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คํานํา 
 
 กองทัพเรือไดจัดทําและรวบรวมเอกสารอางอิง หรือหลักนิยมในดานตาง ๆ สําหรับใชเปนหลักใน
การปฏิบัติการทางทหารทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธี    หลักนิยมตาง ๆ   ไดอธิบายหลักการทําสงคราม
และการวางแผนในแตละสาขาการรบ สําหรับหลักนิยมเลมนี้ไดอธิบายใหเห็นถึงพื้นฐานของการปฏิบัติการ
ทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม  (Military Operations Other Than War: MOOTW) ตั้งแต
รายละเอียดของแบบตาง ๆ ในการปฏิบัติการ ไปจนถึงการพิจารณาในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพ เอกสารอางอิงนี้จะเปนหลักสําหรับการจัดทําบรรณสารหรือหลักนิยมที่เกี่ยวกับ ยุทธวิธี 
เทคนิคและหลักปฏิบัติตาง ๆ สําหรับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามตอไป 
 การเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงครามเปนสิ่งสําคัญมาก 
โดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงระหวางประเทศ หนาที่อยางหนึ่งของ
กองทัพเรือ คือการชวยเหลือประชาชน (Benign Operations) และการรักษากฎหมาย (Law Enforcement) 
ดังนั้น การที่จะปฏิบัติภารกิจที่นอกเหนือจากการทําสงครามใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี จึงมีความจําเปนที่
จะตองเขาใจหลักการดําเนินการที่เหมาะสม ซ่ึงเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนและเปนความรูที่เพิ่มพูน
ใหกับกําลังพลของกองทัพเรือและประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับกิจการดานการทหาร 
 คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ ดานการศึกษาชั้นสูง หวังเปนอยางยิ่ง
วาเอกสารอางอิงของกองทัพเรือเลมนี้ จะเปนประโยชนทั้งในดานการศึกษาและใชอางอิงในการศึกษา 
คนควา วิจัยของหนวยงานตาง ๆ ของกองทัพเรือ หากทานใดพบขอบกพรองที่สมควรแกไขปรับปรุงเพื่อให
เอกสารเลมนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอไดกรุณาสงขอคิดเห็นมายังคณะทํางานพิจารณาและจัดทํา
เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ  ดานการศึกษาชั้นสูง  ณ สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง ตําบลศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล 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 
 แนวความคิดของผูเรียบเรียงเอกสารนี้มีวัตถุประสงคที่จะใหแนวความคิดพื้นฐานแกขาราชการ
และนายทหารระดับผูบังคับบัญชาหนวยรบ เพื่อเตรียมการสําหรับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจาก
สงคราม Military Operations Other Than War (MOOTW) เอกสารนี้จะอธิบายถึง การปฏิบัติการทางทหาร
ทั้งปวงและใหแนวทางทั่วไปสําหรับหนวยทหารในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามรวมกับ
ทหารหนวยอ่ืนๆ สวนรายละเอียดของขาวสารในการวางแผนสําหรับการวางกําลังใน MOOTW เชน ยุทธวิธี
การรบรวม เทคนิคและแนวทางการปฏิบัติตาง ๆ จะปรากฏในเอกสารฉบับอื่น 
 
๒. การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม (Military Operations Other Than 
War) 
 การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม หรือ MOOTW หมายถึง การใชขีด
ความสามารถของกําลังทางทหาร ปฏิบัติการอื่นใดที่มิใชการปฏิบัติการทางทหารเพื่อสงคราม การปฏิบัติการ
เหลานี้สามารถประยุกตใชรวมกับเครื่องมือตาง ๆ ของกําลังอํานาจแหงชาติ เชน การเมือง การเศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา และเทคโนโลยี เปนตน เพื่อที่จะทําใหสามารถเขาใจ MOOTW ไดดีขึ้น จําเปนที่จะตองเขา
ใจความแตกตางของ MOOTW กับ สงคราม (WAR) เสียกอน 
 ก. สงคราม (WAR) : เมื่อการใชเครื่องมืออื่น ๆ ของพลังอํานาจแหงชาติไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคแหงชาติ (National Objectives)  หรือปกปองผลประโยชนแหงชาติ  (National Interests)    ไว
ได  ผูนําของชาติที่มีกําลังทางทหารเพียงพออาจตัดสินใจใชกําลังทางทหาร เพื่อบรรลุวัตถุประสงคแหงชาติ
หรือปกปองผลประโยชนแหงชาติเอาไว การนําประเทศเขาสูสงครามจําเปนที่จะตองไดรับชัยชนะเหนือฝาย
ขาศึกโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได และจะตองใหมีการสูญเสียใหนอยที่สุดดวย  



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

ขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหาร 

การปฏิบัติการทางทหาร             เปาหมาย  แบบการปฏิบัติการ 
             สงคราม     การตอสูและชัยชนะ การทําสงครามขนาดใหญ 

การเขาจูโจม การปองกัน และ 
การปดลอม 

 การปองปราม และการ
แกปญหาขอขัดแยง 

การใชกําลังรักษาสันติภาพ 
การตอตานการกอการราย 
การแสดงกําลัง จูโจม สกัดกั้น 
การรักษาสันติภาพ/NGO 
การชวยเหลือระหวางชาติ 
การตอตานการกอความไม
สงบ 
 

 การชักชวนใหรักษาสันติภาพ 
ก า ร ส นั บ สนุ น ช ว ย เ ห ลื อ
ประชาชน 

อิสระในการเดินเรือ 
การตอตานการคายาเสพติด 
การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม 
การคุมครองพาณิชยนาวี 

 
 การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทํา
สงครามอาจมีความเกี่ยวพันทั้งการปฏิบัติการที่ใชกําลังและ
ไมใชกําลังทหาร ทั้งในยามสงบ ยามที่มีความขัดแยงกัน
และในสภาวะสงคราม  ในสวนที่มีความเกี่ยวของกับการใช
กําลังรบ ไดแก การบีบบังคับใหเกิดสันติภาพ (Peace 
Enforcement) ซ่ึงมีลักษณะเหมือนสงคราม รวมทั้งการ
ปฏิบัติการเชิงรุกและการใชขีดความสามารถกําลังรบสวน
ใหญของการปฏิบัติการทางทหารจะถูก  ผลักดันโดย
การเมือง  แตอยางไรก็ตามการใช MOOTW นั้นจะตอง
พิจารณาใหรอบคอบในเรื่องที่เกี่ยวกับความตองการที่จะ

บรรลุวัตถุประสงคที่อาจจะมากเกินไป การมีสิทธิตาง ๆ เหนือฝายอื่น หรือการจํากัดศักยภาพของฝายตรง

ไม
ใชกํ

าลัง
รบ

 ใชกํ
าลัง

รบ
 

การ
ปฏิบัติกา
รทาง
ทหาร
นอกเหนื
อจาก
สงคราม 



ขาม ในการปฏิบัติการนอกเหนือจากการทําสงครามนั้น การพิจารณาทางการเมืองจะตองเขาไป   สอดแทรก
อยูในทุกระดับ และจะไมใชการปฏิบัติการทางทหารเปนหลักในการปฏิบัติการ ดังนั้นการปฏิบัติการนี้  
จําเปนที่จะตองเครงครัดในเรื่องของกฎการปะทะ (Rules of Engagement) มากกวาในสงครามจริง   เสียอีก 
ในการทําสงครามนั้นเปาหมายก็คือการบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคแหงชาติใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได รวมทั้งการ
บรรลุผลของการปฏิบัติการทางทหารแกชาติตนและพันธมิตร สวนวัตถุประสงคของ MOOTW นั้นอาจจะมี
หลายลักษณะ ซ่ึงอาจจะเปนวัตถุประสงคที่สําคัญหรืออาจจะไมชัดเจนหรือมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอยางเชน 
การปองปรามประเทศที่อาจจะเปนผูรุกราน  การปองกันผลประโยชนแหงชาติ สนับสนุนองคการ
สหประชาชาติหรือองคกรระหวางประเทศ การรักษาสนธิสัญญาตาง ๆ หรือการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม 
(Humanitarian Assistance)  เปาหมายเฉพาะของ MOOTW ก็คือการสรางสันติภาพ การใหความคุมครองแก
เพื่อนมนุษย  สวนใหญแลว  MOOTW  จะเปนการปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ในการสนับสนุน
ชวยเหลือประชาชน 

 

๓. อิทธิพลของวัตถุประสงคทางการเมือง (Primacy of Political Objectives) 
 “วัตถุประสงคทางการเมืองเปนเครื่องผลักดัน การปฏิบัติการของ MOOTW ในทุกระดับตั้งแต
ระดับยุทธศาสตร ระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับยุทธวิธี” 

 
วัตถุประสงคทางเมืองในการปฏิบัติการ

ทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม มี
อิทธิพลที่สําคัญตอดานการปฏิบัติการและดาน
ยุทธวิธีอยู  ๒ ประการดังนี้   
  ประการแรก ทหารทุกคนควรที่จะเขาใจใน
วัตถุประสงคทางการเมืองและผลกระทบที่อาจ
เปนไปไดตอการกระทําที่ไมเหมาะสม การมี
ความเขาใจในวัตถุประสงคทางการเมืองชวยให



การปฏิบัติการทางทหารมีสวนชวยในการรักษาความมั่นคงแหงชาติ 
การปองปราม (DETERRENCE) 

ผูรุกรานมีความลังเลใจที่จะปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งเนื่องจากกลัวที่จะลมเหลว สูญเสีย
ทรัพยากร หรือ ผลที่จะตามมา 

การแสดงกําลังในเขตหนา (FORWARD PRESENCE) 
 เปนการแสดงขอผูกมัดตาง ๆ เพ่ือใหความเชื่อถือกับพันธมิตร,และสงเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค 

การตอบสนองตอขอขัดแยง  (CRISIS   RESPONSE) 
การตอบโตอยางรวดเร็วดวยการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากทําสงครามที่เหมาะสมตอขอขัดแยง
ท่ีเกิดขึ้น 

สามารถหลีกเลี่ยงการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบทางลบตอการเมือง ตามปกติแลวการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือจากการทําสงคราม โดยเฉพาะในการรักษาสันติภาพ การตัดสินใจของผูบังคับบัญชาหนวยระดับ
ลางจะมีผลกระทบที่สําคัญตอการเมือง 
  ประการที่สอง ผูบังคับบัญชาไมควรที่จะคํานึงถึงแตเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสถานการณดานการ
ปฏิบัติการ เทานั้น   แตจะตองตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงคทางการเมือง ซ่ึงอาจทําใหการ
ปฏิบัติการทางทหารเปลี่ยนแปลงไปดวย ผูบังคับบัญชาควรที่จะตองพยายามวิเคราะหภารกิจของตัวเอง เพื่อ
คนหาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยางชาญฉลาด เพราะหากการเมืองลมเหลวแลวจะนําไปสูการ
ปฏิบัติการทางทหารที่ไรประสิทธิภาพ 
 
๔. มุมมองดานยุทธศาสตร (Strategic Aspect) 
MOOTW มีสวนชวยในความสําเร็จของการรักษาความมั่นคงแหงชาติได โดยการสนับสนุนการปองปราม 
(Deterrence) และการตอบสนองตอขอขัดแยง (Crisis response options) การมีสวนชวยเหลานี้แสดงใหเห็น
ตามรูป 
 

 

 ก. การปองปราม (Deterrence) ในยามสงบกองกําลังทางทหารสามารถทําการปองปราม   
ศักยภาพของผูรุกรานที่ตองการบรรลุวัตถุประสงคของตนจากการใชความรุนแรงได  
  การปองปราม นั้นเปนผลเนื่องมาจากหลักการที่วา หากประเทศหนึ่งประเทศใดทําการรุกราน
ประเทศอื่นแลว ดวยขีดความสามารถหรือศักยภาพของประเทศที่ถูกรุกรานอาจจะมีการโตตอบอยาง    
รุนแรง  จนทําใหการปฏิบัติการนั้นไมประสบผลสําเร็จ  หรือตองสูญเสียทรัพยากรเกินกวาที่คาดไว   ดังนั้น  
ผูรุกรานจึงลังเลใจที่จะปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง เนื่องจากมีความกลัวตอความลมเหลวตอการสูญเสีย
ทรัพยากร หรือตอผลที่จะตามมาจากการรุกรานนั้น 



 แมวาภัยคุกคามจากความขัดแยงของอาวุธนิวเคลียร
จะลดนอยลงไป แตการแพรกระจายของอาวุธที่มีอํานาจ
การทําลายลางสูง (Weapons of mass destruction: WMD) 
และอาวุธตามแบบที่มีเทคโนโลยีกาวหนายังคงมีอยู  ภัย
คุกคามตอชาติพันธมิตรจึงยังมีอยูหลายรูปแบบตั้งแตการ
กอการรายจนถึงการใชอาวุธที่มีอํานาจการทําลายลางสูง 
(WMD) ดังนั้นทุกประเทศจึงมีความจําเปนที่จะตองตอบ
โตตอการคุกคามเหลานั้น การปฏิบัติการ MOOTW มี

ลักษณะของการใชกําลังหลายรูปแบบ เชน Peace Enforcement,  Strikes และ Raid   มีสวนสนับสนุน
หลักการปองปราม ดวยการแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการแกปญหาดวยการใชกําลัง (เมื่อมีความ
จําเปน) สวนรูปแบบอื่น ๆ ของ MOOTW เชน การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม และการรักษาสันติภาพ จะถูก
นํามาใชเพื่อสนับสนุนการปองปรามดวยการสงเสริมบรรยากาศของการรวมมือ เพื่อสันติภาพและทําใหเกิด
เสถียรภาพขึ้น 

 ข. การแสดงกําลังในเขตหนา (Forward 
Presence)  การแสดงกําลังในเขตหนา สวนใหญเปนกิจของ
ประเทศใหญ แมนวาประเทศเล็ก ๆ อยางประเทศไทยจะมีโอกาส
ทําไดยาก แตหากจําเปนตองทําจะเปนสรางความเชื่อมั่นใหกับ
พันธมิตร สงเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคและสนับสนุนใหสามารถ
ตอบโตตอวิกฤติการณไดอยางรวดเร็วและเปนการสรางอิทธิพลใน
ภูมิภาค นอกเหนือจากการจัดตั้งระบบการสงกําลังตาง ๆ ที่ประจํา
ในตางประเทศทั้งบนบกและในทะเลแลว  การแสดงการปฏิบัติ
ตาง ๆ เชน การ   สับเปลี่ยนกําลังและยุทโธปกรณ การฝกผสมกับ

ชาติพันธมิตร การเยี่ยมเยียนทาเรือของกําลังทางเรือ การใหความชวยเหลือทางทหาร  การใหการสนับสนุน
แกประชาชนในตางประเทศ และการติดตอประสานงานกันทางทหาร  การปฏิบัติการตาง ๆ ที่กลาวมาแลว
จะทําใหทราบขอมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่ตําแหนง  ตาง ๆ และความรูที่เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคนั้น ๆ ดังนั้น 
การแสดงกําลังในเขตหนา จึงควรเปนวิธีการแรกที่ผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจาก
การทําสงครามจะตองเลือกมาใช 
 ค. การตอบสนองตอขอขัดแยง (CRISIS RESPONSE) กองกําลังทหารตองสามารถที่จะ
แกไขวิกฤติการณที่เกิดขึ้นไดอยางฉับพลัน ไมวาจะปฏิบัติการเพียงลําพัง หรือเปนสวนหนึ่งของกองกําลัง
นานาชาติ   ตัวอยางเชน การใชกําลังที่มีความรุนแรงในการปฏิบัติการ Peace Enforcement การจูโจม การ
ชวยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉิน การปฏิบัติการนี้หากปฏิบัติอยางรวดเร็วและใชหลักการของ MOOTW ที่



เหมาะสมจะมีสวนชวยใหเกิดเสถียรภาพในภูมิภาค ดังนั้น MOOTW จึงมักจะตองวางแผนและปฏิบัติการ
ภายใตสภาวะแวดลอมของความขัดแยง  
๕. ขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม (Range of 
MOOTW) 

การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามจะมุงเนนในการปองปรามไมใหเกิด
สงคราม การแกปญหาขอขัดแยง การสนับสนุนหนวยงานประชาชนและและการสงเสริมสันติภาพ ขอบเขต
การปฏิบัติจะเริ่มจากการไมใชกําลังทหารเขาปฏิบัติการ (Non Combat 0perations) เชน การปฏิบัติการเพื่อ
มนุษยธรรมไปจนถึงการใชกําลังทหาร (Combat operations) เขาบีบบังคับเพื่อใหเกิดสันติภาพ การจูโจม 
และการปฏิบัติการฉับพลันตาง ๆ 
 ก. การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามที่เก่ียวกับการใชหรือขูวาจะใชกําลัง  
อาจนํามาใชในประเทศหรือภูมิภาคที่อาจเกิดขอขัดแยงทางอาวุธ เมื่อเครื่องมืออ่ืน ๆ ของพลังอํานาจแหงชาติ
ไมสามารถนํามาใชแกปญหาหรือมีอิทธิพลตอฝายตรงขามแลว  การใชกําลังทหารจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตอง
นํามาปฏิบัติเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคแหงชาติ เพื่อปองปรามมิใหเกิดสงครามและดํารงไวซ่ึงสันติภาพ 
   ผูบังคับบัญชาอาจใชกําลังทหารของฝายเรา เพื่อปองปรามการปฏิบัติของฝายตรงขาม   การ
แสดงตัวของกําลังเหลานี้ควบคูไปกับการใชศักยภาพสามารถปองปรามและสงเสริมความสําเร็จในเปาหมาย
ทางยุทธศาสตร กําลังทหารอาจนํามาใชในการบังคับใหฝายตรงขามยินยอมปฏิบัติตาม เชน การจูโจม      
การปฏิบัติการฉับพลัน และ การปฏิบัติการเฉพาะหนาตาง ๆ (Contingency Operations) นอกจากนี้ยังมีการ
ปฏิบัติการอื่นอีก ไดแก การบีบบังคับโดยใชกําลังเพื่อสันติภาพ (Peace Enforcement) การตอตานการกอการ
ราย (Counterterrorism) การชวยเหลือในการรักษาความมั่นคงภายในของประเทศเพื่อนบาน       การคว่ํา
บาตร (Sanction) การสนับสนุนและการตอตานการกอความไมสงบภายในประเทศ การอพยพ   ประชาชน 
(Evacuation of Non-combatants) 
   การใชกําลังอาจจะทําใหเกิดความกลัว ความตึงเครียด และความไมแนนอนตาง ๆ ซ่ึงถือวา
เปนธรรมชาติของสงคราม แตความสําคัญของการเมือง การทูต และความแตกตางกันทางกฎหมายระหวาง
สงครามในรูปแบบตาง ๆ กับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามก็มีเสนแบงที่เดนชัด  
(ตามตาราง ขอบเขตของการปฏิบัติการทางทหาร ในขอ ๒ ข. การปฏิบัติการทางทหารที่ตองใชกําลังเขาไป
ดําเนินการนั้นอาจจะตองปฏิบัติใน MOOTW ดวย  
 ข. การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามที่ไมเก่ียวของกับการใชหรือขูวาจะใช
กําลัง  เปนการใชกําลังทหารในยามสงบ เพื่อรักษาความตึงเครียด วันตอวัน ระหวางชาติโดยที่สถานการณอยู
ใตระดับสภาวะที่จะนําไปสูการขัดแยงทางอาวุธหรือสงครามและดํารงไวซ่ึงอิทธิพลในดินแดนของ
ตางประเทศ  ตัวอยางเชน การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม การบรรเทาสาธารณะภัย การชวยเหลือประเทศตาง 
ๆ การสนับสนุนการตอตานการคายาเสพติด การควบคุมอาวุธ  การสนับสนุนหนวยงานพลเรือน  การอพยพ
ประชาชน และการรักษาสันติภาพ  การปฏิบัติในลักษณะนี้จะเปนไปในลักษณะปฏิบัติการรวม แมวาการ



ปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงครามเหลานี้ตามปกติจะไมเกี่ยวของกับการรบก็ตาม แตกําลังทหารที่
ป ฏิบัติ ง านตอง เตรี ยมพรอมที่ จะปองกันตนเองและแกไขใหทันตอสถานการณที่ เปลี่ ยนไป 
 ค. การปฏิบัติการท่ีคูขนานกัน  (Simultaneous  Operations)  ในการปฏิบัติการทางทหารที่
นอกเหนือจากการทําสงครามนั้นมีบอยครั้งที่มีการปฏิบัติการอื่นเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ทั้งการปฏิบัติการที่มี
การรบและที่ไมมีการรบ เชน  การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติการเพื่อบีบบังคับให
เกิดสันติภาพไปดวยกัน  อยูในยุทธบริเวณเดียวกัน  ตัวอยางเชนขั้นสุดทายของปฏิบัติการพายุทะเลทราย     
กองกําลังของสหรัฐอเมริกาบางสวนก็ตองปฏิบัติการอพยพประชาชนอยูในโซมาเลีย ในบางสถานการณ
ผูบังคับบัญชาในยุทธบริเวณควรที่จะใหความสนใจเปนพิเศษในเรื่องการปฏิบัติแบบรวมการ การ
ประสานงาน และเชื่อมโยงผลกระทบของการปฏิบัติการที่คูขนานกันกับสวนราชการอื่น ๆ  นอกจากนั้น
เมื่อไรก็ตามที่มีการคุกคามกองกําลังของฝายเราที่มีการปฏิบัติการที่ไมใชกําลังรบอยู  ผูบังคับบัญชาควร
เตรียมแผนการที่เปลี่ยนสภาพเขาทําการรบหรือออกจากพื้นที่การรบนั้นโดยเร็ว 
 
๖. ระยะเวลาของการปฏิบัติการ (Duration of Operations) การปฏิบัติการทางทหารที่
นอกเหนือจากการทําสงคราม เปนการปฏิบัติการที่มีเวลาในการแจงเตือนใหทราบลวงหนานอย และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติการคอนขางสั้น เชน การจูโจม และการปฏิบัติการฉับพลัน ในขณะเดียวกันก็มีการ
ปฏิบัติบางชนิดที่มีการปฏิบัติการในระยะยาวเพื่อเปาหมายของการดํารงสันติภาพในภูมิภาคเอาไว 
ยกตัวอยางเชน การจัดกําลังเขารวมในกองกําลังนานาชาติและสังเกตการณของสหประชาชาติในพื้นที่ตาง ๆ 
ซ่ึงตองใชเวลาปฏิบัติการนานเปนป ๆ เปนตน ซ่ึงปจจุบันกองทัพไทย ไดมีการจัดเจาหนาที่เขารวมปฏิบัติทุก
ป เชน การจัดผูสังเกตการณในอิรัก - คูเวต เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. บทสรุป (Conclusion) การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามมีขอบเขตของการ
ปฏิบัติการที่กวางขวางและทาทาย ที่ตองการเตรียมการลวงหนา  ในอนาคตกองกําลังของประเทศตาง ๆ 
จะตองเขาไปมีสวนรวมกับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามมากขึ้น       แตอยางไรก็
ตามผูบังคับบัญชาตองระลึกไวเสมอวา ภารกิจหลักของกองทัพ (Core Capabilities) ก็คือการมีชัยชนะใน
สงคราม มิใชงานดานการสนับสนุนหรืองานดานธุรการ (Non-core Capabilities) ดังนั้นการฝกทั้งดานกําลัง
พลและยุทโธปกรณเพื่อเตรียมการสําหรับการรบ จึงเปนความจําเปนอันดับแรก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 
หลักการของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม 

