๑๒๐
บทที่ ๗
การปฏิบัติการปราบกองโจร

ตอนที่ ๑ แนวความคิดในการปฏิบัติการปราบกองโจร

๑.๑ กลาวทั่วไป
๑.๑.๑ บทที่ ๗ นี้ใหแนวทางในการใชกําลังทหารในการปฏิบัติการปราบกองกําลังติดอาวุธ (กองโจร)
หากจะนําไปใชกับกําลังกึ่งทหารแลว
จะตองปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับขีดความสามารถของกําลัง
กึ่งทหารนั้น ๆ เสียกอน
๑.๑.๒ การปฏิบัติการปราบกองโจรนั้น
จะตองอยูในกรอบของแนวนโยบายการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบ ทั้งในระดับชาติและระดับรองลงมา
๑.๑.๓ การปฏิบัติการของทหาร เปนเพียงสวนหนึ่งของการปองกันและปราบปรามการกอความ
ไมสงบ และการปฏิบัติการทางทหารโดยตรงตอกําลังกองโจรก็เปนเพียงสวนหนึ่งของยุทธศาสตรสวนรวม
ซึ่งจะตองครอบคลุมแผนงานในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจิตวิทยา การขจัดภัยคุกคามจากการ
กอความไมสงบนั้น
จะตองทําลายกําลังกองโจรควบคูกับความสําเร็จในการปฏิบัติการทางดานเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมจิตวิทยาอยางสอดคลอง
๑.๑.๔ การทําลายกองโจร หรือกองกําลังติดอาวุธในการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคงและการ
รณรงคดวยการโจมตีนั้นมีอยู ๒ วิธี นั่นก็คือ การทําลายดวยสันติวิธี และวิธีการปราบกองโจรโดยตรง
ซึ่งหากเลือกไดแลวก็จะใชวิธีการแรกตามแนวทางในการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกอความ
ไมสงบ นั่นก็คือ การลดความรุนแรงใหเหลือนอยที่สุดคือหลีกเลี่ยงการใชวิธีการรุนแรงนั่นเอง แตเมื่อ
หลีกเลี่ยงไมไดจะตองปราบกองโจรโดยตรง
ก็ยังคงยึดแนวทางในการปฏิบัติในดานการรักษาเอกภาพ
ในการปฏิบัติ การใชขาวกรองใหมากที่สุด และพยายามลดความรุนแรงใหเหลือนอยที่สุดเปนประการสําคัญ
๑.๑.๕ บทที่ ๗ นี้ ครอบคลุมเฉพาะการปฏิบัติการปราบกองโจรโดยตรงเปนหลัก
๑.๒ พื้นที่ปฏิบัติการและแผนทางทหาร
๑.๒.๑ การใชกําลังทหารในการปฏิบัติการปราบกองโจรนั้น
มีวัตถุประสงคหลักในการรักษา
ความมั่นคงภายในอยางพอเพียง และเกื้อกูลตอการดําเนินการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งจะตอง

๑๒๑
ประสานแผนงานทั้งทางดานการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาใหสอดคลองและสงเสริม
ซึ่งกันและกัน
๑.๒.๒ การปฏิบัติการของทหารจะตองอยูในแผนงานทางทหารในระดับชาติ
ของกองบัญชาการของหนวยทหารลงมาตามลําดับจนถึงหนวยปฏิบัติ

และอยูในแนวทาง

๑.๒.๓ แผนทางทหารในระดับชาติ จะตองครอบคลุมคําแนะนําในการปฏิบัติการโดยสวนรวม
โดยครอบคลุมลักษณะและขอบเขตของการปฏิบัติการทางยุทธวิธี (ทั้งในการรณรงคดวยการโจมตี และดวย
การเสริมความมั่นคง) การปฏิบัติการขาวกรอง การปฏิบัติการจิตวิทยา การพิทักษประชาชน และทรัพยากร
การปฏิบัติการกิจการพลเรือน และการชวยเหลือแนะนํา
๑.๒.๔ แผนของหนวยทหารจะตองนําเอาคําแนะนําไปขยายความในรายละเอียด เพื่อแปลงไปสู
ภาคปฏิบัติลงไปตามลําดับ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาหนวยรองมีแนวทางที่พอเพียงตอการสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยทหารโดยสวนรวม
๑.๒.๕ พื้นที่ปฏิบัติการที่หนวยทหารรับผิดชอบ อาจครอบคลุมพื้นที่ในความควบคุมของฝายเรา
พื้นที่ในความควบคุมของกองโจรหรือพื้นที่ชวงชิงก็ได ดังนั้น แผนทางทหารและการปฏิบัติการจึงขึ้น
อยูกับภารกิจที่ไดรับมอบ
และความเขมขนของกิจกรรมกองโจรเปนประการสําคัญ
ตัวอยางเชน
ในพื้นที่ในความควบคุมของฝายเราจะเนนการสนับสนุนแผนงานในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
จิตวิทยา สวนในพื้นที่ชวงชิงหรือในพื้นที่ในความควบคุมของกองโจรจะเนนดานการปฏิบัติการ ทางยุทธวิธี
เปนหลัก
๑.๓ ศูนยประสานงานประจําพื้นที่
๑.๓.๑โดยปกติ หนวยทหารจะเขาไปมีสวนรวมในศูนยประสานงานประจําพื้นที่ในระดับที่เหมาะสม
๑.๓.๒ ศูนยประสานงานประจําพื้นที่มีภารกิจอยู ๒ ประการ คือ
๑.๓.๒.๑ วางแผน ประสานงาน และปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
ในพื้นที่ที่กําหนดให
๑.๓.๒.๒ ตอบสนองความตองการในดานการปฏิบัติการของหนวยไดในทันที โดยประสาน
กับสวนราชการที่เกี่ยวของ
๑.๓.๓ ศูนยประสานงานประจําพื้นที่ประกอบดวยผูแทนจากหนวยกําลัง
ที่เขารวมปฏิบัติการ

และหนวยงานอื่นๆ

๑.๓.๔ ศูนยประสานงานประจําพื้นที่จะตองสามารถปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และดํารงการ
สื่อสารกับหนวยเหนือและหนวยรองหลักโดยตอเนื่อง

๑๒๒
ตอนที่ ๒ การวางแผน

๒.๑ กลาวทั่วไป
การวางแผนการปฏิบัติการปราบกองโจรนั้น คงใชแนวทางการวางแผนเชนเดียวกับแนวทางที่ระบุ
ไวใน รส. ๑๐๑ - ๕ เปนหลัก ดังนั้น ตอนที่ ๒ บทที่ ๗ นี้จึงเปนเพียงแตการนําเอาปจจัยที่เกี่ยวของ
มาเนนเปนพิเศษเทานั้น
๒.๒ ปจจัยตาง ๆ ที่กระทบตอการวางแผน
๒.๒.๑ การปฏิบัติการปราบกองโจร ในสถานการณการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
นั้นเนนการพิจารณาในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยามากกวาการปราบกองโจรในสงครามจํากัด
และสงครามทั่วไป
๒.๒.๒ การรักษาขวัญกําลังพลในการปฏิบัติการปองกันภายใน
เปนปญหาที่แตกตางจาก
สถานการณในสงครามจํากัดและสงครามทั่วไป
การปฏิบัติการตอกําลังกองโจรที่คลองแคลวและไมยอม
หยุดเปนเปานิ่งอยูกับที่
ซึ่งยากตอการปฏิบัติที่จะใหบังเกิดผลที่เปนรูปธรรมอยางเดนชัด
จึงทําใหมี
ความจําเปนที่จะตองฝกและปลูกฝงอุดมการณกําลังพลอยางตอเนื่อง
๒.๒.๓ ในการปฏิบัติภารกิจอิสระในหวงระยะเวลานาน การปฏิบัติจะขึ้นอยูกับความชาญฉลาด
ความกลาหาญ และความเด็ดเดี่ยวมั่นคงของผูบังคับบัญชา และฝายอํานวยการในทุกระดับ
๒.๒.๔ ปจจัยอื่นๆ ที่มีลักษณะเดนของการปฏิบัติการปราบกองโจรที่จะตองเนนเปนพิเศษคือ
๒.๒.๔.๑ การดํารงจิตใจรุกรบไวใหได ในขณะที่การปะทะกับกําลังกองโจรมีนอยครั้ง
และเพื่อไมใหตั้งอยูในความประมาท ผูบังคับหนวยจะตองเนนในดานการระวังปองกันไวทุกขณะ ถึงแม
จะอยูในพื้นที่ที่เชื่อวาไมมีกองโจรเคลื่อนไหวก็ตาม
๒.๒.๔.๒ การปฏิบัติการในสถานการณที่แตกตางจากปกติ
ทางดานภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ซึ่งบางกรณีอาจมีอุปสรรค

๒.๒.๔.๓ การปฏิบัติการในสภาพแวดลอมที่การสุขอนามัย ที่พัก และอาหารที่ไมพึงประสงค
๒.๒.๔.๔ การยอมรับความจริงวาการกอการรายและการฆาตกรรมบุคคลธรรมดานั้น
เปนการปฏิบัติการสวนหนึ่งของกองโจร
๒.๒.๕ การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการในการปฏิบัติการปราบกองโจร ควรเนน
๒.๒.๕.๑ การวางแผนในรายละเอียดของการปฏิบัติการที่แยกการ
ที่ปลีกยอย

