๗๗
บทที่ ๖
การรณรงคและการปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบ

ตอนที่ ๑ กลาวนํา

๑.๑ ความมุงหมาย
บทที่ ๖ นี้
กลาวถึงหลักนิยมและแนวความคิดในการรณรงคและการปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบ
สําหรับหนวยรักษาความมั่นคงภายในประเทศทั้ง ทหาร ตํารวจ
กําลังกึ่งทหาร และฝายพลเรือน
๑.๒ กลาวทั่วไป
๑.๒.๑ ระดับการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
ของกําลังรักษา
ความปลอดภัยนั้น
ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของการกอความไมสงบเปนหลัก
ตัวอยางเชน
กําลังตํารวจจะมีบทบาทสําคัญตั้งแตการปองกัน (PREVENT) กอนเกิดการกอความไมสงบ และมีสวนรวม
อยางเต็มที่เมื่อการกอความไมสงบไดเกิดขึ้นแลวในทุกขั้นตอน เปนตน
๑.๒.๒ การดํารงไวซึ่งความสงบเรียบรอย
และกฎหมายเปนความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของรัฐ
ซึ่งในระหวางการเกิดความไมสงบ ฝายกอความไมสงบมักจะอยูในสถานภาพของอาชญากร หรือผูกอการราย
ทั้งนี้เพราะฝายกอความไมสงบใชวิธีดําเนินการที่มักผิดกฎหมายและปฏิบัติในลักษณะ ของอาชญากรอยูเสมอ
ดังนั้นการตอบโตการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายของฝายกอความไมสงบจึงเปน
ความรับผิดชอบของตํารวจ
ซึ่งกําลังตํารวจจะเปนกําลังรักษาความปลอดภัยในขั้นตนที่ใชตอบโตบุคคล
ที่พยายามลมลางอํานาจรัฐ
ดวยการสรางความสั่นคลอนใหแกความสงบเรียบรอยของสังคมโดยสวนรวม
๑.๒.๓ การปองกันไมใหเกิดการกอความไมสงบเปนวิธีการที่มีประสิทธิผลและประหยัดที่สุด ในการ
ปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
หากกําลังตํารวจสามารถเผชิญกับภัยคุกคามไดตั้งแตตน
มาตรการปองกันไมใหเกิดความไมสงบก็มีโอกาสไดผลสูง จากประวัติศาสตรที่ผานมาประเทศที่ตองลมลุก
คลุกคลานจากการกอความไมสงบสะทอนใหเห็นวากําลังตํารวจซึ่งถึงแมจะเปนกําลังกึ่งทหารก็ตาม
ไมสามารถเผชิญกับภัยคุกคามจากการเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบในขั้นเริ่มตนไดแงคิดที่สําคัญก็คือ
ขาราชการที่มีหนาที่รักษากฎหมายจะตองเปน “ดานแรก” ในการตอสูกับฝายกอความไมสงบและผูกอการราย

๗๘
ความอยูรอดของรัฐบาลและประเทศ อาจแขวนอยูที่การถวงดุลและผลสําเร็จ หรือลมเหลวจากการปฏิบัติการ
ของตํารวจ ตั้งแตขั้นเริ่มตนของการกอความไมสงบ
๑.๒.๔ ตํารวจเปนจุดสัมผัสที่สําคัญระหวางรัฐกับประชาชน เพราะตํารวจอยูใกลชิดกับประชาชน
มากที่สุด อยูในทามกลางของเหตุการณ และเปนผูที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูรักษาความสงบเรียบรอย
ในระยะยาวดีกวาทหาร
ตํารวจโดยทั่วไปจะไดรับการฝก
การจัดและยุทธภัณฑเหมาะสมกวาทหาร
ในการตอตานการบอนทําลาย การกอความวุนวาย และการดําเนินการดวยวิธีรุนแรงในระดับต่ํา นอกจากนี้
ประชาชนยังยอมรับการบังคับใชกฎหมายโดยตํารวจมากกวาหนวยทหาร
๑.๒.๕ ในสถานการณการกอความไมสงบในชนบทซึ่งมีกําลังตํารวจนอย อาจมีความจําเปนตองใช
กําลังทหาร กึ่งทหาร หรือกําลังราษฎรเขาชวยเหลือตามความเหมาะสมสําหรับในสถานการณ ฝายกอความ
ไมสงบ ซึ่งมีกําลังเขมแข็งแลว ก็จะมีความจําเปนตองใชกําลังทหารเขาปฏิบัติการ
๑.๒.๖ โดยปกติการระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาและปองกันภายใน จะตองพิจารณาจัดตั้งกําลัง
กึ่งทหารประจําทองถิ่นขึ้นซึ่งกําลังดังกลาวอาจจํากัดเฉพาะสําหรับการสนับสนุนตํารวจทั้งนี้ขึ้นอยูกับยุทธศา
สตรในระดับชาติจะกําหนดไวอยางไรก็ดียุทธศาสตรที่กําหนดอาจตองการการระดมสรรพกําลังจํานวนมากเพื่
อวางระบบการขาวกรองที่กวางขวางสนับสนุนการ ปจว. และจัดตั้งกําลังปองกัน ตนเองก็ได

ตอนที่ ๒ การรณรงคเพื่อปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ

๒.๑ กลาวทั่วไป
เจาหนาที่วางแผนทั้งในระดับชาติและในระดับภูมิภาคจะตองพัฒนาแผนการรณรงค (CAMPAIGN)
ขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนงานการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ การรณรงคนั้น
จะมีลักษณะการปฏิบัติภายในหวงเวลาจํากัดภายในพื้นที่กําหนดและมีเปาหมายเฉพาะ ซึ่งอาจมีวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑.๑ เพื่อปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
๒.๑.๒ เพื่อเขาควบคุมพื้นที่ที่มีประชาชนเขาอยูอยางหนาแนน
๒.๑.๓ เพื่อทําลายโครงสรางพื้นฐานและกําลังทางยุทธวิธีของขบวนการกอความไมสงบ
๒.๑.๔ เพื่อขัดขวางการใชฐานที่มั่นของฝายกอความไมสงบ
๒.๑.๕ เพื่อเสริมสรางอํานาจของรัฐใหเขมแข็งในพื้นที่ที่กําหนดให
การรณรงคแบงออกเปน
๒ ประเภท คือ การรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง และการรณรงคดวยการโจมตี

๗๙
๒.๒ การรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง (CONSOLIDATION CAMPAIGNS)
๒.๒.๑ กลาวทั่วไป
การรณรงคดวยการเสริมความมั่นคงจะกระทําในพื้นที่ตามลําดับเรงดวน
โดยหนวยงาน
ทั้งทางทหารและพลเรือน การรณรงคจะเปนกิจกรรมสวนหนึ่งในการปองกันและปราบปรามการกอความ
ไมสงบ เพื่อฟนฟูระบบการควบคุมพื้นที่และประชาชนของฝายรัฐบาล การรณรงคจะครอบคลุมแผนงาน
ในดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจิตวิทยาดวย
๒.๒.๒ แนวความคิด
การรณรงคดวยการเสริมความมั่นคงอาจกระทําในทุกขั้นตอนของสถานการณการกอความ
ไมสงบ แตหากเริ่มดําเนินการตั้งแตขั้นที่ ๑ แลว ก็จะทําใหประสบผลสําเร็จไดงายกวา แนวความคิด
ที่จะกลาวตอไปนี้เปนวิธีการดําเนินการภายใตสถานการณที่มีภัยคุกคามคอนขางจะรุนแรง กลาวคือ มีการ
คุกคามจากกําลังทางยุทธวิธีของฝายกอความไมสงบในระดับรุนแรงพอสมควรแลว หากจะนําแนวความคิด
ไปใชในสถานการณที่มีความรุนแรงนอยกวา จะตองปรับปรุงใหเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณ
นั้น ๆ เสียกอน
๒.๒.๒.๑ โดยปกติการเสริมความมั่นคงจะดําเนินการในระดับจังหวัด
สนับสนุนจากระดับทองถิ่น ภูมิภาค สวนกลาง (ระดับชาติ และจากแหลงอื่นๆ)

โดยไดรับการ

๒.๒.๒.๒ การรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง โดยปกติจะรวมการปฏิบัติตาง ๆ ที่จะ
ไดกลาวตอไปในตอนที่ ๔ ถึงแมวาการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคงจะเนนในพื้นที่ที่มีลําดับความเรง
ดวนสูง ซึ่งมีประชาชนคอนขางมากก็ตาม แตการรณรงคก็อาจจําเปนตองปฏิบัติการในพื้นที่ หางไกลและ
ตามแนวชายแดน หากเห็นวาพื้นที่ดังกลาวนั้นสงผลกระทบกระเทือนตอแผนงานการเสริม ความมั่นคง
๒.๒.๒.๓ การรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง ควรเริ่มตนจากพื้นที่ที่ฝายรัฐบาลควบคุม
อยูแลวขยายพื้นที่ออกไปโดยลําดับ ควรจัดตั้งฐานที่มั่นใหสามารถรักษาความปลอดภัยเอาไวได แลวขยายการ
ควบคุมพื้นที่ออกไปรอบ ๆ เขาไปยังพื้นที่ชวงชิงและพื้นที่ในความควบคุมของฝาย กอความไมสงบ
เพงเล็งพิเศษตอศูนยรวมประชากร ที่ตั้งแหลงทรัพยากร สถานที่ตั้งหนวยงาน และตามเสนทางคมนาคม
อํานาจรัฐจะขยายตัวออกไปในพื้นที่รอบนอกตามขอจํากัดของขีดความสามารถ
ของหนวยผสมพลเรือน
และทหารที่มีอยู และเมื่อไดกวาดลางพื้นที่ใหปลอดภัยจากกําลังทางยุทธวิธี ของฝายกอความไมสงบแลว
จะตองจัดตั้งระบบคุมครองและปองกันพื้นที่ดวยการตั้งรับทางยุทธวิธี และรักษาความปลอดภัยอยางเพียงพอ
กําลังตํารวจและกึ่งทหารมีบทบาทที่สําคัญมากในเรื่องนี้
จะตองใชความพยายามทุกวิถีทางเพื่อปองกัน
ไมใหพื้นที่ที่อยูในความควบคุมของฝายเรากลับไปอยูภายใตความควบคุมของฝายกอความไมสงบอีก
๒.๒.๒.๔ การรณรงคดวยการเสริมความมั่นคงมี ๔ ขั้นตอนที่คาบเกี่ยวกันคือ การเตรียมการ
การรุก การพัฒนา และการสงมอบ

๘๐
๒.๒.๓ ขั้นการเตรียมการ
ในขั้นการเตรียมการนี้
กําลังทหารและพลเรือนที่เขารวมในการรณรงคจะวางแผนฝก
จัดหนวย และประกอบกําลังสําหรับเขาปฏิบัติการ แผนทางฝายทหารและฝายพลเรือนจะตองประสานกัน
อยางสอดคลอง เพื่อใหการรณรงคเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๒.๒.๓.๑ แผนการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคงจะใชพื้นฐานการวางแผนมาจากการ
แบงมอบพื้นที่ตามลําดับความเรงดวนที่หนวยเหนือกําหนดไว
ทรัพยากรทางทหารและพลเรือนที่มีอยู
และขีดความสามารถของหนวยที่คาดการณไวเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด ในดานการปองกัน
ภายในจะตองวางแผนโดยจัดใหมีกําลังพลและวัสดุอยางพอเพียงตอการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
การ ปจว.
กิจการพลเรือน การพิทักษประชาชนและทรัพยากรและการขาวกรองตั้งแตขั้นเริ่มตนของการรณรงคดวยการ
เสริมความมั่นคง การแบงมอบกําลังจะตองใหเหนือกวาฝายตรงขามในพื้นที่ปฏิบัติการ ในดานการพัฒนา
ภายในจะตองวางแผนโดยจัดใหมีทรัพยากรทั้งบุคคลและวัตถุ
พอเพียงตอการดําเนินงานตามแผนงาน
ตลอดระยะเวลาการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง
แผนจะตองครอบคลุมมาตรการในการควบคุม
และบังคับบัญชา เพื่อใหมั่นใจวาการใชทรัพยากรตาง ๆ นั้นเกิดประสิทธิผลสูงสุด การปฏิบัติการทุกชนิด
จะตองประสานโดยศูนยประสานงานประจําพื้นที่
๒.๒.๓.๒ หนวยงานที่เขารวมในการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง จะจัดเปนหนวย
เฉพาะกิจขึ้น ซึ่งอาจแบงเปนหนวยเฉพาะกิจยอยๆ ในระดับทองถิ่นไดตามความเหมาะสม หนวยเฉพาะกิจ
จะประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ รวมทั้งทหารและพลเรือน หากเปนไปไดการกําหนดเสนแบงเขต
โดยปกติจะกําหนดเสนแบงเขตและแนวขั้นใหสอดคลองกับเสนแบงเขตการปกครองในทองถิ่น
บางครั้ง
ถาเสนแบงเขตซึ่งโดยปกติจะใชแนวภูมิประเทศ เชน แนวเขาสูง แมน้ํา เปนหลัก กอใหเกิดปญหา
ทางดานยุทธวิธี ก็อาจจะมีการกําหนดเสนแบงเขตใหมก็ได ทั้งนี้จะตองมีการประสานกัน โดยแนชัด
การรณรงคเพื่อเสริมความมั่นคงโดยปกติมักจะอยูภายใตการควบคุมของหัวหนาฝายปกครอง
ในทองถิ่น
(ระดับจังหวัด, อําเภอ) ที่รับผิดชอบในการรณรงค การสื่อสารจะตองวางระบบคูขนาน เชื่อมโยง
และสนธิขายการสื่อสารทั้งตํารวจ ทหาร กําลังกึ่งทหาร หนวยงานขาวกรอง และหนวยงานพัฒนาตางๆ
ที่เขารวมปฏิบัติการตามแผนการรณรงค
๒.๒.๓.๓
กําลังพลในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบที่เขารวมในการ
รณรงคดวยการเสริมความมั่นคง จะตองไดรับการฝกกอนออกปฏิบัติการ ในการฝกและปลูกฝงอุดมการณ
ควรใหการฝกและอบรมเปนชุด
๒.๒.๔ ขั้นการรุก
การดําเนินการในขั้นตนของขั้นการรุกนี้ก็คือ
การกวาดลางหนวยทางยุทธวิธีของฝาย
กอความไมสงบที่มีอยูในพื้นที่เสริมความมั่นคงนั้น เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวกําลังตาง ๆ (รวมทั้ง

๘๑
กําลังกึ่งทหารและตํารวจที่มีอยู) ในจํานวนที่พอเพียงตองดํารงไวในพื้นที่ เพื่อใหความคุมครองประชาชน
ใหปลอดภัยจากการกระทําของฝายกอความไมสงบที่หลงเหลืออยูในพื้นที่นั้น
๒.๒.๔.๑ ขั้นการรุกนี้ เปนการเคลื่อนยายเขาสูพื้นที่ที่จะเสริมความมั่นคง แลวเขาคนหา
กวาดลาง และทําลายกําลังทางยุทธวิธี, ระบบการสงกําลังบํารุง ของฝายกอความไมสงบในพื้นที่
พิสูจนทราบและทําใหสมาชิกในโครงสรางลับทางการเมืองตองหมดประสิทธิภาพลง การใชอํานาจกําลังรบ
นั้นจะตองเลือกใชอยางเฉพาะเจาะจงและระมัดระวังเปนพิเศษ
เพื่อไมใหประชาชนตองไดรับอันตราย
โดยไมจําเปน การใชอํานาจกําลังรบขนาดใหญนั้น อาจมีผลกระทบกระเทือนที่ทําใหแผนงานการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบเสียผลโดยสวนรวมได
๒.๒.๔.๒ กําลังเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีเชิงรุก
ซึ่งควบคุมและบังคับบัญชา
โดยสายการบังคับบัญชาทางทหาร
หากฝายกอความไมสงบมีขนาดใหญและไดรับการฝกมาเปนอยางดี
อาจตองใชกําลังขนาดใหญเขาปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อทําลายลางกําลังดังกลาว
โดยใชการซุมโจมตี
การปดลอมและตรวจคน และวิธีการอื่น ๆ ควบคูกับการลาดตระเวนดวยกําลัง และการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
ขนาดใหญ
๒.๒.๔.๓ ในขั้นนี้จะเริ่มดําเนินการตามมาตรการหามออกนอกบาน ตรวจสุม (SPOT
CHECK) ตรวจคน จัดตั้งระบบการรายงานขาวและใชมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตํารวจและหนวย
รักษาความปลอดภัยอื่น ๆ จะเริ่มบังคับใชมาตรการพิทักษประชาชนและทรัพยากร เพื่อตัดการสนับสนุน
ตาง ๆ ที่ฝายกอความไมสงบไดรับจากประชาชน และชวยในการพิสูจนทราบและคนหาสมาชิก ในโครงสราง
ลับของฝายกอความไมสงบ การ ปจว. จะดําเนินการควบคูเพื่อสนับสนุนการบังคับใช มาตรการพิทักษ
ประชาชนและทรัพยากร ใหประชาชนเห็นความจําเปนในการใชมาตรการดังกลาว รวมทั้งปายความผิด
ใหแกฝายกอความไมสงบ ในกรณีที่มาตรการที่ใชตองทําใหประชาชนเดือดรอน ขาดความสะดวกสบาย
๒.๒.๔.๔ หนวยงานขาวกรองและตํารวจจะปฏิบัติตามแผนงานการขาวกรอง หนวย
ดังกลาวจะดําเนินการซักถาม
ตรวจสอบความจงรักภักดีและรวบรวมบันทึกประวัติ
เพื่อชวยในการ
พิสูจนทราบและคนหาสมาชิกในโครงสรางลับของฝายกอความไมสงบ
๒.๒.๕ ขั้นการพัฒนา
ในขั้นนี้ กําลังพลเรือนและทหารจะดําเนินการเพื่อขจัดฝายกอความไมสงบที่หลงเหลืออยู
จัดตั้งระบบการควบคุมของรัฐใหมั่นคงในพื้นที่
ปองกันไมใหฝายกอความไมสงบเขามาในพื้นที่ไดใหม
ดํารงการรักษาความปลอดภัยไวใหเกิดความเชื่อมั่น และดําเนินการตามแผนการพัฒนาตาง ๆ เพื่อขจัด
เงื่อนไขในพื้นที่
๒.๒.๕.๑ การปฏิบัติการในขั้นนี้
จะเปลี่ยนน้ําหนักจากการปองกันภายในทางทหาร
ไปเนนหนักในดานการพัฒนาภายในทางพลเรือน สาระสําคัญก็คือ กําลังทหารและกึ่งทหารจะเปลี่ยนทาที
จากการปฏิบัติการเชิงรุกเปนการปฏิบัติการเชิงรับ เพื่อปองกันพื้นที่ที่ไดกวาดลางแลวในขั้นการรุก

