๑๘
บทที่ ๓
การกอความไมสงบ

ตอนที่ ๑ กลาวนํา

๑.๑ ความมุงหมาย
ในบทนี้จะกลาวถึงลักษณะโดยทั่วไปของการกอความไมสงบ
เพื่อใหเขาใจถึงพื้นฐานในการพัฒนา
ขบวนการ รูปแบบของการกอความไมสงบ และสถานภาพทางกฎหมาย
ในเรื่องรูปแบบของการกอความไมสงบซึ่งไดกําหนดไว ๔ แบบนั้น ในที่นี้จะกลาวโดยละเอียดเฉพาะ
รูปแบบการกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชน
ซึ่งถือวาเปนรูปแบบของการกอความไมสงบที่ปองกัน
และปราบปรามยากที่สุดเทานั้น
๑.๒ กลาวทั่วไป
การกอความไมสงบเปนการตอสูทางการเมืองและอาวุธ โดยขบวนการที่มีการจัดตั้งซึ่งอาจมีเปาหมาย
ในการยึดอํานาจรัฐ โดยใชวิธีการปฏิวัติและเขาแทนที่รัฐบาลปจจุบัน อยางไรก็ตาม ในบางกรณี
ความมุงหมายของการกอความไมสงบอาจไมถึงขั้นการยึดอํานาจลมลางรัฐบาลตัวอยางเชน
การกอความ
ไมสงบอาจจะมีความมุงหมายเพียงเพื่อตองการแยกตัวออกจากการควบคุมของรัฐบาล
และจัดตั้งรัฐ
อิสระขึ้น ซึ่งอาจเปนชนกลุมนอยที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกันหรือเปนกลุมชนที่มีศาสนาเดียวกัน
การกอความไมสงบอาจจะเพียงตองการใหไดมาซึ่งอํานาจทางการเมืองซึ่งมีอยูจํากัด
โดยใชวิธีการที่มี
ความรุนแรงนอยก็ได
๑.๓ ปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการกอความไมสงบ
๑.๓.๑ ประชาชนที่ลอแหลม (VULNERABLE POPULATION)
๑.๓.๑.๑ ประชาชนที่ลอแหลม ก็คือ
ประชาชนที่ไมพอใจตอสถานภาพทางสังคม,
เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปนอยูในปจจุบัน ทั้งนี้เพราะในประเทศที่กําลังพัฒนานั้นรัฐบาลไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดทั้งหมด
ปญหาพื้นฐานที่สําคัญก็คือผลจากการพัฒนานั้น
มักจะเรงเราใหประชาชนมีความหวังสูงขึ้นกวาปกติเสมอ
ทั้งนี้เพราะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไมทันกับการขยายตัวของประชากร ความตองการของประชาชนจะเพิ่มมากขึ้นอยูเรื่อย ๆ ซึ่งรัฐบาลยอม
ไมมีขีดความสามารถที่จะตอบสนองไดทั้งหมดและไมสามารถที่จะชี้เหตุผลหรืออธิบายใหทุกคนเขาใจได

๑๙
สิ่งเหลานี้จะทําใหประชาชนของใจและไมพอใจในรัฐบาลไดโดยงาย
อาจสรางความขัดแยงระหวาง
ประชาชนกับรัฐบาล สวนความไมพอใจที่จะนําไปสูความขัดแยงระหวางประชาชนกับรัฐบาลนั้นขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายประการ เชน ทัศนคติของประชาชนที่มีตอสภาวการณที่เกิดขึ้น วิถีทางในดานการเมือง
และวัฒนธรรมของประเทศ ประสบการณในดานการใชความรุนแรงทางการเมืองที่ผานมา และระดับการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชน เปนตน
๑.๓.๑.๒ นอกจากปญหาความไมพอใจของประชาชนในดานเศรษฐกิจแลว
เงื่อนไข
ทางดานสังคมและการเมืองก็อาจกอใหเกิดความไมพอใจขึ้นได เชน การมีปญหาความแตกตางเรื่อง เชื้อชาติ
ศาสนา
หรือการถูกจํากัดสิทธิทางดานการเมือง
รัฐบาลจะตองพยายามหาทางขจัดเงื่อนไขของการ
กอความไมสงบเหลานี้ใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว เพื่อปองกันไมใหฝายกอความไมสงบนํามาขยายผล
๑.๓.๒ การนําและชี้นํา (DIRECTION AND LEADERSHIP)
๑.๓.๒.๑ ประชาชนที่ลอแหลมหรือประชาชนที่ไมพอใจนั้น
โดยลําพังแลวมักจะ
ไมเคลื่อนไหวในการกอความไมสงบ
ระดับความรุนแรงของความไมพอใจจะขึ้นอยูกับพื้นฐาน
ของผลประโยชนเปนหลัก
หากสูญเสียผลประโยชนมากความไมพอใจยอมมีมาก
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ผลประโยชนที่เห็นวาถูกเบียดบัง (RELATIVE DEPRIVATION) วามากหรือนอยเพียงใด ทั้งที่คาดคิด
เอาเองหรือที่เกิดขึ้นจริง หากปราศจากการชี้นําแลว บุคคลที่ไมพอใจดวยสาเหตุดังกลาวก็อาจรวมตัว
เรียกรองความเปนธรรมขึ้นได หากไดรับการสนองตอบที่ยอมรับไดเหตุการณก็ยุติเพียงแคนี้ แตถาหาก
เรียกรองไมสําเร็จก็อาจกอความวุนวายขึ้นได
แตสวนใหญยังไมถึงขั้นการกอความไมสงบเพื่อลมลาง
อํานาจรัฐ
๑.๓.๒.๒ แตอยางไรก็ดี ผลประโยชนที่เห็นวาถูกเบียดบังนั้น เปนเรื่องที่สามารถชี้นํา
ทางความคิดได ซึ่งเรื่องนี้เปนพื้นฐานสําคัญของการปฏิวัติทางการเมืองตามแนวทางของ คารล มารก (KARL
MARX) และ เฟรดริช เองเกลส (FRIEDRICH ENGELS) ซึ่งตอมา วลาดิเมียร เลนิน (VLADIMIR LENIN)
และเมาเซตุง(MAOTSETUNG)ไดนํามาประยุกตใชอยางไดผลในการชี้นําและการทําใหประชาชนเขารวมตอ
สูลมลางอํานาจการปกครอง โดยขยายผลใหเกิดชองวางทางความคิด ดังกลาว
๑.๓.๒.๓ การนําเปนสิ่งจําเปนในการจูงใจใหประชาชนตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้น
โดยเนนวาปญหาดังกลาวนั้นลวนเปนความผิดพลาดของรัฐบาล
แลวชี้นําแนวทางใหมในการแกปญหา
ที่จะทําใหประชาชนมีอนาคตที่ดีกวานี้
และเนนใหเห็นวามีความจําเปนตองลมลางอํานาจการปกครอง
ในปจจุบันเสียกอน จึงจะสามารถแกปญหาตามแนวทางดังกลาวไดสําเร็จ
๑.๓.๓ รัฐบาลขาดการควบคุม (LACK OF GOVERNMENT CONTROL)
ปจจัยความสําเร็จประการหนึ่งของการกอความไมสงบนั้น
ขึ้นอยูกับบรรยากาศทางการเมือง
ในระดับชาติ ซึ่งถาหากรัฐบาลมีกลไกในการควบคุมอยางมีประสิทธิผลครอบคลุมทั่วประเทศแลว