และการปฏิบัติ

๑๒๓
๒.๒.๕.๒ การควบคุมและบังคับบัญชาหนวยที่อยูหางไกล
๒.๒.๕.๓ การวางแผนเผชิญเหตุในการใชกองหนุน และการยิงสนับสนุนอยางกวางขวาง
๒.๒.๕.๔ การปฏิบัติการลวง
๒.๒.๕.๕ การประสานงานและอํานวยการรวบรวมขาวสารในรายละเอียดดวยการ
- ประสานกับหนวยงานขาวกรองในพื้นที่
- ใชเครื่องมือเฝาตรวจ เชน เรดาร และอุปกรณตรวจจับระยะไกล
- ใชประชาชนในทองถิ่นในการพัฒนาระบบการรวบรวมขาวสารทั้งทางปกปด
และเปดเผย
- ซักถามกองโจรที่จับไดและผูตองสงสัยอยางถวนถี่และเปนระบบ
๒.๒.๕.๖ การใชอุปกรณการสงครามอิเล็กทรอนิกส
๒.๒.๕.๗ การวางแผนและประสานงานในรายละเอียดกับขาราชการพลเรือนที่เกี่ยวของ
๒.๒.๕.๘ การสนธิและติดตามแผนงานดานการพัฒนาใหเขากับแผนยุทธการดวยการ
- จัดทําแผนและปฏิบัติตามแผน ซึ่งครอบคลุมงานดานการปรับปรุงสภาพแวดลอม
และชวยเหลือประชาชน การพิทักษประชาชนและทรัพยากร และการปฏิบัติการจิตวิทยาอยางสอดคลอง
- ใหความชวยเหลือและปฏิบัติงานรวมกับกําลังตํารวจ และกําลังกึ่งทหารในพื้นที่
๒.๒.๕.๙ การสนธิการสนับสนุนทางการชวยรบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงกําลังเพิ่มเติม
ทางอากาศ ใหเขากับแผนทุกแผนงาน
๒.๒.๖ การวางแผนจะตองใหผูบังคับหนวยรองมีความออนตัวมากที่สุดในการปฏิบัติภารกิจ แตคง
ระบุความรับผิดชอบโดยเฉพาะ
และแนวทางอยางพอเพียงตอการประสานการปฏิบัติอยางมีเอกภาพ
นอกจากนี้แผนปฏิบัติการปราบกองโจรจะตองมีความออนตัว สามารถปรับเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วไดทั้งนี้เพื่อใหหนวยทหารสามารถใชทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูในการจัดการกําลังของกองโจร
ที่ปรากฏตัวไดอยางทันทวงที
๒.๓ การเตรียมการกอนเขาปฏิบัติการ
๒.๓.๑ กอนเขาปฏิบัติการหนวยเหนือจะตองใหขาวสารขอมูล และแบงมอบเครื่องมืออยางพอเพียง
เพื่อใหหนวยที่จะเขาปฏิบัติการสามารถเริ่มการรวบรวมขาวและสามารถวางแผนยุทธการได
บางกรณี
อาจตองสงกําลังพลดานการขาวเขาไปในพื้นที่ลวงหนา เพื่อประสานกับหนวยงานขาวกรองที่มีอยูในพื้นที่
ทั้งนี้ จะตองใชความพยายามทุกวิถีทางในการรวบรวมขอมูลขาวสารที่พอเพียงตอการวางแผน อยางทันเวลา

๑๒๔
๒.๓.๒ นอกจากขาวสารขอมูลในสิ่งแวดลอมที่มีตัวตนแลว
กําลังพลของหนวยจะตองมี
ความคุนเคยตอภาษาพื้นบาน ประเพณี และวัฒนธรรมของทองถิ่น และจะตองรูวาจะทําอยางไรจึงจะไดมา
ซึ่งการสนับสนุนจากประชาชน หรือ “ชนะใจ” ประชาชน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานในการปฏิบัติการ
ปราบกองโจร
๒.๓.๓ หนวยจะตองศึกษาโครงสรางการจัดและยุทธวิธีของกองโจรอยางถองแทกอนเขาปฏิบัติการ
จะตองประเมินขีดความสามารถของกําลังกองโจรอยางถูกตอง ซึ่งผูบังคับหนวยจะตองมีความรอบรูในพื้นที่
ปฏิบัติการอยางละเอียดและรูวากองโจรใชพื้นฐานอยางไร เพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบ
๒.๔ แนวทางในการวางแผนของผูบังคับบัญชา
แนวทางในการวางแผนของผูบังคับบัญชาสําหรับการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
ในการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบ จะตองครอบคลุมรายละเอียดอยางพอเพียงและเปนที่เขาใจ อยางแจมชัด
หากยังไมไดรับมอบกิจเฉพาะ แนวทางในการวางแผนของผูบังคับหนวยจะพิจารณา จากภารกิจที่อนุมาน
ขึ้นมา ในการสนับสนุนแผนการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคงและดวยการโจมตี และจากการวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับกองโจร ภูมิประเทศและประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ และเมื่อไดรับมอบภารกิจแลว แนวทาง
ในการวางแผนจะมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงและครอบคลุมขอบเขตที่หนวยจะตองเกี่ยวของ
ซึ่งไดแก
การปฏิบัติการทางยุทธวิธี การปฏิบัติการขาวกรอง การปฏิบัติการจิตวิทยา การปฏิบัติการพิทักษประชาชน
และทรัพยากร การปฏิบัติการกิจการพลเรือน และการปฏิบัติการ ชวยเหลือและแนะนํา
๒.๕ การประมาณสถานการณของ ผบ. และการประมาณการของ ฝอ.
การวางแผนการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
จะตองศึกษาสถานการณ
ทั้งทางดานพลเรือนและทหารอยางละเอียด
การประมาณสถานการณและการประมาณการจะตองอยูบน
พื้นฐานของการวิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ ภารกิจ แนวทางในการวางแผนของผูบังคับบัญชา และเรื่องอื่นๆ
ที่ไดกลาวมาแลว โดยเพงเล็งพิเศษในดานการปฏิบัติการปราบกองโจร ดังนี้
๒.๕.๑ ภูมิประเทศและลมฟาอากาศ
๒.๕.๑.๑ ผลของลมฟาอากาศ ฤดูกาล (รวมทั้ง ฤดูเพาะปลูก และเก็บเกี่ยว)
๒.๕.๑.๒ ความเหมาะสมของภูมิประเทศ (รวมทั้ง ตําบลสงลง และทิ้งของ) ขายถนน
สําหรับการปฏิบัติการทางยุทธวิธีและการสงกําลังบํารุง
๒.๕.๑.๓ ความเหมาะสมของภูมิประเทศในการจัดตั้งฐานทั้งของกองโจรและฝายเรา
๒.๕.๑.๔ การควบคุมพื้นที่ชายแดนและชายฝงทะเล (ถามี)
๒.๕.๒ ประชาชน

๑๒๕
๒.๕.๒.๑ ความจงรักภักดีของประชาชนกลุมตาง ๆ รวมทั้งความปรารถนาอันแรงกลา
ที่จะตอตานฝายกอความไมสงบ ความเต็มใจที่จะเขารับการฝก การอดทนตอความยากลําบากและขวัญ
กําลังใจ
๒.๕.๒.๒ จํานวน และสัดสวนของประชาชนที่จะใหการสนับสนุนทหาร และเจาหนาที่
อื่น ๆ ของรัฐบาล
๒.๕.๒.๓จํานวนและสัดสวนของประชาชนที่จะใหการสนับสนุนกําลังฝายกอความไมสงบ
๒.๕.๒.๔ สัดสวนของประชากรที่จะตกเปนเหยื่อการโฆษณาชวนเชื่อของฝายกอความ
ไมสงบ
๒.๕.๒.๕ สาเหตุมูลฐานที่อาจกอความไมสงบ
๒.๕.๒.๖ ประสิทธิภาพของการใชประชาชนในทองถิ่น
ความปลอดภัยสถานที่ตั้ง

เพื่อการระวังปองกันหรือรักษา

๒.๕.๓ กองโจร
๒.๕.๓.๑ กองโจรเปนคนเชื้อชาติใดและเปนคนภาคใด
๒.๕.๓.๒ การจัดหนวย ประสิทธิภาพ และเอกภาพในการบังคับบัญชา
๒.๕.๓.๓ กําลัง ขวัญ และสภาพการฝก
๒.๕.๓.๔ ผูนําและบุคลิกภาพ
๒.๕.๓.๕ สัมพันธภาพกับประชาชนพลเรือน
๒.๕.๓.๖ สถานภาพของยุทธภัณฑและสิ่งอุปกรณ
๒.๕.๓.๗ ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร
๒.๕.๓.๘ ประสิทธิภาพในดานการขาวกรองและการตอตานการขาวกรอง
ความสามารถในการแทรกซึมเขาไปในหนวยทหารและหนวยราชการพลเรือน

รวมทั้ง

๒.๕.๓.๙ ยุทธวิธีที่ใชและความชํานาญการ
๒.๕.๓.๑๐ ทรัพยากรที่มีอยู
- อาหาร และน้ํา
- อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด น้ํามันเชื้อเพลิง ยารักษาโรค และสิ่งอุปกรณอื่นๆ
- การสนับสนุนจากนอกประเทศ ซึ่งไดแก จํานวน และประเภทของการสนับสนุน
ทั้งคน วัสดุ และขวัญกําลังใจ รวมทั้งเสนทางการสงกําลังบํารุง

