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คํานํา
ขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารในสภาพการณของความขัดแยงระดับต่ําที่ไดกลาว
ไวใน รส. ๑๐๐ - ๕
ภารกิจของกองทัพในการรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ
เรีย บรอยภายในประเทศ การพัฒ นาเพื่อความมั่น คง และการปฏิบัติ หนาที่ต ามพั นธกรณีที่เป น
ขอตกลงระหวางประเทศที่ไดกลาวไวใน รส. ๑๐๐ - ๑ ถึง ๔ ทําใหกองทัพจะตองแสวงหาหลักการ
หลักนิยมเขามารองรับสถานการณ และภารกิจของกองทัพดังกลาว หลักการ หลักนิยมที่มีคุณคา
เหมาะสมก็คือหลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม ( ปท.นส. )
ในอดี ต ที่ ผ า นมากองทั พได มุง เน น ความสนใจไปที่ การสงคราม ขณะเดี ย วกั น ความ
รับผิดชอบในฐานะทหารอาชีพไดมีเพิ่มขึ้นมาตามลําดับ สงผลใหกองทัพตองมุงเนนความสนใจไปที่
การปฏิบัติการทางทหารในสถานการณวิกฤติและสับสนยุงยากที่มิใชการปฏิบัติการสงครามดวย
เอกสารนี้อธิบายหลักการพื้นฐานของ ปท.นส. โดยเริ่มจากการกลาวทั่วไป รูปแบบของ
การปฏิบัติการ ไปจนถึงขอพิจารณาที่จําเปนในการวางแผนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปน
เสมื อนความรู พื้น ฐานที่ ว างรากฐานความเข า ใจ ก อนที่ จ ะศึ กษาในรายละเอี ย ดทางด า นยุ ทธวิ ธี
เทคนิค และลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติตอไป เอกสารนี้แปลและรวบรวมมาจาก Joint Pub ๓ ๐๗ โดยไดนําบทเรียนจากการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามของไทยเขามาวิเคราะห
และสังเคราะหรวมดวย จึงหวังวาจะสามารถนํามาใชเปนพื้นฐานใน ปท.นส. ที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับสังคมไทยได อยางไรก็ตามการนําหลักการดังกลาวนี้ไปใชก็ขอใหไดมีการประยุกตให
เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว และถาไดมี ขอสงสัย ขอเสนอแนะ ขอแกไข หรือ
ขอคิดเห็นใด ๆ ที่จะนํามาสูการปรับปรุงเอกสารนี้ใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนของกองทัพและ
ประเทศไทยตอไป ก็ขอความกรุณาไดสงขอความตาง ๆ นั้นไปไดที่ สวนวิชายุทธศาสตรทหารและ
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หลังการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็น สภาวะการณของโลกแปรเปลี่ยน การเผชิญหนากัน
ของประเทศมหาอํานาจจบสิ้นลง สงครามตัวแทนในประเทศบริวารไดยุติไป การสูรบกันของ
ทหารในระดับที่เรียกวาการสงครามทั่วไปยากที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกลนี้ อยางไรก็ตามผลกระทบ
ตอเนื่องที่เกิดจากยุคลาอาณานิคม และยุคสงครามเย็น รวมทั้งจากสภาพโดยทั่วไปของสังคมโลก
ไดสงผลใหสังคมโลกยังคงตองเผชิญปญหาอีกหลายประการ ไมวาจะเปนอาวุธที่ตกคางมาจากการ
แขงขันกันสะสมอาวุธในหวงสงครามเย็น ความขัดแยงกันระหวางชนชาติ เผาพันธุ และความเชื่อที่
แตกตางกัน ปญหาภัยธรรมชาติ ปญหายาเสพติด ปญหาการกอการราย ปญหาอาชญากรรม
ขามชาติ และปญหาความไมมั่นคงของรัฐบาลในบางประเทศ ปญหาตาง ๆ ที่กลาวไปเปนปญหาที่
พรอมจะลุกลามใหญโตขึ้นมาได ถาการแกปญหามิไดเปนไปอยางมีขั้นตอน และเหมาะสมแลว ก็
พรอมที่จะสงผลใหเกิดการสูรบกันภายในประเทศ หรืออาจขยายขอบเขตออกไปสูภูมิภาค และ
สังคมโลกไดในที่สุด
แมวากําลังทหารมีไวเพื่อปฏิบัติภารกิจยามสงครามเปนหลัก
แตในสภาวะการณปกติ
กําลังทหารก็มิควรถูกทิ้งไวใหไรคาเสียทีเดียว
การใชกําลังทหารรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของชาติ
เพื่อสนองตอบตอผลประโยชนชาติและผลประโยชนรวมกันของสังคมโลก ดูจะเปนเรื่องที่เหมาะสม
กวาการที่จะปลอยใหสถานการณตาง ๆ ลุกลามใหญโตจนเกิดสงครามแลวทหารเขามาแกปญหา
ดังนั้นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม ที่กระทําไปเพื่อปองกันมิใหเกิดสงคราม และ
การบริหารงานในสภาวะวิกฤตที่ปญหาตาง ๆ ทวีความรุนแรงจนเกินกวาที่ฝายพลเรือนจะเปนผูรับมือ
ไดนาจะเปนเรื่องที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณโลกปจจุบัน
การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม(ปท.นส.)เปนการปฏิบัติการทางทหารที่ถูก
นํามาใชรวมกับเครื่องมือประเภทอื่นของชาติ เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนชาติตามที่ไดกําหนดไว
แลว สําหรับความแตกตางของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามกับการปฏิบัติการ
ทางทหารในการสงครามนั้น เราสามารถที่จะแยกแยะออกได แมวาทั้งสองภารกิจจะมีการปฏิบัติที่
คลายคลึงกันอยางมากก็ตาม โดยหลักสําคัญที่ทําใหเราแบงแยกสองประเด็นนี้ออกจากกันไดก็คือ
ปท.นส. มุงไปที่การปองปราม ยับยั้ง/ขัดขวางการเกิดสงคราม (Deter War)1 และการสงเสริมใหเกิด
สันติภาพ แตการปฏิบัติการทางทหารในการสงคราม (ปทส.) เปนความพยายามที่จะดํารงไวซึ่งการ
ปฏิบัติการรบ เพื่อใหไดมาและจนกวาจะไดมาซึ่งวัตถุประสงคของชาติ หรือการปกปองผลประโยชน
ชาติ นอกจากนั้น ปท.นส. ยังมีความออนไหวจากผลของปจจัยทางดานการเมือง บอยครั้งที่กําลัง
ทหารมิ ได เป น ตัว หลั กในการดําเนิ น งาน อีกทั้งมี กฎ ระเบี ยบ ขอจํากั ดที่ ใช บั งคั บ รวมทั้ ง ระดั บ
ความสําคัญของวัตถุประสงคของชาติที่เปนตัวแปรอยูอีกมากมาย ที่สําคัญ ปท.นส. จะตองริเริ่ม
มาจากการสั่งการของผูมีอํานาจในระดับประเทศ และอาจเปนการปฏิบัติการนอกประเทศของตน
(ในประเทศที่กําลังพัฒนา การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามมีแนวโนมที่จะเปนการ
ปฏิบัติการภายในประเทศมากกวาประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องมาจากระบบการบริหารประเทศและ
สภาพแวดลอมโดยทั่วไปของประเทศยังคงมีปญหาอยูหลายประการ จนตองอาศัยหนวยงานของรัฐ
1

คําวา “ deter “ นั้นศัพททางทหารไดแปลไววา “ปองปราม” ดังนั้น deter war นาจะแปลวา ปองปราม
สงคราม แตผูเขียนมีมุมมองวา การปองปรามนั้นเปนลักษณะของการกระทําเชิงรับ ที่ตองการผลทางความรูสึก
ตอผูรับการปองปราม แตสงครามไมนาจะเปนผูรับการปองปราม ดังนั้นจึงใชคําวา ปองปราม ยับยั้ง/ขัดขวางการ
เกิดสงคราม เพื่อใหครอบคลุมความหมายยิ่งขึ้น
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หลายหนวยงานเขามารวมกันแกปญหา ในขณะที่การปฏิบัติภายนอกประเทศนั้นประเทศที่พัฒนา
แลวจะมีแนวโนมของการนําเอาพลังอํานาจแหงชาติของตนในดานการทหารมาใชรวมกับพลังอํานาจ
แหงชาติในดานอื่นเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองตอผลประโยชนชาติของตนในการแขงขันกันในระดับ
นานาชาติ )
จะเห็ น ได ว า สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ก ารทางทหารนอกเหนื อ การสงครามนั้ น มี
วัตถุประสงคของชาติเปนตัวกําหนด ดังนั้นความเขาใจในนโยบายดานการเมือง และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานที่ไมเหมาะสม จึงเปนเรื่องที่สําคัญเปนอยางมากที่ผูบังคับบัญชา
จะตองคอยระมัดระวังตอสถานการณที่เปลี่ยนไป รวมทั้งตองดํารงการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
วัตถุประสงคทางดานการเมือง
ที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคทางทหารอยู
เสมอ
ความมุงหมายประการหนึ่งของ ปท.นส. นั้นก็คือ การขัดขวางการเกิดสงครามดวยการ
เขาไปกระทําตอประเทศเปาหมายเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติตน ดังนั้นกองกําลังทหารที่สงออก
ไปนอกประเทศจึ ง ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข อผู กมั ด ระหว า งประเทศ เพื่ อการสร า งความ
ไววางใจระหวางประเทศตนกับประเทศเปาหมาย เพื่อใหเกิดความมั่นคงกับประเทศของตน และ
ความมั่ น คงในภู มิภ าค อี ก ทั้ งเป น การเตรี ย มรั บ มื อ กั บ วิ ก ฤตการณ ต า ง ๆ ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ใน
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ดวยการสรางความเขาใจและสรางชองทางในการดําเนินงานไว
ตั้งแตปจจุบัน เพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤตตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อการใชเครื่องมืออื่น ๆ ของชาติ
ไมสามารถที่จะกระทําตอประเทศเปาหมายอยางไดผล
( ปฏิบัติการนอกประเทศ ) หรือไม
สามารถที่จะเผชิญตอสถานการณวิกฤต ( การปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลว การใชกําลังทหารหรือการคุกคามดวยกําลังทหารก็อาจมีความจําเปนที่จะเขาไป
แกไขปญหา ซึ่งทั้งนี้ก็อาจจะเปนการเสี่ยงตอการที่จะเกิดปญหารุกลามไปสูการสูรบได และถาการ
ปองปราม/ยับยั้ง/ขัดขวางประสบกับความลมเหลว ก็อาจมีความจําเปนในการใชกําลังทหารเขาไป
บังคับในรูปแบบของ การโจมตี, การตีโฉบฉวย, การบังคับเพื่อสันติภาพ, การตอตานและตอบโต
การกอการราย, การบังคับลงโทษ (Enforcement of Sanctions), การสนับสนุนในการกอความ
ไมสงบ, การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ การอพยพผูไมมีสวนเกี่ยวของในการรบ
และ ปท.นส. อื่น ๆ
การใชกําลังทหารในยามสงบนั้น จะชวยใหความตึงเครียดระหวางรัฐอยูในระดับที่ไมถึง
จุ ด แตกหั ก ด ว ยความขั ด แย งทางด า นอาวุ ธ หรื อเกิ ด สงครามขึ้ น ได อี กทั้ ง เป น การดํ า รงรั กษา
สัมพันธภาพของประเทศตนกับประเทศตาง ๆ ไวดวย ทั้งนี้การใชกําลังทหารยามสงบนั้นรวมถึง การ
ชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม, การสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย, การชวยเหลือประเทศอื่น, การ
สนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด, การควบคุมการแพรกระจายของอาวุธ, การสนับสนุน
ทางทหารตอเจาหนาที่ฝายพลเรือน, การอพยพผูไมมีสวนในการรบ และการรักษาสันติภาพ
(Peacekeeping) จะเห็นไดวาการปฏิบัติการที่กลาวไปนี้มีทั้ง ปท.นส. ที่มีการปฏิบัติการรบ และ
ปท.นส. ที่ไมมีการปฏิบัติการรบ ทั้งนี้การปฏิบัติการทั้งสองอาจจะกระทําไปพรอม ๆ กันก็ได
หลักการพื้นฐานของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม เปนหลักการที่พัฒนา
มาจากหลักการสงคราม สําหรับในการนําไปปฏิบัตินั้นก็เพื่อประกันความสําเร็จ และนํามาซึ่งความ
สูญเสียใหนอยที่สุด ทั้งนี้ก็ดวยการพิจารณาปจจัยตาง ๆ ในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการ
สงครามอยางรอบคอบ หลักการพืน้ ฐานดังกลาวประกอบไปดวย เรื่องการสั่งการในการปฏิบัติการ
ค
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ทางทหารทุกครั้งที่ผานลงไปตามสายการบังคับบัญชาตองมีวัตถุประสงค (Objective) ที่ชัดเจน
แนนอน และสามารถปฏิบัติได สําหรับความมีเอกภาพในความพยายาม (Unity of Effort) นั้น ในทุก
ๆ ปฏิบัติการมีความมุงหมายเพื่อใหมั่นใจไดวาความพยายาม กระบวนการ และวิธีการในการใช
เครื่องมือและขีดความสามารถทุกอยางมุงไปสูความมุงหมายรวมกันที่ไดกําหนดไว สวนการรักษา
ความปลอดภัย (Security) เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการไมปลอยใหฝายปรปกษมี
ความไดเปรียบ ไมวาจะเปนในดานการทหาร การเมือง หรือแมแตความไดเปรียบในเรื่องขอมูล
ขาวสารก็ตาม แตอยางไรก็ตามปท.นส. อาจมีขอจํากัด (Restraint) บางประการทั้งนี้ก็เพื่อใหการใช
ขีดความสามารถทางทหารเปนไปอยางเหมาะสมและรอบคอบ สวนความอุตสาหะ (Perseverance)
เปนการดํารงไวซึ่งการปฏิบัติการที่ตองใชขีดความสามารถทางทหารในการสนับสนุนเปาหมายทาง
ยุทธศาสตรซึ่งอาจใชเวลาที่ยาวนาน สําหรับ กําลังที่ไดรับมอบหมายใหเขาปฏิบัติการจะตองไดรับ
ความชอบธรรม (legitimacy) ในการเขาปฏิบัติการจากรัฐบาลของตน รวมทั้งความชอบธรรมจาก
ประชาชนในประเทศตน และเมื่อตองปฏิบัติภารกิจนอกประเทศก็จะตองไดรับความชอบธรรมในการ
เขาไปปฏิบัติดวยการรองขอจากรัฐบาลเจาของประเทศที่เขาไปปฏิบัติการ หรือไดรับการรองขอจาก
องคการสหประชาชาติ องคกรระดับภูมิภาค และระดับโลกอื่น ๆ และควรไดรับความชอบธรรมจาก
การสนับสนุนของประชากรโลกดวยเสมอ
ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม เปนการปฏิบัติการ
ทั้งในรูป แบบการควบคุ มการแพร ขยายของอาวุ ธ ,
การต อต า นและตอบโต การก อการร า ย
(Combating Terrorism), การสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด, การแทรกแซง และ
สกัดกั้นในนานน้ํา (Enforcement of Sanctions / Maritime Intercept Operations), การบังคับ
ใชเขตหวงหาม (Enforcing Exclusion Zones), การประกันเสรีในการเดินเรือ และการบินผาน,
การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม, การสนับสนุนทางทหารตอเจาหนาที่ฝายพลเรือน, การปองกันและ
ปราบปรามการกอความไมสงบ, การปฏิบัติการอพยพผูไมมีสวนเกี่ยวของในการรบ, การปฏิบัติการ
เพื่อสันติภาพ, การคุมครองการเดินเรือ, การคนหาและกูภัย, การแสดงกําลัง, การโจมตีและตีโฉบฉวย
, การสนับสนุนการกอความไมสงบในประเทศอื่น, การสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย, การ
ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ และ ปท.นส. ในรูปแบบอื่น ๆนั้นเอง
สําหรับขอพิจารณาที่จําเปนในวางแผน ปท.นส. นั้น ถือไดวา การวิเคราะหภารกิจและ
การประมาณการของผูบังคับบัญชายังคงเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการทําความเขาใจ และการกําหนดขอบเขตความหมายของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นใหมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ ผูบังคับบัญชาจะตองวางแผนการจัดกําลังเฉพาะกิจที่มีความออนตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงภารกิจไปสูการปฏิบัติการรบ หรือการถอนกําลังไดอยางรวดเร็วเสมอ บูรณภาพของ
หนวยจะชวยใหสามารถเคลื่อนยายกําลังเขาปฏิบัติการไดอยางรวดเร็วและปฏิบัติภารกิจไดอยาง
ตอเนื่อง การขาวกรองและการรวบรวมขาวสารตองการระบบขาวกรองที่มีลักษณะเปนระบบที่มี
ระเบี ย บและมี ความหลากหลาย มี ร ะบบการกลั่ น กรองที่ ดี มี การรวบรวมข าวสารมาจากทุ ก
แหลงขาวของฝายทหาร ซึ่งก็รวมทั้งระบบการหาขาวที่ใชเครื่องมือหาขาวทางอากาศ อวกาศ ระบบ
ขาวสารทางบุคคล การตอตานขาวกรอง แผนที่ แผนผัง และระบบแผนที่ภูมิศาสตร สวนการ
ปฏิบัติการรวมนานาชาติตองการความสนใจเปนพิเศษ และเพิ่มความตองการในเรื่องของนายทหาร
ติดตอและที่ปรึกษา การควบคุมบังคับบัญชาจะตองมีการดูแลและควบคุมอยางทั่วถึงตั้งแตในระดับผู
บัญชาการรวมลงไปยังหนวยรอง และจะตองดํารงความออนตัวตอสถานการณตาง ๆ ทั้งอาจเกิดขึ้น
ง
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รวมทั้งการสงเสริมใหมีความเปนเอกภาพในความพยายาม กิจการสื่อสารมวลชน ไมวาจะเปนการ
รายงานของสื่อมวลชน หรือสิ่งที่สงผลกระทบตอความรูสึกและความคิดเห็นของประชาชนอาจเปน
ปจจัยหลักที่จะกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของภารกิจได กิจการพลเรือน อาจตองประเมิน
ความตองการสาธารณูปโภคของพลเรือน การชวยเหลือจัดที่คุมภัย และการสนับสนุนนายทหาร
ติดต อระหวางทหารกับ กลุ มอื่ น ๆ ไว การปฏิบั ติการจิ ตวิ ทยาดว ยการถายทอดข าวสารใหกับ
ประชาชนทั้งในทางตรงและทางอ อมซึ่งอาจเป นข าวสารที่ร วมถึง ความปลอดภัย ของประชาชน
สุ ข อนามั ย และการบริ ก ารต า งๆ ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให เ กิ ด ผลกระทบทางทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมต อ
กลุมเปาหมายในการสนองตอบตอภารกิจที่ไดกําหนดไว การประสานงานกับองคกรเอกชน และ
องคกรอาสาสมัคร เปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหบรรลุตอการสรางเอกภาพในความพยายาม ดวย
การจัดตั้งการติดตอประสานงาน “ศูนยปฏิบัติการพลเรือน – ทหาร, ศป.พท. (Civil – Military
Operations Center, CMOC) ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จของภารกิจเปนอยางมาก สมาชิกของ
ศป.พท. นี้อาจรวมถึง ตัวแทนทางฝายทหาร ตัวแทนขาราชการพลเรือน ตํารวจ ที่เขาปฏิบัติการ
ในพื้นที่ องคกรเอกชน องคกรประชาอาสา องคกรทางการเมือง อบต. และองคกรอื่น ๆ ในพื้นที่ที่
มีสวนเกี่ยวของในปฏิบัติการ หรืออาจมีตัวแทนในระดับชาติของชาติที่เขาปฏิบัติการถาเปนภารกิจ
ภายนอกประเทศไทย ในสวนของตัวแทนทางฝายทหารนั้นหนวยปฏิบัติการกิจการพลเรือนเปน
หนวยที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําหนาที่ใน ศป.พท. นี้ นอกจากนี้แลวในการวางแผน ปท.นส. ยังตอง
คํานึงถึง การปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานของรัฐที่มาจากหลายกระทรวงทบวงกรม ความจําเปน
ทางดานกฎหมายที่ตองการเจาหนาที่ทางกฎหมายและผูชํานาญการในดานประเพณีนิยมเปนพิเศษ
สําหรับการสงกําลังบํารุงใน ปท.นส. มีความจําเปนในเรื่องของการวางแผน ที่จะตองระมัดระวังการ
ขยายวงกวางออกไปของขอบเขตการสงกําลังบํารุงที่มักจะไมเปนไปตามสัดสวนเชนการสงกําลังบํารุง
ใน ปทส. การปฏิบัติการทางดานการแพทยมีความตองการการจัดหนวยแพทยเชิงปองกัน ในขณะที่
การจัดกําลังใน ปท.นส. นั้นตองการการผสมผสานหนวยที่เขาปฏิบัติการ และหนวยกองหนุนที่
เหมาะสม และอาจมีความจําเปนที่จะตองใชหนวยหรือบุคคลมากเกินไปกวาที่ไดจัดเตรียมไว ในสวน
ของการวางแผนการทัพในการสงครามแตละครั้งจะตองไดมีการวางแผนการแปรสภาพจาก ปทส. ไป
เปน ปท.นส. เสมอ และในแผน ปท.นส. ก็จะตองมีแผนในการสิ้นสุดการปฏิบัติการไวดวย
ปท.นส. อื่น ๆ ของกองทัพไทยนั้นมีอยูมากมายหลายรูปแบบที่กองทัพไทยตองเขาไป
ปฏิบัติ ไมวาจะเปนการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติรุนแรงทุกครั้งที่ผานมา การชวยเหลือเจาหนาที่
พลเรือนในการพิทักษรักษาปาไม ทั้งจากการกระทําของมนุษย และภัยที่เกิดจากธรรมชาติ การ
ปองกั น และปราบปรามการก อความไม ส งบจากผลกระทบในยุ คสงครามเย็ น การปราบปราม
ผูกอการราย การสงกําลังไปรักษาสันติภาพในกัมพูชา และติมอรตะวันออก และการปฏิบัติอื่น ๆ
ที่กองทัพไทยไดเขาไปรวมในการดําเนินการ
กองทัพไทยไดจัดกองกําลังรักษาสันติภาพเขาไปรวมการปฏิบัติการรักษาสันติภาพใน
ติมอรตะวันออก, ในอดีตที่ผานมาสหรัฐอเมริกาเคยเขามาสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการ
กอความไมสงบที่เกิดจากพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยในบานเรา, รัฐบาลไทยตองเขาไปลง
นามในสนธิสัญญาการควบคุมอาวุธ, การกอการรายซึ่งยังคงมีอยูใหเราแกปญหา, ยาเสพติดซึ่ง
กลายมาเปนปญหาใหญ, ประเทศไทยมีนานน้ําที่ตองดูแล, กองทัพไทยอาจมีความจําเปนที่จะตอง
เขาไปชวยเหลือทางมนุษยธรรมตอประเทศเพื่อนบานหรือแมแตในบานเราเอง, ปญหาผูอพยพจาก
ประเทศเพื่อนบานยังคงมีอยูในประเทศไทย, ปญหาภัยธรรมชาติยังคงเกิดขึ้นอยูเสมอทั้งในประเทศ
จ
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บทนํา
เราและประเทศเพื่อนบาน และที่สําคัญในภูมิภาคที่ประเทศไทยตั้งอยู ยังคงมีอีกหลายประเทศที่
เหตุการณภายในของประเทศตาง ๆ นั้นยังไมไดอยูในภาวะปกติ จากสภาวะการณดังกลาวสงผล
กระทบตอประเทศไทยมากมาย จึงทําใหเกิดคําถามขึ้นมาวา แลวประชาชนในประเทศของเราจะมี
ความสงบสุขหรือไม สันติภาพ และความมั่นคงในภูมิภาคจะเปนเชนไร เราควรจะทําเชนไรบาง
ตอสภาวะการณดังกลาว
การประยุ กต ใช หลั กการในการปฏิบั ติ การทางทหารนอกเหนือการสงคราม อาจ
กอใหเกิดประโยชนตอกองทัพไทย และประเทศไทยตอไปในอนาคต ปญหาอยูที่วา เราควรจะ
เริ่มจากที่ใด และทําเชนไร คงมิใชความรับผิดชอบของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น สิ่ง
นี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อทุกคนไดมาชวยกันคิด ชวยกันศึกษา และชวยกันทําใหเปนความจริงขึ้นมา
ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อผลประโยชน ป ระเทศไทย และคนไทยในรุ น ต อ ๆ ไป สํ า หรั บ เอกสารนี้ เ ป น เพี ย ง
จุด เริ่ มต น เทานั้ น มี อีกมากมายหลายประการที่ คนในกองทั พจะต องชว ยกั น ทั้ งนี้ ก็เ พื่ อรั กษา
แผนดินไทย ประชาชนคนไทย ใหอยูคูฟาดินตอไปอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคมโลก

ฉ
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การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม

บทที่ ๑
การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
กลาวทั่วไป
กอนที่จะไดกลาวถึงเรื่องการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม (ปท.นส.) ควร
จะไดทราบถึงความเปนมา ความมุงหมาย และวัตถุประสงคของ ปท.นส. เสียกอน ทั้งนี้ก็เพื่อใหไดมี
ความเขาใจโดยถองแท และสามารถดําเนินงานในภารกิจ ปท.นส. ไดอยางมีเปาหมาย ทิศทาง และ
ความชอบธรรมทั้งตามกฎหมาย และความยอมรับทางสังคม ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจไดรวดเร็ว
ขึ้น กอนที่จะกลาวถึงความมุงหมายและวัตถุประสงคดังกลาวจะไดเปรียบเทียบการปฏิบัติการทาง
ทหารนอกเหนือการสงคราม (ปท.นส.) กับการปฏิบัติการทางทหารในการสงคราม (ปทส.) เขาดวยกัน
นอกจากนี้แงคิดในระดับยุทธศาสตรมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจให
กระจาง เพราะนั่นเปนบอเกิดแหง ปท.นส. ทั้งปวง และยังถือไดวาเปนกรอบที่ใชกําหนดขอบเขตของ
การปฏิบัติการตาง ๆดวย สุดทายในบทนี้จะไดกลาวถึงประเด็นของหวงเวลาในการปฏิบัติการที่มี
ความแตกตางกันมากในแตละภารกิจรวมทั้งบทสรุปที่จะไดกลาวถึงในตอนทาย

ความมุงหมาย
ความมุงหมายในการจัดทําเอกสาร การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
(ปท.นส.) นี้ ก็เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดแนวความคิด และกําหนดหลักการพื้นฐานในการวาง
แนวทางใหกับกองทัพบก ในการเตรียมการ การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม (Military
Operations Other than War: Mootw, ปท.นส.) ในเบื้องตน และเพื่อใหแนวความคิดในเรื่องนี้
ไดแพรกระจายตอไปในเหลาทัพอื่น และในสังคมไทยในเวลาตอไป สําหรับบทความในเอกสารนี้จะได
ใหแนวทางอยางกวาง ๆ ในการปฏิบัติการของหนวยทหารในภารกิจ ปท.นส.

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม (ปท.นส.)
ปท.นส. เปนการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการใชขีดความสามารถทางทหาร ในการ
ปฏิบัติการตาง ๆ ที่มิใชการสงคราม โดยการปฏิบัติการเหลานี้สามารถนํามาใชในรูปแบบตาง ๆ
ใหเขากับเครื่องมือและขีดความสามารถดานอื่น ๆ ของรัฐ ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองตอผลประโยชนชาติ
ที่ไดกําหนดไว และเพื่อใหการทําความเขาใจเกี่ยวกับ ปท.นส. รวดเร็วขึน้ จึงมีความจําเปนที่จะตอง
เขาใจถึงขอแตกตางระหวาง การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม (ปท.นส.) กับการ
ปฏิบัติการทางทหารในการสงคราม (ปทส.) เสียกอน
๑. การปฏิบัติการทางทหารในการสงคราม (ปทส.) เมื่อเครื่องมือและขีดความสามารถ
ตาง ๆ ของรัฐไมสามารถนําไปสูวัตถุประสงคของชาติได หรือไมสามารถปกปองผลประโยชนของ
ชาติไวได
ผูนําของรัฐชาติอาจตัดสินใจใชการปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญเพื่อใหไดมาซึ่ง
วั ต ถุ ป ระสงค หรื อเพื่ อปกป องผลประโยชน ของชาติ ซึ่ ง ส ง ผลให รั ฐ ชาติ อยู ในสภาวะของการ
สงครามโดยมีความมุ งหมายหลั กคือ การเอาชนะอยางรวดเร็ว ด วยการสูญเสียใหนอยที่สุด เทาที่
สามารถทําได และเมื่อจบการปฏิบัติการรบในการสงครามแลว รัฐชาติและพันธมิตรจะตองเปนฝาย
ไดเปรียบ

๑-๑

รส.x-xx.x

๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๖ น. (ราง)

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
๒. การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม (ปท.นส.) เปนการปฏิบัติการที่
เนนไปที่ การปองปราม ยับยั้ง และขัดขวางการเกิดสงคราม, การแกไขความขัดแยง, การสงเสริม
สันติภาพ และการสนับสนุนเจาหนาที่ของรัฐในการตอบโตวิกฤตการณภายในประเทศ หรือแมแต
ภายนอกประเทศเมื่อไดรับการรองขอ ทั้งนี้ ปท.นส. อาจเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับทั้งการปฏิบัติการ
รบ และการปฏิบัติการที่มิใชการรบ สําหรับ ปท.นส. ในบทบาทที่เกี่ยวของกับการรบตัวอยางเชน
การบังคับเพื่อสันติภาพ (Peace Enforcement) ซึ่งมีลักษณะเหมือนการรบทุกอยาง ทั้งเครื่องมือ
และการปฏิ บัติ เพี ยงแตจ ะพิ จารณาในเรื่องของการเมืองเปนกรณี พิเศษ ทั้ งนี้ ก็เนื่ องมาจากวา
ปท.นส. มีขอพิจารณาในเรื่องของการเมืองเปนความเรงดวนลําดับแรก สวนการทหารจะตองเลน
บทบาทรอง จากเหตุผลดังกลาวทําใหการปฏิบัติการในเรื่องนี้จะตองมีกฎการปะทะ (Rules Of
Engagement: ROE) ที่เครงครัดกวาการสงคราม โดยวัตถุประสงคในการทําสงคราม คือการให
ไดมาซึ่งเปาหมายของชาติใหเร็วที่สุดเทาที่ทําได และเมื่อจบสิ้นการปฏิบัติการแลว ฝายเราและ
พันธมิตรจะตองเปนฝายไดเปรียบ สวนวัตถุประสงคของ ปท.นส. นั้นอาจจะมีอยูหลายประการ
ซึ่งวัตถุประสงคแตละประการอาจจะมีระดับของความสําคัญในแตละขั้นตอนที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ไดเสมอ และอาจมีความไมชัดเจน ตัวอยางของวัตถุประสงคทั่วไปดังกลาวก็เชน เพื่อการปองปราม
ยับ ยั้ง และขัด ขวางศั กยภาพของผู รุ กราน เพื่ อการปกปองผลประโยชนของชาติ เพื่ อสนั บสนุ น
องคการสหประชาชาติ หรือสนับสนุนองคการอาเซียน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามขอตกลงของ
อนุสัญญาตาง ๆ เพื่อการสนับสนุนเจาหนาที่ฝายพลเรือน หรือเพื่อมนุษยธรรม ซึ่งที่กลาวไปแลว
นั้นอาจมีวัตถุประสงคเฉพาะของแตละปฏิบัติการในภารกิจ ปท.นส. ที่แตกตางกันออกไป เชนอาจ
เปนการสถาปนาความมั่นคงใหเกิดขึ้น อาจเปนการชวยเหลือสนับสนุนอํานาจของฝายพลเรือนหรือ
อาจเป น การจั ด เตรี ย มสภาวะการณ ที่ ป ลอดภั ย ต อ การปฏิ บั ติ เ พื่ อมนุ ษยธรรมต อ ไป ซึ่ ง ในการ
ดําเนินงานของกองทัพมักจะตองเปนไปตามแนวทางของกระทรวงทบวงกรมอื่น โดยเฉพาะกระทรวง
ต า งประเทศเมื่ อ มี การปฏิ บั ติ ก ารในต า งประเทศ ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย หรื อ
กระทรวงอื่น เมื่อเปนการปฏิบัติภายในประเทศเชนในเรื่อง การสนับสนุนอํานาจของฝายพลเรือน
การบรรเทาภัยพิบัติ และการรักษาสิ่งแวดลอม เปนตน สําหรับภารกิจ ปท.นส. ในบางรูปแบบ
กองทัพอาจตองเขาไปเปนผูนําในการดําเนินงาน เชน การบังคับเพื่อสันติภาพ การปองกันและ
ปราบปรามการกอความไมสงบ การตอบโตและตอตานการกอการราย ซึ่งมักจะเปนสถานการณที่
อยูในสภาวะวิกฤตที่ฝายพลเรือนไมสามารถที่จะรับมือได ทั้งนี้ ภารกิจ ปท.นส. จะตองเกี่ยวของ
และตองประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ อยางมากมายและหลากหลาย รวมทั้งอาจจะตองเขาไป
เกี่ยวของกับ องคกรเอกชน และองคกรประชาอาสาอยูเสมอ
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ความมุงหมายของการปฏบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
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การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ขอบเขตการปฏิบัติการทางทหาร
สภาพแวดลอม
ภาวะสงคราม

การปฏิบัติการทางทหาร
การสงคราม

ภาวะ
ความขัดแยง

การปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือการสงคราม

เวลาสงบ

ปท.นส.