๘๒
หนวยทหารขนาดเล็กอาจกระจายอาศัยอยูในหมูประชาชนและปฏิบัติงานรวมกับกําลังรักษาความปลอดภัยใ
นทองถิ่น เปดโอกาสใหกําลังเฉพาะกิจสวนใหญดําเนินการชวยเหลือประชาชนในดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และจิตวิทยาอยางมีประสิทธิผล การดําเนินการดานจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ จะตองปฏิบัติ
โดยตอเนื่องเพื่อจูงใจใหประชาชนสนับสนุนแผนงานการพัฒนาและปองกันภายใน
การพัฒนาตาง ๆ
และการชวยเหลือประชาชนโดยทหาร จะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความหวงใยของรัฐบาลที่มีตอประชาชน
อยางจริงจังและจริงใจ
๒.๒.๕.๒ ในดานการปองกันจะตองมีการฝกกําลังปองกันตนเองประจําถิ่น หรือหนวย
กึ่งทหาร เพื่อใหมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผนงานการรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาในทองถิ่น
การปฏิบัติการทางยุทธวิธีเชิงรุกจะดําเนินตอไป เพื่อขจัดฝายกอความไมสงบที่ยังหลงเหลืออยู และทําลาย
ฐานการสนับสนุน
สําหรับการปฏิบัติการในดานการปองกันศูนยรวมประชาชนฐานปฏิบัติการ
ที่ตั้ง
และเสนทางคมนาคมนั้นยังคงดําเนินตอไป
๒.๒.๕.๓ ความพยายามในดานการคนหาฝายกอความไมสงบ และปดกั้นเสนทางเขาสู
พื้นที่ที่อยูในความควบคุมจะตองกระทําโดยตอเนื่อง
การควบคุมพื้นที่ดังกลาวนี้ใชการลาดตระเวน
อยางหนาแนน
โดยขยายขอบเขตและระยะทางใหครอบคลุมพื้นที่ในความควบคุมทั้งหมด
โดยปกติ
หนวยทหารจะปฏิบัติการทางยุทธวิธีเชิงรุกอยางตอเนื่องในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อลดแรงกดดันของฝายกอความ
ไมสงบที่มีตอพื้นที่ในความควบคุมของฝายรัฐบาล
๒.๒.๕.๔ ตํารวจจะใชกําลัง เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและกฎหมายไวอยางพอเพียง
และมีประสิทธิผล
ตํารวจจะตองควบคุมการสัญจรของประชาชนและควบคุมการเคลื่อนยายสิ่งอุปกรณ
รวมทั้งการระวังปองกันอาหารและวัสดุที่มีความสําคัญในระหวางการผลิตและการเก็บรักษา
๒.๒.๖ ขั้นการสงมอบ
ขั้นการสงมอบนี้จะเริ่มตนดวยการเรงรัด และการขยายการพัฒนาออกไปอยางกวางขวาง
ตามแผนงาน และเมื่อเจาหนาที่ในทองถิ่นมีขีดความสามารถในการปองกันพื้นที่ จากการโจมตีของฝาย
กอความไมสงบไดแลว กําลังเฉพาะกิจจะคอย ๆ ลดกําลังติดอาวุธและกําลังชวยเหลือประชาชนที่ไมจําเปน
ลงโดยลําดับ เมื่อหนวยงานปกติสามารถปลดเปลื้องความรับผิดชอบในงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไปแลว
๒.๒.๖.๑ เมื่อเจาหนาที่ฝายปกครองมีประสบการณพอสมควร
เจาหนาที่ภายนอก
ที่ปฏิบัติงานดานการบริหารงานปกครองที่สมทบกับกําลังเฉพาะกิจ ก็จะสามารถปลดเปลื้องความรับผิดชอบ
ใหไปปฏิบัติงานอื่น ๆ ไดตอไป ในดานการปองกัน หากตํารวจและกําลังกึ่งทหารในทองถิ่น สามารถ
รับผิดชอบงานดานการรักษาความปลอดภัยอยางมีประสิทธิผลแลว กําลังเฉพาะกิจก็อาจถอนกําลังที่ใชงาน
ในดานนี้ไปใชในพื้นที่อื่นตอไปไดในทํานองเดียวกัน
๒.๒.๖.๒ กําลังจะตองไมนําไปใชในพื้นที่อื่น จนกวากําลังกึ่งทหารตํารวจและหนวยงาน
ขาวกรองในพื้นที่มีขีดความสามารถในการปองกันและรักษาความปลอดภัยพื้นที่ไดเองเสียกอน นอกจากนี้

๘๓
ยังควรจัดตั้งกําลังกองหนุนขึ้นในพื้นที่และเตรียมกําลังกองหนุนในระดับตอไปไว
ในกรณีที่จําเปน

เพื่อใหการชวยเหลือ

๒.๒.๖.๓ รัฐบาลจะตองมั่นใจวามีทรัพยากรอยางพอเพียงตอการดําเนินการตามแผนงาน
ที่ดําเนินการอยูเสียกอนที่จะขยายพื้นที่การควบคุมออกไป
การปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อทําลายกําลัง
ฝายกอความไมสงบและฐานที่มั่น อาจดําเนินตอไปในพื้นที่นอกการควบคุมเพื่อชวยเหลือชุมชนขางเคียง
๒.๓ การรณรงคดวยการโจมตี (STRIKE CAMPAIGNS)
๒.๓.๑ กลาวทั่วไป
การรณรงคดวยการโจมตีประกอบดวยการปฏิบัติการรบตอเปาหมาย
กําลังทางยุทธวิธี
และฐานที่มั่นของฝายกอความไมสงบ
ในพื้นที่ชวงชิงหรือในพื้นที่ที่อยูในความควบคุมของฝายกอความ
ไมสงบ นอกจากนี้อาจปฏิบัติการทางยุทธวิธีอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกําลังทางยุทธวิธีในขณะปฏิบัติการโจมตี
ดวยก็ได
๒.๓.๒ แนวความคิด
การรณรงคดวยการโจมตีจะปฏิบัติในพื้นที่หางไกลหรือพื้นที่ชวงชิงดวยกําลังติดอาวุธ
โดยมีศูนยประสานงานประจําพื้นที่เปนผูประสานการปฏิบัติ เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของการโจมตีนั้น
เปนการทําลายกําลังและฐานที่มั่นของฝายกอความไมสงบ ดังนั้น กําลังโจมตีจึงมักไมตองอยูในพื้นที่
ปฏิบัติการหลังจากปฏิบัติภารกิจการโจมตีแลว โดยปกติจะมอบพื้นที่เปาหมายโดยเฉพาะใหปฏิบัติการเทานั้น
๒.๓.๓ การจัด
กําลังที่ไดรับมอบใหปฏิบัติการรณรงคดวยการโจมตี ควรไดรับการสับเปลี่ยนจากหนาที่
การปองกันพื้นที่ ซึ่งเปนงานประจําลวงหนากอนเขาปฏิบัติการโจมตีอยางพอเพียง กําลังโจมตีโดยปกติ
จะควบคุมไวในระดับชาติ ภูมิภาค หรือจังหวัด และไมมีการมอบหมายพื้นที่รับผิดชอบใหอยางถาวร
แตอยางใด กําลังโจมตีจะตองจัดในรูปกําลังเฉพาะกิจที่สมบูรณในตัวเอง สามารถปฏิบัติการในพื้นที่
หางไกลจากฐานที่ตั้งไดในหวงระยะเวลานาน นอกจากกําลังรบแลว กําลังเฉพาะกิจดังกลาวควรมีหนวย
ขาวกรอง หนวย ปจว. หนวยกิจการพลเรือน ตํารวจ และกําลังกึ่งทหารรวมอยูดวย
๒.๓.๔ การปฏิบัติการ
เมื่อไดคนพบกําลังและฐานที่มั่นของฝายกอความไมสงบแลว กําลังโจมตีจะดําเนินกลยุทธ
เพื่อทําลายกําลังและฐานที่มั่นดังกลาว
การปฏิบัติการโจมตีจะตองมีการลาดตระเวนและตรวจคนพื้นที่
อยางละเอียด
ทั้งนี้เพราะฝายกอความไมสงบมีขีดความสามารถในการซอนอาวุธ
และปลอมตัว
เปนประชาชนธรรมดาโดยทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม
บุคคลผูตองสงสัยจะตองจัดการตรวจสอบ
อยางละเอียดถี่ถวนแตตองปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวอยางยุติธรรมและใหเกียรติ
เพื่อหลีกเลี่ยงการผลักดัน
ผูตองสงสัยที่บริสุทธิ์ใหไปเปนพวกเห็นใจฝายกอความไมสงบ ในกรณีที่หนวยขนาดเล็กปฏิบัติการ

๘๔
ลาดตระเวนพบกําลังทางยุทธวิธีของฝายกอความไมสงบที่มีขนาดใหญกวา
จะตองดํารงการเฝาตรวจไว
เพื่อใหกําลังตอบโตเขาทําลายกําลังฝายกอความไมสงบไดในทันที เมื่อพบพื้นที่ที่สงสัยวาจะเปนแหลงรวม
ของกําลังหรือที่ตั้งฝายกอความไมสงบ ควรจะตองเฝาตรวจและลาดตระเวนอยางถี่ถวน และเมื่อไดพัฒนา
ขาวสารเกี่ยวกับเปาหมายอยางพอเพียงแลว ก็จะเขาโจมตีหรือตีโฉบฉวยในทันทีโดยใชกําลังตอบโต
๒.๓.๔.๑ การปฏิบัติการทางยุทธวิธีเชิงรุก รวมถึงการลาดตระเวนดวยกําลัง การเคลื่อนที่
เขาปะทะ
การเขาตีอยางประณีตหรือเรงดวน การขยายผล การไลติดตาม การปฏิบัติการสนับสนุน
การรบและทางการชวยรบ จะตองวางแผนเพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถตอบสนองความตองการทางยุทธวิธีได
หากการปฏิบัติการนั้นพนระยะการสนับสนุนจากที่ตั้งทางการชวยรบปกติ
ก็อาจจะตองสมทบหรือ
บรรจุมอบสวนสนับสนุนทางการชวยรบใหกับกําลังดังกลาวตามความเหมาะสม ผูบังคับกองกําลังเฉพาะกิจ
จะตองประสานกับหนวยสนับสนุนทางการชวยรบที่เกี่ยวของ
๒.๓.๔.๒ การโจมตีแบบเรงดวนหรือการตีโฉบฉวย อาจกระทําในทันทีที่ลาดตระเวน
คนพบ
และทดสอบกําลังและการวางกําลังหรือไดพัฒนาขาวกรองเพิ่มเติมแลวก็ได
การลาดตระเวน
ควรเนนในดานการลาดตระเวนอยางทั่วถึงโดยยึดหลักความตอเนื่อง ปฏิบัติการแบบแยกการและใชหนวย
ขนาดเล็ก หากคนพบกําลังฝายกอความไมสงบเปนกลุมกอนก็จะดํารงการเกาะเอาไว จนกวากําลังเพิ่มเติม
จะมาถึงเพื่อเขาทําลายกําลังดังกลาวตอไป
๒.๓.๔.๓ เนื่องจากการรณรงคดวยการโจมตีกระทําในพื้นที่ที่ไมปลอดภัย
วางแผนการถอนตัวเมื่อจบภารกิจไวเสมอ

ดังนั้นจึงตอง

ตอนที่ ๓ การปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมพิเศษ

๓.๑ การปฏิบัติการในพื้นที่หางไกล
๓.๑.๑ กลาวทั่วไป
การปฏิบัติการในพื้นที่หางไกลจะกระทําในพื้นที่ชวงชิง หรือพื้นที่ในความควบคุมของฝาย
กอความไมสงบเพื่อจัดตั้งฐานปฏิบัติการและฐานที่มั่นของรัฐบาล พื้นที่หางไกลอาจเปนพื้นที่ที่มีชนกลุมนอย
ตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือชนกลุมนอยที่อยูโดดเดี่ยวอื่น ๆ นอกจากนี้ การปฏิบัติการในพื้นที่หางไกล
อาจดําเนินการเพื่อจัดตั้งฐานในพื้นที่ที่ไมมีประชาชนอยูอาศัย ซึ่งอาจเปนพื้นที่พักรอ ฝก พักผอน สงกํ
 าลัง
บํารุง หรือที่บังคับการของฝายกอความไมสงบ พื้นที่หางไกลอาจเปนพื้นที่ภายในประเทศ หรือใกลชายแดน
ซึ่งมีเสนทางการแทรกซึมที่สําคัญ การปฏิบัติการในพื้นที่หางไกลโดยปกติจะใชหนวย ที่กําหนดไวโดยเฉพาะ
และไดรับการฝกมาเปนพิเศษ

๘๕
๓.๑.๒ แนวความคิด
การปฏิบัติการในพื้นที่หางไกลเปนการสรางความเขมแข็งขึ้นในพื้นที่ เพื่อใชเปนฐานปฏิบัติการ
สําหรับการรณรงคดวยการโจมตีหรือเสริมความมั่นคง หากไดรับการสนับสนุนในทองถิ่นแลว การปฏิบัติการ
ในพื้นที่หางไกลก็จะประสบผลสําเร็จไดมากขึ้น โอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนจากประชาชนจะมีมากขึ้น
หากกําลังฝายรัฐบาลสามารถควบคุมกําลังฝายกอความไมสงบที่เปนบุคคลในทองถิ่น
ซึ่งมีอิทธิพลตอ
ประชาชนเอาไวได มิฉะนั้นแลวประชาชนจะไมกลาใหการสนับสนุนฝายรัฐบาล ในขั้นตนกําลังรบและ
กําลังสนับสนุนการรบมีความจําเปนตองระวังปองกันฐานปฏิบัติการอยางเหนียวแนน การปฏิบัติการในพื้นที่
หางไกลอาจกระทําในพื้นที่ที่ไมมีประชาชนหรือมีเพียงจํานวนนอยเพื่อสกัดกั้น เสนทางแทรกซึม เครื่องมือ
พิเศษอาจนํามาใชอยางกวางขวาง เพื่อเฝาตรวจพื้นที่และเสนทางที่นาสงสัยไว อยางทั่วถึงและตอเนื่อง
อํานาจกําลังรบและอํานาจการยิงซึ่งมีขีดความสามารถในการเคลื่อนยายทางอากาศ ควรเตรียมไวใหพรอม
เพื่อใหสามารถโจมตีตอเปาหมายที่พิสูจนทราบแลวไดอยางรวดเร็ว
๓.๑.๓ การจัด
กําลังทางยุทธวิธีควรประกอบดวยกําลังพลในทองถิ่นใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ประเภท
ของกําลังทางยุทธวิธีที่ใชจะเปนกําลังทหารหรือกึ่งทหารนั้นยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ลักษณะของพื้นที่
ทัศนคติของประชาชนในทองถิ่น ขอพิจารณาทางการเมือง รวมทั้งเครื่องมือและการสนับสนุนทางการ
สงกําลังบํารุงที่มีอยู
ขนาดและการประกอบกําลังของกําลังทางยุทธวิธีพิจารณาจากปจจัยในดานอิทธิพล
ของฝายกอความไมสงบที่มีตอประชาชนในทองถิ่น
และขีดความสามารถของรัฐในการจูงใจและพัฒนา
กําลังจากทองถิ่นเปนหลัก
เมื่อกําลังทางยุทธวิธีประกอบดวยกําลังจากทองถิ่นก็ควรใชผูนําในทองถิ่น
ใหมากที่สุด ถึงแมจะมีความสามารถในการทหารอยางจํากัดก็ตาม หากใชผูนําในทองถิ่นโดยจัดที่ปรึกษา
ใหตามความจําเปนแลว ก็จะชวยใหการควบคุมและการจูงใจดีขึ้น นอกจากนี้ควรจัดใหกําลังในทองถิ่น
รวมอยูในโครงสรางของรัฐบาลและจัดใหมีการฝกและปลูกฝงอุดมการณรวมกันกับกําลังอื่น ๆ ของฝาย
รัฐบาล
๓.๑.๔ การปฏิบัติการ
การปฏิบัติการในพื้นที่หางไกลนอกจากจะเปนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีแลว
ก็ควร
ปฏิบัติการกิจการพลเรือน ปจว. ขาวกรอง การพิทักษประชาชนและทรัพยากร และการชวยเหลือแนะนํา
ไปดวย การปฏิบัติการในพื้นที่หางไกลมักเปนการปฏิบัติการในระยะยาวและตอเนื่อง มุงเพื่อขัดขวางการ
ปฏิบัติการของฝายกอความไมสงบแลวทําลายกําลังติดอาวุธของฝายกอความไมสงบเสีย
โครงสรางลับ
ของฝายกอความไมสงบจะตองทําลายใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได การปฏิบัติการในพื้นที่หางไกล ประกอบดวย
ขั้นตอน ๔ ขั้น คือ การเตรียมการ การรุก การพัฒนา และการสงมอบ

