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ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับกําลังพลในกองทัพบกไทย 

ผูเขียนและเรียบเรียง พันเอก  ระวี   โรจนวงศ   

บรรณาธิการ พลตรี  ไพรัช   ขยันสํารวจ 

ผูชวยบรรณาธิการ พันเอก  ยุทธนเรศ   พัทธะเศรษฐี 

พิมพคร้ังที่  ๑  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

จํานวนเลม  ๑,๐๐๐  เลม   สงวนลิขสิทธิ ์

หามลอกเลียนไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้นอกจากจะไดรับอนุญาต 

 

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาติ 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับกําลังพลในกองทัพบกไทย - - กรุงเทพฯ : กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก, ๒๕๕๕. 

๑๙๗  หนา. 

๑. พ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษ   ๒. คําศัพทที่ควรรู  ๓.การสอบภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากรของกองทัพ  ๔. วิธีการฝกฝนภาษาอังกฤษดวยตนเอง  ๕.วิธีการสอบ
ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน  l. ระวี  โรจนวงศ, พ.อ., ผูแปลและเรียบเรียง      
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ภารกิจ 

 กรมยุทธศึกษาทหารบก  มีหนาที่วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  

แนะนํา  กํากับการ  ดําเนินการสนับสนุน  และตรวจตราเกี่ยวกับกิจการสายวิทยาการ  

การฝกและศึกษาของกําลังพลเปนบุค คลและหนวยตาง ๆ  ของกองทัพบก  ทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ  รวมทั้งกิจการอนุศาสนาจารย  ใหการฝกและศึกษา

แกกําลังพลของกองทัพบกและนอกกองทัพบก  ในหลักสูตรตาง ๆ ที่กองทัพบก

มอบหมาย  อํานวยกา รฝกและศึก ษาวิทยาการทุกเหลาในกองทัพบก  

สถาบันการศึกษา  และเหลาสายวิทยาการ  ดําเนินการวิจัยและพัฒนา  ตลอดจน

กําหนดหลักนิยมและยุทธศาสตรทางทหารทั้งปวงของกองทัพบกที่เกี่ยวของ  

ปกครอง  บังคับบัญชา  หนวยทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

 

                                                                                             ISBN   978 – 974 – 837 – 82 - 7      

สวนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษาหลักนิยมตางประเทศ 

ศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร  กรมยุทธศึกษาทหารบก                    
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ศักดิ์ศรีของทหาร 

 

๑.  ทหาร  คอื  ผูท่ีไดรับเกียรติอยางสูงจากประชาชนท้ังชาติ  ใหเปน 

สุภาพบุรุษถืออาวุธ  เพื่อปองกันประเทศ 

๒.  ทหาร  เปน  ผูเสียสละประโยชนสุขสวนตัว  เพื่อความผาสุกของ  

ประชาชนและความอยูรอดของชาต ิ

๓.  ทหาร  คือ  ผูท่ีรักและบูชาเกียรติยศ  มากกวา  เงิน 

 

พระบรมราโชวาท  รัชกาลที่  ๕ 
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  เอกสารฉบับนี้จัดทําโดย  ศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร   

กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศพย.ยศ.ทบ.)  ทั้งนีเ้พ่ีอเปนแนวทางในการศึกษาและ

พัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษ และเพ่ือใหสอดรับกับความแปรเปลี่ยน ทางทหาร 

ในโลกยุคโลกาภิวัฒน รวมถึงยังสามารถใชอางอิงถึงคําศัพทตางๆ ในการปฏิบัติการ

ทางทหารรวมกับตางชาติในระดับ ยุทธการ และยุทธวิธี สําหรับนายทหารฝาย 

เสนาธิการ และผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูที่สนใจทั่วไปไดใชประโยชน 

 การดําเนินงานในเร่ือง ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับกําลังพลในกองทั พบก

ไทย   เปนอีกกาวหนึ่งของการพัฒนา บุคคลากร จากศูนยพัฒนาหลักนิยม  และ

ยุทธศาสตร  กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศพย .ยศ.ทบ.)  ที่มีประสิทธิภาพในการทํา

หนาที่คนควา  วิจัย  ปรับปรุง  พัฒนาหลักนิยมทุกระดับ  ศึกษาและติดตามแนวคิด  

       เนื่องจากทานผูบัญชาการทหารบกมีดําริ ใหมีการ

พัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษแกกําลังพล ในกองทัพบก  

กรมยุทธศึกษาทหารบก  จึงดําเนินการ พัฒนา ขึ้น เปน

เอกสารพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ เพ่ือใหกําลังพลสามารถ

นําไปอานแลฝกฝนเพ่ือการพัฒนาตนเอง อีกทั้งยัง

สามารถใชอางอิงในการปฏิบัติงานได โดยใหช่ือหนังสือวา 

ภาษาอังกฤษพ้ื นฐานสําหรับกําลังพลในกองทัพบก

ไทย  

 

 

 
ศูนยพัฒนาหลักนิยม  และยุทธศาสตร  กรมยุทธศึกษาทหารบก  ๒๕๕๕ 

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับกําลังพลในกองทับกไทย 
 

หนา จ 
 

โดยมีพันเอกระวี  โรจนวงศ เปนผูเขียนและเรียบเรียง 
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เทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม  รวมถึง ประเมินผลขี ดความสามารถของหนวยใน

ระดับสูงเพ่ือใหคําแนะนํา  และเสนอปรับแกขอบกพรองจุดออนในการฝก  และ

ดําเนินการแจงเตือนในระดับยุทธศาตรทหารใหแกกองทัพบก  กองทัพไทย  

กระทรวงกลาโหม  ตลอดจนหนวยงานดานความมั่นคงอื่นๆ ตอไปในอนาคต  ผูที่

สนใจที่มีขอเสนอแนะ  และติชมในบท ความดังกลาวนี้กรุณาสงมาที่  

senathipat@hotmail.com  เพ่ือการปรับปรุงในโอกาสตอไป 

 

พลโท 

                                                 

 
เจากรมยุทธศึกษาทหารบก 

 

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับกําลังพลในกองทับกไทย 
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ขอความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เปนการ เขียนและ เรียบเรียงขึ้น 
เพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับกําพลในกองทัพบก 
ไทยและ  คําศัพททางทหาร ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการนําไป ใชในการ 
ปฏิบัติการทางทหารรวมกับตางชาติและ เพ่ือ การพัฒนาตนเองของ 
กําลังพลในกองทัพบก ไทยใหพรอมการเปนประชาคม ASEAN  
ขอวิจารณ  ติชมที่เกี่ยวของกับเอกสารนี้  และขอใหสงไปยัง 

 

 ผูอํานวยการศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร   

 กรมยุทธศึกษาทหารบก 

 ๔๑  ถนนเทอดดําริ  เขตดุสิต 

 กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐ 
 

 หนวยราชการที่สนใจสามารถติอตอขอรับการสนับสนุนเอกสารฉบับนี้ไดที่  
โทรศัพทหมายเลข  ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๙, ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๖  ตอ ๘๙๒๓๐  หรือโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่ senathipat@hotmail.com 
 

 เอกสารทั้งปวงของ  ศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร  กรมยุทธศึกษา
ทหารบก (ศพย.ยศ.ทบ.)  มีโครงการผลิตจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกสรายเดือนเพ่ือ
เพ่ิมเติมข าวสารแกแวดวงดานความมั่นคงแหงชาติ  ในงานวิจัยของนักวิชาการ /
นักวิเคราะหของสวนวิจัยฯ  ส่ิงตีพิมพตาง ๆ ที่จะจัดพิมพรวมทั้งการสัมมนา  โดย
ศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร  กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศพย.ยศ.ทบ.)  เปน
หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน  ในจดหมายเ วียนอิเล็กทรอนิกสเปนขอ
วิจารณทางยุทธศาสตรโดยนักวิชาการของศูนยพัฒนาหลักนิยม  และยุทธศาสตร  
กรมยุทธศึกษาทหารบก (ศพย .ยศ .ทบ .)  ถาทานผูใดสนใจรับจดหมายเวียน
อิเล็กทรอนิกสนี้    กรุณาแจงความประสงคใหเราทราบโดยสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E – Mail)  ถึง  senathipat@hotmail.com  หรือโทรแจงที่  
๐-๒๒๔๑ -๔๐๓๙ , ๐-๒๒๔๑ -๔๐๓๖  หรือ ๙๘๒๓๐   หรือโทรสารหมายเลข   
๐-๒๒๔๑-๔๐๓๙ 

     พลตรี 

          ผูอํานวยการศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร 

                         กรมยุทธศึกษาทหารบก 

                                    บรรณาธิการ

ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับกําลังพลในกองทับกไทย 
 

หนา ช 
 

 
ศูนยพัฒนาหลักนิยม  และยุทธศาสตร  กรมยุทธศึกษาทหารบก  ๒๕๕๕ 

 
 

mailto:senathipat@hotmail.com�
mailto:senathipat@hotmail.com%20%20หรือ�


หนา  | 9 
 

 

 

 

 

 

 



หนา  | 10 
 

 

กิตติกรรมประกาศ 

  วัตถุประสงคหลักในการเขียนหนังสือเลมนี้ เพื่อเปนแนวทางให  
กําลังพลในกองทัพ เขาใจ และรูจักภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยมุงไปท่ีการ
พัฒนาวิธีการสอบเพื่อใหไดคะแนน มิไดมุง ให เปนผูเช่ียวชาญ ดานภาษา  
ซึ่งหากพูดตามหลักวิชาการแลวคือมุงไปท่ีการพัฒนาการในดานการส่ือสาร 
มากกวาการพัฒนาดานโครงสรางภาษา ดังนั้นหนังสือเลนนี้จึงประกอบ
ดวยกัน 5 บท โดยในบทแรกเปนการปูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ บทท่ีสอง
เปนคําศัพทท่ีควรรู โดยเฉพาะคําศัพททางทหาร (ตองขอกราบขอบพระคุณ
ทาน  พ.อ.ยุทธนเรศ  พัทธะเศรษฐี ท่ีกรุณาใหความรูและใหขอมูลจาก
พจนานุกรมศัพทและคํายอดานความมั่นคง หากใครตองการรายละเอียด
มากกวานี้ สามารถซื้อหาหนังสือพจนานุกรมศัพทและคํายอดานความมั่นคง
ได รวมถึง พ.อ.กัณห สถิตยุทธการ ท่ีกรุณาชวยตรวจสอบความถูกตองของ
การใชภาษาอังกฤษทางทหารในหนังสือฉบับนี้)  บทท่ีสามเปนเรื่องการสอบ
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรของกองทัพ บทท่ีส่ีเปนวิธีในการฝกฝนตนเอง
ใหมีทักษะภาษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในบทนี้ผูเขียนใชประสบการณของตัวเองมา
เลาสูกันฟง สวนในบทสุดท ายเปนวิธีการสอบภาษาอังกฤษแบบ
ออสเตรเลียน โดยเฉพาะ IELTS (เพราะผูเขียนไดมีโอกาสไปศึกษายัง
ประเทศนี้ จึงสามารถเลาประสบการณตรงใหอานกันได) 

 สุดทายตองขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชาทุกฝาย ท่ีกรุณาใหโอกาส
ในการจัดทําหนังสือเลนนี้ หากมีขอผิดพลาดประการใดผูเขี ยนขอนอมรับไป
แกไข หากผูอานพบขอผิดพลาด หรือมีขอคิดเห็นประการใด กรุณาแจง
กลับมายังผูเขียนที ศพย .ยศ.ทบ. หรือ ravee_r@hotmail.com จักเปนความ
กรุณาอยางยิ่ง 

 

 

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับกําลังพลในกองทับกไทย 
 

หนา ฌ 
 

ศูนยพัฒนาหลักนิยม  และยุทธศาสตร  กรมยุทธศึกษาทหารบก  ๒๕๕๕ 
 
 

พ.อ.ระวี  โรจนวงศ 
ผูเขียน 

มกราคม 2555 
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บทท่ี 1 : ภาษาอังกฤษงายนิดเดียว 

 การที่เราจะสามารถเรียนรูและเขาใจภาษาอังกฤษไดนั้นไมใชเร่ืองยากเย็น 

วาเราใชความรูทางหลักไวยากรณ (Grammar) เพียงแค 20% ความรูเกี่ยวกับ

ความหมายของคําศัพท (Vocabulary) 20% สวนที่เหลืออีก 60% เปนการฝกฝน

การใชทักษะ ดังนั้นเราจึงตองพยายามผลักดัน (เนนคําวาผลักดันเลย) ใหตนเองอยู

ในสภาพแวดลอมที่ตองใชภาษาอังกฤษ (English Context) ซ่ึงเปนวิธีเดียวกันกับที่

เด็กเรียนรูที่จะพูดและเขาใจภาษามนุษยนั่นเอง การที่เราจะทําอยางนั้นได..ส่ิงแรกที่

ควรทําคือ..การทําความเขาใจกับตนเองกอน วานี่มันไมใชภาษาพอภาษาเรา...ดังนั้น

เวลาฟง, พูด, อาน หรือ เขียน ยอมเกิดขอผิดพลาดไดเสมอ ฉะนั้นจงอยาอายท่ีจะ

ฟง, พูด, อาน หรือ เขียน กับคนท่ีรูมากกวาเรา โดยเฉพาะเจาของภาษา เพราะ

เขาจะชวยแกไขใหเรารูและเขาใจการใชภาษาที่ถูกตอง  

  ดังนั้นเราควรเพ่ิมโอกาสใหกับตนเองในทุกๆโอกาสที่อํานวยให ใน 

ทั้ง 4 ทักษะไมวาจะเปนทักษะในเร่ือง 

  การฟง...เราสามารถฟงวิทยุ 107 MHz, ดูหนัง/ฟงเพลงภาษาอังกฤษ 

  การพูด...เราสามารถพูดกับตนเองหนากระจก ถาจะใหดีก็อัดเทปเอาไวฟง

เพ่ือแกไข หรือไมก็สามารถฝกฝนไดกับแหลงความรูที่เดินได (Walking 

Dictionary) ซ่ึงก็คือฝร่ังทั้งหลายที่พวกเคาเขามาเปนนักทองเที่ยว โดยยิ้มแลวทัก

เขาไป...พูดรูเร่ืองบางไมรูเร่ืองบาง...ไมเปนไร...ที่สําคัญคือจะทําใหเราจะกลาที่จะ

พูดกับฝร่ัง...ซ่ึงนั่นสําคัญกวาขีดความสามารถหรือทักษะทางภาษาของเรา 

  การอาน...หากเราใชวิธีการเรียนรูแบบจรรโลงใจใหกบัตัวเอง ซ่ึงก็คือการ

ออกไปดูหนัง/ฟงเพลงภาษาอังกฤษนั่นเอง เราก็จะตองเอาเนื้อเร่ืองหรือเนื้อความ

นั้นมาทําความเขาใจดวย ซ่ึงจะสงผลใหเราไดประโยชน 3 ทักษะในเวลาเดียวกัน 

คือเราจะฟงและพูดไปพรอมกับมัน รวมไปถึงเราจะตองอาน ไปพรอมๆ กันดวย ได

ประโยชนและสนุกไปพรอมๆ กัน 
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  สวนในเร่ืองการเขียน...ที่จริงแลวคือภาคกลับกันของการอาน...เพราะเรา

เองก็ไปอานเร่ืองที่คนอื่นเคาเขียนมานี.่..ดังนั้นยิ่งอานมากเทาไหร ก็ยิ่งรูวาการเขียน

ที่ดีนั้น เราควรที่จะเขียนอยางไร อยาลืมวา “Practice makes perfect” การฝกฝน

ยอมกอใหเกิดความสําเร็จที่สมบูรณ 

  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับกําลังพลในกองทัพบกไทยนี้ จึงจะขอแนะนํา

กับทานที่สนใจที่ละหัวขอๆ เรียงกันไป โดยเร่ิมตนจากความหมายและเนื้อความ ซ่ึง

คือหลักไวยากรณ, คําศัพทพ้ืนฐานที่ควรรู ,การสอบภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรใน

กองทัพ, การฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดวยตนเอง แถมดวยเทคนิคในการสอบ 

IELTS และ ADFELPS ในตอนทายสุด  

  อยางที่นักปราชญไดกลาวไว "No one too old to learn" ไมมีใครแกเกิน

เรียน การเรียนรูในพ้ืนฐาน Grammar และคําศัพทรวมถึงการฝกฝนนั้น เราสามารถ

กระทําไดทุกวัน โดยเฉพาะการฝกฝนแลว เราสามารถทําไปไดทั้ง 4 ทักษะในแตละ

วัน (ถาจะใหดี ควรทําทุกวันอยางตอเนื่องเพราะจะทําใหไดประโยชนสูงสุด...ถาไม

เช่ือก็ลองด)ู  

 เรามาเร่ิมทําความเขาใจกับภาษาอังกฤษกันดีกวา โดยเร่ิมจากหลัก

ไวยากรณ อยางที่ทราบกันดีวาภาษาอังกฤษมีกฎกติกามารยาทในการใชไวยากรณ

อยูมากมาย ในเอกสารนีจ้ะเนนเฉพาะที่สําคัญๆ ที่เปนแกนของภาษาอังกฤษเทานั้น 

เพราะจะทําใหผูที่พ่ึงเร่ิมศึกษา สามารถทําความเขาใจไดงาย และไมสับสน สําหรับ

กฎกติกามารยาทสวนอื่นๆ ก็จะละไว แตหากได การศึกษาเพ่ิมเติมในภายหลังก็จะยิ่ง

ดี เพราะถารูก็จะยิ่งเพ่ิมพูนระดับหรือขีดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของผูใช

ใหมากยิ่งขึ้น เรามาเร่ิมที่หลักไวยากรณอันแรกกันเลยดีกวา นั่นคือชนิดของคํา และ

โครงสรางของประโยค 
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Parts of Speech (ชนิดของคํา) 

 ขอความ  ประกอบดวย"คํา" ( word ) หรือกลุมคําซ่ึงนํามาเรียงตอเนื่องกัน

เปนวลี (phrase)   หรือประโยค ( sentence )  จะมีหนาที่อยางหนึ่ง อยางใดใน   8 

หนาที ่    ตามหลักไวยากรณอังกฤษ ( grammar )หนาที่ของคําเรียกวา "ชนิดของ

คํา" ( parts of speech )  ซ่ึงไดแก  

Noun       (คํานาม) 

Pronoun   (คําสรรพนาม) 

Verb        (คํากริยา)  

Adverb    (คํากริยาวิเศษณ)  

Adjective      (คําคุณศัพท) 

Preposition   (คําบุพบท)  

Conjunction  (คําสันธาน)  

Interjection   (คําอุทาน)  

 

1. Noun ( คํานาม )    

 เปนคําที่ใชเรียกคน สัตว ส่ิงของ ทั้งที่มีรูปรางเชน โตะ สมุด และไมมี

รูปรางเชน วัน เวลา อากาศ รวมทั้งช่ือของคน สัตว หรือส่ิงของ เชน 

คน:  man  father  lady 

สัตว: dog  cat  bird  

ส่ิงของ: city  table  month  

ช่ือคน: John  Mary 

ช่ือสัตว: Lassie  Lucifer  

ช่ือส่ิงของ: Bangkok  January  
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2. Pronoun (คําสรรพนาม) 

  เปนคําที่ใชเรียกแทนคํานามเพ่ือหลีกเลี่ยงการกลาวซํ้า เชน   I, we, you, 

he, she, it   หรือใชแทนคํานามที่เราไมทราบวาส่ิงนั้นเปนอะไร หรือ

ใคร   เชน   someone,  something 

แทนคําซ้ํา    Mai is a beautiful woman. Mai is a popular singer. 

             = Mai is a beautiful woman. She is a popular singer. 

ยังไมรูวาเปนอะไร     Something is missing.  ไมรูวาอะไรหายไป  

 

3. Verb (คํากริยา )  

  เปนคําที่บอกอาการหรือการกระทํา ( action ) หรือบอกความเปนอยู ( 

being ) หรือสภาวะความเปนอยู ( state of being ) เชน  fly, is, am, seem, 

look. 

การกระทํา  

ความเปนอยู  

สภาวะความ

เปนอยู  

Birds fly. นกบิน 

Danny is a boy. แดนนี่เปนเด็กผูชาย  

He looks good. เขาแลดูด ี

4. Adjectives ( คุณศัพท ) 

  เปนคําที่อธิบายหรือขยาย noun หรือ pronoun ใหไดัรายละเอียดเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของส่ิงนั้น  ๆเพ่ิมขึ้น เชน new, ugly, ill, happy, afraid, careless. 
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He bought a new car. เขาซ้ือรถใหม.( new ขยาย car ซ่ึงเปน noun ) 

They are ugly. พวกเขานาเกลียด ( ugly ขยาย they ซ่ึงเปน pronoun )  

5. Adverb ( วิเศษณ หรือ กริยาวิเศษณ) 

  เปนคําที่อธิบายหรือขยาย verb หรือ adjective หรือ adverb ดวยกันเอง 

เชน hard, fast, very  

He works hard. เขาเปนคนทํางานหนัก (hard ขยาย works ซ่ึงเปน verb) 

He is very rich.  เขาเปนคนจนมาก ( very ขยาย rich ซ่ึงเปน adjective ) 

He works very hard.เขาเปนคนที่ทํางานหนักมาก ( very ขยาย hard ซ่ึงเปน 

adverb )  

 

6. Preposition (คําบุพบท ) 

  เปนคํา หรือกลุมคําที่วางหนา noun หรือ pronoun เพ่ือแสดงวาคํานาม

หรือสรรพนามนั้นเกี่ยวของกับคําอื่นๆในประโยคอยางไรเชน on, at, in, from, 

within  

I will see you on Monday.   ฉันจะพบกับคุณในวันจันทร 

She was waiting at the restaurant. เธอรออยูที่รานอาหาร 

There is a cockroach in my room. มีแมลงสาบตัวหนึ่งในหองฉัน  

We must finish the project within a year. เราจะตองทําโครงการนี้ใหเสร็จใน 

1 ป 
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7. Conjunction ( คําสันธาน ) 

   เปนคําที่ใชเช่ือม คํา กลุมคํา หรือประโยคเขาดวยกันเพ่ือใหความหมาย

สมบูรณขึ้น เชน and, but, therefore, beside, either..or  

John is rich and handsome .จอหนเปนคนรวยและรูปหลอ 

Either you or she has to do this job. ไมคุณก็เธอที่จะตองทํางานนี ้

 

8. Interjection ( คําอุทาน ) 

  เปนคําอุทานที่แสดงถึงอารมณ  ความรูสึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  โดยไม

เกี่ยวของกับคําอื่นๆ ใน ประโยคเลย   เชน Oh God! , WOW, Hurrah 

 การพิจารณาวาคําไหนเปนคําชนิดใด เราดูที่การทําหนาที่ของมันใน

ประโยค  คําๆเดียวอาจทําหนาที่อยางหนึ่งในประโยคหนึ่ง  แตอาจทําหนาที่อยางอื่น

ในประโยคอื่นดังในตารางตอไปนี ้
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word parts of speech example 

 work 

noun My work is easy. งานของฉันงาย 

verb I work in Bangkok. ฉันทํางานอยูท่ีกรุงเทพฯ 

 but 

conjunction 
John came but Mary didn't come. จอหนมาแตแมร่ีไม

ไดมา 

preposition Everyone came but Mary. ทุกคนมานอกจากแมร่ี 

 well 

adjective Are you well? คุณสบายดีหรือ? 

adverb She speaks well. เธอพูดไดด ี

interjection Well! That expensive. แหม! แพงจัง 

 afternoon 

noun We ate in the afternoon. เรารับประทานในตอนบาย 

noun ทําหนาท่ี

เหมือน adjective 
We had afternoon tea.เราดื่มชามื้อบาย 
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ตอไปนี้เปนการแสดงถึง Parts of Speech ตางๆในประโยค 

verb 

Stop! 

 

      

noun Verb 

John works. 

 

     

noun verb verb 

John is working. 

 

 

pronoun verb noun 

She loves animals. 

 

        

noun verb adjective noun 

Animals like kind people. 

 

 

noun verb noun adverb 

Tara spea s English well. 

 

  

noun verb adjective noun 

Tara speaks good English. 

 

 

pronoun verb preposition adjective noun adverb 

She ran to the station quickly. 
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pron. verb adj. noun conjunction pron. verb pron. 

She likes big snakes but I hate them. 

ตอไปนี้เปนประโยคท่ีมีทุก Parts of Speech ในประโยคเดียว 

interjection pron. conj. adj. noun verb prep. noun adverb 

Well, she and young John walk to school slowly. 

 

Sentence ( ประโยค ) 

 Sentence เปนกลุมคําที่มาประกอบกันใหมีเนื้อความสมบูรณ บอกการ

กระทํา ความเปนอยู หรือความเปนไป ของส่ิงหนึ่งส่ิงใด โดยทั่วไปประโยคจะม ี2 

ภาคคือ subject ( ภาคประธาน ) และ predicate ( ภาคแสดง ) 

subject    predicate 

 He    lives in Bangkok. เขาอาศัยอยูท่ีกรุงเทพฯ 

 None of the students    knew the answer. ไมมีนักเรียนคนใดรูคําตอบ 
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Phrase ( วลี ) 

 เปนกลุมคําซ่ึงเปนสวนหนึ่งประโยคที่ไมม ีsubject หรือ predicate 

In case of emergency, push the button.  ในกรณีฉุกเฉินใหกดปุม (In case 

of emergency เปนวล)ี 

The woman sitting in the chair is my mother.   ผูหญิงซ่ึงนั่งที่เกาอีค้ือแม

ของฉัน (sitting in the chair เปนวลี)  

 

Clause ( อนุประโยค ) 

 เปนกลุมคําที่มี subject และ predicate เหมือนประโยค(sentence)    

แตไมไดอยูตามลําพังจะเช่ือมติดอยูกับอีก clause หนึ่งเพ่ือใหเปน 1 ประโยค

กลาวคือ   ในประโยคที่มี 2 ประโยคมารวมกันแตละประโยคคือ clause  

clause ท่ี 1  clause ท่ี 2 

Jack did not come to work 

แจคไมไดมาทํางาน  

because he had a bad cold. 

เพราะเขาเปนไขหวัดอยางหนัก  

 

 เมื่อเรารูวาภาษาอังกฤษประกอบรางกันขึ้นมาอยางไรแลว เรามาดู

ส่ิงจําเปนท่ีตองนํามาใชสอบกันดีกวา นั่นคือ รูปแบบของประโยคนั่นเอง 
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รูปแบบของประโยค 

  ประโยคมี 5 รูปแบบดวยกันคือ Simple sentence, Compound Sentence, 

Complex Sentence, Complex sentence/ Adjective clause และ Compound - 

Complex Sentence 

SIMPLE SENTENCE 

 ประโยค simple sentence คือประโยคที่มีใจความเดยีว มีโครงสรางอยาง

งาย มีอนุประโยคอิสระหรือ independent clause เพียงอนุประโยคเดียว ซ่ึงมี

ประธานและกริยาเพียงอยางละ 1 โดยมีความสมบูรณของเนื้อหาหรือใจความ 

ตัวอยางประโยคตอจากนี้จะแสดงประโยค simple sentence ที่กําหนด Highlight  

สีเหลือง ประธาน subjects และ Highlight สีเขียวที่กริยา verbs    

A. Some students like to study in the mornings. 

B. Somchai and Thaworn play football every afternoon. 

C. Somsri goes to the library and studies every day. 

 จากตัวอยางทั้ง 3 ขางตนที่ลวนแลวแตเปนประโยค simple sentences จะ

เห็นไดวาประโยคที่ 2 (ประโยค B) มีประธานมากกวา 1 และประโยคที่ 3 (ประโยค 

C) มีกริยามากกวา 1 ดังนั้นจะเห็นไดวา ถึงแมในประโยค Simple sentences เปน

ประโยคที่มีเนื้อหาใจความเพียง 1 เดียว แตอาจมีประธาน หรือ กริยาไดมากวา 1   

COMPOUND SENTENCE  

 ประโยค compound sentence เปนประโยคที่มีอนุประโยคอิสระ 2 อนุ

ประโยคมาเช่ือมโยงกันดวยตัวเช่ือม coordinator ซ่ึงตัวเช่ือมดังกลาวเพ่ือใหจําได

งายเราเรียบเรียงมันเสียใหมอานไดวา "FANBOYS" โดยจะประกอบดวย for, and, 
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nor, but, or, yet, so. หนาตัวเช่ือมดังกลาวจะตองมีจุลภาค (Comma : , ) ยกเวน

เฉพาะในประโยคส้ันๆ เทานั้น ตัวอยางประโยคตอจากนี้จะแสดงประโยค compound 

sentence ที่กําหนด Highlight สีเหลือง ประธาน subjects และ Highlight สีเขียวที่

กริยา verbs และจุลภาคพรอมกับตัวเช่ือมใน Highlight สีแดง  

A.  I tried to speak English, and my friend tried to speak Thai. 

B.  Winai played football, so Jitlada went shopping.   

C.  Winai played football, for Jitlada went shopping. 

 ทั้ง 3 ประโยคขางตนเปนประโยค compound sentences ซ่ึงในทุก

ประโยคจะมีอนุประโยคอิสระ 2 อนุประโยคเช่ือมโยงกันดวยตัวเช่ือมที่อยูหลังจุลภาค 

การใชตัวเช่ือมที่เปลี่ยนแปลงไปจะสงผลตอความสัมพันธของอนุประโยค 

ตัวอยางเชนในประโยค B และ C มีความหมายเหมือนกันแตแตกตางกันที่ตัวเช่ือม 

ยกตัวอยางเชนในประโยค B จะพบวาการเลนฟุตบอลของวินัยจะเกิดขึ้นกอน จากนั้น

จึงเปนการไปชอปปงของจิตรลดา หรืออจากลาวไดวาเพราะวินัยไปเลนบอล 

จิตรลดาเลยไปชอปปง แตกลับกันสําหรับในประโยค C จะพบวาการไปชอปปงของ

จิตรลดาจะเกิดขึ้นกอน จากนั้นจึงเปนการเลนฟุตบอลของวินัย อาจเปนเพราะวินัยไม

รูจะทําอะไรจึงไปเลนฟุตบอล โดยมีเหตุผลมาจากการที่จิตรลดาไปชอปปงนั่นเอง  
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COMPLEX SENTENCE  

 ประโยค complex sentence คือประโยคที่มีอนุประโยคอิสระเพียง  

1 อนุประโยค แตอาจมีอนุประโยคยอย dependent clauses มาขยายตั้งแต  

1 อนุประโยคขึ้นไปได โดยมีตัวเช่ือมระหวางอนุประโยคทั้ง 2 ประเภท คือ because, 

since, after, although, และ when หรืออาจเปนสรรพนามเช่ือมความ relative 

pronoun เชน that, who, หรือ which เปนตน  

ตัวอยางประโยคตอจากนี้จะแสดงประโยค complex sentence ที่กําหนด Highlight 

สีเหลือง ที่ประธาน subjects และ Highlight สีเขียวที่กริยา verbs และตัวเช่ือมกับ

จุลภาค (ถาจําเปนตองม)ี ใน Highlight สีแดง 

A. When he handed in his homework, he forgot to give the teacher the last 

page.   

B. The teacher returned the homework after she noticed the error.  

C. The students are studying because they have a test tomorrow. 

D. After they finished studying, Juan and Maria went to the movies.  

E. Juan and Maria went to the movies after they finished studying. 

 เมื่อเร่ิมตนประโยค complex sentence ดวยการใชสรรพนามเช่ือมความ 

(เชน ในประโยค A และ D) เราตองใชจุลภาคคั่นระหวาง 2 อนุประโยค แตหากเรา

ใชสรรพนามเช่ือมคําเช่ือมตรงกลางระหวาง 2 อนุประโยค (เชน ในประโยค B, C 

และ E) เราไมจําเปนตองใสจุลภาคคั่นระหวางกลาง ฉะนั้นจึงเปนการผิดหลัก 

ไวยากรณ หากเราใสจุลภาคหนาสรรพนามเขื่อมคําที่ใชเช่ือมอนุประโยคทั้ง 2  
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COMPLEX SENTENCES / ADJECTIVE CLAUSES 

 ประโยค complex sentence ที่ทีอนุประโยคยอยที่ทําหนาที่ขยายหรือเปน 

adjective clauses ประโยคประเภทก็นี้เปนประโยค complex เพราะมีการเช่ือม

ระหวางอนุประโยคที่เปนอนุประโยคอิสระและอนุประโยคยอย ประธาน, กริยา สรรพ

นามเช่ือมคํา จะใช Highlight เชนเดียวกับประโยคประเภทอื่นๆ แตจะมีการขีดเสนใต

ในสวนของอนุประโยคอิสระ   

 A. The woman who(m) my mom talked to sells cosmetics. 

B. The book that Jonathan read is on the shelf. 

C. The house which AbrahAM  Lincoln was born in is still standing. 

D. The town where I grew up is in the United States. 

 

COMPOUND - COMPLEX SENTENCE 

 Compound – complex sentence คือประโยคที่มีตั้งแตสอง independent 

clauses ขึ้นไป และมี dependent clauses ตั้งแตหนึ่ง clause ขึ้นไป กลาวงาย  ๆ

คือมีทั้งประโยค compound และ complex ปนกันอยู ประธาน, กริยา สรรพนาม

เช่ือมคํา จะใช Highlight เชนเดียวกับประโยคประเภทอื่นๆ แตจะมีการขีดเสนใตใน

สวนของอนุประโยคอิสระ  

 A. Since that article seems to satisfy your needs, we are enclosing  a copy and 

we hope that it will help you find a suitable solution to your problem.  

 เร่ิมประโยค Compound – complex sentence ดวย Complex sentence 

ที่ขึ้นตน Since : Since the battle simulation project ended จากนั้นคั่นประโยค
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ดวยจุลภาค (,)  ตามดวย Compound sentence ที่เปนการรวมกันของประโยค 

simple sentence เช่ือมดวย and : we are moving to virtual simulation for 

small troops and developing on live simulation using MILES technique. 