(Principle of Military Operations Other than War) 
 

๑. กลาวนํา 
 การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามนั้นครอบคลุมขอบเขตที่กวางขวางของการ
ปฏิบัติการทางทหารและการสนับสนุนวัตถุประสงคหลายประการ เชน สนับสนุนวัตถุประสงคแหงชาติ     
การปองปราม  การฟนฟูสันติภาพ การสนับสนุนการรักษาสันติภาพวันตอวันระหวางชาติที่มีความขัดแยง
กันทางอาวุธใหอยูในระดับที่ไมเกิดสงคราม การดํารงไวซ่ึงอิทธิพลกับตางประเทศ และสนับสนุนหนวยงาน     
พลเรือนในการรักษากฎหมาย การที่จะบรรลุวัตถุประสงคเหลานี้ไดจําเปนตองใชกําลังทหารและทรัพยากรที่
มีอยู เพื่อความสําเร็จของภารกิจนอกเหนือจากการปฏิบัติการรบ หลักการสงคราม (The Principles of War) 
ที่ใชในการปฏิบัติการรบขนาดใหญสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการ
ทําสงคราม เชน การจูโจมและการปฏิบัติการฉับพลัน ก็นําหลักการสงครามในเรื่อง หลักการรุก หลักการ 
Surprise หลักการออมกําลัง และมวลชน (0ffensive, Surprise, Economy of force and Mass) มาใชเพื่อ
ความสําเร็จใหไดมาซึ่งผลลัพธที่นาพอใจ อยางไรก็ตามการเมืองจะมีอิทธิพลตอธรรมชาติของการปฏิบัติการ
ทางทหารนอกเหนือจากการทําสงครามในหลาย ๆ ดาน  ดังนั้นจึงตองเพิ่มเติมหลักการบางอยางเขาไปซึ่งจะ
กลาวตอไปในบทนี้ การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามที่ตองการการปฏิบัติการรบ เชน 
การปฏิบัติบางอยางของการบีบบังคับโดยใชกําลังทหาร หรือ การจูโจมและการปฏิบัติการฉับพลัน มีความ
ตองการผูบัญชาการรบรวม (Joint Force Commander) เพื่อพิจารณาใชหลักการสงครามและหลักการของการ
ปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามโดยรอบคอบ  
 
๒. หลักการของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม (Principles of Military 
Operations Other Than War) 
 ตามหลักนิยมของการรบรวม (Joint Operations) ไดกําหนดหลักการของการปฏิบัติการทางทหารที่
นอกเหนือจากการทําสงครามไว ๖ ประการ ไดแก  
 - วัตถุประสงค (Objective) 
 - ความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายรวมกัน (Unity of effort) 
 - การรักษาความปลอดภัย (Security) 
 - ขอจํากัด (Restraint) 
 - ความอดทนอดกลั้น/ความพยายาม (Perseverance) 



หลกัการของการปฏบิัติการทางทหารที่นอกเหนอืจากการทําสงคราม 
  วัตถุประสงค (Objective) 

การดําเนินการปฏิบัติการทางทหารทหารทุก ๆ อยางจะตองมีความชัดเจน มีขอบเขต
ท่ีแนชัด เด็ดขาดและตั้งอยูบนพื้นฐานของความสําเร็จ (บรรลุวตัถุประสงคท่ีวางไว) 

  ความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงครวมกัน (Unity of effort) 
ตองสรางความรวมมือในการปฏิบัติการในทุก ๆ การปฏิบัติการทางทหาร 

  การรักษาความปลอดภัย (Security)   
 อยายอมใหฝายขาศึกไดรับความไดเปรียบในดาน การทหาร การเมือง และขอมูล
ขาวสาร  
  ขอจํากัด (RESTRAINT)       

 ขีดความสามารถทางทหารนั้นจําเปนตองใชดวยความรอบคอบ  
  ความอดทนอดกลั้น/ความพยายาม (Perseverance)   
 ตองเตรียมมาตรการตาง ๆ ในการใชขดีความสามารถทางทหาร สําหรับการ
ปฏิบัติการที่ยืดเยื้อในการสนับสนุนเปาหมายทางยุทธศาสตร  
  ความถูกตองตามกฎหมาย (Legitimacy) 

 การใชกําลังทหารตองดํารงไวซึ่งความถูกตองตามกฎหมายของการปฏิบติัการหรือ
ของรัฐบาลเจาของประเทศ 

 - ความถูกตองตามกฎหมาย (Legitimacy) 
หลักการสามขอแรกมาจากหลักการทําสงคราม สวนท่ีเหลือเปนหลักการเฉพาะของการปฏิบัติการทางทหาร
ท่ีนอกเหนือจากการทําสงคราม 

 
 ก. วัตถุประสงค (Objective)  การดําเนินการปฏิบัติการทางทหารทหารทุก ๆ อยางจะตองมี
ความชัดเจน มีขอบเขตที่แนชัด เด็ดขาดและตั้งอยูบนพื้นฐานของความสําเร็จ (บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว) 
   ผูบังคับบัญชาของหนวยตาง ๆ ทางทหารทั้งหนวยหลักและหนวยรองตองเขาใจเปาหมาย
ทางยุทธศาสตร จัดตั้งวัตถุประสงคที่เหมาะสมและมั่นใจวาเปาหมายและวัตถุประสงคเหลานี้สนับสนุน
ความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายรวมกัน (Unity of effort) โดยลักษณะของหลักการของการกําหนด



วัตถุประสงคนั้น ตองการความเขาใจอยางลึกซึ้งตอปจจัยที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จของภารกิจและอะไรที่เปน
อุปสรรคตอ    ผลสําเร็จนั้น ตัวอยางเชน การสูญเสียหรือการบาดเจ็บของกําลังพลในกองกําลังรักษา
สันติภาพที่มากเกินไป อาจเปนสาเหตุทําใหตองเลิกลมการปฏิบัติการรักษาสันติภาพได 
   แมว าการกําหนดผลสํา เร็จภารกิจจะเปนเรื่องยากในการปฏิบัติการทางทหารที่
นอกเหนือจากการทําสงคราม แตก็เปนสิ่งสําคัญมากที่จะตองทําใหกําลังพลมุงเนน ในความชัดเจน และ
ความเปนไปไดในการประสบผลสําเร็จวัตถุประสงคทางทหาร  หากการกําหนดผลสําเร็จของภารกิจเปน
เร่ืองยากจําเปนที่จะตองมีมาตรการพิเศษเพื่อชวยในการกําหนดผลสําเร็จนั้น ๆ  
   วัตถุประสงคทางการเมืองมีอิทธิพลตอวัตถุประสงคทางทหาร ผูบังคับบัญชาควรที่จะ
วิเคราะหแนวทางหรือนโยบายทางการเมือง      และนํามากําหนดวัตถุประสงคทางทหารที่เหมาะสมและ
ช้ีแจงใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจอยางชัดเจน 
   ผูบังคับบัญชาควรจะตระหนักวาหากวัตถุประสงคหรือสถานการณทางการเมือง
เปลี่ยนแปลงไป เปนสิ่งจําเปนที่วัตถุประสงคทางทหารจะตองเปลี่ยนแปลงไปดวย 
 ข. ความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงครวมกัน (Unity of effort ) หลักการขอนี้มาจากหลักการ
สงครามในขอของ เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) จะมุงเนนในความตองการที่จะสามารถ
ควบคุมเครื่องมือ(Means) ตาง ๆ ที่มีอยูใหสามารถทํางานรวมกันไดตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามในการ
ปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม ความสําเร็จของความพยายามที่จะบรรลุเปาหมาย รวมกัน
นั้นมีบอยครั้งที่มีความยุงยากซับซอน โดยกําลังทหารที่มาปฏิบัติการรวมกันมาจากหลาย ๆ ประเทศและยังมี
พลเรือนที่เขามามีสวนรวมดวย ดังนั้น จึงยังมีจุดออนของการบังคับบัญชาที่ไมชัดเจนและวัตถุประสงคที่
แตกตางกัน และเปนสิ่งจําเปนที่ผูบังคับบัญชากองกําลังรบรวมหรือผูบริหารที่เกี่ยวของในการ ปฏิบัติการ 
จะตองพยายามสรางบรรยากาศของความเห็นที่สอดคลองกันเพื่อความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายรวมกัน   
  ในขณะที่สายการบังคับบัญชาในกองกําลังผสมจะตองไมมีการลวงละเมิดซึ่งกันและกันระหวาง   
กองกําลังผสม  และไมเปนการบังคับบัญชาแบบเต็มอํานาจอยูที่ผูบังคับบัญชาคนเดียว ผูบังคับบัญชาตอง
พยายามจัดตั้งกรรมวิธีสําหรับการติดตอส่ือสารและประสานงานเพื่อการบรรลุเปาหมายรวมกันใหได 
เนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามจะมีการปฏิบัติในหนวยระดับเล็กอยูเสมอ  
จึงเปนสิ่งสําคัญที่ทุกระดับจะตองมีความเขาใจความสัมพันธทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการของหนวย
ปฏิบัติการ  ทั้งหมด 
 ค. การรักษาความปลอดภัย (Security) 
  “อยายอมใหฝายขาศึกไดรับความไดเปรียบในดาน การทหาร, การเมือง, และขอมูลขาวสาร “ 
    หลักการขอนี้จะสงเสริมความมีอิสระในการปฏิบัติการโดยการลดจุดออนตอการปฏิบัติการ 
อิทธิพลหรือการจูโจมของขาศึก โดยลักษณะของการรักษาความปลอดภัยแลวเปนสิทธิในการปองกันตัวเอง
ตอการปฏิบัติของฝายตรงขาม หรือตอความตั้งใจของฝายตรงขามโดยตลอดของการปฏิบัติการ   การปองกัน
นี้อาจจะระวังปองกันตอบุคคล หนวยหรือ กลุมฝายตรงขาม ที่จะปฏิบัติการ ตัวอยางเชน ผูกอการรายหรือ



พวกขโมยแยงชิงทรัพยสินหลังจากมีเหตุวิกฤติการณหรือภัยธรรมชาติ  ผูบังคับบัญชาควรที่จะหลีกเลี่ยง
ความประมาทและพรอมที่จะตอตานกิจกรรมตาง ๆ ที่
สามารถนําความหายนะมาสูหนวยและเปนอันตรายตอ
การปฏิบัติการ  กําลังพลทุกคนควรที่จะเตรียมพรอมอยู
เสมอ  ถึงแมวาจะไมมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติการของ
ฝายขาศึก   ส่ิงสําคัญของความรับผิดชอบนี้คือ ความ
ตองการการวางแผนที่รัดกุมและการใชขีดความสามารถ
ของกําลังรบที่รวดเร็ว เมื่อสถานการณส่ิงแวดลอม
เปลี่ยนแปลงไป 
  นอกเหนือจากสิทธิในการปองกันตนเองแลว 
การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการเปนสวนประกอบที่สําคัญของหลักการปฏิบัติการทางทหารที่
นอกเหนือจากการทําสงคราม MOOTW ถึงแมจะไมมีภัยคุกความที่แนนอน สวนประกอบสําคัญของการ
ปฏิบัติการทางทหารก็ยังคงที่จะตองไดรับการ ปกปอง สถานการณที่ไมแนนอนที่เปนลักษณะของ MOOTW 
และศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ทําใหการรักษาความปลอดภัยเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติการ   ผูวางแผนจะตองพิจารณาผลกระทบของการเผยแพรขาวสารและจําเปนตองพิจารณาใน
จุดสําคัญระหวางสิ่งที่เปดเผยไดกับสิ่งที่จะตองเก็บเปนความลับ 
  การระวังปองกันอาจจะมีสวนเกี่ยวของกับการปกปองประชาชนหรือหนวยงานตาง ๆ การ
ตระหนักถึงความเปนกลางของการปองกันองคกรตาง ๆ เปนตัวแปรที่สําคัญในการรักษาความปลอดภัย    
การใหการระวังปองกันองคกรที่ไมไดเปนของรัฐบาลชาติใดชาติหนึ่ง (Non-governmental Organization: 
NGO) หรือองคกรอาสาสมัครพลเรือนตาง ๆ (Private Voluntary Organization: PVO) โดยกําลังทหารอาจจะ
สรางความเขาใจผิดตอกําลังของฝายตรงขามไดวา NGO หรือ PVO ใหการสนับสนุนกําลังทหารฝายนั้น ๆ 
ดังนั้น NGO หรือ PVO อาจจะลังเลใจที่จะใหการยอมรับการระวังปองกันของกําลังทหารชาติใด    ชาติหนึ่ง 
 ง. ขอจํากัด (RESTRAINT) 
  “ขีดความสามารถทางทหารนั้นจําเปนตองใชดวยความรอบคอบ “ 

 การปฏิบัติที่อิสระของหนวยใดหนวยหนึ่ง สามารถมีผลกระทบที่ตามมาตอการปฏิบัติทางทหาร
และการเมือง  ดังนั้นการใชกําลังที่
รอบคอบจึงเปนสิ่งสําคัญ การ
ปฏิบัติการทางทหารของหนวยใด
หนวยหนึ่งถูกกําหนดโดยวินัยของ
การใชกําลังรวมถึง กฎการปะทะ 
(Rules of Engagement: ROE) ใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง ท ห า ร ที่



นอกเหนือจากการทําสงครามนั้น  กฎการปะทะจะมีความเขมงวด และรายละเอียดมากกวาการปฏิบัติการ
ดวยกําลังทหารปกติ  แตอยางไรก็ตาม กฎการปะทะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ความขาดแคลนอาวุธ
ยุทโธปกรณ กลยุทธและระดับความรุนแรงจะเปนตัวกําหนดสภาวะแวดลอม การใชกําลังที่มากเกินไป
อาจจะไปกระทบตอกฎหมายตาง ๆ และเปนอุปสรรคตอความสําเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของการ
ปฏิบัติการ การถายทอดความเขาใจในเรื่อง กฎการปะทะไปยังทุกฝายทุกคน  จําเปนตองทํา การซักซอม
ความเขาใจในสถานการณตาง ๆ เพื่อตรวจสอบความเขาใจ การตอบรับและสรุปผลการปฏิบัติก็เปน
ส่ิงจําเปนที่จะตองกระทําดวย ทหารผูซ่ึงมีความเขาใจอยางชัดเจนในเรื่องกฎการปะทะแลวจะสามารถ
เตรียมการที่ดีกวาใน การปองกันตนเองและสมาชิกของหนวย 
 จ. ความอดทนอดกลั้น/ความพยายาม (Perseverance) 
  “ตองเตรียมมาตรการตาง ๆ ในการใชขีดความสามารถทางทหาร สําหรับการปฏิบัติการท่ี   
ยืดเยื้อในการสนับสนุนเปาหมายทางยุทธศาสตร “    

 การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามบางครั้งอาจจะตองใชเวลาในการปฏิบัติ
หลายป เพื่อใหสําเร็จผลตามตองการ สาเหตุของวิกฤตการณบางครั้งก็ยากที่จะอธิบายไดและก็ยากที่จะแกไข
ใหสําเร็จผลไดโดยเด็ดขาด ผูบังคับบัญชาจะตองประเมินหาหนทางปฏิบัติเฉพาะหนาโดยทันที เพื่อการ
สนับสนุนวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรระยะยาว ส่ิงนี้อาจจะไมใชการปฏิบัติทางทหารที่ไดผลสําเร็จ แต
ตองการความรอบคอบในการวิเคราะหวาจะเลือกเวลาและสถานที่ใดที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติการตอไป 
ผูบังคับบัญชาจะตองปรับเปลี่ยนเผื่อเพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรระยะยาว บอยครั้งที่
ตองใชทั้งความอดทน ความตั้งใจ และการติดตามผลโดยตอเนื่องตอวัตถุประสงคแหงชาติในระยะยาว
จนกระทั่งประสบความสําเร็จ  ส่ิงเหลานี้มักมีความเกี่ยวของกับเรื่อง การเมือง   การทูต   การเศรษฐกิจ และ
มาตรการทางดานการขาวตาง ๆ ในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 
 ฉ. ความถูกตองตามกฎหมาย (Legitimacy) 
  “การใชกําลังทหารตองดํารงไวซ่ึงความถูกตองตามกฎหมายของการปฏิบัติการหรือของรัฐบาล
เจาของประเทศ” 
  ในก ารปฏิ บั ติ ก า รท า งทหารที่
นอกเหนือจากการทําสงครามนั้น  ความถูกตอง
ตามกฎหมายคือสภาพที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการ
รับรูของคนเฉพาะกลุมที่เกี่ยวกับ กฎหมาย ขวัญ
หรือความถูกตองของการปฏิบัติ  กลุมคนเหลานี้
อาจจะเปนประชาชนของประเทศที่สงกําลังไป
เขาไปปฏิบัติการ นานาชาติ ประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการ พื้นที่ปฏิบัติการรวม หรือกองกําลังที่
เกี่ยวของ ถาการปฏิบัติการนั้นถูกกฎหมายจะ



ไดรับการสนับสนุนมากจากประชาชน  ในทางตรงกันขามถาการปฏิบัติการไมไดรับการรับรูจากประชาชน 
อาจจะไมไดรับการสนับสนุนและถูกตอตาน ในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามนั้น 
มีบอยครั้งที่ความถูกตองตามกฎหมายถูกนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติการ การใชการปฏิบัติการ
จิตวิทยา การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมตลอดจนโครงการชวยเหลือตาง ๆ ถาถูกนํามาใชในทางที่ถูกตองตาม
กฎหมายแลวสามารถสนับสนุนการดําเนินการของรัฐบาลไดอยางดี 

ความถูกตองตามกฎหมายนี้อาจจะขึ้นอยูกับการเปนภาคีในจุดประสงครวมกันโดยประชาคม
นานาชาติ เพื่อความแนใจวาการปฏิบัติใด ๆ จะมีความเหมาะสมกับสถานการณ และมีความยุติธรรมกับทุก 
ๆ ฝายที่เกี่ยวของ มันอาจจะถูกเสริมโดยการจํากัดการใชกําลังทหาร ชนิดของการใชกําลังและวินัยในการ
ปฏิบัติของการใชกําลังที่เกี่ยวของ  ความเขาใจในเรื่องของความถูกตองตามกฎหมายตอสาธารณชนจะมี
ความแข็งแกรงมากขึ้น ถาผลประโยชนของชาติหรือเพื่อมนุษยธรรมอยูในสถานการณวิกฤติ และชีวิต
ทรัพยสินของประชาชนอยูในภาวะเสี่ยง 

ในอีกดานหนึ่งของหลักการขอนี้ก็คือความถูกตองตามกฎหมายขึ้นอยูกับรัฐบาลโดยผานการรับรอง
ของประชาชนที่รัฐบาลปกครองอยู เพราะประชาชนมีความเห็นวารัฐบาลมีอํานาจที่แทจริงที่จะปกครอง และ
ใชหนวยตาง ๆ เพื่อจุดประสงคที่สมเหตุสมผล 

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 
 หลักการของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามนั้นมาจากหลักนิยมในการ
ปฏิบัติการรบ  แตอยูภายใตกรอบของวัตถุประสงคทางการเมืองในทุก ๆ ระดับของการปฏิบัติการ การนําเอา
หลักการตาง ๆ เหลานี้ไปประยุกตใชก็เพื่อใหเกิดความมั่นใจในความสําเร็จและเกิดความสูญเสียนอยที่สุด 
โดยการเนนในดานของการพิจารณาการใชกําลังทหาร   หากละเลยไมสนใจหลักการเหลานี้   ก็อาจทําใหเกิด
ความเสี่ยงตอการลมเหลวของภารกิจและหนวยทหารได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓    
แบบตาง ๆ ของการปฏบิัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม 

(Types of Military Operations Other Than War) 
 
๑. กลาวท่ัวไป 
 แบบตาง ๆ ของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม แบงออกเปนการปฏิบัติการ ๑๖ 
แบบ ดวยกัน ซ่ึงการปฏิบัติการแตละแบบ จะมีบรรณสารหลักนิยมที่เกี่ยวของ อธิบายในรายละเอียดของการ
ปฏิบัติการในแตละแบบ  
 
๒. แบบตาง ๆ ของการปฏิบัติการ 
 ก. การควบคุมอาวุธ (Arms Control)  เ ป น
แนวความคิดที่แสดงใหเห็นถึงแผน การจัดการ หรือการ
ดําเนินกรรมวิธีตาง ๆ ตอขอตกลงระหวางประเทศที่ไดมี
การตกลงกันแนนอน และ ที่ยังมิไดดําเนินการไวเดนชัด 
การควบคุมอาวุธ จะเกี่ยวของกับขอมูลตาง ๆ ไดแก จํานวน 
(the numbers) แบบ (types) คุณสมบัติและขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ร ะ บ บ อ า วุ ธ  (performance 
characteristics of weapon systems) ซ่ึงรวมถึง การควบคมุ 
บังคับบัญชา การจัดการดานการสงกําลังบํารุง ระบบการ
รวบรวมขอมูลขาวสารที่เก่ียวของ จํานวนหรือปริมาณความ
เขมแข็งของกําลังรบ (the numerical  strength) การจัด
หนวย (Organization) อุปกรณ เคร่ืองมือ การวางกําลัง/การ
ใชกําลัง นอกจากนี้ อาจจะแสดงใหเห็นถึงมาตรการที่ใชใน
การลดความไมมีเสถียรภาพทางทหาร ซ่ึงแมจะดูเหมือนวา
เปนภารกิจในดานการทูต แตการทหารก็เปนองคกรสําคัญ ที่
ส ามารถ เข า ไปดํ า เนินการได อย า งมีประ สิทธิภ าพ  
ยกตัวอยางเชน กองทัพสหรัฐ ฯ ไดใชกําลังพลเขาไปมีสวน
รวมในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาการควบคุมอาวุธ (Arms 
Control Treaty) การยึดอาวุธที่มีอํานาจการทําลายสูง 
(Weapons of Mass Destruction)  เชน  อาวุธนิวเคลียร  ชีวะ  
เคมี  หรืออาวุธตามแบบ  (Conventional Weapons) คุมกัน