๘๖
๓.๑.๔.๑ ขั้นการเตรียมการ ขั้นนี้ประกอบดวยการกําหนดพื้นที่ปฏิบัติการ การรวบรวมและ
ประเมินผลขาวสาร และขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการ การประมาณความตองการทรัพยากร การฝกกําลังพล
และเตรียมแผนยุทธการ
๓.๑.๔.๒ ขั้นการรุก ขั้นนี้ประกอบดวยการเคลื่อนยายกําลังเขาไปยังพื้นที่ปฏิบัติการจัดตั้ง
ฐานปฏิบัติการที่ปลอดภัย ทําลายหรือกวาดลางกําลังทางยุทธวิธีของฝายกอความไมสงบในพื้นที่ การทําลาย
หรือทําใหฐานที่มั่นของฝายกอความไมสงบตองหมดประสิทธิภาพลง การทําลายหรือทําใหโครงสรางลับ
ทางการเมืองของฝายกอความไมสงบหมดประสิทธิภาพลง และการจัดตั้งระบบการควบคุมของรัฐขึ้นมาใหม
ในพื้นที่
๓.๑.๔.๓ ขั้นการพัฒนา ขั้นนี้ประกอบดวยการปฏิบัติการตั้งรับอยางเหนียวแนน ดวยการ
ใชการลาดตระเวนอยางกวางขวาง
การดําเนินการชวยเหลือประชาชนโดยทหารดวยโครงการสั้น ๆ
ซึ่งอาจรองรับโครงการพัฒนาระยะยาวไดตอไป
การฝกกําลังกึ่งทหารหรือกําลังปองกันตนเองรวมทั้ง
การปฏิบัติการทางยุทธวิธี การพิทักษประชาชนและทรัพยากร การขาวกรอง กิจการพลเรือน และการ ปจว.
การพัฒนาภายในอาจเริ่มตนดวยการศึกษาและสาธารณสุข
๓.๑.๔.๔ ขั้นการสงมอบ ขั้นนี้เปนขั้นการดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง การสงมอบ
การควบคุมพื้นที่ใหแกหนวยงานพลเรือนตามความเหมาะสมและการขยายการปฏิบัติการไปยังพื้นที่ ขางเคียง
๓.๒ การปฏิบัติการในเมือง
๓.๒.๑ กลาวทั่วไป
๓.๒.๑.๑ การปฏิบัติการในสภาพแวดลอมในเมือง
เนนการปฏิบัติและเทคนิคพิเศษ
ที่แตกตางจากการปฏิบัติการในชนบท
ทั้งนี้เพราะในเมืองมีลักษณะพื้นที่และจํานวนประชาชน
เปนจํานวนมากที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติการทั้งฝายรัฐบาลและฝายกอความไมสงบ กําลังทหารอาจจะตอง
ใหการสนับสนุนตํารวจในการเผชิญกับการจลาจล
และความวุนวายที่ฝายกอความไมสงบเปนผูชักใย
การปฏิบัติการทางยุทธวิธีอาจเปนสิ่งจําเปนหากฝายกอความไมสงบปฏิบัติการโดยตรง เชน การยึดพื้นที่
ในเมืองหรือยึดสถานที่สําคัญในเมืองเอาไว
๓.๒.๑.๒ ความหนาแนนของประชากรในเมือง ทําใหมีความจําเปนที่จะตองเนนในดาน
การใชอาวุธที่ไมรายแรง และเมื่อใชอาวุธแลว จะตองใชอยางระมัดระวังที่สุดเพื่อไมใหเกิดความพินาศและ
สูญเสียเกินเหตุ โดยยึดหลักการ “การใชกําลังใหนอยที่สุดเทาที่จําเปน” เปนหลัก เพื่อลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสินลงใหนอยที่สุด ดังนั้น การปฏิบัติการในเมืองจึงตองวางแผน ประสานงาน และควบคุม
อยางระมัดระวังที่สุด
๓.๒.๑.๓ การปฏิบัติการลับตาง ๆ ของฝายกอความไมสงบในเมืองมีขอบเขตที่กวางขวาง
มาก ฝายรัฐบาลจะตองเนนหลักในดานการขาวกรอง และการปฏิบัติการของตํารวจในการตอบโตกับ
กิจกรรมลับของฝายกอความไมสงบทั้งในดานการจัด การขาวกรอง การสงกําลังบํารุง และการ กอการราย

๘๗
๓.๒.๑.๔ การดําเนินการในดานการพัฒนาและปองกันภายในในพื้นที่ในเมือง
สวนหนึ่งของการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง

อาจเปน

๓.๒.๑.๕ พื้นที่ในเมืองนั้นมีความสําคัญ
และตองการในดานการพัฒนาและปองกัน
ภายในอยางตอเนื่อง ไมวาจะรวมอยูในแผนการรณรงคโดยเฉพาะหรือไมก็ตาม กําลังทหารควรมีสวนรวม
ในการวางแผนและปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบในเมืองทุกขั้นตอนของการกอความ
ไมสงบ และเตรียมชวยเหลือหนวยงานดานการรักษาความสงบเรียบรอย และกฎหมายอื่น ๆ ตามความจําเปน
ของสถานการณ
๓.๒.๒ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติการ
๓.๒.๒.๑ ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในเมือง
- มีประชาชนอยูจํานวนมากและหนาแนน
- เปนศูนยรวมของสถานที่ราชการ
- เปนศูนยอุตสาหกรรม
- เปนศูนยการสื่อสารโทรคมนาคม
- เปนศูนยการคมนาคม และ ขนสง
- มีคลังเก็บสินคา
- เปนแหลงที่รวมอาหาร
- เปนศูนยการแพทย
- มีสถานสาธารณูปโภค
- เปนศูนยการศึกษา
- มีกลุมบุคคลหลายประเภท (เชื้อชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ)
- มีสิ่งกอสรางหนาแนน
- มีกําลังตํารวจ กําลังกึ่งทหาร และหนวยงานดานกฎหมายอื่นๆ
๓.๒.๒.๒ กิจกรรมของรัฐบาล พื้นที่ในเมืองตองการการจัดการและการบริการจากรัฐบาล
มากกวาในชนบท รัฐจะตองใชหนวยงานจํานวนมากและมีขนาดใหญในการปฏิบัติการดังกลาว ดังนั้น
การวางแผนและปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
จะตองพิจารณาหนาที่
ความรับผิดชอบและขีดความสามารถของหนวยงานตางๆ ของรัฐประกอบดวย
๓.๒.๒.๓ การบอนทําลาย
หนวยบอนทําลายของฝายกอความไมสงบอาจดําเนินการ
ทําลายความศรัทธาของประชาชนที่มีตอรัฐ ดวยการทําใหขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

๘๘
ในทองถิ่นลดนอยลง
อาจขยายผลจากการปฏิบัติงานของหนวยงานพลเรือนของรัฐในทองถิ่น โดยการ
หันเหเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานนั้น ๆ
ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานไมสามารถบรรลุผลตามที่
กําหนดไว หรือลาชาในการตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้อาจใชหนวยงานของรัฐเอง
ขัดขวางหรือตอตานกับรัฐบาล รวมทั้งดําเนินการกอการรายและ ปจว. ควบคูกับการจัดตั้งองคกร
การขาวกรอง และการสงกําลังบํารุงอยางลับ ๆ ตํารวจ หนวยรักษาความปลอดภัยภายใน และหนวยงาน อื่น ๆ
ของรัฐ จะเปนเปาหมายการบอนทําลายที่มีลําดับความเรงดวนสูงของฝายกอความไมสงบ
๓.๒.๓ การปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
๓.๒.๓.๑ กลาวทั่วไป การปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบในเมือง
จะตองวางแผนและประสานงานอยางระมัดระวัง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการใชกําลัง
กําลังทหารที่กําหนดไวที่จะใหการสนับสนุนตามความจําเปนจะตองวางแผนและเตรียมปฏิบัติการตามแผนไว
ใหพรอม กําลังทหารจะตองสามารถเขาใจการปฏิบัติการของตํารวจและสวนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เปนอยางดี
หนวยทหารจะตองรวบรวมและมีขาวสารเกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่และสถานที่ตั้งที่สําคัญ
ในรายละเอียดไวใหพรอม
๓.๒.๓.๒ การขาวกรอง
ขอมูลขาวกรองของพื้นที่ปฏิบัติการควรครอบคลุมขาวสาร
ในรายละเอียดของศูนยกลางตาง ๆ ในเมือง ขาวสารที่ตองการควรรวบรวมไวเพื่อประกอบขาวสาร ที่มีอยูแลว
ในแฟมขาวกรองของพื้นที่ปฏิบัติการควรมีผังเมืองในรายละเอียดครอบคลุมโครงสรางใตดิน (ถามี) รวมทั้ง
สถานที่ตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่สําคัญตาง ๆ ขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนา และปองกันภายใน
และสถานการณการกอความไมสงบจะตองปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
เพื่อใชในการวางแผนยุทธการ
ไดในทันที
๓.๒.๓.๓ การพิทักษประชาชนและทรัพยากร การพิทักษประชาชนและทรัพยากรในเมือง
เปนปจจัยที่สําคัญในการปราบปรามการกอความไมสงบ มาตรการตาง ๆ จะตองนํามาใชกอนฝายกอความ
ไมสงบจะพัฒนาขีดความสามารถจนถึงขั้นการสรางความขัดแยงดวยกําลังอาวุธ
การปฏิบัติการขาวกรอง
ของตํารวจจะสนับสนุนแผนงานการพิทักษประชาชนและทรัพยากร การประกอบอาชญากรรมตาง ๆ เชน
การปลน การลักพาตัว การกอการราย และการขูกรรโชก อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมการ ปจว.
หรือหาทุนของฝายกอความไมสงบได
จะตองมีการบันทึกและสอดสองตรวจตราแหลงอาวุธและกระสุน
ทั้งของรัฐและเอกชนอยูเสมอ
การปฏิบัติการขาวกรองสนับสนุนการพิทักษประชาชนและทรัพยากรควร
เพงเล็งเปาหมายการผลิต การรวบรวม และเก็บรักษาสิ่งอุปกรณตาง ๆ ซึ่งอาจเปนสวนหนึ่งของระบบ
การสงกําลังบํารุงของฝายกอความไมสงบได การปฏิบัติการจิตวิทยาจะตองใชเพื่อสนับสนุนความสมเหตุ
และสมผลของการบังคับใชมาตรการตาง ๆ เชน การปนสวนอาหาร การหามออกนอกบาน และการตรวจคน
การตั้งจุดตรวจและการกําหนดเขตหวงหาม
ทหารอาจใชการสนับสนุนในดานการพิทักษประชาชน
และทรัพยากร หากเกินขีดความสามารถของหนวยรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

๘๙
๓.๒.๓.๔ การปฏิบัติการทางยุทธวิธี การปฏิบัติการทางยุทธวิธีอาจกระทําภายในตัวเมือง
หรือพื้นที่ใกลเคียงเพื่อปราบปรามกําลังฝายกอความไมสงบ
หากฝายกอความไมสงบพยายามจะยึดพื้นที่
ภายในเมืองก็จะมีความจําเปนตองปฏิบัติการทางยุทธวิธีในพื้นที่ขางเคียงดวย
ในกรณีที่ตํารวจและกําลัง
รักษาความปลอดภัยอื่น ๆ สามารถควบคุมสถานการณจากการโจมตีของฝายกอความไมสงบไดเองแลว
ก็จะเปนการเหมาะสมกวาที่ใชกําลังทหารเขารวมในบทบาทของการระวังปองกันรอบนอกพื้นที่ และสกัดกั้น
การเพิ่มเติมกําลังหรือการสนับสนุนของฝายกอความไมสงบจากภายนอก
และเมื่อมีความจําเปนตองใช
กําลังทหารเพิ่มเติมกําลังตํารวจหรือปราบปรามกําลังฝายกอความไมสงบในพื้นที่ในเมืองแลว การปฏิบัติการ
จะตองมีการประสานงานและควบคุมอยางใกลชิด กําลังทหารควรถอนตัวออกในทันที เมื่อกําลังตํารวจ
สามารถควบคุมสถานการณเอาไวได
๓.๒.๓.๕ การปฏิบัติการจิตวิทยา การ ปจว. จะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในพื้นที่ในเมือง
เพราะวาในเมืองมีสื่อมวลชนตาง ๆ และมีเปาหมายผูฟงจํานวนมาก รัฐบาลจะตองพยายามเอาชนะใจ
บรรดานักแสดงความคิดเห็นตาง ๆ เพื่อใหมาสนับสนุนรัฐบาล บรรดานักแสดงความคิดเห็นดังกลาว ไดแก
บรรณาธิการขาว ผูเกี่ยวของกับวิทยุและโทรทัศน ผูนําทางศาสนา นักวิชาการ และผูนําองคกรตางๆ
หากสามารถทําใหบุคคลเหลานี้สนับสนุนการดําเนินการของรัฐในดานการพัฒนาและปองกันแลว ก็จะชวย
ใหการดําเนินการมีโอกาสบรรลุผลสําเร็จไดงายขึ้น แผนงานตาง ๆ ควรเนนในดานการปรับปรุงและรักษา
ภาพพจนที่นาพึงพอใจของกําลังฝายรัฐบาลในสายตาของประชาชนโดยทั่วไปในขณะที่ออกปฏิบัติการในพื้น
ที่ในเมือง
นอกจากนี้ กําลังรักษาความปลอดภัยควรไดรับการปลูกฝงอุดมการณในบทบาทหนาที่ที่ได
รับมอบ และผลกระทบของการปฏิบัติสวนบุคคลที่มีผลสําเร็จของภารกิจโดยสวนรวม
- กิจกรรมหลักของการ ปจว. ในพื้นที่ในเมือง ก็คือ การสนับสนุนแผนงานดานการ
พิทักษประชาชนและทรัพยากร
- ทรัพยากรของการ ปจว. ที่มีอยูในพื้นที่ในเมืองทั้งหมด ควรกําหนดไวเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการทางยุทธวิธี และนํามาใชในการปองกันการตื่นตระหนกอํานวยการในการสัญจรของประชาชน
และชวยในการควบคุมและดูแลประชาชนผูหลบหนีภัยเมื่อถูกโจมตีจากฝายกอความไมสงบ
๓.๒.๓.๖ กิจการพลเรือน เนื่องจากทหารอาจตองเกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมาก ดังนั้น
การปฏิบัติการกิจการพลเรือนจะตองเนนเปนพิเศษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพิทักษประชาชน
และทรัพยากร และการสนับสนุนงานดานการปองกันฝายพลเรือน กําลังทหารจะตองวางแผนและเตรียมการ
เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดเหตุการณการโจมตีดวยอาวุธจากฝายกอความไมสงบ
การชวยเหลือดังกลาวอาจมีดังนี้
- การชวยเหลือผูประสบภัย การสงกลับ และการรักษาพยาบาล
- การคนหาและดําเนินการตอผูเสียชีวิต
- การดําเนินการตอประชาชนผูหลบหนีภัย

๙๐
- การเลี้ยงดู และ/หรือการจัดใหมีเครื่องครัวที่จําเปน
- การแจกจายอาหาร น้ํา และวัสดุสิ่งอุปกรณที่จําเปน
- การซอมแซมสาธารณูปโภคใหคืนสภาพ
- การขจัดซากปรักหักพัง
ทาเทียบเรือ ระบบรถไฟ และที่อยูอาศัย

และสิ่งกีดขวางออกจากถนน

เสนทาง

สนามบิน

- การประเมินความเสียหาย
๓.๓ การปฏิบัติการตามแนวชายแดน
๓.๓.๑ กลาวทั่วไป
ในสภาพแวดลอมของการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
ทหารอาจจะตอง
รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนและอาจตองชวยเหลือกําลังรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ
ในดานการตรวจคนเขาเมือง การศุลกากร และการรักษาความปลอดภัย
๓.๓.๒ วัตถุประสงค
การปฏิบัติการตามแนวชายแดนในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการแทรกซึมทั้งบุคคลและวัสดุขามแดน งานที่ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาวอาจมีดังนี้
- การรักษาความปลอดภัยในบริเวณยานชุมชน
- การปฏิบัติการขาวกรองและตอตานขาวกรอง
- การปฏิบัติงานในจุดตรวจคนเขาเมืองที่ไดรับอนุมัติแลว
- การควบคุมผูลี้ภัย
- การบังคับใชขอจํากัดในดานการสัญจรและเดินทาง
- การ ปจว.
- การลาดตระเวน เฝาตรวจ และพัฒนาเปาหมาย
- การโจมตีตอกําลังฝายกอความไมสงบ
- การทําลายฐานที่มั่นของฝายกอความไมสงบ
- การปฏิบัติการขัดขวาง