 หัวใจของการเขาใจภาษาอังกฤษอยูที่การที่เรารูวา ประโยคนี้เปนประโยค

อะไร สวนที่เปนสวนขยายนั้นไมใชสาระสําคัญทีต่องอานไปทั้งหมด (เปนน้ําบาง 

เปนสวนเติมเต็มบาง) หากเรามีเวลานอยก็สามารถอานขามไปได 

 หลังจากที่เราทําความเขาใจกับแกนหลักของภาษาอังกฤษไปแลว (ซ่ึงนา

เบื่อและนางวงนอนมาก) เรามาดูอีกสวนที่ทําใหเราเขาใจไดถึงความหมายของ

ภาษาอังกฤษกันดีกวา นั่นคือในสวนของคําศัพทในบทตอไปนั่นเอง 

 ในสวนนี้ตองขอขอบคุณความรูดาน Grammar จาก บทเรียน

ภาษาอังกฤษ ออนไลน ของกระทรวงสาธารณะสุข 

http://ict.moph.go.th/English/content/a01intro.htm  และรูปแบบโครงสราง

ของประโยค จาก Advanced Composition for Non-Native Speakers of 

English http://www.eslbee.com/sentences.htm ดวย

http://ict.moph.go.th/English/content/a01intro.htm�
http://www.eslbee.com/sentences.htm�
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บทท่ี 2 : คําศัพทท่ีควรรู 

  ในทางทหารแลวมีคําศัพทภาษาอังกฤษจํานวนไมนอยที่กําลังพลควรรู 

เนื่องเพราะคําศัพทภาษาอังกฤษที่ทางทหารเราใช มีดวยกันมากมาย ตางกันไปตาม

ระดับของการใช เชน ระดับผูปฏิบัติ เชนการส่ังแถว หรือ ในระดับผูวางแผน เชน 

คําศัพททางยุทธวิธีตางๆ เอกสารฉบับนี้จะเปนการรวมเอาคําศัพทเหลานั้นเขาเปน

หมวดหมู เพ่ือใหสะดวกในการทําความเขาใจและคนหา จะแบงเปนการแนะนํา

ตนเอง คําบอกคําส่ังพ้ืนฐานสําหรับการส่ังการบุคคลทามือเปลา บุคคล ทาอาวุธ แถว

ชิด และศัพทพ้ืนฐานตางๆ ที่ควรทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

การแนะนําตนเอง 

 เปนเร่ืองปกติที่จะตองมีการแนะนําตัว โดยเฉพาะเมื่อแรกรูจักกัน ทหารไทย

จึงไมคอยกลาพูด หรือทักทาย ไมตองกลัวเลยทหารไทย เราแครูวาจะตองพูด

อยางไรก็สามารถคุยกับฝร่ังไดแลว กอนอื่นจะตองเร่ิมตนประโยคสนทนาดวยการ

ทักทาย จากนั้นจึงบอกกลาวถึงขอความที่เราตองการส่ือสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาการ

ส่ือสารนั้นอยูในรูปแบบใด เราพูดกับใคร แบบเปนทางการหรือไมเปนทางการ การ

ทักทายก็ยอมจะแตกตางกันออกไป หากอยูในรูปแบบที่เปนทางการ การทักทายที่

เราใชขึ้นตนจะมีลักษณะเชนนี้ Good Morning, Ladies and Gentlemen แตหากอยู

ในรูปแบบที่ไมเปนทางการการ มักจะใช Hi everybody/everyone หรือเราอาจใช 

Good Morning, everybody/everyone ก็ได จากนั้นทั้งสองรูปแบบจะตามดวย

ขอความที่เราการส่ือสารนั่นคือ My name is (ยศ, ช่ือ-สกุล) , I'm a commander 

of .............. (ตําแหนง) เราสามารถเรียบเรียงไดดังนี ้
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Good Morning, Ladies and Gentlemen. My name is (ยศ, ช่ือ-สกุล) , I'm a 

(ตําแหนง...commander of 3rd Infantry Battalion) Sir!. (หากพูดกับผูมียศสูง

กวา) 

Good Morning everybody/everyone. My name is (ยศ, ช่ือ-สกุล) , I'm a 

(ตําแหนง...commander of 3rd Infantry Battalion) Sir!. (หากพูดกับผูมียศสูง

กวา) 

Hi everybody/everyone. My name is (ยศ, ช่ือ-สกุล) , I'm a (ตําแหนง...

commander of 3rd Infantry Battalion) Sir!. (หากพูดกับผูมียศสูงกวา) 

คําบอกคําส่ังพ้ืนฐาน 

 ในสวนนี้จะเปนการรวมคําบอกคําส่ังสําหรับบุคคลทามือเปลา คําส่ังในการ

ส่ังแถว และคําส่ังทาอาวุธ รวมถึงการเรียกอุปกรณทางทหารตางๆ เอาไวดวยกัน 

โดยจะเร่ิมจากคําส่ังสําหรับบุคคลทามือเปลา คําส่ังในการส่ังแถว และคําส่ังทาอาวุธ 

จากนั้นจะเปนคําศัพทที่เกี่ยวของกับอาวุธยุทธภัณฑตาง  ๆ

บุคคลทามือเปลา (Individual Drill Without Weapons) 

 เมื่อเราตองการส่ังแถวใหอยูในทาตรง เราใชคําบอกคําส่ัง "แถว-ตรง" ซ่ึง

คือคําวา  ATTENTION ! (แอท-เท็น-ฮึด) ในภาษาอังกฤษนั่นเอง และหากตองการ

จะส่ังแถวในทาพัก (REST POSITIONS AT THE HALT) โดยเปนการส่ังทาพัก

ตามปกติเราก็จะส่ัง "พัก" หรือ AT EASE (แอท-อีส) แตหากตองการส่ังทาพักตาม

ระเบียบ เราจะใชคําบอกคําส่ังคําวา "ตามระเบียบ, พัก" หรือคือคําบอกคําส่ังที่วา 

PARADE, REST (พาเหรด-เรสท) แตหากตองการส่ังทาพักตามสบายก็จะส่ัง "ตาม

สบาย, พัก" หรือส่ังวา REST (เรสท) เทานั้น การส่ังทาพักแถวจะใชคําส่ัง "พักแถว" 

หรือ FALL OUT (ฟอล-เอาท) สวนในทาเลิกแถวจะใชคําบอกคําส่ัง "เลิกแถว" หรือ

คําส่ัง DISMISSED (ดิส-มิส) 
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 ในการหันนั้นหากเราตองการส่ังทาหันอยูกับที่ (FACING AT THE HALT) 

จะใชคําบอกคําส่ังในทาขวาหันวา "ขวา -หัน" หรือส่ัง  RIGHT, FACE (ไรท-เฟส) 

สวนทาซายหันจะใชคําบอกคําส่ังวา "ซาย -หัน" หรือ  LEFT, FACE (เลฟ-เฟส) แต

หากเราจะส่ังทากลับหลังหันเราจะใชคําบอกคําส่ังวา "กลับหลัง -หัน" หรือคําส่ังวา 

ABOUT, FACE (อะเบาท-เฟส) นั่นเอง 

 

 ในการส่ังแถวในการเดินเราจะส่ังทาเดินตามปกติดวยคําบอกคําส่ัง "หนา - 

เดิน" หรือ FORWARD, MARCH (ฟอรเวิรด-มารช) หรือทาเดินตามสบายก็จะใช

คําส่ังวา "เดินตามสบาย" หรือ AT EASE, MARCH (แอทอีสท-มารช) หรือ (เราท-

สะเต็ป-มารช) (ROUTE STEP MARCH) สวนการหยุดจากการเดินเราก็จะใชคําส่ัง

ของทาหยุดจากการเดินโดยจะใชคําส่ัง "ระบุช่ือหนวย" แลวส่ัง " แถว - หยุด" หรือ

คําส่ัง SQUAD (PLT), HALT ! (สะควอท (พลาทูน)-ฮอลท!) สําหรับการเปลี่ยน

จังหวะในการเดิน ในทาเปลี่ยนเทาในเวลาเดินเราใชคําส่ัง "เปลี่ยน, เทา" หรือ 

CHANGE STEP, MARCH  

(เชนจ-สะเต็ป-มารช) นั่นเอง 

 

 ในทาซอยเทานั้น เราจะใชคําบอกคําส่ังเมื่ออยูกับที่วา "ซอยเทา" หรือ

คําส่ัง IN PLACE DOUBLE TIME, MARCH (อินเพลส..ดับเบิ้ล..ไทม - มารช) สวน

การซอยเทาจากการเดินจะใชคําบอกคําส่ังวา "ซอย - เทา" หรือMARK TIME, 

MARCH (มารค..ไทม - มารช) 

 

 สําหรับทาหันในเวลาเดิน ในการส่ังทาขวาหันในเวลาเดินเราจะใชคําบอก

คําส่ัง "ขวา - หนั" หรือคําบอกคําส่ัง(ขณะเดิน) วา RIGHT FLANK, MARCH (ไรท-

แฟล็งค-มารช) สวนทาซายหันในเวลาเดินก็จะใชคําบอกคําส่ัง(ขณะเดิน)วา "ซาย, 

หัน" หรือคําบอกคําส่ัง LEFT FLANK, MARCH (เลฟ-แฟล็งค-มารช) 
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 ในการส่ังขยับแถวไปทางซาย-ขวา เราจะใชคําบอกคําส่ังในทากาวทางขาง 

โดยทากาวทางขวาจะใชคําบอกคําส่ังคําวา "กาวทางขวา ... กาว, ทํา" หรือ RIGHT 

STEP, MARCH (ไรท-สะเต็ป-มารช) สวนทากาวทางซายจะใชคําบอกคําส่ัง "กาว

ทางซาย... กาว, ทํา" หรือ LEFT STEP, MARCH (เลฟ-สะเต็ป-มารช) สวนทากาว

ถอยหลังเรจะตองใชคําบอกคําส่ังทีว่า "กาวถอยหลัง... กาว, ทํา" หรือ 

BACKWARD, MARCH (แบ็คเวิรด-มารช) ในการส่ังแถวในทาเดินคร่ึงกาวก็จะใชคํา

บอกคําส่ังวา "คร่ึงกาว, เดิน" หรือ HALF STEP, MARCH (ฮาลฟ-สะเต็ป-มารช) 

สวนคําบอกคําส่ังของทาเดินเฉียงทางขวาจะใชคําบอกคําส่ังวา "เฉียงขวา,ทํา" หรือ 

RIGHT OBLIQUE, MARCH (ไรท-อ็อบลิค-มารช) และทาเดินเฉียงซายก็จะใชคํา

บอกคําส่ังวา "เฉียงซาย, ทํา" หรือ LEFT OBLIQUE, MARCH (เลฟ-อ็อบลิค-มารช) 

 

 ในการแสดงการเคารพ เราจะส่ังแสดงการเคารพโดยใชทาเคารพ (HAND 

SALUTE) เมื่อสวมหมวกโดยใชคําบอกคําส่ัง"วันทยาหตัถ" หรือคําส่ัง ATTENTION 

! (แอท-เท็น-ฮึด) หรือ SALUTE (ซาลูทท) แตเมื่อมีอาวุธจะใชคําบอกคําส่ังในทา

วันทยาวุธ เมื่ออยูตรงหนาใชคําบอกคําส่ังวา "ตรงหนา, ระวัง, วันทยา,วุธ" หรือคําส่ัง 

PRESENT, ARMS (พรีเซ็นท-อารม) สวนทาเลิกเคารพก็จะส่ัง "มือลง" สําหรับทามือ

เปลา หรือคําส่ัง AT EASE (แอท-อีส) สวนสําหรับทาเรียบอาวุธ ก็จะส่ัง "เรียบ, 

อาวุธ" หรือคําส่ัง "ORDER, ARMS" (ออเดอร-อารมส) นั่นเอง สําหรับทาแสดงความ

เคารพในแถวจะใชคําบอกคําส่ังวา "(ทางขวา) แลขวา, ทํา" หรือคําส่ัง "EYES, 

RIGHT" (อายส-ไรท) สําหรับการแสดงความเคารพทางขวา สวนทางซายจะเปน 

"(ทางซาย) แลซาย, ทํา" หรือคําส่ัง "EYES, LEFT" (อายส-เลฟท) 

 

 ในทาว่ิงจะใชคําบอกคําส่ังวา "ว่ิง, หนา - ว่ิง" หรือคําส่ัง "DOUBLE TIME, 

MARCH" (ดับเบิ้ลไทม-มารช) เมื่อตองการใหนับกาวขณะเคลื่อนที่จึงส่ัง "นับกาว" 

หรือคําส่ัง "COUNT, OFF" (เคาท-ออฟ) เมื่อตองการส่ังแถวใหเดินไปทางขวาจะใช
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คําบอกคําส่ังวา "ทางขวา, หนาเดิน" หรือคําส่ัง "COLUMN RIGHT, MARCH" 

(คอลัมน-ไรท, มารช) แตหากตองการส่ังแถวใหเดินไปทางซายจะใชคําบอกคําส่ัง 

"ทางซาย, หนาเดิน" หรือ "COLUMN LEFT, MARCH" (คอลัมน-เลฟ, มารช) แตถา

ตองการส่ังแถวใหเดินไปในทิศทางกึ่งซายจะใชคําบอกคําส่ังวา "กึ่งซาย, หนา-เดิน" 

หรือคําส่ัง "COLUMN HALF LEFT, MARCHW (คอลัมน-ฮาลฟเลฟ, มารช) แตถา

ตองการส่ังแถวเดินไปในทิศทางกึ่งขวาจะใชคําบอกคําส่ังวา "กึ่งขวา, หนา-เดิน" 

หรือคําส่ัง "COLUMN HALF RIGHT, MARCH" (คอลัมน-ฮาลฟไรท, มารช)  

 

บุคคลทาอาวุธ (Individual Drill With Weapons) 

  เร่ิมดวยทาแสดงความเคารพ เมื่อมีอาวุธจะตองใชคําส่ัง "ตรงหนา, ระวัง, 

วัทยา-วุธ" หรือคําส่ัง "PRESENT, ARMS" (พรีเซนท, อารมส) หรือ "RIFLE, 

SALUTE" (ไรเฟล, ซาลูทท) สวนการส่ังเลิกแสดงความเคารพ เมื่อมีอาวุธจะใชคํา

บอกคําส่ังวา “เรียบ, อา-วุธ” หรือใชคําส่ัง “ORDER, ARMS” (ออรเดอร, อารมส) 

 

  ในทาเฉียงอาวุธเราก็จะใชคําบอกคําส่ังวา “เฉียง, อา-วุธ” หรือคําบอก

คําส่ัง “PORT, ARMS” (พอรท, อารทส) นั่นเอง และในการส่ังเลิกทาเฉียงอาวุธก็ใช

คําบอกคําส่ังเดียวกันกับทาเลิกแสดงความเคารพซ่ึงใชคําบอกคําส่ังวา “เรียบ, อา-

วุธ” หรือใชคําส่ัง “ORDER, ARMS” (ออรเดอร, อารมส) เมื่อตองการส่ังใหทําทา

แบกอาวุธจะชํ้าบอกคําส่ังวา “แบก, อา-วุธ” หรือ “SHOULDER, ARMS” (โชลเดอร, 

อารมส) สวนในทาสะพายอาวุธก็จะใชคําบอกคําส่ังวา “สะพายอาวุธ” หรือ “SLING, 

ARMS” (สลิง, อารมส) แตหากสายสะพายปนยังไมไดอยูที่สภาพที่เหมาะสมที่จะ

สามารถสะพายอาวุธไดก็จะตองส่ังจัดสายสะพายโดยใชคําบอกคําส่ังวา “จัด

,สายสะพาย” หรือ "ADJUST, SLINGS” (แอดจัสท, สลิง) 
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  สําหรับในทาตรวจอาวุธวามีความพรอมที่จะใชงานหรือไมนั้น จะใชบอก

คําส่ังวา “ตรวจ, อาวุธ” หรือ “INSPECTION, ARMS” (อินสเปกช่ัน, อารมส) และ

เมื่อตองการส่ังใหติดดาบจะตองใชคําบอกคําพส่ัง “ติดดาบ” หรือ “FIX, 

BAYONETS” (ฟกส, เบโยเน็ตส) สวนเมื่อตองการส่ังเลิกติดดาบจะใชคําบอกคําส่ัง 

“ปลดดาบ” หรือ “UNFIX, BAYONETS” (อันฟกส, เบโยเน็ตส) 

 

การฝกแถวชิด (FORMATIONS) 

  ในสวนของการส่ังแถวสําหรับการฝกแถวชิด ผูควบคุมแถวจะตองส่ังในการ

เรียกแถวและจัดแถว ตามรูปแบบตางๆ ดังนี ้

 

  แถวหนากระดาน สําหรับหนากระดานแถวเดี่ยวเปดระยะ ผูเรียกแถวจะใชคํา

บอกคําส่ังวา “หนากระดานแถวเดี่ยว, มาหาขาพเจา” ซ่ึงคือคําส่ัง “FALL IN” (ฟอล-

อิน) เชน “หนากระดาน 2 แถว, มาหาขาพเจา” หรือ “2 RANKS, FALL IN” (ทู

แรงคส, ฟอล-อิน) หรือ “หนากระดาน 3 แถว, มาหาขาพเจา” “3 RANK, FALL IN” 

(ทรีแรงคส, ฟอล-อิน) 

 

  แตหากเปนการเรียกหนากระดานแถวเดี่ยว ปดระยะ จะใชคําบอกคําส่ังวา 

“หนากระดานแถวเดี่ยว, ปดระยะ มาหาขาพเจา” หรือ  “AT CLOSE INTERVAL, 

FALL IN” (แอท-โคลส-อินเทอรวอล, ฟอล-อิน) สําหรับหนากระดาน 2 แถว ปด

ระยะจะใชคําส่ัง “หนากระดาน 2 แถว, ปดระยะ มาหาขาพเจา” หรือ “2 RANKS, 

CLOSE INTERVAL, FALL IN” (ทูแรงค, โคลส-อินเทอรวอล, ฟอล-อิน) 

  เมื่อเขาแถวอยูตองการส่ังจัดแถวใหเปนระเบียบเรียบรอยจะใชคําส่ัง 

”จัดแถว” หรือ “RIGHT, DRESS” (ไรท, เดรส) หากตองการใหแถวทางขวาเปน

หลักในการจัดแถว จะใชคําบอกคําส่ังวา “ทางขวา, เปนหลัก, จัดแถว” หรือ 

“DRESS RIGHT, DRESS” (เดรส-ไรท, เดรส) เมื่อจัดแถวไดที่แลวจึงส่ังให กลับมา

อยูทาตรง โดยใชคําส่ัง “นิ่ง” หรือ “READY, FRONT” (เร-ดี้, ฟรอนท) 
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เมื่อตองการใหเปดระยะจะใชคําส่ัง “เปดระยะ, จัดแถว” หรือ “EXTEND, MARCH” 

(เอ็กซเทน, มารช) หากตองการใหปดระยะก็จะส่ัง “ปดระยะ,จัดแถว” หรือ “CLOSE, 

MARCH” (โคลส, มารช) 

  ในการส่ังแถวตอน จะใชคําบอกคําส่ังวา “แถวตอนเรียงหนึ่ง ตอนเรียงหนึ่ง 

มาหาขาพเจา” หรือ “FILE, FALL IN” (ไฟล, ฟอล-อิน) หากเปนแถวตอนเรียงสอง

จะส่ัง “ตอนเรียงสอง มาหาขาพเจา” หรือ “2 COLUMNS, FALL IN” (ทู-คอลัมนส, 

ฟอล-อิน) หรือหากเปนแถวตอนเรียงสามก็จะส่ัง “ตอนเรียงสาม มาหาขาพเจา” หรือ 

“3 COLUMNS, FALL IN” (ทรี-คอลัมนส, ฟอล-อิน) 

  ในการเปลี่ยนรูปแถวหนากระดาน หากจะทําการเปลี่ยนรูปแถวหนากระดาน

สองแถวจะใชคําส่ัง “หนากระดานสองแถว, จัดแถว” หรือ “2 RANKS, MARCH” (ทู-

แรงคส, มารช) หากตองการเปลี่ยนรูปแถวเปนหนากระดานสองแถวปดระยะจะใช

คําส่ัง “หนากระดานสองแถว , ปดระยะ, จัดแถว” หรือ “2 RANKS, AT CLOSE 

INTERVAL, MARCH” (ทู-แรงคส, แอทโคลส-อินเทอวอล, มารช) 

  ในการเปลี่ยนรูปแถวตอนหากตองการปรับใหเปนแถวตอนเรียงสองไป

ทางซายจะใชคําบอกคําส่ังวา “แถวตอนเรียงสอง, ทางซาย, จัดแถว” หรือ 

“COLUMN OF TWO TO THE LEFT, MARCH” (คอลัมน-ออฟ-ทู-ทูเดอะ-เลฟ, 

มารช) แตหากไปในทิศทางตรงกันขาม จะส่ัง “แถวตอนเรียงสอง, ทางขวา, จัด

แถว” หรือ “COLUMN OF TWO TO THE RIGHT, MARCH” (คอลัมน-ออฟ-ทู-ทู

เดอะ-ไรท, มารช) แตหากตองการปรับแถวเปนแถวตอนเรียงหนึ่งทางขวาจะตองส่ัง 

“ตอนเรียงหนึ่ง, จากขวา, จัดแถว” หรือ “FILE FROM THE RIGHT, MARCH” 

(ไฟล-ฟรอม-เดอะ-ไรท, มารช) แตหากเปนทางซายขะตองส่ัง “ตอนเรียงหนึ่ง, จาก

ซาย, จัดแถว” หรือ “FILE FROM THE LEFT, MARCH” (ไฟล-ฟรอม-เดอะ-เลฟ, 

มารช) 
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 ในสวนของการรายงาน (REPORTINGS) หรือการตั้งแถวแสดงการเคารพ 

จะใชชุดคําบอกคําส่ังดังนี ้

 “ กองรอย, แถว - ตรง, ตรงหนา, ระวัง, วันทยา-วุธ”   

“ COMPANY, ATTENTION, PRESENT, ARMS”  

(คอมพานี-แอท-เท็น-ฮึด, พรีเซนท, อารม) 

จากนั้นจึงว่ิงไปรายงานที่ผูรับการแสดงการเคารพแลวกลาว 

“กองรอยอาวุธเบาที่ ... พรอมรับตรวจ ครับ”   

“ SIR, ...... COMPANY IS PREPARED FOR INSPECTION.” 

(เซอร, ...... คอมพานี-อิส-เรดี้-ฟอร-อินซเปกช่ัน) หรือ  

“กองทหารเกียรติยศพรอมรับการตรวจ ครับ”  

“ SIR, THE HONOR GUARD IS PREPARED FOR INSPECTION. ” 

(เซอร, ดิ-ออเนอร-การด-อิส-พรีแพร-ฟอร-อินซเปกช่ัน) 

ผูเขียนไดสรุปคําบอกคําส่ังไดทั้งหมดไวในสวนถัดไป 
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คําบอกคําส่ัง  (ในการฝกทาบุคคลมือเปลา และทาอาวุธ) 

Commands And Command Voice (Individual Drill  And With Weapon) 

  คําอธิบาย 

คําบอกแบง  จะใชเคร่ืองหมาย - ขั้นกลาง ระหวาง คําหนา และคําหลัง การ

ออกเสียง คําหนาทอดเสียงยาว เวนจังหวะเล็กนอย คําหลัง เนนเสียงหนัก ส้ัน เชน “ 

ขวา - หัน “   

คําบอกเปนคํา ๆ จะใชเคร่ืองหมาย, ขั้นกลาง ระหวาง คําหนา และคําหลัง การออก

เสียง วางน้ําหนักเทากัน โดยเวนจังหวะเล็กนอย เชน “ตามระเบียบ, พัก “ 

 

 การปฏิบัติ        คําบอก-คําส่ัง 

บุคคลทามือเปลา (Without Weapon) 

ทาตรง   แถว-ตรง         Attention!  

ทาพัก (Rest Positions At The Halt) 

ทาพักตามปกต ิ  พัก              At Ease   

ทาพักตามระเบียบ ตามระเบียบ, พัก  Parade, Rest 

ทาพักตามสบาย  ตามสบาย, พัก     Rest 

ทาพักแถว  พักแถว           Fall Out  

ทาเลิกแถว  เลิกแถว             Dismissed 

ทาหันอยูกับที่ (Facing At The Halt) 

ทาขวาหัน  ขวา - หัน          Right, Face 

ทาซายหัน  ซาย - หัน          Left, Face 

ทากลับหลังหัน  กลับหลัง - หัน     About, Face  

ทากาวทางขาง 

ทากาวทางขวา  กาวทางขวา ... กาว, ทํา Right Step, March  
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ทากาวทางซาย  กาวทางซาย... กาว, ทํา Left Step, March   

ทากาวถอยหลัง  กาวถอยหลัง... กาว, ทํา Backward, March  

ทาเดินตามปกต ิ  หนา - เดิน       Forward, March  

ทาเดินตามสบาย   เดินตามสบาย   At Ease, March  (Route Step   

   March) 

ทาหยุดจากการเดิน [ระบุหนวย] แถว - หยุด  Squad (Plt), Halt !   

ทาเปลี่ยนเทาในเวลาเดิน เปลี่ยน, เทา        Change Step, March     

ทาซอยเทา (In Place Double Time) 

ทาซอยเทา เมื่ออยูกับที ่ ซอยเทา       In Place Double Time, March 

ทาซอยเทา จากการเดิน ซอย - เทา    Mark Time, March   

ทาหันในเวลาเดิน (Right Flank) 

ทาขวาหันในเวลาเดิน ขวา - หัน   Right Flank, March  

ทาซายหันในเวลาเดิน ซาย, หัน (ขณะเดิน) Left Flank, March   

ทาเดินคร่ึงกาว  คร่ึงกาว, เดิน      Half Step, March   

ทาเดินเฉียงทางขวา เฉียงขวา,ทํา      Right Oblique, March  

ทาเดินเฉียงซาย  เฉียงซาย, ทํา      Left Oblique, March 

ทาเคารพ (Hand Salute) 

ทาวันทยาหัตถ เมื่ออยูกับที ่ ตรงหนา, วันทยาหัตถ Present, Arms  

ทาเลิกวันทยาหัตถ เมื่ออยูกับที ่ มือลง            Order, Arms             

ทาแสดงความเคารพในแถว (ทางขวา) แลขวา, ทํา        Eyes, Right  

ทาแสดงความเคารพในแถว (ทางซาย) แลซาย, ทํา        Eyes, Left            

ทาว่ิง   ว่ิง, หนา - ว่ิง     Double Time, March  

การส่ังนับกาว ขณะเคลื่อนที ่นับกาว           Count, Off  

การส่ังแถวเดินไปทางขวา ทางขวา, หนาเดิน       Column Right, March  

การส่ังแถวเดินไปทางซาย ทางซาย, หนาเดิน      Column Left, March  

การส่ังแถวเดินไปทางกึ่งซาย ทางกึ่งซาย            Column Half Left, March  
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การส่ังแถวเดินไปทางกึ่งขวา  ทางกึ่งขวา        Column Half Right, March  

เปรไปทางขวา     Incline To The Right  

เปรไปทางซาย   Incline To The Left   

 การปฏิบัติ        คําบอก-คําสั่ง 

บุคคลทาอาวุธ (Individual Drill With Weapons) 

ทาแสดงความเคารพ เมื่อมีอาวุธ ตรงหนา, ระวัง, วันทยา - วุธ    

                           Present, Arms ; Rifle, Salute 

การส่ังเลิกแสดงความเคารพ เมื่อมีอาวุธ เรียบ, อาวุธ      Order, Arms  

ทาเฉียงอาวุธ  เฉียง, อาวุธ       Port, Arms    

การส่ังเลิกทาเฉียงอาวุธ เรียบ-อาวุธ       Order, Arms 

ทาแบกอาวุธ   แบก, อาวุธ        Shoulder, Arms    

ทาสะพายอาวุธ  สะพายอาวุธ       Sling, Arms  

การส่ังจัดสายสะพาย กอนส่ังสะพายอาวุธ  

สําหรับสะพายอาวุธ จัดสายสะพาย      Adjust, Slings 

ทาตรวจอาวุธ  ตรวจอาวุธ        Inspection, Arms     

ทาติดดาบ  ติดดาบ           Fix, Bayonets 

การส่ังเลิกติดดาบ  ปลดดาบ          Unfix, Bayonets 

 

 

 

 

 ทาพักตามระเบียบ ทาวัทยาวุธ ทารวมอาวุธทาแบกอาวุธ

 
ทาวันทยาวุธ 
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การฝกแถวชิด (Formations) 

 การปฏิบัติ        คําบอก-คําส่ัง 

แถวหนากระดาน (Rank Formation) 

หนากระดานแถวเดี่ยว   

หนากระดานแถวเดี่ยว, มาหาขาพเจา       = Fall In  

หนากระดาน ๒ แถว   

หนากระดาน ๒ แถว, มาหาขาพเจา       = 2 Ranks, Fall In  

หนากระดาน ๓ แถว   

หนากระดาน ๓ แถว, มาหาขาพเจา       = 3 Rank, Fall In  

หนากระดานแถวเดี่ยว ปดระยะ  

หนากระดานแถวเดี่ยว, ปดระยะ มาหาขาพเจา = At Close Interval, Fall In  

หนากระดาน ๒ แถว ปดระยะ  

หนากระดาน ๒ แถว, ปดระยะ มาหาขาพเจา = 2 Ranks, Close Interval, Fall In   

การจัดแถว   จัดแถว            Right, Dress          

การจัดแถว โดยทางขวาเปนหลัก ทางขวา, เปนหลัก, จัดแถว  Dress 

Right, Dress  

การบอกเลิกจัดแถว กลับมาอยูทาตรง นิ่ง    Ready, Front 

การเปดระยะ  เปดระยะ         Extend, March 

การปดระยะ  ปดระยะ          Close, March 

แถวตอน (Column Formation) 

แถวตอนเรียงหนึ่ง  ตอนเรียงหนึ่ง มาหาขาพเจา         File, Fall In  

แถวตอนเรียงสอง  ตอนเรียงสอง มาหาขาพเจา         2 Columns, Fall In  

แถวตอนเรียงสาม  ตอนเรียงสาม มาหาขาพเจา         3 Columns, Fall In  
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การเปลี่ยนรูปแถวหนากระดาน (Changing/Re-Forming Rank Formation) 

การเปลี่ยนรูปแถวหนากระดานสองแถว หนากระดานสองแถว, จัดแถว  

2 Ranks, March  

การเปลี่ยนรูปแถวหนากระดานสองแถวปดระยะ หนากระดานสองแถว, ปดระยะ, จัด

แถว  

2 Ranks, At Close Interval, March  

การเปลี่ยนรูปแถวตอน (Changing/Re-Forming Column Formation) 

ตอนเรียงสอง, ทางซาย, 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, จากซาย, จัดแถว           File From The Left, March 

การรายงาน (Reportings) 

“ กองรอย, แถว - ตรง “   “ Company, Attention “ 

“ กองรอย, แถว - ตรง, ตรงหนา, ระวัง, วันทยา-วุธ" “ Company, Attention, 

Present, Arms “ 

“ กองรอยอาวุธเบาที่ ... พรอมรับตรวจ ครับ “     “ Sir, ...... Company is 

Prepared For Inspection. ““ กองทหารเกียรติยศพรอมรับการตรวจ ครับ “   

“ Sir, The Honor Guard Is Prepared For Inspection. ” 
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การนับเลข (NUMERICAL PRONUNCIATIONS) 

  Ø ZE-RO (ซี-โรว)       5 FIFE (ฟายฟ) 

  1 WUN (วัน)       6 SIX  (ซิกซ) 

  2 TOO  (ทู)       7 SEV-EN (เซ-เวน) 

  3 TREE (ทรี)        8 AIT (เอ็ทท) 

  4 FOW-ER (โฟ-เออร)      9 NIN-ER (นาย-เนอร) 

 

การอานตัวอักษร (Alphabet Pronunciations) 

A  Alpha  AL FAH    (อัล-ฟา) 

B  Bravo  BRAH VOH    (บรา-โว) 

C  Charlie  CHAR LEE or SHAR LEE  (ชาลี) 

D  Delta  DELL TAH    (เดล-ตา) 

E  Echo  ECK OH    (เอ็ค-โค) 

F  Foxtrot  FOKS TROT    (ฟอกซ-ทร็อต) 

G  Golf  GOLF     (กอลฟ) 

H  Hotel  HOH TELL    (โฮ-เทล) 

I  India  IN DEE AH    (อินเดีย) 

J  Juliet  JEW LEE ETT    (จู-เลียต) 

K  Kilo  KEY LOH    (กิ-โล) 

L  Lima  LEE MAH    (ลิ-มา) 

M  Mike  MIKE     (ไมค) 

N  November  NO VEM BER   (โน-เวม-เบอร) 

O  Oscar  OSS CAH    (ออส-กา) 

P  Papa  PAH PAH    (ปา-ปา) 

Q  Quebec  KEH BEC    (คี-เบ็ค) 

R  Romeo  ROW ME OH    (โร-มี-โอ) 



หนา  | 45 
 

 

S  Sierra  SEE AIR RAH    (เซีย-รา) 

T  Tango  TANG GO    (แทง-โก) 

U  Uniform  YOU NEE FORM or OO NE FORM  (ยู-นิ-ฟอรม) 

V  Victor  VIK TAH    (วิค-เตอร) 

W  Whiskey  WISS KEY    (วิส-กี้) 

X  Xray  ECKS RAY    (เอ็กซ-เรย) 

Y  Yankee  YANG KEY    (แยง-กี้) 

Z  Zulu  ZOO LOO    (ซู-ลู) 
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ในสวนตอจากนีไ้ปจะเปนคําศัพทพ้ืนฐานทางทหารกําลังพลที่ควรรู 

ยศทหารบก ไทย - สหรัฐฯ (Thai - US Army Ranks) 

นายทหารช้ันสัญญาบัตร0

1 (Commissioned Officer)  

   ยศ        คํายอ          แบบไทย               คํายอ             แบบสหรัฐฯ      คํา
ยอ     

 

จอมพล      ไมมี   Field Marshal            ไมมี         General of the 
Army     GA 1

2 

พลเอก     พล.อ. General    GEN         General               
GEN  

พลโท         พล.ท. Lieutenant General   LTG         Lieutenant 
General       LTG  

พลตรี     พล.ต. Major General           MG          Major General              
MG   

พันเอก2

3   พ.อ.     Senior Colonel          COL        Brigadier 
General        BG  

 

                                                             
1 หมายเหต:ุ  วาท่ี ... (ใชใสลงหนายศนั้น ๆ) = ACTING OF PROVISIONAL  
2 เปนยศ อม.ในภาวะสงครามเทานั้น  มีผูไดรับไมกี่นายตั้งแตในอดีตท่ีผานมา เชน แมคอาร
เธอร  
3 พันเอก(พิเศษ) เปนช้ันเงินเดือน เคร่ืองหมายเชนเดียวกับพันเอก แตเปลี่ยนเคร่ืองหมายท่ี
ปกเส้ือเปน คทาไขว ชอชัยพฤกษ ท้ังสองขาง แทนสังกัด และเหลา เทียบเทากับ พลจัตวา 
ของสหรัฐฯ (ปจจุบัน ยศ พลจัตวา ของ ทบ. ไทย ไมมีบรรจุ) 
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พลเอก (พล.อ.)
(GENERAL)

(GEN)

พลตรี (พล.ต.)
(MAJOR GENERAL)

(MG)

พลโท (พล.ท.)
(LIEUTENANT GENERAL)

(LTGEN)

 พลจัตวา (พล.จ.)  

(BRIGADIER GENERAL)

(BG)

จอมพล
(FIELD MARSHAL)

(ไมมีคํายอ)

เครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร 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)

รอยเอก (ร.อ.)
(CAPTAIN)

(CAPT/CPT)

รอยตรี (ร.ต.)
(SECOND LIEUTENANT)

(2ND LT)

รอยโท (ร.ท.)
(FIRST LIEUTENANT)

(1ST LT)
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นายทหารชั้นประทวน (Non-Commissioned Officer - NCO)  

ยศ-ไทย คํายอ ภาษาอังกฤษ คํายอ ยศสหรัฐฯ คํายอ 

ไมมี    Sergeant Major of the Army   SMA 

จาสิบเอก3

4 จ.ส.อ. Master Sergeant First 

Class    

1MSGT Command Sergeant Major   CSM 

จาสิบเอก จ.ส.อ. Master Sergeant First 

Class    

1MSGT First Sergeant   1SGT 

จาสิบโท จ.ส.ท. Master Sergeant Second 

Class 

2MSGT Platoon Sergeant              PSG 

จาสิบตรี 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 

 

                                                             
4 จาสิบเอก ช้ันเงินเดือนพิเศษ  ในตําแหนง จากองรอย จากองพัน จากรม ฯ 
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ยศสหรัฐฯ คํายอ ยศสหรัฐฯ คํายอ 

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 

เครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ทบ.ไทย (RTA - NCO RANKS)

สิบตรี (ส.ต.)
LANCE CORPORAL

(LCPL)

สิบโท (ส.ท.)
CORPORAL

(CPL)

สิบเอก (ส.อ.)
SERGEANT 

(SGT)

จาสิบเอก (จ.ส.อ.)
MASTER SERGEANT 

FIRST CLASS

(1 MSGT)

จาสิบตรี (จ.ส.ต.)
MASTER SERGEANT 

THIRD CLASS

(3 MSGT)

จาสิบโท (จ.ส.ท.)
MASTER SERGEANT 

SECOND CLASS

(2 MSGT)
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Second 
Lieutenant

First 
Lieutenant

Captain

ยศนายทหารสัญญบัตร สหรัฐฯ (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-1
NO 

INSIGNIA

Chief Warrant OfficerWarrant Officer

US Army Warrant Officer Ranks

ยศนายทหารประทวน สหรัฐฯ (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 สหรัฐฯ (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-1
NO 

INSIGNIA

E-1
NO 

INSIGNIA

Chief Warrant OfficerWarrant Officer

US Army Warrant Officer Ranks

Chief Warrant OfficerWarrant Officer

US Army Warrant Officer Ranks

ยศนายทหารประทวน สหรัฐฯ (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) 

นายทหารช้ันสัญญาบัตร (Commissioned Officer)  

 

จอมพลเรือ        ไมมี        Admiral of the Fleet  ADMF      Fleet Admiral  FADM ไมมียศน้ี           ไมมี  

พลเรือเอก        พล.ร.อ.    Admiral                     ADM        Admiral          ADM    General          GEN 

พลเรือโท          พล.ร.ท.    Vice Admiral             VADM     Vice Admiral   VADM  Lieutenant     LT GEN 

พลเรือตรี          พล.ร.ต.   Rear Admiral             RADM     Rear Admiral  RADM Major General MAJ GEN 

นาวาเอกพิเศษ น.อ.        Special Captain         CAPT      Commodore5

นาวาเอก          น.อ.         Captain                      CAPT     Captain           CAPT  Colonel         COL   

 COMO  Brigadier       B GEN 

นาวาโท            น.ท.         Commander               CDR      Commander    CDR   Lieutenant       LT COL 

เรือตรี               ร.ต.         Sub-Lieutenant          SUBLT    Ensign            ENS    Second         2nd LT 

                                                             
5 คือ ยศ พลเรือจัตวา ของ ทร.อม. 
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ยศตํารวจไทย (Royal Thai Police Ranks) 

นายตํารวจสัญญาบัตร  (Commissioned Officer ) 

 

    ยศ    คํายอ          ภาษาอังกฤษ คํายอ 

พลตํารวจเอก (พล.ต.อ.)    Police General   (Pol.Gen. ) 

พลตํารวจโท    (พล.ต.ท.)    Police Lieutenant General(Pol.Lt.Gen.) 

พลตํารวจตรี (พล.ต.ต.) Police Major General  (Pol.Maj.Gen.) 

พันตํารวจเอก (พิเศษ) (พ.ต.อ.) Police Senior Colonel  (Pol.Sr.Col.) 

พันตํารวจเอก          (พ.ต.อ.) Police Colonel   (Pol.Col.)  

พันตํารวจโท           (พ.ต.ท.) Police Lieutenant Colonel(Pol.Lt.Col.) 

พันตํารวจตรี           (พ.ต.ต.) Police Major   (Pol.Maj.)  

รอยตํารวจเอก        (ร.ต.อ.) Police Captain   (Pol.Capt.) 

