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คํานํา

กองทัพเรือไดจัดทําและรวบรวมเอกสารอางอิง หรือหลักนิยมในดานตาง ๆ สําหรับใชเปนหลักในการปฏิบัติการ
ทางทหารทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธี    หลักนิยมตาง ๆ   ไดอธิบายหลักการทําสงครามและการวางแผนในแตละสาขา
การรบ สําหรับหลักนิยมเลมน้ีไดอธิบายใหเห็นถึงพื้นฐานของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม  
(Military Operations Other Than War: MOOTW)  ต้ังแตรายละเอียดของแบบตาง ๆ ในการปฏิบัติการ ไปจนถึงการ
พิจารณาในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ เอกสารอางอิงน้ีจะเปนหลักสําหรับการจัดทําบรรณสารหรือหลัก
นิยมที่เกี่ยวกับ ยุทธวิธี เทคนิคและหลักปฏิบัติตาง ๆ สําหรับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามตอไป

การเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงครามเปนสิ่งสําคัญมาก โดยเฉพาะในยุค
ของการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงระหวางประเทศ หนาท่ีอยางหนึ่งของกองทัพเรือ คือการชวยเหลือ
ประชาชน (Benign Operations) และการรักษากฎหมาย (Law Enforcement) ดังน้ัน การที่จะปฏิบัติภารกิจที่นอกเหนือ
จากการทําสงครามใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเขาใจหลักการดําเนินการที่เหมาะสม ซึ่งเอกสารเลมน้ี
จะเปนประโยชนและเปนความรูท่ีเพิ่มพูนใหกับกําลังพลของกองทัพเรือและประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับกิจการดานการทหาร

คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ ดานการศึกษาชั้นสูง หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารอาง
อิงของกองทัพเรือเลมน้ี จะเปนประโยชนท้ังในดานการศึกษาและใชอางอิงในการศึกษา คนควา วิจัยของหนวยงานตาง ๆ
ของกองทัพเรือ หากทานใดพบขอบกพรองที่สมควรแกไขปรับปรุงเพื่อใหเอกสารเลมน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอได
กรุณาสงขอคิดเห็นมายังคณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ  ดานการศึกษาชั้นสูง  ณ
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จักเปนพระคุณอยางสูง

คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ
ดานการศึกษาชั้นสูง
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บทที่ ๑
กลาวนํา

(INTRODUCTION)
“ Consolidating (the  Cold  War) victory requires a continuing US role 
and new strategic to strengthen democratic institutions.  Military civic 
action can, in concert with other elements of US strategy, be an effective 
means of achieving US objectives around the globe.”

General Fred F. Woerner, Jr.
US Army, Retired

๑. วัตถุประสงค
แนวความคิดของผูเรียบเรียงเอกสารนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะใหแนวความคิดพื้นฐานแกขาราชการและนายทหาร

ระดับผูบังคับบัญชาหนวยรบ เพ่ือเตรียมการสําหรับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม Military 
Operations Other Than War (MOOTW) เอกสารนี้จะอธิบายถึง การปฏิบัติการทางทหารทั้งปวง
และใหแนวทางทั่วไปสําหรับหนวยทหารในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามรวมกับทหารหนวยอื่นๆ สวนราย
ละเอียดของขาวสารในการวางแผนสําหรับการวางกําลังใน MOOTW เชน ยุทธวิธีการรบรวม เทคนิคและแนวทาง
การปฏิบัติตาง ๆ จะปรากฎในเอกสารฉบับอื่น

๒. การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม (Military Operations 
Other Than War)

การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม หรือ MOOTW หมายถึง การใชขีดความสามารถของ
กําลังทางทหาร ปฏิบัติการอื่นใดที่มิใชการปฏิบัติการทางทหารเพื่อสงคราม การปฏิบัติการเหลาน้ีสามารถประยุกตใชรวมกับ
เครื่องมือตาง ๆ ของกําลังอํานาจแหงชาติ  เชน  การเมือง  การเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา และเทคโนโลยี เปนตน  เพื่อท่ี
จะทําใหสามารถเขาใจ MOOTW ไดดีขึ้น จําเปนท่ีจะตองเขาใจความแตกตางของ MOOTW กับ สงคราม
(WAR) เสียกอน

ก. สงคราม (WAR) : เม่ือการใชเครื่องมืออื่น ๆ ของพลังอํานาจแหงชาติไมสามารถบรรลุวัตถุ
ประสงคแหงชาติ (National Objectives)  หรือปกปองผลประโยชนแหงชาติ  (National 
Interests)    ไวได  ผูนําของชาติท่ีมีกําลังทางทหารเพียงพออาจตัดสินใจใชกําลังทางทหาร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค
แหงชาติหรือปกปองผลประโยชนแหงชาติเอาไว การนําประเทศเขาสูสงครามจําเปนท่ีจะตองไดรับชัยชนะเหนือฝายขาศึกโดย
เร็วที่สุดเทาท่ีจะทําได และจะตองใหมีการสูญเสียใหนอยท่ีสุดดวย



. การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (Military Operations Other Than 
War) น้ันจะเนนท่ีการปองปรามไมใหเกิดสงคราม การแกปญหาขอขัดแยง การชักชวนใหเกิดสันติภาพ และการ
สนับสนุนหรือชวยเหลือประชาชนในวิกฤตการณภายในประเทศตาง ๆ  ตามตารางขางลาง แสดงใหเห็นวา

ขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหาร
การปฏิบัติการทางทหาร            เปาหมาย แบบการปฏิบัติการ
             สงคราม     การตอสูและชัยชนะ การทําสงครามขนาดใหญ

การเขาจูโจม การปองกัน และ
การปดลอม

การปองปราม และการแกปญหา
ขอขัดแยง

การใชกําลังรักษาสันติภาพ
การตอตานการกอการราย
การแสดงกําลัง จูโจม สกัดกั้น
การรักษาสันติภาพ/NGO
การชวยเหลือระหวางชาติ
การตอตานการกอความไมสงบ

การชักชวนใหรักษาสันติภาพ
การสนับสนุนชวยเหลือประชาชน

อิสระในการเดินเรือ
การตอตานการคายาเสพติด
การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม
การคุมครองพาณิชยนาวี

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงครามอาจมีความเกี่ยวพันท้ังการ
ปฏิบัติการที่ใชกําลังและไมใชกําลังทหาร ท้ังในยามสงบ ยามที่มีความขัดแยงกันและใน
สภาวะสงคราม  ในสวนที่มีความเกี่ยวของกับการใชกําลังรบ ไดแก การบีบบังคับให
เกิดสันติภาพ (Peace Enforcement) ซึ่งมีลักษณะเหมือนสงคราม รวมทั้ง
การปฏิบัติการเชิงรุกและการใชขีดความสามารถกําลังรบสวนใหญของการปฏิบัติการทาง
ทหารจะถูก  ผลักดันโดยการเมอืง  แตอยางไรก็ตามการใช MOOTW น้ันจะ
ตองพิจารณาใหรอบคอบในเรื่องที่เกี่ยวกับความตองการที่จะบรรลุวัตถุประสงคท่ีอาจจะ

มากเกินไป การมีสิทธิตาง ๆ เหนือฝายอื่น หรือการจํากัดศักยภาพของฝายตรงขาม ในการปฏิบัติการนอกเหนือจากการทํา
สงครามนั้น การพิจารณาทางการเมืองจะตองเขาไป   สอดแทรกอยูในทุกระดับ และจะไมใชการปฏิบัติการทางทหารเปน
หลักในการปฏิบัติการ ดังน้ันการปฏิบัติการน้ี  จําเปนท่ีจะตองเครงครัดในเรื่องของกฎการปะทะ (Rules of 
Engagement) มากกวาในสงครามจริง   เสียอีก ในการทําสงครามนั้นเปาหมายก็คือการบรรลุซึ่งวัตถุประสงคแหง
ชาติใหเร็วที่สุดเทาท่ีจะทําได รวมทั้งการบรรลุผลของการปฏิบัติการทางทหารแกชาติตนและพันธมิตร สวนวัตถุประสงคของ

ไม
ใช
กํา

ลัง
รบใช
กํา

ลัง
รบ การ

ปฏิบัติ
การทาง
ทหาร
นอก
เหนือ
จาก
สงคราม



MOOTW น้ันอาจจะมีหลายลักษณะ ซึ่งอาจจะเปนวัตถุประสงคท่ีสําคัญหรืออาจจะไมชัดเจนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวอยางเชน การปองปรามประเทศที่อาจจะเปนผูรุกราน  การปองกันผลประโยชนแหงชาติ สนับสนุนองคการสหประชาชาติ
หรือองคกรระหวางประเทศ การรักษาสนธิสัญญาตาง ๆ หรือการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian 
Assistance)  เปาหมายเฉพาะของ MOOTW ก็คือการสรางสันติภาพ การใหความคุมครองแกเพื่อนมนุษย  
สวนใหญแลว  MOOTW  จะเปนการปฏิบัติท้ังภายในและภายนอกประเทศ  ในการสนับสนุนชวยเหลือประชาชน

๓. อิทธิพลของวัตถุประสงคทางการเมือง (Primacy of Political Objectives)
“วัตถุประสงคทางการเมืองเปนเครื่องผลักดัน   

การปฏิบัติการของ MOOTW ในทุกระดับตั้งแต
ระดับยุทธศาสตร ระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับยุทธวิธี”

วัตถุประสงคทางเมืองในการปฏิบัติการทางทหารที่
นอกเหนือจากการทําสงคราม มีอิทธิพลท่ีสําคัญตอดานการ
ปฏิบัติการและดานยุทธวิธีอยู  ๒ ประการดังน้ี
• ประการแรก ทหารทุกคนควรที่จะเขาใจในวัตถุประสงคทางการเมืองและผลกระทบที่อาจเปนไปไดตอการกระทําท่ีไม
เหมาะสม การมีความเขาใจในวัตถุประสงคทางการเมืองชวยใหสามารถหลีกเลี่ยงการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบทางลบตอ
การเมือง ตามปกติแลวการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม โดยเฉพาะในการรักษาสันติภาพ การตัดสินใจ
ของผูบังคับบัญชาหนวยระดับลางจะมีผลกระทบที่สําคัญตอการเมือง
• ประการที่สอง ผูบังคับบัญชาไมควรที่จะคํานึงถึงแตเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสถานการณดานการปฏิบัติการ เทา
น้ัน   แตจะตองตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงคทางการเมือง ซึ่งอาจทําใหการปฏิบัติการทางทหารเปลี่ยนแปลง
ไปดวย ผูบังคับบัญชาควรที่จะตองพยายามวิเคราะหภารกิจของตัวเอง เพื่อคนหาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยางชาญ
ฉลาด เพราะหากการเมืองลมเหลวแลวจะนําไปสูการปฏิบัติการทางทหารที่ไรประสิทธิภาพ



การปฏิบัติการทางทหารมีสวนชวยในการรักษาความมั่นคงแหงชาติ
การปองปราม (DETERRENCE)

ผูรุกรานมีความลังเลใจที่จะปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งเนื่องจากกลัวที่จะลมเหลว สูญเสียทรัพยากร
หรือ ผลที่จะตามมา

การแสดงกําลังในเขตหนา (FORWARD PRESENCE)
เปนการแสดงขอผกูมัดตาง ๆ เพือ่ใหความเชือ่ถอืกบัพนัธมิตร,และสงเสริมเสถียรภาพในภมิูภาค

การตอบสนองตอขอขัดแยง  (CRISIS   RESPONSE)
การตอบโตอยางรวดเร็วดวยการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากทําสงครามที่เหมาะสมตอขอขัดแยงที่เกิดขึ้น

๔. มุมมองดานยุทธศาสตร (Strategic Aspect)
MOOTW มีสวนชวยในความสําเร็จของการรักษาความมั่นคงแหงชาติได โดยการสนับสนุนการปองปราม
(Deterrence) และการตอบสนองตอขอขัดแยง (Crisis response options) การมีสวนชวยเหลาน้ี
แสดงใหเห็นตามรูป

ก. การปองปราม (Deterrence) ในยามสงบกองกําลังทางทหารสามารถทําการปองปราม   ศักยภาพของผู
รุกรานที่ตองการบรรลุวัตถุประสงคของตนจากการใชความรุนแรงได

การปองปราม น้ันเปนผลเนื่องมาจากหลักการที่วา หากประเทศหนึ่งประเทศใดทําการรุกรานประเทศอื่นแลว
ดวยขีดความสามารถหรือศักยภาพของประเทศที่ถูกรุกรานอาจจะมีการโตตอบอยาง    รุนแรง  จนทําใหการปฏิบัติการ



น้ันไมประสบผลสําเร็จ  หรือตองสูญเสียทรัพยากรเกินกวาท่ีคาด
ไว   ดังน้ัน  ผูรุกรานจึงลังเลใจที่จะปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
เน่ืองจากมีความกลัวตอความลมเหลวตอการสูญเสียทรัพยากร
หรือตอผลที่จะตามมาจากการรุกรานน้ัน

แมวาภัยคุกคามจากความขัดแยงของอาวุธนิวเคลียรจะลด
นอยลงไป แตการแพรกระจายของอาวุธที่มีอํานาจการทําลายลาง
สูง (Weapons of mass destruction: 
WMD) และอาวุธตามแบบที่มีเทคโนโลยีกาวหนายังคงมีอยู  

ภัยคุกคามตอชาติพันธมิตรจึงยังมีอยูหลายรูปแบบตั้งแตการกอการรายจนถึงการใชอาวุธที่มีอํานาจการทําลายลางสูง
(WMD) ดังน้ันทุกประเทศจึงมีความจําเปนท่ีจะตองตอบโตตอการคุกคามเหลาน้ัน การปฏิบัติการ MOOTW มี
ลักษณะของการใชกําลังหลายรูปแบบ เชน Peace Enforcement,  Strikes และ Raid   มีสวน
สนับสนุนหลักการปองปราม ดวยการแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการแกปญหาดวยการใชกําลัง (เม่ือมีความจําเปน) 
สวนรูปแบบอื่น ๆ ของ MOOTW เชน การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม และการรักษาสันติภาพ จะถูกนํามาใชเพื่อ
สนับสนุนการปองปรามดวยการสงเสริมบรรยากาศของการรวมมือ เพื่อสันติภาพและทําใหเกิดเสถียรภาพขึ้น

ข. การแสดงกําลังในเขตหนา (Forward Presence)  การแสดงกําลังในเขตหนา สวน
ใหญเปนกิจของประเทศใหญ แมนวาประเทศเล็ก ๆ อยางประเทศไทยจะมีโอกาสทําไดยาก แตหากจําเปนตองทําจะเปน

สรางความเชื่อม่ันใหกับพันธมิตร สงเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคและ
สนับสนุนใหสามารถตอบโตตอวิกฤติการณไดอยางรวดเร็วและเปนการสราง
อิทธิพลในภูมิภาค นอกเหนือจากการจัดต้ังระบบการสงกําลังตาง ๆ ท่ี
ประจําในตางประเทศทั้งบนบกและในทะเลแลว  การแสดงการปฏิบัติตาง ๆ
เชน การ   สับเปลี่ยนกําลังและยุทโธปกรณ การฝกผสมกับชาติพันธมิตร
การเยี่ยมเยียนทาเรือของกําลังทางเรือ การใหความชวยเหลือทางทหาร  การ
ใหการสนับสนุนแกประชาชนในตางประเทศ และการติดตอประสานงานกัน
ทางทหาร  การปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวจะทําใหทราบขอมูลท่ีเกี่ยว
กับพื้นท่ีตําแหนง  ตาง ๆ และความรูท่ีเกี่ยวกับประเทศในภมิูภาค  น้ัน ๆ
ดังน้ัน การแสดงกําลังในเขตหนา จึงควรเปนวิธีการแรกที่ผูบังคับบัญชาใน

การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามจะตองเลือกมาใช
ค. การตอบสนองตอขอขัดแยง (CRISIS  RESPONSE)  กองกําลังทหารตองสามารถ

ท่ีจะแกไขวิกฤติการณท่ีเกิดขึ้นไดอยางฉับพลัน  ไมวาจะปฏิบัติการเพียงลําพัง หรือเปนสวนหนึ่งของกองกําลังนานาชาติ   
ตัวอยางเชน การใชกําลังที่มีความรุนแรงในการปฏิบัติการ Peace Enforcement การจูโจม การชวยเหลือประชา
ชนกรณีฉุกเฉิน  การปฏิบัติการน้ีหากปฏิบัติอยางรวดเร็วและใชหลักการของ MOOTW ท่ีเหมาะสมจะมีสวนชวยให



เกิดเสถียรภาพในภูมิภาค ดังน้ัน MOOTW  จึงมักจะตองวางแผนและปฏิบัติการภายใตสภาวะแวดลอมของความ
ขัดแยง
๕. ขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม (Range of 
MOOTW)

การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามจะมุงเนนในการปองปรามไมใหเกิดสงคราม การแกปญหา
ขอขัดแยง การสนับสนุนหนวยงานประชาชนและและการสงเสริมสันติภาพ ขอบเขตการปฏิบัติจะเริ่มจากการไมใชกําลัง
ทหารเขาปฏิบัติการ (Non Combat 0perations) เชน การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมไปจนถึงการใชกําลัง
ทหาร (Combat operations ) เขาบีบบังคับเพื่อใหเกิดสันติภาพ  การจูโจม และการปฏิบัติการฉับพลันตาง ๆ

ก. การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามที่เกี่ยวกับการใชหรือขูวาจะใชกําลัง  อาจนํามาใชใน
ประเทศหรือภูมิภาคที่อาจเกิดขอขัดแยงทางอาวุธ เม่ือเครื่องมืออื่น ๆ ของพลังอํานาจแหงชาติไมสามารถนํามาใชแกปญหา
หรือมีอิทธิพลตอฝายตรงขามแลว  การใชกําลังทหารจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองนํามาปฏิบัติเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคแหง
ชาติ เพื่อปองปรามมิใหเกิดสงครามและดํารงไวซึ่งสันติภาพ

ผูบังคับบัญชาอาจใชกําลังทหารของฝายเรา เพื่อปองปรามการปฏิบัติของฝายตรงขาม   การแสดงตัวของ
กําลังเหลาน้ีควบคูไปกับการใชศักยภาพสามารถปองปรามและสงเสริมความสําเร็จในเปาหมายทางยุทธศาสตร กําลังทหาร
อาจนํามาใชในการบังคับใหฝายตรงขามยินยอมปฏิบัติตาม เชน การจูโจม      การปฏิบัติการฉับพลัน และ การปฏิบัติการ
เฉพาะหนาตาง ๆ (Contingency Operations) นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติการอื่นอีก ไดแก การบีบบังคับ
โดยใชกําลังเพื่อสันติภาพ (Peace Enforcement) การตอตานการกอการราย (Counterterrorism) 
การชวยเหลือในการรักษาความมั่นคงภายในของประเทศเพื่อนบาน       การคว่ําบาตร (Sanction)  การสนับสนุน
และการตอตานการกอความไมสงบภายในประเทศ การอพยพ   ประชาชน (Evacuation of Non-
combatants)

การใชกําลังอาจจะทําใหเกิดความกลัว ความตึงเครียด และความไมแนนอนตาง ๆ ซึ่งถือวาเปนธรรม
ชาติของสงคราม แตความสําคัญของการเมือง การทูต และความแตกตางกันทางกฎหมายระหวางสงครามในรูปแบบตาง ๆ
กับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามก็มีเสนแบงที่เดนชัด  (ตามตาราง ขอบเขตของการปฏิบัติการทาง
ทหาร ในขอ ๒ ข. การปฏิบัติการทางทหารที่ตองใชกําลังเขาไปดําเนินการน้ันอาจจะตองปฏิบัติใน MOOTW ดวย

ข. การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามที่ไมเกี่ยวของกับการใชหรือขูวาจะใชกําลัง  เปนการ
ใชกําลังทหารในยามสงบ เพื่อรักษาความตึงเครียด วันตอวัน ระหวางชาติโดยที่สถานะการณอยูใตระดับสภาวะที่จะนําไปสู
การขัดแยงทางอาวุธหรือสงครามและดํารงไวซึ่งอิทธิพลในดินแดนของตางประเทศ  ตัวอยางเชน การปฏิบัติการเพื่อ
มนุษยธรรม การบรรเทาสาธารณะภัย การชวยเหลือประเทศตาง ๆ การสนับสนุนการตอตานการคายาเสพติด การควบคุม
อาวุธ  การสนับสนุนหนวยงานพลเรือน  การอพยพประชาชน และการรักษาสันติภาพ  การปฏิบัติในลักษณะนี้จะเปนไปใน
ลักษณะปฏิบัติการรวม แมวาการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงครามเหลาน้ีตามปกติจะไมเกี่ยวของกับการรบก็ตาม
แตกําลั งทหารที่ป ฏิ บั ติงานตอง เตรียมพรอมที่ จะปองกันตนเองและแก ไขให ทันตอสถานการณ ท่ี เปลี่ยนไป

ค. การปฏิบัติการที่คูขนานกัน  (Simultaneous  Operations)  ในการปฏิบัติการทางทหารที่



นอกเหนือจากการทําสงครามนั้นมีบอยครั้งที่มีการปฏิบัติการอื่นเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ท้ังการปฏิบัติการที่มีการรบและที่ไม
มีการรบ เชน  การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติการเพื่อบีบบังคับใหเกิดสันติภาพไปดวยกัน  อยูใน
ยุทธบริเวณเดียวกัน  ตัวอยางเชนขั้นสุดทายของปฏิบัติการพายุทะเลทราย     กองกําลังของสหรัฐอเมริกาบางสวนก็ตอง
ปฏิบัติการอพยพประชาชนอยูในโซมาเลีย ในบางสถานการณผูบังคับบัญชาในยุทธบริเวณควรที่จะใหความสนใจเปนพิเศษ
ในเรื่องการปฏิบัติแบบรวมการ การประสานงาน และเชื่อมโยงผลกระทบของการปฏิบัติการที่คูขนานกันกับสวนราชการ   
อื่น ๆ  นอกจากนั้นเม่ือไรก็ตามที่มีการคุกคามกองกําลังของฝายเราที่มีการปฏิบัติการที่ไมใชกําลังรบอยู  ผูบังคับบัญชาควร
เตรียมแผนการที่เปลี่ยนสภาพเขาทําการรบหรือออกจากพื้นท่ีการรบนั้นโดยเร็ว

๖. ระยะเวลาของการปฏิบัติการ (Duration of Operations) การปฏิบัติการทางทหารที่นอก
เหนือจากการทําสงคราม เปนการปฏิบัติการ
ท่ีมีเวลาในการแจงเตือนใหทราบลวงหนา
นอย และมีระยะเวลาในการปฏิบัติการคอน
ขางสั้น เชน การจูโจม และการปฏิบัติการฉับ
พลัน ในขณะเดียวกันก็มีการปฏิบัติบางชนิด
ท่ีมีการปฏิบัติการในระยะยาวเพื่อเปาหมาย
ของการดํารงสันติภาพในภูมิภาคเอาไว ยก
ตัวอยางเชน การจัดกําลังเขารวมในกองกําลัง
นานาชาติและสังเกตการณของสหประชาชาติ
ในพื้นท่ีตาง ๆ ซึ่งตองใชเวลาปฏิบัติการนาน

