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คํานํา 

ก                                                 รส.x-xx.x                ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๔ น. (ราง) 

คํานํา 
              ขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารในสภาพการณของความขัดแยงระดับต่ําท่ีไดกลาว
ไวใน รส. ๑๐๐ - ๕       ภารกิจของกองทัพในการรักษาความม่ันคงภายใน   การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ  การพัฒนาเพ่ือความม่ันคง  และการปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกรณีท่ีเปน
ขอตกลงระหวางประเทศท่ีไดกลาวไวใน รส. ๑๐๐ - ๑ ถึง ๔  ทําใหกองทัพจะตองแสวงหาหลักการ  
หลักนิยมเขามารองรับสถานการณ  และภารกิจของกองทัพดังกลาว หลักการ  หลักนิยมท่ีมีคุณคา
เหมาะสมก็คือหลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม ( ปท.นส. )   
                    ในอดีตท่ีผานมากองทัพไดมุงเนนความสนใจไปท่ีการสงคราม    ขณะเดียวกันความ
รับผิดชอบในฐานะทหารอาชีพไดมีเพ่ิมข้ึนมาตามลําดับ  สงผลใหกองทัพตองมุงเนนความสนใจไปท่ี
การปฏิบัติการทางทหารในสถานการณวิกฤติและสับสนยุงยากท่ีมิใชการปฏิบัติการสงครามดวย 
              เอกสารนี้อธิบายหลักการพ้ืนฐานของ ปท.นส.  โดยเริ่มจากการกลาวท่ัวไป รูปแบบของ
การปฏิบัติการ  ไปจนถึงขอพิจารณาท่ีจําเปนในการวางแผนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปน
เสมือนความรูพ้ืนฐานท่ีวางรากฐานความเขาใจ  กอนท่ีจะศึกษาในรายละเอียดทางดานยุทธวิธี  
เทคนิค  และลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติตอไป เอกสารนี้แปลและรวบรวมมาจาก  Joint  Pub ๓ - 
๐๗   โดยไดนําบทเรียนจากการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามของไทยเขามาวิเคราะห
และสังเคราะหรวมดวย  จึงหวังวาจะสามารถนํามาใชเปนพ้ืนฐานใน ปท.นส.  ท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับสังคมไทยได  อยางไรก็ตามการนําหลักการดังกลาวนี้ไปใชก็ขอใหไดมีการประยุกตให
เหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว  และถาไดมี ขอสงสัย ขอเสนอแนะ ขอแกไข หรือ
ขอคิดเห็นใด ๆ ท่ีจะนํามาสูการปรับปรุงเอกสารนี้ใหดียิ่งข้ึน  ท้ังนี้ก็เพ่ือประโยชนของกองทัพและ
ประเทศไทยตอไป  ก็ขอความกรุณาไดสงขอความตาง ๆ นั้นไปไดท่ี  สวนวิชายุทธศาสตรทหารและ
การวางแผนทางทหาร ๔๑ วิทยาลัยการทัพบก  ถนนเทอดดําริ  ดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  
โทร ๐๒ ๒๔๓ ๖๑๔๘  
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บทนํา 
 

ข รส.x-xx.x ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๕ น. (ราง) 
 

บทนํา 
                 หลังการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็น สภาวะการณของโลกแปรเปลี่ยน การเผชิญหนากัน
ของประเทศมหาอํานาจจบสิ้นลง    สงครามตัวแทนในประเทศบริวารไดยุติไป    การสูรบกันของ
ทหารในระดับท่ีเรียกวาการสงครามท่ัวไปยากท่ีจะเกิดข้ึนในเวลาอันใกลนี้  อยางไรก็ตามผลกระทบ
ตอเนื่องท่ีเกิดจากยุคลาอาณานิคม  และยุคสงครามเย็น   รวมท้ังจากสภาพโดยท่ัวไปของสังคมโลก   
ไดสงผลใหสังคมโลกยังคงตองเผชิญปญหาอีกหลายประการ  ไมวาจะเปนอาวุธท่ีตกคางมาจากการ
แขงขันกันสะสมอาวุธในหวงสงครามเย็น ความขัดแยงกันระหวางชนชาต ิ  เผาพันธุ   และความเชื่อท่ี
แตกตางกัน    ปญหาภัยธรรมชาติ     ปญหายาเสพติด    ปญหาการกอการราย  ปญหาอาชญากรรม
ขามชาต ิ  และปญหาความไมม่ันคงของรัฐบาลในบางประเทศ  ปญหาตาง ๆ ท่ีกลาวไปเปนปญหาท่ี
พรอมจะลุกลามใหญโตข้ึนมาได   ถาการแกปญหามิไดเปนไปอยางมีข้ันตอน  และเหมาะสมแลว  ก็
พรอมท่ีจะสงผลใหเกิดการสูรบกันภายในประเทศ  หรืออาจขยายขอบเขตออกไปสูภูมิภาค  และ
สังคมโลกไดในท่ีสุด     
             แมวากําลังทหารมีไวเพ่ือปฏิบัติภารกิจยามสงครามเปนหลัก    แตในสภาวะการณปกติ
กําลังทหารก็มิควรถูกท้ิงไวใหไรคาเสียทีเดียว     การใชกําลังทหารรวมกับเครื่องมืออ่ืน ๆ ของชาติ
เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชนชาติและผลประโยชนรวมกันของสังคมโลก   ดูจะเปนเรื่องท่ีเหมาะสม
กวาการท่ีจะปลอยใหสถานการณตาง ๆ  ลุกลามใหญโตจนเกิดสงครามแลวทหารเขามาแกปญหา   
ดังนั้นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม ท่ีกระทําไปเพ่ือปองกันมิใหเกิดสงคราม   และ
การบริหารงานในสภาวะวิกฤตท่ีปญหาตาง ๆ ทวีความรุนแรงจนเกินกวาท่ีฝายพลเรือนจะเปนผูรับมือ
ไดนาจะเปนเรื่องท่ีเหมาะสมท่ีสุดในสถานการณโลกปจจุบัน 
             การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม(ปท.นส.)เปนการปฏิบัติการทางทหารท่ีถูก 
นํามาใชรวมกับเครื่องมือประเภทอ่ืนของชาติ    เพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนชาติตามท่ีไดกําหนดไว
แลว    สําหรับความแตกตางของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามกับการปฏิบัติการ
ทางทหารในการสงครามนั้น เราสามารถท่ีจะแยกแยะออกได แมวาท้ังสองภารกิจจะมีการปฏิบัติท่ี
คลายคลึงกันอยางมากก็ตาม โดยหลักสําคัญท่ีทําใหเราแบงแยกสองประเด็นนี้ออกจากกันไดก็คือ   
ปท.นส. มุงไปท่ีการปองปราม  ยับยั้ง/ขัดขวางการเกิดสงคราม (Deter War)1 และการสงเสริมใหเกิด
สันติภาพ  แตการปฏิบัติการทางทหารในการสงคราม (ปทส.)  เปนความพยายามท่ีจะดํารงไวซึ่งการ
ปฏิบัติการรบ  เพ่ือใหไดมาและจนกวาจะไดมาซึ่งวัตถุประสงคของชาติ  หรือการปกปองผลประโยชน
ชาติ   นอกจากนั้น ปท.นส. ยังมีความออนไหวจากผลของปจจัยทางดานการเมือง  บอยครั้งท่ีกําลัง
ทหารมิไดเปนตัวหลักในการดําเนินงาน  อีกท้ังมีกฎ ระเบียบ ขอจํากัดท่ีใชบังคับ  รวมท้ังระดับ
ความสําคัญของวัตถุประสงคของชาติท่ีเปนตัวแปรอยูอีกมากมาย    ท่ีสําคัญ    ปท.นส. จะตองริเริ่ม
มาจากการสั่งการของผูมีอํานาจในระดับประเทศ  และอาจเปนการปฏิบัติการนอกประเทศของตน 
(ในประเทศท่ีกําลังพัฒนา  การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามมีแนวโนมท่ีจะเปนการ
ปฏิบัติการภายในประเทศมากกวาประเทศท่ีพัฒนาแลว  เนื่องมาจากระบบการบริหารประเทศและ
สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปของประเทศยังคงมีปญหาอยูหลายประการ จนตองอาศัยหนวยงานของรัฐ
                                                           
1 คําวา “ deter “  นั้นศัพททางทหารไดแปลไววา  “ปองปราม”  ดังนั้น  deter war  นาจะแปลวา  ปองปราม
สงคราม  แตผูเขียนมีมุมมองวา  การปองปรามนั้นเปนลักษณะของการกระทําเชิงรับ   ท่ีตองการผลทางความรูสึก
ตอผูรับการปองปราม  แตสงครามไมนาจะเปนผูรับการปองปราม   ดังนั้นจึงใชคําวา  ปองปราม ยับยั้ง/ขัดขวางการ
เกิดสงคราม   เพ่ือใหครอบคลุมความหมายยิ่งข้ึน    



บทนํา 
 

ค รส.x-xx.x ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๕ น. (ราง) 
 

หลายหนวยงานเขามารวมกันแกปญหา  ในขณะท่ีการปฏิบัติภายนอกประเทศนั้นประเทศท่ีพัฒนา
แลวจะมีแนวโนมของการนําเอาพลังอํานาจแหงชาติของตนในดานการทหารมาใชรวมกับพลังอํานาจ
แหงชาติในดานอ่ืนเสมอ ท้ังนี้ก็เพ่ือตอบสนองตอผลประโยชนชาติของตนในการแขงขันกันในระดับ
นานาชาติ ) 
             จะเห็นไดวา   สําหรับการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามนั้น      มี
วัตถุประสงคของชาติเปนตัวกําหนด   ดังนั้นความเขาใจในนโยบายดานการเมือง  และผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานท่ีไมเหมาะสม    จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญเปนอยางมากท่ีผูบังคับบัญชา
จะตองคอยระมัดระวังตอสถานการณท่ีเปลี่ยนไป   รวมท้ังตองดํารงการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
วัตถุประสงคทางดานการเมือง        ท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคทางทหารอยู
เสมอ     
             ความมุงหมายประการหนึ่งของ ปท.นส. นั้นก็คือ   การขัดขวางการเกิดสงครามดวยการ
เขาไปกระทําตอประเทศเปาหมายเพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติตน   ดังนั้นกองกําลังทหารท่ีสงออก
ไปนอกประเทศจึงตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอผูกมัดระหวางประเทศ   เพ่ือการสรางความ
ไววางใจระหวางประเทศตนกับประเทศเปาหมาย   เพ่ือใหเกิดความม่ันคงกับประเทศของตน  และ
ความม่ันคงในภูมิภาค    อีกท้ังเปนการเตรียมรับมือกับวิกฤตการณตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังใน
ระดับประเทศ  และระดับภูมิภาค  ดวยการสรางความเขาใจและสรางชองทางในการดําเนินงานไว
ตั้งแตปจจุบัน    เพ่ือเตรียมรับมือกับวิกฤตตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  เม่ือการใชเครื่องมืออ่ืน ๆ ของชาต ิ
ไมสามารถท่ีจะกระทําตอประเทศเปาหมายอยางไดผล        ( ปฏิบัติการนอกประเทศ ) หรือไม
สามารถท่ีจะเผชิญตอสถานการณวิกฤต ( การปฏิบัติการท้ังภายในและภายนอกประเทศ )   ไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลว    การใชกําลังทหารหรือการคุกคามดวยกําลังทหารก็อาจมีความจําเปนท่ีจะเขาไป
แกไขปญหา   ซึ่งท้ังนี้ก็อาจจะเปนการเสี่ยงตอการท่ีจะเกิดปญหารุกลามไปสูการสูรบได   และถาการ
ปองปราม/ยับยั้ง/ขัดขวางประสบกับความลมเหลว ก็อาจมีความจําเปนในการใชกําลังทหารเขาไป
บังคับในรูปแบบของ  การโจมตี,  การตีโฉบฉวย,  การบังคับเพ่ือสันติภาพ,  การตอตานและตอบโต
การกอการราย,   การบังคับลงโทษ (Enforcement of Sanctions),  การสนับสนุนในการกอความ
ไมสงบ,  การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ  การอพยพผูไมมีสวนเก่ียวของในการรบ  
และ  ปท.นส. อ่ืน ๆ 
             การใชกําลังทหารในยามสงบนั้น   จะชวยใหความตึงเครียดระหวางรัฐอยูในระดับท่ีไมถึง
จุดแตกหัก  ดวยความขัดแยงทางดานอาวุธหรือเกิดสงครามข้ึนได    อีกท้ังเปนการดํารงรักษา
สัมพันธภาพของประเทศตนกับประเทศตาง ๆ ไวดวย ท้ังนี้การใชกําลังทหารยามสงบนั้นรวมถึง การ
ชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม, การสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย, การชวยเหลือประเทศอ่ืน, การ
สนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด, การควบคุมการแพรกระจายของอาวุธ, การสนับสนุน
ทางทหารตอเจาหนาท่ีฝายพลเรือน, การอพยพผูไมมีสวนในการรบ  และการรักษาสันติภาพ 
(Peacekeeping)  จะเห็นไดวาการปฏิบัติการท่ีกลาวไปนี้มีท้ัง ปท.นส. ท่ีมีการปฏิบัติการรบ  และ 
ปท.นส.  ท่ีไมมีการปฏิบัติการรบ ท้ังนี้การปฏิบัติการท้ังสองอาจจะกระทําไปพรอม ๆ กันก็ได  
             หลักการพ้ืนฐานของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม เปนหลักการท่ีพัฒนา
มาจากหลักการสงคราม   สําหรับในการนําไปปฏิบัตินั้นก็เพ่ือประกันความสําเร็จ  และนํามาซึ่งความ
สูญเสียใหนอยท่ีสุด   ท้ังนี้ก็ดวยการพิจารณาปจจัยตาง ๆ ในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการ
สงครามอยางรอบคอบ    หลักการพ้ืนฐานดังกลาวประกอบไปดวย  เรื่องการสั่งการในการปฏิบัติการ
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ทางทหารทุกครั้งท่ีผานลงไปตามสายการบังคับบัญชาตองมีวัตถุประสงค (Objective)  ท่ีชัดเจน 
แนนอน และสามารถปฏิบัติได สําหรับความมีเอกภาพในความพยายาม (Unity of Effort) นั้น ในทุก 
ๆ  ปฏิบัติการมีความมุงหมายเพ่ือใหม่ันใจไดวาความพยายาม กระบวนการ และวิธีการในการใช
เครื่องมือและขีดความสามารถทุกอยางมุงไปสูความมุงหมายรวมกันท่ีไดกําหนดไว  สวนการรักษา
ความปลอดภัย (Security)  เปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง    ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการไมปลอยใหฝายปรปกษมี
ความไดเปรียบ    ไมวาจะเปนในดานการทหาร  การเมือง  หรือแมแตความไดเปรียบในเรื่องขอมูล
ขาวสารก็ตาม  แตอยางไรก็ตามปท.นส.  อาจมีขอจํากัด (Restraint) บางประการท้ังนี้ก็เพ่ือใหการใช
ขีดความสามารถทางทหารเปนไปอยางเหมาะสมและรอบคอบ สวนความอุตสาหะ (Perseverance)  
เปนการดํารงไวซึ่งการปฏิบัติการท่ีตองใชขีดความสามารถทางทหารในการสนับสนุนเปาหมายทาง
ยุทธศาสตรซึ่งอาจใชเวลาท่ียาวนาน  สําหรับ  กําลังท่ีไดรับมอบหมายใหเขาปฏิบัติการจะตองไดรับ
ความชอบธรรม (legitimacy) ในการเขาปฏิบัติการจากรัฐบาลของตน    รวมท้ังความชอบธรรมจาก
ประชาชนในประเทศตน  และเม่ือตองปฏิบัติภารกิจนอกประเทศก็จะตองไดรับความชอบธรรมในการ
เขาไปปฏิบัติดวยการรองขอจากรัฐบาลเจาของประเทศท่ีเขาไปปฏิบัติการ หรือไดรับการรองขอจาก
องคการสหประชาชาติ  องคกรระดับภูมิภาค และระดับโลกอ่ืน ๆ  และควรไดรับความชอบธรรมจาก
การสนับสนุนของประชากรโลกดวยเสมอ 
             ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม  เปนการปฏิบัติการ
ท้ังในรูปแบบการควบคุมการแพรขยายของอาวุธ,  การตอตานและตอบโตการกอการราย  
(Combating Terrorism),   การสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด, การแทรกแซง และ
สกัดก้ันในนานน้ํา (Enforcement of Sanctions / Maritime Intercept Operations), การบังคับ
ใชเขตหวงหาม (Enforcing Exclusion Zones), การประกันเสรีในการเดินเรือ   และการบินผาน,  
การชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม, การสนับสนุนทางทหารตอเจาหนาท่ีฝายพลเรือน, การปองกันและ
ปราบปรามการกอความไมสงบ, การปฏิบัติการอพยพผูไมมีสวนเก่ียวของในการรบ, การปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพ, การคุมครองการเดินเรือ, การคนหาและกูภัย, การแสดงกําลัง, การโจมตีและตีโฉบฉวย
,  การสนับสนุนการกอความไมสงบในประเทศอ่ืน,  การสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย,   การ
ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ  และ ปท.นส. ในรูปแบบอ่ืน ๆนั้นเอง 
            สําหรับขอพิจารณาท่ีจําเปนในวางแผน ปท.นส. นั้น  ถือไดวา  การวิเคราะหภารกิจและ
การประมาณการของผูบังคับบัญชายังคงเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง    โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการทําความเขาใจ  และการกําหนดขอบเขตความหมายของภัยคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนใหมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ  ผูบังคับบัญชาจะตองวางแผนการจัดกําลังเฉพาะกิจท่ีมีความออนตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงภารกิจไปสูการปฏิบัติการรบ  หรือการถอนกําลังไดอยางรวดเร็วเสมอ   บูรณภาพของ
หนวยจะชวยใหสามารถเคลื่อนยายกําลังเขาปฏิบัติการไดอยางรวดเร็วและปฏิบัติภารกิจไดอยาง
ตอเนื่อง   การขาวกรองและการรวบรวมขาวสารตองการระบบขาวกรองท่ีมีลักษณะเปนระบบท่ีมี
ระเบียบและมีความหลากหลาย   มีระบบการกลั่นกรองท่ีดี  มีการรวบรวมขาวสารมาจากทุก
แหลงขาวของฝายทหาร ซึ่งก็รวมท้ังระบบการหาขาวท่ีใชเครื่องมือหาขาวทางอากาศ อวกาศ ระบบ
ขาวสารทางบุคคล  การตอตานขาวกรอง  แผนท่ี  แผนผัง  และระบบแผนท่ีภูมิศาสตร สวนการ
ปฏิบัติการรวมนานาชาติตองการความสนใจเปนพิเศษ  และเพ่ิมความตองการในเรื่องของนายทหาร
ติดตอและท่ีปรึกษา  การควบคุมบังคับบัญชาจะตองมีการดูแลและควบคุมอยางท่ัวถึงตั้งแตในระดับผู
บัญชาการรวมลงไปยังหนวยรอง  และจะตองดํารงความออนตัวตอสถานการณตาง ๆ  ท้ังอาจเกิดข้ึน   
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รวมท้ังการสงเสริมใหมีความเปนเอกภาพในความพยายาม   กิจการสื่อสารมวลชน  ไมวาจะเปนการ
รายงานของสื่อมวลชน  หรือสิ่งท่ีสงผลกระทบตอความรูสึกและความคิดเห็นของประชาชนอาจเปน
ปจจัยหลักท่ีจะกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของภารกิจได  กิจการพลเรือน  อาจตองประเมิน
ความตองการสาธารณูปโภคของพลเรือน   การชวยเหลือจัดท่ีคุมภัย  และการสนับสนุนนายทหาร
ติดตอระหวางทหารกับกลุมอ่ืน ๆ ไว  การปฏิบัติการจิตวิทยาดวยการถายทอดขาวสารใหกับ
ประชาชนท้ังในทางตรงและทางออมซึ่งอาจเปนขาวสารท่ีรวมถึง  ความปลอดภัยของประชาชน  
สุขอนามัย  และการบริการตางๆ ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหเกิดผลกระทบทางทัศนคติ  และพฤติกรรมตอ
กลุมเปาหมายในการสนองตอบตอภารกิจท่ีไดกําหนดไว  การประสานงานกับองคกรเอกชน  และ
องคกรอาสาสมัคร  เปนวิธีการหนึ่งท่ีจะทําใหบรรลุตอการสรางเอกภาพในความพยายาม      ดวย
การจัดตั้งการติดตอประสานงาน    “ศูนยปฏิบัติการพลเรือน – ทหาร, ศป.พท. (Civil – Military 
Operations Center, CMOC)   ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จของภารกิจเปนอยางมาก   สมาชิกของ 
ศป.พท. นี้อาจรวมถึง  ตัวแทนทางฝายทหาร  ตัวแทนขาราชการพลเรือน  ตํารวจ  ท่ีเขาปฏิบัติการ
ในพ้ืนท่ี  องคกรเอกชน  องคกรประชาอาสา  องคกรทางการเมือง  อบต. และองคกรอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีท่ี
มีสวนเก่ียวของในปฏิบัติการ หรืออาจมีตัวแทนในระดับชาติของชาติท่ีเขาปฏิบัติการถาเปนภารกิจ
ภายนอกประเทศไทย   ในสวนของตัวแทนทางฝายทหารนั้นหนวยปฏิบัติการกิจการพลเรือนเปน
หนวยท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทําหนาท่ีใน ศป.พท. นี้   นอกจากนี้แลวในการวางแผน ปท.นส. ยังตอง
คํานึงถึง  การปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานของรัฐท่ีมาจากหลายกระทรวงทบวงกรม ความจําเปน
ทางดานกฎหมายท่ีตองการเจาหนาท่ีทางกฎหมายและผูชํานาญการในดานประเพณีนิยมเปนพิเศษ  
สําหรับการสงกําลังบํารุงใน ปท.นส. มีความจําเปนในเรื่องของการวางแผน  ท่ีจะตองระมัดระวังการ
ขยายวงกวางออกไปของขอบเขตการสงกําลังบํารุงท่ีมักจะไมเปนไปตามสัดสวนเชนการสงกําลังบํารุง
ใน ปทส.  การปฏิบัติการทางดานการแพทยมีความตองการการจัดหนวยแพทยเชิงปองกัน  ในขณะท่ี
การจัดกําลังใน ปท.นส. นั้นตองการการผสมผสานหนวยท่ีเขาปฏิบัติการ  และหนวยกองหนุนท่ี
เหมาะสม และอาจมีความจําเปนท่ีจะตองใชหนวยหรือบุคคลมากเกินไปกวาท่ีไดจัดเตรียมไว  ในสวน
ของการวางแผนการทัพในการสงครามแตละครั้งจะตองไดมีการวางแผนการแปรสภาพจาก ปทส. ไป
เปน ปท.นส.  เสมอ   และในแผน ปท.นส. ก็จะตองมีแผนในการสิ้นสุดการปฏิบัติการไวดวย 

 ปท.นส. อ่ืน ๆ ของกองทัพไทยนั้นมีอยูมากมายหลายรูปแบบท่ีกองทัพไทยตองเขาไป
ปฏิบัติ  ไมวาจะเปนการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติรุนแรงทุกครั้งท่ีผานมา  การชวยเหลือเจาหนาท่ี
พลเรือนในการพิทักษรักษาปาไม  ท้ังจากการกระทําของมนุษย  และภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ   การ
ปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบจากผลกระทบในยุคสงครามเย็น  การปราบปราม
ผูกอการราย  การสงกําลังไปรักษาสันติภาพในกัมพูชา  และติมอรตะวันออก  และการปฏิบัติอ่ืน ๆ  
ท่ีกองทัพไทยไดเขาไปรวมในการดําเนินการ 
 กองทัพไทยไดจัดกองกําลังรักษาสันติภาพเขาไปรวมการปฏิบัติการรักษาสันติภาพใน
ติมอรตะวันออก,  ในอดีตท่ีผานมาสหรัฐอเมริกาเคยเขามาสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการ
กอความไมสงบท่ีเกิดจากพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยในบานเรา,   รัฐบาลไทยตองเขาไปลง
นามในสนธิสัญญาการควบคุมอาวุธ,  การกอการรายซึ่งยังคงมีอยูใหเราแกปญหา,  ยาเสพติดซึ่ง
กลายมาเปนปญหาใหญ,  ประเทศไทยมีนานน้ําท่ีตองดูแล,  กองทัพไทยอาจมีความจําเปนท่ีจะตอง
เขาไปชวยเหลือทางมนุษยธรรมตอประเทศเพ่ือนบานหรือแมแตในบานเราเอง, ปญหาผูอพยพจาก
ประเทศเพ่ือนบานยังคงมีอยูในประเทศไทย, ปญหาภัยธรรมชาติยังคงเกิดข้ึนอยูเสมอท้ังในประเทศ



บทนํา 
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เราและประเทศเพ่ือนบาน  และท่ีสําคัญในภูมิภาคท่ีประเทศไทยตั้งอยู   ยังคงมีอีกหลายประเทศท่ี
เหตุการณภายในของประเทศตาง ๆ นั้นยังไมไดอยูในภาวะปกติ  จากสภาวะการณดังกลาวสงผล
กระทบตอประเทศไทยมากมาย  จึงทําใหเกิดคําถามข้ึนมาวา  แลวประชาชนในประเทศของเราจะมี
ความสงบสุขหรือไม   สันติภาพ  และความม่ันคงในภูมิภาคจะเปนเชนไร  เราควรจะทําเชนไรบาง
ตอสภาวะการณดังกลาว 
 การประยุกตใชหลักการในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม อาจ
กอใหเกิดประโยชนตอกองทัพไทย   และประเทศไทยตอไปในอนาคต    ปญหาอยูท่ีวา  เราควรจะ
เริ่มจากท่ีใด   และทําเชนไร   คงมิใชความรับผิดชอบของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น     สิ่ง
นี้จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือทุกคนไดมาชวยกันคิด   ชวยกันศึกษา  และชวยกันทําใหเปนความจริงข้ึนมา  
ท้ังนี้ก็เพ่ือผลประโยชนประเทศไทย  และคนไทยในรุนตอ ๆ ไป   สําหรับเอกสารนี้เปนเพียง
จุดเริ่มตนเทานั้น  มีอีกมากมายหลายประการท่ีคนในกองทัพจะตองชวยกัน  ท้ังนี้ก็เพ่ือรักษา
แผนดินไทย  ประชาชนคนไทย  ใหอยูคูฟาดินตอไปอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคมโลก 
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บทที่ ๑ 

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 

กลาวทั่วไป 
 กอนท่ีจะไดกลาวถึงเรื่องการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม  (ปท.นส.)  ควร
จะไดทราบถึงความเปนมา ความมุงหมาย  และวัตถุประสงคของ  ปท .นส. เสียกอน   ท้ังนี้ก็เพ่ือใหไดมี
ความเขาใจโดยถองแท  และสามารถดําเนินงานในภารกิจ ปท.นส. ไดอยางมีเปาหมาย   ทิศทาง   และ
ความชอบธรรมท้ังตามกฎหมาย  และความยอมรับทางสังคม   ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความเขาใจไดรวดเร็ว
ข้ึน  กอนท่ีจะกลาวถึงความมุงหมายและวัตถุประสงคดังกลาวจะไดเปรียบเทียบการปฏิบัติการทาง
ทหารนอกเหนือการสงคราม (ปท.นส.) กับการปฏิบัติการทางทหารในการสงคราม (ปทส.) เขาดวยกัน 
       นอกจากนี้แงคิดในระดับยุทธศาสตรมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําความเขาใจให
กระจาง เพราะนั่นเปนบอเกิดแหง ปท.นส. ท้ังปวง  และยังถือไดวาเปนกรอบท่ีใชกําหนดขอบเขตของ
การปฏิบัติการตาง  ๆดวย     สุดทายในบทนี้จะไดกลาวถึงประเด็นของหวงเวลาในการปฏิบัติการท่ีมี
ความแตกตางกันมากในแตละภารกิจรวมท้ังบทสรุปท่ีจะไดกลาวถึงในตอนทาย 
ความมุงหมาย 

 ความมุงหมายในการจัดทําเอกสาร    การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
(ปท.นส.)  นี้  ก็เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการกําหนดแนวความคิด  และกําหนดหลักการพ้ืนฐานในการวาง
แนวทางใหกับกองทัพบก ในการเตรียมการ การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม  (Military 
Operations Other than War: Mootw, ปท.นส.)  ในเบื้องตน     และเพ่ือใหแนวความคิดในเรื่องนี้
ไดแพรกระจายตอไปในเหลาทัพอ่ืน และในสังคมไทยในเวลาตอไป   สําหรับบทความในเอกสารนี้จะได
ใหแนวทางอยางกวาง ๆ ในการปฏิบัติการของหนวยทหารในภารกิจ  ปท.นส.  

 

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม (ปท.นส.) 
 ปท.นส.    เปนการปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับการใชขีดความสามารถทางทหาร    ในการ

ปฏิบัติการตาง ๆ   ท่ีมิใชการสงคราม     โดยการปฏิบัติการเหลานี้สามารถนํามาใชในรูปแบบตาง  ๆ  
ใหเขากับเครื่องมือและขีดความสามารถดานอ่ืน  ๆ  ของรัฐ    ท้ังนี้ก็เพ่ือตอบสนองตอผลประโยชนชาติ
ท่ีไดกําหนดไว  และเพ่ือใหการทําความเขาใจเก่ียวกับ ปท.นส. รวดเร็วข้ึน   จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
เขาใจถึงขอแตกตางระหวาง  การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม  (ปท.นส.)   กับการ
ปฏิบัติการทางทหารในการสงคราม (ปทส.)  เสียกอน 

 ๑.  การปฏิบัติการทางทหารในการสงคราม  (ปทส.)    เม่ือเครื่องมือและขีดความสามารถ
ตาง  ๆ    ของรัฐไมสามารถนําไปสูวัตถุประสงคของชาติได   หรือไมสามารถปกปองผลประโยชนของ
ชาติไวได     ผูนําของรัฐชาติอาจตัดสินใจใชการปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญเพ่ือใหไดมาซึ่ง
วัตถุประสงค   หรือเพ่ือปกปองผลประโยชนของชาติ     ซึ่งสงผลใหรัฐชาติอยูในสภาวะของการ
สงครามโดยมีความมุงหมายหลักคือ  การเอาชนะอยางรวดเร็ว  ดวยการสูญเสียใหนอยท่ีสุดเทาท่ี
สามารถทําได  และเม่ือจบการปฏิบัติการรบในการสงครามแลว   รัฐชาติและพันธมิตรจะตองเปนฝาย
ไดเปรียบ 
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 ๒.  การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม  (ปท.นส.)      เปนการปฏิบัติการท่ี
เนนไปท่ี  การปองปราม  ยับยั้ง  และขัดขวางการเกิดสงคราม, การแกไขความขัดแยง, การสงเสริม
สันติภาพ  และการสนับสนุนเจาหนาท่ีของรัฐในการตอบโตวิกฤตการณภายในประเทศ  หรือแมแต
ภายนอกประเทศเม่ือไดรับการรองขอ    ท้ังนี้  ปท.นส.  อาจเขาไปมีสวนเก่ียวของกับท้ังการปฏิบัติการ
รบ และการปฏิบัติการท่ีมิใชการรบ    สําหรับ  ปท.นส. ในบทบาทท่ีเก่ียวของกับการรบตัวอยางเชน 
 การบังคับเพ่ือสันติภาพ  (Peace Enforcement) ซึ่งมีลักษณะเหมือนการรบทุกอยาง  ท้ังเครื่องมือ 
และการปฏิบัติ  เพียงแตจะพิจารณาในเรื่องของการเมืองเปนกรณีพิเศษ    ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากวา 
ปท .นส. มีขอพิจารณาในเรื่องของการเมืองเปนความเรงดวนลําดับแรก  สวนการทหารจะตองเลน
บทบาทรอง   จากเหตุผลดังกลาวทําใหการปฏิบัติการในเรื่องนี้จะตองมีกฎการปะทะ  (Rules Of 
Engagement: ROE) ท่ีเครงครัดกวาการสงคราม โดยวัตถุประสงคในการทําสงคราม    คือการให
ไดมาซึ่งเปาหมายของชาติใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีทําได    และเม่ือจบสิ้นการปฏิบัติการแลว  ฝายเราและ
พันธมิตรจะตองเปนฝายไดเปรียบ    สวนวัตถุประสงคของ  ปท.นส. นั้นอาจจะมีอยูหลายประการ    
ซึ่งวัตถุประสงคแตละประการอาจจะมีระดับของความสําคัญในแตละข้ันตอนท่ีสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดเสมอ และอาจมีความไมชัดเจน  ตัวอยางของวัตถุประสงคท่ัวไปดังกลาวก็เชน  เพ่ือการปองปราม  
ยับยั้ง  และขัดขวางศักยภาพของผูรุกราน   เพ่ือการปกปองผลประโยชนของชาติ   เพ่ือสนับสนุน
องคการสหประชาชาติ    หรือสนับสนุนองคการอาเซียน     เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามขอตกลงของ
อนุสัญญาตาง  ๆ   เพ่ือการสนับสนุนเจาหนาท่ีฝายพลเรือน   หรือเพ่ือมนุษยธรรม    ซึ่งท่ีกลาวไปแลว
นั้นอาจมีวัตถุประสงคเฉพาะของแตละปฏิบัติการในภารกิจ   ปท.นส.   ท่ีแตกตางกันออกไป   เชนอาจ
เปนการสถาปนาความม่ันคงใหเกิดข้ึน   อาจเปนการชวยเหลือสนับสนุนอํานาจของฝายพลเรือนหรือ
อาจเปนการจัดเตรียมสภาวะการณท่ีปลอดภัยตอการปฏิบัติเพ่ือมนุษยธรรมตอไป    ซึ่งในการ
ดําเนินงานของกองทัพมักจะตองเปนไปตามแนวทางของกระทรวงทบวงกรมอ่ืน  โดยเฉพาะกระทรวง
ตางประเทศเม่ือมีการปฏิบัติการในตางประเทศ     ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย   หรือ
กระทรวงอ่ืน  เม่ือเปนการปฏิบัติภายในประเทศเชนในเรื่อง   การสนับสนุนอํานาจของฝายพลเรือน  
การบรรเทาภัยพิบัติ   และการรักษาสิ่งแวดลอม   เปนตน   สําหรับภารกิจ  ปท.นส. ในบางรูปแบบ    
กองทัพอาจตองเขาไปเปนผูนําในการดําเนินงาน    เชน   การบังคับเพ่ือสันติภาพ   การปองกันและ
ปราบปรามการกอความไมสงบ   การตอบโตและตอตานการกอการราย   ซึ่งมักจะเปนสถานการณท่ี
อยูในสภาวะวิกฤตท่ีฝายพลเรือนไมสามารถท่ีจะรับมือได    ท้ังนี้  ภารกิจ   ปท.นส. จะตองเก่ียวของ
และตองประสานงานกับหนวยงานตาง  ๆ  อยางมากมายและหลากหลาย    รวมท้ังอาจจะตองเขาไป
เก่ียวของกับ   องคกรเอกชน   และองคกรประชาอาสาอยูเสมอ   
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ความมุงหมายของการปฏบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
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ขอบเขตการปฏิบัติการทางทหาร 

 
วัตถุประสงคหลักทางดานการเมือง 

 วัตถุประสงคหลักทางดานการเมืองเปนตัวกําหนด   และผลักดัน  ปท.นส.  ในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับยุทธศาสตรจนถึงระดับยุทธวิธี    คุณลักษณะท่ีพิเศษเฉพาะออกไปของวัตถุประสงคหลัก
ทางการเมืองใน ปท.นส. ก็คือ  การท่ีวัตถุประสงคทางดานการเมืองเขามามีอิทธิพลตอการปฏิบัติการ
ระดับยุทธการ  และยุทธวิธีอยางมาก   โดยมีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับนโยบายทางดานการเมืองท่ี
จะตองยึดถืออยู  ๒  ประการ  ประการแรก  ทหารทุกนายจะตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคทางดาน
การเมือง  และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติการท่ีไมเหมาะสม    ถาไดมีความเขาใจใน
วัตถุประสงคทางดานการเมืองแลว  จะชวยใหเกิดการหลีกเลี่ยงตอการปฏิบัติการ  ใด  ๆ  ท่ีจะสงผล
กระทบตอความเสียหายทางดานการเมือง   เชน  ในภารกิจรักษาสันติภาพ   เปนความยากลําบากตอ
การตัดสินใจของนายทหารระดับลาง   ในการปฏิบัติการใด  ๆ  ท่ีจะสงผลตอนโยบายทางดานการเมือง
เปนอยางยิ่ง    ซึ่งถาตัดสินใจผิดพลาดแลว   อาจเกิดผลกระทบตอวัตถุประสงคทางการเมืองอยาง
รุนแรง  
         

