


กองวิชาสงครามพเิศษ 

นอ้มน ายุทธศาสตรพ์ระราชทาน  

1. เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา 

2. ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

3. หลกัรฐัประศาสนโนบายของรชักาลท่ี 6 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

พฒันาบรหิารดว้ยการมีส่วนร่วมและบรูณาการแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีพเิศษ 

ประชาชนอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข มีความ

ปลอดภยัในชี วิตและทร ัพย์สิน มีความรู ้

ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความ  

เ ป็นธรรม ไ ม่หวาดระแวง และจ งัหว ัด

ชายแดนภาคใตมี้ความเจรญิรุ่งเรอืง 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. เพือ่นอ้มน ายุทธศาสตรพ์ระราชทาน 

และหลกัรฐัประศาสนโนบายของรชักาลท่ี 6  

ใหเ้กดิผลทางดา้นการบรหิาร และพฒันา

อย่างเป็นรปูธรรม 

     2. เพือ่ใหทุ้กส่วนไดบ้รูณาการ และ  มี

ส่วนร่วมในการบรหิารการพฒันา และการ

แกปั้ญหา จชต.  



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 

            1. นอ้มน าหลกัรฐัประศาสนโนบายของรชักาลท่ี 6 ขอ้ท่ี 1  
    2. ส่งเสรมิการคดัเลอืกเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏบิตัิงานใน จชต.  
    3. จดัต ัง้สถาบนัเพือ่ท าหนา้ท่ีพฒันาบคุลากร 
    4. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในการแกไ้ขปัญหาฯ  
    5. ขบัเคลือ่นนโยบายและยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏบิตั ิ
    6. มีการบรูณาการร่วมกบัทุกภาคส่วน  
    7. น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารจดัการ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

หมู่บา้น และชมุชนมีความเขม้แขง็ ประชาชนมี

ความปลอดภยั ลดความหวาดระแวง  มีความ

ปรองดอง และ มีสนัติสขุ 

การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของหมู่บา้น ชมุชน ในการร่วมสรา้งสนัติสขุ 

     1. ใชพ้ลงัครอบครวั พลงัมวลชน ผ่านผูน้ าหมู่บา้น และ    

         ผูน้ าชมุชนสรา้งความปลอดภยั และ ความรกัสามคัค ี       

     2. ชมุชน/หมู่บา้น มีความเขม้แขง็และมีความสขุ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. สนบัสนุนผูน้ าศาสนา ผูน้ าหมู่บา้น/ชมุชน ใหมี้บทบาท   
2. องคก์รปกครองฯร่วมกบักรรมการฯจดัต ัง้กลุ่มเยาวชน  

3. กรรมการหมู่บา้น วดั มสัยดิ พฒันาคุณภาพชวิีต 
4. รกัษาความปลอดภยัพื้นท่ีเศรษฐกจิชมุชนเมือง 
5. รกัษาความปลอดภยัหมู่บา้น ศาสนสถาน  บคุลากร 
6. พดูคุย/ฟังความคดิเห็น ผูมี้ส่วนในการปกครองทอ้งถิน่ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

สรา้งพื้นท่ี/สภาพแวดลอ้มเพือ่หาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัตวิิธี 
 

มีพื้ น ท่ีสร ้างสนัติภาพ เป็นเวที

แลกเปลี่ยนของผูเ้ห็นต่าง ในการ

ลด แกไ้ข ฟ้ืนฟ ูและป้องกนัปัญหา

ข ัดแย ้ง  ฟ้ืนฟูความเ ป็นธรรม      

ลดความโกรธแค้น ชิงชงั น าสู่

ความสนัติ 

ตดัวงจรการใชค้วามรุนแรง

โดยเปิดพื้นท่ีสนัติภาพใหก้บัผู ้

มีความเห็นต่างกบัรฐั  มีส่วน

ร่วมในการแกไ้ขปัญหาดว้ย

สนัติวิธี 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. เผยแพร่แนวคดิ ทฤษฎดีา้นสนัติวิธี 
  2. รณรงคป์รบัทศันคตแิละความคดิ ความเชือ่ 
  3. สรา้งสภาวะแวดลอ้มเหมาะสมเอื้อต่อการพดูคุย 
  4. ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิเสรภีาพ  ผูเ้ห็นต่าง 
  5. สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีรฐั 