เปนป ๆ เปนตน ซึ่งปจจุบันกองทัพไทย ไดมีการจัดเจาหนาท่ีเขารวมปฏิบัติทุกป เชน การจัดผูสังเกตการณในอิรัก - คูเวต
เปนตน
๗. บทสรุป (Conclusion) การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามมีขอบเขตของการปฏิบัติ
การที่กวางขวางและทาทาย ท่ีตองการเตรียมการลวงหนา  ในอนาคตกองกําลังของประเทศตาง ๆ จะตองเขาไปมีสวนรวม
กับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามมากขึ้น       แตอยางไรก็ตามผูบังคับบัญชาตองระลึกไวเสมอวา
ภารกิจหลักของกองทัพ (Core Capabilities) ก็คือการมีชัยชนะในสงคราม มิใชงานดานการสนับสนุนหรืองาน
ดานธุรการ (Non-core Capabilities) ดังน้ันการฝกท้ังดานกําลังพลและยุทโธปกรณเพื่อเตรียมการสําหรับ
การรบ จึงเปนความจําเปนอันดับแรก



บทที่ ๒
หลักการของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม

(Principle of Military Operations Other than War)

๑. กลาวนํา
การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามนั้นครอบคลุมขอบเขตที่กวางขวางของการปฏิบัติการทาง

ทหารและการสนับสนุนวัตถุประสงคหลายประการ เชน สนับสนุนวัตถุประสงคแหงชาติ     การปองปราม  การฟนฟูสันติ
ภาพ การสนับสนุนการรักษาสันติภาพวันตอวันระหวางชาติท่ีมีความขัดแยงกันทางอาวุธใหอยูในระดับที่ไมเกิดสงคราม การ
ดํารงไวซึ่งอิทธิพลกับตางประเทศ และสนับสนุนหนวยงาน     พลเรือนในการรักษากฎหมาย การที่จะบรรลุวัตถุประสงค
เหลาน้ึไดจําเปนตองใชกําลังทหารและทรัพยากรที่มีอยู เพื่อความสําเร็จของภารกิจนอกเหนือจากการปฏิบัติการรบ หลักการ
สงคราม (The Principles of War) ท่ีใชในการปฏิบัติการรบขนาดใหญสามารถนํามาประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม เชน การจูโจมและการปฏิบัติการฉับพลัน ก็นําหลักการสงครามในเรื่อง
หลักการรุก หลักการ Surprise หลักการออมกําลัง และมวลชน (0ffensive, Surprise, Economy 
of force and Mass) มาใชเพื่อความสําเร็จใหไดมาซึ่งผลลัพธท่ีนาพอใจ อยางไรก็ตามการเมืองจะมีอิทธิพลตอ
ธรรมชาติของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงครามในหลาย ๆ ดาน  ดังน้ันจึงตองเพิ่มเติมหลักการบาง
อยางเขาไปซึ่งจะกลาวตอไปในบทนี้ การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามที่ตองการการปฏิบัติการรบ เชน
การปฏิบัติบางอยางของการบีบบังคับโดยใชกําลังทหาร หรือ การจูโจมและการปฏิบัติการฉับพลัน มีความตองการผูบัญชา
การรบรวม (Joint Force Commander) เพื่อพิจารณาใชหลักการสงครามและหลักการของการปฏิบัติการ
ทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามโดยรอบคอบ

๒. หลักการของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม (Principles of 
Military Operations Other Than War)

ตามหลักนิยมของการรบรวม (Joint Operations) ไดกําหนดหลักการของการปฏิบัติการทางทหารที่นอก
เหนือจากการทําสงครามไว ๖ ประการ ไดแก

- วัตถุประสงค (Objective)
- ความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายรวมกัน (Unity of effort)
- การรักษาความปลอดภัย (Security)
- ขอจํากัด (Restraint)
- ความอดทนอดกลั้น/ความพยายาม (Perseverance)
- ความถูกตองตามกฎหมาย (Legitimacy)



หลักการของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม
• วัตถุประสงค (Objective)

การดําเนินการปฏิบัติการทางทหารทหารทุก ๆ อยางจะตองมีความชัดเจน มีขอบเขตที่แนชัด
เด็ดขาดและตั้งอยูบนพื้นฐานของความสําเร็จ (บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว)

• ความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงครวมกัน (Unity of effort)
ตองสรางความรวมมือในการปฏิบัติการในทุก ๆ การปฏิบัติการทางทหาร

• การรักษาความปลอดภัย  (Security)
อยายอมใหฝายขาศึกไดรับความไดเปรียบในดาน การทหาร การเมือง และขอมูลขาวสาร

• ขอจํากัด (RESTRAINT)     

ขีดความสามารถทางทหารนั้นจําเปนตองใชดวยความรอบคอบ
• ความอดทนอดกลั้น/ความพยายาม (Perseverance)

ตองเตรียมมาตรการตาง ๆ ในการใชขีดความสามารถทางทหาร สําหรับการปฏิบัติการที่ยืด
เยื้อในการสนับสนุนเปาหมายทางยุทธศาสตร
• ความถูกตองตามกฎหมาย (Legitimacy)

การใชกําลังทหารตองดํารงไวซึ่งความถูกตองตามกฎหมายของการปฏิบัติการหรือของรัฐบาล
เจาของประเทศ

หลักการสามขอแรกมาจากหลักการทําสงคราม สวนที่เหลือเปนหลักการเฉพาะของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจาก
การทําสงคราม

ก. วัตถุประสงค (Objective) การดําเนินการปฏิบัติการทางทหารทหารทุก ๆ อยางจะตองมีความ
ชัดเจน มีขอบเขตที่แนชัด เด็ดขาดและตั้งอยูบนพื้นฐานของความสําเร็จ (บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว)

ผูบังคับบัญชาของหนวยตาง ๆ ทางทหารทั้งหนวยหลักและหนวยรองตองเขาใจเปาหมายทางยุทธศาสตร
จัดต้ังวัตถุประสงคท่ีเหมาะสมและมั่นใจวาเปาหมายและวัตถุประสงคเหลาน้ีสนับสนุนความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายรวม
กัน (Unity of effort) โดยลักษณะของหลักการของการกําหนดวัตถุประสงคน้ัน ตองการความเขาใจอยางลึกซึ้ง
ตอปจจัยท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จของภารกิจและอะไรที่เปนอุปสรรคตอ    ผลสําเร็จน้ัน ตัวอยางเชน การสูญเสียหรือการ



บาดเจ็บของกําลังพลในกองกําลังรักษาสันติภาพท่ีมากเกินไป อาจเปนสาเหตุทําใหตองเลิกลมการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
ได

แมวาการกําหนดผลสําเร็จภารกิจจะเปนเรื่องยากในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทํา
สงคราม แตก็เปนสิ่งสําคัญมากที่จะตองทําใหกําลังพลมุงเนน ในความชัดเจน และความเปนไปไดในการประสบผลสําเร็จ
วัตถุประสงคทางทหาร  หากการกําหนดผลสําเร็จของภารกิจเปนเรื่องยากจําเปนท่ีจะตองมีมาตรการพิเศษเพื่อชวยในการ
กําหนดผลสําเร็จน้ัน ๆ

วัตถุประสงคทางการเมืองมีอิทธิพลตอวัตถุประสงคทางทหาร ผูบังคับบัญชาควรที่จะวิเคราะหแนวทาง
หรือนโยบายทางการเมือง      และนํามากําหนดวัตถุประสงคทางทหารที่เหมาะสมและชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจอยาง
ชัดเจน

ผูบังคับบัญชาควรจะตระหนักวาหากวัตถุประสงคหรือสถานการณทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไป เปนสิ่งจํา
เปนท่ีวัตถุประสงคทางทหารจะตองเปลี่ยนแปลงไปดวย

ข. ความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงครวมกัน (Unity of effort ) หลักการขอน้ีมาจากหลักการ
สงครามในขอของ เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) จะมุงเนนในความตองการที่จะสามารถ
ควบคุมเครื่องมือ(Means) ตาง ๆ ท่ีมีอยูใหสามารถทํางานรวมกันไดตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามในการปฏิบัติการ
ทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม ความสําเร็จของความพยายามที่จะบรรลุเปาหมาย รวมกันน้ันมีบอยครั้งที่มีความยุง
ยากซับซอน โดยกําลังทหารที่มาปฏิบัติการรวมกันมาจากหลาย ๆ ประเทศและยังมีพลเรือนท่ีเขามามีสวนรวมดวย ดังน้ัน
จึงยังมีจุดออนของการบังคัญบัญชาที่ไมชัดเจนและวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน และเปนสิ่งจําเปนท่ีผูบังคับบัญชากองกําลัง
รบรวมหรือผูบริหารที่เกี่ยวของในการ ปฏิบัติการ จะตองพยายามสรางบรรยากาศของความเห็นท่ีสอดคลองกันเพื่อความ
สําเร็จในการบรรลุเปาหมายรวมกัน

ในขณะที่สายการบังคับบัญชาในกองกําลังผสมจะตองไมมีการลวงละเมิดซึ่งกันและกันระหวาง   กองกําลัง
ผสม  และไมเปนการบังคับบัญชาแบบเต็มอํานาจอยูท่ีผูบังคับบัญชาคนเดียว ผูบังคับบัญชาตองพยายามจัดต้ังกรรมวิธี
สําหรับการติดตอสื่อสารและประสานงานเพื่อการบรรลุเปาหมายรวมกันใหได เน่ืองจากการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือ
จากการทําสงครามจะมีการปฏิบัติในหนวยระดับเล็กอยูเสมอ  จึงเปนสิ่งสําคัญที่ทุกระดับจะตองมีความเขาใจความสัมพันธ
ท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการของหนวยปฏิบัติการ  ท้ังหมด

ค. การรักษาความปลอดภัย (Security)
“อยายอมใหฝายขาศึกไดรับความไดเปรียบในดาน การทหาร, การเมือง, และขอมูลขาวสาร “

  หลักการขอน้ีจะสงเสริมความมีอิสระในการปฏิบัติการโดยการลดจุดออนตอการปฏิบัติการ อิทธิพลหรือการจู
โจมของขาศึก โดยลักษณะของการรักษาความปลอดภัยแลวเปนสิทธิในการปองกันตัวเองตอการปฏิบัติของฝายตรงขาม
หรือตอความตั้งใจของฝายตรงขามโดยตลอดของการปฏิบัติการ   การปองกันน้ีอาจจะระวังปองกันตอบุคคล หนวยหรือ
กลุมฝายตรงขาม ท่ีจะปฏิบัติการ ตัวอยางเชน ผูกอการรายหรือพวกขโมยแยงชิงทรัพยสินหลังจากมีเหตุวิกฤติการณหรือ
ภัยธรรมชาติ  ผูบังคับบัญชาควรที่จะหลีกเลี่ยงความประมาทและพรอมท่ีจะตอตานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสามารถนําความ
หายนะมาสูหนวยและเปนอันตรายตอการปฏิบัติการ  กําลังพลทุกคนควรที่จะเตรียมพรอมอยูเสมอ  ถึงแมวาจะไมมีความ



เสี่ยงจากการปฏิบัติการของฝายขาศึก   สิ่งสําคัญของความรับผิดชอบน้ีคือ ความตองการการวางแผนที่รัดกุมและการใชขีด
ความสามารถของกําลังรบที่รวดเร็ว เม่ือสถานการณสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

นอกเหนือจากสิทธิในการปองกันตนเองแลว
การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการเปนสวนประกอบที่
สําคัญของหลักการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทํา
สงคราม MOOTW ถึงแมจะไมมีภัยคุกความที่แนนอน
สวนประกอบสําคัญของการปฏิบัติการทางทหารก็ยังคงที่จะ
ตองไดรับการ  ปกปอง สถานการณท่ีไมแนนอนที่เปน
ลักษณะของ MOOTW และศักยภาพท่ีจะเปลี่ยน
แปลงไดอยางรวดเร็ว ทําใหการรักษาความปลอดภัยเปนสวน
หน่ึงของการปฏิบัติการ   ผูวางแผนจะตองพิจารณาผลกระทบของการเผยแพรขาวสารและจําเปนตองพิจารณา   ในจุด
สําคัญระหวางสิ่งที่เปดเผยไดกับสิ่งที่จะตองเก็บเปนความลับ

การระวังปองกันอาจจะมีสวนเกี่ยวของกับการปกปองประชาชนหรือหนวยงานตาง ๆ การตระหนักถึงความ
เปนกลางของการปองกันองคกรตาง ๆ เปนตัวแปรที่สําคัญในการรักษาความปลอดภัย    การใหการระวังปองกันองคกรที่
ไมไดเปนของรัฐบาลชาติใดชาติหน่ึง (Non-governmental Organization: NGO) หรือองคกรอาสา
สมัครพลเรือนตาง ๆ (Private Voluntary Organization: PVO) โดยกําลังทหารอาจจะสรางความ
เขาใจผิดตอกําลังของฝายตรงขามไดวา NGO หรือ PVO ใหการสนับสนุนกําลังทหารฝายน้ัน ๆ  ดังน้ัน NGO 
หรือ PVO อาจจะลังเลใจที่จะใหการยอมรับการระวังปองกันของกําลังทหารชาติใด    ชาติหน่ึง

ง. ขอจํากัด (RESTRAINT)
“ ขีดความสามารถทางทหารนั้นจําเปนตองใชดวยความรอบคอบ “
การปฏิบัติ ท่ีอิสระของหนวยใดหนวยหนึ่ง

สามารถมีผลกระทบที่ตามมาตอการปฏิบัติทางทหารและการ
เมือง  ดังน้ันการใชกําลังที่รอบคอบจึงเปนสิ่งสําคัญ  การ
ปฏิบัติการทางทหารของหนวยใดหนวยหนึ่งถูกกําหนดโดย
วินัยของการใชกําลัง  รวมถึง กฎการปะทะ (Rules of 
Engagement: ROE) ในการปฏิบัติการทางทหาร
ท่ีนอกเหนือจากการทําสงครามนั้น  กฎการปะทะจะมคีวาม
เขมงวด และรายละเอียดมากกวาการปฏิบัติการดวยกําลังทหารปกติ  แตอยางไรก็ตาม กฏการปะทะนี้อาจมีการเปลี่ยน
แปลงได ความขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ กลยุทธและระดับความรุนแรงจะเปนตัวกําหนดสภาวะแวดลอม การใชกําลังที่
มากเกินไปอาจจะไปกระทบตอกฎหมายตาง ๆ และเปนอุปสรรคตอความสําเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของการปฏิบัติ
การ การถายทอดความเขาใจในเรื่อง กฎการปะทะไปยังทุกฝายทุกคน  จําเปนตองทํา การซักซอมความเขาใจในสถาน



การณตาง ๆ เพื่อตรวจสอบความเขาใจ การตอบรับและสรุปผลการปฏิบัติก็เปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองกระทําดวย ทหารผูซึ่งมี
ความเขาใจอยางชัดเจนในเรื่องกฏการปะทะแลวจะสามารถเตรียมการที่ดีกวาใน การปองกันตนเองและสมาชิกของหนวย

จ. ความอดทนอดกลั้น/ความพยายาม (Perseverance)
“ ตองเตรียมมาตรการตาง ๆ ในการใชขีดความสามารถทางทหาร สําหรับการปฏิบัติการที่   ยืดเยื้อในการ

สนับสนุนเปาหมายทางยุทธศาสตร “
การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามบางครั้งอาจจะตองใชเวลาในการปฏิบัติหลายป เพื่อให

สําเร็จผลตามตองการ สาเหตุของวิกฤตการณบางครั้งก็ยากท่ีจะอธิบายไดและก็ยากท่ีจะแกไขใหสําเร็จผลไดโดยเด็ดขาด ผู
บังคับบัญชาจะตองประเมินหาหนทางปฏิบัติเฉพาะหนาโดยทันที เพื่อการสนับสนุนวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรระยะยาว
สิ่งน้ีอาจจะไมใชการปฏิบัติทางทหารที่ไดผลสําเร็จ แตตองการความรอบคอบในการวิเคราะหวาจะเลือกเวลาและสถานที่ใดที่
เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติการตอไป ผูบังคับบัญชาจะตองปรับเปลี่ยนเแผนเพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคทางยุทธ
ศาสตรระยะยาว บอยครั้งที่ตองใชท้ังความอดทน ความตั้งใจ และการติดตามผลโดยตอเน่ืองตอวัตถุประสงคแหงชาติใน
ระยะยาวจนกระทั่งประสบความสําเร็จ  สิ่งเหลาน้ีมักมีความเกี่ยวของกับเรื่อง การเมือง   การทูต   การเศรษฐกิจ และ
มาตรการทางดานการขาวตาง ๆ ในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร

ฉ. ความถูกตองตามกฎหมาย (Legitimacy)
“การใชกําลังทหารตองดํารงไวซ่ึงความถูกตองตามกฎหมายของการปฏิบัติการหรือของรัฐบาลเจาของ

ประเทศ ”
ในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามนั้น  ความถูกตองตามกฎหมายคือสภาพท่ีต้ังอยูบน

พื้นฐานของการรับรูของคนเฉพาะกลุมท่ีเกี่ยวกับ กฎหมาย ขวัญหรือ
ความถูกตองของการปฏิบัติ  กลุมคนเหลาน้ีอาจจะเปนประชาชนของ
ประเทศที่สงกําลังไปเขาไปปฏิบัติการ นานาชาติ ประชาชนในพื้นท่ี
ปฏิบัติการ พื้นท่ีปฏิบัติการรวม หรือกองกําลังที่เกี่ยวของ ถาการ
ปฏิบัติการน้ันถูกกฎหมายจะไดรับการสนับสนุนมากจากประชาชน  
ในทางตรงกันขามถาการปฏิบัติการไมไดรับการรับรูจากประชาชน
อาจจะไมไดรับการสนับสนุนและถูกตอตาน ในการปฏิบัติการทาง
ทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามนั้น มีบอยครั้งที่ความถูกตองตามกฎหมายถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติ
การ การใชการปฏิบัติการจิตวิทยา การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมตลอดจนโครงการชวยเหลือตาง ๆ ถาถูกนํามาใชในทางที่
ถูกตองตามกฎหมายแลวสามารถสนับสนุนการดําเนินการของรัฐบาลไดอยางดี

ความถูกตองตามกฎหมายนี้อาจจะขึ้นอยูกับการเปนภาคีในจุดประสงครวมกันโดยประชาคมนานาชาติ เพื่อความ
แนใจวาการปฏิบัติใด ๆ จะมีความเหมาะสมกับสถานการณ และมีความยุติธรรมกับทุก ๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ มันอาจจะถูก
เสริมโดยการจํากัดการใชกําลังทหาร ชนิดของการใชกําลังและวินัยในการปฏิบัติของการใชกําลังที่เกี่ยวของ  ความเขาใจใน
เรื่องของความถูกตองตามกฎหมายตอสาธารณชนจะมีความแข็งแกรงมากขึ้น ถาผลประโยชนของชาติหรือเพื่อมนุษยธรรม
อยูในสถานการณวิกฤติ และชีวิตทรัพยสินของประชาชนอยูในภาวะเสี่ยง



ในอีกดานหน่ึงของหลักการขอน้ีก็คือความถูกตองตามกฎหมายขึ้นอยูกับรัฐบาลโดยผานการรับรองของประชาชนที่
รัฐบาลปกครองอยู เพราะประชาชนมีความเห็นวารัฐบาลมีอํานาจที่แทจริงที่จะปกครอง และใชหนวยตาง ๆ เพื่อจุดประสงค
ท่ีสมเหตุสมผล

PRINCIPLES IN ACTION
 ตัวอยางการนําหลักการ MOOTW มาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติการตาง ๆ

PRINCIPLES  หลักการ PROVIDE COMFORT
OBJECTIVE
Clearly defined

Humanitarian Assistance

UNITY OF EFFORT
Seek team effort

Unified  Action

SECURITY
Never a hostile advantage

Combat Units / Exclusion Zones

RESTRAINT
Apply capability prudently

Rules of Engagement

PERSEVERANCE
Enduring military support

Until Mission Completion

LEGITIMACY
Perception of operation

UN Backing /Popular Support

๓. บทสรุป
หลักการของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามนั้นมาจากหลักนิยมในการปฏิบัติการรบ  แตอยู

ภายใตกรอบของวัตถุประสงคทางการเมืองในทุก ๆ ระดับของการปฏิบัติการ การนําเอาหลักการตาง ๆ เหลาน้ีไปประยุกต
ใชก็เพื่อใหเกิดความม่ันใจในความสําเร็จและเกิดความสูญเสียนอยท่ีสุด โดยการเนนในดานของการพิจารณาการใชกําลัง
ทหาร   หากละเลยไมสนใจหลักการเหลาน้ี   ก็อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการลมเหลวของภารกิจและหนวยทหารได



บทที่ ๓
แบบตาง ๆ ของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม

(Types of Military Operations Other Than War)

๑. กลาวทั่วไป
แบบตาง ๆ ของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม แบงออกเปนการปฏิบัติการ ๑๖ แบบ ดวยกัน 

ซึ่งการปฏิบัติการแตละแบบ จะมีบรรณสารหลักนิยมที่เกี่ยวของ อธิบายในรายละเอียดของการปฏิบัติการในแตละแบบ

๒. แบบตาง ๆ ของการปฏิบัติการ
ก. การควบคุมอาวุธ (Arms Control)  เปนแนวความคิด

ท่ีแสดงใหเห็นถึงแผน การจัดการ หรือการดําเนินกรรมวิธีตาง ๆ ตอ
ขอตกลงระหวางประเทศที่ไดมีการตกลงกันแนนอน และ ท่ียังมิได
ดําเนินการไวเดนชัด การควบคุมอาวุธ จะเกี่ยวของกับขอมูลตาง ๆ 
ไดแก จํานวน (the numbers) แบบ (types) คุณสมบัติและขีด
ความสามารถของระบบอาวุธ (performance characteristics of 
weapon systems) ซ่ึงรวมถึง การควบคุม บังคับบัญชา การจัดการ
ดานการสงกําลังบํารุง ระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
จํานวนหรือปริมาณความเขมแข็งของกําลังรบ (the numerical  
strength) การจัดหนวย (Organization) อุปกรณ เครื่องมือ การ
วางกําลัง/การใชกําลัง นอกจากนี้ อาจจะแสดงใหเห็นถึงมาตรการที่ใช
ในการลดความไมมีเสถียรภาพทางทหาร ซึ่งแมจะดูเหมือนวาเปนภาร
กิจในดานการทูต แตการทหารก็เปนองคกรสําคัญ ท่ีสามารถเขาไป
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ยกตัวอยางเชน กองทัพสหรัฐ ฯ 
ไดใชกําลังพลเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาการควบ
คุมอาวุธ (Arms Control Treaty) การยึดอาวุธที่มีอํานาจการทําลาย
สูง (Weapons of Mass Destruction)  เชน  อาวุธนิวเคลียร  ชีวะ  
เคมี  หรืออาวุธตามแบบ  (Conventional Weapons) คุมกันการขน
ยายอาวุธหรือวัสดุท่ีถูกตองตามกฎหมาย เชน แรยูเรเนียม มิใหถกู
ชวงชิงนําไปใชในลักษณะมิชอบดวยกฎหมาย ถอด ทําลาย หรือแยก
สวนอาวุธและวัสดุอันตรายตาง ๆ ซ่ึงการปฏิบัติตาง ๆ ดังที่กลาวไป
แลว  เปนการชวยลดภัยคุกคามที่มีตอความมั่นคงในภูมิภาคตาง ๆ ข
Types of MOOTW Operations
 Arms Control
 Combating Terrorism
 Counterdrug Operations
 Enforcement of Sanction/Maritime
Intercept Operations

