Planning System (JSPS) ระบบการวางแผนทางยุทธศาสตร๑รํวม       (รวยร.) * 
joint strategy                     ยุทธศาสตร๑รํวม 
Joint Suppression of Enemy Air Defense (JSEAD) การขํมการป้องกันภัยทางอากาศของข๎าศึกรํวม (ขปภอร.)*  

                                                                        
 ฝ่ายอ านวยการ/เสนาธิการ ร่วม คือ ฝ่ายเสนาธิการในหนํวยบัญชาการรวมหรือเฉพาะตั้งแตํ ๒เหลําทัพ 
 แผนขีดความสามารถด้านยุทธศาสตร์ร่วม แผนขีดความสามารถด๎านยุทธศาสตร์รํวมให๎แนวทางแกํผ๎ูบัญชาการรบและ
ประธานคณะเสนาธิการรํวมเพื่อบรรลุกิจและภารกิจตามขีดความสามารถของทหารในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลจากโครงการที่เสร็จ
สมบูรณ์ การปฏิบัติงานที่ได๎รับตามงบประมาณและการประเมินขําวกรอง แผนขีดความสามารถนี้ให๎กรอบงานที่ชัดเจนส าหรับ
ค าแนะน าทางทหาร ด๎านขีดความสามารถซึ่งให๎แกํคณะเจ๎าหน๎าที่บัญชาการแหํงชาติ 
 ระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ร่วม   วิธีการหลักการที่ประธานคณะเสนาธิการรํวมปฏิบัติหน๎าที่ความรับผิดชอบตาม
ต าแหนํงหน๎าที่ของตนโดยการปรึกษาหารือกับสมาชิกอื่น ๆ ของคณะเสนาธิการรํวมและผู๎บัญชาการรบ เพื่อชํวยเหลือ
ประธานาธิบดีและ รมว.กห. เกี่ยวกับความต๎องการ โครงการและงบประมาณและให๎ท าการประเมินผลสุดท๎ายเกี่ยวกับขีด
ความสามารถของกองทัพสหรัฐอเมริกา และพันธมิตร เมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายที่นําจะเป็นฝ่ายตรงข๎าม  
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Joint Surveillance And Target Attack Radar System (J-STARS) ระบบเรดาร๑โจมตีเป้าหมายและเฝ้าตรวจรํวม 

Joint Table of Allowances (JTA) อัตราสิ่งอุปกรณ์รํวม 
Joint Table of Distribution (JTD) อัตราเฉพาะกิจรํวม  
Joint Tactical Air Reconnaissance/Surveillance Mission Report 
(MISREP) รายงานภารกิจการบินลาดตระเวน/การเฝ้าตรวจ 
    ทางอากาศยุทธวิธีรํวม  
 
Joint Tactics, Techniques And Procedures (JTTP) ยุทธวิธี เทคนิค และระเบียบปฏิบัติรํวม [เพื่อเสริมหลัก 

    นิยมร่วมประกาศโดย JCS]     (ยทปร.)* 
Joint Target List     (JTL)   บัญชีเป้าหมายรํวม   [ มีความส้าคัญยิ่งทางทหาร] 
Joint Targeting  (JTSG) กลุํมบังคับการก าหนดเป้าหมายรํวม steering group   
Joint Targeting Coordination Board (JTCB) คณะกรรมการพิจารณาเป้าหมายรํวม       (คปปร.)*  

                                                                        
 อัตราเฉพาะกิจร่วม   เอกสารก าลังพลซึ่งบอกต าแหนํงและระบุอัตราที่ได๎รับอนุมัติแล๎ว ส าหรับองค์ประกอบแตํละ
องค์ประกอบที่จัดขึ้น เป็นหนํวยงานรํวมส าหรับปีงบประมาณที่ก าหนด (ปีที่อนุมัติ) และแสดงอัตราซึ่งยินยอมให๎ใช๎เพื่อการ
วางแผนและการจัดท าก าหนดการส าหรับปีงบประมาณอีกสี่ปีงบประมาณถัดไป (ปีก าหนดการ) 
 คณะกรรมการประสานการก าหนดเป้าหมายร่วม  คณะที่จัดตั้งขึ้นโดยผ๎ูบัญชาการก าลังรบรํวม  เพื่อให๎บรรลุพันธกิจ
ในการตรวจสอบการก าหนดเป้าหมายอยํางกว๎าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการประสานเกี่ยวกับขําวสารในการก าหนดเป้าหมาย  การให๎
แนวทางและล าดับความเรํงดํวนในการก าหนดเป้าหมายและการเตรียมการและ/หรือการกลั่นกรองบัญชีเป้าหมายรวมตามล าดับ
ความเรํงดํวนรํวม  ตามปกติคณะนี้ประกอบด๎วยผ๎ูแทนจากฝ่ายเสนาธิการก าลังรบรํวมของเหลําทัพทั้งปวงและสํวนก าลังของ
หนํวยรองถ๎าจ าเป็น 
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Joint Task Force      (JTF)   กํา ลังรบเฉพาะกิจรํวม  กําลังเฉพาะกิจรํวม, หนํวยกําลังเฉพาะกิจรํวม 

กองกําลังเฉพาะกิจรํวม 

Joint Task Force Counterintelligence Coordinating Authority (TFCICA)  เจ๎าหน๎าท่ีประสานการตํอต๎าน
ขําวกรองก าลังเฉพาะกิจรํวม 

joint team     ทีมงานยุทธ๑รํวม  
Joint Technical Coordinating Group For Munitions Effectiveness (JTCG-ME) ชุดประสานทางเทคนิครํวม 
    เพื่อประสิทธิผลของการใช๎กระสุนวัตถุระเบิด  

joint test publication  บรรณสารทดสอบรํวม  [การด าเนินการของอนุมะติขะ้นสุดท้ายเพื่อถือ

เป็นหละกนิยมร่วม] 

Joint Theater Level Simulation (JTLS)  [ระบบ] การจําลองยุทธ๑ระดับยุทธบริเวณรํวม [อม./ไทย]<เจ-ทิลส>์ 
Joint Theater Missile Defense (JTMD)  การป้องกันอาวุธปลํอยภาคพื้นรํวม 
Joint Total Asset Visibility (JTAV) ความสามารถในการติดตามขุมก าลังรวมรํวม 

Joint Training Exercise (JTX)  การฝึกรํวม [ระหว่างเหล่าทัพตั้งแต่ ๒ เหล่าทัพขึ้นไป]    (กฝร.) 
Joint Transportation Board (JTB)   คณะกรรมการการขนสํงรํวม ความรับผิดชอบของ ปธ.คสธร.; 

สํานักงานการขนสํง (สขสร.)*  

Joint Urban Operations (JUOs)  การปฏิบัติการในเมืองรํวม  [การปฏิบะติการร่วมทะ้งหมดท่ีวางแผนแลั
ด าเนินการโดยใช้ร่วมกะบปฏิบะติการทางทหารรูปแบบต่าง ๆ บนท่ีหมายหรือต่อที่หมายบนส่วนต่าง ๆ ของพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์แลัภูมิปรัเทศติดกะนท่ีมีละกษณัโดดเด่นได้แก่ สิ่งก่อสร้างโดยมนุษย์ หรือการอยู่กะนอย่างหนาแน่นของผู้
ท่ีไม่ได้ท าการรบ]  

Joint Us Military Advisory  Group Thailand (JUSMAG) ชุดที่ปรึกษาทางทหารของสหรัฐประจํา
ประเทศไทย  
Joint User Handbook For Message Text Formats (JUH-MTF) คํูมือผ๎ูใช๎สําหรับแบบฟอร๑มขําวสารรํวม  

joint vision for future  warfighting วิสัยทัศน๑รํวมสําหรับการตํอสู๎สงครามในอนาคต 
Joint Warfare Center(JWC) ศูนย๑การสงครามรํวม    [อม.] 
Joint Warfare System (JWARS) ระบบการสงครามรํวม   [อม.] 
Joint Warfighting Capabilities Assessment (JWCA) การประเมินขีดความสามารถในการท าสงครามรํวม 

Joint warfighting  การตํอสู๎สงครามรํวม  

                                                                        
 ก าลังรบเฉพาะกิจร่วม  ก าลังรบรํวมซึ่งจัดตั้งและก าหนดโดย รมว.กห.  ผ๎ูบัญชาการรบ  ผ๎ูบัญชาการหนํวยบัญชาการรวม
รอง หรือผ๎ูบัญชาการก าลังเฉพาะกิจรํวมที่มีอยูํ  
 Jointed United States Military Advisory Group To Thailand  (JUSMAGTHAI) 
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Joint Worldwide Intelligence Communications System (JWICS) ระบบการส่ือสารขําวกรองท่ัวโลกรํวม 

joint zone (air, land, or sea)  เขตรํวม  (อากาศ, บก, หรือทะเล) 
join-up  รวมหมูํ  [การรวม  บ.หรือกลุ่มของ  บ. ท่ีแยกกะนอยู่  เข้าเป็นรูปขบวนท่ี

ก าหนดเฉพาั] 
JOPES = Joint Operation Planning And Execution System ระบบวางแผนและปฏิบัติการยุทธ๑รํวม <โจ๊บส์>[อม.]  

    (รผปร.) * 
journal file   แฟ้มบันทึกประจําวัน               
JPD= Joint Planning  Document  หลักฐานการวางแผนรํวม    [อม.]  
JPO= Joint Petroleum office สํานักงานการปิโตรเลียมรํวม      (สปร.)  *  
JPOTF= Joint Psyop Task Force หนํวยเฉพาะกิจปฏิบัติการจิตวิทยารํวม (ฉก.ปจว.รํวม) 
JRA= Japanese Red Army  [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ Lebanon And Japan  
JUM= Jamiat Ul-Mujahidin  [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ Kashmir, India  
JEM = Jaish-E-Mohammad  [กลุ่มก่อการร้าย] กลุ่ม Jaish-E-Mohammad หรือ Jaish-E-

Mohammed [รู้จักในนาม Army of Mohammed ฐานอยู่ในประเทศ Pakistan ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในพ้ืนที่รัฐชัมมู
และเมียร์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน] 

JRCC= Joint Rescue Coordination Center ศูนย๑ประสานงานการกู๎ภัยรํวม    (ศปกร.)*  
JSCP= Joint Strategic Capabilities Plan  แผนขีดความสามารถทางยุทธศาสตร๑รํวม[อม.] (ผขยร.)* 

JSEAD= Joint Suppression of Enemy Air Defense     การขํมการป้องกันภัยทางอากาศของ 
    ข๎าศึกรํวม     (ขปภอร.)*  
JSEP= Joint Strategy For Economic Partnership ยุทธศาสตร๑รํวมเพ่ือความเป็นหุ๎นสํวนทาง 
    เศรษฐกิจไทย-เวียดนาม   [กต.] 
JSIMS= Joint Simulation System ระบบจําลองยุทธ๑รํวม   [อม.] 
JSOF= Joint Special Operation Force  กองกําลังรบพิเศษรํวม            (กกล.รพศ.รํวม)  
JSOTF= Joint Special Operations Task Force หนํวยเฉพาะกิจรบพิเศษรํวม <เจ-ซอฟ>          
                    (ฉก.รพศ.รํวม)  
JSPD= Joint Strategic Planning Document หลักฐาน-เอกสารการวางแผนทางยุทธศาสตร๑รํวม  

J-STARS    ระบบเรดาร๑โจมตีเป้าหมาย และเฝ้าตรวจรํวม  

                                                                        
 J-STARS = Joint Surveillance And Target Attack Radar System  
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JTB= Joint Transportation Board สํานักงานการขนสํงรํวม     (สขสร.) *  
JTCB = Joint Targeting Coordination Board คณะกรรมการพิจารณาเป้าหมายรํวม (คปปร.)*  
JTF = Joint Task Force       หนํวยเฉพาะกิจรํวม <เจ-ท-ีเอฟ>   (ฉก.รํวม)  
JTFHQ    กองบัญชาการหนํวยเฉพาะกิจรํวม  บก.ฉก.รํวม   
JTJ = Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad [กลุ่มก่อการร้าย ] กลุ่ม Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad [หรือ

ชื่ออื่นว่า The Monotheism And Jihad Group หรือ The Al-Zarqawi Network หรือ Al-Jihad หรือ Tanzim Qa'idat Al-
Jihad Fi Bilad Al-Rafidayn (Al-Qa'ida of Jihad In The Land of The Two Rivers)  พื้นท่ีปฏิบัติการ บริเวณภาคกลางและ
ภาคเหนือของอิรัก รวมทั้งภายในกรุงแบกแดด] 

JTL  = Joint Targets List     บัญชีเป้าหมายรํวม 
JTLS= Joint Theater Level Simulation [ระบบ] การจําลองยุทธ๑ระดับยุทธบริเวณรํวม  
JTTP= Joint Tactics, Techniques And Procedures ยุทธวิธี เทคนิค และระเบียบปฏิบัติรํวม [ประกาศ    

     โดย JCS]      (ยทรร.)* 
JTX= Joint Training Exercise การฝึกรํวม  [ตั้งแต่ ๒ เหล่าทัพขึ้นไป]  (กฝร.) 
Judge Advocate      (JA)  พระธรรมนูญ         (ธน.) 
Judge Advocate General's Corps (JAGC) เหลําทหารพระธรรมนูญ [ทร.-พษ.]   (ธน.)  
judgment    การพิจารณาตัดสิน ; การตัดสินหรือดุลพินิจ  
judical review   การทบทวนของฝ่ายตุลาการ [ตรวจสอบว่าขัด รธน.หรือไม่-อม.] 

judicial settlement    การระงับข๎อพิพาทระหวํางรัฐโดยศาลตุลาการ [กต.] 

juh-mtf    คูํมือผู๎ใช๎สําหรับแบบฟอร๑มขําวสารรํวม  

jump boots  รองเท๎ากระโดดรํม; รองเท๎าจัมพ๑ [เสริมข้อเท้า] 

jump speed  ความเร็วในการกระโดดรํม; ความเร็วขณะกระโดดรํม [โดยปลอดภัย] 

jumpmaster  ผู๎ควบคุมการกระโดด [ร่ม]; จัมพ๑มาสเตอร๑ 
jungle    ป่าทึบ       
jungle boots  รองเท๎าเดินป่า; รองเท๎าจังเกิล [นน.เบา-แห้งเร็ว พ้ืนเสริมป้องกัน] 

jungle hammock  เปลสนาม  [ใช้นอนในป่า]   
jungles                    พื้นที่ป่าทึบ 
Junior Lieutenant      (JLT)     เรือโท  [ทร.ไทย]    (ร.ท.) 

                                                                        
 ระบบการจ าลองยุทธ์ของสหรัฐฯ ที่น ามาใช๎ครั้งแรกในการฝึกคอบร๎าโกลด์ ๙๕   
 ยํอมาจาก Joint User Handbook For Message Text Formats 
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juridical personality   สภาพนิติบุคคล [กต.] ; jurisdiction  เขตอํานาจศาล [กต.] ; 
jurisprudence นิติธรรม [กต.] ; juristic person, legal person นิติบุคคล             [กต.] 
jus cogens    กฎเกณฑ๑ทั่วไปแหํงกฎหมายระหวํางประเทศที่มีลักษณะเป็นกฎหมาย 

      เด็ดขาดซึ่งจะละเมิดมิได ๎  [กต.] 

jus soli    กฎหมายท่ีกําหนดสัญชาติตามหลัก 

    ดินแดน [กต.-ภาษาลาติน]  
jus sanguinis  กฎหมายท่ีกําหนดสัญชาติตามหลัก 
    สายโลหิต [กต.-ภาษาลาติน] 

 joint committee       คณะกรรมการรํวม              [กต.] 
JDS   คณะกรรมการวําด๎วยยุทธศาสตร๑การพัฒนารํวมสําหรับพื้นท่ี ชายแดนไทย-มาเลเซีย  [กต.] 
jurisdiction  เขตอํานาจศาล ; juristic person, legal person นิติบุคคล  
jus ad bellum     สาเหตุในการเข๎าสูํ สงคราม; ความชอบธรรมท่ีจะเข๎าสูํสงคราม  

jus in bello      กฎที่ต๎องปฏิบัติระหวํางสงคราม [อ้านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ของผู้น้าระดับ ยุทธศาสตร์]  
jus soli     หลักความเชื่อถือซึ่งหลายประเทศยึดถืออยู ํ         [กต.] 
J  = Joint                   รํวม [ระหว่างเหล่าทัพของประทศเดียวกัน เช่น การฝึกร่วม-กฝร.] 

JUSMAG = Joint Us Military Advisory  Group Thailand ชุดที่ปรึกษาทางทหารของสหรัฐฯ ประจําประเทศไทย   
just  war criteria  เกณฑ๑พิจารณาของ สงครามที่เป็นธรรม ; ตัวชี้วัดสงคราม 
ที่เป็นธรรม ; just cause สาเหตุอันชอบธรรมในการกํอเหตุ ; ต๎นเหตุ ; มูลเหตุที่ชอบธรรม ; just 
gentium  = law of peoples กฎหมายของประชาชน; just intent เจตนา หรือ  จุดมํุงหมายที่ชอบ
ธรรม; เจตนารมณ๑ที่ชอบธรรม ; just war framework โครงรํางสงครามที่เป็นธรรม ; just war 
theory ทฤษฎีสงครามที่เป็นธรรม ; just war thinking การคิดเกี่ยวกับสงครามที่เป็นธรรม; just 
war สงครามที่เป็นธรรม [สนับสนุนโดยคนส่วนใหญ่ว่าถูกต้อง] 

JWARS= Joint Warfare System ระบบการสงครามรํวม   [อม.] 
JWC= Joint Warfare Center ศูนย๑การสงครามรํวม    [อม.] 

                                                                        
 JDS  = Thailand-Malaysia Committee On Joint Development Strategy For Border Areas 
 "Right to [go to] war" 

 "[What is] right war" 

 จัสแม็คไทย (ถ.สาธรใต๎)  
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K 

 
K= Kilo   ตัวอักษร เค <คิ-โล>[การส่งวิทย]ุ 

KA= Karenni Army  กองทัพคะยา    [พม่า] 
KBE  = Knowledge-Based Economy การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการพัฒนาความรู๎  [กต.] 
KCTU = Korean Confederation of Trade Unions สมาพันธ๑สหภาพแรงงานเกาหลีใต๎   
K-DAY    วัน ค. (เคเดย๑)   
kerd; curb   ขอบถนน     
kevlar   ใยป้องกันกระสุน; เกราะ [ยี่ห้อ] เคฟลาร๑  [กบ.] 
key aspects of  the security environment ประเด็นสําคัญในเรื่องของสภาพแวดล๎อมด๎านความมั่นคง  

key advisory role   บทบาท ที่ปรึกษาหลัก  
key employee   ลูกจ๎างคนสําคัญ 
key facilities list   บัญชีหนํวยอํานวยความสะดวกสําคัญ 
key geopolitical trends  แนวโน๎มสําคัญด๎านภูมิรัฐศาสตร๑  
key point  ตําบลสําคัญ [ที่ตั้งหรือสถานที่ตั้งรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งเมื่อถูกท้าลาย

หรือถูกยึด จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ ความสามารถในการท้า
สงคราม หรือต่อความส้าเร็จของการยุทธ์]  

key position   ตําแหนํงสําคัญ  [ต้าแหน่งทางพลเรือน ในกิจการของมหาชนหรือของ

เอกชน (ที่นายจ้างก้าหนดและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ) ว่าจะว่างลงไม่ได้ในระหว่างสงคราม
หรือภาวะฉุกเฉินของชาติ] 

key terrain   ภูมิประเทศสําคัญ     [ยว.] 
keynote speaker   องค๑ปาฐก; ผู๎บรรยายนํา 

keypoint    จุดสําคัญ      
keystone publications  บรรณสารคีย๑สโตน  

                                                                        
 ภูมิประเทศส าคัญ คือ ต าบลหรือพื้นที่ซึ่งหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข๎ายึด, ครอบครอง หรือควบคุมไว๎ได๎จะได๎เปรียบอีกฝ่ายหนึ่ง
อยํางเห็นได๎ชัด ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับภารกิจและระดับหนํวย 
 บรรณสารคีย์สโตน  บรรณสารหลักนิยมรํวมที่ก าหนดพื้นฐานทางหลักนิยมส าหรับชุดบรรณสารรํวมในล าดับของบรรณ
สารรํวม บรรณสารคีย์สโตนจัดท าไว๎ส าหรับชุดบรรณสารสนับสนุนปฏิบัติการรํวมด๎านก าลังพล ขําวกรอง การสํงก าลังบ ารุง การ
วางแผนและการสนับสนุนระบบการบังคับบัญชา การควบคุม การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์  
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KGB = Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti  หนํวยสืบราชการลับรัสเซีย; เคจีบี 
Khmer Rouge                        เขมรแดง 
Khz= Kilohertz  กิโลเฮิร๑ซ [เท่ากับ ๑,๐๐๐  

    เฮิร์ซ หรือ ๑,๐๐๐ รอบ/ 
    วินาที] 

KIA = Killed In Action       ตายในการรบ 
KIA= Kachin Independence Army  กองทัพคะฉิ่นอิสระ [พม่า] 
Kidnapping                         การลักพาตัว  

KIFV = Korean Infantry Fighting Vehicle ยานรบทหารราบเกาหลีใต;๎ รสพ. 
Kill Box   กรอบการทําลาย, กลํองสังหาร [การอ้างอิงพ้ืนที่แบบสามมิติ ซึ่งท้า

ให้เกิดการประสานและการควบคุมที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยให้เกิดการโจมตีที่รวดเร็ว] 

Kill Probability  ความนําจะเป็นในการทําลาย  [การวัดความน่าจะเป็นในการท้าลาย

เป้าหมายหนึ่ง] 
Kill Zone; Killing Zone (KZ)     พื้นที่สังหาร  
Killed In Action       (KIA) ตายในการรบ  
Kilo-Class Submarines  เรือดําน้ําชั้นกิโล  
Kilometer  (KLICK) กิโลเมตร [ภ.] (กม.) 
Kilometers per Hours  (KMPH) กิโลเมตรตํอชั่วโมง   (กม./ชม.) 
Kiloton   (KT) กิโลตัน [หน่วยวัดแรงวัตถุระเบิดเท่ากับ ทีเอ็นที ๑,๐๐๐ ตัน] 

Kiloton Weapon  อาวุธขนาดกิโลตัน  [นิวเคลียร์ -พลังงานระเบิด  = แรงระเบิด  TNT 

พันตัน ที่ให้ขนาดพลังงานระเบิดตั้งแต่ ๑ ถึง ๙๙๙ กิโลตัน] 

KIMMA= Kongres Indian Muslim Malaysia  อินเดียมุสลิม มาเลเซีย  
kin    ทายาท     [กบ.]  

                                                                        
 KIFV  ผลิตโดย บ.DAEWOO ติดตั้งปืนขนาด ๓๐ มม. (ป้อมปืน MAUSER MT๓๐K) ปก.๑๒.๗ มม. มีประจ าการใน
กองทัพบกเกาหลีใต๎ และ กองทัพบกมาเลเซีย สั่งเข๎าประจ าการ มี รสพ. ๓๒ คัน, รถบรรทุก ค. ๔ คัน, รถกู๎ ๒ คัน, รถ ทก. ๒ คัน, 
รถพยาบาล ๒ คัน - ผลิตโดย บ.Daewoo Heavy Industries. 

 เขตสังหาร, พื้นที่สังหาร  พื้นท่ีที่ผ๎ูบังคับบัญชาวางแผน เพื่อบีบบังคับให๎ข๎าศึกมารวมกําลัง เพื่อที่จะทําลายข๎าศึกเสียด๎วย
อาวุธตามแบบ หรือด๎วยการใช๎อาวุธนิวเคลียร๑ทางยุทธวิธี 
 ตายในการรบ  การสูญเสียประเภทหนึ่งใช๎กับการสูญเสียที่เกิดจากข๎าศึกมากวําการกํอการร๎าย ซึ่งตายในทันทีหรือตายเพราะ
บาดแผล หรือการบาดเจ็บอื่น ๆ กํอนที่จะไปถึงสถานบ าบัดทางการแพทย์ 
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kindergarten   โรงเรียนอนุบาล    
king pin   บุคคลที่เป็นตวัการสําคัญ [ยาเสพติด]; เจ๎าพํอยาเสพติด 
King's (Queen's) Guard Regiment กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค๑     (กรม ทม.)  
KIO= Kachin Indepence Organisationองค๑การคะฉิ่นอิสระ [พม่า] 
KIOWA= OH-58C  เฮลิคอปเตอร๑ตรวจการณ๑ 
    เบา; คิโอวา; โอเอช ๕๘  
KISS= Keep It Simple, Stupid จงทําให๎งําย [ภ.-ส้านวน] 

<คิส> 
kitchen area  พื้นที่ครัว [ในขบวนสัมภาระ 

    พักกองพัน] 

kitchen truck  รถครัว 
kite    เครื่องถํวงสายกวาด 
KLA = Kachin Liberation Army กองทัพปลดปลํอยคะฉิ่น [พม่า] 
KLICK= Kilometer  กิโลเมตร [ภ.] ; KM= Kilometer กิโลเมตร (กม.) 
KMLF= Kawtoolay Muslim Liberation Front กลุํมแนวรํวมปลดปลํอยมุสลิมกอทูเล [พม่า] 
KMM= Kumpulan Mujahidin Malaysia [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ Malaysia  
Kach And Kahane Chai  [กลุ่มก่อการร้าย] กลุ่มคัคและคาฮาเน ชาย  [หรือใช้ชื่ออื่น เช่น Kach  

พื้นท่ีปฏิบัติการ อยู่ในอิสราเอล และเขตต้ังถิ่นฐานชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์ โดยเฉพาะชุมชนคีร์ยัต อาร์บา ในเมืองเฮบรอน] 

KMPH= Kilometers Per Hours  กิโลเมตรตํอช่ัวโมง (กม./ชม.) 

KMT= Kuomintang  ก๏กมินต๋ัง (กองพล ๙๓)    [พม่า] 
KNA= Karenni National Army กองทัพแหํงชาติกะเหรี่ยง ; KNC= Karenni National Council 
สภาแหํงชาติกะเหรี่ยง; KNDO= Karen National Defence Organisation องค๑การพิทักษ๑
แหํงชาติกะเหรี่ยง ; KNLA= Karen National Liberation Army กองทัพปลดปลํอยแหํงชาติ
กะเหรี่ยง ; KNLF= Karenni Nationalities Liberation Front แนวรํวมปลดปลํอยแหํงชาติคะยา ; 
KNPP= Karenni National Progressive Party พรรคก๎าวหน๎าแหํงชาติคะยา  ; KNU= Karen 
National Union สหภาพแหํงชาติกะเหรี่ยง  [พม่า] 

                                                                        
 สหภาพแหํงชาติกะเหรี่ยง หรือ พวกกะเหรี่ยงแดง/ยางแดง, กระเหร่ียงเคเอ็นยู พมํา เรียก กะเรนี 
  กํอตั้ง ๕ กพ.๒๔๙๐ - ปัจจุบันมี หน. คือ พล.อ.โบเมี๊ยะ 
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knife sharpener  ที่ลับมีด     
know-how   ความรู๎จัดเจน [ศรศ.๒๕๔๔:๑๑๒] 

known distance range สนามยิงปืนทราบระยะ 
Korean Infantry Fighting Vehicle (KIFV) ยานรบทหารราบเกาหลีใต;๎ รสพ.เกาหลีใต๎  

KSK= Kommando Sperialkrafte [เยอรมัน] หนํวยคอมมานโดเยอรมัน  
KT= Kiloton   กิโลตัน [หน่วยวัดแรงวัตถุระเบิดเท่ากับ ทีเอ็นที ๑,๐๐๐ ตัน] 

KZ= Kill Zone;  Killing Zone     พื้นที่สังหาร  

 
 
God and Soldier, We adore                         พระเป็นเจ๎าและเหลําทหาร    รับการเทิด 
In Time of Danger; Not Before;                   เฉพาะเกิดภัยร๎อน                 ใชํกํอนหน๎า 
The Danger Passed, and All Thing Righted,   ครั้นพ๎นภัยได๎อะไร         ตอบแทนมา 
God Is Forgotten, and The Soldier Slighted.   ลืมพระหาเหตุเกลียด    เหยียดเสนา  

One of Marlborough's Veteran                   
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L 

 
L= Li-Ma   [การส่งวิทย]ุ ตัวอักษร แอล <ลิ-ม่า> 
LAC= Leading Aircraft Man    จําอากาศตรี   [ทอ.ไทย] (จ.ต.) 
lagoons    ทะเลสาบ [น้้าเค็ม]      
lake    ทะเลสาบ [น้้าจืด]   
Lance Corporal  (LCPL)  สิบตรี [ทบ.ไทย] (ส.ต.); จําตรี [นย.]   

land bridge  สะพานเศรษฐกิจ    [ไทย] 
land control operations  ปฏิบัติการควบคุมทางบก   [การใช้ก าละงรบทางพื้นดิน  เพื่อให้บรรลุ

วะตถุปรัสงค์ทางทหารในพื้นที่ส าคะญทางบก โดยได้ระบการสนะบสนุนจากก าละงทางเรือแลัทางอากาศตามความเหมาัสม  การ
ปฏิบะติการดะงกล่าวนี้ได้แก่  การท าลายก าละงภาคพื้นดินของฝ่ายตรงข้าม  การระกษาภูมิปรัเทศส าคะญ  การป้องกะนเส้นทางการ
คมนาคมทางบกที่ส าคะญ แลัการสถาปนาความได้เปรียบทางทหารเฉพาัต าบลในพื้นที่ปฏิบะติการทางบก]  

land forces   ก าลังรบทางบก  [ก าละงพล  รับบอาวุธ  ยานพาหนัแลัหน่วย  

    สนะบสนุนท่ีปฏิบะติงานทางบก  เพื่อให้บรรลุภารกิจแลักิจเฉพาัท่ีได้ระบ  
    มอบหมาย] 

Land Mine Warfare   การสงครามทุํนระเบิดทางบก 
land search   การค๎นหาทางบก [การค้นหาในภูมิปรัเทศโดยเจ้าหน้าท่ีภาคพื้นดิน] 
landing    บินลง, รํอนลง      
landing aid   เคร่ืองชํวยการลงสูํพื้น [ช่วยอากาศยานในการบินเข้าแลัการลงสู่พื้น] 
landing approach   การบินเข๎าลงสูํพ้ืน [อากาศยานในห้วงอากาศ] 

landing area  พ้ืนที่ยกพลขึ้นบก  [ก าละงรบสัเทินน้ าสัเทินบก  พื้นท่ีลงสูํพื้น  (สอ.) 

พื้นท่ีลงสูํพื้น อากาศยาน] 

landing attack   การโจมตียกพลขึ้นบก, การโจมตีลงสูํพ้ืน 
landing beach   หาดยกพลขึ้นบก 

landing craft   เรือระบายพล [ยสบ.]; ยานยกพลขึ้นบก 

landing craft and amphibious vehicle assignment table ตารางการจัดเรือระบายพลและยานสะเทิน  
    น้ าสะเทินบก 
landing craft availability table  ตารางเรือระบายพลที่มีใช๎ได๎ 
Landing Craft Vehicle, Personnel (LCVP) เรือระบายพลขนาดเล็ก [13.5ตัน] [ทร.] (รพล.) 
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Landing Craft, Mechanized (LCM) เรือระบายพลขนาดกลาง [60ตัน][ทร.]    (รพก.) 
Landing Craft, Utility    (LCU)   เรือระบายพลขนาดใหญํ  [375ตัน] [ทร.]    (รพญ.)  
landing diagram   แผนผังการยกพลขึ้นบก 
Landing Force         (LF)    กําลังรบยกพลขึ้นบก  
landing force supplies  สิ่งอุปกรณ์สนับสนุนของก าลังรบยกพลขึ้นบก 

Landing Force Support Party (LFSP) ชุดสนับสนุนก าลังรบยกพลขึ้นบก  
landing formations         รูปขบวนลงสูํพื้น 
landing group   พวกยกพลขึ้นบก 
landing group commander  ผู๎บัญชาการพวกยกพลขึ้นบก  
Landing Helicopter Amphibious (LHA) เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร๑โจมตียกพลขึ้นบก      [ทร.] 
landing mat   แผํนปูพื้น, แผํนปูทางล๎อ 
landing plan                  แผนการลงสูํพื้น              [คทอ.]  

landing plan  แผนการยกพลขึ้นบก , แผนการลงสูํพ้ืน  ใน [ยสบ.] ; ในการ

ปฏิบะติการล าเลียงทางอากาศ 

landing point  จุดลงสูํพ้ืน [ฮ./อากาศยานที่บินขึ้นหรือลงสู่พื้นในทางดิ่งเครื่องหนึ่งสามารถลง

สู่พื้นได้] 

landing roll  ระยะทางว่ิงขณะบินลง [การเคลื่อนที่ของเครื่องบิน  เริ่มตะ้งแต่ลงสะมผะสพื้น  

ความเร็วลดลงเป็นความเร็วขะบเคลื่อนหรือหยุดนิ่ง] 

landing schedule  ก าหนดเวลายกพลขึ้นบก ; landing sequence table ตาราง

ล าดับการยกพลขึ้นบก 
landing ship   เรือยกพลขึ้นบก 
Landing Ship Dock  (LSD) เรืออํูยกพลขึ้นบก  
Landing Ship Medium (LSM) เรือยกพลขนาดกลาง [ทร.]     (ยพก.) 
Landing Ship Tank     (LST) เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญํ [๘,๔๕๐ตัน] [ทร.]    (ยพญ.)  
Landing Signal officer (LSO) นายทหารให๎สัญญาณลงสูํพ้ืน  
landing site                   ที่ลงสูํพื้น; ตําบลยกพลขึ้นบก 
landing threshold   หัวทางว่ิง [จุดเร่ิมต้นของส่วนของทางว่ิงท่ีใช้ส าหระบการลงสู่พื้นได้] 

                                                                        
 หนํวยที่เคลื่อนที่ขึ้นบกจากทางหนึ่งทางใด [ส่วนใหญ่จากทางทัเล]  
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Landing Zone             (LZ)      เขตลงสูํพื้น [เขตที่ก้าหนดจ้าเพาะซึ่งใช้ส้าหรับการลงสู่พ้ืนของอากาศ

ยาน], เขตสํงลง; landing zone control  ศูนย๑ควบคุมเขตลงสูํพื้น; landing zone control party 
ชุดควบคุมเขตลงสูํพื้น ; landing zone selection การเลือกเขตสํงลง       
landmark    ที่หมายบนบก  
landscape   ภูมิทัศน๑,  ภูมิภาพ   
landslide    แผํนดินถลํม                     
lane marker   เครื่องหมายชํองทางผําน  ในการสงครามทุํนระเบิดทางบก 
lane; alley   ตรอก, ซอย     
Language Center, Army Training Command ศูนย๑ภาษากรมยุทธศึกษาทหารบก [ไทย]    

lap    ชํองทางกวาด  [สทร.]; lap course เข็มชํองทางกวาด   [สทร.] 

เข็มจริงซึ่งต้องแล่นให้ตรงไปตามช่องทางกวาดช่องหนึ่ง ; lap track แนวชํองทางกวาด   [สทร.] ; lap turn 

การหันเลี้ยวนอกชํองทางกวาด  [สทร.]; lap width ความกว๎างชํองทางกวาด  [สทร.] 
LAPES= Low Altitude Parachute Extraction System  ระบบกางรํมระดับต่ํา  [ทอ.] 
large spread  กระจายมาก  [รายงานโดยผู้ตรวจการณ์หรือผู้ตรวจต าบลกรัสุนตกไปยะงเรือ

เพื่อแสดงว่ารัยัรัหว่างการรัเบิดของการยิงตะบนะ้นห่างกะนเกินไป] 

large-lot storage   การเก็บรักษาตั้งใหญํ [กองพะสดุซ้อนกะนเป็นตะ้ง ตะ้งแต่สี่ตะ้งขึ้นไป] 

large-scale map  แผนที่มาตราสํวนใหญํ [๑ : ๗๕,๐๐๐ หรือใหญ่กว่า] 

LASER    แสงเลเซอร๑; laser designator เครื่องฉายแสงเลเซอร๑  

[ณ เป้าหมายที่ต้องการโจมตีน้าวิถีด้วยเลเซอร์]; laser footprint รอยฉายเลเซอร๑, เลเซอร๑ฟุตพรินต๑ [การ
ฉายแสงของล าแสงเลเซอร์แลัเขตกะนชนบนพื้นดินหรือพื้นท่ีเป้าหมาย  เลเซอร์ฟุตพรินต์อาจเป็นส่วนของเขตพื้นผิว

เลเซอร์ท่ีเป็นอะนตรายได้หากเลเซอร์ฟุตพรินต์ตกลงภายในรัยัอะนตรายต่อสายตาแม้เพียงเล็กน้อย ];  

                                                                        
 ชุดควบคุมเขตลงสู่พื้น   ก าลังพลที่ได๎รับการฝึกและมีอุปกรณ์พิเศษ  ส าหรับจัดตั้งและใช๎เครื่องอุปกรณ์การสื่อสารจาก
พื้นดิน เพื่อควบคุมการจราจรของอากาศยาน/เฮลิคอปเตอร์ในเขตลงสูํพื้นเฉพาะ 
 ระบบการสํง/ดึงลงจากอากาศยานที่บินในระดับต่ าใกล๎พื้นดินมาก ในการสํงก าลังเพิ่มเติมทางอากาศ 
 เลเซอร์  เป็นค ายํอ (Acronym) มาจากค าเต็มวํา Light Amplification By Stimulated Emission Of Radiation    
กลอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถผลิตหรือขยายรังสีที่ตามองเห็นซึ่งสํวนใหญํเกิดจากกระบวนการปลํอยรังสีที่เกิดจากการกระตุ๎นและ
ควบคุมได๎  เลเซอร์อาจแผํคลื่นรังสีแมํเหล็กไฟฟ้าจากสํวนของแสงอุลตร๎าไวโอเลตในชํวงของคลื่นแสงจนถึงสํวนหนึ่งของรังสี
อินฟราเรด เลเซอร์เป็นค าที่ยํอมาจาก “การขยายแสงโดยการกระตุ๎นให๎เกิดการปลํอยรังสี  
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laser guidance unit ชุดน าวิถีด๎วยเลเซอร์; Laser Guided Weapon (LGW) อาวุธน าวิถีด๎วย
เลเซอร์; laser illuminator เครื่องสํองสวํางด๎วยเลเซอร์; Laser Intelligence (LASINT) ขําวกรอง
เลเซอร์; laser linescan systemระบบไลน์สแกนด๎วยเลเซอร์ [ระบบบันทึกการสร้างภาพในอากาศเชิง

รุก]; laser pointer ไม๎ชี้เลเซอร๑; laser pulse duration เวลาของพัลส๑เลเซอร๑; laser rangefinder 
เครื่องวัดระยะด๎วยเลเซอร๑; laser seeker อุปกรณ๑ค๎นหาด๎วยเลเซอร๑; laser spot จุดเลเซอร๑  
[บริเวณพ้ืนผิวที่เกิดแสงสว่างวาบจากเลเซอร์]; Laser Spot Tracker (LST) เครื่องติด ตามจุดเลเซอร๑; 
laser target designating system ระบบกําหนดเป้าหมายด๎วยเลเซอร๑; Laser Target 

Designator (LTD) เครื่องกําหนดเป้าหมายด๎วยเลเซอร๑; laser target marker เครื่องช้ีเป้าด๎วย
เลเซอร๑; laser target marking system ระบบการช้ีเป้าด๎วยเลเซอร๑; laser-guided ระบบนําวิถี
ด๎วยเลเซอร๑; laser-target line แนวเลเซอร๑-เป้าหมาย; laser-target/gun-target angle มุม
เลเซอร๑-เป้าหมาย/มุมปืน-เป้าหมาย 

lashing    การยึดตรึง; lashing point จุดยึดตรึง 

LASINT = Laser Intelligence ขําวกรองเลเซอร๑ 
last quarter   [ดวงจันทร]์ แรม ๗-๘ ค่ํา               
last resort   มาตรการสุดท๎าย               
late    ช๎าไป   [ในการสนะบสนุนด้วยปืนใหญ่แลัปืนเรือ] 
late time     เวลาระเบิดหลังก าหนด  
latent and incipient insurgency ระยะเริ่มต๎นและซํอนเร๎น      [รพศ.]  
lateral gain   สํวนเพิ่มด๎านข๎าง  [การถ่ายรูปอย่างต่อเนื่องกะนเหนือบริเวณหนึ่ง] 
lateral route  เส๎นทางขวาง [เส้นทางซึ่งโดยทะ่วไปขนานกะบขอบหน้าพื้นที่การรบ  ซึ่งตะดกะบ

เส้นทางหละกหรือเข้าไปสู่เส้นทางหละก] 

lateral spread  การยิงตํางทิศ, การวางการกระจายทางข๎าง  [วิธีการท่ีใช้เพื่อวางจุด
ปานกลางมณฑลของหน่วยยิงตะ้งแต่สองหน่วยขึ้นไป ให้ห่างกะน ๑๐๐ เมตร 
ในแนวตะ้งฉากกะบ แนวปืน – เป้าหมาย] 

lateral tell    การแจ๎งหนํวยระดับเดียวกัน 
Latest Arrival Date  (LAD) วันมาถึงช๎าที่สุด  [วะนที่มีความสะมพะนธ์กะบวะน  ก. (ซีเดย์) ซึ่งผู้บะญชาการรบที่

ระบการสนะบสนุนได้ก าหนดให้เป็นวะนที่ช้าที่สุด ที่หน่วยทหาร สิ่งอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือก าละงพลทดแทนสามารถมาถึงแลัขนถ่าย
ลง ณ ท่าขนถ่ายให้เสร็จสิ้นแลัสนะบสนุนแนวความคิดในการปฏิบะติ เมื่อใช้กะบวะนมาถึงเร็วที่สุด เป็นการก าหนดกรอบการขนส่ง
ส าหระบการวางแผนการขนส่ง] 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๓๘๗ 

latitude band; latitudinal band แถบละติจูด  [แถบตามขวางใด  ๆ ซึ่งวนไปรอบโลกก าหนดขึ้นโดยหน่วยวะด  

    เชิงเส้น/เชิงมุมที่ได้ระบการยอมระบ] 

Latitude  (LAT) เส๎นรุ๎ง [ขนานเส้นศูนย์สูตร]; แลตติจูด 
latrine <ลาทรีน->; toilet ห๎องน้ํา; ห๎องส๎วม 
lattice  ตารางพิกัด  [โครงข่ายเส้นต าบลที่ท่ีตะดกะน  ซึ่งพิมพ์ลงบนแผนท่ี  หรือ

แผนท่ีเดินเรือ/เดินอากาศอาจใช้หาจุดต าบลที่ได้] 

launch pad   ลานสํง, ลานปลํอย, ลานยิง เคร่ืองยิงอาวุธปล่อยตะ้งอยู่ 
launch time   เวลาสํง, เวลาปลํอย, เวลายิง 
Launch Under Attack (LUA) การสํง/ปลํอย/ยิง อาวุธปลํอย  ภายใต๎การถูกโจมตี  [การปฏิบะติการ
ของคณัผู้บะญชาการแห่งชาติของกองก าละงปฏิบะติการป้องกะนตามแผนปฏิบะติการรวม   สืบเนื่องจากการเตือนภะยทางยุทธวิธี  ถึง
การโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ต่อสหระฐอเมริกา แลัก่อนการตกกรัทบคระ้งแรก] 

launch window   ชํองปลํอยอาวุธปลํอย 
launcher   เครื่องยิง [จรวด/ลูกระเบิด] 
laundering   การฟอกเงิน  
LAW = Light Antitank Weapon  อาวุธตํอสู๎รถถังขนาดเบา (อว.ตถ.เบา) 
law enforcement      การบังคับใช๎กฎหมาย  
Law Enforcement Agency (LEA) องค์กรบังคับใช๎กฎหมาย [องค์กรใด ๆ (นอก กห.) ที่ได้ระบอนุญาตตาม

กฎหมายแลัมีอ านาจที่จับะงคะบใช้กฎหมาย อม.ตามอ านาจศาลดะงนี้ อม. ระฐ (หรือเขตการปกครองย่อย) ของ อม. อาณาเขตหรือ
พื้นที่ครอบครอง  (หรือเขตการปกครองย่อย ) ของสหระฐฯ  หรือเพื่อที่จับะงคะบใช้กฎหมายสหระฐฯ  ภายในเขตแดนของชาติ
เจ้าภาพ] 

Law of Armed Conflict  (LoAC) กฎหมายวําด๎วยการขัดกันด๎วยอาวุธ <โล-แอค> (กขอว.)* 
Law of Land Warfare  กฎการสงครามทางบก  
Law of War            (LOW)  กฎหมายวําด๎วยสงคราม ; กฎของสงคราม  
lay    เล็ง;  ตั้ง;. ทิ้ง; ปลํอย; ตั้งเข็ม [ก.ปฏิบะติการ ข.ก าหนด] 

lay leader or  lay reader  ผู๎น าปฏิบัติทางศาสนกิจ  (‚lay leader‛ ใน ทบ.และทอ.‚lay reader‛ 

ใน ทร.และนย.) 

                                                                        
 การฟอกเงิน ในการปฏิบัติการตํอต๎านยาเสพติด หมายถึงกรรมวิธีในการแปรสภาพเงินที่ได๎จากการค๎ายาเสพติดไปสูํรูปแบบ
ที่สามารถจัดการได๎มากกวําการที่ปกปิดที่มาที่ผิดกฎหมายโดยใช๎บัญชีเงินฝาก ธ.ตํางประเทศและบริษัทบังหน๎า 
 กฎหมายว่าด้วยสงคราม  เป็นสํวนหนึ่งของกฎหมายระหวํางประเทศ  ซึ่งควบคุมการด าเนินการเป็นปฏิปักษ์ตํอกันด๎วย
อาวุธ เรียกวํา The Law Of Armed Conflict [ค าย่อเรียก โล-แอค] ด๎วย 
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lay reader   ผู๎น าปฏิบัติทางศาสนา   
lay reference number  หมายเลขอ๎างต าบลที่วาง    [สทร.]  
laydown bombing   การทิ้งระเบิดระดับต่ ามาก 
layer depth  ความลึกของชั้นน้ า [ความลึกจากผิวหน้าน้ าทัเลถึงจุดหนึ่งเหนือชะ้นน้ าแรกที่

ไม่มีปฏิกิริยาต่อคลื่นเสียง ซึ่ง ณ จุดนี้คลื่นเสียงจัมีความเร็วสูงสุด] 

LB   = Pound                  ปอนด๑  
LBE = Load-Bearing Equipment สายโยงบํา; สายเกํง 
LC   = Line of Contact        แนวปะทะ                    [ยว.]        (นป.)  
LCDR= Lieutenant Commander นาวาตรี   [ทร.ไทย-อม.] (น.ต.)   
LCG= Loading Control Group ชุดควบคุมการบรรทุก  
LCM= Landing Craft Mechanized  เรือระบายพลขนาดกลาง [ทร.]     (รพก.) 
LCPL= Lance Corporal  สิบตรี [ทบ.ไทย] (ส.ต.); จําตรี   [นย.]        

LCU= Landing Craft Utility  เรือระบายพลขนาดใหญํ        [ทร.] (รพญ.)  
LCVP= Landing Craft Vehicle Personnel เรือระบายพลขนาดเล็ก [ทร.]    (รพล.) 
LD= Line of Departure      แนวออกตี         [รุก]                     (นต.)  
LD/LC= Line of Departure Is  Line of Contact แนวออกตี คือแนวปะทะ [รุก]   (นต./นป.)  
LDP= Liberal Democratic Party  พรรคเสรีประชาธิปไตย   [ญป.] 
LDR= Leader                 ผู๎บังคับ, ผู๎นํา [Platoon Leader = ผบ.มว.]  

le ‘vee en masse   การเกณฑ๑คนมาชํวยชาต ิ 
lead    ชักนํา   
lead agency   องค์กรน า  [องค์กรท่ีได้ระบมอบหมายรัหว่างองค์กรระฐบาล อม]. 
Lead Agent  (LA) องค์กรน า  [เหล่าทะพ หน่วยบะญชาการรบ/กรมฝ่ายเสนาธิการร่วม] 

                                                                        
 องค์กรน า  องค์กรที่ได๎รับมอบหมายระหวํางองค์กรรัฐบาล  อม. เพื่อประสานการควบคุมระหวํางองค์กร  ในการด าเนินการ
ปฏิบัติวันตํอวัน องค์กรน านี้ท าหน๎าที่ประธานคณะท างานระหวํางองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
เฉพาะอยําง  องค์กรน านี้จะก าหนดระเบียบวาระการประชุม  ประสานความรํวมมือระหวํางองค์กรและรับผิดชอบตํอการ
ด าเนินการเพื่อให๎เป็นไปตามข๎อตกลงใจ 
 องค์กรน า  เหลําทัพ หนํวยบัญชาการรบหรือกรมฝ่ายเสนาธิการรํวม ซึ่งได๎รับมอบหมายให๎เป็นองค์กรน าในการพัฒนาและ
ด ารงบรรณสารหลักนิยมรํวม ยุทธวิธี เทคนิค และระเบียบปฏิบัติรํวม หรือบรรณสารทางธุรการรํวม องค์กรน ารับผิดชอบในการ
พัฒนา ประสาน ทบทวนและด ารงหลักนิยม บรรณสารหลักนิยมรํวม ยุทธวิธี เทคนิค และระเบียบปฏิบัติรํวมหรือบรรณสารทาง
ธุรการรํวมที่ได๎รับมอบหมาย 
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lead aircraft  อากาศยานน าหมูํ  [ท าหน้าท่ีบะงคะบบะญชา บ.อื่นภายในหมวดบิน  บ. ท่ีอยู่

ต้นขบวนของ บ. ตะ้งแต่สองเคร่ืองขึ้นไป] 

Lead Mobility Wing    (LMW) กองบินน าการเคลื่อนที่ [เตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองวิกฤตการณ์ด้าน

มนุษยธรรม] 

lead nation   ประเทศแกนน า 
lead service or agency for common-user logistics  เหลําทัพหรือหนํวยแกนน าในการสํงก าลังบ ารุงใช๎รํวม 

leadership  ภาวะผู๎นํา, ความเป็นผู๎นํา 
Leading Aircraft Man   (LAC)  จําอากาศตรี         [ทอ.ไทย]  (จ.ต.)  
leaflets and posters     ใบปลิว และ โปสเตอร๑  
league of nations, the    สันนิบาตชาต ิ   [กต.] 
leapfrog    กระโดดกบ, กระโดดข๎าม 
learning community   ชุมชนแหํงการเรียนรู ๎ 
learning organization  องค๑การแหํงการเรียนรู๎  
leave and passes  การลา และใบอนุญาตลา; การลา และการได๎รับอนุญาตให๎ออก

นอกบริเวณ 

leave of    ใบลา, ขอลาพัก                         
leave   การลา; ใบลาที่อนุมัติให๎ลาราชการ 
leaver    เรือที่แยกขบวน  
leaver convoy   ขบวนเรือในความคุ๎มกันที่แยกขบวน  
leaver section   สํวนที่แยกขบวน   [เรือกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นส่วนของขบวนเรือในความคุ้มกะน

หละก ซึ่งต่อมาจัแยกตะวไปเป็นเรือที่แยกขบวน หรือขบวนเรือในความคุ้มกะนที่แยกขบวน] 

Lebensraum หรือ living space  เลเบนสโรม   

left (or right)  ซ๎าย (หรือขวา)  [ผู้ที่ใช้ค านะ้น ถูกสมมุติว่าก าละงหะนหน้าไปในทิศทางข้าศึก] 

left (right) bank   ฝั่งซ๎าย (ขวา)  [หะนหน้าไปในทิศทางน้ าไหลหรือตามน้ า] 
Left Flank, March   [ค้าสั่ง] ทําซ๎ายหันในเวลาเดิน ซ้าย, หัน (ขณะเดิน) 
Left Oblique, March   [ค้าสั่ง] ทําเดินเฉียงซ๎าย เฉียงซ้าย, ท้า      
Left Step, March    [ค้าสั่ง] ทําก๎าวทางซ๎าย               ก้าวทางซ้าย... ก้าว, ท้า    

                                                                        
 เลเบนสโรม ซึ่งถือเป็นแดนยังชีพในที่อยูํอาศัยของตน และเป็นสาธารณสมบัติที่จะเป็นได๎ทั้งเจริญ เติบโตและแผํขยายวง

กว๎างออก หรือโรยราลงไป  
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Left, Face   [ค้าสั่ง] ทําซ๎ายหัน  ซ้าย -หัน          
leg   ทหารราบ: ทหารที่ไมํใชํทหารพลรํม  [ภ.] 
legacy force   [1แปรสภาพ; ๒๐๐๐-๒๐๐๓] กําลังรบตามแบบเดิม  
legacy force  [การแปรสภาพ ทบ.อม.1-ห้วง ๒๐๐๐-๒๐๐๓] กําลังรบตามแบบเดิม  

legal age    บรรลุนิติภาวะ     [กต.] 
letter of certification   หนังสือรับรอง      [กต.] 
legal assistance program โครงการชํวยเหลือทางกฎหมาย 
legal corps   เหลําทหารพระธรรมนูญ     [ทอ.]  (ธน.)     
legality    ความถูกต๎องตามกฎหมาย  
legalization    นิติกรณ๑     [กต.] 
legation     สถานอัครราชทูต; สถานที่ทํางานทางการทูตชั้นสอง  
    หัวหน๎ามีตําแหนํงเป็นทางการ 
legislative branch   ฝ่ายนิติบัญญัติ  
legitimacy   ความชอบธรรม  [ยธศ.]; ความถูกต๎องตามกฎหมาย 
legitimate authority  ผู๎มีอํานาจตามกฎหมาย       
legitimate ruses   <รูส>              กลอุบายที่ถูกต๎องตามกฎหมาย 
LEJ= Lashkar-E-Jhangvi  [กลุ่มก่อการร้าย] กลุ่มลัศการ-อี-ฌางวี [พท.ปฏิบัติการ การ

เคล่ือนไหวส่วนใหญ่อยู่ในปากีสถาน โดยเฉพาะในรัฐปัญจาบ  แต่ก็มีกลุ่มย่อยที่เคล่ือนไหวอยู่ในพื้นท่ีอื่นๆ เช่น Lahore, 
Gujranwala, Rawalpindi, Sargodha และ Faisalabad] 

lensatic compass w/case  เข็มทิศเลนเซติก พร๎อมซอง                   
LET= Lashkar-E-Taiba  [กลุ่มก่อการร้าย ] กลุํมลัศการ -อี-ตออีบา  [หรือ Lashkar-E-Toiba 

หรือ Lashkar-E-Tayyiba ปฏิบัติการในพื้นท่ีหุบเขาศรีนคร เขตปุนจ์ ราชูรี และโดดา ในรัฐชัมมูและแคชเมียร์ส่วนของอินเดีย 
รวมถึงเชื่อว่า กลุ่ม LET (และกลุ่ม JEM) พยายามแสวงประโยชน์จากความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูและมุสลิม เพื่อจัดต้ังฐานท่ี
มั่นในรัฐคุชราต โดยชักชวนเยาวชนมุสลิมเข้าเป็นสมาชิกและให้การฝึกอบรมเรื่องการใช้อาวุธ ทั้งนี้ เหตุบุกยิงโจมตีและขว้าง
ระเบิดใส่วัด Akshardham ของชาวฮินดูในเมืองคานธีนคร เมืองหลวงของรัฐคุชราตเมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๐๐๒  ซึ่งมีผู้เสียชีวิต  
๓๔ คน บาดเจ็บ ๗๗  คน เป็นฝีมือของกลุ่ม Tehreek-E-Kasas-Gujarat (ขบวนการเพื่อแก้แค้นในรัฐคุชราต ) ซึ่งเป็นแนวร่วม
ของกลุ่ม LET]  

LET = Light Equipment Transporter  ยานขนสํงยุทธภัณฑ๑เบา    [กบ.-อม.] 

                                                                        
 ความชอบธรรม (Legitimacy) คือ เงื่อนไขที่ประชาชนยอมรับวําถูกต๎องตาม กฎหมาย หรือสอดคล๎องกับวิธีปฏิบัติของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี (ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : ตินฯ ๒๕๓๕ น.๒๒๗)  
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lethal  เพ่ือการสังหาร; [อาวุธ] ร๎ายแรง; lethal weapon อาวุธสังหาร; 
อาวุธร๎ายแรง 

Letter of Assist  (LOA) เอกสารการชํวยเหลือ สหปรัชาชาติ 

letter of commission   สัญญาบัตรตราตั้งของหัวหน๎าสถานทําการทางกงสุลซึ่งรัฐผู๎สํงมีถึงรัฐผู๎รับ  
    [กต.] 

letter of consent    หนังสือแสดงความยินยอม    [กต.] 
letter of credence   สาส๑นตราตั้ง [กต.-หนังสือแต่งต้ังเอกอัครราชทูต จากประมุขรัฐผู้ส่งถึงประมุข

ของรัฐผู้รับ]   

Letter of Instruction   (LOI) สาส๑นยุทธการ 

Letter of offer And Acceptance (LOA) หนังสือเสนอขายและตอบรับ 
letter of recall   สาส๑นถอน [กต.-หนังสือแจ้งการถอดถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน จากประมุข

รัฐผู้ส่งถึงประมุขของรัฐผู้รับ ] 

level of detail   ระดับของรายละเอียดการเคลื่อนย๎าย  [๕ รัดะบต่าง ๆ กะน] 

level of effort-oriented items  รายการยุทโธปกรณ์ถือระดับการใช๎เป็นมูลฐาน   [รายการ

ยุทโธปกรณ์ซึ่งการค านวณความต้องการได้อาศะยปัจจะยต่าง  ๆ เช่นความ
หนาแน่นของยุทธภะณฑ์แลัก าละงพล กะบเวลาแลัอะตราการใช้] 

level of supply                    ระดับการสํงกําลัง  [ก้าหนดเป็นวันส่งก้าลัง day of supply -กบ.] 

                                                                        
 ระดับการส่งก าลัง  ปริมาณสิ่งอุปกรณ์หรือพัสดุ ที่ได๎รับอนุมัติหรือได๎รับค าสั่งให๎มีไว๎ โดยคาดวําจะต๎องการใช๎ในอนาคต   
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level of war   ระดับของสงคราม   
 

level-of-effort munitions  กระสุนตามระดับการใช๎   [ในการวางแผนเก็บระกษา กรัสุนคงคละงบน
พื้นฐานของอะตราความสิ้นเปลืองปรัจ าวะน จ านวนวะนท าการรบ แลัอะตราการใช้ที่
ก าหนดไว ้เพื่อใช้กะบเป้าหมายที่ยะงไม่ทราบจ านวน] 

leverage  [๕-๑๔ยุทธศิลป์] พลังคัดง๎าง; คัดง๎าง; leveraging การเพ่ิมความ
ได๎เปรียบ  [ศท.น.๓๖๐]   

levy   การเกณฑ๑ทหาร  
LF= Landing Forces      หนํวยท่ีเคลื่อนท่ีขึ้นบกจากทางหน่ึงทางใด [ส่วนใหญ่จากทางทะเล]  

LF= Low Frequency  ความถี่ต่ํา 
LFX= Live-Fire Exercise การฝึกยิงด๎วยกระสุนจริง 
LHA = Landing Helicopter Amphibious เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร๑โจมตียกพลขึ้นบก [ทร.]  
L- Hour    ชั่วโมงแอล   

                                                                        
 การเพิ่มความได้เปรียบ  ในการสงครามขําวสาร หมายถึง การใช๎ขําวสาร ระบบขําวสารและเทคโนโลยีอยํางมีประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มหนทางและการท างานรํวมกันเพื่อให๎บรรลุยุทธศาสตร์การสงครามขําวสาร   

นโยบายแห่งชาต ิ
(NATIONAL POLICY)
นโยบายแห่งชาต ิ

(NATIONAL POLICY)

ยุทธศาสตร์ภาคพืน้ 
(THEATER STRATEGY)
ยุทธศาสตร์ภาคพืน้ 

(THEATER STRATEGY)

แผนการทัพ 
(CAMPAIGNS)
แผนการทัพ 

(CAMPAIGNS)

การยุทธ์ใหญ ่
(MAJOR OPERATION)

การยุทธ์ใหญ ่
(MAJOR OPERATION)

การรบ 
(BATTLES)
การรบ 

(BATTLES)

การรบปะทะ 
(ENGAGEMENTS)
การรบปะทะ 

(ENGAGEMENTS)

การปฏิบัติของหน่วยขนาดเล็ก
และพลประจ า 

(SMALL UNIT & CREW 
ACTION)

การปฏิบัติของหน่วยขนาดเล็ก
และพลประจ า 

(SMALL UNIT & CREW 
ACTION)

ระดับปฏิบัติการ 
(OPERATIONAL 

LEVEL)

ระดับปฏิบัติการ 
(OPERATIONAL 

LEVEL)

ระดับยุทธวิธ ี
(TACTICAL 

LEVEL)

ระดับยุทธวิธ ี
(TACTICAL 

LEVEL)

ระดับยุทธศาสตร์ 
(STRATEGIC 

LEVEL)

ระดับยุทธศาสตร์ 
(STRATEGIC 

LEVEL)
ท าลายกองทัพอิรัคตอนใต้ของยู
เฟรติส

ยุทธการพายุทะเลทราย

กองทัพท่ีสามเข้าตีเพือ่ท าลาย
กองก าลังพิทักษ์สาธารณรัฐ

กองทัพน้อยท่ี ๗ เข้าตีกองทัพ
น้อยท่ี ๑๒ ของอิรัค และกอง
ก าลังพิทักษ์สาธารณรัฐ

กรม ม.ท่ี ๒ รบปะทะ

ถ.เอ็ม.๑ เอ.๑ รบปะทะและ
ท าลาย ถ.ที-๗๒ ๖ คัน

สถาปนารัฐบาลคูเวตโดยใช้
ก าลังทางทหาร

ระดับของสงคราม (LEVEL OF WAR)

นโยบายแห่งชาต ิ
(NATIONAL POLICY)
นโยบายแห่งชาต ิ

(NATIONAL POLICY)

ยุทธศาสตร์ภาคพืน้ 
(THEATER STRATEGY)
ยุทธศาสตร์ภาคพืน้ 

(THEATER STRATEGY)

แผนการทัพ 
(CAMPAIGNS)
แผนการทัพ 

(CAMPAIGNS)

การยุทธ์ใหญ ่
(MAJOR OPERATION)

การยุทธ์ใหญ ่
(MAJOR OPERATION)

การรบ 
(BATTLES)
การรบ 

(BATTLES)

การรบปะทะ 
(ENGAGEMENTS)
การรบปะทะ 

(ENGAGEMENTS)

การปฏิบัติของหน่วยขนาดเล็ก
และพลประจ า 

(SMALL UNIT & CREW 
ACTION)

การปฏิบัติของหน่วยขนาดเล็ก
และพลประจ า 

(SMALL UNIT & CREW 
ACTION)

ระดับปฏิบัติการ 
(OPERATIONAL 

LEVEL)

ระดับปฏิบัติการ 
(OPERATIONAL 

LEVEL)

ระดับยุทธวิธ ี
(TACTICAL 

LEVEL)

ระดับยุทธวิธ ี
(TACTICAL 

LEVEL)

ระดับยุทธศาสตร์ 
(STRATEGIC 

LEVEL)

ระดับยุทธศาสตร์ 
(STRATEGIC 

LEVEL)
ท าลายกองทัพอิรัคตอนใต้ของยู
เฟรติส

ยุทธการพายุทะเลทราย

กองทัพท่ีสามเข้าตีเพือ่ท าลาย
กองก าลังพิทักษ์สาธารณรัฐ

กองทัพน้อยท่ี ๗ เข้าตีกองทัพ
น้อยท่ี ๑๒ ของอิรัค และกอง
ก าลังพิทักษ์สาธารณรัฐ

กรม ม.ท่ี ๒ รบปะทะ

ถ.เอ็ม.๑ เอ.๑ รบปะทะและ
ท าลาย ถ.ที-๗๒ ๖ คัน

สถาปนารัฐบาลคูเวตโดยใช้
ก าลังทางทหาร

ระดับของสงคราม (LEVEL OF WAR)
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liaison    การติดตํอ  
Liaison officer  (LO/LNO)  นายทหารติดตํอ (นตต.); เจ๎าหน๎าท่ีติดตํอประสานงาน  [กต.] 
liaison team               ชุดติดตํอประสานงาน 
liberalisation (liberalization)   การเปิดเสร ี   [กต.] 
liberated territory   อาณาเขตท่ีพ๎นจากการยึดครอง ; เขตปลดปลํอย   [พื้นท่ีใดๆ  ใน

ปรัเทศตน ในปรัเทศเป็นกลาง/ในปรัเทศท่ีเป็นมิตรท่ีก าละงฝ่ายเดียวกะนยึดกละบคืนมาได้จากข้าศึกที่ยึดครอง] 

liberation war                     สงครามปลดแอก         [ยธศ.]  
liberator                         ผู๎ปลดแอก, ผู๎ปลดปลํอย 
liberty                            เสรีภาพ 
library    ห๎องสมุด     
LIC= Low Intensity Conflict ความขัดแย๎งระดับต่ํา 
licensed production  การผลิตที่ได๎รับอนุญาต 
Lieutenant  (LT)    เรือเอก     [ทร.ไทย-อม.]      (ร.อ.) 
Lieutenant Colonel (LTC /LT COL)  พันโท (พ.ท.); นาวาอากาศโท [อม.] (น.ท.); นาวาโท [นย.] (น.ท.) 

Lieutenant Commander (LCDR)   นาวาตรี   [ทร.ไทย-อม.]   (น.ต.)   
Lieutenant General (LTG/LT GEN) พลโท(พล.ท.);พลเรือโท[นย.] (พล.ร.ท.);พลอากาศโท (พล.อ.ท.) [อม.] 
Lieutenant Junior Grade (JLT)  เรือโท [ทร.อม.]    (ร.ท.) 
life bullet   กระสุนจริง 
life cycle    วงรอบอาย ุ
life support equipment  บริภัณฑ์ชํวยชีวิต 
lifeguard submarine  เรือด าน้ าชํวยผ๎ูประสบภัย 
lifted unit commanders     ผู๎บังคับหนํวยซึ่งจะรับการเคลื่อนที่ทางอากาศ  
Light         (LT)       เบา; หนํวยที่มียานเกราะน๎อยหรือไมํมีเลย  

                                                                                                                                                       
 ช่ัวโมงแนํนอนใน วัน ก  ซึ่งเป็น เวลาที่เริ่มหรือจะเริ่มการปฏิบัติการวางก าลัง ; เวลาที่ ฮ.ล าแรกของคลื่นโจมตี โดย  ฮ. 
แตะพื้นในเขตลงสูํพื้น (สทบ.) 
 การติดต่อ  การติดตํอหรือการสื่อสารระหวํางกัน ซึ่งสํวนตําง ๆ ของหนํวยทหารด ารงไว ๎เพื่อให๎แนํใจในความเข๎าใจซึ่งกัน
และกัน และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความมุํงหมายและการปฏิบัต ิ
 อาจใช๎ค ายํอ LT COL ได๎เชํนกัน        
 เชํน กองพลทหารราบเบา = Infantry Division (LI)   
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light air       [๑-๕ กม./ชม.] ลมเบา                       
Light Aircraft Carrier (LCV) เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเบา    [อก.]     
Light Antiarmor Weapon (LAW) อาวุธตํอสู๎รถถังขนาดเบา               
Light Antitank Weapon  (LAW) อาวุธตํอสู๎รถถังขนาดเบา (อว.ตถ.เบา) 
Light Armored Vehicle (LAV) รถล๎อหุ๎มเกราะเบา                       
light artillery    ปืนใหญํเบา 
light breeze        [๖-๑๑กม./ชม.] ลมอํอน                       
light damage    ความเสียหายเล็กน๎อย 
light data    ข๎อมูลแสงสวําง             
light discipline          วินัยในการใช๎แสง [ม.จ้ากัดเพื่อลดการ ฝต.ขศ.กลางคืน] 

light engineer equipment company  กองร๎อยทหารชํางเครื่องมือเบา         
Light Equipment Transporter (LET)  ยานขนสํงยุทธภัณฑ๑เบา   [กบ.] 
light filter    แผํนกรองแสง   
light howitzer   ปืนใหญํขนาดเบากระสุนวิถีโค๎ง   (ปบค.)   
Light Line            (LL)      แนวพรางไฟ , แนวควบคุมแสงไฟ  
Light Machine Gun     (LMG)  ปืนกลเบา               (ปกบ.) 
Light Observation Helicopter (LOH) เฮลิคอปเตอร๑ตรวจการณ๑ขนาดเบา 
light out   แตรนอน [ปิดไฟ-อก.] 

light tank    รถถังเบา        (ถ.เบา)   
light weapons   อาวุธเบา [กต.- อว.ที่มีเส้นผ่า ศก.ของขนาดปากกระบอกปืนต่้ากว่า 

๑๐๐ มม. และต้องน้าไปใช้โดยคนมากกว่า ๑ คน ] 

lightening   การท าให๎เบา  [เรือ-การลดการกินน้ าลึกเพื่อให้เข้าท่าเรือได้] 

lighterage  ยานล าเลียงขนาดเล็ก  [บ.สัเทินน้ าสัเทินบก  เรือรับายพล  ยาน

ล าเลียงขนาดเล็ก สัพานทุ่น แลัเรือท้องแบน] 

lightweight amphibious container handler อุปกรณ์ยกขนตู๎คอนเทนเนอร์น้ าหนักเบาสะเทินน้ า  
    สะเทินบก  [หน่วย นย.สหระฐฯ] 

                                                                        
 ยานพาหนะที่วิ่งในเวลากลางคืนต๎องใช๎ ไฟพรางขับ (Blackout Light) เทํานั้น 
 แนวควบคุมแสงไฟ  แนวที่ก าหนดไว๎ซึ่งข๎างหน๎าแนวนี้ ยานพาหนะตําง ๆ จะต๎องใช๎ไฟพรางในเวลากลางคืน 
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Lightweight Company Mortar (LWCM) เครื่องยิงลูกระเบิดขนาดเบาของกองร๎อย  [ร.เบา]  

Limit of Advance      (LOA)   เขตจํากัดการรุก 
limit of fire   เขตจ ากัดการยิง; มุมจ ากัดการยิง เป้าหมายทางอากาศ 
limited objective attack         การเข๎าตีตํอที่หมายจํากัด 
limited production- type item  รายการยุทโธปกรณ์ประเภทที่ผลิตจ ากัด 
limited standard item  รายการยุทโธปกรณ์มาตรฐานจ ากัด 
limited visibility operations      การยุทธ๑ในทัศนวิสัยจํากัด 
limited war   สงครามจ ากัด    [ยธศ.] 
limiting factor   ปัจจัยจ ากัด  [ปัจจะยหรือสภาพชะ่วคราวหรือถาวรท่ีขะดขวางความส าเร็จ

ของภารกิจ ตะวอย่างเช่นการขาดแคลนเครือข่ายการขนส่ง การขาดสิ่งอ านวยความสัดวกภายในสถานท่ีตะ้ง  ก าละงรบ
หรือยุทโธปกรณ์ซึ่งตะ้งอยู่ผิดต าแหน่ง  สภาพลมฟ้าอากาศท่ีรุนแรง  รัยัทาง  สิทธิในการเดินทางผ่านหรือบินเหนือ

ดินแดน สภาพทางการเมือง ฯลฯ] 
line and column   ยุทธวิธีของแถวและแนว     
line formation                    รูปขบวนหน๎ากระดาน  
Line of Communications (LOC) เส๎นทางคมนาคม  
Line of Contact        (LC)     แนวปะทะ               (นป.) 
Line of Demarcation  เส๎นแบํงเขต  [เส้นท่ีก าหนดขอบเขตของเขตกะนชนหรือพื้นท่ีจ ากะดเขต 

อาจใช้เพื่อก าหนดข้อจ ากะดล่วงหน้าของก าละงรบท่ีมีข้อพิพาทกะนหรือก าละงรบซึ่งเข้าสู่สงครามหละงจากแต่ลัขะ้นตอน
ของการผลัจากกะนหรือหละงการถอนทหารแล้วเสร็จ] 

Line of Departure       (LD)      แนวออกตี                (นต.) 
Line of Departure Is  Line of Contact (LD/LC) แนวออกตีคือแนวปะทะ      (นต./นป.) 
Line of Operation   เส๎นเขตการปฏิบัติการ  
Line of Sight (LOS) แนวเส๎นเล็ง    [ยว.] 

                                                                        
 การขัดกันด้วยอาวุธ แตํยังไมํถึงขั้นเป็นสงครามทั่วไป ซึ่งเป็นการรบโดยเปิดเผยระหวํางก าลังรบทางทหารของชาติตั้งแตํ
สองชาติขึ้นไป แตํไมํรวมถึงอุบัติการณ์ตําง ๆ 
 เส้นทางคมนาคม   เส๎นทางทั้งทางบก ทางน้ า และ/หรือทางอากาศซึ่งเช่ือมตํอระหวํางก าลังทหารที่ปฏิบัติ  การกับฐาน
ปฏิบัติการหนึ่ง และด าเนินการไปพร๎อมกับการเคลื่อนย๎ายสิ่งอุปกรณ์และก าลังทหาร 
 แนวออกตี  ๑. ในการสงครามทางบก แนวที่ก าหนดขึ้นเพื่อประสานการออกตีของสํวนเข๎าตีตําง  ๆ เรียกวํา  แนวเริ่มต๎น  ด๎วย  
๒. ในการสงครามสะเทินน้ าสะเทินบก  แนวประสานนอกฝ่ังที่ได๎ก าหนดไว๎อยํางเหมาะสม  เพื่อชํวยให๎ยานโจมตีเข๎า  
เกยหาดที่ก าหนดไว๎ ณ เวลาที่ก าหนด 
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line officer  นายทหารเหลํารบของหนํวยในแนวหน๎า 
line overlap    การเหลื่อมของเส๎น   
Line Replacement Unit (LRU)  หนํวยการทดแทน... 
line search   การค๎นหาตามเส๎นทาง 
line unit   สํวนกําลังรบ; หนํวยในแนวหน๎า 
linear    ความเป็นแถวเป็นแนวอยูํ    
linear scale    มาตราสํวนเส๎นบรรทัด 
line-route map   แผนที่เส๎นทางสาย  เครื่องมือสื่อสาร 
Lines of Communications (LOC)  เส๎นทางคมนาคม [บก, น้้า, อากาศ]; เส๎นหลักการคมนาคมทาง

พื้นดิน   

lines of operation       เส๎นปฏิบัติการ  [ยธศ.]  เส๎นทางการปฏิบัติ     
lines of resistance   แนวต๎านทาน     
link    ขํายเชื่อมโยง [ในการสื่อสาร]; เส๎นทางเชื่อมโยง [เส้นทางเดินเรือ ] 
link element  สํวนเชื่อมโยง  [วิธีการท่ีใช้พละงงานแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งข้อมูลแลั

ข่าวสารรัหว่างห้วงอวกาศกะบส่วนบนพื้นโลกในรับบอวกาศ] 

link encryption   การเข๎าลิขิตลับในชํวงเชื่อม  [การปรัยุกต์ปฏิบะติการทางลิขิตละบแบบ
ต่อเชื่อมทางสายเข้ากะบข่ายเชื่อมโยงของรับบการสื่อสาร  เพื่อให้ข่าวสารทะ้งมวลที่ผ่านข่ายเชื่อมโยงนะ้น  ได้ระบการ
เข้าลิขิตละบโดยสมบูรณ์] 

link-lift vehicle   ยานพาหนะยกขนในชํวงเชื่อม 
link-route segments   ชํวงเส๎นทางเชื่อมโยง 
Linkup                       (LU)      บรรจบ; LINKUP OPERATIONS การยุทธ๑บรรจบ; Linkup Point                          
(LUP) จุดบรรจบ 
liquid explosive   วัตถุระเบิดเหลว 
liquid propellant   สารขับเคลื่อนเหลว, ดินขับเหลว 

                                                                        
 เส้นปฏิบัติการ หมายถึง ทิศทางการวางก าลังของฝ่ายเราให๎สอดคล๎องกับข๎าศึก เส๎นปฏิบัติการจะเช่ือมโยงหนํวยกับที่ตั้งของ
หนํวย หรือฐานปฏิบัติการของหนํวยกับที่หมายในการปฏิบัติ โดยทั่วไป แผนการทัพหรือการยุทธ์จะมีเส๎นปฏิบัติการแตํเพียงเส๎น
เดียว แตํก็มักจะเกิดปัญหา [รส.๑๐๐-๕] 
 เส้นทางการปฏิบัติ   เส๎นทางซึ่งก าหนดทิศทางการวางตัวของก าลัง ในเวลาและสถานที่ที่สัมพันธ์กับข๎าศึก เส๎นทางการ
ปฏิบัตินี้จะเช่ือมก าลังกับฐานปฏิบัติการและที่หมาย 
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liquidation  การเลิกดําเนินงาน           
liquor    เหล๎า   
list of targets   บัญชีเป้าหมาย 
Listening Post      (LP)       ที่ฟังการณ๑        [รับ]           (ฟก.) 
listening silence  การเงียบฟัง 
listening watch   การเฝ้าฟัง  [การเฝ้าฟังด้วยเครื่องระบอย่างต่อเนื่องที่จะดขึ้นส าหระบระบการส่งที่มี
ไปยะงหน่วย  หรือที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจของหน่วยที่ด ารงการเฝ้าฟังอยู่ โดยมีการบะนทึกอย่างสมบูรณ์] 

litter  เปล [ล าเลียงบุคคลที่ได้ระบบาดเจ็บ];เปลพยาบาล; litter bearer พล
เปล [พยาบาล] litter patient ผู๎ป่วยนอนเปล 

live fire demo                การสาธิตด๎วยกระสุนจริง; live fire exercise range  
สนามฝึกยิงปืนด๎วยกระสุนจริง; Live-Fire Exercise (LFX) 
การฝึกยิงด๎วยกระสุนจริง  

living conditions               ภาวะความเป็นอยู ํ
LJ= Lashkar Jhangvi [กลุ่มก่อการร้าย] รู้จักในนาม Army of Jhangvi  

ฐานอยู่ในประเทศปากีสถาน   
LRA= Lord's Resistance Army  [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศอูกันดา  
LT= Lashkar-E-Tayyiba [กลุ่มก่อการร้าย] รู้จักในนาม Army of The Righteous  

ฐานอยู่ในประเทศปากีสถาน  

LTTE= Liberation Tigers of Tamil Eelam  [กลุ่มก่อการร้าย ] กลุ่มแบ่งแยกดินแดนพยัคฆ์ทมิฬอีลัม   
[รู้จักในนาม World Tamil Association, World Tamil Movement, Federation of Associations of Canadian Tamils, 
Ellalan Force, And Sangilian Force ฐานอยู่ในประเทศศรีลังกา เขตอิทธิพลของกลุ่ม LTTE คือ พื้นท่ีส่วนใหญ่ทางตอนเหนือ
และบริเวณริมฝ่ังทะเลด้านตะวันออกของศรีลังกา ขณะที่พื้นท่ีปฏิบัติการครอบคลุมพื้นท่ีศรีลังกาทั้งประเทศ ฐานบัญชาการ
ใหญ่อยู่ในเขตวานนิ (Wanni Region) บริเวณคาบสมุทรจาฟนา ทางตอนเหนือของศรีลังกา เป็นพื้นท่ีที่ทางการไม่สามารถ
เข้าถึง เพราะมีด่านตรวจ และมีแหล่งข่าวเป็นจ้านวนมากที่คอยรายงานความเคล่ือนไหวของ จนท.]  

LL= Light Line           แนวพรางไฟ, แนวควบคุมแสงไฟ  
LMG= Light Machine Gun      ปืนกลเบา                     (ปกบ.) 
LNO= Lahu National Organisation องค๑การแหํงชาติมูเซอ   [พม่า] 
LO= Lubrication Order คําสั่งการหลํอลื่น 
LO/LNO= Liaison officer        นายทหารติดตํอ            (นตต.) 

                                                                        
 การฝึกยิงด้วยกระสุนจริง เสียคําใช๎จํายสูง ปกติจ ากัดอยูํระดับ หมวด และกองร๎อย 
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LOA= Limit of Advance       เขตจํากัดการรุก 
LoAC= Law of Armed Conflict  กฎหมายวําด๎วยการขัดกันด๎วยอาวุธ (กขอว.)* <โล-แอค> 
load     น้ าหนักบรรทุก  

     [นน.รวมของผู้โดยสารแลั /หรือสะมภารัท่ีบรรทุกบน เรือ อากาศยาน   
รถไฟ ยานพาหนัทางถนนหรือเคร่ืองมือการขนส่งอื่น ๆ]      

load    บรรจุ (กระสุน)     
load control group   พวกควบคุมการบรรทุก [ในเขตระบขึ้น] 

load signal   สัญญาณบรรทุก   [ในการปฏิบะติการเล็ดลอดแลัระบกละบ  หมายถึง  

สะญญาณทางทะศนัที่แสดงโดยวิธีปกปิดเพื่อบอกที่อยู่ของก าละงพลหรือเป้าหมาย ณ ต าบลที่ก าหนดให้] 
load spreader   เครื่องกระจายสิ่งบรรทุก  
Load-Bearing Equipment (LBE) สายโยงบํา; สายเกํง    [ภ.] 
loading    แผนการบรรทุก; การบรรทุก    
loading (ordnance)   การบรรทุก (สรรพาวุธ )  [การติดตะ้งอาวุธแลัพะสดุทางอากาศใน  

    อากาศยานแลัอาจรวมถึงการจุดชนวนรัเบิดแลัการตรวจแรงดะน  
    กรัแสไฟฟ้า]    

loading area    พ้ืนที่บรรทุก ; loading chart (aircraft) แผนภูมิการบรรทุก  
(อากาศยาน ); Loading Control Group (LCG) ชุดควบคุมการบรรทุก ; loading plan   แผนการ
บรรทุก ; loading plan worksheet  แผํนบันทึกการบรรทุก; loading point  จุดบรรทุก  [สามารถ
ด าเนินการบรรทุกขึ้นแลัขนลงจากอากาศยาน  ได้หนึ่งเคร่ือง ]; loading site ที่บรรทุก ; loading time 
  เวลาบรรทุก  [ในการปฏิบะติการล าเลียงทางอากาศ ]; loadmaster  
    เจ๎าหน๎าที่บรรทุก  
loam    ดินรํวน       
lobbyists   นักวิ่งเต๎น; ผู๎หาเสียงสนับสนุนมืออาชีพ[รศ.-เดโช:๒๕๔๕, น.๑๓๕] 

lobster    กุ๎งมังกร   
LOC= Lines of Communications  เส๎นทางคมนาคม [รวมถึงทางบก, ทางน้้า, ทางอากาศ]*  
local community                    ชุมชนท๎องถิ่น 

                                                                        
 แผนการบรรทุก  เอกสารทั้งสิ้นที่จัดเตรียมไว๎เป็นเรื่อง ๆ  ซึ่งเมื่อน ามารวมกันแล๎ว จะแสดงค าแนะน าทั้งมวลในรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดก าลังพลและการบรรทุก ยุทธภัณฑ์ ส าหรับหนํวยตั้งแตํหนึ่งหนํวยขึ้นไป หรือส าหรับกลุํมก าลังพลหรือ
ยุทโธปกรณ์ที่จัดเป็นกลุํมพิเศษอื่น ๆ ซึ่งเคลื่อนย๎ายไปโดยการขนสํงตามทางหลวง ทางน้ า ทางรถไฟ หรือทางอากาศ 
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local forces/local militia         กําลังประจําถิ่น     [รพศ.] 
local mean time   เวลาปานกลางท๎องถิ่น   [ช่วงเวลาที่ล่วงเลยไป  นะบตะ้งแต่การเคลื่อนผ่าน  

    ของดวงอาทิตย์ในต าแหน่งปานกลาง  เหนือผู้สะงเกตการณ์  ณ เส้น  
      แอนติเมอริเดียน] 

local procurement การจัดหาในท๎องถิ่น [กบ.]ก้าลังพล การบริการ สิ่งอุปกรณ์ และ

ยุทธภัณฑ์ 
local purchase   การจัดซื้อในท๎องถิ่น [กบ.] จะดหาแบบแยกการ จากแหล่งนอก กห. 

local rainfall   ฝนท๎องถิ่น [ฝนเฉพาะแห่ง]    
local security                     การระวังป้องกันเฉพาะบริเวณ [รับ] 
local time    เวลาท๎องถิ่น                   
localisation   ภูมิภิวัตน๑  
localizer    เครื่องบอกแนวทางว่ิง, โลคัลไลเซอร์  [อากาศยาน] 

lock on    เกาะติด, ล็อคออน [รับบเล็งตาม/ค้นหาปม.ก าละงตามเป้าหมายหนึ่งอย่าง 

    ต่อเนื่องโดยอะตโนมะต]ิ ;locked on เกาะติด [เป้าหมายโดยระบบค้นหา 

    เป้าหมาย] 

locket    ล็อคเก็ต     
lodgement                          พื้นที่ยึดอาศัย ; การยึดรักษาฐานที่มั่น          
lodgement area                     พื้นที่ยึดอาศัย 
loft bombing   การทิ้งระเบิดแบบโยน  [เคร่ืองบิน] 
LOG = Logistics              การสํงกําลังบํารุง            (กบ.)  
LOGEX= Logistical Exercise  การฝึกทางการสํงกําลังบํารุง <ล็อก-เอ็กซ์>การฝึกสํงกําลังบํารุง

รํวม/ผสม [ไทย/อม.] 

logic bombs   ระเบิดตรรกะ ; โลจิกบอมบ์ 
Logistic And Movement Control Center (LMCC) ศูนย์ควบคุมการสํงก าลังบ ารุงและเคล่ือนย๎าย 

                                                                        
 พื้นที่ยึดอาศัย พื้นที่ที่ก าหนดในเขตข๎าศึกหรือเขตที่อาจจะเป็นอันตรายจากฝ่ายข๎าศึกซึ่งเมื่อยึดครองได๎ จะท าให๎สามารถ
ล าเลียงทหารและ ยุทโธปกรณ์ลงได๎อยํางตํอเนื่องและเกิดเป็นพื้นที่ด าเนินกลยุทธ์ส าหรับการปฏิบัติการอื่น ๆ ที่จะตามมา  
 ระเบิดตรรกะ (Logic Bomb) สํวนที่มักจะแอบซํอนอยูํในโปรแกรมที่จะสั่งให๎เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดท างาน หรือ อาจท าลาย
ข๎อมูลที่มีอยูํได๎ ความหมายใกล๎เคียงกับไวรัส (Virus)  - ศัพท์คอมพิวเตอร์ 
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logistic assessment   การประเมินผลการสํงก าลังบ ารุง ; logistic estimate of the 
situation การประมาณสถานการณ์ทางการสํงก าลังบ ารุง ;  logistic implications test  การ
ทดสอบนัยทางการสํงก าลังบ ารุง   [การวิเคราัห์ละกษณัการด้าน  กบ. ]; logistic marking and 
reading symbology  ระบบสัญลักษณ์ในการท าและอํานเครื่องหมายในการสํงก าลังบ ารุง   

[บาร์โค้ด]; logistic routes  เส๎นทางสํงก าลังบ ารุง ; logistic sourcing การหาแหลํงสํงก าลังบ ารุง ; 
logistic support การสนับสนุนทางการสํงก าลังบ ารุง   [สหระฐอเมริกาแลัท่ีวางก าละงอยู่ทะ่วโลก ]; 
logistic support (medical) การสนับสนุนทางการสํงก าลังบ ารุง (สายแพทย)์ 
Logistics          (LOG) การสํงกําลังบํารุง  (กบ.); logistics assets สิ่งของ อุปกรณ๑

ด๎านการสํงกําลังบํารุง 
Logistics Package  (LOGPAC)  หีบหํอทางการสํงกําลังบํารุง * 
Logistics Preparation of The Battlefield (LPB) การเตรียมสนามรบด๎านการสํงกําลังบํารุง(ตสบ.)*  

Logistics Release Point   (LRP)  ตําบลจํายทางการสํงกําลังบํารุง * 
Logistics Staff officer   (ACoS, G 4)  นายทหารฝ่ายการสํงกําลังบํารุง         (สธ.๔/หน.ฝกบ.) 
Logistics Staff officer, Battalion (BN S 4) นายทหารฝ่ายการสํงกําลังบํารุงกองพัน (ฝอ.๔ กองพัน)  
Logistics Staff officer, Regiment (REGT S 4) นายทหารฝ่ายการสํงกําลังบํารุงกรม (ฝอ.๔ กรม) 

Logistics-Over-the-Shore Operation Area (LOA) พ้ืนที่การปฏิบัติการสํงก าลังบ ารุงบนฝั่ง 
Logistics-Over-the-Shore Operations (LOTS Operations) การปฏิบัติการสํงก าลังบ ารุงชายฝั่ง 
LOGPAC = Logistics Package  หีบหํอทางการสํงกําลังบํารุง* 
LOH = Light Observation Helicopter เฮลิคอปเตอร๑ตรวจการณ๑ขนาดเบา  
LOI  = Letter of Instruction  สาส๑นยุทธการ  
LOMAD = Low-To-Medium Altitude Air Defense การป้องกันภัยทางอากาศระดับตํ่าถึงปานกลาง 
long evening dress with sash and decoration  ชุดราตรียาว ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ๑ [กต.] 
Long Range Acoustic Device (LRAD) เครื่องขยายเสียงระดับไกล [ตร.] <แอล-แรด > 
Long Range Reconnaissance Patrol Company (LRRP CO) กองร๎อยลาดตระเวนระยะไกล  (ร๎อย.ลว.ไกล) 

                                                                        
 การส่งก าลังบ ารุง ศาสตร์ที่วําด๎วยการวางแผน และการด าเนินการเคลื่อนย๎าย และการด ารงรักษาก าลังรบในความหมายที่ใช๎
กันอยํางมากที่สุด หมายถึงลักษณะของการปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวกับ ก.  การออกแบบและการพัฒนา การแสวงหา การเก็บ
รักษา การเคลื่อนย๎าย การแจกจําย การซํอมบ ารุง การสํงกลับ และการจัดวางยุทโธปกรณ์  ข. การเคลื่อนย๎าย การสํงกลับและการ
รักษาพยาบาลก าลังพล   ค. การแสวงหาหรือการกํอสร๎าง  การซํอมบ ารุง  การปฏิบัติการและการก าหนดต าบลที่ของสิ่งอ านวย
ความสะดวก และ ง.  การแสวงหาหรือการให๎บริการ 
  เป็นหนํวยขึ้นตรงของกองพล 
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Long Range Recoonaissance Patrol Course หลักสูตรลาดตระเวนระยะไกล  
Long Ton  (LT; L/T หรือ LTON) ลองตัน [หมายถึง น้ าหนะก ๒,๒๔๐ ปอนด์] 

longitude    เส๎นแวง                     
long-range bomber aircraft เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกล  
long-range radar  เรดาห๑ระยะไกล [๓๐๐-๘๐๐ ไมล์] 

Long-Range Surveillance Detachment (LRSD) สํวนแยกเฝ้าตรวจระยะไกล   
Long-Range Surveillance Team (LRS Team) ชุดเฝ้าตรวจระยะไกล    [ขว.-อม.] 

Long-Range Surveillance Unit (LRSU) หนํวยเฝ้าตรวจระยะไกล *  
long-range transport aircraft  อากาศยานล าเลียงระยะไกล 
long-term defence program      โครงการป้องกันระยะยาว  
long-term, complex phenomenon ปรากฏการณ๑ระยะยาวที่ซับซ๎อน  
Longtitude (LONG) เส๎นแวง [ตัดมุมฉากกับเส้นศูนย์สูตร] 

look    ชํวงท างาน  [สงครามทุ่นรัเบิด]  
Look East Policy   นโยบายมองต ะวันออก [ของอินเดีย]  

Look West Policy    นโยบายมองตะวันตก [ของไทย] 
legal experts    เนติบริกร  
LORAN = Long-Range Electronic Navigation ลอแรน [รับบการก าหนดต าบลที่อยู่ในการเดินทางด้วยวิทยุ
รัยัไกล ซึ่งใช้ความแตกต่างของเวลาในการระบคลื่นท่ีส่งแบบพะลส์จากสถานีปรัจ าท่ีสองสถานีขึ้นไป]  
LOS = Line of Sight  แนวเส๎นเล็ง    [ยว.] 
loss of nationality    การเสียสัญชาต ิ    [กต.] 
loss ratio    อัตราสํวนการสูญเสีย  

lot  งวด  [ปริมาณวะสดุทะ้งหมดซึ่งได้ผลิตขึ้นภายใต้สภาพเดียวกะน  แลัได้ระบ

หมายเลขแสดงงวดไว้] 

                                                                        
 เคร่ืองบินทิ้งระเบิดระยะไกล  (Long-Range Bomber Aircraft )  มีรัศมีปฏิบัติการทางยุทธวิธีมากกวํา ๒,๕๐๐ ไมล์ทะเล  
ขณะที่มีน้ าหนักรวมและน้ าหนักบรรทุกลูกระเบิดตามที่ออกแบบไว๎ 
 ชุดเฝ้าตรวจระยะไกล มี ก าลังพลชุดละ ๖ นาย อยูํใน พัน.ขกท.อม. สนับสนุนภารกิจการเฝ้าตรวจสนามรบ - ขําวกรองของ
กองพล 
 อัตราส่วนการสูญเสีย หมายถึง อัตราการสูญเสียคน และยุทโธปกรณ๑ของทั้งสองฝ่ายอันเป็นผลลัพธ๑จากการรบ [แนวคิด

สําคัญ ๆ ในการสงครามทําลายล๎าง] 
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lot number  หมายเลขงาน    [สป.] 

lounge suit   ชุดสากล  [กต.-โอกาสที่ไม่เป็นทางการทั่วไป เช่น การพบปะสังสรรค์ 

งานเลี้ยงที่ไม่เป็นทางการ] 
LTTE= Liberation Tigers of Tamil Eelam [กลุ่มก่อการร้าย] กลุ่มแบ่งแยกดินแดนพยัคฆ์ทมิฬอีแลม  
lounge suit <เล๊านจ์ ซูท>                ชุดสากล; ชุดสากลนิยม 
LOW  = Law of War          กฎของสงคราม 
low airburst   การแตกอากาศต่ า , การระเบิดอากาศต่ า   [ความสูงการรัเบิดที่

ปลอดภะยจากฝุ่นกะมมะนตระงสี ของอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งก่อความเสียหาย หรือก าละงพลสูญเสีย ณ เป้าหมายผิวพื้นมากที่สุด] 

Low Altitude Parachute Extraction System (LAPES) ระบบกางรํมระดับต่ํา   

low angle    มุมเล็ก [ในการสนะบสนุนด้วย ป. แลั ป.เรือ ค าสะ่งหรือค าขอให้ยิงมุมเล็ก]; low 

angle fire การยิงมุมเล็ก  [การยิงซึ่งกรัท าด้วยมุมสูงที่ต่ ากว่ามุมสูงซึ่งให้รัยัยิงไกลสุด  ของปืนแลักรัสุนที่

เกี่ยวข้อง]; low angle loft bombing การทิ้งระเบิดแบบโยนมุมต่ า [แบบของการทิ้งรัเบิดแบบโยนลูกรัเบิด
ตกอิสรั ซึ่งการปลดอาวุธเกิดขึ้น ณ มุมที่น้อยกว่า ๓๕ องศา เหนือแนวรัดะบขอบฟ้า] 

low crawl   คลานต่ํา 
low dollar value item  รายการที่มีมูลคําดอลลาร์ต่ า  
low end  จุดหมายต่ํา/ชั้นลําง [คือ 

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ หรือ 
การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม] 

Low Frequency (LF) ความถี่ต่ํา 
Low Intensity Conflict  (LIC)  ความขัดแย๎งระดับต่ํา  
low level flight   การบินต่ า  
Low Level Transit Route (LLTR) เส๎นทางบินผํานระดับต่ า  
    [ฉนวนอากาศชะ่วคราวที่ก าหนดมิติไว้แล้วในพื้นที่เขตหน้าเพื่อลดการเสี่ยงของ 
     อากาศยานฝ่ายเราจากการป้องกะนทางอากาศหรือก าละงรบผิวพื้นของฝ่ายเรา]  

low oblique    เฉียงต่ า 
low - technology brutes อนารยชนเทคโนโลยีต่ํา [อม.-ตามแบบ/ไม่ตามแบบ-เวียดกง] 

low - technology seers พวกผีบุญเทคโนโลยีต่ํา [อม.-เกิดไม่ตามแบบ-บินลาเดน] * 

                                                                        
 ระบบการส่งสัมภาระระดับต่ าด้วยร่ม  ระบบที่สมบูรณ์ในตัวเองซึ่งสามารถสํงสัมภาระน้ าหนักมากในระดับต่ าลงสูํพื้นที่
ซึ่งอากาศยานไมํสามารถลงจอดได๎ที่ระดับความสูงจากล๎ออากาศยานเหนือพื้นดิน ๕ ถึง ๑๐ ฟุต ทั้งนี้อาจทิ้งลงสัมภาระพร๎อมทั้ง
แทํนรองครั้งละ ๑ ชุด หรือมากกวํา 
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low velocity drop   การทิ้งลงความเร็วต่ า   [ความเร็วในการตกไม่เกิน ๓๐ ฟุต/วินาท]ี 

low visibility operations  การปฏิบัติการคลุมเครือ  

low-altitude missile engagement zone เขตการใช๎อาวุธปลํอยระดับต่ า   
Low-To-Medium Altitude Air Defense (LOMAD) การป้องกันภัยทางอากาศระดับตํ่าถึงปานกลาง 

LP= Listening Post         ที่ฟังการณ๑               (ฟก.)  
LPB= Logistics Preparation of The Battlefield การเตรียมสนามรบด๎านการสํงกําลังบํารุง (ตสบ.)*  
LRAD= Long Range Acoustic Device เครื่องขยายเสียงระดับไกล  [ตร.] <แอล-แรด > 
LRP= Logistics Release Point  ตําบลจํายทางการสํงกําลังบํารุง *  
LRS Team = Long-Range Surveillance Team ชุดเฝ้าตรวจระยะไกล    [ขว.-อม.] 

LRSD = Long-Range Surveillance Detachment สํวนแยกเฝ้าตรวจระยะไกล   
LRSU =Long-Range Surveillance Unit  หนํวยเฝ้าตรวจระยะไกล * 
LRU = Line Replacement Unit  หนํวยการทดแทนเป็นหนํวย   
LSM = Landing Ship Medium  เรือยกพลขึ้นบกขนาดกลาง  [ทร.]  (ยพก.) 
LST = Landing Ship Tank      เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญํ   [ทร.]   (ยพญ.) 
LT = Light                  เบา [เช่น ทหารราบเบา= Inf (LI)]; 
Lieutenant เรือเอก[ทร.ไทย-อม.](ร.อ.) 

LTC = LT Col = Lieutenant Colonel พันโท (พ.ท.); นาวา
อากาศโท [อม.] (น.ท.);  
    นาวาโท [นย.] (น.ท.)   

                                                                        
 ถือก าเนิดขึ้นจากเหตุการณ์ โจมตีเรือ USS Cole ในปีค.ศ. ๒๐๐๐ โดยผ๎ูกํอการร๎ายได๎ขับเรือเล็กบรรทุกระเบิดพุํงชนเรือได๎รับ
ความเสียหาย ทางรัฐบาล อม.จึงให๎ทุนวิจัยแก ํบ.เอกชน พัฒนาอุปกรณ์ป้องกันเหตุการณ์โจมตีในลักษณะตําง ๆ จนสามารถ
พัฒนาอาวุธจากคลื่นเสียงแอลแรด ได๎ส าเร็จ  ในตอนแรกมีวัตถุประสงค์ให๎เรือรบ เรือเดินสินค๎า เรือบรรทุก น้ ามัน ใช๎เตือนเรือ
เล็กไมํให๎เข๎ามาใกล๎ จากนั้นได๎มีการติดตั้งบนรถฮัมวี ่เพื่อใช๎ในภารกิจของ ตร. หนํวยสวาท ทั่วทั้งยุโรปและสหรัฐ อุปกรณ์ชนิดนี้
จะวําไปแล๎วมันไมํตํางจากล าโพง และใช๎เป็นล าโพงจริงได ๎เป็นอุปกรณ์สํงเสียงพูด เสียงที่บันทึกเป็น mp3 / wma ได๎ระยะไกล 
๓๐๐ ม. ถึง ๓,๐๐๐ ม. ก าหนดทิศทางเสียงได๎ ไทยม ี๒ เครื่องอยูํใน สตช. มี ๒ ขนาด ขนาดใหญํใช๎กับเครื่องปั่นไฟมีระยะสํง
คลื่นเสียง ๓ กม.ราคา ๒ ล๎านบาท และขนาดเล็ก-ติดตัวมีระยะสํงคลื่นเสียง ๓๐๐-๕๐๐ ม. ราคา ๗  แสนบาท ซึ่งอยูํในการ
ครอบครองของ บช.น. โดย UN รับรองการใช๎ควบคุมฝูงชน แต ํหมายเหตุ อาจเกิดอันตรายถาวรตํอระบบการได๎ยินเมื่อใช๎
ระยะใกล๎กวํา ๒๗๐ ม. 
 ชุดเฝ้าตรวจระยะไกล มี ก าลังพลชุดละ ๖ นาย อยูํใน พัน.ขกท.อม. สนับสนุนภารกิจการเฝ้าตรวจสนามรบ - ขําวกรองของ
กองพล 
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LTG = LT Gen=Lieutenant General พลโท (พล.ท.);พลเรือเอก [นย.] (พล.ร.อ.);  

     พลอากาศโท [อม.] (พล.อ.ท.) 

LU = Linkup                 บรรจบ 
Lubrication Order (LO) คําสั่งการหลํอลื่น     [กบ.] 
lump sum and pension pay  เงินบําเหน็จและบํานาญ                     
lunch    อาหารมื้อกลางวัน   
LUP = Linkup Point                   จุดบรรจบ          [ยุทธ์บรรจบ]  

LVF= Loyalist Volunteer Force [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ Northern Ireland 

LWCM = Lightweight Company Mortar เครื่องยิงลูกระเบิดขนาดเบาของกองร๎อย [ร.เบา-อม.]  

LZ  = Landing Zone           เขตรํอนลง <แอล-ซ>ี 
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M  

 
 

M= Mike   ตัวอักษร เอ็ม <ไมค์> [การส่งวิทย]ุ 
M60 Machine Gun Squad (M60 MG SQD) หมํูปืนกล เอ็ม ๖๐   (หมํู ปก.)  
MAAG = Military Assistance Advisory Group คณะที่ปรึกษาแนะนําทางทหาร   [อม.] 
MAB = Marine Amphibious Brigade [EN]  กองพลน๎อยสะเทินนํ้าสะเทินบกนาวิกโยธิน [ขศ.]  
MAC = Military Airlift Command     กองบัญชาการขนสํงทหารทางอากาศ  [อม.] 
MACA= Military Assistance To Civil Authorities การชํวยเหลือทางทหารตํอสํวนราชการพลเรือน (ชทพร.)* 

mach number  เลขจ านวนมัค   [อะตราส่วนรัหว่างความเร็วของตะววะตถุหนึ่ง  ต่อ

ความเร็วเสียงในมะชฌิมแวดล้อม] 

machete   มีดเดินป่าขนาดใหญ ํ
Machine Gun Squad Leader (MG Sqd Ldr) ผู๎บังคับหมํูปืนกล     (ผบ.หมํู ปก.)  
Machine Gunner (GUNNER) พลยิงปืนกล    
MAG= Military Advisory Group ชุดที่ปรึกษาทางทหาร    [อม.] 
magazine   ซองกระสุน                            
maghreb    มัคแรบ  
magnetic azimuth  มุมอาซิมุธแมํเหล็ก 
magnetic bearing    มุมทิศแมํเหล็ก, แบริงแมํเหล็ก 
magnetic circuit    วงจรแมํเหล็ก 
magnetic compass   เข็มทิศแมํเหล็ก  
magnetic declination  มุมบํายเบนแมํเหล็ก, เดคลิเนชันแมํเหล็ก 
magnetic equator   เส๎นศูนย์สูตรแมํเหล็ก   [เส้นท่ีลากบนแผนท่ีหรือแผนท่ีเดินเรือ / 

    เดินอากาศเชื่อมต่อทุก  ๆ จุดซึ่งมุมเทแม่เหล็กเป็นศูนย์ในเวลาท่ี  
     ก าหนด  เรียกว่า aclinic line  ด้วย] 

magnetic mine   ทุํนระเบิดแมํเหล็ก 

                                                                        
 หนํวยบัญชาการล าเลียงทางอากาศทหาร 
 มัคแรบ Maghreb คือ ดินแดนหนึ่งของ อัฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ประกอบด๎วย แผํนดินชายฝ่ัง และ เทือกเขาแอตลาส ของ
ประเทศ มอรอคโค, อัลจีเรีย และตูนีเซีย The American Heritage Dictionary Fourth Ed. 
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magnetic minehunting  การลําท าลายทุํนระเบิดด๎วยอ านาจแมํเหล็ก 
magnetic north  ทิศเหนือแมํเหล็ก [จากเข็มทิศ] 

magnetic tape   แถบแมํเหล็ก 
magnetic variation   มุมแปรผันแมํเหล็ก, วาริเอชันแมํเหล็ก  [ในการเดินเรือ การสร้างแผนที่] 

MAGTF = Marine Air-Ground Task Force p กองกําลังเฉพาะกิจอากาศ-พื้นดินนาวิกโยธิน  
mail embargo   การจ ากัดทางไปรษณีย์ 
main airfield   สนามบินหลัก   
main armament  อาวุธหลัก  [ค าขอของผู้ตรวจการณ์หรือผู้ตรวจต าบลกรัสุนตก เพื่อให้มีการยิง

จากปืนขนาดใหญ่ที่สุดที่ติดตะ้งบนเรือยิงสนะบสนุน] 

main attack                 การเข๎าตีหลัก   
main battle                        การรบหลัก  
Main Battle Area     (MBA) พื้นที่การรบหลัก           [รับ]    
Main Battle Tank    (MBT) รถถังหลัก            (ถ.หลัก)   
Main Body                        กําลังสํวนใหญ,ํ สํวนใหญํ  
Main Command Post (MAIN CP)  ที่บังคับการ/ที่บัญชาการหลัก     (ทก.หลัก)  
main convoy   ขบวนเรือในความคุ๎มกันหลัก 
main deck   ดาดฟ้าหลัก [ดาดฟ้าที่สูงที่สุด] 

main detonating line  แนวฝักแคระเบิดหลัก 
main effort                        การปฏิบัติหลัก     [สธ.ทบ.]  

main gate   ประตูใหญ ํ [ของค่าย] 

main line of  resistance  แนวต๎านทานหลัก  [แนว ณ ขอบหน้าของที่มะ่นรบ  ซึ่งก าหนดขึ้นเพื่อความ

มุ่งหมายที่จัปรัสานการยิงของหน่วย  แลัอาวุธสนะบสนุนทะ้งสิ้น  รวมทะ้งการโจมตีทางอากาศแลัการยิงปืนเรือ  แนวนี้จั
ก าหนดเขตจ ากะดด้านหน้าของพื้นที่ตะ้งระบต่างๆ  ที่สนะบสนุนซึ่งกะนแลักะน  แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ซึ่งหน่วยก าบะงหรือหน่วยฉาก
ป้องกะนยึดครองหรือใช้อยู่] 

                                                                        
  เรียกวํา แมค-แทฟ   เชํน  หนํวย  MEF,  MEB,  MEU  
 การเข้าตีหลัก  การเข๎าตีหรือการปฏิบัติที่ส าคัญซึ่งผู๎บังคับบัญชาจะทุํมน้ าหนักทั้งหมดของอ านาจการรุกที่มีอยูํ การเข๎าตีที่มุํง
กระท าตํอที่หมายส าคัญในการทัพปฏิบัติการหลักหรือการรบ 
 พื้นที่การรบหลัก  สํวนของสนามรบที่จะท าการรบขั้นแตกหัก เพื่อท าให๎ข๎าศึกพํายแพ๎ ส าหรับหนํวยหนึ่งหนํวยใดโดยเฉพาะ
แล๎ว พื้นที่การรบหลักจะขยายมาข๎างหลังจากขอบหน๎าพื้นที่การรบ มายังเส๎นเขตหลังของ หนํวยรองของหนํวยนั้น 
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main line of resistance แนวต๎านทานหลัก    [รับ] 
main mall    ร๎านค๎าคําย;  ร๎านค๎าใหญํของคําย  [ทบ.อม.] 
Main Operations Base (MOB) ฐานปฏิบัติการหลัก การปฏิบัติการพิเศษ 
main post library  ห๎องสมุดกลางของคําย  
Main Supply Route    (MSR)  เส๎นหลักการสํงกําลัง   [กบ.]    (สลก.)  
main watershed   สันปันน้ําใหญํ     
mainstream  กระแสหลัก [ศรศ.๒๕๔๔;๒๕๐] 

MAINT = Maintenance         การซํอมบํารุง            [กบ.]            (ซบร.)  
maintain                     รักษา, ให๎มีเรื่อยไป, ยืนยัด, ค้ําจุน; การเก็บรักษา 
maintenance   การซํอมบํารุง [กบ.]; maintenance (materiel) การซํอมบํารุง  
(ยุทโธปกรณ๑ ); maintenance area พื้นที่ซํอมบํารุง ; maintenance engineering วิศวกรรมซํอม
บ ารุง ; maintenance floats ยุทธภัณฑ๑สํารองจํายในการซํอมบํารุง  [กบ.] ; maintenance of 

discipline, law and order การรักษาวินัย , กฎข๎อบังคับ  และคําสั่ง  [กพ.]; maintenance of unit 
strength การรักษายอดกําลังพล  [กพ.] ; maintenance status สถานภาพการซํอมบ ารุง ; 
maintenance support team ชุดสนับสนุนการซํอมบํารุง  
MAJ = Major              พันตรี(พ.ต.);นาวาอากาศตรี [อม.];นาวาตรี [นย.อม.](น.ต.) 
Major          (MAJ)    พันตรี        ( พ.ต.)     
major combat   การปฏิบัติการสู๎รบหลัก  
major combat element  สํวนรบหลัก  [องค์กรแลัหน่วยที่รับุไว้ในแผนขีดความสามารถทาง

ยุทธศาสตร์ร่วมซึ่งท าให้เกิดขีดความสามารถในการรบโดยตรง ขนาดของส่วนนี้เปลี่ยนแปลงตามเหล่าทะพ ขีดความสามารถของ
ก าละงรบแลัยอดรวมของส่วนดะงกล่าวที่มีอยู่ ตะวอย่างเช่น กองพลกองทะพบก แลักองพลน้อยอิสรั ฝูงบินกองทะพอากาศ  ก าละง
รบเฉพาักิจกองทะพเรือ แลัก าละงรบปฏิบะติการนอกปรัเทศนาวิกโยธิน] 

Major Combat Operations  การปฏิบัติการรบหลัก ; การปฏิบัติการรบหลักที่สําคัญ; การ
ปฏิบัติการสู๎รบหลัก 

Major Disaster    ภัยพิบัติร๎ายแรง  

                                                                        
 เส๎นทางหนึ่งหรือหลายเส๎นทางที่ก าหนดขึ้นภายในพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งสํวนใหญํของสิ่งสัญจรจะหลั่งไหลไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหาร  
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Major Fleet  ทัพเรือหลัก   [หน่วยรองถาวรท่ีเป็นหละก ของก าละงรบปฏิบะติการของ ทร. 

พร้อมด้วยหน่วยสนะบสนุนท่ีตะ้งอยู่บนฝ่ัง   ปัจจุบะนมีอยู่สองทะพเรือ  คือ
ทะพเรือภาคแปซิฟิคแลัทะพเรือภาคแอตแลนติก] 

Major Force   ก าลังรบหลัก  
Major General (MG/MAJ GEN) พลตรี (พล.ต.);พลเรือตรี [นย.](พล.ร.ต.);พลอากาศตรี(พล.อ.ต.) [อม.] 

major nuclear power  อภิมหาอ านาจนิวเคลียร์  
major operations   การยุทธ๑หลัก; การปฏิบัติการขนาดใหญํ    
major regional contingencies  การเผชิญเหตุในภูมิภาคหลัก     
Major Subordinate Command (MSC) หนํวยรองหลัก  
Major Theater of War (MTW) เขตสงครามหลัก     [อม.-FM 3-0] 

major theater wars   สงครามในภาคพื้นหลัก  
Major Theaters of War (MTW) สงครามในเขตสงครามหลัก  
Major Training Area (MTA) พื้นที่การฝึกหลัก  

major weapon system  ระบบอาวุธหลัก pt [หนึ่งในจ านวนรับบหรือรับบรองที่จ ากะด  ซึ่ง กห.ได้

ก าหนดขึ้นว่ามีความส าคะญต่อผลปรัโยชน์ของชาติ  ด้วยเหตุผลในด้านความ
เร่งด่วนทางทหาร ความวิกฤต หรือความต้องการทระพยากรทางทหาร] 

makaphone; loud hailer โทรโขํง 
make safe   ท าให๎ปลอดภัย  [ป้องกะน/ขะดขวางการท างานท่ีสมบูรณ์ของรับบ] 
man portable   น าไปได๎โดยคนคนเดียว [สูงสุดปรัมาณ ๑๔ กก. (๓๑ ปอนด์)] 

man space   ระวางบรรทุกทหาร [ปัจจะยรัวางแลัน้ าหนะกที่ใช้เพื่อก าหนดความจุทางการ
รบของยานพาหนั เรือ แลัอากาศยานล าเลียงโดยยึดถือมูลฐานจากความต้องการของทหารหนึ่งคนพร้อมด้วยยุทธภะณฑ์ปรัจ า
กาย  ถือว่าทหารคนหนึ่งมีน้ าหนะกรัหว่าง ๒๒๒ ถึง ๒๕๐ปอนด์ แลัใช้รัวางบรรทุก ๑๓.๕ ลูกบาศก์ฟุต] 

man transportable   ขนสํงได๎ด๎วยคน  [รายการวะสดุซึ่งมะกจัขนไปบนยานล้อ สายพาน   หรือยาน

อากาศ  แต่จะดรวมไว้อะนเดียวเพื่อให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนยกขนไปได้ในรัยัทางจ ากะด  (๑๐๐ ถึง ๕๐๐ เมตร) ขีดจ ากะดด้าน
น้ าหนะกสูงสุด : ปรัมาณ ๖๕ ปอนด์ต่อคน] 

manage risk   การจัดการตํอความเสี่ยง  
management and control system (mobility) ระบบการจัดการและการควบคุม  (ความคลํองตัว )  [ส่วน
หรือหน่วยในการจะด แลั/หรือหน่วยงานซึ่งเป็นส่วนของ หรือมีความสะมพะนธ์อย่างใกล้ชิดกะบรับบความคล่องตะว  แลัซึ่งอนุมะติ

                                                                        
 อม. - ก าหนดโดย กห. วําส าคัญยิ่งตํอผลประโยชน์ของชาติ 
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ความต้องการที่จัให้มีการเคลื่อนย้ายที่จัหาแลัจะดสรรแหล่งการล าเลียง หรือที่จัอ านวยการการปฏิบะติของยานพาหนัล าเลียง
ในช่วงเช่ือม] 

Management Information System (MIS) ระบบขําวสารเพ่ือการบริหาร  
mandate     อาณัติ      [กต.] [รศ.] 
mandated territories   อาณาเขตในอาณัต ิ    [กต.] 
mandatory provision   บทบัญญัติบังคับ     [กต.] 
mandatory state    รัฐผู๎ใช๎อาณัต ิ    [กต.] 
multilateralism    ระบบพหุภาค ี    [กต.] 
MINNA  = Major Non-Nato Ally พันธมิตรหลักนอกสนธิสัญญานาโต   [กต.] 
mandatory state   รัฐผู๎ใช๎อาณัติ     t 

maneuver   กลยุทธ๑ [หัวข้อค้าสั่งยุทธการ] ; maneuver การดําเนินกลยุทธ๑tp  [ดู 

principles of war]; การประลองยุทธ๑; การแปรขบวน; maneuver การวางกําลัง; การประลองยุทธ๑;  การ

แปรขบวน, การบังคับ; การดําเนินกลยุทธ๑ ; maneuver areas พื้นที่ดําเนินกลยุทธ๑; Maneuver Control 

System (MCS) ระบบควบคุมการดําเนินกลยุทธ๑ [อม.๑ ระบบABCS][คบช.](รคด.)*; maneuver theory 
ทฤษฎีการดําเนินกลยุทธ๑ [จะโจมตีต่อก้าลังใจ ความอ่อนแอที่วิกฤต และความรักหมู่คณะขศ.] 

maneuverable reentry vehicle  ยานกลับสูํโลกบังคับได๎ 
maneuvering unit  หนํวยดําเนินกลยุทธ๑ 
mangrove forest   ป่าชายเลน; mangrove swamp ป่าเลนน้ําเค็ม 
manifest    รายการบรรทุก [เกี่ยวกะบผู้โดยสารหรือรายการวะสดุท่ีจัขนไป]  

manifesto   แถลงการณ๑ของพรรคการเมือง   [รศ.]  
Manipulative Communications Deception (MCD) การลวงเลํห๑ทางการสื่อสาร  [ให้ ขศ. รับข่าวสารที่ไม่จริง] 

manipulative electromagnetic deception การลวงทางอิเล็กทรอนิกส์  
Manipulative Electronic Deception (MED) การลวงเลํห๑ทางอิเล็กทรอนิกส๑ [การลวงทางอิเล็กทรอนิกส์]  

manmade features               ลักษณะสิ่งปลูกสร๎าง; สิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น 
manning                            การดําเนินการด๎านกําลังพล            
MANPAD = Man-Portable Air Defense [system] [ระบบ] ปภอ.คนนําไปมา  [ศป.]  

manpower   ก าลังคน   

                                                                        
 การด าเนินกลยุทธ์ คือ ท าให๎ข๎าศึกตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ โดยการใช๎อ านาจก าลังรบอยํางอํอนตัว  หรือ การเคลื่อนย๎ายใน
สนามรบเพื่อให๎ได๎เปรียบเหนือข๎าศึก 
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manpower management  การจัดการก าลังคน  [วิธีการควบคุมก าละงคน  เพื่อท าให้มะ่นใจในเรื่องการใช้

ก าละงคนที่มี ใช้ได้อย่างมีปรัสิทธิภาพ  แลัปรัหยะดมากที่สุด] 

manpower management survey การส ารวจการจัดการก าลังคน  [การปรัเมินค่าขอบเขตของงานในหน้าที่

อย่างมีรับบ  โดยใช้ความรอบรู้อย่างเช่ียวชาญ  แนวทางจะดรัดะบก าละงคน   ปรัสบการณ์แลัข้อพิจารณาทางปฏิบะติอื่นๆ   ใน
การก าหนดความสามารถใช้ได้  แลัปรัสิทธิภาพเชิงจะดการของอะตราก าละงคนปัจจุบะนหรือตามที่ได้เสนอไว้ของงานในหน้าที่
นะ้น] 

manpower quality            คุณภาพก าลังพล ; manpower requirements ความต๎องการ

ก าลังคน   [ทระพยากรมนุษย์ที่ต้องการ  เพื่อท าให้บรรลุภารังานเฉพาัของ

หน่วย] ; manpower resources ทรัพยากรก าลังคน 
mantra    มนตรา  
manuever   การดําเนินกลยุทธ๑; ดําเนินกลยุทธ๑; กลยุทธ๑  
MAP= Military Assistance Program กําหนดการ/โครงการชํวยเหลือทางทหาร  
map    แผนที่ 
map case   ซองใสํแผนที่                             
map chart   แผนที่-แผนที่เดินเรือ 
map convergence   การลูํเข๎าทางแผนที่  
Map Exercise      (MAPEX) การฝึกแก๎ปัญหาบนแผนที่  
map index   สารบาญแผนที่, ดัชนีแผนที่ 
map orientation  การตั้งแผนที่ให๎ตรงทิศ   
map reconnaissance          การลาดตระเวนบนแผนที่  
map reference   การอ๎างอิงทางแผนที่ 
map reference code  ประมวลอ๎างอิงทางแผนที่  [ปรัมวลซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการเข้าปรัมวล

พิกะด กริด แลัข่าวสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกะบแผนที่  ปรัมวลนี้อาจใช้เพื่อความมุ่ง
หมายอื่นๆ ซึ่งต้องการให้เข้าลิขิตละบเป็นตะวเลข] 

map series   ล าดับชุดแผนที่ 
map sheet   ระวางแผนที่ 
MAPEX= Map Exercise     การฝึกแก๎ปัญหาบนแผนที ่

                                                                        
 การฝึกแก้ปัญหาบนแผนที่  การฝึกซึ่งแสดงล าดับสถานการณ์ตําง  ๆ ทางทหาร   และแก๎ปัญหาตามสถานการณ์นั้น  ๆ บน
แผนที่ 
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mapping camera    กล๎องถํายรูปในการท าแผนที่  
march unit  หนํวยการเดิน    [ผบ.หน่วยคนเดียวควบคุม] 

margin    ขอบระวาง    [แผนท่ี] 

marginal data   ข๎อมูลขอบระวาง     [แผนท่ี] 
marginal information   ขําวสารขอบระวาง     [แผนท่ี] 
marginal weather  ลมฟ้าอากาศเกื้อกูลจ ากัด  [ลมฟ้าอากาศซึ่งไม่เกื้อกูลอย่างยิ่งต่อการ

ปฏิบะติการทางทหาร จนกรัทะ่งต้องมีการก าหนดข้อจ ากะดทางวิธีการ] 

marginalisation (marginalization)  การถูกเบียดตกขอบ   [กต.] 
marijuana <แมรฮิวาน-นา>               กัญชาประเภทหนึ่ง  
Marine Air Command And Control System (MACCS) ระบบบังคับบัญชาและควบคุมทางอากาศ  
       นาวิกโยธิน 

Marine Air-Ground Task Force (MAGTF) กองกําลังเฉพาะกิจอากาศ -พื้นดินนาวิกโยธิน [อม.] 
Marine Amphibious Brigade [EN] (MAB) กองพลน๎อยสะเทินนํ้าสะเทินบกนาวิกโยธิน      [ขศ.]  
marine base   ฐานทัพนาวิกโยธิน   [ฐานทะพส าหระบสนะบสนุนก าละงภาคพื้นดินของ  นย. 

ปรักอบด้วยกิจกรรมหรือสิ่งอ านวยความสัดวกต่างๆ ซึ่ง นย.จัต้องระบผิดชอบด าเนินการ รวมทะ้งเส้นทางคมนาคมภายในแลั
มีพื้นที่โดยรอบเล็กที่สุด เท่าที่จ าเป็นเพื่อการระกษาความปลอดภะยเฉพาับริเวณ (ตามปกติไม่โตกว่าพื้นที่ ๒๐ ตร.ไมล์)] 

marine corps   พรรคนาวิกโยธิน  [ทร.]มี ๔ เหลํา  (นย.)  
marine division/wing team  ชุดกองพล /กองบินนาวิกโยธิน [๑ กองพลแลั ๑กองบิน  รวมทะ้งก าละง

เพิ่มเติมตามปกติของทะ้งสองหน่วย] 

marine environment   สิ่งแวดล๎อมทางน้ า  
 
 
 

                                                                        
 ก าลังรบเฉพาะกิจอากาศ-พื้นดิน นาวิกโยธิน   การจัดหนํวยหลักของ  นย. ที่ครอบคลุมภารกิจของการปฏิบัติการทาง
ทหารในทุกรูปแบบ ประกอบการจัดหนํวยหลักที่จัดเฉพาะกิจภายใต๎ผ๎ูบังคับบัญชาคนเดียวมีขีดความสามารถในการตอบสนอง
ตํอเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ณ พื้นที่ใด ๆ  ในโลกนี้ได๎  ประเภทของก าลังรบในก าลังรบเฉพาะกิจอากาศ-พื้นดิน  นย.จัดแบํงตาม
พันธกิจออกเป็น ๔ สํวนหลักคือ สํวนการบังคับบัญชา สํวนก าลังรบทางอากาศ สํวนก าลังรบภาคพื้นดิน และสํวนสนับสนุนการ
ชํวยรบ สํวนหลักทั้งสี่สํวนนี้จัดแบํงตามประเภทของกองก าลัง ไมํใชํการบังคับบัญชาอยํางเป็นทางการ โครงสร๎างพื้นฐานของ
ก าลังรบเฉพาะกิจอากาศ-พื้นดินนาวิกโยธินจะไมํเปลี่ยนแปลงแม๎วํา จ านวน ขนาด และประเภทหนํวยของ  นย. ที่เป็น
สํวนประกอบในแตํละสํวนของสี่สํวนหลักจะปฏิบัติภารกิจที่เป็นอิสระตํอกันก็ตาม ความอํอนตัวของโครงสร๎างการจัดจะท าให๎
ก าลังรบเฉพาะกิจอากาศ-พื้นดินนาวิกโยธินสามารถได๎รับแบํงมอบหนํวยรองตั้งแตํหนึ่งหนํวยขึ้นไป  
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Marine Expeditionary Brigade (MEB) กองพลน๎อยนาวิกโยธินรบนอกประเทศ  [รบนอกประเทศ]  
     (พล.น๎อย นย.) <เม็บ> 
Marine Expeditionary Force (MEF (FWD) ก าลังรบปฏิบัติการนอกประเทศนาวิกโยธิน (สํวนหน๎า)  
Marine Expeditionary Force (MEF)  กําลังนาวิกโยธินรบนอกประเทศ ; กองพลนาวิกโยธิน   
    (กกล.นย.) <แม็ฟ> 
Marine Expeditionary Unit (MEU) กองพันนาวิกโยธินรบนอกประเทศ  (พัน.นย.)    <มิว> 
Marine Expeditionary Unit (Special Operations Capable) MEU(SOC)  หนํวยปฏิบัติการนอกประเทศนาวิก
โยธิน (ท่ีมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษ)  
Marine Logistics Command (MLC)  กองบัญชาการสํงก าลังบ ารุงนาวิกโยธิน 
maritime area                     พื้นที่ทางทะเล  
maritime control area  พื้นท่ีควบคุมทางทะเล   [พื้นท่ีแห่งหนึ่งซึ่งโดยทะ่วไปมีความมุ่งหมาย
คล้ายกะบบริเวณป้องกะนทางทัเล ยกเว้นแต่จัก าหนดขึ้นในทัเลหลวงท่ีใดก็ได้ พื้นท่ีควบคุมทางทัเลนี้ตามปกติจั
สถาปนาขึ้นเฉพาัในเวลาสงครามเท่านะ้น] 
maritime defense sector  เขตป้องกันทางทะเล 
maritime environment  สภาพแวดล๎อมทางทะเล  
maritime operations               การปฏิบัติการทางทะเล  
maritime operations support การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทะเล   [ทอ.] 
maritime power   พลังอํานาจทางทะเล  
maritime power projection การขยายกําลังอํานาจทางทะเล   [ศท.น.๓๘๒] 
maritime power  กําลังอํานาจทางเรือ      [อ.พจน์] 
maritime pre-positioning force operation การปฏิบัติการของกองก าลังจัดเตรียมเข๎าท่ีไว๎กํอนทางทะเล    
    [อม.-นย.]  
Maritime Pre-Positioning Ships (MPS) เรือที่น าเข๎าที่ไว๎กํอนในทะเล  
maritime search and rescue region ยํานค๎นหาและกู๎ภัยทางทะเล  [น่านน้ าที่อยู่ในเขตอ านาจศาล
ของ สรอ. อาณาเขตแลัเขตท่ีอยู่ในความครอบครองของ  สรอ.(ยกเว้นเขตคลองปานามาแลัพื้นท่ีในแผ่นดินของอ
ลาสกา)  แลัพื้นท่ีท่ีก าหนดให้ในทัเลหลวง]   
Maritime Special Purpose Force (MSPE) ก าลังรบท่ีมีความมุํงหมายพิเศษทางทะเล [อม.-นย.]  
 

                                                                        
 กองพลน้อยปฏิบัติการนอกประเทศนาวิกโยธิน ก าลังรบเฉพาะกิจอากาศ-พื้นดินนาวิกโยธิน ๑ กรมทหารราบ ๑ หมวด
บินผสมนาวิกโยธิน และพวกสนับสนุนทางการชํวยรบกองพลน๎อย  นายทหารช้ันยศระดับนายพล 
 ก าลังรบปฏิบัติการนอกประเทศนาวิกโยธิน  ก าลังรบอากาศ-พื้นดินนาวิกโยธินที่มีขนาดใหญํที่สุด  สํวนบังคับบัญชาที่
ถาวร กองพลนาวิกโยธิน  
 หน่วยปฏิบัติการนอกประเทศนาวิกโยธิน  ก าลังรบเฉพาะกิจอากาศ-พื้นดินนาวิกโยธิน ๑ กองพันทหารราบ  ๑ ฝูงบิน
เฮลิคอปเตอร์ เพื่อเติมก าลัง และสํวนเฉพาะกิจสนับสนุนทางการชํวยรบ  
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maritime superiority  การได๎เปรียบทางทะเล    
maritime supremacy  การครองทะเล    
mark time, march    [ค้าสั่ง] ทําซอยเท๎า จากการเดิน ซอย - เท้า          
marker    เคร่ืองหมายแสดงต าบล [๑. เคร่ืองช่วยทางทะศนัหรือทางอิเล็กทรอนิกส์   

ท่ีใช้เพื่อหมายจุดท่ีก าหนด   ๒.  ในการสงครามทุ่นรัเบิดทางบก  ๓. ในการปฏิบะติการทางเรือ  หน่วยทางทัเลซึ่ง
ด ารงขีดความสามารถในทางรุก หรือขะดขวางได้ทะนทีต่อเป้าหมายเฉพาั] 

marker ship   เรือหมายต าบลที่    [ยสบ.] 
market-oriented economic institition  ระบบเศรษฐกิจตลาดการค๎าเสรี   [ยธศ.] 
marking    การหมายเป้า 
marking error   การคลาดเคลื่อนในการหมายต าบลที่    [สทร.] 
marking fire  การยิงชี้เป้าหมาย [บนเป้าหมายเพื่อแสดงที่ตั้ง - ป.] 

marking panel  แผํนเครื่องหมาย [แผ่นวะสดุใช้แสดงการสื่อสารทางทะศนัมะกใช้รัหว่างหน่วย
ทหารฝ่ายเดียวกะน]  

marksman                            พลแมํนปืน     [ต่้ากว่า sharpshooter] 

marksmanship badge   เครื่องหมายพลแมํนปืน     [อม.]           
married failure   การขัดข๎องในการปลด    [สทร.] 

marsh    ที่ลุํมชื้นแฉะ     
marsh lands                        พื้นที่ลุํม  
marshal of the Royal Thai Air Force จอมพลอากาศ        [ไทย] 
marshal   จุดจัดขบวน จุดเริ่มบินเข๎าหาเรือ  
marshaling                        การจัดขบวน    

                                                                        
 การได้เปรียบทางทะเล ระดับของการมีอ านาจเหนือกวําของก าลังหนึ่งตํอก าลังอื่น ซึ่งเปิดโอกาสให๎สามารถปฏิบัติการทาง
เรือด๎วยก าลังนั้นและก าลังทางบก ทางเรือ และทางอากาศที่เกี่ยวข๎อง  ตามเวลาและสถานที่ที่ก าหนด   โดยปราศจากการขัดขวาง  
หรือการรบกวนจากก าลังของฝ่ายตรงข๎าม 
 การครองทะเล ระดับของการได๎เปรียบทางทะเล ซึ่งก าลังของฝ่ายตรงข๎ามไมํมีขีดความสามารถของการรบกวนที่เป็นผล 
 การจัดขบวน  ๑. กรรมวิธีซึ่งหนํวยตํางๆ ที่เข๎ารํวมใน[ยสบ.] หรือการยุทธสํงทางอากาศมาเข๎าพวกกันหรือรวมพลเมื่อปฏิบัติ
ได๎  หรือเคลื่อนย๎ายไปยังคํายพักช่ัวคราวในบริเวณจุดขึ้นสูํเรือ  จัดการเตรียมการรบให๎เสร็จสิ้นหรือเตรียมการบรรทุก   ๒. 

กรรมวิธีในการรวมพล   การพักรอและการจัดระเบียบสิ่งอุปกรณ์และหรือยุทธภัณฑ์   โดยเฉพาะอยํางยิ่งยานขนสํง  เพื่อการ
เคลื่อนย๎ายตํอไป 
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marshall plan    แผนการมาร๑แชล    [กต.] 
marshalling area   พ้ืนที่จัดขบวน 
MASH= Mobile Army Surgical Hospital โรงพยาบาลศัลยกรรมเคลื่อนท่ีทหารบก [ระหว่างการรบ]  
    <แมช> 
mass                               ขบวนปิด; การรวมกําลัง; มวลชน [เช่นmass media =สื่อมวลชน] 

mass  การรวมก าลัง  [อ านาจการรบ ]; ขบวนปิด  [มีรัยัต่อแลัรัยัเคียงน้อย
กว่าปกติ] 

mass casualty   ก าลังพลสูญเสียจ านวนมาก  [ห้วงเวลาค่อนข้างสะ้น] 

mass   รวมกําลัง     
massacre                           การสังหารหมํู 
massage parlor   สถานอาบ อบ นวด    
massed fire   การรวมก าลังยิง   [๑.การยิงของหมู่อาวุธของเรือตะ้งแต่สองล าขึ้นไป  ที่มุ่ง 

    ต่อเป้าเดียว ๒. การยิงจากอาวุธจ านวนหนึ่ง ที่มุ่งต่อจุดเดียวหรือต่อพื้นที่ขนาดเล็ก] 

massive nuclear retaliation       การตอบโต๎ด๎วยอาวุธนิวเคลียร๑อยํางมหาศาล [ยธศ.]  
massive nuclear retaliation strategy  ยุทธศาสตร๑การตอบโต๎ด๎วยอาวุธนิวเคลียร๑อยํางมหาศาล    
massive retaliation  การตอบโต๎อยํางรุนแรง [ยธศ.] การโต๎ตอบอยํางรุนแรง; การแก๎แค๎น

อยํางรุนแรง [ปธบ.ไอเซนฮาวร ์] 

massive retaliation strategy  ยุทธศาสตร๑การตอบโต๎อยํางรุนแรง   
master    ผู๎เช่ียวชาญ  
Master   (MA) ผู๎บังคับการเรือ  [นายทหารผู้บะงคะบการเรือของ ทร.อม. เรือพาณิชย์ หรือเรือที่

ระฐบาลเป็นเจ้าของ ซึ่งบริษะทเอกชนด าเนินการควบคุมเพื่อขนส่งสะมภารัของ  กห.ให้แก่หน่วยบะญชาการล าเลียงทางทัเลทหาร
ตามความตกลงตะวแทนทะ่วไป] 

Master Air Attack Plan (MAAP) แผนการโจมตีทางอากาศหลัก  
master army aviation badge  เครื่องหมายนักบิน ทบ.ชั้นที่ ๑      
Master Chief Petty officer (MCPO)  พันจําเอก         [ทร.อม.]            (พ.จ.อ.) 
Master Chief Petty officer of Navy (MCPON) จํากองทัพเรือ; พันจําเอก [ทร.อม.]    
master film  ฟิล์มหลัก ต้นแบบของภาพอะนแรกสุด  (เนกาตีฟหรือโพสิตีฟ ) ซึ่งจัใช้

ผลิตส าเนาต่อ ๆ  มา 

Master Gunnery Sergeant (MGYSGT) พันจําเอก  [นย.อม.]  (พ.จ.อ.) 
master parachutist badge เครื่องหมายกระโดดรํม ช้ันที่ ๑      [ไทย-อม.] 
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master plan                        แผนแมํบท 
master plot  บริเวณสํวนหลัก   [ส่วนหนึ่งของแผนที่หรือแผ่นบริวาร  ซึ่งเขียนโครงของ

พื้นที่ต่าง  ๆ  ซึ่งครอบคลุมจากการบิน  ถ่ายรูปทางอากาศหนึ่งเที่ยว   ข่าวสาร
เกี่ยวกะบลัติจูด แลัลองจิจูด แผนที่ แลัเที่ยวบินจัถูกแสดงไว้ด้วย] 

Master Sergeant       (MSG) จําสิบโท    [อม.]            (จ.ส.ท.) 
Master Sergeant    (MSGT) พันจําโท    [นย.อม.]                   (พ.จ.ท.) 
Master Sergeant (E-7)(MSGT) พันจําอากาศตรี (อี-๗) [อม.]   (พ.จ.ต.) 
Master Sergeant First Class (1MSGT)จําสิบเอก   (จ.ส.อ.) = E-7    [อม.] 
Master Sergeant First Class (1MSGT)จําสิบเอกTP   (จ.ส.อ.) = E-8   [อม.] 
Master Sergeant Second Class (2MSGT) จําสิบโท   [ทบ.ไทย]      (จ.ส.ท.)       
Master Sergeant Third Class (3MSGT) จําสิบตรี   [ทบ.ไทย]      (จ.ส.ต.) 
match-lock, matchlock ปืนเล็กยาวแบบเกํา มีไส๎สําหรับจุดดินปืน 
material                           วัสดุ        [กบ.] 
material and services ยุทโธปกรณ๑และการบริการ [หัวข้อในข้อ ๔ ค้าสั่ง ยก.] 

materials handling   การยกขนวัสดุ 
Materials Handling Equipment (MHE) อุปกรณ์ยกขนวัสดุ 
materiel                           ยุทโธปกรณ๑     [equipment = ยุทธภัณฑ์] 

materiel cognizance  ความรับผิดชอบตํอยุทโธปกรณ์  
materiel control    การควบคุมยุทโธปกรณ์  
materiel inventory objective  ระดับสะสมยุทโธปกรณ์ 
materiel management  การจัดการยุทโธปกรณ์ 
materiel pipeline   กระแสการสํงก าลังยุทโธปกรณ์ [ในรับบการส่งก าละงทะ่วโลก] 

                                                                        
 จ่าสิบเอก ชั้นเงินเดือนพิเศษ  ในต าแหนํง จํากองร๎อย จํากองพัน จํากรม ฯ  
 วัสดุ (Material) คือ  บรรดา เรือรบ, รถถัง, อาวุธอัตตาจร, อากาศยานฯ (รวมถึง อะไหลํ, ช้ินสํวนซํอม, ยุทธภัณฑ์ (Equipment) 
สนับสนุน) แต่ไม่รวม อสังหาริมทรัพย์, สถานที่ตั้ง, สาธารณูปโภคที่จ าเป็น - กบ. 
 ยุทโธปกรณ์ (Materiel) คือ สิ่งทั้งมวล (รวมถึง เรือรบ รถถัง อาวุธอัตตาจร  อากาศยาน ฯลฯ  และอะไหลํที่เกี่ยวข๎อง ช้ินสํวน
ซํอม และยุทธภัณฑ์สนับสนุน แตํไมํรวมถึงอสังหาริมทรัพย์  สถานที่ตั้ง และสาธารณูปโภคอันจ าเป็นเพื่อจัดเป็นยุทธภัณฑ์เพื่อ
ปฏิบัติการเพื่อด ารง และสนับสนุนกิจกรรมทางทหารโดยไมํค านึงถึงวํา การใช๎ยุทโธปกรณ์นั้นกระท าเพื่อความมุํงหมายทาง
ธุรการหรือทางการรบ [พจ.] 
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materiel planning  การวางแผนยุทโธปกรณ์   [ส่วนย่อยของการวางแผนทางการส่งก าละง
บ ารุง] 

materiel readiness  ความพร๎อมทางยุทโธปกรณ์  [สนะบสนุนยามสงคราม /เผชิญเหตุ /บรรเทา

ภะยพิบะติ/ภาวัฉุกเฉินอื่น ๆ] 

materiel release confirmation  การยืนยันการปลํอยยุทโธปกรณ์ 
materiel release order  ค าสั่งการปลํอยยุทโธปกรณ์ 
materiel requirements  ความต๎องการยุทโธปกรณ์ 
matrix    ตาราง  
MAW= Medium Antitank Weapon อาวุธตํอสู๎รถถังขนาดกลาง              (อว.ตถ.กลาง) 
MAX= Maximum              สูงสุด, มากที่สุด 
maxims    กฎ      
maximum  landing  weight  น้ าหนักลงสูํพ้ืนขั้นสูง  [อากาศยาน  เคร่ืองหนึ่งลงสู่พื้นได้] 

maximum effective range         ระยะยิงหวังผลไกลสุด [ที่หวังได้ว่าอาวุธจะมีความแม่นย้า และเกิดผล

ตามที่ต้องการ] 

maximum elevation figure  ตัวเลขระดับสูงที่สุด [บนแผนท่ีเดินอากาศ  ซึ่งแสดงความสูง] 
maximum enlisted amount เงินจํายสูงสุดให๎แกํก าลังพลต่ ากวําชั้นสัญญาบัตร   
maximum operating depth  ความลึกสูงสุดในการปฏิบัติการ  [ความลึกที่เรือด าน้ าจัต้อง  ไม่ด าลึก

เกินไปกว่านี้] 

maximum ordinate; vertex height  สูงยอดกระสุนวิถี        [ปืนใหญ่แลัปืนเรือ]  
maximum permissible concentration ความเข๎มข๎นที่ยอมได๎สูงสุด  
maximum permissible dose  ปริมาณรังสีที่ยอมได๎สูงสุด  
maximum range                      ระยะยิงไกลสุด [อาวุธ-ไม่ค้านึงความแม่นย้า ไม่พิจารณาถึงการกระจาย] 

maximum sustained speed  ความเร็วคงทนสูงสุด, ความเร็วสูงสุดตํอเน่ือง [การขนส่งทางถนน] 

maximum take-off weight  น้ าหนักว่ิงขึ้นสูงสุด 
mayday   การร๎องขอความชํวยเหลือฉุกเฉิน เมย๑เดย๑ การร๎องขอความชํวยเหลือ 

maze    เขาวงกต  
MBA = Main Battle Area       พื้นที่การรบหลัก 
MBC = Mortar Ballistic Computer เครื่องคํานวณการยิงของเครื่องยิงลูกระเบิด 
MBT= Main Battle  Tank   รถถังหลัก     (ถ.หลัก) 
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MCA = Military Civic Action  การชํวยเหลือประชาชนโดยทหาร   [สธร.๕ไทย] 

MCD = Manipulative Communications Deception การลวงเลํห๑ทางการสื่อสารTP  

MCM = Mine Countermeasure  มาตรการตํอต๎านทุํนระเบิด    [ทร.] 
MCO = Movement Control officer นายทหารควบคุมการเคลื่อนย๎าย  
MCPO = Master Chief Petty officer พันจําเอก  [ทร.อม.]             (พ.จ.อ.) 
MCPON = Master Chief Petty officer of Navy จํากองทัพเรือ; พันจําเอก  [ทร.อม.]    
MCS   = Mine Counter-Measures Support เรือสนับสนุนตํอต๎านทุํนระเบิด [ทร.] (สตท.) 
MCS = Maneuver Control System ระบบควบคุมการดําเนินกลยุทธ๑ [อม.๑ ระบบABCS][คบช.](รคด.) * 
M–Day    วัน ร.  
M–Day Force Materiel Requirement ความต๎องการยุทโธปกรณ์ส าหรับก าลังรบในวัน ร.  [อม.-กบ.] 

meaconing  การท าให๎สัญญาณน าทางสับสน  [อากาศยานหรือสถานีที่พื้นดินได้ระบ

ทิศทางที่ไม่ถูกต้อง] 

mean lethal dose  ปริมาณสังหารปานกลาง [ระงสีนิวเคลียร์/สารเคมีซึ่งจัเสียชีวิตร้อยลั  ๕๐ 

ของก าละงพล] 

mean line of advance  แนวคืบหน๎าปานกลาง  [ทร.-ทิศทางท่ีคาดหมายว่าจัเคลื่อนท่ีไปได้

ด้วยด ีในห้วงเวลาท่ีต่อเนื่อง]  

mean maximum temparature    อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 
mean point of burst; mean point of impact จุดปานกลางมณฑล   
Mean Sea Level (MSL) ระดับทะเลปานกลาง  
means    เครื่องมือ; เครื่องมือตําง ๆ 
means of  transport   วิธีขนสํง 
measured mile   ระยะทางที่วัดได๎เป็นไมล์ [การเดินเรือทัเล เพื่อการบะนทึกปูมเรือ] 

Measurement And Signature Intelligence (MASINT) ขําวกรองการวัดและสัญญาณแสดง  
measurement ton   การวัดเป็นตัน 

Measures of Effectiveness (MOE)  การวัดประสิทธิผล  [เครื่องมือที่ใช้วะดผลจากการบรรลุภารกิจแลัการปฏิบะติ
ภารกิจที่ได้ระบมอบหมายทะ้งปวง การวะดปรัสิทธิผลเป็นการกรัท าก่อนที่จัปรัเมินขีดความสามารถการท าการรบ]  

MEB = Marine Expeditionary Brigade กองพลน๎อยนาวิกโยธิน [อม.นย.รบนอกประเทศ] <แม็บ> 

                                                                        
 การลวงเล่ห์ทางการสื่อสาร       ให๎ขา๎ศึกรบัขาํวสารทีไ่มจํรงิ 
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MECH = Mechanized             ทหารราบยานเกราะ      (ร.ยก.) 
mechanical sweep   การกวาดโดยกลไก      [สทร.] 

mechanized forces         หนํวยทหารราบยานเกราะ  
MED = Medical                เสนารักษ๑               (สร.) 
MED = Manipulative Electronic Deception การลวงเลํห๑ทางอิเล็กทรอนิกส๑TP PT [การลวงทาง

อิเล็กทรอนิกส์] 

medal  เหรียญ [ตรา] ; medal of honor เหรียญกล๎าหาญชั้นสูงสุด tp pt [อม.-

มอบโดยประธานาธิบดีเท่านั้น] 

MEDCAPs = Medical Civic Action Programs กําหนดการชํวยเหลือประชาชนทางการแพทย๑ 

MEDEVAC = Medical Evacuation  การสํงกลับสายแพทย๑ 
media pool   สื่อรวมการ  [สื่อมวลชนจ านวนหนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การสื่อมวลชน

จ านวนมากเพื่อรวบรวมข่าวสารแลัการใช้อุปกรณ์ร่วมกะนรัหว่างการด าเนินกิจกรรมเฉพาั การรวมการนี้โดยปกติใช้เมื่อแหล่ง
ทระพยากรที่สนะบสนุนสื่อมวลชนไม่สามารถรองระบผู้สื่อข่าวจ านวนมากได้ สื่อรวมการแห่งชาติกรัทรวงกลาโหมมีใช้ในการท า
ข่าวในรัยัแรกของเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ผู้บะญชาการรบอาจเห็นว่ามีความจ าเป็นในการจะดสื่อรวมการท้องถิ่นอย่างจ ากะด
เพื่อรายงานภารกิจเฉพาั] 
media scapes   กระแสภาพลักษณ๑     [จากสื่อ] 

median incapacitating dose  ปริมาณท าให๎ทุพพลภาพก่ึงจ านวน [สารเคมีจัท าให้ทุพพลภาพไปร้อยลั  

๕๐]  

mediation   การไกลํเกลี่ย; ใช๎คนกลางไกลํเกลี่ย 
medic    เจ๎าหน๎าที่เสนารักษ๑      
Medical Battalion   (MED BN) กองพันทหารเสนารักษ๑   (พัน.สร.)   
Medical Corps  (MC)  เหลําทหารแพทย๑ [ทบ.][ทร.-พษ.] [ทอ.] (พ.) 
Medical Evacuation (MEDEVAC) การสํงกลับสายแพทย๑  
Medical Evacuees   ผู๎ถูกสํงกลับสายแพทย์ 
Medical Intelligence (MEDINT) ขําวกรองการแพทย๑; ขําวกรองทางการแพทย๑ 
Medical officer  (MO) นายแพทย ์ 
Medical Platoon     (MED PLT) หมวดเสนารักษ๑กองพัน  (มว.สร.) 

                                                                        
 การลวงเล่ห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให๎ข๎าศึกรับขําวสารที่ไมํจริง 
 เฉพาะทหารสหรัฐฯ มีสิทธิพิเศษ เชํน บุตรสามารถเข๎าศึกษาในโรงเรียนนายร๎อยได๎โดยไมํค านึงถึงโควต๎าประจ าปี และมี
บ านาญพิเศษให๎ เป็นต๎น 
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medical regulating   การจัดระเบียบทางการแพทย์ 
medical service corps       เหลําทหารเสนารักษ๑      (สร.) 

medical surveillance  การเฝ้าตรวจทางการแพทย์ 
medical treatment                 การรักษาพยาบาล 
medical treatment facility  สถานบ าบัดทางการแพทย์  
medium     เครื่องมือ       
Medium Antitank Weapon (MAW) อาวุธตํอสู๎รถถังขนาดกลาง             (อว.ตถ.กลาง) 
medium artillery   ปืนใหญํกลาง   
Medium Equipment Transporter (MET) ยานขนสํงยุทธภัณฑ๑ขนาดกลาง  [กบ.-อม.] 

medium howitzer   ปืนใหญํขนาดกลางกระสุนวิถีโค๎ง  (ปกค.)  
Medium Intensity Conflict  (MIC) ความขัดแย๎งระดับกลาง 
medium scale operations  การปฏิบัติการระดับกลาง   
medium-angle loft bombing  การทิ้งระเบิดแบบโยนมุมปานกลาง  [ปลดอาวุธมุมรัหว่าง  ๓๕ - ๗๕ 

องศาเหนือแนวรัดะบ] 

medium-lot storage   การเก็บรักษาตั้งกลาง   [กองพะสดุซ้อนกะนหนึ่งถึงสามกอง] 
Medium-Range Ballistic Missile (MRBM) ขีปนาวุธระยะกลาง [หวังผล ๖๐๐-๑,๕๐๐ ไมล์] 

medium-range bomber aircraft เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะกลาง [รัศ มีปฏิบัติการทางยว.น้อยกว่า  

    ๑,๐๐๐ ไมล์ทะเล ณ นน.รวมและนน.บรรทุกลูกระเบิดตามที่ออกแบบไว้] 

medium-range radar เรดาร๑ระยะกลาง [๑๕๐-๓๐๐ไมล์] 

medium-range transport aircraft  อากาศยานขนสํงระยะกลาง  
medium-scale map  แผนที่มาตราสํวนกลาง [๑:๗๕,๐๐๐-๑:๖๐๐๐,๐๐๐] 

MEDSITREP = Daily Medical Situation Report รายงานการรักษาพยาบาลประจําวัน 
meeting; conference  การประชุม     
meeting engagement            การรบปะทะ  

                                                                        
 การรบปะทะ  ปฏิบัติการรบซึ่งเกิดขึ้น  เมื่อก าลังรบที่ก าลังเคลื่อนซึ่งแปรกระบวนรบยังไมํเสร็จสมบูรณ์   ได๎เข๎ารบกับข๎าศึก   

ณ  เวลาและสถานที่ซึ่งมิได๎คาดหมาย 
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meeting in camera    การประชุมภายในเฉพาะผู๎ที่เกี่ยวข๎อง  [กต.] 
maritime casualities   ความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางทะเล  [กต.] 
MEF = Marine Expeditionary Force  กองพลนาวิกโยธิน TP PT<แม็ฟ>  (พล.นย.) 
Megahertz (MHz) เมกกะเฮิร๑ซ [๑,๐๐๐,๐๐๐ รอบ/วินาที] 

megaton weapon  อาวุธขนาดเมกะตัน [นิวเคลียร์วะดได้เทียบเท่าแรงรัเบิดของดินรัเบิด ทีเอน
ทีจ านวนล้านตะน] 

megaton   เม็กกาตัน [หน่วยวัดแรงระเบิด อว.นิวเคลียร์= ทีเอ็นที ๑ ล้านตัน] 

member of the administrative and technical staff บุคคลในคณะเจ๎าหน๎าท่ีฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ 

member of the diplomatic staff  บุคคลในคณะเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายทูต    [กต.] 

member of the mission   บุคคลในคณะผู๎แทน     [กต.] 

member of the service staff   บุคคลในคณะเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายบริการ  [กต.] 

member of the staff of the mission บุคคลในคณะเจ๎าหน๎าที่ของคณะผู๎แทน  [กต.] 
Memorandum of Agreement (MOA)  บันทึกข๎อตกลง    
Memorandum of Instruction (MOI)    บันทึกคําแนะนํา 
Memorandum of Understanding (MOU)  บันทึกความเข๎าใจ  
memorandums   บันทึกข๎อความ                          
men’s suit    ชุดสากล     
mental dislocation   การทําให๎สับ สนด๎านจิตใจ  
mental image   ภาพในใจ   
mentor    พ่ีเลี้ยงที่ปรึกษา   [โดยเฉพาะทางการ หรือ ทางวิชาชีพ] 

mentoring   เป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา   
mercenary; soldier of fortune ทหารรับจ๎าง; ผู๎รับจ๎างรบ, ทหารรับจ๎าง  [รศ.]  
merchant convoy   ขบวนเรือพาณิชย์ในความคุ๎มกัน 
Merchant Intelligence (MERINT) ขําวกรองจากเรือพาณิชย์  
merchant ship   เรือพาณิชย ์

                                                                        
 หนํวยรบนอกประเทศของ อม. นาวิกโยธิน มีขนาดเทํา กองพล แตํมีสํวนสนับสนุนและสํวนบินเพิ่มเติม 

 ในเทพนิยายกรีก (Greek Mythology) ของ โฮเมอร์   Mentor เป็นเพื่อนที่เป็นปรึกษาที่สุขุมที่  Odysseus หรือ ยูลิซิส  (Ulysses ) 
ไว๎วางใจและให๎อยูํดูแลบ๎านระหวํางที่เขาไมํอยูํ  เอธินา (Athena) ผ๎ูที่ปลอมมาเป็น ผ๎ูป้องกัน (guardian) และ ครู ของ Telemachus 
บุตรของ ยูลิซิสในการตามหาพํอของเขา . 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๔๒๑ 

merchant ship casualty report  รายงานการสูญเสียเรือพาณิชย์  
merchant ship communications system ระบบการสื่อสารเรือ; mercomms system  
merchant ship control zone  เขตควบคุมเรือพาณิชย์  
merchant ship reporting and control message system ระบบขําวการรายงานและควบคุมเรือพาณิชย์   
mercomms system    ระบบการสื่อสารเรือพาณิชย์  
MERCOSUR = Southern Common Market (Mercado Común Del Sur : MARCOSUR หรือ Mercado 

Commun Do Sul : MERCOSUL))  กลุํมตลาดรํวมอเมริกาใต๎ตอนลําง 
MERCOSUR  เมอร๑โคซูร๑TP PT; ตลาดรํวมตอนใต๎ Southern Common Market   

merit   คุณธรรม 
Meritime Interdiction Force (MIF) กําลังสกัดกั้นทางทะเล    [ทร.] 
mess call   แตรรับประทานอาหาร; mess hall โรงอาหาร, โรงเลี้ยง; 
mess kit   ชุดเลี้ยงดูในสนาม; เครื่องแบบราตรีสโมสรเปิดอก [กางเกงด้า, เหรียญย่อ]; mess 
section ตอนสูทกรรม; mess team ชุดสูทกรรม [เมื่อแยกกองร้อย] 

message    สาร, ขําว  [ความคิดหรือความเห็นใด  ๆ ซึ่งแสดงออกมาอย่างย่อ  ๆ เป็น 

    ภาษาธรรมดาหรือละบ  ที่เขียนขึ้นในรูปแบบที่เหมาัแก่การส่งไปด้วยวิธีการ  
    สื่อสารใดๆ ก็ได้] 

message (telecommunications)  สาร (โทรคมนาคม ), ขําว (โทรคมนาคม )  [ข่าวสารที่บะนทึกไว้เป็น  

    ภาษาธรรมดาหรือเข้าลิขิตละบ  แลัเขียนขึ้นตามแบบฟอร์มเฉพาั   เพื่อการส่ง  
    โดยรับบโทรคมนาคมที่ตะ้งใจไว้] 

message center                     ศูนย๑ขําว     (ศข.) 
messenger  พลนําสาร 
messier     โลกที่ไร๎ระเบียบ 
MET= Medium Equipment Transporter ยานขนสํงยุทธภัณฑ๑ขนาดกลาง  [กบ.-อม.] 

                                                                        
 เป็นการรวมกลุํมของประเทศ ๔ ประเทศ คือ อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย และ อุรุกวัย โดยประเทศทั้งสี่ได๎ท าความตกลง

รํวมกันจัดท าสัญญา MERCOSUR เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ มี วัตถุประสงค์ส าคัญ  คือ การขยายตลาดการค๎าและการลงทุนให๎
กว๎างขวาง การเพิ่มอ านาจการตํอรองของประเทศสมาชิก การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขํงขันกับคูํค๎า โดยใช๎อัตราภาษีศุลกากรรํวมกัน (Common External Tariff) นอกจากนี้ MERCOSUR ยังมีจุดมุํงหมายหลัก
ให๎ทั้งสี่ประเทศมีการค๎าเสรีระหวํางกัน ก าจัดอุปสรรคด๎านการค๎าทั้งด๎านภาษีศุลกากร และมิใชํศุลกากร ปัจจุบัน ชิลี ได๎ท า
ข๎อตกลงการค๎าเสรีกับ MERCOSUR ซึ่งมีผลใช๎บังคับตั้งแตํ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และโบลิเวีย ได๎ลงนามในข๎อตกลงการค๎าเสรี
กับ MERCOSUR เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์)  
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METADATA  ข๎อมูลสํวนขยาย, ข๎อมูลเชิงลึก, ข๎อมูลเชิงรายละเอียด 
METCON = Meteorological Control of  Information การควบคุมขําวสารทางอุตุนิยมวิทยา 
Meteorological And Oceanographic (METOC) อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ [จะดท าโดยส่วนเหล่าทะพ] 
Meteorological And Oceanographic Forecast Center (MFC) ศูนย์พยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาและ  
    สมุทรศาสตร์    [ทร.,ทอ.] 
meteorological corps  เหลําทหารอุตุนิยมวิทยา       [นว.]  (อ.) 
meteorological data         ข๎อมูลอุตุนิยมวิทยา  [ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหาร] 

meteorology    อุตุนิยมวิทยา  [การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติของชั้น

บรรยากาศ รวมถึง ฟิสิกส์ เคมี และพลวัตจนถึงผลของชั้นบรรยากาศที่มีต่อพ้ืนผิวโลกและมหาสมุทร] 

methodology   ระเบียบวิธีศึกษา    [รศ.]    
METL =  Mission - Essential Task List  บัญชีกิจสําคัญของภารกิจ 
metropolitan   เมืองหลวง    

METT-TCTP PT ปัจจัย เมทท๑ -ทีซี [ปัจจัยหลักใช้พิจารณาในการวิเคราะห์ภารกิจใหม่ 

๒๐๐๑]   

METT-TTP PT  ปัจจัย เมทท๑-ท ี[ภารกิจ, ข้าศึก, ภูมิประเทศ, ก้าลังฝ่ายเราและเวลาที่มี

อยู]่ 
MEU = Marine Expeditionary Unit  กองพันนาวิกโยธิน   [อม.] <มิว>  (พัน.นย.) 
MFA'S Press Release   ขําวสารนิเทศ    [กต.] 
MFAT = Ministry of Foreign Affairs And Trade กระทรวงการตํางประเทศ   [กต.-นิวซีแลนด]์    
militia     พลเรือนติดอาวุธ     [กต.] 
memorandum   บันทึก      [กต.] 

                                                                        
 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  ข๎อเท็จจริงตําง ๆ ทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับบรรยากาศ เชํน ลม อุณหภูมิ  ความหนาแนํน ของอากาศ  
และปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบตํอการปฏิบัติการทางทหาร 
 ปัจจัย METT-TC = Mission, Enemy, Terrain And Weather, Troops And Support Available, Time Available, And 

Civil Considerations เดิมมีเพียง METT-T เพิ่มข๎อพิจารณาทางพลเรือนเข๎ามาเน่ืองจากธรรมชาติของการปฏิบัติการเต็มยําน 
(Full Spectrum Operations) จําเป็นต๎องประเมินผลกระทบของปัจจัยที่ไมํใชํทางทหารในการปฏิบัติการ . (FM ๓-๐, Jun 
๒๐๐๑) 

 ปัจจัย METT-T = Mission, Enemy, Terrain, Troops, And Time Available  
 มิว (MEU) หนํวยนาวิกโยธิน อม. รบนอกประเทศมีขนาดเทํา กองพัน แตํมีสํวนสนับสนุน และสํวนบินเพิ่มเติม  
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MDGS = Millennium Development Goals เป้าหมายการพัฒนาแหํงสหัสวรรษ   [กต.] 
MG = Machine Gun            ปืนกล                          (ปก.) 
MG/Maj Gen = Major General พลตรี (พล.ต.);พลเรือตรี[นย.](พล.ร.ต.);พลอากาศตรี[อม.](พล.อ.ต.) 
MGI = Military Geographic Information ขําวสารทางภูมิศาสตร๑ทหาร   [อต.]  
MGRS= Military Grid Reference System ระบบอ๎างกริดทางทหาร   [ผท.] 
MGYSGT = Master Gunnery Sergeant พันจําเอก  [นย.อม.]  (พ.จ.อ.) 
MHC = Mine Hunter Coastal    เรือลําทําลายทุํนระเบิดใกล๎ฝั่ง   [ทร.]  (ลทฝ.) 
MHz= Megahertz  เมกกะเฮิร๑ซ [๑,๐๐๐,๐๐๐ รอบ/วินาที] 

MI= Military Intelligence ขําวกรองทางทหาร   (ขกท.) 
MIA= Missing In Action      สูญหายในการรบ 
MIC= Medium  Intensity Conflict  ความขัดแย๎งระดับกลาง 
micro dust weaponry  อาวุธทําเป็นฝุ่นขนาดจิ๋ว  
microform   ไมโครฟอร์ม   [ค าศะพท์ทะ่วไปของสื่อในรูปแบบใด  ๆ ไม่ว่าจัเป็น  ฟิล์ม  

     วีดิทะศน์  กรัดาษ  หรือสื่ออื่น  ๆ ที่บรรจุภาพขนาดเล็กหรือภาพย่อ  ซึ่งเราไม่  
    สามารถจัอ่านได้ถ้าไม่มีอุปกรณ์พิเศษ] 

midcourse guidance  การน าวิถีชํวงกลาง         [อาวุธปล่อย] 
midcourse phase   ชํวงกลางของวิถี             [ขีปนาวุธ] 

midiation    การไกลํเกลี่ย  
MIF = Meritime Interdiction Force กําลังสกัดกั้นทางทะเล    [ทร.] 
migrant ผู๎อพยพ   ผู๎ย๎ายถิ่นฐาน   [บุคคลที่ (๑) มีวะฒนธรรมการย้ายถิ่นฐานซึ่งอาจ

ข้ามพรมแดนปรัเทศหรือ (๒) หนีออกจากถิ่นฐานบ้านเกิดด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจมากกว่าความหวาดกละวการกดขี่ทางการเมืองหรือชาติพะนธ์ุ] 

MIL = Military  เกี่ยวกับทางทหาร 
MILF = Moro Islamic Liberation Front  [กลุ่มก่อการร้าย]  แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร [ฟป.] militant
   กําลังตํอสู๎ ; กลุํมติดอาวุธ; กลุํมตํอต๎าน 
Militant Economic Protectionism  การตั้งกําแพงภาษีในการตอบโต๎ทางเศรษฐกิจ  
militarily significant fallout  ฝุ่นกัมมันตรังสีที่มีความส าคัญทางทหาร  [เป็นอะนตรายแก่ กพ.] 

military  resources  ทรัพยากรทางทหาร  [กพ.ทางทหารแลัพลเรือน  สิ่งอ านวยความสัดวก   

ยุทธภะณฑ์  แลัสิ่งอุปกรณ์  ภายใต้การควบคุมของส่วนใน กห.] 

Military Advisory Group (MAG)  ชุดที่ปรึกษาทางทหาร 
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Military Affiliate Radio System (MARS) ระบบวิทยุเกื้อกูลทหาร   [ก าหนดการที่ด าเนินการโดยทบวงทหารบก  

ทหารเรือ แลัทหารอากาศ   ซึ่งสถานีวิทยุแลัผู้ปฏิบะติงานสมะครเล่นได้เข้าร่วมแลัช่วยเหลือภารกิจ  ให้มีการสื่อสารย่อยแลั
ฉุกเฉินตามมูลฐานรัดะบท้องถิ่น รัดะบชาติ  หรือรัหว่างปรัเทศ โดยเป็นส่วนเสริมการสื่อสารทางทหารตามปกติ] 

military aid and support            การชํวยเหลือ และสนับสนุนด๎านการทหาร 
military area  พื้นที่ทางทหาร 
military aspect of the area    แงํคิดทางทหารของลักษณะพื้นที่  [ปัจจัย OCOKA] 
Military Assistance Advisory Group                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(MAAG) คณะท่ีปรึกษาชํวยเหลือทางทหาร ; คณะท่ีปรึกษา 

    แนะนําทางทหาร 

military assistance articles and services list บัญชีสิ่งของและบริการชํวยเหลือทางทหาร 
Military Assistance Program  (MAP) กําหนดการ/โครงการชํวยเหลือทางทหาร  
military assistance program training การฝึกอบรมตามก าหนดการชํวยเหลือ ทางทหาร     
military briefing  การบรรยายสรุปทางทหาร 
military capability  ขีดความสามารถทางทหาร   [ยธศ.] 

                                                                        
 คณะที่ปรึกษาช่วยเหลือทางทหาร  คณะเจ๎าหน๎าที่รํวมจากเหลําทัพ  ซึ่งตามปกติอยูํใต๎การบังคับบัญชาทางทหารของผ๎ู
บัญชาการหนํวยบัญชาการรวม  และเป็นผ๎ูแทน รมว.กห.  ซึ่งสํวนใหญํมีหน๎าที่บริหารการวางแผน   และจัดท าก าหนดการ
ชํวยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกาในประเทศเจ๎าภาพ 
 ก าหนดการช่วยเหลือทางทหาร  สํวนของการชํวยเหลือเพื่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาที่ได๎รับอนุมัติให๎กระท าได๎ตาม
รัฐบัญญัติการให๎ความชํวยเหลือตํางประเทศ ค.ศ.๑๙๖๑  ที่แก๎ไขเพิ่มเติมแล๎ว ซึ่งให๎รายการสิ่งของและบริการเพื่อการป้องกัน
ประเทศ แกํผ๎ูรับบนมูลฐานของการไมํคิดเงิน (ให๎เปลํา) 
 ขีดความสามารถทางทหาร คือ ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ยามสงคราม วัดจากองค์ประกอบทั้ง ๔ คือ ๑. 

โครงสร้างของก าลังรบ ๒. ความทันสมัย ๓. ความพร้อม และ ๔. ความสามารถในการสนับสนุนต่อเนื่อง (Sustainability) 

หรือ ความสามารถด ารงอยู่ 
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military capacity   ความสามารถทางการทหาร 
military characteristics  คุณลักษณะทางทหาร   
Military Circle  มณฑลทหารบก        [ไทย]  (มทบ.) 
Military Civic Action  (MCA) การชํวยเหลือประชาชนโดยทหาร  
Military Construction (MILCON) การกํอสร๎างทางทหาร       [กรัท าต่อท่ีตะ้งทางทหาร] 
Military Container Moved Via Ocean (SEAVAN) ตู๎คอนเทนเนอร์ของทหารท่ีเคล่ือนย๎ายทางมหาสมุทร 

military convoy   ขบวนในความคุ๎มกันทางทหาร   
military cot   เตียงผ๎าใบสนามพับได ๎   

                                                                        
 คุณลักษณะทางทหาร  คุณลักษณะของยุทธภัณฑ์ ซึ่งขึ้นอยูํกับความสามารถในการปฏิบัติพันธกิจทางทหารที่พึงประสงค์  
คุณลักษณะทางทหารนี้รวมถึงลักษณะทางกายภาพ และทางการท างาน  แตํไมํหมายถึงคุณลักษณะทางเทคนิค 
 การช่วยเหลือประชาชนโดยทหาร   การใช๎ก าลังรบทหารที่เป็นชาวพื้นเมืองเป็นสํวนใหญํตามโครงการตําง ๆ  ที่มี
ประโยชน์ตํอประชากรในท๎องถิ่นทุกระดับในเรื่องตําง ๆ เชํน การศึกษา  การฝึกอบรม  กิจการสาธารณะ  การเกษตร การขนสํง 
การสื่อสาร การสาธารณสุข การสุขาภิบาล  และเรื่องอื่น ๆ  ที่สนับสนุนการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะชํวยท าให๎ก าลัง
รบทางทหารอยูํรํวมกับประชากรได๎อยํางดี (ในบางครั้งก าลังรบสหรัฐฯ อาจให๎การแนะน าหรือรํวมในการชํวยเหลือพลเรือนโดย
ทหาร ในดินแดนโพ๎นทะเลก็ได๎) 
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military courtesy                   ประเพณีทางทหาร [เช่น การวันทยาหัตถ์] 

military crest   สันเนินทางทหาร                
military crookneck flashlight ไฟฉายหัวงอ 
military currency  เงินตราทหาร  [พท.ซึ่งหน่วยทหารนะ้นยึดครองอยู่ใช้ต่างเงินตราได้ตาม

กฎหมาย] 

military damage assessment    การประเมินความเสียหายทางทหาร  

military deception   [อม. io-๐๑] การลวงทางทหาร   
Military Decision Making Process (MDMP) การแสวงข๎อตกลงใจทางทหาร  
Military Department (MILDEP) ทบวงทหาร  [ทบวงหนึ่งใน  กห.อม.ตะ้งขึ้นตามระฐบะญญะติความมะ่นคงแห่งชาติ  

ค.ศ.๑๙๔๗] 

military designed vehicle  ยานที่ออกแบบใช๎ทางทหาร 
military district  จังหวัดทหารบก     [ไทย]  (จทบ.) 
military education   การศึกษาวิชาทหาร    

military geographic documentation  การท าเอกสารภูมิศาสตร์ทหาร [ผ่านการ ปรัเมินค่า  ด าเนินกรรมวิธี  
สรุป แลัจะดพิมพ์ขึ้น] 

military geographic information ขําวสารภูมิศาสตร์ทหาร  
military geography  ภูมิศาสตร๑ทหาร  
military glasses  แวํนตาทหาร 
military governer  ผู๎วําการทหาร 
military government                รัฐบาลทหาร                     [ในประเทศที่เข้ายึดครองได้] 

military government ordinance  กฎข๎อบังคับรัฐบาลทหาร  [ในดินแดนยึดครองได้] 
military governor   ผู๎วําการทหาร                    [ในดินแดนยึดครองได้] 
military grid   กริดทางทหาร 

                                                                        
 การประเมินความเสียหายทางทหาร   การประเมินผลของการโจมตีตํอก าลังรบทางทหารของชาติหนึ่ง  เพื่อก าหนดขีด
ความสามารถทางทหารที่เหลืออยูํ และเพื่อสนับสนุนการวางแผนการฟื้นฟูและการสร๎างขึ้นใหมํ 
 การลวงทางทหาร  การกระท าอยํางประณีตเพื่อให๎ผ๎ูตกลงใจทางทหารของฝ่ายตรงข๎ามเข๎าใจผิดเกี่ยวกับขีดความสามารถ 
เจตนารมณ์ และการปฏิบัติการอยํางใดอยํางหนึ่ง (หรือไมํปฏิบัติ) มีสํวนท าให๎ภารกิจของฝ่ายเราบรรลุผลส าเร็จ 
 การสอนอยํางมีระบบตํอบุคคล ในเรื่องตําง ๆ ซึ่งจะเสริมความรู๎เกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของการสงคราม 
 ภูมิศาสตร์ทหาร  เรื่องราวพิเศษทางภูมิศาสตร์ที่วําด๎วยลักษณะทางกายภาพตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร๎างขึ้น   ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตํอการวางแผนและการด าเนินการปฏิบัติการทางทหาร 
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Military Grid Reference System (MGRS) ระบบอ๎างกริดทางทหาร [ใช้ในงานแผนที่ทหาร]; ระบบ 
     อ๎างอิงกริดทางทหาร   
Military History Institute (MHI) สถาบันประวัติศาสตร๑ทหาร [ทบ.อม.ช่วยสนับสนุนการเรียน วทบ.]  

military history program  กําหนดการประวัติศาสตร๑ทหาร; โปรแกรมประวัติศาสตร๑ทหาร  

military family program    กําหนดการครอบครัวทหาร  
military independent  เรืออิสระทางทหาร   [เรือพาณิชย์หรือเรือช่วยรบ -รายงานในละกษณั

หน่วยทหาร] 
military insignia and uniform  เครื่องหมาย และเครื่องแบบทหาร  
military installation   ที่ตั้งทางทหาร   [ฐาน ค่าย ท่ีท าการ  สถานี อู่ ศูนย์ หรือที่ตะ้งอื่น  ๆ ท่ีอยู่

ภายใต้เขตอ านาจของระฐมนตรีทบวงทางทหารหรือในกรณีเป็นท่ีตะ้งในต่างปรัเทศอยู่ภายใต้การควบคุมทางยุทธการ
ของระฐมนตรีทบวงทางทหารหรือ รมว.กห.]    

Military Intelligence Board (MIB) คณะกรรมการขําวกรองทางทหาร   [กห.]  
military intelligence integrated data system/integrated database – ระบบข๎อมูลรวมของขําว 
    กรองทางทหาร/ฐานข๎อมูลรวม MIIDS/IDB 
Military Intelligence (MI) ขําวกรองทางทหาร    (ขกท.) 
military intervention         การแทรกแซงทางทหาร     [ยธศ.] 
military jargon                   ศัพท๑เฉพาะในวงการทหาร 
military journalist   ผู๎สื่อขําวทหาร   
military junta <ฮุน-ตา>         รัฐบาลทหาร           [หลังการรัฐประหาร- ภ.สเปน] 

military land transportation resources ขนสํงทางบกของทหาร 
military law                      กฎอัยการศึก                     [ปกครองชั่วคราวในดินแดนฝ่ายเรา] 
military library   ห๎องสมุดทางทหาร    
military load classification  ประเภทน้ าหนักบรรทุกทางทหาร 
military maxims    หลักเกณฑ๑ทางทหาร  

                                                                        
 ข่าวกรองทางทหาร   ขําวกรองใด  ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์หรือกิจกรรมทางทหารหรือที่เกี่ยวข๎องกับทางทหารของ
ตํางประเทศ  ซึ่งมีความส าคัญตํอการก าหนดนโยบายทางทหาร หรือการวางแผนและการด าเนินการปฏิบัติการและกิจกรรมทาง
ทหาร 
 การแทรกแซงทางทหาร  การกระท าโดยเจตนาของชาติหรือกลุํมชาติหนึ่ง ในการน าก าลังทางทหารของตนเข๎าไปมีสํวนใน
ความขัดแย๎งที่ก าลังเกิดขึ้น 
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military necessity               ความจําเป็นทางทหาร   [ให้บรรลุวัตถุประสงค์] 
military nuclear power มหาอํานาจนิวเคลียร๑ทางทหาร 
military objectives   วัตถุประสงค๑ทางการทหาร  
military objectives   วัตถุประสงค์ทางทหาร  [กลุ่มการปฏิบะติการทหารที่ด าเนินการโดยต่อเนื่อง
ตามแนวทางของเจ้าหน้าที่บะญชาการแห่งชาติ  เพื่อสนะบสนุนวะตถุปรัสงค์ของชาติ  วะตถุปรัสงค์ทางทหารก าหนดผลที่ทหาร
จัต้องด าเนินการให้ส าเร็จแลัมอบหมายภารกิจให้แก่ผู้บะญชาการ] 

military occupation     การยึดครองทางทหาร 
Military Occupational Specialty (MOS) ความชํานาญการทางทหาร   (ชกท.) 
Military Operations Other Than War (MOOTW) การปฏิบัติการทางทหารท่ีมิใชํสงคราม ; การปฏิบัติการทาง 

    ทหารอื่นที่ไมํใชํสงคราม 

                                                                        
 ความจ าเป็นทางทหาร   หลักการซึ่งประเทศคูํสงครามมีสิทธิที่จะใช๎มาตรการใด  ๆ ซึ่งต๎องการที่จะน ามาเพื่อการยุติการ
ปฏิบัติทางทหารอยํางมีผล   และกฎการท าสงครามมิได๎ห๎ามไว๎ 
 การปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ไม่ใช่สงคราม การปฏิบัติซึ่งใช๎ขีดความสามารถทางทหารในการปฏิบัติการทางทหารทั้ง
ปวงซึ่งยังไมํถึงระดับสงคราม การปฏิบัติการทางทหารเหลํานี้สามารถใช๎เสริมกับเครื่องมืออื่น  ๆ ของพลังอ านาจแหํงชาติ  และ
เกิดขึ้นกํอน  ระหวําง  และหลังสงคราม  ประกอบด๎วย ๑. การตํอสู๎การกํอการร๎าย (Combating Terrorism) ๒. การชํวยเหลือ/
สนับสนุน การ ปปส. (Nation Assistance/Support to Counterinsurgency) ๓. การสนับสนุนการกํอความไมํสงบ (Support to 
Insurgency) ๔. การโจมตี และ การตีโฉบฉวย (Strikes & Raids) ๕. การปฏิบัติการกู๎ภัย  (Recovery Opns) ๖. การปฏิบัติการ
สํงกลับพลเรือน (Noncombatant Evacuation Operations – NEO) ๗. การสนับสนุนทางทหารแกํเจ๎าหน๎าที่พลเรือน (Military 
Support to Civil Authorities – MSCA ) ๘. การสนับสนุนของ กห.  ในการปฎิบัติการตํอต๎านยาเสพติด ( DOD  Support to 
Counterdrug Opns) ๙. การบังคับในการแทรกแซง/การปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเล (Enforcement of Sanctions/Maritime 
Intercept Opns) ๑๐. การบังคับเขตห๎ามผําน (Enforcing Exclusion Zones)  
๑๑. การด ารงเสรีในการเดินเรือ และเดินอากาศ (Ensuring Freedom of Navigation and Overflight)  ๑๒. การปฏิบัติการแสดง
แสนยานุภาพ  (Show of Force Operations) ๑๓. การควบคุมอาวุธ (Arms Control) ๑๔. การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (Peace Opns)  
– การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Opns) ๑๕. การชํวยเหลือทางด๎านมนุษยธรรม (Humanitarian Assistance) 
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militarism    แสนยนิยม     [รศ.] 
military options   ทางเลือกทางทหาร  
military orders  คําสั่งทางทหาร  
Military Ordinary Mail (MOM) ไปรษณีย์ภัณฑ์ทหารแบบธรรมดา  
Military Payment Certificate (MPC) บัตรแทนการจํายเงินทางทหาร  
military performance specification container ตู๎คอนเทนเนอร์ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะทางทหาร 
military police corps  เหลําทหารสารวัตร     [นว.]      (สห.) 

                                                                        
 ทางเลือกทางทหาร รูปแบบตําง ๆ ของการปฏิบัติการทางทหาร  ที่สามารถน าออกปฏิบัติเพื่อให๎บรรลุภารกิจที่ได๎รับมอบ  

ทางเลือกนี้รวมถึง  การปฏิบัติการอยํางเดียวหรือหลายอยํางประกอบกันดังนี้  การชํวยเหลือประชาชน  การชํวยเหลือด๎าน
มนุษยธรรม กร.และกิจกรรมทางทหารอื่น ๆ เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่น การสร๎างความไว๎วางใจและมาตรการอื่น  
ๆ ที่ลดความตึงเครียดทางทหาร การแสดงก าลังทหาร กิจกรรมที่เป็นภัยคุกคามตํอฝ่ายตรงข๎ามและการเผยแพรํความจริง การลวง
ทางทหาร  และการ  ปจว. การกักกันโรค  การปิดเส๎นทางสัญจร  และการปฏิบัติการรบกวน  การโจมตีโฉบฉวย  การปฏิบัติการ
แทรกแซง การขัดแย๎งด๎วย อว. ที่มีการปฏิบัติการทางอากาศ  ทางบก  ทางทะเล  และการปฏิบัติการสงครามทางยุทธศาสตร์  การ
บังคับใช๎กฎหมายเพื่อการสนับสนุนเจ๎าหน๎าที่ในการปราบปรามอาชญากรรมระหวํางประเทศ  (การกํอการร๎าย  การค๎ายาเสพติด  

การค๎าทาส  และการกระท าเป็นโจรสลัด ) การสนับสนุนเจ๎าหน๎าที่ในการปราบปรามการกํอการจลาจลภายในประเทศ  และ
สนับสนุนการกํอความไมํสงบ ตํอต๎านการกํอความไมํสงบ และสงครามกลางเมืองในตํางประเทศ  
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Military Post office  (MPO) ที่ท าการไปรษณีย์ทหาร  
military postal clerk   เจ๎าหน๎าที่ไปรษณีย์ทหาร 
military postal service  การบริการไปรษณีย์ทหาร 
Military Postal Service AGency (MPSA) หนํวยบริการไปรษณีย์ทหาร  
military posture   ทําทีทางทหาร     [ศท.น.๓๙๙]   

military power                กําลังอํานาจทางทหาร     [ยธศ.] 
military program                   กําหนดการ [โครงการ] ทางทหาร 
military projection operations การปฏิบัติการรุกล้ําทางทหาร   [ศท.น.๓๙๙]   

military requirement; operational requirement ความต๎องการทางทหาร  [ความจ าเป็นที่ก าหนดขึ้น ซึ่งท าให้ต้อง

มีการแบ่งมอบทระพยากรอย่างทะนเวลา เพื่อให้มีขีดความสามารถที่จัท าให้บรรลุวะตถุปรัสงค์ ภารกิจ หรือกิจเฉพาัทางทหารที่
ได้ระบอนุมะติแล้ว]  

military resources  ทรัพยากรทางทหาร 
military sanitation                สุขาภิบาลทหาร 
Military Satellite Communications (MILSATCOM) การสื่อสารด๎วยดาวเทียมทางทหาร 
military sealift command  หนํวยบัญชาการล าเลียงทางทะเลทหาร    
Military Sealift Command Force   กองกําลังหนํวยบัญชาการลําเลียงทางทะเลทหาร 
Military Sealift Command (MSC) หนํวยบัญชาการลําเลียงทางทะเลทหาร  [อม.] 
military sealift command-controlled ships เรือในความควบคุมของหนํวยบัญชาการล าเลียงทางทะเลทหาร 

military service   เหลําทัพ              [จะดตะ้งขึ้นตามระฐบะญญะติ] 

military specialist   ผู๎ชํานาญการทางทหาร         
Military Standard Requisitioning And Issue Procedure (MILSTRIP) วิธีด าเนินการเบิกจํายแบบมาตรฐานทหาร  

Military Standard Transportation And Movement  Procedures (MILSTAMP) ระเบียบปฏิบัติการขนสํงและ  
    เคลื่อนย๎ายแบบมาตรฐานทหาร  
military strategic concept         แนวความคิดทางยุทธศาสตร๑ทหาร   [ยธศ.] 
military strategic plan            แผนยุทธศาสตร๑ทหาร    [ยธศ.] 
 
 

military strategy                  ยุทธศาสตร๑ทหาร           [ยธศ.]  
                                                                        
 ท่าทีทางทหาร การวางก าลัง ก าลัง และสภาพของความพร๎อมทางทหาร  ที่มีผลกระทบตํอขีดความสามารถตําง ๆ  
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Military Support To Civil Authorities (MSCA)[๗MOOTW]การสนับสนุนทางทหารแกํเจ๎าหน๎าท่ีพลเรือน  
military symbol  สัญลักษณ๑/เครื่องหมายทางทหาร [ใช้เขียนบนแผนท่ี, แผ่นบริวารฯ] 

Military Technical Revolution (MTR)  การปฏิวัติทางเทคนิคทางทหาร   (ปทท.)  
Military Technician (MILTECH)  เจ๎าหน๎าที่เทคนิคทางทหาร [ลูกจ้างพลเรือนของระฐบาลกลาง] 
military traffic  สิ่งสัญจรทางทหาร [กพ. ไปรษณียภะณฑ์ แลัสะมภารัของกห.ที่จัหรือก าละง

ขนส่ง] 

Military Traffic Management Command (MTMC) หนํวยบัญชาการจัดการสิ่งสัญจรทางทหาร  
military training   การฝึกอบรมทางทหาร  [๑. การสอน  กพ. เพื่อเพิ่มพูนความสามารถของ

ก าละงพลเหล่านะ้น ให้ปฏิบะติงานในหน้าที่แลักิจเฉพาัทางทหารได้  ๒. การฝึกหน่วยทหารตะ้งแต่หนึ่งหน่วยขึ้นไป ที่กรัท าเพื่อ

เพิ่มพูนความพร้อมรบของหน่วยเหล่านะ้น] 

military unpreparedness  ความไมํพร๎อมทางทหาร   
Military Van (Container) (MILVAN) ตู๎คอนเทนเนอร์ทหาร 
military virtues                  คุณธรรมทางทหาร [เป็นอุดมคติของวิชาชีพ]  

Military  (MIL) เกี่ยวกับทางทหาร 
military-to-military contacts การติดตํอระหวํางทหารกับทหาร   [ยธศ.] 
militia    กองทหารอาสามัคร; กองกําลังอาสาสมัคร  [รศ.] 
millennium summit    การประชุมสุดยอดแหํงสหัสวรรษ   [กต.] 

Millitary Police Battalion  (MP BN) กองพันสารวัตรทหาร     (พัน.สห.)    
MILSATCOM = Military Satellite Communications การสื่อสารด๎วยดาวเทียมทางทหาร 
MILSPEC container   ตู๎คอนเทนเนอร์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางทหาร  
Miltary Intelligence (MI) เหลําทหารการขําว   (ขว.) 
MILVAN    มิลแวน  
MILVAN CHASSIS  แครํยึดมิลแวน [ของตู้คอนเทนเนอร์เพื่ออ านวยให้ท าการเคลื่อนย้ายทางถนน

ได้] 

MIN = Minute            นาที          (นท.) 

                                                                                                                                                       
 ยุทธศาสตร์ทหาร คือ "ศิลป์และศาสตร์ของการใช๎ก าลังกองทัพของชาติ เพื่อรักษา วัตถุประสงค์ของนโยบายแห่งชาต ิ

โดยการใช๎ก าลัง หรือการคุกคามด๎วยก าลัง" (JCS Pub  ๑ คณัเสนาธิการร่วมของสหระฐฯ -พ.อ.โชคชะยฯ)  และศาสตร์ในการใช๎
ก าลังทหารของชาติ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของชาติ โดยการใช๎ก าลังรบหรือการคุกคามด๎วยก าลังรบ 
ยุทธศาสตร์ทหาร มี ๒ ระดับ คือ ระดับการปฏิบัติการ (Operational)  และ ระดับการพัฒนาก าลัง (Force 

developmental) (พ.อ.โชคชัยฯ)  บ๎างก็เรียกวํา ยุทธศาสตร์ทหารของชาติ (National Military Strategy) (หละกยุทธศาสตร์ 
: ๒๕๓๖ หน้า ๓๖)  
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mine    ทุํนระเบิด ; mine clearance การกวาดล๎างทุํนระเบิด ; Mine 

Countermeasures (MCM) มาตรการตํอต๎านทุํนระเบิด ; mine defense การป้องกันด๎วยทุํน
ระเบิด; mine detactor เครื่องตรวจทุํนระเบิด ; mine disposal การถอดท าลายทุํนระเบิด   โดย
เจ้าหน้าที่ผู้มีคุณวุฒิที่เหมาัสม ; Mine Hunter Coastal   (MHC) เรือลําท าลายทุํนระเบิดใกล๎ฝั่ง  
[ทร.]  (ลทฝ.) ; Mine Resistant Ambush Protected Vehicle (MRAP)  ยานพาหนะป้องกันการ
ซุํมโจมตีด๎วยทุํนระเบิด [อม.-อิระก ]; mine row แถวทุํนระเบิด ; mine spotting การตรวจต าบลทุํน
ระเบิด  [สทร.]; mine squadron กองเรือทุํนระเบิด ; mine strip แถวทุํนระเบิด   [ในการสงครามทุ่น
รัเบิดทางบก แถวทุ่นรัเบิดสองแถวขนานกะน  ท่ีวางทุ่นรัเบิดพร้อมกะน  โดยห่างกะนช่วงลั  ๖ เมตร หรือ ๖ ก้าว]; 
mine sweeper เครื่องกวาดทุํนระเบิด [ติดยานเกราั] ; Mine Warfare  (MW) การสงครามทุํน
ระเบิด  [การใช้แลัมาตรการต่อต้านทุ่นรัเบิด-ทร.]; mine warfare chart แผนที่การสงครามทุํนระเบิด   
[ผท.ทางเรือพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งมีมาตราส่วน  ๑:๕๐,๐๐๐ หรือใหญ่กว่า  (นิยม
ใช้ ๑:๒๕,๐๐๐ หรือใหญ่กว่า ) ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการวางแผนแลั
ปฏิบะติการเกี่ยวกะบการสงครามทุ่นรัเบิด  โดยอาศะยพื้นฐานจาก ผท.เดินเรือ

มาตรฐานที่มีอยู่  หรือผลิตขึ้นตามคุณละกษณัพิเศษ ]; mine warfare 
forces (Naval) ก าลังรบในการสงครามทุํนระเบิด  (ทาง
เรือ); mine warfare group หมวดเรือสงครามทุํนระเบิด   
[ฉก.-ทร.] ; mine watching station  ชุดตรวจการณ์ทุํน
ระเบิด [ทร.]; mine weapons อาวุธจ าพวกทุํนระเบิด  [ศะพท์รวมส าหระบอาวุธทะ้งปวง  ซึ่งอาจใช้ในการ

สงครามทุ่นรัเบิด ]; mineable waters นํานน้ าที่อาจมีทุํนระเบิด ; mine-cluster กลุํมทุํนระเบิด [ไม่

                                                                        
 ทุ่นระเบิด  ๑. ในการสงครามทุํนระเบิดทางบก  วัสดุจ าพวกวัตถุระเบิดหรืออื่นๆ  ซึ่งตามปกติมีเปลือกหุ๎มที่ออกแบบไว๎เพื่อ
ท าลายหรือท าความเสียหายแกํยานทางพื้นดิน  เรือ หรืออากาศยาน  หรือที่ออกแบบไว๎เพื่อท าให๎ก าลังพลบาดเจ็บ  ล๎มตาย  หรือ
มิฉะนั้นก็ทุพพลภาพ  ทุํนระเบิดอาจระเบิดขึ้นโดยการกระท าของเหยื่อ  โดยการผํานไปของเวลา  หรือโดยการควบคุม    

๒. ในการสงครามทุํนระเบิดทางเรือ กลอุปกรณ์วัตถุระเบิดที่วางไว๎ในน้ า โดยเจตนาที่จะสร๎างความเสียหายให๎แกํเรือ หรือจมเรือ
ตําง ๆ หรือป้องปรามเรือที่จะเข๎ามาในพื้นที่   ศัพท์นี้ไมํรวมถึงกลอุปกรณ์ที่เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการใต๎น้ าได๎น าไปติดไว๎กับท๎องเรือ
หรือสถานที่ตั้งในทําจอดเรือ และไมํรวมถึงกลอุปกรณ์ซึ่งจะระเบิดโดยทันทีเมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว๎หลังการวางด๎วย 
 การสงครามทุ่นระเบิด  การใช๎ทุํนระเบิดและมาตรการตํอต๎านทุํนระเบิดทางยุทธศาสตร์   ทางยุทธการและทางยุทธวิธี  การ
สงครามทุํนระเบิดแบํงเป็น ๒ สํวนหลัก คือ การวางทุํนระเบิดเพื่อลดขีดความสามารถของข๎าศึกในการท าสงครามทางบก  ทาง
อากาศ และทางทะเล รวมทั้ง การตํอต๎านการวางทุํนระเบิดของข๎าศึกเพื่อชํวยในการด าเนินกลยุทธ์ของฝ่ายเรา หรือการใช๎พื้นที่บน
บกหรือในทะเลที่เลือกแล๎ว 
 หมวดเรือสงครามทุ่นระเบิด  การจัดเฉพาะกิจของหนํวยการสงครามทุํนระเบิด  เพื่อท าการวางทุํนระเบิด และ/หรือ
มาตรการตํอต๎านทุํนระเบิด ในการปฏิบัติทางทะเล 
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เกินห้าทุ่นวางไว้ภายในคร่ึงวงกลมระศมี 2ม.ของทุ่นรัเบิดกลาง ]; mined area  พ้ืนที่ทุํนระเบิด ; minefield 
สนามทุํนระเบิด; minefield breaching การเจาะสนามทุํนระเบิด   [ในการสงครามทุ่นรัเบิดทางบก ]; 
minefield density ความหนาแนํนของสนามทุํนระเบิด  [สทบ., สทร ]; minefield lane ชํอง
ทางผํานสนามทุํนระเบิด ; minefield marking การท าเครื่องหมายสนามทุํนระเบิด ; minefield 
record  บันทึกรายละเอียดสนามทุํนระเบิด ; minefield report  รายงานสนามทุํนระเบิด ;  
minehunting การท าลายทุํนระเบิด; minesweepers  เรือกวาดทุํนระเบิด  [ทร.]; minesweeping  
การกวาดทุํนระเบิด ; minewatching การเฝ้าตรวจทุํนระเบิด  [สทร.] 

mini mall; shoppette  ร๎านค๎ายํอยของคําย   [ทบ.อม.] 
miniature range  สนามยิงยํนระยะ                [ใช้ฝึกยิง ค.อัดลม] 
miniaturization & nanotechnology  เทคโนโลยียํอขนาด & นาโน  
minimize  ลดการใช๎   [การส่งข่าวแลัการใช้โทรศะพท์เพื่อให้ข่าวฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น

จริง/จ าลองไม่ถูกถ่วงให้ล่าช้า] 

minimum aircraft operating surface  ลานจอดน๎อยที่สุดที่ใช๎ในการปฏิบัติการบิน    
minimum attack altitude  ความสูงโจมตีต่ าสุด   
minimum crossing altitude  ความสูงบินข๎ามต่ าสุด [ตามกฎการบินด้วยเคร่ืองวะดในเส้นทางบิน] 
minimum essential equipment  ยุทธภัณฑ์จ าเป็นขั้นต่ า  
minimum force   ก าลังรบน๎อยที่สุด, การใช๎ก าลังเทําที่จ าเป็น  

minimum nuclear safe distance  ระยะนิรภัยนิวเคลียร์ต่ าสุด 
minimum nuclear warning time เวลาแจ๎งเตือนนิวเคลียร์น๎อยที่สุด 

minimum obstruction clearance altitude ความสูงบินพ๎นสิ่งกีดขวางต่ าสุด    
minimum operating strip  ทางว่ิงส าหรับการปฏิบัติการที่สั้นที่สุด  
minimum range                      ระยะยิงต่ําสุด ; ระยะยิงใกล๎สุด  

                                                                        
 การกวาดทุ่นระเบิด  เทคนิคในการกวาดล๎างทุํนระเบิดโดยใช๎เครื่องมือกล วัตถุระเบิดหรือเครื่องกวาดอิทธิพล การกวาดโดย
ใช๎เครื่องมือกลจะเคลื่อนย๎าย  รบกวนหรือตัดรอนทุํนระเบิด  การกวาดโดยใช๎วัตถุระเบิดจะกํอให๎เกิดการปะทุตาม  ท าความ
เสียหาย หรือเคลื่อนย๎ายทุํนระเบิดและการกวาดโดยใช๎เครื่องกวาดอิทธิพลกํอให๎เกิดอิทธิพลของเสียง  และ/หรือคลื่นแมํเหล็กที่
ท าให๎ทุํนระเบิดเกิดระเบิดขึ้น 

 ก าลังรบน้อยที่สุด,  การใช้ก าลังเท่าที่จ าเป็น การปฏิบัติในขั้นต่ าสุดรวมถึงการใช๎ก าลังรบอยํางเพียงพอเพื่อให๎สามารถ
ควบคุมสถานการณ์หรือเพื่อป้องกันการกระท าหรือเจตนาที่เป็นปรปักษ์  การปฏิบัติทั้งหมดต๎องยุติทันทีที่เป้าหมายได๎ปฏิบัติตาม
ค าสั่งแล๎วหรือยุติการกระท าที่เป็นข๎าศึก  การยิงด๎วยอาวุธจะเป็นวิธีสุดท๎ายที่จะพิจารณาใช๎ 
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minimum reception altitude  ความสูงต่ าสุดในการรับสัญญาณ   [การเดินอากาศยุทธวิธี] 

minimum residual radioactivity weapon อาวุธที่มีกัมมันตรังสีตกค๎างน๎อย 
minimum safe altitude  ความสูงนิรภัยต่ าสุด [ถ้าบินต่ ากว่าความสูงน้ีจัเป็นอะนตราย]  
minimum safe distance [nuclear]  ระยะนิรภัยต่ําสุด    [นิวเคลียร์] 

Minimum--Risk Route (MRR) เส๎นทางที่เสี่ยงภัยน๎อยที่สุด [อากาศยานความเร็วต่ าซึ่งบินผ่านเขตการรบ] 

Minimun-Risk Level    (MRL) ระดับเสี่ยงภัยต่ าสุด [รัดะบ/ห้วงรัดะบความสูงเฉพาัซึ่งอนุญาตให้ บ ที่ก าละง

บินกละบ] 

ministerial regulation กฎกระทรวง     [ไทย]        
minister-in-attendance   รัฐมนตรีเกียรติยศที่จัดให๎ประจําบุคคลสําคัญระดับหัวหน๎ารัฐบาล 

     ขึ้นไปที่มาเยือนไทยอยํางเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล [กต.] 
MFA'S Spokesman = Ministry  กระทรวง         [ไทย]           [เช่น กห. = MOD]       
Ministry of Defense (MOD) กระทรวงกลาโหม      [ไทย]   (กห.) 
Ministry of Foreign Affairs's Spokesman โฆษกกระทรวงการตํางประเทศ 

Ministry of Interior   (MOI) กระทรวงมหาดไทย    [ไทย]   (มท.) 
minor control    การโยงยึดยํอย 
minor installation   สถานที่ตั้งรอง    [ในกองทะพอากาศ ] 
minor port   ทําเรือเล็ก 
minority group                    ชนกลุํมน๎อย    (ชกน.) 
Minute         (MIN)  นาที                  (นท.) 
miscellaneous                    เบ็ดเตล็ด 
miscellaneous  expenses คําใช๎จํายเบ็ดเตล็ด 
 
 

misfire   ด๎าน  [ไม่ลั่นไก/ไม่ระเบิด] 

                                                                                                                                                       
 ระยะยิงต่ าสุด : ระยะน๎อยที่สุดที่ตั้งปืนไว๎ ซึ่ง ณ ระยะนี้กระสุนจะพ๎นเครื่องกีดขวาง หรือหนํวยทหารฝ่ายเดียวกันที่อยูํ
ระหวํางปืนกับเป้าหมาย   
 ระยะยิงใกล้สุด : ระยะใกล๎ที่สุดซึ่งปืนสามารถยิงได๎จากที่ตั้งที่ก าหนด ๓ ระยะที่โปรเจ็คไตล์หรือชนวนจะระเบิด 

 ด้าน   ๑. การไมํลั่นหรือระเบิดอยํางที่ควร  ๒.การไมํท างานของดินเริ่มหรือดินขับ  (ดินสํงกระสุน ) ของกระสุนหรือ 
โปรเจกไตล์ ทั้งหมดหรือบางสํวน 
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mislead    การนําให๎ผิดทาง  
MISREP = Mission Report       การรายงานภารกิจ 
missed approach   การไปใหมํ  การบินเข๎าที่ไมํสมบูรณ์ในการลงสูํพ้ืน 
missile                            ขีปนาวุธ ; อาวุธนําวิถี  [ศป.]; อาวุธปลํอย; จรวด 
missile age                        ยุคขีปนาวุธ               [ยธศ.]  
missile assembly-checkout facility ส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อประกอบและตรวจสอบอาวุธปลํอย 
missile control system  ระบบควบคุมอาวุธปลํอย 
missile destruct   การท าลายอาวุธปลํอย 
missile destruct system  ระบบการท าลายอาวุธปลํอย 
missile guidance system  ระบบน าวิถีอาวุธปลํอย  
missile release line   แนวปลํอยอาวุธปลํอย   [อากาศยานท่ีเข้าโจมตี] 
missing    การสูญหาย [สถานภาพก าละงพลสูญเสียซึ่งปรัมวลกฎหมายของสหระฐฯ  

ได้ก าหนดแนวทางตามที่บะญญะติไว้เกี่ยวกะบ  กพ. ท่ีสูญหายของเหล่าทะพ  ทะ้งน้ีไม่รวม  กพ.ซึ่งขาดราชการ  ผู้หนีทะพ  

หรือผู้ท่ีถูกคะดชื่อออกจากทัเบียนก าละงพล  บุคคลซึ่งได้ระบการปรักาศว่าสูญหายแยกปรัเภท  ดะงนี้  ก. ถูกล้อม ข. 

ถูกปิดล้อม ค. ถูกจะบกุม ง. ถูกกะกกะน จ. ถูกกะกขะง ฉ. การสูญหาย ช. การสูญหายในการรบ] 

Missing In Action      (MIA) สูญหายในการรบ   [กพ.]   การสูญหายในการรบ  
missing personnel        กําลังพลที่สูญหาย   [กพ.] 
Mission                     (MSN) ภารกิจ     
Mission - Oriented Protective Posture (MOPP) ลักษณะป้องกันตามภารกิจบังคับTP  ( ลปภบ.)  
mission analysis  การวิเคราะห๑ภารกิจ     
mission briefing  การบรรยายสรุปภารกิจ   
Mission Capable  (MC) ความสามารถปฏิบัติภารกิจ   [สภาพทางวะสดุของอากาศยาน  ซึ่งแสดงว่า

อากาศยานเครื่องนะ้นสามารถปฏิบะติภารกิจได้อย่างน้อยหนึ่งภารกิจ  แลัมีศะกยภาพที่จัปฏิบะติภารกิจที่ก าหนดไว้ได้ทะ้งหมด  

                                                                        
 ขีปนาวุธ (Missile) แบํงออกเป็น  จรวด  และอาวุธน าวิถี   [จรวด (Rocket) อาวุธปล่อยที่ใช้พละงงานจรวดเมื่อไม่มีการน า
ทางหละงปล่อยออกไป; อาวุธน าวิถี (Missiles Or Guided Missiles) คือ อาวุธส่งที่สามารถติดตามเข้าสู่เป้าหมายหละงปล่อย
ออกไป; จรวดร่อน (Cruise Missiles) อาวุธส่งที่ปกติใช้เครื่องยนต์เจ็ตส าหระบการขะบเคลื่อน] 
 อาวุธน าวิถี คือ อาวุธสํงที่สามารถปรับวิถีได๎เมื่อยิงไปแล๎ว 
 ภารกิจ  ๑. กิจเฉพาะ พร๎อมทั้งความมุํงหมายซึ่งระบุอยํางกระจํางชัดถึงการปฏิบัติที่จะต๎องกระท าและเหตุผลของการกระท า
นั้น  ๒. เมื่อใช๎โดยทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อใช๎กับหนํวยทหารระดับต่ า หมายถึง หน๎าที่ที่มอบหมายให๎แกํบุคคลหนึ่งหรือหนํวยหนึ่ง 
กิจเฉพาะ  ๓. การสํงอากาศยานตั้งแตํหนึ่งเครื่องขึ้นไปออกไปเพื่อให๎บรรลุกิจเฉพาะอันหนึ่ง 
 ลักษณะป้องกันตามภารกิจบังคับ เป็น ระดับป้องกันจากการโจมตีด๎วยอาวุธ เคมี - ชีวะ เพื่อให๎หนํวยสามารถด ารงขีด
ความสามารถในการที่จะบรรลุภารกิจภายใต๎สภาวะแวดล๎อมเปื้อนพิษ 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๔๓๖ 

ค าศะพท์นี้มีความหมายต่อไปอีกว่าเป็นผลรวมของความสามารถในการปฏิบะติภารกิจได้ทุกภารกิจ แลัความสามารถในการปฏิบะติ
ภารกิจได้เป็นบางส่วน] 

mission cycle   วงรอบภารกิจ   [วงรอบภารกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกะบการก าหนดเป้าหมาย  

ได้แก่ กรับวนการท าข้อตกลงใจซึ่งผู้บะญชาการใช้เพื่อการใช้ก าละงรบ  วงรอบนี้มีภารกิจทะ่วไป  ๖ ขะ้นตอน  ได้แก่ การตรวจพบ  
การก าหนดต าบลที่ การพิสูจน์ทราบ การตกลงใจ การปฏิบะติ แลัการปรัเมิน] 

Mission Needs Statement (MNS) บันทึกความจ าเป็นด๎านภารกิจ   [บะนทึกเฉพาันอกรับบที่มีการจะดท า
รูปแบบ ซึ่งมีข้อความเกี่ยวกะบความต้องการขีดความสามารถทางยุทธการแลัเขียนไว้ในรูปศะพท์ทางยุทธการอย่างกว้างๆ อธิบาย
ถึงความต้องการขีดความสามารถทางยุทธการแลัข้อจ ากะดที่จัต้องศึกษารัหว่างขะ้นการส ารวจแนวความคิดแลัการก าหนด
ความหมายของกรับวนการสร้างความต้องการ] 

mission orders  คําสั่งแบบภารกิจ; mission oriented combat order  
คําสั่งรบแบบมอบภารกิจ      [ไม่ระบุวิธี]  

Mission Report     (MISREP)  การรายงานภารกิจ 
mission review report  (photographic interpretation) รายงานทบทวนภารกิจ  (การตีความ 
     ภาพถําย ) รายงานข่าวกรอง  ซึ่งมีข่าวสารเป้าหมายทะ้งหมดท่ีได้จาก  

    เท่ียวบินถ่ายรูปหนึ่งเท่ียว 

Mission Specific Data Sets (MSDS) ชุดข๎อมูลเฉพาะภารกิจ [ข้อมูลสนะบสนุนการปฏิบะติการ  

    เฉพาั –กห.] 

mission type order            คําสั่งแบบมอบภารกิจ  
mission-essential materiel  ยุทโธปกรณ์จ าเป็นตามภารกิจ   
mission-oriented items  รายการยุทโธปกรณ์ถือภารกิจเป็นมูลฐาน   รายการยุทโธปกรณ์ซึ่ง
การค านวณความต้องการนะ้น ใช้มูลฐานจากการปรัเมินขีดความสามารถของข้าศึก  ที่แสดงด้วยจ านวนเป้าหมายทะ้งสิ้นที่ทราบ
แล้ว หรือที่ปรัมาณการไว้ว่าจัถูกท าลาย 

mission-oriented protective posture gear อุปกรณ๑ป้องกันตามลักษณะภารกิจบังคับ    
Mission-Oriented Protective Posture (MOPP) ลักษณะป้องกันตามภารกิจบังคับ  [รับบการป้องกะนที่อ่อน

ตะวต่อการเปื้อนพิษนิวเคลียร์ ชีวัแลัเคมี  ละกษณันี้ต้องการให้ กพ.สวมชุดแลัยุทธภะณฑ์ป้องกะน (อุปกรณ์ป้องกะนตามละกษณั
ภารกิจบะงคะบ) ที่เหมาัสมกะบรัดะบภะยคุกคาม อะตราการท างานที่ก าหนดตามภารกิจ อุณหภูมิแลัความช้ืน] 

mist    หมอกน้ําค๎าง                    
MIST = Military Information Support Team ชุดสนับสนุนสารสนเทศทางทหาร   [อม.JP 1-02] 

                                                                        
 ค าสั่งแบบมอบภารกิจ  ๑.  ค าสั่งซึ่งสํงให๎หนํวยรองที่รวมถึงการบรรลุภารกิจทั้งมวลที่กองบัญชาการช้ันเหนือได๎รับ  
 ๒. ค าสั่งแกํหนํวย เพื่อให๎ปฏิบัติภารกิจ โดยไมํระบุวิธีที่จะท าให๎บรรลุภารกิจนั้น 
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mixed  คละ  [ในการสนะบสนุนด้วยปืนใหญ่แลัปืนเรือ  การตรวจต าบลกรัสุนตกหรือ

การตรวจการณ์โดยผู้ตรวจ ต าบลกรัสุนตกหรือผู้ตรวจการณ์  เพื่อแจ้งว่ากรัสุนที่
ยิงไปนะ้นมีจ านวนแตกอากาศเท่ากะบกรัทบแตก] 

mixed bag   กลุํมผสมทุํนระเบิด     [สทร.]  
mixed minefield  สนามทุํนระเบิดคละ [การสงครามทุ่นรัเบิดทางบกมีทะ้งทุ่นรัเบิดต่อสู้รถถะง

แลัทุ่นรัเบิดสะงหาร] 

mixed strategy                     ยุทธศาสตร๑ผสม           [ยธศ.]  
MLRS = Multiple Launch Rocket System ระบบจรวดหลายลํากล๎อง <เอ็ม-แอล-อา-เอส> (จลก.) 
MNLF = Moro National Liberation Front  [กลุ่มก่อการร้าย] แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร  
    [กต.-ในฟิลิปปินส์]  
MOA= Memorandum of Agreement บันทึกข๎อตกลง 
mob                                ฝูงชนบ๎าคลั่ง; ม็อบ     [รพศ.] 
Mobile Army Surgical Hospital (MASH) โรงพยาบาลศัลยกรรมเคลื่อนที่ทหารบก 

mobile defense                     การตั้งรับแบบเคลื่อนที;่ การตั้งรับแบบคลํองตัว  
mobile information team    ชุดประชาสัมพันธ๑เคลื่อนที ่
Mobile Inshore Undersea Warfare Unit (MIUWU) หนํวยสงครามใต๎ทะเลชายฝั่งเคล่ือนท่ี  

mobile mine   ทุํนระเบิดชนิดขับเคลื่อนได๎    [สทร.] 
Mobile Mine Assembly Group (MOMAG) ชุดเตรียมทุํนระเบิด   [ทร.-อม.] 

mobile reserve                  กองหนุนเคลื่อนที่เร็ว 
mobile security force reserve   กองหนุนรักษาความปลอดภัยเคลื่อนที่เร็ว 
mobile support group (naval)  หมวดเรือสนับสนุนเคลื่อนที่ (ทหารเรือ)  
Mobile Training Team   (MTT)  ชุดฝึกอบรมเคลื่อนที่ [ก้าลังพลทางทหารหรือพลเรือนของ

สหรัฐอเมริกา] 
 

                                                                        
 การตั้งรับแบบคล่องตัว  การป้องกันพื้นที่หรือที่มั่นแหํงหนึ่ง ซึ่งใช๎การด าเนินกลยุทธ์ประกอบกับการจัดระเบียบการยิงและ
การใช๎ประโยชน์จากภูมิประเทศ เพื่อแยํงชิงความริเริ่มจากข๎าศึก 
 หน่วยสงครามใต้ทะเลชายฝั่งเคล่ือนที่   หนํวยเฝ้าตรวจของกองทัพเรือซึ่งจัดเตรียมการระวังป้องกันในทะเลให๎แกํการ
ปฏิบัติการสํงก าลังบ ารุงรํวมชายฝ่ัง  โดยปฏิบัติการจากสิ่งกํอสร๎างตําง ๆ ในบริเวณทําเรือหรือจากต าบลที่ตั้งหาดที่ยังไมํได๎รับการ
ปรับปรุง หนํวยสงครามใต๎ทะเลชายฝ่ังเคลื่อนที่มียุทโธปกรณ์ประกอบด๎วย เรดาร์เคลื่อนที่ โซนาร์ และอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งอยูํ
ในรถบรรทุกเคลื่อนที่  
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mobile unit  หนํวยเคลื่อนที่ [มียานพาหนะเพียงพอ] 

mobility                           ความคลํองแคลํวในการเคลื่อนที;่ ความคลํองตัว  
Mobility Air Forces  (MAF) ก าลังรบทางอากาศเคลื่อนที่ [ก าละงรบทางอากาศเคลื่อนที่

ปรักอบด้วยส่วนก าละงทางอากาศแลัส่วนเหล่าทะพซึ่งได้ระบมอบก าละงรบทาง
อากาศแลั/หรือใช้อ านาจบะงคะบบะญชาในการปฏิบะติการได้ตามปกติ] 

mobility analysis  การวิเคราะห์ความคลํองตัว   [ในการวางแผน  ขส. เพื่อสนะบสนุนการ

พะฒนาแผน/ค าสะ่ง ยก.] 

mobility corridor                  ชํองทางเคลื่อนที่     [ตสข.]  
mobility echelon  สํวนเคลื่อนที่  [หน่วยรองของหน่วยซึ่งถูกก าหนดให้วางก าละงแยกออกไปจาก

หน่วยแม่] 

mobility system support resources ทรัพยากรสนับสนุนระบบความคลํองตัว  
Mobilization    (MOB) การระดมสรรพกําลัง   
mobilization base   ฐานระดมสรรพก าลัง  
mobilization exercise  การฝึกระดมสรรพก าลัง , การฝึกระดมพล 
mobilization plan                  แผนระดมสรรพกําลัง; การระดมพล 
mobilization reserves  สํวนส ารองเพื่อการระดมสรรพก าลัง  [ค านี้จัไม่ใช้] 

                                                                        
 ความคล่องแคล่วในการเคล่ือนที่, ความคล่องตัว  คุณสมบัติหรือขีดความสามารถของก าลังรบทางทหาร ซึ่งอ านวยให๎
เคลื่อนที่จากที่แหํงหนึ่งไปยังอีกแหํงหนึ่ง โดยที่ยังคงความสามารถปฏิบัติภารกิจหลักของตนได๎ 
 ช่องทางการเคล่ือนที่  พื้นที่ซึ่งก าลังรบจะถูกบังคับให๎เข๎าไปโดยข๎อจ ากัดทางภูมิประเทศ ชํองทางการเคลื่อนที่ตําง ๆ จะท า
ให๎ก าลังรบสามารถใช๎ประโยชน์จากหลักการรวมก าลังและความเร็ว ซึ่งจะท าให๎ปลอดสิ่งกีดขวางตําง ๆ 

 การระดมสรรพก าลัง  อม. - ๑. การด าเนินการรวมและการจัดระเบียบทรัพยากรของชาติ  เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ
ชาติ ในยามสงครามหรือภาวะฉุกเฉินอื่น  ๆ  ๒. กรรมวิธีซึ่งท าให๎กองทัพหรือสํวนของกองทัพ  อยูํในสภาพความพร๎อมเพื่อ
สงครามหรือภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ ของชาติ กรรมวิธีนี้ รวมถึงการใช๎ก าลังส ารองทั้งหมดหรือบางสํวนตลอดจนการรวมและการจัด
ระเบียบก าลังพล  สิ่งอุปกรณ์ และยุทโธปกรณ์ การระดมสรรพก าลังของกองทัพรวมถึงประเภทตํอไปนี้  แตํไมํจ ากัดวํามีเพียงนี้
เทํานั้น ก. การระดมสรรพก าลังเฉพาะกรณี  เพื่อสนองความต๎องการอันเกิดจากภาวะฉุกเฉินภายในประเทศ  ซึ่งไมํได๎เป็นผล
มาจากการโจมตีของข๎าศึก ข. การระดมสรรพก าลังบางส่วน ขยายได๎ไมํเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน เป็นระยะเวลาไมํนานกวํา  ๒๔ 

เดือน ติดตํอกัน) เกี่ยวข๎องกับภัยคุกคามภายนอกที่มีตํอความมั่นคงของชาติ   ค.  การระดมสรรพก าลังเต็มขนาด  เพื่อระดม
หนํวยก าลังส ารองทั้งหมดที่มีอยูํในโครงสร๎างก าลังรบที่ได๎รับอนุมัติแล๎ว  ก าลังพลส ารองเป็นรายบุคคลทั้งหมด  ก าลังพลทาง
ทหารที่เกษียณอายุแล๎ว   และทรัพยากรที่ต๎องการเพื่อสนับสนุน  เกี่ยวข๎องกับภัยคุกคามภายนอกที่มีตํอความมั่นคงของชาติ  ง. 

การระดมสรรพก าลังเบ็ดเสร็จ  การขยายกองทัพประจ าการเกินโครงสร๎างก าลังรบที่มีอยูํ  และทรัพยากรที่ต๎องการเพื่อ
สนับสนุนเกี่ยวข๎องกับภัยคุกคามภายนอกที่มีตํอความมั่นคงของชาติ  
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mobilization site  ต าบลระดมสรรพก าลัง  [ต่างจากสถานีรัดมสรรพก าละง  คือไม่จ าเป็นต้อง

เป็นที่ตะ้งทางทหาร] 

mobilization staff officer ฝ่ายอ านวยการในการระดมสรรพก าลัง  [ส่วนก าละงส ารอง] 
mobilization station   สถานีระดมสรรพก าลัง [ที่ตะ้งทางทหารที่ก าหนดขึ้นให้หน่วยหรือก าละงพล
ส่วนก าละงส ารองเคลื่อนย้ายไปเพื่อการด าเนินกรรมวิธี การจะด การระบยุทธภะณฑ์ การฝึก แลัการใช้ก าละงจากสถานีนี้ หน่วย หรือ
ก าละงพล ซึ่งอาจถูกเคลื่อนย้ายไปยะงสนามบินหรือท่าเรือขนขึ้น] 

mock up   หุํนจําลอง; สิ่งจําลอง [เช่น บ.จ้าลอง ]; แบบจําลอง 
MOD = Ministry of Defense    กระทรวงกลาโหม      [ไทย]   (กห.) 
mode (Identification Friend Or Foe)  โมด (ระบบพิสูจน์ฝ่าย) [ตะวเลขหรือตะวอะกษรที่พาดพิงถึงความห่างของ 
    สะญญาณคลื่นพะลส์ที่ก าหนดเฉพาั ซึ่งส่งออกไปจากเครื่องถาม หรือ  
    ทรานส์ปอนเดอร]์ 

mode of transport  ลักษณะในการขนสํง  [๔ วิธี คือ ทางผิวพื้นในแผ่นดิน /ทัเล/อากาศ /

ท่อ] 
mode of transportation             ประเภทการขนสํง  [อากาศ,พ้ืนดิน,ทะเล] 

model    ตัวแบบ    
model agreement    ความตกลงแมํแบบ [กต.]; model law กฎหมายแมํแบบ  [กต.] 
moderate breeze   [๒๐-๒๘  กม./ชม.] ลมปานกลาง                     
modern military hardwares       ยุทโธปกรณ๑ทางทหารที่ทันสมัย 
modernization                      ความทันสมัย ; การทําให๎ทันสมัย    [ยธศ.]  
Modernized Integrated Database (MIDB)  ฐานข๎อมูลรวมที่ทันสมัย  [กห.- ท่ีเก็บข่าวกรองทะ่วไป  

    ทางทหารในรัดะบชาติ] 
modification  การดัดแปลงแก๎ไข    [กบ.] 

Modified Combined Obstacle Overlay (MCOO) แผํนบริวารเครื่องกีดขวางผสมดัดแปลง 
Modified Table of Equipment (MTOE) อจย.ที่แก๎ไขแล๎ว 
modular    กําลังรบมูลฐาน; ตัวแบบทันสมัย  
modular force    กําลังรบตามรูปแบบ; กําลังรบมูลฐาน  
modularrity    ความเป็นหนํวยมูลฐาน  
MOGAS = Motor Gasoline      เช้ือเพลิงรถยนต๑ 

                                                                        
 ความทันสมัย : ความสลับซับซ๎อนทางเทคนิคของก าลังรบ หนํวย ระบบอาวุธ และยุทธภัณฑ์     



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๔๔๐ 

MOI = Memorandum of Instruction  บันทึกคําแนะนํา 
MOI = Ministry of Interior   กระทรวงมหาดไทย    [ไทย]   (มท.) 
mold; molding  ปั้นแตํง  
MOLLE     ระบบเป้สนามแบบใหมํของสหรัฐฯ <มอล-ลี่> 
molotov cocktail                   ระเบิดขวดเพลิง [ปปส.]; ระเบิดตํอต๎านรถถัง 
MOMAG = Mobile Mine Assembly Group [us] ชุดเตรียมทุํนระเบิด    [อม.] 
moment  โมเมนต์   [ขส.ทอ.- นน.ของสิ่งบรรทุก  x รัยัทางจากจุดอ้างอิงจุดหนึ่ง

ใน บ.นะ้น] 

monadnock, isolated hills  เนินเขาโดด                    
money  exchanging office  ร๎านแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ   
money laundering  การฟอกเงิน  
monitor  monitoring radiological monitoring การเฝ้าฟัง ; การดักฟัง ; การเฝ้าตรวจสอบ  
monitoring service   บริการเฝ้าตรวจสอบ               [ในจอเรดาร์หรือเคร่ืองมืออื่น ๆ] 
monsoon trough   รํองมรสุม                     
monument; statue   อนุสาวรีย๑      
mood of the public   อารมณ๑ของสาธารณชน  
moored mine   ทุํนระเบิดชนิดทอดประจ าที่ 
moored จอดทอดสมอไว๎   ผูกไว๎  [โดยสมอสองตะว หรือผูกเรือไว้กะบท่าเทียบ

เรือ ทุ่นสมอหรือทุ่นผูกเรือ] 

                                                                        
 MOLLE = Modular  Lightweight Load-Carrying Equipment มาแทน เป้สนาม  ALICE System ที่ใช๎มาต้ังแตํปี ๑๘๗๓ 

โดยจะเริ่มใช๎กลางปี ๒๕๔๒  

 ชุดเตรียมทุ่นระเบิด ของ ทร.ไทยใช๎ค าวํา  Mine Preparation Team 
  การเฝ้าฟัง  : การกระท าเพื่อฟัง ด าเนินการเฝ้าตรวจ และ/หรือ บันทึก การแพรํคลื่นของก าลังรบฝ่ายเรา หรือฝ่ายที่เป็น
พันธมิตร ด๎วยความมุํงหมายเพื่อด ารงและพัฒนา มาตรฐานการปฏิบัติ และการรักษาความปลอดภัย หรือเพื่อใช๎อ๎างอิงตามแตํจะ
น าไปใช๎ได๎ 
 การดักฟัง : การกระท าเพื่อฟัง ด าเนินการเฝ้าตรวจ และ/หรือ บันทึก การแพรํคลื่นของข๎าศึก ด๎วยความมุํงหมายทางการขําว
กรอง 
 การเฝ้าตรวจสอบ : การกระท าเพื่อตรวจจับการแผํรังสีที่ปรากฏ และการวัดการแผํรังสีนั้นด๎วยเครื่องมือวัดการแผํรังสีตําง  ๆ 
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MOOTW = Military Operations Other Than War การปฏิบัติการทางทหารท่ีไมํใชํสงครามTP  [ทบ.ไทย]  

    (กปทมส.)* 
MOPP = Mission-Oriented Protective Posture ลักษณะป้องกันตามภารกิจบังคับ [นชค.] (ลปภบ.) 

mopping up   การกวาดล๎าง      
moral    ศีลธรรม     [ยธศ.] 
moral forces   กําลังรบด๎านขวัญ  
morale                             ขวัญ; ขวัญกําลังใจ 
Morale, Welfare, And Recreation (MWR) ขวัญ สวัสดิการ และการพักผํอน [อม.-JP 1-02] 

morality                           ศีลธรรม 
moratorium    ประกาศพัก/ระงับชั่วคราว    [กต.] 
more complex and distributed battlespace ห๎วงการรบที่ซับซ๎อนและแผํขยายออกไป  
morning coat    ชุดพิธีการกลางวัน    [กต.] 