วัตถุประสงคโดยทั่วไป
ตอสูเพื่อชัยชนะ

ตัวอยางลักษณะการปฏิบัติภารกิจ
ภารกิจในการรบขนาดใหญ
- การรุก
- การรับ
- การปดกั้น
การปองปราม ยับยั้ง และ - การบังคับเพื่อสันติภาพ
ขัดขวางการเกิดสงคราม - การโจมตีและตึโฉบฉวย
และ
-การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
แกปญหาความขัดแยง -การชวยเหลือนานาชาติ
-การปองกันและปราบปรามการ
กอความไมสงบ
-การตอตานและตอบโตการกอการ
ราย
-การแสดงกําลัง
สงเสริมสันติภาพ
-การสนับสนุนการปราบปรามยา
เสพติด
-การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและ
การบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงคหลักทางดานการเมือง
วัตถุประสงคหลักทางดานการเมืองเปนตัวกําหนด และผลักดัน ปท.นส. ในทุกระดับ
ตั้งแตระดับยุทธศาสตรจนถึงระดับยุทธวิธี คุณลักษณะที่พิเศษเฉพาะออกไปของวัตถุประสงคหลัก
ทางการเมืองใน ปท.นส. ก็คือ การที่วัตถุประสงคทางดานการเมืองเขามามีอิทธิพลตอการปฏิบัติการ
ระดับยุทธการ และยุทธวิธีอยางมาก โดยมีประเด็นสําคัญที่ เกี่ยวกับนโยบายทางดานการเมืองที่
จะตองยึดถืออยู ๒ ประการ ประการแรก ทหารทุกนายจะตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคทางดาน
การเมื อง และผลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ก ารที่ ไม เ หมาะสม ถ า ได มีความเข า ใจใน
วัตถุประสงคทางดานการเมืองแลว จะชวยใหเกิดการหลีกเลี่ยงตอการปฏิบัติการ ใด ๆ ที่จะสงผล
กระทบตอความเสียหายทางดานการเมือง เชน ในภารกิจรักษาสันติภาพ เปนความยากลําบากตอ
การตัดสินใจของนายทหารระดับลาง ในการปฏิบัติการใด ๆ ที่จะสงผลตอนโยบายทางดานการเมือง
เปนอยางยิ่ง ซึ่งถาตัดสินใจผิดพลาดแลว อาจเกิดผลกระทบตอวัตถุประสงคทางการเมืองอยาง
รุนแรง

๑-๔

รส.x-xx.x

๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๖ น. (ราง)

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
วัตถุประสงคของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม

ในขณะที่ประการที่สอง ระดับผูบังคับบัญชาจะตองมีความรอบรูและระมัดระวังในการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณดานการยุทธหรือการ
เปลี่ยนแปลงในดานวัตถุประสงคทางการเมืองที่จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติการทาง
ทหารตอไป ซึ่งบางครั้งการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังกลาวอาจจะไมมีความชัดเจนแตอยางใด ถึง
กระนั้นก็ตามผูบังคับบัญชาจะตองคอยวิเคราะหภารกิจของตนเองอยางตอเนื่องเพื่อคอยเฝาดูการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตามกาลเวลา สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะนํามาซึ่งความไมสอดคลองตองกันและ
ขัดแยงกันเองในระหวางวัตถุประสงคทางการทหารกับวัตถุประสงคดานดานการเมืองก็เปนได และ
ความลมเหลวในการทําความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงคทางดานการเมืองอาจนําไปสู
การปฏิบัติการทางทหารที่ไรประสิทธิภาพ หรือนําไปสูการขัดขวางการไดมาซึ่งผลการปฏิบัติการ
ทางทหารตามที่คาดหวังไว
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การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม

แงคิดทางยุทธศาสตร
ปท.นส. มีสวนชวยในการบรรลุวัตถุประสงคของการรักษาความมั่งคงของชาติ ดวยการ
สนับสนุนการปองปราม ยับยั้ง ขัดขวาง การเกิดสงคราม และการพรอมเผชิญตอภาวะวิกฤต
ก. การปองปราม ยับยั้ง ขัดขวางการเกิดสงคราม ในยามสันติกองกําลังทหารของรัฐชาติ
มีสวนชวยทําการปองปรามมิใหผูที่มีศักยภาพในการรุกรานประเทศ ใชความรุนแรงเพื่อใหไดมาซึ่ง
เปาหมายของตน การปองปรามจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการสรางความเชื่อใหแกประเทศเปาหมายวา
การปฏิบัติการใด ๆ ที่ประเทศเปาหมายจะกระทํานั้นจะไมประสบผลสําเร็จ หรือผลไดจะไมเทากับ
ผลเสีย ซึ่งจะทําใหประเทศเปาหมาย หรือผูที่มีศักยภาพในการรุกรานเกิดความลังเลไมมั่นใจที่จะ
รุกราน เพราะกลัววาการปฏิบัติของตนจะลมเหลว, เสียคาใชจายราคาสูง และอาจสงผลกระทบ
ตอเนื่องตามมา โดยเปนผลกระทบที่ฝายรุกรานไมสามารถยอมรับได
แม ในป จจุ บั น ภัย คุ กคามที่ เป น ความขั ดแย งด วยอาวุ ธ นิว เคลี ยร ต อสั งคมโลกได ล ด
นอยลง แตการแพรขยายของอาวุธทําลายลาง และอาวุธอื่นที่มีเทคโนโลยีสูงยังคงมีการดําเนินการ
สรางและใชคุกคามตอสังคมโลกอยู
สําหรับประเทศไทยของเรานั้นยังคงมีภัยคุกคามในระดับ
ตั้ ง แต ก ารก อ การร า ยจนถึ ง การใช อ าวุ ธ ทํ า ลายล า ง ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ขี ด
ความสามารถในการเตรียมการปองปราม ยับยั้ง และขัดขวางการดําเนินการที่เปนภัยคุกคามตาง ๆ
นี้
ภารกิจ ปท.นส. ที่เกี่ยวของกับการรบซึ่งมีอยูดวยกันหลายรูปแบบ (เชน การบังคับเพื่อ
สันติภาพ การโจมตี หรือการตีโฉบฉวย) สามารถดําเนินการเพื่อที่จะสนับสนุนการปองปราม ยับยั้ง
และขั ด ขวางได โดยการแสดงให เ ห็ น ว า หากมี ป ญหาในระดั บ ชาติ แล ว การใช กํ าลั งในการ
แกปญหาก็อาจจะถูกนํามาใชไดเมื่อจําเปน สวนภารกิจ ปท.นส. ที่ไมมีการปฏิบัติการรบ (เชนการ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรม และการรักษาสันติภาพ) สามารถดําเนินการเพื่อที่จะสนับสนุนการปอง
ปราม ยับยั้ง และขัดขวางไดโดยพัฒนาสภาวะแวดลอมใหมีความเหมาะสมตอการเกิดความรวมมือกัน
อยางมีสันติภาพ ซึ่งก็คือการสนับสนุน และสงเสริมความมั่นคงอยางมีเสถียรภาพนั่นเอง
ข. การสรางความสัมพันธอันดีตอกันตั้งแตภาวะสันติ ( การจัดใหมีกําลังในเขตหนา,
Forward Presence) เปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอพันธะกรณีซึ่งกันและกันตอประเทศ
พันธมิตร, สรางความไวเนื้อเชื่อใจใหเกิดขึ้นระหวางประเทศตนกับประเทศที่เปนมิตร, เสริมสราง
ความมั่นคงใหเกิดขึ้นในภูมิภาคและเปนการเตรียมพรอมเพื่อการตอบสนองอยางฉับพลันตอสภาวะ
วิกฤตเมื่อจําเปน ในขณะเดียวกันยังเปนการเสริมสรางความยอมรับในการเขาและออกจากประเทศ
เหลานั้น รวมทั้งเปนการสรางความเชื่อถือและความไวเนื้อเชื่อใจของประเทศตาง ๆ ตอรัฐชาติตน
ทั้งนี้นอกเหนือจากกําลังทหารที่ไปปฏิบัติภารกิจอยูในประเทศตาง ๆ และประจําเรืออยูในทะเลแลว
การสรางความสัมพันธอันดีตอกันตั้งแตภาวะสันติ ยังรวมถึงการจัดสงกําลังออกไปเปนหวงเวลาเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจ (เชน ที่ติมอรตะวันออก)
และหมุนเวียนกําลังพลที่เปนไปตามขอตกลงระหวาง
ประเทศ, การฝกรวม, การเยี่ยมเยียน, การฝกทางทหาร, การสนับสนุนตาง ๆ และการติดตอระหวาง
ทหารกับทหารในประเทศอื่นดวย ความรูความเขาใจในแตละพื้นที่ปฏิบัติการ และความรูเกี่ยวกับ
ภู มิ ภ าคของหน ว ยที่ เ ข า ไปสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ต อ กั น ตั้ ง แต ภ าวะสั น ติ อาจจะเป น สิ่ ง บ ง ชี้ ที่
กําหนดใหหนวยเหลานั้นตองเปนหนวยกําลังปฏิบัติการหนวยแรกที่เขาไปปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ใน
พื้นที่นั้น ๆ ก็ได
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การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ค. การตอบสนองตอสภาวะวิกฤต กองกําลังของรัฐชาติอาจตองตอบสนองอยางฉับพลัน
ในลักษณะของการปฏิบัติการอยางโดดเดี่ยวหรือปฏิบัติการรวมกับหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเปนสวน
หนึ่งของกองกําลังนานาชาติ การตอบสนองตอสภาวะวิกฤตนี้มีความหมายรวมถึงการสนับสนุน
เจาหนาที่ฝายพลเรือนในเหตุการณฉุกเฉิน การวางกําลังหนวยทหารขนาดใหญในภารกิจการบังคับ
เพื่อสัน ติภ าพ และการโจมตี ขีดความสามารถของรั ฐชาติในการตอบสนองอย างฉั บพลัน ดว ย
มาตรการ ปท.นส. อยางเหมาะสมตอวิกฤตการณที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น จะมีสวนชวยในการ
สรางความมั่นคงใหเกิดขึ้นภายในประเทศและในภูมิภาค ดังนั้น ภารกิจปท.นส. ควรไดมีการ
วางแผนไวลวงหนา และนํามาใชในสถานการณวิกฤต
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การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
แงคิดทางยุทธศาสตรในการปฏิบัติการทางทการนอกเหนือการสงคราม

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคในการรักษาความมั่นคงของชาติ
การปองปราม ยับยั้ง ขัดขวางการเกิดสงคราม
ทําใหผูที่มีศักยภาพในการรุกรานเกิดความลังเล ไมมั่นใจที่จะรุกราน เพราะกลัววาการ
ปฏิบัติของตนจะลมเหลว เสียคาใชจายราคาสูง และอาจสงผลกระทบตอเนื่องที่ไมคุมคา
การสรางความสัมพันธอันดีตอกันตั้งแตภาวะสันติ
คือ การแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอพันธะกรณีซึ่งกันและกัน สรางความเชื่อมั่นใหแก
มิตรประเทศ และเสริมสรางความมั่นคงใหเกิดแกภูมิภาค
การตอบสนองตอสภาวะวิกฤต
ตอบสนองอยางฉับพลันดวยมาตรการ ปท.นส. อยางเหมาะสม ตอวิกฤตการณที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้น
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การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม

ขอบเขตของการปฏิบตั ิการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ปท.นส. เนนหนักไปในการปองปราม ยับยั้ง และขัดขวางการเกิดสงคราม, การแกไขขอ
ขัดแยง, การสนับสนุนเจาหนาที่ฝายพลเรือน และการสงเสริมสันติภาพ การปฏิบัติการเชนนี้ชวยให
หนวยงานระดับชาติที่มีอํานาจในการสั่งการการปฏิบัติ2 ในการดําเนินงานนั้นมีหนทางปฏิบัติที่จะใช
ในการเผชิญ และแกปญหาสถานการณวิกฤตไดอยางมากมายหลายทาง ตั้งแตใชการปฏิบัติที่ไมมี
การรบ เชน การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม จนกระทั้งใชการปฏิบัติการที่ตองใชกําลังในการ
ปฏิบัติการรบ เชน การบังคับเพื่อสันติภาพ, การโจมตี หรือการตีโฉบฉวย เปนตน
ก.
ภารกิจ ปท.นส. ในภารกิจที่มี การใชหรือการคุมคามดวยกําลัง แมวาการ
ดําเนินงานในภารกิจ ปท.นส. จะไดมีความพยายามในการสงเสริมสันติภาพก็ตาม แตถาภายในพื้นที่
หรือประเทศเปาหมายหรือในภูมิภาคดังกลาวกําลังเกิดความขัดแยงกันดวยกําลังแลว เครื่องมือของ
ชาติอื่น ๆ อาจไมสามารถดําเนินงานอยางไดผลตอสถานการณที่กําลังเลวรายลง หรือตอเหตุการณ
รุนแรงที่กําลังเกิดขึ้น การใชกําลังหรือการขูวาจะใชกําลัง อาจจะมีความจําเปนที่จะนํามาใชเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงขีดความสามารถและความพรอมในการจะเขาไปแกปญหา โดยใช ปท.นส. เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมืออื่นหรือพลังอํานาจแหงชาติดานอื่นของรัฐ เพื่อทําใหสถานการณเขามาอยูใน
สภาวะการณที่นาพอใจตอการใชพลังอํานาจแหงชาติอื่นที่เหมาะสมตอไป สําหรับประเด็นสําคัญใน
การดําเนินงานในภารกิจ ปท.นส. นั้นคือจะตองดําเนินการเพื่อสนองตอบตอวัตถุประสงคของชาติ ซึ่ง
ก็คือ การปองปราม ยับยั้ง และขัดขวางการเกิดสงคราม และนําสถานการณกลับเขามาสูสภาวะ
สันติภาพโดยเร็วที่สุด อยางไรก็ตามในการปฏิบัติดังกลาวอาจจะมีความเสี่ยงที่จะนํากําลังเขาสูการ
รบก็เปนได
ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังรบภายใตการสั่งการของผูมีอํานาจในระดับชาติ อาจตองใช
หนวยของตน เขาปองปราม ยับยั้ง ขัดขวางการกระทําของศัตรู ดวยการวางกําลังและการดํารง
อยูของหนวยทหารผนวกกับศักยภาพในการเพิ่มเติมกําลังเมื่อจําเปน จะสงผลใหเกิดการปองปราม
และสามารถสนับสนุนการบรรลุถึงจุดประสงคทางยุทธศาสตรไดเชนกัน แตถาหากการปองปราม
ลมเหลว การเข า ปฏิ บั ติ การด ว ยกํ า ลั ง ที่มีอาจมี ความจําเป น ในการนํ า มาใช เ พื่ อบีบ บั ง คั บ ให ฝ า ย
ปรปกษปฏิบัติตามเจตจํานงคของฝายเรา
การปฏิบัติดังกลาวอาจจะอยูในรูปของการโจมตี, การตีโฉบฉวย และการปฏิบัติการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ เชน การบังคับเพื่อสันติภาพ, การตอบโตและตอตานการกอการราย, การปองกันและ
พัฒนาภายใน, การบังคับลงโทษ, การสนับสนุนการกอความไมสงบ, การสนับสนุนการปองกันและ
ปราบปรามการกอความไมสงบ และการปฏิบัติการอพยพผูไมมีสวนในกับการรบ เปนตน
ในการใชหรือคุกคามดวยกําลังจะสงผลใหเกิดความกลัว, ความกดดันทางรางกาย และ
ความไมแนนอน ซึ่งเปนลักษณะตามธรรมชาติของสงคราม
สําหรับประเด็นสําคัญที่เปนขอพิจารณาทางดานการเมือง, การทูต และกฎหมายที่มี
สภาพการณที่อาจแตกตางกันไปตามแตสถานการณที่กําลังเกิดขึ้น จะมีประเด็นหรือจุดที่สําคัญอยู
จุดหนึ่งที่เมื่อกาวขามไปมาแลวก็จะเขาไปในขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารที่จะตองมีการรบ
2

หนวยงานดังกลาวนี้ของ สหรัฐคือ NCA เปนองคกรระดับชาติที่มีอํานาจในการสั่งการตามกฎหมาย ตอกําลังทหารระดับยุทธศาสตร
องคกรนี้ประกอบไปดวย ประธานาธิบดี รัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศ และรัฐมนตรีกลาโหม สําหรับของไทยไมมีความชัดเจนใน
เรื่องนี้

๑-๙

รส.x-xx.x

๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๖ น. (ราง)

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
หรือไมมีการรบ จุดสําคัญดังกลาวนี้ถือไดวาเปนจุดแบงระหวางภารกิจ ปท.นส. ที่มีการรบ กับ
ภารกิจ ปท.นส. ที่ไมมีการรบ
ข. ภารกิจ ปท.นส. ในภารกิจที่ไมมีการใชหรือการคุกคามดวยกําลัง การใชกําลัง
ทหารในยามสงบ จะชวยรักษาระดับความตึงเครียดระหวางประเทศไมใหถึงจุดวิกฤตที่ประเทศตาง
ๆ จะตัดสินใจเขาไปแกปญหาความขัดแยงกันดวยอาวุธหรือการทําสงคราม และในขณะเดียวกันก็
สามารถทําใหรัฐชาติสามารถคงไวซึ่งความสัมพันธอันดีในตางประเทศ ตัวอยางการปฏิบัติ ไดแก
การชวยเหลือดานมนุษยธรรม, การบรรเทาสาธารณภัย, การปฏิบัติการตอตานยาเสพติด, การควบคุม
อาวุธ, การสนับสนุนเจาหนาฝายพลเรือน, การปฏิบัติการอพยพผูไมมีสวนกับการรบ และการรักษา
สั น ติ ภ าพ ซึ่ ง ส ว นใหญ ก ารปฏิ บั ติ ก ารเหล า นี้ โ ดยธรรมชาติ แล ว จะเป น การปฏิ บั ติ ก ารร ว มกั บ
หนวยงานอื่นของรัฐ กับชาติอื่น หรือกับองคกรนานาชาติอื่น ๆ มากกวาเปนการปฏิบัติการโดดเดี่ยว
ถึงแมวาการปฏิบัติเหลานี้จะไมเกี่ยวกับการรบแตหนวยทหารจะตองเตรียมการในการปองกันตนเอง
และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ค. การปฏิบัติการในภารกิจทั้งสองลักษณะในเวลาเดียวกัน ภารกิจ ปท.นส. อาจจะ
ปฏิบั ติภารกิ จที่ผ สมกั นไปทั้งสองลักษณะ ภารกิจ ปท.นส. ที่ไม มีการรบอาจจะปฏิ บัติพรอมกับ
ปท.นส. ที่มีการรบก็ได เชน การปฏิบัติการชวยเหลือทางมนุษยธรรมปฏิบัติการไปพรอมกับการ
บังคับเพื่อสันติภาพ และอาจเปนไปไดเชนกันที่ในยุทธบริเวณหนึ่งกําลังอยูในสภาวะการสงคราม
พรอมกับมีภารกิจ ปท.นส. อยูในพื้นที่อื่นของยุทธบริเวณดังกลาวดวย ซึ่งในสถานการณเชนนี้ผู
บัญชาการหนวยกําลังรบในแตละพื้นที่จะตองใหความสนใจในการบูรณาการ, การประสานงาน และ
การประสานสอดคล องในผลกระทบและการปฏิบั ติของหน วยตน กั บตั วแทนอื่น ของรั ฐ เชน
เอกอัครราชทูต, กระทรวงตางประเทศ และตัวแทนหนวยงานอื่นของรัฐ ยิ่งไปกวานั้นหากมีภัย
คุกคามตอหนวยทหารในระหวางภารกิจ ปท.นส. ที่ไมมีการรบ ผูบังคับบัญชาควรวางแผนและ
เตรียมการที่จะแปรสภาพจากการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ที่ไมมีการรบ เปนการปฏิบัติภารกิจ
ปท.นส. ที่มีการรบ หรืออาจตองมีการปฏิบัติการเคลื่อนยายกําลังออกจากพื้นที่ไวดวยเสมอ

๑-๑๐

รส.x-xx.x

๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๖ น. (ราง)

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม

หวงระยะเวลาการปฏิบัตกิ าร
ภารกิจ ปท.นส. อาจจะไดรับการแจงเตือนใหเขาปฏิบัติการในเวลาอันสั้นเทานั้น และ
การปฏิบัติอาจจะใชเวลาไมมากนัก (เชน การโจมตี และการตีโฉบฉวย) แตเชนเดียวกัน ภารกิจ
ปท.นส. บางครั้งอาจจะตองใชเวลาปฏิบัติงานที่ยืดยาวออกไป ทั้งนี้ก็เพื่อใหไดมาซึ่งสถานภาพ
สุดทายที่ไดกําหนดไวแลว การปฏิบัติในระยะเวลาสั้นบางทีอาจจะเปนไปไมได โดยเฉพาะใน
สถานการณที่ขาดความมั่นคงมาเปนระยะเวลานานหลายป หรือในบางครั้งเงื่อนไขในการปฏิบัติการ
อาจจะตองมีการผูกพันกันเปนระยะเวลายาวนานเพื่อที่ใหไดมาซึ่งวัตถุประสงคของปฏิบัติการ

๑-๑๑

รส.x-xx.x

๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๖ น. (ราง)

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม

บทสรุป
ปท.นส. เปนการปฏิบัติที่กวางขวาง มีความทาทาย และเปนสิ่งที่กองกําลังของกองทัพ
จะตองมีการเตรียมการ เปนสิ่งที่กองกําลังทหารไทยจะตองวิเคราะหคาดการณวาจะมีการปฏิบัติการ
ในรู ป แบบนี้ ม ากขึ้ น อย า งไรก็ ต ามสิ่ ง ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาจะต อ งจํ า ไว คื อ ภารกิ จ หลั ก ของการ
ปฏิบัติการทางทหารคือการเตรียมการ ในการปฏิบัติการรบ และการเอาชนะสงครามใหได
ดั ง นั้ น ในการทํ า การฝ กและการจั ด เตรี ย มในเรื่ องอาวุ ธ ยุ ทโธปกรณ เพื่ อสนองตอบต อ
ภารกิจหลักในการสงครามดังกลาวนี้จะตองไดรับความเรงดวนอันดับแรกเสมอ

๑-๑๒
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๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๖ น. (ราง)

หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม

บทที่ ๒
หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
กลาวทั่วไป
ปท.นส. เปนการปฏิบัติการที่กาวขามขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารที่เดิมอยูแต
เฉพาะในกรอบของการปฏิบัติการสงครามเทานั้น และยังเปนการปฏิบัติการที่สามารถนํามาใชเพื่อ
สนับสนุนจุด มุงหมายได หลายประการดว ยกัน ซึ่งก็รวมถึงจุด มุงหมายในการสนับสนุ นการบรรลุ
วัตถุประสงคของชาติ, การปองปราม ยับยั้ง และขัดขวางการเกิดสงคราม, การสรางสถานการณให
กลับคืนมาสูสภาพสันติ, การดําเนินงานเพื่อการสงเสริมสันติภาพ, การรักษาระดับความตึงเครียดใน
ความขัดแยงระหวางประเทศไมใหถึงจุดที่ตองแกไขความขัดแยงกันดวยอาวุธ,
การรักษาระดับ
ความสัมพันธและการมีอิทธิพลของรัฐชาติตนในตางประเทศ และการสนับสนุนเจาหนาที่ฝายพลเรือน
ของตนตามกฎหมายที่มีใชอยูเปนตน สําหรับการปฏิบัติการทางทหารเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเหลานี้
จะเกิดขึน้ ไดก็ตอเมื่อหนวยทหารไดรับทรัพยากร ( การจัด อาวุธยุทโธปกรณ งบประมาณ กฎหมาย
รองรับ และความชอบธรรม ) ที่เพียงพอที่จะเขาไปปฏิบัติการในภารกิจ ปท.นส. ที่มีความคลอบคลุม
และมีขอบเขตกวางขวางมากกวาการปฏิบัติการในการสงคราม สําหรับหลักการสงครามที่มีใชอยูนั้น
สวนใหญแลว จะเกี่ยวของกับการปฏิบัติการในการรบขนาดใหญเปนหลัก แตอยางไรก็ตามหลักการ
ดังกลาวสามารถที่จ ะนํามาประยุ กตใช กับ การปฏิ บัติ ในภารกิ จ ปท.นส. ได เ ชน กั น โดยการ
ประยุ กต ใช นั้ น มั กนํ า มาใช ในแนวทางที่ แ ตกต า งกั น ออกไป ด ว ยข อพิ จ ารณาด า นการเมื องและ
ลักษณะพิเศษเฉพาะหลายประการที่เปนธรรมชาติของ ปท.นส. ทําใหมีความจําเปนที่จะตองมี
หลักการเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งจะไดกลาวตอไปในบทนี้
ในสวนของ ปท.นส. ที่ตองใชขอบเขตของการปฏิบัติการในการรบเชนการบังคับเพื่อ
สั น ติ ภ าพ การโจมตี และการตี โ ฉบฉวยนั้ น มี ค วามจํ าเป น ที่ ผู บั งคั บ บั ญชากองกํ า ลั ง ร ว มจะต อ ง
พิจารณาทั้งหลักการสงคราม และหลักการในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ควบคูกันไปดวย

