๑
บทที่ ๑
บทนํา

ตอนที่ ๑ เรื่องโดยทั่วไป
๑.๑ ความมุงหมายและขอบเขต
๑.๑.๑ รส. ๑๐๐ - ๒๐ มีความมุงหมายเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการ
ทุกระดับในการปฏิบัติการปองกันและปราบปราบการกอความไมสงบ ทั้งในดานการวางแผน ฝกและ
ควบคุม/อํานวยการปฏิบัติ ตั้งแตสถานการณการกอความไมสงบยังมีความรุนแรงต่ํา จนถึงขั้นการใชกําลัง
ทหารเขาปราบปรามการกอความไมสงบโดยตรง
๑.๑.๒ เอกสารนี้ครอบคลุมสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของประเทศที่กําลังพัฒนา ยุทธศาสตรและ
ยุทธวิธีในการกอความไมสงบ หลักนิยมและแนวความคิดในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
บทบาทและหลักนิยมในการใชกําลังทหาร รวมทั้งการวางแผนฝกและควบคุม/อํานวยการ การปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของสถานการณการกอความไมสงบ
๑.๑.๓ หลักนิยมและหลักพื้นฐานในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบนี้ เนนหนัก
เพื่อใหหนวยทหารใชเปนแนวทาง หากหนวยอื่นๆ ที่เกี่ยวของจะนําไปใช ควรปรับปรุงใหสอดคลองกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบและขีดความสามารถของหนวยงานนั้น ๆ เสียกอน แตอยางไรก็ดี สามารถนําเอา
แนวความคิดไปใชในการประสานการวางแผน เตรียมการ และประสานงาน เพื่อใหเกิดเอกภาพในการ
ปฏิบัติอยางสอดคลองกัน
๑.๑.๔ แนวความคิดตาง ๆ
จะตองนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณโดยเฉพาะ
ของแตละพื้นที่ เพราะในแตละพื้นที่นั้นอาจมีเอกลักษณของสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ และสถานการณ
อาจแตกตางกันอยางมากก็ได ดังนั้น จึงตองกําหนดหลักการแนวนโยบายและแผนงาน ใหสอดคลอง
กับสถานการณในแตละพื้นที่ โดยใชดุลยพินิจในการประยุกตหลักการอยางเหมาะสมทุกขั้นตอน
๑.๑.๕ ในทายบทที่ ๒ ถึงบทที่ ๑๐ ไดจัดทําสรุปทายบทเพื่อเนนและสรุปสาระสําคัญในแตละบท
ไวใชในการทบทวนหรือศึกษาโดยสังเขปในกรณีที่มีเวลาศึกษาอยางจํากัด
๑.๒ นิยามศัพท
๑.๒.๑ ประเทศที่กําลังพัฒนา (DEVELOPING NATION) หรือบางครั้งเรียกวาประเทศที่
ดอยพัฒนาคือประเทศที่กําลังสรางความเจริญเติบโตใหรุดหนาจากสังคมดั้งเดิมและตองเผชิญกับความ
แปรปรวน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การทหาร การเมือง จิตวิทยา และ เทคโนโลยี