สภาพแวดลอม การปฏิบัติการทางทหาร วัตถุประสงคโดยท่ัวไป ตัวอยางลักษณะการปฏิบัติภารกิจ 
ภาวะสงคราม การสงคราม 

 
ตอสูเพื่อชัยชนะ 

 
ภารกิจในการรบขนาดใหญ 
- การรุก  
- การรับ  
- การปดกั้น  

ภาวะ 
ความขัดแยง 

การปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือการสงคราม 

 

การปองปราม ยับย้ัง และ 
ขัดขวางการเกิดสงคราม 

และ 
แกปญหาความขัดแยง 

 

- การบังคับเพื่อสันติภาพ  
- การโจมตีและตึโฉบฉวย 
-การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ  
-การชวยเหลือนานาชาต ิ 
-การปองกันและปราบปรามการ
กอความไมสงบ 
-การตอตานและตอบโตการกอการ
ราย 
-การแสดงกําลัง 

เวลาสงบ 
 

ปท.นส. สงเสริมสันติภาพ -การสนับสนุนการปราบปรามยา
เสพติด 
-การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและ
การบรรเทาสาธารณภัย  



การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๑-๕                                  รส.x-xx.x                          ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๖ น. (ราง) 

วัตถุประสงคของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

 

 ในขณะท่ีประการท่ีสอง  ระดับผูบังคับบัญชาจะตองมีความรอบรูและระมัดระวังในการ
เปลี่ยนแปลงตาง  ๆ   ท่ีอาจเกิดข้ึนไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณดานการยุทธหรือการ
เปลี่ยนแปลงในดานวัตถุประสงคทางการเมืองท่ีจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติการทาง
ทหารตอไป    ซึ่งบางครั้งการเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ  ดังกลาวอาจจะไมมีความชัดเจนแตอยางใด    ถึง
กระนั้นก็ตามผูบังคับบัญชาจะตองคอยวิเคราะหภารกิจของตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือคอยเฝาดูการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตามกาลเวลา   สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปอาจจะนํามาซึ่งความไมสอดคลองตองกันและ
ขัดแยงกันเองในระหวางวัตถุประสงคทางการทหารกับวัตถุประสงคดานดานการเมืองก็เปนได    และ
ความลมเหลวในการทําความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงคทางดานการเมืองอาจนําไปสู
การปฏิบัติการทางทหารท่ีไรประสิทธิภาพ     หรือนําไปสูการขัดขวางการไดมาซึ่งผลการปฏิบัติการ
ทางทหารตามท่ีคาดหวังไว 

 
 
 
 
 
 
 



การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๑-๖                                  รส.x-xx.x                          ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๖ น. (ราง) 

แงคิดทางยุทธศาสตร 
 ปท.นส.  มีสวนชวยในการบรรลุวัตถุประสงคของการรักษาความม่ังคงของชาติ  ดวยการ

สนับสนุนการปองปราม  ยับยั้ง  ขัดขวาง  การเกิดสงคราม  และการพรอมเผชิญตอภาวะวิกฤต 
ก. การปองปราม  ยับยั้ง  ขัดขวางการเกิดสงคราม   ในยามสันติกองกําลังทหารของรัฐชาติ

มีสวนชวยทําการปองปรามมิใหผูท่ีมีศักยภาพในการรุกรานประเทศ  ใชความรุนแรงเพ่ือใหไดมาซึ่ง
เปาหมายของตน     การปองปรามจะเกิดข้ึนไดก็ดวยการสรางความเชื่อใหแกประเทศเปาหมายวา  
การปฏิบัติการใด  ๆ  ท่ีประเทศเปาหมายจะกระทํานั้นจะไมประสบผลสําเร็จ  หรือผลไดจะไมเทากับ
ผลเสีย   ซึ่งจะทําใหประเทศเปาหมาย    หรือผูท่ีมีศักยภาพในการรุกรานเกิดความลังเลไมม่ันใจท่ีจะ
รุกราน   เพราะกลัววาการปฏิบัติของตนจะลมเหลว, เสียคาใชจายราคาสูง    และอาจสงผลกระทบ
ตอเนื่องตามมา   โดยเปนผลกระทบท่ีฝายรุกรานไมสามารถยอมรับได      

 แมในปจจุบัน     ภัยคุกคามท่ีเปนความขัดแยงดวยอาวุธนิวเคลียรตอสังคมโลกไดลด
นอยลง   แตการแพรขยายของอาวุธทําลายลาง   และอาวุธอ่ืนท่ีมีเทคโนโลยีสูงยังคงมีการดําเนินการ
สรางและใชคุกคามตอสังคมโลกอยู        สําหรับประเทศไทยของเรานั้นยังคงมีภัยคุกคามในระดับ
ตั้งแตการกอการรายจนถึงการใชอาวุธทําลายลาง      ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีขีด
ความสามารถในการเตรียมการปองปราม  ยับยั้ง  และขัดขวางการดําเนินการท่ีเปนภัยคุกคามตาง  ๆ 
นี้       

 ภารกิจ  ปท.นส. ท่ีเก่ียวของกับการรบซึ่งมีอยูดวยกันหลายรูปแบบ  (เชน  การบังคับเพ่ือ
สันติภาพ  การโจมตี  หรือการตีโฉบฉวย) สามารถดําเนินการเพ่ือท่ีจะสนับสนุนการปองปราม  ยับยั้ง 
และขัดขวางได    โดยการแสดงใหเห็นวา     หากมีปญหาในระดับชาติแลว  การใชกําลังในการ
แกปญหาก็อาจจะถูกนํามาใชไดเม่ือจําเปน  สวนภารกิจ  ปท.นส.  ท่ีไมมีการปฏิบัติการรบ (เชนการ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรม  และการรักษาสันติภาพ)   สามารถดําเนินการเพ่ือท่ีจะสนับสนุนการปอง
ปราม ยับยั้ง และขัดขวางไดโดยพัฒนาสภาวะแวดลอมใหมีความเหมาะสมตอการเกิดความรวมมือกัน
อยางมีสันติภาพ    ซึ่งก็คือการสนับสนุน และสงเสริมความม่ันคงอยางมีเสถียรภาพนั่นเอง 

 ข. การสรางความสัมพันธอันดีตอกันตั้งแตภาวะสันติ ( การจัดใหมีกําลังในเขตหนา, 
Forward Presence)   เปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอพันธะกรณีซึ่งกันและกันตอประเทศ
พันธมิตร, สรางความไวเนื้อเชื่อใจใหเกิดข้ึนระหวางประเทศตนกับประเทศท่ีเปนมิตร,    เสริมสราง
ความม่ันคงใหเกิดข้ึนในภูมิภาคและเปนการเตรียมพรอมเพ่ือการตอบสนองอยางฉับพลันตอสภาวะ
วิกฤตเม่ือจําเปน   ในขณะเดียวกันยังเปนการเสริมสรางความยอมรับในการเขาและออกจากประเทศ
เหลานั้น  รวมท้ังเปนการสรางความเชื่อถือและความไวเนื้อเชื่อใจของประเทศตาง  ๆ  ตอรัฐชาติตน   
ท้ังนี้นอกเหนือจากกําลังทหารท่ีไปปฏิบัติภารกิจอยูในประเทศตาง  ๆ  และประจําเรืออยูในทะเลแลว  
การสรางความสัมพันธอันดีตอกันตั้งแตภาวะสันติ   ยังรวมถึงการจัดสงกําลังออกไปเปนหวงเวลาเพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจ  (เชน   ท่ีติมอรตะวันออก)    และหมุนเวียนกําลังพลท่ีเปนไปตามขอตกลงระหวาง
ประเทศ, การฝกรวม, การเยี่ยมเยียน, การฝกทางทหาร, การสนับสนุนตาง  ๆ   และการติดตอระหวาง
ทหารกับทหารในประเทศอ่ืนดวย   ความรูความเขาใจในแตละพ้ืนท่ีปฏิบัติการ     และความรูเก่ียวกับ
ภูมิภาคของหนวยท่ีเขาไปสรางความสัมพันธอันดีตอกันตั้งแตภาวะสันติ   อาจจะเปนสิ่งบงชี้ ท่ี
กําหนดใหหนวยเหลานั้นตองเปนหนวยกําลังปฏิบัติการหนวยแรกท่ีเขาไปปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ใน
พ้ืนท่ีนั้น ๆ ก็ได 



การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๑-๗                                  รส.x-xx.x                          ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๖ น. (ราง) 

 ค. การตอบสนองตอสภาวะวิกฤต     กองกําลังของรัฐชาติอาจตองตอบสนองอยางฉับพลัน
ในลักษณะของการปฏิบัติการอยางโดดเดี่ยวหรือปฏิบัติการรวมกับหนวยงานอ่ืนของรัฐ   หรือเปนสวน
หนึ่งของกองกําลังนานาชาติ    การตอบสนองตอสภาวะวิกฤตนี้มีความหมายรวมถึงการสนับสนุน
เจาหนาท่ีฝายพลเรือนในเหตุการณฉุกเฉิน   การวางกําลังหนวยทหารขนาดใหญในภารกิจการบังคับ
เพ่ือสันติภาพ   และการโจมตี ขีดความสามารถของรัฐชาติในการตอบสนองอยางฉับพลันดวย
มาตรการ  ปท.นส. อยางเหมาะสมตอวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึน  จะมีสวนชวยในการ
สรางความม่ันคงใหเกิดข้ึนภายในประเทศและในภูมิภาค    ดังนั้น  ภารกิจปท.นส. ควรไดมีการ
วางแผนไวลวงหนา และนํามาใชในสถานการณวิกฤต 



การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๑-๘                                  รส.x-xx.x                          ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๖ น. (ราง) 

แงคิดทางยุทธศาสตรในการปฏิบัติการทางทการนอกเหนือการสงคราม 
 

 

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคในการรักษาความม่ันคงของชาติ 

การปองปราม ยับย้ัง ขัดขวางการเกิดสงคราม 
 ทําใหผูท่ีมีศักยภาพในการรุกรานเกิดความลังเล    ไมม่ันใจท่ีจะรุกราน   เพราะกลัววาการ

ปฏิบัติของตนจะลมเหลว เสียคาใชจายราคาสูง และอาจสงผลกระทบตอเนื่องท่ีไมคุมคา 
การสรางความสัมพันธอันดีตอกันตั้งแตภาวะสันติ 

 คือ การแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอพันธะกรณีซึ่งกันและกัน  สรางความเชื่อม่ันใหแก
มิตรประเทศ   และเสริมสรางความม่ันคงใหเกิดแกภูมิภาค 
การตอบสนองตอสภาวะวิกฤต 

 ตอบสนองอยางฉับพลันดวยมาตรการ ปท.นส. อยางเหมาะสม   ตอวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึน 
หรืออาจจะเกิดข้ึน 



การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๑-๙                                  รส.x-xx.x                          ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๖ น. (ราง) 

ขอบเขตของการปฏิบตัิการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 ปท.นส. เนนหนักไปในการปองปราม   ยับยั้ง  และขัดขวางการเกิดสงคราม, การแกไขขอ
ขัดแยง, การสนับสนุนเจาหนาท่ีฝายพลเรือน   และการสงเสริมสันติภาพ การปฏิบัติการเชนนี้ชวยให 
หนวยงานระดับชาติท่ีมีอํานาจในการสั่งการการปฏิบัติ2  ในการดําเนินงานนั้นมีหนทางปฏิบัติท่ีจะใช
ในการเผชิญ  และแกปญหาสถานการณวิกฤตไดอยางมากมายหลายทาง     ตั้งแตใชการปฏิบัติท่ีไมมี
การรบ  เชน  การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม  จนกระท้ังใชการปฏิบัติการท่ีตองใชกําลังในการ
ปฏิบัติการรบ เชน การบังคับเพ่ือสันติภาพ, การโจมต ี  หรือการตีโฉบฉวย เปนตน 

   ก.  ภารกิจ  ปท.นส. ในภารกิจท่ีมี การใชหรือการคุมคามดวยกําลัง     แมวาการ
ดําเนินงานในภารกิจ ปท.นส. จะไดมีความพยายามในการสงเสริมสันติภาพก็ตาม    แตถาภายในพ้ืนท่ี
หรือประเทศเปาหมายหรือในภูมิภาคดังกลาวกําลังเกิดความขัดแยงกันดวยกําลังแลว   เครื่องมือของ
ชาติอ่ืน  ๆ  อาจไมสามารถดําเนินงานอยางไดผลตอสถานการณท่ีกําลังเลวรายลง    หรือตอเหตุการณ
รุนแรงท่ีกําลังเกิดข้ึน   การใชกําลังหรือการขูวาจะใชกําลัง   อาจจะมีความจําเปนท่ีจะนํามาใชเพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงขีดความสามารถและความพรอมในการจะเขาไปแกปญหา    โดยใช  ปท.นส.  เพ่ือ
สนับสนุนเครื่องมืออ่ืนหรือพลังอํานาจแหงชาติดานอ่ืนของรัฐ    เพ่ือทําใหสถานการณเขามาอยูใน
สภาวะการณท่ีนาพอใจตอการใชพลังอํานาจแหงชาติอ่ืนท่ีเหมาะสมตอไป     สําหรับประเด็นสําคัญใน
การดําเนินงานในภารกิจ ปท.นส. นั้นคือจะตองดําเนินการเพ่ือสนองตอบตอวัตถุประสงคของชาติ   ซึ่ง
ก็คือ  การปองปราม   ยับยั้ง   และขัดขวางการเกิดสงคราม   และนําสถานการณกลับเขามาสูสภาวะ
สันติภาพโดยเร็วท่ีสุด   อยางไรก็ตามในการปฏิบัติดังกลาวอาจจะมีความเสี่ยงท่ีจะนํากําลังเขาสูการ
รบก็เปนได 

 ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังรบภายใตการสั่งการของผูมีอํานาจในระดับชาติ   อาจตองใช
หนวยของตน   เขาปองปราม  ยับยั้ง  ขัดขวางการกระทําของศัตรู      ดวยการวางกําลังและการดํารง
อยูของหนวยทหารผนวกกับศักยภาพในการเพ่ิมเติมกําลังเม่ือจําเปน   จะสงผลใหเกิดการปองปราม
และสามารถสนับสนุนการบรรลุถึงจุดประสงคทางยุทธศาสตรไดเชนกัน     แตถาหากการปองปราม
ลมเหลว   การเขาปฏิบัติการดวยกําลังท่ีมีอาจมีความจําเปนในการนํามาใชเพ่ือบีบบังคับใหฝาย
ปรปกษปฏิบัติตามเจตจํานงคของฝายเรา  

 การปฏิบัติดังกลาวอาจจะอยูในรูปของการโจมตี, การตีโฉบฉวย และการปฏิบัติการอ่ืน  ๆ 
ท่ีเก่ียวของ    เชน  การบังคับเพ่ือสันติภาพ, การตอบโตและตอตานการกอการราย, การปองกันและ
พัฒนาภายใน, การบังคับลงโทษ, การสนับสนุนการกอความไมสงบ, การสนับสนุนการปองกันและ
ปราบปรามการกอความไมสงบ และการปฏิบัติการอพยพผูไมมีสวนในกับการรบ เปนตน 

 ในการใชหรือคุกคามดวยกําลังจะสงผลใหเกิดความกลัว, ความกดดันทางรางกาย  และ
ความไมแนนอน ซึ่งเปนลักษณะตามธรรมชาติของสงคราม    

 สําหรับประเด็นสําคัญท่ีเปนขอพิจารณาทางดานการเมือง, การทูต  และกฎหมายท่ีมี
สภาพการณท่ีอาจแตกตางกันไปตามแตสถานการณท่ีกําลังเกิดข้ึน    จะมีประเด็นหรือจุดท่ีสําคัญอยู
จุดหนึ่งท่ีเม่ือกาวขามไปมาแลวก็จะเขาไปในขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารท่ีจะตองมีการรบ

                                                           
2 หนวยงานดังกลาวนี้ของ สหรัฐคือ NCA  เปนองคกรระดับชาติที่มีอํานาจในการสั่งการตามกฎหมาย  ตอกําลังทหารระดับยุทธศาสตร 
 องคกรนี้ประกอบไปดวย ประธานาธิบดี   รัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศ   และรัฐมนตรีกลาโหม   สําหรับของไทยไมมีความชัดเจนใน
เร่ืองนี้    



การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๑-๑๐                                  รส.x-xx.x                          ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๖ น. (ราง) 

หรือไมมีการรบ  จุดสําคัญดังกลาวนี้ถือไดวาเปนจุดแบงระหวางภารกิจ  ปท.นส.  ท่ีมีการรบ   กับ
ภารกิจ ปท.นส.  ท่ีไมมีการรบ 

 ข.  ภารกิจ ปท.นส. ในภารกิจท่ีไมมีการใชหรือการคุกคามดวยกําลัง     การใชกําลัง 
ทหารในยามสงบ   จะชวยรักษาระดับความตึงเครียดระหวางประเทศไมใหถึงจุดวิกฤตท่ีประเทศตาง 
ๆ จะตัดสินใจเขาไปแกปญหาความขัดแยงกันดวยอาวุธหรือการทําสงคราม     และในขณะเดียวกันก็
สามารถทําใหรัฐชาติสามารถคงไวซึ่งความสัมพันธอันดีในตางประเทศ     ตัวอยางการปฏิบัติ  ไดแก  
การชวยเหลือดานมนุษยธรรม, การบรรเทาสาธารณภัย, การปฏิบัติการตอตานยาเสพติด, การควบคุม
อาวุธ, การสนับสนุนเจาหนาฝายพลเรือน, การปฏิบัติการอพยพผูไมมีสวนกับการรบ    และการรักษา
สันติภาพ     ซึ่งสวนใหญการปฏิบัติการเหลานี้โดยธรรมชาติแลวจะเปนการปฏิบัติการรวมกับ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ กับชาติอ่ืน หรือกับองคกรนานาชาติอ่ืน ๆ   มากกวาเปนการปฏิบัติการโดดเดี่ยว 
ถึงแมวาการปฏิบัติเหลานี้จะไมเก่ียวกับการรบแตหนวยทหารจะตองเตรียมการในการปองกันตนเอง
และเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 ค.  การปฏิบัติการในภารกิจท้ังสองลักษณะในเวลาเดียวกัน     ภารกิจ  ปท.นส. อาจจะ
ปฏิบัติภารกิจท่ีผสมกันไปท้ังสองลักษณะ   ภารกิจ  ปท.นส.  ท่ีไมมีการรบอาจจะปฏิบัติพรอมกับ 
ปท.นส. ท่ีมีการรบก็ได    เชน   การปฏิบัติการชวยเหลือทางมนุษยธรรมปฏิบัติการไปพรอมกับการ
บังคับเพ่ือสันติภาพ     และอาจเปนไปไดเชนกันท่ีในยุทธบริเวณหนึ่งกําลังอยูในสภาวะการสงคราม
พรอมกับมีภารกิจ  ปท.นส. อยูในพ้ืนท่ีอ่ืนของยุทธบริเวณดังกลาวดวย       ซึ่งในสถานการณเชนนี้ผู
บัญชาการหนวยกําลังรบในแตละพ้ืนท่ีจะตองใหความสนใจในการบูรณาการ, การประสานงาน  และ
การประสานสอดคลองในผลกระทบและการปฏิบัติของหนวยตน    กับตัวแทนอ่ืนของรัฐ   เชน  
เอกอัครราชทูต,  กระทรวงตางประเทศ  และตัวแทนหนวยงานอ่ืนของรัฐ       ยิ่งไปกวานั้นหากมีภัย
คุกคามตอหนวยทหารในระหวางภารกิจ  ปท.นส. ท่ีไมมีการรบ       ผูบังคับบัญชาควรวางแผนและ
เตรียมการท่ีจะแปรสภาพจากการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ท่ีไมมีการรบ    เปนการปฏิบัติภารกิจ 
ปท.นส. ท่ีมีการรบ   หรืออาจตองมีการปฏิบัติการเคลื่อนยายกําลังออกจากพ้ืนท่ีไวดวยเสมอ 

 
 



การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๑-๑๑                                  รส.x-xx.x                          ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๖ น. (ราง) 

ขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

 

หวงระยะเวลาการปฏิบัตกิาร 
 ภารกิจ ปท.นส.   อาจจะไดรับการแจงเตือนใหเขาปฏิบัติการในเวลาอันสั้นเทานั้น    และ

การปฏิบัติอาจจะใชเวลาไมมากนัก  (เชน  การโจมตี  และการตีโฉบฉวย)    แตเชนเดียวกัน  ภารกิจ 
ปท.นส. บางครั้งอาจจะตองใชเวลาปฏิบัติงานท่ียืดยาวออกไป   ท้ังนี้ก็เพ่ือใหไดมาซึ่งสถานภาพ
สุดทายท่ีไดกําหนดไวแลว     การปฏิบัติในระยะเวลาสั้นบางทีอาจจะเปนไปไมได    โดยเฉพาะใน
สถานการณท่ีขาดความม่ันคงมาเปนระยะเวลานานหลายป   หรือในบางครั้งเงื่อนไขในการปฏิบัติการ
อาจจะตองมีการผูกพันกันเปนระยะเวลายาวนานเพ่ือท่ีใหไดมาซึ่งวัตถุประสงคของปฏิบัติการ   

 



การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๑-๑๒                                  รส.x-xx.x                          ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๖ น. (ราง) 

บทสรุป 
 ปท.นส. เปนการปฏิบัติท่ีกวางขวาง  มีความทาทาย  และเปนสิ่งท่ีกองกําลังของกองทัพ

จะตองมีการเตรียมการ  เปนสิ่งท่ีกองกําลังทหารไทยจะตองวิเคราะหคาดการณวาจะมีการปฏิบัติการ
ในรูปแบบนี้มากข้ึน    อยางไรก็ตามสิ่งท่ีผูบังคับบัญชาจะตองจําไวคือ    ภารกิจหลักของการ
ปฏิบัติการทางทหารคือการเตรียมการ ในการปฏิบัติการรบ  และการเอาชนะสงครามใหได   

ดังนั้นในการทําการฝกและการจัดเตรียมในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ   เพ่ือสนองตอบตอ
ภารกิจหลักในการสงครามดังกลาวนี้จะตองไดรับความเรงดวนอันดับแรกเสมอ 

 
 

 

 

 
 



หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๒-๑                                     รส.x-xx.x                      ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง) 

บทที ่๒ 

หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
กลาวทั่วไป 

 ปท.นส.  เปนการปฏิบัติการท่ีกาวขามขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารท่ีเดิมอยูแต
เฉพาะในกรอบของการปฏิบัติการสงครามเทานั้น     และยังเปนการปฏิบัติการท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือ
สนับสนุนจุดมุงหมายไดหลายประการดวยกัน   ซึ่งก็รวมถึงจุดมุงหมายในการสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงคของชาติ,  การปองปราม  ยับยั้ง  และขัดขวางการเกิดสงคราม,  การสรางสถานการณให
กลับคืนมาสูสภาพสันติ, การดําเนินงานเพ่ือการสงเสริมสันติภาพ, การรักษาระดับความตึงเครียดใน
ความขัดแยงระหวางประเทศไมใหถึงจุดท่ีตองแกไขความขัดแยงกันดวยอาวุธ,   การรักษาระดับ
ความสัมพันธและการมีอิทธิพลของรัฐชาติตนในตางประเทศ และการสนับสนุนเจาหนาท่ีฝายพลเรือน
ของตนตามกฎหมายท่ีมีใชอยูเปนตน  สําหรับการปฏิบัติการทางทหารเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายเหลานี้
จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือหนวยทหารไดรับทรัพยากร ( การจัด  อาวุธยุทโธปกรณ   งบประมาณ   กฎหมาย
รองรับ และความชอบธรรม  ) ท่ีเพียงพอท่ีจะเขาไปปฏิบัติการในภารกิจ  ปท.นส. ท่ีมีความคลอบคลุม
และมีขอบเขตกวางขวางมากกวาการปฏิบัติการในการสงคราม  สําหรับหลักการสงครามท่ีมีใชอยูนั้น 
 สวนใหญแลว จะเก่ียวของกับการปฏิบัติการในการรบขนาดใหญเปนหลัก   แตอยางไรก็ตามหลักการ
ดังกลาวสามารถท่ีจะนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติในภารกิจ  ปท.นส. ไดเชนกัน     โดยการ
ประยุกตใชนั้นมักนํามาใชในแนวทางท่ีแตกตางกันออกไป    ดวยขอพิจารณาดานการเมืองและ
ลักษณะพิเศษเฉพาะหลายประการท่ีเปนธรรมชาติของ  ปท.นส.   ทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองมี
หลักการเพ่ิมเติมข้ึนมาซึ่งจะไดกลาวตอไปในบทนี้    

 ในสวนของ  ปท.นส. ท่ีตองใชขอบเขตของการปฏิบัติการในการรบเชนการบังคับเพ่ือ
สันติภาพ    การโจมตีและการตีโฉบฉวยนั้นมีความจําเปนท่ีผูบังคับบัญชากองกําลังรวมจะตอง
พิจารณาท้ังหลักการสงคราม   และหลักการในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส.  ควบคูกันไปดวย 
หลักการปฏิบัตกิารทางทหารนอกเหนือการสงคราม 

 ในปจจุบันการกําหนดหลักนิยมในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. นั้น     ไดกําหนดหลักการ
ปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามไว  ๖  ประการดวยกันคือ    เขาใจวัตถุประสงค 
(objective),   เอกภาพในความพยายาม  (unity of effort), การรักษาความปลอดภัย  (security),  
ขอจํากัด  (restraint),   ความอุตสาหะ  (perseverance)   และความชอบธรรม  (Legitimacy)     ซึ่ง
ในหลักการ ๓ ประการแรกนั้น  เปนการประยุกตใชมาจากหลักการของสงคราม   สวนอีก  ๓  ประการ
หลัง   เปนหลักการของ ปท.นส.  ท่ีกําหนดข้ึนมาโดยเฉพาะ    

  
หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามหลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม  

เขาใจวัตถุประสงค  (Objective) 
 การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามทุกครั้ง    จะตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  

แนนอน และสามารถปฏิบัติได 
เอกภาพในความพยายาม (Unity of effort) 



หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๒-๒                                     รส.x-xx.x                      ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง) 

 ดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซึ่งเอกภาพในความพยายาม   จากทุกปฏิบัติการของทุกองคกรท่ี
เก่ียวของ 
การรักษาความปลอดภัย  (Security) 

 ดําเนินงานโดยไมใหฝายคุกคามมีความไดเปรียบท้ังทางดานการเมือง  การทหาร  และใน
เรื่องขอมูลขาวสาร 
ขอจํากัด  (Restraint) 

 ดําเนินการโดยใชขีดความสามารถทางทหารอยางเหมาะสม  และรอบคอบ 
ความอุตสาหะ (Perseverance) 

 เตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความยืดเยื้อในการปฏิบัติการทางทหารเพ่ือตอบสนอง และให
ไดมาซึ่งเปาหมายทางยุทธศาสตร 
ความชอบธรรม (Legitimacy) 

 กําลังท่ีเขาปฏิบัติการ  จะตองไดรับความชอบธรรมท้ังทางดานกฎหมายจากรัฐบาลและ
ความชอบธรรมจากประชาชนของตน  รวมท้ังความชอบธรรมจากนานาชาติ   และประชาชนในสังคม
โลก 

 ก.  เขาใจวัตถุประสงค     การปฏิบัติการทางทหารทุกครั้งจะตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน, 
แนนอน, และสามารถปฏิบัติได  ผูบังคับบัญชาของกองกําลังรวม  ปท.นส. จะตองเขาใจถึงเปาหมาย
ทางยุทธศาสตรรวมท้ังสามารถท่ีจะกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติการไดอยางเหมาะสม  และตอง
ทําใหม่ันใจใหไดวาวัตถุประสงคในการปฏิบัติการ            และเปาหมายทางยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว
สามารถท่ีจะสงเสริมใหเกิดเอกภาพในความพยายามได     การเขาใจหลักการในขอนี้ทําใหรูวาอะไร
เปนสิ่งท่ีจะทําใหภารกิจประสบความสําเร็จ  และอะไรท่ีอาจทําใหการปฏิบัติการถูกยกเลิกกอนท่ีจะ
ประสบความสําเร็จ   ตัวอยางเชน     การสูญเสียกําลังพลจํานวนมากในการปฏิบัติเพ่ือสันติภาพอาจ
เปนสาเหตุใหรัฐบาลตองสั่งใหยุติปฏิบัติการและละท้ิงการปฏิบัติการดังกลาว 

 แมวาในการกําหนดคําจํากัดความของความสําเร็จของแตละภารกิจอาจจะเปนเรื่องท่ี
ยากลําบากสําหรับ ปท.นส. แตมันเปนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีจะตองกระทํา   ท้ังนี้ก็เพ่ือใหหนวยทหารสามารถ
เล็งเห็นวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและทําใหสามารถกําหนดวัตถุประสงคทางทหารข้ึนมาได   ในขณะท่ีการ
กําหนดมาตรการประเมินผลแหงผลสําเร็จจะเปนเครื่องมือชวยในการอธิบายและตรวจสอบสถานภาพ
ของการบรรลุภารกิจหรือการเปลี่ยนข้ันตอนของการปฏิบัติการได 

 วัตถุประสงคทางดานการเมืองท่ีนํามาเปนมูลฐานในการกําหนดวัตถุประสงคทางการ
ทหารอาจจะไมไดกําหนดสถานภาพสุดทาย  (End State)  ทางทหารเอาไว    ดังนั้นผูบังคับบัญชากอง
กําลังรวมในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส.  จะตองแปลงวัตถุประสงคทางดานการเมืองออกมาเปน
วัตถุประสงคทางการทหารท่ีเหมาะสมใหได     โดยทําการวิเคราะหภารกิจและภัยคุกคามอยาง
ตอเนื่องและระมัดระวัง   อีกท้ังผูบังคับบัญชากองกําลังรวมท่ีเขาปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส.   จะตอง
พยายามอธิบายดวยความระมัดระวัง   เพ่ือใหรัฐบาลไดทราบถึงผลกระทบในการตัดสินใจทางดาน
การเมืองท่ีอาจสงผลตอการปฏิบัติการในสนามและตอขีดความสามารถรวมท้ังอาจเกิดความเสี่ยงของ
หนวยทหารท่ีเขาปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. อยูไดอยางไรบาง   สําหรับขอควรระมัดระวังในการอธิบาย
ชี้แจงรัฐบาลดังกลาวท่ีจะตองหลีกเลี่ยงอยูเสมอก็คือความเขาใจผิดท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากการใชถอยคํา
ภาษาและสํานวนท่ีไมตรงกัน 



หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๒-๓                                     รส.x-xx.x                      ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง) 

 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงคทางทหารท่ีกําหนดไวตั้งแตเริ่มแรกอาจเกิดข้ึนได    ท้ังนี้
อาจเปนเพราะผูนําทางการเมืองและทางทหารไดมีโอกาสเห็นหรือเขาใจสถานการณไดดีข้ึนกวาเดิม  
หรืออาจเพราะสถานการณไดเปลี่ยนแปลงไป    ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคทางดาน
การเมืองและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงคทางดานการทหารดวย   ดังนั้นผูบังคับหนวย
ปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. จะตองมีความระมัดระวังในความเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคทางดานการเมือง 
และสถานการณท่ีกําลังพัฒนาอยูเสมอ  ท้ังนี้ก็เพราะการเปลี่ยนแปลงท้ังสองประการดังกลาวนี้จะ
สงผลใหมีความจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคทางดานการทหารดวย       ถึงแมวาการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังกลาว จะมีโอกาสเกิดข้ึนไมมากนัก   แตเราก็จะตองพิจารณาอยูเสมอวาผลของ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลทําใหควรเปลี่ยนวัตถุประสงคทางทหารตามไปดวยหรือไม  ท้ังนี้ก็
เพราะวาถาไมมีการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงแลว  การดํารงไวซึ่งวัตถุประสงคทางทหารเดิมเทานั้น
อาจจะไมตอบสนองตอวัตถุประสงคทางดานการเมืองท่ีเปลี่ยนไปได  และผลท่ีตามมาอาจกอใหเกิด
ปญหาในเรื่องความชอบธรรม   และความถูกตองรวมท้ังอาจจะเปนภัยคุกคามตอความปลอดภัยของ
หนวยท่ีเขาปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ได 

 ข. เอกภาพในความพยายาม     จะตองดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซึ่งเอกภาพในความ
พยายามจากทุกปฏิบัติการของทุกองคกรท่ีเก่ียวของ    สําหรับหลักการ  ปท.นส. ในขอนี้ประยุกตมา
จากหลักการสงครามหลักเอกภาพในการบังคับบัญชา   หลักการนี้เนนไปท่ีความจําเปนของการทําให
ม่ันใจไดวา  บรรดาความพยายาม, เครื่องมือท้ังหลาย   และวิธีการท้ังสิ้นจะตองมุงไปสูจุดมุงหมาย
รวมกัน   อยางไรก็ตามในการปฏิบัติการเพ่ือใหไดมาซึ่งเอกภาพในความพยายามนั้นมักมีความยุงยาก
อันเนื่องมาจาก    ความหลากหลายขององคกรทางทหาร  และมิใชทหาร   ท้ังองคกรภายในประเทศ  
องคกรในระดับประเทศ   และในระดับนานาชาติท่ีเขามาเก่ียวของ   ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากในการปฏิบติ
การนั้นมักไมมีการกําหนดระบบการบังคับบัญชาระหวางแตละองคกรท่ีเดนชัด    และแตละองคกรก็
มักท่ีจะมีความคิดเห็นไมตรงกันในเรื่องของวัตถุประสงคซึ่งแตละองคกรไดกําหนดไว  ดวยเหตุนี้
ผูบังคับบัญชากองกําลังรวมปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. หรือผูอํานวยการในการปฏิบัติการจะตองมีความ
เชื่อม่ันอยางหนักแนนในเรื่องของการสรางการยอมรับรวมกัน     ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะไดมาซึ่งเอกภาพใน
ความพยายาม 

 สายการบังคับบัญชาทางทหารจะตองดํารงอยูไดโดยไมกระทบกระเทือน  (สายการบังคับ
บัญชาจากผูมีอํานาจสั่งการในระดับประเทศมายังระบบสั่งการสูงสุดในหนวยทหาร,  ผบ. กองกําลัง  
และหนวยรอง ๆ ลงไป)   การจัดสายการบังคับบัญชาในหนวยกําลังพันธมิตรหรือกองกําลังนานาชาติ
อาจไมมีการกําหนดลงไปไดอยางชัดเจนซึ่งอาจรวมท้ังการไมมีอํานาจในการบังคับบัญชาไดอยางเต็ม
รูปแบบ   ดังนั้นภายใตสภาพการณดังกลาวนี้ผูบังคับบัญชาจะตองสรางระบบนายทหารติดตอและ
ระบบการติดตอประสานงานข้ึนเพ่ือใหไดมาซึ่งเอกภาพในความพยายาม    และเนื่องจากการปฏิบัติ
ภารกิจ  ปท.นส. มักจะเปนการปฏิบัติของหนวยระดับลางท่ีมีขนาดเล็กดังนั้นจึงมีความสําคัญท่ีทุก
ระดับหนวยจะเขาใจถึงความสัมพันธตาง ๆ ท้ังท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการ 

 ค. การรักษาความปลอดภัย   ตองดําเนินงานโดยไมใหฝายคุกคามมีความไดเปรียบท้ัง
ทางดานการทหาร, การเมือง และขอมูลขาวสาร   หลกัการนี้เปนการเพ่ิมเสรีในการปฏิบัติโดยลด
โอกาสท่ีอาจจะเกิดจากการกระทําใด ๆ , การมีอิทธิพล   หรือการจูโจมจากฝายท่ีคุกคาม 

 สิทธิในการปองกันตัวจากการกระทําหรือความตั้งใจท่ีจะกระทําจากฝายท่ีคุกคามสามารถ
นํามาใชไดในทุกปฏิบัติการ   ในการปองกันตัวนี้อาจเปนการปองกันตัวตอบุคคล, สวน  หรือกลุมคนท่ี



หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๒-๔                                     รส.x-xx.x                      ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง) 