๒๐
การกอความไมสงบก็ยากที่จะประสบผลสําเร็จ ถึงแมจะมีปจจัยที่เกื้อกูล ๒ ประการในดานประชาชน
ที่ลอแหลมและมีการชี้นําดังกลาวแลวก็ตาม
ทั้งนี้เพราะหากกลไกของรัฐมีการจัดที่มีขีดความสามารถ
และมีเจตนารณยที่แนวแน ในการปราบปรามการใชวิธีการรุนแรง รวมทั้งมีประสิทธิภาพสามารถควบคุม
ไดอยางทั่วถึงแลว
ก็เทากับวาเปนการปดโอกาสในการเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบ
และถึงแมวา
จะเคลื่อนไหวไดก็ยากที่จะมีโอกาสดําเนินการได สําเร็จ

ตอนที่ ๒
รูปแบบของการจัดและการปฏิบัติการในการกอความไมสงบ (ORGANIZATIONAL AND
OPERATIONAL PATTERNS)

๒.๑ กลาวทั่วไป
๒.๑.๑ รูปแบบของการจัดองคกรและเทคนิคของการกอความไมสงบที่จะใชในการเขายึดอํานาจรัฐ
มีอยูหลายรูปแบบ
วิธีการที่ใชอาจจะมีตั้งแตวิธีทางสันติไปจนถึงวิธีที่ใชความรุนแรงเพียงอยางเดียวก็ได
อยางไรก็ดีสามารถกําหนดรูปแบบโดยทั่วไปของการจัดและการปฏิบัติการในการกอความไมสงบได
๔
รูปแบบ
คือการกอความไมสงบโดยใชวิธีการบอนทําลาย
(SUBVERSIVE
INSURGENCY)
การกอความไมสงบโดยการใชแกนนําปฏิวัติ (CRITICAL-CELL INSURGENCY) การกอความไมสงบ
แบบมุงเนนมวลชน (MASS-ORIENTED INSURGENCY) และการกอความไมสงบแบบดั้งเดิม
(TRADITIONAL INSURGENCY)
๒.๑.๒ การกอความไมสงบ
มักจะไมใชรูปแบบในการปฏิบัติการแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ
แตจะใชการปรับรูปแบบการปฏิบัติใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณการกอความไมสงบอาจเริ่มตน
ดวย รูปแบบการปฏิบัติแบบหนึ่งซึ่งเหมาะกับคุณลักษณะเฉพาะและสภาพแวดลอมของตนเอง แตเมื่อ
สถานการณเปลี่ยน วิธีการที่ใชก็จะเปลี่ยนตามไปดวย การกอความไมสงบที่ไมสามารถจะปรับวิธีการ
เคลื่อนไหวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมแลวมักจะไมประสบผลสําเร็จ รูปแบบของการกอความไมสงบ
ทั้ง ๔ แบบนี้สามารถนํามาใชประโยชนในการวิเคราะหการกอความไมสงบที่เกิดขึ้น วาเปนรูปแบบใด
เพื่อใหสามารถกําหนดวิธีการตอบโตไดอยางเหมาะสม

๒๑
๒.๒ การกอความไมสงบโดยใชวิธีการบอนทําลาย (SUBVERSIVE INSURGENCY)
๒.๒.๑ การกอความไมสงบโดยวิธีการนี้
ฝายกอความไมสงบจะใชวิธีการแทรกซึมเขาไปใน
โครงสรางทางการเมืองของประเทศ เพื่อหาทางที่จะควบคุมและใชประโยชนจากโครงสรางทางการเมืองนั้น
ใหบรรลุวัตถุประสงคของตน
๒.๒.๒ สมาชิกของฝายกอความไมสงบจะแทรกซึมเขาไปในองคการทางการเมือง และองคกร
ทางสังคมตาง ๆ เพื่อดําเนินการโฆษณาชวนเชื่อ ยุยงใหองคกรเหลานี้กอเหตุความไมสงบขึ้น หรืออาจจะ
ดําเนินการชักจูงใหบุคคลในตําแหนงที่มีความสําคัญขององคกรนั้นๆ ใหมาเปนพรรคพวก เพื่อสรางอิทธิพล
เหนือองคกรเหลานั้น และถาหากสามารถขยายจํานวนพันธมิตรในองคกรนั้นไดมากเทาใด ก็ยิ่งจะทําให
พรรคหรือการนําของขบวนการกอความไมสงบ มีอํานาจทางการเมืองสูงขึ้น เปาหมายก็คือ การขยายฐาน
การสนับสนุนทางการเมืองที่พอเพียงตอการเขาไปรวมในการจัดตั้งรัฐบาลผสมรวมกับพรรคการเมืองอื่น ๆ
๒.๒.๓
เมื่อฝายกอความไมสงบไดดําเนินการขยายฐานการสนับสนุนทางการเมืองอยางเขมแข็ง
มั่นคงแลว ก็จะเริ่มดําเนินการเรียกรองตอรัฐบาลในลักษณะที่ไมสามารถจะตอบสนองได ทําใหโครงการ
ตาง ๆ ของรัฐบาลตองปนปวน และอาจสรางสถานการณกอการจลาจล นัดหยุดงาน และใชมาตรการรุนแรง
อื่น ๆ เชน การกอวินาศกรรม และการกอการราย บางครั้งอาจใชวิธีการยั่วยุใหรัฐบาลตอบโตดวย
ความรุนแรงเกินกวาเหตุ ซงอาจไม
ึ่
เปนไปตามอํานาจทางกฎหมาย เพื่อที่จะทําลายศรัทธาของประชาชน
ที่มีตอรัฐบาลและยังสามารถสรางอิทธิพลเพื่อชักจูงประชาชนไดอีกดวย การดําเนินการดังกลาวจะกระทํา
ควบคูกับการโฆษณาชวนเชื่ออยางกวางขวาง โดยมีวัตถุประสงคในการสรางสถานการณวิกฤติใหแกรัฐบาล
และขยายฐานอํานาจใหแกฝายกอความไมสงบเพื่อเขายึดอํานาจในการปกครองประเทศในที่สุด
๒.๒.๔ การดําเนินการกอความไมสงบ ตามรูปแบบนี้จะหลีกเลี่ยงการใชวิธีการรุนแรงโดยเปดเผย
ดังนั้นการจัดองคกรจะประกอบดวยพรรคที่ถูกกฎหมาย
ซึ่งสนับสนุนโดยหนวยงานลับที่ปฏิบัติการ
นอกกฎหมาย
สภาพแวดลอมที่เหมาะแกการใชรูปแบบของการกอความไมสงบโดยวิธีการบอนทําลายนี้
คือสภาพแวดลอมที่ใหเสรีในการดําเนินการทางการเมือง ซึ่งจะทําใหสามารถใชวิธีการทั้งถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมายไดในเวลาเดียวกัน
๒.๒.๕ การกอความไมสงบโดยใชวิธีการบอนทําลาย
สามารถที่จะยกระดับขึ้นเปนการ
กอความไมสงบ แบบการใชแกนนําปฏิวัติ (CRITICAL-CELL) ไดอยางรวดเร็วเมื่อสภาวการณอํานวยให
ตัวอยางของการกอความไมสงบแบบนี้ไดแก การขึ้นสูอํานาจของฮิตเลอร การเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต
ในประเทศทางยุโรป เปนตน
๒.๒.๖การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบประเภทนี้
มักเปนหนาที่ของกําลังตํารวจ
และหนวยงานขาวกรอง กําลังทหารจะมีบทบาทในดานการสนับสนุน เทานั้น

