


กองวิชาสงครามพเิศษ 

   -กลุ่มคนซึง่มีขนบธรรมเนยีมประเพณ ีวฒันธรรม 

ภาษาเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั   

   -อยู่ในกฎเกณฑห์รอืระบบการปกครองเดยีวกนั   

   -มีเชื้อชาติในสายเลอืดเดยีวกนั   

   -อยู่ร่วมกนัดว้ยความผูกพนัธุ์ต่อกนั และต่อ

แผ่นดนิดว้ยความรกัความสามคัคแีละเสยีสละ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

หนทางปฏิบ ัติหรือการ

แถลงแนวทางการปฏิบตัิ

อย่างกวา้งๆในระดบัชาติ

ท่ี ร ัฐบาลใช ้เพื่อด า เนิน

ตามวตัถุประสงคข์องชาต ิ



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์

2. ซือ่สตัย ์เสยีสละ อดทน มีอดุมการณท่ี์ดงีามเพือ่ส่วนรวม 

3. กตญัญตู่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครอูาจารย ์

4. ใฝ่หาความรู ้หม ัน่ศกึษาเล่าเรยีนท ัง้ทางตรง และทางออ้ม 

5. รกัษาวฒันธรรมประเพณไีทยอนังดงาม 

6. มีศลีธรรม ความสตัย ์หวงัดต่ีอผูอ้ืน่ เผือ่แผ่และแบ่งปัน 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

7. เขา้ใจประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 

8. มีระเบยีบวินยั เคารพกฎหมาย รูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่ 

9. มีสติรูต้วั รูค้ดิ รูท้ า รูป้ฏบิตัิตามพระราชด ารสัฯ 

10. รูจ้กัด ารงตนโดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

11. ความเขม้แขง็ร่างกาย และจติใจ ไม่แพต่้ออ านาจฝ่ายต า่     

กเิลส มีความละอาย เกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา  

12. ค านงึถงึผลประโยชนข์องส่วนรวม และของชาติมากกว่า

ผลประโยชนข์องตนเอง 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 ชาติมีเสถยีรภาพและเป็นปึกแผ่น  

 ประชาชนมีความมัน่คงในชวิีต 

 ประเทศมีการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง         

 ปลอดภยัจากภยัคุกคามขา้มพรมแดน        

 พรอ้มเผชิญวิกฤติการณ ์                            

 มีบทบาทเชิงรกุในประชาคมอาเซยีน                

 มีความสมัพนัธ์กบันานาประเทศอย่างมีดลุยภาพ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

การด ารงอยู่ของชาติมี 

- เสรภีาพ (Liberty)  

- ความมัน่คงปลอดภยั  (Security)  

- ความสมบรูณ ์(Wealth ) 

ความมัน่คง/ปลอดภยัแห่งราชอาณาจกัร หมายความว่า การให ้

เอกราชของชาติหรือสวสัดิภาพของประชาชนอยู่ในความมัน่คงหรือ

ปลอดภยั  รวมถึงการใหป้ระเทศด ารงอยู่ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ภายใตร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ดนิแดน                                   

2. ประชากร 

3. รฐับาลและการปกครอง                

4. อ านาจอธิปไตย 

5. เอกลกัษณข์องชาติ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 อาณาเขตของประเทศประกอบดว้ยพื้นดิน พื้นน ้า 