จะเปนภัย  หรือเปนผลรายตอการปฏิบัติการ  ตัวอยางเชน  ผูกอการรายหรือกลุมพวกขโมยท่ีมัก
ปฏิบัติการหลังจากเกิดสถานการณความไมสงบหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เปนตน    สําหรับตัว
ผูบังคับบัญชากองกําลัง รวมปท.นส. จะตองมีความตื่นตัวอยูตลอดเวลาและพรอมท่ีจะตอบโตตอการ
ปฏิบัติการท่ีอาจจะเปนภัยคุกคามตอหนวยทหารอยูเสมอ    กําลังพลทุกนายจะตองเตรียมพรอมไว
ถึงแมวาจะเปนการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ท่ีไมมีการรบไมมีภัยคุกคามหรือไมมีเกณฑเสี่ยงแมแตนอยก็
ตาม  และเพ่ือใหมีความพรอมตามท่ีไดกลาวไปนี้จึงควรจะตองเตรียมแผนเผชิญเหตุ     และเตรียมขีด
ความสามารถท่ีจําเปนในอันท่ีจะพรอมเปลี่ยนการปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติการรบไดอยางรวดเร็ว 

 นอกเหนือจากสิทธิในการปองกันตนเองแลว    การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติก็
เปนอีกสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญของหลักการของ  ปท.นส.  นี้     แมวา  ปท.นส.  จะไมมีภัยคุกคามท่ี
กําหนดไวโดยเดนชัดก็ตามแตทุกสวนในการปฏิบัติการทางทหารยังคงตองคอยระมัดระวังการปฏิบัติ
อยูเสมอ  และเนื่องจากความไมแนนอนของสถานการณท่ีอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว   
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองผนวกการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจไวเปนสวนหนึ่งของ
แผนปฏิบัติการดวยเสมอ     ผูวางแผนการรักษาความปลอดภัยจะตองพิจารณาผลกระทบจากขาวท่ี
ผูสื่อขาวนําเสนอไมใหขาวท่ีเสนอไปนั้นมีผลในทางลบตอปฏิบัติการ    หรือเปนการเปดเผยขอมูล
สําคัญท่ีอาจสงผลตอวิกฤตการณได 

 ในการรักษาความปลอดภัยอาจจะตองเขาไปยุงเก่ียวกับการคุมครองพลเรือน   หนวยงาน 
 และองคการตาง  ๆท่ีเขามารวมในการปฏิบัติการ     แตดวยสถานภาพท่ีเปนกลางขององคกรเหลานี้
อาจทําใหการเขาไปรักษาความปลอดภัยของหนวยงานทหารเปนผลเสียตอความปลอดภัยขององคกร
ดังกลาวเสียเองก็เปนได   เนื่องจากบางองคกรเชน  องคกรเอกชน  (NGO) หรือองคกรประชาอาสา 
(PVO)   ตองการแสดงตนเองวาเปนกลาง การท่ีจะใชกองกําลังทหารมาคอยคุมครองอาจจะทําใหเกิด
ความไมไวใจ และคิดวาองคกรเหลานี้ไมมีความเปนกลางอยางแทจริง    ดังนั้นองคกรเหลานี้จะปฏิเสธ
การคุมครองอยูเสมอ      ถึงกระนั้นก็ตามหนวยกําลังจะตองนําขอนี้มาพิจารณาเวลาวางแผนดวยทุก
ครั้ง 

 ง. ขอจํากัด  เปนสิ่งท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือใหการใชขีดความสามารถทางทหารดําเนินการไป
ไดอยางเหมาะสม   และรอบคอบ   ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากวาการกระทําอะไรผิดพลาดไปแมแตครั้งเดียว
อาจจะสงผลอยางรุนแรงตอกิจการดานการทหารหรือกิจการดานการเมืองก็เปนไปได       ดังนั้นการ
ใชกําลังและขีดความสามารถทางทหารอยางเหมาะสมมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนํามาพิจารณา  
ขอจํากัดหรือขอหามท่ีกําหนดข้ึนนั้น   จําเปนท่ีจะตองทําใหเกิดความสมดุลกันของความตองการใน
รักษาความปลอดภัย,   ซึ่งหมายถึงการทําใหเกิดความสมดุลระหวาง ผลของการปฏิบัติการท่ีตองการ 
  และวัตถุประสงคทางดานการเมืองท่ีตองการ การใชกําลังเกินควรอาจจะเปนการกระตุนยุยงและทา
ทายฝายตาง ๆ จนเปนผลเสียตอความชอบธรรมของกองกําลัง  องคกร    หรือหนวยงานท่ีใชกําลังนั้น 
ๆ   รวมท้ังจะสงผลใหอีกฝายหนึ่งท่ีอยูตรงขามไดรับการสนับสนุนใหเกิดความชอบธรรมในการปฏิบัติ
มากข้ึน 

 ผูบังคับบัญชาในทุกระดับชั้นตองมีความริเริ่ม  และตองทําใหแนใจไดวาทหารทุกคนทราบ
ถึงกฎการปะทะและรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว    การไมเขาใจและไมปฏิบัติ
ตามกฎการปะทะอาจจะกอใหเกิดการสูญเสียจากการปะทะกันเอง, ความลมเหลวของภารกิจ  และทํา
ใหเกิดความอับอายข้ึนตอกองทัพ     ตอหนวยงาน   และตอประเทศชาติ   กฎการปะทะในภารกิจ 
ปท.นส. นั้น โดยท่ัวไปแลวจะมีขอจํากัด, รายละเอียด  และมีความละเอียดออนมากกวากฎการปะทะ
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ในยามสงคราม    นอกจากนี้แลวกฎการปะทะยังคงตองมีสิทธิในการปองกันตนเองพวงติดไปอยูดวย
เสมอ 

 ขอจํากัดท่ีจะสงผลตอความสําเร็จในภารกิจไดดีท่ีสุด  คือ ขอจํากัดท่ีกําหนดไวเปนกฎการ
ปะทะตั้งแตในชวงแรกของการปฏิบัติการ   โดยการกําหนดใหมีความครอบคลุมในทุกสถานการณท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได   กฎการปะทะควรจะตองมีการทบทวนและแกไขอยูตลอดเวลาตามความเหมาะสม 
 นอกจากนี้แลว    การจัดทํากฎการปะทะจะตองทําการศึกษาพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือใหแนใจได
วา   ชีวิต  และสุขภาพ   และความเปนอยูของทหารทุกนายท่ีเขาไปเก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจ 
ปท.นส.  ตองไมไดรับอันตรายโดยไมจําเปน 

 จ. ความอุตสาหะ   โดยจะตองมีการเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความยืดเยื้อในปฏิบัติการ
ทางทหาร เพ่ือสนับสนุนเปาหมายทางยุทธศาสตร   การปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ในบางครั้งอาจใชเวลา
เปนปกวาจะไดผลลัพธตามท่ีตองการ    รากเหงาของปญหาท่ีกอใหเกิดวิกฤตการณอาจไมแนชัดทําให
เปนการยากท่ีจะกําหนดแนวทางท่ีแนนอนในการแกไขปญหา  และเปนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีจะตองประเมิน
หนทางในการตอบโตตอวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนในแตละปจจัยเงื่อนไขในอันท่ีจะไดมาซึ่งวัตถุประสงค
ทางดานการเมืองในระยะยาว  ซึ่งการประเมินผลดังกลาวนี้จะตองมิใชการประเมินเฉพาะการ
ปฏิบัติการทางการทหารเทานั้น    แตจะตองเปนการวิเคราะหในกรอบกวาง  ๆ  ตามบริบทของ
เปาหมายทางยุทธศาสตรดวย  

 บอยครั้งท่ีความอดทน  ความพยายามในการแกปญหา   และการดํารงไวซึ่งความตอเนื่อง
ของวัตถุประสงคและความมุงประสงคของชาติท่ียังคงมีอยูตราบนานเทานานเทาท่ีจําเปนตอการ
บรรลุผลดังกลาวเปนสิ่งท่ีจําเปนตอความสําเร็จของภารกิจท่ีไดรับมอบ 

 ฉ. ความชอบธรรม    กําลังท่ีเขาปฏิบัติการจะตองไดรับความชอบธรรมท้ังทางดาน
กฎหมายจากรัฐบาลและความชอบธรรมจากประชาชนของตน   รวมท้ังความชอบธรรมจากนานาชาติ
และประชาชนโดยท่ัวไป    ในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. นั้นความชอบธรรมถือวาเปนเงื่อนไขพ้ืนฐาน 
 ซึ่งเราอาจพิจารณาไดจากการท่ีสังคมท่ัวไปในทุกระดับมีมุมมองและทัศนคติตอการปฏิบัติการเปน
อยางไรบาง    มีความชอบธรรม  และถูกตองตามกฎหมาย, เปนไปตามศีลธรรมจรรยา  และมีสิทธิใน
การเขาไปปฏิบัติการนั้นมากนอยแคไหน  สังคมท่ัวไปท่ีกลาวไปนี้อาจเปนประชาชนภายในประเทศ
ของตน  ประชาชนในประเทศท่ีเขาไปปฏิบัติการ  หรือประชาชนภายในสังคมนานาชาติ, ในรัฐชาติ
ตางๆ หรือแมแตในกองกําลังพันธมิตรในพ้ืนท่ีท่ีเขารวมปฏิบัติการดวยกันก็ตาม  ถาการปฏิบัติภารกิจ 
ปท.นส. ครั้งนั้น  ๆ  ถูกมองวามีความชอบธรรมก็ยอมมีแรงกระตุนในการใหการสนับสนุน   แตถาการ
ปฏิบัติการนั้นถูกพิจารณาวาขาดความชอบธรรมก็อาจจะถูกตอตานและระงับการใหการสนับสนุน  
ดังนั้นการใชการปฏิบัติการทางจิตวิทยา, ความชวยเหลือทางมนุษยธรรม  และโครงการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีมีความรอบคอบจะชวยในการสรางความรูสึกท่ีชอบธรรมและถูกตองเหมาะสมใหแกกอง
กําลังท่ีเขาปฏิบัติการ  ปท.นส. นั้น  ๆ    ความรูสึกชอบธรรม  และถูกตองตอรัฐบาลของประเทศ   และ
ความรูสึกชอบธรรม และถูกตองตอการปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้น ๆ ดวย   

 ความถูกตองชอบธรรม  อาจข้ึนอยูกับการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดตกลง
ไวกับประชาคมโลก   ซึ่งจะทําใหเกิดความม่ันใจไดวาการปฏิบัติการนั้น  ๆ  เหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณท่ีกําลังเกิดข้ึนและมีความยุติธรรมในการแกปญหาในแงตาง  ๆ  นอกจากนี้ความถูกตอง
ชอบธรรมอาจไดรับการรองรับหรือคํ้าประกันดวยการกําหนดขอจํากัด   หรือขอหามในการใชกําลัง, 
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รูปแบบการจัดของกําลังท่ีเขาไปปฏิบัติ, ระเบียบวินัย  และหลักการปฏิบัติของกําลังท่ีเก่ียวของกับ
ปฏิบัติการ     

 สําหรับทัศนคติในเรื่องความชอบธรรมในการเขาปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. เปนเรื่องท่ีสําคัญ
และสรางผลกระทบไดเปนอยางมาก     ดังนั้นเปนเรี่องสําคัญท่ีจะตองมีความระมัดระวังในการให
ขาวสารแกสื่อสารมวลชน, มีการวิเคราะหผลกระทบในเรื่องขาวสารตาง  ๆ  และมีการชี้แจงทําความ
เขาใจตอสื่อสารมวลชน  และตอสังคมของประเทศในเรื่องท่ีกําลังเกิดข้ึนและอาจสงผลกระทบตอ
ความรูสึกในความชอบธรรมตอการปฏิบัติการทางทหาร   

  ถาการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ท่ีกระทําไปเพ่ือสนองตอโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริแลว    มักจะไดรับความชอบธรรมและไดรับการสนับสนุนเปนอยางมาก  ในขณะท่ีการ
ปฏิบัติในลักษณะท่ีตอบสนองตอกระแสในสังคมก็มักจะไดรับการสนับสนุนเชนกัน    เชน  การ
สนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด   การรักษาสภาพแวดลอม   และการปฏิบัติการเพ่ือสิทธิ
มนุษยธรรม  เปนตน  แตถาการปฏิบัติการเปนการดําเนินงานท่ีสวนกระแสของสังคมหรือขาดการทํา
ความเขาใจกับสังคม   โดยเฉพาะกับสื่อสารมวลชนแลวก็มักจะสงผลใหไดรับการตอตานการ
ปฏิบัติการดังกลาวไปดวย 

 สําหรับปจจัยพิจารณาอ่ืน  ๆ  ในเรื่องของหลักการความชอบธรรมนี้คือ    ความชอบธรรม
ตามกฎหมายท่ีไดรับจากรัฐบาลโดยผานความเห็นชอบของประชาชนภายในประเทศ  ท้ังนี้ ก็
เนื่องมาจากวา    โดยธรรมดานั้นประชาชนจะมองวารัฐบาลท่ีทําการปกครองอยูมีความถูกตองมาก
ท่ีสุด   และมีอํานาจในการดําเนินการตาง  ๆ  ไดอยางเหมาะสมถูกตองมีความจริงใจและเปนไปตาม
กฎหมาย 
แนวทางการใชหลักการ 

 ตอไปนี้เปนการใชหลักการ ปท.นส. วิเคราะหการปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาในหวงปลายเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๓ ของ ศบภ. มทบ. ๔๒   

 จังหวัดสงขลา  มีพ้ืนท่ี ๗,๓๙๓.๘๘ ตารางกิโลเมตร  ดานทิศตะวันออกเปนท่ีราบริมทะเล 
 ดานทิศตะวันตกเปนภูเขาและท่ีราบสูง   อยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   ในชวง
เดือนตุลาคม  – มกราคม  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนพฤษภาคม  – ตุลาคมของทุกป  
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย   ๒,๙๖๙  มิลลิเมตรตอป   และจํานวนฝนตกเฉลี่ยปละ   ๒๐๒  วัน   จํานวน
ประชากรของจังหวัดสงขลา  รวม   ๑,๒๑๙,๙๘๙  คน   รายไดประชากรเฉลี่ย   ๖๕,๗๐๖  บาทตอป 
(สถิต ิพ.ย. ๔๓) 

 จังหวัดสงขลา ดานลางเปนพ้ืนท่ีภูเขาในอําเภอสะเดา, สะบายอย,เทพา  และ  นาทวี   
น้ําฝนท่ีตกลงมาในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสะเดาและอําเภอนาหมอมจะไหลลงสูอําเภอหาดใหญ  ซึ่งมี
ลักษณะเปนแองกะทะรองรับน้ํา   โดยดานตะวันออกถูกก้ันดวยภูเขาคอหงส, ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข  ๔๐๗ (ถนนกาญจนวนิช) ,ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๔ (ถนนเพชรเกษม) และทางหลวง
แผนดินหมายเลข  ๔๐๘ (ถนนสงขลา  – จะนะ)   ในขณะท่ีน้ําฝนจากอําเภอสะบายอย  และอําเภอนา
ทวี    ไหลลงสูอําเภอจะนะ   และพ้ืนท่ีทางตอนบน  หรือทางทิศเหนือของจังหวัดสงขลาน้ําฝนจาก
เทือกเขาบรรทัดจะไหลผานจังหวัดพัทลุง    ลงสูทะเลสาบสงขลาแลวเออลนทวมพ้ืนท่ีอําเภอระโนด, 
กระแสสินธิ์, สทิงพระ  และ  สิงหนคร   โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือน้ําทะเลจากอาวไทยเออหนุนสูงข้ึน
พรอมกัน 



หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๒-๗                                     รส.x-xx.x                      ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง) 

 พ้ืนท่ีดานลางของจังหวัดสงขลาเปนพ้ืนท่ีลุมน้ําคลองอูตะเภา   พ้ืนท่ี  ๒,๑๗๐  ตาราง
กิโลเมตร   ครอบคลุมอําเภอสะเดา, นาหมอม, คลองหอยโขง  และหาดใหญ  การเคลื่อนตัวของน้ําจะ
ไหลลงมาจากทางตอนใตคือจากอําเภอสะเดาตามเสนทางคลองอูตะเภายาว  ๑๒๘  กม.  ยานบานพัง
ลา, คลองแงะ, ยานยาว, บางศาลา, ชายคลอง  ถึงอําเภอหาดใหญ  ไหลลงสูทะเลสาบสงขลาท่ีบาน
แหลมโพธิ ์ตามเสนทางของน้ํามีลําน้ําสาขา ๑๑  สายและอางเก็บน้ํา  ๓  แหง  ไดแก  อางเก็บน้ําจําไหร 
ความจ ุ๖ ลาน ลบ.ม.  อางเก็บน้ําคลองหลา   ความจ ุ ๒๕ ลาน ลบ.ม. และอางเก็บน้ําสะเดา ความจุ 
๕๖ ลาน ลบ.ม.  โดยคลองอูตะเภาและลําน้ําสาขา  มีศักยภาพสามารถระบายน้ําไดเพียง   ๔๖๑   ลบ.
ม./วินาที    ในขณะท่ีปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีในวันเกิดเหตุ  ๗๕๑  ลบ.ม./วินาที  จึงเกิดน้ําทวมข้ึนอยาง
ฉับพลัน 

 อุทกภัยในจังหวัดสงขลา  เริ่มตนจากหยอมความกดอากาศต่ํากอตัวข้ึนในทะเลจีนใต  
ตั้งแต  วันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓  และทวีกําลังแรงข้ึน  เคลื่อนเขาสูอาวไทยบริเวณภาคใต
ตอนลาง  ถึงจังหวัดสงขลา  ในวันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓   ทําใหฝนเริ่มตกท่ัวพ้ืนท่ีลุมน้ําคลองอู
ตะเภา  ในวันท่ี   ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓   เวลา  ๑๗.๐๐  น.  ปริมาณฝนตกหนักสูงสุดวัดไดบริเวณ
อําเภอนาหมอม  ๔๔๐.๐  มม.   อําเภอหาดใหญ   ๓๑๕.๗  มม.  อําเภอสะเดา   ๑๗๗.๖  มม.   อําเภอ
คลองหอยโขง   ๑๗๓.๔  มม.  น้ําฝนจากอําเภอสะเดา  และนาหมอมไหลบาลงพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ
อยางรวดเร็ว    เปนผลใหในเวลา   ๒๒.๐๐  น. วันเดียวกันเกิดน้ําทวมฉับพลันในถนนทุกสายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ  โดยมีระดับสูงประมาณ  ๒๐  – ๓๐  ซม.   วันท่ี   ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓   น้ํา
ทวมสูงสุดประมาณ   ๒.๐๐  – ๔.๐๐  ม.  ในทุกพ้ืนท่ีของเทศบาลนครหาดใหญ   ยกเวนบริเวณถนน
กาญจนวนิช  โรงพยาบาลสงขลานครินทร และคายเสนาณรงค  มีน้ําทวมขังเฉพาะชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 เขตท่ีน้ําทวมรุนแรง   ไดแก   บริเวณหาดใหญใน, วัดโคกสมานคุณ, ถนนสาครมงคล, ถนนพลพิชัย, 
ถนนสันติราษฎร, ถนนรัถการ, ริมคลองแห  และบริเวณใกลเคียงอ่ืน  ๆ     ในขณะเดียวกันนี้ก็ไดเกิด
สภาวะน้ําทวมกระจายไปท่ัวพ้ืนท่ีอําเภออ่ืน ๆ ของจังหวัดสงขลาท้ัง ๑๖ อําเภอ และลดระดับลงอยาง
ชา ๆ จนถึงวันท่ี ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓  น้ําจึงไดลดระดับลงไดอยางรวดเร็วมากข้ึน  โดยยังคงเหลือ
เฉพาะบริเวณริมคลองอูตะเภา 

 
 



หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๒-๘                                     รส.x-xx.x                      ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง) 

ความเสียหายจากปญหาอุทกภัยดังกลาวกระจายครอบคลุมไปท่ัวท้ังจังหวัดในพ้ืนท่ี   ๑๖ 
อําเภอ ๑๒๔   ตําบล  ๙๖๕   หมูบาน   ๓   เทศบาล   จนถึงวันท่ี   ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๔๓   ระดับน้ํา
ลดลงเหลือพ้ืนท่ีน้ําทวมขังใน    ๗  อําเภอ   ๖๖  ตําบล   ๔๔๕  หมูบาน   (อําเภอระโนด, กระแสสินธิ์, 
สทิงพระ,  บางกล่ํา, จะนะ  และเทพา)  โดยมียอดผูบาดเจ็บ  สูญหายและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก    
โดยเฉพาะในเขตอําเภอหาดใหญ    อาคารสิ่งปลูกสราง   สาธารณสมบัติ   สถานศึกษาวัดวาอาราม 
ทรัพยสินทางการเกษตร   รวมท้ังโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก  ถนน  ระบบประปา  ไฟฟา  และโทรศัพทถูก
ตัดขาดและไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญซึ่งเปนยาน
การคาแหลงธุรกิจท่ีใหญท่ีสุดของภาคใตไดรับความเสียหายอยางมาก     เนื่องจากระดับน้ําท่ีสูงข้ึน
ทวมพ้ืนท่ีอยางรวดเร็วในชวงเวลาดึก      ซึ่งไมสามารถเตรียมการไดทันทวงที    มีความสูงเฉลี่ย   ๒  – 
๔ ม.  โดยยานการคาท่ีเสียหายรุนแรง  ไดแก บริเวณตลาด กิมหยง, สันติสุข และตลาดพลาซา  มูลคา
ความเสียหายจากการประเมินข้ันตนของหอการคา จังหวัดสงขลา ไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ ลานบาท 



หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๒-๙                                     รส.x-xx.x                      ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง) 

ศบภ.มทบ. ๔๒  เปนอีกหนวยงานหนึ่งท่ีเขาไปรวมในการบรรเทาภัยพิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัด
สงขลาในป ๒๕๔๓  นี้  อีกท้ังยังเปนหนวยงานท่ีเขาปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพหนวยหนึ่ง  
ท้ังนี้การดําเนินงานดังกลาวของ  มทบ. ๔๒  จัดไดวาเปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการ
สงครามประการหนึ่งท่ีกองทัพบกไทยไดกําหนดเอาไวเปนภารกิจของตน   อยางไรก็ตาม   การ
ดําเนินงานของ  มทบ. ๔๒   นั้นเปนการดําเนินงานไปในลักษณะของการแกปญหาเฉพาะหนา   ซึ่ง
ถึงแมวากองทัพจะไดเนนย้ําหนวยรองใหเตรียมการในความรับผิดชอบดังกลาว   แตกองทัพก็ยังคงไมมี
หลักนิยม   และแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนนักในการดําเนินงานดังกลาว  อีกท้ังหนวยการศึกษา  และ
หนวยท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพ  ยังคงมิไดมีการกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในเรื่อง
นี้  ดังนั้นการดําเนินงานของ  มทบ. ๔๒  จึงเปนไปในลักษณะท่ีสามารถเรียกไดวา   “ทําไปดวยใจจริง 
ๆ” ตอไปนี้จะไดทําการวิเคราะหการดําเนินงานในการ  ปท.นส. ของ  มทบ. ๔๒  ในภารกิจการบรรเทา
ภัยพิบัติ   โดยใชหลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามในการวิเคราะห    แนนอนท่ีผล
ออกมาจะตองมีท้ังท่ีเปนไปตามหลักการ  และเบี่ยงเบนไปจากหลักการ   เนื่องมาจากการเผยแพรและ
กระจายหลักการดังกลาวยังคงอยูในวงแคบอยู    และหวังวาเม่ือหลักการดังกลาวนี้ไดมีการเผยแพร
ออกไป   จนบุคคลากรในกองทัพมีความเขาใจเชนเดียวกับท่ีเขาใจหลักการสงครามในปจจุบันแลว 
การดําเนินงานในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ในอนาคตจะไดมีการพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน 

 ก.  เขาใจวัตถุประสงค      การปฏิบัติการทางทหารทุกครั้งจะตองมีวัตถุประสงค   หรือ
จุดมุงหมายท่ีชัดเจน, แนนอน, และสามารถปฏิบัติได จะเห็นไดวาวัตถุประสงคในการดําเนินงานของ 
ศบภ.มทบ. ๔๒   มีความชัดเจนอยูในตัวเองกลาวคือ  ดําเนินงานเพ่ือบรรเทาภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน  
ชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัย   ดังเห็นไดจากภารกิจของ  ศบภ.มทบ. ๔๒  ท่ีวา  “ศูนยบรรเทาสา
ธารณภัย  มณฑลทหารบกท่ี  ๔๒  วางแผน  อํานวยการ  ควบคุม  ประสานงานใหการปฏิบัติงาน



หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๒-๑๐                                     รส.x-xx.x                      ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง) 

ชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรวมกับจังหวัดสงขลา  ตลอดจนสวนราชการท่ี
เก่ียวของและกํากับดูแลการปฏิบัติของหนวยข้ึนตรง  ศูนยบรรเทาสาธารณภัย  มณฑลทหารบกท่ี  ๔๒ 
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”    

 ความเขาใจของผูบังคับบัญชาในเรื่องวัตถุประสงคทางดานการเมือง,  เปาหมายทาง
ยุทธศาสตร, วัตถุประสงคทางการทหาร  และวัตถุประสงคในการปฏิบัติการ   ท่ีจะนํามาสูการสงเสริม
ใหเกิดเอกภาพในความพยายามตอไปนั้น  การบรรเทาภัยพิบัติของไทย   ยึดถือการดําเนินการตาม  
พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๒๒  เปนหลัก  นอกจากนี้ก็ยังมีแผนการปองกันภัย
ฝายพลเรือน   พ.ศ. ๒๕๓๖  และการแกไขแผนปองกันภัยฝายพลเรือนท่ีดําเนินการในป  ๒๕๔๔  เปน
รากฐานในการทําแผนของแตละหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ       โดยมีกระทรวงมหาดไทย    เปน
กระทรวงหลักท่ีรับผิดชอบ  (โดยกรมการปกครอง)   จัดตั้งศูนยบรรเทาสาธารณภัยในระดับภูมิภาค  
ลงไปจนถึงในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ   ในขณะท่ีกระทรวงกลาโหมก็ไดมีการจัดตั้งศูนยบรรเทา
สาธาณภัยกระทรวงกลาโหม   ศูนยบรรเทาสาธารณภัยเหลาทัพ ( ทบ., ทร., ทอ. )  ศูนยบรรเทาสา
ธารณภัยในระดับกองทัพภาค   และหนวยรองกองทัพภาคตามลําดับ       เม่ือพิจารณาจากโครงสราง
ดังกลาวนี้     งานในการบรรเทาสาธารณภัยของไทยนาจะอยูในระดับท่ีนาพอใจ   และแตละระดับนา
ท่ีจะเผชิญกับภัยพิบัติไดเปนอยางดี  แตปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ     แตละหนวยท่ีมีสวนเก่ียวของมิไดมีการ
จัดทําแผนรวมกันท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการท่ีจะเผชิญภาวะวิกฤต    มีแตแผนของแตละ
หนวยงานเองท่ีจะเขาไปปฏิบัติภารกิจนั้น  ๆ  นอกจากนี้แลว    ในแตละระดับหนวยนาจะยังคงไมมี
ความเขาใจในวัตถุประสงคทางดานการเมือง   และเปาหมายทางยุทธศาสตรมากนัก      เนื่องจากท้ัง
พระราชบัญญัติป ๒๒   และแผนป ๓๖ รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม   ยังคงเขียนวัตถุประสงคทางการเมือง 
(ของรัฐบาล)  และยุทธศาสตรไวอยางคลุมเครือ  จนทําใหการแปลงวัตถุประสงคและยุทธศาสตร
ดังกลาวมาสูระดับกระทรวงทบวงกรมและผูปฏิบัติขาดความชัดเจน    

 ดังเห็นไดวาในการบรรเทาสาธารณภัยนั้นบางครั้งมิใชในภาวะวิกฤต    แตกองทัพก็
พยายามออกไปดําเนินงานในขณะท่ีมีหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบอยูแลว    หรือบางครั้งเชน
สถานการณท่ีหาดใหญซึ่งอยูในภาวะวิกฤตกองทัพก็จะตองมีความม่ันใจใหไดวา    การเขาไปชวยเหลือ
จะไมกอใหเกิดปญหาในเรื่องงบประมาณและการทดแทนตามมาในภายหลัง    การท่ีหนวยงานตาง ๆ 
มิไดมุงไปท่ีวัตถุประสงคทางการเมืองของประเทศอันเดียวกัน   แตมุงไปท่ีวัตถุประสงคของหนวยงาน
ตนเอง   ก็จะทําใหเกิดการแยงงานกันทําหรือแยงชื่อเสียงซึ่งกันและกัน    ผลท่ีตามมาก็คือการขาด
เอกภาพในความพยายาม  และตองพบกับการไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควรตอภารกิจนั้น ๆ  

 ข. เอกภาพในความพยายาม    ดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซึ่ง    เอกภาพของความพยายาม
จากทุกการปฏิบัติของทุกองคกรท่ีเก่ียวของ    บรรดาความพยายาม, เครื่องมือท้ังหลาย  และวิธีการ
ท้ังสิ้นจะตองมุงไปสูจุดมุงหมายรวมกัน    ภายใตสภาพการณดังกลาวนี้ผูบังคับบัญชาจะตองสราง
ระบบนายทหารติดตอและระบบการติดตอประสานงานข้ึนเพ่ือใหไดมาซึ่งเอกภาพในความพยายาม   
และเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. มักจะเปนการปฏิบัติของหนวยระดับลางท่ีมีขนาดเล็ก     
ดังนั้นจึงมีความสําคัญท่ีทุกระดับหนวยจะตองเขาใจถึงความสัมพันธตาง  ๆ  ท้ังท่ีเปนทางการ  และไม
เปนทางการของแตละองคกร 

 หลักการขอนี้แสดงใหเห็นไดโดยชัดเจนวา  แนวความคิดในการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือการสงครามของเรายังคงยึดติดอยูกับหลักการสงคราม (แมแตชื่อก็บงบอกแลววาใหใชใน
ยามสงคราม) ในเรื่องเอกภาพในการบังคับบัญชาอยูมาก    จึงสงผลใหการประสานงาน  การ



หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๒-๑๑                                     รส.x-xx.x                      ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง) 

ดําเนินงานของแตละฝายท่ีมาเก่ียวของ     โดยเฉพาะฝายทหารกับฝายตาง  ๆ  ไมวาจะเปนขาราชการ
พลเรือน องคกรเอกชน และสื่อมวลชนแตละแขนงเกิดปญหาท่ีขัดแยงกันอยูและตองมาคอยแกปญหา
ท่ีไมจําเปน  

 จากขอบกพรองท่ี  มทบ. ๔๒    ไดนําเสนอ  ผบ.ทบ. ในการบรรยายสรุปภารกิจการ
บรรเทาสาธารณภัยในอําเภอหาดใหญตอนหนึ่งกลาววา   หนวยตาง  ๆ          ท่ีเขาชวยเหลือ
ประชาชน   (ทร. ทอ.) พยายามแยกตัวเพ่ือประชาสัมพันธตัวเอง   เปนการแสดงออกท่ีชัดเจนถึงการ
ขาดการใชหลักการเรื่องเอกภาพในความพยายาม ซึ่งควรใชคิดแกปญหาภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน เนื่องจาก
มุงไปแตท่ีการประชาสัมพันธหนวยของตนเองซึ่งก็คงตองมาพิจารณาวาควรจะแกปญหาอยางไรกัน
ตอไป 

 



หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๒-๑๒                                     รส.x-xx.x                      ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง) 

 
จากขอมูลของ  มทบ. ๔๒   ท่ีกลาวถึงในข้ันการวางแผนท่ีท้ัง  จังหวัด   อําเภอ   เทศบาล  

องคการบริหารสวนตําบล   ตลอดจนทุกหนวยของฝายทหารตางก็มีแผนการปฏิบัติท้ังสิ้น   แตสวน
ใหญมิไดมีการประสานแผนกันไวกอน   การปฏิบัติในระยะแรก ๆ เปนลักษณะตางคนตางทําตามแผน
ของตนทําใหเกิดความสับสนการปฏิบัติงานซ้ําซอนไมครอบคลุมพ้ืนท่ี   เปนการแสดงใหเห็นถึงการ
ไมไดมีการประสานเอกภาพในความพยายามแกปญหาตั้งแตแรกของแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 นอกจากนี้แลว มทบ. ๔๒   ยังไดทําขอพิจารณาเปนบทเรียนไวดวยในเรื่อง  “การปฏิบัติท่ี
จะมีประสิทธิภาพตองข้ึนอยูกับการประสานแผนของทุกฝายท่ีมีการเตรียมการไวอยางดี    และท่ี
สําคัญท่ีสุดคือความมีเอกภาพในการปฏิบัติ” กรณีนี้ก็เปนอีกประเด็นท่ีเราจะตองพิจารณาใหมีความ
เขาใจท่ีถองแทในคําวาเอกภาพในการปฏิบัติอยาใหเปนเอกภาพในบังคับบัญชาในรูปแบบของทหาร
ตอฝายอ่ืน  ๆ  ท่ีมิใชทหาร   หรือแมแตทหารเหลาอ่ืนก็อาจไมใหความรวมมือและสงผลเสียตอการ
ปฏิบัติได    ดังนั้นเราจะตองทําใหเอกภาพในการปฏิบัตินี้คือเอกภาพในความพยายาม  กลาวคือทุก
หนวยทุกฝายท่ีเขารวมปฏิบัติการจะตองมุงไปสูการแกปญหาและวัตถุประสงครามกันใหได   ท้ังนี้การ
จัดตั้งนายทหารประสานงาน   หรือศูนยประสานงานกับหนวยงานตาง  ๆ  ก็จะทําใหเอกภาพในความ
พยายามดังกลาวมีความเปนไปไดมากข้ึน   ซึ่งแมแตสื่อมวลชนท่ีตองการความชวยเหลือในการทําขาว
ของตนดวยการขอท่ีนั่งในอากาศยานเพ่ือไปถายทําขาวแตไดรับการปฏิเสธจนเกิดความเขาใจผิดกัน
ข้ึน  ซึ่งถา  ศบภ.มทบ. ๔๒    ไดจัดวางระบบนายทหารติดตอหรือศูนยติดตอข้ึน   ปญหาความเขาใจ
ผิดและความไมรวมมือของสื่อมวลชนตอการแกปญหาก็อาจจะดีข้ึน   ซึ่งก็จะสงผลตอความชอบธรรม
ในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามอันเปนหลักการอีกขอหนึ่งตอไป    



หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๒-๑๓                                     รส.x-xx.x                      ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง) 

 ค. การรักษาความปลอดภัย    ตองดําเนินงานโดยไมใหฝายคุกคามมีความไดเปรียบ  ท้ัง
ทางดานการทหาร, การเมือง  และขอมูลขาวสาร   สิทธิในการปองกันตัวจากการกระทํา  หรือความ
ตั้งใจท่ีจะกระทําจากฝายท่ีคุกคาม สามารถนํามาใชไดในทุกปฏิบัติการ 

 นอกเหนือจากสิทธิในการปองกันตนเองแลว   การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติเปน
อีกสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญของหลักการ  ปท.นส.  แมวาการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. จะไมมีภัยคุกคาม
ท่ีพิจารณากําหนดไวโดยเดนชัดก็ตาม    แตทุกสวนในการปฏิบัติการทางทหารยังคงตองคอย
ระมัดระวังในการปฏิบัติอยูเสมอ และเนื่องจากความไมแนนอนในธรรมชาติของสถานการณในหลาย
รูปแบบของ  ปท.นส. รวมท้ังความไมแนนอนท่ีเกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนได
อยางรวดเร็ว    ทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองผนวกการรักษาความปลอดภัยในปฏิบัติการไวเปนสวน
หนึ่งของปฏิบัติการดวยเสมอ   ผูวางแผนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติตองพิจารณา
ผลกระทบจากขาวท่ีผูสื่อขาวนําเสนอ  ไมใหขาวท่ีเสนอไปนั้นมีผลในทางลบตอการปฏิบัติหรือเปน
การเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีสงผลเสียตอวิกฤตการณ 

 ศบภ.มทบ. ๔๒  ไดมีการจัดกําลังจาก รอย.สห.มทบ.๔๒  ออกใหการชวยเหลือ  เจาหนาท่ี
ตํารวจในการรักษาความสงบเรียบรอยจากมิจฉาชีพ  และผูฉวยโอกาสลักขโมยทรัพยสินของผูอ่ืน 
รวมท้ังรวมอํานวยความสะดวกในการจราจรในพ้ืนท่ีและเสนทางตาง  ๆ  ตามขีดความสามารถ  ใน
หลักการนี้จะเห็นไดวา มทบ. ๔๒   ก็ไดดําเนินงานไปตามหลักการดังกลาวนี้    แมวาจะไมไดมีกําหนด
ไวในหลักการมากอนก็ตาม  ท้ังนี้ก็เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติการนั่นเอง  

