


กองวิชาสงครามพเิศษ 

    ระบบการต่อสูเ้พือ่ป้องปราม ป้องกนั หรอืตอบโต ้

ฝ่ายตรงขา้ม ใชก้ าลงัทุกประเภทอย่างมีแบบแผน  

เพื่อสามารถประยุกต์ใชก้บัทุกระดบัความขดัแยง้     

ไม่จ ากดัหว้งเวลา ใชพ้ลงัอ านาจของชาติทุกดา้น    

โดยทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. เพือ่สรา้งพฒันา และสนธิขดีความสามารถ

ทรพัยากรใหเ้กดิอ านาจก าลงัรบ 

2. เพือ่ใหส้ามารถมองภาพการพฒันา  และการ

ต่อสูอ้ย่างถูกตอ้งในแนวทางเดยีวกนั 

3. เพือ่เป็นพื้นฐานในการพฒันาความรูค้วามคดิ  

และระบบการควบคุมการปฏบิตัิของทุกฝ่าย 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ข ัน้ตน้ เป็นการจดัเตรียมก าลงัโดยการพฒันา

พื้นท่ียุทธศาสตรพ์ฒันา 

2. ข ัน้การขยายผล เพื่อกระจายแนวความคิด และ

การปฏบิตัิอย่างเป็นรปูธรรม 

3. ข ัน้ท่ีหมายสงูสดุ การด าเนินการระดบัรฐับาล และ

การทบทวนประเมินผล 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. เสริมสรา้งและปรบัปรุงความมั่นคงของชาต ิ   

โดยยุทธศาสตรพ์ฒันาอย่างเป็นเชงิวิทยาศาสตร์ 

2. พฒันาก าลงัรบ โครงสรา้งการจดั และระบบ

มาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

3. สามารถผนึกก าลงัทรพัยากรท ัง้หมดเพื่อป้องกนั

ประเทศไดอ้ย่างต่อเนือ่ง 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ยุทธศาสตรก์ารต่อสูเ้บด็เสรจ็ 

2. ยุทธศาสตรพ์ฒันา 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 การจดัระเบยีบทรพัยากรของชาติท่ีมีอยู่ และไดร้บั

การพฒันาตามแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาใหเ้ป็น ระบบการ

ต่อสูเ้บ็ดเสร็จของ เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงของชาติอย่าง

แทจ้ริง ท ัง้ในการป้องกนัและต่อสูก้บัภยัคุกคามทุก

รปูแบบโดยไม่จ ากดัเวลา  



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ทางการเมือง ไม่สามารถตอบสนองการป้องกนัระบอบ

ประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข 

2. ทางเศรษฐกจิ ภยัท่ีบ ัน่ทอนความมัน่คงทางเศรษฐกจิ 

3. ทางสงัคม ภยัทางดา้นการศกึษาตามแบบนิยมต่างชาติ 

4. ทางทหาร เกดิความไม่สมบูรณข์องบูรณภาพแห่ง

ดนิแดนของประเทศ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. พฒันา และปรบัปรงุระบบการต่อสูเ้บด็เสร็จ 

2. พฒันาเสรมิสรา้งก าลงัรบหลกั  ก าลงัประจ าถิน่    

    และก าลงัประชาชน 

3. ด าเนินการยุทธศาสตรพ์ฒันา ยกระดบัความ 

    เป็นอยู่ของประชาชน 

4. พฒันาขดีความสามารถของก าลงัต่อสูเ้บด็เสร็จ 

5. ก ากบัดแูลและประเมินผล 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. การแบ่งมอบหนา้ท่ีของก าลงัอย่างแน่ชดั 

2. การควบคุมบงัคบับญัชาอย่างมีเอกภาพ 

3. การพฒันาขดีความสามารถของก าลงั 

4. การพฒันาขวญัและก าลงัใจในการสูร้บ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

    การพฒันาตามแผนเตรียมพรอ้มแห่งชาติ รวม

แผนงานทางทหารกบัแผนการพฒันาเขา้ดว้ยกนั เป็น

การพฒันาคนกบัพื้นท่ี ดว้ยวิธีท่ีรวดเร็ว ด าเนินการ

ปฏิบตัิใหส้ าเร็จ ตามความตอ้งการดา้นความมัน่คงของ

ชาต ิ



กองวิชาสงครามพเิศษ 

   การพฒันาท่ีมีผลทางยุทธศาสตร์ เพื่อชนะภยั

คุกคามโดยใชก้ าลงัและเครื่องมือทหาร  ร่วมกบัส่วน

ราชการของรฐัและภาคเอกชน เขา้ไปพฒันาพื้ นท่ี

ยุทธศาสตรพ์ฒันา ในระดบัความเร่งด่วนแรกและพื้นท่ี

ล่อแหลม ตามความเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดความมัน่คง   

ใชค้วามเดด็ขาด การรวมการ และตอ้งการผลในเวลาส ัน้ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