รอยตํารวจโท          (ร.ต.ท.) Police Lieutenant 6 (Pol.Lt.)  

รอยตํารวจตรี          (ร.ต.ต.) Police Sub-Lieutenant7

                                                             
6 รอยตํารวจโท หรือ  Police First Lieutenant  

 (Pol.Sub.Lt.)  

นายตํารวจช้ันประทวน (Non - Commissioned Officer - NCO) 

นายดาบตํารวจ  (ดต.) Police Senior Sergeant Major  (Pol.Sen.Sgt.Maj.) 

จานายสิบตํารวจ    (จ.ส.ต.) Police Sergeant Major  (Pol.Sgt.Maj.) 

สิบตํารวจเอก         (ส.ต.อ.) Police Sergeant   (Pol.Sgt.)  

สิบตํารวจโท          (ส.ต.ท.) Police Corporal   (Pol.Cpl.) 

สิบตํารวจตรี           (ส.ต.ต.) Police Lance Corporal  (Pol.L/C) 

พลตํารวจ          (พลฯ) Policeman Constable /Police Private (Pol.Const.)  

นักเรียนนายรอยตํารวจ (นรต.) Police Cadet  (Pol.Cdt.)  

7 รอยตํารวจตรี หรือ Police Second Lieutenant   
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เหลาทหารบกไทย (Royal Thai Army Corps) มี ๑๗ เหลา 

เหลารบ (Combat Corps/Branch Of Service)  
เหลาทหารราบ  (ร.)  Infantry Corps 
เหลาทหารมา  (ม.) Cavalry Corps 
 
เหลาสนับสนุนการรบ (Combat Support Corps/Branch Of Service) 
เหลาทหารปนใหญ (ป.) Artillery Corps   
เหลาทหารชาง  (ช.) Engineer Corps 
เหลาทหารส่ือสาร  (ส.) Signal Corps   
เหลาการขาว  (ขว) Intelligence Corps 
 
เหลาชวยรบ (Combat Service Support Corps/Branch Of Service) 
เหลาทหารพลาธิการ (พธ.) Quartermaster Corps 
เหลาทหารการเงิน (กง.) Finance Corps  
เหลาทหารพระธรรมนูญ (ธน.) Judge Advocate General’s Corps (JAGO) 
เหลาทหารขนสง  (ขส.) Transportation Corps (TC) 
เหลาทหารแพทย  (พ.) Medical Corps (MC) 
เหลาทหารการสัตว (กส.) Veterinary Corps (VC) 
เหลาทหารสรรพาวุธ (สพ.) Ordnance Corps (OC) 
เหลาทหารสารบรรณ (สบ.) Adjutant General Corps (AGC) 
เหลาทหารสารวัตร (สห.) Corps Of Military Police (CMP) 
เหลาดุริยางค  (ดย.) Band Corps 
เหลาทหารแผนที่  (ผท.) Survey Corps 
 
เหลาพิเศษ (Special Corps/Branch Of Service) 
เหลาเสนาธิการ   (สธ.) General Staff Corps    
[หมายเหตุ: พ.ศ.๒๕๔๙ - ปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง คือ นายทหารที่จบหลักสูตร
เสนาธิการแลว และปฏิบัตหินาที่ฝายเสนาธิการที่ครองยศไมถึงพันเอกอัตราเงินเดือน
พิเศษตองติดเคร่ืองหมายเหลาเดิมของตนเองแทนที่จะเปนเคร่ืองหมายเหลาเสนาธิ
การ] 
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12. ทหารแพทย (พ.)

13. ทหารแผนที่ (ผท.)

MEDICAL CORPS (MC)

SIGNAL CORPS (SIGC)

CORPS OF ENGINEER (CE)

CAVALRY (CAV)

11. ทหารการเงิน (กง.)3. ทหารปนใหญ (ป.) FIELD ARTILLERY (ARTY) FINANCE CORPS (FC)

ไมมี

2. ทหารมา (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)

ไมมี

16. ทหารดุริยางค (ดย.)

เครื่องหมายเหลาทหารบก ไทย - สหรัฐฯ (THAI - US ARMY CORPS)

4. ทหารชาง (ช.)

6. ทหารสรรพาวุธ (สพ.) ORDNANCE CORPS (OC) VETERINARY CORPS (VC)14. ทหารการสัตว (กส.)

15. ทหารพระธรรมนูญ (ธน.)7. ทหารขนสง (ขส.) TRANSPORTATION CORPS (TC) JUDGE ADVOCATE GENERAL’S

CORPS  (JAGO)

5. ทหารสื่อสาร (ส.)
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MILITARY INTELLIGENCE (MI)

ARMOR

ยังไมมี1

ทหารมายานเกราะ

ยังไมมี 2

ทหารปนใหญปองกันภัยทางอากาศ

ยังไมมี

ทหารนักบิน AVIATION

AID DEFENSE ARTILLERY (AD)

ยังไมมี

SPECIAL FORCES CORPS

(SFC)

ทหารรบพิเศษ

ยังไมมี

ทหารวิทยาศาสตร CHEMICAL CORPS

ยังไมมี

ทหารอนุศาสนาจารย

ARMY MEDICAL SPECIALIST 

CORPS

ARMY NURSE CORPS

ยังไมมี

พยาบาลทหารบก

MEDICAL SERVICE CORPS

ยังไมมี

ทหารเสนารักษ

ยังไมมี

ทหารทันตแพทย DENTAL CORPS

ยังไมมี

ทหารผูชํานาญการทางแพทย

หมายเหตุ   1 ทบ.ไทย มีเหลาเดียว คือ ทหารมา แต ทําหนาที่ ทหารมายานเกราะดวย
2 ทบ.ไทย ไมแยก ทหารปนใหญ และ ทหารปนใหญตอสูอากาศยาน

CHAPLAIN CORPS

เครื่องหมายเหลาทหารบก ไทย - สหรัฐฯ (ตอ) (THAI - US ARMY CORPS)

17. ทหารการขาว
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ยังไมมี

จเรทหารบก

STAFF SPECIALIST
USAR

ยังไมมี

นายทหารคนสนิท

ยังไมมี

นายทหารพิเศษ

ยังไมมี

ฝายกิจการพิเศษ

กําลังสํารองทหารบกสหรัฐฯ

เครื่องหมายเหลาพิเศษอื่นๆ ทหารบก ไทย - สหรัฐฯ (THAI - US ARMY SPECIAL CORPS)

ทหารเสนาธิการ (สธ.) GENERAL STAFF WARRENT OFFICER

INSPECTOR GENERAL

U.S. MILITARY
ACADEMY

NATIONAL GUARD
BUREAU

กองกําลังรักษาดินแดน
(TERRITORIAL DEFENSE)

CIVIL AFFAIRS
USAR

ยังไมมี

กิจการพลเรือน

กําลังสํารองกองทัพบกสหรัฐฯ

AIDE

โรงเรียนนายรอย 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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เหลาทหารเรือไทย (Royal Thai Navy Corps) มี ๔ พรรค ๒๔ เหลา 7

8 

๑. พรรคนาวิน   (นว.) General Line    มี ๑๐ เหลา 
 

เหลาทหารการปน       (ป.)   Gunner's Mate    

เหลาทหารอาวุธใตน้ํา  (ต.) Torpedoman's Mate  

เหลาทหารสามัญ            (ส.)  Quartermaster And Coxswain   

เหลาทหารสัญญาณ         (ญ.)  Signal Corps 

เหลาทหารอุทกศาสตร      Hydrographic Corps  

เหลาทหารขนสง       Transportation Corps  

เหลาทหารสรรพาวุธ     (สพ.) Ordnance Corps    

เหลาทหารอุตุนิยมวิทยา  (อ.) Meteorological Corps  

เหลาทหารสารวัตร  (สห.) Military Police Corps  

เหลาทหารการขาว  (ขว.) Intelligence Corps 
 

๒. พรรคกลิน     (กล.) Engineering Line     มี ๒ เหลา  
 

เหลาทหารไฟฟา     (ฟ.)    Electrician Corps   

เหลาทหารเคร่ืองกล     (ย.)  Engine Corps 
 

๓. พรรคนาวิกโยธิน   (นย.) Marine Corps  มี ๔ เหลา 
 

เหลาทหารราบ         (ร.) Infantry    

เหลาทหารปนใหญ    (ป.)   Artillery  

เหลาทหารชาง          (ช.) Corps Of Engineer   

เหลาทหารส่ือสาร        Signal Corps  

 

                                                             
8 ขอบังคับ กห. วาดวยเหลาทหาร พ.ศ.๒๕๒๘ และเพิ่มเติม ถึง พ.ศ.๒๕๓๘ โดย ขอบังคับ 
กห. (ฉบับท่ี ๒ - ๕ ) 
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๔. พรรคพิเศษ     Staff/Special Corps  มี ๘ เหลา 
 

เหลาทหารสารบรรณ      Yeoman (Administration)   

เหลาทหารพลาธิการ     (พธ.) Supply Corps  

เหลาทหารการเงิน      (กง.) Finance Corps    

เหลาทหารพระธรรมนูญ  (ธน.)     Judge Advocate General's Corps  

เหลาทหารชางยุทธโยธา   (ยย.) Civil Engineer    

เหลาทหารวิทยาศาสตร   (วศ.) Science  Corps  

เหลาทหารดุริยางค      (ดย.) Band     

เหลาทหารแพทย        (พ.) Medical Corps 
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เหลาทหารแพทย
(MEDICAL CORPS)

เหลาทหารดุริยางค
(BAND)

เหลาทหารวิทยาศาสตร
(SCIENCE CORPS)

เหลาทหารชางยุทธโยธา
(ชางเขียน)

(CIVIL ENGINEER)

เหลาทหารชางยุทธโยธา
(ชางอิเลกทรอนิกส)

(CIVIL ENGINEER)

เหลาทหารสารบรรณ
(YEOMAN)

เหลาทหารพลาธิการ
(SUPPLY CORPS)

เหลาทหารพระธรรมนูญ
(JUDGE ADVOCATE
GENERAL’S CORPS)

เหลาทหารการเงิน
(FINANCE CORPS)

เหลาทหารชางยุทธโยธา
(ชางทั่วไป)

(CIVIL ENGINEER)

เหลาทหารชางยุทธโยธา
(ชางไฟฟาสื่อสาร)

(CIVIL ENGINEER)

เหลาทหารปนใหญ
(ARTILLERY)

เหลาทหารสื่อสาร
(SIGNAL CORPS)

เหลาทหารราบ
(INFANTRY)

เหลาทหารชาง
(CORPS OF ENGINEER)

เหลาทหารการปน
(GUNNER’S MATE)

เหลาทหารขนสง
(TRANSPORTATION CORPS)

เหลาทหารอุตุนิยมวิทยา
(METEOROLOGICAL CORPS)

เหลาทหารสรรพาวุธ
(ORDNANCE CORPS)

เหลาทหารการสารวัตร
(MILITARY POLICE CORPS)

เหลาทหารอุทกศาสตร
(HYDROGRAPHIC CORPS)

เหลาทหารอาวุธใตน้ํา
(TORPEDOMAN’S MATE)

เหลาทหารการขาว
(INTELLIGENCE CORPS)

เหลาทหารสามัญ
(QUARTERMASTER AND

COXSWAIN)

เหลาทหารสัญญาณ 
(วิทยุ)

(SIGNAL CORPS)

เหลาทหารสัญญาณ 
(พนักงานเรดาร)

(SIGNAL CORPS)

เหลาทหารสัญญาณ
(แตรเดี่ยว)

(SIGNAL CORPS)

เหลาทหารสัญญาณ 
(ทัศนสัญญาณ)

(SIGNAL CORPS)

เหลาทหารสัญญาณ
(พนักงานโซนาร)

(SIGNAL CORPS)

เครื่องหมายเหลาทหารเรือไทย (ROYAL THAI NAVY CORPS)
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เหลาทหารอากาศไทย  (Royal Thai Air Force Corps) มี ๒๓ เหลา 

เหลาทหารนักบิน         (นบ.)     Pilot Corps    

เหลาทหารตนหน         (ตห.)    Navigator Corps  

เหลาทหารตรวจการณ   (ตก.)    Observer Corps               

เหลาทหารท้ิงระเบิด      (รบ.)    Bombardier Corps        

เหลาทหารส่ือสาร      (ส.)       Communications And Electronics Corps  

เหลาทหารสรรพาวุธ   (สพ.)    Armament Corps    

เหลาทหารอากาศโยธิน (อย.)    Ground Security Force Corps  

เหลาทหารขนสง          (ขส.)     Transportation Corps   

เหลาทหารสารวัตร       (สห.)    Air Police Corps  

เหลาทหารชางอากาศ  (ชอ.)     Air Engineer Corps   

เหลาทหารพลาธิการ     (พธ.)     Quartermaster Corps  

เหลาทหารชางโยธา       (ชย.)     Civil Engineer Corps      

เหลาทหารแผนที่         (ผท.)    Survey Corps                 

เหลาทหารอุตุ             (อต.)    Weather Corps    

เหลาทหารถายรูป         (ถร.)     Photography Corps  

เหลาทหารการเงิน        (กง.)     Finance Corps                 

เหลาทหารพระธรรมนูญ (ธน.)     Legal Corps  

เหลาทหารดุริยางค        (ดย.)     Band Corps                     

เหลาทหารสารบรรณ    (สบ.)     Administrative Corps   

เหลาทหารแพทย         (พ.)      Medical Corps                

เหลาทหารพลรม         (พร.)     Parachute Troops Corps  

เหลาทหารพัสด ุ  Material Corps    

เหลาทหารวิทยาศาสตร (วศ.) Science  Corps  
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หนวยท่ัวไป (General Units) 

กระทรวง [ไทย]      Ministry   [เชน กห. =MOD] 

กระทรวง [อม.]       Department   [เชน กห. = DOD] 

ทบวง [ไทย]           Sub-Ministry ; Authority  

ทบวง [อม.]            Department  [เชน Department Of The Army]  

สํานัก, สํานักงาน [ทหาร]    Office     

สํานัก    [พลเรือน]    Organization 

สวน     [พลเรือน]                    Administration 

กรม     [ฝอ.-ทหาร]    Directorate    

เจากรม          (จก.) Chief ; Commanding General   

เจากรม [ฝอ.]  (จก.)  Director  

รองเจากรม  (รอง จก.) Deputy Director  

ประจํากรม ...                   Attached In ...Department  

กรม     [พลเรือน]     Department 

อธิบดี      Director General 

กอง                            Division  

ผูอํานวยการกอง         (ผอ.)    Director  

หัวหนากอง...           (หก.)     Chief Of ...Division  

ประจํากอง ...                   Attached In ...Division  

ฝาย                            Branch  

หัวหนาฝาย...                   Chief Of ...Branch  

แผนก                           Section  

หัวหนาแผนก...,หัวหนา  (หน.)    Chief Of ...Section  

ประจําแผนก ...                 Attached In ...Section  

ประจํา......           (ปจ.)     Attached To ...  

หนวยขึ้นตรง      (นขต.)   Organic Units  
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การฝก ศึกษา และเอกสารของ ฝายอํานวยการ  

(Trainings, Educations And Staff Documents) 

 

ปกปด    Restricted   

ลับ      Confidential    (C)  

ลับมาก   Secret                   (S) 

ลับที่สุด   Top Secret  

ปกติ   Routing     (R) 

ดวน      Priority    (P) 

ดวนมาก   Immediate    (O) 

ดวนที่สุด  Flash     (Z) 

การบรรยายสรุปทางทหาร (Military Briefing) 

การบรรยายสรุปขาวสาร  Information Briefing 

การบรรยายสรุปเพ่ือตกลงใจ Decision Briefing 

การบรรยายสรุปของฝายอํานวยการ  Staff Briefing 

การบรรยายสรุปภารกิจ  Mission Briefing  

ผูบรรยายสรุป   Briefer 

ผูฟง    Audience 

การประชุม   Meeting; Conference 

ไมช้ี    Pointer 

ไมช้ีเลเซอร   Laser Pointer 
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การฝก (Trainings)  

การจัดการฝก   training management 

การฝกกายบริหาร  Physical Training     (PT) 

การฝกแกปญหาบนแผนที ่ Map Exercise       (MAPEX) 

การฝกแกปญาที่บังคับการ8

9 Command Post Exercise  (CPX) 

การฝกเฉพาะหนาที่ [ชกท.] MOS Training      

การฝกจําลองยุทธ910 battle simulation exercise 

การฝกเดินทางไกล road march training  

การฝกตอสูปองกันตัวดวยมือเปลา hand to hand combat training 

การฝกตอสูรถถัง   antitank training exercise 

การฝกตามสถานการณ Situational Training Exercise       (STX) 

การฝกทางยุทธวิธีโดยไมใชหนวยทหาร10

11 Tactical Exercise Without Troops      

        (TEWT) 

การฝกเบื้องตน  Basic Training   (BT) 

การฝกประจําป  Annual Training   (AT) 

การฝกเปนบุคคล  Individual Training  

การฝกเปนบุคคลขั้นสูง Advanced Individual Training (AIT) 

การฝกเปนหนวย [หมูตอนหมวด,กองรอย,ฯ]  Collective Training 

การฝกภาคสนาม 11

12  Field Training Exercise  (FTX)  

การฝกยิงดวยกระสุนจริง12

13  Live-Fire Exercise (LFX) 

การฝกรวม [ระหวางเหลาทัพ] Joint Training Exercise (JTX)  

 
                                                             
9 การฝกแกปญาท่ีบังคับการ เหมาะสําหรับหนวย กองพัน ถึง กองทัพนอย 
10 คาใชจายต่ํา เหมาะสําหรับการฝกผูนํา และฝายอํานวยการในการรบ  
11 การฝกทางยุทธวิธีโดยไมใชหนวยทหาร เหมาะสําหรับหนวยระดับ กองรอยลงมา และอาจ
นําไปใชกับหนวยกองพันได แตไมนิยมใชระดับกรม 
12 เสียคาใชจายสูง มีความสมจริงมากท่ีสุดในหนวยระดับต่ํา และตองใชมาตรการควบคุมมาก 
13 การฝกยิงดวยกระสุนจริง เสียคาใชจายสูง ปกติจํากัดอยูระดับ หมวด และกองรอย 
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การฝกรวมและผสม [ระหวางเหลาทัพและ ๒ ประเทศ]   

    Combined And Joint Training  Exercise (CJTX)  

การฝกแลกเปลี่ยน Cross Training Exercise   (CTX) 

การสาธิต  demonstration 

กําหนดการฝก   Training Program  

กําหนดการฝกและประเมินผลของกองทัพบก  

  Army Training And Evaluation Program   (ARTEP) 

คําช้ีแจงการฝก   Training Memorandum 

คําส่ังการฝก  Training Order   

คูมือทางเทคนิค (คท.) Technical Manual   (TM) 

คูมือราชการสนาม (รส.) Field Manual   (FM) 

เคร่ืองชวยฝก  Training Aids 

เคร่ืองชวยฝกยิงดวยแสงเลเซอร  (ไมลส)   

 Multiple Integrated Laser Engagement Simulation  (Miles) 

ตารางการฝก   training scedule 

โตะทราย  sand table 

แนวสอน  (นส.) Student Text   (ST) 

แบบจําลองภูมิประเทศ Terrain Model 

ปฏิทินการฝกประจําป  Yearly Training Calender  (YTC) 

พ้ืนที่การฝกหลัก  Major Training Area   (MTA) 

ระบบการจัดการฝกของกองพัน  

  Battalion Training Management System    (BTMA) 

โรงเรียนของหนวย Unit School 

วงรอบการฝกของหนวย Unit Training Cycle  

วาระการประชุม  Agenda 

ศูนยการศึกษาดวยตนเอง [อม.] Individual Learning Center  
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ศูนยฝก   Training Center 

ศูนยฝกทางยุทธวิธีกองทัพบก Army Tactical Training Center 

ศูนยฝกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ ๑ 1St Army Area Tactical Training Center 

หนังสือเวียน                  Circulars  

หนังสือเวียนสนาม            Field Circular   (FC) 

 

คําส่ังทางทหาร (Military Orders) 

ขอบังคับทหารบก            Army Regulation   (AR) 

คําส่ังการรบ 13

14  Combat Order 

คําส่ังนโยบาย                 Directive  

สาสนยุทธการ                 Letter Of Instruction    (LOI) 

คําส่ังยุทธการ  Operations Order   (OPORD) 

คําส่ังการชวยรบ  Administrative Order 

ระเบียบปฏิบัติประจํา (รปจ.) Standing Operating Procedure (SOP) 

คําส่ังเตือน  Warning Order   (WO) 

คําส่ังเปนสวนๆ  Fragmentary Order  (FRAGO) 

แผนยุทธการ  Operations Plan    (OPLAN) 

คําส่ังปกติ 14

15                   Routine Orders    

คําส่ังศาลทหาร               Courts-Martial Orders  

แจงความ                      Bulletins    

บัญชีหนวยทหาร             Troop List    

บันทึกขอความ                Memorandums  

                                                             
14 มี ๗ ประเภท คือ คําส่ังนโยบาย, สาสนยุทธการ, คําส่ังยุทธการ, คําส่ังการชวยรบ, ระเบียบ
ปฏิบัติประจํา, คําส่ังเตือน และคําส่ังเปนสวน  ๆ
15 มี คําส่ังท่ัวไป, คําส่ังเฉพาะ, บันทึกส่ังการ, คําส่ังศาลทหาร, บันทึกขอความ, หนังสือเวียน, 
แจงความ 
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บันทึกขอตกลง  Memorandum Of Agreement  (MOA) 

บันทึกความเขาใจ  Memorandum Of Understanding (MOU) 

บันทึกประจําวัน  (บปว.)  Daily Journal    

ปงบประมาณ  Fiscal Year   (FY)  

แผนที่สถานการณ Situations Map 

แผนบริวาร  Overlay 

แฟมนโยบาย                   Policy Plan 

แฟมบันทึกประจําวัน             Journal File 

รายงานสถานภาพของหนวย Unit Status Report (USR) 

เอกสารแยกเร่ือง                      Worksheet  

ผนวก ก                              Annex A   

อนุผนวก ๑                            Appendix 1  

ใบแทรก ก                            Tab A  

ใบแนบ  ๑                            Enclosure 1  

งานของ ผูบังคับหนวย และฝายอํานวยการ  

(Command And Staff  Works) 

การแสวงขอตกลงใจทางทหาร   Military Decision Making Process  (MDMP) 

ขอพิจารณาของฝายอํานวยการ   Staff Study 

ขั้นตอนระเบียบการนําหนวย       Troop Leading Procedure    (TLP) 

ฝายกิจการพิเศษ          Special staff 

ฝายอํานวยการประจําตัว         Personal staff 
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คําส่ังการรบ (Combat Orders) 

ระดับหมู/หมวด 15

16 

GENERAL.  

Platoon leaders and below give their orders orally. They avoid 

long and complex orders and they develop and use standing operating 

procedures.16

17SOPs 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 intent18

WARNING ORDER.  (คําส่ังเตือน) 

 is always given to make sure that 

the unit has a clear understanding of the mission.  

     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 :  

                                                             
16 จากเอกสาร FM 7-70 LIGHT INFANTRY PLATOON/SQUAD - Sept 1986  (หนา ๒-๒๓ 
ถึง ๒-๒๖)      
17 SOPs = standing operating procedures  = ระเบียบปฏิบัติประจํา (รปจ.)  
18 commander's intent  = เจตนารมณของผูบังคับบัญชา  
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    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. 

         (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:     (ผูบังคับหนวยรอง)  

         (1) Platoon sergeant.       (รองผูบังคับหมวด)  

         (2) Squad leader.              (ผูบังคับหมู)  

         (3) RATELO.                  (พนักงานวิทยุโทรศัพท)  

         (4) Medic.                      (เจาหนาที่เสนารักษ)  
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         (5) Forward observer.        (ผูตรวจการณหนา)  

         (6) Attachments.              (หนวยที่มาสมทบ)  

     b. To Persons helping in preparation of OPORD (SOP).  

     c. As needed or by SOP.  

Operation Order. (คําส่ังยุทธการ)   

         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 19

OPORD Format.  (แบบฟอรมคําส่ังยุทธการ)        

or sketch 

along with a map to explain the order. When able, give the order while 

observing the objective area.  

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.)  

                                                             
19 terrain model  = ภูมิประเทศจําลอง  
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   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.)  

   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.)  
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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 code words.) 

 

FRAGMENTARY ORDER.  (คําส่ังเปนสวน 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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ระดับกองรอย 19

20 Sample Orders Formats (ตัวอยางแบบฟอรมคําส่ัง )         

GENERAL (กลาวทั่วไป) 

         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 

overlays21

WARNING ORDER    (คําส่ังเตือน)  

,concept sketches, execution matrixes, and operation schedules 

to supplement the order.  

   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.  

                                                             
20 จาก FM 7- 71 LIGHT INFANTRY COMPANY. - AUGUST 1987 (หนา B-1 ถึง B-4)               
21 operations overlays  = แผนบริวารยุทธการ 
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    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.  

        (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.                 รองผูบังคับกองรอย 

      (2) First sergeant.                     จากองรอย  

      (3) Company FSO.                   นยส.กองรอย  

      (4) Platoon leaders.                   ผูบังคับหมวด  

      (5) Mortar section sergeant.         ผบ.ตอน ค.  
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      (6) Antiarmor section sergeant.     ผบ.ตอน ตถ.  

      (7) RATELO.                          พนักงานวิทยุโทรศัพท  

      (8) Medic.                              เจาหนาที่เสนารักษ  

      (9) Attachments.                      หนวยที่มาสมทบ  

   b. To persons helping prepare OPORD (SOP).  

   c. As needed or by SOP. 
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Operations  Order  (คําส่ังยุทธการ)    

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.)  
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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.)  

   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.  
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      (3) State terrorist threat condition (red, amber, white).  

 4. SERVICES SUPPORT :  

   a. General.  

      (1) Combat trains' location.21

22(Movement instructions)  

      (2) Field trains' Location.22

23 

   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.)  

                                                             
22 Combat trains' location.   = ท่ีตั้งขบวนสัมภาระรบ  
23 Field trains' Location.      = ท่ีตั้งขบวนสัมภาระพัก  
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ANNEXES :   A     Intelligence/Intelligence Overlay(s).  

               B     Operation Overlay/Concept Sketches.  

                     C     (As required.) 

FRAGMENTARY ORDER   (คําส่ังเปนสวน ๆ) 23

24    

                                                             
24 Use the same format as the operations order, but address only the changes to it. 
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ระดับกองพัน 24

25 Sample Order Formats (ตัวอยางแบบฟอรมคําส่ัง)                   

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.  

                                                             
25 จาก FM 7-72 LIGHT INFANTRY BATTALION  
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   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  

      (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) Anti-armor section sergeant.  
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      (7) RATELO.  

      (8) Medic.  

      (9) Attachments.  

   b. To persons helping prepare OPORD (SOP).  

   c. As needed or by sop. 

 



หนา  | 87 
 

 

Operations Order  (คําส่ังยุทธการ)                              

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.)  



หนา  | 88 
 

 

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.)  

   e. Consolidation. (Offense only.)  

   f. Coordinating Instructions :  

      (1) (As required.)  

      (2) Emphasize R&S plan requirements.  
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      (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.)  
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ANNEXES : A - Intelligence/Intelligence Overlay (s).  

                    B - Operation Overlay/Concept Sketches.  

                 C - (As required.)  

FRAGMENTARY ORDER (คําส่ังเปนสวน ๆ)  

     Use the same format as the operations order, but address only the 

changes to it.  
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แบบฟอรม แผน/คําส่ังยุทธการของกองทัพบกสหรัฐฯ  

(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)  
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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  

                                     s/**  
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  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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สรุปยอ คําอธิบายแบบฟอรมคําส่ังยุทธการไทย 

  (ประเภทเอกสาร) <*แสดงท่ีกึ่งกลาง บน และลาง ทุกหนาท่ีมีขอความ   

*ถาไมมีการใหคําส่ังดวยวาจาใหเวน> (ไมเปล่ียนแปลงจากคําส่ังดวยวาจา)  

* ตองมีทุกหนา ชุดท่ี 1 ตัวจริง,ชุดท่ี 2 สําเนาคูฉบับ  และ ชุดท่ี 3 เปน สําเนาแจกจาย ---->ชุดท่ี     ของ ๔๐   ชุด                                                                            

             หนา  ๑  ของ   ๕   หนา  

*นามหนวยท่ีออกคําส่ัง ใชคํายอ หรือ อาจใชเปนรหัส   -------------------------------> พล.ร.๒๐  

* ท่ีตั้ง (ทก.) ท่ีออกคําส่ัง ถาทราบพิกัดแนนอนใหลงในวงเล็บ --------------------------->  บ.ไทยพัฒนา (๔๕๖๓๒๑)  

* กลุมวันเวลาท่ี ผบ.ลงนาม/คําส่ังมีผลบังคับใช  ----------------------------------------------->  ๑๘๑๖๐๐ ก.ค.๒๕๕๔  

* หมายเลขอางสาสน ไดจาก น. ฝายส่ือสาร สะดวกในการตอบรับ ------------------------->  ยก.๙๙  

คําส่ังยุทธการท่ี ๑๖ (ยุทธการสันติดุษิต)  <---* ช่ือ และ ลําดับท่ีของเอกสารเรียงตามปปฏิทิน อาจมีช่ือในวงเล็บ  

อางถึง : ๑) คําส่ังยุทธการท่ี ๒ - ทภ.๑              

           ๒) แผนท่ีประเทศไทย ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง บ.ดอนชัย, บ.ดาน, บ.กระทุม และบ.หัน   

เขตเวลา : <------ถาจําเปนใหกําหนดไวดวย    

สวน หัวเรื่อง  

สวน ตัวเรื่อง  

การจัดเฉพาะกิจ <---* ถาอางผนวกใหเขียน การจัดเฉพาะกิจ : ผนวก ก (ในกรณีท่ีมีความ ยาว และยุงยากมาก)  

                                     * ไดจาก การจัดเฉพาะกิจของ บก.หนวยเหนือ และ แนวความคิดในการปฏิบัติของ ผบ.หนวย   

                                     * เปนแผนของ ผบ.ในการแบงมอบอํานาจกําลังรบอยางไรเพื่อใหบรรลุภารกิจ จะเขียนเมื่อ   

                   ๑) การจัดหนวยทางยุทธวิธีเปนพิเศษ  หรือ ๒) เมื่อไมมีในการจัดตาม อจย. หรือ  

                                     ๓) ไมมีกําหนดไวใน รปจ.       

 

(ประเภทเอกสาร) 
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 (ประเภทเอกสาร) 

       ชุดที่      ของ ๔๐   ชุด   

                                                          หนา ๒  ของ  ๕    หนา  

๑. สถานการณ               

     ก. ฝายขาศึก<--   * ถาเขียนลงในขอ 1. ก. จะมีหัวขอ  

          ๑).......            ๑) กําลัง  

                                      ๒) การประกอบกําลัง  

                                      ๓) การสงกําลังบํารุง  

                                      ๔) ประสิทธิภาพการรบ, ขวัญ   

                                      ๕) ขีดความสามารถ  

                                      ๖) ท่ีตั้ง, พฤติกรรมท่ีสําคัญ                                      

                                     * ถาอางผนวก (กรณีมีรายละเอียดมาก) ใหเขียน ก. ฝายขาศึก : ผนวก ข ขาวกรอง  

                                หรือ อางถึง รายงานขาวกรองตามระยะเวลา, สรุปขาวกรอง, ประมาณการขาวกรอง       

   ข. ฝายเรา         

      ๑) หนวยเหนือหน่ึงระดับ<---  อยางนอยตองมี ภารกิจ และ เจตนารมณ ของ ผบ.หนวยเหนือ  

      ๒) หนวย ขางเคียง ซาย       * ไดจาก คําส่ัง บก.หนวยเหนือในขอ -การจัดเฉพาะกิจ-๑ ข.,ขอ ๓ ก.-ขอยอยการ  

       ๓) หนวย ขางเคียง ขวา               ส่ังหนวยรอง                                                                                    

       ๔) หนวย ...                            * ขางหนา, หลัง, สนับสนุนของหนวยเหนือ, กองหนุนของหนวยเหนือ                   

   ค. หนวยสมทบ และหนวยแยก <---* ถาอางผนวก และไมมีขอความตอไป ใหเขียน  

     ๑) ...                                    ค. หนวยสมทบ และหนวยแยก : ผนวก ก การจัดเฉพาะกิจ   

        ๒) ...                                          * ไดจากคําส่ังบก.หนวยเหนือในขอ  -การจัดเฉพาะกิจ -ขอ ๑ ค. –  

                                                                     ขอ ๓ คําแนะนําในการประสาน                 

๒. ภารกิจ  <---* เขียนครอบคลุมองคประกอบ - ใคร , ทําอะไร , เม่ือไร , ที่ไหน และ ทําไม        

                            * ไดจาก ขอ ๒ และขอ ๓ -ขอยอยการส่ังหนวยรองของคําส่ังของบก.หนวยเหนือ   

                            * อาจไดจากการ อนุมานขึ้นมาเองของ ผบ. จากแนวทางของ ผบ.หนวยเหนือ               

 (ประเภทเอกสาร) 
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 (ประเภทเอกสาร) 

       ชุดที่      ของ ๔๐   ชุด   

                                                          หนา ๒  ของ  ๕    หนา  

๓. การปฏิบัติ                       

     ก. แนวความคิดในการปฏิบัต ิ      

       ๑) เจตนารมณ <- * เปนขอความกะทัดรัด, ชัดเจน ท่ีกลาวถึงวาหนวยจะปฏิบัติ อยางไร ใหบรรลุภารกิจและ   

   ผลลัพธอะไรท่ีตองการซ่ึงจะชวยตอการปฏิบัติในอนาคต มีลักษณะเปนการวาดภาพการรบ 

   อยางกวาง ๆ  ไมมุงเนนหนวยรองใดโดยเฉพาะ 

       ๒) กลยุทธ  <----     * ไดจากขอตกลงใจ และ แนวความคิดในการปฏิบัติของ ผบ.หนวย เปนการเขียนใหเห็นภาพ 

                     กวาง ๆ ในการปฏิบัติ เพื่อการประสานงานอาจเปนอยางยอหรือละเอียดสามารถแบงขั้นการ 

                     ปฏิบัติไดตามความตองการของ ผบ. มักจะเขียนใหครบตามโครงสรางสนามรบ ๕ สวน                    

      ๓) การยิง <------- * อธิบายแผนการยิงท่ีสนับสนุนแนวความคิดท้ังปวงในการดําเนินกลยุทธและลําดับความเรงดวน                      

ในการยิงสนับสนุนท่ีมอบใหกับการปฏิบัติหลักโดยกลาวรวม ๆ เพื่อการประสาน อาจใชอาง  

                  ผนวก การยิงสนับสนุน  

      ๔) การขาว และ สงครามอิเล็กทรอนิกส  

      ๕) ปอมสนาม, เคร่ืองกีดขวาง และ สนามทุนระเบิด  

      ๖) ...(แนวคิดอื่น ๆ - ถามี)...  

 ข. ร.๙ .(หนวยปฏิบัติ)<--    * เปนการส่ังงาน (กิจเฉพาะ) ทางดานยุทธวิธีแกหนวยรอง * หนวยระดับ กองพล จะมีลําดับ 

     หนวยดังน้ี ๑) หนวยดําเนินกลยุทธท่ีเปนหนวยรองหลัก - 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) ทหารมายานเกราะตามลําดับ คือ ถ., ฮ.โจมตี, ม.ยก.,  ม.อากาศ                               

                                                               ๔) สวนยิงสนับสนุนตามลําดับตัวอักษร คือ การสนับสนุนทางอากาศ, เคม,ี  

                                                                    ป.สนาม, ปนเรือ, อว.นิวเคลียร 

                                                   ๕) สวนสนับสนุนการรบ ตามลําดับตัวอักษร คือ ปภอ., หนวยบิน ทบ., หนวย  

                                                                   ขกท., ทหารชาง                                          

      (ประเภทเอกสาร) 
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 (ประเภทเอกสาร) 

       ชุดที่      ของ ๔๐   ชุด   

                                                         หนา ๒  ของ  ๕    หนา  

  (คําสั่งยุทธการที่ ๑๖ - พล.ร.๒๐)  

                                                       ๖) อส.ทพ. (ขึ้นควบคุมทางยุทธการ)    

                                                       ๗) ตชด.     (ขึ้นควบคุมทางยุทธการ)      

                                                                   ๘) อส.       (ถามี)                                      

ด. กองหนุน <-  * หัวขอยอยรองสุดทายของขอ 3 ส่ังเฉพาะกองหนุนทันที   สวน กองหนุนในอนาคต ส่ังได ๒ แหง คือ  

                               ๑) มอบภารกิจกองหนุนใหแกหนวยน้ันในขอ ๓ ขอยอยส่ังหนวยรอง                   

                               ๒) บงบอกเวลาหรือภายใตสภาวะใด ท่ีหนวยน้ันจะมาเปนกองหนุนไวในขอ ๓         

ต. คําแนะนําในการประสาน <-- * เปนหัวขอยอยสุดทายของขอ ๓ เปนคําแนะนําทางยว. และรายละเอียดของการ 

                ประสานท่ีไมใชเรื่องการส่ือสารของหนวยรองตั้งแต ๒ หนวยขึ้นไป เชน   

      ๑) ...                                         ๑) หขส. เขียนโดย สธ.๒    

      ๒) ...                                         ๒) มาตรการตอตานขาวกรอง (เวนทางส่ือสาร) ท่ีไมไดกลาวไวใน รปจ.   