๙๑
๓.๓.๓ แนวความคิด
ในระยะที่การกอความไมสงบเพิ่งจะเริ่มตน การปฏิบัติการตามแนวชายแดนจะเปนความ
รับผิดชอบของตํารวจ ศุลกากร และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ กําลังทหารและกึ่งทหารอาจใหการชวยเหลือ
หนวยงานดังกลาวได
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณพื้นที่หางไกลตามแนวชายแดน
เมื่อการกอความ
ไมสงบขยายตัวมากขึ้นอาจมีความจําเปนตองใชกําลังรบเขาปฏิบัติการตามแนวชายแดน
เพื่อตัดการ
สนับสนุนจากภายนอกที่มีตอขบวนการกอความไมสงบ
การปฏิบัติการดังกลาวตองการการประสานงาน
และการปฏิบัติการรวมกันระหวางกําลังทหาร กึ่งทหาร และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐที่เกี่ยวของ
- การปดพรมแดนทั้งหมดนั้นยอมเปนไปไมได
เพราะการดําเนินการดังกลาวตองการ
ทั้งกําลังและวัสดุจํานวนมาก เกินขีดความสามารถของทรัพยากรที่มีอยูของประเทศ
- เนื่องจากการวางกําลังและปดกั้นพรมแดนตามชองทางหรือทาขามทั้งหมดนั้น เปนไป
ไมได ดังนั้น จึงตองกําหนดลําดับความเรงดวนใหเหมาะสมและใชเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ ใหมากที่สุด
รวมทั้งการลาดตระเวนการใชเครื่องมือตรวจจับ และสรางเครื่องกีดขวางในพื้นที่เฉพาะ เพื่อสรางสิ่งกีดขวาง
ตามธรรมชาติ หากไดรับอนุมัติก็อาจใชสารเคมีกําจัดพืชในพื้นที่ปฏิบัติการได เพื่อทําใหทัศนวิสัยดีขึ้น
ในพื้นที่ที่มีพืชพันธหนาทึบ
- ในการปฏิบัติการขัดขวางจะตองพิจารณาภัยคุกคาม สภาพแวดลอม พื้นที่เปาหมาย
และวิธีการดําเนินการตอเปาหมายในการแทรกซึมของฝายกอความไมสงบ
๓.๓.๔ การจัด
ตํารวจตระเวนชายแดนเปนกําลังหลักในการปฏิบัติการตามแนวชายแดน สวนกําลังกึ่งทหาร
และกําลังทหารประจําการนั้น อาจใหการสนับสนุนหรือรับผิดชอบในพื้นที่บางสวนตามแนว ชายแดนก็ได
๓.๓.๔.๑ การบังคับบัญชาและการควบคุมการปฏิบัติการตามแนวชายแดน
จะวางแผน
อํานวยการ และกํากับดูแลในระดับชาติ ซึ่งอาจแบงมอบอํานาจในการดําเนินการใหกับหนวยในระดับ ภูมิภาค
และระดับพื้นที่ก็ไดตามความเหมาะสม
๓.๓.๔.๒ โครงสรางกําลังเฉพาะกิจชายแดน ควรประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ตามความ
เหมาะสมกับความตองการในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ ควรมีหนวยสนับสนุนการรบ และสนับสนุน
ทางการชวยรบในอัตราสวนสัมพันธที่พอเพียง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในหวง ระยะเวลานาน
๓.๓.๕ การปฏิบัติการ
การปฏิบัติการอาจกําหนดเขตหวงหามหรือเขตกันชนขึ้นก็ไดตามความจําเปนการดําเนินการ
ดังกลาวอาจตองมีการยายถิ่นฐานประชาชน ดังนั้น จึงตองวางแผนอยางละเอียด และระมัดระวัง การวางแผน
ยายถิ่นที่อยูโดยปกติจะเปนความรับผิดชอบของเจาหนาที่ฝายพลเรือน
กําลังทหารอาจใหการชวยเหลือ
ตามความจําเปน การยายถิ่นฐานดวยวิธีบังคับ ควรหลีกเลี่ยงใหมากที่สุด ทั้งนี้เพราะตามอนุสัญญาเจนีวา

๙๒
พ.ศ.๒๔๙๒ หามการยายถิ่นฐานประชาชนดวยวิธีบังคับ ยกเวนในกรณีที่มีความจําเปนทางทหารอยางชัดแจง
เทานั้น
๓.๓.๕.๑ การเฝาตรวจ การเฝาตรวจอยางละเอียดและตอเนื่องเปนสิ่งจําเปนในการพิจารณา
เสนทางแทรกซึมเขาและออกตามแนวชายแดนรวมทั้งที่ตั้งการสนับสนุนตาง ๆ ปริมาณและความถี่ของการ
แทรกซึม
ประเภทของการขนสงที่ใช
จํานวนและประเภทของบุคคล
จํานวนและประเภทวัสดุ
สภาพภูมิประเทศและสภาพการจราจร
ที่ตั้งฐานและที่หลบซอนตัว
การเฝาตรวจในพื้นที่หางไกล
อาจใชการเฝาตรวจทางอากาศ ใชอุปกรณตรวจจับทางพื้นดินที่ไมตองใชพนักงานเฝา และการลาดตระเวน
เฝาตรวจทางภาคพื้นดิน
การเฝาตรวจและควบคุมพื้นที่ชายฝงทะเลนั้นจะตองประสานการลาดตระเวน
ทางภาคพื้นดินตามชายฝง การลาดตระเวนทางทะเลตามแนวชายฝง การเฝาตรวจทางอากาศ การตั้ง
จุดตรวจการณทางยุทธศาสตรตามแนวชายฝง และการวางระบบพิสูจนทราบและจดทะเบียนเรือ ทั้งทางทหาร
พลเรือน และเอกชน
๓.๓.๕.๒ การปฏิบัติการทางทหาร หนวยทหารในระดับกองรอย กองพัน และกรม
จะตองจัดตั้งฐานปฏิบัติการขึ้นเพื่ออํานวยการปฏิบัติตามแนวชายแดนเมื่อไดรับมอบภารกิจควรจัดหนวย
การบิน หนวยสื่อสาร หนวยทหารชาง และการยิงสนับสนุน ใหแกหนวยกําลังรบตามความเหมาะสม
๓.๓.๕.๓ เขตหวงหาม หากจะกําหนดเขตหวงหามในพื้นที่เฉพาะใด ควรกําหนดความกวาง
และระยะหางจากแนวชายแดนอยางเดนชัด
บุคคลที่อาศัยอยูในพื้นที่จะตองยายถิ่นฐานออกจากพื้นที่
จะตองมีการประกาศใหทราบโดยแนชัด
วาบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตที่ตรวจพบในพื้นที่หวงหามจะถูก
กลาวหาวาเปนผูแทรกซึมเขามาในประเทศหรือเปนฝายกอความไมสงบ
๓.๓.๕.๔ เขตกันชน ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตนี้จะจํากัดเฉพาะบุคคลที่เชื่อวามีความภักดี
ตอฝายรัฐบาลเทานั้น บุคคลอื่น ๆ จะตองใหยายถิ่นฐานออกจากพื้นที่ แนวความคิดในการดําเนินการ
ดังกลาวก็คือ การทําใหขายงานการขาวและการปองกันตนเองของหนวยตามแนวชายแดน มีศักยภาพสูงขึ้น
และเปนการขจัดฐานและการติดตอกับบุคคลที่สนับสนุนเพื่อใชในการขามแดน การ ปจว. จะตองกระทํา
โดยตอเนื่องเพื่อดํารงไวซึ่งขวัญและความจงรักภักดีของประชาชนในพื้นที่

๙๓
ตอนที่ ๔
การปฏิบัติการหลักในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
๔.๑ กลาวทั่วไป
การปฏิบัติการหลักในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบที่จะกลาวตอไปนี้
มุงเฉพาะการปฏิบัติการของกําลังรักษาความปลอดภัยของประเทศ
ครอบคลุมวิธีการตาง ๆ
รวมทั้ง
วัตถุประสงคและแนวความคิดในแตละวิธีการเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การกอความไมสงบ กําลังทหารอาจนําไปใชสนับสนุน เพิ่มเติมกําลัง หรือสวมบทบาทตํารวจในการ
บรรลุภารกิจการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
กําลังทหารสามารถเขารวมในการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบ ดวยการปฏิบัติการดานการขาวกรอง ปจว. กิจการพลเรือน การพิทักษ
ประชาชนและทรัพยากร การปฏิบัติการทางยุทธวิธี และการชวยเหลือและแนะนําเปนหลักการปฏิบัติการ
เหลานี้โดยปกติ จะดําเนินการโดยประสานการปฏิบัติกับหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ
๔.๒ การขาวกรอง
๔.๒.๑ ความสําเร็จของการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ ขึ้นอยูกับระบบการขาวกรอง
ที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับการกอความไมสงบในทุกแงทุกมุม การปฏิบัติการขาวกรองจะตองเริ่มดําเนินการ
ใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
ในการตอตานศักยภาพของการกอความไมสงบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือตอบโต
การกอความไมสงบเมื่อไดเกิดขึ้นแลว
ความสําคัญของการปฏิบัติการขาวกรองอยูที่การเนนการทำลาย
หรือการทําใหโครงสรางลับ (INFRASTRUCTURE) ของขบวนการกอความไมสงบตองหมด ประสิทธิภาพ
ลง รวมทั้งเปนแหลงขอมูลสําหรับเตรียมการในการกําหนดบทบาทของทหาร เมื่อจําเปนตองเขาปราบปราม
การเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบ
๔.๒.๒ การปฏิบัติการขาวกรอง สนับสนุนการวางแผนและการปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การกอความไมสงบดวยการใหขาวสารขอมูลทั้งโดยทั่วไป และโดยเฉพาะเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการ และกําลัง
ฝายกอความไมสงบ วัตถุประสงคของการขาวกรองในขั้นตนอยางกวางๆ มีดังนี้
๔.๒.๒.๑ เพื่อพิจารณาวามีการกอความไมสงบเกิดขึ้นหรือไม
เพียงใดหากเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสิ่งบอกเหตุตาง ๆ (ผนวก ค)

และมีระดับความรุนแรง

๔.๒.๒.๒ เพื่อใหไดขาวสารเกี่ยวกับฝายกอความไมสงบ ลมฟาอากาศ ภูมิประเทศและ
ประชาชน
๔.๒.๒.๓ เพื่อลดการจารกรรม การบอนทําลาย และการกอวินาศกรรมจากฝายกอความ
ไมสงบใหเหลือนอยที่สุด

๙๔
๔.๒.๓ การบอนทําลายเปนกิจกรรมแรกของการกอความไมสงบ และจะดําเนินตอไปตลอด
กระบวนการกอความไมสงบ (ขั้นที่ ๑ ถึงขั้นที่ ๓) การบอนทําลายมีวัตถุประสงคในการทําใหประชาชน
เอาใจออกหางจากรัฐบาล และเปนสิ่งบอกเหตุขั้นตนของการเกิดความเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบ
๔.๒.๔ เมื่อการกอความไมสงบถูกจัดตั้งขึ้น
หนวยงานขาวกรองทั้งทางทหารและพลเรือน
ควรดําเนินการเพื่อพิสูจนทราบลักษณะเฉพาะตาง ๆ ของขบวนการ และเสนอแนะในดานการดําเนินการ
ติดตามตอไปในอนาคต หรือปฏิบัติการเพื่อทําใหขบวนการนั้นหมดประสิทธิภาพลง
๔.๒.๕ การปฏิบัติการตอตานขาวกรองรวมถึงการวางแผน
การดําเนินการฝกดานการตอตาน
ขาวกรอง และการใชมาตรการที่จําเปนตอการพิทักษขาวสารที่มีขั้นความลับบุคคล สิ่งอํานวยความสะดวก
และวัสดุใหปลอดภัยจากการปฏิบัติการขาวกรองของฝายกอความไมสงบ
๔.๒.๖ ระบบการขาวกรองแบบรวมการและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนสิ่งจําเปนตอการปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
๔.๒.๖.๑ ในระดับชาติ ระบบการขาวกรองควรมีลักษณะดังนี้
- ดําเนินการไดอยางมีอิสระทั่วประเทศ
- ดํารงไวซึ่งการบันทึกหลักฐานขอมูลขาวกรองแบบรวมการ
- ดํารงไวซึ่งระบบการควบคุมแหลงขาวแบบรวมการ
- ประสานโครงการขาวกรอง และการตอตานขาวกรองทั้งหมด
- จัดใหมีแนวทาง วิธีการรวบรวม การดําเนินกรรมวิธี และการกระจายในดาน
กิจกรรมขาวกรองตางๆ
- จัดทําประมาณการและแผนขาวกรอง และตอตานขาวกรองในระดับชาติ
- ปฏิบัติการพิเศษตามที่กําหนด
๔.๒.๖.๒ ในระดับรอง ควรจัดระบบการขาวกรองรองรับในแตละระดับของการปกครอง
เพื่อประสานการดําเนินการดานการขาวกรอง (รวมทั้งการตอตานขาวกรอง) ในระดับนั้น ๆ ดวย
๔.๒.๗ ขาวกรองเบื้องตนเกี่ยวกับพื้นที่และสถานการณโดยเฉพาะ จะใชพื้นฐานมาจากรายงาน
และผลการวิเคราะหขาวกรองยุทธศาสตรผสมผสานกับขอมูลขาวกรองในปจจุบันเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีอยูใน
ขณะนั้น การปฏิบัติการขาวกรองที่มีประสิทธิผล จําเปนตองวิเคราะหกําลังที่บอนทําลายทั้งภายในประเทศ
และนอกประเทศประกอบกับขาวสารขอมูลดังกลาวแลวจะเปนพื้นฐานของการประมาณการขาวกรอง
และการวางแผนขาวกรองโดยลําดับ
๔.๒.๗.๑ การวางแผนรวบรวมขาวกรองจะเกี่ยวของกับเรื่องใหญ ๓ ประการคือ

๙๕
- ขาวกรองทางยุทธศาสตร
ซึ่งอาจเปดเผยปญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือศักยภาพในการ
กอความไมสงบนั้นสามารถศึกษาวิเคราะหมาจากขาวสารดานการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
- การประเมินและคนหาโครงสรางพื้นฐานของฝายกอความไมสงบ ซึ่งรวมถึงระบบ
การควบคุมบังคับบัญชา การติดตอสื่อสาร ระบบสงกําลังบํารุง และองคกรมวลชน การเคลื่อนไหว
ของขบวนการกอความไมสงบจะประกอบดวยกิจกรรมทั้งทางลับและเปดเผยจํานวนมาก ซึ่งจําเปนตองพึ่งพา
ประชาชนในการปฏิบัติ การรวบรวมขาวสารจากกิจกรรมเหลานี้ จะสามารถนําไปสูการคนพบและพิสูจน
ทราบ สมาชิกที่มีความสําคัญในขายงานของขบวนการกอความไมสงบได
- การรวบรวมขาวแบบรวมการ การประเมินคาขบวนการกอความไมสงบ การรวบรวม
ขาวพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งจําเปนตอการปฏิบัติการทางทหาร
๔.๒.๗.๒ งานดานขาวกรองในการสนับสนุนกิจกรรมที่ดําเนินอยูในปจจุบัน
เตรียมการสําหรับการปฏิบัติการในอนาคต หมายรวมถึง
- การจัดทําการศึกษาวิเคราะหภูมิประเทศ
กลุมเปาหมาย (รวมทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และชนกลุมนอย) ในรายละเอียด

และการ

ลมฟาอากาศและประชาชน

- การวิเคราะหความเขมแข็งและจุดออนทั้งฝายรัฐบาล และฝายกอความไมสงบ
- การจัดทํา ผลิต และแจกจายแผนที่ภูมิประเทศทั่วประเทศ ภาพถายทางอากาศ
และขาวกรองการภาพอื่นๆ ดวยการใชเครื่องมือในทางยุทธศาสตรและยุทธวิธี
๔.๒.๗.๓ การผลิตขาวกรองจะตองถูกตองและทันเวลา สามารถสนองตอบความตองการ
ทั้งทางดานทหารและพลเรือนในทุกระดับปฏิบัติการ ซึ่งความตองการดานการขาวกรองจะเปลี่ยนไปตาม
ระดับผูใช และภารกิจ แบบฟอรมเพื่อสนองตอบความตองการใหเหมาะสมกับความตองการของผูใช ฉะนั้น
โครงการหรือแผนงานการผลิตขาวกรองจะตองออนตัว
และสามารถใหรายละเอียดใชไดในหลายระดับ
การพิจารณากําหนดวัตถุประสงคและลําดับความเรงดวนในการผลิต จะตองทําการวิเคราะห อยางระมัดระวัง
๔.๒.๗.๔ การกระจายขาวกรองที่ทันเวลา เปนปจจัยที่สําคัญของกระบวนการขาวกรอง
ขาวสารขอมูลที่มีความจําเปนตองสนองตอบในทันทีมักเกิดขึ้นอยูบอย ๆ ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดตั้งระบบ
การดําเนินกรรมวิธี และการสงขาวที่รวดเร็วใหแกหนวยทหารและตํารวจที่ปฏิบัติการ เมื่อมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและทรัพยากรทางการสื่อสารที่พอเพียงแลว
ควรวางระบบสื่อสารหลายชองไวสําหรับ
การกระจายขาวกรองทั้งขายสื่อสารหลัก รอง และพิเศษ
๔.๒.๗.๕ ขาวสารที่มีชั้นความลับ
จะตองพิทักษใหปลอดภัยดวยวิธีการทั้งหมดที่มีอยู
โดยใชกําลังพลที่ไดรับความไววางใจแลวและจําเปนตองใชขาวสารนั้นเปนผูพิทักษเทานั้น
นอกจากนี้
กําลังพลถึงแมจะผานการตรวจสอบไดรับความไววางใจแลวก็ควรกํากับดูแลและสังเกตโดยใกลชิด
ทั้งนี้
เพราะกําลังพลดังกลาวอาจถูกบีบบังคับ จูงใจ หรือกดดันจากฝายกอความไมสงบได