๒
๑.๒.๒ ความขัดแยงระดับต่ํา (LOW INTENSITY CONFLICT) คือการตอสูทางดานการเมือง
และการทหารในขอบเขตจํากัด เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเมือง ทางทหาร สังคม เศรษฐกิจ และจิตวิทยา
ซึ่งมักมีลักษณะของความขัดแยง ตั้งแตการเจรจาตอรอง การกดดันทางเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา
การกอการรายจนถึงสงครามการกอความไมสงบความขัดแยงระดับต่ําโดยทั่วไปจะเปนการตอสูโดยมีระดับค
วามรุนแรงของการใชอาวุธและยุทธวิธีในลักษณะการตอสูยืดเยื้อ
๑.๒.๓ การกอความไมสงบ (INSURGENCY) คือการเคลื่อนไหวของขบวนการที่มุงประสงค
จะลมลางอํานาจรัฐที่มีอยูเดิมเปาหมายอาจจํากัดเพียงตองการแยกตัวออกจากการควบคุมของรัฐบาลจนถึงการ
เขายึดอํานาจรัฐและเขาแทนที่รัฐบาลปจจุบันโดยการใชการบอนทําลายและการตอสูดวยอาวุธซึ่งมีระดับควา
มรุนแรงที่ยังไมถึงขั้นสงครามกลางเมือง
๑.๒.๔ สงครามการกอความไมสงบ (INSURGENCY WAR) คือการตอสูระหวางรัฐบาล
ที่ปกครองประเทศกับขบวนการกอความไมสงบ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากภายนอกเขามาปฏิบัติการดวย
วิธีการรุนแรงภายในประเทศตอจุดลอแหลม ทางดานการเมือง สังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การทหาร
และประชาชนของฝายรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อลมลางอํานาจรัฐ สงครามดังกลาวนี้ แตกตางจากการกอ
ความไมสงบที่มีความรุนแรงกวา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับของการคุกคามที่มีตอฝายรัฐบาล และวัตถุประสงค
ในการควบคุมพื้นที่ของฝายกอความไมสงบ
๑.๒.๕ สงครามกลางเมือง (CIVIL WAR) คือการขัดแยงภายในประเทศที่มีลักษณะดังนี้
๑.๒.๕.๑ ฝายกอความไมสงบยึดครองและควบคุมพื้นที่เอาไวได
๑.๒.๕.๒ ฝายกอความไมสงบจัดตั้งรัฐบาลเขาบริหารพื้นที่ที่ควบคุม
๑.๒.๕.๓ ประเทศอื่นใหการยอมรับรัฐบาลของฝายกอความไมสงบ
ตอการขัดแยงอยางแนชัด
๑.๒.๕.๔ ฝายกอความไมสงบมีกําลังทหารซึ่งมีผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะ
เปดเผย ติดเครื่องหมายโดยแจงชัด และปฏิบัติการตามกฏการทําสงคราม

และแสดงจุดยืน
ถืออาวุธโดย

๑.๒.๕.๕ สถานการณอยูในสภาวะการเปนปฏิปกษโดยทั่วไป มีการเผชิญหนากันโดยตรง
ดวยกําลังทหารเปนสวนใหญ
๑.๒.๖ การบอนทําลาย (SUBVERSION) คือการกระทําเพื่อบั่นทอนพลังอํานาจทางทหาร เศรษฐกิจ
การเมือง สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร ?เทคโนโลยี หรือกําลังใจของฝายรัฐบาล หรือผูครองอํานาจ
ทั้งนี้ดวยการใชกําลังและความรุนแรงหรือแทรกซึมเขาไปบั่นทอนเพื่อลมลางอํานาจการปกครองหรือชักจูง
หันเหการปฏิบัติหรือนโยบายของผูครองอํานาจรัฐตามแนวทางที่ไดวางแผนไวลวงหนาอยางเปนขั้นตอนโดย
ตอเนื่อง

