๓๖
บทที่ ๔
กองโจรในการกอความไมสงบ

ตอนที่ ๑ กลาวนํา
๑.๑ ความมุงหมาย
ในบทที่ ๔ นี้ มีความมุงหมายเพื่อที่จะสรางความเขาใจในเรื่องการจัด การใชเทคนิค/ยุทธวิธี
และลักษณะพิเศษของกองโจรในการกอความไมสงบ
ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการวางแผน
และปฏิบัติการปราบกองโจร
ในการสนับสนุนแผนงานการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
โดยสวนรวม
๑.๒ กลาวทั่วไป
๑.๒.๑ ตามรูปแบบการจัดองคกรในการกอความไมสงบแบบมุงเนนมวลชน
กองโจรของฝาย
กอความไมสงบจะแบงออกเปน ๒ ประเภทใหญๆ คือ กองกําลังทหารและกําลังกึ่งทหารเปนหลัก
๑.๒.๒ กองกําลังทหาร ประกอบดวยทหารหลัก (MAIN FORCE) และทหารประจําภูมิภาค
(REGIONAL FORCE)
๑.๒.๓ กําลังกึ่งทหาร
เปนกองโจรประจําถิ่นประกอบดวยกําลังปองกันตนเอง
และกองโจรลับ กําลังดังกลาวนี้เปนสวนประกอบขององคกรมวลชน
๑.๒.๔ กลไกของพรรคจะควบคุมการปฏิบัติของกองโจรอยางใกลชิด
หรือการนําไดกําหนดไวให

กองโจรรบ

ตามนโยบายที่พรรค

ตอนที่ ๒ การใชกองโจร

๒.๑ การแบงพื้นที่ในการกอความไมสงบ
โดยทั่วไป ขนาดของพื้นที่ปฏิบัติการ ลักษณะการปฏิบัติ และการกระจายกําลังของกองโจร
ในแตละพื้นที่ ขึ้นอยูกับการควบคุมของกองกําลังปราบกองโจรเปนประการสําคัญ ซึ่งระดับการควบคุม
พื้นที่ดังกลาวนั้นจะเปลี่ยนไปตามประสิทธิผลของการปองกันและการพัฒนาภายในประเทศของฝายรัฐบาล

๓๗
ขนาดและขีดความสามารถของกองโจร และทัศนคติของประชาชน แตอยางไรก็ดีสามารถแบงพื้นที่ออกเปน
๓ พื้นที่ ไดอยางกวาง ๆ ตามระดับของการควบคุมไดดังนี้
๒.๑.๑ พื้นที่ในความควบคุมของกองโจร
โดยทั่วไปเปนพื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งของกองบัญชาการ คายพัก และฐานของกองโจร กองโจร
จะตานทานกําลังฝายปราบปรามอยางเหนียวแนนเพื่อไมใหเขาไปในพื้นที่ ปกติการปฏิบัติการของกองโจร
และหนวยสนับสนุนจะเนนหนักในดานการโฆษณาชวนเชื่อและการชักจูงหาสมาชิกใหมในพื้นที่นี้
๒.๑.๒ พื้นที่ชวงชิง
พื้นที่ชวงชิง คือพื้นที่หลักในการปฏิบัติการรุกของกองโจร เพื่อขยายพื้นที่ในความควบคุม
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น กองโจรอาจไมตอตานกําลังฝายปราบปรามและอาจยอมใหกําลังฝายปราบปราม เขาไปได
แตจะใชการปฏิบัติการรบกวนขัดขวางแทนการตอตานอยางเหนียวแนน
๒.๑.๓ พื้นที่ในความควบคุมของฝายรัฐบาล
พื้นที่นี้ยังเปนพื้นที่ที่ฝายรัฐบาลมีอิทธิพลอยูและสามารถควบคุมสถานการณไวได
ปกติ
การปฏิบัติการรุกของกองโจรจะจํากัดเฉพาะการตีโฉบฉวย การซุมโจมตีขนาดเล็ก การซุมยิง และการ
วางกับระเบิด แตในบางโอกาส กองโจรอาจพยายามรุกเขาไปในพื้นที่นี้โดยการเขาตีประสานดวยกําลัง
ขนาดกองพันหรือใหญกวาก็ได นอกจากนั้น กองโจรอาจปฏิบัติการคุกคามแบบอื่น ๆ ไดแก การปฏิบัติ
การลับ เชน การบอนทําลาย การจารกรรม การปฏิบัติการจิตวิทยา การกอการราย และการกอวินาศกรรม
เปนตน
๒.๒ พื้นที่ปฏิบัติการของกองโจร
กองโจรมักจะแบงพื้นที่ปฏิบัติการซึ่งอาจรวมพื้นที่ในความควบคุมของรัฐบาลดวย
ใหเปนพื้นที่
ปฏิบัติการขนาดเล็ก แบงมอบใหแกกองโจรหนวยรองเพื่อปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีและปฏิบัติการจิตวิทยา
รวมทั้งการควบคุมประชาชน เก็บภาษี หาอาหารและสิ่งอุปกรณตางๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่
ปฏิบัติการของกองโจรอาจแบงตามเขตการปกครองของรัฐ และอาจจัดตั้งรัฐบาล “เงา” ในรูปของ
คณะกรรมการปลดปลอยเขาบริหารงานทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแทนเจาหนาที่รัฐบาล
เมื่อสถานการณเอื้ออํานวยให โดยปกติ กําลังประจําถิ่น กําลังทหารประจําภูมิภาค และกําลังทหารหลัก
จะเปนเครื่องมือใหแกรัฐบาลเงาของฝายกอความไมสงบในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
โดยลําดับตามความจําเปนของสถานการณ
๒.๓ ที่ตั้งและการกระจายกําลังของกองโจร
การกําหนดที่ตั้งและการกระจายกําลังของกองโจรภายในพื้นที่ปฏิบัติการนั้น
มีความออนตัวสูง
ตอการรักษาความปลอดภัย
กองโจรมักจะใชวิธีการตอตานขาวกรองดวยการเคลื่อนยายที่ตั้งอยูเสมอ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ซึ่งไมอยูในความควบคุม ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหถูกพิสูจนทราบที่ตั้ง และถูกทําลาย

