
วสัิยทัศน์ของกองทัพบก Vision of the Royal Thai Army 

MAJ Aom :  Excuse me, sir.May I ask you a question? 

COL Wittaya :  Yes, go ahead. 

MAJ Aom :  Today I need to make presentation to the commander about the vision of the Army. But I’m not sure whether 

the present one is “The Royal Thai Army is a vital mechanism of the state. It is equipped with military and 

personnel resources to safeguard. Thai sovereignty, provide security for the state, uphold the sublimity of 

the. Monarchy and religious institution,, maintain national interests, develop the country when and where 

needed, and help perpetuate sustainable national stability. The Army is forever proud of the fact general 

public believes in its utmost integrity and is supportive of its selfless mission.” 

COL Wittaya :  Oh, that is the old one. The new vision of the Army has just been released recently it’s “Prepared, 

Potentialized and Modernized Army in Southeast Asia.” 

MAJ Aom : Oh, that’s much more concise. Thank you very much, sir. 

Vocabulary 

vital (adj.)  ไว’เทิล  = ส ำคญัมำก 

mechanism (n.)  เมค’คะนสิซึม = กลไก 

sovereignty (n.)  ซอฟ’เวอเรนท ี = อ ำนำจอธิปไตย,อ ำนำจสงูสดุในกำรปกครองประเทศ 

uphold (v.)  อพัโฮลด’  = สนบัสนนุ, ยืนหยดั, ปกป้อง 

sublimity (n.)  ซับบล’ิมทิ ี =  ประเสริฐ, เลศิ, สงูสดุ 

perpetuate (v.)  เพอเพช’ชเุอท = ตลอดกลัปำวสำน, ท ำใหถ้ำวร 

sustainable (adj.)  ซัสเทน’อเบอะ = ยัง่ยืน, ถำวร 

stability (n.)  สทะบิล’ลทิ ี = เสถียรภำพ, ควำมมัน่คง 

utmost (adj.)  อทั’โมสท  = สงูสดุ, สดุก ำลงั 

integrity (n.)  อินเทก’กริท ี = กำรยึดถือหลกัคณุธรรม, ควำมสือ่สตัย ์

selfless (n.)  เซลฟ’ลสิ  = กำรไมเ่ห็นแก่ประโยชนส์ว่นตวั 

prepared (adj.)  พรีแพรดฺ์’ = (กองทพับก) ที่มคีวำมพรอ้ม 

potentialized (adj.)  โพทนั’เชลิไลซดฺ = (กองทพับก) ที่มศีักยภำพ 

modernized (adj.)  มอด’เดอไนซดฺ =  (กองทพับก) ที่มคีวำมทนัสมยั 

Grammar 

Compound sentence (อเนกตัถประโยค) 

 Compound sentence (อเนกตัถประโยค) คือ ประโยคที่ประกอบดว้ย Simple sentences ประโยคมำรวมกันโดยอำศัย ตวัเชือ่ม 

เชน่ and, or, nor, but, so, for, yet เป็นตน้ 

เชน่ Weerayut tried hard. + Weerayutb was unsuccessful. 

- Weerayut tried hard but was unsuccessful. 

(วีระยทุธพยำยำมอย่ำงหนกัแตก็่ไมป่ระสบผลส ำเร็จ) 

ตวัอย่ำง 

 The Army is forever proud of the fact that general public believes in its utmost integrity and is supportive of its selfless 

mission. 

 (กองทพับกเป็นกองทพัท่ีมเีกียรติและศักดิศ์รี เป็นท่ียอมรับท่ีใหป้ระชำชนเชือ่มัน่ ท่ีจะมคีวำมเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั และ 

สนบัสนนุในภำรกิจที่ท ำเพื่อสว่นรวม) 

 

 