การวางแผนและด าเนินการ ร่วมกบัส่วนราชการ

และภาคเอกชน โดยพฒันาพื้นท่ียุทธศาสตร์พฒันา 

และจดัเตรียมก าลงัประชาชนต ัง้แต่ปัจจุบนั เพือ่ใหเ้กิด

ความมั่นคงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม

จติวิทยา และการทหาร 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

เ ป็นการพ ัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ  เพื่อ ให ้ห มู่บ ้าน

เป้าหมายในพื้นท่ียุทธศาสตร์พฒันา  มีความมัง่ค ัง่ใน

ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และการทหาร  เพื่อให ้

สามารถตา้นทานการรกุรานของศตัรไูดใ้นระดบัหนึง่ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. การพฒันาคน มีความรู ้สขุภาพพลานามยั และ

บคุลกิภาพท่ีด ีวางแผนพฒันาตนเองได ้

2. การพฒันาพื้นท่ี ก าหนดพื้นส าคญั ตามช่องทางต่างๆ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. พื้นท่ีเพือ่ความมัน่คงตามแนวชายแดน พื้นท่ีตามแนว

ชายแดน เฉพาะบรเิวณพื้นท่ีเป้าหมายของขา้ศกึ 

2. พื้นท่ีเพือ่ความมัน่คงภายใน พื้นท่ีท่ีมีภยัคุกคามภายใน 

และมีแนวโนม้ของภยัคุกคาม 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. การพฒันาคน ระยะส ัน้ ระยะปานกลาง ระยะยาว 

2. การพฒันาพื้นท่ี หมู่บา้นเป้าหมายและศูนย์ทดลอง/

สาธิตการอาชีพ สงัคม - วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

3. การด าเนินการจากขอ้พจิารณาส าคญั 3 ประการ คือ     

        -ปัจจยัความมัน่คง  

-ปัจจยัการพฒันา  

-ปัจจยัการมีส่วนร่วม 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. การพฒันาคน เป็นการบรกิารพื้นฐานทางสงัคม 4 เรือ่ง 

การใหก้ารศกึษา การสาธารณสขุ โภชนาการ ความมัน่คง

ปลอดภยัในชวิีตฯ 

2. การใหค้วามรูใ้นการประกอบอาชพีอย่างครบวงจร เป็น

การยกระดบัรายได ้หรอืการพฒันาเศรษฐกจิ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

ผนึกก าลงัและทรพัยากรท าใหเ้กิดอ านาจ

ก าลงัรบสงูสดุ ในการป้องกนัประเทศ  ตอ้งท า

เป็นระดบัต ัง้แต่ระดบัชาติ ระดบั กห./ทบ. 

บก.ทหารสงูสดุ ระดบั ทบ. และต า่กว่า 

ปัจจยัพิจารณาในการด าเนินการคือ ความ

ต่อเนื่องในการปฏบิตัิการ  ท ัง้ในหว้งระยะเวลา

ก่อน  ระหว่าง  และหลงัการรกุรานของขา้ศกึ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 จดัเตรยีมก าลงัในการต่อสูเ้บด็เสรจ็อย่างมีประสทิธิภาพ           

 เพือ่ใชก้ าลงัเม่ือมีภยัคุกคามต่อความมัน่คงของประเทศ 

1. ก าลงัรบหลกั ก าลงัประจ าถิน่ ส่วนราชการของรฐั  และ

ภาคเอกชนร่วมมือกนัใชยุ้ทธศาสตรพ์ฒันา 

2. จดัต ัง้มวลชนในหมู่บา้นยุทธศาสตรพ์ฒันา 

3. ก าลงัรบหลกั และก าลงัประจ าถิน่ เป็นหน่วยด าเนนิการ

ฝึกอบรมก าลงัประชาชน 

4. ใชก้องก าลงัใหเ้ป็นไปตามแผนป้องกนัประเทศ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