 จากการสรุปของ  ศบภ.มทบ. ๔๒  ในเรื่องการประชาสัมพันธนั้น    จะเห็นไดวาภาพท่ี
ปรากฏสูสายตาประชาชนจะดีหรือไมดีข้ึนอยูกับการประชาสัมพันธ        ในระยะแรก  ๆ  ของการ
ปฏิบัติ    ภาพการปฏิบัติของเจาหนาท่ีตาง  ๆ  ท่ีปรากฏตอสายตาประชาชนโดยท่ัวไปไมดีเทาท่ีควร  
ถึงข้ันเปนภาพในทางลบ   เนื่องจากสภาพน้ําทวม อ.หาดใหญเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว     และคาดไมถึงวา
จะถึงข้ันวิกฤต     การชวยเหลือของเจาหนาท่ีในชวงนั้นประมาณพันคนเศษ   ตอประชาชนท่ีตองการ
ความชวยเหลือกวาสามแสนคนยอมกระทําไดไมท่ัวถึง  การเสนอขาวของสื่อในชวงนั้นก็ทําได
ยากลําบาก  เพราะถูกน้ําทวมออกจากท่ีตั้งไปตระเวนหาขาวไมได   และบริเวณท่ีตั้งสํานักงานของสื่อ
นั้นเจาหนาท่ีอาจจะเขาไปไมถึงหรือยังไมมีแผนเขาไปบริเวณนั้น        สื่อมวลชนตาง  ๆ  ดังกลาวได
รายงานขาวตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไปในทางลบ    สื่อบางกลุมพยายามขอโดยสารไปกับเรือ
ยาง, เรือทองแบน  หรือ  ฮ.  แตมักไดรับการปฏิเสธเนื่องจากประชาชนจํานวนมากตองการความ
ชวยเหลือแตเรือหรือ ฮ. บรรทุกไดจํานวนจํากัด    ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุใหการเสนอขาวออกไปไมคอย
ดีตอเจาหนาท่ีมากนักโดยเฉพาะในสวนของทหารบก  (มทบ.๔๒) ในเหตุการณนี้เปนบทเรียนท่ีเรา
จะตองแกไขกันตอไปในอนาคต  ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากตามหลักการรักษาความปลอดภัยนี้ผูวางแผน
จะตองระลึกเสมอวาผลของสื่อมวลชนตอภาพท่ีเกิดข้ึนจะเปนเชนไรบาง โดยเฉพาะในยุคขอมูล
ขาวสารนี้สื่อจะมีอิทธิพลมากตอเสียงสวนรวมของประชาชน และผลเสียจากขอนี้อาจสงผลกระทบตอ
ความชอบธรรมท่ีกองทัพจะไดรับตอไป การจัดนายทหารติดตอและระบบในการประสานงานกับ
สื่อมวลชนอาจแกปญหาใหดีข้ึนได        

 ง. ขอจํากัด ดําเนินการโดยใชขีดความสามารถทางทหารอยางเหมาะสมและรอบคอบ   
แมวาการดําเนินงานในการบรรเทาภัยพิบัติจะไมไดมีขอจํากัด   หรือขอหามมากมายหลายประการ  
โดยเฉพาะเปนการปฏิบัติภายในประเทศก็ตาม   แตเราก็ตองมีเรื่องท่ีควรคํานึงถึงอยูเสมอในสิ่งท่ีอาจ
เปนขอจํากัดในการเขาปฏิบัติการ   หรืออาจตองมีกฎการปะทะข้ึนก็ได   ซึ่งขอจํากัดดังกลาวอาจอยูท่ี



หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๒-๑๔                                     รส.x-xx.x                      ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง) 

งบประมาณ  ความรับผิดชอบ   กฎหมายท่ีเขามารองรับ   ขีดความสามารถและขีดจํากัดของกําลังพล
ท่ีเขาปฏิบัติการ ขอหามทางสังคม  หรือศาสนา เปนตน 

 จ. ความอุตสาหะ    เตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความยืดเยื้อในปฏิบัติการทางทหารเพ่ือ
สนับสนุนเปาหมายทางยุทธศาสตร     การปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ในบางครั้งอาจใชเวลาเปนปกวาจะ
ไดผลลัพธตามท่ีตองการ    จะเห็นไดวาจากปฏิบัติการดังกลาวนี้กําลังพลบางสวนก็ไดรับภัยพิบัติดวย 
 นอกจากนี้แลวการดําเนินงานในลักษณะท่ีถูกกดดันจากสื่อมวลชน     สภาพลมฟาอากาศ   
ความเครียด   และความเหน็ดเหนื่อยของกําลังพลเองถาไมไดมีความอุตสาหะแลวภารกิจก็ยากท่ีจะ
สําเร็จลงไปได 

 ฉ. ความชอบธรรม    กําลังท่ีเขาปฏิบัติการจะตองไดรับความชอบธรรมท้ังทางดาน
กฎหมายจากรัฐบาลและความชอบธรรมจากประชาชนของตน  รวมท้ังความชอบธรรมจากนานาชาติ 
 และประชาชนโดยท่ัวไป       ในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ของ  ศบภ.มทบ. ๔๒   นั้นขาดความ
ชัดเจนในเรื่อง      ขอตกลงของกระทรวงตาง  ๆ  ท่ีเปนกระทรวงรับผิดชอบหลักในเรื่องนี้     การขาด
การประสานแผนงาน    หรือกฎหมายท่ีใชออกมารองรับตางๆ ไดสงผลใหความชอบธรรมตามตัวบท
กฎหมายท่ีออกโดยรัฐบาลไมชัดเจน   หรืออยางนอยท่ีสุดผูปฏิบัติก็ยังคงไมไดมีความม่ันใจหรือเขาใจ
ในเรื่องดังกลาวนี้   นอกจากนี้แลวความชอบธรรมท่ีไดรับจากประชาชนนั้นก็เปนไปตามกระแสของ
สังคม     และการนําเสนอของสื่อมวลชนซึ่งก็อาจสงผลในทางลบตอกองทัพเปนอยางมาก      ท้ังท่ี
กองทัพตองเขาไปรับผิดชอบหรือเขาใปสนับสนุนในการดําเนินงานการบรรเทาภัยพิบัตินี้อยู  แตกลับ
ไมไดรับงบประมาณมาเพ่ิมเติม  หรือไมไดรับการทดแทนในสวนท่ีกองทัพตองใชจายไปเพ่ือการนี้   รถ
ตัก รถบรรทุกเททาย เครื่องมือ  น้ํามันเครื่องยนต    ชิ้นสวนอะหลั่ย   เรือยาง เรือทองแบน  หรือ  ฮ.  
ซึ่งจัดหามาจากภาษีของประชาชน   ถาประชาชนไมเห็นความสําคัญของทหารในบทบาทนี้ก็เปนไป
ไมไดท่ีกองทัพจะไดรับสิ่งของดังกลาว  เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ไดตอไป 

 ประชาชนไมใหความรวมมือเทาท่ีควรในชวงการฟนฟู   เพราะตางคิดวาเปนหนาท่ีของ
เทศบาล   เม่ือเก็บขยะผานไปแลวกลับมีมากองอีกจํานวนมากทําใหการปฏิบัติงานไมจบสิ้น      ปญหา
ขอนี้ก็เปนอีกกรณีของความชอบธรรมท่ีทุกคนตองรวมมือกันในการแกปญหามิใชมอบไวใหใครหรือ
กลุมใดรับไปโดยเฉพาะเทานั้น   ดังนั้นการสรางความชอบธรรมท้ังในทางกฎหมายและในทาง
ความรูสึกของประชาชนท่ัวไปนาจะเปนความเรงดวนตน ๆ ในการพัฒนาหลักการ ปท.นส. ของไทย 
บทสรุป 

 หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามเปนหลักการใหมท่ีพัฒนาใชในหวง
หลังป พ.ศ. ๒๕๔๐  นี้เปนตนมา    และเปนหลักการท่ีแตกตางไปจากหลักการสงครามหรืออยางนอย
ท่ีสุดในการประยุกตใชก็ตองปรับเปลี่ยนไปพอสมควร   ดังนั้นการดําเนินงานในการปฏิบัติการทาง
ทหารนอกเหนือการสงครามท่ียกมาหรือลอกแบบมาเฉพาะรูปแบบของการปฏิบัติการ   แตยังไม
สามารถเขาใจหรือเขาถึงวัตถุประสงคทางดานการเมือง   แนวความคิดทางยุทธศาสตร   และหลักการ
ปฏิบัติการไดอยางแทจริงแลว    ยอมจะทําใหการดําเนินงานของกองทัพหรือแมแตการดําเนินงานใน
ระดับประเทศตองมีความเบี่ยงเบนและไขวเขวเปนธรรมดา   ท้ังนี้ก็เนื่องจากความไมเขาใจของกําลัง
พลในกองทัพเอง   ความเขาใจของสังคมภายในประเทศ  หรือแมแตรัฐบาลท่ีจะตองเปนผูพิจารณาใช
ประโยชนจากขีดความสามารถทางทหารดังกลาวนี้ 



หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๒-๑๕                                     รส.x-xx.x                      ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง) 

 การใหการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก   ผนวกกับความจําเปนของหนวยทหารท่ี
ตองเขามารับผิดชอบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามในปจจุบัน     และมีแนวโนมท่ีจะ
เพ่ิมข้ึนเรื่อย  ๆ  ในอนาคตคงจะทําใหกําลังพลในระดับฝายเสนาธิการไดนําหลักการตาง  ๆ  ไป
ประยุกตใชหรืออยางนอยท่ีสุดก็จะไดเขาใจดีข้ึน   และไมหลงยึดติดกับการนําหลักการสงครามไป
ประยุกตใชโดยขาดความเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติการนอกเหนือการ
สงคราม 

  นอกจากนี้แลวเม่ือฝายเสนาธิการและกําลังพลสวนใหญของกองทัพไดมีความเขาใจในงาน
ดานนี้เปนอยางดีแลว    การผลักดันใหเกิดความชอบธรรมในการปฏิบัติท้ังจากท่ีเปนทางการโดยผาน
การออกกฎหมาย  ระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจากฝายรัฐบาลก็มีความเปนไปได    ผลท่ีตามมาก็จะทํา
ใหเหลาทัพ   และกระทรวงทบวงกรมอ่ืนไดมีความเขาใจ   และเห็นความสําคัญของการปฏิบัติภารกิจ 
ปท.นส. ท่ีกองทัพเขาไปชวยดําเนินการเพ่ือสังคมสวนรวมของประเทศโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตท่ี
ตองการความรวมมือจากทุกฝาย    อีกท้ังยังเปนการสรางความชอบธรรมแบบไมเปนทางการโดยผาน
สื่อสารมวลชนออกไปใหประชาชนไดรับรูรับทราบถึงความจําเปนในงานดานนี้ของทหารท่ีจะตองเขา
ไปดําเนินงานในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส.  ซึ่งก็จะทําใหประชาชนใหความเห็นชอบท่ีจะจายเงินภาษี
ของตนเพ่ือใหกองทัพ  หรือหนวยงานของรัฐรับมาเปนงบประมาณของตนในการปฏิบัติงานตอไป 

 ถาฝายทหารท่ีเปนผูปฏิบัติมิไดมีความเขาใจในงานดานนี้แลว ผลท่ีตามมาก็จะเห็นไดจาก
หลายเหตุการณท่ีเกิดข้ึน   รัฐบาลอาจใหทหารเขาไปทํางานในหลายเรื่องท่ีเปนภารกิจ   ปท.นส.  โดย
ทหารท่ีเขาปฏิบัติ  จะขาดความชอบธรรมในเรื่องกฎหมายรองรับ  จะมีปญหาในเรื่องงบประมาณ  
จะมีปญหาในเรื่องความชอบธรรมและความรูสึกยอมรับของประชาชน     นอกจากนี้แลวงานดังกลาว
อาจไมไดมีการประสานสอดคลองกับการใชพลังอํานาจแหงชาติในดานอ่ืน       ผลท่ีตามมาก็อาจไม
ตอบสนองตอผลประโยชนชาติอยางแทจริง    อีกท้ังความผิดพลาดตาง  ๆ   ท่ีอาจเกิดข้ึนก็อาจสงผล
เสียตอกองทัพตอไป    กองทัพก็เปนสวนหนึ่งของสังคมประเทศ ความพยายามในการจรรโลงและ
สรางสิ่งท่ีดีใหเกิดข้ึนในสังคมกองทัพก็มีสวนรวมอยูดวยเปนอยางมาก   นอกจากนี้แลวประวัติศาสตร
จากอดีตมาจนปจจุบัน   กองทัพไดมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมอยูเสมอ   ดังนั้นเปนการสมควรอยาง
ยิ่งท่ีคนในกองทัพในยุคปจจุบัน   และอนาคตตอไปจะไดชวยกันสรางสรรคสังคมไทยใหดียิ่งๆ ข้ึนไป 

 
 

 

 
 



รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๓-๑                                รส.x-xx.x                            ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

บทที ่๓ 
รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 

กลาวทั่วไป 
 รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามท่ีจะไดกลาวตอไป   เปนการนําเอา

รูปแบบของการปฏิบัติการท่ีไดมีกําหนดไวในเอกสารหลักนิยมการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการ
สงครามของกองทัพสหรัฐท่ีไดจัดแบงไวเปน  ๑๖  ประเภท    มาวิเคราะหเปรียบเทียบผสมผสานและ
จัดกลุมเขากับการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามท่ีกองทัพไทยเคยปฏิบัติมาและมี
แนวโนมท่ีจะปฏิบัติกันตอไป   ซึ่งท้ังนี้ในบางรูปแบบกองทัพสหรัฐอาจมีขอบเขตและพ้ืนท่ีในการ
ปฏิบัตินอกประเทศเปนหลัก    ในขณะท่ีรูปแบบดังกลาวนั้นสําหรับกองทัพไทยสวนใหญเปนการ
ปฏิบัติการภายในประเทศซึ่งอาจมีบางรูปแบบท่ีมีการปฏิบัติการภายนอกประเทศบาง   นอกจากนี้
ความแตกตางของพลังอํานาจดานตาง  ๆ  ระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา  อีกท้ังวัตถุประสงค
ทางการเมือง  เปาหมายทางยุทธศาสตรและ  วัตถุประสงคทางการทหารของท้ังสองประเทศก็มีความ
แตกตางกันออกไป  หรืออยางนอยท่ีสุดก็มิไดเหมือนกันไปในทุกประการ   ดังนั้นรูปแบบของ  ปท.นส. 
ก็ยอมมีความแตกตางกันออกไปเปนธรรมดา   ท้ังในรูปแบบของการปฏิบัติหรือแมแตรายละเอียดใน
การดําเนินการของแตละรูปแบบ      

 ในเบื้องตนเอกสารท่ีทานกําลังศึกษาอยูนี้ไดจัดแบงรูปแบบ  ปท.นส. ออกเปน   ๑๙  
ประเภท   ซึ่งมี   ๑๖  ประเภทเปนรูปแบบท่ีกําหนดข้ึนโดยสหรัฐอเมริกาแตไดถูกนํามาเรียบเรียงเสีย
ใหมในเชิงเปรียบเทียบกับของไทย      สําหรับอีก  ๓  ประเภทนั้นเปนเรื่องท่ีมีปฏิบัติกันอยูในประเทศ
ไทยแตไมอยูในหลักนิยมของอเมริกาเชนเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   เปนตน   ในขณะ
ท่ีรูปแบบท่ี  ๑๙   เปนการเปดชองทางไวท่ีจะไดมีขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือการสงครามของไทย   ท่ียังมิไดมีขอมูลในปจจุบัน    ซึ่งเม่ือไดมีขอมูลเพ่ิมเติมและพิจารณา
ความถูกตองเหมาะสมแลวก็จะไดกําหนดเปนรูปแบบเพ่ิมเติมตอไป   สําหรับการจัดเรียงลําดับของ
รูปแบบ ปท.นส. ดังกลาวนี้ไดพยายามจัดเรียงไวโดยใชปจจัยในเรื่องความถ่ีในการปฏิบัติการท่ีผานมา, 
ระดับความสําคัญท่ีจะสงผลกระทบตอประเทศชาติ, ความชัดเจนท่ีไดถูกกําหนดใหเปนภารกิจของ
ทหารและแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนมาของปฏิบัติการในอนาคต     ท้ังนี้ในการจัดทําเอกสารไดนําหลักฐาน
เอกสารท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการตาง  ๆ    ท่ีสามารถคนควาหามาไดมาใชเปนพ้ืนฐานซึ่งผู
ศึกษาเอกสารนี้สามารถคนควาเพ่ิมเติมไดตามเอกสารอางอิงในทายเลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๓-๒                                รส.x-xx.x                            ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ 
การดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ 
การสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด 
การตอตานและตอบโตการกอการราย 
การชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม 
การสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 
การคนหาและกูภัย                     
การสนับสนุนทางทหารตอเจาหนาท่ีฝายพลเรือน 
การควบคุมการแพรขยายของอาวุธ       
การประกันเสรีในการเดินเรือ  และการบินผาน 
การปฏิบัติการอพยพผูไมมีสวนในการรบ 
การคุมครองการเดินเรือ 
การบังคับใชเขตหวงหาม             
การแทรกแซง  และสกัดก้ันในนานน้ํา 
การแสดงกําลัง 
การโจมต ี และการตีโฉบฉวย 
การสนับสนุนการกอความไมสงบในประเทศอ่ืน  
การปฏิบัติการทางทหารอ่ืน ๆ ท่ีมิใชสงคราม 

 ก. การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ   ( Counterinsurgency )  คือ   การ
ปฏิบัติการทางทหาร   ก่ึงทหาร   การเมือง   เศรษฐกิจ   สังคมจิตวิทยา  และกิจการพลเรือน   เพ่ือ
เอาชนะการกอความไมสงบ  ท่ีเปนการเคลื่อนไหวของขบวนการท่ีมุงประสงคท่ีจะลมลางอํานาจรัฐท่ีมี
อยูเดิมโดยมีระดับความตองการตั้งแตการแยกตัวออกจากการควบคุมของรัฐบาลจนถึงการเขายึด
อํานาจรัฐและเขาแทนท่ีรัฐบาลท่ีมีอยูในปจจุบัน   ท้ังนี้ก็ดวยการบอนทําลายและการตอสูดวยอาวุธ
ภายใตความรุนแรงในระดับของความขัดแยงในระดับต่ําแตไมถึงข้ันสงครามกลางเมือง  ( รส. ๑๐๐  - 
๒๐ ) 

 การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามในรูปแบบนี้  สําหรับในหลักการของ
สหรัฐอเมริกาแลวคือการชวยเหลือประเทศอ่ืน ๆ ดวยการสนับสนุนในการปองกันและปราบปรามการ
กอความไมสงบ  ( Nation Assistance / Support Counterinsurgency )   โดยเปนการใหความ
ชวยเหลือทางทหารและทางพลเรือนตอประเทศอ่ืน  ๆ  ปฏิบัติโดยกําลังทหารของสหรัฐฯ  ภายใน
ดินแดนของประเทศนั้น  ๆ  ท้ังในภาวะการณยามสงบ, ในภาวะวิกฤต  หรือภาวะฉุกเฉินหรือแมแตใน
ภาวะสงครามก็ตาม    ท้ังนี้เปนการปฏิบัติไปตามขอตกลงรวมกันของท้ังสองชาติ  โดยมีจุดมุงหมายใน
การดําเนินการเพ่ือสงเสริมเสถียรภาพและความม่ันคงในระยะยาวของภูมิภาค     สําหรับความ
ชวยเหลือดังกลาวนี้มีอยูดวยกันหลายกิจกรรม   ซึ่งจะอยูภายใตแผนในระดับชาติของเอกอัคราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจําประเทศนั้น ๆ กิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวประกอบไปดวย 

 ๑) การชวยเหลือทางทหาร   เปนโครงการสนับสนุนในเรื่อง    อุปกรณดานการทหาร,  
การฝก   และการบริการ   ท่ีสนองตอบตอความม่ันคงทางทหารเปนหลัก   โดยอาจเปนการสนับสนุน
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เงินใหเปลา, เงินยืม, สินเชื่อ   หรือการขายอาวุธยุทโธปกรณให   เปนตน   โครงการตาง  ๆ  นี้ไดแก  
Foreign Military Sales (FMS), Foreign Military Financing Program (FMFP), International 
Military Education and Training Program (IMETP), Economic Support Fund (ESF), การคา
อาวุธใหภายใตใบอนุญาตของ  Arms Export Control Act (AECA)   นอกจากนี้ยังมีความชวยเหลือ
ทางทหารเพ่ือความม่ันคงในลักษณะการจัดสงอาวุธยุทโธปกรณแบบฉุกเฉินและเรงดวนในกรณี
ประเทศพันธมิตรถูกคุกคามดวยภัยตาง  ๆ  เปนการสงกําลังดานการทหารเพ่ือการรบเปนหลัก   แตก็
อาจสนับสนุนอยางเต็มท่ีดวยการสนับสนุนทางดานการเงินและการฝกใหดวย 

 ๒) การชวยเหลือในการปองกันภายในใหกับประเทศพันธมิตร  เปนการใหความชวยเหลือ
ท้ังทางดานการเมือง   เศรษฐกิจ   ขอมูลขาวสาร   และดานการทหารใหกับประเทศพันธมิตรในการ
ตอสูกับขบวนการกอความไมสงบท่ีตองการลมลางรัฐบาล   และอาจเปนการชวยเหลือในการรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ      การปราบปรามการคายาเสพติด     และการกอการรายไป
พรอม  ๆ  กันดวยรูปแบบในการชวยเหลือก็เชน   การฝก, การสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ , คําแนะนํา
ตาง ๆ หรือแมแตการสนับสนุนโดยตรงดวยการปฏิบัติการทางยุทธวิธี เปนตน  

 ๓) การชวยเหลือทางฝายพลเรือน       เปนการปฏิบัติการทางทหารท่ีปฏิบัติไปพรอม ๆ 
กันกับการฝกทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการทางทหารอ่ืน ๆ เพ่ือสนองตอบความตองการของหนวย
พรอมกับใหเกิดประโยชนทางมนุษยธรรมไปดวย  รูปแบบการดําเนินการดังกลาวก็เชน  การดูแล
รักษาทางการแพทย, ทันตกรรม, สัตวแพทย, การสรางระบบการขนสง, การขุดบอน้ํา, การสราง
สาธารณูปโภค, การกอสรางข้ันตนอ่ืน ๆ และการซอมแซมตาง ๆ เปนตน 

 จะเห็นไดวาโครงการในการใหความชวยเหลือตาง ๆ ท่ีกลาวไปแลวนั้นเปนการดําเนินงาน
ของประเทศท่ีเรียกไดวาเปนชาติมหาอํานาจ   มีศักยภาพ   มีขีดความสามารถ   หรือพลังอํานาจ
แหงชาติท่ีพรอมท่ีจะดําเนินงานตาง ๆ ไดตามท่ีไดกลาวไปแลว  และท้ังนี้ก็เพ่ือผลประโยชนแหงชาติท่ี
จะไดรับ   นั่นก็คือการไดรับความเคารพเชื่อถือจากประเทศท่ีไดรับการชวยเหลือ    นอกจากนั้นแลว
การผูกติดอยูกับหลักการท่ีไดใหการศึกษาไป  อาวุธยุทโธปกรณ โครงสรางการจัด  และการดําเนินงาน
ตาง  ๆ  ภายในกองทัพก็จะสงผลใหประเทศนั้น  ๆ   ตองใชหลักนิยม   ตองซื้ออาวุธ   ของประเทศ
สหรัฐฯ ไปดวย  ในขณะเดียวกันการใชพลังอํานาจทางดานขอมูลขาวสารเขาครอบงําประเทศนั้น  ๆ  ก็
จะมีโอกาสเปนไปไดสูงมากข้ึนดวย   ดังนั้นคาใชจายท่ีสูญเสียไปเม่ือเปรียบเทียบกันแลวก็จะไดคืนมา
อยางคุมคา 

 สําหรับการดําเนินงานในการสนับสนุนและชวยเหลือของอเมริกาตอประเทศไทยในเรื่องนี้
มีมาเปนเวลาหลายสิบปแลว   โดยเกิดข้ึนมาหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองเปนตนมาและมาทวีข้ึนเปน
ลําดับเม่ือสงครามเย็นไดระอุข้ึน   และเก่ียวของกับไทยโดยตรงเม่ือประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ
ตองกลายเปนคอมมิวนิสตไป  ซึ่งก็ทําใหอเมริกาในฐานะผูนําในโลกเสรีไดเขามาวางกําลังในภูมิภาค
พรอมกับการตั้งฐานทัพในประเทศไทย   และในท่ีสุดอเมริกาก็เขาชวยเหลือไทยในการปราบปราม
ผูกอการรายคอมมิวนิสตเปนเวลาหลายสิบป  จนถึงปจจุบันความชวยเหลือตาง ๆ  บางประการก็ยังคง
มีอยูในประเทศไทยยังคงมี   Joint United States Military Agent Group (JUSMAG)   อยู   ยังคงมี
โครงการในลักษณะ FMS  และ IMETP  อยู  เปนตน 

 สําหรับประเทศไทย   ถาเราจะปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามในรูปแบบการ
ชวยเหลือ   สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบนั้น   นาจะเปนเรื่องท่ีเกินขีด
ความสามารถของเราในปจจุบัน    ท้ังนี้ก็เนื่องจากเรายังคงเปนประเทศกําลังพัฒนา     ในการท่ีจะไป
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สนับสนุนทางดานการเงิน  และดานอ่ืน  ๆ  ตอประเทศอ่ืนนั้นคอนขางท่ีจะเกินกําลังตนพอควรอีกท้ัง
ผลประโยชนชาติและวัตถุประสงคของชาติก็อาจไมเปนไปในแบบเดียวกับสหรัฐฯ  จึงนาท่ีจะไมมีความ
จําเปนเรงดวนหรือตองกระทําไปในลักษณะเดียวกัน   อยางไรก็ตามเรามีประสบการณในการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบจากขบวนการผูกอการรายคอมมิวนิสตมาเปนเวลานานพอสมควร 
 ประสบการณดังกลาวเราอาจนําไปชวยเหลือประเทศอ่ืน ๆ ไดดวยการไปใหการศึกษา   การฝก   และ
การสนับสนุนใหคําแนะนําตอประเทศเพ่ือนบานของเรา    บอยครั้งท่ีประเทศเพ่ือนบานเราประเทศ
ทางยุโรปและสหรัฐฯหลายประเทศตองการท่ีจะศึกษาประสบการณของเราท่ีสามารถทําใหทฤษฎี
โดมิโนท่ีคาดวาไทยจะกลายเปนคอมมิวนิสตไปดวยตองลมเหลวในการทํานาย    อีกท้ังตํารา หลักการ 
ความชวยเหลือตาง  ๆ  ซึ่งก็รวมท้ังวิธีการแกปญหาท่ีท่ีปรึกษาจากกองทัพสหรัฐพยายามแนะนํากับ
ผูบังคับบัญชาและรัฐบาลไทยในเวลานั้นก็มีอันตองพับเก็บไป     เม่ือวิธีการตาง  ๆ  ดังกลาวเหลานั้นไม
ประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรอีกท้ังยังทําใหพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย   สามารถขยายตัวจน
ประเทศไทยเกือบตองทําสงครามขบวนการอยางเต็มรูปแบบกับพรรคคอมมิวนิสตไปแลว   โชคดีท่ีเรา
มีผูบังคับบัญชาท่ีมีความชาญฉลาดสามารถนําประสบการณท่ีเจ็บช้ําท่ีคนไทยตองมารบกันคิดหาวิธีใน
การแกปญหาจนออกมาเปน  นโยบายท่ี  ๖๖ / ๒๓ ตามท่ีเราทราบกันดีอยูแลว   



รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๓-๕                                รส.x-xx.x                            ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

 
 

 และเนื่องจากเหตุผลตามท่ีกลาวมา  ปท.นส. ในรูปแบบนี้ถึงแมสหรัฐฯ  มักปฏิบัตินอก
ประเทศและเปนการชวยผูอ่ืนก็ตาม    แตไทยคอนขางจะมีศักยภาพท่ีจะทําไดไมมากนักและถาจะ
กระทําก็ตองดําเนินงานหลาย  ๆ  ดานประกอบกัน   เชน   ดําเนินงานดานการทูตจนไทยและประเทศ
เพ่ือนบานท่ียังคงมีการกอความไมสงบในประเทศอยูมีความไวเนื้อเชื่อใจ     หลังจากนั้นจึงจะสามารถ
สงกําลังทหารไปใหความชวยเหลือในการใหคําแนะนําหรือการใหการศึกษาในการปองกันและ
ปราบปรามการกอความไมสงบได       ดังนั้น   ปท.นส. ในรูปแบบนี้สําหรับไทยแลวควรจะเปนงานใน
การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบภายในประเทศเปนหลัก    ซึ่งก็สอดคลองกับภารกิจ
ของกองทัพบกท่ีไดกําหนดไวใหกองทัพมีหนาท่ีและภารกิจในการรักษาความม่ันคงภายในประเทศ
ดวย  ดังเห็นไดวากองทัพยังคงเปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญในกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
อยูท้ังในระดับชาติระดับภูมิภาค  หรือแมแตในระดับผูปฏิบัติก็ตาม   โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกองทัพภาคท่ี 
๔  ในภาคใตตอนลางท่ียังคงมีเงื่อนไขบางประการของการกอความไมสงบท่ียังมิไดกําจัดใหหมดสิ้นไป 
  สําหรับรายละเอียดในการดําเนินงานในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามในรูปแบบนี้
สามารถหาศึกษาเพ่ิมเติมไดจากเอกสาร รส. ๑๐๐ - ๒๐ และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ    

 ข. การดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือการสงครามท่ีกองทัพมีสวนเขาไปดําเนินงานสนับสนุนและเก่ียวของเปนอยางมาก    อีกท้ัง
ยังเปนงานในรูปแบบเฉพาะของประเทศไทยของเราเอง     ภายใตบริบทของสังคมไทยดวยการคิดคน
และสรางหลักการข้ึนมาทามกลางความแปรเปลี่ยนของสังคม    โดยพระมหากษัตริยไทยผูท่ีไดรับการ
ขนานนามจากองคกรสื่อมวลชนอิสระในประเทศออสเตรเลียวาพระองคทานเปน   King of the 
Kings  ท้ังนี้ความมุงหมายของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้ก็เพ่ือสรางชีวิตและความเปนอยู
ของสังคมไทยใหดีข้ึน    สรางความเขมแข็งใหกับสังคมเพ่ือพรอมท่ีจะตอบรับตอภยันตรายท้ังปวงท่ี



รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๓-๖                                รส.x-xx.x                            ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

อาจเกิดข้ึนในอนาคต         ซึ่งความมุงหมายดังกลาวก็คือ  การตอบสนองตอผลประโยชน   และ
วัตถุประสงคของประเทศชาติ   ท่ีมีประชาชนเปนพ้ืนฐานของสังคมนั้นเอง   นอกจากนี้แลวการ
ดําเนินการดังกลาวก็มุงไปท่ีการสรางความเทาเทียมกันใหเกิดข้ึนในสังคม  สรางความสามัคคีกลม
เกลียวใหเกิดข้ึนในแตละลําดับชั้นในสังคมเพ่ือปองกันความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอไป   อีกท้ังโครงการ
ตาง ๆ ดังกลาวมิไดหยุดยั้งอยูแตเพียงในประเทศเทานั้นยังไดมีการขยายออกไปถึงประเทศเพ่ือนบาน 
 เชน   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   และประเทศกัมพูชา    เปนตน    การขยาย
ออกไปดังกลาวจะชวยสรางความสัมพันธอันดีตอประเทศตาง  ๆ  ในภูมิภาคและสรางความม่ันคงให
เกิดข้ึนในภูมิภาคตอไปในอนาคต 

 ในชวงกวาครึ่งศตวรรษแหงการครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
รัชกาลปจจุบันทรงไดริเริ่มงานดานการพัฒนาใหหลาย  ๆ  พ้ืนท่ี   ซึ่งงานในการพัฒนาเหลานี้ใน
ระยะเวลาตอมาไดเกิดเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกภูมิภาคของประเทศเปนจํานวน
มาก วัตถุประสงคและสาระสําคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอาจมีหลายประเด็น     แต
ประเด็นหนึ่งท่ีนับวามีความสําคัญและมีความเก่ียวของกับกองทัพก็คือ      ประเด็นดานความม่ันคงซึ่ง
จําเปนจะตองทําความเขาใจเก่ียวกับความม่ันคงนี้หากมองอยางผิวเผินอาจจะคิดวาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริอาจเปนเพียงสวนยอย  ๆ  ท่ีเปนองคประกอบหนึ่งของความม่ันคง      แตถา
หากมองความม่ันคงอยางเปนยุทธศาสตรหรือมองอยางเปนองครวม  (Holistic)  จะพบวางานใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีความเปนยุทธศาสตร  และมีความเปนองครวมคอนขางมาก   
ท้ังนี้เนื่องจากวาลักษณะสําคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมักจะประกอบดวยมิติตาง  ๆ 
มากมาย      เชน  ดานการเกษตร,  เทคโนโลยี  , ดานสังคมหรือแมแตการเมือง   ซึ่งแนวคิดท้ังหมดจะ
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมท่ีเปนบริบทของคนไทย  ดังนั้นงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนการมองความม่ันคงภายใตบริบทของสังคมไทย       ซึ่งจะทําใหเกิด
ความสอดคลองและงายตอการนําไปปฏิบัติตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนั้นแลวหากนําเอาแนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาศึกษา
และนํามาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรปองกันประเทศซึ่งเปนยุทธศาสตรเขตหนา  จะพบวางานในดานการ
พัฒนาตาง  ๆ  ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสามารถท่ีจะนํามาใชในการสรางกําลัง
ประชาชนภายใตระบบการตอสูเบ็ดเสร็จ(Total Defense)  ไดอยางมีประสิทธิภาพ     ท้ังนี้
เนื่องจากวางานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในหลาย  ๆ  โครงการมักจะอยูในพ้ืนท่ีเพ่ือ
ความม่ันคงท้ังท่ีเปนพ้ืนท่ีเพ่ือความม่ังคงตามแนวชายแดน และพ้ืนท่ีเพ่ือความม่ันคงภายใน   อาทิเชน 
งานโครงการในพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชแกปญหาดานความม่ันคงเก่ียวกับยา
เสพติดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ  ซึ่งลักษณะของโครงการมีความเปนองครวมและมีความสอดคลองกันอยาง
เปนระบบ    ดังนั้นอาจกลาวไดวางานปองกันประเทศหรืองานดานความม่ันคงมีความสอดคลองกับ
แนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  แตท้ังนี้จําเปนจะตองมองมิติของความม่ันคงอยาง
เปนองครวมและมิใชหนาท่ีเฉพาะสวนหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งอยางเชนท่ีผานมา 

 ในระยะตน ๆ ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอาจจะยังมิไดแยกประเภท    ท้ังนี้
เนื่องจากวาโครงการยังไมไดมีจํานวนมากนัก   แตในปจจุบันโครงการมีจํานวนมากข้ึนซึ่งก็ทําให
จําเปนตองมีการกําหนดลักษณะของโครงการออกเปน  ๔  ประเภท  คือ    โครงการตามพระราช
ประสงค, โครงการหลวง, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิและโครงการพระบรมราชานุเคราะห 



รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๓-๗                                รส.x-xx.x                            ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

 การเขาไปมีสวนรวมเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกองทัพโดยนัยแลว
ถือไดวามีความสําคัญมาก      เพราะงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีความเก่ียวเนื่อง
กับความม่ันคงและยุทธศาสตรการปองกันประเทศ    ดังนั้นกองทัพจึงตองเขาไปมีสวนกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริอยางหลีกเลี่ยงไมได   แตการเขาไปมีสวนรวมคงมิใชเปนการเขาไปมีสวนทุก
โครงการ   ท้ังนี้ข้ึนกับ  ลักษณะของโครงการ, พ้ืนท่ี  และ  หวงระยะเวลา  โดยท่ีสาระสําคัญของปจจัย
ตาง ๆ มีดังนี้ 

 ๑)  ลักษณะของโครงการ   ในสวนนี้กองทัพอาจจะเขาไปดําเนินการในสวนของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนสวนใหญ   โดยท่ีกองทัพอาจจะเขาไปมีสวนรวมในการเปน
ผูดํ า เนินการวางแผน   ประสานงาน   และบริหารงานจัดการ    ภายใตพระราชวินิจฉัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนงานในการปองกัน
ประเทศของกองทัพ  สําหรับในสวนของโครงการอ่ืน  ๆ  กองทัพอาจจะเปนการใหการสนับสนุนเปน
ครั้งคราวเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชประสงค  กองทัพก็ตองใหการสนับสนุนแต
ภารกิจหลักของกองทัพจะเนนหนักไปท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนสําคัญ 