MORT = Mortar                 เครื่องยิงลูกระเบิด [บรรจุลูกทางปากล้ากล้อง]   (ค.) 
Mortar   (MORT) เครื่องยิงลูกระเบิด         (ค.)      
Mortar Ballistic Computer (MBC) เครื่องคํานวณการยิงของเครื่องยิงลูกระเบิด 
mortar section sergeant      ผู๎บังคับตอนเครื่องยิงลูกระเบิด  ( ผบ.ตอน ค.)  

                                                                        
 
 หรือ การปฏิบัติการทางทหารที ่นอกเหนือจากสงคราม หรือ การปฏิบัติการทางทหารอ่ืนที่ไมํใชํสงคราม หรือ การปฏิบัติการทางทหาร  แบบอ่ืน
ที่แตกตํางจากการสงคราม หรือ การปฏิบัติการทางทหารที่ตํางไปจากสงคราม  ประกอบด๎วย ๑. การตํอส๎ูการกํอการร๎าย (Combating Terrorism) - 
การตํอต๎านการกํอการร๎าย (Antiterrorism) - การตอบโต๎การกํอการร๎าย (Counterterrorism) ๒. การชํวยเหลือ/สนับสนุน การ ปปส. (Nation 
Assistance/Support to Counterinsurgency) - การชํวยเหลือด๎านความมั่นคง (Security Assistance) - การป้องกันภายใน (Foreign Internal Defense 
– FID) - ก าหนดการชํวยเหลือ ปชช. และมนุษยธรรม (Humanitarian & civic assistance programs) ๓. การสนับสนุนการกํอความไมํสงบ 
(Support to Insurgency) ๔. การโจมตี และการตีโฉบฉวย (Strikes & Raids) ๕. การปฏิบัติการกู๎ภัย (Recovery Opns) ๖. การปฏิบัติการสํงกลับพล
เรือน (Noncombatant Evacuation Operations – NEO) ๗. การสนับสนุนทางทหารแกํเจ๎าหน๎าที่พลเรือน (Military Support to Civil Authorities – 
MSCA) ๘. การสนับสนุนของ กห.ในการปฎิบัติการตํอต๎านยาเสพติด (DOD Support to Counterdrug Opns) ๙. การบังคับในการแทรกแซง/การ
ปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเล (Enforcement of Sanctions/Maritime Intercept Opns) ๑๐. การบังคับ เขตห๎ามผําน (Enforcing Exclusion Zones) ๑๑. 
การด ารงเสรีในการเดินเรือ และเดินอากาศ (Ensuring Freedom of Navigation and Overflight) – การพิทักษ์การขนสํงทางทะเล (Protection of 
Shipping) ๑๒. การปฏิบัติการแสดงแสนยานุภาพ  (Show of Force Operations) ๑๓. การควบคุมอาวุธ (Arms Control) ๑๔. การปฏิบัติการเพื่อ
สันติภาพ (Peace Opns) – การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Opns) - การปฏิบัติการบังคับให๎เกิดสันติภาพ (Peace Enforcement Opns) 
- การทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) – การท าให๎เกิดสันติภาพ (Peacemaking) - การสร๎างสันติภาพ (Peace Building) ๑๕. การชํวยเหลือ
ทางด๎านมนุษยธรรม (Humanitarian Assistance) - ประสานโดย องค์การสหประชาชาติ (UN) - สหรัฐฯ รํวมกับก าลังหลายชาติ  (Multinational 
forces) - สหรัฐฯ ด าเนินการฝ่ายเดียว (US responds unilaterally)  
 การกวาดล้าง  การท าลายการต๎านทานของข๎าศึกที่ยังเหลืออยูํ  ให๎หมดสิ้นไปจากพื้นที่ซึ่งได๎ล๎อมไว๎  หรือได๎แยกให๎อยูํโดด
เดี่ยว หรือพื้นที่ซึ่งหนํวยอื่น ๆ ได๎ผํานไปแล๎วแตํยังมิได๎กวาดล๎างการต๎านทานทั้งหมดที่มีอยูํ 
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mortuary <มอ-ทิวเอรี>่ services    การบริการด๎านการศพ    
mortuary affairs   การศพ  

MOS Training   การฝึกเฉพาะหน๎าที่   [ตาม ชกท.] 

MOS= Military Occupational Specialty ความชํานาญการทางทหาร  (ชกท.) 
mosaic                             โมเสก     [ภาพถ่ายทางอากาศ]  

most capable service or agency  เหลําทัพหรือหนํวยงานท่ีมีขีดความสามารถสูงสุด [กบ.ร่วม]  
Most Favoured Nation (MFN) treatment การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได๎รับอนุเคราะห๑ยิ่ง (ใช้ในวงการกฎหมาย 

    ระหว่างประเทศ)  
motel    โรงแรมมํานรูด; โมเต็ล   [รถจอดได้]   
motion is rejected (lost), the   ญัตติเป็นอันตกไป    [กต.] 
motion   ญัตติ    [รศ.-ข้อประเด็นปัญหารัฐสภา] 

motivation                         แรงจูงใจ; การกระตุ๎น 
motor officer course  หลักสูตรนายทหารยานยนต๑   
motor pool                       แหลํงรวมรถ 
motorized unit   หนํวยเคลื่อนที่ด๎วยยานยนต์ 
motorized   หนํวยยานยนต๑  
MOU = Memorandum of Understanding บันทึกความเข๎าใจ [กต.-ในทางปฏิบะติรัหว่างปรัเทศถือเป็น 

    สนธิสะญญาชนิดหนึ่ง]  
M - DAY                         วัน ร  [วะนเร่ิมหรือจัเร่ิมการรัดมสรรพก าละงเต็มขนาด]  

mountain    ภูเขา                         
Mountain And Jungle Warfare Course หลักสูตรการรบป่าและภูเขา  
mountain range   เทือกเขา                      
mountainous regions              บริเวณที่เป็นภูเขา 
mounting    การกํอก าลัง ; ที่ติดตั้ง [รถรองปืนหรือขาหยะ่ง ซึ่งอาวุธติดตะ้งอยู่] 

                                                                        
 โมเสก ภาพถํายเหลื่อมหลายภาพที่ประกอบขึ้น โดยให๎เข๎าชุดกันเป็นภาพถํายตํอเนื่องของสํวนหนึ่งของผิวพื้นโลก 
 หนํวยที่เคลื่อนย๎ายด๎วย ยานพาหนะ ของหนํวยเองอยํางสมบูรณ์ ไมํจ าเป็นวําต๎องเป็น ยานพาหนะหุ๎มเกราะ 
 การก่อก าลัง  : การเตรียมการทั้งมวลในพื้นที่  ซึ่งก าหนดไว๎เพื่อความมุํงหมายในการปฏิบัติการอยํางหนึ่งที่คาดหมายไว๎
ลํวงหน๎า  การเตรียมการนี้รวมถึงการรวมพลในพื้นที่กํอก าลัง  การเตรียมการและการซํอมบ ารุงภายในพื้นที่กํอก าลัง  การ
เคลื่อนย๎ายไปยังต าบลบรรทุก  และการขึ้นสูํเรือยาน หรือเครื่องบินในล าดับตํอมา ถ๎าสามารถท าได๎  
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mounting area   พ้ืนที่กํอก าลัง  [บริเวณทะ่วไปซึ่งก าละงรบที่ก าหนดให้ท า  [ยสบ.]  หรือส่งทาง

อากาศพร้อมด้วยยุทธภะณฑ์ มารวมกะน เตรียมการ แลับรรทุกขึ้นเรือ แลั/หรืออากาศยาน ที่เตรียมไว้เพื่อการโจมตี ] 

MOUT = Military Operations On Urban Terrain การปฏิบัติการทางทหารในเมือง 
mouths    ปากแมํน้ํา [เช่น ปากแม่น้้าอิระวดี = mouths of the irrawaddy]  
Moulmein   [เมือง] เมาะลําไย  [เมียนมาร์] 
movement     การเคลื่อนย๎าย ; movement control  การควบคุม
เคลื่อนย๎าย ; movement control center ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย๎าย ; movement control post 
ที่ควบคุมการเคลื่อนย๎าย ; Movement Control Team (MCT) ชุดควบคุมการเคลื่อนย๎าย ; 
movement credit   สิทธิการเคลื่อนย๎าย ; movement directive คําสั่งนโยบายการเคลื่อนย๎าย   
[ทบวง ทบ.หรือ ทอ.หรือทั้งสองทบวงร่วมกันจัดพิมพ์ขึ้น ]; movement group  หมวดเรือเคลื่อนย๎าย ; กอง
เรือเคลื่อนที่ ; movement instructions คําแนะนําการเคลื่อนย๎าย ; movement order คําสั่งการ
เคลื่อนย๎าย ; movement phase ขั้นการเคลื่อนย๎าย ; movement plan แผนการเคลื่อนย๎าย ; 
movement report control center ศูนย๑ควบคุมรายงานการเคลื่อนย๎าย ; movement report 
system ระบบรายงานการเคลื่อนย๎าย ; movement requirement ความต๎องการเคลื่อนย๎าย ; 
movement restriction ข๎อจํากัดการเคลื่อนย๎าย ; movement schedule กําหนดเวลาการ
เคลื่อนย๎าย ; movement table ตารางการเคลื่อนย๎าย ; movement technique   
 เทคนิคการเคลื่อนย๎าย 
movement to contact              การเคลื่อนที่เข๎าปะทะ    [รุก] 
movie theater; cinema  โรงภาพยนต๑     
moving havens   พ้ืนที่ปลอดภัยเคลื่อนที่  [เรือด าน้ าและเรือผิวน้ า] 
moving map display  การแสดงโดยการเลื่อนแผนที่   [การแสดงซึ่งให้สะญละกษณ์แทน

ยานพาหนัอยู่กะบที่ ในขณัที่ภาพฉายของ ผท.หรือ ผท.เดินเรือ/เดินอากาศเลื่อนไปใต้สะญละกษณ์นะ้น เพื่อให้การแสดงนะ้นจ าลอง
การเคลื่อนที่ทางรัดะบของยานที่ติดตะ้งอยู่  บางคระ้งการออกแบบการแสดงอาจเป็นในละกษณัให้ภาพฉายของ  ผท.หรือ ผท.
เดินเรือ/เดินอากาศคงอยู่กะบที่ ในขณัที่สะญละกษณ์นะ้นเคลื่อนผ่านจอ] 

                                                                        
 การควบคุมการเคล่ือนย้าย   ๑. การวางแผน การก าหนดเส๎นทาง การจัดท าก าหนดเวลา และการควบคุมการเคลื่อนย๎าย
ก าลังพลและสิ่งบรรทุกไปตามเส๎นทางคมนาคม  ๒. องค์กรที่รับผิดชอบการวางแผน การก าหนดเส๎นทาง การจัดท าก าหนดเวลา 
และการควบคุมการเคลื่อนย๎ายก าลังพล และสัมภาระไปตามเส๎นทางคมนาคม  
 การเคล่ือนที่เข้าปะทะ  รูปแบบของการรบด๎วยวิธีรุก ก าหนดขึ้นเพื่อพัฒนาสถานการณ์และเพื่อเริ่มการปะทะหรือเข๎าปะทะ
อีกครั้ง  
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moving mine  ทุํนระเบิดชนิดเคลื่อนที่  [เช่น ทุ่นรัเบิดลอยตามน้ า /ระกษารัดะบความลึก /

ครูดตามพื้นท้องทัเล] 

moving submarine haven  พ้ืนที่ปลอดภัยในการเคลื่อนที่ของเรือด าน้ า   
moving surface ship haven  พื้นท่ีปลอดภัยเคลื่อนท่ีของเรือผิวน้ า [เป็นรูปวงกลมที่มีระศมีตามก าหนด] 

moving target indicator  เครื่องแสดงเป้าเคลื่อนที่  [ภาพทางเรดาร์ที่แสดงเฉพาัเป้าหมายซึ่งก าละง

เคลื่อนที่ ] 

Moving Target Indicator (MTI)  เครื่องชี้วัดเป้าหมายเคลื่อนที่   (คปค.)* 
Moving Target Locating Radar (MTLR)  เรดาร๑หาเป้าหมายเคลื่อนที่   [ป.] 
MP = Military Police        สารวัตรทหาร                    (สห.) 
MPC = Middle Planning Conference การวางแผนขั้นกลาง  
MPH = Miles Per Hour      ไมล๑ตํอช่ัวโมง   (ไมล๑/ชม.) 
MQ = Moral Quotient  ความฉลาดด๎านศีลธรรม  
MPAT = Multi-National Planning And Augmentation Team ชุดวางแผนผสมหลายชาต ิ 

MRAP = Mine Resistant Ambush Protected Vehicle ยานพาหนะป้องกันการซุํมโจมตีด๎วยทุํนระเบิด  
        [อม.-อิรัก] 

MRB = Motorized Rifle Battalion กองพันปืนเล็กยานยนต๑    [ขศ.]  (พัน.ปล.ยน.) 
MRBM = Medium-Range Ballistic Missile ขีปนาวุธระยะกลาง [หวังผล 600-1,500 ไมล์] 

MRC = Mekong River Commission  คณะกรรมาธิการแมํน้ําโขง    [กต.] 
Mine Ban Convention   อนุสัญญาห๎ามทุํนระเบิดสังหารบุคคล   [กต.] 
MFA = Ministry of Foreign Affairs กระทรวงการตํางประเทศ    [กต.-ไทย] 
MTA = Mong Tai Army กองทัพเมืองไต     [พม่า] 
MRC-West   ภูมิภาคหลัก-ตะวันตก คือ เกาหลี   
MRE = Meal Ready-To-Eat      เสบียงสําเร็จรูป, เสบียง ค.   [อม.]  
MRR = Motorized Rifle Regiment กรมปืนเล็กยานยนต๑   [ขศ.]                (กรม.ปล.ยน.) 
MRTA = Tupac Amaru Revolutionary Movement [กลุ่มก่อการร้าย ] ฐานอยู่ในประเทศ PERU.  
MEK/MKO = Mujahedin-E Khalq Organization  [กลุ่มก่อการร้าย ] กลุ่มมูจาฮีดีน -อี คัลก์  [รู้จักในนาม 

Holy Warriors of The People หรือชื่ออื่นว่า The National Liberation Army of Iran (NLA หน่วยทหารของ MEK), The 
People’s Society (องค์กรบังหน้าด้านจัดหาเงินทุน ), The People’s Mujahidin of Iran (Pmoi), National Council of 

                                                                        
 การวางแผนฝึกรํวม/ผสมคอบร๎าโกลด์  
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Resistance (NCR), National Council of Resistance of Iran (NCRI), Muslim Iranian Student’s Society (องค์กรบังหน้า
ด้านจัดหาเงินทุน) ฐานอยู่ในประเทศ IRAQ  ในช่วงทศวรรษ 1980 สมาชิกระดับน้าของกลุ่มถูกหน่วยรักษาความปลอดภัยของ
รัฐบาลอิหร่านกวาดล้างจนต้องหลบหนีไปพ้านักอยู่ในฝรั่งเศส แต่ส่วนใหญ่กลับเข้าไปต้ังรกรากอยู่ในอิรักในราวปี 1987 และได้
ลดระดับการก่อการร้ายลง กลุ่ม MEK ประสบความส้าเร็จในการโฆษณาชวนเชื่อในต่างประเทศมากกว่าด้านการก่อการร้าย แต่
ยังคงอ้างว่าเป็นผู้รับผิดชอบการก่อการร้ายในอิหร่านหลายครั้ง ช่วงทศวรรษ 1990 หลังจากปฏิบัติการทางทหารของ
สหรัฐอเมริกา กลุ่มแกนน้าของกลุ่มถูกควบคุมให้อยู่ภายในค่าย ASHRAF แม้ว่าโครงสร้างเครือข่ายสนับสนุนจากนอกประเทศ
ยังคงเคล่ือนไหวอยู่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ] 

MS = Military Strategy ยุทธศาสตร๑ทหาร      [อต.]   (ยท.)  
MSC = Military Sealift Command หนํวยบัญชาการลําเลียงทางทะเลทหาร     [อม.] 
MSD = Minimum Safe Distance  ระยะปลอดภัยที่ใกล๎ที่สุด 
MSEL = Master Scenario Event List  รายการลําดับเหตุการณ๑หลัก [ในการฝึก] <มี-เซ่ิล> 
MSG = Master Sergeant   จําสิบโท     [อม.]              (จ.ส.ท.) 
MSGT = Master Sergeant   พันจําโท    [นย.อม.]                 (พ.จ.ท.) 
MSGT = Master Sergeant (E-7) พันจําอากาศตรี (อี-๗) [อม.]   (พ.จ.ต.) 
MSI = Multi-Spectral Imagery ภาพถํายหลายแถบสี   [ขว.-อม.] 

MSN = Mission                ภารกิจ [เช่น Mission Type Orderค้าสั่งมอบภารกิจ] 

MSR = Main Supply Route      เส๎นหลักสํงกําลัง                 (สลก.) 
MTF = Medical Treatment Facility  สิ่งอํานวยความสะดวกด๎านการแพทย๑ 
MTF = Message Text Format   แบบฟอร๑มขําว 
MTI = Moving Target Indicator เครื่องช้ีวัดเป้าหมายเคลื่อนที่   (คปค.)* 
MTLR = Moving Target Locating Radar เรดาร๑หาเป้าหมายเคลื่อนที่     [ป.] 
MTMC = Military Traffic Management Command กองบัญชาการจัดงานสิ่งสัญจรทางทหาร  [อม.] 
MTOE = Modified Table of Equipment อจย.ที่แก๎ไขแล๎ว 
MTT = Mobile Training Team   ชุดฝึกอบรมเคลื่อนที่ 
MTW = Major Theater War สงครามในยุทธบริเวณหลัก   (สยบ.) * 
MTW = Major Theater Warfighting  การตํอสู๎สงครามในยุทธบริเวณหลัก  
mufti   เสื้อผ๎าพลเรือน 
multi-centric worlds   โลกพหุศูนย๑  
multi-channel communications system ระบบการสื่อสารหลายชํอง 

                                                                        
 กองบัญชาการขนส่งทหารทางทะเล [อม.] 
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multichannel network                ขํายความถี่ที่มีหลาย ๆ ชํอง 
multi-channel  ชํองการสื่อสารหลายชํองทาง  
multicultural environment  สภาพแวดล๎อมหลาย
วัฒนธรรม  
multilateralism   ระบบพหุภาคี  

Multi-Launcher Rocket System (MLRS) จรวดหลายลํากล๎อง      
     (จลก.)       
multilayered   สลับซับซ๎อน   
multi–modal  หลายแบบ   [การเคลื่อนย้าย

ผู้โดยสารแลัสะมภารั  ด้วยวิธีขนส่งที่
ท าได้มากกว่าหนึ่งวิธี] 

Multinational Information Sharing (MNIS) การแบํงปันข๎อมูล 
     ขําวสารหลากหลายชาต ิ 

multinational   หลายชาติ ; Multinational Corporations (MNCS) บรรษัท

ข๎ามชาติ ; multinational doctrine หลักนิยมหลายชาติ ; multinational environment 
สภาพแวดล๎อมหลายชาติ; multinational exercisee การฝึกหลายชาติ 
Multinational Force (MNF) ก าลังรบหลายชาติ   [ส่วนต่าง ๆ ทางทหารของหลายชาติซึ่งจะดตะ้งขึ้นเป็น

พะนธมิตรหรือพะนธมิตรชะ่วคราวเพื่อความมุ่งหมายเฉพาัอย่างใดอย่างหนึ่ง ; Multinational Force Commander (MNFC) ผู๎
บัญชาการก าลังรบหลายชาติ  [ศะพท์ทหารทะ่วไปที่ใช้กะบผู้บะญชาการซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบะญชาการก าละงทหารที่

ปรักอบด้วยก าละงส่วนต่าง ๆ ตะ้งแต่สองชาติขึ้นไป ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ในการบะญชาการของผู้บะญชาการก าละงรบหลายชาติ
จัก าหนดโดยชาติต่าง ๆ ที่เข้าร่วม]  

multinational integrated logistic support unit หนํวยสนับสนุนการสํงก าลังบ ารุงรวมหลายชาติ 
multinational integrated logistic support การสนับสนุนการสํงก าลังบ ารุงรวมหลายชาติ 
Multinational Joint Special Operations Task Force (MJSOTF) หนํวยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษรํวมหลายชาติ  

multinational logistic  การสํงก าลังบ ารุงหลายชาติ 
multinational logistic support arrangement ข๎อตกลงสนับสนุนการสํงก าลังบ ารุงหลายชาติ 
multinational operations  การปฏิบัติการหลายชาติ   [ค ารวมที่หมายถึงการปฏิบะติทางทหารที่

ด าเนินการโดยก าละงรบตะ้งแต่สองชาติขึ้นไป ปกติจัจะดขึ้นภายใต้โครงสร้างของกองก าละงที่อยู่ร่วมกะน หรือพะนธมิตร]  

                                                                        
 บรรษัทที่ควบคุมทรัพย์สินในประเทศตั้งแต ํ๒ ประเทศขึ้นไป 
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multinational staff    ฝ่ายอ านวยการหลายชาติ   
multinational warfare  การสงครามหลายชาติ  [โดยก าละงรบสองชาติขึ้นไปในโครงสร้างของ

พะนธมิตรชะ่วคราว/พะนธมิตร] 

multiple drill    การฝึกหลายหนํวย    
multiple inactive duty training  periods ห๎วงระยะเวลาการฝึกหน๎าที่นอกประจ าการหลายห๎วง   [ห้วง
รัยัเวลาการฝึกหน้าที่นอกปรัจ าการสองห้วงในหนึ่งวะนตามปฏิทิน แต่ลัคระ้งใช้เวลาอย่างน้อย ๔ ชะ่วโมง ในวะนหนึ่งจัมีห้วง
รัยัเวลาการฝึกหน้าที่นอกปรัจ าการไม่เกินสองห้วง] 

multiple independently targetable reentry vehicle ยานกลับสํูโลกแยกลงหลายเป้าหมายโดยอิสระ  
Multiple Integrated Laser Engagement Simulation (MILES) เครื่องชํวยฝึกยิงด๎วยแสงเลเซอร๑ (ไมลส๑)  
multiple perspectives  มุมมองที่หลากหลาย  
multiple reentry vehicle  ยานกลับสูํโลกหลายล า   
multiple representation   การเป็นตัวแทนประจําประเทศตําง  ๆมากกวําหนึ่งแหํง[กต.] 

multiple unit training assemblies  ห๎วงเวลาการฝึกเป็นหนํวยหลายห๎วง [ห้วงเวลาการฝึกเป็นหน่วยตะ้งแต่

สองห้วงขึ้นไปที่กรัท าในรัหว่างวะนซึ่งติดต่อกะนตะ้งแต่หนึ่งวะนขึ้นไป  ในหนึ่งวะน
ปฏิทินจัไม่ก าหนดห้วงเวลาการฝึกเป็นหน่วยมากกว่าสองห้วง] 

multiple warning phenomenology ปรากฏการณ์แจ๎งเตือนหลายทาง [จากรับบ ๒รับบหรือมากกว่า] 
Multiplex  (MUX) มัลติเพล็กซ๑ 
multiplexer  อุปกรณ์เชื่อมหลายสัญญาณ  [เพื่อ
การส่งผ่าน] 

multiplicity   ความมากมายหลากหลาย  
Multi-Point Refueling System ( MPRS )ระบบเติมเชื้อเพลิงหลายจุด     
    [อากาศยาน เคซี-๑๓๕]  

multi-polar    มหาอํานาจหลายขั้ว  [กต.] 
multi-service doctrine  หลักนิยมหลายเหลําทัพ 

Multi-Spectral Imagery (MSI)  ภาพหลายสเปคตรัม; ภาพถําย 

    หลายแถบสี [ขว.-อม.]  
multi-spot ship  เรือหลายต าบลที่ [เรือทะ้งหลายท่ีระบการยืนยะนว่าจัอยู่ในพื้นท่ียกพลขึ้น

บกติดกะนสามพื้นท่ีขึ้นไป] 

municipal   เทศบาล 
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munition    กระสุนวัตถุระเบิด , อัมภัณฑ์ [อุปกรณ์สมบูรณ์ซึ่งบรรจุด้วยวะตถุรัเบิด  

ดินขะบ ไพโรเทคนิค ส่วนปรักอบในการเริ่มจุดรัเบิด หรือวะสดุนิวเคลียร์ ชีวั หรือเคมี ที่ใช้
ในการปฏิบะติการทางทหาร  รวมทะ้งการรัเบิดท าลาย  กรัสุนวะตถุรัเบิดบางชนิดที่ดะดแปลง
อย่างเหมาัสมแล้วสามารถใช้ในวะตถุปรัสงค์ทางการ 
 
ฝึก การพิธี หรือการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกะบการยุทธ์เรียกว่า  ammunition ด้วย (หมายเหตุ  ค าศะพท์
นี้ถ้าเป็นพหูพจน์ “munitions” อาจเป็นอาวุธ กรัสุน วะตถุรัเบิดแลัยุทธภะณฑ์)]  

Munitions Effectiveness Assessment (MEA) การประเมินประสิทธิผลของกระสุนวัตถุระเบิด 
museum    พิพิธภัณฑ๑  
musket    ปืนคาบศิลา กระบอกไมํมีเกลียว; musketeer   
                                        ทหารถือปืนคาบศลิา  

Muslim World League (Rabita)   สันนิบาตมุสลิมโลก    [กต.] 
mutual consent    ยินยอมรํวมกัน   [กต.] 

mutilateralism   พหุพาคี   muti-lateral 
mutinational components   สํวนประกอบของนานาชาติ ; Mutinational Forces (MNF) 
กําลังรบหลายชาต;ิ mutinational operations การปฎิบัติการหลายชาติ  
mutual annihilation        การทําลายล๎างอยํางสิ้นเชิง [ยธศ.] ; mutual annihilation 
strategy ยุทธศาสตร๑การทําลายล๎างอยํางสิ้นเชิง [ยธศ.]; mutual assured destruction การ
ทําลายอยํางม่ันใจรํวมกัน; mutual legal assistance ความชํวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา 
[กต.] ; mutual respect  ความเคารพซึ่งกันและกัน  [ยธศ.] ;  Mutually Assured Destruction 

(MAD)การถูกทําลายล๎างทั้งสองฝ่ายอยํางแนํนอน   
mutual support                     การสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
MUX = Multiplex มัลติเพล็กซ๑ 
muzzle brake   เครื่องลดแรงถอยท่ีปากกระบอก; ปลอกยั้งอาการสะท๎อนถอยหลัง 
[ปถ.-ป.] ; muzzle compensator เครื่องคุมการเคลื่อนไหวของปากกระบอก ; muzzle velocity 
ความเร็วต๎น ; ความเร็วปากลํากล๎อง [ของอาวุธ] ; muzzle ปากลํากล๎อง [ปืน] 

                                                                        
 การสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  การสนับสนุนซึ่งหนํวยตํางๆ กระท าให๎แกํกันในการตํอสู๎กับข๎าศึกอันเนื่องมาจากกิจเฉพาะที่
ได๎รับมอบ ที่ตั้งของหนํวยเหลํานี้สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และสัมพันธ์กับข๎าศึก รวมทั้งขีดความสามารถที่มีในหนํวย 
 เคร่ืองคุมการเคล่ือนไหวของปากกระบอก   กลอุปกรณ์ที่ติดอยูํปากล ากล๎องอาวุธปืน  ซึ่งใช๎ก๏าซที่ก าลังไหลออกไป
ควบคุมการเคลื่อนไหวของปากล ากล๎อง 
 ความเร็วต้น  ความเร็วของโปรเจกไตล์เฉพาะตรงปากล ากล๎อง ณ ขณะที่โปรเจกไตล์ผํานพ๎นจากอาวุธนั้น 
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MW      = Mine Warfare           การสงครามทุํนระเบิด     [ทร.] 

 
My Lai    หมํูบ๎านมีไล  [สงครามเวียดนาม] 

 

 
                                                                        
 My Lai  หมูํบ๎านทางทิศใต๎ของเวียดนามที่ถูกโจมตีโดยกองร๎อยชาร์ลีของสหรัฐฯ และสังหารประชาชนจ านวนมาก  
เมื่อ ๑๖ มีนาคม ปี พ.ศ.๒๕๑๑ (ค.ศ.๑๙๖๘)  

๗ รัฐ (States) และ ๗ ภาค(Divisions)
รัฐ คะฉิ่น  KACHIN
รัฐ ชิน  CHIN
รัฐ ฉาน (ไทยใหญ)่ SHAN
รัฐ อาระกัน (ยะไข่) RAKHINE/ARAKAN
รัฐ คะยา KAYAH
รัฐ กะเหร่ียง KAYIN
รัฐ มอญ MON
ภ.สะกาย Sagaing
ภ.มัณฑะเลย๑ Mandalay
ภ.มะกวย Magwe
ภ.พะโค(หงษาวด)ี Bago/Pegu(เปก)ู
ภ.อิระวดี  Ayeyarwady/Irrawady
ภ.ยํางกุ๎ง Yangon/Rangoon
ภ.ตะนาวศรี Tenasserim

เซียกวน

ภ.ตะนาวศรี

รัฐชิน

เชียงใหมํ

ลําปาง

ตาก

เลย
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ตองอู
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มัณฑเลย์

ภ.อิระวดี
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ภ.มะกวย

ภ.ย่างกุ้ง
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สิตตเว
(อักยัพ)

ฮากกา

ก.โคโค

เชียงตุง

เปกู

แมํสอด

สโุขทัย

กําแพงเพชร

ศรีโสภณ

กัมพูชา
พระตะบอง

จันทบุรี

ตราด

ระนอง

ระยอง

สระแกว๎

เพชรบุรี

พะเยา

แพรํ

อุตรดิตถ๑
หนองคาย

ปากแม่น้้าอิระวดี

พะสิม
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สวนผึง้

สามเหลีย่มทองคํา

ท่า
สอง
ยาง

ภ.พะโค
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รัฐอาระกัน
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ลาเฉียว

แปร
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สิงขร

ขอนแกนํ
กาฬสนิธ๑

อุดรธานี
สกลนคร

เพชรบูรณ๑

หนองบัวลําภู

ประเทศไทย

ผาอันยา่งกุ้ง

วิคทอเรียปอยต๑
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ก.กาดาน
ก.มะลิ

ก.ตะนาวศรี

ก.พงัน
ก.สมุย
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N 

 
N.O.C= No Objection Certificate   เอกสารรับรองวํา หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องของไทย กระทรวงการ 
    ตํางประเทศไทย [กต.] 
NA = Not Applicable; Not Available ไมํมีข๎อมูล, ข๎อมูลที่มีอยูํใช๎ไมํได๎ 
NAFTA = North American Free Trade Area เขตการค๎าเสรีอเมริกาเหนือ    [กต.] 
NAFTA = North American Free Trade Agreement ข๎อตกลงการค๎าเสรีอเมริกาเหนือTP PT 

NAI = Names Areas of Interest  พื้นที่สนใจที่กําหนด (พสก.), จุดสนใจ* 
NAM = Non-Aligned Movement กลุํมประเทศไมํฝักใฝ่ฝ่ายใด     [กต.] 
Name Tag หรือ Name Plates  ป้ายชื่อโลหะ     [ติดชุดปกติ] 

Name Tapes   ป้ายชื่อผ๎า         [ชุดฝึก] 
Named Area of Interest  (NAI) จุดสนใจ = พื้นที่สนใจที่กําหนดTP PT    (พสก.) 
nanotechnology  นาโนเทคโนโลยี ; เทคโนโลยีขนาดอณู tp pt  
Nap On The Earth Flight  (NOE) การบินลอดลัด, การบินเรี่ยพ้ืน, การบินแนบผิวพื้น   
Napalm  (NP) เนปาล๑ม ; นาปาล๑ม [ระเบิด หรือ เครื่องฉีดไฟ] 

nap-of-the-earth flight  การบินเรี่ยพ้ืน 
NARCINT = Narcotics Intelligence ขําวกรองยาเสพติด     [ขว.] 

                                                                        
 สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ เม็กซิโก ได๎ประกาศเจตนารมณ๑รํวมกัน  ในการจัดทําข๎อตกลงการค๎าเสรีอเมริกาเหนือ เมื่อ

วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔ และข๎อตกลงนี้มีผลบังคับใช๎ต้ังแตํวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๓๗ ตํอมาเมื่อเดือนธันวาคม  ๒๕๓๗ ชิลีได๎รับ
เชิญให๎เข๎าเป็นสมาชิกนาฟตา โดยคาดวําจะมีการเจรจาเพื่อเข๎าเป็นสมาชิกในเดือน พฤษภาคม ๒๕๓๘ และจะสามารถเข๎าเป็น
สมาชิกได๎ในต๎นปี ๒๕๓๙  วัตถุประสงค๑ เพื่อขจัดอุปสรรคทางการค๎าและบริการระหวํางประเทศภาคี  โดยการยกเลิกภาษี
ศุลกากรภายใน ๑๕ ปี สํงเสริมการแขํงขันที่เป็นธรรม ขยายโอกาสการลงทุน ค๎ุมครองสิทธิในทรัพย๑สินทางปัญญา และแก๎ไขข๎อ
พิพาททางการค๎า ปี ๒๕๓๗ ไทยสํงออกไปนาฟตาประมาณร๎อยละ ๒๒.๕ ของมูลคําสํงออกรวม (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย๑)  

 ต าบลบอกเหตุ, พื้นที่สนใจที่ระบุเฉพาะ  
 คําวํา นาโน (Nano) เป็นภาษาทางวิทยาศาสตร๑ สําหรับ หน่ึงในพันล๎าน ( one-billionth) หน่ึงนาโนเมตร หรือ หน่ึงในพัน ล๎าน

เมตรก็เทํากับประมาณวํากว๎างกวําขนาดของอะตอม ๔ เทํา และแคบกวําความกว๎างของเส๎นผมหน่ึงเส๎นถึง ๑,๐๐๐ เทํา 

 เนปาล์ม   ๑. สบูํผงอลูมินัมหรือสารประกอบที่คล๎ายกัน  ซึ่งใช๎ท าให๎น้ ามันหรือแกสโซลินกลายเป็นวุ๎น  เพื่อใช๎ในลูกระเบิด  
เนปาล์มหรือเครื่องฉีดไฟ  ๒. สารซึ่งถูกท าให๎กลายเป็นวุ๎น 
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narco-terrorism   การกํอการร๎ายที่เกี่ยวข๎องกับการค๎ายาเสพติด  
narrow valleys                     หุบเขาแคบ  
nation assistance  การชํวยเหลือชาติ [ตามปรัมวลกฎหมายสหระฐอเมริกา  ละกษณั  ๑๐-กห.ยธ

ศ.] 

nation assistance/support to counterinsurgency [๒mootw]  การชํวยเหลือ/สนับสนุนการ ปปส.p p 

nation state   รัฐชาติ  
nation’s security goals เป้าหมายด๎านความม่ันคงแหํงชาติ  
national     คนชาต ิ     [กต.] 
national  aims   จุดมํุงหมายแหํงชาติ     [ยธศ.]  
national  goals   จุดประสงค๑ของชาติ   
National Air Mobility System (NAMS) ระบบความคลํองแคลํวในการเคล่ือนท่ีทางอากาศแหํงชาติ  
national armed forces              กองทัพแหํงชาติ        [ยธศ.]  
national censorship   การตรวจขําวของชาติ  [อม.-กรัท าโดยเจ้าหน้าท่ีพลเรือน] 
National Command Authorities (NCA) คณะผู๎บัญชาการแหํงชาติ ; หนํวยบัญชาการแหํงชาติ  

      [ปธน.อม.-ยธศ.]  

National Communications System (NCS) ระบบการสื่อสารแหํงชาติ   รับบการโทรคมนาคม  ท่ีเป็นผลมา
จากการรวมทางเทคนิคแลัทางการ ยุทธ์ ของรับบการโทรคมนาคมต่าง  ๆ ท่ีแยกกะนอยู่ในส่วนปฏิบะติการ  
ต่าง ๆ ของกรัทรวง  แลัองค์กรท่ีมีขีดความสามารถเด่นชะดทางโทรคมนาคม 

national condition          เง่ือนไขประชาชาติ        [ยธศ.]  
National Defense Area  (NDA) พ้ืนที่ป้องกันแหํงชาติ  
National Defense College (NDC) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    [ไทย] (วปอ.) 
National Defense Panel (NDP)  คณะกรรมาธิการด๎านการป้องกันประเทศแหํงชาติ (คปช.) 

National Defense Reserve Fleet (NDRF) กองเรือส ารองในการป้องกันประเทศ  
National Defense Strategy (NDS)  ยุทธ์ศาสตร์การป้องกันประเทศ   (ยปท.)  
National Defense Strategy 2004 (NDS) ยุทธ๑ศาสตร๑ป้องกันประเทศ ปี ๒๐๐๔  

                                                                        
 การช่วยเหลือ/สนับสนุน การ ปปส. ประกอบด๎วย การชํวยเหลือด๎านความมั่นคง (Security Assistance) การป้องกันภายใน  

(Foreign Internal Defense – FID) และ ก าหนดการชํวยเหลือ ปชช. และมนุษยธรรม  (Humanitarian & Civic Assistance 
Programs)  
 NCA  ปธน.และรมว.กห. หรือผ๎ูรักษาการแทน หรือผ๎ูรับชํวงอ านาจที่ถูกต๎องของบุคคลทั้งสอง - อม.  [ศท.น.๔๒๐] เดิมบัญญัติ
วํา “เจ๎าหน๎าที่บัญชาการแหํงชาติ” แก๎ไขใหมํเป็น “คณะผู้บัญชาการแห่งชาติ”, คณะกรรมการความมั่นคงแหํงชาติ   
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National Defense University (NDU)  วิทยาลัยป้องกันอาณาจักร   [อม.]  (วปอ.)  
national development               การพัฒนาประเทศ  
national dress    ชุดประจําชาต ิ    [กต.] 
National Dress with sash and decoration ชุดประจําชาติประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ๑  [กต.] 
pacific settlement of disputes  การระงับข๎อพิพาทด๎วยสันติวิธ ี   [กต.] 
National Emergency         (NII) ภาวะฉุกเฉินของชาติ  
national goal              จุดประสงค๑ของชาติ      [ยธศ.]  
national goals  เป้าหมายแหํงชาติ  
National Guard             (NG)  กองกําลังป้องกันชาติTP PT; กําลังรักษาดินแดน [อม.]  
national guard bureau  หนํวยรักษาดินแดน   [อม.] (รด.)  
national heritage                  มรดกแหํงชาติ             [ยธศ.]  
national holiday    วันชาต ิ    [กต.] 

National Imagery And Mapping Agency (NIMA) สํานักงานการแผนที่และภาพถํายแหํงชาติ [ขว.อม.] 
        <นิม่า> 
national information infrastructure โครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านขําวสารแหํงชาติ  การเชื่อมโยงรัหว่างกะน
ทะ่วปรัเทศของเครือข่ายการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลแลัอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้  ซึ่งท าให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลท่ี
หลากหลาย โครงสร้างน้ีปรักอบด้วยชุดอุปกรณ์ซึ่งรวมถึงกล้องถ่ายรูป   สแกนเนอร์  คีย์บอร์ด   เคร่ืองโทรสาร  
คอมพิวเตอร์ สวิตช์ คอมแพ็กดิสก์ วีดิทะศน์แลัเทปบะนทึกเสียง เคเบิล สายไฟ จานดาวเทียม  สายส่งก าละงใยแก้วน า
แสง  เครือข่ายทุกปรัเภท โทรทะศน์ จอภาพ เคร่ืองพิมพ์แลัอื่น ๆ รวมถึงก าละงพลฝ่ายเดียวกะนหรือฝ่ายข้าศึกซึ่งเป็น
ผู้ตกลงใจแลัจะดการกะบข่าวสารท่ีส่งมาก็เป็นส่วนส าคะญของโครงสร้างข่าวสารแห่งชาติ    

national infrastructure  โครงสร๎างมูลฐานของชาติ 
national integration               บูรณาการแหํงชาติ        [ยธศ.]  
national intelligence                ขําวกรองแหํงชาติ         [ยธศ.]  
National Intelligence Estimate (NIE) การประมาณการขําวกรองแหํงชาติ   [ยธศ.]  

                                                                        
 ภาวะฉุกเฉินของชาติ  ภาวะซึ่งประธานาธิบดีหรือรัฐสภาได๎ประกาศขึ้น  โดยอาศัยอ านาจที่ประธานาธิบดีหรือรัฐสภามีอยูํ   

ซึ่งอนุมัติให๎มีการปฏิบัติการฉุกเฉินบางอยํางได๎ เพื่อผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติการซึ่งจะกระท านั้น  อาจรวมถึงการระดม
สรรพก าลังของชาติบางสํวนหรือทั้งหมดก็ได๎ 
 จัดตั้งขึ้นในแตํละมลรัฐ – อม. 
 ข่าวกรองแห่งชาติ   ขําวกรองรวมระดับกระทรวง  ซึ่งครอบคลุมเรื่องกว๎าง  ๆ เกี่ยวกับนโยบายของชาติและความมั่นคง
แหํงชาติ ที่เกี่ยวข๎องตั้งแตํหนึ่งกระทรวงหรือหนึ่งหนํวยงานขึ้นไป และเกินความสามารถของเพียงกระทรวงหรือหนํวยงานเดียว 
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National Intelligence Strategy (NIS)  ยุทธ๑ศาสตร๑ การขําวกรองแหํงชาต ิ  [ยธศ.]  
National Intelligence Support Team (NIST) ชุดสนับสนุนขําวกรองแหํงชาติ  [ชุดปฏิบะติงานรัดะบชาติ  

ปรักอบด้วย  ผู้ช านาญการด้านข่าวกรองแลัการสื่อสารจากส านะกข่าวกรอง  กห.ส านะกข่าวกรองกลาง  ส านะกงาน
ความมะ่นคงแห่งชาติ หรือการรวบกลุ่มใด ๆ ขององค์กรเหล่านี้]  

national intelligence surveys  การส ารวจขําวกรองแหํงชาติ  [ข้อพิจารณาข่าวกรองมูลฐาน ซึ่งจะดท า

ขึ้นโดยอาศะยมูลฐานของการปรัสานกะนรัหว่างกรัทรวงแลัเกี่ยวกะบคุณละกษณั  ทระพยากรหละก  แลัภูมิปรัเทศ
ตามธรรมชาติท่ีไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงของต่างปรัเทศหรือพื้นท่ีอื่น ๆ]  

national interest                  ผลประโยชน๑ของชาตtิp pt; ผลประโยชน๑แหํงชาต ิ[ยธศ.]  
National Military Command System (NMCS) ระบบการบังคับบัญชาทางทหารแหํงชาติ     
National Military Joint Intelligence Center (NMJIC) ศูนย์ขําวกรองรํวมทางทหารแหํงชาติ 
national military objectives  วัตถุประสงค๑ทางทหารของชาติ   
National Military Strategy (NMS) ยุทธศ์าสตร์ทหารแหํงชาติ   (ยทช.) * 
National Military Strategy of The United States of America  2004 ยุทธ๑ศาสตร๑ทหารแหํงชาติของ 
    สหรัฐฯอเมริกา ๒๐๐๔  
National Missile Defense System (NMD) ระบบการป้องกันขีปนาวุธแหํงชาตPิ    (รขช.) * 
national objectives   วัตถุประสงค๑ของชาตtิp pt;วัตถุประสงค๑แหํงชาต[ิยธศ.]  

                                                                                                                                                       
 ประมาณการข่าวกรองแห่งชาติ  ประมาณการทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับขีดความสามารถ ความลํอแหลม และหนทาง
ปฏิบัต ิที่นําจะเป็นของตํางชาต ิซึ่งถูกผลิตขึ้น ณ ระดับชาติ โดยถือเป็นสํวนประกอบด๎านความคิดเห็นของชมรมขําวกรอง 
 วทบ. อม.แบํงระดับของความเข๎ม ๓ ระดับ คือ ๑. ส าคัญยิ่ง (Vital) เป็นผลประโยชน์ที่หากไมํท าให๎บรรลุตามความต๎องการ 

จะมี ผลตามมาทันทีตํอ  ผลประโยชน์แห่งชาติแกน  ๒. ขอบนอก (Peripheral) เป็นผลประโยชน์ที่หากไมํท าให๎บรรลุตามความ
ต๎องการ จะมีผลลัพธ์ท าให๎เกิดความเสียหายที่ ไมํนําจะกระทบตํอ ผลประโยชน์แหํงชาติแกน และ  
๓. ส าคัญ (Important) เป็นผลประโยชน์ที่หากไมํท าให๎บรรลุตามความต๎องการ จะมีผลลัพธ์ท าให๎เกิดความเสียหาย ซึ่งในที่สุด 
จะกระทบตํอผลประโยชน์แหํงชาติแกน (พ.อ.โชคชะย ๒๕๔๓) 
 ระบบบัญชาการทางทหารแห่งชาต ิ สํวนประกอบที่มีล าดับความเรํงดํวนของระบบการบัญชาการและควบคุมทางทหาร
ทั่วโลก  ที่ก าหนดให๎สนับสนุนผ๎ูบังคับบัญชาของหนํวยบัญชาการแหํงชาติและคณะเสนาธิการรํวม ในการด าเนินการตามความ
รับผิดชอบ  
 ศาสตร์และศิลป์ของการประยุกต์ใช๎ก าลังอ านาจทางทหารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของชาต ิทั้งในยามปกติและยามสงคราม 
 NMD คือ ระบบป้องกันการโจมตีด๎วยขีปนาวุธ เป็นการป้องกันทางลึก มีทั้งฐานยิงบนบก (Land-Based) และในทะเล (Sea-

Based) 
 วัตถุประสงค์ของชาติ  คือ บรรดาจุดมุํงหมาย (aims) จุดประสงค์  (goals) หรือ ความมุํงประสงค์ (purposes) ส าคัญของ
ชาต ิซึ่งชาติมุํงที่จะบรรลุถึงด๎วยการใช๎นโยบาย และความพยายาม  รวมทั้งทรัพยากรของชาติทั้งปวง ; จุดมุํงประสงค์ที่ได๎มาจาก
เป้าหมายและผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งเป็นตัวก าหนดนโยบายชาติหรือยุทธศาสตร์ชาติ และการใช๎ความพยายามและทรัพยากร
ของชาติ 
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คณะผู้บริหาร รัฐสภา
ฉันทามติแตกกันการเมืองของข้าราชการ

อ านาจหน้าท่ีแบง่แยก และ วิสัยทัศน์แข่งกัน

วัตถุประสงค์ 
(Objectives)

แนวความคิด 
(Concepts)

ทรัพยากร 
(Resources)

จุดหมาย 
(Ends)

หนทาง 
(Ways) เคร่ืองมือ 

(Means)

ความม่ันคงแห่งชาติ
National Security

กระบวนทัศน์ทางการเมือง (Political Paradigm)

คณะผู้บริหาร รัฐสภา
ฉันทามติแตกกันการเมืองของข้าราชการ

อ านาจหน้าท่ีแบง่แยก และ วิสัยทัศน์แข่งกัน

วัตถุประสงค์ 
(Objectives)

แนวความคิด 
(Concepts)

ทรัพยากร 
(Resources)

จุดหมาย 
(Ends)

หนทาง 
(Ways) เคร่ืองมือ 

(Means)

ความม่ันคงแห่งชาติ
National Security

กระบวนทัศน์ทางการเมือง (Political Paradigm)

 

national policy           นโยบายของชาติ              [ยธศ.]  
national power           พลังอํานาจของชาติ         [ยธศ.]  
national power assessments    การประเมินพลังอํานาจแหํงชาติ    [ยธศ.]  
national program                   กําหนดการของชาติ                [ยธศ.]  
national purpose                   ความมํุงประสงค๑ของชาติ tp pt          [ยธศ.]  
national reconciliation   การปรองดองแหํงชาติ    [กต.] 

National Reconnaissance office (NRO)  สํานักงานลาดตระเวนแหํงชาติ    [กห.อม.]  

national security                  ความม่ันคงแหํงชาติ                [ยธศ.]  
National Security Act, The        รัฐบัญญัติความม่ันคงแหํงชาติ [อม.] [ยธศ.]  
National Security Agency (NSA)  สํานักงานความมั่นคงแหํงชาตTิP PT; หนํวยรักษาความปลอดภัย

แหํงชาต ิ    [ยธศ.] 
National Security Agency/Central Security Service Representative  ผู๎แทนส านักงานความมั่นคงแหํงชาติ /
หนํวยรักษาความปลอดภัยกลาง    [ผู้แทนอาวุโสในหน่วยบะญชาการภาคพื้นหรือหน่วยบะญชาการทหารท่ีเป็น
ตะวแทนของผู้อ านวยการส านะกงานความมะ่นคงแห่งชาติ /หะวหน้าหน่วยระกษาความปลอดภะยกลางในปรัเทศหนึ่ง

                                                                        
 หนทางปฏิบัติหรือถ๎อยแถลงแนวทางอยํางกว๎าง ๆ ซึ่งรัฐบาลระดับชาติน ามาใช๎เป็นแนวทางเพื่อมุํงไปสูํวัตถุประสงค์ของชาติ 
 ความมุ่งประสงค์ของชาติ  เป็น ปณิธานของชาติ  เป็นความใฝ่ฝันมั่นหมายอันถาวรของประเทศชาติ และประชาชน  

(แหลํงข๎อมูล : พล.ท.อภิชาติ)  

 ความมั่นคงแห่งชาติ   ศัพท์รวมที่รวมถึงทั้งการป้องกันชาติและความ  สัมพันธ์ด๎านตํางประเทศของสหรัฐอเมริกา  
โดยเฉพาะอยํางยิ่งภาวะนั้นเกิดขึ้นจาก  ก. ความได๎เปรียบทางทหารหรือทางการป้องกันที่มีเหนือตํางชาติหรือกลุํมชาติใด  ๆ หรือ  
ข. ฐานะความสัมพันธ์กับตํางประเทศที่เกื้อกูล   หรือ  ค. ทําทีของการป้องกันที่สามารถได๎รับความส าเร็จตํอต๎านตํอการกระท า
ของข๎าศึก หรือการกระท าเพื่อท าลาย ทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งเปิดเผยหรือปกปิด 
 ส านักงานความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) อม.มีภาระงานตํางๆ ของการใช๎ประโยชน๑ตํอสัญญาณอิเล็กทรอนิกส๑ตํางประเทศ 

และป้องกันขําวสารอิเล็กทรอนิกส๑ที่สําคัญยิ่งตํอความมั่นคงของสหรัฐฯ 

ความม่ันคงแห่งชาติ
National Security

จุดหมาย 
(Ends)

หนทาง 
(Ways)

เคร่ืองมือ 
(Means)

วัตถุประสงค์ 
(Objectives)

แนวความคิด 
(Concepts)

ทรัพยากร 
(Resources)

วิสัยทัศน์ และ อ านาจหน้าท่ี (Vision and Authority)

ความม่ันคงแห่งชาติ
National Security

จุดหมาย 
(Ends)

หนทาง 
(Ways)

เคร่ืองมือ 
(Means)

วัตถุประสงค์ 
(Objectives)

แนวความคิด 
(Concepts)

ทรัพยากร 
(Resources)

วิสัยทัศน์ และ อ านาจหน้าท่ี (Vision and Authority)  
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ปรัเทศใดโดยเฉพาั  หรือตะวแทนกองบะญชาการหน่วยบะญชาการทหาร  ซึ่งเป็นผู้ให้การสนะบสนุนด้านข่าวสาร  
เกี่ยวกะบแผนการบะงคะบบะญชาท่ีต้องสนะบสนุนทางลิขิตละบแก่ผู้อ านวยการส านะกงานความมะ่นคงแห่งชาติ  ผู้แทนน้ีเป็น
ท่ีปรึกษาพิเศษให้แก่ผู้บะญชาการรบ  ในเร่ืองวะสดุลิขิตละบ  ซึ่งรวมถึงข่าวกรองทางสะญญาณ  การระกษาความปลอดภะย
ทางการสื่อสารแลัการระกษาความปลอดภะยทางคอมพิวเตอร์ เรียกว่า  NCR ด้วย] 

National Security Council   (NSC)  สภาความมั่นคงแหํงชาติ [คณะที่ปรึกษา ปธน.อม.-ยธศ.] (สมช.) 
national security interests  ผลประโยชน์ด๎านความมั่นคงแหํงชาติ  
national security policy           นโยบายความม่ันคงแหํงชาติ    [ยธศ.]  
national security seminar   การสัมมนาความม่ันคงแหํงชาติ   
National Security Strategy (NSS) ยุทธ๑ ศาสตร๑ความม่ันคงแหํงชาติ TP PT

  [ยธศ.] (ยมช.)* 

National Shipping Authority (NSA) องค์การเดินเรือขนสํงแหํงชาติ   
National Stock Number (NSN) หมายเลขพัสดุของชาติ  [หมายเลขพะสดุ ๑๓ ตะวที่ใช้แทนหมายเลขพะสดุของ

ชาต]ิ 

national strategic appraisal      การประเมินยุทธศาสตร๑ชาติ tp pt    [ยธศ.]  
national strategic concepts  แนวความคิดทางยุทธ๑ศาสตร๑ชาติ     [ยธศ.] 
national resources   ทรัพยากรแหํงชาติ                              [ยธศ.]             
National Strategy; National Security Strategy ยุทธ๑ศาสตร๑ชาตtิp pt grand strategy [ยธศ.] 
national style             ลักษณะประจําชาติ แบบนิยมประจําชาติ  [ยธศ.]   

                                                                        
 สภาความมั่นคงแห่งชาติ  หนํวยงานหนึ่งของรัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อชํวยเหลือประธานาธิบดี  ในการสนธินโยบายด๎านความ
มั่นคงแหํงชาติทั้งปวง สมาชิกสภานี้ตามกฎหมายประกอบด๎วย ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี  รัฐมนตรีวําการกระทรวงการ
ตํางประเทศ และ รมว.กห.  โดยมี ปธ.คสธร. ผ๎ูอ านวยการส านักขําวกรองกลาง และผู๎ชํวยประธานาธิบดีด๎านความมั่นคงแหํงชาติ
เป็นที่ปรึกษา 
 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ (NSS) คือ ศิลปะ และศาสตร์ในการพัฒนา, การประยุกต์ใช๎  และการประสานเครื่องมือ
ตํางๆของพลังอ านาจของชาติ ( ทางการ ทูต เศรษฐกิจ  การทหาร  และสารสนเทศ) เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติ.; ศิลป์และศาสตร์ในการพัฒนาและการใช๎พลังอ านาจของชาติทางการทูต  เศรษฐกิจ  และข๎อมูลขําวสาร  รํวมกับ
กองทัพในยามปกติและยามสงคราม เพื่อท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ  เรียกวํา ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ มหายุทธศาสตร์ 
 การประเมินยุทธศาสตร์ชาติ  ดําเนินการโดย สภาความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Council - NSC) [คณะที่

ปรึกษาประธานาธิบดี อม.-ยธศ.] (สมช.)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) คือ ศิลป์ และศาสตร๑ในการพัฒนา และการใช๎อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ 

(สังคม) จิตวิทยา และทางการทหารของชาติ ในยามสงบ และยามสงคราม โดยให๎การสนับสนุนอยํางสูงสุดตํอนโยบายของชาติ 
เพื่อเพิ่มพูนโอกาสและความได๎เปรียบที่จะได๎มาซึ่งชัยชนะ และลดโอกาสที่จะประสบปัญหากับความพํายแพ๎ให๎น๎อยลง (JCS 
PUB๑, หลักยุทธศาสตร๑ : ๒๕๓๖ หน๎า ๓๖) ยุทธศาสตร์ชาติ (มหายุทธศาสตร์) คือ "ศิลป์และศาสตร๑ของการพัฒนา และ 
การใช๎พลังอํานาจแหํงชาติด๎านการเมือง, เศรษฐกิจ, และด๎านจิตวิทยาของชาติ พร๎อมกับกําลังกองทัพระหวํางเวลาปกติและ
เวลาสงคราม เพื่อรักษา วัตถุประสงค์แห่งชาติ" (พ.อ.โชคชัยฯ) 
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National Support Element (NSE) สํวนสนับสนุนแหํงชาติ  
National Training Center (NTC) ศูนย๑ฝึกแหํงชาติ  [อม.] 
national treatment    การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  [กต. -ใช้ในวงการกฎหมายระหว่างประเทศ] 
national value   คํานิยมแหํงชาติ    [ยธศ.] 
national vital interests tp   ผลประโยชน๑สําคัญยิ่งของชาติ  
national war                  สงครามประชาชาติ       [ยธศ.]  
national will                   เจตจํานงแหํงชาติ         [ยธศ.]  
nationalism   ลัทธิ ชาตินิยม  
nationalist movements ขบวนการชาตินิยม        [ยธศ.]  
nationality   สัญชาต ิ  
national-level strategy ยุทธ ศาสตร๑ระดับชาติ  
native subject    คนในบังคับพื้นเมือง     [กต.] 
 

NATO= North Atlantic Treaty Organization องค๑การนาโต;๎ องค๑การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ  

    [กต.]; องค๑การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต   
    [กต.] <เน-โต้> (นาโต๎) 
natural determinants of power ตัวกําหนดทางธรรมชาติของพลังอํานาจ [ภูมิศาสตร์ ประชากร 

ทรัพยากรธรรมชาติ] 

natural disaster  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

                                                                        
 ค่านิยมแห่งชาต ิ เป็นส่ิงแทนพื้นฐานทางกฎหมาย, ทางปรัชญา, และทางศีลธรรมสําหรับความตํอเน่ืองของระบบของชาติ  

คํานิยมแหํงชาติ เป็นแกน ของบรรดาผลประโยชน๑แหํงชาติ (พ.อ.โชคชัยฯ)  
 ผลประโยชน์ของชาติ (National Interest) แบํงระดับของความเข๎ม (วทบ. อม.) ๓ ระดับ คือ ๑. สําคัญยิ่ง (Vital) เป็น

ผลประโยชน๑ที่หากไมํทําให๎บรรลุตามความต๎องการ จะมี ผลตามมาทันทีตํอ ผลประโยชน๑แหํงชาติแกน  ๒. สําคัญ (Important) 
เป็นผลประโยชน๑ที่หากไมํทําให๎บรรลุตามความต๎องการ จะมีผลลัพธ๑ทําให๎เกิดความเสียหาย ซึ่งในที่สุด  
จะกระทบตํอ ผลประโยชน๑แหํงชาติแกน ๓. ขอบนอก (Peripheral) เป็นผลประโยชน๑ที่หากไมํทําให๎บรรลุตามความต๎องการ จะมี

ผลลัพธ๑ทําให๎เกิดความเสียหายท่ี ไมํนําจะกระทบตํอ ผลประโยชน๑แหํงชาติแกน (พ.อ.โชคชัยฯ ๒๕๔๓) 

 องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ  มีสมาชิก  ๒๘  ประเทศ ( ก.พ.๕๔ ) คือ ๑. เบลเยี่ยม ๒. แคนาดา  
๓. สาธารณรัฐเชคฯ ๔. เดนมาร์ก ๕. ฝรั่งเศส ๖. เยอรมัน ๗. กรีซ  ๘. ฮังการี  ๙. ไอซแลนด์  ๑๐. อิตาลี ๑๑. ลักเซมเบอร์ก ๑๒. 
เนเธอร์แลนด์ ๑๓ . นอรเวย์  ๑๔ . โปแลนด์ ๑๕ . โปรตุเกส ๑๖ . สเปน ๑๗ . ตุรกี  ๑๘ . สหราชอาณาจักร   
๑๙. สหรัฐอเมริกา ๒๐. บัลแกเรีย ๒๑. โครเอเชีย ๒๒. เอสโตเนีย ๒๓. ลัตเวีย ๒๔. ลิทัวเนีย ๒๕. โรมาเนีย ๒๖. สโลวาเกีย ๒๗. 
สโลวีเนีย ๒๘. อัลบาเนีย 
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natural person    บุคคลธรรมดา     [กต.] 
natural resources                  ทรัพยากรธรรมชาติ       [ยธศ.]  
nautical chart   แผนที่เดินเรือ , แผนที่ทะเล 
Nautical Mile  (MM) ไมล์ทะเล  [๑ไมล์ทัเลสากลเท่ากะบ ๑,๘๕๒ ม.หรือ  ๖,๐๗๖.๑๑๕๔๙ ฟุต]    

nautical plotting chart  แผนที่พล็อตการเดินเรือ 
Naval Advanced Logistics Support Site (NALSS) ฐานสนับสนุนการสํงก าลังบ ารุงหน๎าทางเรือ   
    NAVAL ALSS 

naval aircraft   เครื่องบินทหารเรือ tp pt    [ทร.]  
naval attaché   ผู๎ชํวยทูตฝ่ายทหารเรือ    [กต.] 
naval base   ฐานทัพเรือ   
Naval Beach Group  (NBG) พวกจัดระเบียบชายหาดทางเรือ  
Naval Coastal Warfare (NCW) การสงครามชายฝ่ังทางเรือ [อม.-เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกะนปรัเทศ] 

naval coastal warfare area  พ้ืนที่ท าสงครามชายฝ่ังทางเรือ 

Naval Coastal Warfare Commander (NCWC) ผู๎บัญชาการสงครามชายฝ่ังทางเรือ  

Naval Construction Force (NCF)  หนํวยกํอสร๎างทางเรือ  [ทร. กองพะนก่อสร้างเคลื่อนที่แลักองพะนก่อสร้าง

สัเทินน้ าสัเทินบกในการก่อสร้างฐานทะพหน้า] 

naval control of shipping  การควบคุมเรือพาณิชย์โดยทหารเรือ 
naval control of shipping officer นายทหารควบคุมเรือพาณิชย์ของทหารเรือ 
Naval Control of Shipping Organization (NCSORG) หนํวยงานควบคุมเรือพาณิชย์ของทหารเรือ 
Naval Expeditionary Warfare (NEW) การสงครามทางเรือนอกประเทศ  
Naval Forces         (NAVFOR)  กองกําลังทหารเรือ                (กกล.ทร.)  
Naval Forward Logistic Site (NFLS) ต าบลสํงก าลังบ ารุงหน๎าทางเรือ     Naval FLS 

                                                                        
 เครื่องบินทหารเรือ ใช๎ฐานบินจากเรือบรรทุกเครื่องบิน หรือเรืออื่น ๆ 
 ฐานทัพเรือ   ฐานทัพเรือที่มีไว๎สนับสนุนหนํวยก าลังทางเรือที่ปฏิบัติการในทะเลซึ่งอยูํติดกับทําเรือหรือที่ทอดสมอ  
ประกอบด๎วยหนํวยหรือสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งกองทัพเรือมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติการ  รวมทั้งมีเส๎นทางติดตํอกัน
ภายในและพื้นที่โดยรอบที่เล็กที่สุดอันจ าเป็นตํอการรักษาความปลอดภัยเฉพาะต าบล  (ตามปกติมีพื้นที่ไมํมากกวํา   

๔๐ ตารางไมล์)  
 การสงครามทางเรือนอกประเทศ   ปฏิบัติการทางทหารที่กํอก าลังมาจากทะเล โดยปกติเตรียมการในระยะเวลาอันสั้น  
ประกอบด๎วยก าลังรบทางเรือที่มีการวางก าลังลํวงหน๎าหรือการวางก าลังอยํางรวดเร็ว  และพึ่งตนเองได๎ โดยปรับให๎ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว๎อยํางชัดเจน  
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Naval Gunfire        (NGF)   ปืนเรือ, การยิงของปืนเรือ   (ป.เรือ) 
naval gunfire operations center ศูนย์ปฏิบัติการยิงปืนเรือ   [หน่วยซึ่งจะดตะ้งขึ้นในเรือเพื่อควบคุมการ

ปฏิบะติ] 
naval gunfire spotting team  ชุดตรวจต าบลกระสุนตกการยิงปืนเรือ  [ทร.] ชุดในหน่วยควบคุม

การยิงฝ่ัง  

Naval Gunfire Support (NGFS)  การยิงสนับสนุนด๎วยปืนใหญํเรือ   [ทร.]  
Naval Mobile Environmental Team (NMET) ชุดตรวจสภาวะแวดล๎อมเคลื่อนที่ทางเรือ 
Naval Operation   ปฏิบัติการทางเรือ  
naval or marine (air) base  ฐาน (บิน) ทหารเรือ/นาวิกโยธิน [ตามปกติมีพื้นที่ไม่มากกว่า ๒๐ ตร.ไมล์] 

naval port control office  ส านักงานควบคุมทําเรือของทหารเรือ  
naval presence mission ภารกิจการแสดงกําลังทางเรือ   [ทร.] 
naval service squadron  กองเรือบริการ    [ทร.]  
Naval Special Operations Force (NAVSOF) หนํวยรบพิเศษทางเรือ      (รพศ.ทร.)  
Naval Special Warfare (NSW) การสงครามพิเศษทางเรือ   [ทร.]  
Naval Special Warfare Forces (NSW Forces, NAVSOF) ก าลังรบสงครามพิเศษทางเรือ [ทร.ทะ้ง 

    ปรัจ าการแลัก าละงส ารอง ท่ีแต่งตะ้งโดย รมว.กห.]  
Naval Special Warfare Group (NSWG)      หมวดสงครามพิเศษทางเรือ  
Naval Special Warfare Special Operations Component (NAVSOC) สํวนก าลังปฏิบัติการสงครามพิเศษ  
      ทางเรือ  [ทร.-อยู่ใน บช.รวม/รอง/ฉก.ร่วม] 

Naval Special Warfare Task Element (NSWTE)  หนํวยเฉพาะกิจสงครามพิเศษทางเรือ  
Naval Special Warfare Task Group (NSWTG)    หมวดเฉพาะกิจสงครามพิเศษทางเรือ 
Naval Special Warfare Task Unit (NSWTU)       หมูํเฉพาะกิจสงครามพิเศษทางเรือ  
Naval Special Warfare Unit (NSWU)     หมูํสงครามพิเศษทางเรือ   

                                                                        
 ปฏิบัติการทางเรือ  ๑. การปฏิบัติทางเรือ หรือการปฏิบัติภารกิจของทหารเรือ ซึ่งอาจจะเป็นในทางยุทธศาสตร์  ทางยุทธการ  
ทางยุทธวิธี    ทางการสํงก าลังบ ารุง  หรือการฝึก  ๒. กรรมวิธีในการด าเนินการฝึกเกี่ยวกับการรบทางเรือ  เพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการรบหรือการทัพใด ๆ  
 หมวดสงครามพิเศษทางเรือ   ก าลังรบถาวรสํวนที่  ๓ ของกองทัพเรือ  มีหน๎าที่หลักในการบังคับบัญชาก าลังรบสงคราม
พิเศษทางเรือ ซึ่งสํวนใหญํจะได๎รับมอบให๎ปฏิบัติงานบางอยํางตามความมุํงประสงค์ทางยุทธการ  และงานธุรการทั้งปวง  ก าลัง
สํวนนี้ประกอบด๎วย กองบัญชาการที่มีการสั่งการและควบคุม การสื่อสาร และฝ่ายอ านวยการสนับสนุน  ชุดปฏิบัติการพิเศษทาง
เรือน้ า-ฟ้า-ฝ่ัง และชุดปฏิบัติการพิเศษทางเรือส าหรับสํงยานพาหนะ 
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naval stores   พัสดุทางเรือ   
naval strategy            ยุทธศาสตร๑ทางเรือ           [ยธศ.]  
naval superiority   ความได๎เปรียบทางทะเล    [ยธศ.] 
naval support area  พื้นที่สนับสนุนทางเรือ  [ทร.]  สนับสนุน   [ยสบ.] 

Naval Surface Fire Support (NSFS) การยิงสนับสนุนของเรือผิวน้ า 
naval tactical data system  ระบบข๎อมูลยุทธวิธีทางเรือ 
Naval Telecommunications System (NTS)  ระบบโทรคมนาคมทางทะเล  [ทร.]  
navalism    ลัทธิการทหารเรือ  

                                                                                                                                                       
 หมู่สงครามพิเศษทางเรือ หนํวยก าลังรบที่จัดตั้งขึ้นถาวรของกองทัพเรือ  ที่เป็นฐานปฏิบัติการลํวงหน๎า  เพื่อควบคุมและ
สนับสนุนตํอก าลังรบสงครามพิเศษทางเรือที่มาขึ้นสมทบ  
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NAVFOR  = Naval Forces        กองกําลังทหารเรือ         (กกล.ทร.)  
navigation head   ต าบลเปลี่ยนวิธีขนสํง   [การขนส่งในเส้นทางน้ า] 
navigation mode   แบบการเดินอากาศ    
navigational grid  กริดเดินเรือ , กริดเดินหน  [รัยัห่างรัหว่างเส้นกริด   ๖๐x ๑๐๐ ไมล์

ทัเล] 
navigator corps   เหลําทหารต๎นหน    [ทอ.]     (ตห.)       
NAVSOF  = Naval Special Operations Force หนํวยรบพิเศษทางเรือ       (รพศ.ทร.)  
navy attache   ผู๎ชํวยทูตฝ่ายทหารเรือ   (ผชท.ทร.)  
navy cadet   นักเรียนนายเรือ           (นนร.)      
Navy Cargo Handling Battalion (NCHB) กองพันยกขนสัมภาระทหารเรือ NAVY CHB 

Navy Cargo Handling Force (NCHF) หนํวยยกขนสัมภาระทหารเรือ  
Navy Special Operations Component (NAVSOC) สํวนก าลังปฏิบัติการพิเศษกองทัพเรือ 
Navy Support Element  (NSE)  หนํวยสนับสนุนของกองทัพเรือ 

Navy Tactical Air Control Center  ศูนย์ควบคุมอากาศยานทางยุทธวิธีกองทัพเรือ  
Navy-Unique Fleet Essential Aircraft (NUFEA) อากาศยานท่ีจ าเป็นของกองเรือ [ในภาวัฉุกเฉินแลัสงคราม] 

NBC= Nuclear, Biological, Chemicalนิวเคลียร๑, ชีวภาพ, เคมี      (นชค.)  
NCA= National Command Authorities กองบัญชาการแหํงชาติ [อม.-ยธศ.]; หนํวยบัญชาการแหํงชาติ 

NCAP= NIGHT CAP  การบินรบรักษาเขตในเวลากลางคืน  [ทอ.] 
NCGUB= National Coalition Government of The Union of Burma กลุํมรัฐบาลผสมแหํงชาติสหภาพพมํา  

NCO  = Noncommissioned officer  นายทหารช้ันประทวน    (นป.)  
NCO Student  นักเรียนนายสิบ   (นนส.) 
NCO’S Club   สโมสรนายทหารช้ันประทวน   
NCS = Net Control Station    สถานีบังคับขําย            (สบข.)  
NCW = Network-Centric Warfare การสงครามรวมศูนย๑-ขํายงาน     [อต.]* 

NDA= National Democratic Army กองทัพแหํงชาติเพ่ือประชาธิปไตย  [พม่า] 
N-DAY    วันวางก าลัง [วะนที่หน่วยปรัจ าการได้ระบแจ้งเพื่อวางก าละง/วางก าละงใหม่ ] 

NDC= National Defense College วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  [ไทย] (วปอ.) 
NDF= National Democratic Front กลุํมแนวรํวมประชาธิปไตยแหํงชาติ   [พม่า] 
NDS= National Defense Strategy  ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ   (ยปท.)  
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nds force-planning construct  โครงสร๎างการวางแผนกําลังรบในยุทธศาสตร๑การป้องกันประเทศ  

near gale           [๕๐-๖๑  กม./ชม.] พายุเกลอํอน               
near miss (aircraft)   เกือบชน  (อากาศยาน)   
Near Real Time  (NRT) ใกล๎เวลาจริง   [ความล่าช้าท่ีเกิดจากการด าเนินกรรมวิธีแลัการ  

    แสดงโดยอะตโนมะติ  รัหว่างการเกิดเหตุการณ์กะบการระบข้อมูล  ณ ท่ี 
    แห่งอื่นบางแห่ง] 

NEAT = Network of East Asian Think–Tanks เครือขํายคลังสมองเอเชียตะวันออก  [กต.] 
neatlines  เส๎นขอบระวาง  [เส้นล้อมรอบตะวแผนท่ี  มะกจัเป็นเส้นขนานแลัเส้นเม

อริเดียน] 

NECF = Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Fund  กองทุนให๎ความ 

     ชํวยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแกํประเทศเพื่อนบ๎าน 

need to know             จําเป็นต๎องร๎ู ; รู๎เทําที่จําเป็น [ในการเปิดเผยข่าว-ขว.] 

needs    ความต๎องการ  
negation   การปฏิเสธ การลด การขัดขวาง   [มาตรการในการลวง ขะดขวาง ปฏิเสธ  

ลดปรัสิทธิภาพ หรือท าลายรับบแลัส่วนบริการทางอวกาศของฝ่ายข้าศึก หรือรับบอวกาศอื่น ๆ หรือส่วนบริการที่ฝ่ายข้าศึก
ใช้ซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อผลปรัโยชน์ของชาติสหระฐอเมริกา] 

negative phase of the shock wave ขั้นลบของคลื่นกระแทก  [ความกดอากาศ  ลดลงต่ ากว่าความกด

อากาศโดยรอบ  แลัคืนกละบสู่ค่าความกดอากาศโดยรอบ] 

negative photo plane  พ้ืนภาพถํายเนกาตีฟ [พื้นซึ่งฟิล์มหรือกรัจกถ่ายรูปวางอยู่ในขณัที่เปิดหน้า
กล้อง] 

negligible risk (nuclear)  การเสี่ยงภัยที่ไมํต๎องค านึงถึง (นิวเคลียร์) 
negotiating conference   การประชุมเจรจา     [กต.] 
naturalization    การแปลงสัญชาต ิ    [กต.] 
negotiation phase                 [ขั้นที่ ๓ ของการก่อการร้าย] ขั้นเจรจาตํอรอง  
negotiation (s) <เน็กโกชิเอ-ชั่น>    การเจรจาตํอรอง  [ศท.น.431] [ยธศ.]; การเจรจา  
neighboring countries           ประเทศเพ่ือนบ๎าน 

                                                                        
 จ าเป็นต้องรู้  เกณฑ์อยํางหนึ่งที่ใช๎ในวิธีการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต๎องการให๎ผ๎ูรักษาขําวที่มีช้ันความลับ  ก าหนดให๎ได๎เสีย
กํอนที่จะเปิดเผยขําววําผ๎ูที่ประสงค์จะทราบขําวนั้นต๎องเป็นผ๎ูที่สามารถเข๎าถึงขําวสารนั้น  เพื่อปฏิบัติหน๎าที่ราชการ 
 การเจรจาต่อรอง   การเจรจาระหวํางเจ๎าหน๎าที่และผู๎กระท าผิดหรือผ๎ูกํอการร๎ายที่ถูกล๎อมเพื่อให๎ปลํอยตัวประกันและให๎
ผ๎ูกํอการร๎ายยอมจ านน 
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neo – mercantist   เศรษฐกิจนิยมสมัยใหมํ  
neo    ใหม ํ   
NEO = Noncombatant Evacuation Operations การปฏิบัติการอพยพพลเรือน [อม.] <น-ีโอ้> 
neopack    หํอสัมภาระเพื่อการปฏิบัติการอพยพบุคคลที่ไมํมีหน๎าที่ท าการรบ 

NEPAD= New Partnership For Africa’s Development หุ๎นสํวนใหมํเพื่อการพัฒนาแอฟริกา [กต.] 
nerve agent  สารทําลายประสาท      [นชค.] 
net (communications)  ขําย (การสื่อสาร) 

net assessment   รอบงานหลักส าหรับท าการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแหํงชาติ  
[สรอ.]. 

net call sign   นามเรียกขานขําย  [นามเรียกขานซึ่งใช้แทนทุกสถานีภายในข่าย] 
Net Control Station (NCS) สถานีบังคับขําย   (สบข.) 
Net Explosive Weight (NEW) น้ าหนักระเบิดสุทธิ   [น้ าหนะกจริงของสิ่งที่ผสมหรือสารปรักอบของวะตถุ

รัเบิดเป็นปอนด์ รวมถึง ที.เอ็น.ที. ซึ่งใช้เป็นตะวเปรียบเทียบอ านาจการรัเบิดด้วย  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดขีดจ ากะดแลัปริมาณของวะตถุรัเบิด]  

net inventory assets  สินทรัพย์ประเภทพัสดุสุทธิ  
net sweep   การกวาดโดยใช๎ตาขําย    [สทร.]  
net weight   น้ าหนักสุทธิ     [ของยานทางพื้นดิน]  

NET= New Equipment Training การฝึกยุทโธปกรณ๑ใหมํ 

net, chain, cell system  ขําย  สาย  ระบบเซลล์  [รูปแบบต่าง ๆ ของการจะดหน่วยปฏิบะติการละบ]    

                                                                        
 สารท าลายประสาท  สารที่มีอันตรายถึงชีวิตซึ่งท าให๎เกิดเป็นอัมพาต โดยการขัดขวางการสํงการกระตุ๎นของประสาท 
 NET Assessment คือ กรอบงานหลักอันหนึ่ง ส าหรับท าการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแหํงชาติ [สรอ.] เป็นส านะกงาน
ใน กห. ไม่ใช่การวิเคราัห์รับบ, วิเคราัเชิงปฏิบะติการ หรือ การวางแผนยุทธศาสตร์ 
 ข่ายเป็นรูปแบบที่ใหญํที่สุดในสามรูปแบบนี้  ปกติขํายนี้เกี่ยวกับ : ก.  เจ๎าหน๎าที่ตามสายงาน และ ข. ผ๎ูเช่ียวชาญเฉพาะพันธกิจ
ซึ่งอาจจ าเป็นต๎องมีเพื่อท าให๎บรรลุภารกิจ  เมื่อขํายนี้สํวนใหญํหรือทั้งสิ้นประกอบด๎วยเจ๎าหน๎าที่นอกอัตรา  อาจเรียกรูปแบบนี้วํา
ขํายสายลับ 
 สาย มุํงความสนใจไปที่สํวนแรกของรูปแบบตําง  ๆ นี้  ตามธรรมดาสายก็คือ  ชุดสายลับหรือผ๎ูให๎ขําว  ซึ่งรับค าช้ีแจงสายลับ
หลักและสํงขําวสารไปให๎กับสายลับหลักโดยผํานทางตัวตัดตํอและผู๎น าสาร  
 ระบบเซลล์ เน๎นให๎เห็นความแตกตํางของสํวนแรกของขําย  ลักษณะที่แตกตํางนั้นก็คือการจัดรวมกลุํมก าลังพลให๎เป็นหนํวย
เล็ก ๆ ซึ่งปฏิบัติการคํอนข๎างจะโดดเดี่ยวและปฏิบัติงานได๎เป็นอิสระเพื่อผลประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยอยํางสูงสุด
ส าหรับหนํวยงานเป็นสํวนรวม   แตํละเซลล์จะท าการติดตํอกับสํวนที่เหลือของหนํวยงานโดยผํานสายลับของหนํวยนั้นและ
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network   ขํายงาน เครือขําย 
Network-Centric Warefare (NCW)  การสงครามรวมศูนย๑-ขํายงาน ; การสงครามรวมศูนย๑

เครือขําย     [อต.]*  
neuro biologist   นัก ประสาทวิทยา   
neutral                            ประเทศเป็นกลาง; ความเป็นกลาง, การไมํฝักใฝ่ฝ่ายใด    
neutral state   รัฐเป็นกลาง 
neutral territory                     ดินแดนที่เป็นกลาง  
neutrality                         ความเป็นกลาง        [ยธศ.]  

                                                                                                                                                       
สมาชิกในเซลล์เพียงคนเดียวเทํานั้น  บุคคลอื่น ๆ ในเซลล์จะไมํรู๎จักสายลับผ๎ูนั้น  และจะไมํมีผ๎ูใดในเซลล์หนึ่งรู๎จักตัวหรือทราบ
กิจกรรมของสมาชิกในเซลล์อื่น 
 ความเป็นกลาง,  การไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  ในการรบหรือการปฏิบัติการสนับสนุนการรบ สิ่งที่ใช๎ระบุคุณลักษณะ พฤติกรรม 
ถิ่นก าเนิดหรือสัญชาติที่บํงช้ีวําไมํได๎สนับสนุนหรือตํอต๎านก าลังรบฝ่ายเดียวกัน 

 ความเป็นกลาง  ในกฎหมายระหวํางประเทศ หมายถึง ทําทีของการไมํเข๎าข๎างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดระหวํางห๎วงเวลาสงครามของ
ประเทศที่สามตํอประเทศคูํสงครามและประเทศคูํสงครามนั้นยอมรับ  ซึ่งกํอให๎เกิดสิทธิและหน๎าที่ระหวํางประเทศที่ไมํเข๎าข๎าง
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกับประเทศคูํสงครามขึ้น ในการปฏิบัติตามการบังคับของสหประชาชาติ  กฎวําด๎วยความเป็นกลาง  มีผลใช๎บังคับ
แกํประเทศสมาชิกของสหประชาชาติที่ไมํเข๎าข๎างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด   เว๎นแตํประเทศเหลํานั้นจะอยูํนอกขํายพันธะของประเทศ
สมาชิกดังกลําวภายใต๎กฎบัตรสหประชาชาติ 
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neutralization                     การตัดรอน ; การทําลายองค๑กรกํอความไมํสงบ [รพศ.]  
neutralization fire                การยิงตัดรอน  การยิงตัดรอนกําลัง   
neutralization, neutrality;  neutralism  คําวํา neutralization  กระบวนการซึ่งรัฐได๎รับการค้ําประกันความ 

    เป็นเอกราชและบูรณภาพอยํางถาวรภายใต๎อนุสัญญาระหวํางประเทศ 

neutralize                        ตัดรอนกําลัง; ตัดรอน ; ตัดรอน/ริดรอนTP PT [ภารกิจ ยว.] 
neutron induced activity  กัมมันตรังสีเหนี่ยวน าโดยนิวตรอน 
new diplomacy    การทูตแบบใหม ํ   [กต.] 
New Equipment Training (NET) การฝึกยุทโธปกรณ๑ใหมํ 

new look  การมองใหมํ [อม.-ลดการเน้นก้าลังรบตามแบบ และเน้นการป้องปราม 

และ ศักย์การท้าสงครามของอาวุธนิวเคลียร์]  

new medievalism   ความคิดของคนในยุคกลางแบบใหมํ  
new moon    [ดวงจันทร]์ แรม ๑๔-๑๕ ค่ํา   [คืนเดือนมืด]  
new officer orientation course  หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหมํ  [ไทย]  
new recruit training unit  หนํวยฝึกทหารใหม ํ    
new regionalism   ลัทธิภูมิภาคแบบใหมํ  
new world order  ระเบียบใหมํของโลก    [กต.] 
Newly Industrializing Countries (NICS) ประเทศอุตสาหกรรมใหมํ     [ยธศ.]  
News Media Representative (NMR) ผู๎แทนสื่อมวลชน   

                                                                        
 การตัดรอน  ในการสงครามทุํนระเบิด ทุํนระเบิดจะอยูํในฐานะที่เรียกวําถูกตัดรอน ตํอเมื่อทุํนระเบิดนั้นได๎ถูกกระท าให๎ไมํ
สามารถจุดระเบิดได๎เมื่อเป้าหมายผําน โดยเครื่องมือภายนอก ถึงแม๎วําทุํนระเบิดนั้นจะยังคงเป็นอันตรายตํอการยกขนทุํนระเบิด
นั้น 
 การยิงตัดรอน การยิงซึ่งกระท าเพื่อท าให๎เป้าหมายหมดประสิทธิภาพหรือไมํอาจใช๎ได๎ 
 ตัดรอน  ๑. เมื่อเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหาร การท าให๎หมดประสิทธิภาพหรือไมํอาจใช๎ได๎  ๒ . การท าให๎ก าลังพลหรือ
ยุทโธปกรณ์ของข๎าศึกไมํสามารถแทรกแซงปฏิบัติการเฉพาะได๎   ๓. การท าให๎ทุํนระเบิด ระเบิด อาวุธปลํอย และกับระเบิดไมํ
ท างาน  ๔. การท าให๎สิ่งใดๆ ที่เปื้อนสารเคมีหมดอันตราย 
 ตัดรอน/ลิดรอน ๑. การท าให๎ก าลังพลหรือยุทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข๎ามหมดขีดความสามารถในการขัดขวางการปฏิบัติของ
ฝ่ายเรา ๒. ท าให๎สนามทุํนระเบิด, ระเบิด, จรวด และกับระเบิด หมดประสิทธิภาพ  ๓. การท าให๎สิ่งเปื้อนพิษไมํเป็นอันตรายโดย
การใช๎หนํวยเคมี 
 ผู้แทนสื่อมวลชน  บุคคลซึ่งเป็นพนักงานสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์พลเรือน  หนังสือพิมพ์  นิตยสารขําว  วารสาร  หรือ 
ส านักขําว มีหน๎าที่รวบรวมและรายงานขําวที่นําสนใจ 
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next generation   คนรุํนตํอไป   
NFA  = No Fire Area          พื้นที่ห๎ามยิง                (พหย.)  
NG    = National Guard      กองกําลังป้องกันชาติ    [อม.]  
NGF   = Naval Gunfire        ปืนเรือ, การยิงของปืนเรือ   (ป.เรือ) 
NGO  = Non Government Organization องค๑กรที่มิใชํภาครัฐ, องค๑กรเอกชนซึ่งไมํหวังกําไร (อมร.)* 
Niccolo Machiavelli (1469-1527)  รัฐบุรุษและปรัชญาเมธีทางการเมืองของสาธารณรัฐฟลอเรนส๑  
niche    ซํอนเร๎น  
nickname  ชื่อสมมุติ  [การผสมค าสองค าที่ไม่มีชะ้นความละบ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกะนที่ได้ก าหนด

ความหมายซึ่งไม่มีชะ้นความละบไว้  แลัใช้เฉพาัความมุ่งหมายในด้านธุรการ  ขวะญ 
หรือปรัชาสนเทศที่ไม่มีชะ้นความละบเท่านะ้น] 

NICS = Newly Industrialized Countriesประเทศอุตสาหกรรมใหมํ   [ยธศ.]  
NIE= National Intelligence Estimate การประมาณการขําวกรองแหํงชาติ  [ยธศ.]  
Night CAP(NCAP)  การบินรบรักษาเขตในเวลากลางคืน  [ทอ.] 
night club   ไนต๑คลับ      
night effect   ผลกระทบในเวลากลางคืน [ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการแบริงหาทิศ] 

night firing mark  หลักเล็งเวลากลางคืน 
Night Observation Device(NOD) เครื่องตรวจการณ๑เวลากลางคืน 

Night Vision Binocular  กล๎องสํองสองตากลางคืน   
Night Vision Device   (NVD) เคร่ืองมองในเวลากลางคืน; เคร่ืองชํวยมองเห็นในเวลากลางคืน; 

อุปกรณ๑ใช๎มองเวลากลางคืน    
Night Vision Goggles (NVG) กล๎องมองในเวลากลางคืน; แวํนมองเวลากลางคืน                 
night vision scope   กล๎องเล็งเวลากลางคืน   
NIMA= National Imagery And Mapping Agency <นิม่า> สํานักงานการแผนที่และภาพถํายแหํงชาต ิ 
         [ขว.อม.]  

                                                                        
 อุปกรณ์ใช้มองเวลากลางคืน   อุปกรณ์ทางอิเล็กโทรออปติกส์ใด  ๆ ที่ใช๎ในการตรวจจับทั้งพลังงานที่มองเห็นได๎และ
พลังงานอินฟราเรดแล๎วท าให๎กลายเป็นภาพที่สามารถมองเห็นได๎  อุปกรณ์ใช๎มองเวลากลางคืนประกอบด๎วย  แวํนมองเวลา
กลางคืน อุปกรณ์มองภาพรังสีอินฟราเรดด๎านหน๎า อุปกรณ์มองรังสีความร๎อนและโทรทัศน์ระดับแสงต่ า 
 แว่นมองเวลากลางคืน   อุปกรณ์เพิ่มความเข๎มให๎กับภาพทางอิเล็กโทรออปติกส์ที่ตรวจจับทั้งพลังงานที่มองเห็นได๎และ
พลังงานใกล๎ยํานอินฟราเรด แล๎วเพิ่มความเข๎มให๎กับพลังงานนั้น หลังจากนั้นจึงท าให๎กลายเป็นภาพที่สามารถมองเห็นได๎ในเวลา
กลางคืน แวํนมองเวลากลางคืนนี้อาจเป็นแบบมือถือหรือเป็นแบบที่ติดตั้งไว๎กับหมวกกันศีรษะก็ได๎ 
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NIMBYISM [=Not In My Backyard] <นิม-บี-ยิสม์> ลัทธิธุระไมํใชํ  [รศ.-เดโช :๒๕๔๕, น.๒๒๔] 

NIPR= Revolutionary Proletarian Initiative Nuclei [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ ITALY  
NPA= New People’s Army  [กลุ่มก่อการร้าย]  กลุ่มกองทัพประชาชนใหม่  [ฐานอยู่ใน

ประเทศ The Philippines พื้นท่ีชนบทบนเกาะ Luzon เกาะ Visayas และพื้นท่ีหลายแห่งบนเกาะมินดาเนา มีข่ายงานในกรุง
มะนิลา และเมืองขนาดใหญ่อื่น ๆ]   

NLD= National League For Democracy พรรคสันนิบาตแหํงชาติเพื่อประชาธิปไตย [อองซานซูจ-ีพม่า] 

NLDLA= National League For Democracy Liberated Area กลุํมสันนิบาตประชาธิปไตยในพ้ืนที ่

    ปลดปลํอย [พม่า] 
NLT  = No Later Than          ไมํช๎ากวํา  [พูด]; ภายใน [เขียน] 

NMCS= National Military Command System ระบบการบังคับบัญชาทางทหารแหํงชาติ [อม.]       
NMD= National Missile Defence โครงการตํอต๎านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล  [กต.] 

NMD= National Missile Defense System ระบบการป้องกันขีปนาวุธแหํงชาติ  (รขช.)  
NMS= National Military Strategy  ยุทธ ศาสตร์ทหารแหํงชาติ   (ยทช.) * 
NMSP= New Mon State Party พรรครัฐมอญใหมํ    [พม่า] 
No Fire Area  (NFA)  พื้นที่ห๎ามยิง                 (พหย.)  
No Fire Line   (NFL)  แนวห๎ามยิง                      (นหย.)  
no go   ไมํผําน [การตรวจสอบ ]; ใช๎ไมํได๎ 
No Later Than           (NLT)  ไมํช๎ากวํา; ภายใน [เขียน] 

NOD= Night Observation Device เครื่องตรวจการณ๑เวลากลางคืน 

node   จุดเริ่ม , จุดสิ้นสุด   [ท่ีตะ้งในรับบความคล่องตะว  ซึ่งความต้องการ 

    การเคลื่อนย้ายจัเร่ิมต้น  ถูกด าเนินกรรมวิธีในการเคลื่อนย้ายต่อไป   
    หรือสิ้นสุด] 

Node/Command, Control, Communications, And Computers Node --ปมการบังคับบัญชา  การ
ควบคุม การสื่อสารและคอมพิวเตอร์   [การจะดกลุ่มของรับบสื่อสารแลัคอมพิวเตอร์ทะ้งทางกายภาพแลัทางการ
ท างาน ซึ่งก าหนดสถานีปลายทาง ตู้สละบสาย แลัการเข้าไปใช้บริการเพื่อสนะบสนุนการแลกเปลี่ยนข่าวสาร] 

NOE= Nap On The Earth Flight  การบินลอดลัด, การบินเรี่ยพ้ืน, การบินแนบผิวพื้น   

                                                                        
 NMD คือ ระบบป้องกันการโจมตีด๎วยขีปนาวุธ เป็นการป้องกันทางลึก มีทั้งฐานยิงบนบก (Land-Based) และในทะเล (Sea-

Based) 
 ศาสตร์และศิลป์ของการประยุกต์ใช๎ก าลังอ านาจทางทหารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ ทั้งในยามปกติและยามสงคราม 
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No-Fire Area (NFA) พ้ืนที่ห๎ามยิง  [พื้นที่บนบกที่ก าหนดขึ้นโดยผู้บะงคะบบะญชาที่เกี่ยวข้องให้เป็นพื้นที่ห้ามยิง  

    หรือมีผลกรัทบจากการยิงเข้าไปในพื้นที่ดะงกล่าว]  

No-Fire Line   แนวห๎ามยิง  [แนวหนึ่งซึ่งต่ ากว่าแนวนี้ลงมา  ปืนใหญ่หรือเรือจัไม่ท าการยิง   

นอกจากจัได้ระบค าขอหรือได้ระบอนุมะติจากผู้บะงคะบหน่วยระบการสนะบสนุน แต่เลยแนวนี้ไปแล้วปืนใหญ่หรือเรืออาจท าการยิงได้
ทุกโอกาสเมื่อไม่เป็นอะนตรายแก่ก าละงทหารฝ่ายเดียวกะน] 

NOFORN = Not Releasable To Foreign งดเปิดเผยตํอตํางชาติ  
no-go terrain               ภูมิประเทศผํานไมํได๎  [ตสข.]  
noise discipline  วินัยการใช๎เสียง 
nomenclature  ชื่อรายการ [ในระบบส่งก้าลัง] 

nomex   ผ๎าทนไฟ   [กบ.] 
nominal filter  เครื่องกรองที่ก าหนด  [โดย นน.ของอนุภาคของของแข็งที่มากกว่าขนาด

ไมครอนที่ก าหนด] 

nominal focal length  ระยะโฟกัสหลัก 
nominal scale   มาตราสํวนหลัก  
nominal weapon  อาวุธขนาดกลาง  [อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งท าให้เกิดขนาดพละงงานรัเบิด  ปรัมาณ  

๒๐ กิโลตะน] 

non – linear battlefield   ห๎วงสนามรบที่ไมํเป็นแนว  
non discrimination    การไมํเลือกปฏิบัต ิ    [กต.] 
non-traditional security issues  ประเด็นความม่ันคงในรูปแบบใหม ํ  [กต.] 
NHAP = National Haze Action Plan  แผนปฏิบัติการแหํงชาติด๎านปัญหาหมอกควัน [กต.ในกรอบ 

    ความ ร่วมมืออาเซียน]  

negative vote    ลงคะแนนเสียงคัดค๎าน    [กต.] 
non tariff barriers   การกีดกันการค๎ารูปแบบใหมํที่มิใชํภาษี  
non-aggressive country            ประเทศที่ไมํรุกรานใคร  
nonair transportable  ขนสํงทางอากาศไมํได๎   [เนื่องจาก  ขนาด น้ าหนะก  แลั/หรือละกษณัพิเศษ

หรือข้อจ ากะดพิเศษ] 

nonaligned state   รัฐที่ไมํฝักใฝ่ฝ่ายใด  
nonalignment   การไมํฝักใฝ่ฝ่ายใด  [ยธศ.]  ท่าทีทางการเมืองของระฐหนึ่ง 
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nonappropriated fund  เงินนอกงบประมาณ                       
non-attribution policy นโยบายไมํกลําวพาดพิง *  
nonbattle casualty  กําลังพลสูญเสียไมํใชํในการรบ   [กพ.] 
Nonbattle Injury     (NBI)   ผ๎ูบาดเจ็บท่ีไมํใชํจากการรบ  [ไม่ได้เกิดจากการกรัท าท่ีเป็นปรปักษ์/

กิจกรรมของผู้ก่อการร้าย] 

noncombatant           ผู๎ชํวยรบ, พลเรือน  
non-combatant   ไมํใชํพลรบ  
Noncombatant Evacuation Operations (NEO) [๖MOOTW]การปฏิบัติการสํงกลับพลเรือน; การปฏิบัติการ 
    อพยพพลเรือน  

Noncombatant Evacuation Operations (NEO) การปฏิบัติการอพยพบุคคลที่ไมํมีหน๎าที่ท าการรบ  [การ
ปฏิบะติการซึ่งอ านวยการโดยก ต.  กห.หรือหน่วยงานอื่นท่ีเหมาัสม  เพื่ออพยพบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ท าการรบจาก
ต่างปรัเทศ เมื่อชีวิตบุคคลเหล่านะ้นตกอยู่ในอะนตรายจากสงคราม  การจลาจล  หรือภะยธรรมชาติ  เพื่อไปท่ีปลอดภะย
หรือสหระฐอเมริกา] 

non-combatant evacuations  การอพยพพลเรือนที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการรบ  
noncombatant evacuees  ผู๎ถูกอพยพที่ไมํมีหน๎าที่ท าการรบ  
Noncombatant Relocation And Evacuation Control Center (NORECC) ศูนย๑ควบคุมการสํงกลับและ 
    การย๎ายที่อยูํของพลเรือน  
Noncommissioned officer   (NCO)  นายทหารช้ันประทวน [อม.-ตั้งแต่อี๔-อี๙] (นป.)  
noncontiguous areas of operations พ้ืนที่ปฏิบัติการไมํติดกัน    [FM3-0] 

noncontiguous facility  สถานอ านวยความสะดวกนอกฐานทัพ  
non-contiguous operations  การปฏิบัติการที่ไมํติดกัน; การปฏิบัติการที่ไมํมีเส๎นแบํงเขตรํวมกัน [FM3-0] 

nondeferrable issue demand  ความต๎องการให๎จํายที่เลื่อนไมํได๎  
nondeployable account  บัญชีผ๎ูท่ีน าไปใช๎งานไมํได๎  [บะญชีก าละงส ารองไม่ผ่านการปรัจ าการขะ้นต้น] 

nondestructive electronic warfare  สงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใชํเพื่อการท าลาย   [ซึ่งปฏิเสธ ขะดขวาง 
หรือลวงมากกว่า]  

nonelectric blasting cap เช้ือประทุชนวน  

                                                                        
 เงินนอกงบประมาณ เงินงบที่คิดจากยอดก าลังพลทั้งทหารและพลเรือนในกระทรวงกลาโหมและบุคคลในครอบครัวของ
ทหารและพลเรือนดังกลําว และที่ใช๎เพิ่มเติมงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติจากรัฐสภา เพื่อน ามาใช๎ในก าหนดการทั้งสิ้นเกี่ยวกับการ
บ ารุงขวัญ สวัสดิการ ศาสนา การศึกษา และการพักผํอนที่ก าหนดขึ้นเพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของก าลังพลทั้งทหารและพลเรือน
และบุคคลในครอบครัวของเขาเหลํานั้น 
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nonexpendable supplies and materiel สิ่งอุปกรณ์และวัสดุไมํสิ้นเปลือง  [เช่น อาวุธ  เคร่ืองจะกร   
    เคร่ืองมือ แลัยุทธภะณฑ์] 
nonfixed medical treatment facility  สถานบ าบัดทางการแพทย์ไมํประจ าที่  [รวมทะ้งสถานบ าบะดทาง  
    การแพทย์บนเรือด้วย] 

Nongovernmental Organizations (NGOs) องค๑กรเอกชน ; องค๑กรที่ไมํใชํภาครัฐ  (อมร.) * 
Nonhostile Casualty (NHC)  ก าลังพลสูญเสียที่ ไมํใชํของศัตรู  
nonlethal weapon   อาวุธที่ไมํใชํอาวุธสังหาร ; อาวุธไมํสังหาร; อาวุธที่ไมํสังหารชีวิต 

non-linear approach  การบินเข๎าที่ไมํเป็นเส๎นตรง [ในรับบการบินเข้าแลัการลงสู่พื้น] 
nonlinear tactic   ยุทธวิธีหลายมิต ิ    
nonnegotiable points จุดยืนที่ไมํสามารถเจรจาตํอรองได๎  
nonorganic transportation requirement ความต๎องการการขนสํงนอกอัตรา  [แหล่งขนส่ง  

    ก าละงพลหรือสะมภารัของหน่วยจัต้องเป็นองค์กรภายนอก  โดยปกติเป็น  
    ส่วนปรักอบของหน่วยบะญชาการขนส่ง สรอ.] 

nonpersistent agent  สารเคมีไมํคงสภาพ  [๑๐ ถึง ๑๕ นาทีจัสลายตะว] 

nonprecision approach  การบินเข๎าแบบไมํแมํนย า   
nonprior service personnel  ก าลังพลไมํเคยรับราชการมากํอน  
nonrecurring demand  ความต๎องการที่ไมํเกิดซ้ า    [ยุทโธปกรณ์] 
non-registered publication  บรรณสารไมํลงทะเบียน   [ซึ่งไม่มีหมายเลขทัเบียนก ากะบ  แลัไม่

ต้องท าบะญชีตามรัยัเวลา] 

nonscheduled units   หนํวยนอกก าหนดเวลา  [หน่วยต่างๆของก าละงรบยกพลขึ้นบก] 

                                                                        
 องค์กรเอกชน , องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาล  องค์กรเอกชนพลเรือนข๎ามชาติ  ซึ่งด ารงสถานะเป็นที่ปรึกษาคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมแหํงสหประชาชาติ องค์กรเอกชนอาจเป็นสมาคมวิชาชีพ  มูลนิธิ ธุรกิจรํวมหลายชาติ  หรือเป็นเพียงกลุํมที่มี
ผลประโยชน์รํวมกันในการชํวยเหลือด๎านมนุษยธรรม (การพัฒนาและการบรรเทาทุกข์) ตามปกติศัพท์นี้ใช๎โดยองค์กรที่ไมํใชํของ
สหรัฐอเมริกา  

 อาวุธที่ไม่ใช่อาวุธสังหาร  อว.ตําง  ๆ ที่ออกแบบอยํางชัดเจนและใช๎งานเป็นหลักเพื่อทําให๎ กพ.หรือ  ยธป.หมดขีด
ความสามารถ ในขณะเดียวกันก็ลดโอกาสที่จะทําให๎ กพ. เสียชีวิต เกิดการบาดเจ็บที่ถาวร และความเสียหายท่ีไมํพึงประสงค๑ซึ่ง
เกิดกับทรัพย๑สินและส่ิงแวดล๎อมให๎เหลือน๎อยที่สุด   ก) แตกตํางจาก อว.สังหารตามแบบซึ่งจะทําลายเป้าหมายโดยการระเบิด 
การเจาะ และการแตกสะเก็ดระเบิด โดย อว.ที่ไมํใชํ อว.สังหารใช๎วิธีการอื่นใดที่ไมํใชํวิธีการทําลายทางกายภาพขนาดใหญํ เพื่อ
ป้องกันมิให๎เป้าหมายสามารถทํางานได๎  ข) อว. ที่ไมํใชํ อว.สังหารมีจุดมุํงหมายให๎มีคุณลักษณะหน่ึงหรือสองประการดังนี้   (๑) 
มีผลให๎ กพ.หรือ  ยธป.สามารถกลับคืนสํูสภาพเดิมได๎  (๒) สํงผลกระทบตํอวัตถุตําง  ๆ ในลักษณะที่แตกตํางกันภายในพื้นท่ี
อิทธิพลของอาวุธนั้น ๆ 
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Non-Self-Sustaining Containership (NSSCS) เรือบรรทุกตู๎คอนเทนเนอร์ท่ีไมํมีอุปกรณ์ยกขนของตนเอง  

nonstandard item   รายการไมํได๎มาตรฐาน 
nonstandard unit  หนํวยนอกมาตรฐาน 
non-state actors   ผู๎กระทําที่ไมํใชํรัฐ, ตัวแสดงที่ไมํใชํรัฐ 
nonstocked item   รายการไมํให๎สะสม 
nonstrategic nuclear forces ก าลังรบนิวเคลียร์ที่มิใชํทางยุทธศาสตร ์

non-submarine contact chart  แผนที่แสดงเป้าหมายที่ไมํใชํเรือด าน้ า  [ผท.เดินเรือพิเศษ  มาตรา

ส่วน ๑:๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๑:๑,๐๐๐,๐๐๐ แสดงเส้นชะ้นความลึกของน้ า  ละกษณัพื้นท้องทัเล  ข้อมูลเรืออะบปาง  แลั
รายลัเอียดเป้าท่ีจะบได้ท่ีมิใช่เรือด าน้ า  ในน่านน้ าชายฝ่ังแลันอกฝ่ัง  ผท.นี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบะติการของเรือ
ด าน้ าแลัการสงครามปราบเรือด าน้ า เรียกว่า non-sub contact chart  ด้วย] 

non-threat oriented                ภัยคุกคามไมํปรากฏเดํนชัด  
non-trinitarian war   สงครามที่ไมํใชํสามหลัก  
nontrinitarian  ไมํเป็นแบบสามหลัก   
non-unit record  บันทึกนอกอัตรา  [สะมภารัแลัก าละงพลนอกหน่วย] 
Non-Unit Related Personnel (NRP หรือ NUP) ก าลังพลนอกหนํวย   [กพ.ทะ้งหมด นอกจาก กพ. ท่ี

ได้บรรจุไว้ในหน่วยท่ีก าหนด  ซึ่งต้องการการขนส่งไปยะงหรือออกจากพื้นท่ีปฏิบะติการ  (เช่น กพ.บรรจุเพิ่มเติม  
ทดแทน ช่วยราชการ/ท าหน้าท่ีเพิ่มเติมชะ่วคราว (TDY/TAD) พลเรือนผู้ถูกส่งกละบสายแพทย์ แลั กพ.ส่งกละบ)]  

Non-Unit-Related Cargo (NURC)  สัมภาระที่ไมํเกี่ยวกับหนํวย  
non-US forces   ก าลังรบที่มิใชํของสหรัฐอเมริกา  
noontime lecture   การบรรยายเวลาเที่ยง  
NORAD = North American Air Defense Command หนํวยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ 
    อเมริกาเหนือ TP PT<นอ-แร็ด> 
NORDIC Council, The    องค๑การท่ีต้ังขึ้นเพื่อทําการปรึกษาหารือกันระหวํางรัฐสภาของ

ประเทศเดนมาร๑ก    [กต.] 

NORECCTP PT  ศูนย๑ควบคุมการสํงกลับและการย๎ายที่อยูํของพลเรือน 
norm                        บรรทัดฐาน [มาตรฐานก้าหนดขึ้นโดยวิธีการทางสถิติ];ปทัสฐาน [ยธศ.]  

                                                                        
 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทาง อากาศอเมริกาเหนือ  ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๕๗  (พ.ศ.๒๕๐๐) เพื่อค๎นหาการโจมตีจาก
ขีปนาวุธที่เข๎ามา หรือจากดาวเทียม 
 NORECC = Noncombatant Relocation And Evacuation Control Center  
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normal charge   สํวนบรรจุปกติ , นัดดินปกติ   [ส่วนบรรจุ  (นะดดิน) ท่ีใช้ดินขะบใน  

    ปริมาณมาตรฐาน  เพื่อยิงปืนภายใต้สภาพตามปกติ  เมื่อเปรียบเทียบ  
    กะบส่วนบรรจุลด (นะดดินลด)] 

normal diplomacy    การติดตํอทางการทูตโดยวิถีทางทูตตามปกต ิ [กต.] 

normal impact effect   ผลกระทบปกติ 
normal intelligence reports  รายงานขําวกรองปกติ  
normal lighting  การใช๎แสงไฟตามปกติ   [ตามกฎหมายของปรัเทศโดยปราศจาก

ข้อจ ากะดทางทหาร] 

normal operations   การปฏิบัติการปกติ   [กล่าวโดยทะ่วไปแลัอย่างรวมๆ หมายถึง พะนธกิจ

กว้างๆ ซึ่งผู้บะงคะบบะญชาของหน่วยก าละงรบรวมปฏิบะติเมื่อเขาได้ระบมอบหมายความระบผิดชอบต่อพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือตาม
พะนธกิจที่ก าหนด  ถ้ามิได้บ่งไว้ในข้อความตามแผนของหน่วยบะญชาการรวมโดยแน่นอนซึ่งสะมพะนธ์กะบหน่วยบะญชาการต่าง ๆ 
โดยเฉพาัแล้ว ค าว่าการปฏิบะติการปกติของผู้บะญชาการหน่วยบะญชาการรวม ได้แก่ : การวางแผนแลัการด าเนินการปฏิบะติการ
เผชิญเหตุ  สงครามจ ากะด  แลัสงครามทะ่วไป  การวางแผน แลัการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสงครามเย็น การวางแผนแลัการ
บริหารงานการช่วยเหลือทางทหาร แลัการด ารงความสะมพะนธ์ต่าง ๆ แลัการออกค าสะ่งนโยบายหรือการปรัสานงานตามที่รับุ
ไว้ในบรรณสารของคณัเสนาธิการร่วม ฉบะบ ๐ - ๒ แลัของคณัเสนาธิการร่วม ๔-๐๑] 

normalcy    ภาวะปกติ   
norms     บรรทัดฐาน  
norms of thought   บรรทัดฐานของความคิด  
North American Aerospace Defense Command (NORAD) หนํวยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศอเมริกา 

    เหนือ  
North American Free Trade Agreement (NAFTA) ข๎อตกลงการค๎าเสรีอเมริกาเหนือTP PT สมาคมเขต
การค๎าเสรีแหํงอเมริกาเหนือ 

 
North Atlantic Treaty Organization (NATO) องค๑การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต๎)  
North-Eastern Bus Terminal  สถานีขนสํงสายตะวันออกเฉียงเหนือ  

                                                                        
 หน่วยบัญชาการป้องกันอากาศ-อวกาศอเมริกาเหนือ  หนํวยบัญชาการสองชาติของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งให๎
การเฝ้าตรวจ แจ๎งเตือนและประเมินการโจมตีอากาศ-อวกาศ และด ารงอธิปไตยในห๎วงอากาศของสหรัฐฯ และแคนาดา 
 NAFTA สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ เม็กซิโก ได๎ประกาศเจตนารมณ์รํวมกัน ในการจัดท าข๎อตกลงการค๎าเสรีอเมริกาเหนือ เมื่อ
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔ และข๎อตกลงนี้มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๗ ตํอมาเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๗ ชิลีได๎รับ
เชิญให๎เข๎าเป็นสมาชิกนาฟตา โดยคาดวําจะมีการเจรจาเพื่อเข๎าเป็นสมาชิกในเดือน พฤษภาคม ๒๕๓๘และจะสามารถเข๎าเป็น
สมาชิกได๎ในต๎นปี ๒๕๓๙ และ ปี ๒๕๓๗ ไทยสํงออกไปนาฟตาประมาณร๎อยละ ๒๒.๕ ของมูลคําสํงออกรวม (กรมเศรษฐกิจ
การพาณิชย์)  
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Northern Bus Terminal  สถานีขนสํงสายเหนือ (หมอชิต)  
No-Strike List  (NSL) รายการห๎ามโจมตี   
Not Applicable         (NA) ไมํมีข๎อมูล, ข๎อมูลที่มีอยูํใช๎ไมํได๎  
Not Mission Capable, Maintenance (NMCM) ปฏิบัติภารกิจไมํได๎  (การซํอมบ ารุง )  [เพราัว่าต้องมี  

    การซ่อมบ ารุง] 

Not Mission Capable, Supply (NMCS) ปฏิบัติภารกิจไมํได๎  (การสํงก าลัง ) [การ ซบร.หยุดชังะก  

    เนื่องจากขาดแคลนการส่งก าละง] 

Not Releasable To Foreign (NOFORN) งดเปิดเผยตํอตํางชาติ  
Not Seriously Injured (NSI) บาดเจ็บไมํสาหัส  [ไม่จะดว่าบาดเจ็บสาหะสมาก  บาดเจ็บสาหะส  หรือป่วย  

หรือบาดเจ็บที่ไม่สามารถปฏิบะติงานได้ แลัผู้บาดเจ็บนี้สามารถติดต่อกะบญาติได้] 

notes in diplomatic correspondence  หนังสือหรือจดหมายโต๎ตอบทางการทูตระหวํางหัวหน๎าคณะผู๎แทน
ทางการทูต (Head Of Mission) กับรัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศที่หัวหน๎าคณะผู๎แทนทางการทูต
นั้นประจําอยู ํหรือกับหัวหน๎าผู๎แทนทางการทูตอีกแหํงหนึ่ง    [กต.] 
NOTFOR = Notional Force       หนํวยสมมุติ    [ในการฝึก] 

Notice To Airmen  (NOTAM) ประกาศผู๎ท าการในอากาศ   
notional ship   เรือในแนวคิด [เรือทางทฤษฎีหรือโดยทะ่วไปของปรัเภทใดปรัเภทหนึ่ง ที่ใช้
ในการวางแผนการขนส่ง (ตะวอย่างเช่น  เรือชะ้นลิเบอร์ตี  ส าหระบสะมภารัแห้ง  เรือบรรทุกน้ ามะนแบบ  T--2   ส าหระบปิโตรเลียม  
น้ ามะนแลัหล่อลื่นปริมาณมาก เรือล าเลียงพลที่มีรัวางบรรทุกได้ ๒,๔๐๐ คน)] 

no-wind position   ต าแหนํงในกรณีที่ไมํมีลม   
NP = Napalm  นาปาล๑ม [ระเบิด หรือ เครื่องฉีดไฟ] 

NPA = New People Army  [กลุ่มก่อการร้าย] กองทัพประชาชนใหม่  [ฟป.] 

NPC = National People’s Congress สภาประชาชนแหํงชาติจีน  
NPT = Treaty On The Non-Proliferation of Nuclear Weapons สนธิสัญญาไมํแพรํขยายอาวุธนิวเคลียร๑ 
         [กต.] 

NRC = National Reconciliation Commission คณะกรรมการสมานฉันท๑แหํงชาติ  
NSA= National Security Agency  สํานักงานความม่ันคงแหํงชาตTิP PT หนํวยรักษาความปลอดภัย

แหํงชาติ     [อม.-ยธศ.] 

                                                                        
 ส านักงานความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) อม.-มีภาระงานตํางของการใช๎ประโยชน๑ตํอสัญญาณอิเล็กทรอนิกส๑ตํางประเทศ 

และ ป้องกันขําวสารอิเล็กทรอนิกส๑ที่สําคัญยิ่งตํอความมั่นคงของสหรัฐฯ 
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NSC = National Security Council สภาความม่ันคงแหํงชาติ   [ไทย-อม.ยธศ.]  (สมช.)  
NSC 68    คําสั่งสภาความม่ันคงแหํงชาติที่ ๖๘  
NSS = National Security Strategy  ยุทธ๑ ศาสตร๑ความม่ันคงแหํงชาติ PT  [ยธศ.] (ยมช.)* 
NSW  = Naval Special Warfare  การสงครามพิเศษทางเรือ    [ทร.]  
NTA = Anti-Imperialist Territorial Nuclei ฐานอยูํในประเทศอิตาล ี(Italy)  
N = No-Vem-Ber  ตัวอักษร เอ็น <โน-เว็ม-เบ้อ> [การส่งวิทย]ุ 

NTC = National Training Center ศูนย๑ฝึกแหํงชาติ    [อม.] 
NTO'S Meeting = National Tourism Organizations’ Meeting การประชุมหนํวยงานสํงเสริมการ 
    ทํองเที่ยว (ของอาเซียน) 
NTS= Naval Telecommunications System ระบบโทรคมนาคมทางทะเล   [ทร.]  
nuclear accident    อุบัติเหตุนิวเคลียร์ 
nuclear airburst   การระเบิดอากาศนิวเคลียร์ 
nuclear bonus effects  ผลสํวนเกินทางนิวเคลียร์  
nuclear burst    การระเบิดนิวเคลียร์   
nuclear certifiable   การรับรองทางนิวเคลียร์ได๎  
nuclear certified   การได๎รับการรับรองทางนิวเคลียร์      
nuclear certified delivery unit  หนํวยงานยิงอาวุธนิวเคลียร์ที่ได๎รับการรับรอง  
nuclear certified delivery vehicle  ยานยิงอาวุธนิวเคลียร์ที่ได๎รับการรับรอง 
nuclear cloud   เมฆนิวเคลียร์  
nuclear collateral damage  ความเสียหายข๎างเคียงจากนิวเคลียร์ [ฝ่ายเรา ความเสียหาย/การสูญเสียที่

ไม่พึงปรัสงค์] 

nuclear column  ล านิวเคลียร์  [รูปทรงกรับอกกลวงของน้ า /ฝอยน้ าพุ่งขึ้นมาจากรัเบิดใต้น้ า

ของอาวุธนิวเคลียร์]  

nuclear commitment  ข๎อผูกพันทางนิวเคลียร์      [นาโต]  
nuclear contact surface burst การระเบิดนิวเคลียร์ที่ผิวพ้ืน 

                                                                        
 ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงแห่งชาติ  (NSS)  คือ ศิลปะ และศาสตร์ในการพัฒนา, การประยุกต์ใช๎  และการประสาน
เครื่องมือตําง ๆ ของพลังอ านาจของชาติ (ทางการทูต เศรษฐกิจ การทหาร และสารสนเทศ) เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติ เรียกวํา ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ มหายุทธศาสตร์ 
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nuclear coordination  การประสานงานด๎านนิวเคลียร์  
nuclear damage   ความเสียหายจากนิวเคลียร์     [เล็กน้อย ปานกลาง – หนะก] 
nuclear damage assessment   การประเมินความเสียหายจากนิวเคลียร๑  
nuclear defense   การป้องกันนิวเคลียร์    
nuclear delivery unit  หนํวยยิงนิวเคลียร์ 
nuclear delivery vehicle  ยานยิงนิวเคลียร์ 
Nuclear Detonation Detection And Reporting System (NUDETS) ระบบตรวจพบและรายงานการระเบิดนิวเคลียร์  

nuclear dud   นิวเคลียร์ด๎าน 
nuclear energy   พลังงานนิวเคลียร์ 
nuclear exoatmospheric burst  การระเบิดนิวเคลียร์นอกบรรยากาศ (เกินกว่า ๑๒๐ กม.) 

nuclear incident   อุบัติการณ์นิวเคลียร์ 
Nuclear Intelligence  (NUCINT) ขําวกรองนิวเคลียร์  
nuclear logistic movement  การเคลื่อนย๎ายนิวเคลียร์ทางการสํงก าลังบ ารุง 
nuclear nation   ชาติที่มีอ านาจนิวเคลียร์ 
nuclear non-proliferation   การไมํแพรํขยายอาวุธนิวเคลียร๑   [กต.] 
nuclear parity   ความเสมอภาคทางนิวเคลียร์ 
nuclear planning system  ระบบการวางแผนนิวเคลียร์ 
nuclear proximity-surface burst การระเบิดนิวเคลียร์ใกล๎ผิวพ้ืน  
nuclear radiation   การแผํรังสีนิวเคลียร์ 
nuclear reactor   เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
nuclear round   กระสุนนิวเคลียร์ 
nuclear safeguards   การพิทักษ๑ความปลอดภัยทางนิวเคลียร๑  [กต.] 
nuclear safety line   แนวปลอดภัยนิวเคลียร์ 
nuclear stalemate   การตรึงอ านาจทางนิวเคลียร์  
nuclear strike warning  การแจ๎งเตือนการโจมตีด๎วยนิวเคลียร์ 
Nuclear Submarine (SSN) เรือดําน้ําปรมาณ ู
nuclear support   การสนับสนุนด๎วยนิวเคลียร์ 
nuclear test ban    สนธิสัญญาวําด๎วยการห๎ามการทดสอบอาวุธนิวเคลียร๑ ทั้งใน 
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    บรรยากาศ ในอวกาศ และใต๎น้ํา  

nuclear transmutation  การแปลงรูปของนิวเคลียร์ 
nuclear underground burst การระเบิดนิวเคลียร์ใต๎ดิน 
nuclear underwater burst  การระเบิดนิวเคลียร์ใต๎น้ า 
nuclear vulnerability assessment การประเมินความลํอแหลมทางนิวเคลียร์ 
nuclear warfare  การสงครามนิวเคลียร๑ 
nuclear warning message  ขําวแจ๎งเตือนนิวเคลียร์ 
nuclear waste management    การจัดการกากนิวเคลียร๑    
nuclear weapon   อาวุธนิวเคลียร์ 
nuclear weapon degradation  การลดขนาดอาวุธนิวเคลียร์ 

nuclear weapon employment time  เวลาการใช๎อาวุธนิวเคลียร์ 
nuclear weapon exercise  การฝึกอาวุธนิวเคลียร์ 
nuclear weapon maneuver  การประลองยุทธอ์าวุธนิวเคลียร์ 
nuclear weapon(s) accident  อุบัติเหตุอาวุธนิวเคลียร์ 
nuclear weapons state  รัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ 
nuclear weapons surety  เครื่องประกันอาวุธนิวเคลียร์ 
nuclear yields                     ขนาดพลังงานระเบิดนิวเคลียร๑  [เป็น กิโลตัน หรือ เม็กกะตัน] 

nuclear, biological, and chemical conditions สภาพแวดล๎อมนิวเคลียร์ ชีวะ และเคมี 
nuclear, biological, and chemical defense     การป้องกันนิวเคลียร์  ชีวะ และเคมี 
nuclear, biological, and chemical environment สภาพแวดล๎อมนิวเคลียร์  ชีวะ และเคมี 
nuclear, biological, and chemical-capable nation ชาติท่ีมีขีดความสามารถทางนิวเคลียร์ ชีวะ และเคมี 

Nuclear, Biological, Chemical (NBC) นิวเคลียร๑, ชีวภาพ, เคมี        (นชค.)  
nuclear-weapons-free zone   เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร๑   [กต.] 
nuisance minefield  สนามทุํนระเบิดรบกวน  [ระ้งหน่วง -ท าให้เสียรูปขบวน - ขะดขวางข้าศึก

มิให้ใช้พื้นท่ี/เส้นทาง-ยว.] 

null and void    เป็นโมฆะ ยกเลิกตามกฎหมาย   [กต.] 
number…in (out)  หมายเลข...เข๎า (ออก) [ป.-ใช้บอกให้ทราบการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของอาวุธ

หมายเลข...] 

numbered beach   หาดที่ก าหนดหมายเลข     [ยสบ.] 
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numbered fleet   ทัพเรือหมายเลข  [หน่วยทาง  ยว. ขนาดใหญ่ขอ ง ทร. ที่ขึ้นตรงต่อหน่วย

บะญชาการทะพเรือหละกปรักอบด้วย กองเรือเฉพาักิจ หน่วยเรือเฉพาักิจ หมวดเรือเฉพาักิจ  แลัหมู่เรือเฉพาักิจต่าง  ๆ  ด้วย
ความมุ่งหมายในการปฏิบะติการทางเรือโดยเฉพาั] 

numbered wave    คลื่นมีหมายเลข  
numerical scale    มาตราสํวนตัวเลข  
NUP = National United Party พรรคสามัคคีแหํงชาต ิ   [พม่า] 
NVD = Night Vision Devices   เครื่องชํวยมองเห็นในเวลากลางคืน 
NVG = Night Vision Goggle    กล๎องชํวยมองเห็นในเวลากลางคืน  
NWC = Naval War College วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) [อม.-ต้ังอยู่ทท่ี นิวพอร์ท โรดไอร์แลนด์] 

NZAID = New Zealand’s International Aid & Development Agencies หนํวยงานความชํวยเหลือด๎านการ
พัฒนาของนิวซีแลนด๑ [กต.] ฟินแลนด๑ ไอซ๑แลนด๑ นอร๑เวย๑ และสวีเดน รวมทั้งรัฐบาลของประเทศเหลํานี้ 
เกี่ยวกับเร่ืองที่จะต๎องปฏิบัตรํิวมกัน      [กต.] 
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O 

 

... Officer Basic Course (...OBC)  หลักสูตรชั้น ผูบ๎ังคับกองร๎อย ...           

... Officer Career Course (...OCC)  หลักสูตรชั้น ผูบ๎ังคับกองพัน ...             
O CLUB  = officers' Club         สโมสรนายทหาร     [ภ.]  
O= Os-Car  [การส่งวิทย]ุ ตัวอักษร โอ <ออส-ก้า>  
O/L= Operating Level ระดับปฏิบัติการ    [กบ.] 
O/O  = On Order               เม่ือสั่ง     [ในค้าสั่งยุทธการ] 
OAC= Officer Advanced Course หลักสูตรชั้นนายพัน [อม.ปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็น Captain/officer Career 

Course] 

OAS  = Offensive Air Support การสนับสนุนทางอากาศเชิงรุก 
OAS  = Organization of American States องค๑การของรัฐในสหรัฐอเมริกา   [กต.] 
oath of allegiance   คําสัตย๑ปฏิญาณ  
OAU  = Organization of African Unity องค๑การเอกภาพแอฟริกา [กต.จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี๒๕ พฤษภาคม 

     ๒๕๐๖  ที่กรุงแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย ปัจจุบัน OAU มีประเทศ 
    สมาชิกทั้งหมด ๕๒ ประเทศ] 

OB   = Order of Battle (OOB)  ทําเนียบกําลังรบ              (ทกร.)  
OBC = Officer Basic Course หลักสูตรชั้นนายร๎อย 

object     วัตถุสิ่งของ; เป้าหมาย 
Objective                  (OBJ)    ที่หมาย (ทม.); วัตถุประสงค์ ; รูปธรรม  target 
objective    วัตถุประสงค๑ 
Objective Area          (OA) บริเวณที่หมาย, พื้นที่ที่หมาย    

                                                                        
 หลักสูตรชั้น ผู้บังคับกองร้อย อม. - เป็นหลักสูตรเบื้องต๎นส าหรับนายทหารสัญญาบัตร ที่บรรจุเข๎ารับราชการใหมํ  
 หลักสูตรชั้น ผู้บังคับกองพัน อม. - เป็นหลักสูตรส าหรับนายทหารที่เป็น ร.อ. หรือ จะขึ้นเป็น ร.อ. อายุราชการ ๕ - ๖ ปี 
เพื่อไปเป็นต าแหนํง ผ๎ู บังคับกองร๎อย  หรือ ฝ่ ายอ านวยการ  ระดับกองพัน และกองพลน๎อย เมื่อผํานหลักสูตรนี้จึงจะได๎รับการ
พิจารณาเข๎าศึกษาหลักสูตรฝ่ายอ านวยการผสมเหล่า กํอนเข๎าศึกษาตํอในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 วัตถุประสงค์  ๑. เป้าประสงค์   ที่ก าหนดไว๎ชัดเจน  แนํนอน  และสามารถบรรลุผลได๎  ซึ่งปฏิบัติการทางทหารทุกครั้งควร
ก าหนดไว๎ ๒. เป้าหมายเฉพาะเจาะจงของการปฏิบัติที่เกิดขึ้น (ตัวอยํางเชํน ลักษณะภูมิประเทศที่ก าหนดแนํนอน ซึ่งการเข๎ายึด
หรือการรักษาไว๎มีความส าคัญยิ่งตํอแผนของผ๎ูบังคับบัญชา หรือก าลังรบหรือขีดความสามารถของข๎าศึกโดยไมํค านึงถึงลักษณะ
ภูมิประเทศ)  
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objective force   [3แปรสภาพ;๒๐๑๐-อนาคต] กําลังรบตามวัตถุประสงค๑  
objective force level  ระดับกําลังรบตามวัตถุประสงค๑   
objective force [การแปรสภาพ ทบ.อม.๓-ห้วง ๒๐๑๐ถึง อนาคต]กําลังรบตาม

วัตถุประสงค๑  
objective of defensive operations  ที่หมายของการปฏิบัติการรบด๎วยวิธีรับ  [ยว.] 
objective of offensive operations  ที่หมายของการปฏิบัติการรบด๎วยวิธีรุก  [ยว.] 
objective point      จุดเป้าหมาย      
Objective Rally Point (ORP) จุดนัดพบ ณ ที่หมาย    [ยว.] 
objective   ดํารงความมํุงหมาย tp pt [ดู principles of war] 

objectives    วัตถุประสงค๑   
obligated  reservist  ก าลังพลส ารองในบังคับ  [บุคคลผู้ซึ่งมีพะนธัตามกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้

ในระฐบะญญะติการคะดเลือกเข้าเป็นทหารปี  ค.ศ.๑๙๖๗ หรือตามปรัมวลกฎหมาย  
สรอ. มาตรา ๖๕๑ ละกษณั ๑๐ ว่าจัต้องเข้าปรัจ าการในกองทะพ หรือ ต้องปฏิบะติ
หน้าที่ในส่วนก าละงส ารองขณัอยู่นอกปรัจ าการ  ในห้วงเวลาไม่เกินที่ระฐบะญญะติ
ก าหนดไว้] 

obligation    พันธภาพ ข๎อผูกพัน พันธกรณี    [กต.] 
oblique air photograph  ภาพถํายทางอากาศทางเฉียง 
oblique air photograph strip  แถบภาพถํายทางอากาศทางเฉียง 
obliquity    ความเฉียง  [คุณละกษณัในภาพถ่ายมุมกว้างหรือทางเฉียง] 
obscene    สิ่งที่เลวทราม  
observance of rights   การเคารพสิทธ ิ    [กต.] 
organized criminal group   กลุํมองค๑กรอาชญากรรม   [กต.] 
observation  การสังเกตการณ๑  
observation flying pay เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักบินตรวจการณ๑ทหารปืนใหญํ(พ.น.ต.)  

                                                                                                                                                       
 บริเวณที่หมาย, พื้นที่ที่หมาย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ก าหนด ซึ่งภายในนั้น มีที่หมายที่ก าลังรบทางทหารจะเข๎ายึดหรือไปให๎
ถึงพื้นที่นี้   เจ๎าหน๎าที่ของเหลําทัพจะก าหนดขึ้นด๎วยความมุํงหมายในการที่จะบังคับบัญชาและควบคุม  
 ระดับก าลังรบตามวัตถุประสงค์   ระดับก าลังรบทางทหารซึ่งจ าเป็นจะต๎องมีภายในกรอบเวลาที่แนํนอนและระดับ
ทรัพยากร  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจ หรือกิจเฉพาะทางทหารที่ได๎รับอนุมัติ 
 ด ารงความมุ่งหมาย คือ การปฏิบัติทางทหารทั้งปวงต๎องมุํงไปสูํเป้าหมายที่ได๎ก าหนดไว๎อยํางชัดเจน โดยเป็นเป้าหมายที่
ให๎ผลแตกหักและสามารถบรรลุได๎ 
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Observation Helicopter  (OH)   เฮลิคอปเตอร๑ตรวจการณ๑       (ฮต.) 
Observation- Orientation–Decision–Action (OODA) วงรอบอูด๎า ในการตกลงใจ; ทฤษฎีการตกลงใจ 

Observation Post           (OP)    ที่ตรวจการณ๑    [รับ]            (ตก.) 
observed fire                การยิงที่มีการตรวจการณ๑ 
observed fire   การยิงที่มีการตรวจการณ์    [การยิงที่ผู้ตรวจการณ์สามารถเห็นต าบล 

    กรัสุนตก หรือต าบลรัเบิดได ้การยิงที่ควบคุมแลัประบการยิงได้โดยอาศะย 
     มูลฐานจากการตรวจการณ]์ 

observed fire procedure  ระเบียบปฏิบัติการยิงที่มีการตรวจการณ์  [ส าหระบใช้ประบการยิงเล็ง
จ าลองต่อเป้าหมาย] 

observer corps              เหลําทหารตรวจการณ๑    [ทอ.]       (ตก.) 
observer-target line               แนวผู๎ตรวจการณ๑-เป้าหมาย, เส๎นผู๎ตรวจการณ๑-เป้า 
observer-target range  ระยะผู๎ตรวจการณ์-เป้าหมาย, ระยะผู๎ตรวจการณ์-เป้า  
observing learning   การเรียนรู๎จากการสังเกต 
obstacle    เครื่องกีดขวาง; สิ่งกีดขวาง      
obstacle belt  แนวสิ่งกีดขวาง  [มาตรการในการบะงคะบบะญชาแลัการควบคุมรัดะบ

กองพลน้อย] 

obstacle clearing  การกวาดล๎างสิ่งกีดขวาง 
obstacle plan                      แผนเครื่องกีดขวาง 
obstacle restricted areas  พ้ืนที่จ ากัดสิ่งกีดขวาง   
obstacle zone   เขตสิ่งกีดขวาง [มาตรการในการบะงคะบบะญชาแลัการควบคุมรัดะบกองพล] 

obstacles course [us]; assault course [eng] สนามทดสอบกําลังใจ [confidence course] 

obstruction and movement       เครื่องกีดขวางและการเคลื่อนที่         
obstructor   เครื่องกีดขวาง [สทร.-อุปกรณ์ที่ได้วางไว้เพื่อจุดปรัสงค์อย่างเดียวว่าจัให้กีด

ขวางหรือก่อความเสียหาย ต่ออุปกรณ์เครื่องกลไกกวาดทุ่นรัเบิด] 

OCA= Offensive Counter Air การตํอต๎านทางอากาศเชิงรุก   [ทอ.] 

                                                                        
 ที่ตรวจการณ์  ที่มั่นที่ใช๎ท าการตรวจการณ์ทางทหาร  หรืออ านวยการและปรับการยิง  และมีการสื่อสารที่เหมาะสม  ที่ตรวจ
การณ์นี้อาจอยูํในอากาศก็ได๎  
 สิ่งกีดขวาง   การกีดขวางใด  ๆ ที่ออกแบบหรือใช๎เพื่อท าให๎การเคลื่อนที่ของก าลังฝ่ายตรงข๎ามไมํเป็นระเบียบ  หยุดชะงัก  

เปลี่ยนทิศทาง  หรือถูกปิดกั้น  และเพื่อสร๎างความสูญเสียเพิ่มขึ้นแกํก าลังพล  เวลา และยุทธภัณฑ์ของก าลังฝ่ายตรงข๎าม  สิ่งกีด
ขวางอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร๎างขึ้น หรือทั้งสองอยํางประกอบกัน 
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occupation                  การเข๎ายึดครอง 
occupation currency   เงินตราฝ่ายยึดครอง     
occupational and environmental health threats ภัยคุกคามตํอสุขภาพท่ีเกิดจากงานและสิ่งแวดล๎อม 

occupied territory                 ดินแดนที่ถูกยึดครอง ; ดินแดนที่ยึดครองโดยทหาร 

occupy    ครอบครองTP PT    [ภารกิจ ยว.]    เข๎ายึดครอง   
ocean    มหาสมุทร                     

Ocean Cargo Clearance Authority (OCCA )หนํวยบริหารสัมภาระทางทะเล  [กิจกรรมของหน่วย  

    บะญชาการจะดการสิ่งสะญจรทางทหาร]  

ocean convoy   ขบวนเรือในความคุ๎มกันในมหาสมุทร [โดยทะ่วไปเดินทางอยู่นอกไหล่ทวีป] 

ocean liner  เรือเดินสมุทร 
ocean manifest  รายการบรรทุกในมหาสมุทร [บะญชีรายลัเอียดสะมภารัทะ้งหมดที่บรรทุก  

ในเรือล าใดล าหนึ่ง] 

ocean station ship   เรือประจ าสถานีในมหาสมุทร  [เพื่อให้บริการด้านต่างๆ] 

oceanography                       สมุทรศาสตร์   
OCOKA   ปัจจัยโอโคก้าTP PT; แงํคิดทางทหารเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ  

OCONUS = Outside Continental United Statesนอกภาคพื้นทวีปสหรัฐฯ 

OCS= Officer Candidate School โรงเรียนนายทหารสํารอง   [อม.] 

OCT= October                ตุลาคม                        (ต.ค.) 
ODA= Official Development Assistance ความชํวยเหลือเพ่ือการพัฒนาอยํางเป็นทางการ [กต.] 
OECDTP PT= Organisation For Economic Cooperation And Development  องค๑การเพื่อความรํวมมือ 
   ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา    [กต.] 

                                                                        
 ดินแดนที่ถูกยึดครอง  ดินแดนซึ่งอยูํภายใต๎อ านาจและการควบคุมอยํางมีประสิทธิผลของกองทัพประเทศคูํสงคราม ศัพท์นี้
ไมํอาจใช๎กับดินแดนที่อยูํภายใต๎การปกครองอันเป็นผลตามมาจากข๎อตกลงสันติภาพ สนธิสัญญาหรือความตกลง  
อื่น ๆ กับเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายพลเรือนของดินแดนนั้น  ไมํวําจะกลําวไว๎โดยชัดแจ๎งหรือโดยปริยายก็ตาม  
 ครอบครอง ๑. ควบคุมพื้นที่ทั้งหมดโดยเคลื่อนก าลังไปวางบนที่หมาย, ภูมิประเทศส าคัญ, ทั้งพื้นที่ตามธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร๎างขึ้น โดยปราศจากการตํอต๎านของข๎าศึก  ๒. การยังคงอยูํในพื้นที่และรักษาเอาไว๎ซึ่งการควบคุมพื้นที่นั้น 
 สมุทรศาสตร์  การศึกษาเรื่องทะเลโดยรวบรวมและประสม ประสานความรู๎ทั้งมวลที่เกี่ยวกับทะเลและแนวเขตตามธรรมชาติ
ของทะเล ลักษณะทางเคมีและฟิสิกส์ของน้ าทะเล และชีววิทยาทางทะเล 
ปัจจัย OCOKA  ยํอมาจาก การตรวจการณ์และการยิง  (Observation & Fire), การก้าบังและการซ่อนพราง  (Cover & 

Concealment), เครื่องกีดขวาง (Obstacles), ภูมิประเทศส้าคัญ (Key Terrain), และ แนวทางเคลื่อนที่ (Avenues Of Approach)  
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OECS = Organization of Eastern Caribbean States องค๑การรัฐแคริบเบียนตะวันออก [กต.] 
OEG= Operational Exposure Guidance แนวทางการเปิดรับรังสีในการปฏิบัติการ 
OER= Officer Evaluation Report การรายงานการประเมินคํานายทหาร 
OFF   Officer                นายทหาร                           (น.)  
off-duty periods            ห๎วงลาพัก  
offended honor   การลบหลูํเกียรต ิ 
offensive Air Support   (OAS)   การสนับสนุนทางอากาศเชิงรุก 
offensive Chemical Operation  การปฏิบัติการทางเคมีเชิงรุก 
Offensive Counter Air Operation (OCA)  การปฏิบัติการตํอต๎านทางอากาศเชิงรุก 
offensive Counterair Attack Operations (OCA attack ops ) การปฏิบัติการโจมตีตํอต๎านทาง
อากาศเชิงรุก [การปฏิบะติการเชิงรุกเพื่อสนะบสนุนภารกิจการต่อต้านทางอากาศเชิงรุกต่อเป้าหมายผิวพื้น ซึ่ง

สนะบสนุนขีดความสามารถก าละงทางอากาศของข้าศึก วะตถุปรัสงค์ในการโจมตีเพื่อป้องกะนมิให้ข้าศึกใช้ก าละงอากาศ

ยานแลัอาวุธปล่อย ด้วยการโจมตีเป้าหมาย เช่น ที่ตะ้งฐานยิงอาวุธปล่อย สนามบิน เรือ ปมการควบคุมแลับะงคะบ

บะญชา ท่ีเก็บกรัสุนวะตถุรัเบิดแลัโครงสร้างพื้นฐานท่ีให้การสนะบสนุน การปฏิบะติการโจมตีอาจกรัท าโดยอากาศ

ยานปีกตรึง หรือปีกหมุน อาวุธพื้นสู่พื้น ก าละงรบปฏิบะติการพิเศษ หรือก าละงรบทางพื้นดิน]   

offensive Counterair (OCA) การตํอต๎านทางอากาศเชิงรุก  [การปฏิบะติการเชิงรุกเพื่อท าลาย ขะดขวาง 

หรือตะดรอน อากาศยาน อาวุธปล่อย ฐานปล่อยของข้าศึก รวมทะ้งโครงสร้างแลัรับบสนะบสนุน ทะ้งก่อนแลัหละงการปล่อย ให้

ใกล้กะบแหล่งก าเนิดเหล่านะ้นเท่าที่จัเป็นไปได้ การต่อต้านทางอากาศเชิงรุกมีขอบเขตการปฏิบะติครอบคลุมตลอดดินแดนข้าศึก 

ปกติแล้วจัปฏิบะติโดยการริเริ่มของกองก าละงฝ่ายเดียวกะน ซึ่งรวมถึงการปฏิบะติการโจมตี การกวาดล้างด้วยเครื่องบินขะบไล่ การ

บินคุ้มกะน แลัการข่มการป้องกะนภะยทางอากาศของข้าศึก]   

offensive framework                โครงสร๎างการรบด๎วยวิธีรุก       [ยว.] 
offensive information operations การปฏิบัติการสารสนเทศเชิงรุก   

                                                                                                                                                       
 OECD = Organization of Economic Co-operation and Development มีสมาชิก ๓๔ ประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๔) Australia 

(๑๙๗๑), Austria (๑๙๖๑), Belgium (๑๙๖๑),Canada (๑๙๖๑), Czech Republic (๑๙๙๕), Denmark (๑๙๖๑), Finland 
(๑๙๖๙), France (๑๙๖๑), Germany (๑๙๖๑ .,) Greece (๑๙๖๑), Hungary (๑๙๙๖), Iceland (๑๙๖๑), Ireland (๑๙๖๑), 
Italy (๑๙๖๑), Japan (๑๙๖๔ ), Korea (๑๙๙๖), Luxembourg (๑๙๖๑), Mexico (๑๙๙๔), The Netherlands (๑๙๖๑), 
New Zealand (๑๙๗๓), Norway (๑๙๖๑), Poland (๑๙๙๖), Portugal (๑๙๖๑), Spain (๑๙๖๑), Sweden (๑๙๖๑), 

Switzerland (๑๙๖๑), Turkey (๑๙๖๑), United Kingdom (๑๙๖๑), United States (๑๙๖๑), อิสราเอล ( Israel), ชิลี (Chile), 
สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) สโลวีเนีย ( Slovenia) และ เอสโทเนีย ( Estonia) ศึกษาเพิ่มเติมได๎ที่เว็บไซต๑  

http://www.oecd.org/    

 การปฏิบัติการสารสนเทศเชิงรุก การสนธิการใช๎กิจกรรมและขีดความสามารถตําง ๆ ที่ได๎รับมอบและให๎การสนับสนุน 
ซึ่งได๎รับการสนับสนุนโดยการขําวกรอง เพื่อกํอให๎เกิดผลกระทบตํอผ๎ูมีอ านาจตัดสินใจฝ่ายศัตรู เพื่อให๎บรรลุหรือสํงเสริม

http://www.oecd.org/
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offensive minefield   สนามทุํนระเบิดเชิงรุก  [วางไว้ในน่านน้ าอาณาเขตของข้าศึก] 

offensive operation                การปฏิบัติการรบด๎วยวิธีรุก   [ยว.] 
offensive phase                    ขั้นการรุก     [ยว.] 
offensive strategy                 ยุทธศาสตร๑การรุก        [ยธศ.]  
offensive   การรุกtp pt [ดูprinciples of war]   [ยว.]  
office    สํานัก, สํานักงาน    [ทหาร]    
office chief of ordnance ที่ทําการเจ๎ากรมสรรพาวุธ   [สพ.] 
office of management and budget สํานักงบประมาณ  
Officer Advanced Course (OAC)  หลักสูตรชั้นนายพัน  
officer assigned to the directorate of.. นายทหารประจํากรม...            
officer assigned to the royal air force  นายทหารประจํากองบัญชาการทหารอากาศ   
Officer Basic Course(OBC) หลักสูตรชั้นนายร๎อย 
Officer Candidate School(OCS) โรงเรียนนายทหารสํารอง   [อม.] 
Officer Evaluation Report (OER)  การรายงานการประเมินคํานายทหาร 
officer in tactical command  นายทหารบังคับบัญชาทางยุทธวิธี  [เมื่อใช้ในทางทัเล นายทหารอาวุโส

ที่มีความเหมาัสมในการท าหน้าที่บะงคะบบะญชา หรือนายทหารซึ่งได้ระบมอบอ านาจ
ให้ท าหน้าที่บะงคะบบะญชาทางยุทธวิธี] 

officer of the day  นายทหารเวรประจําวัน 
Officer Of The Deck   (OOD) นายทหารยามพรรคนาวินเรือเดิน [นายทหารยามปรัจ าเรือขณัเรือเดิน] 

officer of the guard   ผู๎บังคับกองรักษาการณ๑          (ผบ.รก.)  
officer temporarily assigned to the  directorate of .. นายทหารสํารองราชการ......          
officer temporarily assigned to the RTAF นายทหารสํารองราชการกองบัญชาการกองทัพอากาศ  

Officer Wives’ Club  (OWC) สโมสรแมํบ๎านนายทหาร   
officer’s club; O’ club  สโมสรนายทหารช้ันสัญญาบัตร   
official information  ขําวสารทางการ 

                                                                                                                                                       
วัตถุประสงค์เฉพาะ กิจกรรมและขีดความสามารถตําง ๆ นี้ รวมถึงแตํไมํจ ากัดเพียง การระกษาความปลอดภะยในการปฏิบะติการ การ
ลวงทางทหาร การปฏิบะติการจิตวิทยา สงครามอิเล็กทรอนิกส์ การท าลายแลั/หรือโจมตีทางกายภาพ  การปฏิบะติการสารสนเทศ
พิเศษ แลัการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย   
 การรุก คือ การชิงความริเริ่ม การรักษาความริเริ่ม และการขยายผลจากความริเริ่ม  
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Off-Load Preparation Party (OPP) ชุดเตรียมการขนถําย    [ทร.,นย.]  

offset bombing   การทิ้งระเบิดเล็งจ าลอง  [ใช้จุดเทียบหรือจุดเล็ง] 

offset costs   คําใช๎จํายส ารอง        [ส าหระบการปฏิบะติการเผชิญเหตุ] 

offset distance (nuclear) ระยะเยื้อง (นิวเคลียร์) 
offset lasing   การเล็งเยื้องด๎วยเลเซอร์    
offset   ระยะเยื้อง     [สพ.] 
offshore  bulk fuel system ระบบเชื้อเพลิงปริมาณมากนอกฝั่ง     
offshore assets  สินทรัพย์นอกฝั่ง   
offshore patrol   หนํวยลาดตระเวนไกลฝั่ง  

Offshore Petroleum Discharge System (OPDS) ระบบสํงปิโตรเลียมนอกฝั่ง  
off-the-shelf  item   รายการยุทโธปกรณ์หาได๎ทั่วไป 
OIC = Officer In Charge <โอ-ไอ-ซ>ี   นายทหารผู๎รับผิดชอบ 
OIC = Organization of Islamic Conference องค๑การการประชุมอิสลาม  [กต.] 
oil - for – food    โครงการน้ํามันเพ่ืออาหาร   [กต.] 
oil spot    จุดน้ํามัน   
oil spot strategy   ยุทธศาสตร๑จุดน้ํามัน    [ยธศ.] 
oiler  เรือน้ ามัน  [ทร./พาณิชย์  ติดตะ้งอุปกรณ์แลัเครื่องใช้พิเศษส าหระบการส่งก าละง

เพิ่มเติมในทัเลให้กะบเรืออื่น ๆ] 

OIR = Other Intelligence Requirements ความต๎องการขําวกรองอ่ืน ๆ  (ตขอ.)  
OJT = On-The-Job Training การฝึกปฏิบัติงาน    [อม.] 
old man   ผู๎บังคับหนํวย    [พูด] 
old saw, the  คําพังเพยโบราณ  
OMAS =    สํานักงานหนํวยรักษาความปลอดภัยทางทหารพมํา 
ombudsman   ผู๎ตรวจการแผํนดินของรัฐสภา       [ไทย]  
OMF =  Obstacles, Minefields And Fortification เครื่องกีดขวาง, สนามทุํนระเบิด และป้อมสนาม  
Omni - Directional Foreign Policy  นโยบายตํางประเทศรอบทิศทาง นโยบายต่างประเทศของไทยในช่วง ปี 

พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๓  
on balance     ดุลยภาพ  
on berth    เรือจอด [สามารถบรรทุกหรือขนถ่ายผู้โดยสารแลัสะมภารัได้] 
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on call    ตามค าขอ   [๑. ศะพท์นี้ใช้เพื่อแสดงว่า  การรวมก าละงยิง  การโจมตีทางอากาศ  

หรือการยิงป้องกะนขะ้นสุดท้ายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าอาจถูกร้องขอ  ๒. ความต้องการก าละงหรือยุทโธปกรณ์ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้
ล่วงหน้า โดยไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกะบเวลาแลัสถานที่ความต้องการเหล่านี้จัถูกน ามาใช้เมื่อผู้มีอ านาจออกค าสะ่ง] 

on hand    มีอยูํในมือ 
on station time   เวลา  ณ ต าบลปฏิบัติการ  [เวลาท่ีอากาศยานอาจคงบินอยู่ได้  ณ ต าบล

ปฏิบะติการ เวลาดะงกล่าวอาจพิจารณาจากเวลาท าการทนหรือจากค าสะ่ง] 

on-call resupply  การสํงก าลังเพิ่มเติมตามค าขอ  [ชุดปฏิบะติการพิเศษเข้าไปในพื้นท่ี

ปฏิบะติการ] 
on-call target                     เป้าหมายตามคําขอ   
on-call target (nuclear)  เป้าหมายตามค าขอ  (นิวเคลียร์)    
on-call targets   เป้าหมายตามค าขอ  [เป้าหมายตามแผนซึ่งเป็นท่ีทราบว่ามีอยู่จริงใน

พื้นท่ีทางยุทธการ แลัสามารถก าหนดท่ีตะ้งได้ในเวลาท่ีเพียงพอส าหระบการวางแผนอย่างปรัณีต เพื่อรองระบ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเฉพาัตามวะตถุปรัสงค์ในการทะพ] 

on-call wave    คลื่นตามค าขอ    
one day’s supply   หนึ่งวันสํงก าลัง  [หน่วยหรือปริมาณของสิ่งอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นมาตรฐาน

การวะด ซึ่งใช้ในการปรัมาณการใช้ปรัจ าวะนโดยเฉลี่ยภายใต้สภาพท่ีก าหนด  หน่วยหรือปริมาณดะงกล่าวอาจแสดง
ในรูปของปัจจะยอย่างหนึ่ง ตะวอย่างเช่น จ านวนนะดของกรัสุนต่ออาวุธต่อวะน] 

one piece   ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน  
one way    ทางเดินรถทางเดียว  
one-look circuit  วงจรหนึ่งชํวงเวลาท างาน  [วงจรทุ่นรัเบิด  กรัตุ้นโดยอิทธิพลที่

ก าหนดเพียงคระ้งเดียว] 

on-hand    คงคลัง     [กบ.] 
on-order mission   ภารกิจ‛เม่ือสั่ง‛tp pt     [ภารกิจ ยว.] 

On-Scene Commander (OSC)  ผู๎สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ  
On-The-Job Training (OJT) การฝึกปฏิบัติงาน    [อม.] 
On-Vehicle Equipment (OVE) ยุทธภัณฑ๑บนยานพาหนะ   [กบ.] 

                                                                        
 ภารกิจ”เมื่อสั่ง” คือ ภารกิจซึ่งยังไมํได๎ระบุเวลาปฏิบัติไว๎โดยแนํชัด  หนํวยที่รับมอบภารกิจ”เมื่อสั่ง” เป็นก าลังที่จัดเตรียมไว๎
เพื่อการนี้โดยเฉพาะ (Committed Forces) ผบ.หนํวยมองภาพการรบ และก าหนดแนว  ความคิดในการปฏิบัติไว๎แล๎ว  แตํยังไมํ
สามารถระบุเวลา และต าบลที่จะปฏิบัติได๎  ผบ.หนํวยรอง จะวางแผน/ค าสั่งยุทธการ, แบํงมอบเครื่องมือ,  
จัดก าลังเข๎าท าการรบ, และวางก าลังหนํวยเพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจนั้น 
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OODA Loop  วงรอบอูด๎า; วงรอบการตัดสินใจ   [อม.] 
OOSA  = office For Outer Space Affairs สํานักงานวําด๎วยกิจกรรมอวกาศสํวนนอก 

OOTW = Operations Other Than War การปฏิบัติการอื่นนอกจากสงคราม TP PT [อม.-FM 100-5 1993] 

OP = Observation Post       ที่ตรวจการณ๑                     (ตก.)  
OPCON = Operational Control <ออพ-คอน>  ควบคุมทางยุทธการ  
OPCW = Organisation For The Prohibition of Chemical Weapons  องค๑การห๎ามอาวุธเคมี 
open and caring societies   สังคมเปิดและเอ้ืออาทร   [กต.] 
open area   พื้นที่โลํง                      
open column  รูปขบวนเปิด [ยานยนต์เพิ่มระยะต่อระหว่างคัน-ยว.] 

open diplomacy    การทูตแบบเปิดเผย    [กต.] 
open improved storage space พ้ืนที่เก็บรักษากลางแจ๎งปรับปรุงแล๎ว  [พื้นท่ีกลางแจ้งซึ่งได้ถาก

ถางแลัประบพื้นไว้จนแน่น หรือเตรียมไว้โดยการปูทะบด้วยวะสดุเหมาัสมบางอย่าง ท่ีอ านวยให้ปฏิบะติการยกขนวะสดุ
ได้อย่างมีปรัสิทธิผล] 

open ocean  มหาสมุทรเปิด  [เขตจ ากะดของมหาสมุทรซึ่งก าหนดไว้ท่ีรัยัห่างจาก
ชายฝ่ังเกินกว่า ๑๒ ไมล์ทัเล โดยเปรียบเทียบกะบทัเลหลวงซึ่งมีรัยัห่าง

จากชายฝ่ังเกินกว่า ๒๐๐ ไมล์ทัเล] 
open route  เส๎นทางเปิด [ไม่มีข้อจ้ากัด] 

open unimproved wet space  พ้ืนที่ในน้ ากลางแจ๎งยังไมํได๎ปรับปรุง 
opening ceremony                   พิธีเปิด   [การฝึก, การประชุม,ฯ]  

Open-Source Intelligence (OSINT)  ขําวกรองจากแหลํงขําวเปิด   
operating bases                        ฐานปฏิบัติการ 

                                                                        
 วงรอบอูด้า; วงรอบการตัดสินใจ Observation การสังเกตการณ์    Orientation  การก าหนดทิศทาง   Decision  การ
ตัดสินใจ และ Action  การปฏิบัติ  โดย น.อ.ทอ.อม. จอห์น อาร์ บอยด์ (John R. Boyd) 

 การปฏิบัติการอื่นนอกจากสงคราม (OOTW)  หมายรวมถึง ๑. การปฏิบัติการอพยพพลเรือน (Noncombatant Evacuation 
Operations) ๒. การควบคุมอาวุธ (Arms Control) ๓. การสนับสนุนเจ๎าหน๎าที่พลเรือนท๎องถิ่น (Support To Domestic Civil 
Authorities) ๔. การชํวยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance And Disaster Relief) ๕. 
ความชํวยเหลือทางความมั่นคง (Security Assistance) การปฏิบัติการสร๎างสันติภาพ (Nation Assistance) ๖. การสนับสนุนการ
ปฏิบัติการตํอต๎านยาเสพติด (Support To Counterdrug Operations) ๗. การตํอสู๎การกํอการร๎าย (Combatting Terrorism) ๘. การ
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Operations) ๙. การพิทักษ์สันติภาพ (Peace Enforcement) ๑๐. การแสดงแสนยานุภาพ 
(Show Of Force) ๑๑. การสนับสนุนการกํอความไมํสงบและการตํอต๎านการกํอความไมํสงบ (Support For Insurgencies And 
Counterinsurgencies) ๑๒. การเข๎าตีและการตีโฉบฉวย (Attacks And Raids) เป็นต๎น 
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operating forces   ก าลังรบที่เข๎าปฏิบัติการ 
operating level of supply  ระดับการสํงก าลังปฏิบัติการ  [ปริมาณ  ยธป.ท่ีต้องการเพื่อด ารงการ

ปฏิบะติการไว้ ในช่วงเวลารัหว่างการเบิก  หรือการมาถึงของ  ยธป.ท่ีส่งมาเป็นล าดะบ  ปริมาณยุทโธปกรณ์เหล่านี้จั
ถือห้วงเวลาของการเพิ่มเติม ท่ีก าหนดขึ้น (รายเดือน รายสามเดือน ฯลฯ) เป็นมูลฐาน] 

Operating Level (O/L) ระดับปฏิบัติการ    [กบ.] 
Operating Tempo (OPTEMPO) จังหวะการยุทธ๑ 
operating values   คํานิยมทางการปฏิบัติ ; คํานิยมปฏิบัติงาน 
Operation                 (OPN)    ปฏิบัติการ, การปฏิบัติการ [ภารกิจทางทหาร] , การยุทธ๑ TP    [ดู 

Doctrine];  ยุทธการ  

Operation And Maintenance  (O&M) การใช๎และการซํอมบ ารุง  [การซ่อมบ ารุงแลัการซ่อมแซม  

    อสะงหาริมทระพย์  การใช้สาธารณูปโภคแลัการให้บริการอื่น  ๆ เช่น การรวบรวม  
    แลัการก าจะดขยั การก าจะดแมลง การก าจะดหิมัแลัน้ าแข็ง]  

operation annexes   ผนวกยุทธการ; ผนวกยุทธการตําง ๆ 

operation enduring freedom  ยุทธการ เสรีภาพยืนยง    

Operation Exposure Guide (OEG)  ค าแนะน าปริมาณรังสีทางยุทธการ  [ปริมาณการแผ่ระงสีนิวเคลียร์สูงสุด  

ซึ่งผู้บะงคะบบะญชาพิจารณาว่าหน่วยหนึ่งอาจยอมระบได้ ในรัหว่างการปฏิบะติภารกิจ
เฉพาัภารกิจหนึ่งหรือหลายภารกิจ] 

operation iraqi freedom   ยุทธการ ปลดปล่อยอิรัก  
operation map  แผนที่ยุทธการ  
Operation Order (OPORDER/OPORD) คําสั่งยุทธการ     [ค้าสั่งให้ปฏิบัติภารกิจ]  
operation overlay                  แผํนบริวารยุทธการ 
Operation Plan    (OPLAN) แผนยุทธการ [แผนใด ๆ ส้าหรับการปฏิบัติทางทหาร ยกเว้นแผน

ยุทธการรวม] 

                                                                        
 การกระท าหรือการปฏิบัติภารกิจทางทหาร ด๎านยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี บริการ การฝึก หรือธุรการ  กรรมวิธีในการด าเนินการรบ 
รวมทั้งการเคลื่อนย๎าย การสํงก าลัง การเข๎าตี การตั้งรับและการด าเนินกลยุทธ์ตําง ๆ อันจ าเป็นเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
รบหรือการทัพใด  ๆ ; หลักการไมํเปล่ียนแปลง แตํการปฏิบัติขึ้นอยูํกับสถานการณ๑ รุก, รับ, รบรํวม, รบผสมเหลํา,  
แผนเผชิญเหตุ  
 แผนที่ยุทธการ  แผนที่แสดงที่ตั้งและก าลังของก าลังรบฝ่ายเดียวกันที่เกี่ยวข๎องกับการยุทธ์ แผนที่นี้อาจแสดงการเคลื่อนย๎ายและ
ที่ตั้งของก าลังรบข๎าศึกที่คาดคะเนไว๎ด๎วยก็ได๎ 
 ค าสั่งยุทธการ   ค าสั่งนโยบายที่ออกโดย ผบ.ชา ไปยัง ผบ.ชาหนํวยรอง  เพื่อมุํงหมายให๎เกิดการปฏิบัติการยุท ธ์ที่มีการ
ประสานกัน  
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operational                        ทางยุทธการ; ทางองค๑การ   [ยธศ.] 
operational architecture ยุทธสถาปัตย์ [ค าอธิบายเกี่ยวกะบกิจ องค์ปรักอบทางยุทธการ แลัการ
ไหลของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจัต้องมีเพื่อสนะบสนุนหรือท าให้การสู้รบบรรลุผลส าเร็จตามพะนธกิจ] 

operational area    พ้ืนที่ทางยุทธการ   [ถ้อยค าขยายความซึ่งครอบคลุมค าอธิบายมากขึ้น

ส าหระบพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีการปฏิบะติการทางทหารเกิดขึ้น พื้นท่ีทางยุทธการรวมถึงแต่ไม่จ ากะดเฉพาัค าอธิบาย
ว่าเป็นพื้นท่ีระบผิดชอบ เขตสงคราม ยุทธบริเวณ พื้นท่ีการยุทธ์ร่วม พื้นท่ีท่ีหมายสัเทินน้ าสัเทินบก พื้นท่ีปฏิบะติการ
พิเศษร่วม แลัพื้นท่ีปฏิบะติการ]  
operational art   ยุทธศิลป์ TP PT              [ยธศ.] 
operational authority  อ านาจทางยุทธการ  [อ านาจของ  ผบ. ตามสายการบะงคะบบะญชาให้มี

อ านาจบะงคะบบะญชา การควบคุมทางยุทธการ การควบคุมทางยุทธวิธี หรือความสะมพะนธ์ทางการสนะบสนุน]     
operational characteristics   คุณลักษณะทางปฏิบัติการ , คุณลักษณะทางยุทธการ  

[ยุทธภะณฑ์] 
Operational Command  (OPCOM)  การบังคับบัญชาทางยุทธการ 

                                                                        
  ยุทธศิลป์ (Operational Art) คือ การใช๎กําลังทหารอยํางมีทักษะเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ทาง ยธศ.และ/หรือทางยุทธการโดย

ผํานทางการออกแบบ, การจัดหนํวย, การบูรณาการ และ การปฏิบัติ  ยุทธศาสตร์ (Strategies), การทัพ  (Campaigns), การ

ยุทธ์ใหญ่/หลัก (Major Operations) และ การรบ (Battle) (พ.อ.โชคชัย ๒๕๔๓)  ศัพท์ค านี้กองทัพรัสเซียเป็นผ๎ูน ามาใช๎เป็น
ประเทศแรก; การใช๎ก าลังทหารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทาง ยธศ.และ/หรือทางยุทธการ โดยการก าหนดรูปแบบ การจัด การสนธิ 
และด าเนินการทาง ยธศ. การทัพ การยุทธ์หลักและการรบ ยุทธศิลป์นี้แปลง  ยธศ.ของผ๎ูบัญชาการก าลังรบรํวมเป็นรูปแบบการ
ยุทธ์ การปฏิบัติทางยุทธวิธีในที่สุด โดยการสนธิกิจกรรมที่ส าคัญในทุกระดับของสงคราม  
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Operational Control (OPCON)  การควบคุมทางยุทธการ  

Operational Control Authority (OCA) เจ๎าหน๎าที่ควบคุมทางยุทธการ    [ทร.]  

operational decontamination  การท าลายล๎างพิษทางยุทธการ 
operational design  แผนแบบทางยุทธการ [ข้อพิจารณาหละกซึ่งใช้เป็นกรอบในการวางแผนการ

ทะพหรือการยุทธ์หละก] 

Operational Documentation (OPDOC) การจัดท าเอกสารทางยุทธการ [ตามความมุ่งหมายโดยทะ่วไป  ปกติท าไว้

ตะ้งแต่ยามสงบ] 

operational environment  สภาพแวดล๎อมทางยุทธการ ; สภาพแวดล๎อมทางการยุทธ์ 
operational evaluation  การประเมินคําทางการปฏิบัติ, การประเมินคําทางการ 
Operational Exposure Guidance (OEG) แนวทางการเปิดรับรังสีในการปฏิบัติการ 
operational innovation  นวัตกรรมทางการปฏิบัติการ          
operational intelligence ขําวกรองทางการยุทธ๑  
operational level                  ระดับยุทธการ 

                                                                        
 การควบคุมทางยุทธการ   การมอบอ านาจการบังคับบัญชาที่อาจปฏิบัติโดย  ผบ.ระดับใด  ๆ ณ หรือต่ ากวํา ระดับหนํวย
บัญชาการรบ การควบคุมทาง ยก. จะเป็นสิ่งคูํกับอ านาจบัญชาการรบ (อ านาจการบังคับบัญชา) และอาจสํงมอบให๎กันภายในสํวน
บังคับบัญชา เมื่อมีการถํายโอนก าลังรบระหวํางหนํวยบัญชาการรบ ความสัมพันธ์ในการบังคับบัญชาของ ผบ.ที่รับมอบการบังคับ
บัญชาเหนือก าลังรบเหลํานี้ (แลั ผบ.ที่ส่งมอบก าละงรบจัต้องส่งมอบการบะงคะบบะญชา) จะระบุไว๎โดยเฉพาะเจาะจงโดย รมว.กห.  
การควบคุมทาง ยก. อาจจะได๎รับมอบหน๎าที่ให๎ท าการแทน และเป็นอ านาจที่จะปฏิบัติพันธกิจตําง  ๆ  ของหนํวยบัญชาการตํอก าลัง
รบที่เป็นหนํวยรองในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดหนํวย การใช๎หนํวยบัญชาการและก าลังรบ การมอบกิจเฉพาะ ก าหนดวัตถุประสงค์
ตําง ๆ และอ านวยการตามที่ได๎รับมอบอ านาจตามความจ าเป็นเพื่อให๎บรรลุภารกิจ การควบคุมทาง ยก. จะรวมถึงการอ านวยการที่
ได๎รับมอบอ านาจตํอทุกแงํมุมของการปฏิบัติการทางทหาร และการฝึกรํวมตามความจ าเป็นเพื่อให๎บรรลุภารกิจที่หนํวยได๎รับมอบ 
การควบคุมทาง  ยก. จะต๎องปฏิบัติผํานทาง  ผบ.ของหนํวยงานรอง  ตามปกติอ านาจนี้จะปฏิบัติผําน  ผบ. เหลําทัพตําง  ๆ ที่เป็น
หนํวยรอง และจะให๎อ านาจอยํางเต็มที่ในการจัดหนํวยและก าลังรบ รวมทั้งการใช๎ก าลังรบเหลํานี้ตามที่  ผบ.ซึ่งควบคุมทาง  ยก. 
พิจารณาเห็นวําจ าเป็นเพื่อให๎บรรลุภารกิจที่ได๎รับมอบแตจํะไมํรวมถึงการอ านวยการที่ได๎รับมอบอ านาจใน กบ.และเรื่องทาง  ธก.
ตําง ๆ ระเบียบวินัย การจัดภายในหรือการฝึกของหนํวย  
 สภาพแวดล้อมทางยุทธการ เป็นสํวนผสมของสภาพ กรณีแวดล๎อมและอิทธิพลตําง ๆ ที่มีผลกระทบตํอการใช๎ก าลังรบทาง
ทหาร และสัมพันธ์กับการตกลงใจของผ๎ูบังคับหนํวย 
 ข่าวกรองการยุทธ์  ขําวกรองที่จ าเป็นตํอการวางแผนและการด าเนินการทัพ รวมทั้งการยุทธหลักเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ภายในภาคพื้นหรือพื้นที่ปฏิบัติการ 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๔๘๙ 

 
operational level of war  ระดับสงครามทางยุทธการ   [รัดะบของสงครามที่ การทัพ  แลัการยุทธ์

ขนาดใหญ่นะ้น ได้มีการวางแผนด าเนินการแลัต่อเนื่องจนบรรลุวะตถุปรัสงค์ทาง ยธศ.ภายในภาคพื้นหรือพื้นที่ปฏิบะติการอื่น ๆ 
กิจกรรม ณ รัดะบนี้จัเช่ือม ยว.เข้ากะบ  ยธศ.โดยการก าหนดวะตถุปรัสงค์ทาง  ยก.ที่จ าเป็น เพื่อให้บรรลุวะตถุปรัสงค์ทาง  ยธศ. 
การก าหนดล าดะบของการได้มาซึ่งวะตถุปรัสงค์ทาง ยก. การกรัท าเพื่อเริ่มปฏิบะติการแลัการใช้แหล่งพละงเพื่อให้เกิดแลัด ารง
ความต่อเนื่องของล าดะบต่างๆเหล่านะ้น  กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จัก่อให้เกิดมิติของเวลาแลัพื้นที่ที่กว้างขวางกว่าที่จักรัท าทา ง 
ยว.แลัจัท าให้มีความมะ่นใจในการสนะบสนุน ทาง กบ. แลัทางธุรการแก่ก าละงรบทาง  ยว.แลัให้มีเครื่องมือที่จัขยายผล
ความส าเร็จทาง ยว.เพื่อให้บรรลุวะตถุปรัสงค์ทาง ยธศ.]  

operational necessity  ความจ าเป็นทางยุทธการ  [ภารกิจซึ่งเกี่ยวข้องกะบสงครามหรือการ

ปฏิบะติการในยามปกติ ซึ่งผลละพธ์ของการปฏิบะติคุ้มค่ากะบความเสี่ยงในการสูญเสียอากาศยานแลัลูกเรือ] 

Operational Net Assessment (ONA)  การประเมินคําเครือขํายทางการยุทธ๑  
operational procedures  ระเบียบปฏิบัติทางยุทธการ  [วิธีการปฏิบะติในรายลัเอียด] 
operational reach and approach [๗-๑๔ยุทธศิลป์]ระยะถึงและการเข๎าสูํระดับยุทธการ  
operational reach ระยะปฏิบัติการ [รัยัทาง &รัยัเวลาซึ่งหน่วยหนึ่งสามารถใช้ขีด

ความสามารถทางทหารให้บรรลุผล] 

Operational Readiness (OR) ความพร๎อมปฏิบัติการ  [ขีดความสามารถของหน่วย /รูปขบวน  เรือ รับบ

อาวุธ หรือยุทธภะณฑ์ ในการปฏิบะติภารกิจหรือพะนธกิจตามที่จะดขึ้นหรือก าหนดไว้  ศะพท์นี้อาจใช้ในความหมายทะ่วไปหรือแสดง
รัดะบหรือ ขนาดความพร้อม]   
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operational readiness evaluation การประเมินคําความพร๎อมปฏิบัติการ [การปรัเมินค่าขีด

ความสามารถแลัปรัสิทธิผลทางการปฏิบะติของหน่วยหรือของส่วนหนึ่งส่วนใดของหน่วย] 

Operational Readiness Float   (ORF) อุปกรณ๑สํารองเพ่ือความพร๎อมทางการยุทธ๑ 
operational readiness training การฝึกความพร๎อมทางการยุทธ๑ tp pt  

operational readiness ความพร๎อมปฏิบัติการ 
operational requirement   ความต๎องการทางปฏิบัติการ   
Operational Requirements Document (ORD) เอกสารแสดงความต๎องการทางยุทธการ  
operational reserve                กองหนุนทางยุทธการ  [ระดับ ทน. หรือ สูงกว่า]; สํวนสํารองปฏิบัติการ    
operational route   เส๎นทางปฏิบัติการ   [เส้นทางทางบกที่จะดสรรให้กะบหน่วยบะญชาการหนึ่ง  

เพื่อการปฏิบะติการเฉพาั ซึ่งพิจารณาจากข่ายเส้นทางพื้นฐานทางทหารที่เกี่ยวข้อง] 

operational spectrum ยํานทางการปฏิบัติการ  
operational status, the  สถานภาพของการปฏิบัติการ 
operational strategy  ยุทธศาสตร๑ปฏิบัติการ; ยุทธศาสตร๑ระดับปฏิบัติการ; ยุทธวิธีระดับสูง, 

มหายุทธวิธี และยุทธศิลป ์

Operational Support Airlift (OSA)  การล าเลียงทางอากาศสนับสนุนทางยุทธการ  
operational testing  การทดสอบทางยุทธการ  [กรรมวิธีอะนต่อเนื่องในการปรัเมินค่า  ซึ่ง

อาจจัท าต่อเจ้าหน้าท่ียุทธการหรือสถานการณ์ด้านการยุทธ์  เพื่อก าหนด

ความน่าถูกต้องแลัความน่าไว้วางใจ] 
operational training  การฝึกทางยุทธการ [พะฒนา  ด ารงระกษา /ประบปรุง  ความพร้อม

ปฏิบะติการของบุคคล/ของหน่วย] 

operationally ready   พร๎อมปฏิบัติการ  [หน่วย เรือ; ก าละงพล]  
operations   การยุทธ๑TP PT; การปฏิบัติการ; ยุทธการ 
Operations & Training Assistant Staff officer  (ASST BN S 3) ผู๎ชํวยนายทหารฝ่ายยุทธการฯ (ผช.ฝอ.๓)  

Operations And Intelligence (O & I) ยุทธการและการขําวกรอง 
Operations And Training Staff officer (BN S 3) นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก(ฝอ.๓)   

                                                                        
 การฝึกความพร้อมทางการยุทธ์ เป็นการฝึกเป็นหนํวยระดับสูงเพื่อรักษาความพร๎อมส าหรับภารกิจในยามสงคราม 
 ส่วนส ารองปฏิบัติการ  คน และ/หรือวัสดุส ารองยามฉุกเฉินที่ก าหนดขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเฉพาะ 
 การยุทธ์  หลักการไมํเปลี่ยนแปลง แตํการปฏิบัติขึ้นอยูํกับสถานการณ์ รุก, รับ, รบรํวม, รบผสมเหลํา, แผนเผชิญเหตุ  
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operations center   ศูนย์ยุทธการ  [สิ่งอ านวยความสัดวกหรือบริเวณในท่ีตะ้งฐานทะพหรือสิ่ง
อ านวยความสัดวกที่ผู้บะงคะบบะญชาใช้เพื่อบะงคะบบะญชา  ควบคุม  แลั
ปรัสานกิจกรรมในยามวิกฤตทะ้งปวง]  

Operations Order (OPORD) คําสั่งยุทธการ   
Operations Other Than War (OOTW)  การปฏิบัติการอ่ืนที่ไมํใชํสงคราม TP PT[อม.-FM 100-5 1993] 
Operations Plan  (OPLAN) แผนยุทธการ    
operations research  การวิจัยทางปฏิบัติการ;  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
operations room   ห๎องยุทธการ     
Operations Security (OPSEC) [อม. IO-03] การรักษาความปลอดภัยทางการปฏิบัติการ /ในการยุทธ๑ 
operations security indicators  สิ่งชี้บอกเพื่อการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ   
operations security measures มาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ   
operations security planning guidance แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ   
operations security vulnerability ความลํอแหลมในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ 

Operations Staff officer  (ACoS, G 3) นายทหารฝ่ายยุทธการ กองพล   (สธ.๓/หน.ฝยก.)  
Operations Staff officer (REGT S 3) น ายทหารฝ่ายยุทธการ กรม     (ฝอ.๓)  
operations to restor order การปฏิบัติการท่ีมุํงประสงค์เพื่อหยุดย้ังความรุนแรงและการสนับสนุนการ

ใช๎ความรุนแรงเพื่อการกลับคืนสูํสภาพเดิม หรือเพื่อสถาปนาอ านาจฝ่ายพลเรือ นการปฏิบัติการนี้มุํงหมายให๎สภาวะ
แวดล๎อมที่ไร๎กฎหมายและไร๎เสถียรภาพกลับคืนสูํจุดซึ่งก าลังต ารวจท๎องถิ่นสามารถบังคับใช๎กฎหมายและรักษาไว๎
ซึ่งอ านาจฝ่ายพลเรือนอยํางได๎ผล 

                                                                        
 การปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่สงคราม  (OOTW)  หมายรวมถึง ๑. การปฏิบัติการอพยพพลเรือน  (Noncombatant Evacuation 

Operations) ๒. การควบคุมอาวุธ  (Arms Control) ๓. การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พลเรือนท้องถิ่น  (Support To Domestic Civil 
Authorities) ๔. การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย  (Humanitarian Assistance And Disaster Relief) ๕. 
ความช่วยเหลือทางความมั่นคง (Security Assistance) การปฏิบัติการสร้างสันติภาพ  (Nation Assistance) ๖. การสนับสนุนการ
ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด (Support To Counterdrug Operations) ๗. การต่อสู้การก่อการร้าย (Combatting Terrorism) ๘. การ
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Operations) ๙. การพิทักษ์สันติภาพ (Peace Enforcement) ๑๐. การแสดงแสนยานุภาพ  
(Show Of Force) ๑๑. การสนับสนุนการก่อความไม่สงบและการต่อต้านการก่อความไม่สงบ  (Support For Insurgencies And 
Counterinsurgencies) ๑๒. การเข้าตีและการตีโฉบฉวย (Attacks And Raids) เป็นต๎น 
 การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ  กรรมวิธีการวิเคราะห์การปฏิบัติของฝ่ายเราในการปฏิบัติการทางทหาร  และ
กิจกรรมอื่นๆ  เพื่อ ก. พิสูจน์ทราบการปฏิบัติ  ที่ระบบการขําวกรองของฝ่ายตรงข๎ามสามารถตรวจการณ์ได๎  ข.  พิจารณาถึงสิ่ง
ช้ีบอก ที่ระบบการขําวกรองของฝ่ายตรงข๎ามอาจได๎รับ ซึ่งอาจตีความหรือปะติดปะตํอ เพื่อให๎ได๎ขําวสารวิกฤติได๎ทันเวลาที่เป็น
ประโยชน์ตํอฝ่ายตรงข๎าม  ค.  เลือกและใช๎มาตรการ ที่ขจัดหรือลดระดับความลํอแหลมที่ยอมรับได๎ของการปฏิบัติของฝ่ายเรา  ที่
ฝ่ายตรงข๎ามจะใช๎ประโยชน์    
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OPFOR = Opposing Force   กําลังฝ่ายรุกราน, กําลังฝ่ายตรงข๎าม <อ๊อบ-ฟอ> 
OPI = Oral Proficiency Interview  การสัมภาษณ๑ความคลํองทางการพูด  (สคพ.)[หลักสูตร ภ.] 

OPLAN = Operation Plan     แผนยุทธการ 
OPORD = Operation Order = OPORDER คําสั่งยุทธการ <อ๊อบ-ออ-เด้อ> 
opord format    แบบฟอร๑มคําสั่งยุทธการ      
opportune lift   การล าเลียงตามโอกาส 
opportunities   โอกาส    [ยธศ.] 
opportunity cost  คําเสียโอกาส 
opportunity target  เป้าหมายตามเหตุการณ๑ 
Opposing Force (OPFOR) กําลังฝ่ายรุกราน, กําลังฝ่ายตรงข๎าม 
opposite numbers  ผู๎เทียบเทํา นายทหาร (รวมทะ้งต่างชาติ) ซึ่งได้ระบการบรรจุตรงตามหน้าที่

ภายในเหล่าทะพหรือหน่วยท่ีจะดของตน 

OPSEC = Operation Security การรักษาความปลอดภัยทางการยุทธ๑ 
OPSKED = Operations Schedule (OPSCD) ตารางการปฏิบัติการยุทธ๑ 
OPT= Operations Planning  Team  ชุดวางแผนการปฏิบัต ิ
OPTEMPO = Operating Tempo จังหวะการยุทธ๑ 
optical axis   แกนแสง [ในองค์ปรักอบของเลนส์] 
optical minehunting  การลําท าลายทุํนระเบิดทางอ็อปติก  [ใช้รับบทางอ็อปติก  เช่น 

โทรทะศน/์การลากปรัดาน้ า] 

optical shop  ร๎านจําหนํายแวํนตา [ในค่ายทหาร] 

                                                                        
 การสัมภาษณ์ความคล่องทางการพูด - สคพ. (OPI) ประเมินคํา ( rated) เป็น ๑๑ จุด ( 11-point scale) ตั้งแตํ 

"0," ไมํมีความคลํองแคลํว ( no functional proficiency) ถึง "5," ความคลํองแคลํวระดับผู๎พูดเจ๎าของภาษาที่มี
การศึกษา ( educated native-speaker proficiency) ด๎วยระดับบวก (0+, 1+, 2+, 3+, 4+) ที่ถูกกําหนดเพื่อให๎ผู๎
เข๎ารับการทดสอบ who demonstrate inconsistent proficiency at the next higher base level สคพ. (OPI) 
กําหนดเป็นชั้น  (rating) "1" ให๎ตัวอยํางเพ่ือแสดง "ความคลํองแคลํวระดับเอาตัวรอด ( survival proficiency) " 
ในขณะที่ "2" แสดงถึง "ความคลํองแคลํวระดับทํางานได๎อยํางจํากัด ( limited working proficiency)" และช้ัน "3" 
"ความคลํองแคลํวระดับมืออาชีพทั่วไป ( general professional proficiency)."ปัจจัยตําง ๆ ในการประเมินที่ใช๎
พิจารณาในแตํละระดับ (ถึงแม๎วําจะให๎น้ําหนักไมํเทํากัน)  คือ คําศัพท๑ , ไวยากรณ๑ การออกเสียง ความลื่นไหล 
(fluency), กิจในการพูดภาษา (linguistic tasks) และ socio-linguistic/วัฒนธรรม awareness 
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optimum height  ความสูงที่เหมาะที่สุด  [ของการรัเบิด ซึ่งท าให้เกิดผลสูงสุดต่อเป้าหมายที่

ก าหนด] 

optimum height of burst  ความสูงการระเบิดที่เหมาะที่สุด  [นิวเคลียร์  แลัเฉพาัเป้าหมาย /

พื้นท่ีแห่งหนึ่ง] 
orange forces  กําลังฝ่ายข๎าศึก; กําลังฝ่ายส๎ม [การฝึกของนาโต้] 

orbit determination   การพิจารณาก าหนดวงโคจร  [ต าแหน่งท่ีอยู่ของดาวเทียม] 

orbit point   ต าบลบินวน  [ต าแหน่งของอากาศยาน] 

orbital injection   การพํุงเข๎าวงโคจร [ยานอวกาศ] 

orchestrating   การจัดเตรียมและควบคุม  
order    ค าสั่ง   [การสื่อสารเป็นลายละกษณ์อะกษร  ด้วยวาจา  หรือโดยสะญญาณ  ซึ่งน าค า

ช้ีแจงจากผู้บะงคะบบะญชา  ไปยะงผู้ใต้บะงคะบบะญชา  (DOD) ตามความหมายกว้าง  ๆ ศะพท์ “ค าสะ่ง”  แลั “สะ่งการ” นี้มีความหมาย
เหมือนกะน  อย่างไรก็ตาม “ค าสะ่ง” แสดงนะยของรายลัเอียดที่จัต้องปฏิบะติ ส่วน “สะ่งการ” ไม่แจ้งรายลัเอียด] 

order and shipping time  เวลาสั่งและสํง   [ยุทโธปกรณ์]  

order at sea    การจัดระเบียบทางทะเล   [กต.] 
Order of Battle     (OB; OOB) ทําเนียบกําลังรบ        (ทกร.)  
order of march  คําสั่งการเดิน 
order of precedence   ลําดับอาวุโส     [กต.] 
order public    ความสงบเรียบร๎อย     [กต.] 
order of events    ลําดับงาน/เหตุการณ๑     [กต.] 
objection    การคัดค๎าน     [กต.] 

order of precedence   ลําดับอาวุโสทางการทูต โดยถือยศหรือตําแหนํงเป็นบรรทัด
ฐาน 

OEEC = Order of Precedence Seniority  ลําดับอาวุโส 
Order Ship Time (OST) เวลาในการเบิกและจัดสํง   [กบ.] 
order time   เวลาสั่ง    [ยุทโธปกรณ์]  
Order, Arms             [ค้าสั่ง] ทําเลิกวันทยาหัตถ๑ เม่ืออยูํกับที ่ มือลง            
Order, Arms   [ค้าสั่ง] การสั่งเลิกแสดงความเคารพ เมื่อมีอาวุธ  เรียบ, อาวุธ       

                                                                        
 ท าเนียบก าลังรบ  การพิสูจน์ทราบ ก าลัง โครงสร๎างการบังคับบัญชา และการจัด  กพ.เข๎าประจ าในหนํวย หนํวย และยุทธภัณฑ์
ของก าลังรบทางทหารใด ๆ 
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order, arms   [ค้าสั่ง] การสั่งเลิกทําเฉียงอาวุธ เรียบ-อาวุธ       
orderly room  ห๎องทํางานของกองร๎อย   [ภ.] 
orderly   ทหารบริการtp pt 

ordinary transport   การขนสํงธรรมดา  [ในศะพท์ของรถไฟ] 
Ordnance              (ORD)    สรรพาวุธTP PT             (สพ.)  
ordnance ammunition depot  คลังกระสุน             
Ordnance Battalion  (ORD BN) กองพันทหารสรรพาวุธ   (พัน.สพ.)    
ordnance board  คณะกรรมาธิการสรรพาวุธ   [สพ.]   
ORDNANCE CORPS (OC)  เหลําทหารสรรพาวุธ [ทบ.]  [ทร.-นว.]     (สพ.)   
ordnance depot   คลังแสง                          
ordnance staff officer นายทหารฝ่ายสรรพาวุธ   [สพ.] 
ordnance technical intelligence detachment กองแยกการขําวกรองทางเทคนิคสายสรรพาวุธ [สพ.]   
ordnance unit   หนํวยสรรพาวุธ       
ORF= Operational Readiness Float  อุปกรณ๑สํารองเพ่ือความพร๎อมทางการยุทธ๑ [กบ.] 
organic                      ในอัตรา  
organic relationship   ความสัมพันธ๑ภายใน  
organic units   หนํวยขึ้นตรง       (นขต.)    
organic weapons                      อาวุธประจําหนํวย 
organization   สํานัก        [พลเรือน]    
organization chart   ผังการจัด     [หน่วย] 

organization for combat            การจัดกําลังเข๎าทําการรบ; การจัดเพื่อการรบ  [ยสบ.] 
organization for embarkation  การจัดเพื่อการขึ้นสูํเรือ   

                                                                        
 ในระบบ อก. - ผู้ช่วยเหลือนายทหาร เช่นน าสาร, ขะบรถ, วิทยุ  
 บรรดายุทโธปกรณ์ในการท าลาย หรือ วัตถุระเบิด เชํน ระเบิด, จรวด, กระสุน, พลุ เป็นต๎น ; วัตถุระเบิดเคมีภัณฑ์   

ไพโรเทคนิค และพัสดุคล๎ายกันนี้ ตัวอยํางเชํน ลูกระเบิด ปืนและกระสุนวัตถุระเบิด พลุ ควัน เนปาล์ม 
 ในอัตรา  ถูกบรรจุมอบให๎และประกอบกันเป็นสํวนส าคัญของหนํวยงานทางทหาร สํวนในอัตราของหนํวยก็คือสํวนตําง  ๆ ที่
แสดงรายการไว๎ในอัตราการจัดของกองทัพบก กองทัพอากาศ และนาวิกโยธิน และสํวนตําง ๆ ที่ถูกบรรจุมอบแกํหนํวยงานทาง
ธุรการของก าลังรบปฏิบัติการของกองทัพเรือ 
 การจัดเพื่อการรบ  [ยสบ.] เป็นการจัดเฉพาะกิจเพื่อการรบของหนํวยก าลังรบยกพลขึ้นบก การจัดนี้เป็นการรวมหนํวยบังคับ
บัญชา หนํวยรบทางอากาศและพื้นดิน หนํวยสนับสนุนการรบ และหนํวยสนับสนุนการชํวยรบ เพื่อบรรลุภารกิจบนฝ่ัง 
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organization for landing  การจัดเพื่อการยกพลขึ้นบก     [ยสบ.] 
organization of  the ground  การจัดที่มั่น  [การพะฒนาพื้นท่ีตะ้งระบ  โดยการเสริมความแข็งแรงในการ

ป้องกะนภูมิปรัเทศตามธรรมชาติ แลัโดยการมอบหมายให้ก าละงทหารเข้าปรัจ าตามต าบลเฉพาัต่างๆ]  
Organization of African Unity  (OAU)   องค๑กรความรํวมมือของชาวอาฟริกัน  
Organization of American States (OAS)  องค๑การของชาวสหรัฐอเมริกา  
Organization of American States องค๑กรรัฐอเมริกัน    [กต.] 
Organization of European Economic Cooperation องค๑การความรํวมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป [กต.] 
organization property  ทรัพย๑สินประจําหนํวย   
organization/organizational culture วัฒนธรรมองค๑การ tp pt  [ยธศ.] 
organizational  adaptation  การดัดแปลงทางการจัดหนํวย  
organizational adaptation การปรับทางองค๑การ   
organizational climate             สภาพทางการจัดหนํวย; บรรยากาศขององค๑การtp pt [ยธศ.] 
organizational equipment  ยุทธภัณฑ์ประจ าหนํวย , บริภัณฑ์ประจ าหนํวย  [เมื่ออ้างถึงวิธีใช้  

ยุทธภะณฑ์ปรัเภทนี้  หมายถึง  ยุทธภะณฑ์ซึ่งใช้ในการสนะบสนุนภารกิจร่วมของ
หน่วยงานหรือหน่วย ที่นอกเหนือจากยุทธภะณฑ์ปรัจ ากาย] 

organizational maintenance     การซํอมบํารุงขั้นหนํวย [ผู้ใช้และ/หรือหน่วยใช้ดูแล] 

organizational quality             คุณภาพของการจัดหนํวย 
organizational risk   ภาวะเสี่ยงของการจัดหนํวย  
organize    จัดระเบียบ       
Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF) ก าลังเฉพาะกิจปราบปรามการค๎ายาเสพติด   
orientation    การวางทิศทาง   
orientation   การกําหนดทิศทาง  
origin    จุดเริ่มต๎น  [ของการวางก าละงท่ีสะมภารัหรือก าละงพลของหน่วย] 

                                                                        
 วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) ชุดของคํานิยม ความเชื่อ และความเข๎าใจที่สมาชิกองค๑การมีอยูํรํวมกัน (ติน; 

๒๕๓๕, น.๒๘๓) 
 บรรยากาศขององค์การ (Organizational Climate) เป็นความพึงพอใจ หรือไมํพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมของบุคคล

ในองค๑การ (ศัพท์บริหารรัฐกิจ: ๒๕๔๓, น.๖๐๖) 

 ก าลังเฉพาะกิจปราบปรามการค้ายาเสพติด   เป็นขํายงานของก าลังเฉพาะกิจปราบปรามการค๎ายาเสพติด  
๑๓ ภูมิภาค ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานความพยายามในการบังคับใช๎กฎหมายของรัฐบาลกลางเพื่อปราบปรามองค์กรระดับชาติและ
องค์กรระหวํางประเทศที่เพาะปลูกผลิตและจ าหนํายยาเสพติดผิดกฎหมาย   



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๔๙๖ 

original destination   ต าบลที่จะไปเดิม  [ในการควบคุมเรือพาณิชย์] 
original negative    เนกาตีฟต๎นก าเนิด 
original positive    โพสิตีฟต๎นก าเนิด 
originating medical facility  หนํวยแพทย์แรกรับผู๎ป่วย  [หน่วยเริ่มแรกที่ส่งผู้ป่วยต่อไปยะงอีกหน่วย

แพทย์หนึ่ง] 

originator   ผู๎ให๎ขําว  
oropesa sweep   การกวาดแบบออโรเปซา  [สทร.-รูปแบบของการกวาดทุ่นรัเบิด]   

ORP = Objective Rally Point  จุดนัดพบ ณ ที่หมาย 
orthodoxy   ลัทธิ      
orthomorphic projection  เส๎นโครงแผนที่คงรูป 
OSA = Open Skies Agreement  ข๎อตกลงการเปิดนํานฟ้าเสรี   [สป.-อต]. 
OSCE  = Organisation For Security And Cooperation In Europe องค๑การเพื่อความม่ันคงและความ
รํวมมือในยุโรป  [กต.] [เป็นองค์กรที่ให้ความส้าคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงในลักษณะรอบด้าน  กล่าวคือ ด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยด้าเนินนโยบายป้องกันทางการทูต  (Preventive Diplomacy) มีประเทศสมาชิกจ้านวน ๕๕ 
ประเทศ ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗  ไทยได้สมัครเข้าเป็นหุ้นส่วนทางความร่วมมือของ OSCE ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ]  
overseas election coordination centre ศูนย๑ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  [กต.] 
O & I = Operations And Intelligence ยุทธการและการขําวกรอง 
OSCE    องค๑กรความม่ันคงและความรํวมมือในยุโรปTP PT   
Oscillating Mine  (MINE) ทุํนระเบิดรักษาระดับลึก   
OST= Order Ship Time เวลาในการเบิกและจัดสํง   [กบ.] 
Other Detainee         (OD) ผู๎ต๎องขังอ่ืน [บุคคลในความควบคุมของกองทะพ  อม.ซึ่งไม่ได้ถูกก าหนดชะ้นว่า

เป็น ขศ.ฝ่ายศะตรู ] 

Other Intelligence Requirements (OIR) ความต๎องการขําวกรองอ่ืน        (ตขอ.)  

other war reserve materiel requirement ความต๎องการอ่ืน ๆ ของยุทโธปกรณ์ส ารองสงคราม 
other war reserve materiel requirement, balance ความต๎องการยุทโธปกรณ์ส ารองสงครามอื่น  ๆ เพื่อให๎  
    ครบตามความต๎องการ  

                                                                        
 ผู้ให้ข่าว  หนํวยซึ่งมีอ านาจที่จะสํงขําวออกไปได๎ ความรับผิดชอบของผ๎ูให๎ขําว รวมถึงความรับผิดชอบในพันธกิจของผ๎ูรําง
และนายทหารอนุมัติขําวด๎วย 

 OSCE = Organization for Security and Co-operation in Europe ศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต๑  http://www.osce.org/  

http://www.osce.org/
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other war reserve materiel requirement, protectable ความต๎องการยุทโธปกรณ์ส ารองสงครามอื่นท่ีได๎  
    จั ดสรรงบประมาณไว๎  

other war reserve stock  ยุทโธปกรณ์คงคลังอ่ืน ๆ ส ารองสงคราม   
otter    เครื่องถํางปลายสายกวาด     [สทร.]  
OTV= Outer Tactical Vest เสื้อทางยุทธวิธีด๎านนอก [ทบ.อม.ประกอบเครื่องแบบรบแบบใหม่] 

Outer Tactical Vest  (OTV) เสื้อทางยุทธวิธีด๎านนอก [ทบ.อม.ประกอบเครื่องแบบรบแบบใหม่] 

out   [การส่งวิทย]ุ  ‚เลิก‛ pt   
outbound traffic  การจราจรขาออก  [เริ่มต้นในภาคพื้นทวีปสหระฐฯ  ที่มุ่งไปยะงต าบลปลายทาง

ออกไป] 

outer fix    ต าแหนํงที่อยูํตอนนอก  [อากาศยาน] 

outer landing ship areas  พ้ืนที่เรือยกพลขึ้นบกตอนนอก    [ยสบ.] 

outer transport area   พ้ืนที่เรือล าเลียงตอนนอก    [ยสบ.]  
outflank    โอบปีก  
outline map   แผนที่เค๎าโครง 
outline plan                       แผนโครง   
outpost    กองรักษาดําน      
outside–in   นอกเข๎าใน  
outsized cargo; oversized cargo สัมภาระเกินขนาด  [ต้องใช้อากาศยาน ซี-๕ หรือ ซี-๑๗] 
OV= Orange Volunteers  ฐานอยู่ในประเทศ Northern Ireland  
OVE = On-Vehicle Equipment ยุทธภัณฑ๑บนยานพาหนะ   [กบ.] 
over run enemy territory ดินแดนที่ข๎าศึกยึดอยูํกํอน   [สพ.] 
over the beach operations   การปฏิบัติการบนหาด    
over   [การส่งวิทย]ุ  ‚เปลี่ยน‚ tp pt 

overarching   [ทฤษฎีทางยุทธศาสตร์] ที่ครอบอยูํ    
overhaul   การซํอมใหญํ     [กบ.] 

                                                                        
 ตัวอยํางเขํน  " ROGER..OUT " = " ทราบ..เลิก " 
 แผนโครง  แผนเบื้องต๎นซึ่งให๎เค๎าโครงเกี่ยวกับลักษณะหรือหลักการส าคัญของห/ป กํอนเริ่มการวางแผนรายละเอียด 
 ตัวอยํางเชํน  " Romeo..This Is Bravo..Over " = " โรมีโอ จากบราโว..เปลี่ยน"  
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overhead clearance  ระยะปลอดทางสูง [รัยัทางตะ้งรัหว่างผิวพื้นทาง กะบสิ่งกีดขวางที่อยู่เหนือ
ผิวพื้นนะ้น] 

overhead cover  ที่กําบังเหนือศรีษะ [หลุมบุคคล] 

overlap    การเหลื่อม, ระยะทับ 
overlay    แผํนบริวาร    
overpressure   ความดันเกิน 
overprint    การพิมพ์ทับ [ข่าวสารซึ่งพิมพ์หรือปรัทะบลงบนแผนที่เพื่อการใช้เป็นพิเศษ] 

overseas  โพ๎นทะเล  [บรรดาที่ตะ้งทะ้งปวงนอกภาคพื้นทวีปสหระฐอเมริกา  รวมทะ้ง  

อลาสกาแลัฮาวายด้วย] 

Overseas Environmental Baseline Guidance Document (OEBGD) คูํมือพื้นฐานด๎านสิ่งแวดล๎อมโพ๎นทะเล 

Overseas Housing Allowances(OHA) เงินคําเชําบ๎านตํางประเทศ   [อม.]      

overseas search and rescue region  ยํานค๎นหาและกู๎ภัยโพ๎นทะเล  
oversees presence  การปรากฏตัวโพ๎นทะเล    [ยธศ.] 
oversized cargo; outsized cargo สัมภาระขนาดใหญํกวําปกติ  
overt operation   ปฏิบัติการเปิดเผย  [โดยปราศจากการซ่อนพราง] 
Overt Peacetime Psychological Operations Programs (OP3) ก าหนดการปฏิบัติการจิตวิทยาในยามปกติโดย  
    เปิดเผย   

over-the-horizon amphibious operations การยุทธ์สะเทินน้ าสะเทินบก ข๎ามขอบฟ้า  [การปฏิบะติการซึ่งเริ่ม

ด าเนินการจากรัยัไกลกว่าการตรวจจะบทางทะศนัแลัรัยัเรดาร์ชายฝ่ัง] 

over-the-horizon radar  เรดาร์เหนือขอบฟ้า  
overwatch   การเฝ้าตรวจ/เฝ้าระวังTP PT   [ภารกิจ ยว.] 

    

                                                                                                                                                       
 การซ่อมใหญ่   การท าให๎รายการยุทโธปกรณ์กลับคืนสูํสภาพใช๎การได๎โดยสมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว๎ในมาตรฐานการซํอม
บ ารุงขั้นใช๎การได๎ 
 แผ่นบริวาร  สิ่งที่พิมพ์หรือที่เขียนบนแผํนใสหรือแผํนกึ่งใสที่มีมาตราสํวนเดียวกับแผนที่  แผนที่เดินเรือ /เดินอากาศ  ฯลฯ 

เพื่อแสดงรายละเอียดที่ไมํมี หรือไมํต๎องการเน๎นเป็นพิเศษบนแผนที่ต๎นฉบับ 

 สัมภาระขนาดใหญ่กว่าปกติ   ๑. สิ่งของขนาดใหญํซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์จ าเพาะ เชํน เรือท๎องแบน เรือลากจูงใช๎กว๎าน ซึ่ง
สามารถขนสัมภาระเข๎าทางข๎างได๎ สํวนของสะพานทุํนซึ่งมีเครื่องยนต์หรือไมํมีเครื่องยนต์ ซึ่งต๎องการการขนสํงทางทะเล   
๒. สัมภาระทางอากาศซึ่งมีขนาดเกินกวําจะบรรทุกบนฐานรองสิ่งของ ๔๖๓แอล ซึ่งรองรับสัมภาระที่ความสูงไมํเกิน ๙๖ นิ้ว แตํ
สัมภาระนี้ต๎องมีความยาวไมํเกิน ๑,๐๐๐ นิ้ว กว๎างไมํเกิน ๑๑๗ นิ้ว และสูงไมํเกิน ๑๐๕ นิ้ว ท าให๎สามารถขนสํงทางอากาศได๎โดย
ใช๎อากาศยาน  ซี-๕, ซี-๑๗, ซ-ี๑๔๑, ซี-๑๓๐, เคซี-๑๐ และอากาศยานขนสํงสัมภาระของพลเรือนสํวนใหญํที่ได๎ท าสัญญาไว๎    
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P 

 
P = Pa-Pa   [การส่งวิทย]ุ อักษรพี <ปา-ป้า>  
PA = Public Affairs         การประชาสัมพันธ๑  
PAC = Personnel And Administration Center  ศูนย๑ ธุรการ และ กําลังพล   
pace  ความเร็วขบวน   [ก าละงทางพื้นดิน  ซึ่งถูกก าหนดขึ้นเพื่อระกษาความเร็วเฉลี่ย

ตามที่ได้ก าหนดไว้] 

pace count  การนับก๎าว [ต่อระยะ ๑๐๐ เมตร ในการ ลว.] 

pace setter   ผู๎บังคับความเร็วขบวน 
Pacific Area Special Operations Conference (PASOC) การสัมมนาการปฏิบัติการพิเศษภาคพ้ืนแปซิฟิค 

Pacific Armies Management Seminar  (PAMS) การสัมมนาการบริหารงานกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิค 
Pacific Army Reserve Component Seminar (PARCS) การสัมมนากําลังสํารองกองทัพบกภาคพ้ืนแปซิฟิค 

pacific charter    กฎบัตรแปซิฟิค         [กต.] 

pacific settlement of international disputes การระงับข๎อพิพาทระหวํางประเทศโดยสันติวิธ ี[กต.] 

packaged 
forces  

 ก าลังจัดเฉพาะ  [ก าละงรบที่มีขนาดแลัการปรักอบก าละงต่าง ๆ กะน ที่เลือกไว้ล่วงหน้าส าหระบภารกิจเฉพาั  

เพื่ออ านวยความสัดวกในการวางแผนแลัการฝึก] 

                                                                                                                                                       
 เฝ้าตรวจ/เฝ้าระวัง คือ เทคนิคของการสนับสนุนด๎วยการยิงโดยวางก าลัง ณ ต าบลซึ่งสามารถตรวจการณ์การปฏิบัติของ
ข๎าศึกได๎ และจะท าการโจมตีข๎าศึกก็ตํอเมื่อข๎าศึกตรวจพบหรือพยายามโจมตีตํอหนํวยด าเนินกลยุทธ์ฝ่ายเรา หนํวยที่ได๎รับกิจ
สนับสนุนด๎วยการยิงจะต๎องได๎รับการช้ีแจงลํวงหน๎าวําจะต๎องท าลาย, ขํม, หรือตรึงข๎าศึก 
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packaged petroleum product  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบรรจุภาชนะ  [ผลิตภะณฑ์ปิโตรเลียม  (โดยทะ่วไป  

ได้แก่ หล่อลื่น น้ ามะน ไขข้น หรือรายการเฉพาัอื่น ๆ ) ซึ่งปกติผู้ผลิตจับรรจุแลัจะดหา เก็บระกษา ขนส่ง แลัจ่ายให้ในรูปของ
ผลิตภะณฑ์ที่บรรจุไว้ในภาชนัที่มีความจุ  ๕๕ แกลลอนสหระฐฯ  (หรือ ๔๕ แกลลอนอิมพีเรียล หรือ ๒๐๕ ลิตร) หรือน้อยกว่า] 

Packup Kit  (PUK) ชุดเครื่องมือ ,  ชุดอุปกรณ์ซํอมบ ารุง   
padding  ค าเติม  [เนื้อความพิเศษท่ีเพิ่มขึ้นในข่าวมุ่งหมายท่ีจัปกปิดการเร่ิมต้น  

การสิ้นสุด หรือความยาวของข่าว] 

paddy field  นาข๎าว    
PAG = Public Affairs Guidance แนวทางการประชาสัมพันธ๑  
PAGAD = People Against Gangsterism And Drugs [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ South Africa  
PFLP–GC = Popular Front For The Liberation of Palestine - General Command  
กลุํมกองบัญชาการใหญํแนวรํวมประชาชนเพื่อการปลดปลํอยปาเลสไตน๑  ฐานอยู่ในประเทศซีเรีย 

(Syria)  มีฐานบัญชาการอยู่ในดามัสกัส ซีเรีย และฐานที่มั่นหลายแห่งในเลบานอน  
Palestine Liberation Organization (PLO) องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์; พีแอลโอ 
palestine question    ปัญหาปาเลสไตน๑    [กต.] 

pallet    ฐานรองของ , แพลเลต   [๑. ฐานแบนส าหระบรวมพะสดุต่าง  ๆ หรือส าหระบ

ขนวะสดุรายการเดียวไปรวมกะนเป็นสิ่งบรรทุกเป็นหน่วย เพื่อการยกขน การขนส่ง แลัการเก็บระกษา ด้วยเครื่องมือยกขนวะสดุ  ๒. 
(เฉพาั กห .) ฐานรองของ ๔๖๓ แอล – ฐานอลูมินะมแบน ขนาดกว้าง ๘๘ นิ้ว ยาว ๑๐๘ นิ้ว ใช้บรรทุกขึ้นแลับรรทุกลงของ
อากาศยาน] 

Palletized Load System  (PLS) ระบบบรรทุกบนฐานรอง  [รถบรรทุกซึ่งมีเคร่ืองมือยกขนไฮโดรลิก] 
palletized load system flatrack ที่วางสัมภาระพ้ืนราบของระบบบรรทุกบนฐานรอง   
palletized unit load   สิ่งบรรทุกเป็นหนํวยบนฐานรอง  (บนแพลเลต)  
PAMO = Pacific Airlift Management Office สํานักงานการจัดการสํงทางอากาศแปซิฟิค [อม.] 
PAMS = Pacific Armies Management Seminar การสัมมนาการบริหารงานกองทัพบก 

     ภาคพื้นแปซิฟิค 

panaceas   ยาครอบจักรวาล  
Pan-Asianism   ลัทธิ การปลุกกระแสเอเชีย  
panel code                         ประมวลแผํนผ๎าสัญญาณ  
panel code   ประมวลแผํนสัญญาณ    
panic                              ความตื่นตระหนก  
panoramic camera   กล๎องถํายรูปพาโนรามา  



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๕๐๑ 

pants, trousers   กางเกงขายาว    
PAO = Public Affairs office  สํานักงานประชาสัมพันธ๑  
PAP = People Action Party  พรรคกิจประชาชน    [สป.] 

parachute   รํม     [ที่ทหารใช้ส่งทางอากาศ]    

parachute deployment height  ความสูงรํมกางเต็มที่ [ความสูงเหนือจุดลงพื้นที่ต้องการ ซึ่งร่มจักางเต็มที่] 
parachute pay   เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดรํมประจํากอง (พ.ด.ร.)   

parachute troops corps  เหลําทหารพลรํม        [ทอ.]               (พร.)  
parachutist badge    เครื่องหมายกระโดดรํม ช้ันที่ ๓          [อม.-silver wing]  

parachutist course   หลักสูตรกระโดดรํม; พลรํม   
parade ground  ลานสวนสนาม, ลานพิธี  
parade rest  การพักตามระเบียบ [ค้าบอกค้าสั่ง”ตามระเบียบ-พัก”] 

parade, rest   [ค้าสั่ง]ทําพักตามระเบียบ     ตามระเบียบ, พัก    
paradigm   กระบวนทัศน๑ ; ตัวอยําง หรือแบบที่มีรายละเอียด; กรอบ/ 
    โครงรํางทางทฤษฎี 
paradigm change     การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน๑ 
paradigm shift    การปรับกระบวนทัศน๑ใหมํ  
paradox   คําพูดที่ขัดแย๎งกัน; ปรากฏการณ๑ที่ไมํเป็นไปตามความ 
    คาดหมาย [จิต] 
paradoxical action   การปฏิบัติที่ขัดแย๎งกันเอง  
paradoxical choices  ทางเลือกที่ขัดแย๎งกันเอง  
paradoxical logic   แนวคิดเชิงเหตุผล หรือตรรกะที่ขัดแย๎งกัน   
paradoxical thinking  ความคิดเชิงขัดแย๎ง 
paradoxically   ขัดแย๎งกันเอง  
paradrop    การทิ้งลงด๎วยรํม 
parallel chains of command  สายการบังคับบัญชาคูํขนาน   [ยสบ.] 

parallel sheaf  กรวยขนาน  [ป. แลัปืนเรือ  กรวยซึ่งรันาบ  (แนว) ยิงของปืนทุกกรับอก

ขนานกะน] 
parallel staff   ฝ่ายอ านวยการขนาน , ฝ่ายเสนาธิการขนาน  ฝ่ายอ านวยการซึ่งนายทหาร
หนึ่งคนจากแต่ลัชาติหรือเหล่าทะพ ได้ระบการแต่งตะ้งให้ปรัจ าแต่ลัต าแหน่งเพื่อท างานคู่ขนานกะนไป 
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parallel warfare   การสงครามแบบขนาน    [ทอ.] 
paramilitary forces       กําลังกึ่งทหาร; กําลังรบกึ่งทหาร    
Pararescue Team     (PRT) ชุดพลรํมกู๎ภัย   [สามารถที่จัให้การช่วยเหลือทางการแพทย์  แลัช่วย

ผู้รอดชีวิต] 

paratrooper boots  รองเท๎าโดดรํม, รองเท๎าจัมพ๑   
PARCS = Pacific Army Reserve Component Seminar การสัมมนากําลังสํารองกองทัพบก 
    ภาคพื้นแปซิฟิค 
pariah state    รัฐที่ไมํเป็นที่ยอมรับของสังคมนานาชาติ [กต.อาทิ มีรัฐบาลที่ถูก

นานาชาติคว่้าบาตร]  

pact กติกาสัญญา     [กต.] 

parliamentary diplomacy   การทูตแบบรัฐสภา    [กต.] 

parlimentaire   ผู๎เจรจาการศึก  [ตะวแทนซึ่งผู้บะงคะบบะญชาก าละงรบคู่สงครามในสนามใช้
ให้เข้าไปภายในแนวข้าศึกด้วยตนเอง ด้วยความมุ่งหมายท่ีจัติดต่อหรือเจรจาท าความตกลงโดยเปิดเผย  แลัโดยตรง
กะบผู้บะงคะบบะญชาฝ่ายข้าศึก] 

parochial interests   ผลประโยชน๑เฉพาะกลุํม ; ผลประโยชน๑เฉพาะ 
parrot    แพร์รอต  [อุปกรณ์ทรานสปอนเดอร์ของรับบพิสูจน์ฝ่าย] 
part number   หมายเลขชิ้นสํวน [เพื่อแสดงช้ินส่วนหรือรายการยุทโธปกรณ์เฉพาั] 

Partial Mission-Capable (PMC) ปฏิบัติภารกิจได๎บางสํวน   [สภาพทางวะสดุของอากาศยาน  หรืออุปกรณ์การ  

    ฝึกซึ่งแสดงว่า  สามารถปฏิบะติภารกิจได้อย่างน้อยหนึ่งภารกิจ  แต่ไม่สามารถ  
    ปฏิบะติได้ทะ้งหมด] 

Partial Mission-Capable, Maintenance (PMCM) ปฏิบัติภารกิจได๎บางสํวน  (การซํอมบ ารุง )   

    [อากาศยาน หรืออุปกรณ์การฝึก] 

Partial Mission-Capable, Supply  (PMCS) ปฏิบัติภารกิจได๎บางสํวน (การสํงก าลัง)  

     [อากาศยาน หรืออุปกรณ์การฝึก] 

partial mobilization   การระดม สรรพก าลังบางสํวน, การระดมพลบางสํวน  
partial storage monitoring  การเฝ้าตรวจสอบการเก็บรักษาบางสํวน   [อาวุธนิวเคลียร์] 

                                                                        
 Parallel Warfare  คือ การโจมตี ตํอ จุดศูนย์ดุล ของข๎าศึกหลาย ๆ จุดในเวลาเดียวกัน เพื่อท าให๎ข๎าศึกเป็น อัมพาตทาง

ยุทธศาสตร์ (Strategic Paralysis) 
 ก าลังรบก่ึงทหาร   ก าลังรบหรือกลุํมก าลังรบซึ่งแตกตํางไปจากกองทัพประจ าของประเทศใด  ๆ แตํมีลักษณะที่คล๎ายกับ
กองทัพประจ าในเรื่องการจัดหนํวย ยุทธภัณฑ์ การฝึก หรือภารกิจ 
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participate democracy  ประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวม  
partisan warfare การสงครามพลพรรค, การสงครามแบบพลพรรค; การสงคราม

กองโจร        [ไม่ค่อยใช้-สนบ.] 

partnership    ความเป็นหุ๎นสํวน     [กต.] 
pacta sunt servanda    หลักสัญญาต๎องเป็นสัญญา  [กต.] เป็นหลักที่คูํสัญญาทั้งสอง

ฝ่ายเคารพในสัญญา 
party                              พรรค     [การเมือง]  

party    ชุด      [ยว.]  
PASGT = Personnel Armor System, Troop หมวกเหล็ก [รุ่นใหม่]  

PASOC = Pacific Area Special Operations Conference การสัมมนาการปฏิบัติการพิเศษภาคพ้ืนแปซิฟิค 

pass    การโฉบ  [๑. การบินหรือการด าดิ่งทางยุทธวิธีรัยัสะ้นของอากาศยาน  ณ  

    เป้าหมาย  ๒. การบินกวาดคระ้งเดียวผ่านหรืออยู่ในรัยัยิงของหมู่บินข้าศึก] 

pass  ชํองเขา, ชํอง, ดําน [เช่น ช่องด่านเจดีย์สามองค์ = three pagodas pass]  

pass time   เวลาที่ใช๎ผําน [ในการขนส่งทางถนน] 

passage of  lines   การผํานแนว  
passage of line  การเข๎าตีผําน [หน่วยฝ่ายเดียวกัน-ยว.]; การผํานแนว  
    [ไปข้างหน้าหรือหลัง] 

passenger mile  ไมล์ผู๎โดยสาร  [ผู้โดยสารหนึ่งคนที่ถูกขนส่งไปเป็นรัยัหนึ่งไมล์    ส าหระบ
การขนส่งทางอากาศแลัทางมหาสมุทรให้ใช้ ไมล์ทัเล  ส่วนการขนส่งทางรถไฟ  
ตามทางหลวง แลัทางน้ าภายในภาคพื้นทวีปสหระฐฯ ให้ใช้ ไมล์บก] 

passion   ตัณหา  
passive    เชิงรับ, พาสสีฟ  [ในการเฝ้าตรวจ]  
passive air defense                การป้องกันภัยทางอากาศเชิงรับ    

                                                                        
 การผ่านแนว การปฏิบัติการซึ่งก าลังรบเคลื่อนที่ไปข๎างหน๎าหรือมาข๎างหลังผํานที่มั่นรบของก าลังรบอื่น  โดยประสงค์ที่จะ
เคลื่อนที่เข๎าปะทะหรือผละออกจากการปะทะกับข๎าศึก การผํานอาจจะก าหนดให๎เป็นการผํานแนวหน๎าหรือการผํานแนวหลัง 
 การป้องกันภัยทางอากาศเชิงรับ   มาตรการทั้งมวลที่ไมํใชํการป้องกันเชิงรุก  ซึ่งกระท าเพื่อลดผลการปฏิบัติการทาง
อากาศและภัยคุกคามจากอาวุธปลํอยของข๎าศึกตํอก าลังรบและทรัพย์สินของฝ่ายเดียวกันให๎เหลือน๎อยที่สุด มาตรการเหลํานี้ได๎แกํ 
การพราง  การซํอนพราง  การลวง  การกระจาย  การจัดตั้งใหมํ  การท าซ้ า ระบบการตรวจพบและการ แจ๎งเตือน  และการใช๎
สิ่งกํอสร๎างเพื่อป้องกันภัย   
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passive defense  การป้องกันเชิงรับ [มาตรการต่าง  ๆ ที่กรัท าเพื่อลดโอกาสที่จัเกิดความ

เสียหาย แลัเพื่อลดผลเสียหายที่เกิดจากการปฏิบะติการของข้าศึกให้เหลือน้อยที่สุด  
โดยไม่มีเจตนาที่จัเป็นฝ่ายริเริ่มปฏิบะติก่อน]  

passive homing guidance  การน าวิถีเข๎าหาเป้าแบบเชิงรับ  
passive mine   ทุํนระเบิดท างานเชิงรับ  
passive or responsive public affairs policy นโยบายด๎านการประชาสัมพันธ์เชิงรับ  
passport     หนังสือเดินทาง    [กต.] 
password   สัญญาณผําน [ถ้อยค้าลับหรือเสียงพิเศษที่ใช้ส้าหรับตอบค้าถาม] 
pathfinder badge   เครื่องหมายผู๎นําอากาศยาน   [อม.]   
pathfinder drop zone control  ศูนย์ควบคุมเขตทิ้งลงของชุดน าทาง  
pathfinder landing zone control ศูนย์ควบคุมเขตลงสูํพ้ืนของชุดน าทาง  
pathfinders                        ชุดผู๎นําทางบิน ; ชุดนําทาง 
pathogen   พาโทเจน   [จุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรค] 

patience    ความอดทน  
patient    ผู๎ป่วย 
patient movement   การเคลื่อนย๎ายผ๎ูป่วย   

Patient Movement Items (PMIS) รายการสิ่งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย๎ายผ๎ูป่วย   
Patient Movement Requirements Center (PMRC) ศูนย์ความต๎องการเคลื่อนย๎ายผ๎ูป่วย  [ในการ  
    ปฏิบะติการร่วม] 

patriot  <แพท-ทริ-ออท> ระบบอาวุธนําวิถีจากพื้นสูํอากาศระดับต่ํามากถึงสูง  
patrol    การลาดตระเวน; หนํวยลาดตระเวน , หนํวยบินรักษาเขต 
patrol base                ฐานลาดตระเวน  
Patrol Craft     (PC)  เรือตรวจการณ๑ (ปราบเรือดําน้ํา)  (ตกด.)  
patrol ship   เรือตรวจการณ๑  [๒๐-๔๕๐ตัน]                        
patrol squadron   กองเรือตรวจอําว      (กตอ.) 
patrol   หนํวยลาดตระเวน [หาข่าว, รบกวน, ระวังป้องกัน หรือท้าลายทม.] 

                                                                        
 ชุดผู้น าทางบิน จะโดดรํมในพื้นที่เพื่อเตรียม DZ และ LZ ไว๎ส าหรับก าลังที่ติดตามมา 
 PATRIOT = Phased Array TRacking To Intercept Of Target 
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Pattani  United Liberation Organization (P.U.L.O)  ขบวนการพูโล [ภาคใต้ของประเทศไทย]  

pattern bombing   การทิ้งระเบิดอยํางมีรูปแบบ, วงจรการทิ้งระเบิด  
pattern laying   การวางอยํางมีรูปแบบ [สงครามทุ่นรัเบิดทางบก] 
pawn shop   โรงรับจํานํา     
PAX = Passengers     ผู๎โดยสาร  
pax britannia   สันติภาพที่อังกฤษใช๎อํานาจบังคับให๎มี  
pay records   หลักฐานการจํายเงิน                      
pay rolls    บัญชีจํายเงิน                             
payload    ภาระบรรทุก  
payload (missile)    หัวรบ (อาวุธปลํอย)   
payload build–up (missile and space) การประกอบภาระบรรทุก (อาวุธปลํอยและอวกาศ)  
payload integration (missile and space)  การรวมภาระบรรทุก (อาวุธปลํอย และอวกาศ) 
payload   น้ําหนักบรรทุก 
PB    = Patrol Base            ฐานลาดตระเวน  
PBO = Property Book Officer นายทหารบัญชีคุม  
PCS= Permanent Change of Station การย๎ายหนํวย     [กพ.]  
PDA= Personal Digital Assistant พีดีเอ; เครื่องชํวยงานสํวนบุคคลแบบดิจิทัล  
P–Day    พีเดย์  (วัน ผ.) [ขณัเวลาท่ีอะตราการผลิตรายการยุทโธปกรณ์หนึ่ง   

    เพื่อน ามาสนองการใช้สิ้นเปลืองทางทหารจัเท่ากะบอะตราท่ีเหล่าทะพมี  
    ความต้องการยุทโธปกรณ์นะ้น] 

PDF  = Principal Direction of Fire   ทิศทางยิงหลัก  

peace building   การฟ้ืนฟูสันติภาพ ; การสร๎างสันติภาพ  [กต.] 

peace dividend   เงินปันผลจากสันติภาพ [ตัด งป.ทหารหลังสงครามเย็น-อม.] 

peace enforcement  การบังคับให๎เกิดสันติภาพ  [กต.]; การบังคับใช๎สันติภาพ[ยธศ.]
  

                                                                        
 การฟื้นฟูสันติภาพ  การปฏิบัติโดยวิธีทางการทูตและทางเศรษฐกิจหลังจากเกิดความขัดแย๎ง  ซึ่งเป็นการเสริมสร๎าง  และ
ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานและสถาบันของรัฐบาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับคืนสูํสภาพความขัดแย๎ง 
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Peace Enforcement Operations (PE) การปฏิบัติการบังคับให๎เกิดสันติภาพ  
peace keeping    การรักษาสันติภาพ    [กต.] 