๑๒๖
๒.๕.๔ กําลังฝายเรา
๒.๕.๔.๑ กําลังที่จะใชในการปฏิบัติการปราบกองโจร
- กําลังทหาร
- กําลังกึ่งทหาร
- กําลังตํารวจ
- เจาหนาที่ฝายพลเรือน
- กําลังอื่นๆ ที่มีอยูในพื้นที่
๒.๕.๔.๒ ขนาดและการประกอบกําลัง
๒.๕.๔.๓ ความเหมาะสมกับการปฏิบัติการในภูมิประเทศ
๒.๕.๔.๔ จุดออนของฝายเรา
๒.๖ การจัดทําแผนและการอนุมัติแผน
๒.๖.๑ การรณรงคดวยการเสริมความมั่นคงจะตองมีการวางแผนอยางละเอียด การใชหนวยทหาร
ในการปฏิบัติการตามแผนดังกลาวโดยปกติแลว
จะอยูในแผนยุทธการระยะยาวรวมกับสวนราชการ
ทั้งฝายพลเรือน และตํารวจที่เกี่ยวของ สวนการปฏิบัติการโจมตีนั้นถึงแมวาจะตองวางแผนอยางละเอียด
เชนเดียวกัน แตชวงเวลาปฏิบัติมักจะเปนระยะเวลาสั้น ๆ
๒.๖.๒ แผนจะตองมีการประสานกับสวนราชการทั้งฝายพลเรือนและฝายตํารวจที่เกี่ยวของ
อยางใกลชิด
ผูบังคับหนวยและฝายอํานวยการจะตองระลึกถึงการประสานงานที่มีความจําเปนอยูเสมอ
และจะตองจัดเตรียมเวลาไวเพื่อการประสานงานดังกลาวอยางพอเพียง
๒.๖.๓ แผนสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคตจะตองมีการรักษาความปลอดภัยโดยใกลชิด
๒.๖.๔ แผนการลวงทางยุทธวิธีจะตองสอดแทรกไวในทุกขั้นตอนของการจัดทําแผน

ตอนที่ ๓ การจัดหนวยเพื่อเขาปฏิบัติการ
๓.๑ กลาวทั่วไป
การจัดหนวยเพื่อเขาปฏิบัติการขึ้นอยูกับลักษณะของการคุกคาม
ของการปฏิบัติการ ซึ่งมักจะครอบคลุมการปฏิบัติการในดาน
๓.๑.๑ ยุทธวิธี

สภาพแวดลอม

และลักษณะ

๑๒๗
๓.๑.๒ การขาวกรอง
๓.๑.๓ การปฏิบัติการจิตวิทยา
๓.๑.๔ การพิทักษประชาชนและทรัพยากร
๓.๑.๕ กิจการพลเรือน
๓.๑.๖ การชวยเหลือและแนะนํา
๓.๒ การจัดหนวย
๓.๒.๑ หนวยทหารปกติจะตองไดรับการปรับการจัดใหม
เพื่อใหเหมาะสมกับภูมิประเทศ
และสถานการณทั้งทางดานพลเรือนและทหาร แตอยางไรก็ดี สําหรับการจัดเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธี
จะเนนในเรื่องอํานาจการยิง ความคลองแคลวในการเคลื่อนที่ และการสื่อสารสําหรับการควบคุม บังคับบัญชา
เปนประการสําคัญ
๓.๒.๒ การจัดหนวยเฉพาะกิจควรมุงเพื่อใหมีความสมบูรณในตัวเองใหมากที่สุด โดยการบรรจุมอบ
หรือจัดหนวยสนับสนุนการรบและทางการชวยรบใหสนับสนุนโดยตรง เพื่อใหหนวยนั้นมีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการไดอยางกึ่งอิสระเปนอยางนอย
นอกจากนี้
หากภารกิจของหนวยจะตองเกี่ยวของ
กับประชาชนในพื้นที่ จะตองจัดใหมีกําลังพลในดานกิจการพลเรือน การ ปจว. ลาม ผูเชี่ยวชาญภาษา พื้นเมือง
และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๓.๒.๓ ในการปฏิบัติการเสริมความมั่นคงนั้น
เนื่องจากตองใชระยะเวลายาวนานเปนสวนใหญ
อาจจะตองสนับสนุนกําลังพลทั้งทางทหารและพลเรือน รวมทั้งกําลังตํารวจและกําลังกึ่งทหารเพื่อใชในการ
ปฏิบัติการขาวกรอง การปฏิบัติการจิตวิทยา การพิทักษประชาชนและทรัพยากร การปฏิบัติการกิจการ
พลเรือน ตลอดจนการปฏิบัติการชวยเหลือแนะนํา
๓.๒.๔ ในการปฏิบัติการโจมตีนั้นจะเนนการสมทบหนวยรบและหนวยสนับสนุนการรบ
ใหเปนหลัก และอาจใชตํารวจและกําลังกึ่งทหารเขารวมตามความเหมาะสม
๓.๒.๕ การใชหนวยทหารตาง ๆ ควรพิจารณาคุณลักษณะและขีดความสามารถของเหลาทหารนั้น ๆ
ตอนที่ ๔ การเขาปฏิบัติการ
๔.๑ กลาวทั่วไป
ตอนที่ ๔ นี้ ครอบคลุมแนวทางใหการกําหนดภารกิจ
แนวความคิดในการปฏิบัติและการจัด
หนวยทหารสําหรับการปฏิบัติการทางยุทธวิธีในการปราบปรามกองโจร รวมทั้ง ครอบคลุมสภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติการ กําลังที่ตองการใช และแบบของการปฏิบัติการทั้งการโจมตี และเสริมความมั่นคง

๑๒๘
๔.๒ ภารกิจ
การปฏิบัติการทางยุทธวิธีของหนวยทหารมีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ
๔.๒.๑ การทําลายกําลังกองโจรและฐานที่มั่นดวยการปฏิบัติการโจมตี
๔.๒.๒ การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง
๔.๓ แนวความคิดในการปฏิบัติ
๔.๓.๑ เมื่อกองโจรเริ่มเคลื่อนไหว
กิจกรรมของกองโจรอาจมีระดับความรุนแรงตั้งแตการขมขู
วาจะใชความรุนแรงไปจนถึงการปฏิบัติการรบของกองโจรที่มีรูปแบบอยางแนชัด ในขั้นตนนี้ โดยปกติแลว
จะเปนหนาที่ของตํารวจและกําลังรักษาความปลอดภัยภายในตาง ๆ ในการตอบโตกับภัยคุกคามดังกลาว
โดยบังคับใชกฎหมายที่มีอยูในการควบคุมการปฏิบัติการของกองโจร ในขั้นนี้ กําลังทหารและกําลังกึ่งทหาร
อาจจะมีบทบาทเพียงเล็กนอยเทานั้น แตเมื่อฝายกอความไมสงบสามารถขยายฐานการสนับสนุน จากทองถิ่น
และ/หรือจากภายนอกไดอยางพอเพียงแลว ฝายกอความไมสงบจะใชการรบแบบกองโจร ซึ่งมีลักษณะ
จูโจมในชวงเวลาสั้น
ดวยความรุนแรงและถอนตัวออกอยางรวดเร็ว
การปฏิบัติการของกองโจร
อาจกระทําในหลายรูปแบบพรอมๆกัน หรือผสมผสานวิธีการในพื้นที่ตาง ๆ กัน ถึงขั้นนี้แลว กําลังตํารวจ
และกําลังรักษาความปลอดภัยภายในจะไมสามารถตอสูกับฝายกอความไมสงบไดโดยลําพัง จําเปนที่หนวย
ทหารจะตองเขาไปใหการสนับสนุน ซึ่งไมวาหนวยทหารจะใชในบทบาทของการโจมตีหรือเสริมความมั่นคง
ก็ตาม หนวยทหารจะตองเตรียมการและพรอมที่จะเผชิญกับการปฏิบัติของกองโจรไดทุกรูปแบบ
๔.๓.๒ การปฏิบัติการจะตองเนนการทําลายกองโจรดวยการปฏิบัติการโจมตี
และการตัดการ
สนับสนุนของประชาชนในทองถิ่น
และ/หรือการสนับสนุนจากประเทศที่ใหการอุปถัมภที่มีตอกองโจร
การตัดการสนับสนุนของประชาชนสามารถกระทําไดโดยการปฏิบัติการเสริมความมั่นคง
ดวยการ
ปฏิบัติการขาวกรอง การปฏิบัติการจิตวิทยา การพิทักษประชาชนและทรัพยากร การปฏิบัติการทางยุทธวิธี
และการปฏิบัติการกิจการพลเรือน สวนการสนับสนุนจากผูอุปถัมภนอกประเทศนั้นสามารถตัดไดดวยการ
ปฏิบัติการควบคุมชายแดน
๔.๔ ขอพิจารณาในการปฏิบัติการ
๔.๔.๑ ความกดดันจากการปฏิบัติการอาจทําใหกองโจรเคลื่อนยายไปอยูพื้นที่อื่นชั่วคราว ปะปนอยู
ในหมูประชาชนทองถิ่น หรือหยุดการเคลื่อนไหว ผูบังคับหนวยจะตองไมคิดวาภัยคุกคามจากกองโจร
ไดหมดสิ้นไปแลว เพราะกองโจรยุติการกระทําที่เปดเผยอยางกะทันหันไมไดเปนเด็ดขาด แตจะตองใช
ความพยายามดํารงความกดดันตอกําลังกองโจรไวโดยตอเนื่อง
๔.๔.๒ เมื่อการดํารงการเกาะกําลังกองโจรตองขาดลง
ผูบังคับหนวยจะตองใชความพยายาม
ทุกวิถีทางเพื่อเขาเกาะกองโจรเอาไวใหมใหได
ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติการขาวกรองดวยการใชสายลับ
การเฝาตรวจทางอากาศ การลาดตระเวนทางพื้นดิน และการลาดตระเวนทางอากาศ หากไมเกาะกองโจร