๒๒
๒.๓ การกอความไมสงบโดยการใชแกนนําปฏิวัติ (CRITICAL - CELL INSURGENCY)
๒.๓.๑ พวกกอความไมสงบจะแทรกซึมเขาไปในสถาบันตางๆ ของรัฐบาล เพื่อตองการจะทําลาย
โครงสรางการบริหารจากภายในระบบ โดยปฏิบัติการทั้งทางลับและเปดเผย เพื่อสรางสถานการณปฏิวัติ
ใหเกิดขึ้น การดําเนินงานจะพยายามบอนทําลายสถาบันที่ถูกตองตามกฎหมาย และชักจูงหรือบังคับให
สนับสนุนฝายกอความไมสงบ การใชความรุนแรงยังคงดําเนินการโดยทางลับ เมื่อรัฐบาลมีความออนแอ
และฝายกอความไมสงบมีความเขมแข็งพอก็จะเขายึดอํานาจรัฐโดยการใชกําลังติดอาวุธที่จัดตั้งไว
๒.๓.๒ การกอความไมสงบโดยการใชแกนนําปฏิวัตินี้ แบงการดําเนินงานออกได ๒ ลักษณะ คือ
ลักษณะแรกพวกกอความไมสงบจะสงสมาชิกกลุมยอยๆ ซึ่งผานการฝกอบรมเปนอยางดี เขาไปในกลุม
ประชาชนที่ลอแหลม เชน กองกําลังปองกันประเทศ หรือกลุมผูใชแรงงาน เพื่อปลุกระดมประชาชน
ใหลุกฮือขึ้นตอสูกับรัฐบาลโดยมีสมาชิกของฝายกอความไมสงบที่แทรกซึมเขาไปเปนแกนนําในการปฏิวัติ
ยึดอํานาจรัฐบาล
หลังจากนั้นองคการกอความไมสงบก็จะเขามาชี้นําในการสถาปนาระบอบการปกครอง
หรือจัดตั้งรัฐบาลใหม การกอความไมสงบลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ศูนยกลางเมือง ซึ่งเปนที่รวม
ของกลุมพลังดานเศรษฐกิจและการเมือง ตัวอยางการกอความไมสงบในลักษณะนี้ไดแก การปฏิวัติรัสเซีย ใน
พ.ศ. ๒๔๖๐ หรือที่เรียกวา รูปแบบการปฏิวัติตามแนวคิดของเลนิน
๒.๓.๓ การกอความไมสงบแบบการใชแกนนําปฏิวัติอีกลักษณะหนึ่ง ไดแก การกอความไมสงบ
ที่ใชยุทธศาสตรโฟโก (FOCO) หรือ แบบคิวบา คือการใชกลุมกําลังติดอาวุธขนาดเล็กเขาไปเคลื่อนไหว
ในพื้นที่ที่ประชาชนมีความไมพอใจรัฐบาลเพื่อเปนแกนนําในการตอตาน การเคลื่อนไหวของกําลังกองโจร
จะเปนเหมือนศูนยกลางซึ่งมีประชาชนที่มาสนับสนุนหอมลอมอยูรอบนอก
เมื่อฝายกอความไมสงบ
มีความเขมแข็งพอก็จะใชกําลังเขายึดอํานาจรัฐปกครองประเทศแทน การจัดกําลังของการกอความไมสงบ
ตามแนวคิดนี้ ไมตองการการจัดกําลังขนาดใหญที่สลับซับซอน แตเนนการจัดกําลังกองโจรที่เขมแข็ง
เปนแกนนําในการเคลื่อนไหวปฏิวัติ และใชหวงระยะเวลาสั้นในการปฏิบัติการ
๒.๓.๔ ปจจัยที่สําคัญของการกอความไมสงบในรูปแบบของการใชแกนนําปฏิวัติ
ก็คือ
ความตองการสภาพแวดลอมที่พึงประสงค
คือรัฐบาลของประเทศมีความออนแออยูในสถานการณ
ที่ใกลจะลม และตองเผชิญกับวิกฤติการณหลาย ๆ ดาน
๒.๓.๕ โดยทั่วไป การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบในรูปแบบนี้ จะเปนหนาที่ของ
กําลังตํารวจและหนวยงานขาวกรอง ทหารมีบทบาทในดานการสนับสนุน อยางไรก็ตามการกอความไมสงบ
โดยใชยุทธศาสตร โฟโก อาจจําเปนตองใชกําลังทหารเขาปฏิบัติการทั้งนี้เพราะ กําลังตํารวจหรือหนวยงาน
พลเรือนอาจมีขนาดเล็กเกินไปที่จะตอสูกับกําลังกองโจรที่เขมแข็งของฝายกอความไมสงบได
๒.๔ การกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชน (MASS-ORIENTED INSURGENCY)
๒.๔.๑ การกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชน
จะใชวิธีสรางความขัดแยงตอรัฐบาลใหยืดเยื้อ
ยาวนาน โดยใชองคกรมวลชนเปนหลัก เปาหมายคือเพื่อใหไดมาซึ่งการสนับสนุน ทั้งดานการเมืองและดาน

๒๓
กําลังติดอาวุธจากประชาชนสวนใหญ ไมเหมือนกับการกอความไมสงบใน ๒ รูปแบบที่กลาวมาแลว
การกอความไมสงบในลักษณะนี้ จะมุงทําลายโครงสรางของรัฐบาลจากภายนอกระบบ
๒.๔.๒ การจัดองคกรจะเนนในดานโครงสรางพรรคหรือการนําที่มีลักษณะสลับซับซอน
ควบคุมการใชสวนกําลังติดอาวุธ และองคกรมวลชนในการตอสูลมลางรัฐบาล