Peace Keeping Operations(PK)  การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ  
peace making    การทําให๎เกิดสันติภาพ   [กต.] 
Peace Operations       PO) [๑๔MOOTW] การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ; การปฏิบัติการด๎านสันติภาพ  
peace time engagement    การปฏิบัติในยามสันติ  
peaceful competition               การแขํงขันอยํางสันติ     [ยธศ.]  
peacekeeping role  บทบาทการรักษาสันติภาพ 
peacekeeping  การรักษาสันติภาพ      [ยธศ.] 
peacemaker   ผู๎รักษาสันติภาพ  
peacemaking   การสร๎างสันติภาพ [กรรมวิธีทางการทูต  การไกล่เกลี่ย  การเจรจา

ต่อรอง หรือรูปแบบของการจะดการด้านสะนติภาพอื่น เพื่อยุติความขะดแย้ง แลัแก้ไขปัญหาท่ีน าไปสู่การขะดแย้ง]  
peacetime engagement การเข๎าปฏิบัติยามปกติ    [ยธศ.] 

peacetime force materiel assets  ขุมก าลังยุทโธปกรณ์ส าหรับก าลังรบยามปกติ 
peacetime force materiel requirement ความต๎องการยุทโธปกรณ์ส าหรับก าลังรบยามปกติ  
peacetime matericl consumption and losses ความสิ้นเปลืองและการสูญเสียวัสดุยามปกติ  
Peacetime Military Engagement (PME)  การดําเนินการทางทหารในยามปกติ  
peacetime operating stocks พัสดุคงคลังในการปฏิบัติการยามปกติ  
peak    กระบังหมวก 

                                                                                                                                                       
 การบีบบังคับให้เกิดสันติภาพ  การใช๎ก าลังทหาร  หรือการคุกคามจะใช๎ก าลังทหาร  ตามปกติตามที่ได๎รับมอบอ านาจจาก
นานาประเทศ เพื่อบังคับให๎ปฏิบัติตามมติหรือมาตรการลงโทษที่ได๎ก าหนด เพื่อด ารงหรือฟื้นฟูความสงบและความเป็นระเบียบ 
 การปฏิบัติการด้านสันติภาพ ความหมายกว๎าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และการบีบบังคับให๎เกิด
สันติภาพที่ได๎ด าเนินการสนับสนุนความพยายามทางการทูตเพื่อสถาปนาและด ารงสันติภาพ  ประกอบด๎วย การปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ (Peacekeeping Opns) การปฏิบัติการบังคับให๎เกิดสันติภาพ (Peace Enforcement Opns)  การทูตเชิงป้องกัน  (Preventive 
Diplomacy) การท าให๎เกิดสันติภาพ (Peacemaking) และการสร๎างสันติภาพ (Peace Building)  สํวน อก. ใช๎ Peace Support 
Operations 
 การรักษาสันติภาพ การปฏิบัติการทางทหารภายใต๎ความยินยอมของคูํพิพาทหลักทั้งปวง ซึ่งก าหนดขึ้นเพื่อเฝ้าตรวจ และ
สํงเสริมการด าเนินการตามความตกลง (การหยุดยิง การสงบศึก หรือความตกลงอื่น ๆ) และสนับสนุนความพยายามทางการทูต 
เพื่อไปสูํการแก๎ปัญหาทางการเมืองในระยะยาว  
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peak overpressure   ความดันเกินสูงสุด [ค่าสูงสุดของความดะนเกิน  ณ ต าบลที่ก าหนดให้  

ซึ่งโดยทะ่วไปแล้วจัเกิดขึ้นขณัท่ีคลื่นกรัแทก (คลื่นแรงผละกดะนฉะบพละน) มาถึงต าบลที่ก าหนดนะ้น] 

peasant                            ชาวชนบท  
peasant's war                      สงครามชาวนา     [หลักคอมมิวนิสต์]   

pecuniary liability   ความรับผิดชอบในการชดใช๎เงิน  
PEDB = Planning And Execution Data Base  ฐานข๎อมูลการวางแผนและการปฏิบัติ  
pedestrian crossing; zebra crossing  ทางข๎าม; ทางม๎าลาย             
pedology    ปฐพีวิทยา                      
peer    เพ่ือนรํวมงาน  
peer leadership   ความเป็นผู๎นําของเพื่อนรํวมงาน  
PEI's= Principle End Items    ยุทธภัณฑ๑หลัก  
pencil beam  ล าแสงรวมเป็นจุด [ล าแสงไฟฉายที่ถูกลด  หรือถูกตะ้งไว้ให้มีความกว้างน้อย

ที่สุด]  

penetrate    เจาะ  [ภารกิจ ยว.] 
penetration                        การเข๎าตีเจาะ [แบบการด้าเนินกลยุทธ์-รุก]; การเจาะ  

penetration (air traffic control)  การลดความสูงอยํางรวดเร็ว (การควบคุมจราจรทางอากาศ)  
penetration (intelligence)  การเจาะ (การขําวกรอง) [การหาตะวแทนภายในองค์กรหรือกลุ่มบุคคล  

หรือการลอบส่งสายละบหรือเคร่ืองมือเฝ้าฟังทางเทคนิคเข้าไปไว้ในองค์การหรือกลุ่มบุคคล  ด้วยความมุ่งหมายท่ีจั
หาข่าวสารหรือโน้มน้าวการกรัท าของกิจกรรมนะ้น ๆ] 

penetration aids   เครื่องชํวยการทะลุทะลวง [รับบอาวุธอากาศ-อวกาศเชิงรุกใช้] 
peninsular  คาบสมุทร [แหลมขนาดใหญ่เช่นคาบสมุทรอินโดจีน = indo-china 

peninsular] 

people war strategy                ยุทธศาสตร๑สงครามประชาชน    [จีน]  

People’s Republic of China (PRC) สาธารณรัฐประชาชนจีน    (สปจ.) 
People's Army of Vietnam PAVN)  กองทัพประชาชนเวียดนาม   
people's war                       สงครามประชาชน     [ยธศ.]  
perceived value   คํานิยมของการรับรู๎   

                                                                        
 เจาะ คือ การด าเนินกลยุทธ์โดยพยายามเข๎าตี ณ จุดลํอแหลมในแนวตั้งรับของข๎าศึก แล๎วรบกวนระบบการตั้งรับของข๎าศึก 
 การเจาะ ในการยุทธ์ทางบกรูปแบบของการรุกซึ่งพยายามเจาะผํานการตั้งรับของข๎าศึก และท าลายระบบการตั้งรับของข๎าศึก 
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percent of slope  เปอร๑เซ็นต๑ของลาด 
percentage clearance  การกวาดเป็นเปอร์เซ็นต์ ในการสงครามทุํนระเบิด  
perception management  การจัดการกระบวนการรับรู๎  
perception  จิตภาพ       
perceptions   การรับรู๎   
percision approach  การบินเข๎าแบบแมํนย า [นะกบินจัได้ระบข้อมูลเกี่ยวกะบรัยัทาง  ทิศทาง  แลัมุม

ร่อน]  

percussion cap  แก๏ปที่จานท๎ายปลอกกระสุน 
percussion-cap rifled muskets ปืนคาบศิลาแบบลํากล๎องมีเกลียวที่ยิงด๎วยจานท๎ายปลอกกระสุน  

Perfidy กลอุบายที่ผิดกฎหมาย [กมป.-ในรสงคราม ,เช่นแกล้งยกธงยอมแพ้ แต่ไม่

ยอม]; การลวงที่ผิดกฎหมาย 
perils of the sea  ภัยทางทะเล 
perimeter    วงรอบ       
perimeter defense                  การตั้งรับวงรอบ  [ไม่มีปีกเปิด ก าละงรบท่ีวางไว้ตามวงรอบของพื้นท่ีตะ้ง

ระบ] 

PERINTREP = Periodic Intelligence Report รายงานขําวกรองตามระยะเวลา   (รขย.)  
PERINTSUM = Periodic Intelligence Summarry สรุปขําวกรองตามระยะเวลา    (สรข.)  
period    ห๎วงเวลา [เวลาที่ใช้ส าหระบการโคจรรอบโลกของดาวเทียมครบหนึ่งรอบ ตาม
กฎทะ่วไปดาวเทียมที่มีเวลาโคจร ๘๗.๕ นาทีนะ้น ใกล้จัตกกละบสู่บรรยากาศโลก] 

Period of Interest  (POI) ห๎วงเวลาสนใจ [ห้วงเวลาท่ีคาดหมายในการยิงอาวุธปล่อย]  

Periodic Intelligence Summary (PERINTSUM) สรุปขําวกรองตามระยะเวลา  
peripheral interest   ผลประโยชน๑ ขอบนอก     [ยธศ.] 
strategic appraisal   การประเมินยุทธศาสตร๑  [ยธศ.] 
forces    แรงผลักดัน     [ยธศ.] 
perishable cargo   สัมภาระที่เสียงําย   [ต้องแช่เย็น] 

                                                                        
 สรุปข่าวกรองตามระยะเวลา จะผลิตในระดับ ทน. หรือสูงกวําขําวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ทางยุทธวิธี ปกติในห๎วง
ระยะเวลา ๒๔ ช่ัวโมง  
 สรุปขําวกรองตามระยะเวลา  รายงานสถานการณ์ด๎านขําวกรองในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี  ซึ่งตามปกติผลิตขึ้น  ณ ระดับ
กองทัพน๎อยหรือเทียบเทํา และระดับที่สูงกวํา มักจะกระท าในชํวงเวลา ๒๔ ช่ัวโมง หรือแล๎วแตํผ๎ูบังคับบัญชาจะก าหนด  
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perishable target   เป้าหมายที่ลดคุณคํา   
permafrost   ดินใต๎ผิวพ้ืนเย็นแข็งตัว 
Permanent Change of Station (PCS) การย๎ายหนํวย; การย๎ายขาด         [กพ.]  
permanent echo   สัญญาณสะท๎อนกลับคงที่  
permanent management  การจัดการอยํางถาวร   
permanent secretary  ปลัดกระทรวง      [ไทย]   
permissive action link  ชํวงเชื่อมบังคับการท างาน  [รับบอาวุธนิวเคลียร์  เพื่อป้องกะนการ

พร้อมรัเบิด]  

permissive environment   สภาพแวดล๎อมยินยอม   
permit of stay    การอนุญาต/ใบอนุญาตให๎พํานักอยูํในราชอาณาจักร/ประเทศ [กต.] 
personal property  ทรัพย๑สินของคนเป็น    [กบ.] 
perseverance   ความอุตสาหะ  
persistency  ความคงทน  [นชค.- เกี่ยวกะบห้วงรัยัเวลาท่ีมีปรัสิทธิภาพหละงจากที่

แพร่กรัจายออกไป] 

persistent agent                  สารพิษชนิดทนทาน; สารเคมีคงสภาพ 
persisting strategy  ยุทธศาสตร๑ยืนกราน, ยุทธศาสตร๑ดํารงการยึดครอง  [การที่

สามารถเอาชนะและยึดครองส่วนที่ส้าคัญ ของดินแดนข้าศึกอย่างถาวร] 

Person Authorized To Direct Disposition of Remains (PADD) บุคคลที่ได๎รับมอบอ านาจให๎จัดการ  
     ศพ [ปกติเป็นญาติที่มีความสะมพะนธ์ใกล้ชิด] 

Person Eligible To Receive Effects (PERE) บุคคลที่มีสิทธิได๎รับทรัพย์สิ่งของ [กฎหมายให้ระบทระพย์สิ่ง  

    ส่วนบุคคลของ กพ.ที่เสียชีวิต] 

person in custody บุคคลในความคุ๎มครอง [ในความควบคุมแลัคุ้มครองโดยตรงของก าละงรบ
สหระฐฯ] 

person in distress    คนตกทุกข๑ได๎ยาก     [กต.] 
person under protection   บุคคลซึ่งอยูํในอารักขา    [กต.] 
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persona non grata    บุคคลทางการทูตที่รัฐผู๎รับไมํยอมรับ [กต.]; บุคคลที่ไมํพึง
ปรารถนา     [ยธศ.] 

personal diplomacy   การเจรจากันโดยตรงระหวํางรัฐมนตรีวําการกระทรวงตําง ประเทศ
ด๎วยกัน 

Personal Effects        (PE) ทรัพย์ส่ิงของสํวนบุคคล [ทระพย์สินส่วนบุคคลทะ้งปวงที่เคลื่อนย้ายได]้;
ทรัพย์สินของคนตาย    [กบ.] 

Personal Identification Number (PIN)  หมายเลขระบุบุคคล    [บัตร ATM, บัตรเครดิต] 

personal inviolability of diplomatic agents ตัวบุคคลของตัวแทนทางทูตจะถูกละเมิดมิได ๎

Personal Locator Beacon (PLB) เครื่องสํงสัญญาณน าทางประจ าตัว  [ที่ลูกเรือน าติดตะวไป /อยู่ใน

ยุทธภะณฑ์ด ารงชีพ]  

personal property   ทรัพย๑สินของคนเป็น [กบ.]; ทรัพย๑สินสํวนบุคคล   
personal staff  ฝ่ายอํานวยการประจําตัว [เช่น ทส., จเร, อศจ.] 

personality                      บุคลิกลักษณะ  
personnel  เจ๎าหน๎าที,่ ก าลังพล  [ต้องการบรรจุในต าแหน่ง  เพื่อให้บรรลุภารกิจที่ได้ระบ

มอบ] 

personnel basis   อัตรากําลังพล     [ตาม อจย.] 
personnel estimate  การประมาณการกําลังพล   [กพ.]  

Personnel Increment Number (PIN) ชํองหมายเลขการเพ่ิมจ านวนก าลังพล  [ช่องว่าง  ๗ ช่อง ส าหระบกรอก

ตะวเลขหรือตะวอะกษร ซึ่งรับุก าละงพลที่ไม่เกี่ยวกะบการปฏิบะติภารกิจของหน่วยในข้อมูลก าละงรบแลัการวางก าละงตามขะ้นเวลาของ
รับบการวางแผนยุทธการแลัการปฏิบะติร่วม]   

personnel management            การจัดการกําลังพล      [กพ.]  
personnel procedure การดําเนินงานกําลังพล    [กพ.]  
personnel reaction time (nuclear)  เวลาปฏิบัติตอบของเจ๎าหน๎าที่    (นิวเคลียร์) 
Personnel Recovery (PR) การรับกลับก าลังพล  

                                                                        
 Persona Non Grata  เป็นศัพท์ที่ใช๎กับนักการทูตหรือผ๎ูแทนทางการทูตที่ประจ าอยูํในประเทศซึ่งรัฐบาลของประเทศนั้นไมํ
ปรารถนาให๎อยูํตํอไปอีกแล๎ว หลังจากที่ได๎ไปประจ าท างานในต าแหนํงอยูํในประเทศนั้น หรือกํอนหน๎าที่นักการทูตผ๎ูนั้นจะ
เดินทางไปถึงดินแดนของประเทศผ๎ูรับ (Receiving State) 
 ทรัพย์สินส่วนบุคคล  ทรัพย์สินประเภทใด  ๆ หรือผลประโยชน์ใด  ๆ ที่มีอยูํในทรัพย์สินนั้น   ยกเว๎นทรัพย์สินประเภท
อสังหาริมทรัพย์  หลักฐานตําง  ๆ ของรัฐบาลกลาง  และเรือตําง  ๆ ของทหารเรือตามประเภทตําง  ๆ ตํอไปนี้  : เรือรบผิวน้ า  เรือ
สนับสนุน และเรือด าน้ า 
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personnel replacement policies      นโยบายทดแทนกําลังพล   [กพ.]  
personnel rotation policies       นโยบายหมุนเวียนกําลังพล    [กพ.]  

Personnel Security Investigation (PSI) การสืบสวนด๎านการรักษาความปลอดภัยบุคคล  [การสอบถึง

พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งก าหนดขึ้นเพื่อพะฒนาข่าวสารจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกะบความน่าไว้วางใจ  แลัความเหมาัสมกะบต าแหน่งที่
จัต้องไว้วางใจได้ในเรื่องความจงระกภะกดี อุปนิสะย ความมะ่นคงของอารมณ์ แลัความน่าเช่ือถือ]   

Personnel Staff officer (BN S 1)  นายทหารฝ่ายกําลังพล                (ฝอ.๑ กองพัน)  
Personnel Staff officer  (REGT S 1) นายทหารฝ่ายกําลังพล                    (ฝอ.๑ กรม) 
Personnel Staff officer  (ACoS, G 1)  นายทหารฝ่ายกําลังพล              (สธ.๑/หน.ฝกพ. กองพล)  
Personnel Status Report (PERSTAT) การรายงานสถานภาพกําลังพล   [กพ.]  
persons entitled to diplomatic privileges and immunities บุคคลทีมีสิทธิที่จะได๎รับเอกสิทธิ์และความ 
    คุ๎มครองกันทางการทูต 
persons of concern   บุคคลในความหํวงใย    [กต.] 

perspective   ทัศนคติ ; แงํคิด; มุมมอง 
perspective grid   กริดภาพซึ้ง  [โครงข่ายของเส้นที่ลากหรือขีดทะบบนภาพถ่าย  เพื่อแสดงภาพ  

    ที่ได้ส่วนสะดของโครงข่ายที่มีรับบของเส้นบนพื้นดินหรือพื้นหละกฐาน] 

PERSTAT = Personnel Status Report รายงานสถานภาพกําลังพล   [กพ.]  
persuasion   การเกลี้ยกลํอม ; การจูงใจ  
petrol pump   ปั๊มน้ํามัน [อก.] [gas station [อม.], service station]  

petroleum intersectional service  บริการปิโตรเลียมระหวํางสํวน  [ในยุทธบริเวณ]  

Petroleum, Oils And Lubricants (POL) ปิโตรเลียม  น้ ามัน และหลํอล่ืน  [ปิโตรเลียมแลัผลิตภะณฑ์ปิโตรเลียมทุก
ปรัเภทที่กองทะพใช้อยู่]   

Petty officer First Class (1 PO)   จําเอก [ทร.ไทย]; (PO1) จําเอก [ทร.อม.]   (จ.อ.)                   

                                                                                                                                                       
 การรับกลับก าลังพล การรวมความพยายามทางทหาร พลเรือน และการเมือง เพื่อให๎ได๎รับการปลดปลํอยหรือการสํงกลับ  
กพ.จากสภาพแวดล๎อมไมํแนํนอนหรือสภาพแวดล๎อมที่เป็นภัย และจากพื้นที่ขัดขวาง ไมํวํา กพ.จะถูกจับกุม สูญหาย หรือถูกโดด
เดี่ยว กพ.ดังกลําวได๎แกํทหารสหรัฐฯ ทหารพันธมิตร ทหารพันธมิตรรํวม ทหารฝ่ายเดียวกัน หรือ กพ.กึ่งทหาร และ กพ.อื่น ๆ ซึ่ง
ก าหนดโดยคณะผ๎ูบัญชาการแหํงชาติ การรับกลับ กพ. เป็นค าที่ครอบคลุมการปฏิบัติการที่มุํงเน๎นกิจการรับกลับ  กพ.ที่ถูกจับกุม 
สูญหายหรือถูกโดดเดี่ยวจากหนทางที่อันตราย การรับกลับ กพ.รวมถึงแตํไมํจ ากัดเฉพาะการค๎นหาและกู๎ภัยในระดับภาคพื้น; การ
ค๎นหาและกู๎ภัยในการรบ; การค๎นหาและกู๎ภัย; การยังชีพ การเล็ดลอด การตํอต๎าน และหลบหนี; การเล็ดลอดและหลบหนี; และ
การประสานหนทางปฏิบัติในการรับกลับโดยการเจรจาหรือโดยการบังคับ การรับกลับ กพ.สามารถเกิดขึ้นได๎โดยการปฏิบัติทาง
ทหาร การปฏิบัติโดยองค์กรพัฒนาเอกชน การปฏิบัติอื่น  ๆ ที่ได๎รับอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐฯ และ/หรือสิทธิตําง ๆ ทางการทูต 
หรือโดยสิทธิอื่น ๆ  
 การเกล้ียกล่อม (persuasion) การใช๎คารมเพื่อให๎ผ๎ูอื่นยินยอมปฏิบัติตามความประสงค๑ของตน (ติน; ๒๕๓๕, น.๒๙๙) 
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Petty officer Second Class (2 PO) จําโท   [ทร.ไทย]; (PO2) จําเอก [ทร.อม.]    (จ.ท.)                                   
Petty officer Third Class (3 PO)   จําตรี   [ทร.ไทย]; (PO3) จําโท [ทร.อม.]     (จ.ต.) 
PEWS = Platoon Early Warning System  ระบบแจ๎งเตือนลํวงหน๎าของหมวด  
PF = Patrol Frigate         เรือฟริเกต          [ทร.]             (ฟก.)  
PFC = Private First Class          สิบตรีกองประจําการ  (ส.ต.ฯ) 
PFC = Private First Class สิบตรี [อม.] Specialist 4 (SP4); พลทหารเรือปี ๒ [นย.] 
PFLP= Popular Front For The Liberation of Palestine [กลุ่มก่อการร้าย]  กลุ่มแนวร่วมประชาชน 

    เพื่อการปลดปล่อยปาเลสไตน ์ [ฐานอยู่ในประเทศซีเรีย พื้นท่ี 
    ปฏิบัติการ ซีเรีย เลบานอน อิสราเอลเขตเวสต์แบงก์ และฉนวนกาซา] 

PHASE    ขั้น        

Phase Line     (PL)     แนวขั้น [มาตรการควบคุมและประสานงาน];  แนวขั้นปฏิบัติ  (นข.)  
Phased Array Tracking To Intercept of Target  (PATRIOT) ระบบอาวุธนําวิถีจากพื้นสูํอากาศระดับตํ่า 
    มากถึงสูง <แพท-ทริ-ออท> 

phases of military government  ขั้นปฏิบัติของรัฐบาลทหาร [๑. การโจมตี  ๒. การเสริมที่มะ่น  ๓. การยึด

ครอง] 

phenomenon   ปรากฏการณ๑  
philosophical musings ความคิดทางปรัชญา  
phonetic alphabet   ค าอํานตัวอักษร  [ในข่าวท่ีส่งทางวิทยุหรือโทรศะพท์] 

phonetic alphabet  คําอํานตัวอักษร a ถึง z ในการสํงขําว 
phony minefield                    สนามทุํนระเบิดลวง  
photo interpretation key  คูํมือการตีความภาพถําย 
photo nadir    เนเดอร์ภาพถําย 
photoflash bomb  ลูกระเบิดแสงวาบถํายรูป [เพื่อการถ่ายรูปทางอากาศเวลากลางคืนในรัยั

สูงปานกลาง] 

photoflash cartridge  กระสุนแสงวาบถํายรูป  [เพื่อการถ่ายรูปทางอากาศเวลากลางคืนในรัยัต่ า] 
photogrammetric control  จุดบังคับรอง , จุดบังคับทางโฟโตแกรมเมตรี   
photogrammetry   โฟโตแกรมเมตรี   

                                                                        
 แนวขั้นปฏิบัติ  แนวที่ใช๎เพื่อการควบคุมและประสานการปฏิบัติการทางทหาร  โดยมักจะใช๎ลักษณะที่เห็นได๎งํายในเขต
ปฏิบัติการ 
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photographic coverage  บริเวณครอบคลุมในการถํายรูป   

Photographic Intelligence (PHOTINT) ขําวกรองจากภาพถําย  
photographic interpretation  การตีความภาพถําย  
photographic panorama  ภาพถํายพาโนรามา 
photographic reading  การอํานภาพถําย 
photographic scale   มาตราสํวนภาพถําย  [ก. ม.ส่วนใหญ่มาก ๑ :๔,๙๙๙ แลัใหญ่กว่า  ข. ม.

ส่วนใหญ ่๑: ๕,๐๐๐  ถึง ๑ :๙,๙๙๙  ค. ม.ส่วนกลาง ๑ : ๑๐,๐๐๐ ถึง ๑ : ๒๔,๙๙๙  ง. ม.ส่วนเล็ก ๑: ๒๕,๐๐๐ถึง ๑: ๔๙,๙๙๙ 
จ. ม.ส่วนเล็กมาก ๑:๕๐,๐๐๐ แลัเล็กกว่า] 

photographic strip   แนวภาพถําย 
photography corps   เหลําทหารถํายรูป  [ทอ.]           (ถร.)      
photomap   แผนที่ภาพถําย  
physical characteristics  คุณลักษณะทางกายภาพ 
physical damage assessment การประเมินความเสียหายทางกายภาพ 
physical destruction  [อม. IO-๐๗] การทําลายทางกายภาพ  
physical resource                  แหลํงทรัพยากรบุคคล     [ยธศ.]  
Physical Security  [อม. IO-๐๔] การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ; การรักษาความ

ปลอดภัยทางวัตถุ   

Physical Training (PT) การฝึกกายบริหาร; การเลํน พีที 
Pickup Zone    (PZ)     เขตรับขึ้น  
Pickup Zone Control officer  (PZCO) นายทหารควบคุมเขตรับขึ้น  
pictomap    แผนที่จากภาพถําย 
pictorial symbolization   การใช๎สัญลักษณ์ที่เป็นรูป 
piecemeal   ปลีกยํอย   
pier    สะพานเทียบเรือ                

                                                                                                                                                       
 โฟโตแกรมเมตรี ศาสตร์หรือศิลป์ในการท าให๎ทราบขนาดที่เช่ือถือได๎  จากภาพตําง ๆ ที่ได๎จากภาพถําย 

 การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ การรักษาความปลอดภัยในสํวนที่เกี่ยวกับมาตรการด๎านวัตถุที่ก าหนดขึ้นเพื่อคุ๎มครอง
บุคคล เพื่อป้องกันมิให๎มีการเข๎าถึงยุทธภัณฑ์   สิ่งอ านวยความสะดวก  วัสดุ และเอกสารตําง  ๆ โดยไมํได๎รับอนุมัติ   และเพื่อ
ป้องกันสิ่งเหลํานี้ให๎รอดพ๎นจากการจารกรรม  การกํอวินาศกรรม  การกํอความเสียหาย   และโจรกรรม 
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Pierson-moskowitz scale มาตราสํวนเพียร์สัน-มอสโควิตซ ์[จ าแนกปรัเภทก าละงความเร็วของ
ลมท่ีสูงขึ้นตามล าดะบ]   

PIF  = Pacific Islands Forum องค๑กรระดับภูมิภาคของประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก  [กต.] 
pillbox   ป้อมปืนกลหนัก; ป้อมอาวุธตํอสู๎รถถัง; รังปืน  [คอนกรีต] 

pilot corps   เหลําทหารนักบิน    [ทอ.]         (นบ.)  
Pilot officer        (PLT off) เรืออากาศตรี      (ร.ต.) 
pilot’s trace   แผํนบริวารนักบิน 
pilots team         ชุดนํา  
PIN = Personal Identification Number หมายเลขระบุบุคคล [บัตร ATM, บัตรเครดิต] 
pinpoint    จุดแนํชัด [๑.จุดท่ีพิสูจน์ทราบได้แน่นอนโดยเฉพาัอย่างย่ิงบนพื้นดินซึ่ง

ก าหนดท่ีตะ้งของเป้าหมายขนาดเล็กมาก  จุดอ้างอิงส าหระบการนะดพบหรือส าหระบความมุ่งหมายอื่นๆ ;  พิกะดซึ่ง
ก าหนดจุดน้ี ๒. ต าแหน่งท่ีบนพื้นดินของอากาศยาน ซึ่งก าหนดได้จากการตรวจการณ์โดยตรงทางพื้นดิน] 

pinpoint photograph  ภาพถํายจ าเพาะ  [ภาพถ่ายเดี่ยวหรือภาพถ่ายคู่จ าลองของวะตถุหรือ

เป้าหมายเฉพาั] 

pinpoint target   เป้าหมายเล็ก, เป้าเล็ก  [เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า ๕๐ เมตร] 

pinpoint   จุดแนํชัด 
pioneer NCO course  หลักสูตรนายสิบชํางโยธา  
pipeline    กระแสการสํงก าลัง [กบ.- สายการสนะบสนุนหรือส่วนเฉพาัหนึ่ง  ซึ่ง ยธป.

หรือ กพ.จัหละ่งไหลจากแหล่งจะดหาต่าง ๆ  ไปยะงต าบลที่จัใช้โดยผ่านสายการสนะบสนุนดะงกล่าว] 

PIR  = Priority Intelligence Requirements ความต๎องการขําวกรองตามลําดับความเรํงดํวน  
PIRA = Provisional Irish Republican Army [กลุ่มก่อการร้าย ] ฐานอยู่ในประเทศ Northern Ireland  

PIJ = Palestine Islamic Jihad, The [กลุ่มก่อการร้าย ]  กลุ่มอิสลามิกญิฮัดปาเลสไตน์   [ฐานอยู่ใน

ประเทศซีเรีย  จ้ากัดปฏิบัติการเฉพาะในพื้นท่ีอิสราเอล ดินแดนภายใต้การยึดครองของอิสราเอล แต่สมาชิกระดับน้ามีฐาน
บัญชาการอยู่ในซีเรียและเลบานอน และส่วนอื่น ๆ ในตะวันออกกลาง] 

piracy    การกระท าเยี่ยงโจรสลัด [การกรัท าการรุนแรงที่ผิดกฎหมาย  การปล้น  

(เช่น ปล้นทระพย์ ชิงทระพย์ ปล้นสัดม)  หรือการยึดทระพย์สินในหรือเหนือน่านน้ าสากลที่กรัท าเพื่อปรัโยชน์ส่วนตะวโดยลูกเรือ
หรือผู้โดยสารของเรือหรืออากาศยานของเอกชนต่อเรือหรืออากาศยานอื่น หรือต่อบุคคลหรือทระพย์สินบนเรือหรืออากาศยาน
ดะงกล่าว] 

                                                                        
 รังปืน ป้อมเตี้ยขนาดเล็ก   ซึ่งใช๎เป็นที่ตั้งปืนกล   อาวุธตํอสู๎รถถัง  ฯลฯ รังปืนมักจะท าด๎วยคอนกรีตแผํนเหล็ก  หรือกระสอบ
ทราย 
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pistol    ปืนพก, ปืนพกสั้น; ปืนพกอัตโนมัติ  (ปพ.)  
pistol belt   เข็มขัดปืนพก   [เข็มขัดสนาม]               
pistol magazine   ซองกระสุนปืนพก                     

PITCH          (TIP) การรํอนไตํ , การโคลงทางยาว , หัวเครื่องขึ้นลง [๑. การหมุนตะว

ของอากาศยานหรือเรือตามแกนทางขวาง  ๒. ในการถ่ายรูปทางอากาศ  การหมุน
กล้องถ่ายรูปตามแกนทางขวางของอากาศยาน]   

pitch angle   inclination angle   มุมรํอนไตํ [มุมรัหว่างแกนทางยาวของอากาศยานกะบพื้นขอบฟ้าของ
โลก] 

PKK = Kurdistan Workers Party/Partiya Karkeren Kurdistan  [กลุ่มก่อการร้าย ] พรรคคนงานชาว

เคิร์ด [ ชื่ออื่นว่า สภาเสรีภาพและประชาธิปไตยชาวเคิร์ด  (Kurdish Freedom And Democracy Congress/Kongreya 
Azadi  Demokrasiya Kurdistan - Kadek) Kurdistan People's Congress หรือ Freedom And Democracy Congress of 
Kurdistan หรือ Kongra-Gel (KGK) ฐานอยู่ในประเทศ ตุรกี  กลุ่ม PKK ปฏิบัติการในตุรกี ยุโรป และตะวันออกกลาง  พื้นท่ี
ปฏิบัติการส่วนใหญ่ปฏิบัติการในพื้นท่ีชนบทและเทือกเขาตอนเหนือ ตอ .น.และ ตต .ต.ของโคลอมเบีย รวมทั้งบริเวณชายแดน
ด้านเวเนซุเอลา] 

PL = Phase Line             แนวขั้น                         (นข.)  
placement    วิธีจัดที่นั่งโต๏ะในการเลี้ยงอาหารสําหรับนักการทูต โดย 
    คํานึงถึงลําดับอาวุโส 
plain    ที่ราบ                         
plain language                      ใช๎คําพูดธรรมดา     [ไม่เข้ารหัส]  

plan for landing   แผนการยกพลขึ้นบก     [ยสบ.] 
Plan Identification Number (PID) หมายเลขแสดงแผน 
plan information capability  ขีดความสามารถด๎านขําวสารของแผน [การปฏิบะติร่วม] 

plan position indicator  เครื่องบอกต าแหนํงทางราบ  [สะญญาณกละบเรดาร์] 
plan summary                       สรุปแผน  

planimetric map   แผนที่แบบราบ; แผนที่ลายเส๎น    
planned airlift requests  ค าขอล าเลียงทางอากาศตามแผน  
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planned target (nuclear)  เป้าหมายตามแผน (นิวเคลียร์), เป้าตามแผน (นิวเคลียร์);  
    เป้าหมายตามแผน  [ป.] 
planning and direction การวางแผนและการอ านวยการ 
planning directive   ค าสั่งนโยบายในการวางแผน ในการปฏิบะติการสัเทินน้ าสัเทินบก 

planning factor                   ปัจจัยการวางแผน    

Planning Factors Database (PFDB)  ฐานข๎อมูลปัจจัยการวางแผน [ฐานข้อมูลท่ีเหล่าทะพสร้างขึ้น]  

planning force                     กําลังรบตามแผน   
planning order   ค าสั่งในการวางแผน  [๑. ค าสะ่งที่ออกโดยปรัธานคณัเสนาธิการร่วมเพื่อ

เริ่มต้นการวางแผนการปฏิบะติ ตามปกติค าสะ่งในการวางแผนจัด าเนินการตามปรัมาณการของผู้บะงคะบบะญชาแลัใช้แทนค าสะ่ง
เตรียมพร้อมของ ปธ.คสธร. ไม่จ าเป็นต้องมีการอนุมะติหนทางปฏิบะติของคณัผู้บะญชาการแห่งชาติก่อนการออกค าสะ่งในการ
วางแผนของปรัธานคณัเสนาธิการร่วม ๒. ค าสะ่งนโยบายในการวางแผนซึ่งก าหนดแนวทางในการวางแผนที่ส าคะญ แลัสะ่งการ
ให้เริ่มต้นการวางแผนการปฏิบะติก่อนที่ผู้มีอ านาจสะ่งการจัอนุมะติหนทางปฏิบะติทางทหาร] 

planning phase   ขั้นการวางแผน  
Planning Programming Budgeting System (PPBS)  รผกง. ของ กลาโหม   
planning scenarios for major theater war การวางแผนภาพเหตุการณ๑สําหรับสงครามในยุทธบริเวณหลัก  

plant equipment   บริภัณฑ์ประจ าโรงงาน   
plastic explosive  วัตถุระเบิดพลาสติก [ปั้นได้ ณ อุณหภูมิปกติ] 
plastic zone  เขตเปลี่ยนสภาพ [ย่านนอกเขตแตกร้าวที่ร่วมอยู่กะบรอยหลุมรัเบิด  ที่เป็นผล

มาจากการรัเบิดซึ่งในย่านดะงกล่าวนะ้นมองไม่เห็นรอยแตก  แต่ดินจัเปลี่ยนรูปไป
อย่างถาวรแลัถูกอะดจนมีความแน่นสูงมาก]   

plate    แผํนพิมพ์ [แผนท่ี]; แผนที่แมํพิมพ์เขียนขูด 
plateau     ที่ราบสูง   [เช่น ที่ราบสูงโคราช = korat plateau]                 
platform drop  การทิ้งลงทั้งแทํนรอง [การทิ้งลงจากอากาศของแท่นรองที่มีสะมภารั  

บรรทุกไว้จากท้ายอากาศยานบรรทุก ด้วยเครื่องเลื่อนของแบบลูกกลิ้ง] 

                                                                        
 เป้าหมายตามแผน เป้าหมายซึ่งมีอยูํในพื้นที่ปฏิบัติการและผลกระทบตํอเป้าหมายนั้นได๎ก าหนดไว๎ลํวงหน๎า  หรือก าหนด
ตามค าขอ ตัวอยํางเป้าหมายเหลํานี้มีตั้งแตํเป้าหมายตามบัญชีเป้าหมายรํวมในแผนการทัพที่น ามาใช๎ได๎ จนถึงเป้าหมายที่ตรวจพบ
ในเวลาที่เพียงพอกับการขึ้นบัญชีในค าสั่งการก าหนดกิจทางอากาศ  ค าสั่งตามภารกิจ  หรือแผนการยิงสนับสนุน  เป้าหมายตาม
แผนแบํงเป็นสองประเภท คือ เป้าหมายตามตารางเวลา หรือเป้าหมายตามค าขอ 
 ปัจจัยการวางแผน  ตัวคูณที่ใช๎ในการวางแผน   เพื่อประมาณจ านวนและประเภทของสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการยุทธที่คาดไว๎  
ปัจจัยการวางแผนมักจะแสดงไว๎ในรูปของอัตรา  อัตราสํวน  หรือชํวงระยะเวลา 
 ระบบการวางแผน การท าก าหนดการและการงบประมาณของกระทรวงกลาโหม 
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Platoon Leader   (PLT LDR)  ผู๎บังคับหมวด          (ผบ.มว.)      
Platoon OPORD   คําสั่งยุทธการ หมวด        
Platoon Sergeant       (PSG)   รองผู๎บังคับหมวด; จําสิบตรี   [อม.] 
Platoon Sergeant   (PLT SGT)  รองผู๎บังคับหมวด       (รอง ผบ.มว.)  
Platoon  (PLT) หมวด [หน่วยเล็กกว่า กองร้อย ใหญ่กว่า หมู่] 
plausible futures   อนาคตที่มีเหตุผล  
playground   สนามเด็กเลํน    
PLD = Probable Line of  Deployment แนวปรับขบวนที่คาดไว๎  
plenary meeting    การประชุมเต็มคณะ    [กต.] 
PLF= Parachute Landing Fall การลงพ้ืนในการโดดรํม 

PLL= Prescribed Load List   บัญชีชิ้นสํวนซํอมตามอัตราพิกัด   (บชอพ.)  
PLO = Palestinian Liberation Organization องค๑กรปลดปลํอยปาเลสไตน๑  [กต.] 

PLO= Palestine Liberation Organization องค๑การปลดปลํอยปาเลสไตน๑; พีแอลโอ 

plot    พล็อต, ภายกรุย [แผนที่ แผนที่เดินเรือ/เดินอากาศหรือกราฟ] 

PLPM  = Pusat Latihan Pengaman Malaysia ศูนย๑การฝึกรักษาสันติภาพมาเลเซีย [ที่เมืองปอร์ตดิกสัน  

     รัฐเนกร-ีเซมบิลัน] 

PLT  = Platoon                หมวด [หน่วย ยว.เล็กกว่ากองร้อย ใหญ่กว่า หมู่]    (มว.)  
plunging fire  การยิงมุมกระสุนตกใหญํ    [ปก.] 

plural representation   การที่รัฐหนึ่งแตํงตั้งผู๎แทนทางการทูตถาวรของตนมากกวําหนึ่งคนไป

ประจํารัฐอีกแหํงหนึ่งนอกประเทศ   [กต.] 

pluralistic political system  ระบบการเมืองหลายขั้ว   [ยธศ.] 
PM= Provost Marshal ฝ่ายการสารวัตร   (ฝสห.) 
PMC = Post Ministerial Conferences การประชุมรัฐมนตรีตํางประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรี

ตํางประเทศของประเทศคูํเจรจาPMC 10+1 (Asean Post 

Ministerial Conferences 10+1 Session With A Dialogue Partner)  การประชุมรัฐมนตรีตํางประเทศ
อาเซียนกับรัฐมนตรีตํางประเทศของคูํเจรจาเป็นรายประเทศ [กต.] 

                                                                        
 ใช๎ในการ ยิงระยะไกล  การยิงจากที่สูงไปที่ต่ า  การยิงไปยังที่สูงชัน 
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PMC 10+10 (Asean Post Ministerial Conferences 10+10 Session) การประชุมรัฐมนตรีตํางประเทศ 
    อาเซียนกับรัฐมนตรีตํางประเทศของคูํเจรจาทั้งหมด [กต.] 

PMCS = Preventive Maintenance Checks And Services การตรวจสอบและการบริการทางการ 
    ปรนนิบัติบํารุง  
PMOS = Primary Military Occupational Specialty ความชํานาญทางการทหารหลัก (ชกท.หลัก) 
PNA = PA-O National Army กองทัพแหํงชาติปะโอ    [พม่า] 

PNF = Paliang National Front กลุํมแนวรํวมแหํงชาติปะหลํอง  
PNLA = PA-O National Liberation Army กองทัพปลดปลํอยแหํงชาติปะโอ 
PNLO = PA-O National Liberation Organisation องค๑การปลดปลํอยแหํงชาติปะโอ  [พม่า] 
PNO = PA-O National Organisation องค๑การแหํงชาติปะโอ   [พม่า] 
POC  = Point of Contact       จุดประสานงาน [ระบุบุคคลที่รับผิดชอบประสานงาน]  

pocket    หยํอม [การต้านทาน] 

pocket knife   มีดพก 
pocket notebook  สมุดพก 
pocket of resistance          หยํอมต๎านทาน  
point    แหลม                         
point defense   การป้องกันเฉพาะบริเวณ [การป้องกะนหรือการคุ้มครองหน่วยแลั  

    สถานที่ตะ้งส าคะญ  เช่นสิ่งอ านวยความสัดวกในการบะงคะบบะญชาแลัการ  
    ควบคุมฐานบิน] 

point designation grid  กริดระบุจุด [บนผท. ผท.เดินเรือ/เดินอากาศ  หรือภาพถ่ายทางอากาศ] 

point of departure                 จุดออกตี   
point of no return   จุดกลับไมํได๎ [จุดบนเส้นทางบินของอากาศยานซึ่งเมื่อเลยจุดนี้ไปแล้ว   

เวลาท าการต่อเนื่องของอากาศยานจัไม่อ านวยให้บินกละบมายะงฐานบินเดิมหรือฐานบินในกลุ่มเดียวกะนอื่น  ๆ บางแห่งได้ด้วย
เช้ือเพลิงที่มีอยู่ในตะวอากาศยาน] 

point of order   ประท๎วง หรือขัดจังหวะในระหวํางการประชุม หรือระหวํางการกลําวถ๎อย

แถลงในเรื่องผิดข๎อบังคับการประชุม  [กต.] 

point to point sealift  การล าเลียงทางทะเลจากจุดถึงจุด [การเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร แลั/หรือ

สะมภารัที่อยู่ในเรือต่าง ๆ] 

pointee–talkee   เครื่องแปลภาษา 
pointer    ไม๎ชี้     
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poised mine   ทํุนระเบิดรอการระเบิด [พร้อมที่จัรัเบิดจากการกรัตุ้นคระ้งต่อไป] 

POL = Petroleum, Oils, Lubricants  น้ํามันทุกชนิด [น้้ามันเชื้อเพลิง, น้้ามันเครื่อง, หล่อลื่น]  

POLAD= Political Adviser      ที่ปรึกษาทางการเมือง  
polar coordinates  พิกัดโพลาร๑ [การสนับสนุนด้วยปืนใหญ่และปืนเรือ.] 
polar orbit   วงโคจรขั้วโลก, วงโคจรโพลาร์  [วงโคจรดาวเทียมซึ่งดาวเทียมโคจร

แต่ลัรอบผ่านเหนือขะ้วโลกเหนือแลัขะ้วโลกใต้ แลัในท่ีสุดก็ผ่านทุกจุดของโลก  มุมลาดเอียงรัหว่างเส้นศูนย์สูตร
กะบวงโคจรโพลาร์เท่ากะบ ๙๐ องศา] 

polar plot  การพล็อตแบบโพลาร์ , การกรุยแบบโพลาร์ [วิธีการก าหนด

ต าแหน่งของเป้าหมาย] 

polarization   ทฤษฎีแยกขั้ว 
police box; police kiosk  ตู๎ยามตํารวจ     
police cadet   นักเรียนนายร๎อยตํารวจ     (นรต.)    
Police Captain (Pol.Capt.) ร๎อยตํารวจเอก            (ร.ต.อ.) 
Police Colonel (Pol.Col.) พันตํารวจเอก             (พ.ต.อ.) 
Police Corporal (Pol.Cpl.) สิบตํารวจโท                (ส.ต.ท.) 
Police First Lieutenant (Pol.Lt.) ร๎อยตํารวจโท               (ร.ต.ท.) 
Police General (Pol.Gen.) พลตํารวจเอก               (พล.ต.อ.) 
Police Lance Corporal (Pol.L/C) สิบตํารวจตรี      (ส.ต.ต.) 

Police Lieutenant  (Pol.Lt.) ร๎อยตํารวจโท             (ร.ต.ท.) 

Police Lieutenant Colonel (Pol.Lt.Col.) พันตํารวจโท               (พ.ต.ท.) 
Police Lieutenant General (Pol.Lt.Gen.) พลตํารวจโท     (พล.ต.ท.) 
Police Major (Pol.Maj.) พันตํารวจตรี                (พ.ต.ต.) 
Police Major General (Pol.Maj.Gen.) พลตํารวจตรี        (พล.ต.ต.) 
Police Senior Colonel (Pol.Sr.Col.) พันตํารวจเอก(พิเศษ)    (พ.ต.อ.)  

Police Senior Sergeant Major (Pol.Sen.Sgt.Maj.) นายดาบตํารวจ   (ดต.)  
Police Sergeant (Pol.Sgt.) สิบตํารวจเอก             (ส.ต.อ.)   

Police Sergeant Major (Pol.Sgt.Maj.) จํานายสิบตํารวจ        (จ.ส.ต.) 

                                                                        
 ร๎อยต ารวจโท หรือ  Police First Lieutenant 
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Police Station   สถานีตํารวจ     
Police Sub-Lieutenant  (Pol.Sub.Lt..) ร๎อยตํารวจตรี       (ร.ต.ต.)   
police   ทําความสะอาด หรือจัดระเบียบ  [ภ.] 
Policeman Constable /Police Private (Pol.Const.) พลตํารวจ            (พลฯ)   
policy   นโยบาย        
policy guidance   แนวนโยบาย  
policy plan   แฟ้มนโยบาย                     
politburo                          คณะกรรมการกรมการเมือง  
political actors   บทบาททางการเมือง  
political appointee    บุคคลที่ได๎รับแตํงตั้งด๎วยเหตุผลทางการเมือง  [กต.] 

political attrition   การบั่นทอนกําลังทางการเมือง  
political authority      อํานาจหน๎าที่ทางการเมือง  
political causes   สาเหตุทางการเมือง  
political culture                  วัฒนธรรมทางการเมือง     [ยธศ.]  
political dynamics                 ความเคลื่อนไหวทางการเมือง    [ยธศ.]  
political goals  เป้าหมายทางการเมือง 
political integration              บูรณาการทางการเมือง      [ยธศ.]  
political intelligence  ขําวกรองทางการเมือง   [ขว.] 
political isolationism  การโดดเดี่ยวทางการเมือง  
political object   เป้าหมายทางการเมือง  
political offence    ความผิดทางการเมือง    [กต.] 

political official  ข๎าราชการการเมือง [ไทย-ไม่หมายถึงนักการเมืองเป็นต้าแหน่งตาม พรบ.ฯ] 

political paradigms   กระบวนทัศน๑ทางการเมือง   
political power                    กําลัง (พลัง) อํานาจทางการเมือง   [ยธศ.]  
political preconditions  เง่ือนไขเตรียมทางการเมือง  
political situation                สถานการณ๑ทางการเมือง            [ยธศ.]  
political stability                ความม่ันคงทางการเมือง            [ยธศ.]  

                                                                        
 ร๎อยต ารวจตรี หรือ Police Second Lieutenant  
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political uncertainty              ความไมํแนํนอนทางการเมือง      [ยธศ.]  
political warfare                  การสงครามการเมือง            [ยธศ.]  

politico–military gaming การเลํนเกมการเมือง –การทหาร [การจ าลองสถานการณ์เกี่ยวกะบปฏิกิริยา
สะมพะนธ์ของปัจจะยทางการเมือง  การทหาร  สะงคมวิทยา  จิตวิทยา  เศรษฐกิจ   
วิทยาศาสตร์ แลัปัจจะยอื่น ๆ ที่เหมาัสม] 

polyarchy   พหุประชาธิปไตย    
poncho    ผ๎าคลุมกันฝน     [ผ้าปันโจ-ภ.] 

poncho liner [เหมือนผ้าห่ม] ผ๎าคลุมกันฝน, รองใน [jargon-วน.] 

pond, bog   บึง,หนอง                     
pool    การรวมทรัพยากร  
popular will   เจตจํานงของประชาชน; ความตั้งใจของมวลชน  
populated areas                    เขตชุมชน  
Population And Resources Control (P&RC) การพิทักษ๑ประชาชนและทรัพยากร  [รพศ.]  
population assistance             การชํวยเหลือประชาชน  
populist policies  นโยบายประชานิยม    
port    เมืองทํา, ทําเรือ                
port capacity  ความสามารถของทําเรือ  [ที่จัท าการขนสะมภารัออกใน  ๒๔ ชะ่วโมง

แสดงเป็นตะน] 

port complex   ยํานทําเรือ  [ท่าเรือตะ้งแต่หนึ่งแห่งขึ้นไปท่ีมีความส าคะญต่าง ๆ กะน] 
port designator  สิ่งก าหนดทําเรือ  [กลุ่มตะวหนะงสือแสดงท่าเรือต่าง  ๆ  ในช่ือก ากะบ  หรือข่าว

เกี่ยวกะบขบวนเรือในความคุ้มกะน] 

port evacuation of cargoes  การขนถํายสัมภาระออกจากทําเรือ [ที่ถูกคุกคามไปยะงที่ตะ้งคละงส ารอง] 

port evacuation of shipping  การอพยพเรือพาณิชย์ออกจากทําเรือ    
Port of Debarkation  (POD)  ทําขนลง   
Port of Embarkation (POE) ทําขนขึ้น  
Port of Support (POS) ทําเรือ/ทําอากาศยานสนับสนุน   
Port Operations Group (POG) กลุํมปฏิบัติการทําเรือ หนํวยจัดเฉพาะกิจ  

                                                                        
 การสงครามการเมือง การใช๎เครื่องมือทางการเมืองเชิงรุก เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๕๒๒ 

port security   การรักษาความปลอดภัยทําเรือ   
Port Support Activity (PSA) หนํวยสนับสนุนทําเรือ  
Port, Arms     [ค้าสั่ง] ทําเฉียงอาวุธ  เฉียง, อาวุธ       
position                       ที่ม่ัน, ที่ตั้งยิง, เข๎าวางตัว  
position defense  การตั้งรับแบบที่ม่ัน  
position report                    การรายงานที่ตั้ง  
positional defense    การต้ังรับแบบที่มั่น   
positive control   การควบคุมโดยตรง  [วิธีควบคุมห้วงอากาศ]  

Positive Identification And Radar Advisory Zone (PIRAZ) เขตการพิสูจน์ฝ่ายและการแนะน าด๎วย 
    เรดาร์โดยตรง    [ทร.]  

positive phase of the shock wave ขั้นบวกของคลื่นกระแทก  [ห้วงเวลาในรัหว่างที่ความกดอากาศสูงขึ้น

อย่างทะนทีทะนใด  จนถึงค่อะนหนึ่งซึ่งสูงกว่าอากาศที่อยู่ล้อมรอบ  แลัแล้วก็ลดลง
อย่างรวดเร็วจนเท่ากะบความกดอากาศที่ล้อมรอบ] 

Posse Comitatus Act  รัฐบัญญัติห๎ามใช๎ก าลังทหารในการบังคับใช๎กฎหมาย   
post    ที่; ตําแหนํง  
Post Exchange; Main Exchange   (PX; Main PX)  ร๎านค๎าสวัสดิการของคําย; พีเอ็กซ๑ [ทบ.อม.] 
post office   ที่ทําการไปรษณีย๑     
post   คํายทหาร 
postattack period  ห๎วงเวลาหลังโจมตี  [สงครามนิวเคลียร์] 

post-cold war force planning การวางแผนกําลังรบหลังสงครามเย็น  

                                                                        
 การตั้งรับแบบที่มั่น ประเภทของการตั้งรับซึ่งสํวนใหญํของก าลังรบที่ใช๎ป้องกัน  จะวางก าลังอยูํตามต าบลที่ทางยุทธวิธีที่
เลือกไว๎ ซึ่งจะท าการรบแตกหัก การวางใจหลักจะอยูํที่ความสามารถของก าลังรบในต าบลป้องกันที่จะรักษาที่มั่นและควบคุมภูมิ
ประเทศระหวํางที่มั่นไว๎ให๎ได๎ กองหนุนจะใช๎เพื่อเพิ่มความลึก สกัดกั้น หรือเข๎ายึดที่มั่นใหญํกลับคืนโดยการตีโต๎ตอบ 

 รัฐบัญญัติห้ามใช้ก าลังทหารในการบังคับใช้กฎหมาย  (พอซซี่ คอมมิเตตัส)  รัฐบัญญัตินี้ ห๎าม กพ.ทหารสหรัฐฯ  ให๎
มีอ านาจตรวจค๎น ยึด หรือจับกุม แตํตํอมามีการแก๎ไขในปี ค.ศ.๑๙๘๑ ในกฎหมายมหาชน ๙๗–๘๖ โดยได๎ให๎อ านาจ กห.ในการ
สนับสนุนการขัดขวางการค้ายาเสพติด และกิจกรรมการบังคับใช๎กฎหมายอื่น ๆ (ตามประมวลกฎหมายสหรัฐฯ  วําด๎วยการใช๎
กองทัพบกและกองทัพอากาศ ในการบังคับใช๎กฎหมาย มาตรา ๑๓๘๕ ลักษณะ ๑๘) 
 ร้านค้าสวัสดิการของค่าย ; พีเอ็กซ์  ดําเนินการโดย AAFES = Army and Airforce Exchange Services บริการเฉพาะ

กําลังพล และครอบครัวที่มีบัตรของทางราชการ - สินค๎ามีราคาถูกกวําร๎านภายนอก แต่ไม่มีการเซ็นเชื่อสินค้า 
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postgraduate <โพซทกแรจ-อิวเอ็ท> [หลักสูตร, นักเรียน]  ที่ทําการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังเม่ือได๎รับ 
    ปริญญาตรีแล๎ว  
postgraduate school  บัณฑิตวิทยาลัย  
posthostilities period  ห๎วงเวลาหลังการเป็นศัตรูกัน  
post-incident phase                [ขั้นที่ ๕ ของการก่อการร้าย]  ขั้นหลังการปฏิบัติ  
Post-Soviet  Central  Asian  Region   ภูมิภาคตอนกลางของเอเชียในยุคหลังการลํมสลายของโซเวียต   
poststrike reconnaissance  การลาดตระเวนหลังการโจมตี  [ภารกิจที่มุ่งรวบรวมข่าวสารเพื่อวะดผลของการ

โจมตี] 

posture and size  ทําทีและขนาด    [ยธศ.] 
posture   ทําที  
potential glitch     ข๎อผิดพลาดเพียงเล็กน๎อยที่เกิดขึ้นในอนาคต  
potential idea – driven fourth generation แนวความคิดที่เป็นไปได๎ ในการขับเคลื่อนยุคที่สี่   
potential technology – driven fourth generation เทคโนโลยีที่เปี่ยมไปด๎วยศักยภาพ เป็นตัว 
    ขับเคลื่อนสูํยุคที่สี ่
Potsdam proclamation   คําประกาศ ณ เมืองปอตสแดม เมื่อวันท่ี ๒๖ ก.ค.ค.ศ.๑๙๔๕ 
Pound         (LB)      ปอนด๑  
poverty                            ความยากจน 
POW = Prisoner of War = PW    ฝ่ายเราที่ถูกข๎าศึกจับเป็นเชลยศึก  (ชศ.) 
power of attorney    หนังสือมอบอํานาจ   
power of leverage   อ านาจในการตํอรอง  
power projection                   การสํงกําลังออกนอกประเทศ การแผํแสนยานุภาพ การรุกรานทางทหาร 

การแสดงพลังอํานาจ  

                                                                        
 postgraduate n. adj. (หลักสูตร, นักเรียน) ที่ท าการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังเมื่อได๎รับปริญญาตรีแล๎ว 
 ซึ่งอาจจะรวมถึง จังหวัดซินเกียง ซึ่งเป็นจังหวัดในสํวนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ที่มีประชากรโดยรวมแล๎ว  ประมาณ  

๖๐ เปอร๑เซ็นต๑เป็นชาวมุสลิมเตอร๑กี  ในจังหวัดภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย  เป็นการรวมสํวนภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก  

 การแสดงพลังอ านาจ (Power Projection) คือ ขีดความสามารถของชาติในการใช๎องค์ประกอบพลังอ านาจแหํงชาติทั้งหมด
หรือบางสํวนด๎านการเมือง เศรษฐกิจ ขําวสารหรือการทหาร เพื่อวางก าลังและด ารงสภาพก าลังรบทั้งในและจากที่ตั้งซึ่งอยูํ
กระจายกันหลายแหํงอยํางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองตํอวิกฤตการณ์ สนับสนุนการป้องปรามและสํงเสริม
เสถียรภาพในภูมิภาค [ศะพท์ร่วมฯ๔๗] 
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power projection capability  ขีดความสามารถในการส่งก้าลังรบออกนอกประเทศ/แสดงพลังอํานาจ [ยธ

ศ.] 

PP = Passage Point          จุดผําน 
PPAG = Proposed Public Affairs Guidance แนวทางการประชาสัมพันธ๑ที่คาดไว๎  
PPBS    ระบบการวางแผน, กําหนดการ และงบประมาณ (รผกง.)  

PPI gauge   มาตรวัดการบรรทุกระหวํางประเทศ    
practice mine  ทุํนระเบิดฝึก 
PRC = People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน  (สปจ.) 
prearranged fire   การยิงตามที่ก าหนดลํวงหน๎า [การยิงที่ได้วางแผนไว้แลัด าเนินการไป

ตามแบบ  ต่อเป้าหมายต่าง ๆ หรือต่อพื้นที่เป้าหมายที่ทราบที่ตะ้งแล้ว การยิงเช่นว่านี้มะกจัมีการวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นเวลานาน   
แลัด าเนินการ ณ เวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า หรือรัหว่างห้วงรัยัเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า]    

preassault operation  ปฏิบัติการกํอนการโจมตี [การปฏิบะติการที่กรัท าโดยก าละงรบสัเทิน  

    น้ าสัเทินบก เมื่อก าละงรบนะ้นมาถึงพื้นที่ปฏิบะติการแลัก่อนชะ่วโมงเอชแลั /หรือ 
    ชะ่วโมงแอล]  

precadet    นักเรียนเตรียมทหาร   (นตท.) 
precautionary launch  การสํงขึ้นเพ่ือความปลอดภัย [การส่งอากาศยานที่บรรทุกอาวุธ  

    นิวเคลียร์ขึ้น ในขณัที่การโจมตีด้วยนิวเคลียร์ใกล้จัเกิดขึ้น] 

Precautionary Search And Rescue/Combat Search And Rescue Precautionary SAR และ /หรือ CSAR การ
เตรียมการค๎นหาและกู๎ภัย/การค๎นหาและกู๎ภัยในการรบ  [การวางแผนแลัการก าหนดต าแหน่งล่วงหน้าของอากาศยาน  เรือ 

หรือก าละงรบทางบกแลัสิ่งอ านวยความสัดวกก่อนการปฏิบะติการค้นหา แลักู้ภะยหรือการช่วยเหลือในการค้นหาแลักู้ภะยในการ
รบถ้าจ าเป็น การวางแผนการค้นหา การกู้ภะย หรือการค้นหาแลักู้ภะยในการรบ ปกติกรัท าโดยเจ้าหน้าที่วางแผนที่มีความรู้ความ
ช านาญด้านการค้นหาแลักู้ภะย  แลัมีปรัสบการณ์ในงาน  สธร.๓ (ยุทธการ ) ศูนย์ค้นหาแลักู้ภะยร่วม  หรือศูนย์ปรัสานการ
กู้ภะย]     

precedence                        ความเรํงดํวน [ของข่าว]; อาวุโส; ความสําคัญ [ลาดตระเวน];  
    การสํงกลับ [สายแพทย์] 
precession    พรีเซสชัน  
precipitation   หยาดน้ําฟ้า                    
Precipitation Static    (P-STATIC) ไฟฟ้าสถิตควบแนํน [ฝุ่นลัอองควบแน่นปรัจุไฟฟ้าที่กรัทบสายอากาศ

แลัปรัจุไฟฟ้าสู่สายอากาศดะงกล่าวทีลัเล็กทีลัน้อย จนในที่สุดปล่อยปรัจุไฟฟ้า
ข้ามฉนวนท าให้เกิดการแตกตะวของไฟฟ้าสถิตที่รุนแรง]   

precise frequency  ความถี่แนํนอน [ความถี่ที่ต้องการความถูกต้อง  ถึงภายใน  ๑ ส่วน   

๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐] 
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precise time   เวลาแนํนอน [เวลาที่ต้องการความถูกต้อง จนถึงภายใน ๑๐ มิลลิวินาที] 

precision bombing   การทิ้งระเบิดแบบแมํนย า 
precision engagement [แนวคิดใหม่ อม.๒] การโจมตีที่แมํนยํา 
precision guided munitions  ระเบิดนําวิถีที่แมํนยํา  
precision of firepower  ความแมํนยํา ของอํานาจการยิง    
Precision-Guided Munitions (PGM) หัวรบนําวิถีที่แมํนยํา; กระสุนวัตถุระเบิดนําวิถีอยํางแมํนยํา  [ยธศ.] 

preclusion                         พื้นที่หวงห๎าม  
preconditions   เง่ือนไขที่เตรียม  
precursor chemical   สารเคมีน า [สารปรักอบซึ่งจ าเป็นในการสะงเคราัห์หรือสกะดของการผลิต  

    ยาเสพติด  แลัมารวมอยู่ในโมเลกุลของยาเสพติด  สารเคมีนี้ไม่ใช้ในการผลิต  
    โคเคนหรือเฮโรอีน] 

precursor front   แนวคลื่นน า [คลื่นความดะนอากาศซึ่งเคลื่อนที่น าหน้าคลื่นแรงผละกดะนฉะบพละน
ไปช่วงรัยัหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการรัเบิดนิวเคลียร์ที่มีขนาดพละงงานรัเบิดที่เหมาัสม  แลัความสูงการรัเบิดต่ า  เหนือผิว
พื้นที่ดูดซึมความร้อน (หรือมีฝุ่น) ความกดดะนที่แนวคลื่นน าจัเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ มากกว่าคลื่นแรงผละกดะนจริง  (หรือที่เหมาัสม ) 
ดะงนะ้น พฤติการณ์ในย่านคลื่นน าจึงไม่ถือว่าเหมาัสม] 

precursor sweeping  การกวาดน า [การกวาดทุ่นรัเบิดในพื้นที่แห่งหนึ่งด้วยวิธีการที่ค่อนข้าง

ปลอดภะย เพื่อลดการเสี่ยงภะยต่อเรือที่ใช้ในมาตรการต่อต้านทุ่นรัเบิด ในการปฏิบะติการคระ้งต่อ ๆ  ไป] 

precursor   สารต้ังต๎น  [สารเคมีที่เกิดปฏิกิริยา ซึ่งเกิดขึ้นในขะ้นตอนการผลิตใด  ๆ โดย

วิธีการของสารเคมีพิษ สารดะงกล่าวปรักอบด้วยส่วนปรักอบส าคะญในรับบเคมีสองส่วน หรือหลายส่วน]  

predicament  สภาพอันยากลําบาก 
predicate offence    ความผิดมูลฐาน     [กต.] 

predict    คาดคะเน ; ทํานาย  [พ้ืนฐานจากความรู้พิเศษ] 

predictability   ความสามารถที่คาดคะเนได๎   
predicted fire   การยิงโดยใช๎ข๎อมูลตัวแก๎ [การยิงท่ีกรัท าโดยไม่มีการประบการยิง] 
prediction                        การคาดคะเน, การคาดการณ๑  

                                                                        
 กระสุนวัตถุระเบิดน าวิถีอย่างแม่นย า อาวุธที่ใช๎อุปกรณ์ค๎นหาเพื่อตรวจจับพลังงานแมํเหล็กไฟฟ้าที่สะท๎อนจากเป้าหมาย
หรือจุดอ๎างอิง และผํานกระบวนการให๎เป็นค าสั่งน าวิถีแกํระบบควบคุม ซึ่งน าวิถีให๎อาวุธไปสูํเป้าหมาย   
 คาดคะเน (predict) v. tr. To state, tell about, or make known in advance, especially on the basis of special knowledge. 
 ท านาย  (predict) v. intr. To foretell something; prophesy; 
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predominant height  ความสูงเดํน [บิน ลว. ความสูงของสิ่งก่อสร้าง ตะ้งแต่ร้อยลั ๕๑ ขึ้นไป  ซึ่งอยู่

ภายในบริเวณที่มีวะสดุผิวพื้นคล้ายกะน] 

preempt     การชิงกระทํากํอน  
pre-emptive attack                  การชิงเข๎าตี [ก่อนการเข้าตีของข้าศึก] 

preemptive attack  การชิงโจมตี, การชิงเข๎าตี [การเข้าตีที่เริ่มโดยยึดถือมูลฐานจากหละกฐานอะน
เด่นชะดว่าการเข้าตีของข้าศึกใกล้จัเกิดขึ้น] 

preemptive surrender  การชิงยอมแพ๎ [ทางเลือกหนึ่งส้าหรับรัฐที่สนใจการหลีกเลี่ยงการ

ตัดสินใจทางยุทธศาสตร]์ 

preemptive war                      การชิงทําสงคราม  
preferential rights    บุริมสิทธ ิ     [กต.] 
prerogatives    อํานาจพิเศษ อภิสิทธิ์    [กต.] 
press attaché   ผู๎ชํวยทูตด๎านสารนิเทศ [กต.-มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารและ

ประสานงานกับส่ือมวลชน] pre-incident phase       [ขั้นที่ 

๑ ของการก่อการร้าย]  ขั้นกํอนการปฏิบัติ  
preinitiation  การเร่ิมจุดระเบิดกํอนก าหนด  [การเริ่มของปฏิกิริยาลูกโซ่แบบแตกตะว  ใน

วะสดุกะมมะนตระงสีของอาวุธนิวเคลียร์ ณ เวลาใดๆก่อนเวลาที่จับรรลุถึงแรงอะดหรือ

รัดะบของการรวมตะวที่ก าหนดไว้หรือสูงสุด] 

prelanding operations  การปฏิบัติการกํอนการยกพลขึ้นบก  [ยสบ.] 
pre–launch survivability  โอกาสรอดกํอนสํงขึ้น   [จากการโจมตีของข้าศึก] 
Preliminary Communications Search (PRECOM) การค๎นหาด๎วยการสื่อสารขั้นแรก [ในการปฏิบะติการ

ค้นหาแลักู้ภะย ปรักอบด้วยการติดต่อแลัตรวจสอบสิ่งอ านวยความสัดวกหละกต่างๆ  ภายในพื้นที่ซึ่งอากาศยานอาจอยู่หรือ

อาจจัมองเห็นได้ การค้นหาด้วยการสื่อสารขะ้นแรกนี้ตามธรรมดาจักรัท ารัหว่างขะ้นที่มีความไม่แน่นอน]     

preliminary demolition target  เป้าหมายการท าลายเบ้ืองต๎น  [เป้าหมายที่นอกเหนือไปจากเป้าหมายการ
ท าลายสงวน ซึ่งหมายไว้เพื่อการท าลายแลัสามารถปฏิบะติได้ทะนทีหละงการเตรียมการ  ถ้าได้ระบมอบอ านาจไว้ก่อน] 

preliminary movement schedule  ก าหนดเวลาการเคลื่อนย๎ายเบื้องต๎น 
preload loading   การบรรทุกสิ่งบรรทุกกํอน [บนเรือ ณ  ท่าเรือหนึ่ง] 

premature                         กํอนถึงกําหนด  
premature dud    ด๎านกํอนก าหนด     
premise    ข๎อกําหนด [สมมติฐานในการวางแผน];  หลักฐาน 
premises of the mission   สถานที่ของคณะผู๎แทน   [กต.] 

premptive    ปฏิบัติการชิงริเร่ิมปฏิบัติกํอน   
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prenataland and postpartum leave  การลาคลอด    
PREP = Preparation            เตรียม, เตรียมการ  
preparation fire  การยิงเตรียม [การยิงท่ีกรัท าต่อเป้าหมายซึ่งเตรียมที่จัโจมตี , ต่อท่ี

หมายก่อนการเข้าตี] 

preparation phase                  ขั้นการเตรียมการ                
prepare      การเตรียมพร๎อม   [ยธศ.ทหาร อม.] 

preplanned air support  การสนับสนุนทางอากาศตามแผนลํวงหน๎า   
pre-planned fires   การยิงที่มีการวางแผนไว๎   
preplanned mission request     คําขอภารกิจตามแผนลํวงหน๎า    
preplanned nuclear support  การสนับสนุนด๎วยนิวเคลียร์ตามแผนลํวงหน๎า  
pre-position                       การนําเข๎าที่ไว๎กํอน; การนํา [หน่วยและ/หรือยุทโธปกรณ์] เข๎าที่ไว๎กํอน 

[เพื่อลดเวลา] 

pre–positioned war reserve materiel requirement, balance   ความต๎องการยุทโธปกรณ์ส ารองสงคราม  
    ท่ีน าเข๎าท่ีไว๎กํอน เพื่อให๎ครบตามความต๎องการ  
pre–positioned war reserve materiel requirement, protectable  ความต๎องการยุทโธปกรณ์ส ารอง  
    สงครามที่น าเข๎าท่ีไว๎กํอนท่ีได๎จัดสรรงบประมาณไว๎จัดหา  
pre–positioned war reserve requirement  ความต๎องการยุทโธปกรณ์ ส ารองสงครามที่น าเข๎าท่ีไว๎กํอน 

Pre–Positioned War Reserve Stock (PWRS) ยุทโธปกรณ์คงคลังส ารองสงคราม ที่น าเข๎าที่ไว๎กํอน  
prescribed nuclear load           อัตรานิวเคลียร๑ตามพิกัด [ปริมาณอาวุธนิวเคลียร์ท่ีก าหนดไว้เฉพาั

ให้หน่วยยิงหนึ่งน าไป] 
prescribed nuclear stockage  อัตราคงคลังนิวเคลียร์ตามพิกัด 
prescriptive power    อํานาจในการออกกฎหมาย  [กต.] 

Present, Arms                           [ค้าสั่ง] ทําวันทยาหัตถ๑ เม่ืออยูํกับที่ 
                                         ตรงหน้า, วันทยาหัตถ ์       
Present, Arms; Rifle, Salute  [ค้าสั่ง] ทําแสดงความเคารพ เม่ือมี

อาวุธ   ตรงหน้า, ระวัง, วันทยา-วุธ          
 

                                                                        
 ค าขอภารกิจตามแผนล่วงหน้า  ค าขอการโจมตีทางอากาศตํอเป้าหมาย  ซึ่งสามารถคาดลํวงหน๎าได๎อยํางพอเพียง  ที่จะ
อ านวยให๎เกิดการประสานและวางแผนตามภารกิจในรายละเอียดได๎ 
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presentation of credentials   การยื่นสาส๑นตราตั้ง     [กต.] 

presentation of the letter of credence  การยื่นสาส๑นตราตั้ง    [กต.] 

preserve                        การเก็บรักษา  
preset guidance   การน าวิถีแบบตั้งลํวงหน๎า [ไม่สามารถประบแต่งได้หละงการยิง] 
presidential callup   การเรียกพลของประธานาธิบดี 
Presidential Reserve Callup Authority (PSRC) อ านาจการเรียกพลส ารองของประธานาธิบดี [ไม่เกิน ๒ 
แสนคนในรัยัเวลาไม่เกิน ๒๗๐ วะนโดยไม่ต้องมีการปรักาศภาวัฉุกเฉินของชาติ]  

presiding general                     ประธานในพิธี [นายทหารระดับนายพล]    

press release                         เปิดแถลงขําวตํอสื่อมวลชน  
pressure altitude   ความสูงความกด [ความกดบรรยากาศแสดงในรูปความสูง] 
pressure breathing   การหายใจภายใต๎ความดัน [เทคนิคของการหายใจ] 
pressure front    แนวความดัน   
pressure group  กลุํมอิทธิพล [ศรศ.๒๕๔๔:๒๕๓] 

pressure mine   ทุํนระเบิดชนวนกด , ทุํนระเบิดความกด [๑. ในการสงครามทุ่น

รัเบิดทางบก  ทุ่นรัเบิดซึ่งชนวนจัตอบสนองต่อแรงกดโดยตรงจากเป้าหมาย  ๒. [สทร.]   ทุ่นรัเบิดซึ่งวงจรจั
ตอบสนองต่อสนามความกดของของเหลวจากเป้าหมาย] 

pressure mine circuit   วงจรทุํนระเบิดความกด   
pressurized cabin   ห๎องเคบินปรับความดัน [ท่ีว่างท่ีใช้ในอากาศยาน  ซึ่งความกดอากาศ

เพิ่มขึ้นเหนือความกดของบรรยากาศโดยรอบ โดยการอะดบรรยากาศโดยรอบเข้าไปในท่ีว่างนะ้น] 

prestrike reconnaissance การลาดตระเวนกํอนโจมตี  
prevail against adversaries   การมีชัยเหนือฝ่ายตรงข๎าม  
prevail    มีชัย ; การมีชัย       
prevail against adversaries  มีชัยเหนือฝ่ายตรงข๎าม ; มีชัยในการตํอสู๎กับฝ่ายตรงข๎าม 
prevent  conflict  and  surprise  attack การป้องกันความขัดแย๎งและการโจมตีอยํางจํูโจม  
prevent    การป้องกัน ; ป้องกัน 
prevent conflict and surprise attacks การป้องกันความขัดแย๎งและการโจมตีอยํางจํูโจม  
preventing surprise   การป้องกันการโจมตีอยํางจํูโจม   
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prevention   การป้องกัน [๑. รัเบียบปฏิบะติว่าด้วยการระกษาความปลอดภะยที่ด าเนินการโดย

ภาคระฐ แลัเอกชน เพื่อให้ผู้ก่อการร้ายไม่กล้าปฏิบะติการ   ๒. ในการปฏิบะติทางอวกาศ  มาตรการเพื่อป้องกะนฝ่ายตรงข้ามที่เป็น
ปรปักษ์ไม่ให้ใช้รับบหรือบริการทางอวกาศสหระฐฯ  หรือของฝ่ายที่สาม  การป้องกะนสามารถรวมถึงมาตรการทางการทูต  ทาง
เศรษฐกิจ แลั ทางการเมือง]  

prevention of stripping equipment  ยุทธภัณฑ์ป้องกันการถอด     
preventive action    มาตรการป้องกัน     [กต.] 
proceeds of crime    ทรัพย๑สินที่เป็นผลได๎จากการกระทําความผิด  [กต.] 
preventive deployment  การวางก าลังป้องกัน  [การวางก าละงทหารเพื่อป้องปรามความรุนแรง ณ จุด

พบปั หรือเขตที่อาจเกิดความขะดแย้ง ซึ่งความตึงเครียดของฝ่ายต่างๆ  ก าละงสูงขึ้น  ก าละงอาจถูกจะดวางในละกษณัที่ไม่แตกต่าง
จากกองก าละงระกษาสะนติภาพในรูปแบบของยุทธภะณฑ์ ท่าที่ของกองก าละงแลักิจกรรมต่างๆ]  

preventive diplomacy การทูตเชิงป้องกัน [การปฏิบะติทางการทูตซึ่งกรัท าล่วงหน้าก่อนเกิด

วิกฤติการณ์ท่ีคาดเดาได้เพื่อป้องกะนหรือจ ากะดความรุนแรง] 

preventive maintenance  การปรนนิบัติบ ารุง  [การดูแลระกษาแลัการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่  ด้วยความ
มุ่งหมายที่จับ ารุงระกษายุทธภะณฑ์แลัสิ่งอ านวยความสัดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ในเกณฑ์ที่พึงพอใจ  โดยจะดให้มีการ
ตรวจ การตรวจหา แลัการแก้ไขข้อขะดข้องที่ก่อนจัเกิดขึ้นหรือก่อนที่จัขยายตะวต่อไปเป็นการช ารุดมากขึ้น] 

preventive maintenance การปรนนิบัติบํารุง    [กบ.] 
Preventive Medicine (PVNTMED) เวชศาสตร๑ป้องกัน; เวชกรรมป้องกัน  
preventive war   สงครามป้องกัน [สงครามที่เริ่มขึ้นด้วยความเช่ือว่าการขะดแย้งทางทหารเป็น
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ยะงไม่แน่ชะดว่าจัเกิดขึ้น แลัเช่ือว่าหากรีรอไปจักลายเป็นการเสี่ยงอะนตรายมากกว่า] 

previous plan                       แผนเดิม / แผนเกํา / แผนครั้งกํอน 
prewithdrawal demolition target เป้าหมายการท าลายกํอนถอนตัว  
PRF = Pulse Repetition Frequency ความถี่การซ้ําห๎วงคลื่น 
pricipal items  รายการยุทธภัณฑ๑หลัก   [กบ.] 
PRIM = Primary                หลัก 
primary    หลัก        
Primary Aircraft Authorization (PAA) อัตราอากาศยานขั้นแรก  
Primary Aircraft Inventory (PAI) รายการอากาศยานขั้นแรก  
primary and secondary road     ถนนสายหลัก และ รอง 
primary censorship  การตรวจขําวขั้นต๎น [การตรวจข่าวของกองทะพต่อการติดต่อส่วนตะว

ของบุคคล] 
Primary Control Officer (PCO) นายทหารควบคุมหลัก  ในการปฏิบะติการสัเทินน้ าสัเทินบก  
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Primary Control Ship (PCS) เรือควบคุมหลัก [การปฏิบะติการสัเทินน้ าสัเทินบก] 
primary firing position  ที่ตั้งยิงหลัก    [ต. ถ.] 

Primary Flight Control (PRIFLY) หนํวยควบคุมการบินหลัก [หน่วยควบคุมบนเรือบรรทุกอากาศยานแลัเรือ
โจมตีสัเทินน้ าสัเทินบกอากาศยานขึ้นลงได้ ซึ่งระบผิดชอบในการควบคุมการจราจรทางอากาศของอากาศยานภายในรัยั ๕ 
ไมล์ทัเลจากเรือ (ส าหระบบนเรือของหน่วยยามฝ่ังสหระฐอเมริกา ศูนย์ข่าวสารการรบจัท าหน้าที่ควบคุมการบินหละก แลัไม่ใช้ค า
ว่า “PRIFLY”) ]   

primary flight route               เส๎นทางบินรอง 
primary imagery dissemination การกระจายภาพหลัก   

primary imagery dissemination system  ระบบการกระจายภาพหลัก   
primary interest  ผลประโยชน์หลัก [ส าคะญต่อการบรรลุภารกิจที่ได้ระบมอบ] 

Primary Military Occupational Specialty (PMOS) ชกท.หลัก            [ความช้านาญทางการทหาร] 
primary position                 ที่ม่ันหลัก 
Primary Review Authority (PRA) หนํวยกรองงานหลัก [เพื่อพะฒนาแลัด ารงระกษาบรรณสารร่วม]  
primary target   เป้าหมายหลัก [เป้าหมายด้านสาธารณัที่มีคุณค่าสูงแก่ผู้ก่อการร้าย] 
prime mover   รถลากจูง, หัวลากจูง   
Prime Vendor  (PV) ผู๎ขายหลัก 
primed charge สํวนบรรจุหลัก , นัดดินหลัก [ส่วนบรรจุ  (นะดดิน) ที่พร้อมจัลุกไหม้ใน

ทุกทาง] 

primer   ชนวนท๎ายปลอกกระสุน; พ้ืนฐาน; มูลบท 
principal                        หลัก, สําคัญ, ใหญ ํ
principal building อาคารหลัก [อาคารซึ่งอยู่ในบริเวณของสถานกงสุลหรือสถานทูตซึ่งอาจมีการ

ด าเนินการ เก็บระกษา ถกแถลง หรือด าเนินกรรมวิธีข้อมูลที่มีชะ้นความละบ แต่ไม่ได้
เป็นอาคารส านะกงานของหะวหน้าคณัผู้แทนพิเศษหรือเจ้าหน้าที่หละก] 

principal items   รายการยุทธภัณฑ์หลัก [รายการยุทธภะณฑ์ครบชุดแลัเครื่องปรักอบเพื่อ

ทดแทน ที่มีความส าคะญจนกรัทะ่งเทคนิคการจะดการต่าง  ๆ  ต้องการให้เป็นการจะดการรายการยุทธภะณฑ์แต่ลัรายการแบบรวมการ
ตลอดรับบการส่งก าละงซึ่งรวมถึงยุทธภะณฑ์รัดะบคละง  รัดะบฐาน  แลัในมือหน่วยใช้  รายการยุทธภะณฑ์ครบชุด  แลัเครื่อง
ปรักอบเหล่านี้ รวมถึงรายการชนิดที่เหล่าทะพได้พิจารณาแล้วว่ามีความจ าเป็นต้องมีการควบคุมพะสดุกลางอะนรวมถึงการค านวณ
ความต้องการแบบรวมการ การจะดหากลาง การอ านวยการแจกจ่ายกลาง  แลัความรอบรู้  แลัการควบคุมกลาง  ต่อขุมก าละงทะ้ง
มวลที่เหล่าทะพเป็นเจ้าของ] 

principal officer  เจ๎าหน๎าที่หลัก  
principal operational interest  ผลประโยชน์ทางปฏิบัติการที่ส าคัญ  
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principal parallel  เส๎นขนานหลัก [บนภาพถ่ายทางเฉียง   เส้นซึ่งขนานกะบขอบฟ้าจริง  แลัผ่าน

จุดหละก] 

principal plane   พ้ืนหลัก [พื้นตะ้งซึ่งมีจุดหละกของภาพถ่ายทางเฉียง]  
principal scale   มาตราสํวนหลัก [ในกิจการ  ผท.มาตราส่วนของโลกที่ย่อลง /ที่สร้างขึ้นซึ่ง

แสดงทรงกลมหรือสเฟียรอยด์ ก าหนดได้โดยใช้ความสะมพะนธ์เป็นเศษส่วนกะบระศมีของโลก รู้จะกกะนในช่ือว่าnominal scale]  

principal vertical  แนวตั้งฉากหลัก [บนภาพถ่ายทางเฉียงเส้นซึ่งตะ้งได้ฉากกะบขอบฟ้าจริงแลั

ผ่านจุดหละก] 

principle                        หลักการ 
principle state machine            กลไกหลักของรัฐ     [ยธศ.]  
principles guiding the development of the joint force หลักการที่เป็นแนวทางในการพัฒนากําลังรบรํวม  

principles of war  หลักการสงคราม    
print reference  การอ๎างอิงภาพถําย [สิ่งอ้างอิงในภาพถ่ายแต่ลัภาพ  ในเที่ยวบินถ่ายรูปทาง

อากาศ] 

printing size of map or chart ขนาดพิมพ์แผนที่ หรือแผนที่เดินเรือ/เดินอากาศ  
prior permission  การอนุญาตลํวงหน๎า [เพื่อการบินลงหรือบินข้ามดินแดนของชาติที่เกี่ยวข้อง] 
priority                           ลําดับความเรํงดํวน  
Priority    (P)   ดํวน 

priority designator   สิ่งก าหนดล าดับความเรํงดํวน [ปรัมวลก าหนดการจ่ายแลัล าดะบความ
เร่งด่วน เป็นตะวเลขสองตะว (๐๑ ถึง ๑๕) ที่รับุไว้ในการเบิกตามวิธีด าเนินการเบิกจ่ายแบบมาตรฐานทหาร  โดยอาศะยมูลฐานจาก
การผสมปัจจะยต่าง  ๆ  ซึ่งสะมพะนธ์กะบภารกิจของผู้เบิกแลัความเร่งด่วนของความจ าเป็นหรือการใช้ขะ้นสุดท้าย   ใช้เพื่อให้มี
เครื่องมือในการก าหนดล าดะบขะ้นอะนสะมพะนธ์กะน เพื่อเทียบเคียงความต้องการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรับบการส่งก าละงของ กห.] 

Priority Intelligence Requirement (PIR) ความเรํงดํวนของความต๎องการขําวกรอง  

Priority Intelligence Requirements (PIRS)ความต๎องการขําวกรองตามล าดับความเรํงดํวน  [บรรดาความ
ต้องการข่าวกรอง ซึ่งผู้บะงคะบบะญชาคาดหมายไว้ล่วงหน้า แลัรับุล าดะบความเร่งด่วนไว้ในกิจเฉพาัการวางแผนแลัการบรรลุ
ข้อตกลงใจ]   

priority message  ขําวดํวน  

                                                                        
 หลักการสงคราม กองทัพบกสหรัฐฯมี ๙ ประการ คือ ด ารงความมุํงหมาย การรุก การรวมก าลัง การออมก าลัง การด าเนินกล
ยุทธ์ เอกภาพในการบังคับบัญชา การระวังป้องกันและรักษาความปลอดภัย การจูํโจม ความงําย  สํวนของกองทัพบกไทยยึดถือมี 
๑๐ ประการ โดยเพิ่มหลักการ ตํอสู๎เบ็ดเสร็จ ขึ้นมา (รส.๑๐๐-๕)  
 ข่าวด่วน  ประเภทของความเรํงดํวน  ซึ่งส ารองไว๎ส าหรับขําวที่ต๎องการให๎มีการปฏิบัติการเรํงรัดโดยผ๎ูรับ และ/หรือให๎
ขําวสารส าคัญส าหรับด าเนินการปฏิบัติการคืบหน๎าตํอไปเมื่อล าดับความเรํงดํวนตามปกติจะไมํพอเพียง 
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priority national intelligence objectives วัตถุประสงค์ส าคัญด๎านขําวกรองแหํงชาติ  [แนวทางส าหระบการ
ปรัสานการรวบรวมแลัการผลิตข่าวกรอง  เพื่อตอบสนองความต้องการต่าง  ๆ อะนเกี่ยวกะบการก าหนดแลัการปฏิบะติตาม
นโยบายความมะ่นคงแห่งชาติ  วะตถุปรัสงค์ข่าวกรองเหล่านี้จัถูกรวมไว้ปรัจ าปีโดยชมรมข่าวกรองวอชิงตะน แลัถูกส่งออกไป
โดยตรงจากคณัหน่วยงานข่าวกรองที่ตะ้งขึ้นโดยสภาความมะ่นคงแห่งชาติ วะตถุปรัสงค์ข่าวกรองเหล่านี้มีละกษณัเจาัจงพอเพียง
ที่จัเป็นมูลฐานส าหระบวางแผนการแบ่งมอบทระพยากรที่ใช้ส าหระบการรวบรวมแลัวิจะย แต่จัไม่มีละกษณัเจาัจงจนกรัทะ่งเป็น
ความต้องการในการวิจะยแลัรวบรวมไปในตะวเอง] 

priority of immediate mission requests ล าดับความเรํงดํวนของค าขอภารกิจทันที        
priority of support   ลําดับความเรํงดํวนของการสนับสนุน   
priority system for mission requests for tactical reconnaissance ระบบล าดับความเรํงดํวนของค า  
    ขอภารกิจลาดตระเวนทางยุทธวิธี 
priority targets   เป้าหมายเรํงดํวน     

Prisoner of War   (POW/PW) เชลยศึก; ฝ่ายเราที่ถูกข๎าศึกจับเป็นเชลยศึก  (ชศ.) 
prisoner of war branch camp  คํายเชลยศึกยํอย  [ค่ายเสริมภายใต้การก ากะบดูแลแลัการปกครองของค่าย

เชลยศึกแห่งหนึ่ง] 

Prisoner of War Camp (PW CAMP) คํายเชลยศึก[สถานท่ีต้ังซึ่งจัดต้ังขึ้นเพื่อการกักกันและปกครองเชลยศึก] 

prisoner of war censorship  การตรวจขําวเชลยศึก 
prisoner of war compound บริเวณกักกันเชลยศึก [ส่วนย่อยของเขตกักกันเชลยศึก] 
prisoner of war enclosure  เขตกักกันเชลยศึก  [ส่วนย่อยของค่ายเชลยศึก] 

prisoner of war personnel record  ทะเบียนประวัติเชลยศึก 
Private        (PV 1)    พลทหาร  
Private       [No Insignia] (PVT) ทหารเกณฑ๑; พลทหารเรือปี ๑ [นย.]  ( พลฯ)        
Private      (PV)      สิบตรีกองประจําการ   (ส.ต.ฯ) 
Private First Class    (PFC)  สิบตรีกองประจําการ   (ส.ต.ฯ) 
Private First Class (PFC)  สิบตรี [อม.] Specialist 4 (SP4); พลทหารเรือปี ๒ [นย.] 

private voluntary organization  องค๑กรอาสาสมัครเอกชน  
productivity   ผลิตภาพ  
proactive                          ริเริ่มเป็นฝ่ายทํากํอน; การมองไปในอนาคต 
proactive foreign policy   นโยบายตํางประเทศเชิงรุก   [กต.] 

                                                                        
 ผลิตภาพ (Productivity) คือ มาตรวัดประสิทธิภาพซึ่งพิจารณาจากสัดสํวนของสิ่งที่ออกมา (output) และสิ่งที่ป้อนเข๎าไป 

(input) (ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ : ตินฯ ๒๕๓๕ น.๓๑๙)  
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proactive measures  มาตรการลํวงหน๎า [ในการต่อต้านการก่อการร้าย ศะพท์นี้หมายถึง มาตรการที่
ใช้ในขะ้นการป้องกะนของการต่อต้านการก่อการร้ายที่ก าหนดขึ้น  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เป้าหมาย  แลัตรวจจะบ
พฤติกรรมก่อนการก่อการร้ายที่จัเกิดขึ้น] 

proactive mine countermeasures มาตรการตํอต๎านทุํนระเบิดลํวงหน๎า 
proactive thinking   การคิดลํวงหน๎า   
proactively   ลํวงหน๎า  
probability                      ความนําจะเป็น 
Probability of Damage (PD) ความนําจะเป็นของความเสียหาย [ท่ีเกิดต่อเป้าหมาย  ซึ่งแสดง 
    เป็นเปอร์เซ็นต์/จุดทศนิยม ] 

probable                        นําจะเป็น 
probable error    ความคลาดเคลื่อนคาดคะเน, ความคลาดเคล่ือนท่ีนําจะเป็น   

probable error deflection  ทิศคลาดเคลื่อนคาดคะเน, ทิศคลาดเคลื่อนที่นําจะเป็น 
probable error height of  burst  ความสูงการระเบิดคลาดเคล่ือนคาดคะเน , ความสูงการระเบิด

คลาดเคล่ือนท่ีนําจะเป็น   [ความคลาดเคลื่อนทางความสูงการรัเบิด  ซึ่งชนวนของกรัสุนแลั /หรืออาวุธปล่อย  อาจ

คาดหวะงได้ว่าจัท าให้เกินบ่อยคระ้งพอๆ  กะบไม่เกิน] 

probable error range   ระยะคลาดเคล่ือนคาดคะเน, ระยะคลาดเคล่ือนท่ีนําจะเป็น 

probable execution time  เวลาปฏิบัติที่คาดไว๎     
probably destroyed   นําจะถูกท าลาย [ในการปฏิบะติการทางอากาศ  การปรัเมินความเสียหาย

เกี่ยวกะบอากาศยานข้าศึกที่เห็นว่า ผลัออกไปจากการสู้รบในสภาวการณ์ต่าง ๆ ซึ่งน าไปสู่ข้อยุติว่าอากาศยานนะ้นต้องสูญเสียแม้
จัไม่เห็นการตกจริงก็ตาม] 

probe   การส ารวจ    [การปฏิบะติการข่าวสาร] 

problem management การจัดการปัญหา  
procedural control   การควบคุมทางระเบียบปฏิบัติ [วิธีการควบคุมห้วงอากาศ] 

 procedure   ระเบียบปฏิบัติ ; วิธีการดําเนินงาน [ดู doctrine] 

procedure turn   การเลี้ยวตามกฎ [การบังคับอากาศยาน] 

                                                                        
 ระเบียบปฏิบัติ เป็นรายละเอียดระดับต่ าสุดของหลักนิยม – บรรยายรายละเอียดวําจะปฏิบัติอยํางไรในกิจหนึ่ง ๆ เชํน การผําน
แนว, การผลัดเปลี่ยนหนํวย, ความรับผิดชอบในการประสานเป็นต๎น - เป็นหนทางปฏิบัติมาตรฐาน  ระเบียบปฏิบัติที่เริ่มต๎นจาก
เหตุการณ์เฉพาะที่สามารถบันทึกได๎ เป็นสาเหตุให๎กิจกรรมหนึ่งเกิดขึ้น กิจกรรมนี้ต๎องกํอให๎เกิดผล ซึ่งตามปกติสํงผลกระทบตํอ
องค์กรภายนอกอีกองค์กรหนึ่ง ผลที่เกิดขึ้นนั้น มักจะเป็นสาเหตุให๎เกิดระเบียบปฏิบัติอีกระเบียบหนึ่ง ทั้งนี้สิ่งส าคัญที่ต๎องค านึง
คือ ระเบียบปฏิบัติจะต๎องก าหนดวํา องค์กรต๎อง “ท าอะไร” ณ ห๎วงเวลาวิกฤติ แตํไมํได๎สั่งการวํา องค์กรจะต๎อง “ท าอยํางไร” 
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Procedure Word  (PROWORD)  ค าพูดตามระเบียบการ [ค าพูดหรือวลีซึ่งจ ากะดให้ใช้กะบรัเบียบการพูดวิทยุ
โทรศะพท์ เพื่อให้สัดวกในการติดต่อสื่อสารโดยการเปลี่ยนข่าวสารนะ้นเป็นแบบมาตรฐานค าย่อ]   

processing   การล๎างและอัดภาพ  
processing of critical information กระบวนการของการสารสนเทศที่วิกฤติ  
proclamation  ประกาศ [เอกสารซึ่งพิมพ์ปรักาศแก่ผู้พ านะกอาศะยในพื้นที่   ซึ่งก าหนดมูลฐาน

แห่งอ านาจหน้าที่แลัขอบเขตกิจกรรมของผู้บะงคะบบะญชาในพื้นที่ที่ก าหนดไว้  แลั
ก าหนดข้อผูกพะน พะนธกรรม หน้าที่ แลัสิทธิของปรัชากรที่เกี่ยวข้อง] 

procurement                        การจัดหา        [กบ.]  
procurement lead time            เวลาลํวงหน๎าในการจัดหา  
producer countries   ประเทศผู๎ผลิต [ในการปฏิบะติการต่อต้านยาเสพติด  หมายถึง  ปรัเทศซึ่งน า

พืชผลที่ขึ้นตามธรรมชาติ เช่น โคคา ต้นกะญชา หรือดอกฝ่ิน มาเพาัปลูกเพื่อผลิตเป็นยาเสพติด] 

production base  ฐานการผลิต  
production lead time  เวลาลํวงหน๎าในการผลิต [ช่วงเวลารัหว่างการท าสะญญากะบการระบ

ยุทโธปกรณ์ที่จะดซื้อเข้ารับบการส่งก าละง ซึ่งมีอยู่สองกรณี ก. สะ่งคระ้งแรก - ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งในขณัที่ท าสะญญายะงไม่มีการผลิต
รายการยุทโธปกรณ์นะ้น ข. สะ่งเพิ่มเติม -ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งในขณัที่ท าสะญญาได้มีการผลิตรายการยุทโธปกรณ์นะ้นอยู่แล้ว]  

production logistics   การสํงก าลังบ ารุงด๎านการผลิต 
production loss appraisal  การประเมินการสูญเสียด๎านการผลิต 
productivity   ผลิตภาพ    
professional commitment หน๎าที่ผูกพันในวิชาชีพ 
professional journals  วารสารทางวิชาชีพ  
proficiency training aircraft  อากาศยานฝึกเพื่อหาความช านาญ 
profile    ลักษณะการบิน    
program                       กําหนดการ; แผนงาน 

                                                                        
 เวลาล่วงหน้าในการจัดหา ชํวงเวลานับเป็นเดือนระหวํางการเริ่มต๎นด าเนินการจัดหา กับการรับสิ่งผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ (ไมํ
นับรวมต๎นแบบ) อันเป็นผลมาจากการด าเนินการจัดหาดังกลําว เข๎าระบบการสํงก าลังและประกอบด๎วยสํวนสองสํวน คือเวลา
ลํวงหน๎าในการผลิต  กับเวลาลํวงหน๎าทางธุรการ 
 ฐานการผลิต ความสามารถรวมในการผลิตทางอุตสาหกรรมของชาติที่อาจท าให๎มีขึ้นได๎ เพื่อด าเนินการผลิตยุทโธปกรณ์
รายการตําง ๆ เพื่อสนองความต๎องการยุทโธปกรณ ์
 ผลิตภาพ คือ มาตรวัดประสิทธิภาพซึ่งพิจารณาจากสัดสํวนของส่ิงที่ออกมา (output) และส่ิงที่ป้อนเข๎าไป (input) (ศัพท๑รัฐ

ประศาสนศาสตร๑ : ตินฯ ๒๕๓๕ น.๓๑๙)  
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program aircraft  อากาศยานในก าหนดการ [จ านวนทะ้งสิ้นของอากาศยานปรัจ าการแลั

อากาศยานส ารอง] 

Program And Budget Analysis Division (PBAD) กองวิเคราะห๑งบประมาณ และกําหนดการ [ของกรม

โครงสร้างก้าลังรบ ทรัพยากร และการประเมินค่า สธร.๘ ของเสนาธิการร่วม ]  

program force                      กําลังรบตามแผนงาน 
program of nuclear cooperation  ก าหนดการความรํวมมือทางนิวเคลียร์ [ข้อเสนอทวิภาคีที่ได้ระบความ

เห็นชอบจากปรัธานาธิบดีของสหระฐอเมริกา ในการมอบอาวุธนิวเคลียร์แลัสนะบสนุนเป็นการเฉพาัแก่ปรัเทศ   ผู้ใช้ที่มีความ
จ านงที่จัเป็นหน่วยใช้อาวุธของเนโตในทางนิวเคลียร์เท่านะ้น หรือในบทบาททะ้งสอง ขีดความสามารถหละงจากที่ปรัธานาธิบดี
อนุมะติหละกการแล้ว ก็จัเริ่มการเจรจากะบปรัเทศผู้ใช้ เพื่อพะฒนาข้อตกลงสนะบสนุนในรายลัเอียด] 

programmed forces  ก าลังรบตามก าหนดการ [ก าละงรบซึ่งมีอยู่จริงในแต่ลัปีของก าหนดการ

ป้องกะนห้าปี ก าหนดการนี้บรรจุก าละงรบหละก แลัก าละงรบสนะบสนุนทางยุทธวิธี  ซึ่งคาดว่าจัปฏิบะติยุทธศาสตร์ชาติให้ส าเร็จได้
ตาม กพ. การเงินแลัข้อจ ากะดอื่นๆ] 

programming                         การวางแผนงาน 
progress payment   การจํายเงินตามความก๎าวหน๎า; การจํายเงินตามงวดงาน [กบ.] 
progressive campaign  การทัพก๎าวหน๎า  
prohibited area                    บริเวณห๎ามผําน ; พื้นที่หวงห๎าม 
project                            โครงการ [มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน] 

projected map display  การแสดงภาพแผนที่ [ฉายผ่านรับบออปติกหรือรับบอิเล็กโตรออปติก  สู่

พื้นจอภาพ] 

projectile    กระสุน        
projection of battle losses        การประมาณการสูญเสียด๎านกําลังพลจากการรบ 
projection of power ashore mission ภารกิจขยายกําลังปฏิบัติการบนฝั่ง  [ทร.] 
projection print  ภาพถํายจากการฉาย  [ภาพถ่ายที่ขยายหรือย่อขนาด  โดยการฉายภาพ

ของเนกาตีฟหรือแผ่นใส ลงบนผิวพื้นไวแสง] 

proliferation (nuclear weapons) การแพรํขยาย (อาวุธนิวเคลียร์)  
promote  security   สํงเสริมความม่ันคงปลอดภัย   

                                                                        
 กรมโครงสร๎างก าลังรบ ทรัพยากร และการประเมินคํา สธร.๘ ของเสนาธิการรํวม  Force Structure, Resource, and 

Assessment Directorate J-8 of the Joint Staff 

 บริเวณห้ามผ่าน บริเวณเฉพาะภายในพื้นที่ทางบกของประเทศหรือนํานน้ าภายใน, นํานน้ าหมูํเกาะ หรือหรือทะเลอาณาเขต
ที่อยูํติดกับพื้นที่ดังกลําว ซึ่งห๎ามอากาศยานผํานเหนือบริเวณนี้ นอกจากนี้อาจใช๎กับพื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งห๎ามเข๎า  
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promote stability  สํงเสริมเสถียรภาพ    [ยธศ.]  
promotion   การเลื่อนยศ                              
promotion of values   การสํงเสริมคํานิยม    [ยธศ.] 
intensity of interests   ความเข๎มข๎นของผลประโยชน๑    [ยธศ.] 
vital interest   ผลประโยชน๑ สําคัญยิ่ง     [ยธศ.] 
promotion of values   การสํงเสริมคํานิยม   [ยธศ.] 

prompt radiation   การแผํรังสีฉับพลัน 
prone    หมอบ        
prone position  ทํานอนยิง 
proofing การตรวจสอบ [การตรวจสอบว่าช่องทางนะ้นปลอดจากทุ่นรัเบิดซึ่งพร้อม

ท างานโดยการใช้รถกวาดทุ่นรัเบิดหรือยานต้านทุ่นรัเบิดเป็นยานน า] 

propaganda                         การโฆษณาชวนเชื่อ  
propelled mine    ทุํนระเบิดขับเคลื่อน 
proper authority  เจ๎าหน๎าที่ที่เหมาะสม [ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการปรักาศว่าก าละงรบของฝ่าย

ตรงข้ามเป็นข้าศึก ผู้มีอ านาจนี้อาจเป็นคณะผู้บัญชาการแห่งชาติ ผู้บะญชาการทหารที่ได้ระบผลกรัทบแลั/หรือผู้บะงคะบบะญชาใด 
ๆ ที่ได้ระบการแต่งตะ้งโดยคณัผู้บะญชาการแห่งชาติหรือผู้บะญชาการทหาร] 

proper clearance  การอนุมัติอยํางถูกต๎อง [การอนุมะติเพื่อให้หน่วยเข้าไปสู่พื้นที่ตะ้งระบที่

ก าหนด โดยเจ้าหน้าที่ทหารหรือพลเรือนซึ่งระบผิดชอบในการเห็นชอบให้มีการอนุมะติดะงกล่าว] 

property    ทรัพย์สิน 
property account  บัญชีทรัพย์สิน 
property book  บัญชีคุม  [ของหน่วย-กบ.] 

proportional navigation  การเดินหนแบบปฏิภาค [วิธีการเดินหนแบบเข้าหาเป้า ซึ่งอะตราการ
เลี้ยวของอาวุธปล่อยเป็นปฏิภาคตรงกะบอะตราการเลี้ยวในอากาศของเส้นเล็ง ] 

proportionality    การได๎สัดสํวน 
prospect of battle   ความหวังในภายหน๎าของการรบ   
protect    การปก ป้อง ; ปกป้อง 
protect the united states  การปกป้องสหรัฐฯ  

                                                                        
 การโฆษณาชวนเช่ือ การสื่อสารในรูปแบบใด  ๆ ที่ให๎การสนับสนุนวัตถุประสงค์ของชาติ ที่มุํงหมายจะให๎มีอิทธิพลเหนือ
ความเห็น อารมณ์ ทําที หรือพฤติกรรมของกลุํมชนใด ๆ เพื่อที่จะยังประโยชน์แกํผ๎ูอุปถัมภ์ โดยทางตรงหรือทางอ๎อม 
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protect, prevent, prevail  การปกป้อง  ป้องกัน และมีชัยในชัยชนะ  
protected emblems เครื่องหมายคุ๎มครอง [สะญละกษณ์รูปกาชาด เสี้ยววงเดือนแดง แลัสะญละกษณ์

อื่น ๆ ซึ่งรับุว่าบุคคล สถานที่ หรือยุทธภะณฑ์ที่มีเครื่องหมายนะ้น มีสถานภาพได้ระบ
ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยสงคราม] 

protected frequencies  ความถี่ที่มีการปกป้อง     
protected persons/places  บุคคล/สถานที่ที่ได๎รับความคุ๎มครอง [บุคคล (เช่น เชลยศึกชนชาติศะตรู) 

แลัสถานที่ (เช่นโรงพยาบาล) ซึ่งได้ระบความคุ้มครองเป็นพิเศษภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยสงคราม โดยอาจมีหรือไม่มีเครื่องหมายคุ้มครองแสดงไว้] 

protected site   ที่ตั้งที่มีการป้องกัน [สิ่งอ านวยความสัดวกที่มีการป้องกะน  โดยใช้การพราง

หรือการซ่อนพราง การเลือกต าบลที่ตะ้งการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสัดวก ให้สามารถป้องกะนความเสียหายจากสัเก็ดที่เกิดจาก
อาวุธตามแบบ หรือโดยการผสมผสานมาตรการต่าง ๆ ดะงกล่าว] 

protected state, protectorate   รัฐในอารักขา     [กต.] 

protecting                         การดําเนินการด๎านการป้องกัน 
protecting strategic approach  การปกป้องแนวทางเคลื่อนที่ทางยุทธศาสตร๑  

protection                         การพิทักษ๑หนํวย [หนึ่งในอ้านาจก้าลังรบ]; การคุ๎มครอง  

protection of shipping  การคุ๎มครองทางการขนสํง  [เพื่อการคุ้มครองเรือแลัอากาศยานที่ติดธงชาติ
สหระฐฯ]  

protectionism                      นโยบายกีดกันทางการค๎า; ลัทธิกีดกันสินค๎า; ลัทธิการกีดกัน
ทางการค๎า    [ยธศ.]  

protective clothing   เครื่องแตํงกายป้องกันตน [เครื่องแต่งกายที่ออกแบบทอขึ้น  หรือจะดท าไว้

เป็นพิเศษเพื่อป้องกะนบุคคลจากอะนตรายที่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  สภาพการท างานที่
เสี่ยงอะนตราย  หรือการกรัท าของข้าศึก] 

protective mask หรือ gas mask  หน๎ากากป้องกันไอพิษ, หน๎ากากป้องกันแก๏ส หน๎ากากป้องกันตน  

protective measures                 มาตรการป้องกัน 

                                                                        
 การคุ้มครอง ๑. มาตรการที่ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันมิให๎สารอันตรายนิวเคลียร์ ชีวะและเคมีเกิดผลที่เป็นอันตรายตํอก าลังพล 
ยุทธภัณฑ์ หรือขุมก าลังและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ การคุ๎มครองประกอบด๎วยกิจกรรม ๕ กลุํม ได๎แกํ การเสริมความ
มั่นคงของที่มั่น การคุ๎มครองก าลังพล การสมมุติลักษณะป้องกันตามภารกิจบังคับ การใช๎มาตรการป้องกันทางกายภาพ และการ
ปฏิบัติตอบโต๎การโจมตี ๒. ในการใช๎ทางอวกาศ หมายถึง มาตรการป้องกันเชิงรุกและเชิงรับที่จะสร๎างความมั่นใจวําระบบอวกาศ
ของสหรัฐฯ และของฝ่ายเราได๎ท างานตามที่ก าหนดโดยการค๎นหาเพื่อเอาชนะความพยายามของข๎าศึกที่จะขัดขวางระบบอวกาศ
ดังกลําว และท าให๎เกิดความเสียหายน๎อยที่สุด เมื่อข๎าศึกพยายามขัดขวาง 
 หน้ากากป้องกันตน ชุดป้องกันตนที่ออกแบบเพื่อใช๎ป้องกันใบหน๎าและดวงตาของผ๎ูสวมใสํ และป้องกันการหายใจรับ
อากาศเปื้อนพิษจากสารเคมีและ/หรือสารชีวะ  
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protective minefield  สนามทุํนระเบิดป้องกันตน    [รับ] 
protégé: protected person   คนในอารักขา     [กต.] 

protester                          ผู๎ประท๎วง 
protocol     พิธีการทูต; พิธีสาร    [กต.] 

protocol officer                   นายทหารพิธีการ  
prototype   ต๎นแบบ  
protracted conflict   ความขัดแย๎งที่ยืดเยื้อ   
protracted war                   สงครามยืดเยื้อ            [ยธศ.]  
provide relavant and ready land power capability to the combatant commander as part of the 
joint team  การจัดเตรียมขีดความสามารถของพลังอํานาจทางภาคพ้ืนดินอยํางเหมาะสมและพร๎อมตํอปัญหา
ให๎กับผู๎บัญชาการรบในฐานะเป็นสํวนหนึ่งของทีมปฏิบัติการยุทธ๑รํวม  

province    จังหวัด                    (จว.)  
Provincial Reconstruction Team (PRT) ชุดฟื้นฟูประจําจังหวัด [หน่วยงานทหาร รัฐบาล และองค์กรช่วยเหลือพล

เรือนจากหลายประเทศที่มาช่วยในการก่อสร้างใหม่โดยประสานโครงการก่อสร้าง 
และจัดให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม]  

proving ground  สนามทดลอง    [อม.] 
provisioning    การก าหนดอัตราอุปกรณ์ประกอบ 
Provost Marshal (PM) ฝ่ายการสารวัตร; นายทหารฝ่ายการสารวัตร (ฝสห.) 
proword     ค ายํอตามระเบียบการ  
PRT  = Provincial Reconstruction Team ชุดฟื้นฟูประจําจังหวัด [หน่วยงานทหาร รัฐบาล และองค์กรช่วยเหลือ

พลเรือนจากหลายประเทศที่มาช่วยในการก่อสร้างใหม่โดยประสานโครงการก่อสร้าง และจัดให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม]  

proximity fuze   ชนวนระเบิดใกล๎เป้า 

proxy war                         สงครามตัวแทน          [ยธศ.]  
pseudopursuit navigation  การเดินหนแบบติดตามแฝง     [อาวุธปล่อย] 
PSG = Platoon Sergeant   รองผู๎บังคับหมวด        (รอง ผบ.มว.)  

                                                                        
 สนามทุ่นระเบิดป้องกันตน ๑. [สทบ.] สนามทุํนระเบิดที่ใช๎เพื่อชํวยหนํวยในการป้องกันเฉพาะบริเวณในระยะประชิด  ๒. 

[สทร.]  สนามทุํนระเบิดที่วางไว๎ในนํานน้ าอาณาเขตของฝ่ายเดียวกัน  เพื่อป้องกันทําเรือ  ทําจอดเรือ  ที่ทอดสมอ  ชายฝ่ัง  และ
เส๎นทางเดินเรือชายฝ่ัง 
 ต้นแบบ  แบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับการประเมินคํา  การออกแบบ  สมรรถนะ  และศักยภาพในการผลิต 
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PSI = Proliferation Security Initiative ความรํวมมือเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการขนสํงอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย

ล๎างสูง ระบบเครื่องสํง และวัสดุอุปกรณ๑ที่เกี่ยวข๎อง ทั้ง ทางบก ทะเล และอากาศ  [กต.] 

PSI = Proliferation Security Initiative โครงการความริเริ่มความมั่นคงในการแพรํกระจาย  [อม.-อินโด] (รมพ.)*  
PSID = Platoon Seismic Intrusion Detectionเครื่องตรวจจับของหมวด [ผู้บุกรุกจากการสั่นสะเทือน]  

PSLO = Paluang State Liberation Organisation องค๑การปลดปลํอยรัฐปะหลํอง  [พม่า] 
PSLP = Paluang State Liberation Party พรรคปลดปลํอยรัฐปะหลํอง   [พม่า] 
PSN = Position               ที่ม่ัน, ตําแหนํง 
PSNCO = Personnel Staff Noncommissioned Officer นายสิบกําลังพล     (ส.กพ.)  
PSS = Personnel Service Support  การสนับสนุนการบริการด๎านกําลังพล 
psychological activities           กิจกรรมทางจิตวิทยา 

psychological consolidation activities กิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยาเสริมความมั่นคง  [กิจกรรมปฏิบะติการ
จิตวิทยาที่วางแผนไว้ โดยใช้ร่วมปฏิบะติการทางทหารรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งตรงต่อปรัชาชนพลเรือนที่อยู่ในพื้นที่ในความควบคุม
ของฝ่ายเรา ทะ้งนี้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่พึงปรัสงค์ในอะนที่จัสนะบสนุนวะตถุปรัสงค์ทางทหาร แลัเสรีในการปฏิบะติของผู้บะงคะบ
หน่วยระบการสนะบสนุน] 

Psychological Operation Team (PSYOP TM) ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา    (ชป.ปจว.)  
Psychological Operations (PSYOPS)  การปฏิบัติการจิตวิทยา, ปฏิบัติการจิตวิทยา  (ปจว.)  
psychological operations  [อม. IO-๐๘] การปฏิบัติการจิตวิทยา  
psychological preparation        [ขั้นที่ ๑ ของการสร้างกองโจร]การเตรียมการทางจิตวิทยา  
psychological readiness  ความพร๎อมทางจิตวิทยา    
psychological staying power  ความอดทนทางจิตวิทยา   
Psychological Warfare (PSYWAR)  การสงครามจิตวิทยา  
psychotechnology; psycho-technology เทคโนโลยีจิตภาพ [การน้าเอาวิธีการทางจิตวิทยาและผลในทาง 

    ปฏิบัติมาใช้ ] 

PSYOPS = Psychological Operations การปฏิบัติการจิตวิทยา <ไซ-ออพ>  (ปจว.)  

                                                                        
 การปฏิบัติการจิตวิทยา, ปฏิบัติการจิตวิทยา การปฏิบัติการตามแผน เพื่อน าขําวสารและสิ่งช้ีบอกเพื่อเลือกไว๎ไปสูํผ๎ูรับ
ชาวตํางประเทศเพื่อให๎มีอิทธิพลตํอความรู๎สึก อารมณ์ การช้ีน า และกระตุ๎นพฤติกรรมของรัฐบาล  องค์การ  กลุํมและแตํละบุคคล
ของตํางประเทศ ความมุํงหมายของการปฏิบัติการจิตวิทยาก็เพื่อชักน าหรือเสริมแตํงทัศนคติหรือพฤติกรรมของตํางประเทศให๎
เกื้อกูลวัตถุประสงค์ของผ๎ูเริ่มปฏิบัติการ  
 การสงครามจิตวิทยา  การใช๎การโฆษณาชวนเช่ือ และการด าเนินการทางจิตวิทยาอื่นๆ ตามที่ได๎วางแผนไว๎  โดยมีความมุํง
หมายหลักที่จะมีอิทธิพลเหนือความเห็น อารมณ์ ทําที และพฤติกรรมของกลุํมชนตํางชาติที่เป็นข๎าศึกในทางที่จะสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ  
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PT = Physical Training การฝึกกายบริหาร; การเลํน พีที 
PTL = Patrol                 ลาดตระเวน                 (ลว.)  
public                      สาธารณชน 
Public Affairs       (PA)      การประชาสัมพันธ๑; กิจการสาธารณะ  
Public Affairs Assessment  การประเมินกิจการสาธารณะ 
Public Affairs Ground Rules  กฎเกณฑ์พ้ืนฐานด๎านกิจสาธารณะ 
Public Affairs Guidance (PAG) ค าชี้แจงเกี่ยวกับกิจการสาธารณะ 
public declaration  การประกาศตํอสาธารณชน   
public information   ประชาสนเทศ  

public interest             สาธารณประโยชน๑ 
Public Key Infrastructure (PKI) การรักษาความปลอดภัยแบบกุญแจรหัส [การบริการวิสาหกิจ กห.] 

public opinion                     มติมหาชน; ประชามติ      [ยธศ.]  
public policy                      นโยบายสาธารณะ, นโยบายของรัฐ   [ยธศ.]  
public relations section             สํวนประชาสัมพันธ๑ 
public utility                     สาธารณูปโภค 
pull-up point                      จุดดึงขึ้น      [เครื่องบิน] 

PULO = Pattani Liberation Organization [กลุ่มก่อการร้าย]  องค์การปลดปล่อยรัฐปัตตานี  [มซ.] 
pulse code  รหัสคลื่นพัลส์ [รับบที่ใช้ความถี่การซ้ าคลื่นพะลส์ที่เลือกไว้ เพื่อท าให้อุปกรณ์
ค้นหาแบบเลเซอร์สามารถค้นพบเป้าหมายที่ได้ส่องสว่างโดยเครื่องบอกต าแหน่งด้วยเลเซอร์]  

pulse duration; pulse length and pulse width ชํวงคลื่นพัลส์   
Pulse Repetition Frequency(PRF) ความถี่การซ้ าคลื่นพัลส์  
pulsejet  พัลส์เจ็ต [เครื่องยนต์ขะบเคลื่อนด้วยเจ็ต  ที่ไม่มีเครื่องอะดอากาศหรือกะงหะน  มีลิ้น

อยู่ทางด้านหน้าซึ่งเปิดแลัปิดให้อากาศเข้าไป เพื่อท าให้เกิดแรงขะบด้วยการรัเบิด
เป็นห้วง ๆ อย่างรวดเร็ว มากกว่าที่จัเป็นการรัเบิดอย่างต่อเนื่อง] 

                                                                        
 กิจการสาธารณะ บรรดากิจกรรมด๎านการประชาสนเทศ ขําวสารของหนํวยบัญชาการ และชุมชนสัมพันธ์ที่มุํงกระท าตํอ
สาธารณชนทั้งภายนอกและภายในที่สนใจในกระทรวงกลาโหม 
 ประชาสนเทศ ขําวสารที่เป็นเรื่องราวทางทหาร ซึ่งการกระจายขําวสารผํานสื่อการขําวสาธารณะนั้นไมํขัดกับการรักษาความ
ปลอดภัย  และการเผยแพรํขําวสารนั้นได๎รับการพิจารณาแล๎วเห็นวํา  เป็นไปตามความประสงค์หรือไมํขัดกับวัตถุประสงค์ของ
หนํวยเผยแพรํขําวซึ่งรับผิดชอบ 
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pulsing    การปลํอยคลื่นพัลส์    [สทร.]  

punishable offence    การกระทําผิดที่มีโทษตามกฎหมาย   [กต.] 
punishment   การลงทัณฑ๑  
purchase                           การจัดซื้อ     [กบ.] 
purchase description   ข๎อก าหนดเพื่อการจัดซื้อ  
purchase notice agreements  ความตกลงพิเศษในการจัดซื้อ  [แต่ลัเหล่าทะพได้ก าหนดไว้  ภายใต้การ

ควบคุม กห.] 

purchasing office  ส านักงานจัดซื้อ  
purple book  คูํมือการยุทธ๑รํวมของสหรัฐฯ   [ภ.]  
purple heart  เหรียญกล๎าหาญ เพอร์เพิลฮาร์ท [บาดเจ็บจากการรบ-อม.]  

purpose  ความมํุงประสงค๑ [ยธศ.]; ความมํุงหมาย 
purposes of the just war framework วัตถุประสงค๑ของโครงรํางสงครามที่เป็นธรรม  
purse   กระเป๋าใสํเศษสตางค๑     
pursuit                           การไลํติดตาม [ประเภทการรุก-ยว.]; การไลํตาม  

PW = Prisoner of War        เชลยศึก               (ชศ.)  
PW Camp = Prisoner of War Camp คํายเชลยศึก 
PW ColL = PW Collection Point    ตําบลรวบรวมเชลยศึก 
PW Collection Point  (PW COLL)   ตําบลรวบรวมเชลยศึก 
PWRMS = Pre-Positioned War Reserve Material Stocks ยุทโธปกรณ๑คงคลังสํารองสงครามที่นําเข๎าที่ไว๎ 

    กํอน  

PX = Post Exchange ร๎านค๎าสวัสดิการของคําย; พีเอ็กซ๑ [อม.] 

pyjamas, pajamas   ชุดนอน  
pyrotechnic  ไพโรเทคนิค  [ส่วนผสมของ

สารเคมี ซึ่งเมื่อถูกจุดจัมีปฏิกิริยาความ
ร้อนภายนอกท าให้เกิดแสงความร้อน
ควะนเสียงหรือก๊าซ]  

                                                                        
 การไล่ตาม การปฏิบัติการเชิงรุก มีขึ้นเพื่อจับกุมหรือเพื่อสกัดก าลังรบฝ่ายข๎าศึกที่พยายามหลบหน ีความมุํงหมายของ
ปฏิบัติการนี ้เพื่อท าลายก าลังรบฝ่ายข๎าศึก 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๕๔๒ 

pyrotechnic delay เครื่องถํวงเวลาไพโรเทคนิค [กลอุปกรณ์ไพโรเทคนิคท่ีเพิ่มให้กะบ

รับบจุดรัเบิด  ซึ่งจัปล่อยเปลวเพลิงจุดรัเบิดออกมาภายหละงการถ่วง
เวลาท่ีตะ้งไว้] 

pyrotechnic pistol   เครื่องยิงพลุสัญญาณ; ปืนยิงพลุสัญญาณ 

 
pyrotechnics                    พลุสัญญาณ 
pyrrhic victory   การได๎ชัยชนะโดยต๎องเสียหายมากมาย [พระเจ้าพีรัส pyrrhus 

แห่งแคว้นกรีซโบราณ (๓๑๘-๒๗๒) ที่รบชนะโรมัน แต่เสียรี้พลมากมาย ] 

PZ = Pickup Zone            เขตรับขึ้น  
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Q 

 
Q = Que-Bec  ตัวอักษร คิว <คิว-เบค> [การส่งวิทย]ุ 

QA = Quality Assurance การประกันคุณภาพ    [อต.] 
QCA = Quick Change Assembly  ชิ้นสํวนประกอบเร็ว* 
QDR Report = Quadrennial Defense Review Report รายงานการทบทวนการป้องกันประเทศรอบสี่ปี   [จัดท้า

ประจ้าปี โดย กห.อม.] 

QDR = Quadrennial Defense Review การทบทวนการป้องกันประเทศรอบสี่ปี  [สธร.จัดท้า- อม.]   
    (ทปส.)  
QM = Quartermaster  พลาธิการ  
QMC = Quartermaster Corps = QM  เหลําทหารพลาธิการ [ทบ.-ทอ.]  (พธ.) 
Q–Message   ขําวประเภทคิว   
QRE = Quick Reaction Element สํวนโต๎ตอบเร็ว *  
Q–Route    เส๎นทางคิว [รับบ

เส้นทางเดินเรือที่วางไว้ล่วงหน้าในเขตพื้นน้ าที่มีหรือน่าจัมีทุ่นรัเบิด  
รับบนี้จัใช้เพื่อลดอะนตรายในพื้นน้ านะ้น  ซึ่งผู้บะงคะบการเรือต่อต้านทุ่น
รัเบิดจัต้องระกษาให้ปลอดจากทุ่นรัเบิด  เพื่ออ านวยเส้นทางที่ปลอดภะย  
ส าหระบการเดินเรือของฝ่ายพะนธมิตร] 

QSS = Quick Service Supply   การสํงกําลังบริการเร็ว*  
QTY = Quantity               ปริมาณ /จํานวน 
quadrail    ราวกั้นถนน   
Quadrangle Economic Cooperation   กรอบความรํวมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ [กต.- ไทย พม่า ลาว และ

จีน (มณฑลยูนนาน) ] 

                                                                        
 เหลําทหารที่ท าหน๎าที่เกี่ยวกับ ที่พัก, เสื้อผ๎า, สิ่งอุปกรณ์, ยุทธภัณฑ์ 
 ข่าวประเภทคิว  ขําวที่มีช้ันความลับซึ่งเกี่ยวกับอันตรายในการเดินเรือ เครื่องชํวยในการเดินเรือ พื้นที่ทุํนระเบิด และรํองน้ า
ที่ค๎นหาหรือกวาดแล๎ว 
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quadrant elevation   มุมยิง, มุมกระดก [มุมรัหว่างเส้นรัดะบ กะบเส้นแกนล ากล้องปืน] 
Quadrennial Defense Review  (QDR) การทบทวนด๎านการป้องกันประเทศในรอบสี่ปี ; การทบทวนด๎านความ  
    มั่นคงรอบสี่ปี  (ทปส.)  

Quadrennial Defense Review(QDR) การทบทวนการป้องกันประเทศรอบสี่ป ี 
    [สธร.จัดท้า อม.]  (ทปส.)   
Quadruple Container   (QUADCON) ตู๎คอนเทนเนอร์สี่ด๎าน [ตู้คอนเทนเนอร์สี่ด้าน 
    ขนาด ๕๗.๕ X ๙๖ X ๙๖ นิ้ว] 

qualified                          มีคุณวุฒิ 
quality assurance  การประกันคุณภาพ   [ศษ.] 

quality of population              คุณภาพของประชาชน     [ยธศ.] 
quality people  ประชาชนที่มีคุณภาพ    [ยธศ.] 
quartering party                  สํวนเตรียมที่พัก 
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Quartermaster  (QM) พลาธิการ  
Quartermaster And Coxswain  เหลําทหารสามัญ  [ทร.-นว.]        (ส.) 
Quartermaster Corps (QMC)  เหลําทหารพลาธิการ [ทบ.-ทอ.]  (พธ.) 
Quartermaster officer (QMO) นายทหารฝ่ายพลาธิการ   (ฝพธ.) 
quarters allowances  เงินคําเชําที่พัก                          
quarters and subsistence allowance เงินคําเชําที่พักและอาหาร      
quarters   ที่พัก; บ๎าน [กบ.] 
quay    ที่จอดเรือ, ทําเทียบเรือ, เขื่อนเทียบเรือ     
quick fire    การยิงฉับพลัน 
quick release  เครื่องปลดเร็ว [พร.] 

quick time  เดินจังหวะเร็ว [๑๒๐ ก้าวต่อนาที] 

quiet professionalism  ความเป็นมืออาชีพที่เงียบขรึม  
quintessential communicator  นักติดตํอสื่อสารชั้นเลิศ   
quorum     องค๑ประชุม     [กต.] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                        
 เหลําทหารที่ท าหน๎าที่เกี่ยวกับ ที่พัก, เสื้อผ๎า, สิ่งอุปกรณ์, ยุทธภัณฑ์ 

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ หรือเรียกวํา นายทหารฝ่ายยกกระบัตร (ฝยบ.) หรือ นายทหารฝ่ายเกียกกาย (ฝกก.) 

เครื่องปลดเร็ว 
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R 

 
R & D = Research And Development การวิจัยและพัฒนา  
R & S = Reconnaissance & Security การลาดตระเวน และระวังป้องกัน  [ม.] 
R = Ro-Me-O  ตัวอักษร อาร๑ <โร-มิ-โอ>[การส่งวิทย]ุ   
R.S.V.P. = Repondez s'il vous plait <เรปองเด้-ซิล-ว-ูเปล> ไปได๎หรือไมํได๎โปรดตอบ [เขียนท้ายบัตร

เชิญ-ภ.ฝรั่งเศส]; โปรดตอบ; โปรดตอบให้ผู้เชิญทราบด้วยว่าผู้ได้รับเชิญจะไปร่วมงานหรือไม่  [กต.] 
R/O = Requisitioning Objective เกณฑ๑เบิก    [กบ.] 

 

 
 
 
 
 
 

RA = Regular Army  กองทัพบกประจําการ 
RAAF = Royal Australian Air Force กองทัพอากาศออสเตรเลีย 

RAAMS = Remote Antiarmor Mine System ระบบทุํนระเบิดตํอสู๎รถถังระยะไกล <แรมส์> 
RAB = Rapid Action Battalion ตํารวจบังกลาเทศ หนํวยเคลื่อนที่เร็ว  [บังกลาเทศ]  
rabies <เรบี้ส์->                        โรคพิษสุนัขบ๎า  
race    เช้ือชาติ                  
racecourse   สนามม๎า     
racial discrimination   การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาต ิ       [กต.] 

racism    ลัทธิการเหยียดผิว  
RACO = Rear Area Combat Operations  การปฏิบัติการรบในพื้นที่สํวน/เขตหลัง 
radar advisory   การแนะน าด๎วยเรดาร์   [ยึดถือการตรวจการณ์ทางเรดาร์เป็นมูลฐาน] 

radar altimetry area   พ้ืนที่ส าหรับวัดความสูงด๎วยเรดาร์   
RADAR BEACON  (RB) เครื่องสํงสัญญาณน าทางด๎วยเรดาร์   
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radar camouflage  การพรางเรดาร์ [การใช้วะสดุที่ดูดซึมหรือสัท้อนคลื่นเรดาร์ป้องกะนไม่ให้

ตรวจจะบได้] 

radar clutter   กลุํมภาพสับสนเรดาร์   
radar countermeasures  มาตรการตํอต๎านเรดาร์   
radar coverage   บริเวณครอบคลุมด๎วยเรดาร์   
radar danning   เรดาร์หมายเขต    [สทร.] 

radar deception    การลวงเรดาร์  
Radar Exploitation Report (RADAREXREP) รายงานการใช๎ประโยชน์ 
    จากเรดาร์  
radar fire    การยิงด๎วยเรดาร์ [การยิงปืนที่เล็ง  

    ต่อเป้าหมายซึ่งถูกติดตามด้วย เรดาร์] 

radar guardship  เรือยามเรดาร์ [เรือใด ๆ ให้ด ารงการ

เฝ้าตรวจด้วยเรดาร์] 

radar horizon   ขอบฟ้าเรดาร์  
radar imagery   ภาพเรดาร์  
Radar Intelligence (RADINT) ขําวกรองเรดาร๑ 
radar netting   การขํายเรดาร์ [เช่ือมโยงบรรดาเรดาร์] 
radar netting station  สถานีการขํายเรดาร์   
radar netting unit   อุปกรณ์การขํายเรดาร์ [อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะดไว้ซึ่งจัเปลี่ยนการ
ปฏิบะติการรวมของรับบการแผ่กรัจายการยิงในการป้องกะนภะยทางอากาศที่แน่นอน ไปยะงสถานีการข่ายเรดาร์]  

radar picket   ยามเรดาร ์[เรือ อากาศยาน หรือยานใด ๆ ซึ่งปรัจ าอยู่ในรัยัห่างออกไปจาก

ก าละงรบที่ระบการป้องกะนด้วยความมุ่งหมายที่จัเพิ่มรัยัตรวจหาด้วยเรดาร์]  

radar ranging  การหาระยะด๎วยเรดาร๑ 
radar reconnaissance  การลาดตระเวนด๎วยเรดาร์ 
radar signal film   ฟิล์มสัญญาณเรดาร์   
radar silence   การระงับเรดาร์ 
radar sites                           ที่ตั้งเรดาห๑ 
radar spoking  เรดาร์สโปกกิ้ง [การเกิดแสงวาบเป็นรัยัของเวลาที่หมุนไปบนจอภาพ

วงกลม บางคระ้งเกิดจากการรบกวนกะนแลักะน] 
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radar tracking station  สถานีติดตามด๎วยเรดาร์  [ในการติดตามเป้าหมายเคลื่อนท่ี] 

RADAR = Radio Detection And Ranging เรดาร๑  [ระบบหาท่ีต้ัง ระยะ ความสูง ความเร็วของเป้าหมายด้วย 

    คล่ืนวิทยุ] 

radarscope overlay   แผํนบริวารจอเรดาร์ 
radarscope photography  การถํายรูปจอเรดาร์ 
radial  เรเดียล [แบริงแม่เหล็กซึ่งลากมาจากสถานีวิทยุทุกรัยัที่มีคลื่นความถี่สูงมาก

แลั/หรือสถานีเดินอากาศทางยุทธวิธี] 

radial displacement   การเปลี่ยนท่ีทางรัศมี  [บนภาพถ่ายทางดิ่ง  หมายถึง  “การเบนออก ” ที่เห็น

ได้ชะดหรือการเปลี่ยนที่ซึ่งเห็นได้ชะดของส่วนบนสุดของวะตถุที่มีความสูงโดยสะมพะนธ์กะบฐานของวะตถุนะ้น  ทิศทางการเปลี่ยนที่ก็
คือ เส้นระศมีจากจุดหละกบนแนวดิ่งจริง  หรือจากไอโซเซนเตอร์บนภาพถ่ายทางดิ่งที่ผิดเพี้ยนไปโดยการโคลงทางยาว  หรือการ
โคลงทางข้าง] 

radiant exposure    การเผยผึ่งตํอรังสี   
radiation dose                     ปริมาณการแผํรังสี  
radiation dose rate                อัตราปริมาณการแผํรังสี   
radiation exposure state  สภาพการถูกรังสี 
radiation exposure status ระดับการดูดกลืนรังสี,  การดูดซับรังสี    
radiation intelligence  ขําวกรองการแผํรังสี 
radiation intensity   ความเข๎มของการแผํรังสี 
radiation scattering   การกระจัดกระจายของการแผํรังสี 
radiation sickness   อาการเจ็บป่วยจากการแผํรังสี 
radical change   การเปลี่ยนแปลงอยํางถอนรากถอนโคน  
radint = radar intelligence ขําวกรองเรดาร๑ 
Radio And Wire Integration  (RWI)  การสนธิวิทยุและทางสาย  
radio approach aids  เครื่องชํวยการบินเข๎าด๎วยวิทยุ  
radio beacon   เครื่องสํงสัญญาณน าทางด๎วยวิทยุ  
radio countermeasures   มาตรการตํอต๎านวิทย ุ   
radio deception                        การลวงด๎วยวิทยุ     [รวมถึง  การส่งข่าวที่ไม่เป็นความจริง  การใช้หะวข้อลวง  

ฯลฯ] 

                                                                        
 เรดาร์ อุปกรณ์ที่ใช๎ตรวจจับด๎วยวิทยุท าให๎ได๎ขําวสาร เรื่องระยะ มุมภาคทิศ และ/หรือ มุมสูงของวัตถุ 
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radio detection   การตรวจพบด๎วยวิทยุ   
Radio Detection And Ranging (RADAR)  เรดาร๑ [ระบบหาที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิทยุ] 

Radio Direction Finder (RDF) เครื่องค๎นหาทิศทางวิทย ุ

radio direction finding  การหาทิศด๎วยวิทย ุ

radio direction finding data base  ฐานข๎อมูลการหาทิศด๎วยวิทย ุ 
radio electronic combat means    เครื่องมือรบทางด๎านวิทยุอิเล็กทรอนิกส๑    
radio fix    การหาต าบลที่ด๎วยวิทยุ  
Radio Frequency (RF) ความถี่วิทย ุ
radio guard   ยามวิทยุ  [เรือ อากาศยาน หรือสถานีวิทยุ ซึ่งได้ก าหนดให้ระบฟังแลับะนทึกการ

ส่งวิทยุ  แลัควบคุมการระบส่งในความถี่ที่ก าหนด ส าหระบหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย] 

radio magnetic indicator  เครื่องวัดแบบวิทยุแมํเหล็ก [เครื่องวะดที่แสดงทิศหะวเครื่องอากาศยาน  แลั

มุมทิศเข้าหาวิทยุช่วยการเดินอากาศที่เลือกไว้] 

radio navigation   การเดินเรือด๎วยวิทย,ุ การเดินอากาศด๎วยวิทยุ  
radio range finding   การหาระยะด๎วยวิทยุ  
radio range station   สถานีบอกระยะด๎วยวิทยุ [บนพื้นดิน/บนเรือช่วยการเดินอากาศด้วยวิทยุ] 

radio receiving set   วิทยุ     
radio section   ตอนวิทยุ  [ร.-มว.ส.พันน.ร.]  
radio silence  การระงับวิทยุ ; เฝ้าฟังวิทยุ [ห้ามส่งในห้วงเวลาหนึ่ง] 

radio telegraphy   วิทยุโทรเลข 
radio telephony    วิทยุโทรศัพท์ 
radio/wire integration system    ระบบการสนธิวิทยุ/ทางสาย 
radioactive decay   การสลายของกัมมันตรังสี 
radioactive decay curve  เส๎นโค๎งลดกัมมันตรังสี 
radioactive decay rate  อัตราการสลายของกัมมันตรังสี 
radioactivity   กัมมันตรังสี 

                                                                        
 การระงับวิทยุ สภาพที่อุปกรณ์วิทยุทั้งสิ้นหรือบางสํวนที่  สามารถสํงคลื่นได๎จะต๎องงดปฏิบัติการ (เฉพาะ กห.) (หมายเหตุใน
การสื่อสารผสมหรือการสื่อสารรํวมของสหรัฐอเมริกา  หรือการสื่อสารภายในเหลําทัพ  จะระบุยํานความถี่  และ/หรือประเภท
อุปกรณ์ที่ถูกห๎ามไว๎ด๎วย) 
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radioactivity concentration guide  เกณฑ์ความเข๎มข๎นของกัมมันตรังสี 
radiological defense  การป้องกันภัยจากรังสี [มาตรการป้องกะนต่ออะนตรายของการแผ่ระงสี ที่เป็นผล

มาจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์แลัอาวุธระงสีต่าง ๆ ] 

radiological environment  สภาพแวดล๎อมทางรังสี  
radiological monitoring   การเฝ้าตรวจสอบรังสี   
radiological operation  ปฏิบัติการทางรังสี 
radiological survey  การส ารวจรังสี     [ตรวจวะดการแผ่กรัจายแลัอะตราปริมาณการแผ่ระงสีใน  พท.

หนึ่ง] 

radiological survey flight altitude  ความสูงบินส ารวจรังสี   [ความสูงซึ่งอากาศยานท าการบินรัหว่างการส ารวจ
ระงสี] 

radius of action                   รัศมีทําการ [ยน./บ.รบ ไป-กลับโดยไม่ต้องเติมน้้ามันเพิ่ม] , รัศมีปฏิบัติการ  

radius of damage                   รัศมีความเสียหาย   
radius of integration  รัศมีรวม 
radius of safety   รัศมีนิรภัย 
RADM = Rear Admiral    พลเรือตรี  [ทร.ไทย-อม.]   (พล.ร.ต.) 
RAF = Royal Air Force กองทัพอากาศอังกฤษ 

raft sites                         ทําแพสํงข๎าม     [ล้าน้้า] 
RAG = Regimental Artillery Group กลุํมปืนใหญํของกรม    [ขศ.] 

RAH-66 = Comanche เฮลิคอปเตอร๑ลาดตระเวนโจมตี โคมันชี  [อม.] 
RAI = Roadmap For Integration of Asean  แผนการรวมตัวของอาเซียน    [กต.] 

raid                               การตีโฉบฉวย; การโจมตีโฉบฉวย  
raiding    การตีโฉบฉวย  
raiding strategy   ยุทธศาสตร๑ตีโฉบฉวย  

                                                                        
 รัศมีปฏิบัติการ  ระยะไกลสุด  ซึ่งมีปัจจัยปลอดภัยและปฏิบัติการทั้งปวงอยูํแล๎ว  ที่เรือ  อากาศยาน  หรือยาน  สามารถเดิน
ทางออกจากฐานไปตามเส๎นทางที่ก าหนดไว๎  พร๎อมด๎วยสัมภาระรบตามปกติ และเดินทางกลับได๎โดยไมํต๎องมีการเติมเช้ือเพลิง 
 รัศมีความเสียหาย ระยะจากศูนย์กลางการระเบิดบนพื้นดิน ซึ่ง ณ ระยะนี้มีความนําจะเป็นในการท าให๎เกิดความเสียหายที่
ต๎องการ เทํากับ ๐.๕๐ 
 การโจมตีโฉบฉวย การปฏิบัติการซึ่งมักจะมีขนาดเล็กที่เกี่ยวกับการเจาะเข๎าไปอยํางรวดเร็วในดินแดนข๎าศึกเพื่อหาขําว  กํอ
ความสับสนแกํข๎าศึก หรือท าลายสถานที่ตั้งตําง  ๆ ของข๎าศึก  ปฏิบัติการนี้จะสิ้นสุดด๎วยการถอนตัวตามแผนเมื่อบรรลุภารกิจที่
ได๎รับมอบแล๎ว 
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rail movement                      การเคลื่อนย๎ายทางรถไฟ 
railhead    จุดขนถํายสิ่งบรรทุกทางรถไฟ [ขนถ่ายรัหว่างรถไฟ กะบการขนส่งวิธีอื่น]  

railroad    ทางรถไฟ                     
railway line capacity  ความจุของทางรถไฟ [จ านวนมากที่สุดของขบวนรถไฟในห้วงเวลา ๒๔ ชะ่วโมง] 

railway loading ramp  ลาดบรรทุกขึ้นลงรถไฟ [ชานลาดซึ่งตะ้งอยู่ปลายรางรถไฟหรือข้างรางรถไฟ 

แลัลาดจนถึงรัดะบพื้นรถนะ่งหรือรถบรรทุก] 

railway station   สถานีรถไฟ     
rain shower   ฝนซูํ     [ฝนไล่ช้าง]           
raincoat    เสื้อกันฝน; ชุดกันฝน    
rainfall (nuclear)   ฝนตก (นิวเคลียร์)  
rainout    ฝนกัมมันตรังสี 
rally point   จุดนัดพบ [วางแผนกลับมารวมกัน ณ จุดนี้หลังจากแยกกัน-ยว.] 

rambutan    เงาะ   
ramjet    แรมเจ็ต [เครื่องยนต์ขะบเคลื่อนด้วยไอพ่นที่ไม่มีเครื่องอะดอากาศหรือกะงหะน ซึ่งใน

การท างานนะ้นขึ้นอยู่กะบการอะดอากาศที่เกิดขึ้นโดยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของเครื่องยนต์]    
RAN= Royal Australian  Navy กองทัพเรือออสเตรเลีย 

random minelaying   การวางทุํนระเบิดแบบสุํม 
range                              ระยะ; พิสัย,ระยะปฏิบัติการ,ระยะยิง; ระยะปฏิบัติการ; สนาม

ยิงปืน, สนามฝึกยิง 
range  of military operation  การปฏิบัติการทางทหารอยํางเต็มขอบเขต  
range card                         แผํนจดระยะ [ของปืนในการตั้งรับ] 

range finder   เครื่องหาระยะ    
range marker  เครื่องหมายระยะ [จุดเรืองที่อยู่บนเส้นฐานเวลาของภาพเส้นระศมี  การหมุน

ของฐานเวลาจัแสดงให้เห็นจุดเรืองนะ้นเคลื่อนเป็นวงกลม  บนจอภาพเครื่องบอก
ต าแหน่งทางราบ จุดเรืองนี้อาจใช้วะดรัยัก็ได้] 

                                                                                                                                                       
 ยุทธศาสตร์ตีโฉบฉวย  การที่สามารถใช๎การปรากฏตัวชั่วคราวในดินแดนของฝ่ายตรงข๎ามเพื่อทําให๎เป็นการบุกรุกเชิง

ทําลาย 
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range markers   เครื่องหมายแสดงระยะ [เครื่องหมายแสดงรัยัด้วยเส้นตรงสองเส้นซึ่งอาจ
เป็นการส่องแสงในเวลากลางคืนแลัส่องทาบที่ตะ้งเป็นเส้นตรง    ซึ่งทิศทาง
ดะงกล่าวที่รับุจัช่วยในการน าร่องแลัอาจใช้ในการปฏิบะติการสัเทินน้ าสัเทิน
บก  เพื่อช่วยเรือหรือยานยกพลขึ้นบก ณ ชายหาด] 

range spread   การยิงตํางระยะ [เทคนิคท่ีใช้

เพื่อวางจุดปานกลางมณฑลของหน่วยยิงตะ้งแต่สองหน่วยขึ้นไป  ให้ห่างกะน  
๑๐๐ เมตร บนแนวปืน-เป้าหมาย] 

range table ตารางระยะยิง [ส่วนหนึ่งของ

ตารางการยิง-ป.] 

ranger badge  เครื่องหมายจูํโจม [ไทย-โลหะ 

     รูปหัวเสือคาบดาบมีช่อชัยพฤกษ์ 
    ประดับอกขวา ]  

ranger course   หลักสูตรจูํโจม   
Ranger Forces Company  (RNGR CO) กองร๎อยทหารพราน   
    (ร๎อย.ทพ.)  
ranger tab  เครื่องหมายจูํโจม [อม.-แถบผ้ามีอักษร  ranger ติดที่ไหล่ซ้าย หรือ

เครื่องหมายโลหะ] 
ranger   ทหารจํูโจม  
rangers    หนํวยจูํโจม [ทหารราบเบาเคลื่อนที่เร็วส่งทางอากาศ ซึ่งได้จะดตะ้งขึ้นแลัฝึกเพื่อ

การปฏิบะติการโดยตรงร่วมที่ซะบซ้อนมากโดยการปรัสานกะบหรือให้การสนะบสนุนต่อหน่วยปฏิบะติการพิเศษของทุกเหล่าทะพ  
หน่วยจู่โจมนี้ผู้บะญชาการรบสามารถใช้ปฏิบะติการโดยตรงในการสนะบสนุนภารกิจการรบตามแบบ  รวมทะ้งสามารถปฏิบะติหน้าที่
ทหารราบเบา เมื่อได้เพิ่มเติมอาวุธอย่างเหมาัสม] 

                                                                        
 หลักสูตรผ๎ูน าหนํวยทหารขนาดเล็กในการรบของ ทบ.ไทย ที่ฝึกอยํางหนัก ระยะเวลา ๑๐ สัปดาห์ เครื่องหมายเป็น โลหะรูปหัว
เสือคาบดาบ มีชํอชัยพฤกษ์ ประดับอกขวา เหนือกระเป๋า 
 หลักสูตรผ๎ูน าหนํวยทหารขนาดเล็กในการรบของ ทบ.อม. ที่ฝึกอยํางหนัก ระยะเวลา ๑๐ สัปดาห์ เครื่องหมายเป็น แถบผ๎าโค๎งสี
เหลือง มีอักษร RANGER สีเหลือง ติดที่ไหลํซ๎าย หรือ เป็น เครื่องหมายโลหะประดับฝากระเป๋า 
 ทหารจู่โจม เป็น ทหารที่รับการฝึกอยํางหนักเป็นพิเศษในเรื่อง การรบนอกแบบ, การ  ลว.ระยะไกล, การตีโฉบฉวยฯ  - อม. มี
หนํวยนี้โดยเฉพาะ; หน่วยจู่โจม ทหารราบเบาเคลื่อนที่เร็วสํงทางอากาศ ซึ่งได๎จัดตั้งขึ้นและฝึกเพื่อการปฏิบัติการโดยตรงรํวมที่
ซับซ๎อนมากโดยการประสานกับหรือให๎การสนับสนุนตํอหนํวยปฏิบัติการพิเศษของทุกเหลําทัพ หนํวยจูํโจมนี้ผ๎ูบัญชาการรบ
สามารถใช๎ปฏิบัติการโดยตรงในการสนับสนุนภารกิจการรบตามแบบ รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน๎าที่ทหารราบเบา เมื่อได๎เพิ่มเติม
อาวุธอยํางเหมาะสม 
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ranging    การหาระยะ [กรรมวิธีในการก าหนดรัยัเป้าหมาย  การก าหนดรัยัแบบ

ต่างๆ ได้แก่การหารัยัด้วยสะญญาณสัท้อนกละบด้วยคลื่นเป็นห้วง ด้วยมือ ด้วยการเดินเรือ/การเดินอากาศ ด้วยคลื่นสัท้อนการ
รัเบิด  ด้วยเครื่องมือทางอ็อปติก  ด้วยเรดาร์ฯลฯ] 

rank   ยศทหาร; แถว [ตอน หน้ากระดาน]   
ransom                             คําไถํ  [ส้าหรับตัวประกัน]  

RAOC = Rear Area Operations Center ศูนย๑ปฏิบัติการพ้ืนที่สํวนหลัง    (ศปพล.)  
RAP = Rear Area Protection การพิทักษ๑พื้นที่เขตหลัง/สํวนหลัง   (พขล.)  
rapelling rope   เชือกไตํทางดิ่ง 
rapelling tower  หอลงทางดิ่ง [ฝึก] 
Rapid Decisive Operations (RDO) การปฏิบัติการแตกหักรวดเร็ว 
Rapid Deployment Force (RDF) หนํวยเคลื่อนที่เร็ว ; กําลังรบเคลื่อนที่เร็ว  ( กคร.)   
rapid deployment joint task force  กําลังเฉพาะกิจรํวมเคลื่อนที่เร็ว  
rapid global mobility  การเคลื่อนที่เร็วทั่วโลก        
rapidity of maneuver  ความรวดเร็ว ในการ ดําเนินกลยุทธ๑  
rappel seat   บํวงที่นั่งลงทางดิ่ง [ฮ., หน้าผา, อาคาร] 

rappel

   ไตํเชือกลงทางดิ่ง   [ฮ., หน้าผา, อาคาร] 

rappelling from helicopter         การไตํเชือกลงจากเฮลิคอปเตอร๑ [การลงทางดิ่ง] 

rapporteur    ผู๎เสนอรายงานการประชุม    [กต.] 

RAR = Royal Australian Army กองทัพบกออสเตรเลีย 

rate of fire                       อัตราเร็วในการยิง [จ้านวนนัดต่อนาทีตามทฤษฎี จ านวนนะดที่ถูกยิงออกไป

ต่ออาวุธ ต่อนาที] 
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rate of march                      อัตราเร็วในการเดิน  [เคลื่อนย้ายทางธุรการรวมเวลาพัก] 

rated  load   อัตราบรรทุกตามก าหนด 
RATELO= Radiotelephone Operator พนักงานวิทยุโทรศัพท๑  
ratification                       สัตยาบัน; การให๎สัตยาบัน  [ยธศ.]; การให๎สัตยาบันของรัฐ   
    [กต.-การให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา] 
ratio print    ภาพถํายตามอัตราสํวน 
ration cycle  วงรอบเสบียง [๓ มื้อ-กบ.] 

ration dense   เสบียงยํอขนาด [อาหารที่ถูกด าเนินกรรมวิธีเพื่อลดปริมาตรแลัปริมาณลงอยู่
ในห่อกัทะดระดขนาดเล็กโดยไม่สูญเสียคุณค่าทางอากาศ  คุณภาพ   หรือการจัยอมระบ  แต่ให้ผลมากเมื่อเทียบกะบขนาด  เช่น 
อาหารที่สกะดน้ าออกแลัอาหารเข้มข้น] 

ration   เสบียง [อาหารของทหาร ๑ คนใน ๑ วัน]; เสบียงสนาม 
rational judgments   การตัดสินใจที่มีเหตุผล  
rationale   รู๎จักคิดอยํางมีเหตุผล   
rationalization                   ความเข๎าใจรํวมกัน 
rationalization   การเพ่ิมความสามารถ [การด าเนินการใด ๆ ซึ่งเพิ่มปรัสิทธิผลของก าละงรบ

พะนธมิตร โดยการใช้ทระพยากรในการป้องกะนที่ก าหนดมอบให้แก่พะนธมิตรอย่างมีปรัสิทธิภาพ  หรือปรัสิทธิผลมากขึ้น  การ
เพิ่มความสามารถ ได้แก่ การเสริมความเข้มแข็ง การก าหนดมอบใหม่เกี่ยวกะบล าดะบความเร่งด่วนของชาติที่จัสนองความจ าเป็น
ที่มีล าดะบสูงกว่าของพะนธมิตร  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นพิเศษเฉพาั  การสนะบสนุนซึ่งกะนแลักะนหรือความสามารถ
ปฏิบะติการร่วมกะนที่ประบปรุงให้ดีขึ้น  แลัการร่วมมือกะนมากขึ้น  การเพิ่มความสามารถนี้ปรัยุกต์ใช้ได้ทะ้งทระพยากร  ปรัเภท
อาวุธ/ยุทโธปกรณ์ แลัวะสดุทางทหารที่ไม่ใช่อาวุธ] 

ratline    เส๎นทางลับ, การลอบผําน  [การปฏิบะติการอย่างมีรัเบียบ  เพื่อเคลื่อนย้าย

ก าละงพล แลั/หรือ วะสดุ ข้ามพื้นที่หรือเขตแดนที่ห้ามผ่าน ด้วยวิธีการละบ] 

RATT = Radio Teletypewriter  วิทยุโทรพิมพ๑ 
ravine    ซอกเขา (ทางน้ําไหล)           
RBC = Regional Border Committee สํานักงานคณะกรรมการชายแดนสํวนภูมิภาค (สน.กชภ.);  
    คณะกรรมการชายแดนสํวนภูมิภาค 
RBE = Realistic Battlefield Environment สภาพแวดล๎อมสนามรบเหมือนจริง 

                                                                        
 อัตราเร็วในการเดิน จ านวนไมล์หรือกิโลเมตรโดยเฉลี่ย ที่เดินทางไปในระยะเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้รวมเวลาหยุดตามค าสั่งทุก
ครั้งด๎วย จะบอกเป็นไมล์หรือกิโลเมตรตํอช่ัวโมง  
 การให้สัตยาบัน ค าแถลงซึ่งชาติหนึ่งยอมรับเนื้อหาของความตกลงมาตรฐานอยํางเป็นทางการโดยมีหรือไมํมีข๎อสงวน  
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RC = Reserve Components     กําลังสํารอง                     (กสร.) 
RCA  = Riot Control Agent     สารควบคุมการจลาจล 
RCAF = Royal Cambodian Armed Forces กองทัพกัมพูชา 
RCAF = Royal Canadian Air Force กองทัพอากาศแคนาดา 
RCLR = Recoilless Rifle           ปืนไร๎แรงสะท๎อนถอยหลัง     (ปรส.) 
RCMP = Royal Canadian Mounted Police ตํารวจม๎าแคนาดา 
RCT = Regimental Combat Team กรมผสม [หน่วย ยว.ปัจจุบัน ทบ.ไทยไม่มีการจัด] 

RD = Round                  นัด [กระสุน], รอบ  
R-Day    วันวางก าลังใหมํ  [วะนที่เริ่มปฏิบะติการวางก าละงใหม่ของก าละงรบหละก  

    การ สสก.แลัก าละง สสช.] 

R–Day = Rehearsal Day          วันซักซ๎อม; วันอาร๑  
RDCT = Regional Defense Counter-Terrorism Fund กองทุนตํอต๎านลัทธิการกํอการร๎ายกลาโหมใน 
    ภูมิภาค [อม.CTF = Counter Terrorism Fellowship] 

RDD = Required Delivery Dateวันสํงมอบที่ต๎องการ  
RDF  = Radio Direction Finder เครื่องค๎นหาทิศทางวิทย ุ

RDF = Rapid Deployment Force หนํวยเคลื่อนที่เร็ว 

RDO = Rapid Decisive Operations การปฏิบัติการแตกหักรวดเร็ว 
reachback   รับคืน  [ขะ้นตอนในการระบผลิตภะณฑ์ การบริการแลัเครื่องใช้ ก าละงรบ  

    ยุทธภะณฑ์ หรือยุทโธปกรณ์ จากหน่วยที่ไม่ได้วางก าละงในส่วนหน้า] 

reaction                           การตอบโต๎ 
reaction time  เวลาปฏิบัติตอบ [๑.เวลาที่ล่วงไปรัหว่างการเริ่มปฏิบะติการกะบการตอบสนอง

ที่ต้องการ ๒.เวลาที่ต้องใช้รัหว่างการระบค าสะ่งให้ปฏิบะติกะบการมาถึงของส่วนแรก
ของก าละงรบที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ก าหนด] 

reactive strategy                  ยุทธศาสตร๑ตอบโต๎        [ยธศ.]  
readiness   ความพร๎อม [หน่วย , รับบ  ความสามารถของก าละงทหาร  สรอ.ที่จัสู้รบแลั

สนองความต้องการทาง ยทช.] 

readiness condition   ภาวะความพร๎อม, สภาพความพร๎อม   
readiness planning  การวางแผนความพร๎อม  [วะตถุปรัสงค์เพื่อด ารงสภาพความพร้อมให้

อยู่ในรัดะบสูงแลัเพื่อป้องปรามฝ่ายท่ีอาจเป็นข้าศึก] 
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readiness   ความพร๎อม      [ยธศ.] 
ready position   ที่พร๎อม  [ในการปฏิบะติการด้วยเฮลิคอปเตอร์  บริเวณท่ีก าหนด  ซึ่ง ฮ.  

    ท่ีจับรรทุกก าละงทหารแลั/หรือยุทธภะณฑ์จัจอดรอการบรรทุก] 

ready reserve   ก าลังส ารองพร๎อมรบ [ปรัมวลกฎหมายสหระฐอเมริกา ละกษณั  
    ๑๐ (กห.)] 
Ready Reserve Force (RRF) กองก าลังส ารองพร๎อมรบ [กองก าละง
ที่ปรักอบด้วยเรือที่หน่วยบริหารทางทัเล  (MARAD) จะดหาด้วยงบปรัมาณของ
กองทะพเรือแลัเรือใหม่ซึ่งจะดหาโดยหน่วยบริหารทางทัเลเพื่อใช้ในกองเรือส ารองป้องกะน
ชาติ (NDRF) แม้จัเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือส ารองป้องกะนชาติ  แต่เรือเหล่านี้ของกอง
ก าละงส ารองพร้อมรบได้ระบการระกษาให้อยู่ในสภาพความพร้อมที่สูงกว่าแลัพร้อมที่จั
ปฏิบะติการโดยไม่ต้องรัดมสรรพก าละงหรือปรักาศภาวัฉุกเฉินโดยระฐสภา]  

Ready, Front   [ค้าสั่ง] การบอกเลิกจัดแถว กลับมาอยูํทําตรง นิ่ง              
Ready-To-Load Date (RLD) วันพร๎อมบรรทุก 
real estate  อสังหาริมทรัพย๑ 
real property   อสังหาริมทรัพย์  [ที่ดิน อาคาร  สิ่งก่อสร้าง  รับบสาธารณูปโภค  สิ่งต่อเติม

แลัสิ่งปรักอบ  รวมทะ้งบริภะณฑ์ที่ปรักอบเข้ากะบแลัที่เป็นส่วนของอาคารแลัสิ่งก่อสร้าง (เช่น รับบท าความร้อน) แต่ไม่ใช่
บริภะณฑ์ปรัเภทเคลื่อนย้ายได้ (เช่น บริภะณฑ์ปรัจ าโรงงาน)] 

real strategy   ยุทธศาสตร๑จริง  

real time  เวลาจริง  [ความทะนเวลาของข้อมูลหรือข่าวสารไม่มีความล่าช้าที่สามารถสะงเกต
ได้] 

realist    อัตถนิยม หรือลัทธิความจริงนิยม  
realistic deterrence               การป้องปรามอยํางแท๎จริง      [ยธศ.]  
realistic deterrence strategy  ยุทธศาสตร๑การป้องปรามอยํางแท๎จริง  
realistic exercise        การฝึกที่สมจริง 
realistic scenario <ซแีน-ริโอ>        ภาพการฝึกที่สมจริง 
reallocation authority  อ านาจการแบํงมอบตํอ [อ านาจที่มอบแก่ผู้บะญชาการเนโตแลัตามปกติจั
กรัท าในยามสงบ เพื่อการแบ่งมอบต่อ แหล่งส่งก าละงบ ารุงของชาติใน  “กรณีฉุกเฉินของสงคราม ” ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ
ก าละงรบในบะงคะบบะญชาของตนแลัชาติต่าง ๆ ยินยอมให้  ทะ้งนี้เพื่อให้มีอิทธิพลในด้านการส่งก าละงบ ารุง] 

                                                                        
 ความพร้อม : ความสามารถของก าลังรบ หนํวย  ระบบอาวุธ หรือยุทธภัณฑ์ ที่จะสํงผลตามที่ก าหนดไว๎ (รวมทะ้งความสามารถ
ในการวางก าละงแลัใช้ก าละง  โดยปราศจากความล่าช้าอะนไม่อาจยอมระบได้)   
 การเกิดเหตุการณ์ที่ไมํมีการช๎าของการสํงข๎อมูลทางแมํเหล็กไฟฟ้า-ขว. 
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rear     หลัง      
Rear Admiral    (RADM)  พลเรือตรี   [ทร.ไทย-อม.]   (พล.ร.ต.) 
rear area                         พื้นที่สํวน/เขตหลัง  
Rear Area Operations Center (RAOC) ศูนย๑ปฏิบัติการพ้ืนที่สํวน/เขตหลัง   (ศปพล.)  
Rear Area Protection  (RAP)  การพิทักษ๑พื้นที่สํวน/เขตหลัง   (พขล.) 
rear echelon                      [ก้าลัง] สํวนหลัง [ส่วนต่าง ๆ ของก้าลังรบซึ่งไม่ต้องใช้ในพ้ืนที่ 

     ที่หมาย] 
rear guard                         กองระวังหลัง  
rear operations                    การปฏิบัติการในพื้นที่สํวนหลัง 
rear property                      อสังหาริมทรัพย๑ [ที่ดิน, อาคาร, สิ่งก่อสร้างฯ] 

rear tactical operations center  ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสํวนหลัง 
rearming                      การเพ่ิมเติมอาวุธกระสุน; การทําให๎พร๎อมบริการใหมํ; การต้ังชนวนใหมํ 

reassembly                     การประกอบ  
reassignment   การบรรจุใหมํ                            
reassurance   การรับรอง   หลักกระบวนทัศน์ทางยุทธศาสตร์ 

reassure    ทําให๎แนํใจอีกครั้ง; นําอํุนใจ 
Reattack Recommendation (RR) ค าแนะน าในการโจมตีซ้ า 
rebel                              กบฏ  
rebuild   การซํอมสร๎าง     [กบ.] 
recall of diplomats    การเรียกตัวนักการทูตกลับประเทศของตน  [กต.] 

receipt  into the  supply system การรับเข๎าระบบการสํงก าลัง   

                                                                        
 พื้นที่ส่วนหลัง ในหนํวยใดหนํวยหนึ่ง พื้นที่ซึ่งขยายไปข๎างหน๎า จากเส๎นเขตหลังจนถึงหลังพื้นที่รับผิดชอบของหนํวยรอง
ต่ าลงไปหนึ่งระดับ พื้นที่นี้จะใช๎ด าเนินพันธกิจ การสนับสนุนทางการชํวยรบเป็นหลัก 
 กองระวังหลัง  ๑. สํวนหลังสุดของก าลังสํวนลํวงหน๎า หรือก าลังที่ถอนตัว มีหน๎าที่ดังตํอไปนี้คือ : คุ๎มครองขบวนสํวน
หลังจากก าลังรบของข๎าศึก; หนํวงเวลาข๎าศึกในระหวํางการถอนก าลัง; และเปิดเส๎นทางสํงก าลังในระหวํางการรุก  ๒. กองระวัง
ป้องกันสํวนแยก ซึ่งก าลังรบภาคพื้นดินที่ก าลังเคลื่อนย๎ายท าหน๎าที่แจ๎งข๎อมูลแกํสํวนหลัง เพื่อให๎สํวนหลังได๎รับแจ๎งขําวสาร และ
ได๎รับการคุ๎มครอง  
 การซ่อมสร้าง การท าให๎รายการยุทโธปกรณ์กลับคืนสูํสภาพมาตรฐาน ที่ใกล๎เคียงกับสภาพดั้งเดิมที่สุดเทําที่อาจท าได๎ ในด๎าน
รูปรําง สมรรถนะ และอายุใช๎การ  
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receipt    การตอบรับ  [การส่งข่าว เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้ระบข่าวนะ้นเรียบร้อยแล้ว] 

receipt   การรับ    [การแจกจ่าย-กบ.] 

receivables    สิทธิเรียกร๎องทางการเงิน    [กต.] 
receiving ship   เรือรับ   [เรือในหน่วยเรือส่งก าละงเพิ่มเติมกลางทัเล ซึ่งระบเชือก] 

reception    การเตรียมรับ ; การต๎อนรับ;. การรับ   
receptivity  ความพร๎อมที่จะรับ  [ความล่อแหลมของบุคคลเป้าหมายต่อสื่อ

ปฏิบะติการทางจิตวิทยาเฉพาั] 

reciprocity    หลักถ๎อยทีถ๎อยปฏิบัติหรือการปฏิบัติตํางตอบแทน [กต.] 
reciprocity of rank of envoys    การถ๎อยทีถ๎อยปฏิบัติตํอกันในเรื่องตําแหนํงของทูต [กต.] 
reclama    อุทธรณ์  
reclamation  การซํอมคืนสภาพ            [กบ.] 
reclassification   การแบํงประเภทใหมํ                   
recognition                     การบอกฝ่าย; การรับรอง [รัฐบาล] [กต.]; การแสดงฝ่าย,  

การสังเกต            [ยธศ.] 
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recognition   การหมายร๎ู   [๑. การก าหนดโดยวิธีการต่างๆ   เกี่ยวกะบ  ละกษณัเฉพาัของ

บุคคล หรือวะตถุต่างๆ  อากาศยาน  เรือ หรือรถถะง  หรือของปรากฏการณ์ต่างๆ  เช่น รูปแบบของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  
๒. ในการปฏิบะติการรบภาคพื้นดิน  การก าหนดว่าวะตถุหนึ่งมีละกษณัคล้ายกะบวะตถุบางอย่างที่ทราบแล้ว  ตะวอย่างเช่น  รถถะง  
รถบรรทุก  คน] 

recognition signal   สัญญาณบอกฝ่าย  สัญญาณหมายร๎ู  [ให้บุคคล  หรือหน่วยต่างๆ   

    พิสูจน์ทราบซึ่งกะนแลักะนได้] 

Recoilless Rifle   (RCLR) ปืนไร๎แรงสะท๎อนถอยหลัง   (ปรส.)   

recommendation    ข๎อเสนอแนะ คําแนะนํา     [กต.] 

 recompression chamber   ห๎องปรับบรรยากาศ   

recon    ลาดตระเวน  [ภารกิจ ยว.] 
RECON = RECCE <เร็ก-กี้>  = Reconnaissance การลาดตระเวน [หาข่าว]     (ลว.)  
reconciliation    การปรองดองและลดความเป็นศัตรูตํอกัน   [กต.] 
reconnaissance - strike force  กองกําลังลาดตระเวนและโจมต ี  [ยธศ.] 
Reconnaissance  (RECON) การลาดตระเวน       
reconnaissance by fire             การลาดตระเวนด๎วยการยิง  
Reconnaissance Company (RECON CO) กองร๎อยลาดตระเวน    (ร๎อย.ลว.)   

Reconnaissance Exploitation Report (RECCEXREP) รายงานการผลจากการลาดตระเวน [ภารกิจ  
    ลาดตรัเวนทางอากาศยุทธวิธี] 

reconnaissance in force           การลาดตระเวนด๎วยกําลัง  
reconnaissance patrol [ground] หนํวยลาดตระเวนหาขําว  [ทางพื้นดิน] , หนํวยบินลาดตระเวน

รักษาเขต   

                                                                        
 ภารกิจให๎ได๎มาซึ่งขําวสารกิจกรรมและแหลํงทรัพยากรของ ขศ. โดยการตรวจการณ์ด๎วยสายตา หรือเครื่องมืออื่น  ๆ รวมทั้ง
ป้องกันข๎อมูลฝ่ายเราเกี่ยวกับคุณลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา, อุทกศาสตร์, ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ 
 การลาดตระเวน ภารกิจที่กระท าโดยการตรวจการณ์ด๎วยสายตาหรือวิธีตรวจจับอื่น  ๆ เพื่อให๎ได๎ขําวเกี่ยวกับกิจกรรม  และ
ทรัพยากรของข๎าศึกหรือข๎าศึกที่นําจะเป็น  หรือเพื่อหาข๎อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา  ทางอุทกศาสตร์  หรือทาง
ภูมิศาสตร์ในพื้นที่เฉพาะ 
 การลาดตระเวนด้วยการยิง วิธีการลาดตระเวนซึ่งท าการยิงตํอที่มั่นข๎าศึกที่สงสัย เพื่อท าให๎ข๎าศึกเผยตัวโดยการเคลื่อนไหว
หรือ ยิงตอบ 
 การลาดตระเวนด้วยก าลัง การปฏิบัติการเชิงรุกซึ่งกระท าเพื่อค๎นหา และ/หรือทดสอบก าลังของฝ่ายข๎าศึก   หรือเพื่อให๎ได๎
ขําวสารอื่น 
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reconnaissance photography  การถํายรูปจากการลาดตระเวน [การถ่ายรูปท่ีกรัท า  เพื่อให้ได้

ข่าวสารเกี่ยวกะบผลการท้ิงรัเบิดหรือความเคลื่อนไหว  การชุมพล  กิจกรรม  แลัก าละงรบของข้าศึก  ความมุ่งหมาย
หละกนี้มิได้รวมถึง การท าแผนท่ี  แผนท่ีเดินเรือ/ เดินอากาศ หรือการโมเสก] 

reconstitute                     การจัดตั้งใหมํ, การปรับปรุงใหมํ 
reconstitution                     การฟ้ืนสภาพ  
reconstitution site   ที่ตั้งจัดขึ้นใหมํ [ท่ีตะ้งซึ่งผู้มีอ านาจบะงคะบบะญชาท่ียะงรอดชีวิตอยู่เลือกเป็น
ท่ีตะ้ง ซึ่งสามารถจะดตะ้งกองบะญชาการท่ีเสียหายหรือถูกท าลายขึ้นใหม่ได้  โดยใช้ผู้ท่ีมีชีวิตรอดจากการโจมตี  แลั/
หรือใช้ก าละงพลจากแหล่งอื่น ๆ  ซึ่งถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าให้เป็นก าละงทดแทน] 

record information   ข๎อมูลบันทึก  [สารสนเทศทุกแบบ  (ตะวอย่างเช่น  ข้อความ  ลายเส้น  ข้อมูล 

หน่วยความจ าคอมพิวเตอร์) ได้ถูกบะนทึกไว้ในแบบชะ่วคราวหรือถาวร จนท าให้สามารถ ค้นดู คะดลอก หรือเก็บระกษาไว้ได้] 

recoverable item  รายการฟ้ืนตัวได๎ [รายการซึ่งตามปกติไม่หมดเปลืองไปในการใช้ แลัจัต้อง

ส่งกละบไปซ่อมหรือจ าหน่าย]  

recovery  การบินกลับ  (การบิน) การเก็บกู๎  ทุ่นรัเบิด  การรับกลับ ก าละง
พล การกู๎ซํอม  

Recovery Activation Signal  (RAS) สัญญาณเริ่มการรับกลับ  [ในการปฏิบะติการเล็ดลอดแลัการระบกละบ  

สะญญาณจากผู้เล็ดลอดท่ีปรัสานไว้ก่อนซึ่งแสดงการปรากฏตะวในพื้นท่ีต่อหน่วยระบกละบหรือหน่วยสะงเกตการณ์  ซึ่ง
บอกว่า “ฉะนอยู่นี ่ เร่ิมต้นแผนการระบกละบ”]   

recovery airfield   สนามบินลงชั่วคราว [ไม่ได้มุ่งหวะงท่ีจัใช้ปฏิบะติภารกิจการรบ]   
recovery and  reconstitution  การฟ้ืนตัวและการจัดตั้งใหมํ  [๑. การด าเนินการต่างๆ  ที่ชาติหนึ่งกรัท า

ไปก่อน รัหว่าง แลัต่อจากการโจมตีของอีกชาติที่เป็นข้าศึก เพื่อลดผลของการโจมตีให้เหลือน้อยที่สุด ฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติ  
ให้การสวะสดิการแก่ปรัชาชน  แลัท าให้ศะกยภาพในการรบของก าละงรบแลักิจกรรมสนะบสนุนต่างๆ ที่เหลืออยู่มีมากที่สุด   ๒. 
การปฏิบะติของก าละงทหารในรัหว่างการใช้ก าละงทางยุทธวิธีเพื่อฟื้นฟูขีดก าละงรบของตนให้คืนสู่สภาพพร้อมปฏิบะติการ]    

recovery force   กองก าลังรับกลับ  [การปฏิบะติการเล็ดลอด] 
recovery of downed aircraft     การกู๎ซํอมอากาศยานที่ถูกยิงตก 
recovery of nationality   การกลับคืนสัญชาต ิ    [กต.] 

recovery operations  [mootw]  การปฏิบัติการกู๎ภัย    
recovery operations  การปฏิบัติการรับกลับ  [การปฏิบะติการเพื่อค้นหา  แสดงต าแหน่งท่ีอยู่  

พิสูจน์ทราบ ช่วยเหลือแลัส่งกละบก าละงพล ยุทธภะณฑ์ หรืออุปกรณ์ท่ีส าคะญต่อความมะ่นคงของชาติ] 

recovery procedures   ระเบียบปฏิบัติการกู๎กลับคืน   
recovery site   ต าบลรับกลับ [การเล็ดลอดแลัหลบหนี] 
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recovery vehicle  ยานรับกลับ [ในการค้นหาแลักู้ภะยในการรบ  หมายถึง  ยาน (อากาศยาน  

ยานน้ าหรือยานบก) ซึ่งจับรรทุกแลัน าก าละง พลที่ตกค้างขึ้นยานจากจุดระบ] 

recovery vehicle  รถกู ๎
Recovery Zone       (RZ)  เขตรับกลับ  [เพื่อระบก าละงปฏิบะติการพิเศษกละบด้วยอากาศยาน  เรือเล็ก  

หรือวิธีอื่น]   
recreation area  พื้นที่พักผํอน    
recruiting officer  นายทหารสัสดี [รับผิดชอบเรื่องการเกณฑ์ทหาร] 

recruiting   การเกณฑ๑ทหาร 
rectification  การเทียบภาพถําย  [ในโฟโตแกรมเมตรี กรรมวิธีในการฉายภาพถ่ายเอียงหรือ

เฉียง ลงบนพื้นอ้างอิงทางรัดะบ] 

recuperation   การฟ้ืนตัว   [ค านี้จัไม่ใช้]  
recurring demand   ความต๎องการที่เกิดซ้ า  [ค าขอของเจ้าหน้าที่เบิก ที่ได้ระบมอบอ านาจ] 

Red Horse   หนํวยเรดฮอร์ส [ทอ.อม.-จะดยามสงคราม งานช่างขนาดใหญ่] 
redeployment                     การถอนกําลังกลับ, การจัดขบวนรบใหม,ํ การวางกําลังใหมํ  
redeployment airfield  สนามบินวางก าลังใหมํ  [สนามบินซึ่งไม่ได้เข้าไปใช้เลยในยามปกติ  แต่เมื่อ
เกิดสงครามขึ้นแล้วจัให้ปรัโยชน์โดยทะนทีแก่หน่วยต่าง  ๆ  ที่ย้ายมาจากที่ตะ้งยามปกติเพื่อใช้แลัครอบครอง สนามบินดะงกล่าวนี้
จัมีสิ่งอ านวยความสัดวกส าหระบการปฏิบะติการที่เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกะบสนามบินหละกทุกปรัการ]    

REDEYE = FIM43A อาวุธนําวิถีผิวพื้นสูํอากาศระยะใกล๎ป้องกันภัยทางอากาศ 
[พ.ศ.๒๕๒๔ – ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๒)] 

redistribution                     การแจกจํายใหมํ; การแจกจํายตํอ  
redleg   ทหารปืนใหญ ํ   [ภ.] 
reduced charge   สํวนบรรจุลด , นัดดินลด [๑. นะดดินถุงเล็กในนะดดินสองถุง  ที่มีไว้ใช้

ส าหระบปืนเรือ ๒.  ส่วนบรรจุ (นะดดิน) ที่มีจ านวนดินขะบ (ดินส่งกรัสุน) ลดลง เพื่อท าการยิงปืนในรัยัใกล้เมื่อเปรียบเทียบกะบ
ส่วนบรรจุ (นะดดิน) ปกติ]  

                                                                        
 การวางก าลังใหม่ การโยกย๎ายก าลังรบและยุทโธปกรณ์สนับสนุนความต๎องการทางยุทธการของผ๎ูบัญชาการก าลังรบรํวมอีก
หนํวยหนึ่ง  หรือสํงก าลังพล ยุทธภัณฑ์และยุทโธปกรณ์กลับประเทศ และ/หรือ กลับสถานีเลิกการระดมสรรพก าลังเพื่อการรวม
ก าลังใหมํ  และ/หรือ เลิกการปฏิบัติ 
 การแจกจ่ายต่อ  การใช๎ประโยชน์ทรัพยากรด๎านการสํงก าลังบ ารุงเพื่อให๎บรรลุภารกิจในการรบของผ๎ูบังคับบัญชาภาย
หลังจากการมอบโอนอ านาจ ซึ่งจะมีการแบํงมอบทรัพยากรดังกลําวในเวลาปกติ และจะมอบให๎กับผ๎ูบัญชาการนาโตในห๎วงที่เกิด
วิกฤติการณ์และความขัดแย๎ง 
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reduced footprint   การลดรํองรอย  
reduced lighting  การลดแสงไฟ [ยานภาคพื้นดิน ลดก าละงไฟหรือการพรางไฟเพื่อจ ากะดการส่อง

สว่าง] 

Reduced Operational Status (ROS) สถานภาพปฏิบัติการลด [ศะพท์นี้ใช้กะบเรือของหน่วยบะญชาการล าเลียงทาง
ทัเลทหารที่ถูกถอนออกจากสถานภาพปฏิบะติการเต็ม  (FOS) เนื่องจากความต้องการด้านปฏิบะติการลดลง  เรือในสถานภาพ
ปฏิบะติการลดมีจ านวนลูกเรือตามความต้องการด้านการซ่อมบ ารุงแลัด้านปฏิบะติการในอนาคตตามที่ก าหนดไว้ก่อน สภาพความ
พร้อมเป็นจ านวนวะนตามปฏิทินเพื่อให้มีสถานภาพปฏิบะติการเต็ม ถูกก าหนดด้วยตะวเลขตามหละงอะกษรย่อ ROS (เช่น ROS--๕)]   

reduced strength   อัตราลด                                
reduction  การลด (สิ่งกีดขวาง) [การสร้างช่องทางผ่านสนามทุ่นรัเบิดหรือสิ่งกีดขวาง

เพื่อให้เป็นช่องทางผ่านแก่ก าละงโจมตีทางบก] 

reduction (photographic)  การยํอ (ทางการถํายรูป)  
reefer    ตู๎เย็น; ยานบรรทุกรักษาอุณหภูมิ  
reengineering   การปรับรื้อระบบการบริหารใหมํ; การรื้อปรับระบบ 
reentry phase   ชํวงกลับสูํบรรยากาศโลก 
Reentry Vehicle   (RV)  ยานกลับสูํโลก  
reference datum   มูลฐานอ๎างอิง [ใช้กะบการบรรทุกขึ้นอากาศยาน แนวตะ้ง ที่สมมุติซ่ึงอยู่ทางตอนหะวหรือ

ใกล้ตอนหะวของอากาศยาน ซ่ึงใช้เป็นจุดเริ่มวะดรัยัตามแนวราบ  เพื่อความมุ่งหมายในการระกษาการสมดุล  แผนผะงของอากาศยานแต่ลัล าจั
แสดงมูลฐานอ้างอิงในรูป “ศูนย์ต าแหน่งสมดุล”] 

reference diversion point  ต าบลเปลี่ยนเส๎นทางที่ใช๎อ๎างอิง  
reference point                    จุดอ๎างอิง 
refinement   การกลั่นกรอง  
reflected shock wave  คลื่นกระแทกสะท๎อน  [เมื่อคลื่นกรัแทกเคลื่อนที่ในมะชฌิมหนึ่งไปกรัทบ
กะบแนวต่อรัหว่างมะชฌิมนี้กะบมะชฌิมที่มีความแน่นสูงกว่า พละงงานส่วนหนึ่งของคลื่นกรัแทกจัก่อให้เกิดคลื่นกรัแทกขึ้นใน
มะชฌิมที่มีความแน่นสูงกว่า แลัพละงงานส่วนที่เหลือจัยะงผลให้เกิดกรับวนคลื่นกรัแทกสัท้อน ซึ่งเคลื่อนที่กละบผ่านมะชฌิมที่
มีความแน่นน้อยกว่า] 

reflex sight    เครื่องเล็งสะท๎อนแสง [เครื่องเล็งปรัเภทกล้องหรือเครื่องเล็งค านวณ  ซึ่ง

สัท้อนภาพที่เป็นลายเส้นภาพหนึ่ง (หรือหลายภาพ) ลงบนกรัจกที่ติดอยู่  เพื่อทาบทะบเป้าหมาย] 

reforestation project  โครงการปลูกป่า 
reformasi    การปฏิรูปประเทศในด๎านตําง ๆ  [กต.-ศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย-มาเลเซีย]  
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refraction    การหักเหของคลื่น [กรับวนการ ซึ่งทิศทางของคลื่นถูกเปลี่ยนเมื่อเคลื่อนที่

เข้าสู่เขตน้ าตื้น โดยท ามุมกะบเส้นความลึกของน้ าทัเล ยอดคลื่นน าในส่วนเขตน้ าตื้นจัเคลื่อนที่ช้ากว่ายอดคลื่นที่ยะงอยู่ในเขตน้ า
ลึก จึงท าให้เกิดการหะกเหของยอดคลื่นไปตามสภาพพื้นท้องทัเล] 

refuge area   พ้ืนที่ลี้ภัย [พื้นที่ชายฝ่ังที่พิจารณาว่าปลอดภะยจากการโจมตีของข้าศึก] 

refugee     ผู๎ลี้ภัย  [กต.] [พลเรือนทิ้งถิ่นฐานเพื่อหาที่ปลอดภัย]regain                         
 เอากลับมา, กู๎มา, ได๎...ขึ้นมาอีก 
regime    ระบอบการปกครอง  
Regiment (REGT) กรม (ร./ม./ป./ช./ส.) [หน่วยทาง ยว.ขนาดเล็กกว่ากองพล 

ใหญ่กว่ากองพัน] 

Regimental Artillery Group (RAG) กลุํมปืนใหญํของกรม [ขศ.]  (กปก.)* 
Regimental Chief of Staff (Regt CoS) เสนาธิการกรม        (เสธ.กรม)     
Regimental Combat Team  (RCT) กรมผสม [หน่วย ยว.ปัจจุบัน ทบ.ไทยไม่มีการจัด] (ผส.)        
Regimental Commanding officer (Regt CO) ผู๎บังคับการกรม         (ผบ.กรม)      
Regimental Deputy Chief of Staff (Regt Dep CoS) รองเสนาธิการกรม  (รอง เสธ.)  
Regimental Executive Officer (REGT XO) รองผู๎บังคับการกรม               (รอง ผบ.กรม)  
regimental landing team  กรมผสมยกพลขึ้นบก  [การจะดหน่วยเฉพาักิจเพื่อการยกพลขึ้นบก  ซึ่ง

ปรักอบด้วยก าละงหนึ่งกรมทหารราบ เติมก าละงด้วยส่วนต่าง ๆ  ที่ต้องการเพื่อเริ่มต้นการปฏิบะติพะนธกิจการรบบนฝ่ัง] 

region   ภูมิภาค  

regional  complexes   ศูนย๑รวมในระดับภูมิภาค      
regional  security  complex  การรวมศูนย๑ของความม่ันคงในภูมิภาค   
regional  studies and global strategy ภูมิภาคศึกษา และยุทธศาสตร๑โลก  

regional alliances  พันธมิตรในภูมิภาค     [ยธศ.] 
Regional Border Committee (RBC)  สํานักงานคณะกรรมการชายแดนสํวนภูมิภาค (สน.กชภ.) 
regional characteristics           ลักษณะของภูมิภาค 

                                                                        
 ผู้ล้ีภัย บุคคลผ๎ูละทิ้งถิ่นฐานบ๎านเกิดและไมํต๎องการหรือไมํสามารถกลับไปอีก อันเนื่องมาจากอันตรายที่มีอยูํจริงหรือคิดวําจะ
ม ี 

 ภูมิภาค เดวิด เลค (David  Lake)  และ แพทริค มอร์แกน (Patrick  Morgan) ได้ก้าหนดว่า เป็น ชุดของกลํุมประเทศที่
เชื่อมโยงติดตํอกันโดยลักษณะทางภูมิศาสตร๑ และมี แนวโน๎มทางความคิดหน่ึง หรือ หลายๆความคิดรํวมกัน   ตัวอยําง เชํน  
ระดับของการพัฒนา วัฒนธรรม  หรือสถาบันทางการเมือง  การปกครองที่ส่ังสมมาเป็นเวลาอันยาวนาน 
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regional code of conduct in the south China Seaแนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต ๎[กต.] 
regional organizations   องค๑การสํวนภูมิภาค     [กต.] 

regional complexes   ศูนย๑กลางในภูมิภาค  
regional conflict  ความขัดแย๎งในภูมิภาค     [ยธศ.] 
regional contingencies  การ เผชิญเหตุในภูมิภาค*  [ยธศ.] 
Regional Contingency-East หรือ MRC-EAST การเผชิญเหตุในภูมิภาคหลัก-ตะวันออก Major คือ เอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต๎ และ  การเผชิญเหตุในเอเชียตะวันออก 

regional force                     กําลังทหารประจําภูมิภาค 
regional instability  ความไมํมีเสถียรภาพในภูมิภาค     [ยธศ.] 
regional military strategy         ยุทธศาสตร๑ทหารในภูมิภาค   [ยธศ.]  
Regional Satellite Communications Support Center (RSSC) ศูนย๑สนับสนุนการสื่อสารดาวเทียมใน
ภูมิภาค [ส่วนปฏิบัติการของกองบัญชาการอวกาศสหรัฐอเมริกา รับผิดชอบในการวางแผนการสื่อสารทางยุทธการ ซึ่งเป็น

หน่วยเกี่ยวข้องที่เป็นผู้ประสานงานด้านความถี่ทั้งหมด (ความถี่สูงสุด ความถี่สูงซูเปอร์ ความถี่สูงอุลตร้า ความถี่ย่านเคยู 
ความถี่ย่านเคเอ ) เป็นจุดประสานในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรการ ส่ือสารดาวเทียม รวมถึงกิจเฉพาะในการช่วยการ
วางแผนอย่างประณีต และการวางแผนวิกฤตของผู้บัญชาการรบ ช่วยผู้บัญชาการรบในการบริหารทรัพยากรที่ได้รับแบ่งมอบ
และการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่ได้รับการแบ่งมอบในลักษณะวันต่อวัน ช่วยเหลือผู้จัดการย่านความถี่ในภูมิภาค  และช่วยการ
เชื่อมต่อการส่ือสารดาวเทียมเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านข่าวสารของกระทรวงกลาโหม]    

regional strategic appraisal    การประเมินยุทธศาสตร๑สําหรับภูมิภาค   
regionalism ภูมิภาคนิยม [ความเชื่อในระบบรัฐบาลท้องถิ่นท่ีแตกต่างไปจากระบบรัฐบาล

กลาง]     [กต.] 

register ตําแหนํงยึด [ในกิจการแผนท่ีต้าแหน่งที่ถูกต้องขององค์ประกอบหน่ึงของภาพ

ชุดแผนท่ี อันสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่น ณ แต่ละขั้นของการผลิต] 

register a treaty    ลงทะเบียนสนธิสัญญา    [กต.] 
register of experts/eminent persons  ทะเบียนผู๎เช่ียวชาญ/ผู๎ทรงคุณวุฒ ิ  [กต.] 

registration   การหาหลักฐาน [การประบการยิง เพื่อก าหนดตะวแก้ข้อมูลการยิง] 
registration fire                  การยิงหาหลักฐาน  
registration point                 จุดยิงหาหลักฐาน  

                                                                        
 การยิงหาหลักฐาน การยิงที่กระท าเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง ส าหรับการยิงเป้าหมายอยํางมีประสิทธิผลครั้งตํอไป 
 จุดยิงหาหลักฐาน ลักษณะภูมิประเทศหรือจุดที่ก าหนดอื่น ๆ ซึ่งใช๎เพื่อปรับการยิง ด๎วยความมุํงหมายที่จะให๎ได๎ตัวแก๎ข๎อมูล
การยิง 
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regrade    การปรับชั้นความลับ   
regrets only          หากขัดข๎อง โปรดตอบ  
REGT = Regiment  กรม [หน่วยทาง ยว.ขนาดเล็กกว่ากองพล ใหญ่กว่ากองพัน]  
Regular Army  (RA) กองทัพบกประจําการ 
regular drill    การฝึกประจ า 
regular war                        สงครามตามแบบ 
regular/main force             กําลังรบหลัก 
regulated item; controlled item  รายการยุทโธปกรณ์ในความควบคุม, รายการในความควบคุม  

regulating point  จุดจัดระเบียบ [พื้นที่ทอดสมอ ท่าเรือหรือพื้นที่มหาสมุทรซึ่งส่วนโจมตี ส่วน
ติดตามส่วนโจมตีแลัการขนส่งตามขะ้นตอนได้ด าเนินการตามก าหนดเวลา ซึ่งโดยปกติพื้นที่เหล่านี้อยู่ในความควบคุมของผู้
บะญชาการกองก าละงเฉพาักิจสัเทินน้ าสัเทินบก จนกว่าจ าเป็นจัต้องใช้จุดเหล่านี้ในพื้นที่ขนส่งเพื่อการขนถ่ายสะมภารั]  

regulating station   สถานีจัดระเบียบ [เพื่อควบคุมการ  เคลื่อนย้าย  กพ.แลั สป. เข้าหรือออก  

    จากพื้นที่ที่ก าหนด] 

regulation                      ระเบียบการ     [ยธศ.]  
rehabilitation  การบูรณะ; การฟ้ืนฟู  
REHEARSAL <รีเฮิส-ซัล>                  การซักซ๎อม       
REHEARSAL phase  ขั้นการซักซ๎อม [ในปฏิบะติการสัเทินน้ าสัเทินบก] 
rehearsal times   เวลาซักซ๎อมการปฏิบัติ    
REINF = Reinforcing            เพ่ิมเติมกําลัง 
reinforce    เพ่ิมเติมกําลัง       
reinforcement training unit  หนํวยฝึกประเภทอาสาสมัคร   
reinforcements                     กําลังเพิ่มเติม, การดัดแปลงภูมิประเทศ 
reinforcing   การเพ่ิมเติมก าลัง [ภารกิจช่วยรบที่หน่วยสนะบสนุนให้การช่วยเหลือหน่วยระบ
การสนะบสนุน  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยระบการสนะบสนุนในละกษณัของหน่วยเหล่านี้เท่านะ้น (เช่น หน่วยปืนใหญ่ต่อหน่วย

                                                                        
 การปรับชั้นความลับ  เพื่อก าหนดวําขําวสารที่มีช้ันความลับ เจาะจงที่ต๎องการให๎มีระดับการป้องกันการเปิดเผยโดยไมํได๎
รับอนุญาต สูงขึ้นหรือลดลงกวําที่ท าอยูํในปัจจุบัน เพื่อผลประโยชน์ในการป้องกันชาติ พร๎อมด๎วยการเปลี่ยนแปลงการก าหนดช้ัน
ความลับ เพื่อแสดงให๎เห็นระดับที่สูงขึ้นหรือลดลงเชํนที่กลําวด๎วย 
 ค าที่ระบุในบัตรเชิญเข๎ารํวมงานตําง  ๆ ซึ่งหากผ๎ูได๎รับเชิญจะไมํไปรํวมจะต๎องตอบให๎ผ๎ูเชิญทราบ หากสามารถไปรํวมได๎ ไมํ
ต๎องตอบ  [กต.] 
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ปืนใหญ่ หน่วยข่าวกรองต่อหน่วยข่าวกรอง   หน่วยยานเกราัต่อหน่วยยานเกราั  ฯลฯ) ที่จัได้ระบมอบภารกิจในการเพิ่มเติม
ก าละง/ได้ระบการเพิ่มเติมก าละง] 
reinforcing obstacles  สิ่งกีดขวางเพิ่มเติม [สิ่งกีดขวางที่ทหารสร้างขึ้น  จะดเข้าที่ไว้แล้วหรือท าให้

รัเบิดโดยเฉพาั เพื่อท าให้สิ่งกีดขวางในภูมิปรัเทศที่มีอยู่มีความแข็งแรงมากขึ้น เพื่อท าให้เสียรูปขบวน ตรึง หะนเห หรือปิดกะ้น
การเคลื่อนที่ของข้าศึก] 

relateral tell   การสํงขําวสารให๎หนํวยข๎างเคียงโดยการถํายทอด [การถ่ายทอด

ข่าวสารรัหว่างหน่วยอ านวยความสัดวกต่าง ๆ โดยใช้หน่วยอ านวยความสัดวกที่สาม การส่งข่าวปรัเภทนี้จัเหมาัสม  เมื่อ
กรัท ารัหว่างเครื่องส่งข่าวอะตโนมะติ ในสภาพแวดล้อมทางการสื่อสารที่เลว] 

relative altitude    ความสูงสัมพัทธ์   
relative bearing   แบริงสัมพัทธ์ [ทิศทางท่ีแสดงด้วยมุมทางรัดะบ ซ่ึงตามปกติวะดตามเข็มนาฬิกา จากจุด

ข้างหน้าของแกนทางยาวของยานไปยะงวะตถุหนึ่งหรือส่ิงหนึ่ง]  

relative biological effectiveness ประสิทธิผลทางชีวสัมพัทธ์ [อะตราส่วนของจ านวนแร็ดของการแผ่ระงสี
แกมมา (หรือระงสีเอ็กซ์) ของพละงงานชนิดหนึ่ง ซึ่งจัท าให้เกิดผลทางชีวัเฉพาัต่อจ านวนแร็ดของการแผ่ระงสีอีกอย่างหนึ่ง  ซึ่ง
ต้องการเพื่อท าให้เกิดผลเช่นเดียวกะนนะ้น ก็คือปรัสิทธิผลทางชีวสะมพะทธ์ของการแผ่ระงสีชนิดหละง] 

relative combat power              อํานาจกําลังรบเปรียบเทียบ 
relative combat strength          กําลังรบเปรียบเทียบ  
relative figures                   จํานวนสัมพันธ๑ 
relay                       ถํายทอด, สํงตํอ 
release    ปลด, ปลํอย [ในด้านอาวุธยุทธภะณฑ์ทางอากาศ  การจงใจแยกอาวุธยุทธภะณฑ์

อากาศยานให้ตกโดยอิสรัจากที่แขวน เพื่อความมุ่งหมายในการใช้อาวุธยุทธภะณฑ์นะ้น] 

release altitude  ความสูงปลด , ความสูงปลํอย [ความสูงของอากาศยานเหนือพื้นดินใน
ขณัที่ปลดลูกรัเบิด ปล่อยจรวด ปล่อยอาวุธปล่อย ปลดเป้าที่ลาก ฯลฯ] 

release officer; releasing officer นายทหารอนุมัติขําว   [สส.] 

release point                      จุดแยก; จุดปลํอย [ทิ้งลงทางอากาศ] 

release point (road)   จุดแยก (ทางถนน)  
releasing commander (nuclear weapons) ผู๎อนุมัติใช๎ (อาวุธนิวเคลียร์) [ผู้บะงคะบบะญชาซึ่งได้ระบมอบ
อ านาจ ให้เป็นผู้อนุมะติการใช้อาวุธนิวเคลียร์ภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้] 

releasing officer   นายทหารอนุมัติขําว [บุคคลที่ได้ระบแต่งตะ้งโดยถูกต้อง  ซึ่งอาจอนุมะติการ  

    ส่งข่าวแทนแลัในนามของผู้ให้ข่าวได้]    

Relerent Information (RI) ขําวสารที่เกี่ยวข๎อง [FM 3-0] 

reliability diagram   แผนผังความนําเชื่อถือ [ในกิจการแผนท่ี  แผนผะงแสดงวะนท่ี  แลั

คุณภาพของแหล่งข้อมูลที่รับุไว้ในแผนท่ี หรือแผนท่ีเดินเรือ/เดินอากาศ] 
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reliability of source           ความนําเชื่อถือของแหลํงขําว 
reliance   ความเชื่อถือ 
relief    ที่สูงต่ า [ภูมิปรัเทศ] ; ความสูงต่ าของผิวโลก   [ความไม่เท่ากะนของ
รัดะบสูงแลัรูปร่างของละกษณัพื้นดินบนผิวพื้นโลก  ซึ่งอาจแสดงไว้บนแผนท่ีหรือแผนท่ีเดินเรือ /เดินอากาศด้วย
เส้นชะ้นความสูง แถบสีแสดงความสูง การแรเงา หรือจุดความสูง] 

relief in place  การผลัดเปลี่ยนหนํวย; การสับเปลี่ยน  [หน่วย]  

religious activity                ศาสนกิจ  
religious beliefs                      ความเชื่อและศรัทธาในศาสนา 
religious building   อาคารธรรมสถาน    
religious ministry support  การสนับสนุนการบริการทางศาสนา  
religious ministry support plan  แผนสนับสนุนการบริการทางศาสนา  [รับุถึงวิธีที่ก าละงพลที่ช่วยงาน
ศาสนาจัให้การสนะบสนุนแก่ กพ.ทะ้งหมดของก าละงรบร่วม เมื่อได้ระบอนุมะติจากผู้บะงคะบบะญชาแล้ว  แผนนี้อาจจัรวมเป็นผนวก
ในแผนยุทธการ]  

religious ministry support team ชุดสนับสนุนการบริการทางศาสนา [ชุดซึ่งปรักอบด้วย อศจ. ผู้ช่วย 

อศจ.ทบ. หรือ ผู้ช านาญการโครงการศาสนา ทร.หรือ กพ.สนะบสนุนการบริการของ อศจ.ทอ.หรือเจ้าหน้าที่ยามฝ่ัง  ชุดสนะบสนุน
นี้ท างานร่วมกะนเพื่อก าหนดรูปแบบ น าไปปฏิบะติ แลัท าโครงการศาสนาของหน่วยบะญชาการ]  

religious shrines <ชรายนส์>        ศาสนสถานตําง ๆ  
relocatable building  อาคารซึ่งย๎ายที่ต้ังได๎ 
relocate transmitter                ย๎ายที่ตั้งเครื่องสํง  
relocation of unit               การย๎ายหนํวย, ที่ตั้ง  
remain open to all states for signature and acceptance  เปิดให๎รัฐทั้งปวงลงนามและให๎การยอมรับ 

[กต.]remain-behind equipment  ยุทธภัณฑ์ทิ้งไว๎  [ถูกทิ้งไว้ท่ีฐาน เมื่อหน่วยนะ้นเคลื่อนย้ายออกไป] 

remaining forces                    กําลังสํวนที่เหลืออยู ํ
remaining forces   ก าลังรบที่รอดอยูํ  
remarkable trinity   เสาหลักสามประการ ; หลักสามประการ    
Remote Antiarmor Mine System (RAMMS) ระบบทุํนระเบิดตํอสู๎รถถังระยะไกล 
remote area                        พื้นที่หํางไกล 

                                                                        
 การสับเปล่ียน การปฏิบัติการอยํางหนึ่งซึ่งทุกสํวนหรือบางสํวนของหนํวยหนึ่ง ได๎ถูกผลัดเปลี่ยนในพื้นที่โดยหนํวยที่เข๎ามา
ผลัดเปลี่ยน ตามค าสั่งของผ๎ูบังคับบัญชาช้ันเหนือ ความรับผิดชอบตําง  ๆ ของหนํวยถูกผลัดเปลี่ยนเกี่ยวกับภารกิจและเขต
ปฏิบัติการที่ได๎รับมอบ  จะถูกโอนไปให๎หนํวยที่เข๎ามาผลัดเปลี่ยน หนํวยที่เข๎ามาผลัดเปลี่ยนจะปฏิบัติการตํอไปตามค าสั่ง  
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remote area operations            การปฏิบัติการในพื้นที่หํางไกล 
remote delivery   การสํงจากระยะไกล  [ในการสงครามทุ่นรัเบิด  การส่งทุ่นรัเบิดไป

ยะงพื้นท่ีเป้าหมายโดยวิธีการใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากการน าไปวางโดยตรง ท่ีตะ้งท่ีแท้จริงของทุ่นรัเบิดซึ่งวางไว้โดยวิธี
นี้ไม่อาจทราบได้] 

Remote Pilot Vehicle  (RPV)  เครื่องบินควบคุมระยะไกล [ในการเฝ้าตรวจสนามรบ]   

remote sensor                      ระบบการตรวจจับ 
    ระยะไกล 
Remotely Piloted Vehicle  (RPV)    ยานบังคับจากระยะไกล  
    <อา-พี-วี>; เครื่องบิน 
    ควบคุมระยะไกล 
remotely piloted vehicle  ยานบังคับจากระยะไกล [ยานท่ีไม่มีคนปรัจ า   ซึ่งสามารถควบคุมได้

จากที่ตะ้งห่างไกล ด้วยข่ายเชื่อมโยงทางการสื่อสาร ตามปกติยานน้ีจัถูกออกแบบไว้ให้น ากละบคืนมาใช้ได้]   
REMS = Remote Sensor     เครื่องตรวจจับระยะไกล 
render safe procedures   วิธีการท าให๎ปลอดภัย   
rendezvous  <เรน-เด-ว>ู                 จุดนัดพบ 
rendezvous area   บริเวณนัดพบ [ยสบ.-บริเวณที่เรือรับายพลขึ้นบกแลัยานสัเทินน้ าสัเทิน

บกมาพบกะนเพื่อจะดคลื่นภายหละงจากที่ได้บรรทุกแล้ว แลัก่อนการเคลื่อนย้ายไปยะงแนวออกตี] 

renunciation of area   การสละพื้นที ่    [กต.] 

renunciation of nationality   การสละสัญชาต ิ    [กต.] 

reorder cycle   วงรอบการสั่งใหมํ [ช่วงเวลารัหว่างการปฏิบะติการสะ่งใหม่ (การจะดหา) ที่ 
    ต่อเนื่องกะน] 

reorder point   จุดเริ่มสั่งใหมํ [๑. ขณัเวลาซึ่งควรจัเสนอการเบิกเพิ่มเติมยุทโธปกรณ์คงคละง 

เพื่อด ารงระกษารัดะบสัสมที่ก าหนดไว้ก่อนแล้วหรือที่ค านวณได้ ๒. ผลรวมของรัดะบสิ่งอุปกรณ์ปลอดภะยกะบรัดะบสิ่งอุปกรณ์
ส าหระบเวลาสะ่งแลัส่ง จัเท่ากะบจุดเริ่มสะ่งใหม่]   

reorganization                     การจัดระเบียบใหมํ    [ยว.รุก] 

REP= Representative         ผู๎แทน, ตัวแทน 
repair    การซํอม  
repair and restoration  การซํอมและการบูรณะ  [การซ่อมที่เกินกว่าการซ่อมฉุกเฉิน] 
repair cycle   วงรอบการซํอม 
repair cycle aircraft   อากาศยานในวงรอบการซํอม 
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repair   การซํอมแก๎ [กบ.] 
reparable item   รายการยุทโธปกรณ์ซํอมได๎, รายการซํอมได๎  
repatriate    ผู๎กลับสูํถิ่นเดิม [บุคคลผู้ซึ่งจากปรัเทศบ้านเกิดไป  โดยขะดต่อความปรัสงค์

ของเขาหรือของเธอ   หรือเป็นคนหนึ่งในกลุ่มที่ออก  ไปด้วยเหตุผลทางการเมือง  ทางศาสนา  หรือเหตุผลเกี่ยวข้องอื่นๆ  แล้ว
กละบคืนสู่ปรัเทศ หรือกละบมาเป็นพลเมืองของปรัเทศเขาหรือของเธอ] 

repatriation <รีแพททริเอ-ชะ่น>           การกลับสูํถิ่นเดิม [พลเมือง อม.แลัครอบคระว]; การสํงคืนสูํถิ่นเดิม  
    [นะกโทษสงครามฝ่าย ขศ.] 

repatriation   การสํงตัวคืนประเทศบ๎านเกิด [กฎ.]; การสํงกลับภูมิลําเนา 
repeater-jammer   เครื่องกํอกวนซ้ าสัญญาณ [ด้วยความมุ่งหมายในการลวงหรือการ 
    ก่อกวน] 
REPL = Replacement            การทดแทน; กําลังทดแทน  
replacement center  ศูนย๑กําลังทดแทน 
replacement company กองร๎อยกําลังทดแทน   (กทท.) 
replacement demand  การเบิกทดแทน; ความต๎องการทดแทน  
replacement factor   เกณฑ์ทดแทน [เปอร์เซ็นต์ท่ีได้ปรัมาณไว้ส าหระบยุทธภะณฑ์/ชิ้นส่วน 

    ซ่อมที่ใช้อยู่] 

replacements   ก าลังทดแทน [กพ.ท่ีต้องการเพื่อบรรจุในต าแหน่งของผู้อื่นซึ่งจาก 

    หน่วยนะ้นไป]; การทดแทน 

replenishment at sea  การสํงก าลังเพิ่มเติมในทะเล 
replenishment group  กองเรือสํงกําลังบํารุง 
Report of The Bottom Up Review (BUR) รายงานการทบทวนจากลํางสูํบน [ผสมผสานแง่คิดทั้งปวงบน 

    พ้ืนฐานจากภัยคุกคาม]  (ทลบ.)  
report; reporting  การรายงาน     
reported unit  หนํวยตามรายงาน [ในรายงานของสายละบเอกสารท่ียึดได้  หรือรายงาน

การซะกถาม]  
reporting post   สถานีรายงาน  
reporting time interval  ชํวงเวลารายงาน 
representative democracy  ประชาธิปไตยแบบตัวแทน  
representative downwind direction  ทิศทางตามลม [ทิศทางเฉล่ียของลมผิวพื้นในพื้นที่อะนตราย ไปทางท่ีเมฆเคล่ือนที่] 
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representative downwind speed  ความเร็วตามลม [ความเร็วเฉลี่ยของลมผิวพื้นตามลมในพื้นที่อะนตราย] 
representative fraction  มาตราสํวนแบบเศษสํวน [ผท. ผท.เดินเรือ/เดินอากาศ หรือภาพถ่าย] 

reprisal     การตอบโต๎การกระทําของรัฐอื่นซึ่งเป็นความผิดในทางกฎหมาย 
    ระหวํางประเทศ กลําวคือเป็นการตอบโต๎การกระทําท่ีไมํชอบ 
    ด๎วยกฎหมาย เชํนกัน   [กต.] 

Request For Information (RFI) ค าขอขําวสาร [๑. ความต้องการเฉพาักรณีใด ๆ ที่จ ากะดด้วยเวลา ไม่ว่าจัเป็น

ความต้องการทางด้านข่าวกรองหรือความต้องการด้านผลผลิต  เพื่อสนะบสนุนการแก้ไขวิกฤติการณ์ที่ก าละงด าเนินอยู่  หรือเพื่อ
สนะบสนุนการปฏิบะติการที่ไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกะบความต้องการปรัจ าหรือการผลิตข่าวกรองตามก าหนดเวลา ค าขอข่าวสารนี้
สามารถริเริ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางยุทธการแลัจัได้ระบการตรวจสอบความถูกต้องให้สอดคล้องกะบรัเบียบปฏิบะติ
ของหน่วยบะญชาการภาคพื้น ๒. ส านะกงานความมะ่นคงแห่งชาติ/หน่วยระกษาความปลอดภะยกลางใช้ศะพท์นี้เพื่อแสดงความต้องการ
ด้านข่าวกรองทางสะญญาณเฉพาักรณี]   

request modify   ค าขอให๎แก๎ไข [ในการสนะบสนุนด้วย  ป.ใหญ่แลั  ป. เรือ  ค าขอ  เพื่อการ  

    แก้ไขของบุคคลใด  ๆ ที่นอกเหนือไปจากบุคคลที่ได้ระบอนุมะติให้ท าการแก้ไข  
    แผนการยิงได้] 

requested perimeter   แนวเขตที่มีการร๎องขอ    [กต.] 

Required Delivery Date (RDD)  วันสํงมอบที่ต๎องการ 
required strength  กําลังที่ต๎องการ [เต็มอัตรา หรือ ระดับ ๑] 

Required Supply Rate  [Ammunition ] (RSR)  อัตรากระสุนที่ต๎องการ   [กบ.] 
Required Supply Rate (Ammunition) (RSR) อัตราสํงก าลังที่ต๎องการ  (กระสุนวัตถุระเบิด ) [ในการใช้ใน
กองทะพบก  จ านวนกรัสุนวะตถุรัเบิด  แสดงในรูปจ านวนนะดต่ออาวุธต่อวะน  ส าหระบรายการกรัสุนที่ยิงจากอาวุธต่าง  ๆ แลั
แสดงในรูปหน่วยนะบอื่น ๆ ต่อวะน ส าหระบรายการที่จ่ายให้เป็นปริมาณมาก แลัรายการอื่น ๆ ซึ่งปรัมาณว่าจัต้องการเพื่อด ารง
การปฏิบะติการของก าละงรบที่ก าหนด โดยไม่มีข้อจ ากะดส าหระบห้วงเวลาที่บ่งไว้โดยเฉพาัผู้บะงคะบบะญชาทางยุทธวิธีใช้อะตรานี้ เพื่อ
แจ้งความต้องการกรัสุนส าหระบใช้สนะบสนุนการปฏิบะติทางยุทธวิธีที่ได้วางแผนไว้ในช่วงเวลาเฉพาัต่าง  ๆ อะตราการส่งก าละงที่
ต้องการนี้จัถูกเสนอผ่านสายการบะงคะบบะญชาแล้วจัถูกน ามารวมกะน  ณ แต่ลัรัดะบหน่วย  แลัได้ระบการพิจารณาโดย
ผู้บะงคะบบะญชาแต่ลัคน เพื่อก าหนดอะตราการส่งก าละงควบคุมภายในหน่วยของตนต่อไป] 

requirement   ความต๎องการ    [กบ.]  
requirements capability  ขีดความสามารถตามความต๎องการ  [ขีดความสามารถนี้ช่วยให้ผู้ใช้

รับบการวางแผนยุทธการแลัการปฏิบะติร่วมสามารถพิสูจน์ทราบ ประบปรุง ทบทวน แลัลบข้อมูลก าละงรบแลัสิ่งด ารงชีพ  ซึ่ง
จ าเป็นต่อการสนะบสนุนแผนยุทธการหรือหนทางปฏิบะติ] 

Requirements Management System (RMS) ระบบการจัดการด๎านความต๎องการ  [เป็นรับบที่ใช้ส าหระบ

จะดการกะบความต้องการในการรวบรวมภาพทะ้งในรัดะบภาคพื้นแลัรัดะบชาติ  รับบนี้มีเครื่องมืออะตโนมะติเพื่อช่วยให้ผู้ใช้
สามารถส่ง ทบทวน   แลัประบปรุงภาพให้เป็นความต้องการ  ซึ่งความต้องการดะงกล่าว  จักลายเป็นงานรัดะบชาติหรือรัดะบ
กรัทรวงกลาโหม ในอะนที่จัก าหนดให้แก่ทระพยากรด้านการรวบรวม การผลิต แลัการใช้ปรัโยชน์จากภาพ]    
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requisition   การเบิก; เกณฑ์    (กห.)  
Requisition Objective   (R/O) เกณฑ๑เบิก     [กบ.] 
Requisitioning Objective  ระดับเบิก  [ปริมาณยุทโธปกรณ์สูงสุดที่จัคงไว้ในมือแลัตามการสะ่ง เพื่อด ารง
การปฏิบะติการในปัจจุบะน  ปริมาณดะงกล่าวนี้ปรักอบด้วยผลรวมของยุทโธปกรณ์คงคละง  ที่แสดงด้วยรัดะบปฏิบะติการรัดะบ
ปลอดภะย แลัเวลาสะ่งแลัส่ง หรือเวลาล่วงหน้า ในการจะดหาตามความเหมาัสม]  

RES = Reserve              กองหนุน 

Rescue Combat Air Patrol (RESCAP) การบินตระเวนรบกู๎ภัย  [การบินลาดตรัเวนของอากาศยาน   ซึ่งกรัท า  

เหนือพื้นที่ที่หมายการค้นหาแลักู้ภะยในการรบ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสกะดกะ้นแลัท าลายอากาศยานข้าศึก ภารกิจหละกก็เพื่อให้
การป้องกะนก าละงเฉพาักิจค้นหาแลักู้ภะยในรัหว่างการปฏิบะติการกู้กละบคืน] 

Rescue Coordination Center (RCC/RCT)  ศูนย์ประสานการกู๎ภัย  [หน่วยอ านวยความสัดวกหละกใน

การค้นหาแลักู้ภะย  ซึ่งมีการบรรจุเจ้าหน้าที่ก ากะบดูแลไว้อย่างเหมาัสม  แลัมีอุปกรณ์ที่ใช้ส าหระบปรัสานแลัควบคุมการ
ปฏิบะติการค้นหาแลักู้ภะย แลั/หรือ การค้นหาแลักู้ภะยในการรบ ศูนย์นี้ปฏิบะติงานแบบแยกการปฏิบะติโดยก าละงพลของเหล่าทะพ
เพียงเหล่าทะพเดียว ส าหระบการปฏิบะติการของกองทะพเรือ ศูนย์นี้อาจเรียกว่าชุดปรัสานการกู้ภะย]   

Rescue Coordination Center (ROC)  ศูนย๑ประสานงานการกู๎ภัย            (ศปกภ.)* 
rescue ship   เรือชํวยชีวิต 
research    การวิจัย 
Research And Development (R & D) การวิจัยและพัฒนา 
reseau    เรโซ [รับบกริดมาตรฐานในพื้นระบภาพของรับบถ่ายภาพใช้เพื่อความมุ่ง 
    หมายในการวะดขนาด] 

reservation   ข๎อสงวน [เงื่อนไขที่ชาติหนึ่งแถลงโดยรับุส่วนของความตกลงมาตรฐานว่า 
    จัไม่ปฏิบะติ/ปฏิบะติโดยมีข้อจ ากะดเท่านะ้น] 

reservations    ข๎อสงวน      [กต.] 

reserve                            กองหนุน; กําลังพลสํารอง; สํวนสํารอง; งบสํารอง; กําลังสํารอง 

reserve aircraft   อากาศยานส ารอง [เพื่อใช้สนองความจ าเป็นที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต] 

reserve component category  การจัดประเภทสํวนประกอบของก าลังส ารอง [กสร.พร้อมรบ/ 

    เตรียมพร้อม/นอกราชการ] 

Reserve Components  (RC) สํวนกําลังสํารอง ; กําลังสํารอง     (กสร.) 

                                                                        
 ส่วนก าลังส ารอง สํวนก าลังส ารองของกองทัพ อม. ได๎แกํ ก.หนํวยรักษาดินแดนของ ทบ.อม. ข. ก าลังส ารองของ ทบ. ค. 
ก าลังส ารองของ ทร. ง. ก าลังส ารองของ นย. จ.หนํวยรักษาดินแดนของ ทอ.อม. ฉ. ก าลังส ารองของ ทอ. และ ช. ก าลังส ารองของ
หนํวยยามฝ่ัง 
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reserve officer   นายทหารกองหนุน             
Reserve officers’ Training Corps (ROTC) เหลํานายทหารกองหนุน   [อม.] 
reserve operations                 การปฏิบัติการของกองหนุน 
reserve supplies; reserves สิ่งอุปกรณ์ส ารอง, พัสดุส ารอง 
reserved demolition  target  เป้าหมายการท าลายสงวน [มีความส าคะญต่อแผนทาง ยว.หรือ 

    แผนทาง ยธศ.] 

reserved in   สํารองราชการ      (สรก.)    
reserved obstacles   สิ่งกีดขวางสงวน [สิ่งกีดขวางที่ใช้ในการท าลาย  ที่มีความส าคะญต่อแผน  

    ซึ่งอ านาจหน้าที่ในการสะ่งให้รัเบิดนะ้น  ถูกสงวนไว้โดยผู้บะงคะบบะญชาที่เป็นผู้  
    ก าหนด]   

reserved parachute pay  เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดรํมสํารอง (พ.ด.ร.ส.) 
reserved route  เส๎นทางสงวน [เส้นทางที่แบ่งมอบเป็นพิเศษแก่หน่วยงานหนึ่ง  หรือรูปขบวน

หนึ่ง]  

reservoir   อํางเก็บน้ํา 
resident ambassador  เอกอัครราชทูตผู๎มีถิ่นพํานักในประเทศไทย   
resident course   หลักสูตรประจํา  
resident curriculum   แถลงหลักสูตรประจํา  
resource crisis   วิกฤตการณ๑ทรัพยากร [น้้ามัน]  

residual capabilities assessment การประเมินขีดความสามารถที่เหลืออยูํ [ในการเผชิญสถานการณ์

วิกฤต] 

residual contamination  การเปื้อนพิษตกค๎าง 
residual forces  ก าลังรบสํวนที่เหลือ [ส่วนที่ยะงไม่ถูกใช้ของก าละงรบส่วนที่ยะงเหลืออยู่ของ

สหระฐอเมริกา  ซึ่งมีขีดความสามารถทางการรบทะนทีเพื่อการปฏิบะติการทางทหาร
ต่อไป แลัซึ่งได้ถูกรังะบการใช้ปรัโยชน์ไว้อย่างจงใจ]  

residual radiation                 การแผํรังสีตกค๎าง [นิวเคลียร์ ยังคงอยู่นานกว่าหนึ่งนาทีภายหลังการ

ระเบิด] 

                                                                                                                                                       
 กองทัพสหรัฐฯ ประกอบด๎วย กสร.ทบ., กสร.ทร., กสร.ทอ., กสร.นย., กสร.หนํวยยามฝ่ัง, หนํวยรักษาดินแดน ทบ., หนํวย
รักษาดินแดน ทอ. 
  เอกอัครราชทูตของไทยท่ีได๎รับการแตํงต้ังให๎ประจําตํอประมุขแหํงรัฐผ๎ูรับ แตํยังคงมีถิ่นพํานักอยูํในรัฐผ๎ูสํง เอกอัครราชทูตผ๎ูมี

ถิ่นพํานักในประเทศไทยน้ี จะเดินทางไปปฏิบัติหน๎าที่ในรัฐผ๎ูรับเป็นครั้งคราว  
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residual radioactivity  กัมมันตรังสีตกค๎าง 
resignation   การลาออก                               
resistance   การต๎านทาน       
resistance force                   กําลังพวกตํอต๎าน 
resistance movement               ขบวนการตํอต๎าน  
resolution   ความชัดเจน ; ข๎อตกลง; การลงมติ; ข๎อมติ  [กต.] 
resonable  hope of success  ความหวังที่จะประสบชัยชนะ  
resource adjustments  การปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู ํ 
resource crisis                    วิกฤตการณ๑ทรัพยากร [น้้ามัน]   [ยธศ.]  
resource management operations การปฏิบัติการบริหารทรัพยากร  [การปฏิบะติภารกิจในการบริหาร

ทระพยากร ซึ่งรวมถึงการให้ค าแนัน าแลัแนวทางแก่ผู้บะงคะบบะญชา การพะฒนาความต้องการทระพยากรของหน่วยบะญชาการ การ
รับุแหล่งเงินทุน การพิจารณาค่าใช้จ่าย การหาทุน การแจกจ่ายแลัควบคุมทุน  การติดตามค่าใช้จ่ายแลัพะนธกรณี  การคิด
ค่าใช้จ่าย  รัเบียบปฏิบะติในการชดใช้คืน รวมทะ้งก าหนดขะ้นตอนการควบคุมการบริหารจะดการ]    

resource war                       สงครามทรัพยากร                 [ยธศ.]  
resourcefulness   ความเป็นเจ๎าความคิด  
resources                          ทรัพยากร                            [ยธศ.]  
resources management           การบริหารทรัพยากร 
respond    ตอบโต๎ ; การตอบสนอง               [ยธศ.ทหาร อม.] 

respondent state    รัฐที่ถูกฟ้อง     [กต.] 