                                                        ๓) ขอจํากัดของการใชอาวุธนิวเคลียร     

                                                        ๔) คําแนะนําความปลอดภัยของหนวยทหารท่ีแตกตางจาก รปจ.- ระดับของ ลปภบ. 

                                                        ๕) เวลาท่ีมีผลบังคับใชของหนวยสมทบ/ แยกท่ีตางไปจากคําส่ังและไมไดแสดงใน 

                   การจัดเฉพาะกิจ                     

                                                        ๖) อางถึงผนวกตาง ๆ ท่ีไมไดกลาวไวท่ีอื่นของตัวคําส่ัง   

                                                        ๗) วัน - เวลา ท่ี แผน มีผลบังคับใช  

 

 

 

 

 (ประเภทเอกสาร) 
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(ประเภทเอกสาร) 

       ชุดที่      ของ ๔๐   ชุด   

                                                         หนา ๒  ของ  ๕    หนา  

  (คําสั่งยุทธการที่ ๑๖ - พล.ร.๒๐)  

๔. การชวยรบ  <--------------------------------------   * ถาออกคําส่ังการชวยรบ เขียน๔. การชวยรบ: คําสั่งการชวยรบที่ ๒       

     ก. แนวความคิดทางการสงกําลังบํารุง     * ถาออกเปน ผนวก เขียน   ๔. การชวยรบ : ผนวก ง              

(กลาวถึง - ลําดับความเรงดวนในการ กบ., พื้นท่ี         * ไดขอมูลจาก- แนวความคิดของ ผบ.- สธ.๑, สธ.๔ และ สธ. ๕                     

สนับสนุน, สลก., การดําเนินการตอ สป.สําคัญ,            - ขอ ๔ คําส่ังบก.หนวยเหนือ  

การ รปภ.ท่ีตั้ง กบ./ สลก., อื่น ๆ ท่ีสําคัญ- โดยตอง     * กลาวถึง แนวความคิดในการสงกําลังบํารุง ท่ีส้ัน กะทัดรัด ชัดเจนเพื่อ 

ความสอดคลอง กับแนวความคิดในการ                    กระจางชัดในแนวความคิดในการชวยรบ อาจอางผนวกและจะไม 

ปฏิบัติในขอ ๓)                                                           กลาวถึงการปฏิบัติตาม รปจ. ถารปจ.น้ันสนับสนุนแนวความคิดใน 

                      การปฏิบัติ  * ตัวอยาง: กองพล ปฎิบัติการตั้งรับ      

                ก. แนวความคิดในการสงกําลังบํารุง : ลําดับความเรงดวนของการ 

                     สนับสนุนใหกับ ร.๑๒  จนกวาจะตีโตตอบ จากน้ันใหกับกองหนุน   

                             พื้นท่ีสนับสนุนของกองพลตั้งอยูบริเวณทิศตะวันตกของอ.ทองผาภูมิ               

                  ตําบลจาย สป.๕ หนาของกองทัพตั้งอยูในพื้นท่ีสนับสนุนของกองพล 

                    กรมสนับสนุนจัดยานพาหนะขน สป.๕ ใหกับร.๙ กรมสนับสนุนเพิ่ม    

                  มาตรการระวังปองกันท่ีตั้งสป.๓ และ ท่ีกองสป.๕  

                     ข. ผนวก จ การชวยรบ                        

    ข. ยุทโธปกรณ และ บริการ   

       ๑) การสงกําลัง                                                                   

            ก) สป.๑                                                         

             ข) สป.๒-๔                                                             

             ค) สป.๓                                                                

           ง) สป.๕                                              

           จ) แผนท่ี                                                               

           ฉ) นํ้า                                                                                      

           ช) สป.เกินอัตรา     

           ซ) สป.ยึดได       

           ด) สป.เก็บซอม          

              (ประเภทเอกสาร) 
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 (ประเภทเอกสาร) 

       ชุดที่      ของ ๔๐   ชุด   

                                                          หนา ๒  ของ  ๕    หนา  

  (คําสั่งยุทธการที่ ๑๖ - พล.ร.๒๐)  

      ๒) การขนสง         

      ๓) การบริการ           

      ๔) แรงงาน             

      ๕) การซอมบํารุง      

   ค. การสงกลับสายแพทย และ การรักษาพยาบาล  

       ๑) การสงกลับ  

       ๒) การรักษาพยาบาล  

   ง. กําลังพล : ผนวก ...  

   จ. กิจการพลเรือน :  ผนวก ...          

    ฉ. เบ็ดเตล็ด           

๕. การบังคับบัญชา และ การส่ือสาร < * ไดจาก  - ขอ ๕ คําส่ังของหนวยเหนือ- แนวความคิดในการปฏิบัติของ ผบ.   

      ก. การบังคับบัญชา                                - นายทหารฝายส่ือสารหนวย         

        ๑) ... <------------------   * กลาวถึงท่ีตั้งของ ทก.ยว., ทก.หลัก และการระบุท่ีตั้งแหงใหมในอนาคต การรายงาน  

         ๒) ...                          ท่ีตั้งหนวยรอง  การระบุท่ีอยูของ ผบ.หนวย                     

    ข. การส่ือสาร <-------   * กลาวถึง คําแนะนําในการส่ือสาร ท่ีใช อาจอางถึงผนวก การส่ือสาร ไดตามจําเปน    

         ๑) ...                          

 

 

 

              (ประเภทเอกสาร) 
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 (ประเภทเอกสาร) 

       ชุดที่      ของ ๔๐   ชุด   

                                                          หนา ๒  ของ  ๕    หนา  

  (คําสั่งยุทธการที่ ๑๖ - พล.ร.๒๐)  

การตอบรับ : ทางนําสาร -* ใชหมายเลขอางสาสนในการตอบรับ (สําหรับผูท่ีรับคําส่ัง)  

การลงนามของผบ. ชุดท่ี ๑, ๒  ชุดท่ี ๓ จะเปนตัวพิมพ และ ม"ี(ลงช่ือ)"ขางหนายศ -> พล.ต.  

                                                                                        ( รักชาติ   ปองปฐพี )  

        ผบ.พล.ร.๒๐ 

ผนวก : ก การจัดเฉพาะกิจ   25

26 

             ข ขาวกรอง   

          ค แผนบริวารยุทธการ   <----  *  สธ. 3  ตองกําหนด  ตัวอักษรประจําผนวก26

27ท้ังหมด            

           ง การชวยรบ                                     

             จ การส่ือสาร                                   

การแจกจาย : แบบ ก  <---  * สธ. 3 กําหนด หรือ ทําบัญชีแจกจาย อาจอางถึงวิธีท่ีกําหนดไวใน รปจ.  

                         ม.๕๐๗             แตถามีหนวยเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดไว ใหลงไวตอจากแบบของการแจกจาย                  

                         ป.พัน ๒๐                                             

เปนคูฉบับ    <------------   * จะมีตั้งแต ชุดท่ี ๓ เปนตนไป โดย ยศ-ช่ือ ของผบ.หนวยจะเปนตัวพิมพ (ตัวบรรจง)  

                        และ สธ. ๓ เปนผูเซ็นรับรองสําเนา เปนคูฉบับ 

                  พ.ท. เยี่ยมยุทธ    ยอดวางแผน    

                  ( เยี่ยมยุทธ   ยอดวางแผน )                 

                         หน.ฝยก.พล.ร.๒๐ 

                                                             
26  หมายเหตุ : รายละเอียด ดู แนวสอนวิชา แผน และคําส่ัง กองวิชายุทธการ สวนวิชาเสนาธิ
การกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกช้ันสูง  พ.ศ.๒๕๓๔.                                    
27  ๒๗ ตัวอักษรไทยท่ีกําหนดใหใชได 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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แผนยุทธการ/คําส่ังยุทธการ  

(Operations Order/ Operations Plan - OPORD/ OPLAN) 

กลยุทธ     = maneuver 

กองหนุน    = Reserve 

การกําหนดการปฏิบัติหลัก [เชน การเขาตีหลัก] = designation of the main effort 

การขนสง     = transportation  

การแจกจาย    = distribution         

การชวยรบ    = Service Support 

การดําเนินการตอเชลยศึกและเอกสารที่ยึดได  

    = handling of prisoners of war and  

     captured documents 

การตอบรับ    = acknowledge   

การบังคับบัญชา    = command  

การบังคับบัญชาและการส่ือสาร  = Command And Signal 

การปฏิบัติ    = execution 

การยิง     = Fires 

การยิงที่มีการวางแผนไว   = pre-planned fires 

การวางกําลัง กําลัง จุดออนและกิจกรรม (การปฏิบัติ)  = placement, strengths,  

         weaknesses, and activity 

การวางหนวยในการตั้งรับ   = placement of units in the defense 

การวิเคราะหภารกิจ   = mission analysis  

การสถาปนา (เฉพาะในการรุก/เขาต)ี= Consolidation (Offense only) 

การสนธิเคร่ืองกีดขวาง, ทุนระเบิดและปอมสนาม   

         = integration of obstacles, mines, and fortifications 
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การส่ือสาร                              = signal 

กิจเฉพาะที่แตละหนวยตองกระทํา  = specific tasks that each unit must do 

กิจสําหรับหนวยรอง   = tasks for subordinate units 

ขอความกะทัดรัด, ชัดเจนของภารกิจหนวย  

     = clear, concise statement of the unit's  

         mission  

ขอสรุปที่ไดเกี่ยวกับขาศึก   = the conclusions reached about the  

         enemy     

ขาวสารเกี่ยวกับขาศึก   = Information about the enemy  

ความถ่ี                          = frequencies   

คําแนะนําการเคลื่อนยาย   = Movement instructions 

คําแนะนําในการประสาน   = Coordinating instructions 

คําแนะนําหนวยรองตามลําดับ  = Subunit Instructions in Order  

คําส่ังการรบ    = Combat Orders 

คําส่ังเตือน   = Warning Order  

คําส่ังยุทธการ   = Operation Order  

คําส่ังยุทธการ กองพัน    = Battalion Opord 

คําส่ังยุทธการ กองรอย   = Company Opord 

คําส่ังยุทธการ หมวด      = Platoon Opord 

จากองรอย    = First sergeant 

เจตนารมณของผูบังคับบัญชา  = Commander or leader's intent  

เจตนารมณของผูบังคับบัญชาหนวยเหนือ  = intent of higher commander  

เจาหนาที่เสนารักษ   = Medic 

ใชหมายเลขอางสาสน   = Use the message reference number 

ซ่ึงระบุวา ใคร ทําอะไร เมื่อไร ที่ไหน และทําไม = It tells who, what,  when, 

where, and why 
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ดัชนี นปส. (...)    = CEOI index (____)   

ดูแผนบริวารการยิงสนับสนุนหรือแผนบริวารยุทธการ   

   = See fire support overlay if used, or operations 

ดูแผนบริวารยุทธการ หรือ ภาพรางแนวความคิด  

    = See operations overlay or concept sketch 

ตัวอยางแบบฟอรมคําส่ัง    = Sample Orders Formats  

ตารางเวลาขั้นตน   = Tentative time schedule 

ทก.อยูที่บริเวณพิกัด กขค หรือเคลื่อนยายไปกับ...  

  = Command post located VIC XYZ, or moves with... 

ทัศนสัญญาณ (ถามี)  = Visual signals. (As required.)  

ที่ตั้งขบวนสัมภาระพัก  = Field trains' Location 

ที่ตั้งขบวนสัมภาระรบ  = Combat trains' location Movement  instructions) 

ที่พยาบาล (ถาม)ี  = Aid Station (As required)   

นายทหารยิงสนับสนุนกองรอย  = Company FSO 

นามเรียกขาน    = call signs 

นํา หรือไมตองนําหมวกเหล็กไปดวย = drop or pick up helmets 

แนวความคิดในการปฏิบัติ : ผนวก ค  = Concept of Operation (Annex B)     

บอกวา ผบ.ตองการบรรลุภารกิจอยางไรตั้งแตตนจนจบ = Tells how the leader 

wants to accomplish the mission from start to finish 

เบ็ดเตล็ด (ถาม)ี    = Miscellaneous (As required)           

แบบฟอรมคําส่ังยุทธการ      = OPORD format   

ปลดเปสนาม    = drop rucks 

เปาหมายเรงดวน    = priority targets 

ผนวก :     = ANNEXES :  

ผบ.ตอน ค.    = Mortar section sergeant      

ผบ.ตอน ตถ.    = Anti-armor section sergeant   
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ผูตรวจการณหนา   = Forward observer       

ผูบังคับหนวยรอง    = subordinate leaders                

ผูบังคับหมวด    = Platoon leaders           

ผูบังคับหมู   = Squad leader   

แผนการดําเนินกลยุทธในการรบดวยวิธีรุก   = scheme of maneuver in the   

    offense   

แผนการยิงสนับสนุน   = the fire support plan               

ฝายขาศึก    = Enemy Forces 

ฝายเรา     = Friendly Forces    

พนักงานวิทยุโทรศัพท   = RATELO     

ภาพรางภูมิประเทศ   = Terrain Sketch    

ภารกิจ     = Mission  

ภารกิจของหนวยเหนือ   = The mission of the higher unit  

ภูมิประเทศจําลอง   = terrain model    

มีหัวขอยอยสําหรับแตละหนวย  = There is a subparagraph for each unit 

ยุทโธปกรณและการบริการ  = Material and Services.(As required)  

รอง อยูที่บริเวณพิกัด หรือเคลื่อนยายไปกับ...  

     = XO located VIC XYZ, or moves with... 

รองผูบังคับกองรอย   = Executive officer  

รองผูบังคับหมวด   = Platoon sergeant   

ระเบียบปฏิบัติประจํา  (รปจ.)  = standing operating procedures  (SOPs) 

ระหวางการประมาณสถานการณ  = during the estimate of the situation 

ลําดับความเรงดวนของการสนับสนุน = priority of support   

เวลาเคลื่อนยายแรกสุด   = Earliest time of move 

เวลาซักซอมการปฏิบัติ   = Rehearsal times 
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เวลาที่หนวยสมทบ และ หนวยแยกตองปฏิบัติ = the time that their attachment  

    or detachment takes place 

เวลาปฏิบัติที่คาดไว   = Probable execution time 

เวลาและรายการที่จะตรวจสอบที่แตกตางไปจาก รปจ. = Inspection times and  

    items to be inspected different from SOP 

เวลาและสถานที่ที่จะใหคําส่ัง  = Time and place of OPORD 

สถานการณ    = Situation 

สมมุติฐาน (เฉพาะแผนยุทธการ)  = Assumptions (OPLAN only) 

สัญญาณผาน    = challenge and password 

เสบียงสนาม    = rations  

หนวยทางซาย,ขวา และ หลัง  = the units to the left, right, and rear 

หนวยที่เปนกองหนุนของ บก.หนวยเหนือ = Unit in reserve for higher   

    headquarters 

หนวยที่มาสมทบ    = Attachments 

หนวยที่มาสมทบ และหนวยแยก, = Units being attached or detached,  

หนวยที่สนับสนุน บก.หนวยเหนือ  = Units in support of your higher   

    headquarters 

หนวยสมทบ และ หนวยแยก  = Attachments And Detachments 

หลีกเลี่ยง    = avoid 

ใหเจตนารมณของ ผบ.แกหนวยรอง = It gives the subordinates the  

commander's intent 
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อาวุธ และ ยุทธภัณฑ (Weapons and Equipment) 

กระติกน้ํา                            canteen 

กระติกน้ํา, ถุงใส    canteen cover 

กระติกน้ํา, รองใน  canteen cup 

กระติกน้ําขนาด ๒ ควอรทพรอมถุง   2-quart canteen w/cover 

กระบี่ [นายทหารช้ันประทวน] sword 

กระบี่ [นายทหารสัญญาบัตร] saber 

กระเปากระสุน                        ammunition pouch 28

                                                             
28

 AMMO POUCH = กระเปากระสุน 

 

กระเปาพยาบาล [สําหรับผาพันแผล ติดสายโยงบา] first aid dressing pouch 

กลองมองในเวลากลางคืน             Night Vision Goggles (NVG) 

กลองเล็ง, แทนติด   scope mount 

กลองเล็งปนเล็กยาว  rifle scope 

กลองเล็งเวลากลางคืน  night vision scope 

กลองเล็งอินฟาเรด  IR scope  

กลองสองสองตา, กลองสองทางไกล binocular 

กลองสองสองตากลางคืน  night vision binocular 

กุญแจมือ    handcuffs   

เข็มกลัด                             safety pin 

เข็มขัดปนพก [เข็มขัดสนาม]          pistol belt  

เข็มทิศเลนเซติก พรอมซอง           lensatic compass w/case 

เข็มทิศเลนเซติกเรืองแสง [ดวยสารเรืองแสง tritium] tritium lensatic compass 

คงทนในสนามรบ                    combat proof 

เคร่ืองเขียน                          stationary 

เคร่ืองมองในเวลากลางคืน             Night Vision Device (NVD) 
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เคร่ืองมือส่ือสาร    communication equipment 

เคร่ืองหาพิกัดดวยดาวเทียม  Ground Positioning System  (GPS) 

เคร่ืองหาระยะ   range finder 

ชุดปฐมพยาบาล                        first aid kit 

ชุดเย็บผา                            sewing kit  

เชือกไตทางดิ่ง   rapelling rope 

ซองเข็มทิศ   compass pouch 

ซองปน     holster                     

ซองใสแผนที่                          map case  

เตียงผาใบสนามพับได  military cot    

ถุงกันน้ํา    [ใชใสเส้ือผาไวในเปสนาม]     waterproof bag  

ถุงเทา    socks 

ถุงนอนพรอมถุงใส                      sleeping bag w/ cover 

ถุงบก      [ถุงทะเล]                 duffel bag 

ถุงมือ                               gloves 

ที่ลับมีด    knife sharpener 

ที่อุดหู  [ปองกันเสียง หรือ บนเคร่ืองบิน] ear plugs 

โทรโขง     megaphone, loud hailer 

นกหวีด                              whistle 

ปายช่ือผา [ชุดฝก]                     name tapes 

ปายช่ือโลหะ                          name tag หรือ name plates 
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เปลสนาม   jungle hammock 

เปสนาม                            ruck sack    

ผงโรยเทา   foot powder 

ผาคลุมกันฝน     (ผาปนโจ)     poncho     

ผาคลุมกันฝน, รองใน   poncho liner [เหมือนผาหม] 

ผาพันคอ                  scarf     

ผาหมสนาม   field blanket 

แผนปูรองนอน   sleeping pad 

พลั่วสนามพรอมซอง                    carrier and entrenching tool  

ไฟฉาย                              flashlight  

ไฟฉายหวังอ   military crookneck flashlight 

มีดขวาง    throwing knife 

เข็มขัดสนาม 
(PISTOL BELT)

พลั่วสนามพับได พรอมซอง
(ENTRENCHING TOOL WITH COVER)

สายโยงบา
(SUSPENDER)

กระติกน้ํา พรอม ถวย
(CANTEEN WITH CUP)

เปสนาม
(RUCKSACK)

หมวกเหล็ก 
(HELMET)

หนากากปองกันไอพิษพรอมถุง
(GAS MASK WITH BAG)

ผากันฝน
(PONCHO)

จานอาหาร พรอมอุปกรณ

เสาเตนท เชือก และสมอบก

ดาบปลายปน พรอม ฝกดาบ
(BAYONET WITH SCABBARD)

สายสะพายปน
(SLING)

ปลย.เอ็ม 16 ถอดรับตรวจ

สารบัญ 
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มีดพก                               pocket knife 

มีดพับ    folding knife 

โลกันกระสุน [ตร.]  bullet resisting shield 

วิทยุติดตามตัว   pager; beeper   [ภ.] 

วิทยุมือถือ    walkie-talkie  

แวนตาทหาร   military glasses 

สมุดพก    pocket notebook 

สายโยงบา  [สายเกง]                field suspenders 

เส้ือกระสุน   assault vest 

เส้ือเกราะกันกระสุน   body armor; bullet-resisting vest  

หนากากปองกันไอพิษ; หนากากปองกันแกส protective mask; gas mask 

อุปกรณดํารงชีพ   survival kit 

กับระเบิด                            booby trap  

แกสน้ําตา    tear gas  

ทุนระเบิด                            mine  

ทุนระเบิดดักรถถัง   antitank mine 

ทุนระเบิดสังหารบุคคล  antipersonnel mine 

ระเบิดขวด, ระเบิดตอตานรถถัง  molotov cocktail 

ระเบิดมือ    grenade 

ลวดสะดุด   trip wire 

ลูกระเบิดขวาง               (ลข.)     hand granade 

วัตถุระเบิด                          explosive 

เคร่ืองฉีดไฟ                          flame-thrower 

เคร่ืองยิงจรวดตอสูรถถัง      (คจตถ.)  anti-tank rocket launcher 

เคร่ืองยิงพลุสัญญาณ           pyrotechnic pistol  

เคร่ืองยิงลูกระเบิด            (ค.)      Mortar  (MORT) 
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เคร่ืองยิงลูกระเบิดขนาดหนัก  (ค.หนัก)  heavy mortar 

เคร่ืองยิงลูกระเบิดจากปนเล็กยาว  (ค.ปลย.) granade launcher 

จรวดหลายลํากลอง          (จลก.)  Multi-Launcher Rocket System (MLRS) 

ตะบอง     truncheon ; baton 

อาวุธ     Weapon   (WPN) 

อาวุธตอสูรถถังขนาดเบา              Light Antiarmor Weapon  (LAW) 

อาวุธนําวิถีตอสูรถถัง       Antitank Guided Missile   (ATGM) 

อาวุธปน    firearm 

กระสุนจริง    life bullet 

กระสุนปน (ทั้งหัวและปลอกกระสุน) cartridge 

กระสุนหลอก    blank cartridge 

ซองกระสุน                           magazine 

ซองกระสุนปนพก                   pistol magazine 

ดาบปลายปน และซองดาบ            bayonet and scabbard 

ปนกลเบา                    (ปกบ.)   Light Machine Gun (LMG) 

ปนกลเบาของหมู              Squad Automatic Weapon  (SAW) 

ปนกลมือ                     (ปกม.)   Sub-Machine Gun   (SMG) 

ปนกลหนัก                   (ปกน.)   Heavy Machine Gun   (HMG) 

ปนซุมยิง28

29                       sniper rifle 

ปนพก, ปนพกส้ัน            (ปพ.)  pistol  

ปนพกส้ันอัตโนมัติ   automatic pistol 

ปนยาว     rifle 

ปนยาวอัตโนมัติ    automatic rifle 

ปนไรแรงสะทอนถอยหลัง  (ปรส.)   Recoilless Rifle    (RCLR) 

ปนลูกซอง                   (ปลซ.)  shotgun 

                                                             
29 ปนเล็กยาวสําหรับพลแมนปน (ใชซุมยิงระยะไกล) 
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ปนลูกซอง (ลูกปราย)   shot 

ปนลูกโม, ปนพกรีวอลเวอร   revolver 

ปนเล็กยาว                   (ปลย.)   rifle 

ปนใหญขนาดกลางกระสุนวิถีโคง (ปกค.)  medium howitzer 

ปนใหญขนาดเบากระสุนวิถีโคง     (ปบค.) light howitzer 

ปนใหญตอสูอากาศยาน      (ปตอ.)  Antiaircraft Artillery  (AAA) 

ปนใหญวิถีโคง                (ปค.)     Howitzer  (HOWT)     

ปนใหญวิถีราบ                (ปร.)     gun 

ลากจูง   [ปนใหญ]   (ลจ.)     tow 

หัวกระสุนปน    bullet 

อัตตาจร [ปนใหญ]   (อจ.)     self propelled     (SP) 

 

ประเภทของเรือ (TYPES OF SHIP) 

เรือคอรเวต [๕๐๐-๒,๐๐๐ตัน] (คว.) Corvette   (CVT) 

เรือดําน้ํา [ธรรมดา] (ด.) Submarine   (SS) 

เรือดําน้ําทําการในทะเลลึก Fleet Submarine 

เรือดําน้ําปรมาณ ู  Nuclear Submarine   (SSN) 

เรือตรวจการณ  [๒๐-๔๕๐ตัน]     Patrol Ship 

เรือตรวจการณ (ปราบเรือดําน้ํา) (ตกด.) Patrol Craft   (PC) 

เรือบรรทุกเคร่ืองบินขนาดเบา  [อก.] Light Aircraft Carrier   (LCV) 

เรือบรรทุกเคร่ืองบิน                Aircraft Carrier    (CV CVN) 
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The Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (CVN 75) 

เรือบรรทุกเคร่ืองบินโจมตี              Attack Carrier    (CVA) 

เรือบรรทุกเคร่ืองบินปราบเรือดําน้ํา   Anti-Submarine Carrier   (CVS) 

เรือบรรทุกเคร่ืองบินยกพลขึ้นบก  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)  

เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ [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) 

เรือระบายพลขนาดใหญ  [๓๗๕ ตัน](รพญ.) Landing Craft, Utility   (LCU)    

เรือเร็วโจมตี   [๒๐๐-๕๐๐ ตัน]   (รจ.)   Fast Attack Craft    (FAC)  

เรือเร็วโจมตี (ตอรปโด)   (รจต.)   Fast Attack Craft (Torpedo) (FAC(T))  
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เรือเร็วโจมตี (ปน)     (รจป.)   Fast Attack Craft (Gun) (FAC(G))  

เรือเร็วโจมตี (อาวุธนําวิถี)  (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 

เรือลาดตระเวนติดอาวุธนําวิถีนิวเคลียร GUIDED MISSILE CRUISER, NUCLEAR  

(CGN) 

เรือธง   Flag Ship 

เรือรบหลัก  Capital Ship 

เรือบัญชาการ  Command Ship 

เคร่ืองบินขับไล  [ทร.] Fighter 

เคร่ืองบินโจมต ี [ทร.] Strike Aircraft 

เคร่ืองบินทหารเรือ29

30 [ทร.] Naval Aircraft 

เคร่ืองบินที่ใชฐานบินบนบก [ทร.]  Shore-Based Maritime Aircraft 

                                                             
30 ใชฐานบินจากเรือบรรทุกเคร่ืองบิน หรือเรืออื่นๆ 
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ยานยนตลอ บีทีอาร 30

31      BTR = Bronetransporter 

ยานยนตลอ บีอารดีเอ็ม 31

32 BRDM = Boyevaya Razvedyvatel’naya Dozornaya  

ashina 

รถเกราะวางสะพาน  Armor Vehicle Launching Bridge (AVLB) 

รถถัง                      (ถ.)       tank 

รถถังเบา                   (ถ.เบา)   light tank  

รถถังหลัก                   (ถ.หลัก)  Main Battle Tank  (MBT) 

รถรบทหารชาง          Combat Engineer Vehicle  (CEV) 

รถรบทหารมา  [แบรดลีย เอ็ม.๓]  Cavalry Fighting Vehicle  (CFV) 

รถรบทหารราบ [แบรดลีย เอ็ม.๒]     Infantry Fighting Vehicle  (IFV) 

รถลอหุมเกราะเบา                  Light Armored Vehicle   (LAV) 

รถสายพานลําเลียงพลหุมเกราะ (รสพ.) Armored Personal Carrier  (APC) 

รสพ. บีเอ็มดี 32

33  BMD = Boyevaya Mashina Desantnika 

รสพ. บีเอ็มพี 33

34 BMP = Boyevaya Mashina Pekhoty 

รสพ.ติดจรวดโทว   Improved Tow Vehicle  (IFV) 

 

                                                             
31 ยานรบลอหุมเกราะของโซเวียต ; ยานขนสงหุมเกราะ  
32 ยานลาดตระเวนรบสะเทินน้ําสะเทินบกของโซเวียต  
33 ยานรบสะเทินน้ําสะเทินบกสงทางอากาศของโซเวียต  
34 รถสายพานลําเลียงพลหุมเกราะมาตรฐานของรัสเซีย  
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รสพ.บีเอ็มพี - 3 โซเวียต 
(BMP-3)

ยานยนตรลอหุมเกราะ บีอารดีเอ็ม
(BRDM)

รสพ.บีเอ็มดี 
(BMD)

ยานรบแบบตางๆ ของโซเวียต (SOVIET COMBAT VEHICLES)

 

ยานรบแบบตางๆ  (COMBAT VEHICLES)

ยานรบทหารราบ แบรดลี่ย เอ็ม 2 
(IFV BRADLEY M 2)

ยานรบทหารมา แบรดลี่ย เอ็ม 3 เอ 1
(CFV BRADLEY M 3 A1)

รสพ.เอ็ม 113 
(APC M113)

รสพ.บังคับการ เอ็ม 577 
(APC M577)

รสพ.ติดจรวด โทว เอ็ม 901
(ITV M90 1)

รสพ.ติด ค. เอ็ม 106
(APC M 10 6)  

รถเกราะวางสะพาน เอ็ม 48
(M4 8 AVLB)

ปนใหญอัตตาจร เอ็ม 109 
(SP M10 9)

ยานรบทหารชาง เอ็ม 728
(CEV M728)

ยานรบแบบตางๆ  (COMBAT VEHICLES)
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ยานลําเลียงพลหุมเกราะลอยาง BTR-3E1 ประเทศ ยูเครน 
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XM25 shoulder fired, semi-automatic 25 mm grenade launcher 

การสนับสนุนการชวยรบ (สสช.) หรือ การชวยรบ (ชร.) 

(Combat Service Support - CSS) 

การขาดราชการ                    Absent Without Leave  (AWOL)  

การชวยราชการ                        Temporary Duty    (TDY)  

การไดรับแตงตั้งยศ หรือตําแหนง  appointment  

การบรรจุใหม                           reassignment  

การเบิกทดแทน   replacement demand 

การแบงประเภทใหม                    reclassification  

การปลด [ประจําการ]               retirement  

การยายขาด                           Permanent Change Of Station  (PCS)  

การยายเหลา                          transfer 

การลงทัณฑ   punishment 

การลดช้ัน                             downgrade  
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การลดยศ                             demotion  

การลา และใบอนุญาตลา   leave and passes  

การลา    leave 

การลาคลอด   prenatal and post partum leave 

การลาฉุกเฉิน, เรงดวน  emergency leave 

การลาประจําป   annual leave 

การลาปวย   convalescent leave 

การลาออก                            resignation  

การเลื่อนยศ                           promotion  

การไลออก                            dismissal  

การสงกําลัง   supply 

การใหออก                            discharge  

ความกาวหนาของอาชีพ              career progression 

ตําแหนง                              designation  

ทายาท [กบ.]   kin 

ใบลา, ขอลาพัก                        leave of 

ใบลาที่อนุมัติใหลาราชการ           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 
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เงินคาเชาที่พัก                     quarters allowances   

เงินคาเชาที่พักและอาหาร            quarters and subsistence allowance  

เงินคาเชาบาน                         allowances for quarters  

เงินคาเชาบานตางประเทศ [อม.]  Overseas Housing Allowances (OHA) 

เงินคาที่พักเบื้องตน 34

35    [อม.]       Basic Allowance For Quarters   (BAQ) 

เงินคาประดาน้ํา 35

36      [อม.] diving pay 

เงินคาอาหารเบื้องตน 36

37  [อม.]      Basic Allowance For Subsistence   

(BAS) 

เงินเดือน                             salary   

เงินทุนงบเสริมสราง [กบ.] working capital fund  

เงินทุนหมุนเวียน                        revolving fund 

เงินนอกงบประมาณ                   non appropriated fund 

เงินบําเหน็จและบํานาญ              lump sum and pension pay  

เงินเบี้ยเลี้ยงทหาร                     subsistence allowance  

เงินเพ่ิมคาครองชีพ 37

38 [อม.]        Cost-Of-Living Allowance  (COLA) 

เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนคาวิชา      Education Pay      (พ.ค.ว.) 

เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดรมประจํากอง Parachute Pay   (พ.ด.ร.) 

เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดรมสํารอง Reserved Parachute Pay  

(พ.ด.ร.ส.) 

เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับนักบินตรวจการณทหารปนใหญ Observation Flying 

Pay (พ.น.ต.) 

เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ        combat pay     (พ.ส.ร.) 
                                                             
35 อม. - ไมคิดรวมในการหักภาษีรายได อัตรา ๑๓.๒๐ – ๕๐.๗๐ เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน 
นายทหารจะไดเงินมากนอย ตามช้ันยศ และสถานภาพการสมรส 
36 อม. - นายทหารท่ีทําหนาท่ีประดาน้ําไดรับ ๑๑๐ - ๒๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน ขึ้นกับ
ประเภทของหนาท่ี 
37 อม. - ไมคิดรวมในการหักภาษีรายได นายทหารทุกคนจะได ๑๓๙.๓๙ เหรียญสหรัฐฯ ตอ
เดือน 
38 อม. - เปนเงินท่ีจายเพิ่มจากปกติ ในกรณีท่ีเดินทางไปราชการตางประเทศ  
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เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับนายแพทย 38

39 [อม.]  special pay for doctors 

เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับหนาที่เส่ียงภัย 39

40 [อม.]    hazardous duty pay 

เงินรองจาย                           imprest fund 

บัญชีจายเงิน                           pay rolls 

หลักฐานการจายเงิน                    pay records 

การเก็บรักษา [กบ.]  storage 

การขนสง [กบ.]   transportation  

การจัดหา [กบ.]   Procurement 

การจัดหารายยอย [กบ.]  small purchase  

การจาย [กบ.]   Issue 

การจายเงินตามงวดงาน [กบ.] progress payment 

การจําหนาย  [กบ.]  disposal 

การแจกจาย40

41  [กบ.]  distribution 

การซอมบํารุง  [กบ.]  maintenance 

การรับ   [กบ.]  receipt  

การสงกําลังบํารุง (กบ.)  logistics 

การสงกําลังเพ่ิมเติม  resupply 

การออกคําส่ัง                         issuance of order  

เกณฑเบิก   requisitioning objective   (r/o) 

คงคลัง   [กบ.]  on-hand 

ความตองการ  [กบ.]  requirement 

                                                             
39 อม. - สําหรับแพทยฝกหัด หรือ ท่ีทํางานมานอยกวา ๒  ป ไดรับ ๒๖๕ เหรียญสหรัฐฯ ตอ
เดือน และแพทยผูทํางานมากกวา ๖  ป ขึ้นเปน ๑,๐๐๐ เหรียญฯ ตอเดือน และมีเงินโบนัส
ประจําปสําหรับตําแหนงสําคัญ และแพทยเฉพาะทางท่ีหายาก 
40 อม. - เชน คาปกรม, ระเบิดทําลาย เปนตน นายทหารจะไดรับ ๑๑๐  เหรียญสหรัฐฯ ตอ
เดือน 
41 ประกอบดวย ๑. การรับ  (Receipt)  ๒. การเก็บรักษา (Storage) ๓. การขนสง  
(Transportation)  และ  
๔. การจาย (Issue) 
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คางจาย   [กบ.]  due-out  

คางรับ   [กบ.]  due-in 

คุณลักษณะเฉพาะ [กบ.]  specification 

ช่ือรายการ   nomenclature 

ทรัพยสินของคนตาย [กบ.] personal effects 

ทรัพยสินของคนเปน [กบ.]  personal property 

ทรัพยสินประจําหนวย  organization property 

น้ําหนักรวม   gross weight 

บทบาทการจัดหา [กบ.]  role of procurement 

ใบเบิก                             issue slip 

ใบเบิกฉุกเฉิน   emergency requisition 

ใบสงคืน    turn-in slip 

วงรอบการสงกําลัง41

42 [กบ.]  supply cycle 

เสนทางสงกําลัง (สทก.)  supply route 

เสนหลักการสงกําลัง (สลก.) Main Supply Route  (MSR) 

อัตราการส้ินเปลือง  consumtion rate 

อัตราบรรทุก   floor load rating 

อัตรายุทธโธปกรณ                  equipment 

                                                             
42 ประกอบดวย  ๑. ความตองการ (Requirement) ๒. การจัดหา (Procurement) ๓. การ
แจกจาย (Distribution) ๔. การซอมบํารุง (Maintenance) และ ๕. การจําหนาย (Disposal) 
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สป.1 - CLASS I
อาหาร
SUBSISTENCE

สป.2 - CLASS II
ยุทธภัณฑสวนบุคคล
CLOTHING, INDIVIDUAL EQUIPMENT, 
TOOLS, ADMIN SUPPLIES

สป.3 - CLASS III
น้ํามันประเภทตางๆ
PETROLEUM, OILS, LUBRICANTS

สป.4 - CLASS IV
วัสดุกอสราง
CONSTRUCTION MATERIALS

สป.5 - CLASS V
กระสุนวัตถุระเบิด
AMMUNITION

สป.6 - CLASS VI
รายการที่เปนความตองการของสวนบุคคล
PERSONAL DEMAND ITEM

สป.7 - CLASS VII
ยุทธภัณฑหลัก
MAJOR END ITEMS : RACKS, PYLONS
TRACKED VEHICLES, ETC.