๑๒๙
เอาไวใหมก็เทากับวาเปนการเปดโอกาสใหกําลังกองโจรไดพักผอน ปรับกําลังใหม และเตรียมการปฏิบัติ
การรุกขึ้นมาใหมไดอีก เพราะฉะนั้น จึงตองเนนการปฏิบัติการอยางตอเนื่องในการคนหาและทําลายกําลัง
กองโจรอยูตลอดเวลา
๔.๔.๓ ระบบงานขาวกรองของฝายกอความไมสงบ
ที่ใชความพยายามทุกวิถีทางเพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลขาวสารในดานการปฏิบัติการปราบกองโจร ทําใหยากลําบากตอการปองกันขาวสารขอมูลดังกลาว
ดังนั้น
จึงมีความจําเปนที่จะตองเนนการรักษาความปลอดภัยแผนและการปฏิบัติงานของหนวยไว
ในทุกระดับ การรักษาความปลอดภัยจะบรรลุวัตถุประสงคและความสําเร็จในดานการจูโจม ซึ่งเปนปจจัย
ที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของการปฏิบัติการปราบกองโจรจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
๔.๔.๓.๑ มีการปลูกฝงจิตสํานึกในความสําคัญของการรักษาความปลอดภัย ใหแกกําลังพล
อยางตอเนื่อง
๔.๔.๓.๒ มีการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
๔.๔.๓.๓ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติการที่มีรูปแบบที่แนนอน หรือเปนประจําดวยการเปลี่ยนวิธี
การปฏิบัติอยูเสมอ
๔.๔.๔ ความคลองแคลวในการเคลื่อนที่และการจูโจมที่เหนือกวา เปนปจจัยที่จําเปนยิ่งตอการ
ปฏิบัติการทางยุทธวิธี และเพื่อใหไดมาซึ่งความคลองแคลวในการเคลื่อนที่และการจูโจม แผนของหนวย
จะตองพิจารณาใชเครื่องมือทุกชนิดที่มีอยู เชน เครื่องบิน ยานยนตลอและสายพาน เรือ การเดินดวยเทา
และการใชสัตวตาง เอาไวดวยเสมอ
๔.๔.๕ ความสําเร็จในการปฏิบัติการปราบกองโจรขึ้นอยูกับการขาวกรองเกี่ยวกับภูมิประเทศ
กองโจร และประชาชนที่ถูกตองและทันเวลา ซึ่งในดานการขาวกรองนี้ การรวบรวมขาวอาจเปนเรื่องที่
ยากลําบาก เพราะกองโจรอาจดํารงชีวิตอยูทามกลางสวนหนึ่งของประชาชน และประชาชนสวนนั้น
อาจใหความคุมครอง
๔.๔.๖ การวางแผนจะตองครอบคลุมการรวบรวมขาวกรองอยางทันเวลา และการกระจายขาวกรอง
ที่มีอยูแลวอยางรวดเร็ว
๔.๔.๗ การปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ที่มีประชาชนอยูอยางหนาแนนจะตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยของประชาชนพลเรือนอยูเสมอ
เพราะพลเรือนนั้นไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ กําหนดเปนเปาหมายไมได นี่คือปญหา เพราะวากองโจรตระหนักในเรื่องนี้ดีและอาจใช
ประโยชนดวยการหลบปะปนอยูในหมูประชาชน ซึ่งผูบังคับหนวยจะตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงความ
ไดเปรียบทางการทหารและผลกระทบของการสนับสนุนของประชาชนที่มีตอหนทางปฏิบัติที่กําลังพิจารณาอ
ยูในขณะนั้น การยิงปนใหญและการโจมตีทางอากาศตอเปาหมายที่เพียงแตซุมยิงจากพื้นที่ที่ประชาชน

๑๓๐
อยูหนาแนนอาจทําอันตรายตอพลเรือน
มากกวาดี

สงผลใหพลเรือนเอาใจออกหางและเปนการกระทําที่ไดผลเสีย

๔.๔.๘ ที่หมายในการปฏิบัติการปราบกองโจรคือ การทําลายกําลังกองโจรไมใชการยึดครองพื้นที่
ดังนั้นหนวยจะตองทุมเทความพยายามอยางตอเนื่องในการทําลายกําลังกองโจร หรือทําใหกองโจรตองหมด
ประสิทธิภาพลง
๔.๔.๙ พื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการปราบกองโจรมักใชเสนแบงเขตการปกครอง
ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวาสามารถประสานการปฏิบัติกับกิจกรรมอื่นๆ
ในการปองกันและปราบปราม
การกอความไมสงบอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๔.๔.๑๐ เมื่อหนวยไดรับมอบภารกิจในการปฏิบัติการโจมตี
หนวยไมควรใชหนวยที่มี
ขีดความสามารถในการรุกไปใชในภารกิจที่มีลักษณะของการตั้งรับ
ซึ่งงานดังกลาวควรใหหนวยกําลัง
กึ่งทหารเปนผูปฏิบัติ
เวนแตวาหนวยจะไดรับภารกิจในการเสริมความมั่นคง
ซึ่งมีงานในการ
รักษาความปลอดภัยพื้นที่มากและเปนงานในลักษณะของการตั้งรับ
๔.๔.๑๑ การปฏิบัติการลาดตระเวนดวยกําลังขนาดใหญควรหลีกเลี่ยง เวนแตจะมีขาวกรองที่บงชี้วา
การปฏิบัติการดังกลาวจะสงผลแตกหักไดเทานั้น
๔.๕ การปฏิบัติการเชิงรุก
๔.๕.๑ การปฏิบัติการโจมตีกระทําเพื่อทําลายกําลังกองโจรและฐาน
หรือทําใหกําลังและฐาน
ดังกลาวตองหมดประสิทธิภาพลงเปนประการสําคัญ ดังนั้น การเขาเกาะและดํารงการเกาะกับกําลังกองโจร
เอาไวจึงเปนลักษณะเดนของการปฏิบัติการนี้
๔.๕.๒ เมื่อสามารถตรึงกําลังกองโจรเอาไวไดแลว อํานาจกําลังรบจะใชในการทําลายกําลังกองโจร
ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเอาไวดวยเปนประการสําคัญ ซึ่งโดยปกติแลวการปฏิบัติการ
เชนนี้ฝายเราจะตองใชกําลังเหนือกวากําลังกองโจรมาก การปดลอมกําลังกองโจรจะเกื้อกูลตอการตรึงกําลัง
กองโจรใหหยุดอยูกับที่และเขาทําลายกําลังดังกลาว เมื่อพิจารณาแลวเห็นวา
๔.๕.๒.๑ ขาวกรองสามารถกําหนดที่ตั้งกําลังกองโจรไดถูกตองแนนอน
๔.๕.๒.๒ การวางกําลังฝายเราเปนไปไดอยางรวดเร็ว

และเอื้ออํานวยใหเกิดการจูโจม

ไดอยางสูงสุด
๔.๕.๒.๓ ระบบตอตานการขาวกรองมีประสิทธิภาพสามารถรักษาความลับ
ปฏิบัติ และการเคลื่อนไหวของฝายเราเอาไวได
๔.๕.๒.๔ กําลังของฝายเรามีพอเพียงที่จะทําใหการปดลอมบังเกิดผล
๔.๕.๒.๕ เวลามีพอเพียงตอการตรวจคนพื้นที่ที่ปดลอมอยางทั่วถึง

ในแผนการ

๑๓๑
๔.๕.๒.๖ การปฏิบัติจะตองปองกันไมใหกองโจรใชประโยชนจากชวงเวลาค่ํามืด
เพื่อหักวงลอม
๔.๕.๓ การปฏิบัติการรบกวนกองโจรอาจนํามาใชเปนมาตรการออมกําลัง
เพื่อจํากัดเสรีในการ
ปฏิบัติของกองโจร
การรบกวนเปนการปองกันไมใหกองโจรไดมีโอกาสพักผอน
ปรับกําลังใหม
ทําความสูญเสียใหแกฝายเรา
ปองกันการรวมกําลังคนและสิ่งอุปกรณ
การชวยใหไดมาซึ่งขาวกรอง
รวมทั้งบีบบังคับใหกองโจรตองใชขุมกําลังโดยเปลาประโยชน ในระหวางการปฏิบัติการรบกวนหนวยจะเริ่ม
ปฏิบัติการจากฐานปฏิบัติการ
และดํารงความกดดันตอกําลังกองโจรโดยตอเนื่องดวยการลาดตระเวน
อยางเขมแข็ง สวนใหญการปฏิบัติการรบกวนกระทําโดย
๔.๕.๓.๑ หนวยลาดตระเวนหาขาวเพื่อคนหากองโจร และฐานที่มั่น
๔.๕.๓.๒ การลาดตระเวนรบ และการตีโฉบฉวยทางพื้นดินอยางกวางขวาง
๔.๕.๓.๓ การลาดตระเวนรบ และการตีโฉบฉวยดวยหนวยเคลื่อนที่ทางอากาศ
๔.๕.๓.๔ การซุมโจมตี
๔.๕.๓.๕ การยิงตอเปาหมายในพื้นที่ฐานกองโจรดวยปนใหญ