 Enforcing Exclusion Zones
 Ensuring Freedom of Navigation
and Overflight

 Humanitarian Assistance
 Military Support to Civil
Authorities   (MSCA)

 Nation Assistance/ Support to
Counterinsurgency

 Noncombatant Evacuation
Operations (NEO)

 Peace Operations (PO)
 Protection of Shipping
 Recovery Operations
 Show of Force Operations
 Strikes and Raids
องโลก ตัวอยางของการดําเนินการดังกลาว ยัง



ประกอบดวย การสนับสนุนการดําเนินการตามสนธิสัญญาวาดวยกําลังรบตามแบบในยุโรป (Conventional Armed 
Forces in Europe Treaty) ดวยการจัดต้ังจุดตรวจในประเทศตาง ๆ และดําเนินการตรวจสอบอาวุธ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางทหาร การปฏิบัติตามขอตกลงการลดอาวุธ และ การปฏิบัติตามขอตกลง  กรุงเวียนนา  ป ค.ศ. 
๑๙๙๒  เกี่ยวกับ มาตรการสรางความเชื่อถือไววางใจและความมั่นคง (Vienna Document 1992 Confidence and 
Security Building Measures) เชน    การตรวจสอบหนวยกําลังรบ การประกาศแจงหรือสังเกตการณการฝก การเยี่ยม
ฐานทัพ และการสาธิตการใชอาวุธตาง ๆ  การปฏิบัติในเรื่องมาตรการสรางความเชื่อถือไววางใจและความมั่นคงน้ัน ในสวน
ของกลุมประเทศอาเซียน ก็มีการดําเนินการอยูใน  ASEAN Regional Forum (ARF)  โดยแบงการดําเนินการออกเปน ๓ 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เปนความพยายามในการสรางความเชื่อถือไววางใจระหวางกัน (Promotion of Confidence 
Building Measures) ขั้นตอนที่สอง เปนการดําเนินดานการทูตเชิงปองกัน (Development of Preventive Diplomacy) 
และขั้นตอนที่สาม คือ การขยายการปฏิบัติเขาสูการแกปญหาความขัดแยง (Elaboration on Approaches to Conflict) 
การดําเนินการของ ARF ในเรื่องดังกลาวสามารถแบงการดําเนินการออกเปน ๒ ระดับ คือ TRACK 1 เปนการดําเนินการ
ของระดับรัฐบาล (โดยกระทรวงการตางประเทศ) และ TRACK 2 เปนการดําเนินการของระดับนักวิชาการ ซึ่งจัดใหมีการ
สัมมนาหาแนวทางความรวมมือในการสรางมาตรการสรางความเชื่อถือไววางใจและความมั่นคงในภูมิภาคเชนเดียวกับที่
ดําเนินการในยุโรป ความพยายามดังกลาวยังรวมไปถึงการเสนอใหทุกประเทศรวมมือกับสหประชาชาติ ในการจดทะเบียน
อาวุธตามแบบที่มีใชอยูตาม The United Nations Register of Conventional Arms (UNRCA) เพื่อสรางความไววาง
ใจกันในระดับโลกและภูมิภาค

ข. การตอสูกับลัทธิการกอการราย (Combating Terrorism) เกี่ยวของกับ การปฏิบัติการในอันเปนปรปกษตอ
การกอการรายในทุกรูปแบบ ท่ีเปนภัยคุกคาม การปฏิบัติประกอบดวย การตอตานการกอการราย (Anti-terrorism) อัน
เปนมาตรการทางรับ (Defensive Measures) เพื่อลดจุดออนท่ีมีตอการกอการรายลง และการปราบปรามหรือตอบโตการ
กอการราย (Counter-terrorism) เปนมาตรการทางรุกท่ีปองกัน กําจัด และ ตอบสนองตอการกอการราย



การตอตานการกอการราย เปนโครงการที่เปนพ้ืนฐานสําหรับการตอสูอยางมีประสิทธิภาพกับลัทธิการ
กอการรายประกอบดวย การฝก และมาตรการทางรับ ท่ีเกี่ยวกับความสมดุลระหวางมาตรการ ปองกัน ภารกิจ สิ่งอํานวย
ความสะดวก กําลังพลและทรัพยากรที่มีอยู การตอตานการกอการรายน้ัน อาจไดรับการชวยเหลือจากสหรัฐ ฯ ภายใตคํา
แนะนําท่ีกําหนดไวในบทที่ ๒ ของหลักนิยมรวม ของ สหรัฐ ฯ (Joint Publication 3-07.2: JTTP for Anti-terrorism) 
ในการใหความชวยเหลือกับตางประเทศเกี่ยวกับการตอตานการกอการราย

การปราบปรามการกอการราย     เปนการปฏิบัติท่ีใชมาตรการตอบโต ซ่ึงรวมถึง การชิงปฏิบัติการกอน
(Preemptive  Operations)  การปฏิบัติการตอบโต  (Retaliatory Operations)  และการปฏิบัติการกูภัย (Rescue
Operations) ตามปกติแลว การปราบปรามการกอการราย ตองการผูปฏิบัติท่ีไดรับการฝกมาเปนพิเศษ  ท่ีสามารถปฏิบัติ
การไดอยางรวดเร็วและมี      ประสิทธิภาพ หนวยงานหลายหนวยของกองทัพไทย และกรมตํารวจ มีเจาหนาท่ีพิเศษที่ได

รับการฝกมาโดยเฉพาะในเรื่องการปองกันการกอการราย และมีอุปกรณ
สําหรับใชงานในการสนับสนุนการปฏิบัติท่ีทันสมัยและมีขีดความสามารถ
สูง การตอตานการกอการราย เปนกิจหลักอยางหนึ่งของการปฏิบัติการ
พิเศษ  สําหรับการปฏิบัติการปราบปรามการกอการรายของไทย น้ัน มี
หนวยงานหลายหนวยงาน ท้ังทางทหารและตํารวจที่เกี่ยวของ กับการ

Anti-terrorism
Defensive measures taken to
reduce vulnerability of terrorist
attacks

Includes training and defence
measures that strike a balance
among the desired protection,
mission, infrastructure, and
available manpower and
resources

Counter-terrorism
Offensive measures taken to
prevent, deter, and respond to
terrorism

Provides response measures
that include preemptive,
retaliatory, and rescue
operations



ปราบปรามการกอการรายและการกอการรายสากลตาง ๆ เชน การปลนจี้เครื่องบิน หรือ เรือสินคา เปนตน
ค. การสนับสนุนการตอตานการคายาเสพติด (Support to Counterdrug Operations) เปนความพยายาม

ทางทหาร   ในการสนับสนุนหนวยงานดานการรักษากฎหมาย    และการใหความรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ ในการ
ขัดขวางการขนยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ต้ังแตแหลง ในขณะขนสง และในระหวางการแจกจาย (จําหนาย) การปราบปราม
การคายาเสพติดท่ีผิดกฎหมาย น้ีถือเปนปญหาระดับชาติ     ท่ีประเทศใหญ ๆ เชน สหรัฐ ฯ ซึ่งมีผลกระทบตอปญหายา
เสพติดมากไดพยายามเขามามีสวนชวยเหลือและสนับสนุนประเทศตาง ๆ ไดแก การใหความชวยเหลือกับหนวยกําลังใน
ประเทศนั้น ๆ ในการทําลายแหลงผลิต    ยาเสพติด รวมมือกับกองทัพประเทศเพื่อนบานในการปองกันการสงออกยาเสพ
ติดท่ีผิดกฎหมาย และใหความชวยเหลือประเทศที่มีการผลิตยาเสพติดในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไปสรางผลผลิตประเภทอื่น
ทดแทน การผลิต การสงออกและการแจกจายยาเสพติด การสนับสนุนการตอตานการคายาเสพติดจะมุงไปที่การใชความ
พยายามในการตรวจหาและติดตามพฤติกรรมและเสนทางลําเลียงขนสงยาเสพติดท่ีผิดกฎหมายเหลาน้ี     โดยใชขอมูล
และการดําเนินการของกรมตํารวจและการขาวกรองเปนหลัก การดําเนินการในการไลติดตามจับกุมจะขึ้นอยูกับพื้นท่ี หาก
เปนในนานนํ้าทะเลอาณาเขต กองทัพเรือจะไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายใหดําเนินการจับกุมได และที่ผานมากองทัพเรือ
สามารถสนับสนุนการการตอตานการคายาเสพติดท่ีผิดกฎหมายไดหลายครั้ง นับเปนมูลคาหลายพันลานบาท     การดําเนิน
การดังกลาวกองทัพเรือไดใชเรือและอากาศยานที่มีอยูในการติดตามและปราบปราม โดยใชงบประมาณประจําของกองทัพ
เอง การพัฒนาการดําเนินการตอไปในอนาคต กองทัพเรือจะปฏิบัติงานรวมกับหนวยราชการสําคัญที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน 
กรมศุลกากร กองบังคับการตํารวจน้ํา สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมประมง กรมเจาทา สํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดใหโทษ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ 
กรมควบคุมมลพิษ กรมศิลปากร กรมทรัพยากรธรณี กรมสรรพสามิต กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกระทรวง
มหาดไทย ฯลฯ จัดต้ังเปนศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพื่อเปนศูนยกลางใน
การประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหปฏิบัติงานรวมกันในการรักษากฎหมายในทะเลและกิจกรรมทางทะเลตาง ๆ 
การประสานงานตองมีระบบการติดตอสื่อสารที่ดี มีโครงขายการสั่งการที่รวดเร็ว การสนับสนุนดังกลาวจะสามารถกระทําได
อยางมีประสิทธิภาพหากกองทัพเรือไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ

ง. การใชกําลังปดลอม (Enforcement of Sanctions) หรือ การปฏิบัติการขัดขวาง/สกัดกั้นในทะเล 
(Maritime Intercept Operations) เปนการปฏิบัติการที่ใชการมาตรการบีบบังคับ เพื่อขัดขวางการเคลื่อนยายของสิ่งของ
วัสดุตามที่กําหนดไว ไมใหเขา/ออกนอกประเทศ หรือพื้นท่ีท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะ    การปฏิบัติการเหลาน้ีมีลักษณะเปนการ
ปฏิบัติการทางทหาร ท่ีสนับสนุนวัตถุประสงคท้ังดานการเมืองและการทหารไปพรอมกัน วัตถุประสงคทางดานการเมือง 
(Political Objectives) เปนการบังคับประเทศหรือกลุมประเทศ ใหยอมปฏิบัติตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  สําหรับวัตถุ
ประสงคทางทหาร (Military Objectives) เปนการเลือกจัดต้ังแนวกั้น (Barrier) ท่ีอนุญาตใหสินคาซึ่งไดรับอนุญาตเทาน้ัน
สามารถผานเขาออกได การปฏิบัติการจะขึ้นอยูกับสภาพทางภูมิศาสตร ในการบีบบังคับใหปฏิบัติตามเกี่ยวของกับการใช
กําลังทั้งทางเรือและทางอากาศควบคูกับไป หนวยที่ไดรับหนาท่ีในการปฏิบัติควรจะมีขีดความสามารถในการสนับสนุนซึ่งกัน
และกันได รวมทั้งตองมีระบบสื่อสารที่ใชรวมกันไดดี ตัวอยางของการใชกําลังปดลอม ไดแก OPERATION SUPPORT 
DEMOCRACY ท่ีปฏิบัตินอกชายฝงประเทศไฮติ ตอนตนป ๑๙๙๓



จ. การบังคับใชเขตหวงหามเฉพาะ (Enforcing Exclusion Zones) เขตหวงหามเฉพาะจะถูกกําหนดขึ้นจาก
การปฏิบัติในการใชกําลังปดลอม (Sanction) เพ่ือหามการปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในพื้นที่เขตหวงหามเฉพาะที่กําหนด

เขตหวงหามเฉพาะ สามารถกําหนดขึ้นในอากาศ เปนเขตหามบิน (No-Fly 
Zone) หรือกําหนดในทะเล (Maritime Exclusion Zone) หรือกําหนด
ข้ึนบนบก (Land Exclusion Zone) วัตถุประสงคของการกําหนดเขตหวง
หามเฉพาะนี้อาจจะกําหนดเพื่อชักจูงใหประเทศตาง ๆ หรือกลุมประเทศได
ปรับการปฏิบัติของตนใหเขามาอยูในกรอบของการใชกําลังปดลอม 
(Sanction) หรือตองเผชิญกับมาตรการบังคับใหปฏิบัติตาม หรือการขูวาจะ
ใชกําลัง มาตรการบังคับใชเขตหวงหามเฉพาะนี้ ปกติจะกําหนดใชโดยสห
ประชาชาติ หรือองคกรระหวางประเทศ หรือประเทศมหาอํานาจที่มีกําลัง
อํานาจทางทหาร เชน สหรัฐ ฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส เปนตน การบังคับใชเขต
หวงหามเฉพาะตามปกติจะกําหนดใชเม่ือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้น

ฐานที่เปนเรื่องในระดับระหวางประเทศขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเม่ือมีการกระทําผิดตอกฎหมายระหวางประเทศ
อยางรายแรงของประเทศใดประเทศหนึ่ง สถานการณท่ีอาจทําใหเกิดการใชกําลังปดลอม ประกอบดวย: ๑) การกดขี่ขมเหง
ราษฎรของ   รัฐบาล ๒) การที่ชาติท่ีเปนปรปกษพยายามใชกําลังเขายึดครองอาณาเขตของอีกประเทศหนึ่ง การบังคับให
ปฏิบัติตามอาจกําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติในทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร หรือในเงื่อนไขดานอื่น โดยมีความมุงหมายที่
จะเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติของชาติท่ีรุกรานน้ัน ตัวอยางการปฏิบัติการบังคับใชเขต    หวงหามเฉพาะ ไดแก 
Operation SOUTHERN WATCH ในอิรัก ท่ีเริ่มปฏิบัติในป ๑๙๙๒ และการ  ปฏิบัติการ Operation DENY FLIGHT 
ในบอสเนีย ท่ีเริ่มปฏิบัติในป ๑๙๙๓

ฉ. การดํารงเสรีภาพในการเดินเรือและการเดินอากาศ (Ensuring Freedom of Navigation and 
Overflight) เปนการปฏิบัติการที่มีจุดประสงคในการดํารงไวซึ่งสิทธิ
เสรีภาพของนานาชาติในการใชเสนทางเดินเรือและเดินอากาศ เสรี
ภาพในการเดินเรือและการเดินอากาศเปนสิทธิตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ

กฎหมายระหวางประเทศไดใหสิทธิแกรัฐชายฝง 
ในการออกกฎหมายใชควบคุมการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นภายในทะเลอาณา
เขตของตน ในลักษณะเดียวกับการมีอธิปไตยเหนือดินแดนบนบก
ของตน กฎหมายระหวางประเทศไดใหสิทธิในการผานโดยสุจริต 
(innocent passage) แกเรือของชาติอื่นตอทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝง การเดินทางผานโดยสุจริตจะดํารงอยูตราปเทาท่ี
เรือท่ีผานไมไปทําใหเกิดความเสียหายตอความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของรัฐชายฝงน้ัน ทะเลหลวงจึงเปนสิ่งที่ทุกชาติ
สามารถใชไดอยางอิสระและตองใชอยางสมเหตุสมผล



สิทธิในการบินผานนานฟาสากล  เปนหลักการที่กําหนดโดยกฎหมายระหวางประเทศ อากาศยานที่ถูกขูเม่ือ
บินผานเขาไปในนานฟาของประเทศหรือกลุมประเทศใด ซึ่งเขตดังกลาวอยูนอกเหนือจากขอกําหนดระหวางประเทศ อากาศ
ยานน้ันตองแสดงเหตุผลชี้แจงตอสถานการณท่ีเกิดขึ้น ขอกําหนดตาง ๆ จะกําหนดโดยองคกรการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization) ตัวอยางเชน การกําหนดชองทางบินผานกรุงเบอรลิน ท่ีกําหนด
ระหวางป ๑๙๔๘ ถึง ๑๙๙๐ ใหสิทธิในการผานเขาไปในเบอรลินตะวันตก  นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติการอีกหลายครั้งตอลิ
เบีย ในป ๑๙๘๖  ในอาวซิดรา ท่ีเปนตัวอยางที่ดีของการปฏิบัติการตามสิทธิการผานอาวเปอรเซีย ท้ังทางอากาศ และทาง
ทะเล

ช. การชวยเหลือดานมนุษยธรรม (Humanitarian Assistance: HA) การปฏิบัติการชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมชวยบรรเทาหรือลดผลกระทบจากภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติและจากมนุษย หรือท่ีเกิดจากสาเหตอุื่น เชน 
โรคภัยไขเจ็บ ความอดอยาก ฯลฯ โดยทั่วไปการชวยเหลือดานมนุษยธรรมจะจํากัดท่ีขอบเขตและระยะเวลา เน่ืองจากเปน
การเขาไปชวยเหลือเพิ่มเติมใหกับรัฐบาล หนวยงานดานพลเรือนหรือองคกรตางๆ ของประเทศนั้นเทาน้ัน ซึ่งความรับผิด
ชอบหลักเปนของประเทศนั้นท่ีตองดําเนินการ

กองทัพไทยมีขีดความสามารถในการตอบสนองตอภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ไดอยาง   รวดเร็ว 
โดยสามารถใชอุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ เชน เรือ อากาศยาน รถยนต เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องมือซอมสราง
ขนาดหนัก เปนตน เขาทําการชวยเหลือประชาชน

HUMANITARIAN ASSISTANCE
 To relieve or reduce the results of natural or manmade

disasters or other endemic conditions
 Limited in scope and duration
 Supplements or complements efforts of host nation
 May cover a broad range of missions
TYPES OF HUMANITARIAN ASSISTANCE OPERATIONS

• Coordinated by the UN
• Acts in concert with other multinational forces
•  Responds unilaterally



การปฏิบัติการชวยเหลือดานมนุษยธรรมนั้น อาจดําเนินการโดยรัฐบาลสั่งการใหกองทัพเขาไปชวยเหลือ
ประเทศเพื่อนบานที่เกิดปญหารายแรง และอาจจะมีผลกระทบโดยตรงตอสถานการณทางทหารและทางการเมืองของภูมิภาค 
ซึ่งกรณีเชนน้ีรัฐบาลจะตองมอบนโยบายในการดําเนินการที่เดนชัด พรอมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการใหกับ
หนวยงานที่เขาไปชวยเหลือดวย

การปฏิบัติการชวยเหลือดานมนุษยธรรม อาจจะครอบคลุมภารกิจตาง ๆ หลายอยาง ซึ่งอาจจะรวมถึง 
การรักษาสภาพแวดลอมใหสามารถดําเนินการชวยเหลือดานมนุษยธรรมได ตามปกติการชวยเหลือดานมนุษยธรรมสามารถ
ดําเนินการได ๓ แบบ คือ ๑) การประสานงานรวมมือกับองคการสหประชาชาติ ๒) ประเทศไทยเขารวมดําเนินการกับกอง
กําลังของประเทศเพื่อนบาน และ ๓) ประเทศไทยดําเนินการตามลําพัง

ตัวอยางของการชวยเหลือดานมนุษยธรรม ไดแก การปฏิบัติการ Operation SEA ANGEL I ซึ่งปฏิบัติ
ในป ๑๙๙๑ และ Operation SEA ANGEL II ในป ๑๙๙๒ ท่ีสหรัฐฯ ไดใหความชวยเหลือตอบังคลาเทศ ภายหลังจากที่
ประสบภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ การชวยเหลือผูอพยพตามแนวชายแดนของไทย การสนับสนุนอาหารใหกับโซมาเลีย ฯลฯ



Operation Sea Angel
ใน บังคลาเทศ

OPERATION SEA ANGEL
บังคลาเทศ เปนประเทศหนึ่งที่เปนเปาหมายของภัยท่ีจากธรรมชาติ ไมวาจะเปนพายุไซโคลน หรือ

จากอิทธิพลของลมมรสุม ท่ีเกิดขึ้นเปนประจําในประเทศนี้ ซ่ึงเปนประเทศที่มีสามเหลี่ยมปากแมน้ําท่ีใหญท่ีสุด
เปนอันดับที่สองของโลก ประกอบดวยแมน้ํา Gangs, Brahmaputra และ Magma ท่ีหลอเลี้ยงประชากรมาก
กวา ๑๒๐ ลานคน บริเวณดังกลาวมักจะเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ท่ีมักจะเกิดจากพื้นที่ท่ีมีระดับต่ํา
ความแนนหนาของประชากร และการขาดความเจริญของตัวเมือง

พายุไซโคลน มาเรียน ไดกอตัวขึ้นที่สามเหลี่ยมปากแมน้ําแหงนี้ ในเย็นของวันที่ ๒๙ เมษายน ป
ค.ศ. ๑๙๙๑ โดยมีความเร็วลมมากกวา ๒๓๕ กม./ชม. ทําใหเกิดคลื่นขนาด ๑๕–๒๐ ฟุต ท่ีฆาผูคนไปมาก
กวา ๑๐๐,๐๐๐ คน และคนอีกหลายลานคนไรท่ีอยูอาศัย  สูญเสียสัตวเลี้ยงกวาลานตัว (สําหรับใชในการไถนา
และการลากเกวียน) พืชผลจํานวน ๗๔,๐๐๐ เอเคอร ถูกทําลาย พ้ืนที่สําหรับการเพาะปลูกอีก ๓๐๐,๐๐๐
เอเคอร ถูกทําลาย ทุงหญาถูกน้ําทะเลทวม ทําใหดินเสียหายและทําลายแหลงน้ําจืด

ตัวเมืองถูกทําลายเปนบริเวณกวาง เมืองจิตตะกอง ซ่ึงเปนเมืองทาหลักของบังคลาเทศ ถูกทําลายเสีย
หายอยางหนัก และไมสามารถใชการไดอยูหลายวัน เรือจํานวนมากไดรับความเสียหายหรือจม หลายลําเปน
เรือของกองทัพเรือบังคลาเทศที่จมขวางทาเรือ สะพานหลัก ๆ  รวมทั้งสะพานเชื่อมไปเมืองจิตตะกอง ถูกกวาด
หายไปหรือไมก็ไดรับความเสียหาย เขื่อนกันคลื่นของพื้นที่ท่ีถูกพายุตลอดแนวพังทลาย ทาเทียบเรือถูกกวาด
หายไปหมด ถนนถูกน้ําทวม ตึกรามบานชองถูกทําลาย และระบบขนสงเสียหายอยางหนัก