๓
๑.๒.๗ การกอความวุนวายของประชาชน (CIVIL DISTURBANCE) คือการใชประชาชน
หรือมวลชนเขาขัดขวางการปฏิบัติงานและการผลิตของรัฐบาล และเพื่อบั่นทอนการสนับสนุนของประชาชน
ตอรัฐบาล โดยการกระทําเพื่อแสดงใหเห็นถึงความออนแอของรัฐบาล ทั้งนี้อาจจัดตั้งหนวยใตดินและหนวย
สนับสนุนเพื่อยุยงและจัดใหมีการนัดหยุดงานของผูใชแรงงาน การชะลอการทํางาน การชุมนุมประทวง
และการกอจลาจล
ซึ่งฝายตรงขามอาจแสวงผลจากสถานการณดงกลาวดําเนินการกอวินาศกรรมควบคู
ไปดวย
๑.๒.๘ การกอจลาจล (RIOT) คือการกระทําของฝูงชนดวยวิธีการรุนแรง ไมคํานึงถึงกฎหมาย
และไมเชื่อฟงเจาหนาที่ผูรักษาความสงบเรียบรอย
แตจะเชื่อฟงและปฏิบัติตามการชักจูงของผูนํากลุม
ถึงแมจะเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของบานเมืองก็ตาม
๑.๒.๙ การกอวินาศกรรม (SABOTAGE) คือการปฏิบัติการที่มีความประสงคในการทําอันตราย
การเขาแทรกแซง หรือขัดขวางการปองกันประเทศของชาติใดชาติหนึ่ง โดยการทําลายวัตถุเพื่อการสงคราม
สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือ ทรัพยากรธรรมชาติ
การกอวินาศกรรม แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ
๑. การกอวินาศกรรมโดยใชเครื่องมือกล ไดแก การกอใหเกิดความเสียหายดวยการใชเครื่องมือ งายๆ
เชน คอน แชลง ไม หรือวิธีการงายๆ เชน การนําสิ่งแปลกปลอมใสในเครื่องยนต การละเลย
ไมปรนนิบัติบํารุงเครื่องยนต อาวุธยุทโธปกรณ
๒. การกอวินาศกรรมโดยใชเพลิง ไดแก การใชเทคนิคการวางเพลิงอยางงาย ตามสถานที่สําคัญ ตางๆ
๓. การกอวินาศกรรมโดยใชวัตถุระเบิด
๔. การกอวินาศกรรมทางธุรการ ไดแก การกอวินาศกรรมอื่นๆ ซึ่งเปนการกระทําที่ไมรุนแรง
เชนการละเลยคําสั่ง การรับ-สงเอกสารผิดที่ การทําใหการติดตอสื่อสารขัดของ
๑.๒.๑๐ การกอการราย (TERRORISM) คือการใชความรุนแรงหรือขมขูวาจะใชความรุนแรง
ซึ่งไดไตรตรองไวลวงหนา เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเมือง ลัทธิศาสนา หรืออุดมการณโดยสราง
ความหวาดผวา หรือความกลัว ดวยวิธีการขมขู หรือบังคับดวยกําลัง
๑.๒.๑๑ สงครามกองโจร
(GUERRILLA WARFARE)
คือการปฏิบัติการทางทหาร
และแบบทหารในดินแดนของขาศึกหรือที่ขาศึกยึดครองอยูดวยการใชกําลังไมตามแบบ ซึ่งสวนใหญเปน
ประชาชนในทองถิ่น สงครามกองโจรเปนการปฏิบัติการรุกดวยความรวดเร็วและรุนแรงในชวงเวลาอันสั้น
โดยใชการจูโจม ความคลองแคลว และการถอนตัวหนีอยางรวดเร็ว การดําเนินการสงครามกองโจร
ขึ้นอยูกับผลกระทบทางดานการทหาร การเมือง และขอพิจารณาทางดานกฎหมาย รวมทั้งการสนับสนุน
จากประชาชนในทองถิ่นและการสนับสนุนจากนอกประเทศ

๔
๑.๒.๑๒ การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ (COUNTER INSURGENCY)
คือการปฏิบัติการทางทหาร กึ่งทหาร การเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกิจการพลเรือน เพื่อเอาชนะ
การกอความไมสงบ
๑.๒.๑๓ การตอตานการกอการราย (ANTITERRORISM)
อันตรายที่จะเกิดตอบุคคล และทรัพยสินจากการกอการราย