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  

 



การขนยายอาวุธหรือวัสดุที่ถูกตองตามกฎหมาย เชน แรยูเรเนียม มิใหถูกชวงชิงนําไปใชในลักษณะมิชอบ
ดวยกฎหมาย ถอด ทําลาย หรือแยกสวนอาวุธและวัสดุอันตรายตาง ๆ ซ่ึงการปฏิบัติตาง ๆ ดังท่ีกลาวไปแลว  
เปนการชวยลดภัยคุกคามท่ีมีตอความมั่นคงในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ตัวอยางของการดําเนินการดังกลาว ยัง
ประกอบดวย การสนับสนุนการดําเนินการตามสนธิสัญญาวาดวยกําลังรบตามแบบในยุโรป (Conventional 
Armed Forces in Europe Treaty) ดวยการจัดตั้งจุดตรวจในประเทศตาง ๆ และดําเนินการตรวจสอบอาวุธ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแลกเปลี่ยนขอมูลทางทหาร การปฏิบัติตามขอตกลงการลดอาวุธ และ การปฏิบัติ
ตามขอตกลง  กรุงเวียนนา  ป ค.ศ. ๑๙๙๒  เกี่ยวกับ มาตรการสรางความเชื่อถือไววางใจและความมั่นคง 
(Vienna Document 1992 Confidence and Security Building Measures) เชน    การตรวจสอบหนวยกําลังรบ 
การประกาศแจงหรือสังเกตการณการฝก การเยี่ยมฐานทัพ และการสาธิตการใชอาวุธตาง ๆ  การปฏิบัติใน
เร่ืองมาตรการสรางความเชื่อถือไววางใจและความมั่นคงนั้น ในสวนของกลุมประเทศอาเซียน ก็มีการ
ดําเนินการอยูใน  ASEAN Regional Forum (ARF)  โดยแบงการดําเนินการออกเปน ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
แรก 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 เปนการดําเนินการของระดับรัฐบาล (โดยกระทรวงการตางประเทศ) และ TRACK 2 เปนการ
ดําเนินการของระดับนักวิชาการ ซ่ึงจัดใหมีการสัมมนาหาแนวทางความรวมมือในการสรางมาตรการสราง
ความเชื่อถือไววางใจและความมั่นคงในภูมิภาคเชนเดียวกับที่ดําเนินการในยุโรป ความพยายามดังกลาวยัง
รวมไปถึงการเสนอใหทุกประเทศรวมมือกับสหประชาชาติ ในการจดทะเบียนอาวุธตามแบบที่มีใชอยูตาม 
The United Nations Register of Conventional Arms (UNRCA) เพื่อสรางความไววางใจกันในระดับโลกและ
ภูมิภาค 
 ข. การตอสูกับลัทธิการกอการราย (Combating Terrorism) เกี่ยวของกับ การปฏิบัติการในอันเปน
ปรปกษตอการกอการรายในทุกรูปแบบ ท่ีเปนภัยคุกคาม การปฏิบัติประกอบดวย การตอตานการกอการราย 
(Anti-terrorism) อันเปนมาตรการทางรับ (Defensive Measures) เพื่อลดจุดออนที่มีตอการกอการรายลง 
และการปราบปรามหรือตอบโตการกอการราย (Counter-terrorism) เปนมาตรการทางรุกที่ปองกัน กําจัด 
และ ตอบสนองตอการกอการราย 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ในบทที่ ๒ ของหลักนิยมรวม ของ สหรัฐ ฯ (Joint Publication 3-07.2: JTTP for Anti-
terrorism) ในการใหความชวยเหลือกับตางประเทศเกี่ยวกับการตอตานการกอการราย 
   การปราบปรามการกอการราย     เปนการปฏิบัติท่ีใชมาตรการตอบโต ซ่ึงรวมถึง การชิง
ปฏิบัติการกอน (Preemptive  Operations)  การปฏิบัติการตอบโต  (Retaliatory Operations)  และการ
ปฏิบัติการกูภัย (Rescue Operations) ตามปกติแลว การปราบปรามการกอการราย ตองการผูปฏิบัติที่ไดรับ
การฝกมาเปนพิเศษ  ที่สามารถปฏิบัติการไดอยางรวดเร็วและมี      ประสิทธิภาพ หนวยงานหลายหนวยของ
กองทัพไทย และกรมตํารวจ มีเจาหนาที่พิเศษที่ไดรับการฝกมาโดยเฉพาะในเรื่องการปองกันการกอการราย 
และมีอุปกรณสําหรับใชงานในการสนับสนุนการปฏิบัติที่ทันสมัยและมีขีดความสามารถสูง การตอตานการ
กอการราย เปนกิจหลักอยางหนึ่งของการปฏิบัติการพิเศษ  สําหรับการปฏิบัติการปราบปรามการกอการราย
ของไทย นั้น มีหนวยงานหลายหนวยงาน ทั้งทางทหารและตํารวจที่เกี่ยวของ กับการปราบปรามการกอการ
รายและการกอการรายสากลตาง ๆ เชน การ          ปลนจี้เครื่องบิน หรือ เรือสินคา เปนตน  
 ค. การสนับสนุนการตอตานการคายาเสพติด (Support to Counter drug Operations) เปนความ
พยายามทางทหาร   ในการสนับสนุนหนวยงานดานการรักษากฎหมาย    และการใหความรวมมือกับรัฐบาล
ตางประเทศ ในการขัดขวางการขนยาเสพติดท่ีผิดกฎหมาย ตั้งแตแหลง ในขณะขนสง และในระหวางการ
แจกจาย (จําหนาย) การปราบปรามการคายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย นี้ถือเปนปญหาระดับชาติ     ที่ประเทศ
ใหญ ๆ เชน สหรัฐ ฯ ซ่ึงมีผลกระทบตอปญหายาเสพติดมากไดพยายามเขามามีสวนชวยเหลือและสนับสนุน

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 



ประเทศตาง ๆ ไดแก การใหความชวยเหลือกับหนวยกําลังใน
ประเทศนั้น ๆ ในการทําลายแหลงผลิต    ยาเสพติด รวมมือกับ
กองทัพประเทศเพื่อนบานในการปองกันการสงออกยาเสพติด
ที่ผิดกฎหมาย และใหความชวยเหลือประเทศที่มีการผลิตยา
เสพติดในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไปสรางผลผลิตประเภทอื่น
ทดแทน การผลิต การสงออกและการแจกจายยาเสพติด การ
สนับสนุนการตอตานการคายาเสพติดจะมุงไปที่การใชความ

พยายามในการตรวจหาและติดตามพฤติกรรมและเสนทางลําเลียงขนสงยาเสพติดที่ผิดกฎหมายเหลานี้     
โดยใชขอมูลและการดําเนินการของกรมตํารวจและการขาวกรองเปนหลัก การดําเนินการในการไลติดตาม
จับกุมจะขึ้นอยูกับพื้นที่ หากเปนในนานน้ําทะเลอาณาเขต กองทัพเรือจะไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายให
ดําเนินการจับกุมได และที่ผานมากองทัพเรือสามารถสนับสนุนการการตอตานการคายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
ไดหลายครั้ง นับเปนมูลคาหลายพันลานบาท     การดําเนินการดังกลาวกองทัพเรือไดใชเรือและอากาศยานที่
มีอยูในการติดตามและปราบปราม โดยใชงบประมาณประจําของกองทัพเอง การพัฒนาการดําเนินการตอไป
ในอนาคต กองทัพเรือจะปฏิบัติงานรวมกับหนวยราชการสําคัญที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน กรมศุลกากร กอง
บังคับการตํารวจน้ํา สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมประมง กรมเจาทา สํานักงานปองกันและปราบปรามยา
เสพติดใหโทษ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ตางประเทศ กรมควบคุมมลพิษ กรมศิลปากร กรมทรัพยากรธรณี กรมสรรพสามิต กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม และกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ จัดตั้งเปนศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหปฏิบัติงาน
รวมกันในการรักษากฎหมายในทะเลและกิจกรรมทางทะเลตาง ๆ การประสานงานตองมีระบบการ
ติดตอส่ือสารที่ดี มีโครงขายการสั่งการที่รวดเร็ว การสนับสนุนดังกลาวจะสามารถกระทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพหากกองทัพเรือไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐบาลที่เพียงพอ  
 ง. การใชกําลังปดลอม (Enforcement of Sanctions) หรือ การปฏิบัติการขัดขวาง/สกัดกั้นในทะเล 
(Maritime Intercept Operations) เปนการปฏิบัติการที่ใชการมาตรการบีบบังคับ เพื่อขัดขวางการ
เคลื่อนยายของสิ่งของวัสดุตามที่กําหนดไว ไมใหเขา/ออกนอกประเทศ หรือพื้นที่ที่กําหนดไวโดยเฉพาะ    
การปฏิบัติการเหลานี้มีลักษณะเปนการปฏิบัติการทางทหาร ที่สนับสนุนวัตถุประสงคทั้งดานการเมืองและ
การทหารไปพรอมกัน วัตถุประสงคทางดานการเมือง (Political Objectives) เปนการบังคับประเทศหรือ
กลุมประเทศ ใหยอมปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  สําหรับวัตถุประสงคทางทหาร (Military Objectives) 
เปนการเลือกจัดตั้งแนวกั้น (Barrier) ที่อนุญาตใหสินคาซึ่งไดรับอนุญาตเทานั้นสามารถผานเขาออกได การ
ปฏิบัติการจะขึ้นอยูกับสภาพทางภูมิศาสตร ในการบีบบังคับใหปฏิบัติตามเกี่ยวของกับการใชกําลังทั้งทาง
เรือและทางอากาศควบคูกับไป หนวยที่ไดรับหนาที่ในการปฏิบัติควรจะมีขีดความสามารถในการสนับสนุน



ซ่ึงกันและกันได รวมทั้งตองมีระบบสื่อสารที่ใชรวมกันไดดี ตัวอยางของการใชกําลังปดลอม ไดแก 
OPERATION SUPPORT DEMOCRACY ที่ปฏิบัตินอกชายฝงประเทศไฮติ ตอนตนป ๑๙๙๓  
 จ. การบังคับใชเขตหวงหามเฉพาะ (Enforcing Exclusion Zones) เขตหวงหามเฉพาะจะถูก

กําหนดขึ้นจากการปฏิบัติในการใชกําลังปดลอม (Sanction) เพื่อ
หามการปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในพื้นท่ีเขตหวงหามเฉพาะที่
กําหนด เขตหวงหามเฉพาะ สามารถกําหนดขึ้นในอากาศ เปนเขต
หามบิน (No-Fly Zone) หรือกําหนดในทะเล (Maritime 
Exclusion Zone) หรือกําหนดขึ้นบนบก (Land Exclusion Zone) 
วัตถุประสงคของการกําหนดเขตหวงหามเฉพาะนี้อาจจะกําหนด
เพื่อชักจูงใหประเทศตาง ๆ หรือกลุมประเทศไดปรับการปฏิบัติ
ของตนใหเขามาอยูในกรอบของการใชกําลังปดลอม (Sanction) 
หรือตองเผชิญกับมาตรการบังคับใหปฏิบัติตาม หรือการขูวาจะใช
กําลัง มาตรการบังคับใชเขตหวงหามเฉพาะนี้ ปกติจะกําหนดใช

โดยสหประชาชาติ หรือองคกรระหวางประเทศ หรือประเทศมหาอํานาจที่มีกําลังอํานาจทางทหาร เชน 
สหรัฐ ฯ อังกฤษ ฝร่ังเศส เปนตน การบังคับใชเขตหวงหามเฉพาะตามปกติจะกําหนดใชเมื่อมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เปนเรื่องในระดับระหวางประเทศขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเมื่อมีการกระทํา
ผิดตอกฎหมายระหวางประเทศอยางรายแรงของประเทศใดประเทศหนึ่ง สถานการณที่อาจทําใหเกิดการใช
กําลังปดลอม ประกอบดวย: ๑) การกดขี่ขมเหงราษฎรของ   รัฐบาล ๒) การที่ชาติที่เปนปรปกษพยายามใช
กําลังเขายึดครองอาณาเขตของอีกประเทศหนึ่ง การบังคับใหปฏิบัติตามอาจกําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติในทาง
เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร หรือในเงื่อนไขดานอื่น โดยมีความมุงหมายที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติ
ของชาติที่รุกรานนั้น ตัวอยางการปฏิบัติการบังคับใชเขต    หวงหามเฉพาะ ไดแก Operation SOUTHERN 
WATCH ในอิรัก ที่เร่ิมปฏิบัติในป ๑๙๙๒ และการ  ปฏิบัติการ Operation DENY FLIGHT ในบอสเนีย ที่
เร่ิมปฏิบัติในป ๑๙๙๓ 

 
 ฉ. การดํ ารงเสรีภาพในการเดินเรือและการ
เดินอากาศ (Ensuring Freedom of Navigation and Over 
flight) เปนการปฏิบัติการที่มีจุดประสงคในการดํารงไวซ่ึง
สิทธิเสรีภาพของนานาชาติในการใชเสนทางเดินเรือและ
เดินอากาศ เสรีภาพในการเดินเรือและการเดินอากาศเปน
สิทธิตามกฎหมายระหวางประเทศ 
   กฎหมายระหวางประเทศไดใหสิทธิแกรัฐ
ชายฝง ในการออกกฎหมายใชควบคุมการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นภายในทะเลอาณาเขตของตน ในลักษณะเดียวกับ



การมีอธิปไตยเหนือดินแดนบนบกของตน กฎหมายระหวางประเทศไดใหสิทธิในการผานโดยสุจริต 
(Innocent passage) แกเรือของชาติอ่ืนตอทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝง การเดินทางผานโดยสุจริตจะดํารงอยู
ตราบเทาที่เรือที่ผานไมไปทําใหเกิดความเสียหายตอความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของรัฐชายฝงนั้น 
ทะเลหลวงจึงเปนสิ่งที่ทุกชาติสามารถใชไดอยางอิสระและตองใชอยางสมเหตุสมผล 
   สิทธิในการบินผานนานฟาสากล  เปนหลักการที่กําหนดโดยกฎหมายระหวางประเทศ 
อากาศยานที่ถูกขู เมื่อบินผานเขาไปในนานฟาของประเทศหรือกลุมประเทศใด  ซ่ึงเขตดังกลาวอยู
นอกเหนือจากขอกําหนดระหวางประเทศ อากาศยานนั้นตองแสดงเหตุผลช้ีแจงตอสถานการณที่เกิดขึ้น 
ขอกําหนดตาง ๆ จะกําหนดโดยองคกรการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation 
Organization) ตัวอยางเชน การกําหนดชองทางบินผานกรุงเบอรลิน ที่กําหนดระหวางป ๑๙๔๘ ถึง ๑๙๙๐ 
ใหสิทธิในการผานเขาไปในเบอรลินตะวันตก นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติการอีกหลายคร้ังตอลิเบีย ในป 
๑๙๘๖ ในอาวซิกรา ที่เปนตัวอยางที่ดีของการปฏิบัติการตามสิทธิการผานอาวเปอรเซีย ทั้งทางอากาศ และ
ทางทะเล 
 
 ช. การชวยเหลือดานมนุษยธรรม (Humanitarian Assistance: HA) การปฏิบัติการชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมชวยบรรเทาหรือลดผลกระทบจากภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติและจากมนุษย หรือท่ีเกิดจาก
สาเหตุอ่ืน เชน โรคภัยไขเจ็บ ความอดอยาก ฯลฯ โดยทั่วไปการชวยเหลือดานมนุษยธรรมจะจํากัดที่ขอบเขต
และระยะเวลา เนื่องจากเปนการเขาไปชวยเหลือเพิ่มเติมใหกับรัฐบาล หนวยงานดานพลเรือนหรือองคกร
ตางๆ ของประเทศนั้นเทานั้น ซ่ึงความรับผิดชอบหลักเปนของประเทศนั้นที่ตองดําเนินการ 
   กองทัพไทยมีขีดความสามารถในการตอบสนองตอภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ไดอยาง   
รวดเร็ว โดยสามารถใชอุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ เชน เรือ อากาศยาน รถยนต เครื่องมือส่ือสาร และ
เครื่องมือซอมสรางขนาดหนัก เปนตน เขาทําการชวยเหลือประชาชน 
 
    
 
 
 
 
 
 



 
   การปฏิบัติการชวยเหลือดานมนุษยธรรมนั้น อาจดําเนินการโดยรัฐบาลสั่งการใหกองทัพ
เขาไปชวยเหลือประเทศเพื่อนบานที่เกิดปญหารายแรง และอาจจะมีผลกระทบโดยตรงตอสถานการณทาง
ทหารและทางการเมืองของภูมิภาค ซ่ึงกรณีเชนนี้รัฐบาลจะตองมอบนโยบายในการดําเนินการที่เดนชัด 
พรอมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการใหกับหนวยงานที่เขาไปชวยเหลือดวย 
  การปฏิบัติการชวยเหลือดานมนุษยธรรม อาจจะครอบคลุมภารกิจตาง ๆ หลายอยาง ซ่ึง
อาจจะรวมถึง การรักษาสภาพแวดลอมใหสามารถดําเนินการชวยเหลือดานมนุษยธรรมได ตามปกติการ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมสามารถดําเนินการได ๓ แบบ คือ ๑) การประสานงานรวมมือกับองคการ
สหประชาชาติ ๒) ประเทศไทยเขารวมดําเนินการกับกองกําลังของประเทศเพื่อนบาน และ ๓) ประเทศไทย
ดําเนินการตามลําพัง  
   ตัวอยางของการชวยเหลือดานมนุษยธรรม ไดแก การปฏิบัติการ Operation SEA ANGEL I 
ซ่ึงปฏิบัติในป ๑๙๙๑ และ Operation SEA ANGEL II ในป ๑๙๙๒ ที่สหรัฐฯ ไดใหความชวยเหลือตอบังคลา
เทศ ภายหลังจากที่ประสบภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ การชวยเหลือผูอพยพตามแนวชายแดนของไทย การ
สนับสนุนอาหารใหกับโซมาเลีย ฯลฯ 
 
 
 
 
 

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 



Operation Sea Angel 
ใน บังคลาเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATION SEA ANGEL 
บังคลาเทศ เปนประเทศหนึ่งที่เปนเปาหมายของภัยที่จากธรรมชาติ ไมวาจะเปนพายุไซโคลน 

หรือจากอิทธิพลของลมมรสุม ที่เกิดขึ้นเปนประจําในประเทศนี้ ซ่ึงเปนประเทศที่มีสามเหลี่ยมปาก
แมน้ําที่ใหญที่สุดเปนอันดับที่สองของโลก ประกอบดวยแมน้ํา Gangs, Brahmaputra และ Magma ที่
หลอเล้ียงประชากรมากกวา ๑๒๐ ลานคน บริเวณดังกลาวมักจะเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ที่
มักจะเกิดจากพื้นที่ที่มีระดับต่ํา ความแนนหนาของประชากร และการขาดความเจริญของตัวเมือง 

พายุไซโคลน มาเรียน ไดกอตัวขึ้นที่สามเหลี่ยมปากแมน้ําแหงนี้ ในเย็นของวันที่ ๒๙ เมษายน 
ป ค.ศ. ๑๙๙๑ โดยมีความเร็วลมมากกวา ๒๓๕ กม./ชม. ทําใหเกิดคลื่นขนาด ๑๕–๒๐ ฟุต ที่ฆาผูคนไป
มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ คน และคนอีกหลายลานคนไรที่อยูอาศัย  สูญเสียสัตวเล้ียงกวาลานตัว (สําหรับใชใน
การไถนาและการลากเกวียน) พืชผลจํานวน ๗๔,๐๐๐ เอเคอร ถูกทําลาย พื้นที่สําหรับการเพาะปลูกอีก 
๓๐๐,๐๐๐ เอเคอร ถูกทําลาย ทุงหญาถูกน้ําทะเลทวม ทําใหดินเสียหายและทําลายแหลงน้ําจืด 

ตัวเมืองถูกทําลายเปนบริเวณกวาง เมืองจิตตะกอง ซ่ึงเปนเมืองทาหลักของบังคลาเทศ ถูกทําลาย
เสียหายอยางหนัก และไมสามารถใชการไดอยูหลายวัน เรือจํานวนมากไดรับความเสียหายหรือจม 
หลายลําเปนเรือของกองทัพเรือบังคลาเทศที่จมขวางทาเรือ สะพานหลัก ๆ  รวมทั้งสะพานเชื่อมไปเมือง
จิตตะกอง ถูกกวาดหายไปหรือไมก็ไดรับความเสียหาย เขื่อนกันคลื่นของพื้นที่ที่ถูกพายุตลอดแนว
พังทลาย ทาเทียบเรือถูกกวาดหายไปหมด ถนนถูกน้ําทวม ตึกรามบานชองถูกทําลาย และระบบขนสง
เสียหายอยางหนัก 