สป.8 - CLASS VIII
สป.สายแพทย
MEDICAL MATERIALS

สป.9 - CLASS IX

ชิ้นสวนซอม - REPAIR PARTS

สป.10 - CLASS X
ยุทโธปกรณที่ไมใชสนับสนุนโครงการทางทหาร
MATERIAL FOR NONMILITARY
PROGRAMS

สัญญลักษณทางทหาร
SYMBOLS

ประเภทสิ่งอุปกรณทางทหาร 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

ประเภทยอย - SUBCLASSES

A -  NONPERISHABLE
C - COMBAT RATIONS
R - REFRIGERATED
S -  OTHER NONREFRIGERATED
W - WATER
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ส่ิงอํานวยความสะดวกในท่ีต้ังทางทหาร 

(Military Installation Facilities) 

คาย (กึ่งถาวร)  Camp  [เชน Kangkachan Training Camp] 

คายทหาร (ถาวร)  Fort [มีส่ิงอํานวยความสะดวกมากพอ เชน คายสุรสีห = 

Fort Surasri 43]โครงการของหนวย  Unit Project 

โครงการหลวง  Royal Project 

ประตูใหญ [หนาคาย] main gate 

พิพิธภัณฑ  museum (Military Musuem พิพิธภัณฑทหาร) 

พ้ืนที่การฝก  training area 

พ้ืนที่พักผอน  recreation area 

พ้ืนที่หวงหาม  restricted area 

รานคาคาย  main mall 

รานคายอยของคาย mini mall ; shoppette 

รานจําหนายหนังสือ bookstore [จําเปนตองมีในหนวยศึกษา และหนวยรบสมัยใหม] 

รานคาสวัสดิการของคาย; พีเอ็กซ Post Exchange ; main exchange44 (main px) 

รานจําหนายเคร่ืองแบบ/เคร่ืองใชทหาร army military clothing sales45

                                                             
43 เดิม เรียกวา คายกาญจนบุรี  (Kanchanaburi Camp) เปนคายกึ่งถาวร ใชฝกกําลังพล ไป
ปฏิบัติการรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนามใต 

 [ทบ.อม.] 

รานจําหนายอาหารสด/แหงในคายทหาร45

46 commissary [ทบ.อม.] 

รานจําหนายแวนตา optical shop  

รานใหเชาวีดิโอ  video rental shop 

โรงนอนทหาร  barracks 

44 ดําเนินการโดย AAFES = Army And Airforce Exchange Services บริการเฉพาะกําลัง
พล และครอบครัวท่ีมีบัตรของทางราชการ - สินคามีราคาถูกกวารานภายนอก แตไมมีการ
เซ็นเช่ือสินคา 
45 มีเคร่ืองสนาม, เคร่ืองแบบทหาร, หนังสืออานทางทหาร, ของใชทางทหารตาง ๆ จําหนาย
ในราคาถูกสําหรับกําลังพล 
46 เหมือนกับ ซูปเปอรมาเก็ตของพลเรือน แตสินคามีราคาถูกกวาประมาณ ๒๕ เปอรเซนต  
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โรงพลศึกษา; โรงยิม gymnasium 

โรงเรียนอนุบาล  kindergarten 

โรงอาหาร, โรงเลี้ยง mess hall 

ลานสวนสนาม, พิธี parade ground 

ศูนยกรรมวิธีขอมูล (ศกม.) data processing center  

ศูนยขาว  (ศข.) message center 

ศูนยจําลองยุทธ [หนวย] war game center  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก chlid development center 

ศูนยส่ือสาร (ศสส.) communications center  

สนามกีฬา  stadium 

สนามกีฬาในรม  indoor stadium  

สนามเด็กเลน  playground 

สนามตระกรอ  [ไทย] ta-klaw court  

สนามทดสอบกําลังใจ obstacles course [อม.] [หรือ assault course [อก.]] 

สนามเทนนิส  tennis court 

สนามบาสเกตบอล basketball court 

สนามฝกยิงปนดวยกระสุนจริง  live fire exercise range 

สนามยิงปน ๑,๐๐๐ นิ้ว 25-meter firing range 

สโมสรนายทหารช้ันประทวน NCO’s club 

สโมสรนายทหารช้ันสัญญาบัตร officer’s club ; O’ club 

สโมสรแมบานนายทหาร Officer Wives’ Club   (owc) 

สระวายน้ํา  swimming pool 

สถานีวิทยุคายสุรสีห Fort surasri’s radio station 

หนวยฝกทหารใหม new recruit training unit 

หนวยพยาบาล  dispensaries 

หองคอมพิวเตอร  computer room 
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หองตัดผม  barbershop 

หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ English laboratory 

หองประชุม  conference room 

หองประวัติศาสตรหนวย unit historical room 

หองพักผอน46

47 [ในกองรอย] day room ; recreation room 

หองเพาะกาย ; หองยกน้ําหนัก weightlifting room 

หองยุทธการ  operations room 

หองสมุด   library 

หองสมุด คาย  main post library 

หองสมุดทางทหาร military library 

หองสวม   latrine ; toilet 

หองออกกําลังกาย fitness room 

หองอาบน้ํา  bathroom 

แหลงรวมรถ  motor pool 

อนุสาวรีย  monument ; statue  

อาคาร ; ตึก  building [เชน อาคารชนะศึก = Chanasuk Building] 

อาคารธรรมสถาน  religious building 

 

 

                                                             
47 มาตรฐานส่ิงอํานวยความสะดวก และบันเทิงภายในหองนี้ มี ทีว,ี วีดิโอ, เคร่ืองเสียง, เกมส, 
โตะปงปอง, โตะสนุกเกอร, หมารุก, หนังสือพิมพ, วารสารฯ บริการสําหรับกําลังพลในหนวย
พักผอนหลังเลิกงาน  
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บทท่ี 3 : การสอบภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรของกองทัพ 

  ในการศึกษาตอตางประเทศการสมัครงานการอบรมและการดูงาน ใน

หลักสูตร ตางประเทศกําลังพลของกองทัพจะตองมคีุณสมบัติที่สําคัญ คือ 

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสาร เนื่องจากความสามารถ

ทางภาษาเปน ส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับการใชชีวิตประจําวันในตางแดน ซ่ึงจะมี

ผลกระทบโดยตรงตอการทํางานและการศึกษาในตางประเทศ ในปจจุบันมีการสอบที่

นิยมใชสําหรับวัดและประเมินทักษะ ความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยู

หลากหลาย  แตและชนิดก็ไดรับการออกแบบและพัฒนาขึ้น ตามวัตถุประสงคของ

การใชงานภาษาอังกฤษ และการยอมรับของประเทศตางๆ วาตองการผลของการ

สอบตามการสอบชนิดใดเปนสําคัญ อีกทั้งยังมีการสอบภาษาอังกฤษเฉพาะวงการ 

เชน วงการทหาร เปนตน  

 ในบทนี ้จะแนะนําชนิดของแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ไดรับการยอมรับใน

ปจจุบันทั้งในภาคเอกชนและในวงการทหาร จาก 2 คายยักษใหญคือ ภาษาอังกฤษ

แบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ/ออสเตรเลียน โดยสามารถแบงออกเปน 

3 ประเภท 6 ชนิด ซ่ึงมีรายละเอียดดังนีไ้ดแก TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language) TOEIC (Test of English for International 

Communication) ECL (English Comprehension Level Test) ALCPT (American 

Language Course Placement Test) IELTS (The International English 

Language Testing System) และ ADFELPS (Australian Defence Force English 

Language Profiling System)  

โดยวัตถุประสงคของบทนี้ จะทําการใหขอมูลเบื้องตนของการทดสอบ

ภาษาอังกฤษทั้ง 6 ชนิด ในเร่ืองของ ลักษณะของการสอบ การประเมินผลและ

เกณฑในการตัดสินความรูความสามารถทาง ภาษา อังกฤษของผูรับการทดสอบ  
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ซ่ึงจะเปนประโยชนในการเตรียมตัวกอนการสอบและชวยใหผูเขารับการทดสอบ 

เขาใจรูปแบบ วิธีการ รวมถึงลดความตื่นเตน ที่อาจสงผลใหผลการสอบต่ํากวาระดับ

ความสามารถที่แทจริง  

ประเภทของการสอบภาษาอังกฤษ การสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

มีหลายชนิด สามารถจําแนกประเภทตามวัตถุประสงคของการสอบและการใชงาน

ออกเปน 3 ประเภท ดังตอไปนี ้ 

1. การสอบภาษาอังกฤษที่มีจุดประสงคหลักเพ่ือใชเปนเกณฑ สําหรับ

การศึกษาตอในระดับ อุดมศึกษาในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษผูที่จะ ศึกษา

ตอตางประเทศจําเปนตองสอบผานตาม เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว 

ซ่ึงแตละมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑกําหนดความตองการที ่แตกตางกัน 

ตัวอยาง การสอบเพ่ือใชเปนเกณฑสําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

ไดแก TOEFL และ IELTS  

2. การสอบภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเกณฑในการคัดเลือกในการรับทุนศกึษาและ 

ดูงานตางๆ ที่จํากัดเฉพาะในวงการทหารที่ใชอยูในปจจุบัน คือแบบทดสอบ

การฟงและอานภาษาอังกฤษ ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ฯ ไดแก ECL 

และ ALCPT และการสอบจัดระดับความ สามารถทางภาษาอังกฤษของ

กระทรวงกลาโหมออสเตรเลียไดแก ADFELPS  

3. การสอบภาษาอังกฤษที่มุงวัดความสามารถในการส่ือสารเปนสําคัญ ซ่ึง

สามารถใชประกอบ ในการสมัครเขาทํางานไดแก TOEIC เปนตน การสอบ

ภาษาอังกฤษเพ่ือใชเปนเกณฑ สําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  
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การสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

  การสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) TOEFL เปน

การสอบภาษาอังกฤษแนวอเมริกันสําหรับผูที่ไมใชเจาของภาษา (non-native 

speakers of English) ในดานการฟง อาน เขียน ผูสอบ TOEFL สวนใหญมี

จุดมุงหมาย เพ่ือใชผลการสอบในการสมัครเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ในตางประเทศ ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยกวา 4,400 แหงที่ใชผล

การสอบTOEFL เปนตัวคัดเลือกนักศึกษา ตางประเทศ นอกจากนี้สถาบันของรัฐ 

หลายแหงไดใชการสอบ TOEFL ในการประเมินความสามารถทางภาษาของบุคลากร

ในหนวยงาน TOEFL ผลิต และพัฒนาขึ้นโดยสถาบันผลิตแบบทดสอบ Educational 

Testing Service (ETS) ที่เมืองพร้ินสตัน รัฐนิวเจอรซี สหรัฐ ฯ ซ่ึงเปนที่ยอมรับจาก

ทั่วโลกวาเปนองคกรช้ันนํา ในดานการพัฒนาแบบทดสอบ ขอสอบ TOEFL เปน

ขอสอบที่วัดสมิทธิภาพทางภาษา (English Proficiency Test) กลาวคือ เปน

แบบทดสอบที่ใชวัดทักษะความสามารถ ที่ผูสอบมีอยูและสามารถนําเอาไปใชไดใน

ขณะนั้น ซ่ึงจะแตกตางจากขอสอบที่วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (Achievement 

Test) ที่ใชเมื่อตอนเปนนักเรียน-นักศึกษาซ่ึงมักจะ มีวัตถุประสงคในการทดสอบ

ผูเรียนวา ไดเรียนรูถึงเนื้อหาตาง ๆ มากนอยเพียงใด คะแนนของ TOEFL ไมมีเกณฑ

ไดหรือตกแตคะแนนจะเปนตัวช้ีวัดความสามารถทางภาษาที่แทจริง ของผูสอบ  

 ลักษณะของการสอบ  

   ในอดีตการสอบ TOEFL จะเปนระบบการสอบแบบตอบในกระดาษ คําตอบ 

(Paper- Based Test) แตปจจุบันเปนการสอบโดยใชคอมพิวเตอร (Computer-

Based Test) ซ่ึง นํามาใชในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย สําหรับ 

ประเทศไทยเร่ิมใชในป 2541 แมวาคาใชจาย ในการสอบโดยใชคอมพิวเตอรจะเพ่ิม 

มากกวาแบบตอบในกระดาษคําตอบถึง 33 % แตการสอบโดยใชคอมพิวเตอรมี

ลักษณะพิเศษที่แตกตางจากการสอบแบบเดิม คือ คอมพิวเตอรจะสามารถประเมิน 

ความสามารถของผูสอบไปพรอม ๆ กับการทําขอสอบ และ สามารถคัดเลือกขอสอบ
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ตามระดับความยากงาย ตั้งแตงาย ปานกลาง ยาก อีกทั้งยังสามารถ ประเมินระดับ

ความสามารถทางภาษาของผูสอบไดขณะกําลังทําการสอบ ซ่ึงทําใหเกิดความ 

รวดเร็วในการประเมินผลการสอบผูสอบจึงสามารถ รูผลเร็วและสามารถสงผลการ

สอบใหกับ มหาวิทยาลัยที่ไดสมัครไวไดทันทีทางระบบออนไลนโดยไมตองเสียเวลา 

ในการรอคอยผล เหมือนในอดีต  

 

  สําหรับการสอบโดยใชคอมพิวเตอร จะมีวิธีการเลือกขอสอบอยู 2 ลักษณะ 

คือ  

1. การสอบแบบไมไดปรับเลือกขอสอบตามระดับความสามารถ (Non Adaptive 

Testing) คอมพิวเตอรจะเลือกคําถามที่แตกตางกันใหผูสอบแตละรายโดยไมได

พิจารณา    ระดับความ สามารถของผูสอบ แตจะจัดคําถามที่มีตั้งแตงายที่สุดจนถึง

ยากที่สุด และวิธีการใหคะแนนจะ เหมือนกับการสอบแบบตอบในกระดาษคําตอบ 

คือคะแนนจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวน ขอที่ตอบถูกในเวลาที่จํากัดการสอบแบบ

นี้จะใชในการสอบภาคการอาน (Reading Comprehension Section)  

2.การสอบแบบปรับเลือกขอสอบตามระดับความสามารถ (Adaptive Testing) 

คอมพิวเตอรจะเลือกคําถามที่เหมาะสมกับระดับความสามารถใหผูสอบแตละราย 

ผูสอบจะไดรับขอสอบ ทีละขอและเมื่อผูสอบเลอืกตอบตัวเลือกที่ถูกตอง

คอมพิวเตอร จะเลือกขอสอบที่มีความ ยากมากขึ้นในขอถัดไป ตรงกันขามหาก

ผูสอบเลือกตัวเลือกที่เปนคําตอบที่ผิดคอมพิวเตอรจะเลือกขอสอบที่มีความยาก

นอยลงในขอถัดไปจํานวนของขอสอบของแตละบุคคลจะแตกตาง กันไปขึ้นอยูกับ

ผลของการเลือกตอบ และจะมีการจํากัดเวลาในการทําโดยคอมพิวเตอรจะทํา การวัด

ระดับความสามารถทางภาษาดวยการตรวจสอบจากคําตอบที่ผูสอบเลือกการสอบวิธี

นี้จะ มีจํานวนขอสอบนอยกวาการสอบแบบตอบในกระดาษคําตอบ ซ่ึงวิธีการให

คะแนนจะคํานึงถึง ระดับความยากของคําถามการตอบถูกผิด และจํานวนขอสอบ

ทั้งหมดที่ผูสอบทําการสอบ แบบนี้จะใชในการสอบภาคการฟง (Listening 

Comprehension Section) และภาคโครง สรางภาษา (Structure Section)  
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การสอบ TOEFL โดยใชคอมพิวเตอร จะมีอยู 4 ภาคหลัก ไดแก  

 

1. การฟง (Listening) เปนการวัดความสามารถในการเขาใจภาษาอังกฤษที่พูดกัน 

ใน อเมริกาเหนือมุงเนนวัดความสามารถในการจับใจความหลัก และ สาระตาง ๆ ที่

สําคัญของ เร่ืองที่พูดคุยกันรวมทั้งสามารถสรุปความได ผูสอบจะไดฟงเสียงประกอบ

ภาพที่ปรากฏบนจอ คอมพิวเตอรพรอมคําถามแบบเลือกตอบกําหนดใหฟงเพียง 1 

รอบ ขอสอบมี 2 สวน สวนแรกจะเปนการสนทนาส้ัน ๆ และสวนที่ 2 จะเปนการ

สนทนาที่ยาวขึ้น และการบรรยาย ในช้ันเรียน หรือการแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการ บทพูดอาจมีความยาวไปจนถึง 2 นาที 30 วินาทีซ่ึงจะมีคําถามหลายขอ

สําหรับบทสนทนาในสวนที่ 2 โดยในการตอบผูสอบอาจเปลี่ยน คําตอบไดจนกวาจะ

ยืนยันคําตอบ (Confirmed) ซ่ึงเมื่อยืนยันแลวจะไมสามารถยอนกลับมา แกไขไดอีก  

 

2. การอาน (Reading) เปนการวัดความสามารถในการอานโดยจะมีเร่ืองส้ัน ๆ บท 

ความที่คลายคลึงกับลักษณะเร่ืองราวทางวิชาการที่ใชในการเรียนการสอนใน 

มหาวิทยาลัย ในสหรัฐ ฯ และแคนาดา คําถามจะมีระดับความยากงายคละเคลากัน

ไป โดยมีลักษณะการ ถามเนื้อหาซ่ึงตรงกับเร่ืองที่อานการถามนัยที่แทรกมากับการ

อานและถามคํา ศัพท ในสวน ของ การอานจะมีบทความที่มี ความยาวตั้งแต 250 ถึง 

350 คํา จํานวน 4 ถึง 5 บทความ พรอมคําถามแบบเลือกตอบบทความละ 11 ขอ 

รวมจํานวนขอ ทั้งส้ิน 44-55 ขอ ใชเวลาในการทําภาคการอาน 70 ถึง 90 นาท ี 

 

3. โครงสรางทางภาษา (Structure) เปนการวัดความสามารถในการเขาใจการใช

ภาษา อังกฤษตามหลักไวยากรณที่ถูกตองตามมาตรฐานแบงลักษณะคําถามเปน  

2 รูปแบบ คือ แบบเลือกเติมคําหรือ กลุมคําลงในบริบทของประโยคใหถูกตองตาม

หลักไวยากรณ    (Fill-in-the-Blank Questions) และแบบเลือกสวนของคํา หรือ

กลุมคําในประโยคที่ไมถูกตองตาม หลักไวยากรณ (Error Identification)  
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4. การเขียน (Test of Written English ,TOEFL Essay) เปนสวนที่เพ่ิมขึ้นมา ตาม

การเรียกรองจากมหาวิทยาลัยและครูในทวีปอเมริกาเหนือ โดยในขอสอบกําหนดให

เขียน เรียงความจํานวน 250 ถึง 300 คํา ภายในเวลา 30 นาที โดยคอมพิวเตอรจะ 

ทําการเลือกเร่ืองและใหคะแนนโดยกรรมการ 2 คนซ่ึงมีความเช่ียวชาญดานการเขียน 

หากผล ของคะแนนของผูใหคะแนน 2 คนตางกัน ก็จะมีกรรมการคนที่ 3 เปนผูตัดสิน 

คะแนนจะ จัดเปนระดับตั้งแต 0 ถึง 6 โดยการใหคะแนนจะพิจารณาการจัดเรียง

เนื้อความ การเรียงลําดับ ความราบร่ืนสอดคลอง การใชศัพท และโครงสราง รวมทั้ง

ตัวสะกดและเคร่ืองหมายวรรคตอน 

  ดวยความรวดเร็วของคอมพิวเตอรในการคํานวณผลการสอบ ผูสอบจึง

สามารถทราบผล ของ การสอบภาคการฟงและการอานไดทันทีหลังเสร็จส้ินการสอบ 

ขณะที่ภาคโครงสรางภาษา และการเขียนจะตองรอผลการตรวจประมาณ 2 สัปดาห 

เนื่องจากการสอบการเขียนจํา เปนตองใชกรรมการเปนผูใหคะแนน ชวงของคะแนน

การสอบทั้ง 5 ภาค อยูระหวาง 0 ถึง 300 ซ่ึงเปนคาที่ไดมาจากผลรวมของคะแนน

ทั้ง 4 ภาค แลวนํามาผานกระบวนการทางสถิต ินอกจากการสอบ 4 ภาคหลักที่กลาว

ขางตน ยังมีการสอบการพูด (Test of Spoken English-TSE) ซ่ึงขึ้นอยูกับความ

ตองการของสถาบันที่สมัครวาตองใชผลการสอบ TSE หรือไมและเทาไรการสอบพูด

จะจัดสอบในหองปฏิบัติการทางภาษา (Language Laboratory) ใชเวลาประมาณ 

20 นาที ผูสอบจะตองอานและตอบคําถามตาง  ๆบันทึก ลงในเทปโดยไมมีการเขียน

ใด ๆ ลงไปในการตอบคําถาม การตัดสินคะแนนจะพิจารณาความ สามารถในการ

เขาใจ การออกเสียง ไวยากรณ และความคลองแคลวกลมกลืน  
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การสอบ IELTS (The International English Language Testing 

System) 

การสอบ IELTS (The International English Language Testing 

System) IELTS เปนระบบของการวัดและประเมินระดับความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษที่ไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นคร้ังแรกใน ป ค.ศ.1990 โดย

หนวยงาน 3 หนวยหลัก คือมหา วิทยาลัยเคมบริดจ (University of Cambridge) 

สถาบันบริติชเคานซิล ของประเทศอังกฤษ (The British Council) และ สถาบัน 

IELTS ของประเทศออสเตรเลีย การสอบ IELTS ไดรับการยอมรับในมหาวิทยาลัย

โรงเรียนระดับมัธยมสถาบันตางๆ ในระดับวิชาชีพรวมทั้ง หนวยงานของรัฐบาลใน

ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา และสหรัฐ ฯ  

 

ลักษณะของการสอบ  

  การสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะของการใชภาษา ซ่ึงผูสอบจะตองผาน

การสอบขอสอบทั้ง 4 ภาค คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน  

 

การฟง  

  มุงเนนทดสอบการฟงเพ่ือความเขาใจ ม ี4 ตอน จํานวนทั้งส้ิน 40 ขอ แบง

ออกเปนสวนที่ 1 และ 2 เปนการฟงในเร่ืองทั่ว ๆ ไปที่จําเปนสําหรับการใช

ชีวิตประจําวันในตางแดน (social situation and needs) สวนที่ 3 และ 4 เปน

สถานการณที่มีบริบทเกี่ยวของกับการศึกษา บทฟงมีทั้งที่เปนการพูดตั้งแตคนเดียว

ไปจนถึงบทสนทนาที่มีผูพูดหลายคนโดย  กําหนดใหฟง เพียงรอบเดียวลักษณะ

คําถามจะมีความหลากหลายคือมีทั้งที่ เปนการฟงแลวเลือกตอบ (multiple 

choices) ฟงแลวเขียนตอบส้ัน ๆ (Short-answer questions) โดยเติมคํา วลี หรือ

ประโยคส้ัน ๆ ลงในบทสรุปหรือบันทึกแผนภูมิแผนภาพใหมีใจความสมบูรณ และฟง 

แลวจับคู (matching) ขอสอบการฟงใชเวลาในการทําทั้งส้ิน 30 นาท ีโดยปกติจะ
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ใหเวลา ประมาณ 30 วินาที ในการอานคําถามกอนการฟงในแตละตอนและอีก  

30 วินาที เพ่ือตรวจ คําตอบระหวางสวนและเมื่อฟงจนจบทุกตอนจะมีเวลาสําหรับ

เขียนคําตอบ ลงในกระดาษ คําตอบ อีกประมาณ 10 นาที  

 

การพูด  

          เปนการสอบสัมภาษณโดยผูสัมภาษณที่สามารถประเมินการพูดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากลักษณะของการสอบพูดเปนลักษณะการประเมินแบบ 

Subjective คือไมสามารถ กําหนดการใหคะแนนที่ตายตัวไดจึงตองใชการตัดสินของ

ผูใหคะแนนเปนเกณฑ ผูประเมิน จึงตองมีความสามารถในการประเมินไดอยาง

เที่ยงตรง    ตามความสามารถแทจริง ของผูสอบ ซ่ึงในการสอบ IELTS จะใชผู

ประเมินเฉพาะของ IELTS (IELTS Examiners) ในการดําเนินการสัมภาษณและ

ประเมินความสามารถใชภาษาในการพูด ผูประเมินจะตอง เขารับการอบรมและสอบ

ผานจนไดรับประกาศนียบตัรรับรอง  ความสามารถในการ ประเมินผล IELTS เปน

เวลา 2 ป ซ่ึงเมื่อพน 2 ป ไปจะตองสอบการประเมินใหมเพ่ือเปน ผูประเมินอีกคร้ัง

หนึ่ง (re-certificate) ในการสอบพูดจะมี 3 ชวง คือ ชวงที่ 1 เปนการ พูดคุยถาม

ตอบเร่ืองทั่ว ๆ ไป ของผูถูกทดสอบ เชนเร่ืองครอบครัว การทํางาน ความสนใจ งาน

อดิเรกเปนตน ใชเวลาประมาณ4 ถึง 5 นาท ีชวงที่ 2 ผูถูกทดสอบจะไดรับ บัตร

กําหนดสถานการณ หรือหัวขอประเด็นปญหาตาง ๆ และใหเวลาในการเตรียมตัวพูด 

1 นาที โดยกําหนดใหใชเวลาในการพูดประมาณ 2-3 นาที ชวงที่ 3 จะเปนการพูด 

ตอเนื่องจากหัวขอที่ 2 แตจะเปนประเด็นที่มีความยากมากขึ้นมักเปนเร่ืองราวที่เปน

นาม ธรรม ความคิดทฤษฎีตาง ๆ โดยผู ถูกสอบจะตองสามารถพูดเช่ือมโยง เขากับ

เนื้อหาในชวงที ่2 ไดอยางเหมาะสมเวลาสําหรับการพูดในสวนที่ 3 ประมาณ 5 นาท ี

รวมเวลาที่ใชใน การสอบพูดทั้งส้ิน 11-15 นาท ี 
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การอาน  

  สามารถเลือกสอบไดตามวัตถุประสงคของการใชภาษาอังกฤษซ่ึงมี 2 แนว

ใหเลือก คือ การสอบอานเร่ืองราว ทั่ว ๆ ไป (General Training Reading) สําหรับผู

ที่สมัคร เรียนสายวิชาชีพ หรือ เขาศึกษาตอในโรงเรียนมัธยม และการสอบอาน

เร่ืองราวที่เกี่ยวกับ วิชาการ (Academic Reading) สําหรับผูที่จะสมัครเรียนใน

มหาวิทยาลัย แมวาขอสอบทั้ง 2 แนวจะมีเนื้อหาเจาะจงแตกตางกัน แตรูปแบบของ

ขอสอบจะเหมือนกัน กลาวคือ แบงออกเปน 3 ตอน จํานวนทั้งส้ิน 40 ขอ คําถามมี

ทั้งแบบเลือกตอบ เขียนตอบเปนประโยค หรือสรุปส้ัน ๆ จับคู และอาจมีการใหระบุ

ถึงทัศนคติ และส่ิงที่แทรกมากับบทอาน หรือ ลักษณะการเขียน ที่ผูเขียนใชไดอยาง 

เหมาะสม ใชเวลาทําการอานทั้งส้ิน 60 นาท ี

การเขียน  

  เชนเดียวกับการสอบภาคการอาน ผูสมัครสอบสามารถเลือกสอบเขียนไดใน 

2 แนว คือแนวที่ 1 เปนการสอบการเขียนเร่ืองราวทั่ว ๆ ไป (General Training 

Writing) ซ่ึงจะ กําหนดใหเขียนจดหมายตอบโตแบบทางการและกึ่งทางการ หรือ

เขียนบรรยายตามหัวขอที่ได กําหนดไว หรือแนวที่ 2 เปนการสอบเขียนเร่ืองราวทาง

วิชาการ (Academic Writing) โดยกําหนดใหเขียนรายงานส้ัน ๆ โดยอาจสมมุติให

สงอาจารย หรือเพ่ือเผยแพรใหแก บุคคลทั่วไปขอสอบการเขียนทั้ง 2 แนว จะ

แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 จะตองเขียน จํานวนคําทั้งส้ิน 150 คําเปนอยางนอยใช

เวลาไมเกิน 20 นาทีซ่ึงถาเปนขอสอบแนว เขียนเร่ืองราวทั่ว ๆ ไป ผูสอบจะตอง

เขียนจดหมายตอบโตตามสถานการณปญหาที่กําหนด ในจดหมาย หรือถาเลือกสอบ

เขียนแนววิชาการ ผูสอบจะตองเขียนนําเสนอขอมูลจาก ตาราง แผนภาพ หรือ

แผนภูมิที่กําหนดให สําหรับขอสอบ การเขียนสวนที่ 2 ผูสอบจะตองเขียนจํานวน 

250 คําเปนอยางนอยโดยใชเวลาไมเกิน 40 นาที หัวขอการเขียนแนวทั่วไปและ 

แนววิชา การจะมีลักษณะไปในทางเดียวกันคือเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง

ความคิด ประกอบขอมูล อยางมีเหตุผลพรอมขอเสนอแนะแตขอสอบในสวนที่ 2 จะมี 

น้ําหนักคะแนนมากกวา ในสวนแรก  
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  โดยปกติในการสอบ IELTS จะตองทําภาคการเขียนการฟงและ การอาน

ตอเนื่อง ในคราวเดียวกันสําหรับการพูด จะแยกจากภาคอื่นและไมจําเปนตองสอบวัน

เดียวกันกับการ สอบภาคอื่น ๆ ผลของการสอบ IELTS จะสามารถแจงใหทราบ

หลังจากวันสอบประมาณ 3 สัปดาห     

การสอบภาษาอังกฤษท่ีจํากัดเฉพาะในวงการทหารในประเทศไทย      

  ในวงการทหารการสอบภาษาอังกฤษที่นิยมใชมี 2 แบบ ดังนี ้ 

1. การสอบ ECL (English Comprehension Level Test) และ ALCPT (American 

Language Course Placement Test) ECL เปนขอสอบมาตรฐานที่มุงวัดความ 

สามารถทางภาษาในการฟงและการอานภาษาอังกฤษสําหรับใชโดยหนวยงานของ

รัฐบาลสหรัฐ ฯ เทานั้น ซ่ึงผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรทางทหารของ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ฯ ตามโครง การ IMET (International Military Education 

and Training ) จะตองผานการสอบ ECL ขอสอบ ECL ถูกออกแบบ พัฒนาและ

ปรับปรุงโดยสถาบันภาษาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ฯ DLIELC (Defense 

Language Institute English Language Center) สําหรับหนวย งานที่รับผิดชอบใน

การสอบคัดเลือกของประเทศไทยไดแก สํานักงานคณะที่ปรึกษาทางทหาร 

สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย JUSMAGTHAI (Joint United States Military 

Advisory Group Thailand)  

 

  ALCPT เปนขอสอบมาตรฐานที่มุงวัดความสามารถทางภาษาในการฟงและ

การอานภาษา อังกฤษ เปนขอสอบที่เหมือนกับ ECL ผลิตขึ้นโดย DLIELC แตจะ

แตกตางจาก ECL ตรงที่สถาบันทางการศึกษาสามารถหาซ้ือ ALCPT เพ่ือใชในการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American language 

Course, ALC) ขณะที่ ECL จํากัดการใชงานวาจะตองใชโดยหนวยงานของรัฐบาล

สหรัฐ ฯ เทานั้นซ่ึงกระทรวงกลาโหม ของไทยไดใช ALCPT ในการทดสอบภาษา

ของผูสมัครรับทุนการศึกษาโดยนําผลของ การสอบมาใชในการคัดเลือกและจัด
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อันดับ ผูสมัครรับทุนทุกประเภทและการดูงานตางประ เทศในทุกรูปแบบควบคูไปกบั

ผลการสอบภาควิชาการมานานหลายสิบป แมวาความมุงหมาย ดั้งเดิมของ ALCPT 

ในการจัดทําคือเพ่ือใชในการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษดาน การฟงและ

การอานเปนหลัก แตอาจเนื่องมาจากขอสอบ ALCPT เปนขอสอบแบบเลือกตอบ ซ่ึง

สามารถตรวจไดงายโดยไมตองใชผูเช่ียวชาญในการประเมิน และสะดวกในการ

จัดหาซ้ือ มาไดจึงเปนที่นิยมในการนํามาใชทดสอบและเปนเกณฑ ในการตัดสิน

ผูสมัครรับทุนตาง ประเทศทุกประเภทในปจจุบัน อีกทั้งใชในการตัดสินระดับ

ความสามารถในการใชภาษา อังกฤษของหนวยตาง ๆ ในกระทรวงกลาโหมของไทย

สําหรับหลักสูตรการฝกพิเศษบางหลัก สูตรตามโครงการศึกษาของ IMET เชน 

หลักสูตรเฉพาะสําหรับนักบินกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ฯ กําหนดใหมีการสอบ

สัมภาษณ OPI (Oral Proficiency Interview) ซ่ึงอาจเปนการสอบ สัมภาษณ ตัว 

ตอตัว หรือสัมภาษณทางโทรศัพทโดย DLIELC เปนผูรับผิดชอบ  

 

ลักษณะของขอสอบ  

  ขอสอบ ALCPT และ ECL จะมีรูปแบบและลักษณะการสอบเหมือนกันทกุ

ประการ กลาวคือ เปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ประกอบดวยขอสอบ 

จํานวน 100 หรือ 120 ขอ ขึ้นอยูกับแบบทดสอบ ซ่ึงสวนมากจะเปน 100 ขอ 

ขอสอบแบงเปน 2 ตอน ไดแก การฟง การอาน  

  ตอนที่ 1. การฟง (Listening) จํานวนประมาณรอยละ 60 ถึง 70 ของ

จํานวนขอสอบทัง้หมด ขึ้นอยูกับแตละ แบบสอบ ขอสอบการฟงจะกําหนดใหฟง 

เพียง 1 คร้ัง โดยจะใหเวลาชวงส้ัน ๆ สําหรับเลือกตอบ ลักษณะขอสอบจะมีทั้งที่

เปน บทพูดคนเดียวส้ัน ๆ และบทสนทนาส้ัน ๆ พรอมคําถามใหผูสอบเลือกคําตอบ

ตามตัวเลือกที่ใหมาในแบบทดสอบ ใชเวลาในการทํา ขอสอบ ฟงทั้งส้ินประมาณ  

20-30 นาที  
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  ตอนที่ 2. การอาน (Reading) เปนการทดสอบความรูทางดานโครงสราง

ภาษาศัพท สํานวน และความเขาใจ ในการอานจะเร่ิมทําหลังจากเสร็จในสวน ของ

การฟง ขอสอบอานม ีจํานวน ประมาณรอยละ 30 ถึง 40 ของขอสอบทั้งหมด โดยมี

ลักษณะใหเลือกตัวเลอืกที่อาจเปน คํา หรือวลีที่ถูกตองเหมาะสมในบริบทที่ใหมา

หรือที่มีความหมายเหมือนคําที ่ขีดเสนใตเลือก ประโยค ที่ถูกหลักไวยากรณ และ

เลือกหัวเร่ือง หรือใจความสําคัญ ของ บทอานส้ัน ๆ ใชเวลา ในการทําสวนของการ

อานทั้งส้ินประมาณ 30 นาท ี 

 

2. การสอบ ADFELPS (Australian Defence Force English Language Profiling 

System) เปนระบบของการวัดประสิทธิภาพทางภาษาอังกฤษที่ใชคัดเลือกผูสมัครใน 

หลักสูตรการศึกษาตอทางทหารใน ตางประเทศตามโครงการรวมมือดานการปองกัน

กับประ เทศออสเตรเลีย DC (Defence Co-operation Program) ซ่ึงรัฐบาล

ออสเตรเลียไดใหการ สนับสนุนทุนแกขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม มีหลาย

ประเทศในโครงการความ รวมมือดังกลาวไดแก ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟลิปปนสเปนตนขอสอบ ADFELPS ถูกผลิตและพัฒนาขึ้นโดยศูนยฝกทางทหาร

นานาชาติกระทรวงกลาโหม ออสเตรเลีย DITC (Defence International Training 

Centre) และประเทศไทย เร่ิมนํามาใชในพ.ศ. 2539 แทนการสอบ ASLPR 

(Australian Second language Proficiency Rating) ประเทศตาง ๆ ตามโครงการ

สามารถจัดสอบ ADFELPS ได โดยจัดดําเนินการสอบโดยผูที่ไดรับการรับรองวามี

คุณสมบัต ิสามารถ ประเมินและจัดระดับความสามารถทางภาษาไดอยางถูกตอง และ

มีประสิทธิภาพ (ADFELPS Rater) โดยตองสอบผานในหลักสูตร ADFELPS Rating 

Course, Australia และไดรับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการประเมินและ

จัดระดับความสามารถทางภาษาดวยการสอบ ADFELPS จะมุงวัดทักษะการใชภาษา

ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน และเขียน ผลของการสอบ ADFELPS จะจัดเปนระดับ

ความสามารถไว 9 ระดับ ตั้งแต 1 ถึง 9 ผลการสอบ ADFELPS ไมมีได หรือตก แต

จะเปนเหมือนดัชนีบงบอกระดับความสามารถ ทางภาษาของผูสอบ ซ่ึงแตละ
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หลักสูตรตามสถาบันทหารของประเทศออสเตรเลียจะกําหนด ความตองการไม