Response Force      (RF) กองก าลังตอบโต๎ [ปกติจัตะ้งขึ้นโดยผู้บะญชาการพื้นท่ี  เพื่อระบมือกะบภะย

คุกคามรัดะบสองในพื้นท่ีส่วนหละง]   

responsibility   ความรับผิดชอบ   

                                                                        
 ขบวนการตํอต๎าน การปฏิบัติอยํางมีระเบียบโดยประชาชน    พลเรือนบางสํวนของประเทศ เพื่อตํอต๎านรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดย
ชอบด๎วยกฎหมายหรือก าลังอ านาจที่ยึดครอง และเพื่อท าลายความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและความมั่นคง  
 ความชัดเจน : การวัดรายละเอียดที่เล็กที่สุด ซึ่งสามารถแสดงความแตกตํางได๎ด๎วยระบบเซนเซอร์ภายใต๎สภาพการควบคุม
เฉพาะ 
 ข้อมติ  : การแสดงออกอยํางเป็นทางการของคณะเจ๎าหน๎าที่   เชํน  สภาคองเกรส   สภาความมั่นคงสหประชาชาติ  หรือ
คณะกรรมาธิการแอตแลนติกเหนือในองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ   ซึ่งอาจให๎พื้นฐานหรือก าหนดขีดจ ากัดใน
การปฏิบัติการทางทหาร 
 ทรัพยากร ก าลังรบ ยุทโธปกรณ์ และขุมก าลังหรือขีดความสามารถอื่น ๆ ซึ่งถูกแบํงมอบหรือจัดสรรให๎แกํผ๎ูบัญชาการหนํวย
บัญชาการรวมหรือผ๎ูบัญชาการหนํวยบัญชาการเฉพาะ 
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Responsibility To Protect (RtoP; R2P) ความรับผิดชอบในการป้องกัน (คปก.) [คือ บรรทัดฐานใหม่ของสิทธิ

มนุษยชน และความมั่นคงนานาชาติเพื่อเตรียมต่อความล้มเหลวของชุมชนนานาชาติในการป้องกัน และ หยุดยั้งการท้าลายล้าง
เผ่าพันธุ์ กลุ่มวัฒนธรรม การเมืองอย่างเป็นระบบ (genocides), อาชญากรรมสงคราม (war crimes), การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
(ethnic cleansing) และอาชญากรรมต่อต้านความเป็นมนุษย.์] 

responsor   เครื่องตอบสัญญาณ 
rest    [ค้าสั่ง] ทําพักตามสบาย ตามสบาย, พัก      
Rest And Recuperation (R&R) การพักผํอนและฟื้นตัว [การถอนตะวของบุคคลต่าง ๆ จากการรบหรือหน้าที่

ในพื้นที่การรบในห้วงรัยัเวลาสะ้น ๆ เพื่อให้ได้ระบการพะกผ่อนแลัฟื้นตะว]  

RESTA    การลาดตระเวน, เฝ้าตรวจ และค๎นหาเป้าหมาย 
restated mission                   ภารกิจแถลงใหมํ [ในขั้นการวิเคราะห์ภารกิจ]  

restaurant   ภัตตาคาร, ร๎านอาหาร    
restitution  การถํายแปลง  [กรรมวิธีในการก าหนดต าแหน่งจริงทางราบของวะตถุ  ซึ่งภาพ

ของวะตถุนะ้นปรากฏอยู่ในภาพถ่าย] 

restitution factor    ปัจจัยการถํายแปลง  
restorative and rehabilitative care การดูแลเพื่อฟ้ืนฟูและคืนสภาพ  
restore                            กอบกู๎  [อธิปไตย, เอกราช, ฯ]  

restraint of loads   การตรึงสิ่งบรรทุก [จัไม่มีการเคลื่อนตะวในรัหว่างการเดินทาง] 
restricted    [ชั้นความลับ] ปกปิด  
restricted area   บริเวณจ ากัด; พ้ืนที่หวงห๎าม 
restricted areas (air)  บริเวณหวงห๎าม (การบิน)  
restricted dangerous air cargo สัมภาระอันตรายขนทางอากาศ มีข๎อจ ากัด 
restricted data   ข๎อมูลปกปิด [อาวุธปรมาณู] 
restricted items list  บัญชีสิ่งอุปกรณ์จ ากัด 

                                                                        
 RISTA = Reconnaissance, Surveillance And Target Acquisition  
 การดูแลเพื่อฟื้นฟูและคืนสภาพ ระยะเวลาของการดูแลรักษาขั้นต่ าสุด และการเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพที่จ าเป็นเพื่อฟื้นฟู
ผ๎ูป่วยให๎มีสุขภาพดีพอที่จะกลับไปปฏิบัติงานได๎ และสามารถกลับไปปฏิบัติหน๎าที่ หรือใช๎ชีวิตตามปกติได๎ การบ าบัดเพื่อฟื้นฟู
และคืนสภาพอาจจัดให๎มีขึ้นในภาคพื้น ในลักษณะจ ากัดตามนโยบายการสํงกลับในภาคพื้น ปกติจะจัดให๎มีการบ าบัดดังกลําวใน
ภาคพื้นทวีปสหรัฐอเมริกา  
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Restricted Operations Area (ROA) พ้ืนที่ปฏิบัติการหวงห๎าม  [ห้วงอากาศที่มีมิติจ ากะด  ซึ่งผู้มีอ านาจควบคุม

ห้วงอากาศเป็นผู้ก าหนดขึ้น เพื่อสนองความต้องการ/สถานการณ์ทางการปฏิบะติการเฉพาั  ซึ่งภายในบริเวณนี้ห้ามการปฏิบะติของ
ผู้ใช้ห้วงอากาศตะ้งแต่หนึ่งรายหรือมากกว่า]   

Restricted Target List (RTL) รายการเป้าหมายจ ากัด [บะญชีเป้าหมายจ ากะด ที่เสนอโดยส่วนต่าง ๆ ของ

ก าละงรบร่วมแลัได้ระบอนุมะติโดยผู้บะญชาการก าละงรบร่วม รายการเป้าหมายนี้รวมถึงเป้าหมายจ ากะดที่ก าหนดโดยผู้บะงคะบบะญชาใน
รัดะบสูงกว่าด้วย]   

restricted targets  เป้าหมายจ ากัด         
restricted zone                    เขตหวงห๎าม 
restrictions                       ข๎อห๎าม, จํากัด  [ในขั้นการวิเคราะห์ภารกิจ]  

Restrictive Fire Area (RFA) พื้นที่จํากัดการยิง             (พจย.) 
Restrictive Fire Line   (RFL)     แนวจํากัดการยิง          (นจย.) 
restrictive fire plan   แผนการยิงจ ากัด  [มาตรการเพื่อความปลอดภะยส าหระบอากาศยานฝ่าย

เดียวกะน  ซึ่งก าหนดห้วงอากาศท่ีมีความปลอดภะยพอสมควร  จากการยิงอาวุธมิใช่นิวเคลียร์จากผิวพื้นของฝ่าย

เดียวกะน] 
restructuring  การปรับโครงสร๎างใหมํ   [ยธศ.] 
resume                         เร่ิมใหมํ 
resupply การสํงก าลังเพิ่มเติม [การปฏิบัติการเพิ่มเติมพัสดุคงคลัง  เพื่อรักษา

ระดับการสํงก าลังท่ีต๎องการ] 

resuscitative care  การดูแลรักษาชีวิต  
retail   จํายรายยํอย    [กบ.] 
 
retain    คุ๎มครอง  [ภารกิจ ยว.]; รักษา, สงวน, การเก็บ, ขัง; การเข๎ายึด  

                                                                        
 พื้นที่จ ากัดการยิง พื้นที่ที่มีข๎อจ ากัดเฉพาะ ซึ่งจะไมํมีการระดมยิงเข๎าไปในพื้นที่เกินกวําข๎อจ ากัดดังกลําว เว๎นแตํจะมีการ
ประสานกับกองบัญชาการที่ก าหนดนั้น 
 แนวจ ากัดการยิง แนวที่ก าหนดขึ้นระหวํางก าลังรบผิวพื้นของฝ่ายเดียวกันมาบรรจบกัน ซึ่งมิให๎มีการยิง หรือมิให๎เกิดผล
กระทบที่เกิดจากการยิงข๎ามแนวดังกลําว  
 การดูแลรักษาชีวิต  การจัดการอยํางฉับพลันกับบาดแผลที่มีผลท าให๎ถึงแกํชีวิตหรือพิการ การด าเนินการขั้นตําง ๆ รวมถึง 
การรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน การจัดการอาการบาดเจ็บร๎ายแรงขั้นสูง และการผําตัดชํวยชีวิตให๎ผ๎ูป่วยสามารถทนพิษบาดแผล
เพื่อสํงไปรักษาพยาบาลในขั้นตํอไปได๎  
 คุ้มครอง (retain) เป็นกิจทางยุทธวิธีในการครอบครองและรักษาพื้นที่ที่ก าหนดเพื่อให๎แนํใจวําพื้นที่นั้นปราศจากการ
ครอบครองหรือใช๎ประโยชน์จากข๎าศึก น.๔๓๓ 
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retain nationality    คงสัญชาต ิ    [กต.] 

Retained Personnel  (RP) ก าลังพลที่ถูกกักตัวไว๎  [กพ. ฝ่ายข้าศึกที่จะดอยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ดะงต่อไปนี้ถือ

เป็น กพ.ที่ถูกกะกตะวไว้   ก. กพ.สายแพทย์ที่มีหน้าที่โดยเฉพาัใน  ๑ . การค้นหา หรือรวบรวม ในการขนส่งหรือระกษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บหรือป่วยไข้  ๒ . การป้องกะนโรค แลั /หรือ    ๓. จนท.ที่มีหน้าที่โดยเฉพาัในการบริหารหน่วยแลัสถานที่ทางการ
แพทย์  ข. อนุศาสนาจารย์ปรัจ ากองทะพฝ่ายข้าศึก ค. จนท.ของสภากาชาดปรัจ าชาติแลัของสมาคมอาสาสงเคราัห์อื่น ๆ ที่
ได้ระบการระบรอง แลัอนุญาตโดยถูกต้องจากระฐบาลของตนแล้ว จนท.ดะงกล่าวจัต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแลัรัเบียบข้อบะงคะบ
ทหาร]     

retaliation   การตอบโต๎ [นิวเคลียร์]  
retention                     การรักษาไว,๎ การคงไว๎ 
reticle  เส๎นไขว๎ [เครื่องหมายเช่นกากบาท /รับบเส้น  ซึ่งทาบอยู่ในพื้นภาพของเครื่อง

ส่องดูภาพ] 

retire    ถอย  [ภารกิจ ยว.] 
retired reserve   ก าลังส ารองนอกประจ าการ  [สมาชิกก าละงส ารองทุกคนที่ได้ระบบ านาญตามการ
ระบราชการปรัจ าการแลั/หรือระบราชการก าละงส ารอง นอกจากนะ้นยะงหมายถึงสมาชิกที่มีสิทธ์ิระบบ านาญ แต่มีอายุไม่ถึง ๖๐ ปี แลัผู้ท่ีไม่ได้เลือก
ที่จัออกจากราชการ แลัไม่ได้เป็นสมาชิกอาสาสมะครของก าละงส ารองพร้อมรบหรือก าละงส ารองเตรียมพร้อม]  

retirement   การปลด [เกษียณจากประจ้าการ]; การถอย  [ยว.]; การปลด [ประจ้าการ]      

retortion   การตอบโต๎การกระทําของรัฐอื่นซึ่งมิได๎เป็นความผิดในทางกฎหมาย

ระหวํางประเทศ แตํมีลักษณะที่ไมํเป็นมิตร   [กต.] 

robotic warfare  การสงครามหุํนยนต๑   
retreat                        การถอยหนี, การถอยอยํางไมํเป็นระเบียบ; ถอย  [ยว.]  
retreat                        พิธีเชิญธงลงจากยอดเสาในตอนเย็นพร๎อมเสียงแตร [กพ.] 
retreat     การประชุมหารืออยํางเป็นกันเอง   [กต.] 

retreat from the state การถอนตัวออกจากรัฐ  
retroactivity     การมีผลย๎อนหลังของกฎหมายที่ออกมาภายหลังกฎหมายฉบับเกํา 

                                                                                                                                                       
 การเข้ายึด (retain) กิจเฉพาะทางยุทธวิธีเพื่อครอบครอง และยึดครองสํวนของดินแดน เพื่อให๎มั่นใจวําดินแดนสํวนนั้น
ปราศจากการยึดครองหรือปราศจากการใช๎โดยฝ่ายข๎าศึก 
 ถอย คือ แบบของการรํนถอยซึ่งก าลังที่มิได๎ติดพันกับข๎าศึกเคลื่อนที่ไปข๎างหลัง  การถอยนี้จะใช๎ในสถานการณ์ซึ่งคาดวําจะไมํ
มีการปะทะกับข๎าศึก 
 การถอย ปฏิบัติการที่ก าลับรบหนํวยหนึ่งซึ่งมิได๎ปะทะ เคลื่อนที่ออกหํางจากข๎าศึก 
 RETREAT เป็น การประชุมหารืออย่างเป็นกันเอง ปัจจุบันมีทั้งในระดับหัวหน๎ารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และระดับ
ปลัดกระทรวง โดยสํวนใหญํจะ เป็นการหารือ เป็นการเฉพาะระหวําง หัวหน๎า คณะ ผ๎ูแทน โดยไมํมีเจ๎าหน๎าที่ติดตามและไมํมี
ระเบียบวาระที่แนํนอน แตํจะเปิดกว๎างให๎มีการหารือได๎ในทุก ๆ ประเด็น 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๕๗๗ 

    [กต.] 

retrofit action  การดัดแปลงคืนสภาพ  [ปฏิบะติการที่ท าเพื่อดะดแปลงเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ได้
ใช้งาน-ศท.น.๕๓๙] 

retrograde cargo   สัมภาระสํงกลับ  [สะมภารัท่ีถูกส่งกละบจากภาคพื้น] 
retrograde movement               การรํนถอย     [ยว.] 
retrograde operations               การปฏิบัติการรํนถอย; การรบด๎วยวิธีรํนถอย  [ยว.] 
retrograde personnel  ก าลังพลสํงกลับ  [กพ.ที่ถูกส่งกละบจากยุทธบริเวณ อาจรวมถึงผู้ที่ไม่ได้ท า 

    การรบแลัพลเรือนด้วย] 

return load  สิ่งบรรทุกเที่ยวกลับ [กพ.แลั/หรือสะมภารัที่ถูกขนส่งโดยยานพาหนัเที่ยว

กละบ] 

Return To Base  (RTB) กลับฐาน [ค าสะ่งให้เคลื่อนไปสู่จุดที่แจ้งให้ทราบโดยข่าวสารบนจอภาพหรือการ
สื่อสารด้วยค าพูด จุดนี้ใช้เพื่อให้อากาศยานบินเลี้ยวกละบไปยะงต าบลซึ่งอากาศยานสามารถบินลงได้  ทิศหะวเครื่อง  อะตราเร็ว  แลั
ความสูงตามค าสะ่งอาจน ามาใช้ก็ได้ถ้าต้องการ]    

Returned To Military Control (RMC) กลับสูํการควบคุมทางทหาร  [สถานภาพของบุคคลซึ่งเป็น กพ.สูญเสียที่ไม่

ทราบที่อยู่หรือสูญหาย ได้ถูกเปลี่ยนไปเนื่องจากการกละบมาเองหรือถูกระบกละบโดยเจ้าหน้าที่ทางทหารของสรอ.]    

reunification    การรวมประเทศ หลังจากประเทศถูกแบ่งแยกออกเป็นสองประเทศ [กต.] 

reveille  <รี-ฝีล>  แตรปลุก; พิธีเชิญธงขึ้นสูํยอดเสาในตอนเช๎าพร๎อมเสียงแตร 
reverse planning                   การวางแผนย๎อนหลัง 
reverse planning sequence  ลําดับขั้นการวางแผนย๎อนหลัง 
reverse slope                      ลาดหลังเนิน 
reverse slope defense        การตั้งรับลาดหลังเนิน   [ยว.]  
review guard of honor           การตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ 
revision                        การแก๎ไข 
revolution                         การปฏิวัต ิ
Revolution In Military Affairs (RMA) การปฏิวัติกิจการทางทหาร  [อม.-เนื่องจากเทคโนโลยี] (ปกท.) * 

                                                                        
 การร่นถอย การเคลื่อนย๎ายใด ๆ ของหนํวยไปข๎างหลัง หรือ ออกหํางจากข๎าศึก อาจถูกข๎าศึกบังคับ หรืออาจกระท าด๎วยความ
สมัครใจก็ได๎  การเคลื่อนย๎ายดังกลําวนี้อาจแยกประเภทได๎เป็นการถอนตัว   การถอย หรือการรบหนํวงเวลา 
 การปฏิวัติกิจการทางทหาร  ประกอบด๎วยเรื่องการสงครามใหมํ ๔ เรื่อง คือ การสงครามสารสนเทศ  (Information 

Warfare), การโจมตีที่แม่นย า (Precision Strike),  การด าเนินกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลข่ม  (Dominating Maneuver)  และ การ
สงครามอวกาศ (Space Warfare) 
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revolutionary   นักปฏิวัติ  
revolutionary civil war            สงครามกลางเมืองที่มีการปฏิวัติ    [ยธศ.] 
revolutionary international war  สงครามปฏิวัติประชาชาติ           [ยธศ.] 
Revolutionary War   สงครามประกาศอิสรภาพ [อม-รบกับอังกฤษเพื่อแยกเป็นประเทศ.] 

revolver    ปืนลูกโมํ, ปืนพกรีวอลเวอร๑   
revolving fund   เงินทุนหมุนเวียน                          
rewards and sanctions  รางวัล และการลงทัณฑ๑   
RF = Radio Frequency ความถี่วิทย ุ
RFA = Restrictive Fire Area  พื้นที่จํากัดการยิง        (พจย.) 
RFL = Restrictive Fire Line  แนวจํากัดการยิง                (นจย.) 
RGRCO = Ranger Company    กองร๎อยจูํโจม                    (ร๎อย.จจ.) 
RHAP = Asean Regional Haze Action Plan แผนปฏิบัติการอาเซียนระดับภูมิภาคด๎านปัญหาหมอก 

    ควัน [กต.] 

RHD = Red Hand Defenders  [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ NORTHERN IRELAND  

RN = Revolutionary Nuclei  [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ GREECE  

RSRSBCM= Riyadus-Salikhin Reconnaissance And Sabotage Battalion of Chechen Martyrs  
    [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ CHECHNYA  
RUF = Revolutionary Untied Front  [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ SIERRA LEONE 
rhetoric    ถ๎อยคําสละสลวย  
RI = Relerent Information  ขําวสารที่เกี่ยวข๎อง [FM 3-0] 

ribbons       แพรแถบ [เครื่องราชย์ฯ] 
ricochet   [กระสุน]  แฉลบ; กระดอน 
ridge    สันเขา; ลิ่มความกดอากาศสูง         
ridge line   แนวสันเนิน/เขา 

                                                                        
 นักปฏิวัติ  บุคคลที่พยายามจะท าให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือการเมืองโดยใช๎มาตรการรุนแรง  
 เงินทุนหมุนเวียน เงินทุนจ านวนหนึ่งที่ตั้งไว๎เพื่อใช๎เป็นเงินสนับสนุนตามวงรอบของการปฏิบัติการ   ซึ่งเงินที่ชดใช๎คืนและ
เงินที่รวบรวมมาได๎จะถูกน ากลับมาใช๎จํายใหมํ  ในลักษณะที่จะด ารงรักษาเงินต๎นทุนไว๎ให๎ได๎   ตัวอยํางเชํน   เงินทุนด าเนินงาน  
เงินทุนอุตสาหกรรม และเงินกู๎ 
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riding off; blocking; defensive blocking การผลักดัน [การด าเนินกลยุทธ์ของหน่วยเพื่อท าให้ก าละงฝ่ายตรง  
    ข้ามหะนเหออกไป ] 

rifle    ปืนเล็กยาว [ล้ากล้องมีเกลียว]; ปืนยาว; ทําให๎มีเกลียว (ปลย.) 
Rifle Company Commander (RFL CO CDR) ผู๎บังคับกองร๎อยทหารราบ            (ผบ.ร๎อย.ร./อวบ.) 
Rifle Company Executive officer  (RFL CO XO) รองผ๎ูบังคับกองร๎อยทหารราบ  (รอง ผบ.ร๎อย.ร./อวบ.) 

Rifle Company; Infantry Company (INF CO) กองร๎อยอาวุธเบา [ร.]                 (ร๎อย.อวบ./ร๎อย.ร.)  
Rifle Platoon  (RFL PLT) หมวดทหารราบ [หมวดปืนเล็ก]  (มว.ปล.)     
Rifle Platoon Leader (RFL PLT LDR) ผู๎บังคับหมวด ทหารราบ    (ผบ.มว.ปล.)    
Rifle Platoon Sergeant (RFL PLT SGT)  รองผู๎บังคับหมวดทหารราบ            (รอง ผบ.มว.ปล.)  
rifle scope   กล๎องเล็งปืนเล็กยาว    
Rifleman  (R) พลปืนเล็ก    (พล.ปล.)  
Rifles Squad Leader  (SQD LDR) ผู๎บังคับหมํูทหารราบ     (ผบ.หมํู ปล.)  
rift valley    หุบเขาทรุด                    
right (left) bank    ฝั่งขวา (ซ๎าย)  
right (or left)    ขวา (หรือซ๎าย)  
Right Face  [ค้าสั่ง] คําบอกคําสั่ง   ขวา -  หัน  
Right Flank, March   [ค้าสั่ง] ทําขวาหันในเวลาเดิน ขวา - หัน    
Right Oblique, March  [ค้าสั่ง] ทําเดินเฉียงทางขวา เฉียงขวา,ท้า      
right of reply    สิทธิโต๎ตอบ     [กต.] 

Right Step, March   [ค้าสั่ง] ทําก๎าวทางขวา ก้าวทางขวา ... ก้าว, ท้า    
right to development   สิทธิในการพัฒนา    [กต.] 

Right, Dress          [ค้าสั่ง] การจัดแถว   จัดแถว           
Right, Face   [ค้าสั่ง] ทําขวาหัน   ขวา -หัน          
rimland strategy   ยุทธศาสตร๑ขอบโลก      [อ.พจน์] 
rimlands    ภูมิภาคขอบรอบนอก  
rio group    กลุํมริโอ     [กต.] 

riot                               การจลาจล 
riot control agent   สารควบคุมการจลาจล ,   สารปราบจลาจล  
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riot control operations  การปฏิบัติการควบคุมการจลาจล  [การใช้สารควบคุมการจลาจล  

แลั/หรือ ยว.พิเศษ รูปขบวนแลัยุทธภะณฑ์พิเศษในการควบคุมความวุ่นวายท่ีรุนแรง] 

riot gun   ปืนปราบจลาจล 
rip stop   เนื้อผ๎าเสริมไนลํอนป้องกันการฉีกขาด  [กบ.] 
RIRA= Real IRA  [กลุ่มก่อการร้าย]  กลุ่ม Real IRA [หรือใช้ชื่ออื่น เช่น True IRA หรือ 

กลุ่ม 32 County Sovereignty Committee  ฐานอยู่ในประเทศไอร์แลนด์เหนือ 
พื้นท่ีปฏิบัติการในไอร์แลนด์เหนือ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และในเกาะอังกฤษ] 

rising mine   ทุํนระเบิดลอยขึ้นเอง     [สทร.] 

risk    การเสี่ยงภัย  [ความน่าจัเป็นแลัความร้ายแรงของการสูญเสียที่เกี่ยวข้อง 
    กะบอะนตรายต่าง ๆ]; ความเสี่ยง 

risk and force assessments  การประเมินคําความเสี่ยงและกําลัง  
Risk Assessment      (RM) การประเมินคําการเสี่ยง; การประเมินความเสี่ยง ; การจัดการ 

    ตํอความเสี่ยง  

RISTA    การลาดตระเวน, การขําวกรอง, การเฝ้าตรวจ, และการค๎นหา 

    เป้าหมาย      (ลขฝคป.) * 
river    แมํน้ํา                         
river crossing                     การข๎ามลําน้ํา 
river delta                        สามเหลี่ยมปากแมํน้ํา;  ดินแดนสามเหลี่ยมปากแมํน้ํา      
riverine area   พ้ืนที่ตามล าน้ า  [พื้นที่ในแผ่นดินหรือชายฝ่ังทัเลทะ้งที่เป็นพื้นดินแลัพื้นน้ า   

ซึ่งมีละกษณัที่เส้นทางคมนาคมทางบกจ ากะด แต่มีพื้นน้ า แลั/หรือทางน้ าในแผ่นดินอยู่ทะ่วไป  ซึ่งเป็นเส้นทางธรรมชาติ  เพื่อการ
ขนส่งแลัการคมนาคมทางผิวพื้น] 

riverine operations                การยุทธ๑บริเวณลุํมน้ํา; การปฏิบัติการตามลําน้ํา  

                                                                        
 การประเมินความเสี่ยง การพิสูจน์ทราบและประเมินอันตราย (สองขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดการความเสี่ยง) 
 การจัดการความเสี่ยง กระบวนการในการพิสูจน์ทราบ การประเมินและการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางยุทธการ
และการแสวงข๎อตกลงใจ ซึ่งเทียบเคียงกันระหวํางคําความเสี่ยงกับผลประโยชน์ตํอภารกิจ 
 RISTA = Reconnaissance, Intelligence, Surveillance,And Target Acquisition  

 การปฏิบัติการตามล าน้ า  การปฏิบัติการซึ่งกระท าโดยก าลังรบซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให๎สอดคล๎องและใช๎ประโยชน์จาก
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ตามล าน้ า  เพื่อค๎นหาและท าลายก าลังรบข๎าศึก และ/หรือเพื่อให๎ได๎มา  หรือด ารงการควบคุมพื้นที่ตามล า
น้ าไว๎ การปฏิบัติการตามล าน้ ารํวม  เป็นการผสมการปฏิบัติการทางบก  ทางเรือ และทางอากาศตามความเหมาะสม และเหมาะกับ
ลักษณะของพื้นที่ตามล าน้ าที่ก าหนดเฉพาะซึ่งจะมีการปฏิบัติการ 
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RKK = Runda Kumpulan Kecil  กลุํมอาร๑เคเค [ส่วนก้าลังต่อสู้ของ BRN-C ภาคใต ้ผ่านการฝึก ยว.กองโจร ที่

บันดุง อินโดนีเซีย] 

RMA= Revolution In Military Affairs การปฏิวัติกิจการทางทหาร [อม.-เนื่องจากเทคโนโลยี] (ปกท.) * 
RMA = Royal Malaysian Army กองทัพบกมาเลเซีย   (ทบ.มซ.) 
RMAF = Royal Malaysian Airforce กองทัพอากาศมาเลเซีย  (ทอ.มซ.) 
RMN = Royal Malaysian Navy กองทัพเรือมาเลเซีย   (ทร.มซ.) 
RMST = Rapid Mapping Support  Team ชุดสนับสนุนแผนที่ดํวน [ทหารช่าง] 
road    ถนน (นอกเมือง)                        
road block  เครื่องปิดกั้นถนน  เครื่องกั้นถนน 
road capacity   ความจุของถนน [มะกรับุเป็นจ านวนยานต่อ ชม.หรือจ านวนยานต่อวะน] 

road clearance time  เวลาที่ใช๎ผํานพ๎นถนน [เวลาทะ้งสิ้นที่ขบวนต้องใช้เพื่อเดินทางผ่านแลัพ้น
ช่วงหนึ่งของถนน] 

road hazard sign   เครื่องหมายจราจรบอกอันตราย  
road junction   ทางแยก (สามแยก)             
road march training  การฝึกเดินทางไกล    
road markings   เครื่องหมายบนถนน    
road net   ขํายถนน 
road space   ความยาวบนถนน   [แสดงเป็นไมล์หรือกิโลเมตร] 
roadway   ทางเดินรถ     
roast    อบ [อาหาร]   
robberies / expropriation          การโจรกรรม / การยึดทรัพย๑สิน 
ROC = Rescue Coordination Center ศูนย๑ประสานงานการกู๎ภัย      (ศปกภ.) * 
rocket launcher  เครื่องยิงจรวด 
rocket propulsion   การขับเคลื่อนด๎วยจรวด   
rocket   จรวด  [ยิงไปแล้ว  

    ไม่มีการน้าวิถี] 

                                                                        
 เคร่ืองปิดกั้นถนน  ฉากขัดขวางหรือเครื่องกีดขวาง  (มักจะคุ๎มครองด๎วยการยิง ) ที่ใช๎เพื่อปิดกั้นหรือจ ากัดการเคลื่อนที่ของ
ยานข๎าศึกตามเส๎นทาง 
 อาวุธสํง ที่ท าการยิงไปยังที่หมายโดยการให๎ทิศทางแกํเครื่องยิง  เมื่อยิงไปแล๎วไม่สามารถปรับวิถีได้ 
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Rocket-Propelled Grenade (RPG) เครื่องยิงจรวด; อาร๑พีจี  
roentgen  เรินต์เกน  [๑เรินต์เกน มีค่าเท่ากะบ ๑ แรด] 

Roentgen Equivalent Mammal (REM) หนํวยวัดปริมาณรังสีเป็นเรม (REM) [ปริมาณการแผ่ระงสีของการเกิด
ไอออนชนิดใด ๆ จ านวน ๑ เรม ซึ่งเมื่อมนุษย์หรือสะตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ได้ระบ จัก่อให้เกิดผลต่อร่างกายเท่ากะบการได้ระบ
ระงสีเอกซเรย์หรือระงสีแกมมา จ านวน ๑ เรินต์เกน] 

ROEs = Rules of Engagement  กฎการรบปะทะ , กฎการติดพันในการรบ [นโยบายการใช้ก้าลัง] กฎ

การใช๎กําลัง (กชก.) 

roger                              ‚ ทราบ ‛ [ข่าวได้รับ และเข้าใจแล้ว -วิทยุ] 

rogue states   รัฐอันธพาล  
role number   หมายเลขตามหน๎าที่  [ในทางการแพทย์  การแยกปรัเภทสิ่งอ านวย  ความ

สัดวกในการบ าบะดระกษาตามขีดความสามารถซึ่งแตกต่างกะน] 

role of national military strategy บทบาทของยุทธศาสตร๑ทหารแหํงชาติ  
role of procurement   บทบาทการจัดหา    [กบ.] 
Role Specialist Nation (RSN) ประเทศที่มีบทบาทเฉพาะ [ในการจะดหาสิ่งอุปกรณ์หรือบริการ] 

roll back    การตีกวาด   
roll-in-point   จุดพลิกตัว  [จุดซึ่งอากาศยานเร่ิมเข้าช่วงสุดท้ายของการโจมตี] 
Roll-On/Roll-off Discharge Facility (RRDF) สิ่งอ านวยความสะดวกในการล าเลียงสัมภาระขึ้นลงจากเรือ 

roll-up    การถอนกลับ   [กรรมวิธีการร้ือถอนอย่างมีรัเบียบต่อสิ่งอ านวยความ

สัดวกซึ่งไม่ต้องการอีกต่อไป  เพื่อสนะบสนุนการปฏิบะติการแลัมีไว้เพื่อโยกย้ายไปยะงพื้นท่ีอื่น] 

romper    เรือพลัดขบวน    
rope    เส๎นสะท๎อนลวงเรดาร์  [ส่วนหนึ่งของแถบสัท้อนเรดาร์  ซึ่ง 

    ปรักอบด้วยฝอยโลหัหรือลวดโลหัม้วนยาวท่ีออกแบบไว้ให้  
    ตอบสนองความถี่ต่ าเป็นย่านกว้าง]  

roster                                ทําเนียบรายชื่อ/ทําเนียบกําลังพล; บัญชีกําลังพล 
rotary wing  อากาศยานปีกหมุน; เฮลิคอปเตอร๑ 
rotation-based system    ระบบบนพื้นฐานการหมุนเวียน   

                                                                        
 การปฏิบัติการทางทหาร แบํงระดับตั้งแตํ  การรบปะทะ (Engagement)  การรบ (Battle)  การยุทธ์หลัก (Major Operations) 

และ การทัพ (Campaign) 
 การตีกวาด กรรมวิธีการท าลายล๎างที่ก๎าวหน๎า และ/หรือการตัดรอนการป้องกันของฝ่ายตรงข๎าม  โดยเริ่มจากบริเวณรอบนอก
และด าเนินการเข๎าข๎างใน  เพื่ออ านวยให๎ท าการเจาะผํานที่มั่นตั้งรับตามล าดับได๎ลึกมากขึ้น 
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ROTC = Reserve officers’ Training Corps เหลํานายทหารกองหนุน   [อม.] 

Rough Terrain Container Handler (RTCH) อุปกรณ์ยกขนตู๎คอนเทนเนอร์ในภูมิประเทศกันดาร 
Round (RD)  กระสุนครบนัด; นัด    
roundabouts; circle   วงเวียน      
route    เส๎นทาง [หนทางที่ก้าหนดให้เดินทางจากจุดเริ่มต้นเฉพาะไปยังต้าบลที่จะไป 

    เฉพาะ] 

route capacity   ความจุของเส๎นทาง  
route classification             การจําแนกประเภทเส๎นทาง; การกําหนดชั้นเส๎นทาง [โดยใช้ปัจจะย 
    ต่างๆเช่น ความกว้าง, นน.ฯ] 

route clearing                     การเปิดเส๎นทาง, การเคลียร๑เส๎นทาง 
route lanes   ชํองเส๎นทางเดินเรือ [ส าหระบใช้เป็นเส้นทางของเรือหลายล าที่แล่นโดยอิสรั] 

route reconnaissance               การลาดตระเวนเส๎นทาง 
routine information   ขําวสารปกติ       
routine message   ขําวปกติ [ขะ้นของความเร่งด่วนอย่างหนึ่งที่ใช้กะบข่าวทุกปรัเภทซึ่งแสดงเหตุผล
ในการส่งโดยวิธีที่รวดเร็ว นอกจากว่าจัมีความรีบด่วนพอเพียงที่จัต้องใช้ความเร่งด่วนสูงกว่า]  

routine orders   คําสั่งปกติ                              
routine supplies   สิ่งอุปกรณ์ปกติ  
Routing     (R) ปกติ    
routing indicator   สิ่งชี้บอกเส๎นทาง 
row marker   เครื่องหมายแถว [ในการสงครามทุ่นรัเบิดทางบก] 
royal act   พระราชบัญญัติ [โดยค้าแนะน้าและยินยินยอมของรัฐสภา] (พ.ร.บ.) 
Royal Air Force (RAF) กองทัพอากาศอังกฤษ 

royal assent   พระบรมราชานุญาต    [รศ.]   
royal command   พระบรมราชโองการ    [รศ.] 
royal proclamation   ประกาศพระบรมราชโองการ   [รศ.]   
royal rescript   พระราชหัตถเลขา    [รศ.] 
royal guard troop   กองทหารม๎ามหาดเล็กรักษาพระองค๑              

                                                                        
 มี ค าสั่งทั่วไป, ค าสั่งเฉพาะ, บันทึกสั่งการ, ค าสั่งศาลทหาร, บันทึกข๎อความ, หนังสือเวียน, แจ๎งความ 
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Royal Australian Air Force (RAAF) กองทัพอากาศออสเตรเลีย 

Royal Australian Army (RAR) กองทัพบกออสเตรเลีย 

Royal Australian Navy (RAN) กองทัพเรือออสเตรเลีย 

Royal Cambodian Armed Forces (RCAF) กองทัพกัมพูชา 
Royal Canadian Air Force (RCAF) กองทัพอากาศแคนาดา 
Royal Canadian Mounted Police  (RCMP) ตํารวจม๎าแคนาดา 
Royal Command  พระบรมราชโองการ 
Royal Decorations  เครื่องราชอิสริยาภรณ๑ 
Royal Decree  พระราชกฤษฎีกา [ศักดิ์ต่้ากว่า พรบ.] 

Royal Emergency Decree พระราชกําหนด [กม.จ้าเป็นเร่งด่วนก่อนให้รัฐสภาพิจารณา] 

Royal Good Govenance  ทศพิศราชธรรม  
Royal Guard Units   หนํวยรักษาพระองค๑  
Royal Malaysian Airforce (RMAF) กองทัพอากาศมาเลเซีย  (ทอ.มซ.) 
Royal Malaysian Army (RMA) กองทัพบกมาเลเซีย   (ทบ.มซ.) 
Royal Malaysian Navy(RMN) กองทัพเรือมาเลเซีย   (ทร.มซ.) 
royal project   โครงการหลวง    
royal thai air force corps  เหลําทหารอากาศไทย  [มี ๒๓ เหล่า] 

Royal Thai Airforce   (RTAF)  กองทัพอากาศไทย              (ทอ.ไทย) 
Royal Thai Army       (RTA)   กองทัพบกไทย                  (ทบ.ไทย) 
Royal Thai Army Corps  เหลําทหารบกไทย [มี ๑๗ เหล่า] 

Royal Thai Marine  Corps  (RTMC)  พรรคนาวิกโยธินไทย           (นย.ไทย)  
royal thai navy corps  เหลําทหารเรือไทย   [มี ๔ พรรค ๒๔ เหล่า]  
Royal Thai Navy (RTN) กองทัพเรือไทย   (ทร.ไทย) 
Royal Thai Supreme Command (RTSC) กองบัญชาการกองทัพไทย         (บก.ทท.) 
Royal-Initiated Project โครงการในพระราชดําริ 
RP = Release Point          จุดแยก                         (จย.)  
RPG = Rocket-Propelled Grenade เครื่องยิงจรวด; อาร๑พีจี 

                                                                        
 ข๎อบังคับ กห. วําด๎วยเหลําทหาร พ.ศ.๒๕๒๘ และเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.๒๕๓๘ โดย ข๎อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๒ - ๕ ) 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๕๘๕ 

RPV = Remote Pilot Vehicle   เครื่องบินควบคุมระยะไกล [ในการเฝ้าตรวจสนามรบ] 

RRF = Ready Reserve Fleet; Ready Reserve Force กองหนุนพร๎อมรบ, กองเรือหนุนพร๎อมรบ 
RRI = Response To Request For Information สนองตอบการร๎องขอข๎อมูล 
RSOP = Reconnaissance Selection Occupation Position การลาดตระเวนเลือกเข๎าที่ตั้งยิง [ป.สนาม] 
    (ลลขต.) 

RSR = Required Supply Rate  [Ammunition ] อัตรากระสุนที่ต๎องการ [กบ.ทบ.เพิ่มเติมจาก FM] 

RSTA     การลาดตระเวน, เฝ้าตรวจ และค๎นหาเป้าหมาย  
RTA = Royal Thai Army        กองทัพบกไทย                  (ทบ.ไทย) 
RTADS = Royal Thai Air Defense System ระบบป้องกันภัยทางอากาศแหํงชาต ิ  [ทอ.ไทย] 
RTAF = Royal Thai Airforce    กองทัพอากาศไทย              (ทอ.ไทย) 
RTMC = Royal Thai Marine Corps พรรคนาวิกโยธินไทย        (นย.ไทย) 
RTN = Royal Thai Navy กองทัพเรือไทย   (ทร.ไทย) 
RTO = Radiotelephone Operator พนักงานวิทยุโทรศัพท๑ 
RtoP; R2P = Responsibility To Protect ความรับผิดชอบในการป้องกัน (คปก.) [คือ บรรทัดฐานใหม่ของ

สิทธิมนุษยชน และความมั่นคงนานาชาติเพื่อเตรียมต่อความล้มเหลวของชุมชนนานาชาติในการป้องกัน และ หยุดยั้งการ
ท้าลายล้างเผ่าพันธุ์ กลุ่มวัฒนธรรม การเมืองอย่างเป็นระบบ (genocides), อาชญากรรมสงคราม (war crimes), การฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ (ethnic cleansing) และอาชญากรรมต่อต้านความเป็นมนุษย.์] 

RTSC = Royal Thai Supreme Command กองบัญชาการกองทัพไทย  (บก.ทท.)  
RTSG = Royal Thai Support Group กลุํมสนับสนุนของกองทัพไทย 
ruck sack   เป้สนาม      [ภ.] 
rule of origin    กฎแหลํงกําเนิดสินค๎า    [กต.] 

rule of speciality/specialty   หลักเกณฑ๑วําด๎วยการพิจารณาความผิดเฉพาะเรื่อง [กต.] 
Rules of Engagement  (ROE)   กฎการใช๎กําลัง; กฎการปะทะ;กฎการรบปะทะ, กฎการเข๎าโจมตี ,  

กฎการรบติดพัน 

rules of procedure    ข๎อบังคับการประชุม     [กต.] 
rules of thumb  วิธีการดั้งเดิมที่เคยใช๎ได๎ผลมาแล๎ว 

                                                                        
 RSTA = Reconnaissance, Surveillance And Target Acquisition  
 กฎการเข้าโจมตี ค าสั่งนโยบาย ที่ออกโดยเจ๎าหน๎าที่ทางทหารผ๎ูมีอ านาจ ซึ่งก าหนดสภาวการณ์และข๎อจ ากัดตําง ๆ ที่ก าลังรบ
สหรัฐอเมริกา จะเริ่มเข๎าท าการสู๎รบ และ/หรือคงการสู๎รบตํอไป กับก าลังรบอื่น ๆ ที่เผชิญอยูํ   
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rumor                              ขําวลือ 
run    ชํวงบินถํายรูป ; เที่ยว [เส้นทางผ่านของเรือกวาดทุ่นรัเบิด]  

Runda Kumpulan Kecil (RKK)  กลุ่มอาร์เคเค [ส่วนก้าลังต่อสู้ของ BRN - C ภาคใต ้ผ่านการฝึก ยว.กองโจร 

ที่บันดุง อินโดนีเซีย] 

runway visual range  ระยะมองเห็นทางว่ิง 
rupture attack                     การเข๎าตีตัด    [ยว.] 
rupture zone   เขตแตกร๎าว [ย่านท่ีติดกะบขอบหลุมรัเบิด]    

rural                              ชนบท; rural  population = ชาวชนบท 
ruralization  การทําให๎เป็นชนบท; การมีลักษณะแบบชนบท [ศรศ.๒๕๔๔:๑๙๗] 

rurban   กึ่งเมืองกึ่งชนบท [ศรศ.๒๕๔๔:๑๙๗] 

ruses   <รูส>                           กลอุบาย   [tricks of war] 
rush   โผ [เทคนิคพ้ืนฐานในการเคลื่อนที่เป็นบุคคล] 

RWCM = Regional Wartime Construction Manager ผู๎จัดการกํอสร๎างยามสงครามในภูมิภาค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 กลอุบาย  (Ruses) ในการลวงทางทหาร  หมายถึง กลอุบายของสงครามที่ใช๎ลวงฝ่ายตรงข๎าม โดยปกติจะเกี่ยวข๎องกับการ
เปิดเผยขําวสารเท็จโดยเจตนาตํอระบบการรวบรวมขําวกรองของฝ่ายตรงข๎าม 
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S 

 
S = SIER-RA  ตัวอักษร เอส <เซีย-ร่า> [การส่งวิทย]ุ 

S&I = Strategy And Intelligence ยุทธศาสตร๑ และการขําวกรอง    [อต.] 
S1 = Adjutant  [กรม, กองพัน] ฝอ.๑ นายทหารฝ่ายกําลังพล  
S2 = Intelligence officer  [กรม, กองพัน] ฝอ.๒ นายทหารฝ่ายการขําว  
S3 = Training And/Or Operations officer [กรม, กองพัน]ฝอ.๓ นายทหาร 
    ยุทธการและการฝึก  
S4 = Supply officer  [กรม, กองพัน] ฝอ.๔ นายทหารฝ่ายสํงกําลังบํารุง    
SAARC = South Asian Association For Regional Cooperation สมาคมความรํวมมือ 
    แหํงภูมิภาคเอเชียใต๎    [กต.] 

SAB = Singapore Armour Brigade กองพลน๎อยยานเกราะสิงคโปร๑ 
saber    กระบี่ [นายทหารสัญญาบัตร]   
sabot   ปลอกครอบ [กระสุน] ; เปลือก 
sabotage    การกํอวินาศกรรม    [รพศ.]  <แซบโบแทจ-> 
sabotage alert team   ชุดเตรียมพร๎อมเผชิญการกํอวินาศกรรม 
saboteur     ผู๎กํอวินาศกรรม   [รพศ.]  <แซบโบเทอ> 
SAC = Strategic Air Command  หนํวยบัญชาการทางอากาศยุทธศาสตร๑ [อม.] 
SACU = Southern African Customs Unionสหภาพศุลกากรแอฟริกาใต ๎ [กต.] 

SADC = Southern African Development Community ประชาคมเพ่ือการพัฒนาแอฟริกา 
    ตอนใต๎     [กต.] 

SADDLE   คอเขา 
SAF = Singapore Armed Forces กองทัพทหารสิงคโปร๑  (ทสป.) 

                                                                        
 การก่อวินาศกรรม การกระท าอยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลาย ๆ อยําง ซึ่งมุํงจะกํอให๎เกิดความเสียหาย แทรกแซง หรือขัดขวาง
การป้องกันชาติของประเทศหนึ่ง โดยการกํอให๎เกิดความเสียหายหรือท าลายโดยจงใจหรือพยายามจะท าให๎เกิดความเสียหายหรือ
ท าลายพัสดุ  อาคาร  สถานที่  หรือสาธารณูปโภคที่ใช๎ในการป้องกันชาติหรือในการท าสงคราม  รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์และ
ทรัพยากรธรรมชาติด๎วย 
 บก. อยูํที่ ฐานทัพอากาศ OFFUT ในรัฐเนบราสก๎า 
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safe anchorage  ที่ทอดสมอปลอดภัย  [จากการโจมตีของข้าศึก เรือพาณิชย์] 

safe area                          พื้นที่ปลอดภัย   
safe burst height   ความสูงการระเบิดนิรภัย [ความสูงของการรัเบิด ซึ่ง ณ ความสูงหรือ

เหนือความสูงน้ี รัดะบของฝุ่นกะมมะนตระงสีหรือความเสียหายต่อสถานท่ีตะ้งบนพื้นดินจัอยู่ในรัดะบซึ่งผู้บะงคะบบะญชา
ทางทหารได้ก าหนดไว้ก่อนแล้วว่ายอมระบได้]     

safe current   กระแสไฟฟ้าปลอดภัย    [สทร.]  

safe depth   ความลึกปลอดภัย     [สทร.]  

safe distance   ระยะปลอดภัย     [สทร.]  

safe haven   พ้ืนที่ปลอดภัย  

safe house                         บ๎านนิรภัย, บ๎านปลอดภัย , บ๎านลับ 
safe separation distance  ระยะหํางปลอดภัย  [รัยัทางท่ีสะ้นท่ีสุดรัหว่างรับบยิงกะบอาวุธ  ซึ่ง

พ้นรัยันี้ไปอะนตรายท่ีเกิดร่วมกะบการท างานของอาวุธ (การรัเบิด) เป็นท่ียอมระบได]้ 

safety and arming mechanism  กลไกนิรภัยและพร๎อมระเบิด [กลอุปกรณ์ท างานสอง

หน้าท่ี ซึ่งจัป้องกะนการท างานโดยไม่ตะ้งใจของดินรัเบิดหละกหรือหน่วยขะบเคลื่อน  ก่อนท่ีจัพร้อมรัเบิด  แต่จั
ยอมให้ท างานได้เมื่อได้ระบการกรัตุ้นอย่างเหมาัสม] 
safety device   กลอุปกรณ์นิรภัย   
safety distance   ระยะปลอดภัย  [ในการขนส่งทางถนน] 
safety fuze   ชนวนนิรภัย  [ไพโรเทคนิคท่ีถูกบรรจุอยู่ในฝักแคท่ีดะดได้แลักะน  

    ความชื้น  ซึ่งจัลุกไหม้ในอะตราท่ีคงท่ีแลัตะ้วเวลาไว้ใช้เพื่อส่งเปลวไฟไป  
    ยะงดินน ารัเบิด] 

safety height   ความสูงปลอดภัย 

                                                                        
 พื้นที่ปลอดภัย  พื้นที่ที่ก าหนดขึ้นในดินแดนฝ่ายข๎าศึก ซึ่งจะชํวยให๎ผ๎ูเล็ดลอดหรือผ๎ูหลบหนีมีโอกาสมากในการหลีกเลี่ยงการ
จับกุม และรอดชีวิตอยูํได๎ จนกวําจะได๎รับการสํงกลับ 
 พื้นที่ปลอดภัย  ๑. พื้นที่ที่ก าหนดซึ่งบุคคลที่ไมํมีหน๎าที่ท าการรบ ที่อยูํในความรับผิดชอบของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและยาน
พาณิชย์และยุทโธปกรณ์อาจถูกสํงกลับในระหวํางภาวะฉุกเฉินภายในประเทศหรือภาวะฉุกเฉินอื่นที่ยังมีผลบังคับ  ๒. ที่เก็บรักษา
ช่ัวคราวที่จัดไว๎ให๎แกํยานขนสํง ตามประเภทของกระทรวงพลังงาน ณ หนํวยอ านวยความสะดวกของ กห. เพื่อท าให๎แนํใจในเรื่อง
ความปลอดภัยและการระวังป้องกันตํอวัสดุนิวเคลียร์ และ/หรือวัสดุประเภทไมํใชํนิวเคลียร์ นอกจากนี้ยังรวมถึงที่จอดยาน
พาณิชย์ ที่บรรทุกวัตถุระเบิดประเภท เอ หรือประเภท บี  ๓. นํานน้ าที่ได๎รับการป้องกัน หรือดาดฟ้าของเรือสะเทินน้ าสะเทินบก 
ซึ่งใช๎โดยยานขนาดเล็กขณะปฏิบัติการนอกฝ่ัง เพื่อหลบภัยจากพายุหรือทะเลคลื่นจัด 
 บ้านนิรภัย บ๎านหรือสถานที่ปกปิดอ าพรางที่องค์การหนึ่งได๎จัดตั้งขึ้น ด๎วยความมุํงหมายที่จะด าเนินกิจกรรมลับหรือปกปิด ให๎
มีความปลอดภัยพอสมควร 
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safety lane   ชํองทางปลอดภัย [ช่องทางท่ีรับุในทัเล  ซึ่งก าหนดขึ้นเพื่อใช้  

    ส าหระบการเดินทางผ่านของเรือด าน้ าแลัเรือผิวน้ า  เพื่อป้องกะนการ  
    โจมตีจากก าละงรบฝ่ายเดียวกะน] 

safety level of supply  ระดับการสํงก าลังปลอดภัย  
Safety Level (SL) ระดับปลอดภัย [เพื่อความต่อเนื่อง - กบ.] 

safety line   แนวนิรภัย  [ในการสงครามทุ่นรัเบิดทางบก] 
safety officer  นายทหารควบคุมการยิง [สนามยิงปืน] 

safety pin   สลักนิรภัย ; เข็มกลัด 
safety wire   ลวดนิรภัย  [สายเคเบิล  ลวดหรือสายดึงท่ีติดอยู่กะบอากาศยาน  แลั  

     เชื่อมโยงกะบพะสดุอากาศยานท่ีสลัท้ิงได้  เพื่อป้องกะนการพร้อมท างาน  
    ก่อนการปล่อยพะสดุ]   

safety zone   เขตปลอดภัย พื้นท่ี (ทางบก ทางทัเล  หรือทางอากาศ ) ซึ่งสงวนไว้

ส าหระบการปฏิบะติการท่ีมิใช่การรบของอากาศยาน  เรือผิวน้ า  เรือด าน้ า  หรือก าละงรบภาคพื้นดินฝ่ายเดียวกะน  (หมาย
เหตุ : กห. ไม่ใช้ค าว่า  “เรือด าน้ า”) 

safing    de-armingการห๎ามไก, การนิรภัย  
safing and arming mechanism กลไกการนิรภัยและการพร๎อมระเบิด 
SAFTA = South Asian Free Trade Area เขตการค๎าเสรีในเอเชียใต ๎ [กต.] 
sagger   แซกเกอร๑; อาวุธนําวิถีตํอสู๎รถถังของโซเวียต 
SAGQ = South Asian Growth Quadrangle โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจแหํงเอเชียใต๎ [กต.] 
salary    เงินเดือน                               
SALT = Strategic Arms Limitation Talk การเจรจาจํากัดอาวุธยุทธศาสตร๑   [ยธศ.]  
salted weapon   อาวุธที่มีสารกัมมันตรังสีเหนือปกติ 
salute report  การรายงานการขําวกรอง/การลาดตระเวน    [ขว.] 
 
 
 

                                                                        
 เริ่มต๎นปี ค.ศ.๑๙๖๙ ระหวําง สหรัฐฯ กับ โซเวียต เพื่อจ ากัดการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ 
 ประกอบด๎วย SIZE = ขนาด ACTIVITY = กิจกรรม LOCATION = ที่ตั้ง UNIT = หนํวย TIME = เวลา  

EQUIPMENT = บริภัณฑ์ 
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salvage                            สป.เก็บซํอม; การเก็บซํอม; การกู๎ซํอม ; ทรัพย๑สินกู๎ซํอม  
salvage group   หมวดเรือกู๎ซํอม    [ยสบ.] 

salvage operation   ปฏิบัติการกู๎ซํอม 
salvo                              ระดมยิง, ซัลโว; การยิงตับ  
SALW = Small Arms And Light Weapons  อาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา   [กต.] 
SAM = Surface-To-Air Missile  ขีปนาวุธจากพื้นสูํอากาศ   (จรวดแซม) 

  
 
SAMS  = School of Advanced Military Studies[ปริญญาโททางทหารจาก] โรงเรียนการศึกษา 
    ทางทหารชั้นสูง    [สธ.อม.] 

                                                                        
 การกู้ซ่อม : การสงวนหรือการกู๎ทรัพย์สิน ที่ใช๎ไมํได๎ ถูกละทิ้งหรือถูกทอดทิ้ง และการสงวนหรือการกู๎วัตถุที่ประกอบเป็น
ทรัพย์สินนั้น เพื่อน ามาใช๎ใหมํ ซํอมตกแตํง หรือยุบเป็นซาก 
 ทรัพย์สินกู้ซ่อม  : ทรัพย์สินซึ่งมีคุณคําบางประการมากกวําคําของวัตถุมูลฐานที่ใช๎ท าทรัพย์สินนั้น   แตํอยูํในสภาพซึ่งไมํ
นําจะน ามาใช๎ด๎วยความมุํงหมายใด ๆ เป็นหนํวย  และการซํอมหรือการบูรณะเพื่อน ามาใช๎เป็นหนํวย ไมํอาจกระท าได๎อยํางแนํชัด  
 การยิงตับ : ในการสนับสนุนด๎วยปืนเรือ  วิธียิงซึ่งอาวุธจ านวนหนึ่งท าการยิงตํอเป้าเดียวกันพร๎อมกัน 
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sanction     การคว่ําบาตร (ในกรอบสหประชาชาติ)sanction enforcement 

and maritime intercept operations   การบังคับการลงโทษ และการ 
    ปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเล 
sanction   บทลงโทษ  
sanctions    การบังคับตามกฎระหวํางประเทศ [กต.] 

sanctions enforcement การบังคับใช๎การบังคับ    [ยธศ.]  
sanctuary                          แหลํงปลอดภัย  [ใช้ลี้ภัย] 

sand    ดินทราย      
sand dune   เนินทรายชายทะเล              
sand table   โต๏ะทราย     
sandbag   กระสอบทราย 
sandy loam   ดินรํวนปนทราย     
sanitary   การสุขาภิบาล 
sanitize   กลบเกลื่อนรํองรอย  
SAPO = Sub-Area Petroleum Office สํานักงานปิโตรเลียมพ้ืนที่ยํอย [J-4]  
sapper   ทหารชํางทําลาย [วางระเบิด] ; แซปเปอร๑ 
SAPTA = South Asia's Preferentral Trading Agreement ความตกลงพิเศษทางการค๎าในภูมิภาคเอเชียใต๎  

        [กต.] 
SAR = Singapore Armour Regiment  กองพันยานเกราะสิงคโปร๑ 
SARC = Search And Rescue Center ศูนย๑การค๎นหาและกู๎ภัย; ศูนย๑ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยใน 
    ทะเล [ทร.]  
SAREX = Search And Rescue Exercise การฝึกค๎นหาและกู๎ภัย   [ทร.] 

SASH   สายสะพาย [เครื่องราชย์ฯ] 

                                                                        
 แหล่งปลอดภัย ประเทศหรือพื้นที่ที่อยูํใกล๎หรืออยูํติดกับพื้นที่การรบ ซึ่งตามความตกลงโดยไมํเป็นทางการระหวํางประเทศคูํ
สงครามนั้น จะได๎รับการยกเว๎นจากการโจมตี  และดังนั้นจึงใช๎เป็นที่ลี้ภัยเพื่อการพักรอ การสํงก าลังบ ารุง หรือกิจกรรมอื่น ๆ  ของ
ประเทศมหาอ านาจที่สู๎รบกัน 
 กลบเกล่ือนร่องรอย แก๎ไขรายงานหรือเอกสารอื่น ๆ ในลักษณะที่เป็นการป้องกันการพิสูจน์ทราบแหลํงขําว หรือบุคคลและ
สถานที่ที่แท๎จริง ซึ่งเกี่ยวข๎องกับรายงานหรือเอกสารนั้น หรือรวมถึงวิธีการที่ท าให๎ได๎รายงานหรือเอกสารนั้นมา  มักจะเกี่ยวกับ
การลบหรือเปลี่ยนช่ือและรายละเอียดที่ส าคัญอื่น ๆ  
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SASO = Stability And Support Operations การปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ และสนับสนุน   
SATCOM = Satellite Communication การสื่อสารด๎วยดาวเทียม 

satellite and missile surveillance  การเฝ้าตรวจดาวเทียมและอาวุธปลํอย 
satellite news            ขําวผํานดาวเทียม  <แซท-เทลไลท์ นิวส>์ 
SAW = Squad Automatic Weapon อาวุธอัตโนมัติของหมํู [ปก.ของหมู่] 

S-BEND Distortion   คลื่นรูปตัว ‚S‛ เพี้ยน 
SBPPC = Southern Border Province Peace-Building Command  (กอ.สสส.จชต.) 
SCALE    มาตราสํวน  [อะตราส่วนหรือเศษส่วนรัหว่างรัยัทางบนแผนท่ี  แผน 

    ท่ีเดินเรือ/เดินอากาศ หรือภาพถ่ายกะบรัยัทางท่ีตรงกะนบนผิวพื้นโลก]  

scale (photographic)  มาตราสํวน (รูปถําย) 
scale of effort   มาตราสํวนของความพยายาม  
scale turns, the  สถานการณ๑พลิกผัน  
scale     มาตราสํวน       
scaling law   กฎการเทียบสํวน  [ความสะมพะนธ์ทางคณิตศาสตร์  ซึ่งก าหนดผลการ

รัเบิดนิวเคลียร์ในรูปของขนาดพละงงานรัเบิด  ท่ีก าหนดเป็นฟังก์ชะ่นของรัยัทางจากต าบลรัเบิด  (หรือจาก
ศูนย์กลางการรัเบิดบนพื้นดิน )ถ้าทราบผลที่ตรงกะน  ซึ่งเป็นฟังก์ชะ่นของรัยัทางส าหระบการรัเบิดท่ีอ้างอิง  ของ
ขนาดพละงงานรัเบิด ๑ กิโลตะน] 

scan  rate   อัตราการกวาด [อะตราการบะนทึกการกวาดแต่ลัคระ้ง] 
scan  type   ประเภทของวิถีกวาด  [ล าคลื่นเรดาร]์ 

scan    วิถีกวาด; การกวาด  
scan line  เส๎นกวาด  [เส้นท่ีเกิดขึ้นบนจอบะนทึกภาพ  โดยการกวาดหนึ่งคระ้งของ

เคร่ืองกวาด] 
scan period  รอบเวลากวาด [ห้วงรัยัเวลาท่ีเรดาร์  โซนาร์ ฯลฯ ใช้เพื่อให้ครบตาม

รูปแบบของรอบกวาดแลักละบมายะงจุดเร่ิมต้น] 

scan reading การอํานพินิจ   [การอ่านอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ; การตรวจสอบ

ใกล้ชิด] 
scarf    ผ๎าพันคอ      

                                                                        
 การปฏิบัติการของ ทบ.ในปัจจุบัน ในกิจกรรมที่เป็นศัตรูที่ไมํถูกเรียกวําสงคราม (ตย.เชํน โซมาเลีย, เฮต,ิ หายนะภัย) เดิม

เรียกวํา การปฏิบัติการอื่นท่ีไมํใชํสงคราม (OOTW) ซึ่งล๎าสมัยไปแล๎ว 
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scatterable mine                   ทุํนระเบิดวางแบบกระจาย  
scenario                     ลําดับ  [เรื่อง, เหตุการณ์]  

scenario-based analysis   การวิเคราะห๑บนพื้นฐานจากภาพเหตุการณ๑  
scenario-based  การวางแผน บนพื้นฐานจากภาพเหตุการณ๑   
scenarios   ภาพเหตุการณ๑   
scenario-space approach   แนวทางพื้นที่  - ภาพเหตุการณ๑   
scenario-space  พื้นที่  - ภาพเหตุการณ๑  
scene of action commander  ผู๎บังคับการบริเวณปฏิบัติการ [ในการสงครามปราบเรือด าน้ า] 
SCF  = (ASEAN-ROK) Special Cooperation Fund  กองทุนความรํวมมือพิเศษอาเซียน- 
    สาธารณรัฐเกาหล ี   [กต.] 
SCHEDULE    ตาราง     
schedule of targets  ก าหนดเวลาตํอเป้าหมาย  [ในการสนะบสนุนด้วยปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกรัเบิดแลัปืนเรือ 

เป้าหมาย กลุ่มหรืออะนดะบเป้าหมายต่าง ๆ ที่จัถูกยิง เป็นล าดะบที่แน่นอน ตามก าหนดการที่แน่นอน] 

schedule of fire   ก าหนดเวลายิง [กลุ่มการยิงหรืออะนดะบการยิง  ซึ่งยิงเป็นล าดะบท่ีแน่นอน

ตามก าหนดการท่ีแน่นอน  เวลาเร่ิมต้นของก าหนดเวลาอาจจัเป็นตามค าขอ  เพื่อความมุ่งหมายในการพิสูจน์ทราบ  
ก าหนดเวลายิงเหล่านี้อาจอ้างถึงโดยใช้นามปรัมวล หรือก าหนดอย่างอื่นก็ได้] 

scheduled arrival date  วันมาถึงตามก าหนดเวลา [ในการเคลื่อนย้ายเฉพาั ณ ท่ีตะ้งท่ีรับุไว้] 

scheduled fire  การยิงตามก าหนดเวลา  [ปรัเภทของการยิงตามที่ก าหนดล่วงหน้าซึ่ง
กรัท า ณ เวลาท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า] 

scheduled maintenance  การซํอมบ ารุงตามก าหนดเวลา  [การตรวจ  แลั/หรือการให้บริการตาม

ห้วงเวลาที่ก าหนดไว้แก่ยุทธภะณฑ์ ซึ่งกรัท าโดยใช้วะนตามปฏิทิน จ านวนไมล์ หรือชะ่วโมงใช้งานเป็นมูลฐาน] 

scheduled service (air transport) บริการตามก าหนดเวลา(การขนสํงทางอากาศ)  
scheduled speed   ความเร็วตามก าหนดเวลา [ความเร็วต่อเนื่องตามแผนของขบวนเรือใน
ความคุ้มกะนท่ีแล่นไปในน้ า ซึ่งก าหนดการแบ่งปรัเภทตามความเร็วของขบวนเรือในความคุ้มกะนนะ้น]  

scheduled target (nuclear)  เป้าหมายตามก าหนดเวลา (นิวเคลียร์) 

                                                                        
 ทุ่นระเบิดวางแบบกระจาย ในการสงครามทุํนระเบิดทางบก ทุํนระเบิดที่วางไว๎โดยไมํค านึงถึงรูปแบบเดิม ซึ่งได๎ก าหนดไว๎
เพื่อโปรยโดยอากาศยาน ปืนใหญํ อาวุธปลํอย เครื่องโปรยทางพื้นดิน หรือด๎วยมือ เมื่อได๎วางระเบิดครั้งหนึ่งแล๎ว  โดยปกติจะมี
อายุการใช๎งานจ ากัด 
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scheduled target เป้าหมายตามกําหนดเวลา [ป.-เป้าหมายตามแผนซึ่งจัท าการยิง ณ เวลา

ที่ก าหนดเฉพาั] 

scheduled wave   คลื่นตามก าหนดเวลา 
scheduling and movement capability ขีดความสามารถในการก าหนดเวลาและการเคลื่อนย๎าย 
Scheduling And Movement (S&M)  การก าหนดเวลาและการเคลื่อนย๎าย [ซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานในรับบ
การวางแผนยุทธการแลัการปฏิบะติร่วม โดยจะดให้มีขีดความสามารถในการสร้าง  ประบให้ทะนสมะย  แบ่งมอบ  แสดง  แลั
ทบทวนข้อมูลพาหนัในอะตรา ทะ้งก่อนแลัในขณัวางก าละง รวมทะ้งจะดให้มีความสามารถในการทบทวน วิเคราัห์ แลัสร้าง
รายงานที่ได้ระบการก าหนดขอบเขตล่วงหน้า  เกี่ยวกะบข่าวสาร การก าหนดเวลา แลัการเคลื่อนย้ายต่าง  ๆ]   

scheme of command               แผนการบังคับบัญชา 
scheme of maneuver                แผนการดําเนินกลยุทธ๑  
schengen states     กลุํมประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศที่ยอมรับกันให๎ประชาชนของแตํ

ละประเทศ สามารถเดินทางไปมาถึงกันและเข๎าเมืองได๎โดยไมํมีการตรวจลงตราหรือมีการควบคุมใด  ๆ ระหวํางกัน 
และสําหรับประชาชนจากประเทศที่สาม หากได๎รับอนุญาตให๎เดินทางไปประเทศหนึ่งประเทศใดในกลุํมประเทศนี้
แล๎ว จะสามารถเดินทางตํอไปประเทศอื่น ๆ ในกลุํมนี้ได๎โดยไมํมีการควบคุม สมาชิกประกอบด๎วย  เบลเย่ียม 
เยอรมนี ฝรั่งเศส กรีซ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ และสเปน  
scholars    นักวิชาการ  
science  corps   เหลําทหารวิทยาศาสตร๑ [ทร.-พษ.-ทอ.] (วศ.) 
scientific and technical intelligence  ขําวกรองทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค 
scientific intelligence  ขําวกรองทางวิทยาศาสตร์  
SCO = Shanghai Cooperation Organization พัฒนามาจากเวทีการประชุม  SHANGHAI FIVE [ซึ่งจีน

เป็นผู้ริเริ่มก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เดิมมีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน รัสเซีย คาซัคสถาน สาธารณรัฐคีร์กีซ และทาจิกิสถาน  
ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2544 อุซเบกิสถาน ได้เข้าเป็นสมาชิกด้วย  จึงมีการเปล่ียนชื่อกลไกความ ร่วมมือนี้เป็น SHANGHAI 
COOPERATION ORGANIZATION เดิมมีวัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับพรมแดนของ
ประเทศสมาชิก  และต่อมาได้ขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุม ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง  เศรษฐกิจการค้า 
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา พลังงาน การคมนาคม] 
scope mount   แทํนติดกล๎องเล็ง, แทํนติด 
SCOPE    ขอบเขต       
scorched earth strategies  ยุทธศาสตร๑การทําลายล๎างทุกอยํางเพื่อตัดกําลังข๎าศึกที่รุกเข๎า

มา   

                                                                        
 แผนการด าเนินกลยุทธ์  ค าอธิบายวําก าลังรบที่ได๎รับการจัดขบวนแล๎วจะท าให๎บรรลุเจตนารมณ์ของผ๎ูบังคับบัญชาได๎
อยํางไร ซึ่งแสดงถึงแนวความคิดในการยุทธ์ของผ๎ูบังคับบัญชา รวมทั้งการก าหนดรูปแบบของแผน หรือผนวกสนับสนุน 
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scout    การลาดตระเวนสอดแนม; หนํวยสอดแนม  
scout helicopter                   เฮลิคอปเตอร๑ลาดตระเวน 
scout platoon   หมวดลาดตระเวน [พัน.ร.]  (มว.ลว.) 
scout platoon leader  ผู๎บังคับหมวดลาดตระเวน  (ผบ.มว.ลว.) 
screen    ฉากกําบัง  [ภารกิจ ยว .] ; ฉากป้องกัน ; หนํวยกําบัง ;  
สิ่งกําบัง ; สกรีน : ในกิจการแผนที่ ฟิล์ม กระจก/พลาสติกใสที่มี “เส้นแบ่งขีด” หรือแบบรูปซ้้าอื่น ๆ ที่สม่้าเสมอ

ซึ่งอาจใช้ร่วมกับแผ่นบังแสงเพ่ือผลิตแบบรูปนั้นขึ้น ไม่ว่าจะโดยวิธีการถ่ายรูป/การถ่ายรูปเชิงกลก็ตาม  

screening force                    ฉากกําบัง   [รับ] 
screening group   หมวดเรือฉากป้องกัน    [ยสบ.] 
screening smoke                    ควันกําบัง  
scribing    การขีดเขียน  [ผท.- วิธีการจะดเตรียม  ผท.  /ผท. เดินเรือ /เดินอากาศ   

    โดยการขีดเส้นต่าง ๆ ลงบนสิ่งฉาบท่ีเตรียมไว้ 

scrub    ป่าแคระ      
SCUBA    ชุดประดาน้ํา <สคู-บ้า> 

S-CURVE DISTORTION  คลื่นรูปตัว ‚S‛ เพี้ยน  [ความเพี้ยนในภาพซึ่งเกิดขึ้นโดยเซนเซอร์  

    ชนิดกวาดนะ้น  เนื่องจากการเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าของเซนเซอร์ในขณัท่ี  
    กวาดทางข้าง] 

                                                                                                                                                       
 ยุทธศาสตร์การท าลายล้างทุกอย่างเพื่อตัดก าลังข้าศึกที่รุกเข้ามา เป็นการแปรรูปอื่น ๆ ของยุทธศาสตร๑  

เฟเบียนพื้นฐาน  แนวความคิด คือ ทําการถอนตัวอยํางช๎า  ๆ กํอนข๎าศึก ขณะที่ทําลายชนบทท่ีข๎าศึกต๎องรุกคืบหน๎าเพื่อให๎ข๎าศึก
ไมํสามารถยังชีพกําลังรบอยูํในภูมิประเทศของทําน การบ่ันทอนกําลังจะหยุดการเข๎าตีในที่สุดนั่นคือจะไปถึงจุดที่เคล๎าเซวิทซ๑  
เรียกวํา จุดผกผัน CULMINATING POINT  

 ฉากก าบัง คือ ๑. สํวน รวป. ซึ่งมีภารกิจหลักในการตรวจการณ์, พิสูจน์ทราบ, และรายงานขําวสาร  ฉากก าบังนี้จะเข๎าสู๎รบกับ
ข๎าศึกก็ตํอเมื่อป้องกันตนเองเทํานั้น  ๒. กิจในการ รวป. โดยแจ๎งเตือนก าลังหลัก รวมทั้งขัดขวาง ท าลาย หรือรบกวนหนํวย ลว.
ของข๎าศึก ภายในขีดความสามารถของตนโดยไมํท าการรบแตกหัก - กิจเฉพาะในการด ารงการเฝ้าตรวจ จัดให๎มีการแจ๎งเตือน
ลํวงหน๎าแกํก าลังสํวนใหญํ หรือขัดขวาง ท าลาย และรบกวนการ ลว.ของข๎าศึก ตามขีดความสามารถ โดยไมํมีการรบแตกหักโดย
เด็ดขาด 
 ฉากป้องกัน : การจัดเรือ อากาศยาน และ/หรือ เรือด าน้ า เพื่อป้องกันก าลังสํวนใหญํหรือขบวนเรือในความคุ๎มกัน 
 หน่วยก าบัง : สํวนรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีกิจเฉพาะหลักคือ การสังเกตการณ์ พิสูจน์ทราบและรายงานขําวสาร และจะท า
การรบก็เพื่อป้องกันตนเองเทํานั้น 
 สิ่งก าบัง : ในการเฝ้าตรวจ  การพรางและการซํอนพราง หมายถึง  วัสดุใด ๆ  ตามธรรมชาติ  หรือที่ท าขึ้น  ท าหน๎าที่ปิดกั้น
เครื่องรับสัญญาณเซนเซอร์เฝ้าตรวจ  โดยวางไว๎ระหวํางเครื่องรับสัญญาณเซนเซอร์กับสิ่งซึ่งจะพรางหรือซํอนพราง 
 ยํอมาจาก = Self-Contained Underwater Breathing Apparatus  
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S-DAY    วัน-ข. 
SDI = Strategic Defense Initiative โครงการริเริ่มป้องกันในอวกาศ    (STAR WARS) 
SDW = Situational Development Workshop การประชุมพัฒนาสถานการณ๑ฝึก [คอบร้าฯ] 
sea    ทะเล                         
sea areas   พ้ืนที่ในทะเล [พื้นท่ีต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ีหมายสัเทินน้ าสัเทินบก]  

sea barge  เรือท๎องแบนใช๎ในทะเล  [สนะบสนุนการปฏิบะติการร่วมในการ  กบ.บน

ชายฝ่ังได้ดีย่ิงขึ้น] 

sea breeze   ลมทะเล                      
sea control mission  [ทร. ภารกิจ] ภารกิจการควบคุมทะเล  
sea control operations  การปฏิบัติการควบคุมทะเล   
sea echelon   สํวนแยกปฏิบัติในทะเล  [การยกพลขึ้นบกสัเทินน้ าสัเทินบก] 

sea echelon area   พ้ืนที่จัดเรือในทะเล    [ยสบ.] 
sea echelon plan   แผนจัดเรือในทะเล    [ยสบ.] 
sea food    อาหารทะเล    
sea force = navy    กําลังอํานาจกําลังรบทางเรือ หรือ นาวิกานุภาพ [อ.พจน์] 

sea frontier   หนํวยบัญชาการชายทะเล 
Sea Line of Communication (SLOC)  เส๎นหลักการคมนาคมทางทะเล  
sea port   ทําเรือ  [สิ่งอ านวยความสัดวกบนบก ซึ่งก าหนดเพื่อระบ  กพ.หรือ  ยธป.ที่ 

    เคลื่อนย้ายมาทางทัเล แลัใช้เป็นท่าเรือที่ได้ระบอนุญาตส าหระบการเข้าแลั  
    ออกจากปรัเทศ ที่ท่าเรือนะ้นตะ้งอยู่]  

sea power strategy  ยุทธศาสตร๑กําลังอํานาจทางทะเล   [อ.พจน์] 

sea power   กําลังอํานาจทางทะเล หรือ สมุทธานุภาพ   [อ.พจน์] 

sea projection operations [ทร.] การปฏิบัติการรุกล้ําทางทะเล  
sea state   สภาพทะเล 

                                                                        
 มุํงท าลายขีปนาวุธที่เข๎ามา หรือ สิ่งบินแปลกปลอมที่เข๎ามา 
 การปฏิบัติการควบคุมทะเล การใช๎ก าลังรบทางเรือ สนับสนุนด๎วยก าลังทางบก และทางอากาศตามความเหมาะสม  เพื่อให๎
บรรลุวัตถุประสงค์ทางทหารในพื้นที่ส าคัญทางทะเล ปฏิบัติการเชํนที่กลําว ได๎แกํ การท าลายก าลังรบทางเรือข๎าศึก การก าจัดการ
ค๎าขายทางทะเลของข๎าศึก  การป้องกันเส๎นทางทะเลที่ส าคัญ  และการสร๎างความได๎เปรียบทางทหาร เฉพาับริเวณ ในพื้นที่
ปฏิบัติการทางเรือ 
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sea superiority                    [ทร.] ความได๎เปรียบทางทะเล  
sea supremacy                    [ทร.] ความเป็นเจ๎าทะเล  
sea surveillance   การเฝ้าตรวจทางทะเล  
sea surveillance system   ระบบเฝ้าตรวจทางทะเล  
Sea-Air-Land Team (Seal Team) ชุดทะเล -อากาศ-บก, ชุดน้ า-ฟ้า-ฝั่ง [ทร.-รพศ. ในทัเลชายฝ่ัง  

    ทัเลแลัแม่น้ า] 

seabasing  การต้ังฐานในทะเล  การต้ังฐานทัพในทะเล  [ในปฏิบะติการสัเทินน้ า
สัเทินบก  เทคนิคหนึ่งในการตะ้งฐานที่มะ่นสนะบสนุนการปฏิบะติการของก าละงรบยก
พลขึ้นบกบนเรือ  เพื่อลดการตะ้งฐานบนชายฝ่ัง]  

seaborne forces  ก าลังรบทางทะเล [เรือรบหรือเรือช่วยรบของสหระฐอเมริกาหรือของ

ต่างปรัเทศ รวมถึงอากาศยานแลัก าละงรบทางบกซึ่งมอบให้กะบหรือมาจากเรือเหล่านะ้น แลัก าละงรบทางทหารอื่นๆที่ปฏิบะติการ
สนะบสนุนก าละงรบนะ้น โดยปฏิบะติการอยู่ในน้ า บนผิวน้ า แลัเหนือผิวน้ า] 

SEAD = Suppression Of Enemy Air Defense  การขํม ปภอ.ข๎าศึก  
SEAFILD = Southeast Asia Fund For Institutional And Legal Development กองทุนเอเชียตะวันออก 
    เฉียงใต๎ เพื่อการพัฒนาสถาบันและกฎหมาย  [กต.] 
SEAL = Sea/Air/Land     ชุดปฏิบัติการหนํวยทําลายใต๎น้ําจูํโจม (ชป.นทต.จูํโจม)  
sea-launched ballistic missile ขีปนาวุธปลํอยจากทะเล [จาก เรือด้าน้้า หรือ เรือผิวน้้า] 

sealed cabin  ห๎องเคบินกันรั่ว   [พื้นที่ซึ่งกะนไว้ในอากาศยาน ที่แสดงละกษณัด้วยผนะงซึ่งไม่

ยอมให้มีการถ่ายเทก๊าซรัหว่างบรรยากาศล้อมรอบกะบบรรยากาศภายใน  แลัมี
วิธีการในตะวเองที่จัประบแก้บรรยากาศภายในให้ดีขึ้น] 

Sealift Enhancement Program (SEP) ก าหนดการเสริมสร๎างความสามารถในการล าเลียงทางทะเล 

Sealift Readiness Program (SRP) ก าหนดการความพร๎อมในการล าเลียงทางทะเล 
Seaman    (SEAMAN)  จําตรี     [ทร.อม.] 

Seaman Apprentice    (SA)  พลทหารเรือปี ๒    [ทร.อม.] 

Seaman First Class    (1SEAMAN)   พลทหารเรือปี ๒    [ทร.ไทย] 
Seaman Recruit   (No Insignia) (SR)  พลทหารเรือปี ๑    [ทร.อม.] 

Seaman Second Class  (2SEAMAN)  พลทหารเรือปี ๑ 
SEANWFZ TREATY = Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ 
    นิวเคลียร๑ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ๎ [กต.] 
seaport    เมืองทําริมทะเล                 
seapower   สมุทธานุภาพ  
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search  radius   รัศมีการค๎นหา [ในการปฏิบะติการค้นหาแลักู้ภะย]  
search    การค๎นหา; การลาดตระเวนค๎นหา; ยิงทางลึก 
search and destroy   การค๎นหาและทําลาย  
search and destroy strategy  ยุทธศาสตร๑การค๎นหาและทําลาย   [ยธศ.] 
Search And Rescue    (SAR)   การค๎นหาและกู๎ภัย ;[ทร.]ศูนย๑การค๎นหา และกู๎ภัย; ศูนย๑ 
    ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในทะเล  

Search And Rescue Alert Notice ALNOT ประกาศแจ๎งเตือนการค๎นหาและกู๎ภัย  [อม.-ใช้กะบสายการ  
    บินภายในปรัเทศ]  

search and rescue commander ผู๎บังคับหนํวยค๎นหาและกู๎ภัย            
Search And Rescue Exercise (SAREX) [ทร.] การฝึกค๎นหาและกู๎ภัย  
search and rescue incident classification การแบํงประเภทอุบัติการณ์ของการค๎นหาและก๎ูภัย  
      [สามขะ้นภาวัฉุกเฉิน] 

Search And Rescue Mission Coordinator (SAR Mission Coordinator) ผ๎ูประสานงานภารกิจ
การค๎นหาและกู๎ภัย  [บุคคลที่ถูกก าหนด หรือองค์กรท่ีได้ระบเลือกให้  อ านวยการ  แลัปรัสานงานการสนะบสนุนต่อ
ภารกิจการค้นหาแลักู้ภะยท่ีเกิดขึ้นโดยเฉพาั]    
search and rescue operations  การค๎นหา และชํวยชีวิต (กู๎ภัย) 
search and rescue region  ยํานค๎นหาและกู๎ภัย 
Search Attack Unit  (SAU) หนํวยค๎นหาโจมตี  [การก าหนดให้เรือล าหนึ่งหรือมากกว่า  แลั/หรือ

อากาศยานท่ีถูกจะดเป็นหน่วยแยกต่างหากหรือแยกออกไปจากขบวนเรือเป็นหน่วยทางยุทธวิธีเพื่อค้นหาแลัท าลาย
เรือด าน้ า] 

search channel   รํองน้ าที่ค๎นหา    [สทร.]  
search jammer    เครื่องกํอกวนค๎นหา   
search mission  ภารกิจค๎นหา [ในการปฏิบะติการทางอากาศ การบินลาดตรัเวนด้วยอากาศยาน

หนึ่งเครื่องหรือมากกว่า  ที่ส่งออกไปเพื่อค้นหาวะตถุหนึ่งหรือวะตถุต่าง  ๆ ที่ทราบ
หรือสงสะยว่าอยู่ในพื้นที่ก าหนดเฉพาั] 

search operations         การปฏิบัติการค๎นหา 
search sweeping   การกวาดค๎นหา    [สทร.]  
search team                       ชุดค๎นหา 

                                                                        
 การค้นหาและกู้ภัย การใช๎อากาศยาน ยานผิวน้ า (บนบกหรือในน้ า) เรือด าน้ า ชุดกู๎ภัยช านาญการและเครื่องอุปกรณ์ เพื่อ
ค๎นหาและชํวยเหลือบุคคล ซึ่งตกอยูํในอันตรายบนผืนแผํนดินหรือในทะเล 
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searching fire  การยิงทางลึก ; การยิงกราดทางลึก   [ปก.] 

SEASHED  ลานเก็บในทะเล, ซีเชด [ดาดฟ้าชะ่วคราวในเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ ใช้

ส าหระบขนส่งยานพาหนัทางทหารขนาดใหญ่ แลัสะมภารัแยกพิเศษขนาดใหญ่
กว่าปกติซึ่งไม่สามารถใส่ในคอนเทนเนอร์ได้]  

season    ฤดูกาล                         
seating plan    แผนผังที่นั่ง [กต.-ในโต๊ะอาหาร]  
shirt and tie    ชุดเสื้อเช้ิต ผูกไท     [กต.] 

SEATO = Southeast Asia Collective Defense Treaty (Mahila Pact)  สนธิสัญญาซีโต ๎ [กต.] 
seaward    มํุงไปทางทะเล      
Seaward Launch Point (SLP) จุดปลํอยในทะเล [รพศ.จัเคลื่อนท่ีสู่หาดเพื่อปฏิบะติการ] 

Seaward Recovery Point (SRP) จุดถอนกลับในทะเล  [รพศ.จัด าเนินการถอนกละบโดยเรือด าน้ าหรือโดย  

    วิธีอื่น ๆ]   

SEC = Section           ตอน [หน่วย ยว.-อม.] ; ระบบอังกฤษ คือ หมํู 
second generation warfare  การสงครามในยุคที่สอง 
Second In Command   (2IC)   รองผู๎บังคับหนํวย, ตําแหนํงรอง 
Second Lieutenant   (2LT/2ND LT)  ร๎อยตรี ; เรืออากาศตรี [อม.]; เรือตรี [นย.] (ร.ต.)   
second nature   ธรรมชาติลําดับที่สอง   
second order effect   ผลกระทบลําดับที่สอง  ; ผลกระทบอันดับที่สอง 
second strike  การโจมตีครั้งที่สอง  [การโต้ตอบคระ้งแรกในสงคราม  โดยทะ่วไป

เกี่ยวกะบการปฏิบะติการนิวเคลียร์] 

second, support a proposal   รับรอง, สนับสนุนข๎อเสนอ   [กต.] 

secondary  road   ถนนรอง , ถนนชั้นสอง  [ถนนเสริมถนนหละก  ซึ่งมะกจักว้างพอแลั

เหมาัส าหระบการจราจรสองทาง ทุกสภาพอากาศในอะตราเร็ว ปานกลาง หรือต่ า] 

                                                                        
 การยิงทางลึก  การยิงซึ่งกระจายไปในทางลึก โดยการเปลี่ยนมุมยิงของปืนไปตามล าดับ 

 ผลกระทบล าดับที่สอง (Second Order Effect )  เป็นค าที่ใช๎ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ( Spatial Analysis) เพื่ออธิบาย
พฤติกรรมของปรากฎการณ์ทางพื้นที่ ( spatial phenomena). บรรดาผลกระทบล าดับที่สองเป็นผลมาจากคําผันแปรรํวม 
(covariance) ภายในข๎อมูล , นั่นคือ ตัวแปรสองตัว หรือมากกวํา ขึ้นอยูํกับกันและกันในเรื่องพื้นที่  (space) ตัวอยํางราคาของบ๎าน
หลังหนึ่ง ขึ้นอยูํกับไมํเฉพาะเพียงคุณลักษณะของบ๎านนั้นตามล าพัง แตํยังขึ้นอยูํกับราคาของบ๎านอื่น ๆ ภายในบริเวณใกล๎เคียง
ของบ๎านนั้นด๎วย ตามปกติแล๎ว ผลกระทบเหลํานี้แสดงตนเองให๎ทราบเป็นเชํน รูปแบบเฉพาะแหํง  หรือขนาดเล็ก  (local or small 
scale pattern)  
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secondary   รอง        
secondary armament อาวุธรอง     [ของ ถ.] 

secondary censorship  การตรวจขําวอันดับรอง [การตรวจข่าวของกองทะพ  ที่กรัท าต่อการติดต่อ

ส่วนตะวของนายทหาร  ลูกจ้างพลเรือน  แลัพลเรือนที่ติดตามในกองทะพสหระฐอเมริกา  แลัที่กรัท าต่อการติดต่อส่วนตะวของ
นายทหารชะ้นปรัทวนที่มิได้ระบการตรวจข่าวขะ้นหละกของกองทะพมาก่อน  หรือที่กรัท าต่อการติดต่อส่วนตะวซึ่งต้องการการ
ตรวจสอบใหม่ ] 

secondary imagery dissemination   การกระจายภาพรอง  
secondary imagery dissemination system ระบบการกระจายภาพรอง  
secondary loads  การขนสํงรอง 
secondary port   ทําเรือรอง    [ท่าเรือซึ่งมีท่าเทียบเรือตะ้งแต่หนึ่งท่าขึ้นไป] 

secondary rescue facilities  สิ่งอ านวยความสะดวกกู๎ภัยรอง  [อากาศยานพร้อม  ณ ฐานบิน

ท้องถิ่น เรือยนต์เร็ว แลัหน่วยทางอากาศ  ผิวน้ า ใต้น้ าแลัทางพื้นดินอื่นๆ  ท่ีเหมาัส าหระบภารกิจการกู้ภะย  รวมทะ้ง
หน่วยแลัสิ่งอ านวยความสัดวกที่ด าเนินงานโดยระฐบาลแลัเอกชน] 

secondary targets   เป้าหมายรอง 
secondary wave breaker system ระลอกคลื่นรอง,    ระลอกคลื่นเสริม 
secret     ลับมาก 
Secret Internet Protocol Router Network   (SIPRNET) เครือขํายอินเตอร์เน็ตที่ก าหนดเส๎นทางชั้น  
‚ลับมาก‛ [เครือข่ายทะ่วโลกแบบสละบ  ชะ้น “ละบมาก” ซึ่งใช้เครื่องก าหนดเส้นทางแบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแลัวงจร

ข่ายงานรับบข้อมูลทางทหารที่มีความจุสูง] 

Secret  (S) [ประเภทเอกสาร-ขว.]ลับมาก  
secretariat of the united nations   สํานักเลขาธิการสหประชาชาต ิ  [กต.] 

secretary of a military department  รัฐมนตรีวําการทบวงทหาร 
secretary of the army                รัฐมนตรีทบวงทหารบก [อม.-เป็นพลเรือน]  (รมว.ทบ.)  
Section                (SEC) ตอน [หน่วย ยว. ซึ่งใหญ่กว่าหมู่ เล็กกว่าหมวด] 

Section  Sergeant  (SECT SGT)  รองผู๎บังคับตอน                     (รอง ผบ.ตอน)   
section  หมูํเรือ, หมูํบิน [ทร.]  แผนก , สํวน [ฝอ.] ตอน [ยว.เล็กกว่าหมวด   

แต่ใหญ่กว่าหมู่] คูหา [โรงเก็บสินค้า] 
Section Leader  (SECT LDR)  ผู๎บังคับตอน           (ผบ.ตอน)      
sector    เขต  [เช่น การตะ้งระบในเขต = Defense In Sector], ภาค [๑. พื้นที่ที่ก าหนดขึ้น

ภายในเส้นแบ่งเขต ซึ่งมีหน่วยปฏิบะติการแลัระบผิดชอบพื้นที่นะ้น ๒. ส่วนแบ่งย่อยส่วนหนึ่งของชายแดนฝ่ังทัเล] 
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sector of fire                     เขตการยิง  
sector scan   การกวาดเป็นภาค   [การกวาดซึ่งสายอากาศส่ายผ่านมุมท่ีเลือกไว้] 
sector stake  ลักจํากัดเขต    [ปืน] 
secularization   การปลอดอิทธิพลทางศาสนา  
secure    ยึดรักษา     
    [ภารกิจ ยว.] 
secure [operations]                ยึดรักษา [การ 

    ปฏิบัติการ] , ทํา 
    ให๎ปลอดภัย,  
    บรรล ุ
Secure Telephone Unit(STU) โทรศัพท๑ที่มีระบบป้องกัน [การดักฟัง] 

securing battlespace  การเข๎ายึดรักษาห๎วงการรบ   
security                           การระวังป้องกัน; การรักษาความปลอดภัย ;ความม่ันคง  ;

การรักษาความลับ  

                                                                        
 เขตการยิง  พื้นที่ก าหนดซึ่งต๎องการให๎ครอบคลุมโดยการยิงของบุคคลหรือกลุํมบุคคลที่ใช๎อาวุธ  หรือโดยอาวุธของหนํวย
หนึ่ง 
 ยึดรักษา  เป็นกิจทางยุทธวิธีเพื่อให๎ได๎มาซึ่งการครอบครองสถานที่หรือภูมิประเทศที่ก าหนด และป้องกันมิให๎พื้นที่นั้นถูก
ท าลายหรือสูญเสียให๎กับข๎าศึก  หนํวยที่ได๎รับมอบภารกิจนี้อาจจะน าก าลังเข๎าไปวางในพื้นที่นั้นหรือไมํก็ได๎   น.๔๓๒ ; ยึดรักษา  
ในความหมายทางการปฏิบัติการ หมายถึง การยึดที่มั่น หรือภูมิประเทศ โดยการใช๎หรือไมํใช๎ก าลังและมีการวางก าลังในลักษณะ
ที่จะป้องกัน การท าลายหรือการสูญเสียจากการปฏิบัติการของข๎าศึกให๎หํางไกลที่สุดเทําที่จะท าได๎ [ศท.๔๗] 
 ศัพท๑รํวม ๔๗ บัญญัติวํา เป็น พื้นที่การรบ  มี ความหมาย สภาพแวดล๎อม  ปัจจัย  และเง่ือนไขท่ีต๎องทําความเข๎าใจ  เพื่อ

ความสําเร็จในการใช๎อํานาจการรบ การค๎ุมครองกําลังรบหรือให๎บรรลุภารกิจ ทั้งนี้รวมถึงอากาศ  พื้นดิน  ทะเล อวกาศ  ตลอดจน
กําลังรบฝ่ายข๎าศึกและฝ่ายเรา  ส่ิงอํานวยความสะดวก  สภาพอากาศ  ภูมิประเทศ  ยํานความถี่คล่ืนแมํเหล็กไฟฟ้า  และ
สภาพแวดล๎อมด๎านขําวสารภายในพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นท่ีสนใจ  

 การระวังป้องกัน, การรักษาความปลอดภัย : มาตรการที่หนํวยทหาร กิจกรรมหรือสถานที่ตั้งถือปฏิบัติ  เพื่อป้องกัน
ตนเองจากการกระท าทั้งมวลที่ก าหนดขึ้นหรือที่อาจบั่นทอนประสิทธิผล   
 ความมั่นคง : สภาพอันเป็นผลเนื่องมาจากการสถาปนาและด ารงไว๎ซึ่งมาตรการป้องกัน ที่จะประกันในเรื่องสภาพความ
ปลอดภัยจากการกระท าหรืออิทธิพลของข๎าศึก   
 การรักษาความลับ : เมื่อเกี่ยวข๎องกับสิ่งที่เป็นความลับ หมายถึงสภาพซึ่งป้องกันมิให๎บุคคลผ๎ูไมํได๎รับอนุญาตเข๎าถึงขําวสาร
ของทางการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ด๎านความมั่นคงของชาติ  
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Security Alert Team (SAT) ชุดเตรียมพร๎อมรักษาความปลอดภัย  [เจ้าหน้าที่ของหน่วยระกษาความ

ปลอดภะยตะ้งแต่สองคนขึ้นไป  ซึ่งจะดเป็นส่วนเพิ่มเติมก าละงขะ้นต้น  เพื่อปฏิบะติการเมื่อมีสะญญาณเตือนภะย  เหตุฉุกเฉิน  หรือเหตุ
ผิดปกติอื่น ๆ เกิดขึ้น] 

Security Assistance  (SA) การชํวยเหลือด๎านความมั่นคง 

Security Assistance Organization (SAO) องค์กรความชํวยเหลือด๎านความมั่นคง 
security assistance การชํวยเหลือด๎านความม่ันคง   [ยธศ.] 
security certification  ใบรับรองความไว๎วางใจ [ขว.-ใบรับรองซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจ

แห่งชาติออกให้ เพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว และมี
สิทธิเข้าถึงสิ่งที่มีชั้นความลับได้ถึงข้ันที่กล่าวไว้ในใบรับรองฉบับนั้น]  

security classification  ชั้นความลับในการรักษาความปลอดภัย [มีอยู่ ๓ ปรัเภท  ก. ละบที่สุด 

ข. ละบมาก  ค.  ละบ ] 

security clearance  การรับรองความไว๎วางใจ    [ขว.] 
security community   ประชาคมความม่ันคง   [กต.] 

Security Cooperation (SC)     การรักษาความม่ันคงรํวม  
Security Council Of The United Nations  คณะมนตรีความม่ันคงแหํงสหประชาชาต ิ[กต.] 
security countermeasures  มาตรการตํอต๎านในการรักษาความปลอดภัย  [กิจกรรมป้องกะน

ทะ้งหลายที่จ าเป็นต่อการป้องกะนไม่ให้เกิดการจารกรรม วินาศกรรม โจรกรรม  หรือการใช้ข่าวสาร  รับบ หรือวะสดุของ  กห.ที่มี
ชะ้นความละบหรือมีการควบคุมโดยไม่ได้ระบอนุญาต] 

security intelligence   ขําวกรองความมั่นคง  [ขว.]  [ข่าวกรองในเร่ืองของการพิสูจน์ทราบ  

ขีดความ สามารถ  แลัเจตจ านงขององค์การหรือบุคคลต่าง  ๆ ของฝ่ายข้าศึก  ซึ่งเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกะบการ
จารกรรม  การก่อวินาศกรรม การบ่อนท าลายหรือการก่อการร้าย]  

security operations                การปฏิบัติการระวังป้องกัน 
security review  การทบทวนด๎านการรักษาความปลอดภัย  [กรรมวิธีในการทบทวน

ผลผลิตข่าวของสื่อในบางจุด] 

security with solvency  ความม่ันคงที่ไมํล๎มละลาย  
security   การระวังป้องกันและรักษาความปลอดภัย  [ดูprinciples of war] 

                                                                        
 การรับรองความไว้วางใจ  การพิจารณาก าหนดทางธุรการโดยเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูมีอ านาจ  โดยใช๎หลักการด๎านการรักษาความ
ปลอดภัย วําบุคคลหนึ่งมีสิทธิเข๎าถึงขําวสารที่มีช้ันความลับได๎  
 การระวังป้องกัน และรักษาความปลอดภัย คือ จะต๎องไมํยอมให๎ข๎าศึกมีความได๎เปรียบโดยที่ไมํคาดคิด  
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sedition  การปลุกปั่นให๎ขัดขืนอ านาจปกครอง  [การช้ีน าหรือการสอนโดยเจตนา
ให้รู้ถึงหน้าที่หรือความจ าเป็นในการล้มล้างระฐบาลหรือหน่วยงานทางการเมืองใด  
ๆ ของสหระฐอเมริกาโดยใช้ก าละงหรือความรุนแรง]  

SEE  = Small Emplacement Excavator รถเครื่องมือทหารชํางของสหรัฐฯ 
seeking a national strategy การค๎นหายุทธศาสตร๑ชาติ  
seize                      ยึด [ที่หมาย], ยึดครอง , ฉวย, ถือเอา, จับ ; เข๎ายึด [ใช้ก้าลังรบเพื่อ

เข้ายึดครอง และควบคุมพื้นท่ีที่ก้าหนด ] 

seizure                      การยึด, ฉวย  
seizure of power                   การยึดอํานาจ  
seizures    การยึด  [ในการปฏิบะติการต่อต้านยาเสพติด  ศะพท์นี้หมายรวมถึงยาเสพติดแลั

ยานพาหนัที่ถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่บะงคะบใช้กฎหมาย แลัทระพย์สินที่เกี่ยวข้องกะบยาเสพติด  (เงิน เครื่องมือ  เป็นต้น ) ที่ถูกยึดตาม
หละกฐานที่แสดงว่าได้มาจากหรือถูกใช้ในกิจกรรมยาเสพติดผิดกฎหมาย ] 

Selected Area For Evasion (SAFE) พ้ืนที่ซึ่งเลือกไว๎ส าหรับการเล็ดลอด   [พื้นที่ที่ก าหนดไว้ในเขต
พื้นที่ศะตรูที่มีลู่ทางส าหระบผู้เล็ดลอดหรือผู้หลบหนีให้พ้นการจะบกุมแลัมีโอกาสที่จัอยู่รอดได้จนกว่าจัได้ระบการระบกละบ]  

SELECTED AREA FOR EVASION AREA INTELLIGENCE DESCRIPTION  (SAID)  พ้ืนที่ซึ่งเลือกไว๎
ส าหรับการเล็ดลอดตามค าอธิบายการขําวกรองในพ้ืนที่    [ในปฏิบะติการเล็ดลอดแลัการระบกละบ การศึกษา
เรื่องการเล็ดลอดทุก ๆ ด้าน ในเชิงลึกซึ่งก าหนดขึ้นเพื่อช่วยในการระบกละบก าละงพลจากพื้นที่ซึ่งเลือกไว้ส าหระบการเล็ดลอดภายใต้
สภาวัที่มีข้าศึก]   

selected reserve   ก าลังส ารองที่คัดไว๎   [หน่วยแลับุคคลต่างๆ  ภายในก าละงส ารองพร้อมรบ  

ซึ่งก าหนดโดยเหล่าทะพนะ้น ๆ แลัได้ระบความเห็นชอบจากคณัเสนาธิการร่วมแล้วว่ามีความส าคะญต่อภารกิจยามสงครามขะ้นต้น  
จนกรัทะ่งมีล าดะบความเร่งด่วนสูงกว่า  ก าละงส ารองอื่น  ๆ ทะ้งหมด  ก าละงส ารองที่คะดไว้ทุกคนจัอยู่ในสถานัปรัจ าการ  ก าละง
ส ารองที่คะดไว้นี้ยะงรวมถึงบุคคลที่ปฏิบะติหน้าที่ปรัจ าการขะ้นต้น เพื่อการฝึกด้วย] 

selected reserve strength  ก าลังของก าลังส ารองที่คัดไว๎ [จ านวนก าละงระกษาดินแดนแลัก าละงส ารอง
ทะ้งสิ้น ในก าละงส ารองที่คะดไว้  ซึ่งอยู่ภายใต้ปรักาศของปรัธานาธิบดีที่  200k หรือการรัดมพล  ภายใต้การปรักาศสงคราม
หรือภาวัฉุกเฉินแห่งชาติ] 

selective identification feature  คุณลักษณะพิสูจน์ฝ่ายเลือกใช๎เฉพาะ  [ขีดความสามารถปรัการ

หนึ่ง ซึ่งเมื่อน าไปเพิ่มให้กะบรับบพิสูจน์ฝ่ายแบบพื้นฐานแล้วจัท าให้มีวิธีการในการส่ง  ระบ แลัแสดงการตอบ
ปรัมวลละบตามที่ได้เลือกไว้] 

selective jamming   การกํอกวนเฉพาะความถี่ 

                                                                        
 ยึดครอง เป็นกิจทางยุทธวิธีในการกวาดล๎างพื้นที่ที่ก าหนด และให๎ได๎มาซึ่งการควบคุมพื้นที่นั้น หนํวยที่ได๎รับมอบกิจทาง
ยุทธวิธีนี้ต๎องมีการน าก าลังเข๎าไปวางในพื้นที่นั้น น.๔๓๒ 
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selective loading   การบรรทุกแบบคัดแยก  [การจะดเตรียมแลัการแยกเก็บยุทธภะณฑ์แลัสิ่ง

อุปกรณ์บนเรือ ในละกษณัที่ต้องการให้ง่ายต่อการจ่ายให้หน่วยต่างๆ] 

selective mobilization  การระดมสรรพก าลังเฉพาะกรณี, การระดมพลเฉพาะกรณี 
selective release process  กรรมวิธีในการเลือกปลํอยอาวุธ  [กรรมวิธีเกี่ยวกะบการร้องขอ   การ

วิเคราัห์  แลัการได้ระบการอนุมะติให้ปล่อยอาวุธเพื่อให้เกิดความเสียหายที่จ ากะดเฉพาัต่อเป้าหมายที่เลือกไว้] 

selective unloading   การขนถํายแบบคัดแยก   [ยสบ.] 
selenodesy   เซเลโนเดซี, ศศิมาตรศาสตร ์ [สาขาของวิชาคณิตศาสตร์ปรัยุกต์] 

Self Propelled   (SP)  อัตตาจร         [ปืนใหญ่]   (อจ.)     
Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA) ชุดประดาน้ํา <สคู-บ้า> 
self-defense   การป้องกันตัวเอง 
Self-Destroying Fuze  ชนวนท าลายตัวเอง [ก่อนท่ีจัสิ้นสุดการเคลื่อนท่ี] 
Self-Determination    การกําหนดใจตนเอง    [กต.] 

Self-Evident   การปรากฏชัดโดยไมํต๎องอธิบาย   
Self-Imposed    การอุปโลกน๑  
Selfless Service   การปฏิบัติหน๎าที่อยํางไมํเห็นแกํตนเอง  
Self-Propelled Anti-Aircraft Gun (SPAAG) ปืนตํอสู๎อากาศยานอัตตาจร 
self-protection depth  ความลึกป้องกันตน  [ความลึกของน้ าซึ่งความกว้างของเขตอะนตรายรวม  

สะมพะนธ์กะบทุ่นรัเบิดที่ได้ระบผลกรัทบกรัเทือนจากเทคนิคการกวาดทุ่นรัเบิด
นะ้นมีค่าเท่ากะบศูนย์ ความลึกปลอดภะยเป็นความลึกป้องกะนตนโดยเฉพาั] 

self-sustaining containership  เรือคอนเทนเนอร์ที่ยกขนเองได๎ 
semi-active homing guidance  การน าวิถีเข๎าหาเป้าแบบกึ่งเชิงรุก 
semiautomatic weapon  อาวุธกึ่งอัตโนมัติ       
semiautometic  กึ่งอัตโนมัติ [ปืน] 

semi-controlled mosaic  โมเสกกึ่งโยงยึด  [โมเสกที่ปรักอบด้วยภาพพิมพ์ต่าง  ๆ ที่แก้ไขให้ถูกต้อง

หรือยะงมิได้แก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งวางไว้เพื่อให้ ละกษณัพื้นดินส าคะญ ๆ นะ้นถูกต้องตามพิกะดทางภูมิศาสตร์] 

semi-permanent joint task force กองก าลังเฉพาะกิจรํวมกึ่งถาวร  [กองก าละงเฉพาักิจร่วมซึ่งได้ระบมอบ

ภารกิจเพิ่มเติมหรือภารกิจต่อเนื่อง แลัจัด ารงการปฏิบะติการเหล่านี้ในพื้นที่ก าหนดเฉพาัโดยไม่ก าหนดห้วงเวลา] 

SEMPER FI  มาจากคําเต็ม ภ.ลาติน "Semper Fidelis," หมายถึง 
"Always Faithful." 
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SENASA  = Servicio Nacional De Sanidad Y Calidad Agroalimentaria  สํานักงานตรวจสอบ 
    สุขอนามัยพืชและสัตว๑ของอาร๑เจนตินา  
senior airman (E-4) (SR A) จําอากาศโท (อี-๔)    [อม.] 
senior army aviation badge  เครื่องหมายนักบิน ทบ.ชั้นที่ ๒      
Senior Chief Petty officer (SCPO) พันจําโท     [ทร.อม.] 
Senior Colonel      (COL)   พันเอก     ( พ.อ.)    Senior 

Colonel         (SR COL) พันเอก (พิเศษ )[ชั้นเงินเดือนพิเศษ และเป็นยศก่อน พล.ต.-ไทย] 

senior duty officer   นายทหารเวรผู๎ใหญํกองพัน   
Senior Group Captain     (SR GP CAPT)  นาวาอากาศเอกพิเศษ  (น.อ.พิเศษ) 
senior level professional military education การศึกษาทางทหารตามการอาชีพระดับอาวุโส  
Senior Master Sergeant (E-8) (SMSGT) พันจําอากาศโท (อี-๘)   [อม.] 
Senior Meteorological And Oceanographic officer (SMO)นายทหารอุตุนิยมวิทยาและสมุทร
ศาสตร์อาวุโส 
Senior officer Meeting (SOMS)  การประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโส   
Senior officer Present Afloat (SOPA) นายทหารอาวุโสที่ปฏิบัติการในทะเล  [น.เรือพรรคนาวิน

อาวุโส] 

senior parachutist badge  [ไทย-อม.]  เครื่องหมายกระโดดรํม ช้ันที่ ๒      
Senior Ranking officer (SRO) นายทหารยศอาวุโส 

senior reserve component officers course หลักสูตรนายทหารสํวนกําลังสํารองอาวุโส   
senior service college fellows  เพ่ือนนักศึกษาวิทยาลัยเหลําทัพอาวุโส  
simplicity   ความงําย    [ดูprinciples of war]  
sense                          ทัศนะ 
sense-and-respond logistics capabilities  ขีดความสามารถด๎านการสํงกําลังบํารุงที่มีเหตุผลและ 
    ตอบสนอง  

                                                                        
 พันเอก (พิเศษ) เป็นช้ันเงินเดือน เครื่องหมายเชํนเดียวกับพันเอก แตํเปลี่ยนเครื่องหมายที่ปกเสื้อเป็น คทาไขว้ ช่อ
ชัยพฤกษ ์ทั้งสองข๎าง แทนสังกัด และเหลํา เทียบเทํากับ พลจัตวา ของสหรัฐฯ (ปัจจุบัน ยศ พลจัตวา ของ ทบ.ไทย  
ไมํมี) 
 เพื่อเจรจาตกลงระหวํางข๎าราชการระดับสูงตํอกัน เชํน ผ๎ูน าทหาร เป็นต๎น  
 ความง่าย คือ เตรียมแผนที่ชัดเจน ไมํยุํงยาก และใช๎ค าสั่งที่ชัดเจน รัดกุม เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎  
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sensitive    ไว, ละเอียดอํอน , ส าคัญ [จ าเป็นต้องมีการป้องกะนเป็นพิเศษมิให้มีการ

เปิดเผย ซึ่งจัก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย  มีมลทิน  หรือคุกคามต่อความมะ่นคงของปรัเทศที่ให้การอุปถะมภ์  ค านี้อาจน าไปใช้กะบ
หน่วยงาน สถานที่ตะ้ง บุคคล ต าแหน่ง เอกสาร วะสดุ หรือกิจกรรมก็ได้] 

sensitive areas                     พื้นที่ลํอแหลม 
Sensitive Compartmented Information (SCI) ขําวสารแยกประเภทที่ส าคัญ  [ข่าวสารแลัวะสดุทะ้งมวลที่

เกี่ยวข้องกะบการควบคุมชุมชนเป็นพิเศษ ซึ่งรับุการจะดการอย่างจ ากะดไว้ภายในก าหนดการรวบรวมข่าวกรองชุมชนในปัจจุบะน
แลัอนาคต แลัผลิตผลขะ้นสุดท้ายของก าหนดการเหล่านะ้น ซึ่งรับบการแบ่งส่วนส าหระบชุมชนได้ถูกจะดตะ้งขึ้นหรือจัถูกจะดตะ้ง
ขึ้นอย่างมีแบบแผน (การควบคุมเหล่านี้เป็นเรื่องนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน  กห. 5200.1–R รัเบียบว่าด้วยก าหนดการระกษา
ความปลอดภะยต่อข่าวสาร)]    

Sensitive Compartmented Information Facility (SCIF) สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับขําวสารแยก  
    ประเภทที่ส าคัญ   
sensitive information               ขําวสารที่มีความลํอแหลม  ละเอียดอํอน 
sensitivity   ความอํอนไหว  
sensor                            เครื่องรับสัญญาณเซนเซอร๑ 
sentry   ยามคอยเหตุ [ทหารที่ส่งออกไปเฝ้าระวังการคุกคามหน่วย] 

SEOM = Senior Economic officials Meeting การประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน [กต.] 

separate company        กองร๎อยอิสระ                       

separation       การปลดถําย    [กพ.] 
separation system        ระบบการปลดถําย    [กพ.] 
separation zone   ยํานแยก  [พื้นที่หนึ่งซึ่งอยู่รัหว่างสองพื้นที่ทางราบแลัทางตะ้งที่อยู่เคียงกะน  ซึ่ง

หน่วยต่าง ๆ จัไม่เข้าไป นอกเสียจากว่าได้กรัท าตามมาตรการเกี่ยวกะบความปลอดภะยบางปรัการแล้ว] 

separatist's movement              ขบวนการโจรกํอการร๎าย 
sequels                            การปฏิบัติในลําดับตํอไป [เช่น ชนะ,ชะงัก,พ่ายแพ้] ; ความตํอเนื่อง    
SEQUENCE    ตามลําดับ       
sequence circuit   วงจรเรียงล าดับ [การสงครามทุ่นรัเบิด] 
sequenced ejection system   ระบบการดีดออกเรียงล าดับ 
SERE = Survival, Evasion, Resistance And Escape  การดํารงชีพ, การเล็ดลอด, การตํอต๎าน และ การหลบหน ี 
        [สนบ.] 

                                                                        
 ความต่อเน่ือง  การปฏิบัติการส าคัญหนึ่งซึ่งตํอเนื่องจากการปฏิบัติการส าคัญที่ด าเนินอยูํ การวางแผนส าหรับการปฏิบัติการ
ตํอเนื่องตั้งอยูํบนพื้นฐานของผลลัพธ์ที่เป็นไปได๎ (ความส าเร็จ ความชะงักงัน หรือความพํายแพ๎) ของการปฏิบัติการที่ด าเนินอยูํ 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๖๐๗ 

Sergeant         (E-5) (SGT)   จําอากาศโท (อี-๕)    [อม.] 
Sergeant      (Sgt)  สิบเอก[ทบ.ไทย] (ส.อ.); จําเอก[นย.] ;จําอากาศเอก [ทอ.ไทย] (จ.อ.)  

Sergeant Corporal  (SGTCPL) สิบโท [อม.]  [Specialist 5  (Sp5)] 
Sergeant First Class (E-7)(SFC)  จําสิบตรี      [อม.] 
Sergeant Major    (E-9)(SMG) จําสิบเอก     [อม.] 
Sergeant Major (SGTMAJ) พันจําเอก     [นย.] 

Sergeant Major of The Army (SMA)  จํากองทัพบก [อม.] ; จําสิบเอก 
Sergeant Major of The Marine Corps  (SGTMAJ MC) จําพรรคนาวิกโยธิน [อม.]  ;  
     พันจําเอก     [นย.] 
sergeant of the guard สิบเวร    (ส.เวร) 
serial    ตอน, ล าดับ  [๑. ส่วนหรือกลุ่มของส่วนต่าง ๆ ภายในอะนดะบหนึ่ง ซึ่งถูก

ก าหนดชื่อเป็นตะวเลขหรือตะวอะกษรไว้ เพื่อสัดวกในการวางแผน การท าก าหนดเวลา แลัการควบคุม    
๒. (เฉพาั กห.) ล าดะบ อาจเป็นกลุ่มของบุคคล ยานพาหนั ยุทธภะณฑ์หรือสิ่งอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการส่งทางอากาศ การ
โจมตีส่งทางอากาศ การปฏิบะติการสัเทินน้ าสัเทินบก แลัขบวนยานพาหนัหรือขบวนเรือในความคุ้มกะน] 

serial assignment table   ตารางก าหนดหมายเลขล าดับ   [ยสบ.] 

serial warfare  การสงครามแบบอนุกรม [ทอ.-ปม.ที่จะถูกโจมตีเป็นล้าดับก่อนหลัง

ไล่กันไป] 
series of targets  อันดับเป้าหมาย     [ป.] 
Seriously Ill Or Injured (SII) ป่วยหนักหรือบาดเจ็บสาหัส  [สถานภาพสูญเสียของบุคคลซึ่งการ

เจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บถูกจ าแนกโดยเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ว่าร้ายแรง  จนเป็นสาเหตุท่ีจัต้องได้ระบการระกษา
ทะนที แต่ยะงไม่เป็นอะนตรายต่อชีวิต] 
seriously wounded   ผู๎บาดเจ็บสาหัส, บาดเจ็บสาหัส [ผู้บาดเจ็บซึ่งการป่วยหรือบาดเจ็บมี
ความร้ายแรงจนผู้ป่วยไม่สามารถเดินหรือนะ่งได้ แลัต้องการใช้เปลส าหระบการเคลื่อนย้ายแลัการส่งกละบ] 

service    เหลําทัพ     [ทบ.,ทร.,ทอ.]  
service ammunition   กระสุนจริง   [ใช้รบมากกว่าเพื่อการฝึก] 

service cap   หมวกทรงหม๎อตาล  

                                                                        
  อันดับเป้าหมาย คือ เป้าหมาย และ/หรือ กลุํมเป้าหมาย ซึ่งวางแผนเพื่อสนับสนุนขั้นตอนการยุทธ์ขั้นหนึ่ง 
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service component command  หนํวยบัญชาการสํวนเหลําทัพ  [หน่วยบะญชาการท่ีปรักอบด้วย  ผู้

บะญชาการส่วนเหล่าทะพแลับุคคล หน่วย หน่วยแยก  หน่วยงานแลัสถานท่ีตะ้งทะ้งหมดท่ีอยู่ในบะงคะบบะญชา  ซึ่งมอบ
ให้แก่หน่วยบะญชาการรวม]   

service component command chaplain อนุศาสนาจารย์ของหนํวยบัญชาการสํวนเหลําทัพ 
Service Component Command (SCC) หนํวยบัญชาการเหลําทัพ [นขต.ของ นกภ.-อม.]  (นลท.)* 
service environment  สภาพแวดล๎อมการใช๎งาน  
service force module  เกณฑ์มาตรฐานก าลังรบเหลําทัพ    [เกณฑ์มาตรฐานก าละงรบตาม

สมมุติฐาน ซึ่งก าหนดขึ้นตามหละกนิยมของแต่ลัเหล่าทะพ  ปรักอบด้วยก าละงรบ  ก าละงสนะบสนุนการรบ  แลัก าละง
สนะบสนุนการช่วยรบ โดยสามารถด ารงอยู่ได้ตามห้วงรัยัเวลาท่ีได้ปรัมาณการ เช่น ๓๐ วะนเป็นต้น] 

service group   หมวดเรือบริการ  [ทร.- เพื่อการสนะบสนุนทาง กบ.ของทะพเรือ] 
service medal   เหรียญราชการ                          
service mine   ทุํนระเบิดประจ าการ 
service squadron   กองเรือบริการ 
service support   การชํวยรบ  
service test   การทดสอบการใช๎งาน  [การทดสอบรายการยุทโธปกรณ์   รับบ

ยุทโธปกรณ์  หรือเทคนิค  ซึ่งด าเนินไปภายใต้สภาพปฏิบะติการจ าลองหรือจริง  เพื่อให้ทราบว่าความต้องการหรือ
คุณละกษณัทางทหารท่ีรับุไว้นะ้น เป็นท่ีพอใจหรือไม่]    
service troops   ก าลังทหารบริการ [หน่วยทหารต่าง  ๆ ท่ีก าหนดขึ้นเพื่อท าการส่งก าละง  

การซ่อมบ ารุง  การขนส่ง  การส่งกละบ  แลัการระกษาพยาบาล  แลับริการอื่น  ๆ ท่ีหน่วยรบทางอากาศแลัพื้นดิน
ต้องการ เพื่อด าเนินภารกิจในการรบอย่างมีปรัสิทธิผล] 
Service-organic transportation assets  ทรัพยากรขนสํงในอัตราของเหลําทัพ   

service-unique container component-owned container ตู๎คอนเทนเนอร์เฉพาะเหลําทัพ [ขนาด ๒๐ 

หรือ ๔๐ ฟุต ตามมาตรฐาน] 

service-unique strategic-level planning systems ระบบการวางแผนทางยุทธศาสตร๑ของ 
    เหลําทัพพิเศษ  
servicing    การบริการ 
session (meeting)    สมัยประชุม หรือชํวงการประชุม การประชุม  
severance pay  บําเหน็จ      [กพ.] 
severe damage    ความเสียหายหนัก   
sewing kit   ชุดเย็บผ๎า                             
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SF = Special Forces หนํวยรบพิเศษ 
SFC = Sergeant First Class   จําสิบตรี     [อม.]              (จ.ส.ต.) 
SFC = Special Forces Corps เหลําทหารรบพิเศษ    [อม.]  (รพศ.) 
SFCP = Shore Fire Control Party   ชุดควบคุมการยิงจากฝั่ง 
SFG = Special Forces Group กรมรบพิเศษ      [อม.] 
SFOB = Special Forces Operational Base ฐานปฏิบัติการรบพิเศษหน๎า   (ฐปรน.) 
SFOD = Special Forces Operational Detachment ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ   (ชป.รพศ.) 

 
SG = Strategic Guidance แนวทางยุทธศาสตร๑    [อต.] 
SGT = Sergeant  สิบเอก [ทบ.ไทย] (ส.อ.); จําเอก [นย.]; จําอากาศเอก [ทอ.ไทย] (จ.อ.) 
shaded relief   ความสูงต่ าของผิวโลกแสดงด๎วยเงา  [แผนท่ี] 
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shadow government                 รัฐบาลเงา 
shadowing  การติดตาม , การเฝ้าตาม  [การตรวจการณ์  แลัด ารงการติดต่อ  (ไม่

จ าเป็นต้องต่อเนื่อง) กะบหน่วยหนึ่งหรือก าละงรบหนึ่ง] 

shallow fording  การลุยข๎ามน้ําตื้น     [ป.อจ.] 

shanghai five     SCO - shanghai cooperation organization 
shape    การปรับแตํง     [ยธศ.ทหาร อม.] 

shape, respond and prepare strategy  ยุทธศาสตร๑การปรับแตํง ตอบโต๎ และเตรียมตัว  
shaped charge  ดินโพรง , ดินระเบิดโพรง [รวมแรงรัเบิดไปในทิศทางเฉพาั -เจาั

เหล็ก/คอนกรีต] 
shape-respond-prepare strategy ยุทธศาสตร๑ ปรับแตํง-ตอบโต๎-เตรียมตัว   [อม.-ยธศ.] 

share information  ใช๎ข๎อมูลขําวสารรํวมกัน  
shared data environment สภาพการใช๎ข๎อมูลรํวมกัน [การให้บริการงานอะตโนมะติ ซึ่งสนะบสนุนการ
ปฏิบะติ แลัด ารงไว้ซึ่งแหล่งทระพยากรด้วยโปรแกรมปรัยุกต์สนะบสนุนการรบ โดยหน่วยผู้ใช้ตะ้งแต่สองหน่วยขึ้นไป การบริการ
ที่จะดให้รวมถึง การพิสูจน์ทราบข้อมูลพื้นฐาน แบบจ าลองข้อมูลกายภาพ การพะฒนาการเรียกใช้ข้อมูล แลัการปรนนิบะติบ ารุง
ปรัจ า แลัการประบวิศวกรรมฐานข้อมูล เพื่อการใช้ข้อมูลร่วมกะน]   

sharpshooter  พลแมํนปืน [คุณวุฒิระดับกลาง ต่้ากว่า expert สูงกว่า marksman] 

shatterbel   การแบํงแยกภูมิภาคออกเป็นสํวน ๆ  
shear link assembly  ชิ้นสํวนประกอบที่ตัดการท างาน  [กลอุปกรณ์ที่ออกแบบให้แตกหะก  ณ 

แรงกลที่ก าหนด] 

sheet explosive   วัตถุระเบิดแบบแผํน  [วะตถุรัเบิดพลาสติก ซึ่งจะดท าไว้ในรูปที่เป็นแผ่น] 

sheetlines   เส๎นขอบระวาง  [รายลัเอียดในแผนที่ หรือแผนที่เดินเรือ/ เดินอากาศ] 

shelf  life    อายุการเก็บรักษา  [สิ่งอุปกรณ์ชนิดที่เสื่อมสภาพได้  หรือมีอายุการใช้งาน  

    จ ากะด ซึ่งไม่สามารถท าให้คืนสภาพเดิมได้อีก  ซึ่งถือว่าใช้งานได้ในรัหว่างการ  
    เก็บระกษา]  

shell (specify)  กระสุน (ระบุชนิด)  [ค าสะ่งหรือค าขอ  ที่บ่งถึงชนิดของลูกกรัสุน   (โปรเจ็ค

ไตล์) ที่จัใช]้ 

shell fragments                     สะเก็ดระเบิด 
shell    กระสุน ป.       

                                                                        
 การลุยข้ามน้ าตื้น ความสามารถของปืนใหญํอัตตาจรหรือยานภาคพื้นดิน  ซึ่งมีอุปกรณ์กันน้ าติดตั้งอยูํภายใน  โดยที่ล๎อหรือ
สายพานของรถสัมผัสกับพื้นดินเพื่อข๎ามเครื่องกีดขวางที่เป็นน้ าไปได๎โดยไมํต๎องใช๎ชุดกันน้ าพิเศษ  
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shelling report  รายงานการถูกยิงด๎วยปืนใหญ ํ
Schengen Visa   วีซํา เชงเก๎น มีสมาชิก ๑๕ ประเทศ ออสเตรีย เยอรมันนี เบลเยี่ยม  

    เดนมาร์ค ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก นอร์เว  
    โปรตุเกส สเปน สวีเดน เนเธอร์แลนด์     
shelter  ท่ีพัก ; สิ่งกีดขวางซึ่งใช๎ป้องกันบุคคลหรือวัตถุจากผลกระทบของการ

ระเบิดนิวเคลียร์ 

SHF = Super High Frequency  ความถี่สูงมากเป็นพิเศษ [ย่าน ๓,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐  MHZ] 

shifting fire   การยิงสําย  [การยิงซึ่งกรัท าด้วยรัยัยิงคงที่  ด้วยมุมทิศต่าง  ๆ กะน ใช้ 

    เพื่อให้ครอบคลุมความกว้างของเป้าหมาย  ซึ่งกว้างเกินกว่าที่จัครอบคลุมด้วย  
    การยิงแบบกรวยเปิด] 

shifting of public attitudes  การเปลี่ยนของทําทีสาธารณชน  
ship counter   เครื่องตั้งเกณฑ์เรือผําน    [สทร.]  

ship haven   พ้ืนที่ปลอดภัยของเรือ  
ship influence   อิทธิพลจากเรือ    [สทร.] 
shipborn aircraft                  อากาศยานประจําเรือ [ประเภทอากาศยาน ทร.] 

shipping configuration  ลักษณะการขนสํง [ละกษณัสิ่งของซึ่งได้ระบการจะดเตรียมไว้ส าหระบการขนส่ง] 
shipping control    การควบคุมเรือพาณิชย์ 
shipping designator  ชื่อก าหนดเรียกหนํวยรับ [ค าปรัมวลซึ่งก าหนดให้กะบฐานทะพ ท่าเรือ หรือ

พื้นที่โพ้นทัเลโดยเฉพาั  เพื่อใช้เฉพาัเจาัจงเป็นต าบลที่อยู่ส าหระบการส่งของไปยะงที่ตะ้งโพ้นทัเลที่เกี่ยวข้อง  ค าปรัมวล
ดะงกล่าว ตามปกติใช้อะกษรสี่ตะว แลัอาจตามด้วยตะวเลขที่รับุผู้ระบโดยเฉพาั] 

shipping lane   ชํองทางเดินเรือ [แนวทางเดินทะ่วไปรัหว่างพื้นที่ต้นทาง/ปลายทางสองแห่ง] 
shipping time  เวลาสํง  [เวลาที่ล่วงไปรัหว่างการส่ง  ยธป.โดยหน่วยส่งก าละงกะบการระบ  ยธป.

ของหน่วยที่ต้องการ] 

ship-to-shore movement  การเคลื่อนที่จากเรือ -สูํ-ฝั่ง [ส่วนของขะ้นโจมตีใน ยสบ.] 

shirt    เสื้อเช้ิต; เสื้อ    
shoal ท่ีน้ าตื้น, สันทรายใต๎น้ า [ไม่ปรักอบด้วยหิน แลั อยู่ลึก ๖ ฟาทอมหรือน้อย

กว่า] 

shock front  แนวกระแทก  [เส้นแบ่งเขตรัหว่างการรบกวนด้วยแรงดะนอะนเกิดจากการ

รัเบิด (ในอากาศ น้ า หรือดิน) กะบบรรยากาศ น้ า หรือดิน ที่ห้อมล้อมอยู่] 

shoes    รองเท๎า 
shopping arcade   อาเขตสรรพสินค๎า     



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๖๑๒ 

shopping area   ยํานการค๎า     
shopping center   ศูนย๑การค๎า     
SHORAD = Short-Range Air Defense  การป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล๎   (ปภอ.รก.) 
shore    ฝั่งทะเล        

Shore Fire Control Party (SFCP) หนํวยควบคุมการยิงฝั่ง 
shore line   ชายฝั่ง                         
shore party; beach group    หนํวยจัดระเบียบชายฝั่ง [หน่วยจะดเฉพาักิจของก าละงรบยกพลขึ้นบก] 

shore-based maritime aircraft    [ทร.] เครื่องบินที่ใช๎ฐานบินบนบก; อากาศยานที่ใช๎ฐานบิน 
    บก [ประเภทอากาศยาน ทร.] 

shoreline effect    การหักเหอันเกิดจากแนวชายฝ่ัง  
shore-to-shore movement  การเคลื่อนที่จากฝั่ง-สูํ-ฝั่ง  
short dress    ชุดกลางวันสําหรับสุภาพสตร ี   [กต.] 
sit-down dinner    งานเลี้ยงอาหารค่ําที่มีการจัดแผนผังที่นั่ง   [กต.] 
SME = Small And Medium-Sized Enterprises วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  [กต.] 
small arms    อาวุธขนาดเล็ก [กต.-อว.ที่มีเส้นผ่า ศก.ของขนาดปากกระบอกปืน 

    ต่้ากว่า ๑๐๐ มม. และสามารถพกพาไปใช้ได้โดยคนคนเดียว ] 

SLORC = State Law and Order Restoration Council  สภาฟื้นฟูความสงบเรียบร๎อยแหํงรัฐ [พม่า] 
Short- Range Air Defense Engagement Zone  เขตป้องกัน  
    ภัยทางอากาศระยะใกล๎  
Short Range Attack Missile (SRAM) ขีปนาวุธโจมตีระยะใกล ๎ 
short scope buoy   ทุํนสายยึดสั้น  [ทุ่นซึ่งใช้เป็นท่ี  

    หมายการเดินเรือ ซึ่งลอยอยู่เกือบตะ้งตรงเหนือเคร่ืองถ่วง] 

short supply  สิ่งอุปกรณ๑ขาดแคลน    [กบ.] 
Short Takeoff And Landing(STOL) [บ.] ที่สามารถบินขึ้นและลงได๎ในรันเวย๑สั้นกวําปกติ  

                                                                        
 การวิ่งขึ้นและการลงสนามระยะสั้น ความสามารถของอากาศยานที่จะวิ่งพ๎นสิ่งกีดขวางสูง ๕๐ ฟุต (๑๕ ม.) ภายในระยะ 
๑,๕๐๐ ฟุต (๔๕๐ ม.) ของการเริ่มวิ่งขึ้น หรือลงสนามจะหยุดได๎ภายในระยะ ๑,๕๐๐ ฟุต (๔๕๐ ม.) หลังจากบินผํานสิ่งกีดขวาง
สูง ๕๐ ฟุต (๑๕ ม.)   
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Short Takeoff And Vertical Landing Aircraft (STOVL) อากาศยานว่ิงขึ้นระยะสั้นและลงทาง
ดิ่ง [อากาศยานปีกตรึงท่ีสามารถบินพ้นสิ่งกีดขวางสูง  ๑๕ เมตร (๕๐ ฟุต) ภายในรัยัทาง  ๔๕๐ เมตร (๑,๕๐๐ 

ฟุต) จากจุดเร่ิมต้นของการว่ิงขึ้นแลัสามารถลงทางด่ิงได้]   
short title    ชื่อยํอ [ตะวหนะงสือ  แลั/หรือตะวเลขผสมกะน  ท่ีใช้เป็นชื่อย่อของเอกสาร

หรือกลอุปกรณ์ เพื่อความมุ่งหมายท่ีจัให้สะ้น แลั/หรือเพื่อระกษาความปลอดภะย] 

Short Ton  S/T STON ชอร์ตตัน  [น้ าหนะก ๒,๐๐๐ ปอนด์] 

shortcut    ทางลัด                        
shortfall  ความขาดแคลน   [อาจมีผลกรัทบร้ายแรงต่อความสามารถหน่วยท่ีจั

บรรลุภารกิจ] 

Short-Range Air-To-Air Missile  (SRAAM) ขีปนาวุธอากาศ-สูํ-อากาศ ระยะใกล ๎

Short-Range Ballistic Misslie (SRBM) ขีปนาวุธระยะใกล๎  [รัยัยิง จนถึงปรัมาณ ๖๐๐ ไมล์ทัเล] 

short-range observation           การตรวจการณ๑ระยะใกล๎  
short-range radar  เรดาร๑ระยะใกล๎ [ระยะ ๕๐-๑๕๐ ไมล์] 

short-range transport aircraft  อากาศยานขนสํงระยะใกล๎  
shorts   กางเกงขาสั้น    
short-term phenomenon  ปรากฏการณ๑ระยะสั้น   
shot    ปืนลูกซอง (ลูกปราย)    
shotgun    ปืนลูกซอง                    (ปลซ.)   
Shoulder, Arms     [ค้าสั่ง] ทําแบกอาวุธ    แบก, อาวุธ        
shouldering  การดันเรือ [ทร.- การด าเนินการของเรือในการเทียบกะบเรืออีกล าหนึ่ง เพื่อท าให้

เรืออีกล าหนึ่งหะนหลบไป การดะนเรือนี้กรัท าขึ้นโดยเจตนาให้เรืออีกล าหนึ่งได้ระบความเสียหายน้อยที่สุด] 

show of force                      [ใน operations other than war]  การแสดงกําลัง   
show of force operations [๑๒mootw] การปฏิบัติการแสดงแสนยานุภาพ  
shrapnel   สะเก็ดระเบิด 
shrimp    กุ๎ง   
shrub    ไม๎พุํม                          

                                                                        
 การแสดงก าลัง การปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงเจตนาอันแนํวแนํของสหรัฐฯ โดยเพิ่มการปรากฎของก าลังที่ถูกเคลื่อนย๎ายมาอยูํ
ในต าบลพร๎อมรบ เพื่อพยายามคลี่คลายสถานการณ์เฉพาะ ซึ่งหากปลํอยให๎ด าเนินตํอไปอาจสร๎างความเสียหายแกํผลประโยชน์
หรือวัตถุประสงค์ของชาติของสหรัฐฯ 
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shuttered fuze   ชนวนกันระเบิด 
shuttle diplomacy    การทูตแบบกระสวย    [กต.] 
SI = Signals Intelligence ขําวกรองทางการสื่อสาร   [ขว.] 

SI = Special Intelligence ขําวกรองพิเศษ 
SIB = Singapore Infantry Brigade  กองพลน๎อยทหารราบสิงคโปร๑ 
SICCEN = Signal Center          ศูนย๑สื่อสาร    (ศสส.) 
sick bay   ห๎องพยาบาล 
sick call   เวลาตรวจโรค 
sick leave   ลาป่วย 
SICPS= Standard Integrated Command Post Shelter ที่กําบังที่บังคับการสนธิมาตรฐาน 
side oblique air photograph  ภาพถํายทางอากาศเฉียงทางข๎าง  
side overlap   การเหลื่อมทางข๎าง   
side whiskers   ไว๎เคราด๎านข๎าง  
Side-Looking Airborne Radar (SLAR) เรดาร๑ในอากาศแบบตรวจการณ๑ทางข๎าง ; เรดาร๑ทางเฉียง  
    [ภาพถ่ายทางอากาศ] 

SIDPERS    ระบบกําลังพลมาตรฐานของกองพล*  [อม.] 
siege craft  ศิลปะการล๎อมประชิด   [ปศท.] 

SIG = Signal                 การสื่อสาร 
sighting    การเห็นด๎วยตา  [การพบด้วยการเห็นจริงๆไม่รวมถึงการพบด้วยวิธี 

    อื่นซึ่งต้องรายงานแบบของการพบ  เช่นพบด้วยเรดาร์แลัโซนาร์] 

SIGINT = Signals Intelligence  ขําวกรองทางการสื่อสาร                 [ขว.-COMINT + ELINT] 

sigint direct service   การบริการขําวกรองทางสัญญาณโดยตรง  [ขะ้นตอนการรายงาน  

เพื่อเสนอข่าวกรองทางสะญญาณแก่ผู้บะงคะบหน่วยทหารหรือบุคคลที่ได้ระบอนุมะติเพื่อตอบสนองความต้องการข่าว
กรองทางสะญญาณ  ผลผลิตอาจมีหลายปรัการตะ้งแต่จากรายงานหลาย  ๆ คระ้งตามล าดะบเหตุการณ์ท่ีผลิตจาก
หน่วยงานระกษาความปลอดภะยแห่งชาติ/ส านะกงานระกษาความปลอดภะยกลาง ไปจนถึงการบริการในเร่ืองรายงานห้วง
เวลาท่ีเกิดขึ้นทะนทีให้กะบผู้บะงคะบบะญชาหรือผู้ท่ีได้ระบอื่น ๆ โดยทะ่วไปจัมาจากกิจกรรมปรัจ าของข่าวกรองทางการ
สะญญาณ ท่ีได้จากการรวบรวมแลัด าเนินกรรมวิธี]  

                                                                        
 ยํอมาจาก = Standard Installation/Division Personnel System  
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sigint direct service activity  กิจกรรมการบริการขําวกรองทางสัญญาณโดยตรง  [กิจกรรมข่าว
กรองสะญญาณปรักอบด้วยการรวบรวมแลัแหล่งข่าวท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีปกติการกรัท าอยู่ในบทบาทการบริการโดยตรง
ภายใต้การควบคุมข่าวกรองทางสะญญาณทางยุทธการของผู้อ านวยการหน่วยงานระกษาความปลอดภะยแห่งชาติ /
หะวหน้าส านะกงานระกษาความปลอดภะยกลาง]    

sigint direct support  การสนับสนุนการขําวกรองทางสัญญาณโดยตรง   
sigint direct support unit  หนํวยสนับสนุนขําวกรองทางสัญญาณโดยตรง  
sigint operational control  การควบคุมทางยุทธการตํอการขําวกรองทางสัญญาณ    
sigint operational tasking  การก าหนดกิจเฉพาะในการปฏิบัติการตํอขําวกรองทางสัญญาณ  

Sigint Operational Tasking Authority (SOTA) อ านาจการก าหนดกิจเฉพาะในการปฏิบัติการ
ตํอขําวกรองทางสัญญาณ  [อ านาจของผู้บะงคะบหน่วยทหาร  ท่ีจัอ านวยการทางปฏิบะติการ  แลัได้ระบความ
ต้องการข่าวกรองทางสะญญาณ  จากแหล่งข่าวกรองทางสะญญาณท่ีได้ระบมอบรวมทะ้งอ านาจในการวางก าละงแลัวาง
ก าละงใหม่ต่อแหล่งข่าวกรองทางสะญญาณส่วนหนึ่งหรือทะ้งหมด  ในการมอบอ านาจการก าหนดกิจเฉพาัในการ
ปฏิบะติการ] 

sigint resources   แหลํงขําวกรองทางสัญญาณ  
sigint support plans   แผนสนับสนุนขําวกรองทางสัญญาณ 
signal    สัญญาณ ; การสื่อสาร                                
Signal Battalion  (SIG BN)   กองพันทหารสื่อสาร    (พัน.ส.)     
Signal Center(SICCEN) ศูนย๑สัญญาณ;  ศูนย๑สื่อสาร  (ศสส.) 
Signal Corps          (SIGC) เหลําทหารสื่อสาร         (สส.) 
signal corps  เหลําทหารสัญญาณ [ทร.-นว.]  (ญ.); เหลําทหารสื่อสาร [นย.] 

signal depot  คลังสื่อสาร                       
signal letters    อักษรสัญญาณ 
signal mirrors  กระจกสัญญาณ  
Signal Multibeam Acquisition Radar For Targeting (SMART)     เรดาร๑ค๎นหาเป้าหมายระบบ 
    สัญญาณหลายทาง 
signal officer course  หลักสูตรนายทหารสื่อสาร    

                                                                        
 ๑. เมื่อใช๎ด๎านอิเล็กทรอนิกส์  คลื่นไฟฟ้าที่ถูกสํงออกไป   ๒. ในทางปฏิบัติการ    ขําวประเภทหนึ่งซึ่งข๎อความของขําว
ประกอบด๎วยตัวหนังสือ  ค าพูด ตัวอักษร  ธงสัญญาณ  ภาพที่แสดงให๎เห็นด๎วยตา  หรือเสียงพิเศษตั้งแตํหนึ่งขึ้นไป  ซึ่งแสดง
ความหมายที่ก าหนดไว๎กํอน และชํวยน าหรือสํงไปโดยเครื่องมือทางทัศนะ ทางเสียง หรือทางไฟฟ้า 
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signal operation instruction      คําแนะนําปฏิบัติการสื่อสาร           (นปส.) 
Signal Platoon Leader (SIG PLT LDR) ผู๎บังคับหมวดสื่อสาร   (ผบ.มว.ส.) 
Signal Platoon (SIG PLT) หมวดสื่อสาร       [พัน.ร.]  (มว.ส.)  
Signal Security       (SIGSEC) การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร 
signal security   การรักษาความปลอดภัยทางสัญญาณ 
Signals Intelligence  (SIGINT) ขําวกรองการสื่อสาร        [ขว.-COMINT + ELINT] 

Signals Intelligence  (SIGINT) ขําวกรองทางสัญญาณ  [๑. ปรัเภทหนึ่งของข่าวกรอง ที่ปรักอบด้วยส่วน

ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือปรักอบกะนได้คือ ข่าวกรองทางการสื่อสาร ข่าวกรองอิเล็กทรอนิกส์ แลัข่าวกรอง
การสะญญาณด้วยเครื่องมือของต่างปรัเทศทะ้งปวงที่มีการส่ง   ๒. ข่าวกรองที่ได้ระบจากการสื่อสาร  อิเล็กทรอนิกส์  แลัการ
สะญญาณด้วยเครื่องมือของต่างปรัเทศ]  

signal-to-noise ratio   อัตราสํวนสัญญาณตํอเสียงรบกวน 
signature [target]                สัญญาณแสดง [เป้าหมาย] 

signature equipment  ยุทธภัณฑ์แสดงหนํวย [รายการยุทธภะณฑ์ใด  ๆ ท่ีบ่งบอกปรัเภท  แลั

ละกษณัหรือรูปแบบของหน่วย ท่ีเป็นเจ้าของยุทธภะณฑ์นะ้น] 

signed route   เส๎นทางมีเครื่องหมายก ากับ 
significant activities                กิจกรรมที่สําคัญ 
significant wave height  ความสูงคลื่นเดํนชัด [ความสูงโดยเฉลี่ยของคลื่นลูกที่สาม ซึ่งสะงเกตรัหว่าง

ช่วงเวลาที่ก าหนดขึ้น ความสูงคลื่นเด่นชะดนี้ใช้เพื่อปรัเมินผลกรัทบของคลื่นแลั
คลื่นหะวแตกที่มีต่อยานน้ าในทัเลเปิด แลัเขตคลื่น]  

SIGSEC = Signal Security     การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร 
silicon-based   พื้นฐานเทคโนโลยีสูง  
silver star   เหรียญกล๎าหาญซิลเวอร์สตาร์  
silver triangle   สามเหลี่ยมเงิน  
simplicity                         [หลักสงคราม] ความงําย    

                                                                        
 ค าแนะน าปฏิบัติการสัญญาณ  อันดับของค าสั่งที่จํายออกไปเพื่อควบคุมและประสานงานทางเทคนิค  เกี่ยวกับกิจกรรมการ
สื่อสารด๎วยสัญญาณของหนํวย  เมื่อใช๎ในหนํวยนาวิกโยธิน  ค าแนะน าเหลํานี้ถูกก าหนดช่ือวํา  COI  = Communication 

Operation Instructions (ค าแนะน าปฏิบัติการสื่อสาร)  
 เหรียญกล้าหาญซิลเวอร์สตาร์  ได๎รับจากการเส่ียงชีวิตในการรบ อันดับสูงกวํา BRONZE STAR [อม.] 

 สามเหล่ียมเงิน ภูมิภาคอเมริกาใต๎ที่ประกอบด๎วย เปรู โบลิเวีย และโคลัมเบีย ที่รู๎จักกันดีในประวัติศาสตร์วําเป็นพื้นที่ส าคัญที่
ผลิตยาเสพติดผิดกฏหมาย 
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simulative electromagnetic deception  การลวงจ าลองทางแมํเหล็กไฟฟ้า   
simultaneity and depth  [๒-๑๔ยุทธศิลป์]  ความพร๎อมกันและความลึก   
simultaneous attack  การเข๎าตีพร๎อมกัน 
simultaneous engagement  การเข๎าโจมตีพร๎อมกัน  [การเข้าโจมตีเป้าหมายฝ่ายข้าศึกพร้อม  ๆ กะน 

โดยใช้อากาศยานสกะดกะ้นแลัอาวุธปล่อยผิวพื้นสู่อากาศผสมกะน] 

SINCGARS = Single Channel Ground And Airborne Radio System ระบบวิทยุภาคพื้นและทาง
อากาศชํองเดียว  

Singapore Armed Forces (SAF) กองทัพทหารสิงคโปร๑  (ทสป.) 
Singapore Armour Brigade (SAB) กองพลน๎อยยานเกราะสิงคโปร๑ 
Singapore Armour Regiment  (SAR) กองพันยานเกราะสิงคโปร๑ 
Singapore Infantry Brigade (SIB) กองพลน๎อยทหารราบสิงคโปร๑ 
Singapore Infantry Regiment (SIR) กองพันทหารราบสิงคโปร๑ (พัน.ร.ทสป.) 
single department purchase  การจัดซื้อโดยทบวงเดียว  
single envelopment                 การโอบปีกเดียว    [ยว.] 
single file   แถวตอนเรียงหนึ่ง 
single flow route  เส๎นทางเคลื่อนที่ทางเดียว  [เส้นทางซึ่งมีความกว้างอย่างน้อยที่สุดหนึ่ง

ช่องทางซึ่งยอมให้ขบวนยานยนต์เคลื่อนที่ผ่านช่องทางได้ แลัยอมให้ยานพาหนั
นอกขบวนแซงผ่านหรือสวนทาง ณ จุดที่ก าหนดไว้ก่อน]   

Single Integrated Theater Logistic Manager (SITLM) ผ๎ูจัดการเอกเทศด๎านสํงก าลังบ ารุงภาคพื้นรวม   

single manager   ผู๎จัดการเอกเทศ  [ทบวงทหารหรือหน่วยงานทหารซึ่ง รมว.กห. ได้

ก าหนดให้ระบผิดชอบในเร่ืองการจะดการต่อสิ่งของท่ีรับุไว้ หรือต่อกิจกรรมบริการรวมทะ่วทะ้งกรัทรวงกลาโหม] 
single manager for transportation ผู๎จัดการเอกเทศด๎านการขนสํง  [หน่วยบะญชาการขนส่งสหระฐฯ  

เป็นผู้จะดการเอกเทศของกรัทรวงกลาโหมในด้านการขนส่งนอกเหนือจากทระพย์สินด้านการขนส่งเฉพาัเหล่าทะพ
หรือที่ได้บรรจุให้แก่ภาคพื้น]  
Single Port Manager (SPM) ผู๎จัดการทําเรือเอกเทศ  [หน่วยบะญชาการขนส่งสหระฐฯ] 

Single-Anchor Leg Mooring (SALM) ทุํนจอดเรือแบบสายสมอเดียว  [ส าหระบรับบส่งปิโตรเลียมนอก  
    ฝ่ัง] 

single-service manager  ผู๎จัดการเหลําทัพเดียว  

                                                                        
 เป็นระบบอังกฤษ ใช๎  Regiment = กองพัน เชํน RAR = Royal Australian Regiment = กองพันทหารออสเตรเลีย  



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๖๑๘ 

single-spot ship  เรือจอดต าบลเดียว [เรือซึ่งไดะระบการระบรองว่ามีพื้นท่ีขึ้นสู่ฝ่ังใน 

    รัยัใกล้กะนน้อยกว่าสามแห่ง] 

sinker    เครื่องถํวง     [สทร.]  
SIR = Singapore Infantry Regiment กองพันทหารราบสิงคโปร๑  (พัน.ร.ทสป.) 
SIR = Special Information Requirement ความต๎องการขําวสารพิเศษ 
sister cities    บ๎านพี่เมืองน๎อง      [กต.] 
SIT-DOWN DINNER  งานเลี้ยงอาหารค่ําที่มีการจัดแผนผังที่นั่ง  [ทูต] 
SITMAP = Situation Map          แผนที่สถานการณ๑ 
SITREP = Situation Report      การรายงานสถานการณ๑ 
SITSUM = Situation Summary  สรุปสถานการณ๑ 
situation    สถานการณ๑     
situation awareness  การเฝ้าระวังสถานการณ๑ *  
Situation Map    (SITMAP) แผนที่สถานการณ๑ [แผนท่ีซึ่งแสดงสถานการณ์ทางยุทธวิธีหรือทางการ

ช่วยรบ ณ เวลาเฉพาั] 
Situation Normal All Fouled Up(SNAFU) สถานการณ๑ยุํงเหยิง [ไม่เป็นไปตามแผน] 

situation overlay  แผํนบริวารยุทธการ 
Situation Report  (SITREP) รายงานสถานการณ์    
situation short of war         สถานการณ๑ใกล๎สงคราม 
situation template                 แผํนภาพสถานการณ๑    [ตสข.] 
Situational Development Workshop (SDW) การประชุมพัฒนาสถานการณ๑ฝึก  [คอบร้าฯ] 
Situational Training Exercise (STX) การฝึกตามสถานการณ๑   

                                                                        
 แผ่นภาพสถานการณ์  การพรรณนาการวางก าลังสมมุติของฝ่ายข๎าศึก โดยใช๎หลักนิยมของฝ่ายข๎าศึกและผลกระทบของห๎วง
สนามรบ ในกรณีที่ฝ่ายข๎าศึกใช๎หนทางปฏิบัติโดยเฉพาะ ในด๎านผลกระทบ แผํนภาพสถานการณ์คือแผํนภาพหลักนิยมซึ่งกลําวถึง
การปฏิบัติการเฉพาะซึ่งได๎รับการปรับเพื่อให๎เกิดผลตํอสภาพแวดล๎อมของห๎วงสนามรบ และสถานการณ์ปัจจุบันของฝ่ายข๎าศึก 
(ระดับการฝึกและประสบการณ์ สถานภาพด๎านการสํงก าลังบ ารุง ความสูญเสีย และการวางก าลัง ) แผํนภาพสถานการณ์จะแสดง
ถึงหนํวยตําง  ๆ ของฝ่ายข๎าศึก ในระดับหนํวยบัญชาการต่ ากวําฝ่ายเราสองระดับ รวมถึงที่ตั้งของเป้าหมายที่มีคุณคําสูงซึ่ง
คาดการณ์ไว๎แล๎ว แผํนภาพสถานการณ์ใช๎แนวตามขั้นเวลาเพื่อแสดงถึงการเคลื่อนที่ของก าลังรบและล าดับของการปฏิบัติการซึ่ง
คาดการณ์ไว๎  โดยปกติแผํนภาพสถานการณ์จะกลําวถึงจุดวิกฤติของหนทางปฏิบัติด๎วย  แผํนภาพสถานการณ์เป็นสํวนหนึ่งของ
ตัวแบบหนทางปฏิบัติของข๎าศึก ตัวแบบอาจมีมากกวําหนึ่งแผํนภาพสถานการณ์ก็ได๎  
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situations map   แผนที่สถานการณ๑    
size of consular staff   ขนาดของคณะเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายกงสุล  [กต.] 

size of staff of diplomatic mission ขนาดของคณะผู๎แทนทางการทูต   [กต.] 

SJA = Staff Judge Advocate   ฝ่ายพระธรรมนูญ                  (ฝธน.) 
SJFHQ     กองบัญชาการกําลังรบรํวมที่จัดตั้งขึ้น  
sketch    ภาพรําง      
skill                          ความชํานาญ, ทักษะ 
skill level   ระดับความชํานาญ             [ตาม ชกท.-อม.] 
skim reading  การ อํานผิวเผิน [การอ่านอย่างรวดเร็วและผิวเผิน] 
skim sweeping   การกวาดระดับตื้น     [สทร.]  
skin paint  ภาพปรากฏ   [สิ่งแสดงทางเรดาร์ท่ีเกิดขึ้นจากสะญญาณเรดาร์  สัท้อน

กละบจากวะตถุ] 
skin tracking  การติดตามภาพปรากฏ  [การติดตามวะตถุโดยวิธีติดตามภาพปรากฏ] 
skip it                     หยุดโจมตี; หยุดสกัดกั้น; อยําโจมตี   [ทอ.] 
skirmish    การตํอสู๎อยํางประปราย  
skirmish line                 แถวขยาย 
skirmisher                   ทหารในแถวขยาย 
skirt    กระโปรง    
skyway    ทางลอยฟ้า     
SL = Squad Leader           ผู๎บังคับหมํู                    (ผบ.หมํู)  
SL = Sensitive List  รายการอํอนไหว    [กต.]  
SL = Sendero Luminoso   กลุํมเซนเดโร ลูมิโนโซ [หรือกลุ่ม SHINING PATH  ฐานอยู่ใน 
    ประเทศเปรู ส่วนใหญ่ในเขตชนบท] 
SL = Safety Level  ระดับปลอดภัย    [กบ.]  
SLA = Sudan Liberation Army  [กลุ่มก่อการร้าย]  กองทัพปลดปลํอยซูดาน   
slacks    กางเกง     
slant range  ระยะลาด  [รัยัตามแนวสายตารัหว่างจุดสองจุด  ซึ่งไม่ได้อยู่ในรัดะบ

เดียวกะนท่ีสะมพะนธ์กะบ
รัดะบมูลฐานเฉพาั] 

SLAR = Side-Looking Airborne Radar  เรดาร๑ทางเฉียง 
                                                   [ภาพถ่ายทางอากาศ ]  
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slated items   รายการเบิกรวม   
[รายการปิโตรเลียมปริมาณมาก  แลัรายการปิโตรเลียมปริมาณ

มากบรรจุภาชนั  ซึ่งเบิกมาเพื่อใช้ในโพ้นทัเล  โดยใช้เอกสาร

แสดงความต้องการรวมที่ถูกจะดท าขึ้น   แลัเสนอผ่านทาง

ส านะกงานปิโตรเลียมรวม  รายการปิโตรเลียมบรรจุภาชนัจัเบิก

มาตามวิธีการเบิกปกติ] 

LBM = Submarine-Launched Ballistic Missile  
             ขีปนาวุธยิงจากเรือดํานํ้า  
SLCM = Submarine-Launched Cruise Missile 
             อาวุธปลํอยบิน ยิงจากเรือดํานํ้า  
sleeping bag w/ cover  ถุงนอนพร๎อมถุงใสํ 
sleeping pad  แผํนปูรองนอน 
slice    เกณฑ์เฉลี่ย [ปัจจะยการวางแผนด้านส่งก าละงบ ารุงโดยเฉลี่ย  ที่ใช้เพื่อให้ได้การ

ปรัมาณความต้องการก าละงพลแลัยุทโธปกรณ์  ตะวอย่างเช่น  เกณฑ์เฉลี่ยก าละงพลโดยทะ่วไปนะ้นปรักอบด้วยก าละงทะ้งสิ้นของ
ส่วนรบหละกที่ก าหนด รวมกะบก าละงพลที่เข้ามาร่วมอย่างมีสะดส่วนจากหน่วยสนะบสนุนทะ้งสิ้นแลักองบะงคะบการหน่วยเหนือ] 

slightly wounded   ผู๎บาดเจ็บเล็กน๎อย ,  บาดเจ็บเล็กน๎อย  [ซึ่งผู้ป่วยสามารถเดิน  

    แลั/หรือ นะ่งได้] 

Sling, Arms   [ค้าสั่ง] ทําสะพายอาวุธ    สะพายอาวุธ       
SLORC = State Law And Order Restoration Council  สภาฟื้นฟูความสงบเรียบร๎อย 
    แหํงชาติ     [พม่า] 

SLOW-GO TERRAIN                 ภูมิประเทศ ผํานช๎า    [ตสข.] 
small arms   อาวุธเบา , ปืนเล็ก   [รับบอาวุธปรัจ ากายที่พกพาได้  ซึ่งทหารใช้เป็น  

    หละกในการต่อสู้บุคคลแลัยุทธภะณฑ์ที่หุ้มเกราัเบาหรือไม่หุ้มเกราั] 

small arms ammunition  กระสุนอาวุธเบา, กระสุนปืนเล็ก  [กรัสุนทุกชนิดที่มีขนาดไม่เกิน  ๒๐ 

มม./.๗๘๗ นิ้ว] 

small arms  อาวุธปืนเล็ก [กว้างปากล้ากล้องไม่เกิน ๒๐ มม.] 

Small Austere Airfield (SAAF) สนามบินจ ากัดขนาดเล็ก 
small purchase  การจัดหารายยํอย    [กบ.] 
Smaller-Scale Contingencies (SSC) การเผชิญเหตุขนาดเล็กกวํา    
Smaller-Scale Contingency (SSC) Operationsการปฏิบัติการเผชิญเหตุมาตราสํวนยํอย     
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small-lot storage   การเก็บรักษาตั้งเล็ก [โดยทะ่วไปถือว่ามีปริมาณน้อยกว่าแพลเลตพะสดุ  ที่กอง
จนถึงรัดะบการเก็บสูงสุด  ศะพท์นี้หมายถึง ปริมาณที่ปรักอบด้วยของตะ้งแต่หนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ไปจนถึงของตะ้งแต่สองแพลเลต
ขึ้นไป  แต่มีปริมาณไม่เพียงพอที่จัจะดเป็นตะ้งแพลเลตที่สมบูรณ์ได้] 

small-scale map  แผนที่มาตราสํวนเล็ก [ ๑ : ๖๐๐,๐๐ หรือเล็กกว่า] 

smart bomb                         ลูกระเบิดนําวิถีด๎วยแสงเลเซอร๑ 
Sudan Liberation Army (SLA)  กองทัพปลดปลํอยซูดาน   
SMART    เรดาร๑ค๎นหาเป้าหมายระบบสัญญาณหลายทาง 
 
 
SME = Subject Matter Expert ผู๎ชํานาญการเฉพาะเรื่อง     (ผชฉ.)* 
SMEB = Significant Military Exercise Brief   บรรยายสรุปการฝึกทางทหารในประเด็นสําคัญ  
SMES = Small And Medium Enterprises ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  [อต.] 
SMG = Sergeant Major            จําสิบเอก     [อม.]             
SMG = Sub-Machine Gun    ปืนกลมือ                           ( ปกม.) 
SMK = smoke            ควัน, ทําควัน, ควันกําบัง, ปลํอยควัน 
smoke curtains <เคอ-เทนซ>์         มํานควัน [ทางตั้ง] 

smoke screen  ฉากควัน  ; ควันกําบัง 
SMR Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners   กฎมาตรฐานขั้นต่ําของ 

    การปฏิบัติตํอนักโทษ    (มตน.) * 

SNA = Shan National Army กองทัพแหํงชาติฉาน     [พม่า] 
snack    อาหารวําง   

                                                                        
 ยํอมาจาก = Signal Multibeam Acquisition Radar For Targeting  
  ผ๎ูที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญเฉพาะ หน๎าที่ และกิจ  เป็นควมรู๎เฉพาะตน  เพื่อชํวยในกรรมวิธีการพัฒนาการฝึก  (ตย. การให๎

คําปรึกษา, ทบทวน, การวิเคราะห๑ ฯลฯ)    

  ใน BASIC PLAN  การฝึกคอบร๎าโกลด์ อํานวํา สั-เม็บ 
 ฉากควัน   กลุํมควันซึ่งใช๎เพื่อซํอนพรางการด าเนินกลยุทธ์บนพื้นดิน การท าลายสิ่งกีดขวาง  การปฏิบัติการรับกลับ  และการ
ปฏิบัติการโจมตีสะเทินน้ าสะเทินบก รวมทั้งพื้นที่รวมพลหลัก เส๎นทางล าเลียง และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ กบ. 
 รับรองโดยที่ประชุมใหญํครั้งแรกของสหประชาชาติเพื่อป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตํอผู๎กระทําความผิด

ซึ่งจัดขึ้นที่นครเจนีวาในปี ค.ศ.๑๙๕๕ และรับรองโดยมติคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมที่ 663 C (XXIV) เมื่อวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๕๗ และมติที่ 2076 (LXII) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๗๗ 
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SNAFU = Situation Normal All Fouled Up สถานการณ๑ยุํงเหยิง [ไม่เป็นไปตามแผน] 

snagline mine   ทุํนระเบิดมีสายดัก  [ทุ่นรัเบิดกรัทบแตก  ที่มีสายลอยติดอยู่กะบเขาทุ่น  

    รัเบิดหรือสวิทช์อะนใดอะนหนึ่ง  ซึ่งอาจจัถูกเกี่ยวหรือดึงด้วยท้องเรือหรือใบจะกร  
    ของเรือ] 

snapshot    เห็นภาพอยํางเร็ว   
sniper                             พลซุํมยิง  
sniper course   หลักสูตรพลซุํมยิง   
sniper rifle   ปืนซุํมยิง                         
sniper scope  กล๎องเล็งเวลากลางคืนของปืนซุํมยิง 

SNUF = Shan National United Front กลุํมก๎าวหน๎าแหํงชาติฉาน   [พม่า] 
SO = Special Operations     การปฏิบัติการรบพิเศษ          (รพศ.) 
SO = Stockade Objective         เกณฑ๑สะสม   [กบ.] 
SOC= Special Operations  Command หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ    [อม.]  (นสศ.) 
socail arbitration   การอนุญาโตตุลาการทางสังคม   
SOCC = Special Operations Coordination Cell  สํวนประสานงาน รพศ.  
social condition                   สภาพสังคม           [ยธศ.]  
social control   การควบคุมทางสังคม  
social construction   การเสกสรรปั้นแตํงทางสังคม  
social cost   ต๎นทุนทางสังคม [น.๒๓๒ ศ.] 

social determinants of power ตัวกําหนดทางสังคมของพลังอํานาจ [เศรษฐกิจ, การทหาร, การเมือง, 

จิตวิทยา,สารสนเทศ] 

social element                     สมาชิกสังคม          [ยธศ.]  
social event                          งานพบปะ สังสรร  
social fabric   โครงของสังคม  
social heritage                    มรดกสังคม           [ยธศ.]  
social justice                     ความเป็นธรรมในสังคม    [ยธศ.]   
social Network                     เครือขํายทางสังคท [อินเทอร์เน็ต,เฟสบุ๊ค,มีการเชื่อมโยงกว้างขวาง  

                   รวดเร็วออนไลน์ ]   
social phenomena                   ปรากฏการณ๑ทางสังคม                    [เช่น สงคราม - ยธศ.]   

                                                                        
 ปืนเล็กยาวส าหรับพลแมํนปืน (ใช๎ซุํมยิงระยะไกล) 
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social psychology                  จิตวิทยาสังคม       [ยธศ.]  
social safety nets    โครงขํายรองรับทางสังคม             [กต.]  
social system  ระบบสังคม                                              [ยธศ.]  
socialist communist country     ประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต๑  
societal values   คํานิยมทางสังคม  
socks   ถุงเท๎า     
SOCOM  = Special Operations  Command หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ   [อม.]  (นสศ.)  
SOCOORD = Special Operations Coordinator ผู๎ประสานการปฏิบัติการพิเศษ [ส่วนใน สธ.๓ ทน.อม.] 
SOCPAC = Special Operations  Command, Pacific หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษภาคพ้ืนแปซิฟิค [อม.]   
SODO = Senior Operations Duty Officer  นายทหารเวรยุทธการอาวุโส  
SOEs = Schedule of Events     ตารางเหตุการณ๑  
SOF = Special Operating Force กําลังปฏิบัติการพิเศษ, กําลังหนํวยรบพิเศษ 
SOFA  = Status of Forces Agreement การตกลงเรื่องสถานภาพของกําลัง ; ข๎อตกลงเรื่องสถานภาพ 
    ของกําลังรบ   
soft missile base  ฐานอาวุธปลํอยที่ไมํแข็งแรง  [ฐานยิงซึ่งไม่มีการป้องกะนต่อการ

รัเบิดนิวเคลียร์] 
soft power option  พลังอํานาจที่ดูเหมือนจะเบาบางอันเป็นทางเลือกใหมํ  
SOI = Signal Operating Instruction คําแนะนําการปฏิบัติการสื่อสาร     (นปส.)  
soil shear strength  ความแข็งแรงทางแนวตัดของดิน   [การต้านทานสูงสุดของดินต่อ

ความเค้นทางแนวตะด] 

soil   ดิน                          
solatium payments  เงินบ ารุงขวัญ  [การจ่ายสินไหมชดเชยเพื่อบรรเทาความเศร้าโศก ความ
ทุกข์ทรมาน แลัความวิตกกะงวล ซึ่งมีผลมาจากการเจ็บป่วยแลัการสูญเสียชีวิตบุคคลหรือทระพย์สิน] 
soldier of fortune; mercenary ทหารรับจ๎าง 
soldier’s load  น้ําหนักบรรทุกเป็นบุคคล 
solenoid sweep  การกวาดด๎วยขดลวดไฟฟ้า [สทร.]  การกวาดแบบแม่เหล็กซึ่ง 

ปรักอบด้วยขดลวดท่ีมีแกนทางแนวนอน  ซึ่งพะนรอบท่อเหล็ก 

ท่ีลอยน้ า] 

solid line    เส๎นทึบ      
SOM = Senior officials Meeting การประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโสระดับปลัดกระทรวง  [กต.] 
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SOMA = Status of Mission Agreement การตกลงเรื่องสถานภาพของภารกิจ; ข๎อตกลงเรื่อง 
    สถานภาพของภารกิจ 
SOM-DP = Senior officials Meeting On Development Planning การประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโสด๎าน 
    การวางแผนการพัฒนาอาเซียน   [กต.]  
SOME = Senior officials Meeting On Energy การประชุมเจ๎าหน๎าท่ีอาวุโสอาเซียนด๎านพลังงาน [กต.] 
SOM-I = Senior officials Meeting On Investment การประชุมเจ๎าหน๎าท่ีอาวุโสด๎านการลงทุน  [กต.] 

sovereignty   อธิปไตย อํานาจอธิปไตย    [กต.] 
SOM-AMAF    การประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโสของรัฐมนตรีอาเซียนด๎าน

การเกษตรและป่าไม๎     [กต.] 
SOMRDPE    การประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโสอาเซียนด๎านการพัฒนาชนบทและ

การขจัดความยากจน    [กต.] 

SOMS = Senior officer Meeting  การประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโส   
SOMTC = Senior officials Meeting On Transnational Crime  การประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโสอาเซียน 
    ด๎านอาชญากรรมข๎ามชาต ิ   [กต.] 
self-governing country   ประเทศที่ปกครองตนเอง    [กต.] 
SEMIS = Subregional Environmental Monitoring Information System ศูนย๑ข๎อมูลติดตามด๎าน 
    สิ่งแวดล๎อมในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง   [กต.] 
permanent resident in the receiving state  บุคคลผู๎มีถิ่นที่อยูํถาวรในรัฐผู๎รับ   [กต.] 
SOMTI = Senior officials' Meeting On Trade And Investment การประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโสด๎าน
การค๎าและการลงทุนของเอเชีย-ยุโรป 

SONAR= Sound Navigation And Ranging โซนาร๑ [ตรวจจับและค้นหาวัตถุใต้น้้าด้วยการสะท้อนของเสียง] 
sonic    เสียง [เป็นของหรือเกี่ยวกะบเสียง หรือความเร็วของเสียง] 
sonobuoy   โซโนบุย [กลอุปกรณ์โซนาร์อย่างหนึ่งท่ีใช้ในการตรวจหาเรือด าน้ท่ีก าละง
ด าอยู่ ซึ่งเมื่อท างานจัถ่ายทอดข่าวสารทางวิทยุ อาจจัเป็นเชิงรุกหรือเชิงระบทะ้งท่ีมี/ไม่มีทิศทางก็ได้] 
SOP= Standing Operating Procedure ระเบียบปฏิบัติประจํา  [ดู Doctrine]       (รปจ.)  

                                                                        
 SOM-AMAF = Senior Officials Meeting Of The Asean Ministers On Agriculture And Forestry 
 SOMRDPE = SENIOR OFFICIALS MEETING ON RURAL DEVELOPMENT AND POVERTY ERADICATION 
 เพื่อเจรจาตกลงระหวํางข๎าราชการระดับสูงตํอกัน เชํน ผู๎นําทหาร เป็นต๎น  
 รปจ. หรือ ระเบียบปฏิบัติประจ า (SOP) เพื่อชํวยลดเวลา, จํานวนของคําส่ังตําง ๆ - ลดความสันสน และข๎อผิดพลาดตําง 

ๆ - ต๎องทําการทบทวน แก๎ไข ปรับปรุง รปจ.ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติการ ให๎เหมาะสม  



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๖๒๕ 

sophisticated understanding  ความเข๎าใจที่มีรายละเอียดประกอบมากมาย  
SOR= State of Readiness สภาพความพร๎อมรบ 

sortie [air]                      เที่ยวบิน [ในการปฏิบัติการทางอากาศ การบินไปปฏิบัติการหนึ่งครั้งของ

อากาศยานหนึ่ง]   

Sortie Allotment Message (SORTIEALOT) สารการแบํงมอบเที่ยวบิน [เป็นเคร่ืองมือซึ่งผู้บะญชาการก าละงรบ
ร่วมแบ่งมอบเท่ียวบินท่ีเหลือเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บะงคะบหน่วยรอง  โดยแสดงไว้ในแผนการใช้ /การ
แบ่งมอบก าละงทางอากาศ]  

sortie number   หมายเลขเที่ยวบิน  
sortie plot แผํนพล็อตเที่ยวบิน [แผ่นบริวารซึ่งแสดงพื้นท่ีบนแผนท่ี  ซึ่งภาพท่ีถ่าย

ในรัหว่างเที่ยวบินหนึ่งครอบคลุมถึง]  

sortie reference    สิ่งอ๎างอิงเที่ยวบิน   
sorting     การคัดแยก [ในการปฏิบะติการต่อต้านยาเสพติด] 
SORTS = Status of Resources And Training System สถานภาพของทรัพยากรและระบบการฝึก  
sound discipline  วินัยการใช๎เสียง 
Sound Navigation And Ranging (SONAR) โซนาร๑ [ตรวจจับและค้นหาวัตถุใต้น้้าด้วยการสะท้อนของเสียง] 

source    แหลํงขําว  [๑. บุคคล  สิ่งของ  หรือกิจกรรม  ซึ่งให้ข่าวสารการข่าวกรอง  

 ๒. ในกิจกรรมละบ บุคคล (สายละบ) ซึ่งตามปกติเป็นชาวต่างชาติ ผู้อยู่ในภาวัถูกว่าจ้างไว้ใช้ในหน่วยงานข่าวกรอง เพื่อความมุ่ง
หมายต่าง  ๆ ด้านการข่าวกรอง  ๓. ในกิจกรรมการซะกถามบุคคลใด  ๆ ซึ่งให้ข่าวสารการข่าวกรองโดยที่ทราบหรือไม่ทราบว่า
ข่าวสารนะ้นก าละงถูกน าไปใช้เพื่อความมุ่งหมายต่างๆด้านการข่าวกรองตามความหมายนี้ แหล่งข่าวในความควบคุม  ก็คือบุคคลผู้
อยู่ในภาวัถูกว่าจ้างหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานข่าวกรอง แลัทราบว่าข่าวสารนะ้นจัถูกน าไปใช้เพื่อความมุ่งหมาย
ด้านการข่าวกรอง  ส่วนแหล่งข่าวที่ไม่อยู่ในความควบคุมนะ้นคือ  ผู้ที่ให้ข่าวสารด้วยความสมะครใจแลัอาจจัทราบหรืออาจไม่
ทราบว่าข่าวสารนะ้นจัถูกน าไปใช้เพื่อความมุ่งหมายต่าง ๆ ด้านการข่าวกรอง]   

source of river   ต๎นน้ํา                         
source of supply        แหลํงสํงกําลัง  
source   แหลํงขําว    [คน หรือ สิ่งของ-ขว.] 

South Asian Association For Regional Cooperation (SAARC)  
SOUTHERN  Bus Terminal  สถานีขนสํงสายใต๎    
Southern African Development (SADC) คณะกรรมการการพัฒนาอาฟริกาตอนใต๎  
Southern Cone Common Market   (MERCOSUR) เมอร๑โคซูร๑ หรือ ตลาดรํวมตอนใต๎  
southern sector                  พื้นที่ด๎านใต๎  
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south-south cooperation   ความรํวมมือใต๎-ใต๎ หรือ ความรํวมมือระหวํางประเทศกําลัง
พัฒนา 

souvenir medal   เหรียญที่ระลึก                          
souvenir shop   ร๎านจําหนํายของที่ระลึก   
sovereignty                      อธิปไตย; รัฎฐาภิปัตย๑ [รศ.-สถานภาพทางอ้านาจสูงสุดของรัฐ] [ยธศ.]  
sovereignty    อธิปไตย       [กต.] 

SP = Self - Propelled       อัตตาจร                       (อจ.)  
SP = Start Point            จุดเริ่มต๎น                 
spa    น้ําพุแรํ                       
SPAAG= Self-Propelled Anti-Aircraft Gun ปืนตํอสู๎อากาศยานอัตตาจร 
space                        พื้นที่ , เนื้อที่, ชํองวําง  
space asset  สินทรัพย์ทางอวกาศ  [เช่น ดาวเทียม หรือยานส่ง สถานีดาวเทียม

ภาคพื้นดิน) 
space assignment  การแบํงมอบพ้ืนที่   [การมอบขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายให้แก่

แต่ลัทบวง/เหล่าทะพ โดยหน่วยปฏิบะติการขนส่งท่ีเหมาัสม] 

Space Available Mail(SAM)  ไปรษณีย์ภัณฑ์ตามเงื่อนไขพื้นที่วําง  [ไปรษณีย์ทหารได้ระบการขน
ส่งไปยะง แลัมาจากฐานทะพในโพ้นทัเลทางอากาศ ตามเงื่อนไขพื้นท่ีว่างท่ีมีอยู่]  

space capability  ขีดความสามารถทางอวกาศ   [เช่น เลเซอร์มีฐานยิงบนพื้นดินหรือใน

อากาศ ซึ่งมีขีดความสามารถท าลายดาวเทียมได้ล   

space capable   มี ( ขีด) ความสามารถทางอวกาศ         
space controll   การควบคุมอวกาศ  [การปฏิบะติการรบ  สนะบสนุนการรบ  แลัสนะบสนุนการ
ช่วยรบ  เพื่อให้ สรอ.แลัพะนธมิตรมีเสรีในการปฏิบะติในอวกาศ  แลัเมื่อได้ระบค าสะ่งจัขะดขวางไม่ให้ข้าศึกมีเสรีในการปฏิบะติใน
อวกาศ ภารกิจการควบคุมอวกาศรวมถึง การเฝ้าตรวจอวกาศ การคุ้มครองรับบอวกาศของ สรอ. แลัพะนธมิตร  การป้องกะนมิให้
ข้าศึกใช้ขีดความสามารถในการใช้รับบแลัการบริการทางอวกาศเพื่อวะตถุปรัสงค์ที่เป็นปรปักษ์ต่อผลปรัโยชน์ด้านความ
มะ่นคงแห่งชาติของ สรอ.  ปฏิเสธการใช้รับบแลับริการทางอวกาศซึ่งมีวะตถุปรัสงค์ที่เป็นปรปักษ์ต่อผลปรัโยชน์ด้านความ
มะ่นคงแห่งชาติของ สรอ. แลัสนะบสนุนโดยตรงต่อการจะดการด้านการรบ การบะงคะบบะญชา การควบคุม การสื่อสารแลัการข่าว
กรอง]   

space defense   การป้องกันทางอวกาศ  

                                                                        
 พื้นที่ พื้นดิน พื้นน้ า และอากาศ ซึ่งมีการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ด๎านความมั่นคงแหํงชาติของสหรัฐฯ 
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space environment   สภาพอวกาศ [อาณาบริเวณที่เริ่มต้นจากขอบล่างของชะ้นบรรยากาศไอโอโนส
เฟียร์ (ปรัมาณ ๕๐ กม.จากผิวโลก) ขยายออกไปด้านนอก ซึ่งปรักอบด้วยอนุภาคของแข็งต่าง  ๆ (ดาวเคราัห์น้อยแลัสัเก็ด
ดาว) อนุภาคที่มีพละงงาน (ไอออน โปรตอน  อิเล็กตรอน แลัอื่น ๆ) แลัคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแลัการแผ่ระงสีที่เป็นไอออน  (ระงสี
เอกซเรย์  ระงสีอุลตร้าไวโอเล็ตแบบเข้ม ระงสีแกมมา แลัอื่น ๆ)] 

space – faring nation  ประเทศที่มีศักยภาพด๎านอวกาศ [โดยใช้รับบอวกาศของตนเอง] 
space force application          การใช๎ก าลังรบด๎านอวกาศ  [การปฏิบะติการรบในอวกาศ ผ่านทาง

อวกาศ แลัจากอวกาศ เพื่อมีอิทธิพลต่อทิศทางแลัผลของความขะดแย้ง ภารกิจการใช้ก าละงรบด้านอวกาศรวมถึง 
การป้องกะนขีปนาวุธ แลัการแสดงก าละงรบ]  

space force enhancement การเพ่ิมก าลังรบทางอวกาศ  [การสนะบสนุนการรบเพื่อเพิ่ม

ปรัสิทธิภาพของก าละงรบ ] 

space forces   ก าลังรบทางอวกาศ  [รับบอวกาศแลัโลก ยุทธภะณฑ์ สิ่งอ านวยความ
สัดวก องค์การ แลับุคลากร ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการเข้าถึง  การใช้อวกาศเพื่อความมะ่นคงแห่งชาติ แลัเมื่อได้ระบ

ค าสะ่ง  ให้รวมถึงการควบคุมทางอวกาศด้วย] 

space power   พลังอ านาจทางอวกาศ  
space sensor   เครื่องรับสัญญาณเซนเซอร์ทางอวกาศ  
space superiority  ความได๎เปรียบทางอวกาศ ,  ความเหนือกวําทางอวกาศ [รัดะบ

ความเหนือกว่าในอวกาศของก าละงรบฝ่ายหนึ่งท่ีมีต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งท าให้ก าละงฝ่ายท่ีเหนือกว่าทะ้งก าละงรบทางบก 

ทางเรือ  ทางอากาศ  ทางอวกาศ  แลัหน่วยปฏิบะติการพิเศษท่ีเกี่ยวข้อง สามารถปฏิบะติการยุทธ์  

 ณ เวลาแลัสถานท่ีท่ีก าหนดได้ โดยปราศจากการรบกวนขะดขวาง จากก าละงรบฝ่ายตรงข้าม]   

space support   การสนับสนุนทางอวกาศ     
Space Support Team (SST) ชุดสนับสนุนทางอวกาศ  
space surveillance  การเฝ้าตรวจทางอวกาศ 
space systems   ระบบอวกาศ  
space weather   สภาพอากาศในอวกาศ  
SPAE = Strategic Plan of Action On Environment แผนปฏิบัติการกลยุทธ๑ด๎านสิ่งแวดล๎อม   [กต.] 

span of detonation (atomic demolition munition employment) ชํวงเวลาการระเบิด (การใช๎ยุทธภัณฑ์ปรมาณู

ท าลาย) 

spanish mackerel   ปลาอินทร ี   
spare barrel  ลํากล๎องอะไหลํ    [ปก.] 

spare part  ชิ้นสํวนอะไหลํ     [กบ.] 
sparrow team [opfor] ชุดลอบสังหาร [ของฝ่ายตรงข้าม-พลเรือน] 
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spatial geographical dissociation  การ ใช๎พื้นที่หรือภูมิศาสตร๑เป็นตัวแยก   
SPDC = State Peace And Development Council สภาเพ่ือสันติภาพและการพัฒนาแหํงรัฐ [กต.] 
S and D = SPDC = State Peace and Development Council สภาสันติภาพ และการพัฒนา 
    รัฐ [ปรับจาก SLORC ๑๕ พ.ย.๔๐-พม่า] 

SPEC = Specialist             ผู๎เช่ียวชาญ ; ผู๎ชํานาญการ      (ผชก.)  
special (or project) equipment ยุทธภัณฑ์พิเศษ  (หรือตามโครงการ ) [ยุทธภะณฑ์ที่ไม่ได้ระบอนุมะติให้
บรรจุไว้ในบรรณสารยุทธภะณฑ์มาตรฐาน แต่ได้ระบการก าหนดว่ามีความส าคะญเกี่ยวข้องกะบการปฏิบะติการ พะนธกิจ หรือภารกิจที่

มุ่งหมายไว้]     

Special Access Program (SAP) ก าหนดการเข๎าถึงพิเศษ 
 
special activities   กิจกรรมพิเศษ 
special agent   สายลับพิเศษ    
special air operation  การปฏิบัติการทางอากาศพิเศษ 
special ammunition supply point    ตําบลสํงกําลังกระสุนวัตถุระเบิดพิเศษ   
special and differential treatment การปฏิบัตแิบบพิเศษและแตกตําง  [กต.] 

special assignment airlift requirements ความต๎องการขนทางอากาศที่มอบหมายพิเศษ 
Special Boat Squadron (SBS) กองเรือสงครามพิเศษ [หมู่เรือสงครามพิเศษสองหมู่หรือมากกว่า] 
Special Boat Unit  (SBU)  หมูํเรือสงครามพิเศษ  
special brances   เหลําพิเศษ [เช่น อศจ., นธน.ฯ] 

Special Captain        (CAPT)     นาวาเอกพิเศษ     ( น.อ. )  
Special Captain (SPEC CAPT) นาวาเอกพิเศษ     [ทร.ไทย]  
special cargo   สัมภาระพิเศษ 
special environments               สภาพแวดล๎อมพิเศษ    

Special Forces  (SF)  ก าลังรบพิเศษ  ; หนํวยรบพิเศษ 

Special Forces Corps(SFC) เหลําทหารรบพิเศษ    [อม.]  (รพศ.) 

                                                                        
 ก าลังรบพิเศษ  ก าลังกองทัพบกสหรัฐฯ   ซึ่งมีการจัด   การฝึก   และมียุทธภัณฑ์เป็นพิเศษ   เพื่อด าเนินการปฏิบัติการพิเศษ   

ก าลังรบพิเศษมีภารกิจหลัก ๕ ประการ  ได๎แกํ : สงครามนอกแบบ   การป้องกันภายในของต่างประเทศ   การปฏิบัติการโดยตรง   

การลาดตระเวนพิเศษและการต่อต้านการก่อการร้าย  การตํอต๎านการกํอการร๎ายเป็นภารกิจพิเศษ ส าหรับก าลังรบพิเศษที่มีการจัด   
การฝึก  และมียุทธภัณฑ์เป็นพิเศษ  ก าลังรบพิเศษนี้ได๎รับมอบภารกิจตามแผนเผชิญเหตุภาคพื้น  
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Special Forces Group (SFG หรือ SF GP) กรมรบพิเศษ [อม.] ; กองรบพิเศษ (รพศ.)    
Special Forces Operational Base (SFOB) ฐานปฏิบัติการรบพิเศษ      (ฐปรพ.)  
Special Forces Operational Detachment (SFOD) ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ   (ชป.รพศ.)  
Special Forces Operations Base (SFOB) ฐานปฏิบัติการรบพิเศษ 
special forces tab   เครื่องหมายรบพิเศษ       [อม..-มีอักษร SPECIAL FORCES] 
special hazard   อันตรายพิเศษ  
special information   ขําวสารพิเศษ       

Special Information Operations (SIO)  การปฏิบัติการขําวสารพิเศษ 
Special Information Requirement (SIR) ความต๎องการขําวสารพิเศษ 
Special Intelligence (SI)  ขําวกรองพิเศษ 

Special Interest Target  (SIT)  เป้าหมายสนใจพิเศษ  
Special Mission Unit  (SMU) หนํวยภารกิจพิเศษ 
Special Operations (SO)   การปฏิบัติการรบพิเศษ         (รพศ.)  

Special Operations Combat Control Team  (SOCCT) ชุดควบคุมการรบปฏิบัติการพิเศษ [ทอ.อม.] 

Special Operations Command (SOC; SOCOM)  หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ ;หนํวย 
    บัญชาการปฏิบัติการพิเศษ       [อม.]  (นสศ.)  

Special Operations Command and Control Element (SOCCE) สํวนบังคับบัญชาและควบคุมการ  
    ปฏิบัติการพิเศษ  
Special Operations Command, Pacific (SOCPAC) หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษภาคพ้ืนแปซิฟิค [อม.]   

                                                                        
 เครื่องหมายแถบผ๎าโค๎งสีฟ้า มีอักษร SPECIAL FORCES สีเหลือง ติดทีไหลํ หรือ เป็นโลหะประดับฝากระเป๋า 
 การปฏิบัติการพิเศษ การปฏิบัติการที่กระท าโดยก าลังทหารและก าลังกึ่งทหาร ที่มีการจัด การฝึก และมียุทธภัณฑ์เป็นพิเศษ 
เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ทางทหาร การเมือง เศรษฐกิจ หรือขําวสาร โดยวิธีการทางทหารนอกแบบในพื้นที่ฝ่ายข๎าศึก พื้นที่
ขัดขวาง หรือพื้นที่ละเอียดอํอนทางการเมือง การปฏิบัติการดังกลําวได๎กระท าโดยใช๎ปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบทั้งในยาม
ปกติ ยามขัดแย๎ง และยามสงคราม โดยอิสระหรือโดยประสานกับการปฏิบัติการของก าลังรบตามแบบที่ไมํใชํปฏิบัติการพิเศษ 
ข๎อพิจารณาทางการเมืองการทหารมักจะก าหนดรูปแบบการปฏิบัติการพิเศษที่ใช๎เทคนิคของการปฏิบัติการลับ ปกปิดหรืออ าพราง 
และการก ากับดูแลในระดับชาติ การปฏิบัติการพิเศษแตกตํางจากการยุทธตามแบบที่ระดับความเสี่ยงทางกายภาพและทางการ
เมือง เทคนิคทางยุทธการ วิธีการใช๎ก าลัง ความเป็นอิสระจากการสนับสนุนของฝ่ายเดียวกันและการพึ่งพาขําวกรองทางยุทธการ
อยํางละเอียด และขุมก าลังในท๎องถิ่น 
 หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษ หนํวยบัญชาการรวมรองหรือหนํวยบัญชาการรํวมอื่น ซึ่งได๎จัดตั้งโดยผ๎ูบัญชาการก าลัง
รบรํวมเพื่อวางแผน  ประสาน  ด าเนินการ  และสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษรํวมภายในพื้นที่ปฏิบัติการที่ได๎รับมอบของผ๎ู
บัญชาการก าลังรบรํวม    
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Special Operations Coordinator (SOCOORD) ผู๎ประสานการปฏิบัติการพิเศษ [ส่วนใน สธ.๓ ทน.อม.] 

Special Operations Forces (SOF) ก าลังปฏิบัติการพิเศษ [ก าหนดโดย รมว.กห.] 

Special Operations Liaison Element  (SOLE) สํวนติดตํอการปฏิบัติการพิเศษ  
Special Operations Mission Planning Folder (SOMPF) แฟ้มการวางแผนภารกิจปฏิบัติการพิเศษ  
Special Operations Naval Mobile Environment Team (SONMET) ชุดปฏิบัติการพิเศษสภาวะแวดล๎อม 
    เคลื่อนท่ีทางเรือ   
Special Operations Terminal Attack Controller (SOTAC) ผู๎ควบคุมการโจมตีขั้นสุดท๎าย  
     ในการปฏิบัติการพิเศษ  [ทอ.อม.สนะบสนุน รพศ.]  
 
 

Special Operations Weather Team/Tactical Element (SOW/TE) ชุด/สํวนทางยุทธวิธีสภาพอากาศ 
    ปฏิบัติการพิเศษ    [ฉก.ทอ.]  
Special Operations Wing (SOW) กองบินปฏิบัติการพิเศษ กองบินปฏิบัติการพิเศษ 
    กองทัพอากาศ   
Special Operations-Peculiar (SO – PECULIAR) ยุทโธปกรณ์เฉพาะในการปฏิบัติการพิเศษ 
special pay for doctors  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับนายแพทย๑   [อม.]           
special program     กําหนดการพิเศษ  
Special Purpose Marine Air-Ground Task Force (SPMAGTF) กําลังรบเฉพาะกิจอากาศ – พื้นดิน 
    นาวิกโยธิน ตามความมํุงหมายพิเศษ   [นย.] 

Special Reconnaissance (SR) การลาดตระเวนพิเศษ    (ลว.พ.) 
Special Security  office  (SSO) สํานักงานการรักษาความปลอดภัยพิเศษ  
Special Security  officer (SSO) นายทหารรักษาความปลอดภัยพิเศษ  [ขว.] 
special staff   ฝ่ายกิจการพิเศษ   

                                                                        
 อม. - ส าหรับแพทย์ฝึกหัด หรือ ที่ท างานมาน๎อยกวํา ๒ ปี ได๎รับ ๒๖๕ เหรียญสหรัฐฯ ตํอเดือน และแพทย์ผ๎ูท างานมากกวํา ๖ ปี 
ขึ้นเป็น ๑,๐๐๐ เหรียญฯ ตํอเดือน และมีเงินโบนัสประจ าปีส าหรับต าแหนํงส าคัญ และแพทย์เฉพาะทางที่หายาก 
 การลาดตระเวนพิเศษ การปฏิบัติการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจ  กระท าโดยก าลังปฏิบัติการพิเศษเพื่อได๎รับหรือตรวจ
ความถูกต๎องของขําวสารเกี่ยวกับขีดความสามารถ  เจตนาและกิจกรรมของฝ่ายข๎าศึกหรืออาจจะเป็นข๎าศึกโดยการสังเกตด๎วย
สายตา หรือวิธีการรวบรวมอื่น ๆ หรือเพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่เฉพาะด๎านอุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์หรือ
ภูมิศาสตร์ การปฏิบัติการนี้รวมถึงการค๎นหาเป้าหมาย การประเมินพื้นที่ และการลาดตระเวนภายหลังการโจมตี  
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special staff officer  นายทหารฝ่ายกิจการพิเศษ 
Special Tactics Team (STT) ชุดยุทธวิธีพิเศษ    [ทอ.อม.-รพศ.]  
special theme   กระแสดําเนินการพิเศษ   
special unloading berth ที่เทียบเรือส าหรับการขนถํายพิเศษ 
Special Warfare Center (SWC)  ศูนย๑สงครามพิเศษ               (ศสพ.)  
Special Warfare Command (SWCOM)หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ [ไทย]   (นสศ.)    
Special Warfare (SPWAR) การสงครามพิเศษ ; สงครามพิเศษ               (สพศ.) 
special weapons  อาวุธพิเศษ [ศะพท์นี้บางคระ้งใช้เพื่อรับุอาวุธที่จะดเป็นพวกๆ  ไว้ส าหระบรัเบียบ

ปฏิบะติพิเศษ เพื่อการระกษาความปลอดภะย  หรือเพื่อเหตุผลอื่น  ๆ  ศะพท์เฉพาั  เช่น  
อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธปล่อยน าวิถีเป็นสิ่งที่พึงปรัสงค์] 

Special Weapons Attack Team (SWAT) ชุดโจมตีอาวุธพิเศษ; หนํวย สวาท [อม.-หน่วยต้ารวจกึ่งทหาร] 

Special Weapons (SW) อาวุธพิเศษ ; อาวุธนอกแบบ ; กระสุน นชค. 
special-equipment vehicle  ยานยุทธภัณฑ์พิเศษ 
specialised agency   ทบวงการชํานัญพิเศษ   [กต.] 

Specialist Intelligence Report (SPIREP)  รายงานขําวกรองพิเศษ 
specialist, expert   ผู๎ชํานาญการ              (ผชก.)      
specialization   การบรรจุตามความช านาญพิเศษ 
special-purpose vehicle  ยานตามความมุํงหมายพิเศษ  
specific document                   เอกสารเฉพาะเรื่อง  
Specific Intelligence Collection Requirement (SICR) ความต๎องการรวบรวมขําวกรองเฉพาะ  [ความไม่

สมบูรณ์ที่ตรวจพบในข่าวกรอง  ซึ่งอาจจัท าให้สมบูรณ์ได้ก็โดยการด าเนินการรวบรวมเท่านะ้น  แลัความไม่สมบูรณ์นี้ถูก
พิจารณาว่ายะงมีอยู่จริง โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมความต้องการที่เหมาัสม]    

specific objectives   วัตุประสงค๑เฉพาะ      [ยธศ.] 

                                                                                                                                                       
 ฝ่ายกิจการพิเศษ นายทหารฝ่ายอ านวยการทั้งปวงซึ่งปฏิบัติหน๎าที่อยูํที่กองบัญชาการ และไมํรวมอยูํในกลุํมฝ่ายเสนาธิการ
ทั่วไป (ฝ่ายอ านวยการประสานงาน) หรือในกลุํมฝ่ายอ านวยการประจ าตัว ฝ่ายกิจการพิเศษ ได๎แกํ ผ๎ูช านาญการฝ่ายเทคนิคบางคน
และหัวหน๎าฝ่ายบริการตําง ๆ ตัวอยํางเชํน นายทหารพลาธิการ นายทหารตํอสู๎อากาศยาน นายทหารขนสํง ฯลฯ 
 หรือ ยํอมาจาก Special Weapons And Tactics 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objectives) เป้าหมายในห๎วงเวลาหนึ่งที่ไมํจ าเป็นต๎องถาวร และอาจเปลี่ยนแปลงได๎ในการ
ด าเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์มูลฐาน (แหลํงข๎อมูล : พล.ท.อภิชาติ)  
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specific search  การค๎นหาเฉพาะ [การลาดตรัเวนตามจุดต่าง ๆ ในจ านวนจ ากะด  เพื่อหา

ข่าวสารเฉพาั] 

specific task   กิจเฉพาะ  [ในขั้นการวิเคราะห์ภารกิจ]  
specification   คุณลักษณะเฉพาะ    [กบ.]  
specified command                  หนํวยบัญชาการเฉพาะ  [มีหน่วยเดียว ดู FORSCOM] [อม.] 

specified command; specified combatant command หนํวยบัญชาการรบเฉพาะ ; หนํวยบัญชาการ  

    เฉพาะ  

spectrozonal photography  การถํายรูปเฉพาะยํานความถี่แสง 
spectrum  of war  ลําดับความรุนแรงของสงคราม   [ศท.๒๕๔๔, น.๕๘๗] 

spectrum management  การจัดการยํานความถี่  
spectrum of conflict, the          ยํานของความขัดแย๎ง  
speed                             ความเร็ว  
Speed of Advance   (SOA)  ความเร็วของการคืบหน๎า [ทร.-ความเร็วท่ีคาดหมายว่าจัเคลื่อนท่ีไป

เหนือพื้นดิน] 

speed of sound  ความเร็วเสียง [ณ รัดะบทัเล  = ๑,๑๐๘ ฟ./วท.  ๖๕๘ นอต แลั 

๑,๒๑๕ กม./ชม.]  

Spetznaz   หนํวยปฏิบัติการพิเศษของโซเวียต 
SPF = South Pacific Forum เวทีหารือของกลุํมประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกใต๎ [กต.] 
spillover   การหลุดเป้าหมาย [ส่วนของจุดเลเซอร์ท่ีไม่ได้อยู่บนเป้าหมาย  

    เนื่องจากการลู่ออกของล าคลื่นหรือรัยัทางไกล การสอบศูนย์ 
    เคร่ืองเลเซอร์ไม่ถูกต้องหรือกรรมวิธีในการส่องสว่างไม่ดี]     
spin stabilization   การทรงตัวด๎วยการหมุนรอบแกน  [กรัสุน] 

SPIR= Special Purpose Islamic Regiment [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ CHECHNYA  
SSP= Sipah-I-Sahaba/Pakistan [กลุ่มก่อการร้าย] ฐานอยู่ในประเทศ PAKISTAN  
spiral development and field experimentation   การพัฒนา และ การทดสอบในสนามที่  
    กระทําตํอเนื่องจริงจัง  

                                                                        
 หนํวยบัญชาการเฉพาะ หนํวยบัญชาการซึ่งมีภารกิจตํอเนื่องกว๎างขวาง และซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นและก าหนดวําเป็นหนํวย  บัญชาการ
เฉพาะ โดยประธานาธิบดีผํานทาง รมว.กห.  ตามค าแนะน าและการชํวยเหลือของ ปธ.คสธร.  ตามปกติหนํวยบัญชาการเฉพาะ
ประกอบด๎วยก าลังรบตําง ๆ จากเพียงเหลําทัพเดียว 
 เริ่มตั้งแตํ สงครามเย็น (Cold War) เชํน การกํอการร๎ายฯ - สงครามจ ากัด (Limited War)  เชํน สงครามกองโจรฯ - สงครามทั่วไป 

(General War) 
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split cameras  กล๎องถํายรูปจัดแยก [กล้องถ่ายรูปสองกล้อง จะดวางปรักอบกะนไว้ด้วย
มุมเหลื่อมกะนท่ีแน่นอน โดยสะมพะนธ์ต่อกะน] 

split pair    ภาพถํายคูํแยก   
split vertical photography  การถํายรูปทางดิ่งแยก [ภาพถ่ายท่ีถูกถ่ายท าพร้อมกะนด้วยกล้องสอง

กล้องท่ีติดไว้ให้ท ามุมกะบแนวดิ่ง  โดยท่ีกล้องหนึ่งเอียงไปทางซ้ายแลัอีกกล้องหนึ่งเอียงไปทางขวา  เพื่อท าให้เกิด

การเหลื่อมทางข้างขนาดเล็กขึ้น] 
split-up    แยก   
spoiling attack                    การเข๎าตียับย้ัง, การเข๎าตีทําลายการเข๎าตี ; การทําลายการเข๎าตี  
spoke    ศูนย์จํายยํอย [ส่วนของรับบการแจกจ่ายของศูนย์จ่ายแลัศูนย์จ่ายย่อย  
โดยอ้างถึงผู้ปฏิบะติในการขนส่งซึ่งระบผิดชอบในการส่งสะมภารั  ตามก าหนดไปให้ลูกค้าของศูนย์]   

sponsor    หัวหน๎าครอบครัว [เจ้าหน้าท่ีทางทหารหรือลูกจ้างพลเรือน  ท่ีมี  

    บุคคลในครอบคระวในความพึ่งพิง] 

sponsoring state parties   รัฐภาคีผู๎อุปถัมภ๑     [กต.] 
standing arrangement   แนวปฏิบัติที่วางไว ๎    [กต.] 
spoon   พํอครัว ; เจ๎าหน๎าที่โรงเลี้ยง   [ภ.] 
sportshirt   เสื้อฮาวาย      
spot    ตรวจต าบลกระสุนตก ; วางให๎ถูกที่ ; ท่ีลงสูํพื้น [ฮ.บนเรือที่ได้ระบอนุญาต]  

spot check                         การตรวจสุํม ; การตรวจเฉพาะอยําง 
spot elevation   ระดับสูงของจุด จุดบน ผท./ผท.เดินเรือ/อากาศซึ่งบะนทึกรัดะบสูงไว้ 

spot jamming                       การกํอกวนเป็นจุด [ต่อช่อง/ความถี่เฉพาะ-ยว.] 
spot net    ขํายตรวจต าบลกระสุนตก [ข่ายการสื่อสารทางวิทยุ ใช้ในการขอการยิง] 
Spot Report  (SPOTREP) รายงานดํวน  ; รายงานพิเศษ  
spot size    ขนาดของจุด [ขนาดของจุดอิเล็กตรอน บนผิวหน้าหลอดระงสี แคโทด] 

spotter    ผู๎ตรวจต าบลกระสุนตก  

                                                                        
 การท าลายการเข้าตี การด าเนินกลยุทธ์ทางยุทธวิธีที่ใช๎เพื่อท าลายการเข๎าตีของข๎าศึกอยํางรุนแรง ในขณะที่ข๎าศึกก าลังจัดรูป
ขบวนหรือรวมพลเพื่อท าการเข๎าตี โดยมักจะใช๎หนํวยยานเกราะที่ท าการตั้งรับเข๎าตีตํอที่รวมพลของข๎าศึกข๎างหน๎าแนวต๎านทาน
หลักหรือที่มั่นใหญํ (ที่มั่นรบ) 
 รายงานด่วน รายงานขําวสารส าคัญด๎วยข๎อความกะทัดรัด ครอบคลุมเหตุการณ์หรือสภาวะซึ่งอาจจะมีผลโดยทันที และส าคัญ
ตํอการวางแผนและการปฏิบัติการในปัจจุบัน ซึ่งจะต๎องให๎ทราบด๎วยเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด  โดยมีความปลอดภัยตามความ
จ าเป็น (หมายเหตุ : เมื่อใช๎กับการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจ จะไมํใช๎วํา ‚รายงานดํวน‛ )  
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spotting line   แนวตรวจต าบลกระสุนตก 
spouse                             คูํสมรส  
SPP= Strategic Policy And Plans นโยบายและแผนยุทธศาสตร๑   [อต.] 
spray dome   ฝอยน้ ารูปโดม 
spreader bar   คานชนิดย่ืนได๎ 
spreading fire   การยิงแบบกระจาย 
spring    น้ําพุ [ธรรมชาติ]              
sprocket    เครื่องตํอต๎านการกวาดแบบฟันเฟือง 
SPS = Sanitary And Phytosanitary สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช   [กต.] 
SPT = Support                สนับสนุน  
spur    จมูกเขา                        
SPWAR = Special Warfare การสงครามพิเศษ 
spy                                สายลับ ; จารชน  
SQ = Spiritual Qoutient  ความมีจิตใจสูงสํงดีงาม [เช่น มีเมตตา กรุณา สงบเยือกเย็น ปล่อย

วางได้ ไม่อาฆาตพยาบาท มักจะเป็นในแง่ของศาสนา] 

SQD = Squad                  หมํู [หน่วยทาง ยว.เล็กที่สุดของ ทบ.] [ปืนเล็ก, ค. ฯ]  

SQN LDR = Squadron Leader นาวาอากาศตรี     (น.ต.)    
Squad (Plt), Halt !    [ค้าสั่ง] ทําหยุดจากการเดิน     [ระบุหน่วย] แถว - หยุด         

Squad Automatic Weapon (SAW) ปืนกลเบาของหมํู                
Squad Leader  (SQD LDR ; SL)  ผู๎บังคับหมํู     (ผบ.หมํู)       
squadron    กองร๎อยทหารม๎า [ทบ.] ; กองเรือ  [ทร.] ; ฝูงบิน [ทอ.]   
squadron commander  ผู๎บังคับฝูงบิน                       
Squadron Leader (SQN LDR)  นาวาอากาศตรี     ( น.ต. )              
squib    สควิบ  [กลอุปกรณ์ไพโรเทคนิคขนาดเล็ก ซึ่งอาจใช้จุดเครื่องจุดไฟในจรวด] 

                                                                        
 กองเรือ หมวดเรือตั้งแตํสองหมวดขึ้นไป  อากาศยานตั้งแตํสองฝูงบิน  (กองทัพเรือ ) หรือสองหนํวยบินขึ้นไป  ; ฝูงบิน ; กอง
พันทหารม๎า  
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squirt    สเควิร์ท  [ในการเติมเชื้อเพลิง  อากาศสู่อากาศ  เป็นวิธีการท่ีจัให้อากาศ

ยานท่ีอยู่ใกล้เคียงสะงเกตได้ด้วยสายตา  ในทางปฏิบะติจักรัท าโดยอากาศยานส่ง  จัท้ิงเชื้อเพลิง  แลั/หรือ อากาศ
ยานระบจัใช้สะนดาปท้าย ถ้าได้ระบการติดตะ้ง] 

SR = Special Reconnaissance การลาดตระเวนพิเศษ   (ลว.พ.) 
SRAAM = Short-Range Air-To-Air Missile ขีปนาวุธอากาศ-สูํ-อากาศ ระยะใกล ๎

SRAM = Short Range Attack Missile   ขีปนาวุธโจมตีระยะใกล ๎
SRAM = Short-Range Ballistic Missile ขีปนาวุธระยะใกล ๎
SRC = Source                 แหลํง [ข่าว, พลังงาน ฯ]  

SRO = Senior Ranking officer นายทหารยศอาวุโส 

SRP = Sealift Reserve   Program    กําหนดการกองหนุนเคลื่อนย๎ายทางทะเล  
SRW = Strategic Reconnaissance Wing ฝูงบินลาดตระเวนทางยุทธศาสตร๑  
SSA = Shan State Army   กองทัพรัฐฉาน (พ.อ.เสือเจน)    [พม่า] 
SSAE = Shan State Army Eastern กองทัพรัฐฉานตะวันออก    [พม่า] 
SSBN = Fleet Ballistic Missile Submarine เรือดําน้ําขีปนาวุธกองทัพเรือ [ขับเคลื่อนนิวเคลียร์] 
SSC    การเผชิญเหตุขนาดเล็กกวํา   
SSC = Senior Service College  วิทยาลัยการทัพอาวุโส  
SSCs   การเผชิญเหตุขนาดเล็กกวํา หลายแหํงพร๎อมกัน 41   
SSIA = Shan State Independence รัฐฉานอิสระ     [พม่า] 
SSM = Surface-To-Surface Missile  อาวุธนําวิถี/ขีปนาวุธ ผิวพื้นสูํผิวพื้น 
SSO = Special Security  office  สํานักงานการรักษาความปลอดภัยพิเศษ 
SSO = Special Security  officer นายทหารรักษาความปลอดภัยพิเศษ  [ขว.] 
SSPP = Shan State Progressive Party พรรคก๎าวหน๎ารัฐฉาน   [พม่า] 
SSRA = Shan State Revolutionary Army กองทัพปฏิวัติรัฐฉาน   [พม่า] 
staballoy    สแตบแอลลอย 
stability operations               การปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ 
stabilized glide slope indicator เครื่องชํวยในการลงสนาม     
stabilized patient   ผู๎ป่วยที่ถูกรักษาให๎อาการคงที่ 
stabilizing fin  ครีบหาง 
stable base film   ฟิล์มคงขนาด 
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stable patient   ผู๎ป่วยที่มีอาคารคงที่ 
STABO = Emergency Extraction Technique, Helicopter เทคนิคการแทรกซึมออกฉุกเฉินทาง ฮ.   [รพศ.] 

stadium    สนามกีฬา    
staff     ฝ่ายอ านวยการ, ฝ่ายเสนาธิการ 
staff (special) corps   พรรคพิเศษ [ทร.]     
staff briefing   การบรรยายสรุปของฝ่ายอํานวยการ  
staff estimate                     การประมาณการของฝ่ายอํานวยการ 
Staff Judge Advocate (SJA) นายทหารพระธรรมนูญ (นธน.)  
staff officer   นายทหารฝ่ายเสนาธิการ    (ฝสธ.)      
staff responsibility  ความรับผิดชอบทางฝ่ายอํานวยการ 
staff ride   การตรวจภูมิประเทศทางฝ่ายอํานวยการ   [ฝึก] 
Staff Sergeant     (E-5) (SSGT) จําอากาศเอก (อี-๕) [ทอ.] ; จําเอก [นย.] [อม.] 
Staff Sergeant       (SSG) สิบเอก [ทบ.อม.]  Specialist 6  (SP6) (ส.อ.) 
staff specialist usar             ฝ่ายกิจการพิเศษกองหนุนสหรัฐฯ 
staff study   ข๎อพิจารณาของฝ่ายอํานวยการ      
staff supervision   การก ากับดูแลของฝ่ายอ านวยการ 
Staff Weather officer(SWO) นายทหารอุตุนิยม    [ทอ.] 
Staff   ฝ่ายอํานวยการ [ที่ปรึกษาของผู้บังคับบัญชา] (ฝอ.) 
staff/special corps   [ทร.มี ๘ เหล่า]พรรคพิเศษ    
stag                  งานรับรองที่มีแตํแขกชายล๎วน 
stage    ขั้น ; ทํอน [ส่วนของอาวุธปล่อยหรือรับบขะบเคลื่อน] ; พักรอ  
staged crews   ชุดผู๎ท าการในอากาศจัดเปลี่ยนตามระยะ  
STAGING AREA       (SA) พื้นที่พักรอ   [คทอ.] ; พื้นที่พักพล [กบ.] 

                                                                        
 เทคนิคการแทรกซึมออกฉุกเฉินทาง ฮ. ใช๎ในกรณีที่ไมํมี LZ 
 การเดินทางไปในสนามเพื่อตรวจการณ์ภูมิประเทศ และ/หรือ สภาวะสนามรบ  
 พื้นที่พักรอ ๑. [ยสบ.]หรือสํงทางอากาศ – บริเวณทั่วไประหวํางพื้นที่กํอก าลังกับที่หมายส าหรับก าลังสะเทินน้ าสะเทินบก
หรือสํงทางอากาศ ซึ่งก าลังหรือสํวนของก าลังดังกลําวจะมาผํานพื้นที่นี้ภายหลังการกํอก าลัง เพื่อการเติมเช้ือเพลิง การจัดรวมเรือ
ขึ้นใหมํ และ/หรือ การฝึก การตรวจ และการ จัดแบํงหนํวยทหารอีกครั้ง ๒. การเคลื่อนย๎ายอื่น ๆ – บริเวณทั่วไป ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อ
การรวมของก าลังทหารและก าลังพลที่เดินทางผําน ระหวํางการเคลื่อนย๎ายตามเส๎นทางคมนาคม  
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staging base   ฐานทัพเรือพักรอ ;  ฐานบินตํอระยะ 
staging plan                    แผนการเข๎าที่พักรอ      [คทอ.]  

staging   การพักรอ [การรวมพล การอยู่กะบท่ี แลัการจะดหน่วยของ  กพ. ยธภ. ท่ี

มาถึง แลัการด ารง ยธป.ให้พร้อมส าหระบการเคลื่อนย้ายต่อไป การจะดหน่วยแลัการเตรียมการเคลื่อนย้าย  กพ.  ยธภ.
แลั ยธป.ท่ีพื้นท่ีซึ่งก าหนดไว้เพื่อเสริมสร้างก าละงรบให้สามารถสนองความต้องการของผู้บะงคะบบะญชาทางยุทธการ]  

stakeholders   ผู๎รับผลประโยชน๑  
stalemate    ภาวะจนมุม    [กต.] 
stall    แผงลอย, ร๎านเล็ก ๆ กลางที่ชุมชน  
stamina    ความทรหดอดทน        
stand fast   หยุดทันที [ป.ใหญ่ ค าสะ่งให้การปฏิบะติของทุก ต าแหน่งหยุดทะนที] 

stand off distance                 ระยะหํางเหมาะสม  
stand point                        จุดยืน 
standard    มาตรฐาน   
standard advanced base units หนํวยฐานทัพหน๎ามาตรฐาน   [ทร.อม.]  

Standard Finance System (STANFIN) ระบบการเงินมาตรฐาน   [อม.] 

standard of living  มาตรฐานการครองชีพ 

Standard Operating Procedure (SOP) ระเบียบปฏิบัติมาตรฐาน   
standard parallel   เส๎นขนานมาตรฐาน [เส้นขนานบนแผนท่ี  หรือแผนท่ีเดินเรือ / 

    เดินอากาศ  ซึ่งมาตราส่วนตามเส้นขนานน้ีจัเป็นเช่นเดียวกะบท่ีรับุไว้  
    ในแผนท่ี หรือแผนท่ีเดินเรือ/เดินอากาศ] 

standard pattern   รูปแบบมาตรฐาน [ในการสงครามทุ่นรัเบิดทางบก]  

Standard Positioning System (SPS) ระบบการก าหนดต าแหนํงมาตรฐาน [ปกติให้ความแม่นย าทาง 
    รันาบ ๑๐๐ ม.หรือดีกว่า มีความเป็นไปได้ร้อยลั ๙๕] 

standard route   เส๎นทางมาตรฐาน [ในการควบคุมเรือพาณิชย์โดยทหารเรือ] 
standard time   เวลามาตรฐาน                  
standard unit   หนํวยมาตรฐาน [หน่วยตามปรัเภท  ซึ่งรหะสปรัเภทของหน่วยแลั  

    คุณละกษณัในการเคลื่อนย้าย  ได้ระบการอธิบายไว้ในแฟ้มคุณละกษณั  
    ของหน่วยตามปรัเภท] 
Standard Use Army Aircraft Flight Route (SAAFR) เส๎นทางบินมาตรฐานของอากาศยานกองทัพบก  
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standardization                    การกําหนดมาตรฐาน; ความสามารถที่จะใช๎กําลังแทนกันหรือ
รํวมกันได๎ 

stand-by                           เตรียมพร๎อม [ทหาร, ยุทโธปกรณ์] 

standby reserve   ก าลังส ารองเตรียมพร๎อม  
standing army  กองทัพบกประจําการ [ทหารทั้งหมดประจ้าการ] 
Standing Joint  Force Headquarter (SJFHQ) กองบัญชาการกําลังรบรํวมที่จัดตั้งขึ้น  
Standing Joint Force Headquarters (SJFHQ) กองบัญชาการกองกําลังยุทธ๑รํวมประจําท่ี [ที่จัดตั้งไว]้ 

Standing Operating Procedure (SOP) ระเบียบปฏิบัติประจํา            (รปจ.)  
standing order  ค าสั่งประจ า [ค าสะ่งที่ได้ออกไว้ก่อนแล้ว  ซึ่งยะงมีผลบะงคะบใช้จนกว่าจัมีการ

แก้ไขหรือยกเลิก] 

STANFIN = Standard Finance System ระบบการเงินมาตรฐาน   [อม.] 

STANO     การเฝ้าตรวจ, ค๎นหาเป้าหมาย และการตรวจการณ๑กลางคืน  

Starlifter = C-141  เครื่องบินลําเลียง    [อม.] <ซ-ีวัน-โฟตี้-วัน> 
starlight scope  กล๎องแสงดาว [กล้องมองเวลากลางคืน  an/pvs-2] 

Start Point    (SP)      จุดเริ่มต๎น   
START= Strategic Arms Reduction Treaty สนธิสัญญาลดอาวุธทางยุทธศาสตร๑  
stasis    สภาวะหยุดนิ่ง   
state    รัฐ; ประเทศ [รศ.] ; มลรัฐ [ของสหรัฐฯ]    

state and regional defense airlift การขนทางอากาศเพื่อป้องกันรัฐและภูมิภาค [ในรัหว่างภาวั
ฉุกเฉิน อากาศยานพลเรือน] 

state banquet   งานเลี้ยงอาหารค่ําที่ประมุขของรัฐผู๎รับจัดขึ้นอยํางเป็นทางการ เพื่อ

เป็นเกียรติแกํประมุขของรัฐผู๎มาเยือน   [กต.] 

State Law And Order Restoration Council (SLORC) สภาฟื้นฟูความสงบเรียบร๎อยแหํงชาติ [พม่า] 

state machine                     กลไกแหํงรัฐ              [ยธศ.]  

                                                                        
 ระเบียบปฏิบัติประจ า  ชุดค าแนะน าซึ่งครอบคลุมลักษณะการ ปฏิบัติตําง ๆ อันจะยังผลให๎การปฏิบัตินั้น ๆ เป็นระเบียบ การ
ที่แนํนอนหรือได๎มาตรฐาน โดยมิได๎เสียประสิทธิผล ระเบียบการนี้อาจน าไปใช๎ได๎นอกเสียจากวําจะได๎ระบุไว๎เป็นอยํางอื่น  
 ยํอมาจาก = Surveillance, Target Acquisition, Night Observation  
 ลงนามเมื่อ ๓๑ ก.ค.๑๙๙๑ ระหวําง สหรัฐฯ กับ โซเวียต ลดอาวุธเชิงรุกทางยุทธศาสตร์ลง ๑ ใน ๓ 
 ประเทศ  (State)  หรือ รัฐ มีรูปแบบจากจัดรัฐที่แตกตํางกัน เชํน ราชอาณาจักร (Kingdom) , สหราชอาณาจักร (United 

Kingdom), สหพันธรัฐ (Federation), สหรัฐ (United States), สาธารณรัฐ (Republic) เป็นต๎น [เดโช ;๒๕๔๕ น.๑๔๙] 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๖๓๙ 

state of  readiness    ภาวะความพร๎อม   
state of alert               สภาพการเตรียมพร๎อม  [อม.]  [ยธศ.]  
state of art  ความทันสมัย  
State Of Readiness (SOR)  สภาพความพร๎อมรบ 

state of readiness-state 1-safe  ภาวะความพร๎อม-ภาวะขั้นที่ ๑   (นิรภัย)  
state of readiness-state 2-armed  ภาวะความพร๎อม-ภาวะขั้นที่ ๒  (พร๎อมระเบิด)  
state of residence    รัฐถิ่นที่อยูํ     [กต.] 

statecraft   ศิลปะแหํงการดําเนินกิจการของบ๎านเมือง ; รัฐศิลป ์
stated philosophy   ปรัชญาที่แถลงไว๎  
stated values   คํานิยมที่แถลงไว๎  
stateless person บุคคลไร๎สัญชาติ [พลเรือน-ถูกถอนสะญชาติ/ไม่สามารถรับุชาติท่ีมา/ไม่

มีสิทธิในการได้สะญชาติ] 

statelessness  การไร๎สัญชาติ    [un] 

stateman    รัฐบุรุษ  
static air temperature  อุณหภูมิอากาศสถิต [อุณหภูมิ ณ จุด ๆ หนึ่งท่ีหยุดนิ่ง  ซึ่งสะมพะนธ์กะบ

อากาศโดยรอบ] 

static display  การตั้งแสดง [อาวุธ, ยุทธภัณฑ์ ฯ] 

static line (air transport)  สายดึงประจ าที่ (การขนสํงทางอากาศ ) [สายท่ียึดติดกะบห่อร่มชูชีพ
แลัยึดติดกะบสายต่อหรือสายสมอในอากาศยาน เพื่อว่าเมื่อสิ่งบรรทุกถูกทิ้งลง   ร่มชูชีพจักางออกโดยอะตโนมะติ] 

static line cable   ราวเกี่ยวสายดึงประจ าที่   
static line   สายดึงประจําที่ [ร่ม] 

static marking   รอยจากไฟฟ้าสถิต [รอยบนเนกาตีฟภาพถ่ายแลับนภาพอื่น ๆ] 

station    สถานี  
station authentication  การรับรองสถานี [มาตรการระกษาความปลอดภะย]  
station time   เวลาเข๎าประจ าที่ [ในการขนส่งทางอากาศ] 
stationary   เครื่องเขียน  

                                                                        
 เวลาที่พร๎อมยิงขีปนาวุธอยํางน๎อย ๑ ลูก มีมาตรฐาน คือ สถานีรบ (Battle Stations) ๓๐ วินาที ; ๕ นาที ; ๑๕ นาที ; ๓๐ นาที ; ๑ 
ช่ัวโมง ; และ ๓ ช่ัวโมง 
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stationery   ร๎านจําหนํายเครื่องเขียน    
status                         สถานภาพ  
Status of Forces Agreement (SOFA) การตกลงเรื่องสถานภาพของกําลัง  *  
status quo                      สถานภาพเดิม               [ยธศ.]  

stay behind   ผู๎อยูํหลังแนว  ; การหลบหลังแนวข๎าศึก 

stay behind force   ก าลังรบหลังแนว  
stealth delivery technology เทคโนโลยีการนําสํงแบบลักลอบ   [ยธศ.]  
steel pot   [helmet]     หมวกเหล็ก  
steel   เหล็กกล๎า 
steep slopes                        ลาดชัน  
stellar guidance  การน าวิถีด๎วยดาว [รับบซึ่งอาวุธปล่อยน าวิถีอาจจัแล่นไปตาม

แนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยการอ้างอิงต าแหน่งสะมพะนธ์ของอาวุธ
ปล่อย กะบดวงดาวท่ีเลือกไว้บางดวงเป็นหละก] 

step   ก๎าว [ยว.-ในการเดิน ประมาณ ๓๐ นิ้ว] 

stepped-up separation  การแยกทางตั้ง [การแยกรัยัทางตะ้งในรูปขบวนของอากาศยานท่ี 

วะดจากอากาศยานล าหน้าขึ้นไปข้างบน ไปยะงอากาศยานท่ีอยู่ถะดไปข้างหละงหรือในรูปขะ้นบะนได] 

stereographic coverage  บริเวณครอบคลุมภาพทรวดทรง  [ภาพถ่าย] 
sterilize    ต้ังอายุทุํนระเบิด  [สทร.]  ; การปกปิดแหลํงที่มา  (กห.) : การเอา
เคร่ืองหมายหรือกลอุปกรณ์ท่ีอาจพิสูจน์ทราบได๎วํามาจากชาติหรือหนํวยงานผ๎ูอุปถัมภ์ใดน้ันออกเสียจาก
ยุทโธปกรณ์ท่ีจะใช๎ในการปฏิบัติการปกปิดและการปฏิบัติการลับ 

sterilizer    เครื่องตั้งอายุทุํนระเบิด [ในการสงครามทุ่นรัเบิด] 

                                                                        
 ความตกลงสถานภาพก าลังรบ  ความตกลงซึ่งก าหนดสถานภาพทางกฎหมายของก าลังทหารที่มาเยือน  ที่วางก าลังใน
อาณาเขตของรัฐฝ่ายเดียวกัน  ความตกลงที่กลําวถึงสถานภาพของก าลังทหารที่มาเยือนนี้อาจเป็นลักษณะทวิภาคีหรือพหุภาคี  
บทบัญญัติเกี่ยวกับสถานภาพก าลังรบที่มาเยือนอาจจะเป็นความตกลงแยกตํางหากหรืออาจเป็นสํวนหนึ่งของความตกลงที่
ครอบคลุมเรื่องอื่น ๆ บทบัญญัติเหลํานี้กลําวถึงวิธีการที่ผ๎ูมีอ านาจของก าลังทหารที่มาเยือนอาจควบคุมก าลังรบของตนและการ
ปฏิบัติตามกฎหมายท๎องถิ่น หรืออ านาจของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  ขอบเขตของความตกลงในเรื่องที่กลําวมานี้  หากมีผลกระทบตํอ
ความสัมพันธ์ระหวํางก าลังทหารกับเจ๎าหน๎าที่พลเรือนและประชาชน อาจเรียกวําความตกลงด๎านกิจการพลเรือน  
 ผู้อยู่หลังแนว สายลับหรือองค์การสายลับที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่ก าหนด ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการในกรณีที่ถูกข๎าศึกรุกรานหรือ
ในภาวการณ์อื่น ๆ ซึ่งไมํสามารถเข๎าไปได๎โดยวิธีปกติได๎ 
 ก าลังรบหลังแนว ก าลังรบซึ่งทิ้งไว๎ในที่มั่นเพื่อด าเนินภารกิจเฉพาะ  เมื่อก าลังรบสํวนที่เหลือได๎ถอนตัวไปหรือถอยออกไป
จากพื้นที่นั้นแล๎ว 
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sterlize                           การทําลายหลักฐานระบุตัว  
stick (air transport)   กลุํม, สติค (การขนสํงทางอากาศ ) [ทหารพลร่มจ านวนหนึ่ง  ท่ี

กรัโดดจากช่องหรือปรัตูของอากาศยานในรัหว่างการบินผ่านหนึ่งเท่ียวเหนือเขตท้ิงลง] 

stick commander (air transport) ผู๎บังคับกลุํม ,  ผู๎บังคับสติค    (การขนสํงทางอากาศ ) [บุคคลที่
ก าหนดซึ่งควบคุมพลร่ม  ตะ้งแต่เวลาท่ีนะกโดดร่มขึ้นอากาศยาน  จนกรัทะ่งถึงเวลาท่ีนะกโดดร่มเหล่านะ้นได้กรัโดด
ออกไปแล้ว]   

stiff resistance   การต๎านทานอยํางเหนียวแนํน     
stimulants  ยากระตุ๎น  [รวมถึงโคเคนแลัแอมเฟตตามีน  ซึ่งท าให้ผู้ใช้รู้สึกแข็งแรง  

เด็ดขาดแลัมะ่นใจในตะวเองมากขึ้น] 

STINGER = FIM-92A อาวุธนําวิถีป้องกันภัยทางอากาศระดับต่ํา ; สติงเกอร๑ 
stock control   การควบคุมพัสดุคงคลัง  [กรรมวิธีในการด ารงระกษาข้อมูลเกี่ยวกะบ

ปริมาณท่ีอยู่  แลัสภาพของสิ่งอุปกรณ์แลัยุทธภะณฑ์ท่ีค้างระบ  มีอยู่ในมือ  แลัค้างจ่าย  เพื่อก าหนดปริมาณ
ยุทโธปกรณ์แลัยุทธภะณฑ์ท่ีอาจหาได้ แลั/หรือที่ต้องการเพื่อจ่าย  แลัเพื่อท าให้ง่ายแก่การแจกจ่ายแลัการจะดการ
ต่อยุทโธปกรณ์]     

stock control  บัญชีคุม     [กบ.] 
stock coordination  การประสานด๎านพัสดุคงคลัง  [พะนธกิจด้านการจะดการส่งก าละงท่ี

ปฏิบะติอยู่ตามปกติ  ณ รัดะบทบวง  ซึ่งควบคุมการมอบหมายงานด้านพะสดุ

ตามรายการหรือปรัเภทต่าง ๆ ให้แก่ผู้จะดการพะสดุ] 
stock level    ระดับพัสดุคงคลัง   
stock number    หมายเลขพัสดุ   
stock number  หมายเลขสิ่งอุปกรณ๑ [ประกอบด้วยเลข ๑๓ ตัว-กบ.] 

stock record account  บัญชีคุมพัสดุคงคลัง 
Stockade Objective      (SO) เกณฑ๑สะสม    [กบ.] 
stockade   คุกทหาร    [ภ.] 
stockage level                      ระดับการสะสม    [กบ.] 
stockage objective   เกณฑ์สะสม  [ปริมาณสูงสุดของยุทโธปกรณ์ท่ีจัมีไว้ในมือเพื่อด ารงการ
ปฏิบะติการในปัจจุบะน   ปริมาณดะงกล่าวนี้จัปรักอบด้วยผลรวมของยุทโธปกรณ์คงคละง  ท่ีแสดงด้วยรัดะบ
ปฏิบะติการกะบรัดะบปลอดภะย]    
stockpile to target sequence   เอกสาร/ล าดับเหตุการณ์ จากที่เก็บถึงเป้าหมาย [อาวุธนิวเคลียร์] 
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STOL = Short Takeoff And Landing [บ.]  
              ที่สามารถบินขึ้นและลงได๎ในรันเวย๑สั้น 
              กวําปกติ 
 
 
 
STOM = Senior Transport officials Meeting  
การประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโสด๎านการขนสํง ของอาเซียน            [กต.] 
stop-loss    การระงับตําแหนํง  [ประธานาธิบดีมีอ้านาจตามมาตรา ๑๐ แห่ง

ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา ๑๒๓๐๕ ที่จะพักใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลื่อนต้าแหน่ง การออกจากราชการ
หรือการจ้าแนกสมาชิกของกองทัพ ที่เห็นว่าจ้าเป็นต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (“กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การเลื่อนต้าแหน่ง” รวมถึงตารางชั้นยศ การแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล และต้าแหน่งเทียบเท่าชั้นยศ e8 และ e9) 
ประธานาธิบดีจะใช้อ้านาจนี้เฉพาะกรณีก้าลังส้ารองได้เข้ารับราชการประจ้าการภายใต้ความในมาตรา ๑๐ ที่ให้
อ้านาจประธานาธิบดีในการเรียกก้าลังส้ารอง การระดมสรรพก้าลังบางส่วนหรือการระดมสรรพก้าลังทั้งหมด]   

storage  การเก็บรักษา [ข้อมูล] ; เครื่องเก็บ [ฮาร์ดแวร์ทางอิเล็กทรอนิกส์] ; 
การเก็บรักษา    [กบ.] 

storage life   อายุการเก็บรักษา   
storage or stowage   การเก็บรักษาหรือการแยกเก็บ       
storage requirement  ความต๎องการสะสม    [กบ.] 
stores     พัสดุ   
storm               [๘๙-๑๐๒ กม./ชม.]พายุ                         
stowage    การแยกเก็บ [เรือ เพื่อป้องกะนการเสียหาย  การเลื่อนไหล เป็นต้น] 
stowage diagram   ผังการแยกเก็บ [ในแผนการบรรทุกของเรือ] 
stowage factor   เกณฑ์การแยกเก็บ [ตะวเลขท่ีแสดงรัวางเป็นลูกบาศก์ฟุต  ท่ีสิ่งของคิด

เป็นลองตะนวางอยู่ เพื่อเตรียมที่จัส่งออกไปรวมทะ้งสิ่งของท่ีบรรจุในละงหรือบรรจุหีบห่อทะ้งสิ้น] 

stowage plan   แผนการแยกเก็บ [ผะงการแยกเก็บท่ีสมบูรณ์] 
STR = Strength               กําลัง  
strafing  การยิงรัว ; การยิงกราด [การยิงอาวุธอะตโนมะติจากอากาศยานต่อ

เป้าหมายบนพื้นดิน] 
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straggler  ทหารพลัดหนํวย [กพ.] ; การพลัดหนํวย  : บุคคล ยานพาหนั เรือ
หรือเครื่องบิน ซึ่งปราศจากความมุ่งหมายท่ีแน่ชะดหรือภารกิจท่ีก าหนด ได้
แยกตะวจากหน่วย แถว หรือรูปขบวนของตน  

straggler collecting point   ตําบลรวบรวมทหารพลัดหนํวย    [กพ.] 
straggler control post   ตําบลควบคุมทหารพลัดหนํวย    [กพ.] 
straggler line    แนวควบคุมทหารพลัดหนํวย    [กพ.] 
strapping    การรัด [สิ่งบรรจุอุปกรณ์]; การวัด [ถะงเก็บแลัการค านวณปริมาตร] 
strategic  guidance   แนวทางยุทธศาสตร๑   
strategic    ทางยุทธศาสตร๑      
strategic advantage                ความได๎เปรียบทางยุทธศาสตร๑      [ยธศ.]  
strategic aims   ความมํุงหมายทางยุทธศาสตร๑  
Strategic Air Command (SAC)  หนํวยบัญชาการทางอากาศยุทธศาสตร๑  
strategic air transport  การขนสํงทางอากาศยุทธศาสตร์   

strategic air transport operations การปฏิบัติการขนสํงทางอากาศยุทธศาสตร์   
strategic air warfare  การสงครามทางอากาศยุทธศาสตร์ 
strategic airfield       สนามบินทางยุทธศาสตร๑  <สแตรต-ีจิค> 
strategic airlift   การล าเลียงทางอากาศยุทธศาสตร์    
strategic arena   แวดวงทางยุทธศาสตร๑   
Strategic Arms Limitation Talk (SALT)  การเจรจาจํากัดอาวุธยุทธศาสตร๑    [ยธศ.]  
Strategic Arms Reduction Treaty (START) สนธิสัญญาลดอาวุธทางยุทธศาสตร๑  
strategic art   ศิลปยุทธศาสตร๑      
strategic attention   ความสนใจทางยุทธศาสตร๑  
strategic bomber                   เครื่องบินทิ้งระเบิดข๎ามทวีป         [ยธศ.]  
strategic choke point   จุดคับขันทางยุทธศาสตร๑  

                                                                        
 ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ด๎านก าลังอ านาจเปรียบเทียบทั้งปวงของคูํสงคราม ซึ่งจะท าให๎ชาติหนึ่งหรือ
กลุํมของชาติหนึ่ง สามารถควบคุมความเป็นไปของสถานการณ์ทางทหารและทางการเมืองได๎อยํางมีประสิทธิผล 

 เริ่มต๎นปี ๑๙๖๙ ระหวําง สหรัฐฯ กับ โซเวียต เพื่อจ ากัดการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ 
 ลงนามเมื่อ ๓๑ ก.ค.๑๙๙๑ ระหวําง สหรัฐฯ กับ โซเวียต ลดอาวุธเชิงรุกทางยุทธศาสตร์ลง ๑ ใน ๓ 
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strategic concentration  การชุมพลทางยุทธศาสตร์  [การรวมก าละงรบท่ีก าหนดไว้ในพื้นท่ีต่าง  

ๆ โดยมุ่งหมายว่าจัให้เร่ิมการปฏิบะติการของก าละงรบ  ท่ีรวมกะนอยู่จากพื้นท่ีเหล่านี้  เพื่อว่าจัได้วางก าละงรบต่าง  ๆ 
ไว้ ณ ท่ีดีท่ีสุดท่ีจัเร่ิมแผนการทะพ] 
strategic concept                  แนวความคิดทางยุทธศาสตร๑        [ยธศ.]  
strategic crisis exercise  การฝึกวิกฤตการณ๑ทางยุทธศาสตร๑     
strategic debate   การอภิปรายทางยุทธศาสตร๑  
Strategic Defence Review (SDR)  การทบทวนด๎านการป้องกันประเทศทางยุทธศาสตร๑  ( ทปย.)  