คือมาตรการเชิงรับที่ใชเพื่อลด

๑.๒.๑๔ การตอบโตการกอการราย (COUNTER TERRORISM) คือมาตรการเชิงรุกในการ
ปองกันหันเห และโตตอบการกอการราย
๑.๒.๑๕ การรักษาความมั่นคงภายใน (INTERNAL SECURITY) หรือการรักษาความปลอดภัย
ภายใน คือการดํารงไวซึ่งสถานะทางกฎหมายและความสงบเรียบรอยภายในประเทศที่จําเปน ดวยการขจัด
ความรุนแรง การบอนทําลาย และการละเมิดตอกฎหมาย เพื่อใหประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่นตอรัฐบาล
ทั้งนี้ดวยการพัฒนาและการปองกันภายใน
๑.๒.๑๖ การปองกันและพัฒนาภายใน (INTERNAL DEFENSE AND DEVELOPMENT, IDAD)
คือมาตรการตางๆ
ที่รัฐบาลนํามาใชเพื่อสรางความเจริญเติบโต
การปองกันประเทศใหปลอดภัย
จากการบอนทําลาย สภาวะซึ่งไรกฎหมาย และการกอความไมสงบ
๑.๒.๑๗ การปองกันภายใน (INTERNAL DEFENSE) คือมาตรการอยางเต็มขนาด
ซึ่งรัฐบาลใชในการพิทักษและดํารงไวซึ่งความอิสระของสังคมของประเทศใหปลอดภัยจากการบอนทําลาย
ภาวะไรกฎหมาย และการกอความไมสงบ
๑.๒.๑๘ การพัฒนาภายใน (INTERNAL DEVELOPMENT) คือการดําเนินการของประเทศ
เพื่อสรางความเจริญเติบโตของสถาบันที่มีความสําคัญยิ่ง
ในการตอบสนองความตองการของสังคม
โดยสวนรวมของประเทศ ทั้งทางดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา
๑.๒.๑๙ การพัฒนาสถาบัน (INSTITUTIONAL DEVELOPMENT) คือการสรางองคกรตางๆ
อยางเปนรูปแบบ
เพื่อใหประชาชนไดรวมตัวและรวมมือกันอยางเหนียวแนนในการมีสวนรวมกัน
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจิตวิทยาดวยกันอยางสอดคลอง
๑.๒.๒๐ การรณรงค (CAMPAIGN) คือการปฏิบัติการตางๆ ที่มุงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน
ภายในพื้นที่และเวลาที่กําหนดไว (ในสงครามตามแบบเรียกวา “การทัพ”)
๑.๒.๒๑ การรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง (CONSOLIDATION CAMPAIGN) คือการ
รณรงคในพื้นที่ที่มีลําดับความเรงดวนดวยการผสมผสานฝายพลเรือน ตํารวจ และทหาร โดยปกติจะกระทํา
ในระดับจังหวัด เปนการปฏิบัติการซึ่งสนธิแผนงานทั้งดานการพัฒนาและการปองกันเขาดวยกัน เพื่อจัดตั้ง
ดํารงไวหรือฟนฟูการควบคุมพื้นที่และประชาชนโดยฝายรัฐบาล โดยการสรางสภาพแวดลอมที่เกื้อกูล

๕
ตอการปรับปรุงและดําเนินการดานเศรษฐกิจ การเมือง และกิจกรรมทางสังคมโดยปกติของประชาชน
ในพื้นที่
๑.๒.๒๒ การรณรงคดวยการโจมตี (STRIKE CAMPAIGN) คือการปฏิบัติการรบในพื้นที่ที่อยู
ในความควบคุมของกองโจรหรือในพื้นที่ชวงชิงเปนหลัก ทั้งนี้โดยกําหนดฐานที่มั่นและกองกําลังทางยุทธวิธี
ของฝายกอความไมสงบเปนเปาหมาย นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการปองกันภายในอื่นๆ สนับสนุนกําลัง
ทางยุทธวิธีตลอดหวงเวลาการปฏิบัติการรบ
กําลังโจมตีโดยปกติจะไมอยูในพื้นที่ปฏิบัติการภายหลังจาก
ที่ไดปฏิบัติภารกิจเรียบรอยแลว
๑.๒.๒๓ การปฏิบัติการในพื้นที่หางไกล (REMOTE AREA OPERATIONS) คือการปฏิบัติการ
ของฝายรัฐบาลในพื้นที่ชวงชิงเพื่อจัดตั้งฐานที่มั่นของฝายรัฐบาล
พื้นที่เหลานี้อาจเปนที่อยูอาศัยของชน
กลุมนอยตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือกลุมอื่นๆ ที่อยูโดดเดี่ยวก็ได อยางไรก็ดี การปฏิบัติการในพื้นที่
หางไกลอาจกระทําในพื้นที่ที่ไมมีประชาชนอยูอาศัยก็ได
ถาหากพื้นที่นั้นเปนพื้นที่พักผอน พื้นที่ฝก
สถานการสงกําลังบํารุง หรือกองบัญชาการของกําลังฝายกอความไมสงบ กําลังทางยุทธวิธีที่จะปฏิบัติการ
ในพื้นที่หางไกลควรประกอบดวยกําลังพลที่มีความคุนเคยหรืออยูในทองถิ่นนั้นๆ เปนสวนใหญ
๑.๒.๒๔ การปฏิบัติการในพื้นที่ในเมือง (URBAN AREA OPERATIONS) คือการปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบในสภาพแวดลอมในเมือง ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่จะตองมีการ
ประสานงานกันโดยใกลชิดระหวางกําลังทหาร กําลังตํารวจ กําลังกึ่งทหาร และกําลังรักษาความปลอดภัย
อื่นๆ เพื่อคุมครองสถานที่สําคัญตางๆ และควบคุมสถานการณการบอนทําลาย การปฏิบัติการปองกัน
และปราบปราบการกอความไมสงบในเมืองอาจเปนสวนหนึ่งของการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง
หรือการดําเนินการพัฒนาและปองกันภายในอื่นๆ ที่ไมอยูในแผนการรณรงคใดๆ ที่กําหนดไวก็ได
๑.๒.๒๕ การปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดน (BORDER OPERATIONS) คือการปฏิบัติที่มุง
ในการขัดขวางการแทรกซึมของคนและวัสดุเขาหรือออกตามแนวพรมแดนระหวางประเทศ
๑.๒.๒๖ การชวยเหลือประชาชนโดยทหาร (MILITARY CIVIC ACTION) คือการใชกําลังทหาร
ในการดําเนินการตามโครงการที่เปนประโยชนตอประชาชนในทองถิ่นทุกระดับ เชน ในดานการศึกษา
การฝก การปฏิบัติงานสาธารณะ การเกษตร การขนสง การสื่อสาร การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล
และอื่นๆ ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนอกจากนี้แลวยังเปนการชวยสรางความเขาใจอันดีระหวาง
ทหารและประชาชน
๑.๒.๒๗ การระดมสรรพกําลัง (MOBILIZATION) คือกิจกรรมตางๆ ในการเตรียมการสําหรับ
การทําสงครามหรือสภาวการณฉุกเฉิน โดยการระดมและจัดระบบทรัพยากรของชาติ รวมทั้งการ ปฏิบัติตางๆ
ที่ปลุกเราและการจัดการใหประชาชนสนับสนุนรัฐบาลในโครงการปองกันและปราบปรามการกอความไมสง
บ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการปฏิบัติตางๆ ที่จะคุมครองประชาชนใหปลอดภัยจากการ กอความไมสงบอีกดวย