แนวจ ากดัการรกุ 

พื้นท่ีนอกประเทศ 

พื้นท่ีอทิธิพลขา้ศกึ 

การจดัพื้นท่ี 

แนวไม่ยอมใหข้า้ศกึผ่าน 

เสน้เขตหลงักองพล 

พื้นท่ีการรบ 

แนวชายแดน 

พื้นท่ีเขตหลงั 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ภารกจิการท าสงครามนอกแบบ 

2. ภารกจิการรบในพื้นท่ีการรบ 

3. ภารกจิการพทิกัษพ์ื้นท่ีเขตหลงั 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. การจดัต ัง้และการควบคุมบงัคบับญัชา 

2. การก าหนดแนวทางปฏบิตัท่ีิเป็นผลทุกระดบั 

3. การเตรยีมพื้นท่ีปฏบิตัทิ ัง้ภายในและภายนอกฯ 

4. การฝึกก าลงัพลใหเ้ขา้ใจในบทบาทของตน 

5. การปลกูฝังอุดมการณ ์ขวญัและก าลงัใจในรบ 

6. การเตรยีมแหล่งสะสม/ซกุซอ่นยุทโธปกรณ ์

7. การประสานการปฏบิตัิอย่างแน่นแฟ้น 

8. การปฏบิตัิจติวิทยา และประชาสมัพนัธ์ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ข ัน้ท่ี 1 การวางแผนและการจดัท าแผน

ยุทธศาสตรพ์ฒันา 

2. ข ัน้ท่ี 2 การจดัต ัง้หมู่บา้นยุทธศาสตรพ์ฒันา  

3. ข ัน้ท่ี 3 การจดัต ัง้มวลชนในหมู่บา้นยุทธศาสตร์

พฒันา 

4. ข ัน้ท่ี 4 การประสานการปฏบิตัิแผนยุทธศาสตร์

การต่อสูเ้บด็เสรจ็ และการติดตามประเมินผล 

 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

ข ัน้ท่ี 1 การวางแผนและการจดัท าแผน 

1. แผนพฒันาพื้นท่ียุทธศาสตรพ์ฒันา  

2.การจดัเตรยีมก าลงัประชาชน 

 

ข ัน้ท่ี 2 การจดัต ัง้หมู่บา้นยุทธศาสตรพ์ฒันา  

1. การศกึษาภมิูประเทศ เพือ่ก าหนดท่ีต ัง้หมู่บา้น 

2. การจดัระเบยีบหรอืปรบัปรงุหมู่บา้นท่ีมีอยู่แลว้ 

3. การจดัต ัง้หมู่บา้นยุทธศาสตรพ์ฒันาขึ้นใหม่ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

ข ัน้ท่ี 3 การจดัต ัง้มวลชนในหมู่บา้นฯ 

1. การคดัเลอืกสมาชกิใหม่ 

2. การฝึกอบรมทหารกองประจ าการและทหารพราน 

3. การใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน 

   -การฝึกอบรมทางการเมือง  การฝึกอาชพี 

   -การพฒันาจติใจ การพฒันาชมุชน 

ข ัน้ท่ี 4 การประสานการปฏบิตัิแผนยุทธศาสตรก์าร

ต่อสูเ้บด็เสรจ็ และการติดตามประเมินผล 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

           การพฒันา เพือ่เตรยีมการและต่อสู ้

1. การพฒันาเพือ่ใหเ้กดิความมัน่คงตามล าดบั 

2. การฝึกศกึษา ก าลงัทุกประเภท และเยาวชน อย่างเหมาะสม 

3. ต่อสูเ้พือ่เอาชนะความยากจน  และความถูกตอ้งชอบธรรม 

4. เตรยีมการต่อสูภ้ยัคุกคามต่อความมัน่คงของชาตทุิกดา้น 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

           เตรยีมใชก้ าลงัต่อสูเ้พือ่เอาชนะ                                                                                                               

1.ภยัเศรษฐกจิ สงัคม  และการเมือง ใชก้ าลงัประชาชน 

ก าลงัประจ าถิน่ และก าลงัทหารหลกั   

2. ภยัธรรมชาติ ใชก้ าลงัประจ าถิน่ ก าลงัรบหลกั และ

ก าลงัประชาชน   

3. ภยัดา้นทหาร ใชก้ าลงัทหารหลกัก าลงัประจ าถิน่ และ 

ก าลงัประชาชน 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

มีความอ่อนตวัท่ีสามารถเอาชนะกบัภยัทุกรปูแบบ   

  1. การวางแผนอย่างรอบคอบ  

  2. การประกอบก าลงัไวต้ ัง้แต่ยามปกติ  

  3. การฝึก/ปฏบิตัิตามแผนรวมทัง้การสนบัสนุน 

   การใชก้ าลงัตามล าดบัความเร่งด่วน  

    1. ก าลงัประจ าถิน่   

    2. ก าลงัประชาชน 

    3. ก าลงัรบหลกั 

  