Strategic Defense Initiative (SDI) โครงการริเริ่มป้องกันในอวกาศ      (STAR WARS)  
strategic deterence defense mission  ภารกิจการป้องปรามทางยุทธศาสตร๑   [ทร.-ยธศ.] 

strategic deterrence  การป้องปรามทางยุทธศาสตร๑   
strategic dicta  ข๎อวินิจฉัยทางยุทธศาสตร๑             [ยธศ.]  
strategic distance    ระยะ หํางทางยุทธศาสตร๑  
strategic estimate   การประมาณการทางยุทธศาสตร์  [การปรัมาณการปัจจะยทาง

ยุทธศาสตร์ทะ่วไป   ซึ่งมีอิทธิพลต่อการก าหนดภารกิจ   วะตถุปรัสงค์แลัหนทางปฏิบะติ  การปรัมาณการเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวทางยุทธศาสตร์ซึ่งได้ระบจากเจ้าหน้าท่ีบะญชาการแห่งชาติหรือองค์กรท่ีมีอ านาจของพะนธกิจ
หรือองค์กรร่วมกะนชะ่วคราว]  

strategic groups   กลุํมยุทธศาสตร๑  
strategic guidance   แนวทางยุทธศาสตร๑  
strategic intelligence             การขําวกรองทางยุทธศาสตร๑        [ยธศ.]  
strategic intelligence  ขําวกรองทางยุทธศาสตร์  [ส าหระบการจะดท ายุทธศาสตร์ทหาร   

นโยบาย แผนแลัการปฏิบะติการทางทหาร ณ รัดะบภาคพื้นแลัรัหว่างชาติ] 

strategic intelligence estimate  การประมาณการขําวกรองยุทธศาสตร๑  [ยธศ.]  
strategic landscape  ภูมิทัศน๑ทางยุทธศาสตร๑   [ยธศ.] 
strategic leader   ผู๎นําระดับยุทธศาสตร๑       
strategic leadership  ความเป็นผู๎นําระดับยุทธศาสตร๑ ; ภาวะผู๎นําระดับยุทธศาสตร๑

    

                                                                        
 แนวความคิดทางยุทธศาสตร์  หนทางปฏิบัติที่ยอมรับซึ่งได๎มาจากผลของการประมาณสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์  
แนวความคิดนี้เป็นข๎อความที่บํงวําจะท าอะไรอยํางกว๎าง  ๆ ในลักษณะอํอนตัวอยํางพอเพียงที่จะอ านวยให๎ใช๎เป็นกรอบส าหรับ
การด าเนินงานทางทหาร ทางการทูต เศรษฐกิจ จิตวิทยาและมาตรการอื่น ๆ ซึ่งได๎มาจากแนวความคิดนี้  
 มุํงท าลายขีปนาวุธที่เข๎ามา หรือสิ่งบินแปลกปลอมที่เข๎ามา 
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strategic level of war  ระดับสงครามทางยุทธศาสตร์  [รัดะบของสงครามซึ่งชาติหนึ่งมะกจั
เป็นสมาชิกของกลุ่มของชาติ  ก าหนดวะตถุปรัสงค์แลัแนวทางด้านความมะ่นคงของชาติหรือหลายชาติ  (พะนธมิตร
หรือการร่วมกะนชะ่วคราว )  พะฒนาแลัใช้ทระพยากรของชาติ  เพื่อให้บรรลุวะตถุปรัสงค์นะ้น  กิจกรรม  ณ รัดะบนี้จั
สถาปนาวะตถุปรัสงค์ทางทหารของชาติแลัหลายชาติ  จะดล าดะบความริเร่ิม  ก าหนดขอบเขตแลัปรัเมินความเสี่ยง
ในการใช้พละงอ านาจทางทหารแลัเคร่ืองมือพละงอ านาจอื่น  ๆ  พะฒนาแผนการสงครามของโลกหรือยุทธบริเวณ
เพื่อให้บรรลุวะตถุปรัสงค์ แลัจะดให้มีกองทะพแลัขีดความสามารถอื่น ๆ ให้สอดคล้องกะบแผนยุทธศาสตร์]    

strategic management  การบริหารทางยุทธศาสตร๑ ; การบริหารเชิงกลยุทธ๑   [พร.] 
strategic map  แผนที่ทางยุทธศาสตร๑  [ผท.มาตราส่วนกลางหรือเล็กกว่า, ๑ :

๑,๐๐๐,๐๐๐]    [ยธศ.] 
strategic material (critical)  วัสดุยุทธศาสตร ์(ส าคัญย่ิง) [ในภาวัฉุกเฉินยามสงคราม] 
strategic minerals                 แรํธาตุยุทธศาสตร๑                   [ยธศ.]  
strategic mining   การวางทุํนระเบิดทางยุทธศาสตร์  [การท าสงครามทุ่นรัเบิด 

    รัยัยาว] [ยธศ.] 
strategic mission                  ภารกิจทางยุทธศาสตร๑              [ยธศ.]  
strategic mobility                 ความคลํองแคลํวในการเคลื่อนที่ทางยุทธศาสตร๑;  
    ความคลํองตัวทางยุทธศาสตร๑  
strategic operating systems  [อม.ในภาคพ้ืนมี ๘ ประการ]  ระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร๑  
strategic outcomes   ผลลัพธ๑ทางยุทธศาสตร๑  

                                                                        
 ภารกิจทางยุทธศาสตร์ ภารกิจที่มุํงกระท าตํออันดับเป้าหมายข๎าศึกที่เลือกไว๎หนึ่งหรือหลายอันดับ  ด๎วยความมุํงหมายให๎มี
ความรุดหน๎าในการท าลายและการสลายความสามารถและความมุํงมั่นในการสงครามของข๎าศึก เป้าหมายเหลํานี้รวมถึงระบบการ
ผลิตที่ส าคัญ แหลํงวัตถุดิบ วัสดุส าคัญยิ่ง  แหลํงสะสม  ระบบก าลัง  งาน ระบบการขนสํง  สิ่งอ านวยความสะดวกในการสื่อสาร  
และระบบเป้าหมายส าคัญอื่น ๆ ในทางตรงกันข๎ามกับการปฏิบัติการทางยุทธวิธี การปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์นี้มุํงหมายที่จะให๎
เกิดผลตํอข๎าศึกและกองทัพของข๎าศึกในระยะยาวมากกวําที่จะให๎เกิดผลในทันทีทันใด 
 ความคล่องตัวทางยุทธศาสตร์  ขีดความสามารถในการวางก าลังทหารและด ารงก าลังทหารไว๎ทั่วโลก  เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ มี ๘ ประการ คือ ๑. ความต๎องการ และความพร๎อมรบของกําลังรบภาคพื้น ( theater 

force requirements and readiness) ๒. พันธมิตร และความสัมพันธ๑ในภูมิภาค (alliance and regional relations) ๓. ขําว
กรองทางยุทธศาสตร๑ภาคพื้น ( theater strategic intelligence) ๔. ทิศทางและบูรณาการทางยุทธศาสตร๑ภาคพื้น ( theater 
strategic direction and integration) ๕. การเข๎าวางกําลังและการดําเนินกลยุทธ๑ทางยุทธศาสตร๑ภายในภาคพื้น  (intra-theater 
strategic deployment and maneuver) ๖. การยิงทางยุทธศาสตร๑ภาคพื้น ( theater strategic fires) ๗. การป้องกันทาง
ยุทธศาสตร๑ภาคพื้น (theater strategic protection) ๘. ความตํอเน่ืองทางยุทธศาสตร๑ภาคพื้น ( theater strategic sustainment)  
P.๑-๑๔๕ 
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strategic paradigm  กระบวนทัศน๑ทางยุทธศาสตร๑   [ยธศ.] 
strategic paralysis   อัมพาตทางยุทธศาสตร๑  
strategic partnership หุ๎นสํวนทางยุทธศาสตร๑    [กต.] 

strategic perspective  ทัศนคติทางยุทธศาสตร๑; แงํคิดทางยุทธศาสตร๑    [ยธศ.] 
strategic plan                     แผนยุทธศาสตร๑ [แผนส าหระบการด าเนินการทะ้งปวงในสงคราม ][ยธศ.]  
strategic practitioner  ผู๎ปฏิบัติทางยุทธศาสตร๑    
strategic principle   หลักพ้ืนฐานทางยุทธศาสตร๑   
strategic psychological activities กิจกรรมจิตวิทยาทางยุทธศาสตร์ [กิจกรรมทางจิตวิทยาที่วางแผนไว้
ในยามสงบแลัยามสงคราม ซึ่งตามปกติจัมีวะตถุปรัสงค์เพื่อให้ได้ระบการสนะบสนุนแลัร่วมมือจากปรัเทศที่เป็นมิตรแลัเป็น
กลาง แลัเพื่อลดความมุ่งมะ่น แลัความสามารถของปรัเทศข้าศึกหรือน่าจัเป็นข้าศึกที่จัเริ่มสงคราม] 

strategic reach   การเข๎าถึงทางยุทธศาสตร๑  
strategic realities   ความเป็นจริงทางยุทธศาสตร๑  
strategic reconnaissance         การลาดตระเวนทางยุทธศาสตร๑   [ยธศ.]  
Strategic Reconnaissance Wing (SRW) ฝูงบินลาดตระเวนทางยุทธศาสตร๑  
strategic research analyst  นักวิเคราะห๑งานวิจัยทางยุทธศาสตร๑  
strategic reserve                  กองหนุนทางยุทธศาสตร๑         [ยธศ.]  
strategic responsiveness การตอบสนองทางยุทธศาสตร์ 
strategic sealift   การล าเลียงทางทะเลยุทธศาสตร์  
strategic sealift forces กองเรือล าเลียงทางทะเลยุทธศาสตร์      
strategic sealift shipping  การจัดเรือในการล าเลียงทางทะเลยุทธศาสตร์  
strategic spoiling attacks การ เข๎าตีทําลายการเข๎าตีทางยุทธศาสตร๑  
strategic stalemate   การยันกันทางยุทธศาสตร๑            [ยธศ.]  
Strategic Studies Institute (SSI)        สถาบันศึกษาทางยุทธศาสตร๑; สถาบันยุทธศาสตร๑ศึกษา [อม.-ยธศ.]  

strategic tactical map  แผนที่ทาง ยุทธศาสตร๑และยุทธวิธี [มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐] 

                                                                        
 หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) เป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวํางสองประเทศที่มีความใกล๎ชิดสนิทสนม
อยํางยิ่ง อยูํบน พื้นฐานของความเสมอภาค มีนโยบายและ แนวคิด ทาง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารไปในแนวทาง
เดียวกัน  
 การเข้าถึงทางยุทธศาสตร์  (Strategic Reach) คือ " ความสามารถในการสํงก าลังรบเข๎าสูํพื้นที่เป้าหมายที่ก าหนดและเมื่อ
ก าลังรบเข๎าถึงพื้นที่ดังกลําวแล๎วก็พร๎อม ที่จะด าเนินกา รสู๎รบได๎ทันที " (หลักยุทธศาสตร์ : ๒๕๓๖ หน๎า ๑๐๕)  
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strategic theorist   นักทฤษฎีทางยุทธศาสตร๑  
strategic thinking   การคิดเชิงยุทธศาสตร๑  
strategic thought process  กรรมวิธีการคิดทางยุทธศาสตร๑    [ยธศ.] 
strategic transport aircraft  อากาศยานล าเลียงทางยุทธศาสตร์ [บรรทุกก าละงพลแลั /หรือสะมภารัในรัยั

ทางไกล] 

strategic vision   วิสัยทัศน๑ทางยุทธศาสตร๑  
strategic vulnerability            ความลํอแหลมทางยุทธศาสตร๑    [ยธศ.]  
strategic warning  การแจ๎งเตือนทางยุทธศาสตร์ [การแจ้งเตือนก่อนเร่ิมการปฏิบะติการ

คุกคาม] 

strategic warning lead time  เวลาลํวงหน๎าหลังการแจ๎งเตือนทางยุทธศาสตร์ [เวลารัหว่างได้ระบ
การแจ้งเตือนทางยุทธศาสตร์กะบเวลาเริ่มต้นของการเป็นศะตรูกะน เวลาที่กล่าวนี้อาจรวมห้วงเวลาปฏิบะติสองห้วง คือ เวลาก่อนการ
ตกลงใจเมื่อได้ระบการแจ้งเตือนทางยุทธศาสตร์ กะบเวลาหละงการตกลงใจเมื่อได้ระบการแจ้งเตือนทางยุทธศาสตร์]  

strategic warning post--decision time เวลาหลังการตกลงใจเมื่อได๎รับการแจ๎งเตือนทางยุทธศาสตร์ 
[เวลาซึ่งเริ่มต้นภายหละงการตกลงใจสะ่งให้ปฏิบะติการ  ที่กรัท า  ณ รัดะบสูงสุดของระฐบาล  เพื่อตอบสนองต่อการแจ้งเตือนทาง
ยุทธศาสตร์ แลัจบลงเมื่อเริ่มต้นการเป็นศะตรูกะนหรือเมื่อสิ้นสุดการคุกคามแล้ว  เวลานี้เป็นส่วนหนึ่งของเวลาล่วงหน้าหละงการ
แจ้งเตือนทางยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ส าหระบด าเนินการปฏิบะติก่อนการเป็นศะตรูกะน เพื่อเพิ่มความ  เข้มแข็งในท่าทีทางยุทธศาสตร์ของ
ชาต ิอย่างไรก็ดี การปฏิบะติในขะ้นเตรียมการอาจจัเริ่มกรัท าในห้วงเวลาก่อนการตกลงใจก็ได้]   

strategic warning pre-decision time เวลากํอนการตกลงใจเมื่อได๎รับการแจ๎งเตือนทางยุทธศาสตร ์ 
Strategic Wing (SW) ฝูงบินทางยุทธศาสตร๑ 
strategic withdrawal               การถอนตัวทางยุทธศาสตร๑     [ยธศ.]  
strategically responsive organizations การจัดหนํวยตําง ๆ ที่ตอบสนองทางยุทธศาตร๑  
strategy                           ยุทธศาสตร๑  (ยธศ.); กลยุทธ๑  [พร.-ธุรกิจ] [ยธศ.]   
strategy and the revolution in military affairs ยุทธศาสตร๑ และการปฏิวัติกิจการทหาร 
strategy determination  การก าหนดยุทธศาสตร์ [พะนธกิจของรับบการวางแผนยุทธการแลั

การปฏิบะติร่วม] 

strategy for peace                 ยุทธศาสตร๑เพ่ือสันติ             [ยธศ.]  
strategy formulation   การกําหนดยุทธศาสตร๑   

                                                                        
 ความล่อแหลมทางยุทธศาสตร์ จุดอํอนขององค์ประกอบส าคัญยิ่งของก าลังอ านาจแหํงชาติ ซึ่งจะถูกกระท าให๎ลดลงอยําง
รุนแรง หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางร๎ายโดยการปฏิบัติการตําง ๆ ตามขีดความสามารถของอีกชาติหนึ่งที่กระท าได๎  ความลํอแหลม
ทางยุทธศาสตร์อาจเกี่ยวข๎องกับปัจจัยทางการเมือง ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา หรือการทหาร  
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strategy formulation guidelines แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร๑  [ยธศ.] 
strategic appraisal   การประเมินยุทธศาสตร๑  
 [ยธศ.] 
Strategy Research Project (SRP)  โครงการวิจัยทาง  
   ยุทธศาสตร๑  [คือ เอกสาร  

   วิจัยส่วนบุคคล วทบ. ] 

strategy of containment   ยุทธศาสตร๑ในการจํากัด 
    วงล๎อม     [อ.พจน์] 

strategy of hunt and pounce ยุทธศาสตร๑การลํา 
    ตะครุบเหยื่อ   [ปศท.] 

strategy of survival   ยุทธศาสตร๑ของการเอา
ตัวรอด   
stream    ลําธาร  ; ลําห๎วย                        
street ; avenue ; boulevard  ถนน (ในเมือง)                        
strength    อัตรา ; กําลัง                               
stretch out   การยึดชํวงเวลาสํง [การลดอะตราการส่งมอบท่ีก าหนดไว้ในก าหนด   

    การหนึ่ง โดยไม่ลดปริมาณรวมที่จัถูกส่งมอบ] 

stretcher    เปล [คนป่วย] 
strike  โจมตี; การโจมตี [การเข้าตีซึ่งมุ่งจะท้าให้เกิดความเสียหาย เข้ายึดหรือ

ท้าลายที่หมาย]  
strike aircraft   [ทร.]  เครื่องบินโจมตี  
strike campaign                    [สนบ.]  การรณรงค๑ด๎วยการโจมตี   
Strike Command  (STRICOM)  หนํวยบัญชาการโจมตี  
strike operations                  [สนบ.]  การปฏิบัติการโจมตี   
strike photography  การถํายรูปการโจมตี [ภาพถ่ายทางอากาศท่ีได้ถ่ายท ารัหว่างการโจมตี

ทางอากาศ] 

                                                                        
 ยุทธศาสตร์ของการเอาตัวรอด  ผ๎ูที่อํอนแอกวําไมํจ าเป็นต๎องหลีกเลี่ยงการรบ  ควรท าการโต๎ตอบการเคลื่อนที่ของฝ่าย
ตรงข๎ามมากกวําพยายามเป็นฝ่ายกระท า เป้าหมายคือ เพื่อความอยูํรอดมากกวําเพื่อเอาชนะ 
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strikedown   การน าอากาศยานลงสูํระดับโรงเก็บ   [ค าท่ีใช้อธิบายถึงการ

เคลื่อนย้ายอากาศยานจากดาดฟ้าบิน ลงมายะงรัดะบดาดฟ้าของโรงเก็บอากาศยาน]    

strikes & raids   การโจมตี และ การตีโฉบฉวย [๔mootw]   

strip marker   เครื่องหมายแนวแถบ    [สทบ.]  
strip plot    แผํนพล็อตแนวบิน [ส่วนของ ผท./แผ่นบริวารซึ่งภาพถ่ายจ านวนหนึ่งท่ี

ถ่ายท าตามแนวทางบินได้ถูกขีดเส้นไว้บนส่วนน้ี โดยไม่ได้ก าหนดเค้าโครงของภาพพิมพ์แต่ลัภาพไว้] 

stripe   ลายยาวเป็นทาง, แถบ 
strobe light                          ไฟกระพริบสํองสวําง/ไฟฉุกเฉิน   
strong breeze       [๓๙-๔๙  กม./ชม.] ลมจัด                 
strong gale        [๗๕-๘๘  กม./ชม.]  พายุเกลแรง               
strong point   จุดต๎านทานแข็งแรง  [ภารกิจ ยว.] ; จุดต๎านทาน  [ตั้งรับ]  
structural change   การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร๎าง  
structural violence  ความรุนแรงเชิงโครงสร๎าง    
structured message text  ข๎อความขําวสารที่มีโครงรําง  [ใช้เพื่อให้สัดวกต่อการดูแล  แลั

ด าเนินกรรมวิธีด้วยมือ] 

struggle for power                 การตํอสู๎เพื่อแยํงชิงอํานาจ     [ยธศ.]   
STU = Secure Telephone Unit  โทรศัพท๑ที่มีระบบป้องกัน [การดักฟัง] 

stubborn    ดื้อดึง, เหนียวแนํน      
student NCO   นายสิบนักเรียน   (นสน.)  
student officer   นายทหารนักเรียน         (นทน.)      
Student Text              (ST) แนวสอน    (นส.)  

                                                                        
  มีถึงขนาดเล็กพกติดตัวได๎ด๎วย 
 จุดต้านทานแข็งแรง คือ ๑. สถานที่ที่ต๎องการความพยายามทางการชํางอยํางมากเพื่อสร๎างเครื่องกีดขวาง, ที่มั่น, และสถานที่  
เพื่อควบคุมหรือปิดกั้นแนวทางการเคลื่อนที่ของข๎าศึก  โดยปกติ ทก.ควบคุมและบังคับบัญชา, สถานพยาบาล, และสถานสํงก าลัง
ที่ส าคัญจะถูกขุดลงไปในพื้นดินและมีการป้องกันเหนือศีรษะ  สนามเพลาะและสิ่งกํอสร๎างป้องกันตําง ๆ จะสร๎างขึ้นเพื่อป้องกัน
มิให๎ทหารและอว.เกิดความเสียหายระหวํางการโจมตีของฝ่ายตรงข๎าม  ๒. ต าบลส าคัญในการตั้งรับ  โดยปกติมักประกอบด๎วย
ป้อมสนามแข็งแรง  อว.หนัก และอว.ยิงอัตโนมัติ   ล๎อมรอบด๎วยที่ตั้งอื่น ๆ ซึ่งถูกจัดขึ้นเพื่อป้องกันจุดต๎านทาน   ๓. เป็นมาตรการ
ควบคุมที่อาจใช๎เพียงล าพังหรือใช๎รํวมกับเขตปฏิบัติการก็ได๎  
 จุดต้านทาน ต าบลส าคัญในที่มั่นตั้งรับ มักจะได๎ดัดแปลงให๎แข็งแรงและวางอาวุธยิงอัตโนมัติไว๎อยํางหนาแนํน ซึ่งรอบต าบล
ดังกลําวได๎จัดรวมที่มั่นตําง ๆ ขึ้นเพื่อการป้องกัน 
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stuffing    การบรรจุ [การจะดสะมภารัเข้าในตู้คอนเทนเนอร์]   

STX = Situational Training Exercise  การฝึกตามสถานการณ๑   
SUA = Shan United Army กองทัพสหรัฐฉาน     [พม่า] 
subassembly   เครื่องประกอบยํอย  
subcaliber  ลํากล๎องรอง    [ปืน] 
subcommittee on neighbouring countries economic development cooperation  คณะอนุกรรมการ 
    พัฒนาความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ๎าน  [กต.] 

subconscious   จิตใต๎สํานึก  
sub-division   หมํูเรือ; ครึ่งหมํูเรือ    [ทร.]   
subgravity  ต่ ากวําแรงจี [สภาวัท่ีอะตราเร่งรวมกะนเป็นผลออกมาอยู่รัหว่าง   

๐ กะบ ๑ จี] 
subject     คนในบังคับ     [กต.] 
subjective   นามธรรม  
subjective value              คําตามความคิด [ในการประมาณการ]  

subkiloton weapon  อาวุธขนาดต่ ากวํากิโลตัน [นิวเคลียร์ซึ่งให้ขนาดพละงงานรัเบิดต่ ากว่า
หนึ่งกิโลตะน]  

Sub-Lieutenant    (SUB LT)  เรือตรี [ทร.ไทย]       (ร.ต.)   
Sub-Machine Gun    (SMG)  ปืนกลมือ       (ปกม.)    
submarine base  [ทร.] ฐานทัพเรือเรือดําน้ํา 
Submarine Operating Authority  (SUBOPAUTH) ผู๎ควบคุมเรือด าน้ า 
             [ผู้บะงคะบการเรือที่ควบคุมการปฏิบะติการของเรือด าน้ า] 

submarine operations area พ้ืนที่ปฏิบัติการของเรือด าน้ า [ทะ้งในยามปกติ แลัยามสงคราม] 

submarine patrol areas  พ้ืนที่ลาดตระเวนของเรือด าน้ า  
Submarine (SS)  เรือดําน้ํา [ธรรมดา] [ทร.]  (ด.)  
Submarine-Launched Ballistic Missile (SLBM) ขีปนาวุธข๎ามทวีปยิงจากเรือดําน้ํา  [ยธศ.]  
Submarine-Launched Cruise Missile (SLCM) อาวุธปลํอยบิน ยิงจากเรือดําน้ํา 

sub-ministry ; authority  ทบวง     [ไทย]                       
submission                   ภารกิจรอง    
submit a draft resolution   เสนอรํางข๎อมติ     [กต.] 
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submunition                   กระสุนยํอย [กรัสุนใด ๆ ท่ีท าหน้าท่ีต่างออกไปจากกรัสุนแม่] 
subordinate    ผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชา     [กต.] 
subordinate command  หนํวยบัญชาการรอง [หน่วยบะญชาการที่ปรักอบด้วย  ผู้บะญชาการแลั

บุคคล หน่วย หน่วยแยก หน่วยงาน หรือสถานที่ตะ้งทะ้งสิ้น ที่ถูกจะดอยู่ในบะงคะบบะญชาของหน่วยบะญชาการ โดยผู้มีอ านาจสถาปนา
หน่วยบะญชาการรอง] 

subordinate leaders              ผู๎บังคับหนํวยรอง  
Subordinate Unified Command (Subunified Command)    หนํวยบัญชาการรวมรอง  [หน่วย

บะญชาการที่จะดตะ้งโดยผู้บะญชาการหน่วยบะญชาการรวม  เมื่อได้ระบมอบอ านาจผ่าน ปธ.คสธร. โดยใช้ปฏิบะติการอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกะบหละกเกณฑ์ที่ใช้กะบหน่วยบะญชาการรวม  หน่วยบะญชาการรวมรองอาจถูกจะดตะ้งตามพื้นที่หนึ่งหรือตามพะนธกิจ  ผู้
บะญชาการหน่วยบะญชาการรวมรองมีพะนธกิจแลัความระบผิดชอบ เช่นเดียวกะบผู้บะญชาการหน่วยบะญชาการรวมแลัมีการควบคุม
ทางยุทธการต่อหน่วยบะญชาการแลัก าละงรบที่ได้ระบมอบภายในพื้นที่ปฏิบะติการร่วมที่ได้ระบมอบ]    

subordinate unit                      หนํวยรอง    
subscription   การเข๎าชื่อเป็นสมาชิก  [ความตกลงโดยเหล่าทะพของชาติหนึ่งซึ่งเห็นชอบที่
จัยอมระบแลัปฏิบะติตามรายลัเอียดของความตกลงในการก าหนดมาตรฐาน โดยมีข้อสงวนหรือไม่มีก็ได]้  

subsidiary landing   การยกพลขึ้นบกเสริม    [ยสบ.] 
subsidise   ให๎เงินชํวยเหลือ 
subsistence allowance เงินเบี้ยเลี้ยงทหาร; เงินเพ่ิมคํายังชีพ 
subsistence  อาหาร [กบ.]  ; การยังชีพ 
subsonic    ต่ ากวําเสียง เป็นหรือเก่ียวกับความเร็วท่ีต่ ากวําความเร็วเสียง    

sub-state    [ตัวแสดง]  ที่มีลักษณะต่ํากวํารัฐ    
substitute transport-type vehicle ยานทดแทนประเภทขนสํง [ยานล้อที่ออกแบบไว้เพื่อปฏิบะติพะนธกิจ

ทางทหาร เช่นเดียวกะบยานขนส่งทางทหารภายในขีดจ ากะดบางอย่าง  แต่ไม่ต้องมีละกษณัพิเศษทุกอย่างเหมือนยานพาหนัทาง
ทหาร  ยานดะงกล่าวพะฒนามาจากแบบของพลเรือนโดยเพิ่มละกษณับางอย่างเข้าไป   หรือพะฒนาจากแบบของทหารโดยตะดทอน  
ละกษณับางอย่างออกไป] 

subsystem  ระบบยํอย  
subunified command  หนํวยบัญชาการรวมรอง   
subunit instructions in order คําแนะนําหนํวยรองตามลําดับ     
suburb    ชานเมือง                       
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subversion                   การบํอนทําลาย   
subversion of department of defense personnel การบํอนทําลายเจ๎าหน๎าที่กระทรวงกลาโหม [มุ่งบ่ัน

ทอนความจงรักภักดี ขวัญ วินัย กห.]  

subversive activity   กิจกรรมการบํอนท าลาย [บุคคลใด  ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ  ให้ความสุข

สบาย ให้การสนะบสนุนทางขวะญแก่บุคคล คณับุคคล หรือองค์การซึ่งปรักาศที่จัล้มล้างระฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยก าละง
แลัความรุนแรง ก็คือ ผู้บ่อนท าลายแลัเข้าร่วมในกิจกรรมบ่อนท าลาย  การปฏิบะติที่จงใจทะ้งหลายที่มุ่งให้เกิดความเสียหายต่อ
ผลปรัโยชน์ที่ดีที่สุดของระฐบาล แลัซึ่งการกรัท านะ้นมิได้อยู่ในปรัเภทของการทรยศ การปลุกปั่น    การก่อวินาศกรรม  หรือ
การจารกรรมแล้ว ก็จัจะดเข้าในปรัเภทที่เกี่ยวกะบกิจกรรมการบ่อนท าลาย] 

subversive political action  การกระท าการบํอนท าลายเพ่ือการเมือง 
subversive techniques              เทคนิคการบํอนทําลาย  
success                     สําเร็จ  
succession of states   การสืบทอดของรัฐ     [กต.] 
successive positions               ที่ม่ันตามลําดับ    [ยว.] 
sufficiency strategy               ยุทธศาสตร๑ของความเพียงพอ    [ยธศ.]  
suitability    ความเหมาะสม  
suitcase                 กระเป๋าเดินทาง    
suite of honour    คณะผู๎ติดตามเกียรติยศ   [กต.] 

summit    ยอดกระสุนวิถี [รัดะบสูงสุดเหนือรัดะบทัเลปานกลางซึ่งโปรเจ็คไตล์ขึ้นไป
ถึง ขณัที่อยู่ในวิถีจากปืนถึงเป้าหมาย ผลรวมทางพีชคณิต ของรัยัทางตะ้งสูงสุดกะบรัดะบสูงของปืน] 

summit diplomacy    การเจรจาตัวตํอตัวโดยตรง (direct face-to-face negotiation) 

ระหวํางประมุขของรัฐ (head of state) หรือ ระหวํางหัวหน๎าของรัฐ (head of government) 

sustainable development   การพัฒนาที่ยั่งยืน      [กต.] 

superpower    อภิมหาอํานาจ     [กต.] 
summit meetings                    การประชุมสุดยอด         [ยธศ.]  
sundries                     เสบียงเสริมเบ็ดเตล็ด  
sun-synchronous orbit วงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์  [ดาวเทียม] 
super    อาหารมื้อค่ํา   

                                                                        
 การบ่อนท าลาย การปฏิบัติที่มุํงลดความเข๎มแข็งทางทหาร เศรษฐกิจ  จิตวิทยา การเมือง หรือขวัญของระบอบการปกครอง
หนึ่ง 
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supercargo   ผู๎ดูแลสัมภาระ [เพื่อซ่อมบ ารุงแลัระกษาความปลอดภะยสะมภารั 
    รัหว่างทาง] 

superconductor   สารตัวนํายิ่งยวด     
superimposed                  รับการเพิ่มเติมกําลังยิง  
superior strategic prowess   ฤทธิ์เดชทางยุทธศาสตร๑ที่เหนือกวํา  
supermarket   ซูเปอร๑มาร๑เก๏ต    
superpower  อภิมหาอํานาจ  
supersede                          ใช๎ทดแทน [แผน, เอกสาร] เดิม  
supersonic  เหนือเสียง  [เป็นหรือเกี่ยวกะบความเร็วที่เกินความเร็วเสียง] ;       [ความเร็ว] 

เหนือเสียง   

supervised route   เส๎นทางในการก ากับดูแล [ในการจราจรทางถนน] 
supervisor/superintendent  ผู๎ควบคุม, ดูแล                   
supplement                  รอง, เพ่ิมเติม  
supplementary facilities สิ่งอ านวยความสะดวกเสริม  
supplementary position            ที่ม่ันเพ่ิมเติม [หันไปในทิศทางที่ต่างจากที่มั่นหลักในการตั้งรับ]  

supplies                           สิ่งอุปกรณ๑ [วัสดุ,รายการทั้งปวงที่ใช้ในยุทธภัณฑ์ การสนับสนุนและ ซบร.ก้าลัง

รบทางทหาร]     (สป.)  

supply                             การสํงกําลัง  ; สํงกําลัง   [กบ.]             
supply by air   การสํงก าลังโดยทางอากาศ   
supply chain   สายการสํงก าลัง  
supply chain management การจัดการสายการสํงก าลัง  
supply control  การควบคุมการสํงก าลัง [เบิก-ระบ-เก็บระกษา -ควบคุมพะสดุคงคละง -ส่ง-

จะดวาง-พิสูจน์ทราบ แลัการบะญชี] 

supply corps   เหลําทหารพลาธิการ [พษ.]     (พธ.) 
supply cycle   วงรอบการสํงกําลัง     [กบ.]  

                                                                        
 การส่งก าลัง การจัดหา การแจกจําย การซํอมบ ารุงขณะเก็บ รักษา และการกู๎ซํอมสิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งการพิจารณาก าหนดชนิด
และปริมาณของสิ่งอุปกรณ์ 
 วงรอบการส่งก าลัง  ประกอบด๎วย ๑. ความต๎องการ (Requirement) ๒. การจัดหา (Procurement) ๓. การแจกจําย 

(Distribution) ๔. การซํอมบ ารุง (Maintenance) และ ๕. การจ าหนําย (Disposal) 
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supply dump                  ที่กองสิ่งอุปกรณ๑    [กบ.]                    
supply levels                  ระดับสํงกําลัง (วันสํงกําลัง)   [กบ.]                    
supply management  การจัดการสํงก าลัง   
supply officer   นายทหารสํงกําลัง     
supply point                       ตําบลสํงกําลัง      [กบ.]                 (ตส.)  
supply requirement       ความต๎องการในการสํงกําลัง   [กบ.]                    
supply route   เส๎นทางสํงกําลัง   (สทก.)  
supply sergeant  นายสิบสํงกําลัง  
Supply Support Activity (SSA) หนํวยสนับสนุนการสํงก าลัง   [กห.]    
supply transaction reporting  การรายงานการเบิกจํายทางการสํงก าลัง 
supplying ship   เรือสํงก าลัง เรือในหน่วยส่งก าละงเพิ่มเติม 
support                            การสนับสนุน; หนํวยสนับสนุน; สํวนหนุน; สํวนสนับสนุน   
support and stability operations   การปฏิบัติการสนับสนุนและ การปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ  
support area                       พื้นที่สนับสนุน  
support by fire  การสนับสนุนด๎วยการยิง  [ภารกิจ ยว.] 
support carrier group  กองเรือสนับสนุนบรรทุก   [ทร.]  
support items   รายการสิ่งอุปกรณ์สนับสนุน  
support to counterinsurgency  การสนับสนุนการตํอต๎านการกํอความไมํสงบ  [การสนะบสนุนท่ี

ให้แก่ระฐบาลหนึ่งในการปฏิบะติทางทหาร  กึ่งทหาร  การเมือง  เศรษฐกิจ  จิตวิทยา  แลัการช่วยเหลือปรัชาชน  เพื่อ
เอาชนัการก่อความไม่สงบ]  

support to insurgency  [๓mootw] การสนับสนุนการกํอความไมํสงบ   
support unit  หนํวยสนับสนุน 

                                                                        
 ต าบลส่งก าลัง สถานที่ซึ่งเก็บและแจกจํายสิ่งอุปกรณ์ การบริการ และยุทโธปกรณ์ สถานที่นี้จะตั้งอยูํช่ัวคราว และเคลื่อนย๎าย
ได๎  โดยปกติจะอยูํไมํเกิน ๗๒ ช่ัวโมง 
 การสนับสนุนด้วยการยิง คือ กิจทางยุทธวิธีที่หนํวย ดกย.เคลื่อนที่ไปยังต าบลซึ่งสามารถโจมตีโดยการยิงเล็งตรงตํอข๎าศึก 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของหนํวย ดกย.อื่น   การสนับสนุนนี้ท าได๎ทั้ง การเฝ้าตรวจ  (Overwatch) และ การสถาปนาฐานยิง  
(Base of fire)  การสนับสนุนด๎วยการยิงนี้จะไมํใช๎การด าเนินกลยุทธเพื่อจับเชลยและยึดครองภูมิประเทศ    
 การสนับสนุนการก่อความไม่สงบ การสนับสนุนที่ให๎แกํขบวนการซึ่งมุํงที่จะล๎มล๎างรัฐบาลที่ถูกต๎องตามกฎหมาย  โดยใช๎
การบํอนท าลายและการขัดกันด๎วยอาวุธ 
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supported commander  ผู๎บัญชาการที่รับการสนับสนุน  
supporting aircraft   อากาศยานสนับสนุน  
supporting arms   อาวุธสนับสนุน  
Supporting Arms Coordination Center (SACC) ศูนย์ประสานอาวุธสนับสนุน [ท่ีตะ้งเดียวบนเรือ 
    บะญชาการสัเทินน้ าสัเทินบก] 
supporting artillery   ปืนใหญํสนับสนุน 
supporting attack                  การเข๎าตีสนับสนุน  [เข้าตีรอง]  

supporting commander  ผู๎บัญชาการที่ให๎การสนับสนุน 
supporting fire   การยิงสนับสนุน       
supporting forces   ก าลังรบสนับสนุน 
supporting operations  การปฏิบัติการสนับสนุน   [ยสบ.] 
supporting plan   แผนสนับสนุน ; แผนการสนับสนุน 
suppress    ขํม   [ภารกิจ ยว.] 
Suppress of Enemy Air Defense (SEAD) การขํมอาวุธป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายข๎าศึก; การขํมการ 
    ป้องกันภัยทางอากาศของข๎าศึก   Suppression of Enemy Air  

    Defenses (SEAD)  

suppression                       การ [ยิง] ขํม    
suppression mission  ภารกิจการขํม [ภารกิจท่ีมุ่งข่มรับบอาวุธจริง  หรือที่สงสะยด้วยความมุ่ง

หมายท่ีจัลดสมรรถนัของรับบอาวุธนะ้นลงมาให้ต่ ากว่ารัดะบท่ีจ าเป็นแก่การท าให้บรรลุวะตถุปรัสงค์ของภารกิจ  
ณ เวลาท่ีแน่นอน ในห้วงเวลาท่ีก าหนด] 

                                                                        
 การเข้าตีสนับสนุน การปฏิบัติการรุกที่ด าเนินการรํวมกับการเข๎าตีหลัก และประสงค์ที่จะให๎ได๎มาซึ่งสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่ง
ตํอไปนี้คือ ก.  ลวงข๎าศึก ข. ท าลาย หรือ กดก าลังรบข๎าศึก ซึ่งอาจรบกวนการเข๎าตีหลักไว๎ ค. ควบคุมภูมิประเทศ ซึ่งถ๎าข๎าศึกยึด
ครองอยูํจะขัดขวางการเข๎าตีหลัก หรือ ง. บังคับให๎ข๎าศึกต๎องใช๎กองหนุนกํอนเวลาอันควรหรือใช๎กองหนุนในพื้นที่ที่มิใชํพื้นที่
แตกหัก 
 ข่ม ๑. เป็นกิจทางยุทธวิธีในการใช๎การยิงเล็งตรง/เล็งจ าลอง, การโจมตีทางอิเล็กโทรนิกส์, หรือควัน ตํอ ก าลังพล, ยุทโธปกรณ์, 
หรือระบบอาวุธของข๎าศึก  เพื่อป้องกันหรือลดอ านาจการยิงและการตรวจการณ์ของข๎าศึกตํอก าลังฝ่ายเรา ๒. การลดประสิทธิภาพ
ของระบบอาวุธของฝ่ายตรงข๎ามลงในระดับที่ท าให๎ฝ่ายเราสามารถบรรลุความมุํงหมายตามภารกิจได๎ 
 การข่มการป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึก  กิจกรรมเพื่อตัดรอน ท าลายหรือลดระดับการป้องกันภัยทางอากาศของ
ข๎าศึกทางภาคพื้นดินเป็นการช่ัวคราว โดยการโจมตีด๎วยการยิงท าลาย และ/หรือท าให๎เสียรูปขบวน 
 การข่ม การลดสมรรถนะของระบบอาวุธลงช่ัวคราวหรือช่ัวขณะ ให๎ต่ ากวําระดับที่จ าเป็นแกํการท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ โดยก าลังรบของฝ่ายตรงข๎าม 
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suppressive fire  การยิงขํม  [การยิงลงบนหรือรอบรับบอาวุธ  ในรัหว่าง  ด าเนินภารกิจ

การยิง เพื่อลดสมรรถนัของรับบอาวุธนะ้นลงมาให้ต่ ากว่ารัดะบท่ีจ าเป็น
แก่การท าให้บรรลุวะตถุปรัสงค์ของภารกิจ]     

supreme judgement  การตัดสินใจสูงสุด  
SURA= Shan United Revolutionary Army กองทัพปฏิวัติสหรัฐฉาน [พ.ท.ยอดศึก]   [พม่า] 
Surasri Command   กองกําลังสุรสีห๑          (กกล.สุรสีห๑) 
surf    คลื่นหัวแตก     
surf line  แนวคลื่น [ต าบลที่นอกชายฝ่ัง ซึ่งคลื่นแลัคลื่นใต้น้ าได้ระบผลกรัทบ

จากผิวพื้นใต้น้ าแลักลายเป็นคลื่นหะวแตก]  

surf observations                     การตรวจการณ๑พื้นผิวน้ํา    
surf zone    เขตคลื่น [พื้นท่ีในทัเล ตะ้งแต่แนวคลื่นจนถึงหาด]   

Surface Action Group (SAG) หมวดเรือปฏิบัติการผิวน้ า  [เรือรบท่ีจะดขึ้นชะ่วคราว  หรือเป็นปรัจ า  

นอกเหนือจากเรือบรรทุกอากาศยาน  โดยมีความมุ่งหมายส าหระบภารกิจทางยุทธวิธีเฉพาั]   

surface code    ประมวลที่ผิวพ้ืน   
surface combatant   การรบผิวน้ า [เรือท่ีสร้างขึ้นแลัติดอาวุธเพื่อการรบ] 

surface smuggling event การลักลอบขนบนผิวน้ า [ในการปฏิบะติการต่อต้านยาเสพติด การตรวจ

พบเรือต้องสงสะยละกลอบขนยาเสพติด หรือการมาถึงของเรือต้องสงสะยละกลอบขนยาเสพติด]  

Surface Warfare (SUW) สงครามผิวน้ า [ส่วนหนึ่งของสงครามทางทัเล ซึ่งการปฏิบะติการกรัท า
ขึ้นเพื่อท าลายหรือตะดรอนก าละงรบผิวน้ าของทหารเรือแลัเรือพาณิชย์ของข้าศึก]    

surface wind; wind aloft  ลมผิวพื้น                      
surface zero    ศูนย์กลางการระเบิดบนผิวพ้ืน   
surface-to-air guided missile  อาวุธปลํอยน าวิถีผิวพ้ืนสูํอากาศ 
surface-to-air missile envelope ห๎วงสังหารของอาวุธปลํอยผิวพ้ืนสูํอากาศ 
surface-to-air missile installation  สถานที่ตั้งอาวุธปลํอยผิวพ้ืนสูํอากาศ  
surface-to-air missile site  ที่ตั้งอาวุธปลํอยผิวพ้ืนสูํอากาศ  
surface-to-air weapon  อาวุธผิวพ้ืนสูํอากาศ [อว.ที่ปล่อยจากผิวพื้นเพื่อใช้ต่อต้านเป้าหมายในอากาศ  

การพะฒนารับบป้องกะนภะยทางอากาศ  ในอนาคตอาจน าไปสู่การใช้อาวุธอื่น  ๆ ที่ไม่ใช่อาวุธปล่อย  ตะวอย่างเช่น  จรวด อาวุธ
พละงงานบะงคะบทิศ แลัปืนป้องกะนภะยทางอากาศ] 
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Surface-To-Surface Missiles (SSM) อาวุธปลํอย/ขีปนาวุธ ผิวพื้นสูํผิวพื้น; อาวุธปลํอยนําวิถีผิวพื้น
สูํผิวพื้น <มิส-ซิลส์> 

surgeon                     นายแพทย๑ ; นายทหารเสนารักษ๑, นายทหารฝ่ายการแพทย๑  
surplus                      [ของ] เหลือใช๎  [เช่น ร้าน military surplus]  

surplus property   ทรัพย์สินเหลือใช๎ [อม.-หน่วยงานของระฐบาลกลางรวมทะ้งกห.] 

surprise dosage attack  การจูํโจมทางเคมีด๎วยปริมาณอันตราย 
surprise   การจํูโจม  [หลักสงครามดpูrinciples of war] ; จูํโจม    
surrender   ยอมจํานน      
surrounded   ล๎อม        
surveillance                       การเฝ้าตรวจ                    (ฝต.)  
surveillance approach  การบินเข๎าโดยเครื่องเฝ้าตรวจ 
surveillance, target acquisition, night observation  การเฝ้าตรวจ, ค๎นหาเป้าหมาย และการตรวจ 
    การณ๑กลางคืน  
survey control point   จุดควบคุมงานแผนที่, หมุดหลักฐานแผนที่  
survey corps                 เหลําทหารแผนที่   [ทอ.]             (ผท.)       
survey information center  ศูนย์ขําวงานแผนที่ 
survey of strategic thought การสํารวจความคิดทางยุทธศาสตร๑  
survey photography  การถํายรูปท าแผนที่   
survey   การส ารวจ   [อะนตรายทางเคมี ชีวั แลัระงสี ในพื้นท่ี] 

Survey, Liaison, And Reconnaissance Party (SLRP) ชุดส ารวจ  
ติดตํอ และลาดตระเวน [การจะดหน่วยเฉพาักิจซึ่งจะดตะ้งขึ้นจากก าละงรบ
เฉพาักิจ  อากาศ – พื้นดิน นาวิกโยธิน  แลัหน่วยสนะบสนุนของกองทะพเรือ    
ซึ่งน าเข้าไว้ในพื้นที่ที่หมายก่อนที่ส่วนบินเข้าจัมาถึง] 

survivability                      ความสามารถในการอยูํ
รอดในสนามรบ;

                                                                        
 การจู่โจม คือ โจมตีข๎าศึก ณ เวลา ต าบล หรือรูปแบบที่ข๎าศึกไมํได๎เตรียมการไว๎กํอน  
 การเฝ้าตรวจ การตรวจการณ์อยํางมีระบบตํอห๎วงอากาศ-อวกาศ พื้นที่ผิวพื้นหรือใต๎ผิวพื้น สถานที่ บุคคลหรือสิ่งตําง ๆ โดย
เครื่องมือทางทัศนะ ทางเสียง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางภาพถําย หรืออื่น ๆ  
 ค ายํอ คือ  STANO 
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ความสามารถในการอยูํรอด   
survival                           การดํารงชีพ  
survival equipment                  ยุทธภัณฑ๑/บริภัณฑ๑ ยังชีพ  
survival interests  ผลประโยชน๑เพื่อความอยูํรอด  
survival kit  อุปกรณ๑ดํารงชีพ 
susceptibility                     จุดอํอนไหว ; จุดอํอน  
suspect    เบาะแส [๑. ในการปฏิบะติการต่อต้านยาเสพติด หมายถึงเบาัแสท่ี

ข่าวสารมีความสะมพะนธ์เชื่อมโยงเบาัแสกะบการปฏิบะติการยาเสพติดผิดกฎหมายท่ีถูกกล่าวหา   
๒. ละกษณัเฉพาัซึ่งใช้กะบร่องรอยท่ีอาจเป็นข้าศึก เนื่องจากคุณละกษณั พฤติกรรม ก าเนิด หรือเชื้อชาติของข้าศึก] 

suspend    พักราชการ     [กพ.]     
suspension    การระงับการใช๎บังคับของสนธิสัญญา   [กต.] 
S and T = Supply And Transport   การสํงกําลัง และขนสํง     (กบ.] 

suspension equipment  บริภัณฑ์ส าหรับแขวน , ยุทธภัณฑ์ส าหรับแขวน [ เช่น แผงติด  

    อาวุธ เคร่ืองส่งอาวุธปล่อย] 

suspension strop   สายตํอ [สายถะกหรือสายลวดรัหว่าง  ฮ.กะบสลิงยกสะมภารัท่ีมีความ  

    ยาวขนาดหนึ่ง] 

sustainability   ความสามารถด ารงอยํู   
Sustainable development  การพัฒนาที่ยั่งยืน ; การพัฒนาแบบยั่งยืน  [ยธศ.] 
SAGQ = South Asian Growth Quadrangle โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจแหํงเอเซียใต๎  

state of residence  รัฐถิ่นที่อยูํ  

                                                                        
 ความสามารถในการอยู่รอด  แนวความคิดซึ่งรวมทุกด๎านในการป้องกันบุคคล อาวุธ และสิ่งอุปกรณ์ ในขณะที่ท าการลวง
ข๎าศึกไปพร๎อมกัน ยุทธวิธีในการอยูํรอด รวมถึงการสร๎างการป้องกันที่ดี ใช๎การเคลื่อนย๎ายบํอยครั้ง ใช๎การซํอนพราง การลวง และ
การพราง รวมทั้งการสร๎างที่ตั้งส าหรับการตํอสู๎และการป้องกันทั้งบุคคลและยุทธภัณฑ์ 
 จุดอ่อน ความลํอแหลมของบุคคลเป้าหมาย ตํอรูปแบบ เฉพาะของการเข๎าปฏิบัติการทางจิตวิทยา 
 ความสามารถด ารงอยู่ : ความสามารถที่จะด ารงระดับ และความยาวนานของกิจกรรมทางการยุทธที่จ าเป็น เพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางทหาร  ความสามารถด ารงอยูํเป็นพันธกิจเพื่อให๎มีและด ารงไว๎ซึ่งระดับความพร๎อมของก าลังรบ ยุทโธปกรณ์ 
และวัสดุหมดเปลืองที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนทางการทหาร 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาใด ๆ ที่ไมํท าให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับผลกระทบเสียหายและเกิด
การเสื่อมโทรม 
 โครงการสี่เหล่ียมเศรษฐกิจแห่งเอเซียใต้ เป็น โครงการความรํวมมือระหวํางบังกลาเทศ เนปาล อินเดีย และ ภูฏาน เพื่อ
ปรับปรุงมาตรการความเป็นอยูํของประชาชนในภูมิภาค เอเชียใต๎ให๎ดีขึ้น  
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sustained attrition minefield  สนามทุํนระเบิดด ารงการสังหาร   [สทร.]  

sustained combat   การรบอยํางตํอเนื่อง ; การรบตํอเนื่อง   
sustained rate of fire             อัตราเร็วในการยิง 
    ตํอเนื่อง    
sustaining stocks   พัสดุคงคลังเพื่อการด ารง  
                                                 อยูํ  
sustainment   การดํารงความตํอเนื่อง ;  
    การดํารงสภาพการรบ  
SW = Special Weapons อาวุธพิเศษ 
SW = Strategic Wing ฝูงบินทางยุทธศาสตร๑ 
swamp; morass   ที่ลุํมน้ําขัง                   
swamp-forest   ป่าที่ลุํมน้ําขัง  
SWAT = Special Weapons Attack Team  ชุดโจมตีอาวุธ 
    พิเศษ; หนํวย สวาท  
    [อม.-หน่วยต้ารวจกึ่งทหาร]  

SWC= Special Warfare Center      ศูนย๑สงครามพิเศษ      (ศสพ.)  
SWCOM = Special Warfare Command หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ [ไทย]   (นสศ.)    
sweat suit   ชุดพละ                                
sweater    เสื้อสเวตเตอร๑, เสื้อกันหนาว     
sweep    กวาดหา [ใช้เคร่ืองมือทางเทคนิคเพื่อค้นไมโครโฟนหรือ อุปกรณ์เฝ้า 

    ตรวจอื่น ๆ ท่ีซ่อนอยู่] 

sweep jamming   การกํอกวนแบบกวาด   
sweeper track    แนวกวาด   
swell    คลื่นใต๎น้ํา       

                                                                        
 อัตราเร็วในการยิงต่อเน่ือง อัตราการยิงจริงซึ่งอาวุธสามารถท าการยิงได๎อยํางตํอเนื่อง ในห๎วงเวลาที่ไมํจ ากัด  โดยไมํท าให๎
ล ากล๎องร๎อนจัดเกินไป 
 การด ารงสภาพการรบ การจัดก าลังพล การสํงก าลังบ ารุงและการสนับสนุนอื่น ๆ ให๎ตามความต๎องการ เพื่อคงไว๎และยืดเวลาการ
ปฏิบัติการหรือการรบจนกระทั่งส าเร็จ หรือมีการทบทวนภารกิจ หรือวัตถุประสงค์ของชาติ 
 หรือ ยํอมาจาก Special Weapons And Tactics 
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swept path   ชํองทางที่กวาด    [สทร.]  
swiftly defeat adversaries  เอาชนะฝ่ายตรงข๎ามอยํางรวดเร็ว  
swim suit    ชุดวํายน้ํา    
swimming pool   สระวํายน้ํา     
swinging traverse fire การยิงกราดตลอด    [ปก.] 

switch horn   เขาทุํนระเบิดแบบสวิทช์   [สทร.]  

SWO= Staff Weather officer นายทหารอุตุนิยม     [ทอ.] 
sword    กระบี่ [นายทหารชั้นประทวน]    
SWOT = Strength, Weakness, Opportunity, Threat ปัจจัย SWOT [จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส,  

     ภัยคุกคาม ] 
symmetric responses  การตอบโต๎แบบสมมาตร  
symmetry   สมมาตร 
sympathetic detonation  การปะทุตาม [การปัทุของดินรัเบิดจากการรัเบิดของดินรัเบิดอื่นท่ี

อยู่ข้างเคียง] 

synchronization                    ความประสานสอดคล๎อง [หลักนิยมการรบอากาศพ้ืนดิน]  

synchronization   การประสานสอดคล๎อง [๑. การจะดเตรียมการปฏิบะติทางทหารในเวลา  

สถานท่ี แลัความมุ่งหมาย เพื่อสร้างอ านาจก าละงรบสะมพะนธ์ให้มากที่สุด  ณ สถานท่ีแลัเวลาท่ีแน่นอน  ๒. ในด้าน
ข่าวกรอง หมายถึง  การใช้แหล่งแลัวิธีการข่าวกรองให้สอดคล้องกะบแผนยุทธการ] 

synchronization matrix             ตารางการประสานสอดคล๎อง 
synchronize                   ทําให๎เข๎าจังหวะกัน ; ความประสานสอดคล๎อง   
synchronized clock   นาฬิกาที่ใช๎เวลาเดียวกัน [วิธีการก าหนดเวลาในการยิง] 
synchronous orbit  วงโคจรแบบสัมพันธ์ [วงโคจรของดาวเทียม ซึ่งมีรัยัเวลาการโคจร 

เท่ากะบหรือเป็นจ านวนเท่ของรัยัเวลาท่ีโลกหมุนรอบตะวเอง]   

synergistic effects   ผลทางการทวีกําลัง ; การ 
    รํวมแรง; การรํวมงานกัน 
synergy  [๑-๑๔ยุทธศิลป์] การรํวมแรง; 

                                                                                                                                                       
 คล่ืนใต้น้ า คลื่นในมหาสมุทรซึ่งซัดออกไปได๎ไกล คุณลักษณะของคลื่นใต๎น้ าจะมีชํวงคลื่นที่ยาวและยอดคลื่นราบเรียบกวํา
คลื่นธรรมดาที่อยูํภายในระยะที่ลมพัดได๎ไกล 
 หนึ่งใน หลักพื้นฐานของ หลักนิยมการรบอากาศพื้นดิน  
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การรํวมงานกัน 
synthesis    การสังเคราะห์ [เมื่อใช้ในด้านการข่าวกรอง การตรวจสอบ  แลัการรวม

ข่าวสารท่ีด าเนินกรรมวิธีแล้วเข้ากะบข่าวสารแลัข่าวกรองอื่น ๆ เพื่อการตีความขะ้นสุดท้าย] 

Synthesis Thinking   การคิดเชิงสังเคราะห๑    
 
synthetic exercise   การฝึกจ าลอง  [การฝึกที่ก าละงรบฝ่ายข้าศึก  แลั/หรือฝ่ายเรานะ้นจัถูกก าหนด

ขึ้น แสดงภาพ แลัเคลื่อนที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นบนเครื่องจ าลอง จอเรดาร์ หรือกลอุปกรณ์การฝึกอื่น ๆ]   

SYSCON = System Control      การควบคุมระบบ  
system automation                  ระบบอัตโนมัติ   
system of systems   ระบบของระบบ [ยธศ.]  
System Thinking  การคิดเชิงระบบ  [ยธศ.] 
systems architecture สถาปัตยกรรมระบบ 

[รายลัเอียดรับบ&การเช่ือมต่อเพื่อสนะบสนุนพะนธกิจในการท าสงคราม] 

systems design   การออกแบบระบบ  
systems development การพัฒนาของระบบตําง  ๆ  
systems support contractorsrs ผู๎รับเหมาในการสนับสนุนระบบ  
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การคิดเชิงวิพากษ์ 
(Critical Thinking)

การคิดเชิงอนาคต 
(Futures Thinking)

การคิดเชิงมโนทัศน์ 
(Conceptual Thinking)

การคิดเชิง
สร้างสรรค์ 

(Creative Thinking)

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

ส่ิงจ าเปน็ในขอบเขตการคิดทางยุทธศาสตร์ 
(Requisite Strategic Thinking Domains)

การคิดเชิงวิพากษ์ 
(Critical Thinking)

การคิดเชิงอนาคต 
(Futures Thinking)

การคิดเชิงมโนทัศน์ 
(Conceptual Thinking)

การคิดเชิง
สร้างสรรค์ 

(Creative Thinking)

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

การคิดเชิงวิพากษ์ 
(Critical Thinking)

การคิดเชิงอนาคต 
(Futures Thinking)

การคิดเชิงมโนทัศน์ 
(Conceptual Thinking)

การคิดเชิง
สร้างสรรค์ 

(Creative Thinking)

การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

ส่ิงจ าเปน็ในขอบเขตการคิดทางยุทธศาสตร์ 
(Requisite Strategic Thinking Domains)

T 

 
T & E = Traversing And  Elevating  [ควง] มุมสูงและมุมสําย [ของปืนกล]  

T = TAN-GO  ตัวอักษร ที <แทง-โก้> [การส่งวิทย]ุ 
T&E = Test And Evaluation  การทดสอบและประเมินผล   [อต.] 
T&E = Training And Education  การฝึกและศึกษา    [อต.] 
TA = Table of Allowance     อัตราสิ่งอุปกรณ๑  [ส้าหรับหน่วย อฉก.]     (อสอ.)  
TA = Theater Army  กองทัพบกยุทธบริเวณ   (ทบ.ยธบ.) 
TAB A    ใบแทรก ก [ประกอบอนุผนวก]        
TAB = Target Acquisition Battalion/Battery กองพันทหารปืนใหญํค๎นหาเป้าหมาย (พัน.ป.คปม.) 
Table of Allowance  (TA/TOA)  อัตราสิ่งอุปกรณ๑                    (อสอ.)  
Table of Distribution  (TD)   อัตราเฉพาะกิจ             (อฉก.)   
Table of Distribution And Allowance (TDA) อัตราเฉพาะกิจ และ สิ่งอุปกรณ๑  

Table of Organization (TO หรือ T/O) อัตราการจัด  

                                                                        
 อัตราสิ่งอุปกรณ์  เอกสารอัตรายุทธภัณฑ์ซึ่งก าหนดอัตรามูลฐานของยุทธภัณฑ์ประจ าหนํวย  และท าให๎มีการควบคุมเพื่อ
พัฒนา  ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงข๎อมูลพัสดุตามการอนุมัติยุทธภัณฑ์   
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Table of Organization And Equipment (TOE) อัตราการจัด และยุทโธปกรณ๑  [หน่วยรบ]    (อจย.)  
TABOO Frequencies  คลื่นความถี่ทาบู [คลื่นความถี่ใด  ๆ ของฝ่ายเดียวกะนที่มีความส าคะญ ซึ่งก าละง

รบฝ่ายเดียวกะนต้องไม่รบกวนหรือแทรกแซงโดยเจตนา โดยปกติคลื่นความถี่เหล่านี้รวมถึงสะญญาณแจ้งเหตุรัหว่างปรัเทศ ซีส 
บะซเซอร์ มีความปลอดภะยแลัมีผู้ควบคุมคลื่นความถี่ ซึ่งโดยทะ่วไปคลื่นดะงกล่าวจัปรากฏอยู่นาน แต่อาจจัเปลี่ยนไปตามเวลา 
เมื่อสถานการณ์การรบหรือการฝึกเปลี่ยนแปลง อาจยกเลิกข้อจ ากะดนี้]   

TAC = Treaty of Amity And Cooperation สนธิสัญญาไมตรีและความรํวมมือในเอเชียตะวันออก 
    เฉียงใต๎     [กต.] 
TAC = Tactical   ทางยุทธวิธ;ี เกี่ยวข๎องกับการรบ 

TAC/TAC CP = Tactical Command Post ที่บังคับการ/บัญชาการยุทธวิธี        (ทก.ยว.)  
TACAIR = Tactical Air        ทางอากาศยุทธวิธี  
TACAN = Tactical Air Navigation ทาแคน, เครื่องชํวยเดินอากาศทางยุทธวิธี  
TACC = Tactical Air Control Center ศูนย๑ควบคุมทางอากาศยุทธวิธี (ศคอย.) ศูนย๑ยุทธการทาง 
    อากาศ (ศยอ.) 
TACCS     ระบบคอมพิวเตอร๑ สสช.ทางยุทธวิธีของ ทบ.*  
TAC-D = Tactical Deception   การลวงทางยุทธวิธี  
tacit arms control agreement  ความตกลงวําด๎วยการควบคุมก าลังรบโดยปริยาย [หนทางปฏิบะติ

เกี่ยวกะบการควบคุมก าละงรบ  ซึ่งชาติตะ้งแต่สองชาติขึ้นไปร่วมกะนปฏิบะติ  โดยไม่ได้ท าความตกลงใด  ๆ กะนไว้เป็น
ทางการ] 

TACON = Tactical Control   การควบคุมทางยุทธวิธี  
TACP = Tactical Air Control Party   ชุดควบคุมอากาศยุทธวิธี           (ชคอย.)  
TACP-ALO   ชุดนายทหารอากาศติดตํอ  [ณ ทก.กรม] (ชนอต.)  
TACP-FAC   ชุดผู๎ควบคุมอากาศยานหน๎า    [ณ ทก.พัน] (ชผคน.)  
TACSAT = Tactical Satellite    ดาวเทียมทางยุทธวิธี   
TACSATCOM = Tactical Satellite Communications การสื่อสารด๎วยดาวเทียมทางยุทธวิธี  
tactical    ทางยุทธวิธี       

                                                                        
 TACCS    ยํอมาจาก = Tactical Army Combat  Service Support Computer System 

 TACP-ALO ยํอมาจาก = Tactical Air Control Center-Air Liaison Officer 

 ชนอต. (TACP-ALO) เป็นหนํวยของ ทอ. สนับสนุน ระดับ ทก.กรม ของไทยในภารกิจป้องกันประเทศ 

 TACP-FAC ยํอมาจาก = Tactical Air Control Center-Forward Air Controller  

 ชผคน. (TACP-FAC) เป็นหนํวยของ ทอ. สนับสนุน ระดับ ทก.พัน  ของไทยในภารกิจป้องกันประเทศ        
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tactical aeromedical evacuation  การสํงกลับสายแพทย์ทางอากาศยุทธวิธี ผู้ป่วยจากเขตหน้าไปยะง
ต าบลต่าง ๆ นอกเขตหน้า  แลัรัหว่างต าบลต่าง ๆ  ภายในเขตหละง 

TACTICAL AIR  a.(TACAIR) ทางอากาศยุทธวิธี  
tactical air commander (ashore)  ผู๎บังคับการก าลังทางอากาศยุทธวิธี  (บนฝั่ง) [นายทหาร  (นะกบิน) ที่

ระบผิดชอบต่อผู้บะญชาการก าละงรบยกพลขึ้นบก ในการควบคุม แลัปรัสานการปฏิบะติการทางอากาศ ภายในพื้นที่ระบผิดชอบของ
ผู้บะญชาการก าละงรบยกพลขึ้นบก   เมื่อการควบคุมการปฏิบะติการเหล่านี้ถูกส่งผ่านขึ้นมาบนฝ่ังแล้ว] 

Tactical Air Control Center  (TACC)  ศูนย๑ยุทธการทางอากาศ (ศยอ.); ศูนย๑ควบคุมทางอากาศ 
     ยุทธวิธี     (ศคอย.)  

Tactical Air Control Center   NAVY TACC ศูนย์ควบคุมทางอากาศยุทธวิธี   [สถานที่ตะ้งปฏิบะติการทางอากาศ  

หละก (ฐานในเรือ ) ซึ่งควบคุมพะนธกิจของอากาศยาน  แลัพะนธกิจการแจ้งเตือนทางอากาศทะ้งสิ้น  ในการปฏิบะติการทางอากาศ
ยุทธวิธี]   

Tactical Air Control Center-Air Liaison officer  ชุดนายทหารอากาศติดตํอ (ชนอต.)  
Tactical Air Control Center-Forward Air Controller  ชุดผู๎ควบคุมอากาศยานหน๎า  (ชผคน.)  
Tactical Air Control Party  (TACP)  ชุดควบคุมทางอากาศยุทธวิธี    (ชคอย.) 
Tactical Air Coordinator (Airborne) TAC(A) ผู๎ประสานงานทางอากาศยุทธวิธี (ในอากาศ) [นายทหารผู้
ปรัสานการปฏิบะติของอากาศยานรบ ที่ท าการสนะบสนุนโดยใกล้ชิดแก่ก าละงรบภาคพื้นดินหรือก าละงรบทางทัเลจากอากาศยาน]   

Tactical Air Direction Center (TADC) ศูนย์อ านวยการทางอากาศยุทธวิธี 
tactical air doctrine             หลักนิยมทางอากาศยุทธวิธี   
tactical air force             กําลังรบทางอากาศยุทธวิธี   
tactical air groups (shore-based)   หนํวยทางอากาศยุทธวิธี  (ฐานบนฝั่ง ) [หน่วยเฉพาักิจของหน่วยทาง
อากาศยุทธวิธี ซึ่งบรรจุมอบแก่ก าละงรบเฉพาักิจสัเทินน้ าสัเทินบก ที่จัมีฐานบนบกอยู่ภายในหรือใกล้กะบพื้นที่ยกพลขึ้นบก
อย่างเพียงพอ เพื่อให้การสนะบสนุนทางอากาศยุทธวิธีแก่ก าละงรบเฉพาักิจสัเทินน้ าสัเทินบก] 

tactical air officer (afloat)  นายทหารฝ่ายอากาศยุทธวิธี  (ในเรือ ) นายทหาร  (นักบิน )  

    ภายใต๎ผ๎ูบัญชาการก าลังรบเฉพาะกิจสะเทินน้ าสะเทินบก 

tactical air operation             การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ; ปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี    

                                                                        
 ค ายํอ คือ TACP-ALO 

 ค ายํอ คือ TACP-FAC 
 ปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี การปฏิบัติการทางอากาศที่เกี่ยวกับการใช๎ก าลังอ านาจทางอากาศ   โดยประสานกับก าลังรบ
ภาคพื้นดิน  หรือทางเรือ  เพื่อ ก. ให๎ได๎มาและด ารงไว๎ซึ่งความได๎เปรียบทางอากาศ  ข. ป้องกันการเคลื่อนย๎ายของก าลังรบข๎าศึก  
เข๎าสูํพื้นที่ที่หมายและภายในพื้นที่ที่หมาย และเพื่อค๎นหาและท าลายก าลังรบเหลํานี้ และสถานที่ตั้งสนับสนุนก าลังรบดังกลําว  ค. 
รํวมกับก าลังรบภาคพื้นดินหรือทางเรือ ในการปฏิบัติการภายในพื้นที่ที่หมาย  เพื่อชํวยเหลือโดยตรงในการยึดที่หมายเฉพาะหน๎า 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๖๖๕ 

Tactical Air Operations Center (TAOC) ศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี [องค์กรควบคุมหละกทางอากาศใน

รับบการบะงคะบบะญชาแลัการควบคุมทางอากาศของนาวิกโยธินสหระฐฯ  ที่ระบผิดชอบในการจะดการแลัควบคุมห้วงอากาศ  ใน
การเฝ้าตรวจ อ านวยการ การควบคุมโดยตรงแลัช่วยเหลือการเดินอากาศยานฝ่ายเดียวกะนตามเวลาจริง ศูนย์ปฏิบะติการทางอากาศ
ยุทธวิธี อ านวยการแลัควบคุมการปฏิบะติการในสงครามต่อต้านภะยคุกคามทางอากาศตามเวลาจริง  รวมถึงการใช้เครื่องบินสกะด
กะ้นแลัอาวุธปล่อยพื้นสู่อากาศ ศูนย์ปฏิบะติการทางอากาศยุทธวิธีนี้เป็นหน่วยรองของศูนย์บะญชาการทางอากาศยุทธวิธี]   

Tactical Air Reconnaissance (TAR)  การลาดตระเวนทางอากาศยุทธวิธี    
Tactical Air Support Element (TASE) สํวนสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธี   
tactical air support   การสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธี  [การปฏิบะติการทางอากาศที่ด าเนินไป
โดยมีการปรัสานกะบก าละงรบทางผิวพื้น แลัช่วยเหลือโดยตรงต่อการปฏิบะติการทางบกหรือทางเรือ]   

Tactical Air Transport Operationsการปฏิบัติการขนสํงทางอากาศยุทธวิธ ี

Tactical Airfield Fuel Dispensing System (TAFDS) ระบบการจํายเชื้อเพลิงในสนามบินทางยุทธวิธี   
[รับบการเติมเช้ือเพลิงของอากาศยานทางยุทธวิธี ที่ก าละงรบเฉพาักิจอากาศ -พื้นดิน นาวิกโยธินน ามาใช้ เพื่อสนะบสนุน  การ
ปฏิบะติการทางอากาศ ณ สนามบินนอกปรัเทศ หรือต าบลติดอาวุธแลัเติมเช้ือเพลิงส่วนหน้า]    

Tactical Airspace Integration System (TAIS) ระบบสนธิห๎วงอากาศยุทธวิธ ี [อม.๓ ระบบABCS] 
Tactical Army Combat  Service Support Computer System  ระบบคอมพิวเตอร๑ สสช.ทางยุทธวิธี 
    ข องทบ.*  

tactical assembly area  ที่รวมพลทางยุทธวิธี  [พื้นที่ที่โดยทะ่วไปปืนใหญ่เบายิงไม่ถึง แลัเป็นที่ตะ้งซึ่งหน่วยใช้

เตรียมการขะ้นสุดท้าย (การตรวจสอบต่าง ๆ แลัการตรวจก่อนการรบ) แลัพะกรอก่อนการเคลื่อนย้ายไปสู่แนวออกตี]   

Tactical Ballistic Missile(TBM) ขีปนาวุธทางยุทธวิธ ี
tactical call sign   นามเรียกขานทางยุทธวิธี 
Tactical Combat Force   (TCF)  ก าลังรบทางยุทธวิธี [หน่วยรบซึ่งมีสรรพก าละงสนะบสนุนการรบแลั

สนะบสนุนทางการช่วยรบอย่างเหมาัสม ท่ีได้ระบมอบภารกิจในการเอาชนัภะยคุกคามรัดะบสาม]  

tactical command                   หนํวยทางยุทธวิธ,ี หนํวยรบ  
Tactical Command Post  (TAC CP) ที่บังคับการทางยุทธวิธี          (ทก.ยว.)  

                                                                        
 การลาดตระเวนทางอากาศยุทธวิธี การใช๎ยานอากาศเพื่อให๎ได๎ขําวสารเกี่ยวกับภูมิประเทศ   สภาพอากาศ   และการวาง
ก าลัง  การประกอบก าลัง   การเคลื่อนย๎าย   สถานที่ตั้ง  เส๎นทางคมนาคม   การแพรํคลื่นอิเล็กทรอนิกส์  และทางการสื่อสารของ
ก าลังรบข๎าศึก รวมถึงการปรับการยิงปืนใหญํและปืนเรือ  และการตรวจการณ์อยํางมีระบบและไมํเฉพาะเจาะจงตํอพื้นที่การรบ
บนพื้นดิน เป้าหมาย  และ/หรือเขตห๎วงอากาศ 
 ส่วนสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธ ี สํวนของศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองพล กองทัพน๎อย หรือกองทัพสนามของ
กองทัพบกสหรัฐฯ ซึ่งประกอบด๎วยนายทหารเสนาธิการฝ่ายขําวและนายทหารเสนาธิการฝ่ายยุทธการของกองทัพบก เป็น
เจ๎าหน๎าที่ทางอากาศ ผ๎ูซึ่งประสานและสนธิการสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีเข๎ากับการปฏิบัติทางยุทธวิธีภาคพื้นดินในปัจจุบัน 
 ค ายํอ คือ TACCS 
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Tactical Command, Control, Communications, And Computer System (S) -- ระบบการบังคับบัญชา  

การควบคุม  การสื่อสารและคอมพิวเตอร์ทางยุทธวิธี  [สิ่งอ านวยความสัดวก  ยุทธภะณฑ์  การสื่อสาร  รัเบียบ

ปฏิบะติแลัก าละงพลที่จ าเป็นส าหระบผู้บะญชาการรัดะบภาคพื้นแลัรัดะบรอง ในการวางแผน อ านวยการแลัควบคุมการปฏิบะติต่าง 
ๆ ของก าละงรบที่ได้ระบการบรรจุมอบแลัที่ขึ้นสมทบตามภารกิจที่ได้ระบมอบ  แลัช่วยในการระบส่งแลั /หรือการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแลัข่าวสารจากบุคคลหรือก าละงรบหนึ่งไปสู่บุคคลหรือก าละงรบอื่น] 

tactical concept   แนวความคิดทางยุทธวิธี [ข้อความที่มีเค้าโครงอย่างกว้าง  ๆ  ซึ่ง 

    ให้มูลฐานร่วม  ในการพะฒนาหละกนิยมทางยุทธวิธีในอนาคต]   

Tactical Control (TACON) การควบคุมทางยุทธวิธี  
tactical counterintelligence       การตํอต๎านขําวกรองทางยุทธวิธี  
tactical cover and deception    การปกปิดและการลวงทางยุทธวิธี  
Tactical Deception    (TAC-D) การลวงทางยุทธวิธี  
tactical deception group  หนํวยลวงทางยุทธวิธี  [หน่วยเฉพาักิจซึ่งปฏิบะติการลวงต่อข้าศึก  รวมถึง

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางการสื่อสาร ทางทะศนัแลัวิธีการอื่น ๆ ซึ่งมุ่งให้ข่าวสารเท็จแลัท าให้ข้าศึกสะบสน] 

Tactical Digital Information Link (TADIL) ขํายเชื่อมโยงขําวสารดิจิตอลทางยุทธวิธี  
tactical diversion    การเปลี่ยนแปลงทางยุทธวิธี  
Tactical Event Reporting System (TERS) ระบบการรายงานเหตุการณ๑ทางยุทธวิธี   
Tactical Event System (TES) ระบบเหตุการณ์ทางยุทธวิธี [โครงสร้างการรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกะบ

ขีปนาวุธภาคพื้นที่ใช้ในปัจจุบะน รับบเหตุการณ์ทางยุทธวิธีนี้ปรักอบด้วยส่วนด าเนินกรรมวิธีแลัรายงานที่เป็นอิสรัสามส่วน 
ได้แก่ สถานีภาคพื้นดินทางยุทธวิธีร่วม การแจ้งเตือนการถูกโจมตีแต่เนิ่น แลัการตรวจจะบแลัรายงานทางยุทธวิธี]   

Tactical Exercise  Maneuver Group (TEMG) สํวนควบคุมการฝึกทางยุทธวิธี *  
Tactical Exercise Without Troops (TEWT) การฝึกทางยุทธวิธีโดยไมํใช๎หนํวยทหาร <ทิ้ว> 

                                                                        
 การควบคุมทางยุทธวิธี อ านาจการบังคับบัญชาเหนือหนํวยรบ หรือหนํวยบัญชาการอื่น ๆ ที่ได๎บรรจุมอบหรือที่ขึ้นสมทบ 
หรือขีดความสามารถทางทหาร หรือก าลังรบซึ่งมีไว๎เพื่อการปฏิบัติกิจเฉพาะ ซึ่งถูกจ ากัดด๎วยการอ านวยการและการควบคุมใน
รายละเอียดของการเคลื่อนที่ หรือการด าเนินกลยุทธ์ภายในพื้นที่ยุทธการ ในพื้นที่ที่จ าเป็นตํอการบรรลุภารกิจ หรือกิจเฉพาะที่
ได๎รับมอบ การควบคุมทางยุทธวิธีเป็นสํวนหนึ่งของการควบคุมทางยุทธการซึ่งอาจได๎รับมอบอ านาจ และถูกใช๎ในระดับใด ๆ 
หรือต่ ากวําระดับหนํวยบัญชาการรบ เมื่อมีการสับเปลี่ยนก าลังรบระหวํางหนํวยบัญชาการรบจะเกิดความสัมพันธ์ในการบังคับ
บัญชา ซึ่งผ๎ูบังคับบัญชาที่ได๎รับมอบก าลังรบจะใช๎ก าลังรบดังกลําว (และผู๎บังคับบัญชาที่สูญเสีย จะยอมสละก าลังรบ ) ได๎นั้น 
จะต๎องมีการก าหนดโดย รมว.กห.  การควบคุมทางยุทธวิธีจะให๎อ านาจเพียงพอส าหรับการควบคุมและการบังคับการใช๎ก าลังหรือ
การใช๎ขุมก าลังสนับสนุนการรบทางยุทธวิธีในภารกิจหรือกิจเฉพาะที่ได๎รับมอบ  
 การฝึกทางยุทธวิธีโดยไม่ใช้หน่วยทหาร เหมาะส าหรับหนํวยระดับ กองร้อยลงมา และอาจน าไปใช๎กับหนํวยกองพันได๎ 
แตํไมํนิยมใช๎ระดับกรม 
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Tactical Exploitation Of National Capabilities (TENCAP ) การใช๎ขีดความสามารถระดับชาติทาง
ยุทธวิธี [โครงการท่ีเป็นมติของระฐสภาเพื่อประบปรุงปรัสิทธิผลทางการรบของเหล่าทะพ โดยการใช้ก าละงทหารซึ่ง
อยู่ในโครงการรัดะบชาติให้เกิดปรัสิทธิผลมากขึ้น]  

Tactical Exploitation of National Capabilities Program  กําหนดการขีดความสามารถของชาติใน 
    การขยายผลทางยุทธวิธี  
Tactical Fighter Wing (TFW)   กองบินขับไลํทางยุทธวิธี  
tactical foot movement      การเคลื่อนย๎ายด๎วยเท๎าทางยุทธวิธี    [ร.เบา-อม.] 

Tactical Information Processing And Interpretation System (TIPI)  ระบบด าเนินกรรมวิธีและตีความ
ขําวสารทางยุทธวิธี [รับบด าเนินการต่อข่าวสารโดยอะตโนมะติทางยุทธวิธี มีฐานบนบก เคลื่อนที่ได้ ที่ออกแบบไว้เพื่อเก็บ

แลัน าข่าวสารการข่าวกรองออกมาใช้ แลัด าเนินกรรมวิธีแลัตีความข้อมูลที่เป็นภาพแลัมิใช่ภาพ]    

tactical ingenuity   ความชาญฉลาดทางความคิดด๎านยุทธวิธี  
Tactical Intelligence  (TACINTEL) ขําวกรองทางยุทธวิธี [ข่าวกรองซึ่งต้องการใช้ในการวางแผนและ

ด้าเนินการปฏิบัติทางยุทธวิธี]   
Tactical Intelligence And Related Activities (TIARA)ขําวกรองทางยุทธวิธีและกิจกรรมที ่
    เกี่ยวข๎อง     [ขว.] 

tactical level                     ระดับยุทธวิธ ี
tactical level of war   ระดับสงครามทางยุทธวิธี [รัดะบของสงครามที่การรบแลัการเข้าโจมตีจั
วางแผนแลัปฏิบะติเพื่อให้บรรลุวะตถุปรัสงค์ทางทหาร   ที่มอบให้แก่หน่วยทางยุทธวิธี   หรือก าละงรบเฉพาักิจ   กิจกรรมใน
รัดะบนี้จัเพ่งเล็งถึงการจะดแลัการด าเนินกลยุทธ์ที่มีรัเบียบของส่วนก าละงรบต่าง  ๆ ที่สะมพะนธ์กะนแลักะนแลักะบข้าศึก  เพื่อให้
บรรลุวะตถุปรัสงค์ทางการรบ]  

tactical loading    การบรรทุกทางยุทธวิธี   
tactical locality  บริเวณทางยุทธวิธี [พื้นที่ภูมิปรัเทศ  ที่มีความส าคะญทางยุทธวิธี  ใน

สภาพแวดล้อมเฉพาัต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ ณ เวลาเฉพาั] 

tactical map  แผนท่ียุทธวิธี  [ผท.ม.ใหญ่ที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทาง  ยว.แลั ธก.] แผนที่ทาง

ยุทธวิธี  [๑ : ๕๐,๐๐๐] 

tactical minefield          สนามทุํนระเบิดทางยุทธวิธี  

                                                                        
 ค ายํอ คือ TENCAP 

 ความเร็วบน ถนน - กลางวัน ๔ กม./ชม. กลางคืน ๓.๒ กม./ชม.  ในภูมิประเทศ - กลางวัน ๒.๔ กม./ชม. กลางคืน ๑.๖ กม./ชม. 
และความเร็วจะลดลงตามน้ าหนักบรรทุกของทหารที่ติดตัวเข๎ารบ 
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tactical mining   การวางทุํนระเบิดทางยุทธวิธี [ใน[สทร.]] 

tactical nuclear weapon employment การใช๎อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี  การใช๎อาวุธนิวเคลียร์ 
tactical obstacles  สิ่งกีดขวางทางยุทธวิธี [สิ่งกีดขวางซึ่งใช้เพื่อท าให้ข้าศึกเสียรูปขบวน  

เปลี่ยนทิศทางข้าศึกให้ไปสู่พื้นที่พึงปรัสงค์  ตรึงข้าศึกให้อยู่ในวิถีการยิงเล็งตรง
แลัการยิงเล็งจ าลอง แลัยะบยะ้งการเจาัของข้าศึก] 

tactical operations                การปฏิบัติการทางยุทธวิธ ี
Tactical Operations Center  (TOC)  ศูนย๑ปฏิบัติการทางยุทธวิธี     (ศปย.) 
tactical plan  แผนทางยุทธวิธ ี
tactical range           สนามฝึกยิงปืนทางยุทธวิธ ี
tactical range  สนามฝึกยิงทางยุทธวิธี [สนามฝึกยิงที่ใช้เป้าหมายต่าง  ๆ เหมือนของจริง    

แลัอนุญาตให้ด าเนินกลยุทธ์ได้อย่างอิสรั] 

tactical reserve                   กองหนุนทางยุทธวิธี  
Tactical Satellite (TACSAT)  ดาวเทียมทางยุทธวิธ ี
Tactical Satellite Communications (TACSATCOM) การสื่อสารด๎วยดาวเทียมทางยุทธวิธี  
tactical security  การรักษาความปลอดภัยทางยุทธวิธี [ในการปฏิบะติการ  หมายถึง  

มาตรการที่จ าเป็นในการปฏิเสธการให้ข่าวสารแก่ข้าศึก  แลัท าให้มะ่นใจว่าก าละงรบมีเสรีในการปฏิบะติ  แลัได้ระบการแจ้งเตือน
หรือการป้องกะนจากการปัทั หรือการโจมตีของข้าศึกโดยไม่คาดคิด]   

tactical sub-concept  แนวความคิดรองทางยุทธวิธี [การแถลงเป็นเค้าโครงกว้าง  ๆ เฉพาัขีด

ความ สามารถทางทหารภายในขอบเขต  แนวความคิดทางยุทธวิธีซึ่งให้พื้นฐานร่วมกะนทะ้งการพะฒนารับบอาวุธแลัยุทธภะณฑ์  
แลัส าหระบการพะฒนาหละกนิยมทางยุทธวิธีในอนาคต]    

tactical support mission            ภารกิจสนับสนุนทางยุทธวิธี  
tactical transport aircraft  อากาศยานขนสํงทางยุทธวิธี [ขนก าละงพล  แลั /หรือสะมภารั  ใน

รัยัใกล้/ปานกลาง] 

                                                                                                                                                       
 สนามทุ่นระเบิดทางยุทธวิธี สนามทุํนระเบิดที่ใช๎เพื่อโจมตีการด าเนินกลยุทธ์ของข๎าศึกเป็นสํวนหนึ่งของแผนกระบวนการ
สิ่งกีดขวาง และวางไว๎เพื่อรั้งหนํวง  บังคับแนวทาง  หรือสลายการรุกของข๎าศึก  เพื่อให๎เกิดความได๎เปรียบด๎านต าแหนํงเหนือผ๎ู
โจมตีแกํสํวนป้องกัน 
 ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี  การจัดรวมสํวนตําง  ๆ ของฝ่ายเสนาธิการและฝ่ายกิจการพิเศษของกองทัพบก ซึ่งมีหน๎าที่
เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติการทางยุทธวิธีในปัจจุบัน และการสนับสนุนทางยุทธวิธีแกํการปฏิบัติการทางยุทธวิธีดังกลําว    
 กองหนุนทางยุทธวิธี สํวนหนึ่งของก าลังรบ ซึ่งเก็บไว๎ภายใต๎การควบคุมของผ๎ูบังคับบัญชา เป็นก าลังรบสํวนด าเนินกลยุทธ์   
เพื่อสร๎างอิทธิพลตํอการปฏิบัติการในอนาคต 
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tactical troops  ก าลังทหารทางยุทธวิธี [ก าละงทหารที่ท าการรบพร้อมด้วยหน่วยบริการใด  ๆ 

ซึ่งจ าเป็นส าหระบการสนะบสนุนโดยตรง  ที่ถูกจะดขึ้นให้อยู่ภายใต้ผู้บะงคะบบะญชาคน
เดียว เพื่อปฏิบะติการเป็นหน่วยแลัเข้าท าการรบกะบข้าศึก]  

tactical unit   หนํวยทางยุทธวิธี [หน่วยงานของก าละงทหาร  อากาศยาน  หรือ เรือ  ซึ่ง 

    มุ่งที่จัใช้เป็นหน่วยเดียวในการรบ   หน่วยที่จะดขึ้นนี้อาจรวมถึงหน่วยบริการ  ซึ่ง 
    จ าเป็นส าหระบการสนะบสนุนโดยตรงด้วย] 

tactical vehicle                  ยานพาหนะทางยุทธวิธี ; ยานทางยุทธวิธ ี  

tactical warning  integrated tactical warning การแจ๎งเตือนทางยุทธวิธี [๑. การแจ้งเตือนหละงการเริ่มคุกคาม  

หรือหละงการเริ่มปฏิบะติของข้าศึก  โดยอาศะยการปรัเมินค่าข่าวสารที่ได้ระบจากทุกแหล่งข่าวที่มี ๒. ในการเฝ้าตรวจดาวเทียมแลั
อาวุธปล่อย   การแจ้งให้ศูนย์บะงคะบบะญชาทางยุทธการได้ทราบว่าภะยคุกคามเฉพาัก าละงเกิดขึ้น  ส่วนอะนเป็นองค์ปรักอบที่
บรรยายเหตุการณ์คุกคามต่าง ๆ คือ : ประเทศต้นก าเนิด – ปรัเทศหรือหลายปรัเทศที่ริเริ่มการเป็นศะตรู ปรัเภทแลัขนาดของ

เหตุการณ์  – การแสดงให้ทราบถึงปรัเภทของเหตุการณ์แลัการก าหนดขนาดหรือจ านวนของอาวุธ  ประเทศที่ถูกโจมตี  – 
ก าหนดโดยการตรวจวิถีของวะตถุแลัคาดคัเนต าบลกรัทบของวะตถุนะ้น  เวลาเกิดเหตุการณ์  – เวลาที่เหตุการณ์เป็นศะตรูกะนได้
อุบะติขึ้น]     

tactical warning and assessment การแจ๎งเตือนและการประเมินทางยุทธวิธี  [เป็นค าผสม  ดูค า

จ ากะดความแยกเฉพาัค า ส าหระบ tactical warning แลัส าหระบ attack assessment] 
Tactical Warning And Attack Assessment (TW/AA) การแจ๎งเตือนทางยุทธวิธีและการประเมินการโจมตี 
Tactical-Logistical Group (TACLOG GROUP) ผู๎แทนสํงก าลังบ ารุงทางยุทธวิธี [ผู้แทนซึ่งได้ระบการแต่งตะ้ง

โดยผู้บะญชาการหน่วยทหารเพื่อช่วยเหลือนายทหารเรือควบคุมบนเรือควบคุม ในการเคลื่อนย้ายหน่ว  ทหาร ยุทธภะณฑ์แลัสิ่ง
อุปกรณ์จากเรือสู่ฝ่ัง]   

tactics     ยุทธวิธี   [ระดับ ทน. และต่้ากว่าดู doctrine]  (ยว.) 
tactics    ๑. ยุทธวิธี  : การใช้หน่วยต่าง  ๆ ในการรบ   ๒. กลยุทธ์ : การจะดวางอย่าง

มีรัเบียบแลัการด าเนินกลยุทธ์ของหน่วยต่าง  ๆ ซึ่งสะมพะนธ์กะนแลักะน  แลั/หรือสะมพะนธ์กะบข้าศึก  เพื่อจัได้ใช้
ศะกยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ 
TAEPODONG-1   ขีปนาวุธระยะปานกลาง (Intermediate-Range Ballistic Missile) ขะน้
ท่ีสองของเกาหลีเหนือ พะฒนาขึ้นในเกาหลีเหนือ แลัปรัจ าการปัจจุบะน ต้นก าเนิดจาก จรวด สกะ๊ด สามารถใช้กะบ
รับบส่งอาวุธนิวเคลียร์ แลัยานพาหนัส่งทางอวกาศ "large white tiger that strikes in the air." 

                                                                        
 ยุทธวิธี เป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมจาก  " หลักนิยม " เป็นการที่ผ๎ูบังคับหนํวยใช๎อ านาจก าลังรบ เพื่อเอาชนะในการรบ 
ประกอบด๎วย ๑. การวาง และการเคลื่อนย๎ายก าลังในการรบ เพื่อให๎ได๎เปรียบ ๒. การใช๎อ านาจการยิง เพื่อเพิ่มและขยายความ
ได๎เปรียบ ๓. การป้องกัน และการดูแลก าลังรบในกํอน, ระหวําง และหลังการตํอสู๎  - มีวิธีการที่แตกตํางกันออกไป ในแตํละ
ภารกิจ - ใช๎การ " ประมาณสถานการณ์ " เพื่อน าหลักนิยมตําง ๆ มาใช๎ ตํอสถานการณ์เฉพาะหนึ่ง ๆ - เป็นหนทางในอุดมคติของ
การใช๎หนํวยตําง ๆ ให๎บรรลุกิจเฉพาะทั้งมวล  
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TAGLINE    เชือกไก [เชือกโยงสะมภารัหรือตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้ควบคุมแลัลดการ 

    แกว่งของสะมภารัให้น้อยที่สุดในขณัท าการยก] 

TAI  = Target Area of Interest  ที่หมายนําสนใจ, เป้าหมายในพื้นที่สนใจ    (ปมส.)*  
tailor    ทําการจัดเฉพาะกิจ [ก้าลังรบเพ่ือให้บรรลุภารกิจเฉพาะหนึ่ง ] 

tailorable    ปรับแตํงกําลังได ๎ 
TAIS = Tactical Airspace Integration System ระบบสนธิห๎วงอากาศยุทธวิธ ี[อม.๓ ระบบABCS] 

Ta-Klaw Court  สนามตระกร๎อ  [ไทย]  
Tank             (TK)  รถถัง                        (ถ.) 
Tank Division  (TD)  กองพลรถถัง   (พล.ถ.) 
tank sweep                         การกวาดด๎วยรถถัง  [ยว.]  
tanker aircraft                       อากาศยานบรรทุกเชื้อเพลิง  
Tanker Airlift Control Center (TACC) ศูนย์ควบคุมการล าเลียงทางอากาศโดยอากาศยานบรรทุกเชื้อเพลิง 

Tanker Airlift Control Element (TALCE) สํวนควบคุมการล าเลียงทางอากาศโดยอากาศยานบรรทุก  
    เชื้อเพลิง 
tank-infantry team   ชุดรบ ร.- ถ.      
TAR = Tactical Air Reconnaissance การลาดตระเวนทางอากาศยุทธวิธี   
tare weight  น้ าหนักสุทธิ [นน.ของตู้คอนเทนเนอร์ที่หะกจาก  นน.ทะ้งหมด  เพื่อให้ได้  นน.

สุทธิ/นน.ของตู้เปล่า]  

Target                         (TGT) เป้าหมาย ; เป้า   
Target Acquisition       (TA) การค๎นหาเป้าหมาย                  (คปม.)  
Target Acquisition Battalion/Battery (TAB) กองพันทหารปืนใหญํค๎นหาเป้าหมาย (พัน.ป.คปม.) 
target analysis   การวิเคราะห์เป้า , การวิเคราะห์เป้าหมาย [การตรวจสอบ  

    เป้าหมายที่น่าจัเป็น  เพื่อก าหนดความส าคะญทางทหาร  ล าดะบความเร่งด่วน  

                                                                        
 เป้า, เป้าหมาย  ๑. พื้นที่ บริเวณกลุํมเป้าหมาย สถานที่ตั้ง ก าลังรบ ยุทธภัณฑ์ ขีดความสามารถ พันธกิจ หรือพฤติกรรมซึ่ง
พิสูจน์ทราบการกระท าที่เป็นไปได๎ เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ แนวทางและเจตนาของผ๎ูบังคับบัญชา เป้าหมายแบํงเป็นสอง
ประเภทคือ เป้าหมายที่วางแผน และเป้าหมายเรํงดํวน ๒. เมื่อใช๎ในการขําวกรอง   ประเทศ   พื้นที่  สถานที่ตั้ง  หนํวยงาน  หรือ
บุคคล  ซึ่งการปฏิบัติการขําวกรองได๎มุํงกระท าตํอสิ่งดังกลําวนี้ ๓. พื้นที่ซึ่งก าหนดช่ือและให๎หมายเลขไว๎ เพื่อท าการยิงในอนาคต 
๔. เมื่อใช๎ในการสนับสนุนด๎วยการยิงปืนใหญํ  การระเบิดกระทบแตกซึ่งถูกเป้าหมาย   
 การค้นหาเป้าหมาย  การตรวจพบ  พิสูจน์ทราบ  และทราบที่ตั้งของเป้าหมาย   โดยมีรายละเอียดเพียงพอที่จะอ านวยให๎ใช๎
อาวุธได๎อยํางมีประสิทธิผล    
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    ในการโจมตี  แลัอาวุธที่ต้องใช้เพื่อให้เกิดความเสียหายหรือก าละงพลสูญเสีย   
    ในรัดะบที่ต้องการ] 

target approach point  จุดบินเข๎าเป้าหมาย [ในการปฏิบะติการขนส่งทางอากาศ  จุดตรวจสอบใน  

    การเดินอากาศ  ซึ่งเหนือจุดนี้จัท าการเลี้ยวคระ้งสุดท้ายเข้าสู่เขตทิ้งลง /เขตลง  
     สู่พื้น]   

target area                      พื้นที่เป้าหมาย  
Target Area Of Interest  (TAI)   เป้าหมายสนใจ, เป้าหมายในพื้นท่ีสนใจ; ท่ีหมายสนใจ (ปมส.)  
target area survey base    ฐานงานแผนที่บริเวณเป้าหมาย  เส้นฐานท่ีใช้ก าหนดท่ี  

    ตะ้งเป้าหมายหรือจุดอื่น  ๆ โดยการตะดกะนของเส้นตรวจการณ์ท่ีลากจาก  
    สถานีสองแห่งท่ีตะ้งอยู่ ณ ปลายทะ้งสองข้างของเส้นฐาน 

target array   ภาพแทนเป้าหมาย [การแสดงด้วยภาพลายเส้นเกี่ยวกะบก าละงรบ   

    ก าละงพล   แลัสิ่งอ านวยความสัดวกของข้าศึก  ในสถานการณ์เฉพาั  
    หนึ่ง พร้อมด้วยการวิเคราัห์เป้าหมาย] 

target audience  บุคคลเป้าหมาย [ให้อยู่ใต้อิทธิพลหรือเพื่อโจมตีด้วยวิธีการปฏิบะติการ

ทางจิตวิทยา] 
target base line  เส๎นฐานเป้าหมาย [เส้นท่ีลากโยงเป้าหมายส าคะญต่าง ๆ ไปตามเส้นขอบ

ของพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์] 

target bearing   แบริงเป้าหมาย [๑.จริง – แบริงเข็มทิศจริงของเป้าหมายวะดจากเรือที่ท าการยิง 

๒.  สะมพะทธ์ – แบริงของเป้าหมายวะดทางรัดะบจากหะวเรือของตนเอง เวียนตามเข็มนาฬิกา  จาก ๐ องศา ถึง ๓๖๐ องศา หรือจาก
หะวอากาศยานของตนเอง เป็นชะ่วโมงของนาฬิกา] 

target box   หีบเล็ง [ในการฝึกยิงปืน] 

target classification   การจ าแนกประเภทเป้าหมาย [การจะดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกะบการ

คุกคามของเป้าหมาย ต่อก าละงรบเฉพาักิจสัเทินน้ าสัเทินบก แลัส่วนที่เป็นองค์ปรักอบของก าละงรบนะ้น  เป้าหมายต่าง  ๆ ที่
จัไม่ถูกยิงก่อนวะน ว. แลัเป้าหมายต่าง ๆ ที่จัไม่ถูกท าลาย ยกเว้นเมื่อมีค าสะ่งโดยตรง] 

target complex   บริเวณยํานเป้าหมาย [อะนดะบเป้าหมายต่าง ๆ ที่อยู่รวมกะนทางภูมิศาสตร์]   

target component  สํวนประกอบเป้าหมาย [ชุดเป้าหมายภายในรับบเป้าหมายหนึ่ง ซึ่งท างาน
คล้ายกะน]     

                                                                        
 ที่หมายสนใจ พื้นที่ภูมิศาสตร์ซึ่งก าลังรบฝ่ายเราสามารถค๎นหาและโจมตีเป้าหมายที่มีคําสูง ไมํใชํที่หมายสนใจทั้งหมดทุกที่
หมายจะเป็นหนทางปฏิบัติของฝ่ายเรา โดยฝ่ายเสนาธิการจะสนใจเฉพาะที่หมายสนใจซึ่งมีเป้าหมายล าดับความเรํงดํวนสูง 
เป้าหมายเหลํานี้ได๎พิสูจน์ทราบในระหวํางการวางแผนและการจ าลองยุทธของฝ่ายเสนาธิการ ที่หมายสนใจแตกตํางจากพื้นที่การ
เข๎าโจมตีในสํวนของระดับของการโจมตี กลําวคือ พื้นที่การเข๎าโจมตีวางแผนเพื่อการใช๎อาวุธที่มีอยูํทั้งหมด แตํที่หมายสนใจอาจ
ถูกโจมตีด๎วยอาวุธประเภทเดียว  
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target concentration  กลุํมเป้าหมาย [การจะดกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้กะนทางภูมิศาสตร์]  
target critical damage point critical node จุดวิกฤติของเป้าหมาย  [ส่วนของส่วนปรักอบเป้าหมายซึ่ง  
    ส าคะญท่ีสุด]   

Target Data Inventory (TDI) การจัดท าข๎อมูลเป้าหมาย  [ก าหนดการเป้าหมายมูลฐานซึ่งท าให้มี

ข้อมูลเป้าหมายมาตรฐาน เพื่อใช้สนะบสนุนความต้องการของคณัเสนาธิการร่วม  ทบวงทหาร  หน่วยบะญชาการรวม  
แลัหน่วยบะญชาการเฉพาั ส าหระบการปรัสานการวางแผนเป้าหมายแลัการใช้อาวุธ]   

target date  วันเป้าหมาย [วะนท่ีซึ่งต้องการให้การปฏิบะติการส าเร็จ หรือเริ่มปฏิบะติ] 
target discrimination  การเฟ้นจ าแนกเป้าหมาย [ความสามารถของรับบเฝ้าตรวจหรือรับบ
น าวิถี  เพื่อพิสูจน์ทราบหรือโจมตีเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง  เมื่อมีหลายเป้าหมายปรากฏขึ้น] 

target dossier  เอกสารเป้าหมาย [แฟ้มรวมข่าวกรองเป้าหมายเกี่ยวกะบพื้นท่ีทาง  

ภูมิศาสตร์เฉพาั] 

target folder   แฟ้มเป้าหมาย  
target information center ศูนย์ขําวสารเป้าหมาย [องค์กรหรือหน่วย ซึ่งระบผิดชอบเกี่ยวกะบการ

รวบรวม  การแสดง การปรัเมินค่า แลัการกรัจายข่าวสารเกี่ยวกะบเป้าหมายท่ีเป็นไปได้]   

target intelligence   ขําวกรองเป้าหมาย [ข่าวกรองซึ่งแสดงแลัก าหนดต าแหน่งของ

องค์ปรักอบเป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมาย แลัรับุความล่อแหลมแลัความส าคะญอะนสะมพะนธ์กะนของเป้าหมาย]  
target list                        บัญชีเป้าหมาย; รายการเป้าหมาย [บะญชีเป้าหมายซึ่งด ารงแลัปรักาศ
ให้ทราบโดยหน่วยบะงคะบบะญชาชะ้นเหนือ   บะญชีนี้จัมีเป้าหมายต่าง  ๆ  ซึ่งจัถูกโจมตีด้วยอาวุธสนะบสนุน  ซึ่งต่างกะบ  “รายการ
เป้าหมาย”  ที่หน่วยรัดะบใดๆ อาจด ารงระกษาไว้ในรูปของเป้าหมายที่ยืนยะนแล้ว เป้าหมายที่คาด  หรือเป้าหมายที่อาจเป็นได้ ด้วย
ความมุ่งหมายด้านข่าวสารแลัการวางแผน]    

target materials   สาระที่เกี่ยวกับเป้าหมาย , พัสดุเป้าหมาย [การแสดงข่าวกรอง

เป้าหมายด้วยภาพลายเส้น  ข้อความ   ตาราง   หรืออื่นๆ   ที่ก าหนดขึ้นในเบื้องต้น  เพื่อสนะบสนุนการปฏิบะติการต่อเป้าหมายที่
ก าหนด โดยรับบอาวุธตะ้งแต่หนึ่งรับบขึ้นไป สารั (พะสดุ) ที่เกี่ยวกะบเป้าหมายเหล่านี้เหมาัที่จัใช้ในการฝึก  การวางแผนการ
ปฏิบะติ แลัการปรัเมินผลการปฏิบะติการทางทหารดะงกล่าว]   

Target Nomination List (TNL) บัญชีเป้าหมายที่เสนอ   [บะญชีเป้าหมายที่ผู้บะญชาการส่วนเหล่าทะพ องค์กร
ของชาติหรือฝ่ายเสนาธิการของผู้บะญชาการก าละงรบร่วม เสนอไว้ส าหระบการรวมเป็นบะญชีเป้าหมายรวมตามล าดะบความเร่งด่วน
ร่วมเพื่อสนะบสนุนวะตถุปรัสงค์แลัล าดะบความเร่งด่วนของผู้บะญชาการก าละงรบ]  

target of opportunity             เป้าหมายตามเหตุการณ๑  [ไม่ได้วางแผนไว้] 

                                                                        
 เป้าหมายตามเหตุการณ ์คือ เป้าหมายซึ่งเครื่องรับสัญญาณเซนเซอร์หรือผ๎ูตรวจการณ์ทางผิวพื้นหรือในอากาศที่มองเห็น 
ซึ่งอยูํในระยะยิงของอาวุธที่มีอยูํ และไมํมีก าหนดเวลาหรือค าขอให๎ท าการยิงตํอเป้าหมายนี ้
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target overlay   แผํนบริวารเป้าหมาย  [แผ่นใสซึ่งเมื่อวางทาบลงบนแผนที่เดินเรือ /

เดินอากาศ แผนที่ ภาพวาด ภาพคะดลอกหรือภาพแสดงอื่นๆ  แล้วจัท าให้ทราบที่ตะ้งแลัช่ือของเป้าหมาย  แผ่นบริวารเป้าหมาย
อาจจัแสดงเส้นแบ่งเขตรัหว่างหน่วยด าเนินกลยุทธ์ ที่หมาย แลัการวางก าละงในแนวหน้าของฝ่ายเดียวกะน] 

target overlay  แผํนบริวารเป้าหมาย    [ป.] 
target pattern attack pattern   รูปแบบการบินเข๎าเป้าหมาย [เส้นทางบินของอากาศยานรัหว่างขะ้นโจมตี]   
target priority  ล าดับความเรํงดํวนของเป้าหมาย [การจะดกลุ่มเป้าหมายพร้อมด้วย

ล าดะบการโจมตีท่ีรับุไว้] 

target range   สนามยิงปืน, สนามยิงเป้า, สนามฝึกยิง   
Target Reference Point  (TRP) จุดอ๎างเป้าหมาย  
target response (nuclear)  ผลที่เกิดแกํเป้าหมาย (นิวเคลียร์)  [ผลกรัทบของแรงผละกดะน

ฉะบพละน ความร้อน แสง แลัการแผ่ระงสีนิวเคลียร์ ท่ีเกิดจากการรัเบิดของ
อาวุธนิวเคลียร์ต่อคน  วะสด ุ แลัยุทธภะณฑ์] 

target signature   สัญญาณแสดงเป้าหมาย [๑.  แบบละกษณัของเป้าหมาย  แสดงให้เห็น

ได้โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจพบแลัพิสูจน์ทราบ  ๒. ใน [สทร.]   การแปรเปลี่ยนของสนามอิทธิพลที่เกิดขึ้น  
โดยการแล่นผ่านของเรือ หรือการกวาดผ่าน] 

target stress point  vulnerable node จุดเน๎นของเป้าหมาย  [จุดท่ีอ่อนแอท่ีสุด  (ล่อแหลมที่สุดต่อความ
เสียหาย) บนจุดความเสียหายท่ีส าคะญ]    

target system   ระบบเป้าหมาย [๑. บรรดาเป้าหมายทะ้งสิ้นท่ีตะ้งอยู่ในพื้นท่ีทาง

ภูมิศาสตร์เฉพาัแห่ง  แลัท่ีสะมพะนธ์กะนในด้านการท างาน  ๒. (กห.) กลุ่มของเป้าหมาย  ซึ่งสะมพะนธ์กะนในละกษณั
ท่ีว่าการท าลายเป้าหมายเหล่านี้จัก่อให้เกิดผลโดยเฉพาับางปรัการท่ีฝ่ายโจมตีพึงปรัสงค์]  

target system assessment  การประเมินระบบเป้าหมาย การปรัเมินผลกรัทบแลัปรัสิทธิผล
โดยรวมของก าละงทหารขนาดเต็มอะตราศึก ซึ่งใช้ต่อต้านปฏิบะติการของรับบเป้าหมายฝ่ายข้าศึก หรือต่อต้าน
ปรัสิทธิผลทางการรบทะ้งหมด (รวมทะ้งรับบย่อยท่ีส าคะญ) ซึ่งเกี่ยวข้องกะบวะตถุปรัสงค์ทางยุทธการท่ีตะ้งไว้  

target system component  สํวนประกอบระบบเป้าหมาย [ชุดเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม

แลัสาธารณูปโภคหละกตะ้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไปท่ีจ าเป็นส าหระบผลิตชิ้นส่วนปรักอบของผลิตภะณฑ์ครบชุด   เช่น  
กล้องเพอริสโคป หรือชุดสิ่งของท่ีสะมพะนธ์ซึ่งกะนแลักะนปรัเภทหนึ่ง เช่น แกสโซลินอากาศยาน] 

Target Value Analysis (TVA) การวิเคราะห๑คําเป้าหมาย   [ป.] 
targeting  การก าหนดเป้าหมาย  [กรรมวิธีการเลือกแลัล าดะบความส าคะญของ

เป้าหมายต่าง ๆ แลัเปรียบเทียบการตอบโต้ท่ีเหมาัสม  โดยค านึงถึงความ
ต้องการแลัขีดความสามารถทางยุทธการ]   
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targeting effects  ผลกระทบตํอเป้าหมาย [ผลรวมของการปฏิบะติท่ีโจมตีเป้าหมายแลั

รับบเป้าหมายด้วยวิธีท่ีท าให้เสียชีวิตแลัไม่ท าให้เสียชีวิต] 

targets of PSYOPS in insurgency    เป้าหมายการปฏิบัติการจิตวิทยาในการ ปปส.  
TASE = Tactical Air Support  Element  สํวนสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธี  
task component  สํวนเฉพาะกิจ [ส่วนย่อยของทะพเรือ  กองเรือเฉพาักิจ  หมวดเรือเฉพาั

กิจ  หรือหมู่เรือเฉพาักิจ   ซึ่งผู้บะงคะบบะญชาของหน่วยดะงกล่าวหรือ

เจ้าหน้าท่ีชะ้นเหนือได้จะดขึ้น เพื่อท าให้บรรลุกิจเฉพาัต่าง ๆ] 
task element   หนํวยเรือเฉพาะกิจ [ส่วนปรักอบของหมู่เรือเฉพาักิจ] 
Task Force   (TF)      หนํวยเฉพาะกิจ ; หนํวยรบเฉพาะกิจ ; กองเรือเฉพาะกิจ (ฉก.)  

Task Group (TG)  หมวดเรือเฉพาะกิจ [ส่วนปรักอบของกองเรือเฉพาักิจ] 
task organization                  การจัดเฉพาะกิจ; หนํวยจัดเฉพาะกิจ ; การจัดหนํวยเฉพาะกิจ  

task unit    หมูํเรือเฉพาะกิจ [ส่วนปรักอบของหมวดเรือเฉพาักิจ] 
task   กิจ; งาน     
Tasking Order (TASKORD) ค าสั่งก าหนดกิจ [วิธีการท่ีใช้เพื่อก าหนดกิจแลัแจกจ่ายไปยะงส่วนเหล่า
ทะพ หน่วยรอง ตลอดจนหน่วยบะงคะบบะญชาแลัควบคุม ซึ่งได้วางแผนเกี่ยวกะบเป้าหมายแลัภารกิจเฉพาั 
นอกจากนะ้นค าสะ่งก าหนดกิจยะงให้ค าสะ่งเกี่ยวกะบตะวแทนในการวางแผนภารกิจ เป้าหมาย แลัหน่วยควบคุมอื่นๆ 
รวมทะ้ง ค าสะ่งทะ่วไปส าหระบการบรรลุภารกิจ]    
task-organizing   การจัดเฉพาะกิจ [การก าหนดรูปแบบก าละงรบปฏิบะติการ  เจ้าหน้าที่สนะบสนุน

หรือการส่งก าละงบ ารุงที่มีขนาดแลัการปรักอบก าละงเฉพาัเพื่อสนองกิจเฉพาัหรือภารกิจพิเศษ ปัจจะยที่จัใช้พิจารณาเมื่อมีการ
จะดก าละงรบเฉพาักิจ ได้แก่สิ่งต่อไปนี้ เช่น การฝึก ปรัสบการณ์ เครื่องใช้ ความสามารถด ารงอยู่ สิ่งแวดล้อมขณัปฏิบะติการ ภะย
คุกคามจากข้าศึกแลัความคล่องแคล่ว] 

tasks   กิจตําง  ๆ  

                                                                        
 หน่วยเฉพาะกิจ : การจัดของหนํวยตําง ๆ  แบบกึ่งถาวร ภายใต๎ผ๎ูบังคับบัญชาคนหนึ่งด๎วยความมุํงหมายที่จะปฏิบัติกิจเฉพาะที่
ตํอเนื่อง 
 ก าลังรบเฉพาะกิจ  : การรวมกลุํมช่ัวคราวของหนํวยตําง  ๆ  ภายใต๎ผ๎ูบังคับบัญชาคนหนึ่งที่จัดขึ้นด๎วยความมุํงหมายที่จะ
ปฏิบัติการเฉพาะหรือภารกิจเฉพาะ 
 กองเรือเฉพาะกิจ : สํวนประกอบของทัพเรือ  ซึ่งผ๎ูบัญชาการทัพเรือเฉพาะกิจ หรือผ๎ูบังคับบัญชาช้ันเหนือได๎จัดขึ้น   เพื่อท า
ให๎บรรลุกิจเฉพาะหนึ่งหรือกิจเฉพาะตําง ๆ   
 หน่วยจัดเฉพาะกิจ : ในกองทัพเรือ หนํวยงานซึ่งมอบให๎ผ๎ูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบใช๎เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตามแผน  
เพื่อให๎บรรลุกิจเฉพาะที่ได๎รับมอบ   
 การจัดหน่วยเฉพาะกิจ : ตารางการจัดหนํวย  ตามค าสั่งนโยบายเฉพาะของทหารเรือ 
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taxiway  ทางขับ [เส้นทางก าหนดไว้ท่ีสนามบินบนบก  เพื่อใช้ในการขะบอากาศ

ยาน] 

TBA = To Be Announced จะแจ๎งให๎ทราบตํอไป    [ภ.] 
TBC = Township Border Committee สํานักงานคณะกรรมการชายแดนสํวนท๎องถิ่น [ไทย-พม่า]  
TBD = To Be Determined       จะพิจารณาตํอไป    [ภ.] 
TBI = To Be Issued           จะจํายภายหลัง, จํายแยก  
TBM = Tactical Ballistic Missile ขีปนาวุธทางยุทธวิธ ี
TBP = To Be Published        จะจัดพิมพ๑ตํอไป    [ภ.] 
TC = Transportation  Corps เหลําทหารขนสํง [ทบ.-ทร.-นว.-ทอ.]  (ขส.)   
TCC = Transportation  Component Command หนํวยบัญชาการกองกําลังการขนสํง [อม.] 
TCDC= Technical Cooperation Among Developing Countries ความรํวมมือทางวิชาการระหวําง 
    ประเทศกําลังพัฒนา    [กต.] 
TCG = The Tunisian Combatant Group [กลุ่มก่อการร้าย] รู๎จักในนาม The Tunisian Islamic Fighting  

    Group  
... Tank Battalion  (TK BN) กองพันทหารม๎าที่... [รถถัง]   (พัน.ถ.)   
TCJDS = Thailand – Cambodia Joint Development Study For Economic Cooperation Plan   

    โครงการจัดทําแผนความรํวมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ 
    ระหวํางไทย-กัมพูชา     [กต.] 

TCP = Traffic Control Point  ตําบลควบคุมจราจร  
TCTP = Third Country Training Program  โครงการฝึกอบรมประเทศที่สาม  [กต.] 
TD = Table of Distribution  อัตราเฉพาะกิจ               (อฉก.)   
TD = Tank Division  กองพลรถถัง   (พล.ถ.) 
TDA = Table of Distribution And Allowance อัตราเฉพาะกิจ และ สิ่งอุปกรณ๑  

T-DAY  ทีเดย ์[วะนท่ีมีผลบะงคะบใช้ซึ่งตรงกะบการปรักาศภาวัฉุกเฉินของชาติแลั
การอนุมะติการรัดมสรรพก าละงบางส่วนโดยปรัธานาธิบดี (ไม่เกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งไม่รวมถึงการเรียกพล ๒๐๐,๐๐๐ คน)]   

TDY = Temporary Duty การชํวยราชการ   (ชรก.) 
tea house   โรงน้ําชา     
Teaching English As A Second Language (TESL) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง <ท-ีซัล> 
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Team   (TM) ชุด [ยิงมี๙-๑๑นาย], ชุดปฏิบัติการ   (ชป.)   
Team Leader            (TL)     หัวหน๎าชุด     [ยศ ส.อ.]            (หน.ชุด)  
team thailand    ทีมประเทศไทย    [กต.] 
tear gas   แก๏สน้ําตา      
tear line    เส๎นปรุ [เส้นปรุบนข่าวสารหรือเอกสารข่าวกรอง  ซึ่งแยกปรัเภทของ

ข่าวสารท่ีได้ระบอนุมะติให้เปิดเผยแลัแจกจ่ายนอกหน่วย  โดยปกติข่าวกรองใต้เส้นปรุเป็นข่าวกรองท่ีได้ระบอนุมะติ
ก่อนการเปิดเผยแลัแจกจ่าย] 

TECHCON = Technical Control  การควบคุมทางเทคนิค  
technical analysis  การวิเคราะห์ทางเทคนิค [ในการตีความภาพ  ค าอธิบายอย่างกัทะดระด

ถึงรายลัเอียดท่ีปรากฏบนภาพถ่าย] 

technical architecture สถาปัตยกรรมทางเทคนิค [ชุดของกฎขะ้นต่ าสุดท่ีครอบคลุมการจะดการ 
ปฏิสะมพะนธ์แลัพึ่งพาซึ่งกะนแลักะนของส่วนต่าง ๆ หรือส่วนปรักอบต่าง ๆ ที่มีวะตถุปรัสงค์เพื่อปรักะนว่ารับบท่ี
ตรงกะนนะ้นตรงกะบชุดความต้องการเฉพาั] 
technical assistance  ความชํวยเหลือทางเทคนิค  [การให้ค าแนัน า  ความช่วยเหลือ   

    แลัการฝึกเกี่ยวกะบการติดตะ้ง   การใช้งาน   แลัการซ่อมบ ารุง  
    ยุทธภะณฑ์] 

technical characteristics  คุณลักษณะทางเทคนิค [คุณละกษณัต่าง ๆ ของยุทธภะณฑ์ ซึ่งเกี่ยวข้อง

ในสารัส าคะญกะบหละกการทางวิศวกรรมว่าด้วยการผลิตยุทธภะณฑ์  ให้มีคุณละกษณัทางทหารท่ีต้องการ  ตะวอย่างเช่น  
คุณละกษณัทางเทคนิคส าหระบยุทธภะณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จัได้แก่  รายการต่าง  ๆ เช่น วงจร  แบบ แลัการจะด
ส่วนปรักอบต่าง ๆ]  

Technical Documentation   (TECDOC) เอกสารทางเทคนิค  
technical escort   เจ๎าหน๎าที่คุ๎มกันทางเทคนิค [บุคคลต่าง ๆ ท่ีมีคุณวุฒิทางเทคนิคแลัมี

ยุทธภะณฑ์ท่ีเหมาัสม  ซึ่งเดินทางไปพร้อมกะบวะสดุท่ีก าหนด  ซึ่งต้องการความปลอดภะย  หรือการรัวะงป้องกะน
รัดะบสูงในรัหว่างการส่ง] 

technical evaluation  การประเมินคําทางเทคนิค  
technical information  ขําวสารทางเทคนิค  
Technical Intelligence  (TECHINT)   ขําวกรองทางเทคนิค  [ข่าวกรองท่ีได้มาจากการแสวงปรัโยชน์จาก
ยุทโธปกรณ์ของต่างปรัเทศ ซึ่งผลิตให้แก่ผู้บะญชาการรัดะบยุทธศาสตร์  ยุทธการแลัยุทธวิธี  ข่าวกรองทางเทคนิค
จัเร่ิมขึ้นเมื่อทหารแต่ลัคนพบสิ่งใหม่ในสนามรบแลัด าเนินการรายงานตามขะ้นตอนแลัแสวงปรัโยชน์จากสิ่ง
นะ้น จนกรัทะ้งมีการสร้างมาตรการต่อต้าน เพื่อตะดรอนความได้เปรียบทางเทคโนโลยีของฝ่ายตรงข้าม]   

Technical Mannual  (TM) คูํมือทางเทคนิค   (คท.)  
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Technical Operational Intelligence (TOPINT) ขําวกรองการยุทธทางเทคนิค  [การริเร่ิมของหน่วยข่าวกรอง
ทางทหารท่ีจัจะดหาข่าวกรองทางวิทยาศาสตร์แลัทางเทคนิคเพิ่มขึ้น  แก่ผู้บะญชาการรวมแลัหน่วยรองโดยผ่าน
รับบวงจรปิด ซึ่งเกี่ยวข้องกะบทุกเหล่าทะพแลัศูนย์ข่าวกรองทางวิทยาศาสตร์แลัทางเทคนิคจัให้การรวบรวม  การ
วิเคราัห์ แลัการกรัจายพื้นท่ีความระบผิดชอบข่าวกรองทางวิทยาศาสตร์แลัทางเทคนิคเฉพาัท่ีเหมาัสมให้แก่ผู้
บะญชาการรบแลัหน่วยรองในการวางแผน   การฝึก แลัการยุทธร่วม  โดยผ่านผู้จะดการรับบในศูนย์ข่าวกรองร่วม
ทางทหารแห่งชาติ]    

Technical Review Authority (TRA) หนํวยกรองงานทางเทคนิค  [ผู้เชี่ยวชาญเฉพาัทางเทคนิคหรือทาง
ธุรการ] 

Technical Sergeant     (E-6)(TSGT) จําอากาศเอก (อี-๖)    [อม.]  
technical specification  ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค     
technical supply operations  การปฏิบัติการสํงก าลังทางเทคนิค  

Technical Surveillance Countermeasures (TSCM) มาตรการตํอต๎านการเฝ้าตรวจทางเทคนิค  [มาตรการ
นี้รวมถึงเทคนิคแลัมาตรการท่ีใช้ตรวจจะบแลัตะดรอนเทคโนโลยีต่าง  ๆ ในการเจาัข่าวของฝ่ายข้าศึก  ท่ีจัเข้าถึง
ข่าวสารท่ีมีชะ้นความละบแลัลัเอียดอ่อนโดยไม่ได้ระบอนุญาต  การเจาัข่าวทางเทคนิครวมถึงการใช้วิธีทางอ็อปติก  
อิเล็กโทรอ็อปติก  แม่เหล็กไฟฟ้า  ของเหลวแลัเสียงเป็นอุปกรณ์ตรวจหาแลัเป็นสื่อในการส่ง  หรือการใช้การ
กรัตุ้น  การดะดแปลงต่อส่วนปรักอบของยุทธภะณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง  เพื่อให้มีการส่งข่าวสารท่ีเจตนาจัป้องกะน
โดยตรงหรือโดยอ้อม]   

technical survey   การส ารวจทางเทคนิค 
technician  ชํางเทคนิค [พลเรือน] 

technique   เทคนิค  [ดู doctrine]  
thalweg    รํองน้ําลึก                    
techno scapes   กระแสเทคนิควิทยา [รวมเครื่องจักรกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ]  

technocrat   นักวิชาการ    [รศ.] 
technological change การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี     
technological revolution in warfare การปฏิวัติในการสงครามทางด๎านเทคโนโลยี  
technology diffusion and access การกระจาย และการเข๎าถึงเทคโนโลยี   
technology wild cards  เทคโนโลยีที่ไมํคาดคิด  

                                                                        
 เทคนิค เป็นวิธีการในรายละเอียดส าหรับการปฏิบัติให๎บรรลุกิจหนึ่ง ๆ - ไมํใชํหนทางเฉพาะที่จะปฏิบัติภารกิจเทํานั้น - 
สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความต๎องการ 
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TEL = Temporary Exclusion List รายการขอยกเว๎นเป็นการช่ัวคราว  [กต.] 
telecommunication   โทรคมนาคม [การส่ง การแพร่คลื่น หรือการระบเคร่ืองแสดงเคร่ืองหมาย  

สะญญาณ ลายละกษณ์อะกษร  ภาพแลัเสียงหรือข่าวสารละกษณัใด  ๆ ด้วยรับบทางสาย  ทางวิทยุ  ทางทะศนั  หรือ
รับบอื่นทางแม่เหล็กไฟฟ้า] 
telecommunications center  ศูนย์โทรคมนาคม 
teleconference   การประชุมด๎วยวิธีโทรคมนาคม, โทรประชุม   
teleprocessing   การด าเนินโทรกรรมวิธี 
television imagery   ภาพโทรทัศน์ 
telling     การสํงขําว  
TELMIN = Telecommunications And It Ministers Meeting การประชุมรัฐมนตรีด๎านโทรคมนาคม 
    อาเซียน      [กต.] 
TELSOM = Telecommunications And It Senior officials Meeting  การประชุมเจ๎าหน๎าที่อาวุโส 
    ด๎านโทรคมนาคมอาเซียน    [กต.] 
TEMG  = Tactical Exercise  Maneuver Group  สํวนควบคุมการฝึกทางยุทธวิธี *  
temperature   อุณหภูมิ                       
temperature gradient  การเปลี่ยนระดับของอุณหภูมิ, ความลาดชันของกราฟอุณหภูมิ  

ในทัเล 

tempest  การตรวจสอบแบบเท็มเพสต์ [ทางเทคนิคต่อการระ่วไหลของข่าวสาร
ท่ีส่งโดยอุปกรณ์ทางไฟฟ้า]  

template                    แผํนแบบ, แผํนภาพ  
temple  วัด [พุทธศาสนาเช่น วัดอรุณราชวราราม=temple of the dawn] ; wat 
tempo                              จังหวะการรบ *; tempo of operations จังหวะของการยุทธ๑  

Temporary Duty (TDY) การชํวยราชการ   (ชรก.) 
temporary interment  ที่ฝังศพชั่วคราว [การฝังศพถ้าสถานการณ์แวดล้อมอ านวย ; การฝังศพอีกคระ้ง

หละงจากฝังฉุกเฉิน] 

TENCAP  กําหนดการขีดความสามารถของชาติในการขยายผลทาง
ยุทธวิธี  

                                                                        
 หนึ่งใน คุณลักษณะการรบด๎วยวิธีรุก - FM๑๐๐-๕ ๑๙๙๓ 
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tennis court   สนามเทนนิส  
tentative time schedule  ตารางเวลาขั้นต๎น     
tenue de ville        ชุดสากล                        
terminal clearance capacity  ความสามารถในการขนออกของสถานีปลายทาง  
terminal control   การควบคุมจากสนามบิน 
terminal control area    บริเวณสนามบินปลายทางในควบคุม  
terminal guidance   การน าวิถีชํวงปลาย; การท างาน ณ สถานีปลายทาง 
terminal operations   การปฏิบัติการ ณ สถานีปลายทาง  
terminal phase   ชํวงปลาย  [ส่วนของวิถีของขีปนาวุธรัหว่างการกละบเข้าสู่ บรรยากาศหรือการ

สิ้นสุดของช่วงกลางของวิถีกะบการกรัทบหรือการเข้าถึงบริเวณเป้าหมาย]  

terminal velocity  ความเร็วปลาย  [๑.  ความเร็วสูงสุดสมมุติที่วะตถุสามารถขึ้นไปถึงได้  เมื่อ

เคลื่อนที่ไปตามวิถีที่ก าหนดภายใต้สภาพที่ก าหนด  เกี่ยวกะบน้ าหนะกแลัแรงขะบในขณัที่บินด าผ่านอากาศ   ซึ่งมีความแน่น
สม่ าเสมอตามก าหนด เป็นรัยัทางไม่จ ากะด  ๒.  ความเร็วเหลือของโปรเจ็คไตล์  ณ  จุดในวิถีขาลง ซึ่งจัอยู่ ณ รัดะบเดียวกะน
กะบปากล ากล้องอาวุธ] 

terminal   สถานีปลายทาง,   เทอร์มินัล  
termination   [๑๔-๑๔ยุทธศิลป์] การยุติ    
termination of mission of diplomatic agent  ภารกิจของผู๎แทนทางการทูตหรือหัวหน๎าคณะทูตจะ 
    สิ้นสุดลง     [กต.] 
terminology   การใช๎ถ๎อยคํา, วิชาเร่ืองการใช๎ถ๎อยคํา  
terms and conditions   ข๎อกําหนดและเง่ือนไข    [กต.] 
terms and modalities   ข๎อกําหนดและแบบวิธ ี   [กต.] 
terms of reference    ขอบเขตอํานาจหน๎าที ่   [กต.] 
territory     อาณาเขต     [กต.] 
three southernmost provinces ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต๎   (๓ จชต.)  
Terms of Reference  (TORs)  ความตกลงที่ใช๎อ๎างอิง [ความตกลงที่ใช้อ้างอิง หมายถึง ความตกลง  

    ร่วมกะนภายใต้หน่วยบะญชาการ ส่วน หน่วยที่ใช้อ านาจหรือปฏิบะติภารกิจ กิจ  
    เฉพาักะบหน่วยบะญชาการ ส่วนหรือหน่วยอื่น ๆ]   

                                                                                                                                                       
 TENCAP ค ายํอมาจาก = Tactical Exploitation Of National Capabilities Program  
 ถ๎อยค าที่ใช๎, เกี่ยวกับการใช๎ถ๎อยค า 
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terrain analysis                   การวิเคราะห๑ภูมิประเทศ   
terrain appreciation             การพิจารณาภูมิประเทศ  
terrain avoidance system  ระบบบินหลีกเลี่ยงภูมิประเทศ  [รับบซึ่งช่วยให้นะกบินหรือต้นหนของ

อากาศยาน]  

terrain clearance system  ระบบบินพ๎นภูมิประเทศ 
terrain compartment  ห๎องภูมิประเทศ 
terrain evaluation  การประเมินคําภูมิประเทศ 
terrain exercise  การฝึกแก๎ปัญหาในภูมิประเทศ [การฝึกอย่างหนึ่งซึ่งจัมีการ

แก้ปัญหาบนพื้นดิน  ตามสถานการณ์ทางทหารท่ีรับุไว้ใช้หน่วยทหาร

สมมุติ แลัตามปกติจัท าการแก้ปัญหาเป็นลายละกษณ์อะกษร] 
terrain features                   ลักษณะภูมิประเทศ  
Terrain Flight (TERF) การบินตามภูมิประเทศ  [บินใกล้พื้นผิวโลกเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบ

แลัการยิงของข้าศึก ] 

terrain following system  ระบบบินตามภูมิประเทศ  
terrain intelligence               ขําวกรองภูมิประเทศ ; การขําวกรองลักษณะภูมิประเทศ         
terrain model   ภูมิประเทศจําลอง ; แบบจําลองภูมิประเทศ  
terrain sketch    ภาพรํางภูมิประเทศ   
terrain study   ข๎อพิจารณาภูมิประเทศ 
terrain   ภูมิประเทศ 
terrestrial environment  สิ่งแวดล๎อมบนบก  
terrestrial reference guidance  การน าวิถีโดยสิ่งอ๎างอิงบนพ้ืนโลก [อาวุธปล่อย] 
territorial  integrity   บูรณภาพแหํงดินแดน   
territorial airspace  ห๎วงอากาศอาณาเขต  [เหนืออาณาเขต น่านน้ าภายใน น่านน้ าในหมู่

เกาัแลัทัเลอาณาเขต] 

territorial sea   ทะเลอาณาเขต       [กต.] 

                                                                        
 การวิเคราะห์ภูมิประเทศ การรวบรวม การวิเคราะห์ การประเมินคํา และการตีความขําวสารทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะ
ภูมิประเทศตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร๎างขึ้น  ประกอบกับปัจจัยอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  เพื่อคาดคะเนผลของภูมิประเทศที่มีตํอการ
ปฏิบัติการทางทหาร 
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territorial waters   นํานน้ําอาณาเขต                
territory   อาณาเขต      

terrorism                          การกํอการร๎าย    [รพศ.]  ; ระบบกํอการร๎าย [รศ.]      
terrorism, technology, and beyond ลัทธิการกํอการร๎าย, เทคโนโลยี และนอกเหนืออ่ืนๆ  
terrorist  ผู๎กํอการร๎าย [รพศ-.บุคคลที่ใช้ความรุนแรง  ความน่ากละวแลัการข่มขู่  

เพื่อให้บรรลุผล]    [รศ.]   
terrorist groups  กลุํมผู๎กํอการร๎าย [บรรลุ วะตถุปรัสงค์ทางการเมือง  ศาสนาหรือ

อุดมการณ์ของตน]    
terrorist operations               การปฏิบัติการกํอการร๎าย [มี ๕ ขั้น-รพศ.]  

terrorist threat level   ระดับภัยคุกคามของผู๎กํอการร๎าย   [กห.อม.-มี ๕ รัดะบ] 

TERS = Tactical Event Reporting System ระบบการรายงานเหตุการณ๑ทางยุทธวิธี   
TESL =  Teaching English As A Second Language การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  
    <ท-ีซัล> 
test depth  ความลึกทดสอบ [เรือด าน้ าได้ผ่านการทดสอบโดยการด าจริง/การด าจ าลอง] 
Test of English As A Foreign Language (TOEFL) การทดสอบภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาตํางประเทศ  

testify routinely   ช้ีแจง ตามวงรอบ   
tests     การทดสอบ    
TEWT = Tactical Exercise Without Troops การฝึกทางยุทธวิธีโดยไมํมีหนํวยทหาร <ทิ้ว> 
TF = Task Force            [หน่วย]  เฉพาะกิจ                (ฉก.)  
TFAP = Trade Facilitation Action Plan แผนปฏิบัติการอํานวยความสะดวกทางการค๎าระหวําง 
    เอเชีย-ยุโรป    [กต.] 
TFW = Tactical Fighter Wing  กองบินขับไลํทางยุทธวิธี  
TGT = Target                 เป้าหมาย ; เป้า   (ปม.) 

                                                                                                                                                       
 ทะเลอาณาเขต  แนวพื้นที่ทะเลติดกับเส๎นฐานของรัฐชายฝ่ังซึ่งวัดจากเส๎นดังกลําวจนถึงความกว๎างสูงสุด ๑๒ ไมล์ทะเล 
ตลอดทั้งทางดิ่งและทางระดับของทะเลอาณาเขต รัฐชายฝ่ังมีอ านาจตามกฎหมายภายใต๎สิทธิการผํานโดยสุจริตของเรือบนผิวน้ า
และสิทธิการผํานเข๎าไปใน ใต๎และเหนือชํองแคบ พื้นที่ทะเลอาณาเขตเป็นเขตตํอเนื่องของเส๎นทางเดินเรือตลอดทั้งหมูํเกาะอยูํ
ภายในทางผํานของเส๎นทางเดินเรือในหมูํเกาะ และมีสิทธิผํานเชํนเดียวกับสิทธิผํานชํองแคบสากล 
 การก่อการร้าย การใช๎หรือคุกคามวําจะใช๎ก าลังหรือความรุนแรงอยํางผิดกฎหมายตํอบุคคลหรือทรัพย์สิน เพื่อบังคับหรือ
ขํมขูํรัฐบาลหรือชุมชน สํวนมากเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมือง  ศาสนา และอุดมการณ์   
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thai centre    ศูนย๑วัฒนธรรมไทย      [กต.] 
thai corner    มุมหนังสือไทย    [กต.] 
thai farmers' shirt                เสื้อมํอฮํอม    [ไทย] 
Thai Support Group (TSG)   ชุดสนับสนุนของฝ่ายไทย  
Thai-Myanmar Joint Coordination Team ชุดประสานงานรํวม ไทย-พมํา   
thalweg      รํองน้ําลึก     [กต.] 
The Asean Declaration (Bangkok Declaration) เอกสารกํอตั้งสมาคมแหํงประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎หรืออาเซียน  [กต.] (Association Of South-East Asian Nations : Asean) ซึ่งได้มีการลงนามที่

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ โดย ผู้แทนระดับรัฐมนตรีของ ๕ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย    
the crown of Thailand  [เครื่องราชย์ฯ] มงกุฎไทย                
the order    เครื่องราชอิสริยาภรณ๑                   
The Royal Institute   ราชบัณฑิตยสถาน   (รถ.) 
The Thin Red Line    หนํวยทหารชั้นยอดท่ีทําการตํอต๎านการเข๎าตีอยํางเหนียวแนํน  

the white elephant   [เครื่องราชย์ฯ] ช๎างเผือก                  
theater    ภาคพื้น [อม.-ยก.] ;  โรงภาพยนตร๑   
theater airlift   การล าเลียงทางอากาศประจ าภาคพื้น    
Theater Airlift Liaison officer  (TALO) นายทหารติดตํอการล าเลียงทางอากาศประจ า  
    ภาคพื้น [ในการล าเลียงทางอากาศยุทธวิธี] 
theater army commander ผู๎บัญชาการกําลังทางบกภาคพื้น [อม.-เปลี่ยนเป็น ascc]  

(ผบ.ทบ.ภพ.) 
Theater Army (TA) กองทัพบกภาคพื้น (ทบ.ภพ.); กองทัพบกยุทธบริเวณ (ทบ.ยธบ.) 

theater base   ฐานทัพภาคพื้น [อยู่ในเขตสงคราม] 

theater combatant command หนํวยบัญชาการกําลังรบภาคพื้น [หน่วยบัญชาการรวม- อม.]  
    (นกภ.) * 
theater commander  ผู๎บัญชาการภาคพื้น [อม.-ผบ.หน่วยบัญชาการรวม] (ผบ.ภพ.) 

                                                                        
 Thin Red Line เป็น วลี หรือ ชื่อเรื่อง ที่อ๎างถึงหนํวยทหารชั้นยอดที่ทําการตํอต๎านการเข๎าตีอยํางเหนียวแนํน  
  ภาคพ้ืน (Theater) พื้นที่ทางภูมิศาสตาร์นอกภาคพื้นทวีปสหรัฐอเมริกา ซึ่งผ๎ูบัญชาการหนํวยบัญชาการรบได๎รับมอบหมาย
ความรับผิดชอบ (ศัพท์ทหาร; ๒๕๔๔, น.๖๓๗)   
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theater distribution  การแจกจํายในภาคพื้น  [การบรรจุก าละงพล การจ่ายยุทธภะณฑ์แลั

ยุทโธปกรณ์] 
theater distribution management การจัดการแจกจํายในภาคพื้น      
theater distribution system ระบบแจกจํายในภาคพื้น  
theater engagement plan  แผนเข๎ารบภาคพื้น  
theater force requirements and readiness [sos-๑] ความต๎องการ และความพร๎อมรบของกําลังรบภาคพ้ืน  

Theater Missile  (TM)  อาวุธปลํอยประจ าภาคพื้น   [อาจเป็นขีปนาวุธ  อาวุธปล่อยครูซหรือ

อาวุธปล่อยอากาศสู่พื้น] 

theater of operations commander ผู๎บัญชาการยุทธบริเวณ   (ผบ.ยธบ.) 
Theater of Operations(TO) ยุทธบริเวณ     (ยธบ.) 
 
 
theater of war                        เขตสงคราม  [แบ่งเป็น ยุทธบริเวณ และ เขตภายใน-ยามสงคราม 

อม.]   

theater organization  การจัดภาคพื้น    [อม.] 
theater strategic direction and integration [sos-๔]  ทิศทางและบูรณาการทางยุทธศาสตร๑ภาคพื้น  
theater strategic environment สภาพแวดล๎อมยุทธศาสตร์ภาคพื้น     
theater strategic fires  [sos-๖]  การยิงทางยุทธศาสตร๑ภาคพื้น  
theater strategic intelligence  [sos-๓]  ขําวกรองทางยุทธศาสตร๑ภาคพื้น  
theater strategic protection  [sos-๗]  การป้องกันทางยุทธศาสตร๑ภาคพื้น  
theater strategic sustainment  [sos-๘]  ความตํอเนื่องทางยุทธศาสตร๑ภาคพื้น  

                                                                        
 ยุทธบริเวณ  คือ พื้นที่ยํอยภายในเขตสงครามที่ก าหนดโดยผ๎ูบัญชาการรบเขตภูมิศาสตร์  ซึ่งจ าเป็นตํอการด าเนินการหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติการรบเฉพาะ ยุทธบริเวณตําง ๆ ในเขตสงครามเดียวกันโดยปกติจะถูกแบํงตามลักษณะภูมิศาสตร์ และเน๎นที่
ก าลังข๎าศึกที่แตกตํางกัน ยุทธบริเวณเหลํานี้มักจะมีขนาดใหญํพอที่สามารถปฏิบัติการได๎ ครอบคลุมห๎วงเวลาที่ยาวนาน  (ศัพท์
ทหาร; ๒๕๔๔,น.๖๓๗)  แบํงเป็น เขตหน้า (Combat Zone) เริ่มจากเส๎นเขตหลังของ ทภ.  (ทบ.ไทย) ไปข๎างหน๎าถึงดินแดนใน
ความควบคุมของฝ่ายข๎าศึก และ เขตหลัง (Communication Zone)  
 เขตสงคราม คือ พื้นที่ทางอากาศ  ทางบก และทางน้ า ซึ่งเกี่ยวข๎องหรืออาจเกี่ยวข๎องโดยตรง โดยปกติเขตสงครามจะไมํ
ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดของผ๎ูบัญชาการรบเขตภูมิศาสตร์ และอาจมีมากกวําหนึ่งยุทธบริเวณ  ก าหนดโดยเจ้าหน้าที่
บะญชาการแห่งชาติ หรือ ผู้บะญชาการรบเขตภูมิศาสตร์  (ศัพท์ทหาร; ๒๕๔๔,น.๖๓๗)   
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theater strategy  ยุทธศาสตร๑ภาคพื้น  [ศัพท์ทหาร๒๕๔๔, น.๖๓๘] ; ยุทธศาสตร๑ใน
ยุทธบริเวณ   

theater support contractors ผู๎รับเหมาสนับสนุนประจ าภาคพื้น   
 
Theater Wartime Construction Manager  (TWCM) ผู๎จัดการกํอสร๎างยามสงครามภาคพ้ืน/ในยุทธบริเวณ  

theater-assigned transportation assets  ทรัพยากรการขนสํงที่บรรจุมอบให๎ภาคพื้น  
theater-level warfare  การสงครามในระดับภาคพื้น; การสงครามในระดับเขตสงคราม 

theaters   ภาคพื้น; เขตสงคราม  
theme    ใจความ ; กระแสดําเนินการ     
theorem    ทฤษฎีบท ; ทฤษฎีตัวบท  
theory                         ทฤษฎี   

                                                                        
 ยุทธศาสตร์ภาคพ้ืน ศิลป์และศาสตร์ของการพัฒนาแนวความคิดทางยุทธศาสตร์รวมและหนทางปฏิบัติเพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ของชาติ นโยบายด๎านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ของชาติของพันธมิตรหรือการรํวมกันช่ัวคราว โดยการใช๎ก าลังรบ 
การคุกคามด๎วยก าลัง หรือการปฏิบัติการที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการใช๎ก าลังรบภายในภาคพื้น 
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theory of attrition   ทฤษฎีการทําลายล๎าง  

thermal crossover   จุดเปลี่ยนทางความร๎อน [ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งตามปกติจั

เกิดขึ้นวะนลัสองคระ้ง  เมื่อสภาวัของอุณหภูมิท าให้ภาพทางอินฟราเรดของวะตถุสองชิ้นท่ีอยู่ชิดกะนนะ้น  ไม่อาจแยก

ความแตกต่างได]้ 
thermal energy   พลังงานความร๎อน [นิวเคลียร์-แสดงในรูปแคลอรีต่อ ตร.ซม.] 

thermal exposure  การเผยผึ่งตํอรังสีความร๎อน [แสดงเป็นแคลอรีต่อต ร.ซม.แลั /หรือ 

เมกกัจูลล์ต่อตร.ม.] 

thermal imagery              ภาพรังสีความร๎อน; ภาพจากความร๎อน [สามารถใช้ในการมอง

กลางคืนได้ - ขว.]   

thermal pulse  คลื่นพัลส์รังสีความร๎อน  [แผ่ออกมาตามระศมีต่อเวลาจากการรัเบิด

อาวุธนิวเคลียร์] 

thermal radiation                  แผํรังสีความร๎อน; การแผํรังสีความร๎อน  [เกิดขึ้นจากการระเบิด

นิวเคลียร]์ 

thermal shadow   เงาความร๎อน   [ความเข้มท่ีแตกต่างกะนของสิ่งบนจอภาพจากเส้นกวาด

อินฟราเรด  ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนของความร้อนท่ีค้างอยู่แพร่
ส่งผลเป็นเงาของวะตถุซึ่งเคลื่อนท่ีออกไปแล้ว] 

thermal x-rays   รังสีเอ็กซ์จาก  

ความร๎อน  [ปล่อยออกจากเศษซากอาวุธท่ีร้อนจะดเน่ืองจาก
อุณหภูมิท่ีสูงมาก] 
Thermobaric  Bomb (TB) ระเบิดแรงกดดัน 
    พลังความร๎อน  
Thermonuclear   เทอร์โมนิวเคลียร์   
[ค าคุณศะพท์ท่ีอ้างถึงกรรมวิธี (หรือกรรมวิธีต่าง  ๆ)  ซึ่งอุณหภูมิที่
สูงมากจัถูกน ามาใช้   เพื่อท าให้เกิดการหลอมตะวของนิวเคลียร์

                                                                        
 คําวํา " แรงกดดันพลังความร้อน (Thermobaric)" ได๎มาจากผลกระทบของอุณหภูมิ (ภาษากรีก  "therme" หมายถึง  

"ความร้อน") และ ความกดดัน (ภาษากรีก  "baros" หมายถึง " ความกดดัน ") ตํอเป้า หมาย ระเบิดชนิดนี้เป็นระเบิดแบบใหมํ
ที่เป็นระเบิดประภทท่ีมีสํวนประกอบของเชื้อเพลิงจํานวนมากที่สามารถปลํอยพลังงานในระยะเวลาที่ยาวนานกวําระเบิด
มาตรฐาน ด๎วยเหตุนั้นจึงกํอให๎เกิดจังหวะความกดในห๎วงระยะเวลานาน (long-duration pressure pulse) เมื่อถูกจุดขึ้นในพื้นท่ี
จํากัด กํอให๎เกิดคล่ืนความกดดันมหาศาลดูดอากาศจากปอดของคนท่ีอยูํในระยะทําให๎เสียชีวิตได๎ ใช๎ในการทําลายกําลังรบ
อุโมงค๑ ถ้ําที่ซับซ๎อน ใช๎อยํางกว๎างขวางโดยกองกําลังรัสเซียเมื่อสองปีกํอนในการล๎อมเมือง Grozny สหรัฐฯ ใช๎ในบริเวณภูเขา
ของอัฟกานิสถานตะวันออก 
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เบา ท่ีมีการปล่อยพละงงานร่วมมาด้วย] 

thermonuclear weapon  อาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์  [อาวุธท่ีอุณหภูมิสูงมากถูกน ามาใช้  เพื่อท าให้
เกิดการหลอมตะวของนิวเคลียสเบา  เช่น นิวเคลียสของไอโซโทปของไฮโดรเจน  (ตะวอย่างเช่น  ดิวทีเรียมแลัไตร
เตียม) โดยมีการปล่อยพละงงานร่วมมาด้วย  อุณหภูมิสูงท่ีต้องการนี้ได้จากวิธีการแตกตะว] 

thigh    ต๎นขา     
think tanks   คลังสมอง ; คลังปัญญา  
thinking skills   ทักษะในการคิด  
third generation warfare   การสงครามในยุคที่สาม    
third world nation  ประเทศในโลกที่สาม 
thorough decontamination  การท าลายล๎างพิษที่สมบูรณ์ 
thought process   กระบวนการคิด  
thought processes   กระบวนการทางความคิด  
threat                             ภัยคุกคาม    [ยธศ.] 
threat analysis   การวิเคราะห์ภัยคุกคาม    

threat and vulnerability assessment การประเมินภัยคุกคามและความลํอแหลม  [การต่อต้านการก่อการ
ร้าย] 

threat evaluation                  การประเมินคําภัยคุกคาม   [ตสข.] 
threat identification and assessment  การระบุและการประเมินภัยคุกคาม 
threat integration                 กําหนดภาพการปฏิบัติของฝ่ายตรงข๎าม  [ตสข.] 
threat potential                   ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได๎  
threat-based   [การวางแผน] บนพื้นฐานจากภัยคุกคาม  
threat-based planning  การวางแผนบนพื้นฐานจากภัยคุกคาม [เน้นภาพเหตุการณ์

มากกว่า] 

threat-driven  แรงผลักดันจากภัยคุกคาม  
threat-oriented munitions กระสุนที่ถือภัยคุกคามเป็นมูลฐาน  
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threshold    ต๎นทางเข๎าทางว่ิง  [ส่วนต้นของทางว่ิงท่ีใช้ส าหระบการบินลงสนาม] 

throughput   ปริมาณการผํานทํา 
throwing knife   มีดขว๎าง     
thunder storm   ฝนฟ้าคะนอง                   
thundery shower   ฝนซูํฟ้าคะนอง                  
thwart aggression  เอาชนะการรุกราน     [ยธศ.] 
TI = Tactical Internet อินเทอร๑เน็ตทางยุทธวิธี  
TIARA = Tactical Intelligence And Related Activities  ขําวกรองทางยุทธวิธีและกิจกรรมที ่
    เกี่ยวข๎อง     [ขว.] 
TICAD = Tokyo International Conference On African Development การประชุมระหวํางประเทศเพื่อการ 
    พัฒนาแอฟริกา ณ  กรุงโตเกียว   [กต.] 
tick mark   เครื่องหมายแสดงเส๎นตาราง [แผ่นบริวาร] 
tide     น้ําขึ้นลง                       
tie down point   จุดยึดตรึง 
tie down point pattern  รูปแบบจุดยึดตรึง 
tie-down diagram   ผังการยึดตรึง  
tilt angle    มุมเอียงทางข๎าง  
time and frequency standard  มาตรฐานเวลาและความถี่ 
time distance  ระยะทางเป็นเวลา [ในการเคลื่อนย้าย] 
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time fuze   ชนวนเวลา  
time interval   ห๎วงเวลา 
time of attack                     เวลาออกตี [หน่วยน้าผ่าน นต.ในการรุก-ยว.] 

time of delivery   เวลาสํงมอบ 
time of flight   เวลาแลํน,  เวลาโคจร 
time of origin   เวลาของผู๎ให๎ขําว [เวลาซึ่งข่าวได้ระบอนุมะติให้ท าการส่งได้] 
time of receipt   เวลารับ [เวลาซึ่งสถานีระบได้ระบข่าวโดยครบถ้วน] 

Time On Target   (TOT)    พร๎อมกัน ณ เป้าหมาย, เวลาเหนือเป้าหมาย,  เวลาที่เป้าหมาย   

time over target (nuclear)  เวลาเหนือเป้าหมาย (นิวเคลียร์)    
time over target conflict  ความขัดแย๎งในเวลาเหนือเป้าหมาย 
time phasing                       ขั้นเวลา  
time slot  ชํวงเวลา [ห้วงรัยัเวลาซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีรับุไว้จัถูกควบคุมโดย

รัเบียบเฉพาั] 
Time To Target        (TTT)  เวลาสูํเป้าหมาย [จ านวน นท.แลั ว.ท่ีผ่านไปก่อนท่ีสรรพาวุธของ

อากาศยานมีผลต่อเป้าหมาย ] 

time zone   เขตเวลา                      
time-definite delivery  การสํงมอบตามเวลาที่ก าหนด 
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timeframe   กรอบเวลา  
timeliness                   ความทันเวลา  
timely                          ตรงเวลา, ได๎จังหวะ 
Time-Phased Force And Deployment Data (TPFDD)  ข๎อมูลก าลังรบและการวางก าลังตามขั้นเวลา 
[รับบการวางแผนยุทธการแลัการปฏิบะติร่วมของฐานข้อมูลที่ใช้คอมพิวเตอร์สนะบสนุนของแผนยุทธการ  ซึ่งปรักอบด้วย  
ข้อมูลก าละงรบตามขะ้นเวลา  ข้อมูลสะมภารัแลัก าละงพลที่ไม่เกี่ยวข้องกะบหน่วยแลัข้อมูลการเคลื่อนย้ายส าหระบแผนยุทธการ   
รวมทะ้ง :   ก. หน่วยที่วางเข้าที่  ข. หน่วยที่จัวางก าละงเพื่อสนะบสนุนแผนยุทธการ  โดยมีล าดะบความเร่งด่วนที่แสดงถึงล าดะบที่
พึงปรัสงค์ในการมาถึง ณ ท่าเรือที่ลงจากเรือใหญ่  ค.  การก าหนดเส้นทางแก่ก าละงรบที่จัวางก าละง  ง. ข้อมูลการเคลื่อนย้ายที่
ร่วมกะบการวางก าละงของก าละงรบ  จ.  ปรัมาณการการเคลื่อนย้ายสะมภารัแลัก าละงพลที่ไม่เกี่ยวข้องกะบหน่วย  ที่จัด าเนินการ
พร้อมกะบการวางก าละง  ฉ . ปรัมาณการความต้องการการขนส่ง  ที่จัต้องได้ระบการสนองตอบจากแหล่งกา รล าเลียงใช้ร่วม  
เช่นเดียวกะนกะบความต้องการเหล่านะ้นซึ่งสามารถได้ระบการตอบสนองจากแหล่งการขนส่งที่ได้ระบมอบหรือที่มาสมทบ ]  
(ขกวขว.)* 
Time-Phased Force And Deployment Data Maintenance การบ ารุงระกษา ข๎อมูลก าลังรบและการ  
    วางก าลังตามขั้นเวลา  
Time-Phased Force And Deployment Data Refinement การกละ่นกรอง ข๎อมูลก าลังรบและการวาง  
    ก าลังตามขั้นเวลา  
Time-Phased Force And Deployment List (TPFDL) บัญชีกําลังรบและการวางกําลังตามขั้นเวลา ; 
    บัญชีหนํวย และการใช๎ตามขั้นเวลา    [อม.] 
times    เวลา    
Time-Sensitive Targets (TSTS) เป้าหมายในเวลาจ ากัด  [ต้องการการตอบโต้โดยทะนที] 

timeable   ตารางเวลา       
timing and tempo   [๖-๑๔ยุทธศิลป์] จังหวะเวลาและอัตราการปฏิบัติ   
tip     การด ารํอน, การโคลงทางยาว, หัวเครื่องขึ้นลง  
tips    ทิปส์   [ถะงเชื้อเพลิงนอกล าตะว] 
title    ๑. ฐานันดรศักดิ์ , บรรดาศักดิ์ ๒. ชื่อกฎหมาย, ชื่อเรื่อง [รศ.] 
title block    กรอบขําวสาร 
TK = Tank               รถถัง                        (ถ.)  
TL = Team Leader            หัวหน๎าชุด                       (หน.ชุด)  
TLP = Troop Leading Procedure ระเบียบการนําหนํวย [๘ ขั้นตอน]  

TLR = Trailer                รถพํวง 
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TM = Technical Manual       คูํมือทางเทคนิค                 (คท.)  
TM = Team                   ชุด; ทีม 
TMD = Theatre Missile Defence โครงการตํอต๎านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล (ดูค้าอธิบายที่ NMD)  

TNT Equivalent   เทียบเทํา ทีเอ็นท ี
TNT = Trinitrotoluene ทีเอ็นที; ดินระเบิดแรงสูง 
TO = T/O = Table of Organization อัตราการจัด 
to be a party to a convention   เป็นภาคีแหํงอนุสัญญา      [กต.] 
To Be Announced (TBA) จะแจ๎งให๎ทราบตํอไป    [ภ.] 
To Be Determined    (TBD)    จะพิจารณาตํอไป    [ภ.]  
To Be Issued           (TBI)    จะจํายภายหลัง, จํายแยก   [ภ.]  
To Be Published       (TBP)    จะจัดพิมพ๑ตํอไป    [ภ.]  
to de-escalate conflict  ทําการควบคุมความขัดแย๎งไมํให๎ขยายออกไป  
to remind             เตือนความจํา  
TO = Theater of Operations ยุทธบริเวณ    (ยธบ.)  
toast     การดื่มอวยพร     [กต.] 
tobacconist’s shop  ร๎านขายบุหรี่     
TOC = Tactical Operations Center  ศูนย๑ปฏิบัติการทางยุทธวิธี          (ศปย.)  
TOC = Transnational Organized Crime อาชญากรรมข๎ามชาติ     [กต.] 
TOE = Table of Organization And Equipment อัตราการจัด และยุทโธปกรณ๑     (อจย.)  
tolerance dose   ปริมาณที่ทนได๎ 
toleration                         ความอดกลั้น  
tollway; toll road   ทางที่เก็บเงินคําผํานทาง    
tone down   การถดถอยพลังงาน   
toothpick    ไม๎จิ้มฟัน      
top secret                  [ชั้นความลับ] ลับที่สุด  

                                                                        
 เป็นค าที่ระบุในบัตรเชิญเข๎ารํวมงานตําง ๆ ในกรณีที่ การเชิญนั้นผ๎ูได๎รับเชิญได๎ตอบรับการเชิญอยํางไมํเป็นทางการแล๎ว การสํง
บัตรเชิญโดยระบุค าวํา "TO REMIND" เป็นการสํงมาเตือนอีกครั้งหนึ่ง 
 อัตราการจัด และยุทโธปกรณ์ เป็นของหนํวยรบ หรือ หนํวยที่มีการจัดเป็นมาตรฐานเดียวกัน เชํน พัน.ร. 
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TOP = First Sergeant จํากองพัน     [ภ.]  
tophandler   อุปกรณ์ยกขนด๎านบน   [ตู้คอนเทนเนอร์] 
topographic base    มูลฐานแผนที่ภูมิประเทศ    
topographic engineering การชํางภูมิประเทศ 
topographic map   แผนที่ภูมิประเทศ    
topographical crest                สันเนินทางภูมิศาสตร๑  
topography map   แผนที่ ภูมิประเทศ/ภูมิมาปนวิทยา [แสดงมิติ ราบ และสูง] 

topography  ภูมิประเทศ [สะณฐานของพื้นดินท่ีรวมทะ้งความนูนแลัละกษณั  

    ทะ้งหมด ภูมิปรัเทศหมายถึงแผ่นดินแลัท้องทัเล (ภูมิปรัเทศใต้น้ า) ] 

torpedo    ตอร๑ปิโด       
torpedo defense net  ตาขํายป้องกันตอร์ปิโด   [ใช้เพื่อปิดกะ้นท่าจอดเรือภายในจากตอร์ปิโด] 

torpedoman's mate   เหลําทหารอาวุธใต๎น้ํา [ทร.-นว.]  (ต.)  
toss bombing   การทิ้งระเบิดแบบโยน   
TOT = Time On Target         กําหนดเวลายิงที่หมายของปืนใหญํ  
total active aircraft authorization  อัตราอากาศยานประจ าการรวม   
total active aircraft inventory  รายการอากาศยานประจ าการรวม  
Total Asset Visibility (TAV) ความสามารถในการติดตามขุมก าลังรวม  [อม.-กบ.กห.] 

total defence strategy             ยุทธศาสตร๑การตํอสู๎เบ็ดเสร็จ    [ยธศ.]  
total dosage attack   การเข๎าตีด๎วยปริมาณอันตรายรวม  [การปฏิบะติการทางเคมี]  
total integration    การบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวกัน  
total isolation   การให๎คูํกรณีแยกกันอยูํ  
total materiel assets  ขุมก าลังประเภทยุทโธปกรณ์รวม  [ปริมาณรวมของยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่
ในรับบทางทหารทะ่วโลก  แลัที่จัได้ระบจากการจะดหาตามวงเงินที่ได้ระบทะ้งสิ้น  โดยมีการประบแก้ด้วยการตะดออกหรือน าเข้า
บะญชีคุมในห้วงเวลาของการอนุมะติงบปรัมาณ แลัของห้วงเวลาล่วงหน้าในการจะดหา ทะ้งนี้รวมถึงขุมก าละงปรัเภทยุทโธปกรณ์
ส าหระบก าละงรบยามปกติแลัยุทโธปกรณ์คงคละงส ารองสงคราม] 

total materiel requirement  ความต๎องการยุทโธปกรณ์รวม  
total mobilization   การระดมสรรพก าลังเบ็ดเสร็จ, การระดมพลเบ็ดเสร็จ  

Total Overall Aircraft Inventory (TOAI) รายการอากาศยานรวมเบ็ดเสร็จ  [อากาศยานปรัจ าการรวม  
    กะบนอกปรัจ าการ ]  
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total pressure   ความดันรวม ผลรวมของความดันจลน์และความดันสถิต 
total struggle  การตํอสู๎เบ็ดเสร็จ  [ดpูrinciples of war] 

total war                          สงครามเบ็ดเสร็จ                 [ยธศ.]  [รศ.] 
touchdown zone   เขตสัมผัสพ้ืน   [๑. ส าหระบอากาศยานปีกตรึงล าตะว  ทางวิ่ง   ช่วง ๓,๐๐๐ ฟุต  

หรือ ๑,๐๐๐ เมตรแรก ซึ่งเริ่มต้นที่หะวทางวิ่ง  ๒.  ส าหระบอากาศยานปีกหมุนแลัอากาศยานแรงขะบแบบเวกเตอร์ ส่วนของพื้นที่
ลงสู่ลานจอดของเฮลิคอปเตอร์ หรือทางวิ่งที่ใช้ส าหระบการลงสู่พื้น] 

tour of duty  ผลัด  [ในการออกปฏิบัติงาน เช่น พล.อสส.ผลัดที่ ๑] 

tourist information service  สํานักงานทํองเที่ยว   
tourniquet   สายยางรัดห๎ามเลือด  <ท-ูน-ิเค้> 
TOW       จรวดโทว๑  [เป็นอาวุธต่อสู้รถถังขนาดหนัก] 

TOW    ลากจูง   [ปืนใหญ่]    (ลจ.)      
TOW = Training Objective Workshop การประชุมกําหนดวัตถุประสงค๑การฝึก [คอบร้าฯ] 
toward a more relevant and ready army มํุงสูํกองทัพบกที่มีความพร๎อมและสัมพันธ๑กันมากขึ้น  
town    เมือง                         
Township Border Committee (TBC) สํานักงานคณะกรรมการชายแดนสํวนท๎องถิ่น [ไทย-พม่า]  

toxic chemical, biological, or radiological attack  การโจมตีด๎วยสารเคมีพิษ  ชีวะ หรือรังสี 
toxin    สารพิษ  
toxin agent   สารพิษ    
toxin chemical   สารเคมีพิษ 
TPFDD = Time-Phased Force And Deployment Data ข๎อมูลหนํวย และการใช๎ตามขั้นเวลา <ทิฟ-ฟิด> 
TPFDL = Time-Phased Force And Deployment List บัญชีหนํวย และการใช๎ตามขั้นเวลา  
TR = Transportation Request การร๎องขอการขนสํง    [กบ.]  
TRA = TAI-Land Revolutionary Army กองทัพปฏิวัติรัฐไต    [พม่า] 
tracer   กระสุนสํองแสง 
track  รอยแสดงการเคลื่อนท่ี ; แสดงรอยของการเคลื่อนท่ี ; เกาะ; เล็ง; เส๎นทาง

เคลื่อนท่ี; สายพาน; ราง 

                                                                        
 การต่อสู้เบ็ดเสร็จ คือ การผนึกก าลังรบหลัก ก าลังประจ าถิ่น และก าลังประชาชน เพื่อชดเชยความเสียเปรียบในอ านาจก าลัง
รบ  
 ค ายํอมาจาก = Tube-Launched, Optically Tracked, Wire-Guided Missile 
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track correlation  การสอบเทียบแทร็ค  [เพื่อความมุ่งปรัสงค์ในการพิสูจน์ฝ่ายโดยอาศะย
ข้อมูลทะ้งมวลที่หาได้] 

track management   การจัดการการติดตาม [ขะ้นตอนการปฏิบะติท่ีก าหนดขึ้น]  

Track of Interest     (TOL)  รํองรอยความสนใจ , เบาะแส  [การปฏิบะติการต่อต้านการค้ายาเสพ

ติด-เป้าหมาย]  
track production area   พ้ืนที่ผลิตแทร็ค   [โดยสถานีเรดาร]์ 
track symbology  สัญลักษณ์แทร็ค  [การแสดงแทร็ค  บนแผงหน้าปัดแสดงข้อมูลหรืออุปกรณ์

แสดงอื่น ๆ] 

track telling   การสํงขําวข๎อมูลเป้าหมาย 
tracked vehicles              ยานยนต๑สายพาน  
trade union                        สหภาพแรงงาน       [ยธศ.]  
tradition                          ประเพณี; แบบดั้งเดิม      [ยธศ.]   
traditional security   ความม่ันคงแบบดั้งเดิม   
traditional security issues   ประเด็นความม่ันคงในลักษณะเดิม    [กต.] 
traditional state-based armies  กองทัพตามแบบของรัฐ  
traditional theoretical paradigms    กระบวนทัศน๑ทางทฤษฎีตามแบบ  

TRADOC = Training And Doctrine Commandหนํวยบัญชาการฝึก และกําหนดหลักนิยม   

traffic circulation map; a circulation map แผนที่การหมุนเวียนการจราจร  
Traffic Control Point  (TCP)    ตําบลควบคุมการจราจร  
traffic control police   เจ๎าหน๎าที่ควบคุมการจราจร 
traffic density  ความหนาแนํนของสิ่งสัญจร  [พื้นท่ีบนถนนยาว ๑ ไมล์ /๑ กม.  

จ านวนยานพาหนัต่อไมล์/กม.] 

traffic flow   การหล่ังไหลของส่ิงสัญจร  [แสดงเป็นจ านวนยานพาหนัต่อชะ่วโมง] 
traffic flow security   การรักษาความปลอดภัยในการสํงขําว   
traffic in transit    การสัญจรผําน      [กต.] 
traffic information (radar)  ขําวสารการจราจร (เรดาร)์  

                                                                        
 หน่วยบัญชาการฝึก และก าหนดหลักนิยม (TRADOC)  [อม.]  มี ผ๎ูบัญชาการ ยศพลเอก  ควบคุมหนํวยศึกษาตั้งแตํ 
รร.สธ.ทบ. ถึง รร.เหลําตํางๆ และก าหนดหลักนิยม เทียบได๎กับ กรมยุทธศึกษาทหารบก ของไทยแตํมีขนาดและความรับผิดชอบ
กว๎างขวางกวํา 
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traffic management   การจัดการตํอสิ่งสัญจร ; การจัดการจราจร 
traffic pattern   รูปแบบการจราจร  [อากาศยาน] 
traffic sign   ป้ายจราจร     
traffic signal   เครื่องหมายสัญญาณจราจร    
trafficability                     ความสามารถรับการจราจร  
trail                              ทางลําลอง 
Trailer  (TLR)     รถพํวง  
train    ขบวนสัมภาระ ; ลูกระเบิดทิ้งเป็นชุด  

train headway   เวลาระหวํางขบวน   [รัหว่างขบวนรถไฟสองขบวน] 
train path    เที่ยวของขบวนรถไฟ  
trained strength in units  ก าลังพลที่ได๎รับการฝึกในหนํวย   [ก าละงส ารองท่ีบรรจุในหน่วย  ซึ่ง

ผ่านการปรัจ าการขะ้นต้นเพื่อการฝึก ๑๒ สะปดาห์ หรือเทียบเท่ามาแล้วแลัเหมาัท่ีจัไปปฏิบะติงานภาคพื้นดินโพ้น
ทัเลเมื่อมีการรัดมพลจากผู้มีอ านาจ ยกเว้นก าละงพลในบะญชีของผู้ท่ีน าไปใช้งานไม่ได้  หรือในกรัแสการฝึก] 

training  area   พ้ืนที่การฝึก     
training aids  เครื่องชํวยฝึก, เครื่องชํวยการฝึก   
Training And Doctrine Command (TRADOC) หนํวยบัญชาการฝึก และกําหนดหลักนิยม[อม.] 
Training And Readiness Oversight (TRO)  การตรวจตราการฝึกและความพร๎อม   [ต่อก าละงรบส่วนก าละง  
    ส ารองท่ีได้ระบมอบ ] 

training and retirement category  ประเภทการฝึกและการปลดประจ าการ [ส่วนก าละงส ารอง] 
training center   ศูนย๑ฝึก      
TRAINING DIRECTIVE   คําสั่งนโยบายการฝึก      
training guidance                     แนวทางการฝึก 
training in a realistic environment    การฝึกในสภาพแวดล๎อมสมจริง  
training management  การจัดการฝึก  

                                                                        
 ความสามารถรับการจราจร  ขีดความสามารถของภูมิประเทศที่จะรับการจราจรได๎  ขีดความสามารถนี้หมายถึงขอบเขต
ซึ่งภูมิประเทศจะอ านวยให๎การเคลื่อนที่ของสิ่งสัญจรแบบใดแบบหนึ่ง และ/หรือทุกแบบเป็นไปอยํางตํอเนื่อง 
 ขบวนสัมภาระ: กองเรือบริการหรือกลุํมของหนํวยเรือบริการ ซึ่งให๎การสนับสนุนด๎านการสํงก าลังบ ารุง ตัวอยํางเชํน การจัด
หนํวยเรือชํวยรบของทหารเรือ หรือเรือพาณิชย์ หรือเรือพาณิชย์ที่ไปสมทบทัพเรือเพื่อความประสงค์ดังกลําวนี้ ในท านองเดียวกัน
ก็หมายถึงยานและเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการเพื่อให๎บริการด๎านการสํงก าลัง การสํงกลับ และการซํอมบ ารุงแกํหนํวยทางบก   
 ลูกระเบิดทิ้งเป็นชุด : ลูกระเบิดที่ทิ้งลงมาในชํวงเวลาอันสั้นหรือตามติดกันลงมา 
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training memorandum  คําชี้แจงการฝึก     
Training Objective Workshop (TOW) การประชุมกําหนดวัตถุประสงค๑การฝึก  [คอบร้าฯ] 
training order  คําสั่งการฝึก     
training period   ห๎วงเวลาการฝึก  [ห้วงเวลาการฝึกนอกปรัจ าการท่ีได้ระบอนุมะติ  แลัมี

ก าหนดเวลาแน่นอน   ห้วงเวลาการฝึกจัต้องเป็นเวลาอย่างน้อย  ๒ ชะ่วโมง  ส าหระบคัแนนสัสมในการปลด
ปรัจ าการ แลั ๔ ชะ่วโมง ส าหระบการได้ระบเงินค่าตอบแทน  เดิมเคยใช้ค าศะพท์นี้ทดแทนกะบค าศะพท์โดยทะ่วไปอื่นๆ  
เช่น  การฝึก  ห้วงเวลาการฝึก การชุมพล ห้วงเวลาการสอน  ฯลฯ] 

training period  ห๎วงเวลาในการฝึก 
training pipeline  กระแสการฝึก  [การก าหนดปรัเภทส่วนก าละงส ารอง  ซึ่งแสดงก าละงพล

สะญญาบะตรแลัปรัทวน ซึ่งยะงมิได้ระบการฝึก  ท่ียะงมิได้ผ่านการปรัจ าการ

ขะ้นต้นเพื่อการฝึก ๑๒ สะปดาห์ หรือเทียบเท่า] 
training program  กําหนดการฝึก    
training scedule  ตารางการฝึก 
training unit   หนํวยฝึก  
training   การฝึก  
training-pay category  ประเภทเบี้ยเลี้ยงการฝึก   [ส่วนก าละงส ารอง] 
trains   ขบวนสัมภาระ [ส่วนสนับสนุน ยุทโธปกรณ์ - กบ.] 

traitor                            ผู๎ทรยศ           [รพศ.]  
trajectory    กระสุนวิถี ; วิถีกระสุน     
tranquility   ความสงบ  
transatlantic war   สงครามทางอีกด๎านหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก  
transattack period   ระยะเวลาตั้งแตํเริ่มจนจบการโจมตี [การสงครามนิวเคลียร์] 
transcends   ผํานจุดจํากัด   
transfer    การย๎ายเหลํา                            
transfer loader  ยานขนถําย   [ใช้ในการขนขึ้นแลัขนลงจากอากาศยาน   เรือ  หรือยาน

อื่น ๆ] 
transfer of ownership   การโอนกรรมสิทธิ์      [กต.] 
transfer of prisoners   การโอนตัวนักโทษ      [กต.] 
transfer point  ตําบลขนถําย [เปลี่ยนวิธี/หน่วยขนส่ง-กบ.] 
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Transformation  Change  Package (TCP) การรวมกลุํมเปลี่ยนแปลงในการแปรสภาพ  
transformation   การแปรสภาพ   
transformation strategy  ยุทธศาสตร๑การแปรสภาพ  
transformational capabilities   ขีดความสามารถทางการแปรสภาพ  
transformational method   วิธีการแปรสภาพ   
transient    ก าลังสํงผําน; เรือเดินทางผําน; ผู๎เดินทางผําน  (กห., นาโต) 
transient forces  ก าลังรบสํงผําน  [ก าละงรบที่ผ่านหรือพะกรอ  หรือตะ้งค่ายอยู่ชะ่วคราว    ภายใน

พื้นที่ระบผิดชอบหรือพื้นที่ปฏิบะติการร่วมของหน่วยบะญชาการอีกหน่วยหนึ่ง  แต่
มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมทางยุทธการของหน่วยบะญชาการนะ้น]   

transit area    พ้ืนที่สํงผําน 
transit bearing   แบริงผําน  [แบริงท่ีก าหนดขึ้นในการบิน]  
transit passage    การเดินทางผําน [กต.]; เส๎นทางผําน [สิทธิที่เพิกถอนไม่ได้ในการ 

    เดินเรือ  แลั/หรือการบินผ่านช่องแคบสากลซึ่งเช่ือมส่วนหนึ่งของทัเลหลวง  
    (หรือเขตเศรษฐกิจจ าเพาั) เข้ากะบอีกส่วนหนึ่ง] 

transit route  เส๎นทางเชื่อม [เส้นทางทัเลที่ผ่านน่านน้ าเปิด ซึ่งตามปกติจัเช่ือมโยงเส้นทาง

เดินเรือชายฝ่ังสองเส้นทาง] 

transit zone   เขตสํงผําน   [เส้นทางซึ่งผู้ละกลอบทางอากาศหรือทางเรือใช้  ในเขตนี้อาจมี  

    การปฏิบะติการส่งผ่านต่อไปยะงยานพาหนัอื่น  (โดยการทิ้งทางอากาศหรือการ  
    ส่งผ่านทางทัเล )] 

transition    การเปลี่ยนผําน ; การสํงผําน 
transition altitude   ระดับสูงเปลี่ยน   [รัดะบสูงซึ่ง  ณ รัดะบนะ้นหรือต่ ากว่ารัดะบนะ้น   

    ต าแหน่งท่ีอยู่ของอากาศยานจัถูกควบคุมโดยการอ้างอิงรัดะบสูงจริง ] 

transition layer   ชํวงเปลี่ยน  [ห้วงอากาศรัหว่างรัดะบสูงเปลี่ยนกะบรัดะบเปลี่ยน] 

transition level   ระดับเปลี่ยน  [รัดะบบินต่ าสุดท่ีมีใช้ได้ เหนือรัดะบสูงเปลี่ยน] 

transition period   ห๎วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผําน   
transitory provisions  บทเฉพาะกาล     [รศ.] 

transmission factor (nuclear)  เกณฑ์การผําน (นิวเคลียร์)  
transmission security  การรักษาความปลอดภัยทางการสํงขําว  
transnational   ข๎ามชาติ   
transnational crime   อาชญากรรมข๎ามชาติ  
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transnational dangers อันตรายข๎ามชาต ิ   [ยธศ.] 
transnational issues  ปัญหาข๎ามชาติ [กต.อาท ิปัญหยาเสพติด, การฟอกเงินฯลฯ]   
treaty   สนธิสัญญา   

transnational security ความม่ันคงข๎ามชาต ิ
transnational terrorism  การกํอการร๎ายข๎ามชาติ   
transoceanic UAV’s  ยูเอวี ข๎ามมหาสมุทร  
transonic    ทรานซอนิก   [เป็นของหรือเกี่ยวกะบความเร็วของวะตถุในของไหลล้อมรอบ เมื่อ

ความเร็วสะมพะทธ์ของของไหล ต่ ากว่าเสียงในที่บางแห่งแลัเหนือเสียงในที่บางแห่ง เรื่องนี้จัปรัสบเมื่อผ่านจากความเร็วต่ ากว่า
เสียงไปสู่ความเร็วเหนือเสียง แลัในทางตรงข้าม] 

transparency   ความโปรํงใส   
transponder  ทรานส์ปอนเดอร์ [เครื่องระบ-ส่งที่สามารถส่งสะญญาณตอบออกไปเมื่อได้ระบ

การถามที่เหมาัสม]  

transport aircraft   อากาศยานขนสํง    
transport area   พ้ืนที่เรือล าเลียง    [ยสบ.]  
transport control center (air transport) ศูนย์ควบคุมการขนสํง (การขนสํงทางอากาศ) 
transport group   พวกขนสํง 
transportability   ความสามารถที่จะขนไป 
Transportation  Component Command (TCC)  หนํวยบัญชาการกองกําลังการขนสํง [อม.] 
Transportation Corps (TC) เหลําทหารขนสํง [ทบ.-ทร.-นว.-ทอ.]  (ขส.)   
transportation aircraft repair detachment ชุดซํอมเครื่องบินทหารบิน              

transportation closure  สิ้นสุดการขนสํง  [วะนมาถึงจริงตามความต้องการเคลื่อนย้ายเฉพาั   

ณ ท่าขนส่ง] 

Transportation Component Command (TCC) หนํวยบัญชาการสํวนเหลําทัพด๎านการขนสํง 
transportation emergency  ภาวะฉุกเฉินด๎านการขนสํง 
transportation feasibility ความเป็นไปได๎ในการขนสํง 
transportation movement requirement ความต๎องการเคลื่อนย๎ายด๎านการขนสํง 

                                                                        
 อากาศยานขนส่ง  อากาศยานเพื่อการขนก าลังพล และ/หรือสัมภาระ แยกประเภทตามระยะดังนี้  ระยะใกล๎ – ไมํเกิน ๑,๒๐๐ 
ไมล์ทะเล (๒,๒๒๒ กม.)  ระยะกลาง ๑,๒๐๐ ไมล์ทะเล - ๓,๕๐๐ ไมล์ทะเล  (๒,๒๒๒ กม. กับ ๖,๔๘๒ กม.)  ระยะไกล  เกิน
กวํา ๓,๕๐๐ ไมล์ทะเล (๖,๔๘๒ กม.) 
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transportation network             ปมคมนาคม  
transportation operating agencies หนํวยปฏิบัติการขนสํง, หนํวยปฏิบัติการล าเลียง 
transportation priorities  ล าดับความเรํงดํวนในการขนสํง , ล าดับความเรํงดํวนในการ

ล าเลียง 
Transportation Request  (TR) การร๎องขอการขนสํง    [กบ.] 
transportation system  ระบบการขนสํง   
transportation  [การแจกจ่าย - กบ.] การขนสํง  
transporting                      การดําเนินการด๎านการขนสํง           

transporting (ordnance)  การขนสํง (สรรพาวุธ)   
transshipment point   ต าบลขนถําย  
travaux preparatories   งานเตรียมรําง      [กต.] 
travel agency   เอเยนต๑ทํองเที่ยว     
travel document for alien   เอกสารเดินทางสําหรับคนตํางด๎าว    [กต.] 
traverse    สําย, หัน [อาวุธ] ; การลอดลัด [วิธีการท าแผนท่ี] 

traverse level   ระดับข๎ามผําน [รับบป้องกะนภะยทางอากาศรัดะบต่ า] 
traverse racking test load value คําทดสอบโครงสร๎างทางขวางของการบรรทุก 
Traversing And  Elevating (T & E)  [ควง]  มุมสูงและมุมสําย [ของปืนกล]  

traversing fire  การยิงกราดทางข๎าง    [ปก.]  

travese and searching fire การยิงกราดผสม    [ปก.]  

treason                            การกบฏ, การทรยศ  
treasurer   เหรัญญิก 
Treatment             (TRMT) การรักษาพยาบาล 
treaty                           สนธิสัญญา     [ยธศ.]  [กต.] 
tree    ไม๎ต๎น                         

                                                                        
 ระบบการขนส่ง  เส๎นทางทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทรัพยากรในการขนสํงทั้งปวง ซึ่งใช๎ในการเคลื่อนย๎ายก าลังรบและ
สิ่งอุปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งระยะปฏิบัติการทางทหาร ทั้งในภาคพื้นที่จัดตั้งสมบูรณ์และไมํสมบูรณ์ รวมทั้งในระดับ
ทางยุทธศาสตร์ ยุทธการและยุทธวิธี 
 การทรยศ  การไมํมีความจงรักภักดีของบุคคลหนึ่งตํออธิปไตยของชาติหรือรัฐ  การทรยศตํอประเทศของตน 
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trench interment  การฝังในสนามเพลาะ [วิธีการฝังศพ  ซึ่งศพจัถูกวางเรียงกะนศีรษัต่อ

เท้า แลัใช้เฉพาัการฝังหลายศพชะ่วคราว] 

trench warfare  การสงครามสนามเพลาะ [สงครามโลกครั้งที่ ๑] 
trenches สนามเพลาะ [ที่มีคูติดต่อและหลุมบุคคล] trench คู  

[คูติดต่อ = connecting trench] 

trend    ความคลาดเคลื่อน  

                                    [ในการตกของกรัสุนของเรือยิงสนะบสนุน] 

trends    แนวโน๎ม  [ยธศ.] 
Triangulation Station (TRIG POINT)  สถานีการ 
    สามเหลี่ยม , สถานี 
    หมุดสามเหลี่ยม   
Tri - camera photography การถํายรูปสามกล๎อง  [เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีอะนกว้างขวางได้]  
trig list    ข๎อความบนหมุดหลักฐานทางแผนที่, บัญชีหมุดหลักฐาน  
trigger   ไก [ปืน] 

trim    การแตํงเรือ      
trinitarian elements  องค๑ประกอบทั้งสามประการ  
trinitarian wars   สงครามสามหลัก ; สงครามสามหลัก 
Trinitrotoluene (TNT) ทีเอ็นที; ดินระเบิดแรงสูง 
trip flare                     พลุสะดุด 
trip wire                      ลวดสะดุด 
triple point   จุดตัดของสามแนวกระแทก   [จุดตะดของแนวกรัแทกที่แผ่ออกไปที่

สัท้อนกละบแลัที่รวมกะน (หรือมะค) ที่มากะบการรัเบิดในอากาศ  ความสูงของจุดตะดของสามแนวกรัแทกเหนือผิวพื้นซึ่งก็คือ  
ความสูงของแนวมะคจัเพิ่มขึ้นตามรัยัทางจากการรัเบิดที่ก าหนดซึ่งเพิ่มขึ้น] 
TRIPS = Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights  สิทธิในทรัพย๑สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ 
    การค๎า      [กต.]  
tritium lensatic compass  เข็มทิศเลนเซติกเรืองแสง [ด้วยสารเรืองแสง tritium] 

TRMT = Treatment     การรักษาพยาบาล  
troop basis   พ้ืนฐานการจัดหนํวย   [บะญชีอนุมะติแสดงหน่วยทหารแลัทหารเป็น

รายบุคคล (รวมทะ้งบุคคลพลเรือน) ที่ต้องการเพื่อปฏิบะติภารกิจเฉพาั ที่รับุเป็นจ านวนหน่วยงาน แลัยุทธภะณฑ์  แลัในกรณีที่
เป็นหน่วยบะญชาการขนาดใหญ่ ก็รับุการวางก าละงด้วย] 
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Troop Leading Procedure (TLP)  ระเบียบการนําหนํวย [๘ ขั้นตอน] ; ขั้นตอนระเบียบการนําหนํวย 

troop list    บัญชีหนํวยทหาร                       
troop safety  (nuclear)  ความปลอดภัยของหนํวยทหาร (นิวเคลียร๑)  
troop safety criteria      เกณฑ๑ความปลอดภัยของหนํวย 
troop space cargo   สัมภาระในระวางเดียวกับก าลังทหาร  
troop test   การทดสอบโดยหนํวยทหาร  
troop   หนํวย/กองทหาร, กําลังทหาร ; กําลังทหารม๎า; กองร๎อยทหารม๎า  

tropical forests           ป่าไม๎ในเขตร๎อน 
tropical cyclone   พายุหมุนเขตร๎อน          
tropical depression   [๖๓  กม./ชม.]  ดีเปรสชันเขตร๎อน          
tropical storm     [๖๓-๑๑๗ กม./ชม.] พายุโซนร๎อน [ความเร็วลมที่ผิวพื้นอย่างน้อย ๓๔ 

นอต แต่ไม่เกิน ๖๓ นอต] 

tropopause    โทรโพพอส [เขตต่อรัหว่างสตราโตสเฟียร์กะบโทรโพสเฟียร์ ตามธรรมดาโทร
โพพอสจัเกิดขึ้นที่รัดะบสูงปรัมาณ  ๒๕,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ฟุต (๘ - ๑๕ กม.) ในเขตขะ้วโลกแลัเขตอบอุ่น  แลัรัดะบที่สูง  
๕๕,๐๐๐ ฟุต (๒๐ กม.) ในเขตร้อน] 

trough    รํองความกดอากาศต่ํา         
trousers    กางเกงขายาว                          
TRP = Target Reference Point     จุดอ๎างเป้าหมาย  
truce   การพักรบชั่วคราว; การพักรบ   [รศ.] 
truck convoy                      ขบวนยานยนต๑บรรทุก 
true airspeed indicator  เครื่องวัดความเร็วในอากาศจริง 
true altitude   ระดับสูงจริง [ความสูงของอากาศยานท่ีวะดจากรัดะบทัเลปานกลาง] 
true bearing   แบริงจริง, มุมทิศจริง   
true convergence  การลูํเข๎าจริง  [มุมซึ่งเส้นเมอริเดียนหนึ่งเบนเข้าหาเส้นเมอริเดียนอีกเส้นหนึ่ง

บนผิวพื้นโลก] 

true horizon   ขอบฟ้าจริง 
true north    เหนือจริง 

                                                                        
 กองทหาร, ก าลังทหาร  ค ารวมใช๎เรียก ก าลังพลทางทหารที่เป็นกลุํมเดียวกัน (ปกติไมํใช๎กับทหารเรือที่ก าลังอยูํในเรือ) 
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truncheon ; baton  ตะบอง  
trust    ความไว๎วางใจ  
TSG  = Thai Support Group     ชุดสนับสนุนของฝ่ายไทย  
TSGT = Technical Sergeant (E-6) จําอากาศเอก (อี-๖)    [อม.]  
T-Shirt    เสื้อยืด                       
Tube-Launched, Optically Tracked, Wire-Guided Missile  จรวดโทว๑, [เป็นอาวุธต่อสู้รถถังขนาดหนัก] 

tunnel                             อุโมงค๑  
tunnel warfare                     สงครามอุโมงค๑ [ในสงครามเวียดนาม] 

turbojet  เทอร์โบเจ็ต [เคร่ืองยนต์ไอพ่นซึ่งได้ระบอากาศจากเครื่องอะดขะบด้วยเทอร์
ไบน ์เคร่ืองเทอร์ไบน์จัท างานโดยก๊าซเสีย] 

turbulence                         กระแสลมอลวน  
turnaround   เวลาเข๎าจนถึงพร๎อมออก  [อากาศยานแลัเรือ]   

turnaround cycle   วงรอบเวลาเข๎าจนถึงพร๎อมออก  [ค าศะพท์ที่ใช้ร่วมกะบยาน  เรือ แลั

อากาศยาน ปรักอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ เวลาขนขึ้นที่ต้นทาง เวลาที่ไปถึงแลัออกจากต าบลที่จัไป เวลาขนลงแลัขนขึ้นที่ต าบลที่
จัไป เวลาขนลงที่ปลายทาง เวลาซ่อมบ ารุงตามแผน แลัเมื่อเหมาัสมก็หมายถึงเวลารอคอยสิ่งอ านวยความสัดวกด้วย]  

turn-in slip  ใบสํงคืน    [กบ.]  
turning movement                   [แบบของการด้าเนินกลยุทธ์ - ยว.]การตีตลบ    
turning point   จุดเลี้ยว   [ในการสงครามทุ่นรัเบิดทางบก] 
turn-off guidance   ค าแนะน าการเลี้ยวออก [ข่าวสารซึ่งท าให้นะกบินที่น าอากาศยานลงสนาม] 

turret   ป้อมปืนรถถัง/ยานเกราะ 
turret-down                        ปิดป้อม [รถถัง, ยานเกราะ]  

TVA =  Target Value Analysis การวิเคราะห๑คําเป้าหมาย   [ป.]  
TWCM = Theater Wartime Construction Manager ผู๎จัดการกํอสร๎างยามสงครามในยุทธบริเวณ 
TWG  = Tourism Working Group คณะทํางานวําด๎วยการทํองเที่ยว    [กต.] 

T - Shirt    เสื้อยืด      

                                                                        
 ค ายํอ คือ TOW 
 การตีตลบ คือ การโอบที่แปรเปลี่ยนไปแบบหนึ่ง ซึ่งก าลังรบที่เข๎าตีจะอ๎อมผํานหรือผํานไปเหนือที่มั่นตั้งรับหลัก เพื่อเข๎ายึดที่
หมายซึ่งอยูํลึกเข๎าไปทางสํวนหลังของข๎าศึก เพื่อบังคับข๎าศึกให๎ละทิ้งที่มั่นของตนหรือให๎เบนก าลังรบหลักมาเผชิญกับการคุกคาม  
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twilight   แสงเงินแสงทอง 
two major regional contingency การเผชิญเหตุในสองภูมิภาคสําคัญ  * [ยธศ.] 
two piece    สองสํวน    
Two-And-One-Half-War [ยธศ.] ๒ ๑/๒ สงคราม ; การโต๎ตอบอยํางอํอนตัว [อม.-แมคนามารา-1960s] 

two-man rule   กฎสองคน   [รับบที่ก าหนดขึ้นเพื่อห้ามบุคคลเข้าถึงอาวุธนิวเคลียร์แลั

องค์ปรักอบที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีบุคคลที่ได้ระบอนุมะติอย่างน้อยสองคนอยู่ด้วยกะนตลอดเวลา  ซึ่งแต่ลัคน  สามารถตรวจสอบ
ขะ้นตอนการปฏิบะติที่ไม่ถูกต้องหรือที่ไม่ได้ระบอนุมะติเกี่ยวกะบกิจเฉพาัที่จักรัท า] 

Two-Person Control  (TPC)  การควบคุมโดยสองบุคคล  
two-up                       สอง [หน่วย] อยูํหน๎า  [เช่น ในการตั้งรับ] 

type of offensive operation       ประเภทของการปฏิบัติการรบด๎วยวิธีรุก  
type unit    หนํวยตามประเภท  
type unit data file   แฟ้มข๎อมูลหนํวยตามประเภท 
types of burst    ประเภทของการระเบิด  
typhoon             [๑๑๙ กม./ชม.ขึ้นไป] พายุไต๎ฝุ่น                
typical                        ตามแบบ; แบบหลัก; ที่นิยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 ประเภทของการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุก มี  ๕  ประเภท คือ  ๑. การเคลื่อนที่เข้าปะทะ (Movement To Contact) ๒. การ

เข้าตีเร่งด่วน (Hasty Attack) ๓. การเข้าตีประณีต/ประสาน (Deliberate Attack)  ๔. การขยายผล (Exploitation) และ ๕. การไล่
ติดตาม (Pursuit) 
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U 

 

U.S.S. = United States Ship เรือสหรัฐฯ 
U = U-Ni-Form  ตัวอักษร ยู <ยู-น-ิฟอม> [การส่งวิทย]ุ 
UA = Units of Action  หนํวยปฏิบัติ  
UAV = Unmanned Aerial Vehicle อากาศยานไร๎นักบิน ; เครื่องบินไมํมีคนขับ [ขว.-ใช้เฝ้าตรวจสนามรบ]  

(อรบ.)* 

UBL = Unit Basic Load อัตรามูลฐานของหนํวย 
UCL = Unit Configured Load   น้ําหนักบรรทุกตามอัตราพิกัด  
UCMJ = Uniform Code of Military Justice กฎหมายวําด๎วยการพิจารณาคดีในศาลทหาร [อม.-กพ.] 
UCP = Unified Command Plan  แผนบัญชาการรวม [อนุมัติโดย ปธน.-ศท.น.๖๖๐]; แผนหนํวยบัญชาการรวม 

UDHR = Universal Declaration of Human Rights ปฏิญญาสากลวําด๎วยสิทธิมนุษยชน  [กต.] 

UDT = Underwater Demolition Team ชุดทําลายใต๎น้ํา <ยู-ด-ีท>ี 
UE = Unit of Employment  หนํวยใช๎กําลัง  
UEX     หน่วยบัญชาการที่เหนือกว่าระดับยุทธวิธี  
UEY    หน่วยบัญชาการระดับยุทธการ  
UH = Utility Helicopter    เฮลิคอปเตอร๑ใช๎งานทั่วไป        (ฮท.)  
UHF = Ultra-High Frequency   ความถี่สูงมาก [ย่าน ๓๐๐-๓๐,๐๐๐ MHZ สูงกว่า VHF] 

UK = United Kingdom เครือจักรภพอังกฤษ 
ULC = Unit Level Computer  คอมพิวเตอร๑ระดับหนํวย 
ULLS = Unit Level Logistic  System ระบบการสํงกําลังบํารุงระดับหนํวย 
ultimate purpose   ความมํุงหมายสุดยอด  
Ultra-High Frequency  (UHF)   ความถี่สูงมาก [ย่าน ๓๐๐-๓๐,๐๐๐ MHZ สูงกว่า VHF] 

                                                                        
 อากาศยานไร้นักบิน   อากาศยานที่มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อน ไมํมีนักบิน ใช๎แรงอากาศพลวัตในการยกยานขึ้น  สามารถบิน
ได๎ด๎วยตัวเอง หรือบังคับการบินจากระยะไกล  ยอมสูญเสีย  หรือน ากลับมาใช๎ใหมํได๎  และสามารถบรรทุกอาวุธร๎ายแรงหรือไมํ
ร๎ายแรงได๎ ยานขีปนาวุธหรือกึ่งขีปนาวุธ อาวุธปลํอยครูซ และกระสุนปืนใหญํไมํจัดเป็นอากาศยานไร๎นักบิน 
 รับรองและประกาศโดยมติสมัชชาที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๔๘ (พ.ศ.๒๔๙๑) 
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ultraviolet imagery   ภาพอุลตราไวโอเลต 
Ultraviolet  ( UV) รังสีอัลตร๎าไวโอเลต ; รังสี ยูวี 
UMP = Umpire             กรรมการ 
UMT = Unit Ministry Team   ชุดการศพของหนํวย 
un exploded explosive ordnance วัตถุระเบิดสายสรรพาวุธที่ยังไมํระเบิด  [สพ.] 

un exploded ordnance สิ่งอุปกรณ๑สรรพาวุธที่ยังไมํระเบิด   [สพ.] 

UN = United Nations สหประชาชาต ิ
unaccounted for   จ าหนํายไมํได๎   [ศะพท์รวม  (ไม่ใช่สถานภาพ กพ.สูญเสีย ) ใช้กะบ กพ. ที่ตะว  

    บุคคลหรือศพไม่ได้ถูกน ากละบ  หรือที่จ าหน่ายไม่ได้ภายหละงการกรัท าของ  
    ข้าศึก  โดยทะ่วไปใช้เมื่อกล่าวถึง กพ. ที่ถูกสะงหารในการรบแลัศพไม่ได้ถูก  
    น ากละบ ] 

unanimous vote    คะแนนเสียงเอกฉันท๑      [กต.] 
un exploded explosive  ordnance วัตถุระเบิดสายสรรพาวุธที่ยังไมํระเบิด  [สพ.] 

unanticipated adverse impact  ผลกระทบตรงกันข๎ามที่ไมํคาดลํวงหน๎าไว๎   
unauthorized persons               ผู๎ไมํมีหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
unavoidable damage               ความเสียหายที่หลีกเลี่ยงไมํได ๎
UNCDF = United Nations Capital Development Fund กองทุนพัฒนาเงินทุนแหํงสหประชาชาติ  [กต.] 
UNCED = United Nations Conference On Environment And Development การประชุมสหประชาชาติวํา 
    ด๎วยการพัฒนาและสิ่งแวดล๎อม     [กต.] 
UNEP = United Nations Environment Programme  โครงการสิ่งแวดล๎อมแหํงสหประชาชาติ  [กต.] 
uncertain environment  สภาพแวดล๎อมไมํแนํนอน   
uncertainty   ความไมํแนํนอน   
uncharged demolition target  เป้าหมายการท าลายที่ยังไมํวางดินระเบิด 
UNCHF = United Nations Centre For Human Settlements ศูนย๑เพ่ือการตั้งถิ่นฐานมนุษย๑แหํงสหประชาชาติ  
HABITAT       [กต.] 
unclassified                       ไมํมีชั้นความลับ 
unclassified matter   สิ่งที่ไมํมีชั้นความลับ 
unconditional surrender การยอมจํานนอยํางไมํมีเง่ือนไข 

Unconventional Assisted Recovery (UAR) การรับกลับโดยการชํวยเหลือนอกแบบ 
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Unconventional Assisted Recovery Coordination Center (UARCC)  ศูนย์ประสานการรับกลับโดยการ  
    ชํวยเหลือนอกแบบ 
Unconventional Assisted Recovery Mechanism (UARM) กลไกการรับกลับโดยการชํวยเหลือนอกแบบ 

unconventional recovery operation  การปฏิบัติการรับกลับนอกแบบ  
Unconventional Warfare  (UW) การสงครามนอกแบบ; สงครามนอกแบบ <ยู-วอ> (สนบ.) 
unconventional warfare forces  ก าลังรบการสงครามนอกแบบ 
Unconventional Warfare Operating Area (UWOA) พื้นที่ปฏิบัติการสงครามนอกแบบ (พท.สนบ.) 
UNCTAD = United Nations Conference On Trade And Development  การประชุมสหประชาชาติวําด๎วย 
    การค๎าและการพัฒนา  <อังค์ถัด>   [กต.] 

UNDCP = United Nations Drug Control Programme  โครงการควบคุมยาเสพติดแหํงสหประชาชาติ [กต.] 
under water area  พ้ืนที่ใต๎น้ํา     [สพ.] 

underdogs strategy   ยุทธศาสตร๑ฝ่ายที่เป็นเบี้ยลําง  
underground                        พวกใต๎ดิน 
underground operations         การปฏิบัติการใต๎ดิน 
undersea warfare  การสงครามใต๎ทะเล 
understowed cargo   สัมภาระเก็บลํางสุด, สินค๎าเก็บลํางสุด 
underwater   ใต๎น้ํา      
underwater demolition  การท าลายใต๎น้ า  
Underwater Demolition Team (UDT) ชุดทําลายใต๎น้ํา <ยู-ด-ีท>ี 
underwater explosions              การระเบิดใต๎น้ํา 
underway replenishment   การสํงก าลังเพิ่มเติมขณะเรือเดินทาง  
underway replenishment force กองเรือสํงก าลังเพิ่มเติมขณะเรือเดินทาง 
underway replenishment group หมวดเรือสํงก าลังเพิ่มเติมขณะเรือเดินทาง 
underwear   ชุดชั้นใน    
UNDP = United Nations Development Programme โครงการพัฒนาแหํงสหประชาชาต ิ[กต.] 
UNDRO = Office Of The United Nations Disaster Relief Co-Ordinator สํานักงานผู๎ประสานงานในการ 
    บรรเทาภัยพิบัติแหํงสหประชาชาติ     [กต.] 
unemployment                     การวํางงาน      [ยธศ.]  
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UNESCO = United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization องค๑การศึกษา  
    วิทยาศาสตร๑  และวัฒนธรรมแหํงสหประชาติ   [กต.] 

unexpended weapons or ordnance อาวุธหรือสรรพาวุธที่ไมํได๎ใช๎ 
Unexploded Explosive Ordnance (UXO) สรรพาวุธวัตถุระเบิดที่ไมํระเบิด 
Unexploded Ordnance (UXO) วัตถุระเบิดสายสรรพาวุธที่ยังไมํระเบิด [วัตถุระเบิดสายสรรพาวุธที่ยัง

ไม่ระเบิด ซึ่งสันนิษฐานว่าชนวนวัตถุระเบิดเริ่มขึ้นแล้ว หรือต้ังชนวนพร้อมท้างานอันอาจเป็นอันตรายแก่ผู้คนและทรัพย์สินได้ 
ค้าว่าวัตถุระเบิดสายสรรพาวุธที่ยังไม่ระเบิดน้ามาใช้กันบ่อย ๆ เพื่อให้ความหมายว่าเป็นลูกระเบิดอากาศที่ยังไม่ระเบิดและลูก
กระสุนท่ียังไม่ระเบิด] 

Unfix, Bayonets   [ค้าสั่ง] การสั่งเลิกติดดาบ  ปลดดาบ          
UNFPA = United Nations Fund For Population Activities กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแหํงสหประชาติ 
        [กต.] 

unfriendly act     การกระทําที่ไมํเป็นมิตร    [กต.] 
UNGA  = United Nations General Assembly สมัชชาสหประชาชาต ิ  [กต.]   
UNHCR = Office of The United Nations High Commissioner For Refugees สํานักงานข๎าหลวงใหญํเพื่อผู ๎
    ลี้ภัยแหํงสหประชาชาติ      [กต.] 
UNHCR = United Nations High Commissioner For Refuees สํานักงานข๎าหลวงใหญํผู๎ลี้ภัยสหประชาชาติ  

UNICEF = United Nations Children's Fund กองทุนสงเคราะห๑เด็กแหํงสหประชาชาติ <ยูนิเซฟ> [กต.] 
UNIDIR  = United Nations Institute For Disarmament Research  สถาบันวิจัยเพ่ือการลดอาวุธแหํง 
    สหประชาชาติ      [กต.] 
UNIDO = United Nations Industrial Development Organization  องค๑การพัฒนาอุตสาหกรรมแหํง   
    สหประชาชาติ      [กต.] 
UNIFEM = United Nations Development Fund For Women  กองทุนเพื่อการพัฒนาสตรีแหํง 

    สหประชาชาติ      [กต.] 

unified action   การปฏิบัติรวม  ; การปฏิบัติการรวม [ร่วม] 

Unified Action Armed Forces (UNAAF) ปฏิบัติการรวมของกองทัพ  [บรรณสารที่แสดงหละกการ  หละกนิยมแลั

พะนธกิจที่ควบคุมกิจกรรมแลัการปฏิบะติงานของกองทะพ สรอ. เมื่อเหล่าทะพหรือส่วนของเหล่าทะพตะ้งแต่สองเหล่าทะพขึ้นไป ก าละง
ปฏิบะติการร่วมกะน]  

                                                                        
 การปฏิบัติรวม  ศัพท์ทั่วไปที่อธิบายขอบเขตกว๎าง  ๆ ของการปฏิบัติ  (รวมถึงการประสานสอดคล๎องกิจกรรมตําง  ๆ กับ
หนํวยงานรัฐบาลและเอกชน) ที่กระท าภายในหนํวยบัญชาการรวม  หนํวยบัญชาการรวมรองหรือก าลังรบเฉพาะกิจรํวม  ภายใต๎
การอ านวยการเป็นสํวนรวมของผ๎ูบังคับบัญชาของหนํวยบัญชาการเหลํานั้น 
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Unified Combatant Command = UNIFIED COMMAND หนํวยบัญชาการรวม  
                    [อม.-ก าละงระบผิดชอบพื้นที่ขนาดใหญ]่
   

Unified Command Plan  (UCP) แผนบัญชาการรวม  [อนุมัติโดย ปธน.-ศท.น.๖๖๐] ;  
แผนหนํวยบัญชาการรวม 

unified commands   หนํวยบัญชาการรวม   
uniform    เครื่องแบบ                             
Uniform Code of Military Justice (UCMJ) กฎหมายวําด๎วยการพิจารณาคดีในศาลทหาร [กพ.] 
uniform slope  ลาดเสมอ; ลาดสมํ่าเสมอ                
uniformed services  หนํวยที่แตํงเครื่องแบบ  [ทบ., ทร., ทอ., นย., หน่วยระกษาฝ่ัง  องค์การ

อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ แลัหน่วยบริการสาธารณสุข]  

UNIKOM    ภารกิจสังเกตการณ๑ของสหประชาชาติประจําอิรัค -คูเวต <ยูนิคอม> 

unilateral arms control measure  มาตรการควบคุมก าลังรบฝ่ายเดียว  
unilateral   การปฏิบัติฝ่ายเดียว [น.๒๕๑ ศ.] 

unilateralism    การกระทําฝ่ายเดียว   [กต.] ; เอกานิยม; อัตตะนิยม 

unintentional radiation exploitation  การใช๎ประโยชน์การแผํรังสีโดยไมํเจตนา 
Unintentional Radiation Intelligence (RINT)  ขําวกรองการแผํรังสีโดยไมํเจตนา 
unique nature   ธรรมชาติพิเศษ    
uni-service command  หนํวยบัญชาการเหลําทัพเดียว    
unit insignia   เครื่องหมายสังกัด            

unit    หนํวย  หมูํเรือ หนํวย หนํวยนับ หนํวย; หนํวยเรือ   [ทร.] 

unit aircraft   อากาศยานประจ าหนํวย 

                                                                        
 หน่วยบัญชาการรวม   หนํวยบัญชาการซึ่งมีภารกิจตํอเนื่องกว๎างขวาง    ภายใต๎ผ๎ูบังคับบัญชาคนเดียว  และประกอบด๎วย  

หนํวยก าลังเหลําทัพส าคัญที่บรรจุมอบตั้งแตํสองเหลําทัพขึ้นไป  ถูกจัดตั้งและก าหนดช่ือโดยประธานาธิบดีผําน รมว.กห. ตาม
ค าแนะน าและชํวยเหลือของคณะเสนาธิการรํวม  หรือโดยผ๎ูบัญชาการหนํวยบัญชาการรวมที่มีอยูํแล๎ว  ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย
ประธานาธิบดี เมื่อได๎รับอนุมัติจากคณะเสนาธิการรํวมแล๎ว  
 แผนบัญชาการรวม  เอกสารที่อนุมัติโดยประธานาธิบดี ซึ่งระบุแนวทางปฏิบัติพื้นฐานแกํผ๎ูบัญชาการรบรวมทุกคน ก าหนด
ภารกิจ ความรับผิดชอบและโครงสร๎างก าลังรบ ก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบตามเขตภูมิศาสตร์ทั่วไป แกํผ๎ูบัญชาการรบเขต
ภูมิศาสตร์ และระบุความรับผิดชอบด๎านพันธกิจแกํผ๎ูบัญชาการรบตามพันธกิจ 
 ยํอมาจาก United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission  
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unit basic load (UBL) อัตรามูลฐานของหนํวย 
unit combat readiness  ความพร๎อมรบของหนํวย 
unit commitment status   สถานะข๎อผูกพันของหนํวย  [รัดะบความผูกพะนของหน่วยใดหน่วย

หนึ่ง ซึ่งมีการก าหนดแลัจะดปรัเภทไว้ว่าเป็นก าละงรบท่ีมอบแก่นาโต] 

Unit Configured Load  (UCL)    น้ําหนักบรรทุกตามอัตราพิกัด  
unit designation list  บัญชีก าหนดหนํวย  [บะญชีหน่วยจริงตามปรัมวลนามหน่วยซึ่งก าหนด

ขึ้นเพื่อให้เต็มตามบะญชีก าละงรบ] 

unit equipment  ยุทธภัณฑ๑ประจําหนํวย 
unit historical room   ห๎องประวัติศาสตร๑หนํวย    
Unit Identification Code (UIC) ประมวลประจ าหนํวย [ปรัมวลตะวอะกษรผสมตะวเลข  ๖ ตะว แสดง  

    หน่วยปรัจ าการ  หน่วยก าละงส ารอง  แลัหน่วยระกษาดินแดนของ  
    กองทะพ ]  

unit installation                   ที่ตั้งหนํวย  
Unit Level Computer   (ULC)   คอมพิวเตอร๑ระดับหนํวย 
Unit Level Logistic System (ULLS)  ระบบการสํงกําลังบํารุงระดับหนํวย  
Unit Line Number  (ULN) หมายเลขหนํวยตามสายงาน  [รหะสตะวอะกษรแลัตะวเลข ๗ ตะว ซึ่งอธิบายถึง
การเพิ่มการวางก าละงหน่วย เช่น ส่วนล่วงหน้า หน่วยหละก ยุทธภะณฑ์ทางทัเลแลัทางอากาศ ชุดเตรียมระบ หรือส่วนติดตามใน
ข้อมูลก าละงรบแลัการวางก าละงตามขะ้นเวลาของรับบการวางแผนยุทธการแลัการปฏิบะติร่วม] 

unit loading   การบรรทุกเป็นหนํวย   [การบรรทุกก าละงทหารต่าง ๆ  พร้อมด้วยยุทธภะณฑ์

แลัสิ่งอุปกรณ์ไว้ในเรือ อากาศยาน หรือยานทางบก  คะน/ล าเดียวกะน] 

unit maintenance  การซํอมบํารุงระดับหนํวย 
Unit Ministry Team    (UMT)   ชุดการศพของหนํวย 
Unit Movement Control Center (UMCC) ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย๎ายหนํวย   
Unit Movement Data (UMD) ข๎อมูลการเคลื่อนย๎ายหนํวย  [บะญชียุทธภะณฑ์แลั/หรือสิ่งอุปกรณ์ของ

หน่วย] 
Unit of Action  (UA) [US Obj force] หนํวยปฏิบัติการรบ   [กองพลน้อย และต่้ากว่า] 

                                                                        
 Unit Of Action หนํวยรบผสมเหลําที่เล็กที่สุด ที่สามารถเข๎าทําการรบเป็นอิสระได๎  ทําการควบคุมผสมผสานการรบปะทะ 

สามารถรวมกําลังของผลกระทบโดยไมํต๎องรวมกําลังของกําลังรบ เคล่ือนย๎ายได๎ทุกท่ีใน ๙๖ ชม. ตํอส๎ูทันทีท่ีไปถึง ติดตํอ
รํวมงานกับ กําลังรบของพันธมิตรชั่วคราว และองค๑กรเอกชนได๎ [US Obj Force] 
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Unit of Employment (UE)  [US Obj force] หนํวยการใช๎กําลังรบ [กองพล และต่้ากว่า];  
     หนํวยใช๎กําลัง  

unit of issue   หนํวยนับ   [ในการเก็บระกษา หมายถึงปริมาณรายการสิ่งของอย่างหนึ่ง  เช่น แต่

ลัจ านวน โหล แกลลอน คู่ ปอนด์ รีม ชุด หลา มะกจัเรียกว่าหน่วยนะบก็เพื่อให้แตกต่างจาก “ราคาต่อหน่วย”] 

Unit Personnel And Tonnage Table (UP&TT) ตาราง กพ. และน้ าหนักบรรทุกของหนํวย  [แผนการบรรทุกของ 
    เรือรบ ]    

unit price  ราคาตํอหนํวย [ต้นทุนหรือราคาของรายการสิ่งอุปกรณ์  ที่ยึดถือหน่วยนะบเป็น
มูลฐาน] 

unit project   โครงการของหนํวย     
unit readiness   ความพร๎อมของหนํวย 
unit replacement  การทดแทนเป็นหนํวย 
unit reserves   สิ่งอุปกรณ์ส ารองของหนํวย [รับุไว้ เพื่อใช้ในภาวัฉุกเฉินต่าง ๆ] 

unit school  โรงเรียนของหนํวย 
Unit Status Report (USR) รายงานสถานภาพของหนํวย    
unit train   ขบวนสัมภาระของหนํวย 
unit training  cycle  วงรอบการฝึกของหนํวย 
unit training assembly  ห๎วงเวลาการฝึกเป็นหนํวย  [ก าละงนอกปรัจ าการ] 
unit type code  ประมวลประเภทหนํวย [ปรักอบด้วยตะวอะกษร ๕ ตะว ซึ่งรับุ “ปรัเภทหน่วย”] 
UNITAR = United Nations Institute For Training And Research สถาบันเพื่อการฝึกอบรมและการวิจัยแหํง

สหประชาชาต ิ    [กต.] 