ชวงเวลาที่เกิดพายุไซโคลนเปนชวงเวลาที่บังคลาเทศมีรัฐบาลที่มีสภาพออนแอมาก หลังจากทีม่ี
รัฐบาลทหารปกครองประเทศอยูหลายป กอนที่จะเกิดพายุไซโคลนบังคลาเทศไดจัดตั้งรัฐบาลพลเรือน
ขึ้นเปนครั้งแรก โดยมีนายกรัฐมนตรี เซีย เปนหัวหนารัฐบาล ดังนั้นการที่อยูในชวงเวลาของการมี
รัฐบาลที่ยังขาดประสบการณ   หรืออยูในสภาพที่ไมพรอม   และกําลังพยายามพัฒนาระบบราชการของ
ตน จึงทําใหตองเผชิญกับปญหาอันใหญหลวงตอการแกปญหาพายุไซโคลนในครั้งนั้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปญหาที่เกิดขึ้นอยางหนึ่งคือ การจัดสงสิ่งของชวยเหลือฉุกเฉินไดมีการดําเนินการโดย
รัฐบาล และหนวยงานขององคกรเอกชน (NGOs) เชน Cooperative American Relief Everywhere 
(CARE) และ the Red Crescent ซ่ึงมีการจัดเตรียมสิ่งของอยางเพียงพอ แตรัฐบาลบังคลาเทศกลับ
ขาดซึ่งการประสานงานกับองคกรเอกชนเหลานี้ แตรัฐบาลกลับประกาศกฎอัยการศึกแทนและไป
วุนวายอยูกับการประกาศกฎอัยการศึกนี้ นอกจากนี้ขาราชการที่เกี่ยวของกับการแจกจายสิ่งของ
ชวยเหลือ ก็ไมยอมที่จะสงมอบการดําเนินการไปใหกับองคเอกชนเหลานั้นดําเนินการ 
 ดวยปญหาการเมืองดังกลาว จึงทําใหการแจกจายสิ่งของชวยเหลือประชาชนกลายเปน
ปญหาที่เลวรายที่สุดของการดําเนินการ ประกอบกับสภาพของตัวเมืองที่ขาดการพัฒนาและสภาพ
ปรักหักพังจากพายุ ไดตัดขาดการติดตอกับเมืองจิตตะกองอยางสิ้นเชิงเปนเวลาหลายวัน เมื่อส่ิงของ
บรรเทาทุกขไดถูกสงไปถึงเมืองจิตตะกอง จึงทําใหไมสามารถจัดสงตอไปใหกับบริเวณที่ตองการ
ได 
 ในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๑๙๙๑ สหรัฐ ฯ ไดเขาทําการชวยเหลือ โดยประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ ไดส่ัง
การใหกองทัพสหรัฐ ฯ ใหการชวยเหลือดานมนุษยธรรม โดยตั้งกองเรือเฉพาะกิจขึ้นเผชิญเหตุ 
ภายใตการบังคับบัญชาของ พล.ท.      เฮนรี่ ซี. สแต็กโพล ผูบัญชาการหนวยนาวิกโยธินเคลื่อนทีเ่ร็ว
ที่ ๓ ประจําโอกินาวา กองเรือเฉพาะกิจยกพลขึ้นบก ซ่ึงเพิ่งเสร็จภารกิจจากสงครามอาวเปอรเซีย ได
ถูกสั่งใหเดินทางตรงไปชวยเหลือบังคลาเทศในทันที   พลเมืองของบังคลาเทศซึ่งเห็นกองเรือสหรัฐ 
ฯ แลนเขาหาตางพากันดีใจและเรียกกองเรือสหรัฐ ฯ วา “Angels from the Sea” นับเปนจุดเริ่มตน
ของ “OPERATION SEA ANGEL”  
 ตามความเปนจริงแลว ความพยายามในการบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้ เปนการดําเนินการ
ของนานาชาติ นอกเหนือจากรัฐบาลบังคลาเทศ และกลุมองคกร NGOs ในประเทศและระหวาง
ประเทศแลว ยังมีประเทศตาง ๆ อีกหลายประเทศที่รวมมือกับสหรัฐ ฯ ในการดําเนินการ ประเทศ
อังกฤษ ไดสงเรือสงกําลังบํารุง ๑ ลํา พรอมดวย เฮลิคอปเตอร จํานวน ๔ ลํา  รัฐบาลญี่ปุนจัดสง
เฮลิคอปเตอรจํานวน ๒ ลํา อินเดีย ปากีสถานและจีนก็มีสวนรวมในการชวยเหลือเชนกัน 
 สองวันหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ ส่ังการ พล.ท. สแต็กโพล ก็ไดเดินทางมาถึงพรอม
กับกองเรือเฉพาะกิจ โดยมีหนวยปฏิบัติการพิเศษซึ่งเปนทีมชวยเหลือบรรเทาภัยพิบัติเดินทาง
ติดตามมาดวยในวันเดียวกัน ในวันตอมาเฮลิคอปเตอรแบบ UH-60 Blackhawk จํานวน ๕ ลํา 
เดินทางจากฮาวาย ไดมาถึงพรอมกับหนวยแพทยปองกันและหนวยส่ิงแวดลอมทหารเรือ รวมทั้ง
เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ไดเร่ิมทยอยกันเขามาในพื้นที่ ทหารจากกองพลทหารชางที่ ๘๔ และกอง
พันบี ไดเขาปฏิบัติงานในการสรางโรงเรียน และถูกสงไปที่เมืองจิตตะกอง กําลังสวนใหญของ
ทหารที่เขาชวยเหลือมาจากกองเรือยกพลขึ้นบก ซ่ึงเปนนาวิกโยธินจํานวน ๔๖๐๐ นาย ลูกเรือ 
๓๐๐๐ นาย และเฮลิคอปเตอร ๒๘ ลํา นอกจากนี้ยังมี ยานเบาะอากาศ อีก ๔ ลํา ซ่ึงไดแสดงใหเห็น
วาเปนยานที่มีคามากในการใหความชวยเหลือกับสถานที่ที่ถูกปดเขาไมถึง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ในทันทีท่ี พล.ท.สแต็กโพล เดินทางถึงกรุงดักกาเมืองหลวง ไดเริ่มประเมินสถานการณและแสดง
ใหเห็นถึงปจจัยสําคัญ ๓ ประการที่เกี่ยวของ คือ ๑) การขาดขอมูลท่ีเพียงพอในการประเมินสถานการณ ๒) 
ปญหาของการแจกจายสิ่งของชวยเหลือ เปนปญหาที่กดดันกําลังท่ีเขาเหลืออยางมาก ๓) ความตองการดาน
อธิปไตยของบังคลาเทศ ท่ีตองการใหประชาชนมองรัฐบาลวา เปนผูดําเนินการ (in charge) 
 พล.ท. สแต็กโพล ไดเริ่มพัฒนาแผนที่วางไว หลักจากที่ไดมีการสํารวจ ประสานงานและทําการ
ลาดตระเวนหาขาวตาง ๆ แลว ซึ่งประกอบไปดวย ๓ ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ ๑ (๑ สัปดาห) เปนการ
ดําเนินการใหสถานการณหยุดการเสียหายเพิ่มข้ึน (แจกจายอาหาร น้ํา และเวชภัณฑ เพื่อลดการเสียชีวิตลง) 
ข้ันตอนที่ ๒ (๒ สัปดาห) เปนการดําเนินการชวยเหลือฟนฟูสภาพใหอยูในขั้นที่รัฐบาลบังคลาเทศสามารถ
เขามารับหนาท่ีชวยเหลือประชาชนตอไปได ข้ันตอนที่ ๓ (๒ สัปดาห) เปนขั้นทําใหเกิดความมั่นคงเขมแข็ง
ซึ่งกองเรือเฉพาะกิจสามารถออกจากการชวยเหลือไดและรัฐบาลบังคลาเทศสามารถเขามาควบคุมกํากับดูแล
ไดท้ังหมด 
 ปญหาการแจกจายสิ่งของบรรเทาภัยพิบัติเปนกิจที่ลําบากที่สุดในการดําเนินการ ความสําเร็จใน
การแจกจายสิ่งของเปนจุดสําคัญที่สุดท่ีจะทําใหการปฏิบัติการสําเร็จ การปฏิบัติตองดําเนินการ ๒ ลักษณะ
ดวยกัน คือ ๑) จะตองยายสิ่งของบรรเทาทุกขจากดักกามาไวท่ีจิตตะกอง ๒) สิ่งของบรรเทาทุกขเหลานี้
จะตองเคลื่อนยายเขาไปในบริเวณที่น้ําทวมและที่เปนเนิน โดยไดตัดสินใจลําเลียงสิ่งของบรรเทาทุกขตาง ๆ 
ดวยเครื่องบินปกนิ่ง แลวจึงเปลี่ยนการขนถายดวยเฮลิคอปเตอรไปยังพื้นที่ภัยพิบัติอีกครั้งหนึ่ง เครื่องบิน 
MC-130 ของหนวยปฏิบัติการพิเศษไดรับภารกิจในเรื่องนี้จนกระทั่งเครื่องของกองทัพอากาศมาถึง สําหรับ
เฮลิคอปเตอรไดใชเครื่อง Blackhawk ท่ีมาจากฮาวาย  
 ในชวงสุดทายของการปฏิบัติการชวยเหลือ ใน Operation SEA ANGEL นั้น ไดแสดงใหเห็นวาการ
ปฏิบัติในครั้งนี้ไมเหมือนครั้งใด ๆ เพราะสวนใหญจะใชฐานปฏิบัติการจากเรือ โดยมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
บนบกเวลากลางคืนไมเกิน ๕๐๐ นาย นับเปนการปฏิบัติในสภาวการณชวยเหลืออยางแทจริง ไมมีกําลัง
ทหารสหรัฐ ฯ ท่ีถืออาวุธในขณะปฏิบัติการ ยกเวนในบางกรณีท่ีตองมีเจาหนาท่ีคุมกันสิ่งอุปกรณท่ีเปน
ความลับเทานั้น และเปนครั้งแรกที่สหรัฐ ฯ ไดใชหนวยนาวิกโยธินเฉพาะกิจอากาศ-พื้นดิน (Marine air-
ground task force: MAGTF) เปนหลักในการปฏิบัติการรวมของหนวยเฉพาะกิจ และไดใชระบบควบคุมสั่ง
การอยางมีประสิทธิภาพในการประสานงานกับหนวยตาง ๆ ไดแก กําลังของสหรัฐ ฯ  อังกฤษ บังคลาเทศ 
องคกรเอกชนของญี่ปุน และองคกรอื่น ๆ เชน the US Agency for International Development (AID) และ
หนวยชวยเหลือของจีน 

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

 



ซ. การปฏิบัติการทางทหารสนับสนุนกิจการพลเรือน (Military Support to Civil Authorities) 
การอํานาจไว และตามปกติจะดําเนินการตอเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ทางพลเรือนไมมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติดวยตนเองได  
   การสนับสนุนหนวยกิจการพลเรือน  สามารถดําเนินการในลักษณะเสริมชั่วคราว 
(Temporary Augmentation) เชน การชวยเหลือเมื่อมีการนัดหยุดงานหรือประทวงของเจาหนาที่ระบบการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือการประทวงของพนักงานไปรษณียโทรเลข การฟนฟูกฎหมายและความ
สงบเรียบรอยภายหลังจากการจลาจล การปกปองชีวิตและสาธารณะสมบัติ หรือการบรรเทาภัยพิบัติภายหลัง
การเกิดสาธารณภัยหรืออุบัติภัยรายแรงตาง ๆ การสนับสนุนเหลานี้ ไดแก การใหยืมอุปกรณ การสนับสนุน
ใหใชส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ การฝกและการสงขอมูลขาวสาร  การสนับสนุนอาจมีขอจํากัดในเรื่อง
ของ     งบประมาณซึ่งอาจตองใหหนวยงานพลเรือนนั้นจายทดแทนใหในภายหลัง 
   ขอจํากัดของกําลังทางทหาร ในการสนับสนุนพลเรือนนั้นมีขอจํากัดที่เกี่ยวของกับการใช
กําลังทางทหาร คือจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาล หรือผูบังคับบัญชาระดับสูงไดอนุญาตให
ดําเนินการอยางถูกตอง โดยการปฏิบัติจะตองเปนไปตามกฎหมายที่มอบอํานาจใหทหารเขาไปดําเนินการได 
   ตัวอยางของการสนับสนุนทางทหารตอกิจการพลเรือน ไดแก การบรรเทาสาธารณภัยจาก
พายุเฮอริเคน แอนดรูว ที่รัฐฟลอริดา และที่ อินนิกิ ในรัฐฮาวาย ในป ๑๙๙๒ การใชกําลังทหารในเหตุการณ
จลาจลที่ แคลิฟอรเนีย ใน ป ๑๙๙๒ ของสหรัฐ ฯ ในประเทศของตนเอง หรือตัวอยางของไทย ในกรณี    
กองทัพเขาชวยเหลือประชาชนที่ประสบวาตะภัยและอุทกภัยที่จังหวัดภาคใตจากพายุใตฝุนเกย ในป พ.ศ. 
๒๕๓๕  หรือกรณีของพายุใตฝุนลินดา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ผานมา 

 
 ฌ. การชวยเหลือ/การสนับสนุนประเทศอื่นในการตอตานผูกอการไมสงบหรือลมลางรัฐบาล 
(Nation Assistance /Support to Counterinsurgency) เปนการดําเนินการของประเทศมหาอํานาจ/ประเทศ
ใหญ ๆ ในการชวยเหลือตอพลเรือนหรือทหารประเทศ
อ่ืนนอกเหนือจากการชวยเหลือดานมนุษยชน โดยใช
กําลังของทหารเขาดําเนินการในอาณาเขตของประเทศ
ใดประเทศหนึ่งในยามสงบ ยามมีความขัดแยง หรือเหตุ
ฉุกเฉิน  หรือในยามสงคราม  ท้ังนี้จะตองขึ้นอยู กับ
ขอตกลงระหวางกันท่ีทําไว ระหวางประเทศใหความ
ชวยเหลือกับประเทศที่ตองการรับความชวยเหลือ   การ
ชวยเหลือ/สนับสนุนประเทศอื่นในการตอตานผูกอการ
ไมสงบ/ลมลางรัฐบาลนี้ เปนการชวยเหลือดวยการเขาไปพัฒนาและสรางองคกรหรือสถาบันที่สามารถตอบ
โตกับการกอการรายได โดยมีวัตถุประสงคที่จะสรางเสถียรภาพของภูมิภาคในระยะยาว โครงการใหความ
ชวยเหลือประเทศอื่น ประกอบดวย การชวยเหลือดานความมั่นคง (Security Assistance) การชวยเหลือใน



การตอสูเพื่อความมั่นคงภายในประเทศ (Foreign Internal Defense) และการชวยเหลือดานมนุษยธรรมและ
การชวยเหลือประชาชน (Humanitarian and Civic Assistance) ในกรณีนี้กองทัพไทยและ ทร.ไทย ยังไม
สามารถกระทําได เพราะไมมีนโยบายในการแทรกแซงกิจการของประเทศอื่น 
   การชวยเหลือดานความมั่นคง (Security Assistance) หมายถึง โครงการตาง ๆ        ซ่ึง
ประเทศที่ใหความชวยเหลือดําเนินการสนับสนุนในกิจการปองกันประเทศ การฝกทางทหาร และกิจการที่
เกี่ยวของกับการปองกันประเทศอื่น ๆ ดวยการใหสินเชื่อ เครดิต หรือเงินชวยเหลือในการพัฒนาประเทศดาน
ความมั่นคง เปนลักษณะของประเทศใหญชวยเหลือประเทศเล็ก เชน สหรัฐ ฯ อังกฤษ ออสเตรเลีย ใหการ
ชวยเหลือประเทศตาง ๆ เปนตน 
  ตัวอยางการชวยเหลือดานความมั่นคง ท่ีประเทศที่มีศักยภาพดานการทหาร เชน สหรัฐ ฯ 
มีใหกับนานาประเทศ ไดแก โครงการขายยุทโธปกรณทางทหารใหกับตางประเทศ FMS (Foreign Military 
Sales) ของสหรัฐ ฯ โครงการเงินชวยเหลือทางทหารที่ใหกับตางประเทศ (Foreign Military Financing 
Program) โครงการศึกษา&ฝกอบรมทางทหารที่ใหกับตางประเทศ (International Military Education and 
Training Program) กองทุนสนับสนุนเศรษฐกิจ (Economic Support Fund) และการขายอาวุธ   ภายใต
กฎหมายควบคุมการสงออกอาวุธยุทโธปกรณ (Commercial sales licensed under the Arms Export Control 
Act) สําหรับในสวนของไทยที่เกี่ยวของไดแก การสนับสนุนพื้นที่การฝกใหกับประเทศ เพื่อนบาน เชน 
สนับสนุนพื้นที่ฝกของกองทัพบกใหกับ ทบ.สิงคโปร หรือการสนับสนุนสนามฝกบินทางอากาศยุทธวิธี
ใหกับ ทอ.สิงคโปร ที่นครราชสีมา เปนตน 
   การชวยเหลือดานความมั่นคงแบบเรงดวน 
เปนการใหความชวยเหลือเรงดวนในการสงมอบอาวุธ
ยุทโธปกรณ การสงสิ่งอุปกรณ (Supplies) และการใหบริการ
ทางทหารตาง ๆ เมื่อเกิดภัยคุกคามตอประเทศพันธมิตรหรือ
เพื่อนบาน ความชวยเหลือดานความมั่นคงแบบเรงดวนเปน
การปฏิบัติที่เนนการทหารเปนหลัก โดยมุงใหการสนับสนุน 
ดานอาวุธยุทโธปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกทางทหาร 
รวมทั้งอาจรวมถึง การสนับสนุนการฝกและดานการเงินดวย 
   การชวยเหลือในการตอสูเพื่อความมั่นคงภายในประเทศ  (Foreign Internal Defense) เปน
การชวยเหลือในภาพรวม ในการสนับสนุนดานการเมือง เศรษฐกิจ การทหารและขอมูลทางทหาร ใหแกชาติ
อ่ืน เพื่อชวยเหลือในการตอสูกับการลมลางการปกครอง และการกอการราย การเขาไปชวยเหลือในการตอสู
เพื่อความมั่นคงภายในประเทศของประเทศอื่นนั้น จะตองเนนการใหความชวยเหลือดานกําลังพล ให
สามารถทราบการปรากฏของภัยคุกคาม การทําลายหรือตอตานของภัยคุกคามนี้ การชวยเหลือจะเนนการ
เอาชนะตอองคกรที่พยายามเคลื่อนไหวในการลมลางรัฐบาล โดยอาจจะแสดงใหเห็นถึงภัยคุกคามอยางอื่นที่
มีตอความมั่นคงภายในประเทศ เชน ความสับสนวุนวายของพลเมือง (Civic Disorder) การคาขายยาเสพติดที่



ผิดกฎหมาย (Illegal Drug Trafficking) และการกอการราย ซ่ึงภัยคุกคามเหลานี้อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต 
หากเกิดปญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจในการปกครอง ความพยายามในการลมลางวัฒนธรรม การ
แขงขันกันดานเชื้อชาติ หรือระบบเศรษฐกิจอาจเปนตัวบีบบังคับใหเกิดมีการคายาเสพติดขึ้น การชวยเหลือ
อาจรวมไปถึงการฝก การพัสดุ การใหคําแนะนํา หรือการชวยเหลืออ่ืน ๆ เชน การสนับสนุนโดยตรงตอการ
ใชกําลังตอสูกับภัยคุกคาม  การชวยเหลือในการตอสูเพื่อความมั่นคงเปนภารกิจที่ดําเนินการโดยใชการ
ปฏิบัติการพิเศษเปนหลัก ตัวอยางของการชวยเหลือในระดับประเทศ/การสนับสนุนการตอตานการกอความ
ไมสงบ ไดแก Operation PROMOTE LIBERTY ในป ค.ศ. ๑๙๙๐ และตามดวย Operation JUST CAUSE 
ในปานามา ในสวนของ ทร.ไทย ไมสามารถดําเนินการในลักษณะนี้ได แตสามารถสนับสนุนดานขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายในทะเล ขอมูลการคายาเสพติด และการกระทําอันเปนโจรสลัด ฯลฯ 
   การชวยเหลือดานมนุษยธรรมและ
การชวยเหลือประชาชน (Humanitarian and Civic 
Assistance) การชวยเหลือในลักษณะนี้ดําเนินการ
ดวยการปฏิบัติการทางทหารและการฝกทางทหารตาง 
ๆ ซ่ึงการปฏิบัติตองสอดคลองกับความตองการใน
การฝกของหนวยทหารดวย  และผลที่ไดรับตอง
ตอบสนองดานการชวยเหลือแกประชาชน  การ
ชวยเหลือดังกลาวประกอบดวย 
 
   การบริการทางการแพทย การทันตกรรม และการพยาบาลสัตว ที่ใหบริการในเขตชนบท 

 การสราง/ปรับปรุงผิวถนนหรือเสนทางคมนาคม 
 การขุดเจาะบอน้ํา และการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกดานสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน 
 การกอสรางและซอมแซมสาธารณสถานตาง ๆ 

 
 ญ. การอพยพพลเรือน (Noncombatant Evacuation Operations: NEO) การปฏิบัติการอพยพนี้
ตามปกติจะเปนการยายพลเรือนที่ถูกภัยคุกคามออกจากประเทศ ซ่ึงไมจํากัดวาจะเปนประชาชนของประเทศ
ตนเองหรือของประเทศอื่น  
   หลักปฏิบัติในการอพยพพลเรือนและเวลาที่จะตองปฏิบัติ
เปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงขึ้นอยูกับการเจรจาทางการทูต ในทางทฤษฎีการปฏิบัติอาจ
ไมมีการตอตานใด ๆ หรือมีบางเล็กนอย อยางไรก็ตามผูบังคับบัญชาควร
จะตองประมาณสถานการณวามีการตอตานไวเสมอ และวางแผนการปฏิบัติ
เชนเดียวกับการวางแผนทําการรบ 



   การอพยพพลเรือน มีลักษณะใกลเคียงกับกับการเขาโจมตีโฉบฉวย (Raid) ที่ตองใชการสง
กําลังเขาไปอยางรวดเร็ว (Swift Insertion) ใชการยึดครองเปาหมายชั่วระยะเวลาหนึ่ง (Temporary 
Occupation) และเสร็จสิ้นภารกิจดวยการใชแผนถอนตัว (Planed Withdrawal) ส่ิงที่แตกตางจากการโจมตี
โฉบฉวย คือ การอพยพพลเรือน ใชกําลังในลักษณะจํากัด เพียงเพื่อปกปองผูอพยพและกําลังทหารที่อพยพ
เทานั้น การใชกําลังทหารเขาปฏิบัติการอพยพในอาณาเขตของประเทศอื่น จะตองใชกําลังใหนอยที่สุดเทาที่
จะบรรลุภารกิจได โดยมีความปลอดภัยกับกําลังรบและสามารถปกปองคุมครองผูอพยพได 
   รัฐบาลรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการดําเนินการอพยพพลเรือน โดยมีกระทรวงที่
เกี่ยวของใหคําแนะนําปรึกษา เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงการ
ตางประเทศ ฯลฯ โดยมีกองทัพตาง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตในประเทศตาง ๆ  เปนผูปฏิบัติในการอพยพ
ประชาชน 
   การปฏิบัติการในการอพยพ เปนการดําเนินการที่เกิดขึ้นจากความไมแนนอน อาจตอง
ปฏิบัติโดยมิไดมีการเตือนใหทราบลวงหนากอน   ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของ
ประเทศนั้นอยางกะทันหัน ความสัมพันธทางการเมืองและการทหารกับประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป 
การเกิดภัยคุกคามตอประชากรของไทยอยางกะทันหันจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก  หรือเพื่อ
แกปญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ เปนตน 
   ตัวอยางของการอพยพพลเรือน ไดแก การปฏิบัติการ EASTERN EXIT ในการอพยพ
พลเมืองสหรัฐ ฯ และตางชาติออกจากประเทศโซมาเลีย ในป ค.ศ. ๑๙๙๑ และ การปฏิบัติการ QUICK LIFT 
ในการอพยพประชาชนออกจากประเทศซารอี (Zaire) หรือ ตัวอยางการอพยพพลเรือนชาวไทย กรณีที่
กองทัพเรืออพยพประชาชนออกจากประเทศสิงคโปร หรือการอพยพประชาชนชาวไทยโดยกองทัพอากาศ
ออกจากประเทศกัมพูชา เมื่อป ๒๕๔๐ ที่ผานมาเมื่อกัมพูชาเกิดเหตุการณสูรบกันของกองกําลังของ
นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑ และคนที่ ๒ 
 