 ๑) พ้ืนท่ีในการดําเนินการจะเนนไปในพ้ืนท่ีท่ีกองทัพกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีเพ่ือความม่ันคง
ตามแนวชายแดนและพ้ืนท่ีเพ่ือความม่ันคงภายในเปนสําคัญ 

 ๒)หวงระยะเวลานับวามีความสําคัญพอสมควรเพราะในโครงการตาง  ๆ  จําเปนท่ีจะตองมี
ระยะเวลาท่ีชัดเจน การบริหารงานในโครงการจําเปนท่ีจะตองมีระยะเริ่มตนและสิ้นสุดของโครงการ 
ดังนั้นการกําหนดระยะเวลาจะมีการกําหนดเปนแผนในระยะสั้น  ระยะปานกลาง  และ  ระยะยาว  วา
ควรจะมีรายละเอียดอะไรบางและในทายท่ีสุดจะตองมีการสงมอบใหหนวยงานปกติรับผิดชอบตอไป 

 ในการเขาไปมีสวนรวมกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกองทัพ   นับไดวาเปน
การปฏิบัติภารกิจในรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม  หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งถือไดวาเปนภารกิจดานความม่ันคงและการปองกันประเทศในยามปกติ   ซึ่งถือวามีความสําคัญ
อยางยิ่ง      นอกจากนี้แลวแนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริยังเปนการมองความ
ม่ันคงท่ีมีมิติท่ีหลากหลาย  ดังนั้นบทบาทของกองทัพในการมีสวนรวมในการพัฒนาตามโครงการตาง 
ๆ  ดังกลาวจึงเปนงานท่ีสําคัญท่ีไมยิ่งหยอนไปกวาการปองกันประเทศโดยใชกําลังทหารในการ
ปฏิบัติการในสงครามแตประการใด    แตอยางไรก็ตามการเขาไปมีสวนรวมนั้นควรจะคํานึงถึง
ลักษณะเฉพาะตาง ๆ  ของโครงการ  พ้ืนท่ีในการดําเนินการ   และหวงระยะเวลาท่ีมีแผนงานรองรับท่ี
เหมาะสม      รวมถึงโครงการตาง ๆ นั้นในทายท่ีสุดควรจะสงมอบใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง
ตอไปและท่ีสําคัญโครงการตาง ๆ ควรท่ีจะนําไปขยายผลไดในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตอไปไดอีกดวย 

 ค. การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ (Peace Operations, PO)     เปนการปฏิบัติการทาง
ทหารโดยใชขีดความสามารถทางทหารสนับสนุนความพยายามทางการทูต   ท้ังนี้ก็เพ่ือใหสามารถ
บรรลุขอตกลงทางดานการเมืองท่ีจะสงผลในระยะยาว   การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพนี้สามารถแยก
ออกไดเปนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ  (Peacekeeping Operations, PKO)  และการบังคับเพ่ือ
สันติภาพ  (Peace Enforcement Operations)    การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพเปนการปฏิบัติท่ี
กระทําควบคูกันไปกับการดําเนินงานทางดานการทูตอ่ืน  ๆ  ท้ังนี้ก็ดวยความจําเปนในเรื่องของความ
ปลอดภัยในการเจรจาพักรบ  และการแกปญหาความขัดแยง    การปฏิบัติการนอกเหนือการสงคราม
อีกหลายรูปแบบเชนการชวยเหลือทางมนุษยธรรมและการอพยพผูไมมีสวนในการรบ    อาจเปนการ
ปฏิบัติการในสวนหนึ่งหรือเปนการปฏิบัติการท่ีชวยสนับสนุนการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพก็ได   การ



รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๓-๘                                รส.x-xx.x                            ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

ปฏิบัติการทางทหารในการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพนั้นจะทําการวางแผนปฏิบัติข้ึนเปนครั้งคราวไป
ตามแตสถานการณท่ีจะเปนตัวกําหนดและอาจเปนการกําหนดข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการ

ทูตท้ังกอน ระหวาง และหลังสถานการณของความขัดแยง 
 

 
 การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ   คือ   การปฏิบัติการทางทหารภายใตความยินยอมของ

คูกรณีพิพาท   เพ่ือเฝาติดตามและสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามขอตกลงท่ีไดจัดทําข้ึน  เชน  การ
หยุดยิง, การพักรบ, หรือขอตกลงอ่ืน  ๆ  เปนการสนับสนุนความพยายามทางการทูต     เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายทางการเมืองในระยะยาว ตัวอยางในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของกองทัพไทย  เชน  การ
เขาปฏิบัติการในลักษณะกองกําลังนานาชาติในติมอรตะวันออก (กกล.INTERFETและ UNTAET PKF) 
 



รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๓-๙                                รส.x-xx.x                            ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

 
การบังคับเพ่ือสันติภาพ   คือ   การปฏิบัติการทางทหารท่ีเปนการใชกําลังหรือคุกคามขมขู

วาจะใชกําลังทหารตามอํานาจท่ีไดรับมอบจากสหประชาชาติ   เพ่ือบังคับใหคูกรณีท่ีพิพาทกันอยู
ยินยอมปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติโดยไมจําเปนตองไดรับการยินยอมจากคูกรณีท่ีพิพาทกัน 
รวมท้ังเปนการบังคับใชมาตรการในการลงโทษ   ( Sanctions )   เพ่ือดํารงไวซึ่งสันติภาพและความ
ม่ันคงระหวางประเทศ 

 ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพและกิจกรรมทางการทูต   สามารถกลาว
ไดวา   การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามในรูปแบบของการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพนี้  
เปนการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคทางการเมืองและวัตถุประสงคทางการทูต    ขีด
ความสามารถทางทหารเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จในกระบวนการเพ่ือสันติภาพ    ท้ังนี้ก็ดวยการใช
ศักยภาพทางการทหารกดดันอยูเบื้องหลังการดําเนินงานทางการทูตและแสดงตัวอยางหรือเจตนาใน
การจะเขาไปแกปญหาดวยการดําเนินงานทางการเมืองในหลาย  ๆ   วิธีการ       ท้ังนี้ในการปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพทหารอาจเขาไปปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานทางการทูตเพ่ือสันติภาพ
ดังตอไปนี้ 

 ๑) การทูตเชิงปองกัน  (Preventive Diplomacy)  การทูตเชิงปองกันประกอบไปดวยการ
ปฏิบัติการทางการทูตท่ีกดดันไปลวงหนากอนท่ีวิกฤตการณท่ีทํานายไวจะเกิดข้ึน  ท้ังนี้ก็เพ่ือปองกัน
หรือจํากัดความรุนแรงของวิกฤตการณไว     การปฏิบัติการทางทหารสนับสนุนการทูตเชิงปองกันก็
เชน การวางกําลังในลักษณะเตรียมพรอมปองกันการเกิดวิกฤตการณตาง ๆ 

 ๒) การสรางสันติภาพ  ( Peace Keeping ) คือ   การดําเนินการทางการทูตนับตั้งแตเริ่ม
เกิดปญหาความขัดแยงดวยการชักจูงใหคูกรณีท่ีพิพาทกันยอมรับวิธีในการแกปญหาดวยการเจรจา  
เพ่ือแสวงหาขอตกลงอยางสันติกอนท่ีความขัดแยงจะขยายลุกลามไปสูการสูรบ    ท้ังนี้ก็ดวยการ



รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๓-๑๐                                รส.x-xx.x                            ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

ดําเนินงานดานการทูต,  การใชสื่อสารมวลชน, การเจรจา   หรือการดําเนินการเพ่ือกอใหเกิดความ
สันติในรูปแบบตาง  ๆ  ท่ีสามารถนํามาซึ่งจุดจบของความขัดแยง  และการแกปญหาท่ีเปนปจจัยหลัก
ของความขัดแยงดังกลาว     กิจกรรมทางการทหารท่ีสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวนี้   ก็เชน   การ
จัดใหมีความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางทหารกับทหาร  ( AARM, Cobra Gold, ARF, MPAT )  และ
การชวยเหลือในดานความม่ันคง  เปนตน 

 ๓) การบูรณะฟนฟูเพ่ือใหเกิดสันติภาพหลังความขัดแยง  ( Post Conflict Peace 
Building )   คือ   การปฏิบัติการภายหลังการยุติความขัดแยงโดยใชการดําเนินการดานการทูตและ
ดานเศรษฐกิจเปนเครื่องมือหลัก  เพ่ือเสริมสรางและฟนฟูความแข็งแกรงของโครงสรางพ้ืนฐานในการ
บริหารประเทศ  และสถาบันท่ีจําเปนตอการปกครองข้ึนมาใหมท้ังนี้ก็เพ่ือหลีกเลี่ยงการกลับไปสูความ
ขัดแยงอีก  ในการสนับสนุนทางการทหารตอการบูรณฟนฟูหลังสันติภาพนี้   เชน   การกอสรางถนน, 
การใหการอุมชูการกอตั้งรัฐบาลบริหารประเทศและการฝกกองกําลังในการปองกันประเทศ   การ
ดําเนินการดังกลาวนี้   สามารถศึกษาไดจากการเขาไปฟนฟูระบบสาธารณูปโภคของกองทัพไทยใน
ประเทศกัมพูชา  หรือการเขาไปปฏิบัติภารกิจภายใตธงขององคการสหประชาชาติในติมอรตะวันออก 

 
 

ง. การสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด   เปนการปฏิบัติการทางทหารเพ่ือ
การสนับสนุนการดําเนินงานในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   ท่ีเปนปญหาใหญของ
ประเทศชาต ิ โดยการดําเนินงานในเรื่องนี้สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาแลวจะมีกฎหมายการปองกัน
ประเทศป ค.ศ. ๑๙๘๙  เพ่ิมเติมดวยกฎหมายในป  ค.ศ. ๑๙๙๓   ไดมอบหมายความรับผิดชอบใหกับ
กระทรวงกลาโหมในการปราบปรามยาเสพติดสามประการคือ   การเฝาตรวจ   และตรวจจับ   ท้ังทาง
น้ํา   และทางอากาศ   รวมท้ังทางบกในบริเวณท่ีเปนจุดเขตแดนทางบกจากแนวชายแดนเขามา



รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๓-๑๑                                รส.x-xx.x                            ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

ภายในประเทศ  ๒๕  ไมล,   การใชระบบควบคุมบังคับบัญชา   การติดตอสื่อสาร  ระบบคอมพิวเตอร  
และระบบขาวกรองเขาสนับสนุนเพ่ือการปราบปรามยาเสพติดและการสนับสนุนการปราบปรามยา
เสพติดอ่ืน ๆ เชน การบังคับใชกฎหมาย,  การสนับสนุนนักวิเคราะหการขาว  เจาหนาท่ีสงกําลังบํารุง 
 เจาหนาท่ีวิจัยพัฒนา  โครงการบําบัด   เปนตน 

 

 สําหรับการปฏิบัติการทางทหารเพ่ือสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของไทยนั้น   มี
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๑๔๑ / ๒๕๔๑ ท่ีกําหนดไววา ยาเสพติดเปนปญหาความม่ันคงของชาติท่ี
จะตองรับไปดําเนินงานในการควบคุมการขยายตัวของปญหาและลดปญหาการแพรระบาดยาเสพติด 
โดยยุทธศาสตร  ราษฎร  – รัฐ  – รวมใจตานภัยยาเสพติดไดกําหนดใหปลัดกระทรวงกลาโหม, ผบ. 
ทหารสูงสุด  และผบ.ทบ. เปนคณะอนุกรรมการในการแกปญหาระดับประเทศ  ขณะท่ีมี  ผบ.จทบ. 
เปนคณะอนุกรรมการปองกันแลปราบปรามยาเสพติดจังหวัด    นอกจากนี้ยังมีกฎหมายกําหนดให 
กอ.รมน. มีภารกิจในการเขาไปสนับสนุนการปองกันและปราบปรามยาเสพติดดวย   ในสวนของ
กองทัพเองก็ไดพยายามเขาไปสนับสนุนในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยูดวย  แตอยางไรก็
ตามเม่ือเปรียบเทียบกันแลวการปฏิบัติการทางทหารของไทยในดานนี้ยังไมมีกฎหมายรองรับท่ีชัดเจน
เพียงพอ   ตองพ่ึงเจาหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทยในการเขาดําเนินงานในแตละครั้ง  หรือตองใหมี
การแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนการเฉพาะจากหนวยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรง  หรืออาจเปนการใชกฎอัยการศึกในบางพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการดําเนินงานของฝาย
ทหาร   

สวนผลงานและการดําเนินงานท่ีผานมาของการปฏิบัติการทางทหารนั้นมักปรากฏใน
พ้ืนท่ีกองทัพภาคท่ีสามท่ีติดกับแหลงผลิตเปนหลัก   เปนการสกัดก้ันการขนสงยาเสพติดเขาประเทศ
ซึ่งยังคงเปนมาตราการในเชิงรับอยู   

 
 
 



รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๓-๑๒                                รส.x-xx.x                            ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

 จ. การตอตานและตอบโตการกอการราย   เปนกิจกรรมหรือการปฏิบัติการทาง
การทหารโดยใชมาตราการในการตอตาน  (เปนมาตราการเชิงรับมีความมุงหมายเพ่ือลดความ
ลอแหลมตอการกอการราย)  และตอบโต  (เปนมาตราการเชิงรุกมีความมุงหมายเพ่ือปองกัน
ปราบปรามการกอการรายและตอบโตการกอการราย ) 

 ๑) มาตราการในการตอตานการกอการราย  (Antiterrorism)    เปนมาตราการในการลด
ความเปนไปไดของการเกิดการกอการรายรวมท้ังเทคนิคการปองกันการเกิดอาชญากรรมและวิธี
ตรวจสอบกอนเกิดเหตุการณ     การวางแผนและการฝกเปนองคประกอบสําคัญในมาตราการนี้   
กลาวโดยสรุปเปนข้ันการเตรียมการและปองกันกอนเกิดเหตุการณ 

 ๒) มาตราการในการตอบโตการกอการราย   (Counterterrorism)       เปนมาตราการใน
การตอบโตตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังการรวบรวมขาวสารและวิเคราะหภัยคุกคามเพ่ือสนับสนุน
มาตราการนี้  ความสําเร็จในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีข้ึนอยูกับการวางแผนและการฝกในมาตราการ
การตอตานการกอการรายเปนสําคัญ    กลาวโดยสรุปเปนข้ันการปฏิบัติทางยุทธวิธีภายหลังเกิด
เหตุการณและเปนการทําใหโอกาสท่ีจะประสบผลสําเร็จของผูกอการรายลดลง 

 ในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. รูปแบบนี้ของสหรัฐ     เปนการดําเนินงานทางทหาร
สนับสนุนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบสามกระทรวงคือ  กระทรวงการตางประเทศ  (ภายนอกประเทศ), 
กระทรวงยุติธรรม  (ภายในประเทศ) และกระทรวงคมนาคม  (ขณะอากาศยานกําลังบิน
ภายในประเทศ) โดยมีสภาความม่ันคงแหงชาติเปนคนกําหนดหนวยรับผิดชอบหลักเม่ือมีความขัดแยง
ข้ึน   

 สําหรับการดําเนินงานในรูปแบบนี้ของไทย  เปนไปตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี   ๒๕/
๒๕๔๓  ท่ีกําหนดใหศูนยตอตานการกอการรายสากลปฏิบัติงานภายใตคณะกรรมการนโยบายและ
อํานวยการแกไขปญหาการกอการรายสากลท่ีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  มี  รมต. กลาโหม., รมต. 
มหาดไทย., รมต. คลัง., รมต. คมนาคม, รมต. สํานักนายก, ผบ. ทหารสูงสุด  และผบ. เหลาทัพเปน
กรรมการ 

   ตัวอยางการปฏิบัติการในการตอตานและตอบโตการกอการรายในประเทศไทยก็เชนกรณี
การบุกเขายึดสถานทูตอิสราเอลประจํากรุงเทพฯ  เม่ือ  ธ.ค. ๒๕๑๘,    การจี้เครื่องบินอินโดนีเซียมา
ลงไทยใน มี.ค. ๒๕๒๔, การจี้จับตัวประกันในโรงพยาบาลท่ีราชบุรีเม่ือ ป ๒๕๔๓ เปนตน 

 ฉ. การชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม  การปฏิบัติการชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมชวยปลดปลอย
หรือลดผลจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือท่ีมนุษยเปนผูสรางข้ึน  หรือสถานการณท่ีมี
ผลกระทบท่ีเปนวงกวาง   เชน   ความเจ็บปวยของมนุษย, โรคระบาด, ความหิวโหย  หรือการขาดซึ่ง
พ้ืนฐานของชีวิตท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตอยูในประเทศหรือในภูมิภาค    

 ในการดําเนินงานในเรื่องนี้  สําหรับสหรัฐอเมริกากําหนดใหการดําเนินงานจํากัดอยูท่ี
ขอบเขต   และหวงระยะเวลาในการชวยเหลือโดยเปนการชวยเหลือดวยการสนับสนุนตอรัฐบาลพล
เรือนประเทศเจาบาน    และกระทรวงกลาโหมจะเขาไปชวยเหลือในกรณีท่ีตองการความชวยเหลือ
เรงดวน และชวยในยามฉุกเฉินท่ีเกินขีดความสามารถขององคกรท่ีชวยเหลืออยูปกติแลว  สําหรับการ
ปฏิบัติการทางทหารเพ่ือเขาไปชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมของกองทัพสหรัฐสามารถท่ีจะเขาไป
ชวยเหลือภาวะวิกฤต   และภัยพิบัติไดอยางรวดเร็วดวยการจัดเตรียมการสงกําลังบํารุง, การควบคุม, 
การบังคับบัญชา, การติดตอสื่อสารและคอมพิวเตอรและการวางแผนท่ีจําเปนในข้ันตนตอการ
ปฏิบัติการชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม   นอกจากนี้เม่ือเกิดสถานการณภัยพิบัติในระดับนานาชาติอยาง
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รุนแรงซึ่งอาจสงผลตอการเมือง   หรือความม่ันคงทางการทหารในภูมิภาคท่ีจะสงผลตอผลประโยชน
ชาติสหรัฐไดตอไป   โดยขอพิจารณาในเรื่องผลประโยชนชาติสหรัฐเปนหลัก    ประธานาธิบดี     และ 
NCA (National Command Authorities) อาจสั่งกําลังทหารเขาปฏิบัติการโดยมีกระทรวง
ตางประเทศหรือเอกอัครราชทูตประจําประเทศนั้น  ๆ     เปนผูเสนอความชวยเหลือในการบรรเทาภัย
พิบัติใหดวยความชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม   สําหรับรูปแบบในการปฏิบัติการท่ีไดกําหนดไวนั้นมีอยู
ดวยกันสามรูปแบบคือ  การปฏิบัติการเพ่ือมนุษยธรรมภายใตการประสานงานโดยองคการ
สหประชาชาติ, การปฏิบัติการเพ่ือมนุษยธรรมในลักษณะกองกําลังนานาชาติ  เชน  ในขณะนี้มีการ
จัดเตรียม   Multinational Augmentation Team  ไวในการเผชิญภัยพิบัติโดยมีการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการมีสหรัฐรวมเปนเจาภาพกับประเทศตาง ๆ  ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก  และรูปแบบท่ีสามคือ 
การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพท่ีมีอเมริกาเขาไปดําเนินงานเพียงประเทศเดียวหรืออาจมีเขารวมเพียง
หนึ่งหรือสองประเทศเทานั้น 

 สําหรับการปฏิบัติในเรื่องนี้ของกองทัพไทย   อาจสามารถพิจารณาไดเปนสองรูปแบบ
กลาวคือ  เปนการดําเนินงานเพ่ือชวยเหลือประชาชนภายในชาติดวยกันเองท่ีประสบภัยพิบัติโดยเปน
การดําเนินงานในลักษณะสนับสนุนการดําเนินงานของฝายพลเรือน   ซึ่งในเรื่องนี้จะไดกลาวตอไปใน
เรื่องการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย  สําหรับอีกรูปแบบหนึ่งเปนการดําเนินงานเพ่ือมนุษยธรรม
ตอประชาชนของประเทศอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานท่ีมีพรมแดนติดตอกัน    

 ผลจากการสูรบ  ความขัดแยง  ความแตกตางในเรื่องลัทธิ  และอุดมการณทางการเมืองใน
ยุคสงครามเย็น   และผลจากสภาพทางดานการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบานท่ีมีโอกาส
และสภาพความเปนอยูท่ีดอยกวาประเทศไทยเปนอยางมาก   สงผลใหมีผูอพยพหลบหนีเขาเมืองเขา
มาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก    และดวยความมีมนุษยธรรมของคนไทยโดยเฉพาะหนวยงาน
เริ่มแรกท่ีเขาไปรับผิดชอบดําเนินงานในการชวยเหลือผูอพยพตาง  ๆ   ดังกลาวก็คือหนวยทหารท่ีอยู
ตามแนวชายแดนไดรับผูอพยพดังกลาวเขามาอาศัยในเขตประเทศไทย  ตามคําสั่งของรัฐบาลและตาม
หลักการในการใหความชวยเหลือผูอพยพลี้ภัยขององคการสหประชาชาติ   ซึ่งความชวยเหลือมิได
หยุดยั้งอยูแคการดูแลในเรื่องอาหาร   ท่ีอยู   การสาธารณสุข   หรือเปนไปตามหลักการของ
สหประชาชาติเทานั้น  ประเทศไทยยังไดรับผูอพยพดังกลาวเขามาเปนคนไทยอีกดวย     ตัวอยางของ
การดําเนินการดังกลาวจะเห็นไดจากการใหสัญชาติไทยตอผูอพยพ  เชน  ชาวเวียดนามอพยพหลบหนี
ภัยสงครามตัวแทนระหวางประเทศในโลกคายเสรีประชาธิปไตย   กับคายคอมมิวนิสต   จํานวนกวาสี่
หม่ืนคน, อดีตทหารจีนคณะชาติ   จีนฮออพยพ   และจีนฮออิสระตาง  ๆ  ท่ีหลบหนีภัยสงครามมาจาก
ประเทศจีนและถอยลงมาจนถึงพมา   และเขามาขออาศัยอยูในไทยในท่ีสุดประมาณสี่หม่ืนกวาคน
,อดีตโจรจีนคอมมิวนิสตท่ีเคยตอสูกับรัฐบาลประเทศมาเลเซียมาเปนเวลานานและในท่ีสุดก็ยอมแพ
และขออาศัยอยูในประเทศไทยประมาณเกือบสองพันคน,ชาวไทยลื้อท่ีอพยพมาจากแควนสิบสองปน
นา  มณฑลยูนาน  ประเทศจีนอีกเกือบเกาพันคน, ชาวกัมพูชาท่ีอพยพหนีภัยสงครามมาจากจังหวัด
เกาะกงเกือบแปดพันคน, ผูผลัดถ่ินและหนีภัยสงครามมาจากประเทศพมาประมาณสี่หม่ืนกวาคน 
และชาวเนปาลอพยพประมาณหนึ่งพันหารอยคน  ซึ่งรวมกันแลวคนไทยไดชวยเหลือเพ่ือนมนุษยท่ีตก
ทุกขไดยากมาจากทุกสารทิศโดยโอบแขนรับไวใหเขามาอยูรวมชายคาเดียวกันในฐานะคนไทยท้ังท่ี
ไดรับการโอนสัญชาติแลวและอยูระหวางดําเนินการถึงประมาณหนึ่งแสนสี่หม่ืนกวาคน  อีกท้ังยังมีชาว
ลาวอพยพประมาณกวาหม่ืนหาพันคน, ชาวพมาเกือบสามหม่ืนสี่พันคน   และชาวกัมพูชาอีกเกือบเจ็ด
พันคนท่ียังอาศัยอยูในประเทศไทย   ในฐานะผูอพยพท่ีรอการสงกลับแตก็มีแนวโนมวาจะไมยอมกลับ
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และไทยอาจตองรับเปนคนไทยอีก    และกลุมสุดทายก็คือผูหนีภัยจากการสูรบมาจากพมาท่ีอยูตาม
ศูนยพักพิงท้ังหลายในเขต  จว. แมฮองสอน,  ตาก, กาญจนบุรี  และราชบุรีท่ีเราไดมีน้ําใจและความมี
มนุษยธรรมในการใหท่ีพักพิงและชวยเหลืออยูอีกถึงหนึ่งแสนกวาคน 

 ท่ีกลาวไปนั้นแสดงใหเห็นถึงความมีมนุษยธรรมของชาวไทย   เปนการชวยเหลือเพ่ือ
มนุษยธรรมท่ีเราทํากันไปดวยความรูสึกของการเปนเพ่ือนมนุษย   และมิไดหวังผลตอบแทนจึงทําใหดู
ไปแลวมิคอยท่ีจะไดชื่อเสียงมากนัก    สําหรับกองทัพไทยก็ตองรับงานนี้มาอยางตอเนื่องไมวาจะเปน
ตั้งแตมีผูอพยพเขามาการดูแลความเปนอยูในศูนยอพยพรวมกับองคกรนานาชาติ, และเม่ือเรารับ
เพ่ือนมนุษยดวยกันท่ีหนีรอนมาพ่ึงเย็นใหเขามาเปนคนไทยดวยกันแลว    ทหารก็มีหนาท่ีในการเขาไป
ปรับวิถีชีวิตและสงเสริมใหมีชีวิตท่ีดีข้ึนไมวาจะเปนโครงการตาง  ๆ  ของรัฐบาล     หรือโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริตามท่ีไดกลาวไปแลว   

 นอกจากนี้แลวกองทัพไทยก็พรอมท่ีจะเขารวมในการชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม   ตามท่ี
ไดรับการประสานงานจากองคการสหประชาชาติ   หรือแมแตเม่ือมีการปฏิบัติในลักษณะกองกําลัง
นานาชาติ   กองทัพไทยก็มีความพรอมท่ีจะเขาไปรวมดวยเสมอท้ังนี้ก็เนื่องมาจากความเปนคนไทย  ท่ี
เชื่อและเคารพในความเปนมนุษย     

 ช. การสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย    เปนการดําเนินงานเพ่ือชวยเหลือประชาชน
ภายในชาติดวยกันเองท่ีประสบภัยพิบัติ    โดยเปนการดําเนินงานในลักษณะสนับสนุนการดําเนินงาน
ของฝายพลเรือน   ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากปญหาภัยพิบัติตาง ๆ  ท้ังจากภัยธรรมชาติและภัยท่ีเกิดจากการ
กระทําของมนุษยท่ีผานมาไดสรางความเสียหายใหเกิดข้ึนตอชีวิต, ทรัพยสิน  และพืชสวนไรนาเปน
จํานวนมากท้ังภัยท่ีเกิดจากอุทกภัย   เชน  อุทกภัยภาคใตเม่ือป  ๒๕๓๑,  พายุเกยเม่ือป  ๒๕๓๒,  
อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปเม่ือป  ๒๕๓๘  และ ๒๕๓๙  และอุทกภัยท่ีหาดใหญ    สงขลาเม่ือป   ๒๕๔๓   
ท่ีเปนบทเรียนท่ีชัดเจนถึงความจําเปนท่ีกองทัพตองเขาไปชวยสนับสนุนฝายพลเรือนอันเนื่องมาจาก
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการดําเนินงาน   และการเตรียมการท่ีแตกตางกันระหวางฝาย
ทหารและพลเรือน  ทําใหองคกรบรรเทาภัยพิบัติของฝายพลเรือนตกอยูในสภาพท่ีแมแตตนเองก็ชวย
ไมได    เม่ือเริ่มเกิดภัยพิบัติ  นอกจากนี้ยังมีภัยพิบัติอีกหลายประการท่ีกองทัพตองเขาไปชวยเหลือ  
เชน   กรณีรถบรรทุกแกสคว่ําท่ีถนนเพชรบุรี   กทม. เม่ือป  ๒๕๓๓, ไฟไหมคลังสารเคมีท่ีคลองเตย 
กทม. เม่ือป  ๒๕๓๔, ไฟไหมโรงงานผลิตตุกตาเคเดอรท่ี  จว. นครปฐม   เม่ือป  ๒๕๓๖, โรงแรมรอยัล
พลาซาถลมท่ี  จังหวัด  นครราชสีมา  เม่ือป  ๒๕๓๘  และไฟไหมอาคารเพรสซิเดนททาวเวอร  ๓๗  ชั้น 
เม่ือป ๒๕๔๐ เปนตน 

 จากความเก่ียวของในการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย   หรือแมแตในบางเหตุการณ
ท่ีกองทัพตองเขาไปรับหนาท่ีควบคุมเปนหลักในการชวยเหลือดังกลาว    อีกท้ังแนวโนมของการเกิด
ภัยพิบัติในอนาคตมีมากข้ึนเรื่อย  ๆ    และมีความจําเปนท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกองคกร
ภายในชาติ   ทําใหกองทัพตองมีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการ  ขีดความสามารถ  และแนวทางในการ
ปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยมาอยางตอเนื่องจนเม่ือ   ๑๑   เม.ย. ๔๐  กองทัพบกก็ไดออกระเบียบ
ปฏิบัติประจําในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้ึน  ภายใต  พ.ร.บ. ปองกันภัยฝายพลเรือน  พ .ศ. 
๒๕๒๒, แผนปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๖  และแผนปองกันภัยฝายพลเรือนฉบับปจจุบันโดย
กองทัพบกไดจัดตั้งศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก  (ศบภ.ทบ.)  ข้ึน  ภายใตศูนยบรรเทาสาธารณ
ภัยกระทรวงกลาโหม (ศบภ.กห.)  โดยเฉพาะในสวนของกองทัพบกไดสั่งใหมีการจัดตั้งศูนยบรรเทาสา
ธารณภัยลงไปตามลําดับชั้น  กลาวคือ  ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาค   และ  นขต. กองทัพภาค
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ตาง ๆ โดยมีแนวความคิดในการปฏิบัติดวยกันสามข้ันตอนคือ  การเตรียมการ, การปฏิบัติเม่ือเกิดภัย 
และข้ันการฟนฟู    สําหรับแนวทางในการชวยเหลือผูประสบภัยนั้นสามารถดําเนินการไดในสาม
แนวทางคือ    

 ๑) เขาไปชวยเหลือสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยของฝายพลเรือนเม่ือไดรับการรอง
ขอจากฝายพลเรือนหรือองคกรเอกชน    กรณีนี้งบประมาณคาใชจายใหหนวยท่ีขอมาเปนผูจาย
งบประมาณ 

  ๒) เขาไปชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเม่ือมีเหตุการณเฉพาะหนาท่ีเปนอันตรายตอชีวิต  
และทรัพยสินของประชาชน      เปนการเขาไปบรรเทาภัยพิบัติในข้ันตนแลวประสานใหหนวยงาน
รับผิดชอบเขามาดําเนินงานตอไป 

  ๓) การเขาไปชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยตามท่ี   ศบภ. ทบ. ไดสั่งการลงมาท้ังนี้เปนไป
ตามสถานการณวิกฤตท่ีรุนแรง 

 การบรรเทาภัยพิบัติประการหนึ่งท่ีกองทัพเห็นวามีความสําคัญ   และใหการสนับสนุนอยู
เสมอก็คือเรื่องของการดับไฟปา   ท่ีกองทัพไดเขาไปชวยเหลือไมวาจะเปนการดับไฟปาในพ้ืนท่ีบริเวณ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ   จว. นครราชสีมา, การดับไฟปาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยดินทนนท  จว. 
เชียงใหม,   การดับไฟปาในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธสัตวปาหวยขาแขง  จว. อุทัยธานี   และการดับไฟปาใน
พ้ืนท่ีพรุโตะแดง   จว. นราธิวาส  ท้ังนี้เปนไปในลักษณะของการเขาไปชวยเหลือดับไฟปาโดยการใช
อากาศยานโปรยน้ําดับไฟ, การใชกําลังพล ยุทโธปกรณและยานพาหนะ สนับสนุนกระทรวงเกษตร  ฯ 
และสวนราชการท่ีเก่ียวของเขาไปดําเนินการในการดับไฟปา  
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 ซ. การคนหาและกูภัย    เปนการดําเนินการเพ่ือคนหา  กําหนดท่ีตั้ง   บงชี้    กูภัย   และ
สงคืนบุคคลท้ังท่ีมีชีวิตและเสียชีวิต    เครื่องมือสําคัญหรือวัตถุท่ีมีผลตอความม่ันคงของประเทศชาติ
และประชาชน    

 สําหรับการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ในรูปแบบนี้สหรัฐมีแนวทางในการดําเนินงานไปท่ัวทุก
มุมโลก  โดยอาศัยศักยภาพและขีดความสามารถของตนท้ังในทางลับและเปดเผย   ดวยการวางแผนท่ี
สลับซับซอนและอาจเปนการดําเนินงานในประเทศท่ีเปนมิตร   เชน   การกูนับและสงคืนซากศพทหาร
สหรัฐในเวียดนามเปนตน   

 ในสวนการคนหาและกูภัยของกองทัพไทยนั้นมักจะเปนการดําเนินการในประเทศเปน
หลัก  ในลักษณะของการคนหากูภัยผูประสบภัยจากท้ังทางอากาศ  และทางน้ํา    โดยใชกําลังพลและ
เครื่องมือท่ีกองทัพมีอยูเขาไปดําเนินการ   เชน   การคนหาและกูภัยอากาศยานของการบินไทยตกท่ี  
จว. สุราษฎรธาน,ี การคนหาและกูภัยอากาศยานตกท่ี  จว.  กาญจนบุรี, การคนหาและกูภัยในนานน้ํา
อาวไทย เปนตน 

 

 

 ฌ. การสนับสนุนทางทหารตอเจาหนาท่ีฝายพลเรือน    เปนการดําเนินงาน  ปท.นส. เพ่ือ
สนับสนุนตอเจาหนาท่ีพลเรือนในประเทศ   ซึ่งท้ังนี้จะเปนไปตามกฎหมายท่ีไดกําหนดขอบเขตความ
ชวยเหลือเอาไว และเปนการเขาไปชวยเหลือในสถานการณภาวะวิกฤต       หรือสถานการณฉุกเฉินท่ี
เกินขีดความสามารถของฝายพลเรือน 
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 การสนับสนุนตอฝายพลเรือนมีลักษณะท่ีหลากหลาย   เชน   เปนการเขาไปชวยเหลืองาน

ชั่วคราวในการเปนผูควบคุมการจราจรทางอากาศ,  ทางบก,  ทําหนาท่ีเปนบุรุษไปรษณีย   ระหวางมี
การชุมนุมประทวง    การรักษาสถานการณเพ่ือใหไดมีการเขาไปฟนฟูกฎหมาย    และรักษาความสงบ
เรียบรอยภายหลังการกอการจลาจล,  การเขาไปชวยตํารวจในการปกปองชีวิต   และทรัพยสินของรัฐ 
  และประชาชน, การเขาไปชวยฝายพลเรือนในการชวยเหลือประชาชนฟนฟูหลังภัยพิบัติไดผานไป
แลว   โดยในการเขาไปชวยเหลืออาจเปนไปในรูปแบบของการใหยืมเครื่องมือ    เครื่องอํานวยความ
สะดวก   การฝก   และการถายทอดเชื่อมตอขอมูล    อยางไรก็ตามในการดําเนินงานดังกลาวนี้จะตอง
ข้ึนกับการดําเนินงานไปตามกฎหมายท่ีรองรับ   ขอตกลง   และความรวมมือระหวางฝายทหารกับฝาย
พลเรือนซึ่งมักจะมีขอจํากัดในดานการเบิกงบประมาณทดแทน 

 ตัวอยางของการดําเนินงานตามท่ีกลาวไปนี้ไดแก    ภารกิจในการรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศของกองทัพท่ียังคงยึดถือปฏิบัติกันอยูในปจจุบัน       และไดเคยนํามาใช
ดําเนินงานในหลายครั้งท่ีผานมาเชน   เม่ือป   ๒๕๑๖,  ๒๕๑๙, ๒๕๓๕   เปนตน    แตเนื่องจากความ
เขาใจในการวางแผน   การดําเนินงาน  การประสานงาน   และการประชาสัมพันธ   และความเขาใจท่ี
ไมถูกตองตรงกัน   ระหวางกองทัพ,  ฝายพลเรือน,  องคกรเอกชน   และประชาชนท่ัวไป   ทําให
กองทัพดําเนินงานโดยขาดความชอบธรรม   และไดรับการตอตานจากประชาชนและองคกรตาง  ๆ  
ซึ่งกองทัพควรจะตองไดมีการศึกษาในเรื่องดังกลาวนี้อยางถองแทเพ่ือพิจารณาเปนบทเรียนและจัดทํา
ข้ันตอนในการดําเนินงานท่ีชัดเจนตอไป     สําหรับในเรื่องดังกลาวนี้สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจาก
เอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชา   การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบในเมือง
ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเลมป  ๒๕๔๔ 