ชวงเวลาที่เกิดพายุไซโคลนเปนชวงเวลาที่บังคลาเทศมีรัฐบาลที่มีสภาพออนแอมาก หลังจากที่มีรัฐ
บาลทหารปกครองประเทศอยูหลายป กอนที่จะเกิดพายุไซโคลนบังคลาเทศไดจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนขึ้นเปนครั้ง
แรก โดยมีนายกรัฐมนตรี เซีย เปนหัวหนารัฐบาล ดังนั้นการที่อยูในชวงเวลาของการมีรัฐบาลที่ยังขาดประสบ
การณ   หรืออยูในสภาพที่ไมพรอม   และกําลังพยายามพัฒนาระบบราชการของตน จึงทําใหตองเผชิญกับ
ปญหาอันใหญหลวงตอการแกปญหาพายุไซโคลนในครั้งนั้น



ปญหาที่เกิดขึ้นอยางหนึ่งคือ การจัดสงสิ่งของชวยเหลือฉุกเฉินไดมีการดําเนินการโดยรัฐบาล และ
หนวยงานขององคกรเอกชน (NGOs) เชน Cooperative American Relief
Everywhere (CARE) และ the Red Crescent ซ่ึงมีการจัดเตรียมสิ่งของอยางเพียง
พอ แตรัฐบาลบังคลาเทศกลับขาดซึ่งการประสานงานกับองคกรเอกชนเหลานี้ แตรัฐบาลกลับประกาศกฎอัยการ
ศึกแทนและไปวุนวายอยูกับการประกาศกฎอัยการศึกนี้ นอกจากนี้ขาราชการที่เกี่ยวของกับการแจกจายสิ่งของ
ชวยเหลือ ก็ไมยอมที่จะสงมอบการดําเนินการไปใหกับองคเอกชนเหลานั้นดําเนินการ

ดวยปญหาการเมืองดังกลาว จึงทําใหการแจกจายสิ่งของชวยเหลือประชาชนกลายเปนปญหาที่เลวรายที่
สุดของการดําเนินการ ประกอบกับสภาพของตัวเมืองที่ขาดการพัฒนาและสภาพปรักหักพังจากพายุ ไดตัดขาด
การติดตอกับเมืองจิตตะกองอยางสิ้นเชิงเปนเวลาหลายวัน เมื่อสิ่งของบรรเทาทุกขไดถูกสงไปถึงเมืองจิตตะกอง
จึงทําใหไมสามารถจัดสงตอไปใหกับบริเวณที่ตองการได

ในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๑๙๙๑ สหรัฐ ฯ ไดเขาทําการชวยเหลือ โดยประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ ไดสั่งการใหกอง
ทัพสหรัฐ ฯ ใหการชวยเหลือดานมนุษยธรรม โดยตั้งกองเรือเฉพาะกิจขึ้นเผชิญเหตุ ภายใตการบังคับบัญชาของ
พล.ท.      เฮนรี่ ซี. สแต็กโพล ผูบัญชาการหนวยนาวิกโยธินเคลื่อนที่เร็วที่ ๓ ประจําโอกินาวา กองเรือเฉพาะ
กิจยกพลขึ้นบก ซ่ึงเพิ่งเสร็จภารกิจจากสงครามอาวเปอรเซีย ไดถูกสั่งใหเดินทางตรงไปชวยเหลือบังคลาเทศใน
ทันที   พลเมืองของบังคลาเทศซึ่งเห็นกองเรือสหรัฐ ฯ แลนเขาหาตางพากันดีใจและเรียกกองเรือสหรัฐ ฯ วา
“Angels from the Sea” นับเปนจุดเริ่มตนของ “OPERATION SEA
ANGEL”

ตามความเปนจริงแลว ความพยายามในการบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้ เปนการดําเนินการของนานาชาติ
นอกเหนือจากรัฐบาลบังคลาเทศ และกลุมองคกร NGOs ในประเทศและระหวางประเทศแลว ยังมีประเทศ
ตาง ๆ อีกหลายประเทศที่รวมมือกับสหรัฐ ฯ ในการดําเนินการ ประเทศองักฤษ ไดสงเรือสงกําลังบํารุง ๑ ลํา
พรอมดวย เฮลิคอปเตอร จํานวน ๔ ลํา  รัฐบาลญี่ปุนจัดสงเฮลิคอปเตอรจํานวน ๒ ลํา อินเดีย ปากีสถานและ
จีนก็มีสวนรวมในการชวยเหลือเชนกัน

สองวันหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ สั่งการ พล.ท. สแต็กโพล ก็ไดเดินทางมาถึงพรอมกับกองเรือ
เฉพาะกิจ โดยมีหนวยปฏิบัติการพิเศษซึ่งเปนทีมชวยเหลือบรรเทาภัยพิบัติเดินทางติดตามมาดวยในวันเดียวกนั
ในวันตอมาเฮลิคอปเตอรแบบ UH-60 Blackhawk จํานวน ๕ ลํา เดินทางจากฮาวาย ไดมาถึงพรอมกับหนวย
แพทยปองกันและหนวยสิ่งแวดลอมทหารเรือ รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ไดเริ่มทยอยกันเขามาในพ้ืนที่
ทหารจากกองพลทหารชางที่ ๘๔ และกองพันบี ไดเขาปฏิบัติงานในการสรางโรงเรียน และถูกสงไปที่เมืองจิตตะ
กอง กําลังสวนใหญของทหารที่เขาชวยเหลือมาจากกองเรือยกพลข้ึนบก ซ่ึงเปนนาวิกโยธินจํานวน ๔๖๐๐ นาย
ลูกเรือ ๓๐๐๐ นาย และเฮลิคอปเตอร ๒๘ ลํา นอกจากนี้ยังมี ยานเบาะอากาศ อีก ๔ ลํา ซ่ึงไดแสดงใหเห็นวา
เปนยานที่มีคามากในการใหความชวยเหลือกับสถานที่ท่ีถูกปดเขาไมถึง



ในทันทีท่ี พล.ท.สแต็กโพล เดินทางถึงกรุงดักกาเมืองหลวง ไดเริ่มประเมินสถานการณและแสดงให
เห็นถึงปจจัยสําคัญ ๓ ประการที่เกี่ยวของ คือ ๑) การขาดขอมูลท่ีเพียงพอในการประเมินสถานการณ ๒)
ปญหาของการแจกจายสิ่งของชวยเหลือ เปนปญหาที่กดดันกําลังที่เขาเหลืออยางมาก ๓) ความตองการดาน
อธิปไตยของบังคลาเทศ ท่ีตองการใหประชาชนมองรัฐบาลวา เปนผูดําเนินการ (in charge)

พล.ท. สแต็กโพล ไดเริ่มพัฒนาแผนที่วางไว หลักจากที่ไดมีการสํารวจ ประสานงานและทําการลาด
ตระเวนหาขาวตาง ๆ แลว ซ่ึงประกอบไปดวย ๓ ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ ๑ (๑ สัปดาห) เปนการดําเนินการ
ใหสถานการณหยุดการเสียหายเพ่ิมขึ้น (แจกจายอาหาร น้ํา และเวชภัณฑ เพ่ือลดการเสียชีวิตลง) ข้ันตอนที่
๒ (๒ สัปดาห) เปนการดําเนินการชวยเหลือฟนฟูสภาพใหอยูในขั้นที่รัฐบาลบังคลาเทศสามารถเขามารับหนา
ท่ีชวยเหลือประชาชนตอไปได ข้ันตอนที่ ๓ (๒ สัปดาห) เปนขั้นทําใหเกิดความมั่นคงเขมแข็งซึ่งกองเรือ
เฉพาะกิจสามารถออกจากการชวยเหลือไดและรัฐบาลบังคลาเทศสามารถเขามาควบคุมกํากับดูแลไดท้ังหมด

ปญหาการแจกจายสิ่งของบรรเทาภัยพิบัติเปนกิจที่ลําบากที่สุดในการดําเนินการ ความสําเร็จในการ
แจกจายสิ่งของเปนจุดสําคัญที่สุดที่จะทําใหการปฏิบัติการสําเร็จ การปฏิบัติตองดําเนินการ ๒ ลักษณะดวยกัน
คือ ๑) จะตองยายสิ่งของบรรเทาทุกขจากดักกามาไวท่ีจิตตะกอง ๒) สิ่งของบรรเทาทุกขเหลานี้จะตองเคลื่อน
ยายเขาไปในบริเวณที่น้ําทวมและที่เปนเนิน โดยไดตัดสินใจลําเลียงสิ่งของบรรเทาทุกขตาง ๆ ดวยเครื่องบนิ
ปกนิ่ง แลวจึงเปลี่ยนการขนถายดวยเฮลิคอปเตอรไปยังพ้ืนที่ภัยพิบัติอีกครั้งหนึ่ง เครื่องบิน MC-130
ของหนวยปฏิบัติการพิเศษไดรับภารกิจในเรื่องนี้จนกระทั่งเครื่องของกองทัพอากาศมาถึง สําหรับเฮลิคอปเตอร
ไดใชเครื่อง Blackhawk ท่ีมาจากฮาวาย

ในชวงสุดทายของการปฏิบัติการชวยเหลือ ใน Operation SEA ANGEL นั้น ได
แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติในครั้งนี้ไมเหมือนครั้งใด ๆ เพราะสวนใหญจะใชฐานปฏิบัติการจากเรือ โดยมีเจา
หนาท่ีปฏิบัติงานบนบกเวลากลางคืนไมเกิน ๕๐๐ นาย นับเปนการปฏิบัติในสภาวะการณชวยเหลืออยางแท
จริง ไมมีกําลังทหารสหรัฐ ฯ ท่ีถืออาวุธในขณะปฏิบัติการ ยกเวนในบางกรณีท่ีตองมีเจาหนาท่ีคุมกันสิ่ง
อุปกรณท่ีเปนความลับเทานั้น และเปนครั้งแรกที่สหรัฐ ฯ ไดใชหนวยนาวิกโยธินเฉพาะกิจอากาศ-พ้ืนดิน
(Marine air-ground task force: MAGTF) เปนหลักในการปฏิบัติการรวมของ
หนวยเฉพาะกิจ และไดใชระบบควบคุมสั่งการอยางมีประสิทธิภาพในการประสานงานกับหนวยตาง ๆ ไดแก
กําลังของสหรัฐ ฯ  อังกฤษ บังคลาเทศ องคกรเอกชนของญี่ปุน และองคกรอื่น ๆ เชน the US
Agency for International Development (AID) และหนวยชวยเหลือของจีน

ท่ีมา:  McCarthy, Paul A., “Operation Sea Angel, a Case Study,”
RAND, 1994



ซ. การปฏิบัติการทางทหารสนับสนุนกิจการพลเรือน (Military Support to Civil Authorities) การอํานาจไว 
และตามปกติจะดําเนินการตอเม่ือมีเหตุฉุกเฉินท่ีทางพลเรือนไมมีขีดความสามารถในการปฏิบัติดวยตนเองได

การสนับสนุนหนวยกิจการพลเรือน สามารถดําเนินการในลักษณะเสริมชั่วคราว (Temporary 
Augmentation) เชน การชวยเหลือเม่ือมีการนัดหยุดงานหรือประทวงของเจาหนาท่ีระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ 
หรือการประทวงของพนักงานไปรษณียโทรเลข การฟนฟูกฎหมายและความสงบเรียบรอยภายหลังจากการจลาจล การปก
ปองชีวิตและสาธารณะสมบัติ หรือการบรรเทาภยัพิบัติภายหลังการเกิดสาธารณภัยหรืออุบัติภัยรายแรงตาง ๆ การสนับสนุน
เหลาน้ี ไดแก การใหยืมอุปกรณ การสนับสนุนใหใชสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ การฝกและการสงขอมูลขาวสาร  การ
สนับสนุนอาจมีขอจํากัดในเรื่องของ     งบประมาณซึ่งอาจตองใหหนวยงานพลเรือนน้ันจายทดแทนใหในภายหลัง

ขอจํากัดของกําลังทางทหาร ในการสนับสนุนพลเรือนน้ันมีขอจํากัดท่ีเกี่ยวของกับการใชกําลังทางทหาร 
คือจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาล หรือผูบังคับบัญชาระดับสูงไดอนุญาตใหดําเนินการอยางถูกตอง โดยการปฏิบัติจะ
ตองเปนไปตามกฎหมายที่มอบอํานาจใหทหารเขาไปดําเนินการได

ตัวอยางของการสนับสนุนทางทหารตอกิจการพลเรือน ไดแก การบรรเทาสาธารณภัยจากพายุเฮอริเคน 
แอนดรูว ท่ีรัฐฟลอริดา และที่ อินนิกิ ในรัฐฮาวาย ในป ๑๙๙๒ การใชกําลังทหารในเหตุการณจลาจลที่ แคลิฟอรเนีย ใน ป 
๑๙๙๒ ของสหรัฐ ฯ ในประเทศของตนเอง หรือตัวอยางของไทย ในกรณี    กองทัพเขาชวยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย
และอุทกภัยท่ีจังหวัดภาคใตจากพายุใตฝุนเกย ในป พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือกรณีของพายุใตฝุนลินดา เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ี
ผานมา

ฌ. การชวยเหลือ/การสนับสนุนประเทศอื่นในการตอตานผูกอการไมสงบหรือลมลางรัฐบาล (Nation 
Assistance /Support to Counterinsurgency) เปนการ
ดําเนินการของประเทศมหาอํานาจ/ประเทศใหญ ๆ ในการชวย
เหลือตอพลเรือนหรือทหารประเทศอื่นนอกเหนือจากการชวย
เหลือดานมนุษยชน โดยใชกําลังของทหารเขาดําเนินการใน
อาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่งในยามสงบ ยามมีความ
ขัดแยง หรือเหตุฉุกเฉิน หรือในยามสงคราม ท้ังนี้จะตองขึ้นอยู
กับขอตกลงระหวางกันที่ทําไว ระหวางประเทศใหความชวย
เหลือกับประเทศที่ตองการรับความชวยเหลือ   การชวยเหลือ/
สนับสนุนประเทศอื่นในการตอตานผูกอการไมสงบ/ลมลางรัฐบาลนี้ เปนการชวยเหลือดวยการเขาไปพัฒนาและสรางองคกร
หรือสถาบันท่ีสามารถตอบโตกับการกอการรายได โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางเสถียรภาพของภูมิภาคในระยะยาว โครงการ
ใหความชวยเหลือประเทศอื่น ประกอบดวย การชวยเหลือดานความม่ันคง (Security Assistance) การชวยเหลือในการ
ตอสูเพื่อความมั่นคงภายในประเทศ (Foreign Internal Defense) และการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการชวยเหลือ
ประชาชน (Humanitarian and Civic Assistance) ในกรณีน้ีกองทัพไทยและ ทร.ไทย ยังไมสามารถกระทําได เพราะไม
มีนโยบายในการแทรกแซงกิจการของประเทสอื่น



การชวยเหลือดานความมั่นคง (Security Assistance) หมายถึง โครงการตาง ๆ        ซึ่งประเทศที่ให
ความชวยเหลือดําเนินการสนับสนุนในกิจการปองกันประเทศ การฝกทางทหาร และกิจการที่เกี่ยวของกับการปองกัน
ประเทศอื่น ๆ ดวยการใหสินเชื่อ เครดิต หรือเงินชวยเหลือในการพัฒนาประเทศดานความมั่นคง เปนลักษณะของประเทศ
ใหญชวยเหลือประเทศเล็ก เชน สหรัฐ ฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย ใหการชวยเหลือประเทศตาง ๆ เปนตน

ตัวอยางการชวยเหลือดานความมั่นคง ท่ีประเทศที่มีศักยภาพดานการทหาร เชน สหรัฐ ฯ มีใหกับนานา
ประเทศ ไดแก โครงการขายยุทโธปกรณทางทหารใหกับตางประเทศ FMS (Foreign Military Sales) ของสหรัฐ ฯ โครง
การเงินชวยเหลือทางทหารที่ใหกับตางประเทศ (Foreign Military Financing Program) โครงการศึกษา&ฝกอบรมทาง
ทหารที่ใหกับตางประเทศ (International Military Education and Training Program) กองทุนสนับสนุนเศรษฐกิจ 
(Economic Support Fund) และการขายอาวุธ   ภายใตกฎหมายควบคุมการสงออกอาวุธยุทโธปกรณ (Commercial 
sales licensed under the Arms Export Control Act) สําหรับในสวนของไทยที่เกี่ยวของไดแก การสนับสนุนพื้นท่ีการ
ฝกใหกับประเทศ เพื่อนบาน เชน สนับสนุนพื้นท่ีฝกของกองทัพบกใหกับ ทบ.สิงคโปร หรือการสนับสนุนสนามฝกบินทาง
อากาศยุทธวิธีใหกับ ทอ.สิงคโปร ท่ีนครราชสีมา เปนตน

การชวยเหลือดานความมั่นคงแบบเรงดวน เปนการใหความชวยเหลือเรงดวนในการสงมอบอาวุธ
ยุทโธปกรณ การสงสิ่งอุปกรณ (Supplies) และการใหบริการทางทหาร
ตาง ๆ เม่ือเกิดภัยคุกคามตอประเทศพันธมิตรหรือเพื่อนบาน ความ
ชวยเหลือดานความม่ันคงแบบเรงดวนเปนการปฏิบัติท่ีเนนการทหาร
เปนหลัก โดยมุงใหการสนับสนุน  ดานอาวุธยุทโธปกรณ สิ่งอํานวย
ความสะดวกทางทหาร รวมทั้งอาจรวมถึง การสนับสนุนการฝกและดาน
การเงินดวย

การชวยเหลือในการตอสูเพ่ือความมั่นคงภายใน
ประเทศ  (Foreign Internal Defense) เปนการชวยเหลือในภาพ
รวม ในการสนับสนุนดานการเมือง เศรษฐกิจ การทหารและขอมูลทางทหาร ใหแกชาติอื่น เพื่อชวยเหลือในการตอสูกับการ
ลมลางการปกครอง และการกอการราย การเขาไปชวยเหลือในการตอสูเพื่อความมั่นคงภายในประเทศของประเทศอื่นน้ัน 
จะตองเนนการใหความชวยเหลือดานกําลังพล ใหสามารถทราบการปรากฎของภัยคุกคาม การทําลายหรือตอตานของภัย
คุกคามน้ี การชวยเหลือจะเนนการเอาชนะตอองคกรที่พยายามเคลื่อนไหวในการลมลางรัฐบาล โดยอาจจะแสดงใหเห็นถึง
ภัยคุกคามอยางอื่นท่ีมีตอความมั่นคงภายในประเทศ เชน ความสับสนวุนวายของพลเมือง (Civic Disorder) การคาขายยา
เสพติดท่ีผิดกฎหมาย (Illegal Drug Trafficking) และการกอการราย ซึ่งภัยคุกคามเหลาน้ีอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต หาก
เกิดปญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจในการปกครอง ความพยายามในการลมลางวัฒนธรรม การแขงขันกันดานเชื้อ
ชาติ หรือระบบเศรษฐกิจอาจเปนตัวบีบบังคับใหเกิดมีการคายาเสพติดขึ้น การชวยเหลืออาจรวมไปถึงการฝก การพัสดุ การ
ใหคําแนะนํา หรือการชวยเหลืออื่น ๆ เชน การสนับสนุนโดยตรงตอการใชกําลังตอสูกบัภัยคุกคาม  การชวยเหลือในการตอ
สูเพื่อความม่ันคงเปนภารกิจที่ดําเนินการโดยใชการปฏิบัติการพิเศษเปนหลัก ตัวอยางของการชวยเหลือในระดับประเทศ/
การสนับสนุนการตอตานการกอความไมสงบ ไดแก Operation PROMOTE LIBERTY ในป ค.ศ. ๑๙๙๐ และตามดวย 



Operation JUST CAUSE ในปานามา ในสวนของ ทร.ไทย ไมสามารถดําเนินการในลักษณะนี้ได แตสามารถสนับสนุน
ดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายในทะเล ขอมูลการคายาเสพติด และการกระทําอันเปนโจรสลัด ฯลฯ

การชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการชวยเหลือประชาชน (Humanitarian and Civic Assistance)
การชวยเหลือในลักษณะนี้ดําเนินการดวยการปฏิบัติการทางทหารและการฝกทางทหารตาง ๆ ซึ่งการปฏิบัติตองสอดคลอง
กับความตองการในการฝกของหนวยทหารดวย และผลที่ไดรับตองตอบสนองดานการชวยเหลือแกประชาชน การชวยเหลือ

ดังกลาวประกอบดวย   การบริการทางการแพทย การทันตกรรม และการ
พยาบาลสัตว ท่ีใหบริการในเขตชนบท

การสราง/ปรับปรุงผิวถนนหรือเสนทางคมนาคม
การขุดเจาะบอน้ํา และการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกดานสา

ธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน
การกอสรางและซอมแซมสาธารณสถานตาง ๆ

ญ. การอพยพพลเรือน (Noncombatant Evacuation Operations: NEO) การปฏิบัติการอพยพน้ีตามปกติ
จะเปนการยายพลเรือนท่ีถูกภัยคุกคามออกจากประเทศ ซึ่งไมจํากัดวาจะเปนประชาชนของประเทศตนเองหรือของประเทศ
อื่น

หลักปฏิบัติในการอพยพพลเรือนและเวลาที่จะตองปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งขึ้นอยูกับการเจรจาทางการ
ทูต ในทางทฤษฎีการปฏิบัติอาจไมมีการตอตานใด ๆ หรือมีบางเล็กนอย อยางไรก็ตามผูบังคับบัญชาควรจะตองประมาณ
สถานการณวามีการตอตานไวเสมอ และวางแผนการปฏิบัติเชนเดียวกับการวางแผนทําการรบ

การอพยพพลเรือน มีลักษณะใกลเคียงกับกับการเขาโจมตีโฉบ
ฉวย (Raid) ท่ีตองใชการสงกําลงัเขาไปอยางรวดเร็ว (Swift Insertion) ใชการยึด
ครองเปาหมายชั่วระยะเวลาหนึ่ง (Temporary Occupation) และเสร็จสิ้นภารกิจดวย
การใชแผนถอนตัว (Planed Withdrawal) สิ่งที่แตกตางจากการโจมตีโฉบฉวย คือ 
การอพยพพลเรือน ใชกําลังในลักษณะจํากัด เพียงเพื่อปกปองผูอพยพและกําลังทหารที่
อพยพเทาน้ัน การใชกําลังทหารเขาปฏิบัติการอพยพในอาณาเขตของประเทศอื่น จะตองใชกําลังใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะบรรลุ
ภารกิจได โดยมีความปลอดภัยกับกําลังรบและสามารถปกปองคุมครองผูอพยพได

รัฐบาลรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการดาํเนินการอพยพพลเรือน โดยมีกระทรวงที่เกี่ยวของใหคําแนะ
นําปรึกษา เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงการตางประเทศ ฯลฯ โดยมีกองทัพตาง 
ๆ และสถานเอกอัครราชทูตในประเทศตาง ๆ  เปนผูปฏิบัติในการอพยพประชาชน

การปฏิบัติการในการอพยพ เปนการดําเนินการที่เกิดขึ้นจากความไมแนนอน อาจตองปฏิบัติโดยมิไดมี
การเตือนใหทราบลวงหนากอน   ท้ังน้ีอาจเปนเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของประเทศนั้นอยางกระทันหัน ความ
สัมพันธทางการเมืองและการทหารกับประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป การเกิดภัยคุกคามตอประชากรของไทยอยางกระ
ทันหันจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก  หรือเพื่อแกปญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ เปนตน



ตัวอยางของการอพยพพลเรือน ไดแก การปฏิบัติการ EASTERN EXIT ในการอพยพพลเมืองสหรัฐ ฯ 
และตางชาติออกจากประเทศโซมาเลีย ในป ค.ศ. ๑๙๙๑ และ การปฏิบัติการ QUICK LIFT ในการอพยพประชาชนออก
จากประเทศซารอี (Zaire) หรือ ตัวอยางการอพยพพลเรือนชาวไทย กรณีท่ีกองทัพเรืออพยพประชาชนออกจากประเทศสิงค
โปร หรือการอพยพประชาชนชาวไทยโดยกองทัพอากาศออกจากประเทศกัมพูชา เม่ือป ๒๕๔๐ ท่ีผานมาเมื่อกัมพูชาเกิดเหตุ
การสูรบกันของกองกําลังของนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑ และคนที่ ๒

ฎ. การปฏิบัติการดานสันติภาพ (Peace Operations) เปนการปฏิบัติการทางทหารในการสนับสนุนความ
พยายามทางการทูตเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการเมืองในระยะยาว ซึ่งอาจจะแบงการปฏิบัติการดังกลาวออกเปน  การ
รักษาสันติภาพ  (Peacekeeping  Operations : PKO)  และการบังคับใหเกิดสันติภาพ (Peace Enforcement 
Operations) การปฏิบัติการดานสันติภาพน้ี จะดําเนินการสัมพันธกับหนวยงานทางการทูตหลายหนวย เพื่อปฏิบัติใหเปนไป
ตามที่ทางการทูตไดตกลงไว เชน การพักรบชั่วคราว หรือเพื่อแกปญหาความขัดแยง การปฏิบัติการดานสันติภาพอาจนําไป
ใชกับการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงครามแบบอื่น เชน การชวยเหลือดานมนุษยธรรม และการอพยพพล
เรือนได เน่ืองจากเปนการปฏิบัติท่ีสนับสนุนการทูตเชนเดียวกัน โดยอาจปฏิบัติกอน ระหวาง หรือ หลังจากที่เกิดความขัด
แยงแลวก็ได

การรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Operations) เปนการปฏิบัติการทางทหารที่กระทําโดยไดรับการ
ยินยอมจากทุกฝายท่ีมีปญหากัน โดยดําเนินการในการตรวจสอบและ
พยายามทําใหทุกฝายยอมรับในขอตกลงสันติภาพรวมกัน เชน การหยุดยิง 
การพักรบชั่วคราว หรือขอตกลงอื่น ๆ และสนับสนุนความพยายามทางการ
ทูตในการจัดต้ังใหมีการดําเนินการทางการเมืองในระยะยาวขึ้น ตัวอยางของ
การรักษาสันติภาพ ไดแก การจัดกองกําลังเขารวมในการรักษาสันติภาพตาม
ท่ีสหประชาชาติรองขอ ในเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในที่ตาง ๆ ของ
โลก

การบีบบังคับใหเกิดสันติภาพ (Peace Enforcement Operations) เปนการนํากาํลังทหารมาใช หรือขู
วาจะใช โดยมีความเห็นของนานาชาติสนับสนุน ในการบังคับใหยินยอมปฏิบัติตามกฎบัติสหประชาชาติท่ีกําหนดไว  หรือ
กําหนดมาตรการปดลอม  (Sanction) ใหปฏิบัติตามที่นานาชาติเห็นชอบเพื่อกอใหเกิดสันติภาพและความสงบเรียบรอยขึ้น

ในประเทศนั้น ภารกิจในการบีบบังคับใหเกิดสันติภาพ ประกอบดวย การ
ปฏิบัติการทางทหารเพื่อเขาไปแทรกแซง (Intervention Operations) 
การปฏิบัติการเพื่อฟนฟูความสงบเรียบรอย (Operations to restore 
order) การใชมาตรการบีบบังคับ (Enforce sanctions)  การใชกําลังแยก
คูกรณีออกจากกัน (Forcibly separate belligerents) และการกําหนด
เขตหวงหามเฉพาะ (Establish exclusion zones) เพื่อสรางสภาวะ
สําหรับการพักรบ หรือการหยุดยิง ตางกับการรักษาสันติภาพท่ีการปฏิบัติ

การบีบบังคับใหเกิดสันติภาพน้ี ไมตองการการยินยอมจากประเทศที่เกี่ยวของกับความขัดแยง ตัวอยางของการบีบบังคับให



เกิดสันติภาพ ไดแก Operation POWER PACK ท่ีปฏิบัติในประเทศ   โดมินิกัน รีพับบิค ในป ค.ศ. ๑๙๖๕ และความ
พยายามของสหรัฐ ฯ ในโซมาเลีย (UNITAF) ในป ค.ศ. ๑๙๙๒–๑๙๙๓

ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติการดานสันติภาพกับการดําเนินการดานการทูต การปฏิบัติการดานการ
รักษาสันติภาพของกองทัพตาง ๆ จะสนับสนุนวัตถุประสงคทางการเมืองและการทูต การสนับสนุนของทหารชวยทําใหมี
โอกาสประสบความสําเร็จในการดําเนินการดานสันติภาพมากขึ้น ดวยการใหหลักประกันตอการปฏิบัติดานการทูต และ
แสดงใหเห็นถึงวิธีแกปญหา เพื่อใหไดมาซึ่งการจัดการดานการเมือง นอกจากนี้การทหารยังอาจจะสนับสนุนการดําเนินการ
ทางการทูตเพื่อสันติภาพไดอีกหลายอยาง เชน

การทูตเชิงปองกัน (Preventive Diplomacy) เปนการปฏิบัติการทางการทูตกอนท่ีจะเกิดความขัดแยง
ซึ่งสามารถคาดคะเนวาจะเกิดขึ้น เพื่อปองกันหรือจํากัดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น การสนับสนุนการทูตของทางการทหาร อาจ
จะใชในรูปแบบการจัดวางกําลังเพื่อปองกัน ยกตัวอยางเชน 
Operation ABLE SENTRY ในป ค.ศ. ๑๙๙๓ ท่ีกําลังรบ
ของสหรัฐ ฯ เขาไปวางกําลังในมาเซโดเนีย เพื่อสนับสนุนความ
พยายามของสหประชาชาติในการจํากัดการสูรบในสาธารณรัฐยู
โกสลาเวียเดิม

การสรางสันติภาพ (Peacemaking) เปนกระบวนการทางการทูต ในการเจรจา ไกลเกลี่ย  หรือใชรูป
แบบของการดําเนินการทางสันติภาพอ่ืน ท่ีจะทําใหความขัดแยงยุติลง หรือเปนการแกปญหาที่จะนําไปสูความขัดแยง การ
ปฏิบัติการทางทหารที่สนับสนุนการสรางสันติภาพ อาจประกอบดวย การสรางความสัมพันธระหวางทหารกับทหาร และการ
ชวยเหลือดานความม่ันคง

การฟนฟูสันติภาพ (Peace Building) เปนการปฏิบัติการภายหลังจากความขัดแยงยุติลง โดยเปนการ
ปฏิบัติทางการทูตและทางเศรษฐกิจ ท่ีจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งและกอต้ังรัฐบาลใหม รวมทั้งองคกรตาง ๆ เพื่อท่ีจะ
ปองกันการมิใหเกิดความขัดแยงขึ้นอีก การสนับสนุนทางทหารในการฟนฟูสันติภาพ  อาจประกอบดวย การสรางถนนใหม 
การกอต้ังรัฐบาลใหม หรือการฝกของกําลังรบปองกันประเทศ

ฏ. การปองกันเรือสินคา (Protection of Shipping) เม่ือใดก็ตามที่มีความจําเปน กําลังทางทหารจะสามารถนํา
มาใชในการคุมครอง  ปองกัน  เรือสินคาไทย   ประชาชนชาวไทยที่โดยสารมากับเรือไทย/เรือตางชาติและสิ่งของของคน
เหลาน้ัน เพื่อตอตานการกระทําการอันรุนแรงหรือผิดกฎหมายทั้งในและนอกนานนํ้าอาณาเขต และหากไดรับการยินยอม
จากประเทศเจาของธงของเรือสินคา กองทัพอาจใหการคุมกันเรือสินคาตางชาติลําน้ันภายใตขอบเขตของกฎหมายระหวาง
ประเทศ การคุมกันเรือสินคา รวมถึง การควบคุมทะเลบริเวณชายฝง (Coastal Sea Control) การปองกันทาเรือ 
(Harbor Defense) การรักษาความปลอดภัยทาเรือ (Port Security) การปองกันและตอตานทุนระเบิด (Countermine 
Operations) และการปองกันรักษาสภาวะแวดลอม (Environmental Defense) นอกเหนือจากการปฏิบัติการในทะเล
หลวง การปฏิบัติการดังกลาวตองการนําเรือผิวนํ้า อากาศยาน เรือดํานํ้า เครื่องมืออุปกรณตรวจจับ อาวุธ หรือแมแตการใช 



ดาวเทียม และอาจรวมถึง โครงสรางการบังคับบัญชา ท้ังบนบกและในทะเล และฐานการสงกําลังบํารุง  การคุมกันเรือสินคา
จะดําเนินการใหสําเร็จลุลวงไดดวยการปฏิบัติการหลาย ๆ อยาง (The Combination of Operations) การปฏิบัติการเปน
พื้นท่ี (Area Operations) ท้ังบนบกและในทะเล เปนการปฏิบัติท่ีใช       ในการปองกันกําลังของขาศึกมิใหไดตําบลท่ี
เหมาะสมทางยุทธวิธี ท่ีสามารถโจมตีเรือสินคาของฝายเดียวกัน/ชาติพันธมิตรหรือเพื่อนบาน การปฏบัิติการน้ีรวมถึง ระบบ
การตรวจการณทางทะเล ท่ีสามารถใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ ตําบลท่ีของขาศึก และการปฏิบัติการโจมตีของขาศึกตอท่ีหมาย
บนบกและสิ่งอํานวยความสะดวก หากภัยคุกคามยังสามารถรอดจากการปฏิบัติการเปนพื้นท่ีได  กําลังทางทหารจําเปนตอง
ใช การคุมกัน (Escort Operations) เขากําจัดและปองกันภัยคุกคามดังกลาว โดยทั่วไปแลว การคุมกันจะกระทํารวมกับ
การจัดขบวนคอนวอย (Convoy) โดยอาจจะคุมกันเรือเปนลํา ๆ ไป หรือเปนกลุมของเรอื ท้ังน้ีแลวแต    วัตถุประสงคของ
แตละการปฏิบัติการน้ัน การตอตาน/ปองกันทุนระเบิด เปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในการคุมกันเรือสินคา และเปนสิ่งจํา
เปนในการปฏิบัติการคุมกัน ตัวอยางการคุมกันเรือสินคา ไดแก Operation EARNEST WILL ในป ค.ศ. ๑๙๘๗ ท่ี
เปลี่ยนธงสัญชาติของเรือสินคา/เรือนํ้ามันของคูเวตเปนของประเทศอื่น เปนตน        การปฏิบัติการในการปองกันและ
รักษาสิ่งแวดลอม เปนการปฏิบัติท่ีตองประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตาง ๆ หลายหนวยงาน เพื่อปองกัน หรือตอบ
สนองตอปญหาการสรางมลพิษในทะเล ท้ังในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งปญหาดังกลาวจะมีผลกระทบตอการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และการทหาร

ฐ. การปฏิบัติการสงกลับ (Recovery Operations) 
เปนการปฏิบัติเพ่ือ คนหา กําหนดตําบลที่ พิสูจนทราบ ชวย
เหลือและสงกลับ กําลังพล ศพผูเสียชีวิต/ช้ินสวนของรางกาย 
เครื่องมือ/อุปกรณท่ีมีความสําคัญตอความมั่นคงของประเทศ
ชาติ การปฏิบัติการตาง ๆ ดังกลาวโดยทั่วไปเปนงานที่ซับซอน 
ตองการการวางแผนในรายละเอียดอยางรอบคอบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เม่ือปฏิบัติการในพื้นท่ีท่ีถูกยึดครองโดยขาศึก การ
ปฏิบัติอาจจะมีลักษณะเปนการปฏิบัติการพิเศษ ในทางลับหรือ
เปดเผย การปฏิบัติการกูภัยอาจทําในอาณาเขตของฝายเดียว
กันในกรณีท่ีประเทศที่เขาปฏิบัติการไมมีความสามารถในการ
ดําเนินการดวยตนเอง ตัวอยางของการปฏิบัติกูภัย ไดแก 
Operation FULL ACCOUNTING ท่ีเปนการคนหาและกูศพ
ทหารสหรัฐ ฯ ท่ีสูญหายไปในสงครามเวียดนาม  หรือกรณีการ
คนหาและกูศพผูเสียชีวิตกรณีเครื่องบินตกท่ีภูเก็ต หรือกรณีคนหาและกูศพชาวประมงในทะเลเมื่อเกิดพายุใตฝุนเกย 
เปนตน

ฑ. การปฏิบัติการแสดงกําลัง (Show of Force Operations) การปฏิบัติการน้ีเปนการแกปญหา ดวยการแสดง
ใหเห็นวามีการเพิ่มการวางกําลังรบ ท้ังน้ีเปนความพยายามที่จะแกไขสถานการณเฉพาะน้ัน ๆ เพราะหากปลอยใหเกิดขึ้นตอ
ไป อาจมีผลกระทบตอผลประโยชนและวตัถุประสงคของชาติได



การจัดกําลังไปปฏิบัติการในประเทศอื่น จะเปนการสรางเครดิตใหกับประเทศของเรา ซ่ึงอาจจะมีขอตก
ลงและคําม่ันสัญญากับประเทศนั้น ๆ อยูกอน    เปนการเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาค และแสดงใหเห็นวาจะแกปญหาดวยการ
ใชกําลัง หากมีความจําเปน ธรรมชาติของการแสดงกําลังมีลักษณะเปนการปฏิบัติการทางทหาร แตมักจะสนับสนุนดานการ
เมืองและการทหารพรอม ๆ กัน การปฏิบัติการน้ีจะมีอิทธิพลตอรัฐบาลของประเทศอื่น หรือองคกรทางการเมอืง-การทหาร 
ทําใหตองเกรงตอผลประโยชนของประเทศเรา รวมทั้งกฎหมายระหวางประเทศ

การแสดงกําลัง เกี่ยวของกับการปรากฎของกําลังทางทหาร เพ่ือสนับสนุนผลประโยชนตามนโยบายของ
ชาติ หรือคําม่ันสัญญาที่มีไวกับประเทศพันธมิตร หรือกลุมประเทศเพื่อนบาน การเมืองมีอิทธิพลตอการแสดงกําลัง กําลัง
ทหารที่ปฏิบัติการในการแสดงกําลังตองปฏิบัติการภายใตขอจํากัดทางกฎหมายและทางการเมือง กําลังทหารจะตองประสาน
งานในการปฏิบัติการแสดงกําลังกับประเทศที่ถูกภัยคุกคาม การแสดงกําลังจึงเปนการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการใชกําลัง
ทหารในหลายรูปแบบ รวมทั้งการปฏิบัติการรวม หรือการปฏิบัติการผสมกับนานาชาติ นอกจากนี้อาจรวมถึงการฝกรวม/
ผสมดวย

ตัวอยางของการแสดงกําลัง ไดแก การปฏิบัติการ JTF-Philippines ท่ีดําเนินการโดยสหรัฐ ฯ ในป ค.ศ. 
๑๙๘๙ ในการสนับสนุนประธานาธิบดี อาควิโน ในขณะที่กลุมตอตานพยายามลมลางรัฐบาลของฟลิปปนส ระหวางปฏิบัติ
การไดมีการจัดต้ังกาํลังหนวยรบพิเศษขนาดใหญขึ้น โดยมีเครื่องบินขับไลของ ทอ.สหรัฐ ฯ บินลาดตระเวนเหนือฐานของ
กลุมตอตาน และมีเรือบรรทุกเครื่องบิน ๒ ลํา วางกําลังอยูนอกฟลิปปนส หรือการปฏิบัติการของสหรัฐ ฯ เม่ือครั้งที่จีนขมขู
ไตหวัน และทําการซอมรบบริเวณชองแคบฟอรโมซา

ฒ. การโจมตีและการจูโจม (Strikes and Raids) การโจมตี (Strikes) เปนการปฏิบัติการทางรุกท่ีทําใหเกิด
ความเสียหาย ทําการยดึหรือทําลายเปาหมาย เพื่อผลทางการเมือง การโจมตีอาจนํามาใชในการลงโทษประเทศหรือกลุม
ประเทศผูรุกราน หรือสนับสนุนกฎหมายระหวางประเทศ หรือปองกันประเทศหรือกลุมประเทศเหลาน้ันในการกระทําการใด 
ๆ ในทางรุกราน การจูโจม (Raids) ตามปกติเปนการปฏิบัติการขนาดเล็ก ท่ีเกี่ยวกับการแทรกซึมอยางรวดเร็วเขาไปในพื้นท่ี
ของขาศึก เพื่อหาขอมูลขาวสาร ลวงขาศึก หรือทําลายที่ต้ัง
สําคัญตาง ๆ และเสร็จสิ้นดวยแผนการถอนตัว สําหรับตัวอยาง
ของการโจมตี ไดแก Operation URGENT FURY ท่ีสหรัฐ ฯ 
ปฏิบัติการที่เกาะเกรนาดา ในป ๑๙๘๓ สวนตัวอยางของการจู
โจม ไดแก Operation EL DORADO CANYON การปฏิบัติ
การตอลิเบีย ในป ค.ศ. ๑๙๘๖ ท่ีตอบโตการกอการรายท่ีวาง
ระเบิดท่ีต้ังทางทหารของสหรัฐ ฯ ในกรุงเบอรลิน สําหรับการจู
โจมนั้นมีรายละเอียดอยูในหลักนิยมของการปฏิบัติการยุทธ
สะเทินนํ้าสะเทินบก การโจมตีเปนการปฏิบัติของประเทศที่มีกําลังอํานาจทางทหารสูง การดําเนินการของไทยไมสามารถทํา
เชนน้ันได หากแตตองใชการปฏิบัติการทางการทูตในการแกปญหา สําหรับการจูโจม ซึ่งเปนการปฏิบัติการทางลับของหนวย
ปฏิบัติการพิเศษ น้ันสามารถกระทําไดเม่ือมีความจําเปนตามที่หนวยเหนือจะสั่งการ



ณ. การสนับสนุนการกอความไมสงบ (Support to Insurgency) การกอความไมสงบเปนการเคลื่อนไหวที่มี
วัตถุประสงคในการลมรัฐบาลที่จัดต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น โดยการใชกําลังเขาดําเนินการอยางเต็มรูปแบบ 
และทําใหเกิดความขัดแยงทางทหารขึ้น รัฐบาลอาจใหการสนับสนุนการกอความไมสงบ เพื่อตอตานภัย/ระบบที่มาคุกคาม
ตอผลประโยชนของประเทศ กําลังทหารอาจชวยสนับสนุนการสงกําลังบํารุงและการฝกใหกับกลุมผูกอความไมสงบในการ
กอความไมสงบ ซึ่งตามปกติจะไมดําเนินการดวยกําลังของตนเอง ตัวอยางการสนับสนุนการกอความไมสงบ ไดแก การที่
สหรัฐ ฯ สนับสนุนขบวนการมูจาฮีดีน ในการตอตานการที่โซเวียตบุกเขาไปยึดอัฟกานิสถาน

๓. บทสรุป
การปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีกลาวในบทนี้ เปนการปฏิบัติท่ีนอกเหนือจากการทําสงครามที่มีรูปแบบแตกตางกัน แมวา

ความแตกตางของแตละแบบของการปฏิบัติการจะมีผลตอการวางแผน แตก็มีขอพิจารณาในการวางแผนบางอยางที่สามารถ
นํามาใชกับการปฏิบัติการตาง ๆ โดยตองมีการใหความรูและการฝกควบคูกันไปดวย รายละเอียดในการวางแผนนั้นจะกลาว
ตอไปในบทที่ ๔



บทที่ ๔
  การวางแผนสําหรับการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม

“ทหารอังกฤษกําลังเตรียมพรอมสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีในไอรแลนดเหนือ ในขณะที่ทหารนอรเวยกําลังเตรียมที่จะไป
ปฏิบัติงานในมาเซโดเนีย เปนงานพิเศษที่ใชกําลังทหารในปริมาณท่ีนอยท่ีสุดแทนที่จะใชกําลังมากที่สุดในการจัดการกับ
ภัยคุกคามที่ประจันหนากันอยู”

หลักนิยมสงครามพิเศษ, เม.ย. ๑๙๙๔

๑. กลาวโดยทั่วไป
ในบทนี้จะกลาวถึงปจจัยในการวางแผน รวมทั้งการศึกษาและการฝกอบรม เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารนอก

เหนือจากการทําสงคราม

๒. ขอพิจารณาในการวางแผน (Planning Considerations)
การวางแผนสําหรับการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม จะตองดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับ

การวางแผนในการทําสงคราม การวิเคราะหภารกิจ (Mission Analysis) และ การประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชา 
(Command Estimate Process) จึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการวางแผนสําหรับการปฏิบัติการนอกเหนือจากการทําสงคราม 
เชนเดียวกับที่ใชในการวางแผนทําสงครามตาง ๆ ดวยความสําคัญดังกลาวขั้นตอนในการวางแผนจึงเปนการตรวจสอบ
ความหมาย (Development of a clear definition) ทําความเขาใจ (Understanding) และประเมินคาภัยคุกคามตาง ๆ ท่ี
อาจเกิดขึ้น (Appreciation of all potential threats) มีอยูบอยครั้งที่ภัยคุกคามน้ันมีความสามารถที่โดดเดน และมี
จํานวนมากท่ีไมสมดุลกับกําลังของฝายเราที่กําลังปฏิบัติการอยู  ดังน้ันในการวางกําลังในชวงแรกจึงจําเปนตองใชความ
พยายามในการหาขาวกรองที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบในการวางแผน แมวาโอกาสที่จะใชกําลังทําการรบพุงกันในการปฏิบัติ
การนอกเหนือจากการทําสงครามแบบตาง ๆ จะมีนอยก็ตาม แตผูบังคับบัญชาทหารจะตองวางแผนใหมีกําลังทหารที่พรอมท่ี
จะเปลี่ยนไปปฏิบัติภารกิจดานทําสงครามหรือการถอนตัวออกไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีในขณะปฏิบัติกิจที่มิใชการทํา
สงคราม ผูบังคับบัญชาควรพิจารณาถึงความสามารถและสิ่งที่จะชวยในการเปลี่ยนการวางกําลังใหม เพื่อนําไปใชในสถาน
การณอื่นหรือในการปฏิบัติภารกิจอื่น