เทากันหลักสูตรสวนใหญจะตั้งระดับความสามารถการใชภาษา อังกฤษ (Language 

Profile) โดยใชเกณฑของ ADFELPS ตั้งแต 7 ขึ้นไป  

 

ลักษณะของขอสอบ  

  ลักษณะของการสอบ ADFELPS จะมีความคลายคลึงกับการสอบ IELTS 

ของพลเรือน คือ จะเปนขอสอบที่วัดความสามารถในการใชภาษาทั้ง 4 ทักษะ 

หากแตจะเปนเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวงการทหาร  

 

การฟง  

  มุงเนนทดสอบการฟงเพ่ือความเขาใจซ่ึงจะมีการฟงในเร่ืองทั่ว ๆ ไปที่

จําเปนสําหรับการ ใชชีวิตประจําวันในคายทหาร เชน การสนทนาทางโทรศัพท การ

สนทนาในชีวิตประจําวัน และ ในสถานการณที่มีบริบทเกี่ยวของกับการทหาร เชน 

การบรรยายสรุปและการสนทนาผาน รายการวิทยุที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติทาง

การทหาร โดยกําหนดใหฟง 2 รอบ ลักษณะคําถาม จะมีความหลากหลายคือมีทั้งที่

เปนการฟงแลวเลือกตอบ (multiple choices) ฟงแลวเขียน ตอบส้ัน ๆ (Short-

answer questions) เชน ใหกรอกขอมูลจากการสัมภาษณ โดยเติมคํา วลี หรือ

ประโยคส้ัน ๆ ขอสอบการฟงใชเวลาในการทําทั้งส้ินประมาณ 45 นาที ซ่ึงเมื่อฟง

ครบ 2 รอบจะตองสงกระดาษคําตอบทันทีดังนั้นผูสอบควรบริหารเวลาใหเหมาะสม

สําหรับ การฟง และ เขียนตอบ 

การพูด  

          เปนการสอบสัมภาษณโดยใชเวลาประมาณ 30 นาที การสอบสัมภาษณจะ

แบงเปน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 เปนการทักทาย การแนะนําตัว การให

ขอมูลสวนตัว และการพรรณนา เปนการพูดคุยถามตอบเร่ืองทั่ว ๆ ไป เชน เร่ือง

ครอบครัว การทํางาน ความสนใจ งานอดิเรก เปนตน สวนขั้นตอนที ่4 ผูสอบจะ

ไดรับบัตรกําหนดสถานการณ เพ่ือพูดตามสถานการณที่กําหนดขึ้น (Role Play) โดย
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ใหเวลาส้ัน ๆ ในการเตรียมตัวพูด และ ขั้นตอนที่ 5 ผูสอบจะตองเลือกบัตรหัวขอ

สําหรับแสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เกี่ยวกับการท หาร หรือหัวขอประเด็นทั่ว ๆ ไป 

ซ่ึงหัวขอในตอนนี้จะมีความยากและ ซับซอน การประเมินจะ พิจารณาความ ถูกตอง

ของการใชภาษาทั้งโครงสราง (Syntax) การใชคําศัพท (Lexicon) ความสามารถใน

การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ (Communicative Effectiveness) ความคลองแคลว

ในการพูดไดอยางเปนธรรมชาต ิ(Fluency) และสําเนียงและการออกเสียง 

(Pronunciation)  

 

การอาน  

          เปนการสอบความเขาใจในการอาน (Reading Comprehension Task) 

เร่ืองราว สวนใหญเกี่ยวของกับการทหารโดยนํามาจากตนฉบับและเร่ืองราวที่

ดัดแปลงไป แบงออกเปน 5 หัวขอ คําถามมีทั้งแบบตัวเลือกเขียนตอบเปนประโยค

หรือสรุปส้ัน ๆ จับคู เติมคํา อาจมีการ ใหระบุถึงทัศนคติ และส่ิงที่แทรกมากับบทอาน 

โดยมุงทดสอบทักษะตางๆในการอาน เชน การกลาวแสดงนัย ใชเวลาทําการอาน

ทั้งส้ิน 60 นาที  

 

การเขียน 

          ขอสอบการเขียนจะแบงเปน 2 สวน แตละสวนจะมีหัวขอบังคับใหเลือกเขียน 

1 หัวขอ จาก 2 หัวขอ ในสวนที่ 1 จะตองเขียนจํานวนคํา 150 คํา เปนอยางนอย ใช

เวลาประมาณ 20 นาที สําหรับขอสอบการเขียนสวนที่ 2 ผูสอบจะตองเขียนจํานวน 

250 คํา เปนอยางนอย ใชเวลาประมาณ 40 นาที สําหรับหัวขอการเขียนในสวนที่ 1 

จะเปนการเขียนบรรยาย เร่ืองราวทั่ว ๆ ไป สวนหัวขอการเขียนในสวนที่ 2 จะมีความ

ซับซอนมากขึ้น เชน ใหเขียน แสดงความคิดเห็น โตแยงความคิด ประกอบขอมูล

อยางมีเหตุผล พรอมขอเสนอแนะ โดยขอสอบในสวนที่ 2 จะมี น้ําหนักคะแนน

มากกวาในสวนแรกในการประเมินทักษะการ เขียนจะมุงพิจารณาความสามารถในการ

ใชภาษา (Language Use) การเช่ือมโยงและความสัมพันธของประโยค 
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(Coherence & Cohesion) และการส่ือสารอยาง มีประสิทธิภาพ (Communicative 

Effectiveness) ใชเวลาในการเขียนทั้ง 2 สวนรวม ทั้งส้ินไมเกิน 60 นาท ี 

 

การสอบภาษาอังกฤษท่ีมุงวัดความสามารถในการส่ือสาร 

  การสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) 

TOEIC เปนการสอบภาษาอังกฤษที่มุงทดสอบทักษะดานการส่ือสารสําหรับ ผูที่

ไมใชเจาของภาษาเพ่ือ สามารถใชติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ ขอสอบ 

TOEIC เปนขอสอบแบบ English Proficiency Test ซ่ึงผลิตและพัฒนาขึ้นโดย

สถาบัน Educational Testing Service (ETS) แบบทดสอบ TOEIC ถูกพัฒนาขึ้น

เพ่ือใหตรงตอความตองการของวงการ ธุรกิจนานาชาติ เพ่ือวัดทักษะความสามารถ

ในการติดตอส่ือสารดานธุรกิจตาง ๆ ทั่วโลก ซ่ึง TOEIC กลายเปนแบบทดสอบ

มาตรฐานสากล เมื่อ ค.ศ. 1996 หนวยงาน หลายแหงของไทย ตัวอยางเชน การบิน

ไทย กําหนดผลของการสอบ TOEIC เพ่ือเปนเกณฑในการคัดเลือกบุคคล เขา

ทํางานในตําแหนงตาง  ๆ 

 

ลักษณะของขอสอบ และจํานวนขอสอบ  

  แบบทดสอบ TOEIC ประกอบดวยขอสอบแบบเลือกตอบจํานวน 200 ขอ 

โดยแบงเปน 2 ตอนไดแก  

     ตอนที่ 1. การฟง (Listening) เปนการทดสอบทักษะการฟงเพ่ือความ

เขาใจ จํานวน 100 ขอลักษณะขอสอบประกอบดวยรูปประโยคลักษณะตาง ๆ ใน

รูปแบบบทสนทนาส้ัน ๆ และบท พูดส้ัน ๆ โดยมีคําถามแบบเลือกตอบ อาจมี

ภาพประกอบ ใชเวลาในการทําทั้งส้ิน 45 นาที      ตอนที่ 2 การอาน (Reading) 

เปนการทดสอบความรูทางดานโครงสรางภาษาและวัด ทักษะการอาน จํานวน 100 

ขอ ลักษณะขอสอบประกอบดวยการหาสวนของ โครงสราง ประโยคที่ผิดไวยากรณ 

และบทความหลากหลายที่อาจพบไดตามโทรสาร จดหมาย รายงาน คําประกาศตาง 

ๆ ใชเวลาในการทําทั้งส้ินประมาณ 75 นาท ี 
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สรุป  

  การสอบภาษาอังกฤษที่ใชเปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในปจจุบัน มี

ลักษณะการวัด และการประเมินผลทั้งเหมือนและแตกตางกันไปขึ้นกับวัตถุประสงค

ของการสอบ ซ่ึงอาจ จําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ เพ่ือใชเปนเกณฑสําหรับ

การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ ไดแกการสอบ 

TOEFL และ IELTS เพ่ือเปนเกณฑในการ คัดเลือกในการรับทุนศึกษาและดูงานตาง 

ๆ ที่จํากัดเฉพาะในวงการทหาร ไดแกการสอบ ECL ALCPT และ ADFELPS และเพ่ือ 

มุงวัดความสามารถในการส่ือสารเปนสําคัญ ไดแกการสอบ TOEIC เปนตน 

    สําหรับผูที่วางแผนจะศึกษาตอในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษหรือกําลังสนใจ

สมัครทุนศึกษาตอ และดูงานตางประเทศ หรือผูที่คิดจะลาออกเพ่ือสมัครงานใน

บริษัทช้ันนําที่ตองใชภาษาอังกฤษ ถาทานเปน ผูหนึ่งที่มีแผนดังกลาวแลว ส่ิงสําคัญ

ที่ นอกเหนือจากความรูและทักษะเฉพาะดาน ที่ ทานชํานาญ คือ ความสามารถใน

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ทั้งการฟง พูด อาน และเขียน ซ่ึงนอกจากจะ

ชวยในการพิชิตทุนเขาศึกษาในสถาบันตางประเทศที่พึงพอใจ หรือการไดรับทํางาน

ที่ทานไดสมัครไวแลว ยังเปนประโยชนกับทานในการใชชีวิตประจําวัน ในตางแดน 

และจะชวยเสริมการทํางานและการศึกษาคนควาทางดานวิชาการใหบรรลุสําเร็จ

ผลไดเปนอยางดีอีกดวย 

  ตองขอขอบพระคุณสําหรับขอมูลจากบทความการสอบคัดเลือกบุคล ของ 

ครูมารูโกะ ในหนังสือนาวิกศาสตร ปที่ 88 เลมที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2548
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บทท่ี 4 : วิธีการฝกฝนภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

 ทักษะในภาษาองักฤษ ก็มีเชนเดียวกันกับภาษาไทย นั่นคือ การฟง การพูด 

การอาน และการเขียน วากันไปแลวการเรียนภาษาอังกฤษ ไมมีทางลัด (No short 

cut) การที่เราจะทําไดดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะทําไดจาก การฝก แลวก็ฝก แลวก็

ฝก เพราะวามันไมใชภาษาของเรา การที่คนไทยสวนใหญเรียนรูคือการเรียนใน

โรงเรียนสมัยเด็กๆ ซ่ึงเราถูกเคี่ยวเข็ญใหเรียน Grammar อยางมากเปนผลใหคน

ไทยสวนมักจะเกง Grammar แตการที่เรารูสึกวาการเรียนรูและฝกฝนการใชทักษะใน

ภาษาอังกฤษใหไดนั้นเปนเร่ืองยากนั้นเปนเพราะเราจะมีโอกาสใชภาษาก็เพียงแคใน

หองเรียนเทานั้น ดังนั้นการเรียนรูจึงนอย ลองเปรียบเทียบดกูับในสมัยตอนเด็กๆ เรา

เรียนรูภาษาไทยไดอยางไร.... คําตอบคือเรา เลียนแบบ การออกเสียงของคนรอบ

ขาง และเราใชมันทุกวันในชีวิตประจําวัน ทําใหความเฉียบคมในการใชภาษาเพ่ิมพูน

ขึ้นในแตละวัน แลวหากเราเชนนั้นกบัภาษาอังกฤษ ก็จะทําใหเราเรียนรูทักษะการใช

ภาษาเพ่ิมขึ้นไปดวย  ซ่ึงการทําเชนนั้น หมายความวา การทีเ่ราตองการพัฒนาทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ เราควรที่จะผลักดันใหตัวเองเขาไปอยูในสภาพแวดลอมของ

การใชภาษาอังกฤษ กลาวคือการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษใหได

มากที่สุดในชีวิตประจําวัน หรือทํามันทุกวันนั่นเอง ซ่ึงการทําเชนนี้ก็สามารถทําได

หากเราตั้งใจจริง  ลองดูพวกที่ตองไปหากินทีเ่มืองนอกซิ...ทุกคนตองผานสภาวะ

กดดันที่ตองบังคับใหตองใชภาษาอังกฤษนี้ไปใหได หากพน 3 เดือนไปแลวยังไมได

ก็คงอดตาย หรือตองรีบเผนกลับเมืองไทยเปนแนแท 

 กอนอื่น เรามาตกลงกันกอน ถึงความสัมพันธของทักษะทั้ง 4 วาเราสามารถ

กําหนดความสัมพันธของทักษะทั่ง 4 ไดเปน 2 กลุม สําหรับกลุมแรกคือการฟงกับ

การพูด และกลุมที่สองก็คือการอานและการเขียน ความสัมพันธของทักษะในแตละ
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กลุมไปความสัมพันธไปและกลับ หากเราฟงมากเราก็พูดไดเยอะ..หากเราอานมาก 

เราก็เขียนไดดี  

  จากการคนควาทาน ดร.วีร ระวัง แหงมหาวิทยาลัยมหิดล กลาวไววา จริงๆ 

แลวทักษะการเรียนรูของคนเราเพ่ือการส่ือสาร47

48เปนดังนี ้

1. เราจะสรางประโยคที่มีใจความ/ขอความที่ถูกตอง เพ่ือทําการส่ือ

ความหมาย  

(Accuracy on Communicative English) 

2. จากนั้นจึงพัฒนาเปนความชํานาญในการส่ือสาร (Fluency on English 

Communication) 

3. จากนั้นจึงพัฒนาและสะสมศักยภาพจนกลายเปนความมีประสิทธิภาพ

ในการส่ือสาร (Efficiency on English Communication) 

 ดังนั้นคนไทยเราจึงพยายามที่จะสรางประโยคใหมีความถูกตองสมบูรณกอน 

โดยนิสัยของคนไทย ซ่ึงจะขามในขั้นที่ 2 ไป ทําใหขาดความลื่นไหลในการส่ือสาร 

และประกอบกับคนไทยเปนคนขี้อาย ยิ่งทําใหเราไมกลาแสดงความคิดเห็นไปใหญ

เลย กลัวผิดพลาดหรือไมสมบูรณ ทั้งๆ ที่รูจักคําศัพทมากมาย แตกลัวไมสมบูรณ ผิด 

tense บาง อานสําเนียงไมถูกบาง โดยลืมไปเลยวา การส่ือสารนั้นถึงแมไมถูกตอง

สมบูรณ 100% คูสนทนาเราก็รูเร่ือง โดยเฉพาะเคาเห็นวาเราเปนคนตางชาติ  

ยิ่งพยายามทําความเขาใจกับประโยคที่เราพูด ยกตัวอยางใหเห็นงายๆ เวลาเราที่เรา

คุยกับฝร่ังที่พูดภาษาไทย กับประโยคเด็ดที่วา “ใคร ขาย ไข ไก” เกือบ 100% ของ

ฝร่ังจะพูดไมไดหรือไมชัด ซ่ึงเราก็พยายามจะฟงแลวแจกแจงใหฝร่ังเขาใจในที่สุด 

กระบวนการนี้ก็เปนเชนเดียวกับที่ฝร่ังเคากระทํากับเราเชนกัน  

                                                             
48ดร.วีร ระวัง,  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร, Code switch Process Based Communicative 
Thai – English Model 
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  ดังนั้น เมื่อพอเขาใจถึงพ้ืนฐานในขั้นแรกแลว ใหรวบรวมความกลาแลวพูด

ออกไปเลย แลวจากนั้นใหเรียนรูจากความผิดพลาดของตัวเอง ซ่ึงจะสงผลใหเราไม

ทําผิดซํ้าอีก (เพราะคนเราเจ็บแลวจํา) 

 อารัมภบทมากันมากแลว ตอไปจะขอเสนอทางเลือกในการฝกทักษะทั้ง 4 

ของเราใหเห็นเปนรูปธรรม โดยเราสามารถทําไดดังตอไปนี้ 

 ประการแรก คือการฟง การที่เราจะฟงฝร่ังพูดใหรูเร่ืองนั้น ประการแรก เรา

ตองมีพ้ืนฐานความเขาใจในภาษา ซ่ึงไดแนะนําไปบางแลว (Grammar และ

คําศัพท) แตการที่จะฟงใหรูเร่ืองนั้นไมใชการที่เราฟงแลวตองมาแปลเปนภาษาไทย

อีกที เราสามารถทําเชนนั้นไดกับประโยคส้ันๆ และประโยคที่ไมซับซอนมากนั้น

เทานั้น หากเรามัวแตมาแปลประโยคแรก ประโยคที่สองก็จะไมทันฟง แลวก็เลยทํา

ใหไมรูเร่ืองกันพอดี ถาใหดีที่สุดตองเขาใจในความหมายไดเลยโดยไมตองแปล  

 แตเดี๋ยวกอน..กอนจะไปถึงตรงจุดนั้น เรามาเร่ิมแบบงายๆ เสียกอนวาจะทํา

ยังไง โดยมาทําส่ิงทีผู่เขียนชอบแลวกัน คือการดูหนัง ฟงเพลงนั่นเอง... ไมตองงง  

ที่ทานอานนั้นถูกแลว ลองไปหาเพลงที่เราชอบมาซักเพลง แลวหาเนื้อเพลง (เดี๋ยวนี้

หาไมยากหรอก เพราะเราสามารถหา Lyrics จากอินเตอรเน็ตหาไดงายมากใน

ปจจุบัน) พรอมกับคอยๆ แกะความหมายไปดวย อาจจะตองเปด พจนานุกรมในตอน

แรกๆ เพ่ือหาความหมาย แตจะทําใหเราจําไดด ี ดวยเหตุผลหลายประการ ประการ

แรกเนื่องเพราะเพลงที่เลือกนั้นเปนเพลงที่เราชอบ ยิ่งจะสงเสริมใหเราจําไดงาย

ยิ่งขึ้น ทั้งเนื้อรองและคําแปล.. (ไดคําศัพทหลายคําเชียวนะ) ประการที่ 2 เราจะได

รูปประโยคที่เราสามารถยืมไปใชเขียนไดในอนาคตดวย (ซ่ึงจะเปนการเรียน 

Grammar ไปพรอมกันเลย) การฟงเพลงนี้เราจะไดการฝกฝนทักษะ การอาน (อาน

เนื้อในตอนแรก) การฟง (เวลาที่ฝร่ังรอง) การพูด (เวลาเรารองตาม...อยาลืม

พยายามเลียนแบบฝร่ังดวยนะ) การเขียน (สําหรับการจํารูปประโยคเพ่ือเอาไปใช
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เขียน) (เพลงที่ฝกทักษะไดครบนาจะเปนเพลงของ Cliff Richard เขาเปนคนที่ออก

เสียงไดชัดเจนมากๆ แตหากชอบของคนอื่นก็ไมเปนไร)  

 ตอไปคือการดูหนัง การดูหนังก็เปนการฝกทักษะเชนเดียวกับการฟงเพลง

เหมือนกัน แตผูเขียนมีวิธีการฝกใหดังนี้ ใหดูหนัง ทั้งหมด 3 คร้ัง คร้ังแรกเพ่ืออรรถ

รถและความเขาใจ คร้ังที่สองใหเปด Sound track พรอม Subtitle โดยฟงไปด ู

Subtitle ไป ในคร้ังที่ 3 ดูแบบที่เปน Sound track อยางเดียว หากเราทําแบบนี้กับ

หนังหลายๆ เร่ือง ก็จะเพ่ิมความเขาใจไดเร่ือยๆ การดูหนังฟงเพลงนั้น จะทําใหการ

เรียนรูของเราไมนาเบื่อ (นับเปนความบันเทิงอยางมากมาย สนุกดวย ไดความรูดวย) 

 ประการท่ีสองและสาม คือการอานและการเขียน ยิ่งเราอานมากเทาไหร 

เราก็เรียนรูเพ่ือจะนําไปใชเขียนไดมากขึ้นเทานั้น ภาษาของเอกสารแตละประเภทมี

ความหลากหลายไมเหมือนกัน หากมีความเขาใจในภาษาอังกฤษที่เปน Academic 

Vocabulary จะทําใหเราไดคะแนวเวลาสอบมากยิ่งขึ้น เพราะเปนการใชภาษาที่

ความลึกซ้ึงมากขึ้นนั่นเอง  

 ในปจจุบันเรามีเนื้อหาใหอานมากมากจริงๆ โดยเฉพาะในปจจุบัน เพราะ

อินเตอรเน็ต, หนังสือออนไลน, หนังสือพิมพ ส่ิงพิมพ และหนังสือภาษาอังกฤษ มี

มากมายดาษดื่น ทําใหการเขาถึงของเราเปนไปไดงาย ผูเขียนเสนอแนวทางในการ

พัฒนาการอาน โดยพัฒนาควบคูไปกับการศึกษาโครงสรางการเขียน Essay และ

โครงสรางประโยค (Grammar) การที่เราทําเชนนั้น จะทําใหเราเขาใจวารูปแบบ

วิธีการเขียนหนังสือวาเอาอะไรไวที่ไหน การที่เรารูโครงสรางหรือรูปแบบของการ

เขียน เหมือนเราไดอานสารบัญของหนังสือนั่นเอง เรามาดูกันวาโครงสรางของการ

เขียน Essay กันดีกวา 

สารบัญ 
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กลาวนําจากภาพใหญ แลวนํามาสูหัวขอที่จะเขียน 
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Document management  
 

Thesis statement 

(การจัดการภายในเอกสาร หัวขอตางๆ พรอมลําดับในการยกตัวอยาง) 

 

นําเอา Introduction มาเขียนใหม
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 การเขียนEssay ตะประกอบดวยกัน 3 สวน คือ Introduction, Body และ 

Conclusion ในสวน Introduction มีวิธีเขียนดวยกัน 2 แบบคือ เขียนจากขอเท็จจริง

ทั่วไป แลวตีวงใหแคบลงมุงไปหา Thesis Statement ที่เปนประเด็นหลักของการ

เขียน พระเอกสุดของการอานและการเขียนคือ Main Idea หรือประโยค Thesis 

statement เพราะนั่นคือหัวใจของทั้งเอกสาร ดังนั้นหากเราหาเจอเราก็จะรูเลยวา

เอกสารฉบับนี้ผูเขียนตองการจะส่ือสารอะไรกับเรา จากนั้นจึงเปนการลําดับใหผูอาน

เขาใจไดถึง รูปแบบวาเราจะกลาวถึงอะไรบางในเอกสาร  

 ในสวนของ Body จะเปนการเขียนประเด็นตางๆ โดยเร่ิม Paragraph ยอยๆ 

จาก Topic sentence แลวจะตามดวยการยกตัวอยางประกอบ  ซ่ึงในสวนนี้จะทําให

การเขียนของเรามีสีสัน และนาเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 

 ปดทายดวยการเขียน Conclusion ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนการเรียบเรียงการ

เขียน Introduction ในรูปแบบของการทํา Paraphrasing นั่นเอง 

 ประการสุดทาย คือการพูด อยาวาอยางนูนอยางนี้เลย  ผูเขียนวาการมี 

Long hair dictionary จะชวยไดเยอะจริงๆ แลวการที่เราไดมีโอกาสพูดกับคนที่มี

ความรูดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี จะชวยใหเราสามารถพัฒนาทักษะในการพดไป

ไดอยางรวดเร็ว เพราะคูสนทนาของเราจะทําหนาที่เปนครูที่คอยชวยแกไข คําพูด

ตางๆ ที่ผิดพลาดของเราใหอยูเสมอๆ นั่นเอง ดังนั้นไมจําเปนวาจะตองเปน

ชาวตางชาติ เปนคนไทยที่รูภาษาอังกฤษดีก็มีอยูเยอะแยะไป การบังคับใหพูด

โตตอบกัน การบรรยายสรุป การนําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษ การกระทําเหลานี้

ลวนแลวแตเปนตัวกระตุนใหเราสามารถพัฒนาการพูดของเราไดเปนอยางด ี

อยาลืมวา "Practice makes perfect" ดังนั้นเราควรพยายามทําใหไดอยางตอเนื่อง 
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บทท่ี 5 : วิธีการสอบภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน 

 ในบทที่ 5 นี้เปนวิธีการทําใหการสอบไดคะแนนมากขึ้น แตขอบอกวาไมใช

การพัฒนาศักยภาพของทานผูอาน แตจะเปน Trick หรือวิธีการที่จะชวยทําใหทาน

สามารถไดคะแนนสอบ IELTS และ ADFELPS มากขึ้นนั่นเอง เรามาลองดกู็แลวกัน

โดยจะเร่ิมจากวิธีการพิชิตขอสอบ IELTS จากนั้นตอดวยวิธีการทําสอบ ADFELPS 

ใหไดคะแนนด ีทั้งนี้ วิธีการทําสอบใหไดคะแนนดีนั้น ทั้ง ADFELPS และ IELTS นั้น

ทําไดโดยวิธีการเดียวกัน จะแตกตางกันตรงที่รูปแบบของขอสอบของ ADFELPS กับ 

IELTS ซ่ึงสวนใหญจะคลายกัน แตจะแตกตางกันที่การสอบ Listening ของการสอบ 

ADFELPS จะเปนการฟง 2 รอบ สวนของ IELTS นั้นเปนรอบเดียว รวมถึงความยาก

ของขอสอบ IELTS นั้นจะมีมากกวาขอสอบ ADFELPS มาลองดูกันในรายละเอียดกัน

ดีกวา 

 เรามาเร่ิมดวยขอสอบที่งายกอนดีกวานั่นคือการสอบ  ADFELPS  

 

 

 

 

 

Australian Defence Force English Language Profiling System (ADFELPS) 
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การสอบ ADFELPS 

 Australian Defence Force English Language Profiling System หรือ 

ADFELPS คือการสอบเพ่ือประเมินผลขีดความสามารถในทักษะทางภาษาอังกฤษ

สําหรับผูเขาสมัครสอบเพ่ือเขารับการศึกษาในหลักสูตรทางทหารของประเทศ

ออสเตรเลีย วามีเพียงพอที่จะเขารับการศึกษาหรือไม  

 ถาในประเทศออสเตรเลียแลว Defence International Training Centre 

(DITC) จะเปนผูทําการทดสอบเอง แตถาทําการทดสอบในประเทศอื่นๆ การสอบจะ

กระทําโดยเจาหนาที่ที่ไดรับการอบรมมาโดยเฉพาะ 

 การตรวจขอสอบนั้นในสวนของขอสอบการอานและการฟง จะทําการตรวจ

โดยเจาหนาที่และใชเฉลย (Answer key) ที่กําหนดเทานั้น แตการใหคะแนนในสวน

ของการเขียนและการพูดนั้นจะกระทําโดยเจาหนาที่ใหคะแนนโดยเฉพาะ 

accredited ADFELPS raters 

 

การวัดผลจะกระทําใน 4 ทักษะคือ 

• การฟง   – ใชเวลาประมาณ 40 นาที  แบงออกเปน 5 สวน 

• การอาน  – ใชเวลาประมาณ 60 นาที  แบงออกเปน 5 สวน 

• การเขียน – ใชเวลาประมาณ 60 นาที  แบงออกเปน 2 สวน 

• การพูด   – ใชเวลาประมาณ 15-20 นาที  แบงออกเปน 5 สวน 

รวมเวลาสอบทั้งส้ินประมาณ 3 ช่ัวโมง 

 

การสอบฟง (LISTENING TEST)  

  การสอบการฟงนี้จะเปนการฟงเพ่ือหาขอมูลที่เฉพาะเจาะจง (Listen for 

specific information) ใชเวลาสอบประมาณ 40 นาที โดยแบงออกเปน 5 สวน โดย

เร่ิมจากงายไปหายาก  
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• สวนที่ 1 : เปนการฝากขอความ 

(A short conversation between two people. As you listen, write 

your answers in the table provided.) 

เร่ืองแรกจะเปนการฝากขอมูล ทางโทรศัพทของกําลังพลของ กห.อต.

(Monologue)  

 คําถามทั้ง 5 ขอสวนใหญจะถาม ช่ือ ยศ เหลาทัพ ที่อยูที่สามารถติดตอได

หมายเลขโทรศัพท ฯลฯ คําตอบสวนใหญจะเปนการฟงและเขียน ตอบส้ันๆ หนึ่งหรือ

สองคํา 

 

• สวนที่ 2 : เปนการฟงบทสนทนาส้ันๆ ระหวางคนสองคน 

(An average length conversation between two people. As you 

listen, circle the best answer (multiple choice objective questions) 

to each question.) 

  เร่ืองที่สองจะเปนบทสนทนาระหวางบุคคล 2 คน (Dialogue) เนื้อหาการ

สนทนา อาจจะเปนการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรทางทหารที่คนใดคนหนึ่งจะ

เขารับการศึกษา ความเร็วของบทสนทนาจะอยูในระดับที่สามารถฟงไดไมยากนัก 

คําถามมีทั้งหมด 10 ขอ ผูสอบตองฟงแลววงกลมขอที่ถูก (Multiple choice) 

 

• สวนที่ 3 : เปนการฟงบทสนทนายาวๆ ระหวางคนสองคน 

(A long conversations between two people. As you listen, write the 

answers in the table provided.) 

  เร่ืองที่สามจะเปนบทสนทนาของบุคคล 2 คน เกี่ยวกับรายละเอียดของ

การฝกทางทหาร หรือสนทนาเกี่ยวกับวันหยุดพักผอน คําถามก็จะถาม วา ใคร ทํา

อะไร ที่ไหน อยางไร บทสนทนาเร่ืองนี้จะดําเนินไปคอนขางเร็ว ประกอบดวยคําถาม 

10 ขอ แตคําถามก็ยังไมซับซอนมากนัก คืออาจจะถามเพ่ือตองการคํา ตอบส้ันๆ  
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ถาทานใดที่สามารถ ฟงและตอบคําถามตั้งแตเร่ืองที่1-3 ไดเกือบทั้งหมดผลคะแนน

จะอยูในระดับ 6 

• สวนที่ 4 และ 5 : A radio program/discussion on a defence issue. As 

you listen, write your answers in the spaces provided.   

 เร่ืองที่ส่ีและหา นํามาจากรายการที่ออกอากาศทางวิทยุ (A radio 

programme/discussion) อาจเปนการสัมภาษณความคิดเห็นหรือถกแถลงประเด็น

ทางทหาร ซ่ึงเรียกวา (Authentic text) คือ ไมใชบทสนทนา ที่ทําขึ้นเหมือน 3 เร่ือง

แรก จุดประสงคของขอสอบประเภทนี้กเ็พ่ือจะวัดระดับความสามารถทางการฟง 

ของผูสอบที่อยูในระดับกลางคอนขางสูงขึ้นไป (Upper-intermediate level) ความ

ยากของการสอบฟงคือ การไมมีเนื้อเร่ืองใหเห็น และความเร็วของบทสนทนา ผูสอบ

จะตองฝกฟงเพ่ือหาขอมูลเฉพาะเจาะจงเพ่ือตอบคําถามแตละขอ ปญหาอีกอยางก็ 

คือผูสอบอาจจะไมเคยชินกับสําเนียงการพูดภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน ดังนั้น

ควรฝกฟงภาษา อังกฤษแบบออสเตรเลียนเพ่ือจะไดชินสําเนียง เพ่ือใหสามารถทําข

อสอบได เทคนิคในการฟงคือ ใหทําความเขาใจในแตละขอวาคําถามคืออะไร เชน 

ถามวา การเปลี่ยนแปลงนี้สงผลกระทบตออะไร? แลวเวลา ฟงใหรอฟงเฉพาะคําตอบ 

วาอะไรที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยน แปลง แลวฟงอีกคร้ังเพ่ือยืนยันคําตอบวา

ถูกตองในการฟงคร้ังที ่2 เวลาอานคําถามควรใหความสน ใจกับคําศัพทหลัก (Key 

words) ในประโยคคําถาม เชนจากตัวอยางคําถามกอนหนานี้  

 คําศัพทหลักคือ change และ having a great impact on ฉะ นั้นเวลาฟงก็

ใหตั้งใจฟงขอมูลที่จะตามมา หลังคําศัพทหลักดังกลาว เวลาเขียนคําตอบใหตอบ

ส้ันๆเฉพาะที่ถาม และการเขียน ตอบเร็วๆ อาจจะทําใหสะกดผิดได แตถาพยายาม

สะกดใหใกลเคียงกับคําตอบ ก็ถือวาไดคะแนน ผูสอบทานใดสามารถตอบคําถามใน

เร่ืองที4่,5 ไดจะมีผลคะแนนตั้งแตระดับ7 ขึ้นไป  
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ขอสอบการอาน (Reading test)  

  การทดสอบการอานจะใชเวลาไมเกิน 60 นาที โดยแบงออกเปน 5 สวน

ดวยกันดังนี้  

 

• สวนที่ 1 (ควรใชเวลาไมเกิน 3-5 นาที) หาขอมูลจากบทความมาเติมใน

ขอความที่ใหไว  

(Fill in the details using the information given in the text.) 

• สวนที่ 2 (ควรใชเวลาไมเกิน 5-10 นาที) ตอบคําถามแบบส้ันๆ โดยอาศัย

ขอมูลจากบทความ/หนังสือพิพมที่ใหไว (Write short answers to 

questions based on a newspaper article.) 

• สวนที่ 3 (ควรใชเวลาไมเกิน 10 นาท)ี ใชการอานอยางรวดเร็ว หาขอมูล

เพ่ือจับคูกับรายการ/ขอความที่ให (Skim read the text given and 

match the text most closely with the items/instructions provided.)  

• สวนที่ 4 (ควรใชเวลาไมเกิน 10-15 นาท)ี อานขอความ แลวหาคําตอบโดย

ตอบแบบส้ันๆ  

(Read the text and based on the information, answer the questions 

with short answers where possible.)  

• สวนที่ 5 (ควรใชเวลาไมเกิน 20 นาท)ี อานบทความแลวหาคําตอบจาก

โจทยที่กําหนด  

(Read the text and answer questions based on the information.) 