๙๖
๔.๓ การปฏิบัติการจิตวิทยา
๔.๓.๑ กลาวทั่วไป
ทั้งฝายรัฐบาลและฝายกอความไมสงบตางก็ใชการ ปจว. เพื่อใหไดรับฐานการสนับสนุน
จากประชาชน การ ปจว. มุงตอขาศึกและประเทศที่อุปถัมภ/ใหการสนับสนุน รวมทั้งมุงตอกําลัง
รักษาความปลอดภัยและประชาชนพลเรือนโดยทั่วไปอีกดวย ปจว. เปนสวนหนึ่งของการปองกันและ
ปราบปรามการกอความไมสงบทั้งในแงคิดการพัฒนาและปองกันภายใน ปจว. จะตองปรับปรุงใหสอดคลอง
กับความตองการโดยเฉพาะในแตละพื้นที่ปฏิบัติการ หนทางปฏิบัติทางทหารและมิใชทหารจะตองคํานึงถึง
ผลกระทบในดาน ปจว. เสมอ ซึ่งในบางครั้งอาจตองยอมเสียสละขอไดเปรียบทางยุทธวิธีในระยะสั้น
เพื่อดํารงไวซึ่งวัตถุประสงคดานจิตวิทยาในระยะยาว
๔.๓.๒ ขอบเขต
ในระดับชาติการ ปจว. มุงเพื่อขยายแงคิดอยางกวางขวาง โครงการพัฒนาและปองกัน
ภายใน ขอบเขตของการ ปจว. จะมีลักษณะกวาง ๆ และเนนใหตระหนักในนโยบายและโครงการตางๆ
ของประเทศเปนหลักการ ปจว. ทางยุทธวิธี และการ ปจว. เสริมความมั่นคงจะอาศัยพื้นฐานจากการ
ขาวกรองในทองถิ่น และมุงตอเปาหมายผูฟงโดยเฉพาะ ในพื้นที่ที่มีชนกลุมนอยอยู การ ปจว. ก็ควรใช
ภาษาทองถิ่นและใชสัญลักษณที่ชนกลุมนอยนั้นเขาใจไดในทันที
๔.๓.๓ วัตถุประสงคของการ ปจว.
การ ปจว. กําหนดไวเพื่อสนับสนุนการดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคแหงชาติ
และมุงตอกลุมบุคคลเปาหมายโดยเฉพาะ กลุมบุคคลเปาหมายตามวัตถุประสงคในระดับชาติดังกลาว มีดังนี้
๔.๓.๓.๑ ฝายกอความไมสงบ เพื่อสรางความแตกแยก ทําลายการจัด ทําลายขวัญกําลังใจ
บอนทําลาย และใหปลีกตัวออกจากขบวนการ โครงการหรือแผนงาน ปจว. ในระดับชาติตอกลุม
บุคคลเปาหมายนี้เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหกลับตัวกลับใจเขามาเปนฝายรัฐบาล
๔.๓.๓.๒ ประชาชนพลเรือน เพื่อใหไดมา ดํารงไว และเสริมสรางฐานการสนับสนุน
จากประชาชนในดานการดําเนินการตามโครงการพัฒนาและปองกันภายใน
๔.๓.๓.๓ กําลังรักษาความปลอดภัย
โดยทั่วไปมีวัตถุประสงคเชนเดียวกันกับกลุม
ประชาชนพลเรือน แตเนนในดานการเสริมสรางและดํารงไวซึ่งขวัญกําลังใจของกําลังรักษาความปลอดภัย
ปจจัยสําคัญในการตอสูกับการกอความไมสงบก็คือ ความซื่อสัตย วินัย และแรงกระตุนของกําลัง
รักษาความปลอดภัย
๔.๓.๓.๔ กลุมที่เปนกลาง
เพื่อใหไดมาซึ่งการสนับสนุนจากกลุมชาวตางประเทศ
ที่เปนกลางทั้งในและนอกประเทศ
โดยเปดเผยกิจกรรมในการบอนทําลายของฝายกอความไมสงบ
และเพื่อสรางแรงกดดันในระดับสากลตอประเทศมหาอํานาจที่ใหการอุปถัมภขบวนการกอความไมสงบ

๙๗
๔.๓.๓.๕ ประเทศที่เปนปฏิปกษ
เพื่อจูงใจประเทศที่ใหการอุปถัมภขบวนการ
กอความไมสงบ ใหเชื่อวาการเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบจะลมเหลว
๔.๓.๔ โครงการในระดับชาติ
โครงการ ปจว. ในระดับชาติครอบคลุมวัตถุประสงค แผน แนวนโยบายและวิธีการดําเนินการ
ที่ตองการ การประสานในระดับชาติควรมอบหมายใหหนวยงานเพียงหนวยเดียวเปนผูรับผิดชอบ เพื่อให
แนใจวาการ ปจว. ในระดับชาติจะไมมีโครงการที่ขัดแยงกันหรือมีหัวขอโฆษณาที่ขัดแยงกันเกิดขึ้น
๔.๓.๔.๑ หนวยงานทั้งทางทหารและพลเรือนในทุกระดับจะพัฒนาแผนการ ปจว. โดยอาศัย
มูลฐานมาจากแผน ปจว. ในระดับชาติ หนวยทหารและหนวยการปกครองในทุกระดับ จะแปลงแผนงาน
ในระดับชาติใหสอดคลองกับความตองการในทองถิ่น ซึ่งในระดับทองถิ่นนี้ ศูนยประสานงานประจําพื้นที่
จะเปนผูประสานแผน ปจว. ของทองถิ่นเปนสวนรวม
๔.๓.๔.๒ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด กิจกรรม ปจว. ตางๆ จะตองดําเนินการ
ตามสายงานที่ไดกําหนดไวโดยแนชัดแลว
๔.๓.๔.๓ ผูจัดทําแผน ปจว. จะพัฒนาหัวขอโฆษณาที่เหมาะสมกับสื่อโฆษณาตางๆ ที่มีอยู
หัวขอโฆษณาและขาวสารตาง ๆ ในการ ปจว. ควรไดรับการทดสอบกอนนําไปใชอยางกวางขวาง หัวขอ
โฆษณาและขาวสารเหลานี้ควรใชถอยคําที่กลุมบุคคลเปาหมาย มีความคุนเคย มีความชัดเจน เขาใจไดงาย
และมีการตอกย้ําอยูเสมอ ๆ
๔.๓.๕ หนวยงาน ปจว. ของทหารและพลเรือน
หนวยงาน ปจว. จะตองจัดตั้งและฝกเพื่อปฏิบัติการจิตวิทยา และสนับสนุนกิจกรรม ปจว.
ตางๆ ในทุกระดับ
๔.๓.๕.๑ ระดับชาติ ในระดับชาติอาจมีหนวยงาน ปจว. ทั้งทหารและพลเรือน หนวยงาน
เหลานี้จะอยูภายใตการประสานงานของหนวยงานเพียงหนวยเดียว ความรับผิดชอบมีดังนี้
- วางแผนเพื่อกําหนดโครงการ

ปจว.

ในระดับชาติที่ไดผานการประสานงาน

มาเรียบรอยแลว
- จัดตั้ง ฝก และแบงมอบทรัพยากรและหนวยงาน ปจว.
- ดําเนินการ ปจว. ทางยุทธศาสตร
- พัฒนาขอกําหนดสําหรับประเมินประสิทธิผลของโครงการ ปจว.
- ติดตามตรวจสอบโครงการ ปจว.
- ผลิต วิเคราะห และกระจายขาวกรองดาน ปจว.
เปาหมายโดยเฉพาะ

และวิเคราะหกลุมบุคคล

๙๘
๔.๓.๕.๒ ระดับภูมิภาคและทองถิ่น ศูนยประสานงานประจําภูมิภาคจะแปลงนโยบาย
และโครงการ ปจว. ระดับชาติ ใหเปนแนวทางการดําเนินการสําหรับศูนยประสานงานประจําทองถิ่น
หนวยทหารและหนวยงานพลเรือน ศูนยประสานงานประจําทองถิ่นจะกําหนดแนวทางปฏิบัติใหแกกําลัง
กึ่งทหาร กําลังทหาร หนวยงานพลเรือน และชุด ปจว. เนื่องจากหนวยกึ่งทหารมักจะไมมีชุด ปจว. ของตนเอง
ดังนั้น หนวยทหารหรือหนวยงานพลเรือนจะตองสนับสนุนการ ปจว. ใหแกหนวยกึ่งทหารตามความ
เหมาะสม
๔.๓.๕.๓ หนวยทหาร หนวย ปจว. ของทหารจะวางแผนและปฏิบัติการจิตวิทยา
ใหสอดคลองกับโครงการและแนวนโยบายในระดับชาติ การวางแผน ปจว. ทางทหารและการบริการ
ขาวสารของพลเรือนจะตองประสานงานและกํากับดูแลการปฏิบัติกันอยางใกลชิดในทุกระดับ
เพื่อให
มั่นใจวาการ ปจว. เปนไปอยางมีประสิทธิผลและนาเชื่อถือ การปฏิบัติการ ปจว. อาจมีขอบเขตจากการ ปจว.
ทางยุทธศาสตร และยุทธวิธี จนถึงการ ปจว. เพื่อปฏิบัติการเสริมความมั่นคง หนวย ปจว. จะจัดตั้งขึ้น
ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจ การปฏิบัติการของหนวยจะใชวิธีการและสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งการ
สื่อความหมายตัวตอตัว (ซึ่งเปนวิธีการที่มีประสิทธิผลมากที่สุด) วิทยุ โทรทัศน เครื่องขยายเสียง สิ่งพิมพ
อุปกรณแสงเสียง และภาพถาย
๔.๓.๖ การวางแผน
ปจจัยพื้นฐานตอการวางแผน ปจว. ที่มีประสิทธิผลมีดังนี้
๔.๓.๖.๑ ความรูอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร ภูมิหลัง สภาพแวดลอมในปจจุบัน
และทัศนคติของกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพในการกอความไมสงบ
๔.๓.๖.๒ ความรูอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับองคกรกอความไมสงบ แรงจูงใจ และแหลงทรัพยากร
ตางๆ (คนและวัสดุ) และวิธีการใหไดมาซึ่งทรัพยากรนั้น
๔.๓.๖.๓ ความรูเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดออนของกลุมอุดมการณ

และกลุมการเมือง

ฝายตรงขาม
๔.๓.๖.๔ ประกันวาแผนการ ปจว. จะสนับสนุนวัตถุประสงคแหงชาติ
๔.๓.๖.๕ ความรูเกี่ยวกับการใชสื่อโฆษณาที่มีอยูสําหรับการ ปจว.
๔.๓.๖.๖ ความสามารถในการแบงประชาชนออกเปนเปาหมายกลุมผูฟง เพื่อกําหนดหัวขอ
โฆษณาใหสอดคลอง สามารถจูงใจกลุมโดยเฉพาะตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล
๔.๓.๖.๗ ขาวกรองที่ละเอียด ถูกตอง ทันเวลา และตอเนื่องจะตองพรอมเสมอ (รวมทั้ง
ขาวกรองในดานประสิทธิผลของโครงการ ปจว.ในปจจุบัน เชน การประเมินผลหลังการปฏิบัติ)
๔.๓.๗ หัวขอเรื่องที่จะทําการปฏิบัติการจิตวิทยา

๙๙
การกําหนดหัวขอโฆษณา
จะตองสนับสนุนการรณรงคและการปฏิบัติการแตละชนิด
อยางสอดคลอง การรณรงคตาง ๆ ดูตอนที่ ๒ ของบทที่ ๖ นี้
๔.๓.๗.๑ หัวขอเรื่องในการ ปจว. จะถูกกําหนดขึ้น เพื่อใหสามารถสนับสนุนแตละแบบ
ของการปฏิบัติการ หรือการรณรงคในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ อํานาจการอนุมัติ
หัวขอเรื่อง ปจว. นี้อาจจะตองมอบใหกับกําลังพลของหนวย ปจว. ในทองถิ่น ผูซึ่งมีความรูเกี่ยวกับ
บุคคลเปาหมายโดยเฉพาะเปนอยางดี การดําเนินการดังกลาวจะทําใหการดําเนินการตามโครงการ ปจว.
มีประสิทธิผลและนาเชื่อถือตอบุคคลในทองถิ่นมากขึ้น อยางไรก็ดี การ ปจว. ที่ดําเนินการในทองถิ่นจะตอง
มีการตรวจสอบหรือเฝาฟงจากฝาย ปจว. ตามลําดับจนถึงระดับชาติ
๔.๓.๗.๒ หัวขอเรื่องในการ ปจว. เพื่อสนับสนุนการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง
ควรเนนในดานการรักษาความปลอดภัยที่ประชาชนจะไดรับ และผลประโยชนที่จะไดรับในการเสริมสราง
และดํารงไวซึ่งฐานการสนับสนุนจากประชาชน
๔.๓.๗.๓ หัวขอเรื่องในการ ปจว. ที่สนับสนุนการรณรงคดวยการโจมตี ควรเนนในดาน
ความจําเปนของการปฏิบัติการและความพยายามที่จะทําใหประชาชนมีความปลอดภัย หัวขอโฆษณาที่มุงตอ
กําลังฝายกอความไมสงบควรเนนในดานการสูรบที่สิ้นหวัง ความสําคัญในดานความผูกพัน ทางครอบครัว
และการเขามอบตัวตามโครงการนิรโทษกรรม การตัดสินใจใชการ ปจว. กอนการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
ควรพิจารณาใหรอบคอบ เพราะการดําเนินการดังกลาวนั้นจะทําใหสูญเสียในดานการจูโจมและการรักษา
ความปลอดภัย
๔.๓.๗.๔ หัวขอเรื่องในการ ปจว.
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่หางไกล
ควรกําหนดใหเหมาะสมตอการรักษาขวัญกําลังใจของกําลังฝายรัฐบาล
และใหไดรับการสนับสนุน
จากประชาชนในทองถิ่น
๔.๓.๗.๕ หัวขอเรื่องในการ ปจว.
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพิทักษประชาชน
และทรัพยากร ควรเนนใหเห็นความจําเปนและผลประโยชนที่จะไดรับจากการใชมาตรการจํากัดทางกฎหมาย
นอกจากนี้ หัวขอโฆษณาควรเนนวาการใชมาตรการพิทักษประชาชนและทรัพยากรตาง ๆ นั้น นํามาใช
เพราะฝายกอความไมสงบเปนตนเหตุ
๔.๔ กิจการพลเรือน
๔.๔.๑ กลาวทั่วไป
๔.๔.๑.๑ กิจการพลเรือนที่จะกลาวตอไปนี้
มุงเฉพาะการปฏิบัติการโดยหนวยทหาร
แตอยางไรก็ดีหลักการนั้นสามารถนําไปใชโดยกําลังรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ไดตามความเหมาะสม

๑๐๐
๔.๔.๑.๒ การปฏิบัติการกิจการพลเรือนเปนความรับผิดชอบของผูบังคับหนวยในทุกระดับ
การปฏิบัติการครอบคลุมกิจกรรมที่ดําเนินโดยกําลังทหาร
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับเจาหนาที่
ฝายพลเรือนและกับประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมอาจมีขอบเขตขนาดเล็กตั้งแตการชวยเหลือประชาชน
โดยทหาร ไปจนถึงการปฏิบัติการในบทบาทการบริหารการปกครอง ซึ่งโดยปกติจะเปนความรับผิดชอบ
ของสวนราชการปกครองในทองถิ่น
๔.๔.๑.๓ กิจการพลเรือนสําหรับการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
จะมี
ขอบเขตที่กวางขวางและมีความสําคัญยิ่งตอการบรรลุภารกิจ ทั้งนี้เพราะการปองกันและปราบปรามการกอ
ความไมสงบนั้น ฐานการสนับสนุนจากประชาชนเปนสิ่งที่จําเปนยิ่ง
๔.๔.๒ ขอบเขต
ขอบเขตของการดําเนินงานดานกิจการพลเรือนขึ้นอยูกับระดับของการปกครองในทองถิ่น
และขึ้นอยูกับปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิหลังทางการเมืองของประชาชนและประเทศ กิจกรรมในดาน
กิจการพลเรือนที่สําคัญมีดังนี้
๔.๔.๒.๑ การปองกันไมใหประชาชนขัดขวางการปฏิบัติการทางทหาร
๔.๔.๒.๒ การสนับสนุนงานดานการปกครองของรัฐ
๔.๔.๒.๓ การชุมชนสัมพันธ
๔.๔.๒.๔ การชวยเหลือประชาชนโดยทหาร (รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอมหรือการ
พัฒนาในดานตาง ๆ)
๔.๔.๒.๕ การพิทักษประชาชนและทรัพยากร
๔.๔.๒.๖ การปองกันฝายพลเรือน
๔.๔.๓ วัตถุประสงค
กิจการพลเรือนในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ มีวัตถุประสงคเพื่อระดม
สรรพกําลังและจูงใจใหประชาชนสนับสนุนรัฐบาลและกําลังทหาร การปฏิบัติการมุงเนนการขจัดและแกไข
ปญหาในดานการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา การ ปจว. อยางควบคูและตอเนื่อง
เปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหการปฏิบัติการกิจการพลเรือนเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด
๔.๔.๔ บทบาทของทหาร
หนวยทหารทุกหนวยมีขีดความสามารถในดานการดําเนินการกิจการพลเรือนอยางนอยที่สุด
ก็คือ การชวยเหลือประชาชนโดยทหาร หนวยทหารที่มีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือประชาชนโดยทหาร
ไดแก ทหารชาง ทหารขนสง แพทย และหนวยอื่นๆ ที่มีเครื่องมือเหมาะสมในการดําเนินการ
ตามโครงการชวยเหลือประชาชนโดยทหาร

๑๐๑
๔.๔.๔.๑ หนวยขนาดเล็กระดับกองพันเฉพาะกิจ อาจไดรับการบรรจุมอบชุดกิจการพลเรือน
เพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติการตามแผนงานกิจการพลเรือนตามความจําเปน นอกจากนี้อาจบรรจุนายทหาร
ปฏิบัติการกิจการพลเรือนใหแกหนวยเฉพาะกิจอีกดวย
๔.๔.๔.๒ กําลังทหารและหนวยงานการปกครองของรัฐ
ควรจัดระบบการติดตอและ
ประสานงาน การดําเนินการดังกลาวอาจจัดตั้งหนวยติดตอและประสานงานขึ้นโดยเฉพาะ หรือดําเนินการ
ผานสายงานดานกิจการพลเรือน
๔.๔.๕ หลักการดําเนินงาน
การปฏิบัติการกิจการพลเรือนตองการความสัมพันธอันดีกับประชาชน
ในการสราง
ความสัมพันธอันดีดังกลาวหนวยทหารจะตองเนนในดานวินัย ความนอบนอม และความซื่อสัตยจริงใจของ
กําลังพลที่มีตอประชาชน เมื่อไดสรางความสัมพันธกับประชาชนทางดานจิตใจพอสมควรแลว การปฏิบัติการ
กิจการพลเรือนอยางเหมาะสมตามขั้นตอน
จะชวยเสริมสรางทางดานวัตถุใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ ตอไป
๔.๔.๖ การวางแผนกิจการพลเรือน
แผนกิจการพลเรือนจะตองครอบคลุมขอพิจารณาทั้งทางดานการเมือง
สังคมจิตวิทยา และการทหาร ซึ่งแผนควรมีลักษณะโดยทั่วไปดังนี้