หลักการปฏิบัตกิ ารทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ในปจจุบันการกําหนดหลักนิยมในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. นั้น ไดกําหนดหลักการ
ปฏิ บั ติ ก ารทางทหารนอกเหนื อ การสงครามไว ๖ ประการด ว ยกั น คื อ เข า ใจวั ต ถุ ป ระสงค
(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. ที่กําหนดขึ้นมาโดยเฉพาะ
หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
เขาใจวัตถุประสงค (Objective)
การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามทุกครั้ง จะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
แนนอน และสามารถปฏิบัติได
เอกภาพในความพยายาม (Unity of effort)
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หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งเอกภาพในความพยายาม จากทุกปฏิบัติการของทุกองคกรที่
เกี่ยวของ
การรักษาความปลอดภัย (Security)
ดําเนินงานโดยไมใหฝายคุกคามมีความไดเปรียบทั้งทางดานการเมือง การทหาร และใน
เรื่องขอมูลขาวสาร
ขอจํากัด (Restraint)
ดําเนินการโดยใชขีดความสามารถทางทหารอยางเหมาะสม และรอบคอบ
ความอุตสาหะ (Perseverance)
เตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความยืดเยื้อในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อตอบสนอง และให
ไดมาซึ่งเปาหมายทางยุทธศาสตร
ความชอบธรรม (Legitimacy)
กําลังที่เขาปฏิบัติการ จะตองไดรับความชอบธรรมทั้งทางดานกฎหมายจากรัฐบาลและ
ความชอบธรรมจากประชาชนของตน รวมทั้งความชอบธรรมจากนานาชาติ และประชาชนในสังคม
โลก
ก. เขาใจวัตถุประสงค การปฏิบัติการทางทหารทุกครั้งจะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน,
แนนอน, และสามารถปฏิบัติได ผูบังคับบัญชาของกองกําลังรวม ปท.นส. จะตองเขาใจถึงเปาหมาย
ทางยุทธศาสตรรวมทั้งสามารถที่จะกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติการไดอยางเหมาะสม และตอง
ทําใหมั่นใจใหไดวาวัตถุประสงคในการปฏิบัติการ
และเปาหมายทางยุทธศาสตรที่กําหนดไว
สามารถที่จะสงเสริมใหเกิดเอกภาพในความพยายามได การเขาใจหลักการในขอนี้ทําใหรูวาอะไร
เปนสิ่งที่จะทําใหภารกิจประสบความสําเร็จ และอะไรที่อาจทําใหการปฏิบัติการถูกยกเลิกกอนที่จะ
ประสบความสําเร็จ ตัวอยางเชน การสูญเสียกําลังพลจํานวนมากในการปฏิบัติเพื่อสันติภาพอาจ
เปนสาเหตุใหรัฐบาลตองสั่งใหยุติปฏิบัติการและละทิ้งการปฏิบัติการดังกลาว
แมวาในการกําหนดคําจํากัดความของความสําเร็จของแตละภารกิจอาจจะเปนเรื่องที่
ยากลําบากสําหรับ ปท.นส. แตมันเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะตองกระทํา ทั้งนี้ก็เพื่อใหหนวยทหารสามารถ
เล็งเห็นวัตถุประสงคที่ชัดเจนและทําใหสามารถกําหนดวัตถุประสงคทางทหารขึ้นมาได ในขณะที่การ
กําหนดมาตรการประเมินผลแหงผลสําเร็จจะเปนเครื่องมือชวยในการอธิบายและตรวจสอบสถานภาพ
ของการบรรลุภารกิจหรือการเปลี่ยนขั้นตอนของการปฏิบัติการได
วัตถุประสงคทางดานการเมื องที่นํามาเปน มูลฐานในการกําหนดวัตถุประสงคทางการ
ทหารอาจจะไมไดกําหนดสถานภาพสุดทาย (End State) ทางทหารเอาไว ดังนั้นผูบังคับบัญชากอง
กําลังรวมในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. จะตองแปลงวัตถุประสงคทางดานการเมืองออกมาเปน
วัต ถุ ป ระสงค ทางการทหารที่ เ หมาะสมให ได โดยทํ า การวิ เ คราะห ภ ารกิ จและภั ย คุ กคามอย า ง
ตอเนื่องและระมัดระวัง อีกทั้งผูบังคับบัญชากองกําลังรวมที่เขาปฏิบัติภารกิจ ปท.นส.
จะตอง
พยายามอธิบายดวยความระมัดระวัง เพื่อใหรัฐบาลไดทราบถึงผลกระทบในการตัดสินใจทางดาน
การเมืองที่อาจสงผลตอการปฏิบัติการในสนามและตอขีดความสามารถรวมทั้งอาจเกิดความเสี่ยงของ
หนวยทหารที่เขาปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. อยูไดอยางไรบาง สําหรับขอควรระมัดระวังในการอธิบาย
ชี้แจงรัฐบาลดังกลาวที่จะตองหลีกเลี่ยงอยูเสมอก็คือความเขาใจผิดที่อาจเกิดขึ้นไดจากการใชถอยคํา
ภาษาและสํานวนที่ไมตรงกัน
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หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงคทางทหารที่กําหนดไวตั้งแตเริ่มแรกอาจเกิดขึ้นได ทั้งนี้
อาจเปนเพราะผูนําทางการเมืองและทางทหารไดมีโอกาสเห็นหรือเขาใจสถานการณไดดีขึ้นกวาเดิม
หรืออาจเพราะสถานการณไดเปลี่ยนแปลงไป ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคทางดาน
การเมืองและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงคทางดานการทหารดวย ดังนั้นผูบังคับหนวย
ปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. จะตองมีความระมัดระวังในความเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคทางดานการเมือง
และสถานการณที่กําลังพัฒนาอยูเสมอ ทั้งนี้ก็เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งสองประการดังกลาวนี้จะ
สงผลใหมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคทางดานการทหารดวย ถึงแมวาการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังกลาว จะมีโอกาสเกิดขึ้นไมมากนัก แตเราก็จะตองพิจารณาอยูเสมอวาผลของ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลทําใหควรเปลี่ยนวัตถุประสงคทางทหารตามไปดวยหรือไม ทั้งนี้ก็
เพราะวาถาไมมีการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงแลว การดํารงไวซึ่งวัตถุประสงคทางทหารเดิมเทานั้น
อาจจะไมตอบสนองตอวัตถุประสงคทางดานการเมืองที่เปลี่ยนไปได และผลที่ตามมาอาจกอใหเกิด
ปญหาในเรื่องความชอบธรรม และความถูกตองรวมทั้งอาจจะเปนภัยคุกคามตอความปลอดภัยของ
หนวยที่เขาปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ได
ข. เอกภาพในความพยายาม จะต อ งดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง เอกภาพในความ
พยายามจากทุกปฏิบัติการของทุกองคกรที่เกี่ยวของ สําหรับหลักการ ปท.นส. ในขอนี้ประยุกตมา
จากหลักการสงครามหลักเอกภาพในการบังคับบัญชา หลักการนี้เนนไปที่ความจําเปนของการทําให
มั่นใจไดวา บรรดาความพยายาม, เครื่องมือทั้งหลาย และวิธีการทั้งสิ้นจะตองมุงไปสูจุดมุงหมาย
รวมกัน อยางไรก็ตามในการปฏิบัติการเพื่อใหไดมาซึ่งเอกภาพในความพยายามนั้นมักมีความยุงยาก
อันเนื่องมาจาก ความหลากหลายขององคกรทางทหาร และมิใชทหาร ทั้งองคกรภายในประเทศ
องคกรในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติที่เขามาเกี่ยวของ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากในการปฏิบติ
การนั้นมักไมมีการกําหนดระบบการบังคับบัญชาระหวางแตละองคกรที่เดนชัด และแตละองคกรก็
มักที่ จ ะมี ความคิ ด เห็ นไม ต รงกั น ในเรื่ องของวั ต ถุป ระสงค ซึ่ ง แตล ะองค กรไดกํา หนดไว ด วยเหตุ นี้
ผูบังคับบัญชากองกําลังรวมปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. หรือผูอํานวยการในการปฏิบัติการจะตองมีความ
เชื่อมั่นอยางหนักแนนในเรื่องของการสรางการยอมรับรวมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะไดมาซึ่งเอกภาพใน
ความพยายาม
สายการบังคับบัญชาทางทหารจะตองดํารงอยูไดโดยไมกระทบกระเทือน (สายการบังคับ
บัญชาจากผูมีอํานาจสั่งการในระดับประเทศมายังระบบสั่งการสูงสุดในหนวยทหาร, ผบ. กองกําลัง
และหนวยรอง ๆ ลงไป) การจัดสายการบังคับบัญชาในหนวยกําลังพันธมิตรหรือกองกําลังนานาชาติ
อาจไมมีการกําหนดลงไปไดอยางชัดเจนซึ่งอาจรวมทั้งการไมมีอํานาจในการบังคับบัญชาไดอยางเต็ม
รูปแบบ ดังนั้นภายใตสภาพการณดังกลาวนี้ผูบังคับบัญชาจะตองสรางระบบนายทหารติดตอและ
ระบบการติดตอประสานงานขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งเอกภาพในความพยายาม และเนื่องจากการปฏิบัติ
ภารกิจ ปท.นส. มักจะเปนการปฏิบัติของหนวยระดับลางที่มีขนาดเล็กดังนั้นจึงมีความสําคัญที่ทุก
ระดับหนวยจะเขาใจถึงความสัมพันธตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ
ค. การรักษาความปลอดภัย ตองดําเนินงานโดยไมใหฝายคุกคามมีความไดเปรียบทั้ง
ทางดานการทหาร, การเมือง และขอมูลขาวสาร หลักการนี้เปนการเพิ่มเสรีในการปฏิบัติโดยลด
โอกาสที่อาจจะเกิดจากการกระทําใด ๆ , การมีอิทธิพล หรือการจูโจมจากฝายที่คุกคาม
สิทธิในการปองกันตัวจากการกระทําหรือความตั้งใจที่จะกระทําจากฝายที่คุกคามสามารถ
นํามาใชไดในทุกปฏิบัติการ ในการปองกันตัวนี้อาจเปนการปองกันตัวตอบุคคล, สวน หรือกลุมคนที่
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หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
จะเป น ภั ย หรื อเป น ผลร า ยต อการปฏิ บั ติ การ ตั ว อย า งเช น ผู กอการร า ยหรื อกลุ มพวกขโมยที่ มัก
ปฏิ บั ติ การหลั งจากเกิด สถานการณความไม ส งบหรื อภั ยพิ บั ติ ทางธรรมชาติ เป น ต น สํ าหรั บ ตั ว
ผูบังคับบัญชากองกําลัง รวมปท.นส. จะตองมีความตื่นตัวอยูตลอดเวลาและพรอมที่จะตอบโตตอการ
ปฏิบัติการที่อาจจะเปนภัยคุกคามตอหนวยทหารอยูเสมอ กําลังพลทุกนายจะตองเตรียมพรอมไว
ถึงแมวาจะเปนการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ที่ไมมีการรบไมมีภัยคุกคามหรือไมมีเกณฑเสี่ยงแมแตนอยก็
ตาม และเพื่อใหมีความพรอมตามที่ไดกลาวไปนี้จึงควรจะตองเตรียมแผนเผชิญเหตุ และเตรียมขีด
ความสามารถที่จําเปนในอันที่จะพรอมเปลี่ยนการปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติการรบไดอยางรวดเร็ว
นอกเหนือจากสิทธิในการปองกันตนเองแลว การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติก็
เปนอีกสวนหนึ่งที่มีความสําคัญของหลักการของ ปท.นส. นี้ แมวา ปท.นส. จะไมมีภัยคุกคามที่
กําหนดไวโดยเดนชัดก็ตามแตทุกสวนในการปฏิบัติการทางทหารยังคงตองคอยระมัดระวังการปฏิบัติ
อยูเสมอ และเนื่องจากความไมแนนอนของสถานการณที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว
จึงมีความจําเป นที่จะต องผนวกการรั กษาความปลอดภัยในการปฏิ บัติภารกิจไวเ ปนสวนหนึ่งของ
แผนปฏิบัติการดวยเสมอ ผูวางแผนการรักษาความปลอดภัยจะตองพิจารณาผลกระทบจากขาวที่
ผูสื่อขาวนําเสนอไมใหขาวที่เสนอไปนั้นมีผลในทางลบตอปฏิบัติการ หรือเปนการเปดเผยขอมูล
สําคัญที่อาจสงผลตอวิกฤตการณได
ในการรักษาความปลอดภัยอาจจะตองเขาไปยุงเกี่ยวกับการคุมครองพลเรือน หนวยงาน
และองคการตาง ๆที่เขามารวมในการปฏิบัติการ แตดวยสถานภาพที่เปนกลางขององคกรเหลานี้
อาจทําใหการเขาไปรักษาความปลอดภัยของหนวยงานทหารเปนผลเสียตอความปลอดภัยขององคกร
ดังกลาวเสียเองก็เปนได เนื่องจากบางองคกรเชน องคกรเอกชน (NGO) หรือองคกรประชาอาสา
(PVO) ตองการแสดงตนเองวาเปนกลาง การที่จะใชกองกําลังทหารมาคอยคุมครองอาจจะทําใหเกิด
ความไมไวใจ และคิดวาองคกรเหลานี้ไมมีความเปนกลางอยางแทจริง ดังนั้นองคกรเหลานี้จะปฏิเสธ
การคุมครองอยูเสมอ ถึงกระนั้นก็ตามหนวยกําลังจะตองนําขอนี้มาพิจารณาเวลาวางแผนดวยทุก
ครั้ง
ง. ขอจํากัด เปนสิ่งที่กําหนดขึ้นมาเพื่อใหการใชขีดความสามารถทางทหารดําเนินการไป
ไดอยางเหมาะสม และรอบคอบ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากวาการกระทําอะไรผิดพลาดไปแมแตครั้งเดียว
อาจจะสงผลอยางรุนแรงตอกิจการดานการทหารหรือกิจการดานการเมืองก็เปนไปได ดังนั้นการ
ใชกําลังและขีดความสามารถทางทหารอยางเหมาะสมมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนํามาพิจารณา
ขอจํากัดหรือขอหามที่กําหนดขึ้นนั้น จําเปนที่จะตองทําใหเกิดความสมดุลกันของความตองการใน
รักษาความปลอดภัย, ซึ่งหมายถึงการทําใหเกิดความสมดุลระหวาง ผลของการปฏิบัติการที่ตองการ
และวัตถุประสงคทางดานการเมืองที่ตองการ การใชกําลังเกินควรอาจจะเปนการกระตุนยุยงและทา
ทายฝายตาง ๆ จนเปนผลเสียตอความชอบธรรมของกองกําลัง องคกร หรือหนวยงานที่ใชกําลังนั้น
ๆ รวมทั้งจะสงผลใหอีกฝายหนึ่งที่อยูตรงขามไดรับการสนับสนุนใหเกิดความชอบธรรมในการปฏิบัติ
มากขึ้น
ผูบังคับบัญชาในทุกระดับชั้นตองมีความริเริ่ม และตองทําใหแนใจไดวาทหารทุกคนทราบ
ถึงกฎการปะทะและรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การไมเขาใจและไมปฏิบัติ
ตามกฎการปะทะอาจจะกอใหเกิดการสูญเสียจากการปะทะกันเอง, ความลมเหลวของภารกิจ และทํา
ใหเกิดความอับอายขึ้นตอกองทัพ ตอหนวยงาน และตอประเทศชาติ กฎการปะทะในภารกิจ
ปท.นส. นั้น โดยทั่วไปแลวจะมีขอจํากัด, รายละเอียด และมีความละเอียดออนมากกวากฎการปะทะ
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ในยามสงคราม นอกจากนี้แลวกฎการปะทะยังคงตองมีสิทธิในการปองกันตนเองพวงติดไปอยูดวย
เสมอ
ขอจํากัดที่จะสงผลตอความสําเร็จในภารกิจไดดีที่สุด คือ ขอจํากัดที่กําหนดไวเปนกฎการ
ปะทะตั้งแตในชวงแรกของการปฏิบัติการ โดยการกําหนดใหมีความครอบคลุมในทุกสถานการณที่
อาจจะเกิดขึ้นได กฎการปะทะควรจะตองมีการทบทวนและแกไขอยูตลอดเวลาตามความเหมาะสม
นอกจากนี้แลว การจัดทํากฎการปะทะจะตองทําการศึกษาพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหแนใจได
วา ชีวิต และสุขภาพ และความเปนอยูของทหารทุกนายที่เขาไปเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจ
ปท.นส. ตองไมไดรับอันตรายโดยไมจําเปน
จ. ความอุตสาหะ โดยจะตองมีการเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความยืดเยื้อในปฏิบัติการ
ทางทหาร เพื่อสนับสนุนเปาหมายทางยุทธศาสตร การปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ในบางครั้งอาจใชเวลา
เปนปกวาจะไดผลลัพธตามที่ตองการ รากเหงาของปญหาที่กอใหเกิดวิกฤตการณอาจไมแนชัดทําให
เปนการยากที่จะกําหนดแนวทางที่แนนอนในการแกไขปญหา และเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะตองประเมิน
หนทางในการตอบโตตอวิกฤตการณที่เกิดขึ้นในแตละปจจัยเงื่อนไขในอันที่จะไดมาซึ่งวัตถุประสงค
ทางด า นการเมื อ งในระยะยาว ซึ่ ง การประเมิ น ผลดั ง กล า วนี้ จ ะต อ งมิ ใ ช ก ารประเมิ น เฉพาะการ
ปฏิ บั ติ ก ารทางการทหารเท า นั้ น แต จ ะต องเป น การวิ เ คราะห ในกรอบกว า ง ๆ ตามบริ บ ทของ
เปาหมายทางยุทธศาสตรดวย
บอยครั้งที่ความอดทน ความพยายามในการแกปญหา และการดํารงไวซึ่งความตอเนื่อง
ของวัตถุประสงคและความมุงประสงคของชาติที่ยังคงมีอยูต ราบนานเทานานเทาที่จํ าเปนตอการ
บรรลุผลดังกลาวเปนสิ่งที่จําเปนตอความสําเร็จของภารกิจที่ไดรับมอบ
ฉ. ความชอบธรรม
กําลังที่เขาปฏิบัติการจะตองไดรับความชอบธรรมทั้งทางดาน
กฎหมายจากรัฐบาลและความชอบธรรมจากประชาชนของตน รวมทั้งความชอบธรรมจากนานาชาติ
และประชาชนโดยทั่วไป ในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. นั้นความชอบธรรมถือวาเปนเงื่อนไขพื้นฐาน
ซึ่งเราอาจพิจารณาไดจากการที่สังคมทั่วไปในทุกระดับมีมุมมองและทัศนคติตอการปฏิบัติการเปน
อยางไรบาง มีความชอบธรรม และถูกตองตามกฎหมาย, เปนไปตามศีลธรรมจรรยา และมีสิทธิใน
การเขาไปปฏิบัติการนั้นมากนอยแคไหน สังคมทั่วไปที่กลาวไปนี้อาจเปนประชาชนภายในประเทศ
ของตน ประชาชนในประเทศที่เขาไปปฏิบัติการ หรือประชาชนภายในสังคมนานาชาติ, ในรัฐชาติ
ตางๆ หรือแมแตในกองกําลังพันธมิตรในพื้นที่ที่เขารวมปฏิบัติการดวยกันก็ตาม ถาการปฏิบัติภารกิจ
ปท.นส. ครั้งนั้น ๆ ถูกมองวามีความชอบธรรมก็ยอมมีแรงกระตุนในการใหการสนับสนุน แตถาการ
ปฏิบัติการนั้นถูกพิจารณาวาขาดความชอบธรรมก็อาจจะถูกตอตานและระงับการใหการสนับสนุน
ดังนั้นการใชการปฏิบัติการทางจิตวิทยา, ความชวยเหลือทางมนุษยธรรม และโครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่มีความรอบคอบจะชวยในการสรางความรูสึกที่ชอบธรรมและถูกตองเหมาะสมใหแกกอง
กําลังที่เขาปฏิบัติการ ปท.นส. นั้น ๆ ความรูสึกชอบธรรม และถูกตองตอรัฐบาลของประเทศ และ
ความรูสึกชอบธรรม และถูกตองตอการปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้น ๆ ดวย
ความถูกตองชอบธรรม อาจขึ้นอยูกับการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดตกลง
ไวกับประชาคมโลก ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจไดวาการปฏิบัติการนั้น ๆ เหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่กําลังเกิดขึ้นและมีความยุติธรรมในการแกปญหาในแงตาง ๆ นอกจากนี้ความถูกตอง
ชอบธรรมอาจไดรับการรองรับหรือค้ําประกันดวยการกําหนดขอจํากัด หรือขอหามในการใชกําลัง,
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รูปแบบการจัดของกําลังที่เขาไปปฏิบัติ, ระเบียบวินัย และหลักการปฏิบัติของกําลังที่เกี่ยวของกับ
ปฏิบัติการ
สําหรับทัศนคติในเรื่องความชอบธรรมในการเขาปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. เปนเรื่องที่สําคัญ
และสรางผลกระทบไดเปนอยางมาก ดังนั้นเปนเรี่องสําคัญที่จะตองมีความระมัดระวังในการให
ขาวสารแกสื่อสารมวลชน, มีการวิเคราะหผลกระทบในเรื่องขาวสารตาง ๆ และมีการชี้แจงทําความ
เขาใจตอสื่อสารมวลชน และตอสังคมของประเทศในเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นและอาจสงผลกระทบตอ
ความรูสึกในความชอบธรรมตอการปฏิบัติการทางทหาร
ถ า การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ปท.นส. ที่ ก ระทํ า ไปเพื่ อ สนองต อโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริแลว มักจะไดรับความชอบธรรมและไดรับการสนับสนุนเปนอยางมาก ในขณะที่การ
ปฏิ บั ติ ในลั ก ษณะที่ ต อบสนองต อ กระแสในสั ง คมก็ มั ก จะได รั บ การสนั บ สนุ น เช น กั น เช น การ
สนั บ สนุ น การปราบปรามยาเสพติ ด การรั ก ษาสภาพแวดล อ ม และการปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สิ ท ธิ
มนุษยธรรม เปนตน แตถาการปฏิบัติการเปนการดําเนินงานที่สวนกระแสของสังคมหรือขาดการทํา
ความเข า ใจกั บ สั ง คม โดยเฉพาะกั บ สื่ อ สารมวลชนแล ว ก็ มั ก จะส ง ผลให ไ ด รั บ การต อ ต า นการ
ปฏิบัติการดังกลาวไปดวย
สําหรับปจจัยพิจารณาอื่น ๆ ในเรื่องของหลักการความชอบธรรมนี้คือ ความชอบธรรม
ตามกฎหมายที่ ไ ด รั บ จากรั ฐ บาลโดยผ า นความเห็ น ชอบของประชาชนภายในประเทศ ทั้ ง นี้ ก็
เนื่องมาจากวา โดยธรรมดานั้นประชาชนจะมองวารัฐบาลที่ทําการปกครองอยูมีความถูกตองมาก
ที่สุด และมีอํานาจในการดําเนินการตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมถูกตองมีความจริงใจและเปนไปตาม
กฎหมาย

แนวทางการใชหลักการ
ตอไปนี้เปนการใชหลักการ ปท.นส. วิเคราะหการปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใน
พื้นที่จังหวัดสงขลาในหวงปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ของ ศบภ. มทบ. ๔๒
จังหวัดสงขลา มีพนื้ ที่ ๗,๓๙๓.๘๘ ตารางกิโลเมตร ดานทิศตะวันออกเปนที่ราบริมทะเล
ดานทิศตะวันตกเปนภูเขาและที่ราบสูง อยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวง
เดือนตุลาคม – มกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคมของทุกป
ปริ มาณน้ํ า ฝนเฉลี่ ย ๒,๙๖๙ มิ ล ลิ เ มตรต อ ป และจํ า นวนฝนตกเฉลี่ ย ป ล ะ ๒๐๒ วั น จํ านวน
ประชากรของจังหวัดสงขลา รวม ๑,๒๑๙,๙๘๙ คน รายไดประชากรเฉลี่ย ๖๕,๗๐๖ บาทตอป
(สถิติ พ.ย. ๔๓)
จังหวัดสงขลา ดานลางเปนพื้นที่ภูเขาในอําเภอสะเดา, สะบายอย,เทพา และ นาทวี
น้ําฝนที่ตกลงมาในเขตพื้นที่อําเภอสะเดาและอําเภอนาหมอมจะไหลลงสูอําเภอหาดใหญ ซึ่งมี
ลักษณะเปนแองกะทะรองรับน้ํา โดยดานตะวันออกถูกกั้นดวยภูเขาคอหงส, ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๗ (ถนนกาญจนวนิช) ,ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๔๐๘ (ถนนสงขลา – จะนะ) ในขณะที่น้ําฝนจากอําเภอสะบายอย และอําเภอนา
ทวี ไหลลงสูอําเภอจะนะ และพื้นที่ทางตอนบน หรือทางทิศเหนือของจังหวัดสงขลาน้ําฝนจาก
เทือกเขาบรรทัดจะไหลผานจังหวัดพัทลุง ลงสูทะเลสาบสงขลาแลวเออลนทวมพื้นที่อําเภอระโนด,
กระแสสินธิ์, สทิงพระ และ สิงหนคร โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อน้ําทะเลจากอาวไทยเออหนุนสูงขึ้น
พรอมกัน
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พื้ น ที่ ด า นล า งของจั ง หวั ด สงขลาเป น พื้ น ที่ ลุ มน้ํ า คลองอู ต ะเภา พื้ น ที่ ๒,๑๗๐ ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุมอําเภอสะเดา, นาหมอม, คลองหอยโขง และหาดใหญ การเคลื่อนตัวของน้ําจะ
ไหลลงมาจากทางตอนใตคือจากอําเภอสะเดาตามเสนทางคลองอูตะเภายาว ๑๒๘ กม. ยานบานพัง
ลา, คลองแงะ, ยานยาว, บางศาลา, ชายคลอง ถึงอําเภอหาดใหญ ไหลลงสูทะเลสาบสงขลาที่บาน
แหลมโพธิ์ ตามเสนทางของน้ํามีลําน้ําสาขา ๑๑ สายและอางเก็บน้ํา ๓ แหง ไดแก อางเก็บน้ําจําไหร
ความจุ ๖ ลาน ลบ.ม. อางเก็บน้ําคลองหลา ความจุ ๒๕ ลาน ลบ.ม. และอางเก็บน้ําสะเดา ความจุ
๕๖ ลาน ลบ.ม. โดยคลองอูตะเภาและลําน้ําสาขา มีศักยภาพสามารถระบายน้ําไดเพียง ๔๖๑ ลบ.
ม./วินาที ในขณะที่ปริ มาณน้ําในพื้นที่ในวันเกิ ดเหตุ ๗๕๑ ลบ.ม./วินาที จึงเกิด น้ําทวมขึ้นอยาง
ฉับพลัน
อุทกภัยในจังหวัดสงขลา เริ่มตนจากหยอมความกดอากาศต่ํากอตัวขึ้นในทะเลจีนใต
ตั้งแต วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และทวีกําลังแรงขึ้น เคลื่อนเขาสูอาวไทยบริเวณภาคใต
ตอนลาง ถึงจังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ทําใหฝนเริ่มตกทั่วพื้นที่ลุมน้ําคลองอู
ตะเภา ในวันที่ 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 และนาหมอมไหลบาลงพื้นที่อําเภอหาดใหญ
อยางรวดเร็ว เปนผลใหในเวลา ๒๒.๐๐ น. วันเดียวกันเกิดน้ําทวมฉับพลันในถนนทุกสายในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ โดยมีระดับสูงประมาณ ๒๐ – ๓๐ ซม. วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ น้ํา
ทวมสูงสุดประมาณ ๒.๐๐ – ๔.๐๐ ม. ในทุกพื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ ยกเวนบริเวณถนน
กาญจนวนิช โรงพยาบาลสงขลานครินทร และคายเสนาณรงค มีน้ําทวมขังเฉพาะชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เขตที่น้ําทวมรุนแรง ไดแก บริเวณหาดใหญใน, วัดโคกสมานคุณ, ถนนสาครมงคล, ถนนพลพิชัย,
ถนนสันติราษฎร, ถนนรัถการ, ริมคลองแห และบริเวณใกลเคียงอื่น ๆ ในขณะเดียวกันนี้ก็ไดเกิด
สภาวะน้ําทวมกระจายไปทั่วพื้นที่อําเภออื่น ๆ ของจังหวัดสงขลาทั้ง ๑๖ อําเภอ และลดระดับลงอยาง
ชา ๆ จนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ น้ําจึงไดลดระดับลงไดอยางรวดเร็วมากขึ้น โดยยังคงเหลือ
เฉพาะบริเวณริมคลองอูตะเภา
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ความเสียหายจากปญหาอุทกภัยดังกลาวกระจายครอบคลุมไปทั่วทั้งจังหวัดในพื้นที่ ๑๖
อําเภอ ๑๒๔ ตําบล ๙๖๕ หมูบาน ๓ เทศบาล จนถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ระดับน้ํา
ลดลงเหลือพื้นที่น้ําทวมขังใน ๗ อําเภอ ๖๖ ตําบล ๔๔๕ หมูบาน (อําเภอระโนด, กระแสสินธิ์,
สทิงพระ, บางกล่ํา, จะนะ และเทพา) โดยมียอดผูบาดเจ็บ สูญหายและเสียชีวิตเปนจํานวนมาก
โดยเฉพาะในเขตอําเภอหาดใหญ อาคารสิ่งปลูกสราง สาธารณสมบัติ สถานศึกษาวัดวาอาราม
ทรัพยสินทางการเกษตร รวมทั้งโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ถนน ระบบประปา ไฟฟา และโทรศัพทถูก
ตัดขาดและไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญซึ่งเปนยาน
การคาแหลงธุรกิจที่ใหญที่สุดของภาคใตไดรับความเสียหายอยางมาก เนื่องจากระดับน้ําที่สูงขึ้น
ทวมพื้นที่อยางรวดเร็วในชวงเวลาดึก ซึ่งไมสามารถเตรียมการไดทันทวงที มีความสูงเฉลี่ย ๒ –
๔ ม. โดยยานการคาที่เสียหายรุนแรง ไดแก บริเวณตลาด กิมหยง, สันติสุข และตลาดพลาซา มูลคา
ความเสียหายจากการประเมินขั้นตนของหอการคา จังหวัดสงขลา ไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ ลานบาท
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ศบภ.มทบ. ๔๒ เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่เขาไปรวมในการบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัด
สงขลาในป ๒๕๔๓ นี้ อีกทั้งยังเปนหนวยงานที่เขาปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพหนวยหนึ่ง
ทั้งนี้การดําเนินงานดังกลาวของ มทบ. ๔๒ จัดไดวาเปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการ
สงครามประการหนึ่ ง ที่ กองทั พ บกไทยได กํ า หนดเอาไว เ ป น ภารกิ จ ของตน อย างไรก็ ต าม การ
ดําเนินงานของ มทบ. ๔๒ นั้นเปนการดําเนินงานไปในลักษณะของการแกปญหาเฉพาะหนา ซึ่ง
ถึงแมวากองทัพจะไดเนนย้ําหนวยรองใหเตรียมการในความรับผิดชอบดังกลาว แตกองทัพก็ยังคงไมมี
หลักนิยม และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนนักในการดําเนินงานดังกลาว อีกทั้งหนวยการศึกษา และ
หนวยที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพ ยังคงมิไดมกี ารกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในเรื่อง
นี้ ดังนั้นการดําเนินงานของ มทบ. ๔๒ จึงเปนไปในลักษณะที่สามารถเรียกไดวา “ทําไปดวยใจจริง
ๆ” ตอไปนี้จะไดทําการวิเคราะหการดําเนินงานในการ ปท.นส. ของ มทบ. ๔๒ ในภารกิจการบรรเทา
ภัยพิบัติ โดยใชหลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามในการวิเคราะห แนนอนที่ผล
ออกมาจะตองมีทั้งที่เปนไปตามหลักการ และเบี่ยงเบนไปจากหลักการ เนื่องมาจากการเผยแพรและ
กระจายหลักการดังกลาวยังคงอยูในวงแคบอยู และหวังวาเมื่อหลักการดังกลาวนี้ไดมีการเผยแพร
ออกไป จนบุคคลากรในกองทัพมีความเขาใจเชนเดียวกับที่เขาใจหลักการสงครามในปจจุบันแลว
การดําเนินงานในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ในอนาคตจะไดมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
ก. เขาใจวัตถุประสงค การปฏิบัติการทางทหารทุกครั้งจะตองมีวัตถุประสงค หรือ
จุดมุงหมายที่ชัดเจน, แนนอน, และสามารถปฏิบัติได จะเห็นไดวาวัตถุประสงคในการดําเนินงานของ
ศบภ.มทบ. ๔๒ มีความชัดเจนอยูในตัวเองกลาวคือ ดําเนินงานเพื่อบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ดังเห็นไดจากภารกิจของ ศบภ.มทบ. ๔๒ ที่วา “ศูนยบรรเทาสา
ธารณภั ย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ วางแผน อํ า นวยการ ควบคุ ม ประสานงานให ก ารปฏิ บั ติ ง าน
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ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบรวมกับจังหวัด สงขลา ตลอดจนสวนราชการที่
เกี่ยวของและกํากับดูแลการปฏิบัติของหนวยขึ้นตรง ศูนยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๒
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”
ความเขาใจของผูบังคับบัญชาในเรื่องวัตถุประสงคทางดานการเมือง, เปาหมายทาง
ยุทธศาสตร, วัตถุประสงคทางการทหาร และวัตถุประสงคในการปฏิบัติการ ที่จะนํามาสูการสงเสริม
ใหเกิดเอกภาพในความพยายามตอไปนั้น การบรรเทาภัยพิบัติของไทย ยึดถือการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนหลัก นอกจากนี้ก็ยังมีแผนการปองกันภัย
ฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๖ และการแกไขแผนปองกันภัยฝายพลเรือนที่ดําเนินการในป ๒๕๔๔ เปน
รากฐานในการทําแผนของแตละหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ โดยมีกระทรวงมหาดไทย เปน
กระทรวงหลักที่รับผิดชอบ (โดยกรมการปกครอง) จัดตั้งศูนยบรรเทาสาธารณภัยในระดับภูมิภาค
ลงไปจนถึงในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ในขณะที่กระทรวงกลาโหมก็ไดมีการจัดตั้งศูนยบรรเทา
สาธาณภัยกระทรวงกลาโหม ศูนยบรรเทาสาธารณภัยเหลาทัพ ( ทบ., ทร., ทอ. ) ศูนยบรรเทาสา
ธารณภัยในระดับกองทัพภาค และหนวยรองกองทัพภาคตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากโครงสราง
ดังกลาวนี้ งานในการบรรเทาสาธารณภัยของไทยนาจะอยูในระดับที่นาพอใจ และแตละระดับนา
ที่จะเผชิญกับภัยพิบัติไดเปนอยางดี แตปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ แตละหนวยที่มีสวนเกี่ยวของมิไดมีการ
จั ด ทํ าแผนร ว มกั น ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอต อ การที่ จ ะเผชิ ญภาวะวิ กฤต มี แ ต แ ผนของแต ล ะ
หนวยงานเองที่จะเขาไปปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ นอกจากนี้แลว ในแตละระดับหนวยนาจะยังคงไมมี
ความเขาใจในวัตถุประสงคทางดานการเมือง และเปาหมายทางยุทธศาสตรมากนัก เนื่องจากทั้ง
พระราชบัญญัติป ๒๒ และแผนป ๓๖ รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม ยังคงเขียนวัตถุประสงคทางการเมือง
(ของรัฐบาล) และยุทธศาสตรไวอยางคลุมเครือ จนทําใหการแปลงวัตถุประสงคและยุทธศาสตร
ดังกลาวมาสูระดับกระทรวงทบวงกรมและผูปฏิบัติขาดความชัดเจน
ดั ง เห็ น ได ว า ในการบรรเทาสาธารณภั ย นั้ น บางครั้ งมิ ใ ช ในภาวะวิ กฤต แต กองทั พ ก็
พยายามออกไปดํ า เนิ น งานในขณะที่ มี ห น ว ยงานที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบอยู แ ล ว หรื อ บางครั้ ง เช น
สถานการณที่หาดใหญซึ่งอยูในภาวะวิกฤตกองทัพก็จะตองมีความมั่นใจใหไดวา การเขาไปชวยเหลือ
จะไมกอใหเกิดปญหาในเรื่องงบประมาณและการทดแทนตามมาในภายหลัง การที่หนวยงานตาง ๆ
มิไดมุงไปที่วัตถุประสงคทางการเมืองของประเทศอันเดียวกัน แตมุงไปที่วัตถุประสงคของหนวยงาน
ตนเอง ก็จะทําใหเกิดการแยงงานกันทําหรือแยงชื่อเสียงซึ่งกันและกัน ผลที่ตามมาก็คือการขาด
เอกภาพในความพยายาม และตองพบกับการไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรตอภารกิจนั้น ๆ
ข. เอกภาพในความพยายาม ดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่ง เอกภาพของความพยายาม
จากทุกการปฏิบัติของทุกองคกรที่เกี่ยวของ บรรดาความพยายาม, เครื่องมือทั้งหลาย และวิธีการ
ทั้งสิ้นจะตองมุงไปสูจุดมุงหมายรวมกัน
ภายใตสภาพการณดังกลาวนี้ผูบังคับบัญชาจะตองสราง
ระบบนายทหารติดตอและระบบการติดตอประสานงานขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งเอกภาพในความพยายาม
และเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. มักจะเปนการปฏิบัติของหนวยระดับลางที่มีขนาดเล็ก
ดังนั้นจึงมีความสําคัญที่ทุกระดับหนวยจะตองเขาใจถึงความสัมพันธตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการ และไม
เปนทางการของแตละองคกร
หลั กการข อ นี้ แ สดงให เ ห็ น ได โ ดยชั ด เจนว า แนวความคิ ด ในการปฏิ บั ติ การทางทหาร
นอกเหนือการสงครามของเรายังคงยึดติดอยูกับหลักการสงคราม (แมแตชื่อก็บงบอกแลววาใหใชใน
ยามสงคราม) ในเรื่ องเอกภาพในการบั ง คั บ บั ญ ชาอยู มาก จึ ง ส ง ผลใหการประสานงาน การ
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หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ดําเนินงานของแตละฝายที่มาเกี่ยวของ โดยเฉพาะฝายทหารกับฝายตาง ๆ ไมวาจะเปนขาราชการ
พลเรือน องคกรเอกชน และสื่อมวลชนแตละแขนงเกิดปญหาที่ขัดแยงกันอยูและตองมาคอยแกปญหา
ที่ไมจําเปน
จากขอบกพรองที่ มทบ. ๔๒ ไดนําเสนอ ผบ.ทบ. ในการบรรยายสรุปภารกิจการ
บรรเทาสาธารณภั ย ในอํ า เภอหาดใหญ ต อนหนึ่ งกล า วว า หน ว ยต าง ๆ
ที่ เ ข า ช ว ยเหลื อ
ประชาชน (ทร. ทอ.) พยายามแยกตัวเพื่อประชาสัมพันธตัวเอง เปนการแสดงออกที่ชัดเจนถึงการ
ขาดการใชหลักการเรื่องเอกภาพในความพยายาม ซึ่งควรใชคิดแกปญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
มุงไปแตที่การประชาสัมพันธหนวยของตนเองซึ่งก็คงตองมาพิจารณาวาควรจะแกปญหาอยางไรกัน
ตอไป
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หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม

จากขอมูลของ มทบ. ๔๒ ที่กลาวถึงในขั้นการวางแผนที่ทั้ง จังหวัด อําเภอ เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนทุกหนวยของฝายทหารตางก็มีแผนการปฏิบัติทั้งสิ้น แตสวน
ใหญมิไดมีการประสานแผนกันไวกอน การปฏิบัติในระยะแรก ๆ เปนลักษณะตางคนตางทําตามแผน
ของตนทําใหเกิดความสับสนการปฏิบัติงานซ้ําซอนไมครอบคลุมพื้นที่ เปนการแสดงใหเห็นถึงการ
ไมไดมีการประสานเอกภาพในความพยายามแกปญหาตั้งแตแรกของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้แลว มทบ. ๔๒ ยังไดทําขอพิจารณาเปนบทเรียนไวดวยในเรื่อง “การปฏิบัติที่
จะมีประสิทธิ ภาพตองขึ้น อยูกับการประสานแผนของทุกฝายที่ มีการเตรียมการไวอยางดี และที่
สําคัญที่สุดคือความมีเอกภาพในการปฏิบัติ” กรณีนี้ก็เปนอีกประเด็นที่เราจะตองพิจารณาใหมีความ
เขาใจที่ถองแทในคําวาเอกภาพในการปฏิบัติอยาใหเปนเอกภาพในบังคับบัญชาในรูปแบบของทหาร
ตอฝายอื่น ๆ ที่มิใชทหาร หรือแมแตทหารเหลาอื่นก็อาจไมใหความรวมมือและสงผลเสียตอการ
ปฏิบัติได ดังนั้นเราจะตองทําใหเอกภาพในการปฏิบัตินี้คือเอกภาพในความพยายาม กลาวคือทุก
หนวยทุกฝายที่เขารวมปฏิบัติการจะตองมุงไปสูการแกปญหาและวัตถุประสงครามกันใหได ทั้งนี้การ
จัดตั้งนายทหารประสานงาน หรือศูนยประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ก็จะทําใหเอกภาพในความ
พยายามดังกลาวมีความเปนไปไดมากขึ้น ซึ่งแมแตสื่อมวลชนที่ตองการความชวยเหลือในการทําขาว
ของตนดวยการขอที่นั่งในอากาศยานเพื่อไปถายทําขาวแตไดรับการปฏิเสธจนเกิดความเขาใจผิดกัน
ขึ้น ซึ่งถา ศบภ.มทบ. ๔๒ ไดจัดวางระบบนายทหารติดตอหรือศูนยติดตอขึ้น ปญหาความเขาใจ
ผิดและความไมรวมมือของสื่อมวลชนตอการแกปญหาก็อาจจะดีขึ้น ซึ่งก็จะสงผลตอความชอบธรรม
ในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามอันเปนหลักการอีกขอหนึ่งตอไป
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ค. การรักษาความปลอดภัย ตองดําเนินงานโดยไมใหฝายคุกคามมีความไดเปรียบ ทั้ง
ทางดานการทหาร, การเมือง และขอมูลขาวสาร สิทธิในการปองกันตัวจากการกระทํา หรือความ
ตั้งใจที่จะกระทําจากฝายที่คุกคาม สามารถนํามาใชไดในทุกปฏิบัติการ
นอกเหนือจากสิทธิในการปองกันตนเองแลว การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติเปน
อีกสวนหนึ่งที่มีความสําคัญของหลักการ ปท.นส. แมวาการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. จะไมมีภัยคุกคาม
ที่ พิ จ ารณากํ า หนดไว โ ดยเด น ชั ด ก็ ต าม แต ทุ ก ส ว นในการปฏิ บั ติ ก ารทางทหารยั ง คงต อ งคอย
ระมัดระวังในการปฏิบัติอยูเสมอ และเนื่องจากความไมแนนอนในธรรมชาติของสถานการณในหลาย
รูปแบบของ ปท.นส. รวมทั้งความไมแนนอนที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณที่อาจเกิดขึ้นได
อยางรวดเร็ว ทําใหมีความจําเปนที่จะตองผนวกการรักษาความปลอดภัยในปฏิบัติการไวเปนสวน
หนึ่ ง ของปฏิ บั ติ ก ารด ว ยเสมอ ผู ว างแผนการรั ก ษาความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ต อ งพิ จ ารณา
ผลกระทบจากขาวที่ผูสื่อขาวนําเสนอ ไมใหขาวที่เสนอไปนั้นมีผลในทางลบตอการปฏิบัติหรือเปน
การเปดเผยขอมูลสําคัญที่สงผลเสียตอวิกฤตการณ
ศบภ.มทบ. ๔๒ ไดมีการจัดกําลังจาก รอย.สห.มทบ.๔๒ ออกใหการชวยเหลือ เจาหนาที่
ตํารวจในการรักษาความสงบเรียบรอยจากมิจฉาชีพ และผูฉวยโอกาสลักขโมยทรัพยสินของผูอื่น
รวมทั้งรวมอํานวยความสะดวกในการจราจรในพื้นที่และเสนทางตาง ๆ ตามขีดความสามารถ ใน
หลักการนี้จะเห็นไดวา มทบ. ๔๒ ก็ไดดําเนินงานไปตามหลักการดังกลาวนี้ แมวาจะไมไดมีกําหนด
ไวในหลักการมากอนก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการนั่นเอง
จากการสรุปของ ศบภ.มทบ. ๔๒ ในเรื่องการประชาสัมพันธนั้น จะเห็นไดวาภาพที่
ปรากฏสูสายตาประชาชนจะดีหรือไมดีขึ้นอยูกับการประชาสัมพันธ
ในระยะแรก ๆ ของการ
ปฏิบัติ ภาพการปฏิบัติของเจาหนาที่ตาง ๆ ที่ปรากฏตอสายตาประชาชนโดยทั่วไปไมดีเทาที่ควร
ถึงขั้นเปนภาพในทางลบ เนื่องจากสภาพน้ําทวม อ.หาดใหญเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และคาดไมถึงวา
จะถึงขั้นวิกฤต การชวยเหลือของเจาหนาที่ในชวงนั้นประมาณพันคนเศษ ตอประชาชนที่ตองการ
ความช ว ยเหลื อ กว า สามแสนคนย อ มกระทํ า ได ไ ม ทั่ ว ถึ ง การเสนอข า วของสื่ อ ในช ว งนั้ น ก็ ทํ า ได
ยากลําบาก เพราะถูกน้ําทวมออกจากที่ตั้งไปตระเวนหาขาวไมได และบริเวณที่ตั้งสํานักงานของสื่อ
นั้นเจาหนาที่อาจจะเขาไปไมถึงหรือยังไมมีแผนเขาไปบริเวณนั้น
สื่อมวลชนตาง ๆ ดังกลาวได
รายงานขาวตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไปในทางลบ สื่อบางกลุมพยายามขอโดยสารไปกับเรือ
ยาง, เรือทองแบน หรือ ฮ. แตมักไดรับการปฏิเสธเนื่องจากประชาชนจํานวนมากตองการความ
ชวยเหลือแตเรือหรือ ฮ. บรรทุกไดจํานวนจํากัด ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุใหการเสนอขาวออกไปไมคอย
ดีตอเจาหนาที่มากนักโดยเฉพาะในสวนของทหารบก (มทบ.๔๒) ในเหตุการณนี้เปนบทเรียนที่เรา
จะต องแกไขกัน ตอไปในอนาคต ทั้งนี้ ก็เ นื่องมาจากตามหลั กการรั กษาความปลอดภัย นี้ผู วางแผน
จะตองระลึ กเสมอวาผลของสื่ อมวลชนตอภาพที่ เกิ ด ขึ้น จะเปน เชน ไรบ า ง โดยเฉพาะในยุ คขอมู ล
ขาวสารนี้สื่อจะมีอิทธิพลมากตอเสียงสวนรวมของประชาชน และผลเสียจากขอนี้อาจสงผลกระทบตอ
ความชอบธรรมที่กองทัพจะไดรับตอไป การจัดนายทหารติดตอและระบบในการประสานงานกั บ
สื่อมวลชนอาจแกปญหาใหดีขึ้นได
ง. ขอจํากัด ดําเนินการโดยใชขีดความสามารถทางทหารอยางเหมาะสมและรอบคอบ
แมวาการดําเนินงานในการบรรเทาภัยพิบัติจะไมไดมีขอจํากัด หรือขอหามมากมายหลายประการ
โดยเฉพาะเปนการปฏิบัติภายในประเทศก็ตาม แตเราก็ตองมีเรื่องที่ควรคํานึงถึงอยูเสมอในสิ่งที่อาจ
เปนขอจํากัดในการเขาปฏิบัติการ หรืออาจตองมีกฎการปะทะขึ้นก็ได ซึ่งขอจํากัดดังกลาวอาจอยูที่
๒-๑๓
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งบประมาณ ความรับผิดชอบ กฎหมายที่เขามารองรับ ขีดความสามารถและขีดจํากัดของกําลังพล
ที่เขาปฏิบัติการ ขอหามทางสังคม หรือศาสนา เปนตน
จ. ความอุตสาหะ เตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความยืดเยื้อในปฏิบัติการทางทหารเพื่อ
สนับสนุนเปาหมายทางยุทธศาสตร การปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ในบางครั้งอาจใชเวลาเปนปกวาจะ
ไดผลลัพธตามที่ตองการ จะเห็นไดวาจากปฏิบัติการดังกลาวนี้กําลังพลบางสวนก็ไดรับภัยพิบัติดวย
นอกจากนี้ แ ล ว การดํ า เนิ น งานในลั ก ษณะที่ ถู ก กดดั น จากสื่ อ มวลชน สภาพลมฟ า อากาศ
ความเครียด และความเหน็ดเหนื่อยของกําลังพลเองถาไมไดมีความอุตสาหะแลวภารกิจก็ยากที่จะ
สําเร็จลงไปได
ฉ. ความชอบธรรม
กําลังที่เขาปฏิบัติการจะตองไดรับความชอบธรรมทั้งทางดาน
กฎหมายจากรัฐบาลและความชอบธรรมจากประชาชนของตน รวมทัง้ ความชอบธรรมจากนานาชาติ
และประชาชนโดยทั่วไป
ในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ของ ศบภ.มทบ. ๔๒ นั้นขาดความ
ชัดเจนในเรื่อง ขอตกลงของกระทรวงตาง ๆ ที่เปนกระทรวงรับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ การขาด
การประสานแผนงาน หรือกฎหมายที่ใชออกมารองรับตางๆ ไดสงผลใหความชอบธรรมตามตัวบท
กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลไมชัดเจน หรืออยางนอยที่สุดผูปฏิบัติก็ยังคงไมไดมีความมั่นใจหรือเขาใจ
ในเรื่องดังกลาวนี้ นอกจากนี้แลวความชอบธรรมที่ไดรับจากประชาชนนั้นก็เปนไปตามกระแสของ
สังคม และการนําเสนอของสื่อมวลชนซึ่งก็อาจสงผลในทางลบตอกองทัพเปนอยางมาก ทั้งที่
กองทัพตองเขาไปรับผิดชอบหรือเขาใปสนับสนุนในการดําเนินงานการบรรเทาภัยพิบัตินี้อยู แตกลับ
ไมไดรับงบประมาณมาเพิ่มเติม หรือไมไดรับการทดแทนในสวนที่กองทัพตองใชจายไปเพื่อการนี้ รถ
ตัก รถบรรทุกเททาย เครื่องมือ น้ํามันเครื่องยนต ชิ้นสวนอะหลั่ย เรือยาง เรือทองแบน หรือ ฮ.
ซึ่งจัดหามาจากภาษีของประชาชน ถาประชาชนไมเห็นความสําคัญของทหารในบทบาทนี้ก็เปนไป
ไมไดที่กองทัพจะไดรับสิ่งของดังกลาว เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ไดตอไป
ประชาชนไมใหความรวมมือเทาที่ควรในชวงการฟนฟู เพราะตางคิดวาเปนหนาที่ของ
เทศบาล เมื่อเก็บขยะผานไปแลวกลับมีมากองอีกจํานวนมากทําใหการปฏิบัติงานไมจบสิ้น ปญหา
ขอนี้ก็เปนอีกกรณีของความชอบธรรมที่ทุกคนตองรวมมือกันในการแกปญหามิใชมอบไวใหใครหรือ
กลุ ม ใดรั บ ไปโดยเฉพาะเท า นั้ น ดั ง นั้ น การสร า งความชอบธรรมทั้ ง ในทางกฎหมายและในทาง
ความรูสึกของประชาชนทั่วไปนาจะเปนความเรงดวนตน ๆ ในการพัฒนาหลักการ ปท.นส. ของไทย

บทสรุป
หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามเปนหลักการใหมที่พัฒนาใชในหวง
หลังป พ.ศ. ๒๕๔๐ นี้เปนตนมา และเปนหลักการที่แตกตางไปจากหลักการสงครามหรืออยางนอย
ที่สุดในการประยุกตใชก็ตองปรับเปลี่ยนไปพอสมควร ดังนั้นการดําเนินงานในการปฏิบัติการทาง
ทหารนอกเหนื อการสงครามที่ย กมาหรื อลอกแบบมาเฉพาะรู ปแบบของการปฏิ บัติการ แตยั งไม
สามารถเขาใจหรือเขาถึงวัตถุประสงคทางดานการเมือง แนวความคิดทางยุทธศาสตร และหลักการ
ปฏิบัติการไดอยางแทจริงแลว ยอมจะทําใหการดําเนินงานของกองทัพหรือแมแตการดําเนินงานใน
ระดับประเทศตองมีความเบี่ยงเบนและไขวเขวเปนธรรมดา ทั้งนี้ก็เนื่องจากความไมเขาใจของกําลัง
พลในกองทัพเอง ความเขาใจของสังคมภายในประเทศ หรือแมแตรัฐบาลที่จะตองเปนผูพิจารณาใช
ประโยชนจากขีดความสามารถทางทหารดังกลาวนี้

๒-๑๔

รส.x-xx.x

๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง)

หลักการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
การใหการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ผนวกกับความจําเปนของหนวยทหารที่
ตองเขามารับผิดชอบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามในปจจุบัน และมีแนวโนมที่จะ
เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ในอนาคตคงจะทํ า ให กํ า ลั ง พลในระดั บ ฝ ายเสนาธิ ก ารได นํ าหลั ก การต า ง ๆ ไป
ประยุกตใชหรืออยางนอยที่สุดก็จะไดเขาใจดีขึ้น และไมหลงยึดติดกับการนําหลักการสงครามไป
ประยุกตใชโดยขาดความเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติการนอกเหนือการ
สงคราม
นอกจากนี้แลวเมื่อฝายเสนาธิการและกําลังพลสวนใหญของกองทัพไดมีความเขาใจในงาน
ดานนี้เปนอยางดีแลว การผลักดันใหเกิดความชอบธรรมในการปฏิบัติทั้งจากที่เปนทางการโดยผาน
การออกกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากฝายรัฐบาลก็มีความเปนไปได ผลที่ตามมาก็จะทํา
ใหเหลาทัพ และกระทรวงทบวงกรมอื่นไดมีความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการปฏิบัติภารกิจ
ปท.นส. ที่กองทัพเขาไปชวยดําเนินการเพื่อสังคมสวนรวมของประเทศโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตที่
ตองการความรวมมือจากทุกฝาย อีกทั้งยังเปนการสรางความชอบธรรมแบบไมเปนทางการโดยผาน
สื่อสารมวลชนออกไปใหประชาชนไดรับรูรับทราบถึงความจําเปนในงานดานนี้ของทหารที่จะตองเขา
ไปดําเนินงานในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ซึ่งก็จะทําใหประชาชนใหความเห็นชอบที่จะจายเงินภาษี
ของตนเพื่อใหกองทัพ หรือหนวยงานของรัฐรับมาเปนงบประมาณของตนในการปฏิบัติงานตอไป
ถาฝายทหารที่เปนผูปฏิบัติมิไดมีความเขาใจในงานดานนี้แลว ผลที่ตามมาก็จะเห็นไดจาก
หลายเหตุการณที่เกิดขึ้น รัฐบาลอาจใหทหารเขาไปทํางานในหลายเรื่องที่เปนภารกิจ ปท.นส. โดย
ทหารที่เขาปฏิบัติ จะขาดความชอบธรรมในเรื่องกฎหมายรองรับ จะมีปญหาในเรื่องงบประมาณ
จะมีปญหาในเรื่องความชอบธรรมและความรูสึกยอมรับของประชาชน นอกจากนี้แลวงานดังกลาว
อาจไมไดมีการประสานสอดคลองกับการใชพลังอํานาจแหงชาติในดานอื่น
ผลที่ตามมาก็อาจไม
ตอบสนองตอผลประโยชนชาติอยางแทจริง อีกทั้งความผิดพลาดตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นก็อาจสงผล
เสียตอกองทัพตอไป กองทัพก็เปนสวนหนึ่งของสังคมประเทศ ความพยายามในการจรรโลงและ
สรางสิ่งที่ดีใหเกิดขึ้นในสังคมกองทัพก็มีสวนรวมอยูดวยเปนอยางมาก นอกจากนี้แลวประวัติศาสตร
จากอดีตมาจนปจจุบัน กองทัพไดมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมอยูเสมอ ดังนั้นเปนการสมควรอยาง
ยิ่งที่คนในกองทัพในยุคปจจุบัน และอนาคตตอไปจะไดชวยกันสรางสรรคสังคมไทยใหดียิ่งๆ ขึ้นไป

๒-๑๕

รส.x-xx.x

๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๗ น. (ราง)

รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม

บทที่ ๓
รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
กลาวทั่วไป
รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามที่จะไดกลาวตอไป เปนการนําเอา
รูปแบบของการปฏิบัติการที่ไดมีกําหนดไวในเอกสารหลักนิยมการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการ
สงครามของกองทัพสหรัฐที่ไดจัดแบงไวเปน ๑๖ ประเภท มาวิเคราะหเปรียบเทียบผสมผสานและ
จั ด กลุ ม เข า กั บ การปฏิ บั ติ ก ารทางทหารนอกเหนื อการสงครามที่ ก องทั พไทยเคยปฏิ บั ติ ม าและมี
แนวโน มที่ จะปฏิ บัติ กัน ตอไป ซึ่งทั้ งนี้ ในบางรู ปแบบกองทั พสหรัฐ อาจมี ขอบเขตและพื้ นที่ ในการ
ปฏิบัติน อกประเทศเปนหลัก ในขณะที่รู ปแบบดังกล าวนั้น สําหรั บกองทัพไทยสวนใหญเ ปนการ
ปฏิบัติการภายในประเทศซึ่งอาจมีบางรูปแบบที่มีการปฏิบัติการภายนอกประเทศบาง นอกจากนี้
ความแตกตางของพลังอํานาจดานตาง ๆ ระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา อีกทั้งวัตถุประสงค
ทางการเมือง เปาหมายทางยุทธศาสตรและ วัตถุประสงคทางการทหารของทั้งสองประเทศก็มีความ
แตกตางกันออกไป หรืออยางนอยที่สุดก็มิไดเหมือนกันไปในทุกประการ ดังนั้นรูปแบบของ ปท.นส.
ก็ยอมมีความแตกตางกันออกไปเปนธรรมดา ทั้งในรูปแบบของการปฏิบัติหรือแมแตรายละเอียดใน
การดําเนินการของแตละรูปแบบ
ในเบื้องตนเอกสารที่ทานกําลังศึกษาอยูนี้ไดจัดแบงรูปแบบ ปท.นส. ออกเปน ๑๙
ประเภท ซึ่งมี ๑๖ ประเภทเปนรูปแบบที่กําหนดขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาแตไดถูกนํามาเรียบเรียงเสีย
ใหมในเชิงเปรียบเทียบกับของไทย สําหรับอีก ๓ ประเภทนั้นเปนเรื่องที่มีปฏิบัติกันอยูในประเทศ
ไทยแตไมอยูในหลักนิยมของอเมริกาเชนเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนตน ในขณะ
ที่รู ป แบบที่ ๑๙ เป น การเป ด ช องทางไว ที่จ ะไดมีขอมู ล เพิ่ มเติ มสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ การทางทหาร
นอกเหนือการสงครามของไทย ที่ยังมิไดมีขอมูลในปจจุบัน ซึ่งเมื่อไดมีขอมูลเพิ่มเติมและพิจารณา
ความถูกตองเหมาะสมแลวก็จะไดกําหนดเปนรูปแบบเพิ่มเติมตอไป สําหรับการจัดเรียงลําดับของ
รูปแบบ ปท.นส. ดังกลาวนี้ไดพยายามจัดเรียงไวโดยใชปจจัยในเรื่องความถี่ในการปฏิบัติการที่ผานมา,
ระดับความสําคัญที่จะสงผลกระทบตอประเทศชาติ, ความชัดเจนที่ไดถูกกําหนดใหเปนภารกิจของ
ทหารและแนวโนมที่เพิ่มขึ้นมาของปฏิบัติการในอนาคต ทั้งนี้ในการจัดทําเอกสารไดนําหลักฐาน
เอกสารทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการตาง ๆ ที่สามารถคนควาหามาไดมาใชเปนพื้นฐานซึ่งผู
ศึกษาเอกสารนี้สามารถคนควาเพิ่มเติมไดตามเอกสารอางอิงในทายเลม

๓-๑

รส.x-xx.x

๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง)

รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม

รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
การดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
การสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
การตอตานและตอบโตการกอการราย
การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม
การสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
การคนหาและกูภัย
การสนับสนุนทางทหารตอเจาหนาที่ฝายพลเรือน
การควบคุมการแพรขยายของอาวุธ
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ก. การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ ( Counterinsurgency ) คือ การ
ปฏิบัติการทางทหาร กึ่งทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิ ทยา และกิจ การพลเรือน เพื่ อ
เอาชนะการกอความไมสงบ ที่เปนการเคลื่อนไหวของขบวนการที่มุงประสงคที่จะลมลางอํานาจรัฐที่มี
อยูเดิมโดยมีระดับความตองการตั้งแตการแยกตัวออกจากการควบคุมของรัฐบาลจนถึงการเขายึด
อํานาจรัฐและเขาแทนที่รัฐบาลที่มีอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ก็ดวยการบอนทําลายและการตอสูดวยอาวุธ
ภายใตความรุนแรงในระดับของความขัดแยงในระดับต่ําแตไมถึงขั้นสงครามกลางเมือง ( รส. ๑๐๐ ๒๐ )
การปฏิ บั ติ การทางทหารนอกเหนื อการสงครามในรู ป แบบนี้ สํ า หรั บ ในหลั กการของ
สหรัฐอเมริกาแลวคือการชวยเหลือประเทศอื่น ๆ ดวยการสนับสนุนในการปองกันและปราบปรามการ
กอความไมสงบ ( Nation Assistance / Support Counterinsurgency ) โดยเปนการใหความ
ชวยเหลือทางทหารและทางพลเรือนตอประเทศอื่น ๆ ปฏิบัติ โดยกําลั งทหารของสหรัฐ ฯ ภายใน
ดินแดนของประเทศนั้น ๆ ทั้งในภาวะการณยามสงบ, ในภาวะวิกฤต หรือภาวะฉุกเฉินหรือแมแตใน
ภาวะสงครามก็ตาม ทั้งนี้เปนการปฏิบัติไปตามขอตกลงรวมกันของทั้งสองชาติ โดยมีจุดมุงหมายใน
การดํ า เนิ น การเพื่ อส ง เสริ มเสถี ย รภาพและความมั่ น คงในระยะยาวของภู มิภ าค สํ า หรั บ ความ
ชวยเหลือดังกลาวนี้มีอยูดวยกันหลายกิจกรรม ซึ่งจะอยูภายใตแผนในระดับชาติของเอกอัคราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจําประเทศนั้น ๆ กิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวประกอบไปดวย
๑) การชวยเหลือทางทหาร เปนโครงการสนับสนุนในเรื่อง อุปกรณดานการทหาร,
การฝก และการบริการ ที่สนองตอบตอความมั่นคงทางทหารเปนหลัก 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
ทางทหารเพื่ อความมั่น คงในลั กษณะการจัด ส ง อาวุ ธ ยุทโธปกรณแบบฉุ กเฉิน และเร งด ว นในกรณี
ประเทศพันธมิตรถูกคุกคามดวยภัยตาง ๆ เปนการสงกําลังดานการทหารเพื่อการรบเปนหลัก แตก็
อาจสนับสนุนอยางเต็มที่ดวยการสนับสนุนทางดานการเงินและการฝกใหดวย
๒) การชวยเหลือในการปองกันภายในใหกับประเทศพันธมิตร เปนการใหความชวยเหลือ
ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ ขอมูลขาวสาร และดานการทหารใหกับประเทศพันธมิตรในการ
ตอสูกับขบวนการกอความไมสงบที่ตองการลมลางรัฐบาล และอาจเปนการชวยเหลือในการรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การปราบปรามการคายาเสพติด และการกอการรายไป
พรอม ๆ กันดวยรูปแบบในการชวยเหลือก็เชน การฝก, การสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ, คําแนะนํา
ตาง ๆ หรือแมแตการสนับสนุนโดยตรงดวยการปฏิบัติการทางยุทธวิธี เปนตน
๓) การชวยเหลือทางฝายพลเรือน
เปนการปฏิบัติการทางทหารที่ปฏิบัติไปพรอม ๆ
กันกับการฝกทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการทางทหารอื่น ๆ เพื่อสนองตอบความตองการของหนวย
พรอมกับใหเกิดประโยชนทางมนุษยธรรมไปดวย รูปแบบการดําเนินการดังกลาวก็เชน การดูแล
รักษาทางการแพทย, ทันตกรรม, สัตวแพทย, การสรางระบบการขนสง, การขุดบอน้ํา, การสราง
สาธารณูปโภค, การกอสรางขั้นตนอืน่ ๆ และการซอมแซมตาง ๆ เปนตน
จะเห็นไดวาโครงการในการใหความชวยเหลือตาง ๆ ที่กลาวไปแลวนั้นเปนการดําเนินงาน
ของประเทศที่เ รี ย กได ว า เปน ชาติ มหาอํ า นาจ มีศักยภาพ มีขีด ความสามารถ หรื อพลั งอํ า นาจ
แหงชาติที่พรอมที่จะดําเนินงานตาง ๆ ไดตามที่ไดกลาวไปแลว และทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชนแหงชาติที่
จะไดรับ นั่นก็คือการไดรับความเคารพเชื่อถือจากประเทศที่ไดรับการชวยเหลือ นอกจากนั้นแลว
การผูกติดอยูกับหลักการที่ไดใหการศึกษาไป อาวุธยุทโธปกรณ โครงสรางการจัด และการดําเนินงาน
ตาง ๆ ภายในกองทั พก็ จ ะส ง ผลใหป ระเทศนั้ น ๆ ต องใช หลั กนิย ม ต องซื้ ออาวุธ ของประเทศ
สหรัฐฯ ไปดวย ในขณะเดียวกันการใชพลังอํานาจทางดานขอมูลขาวสารเขาครอบงําประเทศนั้น ๆ ก็
จะมีโอกาสเปนไปไดสูงมากขึ้นดวย ดังนั้นคาใชจายที่สูญเสียไปเมื่อเปรียบเทียบกันแลวก็จะไดคืนมา
อยางคุมคา
สําหรับการดําเนินงานในการสนับสนุนและชวยเหลือของอเมริกาตอประเทศไทยในเรื่องนี้
มีมาเปนเวลาหลายสิบปแลว โดยเกิดขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมาและมาทวีขึ้นเปน
ลําดับเมื่อสงครามเย็นไดระอุขึ้น และเกี่ยวของกับไทยโดยตรงเมื่อประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ
ตองกลายเปนคอมมิวนิสตไป ซึ่งก็ทําใหอเมริกาในฐานะผูนําในโลกเสรีไดเขามาวางกําลังในภูมิภาค
พรอมกับการตั้งฐานทัพในประเทศไทย และในที่สุดอเมริกาก็เขาชวยเหลือไทยในการปราบปราม
ผูกอการรายคอมมิวนิสตเปนเวลาหลายสิบป จนถึงปจจุบันความชวยเหลือตาง ๆ บางประการก็ยังคง
มีอยูในประเทศไทยยังคงมี Joint United States Military Agent Group (JUSMAG) อยู ยังคงมี
โครงการในลักษณะ FMS และ IMETP อยู เปนตน
สําหรับประเทศไทย ถาเราจะปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามในรูปแบบการ
ชวยเหลือ สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบนั้น นาจะเปนเรื่องที่เกินขีด
ความสามารถของเราในปจจุบัน ทั้งนี้ก็เนื่องจากเรายังคงเปนประเทศกําลังพัฒนา ในการที่จะไป
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สนับสนุนทางดานการเงิน และดานอื่น ๆ ตอประเทศอื่นนั้นคอนขางที่จะเกินกําลังตนพอควรอีกทั้ง
ผลประโยชนชาติและวัตถุประสงคของชาติก็อาจไมเปนไปในแบบเดียวกับสหรัฐฯ จึงนาที่จะไมมีความ
จําเปนเรงดวนหรือตองกระทําไปในลักษณะเดียวกัน อยางไรก็ตามเรามีประสบการณในการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบจากขบวนการผูกอการรายคอมมิวนิสตมาเปนเวลานานพอสมควร
ประสบการณดังกลาวเราอาจนําไปชวยเหลือประเทศอื่น ๆ ไดดวยการไปใหการศึกษา การฝก และ
การสนับสนุนใหคําแนะนําตอประเทศเพื่อนบานของเรา บอยครั้งที่ประเทศเพื่อนบานเราประเทศ
ทางยุโรปและสหรัฐฯหลายประเทศตองการที่จะศึกษาประสบการณของเราที่สามารถทําใหทฤษฎี
โดมิโนที่คาดวาไทยจะกลายเปนคอมมิวนิสตไปดวยตองลมเหลวในการทํานาย อีกทั้งตํารา หลักการ
ความชวยเหลือตาง ๆ ซึ่งก็รวมทั้งวิธีการแกปญหาที่ที่ปรึกษาจากกองทัพสหรัฐพยายามแนะนํากับ
ผูบังคับบัญชาและรัฐบาลไทยในเวลานั้นก็มีอันตองพับเก็บไป เมื่อวิธีการตาง ๆ ดังกลาวเหลานั้นไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควรอีกทั้งยังทําใหพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย สามารถขยายตัวจน
ประเทศไทยเกือบตองทําสงครามขบวนการอยางเต็มรูปแบบกับพรรคคอมมิวนิสตไปแลว โชคดีที่เรา
มีผูบังคับบัญชาที่มีความชาญฉลาดสามารถนําประสบการณที่เจ็บช้ําที่คนไทยตองมารบกันคิดหาวิธีใน
การแกปญหาจนออกมาเปน นโยบายที่ ๖๖ / ๒๓ ตามที่เราทราบกันดีอยูแลว
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และเนื่องจากเหตุผลตามที่กลาวมา ปท.นส. ในรูปแบบนี้ถึงแมสหรัฐฯ มักปฏิบัตินอก
ประเทศและเปนการชวยผูอื่นก็ตาม แตไทยคอนขางจะมีศักยภาพที่จะทําไดไมมากนักและถาจะ
กระทําก็ตองดําเนินงานหลาย ๆ ดานประกอบกัน เชน ดําเนินงานดานการทูตจนไทยและประเทศ
เพื่อนบานที่ยังคงมีการกอความไมสงบในประเทศอยูมีความไวเนื้อเชื่อใจ หลังจากนั้นจึงจะสามารถ
ส ง กํ าลั ง ทหารไปให ความช ว ยเหลื อในการให คํ าแนะนํ า หรื อการให การศึ กษาในการป อ งกั น และ
ปราบปรามการกอความไมสงบได ดังนั้น ปท.นส. ในรูปแบบนี้สําหรับไทยแลวควรจะเปนงานใน
การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบภายในประเทศเปนหลัก ซึ่งก็สอดคลองกับภารกิจ
ของกองทัพบกที่ไดกําหนดไวใหกองทัพมีหนาที่และภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ดวย ดังเห็นไดวากองทัพยังคงเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
อยูทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาค หรือแมแตในระดับผูปฏิบัติก็ตาม โดยเฉพาะในพื้นที่กองทัพภาคที่
๔ ในภาคใตตอนลางที่ยังคงมีเงื่อนไขบางประการของการกอความไมสงบที่ยังมิไดกําจัดใหหมดสิ้นไป
สําหรับรายละเอียดในการดําเนินงานในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามในรูปแบบนี้
สามารถหาศึกษาเพิ่มเติมไดจากเอกสาร รส. ๑๐๐ - ๒๐ และเอกสารประกอบอื่น ๆ
ข. การดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือการสงครามที่กองทัพมีสวนเขาไปดําเนินงานสนับสนุนและเกี่ยวของเปนอยางมาก อีกทั้ง
ยังเปนงานในรูปแบบเฉพาะของประเทศไทยของเราเอง ภายใตบริบทของสังคมไทยดวยการคิดคน
และสรางหลักการขึ้นมาทามกลางความแปรเปลี่ยนของสังคม โดยพระมหากษัตริยไทยผูที่ไดรับการ
ขนานนามจากองคกรสื่อมวลชนอิสระในประเทศออสเตรเลียวาพระองคทานเปน King of the
Kings ทั้งนี้ความมุงหมายของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี้ก็เพื่อสรางชีวิตและความเปนอยู
ของสังคมไทยใหดีขึ้น สรางความเขมแข็งใหกับสังคมเพื่อพรอมที่จะตอบรับตอภยันตรายทั้งปวงที่
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รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
อาจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
ซึ่ งความมุ ง หมายดั ง กล า วก็ คือ การตอบสนองต อผลประโยชน และ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องประเทศชาติ ที่ มีป ระชาชนเป น พื้ น ฐานของสั งคมนั้ น เอง นอกจากนี้ แ ล ว การ
ดําเนินการดังกลาวก็มุงไปที่การสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นในสังคม สรางความสามัคคีกลม
เกลียวใหเกิดขึ้นในแตละลําดับชั้นในสังคมเพื่อปองกันความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นตอไป อีกทั้งโครงการ
ตาง ๆ ดังกลาวมิไดหยุดยั้งอยูแตเพียงในประเทศเทานั้นยังไดมีการขยายออกไปถึงประเทศเพื่อนบาน
เชน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา เปนตน การขยาย
ออกไปดังกลาวจะชวยสรางความสัมพันธอันดีตอประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคและสรางความมั่นคงให
เกิดขึ้นในภูมิภาคตอไปในอนาคต
ในชว งกวาครึ่งศตวรรษแหงการครองราชสมบั ติ ของพระบาทสมเด็ จพระเจาอยู หัว ใน
รั ช กาลป จ จุ บั น ทรงได ริ เ ริ่ มงานด านการพั ฒ นาให ห ลาย ๆ พื้ น ที่ ซึ่ ง งานในการพั ฒ นาเหล า นี้ ใ น
ระยะเวลาตอมาไดเกิดเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกภูมิภาคของประเทศเปนจํานวน
มาก วัตถุประสงคและสาระสําคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอาจมีหลายประเด็น แต
ประเด็นหนึ่งที่นับวามีความสําคัญและมีความเกี่ยวของกับกองทัพก็คือ ประเด็นดานความมั่นคงซึ่ง
จําเปนจะต องทํ าความเข าใจเกี่ ยวกั บความมั่น คงนี้ หากมองอยางผิว เผิน อาจจะคิด วาโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริอาจเปนเพียงสวนยอย ๆ ที่เปนองคประกอบหนึ่งของความมั่นคง แตถา
หากมองความมั่นคงอยางเปนยุทธศาสตรหรือมองอยางเปนองครวม (Holistic) จะพบวางานใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีความเปนยุทธศาสตร และมีความเปนองครวมคอนขางมาก
ทั้งนี้เนื่องจากวาลักษณะสําคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมักจะประกอบดวยมิติตาง ๆ
มากมาย เชน ดานการเกษตร, เทคโนโลยี , ดานสังคมหรือแมแตการเมือง ซึ่งแนวคิดทั้งหมดจะ
ตั้งอยูบนพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมที่เปนบริบทของคนไทย ดังนั้นงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนการมองความมั่นคงภายใตบริบทของสังคมไทย ซึ่งจะทําใหเกิด
ความสอดคลองและงายตอการนําไปปฏิบัติตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นแลวหากนําเอาแนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาศึกษา
และนํามาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรปองกันประเทศซึ่งเปนยุทธศาสตรเขตหนา จะพบวางานในดานการ
พั ฒ นาต า ง ๆ ของโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ส ามารถที่ จ ะนํ า มาใช ในการสร า งกํ า ลั ง
ประชาชนภายใตระบบการตอสูเบ็ดเสร็จ(Total Defense)
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เนื่องจากวางานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในหลาย ๆ โครงการมักจะอยูในพื้นที่เพื่อ
ความมั่นคงทั้งที่เปนพื้นที่เพื่อความมั่งคงตามแนวชายแดน และพื้นที่เพื่อความมั่นคงภายใน อาทิเชน
งานโครงการในพื้นที่ภาคเหนือที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชแกปญหาดานความมั่นคงเกี่ยวกับยา
เสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งลักษณะของโครงการมีความเปนองครวมและมีความสอดคลองกันอยาง
เปนระบบ ดังนั้นอาจกลาวไดวางานปองกันประเทศหรืองานดานความมั่นคงมีความสอดคลองกับ
แนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แตทั้งนี้จําเปนจะตองมองมิติของความมั่นคงอยาง
เปนองครวมและมิใชหนาที่เฉพาะสวนหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งอยางเชนที่ผานมา
ในระยะตน ๆ ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอาจจะยังมิไดแยกประเภท ทั้งนี้
เนื่ องจากว าโครงการยังไมไดมีจํ านวนมากนั ก แต ในป จจุ บั นโครงการมีจํ า นวนมากขึ้ น ซึ่งก็ ทําให
จําเป น ต องมี การกํ า หนดลั กษณะของโครงการออกเป น ๔ ประเภท คื อ โครงการตามพระราช
ประสงค, โครงการหลวง, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการพระบรมราชานุเคราะห
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การเขาไปมีสวนรวมเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกองทัพโดยนัยแลว
ถือไดวามีความสําคัญมาก เพราะงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีความเกี่ยวเนื่อง
กับความมั่นคงและยุทธศาสตรการปองกันประเทศ ดังนั้นกองทัพจึงตองเขาไปมีสวนกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริอยางหลีกเลี่ยงไมได แตการเขาไปมีสวนรวมคงมิใชเปนการเขาไปมีสวนทุก
โครงการ ทั้งนี้ขึ้นกับ ลักษณะของโครงการ, พื้นที่ และ หวงระยะเวลา โดยที่สาระสําคัญของปจจัย
ตาง ๆ มีดังนี้
๑) ลักษณะของโครงการ ในสวนนี้กองทัพอาจจะเขาไปดําเนินการในสวนของโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ เ ป น ส ว นใหญ โดยที่ ก องทั พ อาจจะเข า ไปมี ส ว นร ว มในการเป น
ผู ดํ า เนิ น การวางแผน ประสานงาน และบริ ห ารงานจั ด การ ภายใต พ ระราชวิ นิ จ ฉั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนงานในการปองกั น
ประเทศของกองทัพ สําหรับในสวนของโครงการอื่น ๆ กองทัพอาจจะเปนการใหการสนับสนุนเปน
ครั้งคราวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชประสงค กองทัพก็ตองใหการสนับสนุนแต
ภารกิจหลักของกองทัพจะเนนหนักไปที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนสําคัญ
๑) พื้นที่ในการดําเนินการจะเนนไปในพื้นที่ที่กองทัพกําหนดใหเปนพื้นที่เพื่อความมั่นคง
ตามแนวชายแดนและพื้นที่เพื่อความมั่นคงภายในเปนสําคัญ
๒)หวงระยะเวลานับวามีความสําคัญพอสมควรเพราะในโครงการตาง ๆ จําเปนที่จะตองมี
ระยะเวลาที่ชัดเจน การบริหารงานในโครงการจําเปนที่จะตองมีระยะเริ่มตนและสิ้นสุดของโครงการ
ดังนั้นการกําหนดระยะเวลาจะมีการกําหนดเปนแผนในระยะสั้น ระยะปานกลาง และ ระยะยาว วา
ควรจะมีรายละเอียดอะไรบางและในทายที่สุดจะตองมีการสงมอบใหหนวยงานปกติรับผิดชอบตอไป
ในการเขาไปมีสวนรวมกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของกองทัพ นับไดวาเปน
การปฏิบัติภารกิจในรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งถือไดวาเปนภารกิจดานความมั่นคงและการปองกันประเทศในยามปกติ ซึ่งถือวามีความสําคัญ
อยางยิ่ง นอกจากนี้แลวแนวทางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริยังเปนการมองความ
มั่นคงที่มีมิติที่หลากหลาย ดังนั้นบทบาทของกองทัพในการมีสวนรวมในการพัฒนาตามโครงการตาง
ๆ ดั ง กล าวจึ ง เป น งานที่ สํ าคั ญที่ ไม ยิ่ ง หย อนไปกว าการป อ งกั น ประเทศโดยใช กํา ลั ง ทหารในการ
ปฏิ บั ติ การในสงครามแต ป ระการใด แต อ ย า งไรก็ ต ามการเข าไปมี ส ว นร ว มนั้ น ควรจะคํ า นึ ง ถึ ง
ลักษณะเฉพาะตาง ๆ ของโครงการ พื้นที่ในการดําเนินการ และหวงระยะเวลาที่มีแผนงานรองรับที่
เหมาะสม รวมถึงโครงการตาง ๆ นั้นในทายที่สุดควรจะสงมอบใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง
ตอไปและที่สําคัญโครงการตาง ๆ ควรที่จะนําไปขยายผลไดในพื้นที่อื่น ๆ ตอไปไดอีกดวย
ค. การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (Peace Operations, PO) เปนการปฏิบัติการทาง
ทหารโดยใชขีดความสามารถทางทหารสนับสนุนความพยายามทางการทูต ทั้งนี้ก็เพื่อใหสามารถ
บรรลุขอตกลงทางดานการเมืองที่จะสงผลในระยะยาว การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพนี้สามารถแยก
ออกไดเปนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Operations, PKO) และการบังคับเพื่อ
สันติภาพ (Peace Enforcement Operations) การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพเปนการปฏิบัติที่
กระทําควบคูกันไปกับการดําเนินงานทางดานการทูตอื่น ๆ ทั้งนี้ก็ดวยความจําเปนในเรื่องของความ
ปลอดภัยในการเจรจาพักรบ และการแกปญหาความขัดแยง การปฏิบัติการนอกเหนือการสงคราม
อีกหลายรูปแบบเชนการชวยเหลือทางมนุษยธรรมและการอพยพผูไมมีสวนในการรบ อาจเปนการ
ปฏิบัติการในสวนหนึ่งหรือเปนการปฏิบัติการที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพก็ได การ
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ปฏิบัติการทางทหารในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพนั้นจะทําการวางแผนปฏิบัติขึ้นเปนครั้งคราวไป
ตามแตสถานการณที่จะเปนตัวกําหนดและอาจเปนการกําหนดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการ

ทูตทั้งกอน ระหวาง และหลังสถานการณของความขัดแยง
การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ คือ การปฏิบัติการทางทหารภายใตความยินยอมของ
คูกรณีพิพาท เพื่อเฝาติดตามและสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดจัดทําขึ้น เชน การ
หยุดยิง, การพักรบ, หรือขอตกลงอื่น ๆ เปนการสนับสนุนความพยายามทางการทูต เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายทางการเมืองในระยะยาว ตัวอยางในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของกองทัพไทย เชน การ
เขาปฏิบัติการในลักษณะกองกําลังนานาชาติในติมอรตะวันออก (กกล.INTERFETและ UNTAET PKF)
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การบังคับเพื่อสันติภาพ คือ การปฏิบัติการทางทหารที่เปนการใชกําลังหรือคุกคามขมขู
วาจะใชกําลังทหารตามอํานาจที่ไดรับมอบจากสหประชาชาติ เพื่อบังคับใหคูกรณีที่พิพาทกันอยู
ยินยอมปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติโดยไมจําเปนตองไดรับการยินยอมจากคูกรณีที่พิพาทกัน
รวมทั้งเปนการบังคับใชมาตรการในการลงโทษ ( Sanctions ) เพื่อดํารงไวซึ่งสันติภาพและความ
มั่นคงระหวางประเทศ
ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและกิจกรรมทางการทูต สามารถกลาว
ไดวา การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามในรูปแบบของการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพนี้
เป น การดํ า เนิ น งานเพื่ อ สนั บ สนุ น วั ต ถุ ป ระสงค ท างการเมื องและวั ต ถุ ป ระสงค ท างการทู ต ขี ด
ความสามารถทางทหารเพิ่มโอกาสของความสําเร็จในกระบวนการเพื่อสันติภาพ ทั้งนี้ก็ดวยการใช
ศักยภาพทางการทหารกดดันอยูเบื้องหลังการดําเนินงานทางการทูตและแสดงตัวอยางหรือเจตนาใน
การจะเขาไปแกปญหาดวยการดําเนินงานทางการเมืองในหลาย ๆ วิธีการ ทั้งนี้ในการปฏิบัติการ
เพื่ อสั น ติ ภ าพทหารอาจเข า ไปปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานทางการทู ต เพื่ อ สั น ติ ภ าพ
ดังตอไปนี้
๑) การทูตเชิงปองกัน (Preventive Diplomacy) การทูตเชิงปองกันประกอบไปดวยการ
ปฏิบัติการทางการทูตที่กดดันไปลวงหนากอนที่วิกฤตการณที่ทํานายไวจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อปองกัน
หรือจํากัดความรุนแรงของวิกฤตการณไว การปฏิบัติการทางทหารสนับสนุนการทูตเชิงปองกันก็
เชน การวางกําลังในลักษณะเตรียมพรอมปองกันการเกิดวิกฤตการณตาง ๆ
๒) การสรางสันติภาพ ( Peace Keeping ) คือ การดําเนินการทางการทูตนับตั้งแตเริ่ม
เกิดปญหาความขัดแยงดวยการชักจูงใหคูกรณีที่พิพาทกันยอมรับวิธีในการแกปญหาดวยการเจรจา
เพื่อแสวงหาข อตกลงอยางสันติ กอนที่ความขั ดแย งจะขยายลุกลามไปสู การสูรบ ทั้งนี้ ก็ดว ยการ
๓-๙

รส.x-xx.x

๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง)

รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ดําเนินงานดานการทูต, การใชสื่อสารมวลชน, การเจรจา หรือการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดความ
สันติในรูปแบบตาง ๆ ที่สามารถนํามาซึ่งจุดจบของความขัดแยง และการแกปญหาที่เปนปจจัยหลัก
ของความขัดแยงดังกลาว กิจกรรมทางการทหารที่สนับสนุนการดําเนินการดังกลาวนี้ ก็เชน การ
จัดใหมีความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางทหารกับทหาร ( AARM, Cobra Gold, ARF, MPAT ) และ
การชวยเหลือในดานความมั่นคง เปนตน
๓) การบูรณะฟนฟูเพื่อใหเกิดสันติภาพหลังความขัดแยง ( Post Conflict Peace
Building ) คือ การปฏิบัติการภายหลังการยุติความขัดแยงโดยใชการดําเนินการดานการทูตและ
ดานเศรษฐกิจเปนเครื่องมือหลัก เพื่อเสริมสรางและฟนฟูความแข็งแกรงของโครงสรางพื้นฐานในการ
บริหารประเทศ และสถาบันที่จําเปนตอการปกครองขึ้นมาใหมทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับไปสูความ
ขัดแยงอีก ในการสนับสนุนทางการทหารตอการบูรณฟนฟูหลังสันติภาพนี้ เชน การกอสรางถนน,
การใหการอุมชูการกอตั้งรัฐบาลบริหารประเทศและการฝกกองกําลังในการปองกันประเทศ การ
ดําเนินการดังกลาวนี้ สามารถศึกษาไดจากการเขาไปฟนฟูระบบสาธารณูปโภคของกองทัพไทยใน
ประเทศกัมพูชา หรือการเขาไปปฏิบัติภารกิจภายใตธงขององคการสหประชาชาติในติมอรตะวันออก

ง. การสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด เปนการปฏิบัติการทางทหารเพื่อ
การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานในการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ที่ เ ป น ป ญ หาใหญ ข อง
ประเทศชาติ โดยการดําเนินงานในเรื่องนี้สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาแลวจะมีกฎหมายการปองกัน
ประเทศป ค.ศ. ๑๙๘๙ เพิ่มเติมดวยกฎหมายในป ค.ศ. ๑๙๙๓ ไดมอบหมายความรับผิดชอบใหกับ
กระทรวงกลาโหมในการปราบปรามยาเสพติดสามประการคือ การเฝาตรวจ และตรวจจับ ทั้งทาง
น้ํ า และทางอากาศ รวมทั้ ง ทางบกในบริ เ วณที่ เ ป น จุ ด เขตแดนทางบกจากแนวชายแดนเข า มา
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ภายในประเทศ ๒๕ ไมล, การใชระบบควบคุมบังคับบัญชา การติดตอสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร
และระบบขาวกรองเขาสนับสนุนเพื่อการปราบปรามยาเสพติดและการสนับสนุนการปราบปรามยา
เสพติดอื่น ๆ เชน การบังคับใชกฎหมาย, การสนับสนุนนักวิเคราะหการขาว เจาหนาที่สงกําลังบํารุง
เจาหนาที่วิจัยพัฒนา โครงการบําบัด เปนตน
สําหรับการปฏิบัติการทางทหารเพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดของไทยนั้น มี
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๔๑ / ๒๕๔๑ ที่กําหนดไววา ยาเสพติดเปนปญหาความมั่นคงของชาติที่
จะตองรับไปดําเนินงานในการควบคุมการขยายตัวของปญหาและลดปญหาการแพรระบาดยาเสพติด
โดยยุทธศาสตร ราษฎร – รัฐ – รวมใจตานภัยยาเสพติดไดกําหนดใหปลัดกระทรวงกลาโหม, ผบ.
ทหารสูงสุด และผบ.ทบ. เปนคณะอนุกรรมการในการแกปญหาระดับประเทศ ขณะที่มี ผบ.จทบ.
เปนคณะอนุกรรมการปองกันแลปราบปรามยาเสพติดจังหวัด นอกจากนี้ยังมีกฎหมายกําหนดให
กอ.รมน. มีภารกิจในการเขาไปสนับสนุนการปองกันและปราบปรามยาเสพติดดวย ในสวนของ
กองทัพเองก็ไดพยายามเขาไปสนับสนุนในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยูดวย แตอยางไรก็
ตามเมื่อเปรียบเทียบกันแลวการปฏิบัติการทางทหารของไทยในดานนี้ยังไมมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน
เพียงพอ ตองพึ่งเจาหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยในการเขาดําเนินงานในแตละครั้ง หรือตองใหมี
การแตงตั้งเปน เจ าหน าที่ในการป องกันและปราบปรามยาเสพติดเปน การเฉพาะจากหน วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง หรืออาจเปนการใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่เพื่อรองรับการดําเนินงานของฝาย
ทหาร
สวนผลงานและการดําเนินงานที่ผานมาของการปฏิบัติการทางทหารนั้นมักปรากฏใน
พื้นที่กองทัพภาคที่สามที่ติดกับแหลงผลิตเปนหลัก เปนการสกัดกั้นการขนสงยาเสพติดเขาประเทศ
ซึ่งยังคงเปนมาตราการในเชิงรับอยู
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จ. การต อ ต า นและตอบโต ก ารก อ การร า ย เป น กิ จ กรรมหรื อ การปฏิ บั ติ ก ารทาง
การทหารโดยใช ม าตราการในการต อ ต าน (เป น มาตราการเชิ ง รั บ มี ค วามมุ ง หมายเพื่ อ ลดความ
ลอแหลมตอการกอการราย)
และตอบโต (เปนมาตราการเชิงรุกมีความมุงหมายเพื่อปองกัน
ปราบปรามการกอการรายและตอบโตการกอการราย )
๑) มาตราการในการตอตานการกอการราย (Antiterrorism) เปนมาตราการในการลด
ความเปนไปได ของการเกิดการกอการร ายรวมทั้งเทคนิ คการปองกันการเกิ ดอาชญากรรมและวิ ธี
ตรวจสอบกอนเกิดเหตุการณ การวางแผนและการฝกเปนองคประกอบสําคัญในมาตราการนี้
กลาวโดยสรุปเปนขั้นการเตรียมการและปองกันกอนเกิดเหตุการณ
๒) มาตราการในการตอบโตการกอการราย (Counterterrorism) เปนมาตราการใน
การตอบโตตอเหตุการณที่เกิดขึ้นรวมทั้งการรวบรวมขาวสารและวิเคราะหภัยคุกคามเพื่อสนับสนุน
มาตราการนี้ ความสําเร็จในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีขึ้นอยูกับการวางแผนและการฝกในมาตราการ
การต อต านการกอการรายเปน สํ าคั ญ กลาวโดยสรุ ป เป นขั้ นการปฏิบั ติทางยุ ทธวิธี ภ ายหลั งเกิ ด
เหตุการณและเปนการทําใหโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จของผูกอการรายลดลง
ในการปฏิ บัติภ ารกิจ ปท.นส. รูป แบบนี้ของสหรัฐ เปนการดํ าเนิน งานทางทหาร
สนับสนุนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบสามกระทรวงคือ กระทรวงการตางประเทศ (ภายนอกประเทศ),
กระทรวงยุ ติ ธ รรม (ภายในประเทศ)
และกระทรวงคมนาคม (ขณะอากาศยานกํ า ลั ง บิ น
ภายในประเทศ) โดยมีสภาความมั่นคงแหงชาติเปนคนกําหนดหนวยรับผิดชอบหลักเมื่อมีความขัดแยง
ขึ้น
สําหรับการดําเนินงานในรูปแบบนี้ของไทย เปนไปตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๕/
๒๕๔๓ ที่กําหนดใหศูนยตอตานการกอการรายสากลปฏิบัติงานภายใตคณะกรรมการนโยบายและ
อํานวยการแกไขปญหาการกอการรายสากลที่นายกรัฐมนตรีเปนประธาน มี รมต. กลาโหม., รมต.
มหาดไทย., รมต. คลัง., รมต. คมนาคม, รมต. สํานักนายก, ผบ. ทหารสูงสุด และผบ. เหลาทัพเปน
กรรมการ
ตัวอยางการปฏิบัติการในการตอตานและตอบโตการกอการรายในประเทศไทยก็เชนกรณี
การบุกเขายึดสถานทูตอิสราเอลประจํากรุงเทพฯ เมื่อ ธ.ค. ๒๕๑๘, การจี้เครื่องบินอินโดนีเซียมา
ลงไทยใน มี.ค. ๒๕๒๔, การจี้จับตัวประกันในโรงพยาบาลที่ราชบุรีเมื่อ ป ๒๕๔๓ เปนตน
ฉ. การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม การปฏิบัติการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมชวยปลดปลอย
หรือลดผลจากภัยพิ บัติที่เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติห รือที่มนุษยเป นผูสร างขึ้น หรือสถานการณที่มี
ผลกระทบที่เปนวงกวาง เชน ความเจ็บปวยของมนุษย, โรคระบาด, ความหิวโหย หรือการขาดซึ่ง
พื้นฐานของชีวิตที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยูในประเทศหรือในภูมิภาค
ในการดํ าเนินงานในเรื่องนี้ สําหรับสหรั ฐอเมริ กากํ าหนดใหการดํ าเนิ นงานจํ ากัด อยู ที่
ขอบเขต และหวงระยะเวลาในการชวยเหลือโดยเปนการชวยเหลือดวยการสนับสนุนตอรัฐบาลพล
เรือนประเทศเจาบาน และกระทรวงกลาโหมจะเขาไปชวยเหลือในกรณีที่ตองการความชวยเหลือ
เรงดวน และชวยในยามฉุกเฉินที่เกินขีดความสามารถขององคกรที่ชวยเหลืออยูปกติแลว สําหรับการ
ปฏิ บั ติ ก ารทางทหารเพื่ อ เข า ไปช ว ยเหลื อเพื่ อ มนุ ษ ยธรรมของกองทั พ สหรั ฐ สามารถที่ จ ะเข า ไป
ชวยเหลือภาวะวิกฤต และภัยพิบัติไดอยางรวดเร็วดวยการจัดเตรียมการสงกําลังบํารุง, การควบคุม,
การบังคั บบัญชา, การติดต อสื่อสารและคอมพิวเตอรและการวางแผนที่ จําเปน ในขั้นต นตอการ
ปฏิบัติการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม นอกจากนี้เมื่อเกิดสถานการณภัยพิบัติในระดับนานาชาติอยาง
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รุนแรงซึ่งอาจสงผลตอการเมือง หรือความมั่นคงทางการทหารในภูมิภาคที่จะสงผลตอผลประโยชน
ชาติสหรัฐไดตอไป โดยขอพิจารณาในเรื่องผลประโยชนชาติสหรัฐเปนหลัก ประธานาธิบดี และ
NCA (National Command Authorities) อาจสั่งกําลังทหารเขาปฏิบัติการโดยมีกระทรวง
ตางประเทศหรือเอกอัครราชทูตประจําประเทศนั้น ๆ เปนผูเสนอความชวยเหลือในการบรรเทาภัย
พิบัติใหดวยความชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม สําหรับรูปแบบในการปฏิบัติการที่ไดกําหนดไวนั้นมีอยู
ด ว ยกั น สามรู ป แบบคื อ การปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ มนุ ษ ยธรรมภายใต ก ารประสานงานโดยองค ก าร
สหประชาชาติ, การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมในลักษณะกองกําลังนานาชาติ เชน ในขณะนี้มีการ
จัดเตรียม Multinational Augmentation Team ไวในการเผชิญภัยพิบัติโดยมีการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการมีสหรัฐรวมเปนเจาภาพกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก และรูปแบบที่สามคือ
การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพที่มีอเมริกาเขาไปดําเนินงานเพียงประเทศเดียวหรืออาจมีเขารวมเพียง
หนึ่งหรือสองประเทศเทานั้น
สําหรับการปฏิ บัติในเรื่องนี้ของกองทัพไทย อาจสามารถพิจารณาไดเ ปนสองรูปแบบ
กลาวคือ เปนการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือประชาชนภายในชาติดวยกันเองที่ประสบภัยพิบัติโดยเปน
การดําเนินงานในลักษณะสนับสนุนการดําเนินงานของฝายพลเรือน ซึ่งในเรื่องนี้จะไดกลาวตอไปใน
เรื่องการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย สําหรับอีกรูปแบบหนึ่งเปนการดําเนินงานเพื่อมนุษยธรรม
ตอประชาชนของประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดตอกัน
ผลจากการสูรบ ความขัดแยง ความแตกตางในเรื่องลัทธิ และอุดมการณทางการเมืองใน
ยุคสงครามเย็น และผลจากสภาพทางดานการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานที่มีโอกาส
และสภาพความเปนอยูที่ดอยกวาประเทศไทยเปนอยางมาก สงผลใหมีผูอพยพหลบหนีเขาเมืองเขา
มาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก และดวยความมีมนุษยธรรมของคนไทยโดยเฉพาะหนวยงาน
เริ่มแรกที่เขาไปรับผิดชอบดําเนินงานในการชวยเหลือผูอพยพตาง ๆ ดังกลาวก็คือหนวยทหารที่อยู
ตามแนวชายแดนไดรับผูอพยพดังกลาวเขามาอาศัยในเขตประเทศไทย ตามคําสั่งของรัฐบาลและตาม
หลักการในการใหความชวยเหลือผูอพยพลี้ภัยขององคการสหประชาชาติ ซึ่งความชวยเหลือมิได
หยุ ด ยั้ ง อยู แ ค ก ารดู แ ลในเรื่ อ งอาหาร ที่ อ ยู การสาธารณสุ ข หรื อ เป น ไปตามหลั ก การของ
สหประชาชาติเทานั้น ประเทศไทยยังไดรับผูอพยพดังกลาวเขามาเปนคนไทยอีกดวย ตัวอยางของ
การดําเนินการดังกลาวจะเห็นไดจากการใหสัญชาติไทยตอผูอพยพ เชน ชาวเวียดนามอพยพหลบหนี
ภัยสงครามตัวแทนระหวางประเทศในโลกคายเสรีประชาธิปไตย กับคายคอมมิวนิสต จํานวนกวาสี่
หมื่นคน, อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮออพยพ และจีนฮออิสระตาง ๆ ที่หลบหนีภัยสงครามมาจาก
ประเทศจีนและถอยลงมาจนถึงพมา และเขามาขออาศัยอยูในไทยในที่สุดประมาณสี่หมื่นกวาคน
,อดีตโจรจีนคอมมิวนิสตที่เคยตอสูกับรัฐบาลประเทศมาเลเซียมาเปนเวลานานและในที่สุดก็ยอมแพ
และขออาศัยอยูในประเทศไทยประมาณเกือบสองพันคน,ชาวไทยลื้อที่อพยพมาจากแควนสิบสองปน
นา มณฑลยูนาน ประเทศจีนอีกเกือบเกาพันคน, ชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยสงครามมาจากจังหวัด
เกาะกงเกือบแปดพันคน, ผูผลัดถิ่นและหนีภัยสงครามมาจากประเทศพมาประมาณสี่หมื่นกวาคน
และชาวเนปาลอพยพประมาณหนึ่งพันหารอยคน ซึ่งรวมกันแลวคนไทยไดชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่ตก
ทุกขไดยากมาจากทุกสารทิศโดยโอบแขนรับไวใหเขามาอยูรวมชายคาเดียวกันในฐานะคนไทยทั้งที่
ไดรับการโอนสัญชาติแลวและอยูระหวางดําเนินการถึงประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นกวาคน อีกทั้งยังมีชาว
ลาวอพยพประมาณกวาหมื่นหาพันคน, ชาวพมาเกือบสามหมื่นสี่พันคน และชาวกัมพูชาอีกเกือบเจ็ด
พันคนที่ยังอาศัยอยูในประเทศไทย ในฐานะผูอพยพที่รอการสงกลับแตก็มีแนวโนมวาจะไมยอมกลับ
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และไทยอาจตองรับเปนคนไทยอีก และกลุมสุดทายก็คือผูหนีภัยจากการสูรบมาจากพมาที่อยูตาม
ศูนยพักพิงทั้งหลายในเขต จว. แมฮองสอน, ตาก, กาญจนบุรี และราชบุรีที่เราไดมีน้ําใจและความมี
มนุษยธรรมในการใหที่พักพิงและชวยเหลืออยูอีกถึงหนึ่งแสนกวาคน
ที่กล า วไปนั้ น แสดงให เ ห็ นถึ ง ความมี มนุ ษยธรรมของชาวไทย เป น การช ว ยเหลื อเพื่ อ
มนุษยธรรมที่เราทํากันไปดวยความรูสึกของการเปนเพื่อนมนุษย และมิไดหวังผลตอบแทนจึงทําใหดู
ไปแลวมิคอยที่จะไดชื่อเสียงมากนัก สําหรับกองทัพไทยก็ตองรับงานนี้มาอยางตอเนื่องไมวาจะเปน
ตั้งแตมีผูอพยพเขามาการดูแลความเปนอยูในศูนยอพยพรวมกับองคกรนานาชาติ, และเมื่อเรารับ
เพื่อนมนุษยดวยกันที่หนีรอนมาพึ่งเย็นใหเขามาเปนคนไทยดวยกันแลว ทหารก็มีหนาที่ในการเขาไป
ปรับวิถีชีวิตและสงเสริมใหมีชีวิตที่ดีขึ้นไมวาจะเปนโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล หรือโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริตามที่ไดกลาวไปแลว
นอกจากนี้แลวกองทัพไทยก็พรอมที่จะเขารวมในการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม ตามที่
ไดรับการประสานงานจากองคการสหประชาชาติ หรือแมแตเมื่อมีการปฏิบัติในลักษณะกองกําลัง
นานาชาติ กองทัพไทยก็มีความพรอมที่จะเขาไปรวมดวยเสมอทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความเปนคนไทย ที่
เชื่อและเคารพในความเปนมนุษย
ช. การสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย เปนการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือประชาชน
ภายในชาติดวยกันเองที่ประสบภัยพิบัติ โดยเปนการดําเนินงานในลักษณะสนับสนุนการดําเนินงาน
ของฝายพลเรือน ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากปญหาภัยพิบัติตาง ๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการ
กระทําของมนุษยที่ผานมาไดสรางความเสียหายใหเกิดขึ้นตอชีวิต, ทรัพยสิน และพืชสวนไรนาเปน
จํานวนมากทั้งภัยที่เกิดจากอุทกภัย เชน อุทกภัยภาคใตเมื่อป ๒๕๓๑, พายุเกยเมื่อป ๒๕๓๒,
อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วไปเมื่อป ๒๕๓๘ และ ๒๕๓๙ และอุทกภัยที่หาดใหญ สงขลาเมื่อป ๒๕๔๓
ที่เปนบทเรียนที่ชัดเจนถึงความจําเปนที่กองทัพตองเขาไปชวยสนับสนุนฝายพลเรือนอันเนื่องมาจาก
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการดําเนินงาน และการเตรียมการที่แตกตางกันระหวางฝาย
ทหารและพลเรือน ทําใหองคกรบรรเทาภัยพิบัติของฝายพลเรือนตกอยูในสภาพที่แมแตตนเองก็ชวย
ไมได เมื่อเริ่มเกิดภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังมีภัยพิบัติอีกหลายประการที่กองทัพตองเขาไปชวยเหลือ
เชน กรณีรถบรรทุกแกสคว่ําที่ถนนเพชรบุรี กทม. เมื่อป ๒๕๓๓, ไฟไหมคลังสารเคมีที่คลองเตย
กทม. เมื่อป ๒๕๓๔, ไฟไหมโรงงานผลิตตุกตาเคเดอรที่ จว. นครปฐม เมื่อป ๒๕๓๖, โรงแรมรอยัล
พลาซาถลมที่ จังหวัด นครราชสีมา เมื่อป ๒๕๓๘ และไฟไหมอาคารเพรสซิเดนททาวเวอร ๓๗ ชั้น
เมื่อป ๒๕๔๐ เปนตน
จากความเกี่ยวของในการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย หรือแมแตในบางเหตุการณ
ที่กองทัพตองเขาไปรับหนาที่ควบคุมเปนหลักในการชวยเหลือดังกลาว อีกทั้งแนวโนมของการเกิด
ภัยพิบัติในอนาคตมีมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีความจําเปนที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกองคกร
ภายในชาติ ทําใหกองทัพตองมีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการ ขีดความสามารถ และแนวทางในการ
ปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยมาอยางตอเนื่องจนเมื่อ ๑๑ เม.ย. ๔๐ กองทัพบกก็ไดออกระเบียบ
ปฏิบัติประจําในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น ภายใต พ.ร.บ. ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.
๒๕๒๒, แผนปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๖ และแผนปองกันภัยฝายพลเรือนฉบับปจจุบันโดย
กองทัพบกไดจัดตั้งศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ศบภ.ทบ.) ขึ้น ภายใตศูนยบรรเทาสาธารณ
ภัยกระทรวงกลาโหม (ศบภ.กห.) โดยเฉพาะในสวนของกองทัพบกไดสั่งใหมีการจัดตั้งศูนยบรรเทาสา
ธารณภัยลงไปตามลําดับชั้น กลาวคือ ศูนยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาค และ นขต. กองทัพภาค
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ตาง ๆ โดยมีแนวความคิดในการปฏิบัติดวยกันสามขั้นตอนคือ การเตรียมการ, การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
และขั้นการฟ นฟู สํ าหรั บแนวทางในการชวยเหลือผู ประสบภั ยนั้น สามารถดําเนินการไดในสาม
แนวทางคือ
๑) เขาไปชวยเหลือสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยของฝายพลเรือนเมื่อไดรับการรอง
ขอจากฝ า ยพลเรื อนหรื อองค กรเอกชน กรณี นี้งบประมาณค า ใชจ า ยให ห น วยที่ ขอมาเปน ผู จ า ย
งบประมาณ
๒) เขาไปชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเมื่อมีเหตุการณเฉพาะหนาที่เปนอันตรายตอชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน เปนการเขาไปบรรเทาภัยพิบัติในขั้นตนแลวประสานใหหนวยงาน
รับผิดชอบเขามาดําเนินงานตอไป
๓) การเขาไปชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยตามที่ ศบภ. ทบ. ไดสั่งการลงมาทั้งนี้เปนไป
ตามสถานการณวิกฤตที่รุนแรง
การบรรเทาภัยพิบัติประการหนึ่งที่กองทัพเห็นวามีความสําคัญ และใหการสนับสนุนอยู
เสมอก็คือเรื่องของการดับไฟปา ที่กองทัพไดเขาไปชวยเหลือไมวาจะเปนการดับไฟปาในพื้นที่บริเวณ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ จว. นครราชสีมา, การดับไฟปาในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยดินทนนท จว.
เชียงใหม, การดับไฟปาในพื้นที่เขตรักษาพันธสัตวปาหวยขาแขง จว. อุทัยธานี และการดับไฟปาใน
พื้นที่พรุโตะแดง จว. นราธิวาส ทั้งนี้เปนไปในลักษณะของการเขาไปชวยเหลือดับไฟปาโดยการใช
อากาศยานโปรยน้ําดับไฟ, การใชกําลังพล ยุทโธปกรณและยานพาหนะ สนับสนุนกระทรวงเกษตร ฯ
และสวนราชการที่เกี่ยวของเขาไปดําเนินการในการดับไฟปา
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ซ. การคนหาและกูภัย เปนการดําเนินการเพื่อคนหา กําหนดที่ตั้ง บงชี้ กูภัย และ
สงคืนบุคคลทั้งที่มีชีวิตและเสียชีวิต เครื่องมือสําคัญหรือวัตถุที่มีผลตอความมั่นคงของประเทศชาติ
และประชาชน
สําหรับการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ในรูปแบบนี้สหรัฐมีแนวทางในการดําเนินงานไปทั่วทุก
มุมโลก โดยอาศัยศักยภาพและขีดความสามารถของตนทั้งในทางลับและเปดเผย ดวยการวางแผนที่
สลับซับซอนและอาจเปนการดําเนินงานในประเทศที่เปนมิตร เชน การกูนับและสงคืนซากศพทหาร
สหรัฐในเวียดนามเปนตน
ในสวนการคนหาและกูภัยของกองทัพไทยนั้นมักจะเปนการดําเนินการในประเทศเปน
หลัก ในลักษณะของการคนหากูภัยผูประสบภัยจากทั้งทางอากาศ และทางน้ํา โดยใชกําลังพลและ
เครื่องมือที่กองทัพมีอยูเขาไปดําเนินการ เชน การคนหาและกูภัยอากาศยานของการบินไทยตกที่
จว. สุราษฎรธานี, การคนหาและกูภัยอากาศยานตกที่ จว. กาญจนบุรี, การคนหาและกูภัยในนานน้ํา
อาวไทย เปนตน