ก. ความเปนหนึ่งเดียวกันของหนวย (Unit Integrity) ผูวางแผนควรพยายามรักษาการรวมตัว/ความ
เปนหน่ึงเดียวกันภายในหนวยไว กําลังทางทหารจะไดรับการฝกมาเปนหนวยเดียวกันมีความสามัคคีเปนหนึ่ง ทําให
สามารถปฏิบัติภารกิจไดเปนอยางดี ภายใตหลักปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกําหนดให โดยมีการปรับตัวใหเขาภารกิจที่ไดรับมอบและ
สถานการณท่ีเกิดขึ้น  ดังน้ันเม่ือกําลังพลและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติการตาง ๆ ถูกถอนกลับออกไป ประสิทธิ
ภาพของการปฏิบัติการยอมตองลดลง และหากจัดกําลังไปใชโดยไมมีการกําหนดหลักปฏิบัติหรือหลักนิยมในการดําเนิน



การ กําลังที่นําไปใชก็จะไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และตองใชเวลานานกวาจะปรับตัวใหเขากับความตองการของการ
ปฏิบัติภารกิจได ซ่ึงไมเพียงแตจะทําใหการปฏิบัติใหบรรลุภารกิจมีความยุงยากมากขึ้นแลว กับจะมีผลกระทบตอการปอง
กันตนเองของกําลังทหารนั้นดวย แมวาจะมีขอจํากัดดานการเมืองมาเกี่ยวของกับการปฏิบัติการ ทําใหไมสามารถใชกําลัง
ขนาดใหญเขาปฏิบัติการได ผูบังคับบัญชาทหารจึงตองเลือกใชกําลังที่มีขนาดเล็กท่ีมีโครงสรางภายในที่เหมาะสม รวมทั้งได
รับการฝกและสามารถทํางานไดเขามาปฏิบัติงาน นอกจากนี้เม่ือสงกําลังเขาไปปฏิบัติการ กําลังน้ันอาจตองเขาไปเกี่ยวของกับ
การสูรบ ผูบังคับบัญชาควรมีกําลังที่มีขีดความสามารถในการรบอยูดวย รวมทั้งหนวยตองมีโอกาสไดรับการฝกและจัดทํา
หลักปฏิบัติสําหรับการปฏิบัติการขึ้นและหากไมสามารถดาํรงความเปนหน่ึงเดียวกันของหนวยได จะตองเตรียมใหพรอมท่ีจะ
สงหนวยออกไปปฏิบัติงานตามลําพังไดดวย การแยกหนวยออกไปปฏิบัติงานเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดตามปกติ ดังน้ันหนวยที่แยก
ออกไปจึงมีความจําเปนตองไดรับการสนับสนุนดานธุรการและการสงกําลังบํารุงเชนเดียวกับการปฏิบัติการตามปกติ

ข. การรวบรวมขอมูลขาวสาร/ขาวกรอง (Intelligence and Information Gathering)
การปฏิบัติการนอกเหนือจากการทําสงครามตองการการปฏิบัติดานการขาวกรองจากทุกแหลงขาว และ

ตองมีวินัยในการดําเนินการ หนวยสนับสนุนดานการขาวเพียงหนวยเดียวไมสามารถสนับสนุนความตองการขาวสารทั้งหมด
ไดอยางเพียงพอ

การใชยานตรวจการณท่ีมีคนขับและไมมีคนขับในการหาขาว (Manned and Unmanned aerial 
intelligence sensors) โดยอาศัยอุปกรณตรวจจับบนยานเปนหลัก ท้ังนี้รวมทั้ง การใชดาวเทียมหาขาว ซึ่งสามารถใหขอ
มูลขาวสารที่มีคาตอการปฏิบัติ ในขณะที่ยังไมมีหนวยงานหรือระบบการขาวอยูในพื้นท่ี นอกจากนี้ การนําระบบตรวจสอบ
ระยะไกลจากดาวเทียม และระบบขอมูลทางภูมิศาสตร (Remote Sensing & Geographic Information System หรือ 
GIS)  ซึ่งเปนเทคนิคใหมท่ีใชการประเมินผลขอมูลทางดิจิตอล   จะใหขอมูลสภาพภูมิประเทศ ลักษณะอากาศและปจจัยสิ่ง
แวดลอมท่ีจําเปนตอการปฏิบัติการนอกเหนือจากการทําสงครามได ขอมูลจากดาวเทียมสามารถนํามาใชในการปรับปรุงแกไข
แผนที่ท่ีเกาลาสมัยและใหขอมูลท่ีทันสมัยของสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งกีดขวางในการปฏิบัติงานทางทหารตาง 
ๆ ได เครื่องมือตรวจจับบนดาวเทียมหรืออากาศยาน สามารถใชในการตรวจสอบการเคลื่อนยายกําลังบนพื้นโลกและชวยใน
การยืนยันการปฏิบัติตามสนธิสัญญาตาง ๆ นอกจากนี้ระบบการสื่อสารดาวเทียมยังใหความปลอดภัย และมีความเชื่อถือได
ในการแจกจายขอมูลขาวสาร ไปยังที่ซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสารจํากัดหรือยังไมมีเลยได

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงครามที่ดําเนินการภายนอกประเทศนั้น การหาขาวดวย
คน (Human Intelligence: HUMINT) อาจจะเปนแหลงที่ใหขอมูลท่ีมีประโยชนมากท่ีสุด แตอยางไรก็ตามสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทําการหาขาวดวยคน อาจจะยังไมพรอมเม่ือกําลังรบเขาไปถึง ดังน้ันจึงจําเปนตองกอต้ังใหเร็วที่สุดเทาท่ี
จะทําได การหาขาวดวยคน สามารถเสริมการหาขาวจากแหลงขาวประเภทอื่น ในดานจิตวิทยา ในขณะที่แหลงขาวประเภท
อื่นทําไมได ตัวอยางเชน ถาหากเราสามารถถายภาพทางอากาศขณะบินอยูเหนือเมือง ๆ หน่ึงได (Overhead Imagery) ก็
อาจสามารถทํานายจํานวนประชากรที่อาศัยรวมกันอยูในเมืองน้ันได แตไมสามารถวัดในดานสภาพจิตใจ แรงจูงใจและความ
กระตือรือรนของคนในเมืองน้ีได นอกจากน้ีในเมืองที่หางไกลความเจริญ กําลังที่เปนปรปกษกันอาจไมนิยมใชระบบสื่อ
สารทางวิทยุ ทําใหกําลังดานการขาวของเราไมสามารถใชการดักรับฟงการสื่อสารได ดังน้ัน การหาขาวดวยคน จึงเปนสิ่งที่



ตองนํามาใชเสริมการหาขาวทางสัญญาณ (Signal Intelligence) และการถายภาพทางอากาศ ซึ่งเรามักจะใชเปนหลักในการ
ผลิตขาวกรองที่มีความเที่ยงตรงมากที่สุด

หัวขอขาวสารสําคัญเฉพาะ (Specific essential elements of information) เปนสิ่งซึ่งกําหนดแนว
ทางการจัดเก็บรวบรวมขอมูลในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม ท่ีอาจจะมีเปาหมายท่ีแตกตางกันกับ
การทําสงคราม ในขณะทําสงครามการรวบรวมขอมูล จะคิดถึงปจจัยทุกอยางที่เกี่ยวของกับขีดความสามารถทางทหารของ
ขาศึก อยางไรก็ตามการรวบรวมขอมูลในการปฏิบัติทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม อาจจะตองเนนความเขาใจใน
เรื่องปจจยัทางการเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ท่ีมีผลกระทบตอสถานการณในขณะนั้น การรวบรวมขอมูลขาวสารและ
การวิเคราะหในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม ตองแสดงใหเห็นถึงปญหาอยางละเอียด โดยเฉพาะ
ปญหาที่มักจะไมพบบอยนักในการทําสงคราม การดําเนินการอาจตองการผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยา หรือสาขาตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับสภาวะแวดลอมของคนในสังคม เชน วัฒนธรรม การเมือง ศาสนา เศรษฐกิจ และปจจัยดานการมองคุณคาของ
ตนเองของประชาชน เพื่อใหผูเขาไปหาขาวสามารถวางตัวไดถูกตองในภาพพจนท่ีเปนตามกฎหมาย นอกจากนี้การรวบรวม
ขอมูลขาวสารจะตองเนนโครงสรางของการขนสงในพื้นท่ีเปาหมาย ท้ังในดานขีดความสามารถและขอจํากัดตาง ๆ ของ ทา
เรือ ทาอากาศยาน และระบบขนสงทางบกอื่น ๆ ท่ีทําใหการจัดการดานขอมูลขาวสารทําไดรวดเร็ว

ในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม จะเกี่ยวของอยางมากกับองคกรเอกชน 
(NGOs) และองคกรพลเรือนอาสาสมัครตาง ๆ (Private Voluntary Organizations: PVOs) รวมทั้งการปฏิบัติการตาง 
ๆ ขององค  การสหประชาชาติ ดังน้ันการปฏิบัติการดานการขาวจึงควรใชคําวา การรวบรวมขอมูลขาวสารมากกวาคําวาขาว
กรอง และคําวา การรวบรวมขอมูลขาวสาร ยังเหมาะสําหรับใชในการปฏิบัติการักษาสันติภาพ เน่ืองจากการรักษาสันติภาพ 
ผูปฏิบัติจะตองมีความเปดเผย (Overt) เปนกลาง (Neutral) และมีความยุติธรรม/ไมเขาขางฝายใด (Impartial) สําหรับ
องคกรที่มิใชองคกรทางทหารอาจจะถูกนํามาใชเปนแหลงขาวใหกับการปฏิบัติการได องคกรเหลาน้ีอาจทราบวากําลังทหารที่
มาปฏิบัติหนาท่ี กําลังพยายามที่จะใชหนวยงานของเขาในการรวบรวมขอมูลขาวสาร หรือทําใหหนวยงานตองทําหนาท่ีในการ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไมเปดเผยให  NGOs และ PVOs โดยธรรมชาติแลวจะมีความคุนเคยกับวัฒนธรรม ภาษา และความ
ละเอียดออนในเรื่องตาง ๆ ของประชาชนในพื้นท่ีเปนอยางดี ซึ่งขอมูลตาง ๆ เหลาน้ีจะมีประโยชนตอผูบังคับบัญชาทหาร
เปนอยางมาก เพราะจะชวยใหปฏิบัติภารกิจไดโดยไมตองใชกําลังเหมือนกับการทําลายลางศัตรู แตจะเปนการเขาไปใหความ
ชวยเหลือแกประชาชนในพื้นท่ี/ของตางประเทศ การใชคําวา การรวบรวมขอมูลขาวสาร จะทําใหกําลังทหารสามารถสงเสริม
การติดตอประสานงานกับองคกรอื่น ๆ ไดดีและไดประโยชนจากความรูท่ีองคกรเหลาน้ีมีอยู

การตอตานการขาวกรอง (Counterintelligence Operations) เปนการปฏิบัติการอยางหนึ่งของการ
ปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม ซึ่งมีความสําคัญเทา ๆ กับการตอตานการขาวกรองที่ปฏิบัติในการทํา
สงคราม แมวาอาจจะไมสามารถระบุภัยคุกคามไดอยางเดนชัด แตการปองกันกําลังที่ปฏิบัติภารกิจยังมีความจําเปนที่จะตอง
ปองกันมิใหขาวสารสําคัญของฝายเดียวกันรั่วไหลออกไป สําหรับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามนั้น
จะเปนการตอตานความพยายามของฝายตรงขามที่จะใชการหาขาวดวยคน สมาชิกของกลุม NGOs และ PVOs ท่ีทํางาน
อยางใกลชิดกับฝายเราอาจจะสงขอมูลขาวสารของฝายเราทั้งที่ถูกตองหรือไมถูกตองไปใหกับฝายตรงขามได ทําใหฝายตรง
ขามสามารถขัดขวางการปฏิบัติภารกิจของฝายเราได ประชาชนในพื้นท่ีอาจสามารถเขาถึงกําลังทหารฝายเราและฐานทัพ ดวย
การใหบริการ ซักรีด หรือการทําอาหาร ประชาชนเหลาน้ีสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับฝายตรงขามได จากขอมูลการ



พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกําลังทหารของเรา   หรือประชาชนเหลาน้ันก็เปนฝายตรงขามเสียเอง     ผูบัญชาการ
ทหารตองคํานึงถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นเชนเดียวกันกับขอมูลขาวสารทางยุทธการ และตองหามาตรการในการปองกัน/ตอตาน
ใหเหมาะสม เจาหนาท่ีตอตานการขาวกรองตองทําการประเมินคาภัยคุกคาม     และแนะนําแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมใหกับ
ผูบังคับบัญชา นอกจากน้ีการตอตานการขาวกรองยังมีความสําคัญเทา ๆ กันกับในการปฏิบัติการนอกเหนือจากการทํา
สงครามที่ใชกําลังพลจากหลาย ๆ ประเทศผสมกัน (Multinational MOOTW)  ท่ีตองมีการกําหนดหลักปฏิบัติ  และการ
ปองกันขาวสาร  ไมวาจะเปนการปองกันการรั่วไหล   การนําสง  การแจกจายเอกสารลับหรือปกปด  หรือขอมูลขาวสารที่
ลอแหลม ไปใหกับกําลังทหารของประเทศตาง ๆ ในขณะปฏิบัติหนาท่ีการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทํา
สงคราม  ผูบัญชาการทหารรวมจะตองตื่นตัวตอโอกาสที่การปฏิบัติการดานขาวกรองอยางลับ ๆ อาจจะเกิดจากกําลังทหาร
ของชาติท่ีมาปฏิบัติงานรวมกับเรา การวางแผนในการตอตานการขาวกรองและการปฏิบัติการจะตองตื่นตัวและเตรียมเผชิญ
กับเหตุการณดังกลาวน้ีไวเสมอ

นอกจากน้ี ตองไมมองขามความสําคัญของการจัดทําแผนที่และรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิประเทศ
โดยเฉพาะในการปฏิบัติการรวมกับหลายประเทศ (Multinational Operations) ซึ่งจําเปนตองใชแผนที่และขอมูล
สนับสนุน รวมทั้งจุดอางอิงและระบบกําหนดตําบลท่ีตาง ๆ ความแมนยํา สเกลและคุณคาของแผนที่ตางประเทศ อาจจะ
แตกตางจากที่กําลังของเรามี ดังน้ัน ความจําเปนในการใชแผนที่ท่ีมีคุณภาพจึงเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติการ

ค. การปฏิบัติการรวมกับหลายประเทศ (Multinational Operations)  การวางแผนในการปฏิบัติการ
รวมกับหลายประเทศ จําเปนตองพิจารณาสิ่งตาง ๆ ไดแก

ทหารรว
จากการ
การพิจารณาวางแผนปฏิบัติการรวมกับหลายประเทศ
• การพิจารณาดานการเมือง (Political Considerations)
• ปญหาดานภาษา (Language Barriers)
• พ้ืนฐานดานวัฒนธรรม (Culture Backgrounds)
• ขีดความสามารถทางทหารและการฝก (Military Capabilities and

Training)
• ความเขากันไดของเครื่องมือและอุปกรณ (Equipment

Interoperability)
เม่ือวางแผนปฏิบัติการที่มีหลายประเทศมาเกี่ยวของ (Multinational partners) ผูบังคับบัญชากําลัง
ม ควรกําหนด/มอบหมายภารกิจ โดยยึดถือขีดความสามารถของแตละประเทศเปนหลัก แตละประเทศมีอิทธิพล
เมือง/ขอพิจารณาทางการเมืองของตนที่แตกตางกัน จึงเปนตัวกําหนดระดับของการมีสวนรวมในการปฏิบัติการทาง



ทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามของประเทศเหลาน้ี และบางประเทศที่เขารวมการปฏิบัติการอาจจะมิใชประเทศที่มีขอ
ตกลงเปนพันธมิตรกับประเทศของเราก็ไดและบางประเทศอาจจะเปนปรปกษกับอีกประเทศหนึ่งซึ่งเขามารวมปฏิบัติงานดวย
กันอยูกอนแลวก็ได สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเปนปจจัยสําคัญที่ผูวางแผนตองคํานึงถึงและตองทําใหทุกประเทศสามารถปฏิบัติงาน
รวมกันได ไมวาจะเปนการเขากันไดของคนและอุปกรณ (Interoperability) การเปดเผยขอมูลซึ่งกันและกัน (Foreign 
Disclosure) และการตอตานการขาวกรองดังที่กลาวไวในตอนตน ผูวางแผนจะตองเรงตรวจสอบปญหาและกําหนดแนวทาง
ในการประสานงานกันในหมูประเทศเหลาน้ี เพื่อใหแนใจวาแตละประเทศมีสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณตาง 
ๆ พรอมท่ีจะปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไปได

ผูบัญชาการทหารรวมควรจะตองวางแผนใหมีการเพ่ิมความตองการดานการติดตอประสานงานและการ
ใหคําแนะนําเพ่ิมมากขึ้น เม่ือมีการปฏิบัติการรวมกับหลายประเทศ ปญหาดานภาษาท่ีใชติดตอกัน พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม
ท่ีตางกัน และความแตกตางกันในดานขีดความสามารถทางทหารและการฝก อาจทําใหการประสานงานระหวางกันตองดอย
ประสิทธิภาพลงไป การเขากันไดของอุปกรณและการประสานงานในระบบการสงกําลังบํารุงที่แตกตางกันตองไดรับการ
พิจารณาในการกําหนดภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติการ ทีมผูติดตอประสานงานตองมีเจาหนาท่ีท่ีเพียงพอ มีระบบและการจัดการ
ท่ีดี ไดรับการฝกและมีอุปกรณเครื่องมือครบครันสําหรับแกปญหาตาง ๆ ดังกลาว แมวาผูบังคับบัญชาอาจจะไมนิยมใหทีม
ติดตอประสานงานไปประจํากับหนวยใดโดยเฉพาะ แตสําหรับการปฏิบัติการที่นอกเหนือจากการทําสงครามที่มีกําลังหลาย 
ๆ ชาติเขารวม การใชทีมติดตอประสานงานเปนสิ่งสําคัญมาก ท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ 
หนวยรบพิเศษท่ีมีขีดความสามารถดานภาษา มีการฝกในสภาพความแตกตางดานวัฒนธรรม ความคุนเคยตอการเปลี่ยน
พื้นท่ีปฏิบัติการ และเนนการปฏิบัติเปนหนวยเล็ก ๆ ทําใหหนวยรบพิเศษเปนกําลังหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติการรวม
กับหลายประเทศ

ง. การสั่งการและการควบคุม (Command and Control: C2) ไมมีการสั่งการและการควบคุมท่ีดีท่ีสุด
และสามารถใชไดกับทุกแบบของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม      ผูบังคับบัญชาทหารและหนวย
ยอยควรมีความออนตัวท่ีสามารถปรับปรุงแกไขการสั่งการและการควบคุมการปฏิบัติ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับทุกสถาน
การณและทําใหเกิดความเปนหน่ึงเดียวกันของกําลังทหาร ผูวางแผนดานการสื่อสารจะตองเตรียมใหพรอมสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงภารกจิ ซึ่งอาจจะตองเปลี่ยนแบบและความเรงดวนในการสนับสนุนตาง ๆ และความเขากันไดของระบบสื่อ
สารเปนอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากตอความสําเร็จในการปฏิบัติการ

การปฏิบัติการที่มีเพียงประเทศของเราเพียงประเทศเดียว ความตองการในการสั่งการและการควบคุม
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความจําเปนในการประสานงานกับหนวยงานของรัฐ หนวยงานของพลเรือนหรือองคกรเอกชน
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติการน้ัน ไมวาจะเปนภายในประเทศหรือในตางประเทศก็ตาม ยกตัวอยางเชน การสั่งการและ
การควบคุมในกรณีของการปฏิบัติงานกับหนวยงานของพลเรือน จะตองเนนความพยายามในการรวมมือรวมใจใหเปนทีม
งานที่เปนหน่ึงเดียวกัน โดยมีระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงกับหนวยงานของรัฐอยางเหมาะสม ในกรณีของการเกิดสาธารณภัย/ภัย
พิบัติตาง ๆ การสื่อสารตามปกติอาจถูกตัดขาด หนวยงานพลเรือนอาจจําเปนตองพึ่งระบบสื่อสารสํารอง และหากระบบสื่อ
สารสํารองชํารุดไปดวย ระบบสื่อสารของทหารจะเปนเพียงระบบเดียวที่สามารถใชงานได ดังน้ัน ผูบัญชาการทหารจึงควร



เตรียมการที่จะเชื่อมตอระบบสื่อสารใหสามารถใชไดกับของพลเรือนดวย และในกรณีท่ีกําลังทหารของเราตองออกไป
ปฏิบัติงานนอกประเทศตามลําพัง เชนกรณีไปชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน สถานการณอาจทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองเชื่อม
ตอการสื่อสารกับหนวยพลเรือนของประเทศนั้นและหนวยงานระหวางประเทศดวย นอกจากนี้ การวางแผนการสื่อสารจะ
ตองพิจารณาถึงกรณีท่ีกําลังของเราตองยกเลิกการปฏิบัติการ และจะตองสงมอบหนาท่ีใหกับหนวยงานอื่น เชน องคการสห
ประชาชาติ หรือ องคกรเอกชนอื่น ๆ ดังน้ันควรจะตองมีการวางแผนไวลวงหนาถึงระบบตาง ๆ ท่ีจะตองเหลือท้ิงไวใหกับ
หนวยงานที่มารับหนาท่ีตอใหสามารถทํางานตอไปได

การจัดระบบสั่งการและควบคุมในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม โดยเฉพาะ
สําหรับการปฏิบัติการรวมกับหลายประเทศนั้น มีแนวทางอยูหลายวิธี แตสิ่งที่ผูวางแผนตองคํานึงถึง คือ การแผขยายเครือ
ขายการสื่อสารใหครอบคลุมกําลังทหารที่มาปฏิบัติการทุกประเทศ แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการสั่งการและการควบคุม
การปฏิบัติการของทหารจากหลายประเทศ ประกอบดวย:

- การจัดระบบภายใตการสั่งการและการควบคุมของประเทศผูนํา (The Lead Nation Option)
ประเทศผูนํา หมายถึง ประเทศที่ตกลงรับหนาท่ีในการเปนผูนําในการปฏิบัติการนอกเหนือจากการทําสงคราม ใหเปนไป
ตามความตองการของนานาชาติ ตามปกติประเทศผูนําจะเตรียมกําลังหลัก ผูบังคับบัญชา และเจาหนาท่ี/ฝายเสนาธิการ 
สําหรับใชในการควบคุมการปฏิบัติการทั้งหมด ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ จะจัดกําลังของตนมาขึ้นการควบคุมบังคับบัญชาทาง
ยุทธการกับผูบังคับบัญชาทหารของประเทศที่เปนผูนํา และจัดฝายเสนาธิการของตนเขามาเสริมในกองบัญชาการนั้น ๆ ทํา
ใหเกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา อีกท้ังยังทําใหประเทศผูนําการปฏิบัติการสามารถกําหนดวัตถุประสงคทางทหารในการ
ประสานงานรวมกันระหวางกําลังทหารของประเทศตาง ๆ ได รวมทั้งสามารถจัดต้ังหนวยกําลังที่จะใชงาน และสรางความเขา
ใจกันในการปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงที่นานาชาติไดกําหนดไว

- การจัดระบบการสั่งการและการควบคุมแบบขนาน (The Parallel Option)   เปนแนวทางที่ชวย
ใหประเทศตาง ๆ ท่ีจัดกําลังเขารวมปฏิบัติการสามารถดํารงการควบคุมทางยุทธการตอกําลังของตนไดมากกวาแบบแรก 
องคกรที่กําหนดนโยบาย เชน องคการสหประชาชาติจะเปนผูเลือกผูบังคับบัญชาทหารสําหรับเปนผูนําในการปฏิบัติการ 
โดยทุกประเทศจัดเจาหนาท่ี/คณะเสนาธิการของตนเปนผูแทนในลักษณะที่เสมอภาคกัน ผูบังคับบัญชากองกําลังทหารจะ
ควบคุมทางยุทธการตอกําลังจากประเทศตาง ๆ ท่ีมารวมปฏิบัติการ แตในภาพรวมแลวจะมีระดับที่นอยกวาการควบคุมทาง
ยุทธการแบบ Lead nation Option

- การจัดระบบการสั่งการและการควบคุมโดยใชองคกรทางทหารที่เปนพันธมิตรกันในภูมิภาค (The 
Regional Alliance Option) การจัดแบบนี้ขึ้นอยูกับขีดความสามารถของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคในการเปนผูนําในกลุม
ประเทศที่มารวมปฏิบัติการ การสั่งการและการควบคุมการปฏิบัติการของพันธมิตรในภูมิภาคอาจจะอยูภายใตการนําของ
ประเทศที่เปนผูนําในภูมิภาคน้ัน องคกรทางทหารที่มีอยูแลวอาจจะนําระบบ C2 ท่ีมีอยูมาใชในการปฏิบัติการที่นอกเหนือ
จากการทําสงครามได เชน องคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) มีโครงสรางการสั่งการและควบคุมท่ีออก
แบบไวสําหรับใชในการทําสงคราม แตอยางไรก็ตามสามารถนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางทหารที่นอก
เหนือจากการทําสงคราม



จ. กิจการดานมวลชน (Public Affairs)
เครือขายการสื่อสารดาวเทียม ไดชวยใหการทําขาวของสื่อมวลชนมีความครอบคลุมพื้นท่ีไดท่ัวโลก ทําให

การวางแผนในดานท่ีเกี่ยวกับการกิจการมวลชนทวีความสําคัญมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา และเปนสิ่งที่สําคัญเปนอยาง
มากอยางยิ่งโดยเฉพาะกับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม ซึ่งอาจถูกกระทบจากทางดานการเมืองได
งาย การรายงานของสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบใหการปฏิบัติการตองสํานึกอยู
เสมอวาจะตองเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย และที่สําคัญที่สุดจะมีผลกระทบตอความสําเร็จและความลมเหลวของการ
ปฏิบัติการ ความรวดเร็วที่สื่อมวลชนสามารถรวบรวมขอมูลและถายทอดขอมูลออกไปทําใหประชาชนบนโลกสามารถรับรู
ขาวสารและคอยระวังเหตุการณตาง ๆ ไดในทันที หรืออาจจะกอนเวลาเสียอีก ผูบังคับบัญชาทหาร รวมทั้ง นายทหารกิจการ
พลเรือนควรจะไดเตรียมแผนดานกิจการมวลชนใหมีความถูกตองและชัดเจนไวใหพรอม เพื่อท่ีจะลดผลกระทบในทางลบที่
จะมีตอการปฏิบัติการทางทหาร

แผนดานมวลชน ควรใหโอกาสในการรายงานแบบเปดและเปนอิสระ ตอคําถามของสื่อมวลชน โดย
พยายามใหเปดเผยขอมูลใหมากท่ีสุดและใหมีเวลาตายในการรายงานนอยท่ีสุด รวมทั้ง ตองสรางบรรยากาศที่ดีระหวางผู
บังคับบัญชาทหารกับผูรายงานขาว เพราะจะชวยสงเสริมใหการปฏิบัติการกับการใหขาวสารมีความสมดุลกัน แผนดานมวล
ชนที่มีประสิทธิภาพจะกําหนดวิธีการสื่อสารในการใหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการ และตอบสนองความตองการของกองทัพ
ในการเผยแพรขาวสารตอสื่อมวลชน นอกจากนี้การวางแผนดานมวลชนยังชวยในการปองกันกองกําลังทางทหาร ดวยการ
ใหความปลอดภัยท่ีแหลงขาว และระมัดระวังตอความปลอดภัยทางยุทธการ รวมทั้งความพยายามของสื่อมวลชนในการเขา
ถึงขอมูลขาวสารลับทางทหาร แผนดานมวลชนจะตองครอบคลุมหรือตอบสนองตอโอกาสที่สื่อมวลชนจะเสนอหรือวิเคราะห
ขอมูลท่ีไมถูกตองดวย โดยตองมีการปฏิบัติในการแกไขขาวที่ผิดพลาดหรือการพลาดการเสนอขาว  ดังน้ันการประสานงาน
ระหวางทหารกับสื่อมวลชนจึงมีความสําคัญมาก ท่ีไมอาจจะละเลยได

ฉ. กิจการพลเรือน (Civil Affairs)
หนวยปฏิบัติการดานกิจการพลเรือน จะตองประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในดานตาง ๆ หลาย

สาขา ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม ขีดความสามารถในการปฏิบัติการดานกิจ
การพลเรือนตามปกติจะชวยสนับสนุนความตองการทางยุทธการ หนวยกิจการพลเรือนจะตองใหขอมูลการประเมินหรือ
วิเคราะหเกี่ยวกับโครงสรางดานสาธารณูปโภคตาง ๆ ของพลเรือน ชวยเหลือในการหาที่หลบภัยช่ัวคราวและทาํหนาท่ีเปน
ผูประสานงานระหวางหนวยงานทางทหารกับองคกรเอกชนตาง ๆ และองคกรอาสาสมัครพลเรือนตาง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการ
ดํารงความสัมพันธกับประเทศพันธมิตรหรือเพื่อนบานดวย รวมทั้งองคกรเอกชนระหวางประเทศดวย หนวยงานดานกิจการ
พลเรือนตองสามารถสนับสนุนผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติการทางทหาร เชน วัฒน
ธรรม โครงสรางทางสังคม ระบบเศรษฐกิจ ภาษา และขีดความสามารถในการสนับสนุนของเจาของประเทศ กิจการพลเรือน
อาจเกี่ยวของกับการใชกําลังทหารในการปฏิบัติกิจ ซึ่งมักจะเปนความรับผิดชอบของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ โดยเลือกการนํา
กําลังไปใชใหเหมาะสมกับกิจที่ตองปฏิบัติดานกิจการพลเรือน



ช. การปฏิบัติการจิตวิทยา (Psychological Operations: PSYOPs)
หนวยทหารที่ปฏิบัติการดานจิตวิทยาเปนหนวยที่สําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือ

จากการทําสงคราม การปฏิบัติการจิตวิทยาของทหารจะประกอบดวย การวางแผน ข้ันตอนการปฏิบัติสงขาว เกี่ยวกับกลุม
เปาหมาย ซึ่งขาวที่ถูกสงโดยหนวยปฏิบัติการจิตวิทยาทางทหารนั้นตองการขอมูลท่ีสะทอนใหเห็นทัศนคติและพฤติกรรม
ของกลุมเปาหมาย ขอมูลขาวสารอาจประกอบดวย ขอมูลดานความปลอดภัย สุขภาพ การบริการของสาธารณะ และขาวสาร
ท่ีมีผลตอภาพพจนกับตางประเทศ เกี่ยวกับการปฏิบัติการของทหาร ดังน้ันหนวยกําลังทหารที่ปฏิบัติการจิตวิทยาตองให
ความสนใจและพยายามเขาไปควบคุมหรือมีอิทธิพลโดยตรงตอสื่อสารมวลชนในพื้นท่ีปฏิบัติการ เชน โทรทัศน และวิทยุ

ซ. การประสานงานกับกลุมองคกรเอกชนและกลุมอาสาสมัครพลเรือน (Coordination With 
NGOs and PVOs) ในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม ผูบังคับบัญชาหนวยทหารควรจะตอง
เตรียมการในการประสานงานกับพลเรือนและหนวยทางทหารอื่น ๆ หลักการที่สามารถทําไดคือ การกอต้ังหนวยประสานงาน 
ท่ีเรียกวา ศูนยปฏิบัติการระหวางพลเรือนและทหาร (Civil-Military Operations Center: CMOC) ซึ่งโครงสรางของ
ศูนยน้ีขึ้นอยูกับสถานการณวามีความจําเปนตองใชกําลังและขนาดของศูนยอยางไร หากมีความจําเปนตองรวมปฏิบัติการกับ
ตางประเทศ ตองมีการประสานงานกับองคกรเอกชนและกลุมอาสาสมัครพลเรือนของประเทศนั้น ๆ ดวย โดยที่ตอง
พิจารณาอิทธิพลของหนวยเหลาน้ีท่ีมีตอความสําเร็จในการปฏิบัติการ แมวาการลงนามในขอตกลงตาง ๆ ระหวางกันอาจจะ
ไมมีความจําเปน แตขอตกลงตาง ๆ จะมีสวนรวมในการพัฒนาความรวมมือและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ขอตกลง
อาจทําในรูปแบบของ บันทึกชวยจําหรือบันทึกเพื่อความเขาใจกันท้ังสองฝาย

ฌ. การปฏิบัติการระหวางหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ (Interagency Operations) การปฏิบัติการทาง
ทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามมักจะตองเขาไปเกี่ยวของกับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ อยูเปน
ประจํา หนวยงานภายในประเทศสําคัญ ๆ ท่ีมีหนาท่ีในการกูภัยแกปญหาภัยพิบัติตาง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติการตอตานการ
กอการรายตาง ๆ มีอยูมากมายหลายหนวยงาน การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยใหสามารถปฏิบัติการไดอยางดีและ
การปฏิบัติการจะชวยสนับสนุนวัตถุประสงคทางการเมือง

ญ. ความตองการดานกฎหมาย (Legal Requirements) ในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการ
ทําสงคราม ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ผูปฏิบัติจึงจําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายเปนท่ีปรึกษา ในเรื่อง
ตาง ๆ ตามตารางขางลางน้ี



ผูบังคับบัญชาทหารตองพิจารณาใหแนใจวาฝายเสนาธิการที่สนับสนุนงานดานพระธรรมนูญ หรือดาน
กฎหมาย ไดรับการสนับสนุนสิ่งตาง ๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานดานกฎหมายใหไดอยางรวดเร็ว ในการตอบสนองการ
ปฏิบัติการที่มีความยุงยากซับซอน ไมวาจะเปนการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในประเทศหรือเปนเหตุการณระหวางประเทศก็ตาม 
เจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญของเจาของประเทศที่เขาไปปฏิบัติการจะตองเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติการใหเร็วที่สุดเทาท่ีจะทําได

ฎ. การสงกําลังบํารุง (Logistics)
ในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามนั้น ปจจัยดานปริมาณในการสงกําลังบํารุงอาจ

มีสัดสวนที่ไมเหมือนกับการปฏิบัติกิจทางทหารตามปกติ ผูวางแผนในการปฏิบัติการตองระวังตอการสนับสนุนกิจในดานน้ี
มากเกินไป จนเกิดผลกระทบหรือเปนอันตรายตอการสนับสนุนการปฏิบัติการรบทางทหาร การสงกําลังบํารุงอาจเปนการ
ดําเนินการที่มีความสําคัญกวากําลังทหารอื่น แตก็อาจเปนเพียงการวางกําลังสงกําลังบํารุงเทาน้ัน กําลังพลดานการสงกําลัง
บํารุงอาจถูกสงไปปฏิบัติการในประเทศอื่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกําลังของฝายเราที่ไปปฏิบัติการอยู หรือกําลัง
ของประเทศตาง ๆ ท่ีมาปฏิบัติการดวย กําลังทหารดานการสงกําลังบํารุงอาจมีความรับผิดชอบตอเน่ืองตอการปฏิบัติการแม
วากําลังรบหลักจะออกจากพื้นท่ีไปแลว โดยรับผิดชอบตอการสนับสนุนกําลังของประเทศอื่น องคกรเอกชนหรืออาสาสมัคร
พลเรือนตาง ๆ ซึ่งกรณีเชนน้ีกําลังทหารดานการสงกําลังบํารุงจะตองมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสถานะของกองกําลัง

การปฏิบัติการที่ตองการผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
• ผูอพยพ (Refugees)
• พลเมืองที่ไรท่ีอยูและพลัดถิ่นฐาน (Displaced and detained

civilians)
• กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน/ภาษี (Fiscal law)
• กฎการปะทะ (Rules of Engagement)
• การปฏิบัติการจิตวิทยา (Psychological operations)
• การกิจการพลเรือน (Civil affairs)
• การสนับสนุนดานการแพทย (Medical support)
• วัฒนธรรม ประเพณี และรัฐบาล/หนวยราชการสวนทองถิ่น (Local culture,

Customs and Government)
• กฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ (International law and

agreements) เชน สถานะของกําลังทหารที่เขาไปปฏิบัติงาน และ ความคิดริเริ่มเรื่อง
สิ่งแวดลอม

• การประสานงานระหวางทหารและการเมือง (Military and political
liaison)

• ขอเรียกรองตาง ๆ (Claims)



ทหาร (Status-of-forces agreements) ไวอยางเดนชัดนอกจากนี้ยังตองคุนเคยกับขอจํากัดทางดานกฎหมาย กฎระเบียบ
ตาง ๆ หรือการเมืองที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามดวย ผูบังคับบัญชาทหารจะตอง
เตรียมตัวใหพรอมตอปญหาที่อาจเกิดจากดานกฎหมายหรือดานการเมือง เชน การปฏิบัติการชวยเหลือดานมนุษยธรรม 
และการบรรเทาภัยพิบัติตาง ๆ ผูวางแผนในการสงกําลังบํารุงควรจะตองวิเคราะหถึงขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในการ
สนับสนุนงานดานสงกําลังบํารุงของเจาของประเทศดวย เพราะอาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ โดยตรง 
นอกจากน้ีหนวยสงกําลังบํารุง จะตองมีขีดความสามารถในการปองกันตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีการวางกําลังตาม
ลําพัง หรือวางกําลังลวงหนากอนท่ีกําลังรบจะเขาไปถึง

การวิเคราะหภารกิจขั้นตน จะตองพิจารณาถึงความตองการเกี่ยวกับการขนสง การเขาถึงสนามบินและ
ทาเรือ โดยเฉพาะในประเทศที่ยังขาดความเจริญ การประเมินในเรื่องการขนสงหากลาชาจะมีผลกระทบโดยตรงตอการสง
กําลังบํารุงรวม หนวยสนับสนุนดานการสงกําลังบํารุงอาจตองการการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับตนเอง ซึ่งการ
สรางสิ่งอํานวยความสะดวกจะมีผลตอหนวยที่ตามมาติด ๆ กัน รวมถึงการสงสิ่งของในการชวยเหลือดานมนุษยธรรมที่ตอง
ใชความเรงดวนดวย  นอกจากนี้ตองมีการกําหนดหลักปฏิบัติในการประสานการลําเลียงเคลื่อนยายสิ่งอุปกรณ และชวงเวลา
ใชสนามบินหรือทาเรือกับหนวยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการ การสงนํ้ามันเชื้อเพลิงและสิ่งอุปกรณสําคัญอื่น ๆ จะมีผล
กระทบจากการสนับสนุนดานการขนสงโดยตรง

ฏ. การปฏิบัติการสายการแพทย (Medical Operations)
ตามปกติแลวกําลังทหารที่เขารวมในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม จะมีความ

ตองการการสนับสนุนทางสายการแพทย ทีมปฏิบัติการทาง
สายการแพทยแบบเคลื่อนที่เร็วจึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
เขาไปในพื้นท่ีกอน หลังจากนั้นหนวยสนับสนุนดานการ
แพทยหลักจึงจะเขาไปภายหลัง  หนวยเวชกรรมปองกัน
เคลื่อนที่เร็วมักเปนหนวยที่มีความสําคัญที่สุดท่ีตองมีการ
วางแผนใหดี การดําเนินการดานการแพทยจะชวยปองกัน
กําลังของฝายเดียวกัน และชวยสนับสนุนสงเสริมขีดความ
สามารถในการปฏิบัติภารกิจ  ดวยการลดปญหาภัยคุกคาม
จากโรคภัยไขเจ็บที่ควบคุมไมได การวางแผนตองครอบ

คลุมถึงการใหบริการตาง ๆ เชน โรงพยาบาล การฉีดวัคซีน การสงกําลังสายการแพทย เลือด กฎตาง ๆ ดานการแพทย 
และแผนการอพยพทางสายการแพทยดวย

เม่ือมีการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม ตองพิจารณาเกี่ยวกับ
การใหการรักษาดานการแพทยตอประชาชนในประเทศนั้น ๆ รวมทั้งกําลังทหารของฝายพันธมิตรดวย  ขีดความสามารถใน
การบรรเทาทุกขของชาติพันธมิตร     พลเรือน  หรือหนวยสนับสนุนทางการแพทยอื่น ๆ ควรนํามาพิจารณากอนท่ีจะ
กําหนดแนวทางในการสนับสนุนทางการแพทย



การตรวจสอบดานการแพทยใหกับกําลังพลของเจาของประเทศ พันธมิตร และสถานการณดานสิ่งแวด
ลอมตาง ๆ จะทําใหผูบังคับบัญชาทราบขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของหนวย  การเกิดปญหายาเสพติด การพัฒนา
อาวุธที่มีอํานาจการทําลายสูง (Weapon of Mass Destruction) และหลักฐานสําคัญอื่น ๆ ท่ีชวยใหทราบลวงหนาและ
สามารถพิสูจนทราบและยืนยันขาวสาร จากการตรวจสอบทางการแพทย จึงนับไดวาเปนแหลงขาวที่สําคัญแหลงหนึ่งในการ
ปฏิบัติการ ดังน้ันการประสานงานอยางตอเน่ืองระหวางหนวยงานดานการแพทยกับดานการขาวกรองจึงมีความจําเปน

ฐ. การใชกําลังสํารอง (Active/Reserve Mix.)
การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม อาจตองการหนวยหรือองคบุคคลที่มิไดจัดอยูใน

หนวยทหารประจําการ หรือหนวย/บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานไดมากกวาการใชหนวย/บุคคลที่ประจําการ ตัวอยางของหนวย
ท่ีตองการใชกําลังสํารอง ตามตาราง

การระดมกําลังสํารองเหลาน้ีในชวงเวลาที่ยังไมมีการ
ประกาศสงครามหรือไมมีแนวโนมวาจะเกิด อาจจะกระทําไดยาก นอก
จากน้ีการจะเกณฑกําลังสํารองจําเปนตองใชเวลา หรือตองใชกําลังพล
ท่ีสมัครใจเขามาชวยปฏิบัติงาน ผูวางแผนในเรื่องน้ีจําเปนตองเลือกบท
บาทและกิจที่เหมาะสมใหกําลังเหลาน้ีปฏิบัติ ซึ่งกิจที่มอบหมายจะตอง
เปนกิจที่สามารถจัดกําลังอื่นเขาปฏิบัติหนาท่ีแทนไดในทันทีท่ีจําเปน 

Reserve Units Needed in MOOTW
• Civil affairs
• Psychological operations
• Airlift
• Linguist units
• Medical
• Port security
• Engineers



การระดมกําลังหากใชเวลาเกิน ๓ สัปดาหจะทําให อาสาสมัครกลัวและเปนการจํากัดปริมาณของอาสาสมัครเหลาน้ันดวย 
หากมีเวลาเพียงพอ ผูวางแผนควรกําหนดใชเห็นชัดเจนถึงขีดความสามารถสาขาใดที่ตองการกําลังสํารอง และตองใชเวลา
เทาใดในการฝกและพรอมท่ีจะสงกําลังไปใชได ผูวางแผนควรจะตองตรวจสอบการอนุมัติอาวุธยุทโธปกรณใหกับกําลังพล
สํารอง โดยตองใหแนใจวาสามารถใชงานรวมกับกําลังพลหลักของกองทัพได  ยกตัวอยางเชน   กําลังพลสํารองอาจใชยาน
พาหนะพลเรือนซึ่งไมสามารถปฏิบัติงานในภูมิประเทศที่ทุรกันดารไดเทากับยานพาหนะทางทหารที่กําลังพลหลักใช ในทาง
ตรงกันขามการใชกําลังพลหลักในการปฏิบัติงานที่สามารถใชกําลังสํารองได อาจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการตอบ
สนองตอกิจในยามสงคราม เพราะตองพิจารณาถึงเวลาในการเคลื่อนยายหรือวางกําลัง เวลาในการซอมทํา หรือการเปลี่ยน
อุปกรณ

ฑ. การเปลี่ยนกิจจากการปฏิบัติการในยามสงครามมาเปนการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจาก
การทําสงคราม (Transition from Wartime Operations to MOOTW)

การวางแผนของผูบังคับบัญชาควรจะตองรวมการเปลี่ยนกิจจากการปฏิบัติการในยามสงครามมาเปนการ
ปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามเขาไวในแผนหลักดวย ผูบังคับบัญชาตองวางแผนดังกลาวไวต้ังแตเริ่ม
แรกของการปฏิบัติการรบ ท้ังน้ีเพื่อใหม่ันใจวาวัตถุประสงคทางการเมืองจะยังคงอยูแมวาการปฏิบัติการในยามสงครามได
สิ้นสุดลง ซึ่งการปฏิบัติภายหลังจากการขัดแยงจะประกอบดวย:

การปฏิบัติประกอบด
• การสงมอบงานใ
• การสนับสนุนกา
• การสนับสนุนกิจ

จัดต้ังรัฐบาล
• การปฏิบัติการจ

เสริมใหเกิดสันต
• สนับสนุนการสง

การเขาไปชวย
เหลือที่สําคัญ
ของทางทหาร
Post-conflict
วย:
หกับองคกรพลเรือน
รเจรจาหยุดยิง
การพลเรือนในการ