๓๘
โดยกําลังฝายปราบปราม การโยกยายกําลังเพื่อรวมตัวเขาโจมตีตอกําลังฝายปราบปราม และที่ตั้งของฝาย
รัฐบาลในพื้นที่จะกระทําเมื่อโอกาสอํานวยใหเทานั้น นอกจากนี้ หากฝายรัฐบาลใชกําลังเขาปราบปราม
ขนาดใหญแลว กองโจรมักจะกระจายตัวออกแลวปะปนรวมตัวในหมูประชาชนเพื่อความปลอดภัย

ตอนที่ ๓ การประกอบกําลังของกองโจร
๓.๑ โดยทั่วไป
การประกอบกําลังของกองโจรขึ้นอยูกับความมุงหมาย ภูมิประเทศ ลักษณะและความหนาแนน
ของประชากรในทองถิ่น อาหาร สิ่งอุปกรณทางการแพทย อาวุธ และยุทโธปกรณที่มีอยู คุณภาพ ของการนํา
ขนาดและลักษณะของการสนับสนุน การชี้นําจากภายนอก และมาตรการตอบโตของกําลัง ปราบกองโจร
(ตัวอยางการจัด ดูรูป ๔ - ๑ รูปแบบการจัดกําลังกองโจร)
๓.๒ การจัด
กําลังกองโจรอาจมีขนาดตั้งแตหนวยระดับหมูจนถึงระดับกองพลหรือใหญกวา
พรอมหนวย
สนับสนุนตาง ๆ ซึ่งอาจรวมทั้งหนวยสนับสนุนการรบ หนวยขาวกรอง หนวยตอตานขาวกรอง และหนวย
สงกําลังบํารุง ตามยุทธศาสตรมวลชน กําลังกองโจรจะจัดไวทั้งในสวนกองกําลังทหารและสวนองคกร
มวลชน ซึ่งกองโจรในสวนกําลังทหารนั้นจะแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ ทหารหลัก กับทหารประจําภูมิภาค
สวนกองโจรที่จัดไวในองคกรมวลชนนั้นเปนกําลังกึ่งทหารซึ่งเปนกําลังประจําถิ่น
ประกอบดวยกําลัง
ปองกันตนเอง กองโจรรบ และกองโจรลับ ขอแตกตางระหวางประเภทกองโจรนั้นขึ้นอยูกับภารกิจ การจัด
การฝก อาวุธ และยุทธภัณฑ
๓.๒.๑ กําลังประจําถิ่น (LOCAL MILITIA)
กําลังประจําถิ่น
เปนกําลังที่ใชเฉพาะในทองถิ่นที่ฝายกอความไมสงบควบคุมอยูเปนหลัก
กําลังประจําถิ่นมีการจัดและการฝกทางทหารอยางจํากัด
แตจะไดรับการปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง
อยางกวางขวาง