ฌ. การสนับสนุนทางทหารตอเจาหนาที่ฝายพลเรือน เปนการดําเนินงาน ปท.นส. เพื่อ
สนับสนุนตอเจาหนาที่พลเรือนในประเทศ ซึ่งทั้งนี้จะเปนไปตามกฎหมายที่ไดกําหนดขอบเขตความ
ชวยเหลือเอาไว และเปนการเขาไปชวยเหลือในสถานการณภาวะวิกฤต หรือสถานการณฉุกเฉินที่
เกินขีดความสามารถของฝายพลเรือน
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การสนับสนุนตอฝายพลเรือนมีลักษณะที่หลากหลาย เชน เปนการเขาไปชวยเหลืองาน
ชั่วคราวในการเปนผูควบคุมการจราจรทางอากาศ, ทางบก, ทําหนาที่เปนบุรุษไปรษณีย ระหวางมี
การชุมนุมประทวง การรักษาสถานการณเพื่อใหไดมีการเขาไปฟนฟูกฎหมาย และรักษาความสงบ
เรียบรอยภายหลังการกอการจลาจล, การเขาไปชวยตํารวจในการปกปองชีวิต และทรัพยสินของรัฐ
และประชาชน, การเขาไปชวยฝายพลเรือนในการชวยเหลือประชาชนฟนฟูหลังภัยพิบัติไดผานไป
แลว โดยในการเขาไปชวยเหลืออาจเปนไปในรูปแบบของการใหยืมเครื่องมือ เครื่องอํานวยความ
สะดวก การฝก และการถายทอดเชื่อมตอขอมูล อยางไรก็ตามในการดําเนินงานดังกลาวนี้จะตอง
ขึ้นกับการดําเนินงานไปตามกฎหมายที่รองรับ ขอตกลง และความรวมมือระหวางฝายทหารกับฝาย
พลเรือนซึ่งมักจะมีขอจํากัดในดานการเบิกงบประมาณทดแทน
ตั ว อย า งของการดํ า เนิ น งานตามที่ ก ล า วไปนี้ ไ ด แ ก ภารกิ จ ในการรั ก ษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศของกองทัพที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยูในปจจุบัน และไดเคยนํามาใช
ดําเนินงานในหลายครั้งที่ผานมาเชน เมื่อป ๒๕๑๖, ๒๕๑๙, ๒๕๓๕ เปนตน แตเนื่องจากความ
เขาใจในการวางแผน การดําเนินงาน การประสานงาน และการประชาสัมพันธ และความเขาใจที่
ไมถูกตองตรงกัน ระหวางกองทัพ, ฝายพลเรือน, องคกรเอกชน และประชาชนทั่วไป ทําให
กองทัพดําเนินงานโดยขาดความชอบธรรม และไดรับการตอตานจากประชาชนและองคกรตาง ๆ
ซึ่งกองทัพควรจะตองไดมีการศึกษาในเรื่องดังกลาวนี้อยางถองแทเพื่อพิจารณาเปนบทเรียนและจัดทํา
ขั้นตอนในการดําเนินงานที่ชัดเจนตอไป สําหรับในเรื่องดังกลาวนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก
เอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชา การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบในเมือง
ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเลมป ๒๕๔๔
นอกจากนี้กองทัพยังไดเขาไปสนับสนุนฝายพลเรือนอีกมากมายหลายประการ เชน การ
เขาไปทําการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ปาไมในการฝกเพื่อเขาไปดูแลรักษาปา, การเขาไปชวยตํารวจ
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จลาจรในการเปนจราจรอาสาสมัคร, การเขาไปชวยหนวยงานพลเรือนในการชวยชาวบานบรรเทาภัย
แลง และการฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนหลังการเกิดภัยพิบัติ เปนตน
ญ. การควบคุมการแพรขยายของอาวุธ เปนการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ตามกระแส
สังคมโลก ดวยการสนับสนุนแผน ขอตกลง หรือกระบวนการซึ่งตั้งอยูบนขอตกลงของประเทศใน
อันที่จะทําใหเกิดความแจมชัดในเรื่อง จํานวน ชนิด คุณลักษณะของระบบอาวุธ ( ระบบการ
ควบคุมบังคับบัญชา ระบบการสนับสนุน และระบบการขาวกรอง ), ความเขมแข็งของระบบอาวุธ,
การจัดองคกรทางการทหาร, อาวุธยุทโธปกรณ, การวางกําลัง,
การใชกําลัง และรวมถึง
มาตราการตาง ๆ ที่สามารถนํามาชวยลดความไมมั่นคงและความไมมีเสถียรภาพทางทหาร ซึ่งการ
ดําเนินงานดังกลาวนี้มักจะเกี่ยวของกับงานดานการทูตเปนหลัก แตหลายสถานการณก็ตองการ
ความชํานาญของกองทัพในการเขาไปดําเนินงานโดยเฉพาะในหวงของการปฏิบัติ เชน การเขาไป
ตรวจสอบ เก็บกู รื้อ ทําลาย เปนตน นอกจากนี้เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงเวียนนา ๑๙๙๒ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนดมาตราฐานในการสรางความปลอดภัยและความไววางใจซึ่งกันและกัน ก็ได
มีการจัดทําเอกสารปกขาวชี้แจง กําลัง อาวุธยุทโธปกรณของแตละชาติแจกจายขึ้น และไดมีการ
ตรวจหนวย การสังเกตการณการฝกของประเทศตาง ๆ ดวย สําหรับประเทศไทยเรานั้นจะเห็นการ
ควบคุมการแพร ขยายอาวุธไดจ ากการที่ เราไดเ ขาไปร วมในการเปน สมาชิกประเทศที่ต อต านการ
แพรกระจายของอาวุธนิวเคลียร และอาวุธทําลายลางตาง ๆ รวมทั้งยังไดเขาชวยเหลือประเทศ
เพื่ อ นบ า นในการทํ าลายวั ต ถุ ร ะเบิ ด และมี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย ทํ าลายทุ น ระเบิ ด แห ง ชาติ เป น หน ว ย
รับผิดชอบขึ้น เปนตน ในเรื่องอาวุธขนาดเล็กที่แพรหลายในภูมิภาคนี้ภายหลังการสิ้นสุดสงคราม
เย็นนั้น ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่กองทัพอาจตองใหความสนใจ และเขาไปดําเนินงานในการสนับสนุน
หนวยงานอื่น ๆ ในการควบคุมดวย
ฏ. การประกันเสรีในการเดินเรือ และการบินผาน เปนการปฏิบัติการเพื่อยืนยันสิทธิใน
การเดินเรือหรือใชเสนทางบินผานตามกฎหมายระหวางประเทศที่ไดกําหนดไว กฎหมายระหวาง
ประเทศไดกําหนดไวในการยอมรับวารัฐชาติที่มีชายฝงทะเลอาจใชอํานาจศาล และควบคุมเขตทะเล
ของตนเองเชนเดียวกับเขตพื้นดิน อยางไรก็ตามกฎหมายระหวางประเทศก็ไดใหสิทธิของการผาน
อยางบริสุทธิ์ใจ ตราบเทาที่จะไมทําใหความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของรัฐชาติที่มีชายฝงทะเล
ดังกลาวนั้นไดรับความเสียหาย สําหรับนานน้ําสากลนั้นถือวาเปนพื้นที่อิสระที่ใหสิทธิตอทุกประเทศได
ใชประโยชนอยางมีเหตุผล
เสรี ภ าพในการบิ น ผ านน านฟ า สากลก็ เ ช น เดี ย วกั น ถื อได ว า เป น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานตาม
กฎหมายระหวางประเทศ การที่ประเทศหรือกลุมใดก็ตามคุกคามอากาศยานในการใชนานฟาสากล
โดยมิไดเปนไปตามประเพณีนิยมทั่วไปของนานาชาติที่กําหนดโดย องคกรการบินพลเรือนสากล
(International Civil Aviation Organization) จะถือวาเปนการละเมิดเสรีในการบินผาน ซึ่งจะตอง
ถูกแทรกแซงดวยมาตราการทางกฎหมายเพื่อแกไขใหสถานการณที่เกิดขึ้นใหเปนไปตามประเพณีนิยม
ประเทศไทยเปนอีกประเทศที่มีชายฝงทะเล และยอมรับในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
ระหวางประเทศดังกลาว อยางไรก็ตามไดมีประเทศเพื่อนบานบางประเทศไดออกกฎหมายของตน
ขึ้นมาใช โดยกําหนดใหเรือประมงของประเทศอื่นตองรายงานการผานนานน้ําในเขตเศรษฐกิจของ
ตนมิเชนนั้นจะตองถูกจับกุม ซึ่งกฎหมายดังกลาวนี้ขัดกับกฎหมายระหวางประเทศอยางแนชัด
ทั้งนี้กระทรวงตางประเทศไดประทวงไปทางการทูตแลวแตมิไดมีผลแตประการใด กรณีดังกลาวนี้
เปรียบเสมือนกับการริดรอนเสรีของเรือไทย ซึ่งถารัฐบาลและกองทัพเรือไดเห็นความสําคัญตรงจุดนี้
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และมีความมั่ นใจในศักยภาพของกองทัพเรื อไทย ก็อาจจะต องมีการปฏิบั ติการประกั นเสรี ในการ
เดินเรือของเราตอไปในอนาคต ทั้งนี้ถาปลอยใหปญหาดังกลาวยังคงคั่งคางอยูและประเทศอื่น ๆ เอา
เป น ตั ว อย า งแล ว ก็ อ าจทํ า ให เ รื อ ของไทยไม มี ท างออกทะเลสากลโดยเสรี ก็ เ ป น ได ทั้ ง นี้ ก็
เนื่องมาจากถามีการประกาศสิทธิสองรอยไมลทะเลของทุกประเทศรอบบานเราแลวก็จะปดอาวไทย
ทั้งหมด
ฎ. การปฏิบัติการอพยพผูไมมีสวนในการรบ เปนการปฏิบัติการเพื่อสรางความปลอดภัย
ใหเกิดขึ้นกับประชาชนดวยการอพยพเคลื่อนยายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยกวา ในการปฏิบัติการดังกลาว
นี้ สํ า หรั บ ประเทศสหรั ฐ แล ว เป น การดํ า เนิ น งานที่ มี ค วามกว า งขวางเป น อย า งมาก ทั้ ง นี้ ก็
เนื่องมาจากที่มีประชากรของสหรัฐกระจายอยูทั่วไป ในการดําเนินการมีกระทรวงตางประเทศ
เปนผูรับผิดชอบในการคุมครอง และอพยพพลเมือง ดูแลทรัพยสินตาง ๆ โดยมีกระทรวงกลาโหม
เปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือในการเตรียมแผน และนําแผนไปปฏิบัติในการอพยพ ทั้งนี้ในการจัดทํา
แผนเอกอัครราชทูต หรือหัวหนาสถานทูตเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําแผน สําหรับการปฏิบัติการ
ทางทหารจะอยูในความรับผิดชอบของ ผบ. กองกําลังภูมิภาค
เหตุ ก ารณ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การอพยพ ไม มี ค วามแน น อนและอาจต อ งปฏิ บั ติ ก ารอย า ง
กระทันหัน อาจเกิดจากการเปลี่ยนรัฐบาลโดยฉับพลันของบางประเทศ การเปลี่ยนความสัมพันธ
ทางดานการเมืองระหวางประเทศ ภัยธรรมชาติรายแรง การถูกคุกคามดวยกําลังทหารจากทั้ง
ภายในหรือภายนอกประเทศนั้น ๆ หรืออาจเกิดจากเหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น ๆ
การดําเนินงานในเรื่องดังกลาวนี้สําหรับประเทศไทยยังไมมีตัวอยางในการดําเนินงานที่
เด น ชั ด นั ก อย า งไรก็ ต ามเราสามารถที่ จ ะแบ ง การดํ าเนิ น งานออกได เ ป น สองลั กษณะคื อ การ
ดําเนินงานภายในประเทศ และการดําเนินงานภายนอกประเทศ ในการดําเนินงานภายนอกประเทศ
นั้นกระทรวงตางประเทศโดยเอกอัครราชทูตในประเทศนั้น ๆ จะมีแผนเผชิญเหตุของตนในการที่จะ
อพยพประชาชนชาวไทย หรือแมแตผูมีเชื้อสายไทยที่อาศัยอยูในประเทศนั้นเมื่อมีเหตุการณวิกฤต
เกิดขึ้น ทั้งนี้โดยอาศัยระบบการขนสงปกติ อยางไรก็ตามอาจมีการขอรับการสนับสนุนเครื่องบิน
ขนสงของกองทัพเพื่อเขารวมในการปฏิบัติการดังกลาวนี้ดวย เชนเมื่อเกิดเหตุการณวุนวายขึ้นใน
ประเทศอินโดนีเซียในหวงการลงจากอํานาจของประธานาธิบดีซูฮารโต กระทรวงตางประเทศ และ
สํานักงานผูชวยทูตทหาร ก็ไดรวมกันจัดทําแผนการอพยพคนไทยดวยเชนกัน
สําหรับการดําเนินงานในการอพยพผูไมมีสวนในการรบในประเทศนั้น เปนการดําเนินงาน
ของทุกหนวยงานเพื่อสรางความปลอดภัยใหเกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทยที่อยูตามแนวชายแดนที่มี
ปญหาการสูรบของกองกําลังตาง ๆ ทั้งในประเทศเพื่อนบาน หรือแมแตบริเวณชายแดนของเราเอง
ฝายปกครองจะทําการอพยพตามแผนที่ไดวางไว โดยมีฝายทหารใหความชวยเหลือคุมกัน และให
การสนับสนุนในการวางแผน และการอพยพดังกลาว สําหรับการอพยพประชาชนที่ อ. แมสาย จว.
เชียงราย เมื่อเกิดปญหาการสูรบกันขึ้นที่บริเวณพื้นที่ดังกลาวในป ๒๕๔๔ ก็อาจเปนตัวอยางในการ
ดําเนินงานในรูปแบบนี้ประการหนึ่งได
ฐ. การคุมครองการเดินเรือ การดําเนินงานในการคุมครองการเดินเรือในความหมายของ
สหรัฐ เปนการดําเนินงานที่กองกําลังสหรัฐใหความคุมครองเรือภายใตรมธงสหรัฐ พลเมือง และ
ทรัพยสินของสหรัฐจากความรุนแรงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และรวมถึงการคุมครองใหชาติอื่นดวยถา
รัฐบาลสหรัฐและชาติดังกลาวยินยอม นอกจากนี้ยังกินความหมายไปถึงการควบคุมชายฝงทะเล การ
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ปองกันและรักษาความปลอดภัยทาเรือ การคนหาและกูทุนระเบิด รวมทั้งการปองกันดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม โดยการดําเนินการดังกลาวนี้มีความจําเปนที่จะตองใชเครื่องมือที่ทันสมัย ระบบการ
บังคับบัญชา และระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพเขาดําเนินการ
การคุมครองการเดินเรือของไทยนั้นยังคงจํากัดอยูในนานน้ําของตน ในลักษณะการ
ควบคุมชายฝงทะเล การคนหาและกูทุนระเบิด และการปองกันดูแลรักษสิ่งแวดลอมทางทะเลที่
ดําเนินการโดยกองทัพเรือเปนหลัก
ฑ. การบังคับใชเขตหวงหาม เปนการจัดตั้งเขตหวงหามขึ้นมาเพื่อหามการดําเนินการ
เชน เขตหามบินในอากาศ และเขตหามผานในทะเล ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะเกลี้ยกลอมให
ประเทศหรือกลุมประเทศตาง ๆ ที่เปนเปาหมายไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับที่ตองการ
หรือมิฉะนั้นถามีการละเมิดหรือมิปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก็อาจตองมีการแทรกแซงหรือคุกคามดวย
กําลังตอไป โดยการดําเนินการดังกลาวนี้มักจะถูกกําหนดโดยองคการสหประชาชาติ หรือองคกร
ระหวางประเทศอืน่ ๆ และดวยศักยภาพของสหรัฐอเมริกานั้นสหรัฐอาจดําเนินการไปเองตามลําพังก็
เปนได เขตหวงหามนี้มักจะถูกนํามาใชก็ตอเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน กติกา หรือกฎหมาย
ระหวางประเทศอยางรายแรง เชน การเขนฆาทําลายลางประชาชนพลเรือน การรุกล้ําอธิปไตยเพื่อ
ผนวกดินแดนประเทศอื่น เปนตน นอกเหนือจากการประกาศเขตหวงหามนี้ก็คือ การแทรกแซง
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ไดกลาวไปแลว ตัวอยางในการ
ดําเนินการดังกลาวนี้ก็เชน การกําหนดเขตหามบินเหนือนานฟาอิรัก เปนตน
ดวยศักยภาพของไทยนั้นในเรื่องการบังคับใชเขตหวงหามนี้คงเปนเพียงการดําเนินงาน
เพื่อสนับสนุนองคการสหประชาชาติเทานั้นในการกําหนดบังคับใชขึ้นมาเองนั้นยังคงไมมีศักยภาพ
เพียงพอ
ฒ. การแทรกแซง และสกัดกั้นในนานน้ํา เปนการปฏิบัติการโดยใชมาตราการบังคับเพื่อ
สกัดกั้นการเคลื่อนยายของบางชนิดเขาหรือออกจากพื้นที่ที่กําหนด การปฏิบัติการดังกลาวนี้เปน
การปฏิบัติการทางทหารเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคทางการทหาร และทางการเมือง กลาวคือ
เปนการบังคับใหประเทศหรือกลุมประเทศเปาหมายทําตามวัตถุประสงคทางการเมืองที่ไดกําหนดไว
โดยองคกรที่เขาแทรกแซงและสกัดกั้นและตอบสนองวัตถุประสงคทางการทหาร ดวยการสราง
เครื่องกีดขวางเฉพาะแหงและอนุญาตสินคาเฉพาะอยางหรือเฉพาะที่อนุญาตใหผานเขาไปได
ในการดําเนินงานจะขึ้นอยูกับสภาพทางภูมิศาสตร และที่ตั้งของประเทศเปาหมายเปน
หลั ก โดยมั ก จะเป น การปฏิ บั ติ ก ารในลั ก ษณะปฏิ บั ติ ก ารร ว มอากาศ พื้ น ผิ ว ซึ่ ง หน ว ยที่ เ ข า
ปฏิบัติการจะตองมีความสามารถในการสนับสนุนซึ่งกันและกันได ตัวอยางในการดําเนินการก็เชน
การสกัดกั้นหามมิใหอิรักขนสงน้ํามัน เปนตน สําหรับไทยเองนั้นยังคงไมมีศักยภาพในการดําเนินการ
เพียงพอ คงไดแตการสนับสนุนองคการสหประชาชาติเทานั้น
ณ. การแสดงกําลัง เปนการปฏิบัติการเพื่อแสดงเจตนารมณที่เดนชัดใหปรากฏทั้งนี้ก็
เพื่อปลดเปลื้องสภาพการณที่ไมนาพึงประสงค ที่เมื่อปลอยไวอาจจะทําใหสถานการณบานปลาย
และเกิดความเสียหายที่เปนผลเสียตอผลประโยชนชาติ หรือวัตถุประสงคชาติได สําหรับสหรัฐ
ใชการแสดงกําลัง ดวยกองกําลังทางทหารที่อยูในภูมิภาคตาง ๆ โดยอาจเปนการยืนยัน รองรับ
ความนาเชื่อถือของสัญญาทีส่ หรัฐทํากับประเทศพันธมิตรเพื่อสรางอิทธิพลในภูมิภาคนั้น หรือเปนการ
แสดงกําลังดวยความมุงหมายอื่น แตทั้งสองประการนี้จะตองสนองตอบวัตถุประสงคทางการเมือง
และการทหารของสหรัฐ โดยการสรางอิทธิพลของการแสดงกําลังใหเกิดขึ้นตอรัฐบาลชาติเปาหมาย
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หรือองคกรทางการเมือง การทหาร ตาง ๆ ให ยําเกรง และไมกลาที่จ ะปฏิบัติการใด ๆ ที่ขัดต อ
ผลประโยชนของสหรัฐ หรือกระทําใด ๆ ที่เปนการละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ
การเมืองจะเปนตัวกําหนดการปฏิบัติการแสดงกําลัง ทั้งนี้ในการดําเนินการจะตองเปนไป
ตามกฎหมายและขอกําหนดทางการเมือง ในสวนการปฏิบัตินั้นอาจรวมถึงการปฏิบัติการรวมของ
เหลาทัพ การปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ รวมถึงการฝกรวมตาง ๆ ดวย เชน การฝกคอบบ
ราโกลด เปนตน ในสวนการแสดงกําลังของกองทัพไทยนั้นมักเปนการดําเนินงานใตรมธงสหรัฐเปน
หลัก ซึ่งกองทัพไทยอาจตองเสนอแนะรัฐบาลเพื่อกําหนดแนวทางในการแสดงกําลังเพื่อผลทาง
การเมืองที่จะตอบสนองตอผลประโยชนชาติที่แทจริงของไทยตอไปได
น. การโจมตี และตีโฉบฉวย การโจมตีเปนการปฏิบัติการในลักษณะเชิงรุก ดวยการ
ทําความเสียหาย ยึด ทําลายเปาหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อผลทางการเมืองเปนหลัก ดวยความมุงหมายใน
การลงโทษประเทศหรือกลุมประเทศที่ละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ ในขณะที่การตีโฉบฉวยมัก
เปนการปฏิบัติการขนาดเล็กดวยความรวดเร็วในดินแดนฝายตรงขามทั้งนี้ก็เพื่อการแสวงหาขอมูล
ทําใหฝายตรงขามสับสน หรือการทําลายฐานที่มั่นตาง ๆ และจะยุติลงดวยการถอนตัวอยางมีแผน
หลังการบรรลุภารกิจ การปฏิบัติการดังกลาวนี้สําหรับสหรัฐแลวมีตัวอยางอยูมากมาย แตสําหรับ
ปฏิบัติการของไทยในเรื่องนี้มีตัวอยางเชน ภารกิจของหนวยรบพิเศษที่เขาไปปฏิบัติการในพื้นที่นอก
ประเทศเพื่อผลทางดานการเมืองระหวางประเทศ หรือผลในดานอื่นเชน การเขาโจมตีตอโรงงานผลิต
ยาเสพติดนอกประเทศ เปนตน
บ. การสนั บสนุ นการกอความไมสงบ เปนการปฏิ บัติการเพื่ อสร างกลุ มตอตาน และ
สนับสนุนกลุมตอตานรัฐบาลขึ้นภายในประเทศเปาหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชนของประเทศตนเปน
หลัก สําหรับสหรัฐนั้นดําเนินการในเรื่องนี้อยูเนือง ๆ ไมวาจะเปนการสนับสนุนกลุมมูจาฮีดีนในอาฟ
กานิสถานตอตานรัฐบาลที่มีโซเวียตหนุนหลัง สนับสนุนกลุมตอตานในกัมพูชา ลาว เพื่อโคนลม
รัฐบาลที่มิใชประชาธิปไตย การสนับสนุนชนกลุมนอยในพมา เพื่อกดดันใหพมาเปนประชาธิปไตย
มากขึ้น เปนตน สําหรับการดําเนินงานในเรื่องนี้ของไทยที่ผานมา มักเปนการดําเนินการไปภายใต
รมเงาของสหรัฐโดยการสนับสนุนทางดานต าง ๆ จากสหรัฐอี กทีหนึ่ง ในการกําหนดปฏิบัติการ
ดังกลาวก็เพื่อตอบสนองตอผลประโยชนชาติของเราเองนั้นยังคงไมเดนชัด ทั้งในเรื่องทาทีของฝาย
การเมือง กฎหมายที่รองรับ อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลก็มุงไปที่การสรางสันติภาพเปนหลัก จึงไม
ตองการเขาไปสนับสนุนการกอความไมสงบของประเทศใด
ป. การปฏิบัติการทางทหารอื่น ๆ ที่มิใชสงคราม นอกเหนือจากการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือการสงครามตามที่ไดกลาวมานั้นยังมีการดําเนินการอีกหลายประการที่สามารถกําหนดไดวา
เปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม เชน การปฏิบัติการในฐานะทหารรักษาพระองค
ขององคพระมหากษัตริยและราชวงศ เปนตน

บทสรุป
จะเห็นไดวาการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ในแตละรูปแบบนั้นเปนการปฏิบัติการที่ตอบสนอง
ตอความมุงหมายทางดานการเมือง การทหาร ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชนแหงชาติ หรือวัตถุประสงคของ
ชาติตนเปนหลัก
ดั ง นั้ น ในการที่ ป ระเทศใดประเทศหนึ่ งรวมทั้ ง กองทั พของประเทศจะได กํา หนดหรื อ
พิจารณาให มีการปฏิบัติ ภารกิจ ปท.นส. ในรูปแบบใดขึ้น หรื อภารกิจใดขึ้นนั้น ก็จ ะตองมีการ
พิ จ ารณาผลประโยชน ช าติ ห รื อ วั ต ถุ ป ระสงค ช าติ ข องตนเป น ที่ ตั้ ง ไว ก อน จากนั้ น จึ งจั ด ให มี การ
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รูปแบบการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
พิจ ารณากําหนดความมุ งหมายทางการเมื อง และการทหารขึ้ น เพื่อตอบสนองผลประโยชน ช าติ
ดังกลาว ทั้งนี้มีปจจัยที่จะตองนํามาพิจารณาอีกหลายประการเชน ศักยภาพที่มีของกองทัพ และ
ของประเทศในสังคมนานาชาติ กฎหมาย ความชอบธรรมที่จะมารองรับการปฏิบัติการในทุกระดับ
ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือแมแตในระดับโลก เปนตน ซึ่งทั้งนี้ในการที่ประเทศของเรา
หรือกองทัพจะไดกาวขามขอบเขตการสงครามที่มีอยูเดิมเขาไปปฏิบัติงานนอกเหนือการสงครามนั้น
เราจะตองพิจารณาใหรอบคอบและถองแทเพื่อที่จะมิใชเปนการลอกเลียนแบบชาติอื่นมาแลวเขาไป
ปฏิบัติการตาง ๆ ตามเขาไป ตองสูญเสียทรัพยากรของตนเพื่อตอบสนองตอผลประโยชนชาติอื่นเขา
โดยมิไดตอบสนองผลประโยชนชาติของตนอยางแทจริง
นอกจากนี้แลวมีการปฏิบัติการหลายประการที่เปนรูปแบบของไทยเองและตางชาติไมมี
ทั้งนี้การปฏิบัติการดังกลาวเปนการดําเนินการไปในลักษณะที่ตอบสนองตอผลประโยชนชาติ และ
สังคมไทยอยางแทจริงจึงนาที่จะไดชื่อวาเปนอีกรูปแบบหนึ่งของ ปท. นส. ดวย เชน การดําเนินงาน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่ไดกลาวไปแลว เปนตน อีกทั้งดวยศักยภาพของ
ไทยเรา และบริบทของสังคมไทยนั้นทําใหการปฏิบัติการ ปท. นส. คอนขางจะเปนปฏิบัติการที่จัดขึ้น
ภายในประเทศเปนสวนใหญ และมีการปฏิบัติการภายนอกประเทศในลักษณะสนับสนุนองคการ
สหประชาชาติ หรือประเทศอื่น ๆ ในบางสวนเทานั้น
สําหรับการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามในรูปแบบตาง ๆ ตามที่ไดกลาวไป
แลวนั้นแสดงใหเห็นถึงขอบเขตที่กวางขวางของ ปท.นส. อยางไรก็ตาม การปฏิบัติการในแตละ
รูปแบบนั้นมีปจจัยเฉพาะที่สงผลกระทบตอการวางแผนที่แตกตางกันออกไป ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังคง
มีขอพิจารณาในการวางแผนบางประการที่สามารถนํามาใชไดกับ ปท.นส. เกือบทุกรูปแบบ
สํ า หรั บ ข อพิ จ ารณาในการวางแผนดั ง กล า วรวมทั้ ง การให การศึ กษาและการฝ กที่ จํ า เป น สํ า หรั บ
ปท.นส. จะไดกลาวถึงในบทตอไปในเรื่อง การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการ
สงคราม
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การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม

บทที่ ๔
การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
กลาวทั่วไป
ในบทนี้ จ ะได ก ล า วถึ งป จ จั ย หลั กในการวางแผนรวมทั้ ง การให ก ารศึ ก ษาและการฝ ก
ประยุกตใชการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ทั้งนี้หลักการในเรื่องขอพิจารณาในการวางแผนดังกลาวนี้
สามารถนํามาประยุกตใชไดกับการวางแผนการปฏิบัติ ปท.นส. ของไทยไดเปนอยางดี แตกระนั้นก็
ตามผูรับผิดชอบในการวางแผน ปท.นส. นี้ควรจะไดมีการพิจารณาถึงบริบทของสังคมไทยใหกระจาง
กอนที่จะไดมีการวางแผนดําเนินงานในแตละเรื่อง มิฉะนั้นแลวอาจเกิดความเสียหายไดจากการขาด
ความรอบคอบในการวางแผน

ขอพิจารณาในการวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามนั้นมีลักษณะที่คลายคลึงกับ
การวางแผนในการรบ การปฏิ บั ติ ในขั้ น การวิ เ คราะห ภ ารกิ จ และกระบวนการในการประมาณ
สถานการณของผูบังคับบัญชายังคงเปนจุดวิกฤตในการวางแผน ปท.นส. เชนเดียวกับการวางแผนใน
การสงคราม สิ่งสําคัญที่ทําใหการวางแผน ปท.นส. มีความพิเศษเฉพาะออกมาก็คือ การพัฒนา
เพื่อใหไดมาซึ่ง ขอบเขต ลักษณะ ของสิ่งที่มีแนวโนมของการเปนภัยคุกคามไดอยางเหมาะสม
สอดคล อง รวมทั้ ง ความเข า ใจในแนวโน ม ของภั ย คุ กคามดั ง กล า วอย า งกระจ า ง นอกจากนี้ แ ล ว
บอยครั้งที่ภัยคุกคามดังกลาว มีความพิเศษเฉพาะของตนและอาจไมสมเหตุผลรวมทั้งอาจปรากฏ
ขึ้นมาโดยไมคาดคิดอีกทั้งยังสงผลตอการปฏิบัติการดวย และดวยเหตุผลดังกลาวการดําเนินงานดาน
การขาวจะตองไดรับความสําคัญตั้งแตในขั้นแรกของการปฏิบัติการดวย
ถึงแมวาแนวโนมในการปฏิบัติการรบที่จะตองกระทําในภารกิจ ปท.นส. จะมีนอยมากก็
ตาม แตผูบังคับหนวยที่ทําการวางแผนจะตองพิจารณาผสมผสานหนวยกําลังใหมีความเหมาะสม
สอดคลองที่จะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนปฏิบัติการไปเปนการปฏิบัติการรบหรือการถอนตัวไวดวยเสมอ
และในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ในภารกิจที่ไมมีการรบนั้นผูบังคับหนวยจะตองวางแผนใหมีความ
ออนตัวตอการที่จะเคลื่อนยายกําลังไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อื่นเสมอ
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การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม

ขอพิจารณาในการวางแผน ปท.นส.
บูรณภาพของหนวย
การขาวกรองและการรวบรวมขาวสาร
การปฏิบัติการรวมนานาชาติ
การควบคุมบังคับบัญชา
กิจการสื่อสารมวลชน
กิจการพลเรือน
การปฏิบัติการจิตวิทยา
การประสานงานกับองคกรเอกชน และองคกรประชาอาสา
การปฏิบัติการรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ
ความจําเปนดานกฎหมาย
การสงกําลังบํารุง
การปฏิบัติการทางการแพทย
การผสมผสานของหนวยปฏิบัติการและหนวยกองหนุน
การแปรสภาพจากการปฏิบัติการทางทหารในยามสงครามสู ปท.นส.
การสิ้นสุดปฏิบัติการ
ก.บูรณภาพของหนวย ผูที่ทําการวางแผนจะตองพยายามดํารงรักษาความเปนเอกภาพ
ของหนวยอยูเ สมอ หนวยทหารมักถู กฝกมาเปนหน วยและดี ที่สุด ที่จะใชงานในภารกิจต าง ๆ ใน
ลั กษณะที่ ยั ง คงดํ า รงความเป น หน ว ยนั้ น ๆ อยู ด ว ยการใช ห น ว ยที่ มีอยู แล ว จะทํ า ให กองกํ า ลั ง
สามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บปฏิ บั ติ ป ระจํ าที่ มี อยู ร วมทั้ ง สามารถที่ จ ะประยุ กต ใ ช ให เ หมาะสมกั บ
สถานการณและภารกิจไดเปนอยางดีตามที่ตองการ แตถาใชการประสมประสานกําลังพลและหนวย
มาจากหลายหนวยงานแลว จะสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติลดลง รวมทั้งถามีการใชหนวย
เขาปฏิบัติการโดยที่ไมมีระเบียบปฏิบัติประจํากําลังที่เขาปฏิบัติการในลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพ
นอยมากและจะสิ้ นเปลื องเวลาในการที่จ ะทํ า ให ภารกิ จ สําเร็ จ ลงไปไดต ามที่ ตองการ ซึ่ งผลเสี ย
ดังกลาวไมใชจะเกิดขึ้นกับเฉพาะภารกิจเทานั้นแตจะมีผลเสียถึงการปองกันหนวยที่เขาปฏิบัติการดวย
กรณีที่ขอจํากัดทางการเมืองไดบงชี้จนทําใหไมสามารถใชกําลังขนาดใหญไดแลว ผู
บังคับหนวยก็ควรที่จะไดเลือกหนวยที่มีขนาดเล็กกวา ที่ไดมีการจัดโครงสรางภายในของหนวยที่
ไดรับการฝก และปฏิบัติการรวมกันมาแลว นอกจากนี้ในการเขาปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ที่มีการรบผู
บังคับหนวยจะตองวางแผนจัดกําลังรบผสมผสานใหเหมาะสมและมีสวนที่พรอมจะทําการฝกและ
ปฏิบัติงานรวมกัน และมีการพัฒนาระเบียบปฏิบัติประจําใหเปนไปในแนวทางเดียวกันได ขณะที่
ภารกิจที่มีความจําเปนที่จะตองใชหนวยผสมที่มีความสามารถเฉพาะตัวในหลายดาน
จะสงผล
ให ค วามพยายามในการจั ด หน ว ยเพื่ อ ให เ กิ ด เอกภาพเป น ไปได ย าก ในกรณี เ ช น นี้ ห น ว ยที่ เ ข า
ปฏิบัติการจะตองมีการจัดเตรียมความพรอมที่จะสามารถสงหนวยรองของตนเขาปฏิบัติงานไดอยาง
อิสระโดยมีสวนตาง ๆ ที่จําเปนตอหนวยรองนั้น ๆ รวมไปดวย ถึงแมวาหนวยนั้น ๆ โดยปกติจะ
ไม ได มี ร ะบบการส งกํ า ลั งบํ า รุ งและระบบอื่ น ๆ ที่ จํ า เป น อยู ด ว ยก็ จ ะต อ งมี การจั ด ให มีร ะบบการ
สนับสนุนใหหนวยนั้น ๆ
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ข. การขาวกรองและการรวบรวมขาวสาร การปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ตองการระบบขาว
กรองที่มีลักษณะเปนระบบที่มีระเบียบและมีความหลากหลาย รวบรวมขาวสารมาจากทุกแหลงและ
มีระบบในการกรองขอมูลขาวสาร สําหรับแนวความคิดในการใชแหลงขาวระบบเดียวนั้นไมสามารถ
ตอบสนองตอความตองการดานการขาวกรองในปท.นส. ได
ระบบการหาขาวที่ใชทั้งมนุษยหรือเครื่องมือหาขาวทางอากาศ อวกาศ และดวยระบบ
คลื่นตางๆ สามารถจัดเตรียมขาวสารที่มีคุณคาไดอยางมาก นอกเหนือไปจากเครื่องมือในการหา
ขาวทีอ่ ยูในพื้นที่ปฏิบัติการแลวระบบเรดาหและดาวเทียมระยะไกลสามารถจัดเตรียมและใหขาวสาร
เกี่ย วกั บภู มิป ระเทศ ลมฟ าอากาศ และสภาพแวดล อมของพื้น ที่ป ฏิบั ติการที่มีผลตอการปฏิบั ติ
ภารกิจ ปท.นส. ได ดาวเทียมในอวกาศสามารถใหขอมูลที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงแผนที่และแจงเตือน
หรือกําหนดที่ตั้งสิ่งกีดขวาง รวมทั้งเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ระบบเรดารตรวจจับ และ
ระบบเครื่องมือในทองฟาสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกําลังตาง ๆ ที่อยูบนพื้นโลกรวมทั้ง
สามารถที่จะพิสูจนทราบการเปนภัยคุกคามได นอกจากนี้แลวระบบการติดตอสื่อสารที่ใชดาวเทียม
เปนฐานสงในอวกาศแลวสามารถสรางความปลอดภัยในระบบขาวสารรวมทั้งสามารถกระจายขาวสาร
และขาวกรองไดเปนอยางดีแมในที่ที่มีเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพียงนอยนิดหรือไมมีก็ตาม
การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ปท.นส. แหล ง ข า วบุ คคลที่ จั ด เตรี ย มไว อาจเป น แหล ง ข า วที่ มี
ความสําคัญเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตามแหลงขาวบุคคลอาจไมไดจัดเตรียมไวตั้งแตแรกดังนั้น
จะตองจัดตั้งขึ้นใหเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาส แหลงขาวบุคคลนี้สามารถชวยในดานการขาวไดมากในเรื่อง
ของสภาพทางดานสังคมจิตวิทยาที่มิไดมาดวยเครื่องมือทางเทคโนโลยี
ปจจัยขาวกรองสําคัญที่เปนตั วกําหนดกระบวนการการรวบรวมขาวสารในการปฏิบั ติ
ภารกิจ ปท.นส. อาจมีจุดเนนที่แตกตางไปจากการรบในสงคราม การรวบรวมขาวสารในการ
สงครามนั้นเปนการดําเนินการที่เนนไปที่ขีดความสามารถทั้งหมดที่เปนไปไดของขาศึกเปนหลัก
ในขณะที่การรวบรวมขาวสารในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. มักเนนไปที่ความเขาใจในปจจัยเรื่อง
การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอสถานการณ การรวบรวมขาวสารและการ
วิเคราะหขาวสารในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. มักจะเปนปญหาที่มีความพิเศษเฉพาะและยุงยาก
มากกวาที่จะพบเจอในการขาวกรองในการสงคราม ทั้งนี้การขาวกรองในปท.นส. นั้นมีความ
ตองการความชํานาญที่เขาลึกถึงความรูสึกของจิตใจและสภาพทางดานสังคมจิตวิทยาเปนพิเศษ เพื่อ
จะไดเขาถึงในทุกป จจัยในการปฏิบัติการที่เปนสภาพแวดล อมในทุกดานของประชาชนทั้งในเรื่อง
สภาพทางดานวัฒนธรรม การเมือง ศาสนา เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในทุกทุกเรื่องที่
มีผลตอกลุมของประชาชน ซึ่งจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีความเขาใจในคุณคาที่กลุมประชาชนกําหนด
ไวใหกับตัวเอง และจะทําใหผูที่เขาไปแทรกแซง หรือเขาไปปฏิบัติการสามารถกําหนดทาทีไดอยาง
เหมาะสมไดรับการยอมรับดวยความชอบธรรม และทําใหมั่นใจไดวาความตั้งใจในการเขาปฏิบัติจะมี
ผลบังคับใชไดจริงและผลออกมาตามที่ตั้งใจ นอกจากนี้แลวในการรวบรวมขาวสารที่จะตองกระทํา
โดยเรงดวนก็คือ เรื่องเกี่ยวกับเครื่องอํานวยความสะดวกในการขนสงกําลังพลเขาปฏิบัติการ ซึ่ง
รวมถึงขีดความสามารถและขีดจํากัดในการขนยายกําลังพล การติดตอสื่อสาร ตําบลตนทาง และ
ปลายทางดวย
การปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ที่เกี่ยวของกับ องคกรอิสระ องคกรประชาอาสา และ
องคกรตาง ๆ ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะภารกิจขององคกรสหประชาชาติ การใชคําวา “ การ
ขาวกรอง “ ควรถูกทดแทนดวยคําวา “ การรวบรวมขาวสาร “ นอกจากนี้คําวาการรวบรวม
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ขาวสารยังมีความเหมาะสมที่จะใชกับการปฏิบัติการรักษาสันติภาพดวย ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากวาผูที่เขา
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพจะตองเปดเผยเปนกลางและไมเขาขางใคร องคกรเอกชนอาจจะมีความไม
พอใจที่เขาถูกพิจารณาวาเปนแหลงขาว องคกรเหลานี้อาจจะเขาใจไปวากําลังทหารกําลังเขาไป
แสวงหาสมาชิ ก องค ก รเพื่ อ นํ า ไปเป น พรรคพวกหรื อ ทํ า ให อ งค ก รต อ งเข า ไปร ว มกระทํ า อย า ง
รู เ ท า ไม ถึ ง การในสิ่ ง ที่ ท หารปกป ด ไว ธรรมชาติ ข ององค ก รเอกชนและองค ก รประชาอาสามี
ความคุนเคยอยูกับวัฒนธรรม ภาษา และไดรับความยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ ขาวสารและ
ความรูสึกที่ไดรับการยอมรับดังกลาวเหลานี้มีคุณคากับผูบังคับหนวยเปนอยางมากตอการที่จะทําให
ภารกิจที่มิใชการทําลายขาศึกแตเปนการชวยเหลือประชาชนหรือแกปญหาความขัดแยงไดประสบ
ความสําเร็จ นอกจากนี้การใชคําวาการรวบรวมขาวสารยังทําใหกําลังทหารมีความสะดวกขึ้นในการที่
จะติดตอกับตัวแทนของหนวยงานอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถใชประโยชนจากความรูตาง ๆ ที่หนวยงาน
อื่นมีไดดวย
การตอตานขาวกรองใน ปท.นส. ยังคงมีความสําคัญเชนเดียวกับการตอตานขาวกรองใน
การสงคราม ถึงแมวาในการปฏิบัติการจะไมมีภัยคุกคามที่กําหนดออกมาไดแตการปกปองหนวยที่
เขาปฏิบัติการทําใหมีความตองการในการที่จะรักษาความปลอดภัยขาวสาร เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
กับฝายเราในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. มีสิ่งสําคัญที่ตองระลึกเสมอ คือ การตอตานความพยายามหา
ขาวดวยแหลงขาวบุคคลของฝายตรงขาม สมาชิกขององคกรเอกชนหรือองคกรประชาอาสาที่ทํางาน
ใกล ชิ ด กั บ กองกํ า ลั ง ทหารอาจส ง มอบข า วสารให กั บ ฝ า ยตรงข า มทั้ ง โดยความเต็ ม ใจหรื อ
รูเทาไมถึงการณซึ่งจะเปนผลใหมีการเขาไปขัดขวางในความสําเร็จของภารกิจได ประชาชนใน
ทองถิ่นพื้นที่ปฏิบัติการมักจะเขามาเกี่ยวของกับกําลังทหารและฐานที่มั่นทางทหารอยูเสมอดวยการ
เขามาใหบริการตาง ๆ เชน การซักรีด ทําอาหาร เปนตน ประชาชนดังกลาวนี้อาจไดรับขาวสาร
จากกําลังทหารและนําไปใหฝายตรงขามตอไป หรือประชาชนดังกลาวอาจเปนฝายตรงขามก็เปนได
หน ว ยบั ญ ชาการจะต อ งพิ จ ารณาในเรื่ อ งนี้ โ ดยหาจุ ด พอดี ที่ จ ะประนี ป ระนอมระหว า งกิ จ กรรม
ประชาชนในทองถิ่นกับการปฏิบัติ การดานการขาวดวยเสมอ จะตองมีวิธีการที่จะแกไขเมื่อตอง
ยอมรับประชาชนเขามาแลวเสียผลตอการขาว หนวยตอตานขาวกรองจะตองสามารถที่จะพัฒนา
กําหนดภัยคุกคามออกมาไดและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมออกมา
นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สําคัญที่จะตองพิจารณา คือ บทบาทที่เหมาะสมของกองกําลัง
ปท.นส. นานาชาติ การกําหนดระเบียบปฏิบัติประจํา และกําหนดแนวทางในการรักษาความ
ปลอดภัยดานการขาวรวมกันในการกระจายขาวสารที่มีชั้นความลับใหกับกลุมที่รวมกันดําเนินการ
พันธมิตร และสวนตาง ๆ ที่มาเขารวมปฏิบัติการ การใหขาวแบบตรงไปตรงมาในบางสถานการณ
เมื่อมีการปกปดขาวสารขึ้นอาจทําใหพันธมิตรเกิดการตอตานกันเอง ดังนั้นผูที่วางแผนดานการขาว
จะตองมีการพิจารณาในปญหาดังกลาวนี้ดวย
นอกจากนี้แลวในเรื่องของการวางแผนบนแผนที่ แผนภาพ และภูมิประเทศจําลอง
จะตองไมผานเลยไป โดยเฉพาะในการปฏิบัติการรวมนานาชาติที่แผนที่ แผนภาพ และระบบการ
สนับสนุนขอมูลที่กําหนดไวใหมีความสําคัญ
ค. การปฏิบัติการรวมนานาชาติ ในการวางแผนปฏิบัติการรวมนานาชาติมีขอพิจารณาที่
สําคัญอยูหกประการ คือ ๑) ขอพิจารณาทางดานการเมือง ( Politic Considerations ) ๒)
อุปสรรคทางดานภาษา (Language Barrier) ๓) พื้นฐานทางวัฒนธรรม ( Cultural Backgrounds )
๔) ขีดความสามารถและการฝกทางทหาร ( Military Capabilities and Training ) ๕)
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ความสามารถที่จะใชเครื่องมือในการปฏิบัติการรวมกันได ( Equipment Interoperability ) ๖)
ความรวมมือในระบบการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง ( Logistic Support System Coordination )
ในการวางแผนปฏิบัติการรวมกับนานาชาติ หนวยบัญชาการที่วางแผนจะตองพิจารณา
วางแผนปฏิบัติการบนพื้นฐานของขีดความสามารถของแตละประเทศที่เขารวม ขอพิจารณาทางดาน
การเมืองของแตละประเทศจะสงผลกระทบตอระดับของการเขาไปรวมปฏิบัติการในปท.นส. ในแตละ
รูปแบบ สําหรับความสัมพันธของประเทศตาง ๆ ที่เขารวมก็มีความแตกตางกันไปซึ่งจะตองนํามา
พิจารณาดวย ปจจัยดังกลาวนี้จะสงผลตอความสามารถในการปฏิบัติการรวมกัน และการเปดเผย
ขาวสารตอฝายอื่นรวมทั้งสงผลตอการตอตานขาวกรองของฝายเรา สําหรับการพิจารณาและการ
แกไขปญหาที่ไดกลาวไปนี้รวมกับชาติตาง ๆ ที่เขารวมปฏิบัติการตั้งแตเริ่มแรกในการวางแผนเปนจุด
วิกฤตของการฝกปฏิบัติงานรวมกันของกองกําลังนานาชาติ และจะตองมั่นใจใหไดวาประเทศที่เขา
รวมปฏิบัติการมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจของตนที่ไดรับมอบไดสําเร็จ
หนวยบัญชาการที่วางแผนรวมจะตองพิจารณาจัดนายทหารติดตอและที่ปรึกษาดานที่
จําเปนเพิ่มเติม เมื่อวางแผนปฏิบัติการรวมนานาชาติอุปสรรคดานภาษา ความตางของพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม และความตางในเรื่องขีดความสามารถ และการฝกทางทหารอาจสงผลเสียตอประสิทธิผล
ในการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ของกองกํ าลั งนานาชาติ ได ความสามารถในการใช เ ครื่ องมื อ ในการ
ปฏิบัติการรวมกันและการประสานการใชระบบการสนับสนุนในการสงกําลังบํารุงที่แตกตางกันจะตอง
เปนขอพิจารณาในการกําหนดภารกิจและพื้นที่ใหกับประเทศตาง ๆ ในการเขาไปปฏิบัติ นายทหาร
ติดตอและทีมที่ปรึกษา จะตองไดรับการจัดอยางพอเพียง ใหการปรึกษา ฝก และประกอบเขาไป
กับหนวยเพื่อสามารถที่จะแกปญหาอุปสรรคดานภาษา ความตางของพื้นฐานทางวัฒนธรรม และ
ความตางในเรื่องขีดความสามารถ และการฝกทางทหารได ถาผูบังคับหนวยมิไดจัดเตรียมทีม
นายทหารติดตอไปใหกับบางหนวยแลว ในการเขาปฏิบัติการในลักษณะนานาชาติอาจเกิดผลเสียตอ
ประสิทธิผลในการประสานงานและการปฏิบัติภารกิจสําเร็จลงได อยางไรก็ตามหนวยปฏิบัติการพิเศษ
หรือหนวยรบพิเศษ (Special Operations Forces)
มีขีดความสามารถที่พิเศษออกไปในเรื่อง
ภาษา และไดรับการฝกมาในเรื่องวัฒนธรรมอื่นแลวมีความเขาใจในสภาพแวดลอมในภูมิภาค มัก
ปฏิบัติงานในพื้นที่ขางหนา และมักไดรับภารกิจที่จัดกําลังเปนหนวยขนาดเล็กปฏิบัติการเปนอิสระ เรา
จึ ง สามารถใช ห น ว ยดั ง กล า วนี้ เ ป น หน ว ยหลั ก หน ว ยหนึ่ ง ในการที่ จ ะสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การ
ปฏิบัติการในลักษณะกองกําลังนานาชาติ
ง. การควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชา ไม มี ร ะบบการควบคุ ม และบั ง คั บ บั ญ ชาที่ ดี ที่ สุ ด ที่ เ ป น
มาตราฐานเดียวกันที่ใชไดกับทุกปฏิบัติการในปท.นส.
หนวยบัญชาการและหนวยรองลงไปที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติการจะตองมีความออนตัวในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุม
บั ง คั บ บั ญ ชาให เ หมาะสมกั บ สถานการณ ซึ่ ง ทั้ ง นี้ จ ะต องมุ ง เน น ไปที่ ห ลั กการเอกภาพในความ
พยายามเปนหลัก ผูวางแผนในเรื่องการติดตอสื่อสารจะตองเตรียมพรอมกับความเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ ว ในเรื่ อ งของภารกิ จ ที่ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในด า นรู ป แบบและความเร ง ด ว นในการ
สนับสนุนการติดตอสื่อสาร ความสามารถของระบบการใชเครื่องมือสื่อสารในการปฏิบัติการรวมกัน
ถือไดวาเปนปจจัยวิกฤตในความสําเร็จของภารกิจ
เมื่อการปฏิบัติการมีเพียงกําลังภายในประเทศเทานั้น การควบคุมบังคับบัญชาจะขึ้นอยู
กับความจําเปนในการติดตอประสานงานกับหนวยงานฝายพลเรือนทั้งในระดับกระทรวง
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การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ทบวงกรม จังหวัด อําเภอ ตําบล การประสานงานกับตัวแทนของหนวยงานของรัฐในพื้นที่ เชน
ตํารวจ ป าไม คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามยาเสพติด เกษตรกรระดั บ ตาง ๆ การ
ประสานกับ อบต. องคกรเอกชน องคกรอิสระตาง ๆ เปนตน ตัวอยางเชนในการเขาไปปฏิบัติ
ภารกิจในการสนับสนุนงานของฝายพลเรือนอาจเปนการเขาไปชวยกระทรวงเกษตรและสหกรณใน
การดูแลรักษาปา หรือการเขาไปสนับสนุน กกต. ในการเลือกตั้งจะตองวางแผนโดยใหมีเอกภาพใน
ความพยายามเป นแกนหลักไวในจิ ตใจเสมอและจะตองมี การจั ดวางระบบการติ ดตอสื่ อสารไวกับ
องคกรตาง ๆ ที่เขารวมปฏิบัติการใหไดอยางเหมาะสม ในสถานการณการบรรเทาภัยพิบัติเชน น้ํา
ทวมที่หาดใหญในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ระบบการสื่อสารปกติที่วางไวอาจไดรับความเสียหายใชการไมได
ระบบการสื่อสารสํารองของพลเรือนอาจตองนํามาใช หรือแมแตระบบสํารองของพลเรือนก็มีความ
เสี ย หาย ระบบการติ ด ต อ สื่ อ สารของทหารอาจเป น ระบบเดี ย วที่ จ ะนํ า มาใช ง านได ดั ง นั้ น
ผูบังคับบัญชาทางทหารจะตองมีการจัดวางแผนเตรียมการที่จะจัดตั้งระบบการติดตอสื่อสารขึ้นมา
เพื่อใชติดตอสื่อสารกับองคกรสําคัญหลัก ๆ ได และถาตองออกไปปฏิบัติภารกิจในตางประเทศอาจ
ตองมีความพยายามในการวางแผนเชื่อมโยงการติดตอสื่อสารกับองคกรตางชาติอื่น ๆ ดวยทั้งนี้ก็
ขึ้นอยูกับสถานการณนั้น ๆ นอกจากนี้แลวในการวางแผนในการติดตอสื่อสารจะตองพิจารณาถึง
สถานการณเมื่อจบภารกิจดวยวาจะมีการสงมอบความรับผิดชอบใหกับหนวยงานใด ๆ ตอไป เชน
ขาราชการพลเรือน ไมวาจะเปน อําเภอ จังหวัด หรือ อบต. โดยระบบการติดตอสื่อสารที่จัดตั้ง
ขึ้นอาจมีความจําเปนที่จะตองทิ้งไวใหกับหนวยที่มารับทั้งนี้ก็เพื่อใหความพยายามในการแกปญหา
ดวย ปท.นส. ไดดําเนินงานตอไปได ซึ่งถาเปนเชนนี้แลวในการวางแผนจะตองจัดเตรียมไวแตเนิ่น
ในการวางแผนในเรื่องของการควบคุมบังคับบัญชานี้มีเงื่อนไขอยูมากมาย แตอยางไรก็
ตามผูวางแผนจะตองมีการเตรียมการที่จะขยายขอบขายในการควบคุมบังคับบัญชาไปใหครอบคลุม
หนวยตาง ๆ ที่เขารวมปฏิบัติการ สําหรับเงื่อนไขหลัก ๆ ที่มีผลตอการวางแผนในการควบคุมบังคับ
บัญชาเมื่อจัดกําลังเปนกองกําลังนานาชาติพอสรุปไดดังนี้
๑) การจัดเปนประเทศแกนนํา ( Lead Nation ) ที่ไดรับการยอมรับจากนานาชาติโดย
คําสั่งขององคการสหประชาชาติ ซึ่งโดยปกติประเทศแกนนําจะจัดกําลังเขาปฏิบัติการเปนสวนใหญ
จะจัดผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการพื้นฐานเขาควบคุมปฏิบัติการ ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ที่เขา
รวมนั้นจะจัดกําลังเขาปฏิบัติการภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชาของประเทศแกนนําและฝาย
อํานวยการรวมในกองบัญชาการ สิ่งดังกลาวนี้จะทําใหเกิดเอกภาพในการบังคับบัญชาและสงผลให
ประเทศแกนนําสามารถที่จะกําหนดวัตถุประสงคทางทหารในการปฏิบัติการรวมกับกองกําลังชาติอื่น
ๆ ที่เขารวมได สามารถที่จะจัดสวนตาง ๆ ในกองกําลังรวมได รวมทั้งสามารถที่จะสรางความเขาใจ
ในคําสั่งไดทั่วทุกตัวคนที่เขารวมปฏิบัติการ
๒) การจัดแบบคูขนาน เปนลักษณะการปฏิบัติการรวมที่ประเทศแตละประเทศสามารถที่
จะควบคุมการปฏิบัติการของกําลังของตนเองได องคการสหประชาชาติจะเปนผูเลือกผูบังคับกอง
กําลัง ในขณะที่ฝายอํานวยการและตัวแทนของแตละชาติตามความเหมาะสมจะเลือกโดยกระจายไป
ใหแตละชาติตามขอพิจารณาที่เหมาะสมตามสถานการณ ผูบังคับกองกําลังมีอํานาจในการควบคุม
การปฏิบัติการของกองกําลังนานาชาติ แตโดยทั่วไปแลวจะเปนอํานาจการควบคุมที่นอยไปกวาการ
ควบคุมบังคับบัญชาในแบบการจัดเปนประเทศแกนนําในขอ ๑)
๓) การจัดกําลังเปนภูมิภาค จะขึ้นอยูกับขีดความสามารถของแตละประเทศในภูมิภาคที่
จะสรางความพยายามจัดตั้งกําลังรวมขึ้นเอง ระบบการควบคุมบังคับบัญชาของการจัดกําลังแบบนี้ก็
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การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
จะขึ้นอยูกับพื้นฐานของความชํานาญของประเทศที่เปนประเทศแกนนําในภูมิภาค และถาไดมีการ
จัดตั้งกองกําลังภูมิภาคขึ้นไดแลวก็จะสงผลดีตอการปฏิบัติในการควบคุมบังคับบัญชาใน ปท.นส. ไป
ดวย เชน NATO
ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อภารกิจการสงครามแตก็จะสงผลดีในการจัดตั้งระบบการ
ควบคุมบังคับบัญชาในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ไดเชนกัน
จ. กิจการสื่อสารมวลชน ในปจจุบันกิจการสื่อสารมวลชนไดครอบคลุมไปทั่วโลกมีระบบ
การติ ด ต อ สื่ อ สารผ า นดาวเที ย มซึ่ ง ส ง ผลกระทบให ก ารวางแผนในด า นการสื่ อ สารมวลชนเพิ่ ม
ความสําคัญขึ้นมากกวาในอดีตเปนอยางมาก โดยเฉพาะในเรื่องของปท.นส. ที่มีผลกระทบทางดาน
การเมืองเขามาเกี่ยวของดวย การรายงานขาวสารของสื่อสารมวลชนมีผลกระทบตอทัศนคติและ
ทาทีของประชาชนโดยทั่วไปซึ่งจะสงผลตอการยอมรับในความชอบธรรมของการเขาปฏิบัติภารกิจใน
ปท.นส. ของกองกําลังทหารและมีผลกระทบอยางมากตอความสําเร็จหรือลมเหลวของภารกิจ ความ
รวดเร็วของสื่อสารมวลชนนั้นสามารถที่จะเลือกและนําพาขอมูลขาวสารไปสูประชาชนซึ่งเปนไปไดที่
จะสงผลทําใหประชาชนภายในโลกไดมีความสนใจ ความระแวง ระวัง ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นไดไว
เทาไวหรือแมแตจะกอนที่รัฐบาลหรือกองกําลังที่เขาปฏิบัติการจะไดตัดสินใจแกปญ
 หาหรือทําอะไรไป
หนวยบัญชาการที่เขาปฏิบัติการจะตองพัฒนาแนวความคิดเพื่อใหเขาใจเปนอยางดี และมีความ
รัดกุมในการวางแผนในการสื่อสารมวลชนใหมีผลกระทบในทางเสียหายใหนอยที่สุดในการปฏิบัติการ
รวมทั้งนายทหารประชาสัมพันธจะตองมีการวางแผนเสียตั้งแตเนิ่น
แผนในการประชาสัมพันธสื่อสารมวลชน จะตองมีการจัดเตรียมการเปดและจัดแถลงขาว
อยางเปนอิสระสามารถที่จะตอบคําถามสื่อมวลชนไดอยางเปดเผยอยางมากที่สุดและใหมีความลาชา
นอยที่สุด รวมทั้งจะตองมีการสรางบรรยายกาศที่ดีระหวางผูบังคับหนวยกับผูรายงานขาวโดยการมี
น้ําใจที่จะใหขาวดวยความยุติธรรมควบคูไปกับการคํานึงถึงการคุมครองมิใหภารกิจตองเสียหายจาก
การแถลงขาวและขาวกระจายออกไป
แผนที่มีประสิ ทธิภาพนั้น จะต องจัด เตรีย มชองทางในการใหขาวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบั ติการให พลเมื องของประเทศได รับ ทราบ โดยแผนในการประชาสัมพัน ธสื่ อสารมวลชนจะ
สามารถชวยในการปองกันหนวยทหารไดดวยการอางหรือไมกลาวถึงระบบการรักษาความปลอดภัย
ในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร และการระมั ด ระวั งในการปฏิ บั ติ การ รวมทั้ ง การเตรี ย มความเป น ไปได ที่
สื่อสารมวลชนจะซักถาม และการไมกลาวถึงขาวสารที่มีชั้นความลับ แผนในการประชาสัมพันธ
สื่อสารมวลชนจะตองเตรียมพรอมที่จะตอบโตตอการวิเคราะหเจาะลึกของสื่อมวลชนใหไดรวมทั้ง
จะตองมีการเตรียมประกาศขาวที่มีความผิดพลาด หรือบิดเบือนโดยสื่อสารมวลชนอื่น ๆ ไวดวย
ฉ. กิจการพลเรือน หนวยปฏิบัติการดานกิจการพลเรือน มีความชํานาญพิเศษเฉพาะ
ดานที่หลากหลายและมีความสําคัญในการสนับสนุนตอภารกิจ ปท.นส. ขีดความสามารถทางดาน
กิจการพลเรือนปกติแลวสามารถที่จะปรับแตงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการไดตามที่ตองการ หนวย
ปฏิบัติการกิจการพลเรือนอาจเปนผูจัดเตรียมประเมินผลพื้นที่ปฏิบัติการในเรื่องตาง ๆ เชน สิ่งอํานวย
ความสะดวกของพลเรือน เครื่องชวยในการหลบภัย และยังอาจทําหนาที่เปนนายทหารติดตอ
ระหวางหนวยทหารกับองคกรเอกชน และองคกรประชาอาสา กิจการพลเรือนทําการสรางและ
บํารุงรักษาความสัมพันธอันดีระหวางทหารกับพลเรือนทั้งภายในประเทศ ตางประเทศ รวมทั้งกับ
องคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนองคกรเอกชน ประชาอาสา อีกทั้งยังชวยในการจัดเตรียมผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานในปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของภารกิจทางทหารซึ่งก็รวมถึง ปจจัยในเรื่องวัฒนธรรม
โครงสรางทางสังคม ระบบเศรษฐกิจ ภาษา และขีดความสามารถในดานตาง ๆ ของหนวยงานใน
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การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
พื้นที่ ซึ่งก็คือหนวยงานตัวแทนรัฐในทองถิ่นหรือประเทศเจาบานที่เราเขาไปปฏิบัติการ หนวย
ปฏิบัติการกิจการพลเรือนอาจรวมถึงกําลังที่จัดเขาไปปฏิบัติและรับผิดชอบโดยปกติอยูแลวในพื้นที่
เขาปฏิบัติการนั้น ๆ การเลือกหนวยใหเขาไปปฏิบัติภารกิจดานกิจการพลเรือนนั้นควรที่จะขึ้นอยูบน
พื้นฐานของความเขาใจในภารกิจดานกิจการพลเรือนที่กระจางแจงซึ่งจะตองเปนไปตามรูปแบบของ
การปฏิบัติการที่ไดวางแผนไว
ช. การปฏิบัติการจิตวิทยา หนวยที่เขาปฏิบัติการจิตวิทยาสามารถที่จะสนับสนุนปท.นส.
ไดเปนอยางดี หนวย ปจว. ทางทหารทําการวางแผนกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติการเพื่อใหเกิดผล
กระทบตอเปาหมายที่ไดเลือกไว หัวขอในการ ปจว. ที่กําหนดขึ้นมาดวยความมุงหมายที่จะ
สนับสนุนในสิ่งที่ตองการโดยใหมีผลทางดานทัศนคติและพฤติกรรมใหเปนไปตามที่ไดวางแผนไว โดย
สงขาวสารที่อาจรวมถึงความปลอดภัยของประชาชน สุขอนามัย และการบริการสาธารณตาง ๆ
รวมทั้งขาวสารที่ไดรับการวางแผนไวแลววาจะสามารถสรางความรูสึกที่ดีและเกิดความรูสึกยกยอง
นิยมชมชอบตอภารกิจที่กําลังปฏิบัติและกําลังทหารที่เขาปฏิบัติการ อยางไรก็ตามถึงแมวาจะไดมี
การฝกการวางแผนในการ ปจว. เปนอยางดี แตหนวยบัญชาการที่วางแผน ปท.นส. จะตองมีความ
ระลึกไวเสมอวาความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. อาจขึ้นอยูกับการกํากับดูแลในทางตรงและ
ทางออมตอตัวกลางในพื้นที่ปฏิบัติการ ที่ทําหนาที่ถายทอดขาวสารใหกับประชาชน เชน วิทยุ
โทรทัศน และสื่อสารมวลชนตาง ๆ เปนตน
ซ. การประสานงานกับองคกรเอกชน และองคกรประชาอาสา ในการปฏิบัติภารกิจ
ปท.นส. นั้นหนวยบัญชาการที่วางแผนจะตองพิจารณาจัดเตรียมการประสานงานรวมกันระวางทหาร
กับพลเรือนไวเสมอ วิธีการหนึ่งที่จะทําใหบรรลุตอการสรางเอกภาพในความพยายามและจัดตั้งการ
ติดตอประสานงานดังกลาวนี้ไดก็ดวยการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการพลเรือน – ทหาร, ศป.พท. (Civil –
Military Operations Center, CMOC) ขึ้น ไมมีโครงสรางการจัด ขนาด และองคประกอบที่
แนนอนของ ศป.พท. ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณ สมาชิกของ ศป.พท. นี้อาจรวมถึงตัวแทนทาง
การทหาร ตัวแทนขาราชการพลเรือน ตํารวจ ที่เขาปฏิบัติการในพื้นที่ องคกรเอกชน องคกร
ประชาอาสา องคกรทางการเมือง อบต. และองคกรอื่น ๆ ในพื้นที่ที่มีสวนเกี่ยวของในปฏิบัติการ
หรืออาจมีตัวแทนในระดับชาติของชาติที่เขาปฏิบัติการ ถาเปนภารกิจภายนอกประเทศไทยในสวน
ของกําลังทหารนั้น หนวยปฏิบัติการกิจการพลเรือน
(เชน หนวยที่ทําหนาที่ประสานงานกับ
ขาราชการพลเรือนเปนประจําอยูแลว อาจเปน จทบ. มทบ. หนวยพัฒนาตาง ๆ หรือหนวยในสาย
งาน กอ.รมน. เปนตน ) เปนหนวยที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําหนาที่ใน ศป.พท. ทั้งนี้หนวยบัญชาการ
จะตองเปนผูพิจารณาหนวยปฏิบัติการกิจการพลเรือนตามที่กลาวมานี้เพื่อเขารับผิดชอบงานใน
ศป.พท. ผานทาง ศป.พท. นี้จะทําใหหนวยบัญชาการทางทหารสามารถที่จะไดรับความเขาใจอยาง
มากในบทบาทขององคกรเอกชน และองคกรประชาอาสา รวมทั้งทําใหเขาใจดวยวาองคกรเหลานี้มี
ผลกระทบอยางไรบ างตอความสําเร็จ ของภารกิจ และถึงแมวาในการประสานงานรว มกั นนั้น
ขอตกลงที่เปนทางการจะยังคงไมมีความจําเปนแตขอตกลงระหวางทหารกับพลเรือนก็จะทําใหการ
ประสานงานเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ ขอตกลง เหลานี้อาจอยูในรูปของบันทึกชวยจํา หรือ
บันทึกความเขาใจ หรืออะไรก็ตามที่จะเปนหลักฐานกันได
ฌ. การปฏิบัติการรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ การปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. นั้นมักที่
จะมีความเกี่ยวของและตองปฏิบัติงานรวมกันในหลายกระทรวงทบวงกรมของรัฐ
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การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ภายในประเทศ มีหลายหนวยงานที่มีความรับผิดชอบใน
เรื่องเหลานี้ ซึ่งรวมทั้ง สภาความมั่นคงแหงชาติที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของ
ออกมา กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในที่รับผิดชอบในเรื่องของการปองกัน และปราบปราม
การกอความไมสงบเปนเวลานาน และยังคงมีความรับผิดชอบอยูในพื้นที่ภาคใตของประเทศ โดย
กอ.รมน. ภาค ๔ พตท. รวมกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ของ
กระทรวงมหาดไทย และนอกจากนี้ กอ.รมน.ยังคงมีบทบาทในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ดวย สําหรับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนยตอตานการกอการรายสากลที่รับผิดชอบในเรื่องของ
การต อ ต า นและตอบโต ก ารก อ การร า ยสากล ในส ว นการบรรเทาภั ย พิ บั ติ นั้ น ก็ จ ะมี
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเปนศูนยบรรเทาภัยพิบัติแหงชาติ นอกเหนือจากที่กลาวไปนั้นก็ยังคงมี
อีกหลายหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบการปฏิบัติตาง ๆ ภายในประเทศที่เมื่ออยูในภาวะวิกฤตแลว
กําลังทหารจะเขาไปสนับสนุนการปฏิบัติการ
ในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ภายนอกประเทศ ถาเปนประเทศสหรัฐแลวจะมีแนวทางใน
การดําเนินการโดยใหกระทรวงตางประเทศและเอกอัครราชทูตประจําประเทศหรือประจําองคการ
สหประชาชาติเปนผูรับผิดชอบในการประสานงานเพื่อจัดตั้งทีมประเทศ ( Country Team ) ขึ้น
ด ว ยการรวบรวมตั ว แทนของกระทรวงทบวงกรมที่ เ กี่ ย วข อ งเข า ด ว ยกั น ซึ่ ง ก็ จ ะรวมถึ ง
กระทรวงกลาโหมอยู ดวย สําหรับแนวทางในการปฏิ บัติในลักษณะนี้นั้นของไทยเองยั งไมมีความ
ชัดเจน และตกอยูในสภาพเปนฝายรับหรือปฏิบัติไปตามอิทธิพลของชาติอื่นหรือองคกรนานาชาติ
ผลักดันไปตามสถานการณ โดยมีรัฐบาลไทยเปนผูตอบสนองตออิทธิพลนั้น ๆ เชน ในการจัดกําลัง
เขาไปปฏิบัติภารกิจในติมอรออก ไดมีนักวิชาการเปนจํานวนมากไดออกมาวิจารณวาเปนไปตาม
กระแสผลักดันโดยรัฐบาลมิไดมีกระบวนการในการพิจารณาอยางทองแทเปนแตเพียงปฏิบัติไปโดย
อัตโนมัติเทานั้น ในประเด็นนี้จะเห็นไดวาเรายังไมไดมีการจัดหนวยงานหรือองคกรที่เปนตัวแทนของ
ทุกกระทรวงทบวงกรมมารวมกันพิจารณา
ในการเขาไปชวยเหลือประเทศเพื่อนบานในดาน
มนุษยธรรมเราก็ยังคงไมมีระบบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนดังนั้นการพัฒนาในเรื่องนี้จะตองไดรับ
การนําเสนอและพัฒนาตอไปในอนาคต
ญ. ความจําเปนดานกฎหมาย ในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. นั้นอาจตองการเจาหนาที่
ทางดานกฎหมายเปนพิเศษเฉพาะ อีกทั้งความชํานาญในประเพณีนิยมก็เปนสิ่งที่จะตองเพิ่มเติม
ขึ้นมาในหนวยงานทางดานกฎหมายของหนวยทหารรวมทั้งนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ที่สําคัญก็จะตองมีการจัดเตรียม ผูที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะดานตาง ๆ ที่
สําคัญคือ ๑) กฎหมายเกี่ยวกับผูอพยพ ๒) กฎหมายเกี่ยวกับพลเรือนผูไรที่อยูอาศัย ถูกกักขังหนวง
เหนี่ยว ๓) กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ๔) ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎการปะทะ ๕) ผูเชี่ยวชาญทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติการจิตวิทยา ๖) ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติการกิจการ
พลเรือน ๗) ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการแพทย ๘) ผูเชี่ยวชาญทาง
กฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และหนวยการปกครองในทองถิ่น ๙) ผูเชี่ยวชาญทาง
กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายนานาชาติ และขอตกลงตาง ๆ ๑๐) ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การทหาร และนายทหารติดตอ ๑๑) ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองสิทธิ
ผูบังคับหนวยจะตองทําใหมั่นใจใหไดวาฝายอํานวยการทางดานกฎหมายเชน นายทหารพระธรรมนูญ
และที่ปรึกษาดานกฎหมายพลเรือนตาง ๆ มีขีดความสามารถ และทรัพยากรเพียงพอที่จะตอบรับ
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ตอปญหาในระดับนานาชาติที่ยุงยากตาง ๆ ปญหาทางดานกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นมาไดระหวางปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. สําหรับที่ปรึกษาทางดานกฎหมายที่เปนคนทองถิ่นโดยเฉพาะ
ในการปฏิบัติการนอกประเทศควรจะไดนําเขามาปฏิบัติงานรวมในฝายอํานวยการดานกฎหมายดวย
ฏ. การสงกําลังบํารุง ในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. นั้น การสงกําลังบํารุงที่มีการ
จัดเตรียมในเชิงปริมาณอาจไมไดเปนไปตามสัดสวนเชนบทบาททางทหารปกติและอาจเปนภารกิจที่
ไมไดกระทําอยูเสมอในทางการทหาร ผูวางแผนจะตองมีความระมัดระวังในการขยายขอบเขตการสง
กํ า ลั ง บํ า รุ ง จนมากเกิ น ไปซึ่ ง ทํ า ให ห น ว ยจะอยู ใ นภาวะอั น ตรายต อ การส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ให ใ นการ
ปฏิบัติการ หนวยสงกําลังบํารุงอาจตองสงกําลังบํารุงใหกับหนวยทหารอื่นหรือใหกับหนวยงานอื่น
ดวยหรืออาจจะสงกําลังบํารุงใหกับเฉพาะหนวยของตนที่จัดเขาปฏิบัติการ และอาจตองจัดกําลังพล
ในสายสงกําลังบํารุงไปใหกับหนวยงานอื่นหรือชาติอื่นที่เขารวมปฏิบัติการดวย หนวยสงกําลังบํารุง
อาจตองมีความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงตอไปหลังหนวยรบไดจบภารกิจไปแลวโดยอาจตองสง
กําลังบํารุงใหกับหนวยงานพลเรือนอื่น ๆ ชาติอื่น ๆ ที่เขารวมปฏิบัติการ หรือแมแตองคกรเอกชน
และองคกรประชาอาสาตาง ๆ ซึ่งในกรณีเชนนี้บุคคลในหนวยสงกําลังบํารุงจะตองมีความคุนเคย
และยึดมั่นอยูกับการประยุกตใชขอตกลงในเรื่องสถานภาพของกองกําลังตาง ๆ (Status – of Forces Agreement) ที่ไดกระทํากันไวกับประเทศของเรา อีกทั้งนี้บุคคลในหนวยสงกําลังบํารุง
จะตองมีความคุนเคยและยึดมั่นอยูกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและขอจํากัดทางดานการเมืองที่เปน
กรอบในการเขาไปปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ของประเทศของเราดวย ผูบังคับหนวยจะตองมีความ
พรอมและกระตือรือรนตอปญหาทางดานกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นมาไดจากสภาพแวดลอมที่ยุงยากมี
ความเฉพาะตัวและมีความเปนปญหาดานการเมืองสูงตามธรรมชาติของ ปท.นส. เชน ในการ
ปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติ และการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม ผูวางแผนในการสงกําลังบํารุงจะตอง
มีการวิเ คราะห ขีดความสามารถ และขี ดจํ า กั ด ทางด านการส ง กํ าลั ง บํ า รุงของหน ว ยงานที่เ ข า ไป
สนับสนุนเชน หนวยงานพลเรือนภายในประเทศ หรือวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจประเทศเจาบาน
เมื่อตองไปปฏิบัติภายนอกประเทศ เพื่อที่จะไดมีการเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกดานการสงกําลัง
บํ า รุ ง ไปสนั บ สนุ น ตามความจํ า เป น รวมทั้ ง การระมั ด ระวั ง มิ ใ ห เ กิ ด ความยากลํ า บากกั บ ระบบ
เศรษฐกิจในพื้นที่ หนวยสงกําลังบํารุงก็เชนเดียวกับหนวยที่เขาปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ จะตองมีขีด
ความสามารถในการปองกันตนเองโดยเฉพาะเมื่อตองปฏิบัติภารกิจแยกไปตางหาก
ตั้งแตขั้นตนของการวิเคราะหภารกิจจะตองพิจารณาในเรื่องของการขนสงเสมอ ตอง
วิเคราะหสภาพของตําบลตนทาง ตําบลปลายทาง โดยเฉพาะในพื้นที่ธุระกันดาร ถาเปนการปฏิบัติ
ภายนอกประเทศก็จะตองมีการวิเคราะหสนามบินและทาเรือทั้งตนและปลายทางโดยเฉพาะเมื่อตอง
เคลื่อนยายไปยังประเทศดอยพัฒนา ความเชื่องชาในการประมาณการณที่สมบูรณจะสงผลโดยตรง
ตอยุทธศาสตรในการเคลื่อนยายเขาสูพื้นที่ นอกจากนี้แลวหนวยที่สนับสนุนการเคลื่อนยายอาจมี
ความจําเปนที่จะตองจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยาย ทั้งนี้ก็เพราะการเคลื่อนยาย
ดังกลาวนี้มีผลอยางมากเหมือนกับการขนสงคนนั่นเอง สวนลําดับการปฏิบัติตามขั้นตอนจะตองไดรับ
การกําหนดขึ้นเพื่อการประสานความตองการในการเคลื่อนยาย ตารางเวลา และการประสานงาน
กับผูเกี่ยวของในการปฏิบัติการทั้งหลาย อีกทั้งสิ่งจําเปนตอการเคลื่อนยาย เชน น้ํามัน อาจสงผล
อยางมากตอการเคลื่อนยาย หลักการในการสงกําลังบํารุงจะตองไดรับการพัฒนา และประยุกต
ขามขอบเขตของหลักการสงกําลังบํารุงทางทหารออกมาดังเชนที่ไดมีการประยุกตหลักการสงกําลัง
บํารุงในการรักษาความมั่นคงภายในของ กอ.รมน. นั่นเอง
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ฎ. การปฏิบัติการทางการแพทย มีความจําเปนที่จะตองจัดเตรียมการปฏิบัติการทางการ
แพทยในการสนับสนุนปท.นส. อยูเสมอ กองทัพไทยมีหนวยปฏิบัติการทางการแพทยที่เปนหนวย
ทหารดวย ซึ่งหนวยดังกลาวมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่สามารถเคลื่อนยายกําลังไดอยาง
รวดเร็ว มีความชํานาญเฉพาะดานและสามารถเขาไปสนับสนุนในพื้นที่ที่ยากลําบากได การจัด
หนวยทางการแพทยเชิงปองกันตั้งแตเริ่มแรกดวยความรวดเร็ว และใหมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง
อาจเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในการวางแผนปฏิบัติการทางการแพทย การปฏิบัติการทางการแพทยเพื่อ
สนับสนุนหนวยที่เขาปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ดวยการปองกันและพัฒนาไปสูการลดภัยคุกคามที่เกิด
จากการแพรขยายของเชื้อโรคที่ไมสามารถควบคุมได การจัดเตรียมการสนับสนุนทางการแพทยตอ
กําลังทหารและบุคคลที่ไดวางแผนไวจะรวมไปถึงการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม ระบบการปองกัน
โรค ระบบสัต วแพทยร ะบบการสงกําลังบํารุงทางการแพทย การส งกํ าลั งบํ ารุ งโลหิ ตสํ ารอง
ระเบียบการทางการแพทย และแผนการสงกลับทางอากาศดวย
ในการวางแผนการสนับสนุนทางการแพทยนั้น จะตองคํานึงถึงการพิจารณาภัยคุกคาม
ทางการแพทยตอหนวยงานที่เขารวมปฏิบัติการ ประชาชน หนวยงานของรัฐ และองคกรตาง ๆ ใน
พื้นที่ และ ประชาชนของประเทศเจาบานเมื่อเขาปฏิบัติการนอกประเทศดวยเสมอ จะตองมีความ
สนใจวิเคราะหขีดความสามารถทางการแพทยของหนวยงานอื่น ๆ ที่มาเขารวมปฏิบัติการ หรือตอง
มีขอมูลความเกี่ยวของในพื้นที่ปฏิบัติการกอนที่จะกําหนดแนวความคิดในการสนับสนุนทางการแพทย
ออกมา
การตรวจสอบสภาพแวดลอมทางการแพทยของประชาชนในทองถิ่น จะเปนสิ่งที่มีความ
สําคั
ญ และยุงยากมากในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. การมี และการใชยาของประชาชนใน
ปจจุบัน แนวโนมของปญหาในเรื่องชีวะ เคมี และสารทําลายลางมวลชนเปนสิ่งที่จะตองคํานึงถึง
ตั้งแตตนดวยการตรวจสอบกับระบบการหาขาวสาร และยังคงตองมีการประสานงานกันตอไปสําหรับ
หนวยงานดานการแพทย และหนวยงานดานการขาว
ฐ. การผสมผสานของหนวยปฏิบัติการและหนวยกองหนุน ในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส.
อาจมีความจําเปนที่จะตองการหนวยหรือบุคคลที่มิไดจัดเตรียมไวในหนวยปฏิบัติการ หรืออาจมี
ความจําเปนที่จะตองการหนวยหรือบุคคลมากไปกวาที่ไดมีการจัดเตรียมไวในหนวยปฏิบัติการ เชน
อาจมีความตองการหนวยกิจการพลเรือนเพิ่มเติม อาจมีความตองการหนวย ปจว. เพิ่มเติม อาจมี
ความตองการหนวยเคลื่อนยายทางอากาศเพิ่มเติม อาจตองการหนวยที่สามารถใชภาษาไดหลาย
ภาษาและนายทหารติ ด ต อ อาจต องการหน ว ยทางการแพทย อาจต อ งการหน ว ยรั กษาความ
ปลอดภัย และหนวยทางการชาง เปนตน ความคลองตัวของหนวยกองหนุนตาง ๆ เหลานี้อาจมี
ความยุงยากที่จะนําไปใชถาไมไดมีการประกาศสงครามหรือใกลเวลาประกาศสงคราม ดังนั้นลําดับ
ในการใชกองหนุนนั้นตองมีแนวความคิดในการพิจารณาหนวยกองหนุนซึ่งสวนมากจะตองเปนไปใน
ลักษณะอาสาสมัคร และเพื่อใหเกิดประโยชนตอลักษณะของหนวยอาสาสมัครนี้ ผูวางแผนจะตอง
กําหนดบทบาทและภารกิ จ ของกองหนุ นที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ไดด ว ยการหมุ น เวีย นกํ าลั ง พลโดยมี
ขอจํากัดอยูที่สามอาทิตย และถามีเวลาเพียงพอผูวางแผนจะตองพิจารณาวากองหนุนตองการขีด
ความสามารถในรูปแบบใดและใชเวลานานเพียงใดที่หนวยกองหนุนดังกลาวจะตองใชในการพัฒนา
และฝกเพื่อใหไดขีดความสามารถนั้นกอนที่จะสามารถเคลื่อนยายเขาไปปฏิบัติได ผูวางแผนจะตอง
ตรวจสอบอํานาจของบุคคลและอุปกรณสําหรับกองหนุนวามีความสอดคลองกับหนวยปฏิบัติการ
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หรือไมดวย เชน ถาเครื่องมือของหนวยกองหนุนเชนยานพาหนะถาเปนยานพาหนะพลเรือน ก็จะ
ไมสามารถนําไปใชในพื้นที่ธุรกันดารเหมือนกับของหนวยปฏิบัติการทางยุทธวิธีได ในทางกลับกัน
ดวยเครื่องมือที่อาจจะเปนเครื่องมือหนักของหนวยปฏิบัติการเชนเครื่องมือของทหารชางก็อาจมีผล
ตอความอยูรอดของหนวยในขณะที่ตองมีการรบ หรือการถอนกําลังเปนตน
ฑ. การแปรสภาพจากการปฏิบัติการทางทหารในการสงครามสู ปท.นส. ในแผนระดับ
ยุทธการของผูบังคับบัญชาจะตองมีแผนในการแปรสภาพจากการปฏิบัติการทางทหารในการสงคราม
ไปสูการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ไวดวย การวางแผนดังกลาวของผูบังคับบัญชาจะตองเริ่มตนจากภัย
คุกคามตาง ๆ ที่มีโดยเฉพาะฝายตรงขาม ซึ่งจะทําใหสามารถมั่นใจไดวาวัตถุประสงคทางดาน
การเมืองที่ไดกําหนดไวนั้นยังคงดํารงอยูอยางตอเนื่องหลังยุติการยิง และการรบในการปฏิบัติการการ
สงคราม
ภารกิจบางประการที่ทหารอาจตองเขาไปปฏิบัติหลังยุติความขัดแยงไดแลว กอนที่จะสง
มอบใหกับพลเรือนตอไปคือ การสงมอบความรับผิดชอบไปใหกับฝายพลเรือน สนับสนุนการเจรจา
แกไขปญหาตอ การดําเนินงานทางดานกิจการพลเรือนเพื่อฟนฟูความมั่นคงใหกับฝายพลเรือน การ
ปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อใหสันติสุขสามารถดําเนินการตอไปไดอยางถาวร และการสนับสนุนในการสง
กําลังบํารุงตอไป
หนวยบัญชาการอาจมีความจําเปนตองใชหนวยที่ปฏิบัติงานไดในทุกสภาพ หรือหนวยที่
สามารถปรับโครงสรางไดเมื่อการปฏิบัติการในการแกไขความขัดแยงไดจบลงไปแลว การวางแผน
และประมาณสถานการณไปขางหนาจะบงบอกถึงขอบเขตของการปฏิบัติและกําลังที่จะตองปฏิบัติ
ภารกิจ ปท.นส. ตอไป ทั้งนี้กําลังที่ใชอาจมาจากบางสวนที่กําลังปฏิบัติอยูมาจากพื้นที่อื่นหรือมา
จากกองหนุนก็ได
หลังภารกิจในการขจัดความขัดแยงไปแลว
กําลังทหารอาจนําไปใชในการสนับสนุน
หนวยงานอื่น ๆ ทั้งนี้ก็ดวยการพยายามเพิ่มน้ําหนักใหกับความรับผิดชอบของหนวยงานพลเรือนเพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งการพยายามในการสรางความมั่นคงใหกับโครงสราง
และสิ่งอํานวยความ
สะดวกของฝายพลเรือน
สําหรับรูปแบบของการปฏิบัติการภายหลังภารกิจการกําจัดความขัดแยงแลว ก็เชน การ
สงมอบความรับผิดชอบใหกับฝายพลเรือน การดํารงการเจรจาเพื่อยุติปญหา การกิจการพลเรือน
เพื่อสรางความมั่นคงใหกับฝายพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสรางความมั่นคงและสันติอยาง
ถาวร และดํารงการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงในการพัฒนาและการกอสรางรวมทั้งดํารงการขนสง
ดวย
ฒ. การสิ้นสุดปฏิบัติการ เชนเดียวกับการปฏิบัติการสงคราม การวางแผนปฏิบัติภารกิจ
ปท.นส. จะตองสิ้นสุดและถอนกําลังออกมาทันทีที่การปฏิบัติภารกิจสมบูรณแลว สําหรับสภาพที่
ภารกิจสมบูรณแลวก็ขึ้นอยูกับการกําหนดที่เฉพาะออกไปซึ่งอาจรวมถึง การสงมอบความรับผิดชอบ
ใหกับฝายพลเรือนเปนที่เรียบรอยแลว หรือสามารถทําสัญลักษณและกวาดลางทุนระเบิดเรียบรอย
แลว หรือยุติขอตกลงทางดานการเงินแลว (ขาดการสนับสนุนทางการเงิน) หรือมีการปรับภารกิจ
ใหม หรืออาจตองถอนกําลังออกมา เปนตน ซึ่งทาทีและลักษณะของการถอนกําลังออกไปเมื่อจบ
ภารกิจอาจสงผลตอความรูสึกในความชอบธรรมของการปฏิบัติการทั้งหมดก็ได
ดังนั้นการ
ประยุกตใชหลักปท.นส. จะตองมีความระมัดระวังในการวางแผนขั้นนี้ดวยเสมอ นอกจากนี้แลวยัง
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การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ตองคํานึงถึงเรื่องงบประมาณในการสนับสนุนที่เหมาะสม กองทุน เครื่องมือที่นําไปใช การเบิก
ทดแทนตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องที่มิไดกระทําในลักษณะที่ปกติทั่วไปในงานการทหาร
ผูวางแผนจะตองพิจารณาวางแผนเฉพาะในการถอนกําลังหนวยบางหนวยที่ปฏิบัติภารกิจ
ของตนสมบูรณแลวทันทีที่เปนไปได สิ่งนี้เปนวิกฤตในเรื่องความพรอมในการปฏิบัติในอนาคตทั้ง
ปทส. และ ปท.นส. กําลังที่ไดจัดเตรียมไวเพื่อการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ในการปฏิบัติการที่มิใช
การรบ เชน กองกําลังรักษาสันติภาพอาจตองปรับไปสูกําลังที่ตองเขาปฏิบัติการรบ และถาภารกิจ
ในขณะที่ปฏิบัติงาน ปท.นส. แตกตางไปจากภารกิจในการรบกําลังดังกลาวนี้อาจตองไดรับการฝก
กอนที่จะเขาสูภารกิจในการรบ