6. จดัต ัง้และสนบัสนุนองคก์รภาครฐั ประชาชน 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

ส่งเสรมิการศกึษา ศาสนา ภาษา ศลิปะ                             

พหุวฒันธรรม และประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ 

ประชาชนได ้ร ับการศึกษา ท่ี มี

คุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม 

ดว้ยการปฏิบตัิตามหลกัศาสนา    

มีศ ักยภาพด ้านภาษา มีความ

ภาคภูมิใจในอตัลกัษณว์ฒันธรรม 

และประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 1. เพือ่เสรมิสรา้งคุณภาพประชาชนดา้น 

     การศกึษา ศาสนา และศลิปวฒันธรรม 

 2. เพือ่พฒันาศกัยภาพดา้นภาษาของ     

     ประชาชนอย่างหลากหลาย  

 3. เพือ่ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ 

     ฟ้ืนฟ ูอนุรกัษศ์ลิปะ วฒันธรรม 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 

1. พฒันาการศกึษา พฒันาบคุลากร พฒันาสือ่             

2. ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมทางศาสนา 
3. ฟ้ืนฟ ูอนุรกัษ ์เผยแพร่ทางภาษา ศลิปะ วฒันธรรม 
4. พฒันาการใช ้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษามลายู ฯลฯ 
5. พฒันาบรหิารพื้นท่ี  ต ัง้วิทยาลยั มหาวิทยาลยัอหิม่าม    
6. ใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถิน่  ร่วมบรูณาการทุกภาคส่วน 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

การเพิม่ประสทิธิภาพการคุม้ครองสทิธิเสรภีาพ คุม้ครองส่งเสรมิ

สทิธิมนุษยชน อ านวยความเป็นธรรม บงัคบัใชก้ฎหมาย ส่งเสรมิ

การน าหลกัศาสนาหรอืยุติธรรมชมุชนในการแกไ้ขปัญหาความ

ขดัแยง้  การเยยีวยา และฟ้ืนฟผููไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ ์



กองวิชาสงครามพเิศษ 

ปร ะชาชน มีส่ วน ร่ วมแก ้ปัญหา   

ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค   

เสริมสรา้งศกัยภาพการคุม้ครอง  

ส่งเสริมสทิธิเสรีภาพ สทิธิมนุษยชน  

และการเยียวยาฟ้ืนฟูผู เ้สียหายผู ้

ไดร้บัผลกระทบ จากเหตุรนุแรง 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. พฒันากระบวนการยุติธรรม 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม  

3. ช่วยเหลอืเยยีวยา ฟ้ืนฟผููเ้สยีหาย 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ปรบัปรงุและพฒันากระบวนการยุติธรรม 

2. พฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพ คุม้ครองสทิธิ 

3. ปฏริปูปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ 

4. พฒันากระบวนการยุติธรรมชมุชนใหเ้ขม้แขง็ 

5. พฒันาระบบ และการปฏบิตัิต่อผูก้ระท าผดิ 

6. พฒันาช่วยเหลอืเยยีวยาบคุคลทุกกลุ่ม  



กองวิชาสงครามพเิศษ 

น าเทคโนโลยสีรา้งมูลค่าเพิม่ของผลผลติ

ทางการเกษตรใหร้ายไดเ้พิม่ขึ้น สรา้งงาน 

สรา้งอาชพี พฒันาศกัยภาพในฐานะประตู

สู่อาเซยีนโดยส่งเสรมิภาคประชาชนเป็น

ผูค้า้และลงทุน 

เสรมิสรา้งความเชือ่ม ัน่และเพิม่ประสทิธิภาพในการพฒันาเศรษฐกจิให ้

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี วิถชีวิีตและความตอ้งการของประชาชน 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

พฒันาเศรษฐกจิใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของ

พื้นท่ี วิถชีวิีต ความตอ้งการ ลดอตัราการว่างงาน 

1. ส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิชมุชนฐานราก   
2. ส่งเสรมิและพฒันาสู่การเป็นประชาคมอาเซยีน 
3. เพิม่ประสทิธิภาพการผลติ 
4. สรา้งมูลค่าเพิม่ในสนิคา้และบรกิาร 

5. ก าหนดมาตรการพเิศษในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

พฒันาคุณภาพชวิีตผูด้อ้ยโอกาสจาก

เหตุการณค์วามไม่สงบ ส่งเสรมิการ

ท่องเท่ียวและศกัยภาพดา้นการกฬีา 

การพฒันาสงัคม คุณภาพชวิีต การท่องเท่ียว กฬีาและผูด้อ้ยโอกาส 

ทรพัยากรบคุคลมีความส าคญัต่ออนาคตของ 

พื้นท่ีจงึตอ้งพฒันาใหมี้สขุภาวะท่ีด ีรวมทัง้การ

พฒันาดา้นการกฬีา และส่งเสรมิการท่องเท่ียว

ตามศกัยภาพของพื้นท่ี  



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ส่งเสรมิป้องกนั แกไ้ขปัญหา สรา้งเครอืข่ายผูด้อ้ยโอกาส  
2. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดแบบย ัง่ยนื   
3. จดัต ัง้โรงเรยีน  สถานพยาบาลส าหรบัเยยีวยาหรอืฟ้ืนฟู 
4. สนบัสนุนใหผู้ด้อ้ยโอกาสไดร้บับรกิารสวสัดกิารสงัคม 
5. สนบัสนุนและส่งเสรมิกฬีา 
6. ส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชงินเิวศนแ์ละทางวฒันธรรม 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

การสือ่สารสรา้งความเขา้ใจท่ีดต่ีอกนั 

ป ร ะ ช า ช น มี ก า ร ร ับ รู ้ ท่ี

ถูกตอ้ง  และมีความเขา้ใจท่ี

ดีต่อกนั  เพื่อคืนสนัติสุขสู่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
เพือ่ส่งเสรมิการสือ่สาร สรา้งความ

เขา้ใจท่ีดแีละรบัผดิชอบร่วมกนั ใน

การแกไ้ขปัญหาและการพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้



กองวิชาสงครามพเิศษ 

 1. เปิดเวทีหาความจรงิร่วมกบัประชาชน   
 2. เปิดช่องสือ่สารจากรฐัสู่สาธารณชน     
 3. ส่งเสรมิบทบาทและศกัยภาพสือ่บคุคล 
 4. ใหป้ระชาชนมีโอกาสใชช่้องทางสือ่สาร  
 5. รบัรู ้รบัฟังความคดิเห็นจากทุกกลุ่ม 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

ใชพ้ลงักลุ่มประเทศโลกมุสลิมในการ

ส่งเสรมิ การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม 

กีฬา และการพฒันาเศรษฐกิจของ

พื้นท่ี ใชศ้กัยภาพของการเป็นผูรู้ภ้าษา

มลายู น าสงัคมไทยสู่กลุ่มประเทศ

มุสลมิในอาเซยีนเพือ่การคา้ การลงทุน 

เสรมิสรา้งความร่วมมือกบัต่างประเทศ             

และเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

เพื่อใชศ้กัยภาพของประชาชน    

ท่ีนบัถือศาสนา อิสลามและใช ้

ภาษามลายู เชื่ อมโยงก ับโลก

มุสลมิ ใหร่้วมมือกนัแกไ้ขปัญหา

และพฒันาการศึกษา ศาสนา 

และเศรษฐกจิของพื้นท่ี 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. เผยแพร่ขอ้เท็จจรงิกบั ประเทศมุสลมิและต่างประเทศ  
2. พฒันาคุณภาพการศกึษา และแลกเปลีย่นนกัเรยีนทุน 
3. สนบัสนุนผูน้ าศาสนาใหค้วามรูห้ลกัการศาสนาอสิลาม 
4. ใชศ้กัยภาพของคน ท่ีประสบความส าเรจ็ในต่างประเทศ  

    เป็นเครอืข่ายหรอืเป็นทูตวฒันธรรม    

5. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการสรา้งความสมัพนัธ์กบักลุ่ม  

   ประเทศอาเซยีน 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

ขอ้ 1 ไม่เป็นการ เบยีดเบยีนกดขีศ่าสนาอสิลาม 

ขอ้ 2 ไม่กะเกณฑเ์กบ็ภาษอีากร 

ขอ้ 3 การกดขีใ่ชอ้ านาจในทางท่ีผดิมิเป็นธรรม 

ขอ้ 4 กจิการใดๆ ราษฎรตอ้งไม่เสยีเวลา 

ขอ้ 5 ขา้ราชการตอ้งมีนสิยั ซือ่สตัยส์จุรติ 

ขอ้ 6 การจดัระเบยีบควรพจิารณาเหตุผลท่ีเหมะสม 

 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. เสรมิสรา้งสภาวะแวดลอ้มท่ีสนัติสขุ 
2. ฟ้ืนฟคูวามเชือ่ม ัน่และลดความหวาดระแวง 