การเศรษฐกิจ

๔.๔.๖.๑ แผนการพัฒนาประเทศควรกําหนดโครงการใหสนับสนุนแผนงานตาง ๆ ที่จะ
สนองตอบความตองการและความปรารถนาของประชาชน
โครงการชวยเหลือประชาชนที่ทําขึ้นโดยไม
คํานึงถึงปจจัยดังกลาวอาจเสียผลในบั้นปลายก็ได
๔.๔.๖.๒ โครงการชวยเหลือประชาชนโดยทหาร อาจใชแนวทางการพิจารณาตามตัวอยาง
ในรูป ๖-๑ โดยพิจารณาปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ประกอบ
- ความตองการกําลังพลและหนวยกิจการพลเรือน
ตาง ๆ ของรัฐในระดับทองถิ่น

ในการสนับสนุนหนวยงาน

- ความตองการชุดฝกเคลื่อนที่ดานกิจการพลเรือน รวมทั้งทรัพยากรที่จะใช
- ความตองการตามแผนงานการฝกดานกิจการพลเรือน เพื่อสนับสนุนกําลังรักษา
ความปลอดภัยอื่นๆ
- ความตองการดานกิจการพลเรือน
ของรัฐในพื้นที่ที่มีความจําเปน
๔.๔.๗ ความรับผิดชอบ

ในการบริหารการปกครองแทนหนวยงาน

๑๐๒
เมื่อผูบังคับหนวยทางยุทธวิธีไดรับการมอบหมายความรับผิดชอบในดานกิจการพลเรือน
อาจมีความจําเปนตองไดรับแบงมอบกําลังพลหรือหนวยกิจการพลเรือนที่มีความชํานาญงาน
เพื่อให
สามารถดําเนินการใหบรรลุภารกิจดานกิจการพลเรือนที่ไดรับมอบหมายแผนกิจการพลเรือน ของหนวยเหนือ
ควรกําหนดการแบงมอบทรัพยากรดานกิจการพลเรือน เพื่อสนับสนุน หนวยทางยุทธวิธี

รูปที่ ๖-๑ ตัวอยางการรายงานสําหรับการชวยเหลือประชาชนโดยทหาร
๔.๔.๘ การปฏิบัติการกิจการพลเรือนตามขั้นตอนของการกอความไมสงบ

๑๐๓
๔.๔.๘.๑ การชวยเหลือประชาชนโดยทหาร จะเนนไปตามระดับความเขมขนของการ
กอความไมสงบ แตไมวาการชวยเหลือประชาชนโดยทหารจะอยูในระดับใดก็ตาม โครงการตาง ๆ จะตอง
วางแผนและประสานงานใหสอดคลองกับแผนงานการพัฒนาประเทศเสมอ
๔.๔.๘.๒ ในระยะกอนสถานการณการกอความไมสงบ เปนการดําเนินการเพื่อปองกันหรือ
ขจัดเงื่อนไขการกอความไมสงบ เมื่อสถานการณการกอความไมสงบอยูในระยะเริ่มตน การชวยเหลือ
ประชาชนโดยทหารจะเนนในดานการพัฒนาสภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจ
เมื่อวางเวนจากการ
ปฏิบัติการทางยุทธวิธี ทรัพยากรทางทหารสวนใหญอาจนําไปใชในการดําเนินการตามโครงการชวยเหลือ
ประชาชนโดยทหาร ทั้งโครงการที่ใหผลในระยะสั้นและระยะยาว
๔.๔.๘.๓ ในสถานการณการกอความไมสงบขั้นตอมา
โครงการชวยเหลือประชาชน
โดยทหารจะเนนดานการปองกันการกอความไมสงบไมใหยกระดับความรุนแรงใหสูงขึ้น โครงการเหลานี้
ควรใหเห็นผลในชวงระยะเวลาอันสั้น ตัวอยางเชน การสรางถนนจากหมูบานไปยังตลาด สรางสะพาน
โครงการใหการศึกษาระยะสั้น การสุขอนามัยพื้นฐาน โครงการสรางภูมิปองกันโรค และโครงการ
ชลประทานแบบงาย ๆ เปนตน โครงการตาง ๆ ควรมีการปรึกษาใหเหมาะสม เพื่อประกันวา โครงการตาง ๆ
นั้นเปนที่ตองการของประชาชน มีความจําเปนและเหมาะสมสอดคลองกับแผนการ พัฒนาในทองถิ่นนั้น ๆ
เมื่อสถานการณการกอความไมสงบไดคืบหนาไป ลําดับความเรงดวนในการ ปฏิบัติการทางยุทธวิธีอาจทําให
ขอบเขตของการชวยเหลือประชาชนโดยทหารจํากัดเฉพาะงานเฉพาะหนา เชน การใหการศึกษาพยาบาล
ผูบาดเจ็บและเจ็บปวย และการจัดหาและแจกจายอาหาร รวมทั้ง จัดที่พักใหแกประชาชนผูพลัดถิ่น เปนตน
๔.๕ การพิทักษประชาชนและทรัพยากร
๔.๕.๑ กลาวทั่วไป
การปฏิบัติการพิทักษประชาชนและทรัพยากรเปนการปฏิบัติการในลักษณะของตํารวจ
หนวยทหารอาจนําไปใชปฏิบัติการพิทักษประชาชนและทรัพยากรได แตควรมีบทบาทในดานการสนับสนุน
มิใชทดแทนกําลังตํารวจ
หากใชหนวยทหารจะตองมีการฝกการปฏิบัติงานในลักษณะตํารวจเสียกอน
การมีสวนรวมของทหารจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายที่กําหนดไว
๔.๕.๒ วัตถุประสงคของการพิทักษประชาชนและทรัพยากร
แผนงานดานการพิทักษประชาชนและทรัพยากรนั้น จะตองสงเสริมและสนับสนุนแผนงาน
การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบอื่น ๆ การพิทักษประชาชนและทรัพยากรนั้นจะปฏิบัติควบคู
กับการปฏิบัติการกิจการพลเรือน มีวัตถุประสงคดังนี้
๔.๕.๒.๑ เพื่อระดมสรรพกําลังทั้งทรัพยากรบุคคลและวัสดุสนับสนุนรัฐ
๔.๕.๒.๒ เพื่อคนหาและทําลายองคกรและกิจกรรมในการกอความไมสงบใหหมด
ประสิทธิภาพลง

๑๐๔
๔.๕.๒.๓ เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ทั้งทางรางกายและจิตใจใหแกประชาชน
๔.๕.๒.๔ เพื่อตัดการสนับสนุนและความสัมพันธระหวางประชาชนกับกําลังฝาย
กอความไมสงบ
๔.๕.๓ หลักการปฏิบัติโดยทั่วไป
๔.๕.๓.๑ โดยปกติตํารวจ หนวยขาวกรอง และหนวยรักษาความปลอดภัยภายในอื่น ๆ นั้น
จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาไวซึ่งกฎหมายและความสงบเรียบรอยในยามปกติ
องคกรเหลานี้จะใหความคุมครอง
แกประชาชน จับกุมผูกระทําผิดกฎหมายและอาชญากรโดยทั่วไป รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบรอย
ในดานอื่น ๆ แตในสถานการณการกอความไมสงบ ตํารวจและหนวยรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ จะตอง
เผชิญกับการบอนทําลาย การจารกรรม การกอวินาศกรรม และการกอการราย ซึ่งมิใชอาชญากรรมธรรมดา
โดยทั่วไป ดังนั้น การเผชิญหนากับปญหาเหลานี้อาจมีความจําเปนในการขยายกําลัง ใหแกหนวยเหลานี้
และอาจตองใชกําลังทหารและกําลังกึ่งทหารเพิ่มเติมกําลังหรือสนับสนุนใหพอเพียง
ตอการเผชิญกับภัย
คุกคามดังกลาว
๔.๕.๓.๒ หนวยตํารวจเมื่อไดรับการบรรจุกําลัง ประกอบกําลัง ไดรับการฝกและจูงใจ
อยางพอเพียงแลว จะเปนหนวยที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการพิทักษประชาชนและทรัพยากรเนื่องจาก
การปลน ฯลฯ
และทรัพยากรได

- ตํารวจมีความเชี่ยวชาญในการ สืบสวน สอบสวน คดีอาชญากรรม การลักพาตัว
ซึ่งสามารถนําความรูและประสบการณดานนี้มาประยุกตใชในการพิทักษประชาชน

- ตํารวจมีอํานาจในการจับกุมตามกฎหมาย ไดรับการฝก มีความคุนเคยในการ
ปฏิบัติ และประชาชนยอมรับในอํานาจหนาที่ของตํารวจ
- ตํารวจมีความรอบรูเกี่ยวกับสภาพของทองถิ่นที่ตนรับผิดชอบเปนอยางดี
ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา
- วิธีการปฏิบัติงานของตํารวจเหมาะสมตอการปฏิบัติการตอตานการกอการราย
ในรูปแบบตางๆ
๔.๕.๓.๓ ในสถานการณฉุกเฉิน
กําลังตํารวจอาจไดรับการสนับสนุนกําลังเพิ่มเติม
จากหนวยงานที่มีหนาที่สัมผัสกับประชาชนเปนประจํา เชน หนวยงานสรรพากร หนวยงานศุลกากร
หนวยงานอนุรักษทรัพยากรตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้ยังอาจไดรับการเพิ่มเติมกําลังจากหนวยกึ่งทหาร
สวนกําลังทหารนั้นควรจัดกําลังหนุน (BACKUP FORCE) ที่ไดรับการฝกในการปฏิบัติการในลักษณะ
ตํารวจมาเปนพิเศษแลว นอกจากนี้ อาจใชกําลังทหารในการสนับสนุนในดานงานธุรการ ขาวกรอง ปจว.
และดานอื่น ๆ ตามความจําเปน

๑๐๕
๔.๕.๓.๔ การบังคับใชกฎหมาย เปนการปฏิบัติการของตํารวจเปนหลักในการคุมครอง
บุคคลและทรัพยสินของประชาชนใหปลอดภัยจากอาชญากรรมตางๆ ซึ่งรวมถึง การกระทําของขบวนการ
กอความไมสงบ ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชหนวยงานอื่น ๆ ซึ่งมิใชตํารวจในการบังคับใชกฎหมายตางๆ
ก็ควรบัญญัติกฎหมายขึ้นเพื่อใหอํานาจพิเศษแกหนวยงานนั้น ๆ ในการบังคับใชกฎหมายตามความ เหมาะสม
ในแงกฎหมายนี้อาจจะตองยกเลิกวิธีการที่คุมครองสิทธิประชาชนในดานการตรวจคน
การยึดและการ
ควบคุมตัวที่ผิดกฎหมายเสีย เพื่อใหสะดวกตอการปฏิบัติการตามกฎหมายที่ใชตอขบวนการ กอความไมสงบ
การบังคับใชกฎหมายพิเศษในลักษณะดังกลาวจะตองดําเนินการ ปจว. ที่เหมาะสมควบคูกันไป เพื่อเนน
ใหเห็นวาการดําเนินการดังกลาวนั้นขบวนการกอความไมสงบเปนตนเหตุ
ทําใหตองเปลี่ยนกฎหมาย
ที่บังคับใชอยูตามปกติ นอกจากนี้ ควรเนนวากฎหมายพิเศษนั้นจะนํามาบังคับใชชั่วคราวเทานั้น ซึ่งเมื่อบรรลุ
ตามความมุงหมายแลวก็จะยกเลิกไป และการใชกฎหมายดังกลาวยังเปนการ นํามาใชเพื่อคุมครองประชาชน
ใหปลอดภัยจากการกระทําของฝายกอความไมสงบอีกดวย เครื่องมือ ดานกฎหมายอื่น ๆ เชน ศาล อาจจะตอง
ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตอคดีตาง ๆ ซึ่งมีมาก ในสถานการณการกอความไมสงบ ดังนั้น
จึงตองดําเนินการตัดสินคดีตาง ๆ ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว และยุติธรรมเพื่อใหทันตอเหตุการณ
๔.๕.๓.๕ การปฏิบัติการตามแนวชายแดน
เปนการปฏิบัติการพิทักษประชาชน
และทรัพยากรประเภทหนึ่ง หนวยทหารอาจไดรับมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจนี้ทั้งหมด หรืออาจเพิ่มเติม
กําลังใหแกกําลังรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ปฏิบัติภารกิจนี้ก็ได รายละเอียดดูขอ ๓.๓ ที่ไดกลาวมาแลว
๔.๕.๓.๖ ศูนยประสานงานในระดับชาติ
เปนผูจัดทําแผนการพิทักษประชาชนและ
ทรัพยากรโดยสวนรวม โดยมีหนวยงานในระดับที่เกี่ยวของเปนผูชวยเหลือในการจัดทํา การวางแผน
แบบรวมการในระดับชาติดังกลาว
จะทําใหมั่นใจไดวาแผนงานการพิทักษประชาชนและทรัพยากรนั้น
มีการประสานงานกันอยางสอดคลองในทุกระดับ
ซึ่งศูนยประสานงานประจําภูมิภาคจะนําแนวนโยบาย
ไปจัดทําแผนงานรองรับตามลําดับตอไป
๔.๕.๔ การดําเนินการตามขั้นตอนของการกอความไมสงบ
๔.๕.๔.๑ ในขั้นเริ่มตนของการกอความไมสงบ
ฝายกอความไมสงบจะพยายามสราง
อิทธิพลเหนือประชาชน โดยใชการชักจูง การกอการราย และการกอความวุนวายเปนหลัก
- ในพื้นที่ชนบทหางไกล กลไกของรัฐมักจะเขาไปไมถึง เปดโอกาสใหฝาย
กอความไมสงบขยายอิทธิพลไดอยางรวดเร็ว
ในพื้นที่เชนนี้กําลังรักษาความปลอดภัยอาจจะตองนําไปใช
ในดานการรักษาความสงบเรียบรอยและกฎหมายในขั้นตน เพื่อใหเกิดกิจกรรมในดานการพัฒนา และการ
ปองกัน รวมทั้งดานการปกครองสามารถดําเนินการไปไดโดยสะดวก
- ในพื้นที่ในเมือง
แผนการพิทักษประชาชนและทรัพยากรควรเนนในดาน
การปองกันไมใหฝายกอความไมสงบเขาถึงแหลงสนับสนุนไดโดยงาย ควรจะกําหนดมาตรการเฝาตรวจ

๑๐๖
โดยทั่วไปและใชระบบการเฝาตรวจเปนพื้นที่ตามความจําเปน
ในขั้นนี้งานในดานการขาวกรองจะทุมเท
ใหกับการพิสูจนทราบ และคนหาโครงสรางลับของฝายกอความไมสงบ
๔.๕.๔.๒ ในการกอความไมสงบขั้นตอมาการพิทักษประชาชนและทรัพยากร อาจจะตอง
ขยายขอบเขตอยางกวางขวาง เพื่อเผชิญกับการกอความไมสงบที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณาเห็นวา
การใชมาตรการพิทักษประชาชนและทรัพยากรเปนสิ่งจําเปน
ก็ควรดําเนินการใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
และตองเปนระบบที่สมบูรณอยางพอเพียง การปฏิบัติการปลีกยอยทีละเล็กทีละนอยนั้นจะชาไมทัน เหตุการณ
และควรหลีกเลี่ยงวิธีดังกลาวใหมากที่สุด ในการ ปจว. ควรกําหนดอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อใหสามารถ
สนับสนุนการใชมาตรการตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ควรเนนใหประชาชนเห็นถึงความจําเปน และให
ตระหนักในภัยคุกคามจากฝายกอความไมสงบ เพื่อใหประชาชนยอมรับในความจําเปน และไมเกิดความรูสึก
รําคาญตอมาตรการตาง ๆ ที่นําไปบังคับใช
๔.๕.๕ มาตรการพิทักษประชาชนและทรัพยากร
มาตรการพิทักษประชาชนและทรัพยากรที่จําเปนและอยูในกรอบของกฎหมาย
จะตอง
กําหนดขึ้นและบังคับใชดวยความยุติธรรม นอกจากนี้แลว กฎหมายจะตองกําหนดวิธีดําเนินการตอของ
ตองหามไวโดยแนชัด นอกเหนือจากขอจํากัดทางกฎหมายในดานการครอบครองและเคลื่อนยายของตองหาม
รวมทั้งการควบคุมการสัญจรของประชาชนตามความจําเปน
เนื่องจากการใชมาตรการพิทักษประชาชน
และทรัพยากรอาจเปดชองโหวใหบุคคลบางประเภทรีดไถและขูกรรโชกได
ดังนั้นการปฏิบัติการจะตอง
กํากับดูแลอยางใกลชิด
มาตรการที่กําหนดจะตองบังคับใชอยางยุติธรรม
และปราศจากขอยกเวน
เพื่อหลีกเลี่ยง การสรางความแตกแยกในหมูประชาชน การพิทักษประชาชนและทรัพยากร ตองเนนทั้งการ
ควบคุมภายในประเทศ และการควบคุมทรัพยากรที่นําเขามาจากตางประเทศ การปฏิบัติการพิทักษประชาชน
และทรัพยากรอาจมีดังนี้
๔.๕.๕.๑ การเฝาตรวจตอประชาชน (ทั้งทางลับและเปดเผย) ในพื้นที่ที่ควบคุม
๔.๕.๕.๒ การควบคุมการสัญจรของประชาชนและการเคลื่อนยายสิ่งของ
๔.๕.๕.๓ การจัดตั้งจุดตรวจและปดกั้นถนน
๔.๕.๕.๔ การหามออกนอกบาน และควบคุมการใชแสงสวางในเวลากลางคืน
๔.๕.๕.๕ การตรวจสอบและทําบัตรประจําตัวประชาชน
๔.๕.๕.๖ การปดลอมและคนหา
๔.๕.๕.๗ การปนสวนอาหารและควบคุมราคาสินคา
๔.๕.๕.๘ การควบคุมผูลี้ภัยและบุคคลพลัดถิ่น
๒.๕.๕.๙ การคุมครองแหลงทรัพยากรจากการโจมตีของฝายกอความไมสงบ