เพื่อ

๒.๔.๓ ในดานพรรคหรือการนําจะจัดตั้งโครงสรางรัฐบาลซอนขึ้น เพื่อเตรียมเขาทดแทนโครงสราง
ปจจุบัน ตัวอยางของการกอความไมสงบแบบนี้ ไดแก สงครามปฏิวัติในจีน หรือพวกเวียดกง ในเวียดนาม
๒.๕ การกอความไมสงบแบบดั้งเดิม (TRADITIONAL INSURGENCY)
๒.๕.๑ การกอความไมสงบแบบนี้มักจะเริ่มจากความคับแคนใจในเรื่องเฉพาะของประชาชน
ซึ่งอาจเปนพวกชนกลุมนอยที่มีความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ เผาพันธุ หรือ ศาสนาพวกนี้จะมีความคิดวา
รัฐบาลปฏิเสธสิทธิและผลประโยชนของพวกตน
ดังนั้น
จึงพยายามที่จะตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิ
และผลประโยชนที่สูญเสียไป
๒.๕.๒ ความมุงหมายในการเคลื่อนไหวจะกระทําเพื่อใหสามารถแยกตัวจากการควบคุมของรัฐบาล
และปกครองตนเองในที่สุด โดยไมตองการที่จะลมลางรัฐบาลหรือควบคุมประเทศทั้งหมด
๒.๕.๓ การดําเนินการนิยมใชความรุนแรง ซึ่งมีตั้งแตการเดินขบวนประทวงจนถึงการกอการราย
หรือสงครามกองโจร
การกอความไมสงบประเภทนี้ไมมีรูปแบบการจัดองคกรและวิธีการดําเนินการ
ที่แนนอน อาจนําเอาวิธีใดวิธีหนึ่งที่กลาวแลวขางตนมาใชก็ได
๒.๕.๔ การกอความไมสงบแบบดั้งเดิมจะยุติลง
ถารัฐบาลยอมรับที่จะตอบสนองความตองการ
ของพวกกอความไมสงบ
แตมักจะเปนเรื่องยากที่รัฐบาลโดยทั่วไปจะยอมสูญเสียสิทธิหรือผลประโยชน
อันถือเปนผลประโยชนของประเทศได การตอบโตการกอความไมสงบแบบนี้มักจะใชมาตรการทางทหาร
เขาดําเนินการ อยางไรก็ดี การแกไขปญหาในระยะยาวอาจจําเปนตองใชมาตรการทางการเมืองดวย

ตอนที่๓ การกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชน
(MASS-ORIENTED INSURGENCY)

๓.๑ กลาวทั่วไป
๓.๑.๑ ในตอนนี้จะกลาวถึงการกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชน
ซึ่งถือวาเปนแบบของการ
กอความไมสงบที่มีวิธีการดําเนินการและการจัดองคกรสลับซับซอนยากตอการปองกันและปราบปรามที่สุด

๒๔
การกอความไมสงบแบบนี้มีความยุงยากมากในการเริ่มจัดตั้ง
ที่จะประสบความสําเร็จสูงมาก

แตเมื่อสามารถจัดตั้งไดแลวก็มีโอกาส

๓.๑.๒ การกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชนจะดําเนินการ โดยการพยายามระดมกําลังประชาชน
สวนใหญใหหันมาสนับสนุนฝายกอความไมสงบโดยจัดตั้งรัฐบาลเงาขึ้น
มีหนวยงานที่มีความชํานาญ
ทั้งดานการเมืองและการทหารทําการเคลื่อนไหวเพื่อลมลางรัฐบาล
๓.๒ ขั้นตอนของการกอความไมสงบ
๓.๒.๑ การพัฒนาในแตละขั้นตอนของการกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชน อาจใชระยะเวลา
ยาวนานหลายสิบป ตั้งแตการเริ่มตนจนสถานการณสุกงอมและประสบผลสําเร็จในที่สุด ขั้นตอนของการ
กอความไมสงบแบงออกเปน ๓ ขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
๓.๒.๑.๑ ขั้นที่ ๑ ระยะเริ่มตนและซอนเรน (LATENT AND INCIPIENT)
๓.๒.๑.๒ ขั้นที่ ๒ สงครามกองโจร (GUERRILLA WARFARE)
๓.๒.๑.๓ ขั้นที่ ๓ สงครามขบวนการ (WAR OF MOVEMENT)
๓.๒.๒ การแบงขั้นตอนในการกอความไมสงบดังกลาว
กําหนดขึ้นตามระดับความรุนแรงของ
กิจกรรมในการกอความไมสงบ เพื่อเปนกรอบกวาง ๆ ในการพิจารณากําหนดมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบในขั้นตน
๓.๒.๓ ขั้นตอนของการกอความไมสงบเปนเพียงแนวทางกวาง ๆ
ในการพัฒนาสถานการณ
ของการกอความไมสงบซึ่งไมมีขอบเขตแนนอนชัดเจน การดําเนินงานในแตละขั้นตอนอาจจะซอนกันก็ได
นอกจากนี้รูปแบบและระดับความรุนแรงของการกอความไมสงบอาจเปลี่ยนไปใหเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอม
โดยเฉพาะในแตละพื้นที่ซึ่งในพื้นที่ใดที่รัฐบาลลมเหลว
ฝายกอความไมสงบอาจยกระดับ
การปฏิบัติใหมีความรุนแรงขึ้นในทางตรงกันขามหากรัฐบาลมีความเขมแข็งและประสบผลสําเร็จ
ก็จะลดระดับการปฏิบัติใหรุนแรงนอยลงก็ได
๓.๒.๔ กิจกรรมในการกอความไมสงบในแตละขั้นตอนมี ดังนี้
๓.๒.๔.๑ ขั้นที่ ๑ ระยะเริ่มตนและซอนเรน กิจกรรมในการกอความไมสงบในขั้นนี้ไดแก
การกอตั้งขบวนการซึ่งจําเปนตองซอนเรนในระยะแรกสําหรับการเคลื่อนไหวในการกอความไมสงบ
จะใชวิธีการบอนทําลายเปนหลัก
และเมื่อมีความเขมแข็งขึ้นก็จะยกระดับกิจกรรมในการบอนทําลาย
ใหเขารูปแบบตามแนวทางที่ตองการและมีจํานวนครั้งที่ถี่ขึ้น แตอยางไรก็ดี จะไมใชวิธีการรุนแรงขนาดใหญ
และไมใชกิจกรรมที่ยากตอการควบคุม กิจกรรมในการกอความไมสงบในขั้นนี้อาจมีดังนี้
•

เมื่อเริ่มจัดตั้ง ฝายกอความไมสงบจะอยูในสภาพที่ออนแอ ดังนั้น
การดําเนินการในระยะนี้จึงเปนเพียงการจัดระเบียบและวางแผนการรณรงค

๒๕
•

และกําหนดพื้นที่เปาหมายขั้นตนในพื้นที่ชนบท และ/หรือ พื้นที่ในเมือง
มีการกําหนดความสัมพันธของการนําพื้นฐานและกําหนดอุดมการณพื้นฐานของกลุม

•

จัดตั้งองคกรทั้งลับและเปดเผย ทั้งนี้ใหสอดคลองกับสถานภาพทางกฎหมาย กลาวคือ
หากการจัดตั้งพรรคเพื่อดําเนินงานเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย องคกรตางๆ
ที่จัดตั้งขึ้นอาจเปนองคกรลับทั้งหมด แตถาหากกฎหมายเปดโอกาสให
ก็อาจจัดตั้งองคกรมวลชนชนิดเปดเผยได แตอยางไรก็ดี
องคกรของพรรคหรือการนํานั้นจะเปนองคกรลับเสมอ

•

ปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อขยายฐานความไมพอใจและยกระดับความคาดหวังของ
ประชาชนใหสูงขึ้น รวมทั้งสรางอิทธิพลชักจูงใจประชาชนและเสริมสรางความซื่อสัตย
ในหมูสมาชิกของฝายกอความไมสงบ

•

เริ่มจัดตั้งรัฐบาลเงา (SHADOW GOVERNMENT)

•

เมื่อไดจัดตั้งการนําหรือพรรคที่เขมแข็งแลว ก็จะเริ่มขยายขอบเขตการดําเนินการ
โดยเนนการสรางอิทธิพลเพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากประชาชน การแทรกซึม
เขาไปในองคกรทางสังคม เศรษฐกิจ และองคกรของรัฐ และดําเนินการทาทาย
ขีดความสามารถในการบริหารงานของรัฐบาล