UWSA= United Wa State Army  กองทัพสหรัฐว๎า [พม่า] 
united front                       แนวรํวม 
United Kingdom (UK) เครือจักรภพอังกฤษ 
United Nations emergency force   กองกําลังฉุกเฉินของสหประชาชาติ   [กต.] 
UNU = United Nations High Commissioner For Refuees (UNHCR) สํานักงานข๎าหลวงใหญํผู๎ล้ีภัย 
    สหประชาชาติ  
United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission (UNIKOM) ภารกิจสังเกตการณ๑ของสหประชาชาติประจํา 
    อิรัค-คูเวต  
United Nations System Staff College (UNSSC) วิทยาลัยเสนาธิการระบบสหประชาติ  (วสสปช.) * 
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united nations university  มหาวิทยาลัยสหประชาชาต ิ  [กต.] 
United Nations(UN)  สหประชาชาติ  
United States  (US)  สหรัฐอเมริกา [หมายถึง พื้นที่บนบก น่านน้ าภายใน ทัเลอาณาเขตแลั

ห้วงอากาศของสหระฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงพื้นที่ต่อไปนี้ ก. อาณาเขตสหระฐอเมริกา ดินแดนในครอบครองแลัเครือปรัเทศ
สหระฐอเมริกา ข. พื้นที่อื่น ๆ ซึ่งระฐบาลสหระฐสหระฐอเมริกา มีอ านาจแลัการควบคุม หรือมีอ านาจเฉพาัหรือระบผิดชอบป้องกะน
เหนือพื้นที่ดะงกล่าว] 

UNSSC = United Nations System Staff College วิทยาลัยเสนาธิการระบบสหประชาติ  (วสสปช.) * 

 
United States Air Force  (USAF)  กองทัพอากาศ สหรัฐฯ 
United States Armed Forces  กองทัพสหรัฐอเมริกา [อม.-ทบ., ทร., ทอ., นย. แลั หน่วยยามฝั่ง] 
United States Army Infantry School (USAIS) โรงเรียนทหารราบ สหรัฐฯ 
United States Civil Authorities  หนํวยงานฝ่ายพลเรือนของสหรัฐอเมริกา  
United States civilian internee information center ศูนย์ขําวสารในสหรัฐอเมริกาส าหรับพลเรือนถูกกักกัน   

United States controlled shipping เรือพาณิชย์ในความควบคุมของสหรัฐอเมริกา  
United States Information Service  (USIS) สํานักขําวสารอเมริกัน           
united States message text format แบบข๎อความของสหรัฐอเมริกา 
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United States Military Service-Funded Froreign Training การฝึกอบรมแกํตํางชาติโดยทุนของเหลําทัพ  
    สหรัฐอเมริกา  

United States Naval Academy (USNA) โรงเรียนนายเรือ สหรัฐฯ [ที่ อนาโปลิส รัฐ แมรี่แลนด์] 

United States Naval Ship (USNS) เรือกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา 
United States Navy (USN) กองทัพเรือ สหรัฐฯ  
United States Prisoner of War Information Center ศูนย์ขําวสาร ในสหรัฐอเมริกาส าหรับเชลยศึก 
United States Ship (U.S.S.) เรือสหรัฐฯ 
United States Signals Intelligence System (USSS) ระบบขําวกรองทางสัญญาณของ 
    สหรัฐอเมริกา   
United States Transportation Command  (USTRANSCOM) หนํวยบัญชาการขนสํงสหรัฐอเมริกา 
unitized load   สิ่งบรรทุกรวมเป็นหนํวยเดียว  

unit-related equipment and supplies ยุทธภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องกับหนํวย 
Units of Action  (UA)   หนํวยปฏิบัติ  
unity of command             [หลักสงคราม]  เอกภาพในการบังคับบัญชา  
unity of effort  เอกภาพในการบังคับบัญชา  [ดู principles of war] 

UNiversal Joint Task List (UJTL) บัญชีกิจเฉพาะรํวมสากล  [รายการขีดความสามารถ (กิจเฉพาัที่มาจาก

ภารกิจซึ่งเกี่ยวข้องกะบเงื่อนไขแลัมาตรฐาน เช่น เครื่องมือ) ซึ่งผู้บะญชาการก าละงรบร่วมได้คะดเลือกเพื่อท าให้บรรลุภารกิจที่ได้ระบ
มอบหมาย เมื่อรับุว่าจ าเป็นต่อการบรรลุภารกิจ กิจเฉพาัจัแสดงในบะญชีกิจเฉพาัที่ส าคะญของภารกิจร่วมของหน่วยบะญชาการ] 

universal polar stereographic grid  กริดภาพทรวดทรงขั้วโลกสากล , กริดยูพีเอส 
Universal Postal Union (UPU)  สหภาพไปรษณีย์สากล   
universal time   เวลาสากล  zulu time  [รับบเวลาโดยปรัมาณที่สอดคล้องกะบการหมุนของ
โลกแต่ลัวะน  แลัใช้เป็นพื้นฐานในการระกษาเวลาทางพลเรือน  เวลาสากล  (UTI) ก าหนดจากการสะงเกตดวงดาวแหล่งก าเนิด
คลื่นวิทยุ  แลัสะงเกตจากการหารัยัของดวงจะนทร์แลัดาวเทียม  มาตราส่วนที่ก าหนดโดยตรงจากการสะงเกตดะงกล่าวจัถูก
ก าหนดให้เป็นเวลาสากลจากการตรวจวะด (UTO) ซึ่งแปรผะนเล็กน้อยไปตามสถานที่ตรวจวะด เมื่อเวลาสากลจากการตรวจวะดอาจ
ถูกใช้ให้เป็นเวลาสากลปรัสาน เคยเรียกว่า เวลามาตรฐานกรีนิช] 

universal transverse mercator grid กริดเมอร์เคเตอร์แบบเฉียงฉากสากล , กริดยูทีเอ็ม  utm 
grid  [รับบพิกะดกริดที่ยึดถือเส้นโครงแผนที่เมอร์เคเตอร์แบบเฉียงฉากเป็นมูลฐาน  ซึ่งใช้กะบแผนที่ของผิวพื้นโลกที่ต่อไปยะง

ลัติจูด ๘๔ องศาเหนือ แลั ๘๐ องศาใต้ ] 

                                                                        
 เอกภาพในการบังคับบัญชา คือ การมีเอกภาพในการปฏิบัติตํอทุก ๆ เป้าหมายภายใต๎ผ๎ูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบเพียงผ๎ูเดียว  
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unknown  อันโนน [ไม่มีข่าวสารอยู่เลย ] ; ไมํทราบฝ่าย  [เป้าหมาย ] ; ไมํได๎พิสูจน์
ฝ่าย 

unknown (unidentify) aircraft    อากาศยานไมํปรากฏสัญชาติ  
unlimited  war   สงครามไมํจ ากัด    [ค านี้ไม่ใช้แล้ว] 

Unmanned Aerial Vehicle(UAV)  อากาศยานไร๎นักบิน ; เครื่องบินไมํมีคนขับ [ขว.-ใช้เฝ้าตรวจสนามรบ]  
(อรบ.)* 

UNMAS = United Nations Mine Action Service องค๑กรสนับสนุนการปฏิบัติการทุํนระเบิดแหํง 

    สหประชาชาติ      [กต.] 
unnticipated immediate targets เป้าหมายเรํงดํวนที่ไมํคาดหมาย    
unobserved fire         การยิงที่ไมํมีการตรวจการณ๑ 
UNODC = United Nations office On Drugs And Crime สํานักงานวําด๎วยยาเสพติดและอาชญากรรมแหํง 
    สหประชาชาติ      [กต.] 
unplanned immediate targets  เป้าหมายเรํงดํวนที่ไมํได๎วางแผน 
unpremeditated expansion of a war การแผํขยายของสงครามที่มิได๎คิดไว๎กํอน   [ค านี้จัไม่ใช้] 
UNRISD = United Nations Research Institute For Social Development สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคม 
    แหํงสหประชาชาติ      [กต.] 
UNRWA  สํานักงานบรรเทาทุกข๑และจัดหางานของสหประชาชาติสําหรับผู๎ลี้ภัยปาเลสไตน๑ในตะวันออกใกล ๎

        [กต.] 

ultra vires    เกินขอบอํานาจ      [กต.] 
UNSC = United Nations Security Council คณะมนตรีความม่ันคงแหํงสหประชาชาต ิ[กต.] 
unscheduled convoy phase  ขั้นขบวนเรือในความคุ๎มกันไมํก าหนดเวลา 
unscheduled projects               โครงการนอกแผน 
unsettled dispute    ข๎อพิพาทที่ยังไมํระงับ     [กต.] 
UNSG = United Nations Secretary-General เลขาธิการสหประชาชาต ิ 
    [กต.-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์การสหประชาชาติ]  

unspoken agendas   วาระที่ไมํกลําวไว๎   

                                                                        
 อากาศยานไร้นักบิน อากาศยานที่มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อน  ไมํมีนักบิน  ใช๎แรงอากาศพลวัตในการยกยานขึ้น  สามารถบินได๎
ด๎วยตัวเอง  หรือบังคับการบินจากระยะไกล  ยอมสูญเสีย  หรือน ากลับมาใช๎ใหมํได๎  และสามารถบรรทุกอาวุธร๎ายแรงหรือไมํ
ร๎ายแรงได๎ ยานขีปนาวุธหรือกึ่งขีปนาวุธ อาวุธปลํอยครูซ และกระสุนปืนใหญํไมํจัดเป็นอากาศยานไร๎นักบิน 
 UNRWA  = United Nations Relief And Works Agency For Palestine Refugees In The Near East 
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unstuffing   การไมํบรรจุ  [การขนสะมภารัออกจากตู้คอนเทนเนอร์ stripping]  

UNTAET = United Nations Transitional Administration In East Timor  องค๑กรบริหารชั่วคราวของ 

    สหประชาชาติในติมอร๑ตะวันออก    [กต.] 
unthinkable-warfare   การสงครามที่ไมํอาจจะคาดคิดได๎  
untrained personnel  เจ๎าหน๎าที่ที่ไมํได๎รับการฝึกอบรมมา   [สพ.] 

unwanted cargo    สัมภาระที่ไมํต๎องการ   [ในยามสงคราม] 

unwarned exposed   การดูดซับรังสีโดยไมํได๎รับการแจ๎งเตือน 
up                        สูงขึ้น 
UPC = USPACOM Processing Center ศูนย๑กรรมวิธีหนํวยบัญชาการแปซิฟิค สหรัฐฯ 
upland    ที่สูง                          
upper northeast                 ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 
upper wind   ลมชั้นบน                      
UPU = Universal Postal Union สหภาพไปรษณีย๑สากล    [กต.] 
upwind/downwind                     เหนือลม/ใต๎ลม 
urban area                         พื้นที่ในเมือง 
urban area operations            การปฏิบัติการในพื้นที่ในเมือง 
urban operation task force       หนํวยเฉพาะกิจปฏิบัติการในเมือง 
urban triad  ลักษณะของเมือง  
urbanize terrain                   พื้นที่ในเมือง 
urgency of the message  ความเรํงดํวนของขําวสาร 
urgent mining   การวางทุํนระเบิดเรํงดํวน    [สทร.]   

urgent priority   ล าดับความเรํงดํวน  ดํวน    
US African Command (USAFRICOM) หน่วยบัญชาการอาฟริกา สหรัฐฯ  [จัดต้ัง ค.ศ.๒๐๐๗] 

                                                                        
 ลักษณะของเมือง  พื้นที่ในเมืองที่โดดเดํนสามลักษณะ ได๎แกํ สิ่งปลูกสร๎างที่มนุษย์สร๎างขึ้น จ านวนและความหนาแนํนของ
ประชากร และโครงสร๎างพื้นฐานซึ่งใช๎ในพื้นที่ 
 ล าดับความเรํงดํวน  ด่วน คือ ค าขอภารกิจทันทีประเภทหนึ่งซึ่งต่ ากวําล าดับ  ความเรํงดํวน ฉุกเฉิน  แตํเหนือกวําล าดับความ
เรํงดํวน ธรรมดา ตัวอยํางเชํน การยิงของปืนใหญํหรือเครื่องยิงลูกระเบิดของข๎าศึกซึ่งก าลังตกบนหนํวยทหารฝ่ายเดียวกันกับเรา  
และเป็นเหตุให๎เกิดการสูญเสียก าลังพล หรือหนํวยทหารหรือหนํวยยานยนต์ข๎าศึก ที่ก าลังเคลื่อนที่เข๎ามาด๎วยก าลังแรงเพื่อที่จะบุก
ทะลวง 
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ร่าง พื้นท่ีรับผิดชอบ หน่วยบัญชาการรวมอาฟริกา สหรัฐฯ (USAFRICOM) 

US Army Pacific (USARPAC)  กองทัพบกสหรัฐฯ แปซิฟิค  
US Central Command  (USCENTCOM)  หนํวยบัญชาการภาคกลาง  สหรัฐฯ 
US Commander In Chief Pacific (USCINCPAC) ผู๎บัญชาการกองกําลังภาคพื้นแปซิฟิค สหรัฐฯ 
US Commercial Assets สินทรัพย์เชิงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา  
US Defense Representative (USDR) ผู๎แทนกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา [นายทหารอาวุโสของ สรอ.ใน

ต่างปรัเทศ ซึ่งเป็นผู้แทนของ รมว.กห. ปธ.คสธร. แลัผู้บะญชาการหน่วยบะญชาการรวมซึ่งท าหน้าที่ปรัสานงานด้านความมะ่นคง
ในปรัเทศ แลัปรัสานงานกะบส่วนที่ไม่ได้ท าการรบของกห.(เช่น กพ. แลัหน่วยงานของ กห.ภายใต้การบะงคะบบะญชาของผู้
บะญชาการรบ แต่ไม่ได้บรรจุหรือขึ้นสมทบกะบผู้บะญชาการรบ)] 

US European Command (USEUCOM) หนํวยบัญชาการภาคยุโรป สหรัฐฯ 
US Forces   ก าลังรบสหรัฐอเมริกา [กองทะพทะ้งหมด (รวมทะ้งหน่วยยามฝ่ัง) ของสรอ. 

กพ. ในกองทะพ สรอ.แลัยุทธภะณฑ์ทะ้งหมด ซึ่งเป็นของกองทะพ สรอ.หรือถูกใช้ (รวมทะ้งเรือปรัเภทหนึ่งแลัปรัเภทสองของ
หน่วยบะญชาการล าเลียงทางทัเลทหาร) ได้ระบการคุ้มกะนหรือบรรทุกโดยกองทะพ สรอ.] 

US Marine Corps   (USMC)  พรรคนาวิกโยธินสหรัฐฯ 
US Marine Force Thailand  (USMARFORTHAI) หนํวยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ที่มาฝึกในไทย 
US Military Academy (USMA) โรงเรียนนายร๎อยสหรัฐฯ [รร.นายร้อย เวสต์ปอยต์] 
US National   สัญชาติสหรัฐอเมริกา 
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US Northern Command  (USNORTHCOM) หนํวยบัญชาการภาคเหนือ สหรัฐฯ  
US Pacific Command  (USPACOM)     หนํวยบัญชาการภาคแปซิฟิค สหรัฐฯ 
US Southern Command  (USSOUTHCOM) หนํวยบัญชาการ ภาคใต๎ สหรัฐฯ 
US Space Command  (USSPACECOM)     หนํวยบัญชาการอวกาศ สหรัฐฯ 
US Special Operations Command (USSOCOM)  หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ สหรัฐฯ 
US Strategic Command (USSTRATCOM)    หนํวยบัญชาการยุทธศาสตร๑ สหรัฐฯ 
US Transportation Command  (USTRANSCOM) หนํวยบัญชาการขนสํง สหรัฐฯ 
US Transportation Command Coordinating Instructions ค าแนะน าในการประสานของหนํวยบัญชาการขนสํง  
      สหรัฐฯ  

USAF = United States Air Force <ยู-แซฟ> กองทัพอากาศ สหรัฐฯ 
USAFRICOM = US African Command หน่วยบัญชาการอัฟริกา สหรัฐฯ [จัดตั้ง ค.ศ.๒๐๐๗] 

USAIS = United States Army Infantry School โรงเรียนทหารราบ สหรัฐฯ [ฟอร์ท เบนนิ่ง รัฐจอร์เจีย] 
USARPAC  = US Army Pacific     กองทัพบกสหรัฐฯภาคแปซิฟิค   
USCENTCOM  = US Central Command  หนํวยบัญชาการภาคกลาง สหรัฐฯ 
USCINCPAC = US Commander In Chief  Pacific ผู๎บัญชาการกองกําลังภาคแปซิฟิค สหรัฐฯ  
    [เลิกใช้ค้า ผบ.ว่า CINC] 

use of force policy นโยบายการใช๎กําลังรบ [ผบ.หน่วยยามฝ่ัง อม.ก้าหนดเพื่อใช้ก้าลังรบและ

อาวุธ] 

USEUCOM  = US European Command  หนํวยบัญชาการภาคยุโรป สหรัฐฯ 
USLANTCOM  = US Atlantic Command หนํวยบัญชาการภาคแอตแลนติกสหรัฐฯ [แปรสภาพแล้ว] 

USMARFORTHAI = US Marine Force Thailand หนํวยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ที่มาฝึกในไทย  
USMC = US Marine Corps  พรรคนาวิกโยธินสหรัฐฯ <ยู-เอส-เอ็ม-ซ>ี 
USN = United States Navy กองทัพเรือสหรัฐฯ  

                                                                        
 ยกเลิก หน่วยบัญชาการแอตแลนติก  

 หน่วยบัญชาการรวม USCENTCOM  บก.ตั้งอยูํที่ ฐานทัพอากาศ  MACDILL  รัฐ ฟลอริดา รับผิดชอบครอบคลุม ๑๙ 
ประเทศ ทิศเหนือ ถึง จอร์แดน ทิศตะวันออก ถึง ปากีสถาน ทิศใต้ ถึง เคนยา ทิศตะวันตก ถึง อิยิปต์ และซูดาน 
 หน่วยบัญชาการรวม USEUCOM บก.ตั้งอยูํที่ Stuttgart Vaihingen   ประเทศเยอรมัน รับผิดชอบ ยุโรปตะวันออกกลาง 
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และอเมริกาเหนือ 
 หน่วยบัญชาการรวม USLANTCOM บก.อยูํที่ Norfolk รัฐ เวอร์จิเนีย สหรัฐฯ รับผิดชอบ  มหาสมุทรแอตแลนติค ทะเล

แคริเบียน และตะวันตกของอเมริกาใต้ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น USJFCOM = U.S. Joint Force Command  
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USNA = United States Naval Academy โรงเรียนนายเรือสหรัฐฯ [ที่ แอนาโปลิส รัฐ แมรี่แลนด์] 

USPACOM  = US Pacific Command  หนํวยบัญชาการภาคแปซิฟิค สหรัฐฯ 
USPACOM Processing Center (UPC) ศูนย๑กรรมวิธีหนํวยบัญชาการภาคแปซิฟิค สหรัฐฯ 
USR = Unit Status Report รายงานสถานภาพของหนํวย 
USSOCOM  = US Special Operations Command หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษสหรัฐฯ <ยูเอส-โซ-ค่อม> 

USSOUTHCOM  = US Southern Command หนํวยบัญชาการภาคใต๎  สหรัฐฯ 
USSPACECOM  = US Space Command หนํวยบัญชาการอวกาศ สหรัฐฯ 
USSTRATCOM  = US Strategic Command หนํวยบัญชาการยุทธศาสตร๑ สหรัฐฯ 

USTRANSCOM  = US Transportation Command หนํวยบัญชาการขนสํง สหรัฐฯ 

Utility Helicopter   (UH)     เฮลิคอปเตอร๑ใช๎งานทั่วไป       (ฮท.)  
utility   อรรถประโยชน๑ สิ่งอํานวยความสะดวก  [สพ.] 

UV = Ultraviolet  รังสีอัลตร๎าไวโอเลต ; รังสี ยูว ี
UW = Unconventional Warfare การสงครามนอกแบบ                (สนบ.)  
UWOA = Unconventional Warfare Operations Area พื้นท่ีปฏิบัติการสงครามนอกแบบ  (พท.สนบ.) 

UWSP = United WA State Party  พรรคสหรัฐว๎า (เจ้ายี่ลาย)   [พม่า] 
UXO = Unexploded Ordnance  วัตถุระเบิดสายสรรพาวุธที่ยังไมํระเบิด  [วัตถุระเบิดสายสรรพาวุธที่ยัง

ไม่ระเบิด ซึ่งสันนิษฐานว่าชนวนวัตถุระเบิดเริ่มขึ้นแล้ว หรือต้ังชนวนพร้อมท้างานอันอาจเป็นอันตรายแก่ผู้คนและทรัพย์สินได้ 
ค้าว่าวัตถุระเบิดสายสรรพาวุธที่ยังไม่ระเบิดน้ามาใช้กันบ่อย ๆ เพื่อให้ความหมายว่าเป็นลูกระเบิดอากาศที่ยังไม่ระเบิดและลูก
กระสุนท่ียังไม่ระเบิด] 

 

 

 
 

                                                                        
 หน่วยบัญชาการรวม USPACOM  ตั้งอยูํที่ Camp H.M. Smith  รัฐ ฮาวาย สหรัฐฯ รับผิดชอบบริเวณ มหาสมุทรแปซิฟิค 

มหาสมุทรอินเดีย ถึง ฝ่ังตะวันออกของอเมริกา และทะเลคาริบเบียน รวมพื้นที่ ๕๐ เปอร์เซนต์ของโลก  

 USSOCOM  บก.ตั้งอยูํที่ ฟอร์ทแบรก (Bragg) รัฐนอร์ธแคโลไลนํา สหรัฐฯ รับผิดชอบพื้นที่ทั่วโลก 

 หน่วยบัญชาการรวม USSOUTHCOM บก.ตั้งอยูํที่ Quarry Heights ประเทศ ปานามา   

 USSPACECOM เป็น หนํวยบัญชาการเฉพาะ บก.ตั้งอยูํที่ ฐานทัพอากาศ Peterson รัฐ โคโรลาโด สหรัฐฯ  

 USSTRACOM   เป็น หนํวยบัญชาการเฉพาะ บก. ตั้งอยูํที่ ฐานทัพอากาศ Offutt รัฐ เนบราสก๎า สหรัฐฯ 

 USTRANSCOM  เป็น หนํวยบัญชาการเฉพาะ บก. ตั้งอยูํที่ ฐานทัพอากาศ Scott รัฐ อิลลินอย สหรัฐฯ 
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V 

 
V = Vic-Tor  [การส่งวิทย]ุตัวอักษร วี <วิก-เต้อ> 
VADM = Vice Admiral    พลเรือโท [ทร.ไทย-อม.]    (พล.ร.ท.)  
vagaries    ความเปลี่ยนแปลงไมํแนํนอน   
valid     ที่มีผลตามกฎหมาย      [กต.] 
validity of visa    อายุการตรวจลงตรา      [กต.] 
visa waiver agreement   ความตกลงยกเว๎นการตรวจลงตรา    [กต.] 
verbal contract    สัญญาด๎วยวาจา      [กต.] 
validate    ท าให๎มีผล  [รัเบียบปฏิบะติที่ใช้โดยส่วนก าละงของหน่วยบะญชาการรบ ผู้

บะญชาการที่ให้การสนะบสนุนแลัองค์กรต่าง ๆ ที่ให้บริการเพื่อยืนยะนแก่ผู้บะญชาการที่ระบการสนะบสนุนแลัหน่วยบะญชาการ
ขนส่งสหระฐอเมริกาว่าบะนทึกข่าวสารทะ้งหมดในข้อมูลก าละงรบแลัการวางก าละงตามขะ้นเวลานะ้นไม่เพียงแต่จัมีความถูกต้อง
ส าหระบการป้อนข้อมูลอะตโนมะติเท่านะ้นแต่ยะงสัท้อนถึงสภาพ  คุณละกษณั  ความพร้อมของหน่วยแลัความต้องการในปัจจุบะน
อย่างถูกต้องความพร้อมของหน่วยวะนเคลื่อนย้ายผู้โดยสารแลัราย ลัเอียดของสะมภารัควรจัได้ระบการยืนยะนกะบหน่วยก่อนการ
ท าให้มีผล] 

validation    การท าให๎มีผล [ขว. จ าลองสถานการณ์ รัเบียบปฏิบะติ] 

valley    หุบเขา                       
valor   ความอาจหาญ 
valuable cargo   สัมภาระที่มีคํา [สะมภารัซึ่งอาจมีค่าในรัหว่างช่วงหละงของ 

    สงคราม ] 

value    คํานิยม   
value engineering   การวิเคราะห์มูลคํา  [การปฏิบะติอย่างมีรัเบียบท่ีมุ่งท าการวิเคราัห์การ
ท างานของรับบยุทธภะณฑ์ สิ่งอ านวยความสัดวก รัเบียบปฏิบะติแลัสิ่งอุปกรณ์ของ กห.ด้วยความมุ่งหมายท่ีจัท า
ให้บรรลุพะนธกิจท่ีต้องการของการเป็นเจ้าของท่ีมีผลด้วยค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ าท่ีสุดโดยสอดคล้องกะบความต้องการ
เกี่ยวกะบสมรรถนั ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ แลัความสามารถในการระกษาไว้ได้] 

value judgments   วิจารณญาณคํานิยม  
values                             คํานิยม       [ยธศ.]  
VAP = Vientiane Action Programme แผนปฏิบัติการเวียงจันทน๑   [กต.] 
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variability    ความเปลี่ยนแปลง  [ละกษณัซึ่งความน่าจัเกิดการเสียหายต่อเป้าหมายเฉพาั
จัลดลงไปตามรัยัห่างจากศูนย์กลางการรัเบิดบนพื้นดินหรือในการปรัเมินความเสียหาย  เกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ที่น ามาหา
ค่าเฉลี่ยของผลต่าง ๆ จากการประบตะวให้เหมาั สิ่งป้องกะนเล็กน้อย แลัความไม่แน่นอนของผลที่เกิดแก่เป้าหมายต่อผลต่าง ๆ  ที่
พิจารณาก าหนดไว้] 

variable safety level   ระดับปลอดภัยเปลี่ยนแปลงได ๎
variant    ตัวเปลี่ยน  alternative [๑.หนึ่งในสะญละกษณ์ของรหะสหรือปรัมวลตะ้งแต่สอง

ขึ้นไป ซึ่งมีความหมายเป็นข้อความธรรมดาอย่างเดียวกะน ๒.หนึ่งในบรรดาความหมายเป็นข้อความธรรมดา   ซึ่งแทนโดยกลุ่ม
ปรัมวลเดี่ยว]  

variation ความแตกตําง [ความแตกต่างเชิงมุมรัหว่างทิศเหนือจริงกะบทิศเหนือ 

แม่เหล็ก] 

VC = Veterinary Corps    เหลําทหารการสัตว๑     (กส.)  
VC = Viet Cong                เวียดกง [ทหารเวียดนามเหนือสมัยสงครามเวียดนาม] <วิกเตอ-ชาลี> 
VCR = Videocassette Recorder เครื่องบันทึกวีดิโอ  <ว-ีซ-ีอา> 
VDC =  Volunteers Defence Corps  กองอาสารักษาดินแดน  [ไทย]        (อส.) 
vectored attacks   การโจมตีบังคับทิศ , การโจมตีโดยอาศัยเวกเตอร์ [การโจมตีซึ่ง

พาหัที่น าอาวุธไป (ทางอากาศ ทางผิวพื้น หรือใต้ผิวพื้น) ซึ่งตรวจจะบเป้าหมายไม่ได้  จัถูกน าทิศไปยะงต าบลที่ปล่อยอาวุธโดย
หน่วย (ทางอากาศ ทางผิวพื้น หรือใต้ผิวพื้น) ซึ่งตรวจจะบเป้าหมายได้] 

vegetation                    พืชพันธุ๑ไม๎ 
VEH = Vehicle              ยานพาหนะ; ยาน 
Vehicle-Borne IEDs   รบส.(ระเบิดแสวงเครื่อง) บนยานพาหนะ  
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vehicle cargo   สัมภาระที่เป็นยาน [ยุทธภะณฑ์ท่ีมีล้อหรือสายพาน รวมทะ้งอาวุธซึ่ง

ต้องการท่ีวางท่ีแน่นอนบนดาด ฟ้าเรือ ห้องด้านหะวเรือแลัรัยัปลอดภะยท่ีจ ากะดไว้อื่น ๆ ] 

vehicle distance  ระยะตํอระหวํางยาน [ช่องว่างท่ีวะดจากส่วนท้ายของยานคะนหน้าถึง

ส่วนหน้าของยานคะนท่ีตามมา] 

vehicle summary and priority table  ตารางสรุปและล าดับความเรํงดํวนเกี่ยวกับยาน 

velocity   ความเร็ว      [สพ.] 

venting   การขุดหลุมเบิกทางระเบิด     [สพ.] 

verbatim    คําตํอคํา   
verbatim record    บันทึกการประชุมละเอียด, บันทึกการประชุมทุกถ๎อยคํา  [กต.] 

verification    การตรวจพิสูจน๑ การตรวจสอบ     [กต.] 
verification   การตรวจความถูกต๎อง 
verification  การสอบให๎ทราบความเป็นจริง     [สพ.] 

verify                       ตรวจความถูกต๎อง [ตรงตามเจตนาที่แท้จริงของผู้ให้ข่าว], สอบ
หลักฐานยิง 
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versatility                        ความสามารถรอบด๎าน ; ความอํอนตัวในทุกภารกิจ *  
vertex    ยอดกระสุน
วิถี [ป.ใหญ่แลัป.เรือหมายถึงจุดสูงสุด 
  ในวิถีของกรัสุน ] 

vertex height  ความสูงยอดกระสุนวิถี 
vertical air photograph ภาพถํายทางอากาศ
ทางดิ่ง [แกนแสงของกล้องท่ีตะ้งได้ฉากกะบผิวพื้นโลก] 
vertical and/or short takeoff and landing  
การขึ้นและลงสูํพ้ืนทางดิ่งและ/หรือระยะสั้น 
[อากาศยาน] 

vertical assault   การโจมตีทางดิ่ง       
vertical envelopment              การโอบทางดิ่ง   [รุก-ส่งอากาศ] 

vertical interval   ชํวงตํางทางสูง 
Vertical Landing Zone (VLZ)  เขตลงสูํพ้ืนทางดิ่ง      
Vertical Loading    การบรรทุกทางตั้ง  
Vertical Obstruction Data (VOD)   ข๎อมูลเครื่องกีดขวางทางดิ่ง  
vertical probable error  ความคลาดเคลื่อนคาดคะเนทางต้ัง, ความคลาดเคลื่อนท่ีนําจะเป็น 

    ทางต้ัง  

Vertical Replenishment  (VERTREP) การสํงก าลังเพิ่มเติมทางดิ่ง  [การใช้ ฮ. เพื่อการขนถ่าย ยธป.  
    ไปยะงหรือจากเรือล าหนึ่ง ] 

vertical separation                ระยะหํางทางดิ่ง  [รัหว่างอากาศยาน บอกเป็นหน่วยของรัยัทาง 

    ในทางด่ิง ] 

vertical strip   แนวบินถํายภาพทางดิ่ง [ถ่ายรูป-ปกติกรัท าต่อเป้าหมายที่แคบยาว  

    เช่น  หาด หรือถนน] 

Vertical Take0ff and Landing Aircraft (VTOL Aircraft) อากาศยานว่ิงขึ้นและลงทางดิ่ง   [บ.แลั ฮ. ที่ 

    สามารถขึ้นหรือลงทางดิ่ง ]  

                                                                        
  ๑ ใน ๕ ของปัจจัยการรบอากาศพื้นดิน ๑๙๙๓ 
 การโอบทางดิ่ง  การด าเนินกลยุทธ์ทางยุทธวิธีซึ่งก าลังทหารที่ถูกทิ้งลงหรือถูกสํงด๎วยการบินลง เข๎าตีทางหลัง และทางปีกทั้ง
สองของก าลังรบหนึ่ง เพื่อตัดขาดหรือโอบล๎อมก าลังรบนั้น 
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Vertical Take0ff and Landing Aircraft Transportation Area (VTOL Aircaft Transport Area) พ้ืนที่ขนสํง
อากาศยานว่ิงขึ้นและลงทางดิ่ง   [พื้นท่ีท่ีย่ืนไปในทัเลแลัอยู่ด้านข้างของพื้นท่ีเรือล าเลียงตอนนอกแลัพื้นท่ี
ของเรือยกพลขึ้นบก  ซึ่งมะกจัอยู่ในพื้นท่ีป้องกะน  ใช้ส าหระบส่งแลัระบอากาศยานว่ิงขึ้นแลัลงทางด่ิง ]    

Vertical Takeoff And Landing (VTOL) [บ.]  บินขึ้นและลงทางดิ่ง 
very cold    [ต่้ากว่า ๘ องศา] อากาศหนาวจัด               
Very High Frequency   (VHF)  ความถี่สูงมาก [ย่าน ๓๐-๓๐๐ MHZ รองจาก UHF] 

very hot      [๔๐ องศาขึ้นไป]  อากาศร๎อนจัด                  
Very Important Person (VIP) บุคคลสําคัญ ; วีไอพ ี
very informal dress             
ชุดตามสบาย/แตํงกายตามสบาย 
very long-range radar  

เรดาร๑ระยะยาวมาก  [มากกว่า ๖๐๐ ไมล์] 

Very Seriously Ill Or Injured (VSII)   
ป่วยหนักมากหรือบาดเจ็บสาหัสมาก  
very short-range radar  

เรดาร๑ระยะสั้นมาก  [ถึง ๕๐ ไมล์] 

very small aperture terminal   

สถานีรับสัญญาณขนาดเล็ก[มีจานระบสะญญาณกว้างไม่เกิน
สองเมตร] 

Very-Low Frequency   (VLF) ความถี่ต่ํามาก [ย่าน ๑๐-๓๐ KHZ]  

vesicant agent   สารพุพอง   
vesicants   สารอยูํตัว       [สพ.] 

Veterinary Corps      (VC) เหลําทหารการสัตว๑    (กส.)  
veto, impose a veto   ยับยั้ง ใช๎สิทธิยับยั้ง    [กต.] 
Vienna Convention On Consular Relations  อนุสัญญากรุงเวียนนาวําด๎วยความสัมพันธ๑ทางกงสุล [กต.] 
VHF = Very High Frequency   ความถี่สูงมาก  [ย่าน ๓๐-๓๐๐  MHZ รองจาก UHF] 

vibration   การสั่นสะเทือน      [สพ.] 

VIC = Vicinity               บริเวณใกล๎เคียง 
vicinity   บริเวณข๎างเคียง     [สพ.] 
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Vice Admiral    (VADM)  พลเรือโท [ทร.ไทย-อม.]    (พล.ร.ท.)  
vicious circles                      วัฏจักรแหํงความยากจน   [ยธศ.]  
vicious cycle                      วงจรอุบาทว๑                 [ยธศ.]  
victim                             เหยื่อ, ผู๎เคราะห๑ร๎าย      [รพศ.]  
victory medal   เหรียญชัยสมรภูมิ             (ช.ส.)      
video camera   กล๎องถํายวิดีโอ    
video rental shop   ร๎านให๎เชําวีดิโอ     
Videocassette Recorder(VCR) เครื่องบันทึกวีดิโอ  <ว-ีซ-ีอา> 
Vienna Convention On Diplomatic Relations อนุสัญญากรุงเวียนนาวําด๎วยความสัมพันธ๑ 
    ทางการทูต     [กต.] 
Viet Cong     (VC)  เวียดกง [ทหารเวียดนามเหนือสมัยสงครามเวียดนาม] <วิกเตอ-ชาลี> 
vignetting   วิธีผลิตแถบความเข๎มสี   [แผนท่ี] 
village    หมํูบ๎านใหญํ ; ตําบล     (ต.)   
village headman  ผู๎ใหญํบ๎าน    (ผญบ.) 
vin d' honneur    งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ   [กต.] 
violent storm     [๑๐๓-๑๑๗กม./ชม.] พายุใหญํ                    
VIP = Very Important Person  บุคคลสําคัญ ; วีไอพ ี
VIP = Visual Information Projection เครื่องติดตามสถานการณ๑ของกรรมการ และผู๎ตรวจเยี่ยม   
virtual reality  ความจริงเสมือน [ระบบคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในการฝึก เช่น นักบิน] 

virtue                       คุณธรรม      [ยธศ.]  
visa     การตรวจลงตรา     [กต.] 
visibility                         ทัศนวิสัย 
visibility range  ระยะทัศนวิสัย   [รัยัทางราบ (กม./ไมล์) ซึ่งสามารถมองเห็นวะตถุด า

มืดขนาดใหญ่ท่ีตะดกะบท้องฟ้าตามขอบฟ้าในเวลากลางวะนได้ ] 

vision     วิสัยทัศน๑ ; การเห็น 

                                                                        
   ในการจ าลองยุทธ์ ด๎วยคอมพิวเตอร์ เป็นจอภาพแสดงเหตุการณ์ในการจ าลองยุทธ์ 
  วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นการก าหนดความต๎องการในอนาคตระยะยาวอยํางหนึ่งขององค์การด๎วยการมองไปข๎างหน๎าเพื่อแสดง
วํากิจการนั้นก าลังมุํงไปที่ไหน ( Where) และประสงค์ที่จะเป็นอะไร ( What) ซึ่งจะอธิบายถึงแนวความคิดอยํางกว๎าง ๆ ในการมุํง
ไปสูํความต๎องการนั้น โดยไมํได๎ก าหนดวิธีการที่แนํนอนตายตัวเอาไว๎  
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visionaries  อํานาจการคิดฝัน  
visioning process   กรรมวิธีกําหนดวิสัยทัศน๑ 
visit     การเยือน      [กต.] 
visiting professor   ศาสตราจารย๑พิเศษ  
visual call sign   นามเรียกขานทางทัศนะ  
visual image   ภาพที่มองเห็นในใจ  
Visual Information    (VI) ขําวสารทางทัศนะ  ; ข๎อมูลขําวสารที่เป็นภาพ 
Visual Information Documentation (VIDOC) เอกสารขําวสารทางทัศนะ  [มะกจัมิได้อยู่ในความควบคุม  

    ของเจ้าหน้าท่ี ] 

Visual Information Projection (VIP) เครื่องติดตามสถานการณ๑ของกรรมการ และผู๎ตรวจเยี่ยม 
Visual Meteorological Conditions (VMC) สภาพอุตุนิยมวิทยาทางทัศนะ 
visual mine firing indicator  เครื่องแสดงการจุดทุํนระเบิดด๎วยสายตา [ทุ่นรัเบิดฝึก] 

visual report                 การรายงานจากการมองเห็น 
visual signals  ทัศนสัญญาณ  
visualize                          วาดภาพ  [การรบ, สนามรบ] 

vital area    พ้ืนที่ส าคัญย่ิง  [พื้นท่ีหรือสถานท่ีตะ้งท่ีก าหนดในการ ปภอ.] 

vital ground                   ภูมิประเทศสําคัญยิ่ง ; ชัยภูมิ ; ชัยภูมิสําคัญยิ่ง [จะต้องรักษาหรือควบคุม

ไว้ เพื่อความส้าเร็จภารกิจ] 
vital interests  ผลประโยชน๑สําคัญยิ่ง  
VLF  = Very-Low Frequency    [ย่าน ๑๐-๓๐ KHZ]ความถี่ต่ํามาก  
voice call sign   นามเรียกขานทางเสียงพูด    
VOL = Volume                 ปริมาตร; เลํมที่ 
volatility    ความแปรเปลี่ยนงําย   
volcano eruption   ภูเขาไฟระเบิด   

                                                                        
 ข่าวสารทางทัศนะ  การใช๎สื่อทางทัศนะชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด โดยอาจมีหรือไมํมีเสียง โดยทั่วไปแล๎วขําวสารทางทัศนะจะ
รวมถึงการถํายภาพนิ่ง การถํายภาพยนตร์ การบันทึกแถบภาพหรือแถบเสียง ศิลปกราฟิค เครื่องชํวยการมองเห็น หุํนจ าลอง การ
ตั้งแสดง บริการแสดงทางทัศนะ และกรรมวิธีการสนับสนุนตําง ๆ   
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Voluntary Intermodal Sealift Agreement  (VISA)  ความตกลงการล าเลียงทางทะเลด๎วยการขนถําย 
    ระหวํางยานขนสํงหลายแบบโดยสมัครใจ  ความตกลงการล าเลียง 
    ทางทัเล  

Voluntary Tanker Agreement (VTA)  ความตกลงเรือบรรทุกน้ ามันโดยสมัครใจ  
voluntary training   การฝึกประเภทอาสาสมัคร [การฝึกในสถานภาพไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยง  ส าหระบ 

กพ.ส ารองพร้อมรบรายบุคคลแลั กพ. ส ารองเตรียมพร้อมที่อยู่ในสภาพปรัจ าการการเข้าร่วมในการฝึกปรัเภทอาสาสมะครก็
เพื่อจุดปรัสงค์ในด้านการพ้นปรัจ าการเท่านะ้น  แลัอาจท าให้ส าเร็จได้โดยการฝึกกะบหน่วยก าละงส ารองที่คะดไว้หรือหน่วยฝึก
ปรัเภทอาสาสมะครโดยเข้าปรัจ าการเพื่อการฝึกโดยศึกษาให้จบหละกสูตรการศึกษาวิชาทหารทางไปรษณีย์ที่ได้ระบอนุมะติโดยการ
เข้าศึกษาในหละกสูตรการศึกษาที่ก าหนดโดยการปฏิบะติหน้าที่ ซึ่งเทียบเท่าหน้าที่ซึ่งบรรจุอยู่  โดยการเข้าร่วมในเหตุการณ์พิเศษ
ทางทหารแลัตรงตามวิชาชีพที่ก าหนดขึ้นโดยทบวงทหารหรือโดยการเข้าร่วมในกิจกรรมการป้องกะนด้านพลเรือนที่ได้ระบอนุมะติ 
ทหารนอกปรัจ าการอาจอาสาสมะครเข้าระบการฝึกกะบหน่วยงานที่ตนเองได้ระบการบรรจุไว้ล่วง หน้าตามค าสะ่งเพื่อการเรียกเข้า
ปรัจ าการ เมื่อมีกรณีฉุกเฉินของชาติหรือเมื่อมีการปรักาศสงครามการฝึกเช่นนี้อาจจ ากะดอยู่เพียงการฝึกที่กรัท าได้ในขอบเขต
ของแหล่งที่มา ซึ่งได้ ระบอนุมะติจากระฐมนตรีว่าการกรัทรวงที่เกี่ยวข้องเท่านะ้น] 

voluntary training unit; reinforcement training unit  หนํวยฝึกประเภทอาสาสมัคร [หน่วยที่จะดขึ้นโดยผู้

อาสาสมะครเพื่อจะดให้มีการฝึกนอกปรัจ าการในสถานภาพที่ไม่มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงส าหระบ กพ. ส ารองพร้อมรบรายบุคคลแลั กพ. 
ส ารองเตรียมพร้อมที่อยู่ในสภาพปรัจ าการซึ่งสมทบอยู่ในหน่วยนะ้นตามค าสะ่งของผู้มีอ านาจเพื่อจุดปรัสงค์ในด้านการพ้น
ปรัจ าการ]    

Volunteers Defence Corps  (VDC)    กองอาสารักษาดินแดน   [ไทย]       (อส.) 
VOR = Very High Frequency Omnidirectional Radio Range วอร์, วีโออาร์  [เครื่องช่วยการเดินอากาศ 

    ด้วยวิทยุ ] 

voting procedure in the United Nations  วิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาต ิ[กต.] 
VTOL= Vertical Takeoff And Landing[บ.]  บินขึ้นและลงทางดิ่ง <วี-ทอล> 
VUCA = Volatility, Uncertainty, Complexity, And Ambiguity  ความแปรเปล่ียนงําย, ไมํแนํนอน,  

    ซับซ๎อน และกํากวม     [ยธศ.] 
vulnerability                      ความลํอแหลม ; ความอํอนแอ ; จุดอํอน ; vulnerability 
analysis การวิเคราะห์ความลํอแหลม ; vulnerability assessment การประเมินความลํอ แหลม ; 
vulnerability program ก าหนดการเกี่ยวกับความลํอแหลม ; vulnerability study การพิจารณา
ความลํอแหลม 
vulnerable area    พ้ืนที่ลํอแหลม  
vulnerable node   จุดเน๎นของเป้าหมาย 

                                                                        
 ความล่อแหลม : จุดอํอนของชาติหรือของกองทัพตํอการกระท าใด ๆ โดยวิธีการตําง ๆ ซึ่งอาจท าให๎ศักย์สงครามของชาติหรือ
ประสิทธิผลในการรบลดลงหรือท าให๎ความมุํงมั่นในการตํอสู๎ถูกลดทอนลง   
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vulnerable point    จุดลํอแหลม 
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W 

 
W = WHIS-KEY     [การส่งวิทย]ุ ตัวอักษร ดับบลิว   <วิส-กี้> 
WAC= Women’s Army Corps เหลําทหารบกหญิง  
wading crossing   การข๎ามด๎วยการลุย 
waiver of immunities   การสละความคุ๎มกัน      [กต.-ทางการทูตและกงสุล]  
WFC= World Food Council สภาอาหารโลก     [กต.] 
waiver of immunity    การสละความคุ๎มกันทางการทูต    [กต.] 
walkie-talkie  วิทยุมือถือ 
walking patient   ผู๎ป่วยเดินได๎  
wallet        ซองธนบัตร     
WAM= Wide Area Munition ระเบิดเป็นพื้นที่กว๎าง    [อม.]  
wanted cargo  สัมภาระที่ต๎องการ  [ปรัเทศผู้ระบยะงไม่มีความต้องการทะนทีแต่จั

ต้องการในภายหละง] 

war                                สงคราม  
war conventions   สงครามตามแบบ  
war crime     อาชญากรรมสงคราม  [กต.] [รศ.] 
war cabinet  คณะรัฐมนตรีสงคราม [รศ.] 
war criminal   อาชญากรสงคราม   [รศ.] 
war guilt   ความรับผิดในอาชญากรรมสงคราม   [รศ.]  
war lord   ขุนศึก      [รศ.] 
war game   ยุทธกีฬา, เกมสงคราม, จ าลองยุทธ์    
war game center   ศูนย๑เกมสงคราม ; ศูนย๑จําลองยุทธ๑ [หน่วย] 

                                                                        
 อม. ชํวงปี ๑๙๔๓ - ๑๙๗๘ สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปัจจุบันไมํมี 

 สงคราม  การตํอสู๎ท าลายระหวํางรัฐบาลสองประเทศ หรือ ระหวํางกลุํมประเทศ และ/หรือ ระหวํางฝ่ายตรงข๎ามภาย  ใน
ประเทศ 
 การจ าลองการปฏิบัติการทางทหารด๎วยวิธีการใด ๆ ก็ได๎ซึ่งใช๎ก าลังรบที่เผชิญหน๎ากันตั้งแตํสองหนํวยขึ้นไป ใช๎กฎ ข๎อมูล และ
ระเบียบการตําง ๆ ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งท าให๎เห็นสภาพสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์ที่สมมุติดุจของจริง 
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war materiel procurement capability  ขีดความสามารถในการจัดหายุทโธปกรณ์ยามสงคราม   
war materiel requirement  ความต๎องการยุทโธปกรณ์ยามสงคราม  [ก าละงรบท่ีได้ระบอนุมะติไว้

ในแนวทางปัจจุบะนของ รมว.กห.]    

war of movement                    สงครามขบวนการ    [รพศ.] 
war of position   สงครามที่ม่ัน        [ปศท.] 

war on terrorism   สงครามตํอลัทธิการกํอการร๎าย   (สตก. ) 
war reparation   คําปฏิกรรมสงคราม     [รศ.] 
war potentials                 ศักย๑สงคราม           [ยธศ.]  
war reserve (nuclear)  ยุทโธปกรณ์ส ารองสงคราม (นิวเคลียร์) 

war reserve materiel requirement  ความต๎องการยุทโธปกรณ์ส ารองสงคราม  
war reserve materiel requirement, balance ความต๎องการยุทโธปกรณ์ส ารองสงครามเพิ่มเติมให๎  
    ครบตามจ านวน   
war reserve materiel requirement, protectable ความต๎องการยุทโธปกรณ์ส ารองสงครามที่ได๎  
    จัดสรรงบประมาณจัดหาไว๎แล๎ว   
War Reserve Stock  (WRS) พัสดุคงคลังส ารองสงคราม  [ท่ีมีอยู่ในมือเพื่อสนองความต้องการ  

    ยามสงคราม ]  

war reserve stocks for allies  พัสดุคงคลังส ารองสงครามส าหรับพันธมิตร [สนะบสนุนในยามสงคราม] 

war reserves                      ยุทโธปกรณ๑สํารองสงคราม ; สํารองสงคราม  
war time engagement  การปฏิบัติในยามสงคราม  
war weapons  อาวุธสงคราม 
War Zone  (WZ) เขตสงคราม 

warble    เสียงรัว      [สทร.]  
warden system  ระบบผู๎ดูแล  [วิธีการสื่อสารไม่เป็นทางการท่ีใช้เพื่อส่งข่าวสารให้แก่

พลเมืองสหระฐฯ ในยามฉุกเฉิน] 

warehouse  คลังเก็บสิ่งอุปกรณ๑    [กบ.] 
warfare                            การสงคราม   

                                                                        
 ยุทโธปกรณ์ส ารองสงคราม  คลังยุทธภัณฑ์ในยามสงบเพื่อเผชิญเหตุที่จ าเป็นทางทหารอันเนื่องมาจากสงคราม คลังส ารอง
สงครามมีจุดประสงค์เพื่อให๎การสนับสนุนช่ัวคราวที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติการจนกวําจะได๎รับการเพิ่มก าลังใหมํ 
 เก็บไว๎ใช๎ด ารงความตํอเนื่องในขั้นต๎นของความขัดแย๎งจนกวําจะสามารถจัดตั้งการสํงก าลังเพิ่มเติมได๎ 
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warfare theory  ทฤษฎีการสงคราม  
warfighters   นักตํอสู๎สงคราม   
warfighting    การตํอสู๎การรบ  
warfighting capabilities <เคพะบิล-ลิตี้ส>์  ขีดความสามารถในการทําสงคราม 

                                                                                                                                                       
 การสงคราม เป็นค าเรียกการท าศึก - วิธีการตํอสู๎ท าลายล๎างกัน 
 แปลและเรียบเรียงโดย พ.อ.โชคชัย   วัฒนวรางกูร   จากวารสารวิทยาลัยการทัพเรือ อม. NWC Review ฉบับฤดูใบไม๎รํวง ค.ศ.
๑๙๙๖ นาวาโท โจเซฟ  เอ.  แกททุสโซ, จูเนียร์. Commander Joseph A. Gattuso, Jr. ทร.สหรัฐฯ 

การสงคราม (WARFARE)

สงครามตามแบบ (REGULAR WAR) สงครามไม่ตามแบบ (IRREGULAR  WAR)

การปฏบัิตกิารรบด้วยวธีิรุก 
(OFFENSIVE OPNS)

การปฏบัิตกิารรบด้วยวธีิรับ
(DEFFENSIVE OPNS)

การปฏบัิตกิารรบด้วยวธีิร่นถอย 
(RETROGRADE OPNS)

การยทุธภายใต้สภาพพิเศษ
(SPECIAL ENVIRONMENT OPNS)

การยุทธบริเวณป้อมค่าย
(FORTIFICATIONS OPNS)

การยุทธบริเวณสิ่งก่อสร้างถาวร
(URBAN AREA OPNS)

การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ
(AIR ASSAULT OPNS)

การยุทธในพ้ืนที่ป่าภูเขา
(MOUNTAIN&JUNGLE OPNS)

การยุทธบริเวณลุ่มน้้า
(RIVERRINE OPNS)

การยุทธส่งทางอากาศ
(AIRBORNE OPNS)

การยทธสะเทินน้้าสะเทินบก
(AMPHIBIOUS OPNS)

การยุทธบริเวณอากาศหนาวจัด
(COLD WEATHER AREA OPNS)

การยุทธในทะเลทราย
(DESERT OPNS)

การยุทธข้ามล้าน้า
(RIVER CROSSING OPNS)

การเคลือ่นท่ีเข้าปะทะ
(MOVEMENT TO CONTACT)

การเข้าตีเร่งด่วน
(HASTY ATTACK)

การเข้าตีประณีต
(DELIBERATE ATTACK)

การขยายผล
(EXPLOITATION)

การไล่ติดตาม
(PURSUIT)

การต้ังรับเคลือ่นท่ี
(MOBILE DEFENSE)

การต้ังรับอยู่กบัท่ี
(STATIC DEFENSE)

การถอย
(RETIREMENT)

การถอนตัว
(WITHDRAWAL)

การรบหน่วงเวลา
(DELAYING AACTIONS)

การสงคราม (WARFARE)

สงครามตามแบบ (REGULAR WAR)

สงครามการเมอืง 
(POLITICAL WARFARE)

สงครามศาสนา
 (RELIGIOUS WARFARE)

สงครามเศรษฐกิจ  
(ECONOMICS WARFARE)

สงครามนิวเคลียร์ 
(NUCLEAR WARFARE)

สงครามพิเศษ
(SPECIAL WARFARE)

สงครามไม่ตามแบบ (IRREGULAR  WAR)

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไมส่งบ
(COUNTER INSURGENCY - COIN)

การปฏบัิตกิารจิตวิทยา
(PSYCHOLOGICAL OPNS)

การปราบกองก้าลังติดอาวุธ
(COUNTER GUERRILLA WARFARE)

การพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร
(POPULACE AND RESOURCES CONTROL)

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน
(DEVELOPMENT AND CIVIC ACTIONS)

การปฏิบัติการข่าวกรอง
(INTELLIGENCE OPNS)

สงครามนอกแบบ
(UNCONVENTIONAL WARFARE)

สงครามกองโจร
(GUERRILLA WARFARE)

การบ่อนท้าลาย
(SUBVERSION)

การเล็ดลอดและหลบหนี
(EVASION & ESCAPE)

สงครามจิตวิทยา
(PSYCHOLOGICAL WARFARE)

กิจกรรมทางจิตวิทยา
(PSYOP ACTIVITY)

การปฏิบัติการจิตวิทยา
(PSYCHOLOGICAL OPNS)
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warfighting doctrine  หลักนิยมในการทําสงคราม  
warfighting strategy   ยุทธศาสตร๑การทําสงคราม *  [ยธศ.] 
warhead    หัวรบ  [อาวุธปล่อย โปรเจ็คไตล์ ตอร์ปิโด จรวด หรือเครื่องกรัสุนอื่น ๆ] 

warhead mating   การติดหัวรบ   
warhead section   สํวนหัวรบ  [หะวรบท่ีปรักอบไว้อย่างสมบูรณ์ ] 
warhead   หัวรบ [ส่วนที่เป็นวัตถุระเบิดของขีปนาวุธ หรือจรวด] 

WARMAPS = Wartime Manpower Planning System ระบบการวางแผนกําลังคนยามสงคราม  
        [อม.-กพ.] 
warned exposed   เผยผ่ึงโดยได๎รับการแจ๎งเตือน  [ต่อผลกรัทบของอาวุธนิวเคลียร์] 
warned protected   ป้องกันโดยได๎รับการแจ๎งเตือน [ต่อผลกรัทบของอาวุธนิวเคลียร์] 
warning    การแจ๎งเตือน    
warning area   พ้ืนที่แจ๎งเตือน  
warning net   ขํายแจ๎งเตือน  [รับบการสื่อสาร] 

warning of attack   การแจ๎งเตือนการโจมตี   [รัดะบชาติ]  
warning of war   การแจ๎งเตือนการเกิดสงคราม  [รัดะบชาติ] 
Warning Order     (WO)     คําสั่งเตรียม, คําสั่งเตือน   [หรือ ค้าส่ังเตรียมให้หน่วยรองส้าหรับภารกิจ

ที่จะต้องท้า] 

warning red   การเตือนภัยสีแดง  
warning shots   การยิงเตือน 
warning white   การเตือนภัยสีขาว  
warning yellow   การเตือนภัยสีเหลือง 
warp    ลากจูง [การลากจูงเรือไปข้างหน้าโดยใช้เชือกหรือสมอเรือ] 

warrant officer  นายทหารสัญญาบัตรพิเศษ [อม.- มีระบบต่าง ๆ แยกจาก 

    นายทหาร] 

                                                                        
 ค าสั่งเตรียม, ค าสั่งเตือน  ๑. การแจ๎งในช้ันต๎นเกี่ยวกับค าสั่งหรือการปฏิบัติที่จะตามมา   ๒. (เฉพาะ  กห.) ค าสั่งนโยบาย
การวางแผนการปฏิบัติยามวิกฤตที่ออกโดย ปธ.คสธร. ซึ่งริเริ่มการพัฒนาและการประเมินหนทางปฏิบัติโดยผ๎ูบัญชาการที่รับการ
สนับสนุน รวมทั้งขอให๎เสนอการประมาณสถานการณ์ของผ๎ูบังคับบัญชา  ๓. (เฉพาะ กห.) ค าสั่งนโยบายการวางแผนซึ่งบรรยาย
สถานการณ์ จัดสรรก าลังรบและทรัพยากร สถาปนาความสัมพันธ์ในการบังคับบัญชา  ให๎ค าแนะน าในการวางแผนขั้นต๎นอื่น  ๆ 
และริเริ่มการวางแผนภารกิจของหนํวยรอง 
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warrior ethos   หัวใจนักรบ/คํานิยมพื้นฐานนักรบ/ปรัชญานักรบ  

wars of secession   สงครามกลางเมือง สงครามของความแตกแยก  
warsaw pact   สนธิสัญญาวอร๑ซอร๑  
Wartime Host-Nation Support (WHNS) การสนับสนุนของชาติเจ๎าภาพยามสงคราม 
wartime load   สิ่งบรรทุกยามสงคราม  
Wartime Manpower Planning System (WARMAPS)  ระบบการวางแผนกําลังคนยามสงคราม [อม.-กพ.] 

Wartime Reserve Modes (WARM) ระบบพิสูจน์ฝ่ายส ารองยามสงคราม  
warts    ข๎อบกพรํองชํองโหวํ   
washland    ที่ลุํมน้ําชะ      
watching mine   ทุํนระเบิดเฝ้าตรวจ     [สทร.] 

water buffalo                      รถพํวงบรรทุกน้ํา  [ส้าหรับหน่วยทหารในสนาม] 

water distribution point ตําบลจํายน้ํา 
water movement                     การเคลื่อนย๎ายทางน้ํา 
water storage                         ที่กักเก็บน้ํา 
water terminal   สถานีขนสํงทางน้ า  
Water Terminal Clearance Authority (WTCA) สํวนอนุมัติการขนสํงผํานสถานีปลายทางน้ํา 
water trailer  รถพํวงน้ํา 
waterborne   ทางน้ํา       
watercraft   ยานน้ า 
waterfall ; fall   น้ําตก                         
waterproof bag   ถุงกันน้ํา   [ใส่เสื้อผ้าไว้ในเป้สนาม]  

watershed   สันปันน้ํา     [กต.] 
waterspace management  การจัดการห๎วงน้ า [รัเบียบปฏิบะติการโจมตีในสงครามปราบเรือด าน้ า] 
wave    คลื่น                           
wave crest   ยอดคลื่น   [ส่วนท่ีสูงท่ีสุดของคลื่น] 

                                                                        
 คล่ืน  ๑. รูปขบวนของก าลังรบเรือยกพลขึ้นบก เรือระบายพล ยานสะเทินน้ าสะเทินบกหรืออากาศยาน  ที่ต๎องการใช๎เพื่อเกย
หาดหรือขึ้นบก ณ ประมาณเวลาเดียวกัน ๒. (เฉพาะ กห.) การเคลื่อนของน้ าเป็นลูกคลื่นเกิดจากการเคลื่อนที่อยํางตํอเนื่องของ
พลังงานจากจุดหนึ่งสูํอีกจุดหนึ่งไปตามผิวน้ า 
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wave height   ความสูงคลื่น    
wave length   ความยาวคลื่น [ปกติแสดงค่าเป็นฟุต] 

wave period   คาบคลื่น   
wave trough  รํองคลื่น   [ส่วนท่ีต่ าท่ีสุดของคลื่นรัหว่างยอดคลื่น] 
wave velocity   ความเร็วคลื่น   
wave-off    การห๎ามลง 
way ahead, the  อนาคตกองทัพ: หนทางข๎างหน๎า   
way of life                        วิถีชีวิต         [ยธศ.] 
way point    จุดระหวํางทาง  [ในการปฏิบะติทางอากาศ] 
ways    หนทาง; วิธีการ; หนทางปฏิบัต ิ  [ยธศ.] 
ways–means mismatch  การจับคูํผิดของหนทาง  - เครื่องมือ  
w-day    ดับเบิ้ลยูเดย์  
weapon (s) system   ระบบอาวุธ  
weapon and payload identification  การระบุอาวุธและภาระบรรทุก; การจ าแนกอาวุธและภาระบรรทุก  

weapon debris (nuclear)  เศษซากอาวุธ (นิวเคลียร์) 

Weapon Engagement Zone (WEZ) เขตการยิงอาวุธ [ปภอ. ก. เขตการใช้เครื่องบินขะบไล่ FEZ  ข. เขตการใช้อาวุธ

ปล่อยรัยัสูง HIMEZ ค. เขตการใช้อาวุธปล่อยรัยัต่ า LOMEZ ง. เขตการใช้อาวุธป้องกะนภะยทางอากาศรัยัใกล้ SHOR DEZ 
จ. เขตการใช้อาวุธร่วม JEZ]  

weapon system employment concept แนวความคิดในการใช๎ระบบอาวุธ 
weapon system video  วีดิทัศน์ระบบอาวุธ 
Weapon  (WPN) อาวุธ     (อว.) 
weaponeering   การใช๎อาวุธ 
weapons and equipment  อาวุธ และยุทธภัณฑ๑   
weapons assignment  การมอบหมายอาวุธ   [ในการป้องกะนทางอากาศ] 

                                                                        
 วันที่ประกาศโดยเจ๎าหน๎าที่ หน่วยบัญชาการแห่งชาติ  W - DAY เกี่ยวเนื่องกับข๎อตกลงใจของฝ่ายตรงข๎ามที่เตรียมจะเข๎าสูํ
สงคราม (การแจ๎งเตือนทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน) 
 ระบบอาวุธ  การรวมอาวุธหนึ่งหรือมากกวําเข๎ากับยุทธภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ การบริการ ก าลังพลที่เกี่ยวข๎อง และวิธีการยิงและ
การใช๎งาน (ถ๎ามี) ที่จ าเป็น เพื่อความสมบูรณ์ในตัวเอง 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๗๓๒ 

weapons free zone  เขตใช๎อาวุธโดยอิสระ   [เขตป้องกะนภะยทางอากาศซึ่งก าหนดขึ้นเพื่อคุ้มครอง
ทระพย์สินหรือสิ่งอ านวยความสัดวกที่ส าคะญ เว้นฐานบิน ที่รับบอาวุธอาจท าการ
ยิงต่อเป้าหมายใด ๆ ที่ไม่ทราบแน่ชะดว่าเป็นฝ่ายเดียวกะน] 

Weapons Locating Radar (WLR) เรดาร๑กําหนดที่ตั้งอาวุธ   [ป.] 
weapons of mass destruction   อาวุธที่มีอานุภาพทําลายล๎างสูง   [กต.]  
Weapons of Mass Destruction (WMD) อาวุธที่มีอํานาจทําลายล๎างสูง ; อาวุธทําลายล๎างสูง /เป็นกลุํมก๎อน ;  

    อาวุธที่มีอํานาจทําลายสูง     
Weapons of Mass Destruction Or Effect  (WMD/E) อาวุธที่มีอํานาจ/ประสิทธิผลทําลายสูง    
weapons of mass protection อาวุธป้องกันเป็นกลุํมก๎อน   
weapons proliferation  การแพรํกระจายของอาวุธ  
weapons readiness state  สถานะความพร๎อมของอาวุธ  [รัดะบความพร้อมของอาวุธป้องกะนทาง

อากาศ ] 

weapons recommendation sheet แผํนแนะน าการใช๎อาวุธ 
weapons state of readiness  สถานะความพร๎อมของอาวุธ  
weapon-target line   แนวอาวุธ - เป้าหมาย,  เส๎นอาวุธ - เป้า 
wear                         สึกหรอ 
Weather                (WX) ลมฟ้าอากาศ 
weather analysis                   การวิเคราะห๑สภาพลมฟ้าอากาศ 
weather central   ศูนย์ขําวอากาศ 
weather corps   เหลําทหารอุตุ   [ทอ.]       (อต.) 
weather deck   ดาดฟ้าเปิด  [ดาดฟ้าท่ีไม่มีหละงคา, ดาดฟ้าสูงสุด] 

                                                                        
 อาวุธที่มีอ านาจท าลายสูง   อาวุธตําง ๆ ที่มีขีดความสามารถในการท าลายขั้นร๎ายแรงและ/หรือถูกใช๎ในลักษณะที่จะท าลาย
พลเมืองจ านวนมากได๎ อาวุธที่มีอ านาจท าลายสูง  อาจเป็นอาวุธนิวเคลียร์  เคมีชีวะ  และรังสี  แตํไมํหมายรวมถึงเครื่องมือในการ
ขนสํงหรือขับเคลื่อนอาวุธนั้น ซึ่งเครื่องมือเหลํานี้เป็นสํวนของอาวุธที่สามารถแยกจากตัวอาวุธและแยกตัวเองออกเป็นสํวน  ๆ ได๎  
 ในเทอมของ อาวุธที่มีอ านาจ/ประสิทธิผลท าลายสูง (WMD/E) สัมพันธ๑กับขีดความสามารถของฝ่ายตรงข๎ามที่ปรากฏ

ออกมาวําเป็นไปได๎ที่จะทําให๎เกิดผลกระทบอยํางรุนแรง อาวุธที่มีอ านาจ/ประสิทธิผลท าลายสูงรวมถึงอาวุธเคม ี ชีวะ
คล่ืนวิทยุ นิวเคลียร๑ และอาวุธที่ให๎ผลการระเบิดอยํางสูง ตลอดจนส่ิงอื่น  ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ยิ่งไปกวําน้ันคือ ระบบอาวุธ
แบบอสมมาตร (asymmetrical weapons) อาวุธเหลํานี้ทําให๎เกิดผลทางด๎านรบกวน ขัดขวางมากกวําผลกระทบจากการ
ทําลายโดยตรง ตัวอยํางเชํน การโจมตีด๎วยระบบอิเล็ กทรอนิกส๑ตํอระบบข๎อมูลจากขําวสารทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หรือการ
โจมตีตํอเครือขํายการขนสํงอาจจะมีผลกระทบอยํางใหญํหลวงตํอเศรษฐกิจ หรือทางจิตวิทยามากกวํา ผลที่ได๎จากการใช๎อาวุธ
ขนาดเล็กที่สํงผลเปรียบเทียบตํอกัน  
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weather effects                       ผลที่เกิดจากสภาพอากาศ 
weather effects critical values   คําผลกระทบที่สําคัญยิ่งของสภาพลมฟ้าอากาศ 
weather forecast                   การพยากรณ๑อากาศ 
weather intelligence               ขําวกรองสภาพลมฟ้าอากาศ 
weather minimum  เกณฑ์ต่ าสุดของสภาพอากาศ  [สภาพอากาศที่เลวที่สุดซึ่งอาจปฏิบะติการ

บินได้] 

webmasters  ผู๎ดูแลเว็บไซต๑  [จัดในแต่ละ ฝสธ. เป็น ฝสธ./นายสิบ ] 

weekend market   ตลาดนัด      
WEF = World Economic Forum การประชุม "เวทีเศรษฐกิจโลก"   [กต.] 
weight and balance sheet  แผํนแสดงน้ าหนักและสํวนดุล  [อากาศยาน] 

weightlifting room   ห๎องเพาะกาย; ห๎องยกน้ําหนัก   
weir    ฝายทดน้ํา              
well-informed and good-faith judgments การตัดสินที่ดี และยุติธรรม  
wellness program   กําหนดการสุขภาพดี  
westernisation   การทําให๎เป็นตะวันตก   
wellness   สุขภาพสมบูรณ์  [โครงการคุ้มครองสุขภาพ กพ. อม.] 

Western Way Of War  วิถีสงครามแบบตะวันตก  

Wet Weather Jacket  (PARKA)  เสื้อกันฝนสนาม  
wetlands     พื้นที่ชํุมน้ํา    [กต.] 
WEU = Western European Union องค๑การความรํวมมือทางด๎านการทหารของประเทศในทวีป

ยุโรป     [กต.] 
WFP = World Food Programme โครงการอาหารโลก     [กต.] 
WGIC = Working Group On Industrial Cooperation คณะทํางานด๎านความรํวมมือทาง 
     อุตสาหกรรมของอาเซียน    [กต.] 
WGIPC = Working Group On Intellectual Property Cooperation คณะทํางานด๎านความรํวมมือด๎าน 
    ทรัพย๑สินทางปัญญาของอาเซียน    [กต.]  
white tie with sash and decoration  ชุดราตรีสโมสรประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ๑  [กต.] 
wharf ; quay  ที่จอดเรือ, ทําเทียบเรือ  
wheel load capacity  ความสามารถรับน้ าหนักบรรทุกที่ล๎อ 
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WHIP = Web-Hosted Interface Program โปรแกรมติดตํอโดยผํานทางเว็บ [อม.-ในระบบ JTLS] 

whip ผู๎ควบคุมเสียง [รศ.-รวบรวมและจัดการให้การลงคะแนนเสียงเป็นไป

ตามมติพรรค] 

whirlpool    น้ําวน                         
whirlwind    ลมบ๎าหมู                      
whistle    นกหวีด 
white cap   ละอองคลื่น [คลื่นขนาดเล็กแตกตะวนอกฝ่ัง เป็นผลจากก าละงของลม] 

White Phosphorus      (WP) ฟอสฟอรัสขาว 
white propaganda  การโฆษณาชวนเชื่อแบบเปิดเผยแหลํง  [ โดยผู้อุปถะมภ์หรือโดย

หน่วยงานที่เช่ือถือได้] 

white tie     ชุดราตรีสโมสร    [กต.] 
white uniform    เครื่องแบบปกติขาว     [กต.] 
white uniform girded with sword   ชุดเครื่องแบบปกติขาวคาดกระบี ่  [กต.] 
whiteout  ขาวโพลน [เนื่องจากการสัท้อนแสงของดวงอาทิตย์บนหิมัแลัท้องฟ้า

ท่ีปกคลุมด้วยเมฆ] 

WHNS = Wartime Host-Nation Support การสนับสนุนของชาติเจ๎าภาพยามสงคราม 
WHO = World Health Organization องค๑การอนามัยโลก   [กต.] 
WIA = Wounded In Action      บาดเจ็บในการรบ 
Wide Area Munition (WAM) ระเบิดเป็นพื้นที่กว๎าง [อม.]  
wider range of adversaries, a ขอบเขตท่ีขยายตัวกว๎าง 
    กวําเดิมของฝ่ายตรงข๎าม  

wild card ปัจจัยที่ไมํคาดคิด [ส้านวน] ; 
ปัจจัยที่ไมํสามารถคาดการณ๑ได ๎

wilson cloud   เมฆวิลสัน  
WIN =  WWMCCS Intercomputer Network เครือขํายคอมพิวเตอร๑ที่ใช๎ในการโทรคมนาคมทหาร 
    ทั่วโลก      [อม.] 
win decisively   มีชัยชนะอยํางเด็ดขาด  

                                                                        
 WIN ขํายงานคอมพิวเตอร์รํวมของ ระบบการควบคุมและบังคับบัญชาทางทหารทั่วโลก 
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winch    เครื่องกว๎าน 
wind  ลม; wind direction ทิศทางลม ; wind shear ลมหวน  [การ

เปลี่ยนทิศทางแลัความแรงของลม ] ; wind velocity ความเร็วลม  
[ทิศทางแลัอะตราเร็วของการเคลื่อนที่ของอากาศทางรัดะบ] 

wine    ไวน๑ 
wing    กองบิน  กองบินนาวี  กองบินนาวิกโยธิน  หนํวยทางปีก  
Wing Commander (WNG CDR) นาวาอากาศโท (น.ท.); ผู๎บังคับกองบินน๎อย 
WING UNIT   หนํวยบิน       
Wing  (WNG) กองบิน [หน่วยปฏิบัติการพ้ืนฐานของ ทอ.] (บน.) 
wingman  ลูกหมูํบิน [นะกบินที่อยู่ใต้บะงคะบบะญชาแลัให้การสนะบสนุนต่อผู้บะงคะบหมู่บินที่

ก าหนด  นอกจากนี้ยะงหมายถึงอากาศยานที่บินในบทบาทนี้ด้วย] 

WIN-T = Warfighter Information Network - Tactical  เครือขํายสารสนเทศของนักตํอสู๎สงครามทาง  

    ยุทธวิธี (คสส.-ยว.) *  
WIPO = World Intellectual Property Organization องค๑การทรัพย๑สินทางปัญญาแหํงโลก  [กต.] 
written contract   สัญญาเป็นหนังสือ         [กต.] 
wire section   ตอนทางสาย                  [ร.-มว.ส.พัน.ร.] 
WIS =  WWMCCS Information System ระบบขําวสารของระบบการควบคุมและบังคับบัญชา 
    ทางทหารทั่วโลก 
withdraw    ถอนตัว  [ภารกิจ ยว.]; การถอนตัว 
withdrawal methods                 วิธีการถอนตัว         [ยว.] 
withdrawal operation  การปฏิบัติการถอนตัว   
withdrawal with enemy pressure  การถอนตัวโดยข๎าศึกกดดัน [ยว.] 
withdrawal without enemy pressure  การถอนตัวโดยข๎าศึกไมํกดดัน [ยว.] 
withhold (nuclear)   การระงับ (นิวเคลียร์) [การจ ากะดอ านาจการใช้อาวุธนิวเคลียร์] 
withholding tax  ภาษีหัก ณ ที่จําย    [กพ.] 

                                                                        
 ถอนตัว คือ แบบของการรํนถอยซึ่งก าลังที่อยูํในแนวปะทะเคลื่อนที่ในทิศทางที่หํางออกจากข๎าศึกโดยพยายามหลีกเลี่ยงการ
ปะทะกับข๎าศึก 
 การปฏิบัติการถอนตัว  การปฏิบัติการรํนถอยที่ได๎วางแผนไว๎ ซึ่งก าลังรบหนํวยหนึ่งซึ่งปะทะอยูํนั้นผละจากการปะทะกับ
ก าลังรบ ขศ. และเคลื่อนที่ไปในทิศทางออกหํางจาก ขศ. 
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wives of diplomats    ภรรยาของนักการทูต    [กต.] 
WLR = Weapons Locating Radar  เรดาร๑กําหนดที่ตั้งอาวุธ   [ป.]  
WMD = Weapons of Mass Destruction อาวุธทําลายล๎างเป็นกลุํมก๎อน  
WMD/E = Weapons of Mass Destruction Or Effect อาวุธที่มีอํานาจ/ประสิทธิผลทําลายสูง  

WNA = WA National Army กองทัพแหํงชาติว๎า  (พ.อ.มหาซาง)  [พม่า] 
WNC = WA National Council สภาแหํงชาติว๎า (อ้ายแซวลือ)   [พม่า] 
WNG CDR = Wing Commander  นาวาอากาศโท     (น.ท.) 
WNG = Wing  กองบิน     [ทอ.]   (บน.) 
WNO = WA National Organisation กลุํมองค๑การแหํงชาติว๎า    [พม่า] 
WO = Warning Order          คําสั่งเตือน 
Women’s Army Corps (WAC) เหลําทหารบกหญิง ; นายทหารหญิง  [ทบ.]  
women’s dress   ชุดเสื้อกระโปรงหญิง   
Women's Armed Forces (WAF)  นายทหารหญิง    [ทร., ทอ.]  

wood    ป่า       
work of the United Nations for the independence of colonial peoplesงานขององค๑การ 
    สหประชาชาต ิในการชํวยให๎ชาติอาณานิคมทั้งหลายได๎รับ 
    ความเป็นเอกราช 
work of the United Nations on human rights งานขององค๑การสหประชาชาติวําด๎วยสิทธิ 
    มนุษยชน     [กต.] 
work order   ใบสั่งงาน 
work priority                      ลําดับความเรํงดํวนของงาน 
working anchorage   ที่ทอดสมอเรือขนถําย 

working capital fund  เงินทุนด าเนินงาน  [เงินทุนหมุนเวียน] ; เงินทุนงบเสริมสร๎าง [กบ.] 

working uniform       เครื่องแบบปกติเสื้อคอพับ/ชุดทํางาน; เครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน 
 
 

                                                                        
 อม. ชํวงปี ๑๙๔๓ - ๑๙๗๘ สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปัจจุบันไมํม ี
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working uniform     ข๎าราชการพลเรือน [เครื่องแบบปกติสีกากี คอพับ แขนยาว ส้าหรับ 

    ข้าราชการต้ารวจ/ทหาร หมายถึง เครื่องแบบปกติ คอพับ สีตามเหล่า 
    ทัพ]    

worksheet   เอกสารแยกเร่ือง                         
world bank    ธนาคารโลก    [กต.] 
world dominance     การครอบงําโลก  
world food summit    การประชุมสุดยอดอาหารโลก   [กต.] 

world geographic reference system  ระบบอ๎างอิงภูมิศาสตร์โลก 
World Intellectual Property Organization องค๑การเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย๑สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค๎า [กต.] 

world power      มหาอํานาจของโลก  
world regions and world order  ภูมิภาคของโลกและการจัดระเบียบโลก  
World Trade Organization (WTO)  องค๑การการค๎าโลก      [กต.]  
world view   โลกทัศน๑ 
world-island   เกาะโลก  
Worldwide Military Command And Control System (WWMCCS) ระบบการควบคุมและบังคับ 
    บัญชาทางทหารทั่วโลก  

Worldwide Port System (WPS) ระบบทําเรือทั่วโลก  [รับบข้อมูลอะตโนมะติ ] 

worst case scenario   ลําดับภาพเหตุการณ๑ในกรณีเลวร๎ายที่สุด [ใช้วางแผน]  
wounded    ผู๎บาดเจ็บ, บาดเจ็บ  
Wounded In Action   (WIA)    ผู๎บาดเจ็บในการรบ, บาดเจ็บในการรบ   
WP   = White Phosphorus       ฟอสฟอรัสขาว  
wrap-up                     การสรุปผล [การประชุม]  
wrap-up preparations <เพรพเพอเร-ชั่น>  การเตรียมการสรุปผล 

                                                                        
 มีพัฒนาการมาจาก แกตต์  (General Agreement on Tariff and Trade : GATT)  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ โดยมี
องค์กรสูงสุดในการตัดสินใจ คือ ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) ซึ่งก าหนดให๎มีการประชุมทุก  ๆ  
๒ ปี การประชุมครั้งแรกมีขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๙ -๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๙ ปัจจุบัน WTO มีสมาชิกทั้งสิ้น ๑๓๔ ประเทศ 
(กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์)  
 WWMCCS ประกอบด๎วย - ระบบแจ๎งเตือน - การติดตํอสื่อสาร - การรวบรวม และ ด าเนินกรรมวิธีข๎อมูล - เครื่องชํวยในการ
บริหารงานสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ <ว-ีเม็กซ์> 
 ผู้บาดเจ็บในการรบ, บาดเจ็บในการรบ ประเภทการสูญเสียที่เกิดจากศัตรูที่ไมํใชํเหยื่อของการกํอการร๎าย 
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wreckage locator chart  แผนที่เดินเรือแสดงต าแหนํงอับปาง 
WSIS = World Summit On Information Society การประชุมสุดยอดระดับโลกวําด๎วย 
    สังคมสารสนเทศ     [กต.] 
WMO = World Meteorological Organization องค๑การอุตุนิยมวิทยาโลก    [กต.] 
working lunch   งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพ่ือเจรจาทํางาน   [กต.] 
WTCA = Water Terminal Clearance Authority สํวนอนุมัติการขนสํงผํานสถานีปลายทางน้ํา 
WTO = World Trade Organization องค๑การการค๎าโลก     [กต.] 
WWMCCS  ระบบการควบคุมและบังคับบัญชาทางทหารทั่วโลก 
WWMCCS Information System (WIS) ระบบขําวสารของระบบการควบคุมและบังคับบัญชาทางทหารทั่วโลก 
WWMCCS Intercomputer Network (WIN) เครือขํายคอมพิวเตอร๑ที่ใช๎ในการโทรคมนาคมทหารทั่วโลก [อม.] 
WX = Weather ลมฟ้าอากาศ 
WZ = War Zone เขตสงคราม  

 

 

 

 

                                                                        
 องค์การการค้าโลก WTO  = World Trade Organization มีพัฒนาการมาจาก แกตต์ (General Agreement on Tariff and 

Trade: GATT ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ โดยมีองค์กรสูงสุดในการตัดสินใจ คือ ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี 
(Ministerial Conference) ซึ่งก าหนดให๎มีการประชุมทุก  ๆ ๒ ปี การประชุมครั้งแรกมีขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๙ -  ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๓๙ ครั้งที่ ๒ มีขึ้น ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหวํางวันที่ ๑๘  - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และการ
ประชุมครั้งที่ ๓ ก าหนดจะมีขึ้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวํางวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  - ๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ปัจจุบัน WTO มี
สมาชิกทั้งสิ้น ๑๓๔ ประเทศ (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์)  
 WWMCCS = Worldwide Military Command And Control System   
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X 

 
X = X-RAY  [การส่งวิทย]ุ ตัวอักษร เอ็กซ๑    <เอ็กซ-เร> 
X-Axis  แกนเอ็กซ ์ [แกนทางราบในรับบพิกะดฉากเส้น ซึ่งรัยัห่างไปทางขวาหรือ

ทางซ้าย (ตัวะนออกหรือตัวะนตก) จากเส้นอ้างอิง จัถูกท าเครื่องหมายไว ้
โดยเฉพาัอย่างยิ่งบนแผนที ่แผนที่เดินเรือ/เดินอากาศ  หรือกราฟ] 

XMITR = Transmitter เครื่องสํง 
XO = Executive officer รองผู๎บังคับหนํวย [ระดับกองร้อย, กองพัน] <เอ็กซ์-โอ>   

X-Scale  มาตราสํวนเอ็กซ์ [บนภาพถ่ายเฉียง มาตราส่วนตามเส้นที่ขนานกะบขอบฟ้า

จริง] 

 

Y 

 
Y = YAN-KEE  [การส่งวิทย]ุ ตัวอักษร วาย    <แยง-กี้> 
yaw    การสําย  

Yearly Training Calender (YTC) ปฏิทินการฝึกประจําปี    
yellowleg   ทหารม๎า    [ภ.] 
yeoman (administration)  เหลําทหารสารบรรณ    [ทร.-พษ.] 

yield                              ขนาดพลังงานระเบิด [นิวเคลียร์] 

young ambassador of virtue   ยุวทูตความด ี   [กต.]   
YTC = Yearly Training Calender ปฏิทินการฝึกประจําป ี

 

 

                                                                        
 การส่าย ๑. การสํายของอากาศยาน  เรือ  หรืออาวุธปลํอยรอบแกนทางตั้ง จนเป็นเหตุให๎แกนทางยาวของอากาศยาน เรือ หรือ
อาวุธปลํอยบํายเบนไปจากแนวบินหรือทิศหัวเครื่องในแนวระดับ  ๒. มุมระหวํางแกนทางยาวของโปรเจ็คไตล์  ณ ขณะใด ๆ กับ
เส๎นที่สัมผัสวิถีของโปรเจ็คไตล์ ณ จุดในวิถีของโปรเจ็คไตล์ขณะนั้น 
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Z 

 
zero point   จุดศูนย์กลางระเบิด [อาวุธนิวเคลียร์]  
zero-length launching  การปลํอยที่จุดศูนย์ [ท าให้อาวุธปล่อยหรืออากาศยานหลุดจากเครื่องปล่อย

ตอนเริ่มต้นเคลื่อนที]่  

zero-sum-game เกมที่ต๎องมีแพ๎มีชนะ; เกมผลรวมเป็นศูนย๑ [คือ ผู้แพ้เสียเท่ากับที่ผู้

ชนะได้] 

zippo    เครื่องฉีดไฟ [jargon-วน.] 
zone I (nuclear)   เขต ๑ (นิวเคลียร์) 
zone II (nuclear)   เขต ๒ (นิวเคลียร์) 
zone III (nuclear)   เขต ๓ (นิวเคลียร์) 
zone of action                     เขตปฏิบัติการ   [รุก] 
zone of entry                      เขตสํงเข๎า 
zone of fire  เขตการยิง  

                                                                        
 เขตปฏิบัติการ พื้นที่ยํอยทางยุทธวิธีในพื้นที่ขนาดใหญํซึ่งความรับผิดชอบตํอพื้นที่ยํอยนี้ จะถูกมอบให๎กับหนํวยทางยุทธวิธี 
โดยทั่วไปจะใช๎กับการปฏิบัติการรุก 
 เขตการยิง พื้นที่หนึ่งซึ่งภายในพื้นที่นี้ หนํวยทางพื้นดินที่ก าหนดหรือเรือยิงสนับสนุนจะท าการยิง หรือเตรียมการที่จะท าการ
ยิงสนับสนุน การยิงอาจมีหรือไมํมีการตรวจการณ์ก็ได๎ 
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zone of interior                   [การจัดดินแดน] เขตภายใน   
zone reconnaissance               การลาดตระเวนเขต [ม.] 

ZOPFAN = Zone of Peace Freedom And Neutrality เขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง 
    ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎   [กต.] 
Z = ZU-LU  [การส่งวิทย]ุ ตัวอักษร แซด <ซ-ูลู> 
zulu time    เวลาซูลู  เวลาปานกลางกรีนิซ 
 

 

 

 

                                                                        
 เขตภายใน  (Zone Of Interior ) เป็นสํวนหนึ่งของ เขตสงคราม  (Theater Of War) หลัง ยุทธบริเวณ  (Theater Of 

Operations) ประเทศไทยมีพื้นที่ไมํกว๎างขวาง จึงไมํมีเขตภายใน 
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บทที่ ๒ 
ศัพท์ทางทหารทั่วไป (General Military Terms) 

ยศทหารบก ไทย - สหรัฐฯ (Thai - US Army Ranks) 
นายทหารชั้นสัญญาบัตร  (Commissioned Officer)  
   ยศ        ค าย่อ          แบบไทย               ค าย่อ             แบบสหรัฐฯ      ค าย่อ     
 
จอมพล      ไมํมี   Field Marshal            ไมํมี         General of the Army     GA  
พลเอก     พล.อ. General    GEN         General               GEN  
พลโท         พล.ท. Lieutenant General   LTG         Lieutenant General       LTG  
พลตร ี     พล.ต. Major General           MG          Major General              MG   
พันเอก    พ.อ.     Senior Colonel          COL        Brigadier General        BG  
พันเอก     พ.อ.  Colonel    COL        Colonel               COL 
พันโท      พ.ท.  Lieutenant Colonel   LTC/LT COL  Lieutenant Colonel       LTC  
พันตร ี       พ.ต.   Major     MAJ          Major                            MAJ  
ร้อยเอก    ร.อ.  Captain     CPT/CAPT    Captain             CPT  
ร้อยโท     ร.ท.  First Lieutenant     1LT         First Lieutenant             1LT  
ร้อยตร ี     ร.ต.   Second Lieutenant     2LT         Second Lieutenant       2LT  
 

                                                                        
 หมายเหตุ:  วําท่ี ... (ใช๎ใสํลงหน๎ายศนั้น ๆ) = ACTING OF PROVISIONAL  

 เป็นยศ อม.ในภาวะสงครามเทํานั้น  มีผ๎ูได๎รับไมํกี่นายต้ังแตํในอดีตท่ีผํานมา เชํน แมคอาร์เธอร์  

 พันเอก(พิเศษ) เป็นชั้นเงินเดือน เครื่องหมายเชํนเดียวกับพันเอก แตํเปลี่ยนเคร่ืองหมายท่ีปกเสื้อเป็น คทาไขว๎ ชํอ

ชัยพฤกษ์ ท้ังสองข๎าง แทนสังกัด และเหลํา เทียบเทํากับ พลจัตวา ของสหรัฐฯ (ปัจจุบัน ยศ พลจัตวา ของ ทบ. ไทย 
ไมํมีบรรจุ) 
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พลเอก (พล.อ.)
(GENERAL)

(GEN)

พลตรี (พล.ต.)
(MAJOR GENERAL)

(MG)

พลโท (พล.ท.)
(LIEUTENANT GENERAL)

(LTGEN)

 พลจตัวา (พล.จ.) 

(BRIGADIER GENERAL)
(BG)

จอมพล
(FIELD MARSHAL)

(ไม่มีคำย่อ)

เครื่องหมายยศนายทหารช้ันสัญญาบัตร ทบ.ไทย (RTA OFFICER RANKS)

พันเอกพิเศษ 

(SENIOR COLONEL)
(SR.COL.)

พันเอก (พ.อ.)
(COLONEL)

(COL)

พันตรี (พ.ต.)
(MAJOR)
(MAJ)

พันโท (พ.ท.)
(LIEUTENANT COLONEL)

(LTC/LT COL)

ร้อยเอก (ร.อ.)
(CAPTAIN)

(CAPT/CPT)

ร้อยตรี (ร.ต.)
(SECOND LIEUTENANT)

(2ND LT)

ร้อยโท (ร.ท.)
(FIRST LIEUTENANT)

(1ST LT)  
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นายทหารชั้นประทวน (Non-Commissioned Officer - NCO)  
 

ยศ-ไทย ค าย่อ ภาษาอังกฤษ ค าย่อ ยศสหรัฐฯ ค าย่อ 
ไมํมี    Sergeant Major of 

the Army   
SMA 

จําสิบเอก  จ.ส.อ. Master Sergeant First 
Class    

1MSGT Command Sergeant 
Major   

CSM 

จําสิบเอก จ.ส.อ. Master Sergeant First 
Class    

1MSGT First Sergeant   1SGT 

จําสิบโท จ.ส.ท. Master Sergeant 
Second Class 

2MSGT Platoon Sergeant              PSG 

จําสิบตรี จ.ส.ต.  Master Sergeant Third 
Class      

3MSGT Staff Sergeant                      SSG 

สิบเอก ส.อ. Sergeant   SGT Sergeant                               SGT 

สิบโท ส.ท. Corporal CPL Corporal    CPL 

สิบตรี ส.ต. Lance Corporal                          LCPL Private First Class                 PFC 

สิบตรีกองประจําการ (ส.ต.ฯ)    Private First  Class       PFC Private               PV2 
พลทหาร           พล.ฯ Private PVT Private (no insignia)                PV1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 จําสิบเอก ชั้นเงินเดือนพิเศษ  ในต าแหนํง จํากองร๎อย จํากองพัน จํากรม ฯ 
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ยศสหรัฐฯ ค าย่อ ยศสหรัฐฯ ค าย่อ 
Sergeant Major of the Army   SMA  E-9 
Command Sergeant Major   CSM Sergeant Major SMG E-8 
First Sergeant   1SGT Master Sergeant MSG E-7 
Platoon Sergeant              PSG Sergeant First Class    SFC E-6 

Staff Sergeant                      SSG   E-5 
Sergeant                               SGT  

Specialist 6,5,4 
 
SPC 

E-4 
 
E-3 

Corporal    CPL 
Private First Class                 PFC 
Private               PV2   E-2 
Private   (no insignia)                PV1   E-1 

เครื่องหมายยศนายทหารช้ันประทวน ทบ.ไทย (RTA - NCO RANKS)

สิบตรี (ส.ต.)
LANCE CORPORAL

(LCPL)

สิบโท (ส.ท.)
CORPORAL

(CPL)

สิบเอก (ส.อ.)
SERGEANT 

(SGT)

จา่สิบเอก (จ.ส.อ.)
MASTER SERGEANT 

FIRST CLASS
(1 MSGT)

จา่สิบตรี (จ.ส.ต.)
MASTER SERGEANT 

THIRD CLASS
(3 MSGT)

จา่สิบโท (จ.ส.ท.)
MASTER SERGEANT 

SECOND CLASS
(2 MSGT)
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ยศทหารเรือ/นาวิกโยธิน ไทย - สหรัฐฯ  
(Thai – US Navy/Marine  Ranks) 

 
 
 
 
 
 

Second 
Lieutenant

First 
Lieutenant

Captain

ยศนายทหารสัญญบัตร สหรฐัฯ (US Army Officer Ranks)
O-1
น.๑

O-2
น.๒

O-3
น.๓

Major Lieutenant 
Colonel

Colonel

O-4
น.๔

O-5
น.๕

O-6
น.๖

General of The Army
(Wartime Rank Only)

Major General Lieutenant  General GeneralBrigadier  General

O-7
น.๗

O-8
น.๘

O-9
น.๙

O-10
น.๑๐

Private 
First Class

Private

E-2 E-3

Sergeant

E-5

Staff Sergeant

E-6

Sergeant 
First Class

E-7

E-1NO 
INSIGNIA

Chief Warrant OfficerWarrant Officer

US Army Warrant Officer Ranks

ยศนายทหารประทวน สหรฐัฯ (US Army NCO Ranks)

Coporal

Specialist

E-4

First Sergeant

Master Sergeant

E-8

Sergeant Major

Sergeant Major 
of The Army

Command 
Sergeant Major

E-9

USAR USN USAF USMCDOD

Second 
Lieutenant

First 
Lieutenant

Captain

ยศนายทหารสัญญบัตร สหรฐัฯ (US Army Officer Ranks)
O-1
น.๑

O-2
น.๒

O-3
น.๓

Major Lieutenant 
Colonel

Colonel

O-4
น.๔

O-5
น.๕

O-6
น.๖

General of The Army
(Wartime Rank Only)
General of The Army
(Wartime Rank Only)

Major General Lieutenant  General GeneralBrigadier  General

O-7
น.๗

O-8
น.๘

O-9
น.๙

O-10
น.๑๐

Private 
First Class

Private

E-2 E-3

Sergeant

E-5

Sergeant

E-5

Staff Sergeant

E-6

Staff Sergeant

E-6

Sergeant 
First Class

E-7

Sergeant 
First Class

E-7

E-1NO 
INSIGNIA

E-1NO 
INSIGNIA

Chief Warrant OfficerWarrant Officer

US Army Warrant Officer Ranks

Chief Warrant OfficerWarrant Officer

US Army Warrant Officer Ranks

ยศนายทหารประทวน สหรฐัฯ (US Army NCO Ranks)

Coporal

Specialist

E-4

Coporal

Specialist

E-4

First Sergeant

Master Sergeant

E-8

Sergeant Major

Sergeant Major 
of The Army

Command 
Sergeant Major

E-9

First Sergeant

Master Sergeant

E-8

Sergeant Major

Sergeant Major 
of The Army

Command 
Sergeant Major

E-9

USAR USN USAF USMCDOD
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ยศทหารเรือ ไทย-สหรัฐ (Thai-Us Navy Ranks) 
นายทหารชั้นสัญญาบัตร (Commissioned Officer)  
      ยศ        ค าย่อ        ราชนาวีไทย     ค าย่อ   ทร.สหรัฐฯ  ค าย่อ  นย.สหรัฐฯ   ค าย่อ  
 
จอมพลเรือ        ไม่มี        Admiral of the Fleet  ADMF      Fleet Admiral  FADM ไมํมียศนี้           ไม่มี  
พลเรือเอก        พล.ร.อ.    Admiral                     ADM        Admiral          ADM    General          GEN 

พลเรือโท          พล.ร.ท.    Vice Admiral             VADM     Vice Admiral   VADM  Lieutenant     LT GEN 
                                                                                                                                           General             
พลเรือตร ี         พล.ร.ต.   Rear Admiral             RADM     Rear Admiral  RADM Major General MAJ GEN 

นาวาเอกพิเศษ น.อ.        Special Captain         CAPT      Commodore  COMO  Brigadier       B GEN 
                                 General            
นาวาเอก          น.อ.         Captain                      CAPT     Captain           CAPT  Colonel         COL   

นาวาโท            น.ท.         Commander               CDR      Commander    CDR   Lieutenant       LT COL 
                  Colonel            

นาวาตรี           น.ต.         Lieutenant Commander LCDR     Lieutenant        LCDR  Major               MAJ                          

                                                                                                    Commander  

เรือเอก             ร.อ.         Lieutenant                  LT           Lieutenant      LT        Captain        CAPT    
เรือโท               ร.ท.         Junior Lieutenant       JLT         Lieutenant      JLT      First                 1st LT 

                                                                                          Junior Grade               Lieutenat 

เรือตร ี              ร.ต.         Sub-Lieutenant          SUBLT    Ensign            ENS    Second         2nd LT 

                                    Lieutenant        

 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 คือ ยศ พลเรือจัตวา ของ ทร.อม. 
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นายทหารชั้นประทวน (Non - Commissioned Officer - NCO)    
ยศ ค้าย่อ ทร.ไทย

ภาษาอังกฤษ 
ค้าย่อ ยศ นย. สหรัฐฯ ค้าย่อ ยศ ทร. สหรัฐฯ ค้าย่อ 

พันจ่าเอก พ.จ.อ. CHIEF 
PETTY 
OFFICER 
FIRST 
CLASS 

SGTMAJ 
MC 

Sergeant Major of the 
Marine corps   

MCPON MASTER CHIEF PETTY 
OFFICER OF NAVY 

1CPO 

SGTMAJ  Sergeant 
(MGYSGT) 

 Sergeant  
Major    
Master   
Chief         

Master  
Gunnery 
Master  
Chief 
 

 Fleet  
Command 
Petty  
Officer            
(MCPO)                       

 
Petty  
Officer 
 
(FCMCPO) 

 

พันจ่าโท พ.จ.ท. CHIEF 
PETTY 
OFFICER  
SECOND 
CLASS 

2 CPO    1  
STSGT 

First 
Sergeant 
(MSGT) 

Master  
Sergeant  

 SENIOR CHIEF PETTY 
OFFICER  

SCPO 

พันจ่าตรี พ.จ.ต.  CHIEF 
PETTY 
OFFICER   
THIRD 
CLASS 

1MSGT GUNNERY 
SERGEANT 

GYSGT  CHIEF PETTY 
OFFICER  

CPO 

จ่าเอก จ.อ. PETTY  
OFFICER 
FIRST 
CLASS 

1 PO STAFF SERGEANT 
SERGEANT 

SSGT 
SGT 

PETTY  OFFECER  
FIRST  CLASS 
PETTY  OFFICRER 
SECOND  CLASS 

PO 1 
PO 2 

จ่าโท จ.ท. PETTY 
OFFICER 
SECOND 
CLASS 

2 PO CORPORAL CPL PETTY OFFICER  
THIRD CLASS 

PO 3 

จ่าตรี จ.ต. PETTY 
OFFICER  
THIRD 
CLASS 

3 PO LANCE CORPORAL LCPL SEAMAN SEAMAN 

พล
ทหารเรือ
ปี ๒ 

 SEAMAN 
FIRST 
CLASS 

1SEAMAN PRIVATE FIRST PFC SEAMAN 
APPERENTICE 

SA 

พล
ทหารเรือ
ปี ๑ 

 SEAMAN 
SECOND 
CLASS 

2SEAMAN PRIVATE PVT SEAMAN  RECRUIT SR 
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ยศทหารอากาศ ไทย - สหรัฐฯ (Thai - Us Air Force Ranks)   
นายทหารสัญญาบัตร  (Commissioned Officer)  
          ยศ           ค าย่อ      กองทัพอากาศไทย    ค าย่อ    กองทัพอากาศสหรัฐฯ        ค าย่อ  
จอมพลอากาศ     ไมํมี        Marshal of the Royal (ไมํมี)     General of the Air Force  AirGen 

                                               Thai Air Force   
พลอากาศเอก     พล.อ.อ.    Air Chief Marshal   ACM     General             Gen 
พลอากาศโท       พล.อ.ท.    Air Marshal            AM        Lieutenant General  LTGen 
พลอากาศตรี       พล.อ.ต.    Air Vice Marshal    AVM      Major General       MajGen 
นาวาอากาศเอกพิเศษ น.อ.พิเศษ Senior                  Sr Gp    Brigadier General          BrigGen 

                                              Group Captain    Capt          
นาวาอากาศเอก  น.อ.         Group Captain    Gp Capt  Colonel                           Col 

นาวาอากาศโท    น.ท.     Wing Commander  Wng Cdr  Lieutenant Colonel     LtCol 

นาวาอากาศตรี    น.ต.     Squadron Leader   Sqn Ldr   Major                          Maj 

เรืออากาศเอก     ร.อ.      Flight Lieutenant     Flt Lt       Captain                       Capt 
เรืออากาศโท       ร.ท.      Flying Officer     Flg Off    First Lieutenant            1LT 

เรืออากาศตรี       ร.ต.      Pilot Officer      Plt Off     Second Lieutenant  2Lt 

นายทหารชั้นประทวน (Non - Commissioned Officer - NCO) 
  ยศ  ไทย    ค าย่อ     ภาษาอังกฤษ     ค าย่อ                อเมริกัน     ยศ   ค าย่อ 
 
          ไมมํี                                                                                   Chief Master Sergeant of the Air Force (CMSAF)            
พันจ่าอากาศเอก พ.อ.อ. Flight Sergeant First Class       1 FS   Chief Master Sergeant                     CMSGT  
                 First Sergeant             E-9   
พันจ่าอากาศโท   พ.อ.ท. Flight Sergeant Second Class 2 FS   Senior Master Sergeant                    SMSgt    

                 First Sergeant             E-8 

พันจ่าอากาศตรี   พ.อ.ต. Flight Sergeant Third Class     3 FS   Master Sergeant  MSgt   First Sergeant  E-7 
จ่าอากาศเอก         จ.อ.  Sergeant                                  SGT   Technical Sergeant  TSgt              E-6  
                              Staff Sergeant       SSgt              E-5 

จ่าอากาศโท           จ.ท. Corporal     CPL     Sergeant    Sgt    Senior Airman(SrA)            E-4 
จ่าอากาศตรี           จ.ต. Leading Aircraft man               LAC    Airman First Class   A 1C           E-3 
พลทหารอากาศ  พลฯ   Airman                                     AMN   Airman                     Amn              E-2 
                                                     Airman Basic   AB (ไมํมีเครื่องหมาย)       E-1 
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เครื่องหมายยศนายทหารช้ันสัญญาบัตรกองทัพสหรัฐฯ

(OFFICERS INSIGNIA OF THE UNITED STATES ARMED FORCES)

พันเอก 
(พ.อ.)

(COLONEL)
(COL)

พันโท 
(พ.ท.)

(LIEUTENANT COLONEL)

(LTC/LT COL)

ร้อยเอก 
(ร.อ.)

(CAPTAIN)
(CAPT/CPT)

ร้อยตรี 
(ร.ต.)

(SECOND LIEUTENANT)

(2ND LT)

ร้อยโท 
(ร.ท.)

(FIRST LIEUTENANT)

(1ST LT)

พลเอก 
(พล.อ.)

(GENERAL)
(GEN)

พลตรี 
(พล.ต.)

(MAJOR GENERAL)

(MG)

พลโท 
(พล.ท.)

(LIEUTENANT GENERAL)

(LTGEN)

พลจัตวา 
(พล.จ.) 

(BRIGADIER GENERAL)
(BG)

นายพลห้าดาว
(GENERAL 

OF THE 
ARMY)

กองทัพบก - ARMY

พันตรี 
(พ.ต.)

(MAJOR)
(MAJ)

นาวาอากาศเอก 
(น.อ.)

(COLONEL)
(COL)

นาวาอากาศโท 
(น.ท.)

(LIEUTENANT COLONEL)
(LTC/LT COL)

เรืออากาศเอก 
(ร.อ.)

(CAPTAIN)
(CAPT/CPT)

เรืออากาศตรี 
(ร.ต.)

(SECOND LIEUTENANT)

(2ND LT)

เรืออากาศโท 
(ร.ท.)

(FIRST LIEUTENANT)

(1ST LT)

พลอากาศเอก 
(พล.อ.อ.)

(GENERAL)
(GEN)

พลอากาศตรี 
(พล.อ.ต.)

(MAJOR GENERAL)
(MG)

พลอากาศโท 
(พล.อ.ท.)

(LIEUTENANT GENERAL)

(LTGEN)

พลอากาศจัตวา 
(พล.อ.จ.) 

(BRIGADIER GENERAL)
(BG)

นายพลห้าดาว
(GENERAL 

OF THE 
AIR FORCE)

กองทัพอากาศ - AIR FORCE

นาวาอากาศตรี 
(น.ต.)

(MAJOR)
(MAJ)

น.1 (O-1) น.2 (O-2) น.3 (O-3) น.4  (O-4 ) น.5 (O-5) น.6 (O-6) น.7 (O-7) น.8 (O-8) น.9 (O-9) น.10  (O-10 ) พิเศษ(SPECIAL)

นาวาเอก 
(น.อ.)

(CAPTAIN)
(CAPT)

นาวาตรี
 (น.ต.)

(LIEUTENANT
COMMANDER)

(LCDR)

นาวาโท 
(น.ท.)

(COMMANDER)
(CDR)

เรือเอก 
(ร.อ.)

(LIEUTENANT)
(LT)

เรือตรี 
(ร.ต.)

(ENSIGN)
(ENS)

เรือโท 
(ร.ท.)

(LIEUTENANT JUNIOR
GRADE)

(JLT)

พลเรือเอก 
(พล.ร.อ.)

(ADMIRAL)
(ADM)

พลเรือตรี 
(พล.ร.ต.)

(REAR ADMIRAL)
(RADM)

พลเรือโท 
(พล.ร.ท.)

(VICE ADMIRAL)
(VADM)

พลเรือจัตวา 
(พล.ร.จ.)

(REAR ADMIRAL)
(RADM)

นายพลเรือห้าดาว
(FLEET ADMIRAL)

(FADM)

กองทัพเรือ - NAVY

นาวาเอก 
(น.อ.)

(COLONEL)
(COL)

นาวาตรี 
(น.ต.)

(MAJOR)
(MAJ)

นาวาโท 
(น.ท.)

(LIEUTENANT COLONEL)
(LTC/LT COL)

เรือเอก 
(ร.อ.)

(CAPTAIN)
(CAPT/CPT)

เรือตรี 
(ร.ต.)

(SECOND LIEUTENANT)

(2ND LT)

เรือโท 
(ร.ท.)

(FIRST LIEUTENANT)

(1ST LT)

พลเรือเอก 
(พล.ร.อ.)

(GENERAL)
(GEN)

พลเรือตรี 
(พล.ร.ต.)

(MAJOR GENERAL)

(MG)

พลเรือโท 
(พล.ร.ท.)

(LIEUTENANT GENERAL)

(LTGEN)

พลเรือจัตวา 
(พล.ร.จ.) 

(BRIGADIER GENERAL)

(BG)

นาวิกโยธิน - MARINES
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ยศต ารวจไทย (Royal Thai Police Ranks) 
นายต ารวจสัญญาบัตร  (Commissioned Officer ) 
    ยศ         ค าย่อ            ภาษาองักฤษ ค ายอ่ 
พลต ารวจเอก          (พล.ต.อ.)    Police General    (Pol.Gen. ) 
พลต ารวจโท            (พล.ต.ท.)    Police Lieutenant General   (Pol.Lt.Gen.) 
พลต ารวจตรี           (พล.ต.ต.) Police Major General                               (Pol.Maj.Gen.) 
พันต ารวจเอก (พิเศษ) (พ.ต.อ.) Police Senior Colonel    (Pol.Sr.Col.) 
พันต ารวจเอก          (พ.ต.อ.) Police Colonel    (Pol.Col.)  
พันต ารวจโท           (พ.ต.ท.) Police Lieutenant Colonel   (Pol.Lt.Col.) 
พันต ารวจตรี           (พ.ต.ต.) Police Major    (Pol.Maj.)  
ร้อยต ารวจเอก        (ร.ต.อ.) Police Captain    (Pol.Capt.) 
ร้อยต ารวจโท          (ร.ต.ท.) Police Lieutenant    (Pol.Lt.)  
ร้อยต ารวจตรี          (ร.ต.ต.) Police Sub-Lieutenant   (Pol.Sub.Lt.)  

นายต ารวจชั้นประทวน (Non - Commissioned Officer - NCO) 
นายดาบต ารวจ  (ดต.) Police Senior Sergeant Major             (Pol.Sen.Sgt.Maj.) 
จ่านายสิบต ารวจ    (จ.ส.ต.) Police Sergeant Major                   (Pol.Sgt.Maj.) 
สิบต ารวจเอก        (ส.ต.อ.) Police Sergeant    (Pol.Sgt.)  
สิบต ารวจโท         (ส.ต.ท.) Police Corporal    (Pol.Cpl.) 
สิบต ารวจตรี         (ส.ต.ต.) Police Lance Corporal   (Pol.L/C) 
พลต ารวจ           (พลฯ) Policeman Constable /Police Private (Pol.Const.)  
นักเรียนนายร้อยต ารวจ (นรต.) Police Cadet   (Pol.Cdt.)  

 
 "It is fatal to enter any war without the will to win it."    

General  Douglas  Mac Arthur 
"เป็นความเคราะห์ร้ายที่เข้าสู่สงครามโดยไม่มีเจตจ านงที่จะเอาชนะ"  

ดักลาส แมค อาร์เธอร ์   

                                                                        
 ร๎อยต ารวจโท หรือ  Police First Lieutenant  
 ร๎อยต ารวจตรี หรือ Police Second Lieutenant   
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เหล่าทหารบกไทย (Royal Thai Army Corps) มี ๑๗ เหลํา 
 
เหล่ารบ (Combat Corps/Branch Of Service) เหลําทหารราบ(ร.) Infantry Corps  
เหลําทหารม๎า  (ม.) Cavalry Corps 
 
เหล่าสนับสนุนการรบ (Combat Support Corps/Branch Of Service) 
เหลําทหารปืนใหญํ  (ป.) A rtillery Corps   
เหลําทหารชําง  (ช.) E ngineer Corps 
เหลําทหารสื่อสาร  (ส.) S ignal Corps   
เหลําการขําว  (ขว) I ntelligence Corps 
เหล่าช่วยรบ (Combat Service Support Corps/Branch Of Service) 
เหลําทหารพลาธิการ  (พธ.) Q uartermaster Corps 
เหลําทหารการเงิน  (กง.) F inance Corps  
เหลําทหารพระธรรมนูญ (ธน.) Judge Advocate General’s Corps (JAGO) 
เหลําทหารขนสํง  (ขส.) Transportation Corps (TC) 
เหลําทหารแพทย๑   (พ.) Medical Corps  (MC) 
เหลําทหารการสัตว๑  (กส.) Veterinary Corps  (VC) 
เหลําทหารสรรพาวุธ  (สพ.) Ordnance Corps  (OC) 
เหลําทหารสารบรรณ  (สบ.) Adjutant General Corps (AGC) 
เหลําทหารสารวัตร  (สห.) Corps Of Military Police (CMP) 
เหลําดุริยางค๑  (ดย.) B and Corps 
เหลําทหารแผนที่  (ผท.) S urvey Corps 
เหล่าพิเศษ (Special Corps/Branch Of Service) 
เหลําเสนาธิการ   (สธ.) G eneral Staff Corps   [หมายเหตุ: พ.ศ.

๒๕๔๙ - ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง คือ นายทหารที่จบหลักสูตรเสนาธิการแล้ว และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการที่
ครองยศไม่ถึงพันเอกอัตราเงินเดือนพิเศษต้องติดเครื่องหมายเหล่าเดิมของตนเองแทนที่จะเป็นเครื่องหมายเหล่า
เสนาธิการ] 
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12. ทหารแพทย์ (พ.)

13. ทหารแผนที่ (ผท.)

MEDICAL CORPS (MC)

SIGNAL CORPS (SIGC)

CORPS OF ENGINEER (CE)

CAVALRY (CAV)

11. ทหารการเงิน (กง.)3. ทหารปืนใหญ่ (ป.) FIELD ARTILLERY (ARTY) FINANCE CORPS (FC)

ไม่มี

2. ทหารม้า (ม.) ADJUTANT GENERAL CORPS 
(AGC)

10 . ทหารสารบรรณ (สบ.)

1. ทหารราบ (ร.) INFANTRY CORPS (INF) CORPS OF MILITARY POLICE 
(CMP)

9. ทหารสารวัตร (สห.)

8.ทหารพลาธิการ (พธ.) QUARTERMASTER CORPS (QMC)

ไม่มี
16. ทหารดุริยางค์ (ดย.)

เครื่องหมายเหล่าทหารบก ไทย - สหรัฐฯ (THAI - US ARMY CORPS)

4 . ทหารช่าง (ช.)

6. ทหารสรรพาวุธ (สพ.) ORDNANCE CORPS (OC) VETERINARY CORPS (VC)14 . ทหารการสัตว์ (กส.)

15. ทหารพระธรรมนูญ (ธน.)7. ทหารขนส่ง (ขส.) TRANSPORTATION CORPS (TC) JUDGE ADVOCATE GENERAL’S
CORPS  (JAGO)

5. ทหารสื่อสาร (ส.)
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MILITARY INTELLIGENCE (MI)

ARMOR

ยังไม่ม1ี

ทหารม้ายานเกราะ

ยังไม่มี 2

ทหารปืนใหญ่ป้องกันภัยทางอากาศ

ยังไม่มี

ทหารนักบิน AVIATION

AID DEFENSE ARTILLERY (AD)

ยังไม่มี

SPECIAL FORCES CORPS
(SFC)

ทหารรบพิเศษ

ยังไม่มี

ทหารวิทยาศาสตร์ CHEMICAL CORPS

ยังไม่มี

ทหารอนุศาสนาจารย์

ARMY MEDICAL SPECIALIST 
CORPS

ARMY NURSE CORPS

ยังไม่มี

พยาบาลทหารบก

MEDICAL SERVICE CORPS

ยังไม่มี

ทหารเสนารักษ์

ยังไม่มี

ทหารทันตแพทย์ DENTAL CORPS

ยังไม่มี

ทหารผู้ช านาญการทางแพทย์

หมายเหตุ  1 ทบ.ไทย มีเหล่าเดียว คือ ทหารม้า แต่ ทำหน้าที่ ทหารม้ายานเกราะด้วย
2 ทบ.ไทย ไม่แยก ทหารปืนใหญ่ และ ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

CHAPLAIN CORPS

เครื่องหมายเหล่าทหารบก ไทย - สหรัฐฯ (ต่อ) (THAI - US ARMY CORPS)

17. ทหารการข่าว
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ยังไม่มี

จเรทหารบก

STAFF SPECIALIST
USAR

ยังไม่มี

นายทหารคนสนิท

ยังไม่มี

นายทหารพิเศษ

ยังไม่มี

ฝ่ายกิจการพิเศษ
ก าลังส ารองทหารบกสหรัฐฯ

เครื่องหมายเหล่าพิเศษอ่ืนๆ ทหารบก ไทย - สหรัฐฯ (THAI - US ARMY SPECIAL CORPS)

ทหารเสนาธิการ (สธ.) GENERAL STAFF WARRENT OFFICER

INSPECTOR GENERAL

U.S. MILITARY
ACADEMY

NATIONAL GUARD
BUREAU

กองก าลังรักษาดินแดน
(TERRITORIAL DEFENSE)

CIVIL AFFAIRS
USAR

ยังไม่มี

กิจการพลเรือน
ก าลังส ารองกองทัพบกสหรัฐฯ

AIDE
โรงเรียนนายร้อย จปร.

(CRMA)

 
 

A Short Course In Human Relations 

The six most important words    ‚ I admit I made a mistake. ‛ 
The five most important words    ‚ You did a good job. ‛ 
The four most important words    ‚ What is your opinion. ‛ 
The three most important words    ‚ If you please. ‛ 
The two most important words    ‚ Thank You. ‛ 
The one most important words    ‚ WE. ‛ 

The least most important words    ‚ I ‛ 
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เหล่าทหารเรือไทย (Royal Thai Navy Corps) มี ๔ พรรค ๒๔ เหลํา  
๑. พรรคนาวิน   (นว.) General Line    มี ๑๐ เหลํา 
เหลําทหารการปืน       (ป.)   Gunner's Mate    
เหลําทหารอาวุธใต๎นํ้า  (ต.) Torpedoman's Mate  
เหลําทหารสามัญ            (ส.)  Quartermaster And Coxswain   
เหลําทหารสัญญาณ        (ญ.)  Signal Corps 
เหลําทหารอุทกศาสตร๑      Hydrographic Corps  
เหลําทหารขนสํง        Transportation Corps  
เหลําทหารสรรพาวุธ     (สพ.) Ordnance Corps    
เหลําทหารอุตุนิยมวิทยา  (อ.) Meteorological Corps  
เหลําทหารสารวัตร  (สห.) Military Police Corps  
เหลําทหารการขําว  (ขว.) Intelligence Corps 

๒. พรรคกลิน     (กล.) Engineering Line     มี ๒ เหลํา  
เหลําทหารไฟฟ้า     (ฟ.)    Electrician Corps   
เหลําทหารเครื่องกล     (ย.)  Engine Corps 

๓. พรรคนาวิกโยธิน   (นย.) Marine Corps  มี ๔ เหลํา 
เหลําทหารราบ         (ร.) Infantry    
เหลําทหารปืนใหญํ    (ป.)   Artillery  
เหลําทหารชําง          (ช.) Corps Of Engineer   
เหลําทหารสื่อสาร        Signal Corps  

๔. พรรคพิเศษ     Staff/Special Corps  มี ๘ เหลํา 
เหลําทหารสารบรรณ      Yeoman (Administration)   
เหลําทหารพลาธิการ     (พธ.) Supply Corps  
เหลําทหารการเงิน      (กง.) Finance Corps    
เหลําทหารพระธรรมนูญ  (ธน.)      Judge Advocate General's Corps  
เหลําทหารชํางยุทธโยธา  (ยย.) Civil Engineer    
เหลําทหารวิทยาศาสตร๑   (วศ.) Science  Corps  
เหลําทหารดุริยางค๑      (ดย.) Band     

                                                                        
 ข๎อบังคับ กห. วําด๎วยเหลําทหาร พ.ศ.๒๕๒๘ และเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.๒๕๓๘ โดย ข๎อบังคับ กห. (ฉบับท่ี ๒ - ๕ ) 
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เหลําทหารแพทย๑        (พ.) Medical Corps 

เหล่าทหารแพทย์
(MEDICAL CORPS)

เหล่าทหารดุรยิางค์
(BAND)

เหล่าทหารวิทยาศาสตร์
(SCIENCE CORPS)

เหล่าทหารช่างยุทธโยธา
(ช่างเขียน)

(CIVIL ENGINEER)

เหล่าทหารช่างยุทธโยธา
(ช่างอิเลกทรอนิกส์)

(CIVIL ENGINEER)

เหล่าทหารสารบรรณ
(YEOMAN)

เหล่าทหารพลาธิการ
(SUPPLY CORPS)

เหล่าทหารพระธรรมนูญ
(JUDGE ADVOCATE
GENERAL’S CORPS)

เหล่าทหารการเงิน
(FINANCE CORPS)

เหล่าทหารช่างยุทธโยธา
(ช่างท่ัวไป)

(CIVIL ENGINEER)

เหล่าทหารช่างยุทธโยธา
(ช่างไฟฟ้าส่ือสาร)

(CIVIL ENGINEER)

เหล่าทหารปืนใหญ่
(ARTILLERY)

เหล่าทหารส่ือสาร
(SIGNAL CORPS)

เหล่าทหารราบ
(INFANTRY)

เหล่าทหารช่าง
(CORPS OF ENGINEER)

เหล่าทหารการปืน
(GUNNER’S MATE)

เหล่าทหารขนส่ง
(TRANSPORTATION CORPS)

เหล่าทหารอุตนิุยมวิทยา
(METEOROLOGICAL CORPS)

เหล่าทหารสรรพาวุธ
(ORDNANCE CORPS)

เหล่าทหารการสารวัตร
(MILITARY POLICE CORPS)

เหล่าทหารอุทกศาสตร์
(HYDROGRAPHIC CORPS)

เหล่าทหารอาวุธใตน้้ า
(TORPEDOMAN’S MATE)

เหล่าทหารการข่าว
(INTELLIGENCE CORPS)

เหล่าทหารสามัญ
(QUARTERMASTER AND

COXSWAIN)

เหล่าทหารสัญญาณ 
(วิทยุ)

(SIGNAL CORPS)

เหล่าทหารสัญญาณ 
(พนักงานเรดาร์)

(SIGNAL CORPS)

เหล่าทหารสัญญาณ
(แตรเด่ียว)

(SIGNAL CORPS)

เหล่าทหารสัญญาณ 
(ทัศนสัญญาณ)

(SIGNAL CORPS)

เหล่าทหารสัญญาณ
(พนักงานโซนาร์)

(SIGNAL CORPS)

เครื่องหมายเหล่าทหารเรือไทย (ROYAL THAI NAVY CORPS)
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เหล่าทหารอากาศไทย  (Royal Thai Air Force Corps) มี ๒๓ เหลํา 
 

เหลําทหารนักบิน          (นบ.)      Pilot Corps    
เหล่าทหารต้นหน         (ตห.)     Navigator Corps  
เหล่าทหารตรวจการณ์   (ตก.)      Observer Corps               
เหล่าทหารท้ิงระเบิด      (รบ.)      Bombardier Corps        
เหลําทหารสื่อสาร       (ส.)       Communications And Electronics Corps  
เหลําทหารสรรพาวุธ    (สพ.)      Armament Corps    
เหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.)      Ground Security Force Corps  
เหลําทหารขนสํง           (ขส.)     Transportation Corps   
เหลําทหารสารวัตร        (สห.)     Air Police Corps  
เหลําทหารชํางอากาศ   (ชอ.)     Air Engineer Corps   
เหลําทหารพลาธิการ      (พธ.)     Quartermaster Corps  
เหลําทหารชํางโยธา        (ชย.)     Civil Engineer Corps      
เหลําทหารแผนท่ี          (ผท.)     Survey Corps                 
เหล่าทหารอุตุ             (อต.)      Weather Corps    
เหลําทหารถํายรูป          (ถร.)      Photography Corps  
เหลําทหารการเงิน         (กง.)      Finance Corps                 
เหลําทหารพระธรรมนูญ  (ธน.)     Legal Corps  
เหลําทหารดุริยางค๑         (ดย.)      Band Corps                     
เหลําทหารสารบรรณ     (สบ.)     Administrative Corps   
เหลําทหารแพทย๑          (พ.)       Medical Corps                
เหลําทหารพลรํม          (พร.)      Parachute Troops Corps  
เหลําทหารพัสดุ   Material Corps    
เหลําทหารวิทยาศาสตร๑  (วศ.) Science  Corps  
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หน่วยทั่วไป (General Units) 
 
กระทรวง [ไทย]                Ministry   [เช่น กห. =MOD]  
กระทรวง [อม.]                  Department  [เช่น กห. = DOD] 
ทบวง [ไทย]                        Sub-Ministry ; Authority  
ทบวง [อม.]               Department [เช่น ทบวงทหารบก-ทบ. = Department Of  

      The Army]  
ส านัก, ส านักงาน [ทหาร]     Office     
ส านัก    [พลเรือน]     Organization 
ส่วน     [พลเรือน]                     Administration 

กรม     [ฝอ.-ทหาร]     Directorate    
เจ๎ากรม          (จก.) Chief ; Commanding General   
เจ๎ากรม [ฝอ.]  (จก.)  Director   
ประจํากรม ...                   Attached In ...Department  
กรม     [พลเรือน]      Department 
อธิบดี      Director General  
กอง                             Division  
ผู้อ านวยการกอง         (ผอ.)     Director  
หัวหน๎ากอง...           (หก.)     Chief Of ...Division  
ประจํากอง ...                   Attached In ...Division  
ฝ่าย                             Branch  
หัวหน๎าฝ่าย...                    Chief Of ...Branch  
แผนก                            Section  
หัวหน๎าแผนก...,หัวหน๎า  (หน.)      Chief Of ...Section  
ประจําแผนก ...                  Attached In ...Section  
ประจํา......           (ปจ.)     Attached To ...  
หน่วยขึ้นตรง      (นขต.)    Organic Units  
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หน่วยก าลังรบทหารบก - ผู้บังคับหน่วย และฝ่ายอ านวยการ 
(Army Combat Units - Commanders And Staff Officers) 

หน่วยบัญชาการรวม  (Unified Command)  [อม.-ผบ.หน่วย ยศ พล.อ.] 

หมู่กองทัพ                         Army Group 

กองทัพ              (ท.)        Army           

กองทัพบกยุทธบริเวณ (ทบ.ยธบ.) Theater Army 

กองทัพสนาม         (ท.สนาม)  Field Army  

กองทัพภาค (ทภ.) (Army Area) 
แม่ทัพภาคท่ี ...         (มทภ.)      ... Army Area Commander  
รองแมํทัพภาคท่ี ...      (รอง มทภ.)  ... Army Area Deputy Commander  
เสนาธิการกองทัพภาค...  (เสธ.ทภ.)   ... Army Area Chief Of Staff  
รองเสนาธิการกองทัพภาค...       (รอง เสธ.ทภ.)   ... Army Area Deputy Chief Of Staff  

กองทัพน้อย  (ทน.) (Corps) 
แม่ทัพน้อยท่ี ...         (มทน.)      ... Corps Commander  
รองแมํทัพน๎อยท่ี ...      (รอง มทน.)  ... Corps Deputy Commander  
เสนาธิการกองทัพน๎อยท่ี ... (เสธ.ทน.)   ... Corps Chief Of Staff  
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พล.ร. แบบ 1

ไกล สห.เบาบก.และร้อย.บก.

พล.ร. แบบ 2

ไกล สห.บก.และร้อย.บก. สน.

สบร. ธก.บก.และร้อย.บก.

 
 

กองพล (พล.) (Division - Div)  
ผู๎บัญชาการ             (ผบ.)       Commanding General  
รองผ๎ูบัญชาการ         (รอง ผบ.)   Deputy Commanding General  

กองพลทหารราบ  (พล.ร.)  Infantry Division (ID) 
ผู้บัญชาการกองพล      (ผบ.พล.)    Division Commanding General   
รองผู๎บัญชาการกองพล   (รอง ผบ.พล.) Division Deputy Commanding General  
เสนาธิการกองพล        (เสธ.พล.)     Division Chief Of Staff (CoS)  
รองเสนาธิการกองพล     (รอง เสธ.พล.)               Division Deputy Chief Of Staff (Dep CoS) 
นายทหารคนสนิท          (ทส.)      Aide De Camp  (Aide) 
นายทหารฝ่ายกําลังพล         (สธ.๑/หน.ฝกพ.) Personnel Staff Officer(Acos, G 1)  
นายทหารฝ่ายการขําวกรองทางการรบ  (สธ.๒/หน.ฝขว.)       Combat Intelligence Staff Officer (Acos, G 2)  
นายทหารฝ่ายยุทธการ         (สธ.๓/หน.ฝยก.) Operations Staff Officer (Acos, G 3)  
นายทหารฝ่ายการสํงกําลังบํารุง     (สธ.๔/หน.ฝกบ.) Logistics Staff Officer (Acos, G 4)  
นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน       (สธ.๕/หน.ฝกร.) Civil Affairs Staff Officer (Acos, G 5)   
นายทหารฝ่ายกรรมวิธีข๎อมูล (ฝกม./หน.ฝกม.) Data Processing Officer (DPO) 
นายทหารจเร   (จเร.)  Inspector General (IG) 
นายทหารประวัติศาสตร๑    Historian 

นายทหารฝ่ายการเงิน  (ฝกง.) Finance And Accounting Officer  (FAO) 
นายทหารฝ่ายการสารวัตร (ฝสห.)  Provost Marshal  (PM) 
นายทหารพระธรรมนูญ  (นธน.) Staff Judge Advocate  (SJA) 
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นายทหารสารบรรณ  (นสบ.) Adjutant General  (AG) 
นายทหารฝ่ายพลาธิการ   (ฝพธ.) Quartermaster Officer  (QMO) 
อนุศาสนาจารย๑  (อศจ.) Chaplain 
นายทหารติดตํอ           (นตต.)    Liaison Officer          (LO)  

 

กองพลยานเกราะ  [ม.]  Armored Division       (AD) 
กองพลพัฒนา   (พล.พัฒนา) Development Division 
 

กองพลน้อย (พล.น้อย) (Brigrade - Bde) 
กรมผสม              (ผส.)        Regimental Combat Team  (RCT)  
กองรบพิเศษ/กรมรบพิเศษ  (รพศ.)    Special Forces Group         (SF GP)  
 

กรม (ร./ม./ป./ช.ส.) (Regiment - Regt) 
ผู้บังคับการ              (ผบ.)      Commanding Officer        (Regt Co)  
รองผ๎ูบังคับการ  [ต้ังแต่กรมลงไป]     Executive Officer              (Regt Xo)  
ผู้บังคับการกรม          (ผบ.กรม)  Regimental Commanding Officer  (Regt Co) 
รองผ๎ูบังคับการกรม                (รอง ผบ.กรม)  Regimental Executive Officer (Regt Xo) 
เสนาธิการกรม       (เสธ.กรม)   Regimental Chief Of Staff  (Regt CoS) 
รองเสนาธิการ  (รอง เสธ.) Regimental Deputy Chief Of Staff (Regt Dep CoS) 

นายทหารฝ่ายกําลังพล        (ฝอ.๑) Personnel Staff Officer           (Regt S 1) 
นายทหารฝ่ายการขําวกรองทางการรบ  (ฝอ.๒) Combat Intelligence Staff Officer (Regt S 2) 
นายทหารฝ่ายยุทธการ        (ฝอ.๓) Operations Staff Officer          (Regt S 3) 
นายทหารฝ่ายการสํงกําลังบํารุง (ฝอ.๔) Logistics Staff Officer   (Regt S 4) 
นายทหารพระธรรมนูญ  (นธน.) Staff Judge Advocate  (SJA) 
อนุศาสนาจารย๑  (อศจ.) Chaplain 
นายทหารฝ่ายการเงิน  (ฝกง.) Finance And Accounting Officer (FAO) 

                                                                        
 หรือ เรียกวํา นายทหารฝ่ายยกกระบัตร (ฝยบ.) หรือ นายทหารฝ่ายเกียกกาย (ฝกก.) 
 การจัดของ ทบ.สหรัฐฯ เทียบเทํากับหนํวย กรม ของ ทบ.ไทย  
 กองพลน๎อย ปัจจุบันไมํมีการจัดใน ทบ.ไทย  

 ผ๎ูการ [ภาษาพูดท่ีใช๎เรียก] 
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กองพัน (ทั่ว ๆ ไป)  (พัน.) (Battalion - Bn) (เว้น ม.ลว.)  
ผู้บังคับกอง          (ผบ.)        Commander                  (Cdr)  
รองผ๎ูบังคับกอง  [กองพัน, กองร้อย]   Executive Officer          (Xo)  
กองพันทหารราบ   (พัน.ร.)  Infantry Battalion   (Inf  Bn)  
ผู๎บังคับกองพันทหารราบ     (ผบ.พัน.ร. ...) Infantry Battalion Commander  (Bn Cdr) 
รองผ๎ูบังคับกองพันทหารราบ  (รอง ผบ.พัน.ร. ...) Infantry Battalion Executive Officer (Bn Xo) 
จํากองพัน    Command Sergeant Major (Csm) 
นายทหารฝ่ายกําลังพล        (ฝอ.๑) Personnel Staff Officer    (Bn S 1)  
นายทหารฝ่ายการขําวกรองทางการรบ (ฝอ.๒) Combat Intelligence Staff Officer (Bn S 2)  
นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก  (ฝอ.๓) Operations & Training Staff Officer(Bn S 3) 
ผู๎ชํวยนายทหารฝ่ายยุทธการฯ  (ผช.ฝอ.๓) Operations & Training Assistant Staff Officer  
          (Asst Bn S 3)  
นายทหารฝ่ายการสํงกําลังบํารุง (ฝอ.๔) Logistics Staff Officer   (Bn S 4)  
นายแพทย๑/ ผบ.มว.เสนารักษ๑กองพัน (นพ.) Battalion Surgeon 
นายทหารฝ่ายการเงินกองพัน (ฝกง.) Battalion Finance Officer   
นายทหารสํงกําลัง   Supply Officer 
นายทหารเวรผู๎ใหญํกองพัน  Senior Duty Officer 
นายทหารยิงสนับสนุน  (นยส.) Fire Support Officer [จากหน่วย ป.มาสนับสนุน] (FSO) 
นายทหารอากาศติดตํอ  (นอต.) Air Laison Officer [จาก ทอ.มาสนับสนุน] (ALO) 
นายทหารเวร            (น.เวร)   Duty Officer  
นายทหารเวรประจําวัน              Duty Of The Day Officer  
ท่ีต้ังกองรักษาการณ๑   Guard House 
ผู๎บังคับกองรักษาการณ๑         (ผบ.รก.) Officer Of The Guard  
ยามกองรักษาการณ๑   Guard Detail 
พิธีเปล่ียนกองรักษาการณ๑  Guard Mount 
ตารางการจัดกองรักษาการณ๑  Guard Roster 

กองพันทหารม้าที่...[รถถัง]  (พัน.ถ.)  ... Tank Battalion   (Tk Bn) 
กองพันทหารม้าท่ี...[ลาดตระเวน] (พัน.ม.)  ... Cavalry Squadron  (Cav Sqn) 
ผู๎บังคับกองพันทหารม๎า    (ผบ.ม.พัน. ...) Cavalry Squadron Commander (Cav Bn Cdr) 
รองผ๎ูบังคับกองพันทหารม๎า (รอง ผบ.ม.พัน. ...) Cavalry Squadron Executive Officer (Cav Bn Xo) 

นายทหารฝ่ายกําลังพล        (ฝอ.๑) Personnel Staff Officer           (Bn S 1) 
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นายทหารฝ่ายการขําวกรองทางการรบ (ฝอ.๒) Combat Intelligence Staff Officer (Bn S 2) 
นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก  (ฝอ.๓) Operations & Training Staff Officer(Bn S 3) 
นายทหารฝ่ายการสํงกําลังบํารุง (ฝอ.๔) Logistics Staff Officer      (Bn S 4) 
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  (พัน.ปตอ.) Antiaircraft Artillery Battalion (AA Bn) 
ผู๎บังคับกองพันทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยาน  Antiaircraft Artillery Battalion Commander(AA Bn Cdr)  
กองพันทหารปืนใหญ่   (พัน.ป.)   Artillery Battalion   (Arty Bn) 
ผู๎บังคับกองพันทหารปืนใหญํ (ผบ.ป.พัน. ...)  Artillery Battalion Commander  (Arty Bn Cdr)  
รองผู๎บังคับกองพันทหารปืนใหญํ  (รอง ผบ.ป.พัน. ...) Artillery Battalion Executive Officer (Arty Bn Xo)  
นายทหารฝ่ายกําลังพล         (ฝอ.๑) Personnel Staff Officer          (Bn S 1)  
นายทหารฝ่ายการขําวกรองทางการรบ   (ฝอ.๒) Combat Intelligence Staff Officer (Bn S 2)  
นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก (ฝอ.๓) Operations And Training Staff Officer (Bn S 3)  
นายทหารฝ่ายการสํงกําลังบํารุง  (ฝอ.๔) Logistics Staff Officer           (Bn S 4)   
กองพันทหารช่าง       (พัน.ช.)     Engineer Battalion   (Engr Bn)  
กองพันทหารสื่อสาร   (พัน.ส.)     Signal Battalion     (Sig Bn)   
กองพันทหารสรรพาวุธ  (พัน.สพ.)  Ordnance Battalion    (Ord Bn)  
กองพันสารวัตรทหาร   (พัน.สห.)    Millitary Police Battalion   (Mp Bn)  
กองพันทหารเสนารักษ์  (พัน.สร.)   Medical Battalion    (Med Bn)  
กองพันผสม               (พัน.ผสม)  Battalion Combat Team  (Bct)  
 

กองร้อยทั่วๆไป [เว้น เหล่า ป. และ ม.] (ร้อย.) (Company - Co)  
กองร้อยอาวุธเบา [ร.]  (ร๎อย.อวบ./ร๎อย.ร.)  Rifle Company; Infantry Company (Inf Co)  

ผู๎บังคับกองร๎อยทหารราบ (ผบ.ร๎อย.ร./อวบ.) Rifle Company Commander  (Rfl Co Cdr) 
รองผ๎ูบังคับกองร๎อยทหารราบ (รอง ผบ.ร๎อย.ร./อวบ.) Rifle Company Executive Officer(Rfl Co Xo) 
จํากองร๎อย    Company First Sergeant 
เสมียนกองร๎อย   Company Clerk 
นายสิบสํงกําลัง   Company Supply Sergeant 
นายสิบสื่อสาร   Company Communications Chief 
นายสิบสูทกรรม   Company Mess Sergeant 
ชํางอาวุธ     Company Armorer 
กองร้อยสนับสนุนการรบ (ร๎อย.สสก.) Combat Support Company  (Cs Co) 
กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ (ร๎อย.สสช.) Combat Service Support Company(Css Co) 
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กองร้อยกองบังคับการ [ร.] (ร๎อย.บก.) Headquarters Company (Hq Co) 
กองร้อยเคร่ืองยิงหนัก [กรม]  (ร๎อย.ค.หนัก) Heavy Mortar Company            (Hvy Mort Co) 
กองร้อยทหารม้า    (ร๎อย.ม.) Cavalry Troop 
ผู๎บังคับกองร๎อยทหารม๎า              Cavalry Troop Commander  
รองผ๎ูบังคับกองร๎อยทหารม๎า           Cavalry Troop Executive Officer  
กองร้อยทหารปืนใหญ่  (ร๎อย.ป.) Artillery Battery  (Arty Btry) 
กองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ร๎อย.ปภอ.) Antiaircraft Artillery Battery  (Aa Btry) 
ผู๎บังคับกองร๎อยทหารปืนใหญํ           Artillery Battery Commander  (Aa Btry Cdr) 
รองผ๎ูบังคับกองร๎อยทหารปืนใหญํ      Artillery Battery Executive Officer  (Aa Btry Xo) 
กองร้อยลาดตระเวน    (ร๎อย.ลว.)   Reconnaissance Company  (Recon Co)  
กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล (ร๎อย.ลว.ไกล) Long Range Reconnaissance Patrol Company  

          (LRRP Co) 

กองร้อยอิสระ                     Separate Company        
กองร้อยทหารพราน           (ร๎อย.ทพ.) Ranger Forces Company  (Rngr Co) 
ผู๎บังคับกองร๎อยทหารพราน       (ผบ.ร๎อย.ทพ.)   Ranger Forces Company Commander(Rngr Co Cdr) 

กองร้อยทหารช่าง      (ร๎อย.ช.)     Engineer Company       (Engr Co)  
กองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุง        Engineer Field Maintenance Company  

กองร้อยทหารช่างเคร่ืองมือเบา    Light Engineer Equipment Company  
 

หมวด (มว.) (Platoon - Plt)  
ผู้บังคับหมวด         (ผบ.มว.)    Platoon Leader        (Plt Ldr)  
รองผ๎ูบังคับหมวด      (รอง ผบ.มว.) Platoon Sergeant      (Plt Sgt)  
หมวดทหารราบ [หมวดปืนเล็ก] (มว.ปล.)    Rifle Platoon  (Rfl Plt) 
ผู๎บังคับหมวด ทหารราบ             (ผบ.มว.ปล.)     Rifle Platoon Leader    (Rfl Plt Ldr)  
รองผ๎ูบังคับหมวดทหารราบ  (รอง ผบ.มว.ปล.) Rifle Platoon Sergeant  (Rfl Plt Sgt)  
หมวดอาวุธหนัก [พัน.ร.]               (มว.อวน.) Heavy Weapon Platoon (Hvy Wpn Plt) 
ผู๎บังคับหมวดอาวุธหนัก [พัน.ร.]  (ผบ.มว.อวน.)   Heavy Weapon Platoon         (Hvy Wpn Plt Ldr)  
หมวดสื่อสาร [พัน.ร.] (มว.ส.)  Signal Platoon  (Sig Plt) 
ผู๎บังคับหมวดส่ือสาร  (ผบ.มว.ส.) Signal Platoon Leader  (Sig Plt Ldr) 

                                                                        
  เป็นหนํวยขึ้นตรงของกองพล 
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หมวดลาดตระเวน [พัน.ร.] (มว.ลว.) Scout Platoon 
ผู๎บังคับหมวดลาดตระเวน             (ผบ.มว.ลว.) Scout Platoon Leader 
หมวด ค.๖๐ มม. (มว.ค.๖๐ มม.) 60 Mm. Mortar Platoon          (60 Mm Mort Plt) 
หมวดเสนารักษ์กองพัน (มว.สร.)  Medical Platoon  (Med Plt) 
ผู๎บังคับหมวดเสนารักษ๑กองพัน  (ผบ.มว.สร.) Battalion Surgeon 
หมวดตํอส๎ูรถถัง [กรม ร.] (มว.ตถ.) Antitank Platoon  (AT Plt) 
ผู๎บังคับหมวดตํอส๎ูรถถัง  (ผบ.มว.ตถ.) Antitank Platoon Leader  (AT Plt Ldr) 
หมวดทหารม้า   (มว.) Cavalry Platoon  (Cav Plt) 
ผู๎บังคับหมวดทหารม๎า                Cavalry Platoon Leader  
รองผ๎ูบังคับหมวดทหารม๎า             Cavalry Platoon Sergeant   
หมวดทหารปืนใหญ่   (มว.ป.) Artillery Platoon  (Arty Plt) 
ผู๎บังคับหมวดทหารปืนใหญํ             Artillery Platoon Leader  
รองผ๎ูบังคับหมวดทหารปืนใหญํ         Artillery Platoon Sergeant   
หมวดสายพานล าเลียงพลท่ี...    (มว.รสพ.) ... Armored Personnel Carrier Platoon  
 

ตอน  (Section - Sect)  
ผู้บังคับตอน         (ผบ.ตอน)      Section Leader             (Sect Ldr)  
รองผ๎ูบังคับตอน      (รอง ผบ.ตอน)  Section  Sergeant          (Sect Sgt)  
ตอนทหารราบ       Infantry Section  (Inf Sect) 
ผู๎บังคับตอนทหารราบ                Infantry Section Leader  (Inf Sect Ldr) 
รองผ๎ูบังคับตอนทหารราบ             Infantry Section Sergeant  (Inf Sect Sgt) 
ตอนทางสาย [ร.-มว.ส.พัน.ร.]  Wire Section 
ตอนวิทยุ  [ร.-มว.ส.พันน.ร.]  Radio Section 
ตอน ค.๘๑ มม. [มว.อวน.พัน.ร.] 81 Mm. Mortar Section (81Mm Mort Sect) 
ตอน ปรส.๑๐๖ มม.  [มว.อวน.พัน.ร.] 106 Mm. Recoiless Gun Section (106 Mm Rcl Sect) 

ตอนทหารม้า    Cavalry Section  (Cav Sect) 
ผู๎บังคับตอนทหารม๎า                 Cavalry Section Leader  
รองผ๎ูบังคับตอนทหารม๎า              Cavalry Section Sergeant   
ตอนทหารปืนใหญ่  (ตอน ป.)  Artillery Section  (Arty Sect) 

                                                                        
 นายแพทย์ของกองพัน 
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ผู๎บังคับตอนทหารปืนใหญํ              Artillery Section Leader  
รองผ๎ูบังคับตอนทหารปืนใหญํ           Artillery Section Sergeant   
 

หมู่  (Squad - Sqd)  
ผู้บังคับหมู่          (ผบ.หมูํ)       Squad Leader       (Sqd Ldr ; Sl)  
รองผ๎ูบังคับหมูํ       (รอง ผบ.หมูํ)   Assistant Squad Leader             (Asst Sqd Ldr) 
หมู่ทหารราบ  (หมูํ ปล.)   Infantry Squad  (Inf Sqd) 
ผู๎บังคับหมูํทหารราบ    (ผบ.หมูํ ปล.)  Rifles Squad Leader   (Sqd Ldr) 
รองผ๎ูบังคับหมูํทหารราบ (รอง ผบ.หมูํ ปล.) Assistant Rifle Squad  (Asst Sqd) 
หมู่ปืนกล เอ็ม ๖๐ (หมูํ ปก.)  M60 Machine Gun Squad           (M60 Mg Sqd) 
ผู๎บังคับหมูํปืนกล    (ผบ.หมูํ ปก.)  Machine Gun Squad Leader       (Mg Sqd Ldr) 
พลยิงปืนกล    Machine Gunner  (Gunner) 
พลยิงผู๎ชํวย    Assistant Gunner                  (Asst Gunner) 
พลกระสุน    Ammunition Bearer                (Ammo Bearer) 
หมู่ทหารม้า    Cavalry Squad  (Cav Sqd) 
ผู๎บังคับหมูํ ทหารม๎า                 Cavalry Squad Leader  
รองผ๎ูบังคับหมูํ ทหารม๎า              Cavalry Squad Sergeant  
หมู่ทหารปืนใหญ่   (หมูํ ป.) Artillery Squad  (Arty Sqd) 
ผู๎บังคับหมูํทหารปืนใหญํ               Artillery Squad Leader  
รองผ๎ูบังคับหมูํทหารปืนใหญํ            Artillery Assistant Squad Leader 
 

ชุด [ยิง], ชุดปฏิบัติการ (ชป.) (Team - Tm)  
ชุดยิง     Fire Team 
หัวหน๎าชุดยิง  (หน.ชุดยิง) Fire Team Leader  (TL) 
พลยิงอาวุธกล  (พล.อก.) Automatic Rifle  (AR) 
พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดจากปืนเล็ก (พล.ค.ปลย.)Granadier   (G) 
พลปืนเล็ก   (พล.ปล.) Rifleman   (R) 
ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา   (ชป.ปจว.)   Psychological Operation Team (PSYOP TM) 

ชุดซ่อมเคร่ืองบินทหารบิน            Transportation Aircraft Repair Detachment  
ชุดประสานงานร่วม ไทย-พม่า  Thai-Myanmar Joint Coordination Team 
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หน่วยรักษาพระองค์ (Royal Guard Units) 
 
กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์     (กรม ทม.) King's (Queen's) Guard Regiment  
กรมทหารราบที่...รักษาพระองค์ (ร.... รอ.)  ...Infantry Regiment, King's (Royal) Guard (Queen's Guard)  
กองพันทหารราบที่...กรมทหารราบที่...รักษาพระองค์ (ร...พัน...รอ.)  ...Infantry Battalion...Infantry 
Regiment, King's (Royal) Guard  (Queen's Guard)  
กรมทหารม้าที่ ... รักษาพระองค์ (ม....รอ.)   ...Cavalry Regiment, King's (Royal) Guard  (Queen's 
Guard)  
กองพันทหารม้าที.่..กรมทหารม้าที่...รักษาพระองค์ (ม....พัน....รอ.)  ...Cavalry Squadron ...Cavalry 
Regiment King's (Royal) Guard   (Queen's Guard)  
กองทหารม้ามหาดเล็กรักษาพระองค์           Royal Guard Troop  
กรมทหารปืนใหญ่ที.่.. รักษาพระองค์  (ป.พัน.... รอ.) ... Artillery Regiment, King's (Royal) Guard 
(Queen's Guard)  
กองพันทหารปืนใหญ่ที่...รักษาพระองค์ (ป....พัน....รอ.) ... Aritllery Battalion, King's (Royal) Guard 
(Queen's Guard)  

 
 

หน่วยรบเฉพาะกิจ (Task Force - TF) 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.)      Army Operations Center  (AOC) 
กองก าลังรักษาพระนคร    (กกล.รพน.)        Capital Security Command  (CSC) 
 ผู๎บัญชาการกองกําลังรักษาพระนคร  (ผบ.กกล.รพน.) Commanding General, Capital Security  
      Command 
 เสนาธิการกองกําลังรักษาพระนคร    (เสธ.กกล.รพน.) Chief Of Staff, Capital Security Command  
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) Internal Security Operations Command  
      (ISOC)  
 ผู๎อํานวยการ กอ.รมน.              Director Of ISOC  
กองก าลังสุรสีห์        (กกล.สุรสีห์)      Surasri Command 
 ผู๎บัญชาการกองกําลังสุรสีห๑   (ผบ.กกล.สุรสีห๑) Commanding General, Surasri Command 
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๙ (ฉก.ร.๙)  9Th Infantry Regiment Task Force 
ชุดปฏิบัติการพัฒนา ...      (ชป.พัฒนา)  ... Development Team 
หมูํบ๎านป้องกันตนเองตามแนวชายแดน (หมูํบ๎าน ปชด.) Border Self-Defence Village 
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เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)  
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ  (ฝสธ.)    Staff Officer  
นายทหารหญิง [ทบ.]  Women's Army Corps    (WAC)  
นายทหารหญิง [ทร., ทอ.]  Women's Armed Forces (WAF)  
นักบินทหารบก           (นบ.ทบ.)  Army Aviator    
นักบินทหารอากาศ        (นบ.ทอ.)  Air Force Aviator  
นักเรียนเตรียมทหาร      (นตท.)    Pre-Cadet       
นักเรียนนายร๎อยทหารบก (นนร.)    Army Cadet  
นักเรียนนายเรืออากาศ   (นนอ.)    Air Force Cadet    
นักเรียนนายเรือ         (นนร.)    Navy Cadet  
นักเรียนนายร๎อยตํารวจ  (นรต.)    Police Cadet    
นายทหารนักเรียน        (นทน.)    Student Officer  
นักเรียนนายสิบ (นนส.) NCO Student   
นายสิบนักเรียน (นสน.) Student Nco 
นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) Precadet 
คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  Expert Committee 
ท่ีปรึกษา               (ปษ.)     Advisor [ระดับ ๙] 
นายทหารกองหนุน          Reserve Officer 
ผู๎ควบคุม, ดูแล               Supervisor/ Superintendent  
ผู๎ชํวย                 (ผช.)     Assistant  
ผู๎ชํานาญการ            (ผชก.)    Specialist, Expert  
ผู๎ชํานาญการ ทบ. [พล.ต.] Army Specialist 
ผู๎ชํานาญการทางทหาร      Military Specialist 
ผู๎ทรงคุณวุฒิ ทบ. [พล.ต.](ผทค.) Army Expert 
ผู๎ทรงคุณวุฒิ  Expert 
ผู๎ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. [พล.ต.]  Senior Army Expert 
ลูกจ๎างชั่วคราว  Temporary Employee 
ลูกจ๎างประจํา  Permanent Employee, Civil Service Employee 
พิธีรับทหารใหมํ              Induction  

                                                                        
 ที่ปรึกษา  (ปษ.) Advisor [ระดับ ๙], Senior Advisor [ระดับ ๑๐],  Principal/Chief Advisor [ระดับ ๑๑] 
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ยินดีต๎อนรับ...                 Welcome To... 
แสดงความยินดี               Congratulations 
คลังแสง                         Ordnance Depot 
คลังส่ือสาร                     Signal Depot  
โรงพยาบาลสนามท่ี...        ... Field Hospital 
คลังกระสุน                     Ordnance Ammunition Depot 

 
 

เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแบบทหาร (Military Insignia And Uniform) 
เครื่องหมายยศ            Grade Insignia  
เครื่องหมายเหลํา            Branch Insignia 
เครื่องหมายสังกัด           Unit Insignia 
เครื่องหมายเสนาธิการ [ไทย] CGSC Badge ; Staff Badge 
เครื่องหมายจูํโจม      [ไทย]  Ranger Badge  
เครื่องหมายจูํโจม       [อม.] Ranger Tab  
เครื่องหมายรบพิเศษ   [อม.] Special Forces Tab  
เครื่องหมายกระโดดรํม ชั้นท่ี ๑     Master Parachutist Badge [ไทย-อม.] 
เครื่องหมายกระโดดรํม ชั้นท่ี ๒    Senior Parachutist Badge  [ไทย-อม.] 
เครื่องหมายกระโดดรํม ชั้นท่ี ๓     Basic Parachutist Badge   [ไทย-อม.] 
เครื่องหมายนักบิน ทบ.ชั้นท่ี ๑     Master Army Aviation Badge 
เครื่องหมายนักบิน ทบ.ชั้นท่ี ๒     Senior Army Aviation Badge 
เครื่องหมายนักบิน ทบ.ชั้นท่ี ๓     Basic Army Aviation Badge  
เครื่องหมายผู๎นําอากาศยาน [อม.]  Pathfinder Badge 
เครื่องหมายเคลื่อนท่ีทางอากาศ [อม.]      Air Assault Badge   [อม.]  
เครื่องหมายผู๎ชํานาญการทหารราบ [อม.] Expert Infantry Badge    (EIB) 

                                                                        
 หรือ RANK INSIGNIA  
 โลหะรูปหัวเสือคาบดาบ มีชํอชัยพฤกษ์ ประดับอกขวา เหนือกระเป๋า  

 แถบผ๎าโค๎งสีเหลือง มีอักษร RANGER สีเหลือง ติดท่ีไหลํซ๎าย หรือเป็นเคร่ืองหมายโลหะประดับฝากระเป๋า  

 เคร่ืองหมายแถบผ๎าโค๎งสีฟ้า มีอักษร SPECIAL FORCES สีเหลือง ติดที่ไหล่ หรือ เป็นโลหะประดับฝากระเป๋า  

 สหรัฐฯ - SILVER WING 
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เครื่องหมายทหารราบท่ีผํานการรบ [อม.]  Combat Infantry Badge   (CIB) 
เครื่องหมายนักดํานํ้า                 Divers Badges  [อม.] 
เครื่องหมายพลแมํนปืน              Marksmanship Badge  [อม.] 
กางเกงขายาว                        Trousers    
กางเกงขาสั้น  Shorts 
เครื่องแบบ                           Uniform 
เครื่องแบบชุดขาว                      Army White Uniform 
เครื่องแบบชุดเขียวคอแบะ                Army Green Uniform 
เครื่องแบบชุดสนาม  [ไทย] Field Uniforms 
เครื่องแบบนักบิน ; ชุดนักบิน Flight Uniform ; Flightsuit 
เครื่องแบบปฏิบัติงาน                    Duty Uniform 
เครื่องแบบสนาม (ชุดฝึกพราง) [อม.]  Battle Dress Uniform    (BDU) 

 
 

                                                                        
 ตามกฎกระทรวง มี ๓ ชุด คือ ชุด ก (๔ กระเป๋า ปลํอยชายเสื้อ สีกากีแกมเขียว) ชุด ข (๒ กระเป๋า เสื้อใสํในกางเกง

สีกากีแกมเขียว) และ ชุดสนาม (๔ กระเป๋า ปลํอยชายเสื้อ สีพราง พธ.ทบ. หรือ ท่ีเรียกทั่วไปวําชุดเวสต์มอแลนด์)  



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๗๗๔ 

ศิษย์การบิน
(STUDENT)

ทบ.กิตติมศักดิ์
(RTA HONORARY)

จู่โจม สหรัฐฯ
(US RANGER TAB)

จู่โจมไทย
(RTA RANGER BADGE)

เคร่ืองร่อน สหรัฐฯ
(GLIDER BADGE)

เคลื่อนที่ทางอากาศ สหรัฐฯ
(AIR ASSAULT BADGE)

ชัน้ที่ 3
(BASIC PARACHUTIST BADGE)

ชัน้ที่ 2
(SENIOR PARACHUTIST BADGE)

ชัน้ที่ 1
(MASTER PARACHUTIST BADGE)

เคร่ืองหมายหลกัสูตรโดดร่ม ทบ.ไทย
(RTA PARACHUTIST BADGE)

ยิงปืน - ผู้เชี่ยวชาญ
(EXPERT)

เขม็เสนาธิปัตย์
(RTA CGSC BADGE)

เครื่องหมาย ทบ.ไทย และสหรัฐฯ (THAI - US BADGES)

ชัน้ที่ 3
(BASIC PARACHUTIST BADGE)

ชัน้ที่ 2
(SENIOR PARACHUTIST BADGE)

ชัน้ที่ 1
(MASTER PARACHUTIST BADGE)

เคร่ืองหมายหลกัสูตรโดดร่ม ทบ.สหรัฐฯ
(US PARACHUTIST BADGE)

ผู้น้าอากาศยาน สหรัฐฯ
(PATHFINDER BADGE)

โดดบัลลนู - ไทย
(BALLOON)

ชัน้ที่ 3
(BASIC)

ชัน้ที่ 2
(SENIOR)

ชัน้ที่ 1
(MASTER)

 ปีกนักบิน ทบ.สหรัฐฯ
(ARMY AVIATION BADGE)

ชัน้ที่ 3
(BASIC)

ชัน้ที่ 2
(SENIOR)

ชัน้ที่ 1
(MASTER)

ชัน้ที่ 3
(BASIC AVIATION BADGE)

ชัน้ที่ 2
(SENIOR AVIATION BADGE)

ชัน้ที่ 1
(MASTER AVIATION BADGE)

 ปีกนักบิน ทบ.ไทย
(ARMY AVIATION BADGE)

รบพิเศษ สหรัฐฯ
(SPECIAL FORCES TAB)

ผู้ช้านาญการทหารราบ
(COMBAT INFANTRY BADGE)

 ปีกนักบิน ทอ.ไทย
(RTAF AVIATION BADGE)
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เคร่ืองแบบนายทหารชาย ทบ.สหรัฐฯ (UNIFORMS FOR MALE OFFICERS OF THE US 
ARMY) 

ชุดปกติแขนยาว ผูกเนคไท 
(LONG-SLEEVE SHIRT 

AND TIE) 

๒. เคร่ืองแบบปกติกากีแกมเขียว (ข)  (CLASS B ARMY GREEN UNIFORM) 

ชุดปกติแขนสั้น ไม่ผูกเนคไท 
(LONG-SLEEVE SHIRT 

WITHOUT TIE) 

ชุดปกติแขนสั้น ผูกเนคไท 
(LONG-SLEEVE SHIRT AND TIE) 

๑. เคร่ืองแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ (ก) (CLASS A ARMY GREEN SERVICE UNIFORM) 

หมวกหนีบ - นายทหาร 
(GARRISON CAP OFFICERS) 

หมวกแบเร่ต์สีด า - นายทหาร 
(BLACK BERET – OFFICER) 

หมวกหม้อตาลสีขาว – นายทหารพิเศษ 
(SERVICE CAP, WHITE WARRENT OFFICERS) 

หมวกหม้อตาลสีขาว – นายร้อย 
(SERVICE CAP, WHITE COMPANY GRADE OFFICERS) 

หมวกหม้อตาลสีขาว – นายพล และนายพัน 
(SERVICE CAP, WHITE GENERAL AND FIELD GRADE OFFICERS) 

๔. เคร่ืองแบบปกติขาว (ARMY WHITE UNIFORM) 

หมวกหม้อตาลสีน้ าเงิน - นายทหารพิเศษ 
(SERVICE CAP, BLUE WARRENT OFFICER) 

หมวกหม้อตาลสีน้ าเงิน - นายร้อย 
(SERVICE CAP, BLUE COMPANY GRADE OFFICER) 

หมวกหม้อตาลสีน้ าเงิน - นายพล 
(SERVICE CAP, BLUE GENENERAL OFFICER) 
หมวกหม้อตาลสีน้ าเงิน - นายพัน 
(SERVICE CAP, BLUE FIELD GRADE OFFICER) 

๓. เคร่ืองแบบปกติสีฟ้าคอแบะ  (ARMY BLUE UNIFORM) 

หมวกแบเร่ต์สีด า – นป. 
(BLACK BERET, ENLISTED) 

SERVICE AIGUILLETTES 
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เครื่องแบบทหารบกไทย (RTA MALE UNIFORMS)

เครื่องแบบปกตขิาว
(WHITE UNIFORM)

เครื่องแบบปกตกิากีแกมเขยีวคอแบะ
(ARMY GREEN UNIFORM)

เครื่องแบบปกตกิากีแกมเขยีวคอพับ
(ARMY GREEN UNIFORM)

เครื่องแบบครึ่งยศ
(ARMY UNIFORM)

เครื่องแบบสโมสรคอปิด
(ARMY MESS 

UNIFORM)

เครื่องแบบสโมสรอกแขง็
(ARMY MESS EVENING 

UNIFORM)

เครื่องแบบสโมสรอกอ่อน
(ARMY MESS EVENING 

UNIFORM)
 

 
ชุดกันฝน                       RAINCOAT 
ชุดพละ                               SWEAT SUIT 
รองเท๎า                              SHOES 
รองเท๎าเดินป่า [กพ.] ; รองเท๎าจังเกิล [ภ.] JUNGLE BOOTS 
รองเท๎าโดดรํม; รองเท๎าจัมพ๑ [ภ.]  PARATROOPER BOOTS 
รองเท๎าฝึก ; รองเท๎าคอมแบท   COMBAT BOOTS ; FIELD BOOTS 
เสื้อ                                 SHIRT 
เสื้อกันฝนสนาม                       WET WEATHER JACKET  (PARKA) 
เสื้อกันหนาวสนาม [แจ็คเก็ตฟิลด์ ]   FIELD JACKET   [อม.]  
เสื้อกันหนาวสนาม, รองใน    FIELD JACKET LINER [อม.] 
เสื้อยืด                      T-SHIRT 
หัวเข็มขัด                      BUCKLE 

                                                                        
 ภาษาราชการท่ีใช๎คือ  รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีด้า และค้าที่ใช้เรียกทั่วไป คือ รองเท๎าบู๏ต [ภ.] 
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สายเข็มขัด ; เข็มขัดด๎ายถัก [กพ.]  BELT 
กระบังหมวก                           PEAK 
ผ๎าพันขอบหมวก                         CAP BAND 
สายรัดคาง                            CHIN STRAP 
หน๎าหมวก                             CAP BADGE 
หมวกทรงหม๎อตาล                       SERVICE CAP 

เครื่องแบบนักบิน
(FLIGHT UNIFORM)

เครื่องแบบพลประจ ารถรบ
(COMBAT VEHICLE

CREWMAN’S UNIFORM)

เส้ือกันหนาวนักบิน
(NONEX JACKET-CVC UNIFORM

FLIGHT JACKET SIMILAR)

เส้ือกันหนาวสนาม
(COLD WEATHER JACKET

OR FIELD JACKET)
เครื่องแบบฝึกพราง

(BATTLE DRESS UNIFORM
TEMPERATE AND HOT WEATHER)

เครื่องแบบฝึกทหารหญงิมีครรภ์
(MATERNITY

WORK UNIFORM)

หมวกฝึกพราง (COLD WEATHER CAP CAMOUFLAGE)

เครื่องแบบสนาม (FIELD AND UTILITY UNIFORM)

เครือ่งแบบสโมสรสฟ้ีาอกแขง็ (นายพล)
(ARMY BLUE MESS UNIFORM

GENERAL OFFICER)

เครือ่งแบบราตรสีโมสรสีฟ้าอกอ่อน (นายทหารอ่ืนๆ)
(ARMY BLUE EVENING MESS UNIFORM

OTHER OFFICERS)

เครือ่งแบบราตรสีโมสรสีขาวอกอ่อน (นายทหารอ่ืนๆ)
(ARMY WHITE EVENING MESS UNIFORM

OTHER OFFICERS)

เครือ่งแบบสโมสรสขีาวอกแขง็ (นายพล)
(ARMY WHITE MESS UNIFORM

GENERAL OFFICER)

เครื่องแบบของนายทหารชาย กองทัพบกสหรัฐฯ (MALE UNIFORMS OF THE US ARMY)
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หมวกทรงอํอน [กพ.] ; หมวกเบเรํต๑ [ภ.]  BERET 
หมวกนักบิน  FLIGHT HELMET 
หมวกปีกทรงอํอน  BOONIE HAT 
หมวกฝึก                      FATIGUE CAP 
หมวกหนีบ                   GARRISON CAP (สหรัฐฯ เปลี่ยนเป็น เบเร่ต์ด้าในปี พ.ศ.๒๕๔๔)  

หมวกเหล็ก                   HELMET (STEEL POT) 
เครื่องราชอิสริยาภรณ๑       THE ORDER 
[เครื่องราชย์ฯ] ช๎างเผือก      THE WHITE ELEPHANT 
[เครื่องราชย์ฯ] มงกุฎไทย             THE CROWN OF THAILAND 
แพรแถบ                           RIBBONS 
 

                                                                        
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ทบ.สหรัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลงหมวก เบเรํต์ โดยให๎ใช๎เบเรํต์สีด าใช๎กับก าลังพลทั้งหมด (เดิม   
เบเรํต์ สีด า เป็น ของหนํวยจํูโจม ( RANGER) สีเขียว เป็นของหนํวยรบพิเศษ ( SPECIAL FORCES) และสีแดง เป็น
ของหนํวย พลรํม (AIRBORNE) ) และสีเทา เป็นของหนํวย จํูโจม และหนํวยพลรํม และรบพิเศษ คงสีเดิม ไว๎  สํวน
ทบ.ไทย เบเรํต์ สีด า เป็นของหนํวยท่ัวไป และหนํวยทหารพราน สีน้ าเงินด า เป็นของหนํวยทหารม๎า หนํวยท่ีมียาน
เกราะ สีเขียว เป็นของ นศท. สีพราง เป็นของหนํวย พล.ร.๒ รอ. และสีแดง เป็นของหนํวยพลรํม และหนํวยรบพิเศษ 

หมวกหนีบ
(GARRISON CAP)

หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขยีว
(GREEN SERVICE CAP)

นายพล (GENERAL OFFICER)

ช้ันพันเอก (COLONEL OFFICER)

ช้ันนายรอ้ย (COMPANY GRADE OFFICER)
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เครื่องแบบทหารบกไทย (RTA MALE UNIFORMS)

เครื่องแบบชุดสนามที่ปรับปรุงใหม่
(IMPROVED FIELD UNIFORM)

เครื่องแบบชุดฝึกที่ปรับปรุงใหม่
(IMPROVED FATIGUE UNIFORM)

เครื่องแบบชุดสนาม
(FIELD UNIFORM)

เครื่องแบบฝึก
(ARMY FATIGUE UNIFORM)
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รองเท้าครึ่งน่องหนังสีด า
(COMBAT BOOTS)

รองเท้าเดินป่า
(JUNGLE BOOTS)

เครื่องแบบทหารบกไทย (RTA MALE UNIFORMS)

 
 

เครือ่งแบบปกตกิากีแกมเขยีว (ข) แบบตา่งๆ 
(ARMY GREEN CLASSIC UNIFORM, CLASS B VARIATIONS)

เครือ่งแบบปกตเิขยีวกระโปรง (ก)
(ARMY GREEN CLASSIC

UNIFORM  WITH SKIRT CLASS A)

เครือ่งแบบปกตเิขยีวกางเกง (ก)
(ARMY GREEN CLASSIC UNIFORM 

WITH SLACKS CLASS A)

เครือ่งแบบปกตกิากีแกมเขยีว-หญิง
(GREEN CLASSIC SERVICE UNIFORM - FEMALE)

CLASS A UNIFORM
PIN-ON INSIGNIA

CLASS A UNIFORM
SHOULDER MARKS

CLASS B UNIFORM
PIN-ON INSIGNIA

เครือ่งแบบปกตกิากีแกมเขยีวคลุมทอ้ง
(ARMY GREEN MATERNITY SERVICE UNIFORM)

หมวกเบเร่ตส์ดี า
(BLACK SERVICE 

BERET)

หมวกหนบี
(GARRISON CAPป

นายพลและช้ันนายพัน
(GENERAL AND 

FIELD GRADE
OFFICER)

นายทหารพิเศษ
(WARRENT
OFFICER)

ช้ันนายรอ้ย
(COMPANY GRADE

OFFICER)

หมวกทหารหญงิ ประกอบเครือ่งแบบ เขยีว, น้ าเงิน และขาว
(SERVICE HATS, FEMALE

GREEN, BLUE AND WHITE UNIFORMS(STYLE))

เครื่องแบบนายทหารหญงิ ทบ.สหรัฐฯ
(US ARMY

UNIFORMS FOR FEMALE OFFICERS)
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เหรียญ                               medal 
เหรียญกล๎าหาญ          (ร.ก.)     Bravery Medal  
เหรียญชัยสมรภูมิ            (ช.ส.)     Victory Medal  
เหรียญที่ระลึก                         souvenir medal 
เหรียญราชการ                         service medal 
เหรียญราชการชายแดน     (ช.ด.)     Border Service Medal 

 
 

การฝึก ศึกษา และเอกสารของ ฝ่ายอ านวยการ  
(Trainings, Educations And Staff Documents) 

ปกปิด    Restricted   
ลับ      Confidential   ( C)  
ลับมาก   Secret                   (S) 
ลับที่สุด   Top Secret  
ปกติ   Routing     (R) 
ดํวน      Priority    (P) 
ดํวนมาก    Immediate   (O) 
ดํวนที่สุด   Flash    (Z) 

การบรรยายสรุปทางทหาร (Military Briefing) 
การบรรยายสรุปขําวสาร Information Briefing 
การบรรยายสรุปเพ่ือตกลงใจ Decision Briefing 
การบรรยายสรุปของฝ่ายอํานวยการ  Staff Briefing 
การบรรยายสรุปภารกิจ Mission Briefing  
ผู๎บรรยายสรุป  Briefer 
ผู๎ฟัง   Audience 
การประชุม   Meeting; Conference 
ไม๎ชี้   Pointer 
ไม๎ชี้เลเซอร๑   Laser Pointer 
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การฝึก (Trainings)  
การจัดการฝึก   training management 
การฝึกกายบริหาร  Physical Training      (PT) 
การฝึกแก๎ปัญหาบนแผนที ่ Map Exercise        (MAPEX) 
การฝึกแก๎ปัญาที่บังคับการ  Command Post Exercise   (CPX) 
การฝึกเฉพาะหน๎าที่ [ชกท.] MOS Training      
การฝึกจําลองยุทธ๑   battle simulation exercise 
การฝึกเดินทางไกล  road march training  
การฝึกตํอสู๎ป้องกันตัวด๎วยมือเปลํา hand to hand combat training 
การฝึกตํอสู๎รถถัง   antitank training exercise 
การฝึกตามสถานการณ๑ Situational Training Exercise         (STX) 
การฝึกทางยุทธวิธีโดยไมํใช๎หนํวยทหาร  Tactical Exercise Without Troops   (TEWT) 
การฝึกเบื้องต๎น  Basic Training   (BT) 
การฝึกประจําป ี  Annual Training   (AT) 
การฝึกเป็นบุคคล  Individual Training  
การฝึกเป็นบุคคลขั้นสูง Advanced Individual Training  (AIT) 
การฝึกเป็นหนํวย [หมู่ตอนหมวด,กองร้อย,ฯ]  Collective Training 
การฝึกภาคสนาม   Field Training Exercise   (FTX)  
การฝึกยิงด๎วยกระสุนจริง  Live-Fire Exercise   (LFX) 
การฝึกรํวม [ระหว่างเหล่าทัพ] Joint Training Exercise  (JTX)  
การฝึกรํวมและผสม [ระหว่างเหล่าทัพและ ๒ ประเทศ] Combined And Joint Training  
    Exercise (CJTX)  

                                                                        
 การฝึกแก้ปัญาที่บังคับการ เหมาะส าหรับหนํวย กองพัน ถึง กองทัพน้อย 

 คําใช๎จํายต่ า เหมาะส าหรับการฝึกผ๎ูน า และฝ่ายอ านวยการในการรบ  

 การฝึกทางยุทธวิธีโดยไม่ใช้หน่วยทหาร เหมาะส าหรับหนํวยระดับ กองร้อยลงมา และอาจน้าไปใช้กับหน่วยกอง

พันได้ แต่ไม่นิยมใช้ระดับกรม 
 เสียคําใช๎จํายสูง มีความสมจริงมากที่สุดในหนํวยระดับต่ า และต๎องใช๎มาตรการควบคุมมาก  

 การฝึกยิงด้วยกระสุนจริง เสียคําใช๎จํายสูง ปกติจ ากัดอยูํระดับ หมวด และกองร้อย 
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การฝึกแลกเปลี่ยน  Cross Traning Exercise   (CTX) 
การสาธิต   demonstration 
กําหนดการฝึก   Training Program  
กําหนดการฝึกและประเมินผลของกองทัพบก Army Training And Evaluation Program  (ARTEP) 
คําชี้แจงการฝึก   Training Memorandum 
คําสั่งการฝึก  Training Order   
คูํมือทางเทคนิค (คท.) Technical Mannual    (TM) 
คูํมือราชการสนาม (รส.) Field Mannual   (FM) เครื่องชํวย
ฝึก  Training Aids 
เครื่องชํวยฝึกยิงด๎วยแสงเลเซอร๑  (ไมลส๑)  Multiple Integrated Laser Engagement  
    Simulation  (Miles) 
ตารางการฝึก   training scedule 
โต๏ะทราย   sand table 
แนวสอน  (นส.) Student Text   (ST) 
แบบจําลองภูมิประเทศ Terrain Model 
ปฏิทินการฝึกประจําปี  Yearly Training Calender   (YTC) 
พื้นที่การฝึกหลัก  Major Training Area    (MTA) 
ระบบการจัดการฝึกของกองพัน Battalion Traning Management System  (BTMA) 
โรงเรียนของหนํวย  Unit School 
วงรอบการฝึกของหนํวย Unit Training Cycle  
วาระการประชุม  Agenda 
ศูนย๑การศึกษาด๎วยตนเอง [อม.] Individual Learning Center  
ศูนย๑ฝึก   Training Center 
ศูนย๑ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก Army Tactical Training Center 
ศูนย๑ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ ๑ 1St Army Area Tactical Training Center 
หนังสือเวียน                          Circulars  
หนังสือเวียนสนาม            Field Circular   (FC) 
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ค าส่ังทางทหาร (Military Orders) 
ข๎อบังคับทหารบก                 Army Regulation    (AR) 
คําสั่งการรบ   Combat Order 
คําสั่งนโยบาย                         Directive  
สาส๑นยุทธการ                       Letter Of Instruction    (LOI) 
คําสั่งยุทธการ  Operations Order    (OPORD) 
คําสั่งการชํวยรบ  Administrative Order 
ระเบียบปฏิบัติประจํา (รปจ.) Standing Operating Procedure (SOP) 
คําสั่งเตือน   Warning Order   (WO) 
คําสั่งเป็นสํวนๆ  Fragmentary Order   (FRAGO) 
แผนยุทธการ  Operations Plan    (OPLAN) 
คําสั่งปกติ                           Routine Orders    
คําสั่งศาลทหาร                      Courts-Martial Orders  
แจ๎งความ                           Bulletins    
บัญชีหนํวยทหาร                     Troop List    
บันทึกข๎อความ                       Memorandums  
บันทึกข๎อตกลง  Memorandum Of Agreement   (MOA) 
บันทึกความเข๎าใจ  Memorandum Of Understanding  (MOU) 
บันทึกประจําวัน  (บปว.)     Daily Journal    
ปีงบประมาณ  Fiscal Year   (FY)  
แผนที่สถานการณ๑  Situations Map 
แผํนบริวาร   Overlay 
แฟ้มนโยบาย                  Policy Plan 
แฟ้มบันทึกประจําวัน             Journal File 

                                                                        
 มี ๗ ประเภท คือ ค าสั่งนโยบาย, สาส์นยุทธการ, ค าสั่งยุทธการ, ค าสั่งการชํวยรบ, ระเบียบปฏิบัติประจ า , ค าสั่ง
เตือน และค าสั่งเป็นสํวน ๆ 
 มี ค าสั่งท่ัวไป, ค าสั่งเฉพาะ, บันทึกสั่งการ, ค าสั่งศาลทหาร, บันทึกข๎อความ, หนังสือเวียน, แจ๎งความ 
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รายงานสถานภาพของหนํวย Unit Status Report   (USR) 
เอกสารแยกเร่ือง                      worksheet  
ผนวก ก                              Annex A   
อนุผนวก ๑                            Appendix 1  
ใบแทรก ก                            Tab A  
ใบแนบ  ๑                            Enclosure 1  
 
งานของ ผู้บังคับหน่วย และฝ่ายอ านวยการ  
(Command And Staff  Works) 
การแสวงข๎อตกลงใจทางทหาร Military Decision Making Process  (MDMP) 
ข๎อพิจารณาของฝ่ายอํานวยการ   Staff Study 
ขั้นตอนระเบียบการนําหนํวย Troop Leading Procedure    (TLP) 
ฝ่ายกิจการพิเศษ  special staff 
ฝ่ายอํานวยการประจําตัว personal staff 
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หลักสูตรการฝึก และโรงเรียนทางทหาร  
(Military Training Courses and Schools) 
หลักสูตรกระโดดรํม; พลรํม Parachutist Course 
หลักสูตรการรบ ป่าและภูเขา Mountain And Jungle Warfare Course 

ข้ันตอนระเบียบการน าหน่วย 8 ข้ัน
(TROOP LEADING PROCEDURE - 8 STEPS)

รับภารกิจ
(RECIVE THE MISSION)

1

ให้ค าส่ังเตือน (ISSUE THE WARNING ORDER)2

วางแผนข้ันต้น (MAKE TENTATIVE PLAN)3

เริ่มการเคล่ือนย้ายที่จ าเป็น (INITIAL MOVEMENT)4

การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ (RECONNAISSANCE)5

การท าแผนสมบูรณ์ (COMPLETE PLAN/ORDER)6

การส่ังการ (ISSUE THE ORDER)7

การก ากับดูแล (SUPERVISION)8

ให้ข่าวสาร (PROVIDE INFORMATION)
ประมาณการ

(ESTIMATE)

ให้ข้อเสนอแนะ 
(RECOMMENDATION)

จัดท าแผน/ค าส่ัง 
(PREPARE PLAN/

ORDER)

ก ากับดูแล 
(SUPERVISION)

ประสานงาน (COORDINATION)

พันธกิจของ ฝอ. (STAFF FUNCTION)
(PERPS)

การประมาณสถานการณ์ (CDR’S ESTIMATE)
- ข้อตกลงใจ (DECISION)
- แนวความคิดในการปฏิบัติ (CONCEPT)

วิเคราะห์ภารกิจ (MISSION ANALYSIS)
- ภารกิจแถลงใหม่ (RESTATED MISSION)
-แนวทางในการวางแผน (PLANNING GUIDANCE)

การอนุมัติแผน/ค าส่ัง
(APPROVAL OF PLAN/ORDER)

การก ากับดูแล (SUPERVISION)

ให้ข่าวสารช้ันต้นแก่ ผบ. 
(INFORMATION TO COMMANDER)

ให้ข่าวสารช้ันต้นแก่ ฝอ.
(INFORMATION TO STAFF)

การประมาณการ (STAFF ESTIMATE)
- ข้อเสนอแนะ (RECOMMENDATION)

การท า แผน/ค าส่ัง
(PREPARATION OF PLAN/ORDER)

การแจกจ่าย แผน/ค าส่ัง 
(ISSUANCE OF PLAN/ORDER)

กรรมวิธีในการแสวงข้อตกลงใจทางทหาร 9  ข้ัน (MILITARY DECISION-MAKING PROCESS)

การปฏิบัติของผู้บังคับหน่วย 
(COMMANDER’S ACTIONS)

การปฏิบัติของฝ่ายอ านวยการ 
(STAFF ACTIONS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

รับภารกิจ 
(MISSION RECEIVED)

2

ข้อมูลย้อนกลับ (FEEDBACK)ข้อมูลย้อนกลับ (FEEDBACK)

บรรลุภารกิจ (MISSION ACCOMPLISHED)10
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หลักสูตรครูการรบ [อต.] Combat Instructor Course 
หลักสูตรจูํโจม  Ranger Course 
หลักสูตรตํอต๎านการกํอการร๎าย Antiterrorist Course 
หลักสูตรนายทหารยานยนต๑ Motor Officer Course 
หลักสูตรนายทหารสื่อสาร Signal Officer Course 
หลักสูตรนายสิบชํางโยธา Pioneer NCO Course 
หลักสูตรนายสิบอาวุโส Advanced NCO Course  (ANCOC) 
หลักสูตรพลซุํมยิง  Sniper Course 
หลักสูตรลาดตระเวนระยะไกล Long Range Recoonaissance Patrol Course 
หลักสูตรปฐมนิเทศก๑นายทหารใหมํ [ไทย] New Officer Orientation Course 
หลักสูตรชั้น ผบ.ร๎อย. ...          ... Officer Basic Course          (...OBC)  
หลักสูตรชั้น ผบ.พัน. ...           ... Officer Career Course    (...OCC)  
หลักสูตรชั้นนายร๎อยทหารราบ    Infantry Officer Basic Course    (IOBC)  
หลักสูตรชั้นนายพันทหารราบ     Infantry Officer Career Course       (IOCC)  
หลักสูตรฝ่ายอํานวยการผสมเหลํา  Combined Arms And Servicees Staff Course (CAS3) 
หลักสูตรนายทหารฝ่ายเสนาธิการ (หลักสูตรหลักประจํา) Command And General Staff Officer  
    Course  (CGSOC) 
หลักสูตรนายทหารฝ่ายเสนาธิการ (หลักสูตรหลักไมํประจํา)  Command And General Staff Officer  
    Course  (Nonresident) 

                                                                        
 หลักสูตรชั้น ผบ.ร๎อย ของ ทบ.อม. เป็นหลักสูตรเบ้ืองต๎นส าหรับนายทหารสัญญาบัตรแตํละเหลําท่ีบรรจุเข๎า 
รับราชการใหมํ  
 อม. - เป็นหลักสูตรส าหรับนายทหารท่ีเป็น ร.อ. หรือ จะขึ้นเป็น ร.อ. อายุราชการ ๕ - ๖ ปี เพื่อเป็นต าแหนํง ผบ.
ร๎อย. หรือ ฝอ.ระดับกองพัน และกองพลน๎อย เมื่อผํานหลักสูตรนี้จึงจะได๎รับการพิจารณาเข๎าศึกษาหลักสูตรฝ่าย
อ านวยการผสมเหลํา กํอนเข๎าศึกษาตํอในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
 เดิมเรียกวํา Infantry Officer Advanced Course (IOAC)  

 อม. - เป็นหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลังจากจบชั้นนายพัน อายุราชการ  ๗ - ๙  ปี โดยสอนเกี่ยวกับทักษะ
ของฝ่ายอ านวยการ โดยเป็นหลักสูตรท่ีศึกษาด๎วยตนเอง และต๎องเข๎าศึกษาและ สอบ  ๙ สัปดาห์ ณ  
รร.ฯ ท่ีมีที่ต้ังท่ี ฟอร์ท เลเวนเวิร์ธ รัฐ แคนซัส  
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โครงสร้างการจัดฝ่ายอ านวยการ หน่วยบญัชาการรวม
ผบ.บช.รวม

สธร.๑ ก าลังคน, กพ.&ธก.
สธร.๒ ข่าวกรอง
สธร.๓ ยุทธการ
สธร.๔ ส่งก าลังบ ารุง
สธร.๕ ยุทธศาสตร์ นโยบาย&แผน
สธร.๖ ระบบ C4
สธร.๘ ก าหนดการ&ทรัพยากร ทหารช่าง

น.ปชส.

 อศจ.

ประวัติศาสตร์

ASA

กิจการ กสร.

แพทย์ใหญ่

นธน.

น. เจร คุณภาพชีวิตพิเศษอ่ืนๆจ่ากองบัญชาการ

 รอง ผบ.บช.รวม

เสนาธกิาร  เลขาฯ เสนาธกิารร่วมพิธีการ

โครงสร้างการจัดฝ่ายอ านวยการ หน่วยบญัชาการรวม
ผบ.บช.รวม

สธร.๑ ก าลังคน, กพ.&ธก.
สธร.๒ ข่าวกรอง
สธร.๓ ยุทธการ
สธร.๔ ส่งก าลังบ ารุง
สธร.๕ ยุทธศาสตร์ นโยบาย&แผน
สธร.๖ ระบบ C4
สธร.๘ ก าหนดการ&ทรัพยากร ทหารช่าง

น.ปชส.

 อศจ.

ประวัติศาสตร์

ASA

กิจการ กสร.

แพทย์ใหญ่

นธน.

น. เจร คุณภาพชีวิตพิเศษอ่ืนๆจ่ากองบัญชาการ

 รอง ผบ.บช.รวม

เสนาธกิาร  เลขาฯ เสนาธกิารร่วมพิธีการ

โครงสร้างการจัดฝ่ายอ านวยการ หน่วยบญัชาการรวม
ผบ.บช.รวมผบ.บช.รวม

สธร.๑ ก าลังคน, กพ.&ธก.
สธร.๒ ข่าวกรอง
สธร.๓ ยุทธการ
สธร.๔ ส่งก าลังบ ารุง
สธร.๕ ยุทธศาสตร์ นโยบาย&แผน
สธร.๖ ระบบ C4
สธร.๘ ก าหนดการ&ทรัพยากร

สธร.๑ ก าลังคน, กพ.&ธก.สธร.๑ ก าลังคน, กพ.&ธก.
สธร.๒ ข่าวกรองสธร.๒ ข่าวกรอง
สธร.๓ ยุทธการสธร.๓ ยุทธการ
สธร.๔ ส่งก าลังบ ารุงสธร.๔ ส่งก าลังบ ารุง
สธร.๕ ยุทธศาสตร์ นโยบาย&แผนสธร.๕ ยุทธศาสตร์ นโยบาย&แผน
สธร.๖ ระบบ C4สธร.๖ ระบบ C4
สธร.๘ ก าหนดการ&ทรัพยากรสธร.๘ ก าหนดการ&ทรัพยากร ทหารช่าง

น.ปชส.

 อศจ.

ประวัติศาสตร์

ASA

กิจการ กสร.

แพทย์ใหญ่

นธน.

ทหารช่าง

น.ปชส.

 อศจ.

ประวัติศาสตร์

ASA

กิจการ กสร.

แพทย์ใหญ่

นธน.

ทหารช่างทหารช่าง

น.ปชส.น.ปชส.

 อศจ. อศจ.

ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์

ASAASA

กิจการ กสร.กิจการ กสร.

แพทย์ใหญ่แพทย์ใหญ่

นธน.นธน.

น. เจร คุณภาพชีวิตพิเศษอ่ืนๆจ่ากองบัญชาการ น. เจร คุณภาพชีวิตพิเศษอ่ืนๆจ่ากองบัญชาการ น. เจรน. เจร คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตพิเศษอ่ืนๆพิเศษอ่ืนๆจ่ากองบัญชาการจ่ากองบัญชาการ

 รอง ผบ.บช.รวม

เสนาธกิาร  เลขาฯ เสนาธกิารร่วมพิธีการ

 รอง ผบ.บช.รวม รอง ผบ.บช.รวม

เสนาธกิาร  เลขาฯ เสนาธกิารร่วมพิธีการ

 

หลักสูตรผู๎บัญชาการและรองผู๎บัญชาการกองพล  [อม.] Division Commander And Assistant  

    Division Commander Course 

หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส [ไทย] (นบส.)  Army Senior Officer Course (ASOC) 
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก  Army War College Course  (AWCC) 
หลักสูตรปริญญาโทยุทธศาสตร๑ศึกษา Master Of Strategic Studies  (MSS)  

 

 
 
 
 
 
 

                                                                        
 อม. - เปิดสอน ณ รร.สธ.ทบ.อม. 
 นายทหารระดับ พันเอก ขึ้นไป 
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ค าสั่งการรบ (Combat Orders) 
ระดับหมู/่หมวด  
GENERAL.  

Platoon leaders and below give their orders orally. They avoid long and 
complex orders and they develop and use standing operating procedures. SOPs 
speed up execution and reduce the need for long order, but should never set a 
pattern that can be used by the enemy to help them.  The commander's intent  is 
always given to make sure that the unit has a clear understanding of the mission.  
WARNING ORDER.  (ค าส่ังเตือน) 
     Warning orders give subordinates advance notice of operations that are to come. 
This gives them time to prepare. The order should be brief, but complete. A sample 
format follows.  
1. Situation : (Brief description; for example, the enemy is defending and our battalion 
is attacking to the north. Attachments and detachments to the platoon or squad.)  
2. Mission : (Use the restated mission from the mission analysis.)  
3. General instructions :  
    a. Special teams or task organization within platoon or squad.   
    b. Uniform and equipment common to all (changes from SOP; for example, drop 
rucks, drop or pick up helmets).  
    c. Special weapons, ammunition, or equipment (different from SOP). (For example, 
mines, satchel charges, grappling hooks, drop or pick up night vision devices.)  
   d.Tentative time schedule. This is formed on the basis of mission analysis. It includes 
at least:  
         (1) Earliest time of move.  
         (2) Time and place of OPORD.  

                                                                        
 จากเอกสาร FM 7-70 LIGHT INFANTRY PLATOON/SQUAD - Sept 1986  (หน๎า ๒-๒๓ ถึง ๒-๒๖)      

 SOPs = standing operating procedures  = ระเบียบปฏิบัติประจ า (รปจ.)  
 commander's intent  = เจตนารมณ์ของผ๎ูบังคับบัญชา  
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         (3) Probable execution time.  
         (4) Inspection times and items to be inspected (SOP).  
         (5) Rehearsal times and actions to be rehearsed (for example, actions at the 
objective, special teams for bridges, searches, PWS, or other actions as time allows).  
     e. Additional general instruction as needed or by SOP.  
 4. SPECIAL INSTRUCTIONS.  
     a. To subordinate leaders:     (ผู๎บังคับหนํวยรอง)  
         (1) Platoon sergeant.       (รองผู๎บังคับหมวด)  
         (2) Squad leader.              (ผู๎บังคับหมํู)  
         (3) RATELO.                  (พนักงานวิทยุโทรศัพท๑)  
         (4) Medic.                      (เจ๎าหน๎าที่เสนารักษ๑)  
         (5) Forward observer.       (ผู๎ตรวจการณ๑หน๎า)  
         (6) Attachments.              (หนํวยที่มาสมทบ)  
     b. To Persons helping in preparation of OPORD (SOP).  
     c. As needed or by SOP.  
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Operation Order. (ค าสั่งยุทธการ)   
         An OPORD gives the soldiers the information needed to carry out an operation. 
OPORDS use a five-paragraph format (shown below) to organize thoughts and ensure 
completeness. They also help subordinate leaders understand and follow the order.  
Use a terrain model or sketch along with a map to explain the order. When able, give 
the order while observing the objective area.  
 

Opord Format.  (แบบฟอร์มค าสั่งยุทธการ)        
Task Organization   (how the unit is organized for combat).  
1. Situation :  
   a. Enemy Forces. ( Information about the enemy, such as placement, strengths, 
weaknesses, and activity). Include the conclusions reached about the enemy during 
the estimate of the situation.)  
   b. Friendly Forces. (The mission of the higher unit, intent of higher commander, and 
the units to the left, right, and rear.)  
   c. Attachments and Detachments. (Units being attached or detached, and the time 
that their attachment or detachment takes place.)  
2. Mission:  
   (A clear, concise statement of the unit's mission. It tells who, what, when, where, 

and why.)  
3. Execution  
   a. Concept of Operation.     ( Commander or leader's intent ; scheme of maneuver in 
the offense or placement of units in the defense ; designation of the main effort; the fire 
support plan; and integration of obstacles, mines, and fortifications. Tells how the 
leader wants to accomplish the mission from start to finish. It gives the subordinates 
the commander's intent.)  

                                                                        
 terrain model  = ภูมิประเทศจ าลอง  
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   b. Tasks for Subordinate Units. ( Specific tasks that each unit must do. There is a 
subparagraph for each unit.)  
   c. Coordinating instructions.  (Information that is common to two or more subordinate 
units.)  
4. Service Support : ( Information pertaining to rations, ammunition, medical support, 
handling of prisoners of war and captured documents, transportation, and other 
combat service support matters. It includes as many subparagraphs as needed to 
provide the information. There is no specified sequence for the subparagraphs.)  
5. COMMAND AND SIGNAL :  
   a. Command. (Information pertaining to the location of the leader during the 
operation and the chain of command.)  
   b. Signal.   ( Communications information such as frequencies, call signs, signals, 
challenge and password, and codewords.) 
 
FRAGMENTARY ORDER.  (ค าส่ังเป็นส่วน ๆ)      
         A FRAGO is issued to subordinates when there is not enough time to give a full 
OPORD, or when an existing OPORD must be changed. The format for a FRAGO is 
the same as that for an OPORD;  but only those items that have changed since the last 
OPORD should be discussed. 
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ระดับกองร้อย  Sample Orders Formats (ตัวอย่างแบบฟอร์มค าสั่ง)         
GENERAL (กลําวทั่วไป) 
         The Army’s authority for staff procedures and formatting orders is FM 101-5. The 
formats contained here are consistent with FM 101-5  but have been simplified to an 
outline to make them more useful as a  field reference.  Although these formats are 
written, company commanders will receive  their orders  verbally  from the battalion 
commander and will give them verbally to their companies. They will use operations 

overlays ,concept sketches, execution matrixes, and operation schedules to 
supplement the order.  
WARNING ORDER    (ค าส่ังเตือน)  
   Warning orders give subordinates advance notice of operations that are to come. 
This gives them time to prepare. The order should be brief, but complete. A sample 
format follows.  
1. SITUATION : ( Brief description; for example, the enemy is defending and our 
battalion is attacking to the north. Attachments and detachments to the company.)  
2. MISSION : (Use the restated mission from the mission analysis)  
3. GENERAL INSTRUCTIONS :  
    a. Special teams or task organization within the company.  
    b. Uniform and equipment common to all(changes from SOP; for example, drop 
rucks, drop or pick up helmets).  
    c. Special weapons, ammunition, or equipment (different from SOP).   
     (For example, mines, satchel charges, grappling hooks, drop or pick up night 
vision devices.)  
    d. The tentative time schedule is formed on the basis of mission analysis. It includes 
at least:  
        (1) Earliest time of move.  

                                                                        
 จาก FM 7- 71 LIGHT INFANTRY COMPANY. - AUGUST 1987 (หน๎า B-1 ถึง B-4)               
 operations overlays  = แผํนบริวารยุทธการ 
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        (2) Time and place of OPORD.  
        (3) Probable execution time.  
        (4) Inspection times and items to be inspected different from SOP.  
        (5) Rehearsal times and actions to be rehearsed. ( For example, actions at the 
objective, special teams for bridges, searches, EPWs, or other actions as time allows.)  
     e. Additional general instruction as needed or by SOP.       
4. SPECIAL INSTRUCTIONS :  
   a. To subordinate leaders:             
      (1) Executive officer.                 รองผู๎บังคับกองร๎อย  
      (2) First sergeant.                     จํากองร๎อย  
      (3) Company FSO.                   นยส.กองร๎อย  
      (4) Platoon leaders.                   ผู๎บังคับหมวด  
      (5) Mortar section sergeant.         ผบ.ตอน ค.  
      (6) Antiarmor section sergeant.     ผบ.ตอน ตถ.  
      (7) RATELO.                          พนักงานวิทยุโทรศัพท๑  
      (8) Medic.                              เจ๎าหน๎าที่เสนารักษ๑  
      (9) Attachments.                      หนํวยที่มาสมทบ  
   b. To persons helping prepare OPORD (SOP).  
   c. As needed or by SOP. 
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Operations  Order  (ค าสั่งยุทธการ)    
1. SITUATION :  
   a. Enemy Forces to Include Terrorist Threat Activities. (Use Annex A only if amount 
of information requires a separate  annex.)    
      (1) Disposition, composition, strength. ( See intel overlay  or operations overlay.)  
      (2) Capabilities.  
      (3) Most probable course of action.  
      (4) Potential terrorist threat.  
   b. Friendly Forces.  
      (1) Higher headquarter's mission and intent.  
      (2) Left unit's mission.  
      (3) Right unit's mission.  
      (4) Unit forward of your AO ; for example, covering force.  
      (5) Unit in reserve for higher headquarters, or units following.  
      (6) Units in support of your higher headquarters.  
   c. Attachments and Detachments. (Task organization - as it relates to pending 
changes.)  
2. MISSION : (Mission includes who, what, when, where, why, in logical order, use 
only geographical references, for example, coordinates or terrain features with 
coordinates, not objective names.)  
3. EXECUTION :  
   a. Intent. Your intent as the commander authorizing the order.  
   b. Concept of Operation. (Annex B.)  
      (1) Maneuver. (See operations overlay or concept sketch.)  
      (2) Fires. ( See fire support overlay if used, or operations overlay and execution 
matrix. Address priority of support, priority targets, or per-planned fires.)  
      (3) Intelligence electronic warfare (if required).  
      (4) Mobility, countermobility, and survivability. (Operation or mobility/ 
countermobility overlay.)  
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   c. Subunit Instructions in Order.  
   d. Ditto. (As required.)  
   e. Consolidation. (Offense only.)  
   f. Coordinating Instructions :  
      (1) (As required.)  
      (2) Emphasize R & S plan requirements.  
      (3) State terrorist threat condition (red, amber, white).  
 4. SERVICES SUPPORT :  
   a. General.  
      (1) Combat trains' location. (Movement instructions)  
      (2) Field trains' Location.  
   b. Material and Services. (As required.)  
   c. Aid Station.   (As required.)  
   d. Miscellaneous. (As required.)  
5. COMMAND AND SIGNAL  
   a. Command :  
      (1) Command post located VIC XYZ, or moves with....  
      (2) XO located VIC XYZ, or moves with.......  
   b. Signal :  
      (1) CEOI index (_____).  
      (2) Visual signals. (As required.)  
ACKNOWLEDGE. (Use the message reference number.)  
ANNEXES :   A     Intelligence/Intelligence Overlay(s).  
               B     Operation Overlay/Concept Sketches.  
                     C     (As required.) 
FRAGMENTARY ORDER   (ค าส่ังเป็นส่วน ๆ)                    

                                                                        
 Combat trains' location.   = ท่ีต้ังขบวนสัมภาระรบ  

 Field trains' Location.      = ท่ีต้ังขบวนสัมภาระพัก  
 Use the same format as the operations order, but address only the changes to it . 
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ระดับกองพัน  Sample Order Formats (ตัวอย่างแบบฟอร์มค าส่ัง)                   
GENERAL  
         The Army's authority for staff procedures and formatting orders is FM 101-5. The 
formats contained here are consistent with FM 101-5 but have been simplified to an 
outline to make them more useful as a  field reference. Although these formats are 
written, company commanders will receive their orders verbally from the battalion 
commander and will give them verbally to their companies. They will use operations 
overlays, concept sketches,  execution matrixes,  and operation schedules to 
supplement the order.  
WARNING ORDERS  
 Warning orders give subordinates advance notice of operations that are to 
come. This gives them time to prepare. The order should be brief, but complete. A 
sample format follows.  
1. SITUATION : (Brief description; for example, the enemy is defending and our 
battalion is attacking to the north. Attachments and detachments to the company.)  
2. MISSION : (Use the restated mission from the mission analysis.)  
3. GENERAL INSTRUCTIONS :  
   a. Special teams or task organization within the company.  
   b. Uniform and equipment common to all (changes from SOP; for example, drop 
rucks, drop or pick up helmets).  
   c. Special weapons, ammunition, or equipment (different from SOP)(For example, 
mines, satchel charges, grappling hooks, drop or pick up night vision devices.)   
   d. The tentative time schedule is formed on the basis of mission analysis. It includes 
at least :   
      (1) Earliest time of move.  
      (2) Time and place of OPORD.  
      (3) Probable execution time  

                                                                        
 จาก FM 7-72 LIGHT INFANTRY BATTALION  
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      (4) Inspection times and items to be inspected different from SOP.  
      (5) Rehearsal times and actions to be rehearsed. (For example, actions at the 
objective, special teams for bridges, searches, EPWs, or other actions as time allows.)  
   e. Additional general instruction as needed or by SOP.  
4. SPECIAL INSTRUCTIONS:  
   a. To subordinate leaders:  
      (1) Executive officer.                 
      (2) First sergeant.                      
      (3) Company FSO.                         
      (4) Platoon leaders.  
      (5) Mortar section sergeant.  
      (6) Antiarmor section sergeant.  
      (7) RATELO.  
      (8) Medic.  
      (9) Attachments.  
   b. To persons helping prepare OPORD (SOP).  
   c. As needed or by sop. 
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Operations Order  (ค าสั่งยุทธการ)                              
1. SITUATION :  
   a. Enemy Forces to Include Terrorist Threat Activities. (Use Annex A only if amount of 
information requires a separate annex.)  
      (1) Disposition, composition, strength. (See intel overlay or operations overlay.)  
      (2) Capabilities.  
      (3) Most probable course of action.  
      (4) Potential terrorist threat.  
   b. Friendly Forces.  

      (1) Higher headquarter's mission and intent.  
      (2) Left unit's mission.  
      (3) Right unit's mission.  
      (4) Unit for your AO; for example, covering force.  
      (5) Unit in reserve for higher headquarters, or units following.  
      (6) Units in support of your higher headquarters.  
   c. Attachments and Detachments. (Task organization - as is relates to pending changes.)  
2. MISSION :  
   (Mission includes who, what, when, where, why, in logical order, use only geographical 
references, for example, coordinates or terrain features with coordinates, not objective 
names.)  
3. EXECUTION :  
   a. Intent. Your intent as the commander authorizing the order.  
   b. Concept of Operation. (Annex B.)  
      (1) Maneuver. (See operations overlay or concept sketch.)  
      (2) Fires. (See fire support overlay if used, or operations support, priority targets, or pre-
planned fires.)  
      (3) Intelligence electronic warfare (if required).  
      (4) Mobility, countermobility, and survivability.  (Operations or mobility/countermobility 
overlay.)   
   c. Subunit Instructions in Order  
   d. Ditto. (As required.)  
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   e. Consolidation. (Offense only.)  
   f. Coordinating Instructions :  
      (1) (As required.)  
      (2) Emphasize R&S plan requirements.  
      (3) State terrorist threat condition (red, amber, white).  
4. SERVICE SUPPORT :  
   a. General.  
      (1) Combat trains' location. (Movement instructions.)  
      (2) Field trains' location.  
   b. Material and Services.  (As required.)  
   c. Aid Station.      (As required.)  
   d. Miscellaneous.   (As required.)  
5. COMMAND AND SIGNAL :  
   a. Command :  
      (1) Command post located VIC XYZ, or moves with ...  
      (2) XO located VIC XYZ, or moves with...  
   b. Signal :  
      (1) CEOI index (    ).  
      (2) Visual signals. (As required.)  
ACKNOWLEDGE. (Use the message reference number.)  
ANNEXES : A - Intelligence/Intelligence Overlay (s).  
                 B - Operation Overlay/Concept Sketches.  
                 C - (As required.)  
FRAGMENTARY ORDER (ค าส่ังเป็นส่วน ๆ)  
     Use the same format as the operations order, but address only the changes to it.  
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แบบฟอร์ม แผน/ค าสั่งยุทธการของกองทัพบกสหรัฐฯ  
(US Army OPORD/OPLAN Format)  

(CLASSIFICATION)  
(CHANGES FROM ORAL ORDERS)  

COPY NO.     OF     COPIES  
ISSUING HEADQUARTERS  
LOCATION OF CP  
DATE-TIME GROUP  
MESSAGE REFERENCE NO.  

OPORD #/OPLAN # (CODE NAME)  
REFERENCE :  
Time Zone Used Throughout the Order :   
TASK ORGANIZATION :  
1. SITUATION :  
   a. Enemy Forces  
   b. Friendly Forces  
   c. Attachments and Detachments  
   d. Assumptions (OPLAN only)  
2. MISSION :  
3. EXECUTION :  
   a. Intent  
   b. Concept of the Operation  
      (1) Maneuver  
      (2) Fires  

      (3) Obstacles* *(Optional, based on determination of impact on the scheme of maneuver.)  

      (4) Other*        
   c. ...............  (SUBORDINATE UNIT SUBPARAGRAPHS BEGIN WITH PARA 3 c.)  
   -.  Reserve            
   -.  Coordinating Instructions  
4. SERVICE SUPPORT :  
5. COMMAND AND SIGNAL :  
   a. Command  
   b. Signal  
ACKNOWLEDGEMENT instructions  
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                                     s/**  
                                     Commander's 

Last Name  
                                     Commander's 

Rank  
OFFICIAL :  
/s/  

Designated Officer Last Name (usually S3)***  
Duty Position  
Annexes :  A -  
               B -  
               C -  
               etc.  -  
DISTRIBUTION :  

(CLASSIFICATION)  
**  When required   
*** Authentication (when required)  
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สรุปย่อ ค าอธิบายแบบฟอร์มค าส่ังยุทธการไทย 

                                               (ประเภทเอกสาร) <*แสดงที่กึ่งกลาง บน และลําง ทุกหน๎าที่มีข๎อความ   

*ถ๎าไมํมีการให๎คําส่ังด๎วยวาจาให๎เว๎น> (ไม่เปลี่ยนแปลงจากค าสั่งด้วยวาจา)  
* ต๎องมีทุกหน๎า ชุดที่ 1 ตัวจริง,ชุดที่ 2 สําเนาคํูฉบับ  และ ชุดที่ 3 เป็น สําเนาแจกจําย ---->ชุดที่     ของ ๔๐   ชุด                                                                            
             หน้า  ๑  ของ   ๕   หน้า  
* นามหนํวยที่ออกคําส่ัง ใช๎คํายํอ หรือ อาจใช๎เป็นรหัส ---------------------------------> พล.ร.๗  

* ที่ต้ัง (ทก.) ทีอ่อกคําส่ัง ถ๎าทราบพิกัดแนํนอนให๎ลงในวงเล็บ --------------------------->  บ.ไทยพัฒนา (๔๕๖๓๒๑)  
* กลํุมวันเวลาที่ ผบ.ลงนาม/คําส่ังมีผลบังคับใช๎  ----------------------------------------------- >  ๑๘๑๖๐๐ ก.ค.๒๕๕๔  
* หมายเลขอ๎างสาส๑น ได๎จาก น. ฝ่ายส่ือสาร สะดวกในการตอบรับ ------------------------- >  ยก.๙๙  
ค าสั่งยุทธการที่ ๑๖ (ยุทธการสันติดุษิต)  <---* ชื่อ และ ลําดับที่ของเอกสารเรียงตามปีปฏิทิน อาจมีชื่อในวงเล็บ      
อ้างถึง : ๑) ค าสั่งยุทธการที่ ๒ - ทภ.๑              
           ๒) แผนที่ประเทศไทย ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง บ.ดอนชัย, บ.ด่าน, บ.กระทุม และบ.หัน   
เขตเวลา : <------ถ๎าจําเป็นให๎กําหนดไว๎ด๎วย                                   
ส่วน หัวเร่ือง  
ส่วน ตัวเร่ือง  
การจัดเฉพาะกิจ <---* ถ๎าอ๎างผนวกให๎เขียน การจัดเฉพาะกิจ : ผนวก ก (ในกรณีที่มีความ ยาว และยุํงยากมาก)  
                                     * ได๎จาก การจัดเฉพาะกิจของ บก.หนํวยเหนือ และ แนวความคิดในการปฏิบัติของ ผบ.หนํวย   
                                     * เป็นแผนของ ผบ.ในการแบํงมอบอํานาจกําลังรบอย่างไรเพื่อให๎บรรลุภารกิจ จะเขียนเมื่อ   
                   ๑) การจัดหนํวยทางยุทธวิธีเป็นพิเศษ  หรือ ๒) เมื่อไมํมีในการจัดตาม อจย. หรือ  
                                     ๓) ไมํมีกําหนดไว๎ใน รปจ.       
๑. สถานการณ์               
     ก. ฝ่ายข้าศึก<--   * ถ๎าเขียนลงในข๎อ 1. ก. จะมีหัวข๎อ  

          ๑).......            ๑) กําลัง  

                                      ๒) การประกอบกําลัง  
                                      ๓) การสํงกําลังบํารุง  
                                      ๔) ประสิทธิภาพการรบ, ขวัญ   
                                      ๕) ขีดความสามารถ  
                                      ๖) ที่ต้ัง, พฤติกรรมที่สําคัญ                                      
                                     * ถ๎าอ๎างผนวก (กรณีมีรายละเอียดมาก) ให๎เขียน ก. ฝ่ายข้าศึก : ผนวก ข ข่าวกรอง  
                                หรือ อ๎างถึง รายงานขําวกรองตามระยะเวลา, สรุปขําวกรอง, ประมาณการขําวกรอง       
   ข. ฝ่ายเรา         
      ๑) หนํวยเหนือหนึ่งระดับ<---  อยํางน๎อยต๎องมี ภารกิจ และ เจตนารมณ์ ของ ผบ.หนํวยเหนือ  

      ๒) หนํวย ข้างเคียง ซ้าย       * ได๎จาก คําส่ัง บก.หนํวยเหนือในข๎อ -การจัดเฉพาะกิจ-๑ ข.,ข๎อ ๓ ก.-ข๎อยํอยการ  

       ๓) หนํวย ข๎างเคียง ขวา               ส่ังหนํวยรอง                                                                                    

       ๔) หนํวย ...                            * ข๎างหน๎า, หลัง, สนับสนุนของหนํวยเหนือ, กองหนุนของหนํวยเหนือ                                                                                                                                                       
(ประเภทเอกสาร) 
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(ประเภทเอกสาร) 
      ชุดที่     ของ ๔๐  ชุด   
                                                       หน้า ๒   ของ  ๕  หน้า  
(ค าส่ังยุทธการท่ี ๑๖ - พล.ร.๗)  
   ค. หน่วยสมทบ และหน่วยแยก <---* ถ๎าอ๎างผนวก และไมํมีข๎อความตํอไป ให๎เขียน  

     ๑) ...                                    ค. หน่วยสมทบ และหน่วยแยก : ผนวก ก การจัดเฉพาะกิจ   

        ๒) ...                                          * ได๎จากคําส่ังบก.หนํวยเหนือในข๎อ  -การจัดเฉพาะกิจ -ข๎อ ๑ ค. –  

                                                                     ข๎อ ๓ คําแนะนําในการประสาน                                                                                                                                                                                                                                                                                               
๒. ภารกิจ  <---* เขียนครอบคลุมองค๑ประกอบ - ใคร , ท าอะไร , เม่ือไร , ที่ไหน และ ท าไม          

                            * ได๎จาก ข๎อ ๒ และข๎อ ๓ -ข๎อยํอยการส่ังหนํวยรองของคําส่ังของบก.หนํวยเหนือ   
                            * อาจได๎จากการ อนุมานข้ึนมาเองของ ผบ. จากแนวทางของ ผบ.หนํวยเหนือ               
๓. การปฏิบัติ                       
     ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ        
       ๑) เจตนารมณ์ <- * เป็นข๎อความกะทัดรัด, ชัดเจน ที่กลําวถึงวําหนํวยจะปฏิบัติ อยํางไร ให๎บรรลุภารกิจและ   
   ผลลัพธ๑อะไรที่ต๎องการซึ่งจะชํวยตํอการปฏิบัติในอนาคต มีลักษณะเป็นการวาดภาพการรบ 
   อยํางกว๎าง ๆ  ไมํมุํงเน๎นหนํวยรองใดโดยเฉพาะ 

 
       ๒) กลยุทธ ๑ <----     * ได๎จากข๎อตกลงใจ และ แนวความคิดในการปฏิบัติของ ผบ.หนํวย เป็นการเขียนให๎เห็นภาพ 
                     กว๎าง ๆ ในการปฏิบัติ เพื่อการประสานงานอาจเป็นอยํางยํอหรือละเอียดสามารถแบํงขั้นการ 
                     ปฏิบัติได๎ตามความต๎องการของ ผบ. มักจะเขียนให๎ครบตามโครงสร๎างสนามรบ ๕ สํวน                    

 
      ๓) การยิง <------- * อธิบายแผนการยิงที่สนับสนุนแนวความคิดทั้งปวงในการดําเนินกลยุทธ๑และลําดับความเรํงดํวน  
                      ในการยิงสนับสนุนที่มอบให๎กับการปฏิบัติหลักโดยกลําวรวม ๆ เพื่อการประสาน อาจใช๎อ๎าง  
                  ผนวก การยิงสนับสนุน  
      ๔) การข่าว และ สงครามอิเล็กทรอนิกส์  
      ๕) ป้อมสนาม, เครื่องกีดขวาง และ สนามทุ่นระเบิด  
      ๖) ...(แนวคิดอ่ืน ๆ - ถ้ามี)...  
 ข. ร.๙ .(หนํวยปฏิบัติ)<--    * เป็นการสั่งงาน (กิจเฉพาะ) ทางด๎านยุทธวิธีแกํหนํวยรอง * หนํวยระดับ กองพล จะมีลําดับ 
     หนํวยดังนี้ ๑) หนํวยดําเนินกลยุทธ๑ท่ีเป็นหนํวยรองหลัก - ฉก. - ตามลําดับหมายเลข/  

 ค. ร.๑๙                                             ตัวอักษร - กรม.ร./กรม.ม.                                 
 ง. ร.๒๙                                        ๒) ทหารราบ ตามลําดับ ร., ร.ยก., ร.ยน. ร.คทอ., ร.สอ.                      

 จ. ฮ.โจมตี                                     ๓) ทหารม๎ายานเกราะตามลําดับ คือ ถ., ฮ.โจมตี, ม.ยก.,  ม.อากาศ                               

                                                               ๔) สํวนยิงสนับสนุนตามลําดับตัวอักษร คือ การสนับสนุนทางอากาศ, เคมี,  
                                                                    ป.สนาม, ปีนเรือ, อว.นิวเคลียร๑ 
                                                   ๕) สํวนสนับสนุนการรบ ตามลําดับตัวอักษร คือ ปภอ., หนํวยบิน ทบ., หนํวย  
                                                                   ขกท., ทหารชําง                                          

(ประเภทเอกสาร) 
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(ประเภทเอกสาร) 
      ชุดที่     ของ ๔๐  ชุด   
                                                       หน้า ๓   ของ  ๕  หน้า  
(ค าส่ังยุทธการท่ี ๑๖ - พล.ร.๗)  
                                                       ๖) อส.ทพ. (ขึ้นควบคุมทางยุทธการ)    
                                                       ๗) ตชด.     (ขึ้นควบคุมทางยุทธการ)      
                                                                   ๘) อส.       (ถ๎ามี)                                      
 
ด. กองหนุน <-  * หัวข๎อยํอยรองสุดท้ายของข๎อ 3 ส่ังเฉพาะกองหนุนทันที   สํวน กองหนุนในอนาคต ส่ังได๎ ๒ แหํง คือ  
                               ๑) มอบภารกิจกองหนุนให๎แกํหนํวยนั้นในข๎อ 3 ข๎อยํอยส่ังหนํวยรอง                   
                               ๒) บํงบอกเวลาหรือภายใต๎สภาวะใด ที่หนํวยน้ันจะมาเป็นกองหนุนไว๎ในข๎อ ๓         

 
ต. ค าแนะน าในการประสาน <-- * เป็นหัวข๎อยํอยสุดท๎ายของข๎อ ๓ เป็นคําแนะนําทางยว. และรายละเอียดของการ 
                ประสานท่ีไมํใชํเรื่องการส่ือสารของหนํวยรองต้ังแตํ ๒ หนํวยขึ้นไป เชํน   

      ๑) ...                                         ๑) หขส. เขียนโดย สธ.๒    

      ๒) ...                                         ๒) มาตรการตํอต๎านขําวกรอง (เว๎นทางส่ือสาร) ที่ไมํได๎กลําวไว๎ใน รปจ.   

                                                        ๓) ข๎อจํากัดของการใช๎อาวุธนิวเคลียร๑     
                                                        ๔) คําแนะนําความปลอดภัยของหนํวยทหารที่แตกตํางจาก รปจ.- ระดับของ ลปภบ. 
                                                        ๕) เวลาที่มีผลบังคับใช๎ของหนํวยสมทบ/ แยกท่ีตํางไปจากคําส่ังและไมํได๎แสดงใน  
                   การจัดเฉพาะกิจ                     
                                                        ๖) อ๎างถึงผนวกตําง ๆ ที่ไมํได๎กลําวไว๎ที่อื่นของตัวคําส่ัง   
                                                        ๗) วัน - เวลา ที่ แผน มีผลบังคับใช๎  
๔. การช่วยรบ  <--------------------------------------  * ถ๎าออกคําส่ังการชํวยรบ เขียน๔. การช่วยรบ: ค าส่ังการช่วยรบที ่๒       
     ก. แนวความคิดทางการส่งก าลังบ ารุง    * ถ๎าออกเป็น ผนวก เขียน   ๔. การช่วยรบ : ผนวก ง              
(กล่าวถึง - ล้าดับความเร่งด่วนในการ กบ., พื้นท่ี        * ได๎ข๎อมูลจาก- แนวความคิดของ ผบ.- สธ.๑, สธ.๔ และ สธ. ๕                     
สนับสนุน, สลก., การด้าเนินการต่อ สป.ส้าคัญ,            - ข๎อ ๔ คําส่ังบก.หนํวยเหนือ  
การ รปภ.ที่ต้ัง กบ./ สลก., อื่น ๆ ที่ส้าคัญ- โดยต้อง     * กลําวถึง แนวความคิดในการส่งก าลังบ ารุง ที่ส้ัน กะทัดรัด ชัดเจน
เพื่อความสอดคล้อง กับแนวความคิดในการ          กระจํางชัดในแนวความคิดในการชํวยรบ อาจอ๎างผนวกและจะไมํ 
ปฏิบัติในข้อ ๓)                                                      กลําวถึงการปฏิบัติตาม รปจ. ถ๎ารปจ.นั้นสนับสนุนแนวความคิดใน 
                 การปฏิบัติ  * ตัวอย่าง: กองพล ปฎิบัติการต้ังรับ      
              ก. แนวความคิดในการส่งก าลังบ ารุง : ลําดับความเรํงดํวนของการ 
                สนับสนุนให๎กับ ร.๑๒  จนกวําจะตีโต๎ตอบ จากนั้นให๎กับกองหนุน   

            พื้นท่ีสนับสนุนของกองพลต้ังอยูํบริเวณทิศตะวันตกของอ.ทองผาภูมิ   
            ตําบลจําย สป.๕ หน๎าของกองทัพตั้งอยูํในพื้นท่ีสนับสนุนของกองพล 
            กรมสนับสนุนจัดยานพาหนะขน สป.๕ ให๎กับร.๙ กรมสนับสนุนเพิ่ม        
            มาตรการระวังป้องกันท่ีต้ังสป.๓ และ ที่กองสป.๕  
          ข. ผนวก จ การช่วยรบ                        

(ประเภทเอกสาร) 
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(ประเภทเอกสาร) 
      ชุดที่     ของ ๔๐  ชุด   
                                                       หน้า ๔   ของ  ๕  หน้า  
(ค าส่ังยุทธการท่ี ๑๖ - พล.ร.๗)  
    ข. ยุทโธปกรณ์ และ บริการ                                    
       ๑) การส่งก าลัง                                                                   
            ก) สป.๑                                                         
             ข) สป.๒-๔                                                             
             ค) สป.๓                                                                
           ง) สป.๕                                              
           จ) แผนที ่                                                              
           ฉ) น้ า                                                                                      
           ช) สป.เกินอัตรา     
           ซ) สป.ยึดได้            
           ด) สป.เก็บซ่อม      
      ๒) การขนส่ง             
      ๓) การบริการ           
      ๔) แรงงาน             
      ๕) การซ่อมบ ารุง      
   ค. การส่งกลับสายแพทย์ และ การรักษาพยาบาล  
       ๑) การส่งกลับ  
       ๒) การรักษาพยาบาล  
   ง. ก าลังพล : ผนวก ...  
 
   จ. กิจการพลเรือน :  ผนวก ...          
    ฉ. เบ็ดเตล็ด           
 
๕. การบังคับบัญชา และ การสื่อสาร < * ได๎จาก  - ข๎อ ๕ คําส่ังของหนํวยเหนือ- แนวความคิดในการปฏิบัติของ ผบ.          

      ก. การบังคับบัญชา                                - นายทหารฝายส่ือสารหนํวย         

        ๑) ... <------------------   * กลําวถึงที่ต้ังของ ทก.ยว., ทก.หลัก และการระบุที่ต้ังแหํงใหมํในอนาคต การรายงาน  

         ๒) ...                          ที่ต้ังหนํวยรอง  การระบุที่อยูํของ ผบ.หนํวย                     
    ข. การสื่อสาร <-------   * กลําวถึง คําแนะนําในการส่ือสาร ที่ใช๎ อาจอ๎างถึงผนวก การส่ือสาร ได๎ตามจําเป็น    

         ๑) ...                          
 
 
 

(ประเภทเอกสาร) 
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(ประเภทเอกสาร) 
      ชุดที่     ของ ๔๐  ชุด   
                                                       หน้า ๕   ของ  ๕  หน้า  
(ค าส่ังยุทธการท่ี ๑๖ - พล.ร.๗)  
การตอบรับ : ทางนําสาร -* ใช๎หมายเลขอ๎างสาส๑นในการตอบรับ (สําหรับผ๎ูที่รับคําส่ัง)  

 
การลงนามของผบ. ชุดที่ ๑, ๒  ชุดที่ ๓ จะเป็นตัวพิมพ๑ และ มี"(ลงชื่อ)"ข๎างหน๎ายศ -> พล.ต.  

                                                                                        ( รักชาติ   ป้องปฐพี )  
                                                                                                                                     
ผบ.พล.ร.๗ 
ผนวก : ก การจัดเฉพาะกิจ    
             ข ขําวกรอง   
          ค แผํนบริวารยุทธการ   <----  *  สธ. 3  ต๎องกําหนด  ตัวอักษรประจําผนวก ทั้งหมด            

           ง การชํวยรบ                                     
             จ การสื่อสาร                                   
การแจกจ่าย : แบบ ก  <---  * สธ. 3 กําหนด หรือ ทําบัญชีแจกจําย อาจอ๎างถึงวิธีที่กําหนดไว๎ใน รปจ.  
                         ม.๕๐๗             แตํถ๎ามีหนํวยเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว๎ ให๎ลงไว๎ตํอจากแบบของการแจกจําย                  
                         ป.พัน ๒๐                                             
 
เป็นคู่ฉบับ    <------------   * จะมีต้ังแตํ ชุดที่ ๓ เป็นต๎นไป โดย ยศ-ชื่อ ของผบ.หนํวยจะเป็นตัวพิมพ๑ (ตัวบรรจง)  

                        และ สธ. ๓ เป็นผ๎ูเซ็นรับรองสําเนา เป็นคํูฉบับ 
                  พ.ท. เยี่ยมยุทธ์    ยอดวางแผน    

                  ( เยี่ยมยุทธ๑   ยอดวางแผน )                 
                         หน.ฝยก.พล.ร.๗ 

 
 
 
 
 

                                                                        
  หมายเหตุ : รายละเอียด ดู แนวสอนวิชา แผน และค าสั่ง กองวิชายุทธการ สํวนวิชาเสนาธิการกิจ โรงเรียนเสนาธิ
การทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง  พ.ศ.๒๕๓๔.                                    

  ๒๗ ตัวอักษรไทยท่ีก าหนดให๎ใช๎ได๎ คือ ก  ข  ค  ง  จ  ฉ  ช  ส  ด  ต  ถ  ท  น  บ  ป  ผ  ฝ  พ  จ  ม  ย  ร  ล  ว  
ส  อ  ฮ 
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(ประเภทเอกสาร) 

การเปรียบเทียบค าส่ังยุทธการของ ทบ. สหรัฐฯ 
 

ค าส่ังยุทธการ กองพัน  (Battalion OPORD ) 
 
TASK ORGANIZATION  
1. SITUATION.   
    a. Enemy.  
    b. Friendly Forces.  
       (1) Higher HO.  - Mission. Bde mission from para 2, bde order.  
            - Intent.  Bde cdr's intent from para 3a.  
       (2) Unit on Left.  
       (3) . . .  
     c. Attachments and detachments.  
2. MISSION. Bn mission from para 3 bde order and bn cdr's mission analysis.  
3. EXECUTION.  
    a. Concept of operation.  
       (1) Intent     - Bn cdr's intent.  
       (2) Maneuver   - How to achieve intent.  
       (3) Fires      - How to achieve intent.  
       (4) Engineer   - How to achieve intent.  
    b. A Co.  
       (1) Specified tasks.  
       (2) Constraints and limitations.  
    c. B Co.  
    d. C Co.  
    e. Scout plt.  
    f. Antiarmor Plt.  
    g. Mortar Plt.  
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    h. HQ Co.  
    i. Attached units.  
    j. Reserve.  
    k. Coordinating instructions :   
       (1) Additional tasks common to all.  
       (2) Constraints and limitations common to all.  

 
 
ค าส่ังยุทธการ กองร้อย (Company OPORD) 
 
TASK ORGANIZATION  
1. SITUATION.  
    a. Enemy.  
    b. Friendly forces.  
       (1) Higher HQ : M/I 2 Levels up.  - Mission. Bn mission from para 2 bn order.  
                 - Intent.  Bn cdr intent from para 3a.  
       (2) Unit on left.  
       (3) . . .  
    c. Attachments and detachments.  
2. Mission. Co mission from para 3 bn order and Co cdr mission analysis.  
3. Execution.  
    a. Concept of operation.  
      (1) Intent     - Co cdr intent.  
      (2) Maneuver   - How to achieve intent.  
      (3) Fires      - How to achieve intent.  
      (4) Obstacles, mines, fortifications (how to achieve intent).  
   b. 1st Plt.  
      (1) Specified tasks for 1st Plt.  
      (2) Constraints and limitations for 1st Plt.  



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๘๑๐ 

   c. 2d Plt.  
   d. 3d Plt.  
   e. Antiarmor section.  
   f. Mortar section.  
   g. HQ plt.  
   h. Attached unit missions.  
   i. Coordinating instructions:  
      (1) Additional tasks for all plts.  
      (2) Constraints and limitations for all plts.  