๑๐๗
๔.๖ การปฏิบัติการทางยุทธวิธี
๔.๖.๑ กลาวทั่วไป
๔.๖.๑.๑ การปฏิบัติการทางยุทธวิธี
เปนการปฏิบัติที่รุนแรงที่สุดของการปองกันภายใน
โดยเนนในดานการปราบปรามขบวนการกอความไมสงบเปนหลัก การปฏิบัติการทางยุทธวิธีเปนกิจกรรม
หลักในการรณรงคดวยการโจมตี และเปนสวนประกอบหรือสนับสนุนการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง
การปฏิบัติการทางยุทธวิธีนี้ไมสามารถทําใหบรรลุภารกิจในดานการปราบปรามการกอความไมสงบไดโดย
ลําพัง แตเปนเพียงสวนสนับสนุนในการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการปองกันและปราบปราม
การกอความไมสงบโดยสวนรวมเทานั้น
๔.๖.๑.๒ วัตถุประสงคของการปฏิบัติการทางยุทธวิธีก็คือ
การทําลายหรือทําใหกําลัง
ทางยุทธวิธีและฐานที่มั่นของขบวนการกอความไมสงบตองหมดประสิทธิภาพลง
รวมทั้งเปนการสราง
สภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัย
๔.๖.๑.๓ ถึงแมวาการปฏิบัติการทางยุทธวิธี อาจใชในการขจัดกําลังทางยุทธวิธี และฐาน
ที่มั่นของฝายกอความไมสงบก็ตาม
แตการปฏิบัติการดังกลาวมักจะเปนสวนหนึ่งของแผนการรณรงค
ในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
จะตองมีการประสานแผนงานกับการปฏิบัติการ
ตามแผนงานอื่น ๆ ผานศูนยประสานงานประจําพื้นที่
๔.๖.๑.๔ การจัดสําหรับการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
จะเนนในดานการใชอํานาจการยิง
และความคลองแคลวในการเคลื่อนที่อยางเหมาะสม การจัดจะตองสมบูรณในตัวเองโดยมีสวนสนับสนุน
การรบ และสนับสนุนการชวยรบที่พอเพียงตอการปฏิบัติการแบบอิสระหรือกึ่งอิสระก็ได นอกจากนี้แลว
ควรพิจารณาใหหนวยทางยุทธวิธีนี้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการกิจการพลเรือนและ ปจว. ตามความ
เหมาะสม หนวยกึ่งทหาร ตํารวจ หรือหนวยรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ อาจนํามาใชในการปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธีได
๔.๖.๒ การปฏิบัติการรบดวยวิธีรุก
๔.๖.๒.๑ การปฏิบัติการทางยุทธวิธีตอกําลังกองโจร
เปนการปฏิบัติการรบดวยวิธีรุก
เปนสวนใหญ โดยอาศัยความคลองแคลวในการเคลื่อนที่เพื่อคนหา ตรึงทําลาย หรือจับกองโจร
โดยทั่วไปการปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกจะใชยุทธวิธีในการลาดตระเวนดวยกําลัง การตีโฉบฉวย การเคลื่อนที่
เขาปะทะ การเขาตีอยางเรงดวน หรืออยางประณีต การปฏิบัติการมักจะแบงมอบพื้นที่รับผิดชอบ
ใหแกหนวยขนาดเล็ก ซึ่งมีความคุนเคยในพื้นที่นั้นๆ หากเผชิญกับหนวยกองโจรขนาดใหญก็จะเพิ่มเติม
อํานาจกําลังรบใหพอเพียงตอการทําลายหนวยกองโจรในพื้นที่นั้น

๑๐๘
๔.๖.๒.๒ ในกรณีที่ขบวนการกอความไมสงบ ไดพัฒนาไปจนถึงขั้นที่สามารถเผชิญหนา
กับฝายรัฐบาลดวยกําลังขนาดใหญไดแลว ก็จะมีความจําเปนตองปรับยุทธวิธีใหม โดยใชหนวยปฏิบัติการ
ที่มีขนาดใหญ มีกองหนุนขนาดใหญ มีสวนแยกระวังปองกันที่เขมแข็งและมีอํานาจการยิงสูง ในการ
ปราบปรามกองโจรในขั้นนี้จะตองใชความพยายามเพื่อใหไดมาและดํารงไวซึ่งความริเริ่มอยูเสมอ
ทั้งนี้
ดวยการใชภูมิประเทศ อํานาจการยิง และการดําเนินกลยุทธอยางเหมาะสม การเขาตีเจาะ ตีโอบ
หรือตีตลบนั้นจะไมมีประโยชนหากเห็นวาการยึดภูมิประเทศนั้นไมใชปจจัยสําคัญ ทั้งนี้ เพราะหนวย
ทางยุทธวิธีของกองโจรมีแหลงสะสมอาวุธและเสบียง
รวมทั้งพื้นที่ที่ปลอดภัยกระจายอยูในหลายพื้นที่
จึงไมจําเปนตองพึ่งพาและปองกันฐานการสงกําลังบํารุงที่สําคัญเพียงแหงเดียว ฝายกอความไมสงบสามารถ
กระจายหนวยและเคลื่อนยายหนีไปในหลายเสนทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการสูรบแตกหักกับกําลังปราบปราม
ที่เขมแข็งกวาได โดยสรุปแลวที่หมายนั้นไมใชภูมิประเทศ
ทางยุทธวิธีของกองโจร

(ยกเวนภูมิประเทศแตกหัก)

แตเปนกําลัง

๔.๖.๒.๓ การดํารงการกดดันตอกําลังฝายกอความไมสงบอยางตอเนื่องนั้นเปนสิ่งที่จําเปน
จะตองไมคิดวากําลังฝายกอความไมสงบหมดสิ้นไปเพราะไมมีการตอตานเปนอันขาด หากการเกาะกําลัง
ฝายกอความไมสงบสูญเสียไป ก็จะตองใชความพยายามอยางหาวหาญเพื่อเขาเกาะ และติดพันกับกําลัง
ขาศึกเอาไวใหม กําลังฝายปราบปรามไมควรปลอยใหกําลังฝายกอความไมสงบ มีเวลาพัก จัดระเบียบ
และเตรียมการ เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกขึ้นมาใหม
๔.๖.๓ การปฏิบัติการรบดวยวิธีรับ
โดยปกติการปฏิบัติการรบดวยวิธีรับ จะดําเนินไปดวยการประสานแผนงานระหวางทหาร
กับฝายพลเรือน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๔.๖.๓.๑ ปองกันที่ตั้ง ฐานปฏิบัติการ และประชาชน
๔.๖.๓.๒ ลดขีดความสามารถในการปฏิบัติการเชิงรุกของฝายกอความไมสงบ
๔.๖.๓.๓ ปองกันไมใหฝายกอความไมสงบเขาไปในพื้นที่ที่กําหนด
๔.๖.๓.๔ ทําลาย หรือ ลวงกําลังฝายกอความไมสงบใหเขามาติดกับ
๔.๖.๓.๕ พัฒนาสถานการณใหเกื้อกูลตอการปฏิบัติการเชิงรุก
๔.๖.๓.๖ ออมกําลังไปใชแตกหักในพื้นที่อื่น
๔.๖.๔ การปฏิบัติการรบดวยวิธีรนถอย
การรนถอยปฏิบัติเมื่อตองการดํารงสภาพความเปนหนวยเอาไว และอาจมีเหตุผลอื่น ๆ ดังนี้
๔.๖.๔.๑ เพื่อดึงกําลังขาศึกใหเขาไปอยูในสถานการณที่ไมเกื้อกูล
๔.๖.๔.๒ เพื่อใหสามารถนํากําลังไปใชในพื้นที่อื่น

๑๐๙
๔.๖.๔.๓ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบภายใตสภาพที่ไมพึงปรารถนา
๔.๖.๔.๔ เพื่อใหไดเวลาโดยไมตองติดพันแตกหัก
๔.๖.๔.๕ เพื่อผละออกจากการรบ
๔.๖.๔.๖ เพื่อวางกําลังใหสอดคลองกับกําลังฝายเดียวกัน
๔.๖.๔.๗ เพื่อรนระยะทางเสนทางคมนาคม
๔.๖.๕ ฐานปฏิบัติการ
ฐานปฏิบัติการคือ พื้นที่ซึ่งเปนจุดเริ่มตน เปนแหลงสนับสนุนตาง ๆ ของการใชกําลัง
เขาปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ ฐานอาจมีลักษณะถาวร หรือกึ่งถาวร ประกอบดวยสวนควบคุม บังคับบัญชา
สวนสื่อสาร สวนสนับสนุนการรบ และสวนสนับสนุนทางการชวยรบที่จําเปน
๔.๖.๖ การสนับสนุนการรบและทางการชวยรบ
สวนสนับสนุนการรบและสวนสนับสนุนทางการชวยรบ
เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่ง
ของกําลังทางยุทธวิธี สวนดังกลาวอาจบรรจุมอบ สมทบ หรือมอบภารกิจในการสนับสนุนใหแกกําลัง
ทางยุทธวิธีก็ได การสนับสนุนการรบและทางการชวยรบจะตองวางแผนอยางรอบคอบ เพื่อใหมั่นใจวา
การสนับสนุนจะดําเนินไปอยางสอดคลอง
และสนองตอบความตองการใหแกกําลังทางยุทธวิธี
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง
๔.๗ การชวยเหลือและแนะนํา
กําลังทหารประจําการอาจใหการชวยเหลือและแนะนําแกกําลังรักษาความปลอดภัยภายใน กําลัง
กึ่งทหาร กําลังปองกันตนเอง และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ ที่มีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การกอความไมสงบอยางเหมาะสม ศูนยประสานงานในระดับชาติและในระดับภูมิภาค อาจจัดตั้งขึ้น
เพื่อชวยเหลือในดานการจัดการประกอบกําลัง
และการฝกใหแกหนวยที่ไดจัดตั้งไวแลวหรือจัดตั้งใหม
ตามความเหมาะสม อาจจัดตั้งชุดฝกเคลื่อนที่ไปใหการฝก แนะนํา และชวยเหลือ ณ ที่ตั้งของกําลัง
ปองกันตนเองหรือกําลังรักษาความปลอดภัยในทองถิ่นอื่นๆ ตามความจําเปน

ตอนที่ ๕ การใชกําลังในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ

๑๑๐
๕.๑ กลาวทั่วไป
๕.๑.๑ กําลังที่ใชในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ ประกอบดวย หนวยงาน
ทั้งทหารและพลเรือน ซึ่งมีหนาที่ทั้งดานการพัฒนาภายในและการปองกันภายใน เพื่อคุมครองสังคม
ของประเทศใหปลอดภัยจากการบอนทําลาย ภาวะซึ่งไรกฎหมายและการกอความไมสงบ
๕.๑.๒ การใชกําลังตองใหสอดคลองกับสถานการณ กลาวคือ
กอนการกอความไมสงบ
จะเกิดขึ้นนั้นมุงในดานการปองกันการกอความไมสงบไมใหเกิดขึ้น นั่นก็คือ การดําเนินการเพื่อขจัดเงื่อนไข
ที่อาจนําไปสูการกอความไมสงบรวมทั้งการเขาควบคุมพื้นที่จากรัฐบาลอยางทั่วถึง และเมื่อเกิดเหตุการณ
ขึ้นแลวก็จะตองใชความพยายามทุกวิถีทางที่จะควบคุมสถานการณเอาไว โดยลดระดับความรุนแรงจากภัย
คุกคามลงใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได ขั้นนี้การปราบปรามจะตองนําไปใชอยางระมัดระวังตามที่จะไดกลาวไว
ในตอนที่ ๖ ของบทนี้ อยางไรก็ดี ในดานการพัฒนาที่มุงเพื่อขจัดสภาพแวดลอม ที่ไมพึงประสงคจะตอง
ดําเนินการควบคูกันไปโดยสอดคลอง
๕.๑.๓ จากแนวความคิดขางตนจึงเห็นไดวา การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบนั้น
จะตองตอบโตอยางเบ็ดเสร็จ และเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกฝายที่จะประสานงานใหเกิดเอกภาพ
ในการปฏิบัติมากที่สุด ทั้งฝายทหาร ตํารวจ และพลเรือน รวมทั้งการระดมสรรพกําลังจากประชาชน
เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการแกปญหา
และสรางสรรความเจริญใหแกสังคมของประเทศโดยสวนรวม
นอกเหนือจากทําลายขบวนการกอความไมสงบโดยตรง
๕.๑.๔ ความรับผิดชอบในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบนั้น ในขั้นตนเปนหนาที่
ของเจาหนาที่ฝายพลเรือน และเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยและกฎหมายตามปกติ
เปนหลัก หากมีความจําเปนตองใชกําลังประเภทอื่น ๆ แลว จะตองปฏิบัติใหเปนไปอยางถูกตองตามขอ
กําหนดหรือกฎหมายที่ใหอํานาจหนาที่ไวอยางเหมาะสม
๕.๑.๕ สําหรับการใชกําลังทหารเขาปฏิบัติการในดานการปราบปราม
นอกจากจะเปนไปตาม
ขั้นตอนทางดานกฎหมายแลว
จะตองนําไปใชอยางพอเพียงเพื่อใหไดมาซึ่งความริเริ่มและดํารงไว
อยางตอเนื่องเสมอ ทั้งนี้เพื่อผลทางจิตวิทยาและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการที่ลาชาคอยเปนคอยไป ซึ่งจะเปน
การเปดโอกาสใหฝายกอความไมสงบสามารถปรับหรือยกระดับการปฏิบัติใหเหนือกวาฝายปราบปรามและ
อยูในฐานะที่ไดเปรียบ ซึ่งหากเปนเชนนี้แลว การปราบปรามจะเปนกระบวนการที่ยืดเยื้อยาวนานออกไป
และฝายปราบปรามจะเปนฝายที่เสียเปรียบ
๕.๑.๖ ในดานการพัฒนานั้น ทหารมีหนาที่ในการพัฒนาประเทศในยามปกติอยูแลว บทบาท
ของทหารในดานการพัฒนาจะมีขอบเขตและสวนรวมเพียงใดนั้น
ยอมเปนไปตามนโยบายการพัฒนา
โดยสวนรวมของประเทศ นอกเหนือจากบทบาทในดานการชวยเหลือประชาชนโดยทหารตามปกติ

๑๑๑
๕.๒ กําลังทหาร
กําลังทหารประกอบดวยทหารทั้ง ๓ เหลาทัพ ไดแก ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ
แตละเหลาทัพประกอบดวยหนวยมาตรฐานและหนวยที่ไดรับการฝกมาเปนพิเศษที่สอดคลองกับหนาที่และค
วามรับผิดชอบ การใชกําลังตาง ๆ เหลานี้ ตองพิจารณาใหสอดคลองกับการจัดและภารกิจโดยปกติ
ใหมากที่สุด
และอาจมีการประกอบกําลังหรือจัดกําลังเฉพาะกิจใหเหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบ
ในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
หนวยทหารเปนหนวยกําลังเผชิญเหตุที่ใหญที่สุด
ซึ่งอาจประกอบดวยกําลังพลในทองถิ่นตาง ๆ ซึ่งมีความคุนเคยกับพื้นที่อยูแลว ดังนั้น จึงสามารถเคลื่อนยาย
กําลังเขาปฏิบัติการไดทั่วประเทศ
เมื่อสถานการณฉุกเฉินหรือเกินขีดความสามารถของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบตามปกติ
๕.๒.๑ กําลังทางบก
๕.๒.๑.๑ กองทัพบก
นับวามีบทบาทสําคัญมากในดานการปองกันและปราบปราม
การกอความไมสงบ ในการปราบปรามการกอความไมสงบ หนวยระดับกองพลหรือกรมอาจจัดเปนกําลัง
เฉพาะกิจตาง ๆ ไดหลายหนวย กําลังเฉพาะกิจเหลานี้อาจใชในการลาดตระเวนเฝาตรวจ และลาดตระเวนรบ
หรือเปนหนวยโจมตีกําลังฝายกอความไมสงบอยางรวดเร็วในกรอบของหนวยเหนือก็ได
กําลังทหาร
จะตองตั้งอยู ณ ที่ซึ่งเอื้ออํานวยตอการตอบโตกับการโจมตีจากฝายกอความไมสงบไดอยาง ทันทวงที
หรือในที่ซึ่งสามารถประสานการปฏิบัติกับกําลังอื่น ๆ ไดดี นอกจากนี้ จะตองวางแผนและพรอมที่จะ
ปฏิบัติการตามโครงการชวยเหลือประชาชนตาง ๆ ทั้งนี้โดยมีการ ปจว. ควบคูไปดวย เพื่อใหไดมาซึ่งความ
รวมมือจากประชาชนและขาวสารเกี่ยวกับฝายกอความไมสงบ
๕.๒.๑.๒ หนวยพิเศษ
- หนวยจูโจมอาจใหปฏิบัติภารกิจเปนหนวยโดยตรง หรืออาจจัดในรูปเฉพาะกิจ
ก็ได ภารกิจที่ควรมอบใหหนวยจูโจม ไดแก การลาดตระเวนเฝาตรวจและการปฏิบัติการรบที่มุงตอ
การทําลายกําลังติดอาวุธของฝายกอความไมสงบดวยการตีโฉบฉวยและการซุมโจมตี
การลาดตระเวน
ระยะไกลและการรบกวนเสนทางคมนาคมของฝายกอความไมสงบ นอกจากนี้ หนวยจูโจมยังสามารถ
ปฏิบัติภารกิจในดานการกําบังและการขาวกรองอีกดวย
- หนวยเคลื่อนที่ทางอากาศ พรอมดวยเฮลิคอปเตอรโจมตี เหมาะสําหรับการโจมตี
ตอที่หมายที่ไดวางแผนไวไดในเวลาอันรวดเร็ว หนวยเคลื่อนที่ทางอากาศนี้ควรวางไวในพื้นที่ที่เหมาะสม
เพื่อใหสามารถเขาปฏิบัติการตอบโตไดทันภายในเวลาที่กําหนด
- หนวยสงทางอากาศ เหมาะสําหรับการโจมตีที่หมายซึ่งหางไกลเกินระยะทาง
สําหรับการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ หรือใชในกรณีที่กําลังอื่นๆไมสามารถทําการตอบโตไดทันเวลา
๕.๒.๒ กําลังทางเรือ