เครื่องยิงลูกระเบิด

และปนเรือ
๔.๕.๓.๖ การทิ้งระเบิดและทําลายเปาหมายในพื้นที่ฐานกองโจร ดวยกําลังทางอากาศ
๔.๕.๓.๗ การวางทุนระเบิดบนเสนทางคมนาคมของกองโจร ในพื้นที่หางไกล
๔.๕.๓.๘ การเฝาตรวจทางอากาศอยางตอเนื่อง
๔.๖ การปราบหนวยกองโจรขนาดเล็ก
๔.๖.๑ กําลังทหาร กําลังกึ่งทหาร กําลังไมตามแบบ หรือกําลังอื่นๆ ที่ไมใชทหารสามารถ
ดําเนินการปราบกองโจรขนาดเล็กได โดยการจัดหนวยขนาดหมูและหมวดออกกระจายคนหา ตรึงกําลัง
และทําลายกลุมกองโจรขนาดเล็ก
๔.๖.๒ แนวความคิดในการปฏิบัติการ ไดแก
๔.๖.๒.๑ การใชหนวยขนาดเล็กที่มีความคลองแคลวในการเคลื่อนที่สูงลาดตระเวน
อยางตอเนื่อง และกวางขวาง โดยเคลื่อนยายทางเทา ยานพาหนะลอหรือสายพานทางอากาศ หรือทางน้ํา
หนวยดังกลาวจะปฏิบัติการทั้งกลางวันและกลางคืนในการตรวจเยี่ยมยานชุมชน จัดตั้งจุดตรวจบนเสนทาง
คมนาคมชนิดจูโจม และตรวจคนพื้นที่ในชนบทในการปฏิบัติการปราบกองโจรนั้น การลาดตระเวน
จะมีขอบเขตกวางขวางและมักจะเปนกิจกรรมหลักของหนวยขนาดเล็ก
ซึ่งผูบังคับหนวยจะตองระลึกถึง
ปจจัยตางๆ และเนนในเรื่องดังนี้

๑๓๒
- ความตองการขาวสารเกี่ยวกับกําลังกองโจรและภูมิประเทศในรายละเอียด
มักมีอยูเสมอ
- ความจําเปนที่จะมอบพื้นที่ลาดตระเวนให แทนการมอบเสนทางที่แนนอนให
- การลาดตระเวนพื้นที่ (หรือเสนทาง) ที่มอบหมายใหอยางทั่วถึง ตองใชเวลามาก
- การควบคุมหนวยลาดตระเวนโดยใชตารางกําหนดเวลาโดยละเอียดเปนสิ่งที่
ยากลําบาก และไมพึงปรารถนา
-หนวยลาดตระเวนจะตองมีความออนตัวในการปฏิบัติตอขาวสารขอมูลที่ไดรับ
ในระหวางการลาดตระเวน
- ความจําเปนในการดํารงขีดความสามารถเอาไว ใหพรอมที่จะเพิ่มเติมกําลังและ
สนับสนุนหนวยลาดตระเวน เมื่อตกอยูในสภาวะคับขัน
๔.๖.๒.๒ การซุมโจมตีเปนพื้นที่
ซึ่งหนวยระดับกองรอยและกองพันอาจจัดวางขึ้น
จะประกอบดวยจุดซุมโจมตีขนาดเล็กหลายจุดที่กระจายกันอยูในพื้นที่ จุดซุมโจมตีตางๆ นั้นจะตองมีการ
ประสานกันเขาเปนระบบทั้งในทางกวางและทางลึกเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน และจะตองดํารงกองหนุน
ไวใหพรอมเพื่อปองกันไมใหจุดซุมโจมตีดังกลาวถูกทําลายลงไปทีละแหง การซุมโจมตีเปนพื้นที่เปนเทคนิค
ที่มีประสิทธิผลมากที่สุดตอกองโจรที่เขามาในพื้นที่นั้น ทั้งนี้ การซุมโจมตีดังกลาวจะตองอาศัยพื้นฐาน
การขาวกรองที่ถูกตองเปนประการสําคัญ
การซุมโจมตีเปนพื้นที่ประกอบดวยสวนซุมโจมตีหลักซึ่งจะ
เปดฉากเริ่มตนการซุมโจมตี สําหรับจุดซุมโจมตีอื่น ๆ ก็จะใหการสนับสนุนดวยการคุมครองเสนทางที่
กองโจรอาจใชเขาและออกจากพื้นที่ดังกลาว เมื่อการซุมโจมตีหลักเริ่มเปดฉากการยิง จุดซุมโจมตีอื่นๆ
ก็จะดําเนินการซุมโจมตีกองโจรที่เขาหรือออกจากพื้นที่
๔.๖.๒.๓ การปฏิบัติการปดลอมและตรวจคน
และตีโฉบฉวยตอตัวเมืองและตําบล
รอบนอกที่ สงสัยวาเปนแหลงซองสุมของกองโจร และ/หรือยุทธภัณฑ
๔.๖.๒.๔ การลดกําลังกองหนุนใหเหลือนอยที่สุด เพื่อเปดโอกาสใหสามารถนําทรัพยากร
ที่มีอยูใหมากที่สุดในการปฏิบัติการตอกองโจรโดยตรง
๔.๖.๒.๕ การลดกําลังพลที่ใชในการปองกันอยูกับที่ใหนอยที่สุด โดยใชการยิงสนับสนุน
การสนับสนุนทางอากาศโดยใกลชิด
และ/หรือการใชกองหนุนขนาดเล็กเคลื่อนที่เร็วในการโตตอบ
การโจมตีของกองโจรตอที่มั่น และสถานที่ตั้งอื่นๆ รอบนอกออกไป
๔.๖.๒.๖ การใชตํารวจใหมากที่สุดในการลาดตระเวนพื้นที่
ประชาชนและทรัพยากร

และการปฏิบัติการพิทักษ

๑๓๓
๔.๖.๒.๗ การคุมครองพื้นที่ใหมากที่สุดดวยการยิงสนับสนุนเปนหลัก
การยิงตอกําลังขนาดใหญจะมีความจําเปนลดนอยลง

การรวมอํานาจ

๔.๖.๒.๘ การทําลายกําลังกองโจรในทันทีโดยหนวยที่ปะทะ
๔.๗ การปราบกําลังกองโจรขนาดใหญ
แนวความคิดในการปราบกองโจรขนาดเล็กที่กลาวไวใน ขอ ๔.๖ หากจะนํามาใชสําหรับการปราบ
กําลังกองโจรขนาดใหญแลว จะตองปรับปรุงใหเหมาะสมกับภัยคุกคามจากกําลังขนาดใหญอยางสอดคลอง
เสียกอน
ความมุงหมายและกิจกรรมในการปราบกองโจรขนาดใหญ
ก็คงอาศัยพื้นฐานเชนเดียวกับ
การปราบกองโจรขนาดเล็ก แตมีขอแตกตางที่สําคัญก็คือ ขนาดของหนวยปฏิบัติจะใหญขึ้น มีหนวยที่จะใช
ในการรักษาความปลอดภัยและสวนแยกในการระวังปองกันที่ตั้งมากขึ้น รวมทั้งการใชปนใหญในการยิง
สนับสนุนก็จําเปนตองมีการรวมอํานาจการยิงของปนใหญมากขึ้นดวย กองหนุนควรจะมีการดํารงกองหนุน
ขนาดใหญเพื่อใชในการหมุนเวียนกําลังพลเขาในพื้นที่ปฏิบัติการ
และรวมกําลังเขาตีเมื่อพบฐานที่มั่น
ขนาดใหญ
๔.๗.๑ การปราบกําลังกองโจรขนาดใหญ ตองการการรวมกําลังของหนวยปราบใหมีอํานาจ
กําลังรบที่เหนือกวาอยางเปนกลุมกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติการโจมตี หนวยปราบกองโจร
จะตองติดตาม
และประเมินขีดความสามารถของกองโจรในดานการรวมกําลังขนาดใหญเขาปฏิบัติการ
อยูเสมอ และพรอมที่จะรวมกําลังของฝายปราบไดอยางพอเพียง เพื่อเขาปฏิบัติตอกองโจรขนาดใหญ
ไดอยางรวดเร็วและทันการ
๔.๗.๒ ในกรณีที่กองโจรใชภูมิประเทศ การยิง และการดําเนินกลยุทธเพื่อแสวงหาและดํารงไว
ซึ่งความริเริ่ม แตมิใชเพื่อยึดภูมิประเทศ การดําเนินกลยุทธตอกองโจร เชน การเขาตีโอบ เขาตีเจาะ
และเขาตีตรงหนาอาจไมบรรลุผล เพราะกองโจรมีพื้นที่ปลอดภัย มีแหลงซุกซอนอาวุธและยุทธภัณฑ
และมีประชาชนที่เห็นใจสนับสนุน หรืออยูภายใตอิทธิพลกระจายอยูทั่ว ๆ ไป ซึ่งกองโจรสามารถที่ใชฐาน
การสงกําลังบํารุงตางๆ ที่กระจายอยูนี้เพื่อยืนหยัดตอไปไดอีก ตัวอยางเชน การเขาตีโอบอาจสงผลให
กองโจรตอบโตในลักษณะที่ไมคาดคิดเอาไวได เพราะกองโจรไมมีความจําเปนที่จะเขายึดครองภูมิประเทศ
ในขั้นนี้
๔.๘ การเขาตีตอการตั้งรับอยางเหนียวแนนของกองโจร
การตั้งรับแบบยึดพื้นที่อยางเหนียวแนนทําใหกองโจรตองใชยุทธวิธีและเทคนิคของการรบตามแบบ
ในสถานการณดังกลาว กองโจรจะดัดแปลงที่มั่นตั้งรับและจะมีพื้นที่สวนหลังเชนเดียวกับการปฏิบัติการรบ
ตามแบบ ดังนั้น การเขาตีตอการตั้งรับดังกลาวจึงใชวิธีการปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกตามแบบนั่นเอง