การฝกศึกษา
“ทหารที่มีวินัย และไดรับการฝกมาเปนอยางดี เปนหลักพื้นฐานของการจัดตั้งหนวยกอง
กําลังรักษาสันติภาพ”
หนวยที่พรอมในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. อาจสามารถสรางขึ้นมาไดจากกําลังทหารที่มี
ความมุงประสงคหลักในการรบเพื่อชนะในสงครามระหวางชาติ หลายรูปแบบของการปฏิบัติภารกิจ
ปท.นส. กําลังทหารสามารถประยุกตใชความชํานาญในการรบเพื่อตอบสนองสถานการณ ปท.นส. นั้น
ๆ แตอยางไรก็ตามการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ในบางรูปแบบเชน การชวยเหลือทางมนุษยธรรม
หรือการรักษาสันติภาพ ความชํานาญในการรบดังกลาวอาจไมมีความเหมะสมกับสถานการณ
ดังนั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ในลักษณะนี้การสรางสํานึก และจิตใจ
ของการปฏิบัติการนอกเหนือการสงครามนี้เปนสิ่งที่มีความจําเปนเปนอยางยิ่ง
ความพรอมของหนวยที่จะเขาปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ที่จะประสบความสําเร็จไดจะตองมี
สองปจจัยสําคัญ (สองขา, two – pronged) ปจจัยสําคัญประการแรกคือการใหการศึกษากับทหาร
อาชีพทั้งนายทหารและนายสิบโดยใหการศึกษาอยางเปนทางการในการปฏิบัติในภารกิจ ปท.นส.
เบื้องตนไปพรอมกับการฝกผูบังคับหนวยขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรตามแนวทางรับราชการหลักสูตร ผบ.
หมู, หลักสูตร ผบ.มว., หลักสูตร ผบ.รอย และ หลักสูตร ผบ. พัน) และใหการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นไปในหลักสูตรระดับนายทหารอาวุโส (เชน หลักสูตรหลักประจํา, หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส,
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรเสนาธิการทหา และหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร )
หรือจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารตาง ๆ เชน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปน
ตน สําหรับความมุงเนนในการศึกษาก็เพื่อใหมีความมั่นใจไดวาผูนําในทุกระดับหนวยมีความเขาใจใน
วัตถุประสงค หลักการ และคุณลักษณะของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม รวมทั้ง
สามารถที่จะวางแผน และเขาปฏิบัติการในภารกิจดังกลาวนี้ได สําหรับผูบังคับหนวยนั้นจะตองผาน
การศึกษาเรียนรูในเรื่องของ ปท.นส. ในระดับที่สามารถประยุกตใชงานไดกับภารกิจที่เขาจะตองเขา
ไปปฏิ บั ติและจะศึ กษาในระดั บที่ สู ง ขึ้ นไปอี ก การศึ กษาดังกล า วนี้ ร วมถึงการสัมมนาการศึ กษา
บทเรียนในการปฏิบัติ และการฝกตามสถานการณ และพัฒนาเขาไปถึงขั้นสุดยอดดวยการปฏิบัติงาน
ในหนาที่นายทหารอาวุโสในตําแหนง ผูบังคับหนวย หรือฝายอํานวยการในระหวางการฝกหรือการ
ปฏิบัติภารกิจ ปท.นส.
ปจจัยสําคัญประการที่สอง หรือขาที่สอง คือ การฝกเปนบุคคล เปนหนวย และการ
ฝกฝายอํานวยการ สําหรับความมุงเนนในการฝกดังกลาวก็เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคลากรและหนวยมี
ความชํานาญที่จําเปนตอการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. รวมทั้งฝายอํานวยการมีขีดความสามารถเพียง
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การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
พอที่จะทําการวางแผน ควบคุมการปฏิบัติ และสนับสนุนใหการปฏิบัติลุลวงไปได ในการฝกนั้น
ขึ้นกับการเตรียมพรอมที่จะเผชิญในการปฏิบัติภารกิจวาเปนเชนไร การฝกและการซักซอมกอนที่จะ
เขาปฏิบัติการ อาจรวมถึงการฝกความชํานาญของบุคลากร การฝกตามสถานการณที่เกิดขึ้น การ
ฝกภาคสนาม การฝกซอมดวยกระสุนจริง การฝกการเคลื่อนยาย การฝกปญหาที่บังคับการ การ
ฝกจําลองยุทธเพื่อฝกผูบังคับหนวย ฝายอํานวยการ และสวนตาง ๆ ที่เขารวมปฏิบัติการ ถามีเวลา
เพียงพอกอนที่หนวยจะเคลื่อนยายเขาพื้นที่ปฏิบัติการ หนวยสามารถที่จะฝกในระดัที่สูงขึ้นกอนเขา
ปฏิบัติการนั้นคือการฝกรวมอันมีพื้นฐานในการฝกที่การเตรียมตอบโตตอสถานการณทีอาจเกิดขึ้น ใน
การฝ ก ร ว มหน ว ยจะได รั บ มอบภารกิ จ ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ การร ว มกั บ หน ว ยสนั บ สนุ น ที่ ต องเข า ร ว ม
ปฏิบัติการดวยจริงกับหนวยนั้น ๆ และถาเปนไปไดจะเพิ่มหนวยสนับสนุนของกองบัญชาการหนวย
เหนือไปในการฝกดวย และไมวาไดมีการเคลื่อนยายกําลังไปแลวก็ตาม ถาสถานการณอํานวยก็
จะตองมีการฝกความชํานาญใหกับบุคคลและหนวยดวย การฝกถอนกําลัง หรือการเพิ่มเติมกําลังนั้น
มุงเนนไปที่การฝกในสถานการณในการรบ
เปนไปไดอยางมากที่จะไมมีเวลาเพียงพอ ที่จะทําการฝกซอมตามสถานการณจริงกอนเขา
ปฏิบัติการซึ่งเปนการตอบคําถามที่วาทําไมปจจัยสองประการ หรือสองขาที่กลาวไปนั้นเปนจุดวิกฤต
หรือสิ่งที่สําคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. หนวยที่ไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดีแลว สามารถ
ที่จะประยุกตใชในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ในรูปแบบตาง ๆ ภายใตผูนําทางทหารทั้งนายทหาร
และนายสิบที่สามารถใชหลักการ ใหเขากับรูปแบบตาง ๆ ของ ปท.นส. ไดเปนอยางดี

การฝก และการศึกษา การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
บุคลากร
เปาหมาย
นายทหารสัญญา เพื่อใหมั่นใจไดวา ผูนํา
บัติและ
ทั้งหมดมีความเขาใจใน
นายทหารชั้น
เรื่องวัตถุประสงค
ประทวน
หลักการและคุณลักษณะ
ของ ปท.นส.
บุคคล หนวย เพื่อใหมั่นใจไดวา บุคคล
และฝอ.
และ หนวยมีความ
ชํานาญที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติภารกิจ ปท.นส.
และฝอ.สามารถที่จะ
วางแผน ควบคุมและ
สนับสนุนการปฏิบัติการ
ได

วิธีการ
-การสัมมนา
-การศึกษาบทเรียนในการปฏิบัติการที่ผานมา
-การฝกตามสถานการณที่กําหนด
-การฝกเปนรายบุคคล
-การฝกตามสถานการณ
-การฝกในสนาม
-การฝกดวยกระสุนจริง
-การฝกการเคลื่อนยาย
-การฝกจําลองยุทธ

บทสรุป
ในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม ผูบังคับบัญชาจะตองเชื่อมั่นในความรู
ความสามารถในดานการรบ หลักการหลักนิยมในการฝกของตน จะตองเขาใจถึงความตองการของ
๔-๑๔
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๐๑/๑๑/๖๑ ๑๔:๕๘ น. (ราง)

การวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม และจะตองพรอมที่จะปรับเปลี่ยนความชํานาญใน
การรบ เขาไปใหเหมาะสมกับสถานการณใน ปท.นส. กําลังที่จะเขาไปปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ที่ไม
เกี่ยวของกับการรบ จะตองเตรียมพรอมที่จะแปรสภาพเปนกําลังที่จะปฏิบัติการรบและที่สําคัญ
ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ปท.นส. ถูกสรางขึ้นมาจากการเปนมืออาชีพ มีความชํานาญ ผาน
การฝก ผานการศึกษา และวินัยที่ดีของทหารทุกหมูเหลา

๔-๑๕
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นิยามศัพท์

นิยามศัพท์
การควบคุมการแพร่ ขยายของอาวุธ (Arm Control)
แนวทางในการวางแผน, การจัดการ หรื อขบวนการในการกําหนดให้มีการตกลงกันใน
เรื องการจํากัดอาวุธยุทโธปกรณ์ ทังในเรื องของ จํานวน, รู ปแบบ, คุ ณลักษณะของระบบอาวุธ
(รวมถึ งระบบการควบคุ ม บังคับบัญชา, ระบบการส่ งกําลังบํารุ ง และระบบการรวบรวมข่าวสาร)
และค่าความต้านทาน, การจัดองค์กร, อุปกรณ์, การวางกําลัง และในบางครังมาตรการเหล่านี มีขึน
เพือวัตถุประสงค์ในการลดความไร้เสถียรภาพทางการทหาร

การต่ อต้ านและตอบโต้ การก่อการร้ าย (Combating Terrorism)
ปฏิ บ ตั ิ ก ารในการต่อต้า นการก่ อการร้ า ย (มาตรการป้ องกันในอันที จะลดการบาดเจ็บ
สู ญเสี ยทีเกิดจากการก่อการร้าย) และการตอบโต้การก่อการร้าย (มาตรการในเชิ งรุ ก ในการป้ องกัน
ยับยัง และตอบโต้การก่อการร้าย) ในระดับคุกคามต่าง ๆ

การสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
Operations)

(Support to Counterdrug

เป็ นการสนับสนุ นการปราบปรามยาเสพติ ด ทังในด้า นของกฎหมาย, การตรวจค้น,
ตรวจสอบการทําลาย, ปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด

สถานภาพสุ ดท้ าย (End State)

วัต ถุ ป ระสงค์ข องชาติ ที กํา หนดขึ น ทังในด้า นการปฏิ บ ัติ ก ารทางทหาร รวมถึ ง การ
สนับสนุนเครื องมืออืน ๆ ของชาติ ในอันทีจะเพิมและสร้างพลังอํานาจของชาติ

การประกันเสรีในการเดินเรือ และการบินผ่ าน (Ensuring Freedom of Navigation)

การปฏิบตั ิการทีจะนํามาซึ งเกิดสิ ทธิ และเสรี ในการปฏิบตั ิการ ทังเส้นทางอากาศและทาง
ทะเล

เขตหวงห้ าม (Exclusion Zone)

พืนทีทีถูกกําหนดขึนเพือใช้มาตรการบังคับต่าง ๆ และมีความมุง่ หมายเฉพาะ โดยมี
วัตถุประสงค์ ต้องการให้ชาติทีถูกมาตรการบังคับนัน ๆ ยอมเปลียนแปลงแนวทางปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามทีฝ่ ายเราต้องการ รวมถึงวิธีการ การใช้กาํ ลังทหารกดดัน
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การช่ วยเหลือเพือนุษยธรรม (Humanitarian Assistance)
เป็ นแผนงานทีถูกกําหนดขึนเพือช่วยเหลือและฟื นฟูภยั พิบตั ิอนั เกิดจากธรรมชาติหรื อจาก
มนุษย์ เช่น ความเจ็บป่ วย, โรคภัย, ความหิ วโหย หรื อภัยคุกคามต่อชี วิตในรู ปแบบต่าง ๆ ทีจะทําให้
เกิดความสู ญเสี ย

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม, ปท.นส. (Military Operations Other
Than War, MOOTW)
เป็ นการนําเอาขีดความสามารถในด้านต่างกันของทหารมาใช้ โดยการประยุกต์ใช้และ
การผสมผสานกันระหว่างพลังอํานาจของชาติในด้านต่าง ๆ โดยใช้ทงก่
ั อน, ระหว่าง และหลังจาก
สงคราม

การสนับสนุนการทหารต่ อเจ้ าหน้ าทีพลเรือน (Military Support to Civil Authorities)
เป็ นการปฏิบตั ิการโดยการให้ความช่วยเหลือด้านการทหารต่อรัฐบาล ในการตรวจสนอง
ในสถานการณ์ฉุ กเฉิ น, การถูกโจมตี, การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

การสนับสนุนรัฐอืน (Nation Assistance)

เป็ นการสนับ สนุ น โดยพลเรื อ นหรื อ ทหาร ต่ อ ประเทศหรื อ รั ฐ ที มี ส นธิ สั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงกันอยู่ โดยสามารถให้การสนับสนุนทังในยามปกติ และยามสงคราม

การอพยพผู้ไม่ มสี ่ วนในการรบ (Noncombatant Evacuation Operations)

เป็ นการปฏิบตั ิการเคลือนย้ายประชาชนออกจากพืนทีทีถูกคุกคามไปในพืนทีห่างไกล

องค์ กรเอกชน (Nongovernmental Organization)

เป็ นหน่วยงานทีจัดตังโดยพลเรื อน อาจเป็ นในรู ปของมูลนิ ธิต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม อาจเรี ยกว่า NGO

การบูรณะฟื นฟูเพือให้ เกิดสั นติภาพหลังความขัดแย้ ง (Post Conflict Peace Building)

เป็ นการเสริ มสร้าง หรื อสนับสนุ นรัฐบาลใหม่ ในด้านของโครงสร้าง และสถาบันต่าง ๆ
โดยการใช้นโยบายเชิ งการทูต และนโยบายทางเศรษฐกิจ เข้ามาช่ วย เพือเป็ นการหลี กเลียงมิให้
รัฐหรื อรัฐบาลนัน ๆ ทรุ ดโทรมลง หรื อไปสู่ สภาพของความขัดแย้งเช่นเดิม

การบังคับเพือสั นติภาพ (Peace Enforcement)

เป็ นการใช้ก าํ ลัง ทางทหารเข้า ไปบัง คับ และแทรกแซงเพื อให้ เกิ ด สั น ติ ภ าพขึ นมาใน

ภูมิภาค
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การรักษาสั นติภาพ (Peacekeeping)
การปฏิ บตั ิ การทางทหาร เพือเข้าตรวจสอบพรรค หรื อฝ่ ายต่าง ๆ เพือให้ก ระทําตาม
ข้อตกลง เช่น การบังคับให้หยุดยิง, การพักรบ รวมทังการสนับสนุ นด้านการทูต เพือให้เกิดความ
มันคงและยังยืนของระบบการเมือง

การสร้ างสั นติภาพ (Peacemaking)

เป็ นกระบวนการทางการทูต, การประนี ประนอม, การต่อรอง หรื อวิธีการใดอันจะ
ก่อให้เกิดสันติภาพ และยุติขอ้ โต้แย้ง อันนําไปสู่ ความขัดแย้ง

การปฏิบัติการเพือสั นติภาพ (Peace Operations)
เป็ นความหมายรวมของการรักษาสันติภาพ และการบังคับเพือให้เกิดสันติภาพโดยการ
สนับสนุนด้านการทูต เพือให้เกิดสันติ

การวางกําลังในเชิงป้ องกัน (Preventive Deployment)
เป็ นการวางกําลังไว้เพือป้ องกัน ยับยังไม่ให้เกิดความรุ นแรง
ขัดแย้ง ทีมีความตึงเครี ยดมากขึนระหว่างสองฝ่ าย

ในพืนทีระหว่างความ

การทูตเชิงป้ องกัน (Preventive Diplomacy)
เป็ นการปฏิบตั ิการทางการทูต เพือป้ องกันหรื อยับยังวิกฤตการณ์ทีอาจจะเกิดขึน หรื อเป็ น
มาตรการเพือจํากัดความรุ นแรง

องค์ กรประชาอาสา (PVO) (Private Voluntary Organizations)

เป็ นองค์กรช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรม อันมีโครงการช่วยเหลือและฟื นฟูในด้านต่าง ๆ
และบ่อยครังทีมีความคล้ายคลึงกับ NGO

การคุ้มครองการเดินเรือ (Protection of Shipping)

การใช้กาํ ลังทางเรื อ, ทางอากาศ หรื อกําลังอืน ๆ ในการคุม้ ครอง เรื อ, เครื องบินหรื อ
พลเรื อน ทังในและนอกประเทศ รวมถึงการปกป้ องทรัพย์สิน อันเกิดจากความรุ นแรงต่าง ๆ

การตีโฉบฉวย (Raid)

การปฏิ บตั ิการเข้าตีเจาะพืนทีฝ่ ายตรงข้ามเพือปกป้ องข่าวสาร, ทําให้ศตั รู สับสน หรื อ
แม้แต่การทําลายฐานทีตัง และจะจบลงด้วยการถอนตัวออก

ปฏิบัติการค้ นหา (Recovery Operations)

เป็ นการปฏิบตั ิการ ค้นหา, กูภ้ ยั , ส่ งกลับบุคคลพลเรื อน ตลอดจนการนําคลังอุปกรณ์ทีมี
ความสําคัญต่อความมันคงปลอดภัยของชาติ
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การแทรกแซง และสกัดกันในน่ านนํา
Operations)

(Sanction Enforcement/Maritime Intercept

เป็ นการปฏิ บ ตั ิ ก ารทางทหาร ในการบัง คับ
เคลือนย้ายในพืนทีเฉพาะทีกําหนดขึน

และรบกวนไม่ ใ ห้มี ก ารเคลื อนที หรื อ

การแสดงกําลัง (Show of Force)

เป็ นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและกําลังของกองทัพ เพือวัตถุประสงค์ของชาติอย่างใด
อย่างหนึง

การโจมตี (Strike)
เป็ นการเข้าตีเพือ ทําลาย, ยึด, หรื อสร้างความเสี ยหายให้เกิดกับทีหมาย

การสนับสนุนการป้ องกันและปราบปรามการก่อความไม่ สงบ (Support to Counterinsurgency)
เป็ นการสนับสนุนรัฐบาลในด้านของการทหาร, การเมือง, เศรษฐกิจ, จิตวิทยา และด้าน
กิจการพลเรื อน เพือให้ฝ่ ายก่อการร้ายยอมแพ้ หรื อยอมจํานน

การสนับสนุนการก่อความไม่ สงบ (Support to Insurgency)

การสนับสนุ นการเคลื อนไหวขององค์กร เพือล้มล้างรัฐบาล โดยการใช้การโฆษณา
ชวนเชือ และการใช้กาํ ลังติดอาวุธ

คําย่ อ
ปทส. : การปฏิบัติการทางทหารในการสงคราม
ปท.นส. : การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
ศป.พท. : ศู นย์ ปฏิบัติการพลเรือน – ทหาร
ศอร. : ศู นย์ อาํ นวยการร่ วม
กอ.รมน. : กองอํานวยการรักษาความมันคงภายใน
ศบภ. : ศู นย์ บรรเทาสาธารณภัย
พตท. : หน่ วยบัญชาการผสม พลเรือน ตํารวจ ทหาร
ศอ.บต. : ศู นย์ อาํ นวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้
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เอกสารอางอิง
สสศ.รร.สธ.ทบ.สบส.,การปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติ,กรุงเทพมหานคร:กองอุปกรณ สบส. ๒๕๔๔ สส
ศ.รร.สธ.ทบ.สบส.,การปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, กรุงเทพมหานคร: กองอุปกรณ
สบส. , ๒๕๔๔
สสศ.รร.สธ.ทบ.สบส.,การตอตานและตอบโตการกอการราย, กรุงเทพมหานคร: กองอุปกรณ สบส.
๒๕๔๔
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