 
 
ค าส่ังยุทธการ หมวด  (Platoon OPORD) 
TASK ORGANIZATION  
1. SITUATION  
    a. Enemy.  
    b. Friendly forces.  
       (1) Higher HQ:  - Mission.  Co mission as given in para 2 co order.               
           - Intent.   Co cdr intent from  para 3a(1) Co order.  
2. MISSION  (Plt mission from para 3b co OPORD and plt leader mission analysis.)  
3. EXECUTION  
    a. Concept of operation  
       (1) Intent       - Plt leader's intent.   
       (2) Maneuver - General, routes, formations, positions of plt and squads, 
designation of main effort, actions on the objective.  
       (3) Fires       
       (4) Obstacles, mines, fortifications.  
    b. ...  
       ......  
    -  Coordinating instructions:  
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       .....  
แผนยุทธการ/ค าส่ังยุทธการ  

(Operations Order/ Operations Plan - OPORD/ OPLAN) 
กลยุทธ๑     = maneuver 
กองหนุน     = Reserve 
การกําหนดการปฏิบัติหลัก [เช่น การเข้าตีหลัก] = designation of the main effort 
การขนสํง      = transportation  
การแจกจําย    = distribution         
การชํวยรบ    = Service Support 
การดําเนินการตํอเชลยศึกและเอกสารที่ยึดได ๎= handling of prisoners of war and  
     captured documents 
การตอบรับ    = acknowledge   
การบังคับบัญชา    = command  
การบังคับบัญชาและการสื่อสาร   = Command And Signal 
การปฏิบัติ     = execution 
การยิง     = Fires 
การยิงที่มีการวางแผนไว๎   = pre-planned fires 
การวางกําลัง กําลัง จุดอํอนและกิจกรรม (การปฏิบัติ)  = placement, strengths,  
         weaknesses, and activity 
การวางหนํวยในการตั้งรับ   = placement of units in the defense 
การวิเคราะห๑ภารกิจ    = mission analysis  
การสถาปนา (เฉพาะในการรุก/เข๎าตี)  = Consolidation (Offense only) 
การสนธิเครื่องกีดขวาง, ทุํนระเบิดและป้อมสนาม  = integration of obstacles,  
         mines, and fortifications 
การสื่อสาร                              = signal 
กิจเฉพาะที่แตํละหนํวยต๎องกระทํา  = specific tasks that each unit must do 
กิจสําหรับหนํวยรอง    = tasks for subordinate units 
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ข๎อความกะทัดรัด, ชัดเจนของภารกิจหนํวย = clear, concise statement of the unit's  
         mission  
ข๎อสรุปที่ได๎เกี่ยวกับข๎าศึก   = the conclusions reached about the  
         enemy     
ขําวสารเกี่ยวกับข๎าศึก   = Information about the enemy  
ความถี่                          = frequencies   
คําแนะนําการเคลื่อนย๎าย   = Movement instructions 
คําแนะนําในการประสาน   = Coordinating instructions 
คําแนะนําหนํวยรองตามลําดับ   = Subunit Instructions in Order  
คําสั่งการรบ    = Combat Orders 

คําสั่งเตือน    = Warning Order  
คําสั่งยุทธการ   = Operation Order  
คําสั่งยุทธการ กองพัน    = Battalion Opord 
คําสั่งยุทธการ กองร้อย   = Company Opord 
คําสั่งยุทธการ หมวด      = Platoon Opord 
จํากองร๎อย    = First sergeant 
เจตนารมณ๑ของผู๎บังคับบัญชา   = Commander or leader's intent  
เจตนารมณ๑ของผู๎บังคับบัญชาหนํวยเหนือ  = intent of higher commander  
เจ๎าหน๎าที่เสนารักษ๑    = Medic 
ใช๎หมายเลขอ๎างสาส๑น   = Use the message reference number 
ซึ่งระบุวํา ใคร ทําอะไร เม่ือไร ที่ไหน และทําไม = It tells who, what,  when, where, and  
           why 
ดัชนี นปส. (...)    = CEOI index (____)   
ดูแผํนบริวารการยิงสนับสนุนหรือแผํนบริวารยุทธการ  = See fire support overlay if  
         used, or operations 
ดูแผํนบริวารยุทธการ หรือ ภาพรํางแนวความคิด = See operations overlay or concept   
         sketch 
ตัวอยํางแบบฟอร๑มคําสั่ง          = Sample Orders Formats  
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ตารางเวลาขั้นต๎น    = Tentative time schedule 
ทก.อยูํที่บริเวณพิกัด กขค หรือเคลื่อนย๎ายไปกับ... = Command post located VIC XYZ, or  
         moves with... 
ทัศนสัญญาณ (ถ๎ามี)    = Visual signals. (As required.)  
ที่ตั้งขบวนสัมภาระพัก   = Field trains' Location 
ที่ตั้งขบวนสัมภาระรบ    = Combat trains' location 
(Movement  
         instructions) 
ที่พยาบาล (ถ๎ามี)    = Aid Station (As required)   
นายทหารยิงสนับสนุนกองร๎อย   = Company FSO 
นามเรียกขาน    = call signs 
นํา หรือไมํต๎องนําหมวกเหล็กไปด๎วย  = drop or pick up helmets 
แนวความคิดในการปฏิบัติ : ผนวก ค  = Concept of Operation (Annex B)     

บอกวํา ผบ.ต๎องการบรรลุภารกิจอยํางไรตั้งแตํต๎นจนจบ  = Tells how the leader wants to  
         accomplish the mission from start to finish 

เบ็ดเตล็ด (ถ๎ามี)    = Miscellaneous (As required)           
แบบฟอร๑มคําสั่งยุทธการ       = OPORD format   
ปลดเป้สนาม    = drop rucks 
เป้าหมายเรํงดํวน    = priority targets 
ผนวก :     = ANNEXES :  
ผบ.ตอน ค.    = Mortar section sergeant      
ผบ.ตอน ตถ.    = Antiarmor section sergeant   
ผู๎ตรวจการณ๑หน๎า   = Forward observer       
ผู๎บังคับหนํวยรอง    = subordinate leaders                
ผู๎บังคับหมวด    = Platoon leaders           
ผู๎บังคับหมํู    = Squad leader   
แผนการดําเนินกลยุทธ๑ในการรบด๎วยวิธีรุก   = scheme of maneuver in the offense   
แผนการยิงสนับสนุน    = the fire support plan               
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ฝ่ายข๎าศึก     = Enemy Forces 
ฝ่ายเรา     = Friendly Forces    
พนักงานวิทยุโทรศัพท๑   = RATELO     
ภาพรํางภูมิประเทศ    = Terrain Sketch    
ภารกิจ     = Mission  
ภารกิจของหนํวยเหนือ   = The mission of the higher unit  
ภูมิประเทศจําลอง    = terrain model    
มีหัวข๎อยํอยสําหรับแตํละหนํวย   = There is a subparagraph for each unit   
ยุทโธปกรณ๑และการบริการ   = Material and Services.(As required)   
รอง อยูํที่บริเวณพิกัด หรือเคลื่อนย๎ายไปกับ...= XO located VIC XYZ, or moves with... 
รองผู๎บังคับกองร๎อย    = Executive officer  
รองผู๎บังคับหมวด   = Platoon sergeant   
ระเบียบปฏิบัติประจํา   (รปจ.)  = standing operating procedures  (SOPs) 
ระหวํางการประมาณสถานการณ๑  = during the estimate of the situation 
ลําดับความเรํงดํวนของการสนับสนุน  = priority of support   
เวลาเคลื่อนย๎ายแรกสุด   = Earliest time of move 
เวลาซักซ๎อมการปฏิบัติ   = Rehearsal times 
เวลาที่หนํวยสมทบ และ หนํวยแยกต๎องปฏิบัต ิ= the time that their attachment or  
           detachment takes place 
เวลาปฏิบัติที่คาดไว๎    = Probable execution time 
เวลาและรายการที่จะตรวจสอบที่แตกตํางไปจาก รปจ.  = Inspection times and items to  
         be inspected different from SOP 
เวลาและสถานที่ที่จะให๎คําสั่ง   = Time and place of OPORD 

สถานการณ๑    = Situation 
สมมุติฐาน (เฉพาะแผนยุทธการ)   = Assumptions (OPLAN only) 
สัญญาณผําน    = challenge and password 
เสบียงสนาม    = rations  
หนํวยทางซ๎าย,ขวา และ หลัง   = the units to the left, right, and rear 
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หนํวยที่เป็นกองหนุนของ บก.หนํวยเหนือ  = Unit in reserve for higher headquarters 
หนํวยที่มาสมทบ    = Attachments 
หนํวยที่มาสมทบ และหนํวยแยก,  = Units being attached or detached,  
หนํวยที่สนับสนุน บก.หนํวยเหนือ  = Units in support of your higher  
         headquarters 
หนํวยสมทบ และ หนํวยแยก   = Attachments And Detachments 
หลีกเลี่ยง     = avoid 
ให๎เจตนารมณ๑ของ ผบ.แกํหนํวยรอง  = It gives the subordinates the  
         commander's intent 
 

 
 
 

อาวุธ และ ยุทธภัณฑ์ (Weapons and Equipment) 
 
กระติกน้ํา                             canteen 
กระติกน้ํา, ถุงใส่    canteen cover 
กระติกน้ํา, รองใน   canteen cup 
กระติกน้ําขนาด ๒ ควอร๑ทพร๎อมถุง   2-quart canteen w/cover 
กระบี่ [นายทหารช้ันประทวน]  sword 
กระบี่ [นายทหารสัญญาบัตร]  saber 
กระเป๋ากระสุน                         ammunition pouch  
กระเป๋าพยาบาล [ส้าหรับผ้าพันแผล ติดสายโยงบ่า] first aid dressing pouch 
กล๎องมองในเวลากลางคืน                Night Vision Goggles (NVG) 
กล๎องเล็ง, แทํนติด    scope mount 
กล๎องเล็งปืนเล็กยาว   rifle scope 
กล๎องเล็งเวลากลางคืน  night vision scope 

                                                                        
 AMMO POUCH = กระเป๋ากระสุน 
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กล๎องเล็งอินฟาเรด   ir scope  
กล๎องสํองสองตา, กล๎องสํองทางไกล  binocular 
กล๎องสํองสองตากลางคืน  night vision binocular 
กุญแจมือ     handcuffs   
เข็มกลัด                              safety pin 
เข็มขัดปืนพก [เข็มขัดสนาม]             pistol belt  
เข็มทิศเลนเซติก พร๎อมซอง                 lensatic compass w/case 
เข็มทิศเลนเซติกเรืองแสง [ด้วยสารเรืองแสง tritium] tritium lensatic compass 
คงทนในสนามรบ                     combat proof 
เครื่องเขียน                           stationary 
เครื่องมองในเวลากลางคืน               Night Vision Device (NVD) 
เครื่องมือสื่อสาร    communication equipment 
เครื่องหาพิกัดด๎วยดาวเทียม   Ground Positioning System  (GPS) 
เครื่องหาระยะ   range finder 
ชุดปฐมพยาบาล                         first aid kit 
ชุดเย็บผ๎า                             sewing kit  
เชือกไตํทางดิ่ง   rapelling rope 
ซองเข็มทิศ    compass pouch 
ซองปืน     holster                     
ซองใสํแผนที่                           map case  
เตียงผ๎าใบสนามพับได ๎  military cot    
ถุงกันน้ํา    [ใช้ใส่เสื้อผ้าไว้ในเป้สนาม]     waterproof bag  
ถุงเท๎า    socks 
ถุงนอนพร๎อมถุงใสํ                       sleeping bag w/ cover 
ถุงบก      [ถุงทะเล]                  duffel bag 
ถุงมือ                                gloves 
ที่ลับมีด    knife sharpener 
ที่อุดหู  [ป้องกันเสียง หรือ บนเครื่องบิน] ear plugs 
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โทรโขํง     makaphone, loud hailer 
นกหวีด                               whistle 
ป้ายชื่อผ๎า [ชุดฝึก]                     name tapes 
ป้ายชื่อโลหะ                           name tag หรือ name plates 
เปลสนาม    jungle hammock 
เป้สนาม                             ruck sack    
ผงโรยเท๎า    foot powder 
ผ๎าคลุมกันฝน     (ผ๎าปันโจ)     poncho     
ผ๎าคลุมกันฝน, รองใน    poncho liner [เหมือนผ้าห่ม] 

 

ผ๎าพันคอ                  scarf     

ผ๎าหํมสนาม   field blanket 

แผํนปูรองนอน   sleeping pad 

พลั่วสนามพร๎อมซอง                     carrier and entrenching tool  
ไฟฉาย                               flashlight  

เข็มขัดสนาม 
(PISTOL BELT)

พล่ัวสนามพับได้ พร้อมซอง
(ENTRENCHING TOOL WITH COVER)

สายโยงบ่า
(SUSPENDER)

กระติกน้ า พร้อม ถ้วย
(CANTEEN WITH CUP)

เป้สนาม
(RUCKSACK)

หมวกเหล็ก 
(HELMET)

หน้ากากป้องกันไอพิษพร้อมถุง
(GAS MASK WITH BAG)

ผ้ากันฝน
(PONCHO)

จานอาหาร พร้อมอุปกรณ์

เสาเต้นท์ เชือก และสมอบก

ดาบปลายปืน พร้อม ฝักดาบ
(BAYONET WITH SCABBARD)

สายสะพายปืน
(SLING)ปลย.เอ็ม 16 ถอดรับตรวจ
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ไฟฉายหังงอ   military crookneck flashlight 
มีดขว๎าง    throwing knife 
มีดพก                                pocket knife 
มีดพับ    folding knife 
โลํกันกระสุน [ตร.]   bullet resisting shield 
วิทยุติดตามตัว   pager; beeper   [ภ.] 
วิทยุมือถือ     walkie-talkie  
แวํนตาทหาร   military glasses 
สมุดพก    pocket notebook 
สายโยงบํา  [สายเก่ง]                field suspenders 
เสื้อกระสุน    assault vest 
เสื้อเกราะกันกระสุน    body armor; bullet-resisting vest  
หน๎ากากป้องกันไอพิษ; หน๎ากากป้องกันแก๏ส protective mask; gas mask 
อุปกรณ๑ดํารงชีพ   survival kit 
กับระเบิด                             booby trap  
แก๏สน้ําตา     tear gas  
ทุํนระเบิด                             mine  
ทุํนระเบิดดักรถถัง   antitank mine 
ทุํนระเบิดสังหารบุคคล  antipersonnel mine 
ระเบิดขวด, ระเบิดตํอต๎านรถถัง   molotov cocktail 
ระเบิดมือ     grenade 
ลวดสะดุด    trip wire 
ลูกระเบิดขว๎าง               (ลข.)     hand granade 
วัตถุระเบิด                           explosive 
เครื่องฉีดไฟ                           flame-thrower 
เครื่องยิงจรวดตํอสู๎รถถัง      (คจตถ.)  antitank rocket launcher 
เครื่องยิงพลุสัญญาณ            pyrotechnic pistol  
เครื่องยิงลูกระเบิด            (ค.)      Mortar  (MORT) 
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เครื่องยิงลูกระเบิดขนาดหนัก  (ค.หนัก) heavy mortar 
เครื่องยิงลูกระเบิดจากปืนเล็กยาว (ค.ปลย.)  granade launcher 
จรวดหลายลํากล๎อง          (จลก.)    Multi-Launcher Rocket System (MLRS) 
ตะบอง     truncheon ; baton 
อาวุธ     Weapon   (WPN) 
อาวุธตํอสู๎รถถังขนาดเบา              Light Antiarmor Weapon  (LAW) 
อาวุธนําวิถีตํอสู๎รถถัง       Antitank Guided Missile   (ATGM) 
อาวุธปืน     firearm 
กระสุนจริง    life bullet 
กระสุนปืน (ทั้งหัวและปลอกกระสุน) cartridge 
กระสุนหลอก    blank cartridge 
ซองกระสุน                            magazine 
ซองกระสุนปืนพก                    pistol magazine 
ดาบปลายปืน และซองดาบ               bayonet and scabbard 
ปืนกลเบา                    (ปกบ.)   Light Machine Gun    (LMG) 
ปืนกลเบาของหมํู              Squad Automatic Weapon  (SAW) 
ปืนกลมือ                     (ปกม.)   Sub-Machine Gun    (SMG) 
ปืนกลหนัก                   (ปกน.)   Heavy Machine Gun  (HMG) 
ปืนซุํมยิง                         sniper rifle 
ปืนพก, ปืนพกสั้น            (ปพ.)  pistol  
ปืนพกสั้นอัตโนมัติ    automatic pistol 
ปืนยาว     rifle 
ปืนยาวอัตโนมัติ    automatic rifle 
ปืนไร๎แรงสะท๎อนถอยหลัง  (ปรส.)   Recoilless Rifle    (RCLR) 
ปืนลูกซอง                   (ปลซ.)   shotgun 
ปืนลูกซอง (ลูกปราย)   shot 
ปืนลูกโมํ, ปืนพกรีวอลเวอร๑   revolver 

                                                                        
 ปืนเล็กยาวส าหรับพลแมํนปืน (ใช๎ซํุมยิงระยะไกล) 
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ปืนเล็กยาว                  (ปลย.)   rifle 
ปืนใหญํขนาดกลางกระสุนวิถีโค๎ง (ปกค.)  medium howitzer 
ปืนใหญํขนาดเบากระสุนวิถีโค๎ง    (ปบค.)     light howitzer 
ปืนใหญํตํอสู๎อากาศยาน     (ปตอ.)    Antiaircraft Artillery   (AAA) 
ปืนใหญํวิถีโค๎ง               (ปค.)     Howitzer     (HOWT)     
ปืนใหญํวิถีราบ               (ปร.)     gun 
ลากจูง   [ปืนใหญ]่   (ลจ.)     tow 
หัวกระสุนปืน    bullet 
อัตตาจร [ปืนใหญ]่   (อจ.)     self propelled     (SP) 

 
ประเภทของเรือ (TYPES OF SHIP) 
เรือคอร๑เวต [๕๐๐-๒,๐๐๐ตัน] (คว.) Corvette  (CVT) 
เรือดําน้ํา [ธรรมดา] (ด.) Submarine  (SS) 
เรือดําน้ําทําการในทะเลลึก Fleet Submarine 
เรือดําน้ําปรมาณ ู  Nuclear Submarine  (SSN) 
เรือตรวจการณ๑  [๒๐-๔๕๐ตัน]     Patrol Ship 
เรือตรวจการณ๑ (ปราบเรือดําน้ํา) (ตกด.) Patrol Craft  (PC) 
เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเบา  [อก.] Light Aircraft Carrier  (LCV) 
เรือบรรทุกเครื่องบิน                Aircraft Carrier   (CV CVN) 
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The Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (CVN 75) 

เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี               Attack Carrier    (CVA) 
เรือบรรทุกเครื่องบินปราบเรือดําน้ํา  Anti-Submarine Carrier   (CVS) 
เรือบรรทุกเครื่องบินยกพลขึ้นบก  Landing Helicopter Amphibious  (LHA)  
เรือประจัญบาน  (เรือสงคราม)     Battle Ship    (BB) 
เรือพยาบาล  (พย.) Hospital Ship  (AH)  
เรือพิฆาต  [๓,๐๐๐๘,๐๐๐ ตัน] (พฆ.) Destroyer    (DD) 
เรือฟริเกต  [๑,๐๐๐-๔,๐๐๐ ตัน] (ฟก.) Frigate   (FF) 
เรือโจมตียกพลขึ้นบก   Amphibious Assault Ship  
เรือยกพลขึ้นบก          Amphibious Warfare Ship  
เรือยกพลขึ้นบกขนาดกลาง  (ยพก.)    Landing Ship Medium   (LSM)  
เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญํ [๘,๔๕๐ ตัน] (ยพญ.)  Landing Ship Tank   (LST)  
เรือระบายพลขนาดเล็ก   [๑๓.๕ ตัน](รพล.) Landing Craft Vehicle, Personnel (LCVP) 
เรือระบายพลขนาดกลาง [๖๐ ตัน](รพก.) Landing Craft, Mechanized (LCM) 
เรือระบายพลขนาดใหญํ  [๓๗๕ ตัน](รพญ.) Landing Craft, Utility   (LCU)    
เรือเร็วโจมตี   [๒๐๐-๕๐๐ ตัน]   (รจ.)   Fast Attack Craft      (FAC)  
เรือเร็วโจมตี (ตอร๑ปิโด)   (รจต.)   Fast Attack Craft (Torpedo) (FAC(T))  
เรือเร็วโจมตี (ปืน)     (รจป.)   Fast Attack Craft (Gun)   (FAC(G))  
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เรือเร็วโจมตี (อาวุธนําวิถ)ี  (รจอ.)  Fast Attack Craft (Missile) (FAC(M))  
เรือลาดตระเวน  [ระวาง ๖,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ตัน]   Cruiser   (CV) 
เรือลาดตระเวนติดอาวุธนําวิถี [ระวาง ๖,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ตัน] Guided Missile Cruiser (CG) 

 
U.S. flag flies from the Aegis guided missile cruiser USS Mobile Bay (CG 53) as it 

patrols the Gulf during Operation Iraqi Freedom, March 24, 2003 

เรือลาดตระเวนติดอาวุธนําวิถีนิวเคลียร๑ GUIDED MISSILE CRUISER, NUCLEAR (CGN) 
เรือธง   Flag Ship 
เรือรบหลัก   Capital Ship 
เรือบัญชาการ  Command Ship 
เครื่องบินขับไลํ  [ทร.]  Fighter 
เครื่องบินโจมตี  [ทร.]  Strike Aircraft 
เครื่องบินทหารเรือ  [ทร.] Naval Aircraft 
เครื่องบินที่ใช๎ฐานบินบนบก [ทร.]  Shore-Based Maritime Aircraft 
ยานยนต๑ล๎อ บีทีอาร๑       BTR = Bronetransporter 
ยานยนต๑ล๎อ บีอาร๑ดีเอ็ม  BRDM = Boyevaya Razvedyvatel’naya Dozornaya Mashina 

                                                                        
 ใช๎ฐานบินจากเรือบรรทุกเครื่องบิน หรือเรืออื่นๆ  
 ยานรบล๎อหุ๎มเกราะของโซเวียต ; ยานขนสํงหุ๎มเกราะ  
 ยานลาดตระเวนรบสะเทินน้ าสะเทินบกของโซเวียต  



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๘๒๓ 

รถเกราะวางสะพาน  Armor Vehicle Launching Bridge (AVLB) 
รถถัง                      (ถ.)      tank 
รถถังเบา                   (ถ.เบา)   light tank  
รถถังหลัก                   (ถ.หลัก)  Main Battle Tank      (MBT) 
รถรบทหารชําง          Combat Engineer Vehicle  (CEV) 
รถรบทหารม๎า  [แบรดลีย์ เอ็ม.๓]  Cavalry Fighting Vehicle   (CFV) 
รถรบทหารราบ [แบรดลีย์ เอ็ม.๒]     Infantry Fighting Vehicle   (IFV) 
รถล๎อหุ๎มเกราะเบา                  Light Armored Vehicle   (LAV) 
รถสายพานลําเลียงพลหุ๎มเกราะ (รสพ.) Armored Personal Carrier  (APC) 
รสพ. บีเอ็มดี   BMD = Boyevaya Mashina Desantnika 
รสพ. บีเอ็มพี  BMP = Boyevaya Mashina Pekhoty 
รสพ.ติดจรวดโทว๑  Improved Tow Vehicle  (IFV) 
 

รสพ.บีเอ็มพี - 3 โซเวียต 
(BMP-3)

ยานยนตร์ล้อหุ้มเกราะ บีอารดี์เอ็ม
(BRDM)

รสพ.บีเอ็มดี 
(BMD)

ยานรบแบบตา่งๆ ของโซเวียต (SOVIET COMBAT VEHICLES)

 
 

                                                                        
 ยานรบสะเทินน้ าสะเทินบกสํงทางอากาศของโซเวียต  
 รถสายพานล าเลียงพลหุ๎มเกราะมาตรฐานของรัสเซีย  



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๘๒๔ 

ยานรบแบบต่างๆ  (COMBAT VEHICLES)

ยานรบทหารราบ แบรดล่ีย์ เอ็ม 2  
(IFV BRADLEY M 2)

ยานรบทหารม้า แบรดล่ีย์ เอ็ม 3 เอ 1
(CFV BRADLEY M 3 A1)

รสพ.เอ็ม 113 
(APC M113)

รสพ.บังคับการ เอ็ม 577 
(APC M577)

รสพ.ติดจรวด โทว์ เอ็ม 901
(ITV M90 1)

รสพ.ติด ค. เอ็ม 106
(APC M 10 6)  

 

รถเกราะวางสะพาน เอ็ม 48
(M4 8 AVLB)

ปืนใหญอั่ตตาจร เอ็ม 10 9 
(SP M10 9)

ยานรบทหารช่าง เอ็ม 728
(CEV M728)

ยานรบแบบต่างๆ  (COMBAT VEHICLES)
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ยานล าเลียงพลหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3E1 ประเทศ ยูเครน 
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XM25 shoulder fired, semi-automatic 25 mm grenade launcher 
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การสนับสนุนการช่วยรบ (สสช.) หรือ การช่วยรบ (ชร.)

(Combat Service Support - CSS) 

 
การขาดราชการ                    Absent Without Leave  (AWOL)  
การชํวยราชการ                        Temporary Duty     (TDY)  
การได๎รับแตํงตั้งยศ หรือตําแหนํง appointment  
การบรรจุใหมํ                          reassignment  
การเบิกทดแทน  replacement demand 
การแบํงประเภทใหมํ                    reclassification  
การปลด [ประจ้าการ]               retirement  
การย๎ายขาด                           Permanent Change Of Station   (PCS)  
การย๎ายเหลํา                          transfer 
การลงทัณฑ๑  punishment 
การลดชั้น                             downgrade  
การลดยศ                             demotion  
การลา และใบอนุญาตลา  leave and passes  
การลา   leave 
การลาคลอด  prenataland and postpartum leave 
การลาฉุกเฉิน, เรํงดํวน emergency leave 
การลาประจําป ี  annual leave 
การลาป่วย   convalescent leave 
การลาออก                            resignation  
การเลื่อนยศ                           promotion  
การไลํออก                            dismissal  
การสํงกําลัง  supply 
การให๎ออก                            discharge  
ความก๎าวหน๎าของอาชีพ              career progression 
ตําแหนํง                              designation  
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ทายาท [กบ.]  kin 
ใบลา, ขอลาพัก                        leave of 
ใบลาที่อนุมัติให๎ลาราชการ           leave 
ผังการจัด                           organization chart 
พักราชการ                            suspend 
รักษาราชการแทน  (รรก.),  ทําการแทน acting 
สํารองราชการ    (สรก.)   reserved in 
อัตรา                                strength 
อัตรากําลังพล [ตาม อจย.]        personnel basis 
อัตราโครง                            cadre strength 
อัตราเต็ม                             full strength  
อัตราลด                              reduced strength 
เงินคําเชําที่พัก                         quarters allowances   
เงินคําเชําที่พักและอาหาร            quarters and subsistence allowance  
เงินคําเชําบ๎าน                         allowances for quarters  
เงินคําเชําบ๎านตํางประเทศ [อม.]  Overseas Housing Allowances  (OHA) 
เงินคําที่พักเบื้องต๎น     [อม.]       Basic Allowance For Quarters   (BAQ) 
เงินคําประดาน้ํา       [อม.] diving pay 
เงินคําอาหารเบื้องต๎น   [อม.]      Basic Allowance For Subsistence   (BAS) 
เงินเดือน                             salary   
เงินทุนงบเสริมสร๎าง [กบ.] working capital fund  
เงินทุนหมุนเวียน                        revolving fund 
เงินนอกงบประมาณ                    nonappropriated fund 
เงินบําเหน็จและบํานาญ              lump sum and pension pay  

                                                                        
 อม. - ไมํคิดรวมในการหักภาษีรายได๎ อัตรา ๑๓.๒๐ – ๕๐.๗๐ เหรียญสหรัฐฯ ตํอเดือน นายทหารจะได๎เงินมาก
น๎อย ตามชั้นยศ และสถานภาพการสมรส 
 อม. - นายทหารท่ีท าหน๎าท่ีประดาน้ าได๎รับ ๑๑๐ - ๒๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ตํอเดือน ขึ้นกับประเภทของหน๎าท่ี  

 อม. - ไมํคิดรวมในการหักภาษีรายได๎ นายทหารทุกคนจะได๎ ๑๓๙.๓๙ เหรียญสหรัฐฯ ตํอเดือน 
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เงินเบี้ยเลี้ยงทหาร                      subsistence allowance  
เงินเพ่ิมคําครองชีพ  [อม.]  Cost-Of-Living Allowance  (COLA) 
เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนคําวิชา      Education Pay      (พ.ค.ว.) 
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดรํมประจํากอง Parachute Pay    (พ.ด.ร.) 
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดรํมสํารอง  Reserved Parachute Pay          (พ.ด.ร.ส.) 
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักบินตรวจการณ๑ทหารปืนใหญ ํObservation Flying Pay (พ.น.ต.) 

เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู๎รบ       combat pay     (พ.ส.ร.) 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับนายแพทย๑  [อม.]  special pay for doctors 
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับหน๎าท่ีเสี่ยงภัย  [อม.]    hazardous duty pay 
เงินรองจําย                           imprest fund 
บัญชีจํายเงิน                           pay rolls 
หลักฐานการจํายเงิน                    pay records 
การเก็บรักษา [กบ.]  storage 
การขนสํง [กบ.]  transportation  
การจัดหา [กบ.]  Procurement 
การจัดหารายยํอย [กบ.] small purchase  
การจําย [กบ.]  Issue 
การจํายเงินตามงวดงาน [กบ.] progress payment 
การจําหนําย  [กบ.] disposal 
การแจกจําย   [กบ.] distribution 
การซํอมบํารุง  [กบ.] maintenance 
การรับ   [กบ.] receipt  

                                                                        
 อม. - เป็นเงินท่ีจํายเพิ่มจากปกติ ในกรณีท่ีเดินทางไปราชการตํางประเทศ  
 อม. - ส าหรับแพทย์ฝึกหัด หรือ ท่ีท างานมาน๎อยกวํา ๒  ปี ได๎รับ ๒๖๕ เหรียญสหรัฐฯ ตํอเดือน และแพทย์ผ๎ู
ท างานมากกวํา ๖  ปี ขึ้นเป็น ๑,๐๐๐ เหรียญฯ ตํอเดือน และมีเงินโบนัสประจ าปีส าหรับต าแหนํงส าคัญ และแพทย์
เฉพาะทางท่ีหายาก 
 อม. - เชํน คําปีกรํม, ระเบิดท าลาย เป็นต๎น นายทหารจะได๎รับ ๑๑๐  เหรียญสหรัฐฯ ตํอเดือน 

 ประกอบด๎วย ๑. การรับ  (Receipt)  ๒. การเก็บรักษา (Storage) ๓. การขนสํง  (Transportation)  และ  
๔. การจําย (Issue) 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๘๓๑ 

การสํงกําลังบํารุง (กบ.) logistics 
การสํงกําลังเพิ่มเติม  resupply 
การออกคําสั่ง                         issuance of order  
เกณฑ๑เบิก   requisitioning objective   (r/o) 
คงคลัง   [กบ.] on-hand 
ความต๎องการ  [กบ.] requirement 
ค๎างจําย   [กบ.] due-out  
ค๎างรับ   [กบ.] due-in 
คุณลักษณะเฉพาะ [กบ.] specification 
ชื่อรายการ   nomenclature 
ทรัพย๑สินของคนตาย [กบ.] personal effects 
ทรัพย๑สินของคนเป็น [กบ.] personal property 
ทรัพย๑สินประจําหนํวย  organization property 
น้ําหนักรวม  gross weight 
บทบาทการจัดหา [กบ.] role of procurement 
ใบเบิก                             issue slip 
ใบเบิกฉุกเฉิน  emergency requisition 
ใบสํงคืน   turn-in slip 
วงรอบการสํงกําลัง  [กบ.] supply cycle 
เส๎นทางสํงกําลัง (สทก.) supply route 
เส๎นหลักการสํงกําลัง (สลก.) Main Supply Route  (MSR) 
อัตราการสิ้นเปลือง  consumtion rate 
อัตราบรรทุก  floor load rating 
อัตรายุทธโธปกรณ๑                  equipment 
 

                                                                        
 ประกอบด๎วย  ๑. ความต๎องการ (Requirement) ๒. การจัดหา (Procurement) ๓. การแจกจําย (Distribution) ๔. 

การซํอมบ ารุง (Maintenance) และ ๕. การจ าหนําย (Disposal) 
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สป.1 - CLASS I

อาหาร
SUBSISTENCE

สป.2 - CLASS II

ยุทธภัณฑ์ส่วนบุคคล
CLOTHING, INDIVIDUAL EQUIPMENT, 

TOOLS, ADMIN SUPPLIES

สป.3 - CLASS III

น้ ามันประเภทต่างๆ
PETROLEUM, OILS, LUBRICANTS

สป.4  - CLASS IV

วัสดุก่อสร้าง
CONSTRUCTION MATERIALS

สป.5 - CLASS V

กระสุนวัตถุระเบิด
AMMUNITION

สป.6 - CLASS VI

รายการที่เป็นความต้องการของส่วนบุคคล
PERSONAL DEMAND ITEM

สป.7 - CLASS VII

ยุทธภัณฑ์หลัก
MAJOR END ITEMS : RACKS, PYLONS

TRACKED VEHICLES, ETC.

สป.8 - CLASS VIII

สป.สายแพทย์
MEDICAL MATERIALS

สป.9 - CLASS IX

ช้ินส่วนซ่อม - REPAIR PARTS

สป.10  - CLASS X

ยุทโธปกรณ์ท่ีไม่ใช่สนับสนุนโครงการทางทหาร
MATERIAL FOR NONMILITARY

PROGRAMS

สัญญลกัษณ์์ทางทหาร
SYMBOLS

ประเภทส่ิงอุปกรณ์ทางทหาร กระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ

A -  AIR

B -  GROUND SUPPORT MATERIAL

D -  ADMIN  VEHICLES

G - ELECTRONICS

K - TACTICAL VEHICLES

L -  MISSILES

M -  WEAPONS

N -  SPECIAL WEAPONS

X -  AIRCRAFT ENGINES

A -  AIR

B - GROUND SUPPORT MATERIAL

D -  ADMIN VEHICLES

G -  ELECTRONICS

J -  RACKS, ADAPTERS, PYLONS

K - TACTICAL VEHICLES

L - MISSILES

M - WEAPONS

N - SPECIAL WEAPONS

X -  AIRCRAFT ENGINES

A -  MEDICAL MATERIEL

B - BLOOD/ FLUIDS

A -  AIR DELIVERY

W - GROUND

A -  CONSTRUCTION

B - BARRIER

A -  POL FOR AIRCRAFT

W - POL FOR SURFACE VEHICLES

P  - PACKAGED POL

A -  AIR

B - GROUND SUPPORT MATERIAL

E -  GENERAL SUPPLIES

F -  CLOTHING 

G -  ELECTRONICS

M -  WEAPONS

T  - INDUSTRIAL SUPPLIES

ประเภทย่อย - SUBCLASSES

A -  NONPERISHABLE

C - COMBAT RATIONS

R - REFRIGERATED

S -  OTHER NONREFRIGERATED

W - WATER
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ส่ิงอ านวยความสะดวกในที่ตั้งทางทหาร 

(Military Installation Facilities) 
 
คําย (กึ่งถาวร)  Camp  [เช่น Kangkachan Training Camp] 
คํายทหาร (ถาวร)  Fort [มีสิ่งอ้านวยความสะดวกมากพอ เช่น ค่ายสุรสีห์ = Fort  

    Surasri ] 

โครงการของหนํวย  Unit Project 
โครงการหลวง  Royal Project 
ประตูใหญ ํ[หน้าค่าย]  main gate 
พิพิธภัณฑ๑   museum (Military Musuem พิพิธภัณฑ๑ทหาร) 
พื้นที่การฝึก  training area 
พื้นที่พักผํอน  recreation area 
พื้นที่หวงห๎าม  restricted area 
ร๎านค๎าคําย  main mall 
ร๎านค๎ายํอยของคําย  mini mall ; shoppette 
ร๎านจําหนํายหนังสือ  bookstore [จ้าเป็นต้องมีในหน่วยศึกษา และหน่วยรบสมัยใหม่] 
ร๎านค๎าสวัสดิการของคําย; พีเอ็กซ๑ Post Exchange ; main exchange  (main px) 
ร๎านจําหนํายเครื่องแบบ/เครื่องใช๎ทหาร army military clothing sales  [ทบ.อม.] 
ร๎านจําหนํายอาหารสด/แห๎งในคํายทหาร  commissary [ทบ.อม.] 

ร๎านจําหนํายแวํนตา  optical shop  
ร๎านให๎เชําวีดิโอ  video rental shop 

                                                                        
 เดิม เรียกวํา คํายกาญจนบุรี  (Kanchanaburi Camp) เป็นคํายกึ่งถาวร ใช๎ฝึกก าลังพล ไปปฏิบัติการรบ ณ 
สาธารณรัฐเวียดนามใต๎ 
 ด าเนินการโดย AAFES = Army And Airforce Exchange Services บริการเฉพาะก าลังพล และครอบครัวท่ีมี

บัตรของทางราชการ - สินค๎ามีราคาถูกกวําร๎านภายนอก แต่ไม่มีการเซ็นเช่ือสินค้า 
 มีเครื่องสนาม, เคร่ืองแบบทหาร, หนังสืออํานทางทหาร , ของใช๎ทางทหารตําง  ๆ จ าหนํายในราคาถูกส าหรับก าลัง
พล 
 เหมือนกับ ซูปเปอร์มาเก็ตของพลเรือน แตํสินค๎ามีราคาถูกกวําประมาณ ๒๕ เปอร์เซนต์  
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โรงนอนทหาร  barracks 
โรงพลศึกษา; โรงยิม  gymnasium 
โรงเรียนอนุบาล  kindergarten 
โรงอาหาร, โรงเลี้ยง  mess hall 
ลานสวนสนาม, พิธี  parade ground 
ศูนย๑กรรมวิธีข๎อมูล (ศกม.) data processing center  
ศูนย๑ขําว  (ศข.) message center 
ศูนย๑จําลองยุทธ๑ [หน่วย] war game center  
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  chlid development center 
ศูนย๑สื่อสาร (ศสส.) communications center  
สนามกีฬา   stadium 
สนามกีฬาในรํม  indoor stadium  
สนามเด็กเลํน  playground 
สนามตระกร๎อ  [ไทย]  ta-klaw court  
สนามทดสอบกําลังใจ  obstacles course [อม.] [หรือ assault course [อก.]] 
สนามเทนนิส  tennis court 
สนามบาสเกตบอล  basketball court 
สนามฝึกยิงปืนด๎วยกระสุนจริง  live fire exercise range 
สนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว 25-meter firing range 
สโมสรนายทหารช้ันประทวน NCO’s club 
สโมสรนายทหารช้ันสัญญาบัตร officer’s club ; O’ club 
สโมสรแมํบ๎านนายทหาร Officer Wives’ Club   (owc) 
สระวํายน้ํา   swimming pool 
สถานีวิทยุคํายสุรสีห๑  Fort surasri’s radio station 
หนํวยฝึกทหารใหม ํ  new recruit training unit 
หนํวยพยาบาล  dispensaries 
ห๎องคอมพิวเตอร๑  computer room 
ห๎องตัดผม   barbershop 
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ห๎องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ english laboratory 
ห๎องประชุม  conference room 
ห๎องประวัติศาสตร๑หนํวย unit historical room 
ห๎องพักผํอน  [ในกองร้อย] day room ; recreation room 
ห๎องเพาะกาย ; ห๎องยกน้ําหนัก  weightlifting room 
ห๎องยุทธการ  operations room 
ห๎องสมุด   library 
ห๎องสมุด คําย  main post library 
ห๎องสมุดทางทหาร  military library 
ห๎องส๎วม   latrine ; toilet 
ห๎องออกกําลังกาย  fitness room 
ห๎องอาบน้ํา  bathroom 
แหลํงรวมรถ  motor pool 
อนุสาวรีย๑   monument ; statue  
อาคาร ; ตึก  building [เช่น อาคารชนะศึก = Chanasuk Building] 
อาคารธรรมสถาน  religious building 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 มาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวก และบันเทิงภายในห๎องน้ี มี ทีวี , วีดิโอ, เคร่ืองเสียง, เกมส์, โต๏ะปิงปอง, โต๏ะสนุก
เกอร์, หมารุก, หนังสือพิมพ์, วารสารฯ บริการส าหรับก าลังพลในหนํวยพักผํอนหลังเลิกงาน  
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ หน่วยงานทหารในต่างประเทศ  

(English Language Courses  and Foreign Military Units) 
 
กรมยุทธศึกษาทหารบก (ยศ.ทบ.) [ไทย] Army Training Command   (ATC)  
ศูนย๑ภาษา ยศ.ทบ. [ไทย]    Language Center, Army Training Command  
สถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเกําสหรัฐฯ  American University Alumni Language Center  

สถาบันการศึกษานานาชาติ     Institute Of International Education  (IIE)  
สมาคมนักเรียนเกําสหรัฐอเมริกา  American University Alumni    (AUA)  
สํานักขําวสารอเมริกัน        United States Information Service   (USIS)  
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน   American Language Course   (ALC)  
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย Australian English Language Course (AELC)  
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย  Australian Second Language  
    Proficiency Test          (ASLPR TEST) 
การทดสอบภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาตํางประเทศ Test Of English As A Foreign  
    Language    (TOEFL)  
การทดสอบระดับความเข๎าใจภาษาอังกฤษ [อม.]  English Comprehension Level   (ECL)  
คณะกรรมการประสานงานการชํวยเหลือและติดตํอทางทหารประจําประเทศไทย  (จม.ไทย)    

Jointed United States Military Advisory Group to Thailand  (JUSMAGTHAI)  
โครงการชํวยเหลือทางทหาร   Military Assistance Program   (MAP)  
โครงการฝึกและศึกษาทางทหารระหวํางประเทศ [ไอเม็ท] 
  International Military Education And Training Program  (IMETP)      
โครงการรํวมมือป้องกันรํวมกันระหวํางไทย-ออสเตรเลีย Defense Cooperation Program   
        (DCP)  
คําสั่งเดินทางไปตํางประเทศ   Invitational Travel Order    (ITO)  
หลักสูตรชั้นผู๎บังคับกองร๎อยเหลํา...  … Officer Basic Course 
หลักสูตรชั้นผู๎บังคับกองพันเหลํา...   … Officer Advanced Course หรือ 
                      ... Captain Career Course 
หลักสูตรเสนาธิการทหารบก Command and General Staff Course  
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หลักสูตรจูํโจม  Ranger Course 
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก Army War College Course 
หลักสูตรกระโดดรํม  Parachutist Course, Airborne Course 
หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส (นบส.) Army Senior Officer Course 
หลักสูตรนายสิบอาวุโสเหลํา... ... Non-Commissioned Officer Advanced Course 
หลักสูตร ... เรํงรัด  Associate … 
หลักสูตร ... ประจํา  ...  Regular 
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ Naval Command and General Staff College Course 
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ Naval War College Course 
หลักสูตรนายทหารเรืออาวุโส Senior naval Officer Course 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน หลักสูตรพรรคนาวิน Line Officer Course, Regular 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน หลักสูตรทั่วไป Line Officer Course, General 
หลักสูตรโรงเรียนทหารพรรคกลิน หลักสูตรพรรคกลิน Engineering Officer Course 
หลักสูตรโรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน หลักสูตรเพ่ิมเติม  Line Officer Course,  
    Supplementary 
หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรพรรค..เหลํา..ชั้นนายนาวา...Officer, Advanced Course 
หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรพรรค..เหลํา..ชั้นนายเรือ ... Officer, Basic Course 
หลักสูตรขําวกรองทหารเรือ Naval Intelligence Course 
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พิธี อนุสาวรีย์ และ ธงทหาร 
(Military Ceremonies, Monuments and Flags ) 

 

พระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล  
The Ceremony Of Affixing The Colors To 
The Staff   
พิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพล  
The Ceremony Of The Royal 
Presentation Of The Colors 
พิธีกระทําสัตย๑ปฏิญาณตํอธงชัยเฉลิมพล The Ceremony Of Taking The Oath Of  
     Allegiance To The Colors 
พิธีถวายสัตย๑ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค๑   

The Ceremony Of Taking The Oath Of Allegiance 
And The Ceremonial 
 
พิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย

                The Royal Thai Armed Forces Parade 
พิธีถือน้ําพระพิพัฒน๑สัตยา Ceremony Of Drinking The Water Of Allegiance 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ  
The Ceremony Of Presenting Degrees, Diplomas, Certificates And Qualification 
Badges 
พิธีอําลาชีวิตราชการทหาร Retirement Ceremony 
พิธีรับสํงหน๎าที ่  Handover Ceremony 
พิธีปลํอยเรือลงน้ํา [ทร.] Launching Ceremony  
พิธีวางกระดูกงู   [ทร.] Keel – Laying Ceremony 
พิธีย่ําพระสุริสีห๑ [ทร.] The Sunset Parade  

                                                                        

 หรือ The Ceremony of Fastening of Nails to the Colors 
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พิธีข๎ามเส๎นอิเควเตอร๑ [ทร.] Crossing The Equator Ceremony 

พิธีรับมอบเรือ  [ทร.] Delivery / Acceptance Ceremony  
พิธีขึ้นระวางประจําการ [ทร.] Commissioning Ceremony 
พิธีฉลองเรือในตํางประเทศ [ทร.] Ship‘ S Arrival Ceremony 
พิธีสวนสนามทางเรือ  [ทร.] Fleet Review 
พิธีบูชาแมํยํานางเรือ [ทร.]  Ship‘ S Guardian Spirit 

Worshipping Ceremony 
พิธีเจิมเรือ  [ทร.] Decommissioning Ceremony 
พิธีทํามิ่งขวัญเรือ   [ทร.] Blessing Ceremony 
อนุสรณ๑สถานแหํงชาติ (จ.ปทุมธานี) The National Memorial 
อนุสาวรีย๑ชัยสมรภูมิ  The Victory Monument  
อนุสาวรีย๑ทหารผํานศึกเวียดนาม (พล.ร.๙) The Vietnam War 
Veterans Monument (สี่แยกคําขวัญ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี) 
อนุสาวรีย๑ทหารนาวิกโยธิน The Royal Thai Marines Memorial  
                                                  (หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี) 
อนุสาวรีย๑ทหารอาสา (สนามหลวง) The War Veterans Memorial  
ธงประจ ากอง (Organizational Colors) 
ธงชัยเฉลิมพล  Colors 
ธงชัยเฉลิมพลประจํากองทหาร Unit Colors 
ธงประจํากองทัพบก  Royal Thai Army Flag 
ธงประจํากองทัพเรือ  Royal Thai Navy Flag 
ธงประจํากองทัพอากาศ Royal Thai Air Force Flag 
ธงกองร๎อย   Guidon Flags 

 
 
ธงประจ าต าแหน่ง (Positional/Individual Colors) 
ธงรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม Flag For Minister Of Defence 
ธงผู๎บัญชาการทหารสูงสุด Flag For Supreme Commander    
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ธงผู๎บัญชาการทหารบก  Flag For The Commander-In-Chief Of The Royal Thai Army 

ธงผู๎บัญชาการทหารเรือ  Flag For The Commander-In-Chief Of The Royal Thai Navy 
ธงผู๎บัญชาการทหารอากาศ Flag For The Commander-In-Chief Of The Royal Thai Air Force 

ธงผู๎บังคับการเรือ  Flag For A Ship Commanding Officer 
ธงผู๎บังคับการสถานีทหารเรือฝ่ายบก Flag For A Naval Station Commander 
ธงผู๎บัญชาการกองเรือรบ Flag For The Commander-In-Chief Of The Royal Fleet 
ธงผู๎บังคับการกองเรือ  Flag For A Squadron Commander 
ธงผู๎บังคับหนวดเรือ  Flag For A Group Commander 
ธงผู๎บังคับหมูํเรือ  Flag For A Division Commander 
ธงแมํทัพ   Flag For An Army Area Commander 
ธงผู๎บังคับกองพล  Flag For A Commanding General 

ธงราชการทั่วไป (Civilian And Military Officials Colors) 
ธงฉาน   The Navy Jack, Chan Flag 
ธงราชนาวี   The Royal Thai Navy Flag 

ธงหมายยศ (Distinguished  Flags) 
ธงจอมพลเรือ  Flag For Admiral Of The Fleet 
ธงพลเอก / โท / ตรี  Flag For ……. (ยศ) 
ธงพลเรือเอก / โท / ตรี  Flag For ……. (ยศ) 
ธงพลอากาศเอก / โท / ตรี Flag For ……. (ยศ) 

ส่วนประกอบของธง (Elements Of Flag) 
ริ้วธง   streamers 
ริ้วธงกล๎าหาญ  fourrageres 
เสาธง   staff 
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ค าบอกค าส่ัง  (ในการฝึกท่าบุคคลมือเปล่า และท่าอาวุธ) 
Commands And Command Voice (Individual Drill  And With Weapon) 

  ค าอธิบาย 
ค้าบอกแบ่ง  จะใช๎เครื่องหมาย - ขั้นกลาง ระหวําง ค าหน๎า และค าหลัง การออกเสียง 
ค าหน๎าทอดเสียงยาว เว๎นจังหวะเล็กน๎อย ค าหลัง เน๎นเสียงหนัก สั้น เชํน ‚ ขวา - หัน ‚   
ค้าบอกเป็นค้า ๆ  จะใช๎เครื่องหมาย, ขั้นกลาง ระหวําง ค าหน๎า และค าหลัง การออกเสียง 

วางน้ าหนักเทํากัน โดยเว๎นจังหวะเล็กน๎อย เชํน ‚ตามระเบียบ, พัก ‚ 
 
 การปฏิบัติ        ค้าบอก-ค้าสั่ง 

บุคคลท่ามือเปล่า (Without Weapon) 
ทําตรง   แถว-ตรง         Attention!  
ทําพัก (Rest Positions At The Halt) 
ทําพักตามปกต ิ  พัก              At Ease   
ทําพักตามระเบียบ  ตามระเบียบ, พัก    Parade, Rest 
ทําพักตามสบาย  ตามสบาย, พัก      Rest 

ทําพักแถว   พักแถว           Fall Out  
ทําเลิกแถว   เลิกแถว              Dismissed 
ทําหันอยูํกับที่ (Facing At The Halt) 
ทําขวาหัน   ขวา - หัน          Right, Face 
ทําซ๎ายหัน   ซ้าย - หัน          Left, Face 
ทํากลับหลังหัน  กลับหลัง - หัน       About, Face  
ทําก๎าวทางข๎าง 
ทําก๎าวทางขวา  ก้าวทางขวา ... ก้าว, ท้า Right Step, March  
ทําก๎าวทางซ๎าย  ก้าวทางซ้าย... ก้าว, ท้า Left Step, March    
ทําก๎าวถอยหลัง  ก้าวถอยหลัง... ก้าว, ท้า Backward, March  
ทําเดินตามปกต ิ  หน้า - เดิน         Forward, March  

ทําเดินตามสบาย   เดินตามสบาย      At Ease, March  (Route Step March) 
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 การปฏิบัติ        ค้าบอก - ค้าสั่ง 
ท่าหยุดจากการเดิน  [ระบุหน่วย] แถว - หยุด  Squad (Plt), Halt !   
ทําเปลี่ยนเท๎าในเวลาเดิน เปลี่ยน, เท้า        Change Step, March     
ทําซอยเท๎า (In Place Double Time) 
ทําซอยเท๎า เม่ืออยูํกับที่ ซอยเท้า                     In Place Double Time, March 

ทําซอยเท๎า จากการเดิน ซอย - เท้า          Mark Time, March   
ทําหันในเวลาเดิน (Right Flank) 
ทําขวาหันในเวลาเดิน  ขวา - หัน   Right Flank, March  
ทําซ๎ายหันในเวลาเดิน  ซ้าย, หัน (ขณะเดิน) Left Flank, March   
ทําเดินครึ่งก๎าว  ครึ่งก้าว, เดิน      Half Step, March   

ทําเดินเฉียงทางขวา  เฉียงขวา,ท้า      Right Oblique, March  
ทําเดินเฉียงซ๎าย  เฉียงซ้าย, ท้า      Left Oblique, March 
ทําเคารพ (Hand Salute) 
ทําวันทยาหัตถ๑ เม่ืออยูํกับที ่ ตรงหน้า, วันทยาหัตถ ์Present, Arms  
ทําเลิกวันทยาหัตถ๑ เม่ืออยูํกับที ่ มือลง            Order, Arms             
ทําแสดงความเคารพในแถว (ทางขวา) แลขวา, ท้า        Eyes, Right  
ทําแสดงความเคารพในแถว (ทางซ๎าย) แลซ้าย, ท้า        Eyes, Left            
ทําวิ่ง   วิ่ง, หน้า - วิ่ง     Double Time, March  
การสั่งนับก๎าว ขณะเคลื่อนที ่ นับก้าว           Count, Off  
การสั่งแถวเดินไปทางขวา ทางขวา, หน้าเดิน       Column Right, March  
การสั่งแถวเดินไปทางซ๎าย ทางซ้าย, หน้าเดิน       Column Left, March  
การสั่งแถวเดินไปทางกึ่งซ๎าย ทางกึ่งซ้าย           Column Half Left, March  
การสั่งแถวเดินไปทางกึ่งขวา ทางกึ่งขวา           Column Half Right, March  
   เปรไปทางขวา          Incline To The Right  
   เปรไปทางซ้าย   Incline To The Left   
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 การปฏิบัติ        ค้าบอก-ค้าสั่ง 

บุคคลท่าอาวุธ (Individual Drill With Weapons) 
ทําแสดงความเคารพ เม่ือมีอาวุธ ตรงหน้า, ระวัง, วันทยา - วุธ    

                           Present, Arms ; Rifle, Salute 
การสั่งเลิกแสดงความเคารพ เม่ือมีอาวุธ เรียบ, อาวุธ      Order, Arms  
ทําเฉียงอาวุธ  เฉียง, อาวุธ       Port, Arms    
การสั่งเลิกทําเฉียงอาวุธ เรียบ-อาวุธ       Order, Arms 
ทําแบกอาวุธ   แบก, อาวุธ        Shoulder, Arms    
ทําสะพายอาวุธ  สะพายอาวุธ       Sling, Arms  
การสั่งจัดสายสะพาย กํอนสั่งสะพายอาวุธ  
ส้าหรับสะพายอาวุธ จัดสายสะพาย       Adjust, Slings 
ทําตรวจอาวุธ  ตรวจอาวุธ        Inspection, Arms     
ทําติดดาบ   ติดดาบ           Fix, Bayonets 

การสั่งเลิกติดดาบ  ปลดดาบ          Unfix, Bayonets 

ท่าพักตามระเบียบ ท่าวัทยาวุธ ท่ารวมอาวุธท่าแบกอาวุธ
 

 
 
 
 

ท่าวันทยาวุธ 
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การฝึกแถวชิด (Formations) 
 การปฏิบัติ        ค้าบอก-ค้าสั่ง 
แถวหน๎ากระดาน (Rank Formation) 
หน๎ากระดานแถวเดี่ยว   
หน้ากระดานแถวเดี่ยว, มาหาข้าพเจ้า       = Fall In  
หน๎ากระดาน ๒ แถว   
หน้ากระดาน ๒ แถว, มาหาข้าพเจ้า       = 2 Ranks, Fall In  
หน๎ากระดาน ๓ แถว   
หน้ากระดาน ๓ แถว, มาหาข้าพเจ้า       = 3 Rank, Fall In  
หน๎ากระดานแถวเดี่ยว ปิดระยะ  
หน้ากระดานแถวเดี่ยว, ปิดระยะ มาหาข้าพเจ้า = At Close Interval, Fall In  
หน๎ากระดาน ๒ แถว ปิดระยะ  
หน้ากระดาน ๒ แถว, ปิดระยะ มาหาข้าพเจ้า = 2 Ranks, Close Interval, Fall In   

การจัดแถว   จัดแถว            Right, Dress          
การจัดแถว โดยทางขวาเป็นหลัก ทางขวา, เป็นหลัก, จัดแถว  Dress Right, Dress  
การบอกเลิกจัดแถว กลับมาอยูํทําตรง นิ่ง              Ready, Front 

การเปิดระยะ  เปิดระยะ         Extend, March 
การปิดระยะ  ปิดระยะ          Close, March 
แถวตอน (Column Formation) 
แถวตอนเรียงหนึ่ง  ตอนเรียงหนึ่ง มาหาข้าพเจ้า              File, Fall In  
แถวตอนเรียงสอง  ตอนเรียงสอง มาหาข้าพเจ้า              2 Columns, Fall In  
แถวตอนเรียงสาม ตอนเรียงสาม มาหาข้าพเจ้า              3 Columns, Fall In  
การเปลี่ยนรูปแถวหน๎ากระดาน (Changing/Re-Forming Rank Formation) 
การเปลี่ยนรูปแถวหน๎ากระดานสองแถว หน้ากระดานสองแถว, จัดแถว   
2 Ranks, March  
การเปล่ียนรูปแถวหน๎ากระดานสองแถวปิดระยะ หน้ากระดานสองแถว , ปิดระยะ, จัดแถว  
2 Ranks, At Close Interval, March  
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การเปลี่ยนรูปแถวตอน (Changing/Re-Forming Column Formation) 
ตอนเรียงสอง, ทางซ้าย, จัดแถว            Column Of Two To The Left, March  
แถวตอนเรียงสอง, ทางขวา, จัดแถว        Column Of Two To The Right, March  
ตอนเรียงหนึ่ง, จากขวา, จัดแถว        File From The Right, March  
ตอนเรียงหนึ่ง, จากซ้าย, จัดแถว                 File From The Left, March 

การรายงาน (Reportings) 
‚ กองร๎อย, แถว - ตรง ‚    
‚ Company, Attention ‚ 
‚ กองร๎อย, แถว - ตรง, ตรงหน้า, ระวัง, วันทยา-วุธ ‚   
‚ Company, Attention, Present, Arms ‚ 
‚ กองร๎อยอาวุธเบาที่ ... พร๎อมรับตรวจ ครับ ‚  
“ Sir, ...... Company Is Prepared For Inspection. “ 
‚ กองทหารเกียรติยศพร๎อมรับการตรวจ ครับ ‚  
‚ Sir, The Honor Guard Is Prepared For Inspection. ‛ 
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ลักษณะภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ และ สถานที/่ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึน   

(Terrain Features, Weather and Manmade Features) 
 
เกาะ                       island  
ขอบฝั่ง                      coast line  
คลื่น                        wave 
คลื่นใต๎น้ํา    swell  
คลื่นหัวแตก   surf 
คอคอด                      isthmus   [เช่น คอคอดกระ = kra isthmus] 
คาบสมุทร [แหลมขนาดใหญ]่  peninsular [เช่น คาบสมุทรอินโดจีน = indo-china  
    peninsular] 
ชนบท                       country 
ชํองแคบ                     channel; strait  
ชะวากทะเล                 estuary  [ฝั่งทะเลเวิ้งเป็นช่องเข้าไปยังปากแม่น้้า] 
ชานเมือง                    suburb     
ชายแดน    border  
ชายฝั่ง                      shore line  
ชุมชน, ชุมนุมชน             community 
ทวีป                      continent 
ทะเล                       sea 
ทะเลสาบ [น้้าเค็ม]              lagoons 
ทะเลสาบ [น้้าจืด]   lake 
ทะเลหลวง                   high seas   [นอกทะเลอาณาเขต]  
ทะเลอาณาเขต               territorial sea 

                                                                        
  เชํน ช่องแคบโดเวอร์ = Strait Of Dover ในช่องแคบอังกฤษ = English Channel 
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ที่ดินตัด                      cut  
ที่ดินถม                      fill  
ที่ต่ํา, หลุบ                   depression 
ที่ราบ                       plain 
ที่ราบชายฝั่งทะเล             coastal plain 
ที่ราบสูง                     plateau  [เช่น ที่ราบสูงโคราช = korat plateau] 
ที่ลุํมหนองบึงชายฝั่งทะเล     coastal swamp 
ที่สูง                        upland 
นํานน้ําภายใน  internal waters 
นํานน้ําอาณาเขต              territorial waters 
เนินทรายชายทะเล            sand dune 
แนวพรมแดน                 boundary 
ประเทศ                     country 
ฝั่ง                         coast 
ภูมิประเทศ                  terrain 

ลาดหน้าเนิน 
(FORWARD SLOPE)

สันหน้าเนินทางทหาร
(FORWARD MILITARY CREST)

สันหน้าเนินทางภูมิศาสตร์
(TOPOGRAPHICAL CREST) สันหลังเนินทางทหาร

(REVERSE MILITARY CREST)
ลาดหลังเนิน 

(REVERSE SLOPE)

ลาดขม่
(COUNTER SLOPE หรือ 

REVERSE FORWARDSLOPE)

ข้าศึก (ENEMY)

ยอดเขา (HILL)คอเขา (SADDLE) ทีต่่ า (DEPRESSION)หน้าผา (CLIFF)

หุบเขา (VALLEY) จมูกเขา (SPUR) ทีดิ่นถม (FILL) ทีดิ่นตดั (CUT)

4 95
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ภูมิภาพ, ภูมิทัศน๑              landscape 
มหาสมุทร                   ocean 
เมือง                       town 
เมืองหลวง   metropolitan 
เมืองใหญํ, นคร  city [เช่น Newyork City)]   
ยํานกลางเมือง, ยํานธุรกิจในเมืองdowntown 
จังหวัด                  (จว.)  province 
อําเภอ                     (อ.) district 
หมํูบ๎านใหญํ ; ตําบล   (ต.) village 
รัฐ, มลรัฐ (สหรัฐฯ)   state 
โลก                        globe, world 
สันดอน, สันทราย             bar 
สันทราย                     berm 
หมํูเกาะ                     archipelago 
หาด                        beach หรือ shore 
แหลม                       point 
อําว        bay ; gulf [เช่น อ่าวเบงกอล = bay of bengal,  อ่าวไทย = gulf of  

    thailand] 

 
ท่ีสูงต่ า                  Relief  
 
เขตภูเขา ; เขตที่สูง           highlands    
คอเขา                      saddle  
จมูกเขา                     spur     
ชํองเขา, ชํอง, ดําน          pass [เช่น ช่องด่านเจดีย์สามองค์ = Three Pagodas Pass] 

ซอกเขา (ทางน้ําไหล)         ravine     
เทือกเขา                    mountain range  
เนินเขา, ดอย, เขา                   hill  
เนินเขาโดด                  monadnock, isolated hills  
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แนวสันเขา                  ridgeline  
พื้นที่โลํง                     open area 
ภูเขา                       mountain 
ยอดเขา                     hilltop 
สันเขา                      ridge 
หน๎าผาสูงชัน                 cliff 
หุบเขา                      valley 
หุบเขาทรุด                  rift valley 
แอํงระหวํางหุบเขา [แอ่งแผ่นดินระหว่างทิวเขา]   intermontane basin 
ถ้ํา                         cave 
ถ้ําหลวง     cavern  
ลาดนูน                      convex slope 
ลาดเว๎า                     concave slope 
ลาดสมํ่าเสมอ                uniform slope  
สันเนินทางทหาร              military crest    
สันเนินทางภูมิศาสตร๑           topographical crest 
เส๎นชั้นความสูง [ในแผนที]่      contour line 
ดิน                         soil 
ดินทราย     sand 
ดินรํวน     loam 
ดินเหนียว    clay 
ดินรํวนปนทราย   sandy loam 
ดินรํวนปนดินเหนียว   clay loam    
แผนที่ทาง ยุทธศาสตร๑          strategic map     [มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐,๐๐๐]  
แผนที่ทาง ยุทธวิธี             tactical map        [มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐]   
แผนที่ทาง ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี strategic tactical map [มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐] 
แผนที่ ภูมิประเทศ/ภูมิมาปนวิทยา topography map      [แสดงมิติ ราบ และสูง] 
เส๎นรุ๎ง                      latitude  
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เส๎นแวง                     longitude    
มุมภาคของทิศ                azimuth 
มุมภาคของทิศกลับ             back azimuth 
ภาพถํายทางอากาศ            aerial photograph 
การนับก๎าว                  pace count 
 
ทางน้ าไหล                  Drainage  
คลอง [มนุษย์สร้างขึ้น]         canal  [เช่น คลองสุเอซ = Suez Canal]  
คู                          ditch 
ดินแดนสามเหลี่ยมปากแมํน้ํา      river delta 
ต๎นน้ํา                       source of river 
ตลิ่ง                        bank 
ที่ลุํมน้ําขัง                   swamp ; morass 
ที่ลุํมชื้นแฉะ   marsh 
ที่ลุํมน้ําชะ    washland  
น้ําขึ้นลง                     tide      
น้ําขึ้น     flood tide   
น้ําลง     ebb tide 
น้ําตก                       waterfall; fall 
น้ําใต๎ดิน                     ground water  
น้ําป่า                       flush  
น้ําพุ [ธรรมชาติ]             spring     
น้ําพุ [สร้างขึ้น]              fountain  
น้ําพุแรํ                      spa 
น้ําวน                       whirlpool 
บึง,หนอง                    pond, bog 
ปากแมํน้ า                   mouths [เช่น ปากแม่น้ าอิรัวดี = Mouths Of The Irrawaddy] 

แมํน้ํา                       river 
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รํองน้ําลึก                    thalweg 
ลําธาร, ลําน้ําเล็ก ๆ          creek 
ลําห๎วย                      stream 
สันปันน้ํา                     watershed 
สันปันน้ําใหญํ   main watershed 
 
พืชพันธุ์ไม้                   Vegetation 
 
พืชผล                       crop    
ไม๎ต๎น                       tree     
ไม๎พุํม                       shrub  
ป่า                         forest     
ป่าแคระ    scrub 
ป่าไม๎พุํม    bush    
ป่าดงดิบ    evergreen forest 
ป่าดงดิบแล๎ง   dry evergreen forest 
ป่าชายเลน   mangrove forest 
ป่าที่ลุํมน้ําขัง   swamp - forest 
ป่าเลนน้ําเค็ม   mangrove swamp 
 
ภูมิอากาศ/อากาศประจ าถ่ิน   Climate 

 
ข๎อมูลแสงสวําง             light data 
ความช้ืน                     humidity 
น้ําค๎าง                      dew  
น้ําค๎างแข็ง                  frost  
เมฆ                        cloud     

ฤดูกาล                      season  
ลมฟ้าอากาศ                 weather     
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ลูกเห็บ                      hail  
หมอก                       fog     
หมอกน้ําค๎าง                 mist  
หยาดน้ําฟ้า                  precipitation 
อุณหภูมิ                      temperature 
ขึ้น  ๗ – ๘ ค่ํา               first quarter 
ขึ้น ๑๔ - ๑๕ ค่ํา               full moon   [พระจันทร์เต็มดวง]  
แรม ๗ – ๘ ค่ํา               last quarter 
แรม ๑๔ – ๑๕ ค่ํา               new moon   [คืนเดือนมืด]  
เร่ิมแสงเงิน  [เร่ิมแสงทางทหาร]  Beginning Morning Nautical Twilight  (BMNT) 
เร่ิมแสงทอง                 Beginning Morning Civil Twilight     (BMCT) 
สิ้นแสงเงิน  [สิ้นแสงทางทหาร]   Ending Evening Nautical Twilight   (EENT) 
สิ้นแสงทอง                  Ending Evening Civil Twilight    (EECT) 
แสงสวํางพลเรือน            Civil Twilight     (CT) 
ทัศนวิสัย                     visibility 
ฟ้าหลัว                      haze  
อากาศหนาวจัด             very cold  [ต่้ากว่า 

๘ องศา]  
อากาศหนาว                 cold  [๘ - ๑๖องศา]  
อากาศเย็น                  cool   [๑๖ - ๒๓ องศา]   
อากาศร๎อน                  hot    [๓๕ - ๓๙ องศา]   
อากาศร๎อนจัด                very hot   [๔๐ องศา
   ขึ้นไป]    

ธรณีวิทยา                   geology 
นิเวศวิทยา                  ecology   
ปฐพีวิทยา                   pedology  
อุทกวิทยา                   hydrology   
ทิศทางลม                   wind direction 
ลม                         wind 
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ลมชั้นบน                     upper wind 
ลมทะเล                     sea breeze 
ลมบ๎าหมู                     whirlwind 
ลมผิวพื้น                     surface wind หรือ wind aloft 
ลมสงบ                      calm            [  ๑    กม./ชม.] 
ลมเบา                      light air      [๑ - ๕  กม./ชม.]  
ลมอํอน                      light breeze   [๖ - ๑๑  กม./ชม.]  
ลมโชย                      gentle breeze    [๑๒ - ๑๙  กม./ชม.] 
ลมปานกลาง                 moderate breeze [๒๐ - ๒๘ กม./ชม.] 
ลมแรง                      fresh breeze       [๒๙ - ๓๘ กม./ชม.] 
ลมจัด                       strong breeze      [๓๙ – ๔๙ กม./ชม.] 
พายุเกลอํอน                 near gale          [๕๐ - ๖๑ กม./ชม.] 
พายุเกล                     gale               [๖๒ - ๗๔ กม./ชม.] 
พายุเกลแรง                 strong gale       [๗๕ - ๘๘ กม./ชม.] 
พายุ                        storm              [๘๙ – ๑๐๒ กม./ชม.]  
พายุใหญํ                     violent storm    [๑๐๓ - ๑๑๗ กม./ชม.]  
พายุไต๎ฝุ่น                   typhoon            [๑๑๘ กม./ชม.ขึ้นไป] 
พายุหมุนเขตร๎อน            tropical cyclone  
ดีเปรสชันเขตร๎อน            tropical depression  [๖๓  กม./ชม.] 
พายุโซนร๎อน                 tropical storm     [๖๓ - ๑๑๗ กม./ชม.] 
เขตเวลา                    time zone 
แนวปะทะแหํงโซนร๎อน     intertropical convergence zone 
ฝนซูํ     [ฝนไล่ช้าง]         rain shower 
ฝนซูํฟ้าคะนอง                thundery shower 
ฝนท๎องถิ่น [ฝนเฉพาะแห่ง] local rainfall  
ฝนฟ้าคะนอง                 thunder storm 
รํองความกดอากาศต่ํา       trough      
รํองมรสุม                    monsoon trough 
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ลิ่มความกดอากาศสูง        ridge  
เวลาท๎องถิ่น                 local time 
เวลามาตรฐาน               standard time  
น้ําทํวมฉับพลัน               flash-flood 
แผํนดินถลํม                  landslide  
แผํนดินไหว                  earth quake 
ไฟป่า                       forest fire 
ภูเขาไฟระเบิด  volcano eruption 
ความแห๎งแล๎ง  drought 
ตึกถลํม   building collapse 
 
สิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  Manmade Features 

เกาะกลางถนน   island   
ขอบถนน    kerd ; curb 
เขื่อน, ทํานบ                dam 
คลีนิค, สถานพยาบาล  clinic 
ค๏อฟฟี่ช็อป, คาเฟ่   coffee shop ; cafe   
เครื่องหมายบนถนน   road markings 
เครื่องหมายสัญญาณจราจร  traffic signal 
ซูเปอร๑มาร๑เก๏ต   supermarket 
ตรอก, ซอย   lane ; alley  
ตลาดนัด    weekend market 
ตลาดน้ํา   floating market 
ตู๎ยามตํารวจ   police box ; police kiosk 
ถนน (นอกเมือง)                       road 
ถนน (ในเมือง)                       street ; avenue ; boulevard 
ถนนหลวง ; ทางหลวง  highway    
ทํอน้ําดับเพลิง   fire hydrant  
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ทะเลทราย                   desert   
ทางข๎าม ; ทางม๎าลาย          pedestrian crossing ; zebra crossing  
ทางดํวน    express  way 
ทางเดินรถ   roadway  
ทางเดินรถทางเดียว   one way   
ทางตัน                      dead end  
ทางที่เก็บเงินคําผํานทาง  tollway ; toll road  
ทางเท๎า, บาทวิถี   footpath ; pavement ; sidewalk 
ทางเบี่ยง                    detour 
ทางแยก (สามแยก)           road junction 
ทางรถไฟ                    railroad 
ทางลอยฟ้า   skyway 
ทางลัด                      shortcut 
ทางลําลอง                  trail 
ทางสี่แยก, สี่แยก             intersection ; crossroad 
ทางอ๎อมเมือง   by - pass 
ทําเทียบเรือ, เขื่อนเทียบเรือ    quay  
ทําอากาศยาน, สนามบิน  airport  
ทําอากาศยาน/สนามบินนานาชาติ international airport 
ที่คับขัน    hazardous portion 
ที่ทําการไปรษณีย๑   post office 
ธนาคาร    bank 
ไนท๑คลับ    night club 
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ currency exchange service 
บริเวณใกล๎เคียงชายฝั่งทะเล     hinterland 
บริเวณหลังเมืองทํา            hinterland 
บํอนการพนัน   gambling den 
บาร๑และภัตตาคาร   bar and restaurant 
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โบสถ๑   church 
ปั๊มน้ํามัน    petrol pump [อก.] [gas station [อม.], service station] 
ป้ายจราจร   traffic sign 
ป้ายจอดรถประจําทาง  bus stop 
แผงลอย, ร๎านเล็ก ๆ กลางที่ชุมชน stall 
ฝายทดน้ํา                   weir  
แฟลต, ห๎องชุด   apartment; flat 

ภัตตาคาร, ร๎านอาหาร  restaurant  
ภัตตาคารคาบาเรํต๑   cabaret    
เมืองทํา, ทําเรือ             port  
เมืองทําปลอดภาษี             free port    
เมืองทําริมทะเล              seaport  
ยํานการค๎า   shopping area 
ร๎านขายบุหรี่   tobacconist’s shop  
ร๎านขายยาและของชํา  drugstore; dispensary; a chemist’s shop  
ร๎านจําหนํายของขวัญ  gift shop 
ร๎านจําหนํายของที่ระลึก  souvenir shop 
ร๎านจําหนํายเครื่องเขียน  stationery 
ร๎านจําหนํายเพชรนิลจินดา  jewelry shop 
ร๎านจําหนํายวัตถุโบราณ  antique shop 
ร๎านดอกไม๎   flower stall 
ร๎านตัดผมชาย   a barber’s shop; men’s hairdresser’s [อก.] 
ร๎านตัดผมทั้งชายและหญิง hair dressing saloon [อม.] 

ร๎านทอง    gold shop  
ร๎านปลอดภาษี   duty free shop 
ร๎านแลกเปล่ียนเงินตราตํางประเทศ  money exchanging office 
ร๎านเสริมสวย  (หญิง)  beauty saloon; beauty parlor; ladies‘ hairdresser‘s 
ร๎านหนังสือ   bookstore 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๘๕๗ 

ราวกั้นถนน   quadrail 
โรงน้ําชา    tea house 
โรงพยาบาล   hospital  
โรงภาพยนต๑   movie theater ; cinema 
โรงภาพยนตร๑  theater 
โรงรับจํานํา   pawn shop  
โรงแรม    hotel 
บ๎านรับรอง [โรงแรม - มีอาหารด้วย] guest-house 
โรงแรมมํานรูด ; โมเต็ล [รถจอดได]้  motel 
โรงโสเภณี ; ซํองโสเภณี brothel ; prostitute house 
วงเวียน    roundabouts ; circle  
วัด [พุทธศาสนา]  temple [เช่น วัดอรุณราชวราราม = Temple Of The Dawn] ; wat 

ศูนย๑การค๎า   shopping center 
สถานที่ตากอากาศชายทะเล  seaside resort  
สถานที่ตากอากาศชายหาด  beach resort  
สถานเริงรมย๑   entertainment place 
สถานอาบ อบ นวด   massage parlor 
สถานีขนสํงสายตะวันออก  Eastern Bus Terminal 
สถานีขนสํงสายเหนือ (หมอชิต) Northern Bus Terminal 
สถานีขนสํงสายตะวันออกเฉียงเหนือ North-Eastern  Bus  
    Terminal 

สถานีขนสํงสายใต๎   Southern  Bus  
    Terminal 
สถานีตํารวจ   police station 
สถานีรถไฟ   railway station  
สนามกอล๑ฟ   golf-course 
สนามมวย    boxing stadium, the ring 
สนามบิน                     airfield  [เช่น army airfield]  
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สะพานเทียบเรือ              pier 
สนามม๎า    racecourse 
สพานลอย   flyover ; overpass 
สะพาน                      bridge    
สํานักงานทํองเที่ยว  tourist information service 
สํานักบริการให๎เชํารถ   car renting service  
สี่แยก ทางแยก   crossroads; intersection  
สุสาน   cementary  
สุสานชาวจีน ; ฮวงซ๎ุย  chinese cementary 
เส๎นทึบ    solid line 
เส๎นประ    broken line 
ห๎างร๎านธุรกิจ   business establishment 
ห๎างสรรพสินค๎า   department store  
อาเขตสรรพสินค๎า   shopping  arcade  
อํูซํอมรถ, โรงรถ   garage  
อํูเรือ                       dock  
เอเยนต๑ทํองเที่ยว   travel agency 
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การบรรยายลักษณะบุคคล และส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

(Description of Person and Parts of The Body)    
 
ช่ือ                    First Name ; Christian Or Given Name  ...................................... 
ช่ือสกุล, นามสกุล   Last Name ; Family Name ; surname.......................................... ช่ือ
ย่อ  Initials ............................. ช่ือเล่น    Nickname .......................... 
ช่ือปลอม  Alias   .........................................  
หมายเลขประจ าตัว Service Number ......................... 
ที่อยู่  Address   .................................... 
ศาสนา                Religion   ..................................... งานอดิเรก Hobby .................. 
เพศ        Sex [  ] เพศชาย  = Male     [  ] เพศหญิง = Female  
สถานภาพการสมรส   Marital Status  [  ] โสด  = Single  [  ] แตํงงาน = Married [  ] 
หยําร๎าง = Divorced 
อาย ุ Age     .............................  ส่วนสูง  Height .................................................. 
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น้ าหนัก    Weight ............................  อาชีพ    Occupation .......................................... 
เช้ือชาติ   Race    …..............           สัญชาติ Nationality ............................................ 
สถานที่เกิด              Place Of Birth ............................................................................... 
วันเดือนปีเกิด Date Of Birth  ............................................................................... 
เหล่าทัพ [ทบ.,ทร.,ทอ.] Service ......................................................................................... 
เหล่า [ร.,ม.,ป.ฯ] Branch Of Service ........................................................................ 
คู่สมรส  Spouse ...................................................................................... 
ครอบครัว  Family ...................................................................................... 
ยศปัจจุบัน   Present Rank  ............................................................................... 
ต าแหน่งปัจจุบัน  Present Position ........................................................................... 
รูปร่าง   Build  [  ] ใหญํ  = Large  [  ] ล่ําสัน  = Stout [  ] ปานกลาง = Medium   [  ] ผอม
บาง = Slim  
ผม  Hair  [  ] ศรีษะล๎าน = Bald [  ] ผมบาง = Partly Bald   [  ] ผมเปีย  = Plait [  ]  
หยิก  = Curly [  ] ดัด  = Wavy  [  ] ดอกเลา = Mixed Gray  [  ] หงอก = Gray [  ] บลอนด๑
อํอน = Light Blond  [  ] บลอนด๑  = Blond  [  ] น้ําตาล = Brown    [  ] ขาว   = White [  ] ดํา  
= Black [  ] แดง  = Red 
หน้าผาก   Forehead [  ] เถิก = High [  ] แคบ = Low [  ] โหนก = Buling [  ]  
ลาด = Sloping 
คิ้ว        Eyebrows [  ] เฉียง  = Slanting [  ] โกํง = Rage [  ] ตรง  = Hooked  
ตา      Eye     [  ] โปน  = Bulgy [  ] เล็ก = Small [  ] ฟ้า   = Blue [  ] เทา  
= Gray  [  ] เหลือง= Yellow   [  ] ดํา   = Black  [  ]  
น้ําตาลอํอน,น้ําตาล, น้ําตาลแกํ = Light Brown, Brown, Dark Brown 
หู          Ear   [  ] ใหญํ = Large  [  ] เล็ก  = Small 
จมูก     Nose       [  ] เล็ก   = Small [  ] ใหญํ = Large [  ] งุ๎ม  = Hooked [  ] โดํง  
= Straight [  ] แบน  = Flat 
ผิว        Complexion [   ] ซีด = Pale  [  ] ขาว = Fair  [  ] ดํา   = Dark  
หนวด   Mustache [  ] สั้น = Short  [  ] ยาว   = Flat  
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เครา    Whisker    [  ] คางแพะ = Goatee [  ] เหยียดตรง= Straight    [  ] ไว๎เคราด๎านข๎าง 
= Side Whiskers  
หน้า  Face       [  ] ยาว = Long  [  ] กลม = Round  [  ] เหลี่ยม = Square  [  ] 
อูม = Fat [  ] ผอม  = Thin 
ปาก      Mouth [  ] ใหญํ = Large  [  ] เล็ก   = Small 
ริมฝีปาก Lips  [  ] หนา = Thick [  ] บาง   = Thin 
คาง       Chin        [  ] เล็ก = Small  [  ] ใหญํ = Large  [  ] เหลี่ยม = Square 
ลักษณะพิเศษอื่น     Peculiarities [  ] รอยแผลเป็น  = Scars   [  ] ไฝ   = Moles     
จุดเด่น    Distinctive Marks  [  ] ขาโกํง  = Bow Leg   [  ] งํอย  = Lameness  [  ] รอยสัก 
= Tattoo Marks  [  ] นิ้วด๎วน/ฟันหลอ = Missing Fingers Or Tooth 
ศีรษะ      Head         ฟัน      Teeth      ลิ้น        Tongue <ทัง>  
แก๎ม        Cheek  คอ      Neck         คอหอย    Throat 
ลูกกระเดือก  Adam's Apple หัวไหลํ     Shoulder แขน       Arm 
ข๎อศอก      Elbow  รักแร๎    Armpit ข๎อมือ     Wrist 
เล็บ     Nail  มือ         Hand  นิ้วหัวแมํมือ Thumb   
นิ้วชี้      Index Finger; Fore Finger  นิ้วกลาง    Middle Finger   
นิ้วนาง  Ring Finger    นิ้วก๎อย   Little Finger  
หน๎าอก     Chest           ท๎อง       Stomach  เอว        Waist    
ตะโพก   Hip             ขา        Leg          ต๎นขา       Thigh    
หัวเขํา   Knee            หน๎าแข๎ง   Shin         ข๎อเท๎า      Ankle    
เท๎า     Foot            ส๎นเท๎า     Heel         นิ้วเท๎า      Toe    
หลัง     Back            ก๎น        Bottom   
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เดือน และ เวลา (Months and Time) 
 
อังกฤษ      ค าย่อ   ไทย         ค าย่อ    อังกฤษ       ค าย่อ     ไทย         ค าย่อ 
JANUARY   JAN    มกราคม    ม.ค.       FEBRUARY  FEB     กุมภาพันธ๑   ก.พ.     
MARCH       MAR    มีนาคม     มี.ค.       APRIL           APR     เมษายน      เม.ย.     
MAY             MAY     พฤษภาคม พ.ค.      JUNE            JUN      มิถุนายน     มิ.ย.     
JULY           JUL     กรกฎาคม   ก.ค.       AUGUST     AUG     สิงหาคม    ส.ค.     
SEPTEMBER SEP     กันยายน     ก.ย.      OCTOBER   OCT     ตุลาคม       ต.ค.     
NOVEMBER NOV     พฤศจิกายน พ.ย.      DECEMBER DEC      ธันวาคม      ธ.ค.          
HOUR         HR.  ชั่วโมง          ชม.        MINUTE      MIN.  นาที      นท. 
SECOND     SEC.     วินาที          วท.                 

 
อ านาจคือยาพิษ เฮนรี่ อดัมส์ 

“POWER IS POISON.” Henry Adams. 
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การบรรยายเครื่องแต่งกาย และ ทรัพย์สิน 

 
เครื่องแต่งกายชาย MEN’S CLOTHING เครื่องแต่งกายหญิง WOMEN’S CLOTHING 
- กางเกงขายาว  pants, trousers - กระโปรง   skirt 
- กางเกงขาสั้น  shorts  - กางเกง   slacks 
- ชุดนอน   pyjamas, pajamas - ชุดชั้นใน   underwear 
- ชุดสากล   men’s suit  - ชุดวํายน้ํา  swim suit 
- ผ๎าพันคอ  scarf  - ชุดเสื้อกระโปรงติดกัน one piece 
- เสื้อกันฝน  raincoat  - ชุดเสื้อกระโปรงหญิง women’s dress 
- เสื้อคลุม   dressing gown - แบบเรียบ ๆ ไมํมีลวดลาย  plain  
- เสื้อคลุมยาว  coat  - มีดอกดวง  flowered  
- เสื้อแจ๏กเก็ต, เสื้อนอก jacket  - ลายยาวเป็นทาง, แถบ stripe  
- เสื้อเช้ิต   shirt  - สองสํวน   two piece  
- เสื้อยืด   t - shirt  - เสื้อ   blouse  
- เสื้อสเวตเตอร๑, เสื้อกันหนาว sweater กระเป๋าถือสตรี  handbag   
- เสื้อฮาวาย  sportshirt   เข็มกลัดติดเสื้อ  brooch          
กระเป๋าเดินทาง  suitcase                ล็อคเก็ต   locket 
ซองธนบัตร  wallet       กระเป๋าใสํเศษสตางค๑  purse     
สร๎อยคอ   necklace     สร๎อยข๎อมือ  bracelet       
นาฬิกาข๎อมือ  wristwatch        ตํางหู   ear-ring 
แหวน (ทอง, เพชร, พลอย) ring (gold, diamond, precious stones) 
กล๎องถํายรูป  camera                     กล๎องถํายวิดีโอ  video camera 
กล๎องสํองทางไกล  binoculars                 วิทยุ   radio receiving set 
เครื่องบันทึกเสียง  tape recorder           เครื่องเลํนเทป  cassette tape-recorder 

เครื่องพิมพ๑ดีด  typewriter                 หีบหํอสัมภาระเดินทาง luggage, baggage 
เงินสด   cash                          เช็คเดินทาง  traveler’s checks 
นาฬิกาพกหรือนาฬิกาข๎อมือยี่ห๎อ (ไซโก, ซิติเซ็น, ราโด) watch make (seiko, citizen, rado, etc.) 
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แวํนสายตา  eyeglasses ; spectacles แวํนกันแดด  sun glasses 
สิ่งของ   article         สิ่งของมีคํา  valuables 
หนังสือเดินทาง, พาสปอร๑ต  passport          เอกสาร  document 
ปากกาลูกลื่น  ball-point pen                   ปากกาหมึกซึม  fountain pen 
บัตรเครดิตคาร๑ด; บัตรสินเช่ือ credit card       บัตรประจําตัว  ID card (identity card) 
ใบขับขี่สากล  international driver's licence    
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อาหาร และเครื่องดื่ม (Food and Beverages) 
อาหารมื้อเช๎า breakfast  อาหารมื้อกลางวัน lunch  
อาหารมื้อเช๎า - กลางวัน brunch              อาหารมื้อเย็น dinner 
อาหารมื้อค่ํา super  อาหารวําง  snack 
ไม๎จิ้มฟัน  toothpick  ที่เขี่ยบุหรี ่         ashtray 
น้ําปลา  fish sauce  ยําง         grill 
อบ  roast  ต๎ม         boil 
ทอด, ผัด  fried  เนื้อวัว         meat 
เนื้อหมู  pork  สลัด         salad 
ส๎มตํา  papaya salad เนื้อไกํ         chicken 
อาหารทะเล Sea Food    
กุ๎ง  Shrimp  กุ๎งก๎ามกราม      Giant Fresh Water Prawn  
กุ๎งกุลาดํา  Giant Tiger Prawn กุ๎งมังกร         Lobster 
หอยแมลงภํู Green Mussel หอยนางรม       Oyster  
ปลากระบอก Blue Spot Grey Mullet  
ปลาเก๐า  Grouper 
ปลาสําล ี  Black Banded Kingfish   
ปลาอินทร ีSpanish Mackerel 
ผัก  Vegetables 
ผักบุ๎ง  Morning Glory แตงกวา  Cucumber 
ผลไม้  FRUITS 
กล๎วย  Banana  ขนุน  Jack Fruit 
เงาะ  Rambutan ชมพูํ  Rose Apple 
แตงโม  Watermelon ทุเรียน  Durain   
น๎อยหนํา  Custard Apple ฝรั่ง  Guava 
พุดทรา  Green Plum /Crab Apple 
มะพร๎าว  Coconut  มะมํวง  Mango 
มะละกอ  Papaya  มังคุด  Mangosteen 
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ละมุด  Sapodilla  ลางสาด  Langsat 
ลําใย  Longan  ลิ้นจี่  Litchi 
ส๎ม  Orange  ส๎มเกลี้ยง  Grape - Fruit 
ส๎มโอ  Pamelo  สัปปะรด  Pineapple 
องุํน  Grape 

ล าใย 
(LONGAN)

ล้ินจี่ 
(LITCHI)

ส้มโอ
(PAMELO)

สัปปะรด 
(PINEAPPLE)

ส้ม 
(ORANGE)

ชมพู่ 
(ROSE APPLE)

ขนุน 
(JACK FRUIT)

กล้วย 
(BANANA)

แตงโม 
(WATERMELON)

เงาะ 
(RAMBUTAN)

ละมุด 
(SAPODILLA)

มะละกอ 
(PAPAYA)

ลางสาด 
(LANGSAT)

มะม่วง 
(MANGO)

มังคุด 
(MANGOSTEEN)

ฝรั่ง 
(GUAVA)

ทุเรียน
(DURIAN)

น้อยหน่า 
(CUSTARD APPLE)

พุดทรา 
(GREEN PLUM/CRAB APPLE)

มะพร้าวอ่อน 
(YOUNG COCONUT)

 
เคร่ืองดื่ม  Beverage 
น้ําขวด   soda ; soft drink 
น้ําส๎มคั้น   orange juice <จุซ> 
เบียร๑   beer 
วิสกี ้   whisky 
ไวน๑   wine 
เหล๎า   liquor 
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ค าที่มักพบในการรับเชิญ 

 
    ศัพท์               สุภาพบุรุษ                        สุภาพสตรี        

BLACK TIE          -  ราตรีสโมสรพลเรือน (TUXEDO)     - เสื้อราตรียาว 
MESS KIT            -  เครื่องแบบราตรีสโมสรเปิดอก (กางเกงดํา, เหรียญยํอ) - เสื้อราตรียาว             
WHITE UNIFORM - เครื่องแบบปกติขาว - พลเรือน - ชุดสากล - ตามโอกาสและสมัยนิยม 
BLOUSE UNIFORM  - เครื่องแบบปกติ สีตามเหลํา  - พลเรือน - ชุดสากล  - ชุดสั้น  
                                   - ชุดราตร ี
WORKING UNIFORM      - เครื่องแบบปกติเสื้อคอพับ/ชุดทํางาน  - ชุดสั้น 
FULL DRESS UNIFORM   - เครื่องแบบเต็มยศ สรวมสายสะพาย  - ชุดราตรี 
FULL DRESS UNIFORM   - เครื่องแบบครึ่งยศ (ไมํ/สรวมสายสะพาย)  

  (W/O SASH, W/DECORATIONS) 
INFORMAL              - ชุดสากล                       - ไมํจํากัด 
LOUNGE SUIT          - ชุดสากล                       - ไมํจํากัด 
OPTIONAL              - ไมํจํากัด                       - ไมํจํากัด 
SPORTS SHIRT         - ไมํจํากัด                       - ไมํจํากัด 
TENUE DE VILLE       - ชุดสากล                       - ไมํจํากัด 
R.S.V.P. [ภ.ฝรั่งเศส]  - โปรดตอบ 

REGRETS ONLY         - หากขัดข๎อง โปรดตอบ 
STAG                  - งานรับรองที่มีแตํแขกชายล๎วน 
TO REMIND             - เตือนความจํา 

 
 

“GREAT MEN ARE LIKE EAGLES AND BUILD THEIR NEST IN SOLITUDE” 
 “SCHOPENHUER” 

มหาบุรุษดุจอินทรี และสร้างรังอยู่อย่างสันโดษ   
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เครื่องหมาย และเข็มวิทยฐานะของกองทัพบก 

(ARMY IDENTIFICATION BADGE AND INSIGNIA) 
 
๑.  สายยงยศเสนาธิการ  Staff Aiguillette, Dress Aiguillette 

๑.๑ สายยงยศไหมทอง  Gold Staff Aiguillette 
 ๑.๒ สายยงยศไหมสีเหลือง  Yellow Silk Staff Aiguillette 
๑.๓ สายยงยศไหมสีเหลืองเกลี้ยง Plain Silk Staff Aiguillette  (เฉพาะสายเกลี้ยง)  

๒.  สายยงยศนายทหารคนสนิท Service Aiguillette 
๒.๑ สายยงยศไหมทอง  Gold Service Aiguillette 
๒.๒ สายยงยศไหมสีเหลือง  Yellow Silk Service Aiguillette 
๒.๓ สายยงยศไหมสีเหลืองเกลี้ยง Plain Silk Service Aiguillette 

๓.  สายยงยศราชองครักษ์  Royal Aide-De-Camp Aiguillette 
๒.๑ สายยงยศไหมทอง  Gold Service Aiguillette 
๒.๒ สายยงยศไหมสีเหลือง  Yellow Silk Service Aiguillette 
๒.๓ สายยงยศไหมสีเหลืองเกลี้ยง Plain Silk Service Aiguillette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.  ปลอกแขนราชองครักษ์  Royal Aide-De-Camp Armband 
๕.  เคร่ืองหมายทหารในหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารท่ีมีนามเกียรติยศ   
      (Insignia In Royal Guard And Honor Units) 

๕.๑ อักษรพระปรมาภิไธยยํอ จปร. Royal Monogram ‚จปร.‚ Insignia 
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๕.๒ อักษรพระปรมาภิไธยยํอ ว. มีพระมหามงกุฎ Royal Monogram ‚ว.‚ Insignia 
๕.๓ อักษรพระปรมาภิไธยยํอ รร.๖ Royal Monogram ‚ รร.๖ ‚ Insignia 
๕.๔ อักษรพระนามาภิไธยยํอ สผ. Royal Monogram ‚สผ.‚ Insignia 
๕.๕ อักษรพระนามาภิไธยยํอ สว. Royal Monogram ‚สว.‚ Insignia 
๕.๖ อักษรพระปรมาภิไธยยํอ ภปร. Royal Monogram ‚ภปร.‚ Insignia  
๕.๗ อักษรพระนามาภิไธยยํอ สก. Royal Monogram ‚สก.‚ Insignia 

๖.  เคร่ืองหมายราชองครักษ์  Royal Aide-De-Camp Insignia 
๗.  เคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะ  Identification Badge  

๗.๑ เข็มแสนยาธิปัตย๑ [จบ วทบ.] Army War College Identification Badge    
๗.๒ เข็มเสนาธิปัตย๑ [จบ รร.สธ.ทบ.] Army Command And General Staff College  
     Identification Badge 
๗.๓ เข็มเสนาภิวุฒิ [จบ รร.นบส.]  Army Senior Officer School Identification  
     Badge 
๗.๔ เข็มยุทธบริการาธิปัตย๑ [จบ หลักสูตร กบ.] Army Logistics School Identification  
     Badge 

๘.  เคร่ืองหมายนักโดดร่ม  Army Parachutist Badge 
      ๘.๑ ชั้นที่ ๑   Master Parachutist Badge 
      ๘.๒ ชั้นที่ ๒   Senior Parachutist Badge 
      ๘.๓ ชั้นที่ ๓   Parachutist Badge 
      ๘.๔ ชั้นกิตติมศักดิ์  Honorary Parachutist Badge 
๙.  เคร่ืองหมายแสดงความสามารถในการบิน Army Aviation Badge 
      ๙.๑  ชั้นที่ ๑   Master Army Aviation Badge 
      ๙.๒ ชั้นที่ ๒   Senior Army Aviation Badge 
      ๙.๓ ชั้นที่ ๓   Basic Army Aviation Badge 
      ๙.๔ ชั้นกิตติมศักดิ์  Honorary Army Aviation Badge 
      ๙.๕ ชั้นศิษย๑การบินชั้นมัธยม  Army Aviation Student Badge 
๑๐. เคร่ืองหมายทหารจู่โจม  Ranger Badge  
๑๑. เคร่ืองหมายแสดงความสามารถในการพับร่มซ่อมบ ารุงและ 
      ส่งก าลังทางอากาศ Parachute Rigging And Airborne Badge 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๘๗๐ 

 
๑๒. เคร่ืองหมายนักท าลายวัตถุระเบิด Explosive Demolition Badge 
 
 
 
๑๓. เคร่ืองหมายสงครามทุ่นระเบิด Mine Warfare Insignia  
ความหมาย - ทุํนระเบิดดักรถถังสีเขียวมรกต หมายถึง ทุํนระเบิดที่มีอํานาจรุนแรงที่สุด
จึงใช๎ M 21 เป็นสัญลักษณ๑ - เครื่องหมายทหารชํางสีทองตัวนูนหมายถึง 
สัญลักษณ๑เครื่องหมายเหลําทหารชําง – สายฟ้าสีทอง หมายถึง ความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน – เปลวระเบิด หมายถึง มีอํานาจที่รุนแรงและอันตรายจากระเบิด - 
ชํอชัยพฤกษ๑ หมายถึง สัญลักษณ๑ของกองทัพบก และเชิดชูเกียรติ  

๑๔. เคร่ืองหมายส าหรับกรรมการตรวจเลือกคนเข้ากองประจ าการ  
      Conscription Committee Brassard 
๑๕. เคร่ืองหมายส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการตรวจเลือก  
      Conscription Official Brassard 
๑๖. เคร่ืองหมายส าหรับพลทหารซึ่งท าหน้าที่อย่างนายสิบ  
      Acting Sergeant Badge 
๑๗. เคร่ืองหมายส าหรับพลทหารซึ่งท าหน้าที่ครูทหารใหม่  
       Drill Instructor Insignia 
 
 
 
๑๘.  เคร่ืองหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารเสือของกรมทหารราบที่ ๒๑  
       รักษาพระองค์  21St Infantry Regiment, The Queen’s Guard’s Badge 
๑๙.  เคร่ืองหมายแสดงความสามารถการแทรกซึมเบื้องสูงทางยุทธวิธี     
       Tactical High Altitude Infiltration Badge 
๒๐. เคร่ืองหมายแสดงความสามารถครูทหาร Military Instructor Badge 
๒๑. เคร่ืองหมายแสดงความสามารถการเดินเร่งรีบ   Forces March Badge 
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๒๒.  เคร่ืองหมายแสดงความสามารถครูฝึกยิงปืนทหาร Shooting Instructor Badge 
๒๓.  เคร่ืองหมายแม่นปืนส าหรับอาวุธปืนพก Pistol Marksmanship Badge 
        ๒๓.๑ ชั้นที่ ๑  ผู๎เช่ียวชาญ  Pistol Expert Badge             (First Class) 
        ๒๓.๒ ชั้นที่ ๒  พลแมํนปืน  Pistol Sharpshooter Badge (Second Class) 
        ๒๓.๓ ชั้นที่ ๓  ผู๎ยิงปืนดี  Pistol Marksmanship Badge (Third Class) 
๒๔.  เคร่ืองหมายแม่นปืนส าหรับอาวุธปืนเล็กยาว Rifle Marksmanship Badge 
        ๒๔.๑ ชั้นที่ ๑  ผู๎เช่ียวชาญ  Rifle Expert Badge           (First Class) 
        ๒๔.๒ ชั้นที่ ๒  พลแมํนปืน  Rifle Sharpshooter Badge (Second Class) 
        ๒๔.๓ ชั้นที่ ๓  ผู๎ยิงปืนดี  Rifle Marksmanship Badge(Third Class) 
๒๕.  เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเข็มราชวัลลภ  
       Rajavallop Insignia หรือ King’s Own Bodyguard Insignia 
๒๖.  เข็มหรือแหนบรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพเคร่ืองแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค์ (กรม ร. ๑ รอ.) Miniature Cartridge Pouch Pin Of The 1st 
Infantry Regiment, The King ‘ S Own Bodyguard 

๒๗.  เข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ปปร.  
       Royal Monogram ‚ ปปร‛ Insignia 
๒๘.  เข็มวชิราวุธ   Vajiravudh Insignia 
๒๙.  เข็มเคร่ืองหมายรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ เคร่ืองแบบเต็มยศทหารม้า   
        รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พล.ม.๒)   
       Miniature Cartridge Pouch Pin Of The 2ndcavalry Division, The King ‘ S Guard 
๓๐.  เข็มบุรฉัตร (กรม สส.๑)  Burachatra Insignia 
๓๑.  เข็มพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. Royal Monogram ‚ภปร.‛ Commemorative  
       Insignia On The Occasion Of The 60th Birthday Anniversary Of His Majesty   
       King Bhumibol Adulyadej 
๓๒.  เข็มพระนามาภิไธยย่อ สก Royal Monogram ‚สก.‚ Commemorative   
       Insignia On The Occasion Of The 60th Birthday  
       Anniversary Of Her Majesty Queen Sirikit  
๓๓.  เข็มพระราชลัญจกรกรมมหาสุรสิงหนาท (พล.ร.๙)  
       Mahasurasinghanat Coat Of Arms Pin 
๓๔.  เข็มศักดิเดชน์ (กรม ป. ๑ รอ.) Sakdidej Insignia 
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๓๕.  เข็มสมนาคุณหยดเลือดกองทัพบก Army Blood Donor Pin 
๓๖.  เคร่ืองหมายพลร่มสัมพันธ์ Ballon Parachutist Badge 
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เครื่องหมายและเข็มวิทยฐานะของกองทัพเรือ  
(Navy Identification Badge And Insignia) 

เครื่องหมายความสามารถในการปืนใหญํ  Excellency In Gunnery Badge 
เครื่องหมายความสามารถในการตอร๑ปิโด  Excellency In Torpedo Badge 
เครื่องหมายความสามารถในการยิงปืนเล็ก  Excellency In Badge 
เครื่องหมายนักบิน    Naval Aviator Insignia 
เครื่องหมายผู๎ตรวจการณ๑   Naval Aviation Observer Insignia 
เครื่องหมายความสามารถนักประดาน้ํา  Naval Diver Insignia 
เครื่องหมายความสามารถนักโดดรํมกองทัพเรือ Naval Parachutist Badge 
เครื่องหมายความสามารถนักถอดอมภัณฑ๑กองทัพเรือ    Explosive Ordnance Disposal Insignia 

เครื่องหมายแสดงความสามารถนักทําลายใต๎น้ําจูํโจม     Underwater Demolition Team  
       Insignia (UDT ยูดีท)ี 
เครื่องหมายความสามารถผู๎ทําการรบพิเศษ  Reconnaissance Insignia  
เครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ชั้นที่ ๑ (นักแมํนปืนชั้นยอดเยี่ยม)  
      Pistol Shot Excellence Badge 
เครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ชั้นที่ ๒ (นักแมํนปืนชั้นเช่ียวชาญ)  
      Pistol Shot Expert Badge 
เครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ชั้นที่ ๓ (นักแมํนปืนชั้นสูง)  
      Pistol Shot Sharpshooter Badge 
เครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ชั้นที่ ๔ (นักแมํนปืน)  

Pistol Shot Marksmanship Badge 

เครื่องหมายความสามารถยิงปืนเล็กยาวกองทัพเรือ ช้ันที่ ๑ (นักแมํนปืนชั้นเช่ียวชาญ) 
      Navy Expert Rifleman Badge 
เครื่องหมายความสามารถยิงปืนเล็กยาวกองทัพเรือ ช้ันที่ ๒ (นักแมํนปืนชั้นสูง)  
       Navy Sharpshooter Badge 
 

                                                                        
 หมายเหตุ  เครื่องหมายที่ได๎รับเป็นกิตติมศักดิ์จะมีคํา Honorary อยูํหน๎าชื่อเครื่องหมาย 
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เครื่องหมายความสามารถยิงปืนเล็กยาวกองทัพเรือ ช้ันที่ ๓ (นักแมํนปืน)  
      Navy Marksmanship Badge 
เครื่องหมายแสดงความสามารถเวชศาสตร๑ใต๎น้ํา  Underwater Medicine Specialty Insignia 

เครื่องหมายแสดงความสามารถสงครามเรือผิวน้ํา Surface Warfare Insignia 
เครื่องหมายแสดงความสามารถพับรํมซํอมบํารุงและสํงกําลังทางอากาศกองทัพเรือ 

                Navy Parachute Rigging And Air – Borne Insignia 
เครื่องหมายการประมงกับความม่ันคงของชาติในทะเล  
                                                 Fishery And National Security At Sea Insignia 
เครื่องหมายสมุทตาธิปัตย๑  (วทร.) Naval War College Identification Badge 
เครื่องหมายนาวิกาธิปัตย๑           (รร.สธ.ทร.) Naval Command And General Staff  
     College Identification Badge 
เครื่องหมายนาวิกาภิวุฒิ  (รร.อส.) Senior Officer School Identification Badge 
เครื่องหมายสามสมอ   (รร.นร.) Naval Academy Insignia 
เข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภา  Royal Thai Naval Institute Insignia 
เข็มเครื่องหมายผู๎บังคับการเรือ  Command At Sea Insignia  
โลํเครื่องหมายแสดงความกล๎าหาญผู๎ทําการรบ Combatant Bravery Shield 
เครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติงานใต๎น้ํา Underwater Operation Insignia 
เครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประเภทนักกีฬาชั้น ๑/๒  Athletic Excellence Badge 
เครื่องหมายแสดงความสามารถการดําน้ําด๎วยเครื่องชํวยหายใจใต๎น้ําทางยุทธวิธ ี
     Tactical Diving Badge 

 

               
" การเข้าตีเป็นการตั้งรับที่ดีที่สุด "  สุภาษิตเยอรมัน   
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สมุท
ตาธิปัตย์ 

นาวิ
กาธิปัตย์ 

นาวิ
กาภิวุฒ์ิ 

ผู้บังคับการ
เรือ 

สาม
สมอ 

ราชนาวิกสภา 

สงครามเรือผิว
น้ า 

เวชศาสตร์ใต้น้ า 

ผู้ท าการรบ
พิเศษ 

นักประดา
น้ า 

นักท าลายใต้น้ าจู่
โจม 

ปฏิบัติงานใต้
น้ า 

นักโดดร่ม
กองทัพเรือ 

นักบิ
น 

ผู้ตรวจ
การณ์ 

การประมงกับความ
ม่ันคง 

ของชาติในทะเล 

การ
กีฬา 

นักถอดอมภัณฑ์ 
ทร. 

ความสามารถยิงปืนเล็กยาว  
ทร.ชั้นที่ ๑ 

ความสามารถยิงปืนเล็กยาว  
ทร.ชั้นที่ ๒ 

ความสามารถยิงปืนเล็กยาว  
ทร.ชั้นที่ ๓ 

พับร่มซ่อมบ ารุง 
และส่งก าลังทางอากาศ 

ทร. 

กองทัพเรือ 
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เครื่องหมายและเข็มวิทยฐานะของกองทัพอากาศ 

(Air Force Identification Badge And Insignia) 
เคร่ืองหมายแสดงความสามารถ (Combat/Specialist Badge) 
นักทําลายวัตถุระเบิด    Explosive Demolition Badge 
ในการทําหน๎าที่สรรพาวุธ ชั้นที่ ๑   Ordnance Specialty Badge, First Class 
ในการทําหน๎าที่สรรพาวุธ ชั้นที่ ๒   Ordnance Specialty Badge, Second Class 
ในการทําหน๎าที่สรรพาวุธ ชั้นที่ ๓    Ordnance Specialty Badge, Third Class 
ในการใช๎ปืนพก ช้ันที่ ๑    Pistol Marksmanship Badge, First Class 
ในการใช๎ปืนพก ช้ันที่ ๒    Pistol Marksmanship Badge, Second Class 
ในการทําหน๎าที่ขนสํงทางอากาศ ช้ันที่ ๑  Air Transport Badge, First Class 
ในการทําหน๎าที่ขนสํงทางอากาศ ช้ันที่ ๒   Air Transport Badge, Second Class 
ในการทําหน๎าที่ขนสํงทางอากาศ ช้ันที่ ๓   Air Transport Badge, Third Class 
ในการทําหน๎าที่ต๎อนรับบนอากาศยาน ช้ันที่ ๑ Aircrewman Insignia, First Class 
ในการทําหน๎าที่ต๎อนรับบนอากาศยาน ช้ันที่ ๒ Aircrewman Insignia, Second Class 
ในการทําหน๎าที่ต๎อนรับบนอากาศยาน ช้ันที่ ๓ Aircrewman Insignia, Third Class 
ในการทํางานในอากาศกิตติมศักดิ์ประเภทสื่อสาร ชั้นท่ี ๒  Aircrewman Insignia  
     (Communications) Second Class 
การทําหน๎าที่ผู๎ทํางานในอากาศ ช้ันที่ ๑    Pilot ‘ S Wings, First Class 
ในการทําหน๎าที่ผู๎ทํางานในอากาศ ช้ันที่ ๒ Pilot ‘ S Wings, Second Class 
ในการทําหน๎าที่ผู๎ทํางานในอากาศ ช้ันที่ ๓ Pilot ‘ S Wings, Third Class 
กู๎ภัยอากาศยาน ช้ันที่ ๑   Aircraft Recovery Badge, First Class 
กู๎ภัยอากาศยาน ช้ันที่ ๒  Aircraft Recovery Badge, Second Class 
กู๎ภัยอากาศยาน ช้ันที่ ๓   Aircraft Recovery Badge, Third Class 
ในการทําหน๎าที่ถํายรูปทางอากาศ ช้ันที่ ๑  Aerial Photography Badge, First Class 
ในการทําหน๎าที่ถํายรูปทางอากาศ ช้ันที่ ๒   Aerial Photography Badge, Second Class 
ในการทําหน๎าที่ถํายรูปทางอากาศ ช้ันที่ ๓   Aerial Photography Badge, Third Class 
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เคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะของ (Identification Badge) 
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  (เข็มนภาธิปัตย๑)  
Air Command And General Staff College Identification Badge 
วิทยาลัยการทัพอากาศ   (เข็มนภยาธิปัตย๑)   
Air War College Identification Badge 
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส  (เข็มนภาภิวุฒิ)  
Senior Air Force Officer School Identification Badge 

เคร่ืองหมายความสามารถ (Combat/Specialist Badge) 
ในการใช๎อาวุธทางอากาศ เหรียญแมํนอาวุธ ชั้นที่ ๑  (ระเบิด/จรวด/ปืน)   
Bombardier/ Rocket/ Air Gunner First Class 
ในการใช๎อาวุธทางอากาศ เหรียญแมํนอาวุธ ชั้นที่ ๒  (ระเบิด/จรวด/ปืน)   
Bombardier/ Rocket/ Air Gunner Second Class 
ในการทําหน๎าที่ต๎นหน ช้ันที่ ๑     Navigator Badge, First Class 
ในการทําหน๎าที่ต๎นหน ช้ันที่ ๒  Navigator Badge, Second Class 
ในการโดดรุํม ช้ันที่ ๑   Air Force Parachute Badge, First Class 
ในการโดดรุํม ช้ันที่ ๒   Air Force Parachute Badge, Second Class 
ในการโดดรุํม ช้ันที่ ๓   Air Force Parachute Badge, Third Class 
 
 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๘๗๘ 

 
 

 
 

 
 
 

นภยาธิปัตย์ นภาธิปัตย์ นภาภิวุฒิ 

นักท าลายวัตุระเบิด ต้นหนช้ันที่ ๑ ต้นหนช้ันที่ ๒ 

หน้าที่ต้อนรับ 
บนอากาศยานช้ันที่ ๑ 

หน้าที่ต้อนรับ 
บนอากาศยานช้ันที่ ๒ 

หน้าที่ต้อนรับ 
บนอากาศยานช้ันที่ ๓ 

หน้าที่ผู้ท างานในอากาศ 
ชั้นกิติมศักดิ์ 

หน้าที่ผู้ท างานในอากาศ 
ชั้นที่ ๑ 

หน้าที่ผู้ท างานในอากาศ 
ชั้นที่ ๒  

หน้าที่ผู้ท างานในอากาศ 
ชั้นที่ ๓  

หน้าที่สรรพาวุธชั้นที่ ๑ หน้าที่สรรพาวุธชั้นที่ ๒ หน้าที่สรรพาวุธชั้นที่ ๓ 

โดดร่มชั้นที่ ๑ โดดร่มชั้นที่ ๒ โดดร่มชั้นที่ ๓ 

การใช้ปืนพก  
ชั้นกิตติมศักดิ์ 

การใช้ปืนพก ๑ 
ชั้นที่ ๑, ๕ ปี 

การใช้ปืนพก ๒ 
ชั้นที่ ๑, ๓ ปี 

การใช้ปืนพก ๓ 
ชั้นที่ ๑, คร้ังแรก 

การใช้ปืนพก ๔ 
ชั้นที่ ๒, ๑ ปี 

เครื่องหมายทหารอากาศ 
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คุณวุฒิปริญญาตรีที่ประสาทโดย สถาบันการศึกษาทางทหาร 

(Bachelor Degree Granted By) 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (Chulachomkloa Royal Military Academy) 
วิทยาศาสตร๑บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)   [วท.บ. (ไฟฟ้า)]              
Bachelor of Science in Electrical Engineering  [B.Sc. (E.E.)] 
วิทยาศาสตร๑บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)   [วท.บ. (โยธา)]                
Bachelor of Science in Civil Engineering   [B.Sc. (C.E.)] 
วิทยาศาสตร๑บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร๑)  [วท.บ. (คอมพิวเตอร๑)]             
Bachelor of Science in Computer Science  [B.Sc. (Comp.)] 
วิทยาศาสตร๑บัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑)   [วท.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร๑)]   
Bachelor of Science in Computer Engineering  [B.Sc. (Comp.E.)]  
วิทยาศาสตร๑บัณฑิต (แผนที่)    [วท.บ. (แผนที่)]    
Bachelor of Science in Survey    [B.Sc. (Svy.)] 
วิทยาศาสตร๑บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)   [วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)]        
Bachelor of Science in Mechanical Engineering  [B.Sc. (M.E.)] 
วิทยาศาสตร๑บัณฑิต (วิทยาศาสตร๑ทั่วไป)   [วท.บ. (วิทยาศาสตร๑)]           
Bachelor of Science in General Science   [B.Sc. (Sci.)] 
อักษรศาสตร๑บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร๑)   [อ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร๑)]          
Bachelor of Arts in Public Administration   [B.A. (P.A.)] 

โรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Naval Academy) 
วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (ไฟฟ้า)     [วศ.บ. (ไฟฟ้า)]    
Bachelor of Engineering in Electrical Engineering   [B.Eng. (E.E.)] 
วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (เครื่องกลเรือ)    [วศ.บ. (เครื่องกลเรือ)]  
Bachelor of Engineering in Marine Engineering   [B.Eng.(Ma.E.)] 
วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (เครื่องกล)    [วศ.บ. (เครื่องกล)]   
Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering  [B.Eng.(M.E.)] 
วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (โยธา)    [วศ.บ.(โยธา)]  
Bachelor of Engineering in Civil Engineering   [B.Eng.(C.E.)] 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๘๘๐ 

วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (อุทกศาสตร๑)    [วศ.บ. (อุทกศาสตร๑)]  
Bachelor of Engineering in Hydrographic Engineering  [B.Eng. (H.E.)] 
วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (อากาศยาน)    [วศ.บ. (อากาศยาน)]  
Bachelor of Engineering in Aeronautical Engineering  [B.Eng. (A.E.)] 
วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (บริหารศาสตร๑)    [วศ.บ. (บริหารศาสตร๑)]  
Bachelor of Engineering in Management Engineering  [B.Sc. (Mgt.)] 

โรงเรียนนายเรืออากาศ (Royal Thai Air Force Academy) 
วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (อากาศยาน)    [วอ.]   
Bachelor of Engineering in Aeronautical Engineering  [B.Eng. (A.E.)] 
วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (เครื่องกล)    [วก.]  
Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering  [B.Eng. (M.E.)] 
วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (ไฟฟ้า)     [วฟ.]  
Bachelor of Engineering in Electrical Engineering   [B.Eng. (E.E.)] 
วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (โยธา)     [วธ.]  
Bachelor of Engineering in Civil Engineering   [B.Eng. (C.E.)] 
วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (อุตสาหการ)    [วส.]  
Bachelor of Engineering in Industrial Engineering   [B.Eng. (I.E.)] 
วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (คอมพิวเตอร๑)    [วต.]  
Bachelor of Science in Computer    [B.Sc. (Comp.)] 
วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (วัสดุศาสตร๑)    [วด.]  
Bachelor of Science in Material    [B.Sc. (Mat.)] 
วิศวกรรมศาสตร๑บัณฑิต (บริหารศาสตร๑)   [วศ.]  
Bachelor of Science in Management    [B.Sc. (Mgt.)] 
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ผนวก ก 

สังกัด หรือ หน่วย และผู้น า (Units and Leaders Of Units)  

กระทรวงกลาโหม - กห.
(MINISTRY OF DEFENSE - MOD)

กองบัญชาการทหารสูงสุด
(SUPREME COMMAND HEADQUARTERS)

กองทัพบก - ทบ.
(ROYAL THAI ARMY - RTA)

กองทัพเรือ - ทร.
(ROYAL THAI NAVY - RTN)

กองทัพอากาศ - ทอ.
(ROYAL THAI AIR FORCE - RTAF)  
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กองบัญชาการกองทัพไทย (Supreme Command Headquarters - SCHQ) 
หนํวยและคํายํอ กองบัญชาการกองทัพไทย          
ล าดับ   หน่วย        ภาษาอังกฤษ         ค าย่อ     
๑.  กองบัญชาการกองทัพไทย         Supreme Command    (SC)   
๒.  กองบัญชาการกองทัพไทย  Supreme Command Headquarters (SCHQ) 
๓.  กรม (เสนาธิการรํวม)        Directorate      D   
๔.  กรม (อ่ืน ๆ)               Department           D    
๕.  สํานัก                      Office           O        
๖.  สํานักงาน                  Office          O   
๗.  ศูนย๑                       Center          C      
๘.  วิทยาลัย                   College              C        
๙. โรงเรียน                   School                   S       
๑๐. สถาบัน                    Institute          I     
๑๑. กองอํานวยการกลาง          Command            C       
๑๒  กอง                       Division        D                                       
๑๓. ฝ่าย                       Division       D    
๑๔. สํวน                       Branch        B                                  
๑๕. แผนก                     Section     S  
๑๖. กองพัน               Battalion    BN  
๑๗. กองร๎อย                   Company    CO 
๑๘. หมวด                     Platoon                         PLAT 
๑๙. หนํวย                     Unit    U  
๒๐. หนํวยบิน                 Aviation Section              AVNS  
๒๑. สถานี     Station     S   
๑.  ผู้บัญชาการกองทัพไทย      Supreme Commander             SCDR     
๒.  รองผู๎บัญชาการกองทัพไทย      Deputy Supreme Commander     DSCDR    

                                                                        
 ท่ีต้ังแหํงใหมํอยํูท่ี ถนนแจ๎งวัฒนะ  
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๓.  เสนาธิการทหาร              Chief of Joint Staff          CJS      
๔.  รองเสนาธิการทหาร           Deputy Chief of Joint Staff   DCJS        
๕.  ที่ปรึกษาพิเศษ (จอมพล)        Special Adviser          SADVR 
๖.  ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย Supreme Command Adviser      SCADVR   
๗.  หัวหน๎านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจําผู๎บัญชาการกองทัพไทย Chief of Staff Officers to  
      the Supreme Commander      CSOSCDR     
๘.  หัวหน๎านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจํารองผู๎บัญชาการทหารสูงสุด  Chief of Staff  
      Officers to the Deputy Supreme Commander     SODSCDR         
๙.  หัวหน๎านายทหารฝ่ายเสนาธิการ  ประจําเสนาธิการทหาร Chief of Staff Officers to the  
      Chief of Joint Staff        CSOCJS   
๑๐. หัวหน๎านายทหารฝ่ายเสนาธิการ  ประจํารองเสนาธิการทหาร Chief of Staff Officers to  
       the Deputy Chief of Joint Staff      CSODCJS                                                 
๑๑. ประจําสํานักผู๎บัญชาการกองทัพไทย Staff Officer, Office of the Supreme Commander   
         SOOSCDR          
๑๒. ประจําผู๎บังคับบัญชา Special Staff Officer to the Supreme Commander SSOSCDR     
๑๓. นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู๎บัญชาการกองทัพไทย   Staff officer to the Supreme  
        Commander       SOSCDR           
๑๔. นายแพทย๑ประจําสํานักผู๎บัญชาการกองทัพไทย  Medical Officer, Office of the  
        Supreme Commander      MOOSCDR          
๑๕. ประจํากองบัญชาการกองทัพไทย Staff Officer, Supreme Command      SOSC                   
๑๖. จเรทหาร                  Inspector General           IG       
๑๗. ปลัดบัญชี             Comptroller General         CG      
๑๘. เจ๎ากรม (เว๎น สบ.ทหาร)     Director          DIR      
๑๙. เจ๎ากรมสารบรรณทหาร Adjutant General            AG      
๒๐. ผู๎อํานวยการ   Director         DIR            
๒๑. ผอ.วปอ.   Superintendent      SUPT           

                                                                        
 ส านัก,ส านักงาน, ศูนย์, สถาบัน, กอง เว๎น วปอ. 
 ผ๎ูอ านวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   
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๒๒. ผู๎บัญชาการ (ศูนย๑)    Commanding General  CG            
๒๓. ผู๎บัญชาการ   Commandant     COMDT 
๒๔. ผู๎บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร  Superintendent     SUPT   
๒๕. เลขาธิการ       Secretary General             SG        
๒๖. เลขานุการ       Secretary        SECY    
๒๗. รอง        Deputy                 D       
๒๘. ผู๎ชํวย       Assistant                 A   
๒๙. เสนาธิการ        Chief of Staff                  CS  
๓๐. หัวหน๎า       Chief             C             
๓๑. ผู๎บังคับ, ผู๎บังคับการ      Commander            CDR     
๓๒. ประจํากรม                 Staff Officer, ..Department (Directorate, Office,etc.) SO  
๓๓. ประจํากอง    Staff Officer, ...Division    SO 
หมายเหตุ  
๑. ตําแหนํงที่ขึ้นตรงตํอบุคคล ตํอท๎ายด๎วยคําวํา " to " เชํน  "ประจําผู๎บังคับบัญชา" ใช๎  
     "Special Staff Officer to the Supreme Commander"  
๒. ตําแหนํงที่ขึ้นตรงตํอหนํวย ตํอท๎ายด๎วยคําวํา "of" หรือ เครื่องหมาย , เชํน  "ผู๎อํานวยการ 
     วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร " ใช๎   
      "Superintendent of the National Defence College" หรือ  "Superintendent,  
      National Defence College "  
๓. ตําแหนํงที่รับผิดชอบงาน ตํอท๎ายด๎วยคําวํา "for" เชํน  "รองเจ๎ากรมแผนที่ทหารฝ่าย 
     บริหาร"  ใช๎  "Deputy Director of Survey for Administration"  

 
 
 
 
 
 

                                                                        
 รร., วิทยาลัย  เว๎น รร.ตท. 
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สารบัญหน่วยข้ึนตรงกองบัญชาการกองทัพไทย   
(TABLE OF CONTENT OF SUPREME COMMAND‘S  ORGANIC UNITS) 

๑. ส่วนบังคับบัญชา  (Command Group)  
    ส านักผู้บัญชาการกองทัพไทย (สน.ผบ.ทหารสูงสุด) Office Of The Supreme Commander               
           (OSCDR) 
     ๑. กองร๎อยบังคับการ                (ร๎อย บก.)  Headquarters Company           (HQCO) 
     ๒. สํานักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย (สลก.บก.ทท.)   
           Office Of The Supreme Command Secretary (OSCSECY) 

     ๓. สํานักงานเลขาธิการฝ่ายทหารประจําสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  Office Of The Secretary  
          General For Military Affairs To HRH  The Crown Prince  (OSGMAHRHCP) 
      ๔. สํานักงานตรวจบัญชีทหาร    (สตช.ทหาร) Audit Office                  (AUDO) 
      ๕. สํานักงานจเรทหาร               (สจร.ทหาร) Office Of The Inspector General (OIG)  
๒. ส่วนฝ่ายเสนาธิการร่วม (Joint Staff Group)  
    ๑. กรมกําลังพลทหาร                        (กพ.ทหาร)  Directorate Of Joint Personnel  (J-1)  
    ๒. กรมขําวทหาร                              (ขว.ทหาร)  Directorate Of Joint Intelligence  (J-2)  
    ๓. กรมยุทธการทหาร                        (ยก.ทหาร) Directorate Of Joint Operations      (J-3)  
    ๔. กรมสํงกําลังบํารุงทหาร                 (กบ.ทหาร) Directorate Of Joint Logistics    (J-4)  
    ๕. กรมการสื่อสารทหาร                     (สส.ทหาร)  Directorate Of Joint Communications (J-6)  
    ๖. สํานักงานปลัดบัญชีทหาร             (สปช.ทหาร) Office Of The Comptroller General (OCG)  

๓. ส่วนฝ่ายกิจการพิเศษ (Special Services Group)  
   ๑. กรมสารบรรณทหาร                      (สบ.ทหาร) Adjutant General Department    (AGD)  
   ๒. สํานักงานการเงินทหาร                  (สกง.ทหาร) Finance Office                             (FINO)  
   ๓. สํานักงานสารนิเทศ                        (สสน.)  Armed Forces Information Office (AFIO)  
   ๔. กองอํานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแหํงชาติ (กรป.กลาง) National Security Command (NSC)  
   ๕. ศูนย๑รักษาความปลอดภัย               (ศรภ.)  Armed Forces Security Center    (AFSC)  
   ๖. กรมแผนที่ทหาร                             (ผท.ทหาร) Royal Thai Survey Department     (RTSD)  
   ๗. ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการทหาร         (ศวพท.)  Military Research And Development Center  (MRDC)  
   ๘. กรมการสรรพกําลังทหาร                (กกส.ทหาร)  Resources Mobilization Department  (RMD)  

                                                                        
 จากการประชุมปรับปรุงโครงสร๎างกองทัพ พ.ศ.๒๕๔๖ สรุปวําจะมีการเปลี่ยนชื่อ บก.ทหารสูงสุดเป็น กองทัพ
ไทย  
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   ๙. กรมยุทธบริการทหาร                     (ยบ.ทหาร)  Support Sevices Department       (SSD)  
 ๑๐. ศูนย๑กรรมวิธีข๎อมูล                        (ศกม.)  Armed Forces Data Processing Center (AFDPC)  

๔. ส่วนการศึกษา (Education Group) 
    ๑. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ     (สปท.)  National Defence Studies  (NDSI) 
       ๑.๑ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  National Defence College           (NDC) 
       ๑.๒ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร        (วสท.)  Joint Staff College                   (JSC) 
       ๑.๓ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง    (สจว.) Applied Psychology Institute             (Api) 
       ๑.๔ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร๑     (สวศ.)  Strategic Research Institute               (SRI) 
   ๒. กรมการศึกษา                              (กศ.)  Education Department          (EDD) 
       ๒.๑ โรงเรียนเตรียมทหาร                (รร.ตท.) Armed Forces Academies Preparatory School  
(AFAPS)  
       ๒.๒ โรงเรียนชํางฝีมือทหาร             (รร.ชท.)  Military Technical Training School    (MTTS) 

๕. ศูนย์อ านวยการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย (Joint Operations Center, Supreme 
Command) (JOCSC) (ศอร.บก.กองทัพไทย) 

 
 

สังกัด หรือ หน่วยและผู้น า (Units And Leaders Of Units)  
กองบัญชาการกองทัพไทย (Supreme Command Headquarters) 

ล าดับ  ชื่อหน่วย/ต าแหน่ง   ค าย่อ          ชื่อภาษาอังกฤษ        ค าย่อ 
๑. ส่วนบังคับบัญชา        Command Group 
๑. สํานักผู๎บัญชาการกองทัพไทย            สน.ผบ.ทหารสูงสุด Office of the Supreme Commander  OSCDR                  
๑. กองร๎อยบังคับการ       ร๎อย บก.        Headquarters Company  HQCO    
   หมวดป้องกัน           Security Platoon               SECPLAT  
๒. สํานักงานเลาขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย สลก.บก.กองทัพไทย Office of the Supreme Command  
     Secretary        OSCSECY  
    เลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด ลก.บก.กองทัพไทย   Supreme Command Secretary SCSECY 

๓. สํานักงานเลขาธิการฝ่ายทหารประจําสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช   
     Office of the Secretary General for Military Affairs to HRH the Crown Prince         OSG-MAHRHCP 

   หัวหน๎าสํานักงานกองกิจการในพระองค๑ Chief HRH the Crown Prince's Personal Affairs Division  
          CHRHCPPAD 
   กองเสนาธิการ  HRH the Crown Prince's General Staff Division   HRHCPGSD             
   กองรักษาความปลอดภัยประจําพระองค๑    HRH the Crown Prince's Security Division HRHCPSECD     
   หมวดบิน                       Aviation Section                AVNS     
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๔. สํานักงานตรวจบัญชีทหาร  สตช.ทหาร Audit Office               AO                   
    ผู๎อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีทหาร  ผอ.สตช.ทหาร    Director           DIRAO  
แผนกธุรการ            ผธก.     Administrative Section     ADMINS           
กองวิชาการและระบบงาน                กวร.             Planning and Analysis Division          PAD       
กองตรวจบัญชี ๑         กตช.๑    Audit Division ๑           AUDD 1   
กองตรวจบัญชี ๒         กตช.๒    Audit Division ๒           AUDD 2                         
กองตรวจพัสดุและทรัพย๑สิน                   กตส.             Supplies and Assets Audit Division  SAAD      
กองตรวจพิเศษ                            กตพ.            Special Audit Division      SAD     
๕. สํานักงานจเรทหาร                         สจร.ทหาร     Office Of The Inspector General        OIG         
จเรทหาร              จร.ทหาร  Inspector General          IG       
แผนกธุรการ            ผธก.     Administrative Section     ADMINS 
กองแผนและโครงการ                       กผค.            Plans and Projects Division                PPD  
กองตรวจ              กตร.     Inspection Division        INSD      
กองสืบสวนและสอบสวน    กสส.  Investigation Division      INVD           

๒. ส่วนฝ่ายเสนาธิการร่วม            Joint Staff Group 
๑. กรมก าลังพลทหาร      กพ.ทหาร    Directorate Of Joint Personnel  J-1  
เจ๎ากรมกําลังพลทหาร    จก.กพ.ทหาร  Director of Joint Personnel       DIRJ-1  

กองกลาง             กกล.       General Affairs Division          GAD  

กองนโยบายและแผน     กนผ.       Policy and Plans Division         PPD  

กองจัดการ            กจก.       Management Division               MGTD  

กองสถิติและกรรมวิธีข๎อมูล  กสบ.       Statistics and Data Processing Division  SDPD  
กองควบคุมคุณวุฒิ        กคว.       Qualifications Control Division   QCD  
กองบริการกําลังพล      กบพ.       Personnel Services Division       PSD  
๒. กรมข่าวทหาร          ขว.ทหาร    Directorate Of Joint Intelligence J-2  
เจ๎ากรมขําวทหาร       จก.ขว.ทหาร Director of Joint Intelligence    DIRJ-2  
กองกลาง             กกล.       General Affairs Division          GAD  
กองนโยบายและแผน     กนผ.       Policy and Plans Division         PPD  
กองขําว              กขว.       Intelligence Division             INTD  
กองรักษาความปลอดภัย   กรภ.       Security Division                 SECD  
กองวิจัยและพัฒนาการขําวกรอง   กวพ.       Intelligence Research and Development Division IRDD  
สํานักวิเทศสัมพันธ๑       สวส.       Office of External Relations      OER  
กองวิเทศสัมพันธ๑        กวส.สวส.   Foreign Liaison Division        FLD  
กองการทูตฝ่ายทหาร     กทท.สวส.   Military Attache Affairs Division MAAD  
กองพิธีการทูต          กพธ.สวส.  Protocol Division              PROD  
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กองการภาษาตํางประเทศ  กภต.     Foreign Language Division         FLD  
สถาบันภาษากองบัญชาการกองทัพไทย สถภ.บก.กองทัพไทย Supreme Command Language Institute  SCLI  
สํานักงานผู๎ชํวยทูตฝ่ายทหาร สน.ผชท.ทหาร Office of Military Attache Affairs OMAA  
๓. กรมยุทธการทหาร       ยก.ทหาร  Directorate Of Joint Operations   J-3  
เจ๎ากรมยุทธการทหาร     จก.ยก.ทหาร Director of Joint Operations      DIRJ-3  

กองกลาง              กกล.     General Affairs Division   GAD  
ส านักนโยบายและแผน    สนผ.     Office of Policy and Plans        OPP  
แผนกธุรการ            ผธก.สนผ. Addministrative Section           ADMINS  
แผนกกรรมวิธีข๎อมูล       ผกม.สนผ. Data Processing Section           DPS  

กองนโยบายและยุทธศาสตร๑ กนย.สนผ. Ploicy and Strategy Division      PSD  
กองวางแผนรํวม         กผร.สนผ. Joint Planning Division           JPD  
กองแผนและโครงการ     กผค.สนผ. Plans and Projects Division      PPD  
กองยุทธสัมพันธ๑          กยส.     Operational Coordination Division OCD  
กองยุทธการ            กยก.     Operations Division               OPND  
กองการสงครามพิเศษ     กสศ.     Special Warfare Division          SWD  
กองการจัด             กกจ.     Organization Division             ORGD  
กองการฝึก             กกฝ.     Training Division                 TNGD  
กองกิจการพลเรือน       กกร.     Civil Affairs Division            CAD  
ส านักวางแผนการฝึกร่วมและผสม สวฝ.     Joint and Combined Exercise Planning Office  JCEPO   
กองเลขานุการ          กลก.สวฝ. Secretary Division              SECYD  
กองวางแผน            กวผ.สวฝ. Planning Division             PNGD  

กองพัฒนาหลักนิยมและประเมินผล   กพป.สวฝ. Doctrines Development and Evaluation Division DDED  

กองสนับสนุน            กสน.สวฝ. Support Division                SUPD  
๔. กรมส่งก าลังบ ารุงทหาร   กบ.ทหาร  Directorate Of Joint Logistics J-4  
เจ๎ากรมสํงกําลังบํารุงทหาร  จก.กบ.ทหาร Director of Joint Logistics     DIRJ-4  
กองกลาง              กกล.     General Affairs Division        GAD  
กองนโยบายและแผน      กนผ.     Policy and Plans Division       PPD  
กองสํงกําลัง            กสล.     Supply Division                 SUPD  
กองขนสํงและเคลื่อนย๎าย   กขค.     Transportation and Movement  Division    TAMD  
กองบริการ             กบก.     Services Division               SVCD  
กองสรรพกําลัง          กสก.     Mobilization Division           MOBD  
กองยุทธบริการระหวํางประเทศ  กยป.     International Logistics Support  Division   ILSD  
กองสถิติ               กสถ.     Statistics Division             STATD  
สํานักงานบริหารขําวสารสิ่งอุปกรณ๑ทางทหาร สบส.    Materiel Information Management Office  MIMO  
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๕. กรมการสื่อสารทหาร     สส.ทหาร  Directorate Of Joint Communication J-6  
เจ๎ากรมการสื่อสารทหาร        จก.สส.ทหาร Director of Joint Communications   DIRJ-6  
กองกลาง              กกล.     General Affairs Division           GAD  
กองนโยบายและแผน      กนผ.     Policy and Plans Division          PPD  
กองอํานวยการสื่อสาร     กอส.     Communications and Electronics Administration Division  
        CEAD  
กองวิทยาการและการฝึก   กวฝ.     Technical Affairs and Training Division  TATD  
กองการสื่อสารสัญญาป้องกันรํวม  กสส.    Communications and Electronics Treaties Division CETD  
กองสํงกําลังบํารุงสื่อสาร   กบส.     Signal Logistics Division          SLD  
กองการเงิน            กกง.     Finance Division                   FIND  
แผนกงบประมาณ         ผงป.     Budget Section                     BUDS  

กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย  พัน.ส.บก.กองทัพไทย Supreme Command Signal Battalion SCSB  
ศูนย๑การโทรคมนาคมทหาร ศทท.     Military Telecommunications Center MTC  
กองธุรการ             กธก.ศทท. Administrative Division            ADMIND  
กองการโทรคมนาคม      กทค.ศทท. Telecommunications Division        TELECOMMD  
กองการสื่อสาร          กสส.ศทท. Communications Division    COMMD  
กองแผนและวิศวกรรม     กผว.ศทท. Plans and Engineering Division     PED  
กองสํงกําลัง            กสล.ศทท. Supply Division                    SUPD  
กองซํอมบํารุง           กซบ.ศทท. Maintenance Division           MAINTD  
๖. ส านักงานปลัดบัญชีทหาร     สปช.ทหาร Office Of The Comptroller General  OCG  
ปลัดบัญชีทหาร             ปช.ทหาร  Comptroller General             CG  
กองกลาง                กกล.     General Affairs Division        GAD  
สํานักบริหารทรัพยากร       สบท.     Office of Defence Resources Management  ODRM  
แผนกธุรการ              ผธก.สบท. Administrative Section          ADMINS  
กองนโยบายและแผน        กนผ.สบท. Policy and Plans Division       PPD  

กองกําหนดการและโครงการ กกค.สบท. Programs and Projects Division  PROPD  
กองวิเคราะห๑และพัฒนาระบบ กวพ.สบท. System Analysis and Development Division  SADD  
กองงบประมาณ            กงป.     Budget Division                 BUDD  
กองควบคุมงบประมาณ      กคป.     Budget Control Division         BCD  
กองตรวจสอบและวิเคราะห๑  กตว.     Review and Analysis Division    RAD  

กองจัดการ               กจก.     Management Engineering Division MED  
กองวิทยาการ             กวก.     Technical Affairs Division      TAD  

๓. ส่วนฝ่ายกิจการพิเศษ Special Service Group  
๑. กรมสารบรรณทหาร     สบ.ทหาร    Adjutant General's Department AGD  
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เจ๎ากรมสารบรรณทหาร   จก.สบ.ทหาร  Adjutant General              AG  

กองกลาง             กกล.       General Affairs Division      GAD 
กองการสารบรรณ       กสบ.       Adjutant Division               ADJD  
กองการกําลังพล        กกพ.       Personnel Division            PERSD 
กองประวัติและบําเหน็จ บํานาญ  กปบ.            Personnel Records and Pension Division PRPD       
กองพระธรรมนูญ         กธน.        Judge Advocate Division      JAD          
๒. ส านักงานการเงินทหาร   สกง.ทหาร Finance Office              FINO 
ผู๎อํานวยการสํานักงานการเงินทหาร   ผอ.สกง.ทหาร  Director                            DIRFINO                        
แผนกธุรการ            ผธก.     Administrative Section     ADMINS 

กองวิทยาการ           กวก.     Technical Affairs Division TAD 
กองคําใช๎จําย           กคจ.     Expenditure Division        EXPD 

กองเงินเดือน           กงด.     Salary Division             SALD 
กองบัญชี               กบช.     Accounting Division         ACCTD 

กองธนารักษ๑             กธร.      Disbursement Division       DISBD 
๓. ส านักงานสารนิเทศ          สสน.        Armed Forces Information Office AFIO  
ผู๎อํานวยการสํานักงานสารนิเทศ ผอ.สสน.    Director       DIRAFIO  
รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานสารนิเทศฝ่ายบริหาร  รอง ผอ.สสน.ฝ่ายบริหาร Deputy Director for Administration  
        DDIRADMIN  
รองผ๎ูอํานวยการสํานักงานสารนิเทศฝ่ายปฏิบัติการ รอง ผอ.สสน.ฝ่ายปฏิบัติการ Deputy Director For Operations   
        DDIROPN  
กองกลาง                  กกล.        General Affairs Division   GAD  
กองนโยบายและแผน          กนผ.        Policy and Plans Division PPD  
กองขําว                   กขว.        Intelligence Division      NTD  
กองประชาสัมพันธ๑            กปส.        Public Relations Division  PRD  

กองปฏิบัติการจิตวิทยา        กปจ.        Psychological Operations  Division  PSYOPD  
กองกิจการพลเรือน           กกร.        Civil Affairs Division     CAD  
กองเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหํงชาติ กลก.  National Psychological Operations Committee 

Secretariat Division          NPOCSD  
๔. กองอ านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กรป.กลาง National Security Command   NSC 

ผ๎ูอํานวยการกองอํานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแหํงชาติ ผอ.กรป.กลาง     Director     DIRNSC    
กองธุรการ              กธก.        Administrative Division     ADMIND   
กองการเงิน             กกง.        Finance Division        FIND   
กองกําลังพล             กกพ.        Personnel Division          PERSD 

กองขําว                กขว.           Intelligence Division       INTD       
กองยุทธการ             กยก.        Operations Division         OPND 
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กองสํงกําลังบํารุง         กกบ.        Logistics Division         LOGD 
กองกิจการพลเรือน        กกร.        Civil Affairs Division      CAD    
กองการสื่อสาร           กสส.        Communications Division  COMMD  
กองงบประมาณ           กงป.        Budget Division             BUDD    
กองการชําง             กกช.        Engineering Division        ENGD     
สํานักงานพัฒนาพิเศษ       สนศ.        Special Development Office SDO     
หนํวยพัฒนาการเคลื่อนที่    นพค.สนศ.  Mobile Development Unit     MDU 
หนํวยชํางพัฒนา           ช.พัฒนา สนศ. Development Engineers Unit  DEU   
สถานีวิทยุกระจายเสียง     วส.สนศ. Radio Broadcasting Station RBS    
สํานักงานพัฒนาภาคที่ ๑,๒,๓,๔  สนภ.๑,๒, ๓,๔ 1st (2nd, 3rd, 4th) Regional Development Office  RDO  
หนํวยสํงเสริมการเกษตรและสหกรณ๑      นกส.สนภ.    Agriculture and Cooperatives Extension Unit   CEU   
สํานักงานทหารพัฒนา   สทพ.      Military Development Office     MDO   
กองแผนและโครงการ  กผค.สทพ.  Plans and Projects Division     PPD    
กองสนับสนุนและขยายพันธุ๑สัตว๑      กสข.สทพ.     Animal Breeding Extension Division   ABED         
กองการเกษตร และสหกรณ๑            กกส.สทพ.    Agriculture and Cooperatives Division ACD          
ศูนย๑ฝึกศึกษา         ศฝษ.      Education and Training Center   ETC                     
กองวิชาการเกษตร    กวก.ศฝษ.  Agricultural Education Division AED    
กองวิชาชํางอุตสาหกรรม             กวช.ศฝษ. Industrial Engineering Education Division  IEED 
กองวิชาทั่วไป        กวท.ศฝษ.  General Education Division      GED      
สํานักงานสนับสนุน     สสน.      General Support Office    GSO          
กองจัดหา           กจห.สสน.  Procurement Division         PROCD      
กองคลัง            กคล.สสน.  Depot Division                 DEPD    
กองซํอมบํารุง       กซบร.สสน.  Maintenance Division         MAINTD    
กองแพทย๑           กพท.สสน.  Medical Division               MEDD    
กองขนสํง           กขส.สสน.  Transportation Division   TRANSD           
กองบริการ                          กบร.สสน.     Services Division         SVCD                                                
๕. ศูนย์รักษาความปลอดภัย    ศรภ.        Armed Forces Security Center AFSC     
ผู๎บัญชาการศูนย๑รักษาความปลอดภัย  ผบ.ศรภ.     Commanding General           CGAFSC   
รองผ๎ูบัญชาการศูนย๑รักษาความปลอดภัยฝ่ายปฏิบัติการ  รอง ผบ.ศรภ.ฝ่ายปฏิบัติการ  Deputy Commanding 
General for Operations        DCGOPN   
รองผ๎ูบัญชาการศูนย๑รักษาความปลอดภัยฝ่ายบริหาร รอง ผบ.ศรภ.ฝ่ายบริหาร  Deputy Commanding General for 
Administration       DCGADMN  

รองผู๎บัญชาการศูนย๑รักษาความปลอดภัยฝ่ายขําว รอง ผบ.ศรภ.ฝ่ายขําว    Deputy Commanding General  for 
Intelligence         DCGINT   
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ผู๎ชํวยผู๎บัญชาการศูนย๑รักษาความปลอดภัยฝ่ายบริหาร  ผช.ผบ.ศรภ.ฝ่ายบริหาร Assistant Commanding 
General for Administration      ACGADMIN  
กองบัญชาการศูนย๑รักษาความปลอดภัย  บก.ศรภ.   Armed Forces Security Center Headquarters AFSCHQ   
กองกําลังพล             กกพ.บก.ศรภ. Personnel Division   PERSD    
กองยุทธการและการขําว    กยก.และขว.บก.ศรภ. Operations and Intelligence Division  OID      
กองแผนและโครงการ      กผค.บก.ศรภ. Plans and Projects Division PPD      
กองสํงกําลัง             กกบ.บก.ศรภ. Logistics Division           LOGD     
กองการเงิน             กกง.บก.ศรภ. Finance Division            FIND     
กอง ๑                            Division 1               DIV 1    
กอง ๒                            Division 2                         DIV 2    
กอง ๓                            Division 3                         DIV 3    
กอง ๔                            Division 4                         DIV 4    
กอง ๕                            Division 5                         DIV 5    
กอง ๖                           Division 6                         DIV 6    
กอง ๗                            Division 7                         DIV 7    
กอง ๘                            Division 8                         DIV 8    
กอง ๙                            Division 9                         DIV 9    
กอง ๑๐                            Division 10                        DIV 10    
กอง ๑๑                            Division 11                        DIV 11    
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย  รร.รปภ. Security School   SECS 
ผ๎ูบัญชาการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย ผบ.รร.รปภ. Commandant   CSECS 
๖. กรมแผนที่ทหาร        ผท.ทหาร   Royal Thai Survey Department          RTSD 
เจ๎ากรมแผนที่ทหาร     จก.ผท.ทหาร  Director of Survey         DIRRTSD 
รองเจ๎ากรมแผนที่ทหารฝ่ายบริหาร         รอง จก.ผท.ทหารฝ่ายบริหาร Deputy Director of Survey Administration 
      DDIRADMIN                                    
รองเจ๎ากรมแผนที่ทหารฝ่ายวิชาการ     รอง จก.ผท.ทหารฝ่ายวิชาการ Deputy Director of Survey for Technical 
Affairs       DDIRTECH 
กองบัญชาการกรมแผนที่ทหาร        บก.ผท.ทหาร  Royal Thai Survey Department Headquarters 
       RTSDHQ         
กองธุรการ                           กธก.บก.ผท.ทหาร   Administrative Division    ADMIND           
กองแผนและโครงการ                   กผค.บก.ผท.ทหาร  Plans and Projects Division  PPD  
กองกําลังพล                      กกพ.บก.ผท.ทหาร  Personnel Division                    PERSD 
กองการเงิน                         กกง.บก.ผท.ทหาร    Finance Division                                 FIND 
กองบริการ           กบก.       Services Division          SVCD 
กองยีออเดชี่ และยีออฟิสิกส๑            กดฟ.   Geodesy and Geophysics Division    GGD 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๘๙๓ 

กองทําแผนที่            กทผ.       Mapping Division             MAPD 
กองรูปถํายทางอากาศ     กรอ.       Aerial Photograph Division  APD 
กองภูมิศาสตร๑           กภศ.       Geography Division          GEOD 
กองพิมพ๑               กพพ.       Reproduction Division       RPDD 
กองคลังแผนที่           กคผ.       Map Depot Division         MDD 
กองพยาบาล            กพบ.       Medical Division             MEDD 
โรงเรียนแผนที่          ร.ผท.     Survey School                SURVS 
กองการศึกษา           กศษ.รร.ผท. Education Division           EDD 
กองการปกครอง          กปค.รร.ผท.  Military Training Division   MTD 
๗. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร ศวพท.        Military Research and  Development Center MRDC 
ผู๎บัญชาการศูนย๑วิจัยและพัฒนาการทหาร ผบ.ศวพท.  Commanding General      CGMRDC 
รองผ๎ูบัญชาการศูนย๑วิจัยและพัฒนาการทหารฝ่ายบริหาร  รอง ผบ.ศวพท.ฝ่ายบริหาร  Deputy Commanding 
General for Administration      DCGADMIN            
รองผ๎ูบัญชาการศูนย๑วิจัยและพัฒนาการทหารฝ่ายเทคนิค  รอง ผบ.ศวพท. ฝ่ายเทคนิค Deputy Commanding 
General for Technical Affairs      DCGTECH  
กองบัญชาการศูนย๑วิจัยและพัฒนาการทหาร บก.ศวพท.    Military Research and Development Center 
Headquarters       MRDCHQ    
แผนกห๎องสมุด            ผหส.บก.ศวพท. Library Section            LIBS     
แผนกธุรการ             ผธก.บก.ศวพท. Administrative Section    ADMINS   
แผนกขนสํง              ผขส.บก.ศวพท. Transportation Section    TRANSS   
กองแผนงานและโครงการ                      กผค.บก.ศวพท.  Plans and Projects Division   PPD      
กองวิจัยและพัฒนาการรบ                    กวร.       Combat Research and Development Division CRDD 
กองวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ๑              กวย.       Materiel Research and  Development Division   MRDD   
กองวิจัยและพัฒนาการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส๑ กสอ.   Communications and Electronics Research and 
Development Division       CERDD        
๘. กรมการสรรพก าลังทหาร          กกส.ทหาร   Resources Mobilization Department RMD 
เจ๎ากรมการสรรพกําลังทหาร จก.กกส.ทหาร Director                   DIRRMD 
กองกลาง                กกล.        General Affairs Division   GAD  
กองการกําลังสํารอง        กสร.        Reserve Affairs Division   RAD 
กองสิ่งอุปกรณ๑สํารอง        กสป.        Reserve Supplies Division RSUPD 
กองสํารวจ               กสจ.        Survey Division        SURVD     
กองจัดการ               กจก.        Management Division      MGTD 
กองนโยบายและแผน        กนผ.       Policy and Plans Division PPD 
กองยุทโธปกรณ๑สํารอง       กยป.        Reserve Materiel Division RMD 
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กองประสานความชํวยเหลือทางทหาร   กปท.        Military Assistance Coordination Division MACD     
กองวิจัยและพัฒนา                   กวพ.             Research and Development Division RDD                 
๙. กรมยุทธบริการทหาร   ยบ.ทหาร    Support Services Department   SSD 
เจ๎ากรมยุทธบริการทหาร  จก.ยบ.ทหาร  Director   DIRSSD 

แผนกงบประมาณ        ผงป.       Budget Section               BUDS 
กองกลาง             กกล.       General Affairs Division    GAD    
กองการเงิน           กกง.  Finance Division             FIND 
กองพลาธิการ          กพธ.       Quartermaster Division      QMD 

กองการขนสํง          กขส.       Transportation Division     TRANSD 
สํานักงานยุทธโยธาทหาร  สยย.      Civil Engineering Office     WELD 
กองสวัสดิการ          กสก. Welfare Division             WELD 
สํานักงานกีฬาทหาร      สกท.       Armed Forces Sport Office   AFSO 

กองแพทย๑             กองแพทย๑    Medical Division     MEDD 
กองทหารสารวัตร       กอง สห.  Military Police Division      MPD 
กองดุริยางค๑           กอง ดย.    Music Division              MUSD 
กองพันบริการ           พัน บร.   Services Battalion        SVCBN    
๑๐. ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล          ศกม.     Armed Forces Data  Processing Center AFDPC 
ผู๎อํานวยการศูนย๑กรรมวิธีข๎อมูล ผอ.ศกม.  Director                     DIRAFDPC  
กองกลาง                 กกล.     General Affairs Division    GAD  
กองนโยบายและแผน         กนผ.     Policy and Plans Division   PPD  
กองพัฒนาระบบงาน          กพร.     System Development Division SDD  

กองสารสนเทศทางทหาร     กสท.     Military Information System Division   MISD  
กองปฏิบัติการ              กปก.     Operations Division          OPND  
กองวิทยาการคอมพิวเตอร๑    กวค.     Computer Technology  Division    CTD  

สถาบันคอมพิวเตอร๑ทหาร     สคท.     Military Computer Institute MCI  

แผนกธุรการ               ผธก.สคท. Administrative Section      ADMINS  
กองการศึกษา              กศษ.สคท. Education Division           EDD  
กองสนับสนุน               กสน.สคท. Support Division             SPTD  

๔. ส่วนการศึกษา   Education Group 
๑. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   สปท.         National Defence Studies Institute   NDSI 
ผ๎ูบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผบ.สปท.  Commanding General    CGNDSI                 
ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ปษ.สปท.     Adviser                                      ADVR          
กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บก.สปท.    National Defence Studies Institute Headquarters NDSIHQ 

กองกลาง              กก.บก.สปท. General Affairs Division   GAD 

กองอํานวยการศึกษา                       กอศ.บก.สปท.   Educational Administration Division    EAD                        
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กองวิจัย และพัฒนาการศึกษา              กวพ.บก.สปท.   Educational Research and Development Division ERDD 
ศูนย๑บรรณสาร            ศบส.บก.สปท. Central Library              CENLIB 
๑.๑ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    วปอ.           National Defence College            NDC 
ผู๎อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ผอ.วปอ.     Superintendent  SUPTNDC 
รองผู๎อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฝ่ายวิชาการ รอง ผอ.วปอ.ฝ่ายวิชาการ  Deputy Superintendent for 
Academic Affairs       DSUPTACAD 
รองผู๎อํานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฝ่ายบริการ  รอง ผอ.วปอ.ฝ่ายบริหาร   Deputy Superintendent for 
Administration          DSUPTADMIN 

กองอํานวยการ  กอก.     Administration Division    ADMIND 
กองพัฒนาการศึกษา    กพศ.            Educational Development Division  EDD   
กองยุทธศาสตร๑         กยศ.     Strategic Affairs Division  SAD 
กองการเศรษฐกิจ       กกศ.     Economic Affairs Division       EAD  
กองการเมือง          กกม.     Political Affairs Division  PAD    
กองสังคมจิตวิทยา                 กสจ.          Socio-Psychological Affairs Division  SPAD                  
กองการทหาร           กกท.   Military Affairs Division    MAD  
๑.๒ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร   วสท. Joint Staff College           JSC 
ผู๎บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร      ผบ.วสท.  Commandant  COMDTJSC 
กองอํานวยการ           กอก. Administration Division       ADMIND 
กองพัฒนาการและวางแผนการศึกษา กพผ.       Educational Development And Planning Division EDPD        
กองวิชาการกําลังพล       กกพ. Personnel Studies Division    PSD 

กองวิชาการขําว          กวข. Intelligence Studies Division ISD 
กองวิชาการวางแผน และ ยุทธการ         กผย.          Planning and Operations Studies Division  POSD             
กองวิชาการสํงกําลังบํารุง   กกบ. Logistics Studies Division   LSD       
กองวิชาการยุทธศาสตร๑     กยศ. Strategic Studies Division    SSD 
กองวิจัยและวิทยานิพนธ๑     กวว.  Research and Thesis Division   RTD 
๑.๓ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  สจว.    Applied Psychology Institute API 
ผู๎อํานวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  ผอ.สจว.     Director           DIRAPI 

แผนกธุรการ             ผธก.    Administrative Section       ADMINS 

กองการศึกษา            กกศ.    Education Division       EDD 

กองสนับสนุน              กสน.     Support Division               SPTD 
๑.๔ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สวศ. Strategic Research Institute   SRI 
ผู๎อํานวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร๑ ผอ.สวศ. Director    DIRSRI 

แผนกธุรการ            ผธก. Administrative Section        ADMINS 
ฝ่ายพัฒนาการวิจัย       ฝพว. Research Development Division     RDD 

ฝ่ายการเมือง           ฝกม. Political Research Division   PRD 
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ฝ่ายการเศรษฐกิจ        ฝกศ. Economic Research Division    ERD 

ฝ่ายสังคมจิตวิทยา                 ฝสจ.         Socio-Psychological Research Division  SPRD 

ฝ่ายการทหาร            ฝกท.  Military Research Division     MRD 
๒. กรมการศึกษา         กส.    Education Department  EDD 
เจ๎ากรมการศึกษา      จก.กศ. Director of Education Department DIREDD 
กองธุรการ           กธก.  Administrative Division      ADMIND 
กองการศึกษา         กศษ.  Education Division     EDD 
กองวิทยาการ         กวก.   Technical Affairs Division    TAD 
กองประวัติศาสตร๑และพิพิธภัณฑ๑ทหาร   กปพ.       Military History and Museum Division MHMD 
๒.๑ โรงเรียนเตรียมทหาร              รร.ตท.       Armed Forces Academies Preparatory School AFAPS 
ผู๎บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร           ผบ.รร.ตท.     Superintendent  SUPTAFAPS 
สํวนการศึกษา           สกส.    Education Branch     EDB 
กองพยาบาล            กพบ.    Medical Division       MEDD 
กองสถิติและประเมินผล                กสป.          Statistics and Evaluation Division     SED 
กองวิชาวิทยาศาสตร๑      กวว.    Science Division          SCD 

กองวิชาภาษาตํางประเทศ  กวภ.     Foreign Language Division   FLD  
กองวิชาภาษาไทย        กวษ.    Thai Language Division    TLD   
กองวิชาทหาร          กวท.    Military Science Division   MSD  
กองวิชาสังคมศาสตร๑      กคษ.    Social Science Division     SSD   
กองวิชาคณิตศาสตร๑      กวณ.     Mathematics Division        MATHS  
กองพลศึกษา            กพล.    Physical Education Division PED  
กรมนักเรียน           กรม นร.   Cadet Corps           CC  
๒.๒ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร   รร.ชท. Military Technical Training School  MTTS 
ผู๎บัญชาการโรงเรียนชํางฝีมือทหาร     ผบ.รร.ชท.     Commandant                     COMDTMTTS 
กองบัญชาการโรงเรียนชํางฝีมือทหาร    บก.รร.ชท.   Military Technical Training School Headquarters  

   MTTSHQ 
กองวิชาการ              กวก.   Technical Affairs Division  TAD 

กองการฝึกและศึกษา                            กฝศ.         Training and Education Division  TED 

กองนักเรียน               กนร.    Military Training Division  MTD 

๕. ศูนย์อ านวยการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย Joint Operations Center, Supreme Command    

ศูนย๑อํานวยการรํวม กองบัญชาการกองทัพไทย ศอร.บก.กองทัพไทย Joint Operations Center, Supreme Command  

    JOCSC  
ฝ่ายกําลังพล         ฝกพ.       Personnel Division        PERSD 

ฝ่ายการขําว          ฝขว.         Intelligence Division    INTD 

สํานักงานรักษาความปลอดภัย สน.รปภ.ฝขว.Security Office     SECO 
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ฝ่ายยุทธการ    ฝยก.         Operations Division       OPND   
สํานักงานความมั่นคงชายแดนด๎านลาว        สน.มล.ฝยก. Thai-Lao Border Security Office TLBSO 

สํานักงานความมั่นคงชายแดนด๎านกัมพูชา   สน.มก.ฝยก.  Thai-Cambodian Border Security Office  TCBSO  
สํานักงานความมั่นคงชายแดนด๎านไทย-พมํา สน.มพ.ฝยก. Thai-Myanmar Border Security Office    TMYBSO  
สํานักงานประสานงานรํวม ไทย-พมํา (ไทย)  สน.ปทพ.ฝยก.Thai-Myanmar Joint Coordination Office TMYJCO  

สํานักงานความมั่นคงชายแดนด๎านมาเลเซีย สน.มช.ฝยก.   Thai-Malaysian Border Security Office   TMABSO     
สํานักงานคณะกรรมการชายแดนสํวนภูมิภาค สน.กชภ.ฝยก. Regional Border Committee    RBCO 

สํานักงานเลขานุการโครงการหมูํบ๎านป้องกันตนเองชายแดน สล.ปชด.ฝยก. Office of the Secretary for the Border Self 
-Defence Village Project      OSBSDVP         
ฝ่ายสํงกําลังบํารุง   ฝกบ.         Logistics Division          LOGD 
ฝ่ายสื่อสาร                ฝสส.   Communications Division   COMMD 

ฝ่ายสนับสนุน           ฝสน.   Support Division           SPTD  

ฝ่ายปลัดบัญชี               ฝปช.   Comptroller,s Division     COMPD 

ฝ่ายกิจการพลเรือน           ฝกร.    Civil Affairs Division      CAD  
หมายเหตุ  
         ตาํแหนงํนอกเหนอืจากหวัหนา๎หนวํย เชนํ รอง ผูช๎วํย เสนาธกิาร ผูอ๎าํนวยการกองผูบ๎งัคบัการ หวัหนา๎ ประจาํ
กรม ประจํากอง ใช้ค าระบุต าแหน่งเพ่ิมเติม เชํน  
รอง จก.ยก.ทหาร    Deputy Director of Joint Operations          (DDIRJ-3) 
ผช.จก.ยก.ทหาร     Assistant Director of Joint Operations       (ADIRJ-3) 

รอง จก.สบ.ทหาร    Deputy Adjutant General                      (DAG)  
ผช.จก.สบ.ทหาร     Assistant Adjutant General                   (AAG) 

รอง ผบ.สปท.       Deputy Commanding General, National Defence Studies Institute  

       (DCGNDSC) 
รอง ผอ.วปอ.ฝ่ายวิชาการ   Deputy Superintendent for Academic Affairs, National Defence College

                           (DSUPTACADNDC) 
เสธ.กรป.กลาง      Chief of Staff, National Security Command    (CSNSC) 

ผอ.กนผ.           Director, Policy and Plans Division          (DIRPPD) 

ผบ.นพค.           Commander, Mobile Development Unit           (CDRMDU) 

หน.ผธก.           Chief, Administrative Section                (CADMINS) 

ประจํากรมขําวทหาร   Staff Officer, J-๒                            (SOJ-2) 
ประจํากองนโยบายและ แผน      Staff Officer, Policy and Plans Division     (SOPPD) 
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กองทัพบก (Royal Thai Army - RTA)  

ส่วนบัญชาการ  (C๒ GROUP)   
สํานักงานผู๎บังคับบัญชา   (สนง.ผบ.) Office Of The Commander 
สํานักงานเลขานุการกองทัพบก    (สลก.ทบ.)  Office Of The Army Secretary 

๑. 
ส่วนบัญชาการ (Command Group) 
๖ กรมฝ่ายเสนาธิการ    ๙ กรมฝ่ายกิจการพิเศษ          ๙ กรมฝ่ายยุทธบริการ  
กรมก าลังพลทหารบก    กรมสารบัญทหารบก      (สบ.ทบ.) กรมการทหารช่าง  (กช.)  
(Directorate Of Personnel)   (Adjutant General Department)  (Engineer Department)  

กรมข่าวทหารบก         กรมการเงินทหารบก      (กง.ทบ.) กรมสรรพาวุธทหารบก  (สพ.ทบ.)  
(Directorate Of Intelligence)  (Finance Department)          (Ordnance Department)  

กรมยุทธการทหารบก      กรมการสารวัตรทหารบก      (สห.ทบ.) กรมแพทย์ทหารบก  (พบ.)  
(Directorate Of  Operations)   (Provost Marshal General Department) (Medical Department)  

กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก  กรมจเรทหารบก      (จบ.)          กรมขนส่งทหารบก   (ขส.ทบ.)  
(Directorate Of Logistics)   (Inspector General Department) (Transportation Department)  

กรมกิจการพลเรือนทหารบก  กรมสวัสดิการทหารบก      (สก.ทบ.) กรมพลาธิการทหารบก   (พธ.ทบ.)  
(Directorate Of Civil Affairs)   (Special Services Department)      (Quartermaster General Department) 

ส านักงานปลัดบัญชีทหารบก  กรมการก าลังส ารองทหารบก (กสร.ทบ.) กรมการสัตว์ทหารบก  (กส.ทบ.) 
(The Office Of The Comptroller) (Directorate Of Reserve Personnel) (Veterinary And Remout Department) 

[พลโท]     ส านักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการ 
      ทางทหาร ทบ.                     (สนง.ปวพ.ทบ.)  
     (Coordination Office Of Research&   
      Development)           

      กรมการทหารส่ือสาร  (สส.)  
     (Signal Department)  
      กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  (วศ.ทบ.)  
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                             (Chemical Department)  
                           ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธกองทัพบก (ศอว.ทบ.)  
      (Army Weapons Production Center)  
      กรมยุทธโยธาทหารบก   (ยย.ทบ.)  
      (Post Engineer Department)  
     ส านักงานตรวจบัญชีกองทัพบก (สตช.ทบ.) 
       (Army Audit Agency)    

๑. กองบัญชาการกองทัพบก (สํานักงานผู๎บังคับบัญชา) ROYAL THAI ARMY HEADQUARTERS (Office Of Commander)  

ผู้บัญชาการทหารบก     (ผบ.ทบ.)        Commander In Chief, Royal Thai Army  (CINC RTA) 

รองผู๎บัญชาการทหารบก   (รอง ผบ.ทบ.)  Deputy Commander In Chief, RTA. (DEP CINC)  
ผู๎ชํวยผู๎บัญชาการทหารบก  (ผช.ผบ.ทบ.) (๑)  Assistant Commander In Chief (1), RTA. (ASST CINC 1)  

ผู๎ชํวยผู๎บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) (๒)   Assistant Commander In Chief (2), RTA. (ASST CINC 2)  

เสนาธิการทหารบก           (เสธ.ทบ.)    Chief Of Staff, Royal Thai Army          (COS RTA)              
รองเสนาธิการทหารบก                      (รอง เสธ.ทบ.)  Deputy Chief Of Staff, RTA.    
ผู๎ชํวยเสนาธิการฝ่ายกําลังพล       (ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.)  Assistant Chief Of Staff For Personnel, RTA.   (ACSPER)  
ผู๎ชํวยเสนาธิการฝ่ายขําว             (ผช.เสธ.ทบ.ฝขว.)  Assistant Chief Of Staff For Iintelligence, RTA (ACSI)  
ผู๎ชํวยเสนาธิการฝ่ายยุทธการ        (ผช.เสธ.ทบ.ฝยก.) Assistant Chief Of Staff For Operation, RTA.    (ACSO)  

ผู๎ชํวยเสนาธิการฝ่ายสํงกําลังบํารุง (ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ.) Assistant Chief Of Staff For Logistics, RTA.   (ACSLOG)  
ผู๎ชํวยเสนาธิการฝ่ายกิจการพลเรือน (ผช.เสธ.ทบ.ฝกร.) Assistant Chief Of Staff For Civil Affairs, RTA. (ACSCA)  
๒. ส านักงานเลขานุการกองทัพบก (สลก.ทบ.) The Office Of The Army Secretary (Army Secretariat) 
เลขานุการกองทัพบก     Secretary To The Royal Thai Army  
๓. กรมฝ่ายเสนาธิการ    (กรม ฝสธ.) General Staff Department 
๑. กรมก าลังพลทหารบก  (กพ.ทบ.)  Directorate Of Personnel 
เจ๎ากรมกําลังพลทหารบก         Director Of Personnel  
๒. กรมข่าวทหารบก         (ขว.ทบ.)    Directorate Of Intelligence 
เจ๎ากรมขําวทหารบก              Director Of Intelligence  
๓. กรมยุทธการทหารบก  (ยก.ทบ.)   Directorate Of Operations 
เจ๎ากรมยุทธการทหารบก         Director Of Operations  
๔. กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก  (กบ.ทบ.)  Directorate Of Logistics 
เจ๎ากรมสํงกําลังบํารุงทหารบก   Director Of Logistics  
๕. กรมกิจการพลเรือนทหารบก  (กร.ทบ.)  Directorate Of Civil Affairs 
เจ๎ากรมกรมกิจการพลเรือนทหารบก     Director Of Civil Affairs  
๖. ส านักงานปลัดบัญชีทหารบก  (สปช.ทบ.)  Offfice Of The Army Comptroller 
ปลัดบัญชีทหารบก                 Comptroller Of The Army  (COA)  
๔. กรมฝ่ายกิจการพิเศษ   Special Staff Department 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๙๐๐ 

๑. กรมสารบรรณทหารบก      (สบ.ทบ.)   Adjutant General Department  
เจ๎ากรมสารบรรณทหารบก      Adjutant General  
๒. กรมการเงินทหารบก         (กง.ทบ.)    Finance Department  
เจ๎ากรมการเงินทหารบก          Chief Of Finance  
๓. กรมจเรทหารบก              (จบ.) Inspector General Department  
เจ๎ากรมจเรทหารบก                Inspector General  
๔. กรมการสารวัตรทหารบก  (สห.ทบ.)  Provost Marshal General Department  
เจ๎ากรมการสารวัตรทหารบก             Provost Marshal General  
๕. กรมสวัสดิการทหารบก         (สก.ทบ.)  Special Services Department  
เจ๎ากรมสวัสดิทหารบก               Chief Of Special Services   
๖. กรมการก าลังส ารองทหารบก   (กสร.ทบ.)  Reserve Affairs Department  
เจ๎ากรมการกําลังสํารองทหารบก               Chief Of Reserve Affairs  
๗. ส านักงานตรวจบัญชีกองทัพบก  (สตช.ทบ.)  Army Audit Agency  
ผู๎อํานวยการตรวจบัญชีกองทัพบก             Director Of Army Audit Agency  
๘. ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธกองทัพบก  (ศอว.ทบ.) Army Weapons Production Center                  
ผู๎บัญชาการศูนย๑อํานวยการสร๎างอาวุธ (ทบ.) Commanding General, Army Wespons Production Center  
๙. ส านักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทบ. (สนง.ปวพ.ทบ. - สวพ.ทบ.)   
Coordination Office Of Research And Development Of RTA 
๕. กรมฝ่ายยุทธบริการ (Technical Staff Department)  
๑. กรมการทหารช่าง      (กช.)       Engineer Department  
เจ๎ากรมทหารชําง                    Chief Of Engineer Department  
๒. กรมการทหารสื่อสาร   (สส.)        Signal Department  
เจ๎ากรมการทหารสื่อสาร          Chief Of Signal Department  
๓. กรมสรรพาวุธทหารบก  (สพ.ทบ.)  Ordance Department  
เจ๎ากรมสรรพาวุธทหารบก       Chief Of Ordance  
๔. กรมขนส่งทหารบก     (ขส.ทบ.)     Transportation Department  
  เจ๎ากรมขนสํงทหารบก             Chief Of Transportation  
  ๕. กรมพลาธิการทหารบก  (พธ.ทบ)   Quartermaster General Department  
  เจ๎ากรมพลาธิการทหารบก       Quartermaster General  
  ๖. กรมยุทธโยธาทหารบก  (ยย.ทบ.)   Post Engineer Department  
  เจ๎ากรมยุทธโยธาทหารบก       Chief Of Post Engineer  
  ๗. กรมการสัตว์ทหารบก   (กส.ทบ.)   Veterinary And Remount Department  
  เจ๎ากรมการสัตว๑ทหารบก         Chief Of Veterinary Secrvice  
  ๘. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  (วศ.ทบ.)  Chemical Department  
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  เจ๎ากรมวิทยาศาสตร๑ทหารบก  Chief Of The Chemical Department  
 
  ๙. กรมแพทย์ทหารบก  (พบ.)       Medical Department  
  เจ๎ากรมแพทย์ทหารบก         Chief Of The Medical Department  

๒. ส่วนก าลังรบ (Forces Command)  

 
๑. กองทัพภาคที่ ๑          (ทภ.๑)  The First      Army Area   (Army Area Region ๑) 
๒. กองทัพภาคที่ ๒    (ทภ.๒)  The Second Army Area  (Army Area Region ๒) 
๓. กองทัพภาคที่ ๓    (ทภ.๓)  The Third     Army Area  (Army Area Region ๓) 
๔. กองทัพภาคที่ ๔    (ทภ.๔)  The Fourth   Army Area  (Army Area Region ๔)  
๕. กองพลทหารม๎าที่ ๒   (พล.ม.๒)  The Second Armor Division    
๖. กองพลทหารราบที่ ๑๕ (พล.ร.๑๕)   The Fifteenth Infantry Division   [ปรับอยู่ ทภ.๔] 

๗. กองพลทหารราบ(กองหนุน) ที่ ๑๖    (พล.ร.๑๖) The Sixteenth Infantry Division (Reserve)  
๘. หนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ  (นสศ.)   Special Warfare Command  (SWCOM)  
ผ๎ูบัญชาการหนํวยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.)  Commanding General, Special Warfare Headquarters 

กรมรบพิเศษ   (รพศ.)  Special Forces Regiment  
๙. หนํวยบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค๑ The Royal’s Guard Command 

 
 
 
 

                                                                        
 เอกสารบางฉบับใช๎ Special Warfare Command (SWC) ซึ่งซ้ ากับ ศสพ. (SWC)  
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๓. ส่วนส่งก าลังบ ารุง (Logistical Group) 

       
โรงงาน ตวพ.  
๑. กรมการทหารช่าง         (กช.)     Engineer Department  
เจ๎ากรมทหารชําง                 Chief Of Engineer Department  
๒. กรมการทหารสื่อสาร     (สส.)     Signal Department  
เจ๎ากรมการทหารสื่อสาร          Chief Of Signal Department  
๓. กรมสรรพาวุธทหารบก    (สพ.ทบ.) Ordnance Department  
เจ๎ากรมสรรพาวุธทหารบก       Chief Of Ordnance  
๔. กรมขนส่งทหารบก       (ขส.ทบ.)  Transportation Department  
เจ๎ากรมขนสํงทหารบก             Chief Of Transportation  
๕. กรมพลาธิการทหารบก    (พธ.ทบ)  Quartermaster General Department  
เจ๎ากรมพลาธิการทหารบก       Quartermaster General  
๖. กรมยุทธโยธาทหารบก    (ยย.ทบ.)  Post Engineer Department  
เจ๎ากรมยุทธโยธาทหารบก        Chief Of Post Engineer  
๗. กรมการสัตว์ทหารบก     (กส.ทบ.)  Veterinary And Remount Department  
เจ๎ากรมการสัตว๑ทหารบก          Chief Of Veterinary Secrvice  
๘. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก    (วศ.ทบ.)  Chemical Department  
เจ๎ากรมวิทยาศาสตร๑ทหารบก     Chief Of The Chemical Department   
๙. กรมแพทย์ทหารบก       (พบ.)     Medical Department  
เจ๎ากรมแพทย๑ทหารบก            Chief Of The Medical Department  

 
 

                                                                        
 โรงงาน ตวพ. = โรงงานต๎นแบบการวิจัย และพัฒนาอาวุธ 
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๔. ส่วนภูมิภาค (Areas Command)  

 
 
๑. กองทัพภาค  (ทภ.)  Army Area 
แมํทัพ, แมํทัพภาค    (มทภ. ...)    ...Army Area Commander 
๒. มณฑลทหารบก   (มทบ.)  Military Circle 

ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบก   (ผบ.มทบ.) Commanding General, Military Circle 
๓. จังหวัดทหารบก (จทบ.)   Military District  
ผู๎บังคับการจังหวัดทหารบก (ผบ.จทบ.) Military District Commanding Officer 

 
 
 
 
 
 

                                                                        
 เอกสารบางฉบับใช๎ Regional Group      
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๕. ส่วนการฝึกศึกษา และหลักนิยม (Doctrine, Training and Education Group)  

 
 
๑. กรมยุทธศึกษาทหารบก   (ยศ.ทบ.)  Army Training, Education and Doctrine Command  
     ( TEDCOM) (กํอนแปรสภาพรวมกับ สบส.ใช๎  ATC)  
    เจ๎ากรมยุทธศึกษาทหารบก             (จก.ยศ.ทบ.) Chief of Army Training, Education and Doctrine  

   Command 

     ๑. ศูนย์การทหารราบ       (ศร.)  Infantry Center    (INF CTR)  

ผู๎บัญชาการศูนย๑การทหารราบ   (ผบ.ศร.)  Commanding General, …    
โรงเรียนทหารราบ     (รร.ร.ศร.) Infantry School           (INF SCH)  
ผู๎บัญชาการโรงเรียนทหารราบ   (ผบ.รร.ร.ศร.)  Commandant, …                
รองผู๎บัญชาการ รร.ทหารราบ   (รอง ผบ.รร.ร.ศร.)  Deputy Commandant, …    
โรงเรียนนายสิบทหารบก   (รร.นส.ทบ.)  Army Non-Commissioned Officer School (NCO SCH)  
      ๒. ศูนย์การทหารม้า              (ศม.)          Cavalry Center     (CAV CTR)  
ผู๎บัญชาการศูนย๑การทหารม๎า   (ผบ.ศม.)      Commanding General, …    
โรงเรียนทหารม้า            (รร.ม.ศม.)    Cavalry School    (CAV CTR)  

ผู๎บัญชาการโรงเรียนทหารม๎า           (ผบ.รร.ม.ศม.)   Commandant, …    
      ๓. ศูนย์การทหารปืนใหญ่     (ศป.)   Artillery Center  (ARTY CTR)  

ผู๎บัญชาการศูนย๑การทหารปืนใหญํ    (ผบ.ศป.)     Commanding General, …   
โรงเรียนทหารปืนใหญ่      (รร.ป.ศป.)  Artillery School     (ARTY SCH)  
ผู๎บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญํ   (ผบ.รร.ป.ศป.)   Commandant, …   
      ๔. ศูนย์พัฒนาหลักนิยม และ ยุทธศาสตร์ (ศพย.)  Center of Doctrine and Strategic Development   
        (CDSD) 
ผ๎ูอํานวยการศูนย๑พัฒนาหลักนิยม และยุทธศาสตร๑ (ผอ.ศพย.) Director-General, …   

                                                                        
 เอกสารบางฉบับใช๎ Training Staff      
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      ๕.  วิทยาลัยการทัพบก   (วทบ.)   Army War College     (AWC)  

ผู๎บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก   (ผบ.วทบ.)    Commandant, …   
๖.  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก       (รร.สธ.ทบ.)  Army Command And General Staff College (CGSC)  

ผู๎บัญชาการ รร.เสนาธิการทหารบก   (ผบ.รร.สธ.ทบ.)  Commandant, …   
๒. กรมการรักษาดินแดน   (รด.)     Territorial Defense Department  (TDD)  
เจ๎ากรมรักษาดินแดน   (จก.รด.)  Chief Of Territorial Defense Department  
หนํวยอาสารักษาดินแดน   (อส.)  Territorial Volunteer Defense Unit  
๑. ศูนย์การฝึกก าลังส ารองกรมการรักษาดินแดน (ฝ.รด.)  Army Reserve Training Center  

ผู๎บัญชาการศูนย๑การฝึกกําลังสํารอง (ผบ.ฝ.รด.)   Commanding General, …   
๓. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)  Chulachomklao Royal Military Academy  (CRMA)  
ผ๎ูบัญชาการ รร.นายร๎อยพระจุลจอมเกล๎า  (ผบ.รร.จปร.)   Superintendent, …    
๔. โรงเรียนการก าลังส ารอง    (รร.กสร.กสร.ทบ.) Army Reserve School    (RES SCH)  

๖. ศูนย์สงครามพิเศษ  (ศสพ.) Special Warfare Center   (SWC)  

ผู๎บัญชาการศูนย๑สงครามพิเศษ  (ผบ.ศสพ.)  Commanding General, …   
โรงเรียนสงครามพิเศษ  (รร.สพศ.)  Special Warfare School   (SW SCH)  
ผู๎บัญชาการโรงเรียนสงครามพิเศษ     (ผบ.รร.สพศ.)   Commandant, …   
๗. กรมแพทย์ทหารบก    (พบ.)  Army Medical Department     

เจ๎ากรมแพทย๑ทหารบก     (จก.พบ.)  Chief Of Army Medical Department  
รองเจ๎ากรมแพทย๑ทหารบก  (รอง จก.พบ.)  Deputy Chief Of Army Medical Department  
วิทยาลัยแพทย๑พระมงกุฎฯ    (วพม.)  Pramongkut Medical College   
วิทยาลัยพยาบาลพระมงกุฎฯ  (วพบ.)  Pramongkut Nurse College   
๘. ศูนย์การบินทหารบก   (ศบบ.)  Army Aviation Center     

ผู๎บัญชาการ ศบบ.         (ผบ.ศบบ.)  Commanding General, …   

รองผู๎บัญชาการ ศบบ.                    (รอง ผบ.ศบบ.) Deputy Commanding General, …   
โรงเรียนการบินทหารบก    (รร.การบิน)  Army Aviation School  (Avn Sch)  

ผ๎ูบัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก      (ผบ.รร.การบิน)  Commandant, …   

รองผ๎ูบัญชาการโรงเรียนการบินทหารบก (รอง ผบ.รร.การบิน) Deputy Commandant, …   
๙. โรงเรียนของเหล่า และหน่วยสายวิทยาการต่างๆ  Branch Schools 
ผู๎บัญชาการโรงเรียน   (ผบ.รร.)  Commandant    
โรงเรียนทหารการเงิน         (รร.กง.ทบ.)  Financial School   (Fin Sch)  
โรงเรียนสงครามพิเศษ        (รร.สคพ.)    Special Warfare School   (Sw Sch)  
โรงเรียนการบิน  (รร.การบิน)   Aviation School     (Avn Sch)  
โรงเรียนการสัตว๑     (รร.กส.ทบ.)  Veterinary School   (Vet Sch)  
โรงเรียนกิจการพลเรือน   (รร.กร.ทบ.)  Civil Affairs School     (Ca Sch)  
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โรงเรียนจูํโจม   (รร.จูํโจม)  Ranger School      (Rng Sch)  
โรงเรียนทหารขนสํง     (รร.ขส.ทบ.) Transportation School    (Trans Sch)  
โรงเรียนทหารชําง         (รร.ช.กช.)  Engineer School    (Engr Sch)  
โรงเรียนทหารสื่อสาร          (รร.ส.สส.)  Signal School   (Sig Sch)  
โรงเรียนทหารสารวัตร     (รร.สห.ทบ.) Military Police School  (Mp Sch)  
โรงเรียนทหารพลาธิการ      (รร.พธ.ทบ.) Quartermaster School   (Qm Sch)  
โรงเรียนทหารสารบรรณ   (รร.สบ.ทบ.)  Adjutant School        (Adj Sch)  
โรงเรียนเสนารักษ๑      (รร.สร.)       Medical Field Service School  (Med Sch)  
โรงเรียนทหารสรรพาวุธ   (รร.สพ.ทบ.) Ordnance School   (Ord Sch)  
โรงเรียนสงครามจิตวิทยา    (รร.สคจ.)*   Phychological Warfare School  (Psywar Sch)  

โรงเรียนสํงกําลังบํารุงทหารบก  (รร.กบ.ทบ.) Logistical School    (Log Sch)  
โรงเรียนขําวทหารบก         (รร.ขว.ทบ.)  Intelligence School    (Int Sch)  
โรงเรียนแผนที่ทหารบก  (รร.ผท.ทบ.) Survey School  (Surv Sch) 

๖. ส่วนสนับสนุนการรบ (Combat Support Group)  

 
 
๑. กองพลทหารช่าง          (พล.ช.)        Engineer Division  

กรมทหารชํางที่ ๑๑       (ช.๑๑)           11th Engineer Regiment  

กองพันทหารชํางที่ ๑๑๑    (ช.พัน.๑๑๑)         111st Engineer Battalion  

กองพันทหารชํางที่ ๖๐๒    (ช.พัน.๖๐๒)         602nd Engineer Battalion  

กองร๎อยทหารชํางที่ ๑๔    (ร๎อย.ช.๑๔)          14th Engineer Company  

กองร๎อยทหารชํางที่ ๑๘    (ร๎อย.ช.๑๘)          18th Engineer Company  

กองร๎อยทหารชํางที่ ๑๑๕   (ร๎อย.ช.๑๑๕)        115th Engineer Company  
กองพันทหารชํางเครื่องมือพิเศษ (พัน.ช.คมศ.)  Special Equipment Engineer Battalion  
๒. กองพันทหารช่างที่ ๕๑      (ช.พัน.๕๑)      51st Engineer Battalion  
๓. กรมทหารสื่อสารที่ ๑        (ส.๑)              1st Signal Regiment      

                                                                        
 ฝากการบังคับบัญชาไว๎กับ กรมการทหารชําง (กช.) ราชบุรี  
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กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๐๑  (ส.พัน.๑๐๑)         101st Signal Battalion  

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๐๒  (ส.พัน.๑๐๒)         102nd Signal Battalion  
๔. กองพันบินทหารบก         (พัน.บ.)        Army Aviation Battalion  

กองบินปีกหมุนที่ ๑                       1st Air Mobile Company (Mix)  

กองบินปีกหมุนที่ ๒                   2nd Air Mobile Company (Mix)  

กองบินปีกหมุนที่ ๓                         3rd Air Mobile Company (Mix)  

กองบินปีกหมุนที่ ๙ (ผสม)            9th Air Mobile Company (Mix) 
กองบินเบา                                 Light Aviation Company 
๕. หน่วยข่าวกรองทางทหาร  (ขกท.)     Military Intelligence Unit 
๖. หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  (นปอ.ทบ.) Army Air Defense Artillery Command 
๖.๑ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก  (ศปภอ.ทบ.) Army Air Defense Artillery Center 

ศูนย๑ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๑ (ศปภอ.ทบ.๑) [อ.ย.]  1st Army Air Defense Artillery Center 

ศูนย๑ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๒ (ศปภอ.ทบ.๒) [น.ม.] 2ndArmy Air Defense Artillery Center 

ศูนย๑ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๓ (ศปภอ.ทบ.๓) [พ.ล.] 3rdArmy Air Defense Artillery Center 

๒. กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) Antiaircraft Artillery Division 

กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่ี ๑  (ปตอ.๑)   1st Antiaircraft Artillery Regiment 

กองพันทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานที่ ๓   (ปตอ.พัน.๓) 3rd Antiaircraft Artillery Battalion 

กองพันทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานที่ ๕   (ปตอ.พัน.๕) 5th Antiaircraft Artillery Battalion 

กองพันทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานที่ ๖   (ปตอ.พัน.๖) 6th Antiaircraft Artillery Battalion 

กองพันทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานที่ ๗   (ปตอ.พัน.๗) 7th Antiaircraft Artillery Battalion 

กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่ี ๒ (ปตอ.๒)   2nd Antiaircraft Artillery Regiment 

กองพันทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานที่ ๑  (ปตอ.พัน.๑) 1st Antiaircraft Artillery Battalion 

กองพันทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานที่ ๒  (ปตอ.พัน.๒) 2nd Antiaircraft Artillery Battalion 

กองพันทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานที่ ๔  (ปตอ.พัน.๔) 4th Antiaircraft Artillery Battalion 

กองร๎อยทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานที่ ๑  (ร๎อย.ปตอ.อต.๑)    1st Low-Altitude Antiaircraft Artillery Battery 

กองร๎อยทหารปืนใหญํตํอสู๎อากาศยานที่ ๒  (ร๎อย.ปตอ.อต.๒)    2ndLow-Altitude Antiaircraft Artillery Battery 

๗. กองพันป้องกันฐานบิน  (พัน.ปฐบ.)        Airbase Defense Battalion  
๘. กองพลทหารปืนใหญ่   (พล.ป.)             Field Artillery Division  

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑  (ป.๗๑)            71st Field Artillery Regiment  

กองพันทหารปืนใหญํที่ ๗๑๑    (ป.พัน.๗๑๑)     711st Field Artillery Battalion  
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กองพันทหารปืนใหญํที่ ๗๑๒    (ป.พัน.๗๑๒)     712nd Field Artillery Battalion  

กองพันทหารปืนใหญํที่ ๗๑๓    (ป.พัน.๗๑๓)     713rd Field Artillery Battalion  

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๒  (ป.๗๒)            72nd Field Artillery Regiment  

กองพันทหารปืนใหญํที่ ๗๒๑  (ป.พัน.๗๒๑)     721st Field Artillery Battalion  

กองพันทหารปืนใหญํที่ ๗๒๒  (ป.พัน.๗๒๒)     722nd Field Artillery Battalion  

กองพันทหารปืนใหญํที่ ๗๒๓  (ป.พัน.๗๒๓)     723rd Field Artillery Battalion  
กองร๎อยทหารปืนใหญํค๎นหาเป้าหมาย  (ร๎อย.ป.คปม.)   Target Acquisition Battery 
๙. กองร้อยวิทยาศาสตร์  (ร้อย.วศ. ๑)        Chemical Company  

๗. ส่วนช่วยพัฒนาประเทศ (Country Development Assistance Group) 
๑. กองพลทหารช่าง    (พล.ช.)    Engineer Division (ระดับ กองทัพบก) 
๒. กองพลพัฒนา        (พล.พัฒนา)        Development Division  ต่อ ๑ กองทัพภาค  

กรมพัฒนาที่ ๑             (กรมพัฒนา.๑)      1STDevelopment Regiment   
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กองทัพเรือ  (Royal Thai Navy - RTN) 
กองบัญชาการกองทัพเรือ            (บก.ทร.) Headquarters, Royal Thai Navy  
ผู้บัญชาการกองทัพเรือ   (ผบ.ทร.) Commander In Chief, Royal Thai Navy (CINC RTN)            
รองผู๎บัญชาการกองทัพเรือ   (รอง ผบ.ทร.)  Deputy Commander In Chief, Royal Thai Navy 
ผู๎ชํวยผู๎บัญชาการทหารเรือ   (ผช. ผบ.ทร.) Assistant Commander In Chief, Royal Thai Navy 
เสนาธิการทหารเรือ           (เสธ.ทร.) Chief Of Staff, Royal Thai Navy 
รองเสนาธิการทหารเรือ       Deputy Chief Of Staff, Rtn 
ผู๎ชํวยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกําลังพล    Assistant Chief Of Staff For Personnel, RTN 
ผู๎ชํวยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการขําว    Assistant Chief Of Staff For Intelligence, RTN  
ผู๎ชํวยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ    Assistant Chief Of Staff For Operation, RTN 
ผู๎ชํวยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ  Assistant Chief Of Staff For Logistics, RTN  

การจัดส่วนราชการของกองทัพเรือ  
๑. สํวนบัญชาการ (เสนาธิการ)       General Staff Group  
๒. สํวนกําลังรบ                   Naval Operations Group  
๓. สํวนยุทธบริการ                 Logistics Service Group  
๔. สํวนกิจการพิเศษ                Special Service Group  
๕. สํวนการศึกษา                  Education Group  

๑. ส่วนบัญชาการ (General Staff Group) - ๑๑ หน่วย 
๑. ส านักเลขานุการกองทัพเรือ  (สน.ลก.ทร.) Office Of The Royal Thai Navy Secretary  
     (Navy Secretariat) 
เลขานุการกองทัพเรือ              Secretary Of The Royal Thai Navy  
ผู๎ชํวยเลขานุการกองทัพเรือ          Assistant Secretary Of The RTN  
๒. ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ   (สปช.ทร.)    Office Of The Comptroller Of The Royal Thai Navy 
ปลัดบัญชีทหารเรือ        Comptroller Of The Royal Thai Navy 
รองปลัดบัญชีทหารเรือ     Deputy Comptroller Of The RTN 
๓. กรมสารบรรณทหารเรือ     (สบ.ทร.) Naval Administration Department 
เจ๎ากรมสารบรรณทหารเรือ      Adjutant General  
รองเจ๎ากรมสารบรรณทหารเรือ   Deputy Adjutant General  
๔. กรมก าลังพลทหารเรือ      (กพ.ทร.) Naval Personnel Department 
เจ๎ากรมกําลังพลทหารเรือ        Director Of Naval Personnel Department  
๕. กรมข่าวทหารเรือ           (ขว.ทร.) Naval Intelligence Department 

                                                                        
  เป็นการจัดท่ัวไปเพื่อเป็นแนวทางเทํานั้น  
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เจ๎ากรมขําวทหารเรือ              Director Of Naval Intelligence Department 
๖. กรมยุทธการทหารเรือ      (ยก.ทร.) Naval Operations Department 
เจ๎ากรมยุทธการทหารเรือ         Director Of Naval Operations Department 
๗. กรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ  (กบ.ทร.) Naval Logistics Department 
เจ๎ากรมสํงกําลังบํารุงทหารเรือ   Director Of Naval Logistics Department 
๘. กรมสื่อสารทหารเรือ    (สส.ทร.)    Naval Communications Department 
เจ๎ากรมสื่อสารทหารเรือ           Chief Of Naval Communications Department 
๙. กรมจเรทหารเรือ       (จเร.ทร.)   Naval Inspector General's Department 
จเรทหารเรือ                     Naval Inspector General 
รองจเรทหารเรือ                  Deputy Naval Inspector General 
๑๐. ส านักงานตรวจบัญชีทหารเรือ (สตช.ทร.) Navy Audit Agency 

ผู๎อํานวยการ    Director Of Navy Audit Agency 

๒. ส่วนก าลังรบ (Naval Operations Group) - ๖ หน่วย 
๑. กองเรือยุทธการ       (กร.)       Royal Thai  Fleet  
ผู๎บัญชาการกองเรือยุทธการ [พล.ร.อ.]   Commander In Chief, Royal Thai Fleet  
รองผู๎บัญชาการกองเรือยุทธการ   Deputy Commander In Chief, Royal Thai Fleet  
เสนาธิการกองเรือยุทธการ          Chief Of Staff, Royal Thai Fleet  
กองเรือภาคที่ ๑                   First Fleet   
ผู๎บัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ [พล.ร.ท.]   First Fleet Commander  
กองเรือภาคที่ ๒             Second Fleet   
ผู๎บัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ [พล.ร.ท.]   Second Fleet Commander  
กองเรือภาคที่ ๓                   Third Fleet   
ผู๎บัญชาการกองเรือภาคที่ ๓ [พล.ร.ท.]    Third Fleet Commander  
กองเรือฟรีเกตที่ ๑             Frigate Squadron One   
ผู๎บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ ๑         Commander, Frigate Squadron One   
กองเรือฟรีเกตที่ ๒             Frigate Squadron Two   
ผู๎บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ ๒         Commander, Frigate Squadron Two   
กองเรือตรวจอ่าว            (กตอ.) Patrol Squadron  
ผู๎บัญชาการกองเรือตรวจอําว          Patrol Squadron Commander  
กองเรือยกพลขึ้นบก  (กยบ.) Amphibious Squadron  
ผู๎บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก  Amphibious Squadron Commander  
กองเรือยุทธบริการ   Combat Service Support Squadron 
ผู๎บัญชาการกองเรือยุทธบริการ    Combat Service Support Squadron Commander 
กองเรือล าน้ า  (กลน) Riverine Squadron  

ผู๎บัญชาการกองเรือลําน้ํา         Riverine Squadron Commander 
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กองเรือปราบเรือด าน้ า    (กปด.) Anti-Submarine Squadron  
ผู๎บัญชาการกองเรือปราบเรือดําน้ํา   Anti-Submarine Squadron Commander Submarine  
กองเรือทุ่นระเบิด          (กทบ.)   Mine Squadron  
ผู๎บัญชาการกองเรือทุํนระเบิด      Mine Squadron Commander  
กองการฝึก กองเรือยุทธการ  (กฝร.) Fleet Training Command  
ผู๎บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ  Chief Of Fleet Training Command                                  
กองการบินทหารเรือ  (กบร.) Naval Air Division 

ผู๎บัญชาการกองการบินทหารเรือ   Naval Air Division Commander 
๒. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  (นย.) Royal Thai Marine Corps  
ผู๎บัญชาการกรมนาวิกโยธิน        Commander, Royal Thai Marine Corps [พล.ร.ท.]  
รองผู๎บัญชาการกรมนาวิกโยธิน        Deputy Commander, Royal Thai Marine Corps  
เสนาธิการกรมนาวิกโยธิน           Chief Of Staff, Royal Thai Marine Corps  
กองพลนาวิกโยธิน  (พล.นย.) Marine Division 

ผู๎บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน  Marine Division Commander 
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง  Air And Coastal Defense Command 
ผู๎บัญชาการหนํวยบัญชาการตํอสู๎อากาศยานและรักษาฝั่ง Commander, Air And Coastal Defense Command 

ศูนย์การฝึก   (ศฝ.) Training Center 
กรมรักษาความปลอดภัย (กรม รปภ.) Secutity Regiment 

ผู๎บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย  Secutity Regiment Commander 
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา (ร๎อย.ปจว.) Psyop Company 

ผู๎บังคับกองร๎อยพลปฏิบัติการจิตวิทยา  Psyop Company Commander 
๓. สถานีทหารเรือกรุงเทพฯ   (ฐท.กท.)  Bangkok Naval Station  
ผู๎บัญชาการสถานีการเรือกรุงเทพฯ [พล.ร.ต.]     Commander, Bangkok Naval Station  
รองผู๎บังคับการสถานีทหารเรือกรุงเทพฯ  Deputy Commander, Bangkok Naval Station  
เสนาธิการสถานีทหารเรือกรุงเทพ ฯ   Chief Of Staff, Bangkok Naval Station  
๔. สถานีทหารเรืองพังงา      (ฐท.พง.)  Panya Naval Station  
ผู๎บังคับการสถานีทหารเรือพังงา       Commander, Panga Naval Station  
รองผู๎บังคับการสถานีทหารเรือพังงา  Deputy Commander, Pagya Naval Station  
เสนาธิการสถานีทหารเรือพังงา    Chief Of Staff, Panga Naval Station  
๕. ฐานทัพเรือสัตหีบ       (ฐท.สส.)   Sattahip Naval Base  
ผู๎บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ [พล.ร.ท.]   Commander, Sattahip Naval Base  
รองผู๎บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ   Deputy Commander, Sattahip Naval Base.  

                                                                        
  รับผิดชอบด๎านทะเลอันดามัน - ตะวันตก  
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เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ          Chief Of Staff, Sattahip Naval Base  
ศูนย์ส่งก าลัง   Naval Supply Center 
กรมโรงงาน    Workshop Department 
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  Aphakornkiatiwong Hospital 
๖. สถานีทหารเรือสงขลา      (ฐท.สข.)  Songkhla Naval Station  
ผู๎บังคับการสถานีทหารเรือสงขลา   Commander, Songkhla Naval Station  
รองผู๎บังคับการสถานีทหารเรือสงขลา   Deputy Commander, Songkhla Naval Station   
เสนาธิการสถานีทหารเรือสงขลา   Chief Of Staff, Songkhla Naval Station   

๓. ส่วนยุทธบริการ (Logistics Service Group) – ๖ หน่วย 
๓.๑ กรมอู่ทหารเรือ          (อร.)     Naval Dockyard Department  
เจ๎ากรมอูํทหารเรือ    [พล.ร.ท.]         Chief Of Naval Dockyard Department  
รองเจ๎ากรมอูํทหารเรือ             Deputy Chief Of Naval Dockyard Department  
ผู๎ชํวยเจ๎ากรมอูํทหารเรือ           Assistant Chief Of Naval Dockyard Department  
อู่ทหารเรือธนบุรี   Thonburi Naval Dockyard 
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  Phrachulachomklao Naval Dockyard 
๒. กรมพลาธิการทหารเรือ    (พธ.ทร.)  Naval Supply Department  
พลาธิการทหารเรือ                Chief Of Naval Supply Department  
รองพลาธิการทหารเรือ            Deputy Chief Of Naval Supply Department  
๓. กรมการเงินทหารเรือ        (กง.ทร.)  Naval Finance Department  
เจ๎ากรมการเงินทหารเรือ          Chief Of Naval Finance Department  
รองเจ๎ากรมสรรพาวุธทหารเรือ  Deputy Chief Of Naval Ordnance Department  
๔. กรมสรรพาวุธทหารเรือ    (สพ.ทร.)  Naval Ordnance Department  
เจ๎ากรมสรรพาวุธทหารเรือ          Chief Of Naval Ordnance Department  
รองเจ๎ากรมสรรพาวุธทหารเรือ       Deputy Chief Of Naval Ordnance Department  
๕. กรมแพทย์ทหารเรือ       (พร.)     Naval Medical Department  
เจ๎ากรมแพทย๑ทหารเรือ            Chief Of Naval Medical Department  
รองเจ๎ากรมแพทย๑ทหารเรือ      Deputy Chief Of Naval Medical Department  
๖. กรม การขนส่งทหารเรือ    (ขส.ทร.) Naval Transportation Department  
เจ๎ากรมการขนสํงทหารเรือ      Chief Of Naval Transportation Department  
รองเจ๎ากรมการขนสํงทหารเรือ   Deputy Chief Of Naval Transportation Department  

๔. ส่วนกิจการพิเศษ (Special Service Group) - ๔ หน่วย 
๑. กรมอุทกศาสตร์          (อศ.)     Hydrographic Department 

                                                                        
  รับผิดชอบด๎านทะเลอําวไทย - ตะวันออก  
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เจ๎ากรมอุทกศาสตร๑                Chief Of Hydrographic Department 
๒. กรมสวัสดิการทหารเรือ    (สก.ทร.)  Naval Welfare Department 
เจ๎ากรมสวัสดิการทหารเรือ      Chief Of Welfare Department 
๓. กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  (วศ.ทร.)  Naval Science Department 
เจ๎ากรมวิทยาศาสตร๑ทหารเรือ   Chief Of Naval Science Department 
๔. ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร (สวพ.ทร.) Naval Research And Development Office 
ผู๎อํานวยการ    Director Of Naval Research And Development Office 

๕. ส่วนการศึกษา (Education Group) - ๒ หน่วย 
๑. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ    (ยศ.ทร.)  Naval Education Department  
เจ๎ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ [พล.ร.ท.]     Chief Of Naval Education Department  
รองเจ๎ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ    Deputy Chief Of Naval Education Department  
ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  Language Center, Naval Education Department  
โรงเรียนนายเรือ         (รร.นร.)  Naval Academy  
ผู๎บัญชาการโรงเรียนนายเรือ        Commandant, Naval Academy  
รองผู๎บัญชาการโรงเรียนนายเรือ (๑)   Deputy Commandant, Naval Academy (๑)  
รองผู๎บัญชาการโรงเรียนนายเรือ (๒)  Deputy Commandant, Naval Academy (๒)  
โรงเรียนพันจ่าทหารเรือ             Navy Non-Commissioned Officer School  
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ         (รร.ชุมพลฯ) Rating School  
ผู๎บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ      Commandant, Rating School  
โรงเรียนพลทหารเรือ        (รร.พลฯ) Private School (Recruit Training Center)  

ผู๎บังคับการโรงเรียนพลทหารเรือ   Commandant, … 
๒. สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง  (สรส.)  Institute Of Naval Advanced Studies  
ผู๎บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง (ผบ.สรส.) Commandant, … [อัตรา พล.ร.ท.]  
โรงเรียนนายทหารพรรคกลิน             Advanced Engineer School  
ผู๎บัญชาการโรงเรียนนายทหารพรรคกลิน     Commandant, … 
โรงเรียนนายทหารอาวุโส            Senior Officer School  
ผู๎บัญชาการโรงเรียนนายทหารอาวุโส      Commandant, … 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  (รร.สธ.ทร.)  Naval Command And General Staff College  
ผู๎บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  Commandant, … 
วิทยาลัยการทัพเรือ        (วทร.)    Naval War College  
ผู๎บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ   Commandant, … 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ  Naval Strategic Study Center 
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กองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force - RTAF)      
กองบัญชาการกองทัพอากาศ           RTAF Headquarters  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ   (ผบ.ทอ.) Commander In Chief, Royal Air Force  (CINCRTAF)   
รองผ๎ูบัญชาการทหารอากาศ        (รอง ผบ.ทอ.) Vice Commander In Chief, Royal Thai Air Force 
ผู๎ชํวยผู๎บัญชาการทหารอากาศ     (ผช.ผบ.ทอ.) Deputy Commander In Chief, Royal Thai Air Force 

เสนาธิการทหารอากาศ  (เสธ.ทอ.) Chief Of The Air Staff, Royal Thai Air Force 
รองเสนาธิการทหารอากาศ   Vice Chief Of The Air Staff, RTAF 
ผู๎ชํวยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกําลังพล  Deputy Chief Of The Air Staff For Personnel, RTAF 

ผู๎ชํวยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายขําว        Deputy Chief Of The Air Staff For Intelligence, RTAF 

ผู๎ชํวยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ  Deputy Chief Of The Air Staff For Operations, RTAF 

ผู๎ชํวยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธบริการ  Deputy Chief Of The Air Staff For Logistics, RTAF 

นายชํางใหญํกองทัพอากาศ      Chief Engineer, RTAF  
ผู๎ชํานาญกองทัพอากาศ          RTAF Specialist  
ส านักงานท่ีปรึกษากองทัพอากาศ         Office Of The RTAF Advisor  
ท่ีปรึกษาทหารอากาศ                 RATF Advisor  
ส านักงานรักษาความปลอดภัยกองทัพอากาศ  Office Of Special Investigation  
ผู๎อํานวยการสํานักงานรักษาความปลอดภัย Director Of Office Of Special Investigation  
๑. ส่วนบัญชาการ (Coordinating Staff Group) - ๙ หน่วย 
๑. ส านักเลขานุการกองทัพอากาศ  (สน.ลก.ทอ.)   Office Of The Air Staff Secretary  
เลขานุการกองทัพอากาศ            Secretary Of The Air Staff  
๒. กรมสารบรรณทหารอากาศ    (สบ.ทอ.)  Administrative Services  
เจ๎ากรมสารบรรณทหารอากาศ        Director Of Administrative Services  
รองเจ๎ากรมสารบรรณทหารอากาศ     Deputy Director Of Administrative Services  
๓. กรมก าลังพลทหารอากาศ     (กพ.ทอ.)  Directorate Of Personnel  
เจ๎ากรมกําลังพลทหารอากาศ      Director Of Personnel  
๔. กรมข่าวทหารอากาศ          (ขว.ทอ.)  Directorate Of Intelligence  
เจ๎ากรมขําวทหารอากาศ            Director Of Intelligence  
๕. กรมยุทธการทหารอากาศ   (ยก.ทอ.)  Directorate Of Operations  
เจ๎ากรมยุทธการทหารอากาศ    Director Of Operations  
๑.๖ กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ (กบ.ทอ.) Directorate Of Materiel  

                                                                        
 เป็นการจัดท่ัวไปเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา เทํานั้น  
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เจ๎ากรมสํงกําลังบํารุงทหารอากาศ     Director of Materiel  
๑.๗ กรมจเรทหารอากาศ        (จร.ทอ.)  Office of The Inspector General  
เจ๎ากรมจเรทหารอากาศ            Royal Thai Air Force Inspector General  
๑.๘ ส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ  (สปช.ทอ.) Office of Royal Thai Air Force Comptroller  
ปลัดบัญชีทหารอากาศ             Royal Thai Air Force Comptroller  
รองปลัดบัญชีทหารอากาศ       Deputy Royal Thai Air Force Comptroller  
๑.๙ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (กร.ทอ.)  Directorate of Civil Affairs  (ไมํบรรจุ) 
เจ๎ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ     Director of Materiel  

๒. ส่วนก าลังรบ (Combat Group) - ๓ หน่วย 
๑. หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (อย.)   RTAF Security Forces Command 
ผู๎บัญชาการหนํวยบัญชาการอากาศโยธิน [พล.อ.ท.]   Commander of RTAF Security Forces Command  
รองผู๎บัญชาการหนํวยบัญชาการอากาศโยธิน   Deputy Commander of  RTAF Security Forces Command  

ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง (สน.ผบ.ดม.) Office of The Don-Muang RTAF Base Commander 

ผู๎บังคับการทหารอากาศดอนเมือง      Commander of Don-Muang RTAF Base  
รองผู๎บังคับทหารอากาศดอนเมือง      Deputy Commander of Don-Muang RTAF Base  
กองพันสารวัตรทหารอากาศ (พัน.สห.ทอ.)   Air Police Battalion  
ผู๎บังคับกองพันสารวัตรทหารอากาศ  Commander of Air Police Battalion  
๒. กองบินยุทธการ                    Tactical Air Command  
ผู๎บังคับกองบินยุทธการ              Commander of Tactical Air Command  
๓. กองพลบินที่ ๑                   1 st Air Division  
ผู๎บัญชาการกองพลบินที่ ๑        Commander of 1st Air Division  
กองบิน ๒           (บน.๒) Wing 2   [ลพบุรี]     
กองบิน ๖           (บน.๖) Wing 6   [ดอนเมือง] 
๔. กองพลบินที่ ๒                 2nd Air Division  
ผู๎บัญชาการกองพลบินที่ ๒      Commander of 2nd Air Division  
กองบิน ๑           (บน.๑) Wing I   [โคราช]     
ผู๎บังคับการกองบิน ๑               Commander of Wing I  
รองผู๎บังคับการกองบิน ๑            Deputy Commander of Wing I  
กองบิน ๒๑         (บน.๒๑) Wing 21   [อุบลฯ]     
กองบิน ๒๓        (บน.๒๓) Wing 23    [อุดรฯ]     
๕. กองพลบินที่ ๓                  3 rd Air Division  
ผู๎บัญชาการกองพลบินที่ ๓      Commander of 3rd Air Division  
กองบิน ๔           (บน.๔) Wing 4   [ตาคลี]     
กองบิน ๔๑            (บน.๔๑) Wing 41  [เชียงใหม่]       
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กองบิน ๔๖             (บน.๔๖) Wing 46   [พิษณุโลก]       
๖. กองพลบินที่ ๔                 4th Air Division  
ผู๎บัญชาการกองพลบินที่ ๔      Commander Of 4th Air Division  
กองบิน ๕๓, ๕๖                 (บน.๕๓, ๕๖)  Wing 53, 56  [ประจวบฯ] 
กองบิน ๕๖             (บน.๕๖)  Wing 56   [หาดใหญ่]      
กองบิน ๗๑         (บน.๗๑) Wing 71   [สุราษฎร์ฯ]    
ฝูงบิน                           Squadron Command  
ผู๎บังคับฝูงบิน                      Squadron Commander  [ผู้ฝูง] 
๗. กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.)  Directorate Of Air Operations Control  
เจ๎ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ [พล.อ.ท.]  Director Of Air Operations Control   

๓. ส่วนกิจการพิเศษ (Special Service Group) - ๓ หน่วย 
๑. กรมการเงินทหารอากาศ   (กง.ทอ.)  Directorate Of Finance  
เจ๎ากรมการเงินทหารอากาศ    Director Of Finance  
๒. กรมการบินพลเรือน          Directorate Of Civil Aviation   
เจ๎ากรมการบินพลเรือน           Director Of Civil Aviation  
รองเจ๎ากรมการบินพลเรือน      Deputy Director Of Civil Aviation 
๓. กรมสวัสดิการทหารอากาศ (สก.ทอ.)  Directorate Of Welfare 
เจ๎ากรมสวัสดิการทหารอากาศ  Director Of Welfare 
รองเจ๎ากรมสวัสดิการทหารอากาศ    Deputy Director Of Welfare 
๔. ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ  Science And Weapon Systems Development 
Center, Rtaf 
ผู๎บัญชาการศูนย๑ ฯ  [พล.อ.ท.]          Commander, …   
๕. ส านักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ  (สตช.ทอ.)  Office Of Royal Thai Air Force Audit 
ผู๎อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ           Auditor-General 

๔. ส่วนยุทธบริการ (Logistics Support Group)  
๑. กรมขนส่งทหารอากาศ    (ขส.ทอ.)  Directorate Of Transportation  
เจ๎ากรมขนสํงทหารอากาศ      Director Of Transportation  
๒. กรมช่างอากาศ          (ชอ.)     Directorate Of Aeronautical Engineering  
เจ๎ากรมชํางอากาศ                Director Of Aeronautical Engineering  
รองเจ๎ากรมชํางอากาศ           Deputy Director Of Aeronautical Engineering  
๓. กรมช่างโยธาทหารอากาศ  (ชย.ทอ.)  Directorate Of Civil Engineering  
เจ๎ากรมชํางโยธาทหารอากาศ   Director Of Civil Engineering  
รองเจ๎ากรมชํางโยธาทหารอากาศ   Deputy Director Of Civil Engineering  
๔. กรมพลาธิการทหารอากาศ  (พธ.ทอ.)  Directorate Of Quartermaster  
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เจ๎ากรมพลาธิการทหารอากาศ   Director Of Quartermaster  
รองเจ๎ากรมพลาธิการทหารอากาศ   Deputy Director of Quartermaster  
๕. กรมแพทย์ทหารอากาศ     (พอ.)     Directorate of Medical Services  
เจ๎ากรมแพทย๑ทหารอากาศ         Surgeon-General  
รองเจ๎ากรมแพทย๑ทหารอากาศ        Deputy Surgeon-General                   
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Director of Phumipol Adulyadej Hospital  
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา   Director of Chandrubeksa  Hospital  
๖. กรมสื่อสารทหารอากาศ    (ส.ทอ.)   Directorate of Communications And Electronics  
เจ๎ากรมสื่อสารทหารอากาศ         Director of Communications And Electronics  
รองเจ๎ากรมสื่อสารทหารอากาศ       Deputy Director of Communications And Electronics  

๗. กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  (สพ.ทอ.)  Directorate of Armaments  
เจ๎ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ       Director of Armaments  
รองเจ๎ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ     Deputy Director of Armaments 
๘. กรมอิเล็กทรอนิกส์ทางอากาศ           Directorate of Electronics  
เจ๎ากรมอิเล็กทรอนิกส๑ทางอากาศ          Director of Electronics 
๙. กรมการลาดตระเวนทางอากาศ       Directorate of Aerial Reconnaissance  
เจ๎ากรมการลาดตระเวนทางอากาศ          Director of Aerial Reconnaissance  

๕. ส่วนการศึกษา (Educational Group)  
๑. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.)  Directorate of Education And Training  
เจ๎ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ [พล.อ.ท.]       Director of Education And Training  
รองเจ๎ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ    Deputy Director of Education And Training  
เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก      Chief Of Staff, Directorate of Education And Training  

ศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  Language Center, Directorate of Education And Training  
โรงเรียนนายทหารอากาศ            Air Officers School, RTAF 
ผู๎อํานวยการโรงเรียนนายทหารอากาศ  Commandant, Air officers School RTAF 
โรงเรียนนายทหารอากาศชั้นผู้บังคับฝูง  Squadron Officers School  
ผู๎อํานวยการ รร.นายทหารอากาศชั้นผู๎บังคับฝูง  Commandant, Squadron officers School  
รองผู๎อํานวยการโรงเรียนนายทหารอากาศชั้นผู๎บังคับฝูง Deputy Commandant, Squadron officers School  
โรงเรียนนายทหารอากาศชั้นผู้บังคับหมวด Flight Officers School  
ผ๎ูอํานวยการโรงเรียนนายทหารอากาศชั้นผ๎ูบังคับหมวด  Commandant, Flight officers School  
รองผ๎ูอํานวยการ รร.นายทหารอากาศชั้นผ๎ูบังคับหมวด  Deputy Commandant, Flight officers School  
๒. สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง (สอส.)  Institute of Higher Education  
ผู๎อํานวยการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง  Commandant, … [พล.อ.ท.]  
วิทยาลัยการทัพอากาศ     (วทอ.)    Air War College   (AWC) 
ผู๎บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ      Commandant of Air War College  
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โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  (รร.สธ.ทอ.)  Air Command And Staff College  (ACSC) 
ผู๎บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ Commandant Of Air Command Staff College  
โรงเรียนจ่าอากาศ                (รร.จอ.) Airmen Technical Training School  
ผู๎บังคับการโรงเรียนจําอากาศ       Commandant, Airmen Technical Training School  
๓. โรงเรียนนายเรืออากาศ    (รร.นรอ.) RTAF (Royal Thai Air Force) Academy  
ผู๎บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ   Commandant, RTAF, Academy  
ผู๎อํานวยการกองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ   Director, Academic Division RTAF Academy  
โรงเรียนรบร่วมอากาศ-พื้นดิน         Joint Air Ground Operations School  
ผู๎บังคับการโรงเรียนรบรํวมอากาศ-พ้ืนดิน  Commandant, Joint Air Ground Operations School  
๔. โรงเรียนการบิน                   Flying Training School  
ผู๎บัญชาการโรงเรียนการบิน             Commandant, Flying Training School  
รองผู๎บัญชาการโรงเรียนการบิน          Deputy Commandant, Flying Training School  
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Office Of The Royal Thai Police) 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
Office Of The Comissioner-General, Office of the Royal Thai Police Department 
ผู้บัญชาการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  Comissioner-General   
รองผ๎ูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหํงชาติ ฝ่ายกิจการพิเศษ  Deputy Comissioner-General for Special Affairs  
รองผ๎ูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหํงชาติ ฝ่ายบริหาร Deputy Comissioner-General for Administration  
รองผ๎ูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหํงชาติ ฝ่ายปราบปราม    Deputy Comissioner-General for Crime Suppression  
ผ๎ูชํวยผ๎ูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหํงชาติ                       Assistant Comissioner-General 
ผ๎ูชํวยผ๎ูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหํงชาติฝ่ายบริหาร        Assistant Comissioner-General for Administration 
ผ๎ูชํวยผ๎ูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหํงชาติฝ่ายปราบปราม  Assistant Comissioner-General for Crime Suppression 
ผ๎ูชํวยผ๎ูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหํงชาติฝ่ายกิจการพิเศษ Assistant Comissioner-General  for Special  Affairs 
หนํวยงานข้ึนตรงตํอสํานักงานตํารวจแหํงชาติ Divisions  Directly Under The Department 
ส านักงานเลขานุการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  Office of the Secretariat 
กองกําลังพล    Personnel Division 
กองวิชาการ    Technical Service Division 
กองคดี    Legal Affairs Division 
กองวิจัยและวางแผน   Research and Planning Division  
กองสวัสดิการ    Welfare Division 
กองการเงิน     Finance Division 
กองการตํางประเทศ    Foreign Affairs Division 
กองพลาธิการ    Quartermasters Division 
กองทะเบียนคนตํางด๎าวและภาษีอากร   Alien Registration and Taxation Division 
กองตรวจคนเข๎าเมือง    Immigration Division 
กองบินตํารวจ    Police Aviation Division 
กองบังคับการตํารวจสื่อสาร   Communications Division 
กองบังคับการต ารวจดับเพลิง   Police Fire Brigade Division 
กองบังคับการต ารวจนครบาล   Metropolitan Police Bureau 
กองบังคับการอํานวยการ    General Staff Division 
กองบังคับการต ารวจจราจร   Traffic Police Division 
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ  Metropolitan Patrol and Special Operations Division 
กองบังคับการตํารวจนครบาลเหนือ   Northern Bangkok Metropolitan Division 
กองบังคับการตํารวจนครบาลใต๎   Southern Bangkok Metropolitan Division  
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กองบังคับการตํารวจนครบาลธนบุรี   Thonburi  Metropolitan Division  
กองบังคับการอํานวยการ    General Staff Division  
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง   Central Investigation Bureau  
กองปราบปราม    Crime Suppression Division  
กองตํารวจสันติบาล    Special Branch Division   
กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม   Criminal Records Division  
กองพิสูจน๑หลักฐาน    Scientific Crime Detection Division  
กองทะเบียน     Registration Division  
กองตํารวจรถไฟ    Railway Police Division   
กองตํารวจน้ํา    Marine Police Division  
กองตํารวจทางหลวง    Highway Police Division   
กองตํารวจป่าไม๎    Forestry Police Division  
กองบัญชาการต ารวจภูธร ๑ - ๔ PROVINCIAL POLICE BUREAU 1-2-3-4  

ผู๎บัญชาการ     Commissioner   
รองผู๎บัญชาการ    Deputy Commissioner  
ผู๎ชํวยผู๎บัญชาการ    Assistant Commissioner  
นายเวร     Aide, Aide-De-Camp   
กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธร ๑ - ๔ Provincial Police General Staff Division 1 - 2 - 3 - 4 
กองบังคับการตํารวจภูธร ๑ - ๑๒  Regional Headquarters 1 - 12  
นายเวรผู๎บังคับการ    Aide To The Commander 
กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัด   Provincial Police Sub-Division  
ผู๎กํากับการ     Superintendent   
รองผู๎กํากับการ    Deputy Superintendent  
สถานีตํารวจอําเภอ   (สภ.อ.) District Police Station  
สถานีตํารวจภูธรตําบล   (สภ.ต.) Sub - District Police Station  
สารวัตรใหญํ   (สวญ.) Chief Inspector  
สารวัตร    (สว.) Inspector   
รองสารวัตร     Sub-Inspector  
สารวัตรจราจร    Traffic Inspector 
สารวัตรอํานวยการ   Staff Inspector 
สารวัตรปกครอง    Administration And Crime Control Inspector 
สารวัตรสืบสวน  (สวส.) Investigation Inspector  
เสมียนเปรียบเทียบ    Fine Clerk 
เสมียนประจําวัน    Legal Affairs Clerk 
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พลตํารวจ     Policeman, Police Constable 
กองบัญชาการศึกษา    POLICE EDUCATION BUREAU 
กองอํานวยการศึกษา    Education Planning  Division 
กองบังคับการ โรงเรียนนายร๎อยตํารวจ   Police Officer Cadet Academy  
โรงเรียนสืบสวน กรมตํารวจ   Detective Training School   
กองกํากับการ โรงเรียนนายสิบตํารวจ   Non-Commissioned Officer Training School  
กองกํากับการ โรงเรียนพลตํารวจนครบาล  Metropolitan Police Training School 
กองกํากับการ โรงเรียนพลตํารวจภูธร ๑ - ๙  Provincial Police Training School 1 - 9  
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  Border Patrol Police General Headquarters 
กองบังคับการอํานวยการตํารวจตระเวนชายแดน Border Patrol Police General Staff  
กองบังคับการสนับสนุน ตํารวจตระเวนชายแดน  Border Patrol Police General Support Staff Headquarters 

กองบังคับการฝึกพิเศษ    Special Training Division  
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ - ๔ Border Patrol Police Regional Headquarters 1 - 4  
สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา   Office Of The Royal Aide Police Officer  
ฝ่ายอํานวยการ กรมตํารวจ   Office Of The Police General Staff  
สํานักงานแพทย๑ใหญํ    Surgeon - General Office  

กองบังคับการอํานวยการ   General Staff Division  
โรงพยาบาลตํารวจ    Police General Hospital   
นายแพทย๑ใหญํ    Surgeon - General   
แพทย๑ตํารวจ    Medical Officer   
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ   Police nursing College  
สถาบันนิติเวชวิทยา    Institute of Forensic Medicine  
สํานักงานจเรตํารวจ    Office of The Inspector-General 
จเรตํารวจ     Inspector-General   
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ผนวก ข 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

(Internal Security Operations Command) 
สํวนบริหาร  ISOC  Management  
ส านักงานผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน สง.ผอ.รมน.ราชอาณาจักร   
Office Of The Director General Of The Internal Security Operations Command 
๑. ผู๎อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร    ผอ.รมน.  
     Director General Of The Internal Security Operations Command 
๒. เลขานุการผู๎อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร    ลก.ผอ.รมน.   
     Secretary Of The Director General, Internal Security Operations Command 
๓. หัวหน๎าสํานักงานผู๎อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร     หน.สง.ผอ.รมน.   
     Chief Of The Director General Office, Internal Security Operations Command  
๔. รองหัวหน๎าสํานักงานผู๎อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   รอง หน.สง.ผอ.รมน.  
     Deputy Chief Of The Director General Office, Internal Security Operations    
     Command  
๕. นักวิชาการประจําสํานักงาน    Technician Officer 
๖. นักวิชาการประจําสํานักงาน    Specialist Officer 
๗. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.   Administrative Officer 
๘. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.   Administrative Officer 
 
สํานักงานรองผู๎อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร   สง.รอง ผอ.รมน. 
Office Of The Executive Director  General, Internal  Security Operations Command 
๑. รองผู๎อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
      Executive Director General Of The Internal Security Operations Command 
๒. หัวหน๎าสํานักงาน  Chief Of The Executive Director General Office,  
     Internal Security Operations Command  
๓. รองหัวหน๎าสํานักงาน Chief Of The Executive Director General Office,  
     Internal Security Operations Command  
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๔. นักวิชาการประจําสํานักงาน  Technician Officer 
๕. ฝ่ายอํานวยการประจําสํานักงาน Staff Officer 
๖. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  Administrative Officer 
๗. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  Administrative Officer 
 
สํานักงานเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร สง.ลธ.รมน. 
Office Of The Secretary-General Of The Internal Security Operations Command 
๑. เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร   ลธ.รมน. 
     The Secretary-General Of The Internal  Security Operations Command 
๒. ที่ปรึกษาประจําสํานักงาน  Office Councilor 
๓. หัวหน๎าสํานักงาน   Chief Of The Secretary-General Office,  
๔. นักวิชาการประจําสํานักงาน  Technician Officer, 
๕. ฝ่ายอํานวยการประจําสํานักงาน Staff Officer, 
๖. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
๗. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
 
สํานักงานรองเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (๑)   
สง.รอง ลธ.รมน. (๑) 

Office Of The 1st Deputy Secretary-General The Secretariat Office Internal Security 
Operations Command 
๑. รองเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
     The 1st Deputy Secretary-General, The Secretariat Office,  Internal  Security      
     Operations Command 
๒.  หัวหน๎าสํานักงาน   Chief Of The 1st Deputy Secretary-General Office 

๓. นักวิชาการประจําสํานักงาน  Technician Officer 
๔. ฝ่ายอํานวยการประจําสํานักงาน Staff Officer 
๕. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
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สํานักงานรองเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (๒)   
สง.รอง ลธ.รมน. (๒) 

Office Of The 2nd Deputy Secretary-General, The Secretatriat Office, Internal Security 
Operations Command 
๑. รองเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
     The 2nd Deputy Secretary-General, The Secretariat Office, Internal Security   
     Operations Command 
๒. หัวหน๎าสํานักงาน   Chief Of The 2nd Deputy Secretary-General Office 

๓. นักวิชาการประจําสํานักงาน  Technician Officer 
๔. ฝ่ายอํานวยการประจําสํานักงาน Staff Officer 
๕. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
 
สํานักงานรองเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (๓) 
สง.รอง ลธ.รมน. (๓) 
Office Of The 3rd Deputy Secretary-General, The Secretatriat Office, Internal Security 
Operations Command 
๑. รองเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
     The 3rd Deputy Secretary-General, The Secretariat Office,  Internal  Security   
     Operations Command 
๒. หัวหน๎าสํานักงาน   Chief Of The 3rd Deputy Secretary-General Office 

๓. นักวิชาการประจําสํานักงาน  Technician Officer 
๔. ฝ่ายอํานวยการประจําสํานักงาน Staff Officer 
๕. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
 
สํานักงานรองเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (๔)  
สง.รอง ลธ.รมน. (๔) 

Office Of The ๔th Deputy  Secretary-General, The Secretatrait Office, Internal Security 
Operations Command 
๑. หัวหน๎าสํานักงาน   Chief Of The 4th Deputy Secretary-General Office 
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๒. ฝ่ายอํานวยการประจําสํานักงาน Staff Officer 
๓. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
ส่วนอ านวยการ  ISOC General Staff 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กพร.กอ.รมน.  
General Administration System Development Group, Internal Security Operations 
Command 
๑. หัวหน๎ากลุํม  หน.กพร.กอ.รมน. Chief Of General Administration System    
     Developmen Group, Internal Security Operations  Command 
๒.เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑ระบบงาน   System Analysis Officer 
๓.เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑ระบบงาน   System Analysis Officer 
๔.เจ๎าหน๎าที่พัฒนางานทั่วไป   General Development Officer 
๕.เจ๎าหน๎าที่พัฒนางานทั่วไป   General Development Officer 
๖.เจ๎าหน๎าที่ธุรการ    Administrative Officer 
๗.เจ๎าหน๎าที่ธุรการ    Administrative Officer 
กลุ่มตรวจสอบภายใน  Internal Audit Group, Internal Security Operations Command 
๑. หัวหน๎ากลุํม  หน.กตน.กอ.รมน. Chief Of Internal Audit Group 
๒. เจ๎าหน๎าที่บริหารงานตรวจสอบภายใน  จนท.บตน.กตน.กอ.รมน.  
      Internal Audit Management Officer 
๓.เจ๎าหน๎าที่บริหารงานตรวจสอบภายใน   จนท.บตน.กตน.กอ.รมน.     
      Internal Audit Management Officer 
๔.เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบภายใน    จนท.ตน.กตน.กอ.รมน. Internal Auditor 
๕.เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบภายใน    จนท.ตน.กตน.กอ.รมน.Internal Auditor 
๖.เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  จนท.ธก.กตน.กอ.รมน. Administrative Officer 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สนย.กอ.รมน. 
Office Of Policy And Security Strategy, Internal Security Operations Command 
สํานักงานผู๎อํานวยการสํานัก  สง.ผอ.สนย.กอ.รมน. 
Director General Of Policy  And Security Strategy Office 
๑. ผู๎อํานวยการ   ผอ.สนย.กอ.รมน. Director General Of Policy  And Security Strategy 
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๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน.   
     Deputy Director General Of Policy  And Security Strategy 
๓. ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายบริหาร  ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน. 