๑๓๔
ตอนที่ ๕ การรณรงคดวยการโจมตี

๕.๑ กลาวทั่วไป
ตอนนี้ ๕ นี้ครอบคลุมภารกิจ แนวความคิด การจัดและการปฏิบัติการรณรงคดวยการโจมตี
ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการปฏิบัติการรบมุงตอกําลังทางยุทธวิธี และฐานที่มั่นของกองโจรในพื้นที่ชวงชิง
หรือพื้นที่ในความควบคุมของฝายกอความไมสงบ ในระหวางการปฏิบัติการโจมตี อาจปฏิบัติการอื่น ๆ
เพื่อสนับสนุนกําลังที่ปฏิบัติการทางยุทธวิธี
โดยปกติการปฏิบัติการรณรงคดวยการโจมตีจะมีระยะเวลา
ปฏิบัติในหวงคอนขางสั้น (ประมาณ ๑ วัน ถึง หลายสัปดาห)
๕.๒ ภารกิจ
การปฏิบัติการรณรงคดวยการโจมตี มุงกระทําเพื่อ
๕.๒.๑ รบกวนกองโจรเพื่อปองกันไมใหสรางสมกําลังพล และการสงกําลังบํารุง
๕.๒.๒ ทําลายกําลังกองโจรและฐานที่มั่น
๕.๒.๓ แสดงใหเห็นการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในทองถิ่น
๕.๓ แนวความคิด
การรณรงคดวยการโจมตีมุงกระทําตอกําลังกองโจรและฐานที่มั่น
ใชในการทําใหกองโจรตอง
เคลื่อนยายและสูญเสียความสมดุลอยูเสมอ
พื้นที่ในการรณรงคดวยการโจมตีมักจะอยูนอกพื้นที่เสริม
ความมั่นคง
หรือพื้นที่ในความควบคุมของฝายเรา
การเคลื่อนยายเขาสูพื้นที่โจมตีอาจใชทางพื้นดิน
หรือทางน้ํา แตการเคลื่อนที่ทางอากาศและสงทางอากาศก็สามารถใชไดดีหากทําได การรณรงคดวยการ
โจมตีนั้นใชยุทธวิธีเชิงรุกอันไดแก การตีโฉบฉวย การลาดตระเวนดวยกําลัง การเขาตีอยางเรงดวน
การเขาตีประสาน การขยายผล การไลติดตามหรือยุทธวิธีดังกลาวผสมผสานกัน
๕.๔ การจัด
หนวยทหารที่จะมอบหมายภารกิจในการรณรงคดวยการโจมตีใหนั้น
จะตองเปนหนวยที่พน
ความรับผิดชอบจากภารกิจอื่นลวงหนากอนปฏิบัติภารกิจโจมตี
หรือมิฉะนั้นก็ควรเปนหนวยจัดพิเศษ
ที่เตรียมไวในระดับชาติหรือในระดับภูมิภาค
กําลังที่ปฏิบัติภารกิจโจมตีจะตองจัดเปนกําลังเฉพาะกิจ
ที่มีความสมบูรณในตัวเอง สามารถปฏิบัติการในพื้นที่หางไกลจากฐานสงกําลังบํารุงได และสามารถยืนหยัด
อยูไดจากการสงกําลังบํารุงทางอากาศ
จะตองจัดพื้นที่ปลอดภัยใหหนวยที่ยังไมสงเขาปฏิบัติใชเปนพื้นที่
“พักรอ”

๑๓๕
๕.๕ การปฏิบัติ
๕.๕.๑ หนวยที่ใชในการรณรงคดวยการโจมตี
โดยประสานการปฏิบัติผานศูนยประสานงานประจําพื้นที่
โดยสวนรวม

จะไดรับแบงมอบพื้นที่รับผิดชอบทางยุทธวิธี
ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ซึ่งหนวยเขาปฏิบัติการ

๕.๕.๒ ผูบังคับหนวยจะแบงมอบพื้นที่ปฏิบัติการใหหนวยรองลงไปตามลําดับ จนถึงหนวยระดับ
กองรอย ซึ่งผูบังคับกองรอยอาจแบงมอบพื้นที่เฉพาะใหกับหมวดไดเปนครั้งคราว แตอยางไรก็ดี มักจะ
แบงมอบภารกิจเฉพาะใหกับหมวดมากกวาพื้นที่ปฏิบัติการ
หนวยในระดับกองพันมักจะจัดตั้งฐานรบ
แยกออกจากกัน
สวนกองรอยมักจะตั้งฐานลาดตระเวนเพื่อออกปฏิบัติการ
แตในบางโอกาสก็อาจ
จัดตั้งฐานรบแยกออกไปตางหากก็ได
ในกรณีพื้นที่ซึ่งแบงมอบขนาดกวางขวางเกินกวาที่หนวยรอง
จะทําการลาดตระเวนหาขาวไดอยางพรอมเพรียงกันก็จะตองมอบลําดับความเรงดวนของพื้นที่ลาดตระเวนหา
ขาวใหหนวยรองตามความจําเปน
๕.๕.๓ ในระดับกองพันนั้นควรดํารงกําลังกองหนุนหรือกําลังเตรียมพรอมไว
ใหพรอมที่จะ
เผชิญเหตุไดอยางรวดเร็วทันที
สวนหนวยในระดับกองรอยนั้นจะตองทําการลาดตระเวนพื้นที่ปฏิบัติการ
อยางหาวหาญและตอเนื่อง ที่ตั้งของฐานลาดตระเวนและเสนทางลาดตระเวนของกองจะตองเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ เพื่อใหสามารถครอบคลุมพื้นที่ไดอยางทั่วถึง
๕.๕.๔ กองรอยจะเคลื่อนยาย ยึด และรักษาฐานลาดตระเวนของกองรอยเอาไว โดยมีสิ่ง
อุปกรณประเภทตาง ๆ ที่จําเปนตองการปฏิบัติการอยางอิสระอยางจํากัด หากจะตองปฏิบัติการภายในพื้นที่
เดียวกันเปนระยะเวลานานแลว ควรมีอาหารและกระสุนสํารองไวจํานวนหนึ่ง
๕.๕.๕ กองรอยจะทําการลาดตระเวนพื้นที่อยางทั่วถึงกลางวันและกลางคืน
โดยเนนหนักการ
ลาดตระเวนในเวลากลางคืน โดยปกติหนวยลาดตระเวนขนาดหมวดจะมีอํานาจการยิงที่พอเพียง แตเมื่อ
ตองการเพิ่มเติม
ผูบังคับกองรอยอาจขอรับการสนับสนุนจากกองหนุนของกองพันตามความจําเปน
การปฏิบัติจะเปนการเขาปะทะกับกองโจรดวยการยิงและการดําเนินกลยุทธจากยุทโธปกรณที่มีอยูในอัตรา
และการยิงสนับสนุนจากปนใหญและกําลังทางอากาศ
๕.๕.๖ คําสั่งไปยังกองรอยจะประกอบดวยการแบงมอบพื้นที่และคําแนะนําในการสงกําลังเพิ่มเติม
ซึ่งกองรอยจะนําไปวางแผนและปฏิบัติการแบบแยกการภายในพื้นที่ที่ไดรับมอบ โดยกองรอยจะวางแผน
และประสานการปฏิบัติของหมวด
เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติจะบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบโดยสวนรวม
สําหรับหมวดที่ออกลาดตระเวนนั้นจะนําอาหารชนิดน้ําหนักเบาติดตัวไป
สวนยุทธภัณฑที่ไมจําเปน
จะเก็บรักษาไวที่คลังในฐานของกองรอยหรือกองพัน
๕.๕.๗ ในบางโอกาส เครื่องยิงลูกระเบิดของกองรอยอาจตั้งไวในฐานรบของกองพัน แตใหสวนยิง
สนับสนุนติดตามไปกับกองรอย หากภูมิประเทศและสถานการณเอื้ออํานวย ฐานกองพันจะเปลี่ยน

๑๓๖
ตามการเปลี่ยนฐานของกองรอยเมื่อการปฏิบัติไดคืบหนาไปแลวตามลําดับ ฐานกองพันอาจตั้งใกลกับยาน
ชุมชนไดหากเห็นวามีความปลอดภัยเพียงพอ ซึ่งกองพันอาจใชประโยชนจากที่ตั้งดังกลาวในการขยายผล
ดวยการปฏิบัติการจิตวิทยา การขาวกรอง และการชวยเหลือประชาชนควบคูไปดวย
๕.๕.๘ การตีโฉบฉวย การซุมโจมตี และการปฏิบัติการในเวลากลางคืนจะนํามาใชในการทําลาย
กําลังกองโจร
สวนการปฏิบัติการในเวลากลางวันจะใชในการเขาปฏิบัติการตอคายพักหรือที่มั่นดัดแปลง
เปนสวนใหญ
๕.๕.๙ ผูบังคับหนวยจะใชเครื่องมือที่มีอยูทั้งสิ้นในการคนหาฐานที่มั่นและกําลังกองโจร และเมื่อ
พบแลวก็จะใชเครื่องมือทั้งหมดมุงตอการทําลายกําลังกองโจรเปนลําดับแรก
โดยปกติการโจมตีตอกําลัง
กองโจรมักใชอํานาจกําลังรบที่เหนือกวา สําหรับกองหนุนนั้นจะใชเขาปะทะและทําลายกําลังกองโจรที่กําลัง
เคลื่อนยายหนีในทันทีกอนที่จะกระจายกําลังหลบหนี การเขาตีตอฐานที่มั่นดัดแปลงของกองโจรอาจใชการ
เขาตีอยางเรงดวนหรือการเขาตีประสานก็ไดแลวแตสถานการณจะอํานวยให เมื่อการเขาตีตอกําลังกองโจร
ประสบผลสําเร็จ ก็จะตรวจคนพื้นที่อยางละเอียดเพื่อคนหากองโจร สิ่งอุปกรณ ยุทธภัณฑ และเอกสาร
สิ่งพิมพตาง ๆ การไลติดตามจะกระทําทันทีเพื่อทําลายหรือจับกุมกองโจรในขณะที่พยายามแตกหนี ปนใหญ
การสนับสนุนทางอากาศ และกําลังเคลื่อนที่ทางอากาศจะใชในการสนับสนุนการไลติดตาม ทางพื้นดิน
๕.๕.๑๐ โดยปกติเมื่อการเขาตีประสบผลสําเร็จแลว หนวยจะไมยืดพื้นที่ไวเปนเวลานาน เพราะการ
ปฏิบัติการคนหากําลังกองโจรนั้นจะตองทําอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงอาจสงกําลังที่เกินความจําเปนกลับพื้นที่
“พักรอ” เพื่อใหกําลังพลไดรับการพักผอนและฝกเพิ่มเติมเพื่อออกปฏิบัติการตอไป