 

  Task 1, 2, 4 จะวัดการอานเร็ว เพ่ือหาขอมูลเฉพาะเจาะจง (Scan for 

specific information) เร่ืองที่อานเรียงจากงายไปหายาก เร่ืองแรกเปนคําถามที่  

ตองการคําตอบ1-2 คํา อาจจะถามเกี่ยวกับ ช่ือ ยศ เหลาทัพ (Service) สังกัด อายุ  

เปนตน ผูสอบตองอานเนื้อเร่ืองในปญหาสอบแลวเขียน ตอบลงไป  
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 Task 3 ถาขอสอบไมเหมือน Task 1, 2, 4 ก็จะเปนการอานเนื้อเร่ือง   

แลวใหจับคูประโยคที่มีขอความเหมือน หรือใกลเคยีงกับคําถาม ผูสอบที่สามารถ

ตอบคําถามไดถูกตองตั้งแต Task 1-4 จะไดคะแนนในระดับ 6 สวน  

 Task 5 Part 1 เปนการอานเพ่ือหาใจความหลัก (Read for a main idea) 

เนื้อเร่ืองจะยาวประมาณ 1 หนา คําศัพทและไวยากรณคอนขางยากกวา 4 เร่ืองที่ 

ผานมา ผูสอบที่มีความสามารถทางภาษาในระดับ Upper-intermediate level  

ขึ้นไป ถึงจะสามารถตอบคําถามในตอน นี้ไดและคะแนนจะเร่ิมตัง้แตระดับ 7  

 สําหรับTask 5 Part 2 เปนขอสอบที ่วัดความเขาใจ เนื้อเร่ืองและความรูทา

งดานไวยากรณทางภาษาอังกฤษ (Cloze test) จะเห็นไดวาทักษะที่ใชในขอสอบ 

การอาน สวนใหญคือการอานเร็วเพ่ือหาขอมูลเฉพาะเจาะจง (Scanning) สรุปไดวา 

ถาทานตองการไดคะแนน ระดับ 7 ทานจะตองฝกความชํานาญในการอานเพ่ือ 

จับใจความหลัก (Read for a main idea) ใหได การอานเร็วเพ่ือหาขอมูล

เฉพาะเจาะจง (Scanning) และการอานเพ่ือหา ใจความหลัก (Read for a main 

idea) คงเปนที่คุนเคยของหลายๆ ทานแตปญหามีอยูวาจะทําอยางไร ถึงจะทาํให

เทคนิคการอานทั้งสองอยางที่กลาวมานี้เปนทักษะที่เราสามารถใชงานไดโดย 

อัตโนมัติมีเพียงวิธีเดียวที่ทําไดคือ การฝกอานโดยใชเทคนิคดัง กลาวจนเกิดเปน 

ความเคยชิน 

 ผูเขียน ขอแนะนําวาถาจะใหตรงประเด็นควรจะฝกอานบทความทางทหาร 

การเมือง และ สังคม แตปญหามีอยูวาบทความดังกลาวสวนใหญจะไมมีแบบฝก 

หัดใหฝก อยางไรก็ตามถึงแมวาบทความที่กลาวมาจะไมมีแบบฝกหัดใหฝกเพ่ือให

เกิดทักษะการอานดังที่กลาวมาแลว แตจะชวยในเร่ืองขอมูลเพ่ือ ใชเปนความรูภูมิ

หลัง (Background Knowledge) ในเร่ืองที่กําลังจะสอบ ทานสามารถที่จะ

เช่ือมโยงขอมูลที่ทานทราบดีกับเร่ืองที่ทานกําลังอาน ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจ

เร่ืองที่อานงายขึ้น นอกจากนั้นทานยังจะมีความคุนเคยกับคําศัพทตางๆที่ปรากฏอยู

ในขอสอบ จะนําไปสูความมั่นใจ ในการทําขอสอบมากขึ้น อยาลืมวาผูสอบมีเวลา
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เพียง 65 นาทีเทานั้นในการสอบการอาน ฉะนั้นการฝกอานเทานั้นที่จะทําใหเปน 

นักอานเร็วที่มีประสิทธิภาพได 

การสอบเขียน (Writing test)  

  เปนการวัดทักษะทางการเขียน 2 เร่ือง ภายในเวลา 60 นาที โดยในแตละ

เร่ืองจะมี 2 หัวขอใหเลือก หัวขอแรกเปนเร่ืองทั่วไป และหัวขอที่สองเปนเร่ืองทาง

ทหาร ผูสอบตองเลือก เร่ืองที่ตองการเขียนงาน เขียนเร่ืองแรกคือการเขียน

เรียงความพรรณนาส้ันๆ (A short descriptive essay) ในหัวขอที่เลือก ความยาว

ประมาณ 120 คํา ควรใชเวลาเขียนไมเกิน 20 นาที เร่ืองที่สองเปนการเขียน

เรียงความนําเสนอความคิดโตแยงในหัวขอที่เลือก (An argumentative essay) 

ความยาวประมาณ 200 คํา ควรใชเวลาเขียนไมเกิน 40 นาที 

 เทคนิคในการเขียน คือการบริหาร เวลาใหสามารถเขียนเรียงความ 2 เร่ือง

ไดใน 60 นาทีพึงระวังวางานเขียนเร่ือง ที่สองจะมีความสําคัญในการพิจารณาให

คะแนนมากกวาเร่ืองแรก ดังนั้นควรที่จะฝกเขียนภายในเวลาจํากัดเกณฑการ

พิจารณาใหคะแนนมี 3 เกณฑ  

  เร่ิมจาก การใชภาษาในการเขียน (Language use) มี 2 ประเด็นหลักคือ 

การสรางประโยค(Syntax) เชนผูเขียนสามารถใชคํากริยาใหสัมพันธกับประธานใน

ประโยคหรือไม (Subject-Verb agreement) และยังมีประเด็น อื่นๆอีกมากมายอาท ิ

การใชกาล การใชบุพบทที่ถูกตอง เปนตน สวนประเด็นที่สอง ดูการใชคํา ศัพท 

(Lexicon) วาสามารถเลือกใชคําศัพททีส่ือความหมายไดถูกตอง(Word choice) 

การสะกดคํา (Spelling) การใชคําศัพทในรูปที่ถูกตอง (Word form) รวมถึง 

การใชคํา ศัพทที่หลากหลายและซับซอนในการแสดงความคิดเห็น  

 เกณฑที่สองจะพิจารณาจากการเขียนเสนอความคิดเห็น ใหเช่ือมโยงและ

สอดคลอง (Cohesion &Coherence) ผูสอบตองฝกเขียนเรียง ความใหเนื้อหา 

เช่ือมโยงและสอดคลอง เพ่ือจะทําใหไดคะแนนด ี 
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 เกณฑสุดทายคือประสิทธิภาพในการส่ือสาร (Communicative 

effectiveness) จะดูความสามารถของผูสอบในการแสดงความคิดเห็น ผาน 

เรียงความ วาสามารถเขียนไดลื่นไหลเพียงใด มีความคิดเห็นหลัก (Main ideas) 

และใจความสนับสนุนของเนื้อหา (Support details) ชัดเจน  

 เทคนิคการเขียน Task 2 อยูที่การตอบ ปญหาคําถามโดยการเขียนนําเสนอ

แนวความคิดเชิงวิพากษหรือโตแยง โดยมีใจ ความสนับสนุนและตัวอยางเพ่ือให 

คนอานเกิดความรูสึกเช่ือและคลอยตามประเด็นที่เรา เสนอ อยาลืมวาภาษาที่ใช 

ในการเขียน ควรจะเปนทางการ ไมเหมือนภาษาที่ใชในการพูด  

การสอบพูด (SPEAKING TEST)  

  ในการสอบการพูดนั้นจะทําในรูปแบบของการสัมภาษณตัวตอตัว (Oral 

interview) ซ่ึงจะใชเวลาสอบไมเกิน 30 นาทีการสอบจะแบงคราวๆได 5 ขั้นตอน  

• Phase 1 (2 minutes)  

(Greeting and familiarisation. (Unassessed)) 

 เร่ิมจากผูสัมภาษณจะใหทานแนะนําตัว และทักทาย ซ่ึงปกติแลวเราแค

แนะนํายศ-ช่ือ นามสกุล ก็หมดในขั้นตอนแรกนี้แลว แตหากผูสัมภาษณเห็นทานยัง

อยูในอาการประหมา อาจกรุณาโดยการชวนทานคุยเพ่ือใหอาการประหมาลดลงก็

เปนได 

• Phase 2 (3 minutes)  

  (Providing basic personal information and responding to simple  

 questions.) 

 ในขั้นที่ 2 ผูสัมภาษณจะถามเร่ืองขอมูลสวนตัวทาน แลวจะตั้งคําถาม 

ตอไปเร่ืองประวัติความเปนมาวา ทานเกิดที่ไหน เรียนที่ไหน หรือผูสัมภาษณอาจ

จะใหทานอธิบายชีวิตในวัยเยาว หรือ อธิบายเร่ืองประวัติการศึกษา และอื่นๆทีเ่กี่ยวข

องกับตัวทานเอง (เปนการพูดตอบคําถามแบบงายๆ พ้ืนฐาน) 
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• Phase 3 (5 minutes)  

(Describing, explaining and comparing familiar topics with 

reference to both present and past.) 

  พอถึงขั้นตอนที ่3 จะเปนการพูดในหัวขอที่จะกําหนดให (เร่ืองที่คุนเคย/ไม

ยากนัก) ผูเขารับการสอบควรพูดถึงหัวขอดังกลาวในหลายมุมมอง ด/ีไมดี เหมาะสม 

หรือไมเหมาะสม จะเปนการดีถาจะมีขอเสนอในแนวความคิดของผูเขาสอบ 

 

• Phase 4 (5 minutes)  

(Role play-information gathering, explication, using social and 

vocational registers.) 

 พอถึงขั้นตอนที ่4 จะเปลี่ยนเปนการแสดง บทบาทสมมุต ิ(Role play) ผูเข

าสอบจะไดรับสถานการณจําลอง เพ่ือนํามาศึกษาวาสถานการณนั้นเกี่ยว ของกับ

อะไร แลวผูเขารับการสัมภาษณตองแสดงบทบาทเชนไร  

 หนาที่ของผูเขารับการสัมภาษณคือ การตั้ง คําถามตามหัวขอที่กําหนดใน

สถานการณนั้น เทคนิคคือควรจะแสดงบทบาทโดย ใชภาษาใหไดสมจริงโดยการตั้ง

คําถามไปยังผูสัมภาษณใหดูเปนธรรมชาติใหมากที่สุด 

 

• Phase 5 (5 minutes)  

 (Stating an opinion, discussing, speculating, hypothesising.) 

สวนขั้นตอน สุดทายคือการแสดง ความคิดเห็นในหัวขอที่เลือก (Topic discussion) 

ในขั้นตอนนี ้ผูเขารับการสัมภาษณจะมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในหัวขอที่ตน

เลือกไดอยางเสรีและนานถึง 5 นาท ี 
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 การวัด ผลในการสอบสัมภาษณจะอยูที่ความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษ ไมใชความรูที่มีในหัว ขอสนทนา โดยจะทําการวัดผลใน 5 ดานคือ  

  การสรางประโยค (Syntax) วามีความถูกตองในการใชมาก เพียงใด  

อาทิเชน การใชอดีตกาล(Past tense) เพ่ือบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต 

เปนตน  

  เกณฑที่ 2 คือ การใชคําศัพท (Lexicon) วามืการใชคําศัพทที่หลากหลาย

และซับซอนมากเพียงใด และมีการใชระดับภาษาไดถูกตองตามสถานการณ  

อาทิเชน มีการใชสํานวนในการอธิบาย หรือ มีการใชภาษา ที่ไมเปนทางการ 

(Colloquialism) ในบทสนทนา เปนตน 

  เกณฑที่3 เปน ความลื่นไหลในการสนทนา (Fluency) จะวัดจาก

ความสามารถของผูเขารับการสอบสัมภาษณวาสนทนาไดลื่นไหลโดยไมติดขัด 

มากเพียงใด  

 เกณฑที่4 คือ การออก เสียง (Pronounciation) วัดจากความสามารถใน

การออกเสียงเวลาสนทนาวามีการออกเสียงที่ถูกตองมาก เพียงใด 

 เกณฑสุดทายคือ ความสามารถในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(Communicative effectiveness) เปนเกณฑสุดทาย จะเนนที่ความสามารถของ 

ผูเขารับการสัมภาษณวาสามารถใชภาษา ส่ือสารใหเกิดความเขาใจไดเพียงใด  

 ผูเขียนไดขอมูลมากจาก แนะแนวการสอบ ADFELPS ใหไดผล 48

49และ 

ADFELPS, DITC50

                                                             
49

 แนะแนวการสอบ ADFELPS ใหไดผล, พันโทหญิง ปณฑิตา วีสเพ็ญ, 

 

http://rdsc.rtarf.mi.th/pdf/ADFELPS.pdf 
50

 ADFELPS, DITC, http://www.ditc.net.au/adfelps.asp 

http://rdsc.rtarf.mi.th/pdf/ADFELPS.pdf�
http://www.ditc.net.au/adfelps.asp�
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  จากนี้เรามาดูรูปแบบของการสอบ IELTS พรอมกับวิธีสอบใหไดคะแนนดีกัน

ดีกวา 

 

 

 

 

 

IELTS (International English Language Test System) 

 การแนะนําเกี่ยวกับการสอบ IELTS ผูเขียนจะนําเสนอแบบทหารๆ สักหนอย 

โดยหากเรา“รูเขารูเรา รบรอยคร้ัง ก็ชนะรอยคร้ัง” นั่นเอง 

สวนท่ี 1 รูเขา (มารูจัก IELTS1 กันเถอะ) 

 การสอบ IELTS เปนการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ (English 

proficiency) ที่ถูกออกแบบมาสําหรับผูที่ตองการศึกษาตอ หรือทํางานในประเทศที่

ใชภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสาร (แบบ British English) ที่มีการบริหารจัดการ

จาก 3 องคกรหลัก คือ University of Cambridge ESOL Examinations 

(Cambridge ESOL), British Council และ IDP : IELTS Australia โดยจะทําการ

ทดสอบทั้งส้ิน 4 ทักษะ นั่นคือ ทักษะการฟง (Listening skill), ทักษะการอาน 

(Reading Skill), ทักษะการเขียน (Writing skill) และทักษะการพูด (Speaking 

skill) 

สารบัญ 
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   IELTS เปนที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยและสถานที่ทํางานในหลายประเทศ 

อาทิเชน Australia, Canada, New Zealand, the UK และ the USA แตไมได

ออกแบบมาสําหรับผูเขาทดสอบที่อายุต่ํากวา 16 ป การสอบ IELTS นั้นกระทําโดย

ศูนยสอบ ซ่ึงมีมากกวา 300 ศูนยสอบ ในกวา  100 ประเทศ ซ่ึงในแตละศูนยสอบจะ

ทําการสอบโดยใชบุคลากรที่ไดตามมาตรฐานของผูตรวจสอบ (Qualified and 

trained examiners) โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดไดจาก IELTS website ผู

เขาสอบจะไดรับผลการสอบอยางเปนทางการภายใน 2 อาทิตยหลังจากการสอบ

จํานวน 1 ชุด และอีก 1 ชุดจะถูกสงไปยังสถาบันการศึกษา หรือองคกรตามที่ผูเขา

รับการทดสอบแจงไวโดยตรง 

 การสอบ IELTS มีดวยกัน 2 ประเภทนั่นคือ Academic และ General 

Training สําหรับ Academic Reading และ Writing Modules ถูกออกแบบมาให

ประเมินผูเขาสอบที่เหมาะสมที่จะเขารับการศึกษาที่ตองใชภาษาอังกฤษในระดับ

ปริญญาตรี (Undergraduate level) หรือระดับปริญญาโท (Postgraduate level) 

สวน General Training Reading และ Writing Modules ไมไดถูกออกแบบมาเพ่ือ

ทดสอบทักษะการใชภาษาที่เปนทางการอยางเต็มรูปแบบสําหรับการศึกษา (full 

range of formal language skills) แตถูกออกแบบมาเพ่ือทดสอบทักษะพ้ืนฐานใน

การดํารงตัวในสังคม ดังนั้นจึงเหมาพะสมกับผูเขาทดสอบที่ประสงคที่จะไปฝกอบรม 

หรือไปทํางาน หรือศึกษาตอในระดับมัธยม หรือเพ่ือการยายถ่ินฐานไปอาศัยใน

ประเทศ Australia, Canada และ New Zealand 

 จึงนับเปนความรับผิดชอบของผูเขารับการทดสอบที่จะตองแจงเจตุจํานงตอ

ศูนยสอบวาตองการทําการทดสอบในประเภทใด และเลือกวันที่จะทําการเขารับการ

ทดสอบที่เหมาะสมกับความตองการของตัวเอง 
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รูปแบบการทดสอบ 

 ผูเขารับการทดสอบจะถูกทดสอบใน 4 ทักษะ (ฟง, อาน, เขียน และ พูด) 

โดยผูเขารับการทดสอบทุกคนจะถูกทดสอบดวยแบบทดสอบเดียวกันในทักษะการ

ฟง และพูด แตจะมีความแตกตางกันในทักษะการอานและเขียน ไปตามประเภทของ

การสอบวาเปน Academic หรือ General Training  

 ในประเทศไทยการทดสอบใน 3 ทักษะ (ฟง, อาน และ เขียน) จะทําการ

ทดสอบอยางตอเนื่อง โดยไมมีการหยุดพัก ในชวงเชาของวันที่ทําการสอบ สวน

ทักษะที่เหลือ ซ่ึงคือทักษะการพูดจะทําการทดสอบในชวงบาย ตามตารางเวลาที่

กําหนดขึ้น 
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Listening 

  ใชเวลาประมาณ 60 นาที 

  ผูเขารับการทดสอบจะไดยินขอความท่ีไดถูก
บันทึกไว ซ่ึงจะเพิ่มความยากข้ึนเรื่อยๆไปตาม
การทดสอบ ซ่ึงจะรวมท้ังการพูดคนเดียว บท
สนทนา ของคน 2-4 คน 

  ผูเขารับการทดสอบจะไดยินขอความเพียงครั้ง
เดียวเทาน้ัน แตจะมีเวลาสําหรับการอานคําถาม
และทําการกรอกขอมูลลงในการดาษคําตอบ 

 Academic Reading 

  ใชเวลาประมาณ 60 นาที 

ผูเขารับการทดสอบจะตองอานขอความท้ังส้ิน 
3 passage โดยเปนขอความท่ีนํามาจากหนังสือ, 
นิตยสาร, journals, หรือหนังสือพิมพ ขอความ
ท้ังหมดเปนขอความท่ัวไป โดยมีอยางนอย 1 
ขอความท่ีจะเปนขอความท่ีใหรายละเอียดท่ี
เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเขียน 

 

General training Reading 

  ใชเวลาประมาณ 60 นาที 

  ผูเขารับการทดสอบจะถูกทดสอบการอานท่ี
เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานในการใชชีวิตประจําวันใน
ประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ อาทิเชน เปนขอความ
ท่ีมาจากหนังสือพิมพ, โฆษณา, เอกสารคูมือ 
(Instruction Manual), หรือหนังสือ เพื่อทดสอบ
ความเขาใจในการอาน หรือการนําไปใช การ
ทดสอบน้ีจะรวมถึงขอความยาว 1 ขอความ ท่ีจะเปน
ขอความท่ีมีลักษณะของการบรรยาย มิใชขอความท่ี
มีรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเขียน 

 
Academic Writing 

  ใชเวลาประมาณ 60 นาที 

จะมีการทดสอบ 2 task โดยใน task แรก ผู
เขาทดสอบจะตองเขียนบรรยายกราฟ หรือ
แผนภูมิความยาว 150 คํา เพื่อแสดงถึง
ความสามารถในการอธิบายและบรรยายขอมูล 

ในtask ท่ีสอง ผูเขาทดสอบจะตองเขียน 
essay ความยาว 250 คํา ในการแสดงความเห็น
ตอปญหาท่ีกําหนด ผูเขารับการทดสอบจะตอง
สามารถเขียนบรรยายความคิดของตัวเอง โดยใช
ภาษาเขียนท่ีเหมาะสม 

 

General training Writing 

  ใชเวลาประมาณ 60 นาที 

จะมีการทดสอบ 2 task โดยใน task แรก ผูเขา
ทดสอบจะตองเขียนจดหมายความยาว 150 คํา 
เพื่อขอรับขอมูล หรือบรรยายเหตุการณ 

ในtask ท่ีสอง ผูเขาทดสอบจะตองเขียน essay 
ความยาว 250 คํา ในการแสดงความเห็นตอปญหา
ท่ีกําหนด ผูเขารับการทดสอบจะตองสามารถเขียน
บรรยายความคิดของตัวเอง โดยใชภาษาเขียนท่ี
เหมาะสม 
 

 Speaking 

 ใชเวลาประมาณ 11-14 นาที 

  ผูเขารับการทดสอบจะเขาทดสอบแบบตัวตอตัวกับ Examiner 

โดยผูเขารับการทดสอบจะถูกประเมินจากความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษในการตอบคําถามส้ันๆ, ตอบคําถามในเร่ืองท่ี
คุนเคย รวมถึงขีดความสามารถในการโตตอบกับ Examiner 
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ผลสอบ IELTS 

  การสอบ IELTS นั้นกระทําโดยศูนยสอบ ซ่ึงมีมากกวา 300 ศูนยสอบ  

ในกวา 100 ประเทศ ซ่ึงในแตละศูนยสอบจะทําการสอบโดยใชบุคลากรที่ไดตาม

มาตรฐานของผูตรวจสอบ (Qualified and trained examiners) โดยสามารถ

ตรวจสอบรายละเอียดไดจาก IELTS website ผูเขาสอบจะไดรับผลการสอบอยาง

เปนทางการภายใน 2 อาทิตยหลังจากการสอบ จํานวน 1 ชุด ในรูปแบบของรายงาน

ผลสอบ IELTS ซ่ึงจะสงใหผูเขารับการทดสอบ 1 ชุด และสงไปยังสถาบันการศึกษา 

หรือองคกรที่รองขอผลการทดสอบอีก 1 ชุดโดยตรง โดยในประเทศไทยนั้น จะ

สามารถรับผลสอบได 2 แบบ คือมารับดวยตนเองที่ศูนยสอบ หรือใหสงใหทาง

ไปรษณีย ศูนยสอบไมสามารถแสดง หรือใหผลสอบทางโทรศัพท, ทางแฟกซ  

หรือทาง email ได 

คะแนนสอบ 

 IELTS จะวัดทักษะ/ขีดความสามารถของผูเขารับการทดสอบ ในการใช

ภาษาอังกฤษโดยกําหนดเปนคะแนน Band score 1-9 ในแตละทักษะ และผล

คะแนนรวม (Overall band score) จะใชตารางแปลงคะแนนเฉพาะของ IELTS 

สําหรับคะแนนในทักษะการฟงและการอานจะมีการใหคะแนน แบบคร่ึงคะแนน  

(Half band score) สวนทักษะการเขียนและการพูดจะเปนการใหคะแนนเต็ม 

คะแนน (Full and score)  

รูปแบบของรายงานผลสอบ IELTS 

  ผลสอบจะอยูในรูปแบบการรายงานผลเฉพาะของ IELTS โดยจะแยกออก

ตามแตละทักษะ รวมถึงจะมีการแสดงผลคะแนนรวมซ่ึงมีรายละเอียดคร่ึงคะแนน 

(Half band score) โดยในแตละทักษะจะมีรายละเอียดแสดงใหเห็นประกอบไวดวย 

รวมถึงรายละเอียดความสามารถในแตละคะแนนในดานหลังของรายงานผลสอบ  

ผลสอบที่สมบูรณจะตองมีตราประทับของศูนยสอบ, ตราประทับของ IELTS 
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(Validation stamp), รูปภาพของผูเขารับการทดสอบ, ลายเซ็นของผูมีอํานาจ/คัว

แทนของศูนย ดูรายละเอียดไดจากตัวอยางดานลาง 
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คะแนนของ IELTS 

การใหคะแนนของ IELTS เปนคะแนนตั้งแต 1-9 โดยมีรายละเอียดดังตาราง 

คะแนน ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 

9 ผูเช่ียวชาญ : เปนผูมีความสามารถสูงในการใชภาษาอังกฤษ สามารถใชภาษาได
อยางถูกตอง เหมาะสม ตลอดจนมีความรูและความเขาใจในภาษาอังกฤษอยางดี
ย่ิง ไมติดขัด 

8 มีความรูภาษาอังกฤษดีมาก : สามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง เหมาะสม
เปนสวนใหญ บางคร้ังยังมีขอผิดพลาดอยูบาง แตก็เปนสวนนอย 

7 มีความรูภาษาอังกฤษดี : สามารถใชภาษาไดเปนอยางดี ถึงแมบางคร้ังยังเขาใจ
ผิดในบางสวนของเร่ือง หรือไวยากรณท่ีใชอยูบาง แตสามารถเขาใจรายละเอียด
ตางๆ ไดดี 

6 มีความเขาใจภาษาอังกฤษพอประมาณ ถึงแมวาจะมีความเขาใจผิดพลาดและ
บกพรองในการใชภาษาอังกฤษอยูไมนอย แตสามารถอานเขาใจรายละเอียดได
ตลอด รวมถึงการใชไวยากรณ และโครงสรางประโยคท่ีซับซอน ในเร่ืองท่ีคุนเคย 

5 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษพอใช : สามารถใชภาษาไดดีพอสมควร 
แตมักจะมีผิดพลาด แตสามารถส่ือความเขาใจได โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีคุนเคย 

4 มีความเขาใจในภาษาอังกฤษจํากัด : สามารถใชภาษาไดอยางจํากัด เฉพาะใน
เร่ืองท่ีคุนเคยเทานั้น มีความจํากัดในการใชไวยากรณ และมีปญหาในการส่ือ
ภาษาอังกฤษ ไมสามารถใชภาษาท่ีซับซอน 

3 มีความเขาใจในภาษาอังกฤษจํากัดอยางมาก : สามารถส่ือสารและมีความเขาใจ
ภาษาอังกฤษไดในเร่ืองธรรมดาเทานั้น  และมักหยุดชะงักเปนหวงๆ 

2 มีความสามารถในการส่ือสารและการใชภาษาอังกฤษในขั้นพื้นฐานเทานั้น : มี
ความรูในภาษาอังกฤษจํากัดมาก มีความยากลําบากมากในการพูดและเขียน
ภาษาอังกฤษ 

1 ไมมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ไมวาการอาน การพูด การเขียน อาจจะ
เขาใจเฉพาะคําศัพท หรือความหมายเพียงเล็กนอยเทานั้น 

0 ไมทําการเขียนตอบขอสอบใดๆ ท้ังส้ิน 
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การสมัครสอบ IELTS 

 ในเมืองไทยมีศูนยสมัครสอบอยู หลัก  ๆ2 สถาบันคือ British Council และ 

IDP ซ่ึงมีศูนยสอบของทางสถาบันมากมายทั่วประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของ

สถาบันดังนี ้

1. British Council เปนหนวยงานของอังกฤษ ตั้งอยูที่ สยามสแควร ซอย 64 

ปทุมวัน กรุงเทพฯ ทานสามารถติดตอไดที่ 02-652-5480-9 หรือที่ 

www.britishcouncil.or.th สถาบันนี้ ผูเขารับการทดสอบ สามารถสมัคร

เขารับการทดสอบ ไดชาที่สุดไมเกิน 3 วัน กอนวันสอบ 

2. IDP Education Australia ตั้งอยูที่ เลขที่ 313 ถนนสีลม กรุงเทพฯ ช้ัน 4 

อาคาร CP Tower ทานสามารถติดตอไดที่ 02-231-0531-3 และ 02-231-

0923 หรือที่ www.idpthailand.co.th สถาบันนี้ ผูเขารับการทดสอบ

สามารถสมัครเขารับการทดสอบ ไดชาที่สุดไมเกิน 2 สัปดาห กอนวันสอบ 

 

http://www.britishcouncil.or.th/�
http://www.idpthailand.co.th/�
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 ผูเขารับการทดสอบจะตองเปนผูตัดสินใจเอง วาจะมาสมัครเมื่อใด และ ตอง

พิจารณาใหดี เพราะการสอบ General Training นั้นมักจะมีการสอบเพียง 1 คร้ังตอ

เดือนเทานั้น ในทั้ง 2 สถาบัน สวนตารางการสอบจะมีกําหนดการลวงหนาอยาง

ชัดเจน ประมาณ 1 ป ดังนั้นผูเขารับการสอบสามารถตรวจสอบกับทางสถาบัน เพ่ือ

เลือกและกําหนดวันสอบที่เหมาะสม 

 

หลักฐานการสมัครสอบ IELTS 

 ทั้ง 2 สถาบันคือ British Council และ IDP ใชหลักซานแบบเดียวกันดังนี้ 

1. รูปถายหนาตรงไมสวมแวนตาดํา ไมสวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 

รูป 

2. สําเนาบัตรประจําตัว หรือ Passport พรอมฉบับจริง 

3. ผลสอบ IELTS คร้ังลาสุด (ถามี) 

4. คาสมัครสอบ 5,500 บาท (ขอมูลป 2006) 

 

 ผูสมัครสอบจะตองมายื่นใบสมัตรสอบเอง โดยสามารถทําการยื่นไดที่ศูนย

สอบของสถาบันที่จัดการสอบ หากตองการเลื่อนวันสอบ ไมวาจะดวยเหตุจําเปน

เนื่องจากการเจ็บปวย ผูเขารับการสอบ จะตองแจงทางศูนยสอบใหทราบลวงหนา

กอน ไมนอยกวา 1 สัปดาห โดยเสียคาธรรมเนียมการเลื่อนการสอบเปนเงิน 500 

บาท พรอมกับยื่นใบรับรองแพทยประกอบ 
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ลักษณะของการสอบ IELTS 

ขอสอบ IELTS แบงออกเปน 4 Module ดวยกันคือ 

1. Listening 

2. Reading 

3. Writing 

4. Speaking 

 

  ในประเทศไทยผูเขารับการสอบจะทําการทดสอบใน Module 1-3 ในชวง

เชา (ประมาณ 0900 - 1200) และ Module ที่ 4 ในชวงบาย  โดยมีรายละเอียดของ

แตละ Module ดังนี ้

Listening   

 เปนการทดสอบทักษะการฟง ซ่ึงจะใชเวลาในการฟงประมาณ 30-40 นาที 

และทําการตอบคําถามทั้งส้ิน 40 ขอ แบงออกเปน 4 Section โดยจะฟงจากเสียงที่

ไดถูกบันทึกไวใน CD และจะไดยินเพียงคร้ังเดียวเทานั้น การทดสอบนี้จะเหมือนกัน

ทั้ง Academic และ General Training 

 กอนทําการสอบผูควบคุมการสอบจะทําการทดสอบการไดยินของผูเขารับ

การสอบ และเมื่อเร่ิมการทดสอบจะไมมีการหยุด CD จนกระทั่งเสียงใน CD ไดส้ินสุด

ลง ในระหวางการสอบผูเขารับการสอบจะมีการแบงเวลาใหผูเขารับการสอบไดมี

โอกาสอาน 

 คําส่ัง, คําถาม, เขียนและตรวจสอบคําตอบ ซ่ึงจะทําลงใน Question 

Booklet หลักจากที ่CD ส้ินสุดลง จะมีเวลาใหผูเขารับการสอบทําการเขียนคําตอบที่

ถูกตองลงในการดาษคําตอบอีกประมาณ 10 นาท ี
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 ใน 2 Section แรกของการสอบ จะเปนเร่ืองทั่วๆ ไป โดยจะเปนการพูดของ

คน 2 คน ในSection แรก (มักเปนการกรอกแบบสอบถาม/ใบสมัคร) และเปนการพูด

โดยคนๆ เดียวใน Section ที่ 2 

 ใน Section 3 และ 4 จะเปนบทสนทนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการศึกษา 

หรือการอบรม โดยจะเปนการพูดของคนตั้งแต 2-4 คน ใน Section ที่ 3 แรก และ

เปนการพูดโดยคนๆ เดียวใน Section ที่ 4 

Reading   

 เปนการทดสอบทักษะการอาน ซ่ึงจะใชเวลาในการอาน 60 นาที และทํา

การตอบคําถามทั้งส้ิน 40 ขอ แบงออกเปน 3 Passage มีความยาวรวมกันประมาณ 

2,000-2750 คํา การทดสอบนี้จะมีรูปแบบเหมือนกันทั้ง Academic และ General 

Training ผูเขารับการสอบจะตองเขียนคําตอบที่ถูกตองลงในการดาษคําตอบ ภายใน

เวลา 60 นาทีทีกําหนดให 

 ใน 2 Section แรกของการสอบ จะเปนเร่ืองทัว่ๆ ไป โดยจะเปนการพูดของ

คน 2 คน ในSection แรก (มักเปนการกรอกแบบสอบถาม/ใบสมัคร) และเปนการพูด

โดยคนๆ เดียวใน Section ที่ 2 

 ใน Section 3 และ 4 จะเปนบทสนทนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการศึกษา 

หรือการอบรม โดยจะเปนการพูดของคนตั้งแต 2-4 คน ใน Section ที่ 3 แรก และ

เปนการพูดโดยคนๆ เดียวใน Section ที่ 4 

Writing 

 เปนการทดสอบทักษะการเขียน ซ่ึงผูเขาสอบจะมีเวลาในการเขียนทั้งส้ิน 

60 นาที โดยในการสอบจะแบงเปน 2 Task คือ  

1. การเขียนบรรยายกราฟ/แผนภูมิ หรือ Diagram  
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2. การบรรยาย/เขียนตอบตามหัวขอทีก่ําหนด 

 

  สําหรับใน Question Booklet ผูเขาสอบสามารถทําการ Note หรือ Plan 

อะไรก็ไดตามแตตองการ แตทั้งหมดนั้น จะไมนํามาคิดคะแนน ผูเขาสอบจะตองตอบ

ลงในการดาษคําตอบที่จัดไวใหเทานั้นจึงจะไดคะแนน โดยจะตองเขียนตอบในรูป

ของ Essay เทานั้น  

Speaking 

 เปนการทดสอบทักษะการพูด ที่ผูเขาสอบจะเจอเปนดานสุดทายในการสอบ 

IELTS 4 สวน โดยเวลาในการพูดจะยาวขึ้นเร่ือยๆ และความซับซอนของการพูดก็จะ

เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ เชนกัน เราสามารถแบงออกไดเปนดังนี้คือ 

1. ชวงเวลาธุรการ – เพ่ือสรางความคุนเคยกันระหวางผูเขาสอบกับ 

Examiner และการตรวจความถูกตองของเอกสารและยืนยันตัวผูเขา

สอบ 

2. Introduction – Interview (4-5 minutes) จะเปนการพูดถึงเร่ืองราวที่

เกี่ยวของกับตัวเรา 

3. Individual long turn (3-4 minutes) หลักจากจับหัวขอที่จะพูดขึ้น

มาแลว ก็จะมีเวลาใหเราเตรียมตัวประมาณ 1 นาที เพ่ือพูดในเร่ือง

ดังกลาว 

4. Two-way discussion การสอบในชวงนี้ถูกออกแบบมาใหยากและ

ซับซอน เพ่ือคัดกรองคนที่ได Band level 7+ คําถามจะเปนเร่ือง Big 

word ทั้งส้ิน เชน Climate change, Global warming, Human 

rights 

 



หนา  | 171 
 

 

สวนท่ี 2 รูเรา (มาเรียนรูวิธีการทําสอบ IELTS กันเถอะ) 

 

 IELTS เปนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English 

proficiency) โดยเปนการทดสอบทักษะ 4 ทักษะคือ การฟง, การอาน, การเขียน 

และการพูด 

 การรูเราในที่นี้ หมายถึงการเรียนรูที่จะพัฒนาตัวเราใหพรอมที่จะทําการสอบ 

และวิธีการทําสอบในทั้ง 4 ทักษะ จากประสบการณตรงของผูเขียน 15% ของ

ภาษาอังกฤษ คือความรูที่เกี่ยวกับ Vocabulary อีก 20% เปนเร่ืองของ Grammar 

สวนอีก 60% เปนเร่ืองของทักษะ (Skill) และที่เหลืออีก 5% คือดวง ดังนั้นการ

ฝกฝนเทานั้นจะทําใหเราประสบความสําเร็จ  

ภาษาอังกฤษอยูรอบตัวเรา อยาปลอยเวลาใหผานเลยไป เวลาพักยังมีอีก

มากมาย พยายามขวนขวายเขาไว  

 การฝกที่งาย และสนุกก็ คือ การดูหนัง ฟงเพลง (ที่เปนภาษาอังกฤษ) ดู

เขาไวสําหรับพวกหนัง Sound track หรือถาจะใหดี พยายามหา DVD มาดู ประมาณ 

3 รอบ โดย  

 ในรอบแรกดหูนังไปตามปกต ิคือสามารถเลือกฟงในภาษาไทยไดเพ่ือความ

เพลิดเพลิน โดยการดูนั้นไมควรดูเพ่ือความเพลิดเพลินอยางเดียว แตควรเก็บ

รายละเอียด หรือจดบันทึก ประโยคหรือขอความที่สําคัญ (ที่เราประทับใจ หรือพวก 

Idioms) เอาไวเพ่ือจะไดเกิดประโยชนสูงสุด 

 ในรอบที่ 2 ฟงเสียงภาษาอังกฤษ พรอม Subtitle  

 สวนในรอบที่ 3 ฟงเสียงภาษาอังกฤษลวนๆ ไมมี Subtitle 
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  เราทําเชนเดียวกันในการฟงเพลง คือฟงไปอานเนื้อไป แลวจดจําประโยค

สําคัญๆ ไว เพ่ือเราจะสามารถนําไปใชในการพูด หรือการเขียนของเราไดเปนอยางด ี

 ดังนั้นเราควรตั้งใจฝกฝน สรางสภาวะของภาษาอังกฤษใหลอมรอบตัวเรา 

และพยายามใชภาษาอังกฤษใหบอยที่สุด เทาที่จะทําได และเทานี้เองโรงเรียนสอน

ภาษาของเราก็จะสนุกสนาน และเรียนไดอยางตอเนื่อง ตลอดเวลาเลย   

  ตอจากนี้เรามาเร่ิมเรียนรูตัวเราเอง เพ่ือใหเราพรอมสําหรับการสอบกันดีกวา 

โดยจะแบงไปตามทักษะตางๆ ที่เราตองถูกทดสอบ แตไรก็ตามอยาลืมฝกฝนอยาง

ตอเนื่อง และขอใหทุกคนโชคดีในการสอบ 

 

ทักษะแรก - ทักษะการฟง 

 การทดสอบจะแบงออกเปน 4 สวน (part) คือ 

1. การพูดในที่สาธารณะ เปนการพูดระหวางคนสองคน  

(ซ่ึงโดยมากแลวจะอยูในรูปแบบของการเติม Application form) 

2. การสนทนาระหวางคนสองคนในเร่ืองทั่วไป 

3. บทสนทนาทางโทรศัพท หรือการสัมภาษณทางวิทยุของคน 2-3 คน 

4. การบรรยายของอาจารยมหาวิทยาลัยซึงเปนการพูดคนเดียว 

การสอบจะใชเวลา 1 ช่ัวโมง โดยเปนการฟงจาก CD ประมาณ 30 นาที ผูเขา

สอบควรจะเขียนคําตองที่ไดยินลงใน Question booklet เพราะหลังจากนั้น จะ

มีเวลาให Transfer คําตอบจาก Question booklet ไปยัง answer sheet อีก 

10 นาท ี

 ความยากของการฟงจะมากขึ้นเร่ือยๆ ตามลําดับ ดังนั้นถาตองการจะได 

Overall Band score 6.5 อยางนอย ควรจะตองทําใน Part 1-2 ให

ผิดพลาดนอยที่สุด (ประมาณ 16-18 คะแนน) 
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 การทําสอบมีเทคนิคดงันี ้

1. กอนเร่ิมทําการสอบ จะมีเวลาที่มีคาที่สุดประมาณ 1-2 นาที ในชวงที่

เปนการแนะนําการสอบ...ไมตองสนใจฟงเลย...ใหทําการอานปญหา

สอบ พรอมทั้งวิเคราะหวา ในชองวางตางๆ นั้น (คําตอบ) ควรจะเปน

อะไร (part of speech) เปน Noun, Verb, Adverb, Adjective, 

Number, Currency, Day, Date, etc. 