ิตวิทยาในการสง
ิภาพ
กําลังบํารุงตอเน่ือง

Civilian
Dominance



ผูบังคับบัญชาอาจตองการปรับแตงกําลังรบหรือจัดกําลังเสียใหมภายหลังสิ้นสุดการปฏิบัติการทางทหาร 
การวางแผนและการประมาณสถานการณอยางตอเน่ือง จะชวยใหทราบธรรมชาติและขอบเขตของการปฏิบัติตาง ๆ รวมทั้ง
ความตองการกําลัง ซึ่งอาจจะไดจากหนวยอื่น หรือจากกําลังสํารองจากที่อื่น

ในการปฏิบัติการภายหลังจากการขัดแยง กําลังทางทหารอาจจะตองสนับสนุนหนวยอื่น รวมทั้งองคกร
ระหวางประเทศในการปฏิบัติงานของหนวยเหลาน้ันดวย

การปฏิบัติการภายหลังจากสิ้นสุดความขัดแยงโดยทั่วไปประกอบดวย การสงมอบงานใหกับหนวยงาน
หรือองคกรพลเรือน การสนับสนุนการเจรจาหยุดยิง การปฏิบัติการพลเรือนสนับสนุนการจัดต้ังรัฐบาล การปฏิบัติการจิต
วิทยาในการสงเสริมใหเกิดสันติภาพ และการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงอยางตอเน่ืองจากงานดานการชางไปจนถึงการขนสง

ณ. การเลิกการปฏิบัติการ (Termination of Operations)
เชนเดียวกับการทําสงคราม การวางแผนในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม จะตอง

รวมถึง การปฏิบัติท่ีตองกระทําในโอกาสแรกหลังจากที่การปฏิบัติการไดสิ้นสุดลง การปฏิบัติตาง ๆ เหลาน้ีขึ้นอยูกับลักษณะ
ของการปฏิบัติแตละอยาง และอาจจะรวมถึงรายการตาง ๆ ในตารางขางลางน้ี

๓. การศึกษาและการฝก (Education and Training)
จากคํากลาวของ นายพล มอนโกเมอรี่ ท่ีวา
“A well-trained and disciplined military unit is the best foundation upon which to 

build a peacekeeping force.”
กําลังทางทหารที่พรอมปฏิบัติงานในกิจการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม จะตองระลึกไวเสมอ

วา ภารกิจหลักของตนคือการปฏิบัติการทางทหารเพื่อเอาชนะสงครามของประเทศชาติ การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือ
จากการทําสงครามเกือบทุกประเภท กําลังพลจะตองปรับประสบการณท่ีเคยใชในการรบมาปฏิบัติการ อยางไรก็ตาม การ
ปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากทําสงครามบางอยาง เชน     การชวยเหลือดานมนุษยธรรม และการรักษาสันติภาพ

Termination of Operations Actions
การปฏิบัติอาจรวมถึง…. แตไมบังคับใหปฏิบัติ ไดแก
• การสงมอบงานใหกับองคกรเอกชน
• การกําหนดตําแหนงและกวาด/ทําลายสนามทุนระเบิด
• การปดบัญชีดานการเงิน
• การเตรียมการกรณีตองจัดกําลังมาวางใหม
• การจัดกําลังมาวางในพื้นที่ใหม



หลักการฝกอบรม
• การถกแถลงแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น
• ศึกษาจากบทเรียนที่ไดรับ
• การฝกตามสถานการณ

ตารางแสดง แนวทางการใหการศึกษาและการฝกกับกําลังทหารสําหรับการปฏิบัติการ MOOTW

วัตถุประสงค
เพื่อใหแนใจวาผูนําทหารทั้ง
หลายมีความเขาใจตอวัตถุ
ประสงค หลักการและคุณ
ลักษณะของการปฏิบัติการ
ทางทหารที่นอกเหนือจาก
การทําสงคราม

นายทหารสัญญาบัตร
และ

นายทหารประทวน

ประสบการณในการรบอาจจะไมเหมาะสมที่จะนํามาใช  ดังน้ันเพื่อท่ีจะทําใหการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จะตองปลูกฝงจิตสํานึกไวเสมอวาเปนการปฏิบัติท่ีไมตองการประสบการณดานการรบ

กําลังทหารที่มีความพรอมในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม จะปฏิบัติการให
ประสบความสําเร็จได ตองอาศัยการดําเนินการที่สําคัญ ๒ ลักษณะ ลักษณะที่ ๑ ไดแก การใหการศึกษาในระดับผูเชี่ยว
ชาญแกนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน โดยเริ่มดวยการฝกความเปนผูนําใหแกทหารในระดับชั้นผูนอย ไปจน
ถึงระดับอาวุโส จุดมุงหมายของการศึกษาในลักษณะนี้ เพื่อใหม่ันใจวานายทหารในทุกระดับมีความเขาใจถึง วัตถุประสงค 
หลักการ และคุณลักษณะของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม สามารถวางแผน และควบคุมการ
ปฏิบัติการเหลาน้ีได เม่ือการศึกษาในดานการเปนผูนํามีความกาวหนา ระดับตอไปเปนการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชใน
การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม วิธีการศึกษาเกี่ยวกับการเปนผูนําจะประกอบไปดวย การถกแถลงแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาจากบทเรียนที่ไดรับตาง ๆ การฝกตามสถานการณ ซึ่งจะทําใหผูนําทหารสามารถทําหนาท่ี
ควบคุมสั่งการ หรือทําหนาท่ีเปนฝายเสนาธิการในระหวางการฝก

ลักษณะที่ ๒ เปนการฝกขององคบุคคล หนวย และฝายเสนาธิการ/อํานวยการของหนวย โดยมีจุดมุง
หมายเพื่อ ใหม่ันใจวาองคบุคคล หนวยและฝายเสนาธิการหรือฝายอํานวยการของหนวย ไดรับประสบการณท่ีจําเปนสําหรับ
ใชในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม และฝายเสนาธิการหรือฝายอํานวยการสามารถวางแผน ควบ

เพื่อใหแนใจวาองคบุคคล • ฝกประสบการณขององคบุคคล
กลมเปาหมายองคบุคคล

หนวย
และ

ฝายเสนาธิการ/ฝายอํานวยการ

และหนวย ไดรับประสบ
การณท่ีจําเปนตอการปฎิบัติ
การทางทหารนอกเหนือจาก
การทําสงคราม และฝาย
เสนาธิการสามารถวางแผน
ควบคุมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติการได

• การฝกตามสถานการณ
• การฝกภาคสนาม
• การฝกใชอาวุธจริง
• การฝกเคลื่อนยายกําลัง
• การฝกจําลองสถานการณ



คุมการปฏิบัติ และสนับสนุนการปฏิบัติการตาง ๆ ได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับลักษณะของการปฏิบัติการ การฝกกอนท่ีจะมีการวาง
กําลังอาจประกอบดวย การฝกประสบการณเฉพาะองคบุคคล การฝกตามสถานการณ การฝกภาคสนาม การฝกใชอาวุธจริง
ในสนาม การฝกการเคลื่อนยายกําลัง การฝกแกปญหาในที่บังคับการ และการฝกจําลองสถานการณตาง ๆ ใหกับผูบังคับ
บัญชา   ฝายเสนาธิการ/ฝายอํานวยการ  และหนวยตาง ๆ และหากมีเวลาเพียงพอควรมีการฝกรวมของเหลาทัพตาง ๆ 
ดวย โดยการฝกอาจมีการฝกกับหนวยสนับสนุนตาง ๆ ท่ีมักถูกใชในการปฏิบัติการ นอกจากนี้การฝกอาจรวมไปถึงการวาง
กําลังใหมดวยกําลังทหารจากหนวยรบดวย

ในการปฏิบัติการจริงมักจะไมมีเวลาเพียงพอสําหรับการฝกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ จึงทําใหการให
การศึกษาตอกําลังพลในทั้ง ๒ ลักษณะดังกลาวเปนสิ่งสําคัญ กําลังทหารที่ไดรับการฝกมา  อยางดีแลวยอมจะปรับตัวใหเขา
กับการปกครองบังคับบัญชาของผูนําทหารทั้งสัญญาบัตรและประทวนที่ไดรับการฝกอบรมดานการเปนผูนํา ดานหลักการ
และแบบตาง ๆ ของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามไดเปนอยางดี การขาดโอกาสในการฝกในการ
ปฏิบัติการเฉพาะอยาง สามารถชดเชยไดดวยการใชพื้นฐานการเปนผูนําของนายทหารในระดับตาง ๆ ท่ีไดรับการศึกษาไป 
ในการบังคับบัญชากําลังทหารในการปฏิบัติการ

๔. บทสรุป (Conclusion)
ในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม ผูบังคับบัญชาทหารควรมั่นใจในความรูเกี่ยวกับการทํา

สงคราม ท่ีไดเรียนรูหรือมีประสบการณ รวมทั้งตองม่ันใจตอหลักนิยมในการฝกตาง ๆ แตตองเขาใจถึงความตองการของ
การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม และตองเตรียมพรอมท่ีจะปรับใชประสบการณในการรบมาชวยใน
การปฏิบัติการใหสอดคลองกับสถานการณในการปฏิบัติท่ีไมใชสงคราม กําลังทางทหารที่ถูกใชในการปฏิบัติการที่นอกเหนือ
จากการทําสงครามควรจะตองเตรียมพรอมท่ีจะสามารถเปลี่ยนภารกิจไปปฏิบัติการรบไดเสมอ ความสําเร็จในการปฏิบัติการ
ทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามจะเกิดจากการที่ทหารทุก ๆ เหลาทัพมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณท่ีดี ไดรับการ
ฝกอบรม และมีวินัย



นิยามศัพท
 (Terms and Definitions)

• การควบคุมอาวุธ (Arms Control) เปนแนวความคิคท่ีมีความหมายดังน้ี:
๑. คือแผนตาง ๆ  การจัดการ  หรือ กรรมวิธี ซึ่งอยูบนพื้นฐานของขอตกลงทั้งที่เปดเผยและเปนนัยของนานา

ชาติ ในการกํากับดูแลในดานตาง ๆ ไดแก:  จํานวน  ชนิด  ขีดความสามารถและคุณลักษณะระบบอาวุธ (ซึ่งรวมทั้ง
ระบบการควบคุมบังคับบัญชา  การจัดการดานการสงกําลังสนับสนุนและ ระบบการรวบรวมขาวสารที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติการ) และจํานวนที่บงบอกความเขมแข็งของ องคกร   อุปกรณ   การจัดวางกําลัง การใชกําลังทหาร

๒. ในบางโอกาส หมายถึง การกําหนดมาตรการขึ้นเพื่อการลดความไมสมดุลในสภาวะแวดลอมทางทหาร
• การปราบปรามการกอการราย (Combating Terrorism)  เปนการปฏิบัติการที่ประกอบ
ดวย การตอตานการกอการราย (Antiterrorism) (หมายถึง มาตรการในการปองกัน เพื่อลดจุดออนท่ีมีตอการ
ปฏิบัติการของผูกอการราย) และการตอบโตการกอการราย (Counterterrorism) (หมายถึง มาตรการเชิงรุกใน
การปองกัน  ปองปราม และตอบโตการกอการราย) ซึ่งจะตองดําเนินการโดยตลอดอยางตอเน่ืองในขณะที่ยังมีภัยคุกคาม
อยู
• การสนับสนุนการตอตานการปฏิบัติการคายาเสพติด  (Support  to Counterdrug 
Operations)    เปนการสนับสนุนของกระทรวงกลาโหมตอหนวยงานรักษากฎหมายของชาติ เพื่อคนหา ติด
ตาม และตอบโต การผลิต ขบวนการและเสนทางการคา และการใชยาเสพติดผิดกฎหมาย
• เปาหมายสุดทาย (End State) คือ สิ่งที่รัฐบาลตองการใหเปนหลังจากการปฏิบัติการสิ้นสุดลง ท้ังการ
ปฏิบัติการทางทหาร และ การทหารในการสนับสนุนเครื่องมือตาง ๆ ของพลังอํานาจแหงชาติ
• การดํารงเสรีภาพในการนําเรือ (Ensuring freedom  of navigation )  เปนการ
ปฏิบัติการใด ๆ ท่ีแสดงสิทธิในการใชเสนทางเดินเรือระหวางประเทศ และ เสนทางการบินสากล
• เขตหามผาน/เขตหวงหาม (Exclusion Zone)  เปนเขตหวงหามที่กําหนดขึ้นจากมาตรการปด
ลอม (Sanction) ใหปฏิบัติกิจเฉพาะอยาง โดยอาจมีวัตถุประสงคเพื่อชักชวนใหชาติตาง ๆ หรือกลุมของประเทศ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของตนใหอยูในแนวทางที่กําหนด ซึ่งมีผลมาจากการ Sanction หรือการขูวาจะใชกําลังในการ
ดําเนินการ
• การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian assistance)       เปนโครงการเพื่อ
บรรเทาหรือลดผลของสาธารณภัยท้ังจากธรรมชาติและจากที่มนุษยกอขึ้น หรือ สภาวะการระบาดตาง ๆ เชน  ความเจ็บ
ปวยของมนุษยชาติ  ความหิวโหย หรือความขาดแคลน ท่ีอาจจะเปนภัยคุกคามที่รายแรงตอชีวิตและทรัพยสินของประชา
ชน การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม ท่ีดําเนินการดวยกําลังทหารจะถูกจํากัดดวยขอบเขตและระยะเวลาในการปฏิบัติการ การ
ชวยเหลือจะเปนเพียงการปฏิบัติการเสริมหรือเปนสวนชวยเหลือความพยายามของหนวยงานตาง ๆ ท้ังของภาครัฐและเอก



ชนของประเทศที่เขาไปชวยเหลือ (Host Nation) หรือหนวยงานที่มีความรับผิดชอบหลักตอการชวยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรม
• การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม (Military Operations 
Other Than War)   หมายถึง การปฏิบัติการที่ครอบคลุมขอบเขตของการใชขีดความสามารถทางทหารที่
นอกเหนือจากการปฏิบัติการทางทหารที่ใชกันอยูในการรบโดยทั่วไป  การปฏิบัติการทางทหารเหลาน้ีสามารถนํามาประยุกต
รวมกับกําลังอํานาจแหงชาติดานอื่น ๆ และอาจเกิดขึ้น กอน  ระหวาง และหลังการทําสงครามก็ได
• การทหารในการสนับสนุนอํานาจของประชาชน (Military  Support to Civil 
Authorities) กิจกรรมหรือมาตรการที่กระทําโดยกระทรวงกลาโหม เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนสวนราชการพล
เรือนอื่นๆของรัฐในการวางแผนหรือเตรียมความพรอม   ในการใชทรัพยากรที่มีอยูสําหรับการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น  เน่ืองมาจาก  
สถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดกับประชาชน  การถูกโจมตี  รวมทั้งการรักษาความมั่นคงแหงชาติในเวลาฉุกเฉิน
• การใหการชวยเหลือกับประเทศตาง ๆ (Nation Assistance) เปนการชวยเหลือทางพลเรือน
และทางทหารที่มอบใหแกชาติใดชาติหน่ึง  โดยกําลังนานาชาติในดินแดนของประเทศนั้น   ท้ังในยามสงบ   ยามฉุกเฉิน
หรือยามสงครามโดยขึ้นอยูกับขอตกลงซึ่งกันและกัน โครงการการชวยเหลือน้ีจะอยุในหลายรูปแบบแตจะไมรวมถึงการชวย
เหลือทางดานการรักษาความปลอดภัยของประเทศ และการปองกันความม่ันคงภายในประเทศ  กิจกรรมตางๆจะปฏิบัติอยู
ภายใตพื้นฐานของหนวยงานกลางหรือองคกรระหวางประเทศ    เทาน้ัน
• ปฏิบัติการอพยพประชาชน   (Noncombatant  Evacuation  
Operations) การปฏิบัติการเพื่อหาที่แหงใหมใหกับประชาชนที่ไดรับภัยคุกคามในดินแดนตางชาติ โดยปกติแล
วจะเกี่ยวของกับ   ประชาชนของชาติท่ีเขาไปปฏิบัติการผูซึ่งกําลังตกอยูในอันตรายหรือประชาชนของชาติอื่นท่ีไดรับการ
เลือกสรรแลวมีอักษรยอวา NEO
• องคกรที่ไมใชหนวยงานของรัฐบาล (Non-Governmental Organizations)  
เปนองคกรขามชาติของพลเรือนท่ีทําหนาท่ีในฐานะใหคําปรึกษาในดานเศรษฐกิจ และสังคม  องคกรน้ีอาจจะเปนสมาคม ผู
เชี่ยวชาญ   มูลนิธิ   องคกรธุรกิจนานาชาติตางๆ  หรือ กลุมอาสาสมัครที่มีความสนใจในกิจกรรมของงานการชวยเหลือ
เพื่อมนุษยธรรม เชน การพัฒนาและการบรรเทาทุกข  มีอักษรยอวา NGO
• การสรางสันติภาพ  (Peace building)  เปนการปฏิบัติหลังจากเหตุการณขัดแยงสงบลงแลว  โดย
การใชอํานาจทางการทูตและทางเศรษฐกิจที่เหนือกวา เพื่อสรางความแข็งแกรงและฟนฟูโครงสรางการ  ปกครอง  และ
สถาบันของชาติท่ีประสบกับความขัดแยง  เพ่ือหลีกเลี่ยงการกลับมาสูความเลวรายอยางเดิม อีกครั้ง
• การบีบบังคับเพื่อใหเกิดสันติภาพ (Peace Enforcement)  การประยุกตใชกําลังอํานาจทาง
ทหาร หรือภัยคุกคามอื่นใด โดยปกติแลวดําเนินการโดยการอนุมัติจากนานาชาติ โดยบังคับใหยินยอมทําตามในการแก
ปญหาตางๆ  หรือกําหนดบทลงโทษเพื่อท่ีจะดํารงหรือฟนฟูสันติภาพหรือคําสั่ง



• การรักษาสันติภาพ (Peacekeeping)   การปฏิบัติการทางทหารภายใตการยินยอมของสวนใหญ
เพื่อการตอตาน การติดตามผล และอํานวยการใหขอตกลงตางๆประสบผลสําเร็จ เชน การหยุดยิง การสงบศึกและความ
พยายามทางการทูตเพื่อการจัดต้ังทางการเมืองในระยะยาว
• การทําใหเกิดสันติภาพ (Peacemaking)   เปนขบวนการทางการทูต  การไกลเกลี่ย การเจรจาตอ
รอง  หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการสรางสันติภาพเพื่อการสิ้นสุดขอขัดแยงและแกปญหาที่จะนํามาสูขอขัดแยง
• การปฏิบัติการดานสันติภาพ (Peace  Operation) เปนการรวมการปฏิบัติการการรักษา    
สันติภาพตางๆ และการบีบบังคับเพื่อเกิดสันติภาพ เพื่อสนับสนุนความพยายามทางการทูตใหสามารถจัดต้ังและดํารงไวซึ่ง
สันติภาพ
• การวางกําลังเชิงปองกัน (Preventive  Deployment)    เปนการวางกําลังทางทหารเพื่อ
ปองปรามความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นท่ีท่ีมีการเผชิญหนากัน หรือ พื้นท่ีอาจเกิดขอขัดแยงขึ้นระหวางฝายตางๆ   การใช
กําลังอาจจะถูกใชในสถานการณท่ีไมกระจางชัดนักโดยอยูในรูปแบบของการใชยุทโธปกรณ    การแสดงกําลัง และกิจกรรม
ตางๆ
• การทูตเชิงปองกัน (Preventive  Diplomacy)  เปนการปฏิบัติการทางการทูตที่ทําขึ้นกอน
สถานการณท่ีคาดวาจะมีวิกฤติการณเกิดขึ้นเพื่อปองกันหรือจํากัดขอบเขตของความรุนแรง
• องคกรอาสาสมัครเอกชน (Private Voluntary Organizations)   องคกรเอก
ชนเพื่อการชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมโดยไมหวังผลตอบแทน   ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย
ตางๆ บางครั้งก็ปฏิบัติงานคลายคลึงกับ non governmental organization  มีอักษรยอวา PVO
• การปองกันการเดินเรือ (Protection of Shipping)   คือการใชกําลังทางเรือ ทางอากาศ
และกําลังอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อการปองกันเรือ อากาศยาน ประชาชนและทรัพยสินของชาติเราหรือตางชาติตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ
• การปฏิบัติฉับพลัน (Raid)  โดยปกติแลวเปนการใชหนวยขนาดเล็กเพื่อเจาะเขาไปในดินแดนขาศึกอยางรวด
เร็ว เพื่อการไดมาซึ่งขาวสาร    สรางความสับสนแกขาศึก   หรือทําลายที่ต้ังทางทหารของขาศึก แลวรีบดําเนินการถอนตัว
จึงถือเปนการเสร็จสิ้นภารกิจ
• การปฏิบัติการกูคืนสภาพ (Recovery Operations)   เปนการปฏิบัติเพื่อคนหา กําหนดที่
หมาย  พิสูจนฝาย   และชวยเหลือ  แก กําลังพล  อุปกรณ หรือสิ่งอุปกรณวิกฤติของชาติ
• การคว่ําบาตรหรือการสกัดกั้นทางทะเล (Sanction Enforcement/Maritime 
Intercept Operations)  การปฏิบัติการซึ่งใชมาตรการบีบบังคับเขาสกัดกั้นการเคลื่อนท่ีของ เรือ
อากาศยาน หรือวัตถุอื่นใดที่เฉพาะเจาะจงที่เขาไปหรือออกจากพื้นท่ีท่ีกําหนดไว



• การแสดงกําลัง (Show of force) การปฏิบัติการที่ใชในการแกปญหาซึ่งใชการแสดงกําลังที่เหนือกวา
เพื่อพยายามแกปญหาสถานการณเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง   ซึ่งถาหากปลอยท้ิงไวอาจะเปนอันตรายตอผลประโยชนและ
วัตถุประสงคแหงชาติ
• การโจมตี (Strike)   การจูโจมซึ่งตั้งใจที่จะทําใหเกิดความเสียหาย   การเขายึดครอง   หรือการทําลายเปา
หมาย
•  ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ต อ ต า น ก า ร ก อ ค ว า ม ไ ม ส ง บ  ( S u p p o r t   t o   
Counterinsurgency)  การใหการสนับสนุน กับ ผูปกครองประเทศ   รัฐบาลทหาร   รัฐบาลกึ่งทหาร   
การเมือง  การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการชวยเหลือประชาชน เพื่อท่ีจะเอาชนะการกอความไมสงบ
• การสนับสนุนการกอความไมสงบ (Support  to  Insurgency)  การสนับสนุนเปาหมาย
การเคลื่อนไหวเพื่อการลมลางสถาบันรัฐบาลโดยใชการโคนอํานาจหรือกําลังอาวุธ

************************************
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