และทอ้งฟ้าท่ีอยู่เหนือพื้นดินและพื้นน ้า เป็นเขตทะเล

หรือมหาสมุทรก็ได ้รวมทัง้ทะเลอนัเป็นเขตเศรษฐกิจ

จ าเพาะดว้ย ทุกประเทศจะตอ้งมีดินแดนหรือพื้นท่ีของ

ตนเอง ไม่ก าหนดว่าจะตอ้งเท่าใด  



กองวิชาสงครามพเิศษ 

        กลุ่มสิ่งมีชี วิตชนิดเดียวกนั อาศยัอยู่ในบริเวณ

เดียวกนัในช่วงเวลาหนึ่ง ขนาดของประชากร ท่ีอยู่แต่ละ

แห่ง จะมีจ านวนประชากรแตกต่างกนัไป การศึกษาขนาด 

หรอืลกัษณะความหนาแน่นของประชากรขึ้นอยู่กบั  

ขนาดของประชากร 

การอพยพเขา้ 

การอพยพออก 

การเกดิ การตาย 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

องคป์ระกอบส าคญัของรฐั มี 4 ประการ  

1. ประชากร รฐัจะตอ้งมีประชากรจ านวนหนึง่ ท่ีมี

จุดมุ่งหมายและมีประโยชนร่์วมกนั 

2. ดนิแดน รฐัตอ้งมีดนิแดนอนัแน่นอน 

3. อ านาจอธิปไตย อ านาจสงูสดุในการปกครองประเทศ 

4. รฐับาล องคก์ร/หน่วยงานท่ีด าเนนิงานของรฐัในการ

ปกครองประเทศ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 อ านาจสงูสดุในการปกครองรฐั อ านาจอืน่จะเหนอืกว่า         

หรอืขดัต่ออ านาจอธิปไตยไม่ได ้จะมีความแตกต่างกนั        

ในแต่ละระบอบการปกครอง  

- ระบอบประชาธิปไตย อ านาจเป็นของประชาชน 

- ระบอบสมบูรณาญาสทิธิราชย ์อ านาจเป็นของ 

พระมหากษตัรยิ ์



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 ลกัษณะท่ีแสดงถึงความเด่นและดีงาม เฉพาะท่ี

ร่วมกนัของชาติไทย เกี่ยวกบัประชากร ดินแดน 

ศิลปวฒันธรรม ภาษาไทย ความเป็นเอกราช และ

อธิปไตยเกียรติภูมิของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 พลงัหรอืขดีความสามารถ ในการท าใหผ้ลประโยชนข์อง

ชาติบรรล ุและเพือ่ก่อใหเ้กดิอทิธิพลแก่รฐัอืน่ๆ 

                  การวดัค่าพลงัอ านาจของชาติ  

- รปูธรรมท่ีมีตวัตน ก าลงัทหาร เศรษฐกจิ  

- นามธรรมไม่มีตวัตน ภาวะผูน้ า อุดมการณ ์ศาสนาจรยิธรรม 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. พลงัอ านาจทาง  การเมือง 

2. พลงัอ านาจทาง  การเศรษฐกจิ 

3. พลงัอ านาจทาง  สงัคมจติวิทยา 

4. พลงัอ านาจทาง  การทหาร 

5. พลงัอ านาจทาง  วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยฯี    

6. สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร ์



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 พลงัอ านาจท่ีไดจ้ากความนิยม และการสนบัสนุนจาก

ประชาชน ต่อระบอบการปกครอง ต่อรฐับาล และต่อนโยบาย

ของประเทศ นโยบายทางการเมือง การปกครองท่ีด ี 

  การแกไ้ขปัญหาภายในประเทศใหลุ้ล่วง จะสรา้งความ

เชือ่ม ัน่ใหก้บัประชาชนและเป็นหลกัประกนัถงึเสถยีรภาพของ

รฐับาล  



กองวิชาสงครามพเิศษ 

ส าคญัต่อพลงัอ านาจของชาติ ถา้ชาติม ัง่ค ัง่ จะเปลี่ยนความ

มัง่ค ัง่ไปเสริมก าลงัอ านาจดา้นอื่นๆ และมีอิทธิพลต่าง ๆ ต่อ

ประเทศอื่นได ้พลงัอ านาจดา้นเศรษฐกิจจะมากหรือนอ้ย

พิจารณาจาก ระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ เช่น มูลค่าการ

ส่งออก, GDP ของประเทศ, ความเขม้แข็งของสถาบนัการเงนิ   



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 เป็นสิ่งผลกัดนัใหช้าติมีทิศทางไปตามค่านิยม   และ