•

ชักจูงหาสมาชิก จัดตั้ง และฝกสวนกําลังติดอาวุธในชวงปลายของการดําเนินการ
ในขั้นนี้

•

โจมตีตอกําลังตํารวจ ดําเนินการกอการรายและปฏิบัติการทางทหารขนาดยอย
เพื่อสรางอิทธิพลชักจูงใจประชาชนเพิ่มเติม หรือเพื่อจัดหาอาวุธสนับสนุน
การเคลื่อนไหวรวมทั้งทาทายขีดความสามารถของรัฐบาลในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและ กฎหมาย

•

วางรากฐานในการขอรับการสนับสนุนจากภายนอกประเทศ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการ
ขยายขอบเขตและการบรรลุความสําเร็จในการกอความไมสงบ ในขั้นตอไป

๓.๒.๔.๒ ขั้นที่ ๒ สงครามกองโจร การดําเนินการในขั้นนี้จะเริ่มตนเมื่อการเคลื่อนไหว
ในการบอนทําลายไดรับฐานการสนับสนุนจากทองถิ่นหรือภายนอกอยางพอเพียงแลว ก็จะเริ่มดําเนินการ
สงครามกองโจรหรือการใชความรุนแรงดวยวิธีอื่นในลักษณะเดียวกันอยางเปนระบบและมีรูปแบบตอฝาย
รัฐบาล กิจกรรมในการเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบในขั้นนี้อาจมีดังนี้
•

กิจกรรมที่ดําเนินการในขั้นที่ ๑ ยังคงดําเนินการตอไป โดยขยายขอบเขตใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น ฝายกอความไมสงบจะเริ่มขยายขอบเขตการควบคุมพื้นที่และประชาชน
ทั้งทางการเมืองและทางทหารเพิ่มมากขึ้น

๒๖
•

ดําเนินการในเชิงรุกดวยสงครามกองโจรอยางกวางขวาง และดําเนินการตั้งรับ
อยางจํากัดในบางพื้นที่

•

เมื่อสถานการณทางทหารเอื้ออํานวยใหจะจัดตั้งรัฐบาลของฝายกอความไมสงบขึ้น
ในพื้นที่ที่อยูในความควบคุม สวนพื้นที่ที่ยังไมไดอยูในความควบคุม ฝายกอ
ความไมสงบก็จะใชความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทําลายลางฝายตรงขามหรือฝายที่อาจตอ
ตาน รวมทั้งแทรกซึมเขาบอนทําลายองคกรตัวแทนของรัฐบาลในพื้นที่นั้น
การดําเนินการสรางอิทธิพลขมขวัญดวยการกอการรายและการใชสงครามกองโจร
จะขยายขอบเขตมากขึ้น ซึ่งการใชสงครามกองโจรจะเปนสิ่งที่จําเปนยิ่งของการ
ดําเนินการในขั้นนี้

•

ในแงคิดทางทหาร เปาหมายที่สําคัญก็คือ การเขาควบคุมพื้นที่ใหเพิ่มมากขึ้น
บีบบังคับใหฝายรัฐบาลตองทุมเททรัพยากรที่มีอยูในการปองกันทุกสิ่งทุกอยางในเวลา
เดียวกันใหมากที่สุด กําลังของฝายกอความไมสงบจะใชความพยายาม ในการตรึงกําลัง
ของฝายรัฐบาลใหตั้งรับอยูกับที่ ขัดขวางและทําลายเสนทางคมนาคมและเขายึด
หรือทําลายแหลงสงกําลังและทรัพยากรอื่นๆ ของฝายรัฐบาล

๓.๒.๔.๓ ขั้นที่ ๓ สงครามขบวนการ สถานการณจะเปลี่ยนจากขั้นที่ ๒ เขาสูขั้นที่ ๓
เมื่อฝายกอความไมสงบมีความเขมแข็ง
สามารถทําสงครามขบวนการดวยการใชกองกําลังที่ไดจัดตั้งไว
เขาตอสูกับกองกําลังของฝายรัฐบาลไดโดยตรง สําหรับกิจกรรมในการกอความไมสงบในขั้นนี้อาจมีดังนี้
•

กิจกรรมตางๆ ในการกอความไมสงบในขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ ยังคงดําเนินการตอไป
โดยขยายขอบเขตใหกวางขวางยิ่งขึ้น

•

การใชกําลังของหนวยที่มีขนาดใหญขึ้นเขาตอสูกับกําลังของฝายรัฐบาล และเขายึด
ที่หมายทางภูมิศาสตรและทางการเมืองที่สําคัญ ซึ่งเกื้อกูลตอการเอาชนะกําลังของฝาย
รัฐบาลในอนาคต

•

เมื่อสามารถเอาชนะทางทหารและลมลางรัฐบาลไดแลว ฝายกอความไมสง จะเริ่ม
ดําเนินการเพื่อเสริมความมั่นคง กิจกรรมในขั้นนี้ไดแก การขจัดบุคคลที่อาจเปนศัตรู
จัดตั้งกลไกในการควบคุมเพิ่มเติม และฟนฟูสังคมของประเทศใหมตามแนวทาง
ที่ตองการ

๓.๓ การจัดองคกรสําหรับการกอความไมสงบ
โครงสรางโดยทั่วไปของการจัดองคกรการกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชนประกอบดวย
สวนตางๆ ดังนี้

๒๗
๓.๓.๑ พรรค สวนการนํา หรือ สวนควบคุม เพื่อกําหนดนโยบายแบบรวมการและกํากับดูแล
การปฏิบัติ พรรคโดยปกติจะจัดเปนสวนแยกยอย ๆ
โดยเฉพาะเพื่อรักษาความปลอดภัยจากการ
ถูกแทรกซึมจากองคกรขาวของฝายรัฐบาล
๓.๓.๒ องคกรมวลชนใชในการเชื่อมโยงประชาชนเขากับพรรค
โดยพรรคสามารถเขาควบคุม
และรับการสนับสนุนจากประชาชนผานองคกรมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมประชาชนสวนใหญ
อาจจะไมสนับสนุนวัตถุประสงคหรือนโยบายของพรรคโดยตรงก็ตาม
๓.๓.๓ สวนกําลังติดอาวุธแบบเปดเผยหรือลับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาแบบใดจะสามารถทําใหเปาหมาย
ของฝายกอความไมสงบบรรลุผลสําเร็จในสถานการณในขณะนั้น เชน ในขณะที่ยังออนแอก็มักจะใช
สวนกําลังติดอาวุธแบบลับประเภทผูกอการราย
และเมื่อเขมแข็งขึ้นก็จะจัดตั้งสวนกําลังติดอาวุธ
แบบเปดเผยประเภทกองโจรขึ้น
๓.๓.๔ หัวใจสําคัญของการกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชน ก็คือ พรรคที่มีระเบียบวินัย
อยางเครงครัด เพราะพรรคเปนผูควบคุมทั้งกองกําลังทหารและองคกรมวลชน รวมทั้งควบคุม คณะกรรมการ
"ปลดปลอย" ซึ่งจัดไวคูขนานกับโครงสรางการปกครองของรัฐบาลทั้งในระดับทองถิ่น สวนภูมิภาค
และระดับชาติ
สวนตาง ๆ ขององคกรจะมีการจัดที่เชื่อมตอกัน
ในลักษณะที่พรรคสามารถเขาควบคุมการดําเนินการ
ไดอยางใกลชิด ถึงแมวาความสัมพันธในการจัดสวน
ตาง ๆ
จะไมมีรูปแบบที่ตายตัวเสมอไป แตการ
เชื่อมโยงกันระหวางสวนตาง ๆ
นี้จะเอื้ออํานวย
ใหสามารถควบคุมการปฏิบัติแบบรวมการไดอยางมี
ประสิทธิภาพเหมาะกับการใช
ยุทธศาสตร มวลชน (ตามรูป ๓-๑ แสดงรูปแบบพื้นฐานของการ จัดองคกรการกอความไมสงบแบบมุงเนน
มวลชน)
รูป ๓ - ๑
รูปแบบพื้นฐานของการจัดองคกรการกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชน

๒๘
๓.๓.๕ แกนกลางของพรรค
๓.๓.๕.๑ องคกรหนวยงานยอยของพรรค
หนวยงานยอย (CELL) เปนพื้นฐานของโครงสรางพรรคตามรูปแบบของการกอความ
ไมสงบแบบมุงเนนมวลชน หนวยงานยอยเหลานี้เปนองคกรลับ แบงออกเปน ๒ ประเภทใหญๆ
คือหนวยงานยอยของพรรคในทองถิ่น กับหนวยงานยอยตามพันธกิจ เชน โรงเรียน โรงงาน หรือหนวยการคา
เปนตน สมาชิกของพรรคโดยปกติจะอยูใน หนวยงานยอย ตั้งแต ๒ หนวยงานขึ้นไปคือ
เปนสมาชิกหนวยงานยอยของพรรค ในทองถิ่น และเปนสมาชิกของหนวยงานยอยตามพันธกิจอีกอยางนอย ๑
หนวยงาน สายการบังคับบัญชาระหวางโครงสรางของพรรคกับองคกรตามพันธกิจจะคูขนานกัน ในทุกระดับ
นอกจากนี้ หนวยงานยอยของพรรคและหนวยงานยอยตามพันธกิจ มักจะซอนกัน
•

๒๙

•

รูป ๓-๒ แสดงหนวยงานยอยตางๆ ของโครงสรางการจัดองคกร)
•

โดยปกติจะจัดตั้งพวกควบคุมของพรรค (PARTY GROUP) ขึ้น เพื่อควบคุมและ
ประสานการปฏิบัติของหนวยงานยอยของพรรคตั้งแต ๒ หนวยงานขึ้นไป ซึ่งพวก
ควบคุมของพรรคนี้จะขึ้นอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการเชื่อมตอของพรรค
(INTER PARTY COMMITTEE) ในแตละระดับ และคณะกรรมการในแตละระดับ
จะขึ้นกับคณะกรรมการเชื่อมตอของพรรคตามสายงานการเมืองในระดับที่สูงกวา
สายการบังคับบัญชาในโครงสรางสวนรวมของพรรคเริ่มจากคณะกรรมการกลาง
ในระดับชาติ ไปยังคณะกรรมการเชื่อมตอระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น
ตามลําดับ (ตามรูปที่ ๓ - ๒ แสดงหนวยงานยอยตางๆ ของโครงสรางการจัดองคกร)

๓๐
๓.๓.๕.๒ ระบบคณะกรรมการของพรรค
•

ถึงแมแกนของอํานาจนั้น จะขึ้นอยูกับองคกรหนวยงานยอยทางการเมือง
ของพรรคก็ตาม แตการปฏิบัติงานประจําวันนั้นขึ้นอยูกับคณะกรรมการตามพันธกิจ
องคกรหลักในการดําเนินการดังกลาวก็คือคณะกรรมการบริหารของพรรค ซึ่งมักจะ
เรียกวาคณะกรรมการปฏิวัติของพรรค คณะกรรมการดังกลาวโดยปกติจะมีทั้ง
ระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิ่น หนวยงานยอยตามพันธกิจจะปฏิบัติหนาที่ภายใตการ
อํานวยการของคณะกรรมการในทองถิ่น สําหรับในระดับชาตินั้นจะอยูภายใต
การควบคุมของเลขาธิการคณะกรรมการกลาง (SECRETARIAT OF THE CENTRAL
COMMITTEE)

•

ในแตละระดับทางการเมือง องคกรหนวยงานยอยซึ่งเปนแกนกลางของพรรค
และคณะกรรมการปฏิวัติจะเชื่อมตอกันอยางแนนแฟน กลาวคือ สมาชิกของ
คณะกรรมการปฏิวัติทุกคนจะตองเปนสมาชิกของพรรคและอยูในหนวยงานยอย
ของพรรค

๓.๓.๕.๓ องคกรยุวชนของพรรค
เปนองคกรคูขนานในแกนกลางของพรรคที่ขาดเสีย
ไมได สมาชิกยุวชนทุกคนจะเขารวมในกิจกรรมเคลื่อนไหวกอความไมสงบเปนสวนใหญ เพื่อสรางสม
ประสบการณในงานของพรรค
เปนการเตรียมการไวสําหรับเขาปฏิบัติงานเปนกลไกแกนกลางของพรรค
ในทันทีเมื่อมีคุณสมบัติครบถวน
๓.๓.๖ องคกรมวลชน
๓.๓.๖.๑ องคกรมวลชนเปนกลไกหลักที่ใชในการควบคุมและสรางอิทธิพลเหนือประชาชน
ฝายกอความไมสงบใชองคกรมวลชนในดานการขาวกรอง การสงกําลังบํารุง และการชักจูงหาสมาชิกเพิ่ม
สําหรับการหาสมาชิกใหมนี้มีความมุงหมายเพื่อเกณฑคนใหมารับใชพรรคใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งใน
บางครั้งบุคคลเหลานี้อาจเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในลักษณะรับใชพรรคโดยไมรูตัวก็ได
๓.๓.๖.๒ องคกรมวลชนประกอบดวยองคกรประชาชน (POPULAR ORGANIZATION)
กลุมผลประโยชนพิเศษ (SPECIAL INTEREST GROUP) และกําลังประจําถิ่น (LOCAL MILITIA)
•

องคกรประชาชนเปนสวนสําคัญที่สุดขององคกรมวลชน เพราะมักจะมีขนาดใหญ
และสามารถจัดตั้งไดกวางขวางทั่วประเทศ องคกรมวลชนนี้มีคณะกรรมการควบคุม
ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิ่น

•

กลุมผลประโยชนพิเศษนั้นจัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขพิเศษเฉพาะกรณี กลุมผลประโยชน
พิเศษนี้มีขอบเขตของผลประโยชนที่แคบกวาองคกรประชาชน

๓๑
•

กําลังประจําถิ่นเปนสวนหนึ่งขององคกรมวลชน กําลังประจําถิ่นมีหนาที่ในการแยก
ประชาชนออกจากการควบคุมของรัฐ โดยปกติกําลังประจําถิ่นจะไมอยูในสาย
การบังคับบัญชาทางทหาร กําลังประจําถิ่นประกอบดวยกําลังกึ่งทหาร ๓ ชนิด คือ
กําลังปองกันตนเอง หนวยกองโจรรบ และหนวยกองโจรลับ