๑๑๒
กองทัพเรือ มีบทบาทในการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบดังนี้
๕.๒.๒.๑ ขัดขวางการสงกําลังของฝายกอความไมสงบตามชายฝง
๕.๒.๒.๒ จัดการขนสงทางทะเล สนับสนุนการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก และเรือลําเลียง
โจมตีสําหรับการปฏิบัติการตามลําน้ํา และการปฏิบัติการทางน้ําอื่นๆ
๕.๒.๒.๓ ทําการยิงตามชายฝง
๕.๒.๒.๔ สนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิดและการลาดตระเวนทางอากาศยุทธวิธี
โดยกําลังอากาศนาวี
๕.๒.๒.๕ ปองกันไมใหฝายกอความไมสงบหลบหนีออกทางทะเล
๕.๒.๒.๖ จัดใหมีการสงกําลังและปฏิบัติพันธกิจการสงกําลังบํารุงอื่นๆ ทางทะเล
๕.๒.๓ กําลังทางอากาศ
กําลังทางอากาศ มีบทบาทในการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
ดังนี้
๕.๒.๓.๑ รักษาการครองอากาศ
๕.๒.๓.๒ ปองกันการสงกําลังบํารุง
ฝายกอความไมสงบ

และยุทธภัณฑทางอากาศจากประเทศที่อุปถัมภ

๕.๒.๓.๓ ดําเนินการสงกําลังและปฏิบัติพันธกิจการสงกําลังบํารุงอื่นๆ ทางอากาศ
๕.๒.๓.๔ สนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด การขัดขวาง และการลาดตระเวนทางอากาศ
ยุทธวิธี
๕.๒.๓.๕ สนับสนุนการสงทางอากาศ และขนสงกําลังพลและยุทโธปกรณ
๕.๒.๓.๖ โปรยสารเคมี พนไฟ ควัน สารปราบจลาจล และสารทําใหใบไมรวงตอเปาหมาย
ที่เลือกไว
๕.๒.๓.๗ สนับสนุนการ ปจว.
๕.๒.๔ กําลังนาวิกโยธิน
กําลังนาวิกโยธิน
อาจใชในบทบาทเชนเดียวกับกําลังทางบกและทางเรือ
ตามขีด
ความสามารถที่มีอยู ทั้งนี้เพราะกําลังนาวิกโยธินไดรับการฝกมาโดยเฉพาะในการปฏิบัติการแบบสะเทินน้ํา
สะเทินบก

๑๑๓
๕.๓ กําลังกึ่งทหาร
๕.๓.๑ การจัดกําลังกึ่งทหารคลายคลึงกับการจัดกําลังทหาร
กําลังกึ่งทหารมักประกอบดวย
อาสาสมัครในทองถิ่นที่มีความคุนเคยกับภูมิประเทศ และประชาชนในพื้นที่เทาเทียมกับฝายกอความไมสงบ
หนวยกึ่งทหารประกอบดวยกําลังติดอาวุธมีภารกิจหลักในการปองกันในทองถิ่น
และปลดเปลื้องภารกิจ
การรักษาความปลอดภัยในทองถิ่นจากทหาร
๕.๓.๒ อาวุธของหนวยกึ่งทหารเปนอาวุธเบาเปนสวนใหญ ประกอบดวยอาวุธประจํากาย
ปนกลเบา เครื่องยิงลูกระเบิดเบา สําหรับเครื่องมือสื่อสารนั้นอาจมีจํากัด การจัดอาจอยูในรูปหมู หมวด
กองรอย หรือกองพัน หนวยกึ่งทหารอาจไดรับการฝกใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี
อยางจํากัด แตโดยทั่วไปแลว หนวยกึ่งทหารมักจะไดรับมอบภารกิจในดานการรักษาความสงบเรียบรอย
และรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชนบทเปนหลัก
๕.๓.๓ ในบทบาทการรักษาความปลอดภัย หนวยกึ่งทหารใชการตีโฉบฉวยและซุมโจมตีตามลําพัง
หรือรวมกับกําลังไมตามแบบหรือกําลังทหารก็ได หนวยกึ่งทหารอาจใชเพิ่มเติมหรือเสริมกําลังใหแกที่มั่น
สําหรับการระวังปองกันเมื่อถูกโจมตี
หรือไลติดตามกองกําลังติดอาวุธของฝายกอความไมสงบที่ถอนตัว
งานอื่นๆ ที่มักมอบหมายใหหนวยกึ่งทหาร ก็คือ การปองกันตัวเมืองหรือตําบลสําคัญและการรักษาการณ
กองบังคับการ สะพาน สถานที่สําคัญ และลานบินในทองถิ่น
๕.๔ กําลังตํารวจ
๕.๔.๑ การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยตามตัวบทกฎหมาย เปนหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ของตํารวจ นอกจากนั้นตํารวจยังรับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคงภายในดวย ในการจัดองคการของตํารวจ
อาจจะมีหนวยตํารวจที่มีคุณลักษณะคลายทหาร (เชนกําลัง ตชด.) เพื่อใชในการควบคุมความไมสงบตางๆ
ที่เกิดขึ้นจากประชาชนรวมอยูดวย เหตุการณหลายอยางที่เกิดขึ้นในการกอความไมสงบ สามารถใชกําลัง
ตํารวจเขาไปคลี่คลายไดเนื่องจาก
๕.๔.๑.๑ เหตุการณหลายอยางเปนลักษณะของอาชญากรรม
การลักพาตัว และการลักขโมย

เชน

การฆาตกรรม

๕.๔.๑.๒ ตํารวจมีอํานาจตามกฎหมายในการจับกุม ไดรับการฝกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
และรูขั้นตอนการดําเนินการตามกฎหมายดี
๕.๔.๑.๓ ประชาชนยอมรับการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ
๕.๔.๑.๔ วิธีการปฏิบัติของตํารวจเหมาะสมกับการปฏิบัติการตอตานการกอการราย
๕.๔.๒ การจัดองคการของตํารวจ ประกอบดวยกําลังตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ประจําวันในการสืบสวน
สอบสวนคดีอาชญากรรมตาง ๆ ซึ่งมักจะตองแตงกายนอกเครื่องแบบ ซึ่งกําลังตํารวจประเภทนี้อาจจะจัดอยู
ในสายงานพิเศษเฉพาะก็ได นอกจากนั้น อาจจะมีกําลังตํารวจที่มีคุณลักษณะขีดความสามารถ คลายทหาร

๑๑๔
เพื่อใชในการควบคุมการกอความไมสงบของฝูงชนดวยก็ได
ซึ่งการใชหนวยนี้เขาปฏิบัติการตอฝูงชน
ที่กอความไมสงบ มีความเหมาะสมมากกวาใชกําลังทหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเริ่มแรกของการ
กอความไมสงบ
ตํารวจประเภทนี้จะตองไดรับการฝกเปนพิเศษในการปราบปรามผูกอความไมสงบ
และผูกอการรายทั้งในเมืองและในชนบท
๕.๔.๓ การปฏิบัติการตาง ๆ ของกําลังตํารวจจะตองอยูในขอบเขตของกฎหมาย ในกรณีฉุกเฉิน
อาจจะตองออกกฎหมายพิเศษเพื่อเพิ่มอํานาจใหเจาหนาที่ตํารวจ
ซึ่งจะตองประกาศชี้แจงใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน และจะตองกําชับใหกําลังตํารวจเขาใจดวยวา การปฏิบัติการตาง ๆ จะตองใชความรุนแรง
ใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได ถึงแมกฎหมายจะเปดโอกาสให
๕.๔.๔ การใชอาวุธจะตองกระทําอยางจํากัด เฉพาะเมื่อสถานการณคับขันและอาจเปนอันตราย
ตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการเทานั้น กฎการยิงจะตองกําหนดขึ้นอยางแนชัด จะตองใชวิจารณญาณ
อยางดีกอนที่จะใชอาวุธ เพื่อมิใหสงผลกระทบตอประชาชนผูบริสุทธิ์
๕.๔.๕ เมื่อผูกอความไมสงบใชยุทธวิธีของผูกอการราย จะตองมีผูเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อใชตรวจ อาวุธ
หรือสิ่งตองสงสัยที่คิดวาจะมีระเบิดซุกซอนอยู หรืออาจมีความจําเปนจะตองขอรับการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ
จากทหาร
๕.๔.๖ นอกจากนี้ กําลังตํารวจยังสามารถปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ไดอีก เชน
๕.๔.๖.๑ ใหขาวสาร
๕.๔.๖.๒ การหามออกนอกเคหะสถานตามเวลาที่กําหนด
๕.๔.๖.๓ การจัดตั้ง จุดตรวจและเครื่องปดกั้นถนน
๕.๔.๖.๔ จัดการระวังปองกันสถานที่สําคัญ
๕.๔.๖.๕ จัดใหมีระบบพิสูจนฝาย
๕.๔.๖.๖ การกําหนดสิ่งของตองหามตางๆ
๕.๔.๖.๗ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการของตํารวจ
๕.๔.๖.๘ ควบคุมพื้นที่หวงหาม
๕.๔.๖.๙ การเฝาตรวจ
๕.๔.๖.๑๐ การลาดตระเวน ดวยเทา และยานยนต
๕.๔.๖.๑๑ จัดตั้งจุดตรวจการณ
๕.๔.๖.๑๒ การตรวจการณทางอากาศ
๕.๔.๖.๑๓ การปดลอมและตรวจคน

๑๑๕
๕.๔.๖.๑๔ การลาดตระเวนเสนทาง
๕.๔.๖.๑๕ การปฏิบัติการตามแนวชายแดน
๕.๔.๖.๑๖ การปราบจลาจล และการละเมิดกฎหมาย
๕.๔.๖.๑๗ การจัดตั้งที่คุมขัง
๕.๕ กําลังไมตามแบบ
กําลังไมตามแบบอาจเปนบุคคลหรือกลุมที่ไมไดเปนกําลังทหารหรือกําลังกึ่งทหาร
อาจไดรับ
การระดมกําลังมาจัดตั้ง ฝก และประกอบอาวุธเพื่อเสริมกําลังทหาร กึ่งทหาร และกําลังตํารวจตามความ
จําเปน นอกจากนี้ อาจจัดตั้งกลุมบุคคลเหลานี้ขึ้นเพื่อปลูกฝงอุดมการณ ใหมีสวนในการสนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาลโดยเฉพาะก็ได
๕.๖ กําลังอื่น ๆ
กําลังอื่น ๆ ไดแก หนวยงานพลเรือนของรัฐ และหนวยงานหรือองคกรภาคเอกชนอื่นๆ ซึ่งโดยปกติ
จะเกี่ยวของกับงานดานการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ กลุมเหลานี้อาจสนับสนุนในดานการใหความ
คุมครองแกกําลังทหารในชวงเวลาจํากัดในระหวางการปฏิบัติการโจมตี นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานระยะยาว ในดานการพัฒนาภายใตการควบคุมจากรัฐบาลโดยตอเนื่องและใกลชิดในระหวาง
การปฏิบัติการเสริมความมั่นคง

ตอนที่ ๖
การปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชน
๖.๑ การดําเนินการตอบโตการกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชน
ควรมุงกระทําเพื่อปองกัน
การกอความไมสงบไมใหยกระดับรุนแรงขึ้นเปนเบื้องตน สวนเปาหมายสุดยอดนั้น ก็คือ การปรับปรุง
สภาพแวดลอมที่ไมพึงประสงคใหดีขึ้น
รวมทั้งการขจัดภัยคุกคามจากการกอความไมสงบใหหมดสิ้นไป
การตอบโตควรออนตัวและสามารถปรับใหสอดคลองกับความเขมขนของการกอความไมสงบและสภาพ
แวดลอมภายในประเทศ รวมทั้ง จะตองปรับปรุงวิธีการใหสอดคลองกับสถานการณเฉพาะที่เกิดขึ้น
๖.๒ หากรัฐบาลประสบผลสําเร็จอยางนาพอใจในการตอสูกับการกอความไมสงบในขั้นใดขั้นหนึ่งแลว
การปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบตาง ๆ ที่มีสวนชวยในการเสริมความมั่นคงใหแก
ผลสําเร็จดังกลาวของรัฐบาล จะตองยังคงดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง แผนงานในดานการปรับปรุง

๑๑๖
สภาพแวดลอมที่ไดดําเนินการมาแลวก็ใหดําเนินการตอไป
ไมใหการกอความไมสงบมีโอกาสเกิดขึ้นมาใหม

รวมทั้งริเริ่มแผนงานใหม ๆ ในการปองกัน

๖.๓ รัฐบาลจะตองรวมความพยายามทั้งมวลเขาตอบโตการกอความไมสงบ
จะตองใหสอดคลองกับขั้นตอนของการกอความไมสงบ ดังนี้

และในการดําเนินการ

๖.๓.๑ การตอบโตขั้นที่ ๑ (ระยะเริ่มตนและซอนเรน) กิจกรรมในการปองกันและปราบปราม
การกอความไมสงบที่สําคัญในขั้นนี้ ไดแก
๖.๓.๑.๑ การดําเนินการพัฒนาอยางกวางขวางของรัฐบาล
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม

๖.๓.๑.๒ การกําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินการดานจิตวิทยา
และการจัดองคกรเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางรัฐบาลและประชาชน
๖.๓.๑.๓ การใชมาตรการพิทักษประชาชนและทรัพยากร
ไมสงบเขาถึงประชาชนและแหลงทรัพยากร

เพื่อควบคุมไมใหฝายกอความ

๖.๓.๑.๔ การชวยเหลือประชาชนโดยทหาร
๖.๓.๑.๕ การปรับปรุงประสิทธิภาพของตํารวจ การปฏิบัติการขาวกรอง และการตอตาน
าวกรอง
๖.๓.๑.๖ การปฏิบัติการจิตวิทยา
๖.๓.๑.๗ การปรับปรุงกําลังรักษาความปลอดภัย และการฝกกําลังทหาร
๖.๓.๒ การตอบโตในขั้นที่ ๒ (สงครามกองโจร) ในขั้นนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อฝายกอความไมสงบ เคลื่อนไหว
ดวยการใชกําลังกองโจรเขาปฏิบัติการอยางเต็มที่
การตอบโตการกอความไมสงบจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
วิธีการปฏิบัติใหสอดคลองโดยเนนกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินมาในขั้นที่ ๑ ใหเพิ่มมากขึ้น และนํามาตรการอื่น ๆ
ที่จําเปนมาเสริม ไดแก
๖.๓.๒.๑ การเสริมสรางกําลังรักษาความปลอดภัยในทองถิ่นใหเขมแข็งขึ้น
๖.๓.๒.๒ การขยายขอบเขตในการดําเนินการตามมาตรการพิทักษประชาชนและทรัพยากร
และการปฏิบัติการจิตวิทยาใหมากยิ่งขึ้น เพื่อแยกฝายกอความไมสงบออกจากประชาชนโดยใหอยูโดดเดี่ยว
ตามลําพังทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
๖.๓.๒.๓ การปฏิบัติการทางยุทธวิธี

เพื่อคนหาและปราบปรามกองกําลังติดอาวุธของฝาย

กอความไมสงบ
๖.๓.๓ การตอบโตในขั้นที่ ๓ (สงครามขบวนการ) ในขั้นนี้กองกําลังทหารของฝายกอความ
ไมสงบจะมีความเขมแข็งจนสามารถเขาเผชิญหนากับกองกําลังของฝายรัฐบาลไดโดยตรงดวยการทําสงคราม

๑๑๗
ตามแบบ การตอบโตตอการกอความไมสงบในระหวางขั้นนี้ รัฐบาลจะตองเพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษ
ตอกิจกรรมในการปองกันภายในตาง ๆ เพื่อไมใหกระทบกระเทือนตอการดํารงไวซึ่งการสนับสนุนจาก
ประชาชน ในขณะเดียวกันก็ตองดําเนินการปราบปรามฝายกอความไมสงบใหพายแพไปดวย การปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธีจะมีความรุนแรงสูงขึ้นถึงระดับการทําสงครามตามแบบ
และอาจมีลําดับความเรงดวนสูงกวา
กิจกรรมอื่น ๆ ในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ

ตอนที่ ๗ สรุป
๗.๑ วิธีการที่ดีที่สุดในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ ก็คือ การปองกันไมใหการกอ
ความไมสงบเกิดขึ้น
๗.๒ ประเภทของการรณรงคในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
๗.๒.๑ การรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง
๗.๒.๒ การรณรงคดวยการโจมตี
๗.๓ การปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมพิเศษ
๗.๓.๑ การปฏิบัติการในพื้นที่หางไกล
๗.๓.๒ การปฏิบัติการในเมือง
๗.๓.๓ การปฏิบัติการตามแนวชายแดน
๗.๔ การปฏิบัติการทางทหารในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
๗.๔.๑ การขาวกรอง
๗.๔.๒ การ ปจว.
๗.๔.๓ กิจการพลเรือน
๗.๔.๔ การพิทักษประชาชนและทรัพยากร
๗.๔.๕ การปฏิบัติการทางยุทธวิธี
๗.๔.๖ การชวยเหลือและแนะนํา
_____________________________________