๓๙

รูป ๔ - ๑ รูปแบบการจัดกําลังกองโจร
๓.๒.๑.๑ กําลังปองกันตนเอง
รับผิดชอบในการรวบรวมขาวสาร
สรางฐานที่มั่น
และดัดแปลงที่มั่น
เพื่อปองกันหมูบานหรือชุมชน รักษาความปลอดภัยใหแกสิ่งอํานวยความสะดวก
และเจาหนาที่ของฝายกอความไมสงบ
เปนเครื่องมือในทองถิ่นสําหรับการควบคุมประชาชนในพื้นที่
และการสรางความเสียหายใหแกฝายรัฐบาลดวยการซุมยิง และการใชระเบิดสังหารบุคคลแบบแสวงเครื่อง
เปนหลัก

๔๐
๓.๒.๑.๒ กองโจรรบ รับผิดชอบในการรวบรวมขาวรอบหมูบานหรือชุมชน ปฏิบัติการ
ขนาดเล็กเปนอิสระ หรือสนับสนุนการปฏิบัติการของกองกําลังทหารในพื้นที่ซึ่งพรรคเปนผูกําหนด
๓.๒.๑.๓ กองโจรลับ รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติการลับในพื้นที่ที่กําหนดให เพื่อเปน
เครื่องมือในการบีบบังคับประชาชนใหดําเนินการตามเจตนารมยของพรรค
และเปนการขยายอิทธิพล
ของพรรคใหกวางขวางยิ่งขึ้น การดําเนินการดังกลาวมักอยูในลักษณะการกอการราย สรางความหวาดกลัว
เพื่อสรางอิทธิพลในการขยายขอบเขตการปฏิบัติการและการควบคุมประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ในโอกาสตอไป
๓.๒.๒ กําลังทหารประจําภูมิภาค (REGIONAL FORCE)
กองโจรประเภททหารประจําภูมิภาคเปนสวนหนึ่งของกองกําลังทหารในการจัดองคกรฝาย
กอความไมสงบตามยุทธศาสตรมวลชน
กําลังทหารประจําภูมิภาคจะไดรับการจัด
การฝกอาวุธและ
ยุทธภัณฑดีกวากําลังประจําถิ่นแตดอยกวากําลังทหารหลัก
กําลังทหารประจําภูมิภาคจะจํากัด
การปฏิบัติการเฉพาะในพื้นที่ที่แบงมอบให นอกจากนี้ ยังอาจใชกําลังทหารประจําภูมิภาคสนับสนุน
กําลังทหารหลักเมื่อเขาปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ
หรือสนับสนุนเพิ่มเติมกําลังใหแกกําลังประจําถิ่น
ตามความจําเปน ภารกิจที่กําลังทหารประจําภูมิภาคอาจไดรับมอบอื่น ๆ ไดแกการเขาตีขนาดยอย รบกวน
ขัดขวาง ซุมโจมตี และทําใหฝายปราบปรามประสบความยุงยาก กําลังทหารประจําภูมิภาคประกอบดวย
กําลังจากทองถิ่นที่ไดรับการคัดเลือกมาจากองคกรมวลชนตาง ๆ โดยตรง หรือเลื่อนฐานะมาจากกําลัง
ประจําถิ่น กําลังทหารประจําภูมิภาคนี้มีขีดความสามารถในการหลบซอนปะปนอยูในกลุมของประชาชน
๓.๒.๓ กําลังทหารหลัก (MAIN FORCE)
กําลังทหารหลักนั้นเปนกลุมนักรบชั้นหนึ่งของฝายกอความไมสงบ จะไดรับการจัด การฝก และ
การประกอบกําลังอยางดีที่สุด รวมทั้งไดรับแรงจูงใจสูง ฝายกอความไมสงบมักจะไมใชกําลังทหารหลัก
เมื่อเห็นวายังมีการเสี่ยงตอความพายแพ โดยปกติจะเก็บไวในขั้นสงครามขบวนการ และจะเลือกเวลา
และสถานที่ที่จะเขาทําการรบ ภารกิจหลักของทหารหลักก็คือ การปราบปรามกําลังทหารของฝายรัฐบาล
ที่ขัดขวางการกอความไมสงบ
ถึงแมวากําลังทหารหลักจะยังมีลักษณะในการปฏิบัติแบบกองโจร
เปนสวนใหญก็ตาม แตก็ไดรับการจัดเปนหนวยตามแบบที่ไดรับการฝกและมีประสบการณจากการปฏิบัติ
มาแลวเปนอยางดี
กําลังทหารหลักนี้จะปฏิบัติงานอยางใกลชิดกับกําลังทหารประจําภูมิภาคและกําลัง
ประจําถิ่นภายใตการควบคุมของการนําในระดับชาติ
กําลังของทหารหลักจะประกอบดวยกําลังพล
ที่ไดรับการคัดเลือกมาเปนพิเศษ โดยเฉพาะจากกําลังทหารประจําภูมิภาคเปนสวนใหญ
ตอนที่ ๔ กิจกรรมของกองโจร