๓.๓.๖.๓ กําลังปองกันตนเอง เปนกําลังประจําถิ่นที่มีการจัดและฝกเพื่อใชในการปองกัน
ชุมชน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการกอความไมสงบอื่นๆ
๓.๓.๖.๔ หนวยกองโจร
เปนกําลังประจําถิ่นที่มีการจัดและการฝกเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในทองถิ่นสําหรับการควบคุมประชาชนและสรางความเสียหายใหแกฝายรัฐบาลในพื้นที่ หนวยกองโจรรบ
ใชในการสนับสนุนกองกําลังทหารของฝายกอความไมสงบหรือใชปฏิบัติการขนาดเล็กโดยอิสระก็ได
สวนหนวยกองโจรลับนั้นใชสําหรับการปฏิบัติการในกรณีจําเปน
เพื่อเขาควบคุมและบังคับประชาชน
ใหดําเนินการตามเจตนารมยของพรรคในพื้นที่ที่กําหนดเปนหลัก กองโจรลับสวนใหญจะเปนสมาชิกพรรค
๓.๓.๗ กองกําลังทหาร
๓.๓.๗.๑ กองกําลังทหาร เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งของพรรคในการแสวงหาเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจ การกอความไมสงบตามยุทธศาสตรมวลชน สามารถยอมใหองคกรทางทหารเปลี่ยนแปลงได เชน
ลดกําลังลง จัดกําลังขึ้นใหม หรือสลายตัวชั่วคราว ในกรณีที่กําลังของฝายรัฐบาลเขมแข็งกวามาก เปนตน
ยุทธศาสตรของพรรคตั้งอยูบนสมมติฐานที่วาหากแกนกลางของพรรคและองคกรมวลชนสามารถดํารงอยูได
อยางมั่นคงแลว กองกําลังทหารจะสามารถจัดตั้งขึ้นใหมหรือบรรจุกําลังใหสมบูรณเมื่อใดก็ได แตอยางไรก็ดี
หากปราศจากแกนกลางของพรรคและองคกรมวลชนแลว การเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบจะไมบรรลุ
ผลสําเร็จ
๓.๓.๗.๒ กองกําลังทหารแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ กําลังทหารหลัก (MAIN FORCES)
และกําลังทหารประจําภูมิภาค(REGIONAL FORCES) โดยปกติ ทหารหลักจะเปนกลุมนักรบที่ไดรับการ
คัดเลือกมาโดยเฉพาะ ไดรับการฝกอยางดี และไดรับการจูงใจสูง กําลังทหารหลักจะอยูภายใตการควบคุม
ในระดับชาติ และนํามาใชในพื้นที่ที่มีความจําเปนเทานั้น สวนกําลังทหารประจําภูมิภาคนั้นจะประกอบดวย
กําลังจากทองถิ่นที่ไดรับการคัดเลือกมาจากองคกรมวลชนโดยตรงหรือเลื่อนฐานะมาจากกําลังประจําถิ่น
(LOCAL MILITIA) โดยปกติ กําลังทหารประจําภูมิภาคจะจํากัดพื้นที่ปฏิบัติอยูในทองถิ่นหรือจังหวัด
ที่กําหนดใหโดยเฉพาะ
๓.๔ การกอความไมสงบในเมือง
๓.๔.๑ กลาวทั่วไป
รูปแบบการจัดองคกรและการปฏิบัติการในการกอความไมสงบที่ไดกลาวมาแลวนั้น

สามารถนํามาใช

๓๒

๓.๔.๒ ปจจัยที่เกื้อกูลตอการกอความไมสงบในเมือง
๓.๔.๒.๑ ในเมืองมีประชาชนจํานวนมาก ที่อาจจะเขารวมในกิจกรรมที่ฝายกอความไมสงบ
เปนผูชักใย เชน การเดินขบวนประทวง การกอจลาจล และการสนับสนุนในดานการสงกําลังบํารุง เปนตน
๓.๔.๒.๒ ในเมืองมีศูนยบริการ สิ่งอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก และชางฝมือที่จําเปน
ตอฝายกอความไมสงบ
มีระบบที่สามารถพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนกองกําลังติดอาวุธของฝายกอความ
ไมสงบ รวมทั้งมีแหลงการสนับสนุนในดานการสงกําลังบํารุงที่จําเปน เชน อาหาร เสื้อผา อาวุธ และกระสุน
เปนตน
๓.๔.๒.๓ ในเมืองมีประชาชนจํานวนมาก เปนเปาหมายในการโฆษณาชวนเชื่อไดดี
๓.๔.๒.๔ ในเมืองมีจุดติดตอ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากตางประเทศ สามารถติดตอกับ
สื่อมวลชนทั้งในและนอกประเทศได
รวมทั้งสามารถติดตอเพื่อดําเนินกลยุทธทางดานการเมือง ไดโดย
สะดวก
๓.๔.๒.๕ ในเมืองสามารถติดตอกับประเทศมหาอํานาจที่อาจเปนมิตรในอนาคตได
๓.๔.๒.๖ ฝายกอความไมสงบมีความปลอดภัยมากกวาในชนบท เพราะสามารถกลมกลืน
อยูในหมูประชาชน
๓.๔.๒.๗ พื้นที่ที่มีสิ่งกอสรางหนาแนนใชเปนที่กําบังไดดีและหลบหนีไดโดยสะดวก
๓.๔.๒.๘ ในเมืองมีแหลงที่สามารถใชตอตานงานการขาวกรองของฝายรัฐบาล
๓.๔.๒.๙ ในเมืองมีเปาหมายที่ลอแหลมตอการกอวินาศกรรม เชน
ศูนยการขนสง แหลงผลิตน้ําประปาและไฟฟา ศูนยการผลิตและแจกจายตาง ๆ เปนตน

ศูนยการสื่อสาร

๓.๔.๒.๑๐ กําลังตํารวจไมพอเพียงตอการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
๓.๔.๓ ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการกอความไมสงบในเมือง
๓.๔.๓.๑ ในเมืองเปนพื้นที่ที่ฝายรัฐบาลมีกําลังเขมแข็งมากที่สุด และฝายกอความไมสงบ
อาจถูกแวดลอมไปดวยมวลชนที่อาจเปนแหลงขาวใหรัฐบาลได
๓.๔.๓.๒ การกอความไมสงบอาจถูกจํากัดดวยมาตรการพิทักษประชาชน และทรัพยากร
ของรัฐบาลได เชน การหามออกนอกบาน การตั้งจุดตรวจ เปนตน

๓๓
๓.๔.๓.๓ การกอการรายอาจลุกลามไมสามารถควบคุมได ทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมาย
ทางยุทธศาสตรโดยสวนรวม
๓.๔.๓.๔ ผูนําระดับสูงของขบวนการกอความไมสงบมีความลอแหลมมากกวาในชนบท
๓.๔.๓.๕ ในเมืองเปนศูนยรวมของกลุมบุคคลอิทธิพลที่ตองการแสวงประโยชนจาก
โครงสรางทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เปนอยูในปจจุบันและตองการดํารงไว กลุมบุคคลเหลานี้
จะเปนบุคคลที่ตอตานขบวนการกอความไมสงบ ที่ตองการใหเปลี่ยนแปลงโครงสรางดังกลาว