๖
๑.๒.๒๘ ศูนยประสานงานแหงชาติ (NATIONAL COORDINATION CENTER),
ศูนยประสานงานประจําพื้นที่ (AREA COORDINATION CENTER)
คือองคกรที่รวมตัวแทน
ของฝายทหาร กําลังกึ่งทหาร และองคกรรัฐบาลอื่นๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบสําหรับการวางแผนและ
ประสานงานในการปฏิบัติการตอตานการกอความไมสงบ
๑.๒.๒๙ กําลังกึ่งทหาร (PARAMILITARY FORCES) คือกําลังซึ่งแตกตางจากกําลังทหาร
ประจําการ โดยมีการจัด การฝก ยุทโธปกรณ และมีภารกิจตางๆ ในการปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การกอความไมสงบ

๗
ตอนที่ ๒
ขอแตกตางและการเปรียบเทียบสภาพแวดลอมในการปฏิบัติการ

๒.๑ กลาวทั่วไป
ในการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบนั้น เมื่อสถานการณที่ฝายกอความไมสงบ
ไดดําเนินการสงครามกองโจรขึ้นแลว
ฝายรัฐบาลก็จะปฏิบัติการปราบกองโจรควบคูกับการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาและปองกันอื่นๆ แตในกรณีที่เกิดสงครามตามแบบ ฝายตรงขามอาจใชสงครามกองโจร
สนับสนุนสงครามตามแบบดวยก็ได
ดังนั้น
การปฏิบัติการปราบกองโจรในสถานการณการรักษา
ความมั่นคงภายใน จึงแตกตางจากการปราบกองโจรในกรอบของการพิทักษพื้นที่เขต/สวนหลังในสงคราม
จํากัดและสงครามทั่วไป
ซึ่งเปนการทําสงครามของคูสงครามระหวางประเทศ
และมีการเผชิญหนา
ดวยกําลังทางทหารอยางเปดเผย
๒.๒ สงครามจํากัดและสงครามทั่วไป
๒.๒.๑ สถานการณของฝายกองโจร
ในสงครามจํากัดและสงครามทั่วไป กองโจรอาจเขาปฏิบัติการลึกเขามาในเขตภายใน หรือตลอด
พื้นที่เขตหลังและสวนหลังของพื้นที่การรบ กําลังกองโจรอาจประกอบดวยกําลังประจําการ กําลังกึ่งทหาร
กําลังไมตามแบบ หรือกําลังดังกลาวผสมกัน กองโจรในสงครามตามแบบดังกลาวมีลักษณะเดนดังนี้
๒.๒.๑.๑ เมื่อกําลังตามแบบที่กองโจรสนับสนุนประสบกับความพายแพ โดยปกติกองโจร
จะเสียกําลังใจในการตอสู
๒.๒.๑.๒กองโจรในพื้นที่เขต/สวนหลังจะไดรับการสนับสนุนดานกําลังพลและยุทโธปกรณ
จาก ประเทศผูอุปถัมภ ดังนั้น การสนับสนุนจึงอาจมีอยางจํากัดตามความตองการของผูอุปถัมภในการ
ดําเนินสงครามดวยกําลังตามแบบ
๒.๒.๒ สถานการณของฝายปราบกองโจร
การปฏิบัติการปราบกองโจรเปนสวนที่จําเปนตอการปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขต/
สวนหลังเพื่อปองกันไมใหกองโจรรบกวนการปฏิบัติของฝายเรา ในการสนับสนุนกําลังรบที่ติดพันกับการ
ปฏิบัติการรบในพื้นที่การรบ
๒.๒.๒.๑ ผูบังคับกองกําลังปราบกองโจร อาจไดรับมอบอํานาจที่เกือบสมบูรณในทุกแง
ทุกมุมของพื้นที่ปฏิบัติการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อปฏิบัติการในพื้นที่ที่ยึดครองอยู