ความคิดของคนในชาติ ถือเป็นพลงัอ านาจของชาติท่ีไม่มี

ตวัตนท่ีสามารถผลกัดนัชาติไปในทิศทาง  ท่ีคนในชาติเชือ่ม ัน่

และยดึถอืได ้ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 มีผลต่อพลงัอ านาจของชาติมาต ัง้แต่ประวตัิศาสตร ์  

ถา้ประเทศใดมีก าลงัทหารท่ีแข็งแรงแลว้ก็จะมีอ านาจต่อรอง 

และสรา้งอิทธิพลต่อประเทศท่ีมีก าลงัทหารอ่อนแอกว่าได ้

หรอืใชค้วามเหนอืกว่าทางการทหารรกุรานประเทศอืน่ ๆ  



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 ความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีด ี

สามารถด าเนินการในดา้นวิทยาการข ัน้สูงต่าง ๆ ไดเ้ช่น 

เกษตรกรรม อตุสาหกรรม บุคลากร ฯ ย่อมท่ีจะมีพลงัอ านาจ

ของชาติท่ีแขง็แกร่งดว้ย  



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 มีความส าคญัต่อพลงัอ านาจเป็นอย่างยิง่  ประเทศท่ีไม่

มีทางออกสู่ทะเลอาจจะเสยีเปรียบต่อประเทศท่ีทางออกสู่ทะเล 

จะมีความส าคญัต่อการคา้ระหว่างประเทศ หรือ ประเทศท่ีมี

แต่ภเูขาจะเสยีเปรยีบต่อประเทศท่ีมีพื้นท่ีราบ   ในการท าการ

เกษตรกรรม 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. การเมือง การปกครองไม่เป็นประชาธิปไตย 

2. ไม่สามารถสรา้งประโยชนส์ขุ แก่ประชาชน 

3. ประชาชนยงัขาดความศรทัธาทางการเมือง 

4. ปัญหาอทิธิพลและอ านาจระดบัทอ้งถิน่ 

5. ปัญหาท่ีเกีย่วพนัสมคบการทุจรติ 

6. การคา้เอารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภค 

7. การทุจรติ ฉอ้ราชบงัหลวง 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

  
1. คนยากจนในชนบท ไม่มีท่ีท ากนิ ขาดแคลน

น า้ ถนน ไฟฟ้า และเทคโนโลย ี

2. คนยากคนจนในเมือง ค่าใชจ้า่ยสงู รายได ้

ไม่เพิม่ขึ้น 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ความแตกต่างของสนิคา้ส่งออก -น าเขา้ 

2. มีความสามารถทางเทคโนโลยจี ากดั 

3. การพฒันาอตุสาหกรรมเพือ่ทดแทนสนิคา้ 

4. ความเห็นแก่ตวัของนกัธุรกจิ 

5. ค่านยิมท่ีมีต่อสนิคา้ต่างประเทศ 

6. ผูผ้ลติเพือ่การส่งออกในนามต่างประเทศ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. แอบอา้งสถาบนั เพือ่สรา้งอทิธิพล 

2. แสวงประโยชนจ์ากชาติอืน่ ดถููกชาติเรา 
3. บางศาสนาตอ้งการท าลายลา้งพระพุทธศาสนา 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

  ใหค้วามรู ้และความเขา้ใจ ในการรกัษาสขุภาพ

ร่างกาย ใหแ้ขง็แรงอยู่เสมอ หลกีเลีย่งโรคติดต่อ 

ภยัคุกคามจากลทัธิคอมมิวนิสต ์หมดไปจะกลุ่มโจร

ก่อการรา้ย และกลุ่มปฏวิติัอสิลามยงัคงเคลือ่นไหวอยู่ 

แต่ภยัจากการก่อการรา้ยรปูแบบอืน่ การก่อวินาศกรรม 

ตอ้งจบัตามองและติดตามอย่างใกลช้ิด 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. เป็นปัญหาใหญ่ต่อสงัคม 