ตอนที่ ๔ สถานภาพทางกฎหมายของการกอความไมสงบ
๔.๑ กลาวทั่วไป
๔.๑.๑ การกอความไมสงบเกิดจากการรวมตัวของนักปฏิวัติดวยเหตุผลทางการเมือง
แลวใช
ความพยายามในการยึดอํานาจการปกครองประเทศดวยกําลังในประเทศใดประเทศหนึ่ง
ภายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศ การกอความไมสงบจะมีสถานภาพเปนคูสงครามของฝายรัฐบาล เมื่อการกอความไมสงบ
มีลักษณะเปนการทําสงครามกลางเมือง (CIVIL WAR) คําจํากัดความดูนิยามศัพทใน บทที่ ๑
๔.๑.๒ ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ
ประเทศอื่นสามารถใหการชวยเหลือรัฐบาลที่ปกครอง
ประเทศในการตอตานการเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบได แตหามชวยเหลือขบวนการกอความไมสงบ
๔.๒ การปฏิบัติตอเชลย
๔.๒.๑ ภายใตอนุสัญญาเจนีวาวาดวยการปฏิบัติตอเชลยศึก พ.ศ. ๒๔๙๒ กองโจรที่ถูกจับกุม
หากมีสถานภาพเปนคูสงครามจะตองมีสถานภาพเปนเชลยศึกตามขอตกลงดังกลาว
๔.๒.๒ โดยทั่วไปแลว ฝายกอความไมสงบมักจะไมอยูในฐานะของคูสงคราม จนกวาการกอความ
ไมสงบจะมีลักษณะเปนการทําสงครามกลางเมือง
แตสวนใหญแลวการกอความไมสงบจะอยูในลักษณะ
“การขัดแยงดวยกําลังอาวุธ ซึ่งไมมีลักษณะเปนการขัดแยงระหวางประเทศ” ภายใตอนุสัญญาเจนีวา ที่อางถึง
ในขอ ๔.๒.๑ ดังนั้น จึงกลาวไดวาผูกอความไมสงบที่ถูกจับกุมจึงมักจะไมอยูในสภาพ ความเปนเชลยศึก
ซึ่งจะไดรับการคุมครองตามอนุสัญญาเจนีวาดังกลาว ซึ่งกําหนดขอหามไวดังนี้
๔.๒.๒.๑ หามกระทําการรุนแรงตอรางกายในลักษณะการฆาตกรรม การทําใหทุพพลภาพ
การกระทําที่โหดรายและทารุณ รวมทั้งหามกระทําการใดที่รุนแรงถึงชีวิต
๔.๒.๒.๒ หามจับเปนตัวประกัน
๔.๒.๒.๓ หามเหยียดหยามเกียรติบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการทารุณจิตใจและการกระทํา
ที่หยามเกียรติ

๓๔
๔.๒.๒.๔ หามตัดสินลงโทษกอนพิจารณาคดีใหถูกตองตามกฎหมายอยางสมบูรณ
ในทัศนของบุคคลที่เจริญแลวเสียกอน
๔.๒.๓ ในการตอสูกับการกอความไมสงบ จําเปนจะตองปฏิบัติตอผูถูกจับกุมหรือผูที่ถูกควบคุมตัว
อยางมีมนุษยธรรมและดําเนินการใหถูกตองตามวิถีทางกฎหมายอยูเสมอ เพื่อใหเปนที่ยอมรับในทัศน
ของนานาประเทศ
และเปนการแสดงใหเห็นวารัฐบาลไดใหความหวงใยแกบุคคลทุกคนไมวาจะเปนใคร
ก็ตาม แตในทางตรงขาม หากปฏิบัติไมเหมาะสมก็เทากับวาเปนการกระทําในลักษณะที่เกื้อกูลตอฝาย
ตรงกันขาม
๔.๒.๔ การปฏิบัติตอฝายกอความไมสงบที่อยูในความควบคุมของทหาร
จะตองระมัดระวัง
อยางรอบคอบเชนเดียวกัน
จะตองแนใจวาการปฏิบัตินั้นสอดคลองกับหลักมนุษยธรรม
และถูกตอง
ตามขั้นตอนของกฎหมายตั้งแตเริ่มควบคุมจนกระทั่งปลอยตัวหรือสงกลับภูมิลําเนาเดิม
เมื่อพิจารณา
ในแงของกฎหมายแลว บุคคลที่ดําเนินการหรือตองสงสัยวากระทําการจารกรรม กอวินาศกรรม กอการราย
หรือการกระทําอื่น ๆ ในลักษณะอาชญากรสงคราม ก็จะตองปฏิบัติตอบุคคลเหลานี้อยางมีมนุษยธรรม
และยึดถือกฎหมายเปนประการสําคัญเชนเดียวกัน
การลงโทษจะตองเปนไปตามกระบวนการยุติธรรม
อยางถูกตอง
นอกจากนี้ก็ควรดําเนินการเฉพาะในสวนที่กฎหมายหรือขอบัญญัติที่ใหอํานาจไวเทานั้น
หากเกินอํานาจจะตองสงมอบใหแกผูที่รับผิดชอบตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเพื่อดําเนินการตอไป

ตอนที่ ๕ สรุป
๕.๑ ปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการกอความไมสงบ
๕.๑.๑ ประชาชนที่ลอแหลม (ไมพอใจ)
๕.๑.๒ การนําและชี้นํา
๕.๑.๓ รัฐบาลขาดการควบคุม
๕.๒ รูปแบบของการจัดองคกรและการปฏิบัติการในกอความไมสงบ
๕.๒.๑ การกอความไมสงบโดยใชวิธีบอนทําลาย
๕.๒.๒ การกอความไมสงบโดยใชแกนนําปฏิวัติ
๕.๒.๓ การกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชน
๕.๒.๔ การกอความไมสงบแบบดั้งเดิม
๕.๓ ขั้นตอนของการกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชน

๓๕
๕.๒.๑ ขั้นที่ ๑ (ระยะเริ่มตนและซอนเรน) เปนขั้นตอนที่เริ่มกอตัวจนถึงขั้นที่สามารถยกระดับ
กิจกรรมในการบอนทําลายอยางเปนรูปแบบที่ตองการและมีจํานวนครั้งที่ถี่ขึ้น แตยังไมถึงขั้นการใชวิธีการ
รุนแรงขนาดใหญคุกคามตออํานาจรัฐ
๕.๒.๒ ขั้นที่ ๒ (สงครามกองโจร) เริ่มตนเมื่อการเคลื่อนไหวในการบอนทําลาย ไดรับฐาน
สนับสนุนจากทองถิ่นหรือภายนอกอยางพอเพียงแลวและสามารถดําเนินการสงครามกองโจรอยางเปน
รูปแบบ หรือใชวิธีการรุนแรงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันเขาคุกคามตออํานาจรัฐ
๕.๒.๓ ขั้นที่ ๓ (สงครามขบวนการ) เริ่มขึ้นเมื่อการกอความไมสงบ ใชกองกําลังที่จัดตั้ง ทําสงคราม
ขบวนการกับกองกําลังของฝายรัฐบาลเปนหลัก
๕.๔ การจัดองคกรสําหรับการกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชน
๕.๔.๑ พรรค สวนการนํา หรือ สวนควบคุม
๕.๔.๒ องคกรมวลชน
๕.๔.๓ สวนกําลังติดอาวุธ
_________________________________________