 ฎ. การปฏิบัติการดานสันติภาพ (Peace Operations) เปนการปฏิบัติการทางทหารในการ
สนับสนุนความพยายามทางการทูตเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการเมืองในระยะยาว ซ่ึงอาจจะแบงการ
ปฏิบัติการดังกลาวออกเปน  การรักษาสันติภาพ  (Peacekeeping  Operations : PKO)  และการบังคับใหเกิด
สันติภาพ (Peace Enforcement Operations) การปฏิบัติการดานสันติภาพนี้ จะดําเนินการสัมพันธกับ
หนวยงานทางการทูตหลายหนวย เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามที่ทางการทูตไดตกลงไว เชน การพักรบชั่วคราว 
หรือเพื่อแกปญหาความขัดแยง การปฏิบัติการดานสันติภาพอาจนําไปใชกับการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือจากการทําสงครามแบบอื่น เชน การชวยเหลือดานมนุษยธรรม และการอพยพพลเรือนได 
เนื่องจากเปนการปฏิบัติที่สนับสนุนการทูตเชนเดียวกัน โดยอาจปฏิบัติกอน ระหวาง หรือ หลังจากที่เกิด
ความขัดแยงแลวก็ได 



   การรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Operations) 
เปนการปฏิบัติการทางทหารที่กระทําโดยไดรับการยินยอมจากทุก
ฝายที่มีปญหากัน โดยดําเนินการในการตรวจสอบและพยายามทํา
ใหทุกฝายยอมรับในขอตกลงสันติภาพรวมกัน เชน การหยุดยิง 
การพักรบชั่วคราว  หรือขอตกลงอื่น  ๆ  และสนับสนุนความ
พยายามทางการทูตในการจัดตั้งใหมีการดําเนินการทางการเมือง
ในระยะยาวขึ้น ตัวอยางของการรักษาสันติภาพ ไดแก การจัดกองกําลังเขารวมในการรักษาสันติภาพตามที่
สหประชาชาติรองขอ ในเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในที่ตาง ๆ ของโลก 
   การบีบบังคับใหเกิดสันติภาพ (Peace Enforcement Operations) เปนการนํากําลังทหารมา
ใช หรือขูวาจะใช โดยมีความเห็นของนานาชาติสนับสนุน ในการบังคับใหยินยอมปฏิบัติตามปฎิบัติ
สหประชาชาติที่กําหนดไว  หรือกําหนดมาตรการปดลอม  (Sanction) ใหปฏิบัติตามที่นานาชาติเห็นชอบเพื่อ

กอใหเกิดสันติภาพและความสงบเรียบรอยข้ึนในประเทศนั้น ภารกิจ
ในการบีบบังคับใหเกิดสันติภาพ ประกอบดวย การปฏิบัติการทาง
ทหารเพื่อเขาไปแทรกแซง (Intervention Operations) การปฏิบัติการ
เพื่อฟนฟูความสงบเรียบรอย (Operations to restore order) การใช
มาตรการบีบบังคับ (Enforce sanctions)  การใชกําลังแยกคูกรณีออก
จากกัน (Forcibly separate belligerents) และการกําหนดเขตหวง

หามเฉพาะ (Establish exclusion zones) เพื่อสรางสภาวะสําหรับการพักรบ หรือการหยุดยิง ตางกับการรักษา
สันติภาพที่การปฏิบัติการบีบบังคับใหเกิดสันติภาพนี้ ไมตองการการยินยอมจากประเทศที่เกี่ยวของกับความ
ขัดแยง ตัวอยางของการบีบบังคับใหเกิดสันติภาพ ไดแก Operation POWER PACK ที่ปฏิบัติในประเทศ   
โดมินิกัน รีพับบิค ในป ค.ศ. ๑๙๖๕ และความพยายามของสหรัฐ ฯ ในโซมาเลีย (UNITAF) ในป ค.ศ. 
๑๙๙๒–๑๙๙๓ 
   ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติการดานสันติภาพกับการดําเนินการดานการทูต การ
ปฏิบัติการดานการรักษาสันติภาพของกองทัพตาง ๆ จะสนับสนุนวัตถุประสงคทางการเมืองและการทูต การ
สนับสนุนของทหารชวยทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จในการดําเนินการดานสันติภาพมากขึ้น ดวยการ
ใหหลักประกันตอการปฏิบัติดานการทูต และแสดงใหเห็นถึงวิธีแกปญหา เพื่อใหไดมาซึ่งการจัดการดาน
การเมือง นอกจากนี้การทหารยังอาจจะสนับสนุนการ
ดําเนินการทางการทูตเพื่อสันติภาพไดอีกหลายอยาง 
เชน 
   การ ทูต เชิ งป อ ง กัน  (Preventive 
Diplomacy) เปนการปฏิบัติการทางการทูตกอนที่จะ
เกิดความขัดแยงซึ่งสามารถคาดคะเนวาจะเกิดขึ้น 



เพื่อปองกันหรือจํากัดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น การสนับสนุนการทูตของทางการทหาร อาจจะใชในรูปแบบ
การจัดวางกําลังเพื่อปองกัน ยกตัวอยางเชน Operation ABLE SENTRY ในป ค.ศ. ๑๙๙๓ ที่กําลังรบของ
สหรัฐ ฯ เขาไปวางกําลังในมาเซโดเนีย เพื่อสนับสนุนความพยายามของสหประชาชาติในการจํากัดการสูรบ
ในสาธารณรัฐยูโกสลาเวียเดิม 
   การสรางสันติภาพ (Peacemaking) เปนกระบวนการทางการทูต ในการเจรจา ไกลเกลี่ย 
หรือใชรูปแบบของการดําเนินการทางสันติภาพอื่น ที่จะทําใหความขัดแยงยุติลง หรือเปนการแกปญหาที่จะ
นําไปสูความขัดแยง การปฏิบัติการทางทหารที่สนับสนุนการสรางสันติภาพ อาจประกอบดวย การสราง
ความสัมพันธระหวางทหารกับทหาร และการชวยเหลือดานความมั่นคง 
   การฟนฟูสันติภาพ (Peace Building) เปนการปฏิบัติการภายหลังจากความขัดแยงยุติลง 
โดยเปนการปฏิบัติทางการทูตและทางเศรษฐกิจ ที่จะชวยเสริมสรางความเขมแข็งและกอตั้งรัฐบาลใหม 
รวมทั้งองคกรตาง ๆ เพื่อที่จะปองกันการมิใหเกิดความขัดแยงขึ้นอีก การสนับสนุนทางทหารในการฟนฟู
สันติภาพ อาจประกอบดวย การสรางถนนใหม การกอตั้งรัฐบาลใหม หรือการฝกของกําลังรบปองกัน
ประเทศ 
 
 ฏ. การปองกันเรือสินคา (Protection of Shipping) เมื่อใดก็ตามที่มีความจําเปน กําลังทางทหารจะ
สามารถนํามาใชในการคุมครอง  ปองกัน  เรือสินคาไทย   ประชาชนชาวไทยที่โดยสารมากับเรือไทย/เรือ
ตางชาติและสิ่งของของคนเหลานั้น เพื่อตอตานการกระทําการอันรุนแรงหรือผิดกฎหมายทั้งในและนอก
นานน้ําอาณาเขต และหากไดรับการยินยอมจากประเทศเจาของธงของเรือสินคา กองทัพอาจใหการคุมกัน
เรือสินคาตางชาติลํานั้นภายใตขอบเขตของกฎหมายระหวางประเทศ การคุมกันเรือสินคา รวมถึง การ
ควบคุมทะเลบริเวณชายฝง (Coastal Sea Control) การปองกันทาเรือ (Harbor Defense) การรักษาความ
ปลอดภัยทาเรือ (Port Security) การปองกันและตอตานทุนระเบิด (Countermine Operations) และการ
ปองกันรักษาสภาวะแวดลอม (Environmental Defense) นอกเหนือจากการปฏิบัติการในทะเลหลวง การ
ปฏิบัติการดังกลาวตองการนําเรือผิวน้ํา อากาศยาน เรือดําน้ํา เครื่องมืออุปกรณตรวจจับ อาวุธ หรือแมแตการ
ใช ดาวเทียม และอาจรวมถึง โครงสรางการบังคับบัญชา ทั้งบนบกและในทะเล และฐานการสงกําลังบํารุง  
การคุมกันเรือสินคาจะดําเนินการใหสําเร็จลุลวงไดดวยการปฏิบัติการหลาย ๆ อยาง (The Combination of 
Operations) การปฏิบัติการเปนพื้นที่ (Area Operations) ทั้งบนบกและในทะเล เปนการปฏิบัติที่ใช       ใน
การปองกันกําลังของขาศึกมิใหไดตําบลที่เหมาะสมทางยุทธวิธี ที่สามารถโจมตีเรือสินคาของฝายเดียวกัน/
ชาติพันธมิตรหรือเพื่อนบาน การปฏิบัติการนี้รวมถึง ระบบการตรวจการณทางทะเล ที่สามารถใหขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับ ตําบลที่ของขาศึก และการปฏิบัติการโจมตีของขาศึกตอที่หมายบนบกและสิ่งอํานวยความ
สะดวก หากภัยคุกคามยังสามารถรอดจากการปฏิบัติการเปนพื้นที่ได  กําลังทางทหารจําเปนตองใช การคุม
กัน (Escort Operations) เขากําจัดและปองกันภัยคุกคามดังกลาว โดยทั่วไปแลว การคุมกันจะกระทํารวมกับ
การจัดขบวนคอนวอย (Convoy) โดยอาจจะคุมกันเรือเปนลํา ๆ ไป หรือเปนกลุมของเรือ ทั้งนี้แลวแต    



วัตถุประสงคของแตละการปฏิบัติการนั้น การตอตาน/ปองกันทุนระเบิด เปนสวนหนึ่งของความสําเร็จใน
การคุมกันเรือสินคา และเปนสิ่งจําเปนในการปฏิบัติการคุมกัน ตัวอยางการคุมกันเรือสินคา ไดแก Operation 
EARNEST WILL ในป ค.ศ. ๑๙๘๗ ที่เปลี่ยนธงสัญชาติของเรือสินคา/เรือน้ํามันของคูเวตเปนของประเทศ
อ่ืน เปนตน        การปฏิบัติการในการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอม เปนการปฏิบัติที่ตองประสานงานกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบตาง ๆ หลายหนวยงาน เพื่อปองกัน หรือตอบสนองตอปญหาการสรางมลพิษในทะเล 
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซ่ึงปญหาดังกลาวจะมีผลกระทบตอการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกจิ 
และการทหาร 
 ฐ. ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ง ก ลั บ  (Recovery 
Operations) เปนการปฏิบัติเพื่อ คนหา กําหนดตําบลที่ 
พิสูจนทราบ  ชวยเหลือและสงกลับ  กําลังพล  ศพ
ผูเสียชีวิต/ชิ้นสวนของรางกาย เคร่ืองมือ/อุปกรณท่ีมี
ความสําคัญตอความมั่นคงของประเทศชาติ การ
ปฏิบัติการตาง ๆ ดังกลาวโดยทั่วไปเปนงานที่ซับซอน 
ตองการการวางแผนในรายละเอียดอยางรอบคอบ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อปฏิบัติการในพื้นที่ที่ถูกยึดครอง
โดยข าศึ ก  การปฏิบั ติ อ าจจะมี ลักษณะ เปนการ
ปฏิบัติการพิเศษ ในทางลับหรือเปดเผย การปฏิบัติการ
กูภัยอาจทําในอาณาเขตของฝายเดียวกันในกรณีที่
ประเทศที่ เขาปฏิบัติการไมมีความสามารถในการ
ดําเนินการดวยตนเอง ตัวอยางของการปฏิบัติกูภัย ไดแก Operation FULL ACCOUNTING ที่เปนการคนหา
และกูศพทหารสหรัฐ ฯ ที่สูญหายไปในสงครามเวียดนาม  หรือกรณีการคนหาและกูศพผูเสียชีวิตกรณี
เครื่องบินตกที่ภูเก็ต หรือกรณีคนหาและกูศพชาวประมงในทะเลเมื่อเกิดพายุใตฝุนเกย เปนตน  

 
 ฑ. การปฏิบัติการแสดงกําลัง (Show of Force Operations) การปฏิบัติการนี้เปนการแกปญหา ดวย
การแสดงใหเห็นวามีการเพิ่มการวางกําลังรบ ทั้งนี้เปนความพยายามที่จะแกไขสถานการณเฉพาะนั้น ๆ 
เพราะหากปลอยใหเกิดขึ้นตอไป อาจมีผลกระทบตอผลประโยชนและวัตถุประสงคของชาติได 
   การจัดกําลังไปปฏิบัติการในประเทศอื่น จะเปนการสรางเครดิตใหกับประเทศของเรา ซ่ึง
อาจจะมีขอตกลงและคํามั่นสัญญากับประเทศนั้น ๆ อยูกอน    เปนการเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาค และแสดงให
เห็นวาจะแกปญหาดวยการใชกําลัง หากมีความจําเปน ธรรมชาติของการแสดงกําลังมีลักษณะเปนการ
ปฏิบัติการทางทหาร แตมักจะสนับสนุนดานการเมืองและการทหารพรอม ๆ กัน การปฏิบัติการนี้จะมี
อิทธิพลตอรัฐบาลของประเทศอื่น หรือองคกรทางการเมือง-การทหาร ทําใหตองเกรงตอผลประโยชนของ
ประเทศเรา รวมทั้งกฎหมายระหวางประเทศ 



   การแสดงกําลัง เก่ียวของกับการปรากฏของกําลังทางทหาร เพื่อสนับสนุนผลประโยชนตาม
นโยบายของชาติ หรือคํามั่นสัญญาที่มีไวกับประเทศพันธมิตร หรือกลุมประเทศเพื่อนบาน การเมืองมี
อิทธิพลตอการแสดงกําลัง กําลังทหารที่ปฏิบัติการในการแสดงกําลังตองปฏิบัติการภายใตขอจํากัดทาง
กฎหมายและทางการเมือง กําลังทหารจะตองประสานงานในการปฏิบัติการแสดงกําลังกับประเทศที่ถูกภัย
คุกคาม การแสดงกําลังจึงเปนการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการใชกําลังทหารในหลายรูปแบบ รวมทั้งการ
ปฏิบัติการรวม หรือการปฏิบัติการผสมกับนานาชาติ นอกจากนี้อาจรวมถึงการฝกรวม/ผสมดวย  
   ตัวอยางของการแสดงกําลัง ไดแก การปฏิบัติการ JTF-Philippines ที่ดําเนินการโดยสหรฐั ฯ 
ในป ค.ศ. ๑๙๘๙ ในการสนับสนุนประธานาธิบดี อาควิโน ในขณะที่กลุมตอตานพยายามลมลางรัฐบาลของ
ฟลิปปนส ระหวางปฏิบัติการไดมีการจัดตั้งกําลังหนวยรบพิเศษขนาดใหญขึ้น โดยมีเครื่องบินขับไลของ 
ทอ.สหรัฐ ฯ บินลาดตระเวนเหนือฐานของกลุมตอตาน และมีเรือบรรทุกเครื่องบิน ๒ ลํา วางกําลังอยูนอก
ฟลิปปนส หรือการปฏิบัติการของสหรัฐ ฯ เมื่อคร้ังที่จีนขมขูไตหวัน และทําการซอมรบบริเวณชองแคบฟอร
โมซา  

 
 ฒ. การโจมตีและการจูโจม (Strikes and Raids) การโจมตี (Strikes) เปนการปฏิบัติการทางรุกที่ทํา
ใหเกิดความเสียหาย ทําการยึดหรือทําลายเปาหมาย เพื่อผลทางการเมือง การโจมตีอาจนํามาใชในการลงโทษ
ประเทศหรือกลุมประเทศผูรุกราน หรือสนับสนุนกฎหมายระหวางประเทศ หรือปองกันประเทศหรือกลุม
ประเทศเหลานั้นในการกระทําการใด ๆ ในทางรุกราน การจูโจม (Raids) ตามปกติเปนการปฏิบัติการขนาด
เล็ก ที่เกี่ยวกับการแทรกซึมอยางรวดเร็วเขาไปในพื้นที่
ของขาศึก เพื่อหาขอมูลขาวสาร ลวงขาศึก หรือทําลาย
ที่ตั้งสําคัญตาง ๆ และเสร็จสิ้นดวยแผนการถอนตัว 
สํ าห รับตั วอย า งของการโจมตี  ไดแก  Operation 
URGENT FURY ที่สหรัฐ ฯ ปฏิบัติการที่เกาะเกรนาดา 
ในป  ๑๙๘๓  สวนตัวอย างของการจู โจม  ไดแก 
Operation EL DORADO CANYON การปฏิบัติการตอ
ลิเบีย ในป ค.ศ. ๑๙๘๖ ที่ตอบโตการกอการรายที่วาง
ระเบิดที่ตั้งทางทหารของสหรัฐ ฯ ในกรุงเบอรลิน สําหรับการจูโจมนั้นมีรายละเอียดอยูในหลักนิยมของการ
ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก การโจมตีเปนการปฏิบัติของประเทศที่มีกําลังอํานาจทางทหารสูง การ
ดําเนินการของไทยไมสามารถทําเชนนั้นได หากแตตองใชการปฏิบัติการทางการทูตในการแกปญหา 
สําหรับการจูโจม ซ่ึงเปนการปฏิบัติการทางลับของหนวยปฏิบัติการพิเศษ นั้นสามารถกระทําไดเมื่อมีความ
จําเปนตามที่หนวยเหนือจะสั่งการ 

 



 ณ. การสนับสนุนการกอความไมสงบ (Support to Insurgency) การกอความไมสงบเปนการ
เคลื่อนไหวที่มีวัตถุประสงคในการลมรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น โดยการใชกําลังเขา
ดําเนินการอยางเต็มรูปแบบ และทําใหเกิดความขัดแยงทางทหารขึ้น รัฐบาลอาจใหการสนับสนุนการกอ
ความไมสงบ เพื่อตอตานภัย/ระบบที่มาคุกคามตอผลประโยชนของประเทศ กําลังทหารอาจชวยสนับสนุน
การสงกําลังบํารุงและการฝกใหกับกลุมผูกอความไมสงบในการกอความไมสงบ ซ่ึงตามปกติจะไม
ดําเนินการดวยกําลังของตนเอง ตัวอยางการสนับสนุนการกอความไมสงบ ไดแก การที่สหรัฐ ฯ สนับสนุน
ขบวนการมูจาฮีดีน ในการตอตานการที่โซเวียตบุกเขาไปยึดอัฟกานิสถาน 
 
๓. บทสรุป 
 การปฏิบัติการตาง ๆ ที่กลาวในบทนี้ เปนการปฏิบัติที่นอกเหนือจากการทําสงครามที่มีรูปแบบ
แตกตางกัน แมวาความแตกตางของแตละแบบของการปฏิบัติการจะมีผลตอการวางแผน แตก็มีขอพิจารณา
ในการวางแผนบางอยางที่สามารถนํามาใชกับการปฏิบัติการตาง ๆ โดยตองมีการใหความรูและการฝกควบคู
กันไปดวย รายละเอียดในการวางแผนนั้นจะกลาวตอไปในบทที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๔   
  การวางแผนสําหรับการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทาํสงคราม 

 
“ทหารอังกฤษกําลังเตรียมพรอมสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีในไอรแลนดเหนือ ในขณะที่ทหารนอรเวยกําลัง
เตรียมท่ีจะไปปฏิบัติงานในมาเซโดเนีย เปนงานพิเศษที่ใชกําลังทหารในปริมาณที่นอยท่ีสุดแทนที่จะใชกําลัง
มากที่สุดในการจัดการกับภัยคุกคามท่ีประจันหนากันอยู” 

หลักนิยมสงครามพิเศษ,  เม.ย. ๑๙๙๔ 
 
๑. กลาวโดยทั่วไป 
 ในบทนี้จะกลาวถึงปจจัยในการวางแผน รวมทั้งการศึกษาและการฝกอบรม เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม  
 
๒. ขอพิจารณาในการวางแผน (Planning Considerations) 
 การวางแผนสําหรับการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม จะตองดําเนินการใน
ลักษณะเดียวกันกับการวางแผนในการทําสงคราม การวิเคราะหภารกิจ (Mission Analysis) และ การ
ประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชา (Command Estimate Process) จึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการวางแผน
สําหรับการปฏิบัติการนอกเหนือจากการทําสงคราม เชนเดียวกับที่ใชในการวางแผนทําสงครามตาง ๆ ดวย
ความสําคัญดังกลาวขั้นตอนในการวางแผนจึงเปนการตรวจสอบความหมาย (Development of a clear 
definition) ทําความเขาใจ (Understanding) และประเมินคาภัยคุกคามตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Appreciation of 
all potential threats) มีอยูบอยครั้งที่ภัยคุกคามนั้นมีความสามารถที่โดดเดน และมีจํานวนมากที่ไมสมดุลกับ
กําลังของฝายเราที่กําลังปฏิบัติการอยู  ดังนั้นในการวางกําลังในชวงแรกจึงจําเปนตองใชความพยายามในการ
หาขาวกรองที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบในการวางแผน แมวาโอกาสที่จะใชกําลังทําการรบพุงกันในการ
ปฏิบัติการนอกเหนือจากการทําสงครามแบบตาง ๆ จะมีนอยก็ตาม แตผูบังคับบัญชาทหารจะตองวางแผนให
มีกําลังทหารที่พรอมที่จะเปลี่ยนไปปฏิบัติภารกิจดานทําสงครามหรือการถอนตัวออกไดอยางรวดเร็ว 
นอกจากนี้ในขณะปฏิบัติกิจที่มิใชการทําสงคราม ผูบังคับบัญชาควรพิจารณาถึงความสามารถและสิ่งที่จะ
ชวยในการเปลี่ยนการวางกําลังใหม เพื่อนําไปใชในสถานการณอ่ืนหรือในการปฏิบัติภารกิจอื่น 

 
 ก. ความเปนหนึ่งเดียวกันของหนวย (Unit Integrity) ผูวางแผนควรพยายามรักษาการ
รวมตัว/ความเปนหนึ่งเดียวกันภายในหนวยไว กําลังทางทหารจะไดรับการฝกมาเปนหนวยเดียวกันมีความ
สามัคคีเปนหนึ่ง ทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดเปนอยางดี ภายใตหลักปฏิบัติตาง ๆ ที่กําหนดให โดยมีการ
ปรับตัวใหเขาภารกิจที่ไดรับมอบและสถานการณที่เกิดขึ้น  ดังนั้นเมื่อกําลังพลและสิ่งอํานวยความสะดวกใน