(อยาลืมตัวเลขพิเศษ พวก $20, £10, 1st, 2nd, 3rd, 4th) 

2. จากนั้นทําการเขียนส่ิงที่ตนเองคาดเดาวาจะตองเปนคําตอบ เอาไวใน 

Question booklet ใหเราเดาทุกอยางที่จะเปนไปไดเลย (เทาที่เรามี

เวลา) 

3. ทําซํ้าแบบนี้ไปเร่ือยๆ จนกระทั่งไดยินคําวา “ Now we shall 

begin”  ตองกลับมาที่คําถามแรก แลวเตรียมตั้งใจฟงใหด ี

4. อยาลืมอาน Instruction ใหดี วาใหเติมคําแบบไหน No more 

than three words, No more than two words เพราะในแตละ part 

มักจะไมเหมือนกัน 

5. อยาลืมฟงใหดี วาแตละชวงของการฟง เร่ิมจากขอใดถึงขอใด ดังนั้น

เราควรขีดเสนใตเอาไวเลย.... กันหลง  

6. เมื่อจบในแตละสวน จะมีเวลาใหทบทวนคําตอบและอานคําส่ัง  

ซ่ึงเราควรใชเวลาที่มีคานี้ทําแบบเดิม (ตามขอ 1) 

7. ในสวนของการตอบคําถาม ถาหากเปนตารางสังเกตใหด ีสําหรับ

ทิศทางของการตอบในตาราง...เพราะไมแนนอน...บางทีไปทาง 

row บางทีไปทาง column บางทีก็มั่ว 

8. เขียนทุกอยางท่ีไดยินเอาไว....เลือกเอาเฉพาะท่ีสําคัญ อยาลืม

วาส่ิงท่ีเราเดาไวนั้น จะชวยจํากัดการฟงของเราใหแคบลงวาเรา

ควรจะฟงอะไร 
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9. อยารีบรอน พยายามใจเย็นเพ่ือรอฟงตามที่เราคาดเดาไว อยารีบ 

grab ส่ิงที่ไดยินในตอนแรก เพราะในการทดสอบ มักจะมีการแกไข

คําพูดเสมอๆ เชนพูดถึงวันที่มาถึง แตความจริงเราจะตองตอบวันที่จะ

ไป หรือ in three consecutive days หรือ เวลา ผูพูดมักจะไมพูดตรงๆ 

เชน quarter to seven หรือ fifteen minutes to seven รวมถึงตัวเลข 

มักจะมีการแกดวยเชนกัน 

10. สําหรับโจทยที่เปนแผนที่ หลังจากเราใชเวลาในการดูหัวขอตางๆ แลว 

ผูเขียนแนะนําใหใชนิ้วมือไลตามคําพูดไปเลย เพราะไมเชนนั้นเราจะ

สับสนวาตอนนี้เราอยูที่ไหนแลว 

11. เรามีเวลาอีก 10 นาทีหลังจาก CD จบลง ตอน Transfer คําตอบ ให

ตรวจสอบอีกท ีถึง Spelling และ General reference โดยดู Article 

ใหดี เพราะจะสามารถชวยระบุไดวาเปน Singular countable noun 

(หลัง Article “a”) หรือเปน Uncountable noun หรือเปน General 

reference 

 

ทักษะท่ี 2 - ทักษะการอาน 

 ในการทดสอบทักษะนี้ ผูเขาสอบจะมีเวลาเพียง 60 นาทีในการอาน  

3 passages ดังนั้นส่ิงสําคัญท่ีสุดคือในการบริหารเวลา เพราะทุกขอมีคะแนน

เทากันคือ 1 คะแนน อยาเสียเวลาติดอยูกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จนไมไดทําเร่ือง

อื่น ทุกคะแนนมีผลตอการสอบเทากัน...อยาลืม ดังนั้น เราควรแบงเวลาเปน

Passage (ปกติผูเขียนแบงเปน Passage ละ 20 นาท)ี 

 สําหรับในการอาน... ผูเขียนรวบรวมเทคนิคตางๆ ในการอาน แลวนํามาสรุป

ไดดังนี ้
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1. อาน Paragraph แรกทั้ง paragraph เพ่ือหา main idea ของ 

passage แตถาหากเปน blank paragraph ใหอาน paragraph ถัดไป 

หรือไมเชนนั้นก็อยูที่ paragraph สุดทาย 

2. จากนั้นใหอานเฉพาะบรรทัดแรกของ Paragraph ที่เหลือ 

(เพราะโดยมาก..มักจะเปน Topic sentence) 

3. ขณะที่อานผูเขียนแนะนําใหใชนิ้วมือกําหนดจุดเร่ิมตน และจุดส้ินสุด 

(Full stop) แลวเร่ิมทําการอานเลย 

4. จะทําใหการอานเร็วขึ้นนั้น ถาเราตัด additional information หรือ 

Non-defining clause ออกไป ดูไดจากเคร่ืองหมาย Comma นั่นเอง 

นั่นหมายความถึง ขอความที่สําคัญเราจะอาน จะมาจาก Main clause   

5. เมื่ออานแลว พยายามคิดไปดวยพรอมๆ กัน (เปน pidgin English หรือ 

Tinglish -Thai English ไปเลย) 

6. คําถามมักจะมีอยูประมาณ 5 แบบดังนี ้

a. Paragraph matching 

i. เปนการเลือกหัวขอใหกับแตละ paragraph วิธีการ

หาก็คือพยามใช IREEC เพ่ือหาความสําพันธของ

หัวขอกับ Paragraph 

ii. เมื่ออานจบแลว ใหไปหาดูที่ choice จําอะไรไดทํา

กอนเลย 

iii. จากนั้นใหดูไปทีละ choice แลวเลือกเอาขอที่มี

ความเปนไปไดไว 

iv. หลังจากนั้น หา Keyword เปนเคร่ืองชวยในการ

พิจารณาตัดตัวเลือกที่ไมเกี่ยวของออกไป 

b. Yes / No / Not given หรือ True / False / Not given 
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i. พิจารณาจากโจทย  ถาหากหาเจอใน paragraph 

แลวยืนยันไดวาเปน Yes / True หรือ No / False 

ใหตอบแบบนั้น 

ii. นอกจากนั้น (หาไมเจอ) ใหตอบ Not given 

iii. อาน Instruction ใหดี ขอเนน อยาเสียคาโงกับการ

เติม Yes แทน True  

c. Fill in the gap / Note completion 

i. ใช key word ในคําถาม เพ่ือจับคูกับเร่ืองใน 

paragraph  

ii. จากนั้นอาน อยางนอย 3 ประโยค (ขึ้นไป 1 ประโยค 

ลงมา 1 ประโยค) จาก key word เพ่ือจะหาคําตอบ

ที่เหมาะสม 

d. Summarize then Fill in the gap 

i. ใช key word ในคําถาม เพ่ือจับคูกับเร่ืองใน 

paragraph  

ii. จากนั้นอาน อยางนอย 3 ประโยค (+ 1 ประโยค) 

จาก key word เพ่ือจะหาคําตอบที่เหมาะสม 

iii. ทําแบบเดียวกันกับ fill in the gap แตอยาลืมใช

ความรูเร่ือง grammar เพ่ือใสคําตอบทีเ่หมาะสมลง

ไป 

e. Multiple choices 

i. เราสามารถตัดคําตอบที่ไมเขากับเร่ืองออกได (ใน

กรณีที่หาเจอ....) จากนั้นใชมุขเดิมคือ ใช key 

word ในคําถาม เพ่ือจับคูกับเร่ืองใน paragraph 

แลวอาน อยางนอย 3 ประโยค (+ 1 ประโยค) จาก 

key word เพ่ือจะหาคําตอบที่เหมาะสม 
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ทักษะท่ี 3 – ทักษะการเขียน 

 ในการทดสอบทักษะการเขียน จะเปนการทดสอบในลําดับที่ 3 ในวันสอบ 

โดยผูเขาสอบจะมีเวลาในการเขียนทั้งส้ิน 60 นาที โดยในการสอบจะแบงเปน 2 

Task คือ  

1. การเขียนบรรยายกราฟ/แผนภูมิ หรือ Diagram  

2. การบรรยาย/เขียนตอบตามหัวขอที่กําหนด 

สําหรับใน Question Booklet ผูเขาสอบสามารถทําการ Note หรือ Plan 

อะไรก็ไดตามแตตองการ แตทั้งหมดนั้น จะไมนํามาคิดคะแนน ผูเขาสอบจะตองตอบ

ลงในการดาษคําตอบที่จัดไวใหเทานั้นจึงจะไดคะแนน โดยจะตองเขียนตอบในรูป

ของ Essay เทานั้น หากเขียนตอบในรูปแบบของการจดบันทึก หรือการเขียนตอบที่

ส้ันกวาที่กําหนดจะถูกหักคะแนน  

 จงจําไววา ใน Task1 เปนการเขียนบรรยายภาพ ไมไดถามความเห็น

ใดๆ อยาเขียนความเห็นของทานลงไป !!!!! เพราะจะถูกหักคะแนน 

Task 1 การเขียนบรรยายกราฟ/แผนภูมิ หรือ Diagram 

เปนการทดสอบความสามารถ/ทักษะการเขียนในเร่ืองตางๆ ดังนี้  

- การบรรยาย/แปลความจากภาพ 

(describe and interpret graphic data) 

- การบรรยายขั้นตอน หรือกระบวนการ 

(describe the stages of a process or procedure) 

- การบรรยายวัตถุ หรือ เหตุการณ หรือลําดับของเหตุการณ 

(describe an object or event or sequence of events) 

- การบรรยายการทํางานของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

(explain how something works) 
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คําถามใน Task 1 

 ผูเขารับการสอบจะไดรับขอมูลประเภทที่เปนรูปภาพ และจะตองทําการ

เขียนบรรยายขอมูลดังกลาวนั้น โดยมากมักจะเปน Bar charts, line graphs, 

pie charts และ ตาราง แตอยางไรก็ตามผูเขารับการทดสอบอาจเจอกับขอสอบที่

เปนแผนภาพ Diagram, รูปภาพ หรือ Flow chart ซ่ึงอาจมีมากกวา 1 แผนภาพ 

เชน อาจไดรับปญหาที่มีทั้ง bar chart และ pie chart ในหัวขอเร่ืองที่เกี่ยวของกัน 

หรืออาจเปน Line graph และตาราง ก็เปนได 

 

ความยาวของ Essay และเวลาในการทําสอบ 

 ผูเขาสอบจะตองเขียน Essay ใหไดอยางนอย 150 คํา และมีเวลาในการ

เขียนไมเกิน 20 นาที สําหรับใน Task 1 นี้ 

การใหคะแนน 

 การใหคะแนนใน Task 1 พิจารณา ใน 4 หัวขอ มีรายละเอียดดังนี ้: 

Task Achievement 

- สามารถทําตามคําส่ังที่กําหนดไวอยางถูกตอง 

- สามารถทําการเขียนไดอยางชัดเจน ถูกตอง และสัมพันธกับขอมูลจาก

โจทย 

- สามารถเลือก และกําหนด แนวโนม (Trend) และหัวขอสําคัญ (Main 

feature) ได 
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Coherence and Cohesion 

- สามารถเขียน essay ไดอยางมีรูปแบบที่ถูกตอง 

- สามรถใชคําเช่ือม (connective words) เพ่ือเช่ือมโยงประโยง และ 

ยอหนา ไดอยางสมเหตุสมผล 

Lexical Resources 

- สามารถใชคําศัพท ไดอยางกวางขวาง (use a wide range of 

vocabulary) 

- สามารถสะกด และใชคําศัพทที่ถูกตอง ตรงความหมาย 

Grammatical Range and Accuracy 

- สามารถเขียนไดอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ 

- สามารถใชรูปแบบของประโยคไดอยางหลากหลาย 
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Task 1 – Describe charts / graphs / diagrams 

 
 Charts และ Graph มีภาษาที่ใช 3 รูปแบบคือ 

 
o Change over time 

 ทิศทางของ graph 
 ขึ้น 

• Increase 
• Rise 
• Jump 
• Growth 

 ลง 
• Decrease 
• Fall 
• Drop 
• Decline 

 คงที ่
• Level off 
• Remain the same 
• No change 

 มาก 
• Enormous / enormously 
• Dramatic / dramatically 
• Noticeable / noticeably 
• Sharp / sharply 

 นอย 
• Moderate / moderately 
• Slight / slightly 
• Minimal / minimally 

 Trends 
• Upward 
• Downward 
• No change 
• Fluctuate between 
• Hover around 
• Erratic 
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o Comparison 

 More than threefold 

 Twice as much/ many as 

 

o Fragmentation 

 Two third in 

 20% of 

 

First of all, … / To begin, …   

Next, …  …; next, … 

Then, …  …; then, …  / …, and then … 

Afterwards, …  …; afterwards, … 

After this/that, …  …; after this/that, … 

Following this/that, … …; following this/that, … 

Subsequently, …  …; subsequently, … 

Finally, …  …; finally, … 

In contrast, …  …; in contrast, … 
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รูปประโยคท่ีใชบรรยายอดีต/ปจจุบัน 

20,000 people went 
to the Lido 

in January. 

 Started  at (number) in January 

 

 

 

 

 

The number/ amount 
of  (plural noun) 

went up enormously  

 

By different) 

to (number) 

 

 

(to number) 

from (number) 

increased dramatically 

grew noticeably 

jumped sharply 

rose moderately 

   slightly 

went down  minimally 

decreased   

fell   

dropped  

declined   

 did not change. 

Remain the same.  

In the month after. 

The last month. 

The subsequent month. 

The next month. 
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บรรยายอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There was an enormous 

a dramatic 

a noticeable 

a sharp 

a moderate 

a slight 

a minimal 

a twofold/threefold 

no change 

increase 

growth 

jump 

rise 

 

decrease 

fall 

drop 

decline 

 

 

of (different) 

in (plural 

noun) 

 

 

from (number) 

 

 

to (number) 

(Time) saw/ 

witnesses/ 

experienced 

It is projected 

predicted 

thought 

believed 

expected 

forecast 

foreseen 

likely 

 

that the number… will rise/fall … 

The number, etc., is to rise/fall …. 
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 Diagrams 

o เร่ิมตนดวย past tense ตอจากนั้นดวย past perfect 

tense 

o อาจมี present tense หรือ future tense ได 

o เพ่ือหลีกเลี่ยงการคัดลอกคําในโจทย ในการทําเรา

จะตองแปลง noun ใหเปน verb และ แปลงจาก verb 

ใหเปน noun  

o Introduction พยายามตอบคําถามเหลานี ้

 What does the diagram illustrates? 

 How many steps are there in the process? 

 The diagrams illustrates process of ….. 

Overall, it is  immediately apparent that 

there are approximately four main steps in 

the process. 

o จากนั้นทําการบรรยายโดยใชคําศัพทตางๆ ที่เราแปลงไว

แลวเพ่ือทําการบรรยาย 

 

Task 2 - การบรรยาย/เขียนตอบตามหัวขอท่ีกําหนด 

ใน Task 2 นี้ เปนการทดสอบทักษะของผูเขารับการสอบในหัวขอดังนี ้

- บรรยาย หรือแสดงความเห็น 

- โตเถียง หรือตอบโต ตอประเด็นที่กําหนด 

- ประเมิน หรือใหขอเสนอแนะ อยางมีเหตุผล 
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คําถามใน Task 2 

 ผูเขารับการสอบจะไดรับประเด็นที่ตองบรรยาย และผูเขารับการทดสอบ

จะตองเขียนนําเสนอความคิดเห็นของตนเอง หรืออาจเปนขอโตแยงกับแนวความคิด

ของผูอื่น อยางนอย 2-3 จุด และจะตองใหเหตุผลรองรับ ในแตละจุดที่นําเสนอ 

ความยาวของ Essay และเวลาในการทําสอบ 

 ผูเขาสอบจะตองเขียน Essay ใหไดอยางนอย 250 คํา และมีเวลาในการ

เขียนไมเกิน 40 นาที สําหรับใน Task 2 นี้ 

การใหคะแนน 

 การใหคะแนนใน Task 2 พิจารณา ใน 4 หัวขอ มีรายละเอียดดังนี ้: 

Task Response 

- สามารถเขียนนําเสนอแนวความคิดของตนไดอยางชัดเจน 

สมเหตุสมผล 

- สามารถใหเหตุผลสนับสนุน รองรับประเด็น หรือแนวความคิดของตน 

โดยอาศัยความรูและ ประสบการณของตนเอง 

- สามารถการเขียนไดอยางตอเนื่อง สัมพันธ ไมออกนอกประเด็นที่

กําหนด 

Coherence and Cohesion 

- สามารถ ทําใหผูอานสามารถ อานไดอยางตอเนื่อง ไมมีการสะดุด 

นําเสนอประเด็นไดอยางชัดเจน 

- สามารถเขียนประโยคที่มีความเช่ือมโยง รวมถึงยอหนาตางๆ ใหมี

ความสัมพันธกัน 
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Lexical Resources 

- สามารถใชคําศัพท ไดอยางกวางขวาง (use a wide range of 

vocabulary) 

- สามารถสะกด และใชคําศัพทที่ถูกตอง ตรงความหมาย 

Grammatical Range and Accuracy 

- สามารถเขียนไดอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ 

- สามารถใชรูปแบบของประโยคไดอยางหลากหลาย 

 

คะแนนใน Task2 นี้มีอัตราสวนเปน 2:1 กับ Task1  

ผูเขารับการทดสอบตองระวังใหดี เพราะหากได 5 ใน task 2 โอกาสท่ีจะได 

Band Level 6 ใน Writing คงเปนไปไดยากทีเดียว 

  

ปญหาสอบ มีดวยกันมีดวยกัน 3 แบบคือ 

1. Discuss one opinion or view on an issue 

- To what extent do you agree or disagree? 

2. Discuss two opposing opinion or view on an issue 

- Which you consider the most effective? 

- Do the drawbacks outweigh the benefits? 

3. Discuss a social problem or issue 
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ปญหาสอบจะสามารถจําแนกไดเปน 3 สวนคือ 

- Background facts 

o มักจะมาในประโยคแรกของโจทย อยาอธิบายถึง Background 

facts ใน Body paragraph สามารถกลาวถึงไดใน Introduction 

- Opinions 

o เปนโจทยตั้งตน เพราะฉะนั้น ตีความใหดี เพราะจะเปนคําตอบของ

คําถาม หรือเปน Idea ของเราใน Body paragraph 

- คําถาม / Ideas 

o ตีความใหชัดวา เปนคําถามประเภทใด 1, 2, หรือ 3 

เราใชหลักการ IRERC ในการตอบปญหา 

I  - คือ Idea ซ่ึงเราสามารถไปขุดเอามาจากส่ิงที่โจทยกําหนดมาใหได 

เนนวา ไมตองคิด...ตองหาเอาจากโจทยเทานั้น...ไมเชนนั้นเราจะ 

Off topic 

R  - คือ Reason เราจะตองหาเหตุผล เพ่ือตอบวาเพราะอะไรถึงเปนไปตาม 

Idea นั้นๆ  

E  - คือ Example เราจะตองยกตัวอยางประกอบ Reason ของเรา โดย

จะตองยกตัวอยาง อยางนอย 2 ตัวอยาง เพ่ือทําให Reason ของเรามี

น้ําหนัก ไมเชนนั้นจะถูกพิจารณาวาเปน weak supporting idea 

R  - คือ Result ผลลัพธของตัวอยางที่ยกมา  อันที่จริงแลวมันเปนการ

สรุปผลลัพธของ Reason ของเรานั่นเอง 

C  - คือ Conclusion เปนการสรุป Idea หรือผลลัพธโดยรวมของเราใน 

paragraph ไมจําเปนตองมีก็ได 
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I R E R C 

Firstly, This is because To illustrate the 
point, 

As a result, Thus 

To begin with, This is due to A case in point, As a consequent, To sum up, 

On the one 
hand, 

Because of For instance, As a direct result, In a nut 
shell, 

On the other 
hand, 

This may be due 
to 

For example, As a direct  
consequent, 

 

However,  Take for instance, A ramification of this 
is that, 

 

Unfortunately,  Take for example, Thus,  

Fortunately,  , to mention but a 
few 

Therefore,  

A further point,  , among many 
others 

One effect of this is 
that, 

 

  By the way of 
illustration, 

  

  To give another 
reason, 

  

  For another reason,   
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ทักษะท่ี 4 ทักษะการพูด 

 การทดสอบทักษะการพูดจะประกอบไปดวยกัน 4 สวนดังนี ้

1. แนะนําตัว 

a. ในสวนนี้จะมี 3 คําถามที่เราควรจะตอบเพียงส้ันๆ เทานั้นดังนี ้

b. Can you tell me your full name please?  

- ตอบเฉพาะ ช่ือ-นามสกุล ของเราเทานั้นๆ ไมตองตอบอะไร

มากมาย ไมตองมยีศ หรือคํานําหนาอะไรทั้งนัน้ 

 “My name is ………………….” 

c.  What can I call you? 

- ใหตอบช่ือเลน หรือช่ือที่ฝร่ังจะเรียกเรางายๆ  

“You can call me ….. if you like” 

d. Can you show me your identification card please? 

เราก็สงใหไป  แคนี้เอง 

2. Introduction – Interview (4-5 minutes) 

a. ในชวงนี้จะเปนการพูดถึงเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับตัวเรา 

b. พยายามฟงคําถามใหดี แตชวงนี้ไมคอยมีอะไรนาหวง 

เพราะเปนเร่ืองที่เราคุนเคยอยูแลว เชน  

- Are you learning or working? 

- Can you tell me about your home town? 

- Can you tell me about your childhood? 

- What do you do in your free time? 

3. Individual long turn (3-4 minutes) 

a. ในสวนนี้ เราจะมีเวลาเตรียมตัว 1 นาที ใชหลักการ IRERC  

เลย โดยดูคําถามใน card ที่ใหมา แลวนํามากําหนดเปน Idea 

หลังจากนั้นหา เหตุผลรองรับ ยกตัวอยางประมาณ 2 ตัวอยาง
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สนับสนุน แลวก็สรุปประเด็น จากนั้นก็ขึ้นหัวขอใหม...ทําอยางนี้ไป

จนครบทุกหัวขอ 

b. คิดประโยดขึ้นตนสวยๆ สัก 2 ประโยค ประมาณวา complex 

sentence ประมาณนั้น แลวก็เร่ิมไหลไปเลย 

c. ไมตองสนใจ examiner ใหเราพูดเหมือนที่เราพูดกับกระจก สวน 

examiner จะเปนอยางไรชางเขา ไมตองไปสนใจ 

4. Two-way discussion 

a. ในสวนนี้ถูกออกแบบมาใหโคตรยากเลย โดยคําถามจะคอนขาง

ซับซอน 

b. อันดับแรก...ตั้งสติใหด ี

c. ตอมาพยายามฟงคําถามใหด.ี..หากไมรูเร่ืองใหถาม examiner วา 

“What do you mean exactly?” แต ไมใชถามมันทุกคร้ัง 

d. จากนั้นใหหลักการ IRERC อีกนั่นแหละ ในการตอบใหพูดไป

เร่ือยๆ เหมือนเราคุยกับเพ่ือน คําศัพทไหนไมไดก็พยามหลีกเลี่ยง 

หรือออมๆ ไป โดยพยายามบรรยายใหเคารูเร่ืองวาเรากําลังจะพูด

ถึงอะไร 

e. ขอย้ํา...ไมมีอะไรนากลัวเพราะ Examiner ก็คน เราก็คน ไมตอง

ไปกลัว ลุยเขาไป พูดเขาไป 

f. เวลาตอบคําถาม...ใหตอบเปน list ของคําตอบเลย อยาตอบเพียง

คําตอบเดียวแลวหยุด อยางนอยซัก 2-3 คําตอบ 

g. ตอบคําถามแลว...อยาลมืใหรายละเอียดของคําตอบดวย อยาตอบ

แค Yes or No พยายามถามตัวเองตอไปเสมอวา Why or How 

5. สําหรับการฝกสําหรับ speaking 

a. พูดกับตัวเองหนากระจกบอยๆ ทําแบบเดียวกับการฝก public 

speaking 
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b. บันทึกเสียงของตัวเองไว เพราะเราจะไดทราบวาวาเราตอบคําถาม

ตางๆ อยางไร จากนัน้นํามาแกไขในจุดบกพรองของเราเอง 

c. จุดบกพรองหลักๆ มีประมาณนี ้

i. Uer…umm.. 

ii. พูดซํ้าไปซํ้ามา 

iii. Long pause  

iv. Grammar เปนปญหาที่ตองใชเวลาฝกฝน 

d. การจะทําคะแนนใหดีในการทดสอบ speaking ควรทําดังนี ้

i. Pronunciations อยาลืมออกเสียงตัวอักษรตัวสุดทาย

....พูดชาลงอีกเพียงนิดเดียวแตจะทําให Band score 

สูงขึ้นไดถึง 8 เลยเชียว 

ii. Vocabulary พยายามอานและฟงใหมากเขาไว  

เราสามารถทําBand score ไดถึง 7 โดยไมยาก  

รวมถึงการหา Idioms มาใชประกอบในการบรรยาย

รายละเอียดของคําตอบของเรา 

iii. Fluency เปนเร่ืองยากที่จะทําใหคลองปร๋ือเหมือน 

Native speaker ดังนั้นการตั้งเปาไวที่ 6 ก็ OK แลว 

iv. เชนกันกับ Grammar กฎกติกามารยาทมันเยอะจัด  

ชางมันเอาแค 6 ก็พอ 

v. ลองมารวม Over all band score กันด ู8, 7, 6, 6 รวม

เปน 27 หารดวย 4 เทากับ 6.75 ซ่ึงมันจะปดขึ้นเปน 7 

เทานี้ก็ปงปอง.... Congratulations 

หมดน้ีมาจากการคิดในภาษาไทยแลวมาแปล 
เปนภาษาอังกฤษกอนพูด 
- พยายามคิดเปนภาษาอังกฤษ แลวพูดออกมาเลย } 
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การเตรียมในการตัวสอบ 

 ในวันสอบ ในประเทศไทยผูเขารับการสอบจะทําการทดสอบใน Module 

1-3 ในชวงเชา (ประมาณ 0900 - 1200) และ Module ที่ 4 ในชวงบาย ผูเขารับการ

ทดสอบควรจะไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาสอบอยางนอย 45 นาที เพ่ือตรวจสอบ

ตารางเวลาในการสอบ Speakingในชวงบาย รวมถึงดําเนินกรรมวิธีในการฝากของ

กอนเขาทําการทดสอบดวย  

 ในชวงเชาของวันนี้ พยายามอยาดื่มน้ํา หรือกาแฟในปริมาณมาก เพราะจะ

ทําใหเราปวดปสสาวะ.... ซ่ึงจะทําใหเราตองใชเวลาสอบของเราเอง (ซ่ึงเวลาที่มกี็

นอยอยูแลว) เพ่ือออกไปทําธุระสวนตัวของเรา.... IELTS จะไมใหเวลากับเราใน

ระหวางการสอบแตละ Module เพ่ือไปทําธุระสวนตัว... ดังนั้นหากจําเปนจริงๆ ควร

จะไปทําธุระในชวงของการสอบ Module 2 หรือ 3 แทน   

 นอกจากนั้น เราควรเลือกรับประทานอาหารกอนการสอบ 1-2 วันในประเภท

ที่ไมเสาะทอง...อยาพยายามอยาทานอะไรที่เส่ียงที่จะทําใหทองเสีย...ไมสนุกเลยที่

จะทําสอบไปพรอมอาการแบบนั้น ขอสอบนั้นยากอยูแลว อยาเอาอาการพวกนี้ มา

กดดันตัวเองอีกเลย 

 หลังจากสอบเสร็จในชวงเชาแลว...รีบหาที่ทานขาวกลางวันใหเร็วเขาไว...

อยาทานมากเกินไป...เพราะอีกเพียงช่ัวครู...เราจะตองไปโมกับฝร่ังอีก (สอบ 

Speaking)...ดังนั้นกอนทําการสอบ Speaking พยามยามผูกมิตรหรือสนทนากับ

ผูเขารวมการทดสอบกับเราไว และควรพูดแตภาษาอังกฤษ เพ่ือสรางความคุนเคยกับ

ตัวเราเอง... เทานี้เราก็นาจะทําสอบ IELTS อยางไดผลแลว 
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ประวัติผูเขียน 

พันเอก ระวี  โรจนวงศ 

หัวหนาแผนกกรรมวิธีขอมูล 

กองฝกจําลองยุทธ ศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารบก 

 

ยศ-ช่ือ พ.อ.ระวี  โรจนวงศ  

รายละเอียด พ.อ.ระวี  โรจนวงศ เปนผูมีความรูดานระบบควบคุมบังคับบัญชา 

(C4I System) ที่ผานการเรียนรูและปฏิบัติงานกับระบบของประเทศออสเตรเลียและ

สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเปนผูบริหารงานโครงการที่มีประสบการณการทํางานใน

เร่ือง Simulation และการบริหารจัดการโครงการจัดทําซอฟตแวร รวมถึงยังเปนผูที่

สามารถเปนนักวิจัยหรือดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําซอฟตแวรภายใตกรอบของ

ทีมงานขนาดใหญ จากการทํางานเปนผูชวยนายทหารโครงการ โครงการวิจัยการ

พัฒนาระบบจําลองยุทธทางทหาร ซ่ึงเปนโครงการวิจัยดีเดนของกองทัพบก อีกทั้ง

ยังเคยเปนอาจารยพิเศษทั้งในดานระบบควบคุมบังคับบัญชา, เทคโนโลยีสารสนเทศ

, ระบบภูมิสารสนเทศ รวมไปถึงภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานใหกับสถาบันตางๆ ในหวง

เวลาที่ผานมาอีกดวย 

ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาแผนกกรรมวิธีขอมูล กองฝกจําลองยุทธ ศูนยพัฒนาหลัก

นิยมและยุทธศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารบก 

สถานท่ีทํางาน ศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารบก 

๔๑ ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

สถานท่ีอยู ๔ ซ.วิภาวดีรังสิต ๓ แยก ๑๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
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การติดตอ โทรศัพท/โทรสาร ๐๒-๒๔๑๔๓๙๓,  

   โทรศัพทมือถือ ๐๘๙-๘๙๕๔๔๘๔ 

  Email: ravee_r@hotmail.com 

คุณวุฒิการศึกษา  

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

(๒๕๓๔) 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศจาก

สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (๒๕๔๗) 

- ปริญญาโท Master of Engineering Science in C4ISREW 

(Command,  Control, Communication, Computer, Surveillance, 

Reconnaissance, Electronic warfare) จาก 

สถาบัน University of New South Wales (Australia) (๒๕๕๐) 

 

การศึกษาในประเทศ 

- หลักสูตรหลักประจํา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  

- หลักสูตรครูวิชาการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  

- หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน สถาบัน ไอดีพี ไทยแลนด 

ศูนยบริการแนะแนวการศึกษาตอประเทศออสเตรเลีย  

สาขาประเทศไทย 

 

การอบรม/ ดูงาน 

- Introduction to Capability Maturity Model @ Software Park 

7 November 2003 

mailto:ravee_r@hotmail.com�
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- Java Programming language @ Sun Educational service course 

(16-20 December 2002) 

- Fundamental of Rational RequisitePro (v 2002) @ Rational 

University (30 August 2002) 

- Requirement management with Use Cases (v 2002) @ Rational 

University (26, 27, 29 August 2002) 

- Fundamental of Rational Rose (v 2001) @ Rational University 

(16-20 July 2001) 

- Object Analysis and Design Using the UML (v 2000) @ Rational 

University (16-20 July 2001) 

- ดูงานกลุมประเทศอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เกาหลีใต จีน 

 

ประวัติการทํางาน 

- ผูบังคับชุดเรดารกําหนดที่ตั้งเปาหมายเคลื่อนที่ กองรอยทหารปนใหญ

คนหาเปาหมาย กองพลทหารปนใหญ 

- ผูบังคับหมวดทหารปนใหญตอสูอากาศยาน กองพันทหารปนใหญตอสู

อากาศยานที่ ๑ รักษาพระองค 

- ผูบังคับกองรอยทหารปนใหญตอสูอากาศยาน กองพันทหารปนใหญ

ตอสูอากาศยานที่ ๑ รักษาพระองค 

- นายทหารยุทธการและการฝก กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยานที่ 

๑ รักษาพระองค 

- อาจารย โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

- ผูชวยนายทหารโครงการ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบจําลองยุทธทาง

ทหาร 
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ประสบการณการสอน 

- อาจารย หลักสูตรหลักประจํา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  

- อาจารย หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  

- อาจารยพิเศษ บรรยายเร่ือง “การจําลองยุทธ” วิทยาลัยการทัพบก 

- อาจารยพิเศษ บรรยายเร่ือง “การใชภูมิสารสนเทศทางทหาร” 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- หลักสูตรการเตรียมแผนที่เชิงเลข (Digital map) ไปใช โรงเรียน

เสนาธิการทหารบก  

- หลักสูตรการเตรียมและการนําแผนที่เชิงเลข (Digital map) ไปใช 

ศูนยพัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร กรมยุทธศึกษาทหารบก 

- ผูบรรยายพิเศษเร่ือง ระบบ C4I หลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัย

เสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

- ทําการวิจัย โครงการนํารอง “ระบบเครือขายคอมพิวเตอรระดับ 

กองพัน”  ป พ.ศ. ๒๕๓๗ 

- บทความ “ระบบภูมิสารสนเทศ” วารสารเสนาธิปตย 

- งานวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาระบบจําลองยุทธทางทหาร โดยเปน 

- ทั้งผูชวยนายทหารโครงการ และเปนนักวิจัยในการพัฒนาซอฟตแวร

ระบบจําลองยุทธทางทหาร 

- 
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สารบัญ 

 


	การที่เราจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้นั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็น ว่าเราใช้ความรู้ทางหลักไวยากรณ์ (Grammar) เพียงแค่ 20% ความรู้เกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ (Vocabulary) 20% ส่วนที่เหลืออีก 60% เป็นการฝึกฝนการใช้ทักษะ ดังนั้นเราจึงต้องพยายามผลักด...
	ดังนั้นเราควรเพิ่มโอกาสให้กับตนเองในทุกๆโอกาสที่อำนวยให้ ใน ทั้ง 4 ทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่อง   การฟัง...เราสามารถฟังวิทยุ 107 MHz, ดูหนัง/ฟังเพลงภาษาอังกฤษ   การพูด...เราสามารถพูดกับตนเองหน้ากระจก ถ้าจะให้ดีก็อัดเทปเอาไว้ฟังเพื่อแก้ไข หรือไม่ก...
	ส่วนในเรื่องการเขียน...ที่จริงแล้วคือภาคกลับกันของการอ่าน...เพราะเราเองก็ไปอ่านเรื่องที่คนอื่นเค้าเขียนมานี่...ดังนั้นยิ่งอ่านมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งรู้ว่าการเขียนที่ดีนั้น เราควรที่จะเขียนอย่างไร อย่าลืมว่า “Practice makes perfect” การฝึกฝนย่อมก่อให้เกิ...
	ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับกำลังพลในกองทัพบกไทยนี้ จึงจะขอแนะนำกับท่านที่สนใจที่ละหัวข้อๆ เรียงกันไป โดยเริ่มต้นจากความหมายและเนื้อความ ซึ่งคือหลักไวยากรณ์, คำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้ ,การสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในกองทัพ, การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยต...
	เรามาเริ่มทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษกันดีกว่า โดยเริ่มจากหลักไวยากรณ์ อย่างที่ทราบกันดีว่าภาษาอังกฤษมีกฎกติกามารยาทในการใช้ไวยากรณ์อยู่มากมาย ในเอกสารนี้จะเน้นเฉพาะที่สำคัญๆ ที่เป็นแก่นของภาษาอังกฤษเท่านั้น เพราะจะทำให้ผู้ที่พึ่งเริ่มศึกษา สามารถทำควา...
	การบรรยายสรุปข่าวสาร  Information Briefing การบรรยายสรุปเพื่อตกลงใจ Decision Briefing การบรรยายสรุปของฝ่ายอำนวยการ  Staff Briefing การบรรยายสรุปภารกิจ  Mission Briefing  ผู้บรรยายสรุป   Briefer ผู้ฟัง    Audience การประชุม   Meeting; Conference ไม้ชี้...
	สรุปย่อ คำอธิบายแบบฟอร์มคำสั่งยุทธการไทย

	Introduction to Capability Maturity Model @ Software Park
	Java Programming language @ Sun Educational service course (16-20 December 2002)
	Fundamental of Rational RequisitePro (v 2002) @ Rational University (30 August 2002)
	Requirement management with Use Cases (v 2002) @ Rational University (26, 27, 29 August 2002)
	Fundamental of Rational Rose (v 2001) @ Rational University (16-20 July 2001)
	Object Analysis and Design Using the UML (v 2000) @ Rational University (16-20 July 2001)