2. เกดิจากปัญหาครอบครวั สิง่แวดลอ้ม ฯลฯ 

3. ผูเ้สพ มีสขุภาพร่างกาย และจติใจเสือ่มโทรม 

4. เป็นภยัต่อสงัคมสิ้นเปลอืงงบประมาณ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

การใชพ้ลงัอ านาจของชาติท ัง้สิ้น เพื่อธ ารงไวซ้ึ่ง

วตัถุประสงคข์องชาติ และ/หรอื มุ่งสู่ผลประโยชนข์อง

ชาติตามล าดบัความเร่งด่วน และนโยบายของชาติ  

ผลประโยชนข์องชาต ิ

วตัถุประสงคข์องชาต ิ

นโยบายของชาติ 

ความมัน่คง การพฒันา 

พลงัอ านาจ 

ความมุ่งประสงคข์องชาต ิ



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 ศลิป์และศาสตรใ์นการใชก้ าลงัรบของชาติ  เพือ่รกัษาไวซ้ึง่วตัถุประสงค์

ของนโยบายของชาติ  โดยการใชก้ าลงัหรอืคุกคามว่าจะใชก้ าลงั 

พลงัอ านาจ 

กจิเฉพาะ/กจิแฝง 

วตัถุประสงค์ 

แนวความคิดทางยุทธศาสตรท์หาร 

นโยบายชาติดา้นการป้องกนัประเทศ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 เจตนารมณ์ของชาติเป็นยอดปารถนาตลอดกาลท่ีชาติ

ตอ้งการท ัง้ในดา้นความมัน่คงม ัง่ค ัง่  และความผาสุกของ

ประชาชนตามค่าของวฒันธรรม  และจริยธรรมต่างๆ   

ของชาติ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. มีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรฐั  
2. ด ารงอยู่อย่างม ัน่คง ย ัง่ยนืของสถาบนัหลกัของชาติ  
3. ด ารงอยู่อย่างม ัน่คงของชาติ/ประชาชนจากภยัคุกคาม 

4. อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุ เป็นปึกแผ่น ม ัน่คงทางสงัคม 
5. ความเจรญิของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดมีี
สขุของประชาชน  
6. ความย ัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้ม 
7. ความสามารถในการรกัษาผลประโยชนข์องชาติ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

จุดหมายหรือเป้าหมายส าคญัท่ีชาติ  จะตอ้งมุ่งไปให ้

ถึงดว้ยความพยายามอย่างสูงสุด  และดว้ยการใชพ้ลงั

อ านาจท ัง้มวลของชาต ิ



กองวิชาสงครามพเิศษ 

มีลกัษณะกวา้งขวางและถาวร   การจะบรรลุไดเ้ต็มท่ีหรือ

ย ัง่ยนืกระท าไดย้าก  จะตอ้งใชค้วามพยายามสงูอย่างต่อเนื่อง  

จึงไม่เปลี่ยนแปลง เพราะสาระเกี่ยวกบัการรกัษาเอกราช  

บูรณภาพแห่งดินแดน  ระบบการปกครอง  และความเกษม

สุขของประชาชน  เ ป็นพื้ นฐานแห่งการด ารงอ ยู่ของ

ประเทศชาต ิ



กองวิชาสงครามพเิศษ 

จุดหมายหรอืเป้าหมายส าคญัท่ีชาต ิตอ้งมุ่งไปใหถ้งึ

ดว้ยความพยายามสงูสดุ ดว้ยการใชพ้ลงัอ านาจท ัง้มวล

ของชาติ  

    1. วตัถุประสงคมู์ลฐานของชาติ  มีลกัษณะ

กวา้งขวาง 
    2. วตัถุประสงคเ์ฉพาะของชาติ การก าหนดแนวทาง

ท่ีจะใหบ้รรลผุลตามวตัถุประสงคมู์ลฐานของชาต ิ  