 นอกจากนี้กองทัพยังไดเขาไปสนับสนุนฝายพลเรือนอีกมากมายหลายประการ    เชน  การ
เขาไปทําการฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ีปาไมในการฝกเพ่ือเขาไปดูแลรักษาปา, การเขาไปชวยตํารวจ
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จลาจรในการเปนจราจรอาสาสมัคร, การเขาไปชวยหนวยงานพลเรือนในการชวยชาวบานบรรเทาภัย
แลง และการฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนหลังการเกิดภัยพิบัติ เปนตน 

 ญ. การควบคุมการแพรขยายของอาวุธ    เปนการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ตามกระแส
สังคมโลก   ดวยการสนับสนุนแผน   ขอตกลง   หรือกระบวนการซึ่งตั้งอยูบนขอตกลงของประเทศใน
อันท่ีจะทําใหเกิดความแจมชัดในเรื่อง    จํานวน   ชนิด   คุณลักษณะของระบบอาวุธ  ( ระบบการ
ควบคุมบังคับบัญชา  ระบบการสนับสนุน  และระบบการขาวกรอง ),   ความเขมแข็งของระบบอาวุธ,    
การจัดองคกรทางการทหาร, อาวุธยุทโธปกรณ,  การวางกําลัง,   การใชกําลัง     และรวมถึง
มาตราการตาง ๆ   ท่ีสามารถนํามาชวยลดความไมม่ันคงและความไมมีเสถียรภาพทางทหาร    ซึ่งการ
ดําเนินงานดังกลาวนี้มักจะเก่ียวของกับงานดานการทูตเปนหลัก    แตหลายสถานการณก็ตองการ
ความชํานาญของกองทัพในการเขาไปดําเนินงานโดยเฉพาะในหวงของการปฏิบัติ   เชน   การเขาไป
ตรวจสอบ   เก็บกู   รื้อ   ทําลาย   เปนตน  นอกจากนี้เพ่ือใหเปนไปตามขอตกลงเวียนนา   ๑๙๙๒   ใน
เรื่องท่ีเก่ียวกับการกําหนดมาตราฐานในการสรางความปลอดภัยและความไววางใจซึ่งกันและกัน   ก็ได
มีการจัดทําเอกสารปกขาวชี้แจง   กําลัง   อาวุธยุทโธปกรณของแตละชาติแจกจายข้ึน    และไดมีการ
ตรวจหนวย  การสังเกตการณการฝกของประเทศตาง  ๆ  ดวย    สําหรับประเทศไทยเรานั้นจะเห็นการ
ควบคุมการแพรขยายอาวุธไดจากการท่ีเราไดเขาไปรวมในการเปนสมาชิกประเทศท่ีตอตานการ
แพรกระจายของอาวุธนิวเคลียร   และอาวุธทําลายลางตาง  ๆ     รวมท้ังยังไดเขาชวยเหลือประเทศ
เพ่ือนบานในการทําลายวัตถุระเบิด  และมีการจัดตั้งศูนยทําลายทุนระเบิดแหงชาติ  เปนหนวย
รับผิดชอบข้ึน   เปนตน    ในเรื่องอาวุธขนาดเล็กท่ีแพรหลายในภูมิภาคนี้ภายหลังการสิ้นสุดสงคราม
เย็นนั้น   ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีกองทัพอาจตองใหความสนใจ   และเขาไปดําเนินงานในการสนับสนุน
หนวยงานอ่ืน ๆ ในการควบคุมดวย 

 ฏ. การประกันเสรีในการเดินเรือ  และการบินผาน    เปนการปฏิบัติการเพ่ือยืนยันสิทธิใน
การเดินเรือหรือใชเสนทางบินผานตามกฎหมายระหวางประเทศท่ีไดกําหนดไว   กฎหมายระหวาง
ประเทศไดกําหนดไวในการยอมรับวารัฐชาติท่ีมีชายฝงทะเลอาจใชอํานาจศาล    และควบคุมเขตทะเล
ของตนเองเชนเดียวกับเขตพ้ืนดิน    อยางไรก็ตามกฎหมายระหวางประเทศก็ไดใหสิทธิของการผาน
อยางบริสุทธิ์ใจ  ตราบเทาท่ีจะไมทําใหความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของรัฐชาติท่ีมีชายฝงทะเล
ดังกลาวนั้นไดรับความเสียหาย สําหรับนานน้ําสากลนั้นถือวาเปนพ้ืนท่ีอิสระท่ีใหสิทธิตอทุกประเทศได
ใชประโยชนอยางมีเหตุผล 

 เสรีภาพในการบินผานนานฟาสากลก็เชนเดียวกัน  ถือไดวาเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานตาม
กฎหมายระหวางประเทศ    การท่ีประเทศหรือกลุมใดก็ตามคุกคามอากาศยานในการใชนานฟาสากล
โดยมิไดเปนไปตามประเพณีนิยมท่ัวไปของนานาชาติท่ีกําหนดโดย   องคกรการบินพลเรือนสากล 
(International Civil Aviation Organization)  จะถือวาเปนการละเมิดเสรีในการบินผาน  ซึ่งจะตอง
ถูกแทรกแซงดวยมาตราการทางกฎหมายเพ่ือแกไขใหสถานการณท่ีเกิดข้ึนใหเปนไปตามประเพณีนิยม 

 ประเทศไทยเปนอีกประเทศท่ีมีชายฝงทะเล   และยอมรับในการท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย
ระหวางประเทศดังกลาว    อยางไรก็ตามไดมีประเทศเพ่ือนบานบางประเทศไดออกกฎหมายของตน
ข้ึนมาใช   โดยกําหนดใหเรือประมงของประเทศอ่ืนตองรายงานการผานนานน้ําในเขตเศรษฐกิจของ
ตนมิเชนนั้นจะตองถูกจับกุม   ซึ่งกฎหมายดังกลาวนี้ขัดกับกฎหมายระหวางประเทศอยางแนชัด   
ท้ังนี้กระทรวงตางประเทศไดประทวงไปทางการทูตแลวแตมิไดมีผลแตประการใด    กรณีดังกลาวนี้
เปรียบเสมือนกับการริดรอนเสรีของเรือไทย   ซึ่งถารัฐบาลและกองทัพเรือไดเห็นความสําคัญตรงจุดนี้



รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๓-๑๙                                รส.x-xx.x                            ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

และมีความม่ันใจในศักยภาพของกองทัพเรือไทย  ก็อาจจะตองมีการปฏิบัติการประกันเสรีในการ
เดินเรือของเราตอไปในอนาคต   ท้ังนี้ถาปลอยใหปญหาดังกลาวยังคงค่ังคางอยูและประเทศอ่ืน  ๆ  เอา
เปนตัวอยางแลว   ก็อาจทําใหเรือของไทยไมมีทางออกทะเลสากลโดยเสรีก็เปนได     ท้ังนี้ ก็
เนื่องมาจากถามีการประกาศสิทธิสองรอยไมลทะเลของทุกประเทศรอบบานเราแลวก็จะปดอาวไทย
ท้ังหมด 

 ฎ. การปฏิบัติการอพยพผูไมมีสวนในการรบ   เปนการปฏิบัติการเพ่ือสรางความปลอดภัย
ใหเกิดข้ึนกับประชาชนดวยการอพยพเคลื่อนยายไปยังพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยกวา  ในการปฏิบัติการดังกลาว
นี้    สําหรับประเทศสหรัฐแลวเปนการดําเนินงานท่ีมีความกวางขวางเปนอยางมาก   ท้ังนี้ ก็
เนื่องมาจากท่ีมีประชากรของสหรัฐกระจายอยูท่ัวไป       ในการดําเนินการมีกระทรวงตางประเทศ
เปนผูรับผิดชอบในการคุมครอง   และอพยพพลเมือง   ดูแลทรัพยสินตาง  ๆ   โดยมีกระทรวงกลาโหม
เปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือในการเตรียมแผน   และนําแผนไปปฏิบัติในการอพยพ   ท้ังนี้ในการจัดทํา
แผนเอกอัครราชทูต  หรือหัวหนาสถานทูตเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําแผน    สําหรับการปฏิบัติการ
ทางทหารจะอยูในความรับผิดชอบของ ผบ. กองกําลังภูมิภาค 

  
 เหตุการณท่ีทําใหเกิดการอพยพ  ไมมีความแนนอนและอาจตองปฏิบัติการอยาง

กระทันหัน    อาจเกิดจากการเปลี่ยนรัฐบาลโดยฉับพลันของบางประเทศ   การเปลี่ยนความสัมพันธ
ทางดานการเมืองระหวางประเทศ    ภัยธรรมชาติรายแรง    การถูกคุกคามดวยกําลังทหารจากท้ัง
ภายในหรือภายนอกประเทศนั้น ๆ  หรืออาจเกิดจากเหตุการณรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในประเทศนั้น ๆ  

 การดําเนินงานในเรื่องดังกลาวนี้สําหรับประเทศไทยยังไมมีตัวอยางในการดําเนินงานท่ี
เดนชัดนัก     อยางไรก็ตามเราสามารถท่ีจะแบงการดําเนินงานออกไดเปนสองลักษณะคือ  การ
ดําเนินงานภายในประเทศ  และการดําเนินงานภายนอกประเทศ   ในการดําเนินงานภายนอกประเทศ
นั้นกระทรวงตางประเทศโดยเอกอัครราชทูตในประเทศนั้น  ๆ  จะมีแผนเผชิญเหตุของตนในการท่ีจะ
อพยพประชาชนชาวไทย   หรือแมแตผูมีเชื้อสายไทยท่ีอาศัยอยูในประเทศนั้นเม่ือมีเหตุการณวิกฤต
เกิดข้ึน    ท้ังนี้โดยอาศัยระบบการขนสงปกติ    อยางไรก็ตามอาจมีการขอรับการสนับสนุนเครื่องบิน
ขนสงของกองทัพเพ่ือเขารวมในการปฏิบัติการดังกลาวนี้ดวย    เชนเม่ือเกิดเหตุการณวุนวายข้ึนใน
ประเทศอินโดนีเซียในหวงการลงจากอํานาจของประธานาธิบดีซูฮารโต   กระทรวงตางประเทศ    และ
สํานักงานผูชวยทูตทหาร  ก็ไดรวมกันจัดทําแผนการอพยพคนไทยดวยเชนกัน 

 สําหรับการดําเนินงานในการอพยพผูไมมีสวนในการรบในประเทศนั้น  เปนการดําเนินงาน
ของทุกหนวยงานเพ่ือสรางความปลอดภัยใหเกิดข้ึนกับประชาชนชาวไทยท่ีอยูตามแนวชายแดนท่ีมี
ปญหาการสูรบของกองกําลังตาง ๆ  ท้ังในประเทศเพ่ือนบาน  หรือแมแตบริเวณชายแดนของเราเอง  
ฝายปกครองจะทําการอพยพตามแผนท่ีไดวางไว    โดยมีฝายทหารใหความชวยเหลือคุมกัน   และให
การสนับสนุนในการวางแผน  และการอพยพดังกลาว  สําหรับการอพยพประชาชนท่ี  อ. แมสาย  จว. 
เชียงราย  เม่ือเกิดปญหาการสูรบกันข้ึนท่ีบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวในป   ๒๕๔๔   ก็อาจเปนตัวอยางในการ
ดําเนินงานในรูปแบบนี้ประการหนึ่งได 

 ฐ. การคุมครองการเดินเรือ   การดําเนินงานในการคุมครองการเดินเรือในความหมายของ
สหรัฐ   เปนการดําเนินงานท่ีกองกําลังสหรัฐใหความคุมครองเรือภายใตรมธงสหรัฐ   พลเมือง   และ
ทรัพยสินของสหรัฐจากความรุนแรงตาง  ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึน   และรวมถึงการคุมครองใหชาติอ่ืนดวยถา
รัฐบาลสหรัฐและชาติดังกลาวยินยอม  นอกจากนี้ยังกินความหมายไปถึงการควบคุมชายฝงทะเล   การ
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ปองกันและรักษาความปลอดภัยทาเรือ    การคนหาและกูทุนระเบิด   รวมท้ังการปองกันดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม   โดยการดําเนินการดังกลาวนี้มีความจําเปนท่ีจะตองใชเครื่องมือท่ีทันสมัย   ระบบการ
บังคับบัญชา  และระบบปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพเขาดําเนินการ 

 การคุมครองการเดินเรือของไทยนั้นยังคงจํากัดอยูในนานน้ําของตน     ในลักษณะการ
ควบคุมชายฝงทะเล   การคนหาและกูทุนระเบิด   และการปองกันดูแลรักษสิ่งแวดลอมทางทะเลท่ี
ดําเนินการโดยกองทัพเรือเปนหลัก 

 ฑ. การบังคับใชเขตหวงหาม    เปนการจัดตั้งเขตหวงหามข้ึนมาเพ่ือหามการดําเนินการ  
เชน   เขตหามบินในอากาศ   และเขตหามผานในทะเล   ท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะเกลี้ยกลอมให
ประเทศหรือกลุมประเทศตาง  ๆ  ท่ีเปนเปาหมายไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับท่ีตองการ  
หรือมิฉะนั้นถามีการละเมิดหรือมิปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   ก็อาจตองมีการแทรกแซงหรือคุกคามดวย
กําลังตอไป    โดยการดําเนินการดังกลาวนี้มักจะถูกกําหนดโดยองคการสหประชาชาติ   หรือองคกร
ระหวางประเทศอ่ืน ๆ  และดวยศักยภาพของสหรัฐอเมริกานั้นสหรัฐอาจดําเนินการไปเองตามลําพังก็
เปนได    เขตหวงหามนี้มักจะถูกนํามาใชก็ตอเม่ือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน   กติกา   หรือกฎหมาย
ระหวางประเทศอยางรายแรง    เชน   การเขนฆาทําลายลางประชาชนพลเรือน  การรุกล้ําอธิปไตยเพ่ือ
ผนวกดินแดนประเทศอ่ืน    เปนตน    นอกเหนือจากการประกาศเขตหวงหามนี้ก็คือ   การแทรกแซง
ทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  การทหาร  เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมตามท่ีไดกลาวไปแลว     ตัวอยางในการ
ดําเนินการดังกลาวนี้ก็เชน  การกําหนดเขตหามบินเหนือนานฟาอิรัก   เปนตน 

 ดวยศักยภาพของไทยนั้นในเรื่องการบังคับใชเขตหวงหามนี้คงเปนเพียงการดําเนินงาน
เพ่ือสนับสนุนองคการสหประชาชาติเทานั้นในการกําหนดบังคับใชข้ึนมาเองนั้นยังคงไมมีศักยภาพ
เพียงพอ 

 ฒ. การแทรกแซง  และสกัดก้ันในนานน้ํา  เปนการปฏิบัติการโดยใชมาตราการบังคับเพ่ือ
สกัดก้ันการเคลื่อนยายของบางชนิดเขาหรือออกจากพ้ืนท่ีท่ีกําหนด    การปฏิบัติการดังกลาวนี้เปน
การปฏิบัติการทางทหารเพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคทางการทหาร   และทางการเมือง    กลาวคือ
เปนการบังคับใหประเทศหรือกลุมประเทศเปาหมายทําตามวัตถุประสงคทางการเมืองท่ีไดกําหนดไว
โดยองคกรท่ีเขาแทรกแซงและสกัดก้ันและตอบสนองวัตถุประสงคทางการทหาร     ดวยการสราง
เครื่องกีดขวางเฉพาะแหงและอนุญาตสินคาเฉพาะอยางหรือเฉพาะท่ีอนุญาตใหผานเขาไปได 

 ในการดําเนินงานจะข้ึนอยูกับสภาพทางภูมิศาสตร   และท่ีตั้งของประเทศเปาหมายเปน
หลัก    โดยมักจะเปนการปฏิบัติการในลักษณะปฏิบัติการรวมอากาศ   พ้ืนผิว   ซึ่งหนวยท่ีเขา
ปฏิบัติการจะตองมีความสามารถในการสนับสนุนซึ่งกันและกันได   ตัวอยางในการดําเนินการก็เชน  
การสกัดก้ันหามมิใหอิรักขนสงน้ํามัน   เปนตน  สําหรับไทยเองนั้นยังคงไมมีศักยภาพในการดําเนินการ
เพียงพอ  คงไดแตการสนับสนุนองคการสหประชาชาติเทานั้น 

 ณ. การแสดงกําลัง       เปนการปฏิบัติการเพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีเดนชัดใหปรากฏท้ังนี้ก็
เพ่ือปลดเปลื้องสภาพการณท่ีไมนาพึงประสงค  ท่ีเม่ือปลอยไวอาจจะทําใหสถานการณบานปลาย  
และเกิดความเสียหายท่ีเปนผลเสียตอผลประโยชนชาติ     หรือวัตถุประสงคชาติได     สําหรับสหรัฐ
ใชการแสดงกําลัง     ดวยกองกําลังทางทหารท่ีอยูในภูมิภาคตาง  ๆ  โดยอาจเปนการยืนยัน   รองรับ  
ความนาเชื่อถือของสัญญาท่ีสหรัฐทํากับประเทศพันธมิตรเพ่ือสรางอิทธิพลในภูมิภาคนั้น  หรือเปนการ
แสดงกําลังดวยความมุงหมายอ่ืน     แตท้ังสองประการนี้จะตองสนองตอบวัตถุประสงคทางการเมือง
และการทหารของสหรัฐ   โดยการสรางอิทธิพลของการแสดงกําลังใหเกิดข้ึนตอรัฐบาลชาติเปาหมาย 
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หรือองคกรทางการเมือง   การทหาร  ตาง  ๆ  ใหยําเกรง   และไมกลาท่ีจะปฏิบัติการใด  ๆ  ท่ีขัดตอ
ผลประโยชนของสหรัฐ  หรือกระทําใด ๆ ท่ีเปนการละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ 

 การเมืองจะเปนตัวกําหนดการปฏิบัติการแสดงกําลัง  ท้ังนี้ในการดําเนินการจะตองเปนไป
ตามกฎหมายและขอกําหนดทางการเมือง      ในสวนการปฏิบัตินั้นอาจรวมถึงการปฏิบัติการรวมของ
เหลาทัพ  การปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาต ิ  รวมถึงการฝกรวมตาง ๆ  ดวย   เชน   การฝกคอบบ
ราโกลด   เปนตน  ในสวนการแสดงกําลังของกองทัพไทยนั้นมักเปนการดําเนินงานใตรมธงสหรัฐเปน
หลัก      ซึ่งกองทัพไทยอาจตองเสนอแนะรัฐบาลเพ่ือกําหนดแนวทางในการแสดงกําลังเพ่ือผลทาง
การเมืองท่ีจะตอบสนองตอผลประโยชนชาติท่ีแทจริงของไทยตอไปได   

 น. การโจมต ี  และตีโฉบฉวย     การโจมตีเปนการปฏิบัติการในลักษณะเชิงรุก    ดวยการ
ทําความเสียหาย  ยึด  ทําลายเปาหมาย  ท้ังนี้ก็เพ่ือผลทางการเมืองเปนหลัก     ดวยความมุงหมายใน
การลงโทษประเทศหรือกลุมประเทศท่ีละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ    ในขณะท่ีการตีโฉบฉวยมัก
เปนการปฏิบัติการขนาดเล็กดวยความรวดเร็วในดินแดนฝายตรงขามท้ังนี้ก็เพ่ือการแสวงหาขอมูล  
ทําใหฝายตรงขามสับสน    หรือการทําลายฐานท่ีม่ันตาง  ๆ  และจะยุติลงดวยการถอนตัวอยางมีแผน
หลังการบรรลุภารกิจ   การปฏิบัติการดังกลาวนี้สําหรับสหรัฐแลวมีตัวอยางอยูมากมาย   แตสําหรับ
ปฏิบัติการของไทยในเรื่องนี้มีตัวอยางเชน  ภารกิจของหนวยรบพิเศษท่ีเขาไปปฏิบัติการในพ้ืนท่ีนอก
ประเทศเพ่ือผลทางดานการเมืองระหวางประเทศ  หรือผลในดานอ่ืนเชน  การเขาโจมตีตอโรงงานผลิต
ยาเสพติดนอกประเทศ  เปนตน   

 บ. การสนับสนุนการกอความไมสงบ   เปนการปฏิบัติการเพ่ือสรางกลุมตอตาน   และ
สนับสนุนกลุมตอตานรัฐบาลข้ึนภายในประเทศเปาหมาย  ท้ังนี้ก็เพ่ือผลประโยชนของประเทศตนเปน
หลัก   สําหรับสหรัฐนั้นดําเนินการในเรื่องนี้อยูเนือง ๆ  ไมวาจะเปนการสนับสนุนกลุมมูจาฮีดีนในอาฟ
กานิสถานตอตานรัฐบาลท่ีมีโซเวียตหนุนหลัง    สนับสนุนกลุมตอตานในกัมพูชา   ลาว   เพ่ือโคนลม
รัฐบาลท่ีมิใชประชาธิปไตย  การสนับสนุนชนกลุมนอยในพมา   เพ่ือกดดันใหพมาเปนประชาธิปไตย
มากข้ึน เปนตน   สําหรับการดําเนินงานในเรื่องนี้ของไทยท่ีผานมา    มักเปนการดําเนินการไปภายใต
รมเงาของสหรัฐโดยการสนับสนุนทางดานตาง  ๆ  จากสหรัฐอีกทีหนึ่ง    ในการกําหนดปฏิบัติการ
ดังกลาวก็เพ่ือตอบสนองตอผลประโยชนชาติของเราเองนั้นยังคงไมเดนชัด  ท้ังในเรื่องทาทีของฝาย
การเมือง   กฎหมายท่ีรองรับ   อีกท้ังนโยบายของรัฐบาลก็มุงไปท่ีการสรางสันติภาพเปนหลัก   จึงไม
ตองการเขาไปสนับสนุนการกอความไมสงบของประเทศใด 

 ป. การปฏิบัติการทางทหารอ่ืน  ๆ  ท่ีมิใชสงคราม  นอกเหนือจากการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือการสงครามตามท่ีไดกลาวมานั้นยังมีการดําเนินการอีกหลายประการท่ีสามารถกําหนดไดวา
เปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม  เชน  การปฏิบัติการในฐานะทหารรักษาพระองค
ขององคพระมหากษัตริยและราชวงศ   เปนตน 
บทสรุป 

 จะเห็นไดวาการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ในแตละรูปแบบนั้นเปนการปฏิบัติการท่ีตอบสนอง
ตอความมุงหมายทางดานการเมือง การทหาร ท้ังนี้ก็เพ่ือผลประโยชนแหงชาติ   หรือวัตถุประสงคของ
ชาติตนเปนหลัก  

 ดังนั้นในการท่ีประเทศใดประเทศหนึ่งรวมท้ังกองทัพของประเทศจะไดกําหนดหรือ
พิจารณาใหมีการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ในรูปแบบใดข้ึน  หรือภารกิจใดข้ึนนั้น   ก็จะตองมีการ
พิจารณาผลประโยชนชาติหรือวัตถุประสงคชาติของตนเปนท่ีตั้งไวกอน   จากนั้นจึงจัดใหมีการ



รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 

๓-๒๒                                รส.x-xx.x                            ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

พิจารณากําหนดความมุงหมายทางการเมือง   และการทหารข้ึนเพ่ือตอบสนองผลประโยชนชาติ
ดังกลาว   ท้ังนี้มีปจจัยท่ีจะตองนํามาพิจารณาอีกหลายประการเชน    ศักยภาพท่ีมีของกองทัพ   และ
ของประเทศในสังคมนานาชาติ  กฎหมาย  ความชอบธรรมท่ีจะมารองรับการปฏิบัติการในทุกระดับ  
ท้ังระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค   หรือแมแตในระดับโลก    เปนตน    ซึ่งท้ังนี้ในการท่ีประเทศของเรา
หรือกองทัพจะไดกาวขามขอบเขตการสงครามท่ีมีอยูเดิมเขาไปปฏิบัติงานนอกเหนือการสงครามนั้น   
เราจะตองพิจารณาใหรอบคอบและถองแทเพ่ือท่ีจะมิใชเปนการลอกเลียนแบบชาติอ่ืนมาแลวเขาไป
ปฏิบัติการตาง ๆ ตามเขาไป   ตองสูญเสียทรัพยากรของตนเพ่ือตอบสนองตอผลประโยชนชาติอ่ืนเขา
โดยมิไดตอบสนองผลประโยชนชาติของตนอยางแทจริง 

 นอกจากนี้แลวมีการปฏิบัติการหลายประการท่ีเปนรูปแบบของไทยเองและตางชาติไมมี  
ท้ังนี้การปฏิบัติการดังกลาวเปนการดําเนินการไปในลักษณะท่ีตอบสนองตอผลประโยชนชาติ     และ
สังคมไทยอยางแทจริงจึงนาท่ีจะไดชื่อวาเปนอีกรูปแบบหนึ่งของ  ปท. นส. ดวย   เชน   การดําเนินงาน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามท่ีไดกลาวไปแลว    เปนตน    อีกท้ังดวยศักยภาพของ
ไทยเรา  และบริบทของสังคมไทยนั้นทําใหการปฏิบัติการ ปท. นส. คอนขางจะเปนปฏิบัติการท่ีจัดข้ึน
ภายในประเทศเปนสวนใหญ   และมีการปฏิบัติการภายนอกประเทศในลักษณะสนับสนุนองคการ
สหประชาชาต ิ หรือประเทศอ่ืน ๆ ในบางสวนเทานั้น 

 สําหรับการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามในรูปแบบตาง  ๆ  ตามท่ีไดกลาวไป
แลวนั้นแสดงใหเห็นถึงขอบเขตท่ีกวางขวางของ  ปท.นส.  อยางไรก็ตาม      การปฏิบัติการในแตละ
รูปแบบนั้นมีปจจัยเฉพาะท่ีสงผลกระทบตอการวางแผนท่ีแตกตางกันออกไป   ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังคง
มีขอพิจารณาในการวางแผนบางประการท่ีสามารถนํามาใชไดกับ  ปท.นส. เกือบทุกรูปแบบ     
สําหรับขอพิจารณาในการวางแผนดังกลาวรวมท้ังการใหการศึกษาและการฝกท่ีจําเปนสําหรับ 
ปท.นส. จะไดกลาวถึงในบทตอไปในเรื่อง   การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการ
สงคราม   

 

 
 



การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 
 

๔-๑                                   รส.x-xx.x                        ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

บทที ่๔ 

การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
กลาวทั่วไป 

 ในบทนี้จะไดกลาวถึงปจจัยหลักในการวางแผนรวมท้ังการใหการศึกษาและการฝก
ประยุกตใชการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส.   ท้ังนี้หลักการในเรื่องขอพิจารณาในการวางแผนดังกลาวนี้
สามารถนํามาประยุกตใชไดกับการวางแผนการปฏิบัติ   ปท.นส. ของไทยไดเปนอยางดี   แตกระนั้นก็
ตามผูรับผิดชอบในการวางแผน  ปท.นส. นี้ควรจะไดมีการพิจารณาถึงบริบทของสังคมไทยใหกระจาง
กอนท่ีจะไดมีการวางแผนดําเนินงานในแตละเรื่อง    มิฉะนั้นแลวอาจเกิดความเสียหายไดจากการขาด
ความรอบคอบในการวางแผน    
ขอพิจารณาในการวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 

 การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามนั้นมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับ
การวางแผนในการรบ    การปฏิบัติในข้ันการวิเคราะหภารกิจและกระบวนการในการประมาณ
สถานการณของผูบังคับบัญชายังคงเปนจุดวิกฤตในการวางแผน  ปท.นส. เชนเดียวกับการวางแผนใน
การสงคราม   สิ่งสําคัญท่ีทําใหการวางแผน  ปท.นส. มีความพิเศษเฉพาะออกมาก็คือ    การพัฒนา
เพ่ือใหไดมาซึ่ง  ขอบเขต   ลักษณะ   ของสิ่งท่ีมีแนวโนมของการเปนภัยคุกคามไดอยางเหมาะสม
สอดคลอง   รวมท้ังความเขาใจในแนวโนมของภัยคุกคามดังกลาวอยางกระจาง  นอกจากนี้แลว
บอยครั้งท่ีภัยคุกคามดังกลาว   มีความพิเศษเฉพาะของตนและอาจไมสมเหตุผลรวมท้ังอาจปรากฏ
ข้ึนมาโดยไมคาดคิดอีกท้ังยังสงผลตอการปฏิบัติการดวย   และดวยเหตุผลดังกลาวการดําเนินงานดาน
การขาวจะตองไดรับความสําคัญตั้งแตในข้ันแรกของการปฏิบัติการดวย    

 ถึงแมวาแนวโนมในการปฏิบัติการรบท่ีจะตองกระทําในภารกิจ   ปท.นส. จะมีนอยมากก็
ตาม    แตผูบังคับหนวยท่ีทําการวางแผนจะตองพิจารณาผสมผสานหนวยกําลังใหมีความเหมาะสม
สอดคลองท่ีจะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนปฏิบัติการไปเปนการปฏิบัติการรบหรือการถอนตัวไวดวยเสมอ 
  และในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ในภารกิจท่ีไมมีการรบนั้นผูบังคับหนวยจะตองวางแผนใหมีความ
ออนตัวตอการท่ีจะเคลื่อนยายกําลังไปปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีอ่ืนเสมอ 

 
 
 

  

  

  

  

  



การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 
 

๔-๒                                   รส.x-xx.x                        ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

ขอพิจารณาในการวางแผน  ปท.นส. 
บูรณภาพของหนวย 
การขาวกรองและการรวบรวมขาวสาร 
การปฏิบัติการรวมนานาชาติ 
การควบคุมบังคับบัญชา               
กิจการสื่อสารมวลชน 
กิจการพลเรือน 
การปฏิบัติการจิตวิทยา 
การประสานงานกับองคกรเอกชน  และองคกรประชาอาสา 
การปฏิบัติการรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ 
ความจําเปนดานกฎหมาย       
การสงกําลังบํารุง 
การปฏิบัติการทางการแพทย 
การผสมผสานของหนวยปฏิบัติการและหนวยกองหนุน 
การแปรสภาพจากการปฏิบัติการทางทหารในยามสงครามสู  ปท.นส. 
การสิ้นสุดปฏิบัติการ 

 

 ก.บูรณภาพของหนวย   ผูท่ีทําการวางแผนจะตองพยายามดํารงรักษาความเปนเอกภาพ
ของหนวยอยูเสมอ   หนวยทหารมักถูกฝกมาเปนหนวยและดีท่ีสุดท่ีจะใชงานในภารกิจตาง  ๆ  ใน
ลักษณะท่ียังคงดํารงความเปนหนวยนั้น  ๆ  อยู    ดวยการใชหนวยท่ีมีอยูแลวจะทําใหกองกําลัง
สามารถปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจําท่ีมีอยูรวมท้ังสามารถท่ีจะประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณและภารกิจไดเปนอยางดีตามท่ีตองการ   แตถาใชการประสมประสานกําลังพลและหนวย
มาจากหลายหนวยงานแลว   จะสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติลดลง    รวมท้ังถามีการใชหนวย
เขาปฏิบัติการโดยท่ีไมมีระเบียบปฏิบัติประจํากําลังท่ีเขาปฏิบัติการในลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพ
นอยมากและจะสิ้นเปลืองเวลาในการท่ีจะทําใหภารกิจสําเร็จลงไปไดตามท่ีตองการ    ซึ่งผลเสีย
ดังกลาวไมใชจะเกิดข้ึนกับเฉพาะภารกิจเทานั้นแตจะมีผลเสียถึงการปองกันหนวยท่ีเขาปฏิบัติการดวย 
   กรณีท่ีขอจํากัดทางการเมืองไดบงชี้จนทําใหไมสามารถใชกําลังขนาดใหญไดแลว     ผู
บังคับหนวยก็ควรท่ีจะไดเลือกหนวยท่ีมีขนาดเล็กกวา   ท่ีไดมีการจัดโครงสรางภายในของหนวยท่ี
ไดรับการฝก  และปฏิบัติการรวมกันมาแลว   นอกจากนี้ในการเขาปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ท่ีมีการรบผู
บังคับหนวยจะตองวางแผนจัดกําลังรบผสมผสานใหเหมาะสมและมีสวนท่ีพรอมจะทําการฝกและ
ปฏิบัติงานรวมกัน   และมีการพัฒนาระเบียบปฏิบัติประจําใหเปนไปในแนวทางเดียวกันได     ขณะท่ี
ภารกิจท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองใชหนวยผสมท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวในหลายดาน         จะสงผล
ใหความพยายามในการจัดหนวยเพ่ือใหเกิดเอกภาพเปนไปไดยาก    ในกรณีเชนนี้หนวยท่ีเขา
ปฏิบัติการจะตองมีการจัดเตรียมความพรอมท่ีจะสามารถสงหนวยรองของตนเขาปฏิบัติงานไดอยาง
อิสระโดยมีสวนตาง  ๆ  ท่ีจําเปนตอหนวยรองนั้น  ๆ  รวมไปดวย     ถึงแมวาหนวยนั้น  ๆ  โดยปกติจะ
ไมไดมีระบบการสงกําลังบํารุงและระบบอ่ืน  ๆ  ท่ีจําเปนอยูดวยก็จะตองมีการจัดใหมีระบบการ
สนับสนุนใหหนวยนั้น ๆ  



การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 
 

๔-๓                                   รส.x-xx.x                        ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

 ข. การขาวกรองและการรวบรวมขาวสาร   การปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ตองการระบบขาว
กรองท่ีมีลักษณะเปนระบบท่ีมีระเบียบและมีความหลากหลาย   รวบรวมขาวสารมาจากทุกแหลงและ
มีระบบในการกรองขอมูลขาวสาร    สําหรับแนวความคิดในการใชแหลงขาวระบบเดียวนั้นไมสามารถ
ตอบสนองตอความตองการดานการขาวกรองในปท.นส. ได 

 ระบบการหาขาวท่ีใชท้ังมนุษยหรือเครื่องมือหาขาวทางอากาศ   อวกาศ   และดวยระบบ
คลื่นตางๆ   สามารถจัดเตรียมขาวสารท่ีมีคุณคาไดอยางมาก    นอกเหนือไปจากเครื่องมือในการหา
ขาวท่ีอยูในพ้ืนท่ีปฏิบัติการแลวระบบเรดาหและดาวเทียมระยะไกลสามารถจัดเตรียมและใหขาวสาร
เก่ียวกับภูมิประเทศ   ลมฟาอากาศ   และสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีปฏิบัติการท่ีมีผลตอการปฏิบัติ
ภารกิจ  ปท.นส. ได   ดาวเทียมในอวกาศสามารถใหขอมูลท่ีทันสมัยเพ่ือปรับปรุงแผนท่ีและแจงเตือน
หรือกําหนดท่ีตั้งสิ่งกีดขวาง    รวมท้ังเครื่องอํานวยความสะดวกตาง  ๆ     ระบบเรดารตรวจจับ  และ
ระบบเครื่องมือในทองฟาสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกําลังตาง  ๆ  ท่ีอยูบนพ้ืนโลกรวมท้ัง
สามารถท่ีจะพิสูจนทราบการเปนภัยคุกคามได    นอกจากนี้แลวระบบการติดตอสื่อสารท่ีใชดาวเทียม
เปนฐานสงในอวกาศแลวสามารถสรางความปลอดภัยในระบบขาวสารรวมท้ังสามารถกระจายขาวสาร
และขาวกรองไดเปนอยางดีแมในท่ีท่ีมีเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพียงนอยนิดหรือไมมีก็ตาม 

 การปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. แหลงขาวบุคคลท่ีจัดเตรียมไวอาจเปนแหลงขาวท่ีมี
ความสําคัญเปนอยางมาก   แตอยางไรก็ตามแหลงขาวบุคคลอาจไมไดจัดเตรียมไวตั้งแตแรกดังนั้น
จะตองจัดตั้งข้ึนใหเร็วท่ีสุดเม่ือมีโอกาส   แหลงขาวบุคคลนี้สามารถชวยในดานการขาวไดมากในเรื่อง
ของสภาพทางดานสังคมจิตวิทยาท่ีมิไดมาดวยเครื่องมือทางเทคโนโลย ี  

 ปจจัยขาวกรองสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดกระบวนการการรวบรวมขาวสารในการปฏิบัติ
ภารกิจ ปท.นส.  อาจมีจุดเนนท่ีแตกตางไปจากการรบในสงคราม    การรวบรวมขาวสารในการ
สงครามนั้นเปนการดําเนินการท่ีเนนไปท่ีขีดความสามารถท้ังหมดท่ีเปนไปไดของขาศึกเปนหลัก  
ในขณะท่ีการรวบรวมขาวสารในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส.  มักเนนไปท่ีความเขาใจในปจจัยเรื่อง
การเมือง  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอสถานการณ     การรวบรวมขาวสารและการ
วิเคราะหขาวสารในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. มักจะเปนปญหาท่ีมีความพิเศษเฉพาะและยุงยาก
มากกวาท่ีจะพบเจอในการขาวกรองในการสงคราม      ท้ังนี้การขาวกรองในปท.นส. นั้นมีความ
ตองการความชํานาญท่ีเขาลึกถึงความรูสึกของจิตใจและสภาพทางดานสังคมจิตวิทยาเปนพิเศษ   เพ่ือ
จะไดเขาถึงในทุกปจจัยในการปฏิบัติการท่ีเปนสภาพแวดลอมในทุกดานของประชาชนท้ังในเรื่อง
สภาพทางดานวัฒนธรรม  การเมือง  ศาสนา   เศรษฐกิจ   และปจจัยอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวของในทุกทุกเรื่องท่ี
มีผลตอกลุมของประชาชน      ซึ่งจะกระทําไดก็ตอเม่ือมีความเขาใจในคุณคาท่ีกลุมประชาชนกําหนด
ไวใหกับตัวเอง  และจะทําใหผูท่ีเขาไปแทรกแซง    หรือเขาไปปฏิบัติการสามารถกําหนดทาทีไดอยาง
เหมาะสมไดรับการยอมรับดวยความชอบธรรม   และทําใหม่ันใจไดวาความตั้งใจในการเขาปฏิบัติจะมี
ผลบังคับใชไดจริงและผลออกมาตามท่ีตั้งใจ   นอกจากนี้แลวในการรวบรวมขาวสารท่ีจะตองกระทํา
โดยเรงดวนก็คือ  เรื่องเก่ียวกับเครื่องอํานวยความสะดวกในการขนสงกําลังพลเขาปฏิบัติการ       ซึ่ง
รวมถึงขีดความสามารถและขีดจํากัดในการขนยายกําลังพล   การติดตอสื่อสาร   ตําบลตนทาง   และ
ปลายทางดวย 

 การปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ท่ีเก่ียวของกับ    องคกรอิสระ    องคกรประชาอาสา   และ
องคกรตาง  ๆ  ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะภารกิจขององคกรสหประชาชาติ     การใชคําวา   “ การ
ขาวกรอง  “  ควรถูกทดแทนดวยคําวา   “ การรวบรวมขาวสาร  “   นอกจากนี้คําวาการรวบรวม



การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 
 

๔-๔                                   รส.x-xx.x                        ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

ขาวสารยังมีความเหมาะสมท่ีจะใชกับการปฏิบัติการรักษาสันติภาพดวย   ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากวาผูท่ีเขา
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพจะตองเปดเผยเปนกลางและไมเขาขางใคร    องคกรเอกชนอาจจะมีความไม
พอใจท่ีเขาถูกพิจารณาวาเปนแหลงขาว     องคกรเหลานี้อาจจะเขาใจไปวากําลังทหารกําลังเขาไป
แสวงหาสมาชิกองคกรเพ่ือนําไปเปนพรรคพวกหรือทําใหองคกรตองเขาไปรวมกระทําอยาง
รูเทาไมถึงการในสิ่งท่ีทหารปกปดไว    ธรรมชาติขององคกรเอกชนและองคกรประชาอาสามี
ความคุนเคยอยูกับวัฒนธรรม   ภาษา   และไดรับความยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ี     ขาวสารและ
ความรูสึกท่ีไดรับการยอมรับดังกลาวเหลานี้มีคุณคากับผูบังคับหนวยเปนอยางมากตอการท่ีจะทําให
ภารกิจท่ีมิใชการทําลายขาศึกแตเปนการชวยเหลือประชาชนหรือแกปญหาความขัดแยงไดประสบ
ความสําเร็จ  นอกจากนี้การใชคําวาการรวบรวมขาวสารยังทําใหกําลังทหารมีความสะดวกข้ึนในการท่ี
จะติดตอกับตัวแทนของหนวยงานอ่ืน  ๆ   อีกท้ังยังสามารถใชประโยชนจากความรูตาง  ๆ  ท่ีหนวยงาน
อ่ืนมีไดดวย 

 การตอตานขาวกรองใน  ปท.นส. ยังคงมีความสําคัญเชนเดียวกับการตอตานขาวกรองใน
การสงคราม    ถึงแมวาในการปฏิบัติการจะไมมีภัยคุกคามท่ีกําหนดออกมาไดแตการปกปองหนวยท่ี
เขาปฏิบัติการทําใหมีความตองการในการท่ีจะรักษาความปลอดภัยขาวสาร  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
กับฝายเราในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. มีสิ่งสําคัญท่ีตองระลึกเสมอ คือ  การตอตานความพยายามหา
ขาวดวยแหลงขาวบุคคลของฝายตรงขาม  สมาชิกขององคกรเอกชนหรือองคกรประชาอาสาท่ีทํางาน
ใกลชิดกับกองกําลังทหารอาจสงมอบขาวสารให กับฝายตรงขามท้ังโดยความเต็มใจหรือ
รูเทาไมถึงการณซึ่งจะเปนผลใหมีการเขาไปขัดขวางในความสําเร็จของภารกิจได     ประชาชนใน
ทองถ่ินพ้ืนท่ีปฏิบัติการมักจะเขามาเก่ียวของกับกําลังทหารและฐานท่ีม่ันทางทหารอยูเสมอดวยการ
เขามาใหบริการตาง  ๆ  เชน   การซักรีด   ทําอาหาร   เปนตน   ประชาชนดังกลาวนี้อาจไดรับขาวสาร
จากกําลังทหารและนําไปใหฝายตรงขามตอไป  หรือประชาชนดังกลาวอาจเปนฝายตรงขามก็เปนได  
 หนวยบัญชาการจะตองพิจารณาในเรื่องนี้โดยหาจุดพอดีท่ีจะประนีประนอมระหวางกิจกรรม
ประชาชนในทองถ่ินกับการปฏิบัติการดานการขาวดวยเสมอ    จะตองมีวิธีการท่ีจะแกไขเม่ือตอง
ยอมรับประชาชนเขามาแลวเสียผลตอการขาว    หนวยตอตานขาวกรองจะตองสามารถท่ีจะพัฒนา
กําหนดภัยคุกคามออกมาไดและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสมออกมา       

 นอกจากนี้ยังมีประเด็นท่ีสําคัญท่ีจะตองพิจารณา  คือ  บทบาทท่ีเหมาะสมของกองกําลัง 
ปท.นส. นานาชาติ   การกําหนดระเบียบปฏิบัติประจํา  และกําหนดแนวทางในการรักษาความ
ปลอดภัยดานการขาวรวมกันในการกระจายขาวสารท่ีมีชั้นความลับใหกับกลุมท่ีรวมกันดําเนินการ  
พันธมิตร   และสวนตาง  ๆ  ท่ีมาเขารวมปฏิบัติการ    การใหขาวแบบตรงไปตรงมาในบางสถานการณ
เม่ือมีการปกปดขาวสารข้ึนอาจทําใหพันธมิตรเกิดการตอตานกันเอง   ดังนั้นผูท่ีวางแผนดานการขาว
จะตองมีการพิจารณาในปญหาดังกลาวนี้ดวย     

 นอกจากนี้แลวในเรื่องของการวางแผนบนแผนท่ี   แผนภาพ     และภูมิประเทศจําลอง
จะตองไมผานเลยไป    โดยเฉพาะในการปฏิบัติการรวมนานาชาติท่ีแผนท่ี   แผนภาพ   และระบบการ
สนับสนุนขอมูลท่ีกําหนดไวใหมีความสําคัญ   

 ค. การปฏิบัติการรวมนานาชาติ   ในการวางแผนปฏิบัติการรวมนานาชาติมีขอพิจารณาท่ี
สําคัญอยูหกประการ   คือ   ๑)  ขอพิจารณาทางดานการเมือง  ( Politic Considerations )   ๒) 
อุปสรรคทางดานภาษา (Language Barrier)  ๓)  พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ( Cultural Backgrounds ) 
 ๔) ขีดความสามารถและการฝกทางทหาร   ( Military Capabilities and Training )  ๕) 



การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 
 

๔-๕                                   รส.x-xx.x                        ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

ความสามารถท่ีจะใชเครื่องมือในการปฏิบัติการรวมกันได ( Equipment Interoperability )  ๖)  
ความรวมมือในระบบการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง ( Logistic Support System Coordination ) 

 ในการวางแผนปฏิบัติการรวมกับนานาชาติ    หนวยบัญชาการท่ีวางแผนจะตองพิจารณา
วางแผนปฏิบัติการบนพ้ืนฐานของขีดความสามารถของแตละประเทศท่ีเขารวม   ขอพิจารณาทางดาน
การเมืองของแตละประเทศจะสงผลกระทบตอระดับของการเขาไปรวมปฏิบัติการในปท.นส. ในแตละ
รูปแบบ    สําหรับความสัมพันธของประเทศตาง  ๆ  ท่ีเขารวมก็มีความแตกตางกันไปซึ่งจะตองนํามา
พิจารณาดวย   ปจจัยดังกลาวนี้จะสงผลตอความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน  และการเปดเผย
ขาวสารตอฝายอ่ืนรวมท้ังสงผลตอการตอตานขาวกรองของฝายเรา     สําหรับการพิจารณาและการ
แกไขปญหาท่ีไดกลาวไปนี้รวมกับชาติตาง  ๆ  ท่ีเขารวมปฏิบัติการตั้งแตเริ่มแรกในการวางแผนเปนจุด
วิกฤตของการฝกปฏิบัติงานรวมกันของกองกําลังนานาชาติ   และจะตองม่ันใจใหไดวาประเทศท่ีเขา
รวมปฏิบัติการมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติภารกิจของตนท่ีไดรับมอบไดสําเร็จ 

 หนวยบัญชาการท่ีวางแผนรวมจะตองพิจารณาจัดนายทหารติดตอและท่ีปรึกษาดานท่ี
จําเปนเพ่ิมเติม   เม่ือวางแผนปฏิบัติการรวมนานาชาติอุปสรรคดานภาษา ความตางของพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรม  และความตางในเรื่องขีดความสามารถ และการฝกทางทหารอาจสงผลเสียตอประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานรวมกันของกองกําลังนานาชาติได     ความสามารถในการใชเครื่องมือในการ
ปฏิบัติการรวมกันและการประสานการใชระบบการสนับสนุนในการสงกําลังบํารุงท่ีแตกตางกันจะตอง
เปนขอพิจารณาในการกําหนดภารกิจและพ้ืนท่ีใหกับประเทศตาง  ๆ  ในการเขาไปปฏิบัติ    นายทหาร
ติดตอและทีมท่ีปรึกษา   จะตองไดรับการจัดอยางพอเพียง   ใหการปรึกษา   ฝก   และประกอบเขาไป
กับหนวยเพ่ือสามารถท่ีจะแกปญหาอุปสรรคดานภาษา   ความตางของพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม   และ
ความตางในเรื่องขีดความสามารถ   และการฝกทางทหารได    ถาผูบังคับหนวยมิไดจัดเตรียมทีม
นายทหารติดตอไปใหกับบางหนวยแลว   ในการเขาปฏิบัติการในลักษณะนานาชาติอาจเกิดผลเสียตอ
ประสิทธิผลในการประสานงานและการปฏิบัติภารกิจสําเร็จลงได อยางไรก็ตามหนวยปฏิบัติการพิเศษ
หรือหนวยรบพิเศษ  (Special Operations Forces)     มีขีดความสามารถท่ีพิเศษออกไปในเรื่อง
ภาษา  และไดรับการฝกมาในเรื่องวัฒนธรรมอ่ืนแลวมีความเขาใจในสภาพแวดลอมในภูมิภาค  มัก
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีขางหนา และมักไดรับภารกิจท่ีจัดกําลังเปนหนวยขนาดเล็กปฏิบัติการเปนอิสระ  เรา
จึงสามารถใชหนวยดังกลาวนี้ เปนหนวยหลักหนวยหนึ่งในการท่ีจะสนับสนุนและสงเสริมการ
ปฏิบัติการในลักษณะกองกําลังนานาชาติ   

 ง. การควบคุมบังคับบัญชา    ไมมีระบบการควบคุมและบังคับบัญชาท่ีดีท่ีสุดท่ีเปน
มาตราฐานเดียวกันท่ีใชไดกับทุกปฏิบัติการในปท.นส.  หนวยบัญชาการและหนวยรองลงไปท่ี
รับผิดชอบในการปฏิบัติการจะตองมีความออนตัวในการท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุม
บังคับบัญชาใหเหมาะสมกับสถานการณ     ซึ่งท้ังนี้จะตองมุงเนนไปท่ีหลักการเอกภาพในความ
พยายามเปนหลัก     ผูวางแผนในเรื่องการติดตอสื่อสารจะตองเตรียมพรอมกับความเปลี่ยนแปลงท่ี
รวดเร็วในเรื่องของภารกิจท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานรูปแบบและความเรงดวนในการ
สนับสนุนการติดตอสื่อสาร   ความสามารถของระบบการใชเครื่องมือสื่อสารในการปฏิบัติการรวมกัน
ถือไดวาเปนปจจัยวิกฤตในความสําเร็จของภารกิจ 

 เม่ือการปฏิบัติการมีเพียงกําลังภายในประเทศเทานั้น   การควบคุมบังคับบัญชาจะข้ึนอยู 
กับความจําเปนในการติดตอประสานงานกับหนวยงานฝายพลเรือนท้ังในระดับกระทรวง 



การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
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ทบวงกรม  จังหวัด  อําเภอ   ตําบล  การประสานงานกับตัวแทนของหนวยงานของรัฐในพ้ืนท่ี    เชน 
ตํารวจ    ปาไม   คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   เกษตรกรระดับตาง  ๆ    การ
ประสานกับ  อบต.  องคกรเอกชน   องคกรอิสระตาง  ๆ  เปนตน   ตัวอยางเชนในการเขาไปปฏิบัติ
ภารกิจในการสนับสนุนงานของฝายพลเรือนอาจเปนการเขาไปชวยกระทรวงเกษตรและสหกรณใน
การดูแลรักษาปา  หรือการเขาไปสนับสนุน   กกต. ในการเลือกตั้งจะตองวางแผนโดยใหมีเอกภาพใน
ความพยายามเปนแกนหลักไวในจิตใจเสมอและจะตองมีการจัดวางระบบการติดตอสื่อสารไวกับ
องคกรตาง ๆ ท่ีเขารวมปฏิบัติการใหไดอยางเหมาะสม       ในสถานการณการบรรเทาภัยพิบัติเชน  น้ํา
ทวมท่ีหาดใหญในป  พ.ศ. ๒๕๔๓  ระบบการสื่อสารปกติท่ีวางไวอาจไดรับความเสียหายใชการไมได 
ระบบการสื่อสารสํารองของพลเรือนอาจตองนํามาใช    หรือแมแตระบบสํารองของพลเรือนก็มีความ
เสียหาย   ระบบการติดตอสื่อสารของทหารอาจเปนระบบเดียวท่ีจะนํามาใชงานได    ดังนั้น
ผูบังคับบัญชาทางทหารจะตองมีการจัดวางแผนเตรียมการท่ีจะจัดตั้งระบบการติดตอสื่อสารข้ึนมา  
เพ่ือใชติดตอสื่อสารกับองคกรสําคัญหลัก  ๆ  ได   และถาตองออกไปปฏิบัติภารกิจในตางประเทศอาจ
ตองมีความพยายามในการวางแผนเชื่อมโยงการติดตอสื่อสารกับองคกรตางชาติอ่ืน  ๆ  ดวยท้ังนี้ก็
ข้ึนอยูกับสถานการณนั้น  ๆ       นอกจากนี้แลวในการวางแผนในการติดตอสื่อสารจะตองพิจารณาถึง
สถานการณเม่ือจบภารกิจดวยวาจะมีการสงมอบความรับผิดชอบใหกับหนวยงานใด  ๆ  ตอไป    เชน  
ขาราชการพลเรือน   ไมวาจะเปน   อําเภอ   จังหวัด   หรือ   อบต.  โดยระบบการติดตอสื่อสารท่ีจัดตั้ง
ข้ึนอาจมีความจําเปนท่ีจะตองท้ิงไวใหกับหนวยท่ีมารับท้ังนี้ก็เพ่ือใหความพยายามในการแกปญหา
ดวย ปท.นส. ไดดําเนินงานตอไปได   ซึ่งถาเปนเชนนี้แลวในการวางแผนจะตองจัดเตรียมไวแตเนิ่น 

 ในการวางแผนในเรื่องของการควบคุมบังคับบัญชานี้มีเงื่อนไขอยูมากมาย    แตอยางไรก็
ตามผูวางแผนจะตองมีการเตรียมการท่ีจะขยายขอบขายในการควบคุมบังคับบัญชาไปใหครอบคลุม
หนวยตาง ๆ ท่ีเขารวมปฏิบัติการ    สําหรับเงื่อนไขหลัก  ๆ  ท่ีมีผลตอการวางแผนในการควบคุมบังคับ
บัญชาเม่ือจัดกําลังเปนกองกําลังนานาชาติพอสรุปไดดังนี ้

 ๑) การจัดเปนประเทศแกนนํา  ( Lead Nation )  ท่ีไดรับการยอมรับจากนานาชาติโดย
คําสั่งขององคการสหประชาชาติ    ซึ่งโดยปกติประเทศแกนนําจะจัดกําลังเขาปฏิบัติการเปนสวนใหญ
จะจัดผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการพ้ืนฐานเขาควบคุมปฏิบัติการ    ในขณะท่ีประเทศอ่ืน  ๆ  ท่ีเขา
รวมนั้นจะจัดกําลังเขาปฏิบัติการภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชาของประเทศแกนนําและฝาย
อํานวยการรวมในกองบัญชาการ    สิ่งดังกลาวนี้จะทําใหเกิดเอกภาพในการบังคับบัญชาและสงผลให
ประเทศแกนนําสามารถท่ีจะกําหนดวัตถุประสงคทางทหารในการปฏิบัติการรวมกับกองกําลังชาติอ่ืน 
ๆ ท่ีเขารวมได  สามารถท่ีจะจัดสวนตาง  ๆ  ในกองกําลังรวมได   รวมท้ังสามารถท่ีจะสรางความเขาใจ
ในคําสั่งไดท่ัวทุกตัวคนท่ีเขารวมปฏิบัติการ   

 ๒) การจัดแบบคูขนาน เปนลักษณะการปฏิบัติการรวมท่ีประเทศแตละประเทศสามารถท่ี
จะควบคุมการปฏิบัติการของกําลังของตนเองได  องคการสหประชาชาติจะเปนผูเลือกผูบังคับกอง
กําลัง  ในขณะท่ีฝายอํานวยการและตัวแทนของแตละชาติตามความเหมาะสมจะเลือกโดยกระจายไป
ใหแตละชาติตามขอพิจารณาท่ีเหมาะสมตามสถานการณ      ผูบังคับกองกําลังมีอํานาจในการควบคุม
การปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ   แตโดยท่ัวไปแลวจะเปนอํานาจการควบคุมท่ีนอยไปกวาการ
ควบคุมบังคับบัญชาในแบบการจัดเปนประเทศแกนนําในขอ ๑) 

 ๓) การจัดกําลังเปนภูมิภาค   จะข้ึนอยูกับขีดความสามารถของแตละประเทศในภูมิภาคท่ี
จะสรางความพยายามจัดตั้งกําลังรวมข้ึนเอง   ระบบการควบคุมบังคับบัญชาของการจัดกําลังแบบนี้ก็
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จะข้ึนอยูกับพ้ืนฐานของความชํานาญของประเทศท่ีเปนประเทศแกนนําในภูมิภาค    และถาไดมีการ
จัดตั้งกองกําลังภูมิภาคข้ึนไดแลวก็จะสงผลดีตอการปฏิบัติในการควบคุมบังคับบัญชาใน ปท.นส. ไป
ดวย   เชน   NATO     ท่ีจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือภารกิจการสงครามแตก็จะสงผลดีในการจัดตั้งระบบการ
ควบคุมบังคับบัญชาในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ไดเชนกัน   

 จ. กิจการสื่อสารมวลชน   ในปจจุบันกิจการสื่อสารมวลชนไดครอบคลุมไปท่ัวโลกมีระบบ
การติดตอสื่อสารผานดาวเทียมซึ่งสงผลกระทบใหการวางแผนในดานการสื่อสารมวลชนเพ่ิม
ความสําคัญข้ึนมากกวาในอดีตเปนอยางมาก   โดยเฉพาะในเรื่องของปท.นส. ท่ีมีผลกระทบทางดาน
การเมืองเขามาเก่ียวของดวย      การรายงานขาวสารของสื่อสารมวลชนมีผลกระทบตอทัศนคติและ
ทาทีของประชาชนโดยท่ัวไปซึ่งจะสงผลตอการยอมรับในความชอบธรรมของการเขาปฏิบัติภารกิจใน 
ปท.นส. ของกองกําลังทหารและมีผลกระทบอยางมากตอความสําเร็จหรือลมเหลวของภารกิจ    ความ
รวดเร็วของสื่อสารมวลชนนั้นสามารถท่ีจะเลือกและนําพาขอมูลขาวสารไปสูประชาชนซึ่งเปนไปไดท่ี
จะสงผลทําใหประชาชนภายในโลกไดมีความสนใจ   ความระแวง   ระวัง   ตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดไว
เทาไวหรือแมแตจะกอนท่ีรัฐบาลหรือกองกําลังท่ีเขาปฏิบัติการจะไดตัดสินใจแกปญหาหรือทําอะไรไป 
หนวยบัญชาการท่ีเขาปฏิบัติการจะตองพัฒนาแนวความคิดเพ่ือใหเขาใจเปนอยางดี     และมีความ
รัดกุมในการวางแผนในการสื่อสารมวลชนใหมีผลกระทบในทางเสียหายใหนอยท่ีสุดในการปฏิบัติการ 
 รวมท้ังนายทหารประชาสัมพันธจะตองมีการวางแผนเสียตั้งแตเนิ่น 

 แผนในการประชาสัมพันธสื่อสารมวลชน  จะตองมีการจัดเตรียมการเปดและจัดแถลงขาว
อยางเปนอิสระสามารถท่ีจะตอบคําถามสื่อมวลชนไดอยางเปดเผยอยางมากท่ีสุดและใหมีความลาชา
นอยท่ีสุด   รวมท้ังจะตองมีการสรางบรรยายกาศท่ีดีระหวางผูบังคับหนวยกับผูรายงานขาวโดยการมี
น้ําใจท่ีจะใหขาวดวยความยุติธรรมควบคูไปกับการคํานึงถึงการคุมครองมิใหภารกิจตองเสียหายจาก
การแถลงขาวและขาวกระจายออกไป  

 แผนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น    จะตองจัดเตรียมชองทางในการใหขาวสารเก่ียวกับการ
ปฏิบัติการใหพลเมืองของประเทศไดรับทราบ    โดยแผนในการประชาสัมพันธสื่อสารมวลชนจะ
สามารถชวยในการปองกันหนวยทหารไดดวยการอางหรือไมกลาวถึงระบบการรักษาความปลอดภัย
ในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ   และการระมัดระวังในการปฏิบัติการ    รวมท้ังการเตรียมความเปนไปไดท่ี
สื่อสารมวลชนจะซักถาม   และการไมกลาวถึงขาวสารท่ีมีชั้นความลับ   แผนในการประชาสัมพันธ
สื่อสารมวลชนจะตองเตรียมพรอมท่ีจะตอบโตตอการวิเคราะหเจาะลึกของสื่อมวลชนใหไดรวมท้ัง
จะตองมีการเตรียมประกาศขาวท่ีมีความผิดพลาด  หรือบิดเบือนโดยสื่อสารมวลชนอ่ืน ๆ    ไวดวย 

 ฉ. กิจการพลเรือน    หนวยปฏิบัติการดานกิจการพลเรือน   มีความชํานาญพิเศษเฉพาะ
ดานท่ีหลากหลายและมีความสําคัญในการสนับสนุนตอภารกิจ  ปท.นส.  ขีดความสามารถทางดาน
กิจการพลเรือนปกติแลวสามารถท่ีจะปรับแตงเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการไดตามท่ีตองการ   หนวย
ปฏิบัติการกิจการพลเรือนอาจเปนผูจัดเตรียมประเมินผลพ้ืนท่ีปฏิบัติการในเรื่องตาง  ๆ  เชน  สิ่งอํานวย
ความสะดวกของพลเรือน  เครื่องชวยในการหลบภัย   และยังอาจทําหนาท่ีเปนนายทหารติดตอ
ระหวางหนวยทหารกับองคกรเอกชน   และองคกรประชาอาสา    กิจการพลเรือนทําการสรางและ
บํารุงรักษาความสัมพันธอันดีระหวางทหารกับพลเรือนท้ังภายในประเทศ   ตางประเทศ   รวมท้ังกับ
องคกรตาง   ๆ  ไมวาจะเปนองคกรเอกชน  ประชาอาสา    อีกท้ังยังชวยในการจัดเตรียมผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานในปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของภารกิจทางทหารซึ่งก็รวมถึง  ปจจัยในเรื่องวัฒนธรรม   
โครงสรางทางสังคม   ระบบเศรษฐกิจ   ภาษา   และขีดความสามารถในดานตาง  ๆ  ของหนวยงานใน



การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 
 

๔-๘                                   รส.x-xx.x                        ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

พ้ืนท่ี    ซึ่งก็คือหนวยงานตัวแทนรัฐในทองถ่ินหรือประเทศเจาบานท่ีเราเขาไปปฏิบัติการ  หนวย
ปฏิบัติการกิจการพลเรือนอาจรวมถึงกําลังท่ีจัดเขาไปปฏิบัติและรับผิดชอบโดยปกติอยูแลวในพ้ืนท่ี
เขาปฏิบัติการนั้น ๆ   การเลือกหนวยใหเขาไปปฏิบัติภารกิจดานกิจการพลเรือนนั้นควรท่ีจะข้ึนอยูบน
พ้ืนฐานของความเขาใจในภารกิจดานกิจการพลเรือนท่ีกระจางแจงซึ่งจะตองเปนไปตามรูปแบบของ
การปฏิบัติการท่ีไดวางแผนไว 

 ช. การปฏิบัติการจิตวิทยา   หนวยท่ีเขาปฏิบัติการจิตวิทยาสามารถท่ีจะสนับสนุนปท.นส. 
ไดเปนอยางดี   หนวย   ปจว. ทางทหารทําการวางแผนกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติการเพ่ือใหเกิดผล
กระทบตอเปาหมายท่ีไดเลือกไว     หัวขอในการ   ปจว. ท่ีกําหนดข้ึนมาดวยความมุงหมายท่ีจะ
สนับสนุนในสิ่งท่ีตองการโดยใหมีผลทางดานทัศนคติและพฤติกรรมใหเปนไปตามท่ีไดวางแผนไว     โดย
สงขาวสารท่ีอาจรวมถึงความปลอดภัยของประชาชน  สุขอนามัย และการบริการสาธารณตาง  ๆ 
รวมท้ังขาวสารท่ีไดรับการวางแผนไวแลววาจะสามารถสรางความรูสึกท่ีดีและเกิดความรูสึกยกยอง
นิยมชมชอบตอภารกิจท่ีกําลังปฏิบัติและกําลังทหารท่ีเขาปฏิบัติการ     อยางไรก็ตามถึงแมวาจะไดมี
การฝกการวางแผนในการ  ปจว. เปนอยางดี   แตหนวยบัญชาการท่ีวางแผน   ปท.นส. จะตองมีความ
ระลึกไวเสมอวาความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. อาจข้ึนอยูกับการกํากับดูแลในทางตรงและ
ทางออมตอตัวกลางในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ   ท่ีทําหนาท่ีถายทอดขาวสารใหกับประชาชน   เชน   วิทยุ  
โทรทัศน  และสื่อสารมวลชนตาง ๆ  เปนตน 

 ซ. การประสานงานกับองคกรเอกชน   และองคกรประชาอาสา   ในการปฏิบัติภารกิจ 
ปท.นส. นั้นหนวยบัญชาการท่ีวางแผนจะตองพิจารณาจัดเตรียมการประสานงานรวมกันระวางทหาร
กับพลเรือนไวเสมอ   วิธีการหนึ่งท่ีจะทําใหบรรลุตอการสรางเอกภาพในความพยายามและจัดตั้งการ
ติดตอประสานงานดังกลาวนี้ไดก็ดวยการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการพลเรือน  – ทหาร, ศป.พท. (Civil – 
Military Operations Center, CMOC) ข้ึน   ไมมีโครงสรางการจัด  ขนาด  และองคประกอบท่ี
แนนอนของ  ศป .พท. ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสถานการณ     สมาชิกของ   ศป.พท. นี้อาจรวมถึงตัวแทนทาง
การทหาร   ตัวแทนขาราชการพลเรือน   ตํารวจ   ท่ีเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ี   องคกรเอกชน   องคกร
ประชาอาสา   องคกรทางการเมือง   อบต. และองคกรอ่ืน  ๆ  ในพ้ืนท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของในปฏิบัติการ  
หรืออาจมีตัวแทนในระดับชาติของชาติท่ีเขาปฏิบัติการ   ถาเปนภารกิจภายนอกประเทศไทยในสวน
ของกําลังทหารนั้น  หนวยปฏิบัติการกิจการพลเรือน  (เชน  หนวยท่ีทําหนาท่ีประสานงานกับ
ขาราชการพลเรือนเปนประจําอยูแลว  อาจเปน  จทบ.  มทบ. หนวยพัฒนาตาง  ๆ   หรือหนวยในสาย
งาน   กอ.รมน. เปนตน  ) เปนหนวยท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทําหนาท่ีใน  ศป.พท.  ท้ังนี้หนวยบัญชาการ
จะตองเปนผูพิจารณาหนวยปฏิบัติการกิจการพลเรือนตามท่ีกลาวมานี้เพ่ือเขารับผิดชอบงานใน  
ศป.พท.  ผานทาง  ศป.พท. นี้จะทําใหหนวยบัญชาการทางทหารสามารถท่ีจะไดรับความเขาใจอยาง
มากในบทบาทขององคกรเอกชน  และองคกรประชาอาสา   รวมท้ังทําใหเขาใจดวยวาองคกรเหลานี้มี
ผลกระทบอยางไรบางตอความสําเร็จของภารกิจ   และถึงแมวาในการประสานงานรวมกันนั้น   
ขอตกลงท่ีเปนทางการจะยังคงไมมีความจําเปนแตขอตกลงระหวางทหารกับพลเรือนก็จะทําใหการ
ประสานงานเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ   ขอตกลง  เหลานี้อาจอยูในรูปของบันทึกชวยจํา   หรือ
บันทึกความเขาใจ  หรืออะไรก็ตามท่ีจะเปนหลักฐานกันได     

 ฌ. การปฏิบัติการรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ    การปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. นั้นมักท่ี
จะมีความเก่ียวของและตองปฏิบัติงานรวมกันในหลายกระทรวงทบวงกรมของรัฐ   



การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 
 

๔-๙                                   รส.x-xx.x                        ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

 ในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ภายในประเทศ   มีหลายหนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบใน
เรื่องเหลานี้   ซึ่งรวมท้ัง  สภาความม่ันคงแหงชาติท่ีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของ
ออกมา  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในท่ีรับผิดชอบในเรื่องของการปองกัน  และปราบปราม
การกอความไมสงบเปนเวลานาน   และยังคงมีความรับผิดชอบอยูในพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศ   โดย 
กอ.รมน. ภาค  ๔  พตท.   รวมกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  (ศอ.บต.)  ของ
กระทรวงมหาดไทย  และนอกจากนี้  กอ .รมน .ยังคงมีบทบาทในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ดวย สําหรับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนยตอตานการกอการรายสากลท่ีรับผิดชอบในเรื่องของ
การตอต านและตอบโตการก อการร ายสากล     ในส วนการบรร เทาภัย พิบัติ นั้ น ก็จะ มี
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเปนศูนยบรรเทาภัยพิบัติแหงชาติ  นอกเหนือจากท่ีกลาวไปนั้นก็ยังคงมี
อีกหลายหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติตาง  ๆ  ภายในประเทศท่ีเม่ืออยูในภาวะวิกฤตแลว
กําลังทหารจะเขาไปสนับสนุนการปฏิบัติการ 

 ในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ภายนอกประเทศ  ถาเปนประเทศสหรัฐแลวจะมีแนวทางใน
การดําเนินการโดยใหกระทรวงตางประเทศและเอกอัครราชทูตประจําประเทศหรือประจําองคการ
สหประชาชาติเปนผูรับผิดชอบในการประสานงานเพ่ือจัดตั้งทีมประเทศ ( Country Team )  ข้ึน  
ดวยการรวบรวมตัวแทนของกระทรวงทบวงกรมท่ี เ ก่ียวของ เข าด วย กัน   ซึ่ ง ก็จะรวมถึง
กระทรวงกลาโหมอยูดวย   สําหรับแนวทางในการปฏิบัติในลักษณะนี้นั้นของไทยเองยังไมมีความ
ชัดเจน   และตกอยูในสภาพเปนฝายรับหรือปฏิบัติไปตามอิทธิพลของชาติอ่ืนหรือองคกรนานาชาติ
ผลักดันไปตามสถานการณ   โดยมีรัฐบาลไทยเปนผูตอบสนองตออิทธิพลนั้น  ๆ   เชน   ในการจัดกําลัง
เขาไปปฏิบัติภารกิจในติมอรออก    ไดมีนักวิชาการเปนจํานวนมากไดออกมาวิจารณวาเปนไปตาม
กระแสผลักดันโดยรัฐบาลมิไดมีกระบวนการในการพิจารณาอยางทองแทเปนแตเพียงปฏิบัติไปโดย
อัตโนมัติเทานั้น  ในประเด็นนี้จะเห็นไดวาเรายังไมไดมีการจัดหนวยงานหรือองคกรท่ีเปนตัวแทนของ
ทุกกระทรวงทบวงกรมมารวมกันพิจารณา     ในการเขาไปชวยเหลือประเทศเพ่ือนบานในดาน
มนุษยธรรมเราก็ยังคงไมมีระบบและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนดังนั้นการพัฒนาในเรื่องนี้จะตองไดรับ
การนําเสนอและพัฒนาตอไปในอนาคต 

 ญ. ความจําเปนดานกฎหมาย     ในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. นั้นอาจตองการเจาหนาท่ี
ทางดานกฎหมายเปนพิเศษเฉพาะ   อีกท้ังความชํานาญในประเพณีนิยมก็เปนสิ่งท่ีจะตองเพ่ิมเติม
ข้ึนมาในหนวยงานทางดานกฎหมายของหนวยทหารรวมท้ังนักกฎหมายท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ท่ีสําคัญก็จะตองมีการจัดเตรียม  ผูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะดานตาง  ๆ  ท่ี
สําคัญคือ ๑)  กฎหมายเก่ียวกับผูอพยพ  ๒) กฎหมายเก่ียวกับพลเรือนผูไรท่ีอยูอาศัย   ถูกกักขังหนวง
เหนี่ยว   ๓) กฎหมายเก่ียวกับการเงิน   ๔)  ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับกฎการปะทะ   ๕)  ผูเชี่ยวชาญทาง
กฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติการจิตวิทยา  ๖)  ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติการกิจการ
พลเรือน   ๗)  ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายเก่ียวกับการสนับสนุนทางการแพทย   ๘)  ผูเชี่ยวชาญทาง
กฎหมายเก่ียวกับวัฒนธรรม   ประเพณี   และหนวยการปกครองในทองถ่ิน   ๙)  ผูเชี่ยวชาญทาง
กฎหมายเก่ียวกับกฎหมายนานาชาติ   และขอตกลงตาง  ๆ    ๑๐)  ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายเก่ียวกับ
การทหาร       และนายทหารติดตอ     ๑๑)   ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายเก่ียวกับการครอบครองสิทธิ  
   
ผูบังคับหนวยจะตองทําใหม่ันใจใหไดวาฝายอํานวยการทางดานกฎหมายเชน นายทหารพระธรรมนูญ 
 และท่ีปรึกษาดานกฎหมายพลเรือนตาง  ๆ   มีขีดความสามารถ   และทรัพยากรเพียงพอท่ีจะตอบรับ



การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 
 

๔-๑๐                                   รส.x-xx.x                        ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

ตอปญหาในระดับนานาชาติท่ียุงยากตาง ๆ  ปญหาทางดานกฎหมายและกฎระเบียบตาง  ๆ  ท่ีอาจเกิด
ข้ึนมาไดระหวางปฏิบัติภารกิจ ปท.นส.  สําหรับท่ีปรึกษาทางดานกฎหมายท่ีเปนคนทองถ่ินโดยเฉพาะ
ในการปฏิบัติการนอกประเทศควรจะไดนําเขามาปฏิบัติงานรวมในฝายอํานวยการดานกฎหมายดวย         