กองวิชาสงครามพเิศษ 

การต่อสูก้บัก่อการรา้ย การรกุทางทหาร 

1. ก าลงัรบหลกั เตรยีมการป้องกนัประเทศ 

2. ก าลงัประจ าถิน่ เขา้ทดแทนก าลงัรบหลกั 

3. ก าลงัประชาชน ผนกึก าลงัเพือ่การต่อสูเ้บด็เสรจ็ 

4. การเตรยีมการผนกึก าลงัเพือ่การต่อสูเ้บด็เสรจ็ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

ถ่ายน า้หนกัจากการต่อสูก้บัการก่อการรา้ยเป็น

การเตรยีมการป้องกนัประเทศ 

1. ก าลงัรบหลกั  เตรยีมการปฏบิตัิการรบตาม

แบบตามแผนการป้องกนัประเทศ 

2. ก าลงัประจ าถิน่ การรกัษาความมัน่คง 

3. ก าลงัประชาชน การเตรยีมการสนบัสนุน

สงครามนอกแบบ และสงครามกองโจร 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

      เม่ือขา้ศกึเริม่การรกุรานประเทศไทย 

1. ก าลงัรบหลกั 

1.1 ส่วนท่ีเป็น รพศ. ปฏบิตัิการ สนบ. 

1.2 ส่วนใหญ่วางก าลงัในพื้นท่ีต ัง้รบัหนา้  

1.3 ส่วนท่ีเหลอื 

            - ลกัษณะท่ี 1 วางก าลงัในพื้นท่ีต ัง้รบัหนา้ 

            - ลกัษณะท่ี 2 วางก าลงัเป็นกองหนุน 

            - ปฏบิตักิารเชงิรกุออกไปในพื้นท่ีระวงัป้องกนั 

            - หลกีเลีย่งการถูกตดัขาดอยู่หลงัแนวขา้ศกึ 

 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ในพื้นท่ีการรบ สนบัสนุนก าลงัรบหลกั 

2. เม่ือขา้ศกึเริม่การรกุราน ขึ้นควบคุมทาง

ยุทธการต่อ ทบ. ปฏบิตัิตามแผนป้องกนัประเทศ 

3. หากภยัคุกคามภายในประเทศ  เป็นก าลงั

หลกัในการต่อสู ้โดย มทบ./จทบ. ควบคุม 

4. เม่ือขา้ศกึรกุผ่านแนวชายแดน สลายตวัเป็น

กองโจร เพือ่ร่วมท าสงครามนอกแบบ 

5. การระวงัป้องกนัพื้นท่ีเขตหลงั ควบคุมโดย 

มทบ./จทบ. ท าหนา้ท่ีเป็นกองหนุนเคลือ่นท่ีเรว็ 

 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ในพื้นท่ีการรบ สนบัสนุนการปฏบิติัการทาง

ยุทธวิธีของก าลงัรบหลกั  และก าลงัประจ าถิน่ 

2. ขา้ศกึรกุผ่านแนวชายแดน ฝังตวัในพื้นท่ี

หลงัแนวขา้ศกึเพือ่สนบัสนุนการปฏบิติั สนบ. 

3. ในพื้นท่ีเขตหลงั  สนบัสนุนการระวงัป้องกนั

พื้นท่ีเขตหลงั และการต่อสูก้บัการก่อการรา้ย 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 หลงัการเอาชนะภยัคุกคามย่อมมีการสูญเสียท ัง้ก าลงั

รบหลกั ก าลงัประจ าถิ่น และก าลงัประชาชน ทุกคนเขา้ใจว่า 

ก าลงัรบหลกัยงัตอ้งมีภารกิจส าคญัเพื่อความคงอยู่ของ

ประชาติโดยส่วนรวม  จึงตอ้งรีบฟ้ืนฟูและการจดัระเบียบ

ใหม่  จงึใชก้ าลงัตามล าดบัความเร่งด่วนดงันี้ ก าลงัประจ าถิน่ 

ก าลงัประชาชน และก าลงัรบหลกั 