การปฏิบัติการตาง ๆ ถูกถอนกลับออกไป ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการยอมตองลดลง และหากจัดกําลัง
ไปใชโดยไมมีการกําหนดหลักปฏิบัติหรือหลักนิยมในการดําเนินการ กําลังท่ีนําไปใชก็จะไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร และตองใชเวลานานกวาจะปรับตัวใหเขากับความตองการของการปฏิบัติภารกิจได ซ่ึงไมเพียงแต
จะทําใหการปฏิบัติใหบรรลุภารกิจมีความยุงยากมากขึ้นแลว กับจะมีผลกระทบตอการปองกันตนเองของ
กําลังทหารนั้นดวย แมวาจะมีขอจํากัดดานการเมืองมาเกี่ยวของกับการปฏิบัติการ ทําใหไมสามารถใชกําลัง
ขนาดใหญเขาปฏิบัติการได ผูบังคับบัญชาทหารจึงตองเลือกใชกําลังที่มีขนาดเล็กที่มีโครงสรางภายในที่
เหมาะสม รวมทั้งไดรับการฝกและสามารถทํางานไดเขามาปฏิบัติงาน นอกจากนี้เมื่อสงกําลังเขาไป
ปฏิบัติการ กําลังนั้นอาจตองเขาไปเกี่ยวของกับการสูรบ ผูบังคับบัญชาควรมีกําลังที่มีขีดความสามารถในการ
รบอยูดวย รวมทั้งหนวยตองมีโอกาสไดรับการฝกและจัดทําหลักปฏิบัติสําหรับการปฏิบัติการขึ้นและหากไม
สามารถดํารงความเปนหนึ่งเดียวกันของหนวยได จะตองเตรียมใหพรอมที่จะสงหนวยออกไปปฏิบัติงาน
ตามลําพังไดดวย การแยกหนวยออกไปปฏิบัติงานเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดตามปกติ ดังนั้นหนวยที่แยกออกไปจึง
มีความจําเปนตองไดรับการสนับสนุนดานธุรการและการสงกําลังบํารุงเชนเดียวกับการปฏิบัติการตามปกติ 

 
ข. การรวบรวมขอมูลขาวสาร/ขาวกรอง (Intelligence and Information Gathering) 

   การปฏิบัติการนอกเหนือจากการทําสงครามตองการการปฏิบัติดานการขาวกรองจากทุก
แหลงขาว และตองมีวินัยในการดําเนินการ หนวยสนับสนุนดานการขาวเพียงหนวยเดียวไมสามารถ
สนับสนุนความตองการขาวสารทั้งหมดไดอยางเพียงพอ 
   การใชยานตรวจการณท่ีมีคนขับและไมมีคนขับในการหาขาว (Manned and Unmanned 
aerial intelligence sensors) โดยอาศัยอุปกรณตรวจจับบนยานเปนหลัก ท้ังนี้รวมท้ัง การใชดาวเทียมหาขาว 
ซ่ึงสามารถใหขอมูลขาวสารที่มีคาตอการปฏิบัติ ในขณะที่ยังไมมีหนวยงานหรือระบบการขาวอยูในพื้นที่ 
นอกจากนี้ การนําระบบตรวจสอบระยะไกลจากดาวเทียม และระบบขอมูลทางภูมิศาสตร (Remote Sensing 
& Geographic Information System หรือ GIS)  ซ่ึงเปนเทคนิคใหมที่ใชการประเมินผลขอมูลทางดิจิตอล   จะ
ใหขอมูลสภาพภูมิประเทศ ลักษณะอากาศและปจจัยส่ิงแวดลอมที่จําเปนตอการปฏิบัติการนอกเหนือจากการ
ทําสงครามได ขอมูลจากดาวเทียมสามารถนํามาใชในการปรับปรุงแกไขแผนที่ที่เกาลาสมัยและใหขอมูลที่
ทันสมัยของสถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวกและสิ่งกีดขวางในการปฏิบัติงานทางทหารตาง ๆ ได เครื่องมือ
ตรวจจับบนดาวเทียมหรืออากาศยาน สามารถใชในการตรวจสอบการเคลื่อนยายกําลังบนพื้นโลกและชวย
ในการยืนยันการปฏิบัติตามสนธิสัญญาตาง ๆ นอกจากนี้ระบบการสื่อสารดาวเทียมยังใหความปลอดภัย และ
มีความเชื่อถือไดในการแจกจายขอมูลขาวสาร ไปยังที่ซ่ึงมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการสื่อสารจํากัดหรือยัง
ไมมีเลยได 
   การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงครามที่ดําเนินการภายนอกประเทศนั้น 
การหาขาวดวยคน (Human Intelligence: HUMINT) อาจจะเปนแหลงที่ใหขอมูลที่มีประโยชนมากที่สุด 
แตอยางไรก็ตามสิ่งอํานวยความสะดวกในการทําการหาขาวดวยคน อาจจะยังไมพรอมเมื่อกําลังรบเขาไปถึง 



ดังนั้นจึงจําเปนตองกอตั้งใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได การหาขาวดวยคน สามารถเสริมการหาขาวจากแหลงขาว
ประเภทอื่น ในดานจิตวิทยา ในขณะที่แหลงขาวประเภทอื่นทําไมได ตัวอยางเชน ถาหากเราสามารถถายภาพ
ทางอากาศขณะบินอยูเหนือเมือง ๆ หนึ่งได (Overhead Imagery) ก็อาจสามารถทํานายจํานวนประชากรที่
อาศัยรวมกันอยูในเมืองนั้นได แตไมสามารถวัดในดานสภาพจิตใจ แรงจูงใจและความกระตือรือรนของคน
ในเมืองนี้ได นอกจากนี้ในเมืองที่หางไกลความเจริญ กําลังที่เปนปรปกษกันอาจไมนิยมใชระบบสื่อสารทาง
วิทยุ ทําใหกําลังดานการขาวของเราไมสามารถใชการดักรับฟงการสื่อสารได ดังนั้น การหาขาวดวยคน จึง
เปนสิ่งที่ตองนํามาใชเสริมการหาขาวทางสัญญาณ (Signal Intelligence) และการถายภาพทางอากาศ ซ่ึงเรา
มักจะใชเปนหลักในการผลิตขาวกรองที่มีความเที่ยงตรงมากที่สุด 
   หัวขอขาวสารสําคัญเฉพาะ (Specific essential elements of information) เปนสิ่งซึ่ง
กําหนดแนวทางการจัดเก็บรวบรวมขอมูลในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม ที่อาจจะ
มีเปาหมายที่แตกตางกันกับการทําสงคราม ในขณะทําสงครามการรวบรวมขอมูล จะคิดถึงปจจัยทุกอยางที่
เกี่ยวของกับขีดความสามารถทางทหารของขาศึก อยางไรก็ตามการรวบรวมขอมูลในการปฏิบัติทางทหาร
นอกเหนือจากการทําสงคราม อาจจะตองเนนความเขาใจในเรื่องปจจัยทางการเมือง วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบตอสถานการณในขณะนั้น การรวบรวมขอมูลขาวสารและการวิเคราะหในการ
ปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม ตองแสดงใหเห็นถึงปญหาอยางละเอียด โดยเฉพาะปญหา
ที่มักจะไมพบบอยนักในการทําสงคราม การดําเนินการอาจตองการผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยา หรือสาขา
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสภาวะแวดลอมของคนในสังคม เชน วัฒนธรรม การเมือง ศาสนา เศรษฐกิจ และปจจัย
ดานการมองคุณคาของตนเองของประชาชน เพื่อใหผูเขาไปหาขาวสามารถวางตัวไดถูกตองในภาพพจนที่
เปนตามกฎหมาย นอกจากนี้การรวบรวมขอมูลขาวสารจะตองเนนโครงสรางของการขนสงในพื้นที่
เปาหมาย ทั้งในดานขีดความสามารถและขอจํากัดตาง ๆ ของ ทาเรือ ทาอากาศยาน และระบบขนสงทางบก
อ่ืน ๆ ที่ทําใหการจัดการดานขอมูลขาวสารทําไดรวดเร็ว 
   ในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทําสงคราม จะเก่ียวของอยางมากกับองคกร
เอกชน (NGOs) และองคกรพลเรือนอาสาสมัครตาง ๆ (Private Voluntary Organizations: PVOs) รวมทั้ง
การปฏิบัติการตาง ๆ ขององค  การสหประชาชาติ ดังนั้นการปฏิบัติการดานการขาวจึงควรใชคําวา การ
รวบรวมขอมูลขาวสารมากกวาคําวาขาวกรอง และคําวา การรวบรวมขอมูลขาวสาร ยังเหมาะสําหรับใชใน
การปฏิบัติการักษาสันติภาพ เนื่องจากการรักษาสันติภาพ ผูปฏิบัติจะตองมีความเปดเผย (Overt) เปนกลาง 
(Neutral) และมีความยุติธรรม/ไมเขาขางฝายใด (Impartial) สําหรับองคกรที่มิใชองคกรทางทหารอาจจะถูก
นํามาใชเปนแหลงขาวใหกับการปฏิบัติการได องคกรเหลานี้อาจทราบวากําลังทหารที่มาปฏิบัติหนาที่ กําลัง
พยายามที่จะใชหนวยงานของเขาในการรวบรวมขอมูลขาวสาร หรือทําใหหนวยงานตองทําหนาที่ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ไมเปดเผยให  NGOs และ PVOs โดยธรรมชาติแลวจะมีความคุนเคยกับวัฒนธรรม ภาษา 
และความละเอียดออนในเรื่องตาง ๆ ของประชาชนในพื้นที่เปนอยางดี ซ่ึงขอมูลตาง ๆ เหลานี้จะมีประโยชน
ตอผูบังคับบัญชาทหารเปนอยางมาก เพราะจะชวยใหปฏิบัติภารกิจไดโดยไมตองใชกําลังเหมือนกับการ



ทําลายลางศัตรู แตจะเปนการเขาไปใหความชวยเหลือแกประชาชนในพื้นที่/ของตางประเทศ การใชคําวา 
การรวบรวมขอมูลขาวสาร จะทําใหกําลังทหารสามารถสงเสริมการติดตอประสานงานกับองคกรอื่น ๆ ไดดี
และไดประโยชนจากความรูที่องคกรเหลานี้มีอยู 
   การตอตานการขาวกรอง (Counterintelligence Operations) เปนการปฏิบัติการอยางหนึ่ง
ของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม ซ่ึงมีความสําคัญเทา ๆ กับการตอตานการขาว
กรองที่ปฏิบัติในการทําสงคราม แมวาอาจจะไมสามารถระบุภัยคุกคามไดอยางเดนชัด แตการปองกันกําลังท่ี
ปฏิบัติภารกิจยังมีความจําเปนท่ีจะตองปองกันมิใหขาวสารสําคัญของฝายเดียวกันรั่วไหลออกไป สําหรับ
การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามนั้นจะเปนการตอตานความพยายามของฝายตรงขาม
ที่จะใชการหาขาวดวยคน สมาชิกของกลุม NGOs และ PVOs ที่ทํางานอยางใกลชิดกับฝายเราอาจจะสง
ขอมูลขาวสารของฝายเราทั้งที่ถูกตองหรือไมถูกตองไปใหกับฝายตรงขามได ทําใหฝายตรงขามสามารถ
ขัดขวางการปฏิบัติภารกิจของฝายเราได ประชาชนในพื้นที่อาจสามารถเขาถึงกําลังทหารฝายเราและฐานทัพ 
ดวยการใหบริการ ซักรีด หรือการทําอาหาร ประชาชนเหลานี้สามารถเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับฝายตรง
ขามได จากขอมูลการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกําลังทหารของเรา   หรือประชาชนเหลานั้นก็เปน
ฝายตรงขามเสียเอง     ผูบัญชาการทหารตองคํานึงถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นเชนเดียวกันกับขอมูลขาวสารทาง
ยุทธการ และตองหามาตรการในการปองกัน/ตอตานใหเหมาะสม เจาหนาที่ตอตานการขาวกรองตองทําการ
ประเมินคาภัยคุกคาม     และแนะนําแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมใหกับผูบังคับบัญชา นอกจากนี้การตอตาน
การขาวกรองยังมีความสําคัญเทา ๆ กันกับในการปฏิบัติการนอกเหนือจากการทําสงครามที่ใชกําลังพลจาก
หลาย ๆ ประเทศผสมกัน (Multinational MOOTW)  ที่ตองมีการกําหนดหลักปฏิบัติ  และการปองกันขาวสาร  
ไมวาจะเปนการปองกันการรั่วไหล   การนําสง  การแจกจายเอกสารลับหรือปกปด  หรือขอมูลขาวสารที่
ลอแหลม ไปใหกับกําลังทหารของประเทศตาง ๆ ในขณะปฏิบัติหนาที่การปฏิบัติการทางทหารที่
นอกเหนือจากการทําสงคราม  ผูบัญชาการทหารรวมจะตองตื่นตัวตอโอกาสที่การปฏิบัติการดานขาวกรอง
อยางลับ ๆ อาจจะเกิดจากกําลังทหารของชาติที่มาปฏิบัติงานรวมกับเรา การวางแผนในการตอตานการขาว
กรองและการปฏิบัติการจะตองตื่นตัวและเตรียมเผชิญกับเหตุการณดังกลาวนี้ไวเสมอ 
   นอกจากนี้ ตองไมมองขามความสําคัญของการจัดทําแผนที่และรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิ
ประเทศ โดยเฉพาะในการปฏิบัติการรวมกับหลายประเทศ (Multinational Operations) ซ่ึงจําเปนตองใชแผน
ที่และขอมูลสนับสนุน รวมทั้งจุดอางอิงและระบบกําหนดตําบลที่ตาง ๆ ความแมนยํา สเกลและคุณคาของ
แผนที่ตางประเทศ อาจจะแตกตางจากที่กําลังของเรามี ดังนั้น ความจําเปนในการใชแผนที่ที่มีคุณภาพจึงเปน
ส่ิงสําคัญในการปฏิบัติการ 
 
 

 



 ค. การปฏิบัติการรวมกับหลายประเทศ (Multinational Operations) การวางแผนใน
การปฏิบัติการรวมกับหลายประเทศ จําเปนตองพิจารณาสิ่งตาง ๆ ไดแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เมื่อวางแผนปฏิบัติการที่มีหลายประเทศมาเกี่ยวของ (Multinational partners) ผูบังคับบัญชา
กําลังทหารรวม ควรกําหนด/มอบหมายภารกิจ โดยยึดถือขีดความสามารถของแตละประเทศเปนหลัก แตละ
ประเทศมีอิทธิพลจากการเมือง/ขอพิจารณาทางการเมืองของตนที่แตกตางกัน จึงเปนตัวกําหนดระดับของ
การมีสวนรวมในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามของประเทศเหลานี้ และบาง
ประเทศที่เขารวมการปฏิบัติการอาจจะมิใชประเทศที่มีขอตกลงเปนพันธมิตรกับประเทศของเราก็ไดและบาง
ประเทศอาจจะเปนปรปกษกับอีกประเทศหนึ่งซึ่งเขามารวมปฏิบัติงานดวยกันอยูกอนแลวก็ได ส่ิงตาง ๆ 
เหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่ผูวางแผนตองคํานึงถึงและตองทําใหทุกประเทศสามารถปฏิบัติงานรวมกันได ไมวา
จะเปนการเขากันไดของคนและอุปกรณ (Interoperability) การเปดเผยขอมูลซ่ึงกันและกัน (Foreign 
Disclosure) และการตอตานการขาวกรองดังที่กลาวไวในตอนตน ผูวางแผนจะตองเรงตรวจสอบปญหาและ
กําหนดแนวทางในการประสานงานกันในหมูประเทศเหลานี้ เพื่อใหแนใจวาแตละประเทศมีส่ิงอํานวยความ
สะดวก เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ พรอมที่จะปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไปได 
   ผูบัญชาการทหารรวมควรจะตองวางแผนใหมีการเพิ่มความตองการดานการติดตอ
ประสานงานและการใหคําแนะนําเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการปฏิบัติการรวมกับหลายประเทศ ปญหาดานภาษาที่
ใชติดตอกัน พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ตางกัน และความแตกตางกันในดานขีดความสามารถทางทหารและ
การฝก อาจทําใหการประสานงานระหวางกันตองดอยประสิทธิภาพลงไป การเขากันไดของอุปกรณและการ
ประสานงานในระบบการสงกําลังบํารุงที่แตกตางกันตองไดรับการพิจารณาในการกําหนดภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติการ ทีมผูติดตอประสานงานตองมีเจาหนาที่ที่เพียงพอ มีระบบและการจัดการที่ดี ไดรับการฝกและมี
อุปกรณเครื่องมือครบครันสําหรับแกปญหาตาง ๆ ดังกลาว แมวาผูบังคับบัญชาอาจจะไมนิยมใหทีมติดตอ
ประสานงานไปประจํากับหนวยใดโดยเฉพาะ แตสําหรับการปฏิบัติการที่นอกเหนือจากการทําสงครามที่มี
กําลังหลาย ๆ ชาติเขารวม การใชทีมติดตอประสานงานเปนสิ่งสําคัญมาก ที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพและ

การพิจารณาวางแผนปฏิบัตกิารรวมกับหลายประเทศ 
  การพิจารณาดานการเมือง (Political Considerations) 
  ปญหาดานภาษา (Language Barriers) 
  พื้นฐานดานวฒันธรรม (Culture Backgrounds) 
  ขีดความสามารถทางทหารและการฝก (Military Capabilities and Training) 
  ความเขากันไดของเครื่องมอืและอุปกรณ (Equipment Interoperability) 
  การประสานงานดานระบบสงกําลังบาํรุง (Logistic Support System 

Coordination) 



การปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ หนวยรบพิเศษที่มีขีดความสามารถดานภาษา มีการฝกในสภาพความแตกตาง
ดานวัฒนธรรม ความคุนเคยตอการเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติการ และเนนการปฏิบัติเปนหนวยเล็ก ๆ ทําใหหนวย
รบพิเศษเปนกําลังหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติการรวมกับหลายประเทศ 

 
ง. การสั่งการและการควบคุม (Command and Control: C2) ไมมีการสั่งการและการควบคุมที่ดี
ที่ สุดและสามารถใชไดกับทุกแบบของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม      
ผูบังคับบัญชาทหารและหนวยยอยควรมีความออนตัวที่สามารถปรับปรุงแกไขการสั่งการและการควบคุม
การปฏิบัติ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับทุกสถานการณและทําใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกันของกําลังทหาร ผู
วางแผนดานการสื่อสารจะตองเตรียมใหพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงภารกิจ ซ่ึงอาจจะตองเปลี่ยนแบบและ
ความเรงดวนในการสนับสนุนตาง ๆ และความเขากันไดของระบบสื่อสารเปนอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติการ 
   การปฏิบัติการที่มีเพียงประเทศของเราเพียงประเทศเดียว ความตองการในการสั่งการและ
การควบคุมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความจําเปนในการประสานงานกับหนวยงานของรัฐ หนวยงานของ
พลเรือนหรือองคกรเอกชนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการนั้น ไมวาจะเปนภายในประเทศหรือใน
ตางประเทศก็ตาม ยกตัวอยางเชน การสั่งการและการควบคุมในกรณีของการปฏิบัติงานกับหนวยงานของพล
เรือน จะตองเนนความพยายามในการรวมมือรวมใจใหเปนทีมงานที่เปนหนึ่งเดียวกัน โดยมีระบบสื่อสารที่
เชื่อมโยงกับหนวยงานของรัฐอยางเหมาะสม ในกรณีของการเกิดสาธารณภัย/ภัยพิบัติตาง ๆ การสื่อสาร
ตามปกติอาจถูกตัดขาด หนวยงานพลเรือนอาจจําเปนตองพึ่งระบบสื่อสารสํารอง และหากระบบสื่อสาร
สํารองชํารุดไปดวย ระบบสื่อสารของทหารจะเปนเพียงระบบเดียวที่สามารถใชงานได ดังนั้น ผูบัญชาการ
ทหารจึงควรเตรียมการที่จะเชื่อมตอระบบสื่อสารใหสามารถใชไดกับของพลเรือนดวย และในกรณีที่กําลัง
ทหารของเราตองออกไปปฏิบัติงานนอกประเทศตามลําพัง เชนกรณีไปชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน 
สถานการณอาจทําใหมีความจําเปนที่จะตองเชื่อมตอการสื่อสารกับหนวยพลเรือนของประเทศนั้นและ
หนวยงานระหวางประเทศดวย นอกจากนี้ การวางแผนการสื่อสารจะตองพิจารณาถึงกรณีที่กําลังของเราตอง
ยกเลิกการปฏิบัติการ และจะตองสงมอบหนาที่ใหกับหนวยงานอื่น เชน องคการสหประชาชาติ หรือ องคกร
เอกชนอื่น ๆ ดังนั้นควรจะตองมีการวางแผนไวลวงหนาถึงระบบตาง ๆ ที่จะตองเหลือทิ้งไวใหกับหนวยงาน
ที่มารับหนาที่ตอใหสามารถทํางานตอไปได 
   การจัดระบบสั่งการและควบคุมในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม 
โดยเฉพาะสําหรับการปฏิบัติการรวมกับหลายประเทศนั้น มีแนวทางอยูหลายวิธี แตส่ิงที่ผูวางแผนตอง
คํานึงถึง คือ การแผขยายเครือขายการสื่อสารใหครอบคลุมกําลังทหารที่มาปฏิบัติการทุกประเทศ แนวทางที่
มีประสิทธิภาพในการสั่งการและการควบคุมการปฏิบัติการของทหารจากหลายประเทศ ประกอบดวย: 
   - การจัดระบบภายใตการสั่งการและการควบคุมของประเทศผูนํา (The Lead Nation 
Option) ประเทศผูนํา หมายถึง ประเทศที่ตกลงรับหนาท่ีในการเปนผูนําในการปฏิบัติการนอกเหนือจากการ