๘
๒.๒.๒.๒การดําเนินงานดานการเมืองในทองถิ่น โดยปกติจะไมเปนขอพิจารณาที่สําคัญ
ตอการปฏิบัติการปราบกองโจร
๒.๓ การปองกันและปราบปราบการกอความไมสงบ
สภาพแวดลอมในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบนี้
หมายรวมถึงการขัดแยงที่มี
ความรุนแรงต่ํา จนถึงขั้นการขัดแยงที่ใกลจะเกิดการพิพาทดวยกําลังอาวุธอยางเปดเผยระหวางกําลังทหาร
ของประเทศตั้งแตสองประเทศขึ้นไป ซึ่งสถานการณดังกลาวยังไมอยูในสถานภาพของการเปนคูสงคราม
โดยเปดเผย
โดยปกติกลไกของฝายกอความไมสงบและกองโจรจะปฏิบัติงานอยูในระดับใดระดับหนึ่ง
ทั่วประเทศ เนื่องจากการรณรงคเพื่อแยงชิงฐานการสนับสนุนจากประชาชนเปนปจจัยสําคัญ
ดังนั้น
ฝายปราบปรามจึงตองเนนในดานการปฏิบัติการกิจการพลเรือนเปนประการสําคัญ
สถานการณในพื้นที่
ปฏิบัติการอาจแปรเปลี่ยนไปไดอยางกวางขวาง ดังนั้นหลักนิยมในการปราบปรามจะตองออนตัวสามารถ
ปรับใหเขากับสถานการณตางๆ ไดอยางสอดคลอง
๒.๓.๑ สถานการณของฝายกองโจร
๒.๓.๑.๑
กองโจรทำการรบดวยอุดมการณเพื่อใหไดมาซึ่งการสนับสนุนจากประชาชน
เปาหมายในการทําสงครามกอความไมสงบของกองโจรไมจําเปนตองขึ้นอยูกับการทําใหกําลังทหารของฝายรั
ฐบาลตองพายแพอยางราบคาบแตอยางใด
๒.๓.๑.๒ ถามีผูอุปถัมภจากภายนอก กองโจรอาจไดรับการสนับสนุนในดานกําลังพล
ยุทโธปกรณ และสิ่งอุปกรณตางๆ โดยไมมีเงื่อนไขผูกพันก็ได
๒.๓.๑.๓ศัตรูของกองโจรก็คือ รัฐบาลซึ่งอาจไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนสวนใหญ
๒.๓.๒ สถานการณฝายปราบกองโจร
๒.๓.๒.๑ ผูบังคับกองกําลังปราบกองโจรอาจไมไดรับมอบอํานาจอยางสมบูรณในพื้นที่
ปฏิบัติการ
๒.๓.๒.๒ รัฐบาลอาจมีทรัพยากรจํากัดในการปราบกําลังกองโจรหรือผูอุปถัมภกองโจร
๒.๓.๒.๓ กําลังทหารสวนใหญที่มีอยูอาจเขาปฏิบัติการไปแลวทั้งหมด ดังนั้นหากมีความ
จําเปนตองใชกําลังเพิ่มเติมในการขยายผลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
ก็อาจจะตองถอนกําลังจากพื้นที่อื่น
มาสนับสนุน ซึ่งจะทําใหเกิดความลอแหลมที่กองโจรจะสามารถขยายผลในพื้นที่ที่ถอนกําลังทหารออกได
๒.๓.๒.๔ นโยบายที่แตกตางกันของพรรคการเมือง หรือองคกรทางเศรษฐกิจ ศาสนา
หรือองคกรอื่นๆ ถึงแมจะไมใหการสนับสนุนกําลังกองโจร ก็อาจทําใหความพยายามของรัฐบาลในการ
ปราบกองโจรตองออนแอลงไดดวยการแสวงผลประโยชน
หรือสิ่งตอบแทนจากสถานการณดังกลาว
ใหแกกลุมของตน