     Assistant Director General For Administration 
๔. ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผช.ผอ.สนย.กอ.รมน.  
     Assistant Director General For Operation 
๕. หัวหน๎าสํานักงาน  หน.สง.ผอ.สนย.กอ.รมน. 
    Chief Of Director General Of Policy  And Security Strategy Office 
๖. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.  Administrative Officer 
สํวนนโยบายและยุทธศาสตร๑ความม่ันคง  นย.สนย.กอ.รมน 

Policy And Security Strategy Department, OPSS-ISOC 

๑. ผู๎อํานวยการ  ผอ.นย.สนย.กอ.รมน.  
     Director Of Policy And Security Strategy Department, OPSS-ISOC 
๒. รองผู๎อํานวยการ  รอง ผอ.นย.สนย.กอ.รมน. 

     Deputy Director Of Policy And Security Strategy Department, OPSS-ISOC 
๓. หัวหน๎าฝ่าย หน.ฝ่าย นย.สนย.กอ.รมน. 

    Chief Of Policy And Security Strategy Division 
๔. นักวิชาการประจําสํวน   Technical Officer 
๕. เจ๎าหน๎าที่นโยบายและยุทธศาสตร๑ จนท.นย. Policy And Security Strategy Officer 
๖. เจ๎าหน๎าที่บริหารงานธุรการ จนท.บธ. Clerical Administrative Officer 
๗. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ                  จนท.ธก. Administrative Officer 
สํวนงานความม่ันคงพิเศษ มศ.สนย.กอ.รมน. 

Special Internal Security Affairs Department 
๑.ผู๎อํานวยการ ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. 
    Director Of Special Internal Security Affairs Department 
๒. รองผู๎อํานวยการ  รอง ผอ.มศ.สนย.กอ.รมน. 

    Deputy Director Of Special Internal Security Affairs Department 
๓. หัวหน๎าฝ่าย   Chief  of…Division 
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๔.นักวิชาการประจําสํวน  Technical Officer 
๕.เจ๎าหน๎าที่ความม่ันคงด๎านกิจการพิเศษ Special Internal Security Affairs Officer 
๖.เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน  Coordination Officer 
๗.เจ๎าหน๎าที่บริหารงานธุรการ  Clerical Administrative Officer 
๘.เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  จนท.ธก  Administrative Officer 
สํวนวิจัยและประเมินผล  วผ.สนย.กอ.รมน.  Research And Evaluation Department 
๑.ผู๎อํานวยการ ผอ.วผ.สนย.กอ.รมน. 

    Director Of Research And Evaluation Department 
๒.รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.วผ.สนย.กอ.รมน. 
    Deputy Director Of Research And Evaluation Department 
๓.หัวหน๎าฝ่าย หน.ฝ่าย  Chief  Of  Research And Evaluation Division 

๔. ผู๎เช่ียวชาญ  ชช.   Research And Evaluation Specialist 
๕. ผู๎เช่ียวชาญ  ชช.   Research And Evaluation Specialist 
๖. นักวิชาการประจําสํวน   Technical Officer 
๗. เจ๎าหน๎าที่วิจัยและประเมินผล   Research And Evaluation Officer 
๘. เจ๎าหน๎าที่ข๎อมูลและสถิต ิ  Statistical Information Officer 
๙. เจ๎าหน๎าที่วิจัยและพัฒนายุทธศาสตร๑ Research And Strategy Development Officer 

๑๐.เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.  Administrative Officer 
สํวนปฏิบัติการขําวสาร  Information Operations Department 
๑. ผู๎อํานวยการ   Director Of Information Operations Department 

๒. รองผู๎อํานวยการ   Deputy Director Of Information Operations  
     Department 
๓. หัวหน๎าฝ่ายแผน   Chief Of Planning Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายปฏิบัติการ  Chief Of Operations Division 
๕. หัวหน๎าฝ่ายวิเคราะห๑และประเมิน Chief Of Analysis And Evaluation Division 
๖. นักวิชาการประจําสํวน  Technical Officer 
๗. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการขําวสาร  Information Operations Officer 
๘. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการขําวสาร  Information Operations Officer 
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๙. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการขําวสาร  Information Operations Officer 
๑๐.เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  จนท.ธก.  Administrative Officer 
ฝ่ายธุรการ  Administration Division, 
๑. เจ๎าหน๎าที่จัดการประจําฝ่าย   Administrative Officer 
๒. เจ๎าหน๎าที่การเงิน   Financial Officer 
๓. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  จนท.ธก.  Administrative Officer 
๔. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ  จนท.ธก.  Administrative Officer 
 สํานักการขําว สขว.กอ.รมน.The Office of Intelligence, ISOC 

สํานักงานผู๎อํานวยการสํานัก  สง.ผอ.สขว.กอ.รมน. 

Office Of The Director General of ISOC Intelligence 
๑.ผู๎อํานวยการ  ผอ.สขว.กอ.รมน. Director General of ISOC Intelligence 
๒.รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สขว.กอ.รมน. Deputy Director General of ISOC Intelligence 

๓.ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายบริหาร ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน. 

    Assistant Director General of ISOC Intelligence Management 
๔. ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผช.ผอ.สขว.กอ.รมน. 
     Assistant Director General of ISOC Intelligence Operation 
๕. หัวหน๎าสํานักงาน    Chief of Director General of Intelligence Office 

๖. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก   Administrative Officer 
สํวนแผนและโครงการงานขําว ผค.สขว.กอ.รมน. 
Plan And Project Intelligence Department 
๑.ผู๎อํานวยการ ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน.  
    Director of Plan And Project Intelligence Department 
๒.รองผู๎อํานวยการรอง ผอ.ผค.สขว.กอ.รมน.  
    Deputy Director of Plan And Project Intelligence Department 
๓. หัวหน๎าฝ่าย    Chief of …Division 
๔. เจ๎าหน๎าที่บริหารงานขําว  Intelligence Management Officer 
๕. เจ๎าหน๎าที่การขําว   Intelligence Officer 
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สํวนการขําว  ขว.สขว.กอ.รมน.  Intelligence Department 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.ขว.สขว.กอ.รมน. Director of Intelligence Department 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.ขว.สขว.กอ.รมน. Deputy Director of Intelligence  
     Department  
๓. หัวหน๎าฝ่าย   Chief of 
๔. เจ๎าหน๎าที่บริหารงานขําว   Intelligence Management Officer 
๕.เจ๎าหน๎าที่การขําว    Intelligence Officer 
สํวนประสานงานขําวรํวม  ปขร.สขว.กอ.รมน 

Joint Intelligence Coordination  Department 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.   
     Director of Joint Intelligence Coordinating Department 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.ปขร.สขว.กอ.รมน.  

     Deputy Director of Joint Intelligence Coordinating Department 
๓. หัวหน๎าฝ่าย    Chief of…Division 
๔. เจ๎าหน๎าที่บริหารงานขําว   Intelligence Management Officer 
๕.เจ๎าหน๎าที่การขําว   Intelligence Officer 
สํวนรักษาความปลอดภัย  รภ.สขว.กอ.รมน. Security Department 
๑.ผู๎อํานวยการ ผอ.รภ.สขว.กอ.รมน. Director of Security Department 
๒.รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.รภ.สขว.กอ.รมน. Deputy Director of Security Department 
๓. หัวหน๎าฝ่าย    Chief of…Division 
๔. เจ๎าหน๎าที่บริหารงานขําว   Intelligence Management Officer 
๕. เจ๎าหน๎าที่การขําว    Intelligence  Officer 
๖. เจ๎าหน๎าที่การขําว    Intelligence  Officer 
ฝ่ายธุรการ ฝธก.สขว.กอ.รมน.  Administration Division 
๑.เจ๎าหน๎าที่จัดการประจําฝ่าย   Administrative Officer 
๒. เจ๎าหน๎าที่การเงิน จนท.กง.   Financial Officer 
๓. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.   Administrative Officer 
๔. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.   Administrative Officer 
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สํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ สมท.กอ.รมน  

Office Of Masses  And General Communication Affair 
 สํานักงานผู๎อํานวยการสํานัก  
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.สมท.กอ.รมน. 
     Director General Of Masses  And General Communication Affair 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สมท.กอ.รมน.   

     Deputy  Director General Of Masses  And General Communication Affair 
๓. ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายบริหาร ผช.ผอ.สมท.กอ.รมน.  

     Assistant Director General Of Masses And General Communication Affair For  
     Management 
๔. ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ  
     Assistant Director General Of Masses And General Communication Affair         
     Operation 
๕. หัวหน๎าสํานักงาน  
     Chief Of Masses  And General Communication Affair Office 
๖. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.   Administrative Officer 
สํวนแผนและกิจการมวลชน  สมท.กอ.รมน.  

Planning And Masses Department, Office Of Masses Affair And General 
Communication, The Secretariat Office 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.ผม.สมท.กอ.รมน.   
     Director Of Planning And Masses Department 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.ผม.สมท.กอ.รมน.  

     Deputy Director Of Planning And Masses Department 
๓. หัวหน๎าฝ่ายแผนและโครงการ   Chief Of Plan And Project Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายงบประมาณ    Chief Of Budgeting Division 
๕. หัวหน๎าฝ่ายกิจการมวลชน   Chief Of Masses Affair Division 
๖. หัวหน๎าฝ่ายข๎อมูลมวลชน  Chiel Of Masses Data Division  
๗. รองหัวหน๎าฝ่ายแผนและโครงการ Deputy Chief Of Plan And Project Division 
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๘. รองหัวหน๎าฝ่ายงบประมาณ  Deputy Chief Of Budgeting Division 
๙. รองหัวหน๎าฝ่ายกิจการมวลชน  Deputy  Chief Of Masses Affair Division 
๑๐. รองหัวหน๎าฝ่ายข๎อมูลมวลชน Deputy Chiel Of Masses Data Division 
๑๑. เจ๎าหน๎าที่แผนและโครงการ  Plan And Project Officer 
๑๒. เจ๎าหน๎าที่งบประมาณ  Budgeting Officer 
๑๓. เจ๎าหน๎าที่กิจการมวลชน  Masses Affair Officer 
๑๔. เจ๎าหน๎าที่ข๎อมูลมวลชน  Masses Data Collection Officer 
๑๕. เจ๎าหน๎าที่แผนและโครงการ  Plan And Project Officer 
๑๖. เจ๎าหน๎าที่งบประมาณ  Budgeting Officer 
๑๗. เจ๎าหน๎าที่กิจการมวลชน  Masses Affair Officer 
๑๘. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ     Administrative Officer 
สํวนสารนิเทศ สน.สมท.กอ.รมน.  General Communication Department, Office 
Of Masses  And General Communication Affair 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.สน.สมท.กอ.รมน.   
     Director Of General Communication Department, Office Of  Masses Affair And    
    General Communication,  The Secretariat Office 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สน.สมท.กอ.รมน.  
     Deputy Director Of General Communication Department, Office Of  Masses Affair     
     And General Communication 
๓. หัวหน๎าฝ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา  Chief Of Psychological Operation Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายประชาสัมพันธ๑   Chief Of Public Relations Division 
๕. หัวหน๎าฝ่ายข๎อมูลสารนิเทศ   Chief Of General Communication Data  
     Division 
๖. หัวหน๎าฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ๑   Chief Of Audiovisual Equipment Division 
๗. รองหัวหน๎าฝ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา  Deputy Chief Of… 
๘.  รองหัวหน๎าฝ่ายประชาสัมพันธ๑  Deputy Chief Of… 
๙. รองหัวหน๎าฝ่ายข๎อมูลสารนิเทศ  Deputy Chief Of… 
๑๐.  รองหัวหน๎าฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ๑  Deputy Chief Of… 
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๑๑. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการจิตวิทยา   Psychological Operation Officer 
๑๒. เจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ๑   Public Relations Officer 
๑๓. เจ๎าหน๎าที่ข๎อมูลสารนิเทศ   General Communication Officer 
๑๔.  เจ๎าหน๎าที่โสตทัศนอุปกรณ๑    Audiovisual Equipment Officer 
๑๕. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการจิตวิทยา   Psychological Operation Officer 
๑๖. เจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ๑   Public Relations Officer 
๑๗. เจ๎าหน๎าที่ข๎อมูลสารนิเทศ   General Communication Officer 
๑๘. เจ๎าหน๎าที่โสตทัศนอุปกรณ๑   Audiovisual Equipment Officer 
๑๙. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ (จนท.ธก.)   Administrative Officer 
 สํวนกิจการพัฒนา พน.สมท.กอ.รมน.  

Development Affair Department, Office Of Masses Affair And General Communication 
The Secretariat Office 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.พน.สมท.กอ.รมน.   
     Director Of Development Affair Department, Office Of Masses Affair And General   
     Communication, The Secretariat Office 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง พน.สมท.กอ.รมน.  
     Deputy Director Of Development Affair Department, Office Of Masses Affair And     
     General Communication, The Secretariat Office 
๓. นักวิชาการประจําสํวน   Technical (Specialist) Officer 
๔. หัวหน๎าฝ่ายงานพัฒนา   Chief Of Development Affair Division 
๕. หัวหน๎าฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดําร ิ
     Chief Of The Royal Development Project Coordination Division 
๖. หัวหน๎าฝ่ายพิทักษ๑และสํงเสริมทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม 
     Chief Of Supporting Natural Resources And Enviromental Protection Division 
๗. หัวหน๎าฝ่ายเสริมสร๎างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
     Chief Of Community Sufficiency Economy Reinforcement  Division 
๘. รองหัวหน๎าฝ่ายงานพัฒนา 
     Deputy Chief Of Development Affair Division 
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๙. รองหัวหน๎าฝ่ายพิทักษ๑และสํงเสริมทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม 
     Deputy Chief Of Supporting Natural Resources And Enviromental Protection    
     Division 
๑๐. รองหัวหน๎าฝ่ายเสริมสร๎างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
        Deputy Chief Of Community Sufficiency Economy Reinforcement Division 
๑๑. รองหัวหน๎าฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดําร ิ 
       Deputy Chief Of The Royal Development Project Coordination Division 
๑๒. เจ๎าหน๎าที่พิทักษ๑และสํงเสริมทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม 
       Supporting Natural Resources And Enviromental Protection Officer 
๑๓. เจ๎าหน๎าที่เสริมสร๎างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
       Community Sufficiency Economy Reinforcement Officer 
๑๔. เจ๎าหน๎าที่ประสานงานโครงการพระราชดําริ 
       The Royal Development Project Coordination Officer 
๑๕. เจ๎าหน๎าที่พัฒนา Development Affair Officer 
๑๖. เจ๎าหน๎าที่พิทักษ๑และสํงเสริมทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม 
       Supporting Natural Resources And Enviromental Protection Officer 
๑๗. เจ๎าหน๎าที่เสริมสร๎างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
       Community Sufficiency Economy Reinforcement Officer 
๑๘. เจ๎าหน๎าที่ประสานงานโครงการพระราชดําริ 
        The Royal Development Project Coordination Officer 
๑๙. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ Administrative Officer 
ศูนย๑การฝึกอบรมมวลชน ศอ.สมท.กอ.รมน. Masses Affair Training Center 
Office Of Masses Affair And General Communication, The Secretariat Office 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.ศอ.สมท.กอ.รมน. Director Of  Masses Affair Training Center,      
     Office Of Masses Affair And General Communication,  The Secretariat Office 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.ศอ.สมท.กอ.รมน. Deputy Director Of Masses Affair  
     Training Center, Office Of Masses Affair And General Communication,  
     The Secretariat Office 
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๓. นักวิชาการประจําศูนย๑  Technical (Specialist, Academic Affiar) Officer 
๔. หัวหน๎าฝ่ายเตรียมการ  Chief Of Preparedness Division 
๕. หัวหน๎าฝ่ายศึกษาอบรม  Chief Of Training Division 
๖. หัวหน๎าฝ่ายวิชาการและประเมินผล Chief Of Academic And Evaluation Division 
๗. หัวหน๎าฝ่ายศึกษาและฝึกอาชีพพิเศษ Chief Of Special Vocational And Education  
    Division 
๘. หัวหน๎าฝ่ายสนับสนุน   Chief Of Supporting Division 
๙. รองหัวหน๎าฝ่ายเตรียมการ   Deputy Chief Of Preparedness Division 
๑๐. รองหัวหน๎าฝ่ายศึกษาอบรม  Deputy Chief Of Training Division 
๑๑. รองหัวหน๎าฝ่ายศึกษาและฝึกอาชีพพิเศษ  
        Deputy Chief Of Special Vocational And Education Division 
๑๒. รองหัวหน๎าฝ่ายสนับสนุน  Deputy Chief Of Supporting Division 
๑๓. นักวิชาการประจําฝ่าย  Technical (Specialist,  Academic Affiar) Officer 
๑๔. เจ๎าหน๎าที่เตรียมการ  Preparedness Officer 
๑๕. เจ๎าหน๎าที่วิชาการและประเมินผล Academic And Evaluation Officer 
๑๖. เจ๎าหน๎าที่ศึกษาและฝึกอาชีพพิเศษ Special Vocational And Education Officer 
๑๗. เจ๎าหน๎าที่สนับสนุน  Supporting Officer 
๑๘. เจ๎าหน๎าที่เตรียมการ  Preparedness Officer 
๑๙. เจ๎าหน๎าที่ศึกษาอบรม  Training Officer 
๒๐. เจ๎าหน๎าที่วิชาการและประเมินผล Academic And Evaluation Officer 
๒๑. เจ๎าหน๎าที่ศึกษาอบรมวิชาชีพ Vocational Education Officer 
๒๒. เจ๎าหน๎าที่สนับสนุน  Supporting Officer 
๒๓. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
ฝ่ายธุรการ  ธก.สมท.กอ.รมน.   Administration Division 
๑. เจ๎าหน๎าที่จัดการประจําฝ่าย  Administrative Officer 
๒. เจ๎าหน๎าที่การเงิน   Financial Officer 
๓. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
๔. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ    Administrative Officer 
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สํานักบริหารงานบุคคล สบค.กอ.รมน.  

Office Of The Personnel Administration, Internal Security Operations Command 
สํานักงานผู๎อํานวยการสํานัก 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.สบค.กอ.รมน.  
     Director General Of Personnel Administration Office  
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. 

     Deputy Direct Of General Personnel Administration Office  
๓. ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายบริหาร ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน. 

     Assistant Direct Of General Personnel Administration Office 
๔. ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผช.ผอ.สบค.กอ.รมน. 

     Assistant Direct Of General Personnel Administration Office 
๕. หัวหน๎าสํานักงาน   Chief Of Personnel Administration Office 
๖. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
สํวนบริหารจัดการบุคคล บร.สบค.กอ.รมน. Personnel Management Division 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.บร.สบค.กอ.รมน. Director Of Personnel Management  
     Division 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.บร.สบค.กอ.รมน. Deputy Director Of Personnel  
     Management Division 
๓. หัวหน๎าฝ่าย   Chief Of … 
๔. นักพัฒนาบุคลากร   Human Resource Development Officer 
๕. นักพัฒนาบุคลากร   Human Resource Development Officer 
๖. เจ๎าหน๎าที่บุคลากร   Human Resource Officer 
๗. จ๎าหน๎าที่บุคลากร   Human Resource Officer 
๘. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
สํวนแผนและงบประมาณ ผป.สบค.กอ.รมน.  Plan And Budget Division 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.ผป.สบค.กอ.รมน. Director Of Plan And Budget Division 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.ผป.สบค.กอ.รมน.  Deputy Director Of Plan And Budget Division 
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๓. หัวหน๎าฝ่าย   Chief Of… 
๔. เจ๎าหน๎าที่บริหารงานอบรม   Training Administrative Officer 
๕. เจ๎าหน๎าที่แผน    Planning Officer 
๖. เจ๎าหน๎าที่โครงการ    Project Officer 
๗. เจ๎าหน๎าที่งบประมาณ   Budgeting Officer 
๘. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ    Administrative Officer 
๙. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
๑๐.เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
สํวนงานสิทธิและสวัสดิการ สก.สบค.กอ.รมน. Rights And Welfare Department 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. 

     Director Of Rights And Welfare Department 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. 

     Deputy Director Of Rights And Welfare Department 
๓. หัวหน๎าฝ่าย    Chief Of… 
๔. เจ๎าหน๎าที่บริหารงานบริการ   Services Management Officer 
๕. เจ๎าหน๎าที่บริหารงานสวัสดิการ   Welfare Management Officer 
๖. เจ๎าหน๎าที่บริหารงานธุรการ  Administrative Management Officer 
๗. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
๘. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
๙. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ    Administrative Officer 
ส่วนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กม.สบค.กอ.รมน. Legal Affairs And Human Rights  
     Department 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.กม.สบค.กอ.รมน.  
     Director Of Legal Affairs And Human Rights Department 
๒. หัวหน๎าฝ่าย   Chief Of … 
๓. ประจําฝ่าย…    Officer… 
๔. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
๕. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
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 ฝ่ายธุรการ ธก.สบค.กอ.รมน.  Administration Division 
๑. เจ๎าหน๎าที่จัดการประจําฝ่าย  Administrative Officer 
๒. เจ๎าหน๎าที่การเงิน   Finance Officer 
๓. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.  Administrative Officer 
๔. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.  Administrative Officer 
ส านักบริหารงานท่ัวไป สบป.กอ.รมน. Office Of The General Administration, Internal 
Security Operations Command 
ส านักงานผู้อ านวยการส านัก สง.ผอ.สบป.กอ.รมน.  
Office Of The Director General Of The General Administration  
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.สบป.กอ.รมน.   
     Director General Of The General Administration 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สบป.กอ.รมน. 

     Deputy Director General Of The General Administration 
๓. ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายบริหาร ผช.ผอ.สบป.กอ.รมน. 

     Assistant Director General Of The General Administration 
๔. ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผช.ผอ.สบป.กอ.รมน. 

     Assistant Director General Of The General Administration 
๕. หัวหน๎าสํานักงาน    
     Chief Of The Director General Administration 
๖. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ (จนท.ธก.)  Administrative Officer 
สํวนแผนและโครงการ  
ผค.สบป.กอ.รมน. Plan And Project Division 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.ผค.สบป.กอ.รมน. Director Of Plan And Project Division 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.ผค.สบป.กอ.รมน. Deputy Director Of Plan And Project Division 

๓. หัวหน๎าฝ่ายแผนและโครงการ หน.ผค.สบป.กอ.รมน. Chief Of Plan And Project Division 

๔. หัวหน๎าฝ่ายงบประมาณ หน.งป.สบป.กอ.รมน.  Chief Of Budget Division 
๕. หัวหน๎าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห๑ หน.ตค.สบป.กอ.รมน. 

     Chief Of Auditor And Analysis Division 
๖. นักวิชาการตรวจสอบและวิเคราะห๑  Auditor And Analysis Officer 
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๗. นักวิชาการบริหารทรัพยากร   Logistic Management Technician 
๘. เจ๎าหน๎าที่ความต๎องการ   Demand/ Supply Officer 
๙. นักวิชาการแผนและโครงการ   Plan And Project Technician 
๑๐. นักวิชาการงบประมาณ   Budget Technician 
๑๑. นักวิชาการบริหารทรัพยากร   Logistic Management Technician 
๑๒. นักวิชาการแผนและโครงการ  Plan And Project Technician 
๑๓. เจ๎าหน๎าที่ความต๎องการ   Demand/ Supply Officer 
๑๔. เจ๎าหน๎าที่งบประมาณ   Budget Technician 
๑๕. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ   Administrative Officer 
สํวนการพัสด ุ
พด.สบป.กอ.รมน.   Supplies Administrative Department 
๑.ผู๎อํานวยการ ผอ.พด.สบป.กอ.รมน.  

    Director of  Supplies Administrative Department 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.พด.สบป.กอ.รมน. 

     Deputy Director of Supplies Administrative Department 
๓. หัวหน๎าฝ่ายจัดหาฝ่ายจัดหา  Chief of Supply Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายสํงกําลัง   ฝ่าย สล. Chief of Logistic Division 
๕. หัวหน๎าฝ่ายคลังพัสด ุ ฝ่าย คพด. Chief of Supplies Warehouse Division 
๖. หัวหน๎าฝ่ายบัญชีคุมพัสด ุ ฝ่ายพบด. Chief of Documents Storage Division 
๗. เจ๎าหน๎าที่คลัง    Warehouse Officer 
๘. นักวิชาการบัญชีคุมพัสด ุ  Documents Storage Officer 
๙. เจ๎าหน๎าที่จัดหา    Supply Officer 
๑๐. เจ๎าหน๎าที่สํงกําลังบํารุง   Logistic Officer 
๑๑. เจ๎าหน๎าที่ควบคุมการจัดหา  Supplying Control Officer 
๑๒. เจ๎าหน๎าที่คลัง    Warehouse Officer 
๑๓. เจ๎าหน๎าที่จัดหา    Supply Officer 
๑๔. เจ๎าหน๎าที่ควบคุมการจัดหา   Supplying Control Officer 
๑๕. เจ๎าหน๎าที่สํงกําลังบํารุง   Logistic Officer 
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๑๖. นักวิชาการบัญชีคุมพัสด ุ  Documents Storage Officer 
๑๗. เจ๎าหน๎าที่จัดหา    Supply Officer 
๑๘. เจ๎าหน๎าที่ควบคุมการจัดหา   Supplying Control Officer 
๑๙. เจ๎าหน๎าที่ควบคุมการจัดหา  Supplying Control Officer 
๒๐. เจ๎าหน๎าที่จัดหา    Supply Officer 
๒๑. เจ๎าหน๎าที่คุมบัญชีพัสดุ   Documents Storage Officer 
๒๒. เจ๎าหน๎าที่คลัง    Warehouse Officer 
๒๓. เจ๎าหน๎าที่คุมบัญชีพัสดุ   Documents Storage Officer 
๒๔. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.  Administrative Officer 
สํวนสนับสนุน  สน.สบป.กอ.รมน. Supporting Department 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.สน.สบป.กอ.รมน. Director of Supporting Department 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สน.สบป.กอ.รมน.  Deputy Director of Supporting  
     Department 
๓. หัวหน๎าฝ่ายบริการ  ฝ่าย บร. Chief of Services Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายขนสํง  ฝ่าย ขส. Chief of Transportation Division 
๕. หัวหน๎าฝ่ายการแพทย๑  ฝ่าย พ. Chief of Medical Division 
๖. หัวหน๎าฝ่ายการซํอม  ฝ่าย กซ. Chief of Maintenance Division 
๗. เจ๎าหน๎าที่ขนสํง    Transportation Officer 
๘. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสภาพทางเทคนิค  Technician Inspector 
๙. เจ๎าหน๎าที่ตรวจสภาพทั่วไป   General Inspector 
๑๐. พยาบาล    Nurse 
๑๑. พยาบาล    Nurse 
๑๒. เจ๎าหน๎าที่ซํอมบํารุงพัสดุทางเทคนิค  Maintenance Technician  
๑๓. เจ๎าหน๎าที่บริการ    Administrative Officer 
๑๔. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.  Administrative Officer 
๑๕. พนักงานขับรถ     Driver 
๑๖. เจ๎าหน๎าที่ซํอมบํารุงสาธารณูปโภค   Facility Maintenance Technician  
๑๗. เจ๎าหน๎าที่ซํอมบํารุงพัสดุทั่วไป  General Technician 
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๑๘. ผู๎ชํวยพยาบาล    Assistant Nurse 
ศูนย๑เทคโนโลยี 
สํานักงานผู๎อํานวยการศูนย๑เทคโนโลย ีศทส.สบป.กอ.รมน. 
Information And Communication Technology Center 
สารสนเทศและการสื่อสาร  
๑.ผู๎อํานวยการ ผอ.ศทส.สบป.กอ.รมน. 
    Director Of Information And Communication Technology Center 
๒.รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.ศทส.สบป.กอ.รมน. 

    Deputy Director Of Information And Communication Technology Center 
๓.นักวิชาการประจําสํานักงาน  
    Information And Communication Technical Officer 
๔.เจ๎าหน๎าที่ธุรการ (จนท.ธก.)  Administrative Officer  
สํวนการสื่อสาร สสส.ศทส.สบป.กอ.รมน.  
Communication Department, Information And Communication Technology Center 
๑. หัวหน๎าสํวนการสื่อสาร หน.สสส.ศทส.สบป.กอ.รมน. 

     Chief Of Communication Division 
๒. หัวหน๎าฝ่ายวิทยุและศูนย๑ขําว   Chief Of Radio And Message Division 
๓. หัวหน๎าฝ่ายทางสายและโทรคมนาคม  
     Chief Of Wire And Telecommunication Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายปฏิบัติสื่อสารเคลื่อนที ่ Chief Of Mobile Communication Division 
๕. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนที ่ Mobile Communication Officer 
๖. นักวิชาการ    Communication Tecnology Officer 
๗. เจ๎าหน๎าที่โทรคมนาคม   Telecommunication Officer 
๘. เจ๎าหน๎าที่สื่อสาร    Communication Officer  
๙. เจ๎าหน๎าที่ทางสาย    Wire Officer 
๑๐. เจ๎าหน๎าที่โทรคมนาคม   Telecommunication Officer 
๑๑. เจ๎าหน๎าที่สื่อสาร    Communication Officer  
๑๒. เจ๎าหน๎าที่โทรคมนาคม   Telecommunication Officer 
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๑๓. เจ๎าหน๎าที่ทางสาย   Wire Officer 
ส่วนเทคโนโลยีและสารสนเทศ  Information Tecnology Department 
๑. หัวหน๎าสํวนเทคโนโลยีสารสนเทศ  Chief Of Information Tecnology Division 
๒. นักวิชาการ    Information Tecnology Officer 
๓. นักวิชาการคอมพิวเตอร๑   Computer Technical Officer 
๔. นักวิชาการคอมพิวเตอร๑   Computer Technical Officer 
๕. นักวิชาการคอมพิวเตอร๑   Computer Technical Officer 
๖. เจ๎าหน๎าที่คอมพิวเตอร๑   Computer  Officer 
๗. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ (จนท.ธก.)  Administrative Officer 
๘. พนักงานควบคุมเครือขําย   Information Control Officer 
๙. พนักงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร๑  Computer Control Officer 
๑๐. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนที ่ Mobile Communication Officer 
๑๑. พนักงานวิเคราะห๑ระบบและโปรแกรม  System Analysis And Programmer 
สํวนธุรการ ธก.สบป.กอ.รมน.  Administrative Department, Information And 
Communication Tecnology Center 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.ธก.สบป.กอ.รมน. Director Of Administrative Department 
๒. หัวหน๎าแผนกธุรการ  Chief Of Administrative Division 
๓. หัวหน๎าแผนกการเงิน  Chief Of Finance Division 
๔. รองหัวหน๎าฝ่าย    Deputy Of … 
๕. นักวิชาการเงิน    Finance Technician 
๖. เจ๎าหน๎าที่จัดการประชุม   Meeting Organizer 
๗. เจ๎าหน๎าที่กําลังพล    Personal Officer 
๘. นักวิชาการเงิน    Finance Technician 
๙. เจ๎าหน๎าที่กําลังพล    Personal Officer 
๑๐. เจ๎าหน๎าที่อาคารสถานที ่  Facility Officer 
๑๑. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ (จนท.ธก.)  Administrative Officer 
๑๒. เจ๎าหน๎าที่จัดการประชุม   Meeting Organizer 
๑๓. เจ๎าหน๎าที่อาคารสถานที ่  Facility Officer 
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๑๔. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ (จนท.ธก.)  Administrative Officer 
๑๕.เจ๎าหน๎าที่การเงิน   Finance Officer 
๑๖. เจ๎าหน๎าที่กําลังพล  Personal Officer 
 สํานักงบประมาณและการเงิน สปง.กอ.รมน. Office Of Budget And Finance, Internal 
Security Operations Command 
สํานักงานผู๎อํานวยการสํานัก สง.ผอ.สปง.กอ.รมน. Office Of Director General Of The 
Budget And Finance  
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.สปง.กอ.รมน.  
     Director General Of The Budget And Finance,  ISOC 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สปง.กอ.รมน. 

      Deputy  Director General Of The Budget And Finance  
๓.ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายบริหาร ผช.ผอ.สปง.กอ.รมน. 

      Assistant Director General Of The Budget And Finance  
๔. ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผช.ผอ.สปง.กอ.รมน. 

     Assistant Director General Of The Budget And Finance Bureau 
๕. หัวหน๎าสํานักงาน หน.สง.สปง.กอ.รมน. Chief Of The  Budget And Finance Office 
๖. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ (จนท.ธก.)  Administrative Office 
ส่วนงบประมาณ  งป.สปง.กอ.รมน. Budget Division, Budget And Finance  
     Department 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.งป.สปง.กอ.รมน. Direct Of The Budgeting Department  
๒. หัวหน๎ากองงบประมาณ หก.งป.สปง.กอ.รมน. Chief Of The Bugeting Division  
๓. หัวหน๎าฝ่ายแผนงบประมาณ หน.งป.สปง.กอ.รมน. 

         Chief Of The Bugeting Planning Division 
๔. เจ๎าหน๎าที่บริหารงานงบประมาณ  Budgeting Officer 
๕. เจ๎าพนักงานงบประมาณ   Budgeting Analyst 
๖. เจ๎าพนักงานงบประมาณ   Budgeting Officer 
๗. เจ๎าพนักงานงบประมาณ   Budgeting Officer 
๘. เจ๎าพนักงานการเงินและบัญช ี  Finance And Accountant 
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๙. เจ๎าพนักงานการเงินและบัญช ี  Finance And Accountant 
๑๐.เจ๎าพนักงานงบประมาณ   Budgeting Officer 
๑๑.พนักงานการเงินและบัญช ี  Finance And Accountant 
๑๒.เจ๎าหน๎าที่ธุรการ (จนท.ธก.)  Administrative Officer 
๑๓.เจ๎าหน๎าที่ธุรการ (จนท.ธก.)  Administrative Officer 
ส่วนการเงิน กง.สปง.กอ.รมน.  Finance Department 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.กง.สปง.กอ.รมน. Direct Of The Finance Department 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.กง.สปง.กอ.รมน. Deputy Direct Of The Finance  
     Department 
๓. หัวหน๎าฝ่ายบัญช ีหน.บช.สปง.กอ.รมน.  Chief Of The Accounting Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายธนารักษ๑ หน.ธร.สปง.กอ.รมน. Chief Of The Disbursement Division 
๕. หัวหน๎าฝ่ายการเงิน หน.กง.สปง.กอ.รมน. Chief Of The Finance Division 
๖. นักวิชาการเงินและบัญช ี  Finance And Accounting Technician 
๗. เจ๎าหน๎าที่บริหารงานการเงินและบัญช ี  Financial/ Accounting Management Officer 
๘. นักวิชาการเงินและบัญช ี  Finance And Accounting Technician 
๙. เจ๎าพนักงานการเงินและบัญช ี  Financial/ Accounting Officer 
๑๐. เจ๎าพนักงานการเงินและบัญช ี Financial/ Accounting Officer 
๑๑. เจ๎าพนักงานการเงินและบัญช ี Financial/ Accounting Officer 
 สํวนวิเคราะห๑และตรวจสอบ วต.สปง.กอ.รมน. Analyzing And Investigation Department 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.วต.สปง.กอ.รมน.  
Direct Of  Analyzing And Investigation Department, 
๒.รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.วต.สปง.กอ.รมน.  
Deputy Direct Of  Analyzing And Investigation Department, 
๓. หัวหน๎าฝ่ายตรวจบัญช ีหน.ตช.สปง.กอ.รมน. 

Chief Of The Audit Division, 
๔. เจ๎าหน๎าที่ควบคุมภายใน   Internal Control Officer 
ฝ่ายธุรการ  ธก.สปง.กอ.รมน.  Administrative Division 
๑. เจ๎าหน๎าที่จัดการประจําฝ่าย  Administrative Officer 
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๒. เจ๎าหน๎าที่การเงิน   Financial Officer 
๓. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ (จนท.ธก.)  Administrative Officer 
๔. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ (จนท.ธก.)  Administrative Officer 
ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ศตส.กอ.รมน. 
Situation Monitor Center, Internal Security Operations Command 
ส านักงานศูนย์ติดตามสถานการณ์ สง.ศตส.กอ.รมน. 
Office Of Situation Monitor Center 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.ศตส.กอ.รมน.   
     Director General Of Situation Monitor Center 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.ศตส.กอ.รมน. 

     Deputy Director General Of  Situation Monitor Center 
๓.เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.  Administrative Officer 
ส่วนแผนและปฏิบัติการ สผป.ศตส.กอ.รมน. Plan And Operations Department 
๑.หัวหน๎าสํวน หน.สผป.ศตส.กอ.รมน.  
    Chief Of Plans And Operations Division 
๒.รองหัวหน๎าสํวน รอง หน.สผป.ศตส.กอ.รมน. 

    Deputy Chief Of Plans And Operations Division 
๓.หัวหน๎าแผนก หน.วผ.สผป.ศตส.กอ.รมน. Chief Of … 
๔.เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน Plan And Policy Analysis Officer 
๕.เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน Plan And Policy Analysis Officer 
๖.เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.  Administrative Officer 
สํวนติดตามสถานการณ๑  (๒๑ จาก ๒๔ อัตรา)  สตส.ศตส.กอ.รมน. 
Situation Monitor Department 
๑.หัวหน๎าสํวน หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. Chief Of Situations Monitor Division  
๒.รองหัวหน๎าสํวน รอง หน.สตส.ศตส.กอ.รมน. 

    Deputy Chief Of Situations Monitor Division 
๓.หัวหน๎าแผนก หน.วผ.สตส.ศตส.กอ.รมน. 

    Chief Of Policy And Planning  Analytical Section 
๔.เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน Plan And Policy Analysis Officer 
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๕.เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน Plan And Policy Analysis Officer 
๖.เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.  Administrative Officer 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ 
ศปป.๑ กอ.รมน.The 1st Operations Coordination Center, Internal Security Operations 
Command 
ส านักงานผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ 
Office Of  The Director General, The 1st Director Operations Coordination Center 
๑.ผู๎อํานวยการ      ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. 

    Director General Of The 1st Operations Coordination Center 
๒.รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. 

    Deputy Director General Of The 1st Operations Coordination Center 
๓.เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.  Administrative Officer 
สํวนแผนและประสานงาน  
Planning And Coordination Department,The 1st Operations Coordination Center 
๑. ผู๎อํานวยการ 
     Director Of Planning And Coordination Department 
๒. รองผู๎อํานวยการ    
     Deputy Director Of Planning And Coordination Department 
๓. หัวหน๎าฝ่ายแผน   Chief Of Planning Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายประสานงาน  Chief Of Coordination Division 
๕. รองหัวหน๎าฝ่ายแผน  Deputy Chief Of Planning Division 
๖. รองหัวหน๎าฝ่ายประสานงาน  Deputy Chief Of Coordination Division 
๗. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่ายแผน  Planning Officer 
๘. เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน  Coordination Officer 
๙. เสมียนประจําฝ่ายแผน  Planning Clerk 
๑๐.เสมียนประสานงาน  Coordination Clerk  
สํวนติดตามและวิเคราะห๑สถานการณ๑ 
Situation  Monitoring And Analysis Department,The 1st Operations Coordination 
Center 
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๑. ผู๎อํานวยการ 
     Director Of Situation  Monitoring And Analyzing Division 
๒. รองผู๎อํานวยการ 
     Deputy Director Of Situation  Monitoring And Analyzing Division 
๓. หัวหน๎าฝ่ายติดตามสถานการณ๑  Chief Of Situation Monitoring Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ Chief Of Situation Analyzing Division 
๕. รองหัวหน๎าฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Deputy Chief Of Situation Monitoring  
     Division 
๖. รองหัวหน๎าฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ 
      Deputy Chief Of Situation Analyzing  
     Division 
๗. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Situation Monitoring Officer 
๘. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ Situation Analyzing Officer 
๙. เสมียนฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Situation Monitoring Clerk 
๑๐.เสมียนฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ Situation Analyzing Clerk 
 
ฝ่ายธุรการ  Administrative Division, 
The 1st Operations Coordination Center 
๑. หัวหน๎าฝ่าย   Chief Of Administrative Division 
๒. รองหัวหน๎าฝ่าย   Deputy Chief Of Administrative Division 
๓. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่าย  Administrative Officer 
๔. เสมียน    Administrative Clerk 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ 
ศปป.๒ กอ.รมน.    
The 2nd Operations Coordination Center, Internal Security Operations Command 
สํานักงานผู๎อํานวยการศูนย๑ประสานการปฏิบัติที ่๒ 
Office Of The 2nd Operations Coordination Center 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน.  
     Director General Of The 2nd Operations Coordination Center 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๙๔๗ 

๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. 
     Deputy Director General Of The 2nd Operations Coordination Center 
๓. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก.  Administrative Officer 
สํวนแผนและประสานงาน  Plan And Coordination Department 
๑. ผู๎อํานวยการ   Director Of… 
๒. รองผู๎อํานวยการ   Deputy Director Of… 
๓. หัวหน๎าฝ่ายแผน   Chief Of Planning Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายประสานงาน  Chief Of Coordinating Division 
๕. รองหัวหน๎าฝ่ายแผน  Deputy Chief Of Planning Division 
๖. รองหัวหน๎าฝ่ายประสานงาน  Deputy Chief Of Coordinating Division 
๗. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่ายแผน   Planning Officer  
๘. เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน  Coordination Officer 
๙. เสมียนประจําฝ่ายแผน  Planning Clerk 
๑๐. เสมียนประสานงาน  Coordination Clerk 
 
ส่วนติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์  
Monitorning And Situational Analyzing Department, 
๑. ผู๎อํานวยการ   Director Of… 
๒. รองผู๎อํานวยการ   Deputy Director Of… 
๓. หัวหน๎าฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Chief Of Monitoring Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ Chief Of Situational Analyzing Division 
๕. รองหัวหน๎าฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Deputy Chief Of Monitoring Division 
๖. รองหัวหน๎าฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ Deputy Chief Of Situational Analyzing Division 

๗. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Officer Attached To Monitoring Division 
๘. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑  
     Officer Attached To Situational Analyzing Division 

๙. เสมียนฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Monitoring Clerk 
๑๐.เสมียนฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ Situational Analyzing Clerk 
ฝ่ายธุรการ Administrative Division 
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๑. หัวหน๎าฝ่าย   Chief Of Administrtive Division 
๒. รองหัวหน๎าฝ่าย   Deputy Chief of Administrtive Division 
๓. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่าย  Administrative Officer 
๔. เสมียน    Administrative Clerk 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๓ ศปป.๓ กอ.รมน.    
The 3th Operations Coordination Center,,, 
สํานักงานผู๎อํานวยการศูนย๑ประสานการปฏิบัติที ่๓ 
Office of The 3rd Operations Condination Center 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.ศปป.๓ กอ.รมน.  
     Director General of The 3rd Operations Coordination Center 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.ศปป.๓ กอ.รมน. 

     Deputy Director of The 3rd Operations v Center 
๓. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ (จนท.ธก.)  Administrative Officer 
สํวนแผนและประสานงาน  
Plan And Coordination Department, The 3rd Operating Coordination Center 
๑. ผู๎อํานวยการ    
     Director of Plan And Coordination Department 
๒. รองผู๎อํานวยการ 
     Deputy Director of Plan And Coordination Department 
๓. หัวหน๎าฝ่ายแผน   Chief Of Planning Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายประสานงาน  Chief Of Coordinating Division 
๕. รองหัวหน๎าฝ่ายแผน  Deputy Chief of Planning Division  
๖. รองหัวหน๎าฝ่ายประสานงาน  Deputy Chief of Coordinating Division 
๗. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่ายแผน  Planing Officer 
๘. เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน  Coordination Officer 
๙. เสมียนประจําฝ่ายแผน  Planing Clerk 
๑๐. เสมียนประสานงาน  Coordination Clerk  
สํวนติดตามและวิเคราะห๑สถานการณ๑ Monitor And Situation Analysis Department 
๑. ผู๎อํานวยการ   Director of… 
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๒. รองผู๎อํานวยการ    Deputy Director of… 
๓. หัวหน๎าฝ่ายติดตามสถานการณ๑  Chief of Monitoring Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ Chief of Situation Analysis Division 
๕. รองหัวหน๎าฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Deputy Chief oOf Monitoring Division 
๖. รองหัวหน๎าฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ Deputy Chief of Situation Analysis Division 
๗. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Monitoring Officer 
๘. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ Situation Analysis Officer 
๙. เสมียนฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Monitoring Clerk 
๑๐. เสมียนฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ Situation Analysis Clerk 
ฝ่ายธุรการ  Administrative Division 
๑. หัวหน๎าฝ่าย   Chief of Administrtive Division 
๒. รองหัวหน๎าฝ่าย       Deputy Chief of Administrtive Division 
๓. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่าย  Administrtive Officer 
๔. เสมียน    Administrtive Clerk 
 
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ ศปป.๔ กอ.รมน. 
The 4th Operations Coordination Center, Internal Security Operations Command 
สํานักงานผู๎อํานวยการศูนย๑ประสานการปฏิบัติที ่๔ 
Office of The 4th  Operations Coordination Center                                     
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. 

    Director General of The 4th Operations Coordination Center 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. 

     Deputy Director General of The 4th Operations Coordination Center 
๓. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก. Administrative Officer 
ส่วนแผนและประสานงาน สผป.  Plan And Coordination Department 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.สผป.  
     Director of  Plan And Coordination Department 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สผป. 

     Deputy Director of Plan And Coordination Department 
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๓. หัวหน๎าฝ่ายแผน หน.สผ.  Chief of Planning Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายประสานงาน หน.ฝป. Chief of Coordinating Division 
๕. ฝ่ายแผน ฝผ.   Planning Officer 
๖. รองหัวหน๎าฝ่ายประสานงาน   Deputy Chief of Coordinating Division 
๗. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่าย  Coordination Officer 
๘. ฝ่ายประสานงาน  ฝป.  Coordinating Division 
๙. เสมียนประจําฝ่ายแผน  Planning Clerk 
๑๐. เสมียนประสานงาน  Coordination Clerk 
ส่วนติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ สตว. Situation Analysis And Monitoring 
Department The 4th Operations Coordinating Center, 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.สตว.ฯ 

     Director of Situation Analysis And Monitoring Department 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สตว.ฯ 

     Deputy Director of  Situations Analysis And Monitoring Department 
๓. หัวหน๎าฝ่ายติดตามสถานการณ๑ หน.ฝต. Chief of Situations Monitoring Division 
๔. ฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ ฝว.  Situational Analysis Division 
๕. รองหัวหน๎าฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Deputy Chief of Monitoring Division, 
๖. รองหัวหน๎าฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑  
     Deputy Chief of Situation Analyzing Division 
๗. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Situations Monitoring Officer 
๘. ฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ ฝว.  Situation Analysis Division 
๙. เสมียนฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Monitoring Clerk 
๑๐.เสมียนฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ Analysis Clerk 
 ฝ่ายธุรการ  Administration Division Of The 4th Operation Coordination Center 
๑. หัวหน๎าฝ่าย หน.ฝธ.ฯ  Chief of Administration Division 
๒. รองหัวหน๎าฝ่าย   Deputy Chief of Administration Division 
๓. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่าย  Administrative Officer 
๔. เสมียน     Administrative Clerk  
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ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ ศปป.๕ กอ.รมน. 
     The 5th Operations Coordination Center, Internal Security Operations Command 
สํานักงานผู๎อํานวยการศูนย๑ประสานการปฏิบัติที ่๕ 
๑. ผู๎อํานวยการศูนย๑ประสานการปฏิบัติที ่๕ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน   
     ราชอาณาจักร ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. 
     Director General of The 5th Operations Coordination Center 
๒. รองผู๎อํานวยการศูนย๑ประสานการปฏิบัติที ่๕ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน    
     ราชอาณาจักร, รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. 
     Deputy Director General of The 5th Operations Coordination Center, Internal     
     Security Operations Command 
ส่วนกิจการพิเศษ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕  สกศ.ศปป.๕ กอ.รมน. 
     Special Affairs Department 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๑. หัวหน๎าสํวนกิจการพิเศษ ศูนย๑ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร หน.สกศ.ศปป.๕ กอ.รมน. 

     Chief of Special Affairs Division 
สํวนแผนและประสานงาน สผป. Plan And Coordination Department 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.สผป.   
    Director of  Plan And Coordination  Department 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สผป. 

     Deputy Director of Plan And Coodination Department 
๓. หัวหน๎าฝ่ายแผน หน.สผ.  Chief of Planning Division 
๔. หัวหน๎าฝ่ายประสานงาน หน.ฝป.  Chief of Coordinating Division 
๕. ฝ่ายแผน ฝผ.    Planning Division 
๖. รองหัวหน๎าฝ่ายประสานงาน   Deputy Chief of Coordination Division 
๗. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่าย   Planning Officer 
๘. ฝ่ายประสานงาน ฝป.   Coordination Division 
๙. เสมียนประจําฝ่ายแผน   Planning Clerk 
๑๐.เสมียนประสานงาน  Coordination Clerk  
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สํวนติดตามและวิเคราะห๑สถานการณ๑ สตว. Situation Mornitoring And Analysis    
Department,The 5th Operation Coodination Center 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.สตว.ฯ 

     Director Of Situation Mornitoring And Analysis  Department 
๒.รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สตว.ฯ 

    Deputy Director Of Situation Mornitoring And Analysis  Department 
๓. หัวหน๎าฝ่ายติดตามสถานการณ๑ หน.ฝต. Chief Of Monitoring Division 
๔. ฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ ฝว.  Situation Analysis Division 
๕. รองหัวหน๎าฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Deputy Chief Of Monitoring Division 
๖. รองหัวหน๎าฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ Deputy Chief Of Situation Analyst Division  
๗. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่ายติดตามสถานการณ๑ Situation Monitoring Officer 
๘. ฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ ฝว.  Situation Analyst Division 
๙.เสมียนฝ่ายติดตามสถานการณ๑  Monitoring Clerk 
๑๐.เสมียนฝ่ายวิเคราะห๑สถานการณ๑ Situation Analyst Clerk 
ฝ่ายธุรการ Administration Division  
๑. หัวหน๎าฝ่าย หน.ฝธ.ฯ  Chief Of Administration Division 
๒. รองหัวหน๎าฝ่าย   Deputy Chief Of Administration Division 
๓. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่าย  Administrative Officer 
๔. เสมียน    Administrative Clerk 
ศูนย๑ประสานการปฏิบัติที่ ๖ ศปป.๖ กอ.รมน. The 6th  Operation Coordination Center,  
     (Royal Remarks Project Applied) Internal Security Operations Command 
สํานักงานผู๎อํานวยการศูนย๑ประสานการปฏิบัติที ่๖ Office Of The 6th  Operation  
     Coordination Center, ISOC 
๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.ศปป.๖ กอ.รมน. Director General Of The 6th  Operation  
     Coordination Center, ISOC 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.ศปป.๖ กอ.รมน. Deputy Director General Of The 6th    
     Operation Coordination Center, ISOC 
๓. เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จนท.ธก. Administrative Officer, OCC6, ISOC 
ส่วนแผนและโครงการ สผค.ศปป.๖ กอ.รมน.  
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Plan And Project Department, OCC6, ISOC 

๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.สผค.ศปป.๖ กอ.รมน. 

     Director Of Plan And Project Department, OCC6, ISOC 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สผค.ศปป.๖ กอ.รมน. 

     Deputy Director Of Plan And Project Department, OCC6, ISOC 
๓. หัวหน๎าฝ่ายแผน หน.ฝผ.สผค.ศปป.๖ กอ.รมน. 

     Chief Of Planning Division, Ppd, OCC6, ISOC 
๔. หัวหน๎าฝ่ายโครงการ หน.ฝค.สผค.ศปป.๖ กอ.รมน. 

      Chief Of Project Division,PPD, OCC6, ISOC  

๕. รองหัวหน๎าฝ่ายแผน   
     Deputy Chief Of Planning Division, PPD, OCC6, ISOC  

๖. รองหัวหน๎าฝ่ายโครงการ   
     Deputy Chief Of Project Division, PPD, OCC6, ISOC  

๗. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่ายแผน จนท.ฝผ.สผค.ศปป.๖ กอ.รมน. 

     Planning Officer, PPD, OCC6, ISOC  

๘. เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน  Coordination Officer, PPD, OCC6, ISOC  

๙. เสมียนประจําฝ่ายแผน  Planning Clerk, PPD, OCC6, ISOC  

๑๐. เสมียนประจําฝ่ายโครงการ  Project Clerk, PPD, OCC6, ISOC  

๑๑. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎าน กอ.รมน.ภาค ๑ 
       1st Area ISOC Operation Officer, PPD, OCC6, ISOC  

๑๒. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎าน กอ.รมน.ภาค ๒ 2nd Area ISOC Operation Officer,  
      PPD, OCC6, ISOC  
๑๓. เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎าน กอ.รมน.ภาค ๓ 3rd Area ISOC Operation Officer,  
       PPD, OCC6, ISOC  
๑๔.เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎าน กอ.รมน.ภาค ๔ 
       4th Area ISOC Operation Officer, PPD, OCC6, ISOC  

สํวนประสานงานและประชาสัมพันธ๑ สปส.ศปป.๖ กอ.รมน. Coordination And Public 
Relation Department, The 6th  Operation Coordination Center, ISOC 

๑. ผู๎อํานวยการ ผอ.สปส.ศปป.๖ กอ.รมน. 
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     Director Of Coordination And Public Relation Department, CPD, OCC6, ISOC 
๒. รองผู๎อํานวยการ รอง ผอ.สปส.ศปป.๖ กอ.รมน. 

     Deputy Director Of Coordination And Public Relation Department, CPD, OCC6,   
     ISOC 
๓. หัวหน๎าฝ่ายประสานงาน  หน.ปส.สปส.ศปป.๖ กอ.รมน. 

     Chief Of The Coordination  Division, CPD, OCC6, ISOC 

๔. หัวหน๎าฝ่ายประชาสัมพันธ๑  หน.ปชส.ศปป.๖ กอ.รมน. 

     Chief Of The Public Relation Division, CPD, OCC6, ISOC 

๕. รองหัวหน๎าฝ่ายประสานงาน  รอง หน.ปส.สปส.ศปป.๖ กอ.รมน. 

     Deputy Chief Of The Coordination  Division CPD, OCC6, ISOC 

๖. รองหัวหน๎าฝ่ายประชาสัมพันธ๑ รอง หน.ปชส.ศปป.๖ กอ.รมน. 

     Deputy Chief Of The Public Relation Division, CPD, OCC6, ISOC 

๗. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่ายประสานงาน จนท.ปส.ศปป.๖ กอ.รมน. 

     Coordination Officer, CPD, OCC6, ISOC 

๘. เจ๎าหน๎าที่ประจําฝ่ายประชาสัมพันธ๑ จนท.ปชส.ศปป.๖ กอ.รมน. 

     Public Relation Officer, CPD, OCC6, ISOC 

๙. เสมียนฝ่ายประสานงาน  Coordination Clerk, CPD, OCC6, ISOC 

๑๐. เสมียนฝ่ายประชาสัมพันธ๑  Public Relation Clerk, CPD, OCC6, ISOC 
ฝ่ายธุรการ  ฝธก.ศปป.๖ กอ.รมน.  
Administration Division Of The 6th Operation Coordination Center, ISOC 
๑. หัวหน๎าฝ่าย  หน.ฝธก.สปป.๖ กอ.รมน.  

     Chief Of The Administrtion Division, OCC6, ISOC 

๒. รองหัวหน๎าฝ่าย  รอง หน.ฝธก.ศปป.๖ กอ.รมน.   
     Deputy Chief Of Administrtion Division, AD, OCC6, ISOC 

๓. เจ๎าหน๎าที่การเงิน ฝ่ายธุรการ ฝกง.ฝธก.ศปป.๖ กอ.รมน.  

     Financial Officer, Administration Division, AD, OCC6, ISOC 

๔. เสมียน  Administrative Clerk, AD, OCC6, ISOC 
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ค าช้ีแจง อัตรากําลังตามตําแหนํงดังกลําว เป็นการยืมตัวชํวยราชการจากสํวนราชการตําง ๆ  
อาจบรรจุจากข๎าราชการพลเรือน ตํารวจ ทหาร ตามความเหมาะสม และสามารถบรรจุ 
กําลังพลผู๎ที่มี ระดับ/ ชั้นยศสูงกวํา หรือต่ํากวําได๎ตามความจําเป็น 

 

ผนวก ค 

หน่วยงานราชการ  และรัฐวิสาหกิจไทย  

(Thai Government Agencies and State Enterprises) 
 
๑.  สํานักนายกรัฐมนตรี   (สร.) Office of The Prime  

                                                 Minister   
๒.  กระทรวงกลาโหม    (กห .) Ministry of Defense 
๓.  กระทรวงการคลัง    (กค.)  Ministry of Finance 
๔.  กระทรวงการตํางประเทศ   (กต.) Ministry of Foreign 
Affairs 
๕.  กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา  (กก.)  Ministry of Tourism and  
       Sport 
๖.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย๑ (พม.)  Ministry of Social  
       Development and  
       Human Security 
๗.  กระทรวงเกษตร และสหกรณ๑   (กษ.)  Ministry of Agriculture  
       and Cooperative 
๘.  กระทรวงคมนาคม    (คค.)  Ministry of Transport and  
       Communications 

                                                                        
 มาตรา ๔ ของ พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ.๒๕๓๖ - ๑๙ ก.ค.๒๕๓๖ มี ๑๕ สํวน
ราชการ 
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๙.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ( ทส.) Ministry of National  

       Resources and  
       Environment 
๑๐. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) Ministry of Information  
       and Communication  
       Technology 
๑๑. กระทรวงพลังงาน    (พน.) Ministry of Energy 

๑๒. กระทรวงพาณิชย๑    (พณ.) Ministry of Commerce 
๑๓. กระทรวงมหาดไทย   (มท.) Ministry of Interior 
๑๔. กระทรวงยุติธรรม    (ยธ.)  Ministry of Justice 
๑๕. กระทรวงแรงงาน    (กส.)  Ministry of Labor 
๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม   (มท.) Ministry of Culture 
๑๗. กระทรวงวิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยี   (วพ.)  Ministry of Science and  
       Technology 
๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ   (ศธ.) Ministry of Education 
๑๙. กระทรวงสาธารณสุข    (สธ.) Ministry of Public Health 
๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม   (อก.) Ministry of Industry 
 
๑. ส านักนายกรัฐมนตรี (สร.) (Office of The Prime Minister)  
     http://www.thaigov.net 
นายกรัฐมนตรี    PRIME MINISTER 
รองนายกรัฐมนตรี    DEPUTY PRIME MINISTER 
ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   (สลน.) OFFICE OF THE SECRETARIAT OF  
      THE PRIME MINISTER  
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) OFFICE OF THE PERMANENT  

  SECRETARY/THE PRIME MINISTER’S  
   OFFICE  

                                                                        
 http://spm.thaigov.go.th/ 
 http://www.pmo.thaigov.go.th/  

http://spm.thaigov.go.th/
http://www.pmo.thaigov.go.th/
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คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  BOARD CHAIRED BY THE PRIME  
      MINISTER 

กรมประชาสัมพันธ์    (กปส.) THE PUBLIC  RELATION DEPARTMENT
     (PRD)  
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    OFFICE OF THE CONSUMER  
      PROTECTION BOARD 
ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    THE SECRETARIAT OF THE CABINET 
  
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ   (สขช.) NATIONAL INTELLIGENCE AGENCY 
      (NIA) 
ส านักงบประมาณ    THE BUREAU OF BUDGET   
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ   (สมช.) OFFICE OF THE NATIONAL SECURITY  

   COUNCIL  (NSC)  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   OFFICE OF THE COUNCIL OF STATE 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) OFFICE OF THE CIVIL SERVICE  
      COMMISSION  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ OFFICE OF THE NATIONAL ECONOMIC  
      AND SOCIAL DEVELOPMENT BOARD  
โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี   SPOKESMAN OF THE PRIME  
      MINISTER’S OFFICE 

                                                                        
 http://www.nsc.go.th/ 
 http://www.ocsc.go.th/ 

http://www.nsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
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ส านักนายกรัฐมนตร ี(นร)
(OFFICE OF THE PRIMINISTER)

(OPM)

กระทรวงยุตธิรรม (ยธ)
(MINISTRY OF JUSTICE)

(MOJ)

กระทรวงมหาดไทย (มท)
(MINISTRY OF INTERIOR)

(MOI)

กระทรวงพาณิชย์ (พณ)
(MINISTRY OF COMMERCE)

กระทรวงคมนาคม (คค)
(MINISTRY OF TRANSPORT

AND COMMUNICATIONS)
(MOTC)

กระทรวงการตา่งประเทศ (กต)
(MINISTRY OF FOREIGN

AFFAIRS)
(MOFA)

กระทรวงการคลัง (กค)
(MINISTRY OF FINANCE)

(MOF)

กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (กษ)
(MINISTRY OF AGRICULTURE 

AND COOPERATIVES)
(MOAC)

กระทรวงกลาโหม (กห)
(MINISTRY OF DEFENSE)

(MOD)

กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ)
(MINISTRY OF EDUCATION)

(MOE)

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (กรส)
(MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL

WELFARE)

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 และส่ิงแวดล้อม (วพ.)

(MINISTRY OF SCIENCE,
TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT)

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก)
(MINISTRY OF INDUSTRY)

ทบวงมหาวิทยาลัย (ทม)
(MINISTRY OF UNIVERSITY AFFAIRS)

(MOUA)

กระทรวงสาธารณสุข (สธ)
(MINISTRY OF PUBLIC HEALTH)

(MOH)  
รัฐวิสาหกิจของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(STATE ENTERPRISES OF OFFICE OF THE PRIME MINISTER) 
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องค๑การสื่อสารมวลชนแหํงประเทศไทย   (อสมท.)   THE MASS COMMUNICATION  
     ORGANIZATION OF THAILAND   
     (MCOT) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย    THE THAILAND RESEARCH FUND 

องค์การมหาชน  

(PUBLIC ORGANIZATION) 
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา THE OFFICE NATIONAL EDUCATION  
      STANDARDS AND QUALITY  
      ASSESSMENT 
สํานักงานสํงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ   CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU  
สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมืองแหํงชาติ OFFICE OF THE NATIONAL VILLAGE  
      AND URBAN COMMUNITY FUND   
กองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมืองแหํงชาติ   NATIONAL VILLAGE AND URBAN  
      COMMUNITY FUND 
สํานักงานการบริหารการแปลงสินทรัพย๑เป็นทุน   ASSETS CAPITALIZATION BUREAU    
 

 
 

หน่วยราชการอิสระ (Independent Public Agencies)  
สํานักราชเลขาธิการ   (รล.) THE OFFICE OF HIS MAJESTY’S  
         PRINCIPAL PRIVATE SECRETARY 
 - ราชเลขาธิการ    HIS MAJESTY’S PRINCIPAL PRIVATE  
         SECRETARY 
สํานักพระราชวัง   (พว.) BUREAU OF THE ROYAL HOUSEHOLD      
 - เลขาธิการสํานักพระราชวัง   LORD CHAMBERLAIN 
 - รอง เลขาธิการสํานักพระราชวัง   GRAND CHAMBERLAIN 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ            BUREAU NATIONAL BUDDISM; OFFICE  
        OF NATIONAL BUDDHISM 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน OFFICE OF THE ROYAL DEVELOPMENT  
   เนื่องมาจากพระราชดําริ       PROJECT BOARD 

                                                                        
 มาตรา ๓๓ ของ พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๗ ส.ค.๒๕๓๔ มีฐานะเป็นกรม  
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ   THE NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
OF  
      THAILAND 
ราชบัณฑิตยสถาน   (รถ.) THE ROYAL INSTITUTE         
สํานักงานผู๎บัญชาการตํารวจแหํงชาต ิ   OFFICE OF THE COMISSIONER- 
      GENERAL, ROYAL THAI POLICE  
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน    (ปปง.) ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE 
สํานักงานอัยการสูงสุด   (อส.) OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL   
- อัยการสูงสุด    ATTORNEY-GENERAL 
สํานักงานทรัพย๑สินสํวนพระมหากษัตริย๑    BUREAU OF THE CROWN PROPERTY 
สํานักงานตรวจเงินแผํนดิน   (สตง.) OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF  
      THAILAND  (OAG) 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู๎แทนราษฎร   (สภ.) THE SECRETARIAT OF THE HOUSE OF  
      REPRESENTATIVES 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  (สว.) THE SECRETARIAT OF THE SENATE 
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา     
ธนาคารแหํงประเทศไทย    BANK OF THAILAND 
ศาลาวําการกรุงเทพมหานคร   BANGKOK METROPOLITAN  
      ADMINISTRATION CITY HALL 
 - ผู๎วําการกรุงเทพมหานคร   BMA GOVERNOR 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   (กกต.)  OFFICE OF THE ELECTION  
      COMMISSION OF THAILAND  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ปปช.)  THE OFFICE OF THE NATIONAL  
      COUNTER CORRUPTION COMMISSION  
      (NCCC) 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย๑และตลาดหลักทรัพย๑   THE OFFICE OF THE SECURITIES AND  
      EXCHANGE COMMISSION, THAILAND  
สํานักงานผู๎ตรวจการแผํนดินของรัฐสภา  (สผร.)   OFFICE OF THE OMBUDSMAN 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ   OFFICE OF THE NATIONAL HUMAN  
      RIGHTS COMMISSION OF THAILAND  
ศาลรัฐธรรมนูญ     THE CONSTITUTIONAL COURT  
ศาลยุติธรรม     THE JUSTICE COURT 
ศาลฎีกา     THE SUPREME COURT   
ศาลอุทธรณ๑     THE COURT OF APPEAL 
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ศาลอุทธรณ๑ภาค ๑    THE COURT OF APPEAL REGION I 
ศาลอุทธรณ๑ภาค ๒    THE COURT OF APPEAL REGION II 
ศาลอุทธรณ๑ภาค ๓    THE COURT OF APPEAL REGION III 
ศาลอุทธรณ๑ภาค ๔    THE COURT OF APPEAL REGION IV 
ศาลอุทธรณ๑ภาค ๕    THE COURT OF APPEAL REGION V 
ศาลอุทธรณ๑ภาค ๖    THE COURT OF APPEAL REGION VI 
ศาลอุทธรณ๑ภาค ๗    THE COURT OF APPEAL REGION VII 
ศาลอุทธรณ๑ภาค ๘    THE COURT OF APPEAL REGION VIII 
ศาลอุทธรณ๑ภาค ๙    THE COURT OF APPEAL REGION IX 
ศาลแพํง     THE CIVIL COURT 
ศาลแพํงกรุงเทพใต๎    THE BANGKOK SOUTH CIVIL COURT 
ศาลแพํงธนบุรี    THE THONBURI CIVIL COURT 
ศาลอาญา     THE CRIMINAL COURT 
ศาลอาญากรุงเทพใต๎    THE BANGKOK SOUTH CRIMINAL  
      COURT 
ศาลอาญาธนบุรี    THE THONBURI CRIMINAL COURT 
ศาลแรงงานกลาง    THE CENTRAL LABOR COURT 
ศาลภาษีอากรกลาง    THE CENTRAL TAX COURT 
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง   THE CENTRAL JUVENILE AND FAMILY  
      COURT 
ศาลทรัพย๑สินทางปัญญาและการค๎าระหวํางประเทศกลาง THE CENTRAL INTELLECTUAL  
      PROPERTY AND INTERNATIONAL 
TRADE  
      COURT 
ศาลล๎มละลายกลาง    THE CENTRAL BANKRUPCY COURT 
สํานักงานอธิบดีผู๎พิพากษาภาค ๑   OFFICE OF THE CHIEF JUDGE OF  
      REGION I 
สํานักงานอธิบดีผู๎พิพากษาภาค ๒   OFFICE OF THE CHIEF JUDGE OF  
      REGION II 
สํานักงานอธิบดีผู๎พิพากษาภาค ๓   OFFICE OF THE CHIEF JUDGE OF  
      REGION III 
สํานักงานอธิบดีผู๎พิพากษาภาค ๔   OFFICE OF THE CHIEF JUDGE OF  
      REGION IV 
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สํานักงานอธิบดีผู๎พิพากษาภาค ๕   OFFICE OF THE CHIEF JUDGE OF  
      REGION V 
สํานักงานอธิบดีผู๎พิพากษาภาค ๖   OFFICE OF THE CHIEF JUDGE OF  
      REGION VI 
สํานักงานอธิบดีผู๎พิพากษาภาค ๗   OFFICE OF THE CHIEF JUDGE OF  
      REGION VII 
สํานักงานอธิบดีผู๎พิพากษาภาค ๘   OFFICE OF THE CHIEF JUDGE OF  
      REGION VIII  
สํานักงานอธิบดีผู๎พิพากษาภาค ๙   OFFICE OF THE CHIEF JUDGE OF  
      REGION IX 
สํานักงานศาลยุติธรรม    OFFICE OF THE JUDICIARY 
ศาลปกครอง     THE ADMINISTRATIVE COURT 
ศาลปกครองกลาง    THE CENTRAL ADMINISTRATIVE COURT 
สํานักงานศาลปกครอง    OFFICE OF THE ADMINISTRATIVE  
      COURT 
 

 
 
 

เบ็ดเตล็ด (MISCELLENEOUS) 
คณะรัฐมนตรี    CABINET 
รัฐมนตรีวําการกระทรวง   MINISTER 
รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวง   DEPUTY MINISTER 
ปลัดกระทรวง    PERMANENT SECRETARY 
ทําเนียบรัฐบาล     THE GOVERNMENT HOUSE                   
สํานักงานทรัพย๑สินสํวนพระมหากษัตริย๑  BUREAU OF THE CROWN  
      PROPERTY 
รัฐสภา     PARLIAMENT 
วุฒิสภา     SENATE 
สภาผู๎แทนราษฎร    HOUSE OF REPRESENTATIVES 
คณะทูตานุทูต    DIPLOMATIC CORPS 
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ศาลจังหวัด    THE PROVINCIAL COURT 
ผู๎พิพากษา หัวหน๎าศาล   CHIEF JUDGE 
รักษาราชการนายทหารคนสนิท         ACTING AIDE-DE-CAMP  
 

 
 
๒. กระทรวงกลาโหม (กห.) (Ministry of Defense - MOD) http://www.mod.go.th
  

 
กระทรวงกลาโหม    (MOD)  MINISTRY OF DEFENSE   
 รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม       MINISTER OF DEFENSE  
 รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงกลาโหม    DEPUTY MINISTER OF DEFENSE  
 เลขานุการรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม     SECRETARY TO THE MINISTER OF 

DEFENSE  
ผู๎ชํวยเลขานุการรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม ASSISTANT SECRETARY TO THE 

MINISTER OF DEFENSE  
ส านักงบประมาณกลาโหม   OFFICE OF THE DEFENCE 
BUDGET 
 ผู๎อํานวยการ                    DIRECTOR-GENERAL  
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ส านักนโยบายและแผนกลาโหม OFFICE OF POLICY AND 
PLANNING, MOD 

 ผู๎อํานวยการ                    DIRECTOR - GENERAL  
ส านักงานตรวจบัญชีกลาโหม   OFFICE OF THE DEFENCE AUDIT 
 ผู๎อํานวยการ                    DIRECTOR-GENERAL  
ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม DEFENCE RESEARCH AND 

DEVELOPMENT OFFICE 
 ผู๎อํานวยการ                    DIRECTOR-GENERAL  
ส านักงานตุลาการทหาร   MILITARY JUDICIAL OFFICE 
หัวหน๎าสํานักงาน                 CHIEF OF THE MILITARY JUDICIAL 

OFFICE 
ส านักงานเลขานุการ                 OFFICE OF THE SECRETARY    
หัวหน๎าสํานักงาน                 CHIEF OF THE OFFICE OF THE 

SECRETARY  
 

ก) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    (OFFICE OF THE UNDER-  
       SECRETARY, MINISTRY OF   
  DEFENSE)  

 ปลัดกระทรวงกลาโหม               UNDER-SECRETARY OF DEFENSE 
 รองปลัดกระทรวงกลาโหม            DEPUTY UNDER-SECRETARY OF   
      DEFENSE 
 ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   STAFF OF THE OFFICE OF THE UNDER- 
      SECRETARY  
ส านักงานประสานงานทางทหาร   OFFICE OF MILITARY AND POLITICAL  
      COORDINATOR 
 ผู๎อํานวยการ                    DIRECTOR-GENERAL  
กรมเสมียนตรา                     SECRETARIAT DEPARTMENT  
 เจ๎ากรมเสมียนตรา                 DIRECTOR-GENERAL OF SECRETARIAT  
      DEPARTMENT  
 รองเจ๎ากรมเสมียนตรา              DEPUTY DIRECTOR-GENERAL OF...  
กรมพระธรรมนูญ                    THE JUDGE ADVOCATE  
      GENERAL’S DEPARTMENT  
 เจ๎ากรมพระธรรมนูญ                THE JUDGE ADVOCATE GENERAL  
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 ผู๎ชํวยเจ๎ากรมพระธรรมนูญ            THE EXPERT OF THE JUDGE ADVOCATE  
      GENERAL DEPARTMENT  
กรมการเงินกลาโหม                 FINANCE DEPARTMENT  
 เจ๎ากรมการเงินกลาโหม              CHIEF OF FINANCE DEPARTMENT  
 รองเจ๎ากรมฝ่ายวิชาการ กรมการเงินกลาโหม  DEPUTY CHIEF OF FINANCE  
      DEPARTMENT  (TECHNICAL)  
 รองเจ๎ากรมฝ่ายบริหาร               DEPUTY CHIEF OF FINANCE  
      DEPARTMENT  (ADMINISTRATIVE)  
กรมราชองค์รักษ์                   (รอ.) ROYAL AIDE-DE-CAMP  
      DEPARTMENT  
 สมุหราชองครักษ๑                    CHIEF AIDE-DE-CAMP GENERAL OF HIS  
      MAJESTY THE KING  
 รองสมุหราชองครักษ๑                 DEPUTY CHIEF AIDE-DE-CAMP  
      GENERAL TO HIS MAJESTY THE KING  
 
ข) ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (DEFENSE INDUSTRY AND ENERGY  
      CENTER)    (DIEC) 
กรมการพลังงานทหาร                DEFENSE ENERGY DEPARTMENT,  
      DIEC 
 เจ๎ากรมการพลังงานทหาร             DIRECTOR-GENERAL  
 รองเจ๎ากรมฝ่ายบริหาร               DEPUTY DIRECTOR-GENERAL  
      (ADMINISTRATIVE)  
 รองเจ๎ากรมฝ่ายวิชาการ              DEPUTY DIRECTOR-GENERAL  
      (TECHNICAL)  
 เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร        CHIEF OF STAFF, DEFENSE ENERGY  
      DEPARTMENT  
กรมการอุตสาหกรรมทหาร             DEFENSE INDUSTRY DEPARTMENT, 
      DIEC 
 เจ๎ากรมการอุตสาหกรรมทหาร          DIRECTOR OF DEFENSE INDUSTRY  
      DEPARTMENT  
 รองเจ๎ากรมฝ่ายบริหาร               EXECUTIVE DEPUTY DIRECTOR  
 รองเจ๎ากรมฝ่ายวิชาการ              TECHNICAL DEPUTY DIRECTOR  
 เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร     CHIEF OF STAFF, THE ARMED FORCES  
      INDUSTRIAL DEPARTMENT  
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ค) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์   (THE WAR VETERANS ORGANIZATION  

      OF THAILAND)  (WVO) 
 ผู๎อํานวยการองค๑การสงเคราะห๑ทหารผํานศึกฯ   DIRECTOR-GENERAL, THE WAR  
      VETERANS ORGANIZATION OF  
      THAILAND 
 รองผู๎อํานวยการ                    DEPUTY DIRECTOR-GENERAL, ... 
 ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการ                   ASSISTANT TO THE DIRECTOR- 
      GENERAL,...  
ส านักงานเลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์  
THE OFFICE OF THE SECRETARY, THE WAR  VETERANS ORGANIZATION OF THAILAND                                                                  
เลขานุการ             SECRETARY, THE WAR VETERANS  
      ORGANIZATION OF THAILAND  
 รองเลขานุการ        DEPUTY SECRETARY, ...  
 ผู๎ชํวยเลขานุการ       ASSISTANT TO THE SECRETARY ...  
ง) โรงพยาบาลทหารผ่านศึก     (THE VETERAN'S GENERAL HOSPITAL) 
 ผู๎อํานวยการ รพ.ทหารผํานศึก     DIRECTOR, THE VETERANS' GENERAL   
      HOSPITAL  
 รองผู๎อํานวยการ, ฝ่ายบริหาร      DEPUTY DIRECTOR, ADMINISTRATION,.. 
 รองผู๎อํานวยการ, ฝ่ายวิชาการ     DEPUTY DIRECTOR, TECHNICAL, ... 
 หัวหน๎าสํวนบริหาร                 CHIEF, ADMINISTRATION DIVISION, ... 
 หัวหน๎าสํวนฟ้ืนฟูบําบัด            CHIEF, REHABILITATION DIVISION, ... 
 หัวหน๎าสํวนรักษาทั่วไป            CHIEF, GENERAL HEALTH CARE  
      DIVISION, ... 

รัฐวิสาหกิจ ของ กระทรวงกลาโหม  
(STATE ENTERPRISES OF MINISTRY OF DEFENSE) 

องค๑การแก๎ว   (อ.ก.) THE GLASS ORGANIZATION 
องค๑การทอผ๎า   (อ.ท.ผ.) THE TEXTILE ORGANIZATION 
       (TTO) 
องค๑การแบตเตอร ี   (อ.บ.ต.) THE BATTERY ORGANIZATION 
องค๑การผลิตอาหารสําเร็จรูป   (อสร.) THE PRESERVED FOOD   

   ORGANIZATION  (PFO) 
องค๑การฟอกหนัง      (อ.ฟ.น.) THE TANNING ORGANIZATION 
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๓. กระทรวงการคลัง (กค.) (Ministry of Finance) http://www.mof.go.th 
      
สํานักงานปลัดกระทรวง    OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
กรมธนารักษ๑     THE TREASURY DEPARTMENT 

    (TD) 
กรมบัญชีกลาง    THE COMPTROLLER GENERALS’  
      DEPARTMENT  
กรมศุลกากร    (กศก.) THE CUSTOMS DEPARTMENT    
กรมสรรพสามิต    THE EXCISE DEPARTMENT  
กรมสรรพากร    THE REVENUE DEPARTMENT  
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  THE STATE ENTERPRISE POLICY OFFICE 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ   PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE  
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   THE FISCAL POLICY OFFICES 
     (FPO) 
 

รัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง  
(STATE ENTERPRISES OF MINISTRY OF FINANCE) 

สํานักงานสลากกินแบํงรัฐบาล   THE GOVERNMENT LOTTERY OFFICE

     (GLO) 

สํานักงานสลากกินแบํงรัฐบาล สาขา ๑   THE GOVERNMENT LOTTERY OFFICE  

     BRANCH 1   

สํานักงานสลากกินแบํงรัฐบาล สาขา ๒   THE GOVERNMENT LOTTERY OFFICE  

      BRANCH 2  

โรงพิมพ๑สํานักงานสลากกินแบํงรัฐบาล  THE GOVERNMENT PRINTING  

      DEPARTMENT  

โรงงานยาสูบ    THAILAND TOBACCO MONOPOLY 

     (TTM) 

ธนาคารออมสิน    THE GOVERNMENT SAVINGS BANK 
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ธนาคารอาคารสงเคราะห๑  (ธอส.) THE GOVERNMENT HOUSING BANK

     (GHB) 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  (ธกท.)  KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.LTD. 

     (KTB) 

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ๑การเกษตร  (ธกส.) BANK FOR AGRICULTURE AND  
      AGRICULTURAL COOPERATIVES  
     (BAAC) 

ธนาคารเพื่อการสํงออกและการนําเข๎าแหํงประเทศไทย EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 

องค๑การสุรา (กรมสรรพสามิต)   LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION,  

      EXCISE DEPARTMENT 

โรงงานไพํ (กรมสรรพสามิต)   PLAYING CARDS FACTORY EXCISE  

      DEPARTMENT 

 
 

๔. กระทรวงการต่างประเทศ  (กต.) (Ministry of Foreign Affairs)  
    http://www.mfa.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวง    OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
กรมการกงสุล     DEPARTMENT OF CONSULAR AFFAIRS 
กรมพิธีการทูต    DEPARTMENT OF PROTOCOL  (DP)  
กรมยุโรป     DEPARTMENT OF EUROPEAN AFFAIRS  
กรมวิเทศสหการ     DEPARTMENT OF TECHNICAL AND  
      ECONOMIC COOPERATION  
กรมเศรษฐกิจระหวํางประเทศ   DEPARTMENT OF INTERNATIONAL  
      ECONOMIC AFFAIRS   (DEA) 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย   DEPARTMENT OF TREATIES AND LEGAL  
      AFFAIRS     (DTLA) 
กรมสารนิเทศ    DEPARTMENT OF INFORMATION    
กรมองค๑การระหวํางประเทศ   INTERNATIONAL ORGANIZATIONS  
      DEPARTMENT   
กรมอเมริกาและแปซิฟิคใต๎    DEPARTMENT OF AMERICAN AND  
      SOUTH PACIFIC AFFAIRS    
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กรมอาเซียน     DEPARTMENT OF ASEAN AFFAIRS    
กรมเอเซียตะวันออก    DEPARTMENT OF EAST ASIAN AFFAIRS  
กรมเอเซียใต๎ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา  DEPARTMENT OF SOUTH ASIAN,  
      MIDDLE EAST AND AFRICAN AFFAIRS  
สถานเอกอัคราชทูต คณะทูตถาวรฯ ไทยในตํางประเทศ  ROYAL THAI EMBASSIES AND MISSIONS 

 
 

๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)  (Ministry of Tourism and Sports)   
     http://www.mots.go.th 
 
สํานักงานปลัดกระทรวง    OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
สํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ    OFFICE OF SPORTS AND RECREATION  
      DEVELOPMENT  
สํานักงานพัฒนาการทํองเที่ยว    OFFICE OF TOURISM DEVELOPMENT
  

รัฐวิสาหกิจของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
(STATE ENTERPRISES OF MINISTRY OF TOURISM AND SPORTS) 

การกีฬาแหํงประเทศไทย  (กกท.) SPORTS AUTHORITY OF THAILAND
       (SAT) 
การทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย   (ททท.) THE TOURISM AUTHORITY OF  
      THAILAND  (TAT) 

 
 
๖. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.)      

(Ministry of Social Development and Human Security)  http://www.m-society.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวง    OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   DEPARTMENT OF SOCIAL  
      DEVELOPMENT AND WELFARE   
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  OFFICE OF WOMEN’S AFFAIRS AND  
      FAMILY DEVELOPMENT  
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สํานักงานสํงเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ๑เด็ก เยาวชน ผู๎ด๎อยโอกาส   BUREAU OF WELFARE PROMOTION  
      AND PROTECTION  OF CHILDREN,  
      YOUTH 
   คนพิการ และผู๎สูงอายุ DISADVANTAGED, PERSONS WITH 

DISABILITIES AND OLDER PERSONS  

รัฐวิสาหกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์ 
(STATE ENTERPRISES OF MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT AND HUMAN SECURITY) 

การเคหะแหํงชาติ    (กคช.) NATIONAL HOUSING AUTHORITY  

     (NHA) 

องค์การมหาชน  
(PUBLIC ORGANIZATION) 

สถาบันพัฒนาองค๑กรชุมชน   COMMUNITY ORGANIZATIONS  
   DEVELOPMENT INSTITUTE 

 
 

๗. กระทรวงเกษตร และสหกรณ ์(กษ.) (Ministry of Agriculture and 
Cooperatives) http://www.moac.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวง    OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
กรมชลประทาน    THE ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ๑    DEPARTMENT OF COOPERATIVE  
      AUDITING    ( DCA) 
กรมประมง     DEPARTMENT OF FISHERIES   
กรมปศุสัตว๑     DEPARTMENT OF LIVESTOCK  
      DEVELOPMENT   (DLD) 
กรมป่าไม๎     ROYAL FOREST DEPARTMENT   
กรมพัฒนาที่ดิน    LAND DEVELOPMENT DEPARTMENT  
กรมวิชาการเกษตร    DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
     (DA) 
กรมสํงเสริมการเกษตร    DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
      EXTENSION   (DAE) 
กรมสํงเสริมสหกรณ๑    THE COOPERATIVES PROMOTION  
      DEPARTMENT    
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สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  AGRICULTURAL LAND REFORM OFFICE  
     (ALRO) 
สํานักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ   OFFICE OF NATIONAL AGRICULTURAL  
      PRODUCT AND FOOD  
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   OFFICE OF AGRICULTURAL  
      ECONOMICS http://www.oae.go.th/ 
 

รัฐวิสาหกิจของกระทรวงเกษตร และสหกรณ ์
(STATE ENTERPRISES OF MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES) 

องค๑การอุตสาหกรรมป่าไม๎   (อ.อ.ป.) THE FOREST INDUSTRY ORGANIZATION
     (FIO) 
องค๑การสวนยาง   (อ.ส.ย.) RUBBER ESTATE ORGANIZATION 
     (REO) 
องค๑การสะพานปลา   (อ.ส.ป.)  FISH MARKETING ORGANIZATION  
องค๑การสํงเสริมกิจการโคนมแหํงประเทศไทย (อ.ส.ค.) DAIRY FARMING PROMOTION  
      ORGANIZATION OF THAILAND (DFPOT) 
สํานักงานกองทุนสงเคราะห๑การทําสวนยาง (สกย.) OFFICE OF THE RUBBER REPLANTING  
      AND FUND  
บริษัทไม๎อัดไทย จํากัด    THE THAI PLYWOOD COMPANY LIMITED
     (TPOL) 
องค๑การตลาดเพื่อเกษตรกร  (อตก.) THE MARKETING ORGANIZATION FOR   

   FARMERS  ( MOF) 
 

 
 

๘. กระทรวงคมนาคม (คค.) (Ministry of Transport) http://www.mot.go.th 
      
สํานักงานปลัดกระทรวง    OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
กรมการขนสํงทางน้ําและพาณิชย๑นาวี    MARINE DEPARTMENT  
กรมการขนสํงทางบก    DEPARTMENT OF LAND TRANSPORT 
กรมการขนสํงทางอากาศ (บินพาณิชย๑)   (บพ.) THE DEPARTMENT OF AVIATION  
กรมทางหลวง    THE DEPARTMENT OF HIGHWAYS   

http://www.oae.go.th/
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กรมทางหลวงชนบท    THE DEPARTMENT OF RURAL ROADS  
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสํงจราจร    OFFICE OF TRANSPORT AND TRAFFIC  
      POLICY PLANNING  
 

รัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคม  
(STATE ENTERPRISES OF MINISTRY OF TRANSPORT) 

การทําเรือแหํงประเทศไทย   (กทท) THE PORT AUTHORITY OF THAILAND
     (PAT) 
การรถไฟแหํงประเทศไทย   (รฟท.) THE STATE RAILWAY OF THAILAND
     (SRT) 
องค๑การรับสํงสินค๎าและพัสดุภัณฑ๑   (ร.ส.พ.) THE EXPRESS TRANSPORTATION  
      ORGANIZATION OF THAILAND 
 (ETO) 
องค๑การขนสํงมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.) THE BANGKOK MASS TRANSIT  
      AUTHORITY (BMTA) 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)   THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC  
      CO., LTD.  (THAI) 
บริษัททําอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) AIRPORTS AUTHORITY OF THAILAND  
      PUBLIC CO., LTD. (AOT) 
บริษัททําอากาศยานกรุงเทพแหํงใหมํ จํากัด  NEW BANGKOK INTERNATIONAL  
      AIRPORT CO., LTD. 
บริษัทวิทยุการบินแหํงประเทศไทย จํากัด  AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND  
      CO., LTD.        ( AEROTHAI) 
บริษัทขนสํงจํากัด   (บขส.) THE  TRANSPORT CO., LTD. 
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด  (บทด.) THAI MARITIME NAVIGATION CO., LTD. 
     (TMN) 
สถาบันการบินพลเรือน    CIVIL AVIATION TRAINING CENTER 
การทางพิเศษแหํงประเทศไทย   (กทพ.) THE EXPRESSWAY AND RAPID TRANSIT  
      AUTHORITY OF THAILAND   (ETA)  
การรถไฟฟ้าขนสํงมวลชนแหํงประเทศไทย  MASS RAPID AUTHORITY OF THAILAND 
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๙. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  

(Ministry of Resources and Environment) http://www.monre.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวง    OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
กรมควบคุมมลพิษ    POLLUTION CONTROL DEPARTMENT 
     (PCD)  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     DEPARTMENT OF MARINE AND  
      COASTAL RESOURCES   
กรมทรัพยากรธรณี     DEPARTMENT OF MINERAL 
RESOURCES     (DMR) 
กรมทรัพยากรน้ํา    DEPARTMENT OF WATER RESOURCES 
      (DWR) 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล     DEPARTMENT OF GROUND WATER  
      RESOURCES  (DGR) 
กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว๑ป่า และพันธุ๑พืช  NATIONAL PARKS, WILD LIFE AND  
      PLANT CONSERVATION DEPARTMENT 
กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม   DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL  
      QUALITY PROMOTION  (DEQP) 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม    OFFICE OF THE NATURAL RESOURCES  
      AND ENVIRONMENTAL POLICY AND  
                                                                                                    PLANNING      
     (OEPP) 

รัฐวิสาหกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(STATE ENTERPRISES OF MINISTRY OF RESOURCES AND ENVIRONMENT) 

องค๑การสวนสัตว๑ในพระบรมราชูปถัมภ๑ (อสส.) THE ZOOLOGICAL PARK  

  ORGANIZATION UNDER THE ROYAL  
  PATRONAGE OF H.M. THE KING 

องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑   (อสพ.)   THE BOTANICAL GARDEN  

      ORGANIZATION 

องค๑การจัดการน้ําเสีย    WASTE WATER MANAGEMENT  

      AUTHORITY 
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๑๐. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ทก.)       
(Ministry of Information and Communication Technology) http://www.ict.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวง    OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
กรมไปรษณีย๑โทรเลข    THE POST AND TELEGRAPH  
      DEPARTMENT     
กรมอุตุนิยมวิทยา    THE METEOROLOGICAL DEPARTMENT   
     (MET) 
สํานักงานสถิติแหํงชาต ิ   (สสช.) NATIONAL STATISTICAL OFFICE   
     (NSO)   
 

รัฐวิสาหกิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(STATE ENTERPRISES OF MINISTRY  OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) 

บริษัท ทศท คอร๑ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  THE TELEPHONE ORGANIZATION 
OF  
THAILAND  ( TOT) 

การสื่อสารแหํงประเทศไทย  (กสท.) THE COMMUNICATIONS AUTHORITY  

      OF THAILAND ( CAT) 
 

 
 

๑๑. กระทรวงพลังงาน (พน.) (Ministry of Energy) http://www.energy.go.th 
      
สํานักงานปลัดกระทรวง    OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ     DEPARTMENT OF MINERAL FUELS  
     (DMF) 
กรมธุรกิจพลังงาน     DEPARTMENT OF ENERGY BUSINESS 
     (DOEB) 
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ๑พลังงาน DEPARTMENT OF ALTERNATIVE 
ENERGY DEVELOPMENT AND 
EFFICIENCY MINERAL FUELS  (DEDP) 

สํานักนโยบายและแผนพลังงาน    ENERGY POLICY AND PLANNING  
      OFFICE   (EPPO)  
 

รัฐวิสาหกิจของกระทรวงพลังงาน 
 (STATE ENTERPRISES OF MINISTRY OF ENERGY) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย (กฟผ.) THE ELECTRICITY GENERATING  

      AUTHORITY OF THAILAND (EGAT) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  (ปตท.)  PTT PUBLIC CO., LTD. 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม  จํากัด (มหาชน)  THE BANGCHAK PETROLUEM PUBLIC  

      CO., LTD. 

  
 

๑๒. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) (Ministry of Commerce) http://www.moc.go.th 
        
สํานักงานปลัดกระทรวง    OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
กรมการค๎าตํางประเทศ    DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE 
     (DFT) 
กรมการค๎าภายใน    DEPARTMENT OF INTERNAL TRADE 
     (DIT) 
กรมการประกันภัย    THE DEPARTMENT OF INSURANCE   
กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ    DEPARTMENT OF TRADE  
      NEGOTIATION    
กรมทรัพย๑สินทางปัญญา   DEPARTMENT OF INTELLECTUAL  
      PROPERTY  
กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า    DEPARTMENT OF BUSINESS  
      DEVELOPMENT   



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๙๗๖ 

กรมสํงเสริมการสํงออก    DEPARTMENT OF EXPORT  
      PROMOTION  (DEP) 
 

รัฐวิสาหกิจของกระทรวงพาณิชย ์ 
(STATE ENTERPRISES OF MINISTRY OF COMMERCE) 

องค๑การคลังสินค๎า   (อคส.) PUBLIC WAREHOUSE  
      ORGANIZATION (PWO) 
 

 
 
๑๓. กระทรวงมหาดไทย (มท.) (Ministry of Interior) http://www.moi.go.th 
       
สํานักงานปลัดกระทรวง    OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
กรมการปกครอง    DEPARTMENT OF LOCAL  
      ADMINISTRATION  (DOLA) 
กรมการพัฒนาชุมชน    (พช.) THE COMMUNITY DEVELOPMENT  
      DEPARTMENT  
กรมท่ีดิน     DEPARTMENT OF LANDS  
     (DOL) 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      DEPARTMENT OF DISASTER  
      PREVENTION AND MITIGATION   
      (DPM)  
กรมโยธาธิการ และผังเมือง  (ยธ.)  DEPARTMENT OF TOWN AND COUNTRY  

      PLANNING AND PUBLIC WORKS   
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น     DEPARTMENT OF LOCAL  
      ADMINISTRATION     

                                                                        
 สํานักงานเรํงรัดพัฒนาชนบท  (รพช.) THE OFFICE OF ACCELERATED RURAL DEVELOPMENT(ARD)  



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๙๗๗ 

รัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทย  
(STATE ENTERPRISES OF MINISTRY OF INTERIOR) 

การไฟฟ้านครหลวง    (กฟน.)  THE METROPOLITAN ELECTRICITY  
      AUTHORITY (MEA) 
การไฟฟ้าสํวนภูมิภาค    (กฟภ.) THE PROVINCIAL ELECTRICITY  
      AUTHORITY 
การประปานครหลวง    (กปน.) THE METROPOLITAN WATERWORKS  
      AUTHORITY   (MWA) 
การประปาสํวนภูมิภาค    (กปภ.) THE PROVINCIAL WATERWORKS  
      AUTHORITY (PWA) 
องค๑การตลาด    THE MARKETING ORGANIZATION 

 
 
๑๔. กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) (Ministry of Justice) http://www.moj.go.th  
สํานักงานปลัดกระทรวง    OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
กรมคุมประพฤติ    DEPARTMENT OF PROBATION    
กรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ    RIGHTS AND LIBERTIES PROTECTION  
      DEPARTMENT  (RLPD)  
กรมบังคับคดี     LEGAL EXECUTION DEPARTMENT 
     (LED) 
กรมพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน       DEPARTMENT OF YOUTH 
OBSERVATION  
      AND PROTECTION  (DJOP)  

กรมราชทัณฑ๑    DEPARTMENT OF CORRECTIONS   

กรมสอบสวนคดีพิเศษ      DEPARTMENT OF SPECIAL  

   INVESTIGATION  (DSI)   

สํานักงานกิจการยุติธรรม    OFFICE OF THE JUDICIAL AFFAIRS 

     (OJA)  

                                                                        
 ส านักงานสํงเสริมตุลาการ 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๙๗๘ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร๑    CENTRAL INSTITUTE OF FORENSIC  

      SCIENCE   (CIFS)  
สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด OFFICE OF NARCOTICS CONTROL  
      BOARD   (ONCB)  

 
๑๕. กระทรวงแรงงาน (รง.) (Ministry of Labour)  http://www.mol.go.th 
       
สํานักงานปลัดกระทรวง    OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
กรมการจัดหางาน   (กกจ.)  DEPARTMENT OF EMPLOYMENT  
      SERVICE 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   (กพร.) DEPARTMENT OF SKILL DEVELOPMENT  
กรมสวัสดิการ และคุ๎มครองแรงงาน  (กสร.) DEPARTMENT OF LABOR PROTECTION  
      AND WELFARE 
สํานักงานประกันสังคม   (สปส.) SOCIAL SECURITY OFFICE  
     (SSO) 

 
 

๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) (Ministry of Culture) http://www.culture.go.th 
                
สํานักงานปลัดกระทรวง    OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
กรมการศาสนา   THE RELIGIOUS AFFAIRS  

  DEPARTMENT  
กรมศิลปากร     THE FINE ARTS DEPARTMENT   
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาต ิ  OFFICE OF THE NATIONAL 
CULTURE  
      COMMISSION  

                                                                        
 เดิม คือ กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม (Ministry Of Labor And Social Welfare) 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๙๗๙ 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรํวมสมัย   OFFICE OF CONTEMPORALY ART  
      AND CULTURE  

องค์การมหาชน  
(PUBLIC ORGANIZATION) 

ศูนย๑มานุษยวิทยาสิรินธร    PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN  

      ANTHROPOLOGY CENTER 

 
๑๗. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี(วท.)  

(Ministry of Science and Technology)  http://www.most.go.th 
               
สํานักงานปลัดกระทรวง     OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY (OPS)  
กรมวิทยาศาสตร๑บริการ    DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE  
     (DSS)  
สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ   OFFICE OF ATOMIC ENERGY FOR  

     PEACE   (OAEP) 
สถาบันมาตรวิทยาแหํงชาติ   NATIONAL INSTITUTE OF METROLGY OF  
      THAILAND 
 

รัฐวิสาหกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
(STATE ENTERPRISES OF MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย THAILAND INSTITUTE OF SCIENTIFIC 
AND TECHNOLOGICAL RESEARCH 
(TISATR) 

องค์การมหาชน  
(PUBLIC ORGANIZATION) 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  GEO – INFORMATIICS AND SPACE  
      TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
     AGENCY 

                                                                        
 เดิม คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม (Ministry Of Science, Technology And 

Environment) 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๙๘๐ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยีแหํงชาติ  NATIONAL SCIENCE  AND  
      TECHNOLOGY DEVELOPMENT AGENCY 

 
 

๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) (Ministry of Education - MOE)  
        http://www.mow.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวง     OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY  (OPS)  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  OFFICE OF THE BASIC EDUCATION  
      COMMISSION    
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   OFFICE OF VOCATIONAL EDUCATION  
      COMMISSION   
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    OFFICE OF THE EDUCATION COUNCIL  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   OFFICE OF THE HIGHER EDUCATION  
      COMMISSION   
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย    CHULALONGKORN UNIVERSITY  
     (CU) 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร๑   KASETSART UNIVERSITY  
     (KU) 
มหาวิทยาลัย ขอนแกํน    KHON KAEN UNIVERSITY  
มหาวิทยาลัย เชียงใหมํ    CHIANG MAI UNIVERSITY  
     (CMU) 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร๑    THAMMASAT UNIVERSITY  
     (TU) 
มหาวิทยาลัย มหิดล    MAHIDOL UNIVERSITY   
     (MU) 
มหาวิทยาลัย รามคําแหง    RAMKHAMHAENG UNIVERSITY 
     (RU) 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร    SILPAKORN UNIVERSITY  
     (SU) 
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ   SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY  
     (SU) 
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร๑   PRINCE OF SONGKHLA UNIVERSITY 
     (PSU) 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๙๘๑ 

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช SUKOTHAITHAMMATHIRAT OPEN  
UNIVERSITY (SOU) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี   KING MONGKUT’S INSTITUTE OF  
      TECHNOLOGY, THONBURI 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ  KING MONGKUT’S INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, NORTH BANGKOK 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง  KING MONGKUT’S INSTITUTE OF  
      TECHNOLOGY, LAT KRABANG    
      (KMITL) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร๑   NATIONAL INSTITUTE OF  
      DEVELOPMENT ADMINISTRATION   
      (NIDA) 
มหาวิทยาลัย แมํโจ๎    MAEJO UNIVERSITY  
     (MJU) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี    UBON RATCHATHANI UNIVERSITY 
มหาวิทยาลัยบูรพา    BURAPA UNIVERSITY 
มหาวิทยาลัยนเรศวร    NARESUAN UNIVERSITY 
มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง    MAE FAH LUANG UNIVERSITY 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    MAHASARAKHAM UNIVERSITY 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๑    WALAILAK UNIVERSITY 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   SURANAREE UNIVERSITY 
มหาวิทยาลัยทักษิณ    TAKSIN UNIVERSITY 
สถาบันราชภัฏ    RAJABHAT INSTITUTES 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   RAJMANGALA INSTITUTE OF  
      TECHNOLOGY 

รัฐวิสาหกิจของกระทรวงศึกษาธิการ  
(STATE ENTERPRISES OF MINISTRY OF EDUCATION) 

สํานักเลขาธิการคุรุสภา   SECRETARIAT OFFICE OF THE  

      TEACHER’S COUNCIL OF THAILAND  
      (TCT) 

องค๑การค๎าคุรุสภา    KURUSAPA BUSINESS ORGANIZATION 

องค์การมหาชน  
(PUBLIC ORGANIZATION) 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๙๘๒ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ๑   MAHIDOL WITTAYANUSORN 

สถาบันระหวํางประเทศเพื่อการค๎าและการพัฒนา  THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR  
      TRADE AND DEVELOPMENT 
 

 
 

๑๙. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) (Ministry of Public Health)  

       http://www.moph.go.th   
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY   
กรมการแพทย๑    DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICE 
     (DMS) 
กรมควบคุมโรคติดตํอ    DEPARTMENT OF COMMUNICABLE  
      DISEASE CONTROL  
กรมพัฒนาการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ทางเลือก  DEPARTMENT OF THAI ALTERNATIVE  
      MEDICINE   ( DTAM)  
กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑   DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCE 
     (DMSC) 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE  

  SUPPORT   (HSS) 
กรมอนามัย     DEPARTMENT OF HEALTH  
   
กรมสุขภาพจิต    DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH 
     (DMH)  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   (อย.) THE FOOD AND DRUG  
      ADMINISTRATION  (FDA) 

รัฐวิสาหกิจของกระทรวงสาธารณสุข  
(STATE ENTERPRISES OF MINISTRY OF PUBLIC HEALTH) 

องค๑การเภสัชกรรม    THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL 

ORGANIZATION 

องค์การมหาชน  
(PUBLIC ORGANIZATION) 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๙๘๓ 

โรงพยาบาลบ๎านแพ๎ว    BANPHAEO HOSPITAL  

 

 
 
 
 
 

๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) (Ministry of Industry)  
http://www.industry.go.th 
           
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   OFFICE OF THE PERMANENT  
      SECRETARY 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS 
      (DIW) 
กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม    DEPARTMENT OF INDUSTRIAL  
      PROMOTION  (DIP) 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และการเหมืองแรํ  DEPARTMENT OF PRIMARY INDUSTRIES  
      AND MINES 
สํานักงานคณะกรรมการอ๎อยและน้ําตาลทราย   OFFICE OF THE CANE AND SUGAR  
      BOARD  
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม  THAI INDUSTRIAL STANDARD 
INSTITUTE     (TISI) 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS 
สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (สกท.) OFFICE OF THE BOARD OF 
INVESTMENT      (BOI) 
สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม   OFFICE OF SMALL AND MEDIUM  
      ENTERPRISES PROMOTION 

 
รัฐวิสาหกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม  
(STATE ENTERPRISES OF MINISTRY OF INDUSTRY) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย  (กนอ.) THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY  
      OF THAILAND 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 
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บริษัท นารายภัณฑ๑ จํากัด บริษัทรํวมทุนกับกระทรวงอุตสาหกรรม  NARAYANA PHAND CO.,LTD. A JOINT  
      VENTURE WITH THE MINISTRY OF                                                   
      INDUSTRY 
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ผนวก ง 

ศัพท์เก่ียวกับต ารวจ และกฎหมาย  
(Police and Legal Terminology) 

ข๎าราชการตํารวจ   Police Official; Police Personnel; ข๎าราชการตํารวจช้ัน 
    ประทวน   Non-Commissioned Police Officer;    
    ข๎าราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร  Commissioned Police  
    Officer 
ครูตํารวจ    Police Instructor 
ครูฝึก    Trainer    
จํากองร๎อย   Company Sergeant Major 
เจ๎าพนักงานตํารวจ; เจ๎าหน๎าที่ตํารวจ  Police Authority 
เจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ๑  Information Official 
ชํางวิทยุ    Radio Mechanic  
ตํารวจ    Police; ตํารวจ Cop [ชื่อเล่นต้ารวจอเมริกัน];  ตํารวจ   
    Bobby; Copper [ชื่อเล่นต้ารวจอังกฤษ] 
ตํารวจคอมมานโด  Police Commando 
ตํารวจจราจร   Traffic Police  
ตํารวจเฉพาะกิจ   Special Task Force Police 
ตํารวจตรวจคนเข๎าเมือง  Immigration Police  
ตํารวจตระเวนชายแดน  Border Patrol Police  
ตํารวจท๎องที่   Local Police 
ตํารวจทํองเที่ยว   Tourist Police  
ตํารวจทางหลวง   Highway Patrol Police;  
    Highwaypolice 

                                                                        
 จากหนังสือ ศัพท์ และส้านวนภาษาอังกฤษส้าหรับต้ารวจ กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสอบสวน
กลาง (อัดส าเนา) พ.ต.อ.ปรีชา   ชาติบุรุษ 
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ตํารวจนครบาล   metropolitan police 
ตํารวจนอกเครื่องแบบ  Officer In Plainclothes 
ตํารวจน้ํา    Marine Police 
ตํารวจในเครื่องแบบ   Uniformed Police 
ตํารวจปราบจลาจล   Riot Police; Anti-Riot  
    Police  
ตํารวจป่าไม๎   Forestry Police  
ตํารวจพลรํม   Police Paratrooper 
ตํารวจภูธร   Provincial Police 
ตํารวจม๎า    Mounted Police 
ตํารวจแมํนปืน; ตํารวจซุํมยิงไกล  Police Sniper  
ตํารวจยาม   Police Guard 
ตํารวจยาเสพติด   Narcotic Commando 
ตํารวจรถไฟ   Railway Police  
ตํารวจรักษาความปลอดภัย  Security Police 
ตํารวจสันติบาล   Plainclothes Police 
ตํารวจสากล   Interpol     
ตํารวจสุนัข   Canine Police; Dog Police 
ตํารวจอารักขา ; ตํารวจติดตาม  Police Escort 
ตําแหนํง    Title   
นักบินตํารวจ   Police Pilot  
นักเรียนนายร๎อยตํารวจ  Police Officer Cadet  
นักสืบ    Detective  
นายตํารวจ   Police Officer  
นายตํารวจชั้นผู๎ใหญํ   High Ranking Officer  
นายตํารวจติดตํอ   Liaison Officer 
นายตํารวจนักเรียน   Student Police Officer 
นายตํารวจระดับสูง   Superior Officer   
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นายตํารวจราชสํานักประจํา  Royal Aide Police Officer 
นายตํารวจเวร   Duty Police Officer  
ปฏิบัติราชการแทน   (ปรท.) In Charge Of  . . .  
ผู๎ชํานาญการพิเศษ   Expert    
ผู๎ตรวจราชการ   Senior Inspector   
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา   Subordinate   
ผู๎บังคับกอง   Company Commander 
ผู๎บังคับการ  Commandant  [โรงเรียนทหาร/ตํารวจ] 
ผู๎บังคับบัญชา   Commanding Officer 
ผู๎บังคับหมวด  Platoon Leader   
ผู๎บังคับหมํู   Squad Leader  
ผู๎รักษากฎหมาย   Law Enforcement Officer 
ผู๎สืบสวนทางลับ   Undercover Operator  
พนักงานดับเพลิง   Fireman   
พนักงานวิทยุ   Radio Operator  
พนักงานสอบสวน (คดีอาญา)  Inquiry Official ; พนักงานสืบสวน สอบสวน Investigator;  
    Investigating Official  
รักษาการในตําแหนํง  (รกน.)  Acting .....   
รักษาราชการแทน (รรท.)  For .......  
ลูกแถว    Serviceman   
เวรบริการ    Duty Servicemen  
สายตรวจ    Patrolman; สายตรวจเดินเท๎า Foot Patrolman; สายตรวจ 
    รถจักรยานยนต๑  Motorcycle Patrolman ; สายตรวจ 
    รถยนต๑  Car Patrolman 
หัวหน๎านายตํารวจราชสํานักประจํา Chief Of The Royal Aide Police Officer 
หัวหน๎าฝ่ายอํานวยการกรมตํารวจ Police Chief Of Staff 
เข็มพิทักษาธิปัตย๑  Police Staff Badge  
 
การจราจร TRAFFIC 
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กดแตร    sound your horn 
การจราจรติดขัด   traffic jam; traffic snarl; traffic hold-up; การจราจร 
     หนาแนํน, คับคั่งมาก traffic congestion 
การพลิกคว่ํา   overturn 
การเสียของรถ; [รถ] เสีย  breakdown 
ขบวนแหํ    Procession 
ขับเคลื่อนรถ   maneuver 
ขับช๎า ๆ    drive slowly; go slowly 
ขับแซงคิว    jump the queue 
ขับตํอไป    carry on 
ขับรถขณะเมายา   driving under the influence of drug 
ขับรถขณะเมาสุรา   driving while  intoxicated ; driving under the  
    influence of alcohol 
ขับรถแขํงกัน   speed contest 
ขับรถประมาทเป็นที่นําหวาดเสียว driving  without due care  
ขับรถฝ่าไฟแดง   passing stop light 
ขับรถเร็วเกินอัตรา  speeding; breaking the speed limit   
ขับอยํางระมัดระวัง   drive carefully 
เขตปลอดภัย   safety zone 
คนเก็บตั๋วชาย   conductor 
คนเก็บตั๋วหญิง   conducttress  
คนขับ    driver; operator; chauffeur 
คนขับรถแท็กซี ่  taxi  driver 
คนชรา    the old 
คนเดินแถว   marching group 
คนเดินเท๎า   pedestrian  

                                                                        
 Driving Recklessly; Reckless Driving 
 Driving Over The Speed Limit  
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คนพิการ    disabled people 
โคมไฟเลี้ยว   signal lamp 
โคมไฟสํองป้าย   licence plate lamp 
โคมไฟหน๎า   headlamp 
โคมไฟหยุด   stop lamp 
จอดรถซ๎อนคัน   parallel parking 
จอดรถผิดกฎหมาย   illegal parking  
จํากัดความเร็ว   speed limit 
ชน    hit ; collide with ; crash into 
ชนท๎าย    rear and collision 
ชนประสานงา   crash head-on into 
ชนแล๎วหนี    hit and run   
ชะลอ ความเร็ว   slow down ; keep your speed down 
แซง    pass ; overtake  
แซงรถในที่คับขัน   illegal passing  
ดับเครื่อง    switch off   
ตรงไป    straight on ; forward 
ตัดถนน    run off the road  
ตัดหน๎า    cut in 
ตํารวจจราจร   traffic police  
ถูกพักใช๎ใบอนุญาตขับขี่  a licence is suspended 
ถูกยึดใบอนุญาตขับขี่       a licence is revoked 
แท็กซี่    taxi ; taxi-cab ; cab 
ใบขับขี่    driver’s license ; driving license permit 
ใบสั่ง    ticket 
ปิดไฟ    switch off the light 
เปิดไฟ    switch on the light 
ผู๎ใช๎ถนน    road user 
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ฝ่าฝืนป้ายหยุด   failing to stop at a stop sign 
พ.ร.บ.การขนสํง   land transportation act 
พ.ร.บ.จราจรทางบก   traffic act   
พ.ร.บ.ทางหลวง   highway act  
พ.ร.บ.รถยนต๑   motor vehicle act 
พลิกคว่ํา    warning lamp; ไฟขอทาง passing lamp; ไฟจอด  
     dimmed light; ไฟตัดหมอก foglamp; ไฟต่ํา lower  
    beam; ไฟท๎าย tail lamp 
ไฟสูง    upper beam 
มิได๎ให๎สัญญาณไฟ  failing to signal 
ยานพานะ    vehicle  
รถจักรยาน   bicycle  
รถจักรยานยนต๑  motorcycle 
รถดับเพลิง   fire engine  
รถที่จอดอยูํ   parked your horn  
รถที่ใช๎ความเร็วต่ํา ; รถที่วิ่งช๎า  slow moving vehicle 
รถที่หยุดอยูํ   stopped vehicle  
รถบรรทุก    truck ; lorry  
รถบรรทุก ๑๐ ล๎อ   en wheeled truck  
รถบรรทุกนักเรียน   schoolbus  
รถบรรทุกสองแถว   minibus   
รถบรรทุกสี่ล๎อเล็ก   micro - minibus  
รถพยาบาล   ambulance 
รถยนต๑    motorcar ; motor vehicle ; automobile 
รถยนต๑โดยสาร   bus 
รถยนต๑ตํารวจไมํแสดงตรา/ เครื่องหมาย  unmarred police car 
รถยนต๑บรรทุกเล็ก   pickup truck 
รถวิทยุตํารวจ  police radio car 
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รถสามล๎อ    tricycle 
ระวัง    watch out ; look out 
ระหวํางเดินทางไป   (be) en route to  
เรํงเครื่อง   accelerate 
เลี้ยวขวา    turn right 
เลี้ยวซ๎าย    turn left 
เลี้ยวรถกลับ   making a u turn 
หยุดรถ    stop ; pull up 
หยุดให๎ทาง   give way 
หักหลบ    swerve to avoid 
ห๎ามกลับรถ   No u turn; ห๎ามเข๎า  No entry; ห๎ามจอด  No parking; ห๎าม
หยุด     No standing  
 
ข้อหาทางอาญาบางลักษณะ (Criminal Charges)  
- ตํอสู๎ ขัดขวางเจ๎าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน๎าที่  (ม.๑๓๘)  
  resisting or obstructing an official in the due exercise of his functions or    
  obstructing an official in the due exercise of his funchtions  
- ม่ัวสุมกันตั้งแตํสิบคนขึ้นไปใช๎กําลังประทุษร๎าย ขูํเข็ญวําจะใช๎กําลังประทุษร๎ายหรือ  
   กํอให๎เกิดความวุํนวายในบ๎านเมือง (ม.๒๑๕)   
  ten persons upwards being assembled together commit or threaten to commit an   
   act of violence or another breach of the peace   
- เป็นธุระจัดหา ลํอไปหรือชักพาไปเพ่ือการอนาจารซึ่งหญิงโดยใช๎อุบายหลอกลวง ขูํเข็ญใช๎   
   กําลังประทุษร๎ายใช๎อํานาจครอบงําผิดคลองธรรมหรือใช๎วิธีขํมขืนใจ (ม.๒๘๓) 
   procuring, seducing or taking away a girl or woman for indecent act by deceitful    
   means, threat, violence, exerciseing undue influence or coercing againt her will 
- เสพสุราจนประพฤติวุํนวาย หรือ ครองสติไมํได๎ในถนนสาธารณะ หรือสาธารณสถาน  
   (ม.๓๗๘)  
    being drunk and behaving in a riotous manner or being unable to control himself  
    in a public road of a fight 
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- กระทําโดยประมาทเป็นเหตุให๎ผู๎อ่ืนได๎รับอันตรายแกํกายหรือจิตใจ  (ม.๓๙๐)  
  ommiting an act by negligence causing bodily or mental harm 
- ใช๎กําลังทําร๎ายผู๎อ่ืนโดยไมํถึงกับเป็นเหตุให๎ เกิดอันตรายแกํกายหรือใจ (ม.๓๙๑)  
   committing an act of violence not amounting to bodily or mental harm to another  
   person 
- กระทําให๎ผู๎อ่ืนอับอายหรือเดือดร๎อนรําคาญในที่สาธารณสถานหรือ ตํอหน๎าธารกํานัล   
  (ม.๓๙๗)  making another person to be ashamed or troubled in a public place or  
   before the public 
 
ภารกิจและหน้าท่ีของต ารวจ, การกระท าผิด, การสืบสวน สอบสวน  
คดีอาชญากรรม ศาล, การพิจารณาคดี, หมายอาญา, การสอบสวน  
(คดีอาญา)ผู้กระท าผิด และพยาน  (Police Tasks and Functions, Wrongdoing  
Crime Investigation, Court, Trial, Criminal Warrant, Inquiry Wrongdoer and Witness) 
 
กบฏภายในราชอาณาจักร  committing insurrection (ม.๑๑๓) 
กรรโชก    commit extortion, committing extortion (ม.๓๓๗)  
กรอกข๎อความ   fill In 
กระทําการอันควรขายหน๎าตํอธารกํานัล committing indecent act (ม.๓๘๘)  
กระทําความผิด   commit an offence; กระทําความผิดซึ่งหน๎า  commit a  
    flagrant offence; กระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท  
    commit Defamation 
กระทําจารกรรม   commit espionage; committing espionage (ม.๑๒๒) 
กระทําด๎วยประการใดให๎ผู๎อ่ืนปราศจากเสรีภาพในรํางกาย  deprive another person of the  
    liberty of person 
กระทําโดยประมาทเป็นเหตุให๎ผู๎อ่ืนถึงแกํความตาย  commit an act by negligence  
    causing death to another person, committing an act  
    by negligence causing death to another person   
     (ม.๒๙๑); กระทําโดยประมาทเป็นเหตุให๎ผู๎อ่ืนได๎รับ 
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    บาดเจ็บสาหัส  committing an act by negligence  
    causing grievous bodily harm (ม.๓๐๐)  
กระทําผิด, ผู๎  offender 
กระทําผิดกฎจราจร, การละเมิดกฎจราจร traffic violation 
กระทําให๎เกิดเพลิงไหม๎  cause fire to, causing fire (ม.๒๑๙); กระทําให๎เกิด 
    เพลิงไหม๎โดยประมาท causing fire through negligence  
    (ม.๒๑๙)  
กระทําให๎เกิดระเบิด   cause an explosion; causing explosion (ม.๒๒๒) 
กระทําอนาจาร   commit an indecent act; committing indecent act  
    (ม.๒๗๘)  
กลับคําพิพากษา   overturn the judgment; reverse the judgment 
กลําวหา    charge (somebody) with 
กํอการจลาจล, ผู๎; ผู๎กํอความวุํนวาย rebel; rioter 
กํอการร๎าย, ผู๎; ผู๎กํอความไมํสงบ  terrorist; insurgent 
กํอการร๎ายคอมมิวนิสต๑, ผู๎  communist terrorist; communist insurgent 
กักขัง    confine  
การค๎าประเวณี   prostitution 
การค๎าอาวุธเถื่อน   illegal arms trafficking 
การค๎าเฮโรอิน   heroine trafficking 
การชันสูตรพลิกศพ   post mortal inquest autopsy 
การชุมนุมสาธารณะ   public gathering 
การซักถามปากคํา   interrogation 
การผู๎ร๎ายข๎ามแดน   extradition 
การพนัน    gambling 
การพิมพ๑มือ   To be fingerprinted 
การรักรํวมเพศ   homosexuality 
การลอบวางเพลิง  arson 
การลักพาตัวไปเรียกคําไถํ  kidnapping [การจับคนไปเรียกคําไถํ] 
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การสอบสวน [อาญา]               inquiry;การสอบสวนคดีอุบัติเหต ุaccident investigation ;   
    การสอบสวนคดีอุบัติเหตุจราจร  traffic accident  
    investigation; การสอบสวนความผิดเกี่ยวกับอบายมุข  
    vice investigation; การสอบสวนเสร็จสิ้น The inquiry is  
    complete. 
การสืบพยาน   taking of evidence 
การสืบสวน; การสอบสวน  investigation 
กําจัดผู๎มีอิทธิพลซึ่งเป็นภัยตํอสังคม To eradicate influential people who are considered  
    detrimental to society 
กีดขวางทางสาธารณะ  obstructing public way (ม.๓๘๕) 
แก๎คําพิพากษา   amend  the judgment 
แก๎แค๎น    revenge 
ขํมขืนกระทําชําเรา   rape  ; ขํมขืนกระทําชําเราหญิง having sexual  
    intercourse with a women against her will (ม.๒๗๖);  
    ขํมขืน, ผู๎ rapist 
ขํมขืนใจ    coerce; ขํมขืนใจผู๎อ่ืน compel a person to; ขํมขืนใจผู๎อ่ืน 
    ให๎กระทําการหรือไมํกระทําการ Compel a person to do,  
    or not to do 
ขโมย [ตัดชํองยํองเบา] burglar; ขโมยที่ลักของในร๎านค๎า shop lifter; ขโมย;  
     ปล๎น; แยํงชิง loot 
ขํวน    scratch 
ขอความชํวยเหลือ   request of assistance 
ของต๎องห๎าม   contraband 
ข๎อเท็จจริง    fact 
ข๎อหา    charge 
ขัดขวาง    abstruct 

                                                                        
Have Sexual Intercourse With A Women Against Act 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๙๙๕ 

ขัดคําสั่งเจ๎าพนักงาน   refusing to comply with the order of the official        
    (ม.๓๖๘) 
ขําวกรอง    intelligence 
ขําวจากสาย   informant’s tip 
ขูํ ; ขํมขูํ   threaten 
ขูํ ; ทําให๎ตกใจกลัว   intimidate 
ขูํกรรโชก, ผู๎  extortionist 
คดีขาดอายุความ   the case is barred by prescription; คดีถึงที่สุดแล๎ว  
    the case is final; คดีที่สรุปไมํได๎ Doubtful case;  
     คดีแพํง Civil case ; คดีมีมูล prima facie case; คดีไมํมี 
    มูล no ground for prosecution; คดีอาญา criminal  
    case 
ค๎น    To conduct a search 
คนขี้โกง    crook; คนทุจริต; ตัวโกง rogue; คนเมา intoxicated  
    person; คนร๎าย; โจร  robber; คนร๎าย; ผู๎กระทําผิด  
    perpetuator; คนร๎าย; ผู๎ร๎าย; ผู๎กระทําผิด culprit;  
    คนร๎าย [หนึ่งในกลุํมคนร๎าย] gangster; คนเลว; คนขี้โกง  
    rascal  
ค๎นหาทรัพย๑สินซึ่งสูญหาย และถูกลักขโมย To recover lost and stolen property; ค๎นหา 
    ทรัพย๑สินที่สูญหายหรือถูกลักขโมยให๎ได๎คืนมา  recover  
    lost and stolen property 
ครองสติไมํได๎   unable to control (himself) 
ความผิด    offence [อก.];  offense [อม.]; ความผิดเกี่ยวกับชีวิต 
    และรํางกาย offence against life and body; ความผิด 
    ลหุโทษ minor offence, petty offence; ความผิดอันยอม 
    ความได๎ compoundable offence; ความผิดอุกฉกรรจ๑   
    major offence, serious offence 
ความอันเป็นเท็จ   false information 
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คอยสอดสํองพฤติการณ๑ที่นําสงสัย  To watch out for any suspicious behavior 
คําปลงศพ    expenses for funeral 
คํารักษาพยาบาล   expenses for medical treatment 
ค๎าสิ่งผิดกฎหมาย, ผู๎   trafficker 
ค๎าอาวุธเถื่อน, ผู๎  illegal arms trafficker 
คําพิพากษา   judgment 
คําให๎การ    statement 
คูํความทั้งสองฝ่าย   both Parties; คูํความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง One Party 
ฆํา    kill, murder, slay; ฆําเจ๎าพนักงานซึ่งกระทําการตาม 
    หน๎าที่  commit murder on an official in the due  
    exercise of his functions  

ฆาตกร ; ผู๎ฆํา   killer, murderer; ฆาตกร; ผู๎ประทุษร๎าย assailant; ฆาตกร
ทางการเมือง   assassin 
ฆําตัวตาย    suicide 
ฆําผู๎อ่ืน    commit murder (on)  ฆําผู๎อ่ืนโดยไตรํตรองไว๎กํอน  
         commit murder on another person by pre-mediation  ;  
     ฆําหมํู, สังหารหมํู Massacre; ฆําอยํางเหี้ยมโหด  
    slaughter 
เงินชดเชยคําเสียหาย; เงินคําทําขวัญ  indemnity 
จดหมายขูํ    extortion Letter 
จัดการปัญหาอาชญากรรม  To tackle the problems of crime 
จับกุม To make an arrest; จับกุมผู๎กระทําผิดอาญา To arrest 

criminal offenders 
จับได๎คาหนังคาเขา   To be caught red-handed 
จับตาดูพฤติกรรมที่นําสงสัย  watch out for any suspicious behavior 

                                                                        
 (ม.๒๘๙ (๒)) Committing Murder On An Official In The Exercise Of His Functions 

 (ม.๒๘๘) Committing Murder 

 (ม.๒๘๙ (๔)) Committing Murder By Premeditation 
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จารชน    spy 
จํานวนเงินคําปรับ   amount Of Fine 
จําเลย  [คดีแพํง]  defendant ; จําเลย [คดีอาญา] the accused 
จี้เครื่องบิน  hijack; จี้เครื่องบิน, ผู๎  hijacker; จี้เครื่องบิน, ผู๎; สลัดอากาศ  

air pirate  
จี้ด๎วยปืน    hold (somebody) at gunpoint 
เจ๎าสํานักโสเภณี ; พํอเล๎า/แมํเล๎า  brothel owner;  brothel operator  
เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ   the authorities in charge 
แจ๎งความเท็จตํอเจ๎าพนักงาน giving false information to an official (ม.๑๓๗) 
แจ๎งเบาะแสแกํตํารวจ   give the police a tip-off 
โจทก๑  [คดีแพ่ง]  plaintiff; โจทก๑ [คดีอาญา]  Prosecutor 
โจร    bandit; โจร ; พวกนอกกฎหมาย outlaw; โจรที่มากับ 
    กลุํม gang robber ; โจรปล๎นทรัพย๑ ; ชิงทรัพย๑ holdup  
    man; โจรสลัด pirate  
ฉกชิง    snatch  
ฉ๎อโกง    commit the offence of cheating  ; ฉ๎อโกง; หลอกลวง;  
    ต๎ม Cheat; ฉ๎อราษฎร๑บังหลวง, ผู๎ Corrupt 
ชํวย  Assist ; ชํวยประชาชนผู๎ตกอยูํในภาวะลําบาก To aid people 

in distress 
ชักชวนไปในทางผิด; ลํอลวงหญิงไปให๎เสียตัว Seduce 
ชักพาไป    take away 
ชายผู๎จัดหาสตรีมาค๎าประเวณี  procurer 
ชิงทรัพย๑  commit robbery, committing robbery (ม.๓๓๙);  

ชิงทรัพย๑; ปล๎นทรัพย๑ hold up; stage a robbery 
ชุมนุมกัน    stage a rally; hold a rally 
เช้ือชาติ    nationality 

                                                                        
 (ม.๓๔๑)  Committing The Offence Of Cheating 
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ซํองโจร  criminal association; ซํองโจร, เป็น being a member of a 
criminal association (ม.๒๑๐) 

ซํองพนัน    gambling den 
ซํอนเร๎น    hide 
ซักค๎าน    cross examine   
ซักถามปากคํา ; สอบถาม  interrogate 
ซุํมโจมตี    ambush    
ด๎วยความยินยอม ; โดยยินยอม  with consent 
ดํา    scold    
ดาวร๎าย    bad guy   
ดําเนินคดี  [กับ]  take legal action against; To take a legal action against 

ดูแลมิให๎มีการฝ่าฝืนกฎหมายของบ๎านเมือง To take precautions against violation of the  
    laws of the country 
ดูหม่ิน    insult; ดูหม่ินเจ๎าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน๎าที่ insult  
    an official in the due exercise of his functions ; ดูหม่ิน 
    ผู๎อ่ืนซึ่งหน๎า insulting another person in his presence  
    (ม.๓๙๓) 
ดูหม่ินศาสนา   blaspheme 
เดินขบวน, ผู๎  demonstrator 
โดยไมํยินยอม   without consent 
ได๎รับการปฏิบัติอยํางยุติธรรมและโดยมีมนุษยธรรม To be treated in a fair and humane manner   

ได๎รับความเสียหาย   suffer damages  
ตบหน๎า    slap 
ตรวจสํานวน   examine  the file 
ต๎องหา(คดีอาญา), ผู๎  alleged person ; ต๎องหา, ผู๎ alleged offender; ต๎องหา, ผู๎

ต๎องสงสัย suspect 
ตํอต๎าน ; ขัดขืน   resist 

                                                                        
 หรือ Insulting An Official In The Due Exercise Of His Functions (ม.๑๓๖)  
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ตํอย; ฟัน; แทง; ทําร๎าย; ตี; ชน [รถ] hit 
ตั๋วเงิน    bill of exchange 
ตัวประกัน    hostage 
ตายโดยผิดธรรมชาติ   die an unnatural death; ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ death  
    from a cause not yet unknown; ตายโดยอุบัติเหตุ   
    death by accident 
ติดยาเสพติด, ผู๎  drug addict 
ติดสินบน, ให๎สินบน   bribe 
เตรียมพร๎อม   To be on the alert 
เตะ    kick 
ไตํสวนมูลฟ้อง  hold a preliminary examination; make a preliminary 

examination 

ถอนฟ้อง    Withdraw the prosecution 
ถูกกลําวหาวํา   To be charged with 
ถูกจับข๎อหา   To be arrested on a charge of 
ถูกถํายภาพ   To be photographed 
ถูกผู๎อ่ืนทําให๎ตาย   death by act of another person 
ถูกสัตว๑ทําร๎ายตาย   death caused by animal 
ทนาย   consul 
ทรมาน    torture 
ทะเบียนประวัติอาชญากร  criminal records 
ทะเลาะ ; วิวาท   quarrel; ทะเลาะสํงเสียงดังในทางสาธารณะหรือ 
    สาธารณสถาน (ม.๓๗๒) quarreling noisily in a public  
    way or place  
ทําการประท๎วง, ประท๎วง  stage a protest  
ทําการประทุษร๎าย ; ใช๎กําลังประทุษร๎าย commit an act of violence 
ทําการสอบสวน [คดีอาญา]  conduct inquiry, hold an inquiry; ทําการสืบสวน 
    สอบสวน conduct an investigation 
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ทํางานตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง  To work around the clock 
ทําเทียม, กุ [เร่ือง]; ปลอมแปลง [เอกสาร] fabricate 
ทําแผนประกอบคํารับสภาพ  re - enact 
ทําร๎าย; ทําอันตราย; ทําให๎เจ็บปวด  hurt ; injure 
ทําร๎าย; ทําอันตราย   harm 
ทําร๎ายรํางกาย  commit bodily harm; ทําร๎ายรํางกายเป็นเหตุให๎เกิด 
    อันตรายแกํกายและใจ (ม.๒๙๕)  
     committing bodily harm    
ทําลาย    destroy; ทําลายความสงบสุข; กํอความวุํนวาย breach of  
    the peace 

ทําให๎เกิดเพลิงไหม๎  cause fire 
ทําให๎เกิดระเบิด   cause an explosion 
ทําให๎เดือดร๎อนรําคาญ  cause trouble nuisance 
ทําให๎ตกใจกลัว   frighten 
ทําให๎บาดเจ็บ   injure; ทําให๎บาดเจ็บ; ทําให๎เสียหาย [ชื่อเสียง]  cause injury 

ทําให๎ผู๎หญิงแท๎ง   procure abortion 
ทําให๎ไร๎ประโยชน๑   render useless  
ทําให๎สูญหาย; สูญเสีย  lose 
ทําให๎เสียทรัพย๑   commit mischief  

ทําให๎เสียหาย; ทําให๎เสื่อมเสียชื่อเสียง damage  
ทําให๎เสื่อมเสียเสรีภาพ (ม.๓๐๙)  committing an act against liberty  
ทําให๎หญิงแท๎งลูก   procure abortion; procuring abortion (ม.๓๐๒)  
ที่อยูํ    place of residence 
ทุบ; ต;ี ตํอย; เขก; ฟัน; เฆี่ยน; แทง      strike 
แทง    stab 
ธนบัตรปลอม   counterfeit  banknote 

                                                                        
(ม.๓๕๘) Committing Mischief  

ปัก, ท่ิม, ฟาด, หยุดงาน  
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นกตํอ    decoy 
นักต๎มหมู,๑๘ มงกุฎ  swindler; นักถ้ํามอง peeping Tom   
นักโทษ, ผู๎ต๎องโทษ   convict; นักปลอมแปลง counterfeiter, conspirator  
นักพนัน Gambler ; นักรังแก, นักเลงคุมซํองโสเภณี  bully;  

นักล๎วงกระเป๋า pickpocket;  
    นักเลงโต, เจ๎าพํอ ruffian;          

   นักวิ่งราวกระเป๋า purse  
    snatcher, wallet snatcher  
นางทางโทรศัพท๑   call girl  
นําพยานหลักฐานมาสืบ  adduce evidence 
ในกรณีฉุกเฉินอยํางยิ่ง  in case of extreme  
    omerme emergency 
บริการประชาชน   To serve the public ;  
บริการประชาชนด๎วยความยุติธรรมและด๎วยความจริงใจ To perform public  
    service with justice and sincerity 
บังคับ    compel, force; บังคับให๎ปฏิบัติตามกฎหมาย  
    To enforce the law 

บัตรประจําตัว   identity card 
บีบคอ    strangle 
บุกรุก  intrude; บุกรุก; ลํวงล้ํา trespass; trespassing 

(ม.๓๖๒); บุกรุก, ผู๎  intruder  
บุคคลทางราชการมีประกาศสืบจับ   wanted person 
ใบหุ๎น    share certificate 
ปฏิญาณตน   make an affirmation 
ปฏิบัติการด๎วยความฉับไวและด๎วยความเด็ดขาดในการจัดการเรื่อง...  To take prompt and  
    decisive action in dealing with.... 
ปฏิบัติตามคําสั่ง   To obey instructions; ปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบด๎วย 
    กฎหมาย  To comply with a lawful order; ปฏิบัติตาม 
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    ระเบียบและข๎อบังคับ To comply with rules and  
    regulations 
ปฏิเสธ    refuse guilty; ปฏิเสธข๎อกลําวหา Deny charges against him 

ประจักษ๑พยาน   eyewitness 
ประเด็น    issue, point of issue; ประเด็นสําคัญ Main issue 
ประทับฟ้อง   accept the charge 
ประทุษร๎าย; โจมตี; ซ๎อม  assault  
ประพฤติชั่ว, ผู๎; ตัววายร๎าย villain; Scoundrel 
ประพฤติตนไมํเรียบร๎อย  behave improperly 
ประพฤติวุํนวาย   behave in a riotous manner 
ปรับ ; คําปรับ   fine 
ปรับปรุงประสิทธิภาพและความรํวมมือระหวํางข๎าราชการตํารวจทุกหนํวย To improve  
    efficiency and cooperation among police officials in  
    all units 
ปราบปรามบํอเกิดของอาชญากรรมและอาชญากร To crack down on sources of crime  
    and criminals; ปราบปรามอาชญากรรม To suppress  
    crime 
ปล๎น    plunder, sack ; ปล๎นทรัพย๑ commit gang-robbery;  
    committing gang-robbery (ม.๓๔๐) 
ปลอม    counterfeit , forge; ปลอม, ทําเทียม fabricate; ปลอม 

   เครื่องหมายการค๎า forge a registered trademark;  
  ปลอมเครื่องหมายการค๎าของผู๎อื่น forge another  
  person’s registered  trade–mark; ปลอมเงินตรา  
  counterfeit currency, altering currency (ม.๒๔๐);  

   ปลอมตั๋ว forge tickets ; ปลอมตั๋วเงิน  forging a bill of  
   exchange (ม.๒๖๖); ปลอมใบหุ๎น forging a share  
   certificate (ม.๒๖๖) ปลอมแปลงเอกสาร fabricate a  
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   false document ; ปลอมพินัยกรรม forging a will   
   (ม.๒๖๖); ปลอมเอกสาร forge a document; ปลอม 
   เอกสารราชการ forging an official document (ม.๒๖๕)  
   ; ปลอมเอกสารสิทธิ์  forging a document of right  
   (ม.๒๖๕) 

ป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมาย  To prevent violations of laws ; ป้องกันชีวิตและทรัพย๑สิน  
    To protect  life and property ; ป้องกันและปราบปราม 
    การกระทําผิดทางอาญา To prevent and suppress the  
    commission of crime ; ป้องกันอาชญากรรม To prevent  
    crime 
ปะทะ; โจมตี   attack 
ป้ายทะเบียนรถยนต๑ปลอม  faked car licence plate 
ปิดบัง    conceal  
เป็นเจ๎าพนักงานเรียกหรือรับสินบน taking of bribe (ม.๑๔๙) 
เป็นธุระจัดหา   procure 
เป็นผู๎ต๎องสงสัย   To be under suspicion 
เป็นผู๎พิทักษ๑ชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน To be guardians of the people ’s lives and  
    property 
เป็นอันตราย   cause danger 
แปลงเงินตรา   alter currency; counterfeiting currency (ม.๒๔๑) 
แผน, แผนประทุษกรรม  modus operandi  
ฝ่าฝืน, ผู๎; ผู๎ละเมิด Violator; ฝ่าฝืนกฎจราจร, ผู๎ traffic violator 
พกพาอาวุธ   carrying arms without reasonable cause (ม.๓๗๑, ๓๗๒) 

พนักงานสอบสวน   inquiry official 
พยาน    witness; พยานบอกเลํา hearsay evidence; พยานบุคคล  
    oral witness; พยานวัตถุ physical evidence, material  
    evidence; พยานแวดล๎อมกรณี circumstantial  

                                                                        
 (ม.๒๖๔) Fabricating a false document 
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    evidence; พยานหลักฐานใหมํ  newly discovered  
    evidence; พยานหลักฐานอันเป็นเท็จ  false evidence;  
    พยานเอกสาร documentary evidence 
พระราชทานอภัยโทษ   amnesty 
พรากผู๎เยาว๑   separate a minor  
พลเมืองดี    law abiding citizen 
พวกมิจฉาชีพ   underworld 
พินัยกรรม    will 
ฟ้องคดีแพํง   sue [file a suit against (somebody)] 
ม่ัวสุมเพ่ือกระทําความผิด  assemble to commit an offence 
มีพฤติการณ๑อันควรสงสัย  To be found under suspicious circumstances 
    มีเหตุแนํนแฟ้นอันควรสงสัย ; There are serious grounds  
    for suspecting.; มีเหตุอันควรสงสัย There are  
    reasonable grounds to suspect. 
มีอิทธิพล, ผู๎  influential person 
มือปืน    gunman 
แมงดา    pimp 
ไมํประทับฟ้อง   dismiss the charge, refuse to accept the charge 
ไมํเปิดเผยตํอประชาชน  give no publicity 
ไมํสั่งฟ้อง    issue a non-prosecution order 
ยกคําพิพากษา   quash the judgment 
ยกฟ้อง    dismiss the case 
ยักยอก    commit misappropriation, committing misappriation  
    (ม.๓๕๒);  ยักยอก, เบียดบัง Misappropriate 
ยักย๎าย    remove  
ยับยั้งอาชญากรรม   To deter crime 

                                                                        
 (ม.๓๑๘, ๓๑๙)  separating a minor away from her parents  
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ยาเสพติด    narcotics; ยาเสพติด, การค๎า drug trafficking;  
ยาเสพติด, ผู๎ค๎า   drug trafficker 
ยิง    fire, shoot ; ยิงปืนซึ่งใช๎ดินระเบิดในเมือง หมํูบ๎านหรือที่ 
    ชุมนุม ชน firing without necessity in town, village or  
    public place (ม.๓๗๖) 
ยืนคําพิพากษา   confirm the judgment, uphold the judgment 
ยื่นฎีกา     lodge a deck appeal 
ยื่นฟ้องคดีอาญา   institute a criminal prosecution 
ยื่นอุทธรณ๑   lodge an appeal 
ยุแหยํ, ผู๎    instigator 
รํวมมือกับประชาชนอยํางใกล๎ชิด  To cooperate closely with the public; รํวมมือกับหนํวย 
    ราชการที่เกี่ยวข๎อง To cooperate  with other  
    government agencies concerned 
ร๎องทุกข๑ ; คําฟ้อง   complaint; ร๎องทุกข๑, ผู๎; ผู๎กลําวหา complainant; ร๎องเรียน
กลําวหาเจ๎าหน๎าที่  a complaint logged against an official  
รักษาความสงบ   To preserve peace; รักษาความสงบของบ๎านเมือง  
    To serve the public; รักษาความสงบและความเรียบร๎อย  
    To keep peace and order, To maintain  peace and  
    order รักษาความสามัคคีในหมํูคณะ To strive for unity  
    among themselves 
รัดคอ; ทําให๎หายใจไมํออก  suffocate 
รับของโจร  receive stolen properties, receiving stolen properties 

(ม.๓๕๗) 
รับสภาพ    pleaded guilty to the charge 
ร๎าย, ผู๎; ขโมย   thief 
รีดเอาทรัพย๑  blackmail;  รีดเอาทรัพย๑ commit blackmail; committing 

misappriation (ม.๓๕๒) 
เรํขายมอร๑ฟีน, ผู๎  morphine peddler 
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เรียกร๎องคําทดแทน   claim for compensation 
ลํวงล้ํา, ผู๎   trespasser 
ลอบเข๎าไป; ยํองเบา   break into 
ลอบฆําทางการเมือง  assassinate 
ลํอไป; ลํอลวงหญิงไปค๎าประเวณี    seduce 
ลักทรัพย๑     commit theft ; ลักทรัพย๑, ขโมย steal; ลักทรัพย๑,  

ชิงทรัพย๑; ปล๎นทรัพย๑ rob [Somebody] of [Something] 
ลักพา ; ฉุดครํา   abduct  
ลักพาคนไปเรียกคําไถ, ผู๎  kidnapper 
ลักลอบขนของเถื่อน  smuggle ; ลักลอบขนสินค๎าเถื่อน, ผู๎ 
smuggler 
ลําม    interpreter 
ลามก, สิ่งพิมพ๑   lewd Publication ; ลามก, หนังสือ 
pornographic book 
เลํนพนัน    gamble  
เลียนเครื่องการค๎าของผู๎อื่น  imitate another person’s  
    trade-mark ; เลียนเครื่องหมาย 
    การค๎า Imitate a registered  
    trademark 
วางตัวเป็นกลางในทางการเมือง  To remain neutral in politics 
วางเพลิง ; เผา   set fire to; วางเพลิง, ผู๎ arsonist; วางเพลิงเผาทรัพย๑ set  
    fire to; setting fire(ม.๒๑๘)  
วิกฤติการณ๑   crisis 
วิ่งราวทรัพย๑   commit theft by snatching  
วิปริตทางเพศ, ผู๎   sexual psychopath  

                                                                        
 (ม.๓๓๔) committing theft 

 (ม.๓๓๖) committing snatching in prosecommit snatching ; (ม.๓๓๖) committing snatching in prose 
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ศาลแขวง    petty session court (Kwaeng Court); ศาลคดีเด็ก และ 
    เยาวชนกลาง central juvenile court; ศาลชั้นต๎น court  
    of first instance ; ศาลแพํง civil court; ศาลแรงงานกลาง  
    central labor court; ศาลสูงสุด; ศาลฏีกา supreme  
    court (Deka court); ศาลอาญา criminal court; ศาล 
    อุทธรณ๑ appeal court 
สถานการณ๑ฉุกเฉิน   emergency situation 
สถานที่เกิดเหตุ  crime scene, the scene of crime; สถานที่นัดพบ  

rendezvous; สถานที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นบํอยครั้ง 
locations where crimes are frequently committed 

สอบสวน [คดีอาญา]  inquire; to conduct an inquiry 
สั่งฟ้อง    issue a prosecution order 
สัญชาติ    subject  
สัญญาณแจ๎งเหตุจากธนาคาร  bank alarm 
สันนิษฐานวํา   assume 
สาบานตน   make an oath 
สินค๎าหลบหนีภาษี   smuggled goods 
สินบน, ให๎ – เจ๎าพนักงาน  giving bribe to an official (ม.๑๔๔) สืบพยานหลักฐาน

เพ่ิมเติม Take additional evidence  
สืบสวน สอบสวน  investigate, to conduct an investigation; สืบสวนหาตัว

ผู๎กระทําผิด to detect criminals 
เสียหาย, ผู๎   injured person 
แสวงหาผลประโยชน๑จากหญิง, ผู๎ exploiter of women  
โสเภณี    prostitute; หญิงผู๎จัดหาสตรีมาค๎าประเวณี procurers  

หนํวงเหนี่ยว, ควบคุม, คุมตัว, คุมขัง Detain; หนํวงเหนี่ยว 
หรือกักขังผู๎อื่น Detain or confine another person    

หนังสือร๎องเรียน   letter of  complaint 

                                                                        
 (ม.๓๑๐) Detaining Or Confining Another Person 
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หมายขัง    warrant of  detention; หมายค๎น warrant of  search;  
    หมายจับ warrant of arrest; หมายจําคุก warrant of   
    imprisonment; หมายปลํอย warrant of  release;  
    หมายเรียก summons 
หม่ินประมาท   defame; committing defamation (ม.๓๒๖)  
หลอกลวง    deceive; หลอกลวง, ผู๎  deceiver หลอกลวง, ผู๎; นักต๎ม cheat 

หวยเถื่อน    illegal lottery 
หากินทางทุจริต, ผู๎ ; ผู๎รํวมสมคบรีดเงิน  racketeer 
เหตุแปลกประหลาดพิสดาร  unusual occurrence 
เหล๎าเถื่อน    illegal alcoholic liquor 
ให๎การ    make a statement; ให๎การปฏิเสธ refuse guilty; ให๎การ 
    เป็นพยาน To give testimony; ให๎การรับสภาพ confess,  
    admit the crime; plead  guilty 

ให๎บริการประชาชน   to render service to the public peace 
ให๎พํานัก    harbor  
อดีตนักโทษ   x-convict  
อยูํในขํายสงสัย, ผู๎  suspicious person 
ออกประกาศเตือนประชาชน  to issue a warning 
ออกหมาย   issue a warrant of . . . 
อ้ังยี่    secret society; อังยี,่ เป็น being a member of a secret  
    society  (ม.๒๐๙); อันธพาล, นักเลงโต hooligan;  
    อาชญากร, คนร๎าย criminal 
อัยการ    public prosecutor 
อาชีพ    occupation 
อาวุธเถื่อน   illegal weapon 
อุปการะ    aid 
เอกสารที่แท๎จริง   genuine document ; เอกสารสิทธิ์ document of right 
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เอาคนไปเพ่ือคําไถํ  taking away a person in  order to obtain a ransom  
    (ม.๓๑๓); เอาไปเสีย make away with 
ยุทธวิธีต ารวจ, การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ, การจับกุม, การควบคุมตัว และการ
ปล่อยช่ัวคราว (Police Tactics, Search Of The Crime Scene, Arrest, Keeping In 
Custody And Provisional Release)   
ก๎นบุหรี่    cigarette buts 
การขับรถไลํติดตามโดยกระชั้นชิดHot pursuit  
การจับ    apprehension;   
    การจับ; การยึด   
    seizure; การจับกุม    
    arrest  
การจํูโจม    raid   
การปิดกั้นถนน   roadblock; การปิดล๎อม blockade 
การเฝ้าตรวจ,  การสะกดรอยตาม surveillance 
การเฝ้าตรวจชนิดประจําที่  stationary surveillance 
การยื่นคําร๎องขอให๎ปลํอยชั่วคราว  an application for provisional release 
การวางประกันด๎วยเงินสด, เงินสดวางประกัน a deposit of cash; การวางประกันด๎วย 
    หลักทรัพย๑, หลักทรัพย๑ที่วางประกัน  a deposit of  
    valuable securities 
การสเก๏ตภาพ   sketch  
การสะกดรอยตามด๎วยยานพาหนะ vehicle surveillance ;  moving surveillance 
การสะกัดจับด๎วยยานพาหนะ  pursuit driving 
ของกลาง    exhibit  
ค๎น    search; ค๎นตัว  frisk 
คุก    gail [อก.]; jail [อม.]; prison 
เครื่องกีดขวาง ; งาแซง  barrier  
เครื่องจับเท็จ   lie detector  

                                                                        
 ผมขอจับคุณ = ‚You are under arrest.‚ 
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เครื่องมือ    tools 
จับ    apprehend 
จับ ; ยึด   seize; capture 
จับได๎คาหนังคาเขา   to be caught red-handed 
จุดชน    point of impact 
จุดตรวจ ; ดํานตรวจ   checkpoint   
จูํโจมเข๎าจับ [บุคคล] / จูํโจมเข๎าไปใน [สถานที่]  make raid on [person] / into [place]  
ชุดปฐมพยาบาล   first aid kit 
โดยมีประกัน   with bail; โดยมีประกัน และหลักประกัน with bail and security  

โดยไมํต๎องมีประกัน   without bail 
ตั้งจุดปิดกั้นถนน   set up a roadblock 
ถูกขังคุก ; ติดคุก   To be kept in jail; To be imprisoned ; ถูกควบคุมตัว; ถูก
กักตัว To be put in custody, To be detained; ถูกคุมขัง To be locked up 
ทําการจับกุม   make an arrest 
ทําการจํูโจม   conduct a raid 
บริเวณที่พบซากปรักหักพัง location of debris  
บล็อกห๎องขัง   cell block 
ประกัน    bail 
ปลดอาวุธ    disarm 
ปลอกกระสุนปืน   case; shell  
ปลอกแขน   armband 
ปลํอยตัวโดยมีประกัน  released on bail 
ป้ายหยุดตรวจ   stop sign   
ปิดกั้นชํองทางหลบหนี  seal off; ปิดกั้นบริเวณ block  off the area  
ผิดสัญญาประกัน   breach of the bond 
ผู๎จับ    captor 
ผู๎ตาย    the deceased  

                                                                        
 To be confined in jail; To be held in jail; To be placed in jail; To be locked in jail; To be incarcerated 
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เขม็พิทักษาธิปัตย์ -ตร.
(POLICE STAFF BADGE)

ผู๎ถูกจับ    captive 
ผู๎ประกัน    bailer 
ผู๎เป็นหลักประกัน; บุคคลเป็นหลักประกัน  surety 
พยานวัตถ,ุ วัตถุพยาน  physical  evidence; พยานหลักฐาน evidence 
พลุสี    colored flare 
พังประตูเข๎าไป, พังสิ่งกีดขวางเข๎าไป  make a forcible entry 
ไมํยอมจํานน   refuse to surrender, fail to surrender  
ไมํอนุญาตให๎ประกัน    deny bail; refuse bail; refuse to allow bail 
ยอมจํานน; ยอมแพ๎   surrender; Give up 
ยาฆําแมลง   insecticide; ยาพิษ  poison 
ยิงเตือน    fire warning shots  
รํองรอยเครื่องมือ   traces of tool; tool marks 
รอยขูด    scratches; รอยครูด  skidmarks; รอยถาก scrapes; 
รอยเท๎า     footprints; รอยเปื้อนเลือด blood stain; รอย 
    พิมพ๑นิ้วมือ fingerprint; รอยพิมพ๑นิ้วมือแฝง  
    latent fingerprints  
รอยยางรถยนต๑   tire marks 
ระยะทางที่รถหยุด   stopping distance vehicles 
ล๎อมจับ    round up 
วางเงินประกัน   deposit money as security 
ศพ    dead body 
สถานที่คุมขัง; สถานที่ควบคุมตัว  place of confinement 
สัญญาประกัน   bail bond 
เส๎นผม    hairs 
เส๎นใยเสื้อผ๎า   clothing threads 
ใสํกุญแจมือ   handcuff; put handcuffs on  
ห๎องขัง; ห๎องกักกันตัว  cell, lockup;  ห๎องขังชาย men’s cell; ห๎องขังในคุก  

 jail cell  ห๎องขังหญิง women’s cell 
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อนุญาตให๎ประกัน   allow the bail 
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ผนวก จ 

การล าดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 
(The Order of Precedence of the Royal Thai Decorations and Awards) 

  เครื่องราชอิสริยาภรณ๑ไทย ถือเกียรติตามลําดับต้ังแตํชั้นสูงลงไปหาชั้นตํ่า โดยถือ: เหรียญที่
ระลึกให๎ถือเหรียญที่ระลึกของทางราชการมากํอนเหรียญที่ระลึก ซึ่งมิใชํเป็นของทางราชการ และถือ
อาวุโสในการสร๎างกํอนหลังของเหรียญแตํละชนิดเป็นการเรียงลําดับ ซึ่งจะได๎ถือลําดับดังตํอไปน้ี 

๑. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ - ดารา The Royal Decorations - Royal Stars 
๑.๑ ราชมิตราภรณ์ (ร.ม.ภ.) The Most Auspicious Order of the 
Rajamitrabhorn. (For The Head of the Country only - See picture)  
๑.๒ มหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.) Knight of the Most Illustrious Order 
of the Royal House of Chakri. (เฉพาะราชวงศ์ - For Dynasty Only)  

๑.๓ นพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.) Knight of the Ancient and Auspicious 
Order of the Nine Gems.  

๑.๔ ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ (ป.จ.ว.) Knight Grand Cordon (Special 
Class) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.  

        (ไมมีภาพ)     ๑.๕ รัตนวราภรณ์ (ฝ่ายหน้าฝ่ายใน) The (ร.ว.) Ratna Varabhorn  
Order of Merit.  
๑.๖ ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) Knight Grand Cross (First Class) of the 
Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.  
๑.๗ รามาธิบดี ชั้นท่ี ๑ (เสนางคบดี) (ส.ร.) "Senangapati" (Knight 
Grand Commander) of the Honourable Order of Rama. 
๑.๘ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  (ม.ป.ช.) (พลเอก - General rank) 

         Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Exalted Order or        
         the White Elephant.                             สายสี่ [ภ.] 

         ๑.๙ มหาวชิรมงกุฎ  (ม.ว.ม.) (พลโท - Lieutenant General rank) 
         Knight Grand Cordon of the Most Noble Order of the Crown of   
         Thailand.     สายสาม [ภ.] 

         ๑.๑๐ ประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.) (พลตรี - Major General rank) 
         Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order of the    
         White Elephant.     สายสอง [ภ.] 
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      ๑.๑๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) (พันเอกชั้นเงินเดือนพิเศษ   
      ตําแหนํงรองนายพล/อยูํในต าแหน่งหลัก ๓ ปี) 
      Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the    
      Crown of Thailand.      สายหนึ่ง [ภ.]

    

๑.๑๒ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) Knight Grand Commander 
(Second Class, higher grade) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.  

๑.๑๓ รามาธิบดี ชั้นท่ี ๒ (มหาโยธิน) (ม.ร.) "Maha Yodhin" (Knight 
Commander) of the Honourable Order of Rama. 
๑.๑๔ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) (พันเอกชั้นเงินเดือนพิเศษ - Special 
Colonel rank) Knight Commander (Second Class) of the Most Exalted 
Order of the White Elephant.  
๑.๑๕ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) (พันเอก - Colonel rank) 
Knight Commander (Second Class) of the Most Noble Order of the 
Crown of Thailand.  
๑.๑๖ ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.) Knight Commander (Second Class, lower 
grade) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.  
๑.๑๗ รามาธิบดี ชั้นท่ี ๓ (โยธิน) " Yodhin " (Commander) of the 
Honourable of Rama.  
         (ไม่มีภาพ) ๑.๑๘ วัลลภาภรณ์ (ฝ่ายหน้าฝ่ายใน) (ว.ภ.) The 
Vallabhabhorn Order  
๑.๑๙ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.) Grand Companion (Third Class, 

higher grade) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.  
๑.๒๐ รามาธิบดี ชั้นท่ี ๔ (อัศวิน) (อ.ร.) " Asvin " (Companion) of the 
Honourable Order of Rama.  
๑.๒๑ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) (พันโท - Lieutenant Colonel rank) 
Commander (Third Class) of the Most Exalted Order of the White 
Elephant.  
๑.๒๒ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)  (พันตรี - Major rank) Commander 
(Third Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.  
๑.๒๓ ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) Companion (Third Class, lower grade) of 
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the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.  
๑.๒๔ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) (ร้อยเอก - Captain) Companion 
(Fourth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.  
๑.๒๕ จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) (ร้อยโท – First Lieutenant) 
Companion (Fourth Class) of the Most Noble Order of the Crown of 
Thailand.  
๑.๒๖ ตติยานุจุลจอมเกล้า (ต.อ.จ.) Junior Companion of the Most 
Illustrious Order of Chula Chom Klao.  

   ๑.๒๗ จุตถจุลจอมเกล้า Fourth Class of the Most Illustrious Order of   
   Chula Chom Klao. (Ladies)  

๑.๒๘ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) (ร้อยตรี - Second Lieutenant rank) 
Member (Fifth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.  
๑.๒๙ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) Member (Fifth Class) of the Most 
Noble Order of the Crown of Thailand.  

         (ไมมีภาพ)          ๑.๓๐ วชิรมาลา (เฉพาะฝ่ายหน้า) (ว.ม.ส.) Member of the Vajira Mala   
   Order.  

๒. เหรียญบ าเหน็จกล้าหาญ The Royal Medals - The Bravery Medals 
๒.๑ เหรียญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมร (ร.ม.ก.) Member of "The Rama 
Medal for gallantry in action" of the Honourable Order of Rama. 

๒.๒ เหรียญรามมาลา (ร.ม.) Member of "The Rama Medal" without 
clasp of the Honourable Order of Rama.  

     ๒.๓ เหรียญกล้าหาญ/เหรียญดุษฎีมาลา/เข็มกล้าหาญ The Bravery    
     Medal. (2484 B.E.)  
     ๒.๔ เหรียญชัยสมรภูมิ (ช.ส.) The Victory Medal. (2484 B.E.)  

๒.๕ เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นท่ี ๑ (ส.ช.๑) The Freeman Safeguarding 
Medal (First class) (2512 B.E.)  
๒.๖ เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นท่ี ๒ ประเภท ๑ (ส.ช.๒/๑)  The Freeman 
Safeguarding Medal (Second class, category 1) (2512  

       B.E.)  

     ๒.๗ เหรียญราชนิยม (ร.น.) พ้นสมัยพระราชทาน The Rajaniyom     
     Medal. (2455 B.E.)  
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     ๒.๘ เหรียญปราบฮ่อ (ร.ป.ฮ.) พ้นสมัยพระราชทาน 
     The Haw Campaign Medal. (2427 B.E.)  
     ๒.๙ เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป (ร.ส.) พ้นสมัยพระราชทาน 
     The War Medal of B.E. 2461. (2461 B.E.)  
     ๒.๑๐ เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ธ.) พ้นสมัยพระราชทาน 
     The Safeguarding the Constitution Medal. (2476 B.E.)  

                                         ๒.๑๒ เหรียญศานติมาลา (ศ.ม.) The Santi Mala Medal.  

๓. เหรียญบ าเหน็จในราชการ The Royal Medals - The King's Service Medals 
๓.๑ เหรียญดุษฎีมาลา/เข็มราชการแผ่นดิน/เข็มศิลปวิทยา  
The Dushdi Mala. (2425 B.E.)  (CIVILLIAN) (MILITARY) 
๓.๒ เหรียญช่วยราชการเขตภายใน (ช.ร.)  
The Medal for Service Rendered in the Interior. (2484 B.E.)  
๓.๓ เหรียญราชการชายแดน (ช.ด.)  
The Border Service Medal. (2497 B.E.)  
๓.๔ เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) The Gold Medal (Sixth Class) of the 
White Elephant.  
๓.๕ เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) The Gold Medal (Sixth Class) of the 
Crown of Thailand.  
๓.๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ The Gold Medal (Seventh Class) of the 
Direkgunabhorn.  
๓.๗ เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.) The Silver Medal (Seventh Class) of the 
White Elephant.  
๓.๘ เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.) The Silver Medal (Seventh Class) of 
the Crown of Thailand.  
๓.๙ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ The Silver Medal (Seventh Class) of the 
Direkgunabhorn. 
๓.๑๐ เหรียญจักรมาลา (ทหาร/ต ารวจ) (ร.จ.ม.) The Chakra Mala Medal. 

(Sodier and Police in service at least 15 years.) (2412 B.E.)   
๓.๑๑ เหรียญจักรพรรดิมาลา (พลเรือน) (ร.จ.พ.) The Chakrabarti Mala 
Medal. (Civilian) (Soldier and Police in service at least 25   

    years.) (2436 B.E.)  
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๓.๑๒ เหรียญศารทูลมาลา (ร.ศ.ท.) The Saratul Mala Medal. (2468 B.E.) 
พ้นสมัยพระราชทาน  
๓.๑๓ เหรียญบุษปมาลา ๒๔๑๒ (ร.บ.ม.) The Pushpa Mala Medal 2412 
B.C. (2416 B.E.)  
๓.๑๔ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ The Boy Scout Commendation Medal. 
(2507 B.E.)  

๔. เหรียญบ าเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย ์The King's Interrior Service Medals 
๔.๑ เหรียญรัตนาภรณ์/เหรียญดุษฎีมาลา/เข็มราชการในพระองค์  
The Royal Cypher Medals. (2412 B.E.)  
๔.๒ เหรียญรัตนาภรณ์/เหรียญดุษฎีมาลา/เข็มราชการในพระองค์ (ร.๙)  

The King Bhumibol Adulyadej's Royal Cypher Medal. (Rama IX) (2495 
B.E.)  
๔.๓ เหรียญราชรุจิ (ร.จ.ท.) The Rajaruchi Medal. (2454 B.E.)  

๔.๔ เหรียญราชรุจ ิ(ร.จ.ท.) (ร.๙) The King Bhumibol Adulyadej's 
Rajaruchi Medal. (Rama IX) (2502 B.E.)  

๕. เหรียญพระราชทานเป็นที่ระลึก The Royal Commemorative Medals 
๕.๑ เหรียญสตพรรษมาลา (ส.ม.) พ้นสมัยพระราชทาน The Centenary Medal. 
(2424 B.E.)  
๕.๒ เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา (ร.ศ.) พ้นสมัยพระราชทาน The Silver Jubilee 
Commemorative Medal of B.E.2514.(2514 B.E.)  
๕.๓ เหรียญประพาสมาลา (ร.ป.ม.) พ้นสมัยพระราชทาน The Prabas Mala Medal. 
(2440 B.E.)  
๕.๔ เหรียญราชินี (ส.ผ.) พ้นสมัยพระราชทาน The Queen's Medal. (2440 B.E.)  
๕.๕ เหรียญทวีธาภิเศก (ท.ศ.) พ้นสมัยพระราชทาน The Dvidhabhisek Medal. 
(2446 B.E.)  
๕.๖ เหรียญรัชมงคล (ร.ร.ม.) พ้นสมัยพระราชทาน The "Record Reign" Medal. 
(2450 B.E.)  
๕.๗ เหรียญรัชมังคลาภิเษก (ร.ม.ค.) พ้นสมัยพระราชทาน The " Forty years Reign" 
Medal. (2451 B.E.)  
๕.๘ เหรียญบรมราชาภิเษก (ร.ร.ค.) พ้นสมัยพระราชทาน The Coronation Medal. 
(2454 B.E.)  

๕.๙ เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลท่ี ๙ (ร.ร.ค.)  
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The King Bhumibol Adulyadej's Coronation Medal. (2493 B.E.)  
๕.๑๐ เหรียญชัย (ร.ช.) พ้นสมัยพระราชทาน  The Chai Medal. (2464 B.E.)  

 
๕.๑๑ เหรียญเฉลิมพระนคร๑๕๐ ป ี(ร.ฉ.พ.)  
The 150 Year Commemoration of Bangkok Medal. (2475 B.E.)  
๕.๑๒ เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ The 25th Buddhist Century 
Celebration Medal. (2500 B.E.)  
๕.๑๓ เหรียญท่ีระลึกในการเสด็จพระราชด าเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและ
ทวีปยุโรป The Commemorative Medal of the Royal State Visits to the 
United States of America and Europe. (2504 B.E.)  
๕.๑๔ เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา (ร.ศ.) พ้นสมัยพระราชทาน 
The Silver Jubilee Commemorative Medal of B.E.2514 (2514 B.E.)  
๕.๑๕ เหรียญสนองเสรีชน (ส.ส.ช.)   
The Serving Free People Medal.  
๕.๑๖ เหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร The Commemorative Medal of H.R.H. Prince 
Vajiralongkorn's Investiture as Crown Prince. (2515 B.E.)  
๕.๑๗ เหรียญท่ีระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร The Commemorative Medal on the Occasion of the 
Elevation of H.R.H. Princess Sirindhorn to the title of " Princess Maha 
Chakri. " (2521 B.E.)  
๕.๑๘ เหรียญท่ีระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ป ีThe Commemorative 

Medal on the Occasion of the Rattanakosin Bicentennial. (2525 B.E.)  

๕.๑๙ เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา The Commemorative Medal on the Occasion of 
the 50th Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit. (2525 B.E.)  

๕.๒๐ เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 
พระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา The Commemorative Medal on the 
Occasion of the 84th Birthday Anniversary of H.R.H. Somdej Phra Sri 
Nakarindra Borommarajjonnani. (2527 B.E.)  
๕.๒๑ เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอ
ดุลยเดช มหามงคลสมัย พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา The 
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Commemorative Medal on the Occasion of the 60th Birthday Anniversary of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej. (2519 B.E.)  

๕.๒๒  เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก The Commemorative 
Medal Marking His Majesty King Bhumibol Adulyadej's Reign as the 
Longest in Thai History. (The Commemorative Medal on the Occasion of the 
Longest Reign Celebrations.) (2531B.E.)  

๕.๒๓  เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ The Commemorative 
Medal on the Occasion of the 60th Birthday Anniversary of Her Majesty Queen 
Sirikit. (2535 B.E.)  

๕.๒๔ เหรียญกาชาดสรรเสริญ (เหรียญสภากาชาดไทย)  
The Red Cross Commendation Medal. (2502 B.E.)  
๕.๒๕ เหรียญกาชาดสมนาคุณ (ชั้นท่ี ๑, ๒, ๓)  
The Red Cross Awards Medal. (First/Second/Third Class) (2502 B.E.)  
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ผนวก ฉ 

การบรรยายสรุป/ค ากล่าวทางทหาร  
(Military Briefing/Remarks) 

 
  ในผนวกนี้จะเป็นแนวทางในการบรรยายสรุป และการกลําวขอบคุณในกรณีที่ไป
เยี่ยมชมกิจการ ดูงาน การนําไปใช๎ก็ขึ้นกับสถานการณ๑ นอกจากนี้มีตัวอยํางการจัดทําหนังสือ
โต๎ตอบกับชาวตํางประเทศ ตัวอยํางที่นํามาไว๎ในผนวกนี้ เป็นตัวอยํางของทางราชการที่เปิดเผย 
ไมํมีชั้นความลับ   

หัวข้อการบรรยายสรุปข่าวสาร  
๑. กล่าวน า (Introduction) 
   ทักทาย  (GREETING)       Good morning, General Tnukrop. I’m  
         LTC.Yuttana Songkram, Division G - 3 
                         Briefing  on ............ 
   ความมํุงหมาย (PURPOSE)                            
   ขั้นตอน (PROCEDURE)                        

   ช้ันความลับ (CLASSIFICATION)         This briefing is classified as SECRET,  
           no photo. 
๒. ตัวเรื่อง (Body) 
   จัดลําดับความคิดหลัก 
๓. ปิดท้าย (Closing) 
   ถามคําถาม         Gentlemen, are there any questions ? 
   กลําวข๎อความสรุป                                         Gentlemen, that concludes this briefing, 

Thank you. 

 

 
 

 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๑๐๒๑ 

 
ตัวอย่างค ากล่าวขอบคุณในโอกาสท่ีได้ไปเยี่ยมหน่วย (Thank you remark)  

และมอบของท่ีระลึก 
 
        (ออกนามผู้มียศสูงสุดของหน่วยที่เข้าเยี่ยมชม - name the highest rank of the  
        host), Distinguised Guests, Ladies and Gentelmen,   

 On behalf of the Royal Thai Army, (ชื่อ/นามหน่วยของท่าน-name of 
your team/unit) and my party. I would like to express my appreciation 
for the warm welcome and gracious hospitality extended to us during 
our visit. This visit to (ชื่อ/นามหน่วยที่เข้าเยี่ยมชม-host unit) has been 
informative, beneficial, and enjoyable. 
 The demonstration of the light infantry company attack was extremly 
interesting.  (กรณีเข้าชมการสาธิตเข้าตีของกองร้อยทหารราบ) หรือ 
 This excellent lunch/dinner makes this visit even more memmorable.  
(เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน/เย็น ในระหว่างการเยี่ยมชมหน่วยด้วย) 

หรือ 
 Your excellent training facilities is truly a state of art. (กรณีเข้าชมสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการฝึก)  
 Again, please accept our appreciation for your kindness and I would like 
to take this opportunity to present to our host a momento souvenir of our 
visit as a token of our appreciation.  
 (กล่าว ชื่อ/นามของหน่วยที่เข้าเยี่ยมชม-Name Of Host), Please 
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ตัวอย่างการจารึกโล่ หรือ ของท่ีระลึกในโอกาสท่ีแขกต่างประเทศมาเยือน/ร่วมใน

การฝึกไทย 
 
 
 
 

THE 9TH INFANTRY DIVISION (LIGHT) 

PRESENTS TO 
MG ………………………. 

COMMANDING GENERAL, 6TH INFANTRY DIVISION (USA) 
IN RECOGNITION OF HIS OUTSTANDING SERVICE 

 
FROM 1 MAY 2011 THROUGH 31 MAY 2011 

DURING EXERCISE COBRA GOLD 11 

 
ตัวอย่างการจารึกโล่ หรือ ของท่ีระลึก ในโอกาสท่ีหน่วยไปเยือนต่างประเทศ 

 

 
CENTER OF DOCTRINE AND STRATEGIC DEVELOPMENT  

PRESENTED TO 

 
GENERAL …………………….. 

CHIEF OF DEFENCE FORCE, SINGAPORE 
WITH COMPLIMENTS, 

 

                                                 MAJOR GENERAL  Pairash  Kayansumruaj  
                                                                              (Pairash  Kayansumruaj) 

DIRECTOR-GENERAL,  
CENTER OF DOCTRINE AND STRATEGIC DEVELOPMENT 
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18TH JULY 2010  

ตัวอย่างค ากล่าวเปิดการฝึก (Welcome to exercise Opening Ceremony remark) 
 Members Of The Combined Army Force, Distinguished Guests, Ladies And 
Gentlemen. 
 I would like to take this opportunity to welcome all participants to exercise 
Cobra Gold 08. As you know this exercise is extremly valuable to both the United 
States and the kingdom of Thailand and I want to encourage all of you to work as 
diligently as possible to ensure that maximum benefit of the training is enjoyed by all. I 
wish you all the best of luck and it is my hope that this year’s exercise will be the most 
successful of a long line of successful exercises. 
 Thank You Very Much 

 
ตัวอย่างค ากล่าวปิดการฝึก (Welcome to exercise Closing Ceremony remark) 
 Members Of The Combined Army Force, Distinguished Guests, Ladies and 
Gentlemen. 
 It is with mixed feeling that I speak to you today. I am sad because so many 
good and close friends will be leaving us, but, I am also happy because of the 
outstanding success of the exercise we have just completed. Cobra Gold 08 has been 
one of the most successful Cobra Gold exercise in history. Much valuable training and 
experience has been gained by all of the participants and friendship between our two 
countries has been even further strengtened. 
 I want to thank each and every one of you for the effort you extended to 
ensure this outstanding results. 
 In closing, I wish you all godspeed in your homeward travel and I hope very 
much to see you again. 
 Thank you very much 
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ค าแปลตามตัวอย่างภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

หนังสือแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ 
 

 

  

 July  B.E.2550 (2007) 
       Dear..............................................  

 On  the  occasion  of ...................................... I would like to take this 
opportunity to congratulate you on........................May the blessings of the 
Triple Gems, all the sacred beings in the universe and the grace of their 
Majesties the King and Queen be you and upon your  family to wish you 
happiness, prosperity, worthy wishes and advancement in worthy wishes 
and advancement in your career 

 
    Your sincerely, 
 
 
    (     ) 
     Major General, Royal Thai Army 
     9TH Infantry Division, Commander 
 .............................  
 ............................  
 ............................  
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หนังสือแสดงความยินดีในโอกาสได้รับต าแหน่งใหม่ 
 

 
 
        NO.MOD 0402/ 

                                                                                 August  B.E.  2531  (1988) 
Dear  General  Hap, 

I  learnt with great pleasure from Colonel Tham Chee Onn, your Army will  
continue to Bangkok, that  you have assumed the new post of Deputy Chief of the 
General Staff (Army) since 1 July 1988. Every member of the Royal Thai Army 
joins me in congratulating you most heartily. 

I am certain that under your able Leadership the Singapore Army will 
continue to prosper. Your support and cooperation. The Royal Thai Army looks 
forward to continuing our excellent cooperation and relations which will lead us to 
our mutual goals for the benefit of the nations in this part of the world. 

I take this opportunity to wish you and your family the best of health, 
happiness and success in all your future endeavours.   
 With my warmest regards. 
 Yours  sincerely, 

 
     ( Chavalit  Yongchaiyudh ) 
     General, Royal Thai Army 
     Commander-in-Chief, and    
     Acting Supreme Commander, 
     Royal Thai Armed Forces 
 Brigadier General Boey Tak Hap 
 Deputy Chief  of the General Staff ( Army ) 
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 Singapore Armed  Forces 
หนังสือแสดงความยินดีในโอกาสได้รับต าแหน่งใหม่ 
 
 
 
 
 

 
          NO.MOD 0402/ 

                                                                                July B.E.2541 (1998) 
          Dear..................................  
 I learnt with great pleasure that you have assumed the new position  
          as the ....................................since me in congratulating you most heartily. 
          I am certain that under your able Leadership the............................. will    
          continue to prosper. May I take this opportunity to wish you and your family  
          the best of health, happiness and success in all your future endeavours. 
  With my warmest regards. 
  Yours sincerely, 
 
                (     ) 
    General, Royal Thai Army 
    Commander-in-Chief,     
    Royal Thai Army 
        Major General ............................  
        Deputy Chief of the General Staff ( Army ) 
        Singapore Armed Forces 
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หนังสือตอบขอบคุณ 
 
 
 
 
 
      NO.MOD 0402/ 

August  B.E.  2531  (1988) 
     Dear General Hap, 
 Thank you for kind words on the occasion of my birthday anniversary. 
     May I also take this opportunity to wish you and your family the best of health,     
     happiness and success in all your future endeavous. 
 With my warmest regards. 
 Yours  sincerely, 

 
     ( Chavalit  Yongchaiyudh ) 
     General, Royal Thai Army 
     Commander-in-Chief, and    
     Acting Supreme Commander, 
     Royal Thai Armed Forces 
     Brigadier General Boey Tak Hap 
     Deputy Chief of the General Staff  ( Army ) 
     Singapore Armed Forces 
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หนังสือตอบขอบคุณ 
 

 
 
          NO.MOD 0402/ 

I August B.E. 2531 (1988) 
          Dear...............................  

Please accept my whole-hearted gratitude for your felicitations on my recent 
appointment as  ..............................your kind words of support gives me 
added strength and inspiration to strive even harder  in my new assignment. 

 May I take this opportunity to wish you and your family the best of health,    
         happiness and success in all your future endeavours.   
 With best wishes. 
 Sincerely  yours, 

 
     ( Chavalit  Yongchaiyudh ) 
     General, Royal Thai Army 
     Commander-in-Chief 
        General  Nigel  Bagnal 
        Chief of the General Staff 
        British Army 
        London 
        England 
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หนังสือตอบขอบคุณ 
 
 
 

 
 

         NO.MOD 0402/ 
I August B.E. 2531 (1988) 

         Dear...............................  

Please accept my whole-hearted gratitude for your felicitations on my recent 

appointment as .............................. your message of goodwill and 

manifestation of support give me added strength and inspiration to strive even 

harder in the service of our country and people. Rest assured that l shall 

endeavour to do justice to great honour and privilege bestowed upon me in this 

position. 
 My wife and my family join me these sentiments.   
 With best wishes. 
 Sincerely yours, 

 

     ( Chavalit  Yongchaiyudh ) 
     General, Royal Thai Army 

     Commander-in-Chief 

 General Nigel Bagnal 
 Chief of the General Staff 
 British Army 
 London 
 England 
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หนังสือตอบขอบคุณ 
 
 
 

 
       NO.MOD 0402/ 

                                                                               I August B.E. 2531 (1988) 
       Dear...............................  

Please accept my whole-hearted gratitude for your felicitations on  

my recent  appointment as  ........................ your message of goodwill and 

manifestation of support give me added strength and inspiration to strive  

even harder in the service of my country and people. Rest assured that l  

small endeavour to do justice to the great honour and privilege bestowed  

upon me in this position. 
      May I take this opportunity to wish you and your family the best of health, 

happiness and success in all your future endeavours.   
      With best wishes. 
      Sincerely yours, 

 

     ( Chavalit  Yongchaiyudh ) 
     General, Royal  Thai  Army 

     Commander-in-Chief 

       General  Nigel  Bagnal 
       Chief  of  the  General  Staff 
       British  Army 
       London 
       England 
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หนังสืออวยพรครบรอบวันเกิด 
 
 
 
 
 
 

            NO.MOD 0402/ 
August B.E. 2531 (1988) 

            Dear...............................  

On the occasion of your birthday anniversary on 27 July, may l wish you 

good health, happiness and success in all your endeavours.   
     With  my  warmest  regards. 
     yours  sincerely, 

 

     ( Thavorn  Ratanadi ) 
     Major General, Royal  Thai  Army 
     Director  of  Intelligence 

             Colonel................................  

             Military,  Naval  and  Air  Attache’ 
             The  Embassy  of  the  Socialist  Republic  of  the 
             Union  of  Burma 
             Bangkok 
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หนังสือติดต่อทั่วไป 
 
     DEFENCE ATTACHE’ OFFICE 
     BANGKOK, THAILAND 
          U-0132-97 

                                                           JULY 14, 1997 
          Lieutenant Colonel Surasak Bandhasreth 
          Commander 
          2nd Battalion, 9th Infantry Regiment 
          9th Infantry Division 
 
          Subject : US Army Field Manuals 
          Dear Colonel Surasak, 

I am enclosing for you a photocopy of the latest US Army Field Manual on 
peacekeeping, titled FM 100-23, Peace Operations. As I recall, you said you had a copy  
of the 1993 version of FM 100-5, Operations. According to the information I was able to  
find out , they are working on a new version of FM 100-5, but it is not yet finished  and the  
1993 version is the current one. As soon as the replacement for the 1993 version is  
published I will get you a copy. 

I would like to thank you and your wife for your gracious offer to help sponsor one  
          of the US officers who will be attending RTA CGSC this year. Captain Ted J. Schjoth  
          and his wife Cristina are scheduled to arrive in Bangkok at the end of July. Once he  
          has had a chance to settle in, I will have Captain Vince Riordan, the US officer  currently  
          enrolled in RTA CGSC, introduce Captain Schjoth to your wife at the school.   

If there is ever anything I can do to assist you, please do not hesitate to contact me. 
 Sincerely, 

 
     THOMAS D. WASHBURN 
     Colonel, USA 
     Army Attache’ 
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หนังสือตอบขอบคุณทั่วไป 

 
 
 
           NO.MOD 0402/ 

                                                                            22 July B.E. 2540 (1997) 
           Dear. Colonel Washburn 

I received your package of the document and your letter. Please accept 
my whole-hearted gratitude for your kindness. I had already told  
my wife about the US officer, Captain Ted J.Schjoth and his wife, Cristina 
whom will arrive in Bangkok at the end of this month and my wife is looking 
forward to meeting your officer and his family. We hope that we can do our 
best to make them the good understanding of the Thai traditions  and customs 
while they are spending their time in this kingdom. 

      May I take this opportunity to wish you and your family the best of  
            health, happiness and success in  all your future endeavours.   
     With best wishes. 
     Sincerely yours, 

 
    ( Surasak   Bandhasreth ) 
    Lieutenant Colonel, RTA 
    Commander, 
    2nd Battalion, 9th Infantry Regiment 
    9th Infantry Division 
           Colonel Thomas D. Washburn 
           Army Attache’ 
           USA 
           DEFENSE ATTACHE’ OFFICE 
          Bangkok, Thailand 
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ผนวก ช 

เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) 
 

ส านวนอเมริกันที่นิยมใช ้(Typical American Expressions)  
           
ในผนวกนี้ เป็นการเลือกบางสํานวนที่มักจะพบเห็นมาเพื่อเป็นแนวทาง โดยนํามาจาก เอกสาร
แนะนํา นายทหารนักเรียนมิตรประเทศที่ไปศึกษาในโรงเรียน และวิทยาลัยทางทหารของ
กองทัพบกสหรัฐฯ  ผู๎จัดทําได๎พิจารณาเลือกเฉพาะบางสํวนมาเป็นแนวทาง การนําไปใช๎ให๎
พิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ๑ 
ALONG WITH = Agree, follow  เห็นด้วย, ตกลง  

EX : I advise you to go along with that idea; it is very sound. 
AMMO   =  Ammunition  กระสุน  
EX : Safety rules must be rigidly observed in handling of ammo.  
AROUND THE CLOCK = 24 hours a day; a full day  ตลอดทั้งวัน, ตลอด 24 ช่ัวโมง EX 
: The staff worked around the clock to finish on time. 
AWOL (AY-WOL)  =  Absent without leave ขาดราชการ  
EX : He is AWOL for 9 days; he will be court - martialed. (ศาลทหาร) 
BACKED UP  =  Reinforced  เพิ่มเติมก าลัง, เสริมก าลัง  

EX : The 9
TH

 Infantry will be backed up by supporting artillery.  
BEAT  =  Defeat   เอาชนะ  
EX : Our purpose in every encounter is to beat the enemy.  
BIRD'S - EYE VIEW  =  Overall explanation การอธิบายกว้าง ๆ ท้ังหมด  
EX : Before starting the movement, I'll give you a bird's - eye view of the plan.  
BROAD PICTURE =  A general view of a situation  ภาพท่ัวไปของสถานการณ์  
EX : The Corps G 3 gave us the broad picture of Corps operations.  
CHECK!  = Right! Correct! ถูกต้อง, ใช่  
EX : Is this what you wanted ? Check!  
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CHOPPER =  Helicopter  เฮลิคอปเตอร์  
EX : We had our first ride in the new chopper.  
CHOW  =  Food อาหาร  
EX : Our mess won the award for the best chow served last month.  
CLEAN UP  =  Finish ท าให้ส าเร็จ  
EX : Our division took 2 days to clean up pockets of resistance.  
COUNT ON =  Depend or rely on วางใจใน...  

EX : To count on others all the time is unwise; be self-reliant.  
DEAD WOOD =  Worthless (คน)ไร้ค่า  

EX : Can I transfer him? He's just  a dead wood in the section.  
DOUGHBOY = Infantryman  ทหารราบ  
EX : In the final analysis, it's the doughboy who has to take the objective.  
GO FOR BROKE = A final desperate effort ความพยายามสุดก าลังครั้งสุดท้าย  
EX : We will have to go for broke or face certain defeat.  
GUTS  =  The will to fight ; bravery ความกล้าหาญ  
EX : The doughboy with the rifle is the one who has the guts in battle.  
HANG ON  =  Continue to resist ต้านทานต่อไป  
EX : Hang on for 8 hours; relief is on the way.  
HIGHLIGHT  =  Emphasize; stress เน้น  
EX : The purpose of this booklet is to highlight the slang you'll most often hear.  
HIGHLIGHT  =  Most important point  จุดที่ส าคัญที่สุด  
EX : The highlight of this operation will be the surprise element.  
HIT THE ROAD =  Begin ; start  เริ่มต้น  
EX : Well, let's hit the road; we've still got 3 hours to return to the command post.  
HIT THE SACK = Go to sleep  เข้านอน  
EX : I'm tired; I think I'll hit the sack.  
I'LL GO ALONG WITH THAT  =  I agree or accept  ผมเห็นด้วย หรือ ยอมรับ   
EX : Captain, your plan looks OK to me; I'll go along with that.  
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INDIAN =  A subordinate  รอง  
EX : Well, here are my orders; I'll just be an Indian in the Pentagon.  
JUMP OFF (of an attack) = Begin; start  เริ่มต้น  
EX : Our attack is to jump off tomorrow morning at 0430 hours.  
JUMP TO CONCLUSIONS = Decide too quickly  ด่วนสรุป  
EX : This is serious; don't jump to conclusions.  
JUNK  =  Worthless material วัตถุท่ีไร้ค่า, ขยะ  
EX : Our equipment is junk after he used it for a few days.  
KEEP IN MIND = Remember  จ าไว้ว่า   
EX : We must keep in mind our final objective and our mission.  
KICK OFF = Begin   เริ่มต้น  
EX : The red flare was the signal to kick off the attack.  
KICKOFF  = Beginning การเริ่มต้น   

EX : The General went down to the 9
TH

 ID to watch the attack at the kickoff.  
KNOW-HOW = Ability ; knowledge   ความสามารถ,  ความรู้  

EX : With all his past experience, he's got the know-how to be a good G3.  
MESS UP =  Ruin; spoil  เสียหาย, ท าให้เสีย  

EX : You're in command now, so don't mess up your chances.  
NO SWEAT  =  Don't worry ; that which can be performed easily ไม่ต้องกังวล, ท าได้
อย่างง่ายดาย  
EX : No sweat, I can get this engine operating.  
OLD MAN = Your senior officer; company commander  นายทหารอาวุโส/
ผู้บังคับบัญชา  
EX : The Old Man doesn't always agree with his G3, does he ?  
ON YOUR OWN = Independent ; alone  ตามล าพัง, อิสระ   
EX : During an independent operation, you're pretty well on your own.  
PAYOFF, THE = The result ; climax  ผลลัพธ์  
EX : The payoff of proper fire support coordination is the enemy's defeat.  
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POINT, THERE IS NO  =  There is no reason   ไม่มีเหตุผล  
EX : There is no point in asking for it; there are none in stock.  
PRO AND CON  =  For and against. เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย  
EX : Let's discuss the pro and con of this course of action.  
RESUME =  A summary  สรุป  
EX : A brief resume is the same as a recapitulation.  
RULE OF THUMB = Guide that is usually true แนวทางท่ีมักจะเป็นจริง  
EX : There is no rule of thumb to solve all your problems.  
SET UP =  Prepare ; establish  เตรียม, จัดตั้ง   
EX : At the evening briefing, we are going to  set up plans for next day's mission.  
SHARP =  Intelligent ; smart  ฉลาด   
EX : A good soldier is always sharp.  
SHOOT!  =  Go ahead!  ต่อไป, เชิญ  

EX : If you have any questions, shoot!  
SHORT CUT = A quick way or method to save time ทาง/วิธีลัด  
EX : After experience in any job, you get to know the short cuts.  
SHORT OF = Need ; not all the way to ต้องการ, ขาดแคลน, ก่อนถึง  
EX : I'm short of ammunition. The patrol stopped short of the outpost about  
200 yards.   
SIZE UP THE SITUATION = Make an estimate of the situation  ประมาณสถานการณ์  
EX : The Colonel quickly sized up the situation and then issued his orders.  
SKIP OVER = Avoid mention of; omit  หลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึง, เว้น   
EX : Allow me to skip over the next three items; now, how about evacuation ?  
SLANG = Idioms that are commonly used  แสลง, ส านวนที่มักใช้ทั่วไป   
EX : If you don't savvy our slang, you won't have classroom discussions.  
START FROM SCRATCH = Explain from the beginning  อธิบายตั้งแต่เริ่มแรก   
EX : What happened in my absence? Start from scratch, please.  
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TAKE IT EASY = Relax  ใจเย็น ๆ   
EX : Don't let your problems upset you; instead, take it easy.  
TAKE OVER = Take the place of; replace in command  แทนที่, เข้าบังคับบัญชา  EX : 
The Colonel is to take over the regiment today; he'll run the outfit well.  
TOP MAN = The boss; the best man; the commander เจ้านาย, ผู้บังคับบัญชา  
EX : Ask  Lt. Col. ARNOLD; he's top man in this battalion.  
TWO UP AND ONE BACK = Two regiments in the front lines. สองหน่วยในแนวหน้า 
หน่ึงหน่วยข้างหลัง  
EX : In a normal defense position, we employ our infantry regiments two up and one 
back.  
UP TO DATE = The latest or newest information; current ข่าวสารล่าสุด, ข่าวสาร
ปัจจุบัน  
EX : Bring me up to date on what's happened in the last 4 hours.  
UP TO YOU, IT'S = It depends on you  ข้ึนอยู่กับคุณ  
EX : OK, George, it's up to you and your counterattack; give 'em your Sunday punch.  
WEAR TWO HATS = Act in two or more jobs at once. สวมหมวกสองใบ    

EX : There are several officers on the Division Supply Staff who wear two hats.  
WORK IT OUT = Solve  แก้ปัญหา   
EX : Here's the problems; try to work it out.  

 
 

สุภาษิต - ค าคม (Proverbs And Wise Sayings ) 
 ‚A BIRD IN THE HAND IS WORTH TWO IN THE BUSH.‛  สิบเบี้ยใกล้มือ  
What you have is more important than that you don't have. 
 ‚A CHAIN IS NO STRONGER THAN ITS WEAKEST LINK.‛ สามัคคีคือพลัง Union 
is strength, you have a group of people, so you are strong, and an enemy can't break 
you. 

                                                                        
  ต๎องปฏิบัติสองหน๎าท่ีในคราวเดียวกัน 
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‚A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED.‛ มิตรในยามยาก คือ มิตรแท้ 
 ‚A JOURNEY OF 100 MILES BEGINS WITH ONE STEP.‛ การเดินทาง ๑๐๐ ไมล์
เริ่มต้นจากหนึ่งก้าว You must take the first step to do something. 
‚A ROLLING STONE GATHERS NO MOSS.‛ หินท่ีกลิ้งไม่มีตะไคร่น้ าจับ  
‚A STITCH IN TIME SAVES NINE.‛ การเยียวยาทันเวลาช่วยชีวิตมากมาย  
The longer you wait to fix something, the worse it becomes. 
 ‚AFTER DINNER REST A WHILE AFTER SUPPER WALK A MILE.‛  
หลังอาหารเย็นพักสักนิด หลังอาหารค่ าเดินสักไมล ์ 
You should relax and exercise to keep your body healthy all the time. 
 ‚ ALL THAT GLITTERS IS NOT GOLD.‛ สิ่งท่ีแวววาวไม่ใช่ทองท้ังหมด  
Don't envy other people’s way of living or don't desire for something that another has. 
It might not be as wonderful as you think.   
‚AN OUNCE OF PREVENTION IS WORTH A POUND OF CURE.‛   
ป้องกันดีกว่าแก้  
It's better to keep something from happening (stop or prevent) rather than to fix it. 
 ‚BEAUTY IS ONLY SKIN DEEP. ‛ ความสวยเป็นเพียงเปลือกนอก  
The heart is more important than the face, or beauty.    
 ‚CONSTANT DRIPPING WEARS AWAY STONE.‛  
น้ าหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน/ ฝนท่ังเท่าเข็ม  
You have problems when you do something. In order to achieve something you must 
keep on trying.  
 ‚ DON'T COUNT ON CHICKENS BEFORE THEY ARE HATCHED.‛  
อย่านับลูกไก่ก่อนฟักเป็นตัว  
Don't count on or rely on something until you have it in your hand. 
‚ EARLY TO BED AND EARLY TO RISE, MAKES A MAN HEALTHY, WEALTHY, 
AND WISE. ‛  
เข้านอนแต่หัวค่ า ต่ืนแต่เช้า ท าให้สุขภาพดี ม่ังคั่ง และฉลาด  
A person who has  enough  rest and wakes  up early to earn his living will be strong, 
rich and intelligent or having good judgment at last. 
 ‚EXPERIENCE IS THE BEST TEACHER. ‛  ประสบการณ์เป็นครูที่ดีท่ีสุด  
You learn by doing something. 
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 ‚GENIUS IS 1% INSPIRATION AND 99% PERSPIRATION. ‛ อัจฉริยะมีแรงดลใจ
เพียง ๑ เปอร์เซ็นต์ และ อีก ๙๙ เปอร์เซ็นต์ คือ การท างานหนัก.  

You won't succeed, or you will  fail unless you work very hard. 
 ‚HE HAS TOO MANY IRONS IN THE FIRE. ‛ จับปลาหลายมือ  
He tries to do many things at one time. 
 ‚IF THE BLIND LEAD THE BLIND, BOTH WILL FALL INTO THE DITCH.‛  
เต้ียอุ้มค่อม  
If you don't know about something, don't go to ask information from a person who 
doesn't know about it.  
 ‚IT NEVER RAINS, BUT IT POURS. ‛ โชคร้ายมักมาเป็นห่าฝน  
One thing goes wrong (bad), everything goes wrong too. Example: got the phone bill 
yesterday and now the gas bill; it never rains but it pours. 
 ‚ IT YOU WOULD KNOW THE VALUE OF MONEY, GO AND TRY TO BORROW 
SOME.‛  ถ้าอยากรู้ค่าของเงิน ลองไปยืมดู  
When you need money, go to borrow it from people, people that you want to borrow 
money from them need money as much as you do. 
 ‚ IT'S LIKE JUMPING OUT OF THE FRYING PAN INTO THE FIRE. ‛   
หนีเสือปะจระเข ้ You run away from the tiger but meet crocodile. 
 ‚MONEY IS A GOOD SERVANT BUT A BAD MASTER.‛  เงินเป็นผู้รับใช้ท่ีดี แต่เป็น
นายท่ีเลว  
You should control your money, it helps you, but money should not control you. 
 ‚ PEOPLE WHO LIVE IN GLASS HOUSES SHOULDN'T THROW STONES. ‛  
คนท่ีอยู่ในบ้านกระจก ไม่ควรปาก้อนหิน   
You shouldn't do something if you don't believe in, because it is very difficult. It's 
stupid of Mike to mention his opponent's accepting donations from lobbyists—
people who live in glass houses! 
 ‚PRACTICE MAKES PERFECT. ‛  การฝึกย่อมท าให้สมบูรณ์  
The more you do or practice or drill something, the better you become. 
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 ‚THE EARLY BIRD GETS THE WORM.‛ นกท่ีต่ืนแต่เช้าย่อมจับหนอนได้  
The first one can get the best. She's always the first one in line and does well at 
these auctions—the early bird catches the worm! 
‚THERE IS LIFE, THERE IS HOPE.‛ เม่ือยังมีชีวิต ย่อมมีความหวัง  

The company has survived previous recessions; while there's life there's hope. 
‚TIME AND TIDE WAIT FOR NO MAN.‛ เวลาและวารีไม่มีคอยใคร  
Let's get on with the voting; time and tide won't wait, you know. 
‚TIME IS MONEY. ‛ เวลาเป็นเงินเป็นทอง 
“UNION IS STRENGTH.” สามัคคี คือ พลัง  
You have a group of people, so you are strong, and an enemy can't break you. 
“ WHO LAUGHS LAST LAUGHS BEST. ” หัวเราะท่ีหลังดังกว่า 
 “ WHOM THE GODS LOVE, DIE YOUNG. ”  คนท่ีพระเจ้ารักมักตายเร็ว [เชิงเปรียบ
เปรยส้าหรับคนดีท่ีเสียชีวิตก่อนวัย] 
 “YOU CAN LEAD A HORSE TO WATER, BUT YOU CAN'T MAKE IT DRINK.”  ท่าน
พาม้าไปท่ีน้ าได้ แต่บังคับให้มันดื่มไม่ได้ 

‚ YOU CAN'T GET BLOOD OUT OF A STONE. ‛  อย่าขูดเลือดกับป ู 
You can't get anything from a person who doesn't have it.  

 
 

หน่วยทหารสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกคอบร้าโกลด์ฯ 

รัฐ อลาสก๎า 
ฟอร์ท กรีลี    (FORT GREELY)   พื้นที่ ๖๓๙,๐๐๐ เอเคอร๑ ตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ.๑๙๔๒/ 
พ.ศ.๒๔๘๕  - ๑๐๒ ไมล๑ทางตะวันออกเฉียงใต๎ของเมือง แฟร๑แบงค๑ (FAIRBANKS) มี  - ศูนย๑
ทดสอบเขตหนาว กองทัพบก  (ARMY COLD REGIONS TEST CENTER) - ศูนย๑ฝึกสงคราม
ทางเหนือกองทัพบก (ARMY NORTHERN WARFARE TRAINING CENTER) - หนํวยพิเศษ 
ฟอร๑ท กรีลี  (SPECIAL TROOPS, FORT GREELY)  
ฟอร์ท ริชาร์ดสัน (FORT RICHARDSON) พื้นที่ ๖๒,๕๐๐ เอเคอร๑ ตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ.๑๙๔๐ /
พ.ศ.๒๔๘๓ ข๎างเมือง แอนคอร๑เรจ (ANCHORAGE) มีหนํวย  - กองพลน๎อยทหารราบที่ ๑๗๒ 
(อลาสกา)  [172ND INFANTRY BRIGADE ALASKA] - กองร๎อยบินที่ ๑๒๐ (120TH AVIATION 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๑๐๔๒ 

COMPANY) - บก.หนํวยพิเศษ (HQ, SPECIAL TROOPS) - หนํวยบัญชาการสื่อสารกองทัพบก 
อลาสกา (ARMY COMMUNICATIONS COMMAND, ALASKA)  
ฟอร์ท เวนไรท์   (FORT WAINWRIGHT)  พื้นที่ ๖๕๖,๐๐๐ เอเคอร๑ ตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ.๑๙๖๑/
พ.ศ.๒๕๐๔ ประมาณ ๑๐ ไมล๑ทางตะวันออกของ เมือง แฟร๑แบงค๑ (FAIRBANKS)  มี - กองพัน
ที่ ๖  กรมทหารราบที่ ๓๒๗   (6TH BN, 327TH INFANTRY) - กองพันบิน ที่ ๒๒๒(222ND 
AVIATION BN)  

 
รัฐ ฮาวาย 

ค่าย สโคฟิล์ด  (SCHOFIELD BARRACKS)  มีพื้นที่ ๑๔,๐๐๐ เอเคอร๑ ตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ.
๑๙๐๘/พ.ศ.๒๔๕๑ ประมาณ ๑๗ ไมล๑ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ ฮอนโนลูลู (HONOLULU) 
เป็นที่ตั้งของหนํวย  - กองพลทหารราบที่ ๒๕ (เบา) (25TH INFANTRY DIVISION (LIGHT))  - 
กรมสนับสนุนที่ ๔๕ (45TH SUPPORT GROUP)  
ฟอร์ท แชฟเตอร์ (FORT SHAFTER) พื้นที่ ๑,๓๐๐ เอเคอร๑ ตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ.๑๙๐๕/พ.ศ.
๒๔๔๘ ใกล๎เมืองฮอนโนลูลู เป็นที่ตั้งของ  
- กองบัญชาการ หนํวยบัญชาการภาคตะวันตก   (HEADQUARTERS, WESTERN 

COMMAND) - หนํวยบัญชาการสนับสนุน กองทัพบก ฮาวาย (ARMY SUPPORT 
COMMAND) - หนํวยบัญชาภาคตะวันตก USAISC (USAISC WESTERN COMMAND)  
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ศูนย์การแพทย์กองทัพบก ทริพเลอร์ (TRIPLER ARMY MEDICAL CENTER) พื้นที๓่๖๐ 
เอเคอร๑ ตั้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ.๑๙๒๐/พ.ศ.๒๔๖๓ ประมาณ ๕ ไมล๑ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง
ฮอนโนลูลู ให๎การบริการทางการแพทย๑คนไข๎ในและคนไข๎นอก 

 
 
 

ค่ายทหารในสหรัฐฯ (US Military Installations) 
รัฐ อัลบามา (ALABAMA)  

 ฟอร์ท แมคคลีแลน  FORT McCLELLAN    

 เรดสโตน อาร์ซาแนล REDSTONE ARSENAL    

 ฟอร์ท รักเกอร์  FORT RUCKER  
 

รัฐ อลาสก้า (ALASKA)   

 ฟอร์ท กรีล่ี FORT GREELY  

 ฟอร์ท ริชาร์ดสัน     FORT RICHARDSON   

 ฟอร์ท เวนไรท์ FORT WAINWRIGHT 
รัฐ อาริโซน่า (ARIZONA)   

 ฟอร์ท ฮวาชูก้า FORT HUACHUCA    

 สนามทดสอบ ยูม่า YUMA PROVING GROUND 
 
 
 

รัฐ อาร์คันซอ (ARKANSAS)   

 ฟอร์ท แชฟฟ่ี FORT CHAFFEE  
รัฐ แคลิฟอร์เนีย (CALIFORNIA)  

 ฟอร์ท ฮันเตอร์ ริกเก็ต FORT HUNTER LIGGETT     

 ฟอร์ท เออวิน FORT IRWIN    

 เพรสซิโดมอนเทอเล่ย์ PRESIDIO OF MONTEREY    

 เพรสซิโดซานฟรานซิสโก  PRESIDIO OF SAN FRANCISCO   
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 คลังทหารบกเซียร่า  SIERRA ARMY DEPOT 
รัฐ โคโลราโด (COLORADO)   

 ฟอร์ท คาร์สัน FORT CARSON  

 ศูนย์การแพทย์ทหารบก ฟิสซิมอนส์ FITZSIMONS ARMY MEDICAL CENTER 
วอชิงตัน ดีซี (WASHINGTON DISTRICT OF COLUMBIA)    

 ฟอร์ท แมคแนร์ FORT McNAIR   

 ศูนย์การแพทย์ทหารบก วอร์เตอร์ รีด WALTER REED ARMY MEDICAL CENTER 
รัฐ จอร์เจีย (GEORGIA)   

 ฟอร์ท เบนน่ิง FORT BENNING    

 ฟอร์ท กิลเล็มFORT GILLEM    

 ฟอร์ท กอร์ดอน FORT GORDON    

 สนามบินทหารบก ฮันเตอร์ HUNTER ARMY AIRFIELD   

 ฟอร์ท แมคเฟอร์สัน FORT McPHERSON   

 ฟอร์ท สจ๊วต FORT STEWART 
รัฐ ฮาวาย (HAWAII)    

 ค่ายทหาร สโคฟิลด์ SCHOFIELD BARRACKS   

 ฟอร์ท แชฟเตอร์ FORT SHAFTER   

 ศูนย์การแพทย์ทหารบก ทริพเลอร์ TRIPLER ARMY 
MEDICAL CENTER 

รัฐ อิลินอย (ILLINOIS)   

 ศูนย์สนับสนุนราคาชาร์ล มาวิน CHARLES MELVIN 
PRICE SUPPORT CENTER  

 
รัฐ อินเดียน่า (INDIANA)   

 ฟอร์ท เบนจามิน แฮริสัน FORT BENJAMIN HARRISON      
รัฐ แคนซัส (KANSAS)    

 ฟอร์ท เลเวนเวิร์ธ  FORT LEAVENWORTH    

 ฟอร์ท ไลเรย์ FORT RILEY 
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รัฐ เคนต๊ักกี้ (KENTUCKEY)    

 ฟอร์ท น๊อกซ์  FORT KNOX  
   

 
รัฐ หลุยส์เซียน่า (LOUISIANA)    

 ฟอร์ท พอล์ค  FORT POLK  
    

รัฐ แมรี่แลนด์ (MARYLAND)   

 สนามทดสอบ อาเบอร์ดีน ABERDEEN PROVING 
GROUND   

 ฟอร์ท ดีทริก FORT DETRICK   

 ฟอร์ท มีด FORT MEADE   

 ฟอร์ท ริทช่ี FORT RITCHIE 
รัฐ แมสซัชชูเสท (MASSACHUSETTS)    

 ฟอร์ท ดีเวนส์ FORT DEVENS  
   

 
รัฐ มิสซูรี่ (MISSOURI)    

 ฟอร์ท ลีโอนาร์ด วูด FORT LEONARD WOOD 
   

รัฐ นิว เจอร์ซี่ (NEW JERSEY)    

 ฟอร์ท ดิกซ์   FORT DIX    

 ฟอร์ท มอนเมาธ์  FORT MONMOUTH 
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รัฐ นิว เม็กซิโก (NEW MEXICO)    

 สนามยิงอาวุธน าวิถี ไวท์ แซนด์ WHITE SANDS 
MISSILE RANGE    

รัฐ นิวยอร์ค (NEW YORK)    

 ฟอร์ท ดรัม FORT DRUM  

 ฟอร์ท ฮามิลตัน FORT HAMILTON     

 ค่ายทหารบกส่วนแยก สจ๊วต STEWART ARMY SUBPOST 
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ศัพท์เมืองต่างๆ ของ ประเทศเมียนมาร์ 
  ชื่อประเทศ  และเมืองหลวงตามประกาศราชบัณฑิตยสถาน ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ และ
ประกาศสํานักยายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๐ 
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พม่า:  สหภาพพม่า Myanmar Union Of Myammar ย่างกุ้ง Yangon 
เขตการปกครอง 
๒.๑  Division : เขต เมืองหลวง    
๒.๒  State : รัฐ  เมืองหลวง  

  Irrawaddy  อิรวดี (๑)   
  Bassein   พะสิน (๒)  
  Arakan (Rakhine)  ยะไขํ (๙) 
  Sittwe   ชิตตเว (๑๐) 
  Magwe    มาเกว (๓)   
  Yenangyaung  เยนันยอง (๔)   
  Chin   ชิน    
  Falam     ฟะลัม (๑๑) 
  Mandalay  มัณฑะเลย๑ 
  Mandalay  มัณฑะเลย๑   
  Kachin   กะฉิ่น   
  Myitkyina   มิตจีนา 
  Pegu   พะโค, หงสาวดี (๕)  
  Pegu  พะโค, หงสาวดี (๖)   
  Karen   กะเหรี่ยง (๑๒)  
  Panan   ปะนัน (๑๓) 
  Sagaing   สะกาย   
  Sagaing  สะกาย   
  Kayah   กะยา   
  Loikaw   หลอยกํอ 
  Tenasserim  ตะนาวศรี (๗)  
  Tavoy   ทวาย (๘)   
  Mon   มอญ   
  Moulmein  มะละแหมํง (๑๔) 
  Yangon   ยํางกุ๎ง   
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  Yangon   ยํางกุ๎ง   
  Shan   ชาน   
  Taungyi   ตองยี 
 
ช่ือเมือง  ช่ือเมืองหลวง  ส าเนียงพูด (ในปัจจุบัน) 
Ayeyarwady   เอยะวดี   
Pathein   ปะเตง 
Magway :   มะเกว   
Bago     พะโค 
Tanintharyi   ตะนินทาย ี 
Dawei    ดะเว 
Rakhine   คนพมําออกเสียง ยะไค, คนพื้นเมืองออกเสียง ระไค 
Sittway   ซิตตวย 
Haka    ฮาคา    
Kayin     กะยิน 
Hpa-an    พะอาน   
 Mawlamyine    มอลําใย 
หมายเหตุ  ข๎อ ๒.๑ – ๒.๒ เป็นชื่อ เขต / รัฐ  และช่ือเมืองหลวงสมัยอังกฤษปกครอง
พม่า ปัจจุบันชื่อเขต / รัฐ และเมืองหลวงบางชื่อได๎ถูกเปลี่ยนใหมํให๎ตรงกับสําเนียงพูดของ
พมํา และเปลี่ยนเมืองหลวงบางเมือง (ตามข๎อ ๓.) 
     พฤษภาคม  ๒๕๔๑  
     (ระเดํน  สุวรรณคร)  
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ผนวก ซ 

การออกเสียงพยัญชนะ และ รหัสมอร์ส  
(Phonetic Alphabet and Morse Code) 

พยัญชนะ  ใหอ้อกเสียง           รหัสมอร์ส            เลข                    รหัสมอร์ส 
A    Alpha  อัลฟา                      1  
B    Bravo  บราโว่               2 
C    Charlie ชาร์ลี               3 
D    Delta  เดลต้า               4  
E    Echo เอคโค่                5 
F    Foxtrot  ฟอกซ์ทรอต                                               6 
G    Golf กอล์ฟ               7 
H    Hotel  โฮเต็ล               8 
I     India  อินเดีย               9 
J     Juliet  จูเลียต               0 
K    Kilo  กิโล 
L    Lima  ลิม่า 
M    Mike  ไมค์ 
N     November  โนเวมเบอร์ 
O    Oscar  ออสก้าร์ 
P    Papa  ปาป้า 
Q    Quebec คิวเบค 
R    Romeo โรมิโอ 
S    Sierra  เซียร่า  
T    Tango  แทงโก้  
U    Uniform ยูนิฟอร์ม 
V    Victor  วิกเตอร์  
W    Whiskey วิสกี ้
X    X-ray  เอกซ์เรย์  
Y    Yankee แยงกี้ 
Z    Zulu  ซูลู  

 
 

 



พจนานุกรม ศัพท์ และ ค ายํอด๎านความมั่นคง อังกฤษไทย พ.ศ.๒๕๕๔ 

                                                                                                สารบัญ                                                                              ๑๐๕๑ 

ผนวก ด 

สัญญาณมือ (Hand Signals) 

  สัญญาณมือที่เป็นมาตรฐานสําหรับ การปฎิบัติการรบประชิดระยะใกล๎ ( Close 
Range Engagement (C.R.E.) Operations) เป็นแนวทางในการนําไปใช๎ ปรับเปลี่ยนได๎ 

  
     1    2  3     4        5      6      7      8       9    0 

     
       ไป (GO)              หยุด (STOP)          รีบๆ (HURRY)       ตามมา (COME)  

       
  หน้ากระดาน (LINE)      รูปล่ิม (WEDGE)  แถวตอน (COLUMN)  เรียงหน่ึง (FILE)  

          
   ฟัง (LISTEN)  สิ่งกีดขวาง(OBSTACLE) ไม่เข้าใจ (DON’T UNDERSTAND) เข้าใจ (UNDERSTAND) 
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ปืนพก (PISTOL)   ปืนยาว (RIFLE)  ปืนลูกซอง (SHOTGUN) ขอกระสุน (AMMO) 

    
      รวมพล(RALLY)    พลซุ่มยิง (SNIPER)    ข้าศึก (ENEMY)       ตัวประกัน (HOSTAGE) 
                                                          

     
ยานพาหนะ (VEHICLE) เฝ้าระวัง (WATCH)      หน้าต่าง (WINDOW)      ประต ู(DOOR) 

       
         คุณ  (YOU)          หัวหน้า (LEADER)               ผม  (ME)          น่ิง  ๆ(FREEZE) 

     
   คุ้มกันให้ด้วย (COVER)     น่ังลง (DOWN)           เข้าไป (ENTER) 
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ผนวก ต 

ชุดรบกองพลน้อยสหรัฐอเมริกา (Brigade Combat Team : BCT) 
 
A2C2S = Army Airborne Command and Control System        ระบบการบังคับบัญชา  
     และการควบคุมจากอากาศยานของกองทัพบก  
ADCON = administrative control การควบคุมทางการบริหาร 

AFSB = Army Field Support Brigade     กองพลน๎อยสนับสนุนในสนามรบของกองทัพบก  
ARNG = Army National Guard  กองกําลังพิทักษ๑ชาติในสํวนของกองทัพบก 
BCT = Brigade Combat Team  ชุดรบกองพลน๎อย   [อม.] 
BFSB = Battlefield Surveillance Brigade  กองพลน๎อยเฝ้าตรวจสนามรบ [อม.] 
C4OPS = Command, Control, Communications, and Computer operations  
     การปฏิบัติทางการบังคับบัญชา, การควบคุม, การ  
     ติดตํอสื่อสาร และคอมพิวเตอร๑  
CAB = Combat Aviation Brigade กองพลน๎อยบินทําการรบ  [อม.] 
CBRN = chemical, biological, radiological, and nuclear    เคมี, ชีวะ, รังสี, และนิวเคลียร๑ 
CBRN = chemical, biological, radiological, nuclear, and high-yield explosive     
     เคมี, ชีวะ, รังสี, นิวเคลียร๑, วัตถุระเบิดแรงสูง  
COMCAM = combat camera  ชํางภาพการรบ, ผู๎สื่อขําวสนามรบ, ผู๎สื่อขําวการรบ 
D3A = decide, detect, deliver, and assess   การตัดสินใจ, การค๎นหา, การสํง, และการประเมิน 
DRU = direct reporting unit  หนํวยรายงานโดยตรง 
EECP = early entry command post ที่บัญชาการในการเข๎าพ้ืนที่เริ่มแรก 
HHC = headquarters and headquarters company  กองบัญชาการ และกองร๎อยกองบัญชาการ 

                                                                        
 ชุดรบกองพลน๎อย เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของกองทัพบก  (US Army Transformation) มุํงเน๎นตํอการจัดให๎มีขีด

ความสามารถทางด๎านความอํอนตัวและการตอบสนองตํอผ๎ูบัญชาการรบรํวม ความอํอนตัวเป็นสิ่งส าคัญตํอการน าเอาหลักนิยม
การรบแบบใหมํมาใช๎และตํอการตอบสนอง ขอบเขตของความท๎าทายทางการรบที่กว๎างขวาง การตอบสนอง โดยเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องของ หลักนิยม การจัดหนํวย การฝึก เป็นต๎น ส าหรับหลักการจัดหนํวยที่ส าคัญคือเปลี่ยนฐานการพัฒนา และเสริมสร๎างก าลัง
รบจากกองพลไปสูํกองพลน๎อย โดยไมํสูญเสียความสามารถทางการรบ ดูรูป ต-๑ การจัดชุดรบกองพลน๎อยสหรัฐฯ ท าให๎เกิดการ
จัดหนํวยในรูปแบบกองพลน๎อยสองรูปแบบ คือ ชุดรบกองพลน๎อย และกองพลน๎อยให๎การสนับสนุน (supporting brigade) ดูรุป 
ต-๒ และ ต-๓ การจัดกองพลน๎อย 
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HMMWV = high mobility multipurpose wheeled vehicle   รถบรรทุกอเนกประสงค๑มีความ 

     คลํองแคลํวสูง มักเรียกกันวํารถ ฮัมวี  
KM = Knowledge Management การจัดการความรู๎ 
MCG = mobile command group กลุํมบังคับบัญชาเคลื่อนที่, พวกบังคับบัญชา 
MCO = major combat operation การปฏิบัติการสู๎รบขนาดใหญํ  
MCoE = Manuever Center of Excellence    ศูนย๑แหํงความเป็นเลิศด๎านการดําเนินกลยุทธ๑  
MIB = military intelligence brigade กองพลน๎อยขําวกรองทางทหาร 
NETOPS = network operations  การปฏิบัติการเครือขําย 
TCF = tactical combat force  กําลังทางยุทธวิธี (ปฏิบัติการในพ้ืนที่สํวนหลัง)   [ยว.]  

 
 

                                                                        
 การปฏิบัติการรบขนาดใหญํเกิดขึ้นในสภาพแวดล๎อมซึ่งปกติแล๎วก าหนดคุณลักษณะเป็นสงครามทั่วไป (General war) ปกติรัฐ, 

ชาติพันธมิตร หรือพันธมิตรช่ัวคราวหันไปใช๎มาตรการสงคราม เนื่องจากผลประโยชน์ส าคัญของชนชาติหรือนานาชาติถูกคุกคาม 
การรบระหวํางกระบวนทัพเป็นการแสดงถึงคุณลักษณะของการปฏิบัติการเหลํานี้ 
 ศูนย์แหํงความเป็นเลิศด๎านการด าเนินกลยุทธ์เกิดขึ้นภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของกองทัพสหรัฐฯ โดยมี
แนวความคิดในการพัฒนาความเป็นเลิศด๎านการด าเนินกลยุทธ์ซึ่งมีสองเหลําที่ปฏิบัติงานสนับสนุนซึ่งกัน และกัน คือ ทหารราบ 
และหนํวยยานเกราะ เพื่อเป็นการสร๎างทีมงานที่มีความเข๎าใจซึ่งกัน และกัน และปฏิบัติงานรํวมกันได๎เป็นอยํางดี ทบ .สรอ. จึงได๎
บูรณาการการศึกษาโดยรวม โรงเรียนยานเกราะสหรัฐฯ ฟอร์ทนอกซ์ เข๎ากับโรงเรียนทหารราบ ฟอร์ท เบนนิ่ง จัดตั้งเป็นศูนย์แหํง
ความเป็นเลิศด๎านการด าเนินกลยุทธ์ขึ้นที่ ฟอร์ท เบนนิ่ง ดังรูป ต-๔ การจัด MCoE 
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รูป ด-๑ การพัฒนาเสริมสร้างก าลังรบของ ทบ. สหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงฐานจากกองพลไปสู่กองพลน้อย  
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รูป ด-๒ การจัดกองพลน้อยสหรัฐฯ (ด าเนินกลยุทธ์) 
 
 

 
รูป ต-๓ การจัดกองพลน้อยสหรัฐฯ (ให้การสนับสนุนการด าเนินกลยุทธ์) 
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รูป ต-๔ การจัดศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการด าเนินกลยุทธ์ (ทบ.สหรัฐฯ) 
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