ทําสงคราม  ใหเปนไปตามความตองการของนานาชาติ ตามปกติประเทศผูนําจะเตรียมกําลังหลัก 
ผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่/ฝายเสนาธิการ สําหรับใชในการควบคุมการปฏิบัติการทั้งหมด ในขณะที่
ประเทศอื่น ๆ จะจัดกําลังของตนมาขึ้นการควบคุมบังคับบัญชาทางยุทธการกับผูบังคับบัญชาทหารของ
ประเทศที่เปนผูนํา และจัดฝายเสนาธิการของตนเขามาเสริมในกองบัญชาการนั้น ๆ ทําใหเกิดเอกภาพในการ
บังคับบัญชา อีกทั้งยังทําใหประเทศผูนําการปฏิบัติการสามารถกําหนดวัตถุประสงคทางทหารในการ
ประสานงานรวมกันระหวางกําลังทหารของประเทศตาง ๆ ได รวมทั้งสามารถจัดตั้งหนวยกําลังที่จะใชงาน 
และสรางความเขาใจกันในการปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงที่นานาชาติไดกําหนดไว 
   - การจัดระบบการสั่งการและการควบคุมแบบขนาน (The Parallel Option)   เปน
แนวทางที่ชวยใหประเทศตาง ๆ ที่จัดกําลังเขารวมปฏิบัติการสามารถดํารงการควบคุมทางยุทธการตอกําลัง
ของตนไดมากกวาแบบแรก  องคกรที่กําหนดนโยบาย  เชน  องคการสหประชาชาติจะเปนผู เ ลือก
ผูบังคับบัญชาทหารสําหรับเปนผูนําในการปฏิบัติการ โดยทุกประเทศจัดเจาหนาท่ี/คณะเสนาธิการของตน
เปนผูแทนในลักษณะที่เสมอภาคกัน ผูบังคับบัญชากองกําลังทหารจะควบคุมทางยุทธการตอกําลังจาก
ประเทศตาง ๆ ที่มารวมปฏิบัติการ แตในภาพรวมแลวจะมีระดับที่นอยกวาการควบคุมทางยุทธการแบบ 
Lead nation Option 
   - การจัดระบบการสั่งการและการควบคุมโดยใชองคกรทางทหารที่เปนพันธมิตรกันใน
ภูมิภาค (The Regional Alliance Option) การจัดแบบนี้ขึ้นอยูกับขีดความสามารถของประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคในการเปนผูนําในกลุมประเทศที่มารวมปฏิบัติการ การสั่งการและการควบคุมการปฏิบัติการของ
พันธมิตรในภูมิภาคอาจจะอยูภายใตการนําของประเทศที่เปนผูนําในภูมิภาคนั้น องคกรทางทหารที่มีอยูแลว
อาจจะนําระบบ C2 ที่มีอยูมาใชในการปฏิบัติการที่นอกเหนือจากการทําสงครามได เชน องคการสนธิสัญญา
ปองกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) มีโครงสรางการสั่งการและควบคุมที่ออกแบบไวสําหรับใชในการทํา
สงคราม แตอยางไรก็ตามสามารถนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจาก
การทําสงคราม 

 
 จ. กิจการดานมวลชน (Public Affairs)  
   เครือขายการสื่อสารดาวเทียม ไดชวยใหการทําขาวของสื่อมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่
ไดทั่วโลก ทําใหการวางแผนในดานที่เกี่ยวกับการกิจการมวลชนทวีความสําคัญมากขึ้นกวาในอดีตท่ีผานมา 
และเปนสิ่งที่สําคัญเปนอยางมากอยางยิ่งโดยเฉพาะกับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทํา
สงคราม ซ่ึงอาจถูกกระทบจากทางดานการเมืองไดงาย การรายงานของสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอความคิดเห็น
ของประชาชน ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบใหการปฏิบัติการตองสํานึกอยูเสมอวาจะตองเปนไปอยางถูกตองตาม
กฎหมาย และที่สําคัญที่สุดจะมีผลกระทบตอความสําเร็จและความลมเหลวของการปฏิบัติการ ความรวดเร็ว
ที่ส่ือมวลชนสามารถรวบรวมขอมูลและถายทอดขอมูลออกไปทําใหประชาชนบนโลกสามารถรับรูขาวสาร
และคอยระวังเหตุการณตาง ๆ ไดในทันที หรืออาจจะกอนเวลาเสียอีก ผูบังคับบัญชาทหาร รวมทั้ง นาย



ทหารกิจการพลเรือนควรจะไดเตรียมแผนดานกิจการมวลชนใหมีความถูกตองและชัดเจนไวใหพรอม 
เพื่อที่จะลดผลกระทบในทางลบที่จะมีตอการปฏิบัติการทางทหาร  
   แผนดานมวลชน ควรใหโอกาสในการรายงานแบบเปดและเปนอิสระ ตอคําถามของ
ส่ือมวลชน โดยพยายามใหเปดเผยขอมูลใหมากที่สุดและใหมีเวลาตายในการรายงานนอยที่สุด รวมทั้ง ตอง
สรางบรรยากาศที่ดีระหวางผูบังคับบัญชาทหารกับผูรายงานขาว เพราะจะชวยสงเสริมใหการปฏิบัติการกับ
การใหขาวสารมีความสมดุลกัน แผนดานมวลชนที่มีประสิทธิภาพจะกําหนดวิธีการสื่อสารในการใหขอมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติการ และตอบสนองความตองการของกองทัพในการเผยแพรขาวสารตอส่ือมวลชน 
นอกจากนี้การวางแผนดานมวลชนยังชวยในการปองกันกองกําลังทางทหาร ดวยการใหความปลอดภัยที่
แหลงขาว และระมัดระวังตอความปลอดภัยทางยุทธการ รวมทั้งความพยายามของสื่อมวลชนในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารลับทางทหาร แผนดานมวลชนจะตองครอบคลุมหรือตอบสนองตอโอกาสที่ส่ือมวลชนจะ
เสนอหรือวิเคราะหขอมูลที่ไมถูกตองดวย โดยตองมีการปฏิบัติในการแกไขขาวที่ผิดพลาดหรือการพลาดการ
เสนอขาว  ดังนั้นการประสานงานระหวางทหารกับสื่อมวลชนจึงมีความสําคัญมาก ที่ไมอาจจะละเลยได 

 
 ฉ. กิจการพลเรือน (Civil Affairs)  
  หนวยปฏิบัติการดานกิจการพลเรือน จะตองประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในดาน
ตาง ๆ หลายสาขา ซ่ึงสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม ขีด
ความสามารถในการปฏิบัติการดานกิจการพลเรือนตามปกติจะชวยสนับสนุนความตองการทางยุทธการ 
หนวยกิจการพลเรือนจะตองใหขอมูลการประเมินหรือวิเคราะหเก่ียวกับโครงสรางดานสาธารณูปโภคตาง ๆ 
ของพลเรือน ชวยเหลือในการหาที่หลบภัยชั่วคราวและทําหนาท่ีเปนผูประสานงานระหวางหนวยงานทาง
ทหารกับองคกรเอกชนตาง ๆ และองคกรอาสาสมัครพลเรือนตาง ๆ ซ่ึงอาจรวมถึงการดํารงความสัมพันธกับ
ประเทศพันธมิตรหรือเพื่อนบานดวย รวมทั้งองคกรเอกชนระหวางประเทศดวย หนวยงานดานกิจการพล
เรือนตองสามารถสนับสนุนผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติการทางทหาร 
เชน วัฒนธรรม โครงสรางทางสังคม ระบบเศรษฐกิจ ภาษา และขีดความสามารถในการสนับสนุนของ
เจาของประเทศ กิจการพลเรือนอาจเกี่ยวของกับการใชกําลังทหารในการปฏิบัติกิจ ซ่ึงมักจะเปนความ
รับผิดชอบของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ โดยเลือกการนํากําลังไปใชใหเหมาะสมกับกิจที่ตองปฏิบัติดานกิจการ
พลเรือน 
 
 ช. การปฏิบัติการจิตวิทยา (Psychological Operations: PSYOPs)  
  หนวยทหารที่ปฏิบัติการดานจิตวิทยาเปนหนวยที่สําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการทาง
ทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม การปฏิบัติการจิตวิทยาของทหารจะประกอบดวย การวางแผน 
ขั้นตอนการปฏิบัติสงขาว เก่ียวกับกลุมเปาหมาย ซ่ึงขาวที่ถูกสงโดยหนวยปฏิบัติการจิตวิทยาทางทหารนั้น
ตองการขอมูลที่สะทอนใหเห็นทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย ขอมูลขาวสารอาจประกอบดวย 



ขอมูลดานความปลอดภัย สุขภาพ การบริการของสาธารณะ และขาวสารที่มีผลตอภาพพจนกับตางประเทศ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติการของทหาร ดังนั้นหนวยกําลังทหารที่ปฏิบัติการจิตวิทยาตองใหความสนใจและ
พยายามเขาไปควบคุมหรือมีอิทธิพลโดยตรงตอส่ือสารมวลชนในพื้นที่ปฏิบัติการ เชน โทรทัศน และวิทยุ 
 ซ. การประสานงานกับกลุมองคกรเอกชนและกลุมอาสาสมัครพลเรือน (Coordination 
With NGOs and PVOs) ในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม ผูบังคับบัญชา
หนวยทหารควรจะตองเตรียมการในการประสานงานกับพลเรือนและหนวยทางทหารอื่น ๆ หลักการที่
สามารถทําไดคือ การกอตั้งหนวยประสานงาน ที่เรียกวา ศูนยปฏิบัติการระหวางพลเรือนและทหาร (Civil-
Military Operations Center: CMOC) ซ่ึงโครงสรางของศูนยนี้ขึ้นอยูกับสถานการณวามีความจําเปนตอง
ใชกําลังและขนาดของศูนยอยางไร หากมีความจําเปนตองรวมปฏิบัติการกับตางประเทศ ตองมีการ
ประสานงานกับองคกรเอกชนและกลุมอาสาสมัครพลเรือนของประเทศนั้น ๆ ดวย โดยท่ีตองพิจารณา
อิทธิพลของหนวยเหลานี้ที่มีตอความสําเร็จในการปฏิบัติการ แมวาการลงนามในขอตกลงตาง ๆ ระหวางกัน
อาจจะไมมีความจําเปน แตขอตกลงตาง ๆ จะมีสวนรวมในการพัฒนาความรวมมือและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติการ ขอตกลงอาจทําในรูปแบบของ บันทึกชวยจําหรือบันทึกเพื่อความเขาใจกันทั้งสองฝาย 

 
 ฌ. การปฏิบัติการระหวางหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ (Interagency Operations) การ
ปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามมักจะตองเขาไปเกี่ยวของกับกระทรวง ทบวง กรม และ
หนวยงานตาง ๆ ของรัฐ อยูเปนประจํา หนวยงานภายในประเทศสําคัญ ๆ ที่มีหนาที่ในการกูภัยแกปญหาภัย
พิบัติตาง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติการตอตานการกอการรายตาง ๆ มีอยูมากมายหลายหนวยงาน การประสานงาน
ที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหสามารถปฏิบัติการไดอยางดีและการปฏิบัติการจะชวยสนับสนุนวัตถุประสงค
ทางการเมือง 
 
 ญ. ความตองการดานกฎหมาย (Legal Requirements) ในการปฏิบัติการทางทหารที่
นอกเหนือจากการทําสงคราม ตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ผูปฏิบัติจึงจําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญดาน
กฎหมายเปนที่ปรึกษา ในเรื่องตาง ๆ ตามตารางขางลางนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
  ผูบังคับบัญชาทหารตองพิจารณาใหแนใจวาฝายเสนาธิการที่สนับสนุนงานดานพระธรรมนูญ 
หรือดานกฎหมาย ไดรับการสนับสนุนสิ่งตาง ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานดานกฎหมายใหไดอยางรวดเร็ว 
ในการตอบสนองการปฏิบัติการที่มีความยุงยากซับซอน ไมวาจะเปนการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในประเทศหรือ
เปนเหตุการณระหวางประเทศก็ตาม เจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญของเจาของประเทศที่เขาไปปฏิบัติการจะตองเขา
มามีสวนรวมในการปฏิบัติการใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได  
 
 ฎ. การสงกําลังบํารุง (Logistics) 
   ในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามนั้น ปจจัยดานปริมาณในการสง
กําลังบํารุงอาจมีสัดสวนท่ีไมเหมือนกับการปฏิบัติกิจทางทหารตามปกติ ผูวางแผนในการปฏิบัติการตอง
ระวังตอการสนับสนุนกิจในดานนี้มากเกินไป จนเกิดผลกระทบหรือเปนอันตรายตอการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการรบทางทหาร การสงกําลังบํารุงอาจเปนการดําเนินการที่มีความสําคัญกวากําลังทหารอื่น แตก็อาจ
เปนเพียงการวางกําลังสงกําลังบํารุงเทานั้น กําลังพลดานการสงกําลังบํารุงอาจถูกสงไปปฏิบัติการในประเทศ
อ่ืน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกําลังของฝายเราที่ไปปฏิบัติการอยู หรือกําลังของประเทศตาง ๆ ที่มา
ปฏิบัติการดวย กําลังทหารดานการสงกําลังบํารุงอาจมีความรับผิดชอบตอเนื่องตอการปฏิบัติการแมวากําลัง
รบหลักจะออกจากพื้นที่ไปแลว โดยรับผิดชอบตอการสนับสนุนกําลังของประเทศอื่น องคกรเอกชนหรือ
อาสาสมัครพลเรือนตาง ๆ ซ่ึงกรณีเชนนี้กําลังทหารดานการสงกําลังบํารุงจะตองมีการกําหนดขอตกลง
เกี่ยวกับสถานะของกองกําลังทหาร (Status-of-forces agreements) ไวอยางเดนชัดนอกจากนี้ยังตองคุนเคย

การปฏิบตัิการที่ตองการผูเชีย่วชาญดานกฎหมาย 
  ผูอพยพ (Refugees) 
  พลเมืองท่ีไรท่ีอยูและพลัดถิ่นฐาน (Displaced and detained civilians) 
  กฎหมายที่เก่ียวกับการเงิน/ภาษี (Fiscal law) 
  กฎการปะทะ (Rules of Engagement) 
  การปฏิบตัิการจิตวิทยา (Psychological operations) 
  การกิจการพลเรือน (Civil affairs) 
  การสนับสนุนดานการแพทย (Medical support) 
  วัฒนธรรม ประเพณี และรัฐบาล/หนวยราชการสวนทองถิ่น (Local culture, Customs 

and Government) 
  กฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ (International law and agreements) เชน 

สถานะของกําลังทหารที่เขาไปปฏิบตัิงาน และ ความคิดริเร่ิมเร่ืองสิ่งแวดลอม 
  การประสานงานระหวางทหารและการเมือง (Military and political liaison) 
  ขอเรียกรองตาง ๆ (Claims) 



กับขอจํากัดทางดานกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ หรือการเมืองที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางทหารที่
นอกเหนือจากการทําสงครามดวย ผูบังคับบัญชาทหารจะตองเตรียมตัวใหพรอมตอปญหาที่อาจเกิดจากดาน
กฎหมายหรือดานการเมือง เชน การปฏิบัติการชวยเหลือดานมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติตาง ๆ ผู
วางแผนในการสงกําลังบํารุงควรจะตองวิเคราะหถึงขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในการสนับสนุนงาน
ดานสงกําลังบํารุงของเจาของประเทศดวย เพราะอาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ โดยตรง 
นอกจากนี้หนวยสงกําลังบํารุง จะตองมีขีดความสามารถในการปองกันตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการ
วางกําลังตามลําพัง หรือวางกําลังลวงหนากอนที่กําลังรบจะเขาไปถึง 
   การวิเคราะหภารกิจขั้นตน จะตองพิจารณาถึงความตองการเกี่ยวกับการขนสง การเขาถึง
สนามบินและทาเรือ โดยเฉพาะในประเทศที่ยังขาดความเจริญ การประเมินในเรื่องการขนสงหากลาชาจะมี
ผลกระทบโดยตรงตอการสงกําลังบํารุงรวม หนวยสนับสนุนดานการสงกําลังบํารุงอาจตองการการกอสราง
ส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับตนเอง ซ่ึงการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกจะมีผลตอหนวยที่ตามมาติด ๆ กัน 
รวมถึงการสงสิ่งของในการชวยเหลือดานมนุษยธรรมที่ตองใชความเรงดวนดวย  นอกจากนี้ตองมีการ
กําหนดหลักปฏิบัติในการประสานการลําเลียงเคลื่อนยายสิ่งอุปกรณ และชวงเวลาใชสนามบินหรือทาเรือกับ
หนวยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการ การสงน้ํามันเชื้อเพลิงและสิ่งอุปกรณสําคัญอื่น ๆ จะมีผลกระทบจากการ
สนับสนุนดานการขนสงโดยตรง 

 
 ฏ. การปฏิบัติการสายการแพทย (Medical Operations) 
   ตามปกติแลวกําลังทหารที่เขารวมในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทํา

สงคราม จะมีความตองการการสนับสนุนทางสาย
การแพทย ทีมปฏิบัติการทางสายการแพทยแบบ
เคล่ือนท่ีเร็วจึงมีความจําเปนที่จะตองเขาไปใน
พื้นที่กอน  หลังจากนั้นหนวยสนับสนุนดาน
การแพทยหลักจึงจะเขาไปภายหลัง  หนวยเวช
กรรมปองกัน เคลื่ อนที่ เ ร็วมัก เปนหนวยที่ มี
ความสําคัญที่สุดที่ตองมีการวางแผนใหดี การ
ดําเนินการดานการแพทยจะชวยปองกันกําลังของ
ฝาย เดียวกัน  และชวยสนับสนุนสง เสริมขีด

ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ  ดวยการลดปญหาภัยคุกคามจากโรคภัยไขเจ็บที่ควบคุมไมได การ
วางแผนตองครอบคลุมถึงการใหบริการตาง ๆ เชน โรงพยาบาล การฉีดวัคซีน การสงกําลังสายการแพทย 
เลือด กฎตาง ๆ ดานการแพทย และแผนการอพยพทางสายการแพทยดวย 
   เมื่อมีการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม ตอง
พิจารณาเกี่ยวกับการใหการรักษาดานการแพทยตอประชาชนในประเทศนั้น ๆ รวมทั้งกําลังทหารของฝาย



พันธมิตรดวย  ขีดความสามารถในการบรรเทาทุกขของชาติพันธมิตร     พลเรือน  หรือหนวยสนับสนุนทาง
การแพทยอ่ืน ๆ ควรนํามาพิจารณากอนที่จะกําหนดแนวทางในการสนับสนุนทางการแพทย 
   การตรวจสอบดานการแพทยใหกับกําลังพลของเจาของประเทศ พันธมิตร และสถานการณ
ดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ จะทําใหผูบังคับบัญชาทราบขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของหนวย  การเกิด
ปญหายาเสพติด การพัฒนาอาวุธที่มีอํานาจการทําลายสูง (Weapon of Mass Destruction) และหลักฐาน
สําคัญอื่น ๆ ที่ชวยใหทราบลวงหนาและสามารถพิสูจนทราบและยืนยันขาวสาร จากการตรวจสอบทาง
การแพทย จึงนับไดวาเปนแหลงขาวที่สําคัญแหลงหนึ่งในการปฏิบัติการ ดังนั้นการประสานงานอยาง
ตอเนื่องระหวางหนวยงานดานการแพทยกับดานการขาวกรองจึงมีความจําเปน 
 ฐ. การใชกําลังสํารอง (Active/Reserve Mix.) 
  การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม อาจตองการหนวยหรือองคบุคคลที่
มิไดจัดอยูในหนวยทหารประจําการ หรือหนวย/บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานไดมากกวาการใชหนวย/บุคคลที่
ประจําการ ตัวอยางของหนวยที่ตองการใชกําลังสํารอง ตามตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การระดมกําลังสํารองเหลานี้ในชวงเวลาที่ยังไมมี
การประกาศสงครามหรือไมมีแนวโนมวาจะเกิด อาจจะ
กระทําไดยาก นอกจากนี้การจะเกณฑกําลังสํารองจําเปนตอง
ใชเวลา หรือตองใชกําลังพลที่สมัครใจเขามาชวยปฏิบัติงาน ผู
วางแผนในเรื่องนี้จําเปนตองเลือกบทบาทและกิจที่เหมาะสม
ใหกําลังเหลานี้ปฏิบัติ ซ่ึงกิจที่มอบหมายจะตองเปนกิจที่
สามารถจัดกําลังอื่นเขาปฏิบัติหนาที่แทนไดในทันทีที่จําเปน 

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



การระดมกําลังหากใชเวลาเกิน ๓ สัปดาหจะทําให อาสาสมัครกลัวและเปนการจํากัดปริมาณของอาสาสมัคร
เหลานั้นดวย หากมีเวลาเพียงพอ ผูวางแผนควรกําหนดใชเห็นชัดเจนถึงขีดความสามารถสาขาใดที่ตองการ
กําลังสํารอง และตองใชเวลาเทาใดในการฝกและพรอมที่จะสงกําลังไปใชได ผูวางแผนควรจะตอง
ตรวจสอบการอนุมัติอาวุธยุทโธปกรณใหกับกําลังพลสํารอง โดยตองใหแนใจวาสามารถใชงานรวมกับกําลัง
พลหลักของกองทัพได  ยกตัวอยางเชน   กําลังพลสํารองอาจใชยานพาหนะพลเรือนซึ่งไมสามารถปฏิบัติงาน
ในภูมิประเทศที่ทุรกันดารไดเทากับยานพาหนะทางทหารที่กําลังพลหลักใช ในทางตรงกันขามการใชกําลัง
พลหลักในการปฏิบัติงานที่สามารถใชกําลังสํารองได อาจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการตอบสนอง
ตอกิจในยามสงคราม เพราะตองพิจารณาถึงเวลาในการเคลื่อนยายหรือวางกําลัง เวลาในการซอมทํา หรือการ
เปลี่ยนอุปกรณ 
 
 ฑ. การเปลี่ยนกิจจากการปฏิบัติการในยามสงครามมาเปนการปฏิบัติการทางทหารที่
นอกเหนือจากการทําสงคราม (Transition from Wartime Operations to MOOTW) 
  การวางแผนของผูบังคับบัญชาควรจะตองรวมการเปลี่ยนกิจจากการปฏิบัติการในยามสงคราม
มาเปนการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามเขาไวในแผนหลักดวย ผูบังคับบัญชาตอง
วางแผนดังกลาวไวตั้งแตเร่ิมแรกของการปฏิบัติการรบ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาวัตถุประสงคทางการเมืองจะ
ยังคงอยูแมวาการปฏิบัติการในยามสงครามไดส้ินสุดลง  ซ่ึงการปฏิบัติภายหลังจากการขัดแยงจะ
ประกอบดวย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post-conflict 

การปฏิบัติประกอบดวย: 
  การสงมอบงานใหกับองคกรพลเรือน
  การสนับสนุนการเจรจาหยุดยิง 
  การสนับสนุนกจิการพลเรือนในการ

จัดต้ังรัฐบาล 
  การปฏิบัติการจิตวิทยาในการ

สงเสริมใหเกิดสนัติภาพ 
  สนับสนุนการสงกําลังบํารุงตอเน่ือง 

การเขาไป
ชวยเหลือที่
สําคัญของทาง
ทหาร 

Civilian 
Dominance 



   ผูบังคับบัญชาอาจตองการปรับแตงกําลังรบหรือจัดกําลังเสียใหมภายหลังสิ้นสุดการ
ปฏิบัติการทางทหาร การวางแผนและการประมาณสถานการณอยางตอเนื่อง จะชวยใหทราบธรรมชาติและ
ขอบเขตของการปฏิบัติตาง ๆ รวมทั้งความตองการกําลัง ซ่ึงอาจจะไดจากหนวยอ่ืน หรือจากกําลังสํารองจาก
ที่อ่ืน 
   ในการปฏิบัติการภายหลังจากการขัดแยง กําลังทางทหารอาจจะตองสนับสนุนหนวยอ่ืน 
รวมทั้งองคกรระหวางประเทศในการปฏิบัติงานของหนวยเหลานั้นดวย 
   การปฏิบัติการภายหลังจากสิ้นสุดความขัดแยงโดยทั่วไปประกอบดวย การสงมอบงาน
ใหกับหนวยงานหรือองคกรพลเรือน การสนับสนุนการเจรจาหยุดยิง การปฏิบัติการพลเรือนสนับสนุนการ
จัดตั้งรัฐบาล การปฏิบัติการจิตวิทยาในการสงเสริมใหเกิดสันติภาพ และการสนับสนุนการสงกําลังบํารุง
อยางตอเนื่องจากงานดานการชางไปจนถึงการขนสง 
  
 ณ. การเลิกการปฏิบัติการ (Termination of Operations) 
  เชนเดียวกับการทําสงคราม การวางแผนในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทํา
สงคราม จะตองรวมถึง การปฏิบัติที่ตองกระทําในโอกาสแรกหลังจากที่การปฏิบัติการไดส้ินสุดลง การ
ปฏิบัติตาง ๆ เหลานี้ขึ้นอยูกับลักษณะของการปฏิบัติแตละอยาง และอาจจะรวมถึงรายการตาง ๆ ในตาราง
ขางลางนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การศึกษาและการฝก (Education and Training) 
 จากคํากลาวของ นายพล มอนโกเมอรี่ ที่วา 
 “A well-trained and disciplined military unit is the best foundation upon which to build 
a peacekeeping force.” 