๙
๒.๔ การเปรียบเทียบสภาพแวดลอมในการปฏิบัติการ
๒.๔.๑ ในสงครามตามแบบ กําลังทหารจะเขาปฏิบัติการดวยการระวังปองกัน ใชกฎเกณฑ
และพึ่งพาตนเองเปนหลัก โดยไมจําเปนตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมในดานตางๆ มากนัก ภูมิประเทศ
และลมฟาอากาศโดยทั่วไปจะมีผลกระทบตอกําลังที่เผชิญหนากันอยางเทาเทียมกัน
เปาหรือที่หมาย
ของการรบตามแบบมุงตอภูมิประเทศ การยึดรักษา การปองกัน หรือการขัดขวางไมใหฝายตรงขาม
ใชประโยชนจากภูมิประเทศเปนประการสําคัญ
๒.๔.๒ ในสถานการณการกอความไมสงบนั้น
เปนการเผชิญหนาระหวางรัฐบาลกับขบวนการ
กอความไมสงบ
กําลังทหารของฝายกอความไมสงบก็คือกําลังกองโจรซึ่งใชยุทธวิธีการรบแบบกองโจร
เขาโจมตีรัฐบาลจากภายในประเทศ
กองโจรและหนวยปราบกองโจรปฏิบัติการทามกลางประชาชน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแยงชิงฐานการสนับสนุนจากประชาชนและขัดขวางฝายตรงขามไมใหไดรับการ
สนับสนุน
อิทธิพลของภูมิประเทศและลมฟาอากาศตอกําลังทั้งสองฝายจะแตกตางกัน
กลาวคือ
สภาพลมฟาอากาศที่เลวรายและภูมิประเทศที่ยากลําบากอาจเกื้อกูลตอกําลังกองโจร
สวนสภาพอากาศ
ที่ปลอดโปรงและภูมิประเทศ ซึ่งเปนที่ราบและโลงแจง จะอํานวยประโยชนใหแกฝายปราบปราม
๒.๔.๓ ในสงครามตามแบบ งานกิจการพลเรือนจะมีบทบาทในดานการสนับสนุนเปนสวนใหญ
แตในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ งานกิจการพลเรือนจะเปนภารกิจหลักประการหนึ่ง
ของฝายปราบปราม
ทั้งนี้เพราะการแยกฝายกอความไมสงบออกจากประชาชนและใหอยูอยางโดดเดี่ยว
เปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง ดวยเหตุนี้ การวางแผนปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบจะตองอยูบนรากฐาน
ของการสนธิแผนงานทั้งฝายพลเรือนและฝายทหารเขาดวยกัน
เพื่อใหรัฐบาลสามารถเขาควบคุม
และไดรับความไววางใจ ความเชื่อมั่น และความรวมมือจากประชาชนอยางแข็งขัน ดังนั้น งานดานกิจการ
พลเรือนจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองเนนไวตลอดเวลาตองพึงระลึกวางานดานกิจการพลเรือนนั้น ไมใชเปน
หนาที่ของหนวยหรือกําลังพลที่รับผิดชอบงานดานกิจการพลเรือนโดยเฉพาะเทานั้น
แตเปนความ
รับผิดชอบทางการบังคับบัญชา
หากหนวยที่ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบไมมี
หนวยหรือเจาหนาที่กิจการพลเรือนโดยเฉพาะ
ผูบังคับหนวยจะตองมอบความรับผิดชอบในดานนี้
ใหแกหนวยที่มีอยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
ทั้งนี้เพราะงานดานกิจการพลเรือนมีความสําคัญยิ่ง
จะขาดเสียมิได
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