ตอนที่ ๖ การรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง

๖.๑ กลาวทั่วไป
ตอนที่ ๖ นี้ ครอบคลุมแนวทางเกี่ยวกับภารกิจ การจัด และการปฏิบัติการของหนวยทหาร
ในการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง
ซึ่งการปฏิบัติการดังกลาวนี้เปนการปฏิบัติที่ใชกําลังตางๆ
ผสมผสานกันตามแงคิดของหนวยพลเรือน ตํารวจ และทหารในการดําเนินการตามแผนงานการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบ
ทั้งการพัฒนาและการปองกันภายใน
ซึ่งมุงเพื่อจัดตั้งใหไดมา
หรือดํารงไวซึ่งการควบคุมพื้นที่ที่กําหนดไวโดยเฉพาะ
๖.๒ ภารกิจ
หนวยทหารเขารวมในการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง
ดวยการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
การขาวกรอง การปฏิบัติการจิตวิทยา กิจการพลเรือน การพิทักษประชาชนและทรัพยากร และการ
ชวยเหลือแนะนํา

๑๓๗
๖.๓ แนวความคิด
หนวยทหารที่ใชในการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง
จะสนับสนุนแผนงานการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบ โดยการใชทรัพยากรในลักษณะดังตอไปนี้
๖.๓.๑ ในขั้นการเตรียมการและขั้นการรุก จะเนนการปฏิบัติการทางยุทธวิธี โดยเขาควบคุมพื้นที่
ในขั้นตนดวยการกวาดลางกําลังกองโจรภายในพื้นที่แลวขยายเนื้อที่ออกตามลําดับ
เพื่อเชือ่ มโยงพื้นที่
ดังกลาวเขากับพื้นที่ที่ไดกวาดลางเอาไวแลว
๖.๓.๒ ในขั้นการพัฒนา จะปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อใหบรรลุภารกิจในการรักษาความปลอดภัย
พื้นที่ซึ่งไดกวาดลางเอาไวใหได ในขณะที่ปฏิบัติการขาวกรอง ปฏิบัติการจิตวิทยา พิทักษประชาชน
และทรัพยากร กิจการพลเรือน และชวยเหลือแนะนําควบคูกันไป นอกจากนี้ยังปฏิบัติการชวยเหลือ
ประชาชนควบคูกับการปฏิบัติงานตามโครงการกิจการพลเรือนอื่นๆ อีกดวย
๖.๓.๓ ในขั้นการสงมอบ ซึ่งมักจะกระทําเมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยจากกองโจร และสวนราชการ
หรือหนวยงานอื่น ๆ ไดเขาปฏิบัติงานแลว หนวยทหารก็จะคอย ๆ ถอนตัวออกจากพื้นที่นั้นตามลําดับ
และเตรียมการเพื่อเขาปฏิบัติการในพื้นที่อื่นตอไป
๖.๔ ขั้นการเตรียมการ
แผนการณรงคดวยการเสริมความมั่นคงจะตองมีรายละเอียด และครอบคลุมการใชกําลังและวัสดุ
ในชวงระยะยาว แผนจะตองประสานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการตามแผน นอกจากนี้
หนวยทหารจะตองดําเนินการฝกเทาที่จําเปนและเริ่มปฏิบัติการขาวกรองและกําหนดการอื่น ๆ ซึ่งสามารถ
เริ่มดําเนินการไดในขั้นนี้
๖.๕ ขั้นการรุก
๖.๕.๑ ขั้นการรุกในการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง
เปนการเคลื่อนยายกําลังเฉพาะกิจ
เขาสูพื้นที่ปฏิบัติการ ทําลายหรือทําใหกองโจรและผูเห็นใจตองหมดประสิทธิภาพลง ถอดถอนบุคคล
ที่ฝายกอความไมสงบอาจสงเขาแทรกซึมในหนวยงานของรัฐในทองถิ่น
๖.๕.๒ ขั้นนี้จะใชการลาดตระเวนดวยกําลัง การเฝาตรวจพื้นที่ การซุมโจมตี และการใชหนวย
ขนาดเล็กเขาปฏิบัติการอยางกวางขวาง การปฏิบัติการเชิงรุก เชน การเคลื่อนที่เขาปะทะ การเขาตี
อยางเรงดวน การเขาตีประสาน การตีโฉบฉวย หรือการไลติดตาม จะดําเนินการทันทีเมื่อหนวยลาดตระเวน
หาขาวขนาดเล็กคนพบเปาหมาย
๖.๕.๓ การปฏิบัติจะตองระมัดระวังไมใหพื้นที่ที่กวาดลางไปแลว
ของฝายเราตองตกไปอยูในอิทธิพลของกองโจรอีก

หรือพื้นที่ในความควบคุม

๑๓๘
๖.๖ ขั้นการพัฒนาและสงมอบ
๖.๖.๑ ในขั้นการพัฒนาและขั้นการสงมอบของการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง หนวยทหาร
จะยึดพื้นที่ไวใหมีความปลอดภัย
เพื่อที่จะใหหนวยงานตางๆของรัฐสามารถปฏิบัติงานในดานการพัฒนา
และปองกันตามความรับผิดชอบโดยไมมีอุปสรรคขัดขวาง
นอกจากนี้
การปฏิบัติการของทหาร
ยังครอบคลุมการฝกกําลังในทองถิ่น เพื่อใหสามารถปองกันตนเองและระวังปองกันพื้นที่แทนการใชกําลัง
ทหารประจําการ ในขั้นนี้จะตองปฏิบัติการรบดวยวิธีรับอยางหาวหาญ เพื่อระวังปองกันการโจมตีจากกําลัง
กองโจร ขัดขวางไมใหกองโจรไดรับการสนับสนุน และเพื่อจัดฐานที่ปลอดภัยสําหรับการขยายพื้นที่
เสริมความมั่นคงในขั้นตอไป
สําหรับการปฏิบัติการเชิงรุกนั้นยังคงดําเนินตอไปเพื่อทําลายกําลังกองโจร
แตอยางไรก็ดี การตั้งรับจะตองดํารงเอาไวเพื่อปองกันศูนยชุมชน ฐานทางยุทธวิธี ที่ตั้งทางการสงกําลัง บํารุง
สนามบิน/ลานบิน และเสนทางคมนาคมของฝายเรา
๖.๖.๒ การปฏิบัติการเชิงรับมุงเพื่อใหบรรลุผลดังนี้
๖.๖.๒.๑ ทําลายหรือจับกุมกองโจร
๖.๖.๒.๒ ลดขีดความสามารถและโอกาสในเชิงรุกของกองโจร
๖.๖.๒.๓ ขัดขวางกองโจรไมใหเขาไปในพื้นที่
๖.๖.๒.๔ สรางบรรยากาศที่ปลอดภัยอันเกื้อกูลตอการปฏิบัติการปองกัน

และปราบปราม

อื่น ๆ
๖.๖.๓ รูปแบบปกติของการปองกันในการปฏิบัติการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคงไดแก การใช
ยุทธวิธีของหนวยขนาดเล็ก ใชหนวยเคลื่อนที่ทางอากาศ และกองหนุน (กําลังเตรียมพรอม) อื่น ๆ เขาตอบโต
โดยอาศัยพื้นฐานจากการขาวกรองหรือจากการโจมตีของฝายกอความไมสงบ
ใชปนใหญและกําลัง
ทางอากาศตอเปาหมายที่จัดเตรียมไวเพื่อเผชิญกับการคุกคามทั้งสิ้นที่คาดวาฝายกอความไมสงบจะใช
และมีการปรับแผนการยิงและการสนับสนุนทางอากาศตามความจําเปนของสถานการณ
๖.๖.๔ กําลังที่ใชในการระวังปองกันจะทําการลาดตระเวนพื้นที่อยางทั่วถึง กําลังทหารสวนใหญ
อาจใชในการลาดตระเวนและสนับสนุนกําลังรักษาความปลอดภัยในทองถิ่น
โดยการแบงมอบพื้นที่
รับผิดชอบให
๖.๖.๕ การประกอบกําลังกองหนุนจะขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่ ภัยคุกคามจากขาศึก และภูมิประเทศ
เปนปจจัยสําคัญ กําลังบางสวนอาจแยกออกเปนสวนเล็ก ๆ เพื่อปองกันสถานที่ตั้งที่กระจายกันอยูตามความ
เหมาะสม ในสถานการณเชนนี้ ควรมอบภารกิจเผชิญเหตุใหสวนกําลังกองหนุนแตละสวนเพื่อเปนกําลัง
ตอบโตกําลังขาศึกที่อาจคุกคามตอสถานที่ตั้งหลาย ๆ แหง
๖.๖.๖ การใชหนวยยิงสนับสนุนอาจมีความจําเปนตองใชในระดับหนวยยอยมากกวาการปฏิบัติ