Termination of Operations Actions 
การปฏิบตัิอาจรวมถึง…. แตไมบังคบัใหปฏิบัต ิไดแก 
  การสงมอบงานใหกับองคกรเอกชน 
  การกําหนดตาํแหนงและกวาด/ทําลายสนามทุนระเบิด 
  การปดบัญชดีานการเงิน 
  การเตรียมการกรณีตองจัดกําลังมาวางใหม 
  การจัดกําลังมาวางในพื้นท่ีใหม 



 กําลังทางทหารที่พรอมปฏิบัติงานในกิจการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม 
จะตองระลึกไวเสมอวา ภารกิจหลักของตนคือการปฏิบัติการทางทหารเพื่อเอาชนะสงครามของประเทศชาติ 
การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงครามเกือบทุกประเภท กําลังพลจะตองปรับประสบการณ
ที่เคยใชในการรบมาปฏิบัติการ อยางไรก็ตาม การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากทําสงครามบางอยาง 
เชน     การชวยเหลือดานมนุษยธรรม และการรักษาสันติภาพ ประสบการณในการรบอาจจะไมเหมาะสมที่
จะนํามาใช  ดังนั้นเพื่อที่จะทําใหการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงครามเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จะตองปลูกฝงจิตสํานึกไวเสมอวาเปนการปฏิบัติที่ไมตองการประสบการณดานการรบ 
   กําลังทหารที่มีความพรอมในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม จะ
ปฏิบัติการใหประสบความสําเร็จได ตองอาศัยการดําเนินการที่สําคัญ ๒ ลักษณะ ลักษณะที่ ๑ ไดแก การให
การศึกษาในระดับผูเชี่ยวชาญแกนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน โดยเริ่มดวยการฝกความเปน
ผูนําใหแกทหารในระดับชั้นผูนอย ไปจนถึงระดับอาวุโส จุดมุงหมายของการศึกษาในลักษณะนี้ เพื่อให
มั่นใจวานายทหารในทุกระดับมีความเขาใจถึง วัตถุประสงค หลักการ และคุณลักษณะของการปฏิบัติการ
ทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม สามารถวางแผน และควบคุมการปฏิบัติการเหลานี้ได เมื่อ
การศึกษาในดานการเปนผูนํามีความกาวหนา ระดับตอไปเปนการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชในการ
ปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงคราม วิธีการศึกษาเกี่ยวกับการเปนผูนําจะประกอบไปดวย การถก
แถลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาจากบทเรียนที่ไดรับตาง ๆ การฝกตามสถานการณ ซ่ึงจะทําใหผูนํา
ทหารสามารถทําหนาที่ควบคุมสั่งการ หรือทําหนาที่เปนฝายเสนาธิการในระหวางการฝก 
   ลักษณะที่ ๒ เปนการฝกขององคบุคคล หนวย และฝายเสนาธิการ/อํานวยการของหนวย 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ ใหมั่นใจวาองคบุคคล หนวยและฝายเสนาธิการหรือฝายอํานวยการของหนวย ไดรับ 
ประสบการณที่จําเปนสําหรับใชในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม และฝายเสนาธิ
การหรือฝายอํานวยการสามารถวางแผน ควบคุมการปฏิบัติ และสนับสนุนการปฏิบัติการตาง ๆ ได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะของการปฏิบัติการ การฝกกอนที่จะมีการวางกําลังอาจประกอบดวย การฝกประสบการณ
เฉพาะองคบุคคล การฝกตามสถานการณ การฝกภาคสนาม การฝกใชอาวุธจริงในสนาม การฝกการ
เคลื่อนยายกําลัง การฝกแกปญหาในที่บังคับการ และการฝกจําลองสถานการณตาง ๆ ใหกับผูบังคับบัญชา   
ฝายเสนาธิการ/ฝายอํานวยการ  และหนวยตาง ๆ และหากมีเวลาเพียงพอควรมีการฝกรวมของเหลาทัพตาง ๆ 
ดวย โดยการฝกอาจมีการฝกกับหนวยสนับสนุนตาง ๆ ที่มักถูกใชในการปฏิบัติการ นอกจากนี้การฝกอาจ
รวมไปถึงการวางกําลังใหมดวยกําลังทหารจากหนวยรบดวย 
   ในการปฏิบัติการจริงมักจะไมมีเวลาเพียงพอสําหรับการฝกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
จึงทําใหการใหการศึกษาตอกําลังพลในทั้ง ๒ ลักษณะดังกลาวเปนสิ่งสําคัญ กําลังทหารที่ไดรับการฝกมา  
อยางดีแลวยอมจะปรับตัวใหเขากับการปกครองบังคับบัญชาของผูนําทหารทั้งสัญญาบัตรและประทวนที่
ไดรับการฝกอบรมดานการเปนผูนํา ดานหลักการและแบบตาง  ๆ ของการปฏิบัติการทางทหารที่
นอกเหนือจากการทําสงครามไดเปนอยางดี การขาดโอกาสในการฝกในการปฏิบัติการเฉพาะอยาง สามารถ



กลมเปาหมาย 

     

หลักการฝกอบรม 

  การถกแถลงแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

  ศึกษาจากบทเรียนที่ไดรับ 
  การฝกตามสถานการณ 

ตารางแสดง แนวทางการใหการศึกษาและการฝกกับกาํลังทหารสําหรับการปฏิบัติการ MOOTW

วัตถุประสงค 
เพื่อใหแนใจวาผูนําทหาร
ท้ังหลายมีความเขาใจตอ
วัตถุประสงค หลักการและ
คุณลักษณะของการ
ปฏิบัติการทางทหารที่
นอกเหนือจากการทํา
สงคราม 
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ชดเชยไดดวยการใชพื้นฐานการเปนผูนําของนายทหารในระดับตาง ๆ ที่ไดรับการศึกษาไป ในการบังคับ
บัญชากําลังทหารในการปฏิบัติการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหแนใจวาองคบุคคล
และหนวย ไดรับ
ประสบการณท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือจากการทํา
สงคราม และฝายเสนาธิการ
สามารถวางแผน ควบคุม
และสนับสนุนการปฏิบัติการ
ได 

ฝกประสบการณขององคบุคคล
  การฝกตามสถานการณ 
  การฝกภาคสนาม 
  การฝกใชอาวุธจริง 
  การฝกเคลื่อนยายกําลัง 
  การฝกจําลองสถานการณ 



 
๔. บทสรุป (Conclusion) 
 ในการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม ผูบังคับบัญชาทหารควรมั่นใจในความรู
เกี่ยวกับการทําสงคราม ที่ไดเรียนรูหรือมีประสบการณ รวมทั้งตองมั่นใจตอหลักนิยมในการฝกตาง ๆ แต
ตองเขาใจถึงความตองการของการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม และตองเตรียมพรอม
ที่จะปรับใชประสบการณในการรบมาชวยในการปฏิบัติการใหสอดคลองกับสถานการณในการปฏิบัติที่
ไมใชสงคราม  กําลังทางทหารที่ถูกใชในการปฏิบัติการที่นอกเหนือจากการทําสงครามควรจะตอง
เตรียมพรอมที่จะสามารถเปลี่ยนภารกิจไปปฏิบัติการรบไดเสมอ ความสําเร็จในการปฏิบัติการทางทหารที่
นอกเหนือจากการทําสงครามจะเกิดจากการที่ทหารทุก ๆ เหลาทัพมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณที่ดี 
ไดรับการฝกอบรม และมีวินัย 



นิยามศัพท 
 (Terms and Definitions) 

 
  การควบคุมอาวุธ (Arms Control)  เปนแนวความคิดที่มีความหมายดังนี้:  

๑. คือแผนตาง ๆ  การจัดการ  หรือ กรรมวิธี ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของขอตกลงทั้งที่เปดเผยและเปนนัย
ของนานาชาติ ในการกํากับดูแลในดานตาง ๆ ไดแก:  จํานวน  ชนิด  ขีดความสามารถและคุณลักษณะระบบ
อาวุธ (ซ่ึงรวมทั้งระบบการควบคุมบังคับบัญชา  การจัดการดานการสงกําลังสนับสนุนและ ระบบการ
รวบรวมขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการ) และจํานวนที่บงบอกความเขมแข็งของ องคกร   อุปกรณ   
การจัดวางกําลัง การใชกําลังทหาร   

๒. ในบางโอกาส หมายถึง การกําหนดมาตรการขึ้นเพื่อการลดความไมสมดุลในสภาวะแวดลอม
ทางทหาร 
  การปราบปรามการกอการราย (Combating Terrorism)  เปนการปฏิบัติการที่ประกอบดวย 
การตอตานการกอการราย (Antiterrorism) (หมายถึง มาตรการในการปองกัน เพื่อลดจุดออนที่มีตอการ
ปฏิบัติการของผูกอการราย) และการตอบโตการกอการราย (Counterterrorism) (หมายถึง มาตรการเชิงรุกใน
การปองกัน  ปองปราม และตอบโตการกอการราย) ซ่ึงจะตองดําเนินการโดยตลอดอยางตอเนื่องในขณะที่ยัง
มีภัยคุกคามอยู 
  การสนับสนนุการตอตานการปฏิบัติการคายาเสพติด  (Support  to Counterdrug 
Operations)    เปนการสนบัสนุนของกระทรวงกลาโหมตอหนวยงานรักษากฎหมายของชาติ เพือ่คนหา 
ติดตาม และตอบโต การผลิต ขบวนการและเสนทางการคา และการใชยาเสพติดผิดกฎหมาย 
  เปาหมายสุดทาย (End State) คือ ส่ิงที่รัฐบาลตองการใหเปนหลังจากการปฏิบัติการสิ้นสุดลง ทั้ง
การปฏิบัติการทางทหาร และ การทหารในการสนับสนุนเครื่องมือตาง ๆ ของพลังอํานาจแหงชาติ 

  การดํารงเสรีภาพในการนําเรือ (Ensuring freedom  of navigation )  เปนการปฏิบัติการใด ๆ 
ที่แสดงสิทธิในการใชเสนทางเดินเรือระหวางประเทศ และ เสนทางการบินสากล 
  เขตหามผาน/เขตหวงหาม (Exclusion Zone)  เปนเขตหวงหามที่กําหนดขึ้นจากมาตรการปด
ลอม (Sanction) ใหปฏิบัติกิจเฉพาะอยาง โดยอาจมีวัตถุประสงคเพื่อชักชวนใหชาติตาง ๆ หรือกลุมของ
ประเทศ เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของตนใหอยูในแนวทางที่กําหนด ซ่ึงมีผลมาจากการ Sanction หรือการขูวา
จะใชกําลังในการดําเนินการ 
  การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian assistance)       เปนโครงการเพื่อบรรเทาหรือ
ลดผลของสาธารณภัยทั้งจากธรรมชาติและจากที่มนุษยกอข้ึน หรือ สภาวะการระบาดตาง ๆ เชน  ความ
เจ็บปวยของมนุษยชาติ  ความหิวโหย หรือความขาดแคลน ที่อาจจะเปนภัยคุกคามที่รายแรงตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม ที่ดําเนินการดวยกําลังทหารจะถูกจํากัดดวยขอบเขต



และระยะเวลาในการปฏิบัติการ การชวยเหลือจะเปนเพียงการปฏิบัติการเสริมหรือเปนสวนชวยเหลือความ
พยายามของหนวยงานตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนของประเทศที่เขาไปชวยเหลือ (Host Nation) หรือ
หนวยงานที่มีความรับผิดชอบหลักตอการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม   

  การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทําสงคราม (Military Operations Other 
Than War)   หมายถึง การปฏิบัติการที่ครอบคลุมขอบเขตของการใชขีดความสามารถทางทหารที่
นอกเหนือจากการปฏิบัติการทางทหารที่ใชกันอยูในการรบโดยทั่วไป  การปฏิบัติการทางทหารเหลานี้
สามารถนํามาประยุกตรวมกับกําลังอํานาจแหงชาติดานอื่น ๆ และอาจเกิดขึ้น กอน  ระหวาง และหลังการทํา
สงครามก็ได   
  การทหารในการสนับสนุนอํานาจของประชาชน (Military  Support to Civil 
Authorities) กิจกรรมหรือมาตรการที่กระทําโดยกระทรวงกลาโหม เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนสวน
ราชการพลเรือนอื่นๆของรัฐในการวางแผนหรือเตรียมความพรอม   ในการใชทรัพยากรที่มีอยูสําหรับการ
ปฏิบัติที่เกิดขึ้น  เนื่องมาจาก  สถานการณฉุกเฉินที่เกิดกับประชาชน  การถูกโจมตี  รวมทั้งการรักษาความ
มั่นคงแหงชาติในเวลาฉุกเฉิน  

  การใหการชวยเหลือกับประเทศตาง ๆ (Nation Assistance) เปนการชวยเหลือทางพลเรือนและ
ทางทหารที่มอบใหแกชาติใดชาติหนึ่ง  โดยกําลังนานาชาติในดินแดนของประเทศนั้น   ทั้งในยามสงบ   ยาม
ฉุกเฉินหรือยามสงครามโดยขึ้นอยูกับขอตกลงซึ่งกันและกัน โครงการการชวยเหลือนี้จะอยูในหลายรูปแบบ
แตจะไมรวมถึงการชวยเหลือทางดานการรักษาความปลอดภัยของประเทศ และการปองกันความมั่นคง
ภายในประเทศ  กิจกรรมตางๆจะปฏิบัติอยูภายใตพื้นฐานของหนวยงานกลางหรือองคกรระหวางประเทศ    
เทานั้น 
  ปฏิบัติการอพยพประชาชน   (Noncombatant  Evacuation  Operations) การปฏิบัติการ
เพื่อหาที่แหงใหมใหกับประชาชนที่ไดรับภัยคุกคามในดินแดนตางชาติ โดยปกติแลวจะเกี่ยวของกับ   
ประชาชนของชาติที่เขาไปปฏิบัติการผูซ่ึงกําลังตกอยูในอันตรายหรือประชาชนของชาติอ่ืนที่ไดรับการ
เลือกสรรแลวมีอักษรยอวา NEO 
  องคกรท่ีไมใชหนวยงานของรัฐบาล (Non-Governmental Organizations)  เปนองคกรขาม
ชาติของพลเรือนที่ทําหนาที่ในฐานะใหคําปรึกษาในดานเศรษฐกิจ และสังคม  องคกรนี้อาจจะเปนสมาคม 
ผูเชี่ยวชาญ   มูลนิธิ   องคกรธุรกิจนานาชาติตางๆ  หรือ กลุมอาสาสมัครที่มีความสนใจในกิจกรรมของงาน
การชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม เชน การพัฒนาและการบรรเทาทุกข  มีอักษรยอวา NGO 
  การสรางสันติภาพ  (Peace building)  เปนการปฏิบัติหลังจากเหตุการณขัดแยงสงบลงแลว  โดย
การใชอํานาจทางการทูตและทางเศรษฐกิจที่เหนือกวา เพื่อสรางความแข็งแกรงและฟนฟูโครงสรางการ  
ปกครอง  และสถาบันของชาติที่ประสบกับความขัดแยง  เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับมาสูความเลวรายอยางเดิม 
อีกครั้ง    



  การบีบบังคับเพื่อใหเกิดสันติภาพ (Peace Enforcement)  การประยุกตใชกําลังอํานาจทาง
ทหาร หรือภัยคุกคามอื่นใด โดยปกติแลวดําเนินการโดยการอนุมัติจากนานาชาติ โดยบังคับใหยินยอมทํา
ตามในการแกปญหาตางๆ  หรือกําหนดบทลงโทษเพื่อที่จะดํารงหรือฟนฟูสันติภาพหรือคําสั่ง 
  การรักษาสันติภาพ (Peacekeeping)   การปฏิบัติการทางทหารภายใตการยินยอมของสวนใหญ
เพื่อการตอตาน การติดตามผล และอํานวยการใหขอตกลงตางๆประสบผลสําเร็จ เชน การหยุดยิง การสงบ
ศึกและความพยายามทางการทูตเพื่อการจัดตั้งทางการเมืองในระยะยาว 
  การทําใหเกิดสันติภาพ (Peacemaking)   เปนขบวนการทางการทูต  การไกลเกลี่ย การเจรจา
ตอรอง  หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการสรางสันติภาพเพื่อการสิ้นสุดขอขัดแยงและแกปญหาที่จะนํามาสูขอ
ขัดแยง 

  การปฏิบัติการดานสันติภาพ (Peace  Operation) เปนการรวมการปฏิบัติการการรักษา    
สันติภาพตางๆ และการบีบบังคับเพื่อเกิดสันติภาพ เพื่อสนับสนุนความพยายามทางการทูตใหสามารถจัดตั้ง
และดํารงไวซ่ึงสันติภาพ 

  การวางกําลังเชิงปองกัน (Preventive  Deployment)    เปนการวางกําลังทางทหารเพื่อปอง
ปรามความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการเผชิญหนากัน หรือ พื้นที่อาจเกิดขอขัดแยงขึ้นระหวางฝายตางๆ   
การใชกําลังอาจจะถูกใชในสถานการณที่ไมกระจางชัดนักโดยอยูในรูปแบบของการใชยุทโธปกรณ    การ
แสดงกําลัง และกิจกรรมตางๆ     
  การทูตเชิงปองกัน (Preventive  Diplomacy)  เปนการปฏิบัติการทางการทูตที่ทําขึ้นกอน
สถานการณที่คาดวาจะมีวิกฤติการณเกิดขึ้นเพื่อปองกันหรือจํากัดขอบเขตของความรุนแรง 

  องคกรอาสาสมัครเอกชน (Private Voluntary Organizations)   องคกรเอกชนเพื่อการ
ชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมโดยไมหวังผลตอบแทน   ทําหนาที่เกีย่วกับการพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัย
ตางๆ บางครั้งก็ปฏิบัติงานคลายคลึงกับ non governmental organization  มีอักษรยอวา PVO 
  การปองกันการเดินเรือ (Protection of Shipping)   คือการใชกําลังทางเรือ ทางอากาศและกําลัง
อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเพื่อการปองกันเรือ อากาศยาน ประชาชนและทรัพยสินของชาติเราหรือตางชาติตาม
กฎหมายระหวางประเทศ 
  การปฏิบัติฉับพลัน (Raid)  โดยปกติแลวเปนการใชหนวยขนาดเล็กเพื่อเจาะเขาไปในดินแดน
ขาศึกอยางรวดเร็ว เพื่อการไดมาซึ่งขาวสาร    สรางความสับสนแกขาศึก   หรือทําลายที่ตั้งทางทหารของ
ขาศึก แลวรีบดําเนินการถอนตัวจึงถือเปนการเสร็จสิ้นภารกิจ 
  การปฏิบัติการกูคืนสภาพ (Recovery Operations)   เปนการปฏิบัติเพื่อคนหา กําหนดที่หมาย  
พิสูจนฝาย   และชวยเหลือ  แก กําลังพล  อุปกรณ หรือส่ิงอุปกรณวิกฤติของชาติ     



  การคว่ําบาตรหรือการสกดักั้นทางทะเล (Sanction Enforcement/Maritime Intercept 
Operations)  การปฏิบัติการซึ่งใชมาตรการบีบบังคับเขาสกัดกั้นการเคลื่อนที่ของ เรือ อากาศยาน หรือวัตถุ
อ่ืนใดที่เฉพาะเจาะจงทีเ่ขาไปหรือออกจากพื้นที่ที่กําหนดไว 
  การแสดงกําลัง (Show of force) การปฏิบัติการที่ใชในการแกปญหาซึ่งใชการแสดงกําลังที่
เหนือกวาเพื่อพยายามแกปญหาสถานการณเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง   ซ่ึงถาหากปลอยทิ้งไวอาจะเปน
อันตรายตอผลประโยชนและวัตถุประสงคแหงชาติ 
  การโจมตี (Strike)   การจูโจมซึ่งตั้งใจที่จะทําใหเกิดความเสียหาย   การเขายึดครอง   หรือการ
ทําลายเปาหมาย 
  การสนับสนนุการตอตานการกอความไมสงบ (Support  to  Counterinsurgency)  การให
การสนับสนุน กับ ผูปกครองประเทศ   รัฐบาลทหาร   รัฐบาลกึ่งทหาร   การเมือง  การเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา และการชวยเหลือประชาชน เพื่อที่จะเอาชนะการกอความไมสงบ 
  การสนับสนนุการกอความไมสงบ (Support  to  Insurgency)  การสนับสนุนเปาหมายการ
เคลื่อนไหวเพือ่การลมลางสถาบันรัฐบาลโดยใชการโคนอํานาจหรือกําลังอาวุธ     
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