3. เสรมิสรา้งสนัตสิขุและการพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

4. ส่งเสรมิความต่อเนือ่งของกระบวนการพดูคุยเพือ่สนัตสิขุ 

5. สรา้งความเขา้ใจต่อสถานการณค์วามเป็นจรงิ 
6. จดัใหมี้กลไกและโครงสรา้งการบรหิารจดัการภาครฐั 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ท่ีมิไดมี้สญัชาติ

ไทย  มีจ านวนน้อยก ว่ า เ จ ้า ของ

ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ มี ว ั ฒ น ธ ร ร ม

ขนบธรรมเนียมประเพณแีตกต่างกนั

ไป เขา้มาและพกัอาศยัอยู่ในประเทศ

ไทย โดยวิธีการท่ีแตกต่างกนั  



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ชาวจนี  

2. ญวนอพยพ  

3. ชาวเขา  

4. จนีฮ่อ  

5. ผูพ้ลดัถิน่สญัชาติพม่า  
6.ชาวไทยมุสลมิ 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. นโยบายท่ีมีต่อชนกลุ่มนอ้ยเป็นรายกลุ่ม 

2. นโยบายการแกไ้ขปัญหาสถานะบุคคลในภาพรวม  



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ใหอ้าศยัอยู่ในประเทศไทยในลกัษณะช ัว่คราว 
2. ใหอ้าศยัอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร  



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. กลุ่มท่ีอพยพเขา้มาและอาศยัอยู่เป็นเวลานาน 
2. กลุ่มเดก็และบคุคลท่ีเรยีนอยู่ในสถานศกึษา 
3. กลุ่มคนท่ีมีคุณประโยชนแ์ก่ประเทศ 
4. กลุ่มคนไรร้ากเหงา้ 
5. กลุ่มแรงงานต่างดา้ว ท่ีไดร้บัการจดทะเบยีน 
6. กลุ่มอืน่ๆ ท่ีเหลอื 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. การเพิม่ประชากรในหมู่ชนกลุ่มนอ้ย 

2. การแทรกซมึบ่อนท าลายความมัน่คงแห่งชาต ิ

3. การเขา้มามีอทิธิพลทางดา้นเศรษฐกจิการคา้ 

4. ความผูกพนักบัชาติพนัธุ์เดมิ 

5. การบกุรกุท าลายป่าและปลกูฝ่ิน 
6. ปัญหาดา้นยาเสพติด 
7. ผลกระทบกบัความสมัพนัธ์กบัประเทศเพือ่นบา้น 

8. ความสงบเรยีบรอ้ยทางการปกครอง 

9. ปัญหาการแบ่งแยกดนิแดน 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ค าอธิบายเชงิระบบ (systemic):  
2. ค าอธิบายเชงิระบบภายในประเทศ (domestic):  
3. ค าอธิบายในเชงิการก่อตวัของความขดัแยง้ท่ีมีขึ้น 

    อย่างต่อเนือ่ง (perpetual 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. กลุ่มท่ีจะเขา้มาใหม่ 
2. กลุ่มท่ีอยู่ในประเทศไทย 
    2.1 กลุ่มท่ีอยู่มานาน 
     2.2 กลุ่มผูห้ลบหนเีขา้เมืองท่ีมีประเดน็ปัญหาความมัน่คง 
    2.3 สญัชาต ิ



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. ผูห้ลบหนเีขา้เมืองทางทะเล (โรฮิงญา) 
2. กลุ่มคนหลบหนเีขา้เมืองอืน่ๆ 

3. กลุ่มผูห้นภียัจากการสูร้บ 
4. กลุ่มจ าเป็นต่อเศรษฐกจิ/แรงงานต่างดา้ว 



กองวิชาสงครามพเิศษ 

1. พื้นท่ีท ากนิไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ 
2. เกดิการไล่ท่ีอยู่อาศยัของชนกลุ่มนอ้ย 
3. อาศยัเขตป่าสงวนจงึจ าเป็นตอ้งยา้ยท่ีพกัอาศยั  
4. เกดิสงครามแบ่งแยกดนิแดน  
5. เพือ่เอาตวัรอดจากสงคราม 