๑๓๙
การรบตามแบบ ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด ซึ่งอาจมีความจําเปนตองแยกการสนับสนุนการยิง
เพื่อสนับสนุนการระวังปองกันที่ตั้ง ซึ่งอยูกันอยางกระจัดกระจายการยิงหาหลักฐานบริเวณที่คาดวาเปนที่
รวมพล เสนทางเขาหาและเสนทางถอนตัวของกองโจรที่จะใชในการโจมตีสถานที่ตั้งตาง ๆ ของฝายเรา
เปนสิ่งที่จําเปน อาวุธยิงสนับสนุนวิถีราบ (รวมทั้งปนใหญ ซึ่งใชในบทบาทการเล็งตรง) สามารถใชอยาง
ไดผลในระยะสั้นดวยชนวนถวงเวลาและชนวนกระทบแตก การใชอาวุธเล็งตรงดังกลาวมีความสําคัญมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกําลังกองโจรเขามาอยูในระยะสั้นกวาระยะการยิงเล็งจําลองต่ําสุด
๖.๖.๗ ที่ตั้งตางๆ ทั้งทางทหารและพลเรือนที่สําคัญ รวมทั้งศูนยชุมชนจะตองปองกันจากการโจมตี
และการกอวินาศกรรมจากฝายกอความไมสงบ
๖.๖.๗.๑ ที่ตั้งและชุมชนขนาดใหญ รวมทั้งที่ตั้งและชุมชนขนาดเล็กรอบนอก จะตองวาง
ระบบการปองกันซึ่งสามารถสนับสนุนและชวยเหลือซึ่งกันและกันได การใชการยิงสนับสนุนจากที่ตั้งและ
ชุมชนหลายๆ แหงสามารถทําใหเกิดการปองกันรวมเปนระบบได
๖.๖.๗.๒ การปองกันชุมชนเปนหนาที่หลักของกําลังกึ่งทหาร
และตํารวจในทองถิ่น
การปองกันชุมชนเปนการเนนหนักในดานการรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ
และการใชมาตรการพิทักษ
ประชาชนและทรัพยากร การวางแผนปองกันดังกลาวควรพิจารณาดังนี้
- การกําหนดเสนแบงเขต จุดประสาน และรูปรางของพื้นที่ปฏิบัติการขึ้นอยูกับ
ที่ตั้งชุมชนมากกวาขึ้นอยูกับภูมิประเทศที่เกื้อกูลที่สุด
- การเฝาตรวจและมาตรการระวังปองกันจะตองมีประสิทธิผลตลอดเวลา
- เนื่องจากกองโจรมักโจมตีชุมชนจากที่รวมพลในระยะใกล การยิงจะตองวางแผน
โดยเนนการปองกันในระยะใกลชิดเอาไวเสมอ
- มาตรการปองกันความปลอดภัยทางวัตถุจะตองกวางขวาง
ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ตั้ง

และตอเนื่อง

- การลาดตระเวนนอกแนวปองกันอยางกวางขวางจะตองดํารงเอาไวเสมอ
- กองหนุนเคลื่อนที่เร็วจะตองจัดไวและพรอมที่จะตอบโตการโจมตีอยางจูโจม
ของกองโจร
๖.๖.๗.๓ การรักษาความปลอดภัยอาหาร อาวุธ กระสุน และยุทธภัณฑอื่น ๆ จะตอง
ใหความสนใจเปนพิเศษ ซึ่งสามารถทําไดดวยการใชมาตรการลวงและการพราง เชน การใชที่ตั้งลวง
การใชเครื่องกีดขวางทั้งที่สรางขึ้นและตามธรรมชาติ การใชสัญญาณแจงเตือน การสองสวาง การใชลวด
สะดุดเพลิงแบบเครื่อง การใชเครื่องมือเฝาตรวจอิเล็กทรอนิกส และการกําหนดพื้นที่หวงหาม เปนตน
นอกจากนี้แลวควรสรางที่มั่นปองกันรวมทั้งถากถางพื้นที่การยิงไวใหพรอมที่จะปองกันการโจมตี

๑๔๐
๖.๖.๗.๔ การสื่อสารจะตองวางเชื่อมโยงที่ตั้งปองกันซึ่งอยูกับที่ หนวยเหนือและหนวยยิง
สนับสนุนในระยะที่สามารถติดตอกันไดผล
หนวยเหนือจะตองพรอมที่จะใหการชวยเหลือสถานที่ตั้ง
และชุมชนตาง ๆ ไดทันที
๖.๖.๗.๕ ที่ตั้งตาง ๆ และชุมชนควรจัดใหมีการปองกันรอบตัว รวมทั้งมีปนใหญในพื้นที่
ใหการสนับสนุน ควรใชมาตรการตาง ๆ อยางพอเพียงตอการปองกันไมใหถูกโจมตีอยางจูโจม เชน
การจัดยามเฝา
และการลาดตระเวนเฝาตรวจ
เปนตน
เสนทางเขาสูถานที่ตั้งที่มีการซอนพรางดี
ควรทําใหโลงแลววางทุนระเบิด
หรือคุมครองดวยอาวุธอัตโนมัติเอาไว
ควรใชลวดสะดุดเพลิงแบบ
แสวงเครื่องวางดักเสนทางเขาสูที่ตั้งและใชเปนเครื่องแจงเตือน
สําหรับพื้นที่ซึ่งอาจใชในการวางเพลิง
เพื่อใหลุกลามไหมมายังสถานที่ตั้งก็ควรถากถางใหโลง และวางทุนระเบิดเอาไว เสนทางระหวางอาคาร
ไปยังที่มั่นควรจัดใหมีที่กําบังสิ่งอุปกรณที่จําเปนอาจกระจายเก็บไวในที่ซึ่งมีการปองกันเปนอยางดีสําหรับปร
ะสิทธิภาพในการรบนั้นดํารงเอาไวไดดวยการฝก และการซักซอมความพรอมอยูเสมอ ตามระยะเวลา
๖.๖.๗.๖ กําลังพลที่ไมเกี่ยวของกับการระวังปองกันควรไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับที่มั่น
ปองกันที่ตั้ง สําหรับบุคคลที่อาศัยในพื้นที่ใกลเคียงควรมีการตรวจสอบและใหอพยพออกตามความจําเปน
๖.๖.๗.๗ การปองกันที่ตั้งและชุมชน ควรเปลี่ยนรูปแบบตามระยะเวลาเพื่อตอตานขาวสาร
ที่กองโจรอาจไดรับเกี่ยวกับการวางกําลัง และการปฏิบัติปกติประจําของกําลังระวังปองกัน ทั้งนี้ดวยการ
เปลี่ยนแปลง
- เสนทางลาดตระเวนและเดินยาม
- ที่ตั้งจุดเฝาฟงและที่มั่นประจําที่
- ตารางเวลาการสับเปลี่ยนยาม
- สัญญาณผาน
- ที่วางอาวุธอัตโนมัติ
๖.๖.๗.๘ การตอบโตยุทธวิธี
การเขาตีในเวลากลางคืนของกองโจรควรใชเทคนิค
การสองสวางตางๆ เชน ระเบิดมือสองสวาง พลุสองสวางในอากาศ และบนพื้นดิน กระสุน ป. และ ค.
สองสวาง ไฟฉาย และวิธีการสองสวางอื่นๆ รายละเอียดการสองสวางสนามรบ ดู รส. ๒๐-๖๐
๖.๖.๘ หนวยทหารอาจไดรับมอบใหรักษาเสนทางคมนาคมในพื้นที่ ในภารกิจนี้หนวยทหาร
อาจใชการเฝาตรวจ
จัดตั้งที่มั่นทางยุทธวิธี
หรือใชยามคอยเหตุในการระวังปองกันขบวนเคลื่อนยาย
การลาดตระเวน และจุดระวังปองกัน ซึ่งจุดระวังปองกันตาง ๆ จะจัดขึ้นตามเสนทางคมนาคม ตรงจุดที่
สําคัญ ๆ เชน สะพาน อุโมงค สถานีขนสง ชุมทางรถไฟและรถยนต เปนตน การประกอบกําลัง
ของจุดระวังปองกันขึ้นอยูกับภารกิจ ประเภท และขนาดหนวยของกําลังที่อาจจะโจมตี ทั้งนี้หากเปนพื้นที่

๑๔๑
หางไกล ควรจัดกําลังใหมากกวาจุดที่อยูใกลกับกําลังที่จะไปใหการสนับสนุน การจัดตั้งจุดระวังปองกัน
ควรคํานึงถึงความสะดวกสบายของกําลังพลที่ประจําจุดดังกลาวดวย
ตอนที่ ๗ สรุป
๗.๑ การปฏิบัติการปราบกองโจร
๗.๑.๑ จะตองประสานการปฏิบัติอยางสอดคลองกับการปฏิบัติการตามกําหนดการอื่น ๆ
ปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
๗.๑.๒ สามารถกระทําทั้งในกรอบของการรณรงคดวยการเสริมความมั่นคง
ดวยการโจมตี

ในการ

และการรณรงค

๗.๑.๓ จะตองแบงมอบพื้นที่รับผิดชอบใหแกหนวยปฏิบัติอยางแนชัด
๗.๒ การจัดหนวยปราบกองโจร
๗.๒.๑ มุงใหมีความสมบูรณในตัวเองทางยุทธวิธี
๗.๒.๒ ใชหนวยกําลังรบของทหารราบเปนแกนหลัก
๗.๓ ที่หมายของการปราบกองโจร คือ การทําลายกําลังกองโจร
๗.๔ การใชอํานาจการยิง ยึดถือหลักการใชกําลังให “นอยที่สุดเทาที่จําเปน”
๗.๕ การปฏิบัติการตอกําลังกองโจรขนาดใหญที่ยึดมั่นแข็งแรง
ในการเขาตี

ใชอํานาจกําลังรบเทาที่จําเปนทุกชนิด

๗.๖ การปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งมีประชาชนอยูอยางหนาแนน ตองการการสนับสนุนจากกําลังในทองถิ่น
_____________________________________