 ฏ. การสงกําลังบํารุง    ในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. นั้น   การสงกําลังบํารุงท่ีมีการ
จัดเตรียมในเชิงปริมาณอาจไมไดเปนไปตามสัดสวนเชนบทบาททางทหารปกติและอาจเปนภารกิจท่ี
ไมไดกระทําอยูเสมอในทางการทหาร  ผูวางแผนจะตองมีความระมัดระวังในการขยายขอบเขตการสง
กําลังบํารุงจนมากเกินไปซึ่งทําใหหนวยจะอยูในภาวะอันตรายตอการสงกําลังบํารุงใหในการ
ปฏิบัติการ   หนวยสงกําลังบํารุงอาจตองสงกําลังบํารุงใหกับหนวยทหารอ่ืนหรือใหกับหนวยงานอ่ืน
ดวยหรืออาจจะสงกําลังบํารุงใหกับเฉพาะหนวยของตนท่ีจัดเขาปฏิบัติการ    และอาจตองจัดกําลังพล
ในสายสงกําลังบํารุงไปใหกับหนวยงานอ่ืนหรือชาติอ่ืนท่ีเขารวมปฏิบัติการดวย    หนวยสงกําลังบํารุง
อาจตองมีความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงตอไปหลังหนวยรบไดจบภารกิจไปแลวโดยอาจตองสง
กําลังบํารุงใหกับหนวยงานพลเรือนอ่ืน  ๆ  ชาติอ่ืน  ๆ  ท่ีเขารวมปฏิบัติการ   หรือแมแตองคกรเอกชน
และองคกรประชาอาสาตาง  ๆ    ซึ่งในกรณีเชนนี้บุคคลในหนวยสงกําลังบํารุงจะตองมีความคุนเคย
และยึดม่ันอยูกับการประยุกตใชขอตกลงในเรื่องสถานภาพของกองกําลังตาง  ๆ  (Status – of - 
Forces Agreement) ท่ีไดกระทํากันไวกับประเทศของเรา      อีกท้ังนี้บุคคลในหนวยสงกําลังบํารุง
จะตองมีความคุนเคยและยึดม่ันอยูกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและขอจํากัดทางดานการเมืองท่ีเปน
กรอบในการเขาไปปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ของประเทศของเราดวย     ผูบังคับหนวยจะตองมีความ
พรอมและกระตือรือรนตอปญหาทางดานกฎหมายท่ีอาจเกิดข้ึนมาไดจากสภาพแวดลอมท่ียุงยากมี
ความเฉพาะตัวและมีความเปนปญหาดานการเมืองสูงตามธรรมชาติของ  ปท.นส. เชน   ในการ
ปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติ  และการชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม   ผูวางแผนในการสงกําลังบํารุงจะตอง
มีการวิเคราะหขีดความสามารถ   และขีดจํากัดทางดานการสงกําลังบํารุงของหนวยงานท่ีเขาไป
สนับสนุนเชน   หนวยงานพลเรือนภายในประเทศ  หรือวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจประเทศเจาบาน
เม่ือตองไปปฏิบัติภายนอกประเทศ   เพ่ือท่ีจะไดมีการเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกดานการสงกําลัง
บํารุงไปสนับสนุนตามความจําเปน   รวมท้ังการระมัดระวังมิใหเกิดความยากลําบากกับระบบ
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี    หนวยสงกําลังบํารุงก็เชนเดียวกับหนวยท่ีเขาปฏิบัติภารกิจอ่ืน  ๆ  จะตองมีขีด
ความสามารถในการปองกันตนเองโดยเฉพาะเม่ือตองปฏิบัติภารกิจแยกไปตางหาก   

 ตั้งแตข้ันตนของการวิเคราะหภารกิจจะตองพิจารณาในเรื่องของการขนสงเสมอ   ตอง
วิเคราะหสภาพของตําบลตนทาง   ตําบลปลายทาง   โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีธุระกันดาร   ถาเปนการปฏิบัติ
ภายนอกประเทศก็จะตองมีการวิเคราะหสนามบินและทาเรือท้ังตนและปลายทางโดยเฉพาะเม่ือตอง
เคลื่อนยายไปยังประเทศดอยพัฒนา    ความเชื่องชาในการประมาณการณท่ีสมบูรณจะสงผลโดยตรง
ตอยุทธศาสตรในการเคลื่อนยายเขาสูพ้ืนท่ี   นอกจากนี้แลวหนวยท่ีสนับสนุนการเคลื่อนยายอาจมี
ความจําเปนท่ีจะตองจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยาย   ท้ังนี้ก็เพราะการเคลื่อนยาย
ดังกลาวนี้มีผลอยางมากเหมือนกับการขนสงคนนั่นเอง  สวนลําดับการปฏิบัติตามข้ันตอนจะตองไดรับ
การกําหนดข้ึนเพ่ือการประสานความตองการในการเคลื่อนยาย    ตารางเวลา   และการประสานงาน
กับผูเก่ียวของในการปฏิบัติการท้ังหลาย    อีกท้ังสิ่งจําเปนตอการเคลื่อนยาย  เชน   น้ํามัน  อาจสงผล
อยางมากตอการเคลื่อนยาย       หลักการในการสงกําลังบํารุงจะตองไดรับการพัฒนา   และประยุกต
ขามขอบเขตของหลักการสงกําลังบํารุงทางทหารออกมาดังเชนท่ีไดมีการประยุกตหลักการสงกําลัง
บํารุงในการรักษาความม่ันคงภายในของ  กอ.รมน. นั่นเอง 



การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
 
 

๔-๑๑                                   รส.x-xx.x                        ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

 ฎ. การปฏิบัติการทางการแพทย  มีความจําเปนท่ีจะตองจัดเตรียมการปฏิบัติการทางการ
แพทยในการสนับสนุนปท.นส. อยูเสมอ   กองทัพไทยมีหนวยปฏิบัติการทางการแพทยท่ีเปนหนวย
ทหารดวย   ซึ่งหนวยดังกลาวมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการท่ีสามารถเคลื่อนยายกําลังไดอยาง
รวดเร็ว   มีความชํานาญเฉพาะดานและสามารถเขาไปสนับสนุนในพ้ืนท่ีท่ียากลําบากได    การจัด
หนวยทางการแพทยเชิงปองกันตั้งแตเริ่มแรกดวยความรวดเร็ว และใหมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง 
 อาจเปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่งในการวางแผนปฏิบัติการทางการแพทย     การปฏิบัติการทางการแพทยเพ่ือ
สนับสนุนหนวยท่ีเขาปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ดวยการปองกันและพัฒนาไปสูการลดภัยคุกคามท่ีเกิด
จากการแพรขยายของเชื้อโรคท่ีไมสามารถควบคุมได    การจัดเตรียมการสนับสนุนทางการแพทยตอ
กําลังทหารและบุคคลท่ีไดวางแผนไวจะรวมไปถึงการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม    ระบบการปองกัน
โรค   ระบบสัตวแพทยระบบการสงกําลังบํารุงทางการแพทย      การสงกําลังบํารุงโลหิตสํารอง   
ระเบียบการทางการแพทย   และแผนการสงกลับทางอากาศดวย     

 ในการวางแผนการสนับสนุนทางการแพทยนั้น   จะตองคํานึงถึงการพิจารณาภัยคุกคาม
ทางการแพทยตอหนวยงานท่ีเขารวมปฏิบัติการ  ประชาชน   หนวยงานของรัฐ   และองคกรตาง  ๆ  ใน
พ้ืนท่ี  และ  ประชาชนของประเทศเจาบานเม่ือเขาปฏิบัติการนอกประเทศดวยเสมอ    จะตองมีความ
สนใจวิเคราะหขีดความสามารถทางการแพทยของหนวยงานอ่ืน  ๆ  ท่ีมาเขารวมปฏิบัติการ    หรือตอง
มีขอมูลความเก่ียวของในพ้ืนท่ีปฏิบัติการกอนท่ีจะกําหนดแนวความคิดในการสนับสนุนทางการแพทย
ออกมา 

 การตรวจสอบสภาพแวดลอมทางการแพทยของประชาชนในทองถ่ิน   จะเปนสิ่งท่ีมีความ
สําคั 

ญ   และยุงยากมากในการปฏิบัติภารกิจ   ปท.นส.  การมี   และการใชยาของประชาชนใน
ปจจุบัน   แนวโนมของปญหาในเรื่องชีวะ   เคมี  และสารทําลายลางมวลชนเปนสิ่งท่ีจะตองคํานึงถึง
ตั้งแตตนดวยการตรวจสอบกับระบบการหาขาวสาร  และยังคงตองมีการประสานงานกันตอไปสําหรับ
หนวยงานดานการแพทย  และหนวยงานดานการขาว   

 ฐ. การผสมผสานของหนวยปฏิบัติการและหนวยกองหนุน   ในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. 
อาจมีความจําเปนท่ีจะตองการหนวยหรือบุคคลท่ีมิไดจัดเตรียมไวในหนวยปฏิบัติการ    หรืออาจมี
ความจําเปนท่ีจะตองการหนวยหรือบุคคลมากไปกวาท่ีไดมีการจัดเตรียมไวในหนวยปฏิบัติการ    เชน 
 อาจมีความตองการหนวยกิจการพลเรือนเพ่ิมเติม   อาจมีความตองการหนวย   ปจว. เพ่ิมเติม   อาจมี
ความตองการหนวยเคลื่อนยายทางอากาศเพ่ิมเติม     อาจตองการหนวยท่ีสามารถใชภาษาไดหลาย
ภาษาและนายทหารติดตอ   อาจตองการหนวยทางการแพทย    อาจตองการหนวยรักษาความ
ปลอดภัย   และหนวยทางการชาง   เปนตน    ความคลองตัวของหนวยกองหนุนตาง  ๆ  เหลานี้อาจมี
ความยุงยากท่ีจะนําไปใชถาไมไดมีการประกาศสงครามหรือใกลเวลาประกาศสงคราม    ดังนั้นลําดับ
ในการใชกองหนุนนั้นตองมีแนวความคิดในการพิจารณาหนวยกองหนุนซึ่งสวนมากจะตองเปนไปใน
ลักษณะอาสาสมัคร   และเพ่ือใหเกิดประโยชนตอลักษณะของหนวยอาสาสมัครนี้   ผูวางแผนจะตอง
กําหนดบทบาทและภารกิจของกองหนุนท่ีสามารถสนับสนุนไดดวยการหมุนเวียนกําลังพลโดยมี
ขอจํากัดอยูท่ีสามอาทิตย   และถามีเวลาเพียงพอผูวางแผนจะตองพิจารณาวากองหนุนตองการขีด
ความสามารถในรูปแบบใดและใชเวลานานเพียงใดท่ีหนวยกองหนุนดังกลาวจะตองใชในการพัฒนา
และฝกเพ่ือใหไดขีดความสามารถนั้นกอนท่ีจะสามารถเคลื่อนยายเขาไปปฏิบัติได    ผูวางแผนจะตอง
ตรวจสอบอํานาจของบุคคลและอุปกรณสําหรับกองหนุนวามีความสอดคลองกับหนวยปฏิบัติการ
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๔-๑๒                                   รส.x-xx.x                        ๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง) 

หรือไมดวย  เชน   ถาเครื่องมือของหนวยกองหนุนเชนยานพาหนะถาเปนยานพาหนะพลเรือน    ก็จะ
ไมสามารถนําไปใชในพ้ืนท่ีธุรกันดารเหมือนกับของหนวยปฏิบัติการทางยุทธวิธีได    ในทางกลับกัน
ดวยเครื่องมือท่ีอาจจะเปนเครื่องมือหนักของหนวยปฏิบัติการเชนเครื่องมือของทหารชางก็อาจมีผล
ตอความอยูรอดของหนวยในขณะท่ีตองมีการรบ  หรือการถอนกําลังเปนตน     

 ฑ. การแปรสภาพจากการปฏิบัติการทางทหารในการสงครามสู   ปท.นส.   ในแผนระดับ
ยุทธการของผูบังคับบัญชาจะตองมีแผนในการแปรสภาพจากการปฏิบัติการทางทหารในการสงคราม
ไปสูการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ไวดวย  การวางแผนดังกลาวของผูบังคับบัญชาจะตองเริ่มตนจากภัย
คุกคามตาง  ๆ  ท่ีมีโดยเฉพาะฝายตรงขาม    ซึ่งจะทําใหสามารถม่ันใจไดวาวัตถุประสงคทางดาน
การเมืองท่ีไดกําหนดไวนั้นยังคงดํารงอยูอยางตอเนื่องหลังยุติการยิง  และการรบในการปฏิบัติการการ
สงคราม 

 ภารกิจบางประการท่ีทหารอาจตองเขาไปปฏิบัติหลังยุติความขัดแยงไดแลว   กอนท่ีจะสง
มอบใหกับพลเรือนตอไปคือ  การสงมอบความรับผิดชอบไปใหกับฝายพลเรือน    สนับสนุนการเจรจา
แกไขปญหาตอ  การดําเนินงานทางดานกิจการพลเรือนเพ่ือฟนฟูความม่ันคงใหกับฝายพลเรือน   การ
ปฏิบัติการจิตวิทยาเพ่ือใหสันติสุขสามารถดําเนินการตอไปไดอยางถาวร   และการสนับสนุนในการสง
กําลังบํารุงตอไป      

 หนวยบัญชาการอาจมีความจําเปนตองใชหนวยท่ีปฏิบัติงานไดในทุกสภาพ   หรือหนวยท่ี
สามารถปรับโครงสรางไดเม่ือการปฏิบัติการในการแกไขความขัดแยงไดจบลงไปแลว   การวางแผน
และประมาณสถานการณไปขางหนาจะบงบอกถึงขอบเขตของการปฏิบัติและกําลังท่ีจะตองปฏิบัติ
ภารกิจ  ปท.นส.  ตอไป    ท้ังนี้กําลังท่ีใชอาจมาจากบางสวนท่ีกําลังปฏิบัติอยูมาจากพ้ืนท่ีอ่ืนหรือมา
จากกองหนุนก็ได 

 หลังภารกิจในการขจัดความขัดแยงไปแลว   กําลังทหารอาจนําไปใชในการสนับสนุน
หนวยงานอ่ืน ๆ  ท้ังนี้ก็ดวยการพยายามเพ่ิมน้ําหนักใหกับความรับผิดชอบของหนวยงานพลเรือนเพ่ิม
มากข้ึน    รวมท้ังการพยายามในการสรางความม่ันคงใหกับโครงสราง        และสิ่งอํานวยความ
สะดวกของฝายพลเรือน 

 สําหรับรูปแบบของการปฏิบัติการภายหลังภารกิจการกําจัดความขัดแยงแลว   ก็เชน   การ
สงมอบความรับผิดชอบใหกับฝายพลเรือน   การดํารงการเจรจาเพ่ือยุติปญหา   การกิจการพลเรือน
เพ่ือสรางความม่ันคงใหกับฝายพลเรือน   การปฏิบัติการจิตวิทยาเพ่ือสรางความม่ันคงและสันติอยาง
ถาวร   และดํารงการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงในการพัฒนาและการกอสรางรวมท้ังดํารงการขนสง
ดวย    

 ฒ. การสิ้นสุดปฏิบัติการ   เชนเดียวกับการปฏิบัติการสงคราม  การวางแผนปฏิบัติภารกิจ 
ปท.นส. จะตองสิ้นสุดและถอนกําลังออกมาทันทีท่ีการปฏิบัติภารกิจสมบูรณแลว  สําหรับสภาพท่ี
ภารกิจสมบูรณแลวก็ข้ึนอยูกับการกําหนดท่ีเฉพาะออกไปซึ่งอาจรวมถึง    การสงมอบความรับผิดชอบ
ใหกับฝายพลเรือนเปนท่ีเรียบรอยแลว   หรือสามารถทําสัญลักษณและกวาดลางทุนระเบิดเรียบรอย
แลว   หรือยุติขอตกลงทางดานการเงินแลว  (ขาดการสนับสนุนทางการเงิน)  หรือมีการปรับภารกิจ
ใหม  หรืออาจตองถอนกําลังออกมา  เปนตน     ซึ่งทาทีและลักษณะของการถอนกําลังออกไปเม่ือจบ
ภารกิจอาจสงผลตอความรูสึกในความชอบธรรมของการปฏิบัติการท้ังหมดก็ได     ดังนั้นการ
ประยุกตใชหลักปท.นส. จะตองมีความระมัดระวังในการวางแผนข้ันนี้ดวยเสมอ   นอกจากนี้แลวยัง
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ตองคํานึงถึงเรื่องงบประมาณในการสนับสนุนท่ีเหมาะสม   กองทุน   เครื่องมือท่ีนําไปใช    การเบิก
ทดแทนตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องท่ีมิไดกระทําในลักษณะท่ีปกติท่ัวไปในงานการทหาร 

 ผูวางแผนจะตองพิจารณาวางแผนเฉพาะในการถอนกําลังหนวยบางหนวยท่ีปฏิบัติภารกิจ
ของตนสมบูรณแลวทันทีท่ีเปนไปได    สิ่งนี้เปนวิกฤตในเรื่องความพรอมในการปฏิบัติในอนาคตท้ัง 
ปทส.  และ   ปท.นส.   กําลังท่ีไดจัดเตรียมไวเพ่ือการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ในการปฏิบัติการท่ีมิใช
การรบ  เชน  กองกําลังรักษาสันติภาพอาจตองปรับไปสูกําลังท่ีตองเขาปฏิบัติการรบ   และถาภารกิจ
ในขณะท่ีปฏิบัติงาน   ปท.นส. แตกตางไปจากภารกิจในการรบกําลังดังกลาวนี้อาจตองไดรับการฝก
กอนท่ีจะเขาสูภารกิจในการรบ 

 
การฝกศึกษา  
              “ทหารท่ีมีวินัย  และไดรับการฝกมาเปนอยางดี  เปนหลักพ้ืนฐานของการจัดตั้งหนวยกอง
กําลังรักษาสันติภาพ” 

 หนวยท่ีพรอมในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. อาจสามารถสรางข้ึนมาไดจากกําลังทหารท่ีมี
ความมุงประสงคหลักในการรบเพ่ือชนะในสงครามระหวางชาติ    หลายรูปแบบของการปฏิบัติภารกิจ 
ปท.นส. กําลังทหารสามารถประยุกตใชความชํานาญในการรบเพ่ือตอบสนองสถานการณ ปท.นส. นั้น 
ๆ   แตอยางไรก็ตามการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ในบางรูปแบบเชน   การชวยเหลือทางมนุษยธรรม  
หรือการรักษาสันติภาพ   ความชํานาญในการรบดังกลาวอาจไมมีความเหมะสมกับสถานการณ   
ดังนั้นเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ในลักษณะนี้การสรางสํานึก   และจิตใจ
ของการปฏิบัติการนอกเหนือการสงครามนี้เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนเปนอยางยิ่ง  

ความพรอมของหนวยท่ีจะเขาปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส.   ท่ีจะประสบความสําเร็จไดจะตองมี
สองปจจัยสําคัญ  (สองขา, two – pronged)   ปจจัยสําคัญประการแรกคือการใหการศึกษากับทหาร
อาชีพท้ังนายทหารและนายสิบโดยใหการศึกษาอยางเปนทางการในการปฏิบัติในภารกิจ  ปท.นส. 
เบื้องตนไปพรอมกับการฝกผูบังคับหนวยข้ันพ้ืนฐาน  (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการหลักสูตร  ผบ.
หมู, หลักสูตร  ผบ.มว.,   หลักสูตร  ผบ.รอย   และ  หลักสูตร  ผบ. พัน)  และใหการศึกษาในระดับท่ี
สูงข้ึนไปในหลักสูตรระดับนายทหารอาวุโส (เชน  หลักสูตรหลักประจํา, หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส, 
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก  หลักสูตรเสนาธิการทหา  และหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  )  
หรือจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารตาง  ๆ  เชน   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  เปน
ตน  สําหรับความมุงเนนในการศึกษาก็เพ่ือใหมีความม่ันใจไดวาผูนําในทุกระดับหนวยมีความเขาใจใน
วัตถุประสงค  หลักการ  และคุณลักษณะของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม  รวมท้ัง
สามารถท่ีจะวางแผน  และเขาปฏิบัติการในภารกิจดังกลาวนี้ได   สําหรับผูบังคับหนวยนั้นจะตองผาน
การศึกษาเรียนรูในเรื่องของ   ปท.นส. ในระดับท่ีสามารถประยุกตใชงานไดกับภารกิจท่ีเขาจะตองเขา
ไปปฏิบัติและจะศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนไปอีก    การศึกษาดังกลาวนี้รวมถึงการสัมมนาการศึกษา
บทเรียนในการปฏิบัติ  และการฝกตามสถานการณ และพัฒนาเขาไปถึงข้ันสุดยอดดวยการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีนายทหารอาวุโสในตําแหนง   ผูบังคับหนวย   หรือฝายอํานวยการในระหวางการฝกหรือการ
ปฏิบัติภารกิจ ปท.นส.  

 ปจจัยสําคัญประการท่ีสอง   หรือขาท่ีสอง   คือ   การฝกเปนบุคคล   เปนหนวย   และการ
ฝกฝายอํานวยการ    สําหรับความมุงเนนในการฝกดังกลาวก็เพ่ือใหม่ันใจไดวาบุคลากรและหนวยมี
ความชํานาญท่ีจําเปนตอการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส.  รวมท้ังฝายอํานวยการมีขีดความสามารถเพียง
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พอท่ีจะทําการวางแผน   ควบคุมการปฏิบัติ   และสนับสนุนใหการปฏิบัติลุลวงไปได    ในการฝกนั้น
ข้ึนกับการเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญในการปฏิบัติภารกิจวาเปนเชนไร  การฝกและการซักซอมกอนท่ีจะ
เขาปฏิบัติการ   อาจรวมถึงการฝกความชํานาญของบุคลากร   การฝกตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน   การ
ฝกภาคสนาม   การฝกซอมดวยกระสุนจริง   การฝกการเคลื่อนยาย   การฝกปญหาท่ีบังคับการ   การ
ฝกจําลองยุทธเพ่ือฝกผูบังคับหนวย  ฝายอํานวยการ   และสวนตาง  ๆ  ท่ีเขารวมปฏิบัติการ   ถามีเวลา
เพียงพอกอนท่ีหนวยจะเคลื่อนยายเขาพ้ืนท่ีปฏิบัติการ   หนวยสามารถท่ีจะฝกในระดัท่ีสูงข้ึนกอนเขา
ปฏิบัติการนั้นคือการฝกรวมอันมีพ้ืนฐานในการฝกท่ีการเตรียมตอบโตตอสถานการณทีอาจเกิดข้ึน   ใน
การฝกรวมหนวยจะไดรับมอบภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติการรวมกับหนวยสนับสนุนท่ีตองเขารวม
ปฏิบัติการดวยจริงกับหนวยนั้น  ๆ   และถาเปนไปไดจะเพ่ิมหนวยสนับสนุนของกองบัญชาการหนวย
เหนือไปในการฝกดวย    และไมวาไดมีการเคลื่อนยายกําลังไปแลวก็ตาม    ถาสถานการณอํานวยก็
จะตองมีการฝกความชํานาญใหกับบุคคลและหนวยดวย  การฝกถอนกําลัง   หรือการเพ่ิมเติมกําลังนั้น
มุงเนนไปท่ีการฝกในสถานการณในการรบ   

    เปนไปไดอยางมากท่ีจะไมมีเวลาเพียงพอ ท่ีจะทําการฝกซอมตามสถานการณจริงกอนเขา
ปฏิบัติการซึ่งเปนการตอบคําถามท่ีวาทําไมปจจัยสองประการ  หรือสองขาท่ีกลาวไปนั้นเปนจุดวิกฤต 
 หรือสิ่งท่ีสําคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส.  หนวยท่ีไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดีแลว   สามารถ
ท่ีจะประยุกตใชในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ในรูปแบบตาง  ๆ  ภายใตผูนําทางทหารท้ังนายทหาร  
และนายสิบท่ีสามารถใชหลักการ  ใหเขากับรูปแบบตาง ๆ ของ  ปท.นส. ไดเปนอยางดี    
  การฝก  และการศึกษา  การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 

 
บทสรุป 

ในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม   ผูบังคับบัญชาจะตองเชื่อม่ันในความรู
ความสามารถในดานการรบ   หลักการหลักนิยมในการฝกของตน   จะตองเขาใจถึงความตองการของ

บุคลากร เปาหมาย วิธีการ 
นายทหารสัญญา
บัติและ
นายทหารช้ัน
ประทวน 

เพื่อใหม่ันใจไดวา ผูนํา
ท้ังหมดมีความเขาใจใน

เรื่องวัตถุประสงค 
หลักการและคุณลักษณะ

ของ ปท.นส. 

-การสัมมนา 
-การศึกษาบทเรียนในการปฏิบัติการท่ีผานมา 
-การฝกตามสถานการณท่ีกําหนด 

บุคคล  หนวย 
และฝอ. 

เพื่อใหม่ันใจไดวา บุคคล 
และ หนวยมีความ

ชํานาญท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติภารกิจ ปท.นส.
และฝอ.สามารถท่ีจะ 
วางแผน ควบคุมและ
สนับสนุนการปฏิบัติการ

ได 

-การฝกเปนรายบุคคล 
-การฝกตามสถานการณ 
-การฝกในสนาม 
-การฝกดวยกระสุนจริง 
-การฝกการเคลื่อนยาย 
-การฝกจําลองยุทธ 



การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
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การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม   และจะตองพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนความชํานาญใน
การรบ   เขาไปใหเหมาะสมกับสถานการณใน  ปท.นส.  กําลังท่ีจะเขาไปปฏิบัติภารกิจ   ปท.นส. ท่ีไม
เก่ียวของกับการรบ    จะตองเตรียมพรอมท่ีจะแปรสภาพเปนกําลังท่ีจะปฏิบัติการรบและท่ีสําคัญ
ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ  ปท.นส. ถูกสรางข้ึนมาจากการเปนมืออาชีพ  มีความชํานาญ   ผาน
การฝก  ผานการศึกษา  และวินัยท่ีดีของทหารทุกหมูเหลา 
 



นิยามศัพท์ 
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นิยามศัพท์ 

 
การควบคุมการแพร่ขยายของอาวุธ  (Arm  Control) 

แนวทางในการวางแผน, การจดัการ หรือขบวนการในการกาํหนดให้มีการตกลงกนัใน
เรื องการจาํกดัอาวุธยุทโธปกรณ์ ทั งในเรื องของ จาํนวน, รูปแบบ, คุณลกัษณะของระบบอาวุธ       
(รวมถึงระบบการควบคุม บงัคบับญัชา, ระบบการส่งกาํลงับาํรุง และระบบการรวบรวมข่าวสาร) 
และค่าความตา้นทาน, การจดัองคก์ร, อุปกรณ์, การวางกาํลงั และในบางครั งมาตรการเหล่านี  มีขึ น
เพื อวตัถุประสงคใ์นการลดความไร้เสถียรภาพทางการทหาร 
การต่อต้านและตอบโต้การก่อการร้าย (Combating Terrorism)  

ปฏิบติัการในการต่อตา้นการก่อการร้าย (มาตรการป้องกนัในอนัที จะลดการบาดเจ็บ
สูญเสียที เกิดจากการก่อการร้าย) และการตอบโตก้ารก่อการร้าย (มาตรการในเชิงรุก ในการป้องกนั 
ยบัย ั ง และตอบโตก้ารก่อการร้าย) ในระดบัคุกคามต่าง ๆ  
การสนับสนุนการปฏบัิติการปราบปรามยาเสพติด  (Support to Counterdrug 
Operations) 

เป็นการสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด ทั งในด้านของกฎหมาย, การตรวจคน้, 
ตรวจสอบการทาํลาย, ปราบปรามขบวนการคา้ยาเสพติด 
สถานภาพสุดท้าย  (End State) 

วตัถุประสงค์ของชาติที ก ําหนดขึ น ทั งในด้านการปฏิบัติการทางทหาร รวมถึงการ
สนบัสนุนเครื องมืออื น ๆ ของชาติ ในอนัที จะเพิ มและสร้างพลงัอาํนาจของชาติ 
การประกนัเสรีในการเดินเรือ  และการบินผ่าน  (Ensuring Freedom of Navigation) 

การปฏิบติัการที จะนาํมาซึ งเกิดสิทธิ และเสรีในการปฏิบติัการ ทั งเส้นทางอากาศและทาง
ทะเล 
เขตหวงห้าม (Exclusion Zone) 

พื นที ที ถูกกาํหนดขึ นเพื อใชม้าตรการบงัคบัต่าง ๆ และมีความมุ่งหมายเฉพาะ โดยมี
วตัถุประสงค ์ตอ้งการใหช้าติที ถูกมาตรการบงัคบันั น ๆ ยอมเปลี ยนแปลงแนวทางปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามที ฝ่ายเราตอ้งการ รวมถึงวธีิการ การใชก้าํลงัทหารกดดนั 
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การช่วยเหลอืเพื อนุษยธรรม (Humanitarian Assistance) 
เป็นแผนงานที ถูกกาํหนดขึ นเพื อช่วยเหลือและฟื นฟ ูภยัพิบติัอนัเกิดจากธรรมชาติหรือจาก

มนุษย ์เช่น ความเจบ็ป่วย, โรคภยั, ความหิวโหย หรือภยัคุกคามต่อชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ที จะทาํให้
เกิดความสูญเสีย 
การปฏบัิติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม, ปท.นส. (Military Operations Other 
Than War, MOOTW) 

เป็นการนาํเอาขีดความสามารถในดา้นต่างกนัของทหารมาใช้ โดยการประยุกต์ใช้และ
การผสมผสานกนัระหวา่งพลงัอาํนาจของชาติในดา้นต่าง ๆ โดยใชท้ั งก่อน, ระหวา่ง และหลงัจาก
สงคราม 
การสนับสนุนการทหารต่อเจ้าหน้าที พลเรือน (Military Support to Civil Authorities) 

เป็นการปฏิบติัการโดยการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการทหารต่อรัฐบาล ในการตรวจสนอง
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน, การถูกโจมตี, การรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ 
การสนับสนุนรัฐอื น (Nation  Assistance) 

เป็นการสนับสนุนโดยพลเรือนหรือทหาร ต่อประเทศหรือรัฐที มีสนธิสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงกนัอยู ่โดยสามารถใหก้ารสนบัสนุนทั งในยามปกติ และยามสงคราม 
การอพยพผู้ไม่มส่ีวนในการรบ  (Noncombatant  Evacuation Operations) 

เป็นการปฏิบติัการเคลื อนยา้ยประชาชนออกจากพื นที ที ถูกคุกคามไปในพื นที ห่างไกล 
องค์กรเอกชน  (Nongovernmental Organization) 

เป็นหน่วยงานที จดัตั งโดยพลเรือน อาจเป็นในรูปของมูลนิธิต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงคใ์น
การช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม   อาจเรียกวา่ NGO 
การบูรณะฟื นฟูเพื อให้เกดิสันติภาพหลงัความขดัแย้ง  (Post Conflict Peace  Building) 

เป็นการเสริมสร้าง  หรือสนบัสนุนรัฐบาลใหม่ ในดา้นของโครงสร้าง และสถาบนัต่าง ๆ 
โดยการใช้นโยบายเชิงการทูต     และนโยบายทางเศรษฐกิจ เขา้มาช่วย เพื อเป็นการหลีกเลี ยงมิให้
รัฐหรือรัฐบาลนั น ๆ ทรุดโทรมลง หรือไปสู่สภาพของความขดัแยง้เช่นเดิม 
การบังคบัเพื อสันติภาพ  (Peace  Enforcement) 

เป็นการใช้กาํลังทางทหารเข้าไปบงัคับและแทรกแซงเพื อให้เกิดสันติภาพขึ นมาใน
ภูมิภาค 
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การรักษาสันติภาพ  (Peacekeeping) 
การปฏิบติัการทางทหาร เพื  อเขา้ตรวจสอบพรรค หรือฝ่ายต่าง ๆ   เพื อให้กระทาํตาม

ขอ้ตกลง  เช่น การบงัคบัใหห้ยดุยงิ, การพกัรบ  รวมทั งการสนบัสนุนดา้นการทูต   เพื อให้เกิดความ
มั นคงและย ั งยนืของระบบการเมือง 
การสร้างสันติภาพ  (Peacemaking) 

เป็นกระบวนการทางการทูต, การประนีประนอม, การต่อรอง หรือวิธีการใดอนัจะ
ก่อใหเ้กิดสันติภาพ และยติุขอ้โตแ้ยง้ อนันาํไปสู่ความขดัแยง้ 
การปฏบัิติการเพื อสันติภาพ  (Peace  Operations) 

เป็นความหมายรวมของการรักษาสันติภาพ  และการบงัคบัเพื  อให้เกิดสันติภาพโดยการ
สนบัสนุนดา้นการทูต เพื  อใหเ้กิดสันติ 

การวางกาํลงัในเชิงป้องกนั (Preventive  Deployment) 
เป็นการวางกาํลงัไวเ้พื  อป้องกนั ยบัย ั งไม่ใหเ้กิดความรุนแรง ในพื นที ระหวา่งความ

ขดัแยง้ ที มีความตึงเครียดมากขึ นระหวา่งสองฝ่าย   
การทูตเชิงป้องกนั (Preventive  Diplomacy) 

เป็นการปฏิบติัการทางการทูต เพื  อป้องกนัหรือยบัย ั งวกิฤตการณ์ที อาจจะเกิดขึ น หรือเป็น
มาตรการเพื  อจาํกดัความรุนแรง 
องค์กรประชาอาสา (PVO)  (Private  Voluntary Organizations) 

เป็นองคก์รช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม อนัมีโครงการช่วยเหลือและฟื นฟ ูในดา้นต่าง ๆ 
และบ่อยครั งที มีความคลา้ยคลึงกบั NGO 
การคุ้มครองการเดินเรือ  (Protection of Shipping) 

การใชก้าํลงัทางเรือ, ทางอากาศ หรือกาํลงัอื น ๆ      ในการคุม้ครอง เรือ, เครื องบินหรือ
พลเรือน ทั งในและนอกประเทศ  รวมถึงการปกป้องทรัพยสิ์น อนัเกิดจากความรุนแรงต่าง ๆ 
การตีโฉบฉวย  (Raid) 

การปฏิบติัการเขา้ตีเจาะพื นที ฝ่ายตรงขา้มเพื อปกป้องข่าวสาร, ทาํให้ศตัรูสับสน หรือ
แมแ้ต่การทาํลายฐานที ตั ง และจะจบลงดว้ยการถอนตวัออก 
ปฏบัิติการค้นหา  (Recovery  Operations) 

เป็นการปฏิบติัการ คน้หา, กูภ้ยั, ส่งกลบับุคคลพลเรือน ตลอดจนการนาํคลงัอุปกรณ์ที มี
ความสาํคญัต่อความมั  นคงปลอดภยัของชาติ 
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การแทรกแซง และสกดักั นในน่านนํ า  (Sanction Enforcement/Maritime Intercept 
Operations) 

เป็นการปฏิบติัการทางทหาร ในการบงัคบั และรบกวนไม่ให้มีการเคลื อนที หรือ
เคลื อนยา้ยในพื นที เฉพาะที กาํหนดขึ น 
การแสดงกาํลงั  (Show of Force) 

เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพและกาํลงัของกองทพั เพื อวตัถุประสงคข์องชาติอยา่งใด
อยา่งหนึ ง 
การโจมตี  (Strike) 

เป็นการเขา้ตีเพื  อ ทาํลาย, ยดึ, หรือสร้างความเสียหายใหเ้กิดกบัที หมาย 
การสนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (Support to Counterinsurgency) 
 เป็นการสนบัสนุนรัฐบาลในดา้นของการทหาร, การเมือง, เศรษฐกิจ, จิตวทิยา และดา้น
กิจการพลเรือน เพื  อใหฝ่้ายก่อการร้ายยอมแพ ้ หรือยอมจาํนน 
การสนับสนุนการก่อความไม่สงบ  (Support  to  Insurgency) 

การสนบัสนุนการเคลื อนไหวขององค์กร เพื  อล้มลา้งรัฐบาล     โดยการใช้การโฆษณา
ชวนเชื อ และการใชก้าํลงัติดอาวธุ 

 
คาํย่อ 

ปทส.  :  การปฏบัิติการทางทหารในการสงคราม 
ปท.นส. :  การปฏบัิติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 
ศป.พท. :  ศูนย์ปฏบัิติการพลเรือน – ทหาร 
ศอร. :  ศูนย์อาํนวยการร่วม 
กอ.รมน. :  กองอาํนวยการรักษาความมั นคงภายใน 
ศบภ. :  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
พตท. : หน่วยบัญชาการผสม พลเรือน  ตํารวจ  ทหาร 
ศอ.บต. :  ศูนย์อาํนวยการบริหารงานจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
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