๔.๑ การปฏิบัติการทางยุทธวิธี
๔.๑.๑ กลาวทั่วไป

๔๑
ในระยะตนเมื่อกองโจรเริ่มออกปฏิบัติการ
กองโจรจะปฏิบัติการและดําเนินกิจกรรมตางๆ
ในขอบเขตที่จํากัดหรือมีขนาดเล็ก อยางไรก็ดี เมื่อกองโจรไดรับการพัฒนาในดานการจัด การฝก
และการประกอบอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแลว กองโจรก็จะมีขีดความสามารถสูงขึ้นโดยลําดับจนสามารถ
เขาปฏิบัติการหรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มีขนาดใหญได และเมื่อถึงขั้นนี้แลว จําเปนตองใชกําลังทหาร
ประจําการเขาปราบปราม
๔.๑.๒ การปฏิบัติการของกองโจร
การปฏิบัติการของกองโจรเปนการรณรงคที่ตอเนื่องยาวนาน
โดยใชยุทธวิธีที่มีลักษณะ
การจูโจมรุนแรงในหวงเวลาสั้น ๆ แลวถอนตัวไปอยางรวดเร็ว โดยทั่วไปแลวกองโจรจะใชการตีโฉบฉวย
และการซุมโจมตีเปนหลักในการปฏิบัติการเชิงรุก
ปกติจะไมเขายึดที่หมายซึ่งตรงกันขามกับการปฏิบัติ
การรบตามแบบ
ทั้งนี้เพราะกองโจรมักมีขนาดเล็กขาดอาวุธสนับสนุนวิถีโคง
กองโจรมักจะเขาตี
แลวกระจายตัวออกจากพื้นที่นั้นอยางรวดเร็ว
เพื่อหลีกเลี่ยงการเขาปะทะกับกําลังกองหนุนของหนวย
ปราบกองโจรที่มีขนาดใหญกวา กองโจรอาจใชหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีดังนี้
๔.๑.๒.๑ โจมตีตอที่หมายลอแหลมดวยกําลังที่เหนือกวา
๔.๑.๒.๒ หลีกเลี่ยงการเขาปะทะโดยตรงอยางแตกหักกับกําลังปราบกองโจรที่เหนือกวา
๔.๑.๒.๓ รวมกําลังอยางรวดเร็วเพื่อเขาปฏิบัติการแลวกระจายกําลังออกจากกัน เพื่อหลีก
เลี่ยงการตอบโต
๔.๑.๒.๔ ปะปนอยูกับประชาชน
๔.๑.๒.๕ ดํารงความริเริ่มอยูเสมอ
๔.๑.๒.๖ ดําเนินกลยุทธเพื่อจูโจมกําลังปราบกองโจรโดยอาศัยขาวกรองที่ถูกตอง วางแผน
อยางละเอียด ซักซอมการปฏิบัติการตามแผน และเขาถึงที่หมายดวยวิธีลับ เคลื่อนที่ดวยเทาในภูมิประเทศ
ที่กันดาร ปฏิบัติการอยางวินิจวิเคราะหและรวดเร็ว รวมทั้งการใชมาตรการในการลวงและการพราง
๔.๑.๒.๗ ปฏิบัติการเชิงรับในลักษณะการใชยุทธวิธีรั้งหนวง รบกวน ซุมยิง และดําเนิน
กลยุทธลวง บางโอกาสอาจจัดตั้งที่มั่นตั้งรับรอบตัวเมือง ฐาน หรือ ณ ภูมิประเทศที่เกื้อกูล ในพื้นที่
ที่กองโจรควบคุมอยูก็ได และจะถอนตัวออกในทันทีที่เห็นวาจะไมสามารถรักษาที่มั่นนั้นไวไดตอไป
๔.๑.๒.๘ โจมตีดวย ค. และปนใหญตอที่ตั้งของฝายปราบปราม เชน ที่ตั้งทางการ
สงกําลังบํารุง สนามบิน/ลานบิน ศูนยรวม ดานรักษาการณ และสวนอื่นๆ
๔.๑.๓ ยุทธวิธีของกองโจร
ในขั้นตนของการกอความไมสงบกองโจรมักจะปฏิบัติการดวยกําลังขนาดเล็กหรือกิจกรรม
ยอย ๆ ดวยเทคนิคการรบกวนและการกอการราย แตเมื่อกองโจรสามารถขยายกําลังและยุทโธปกรณ จนถึง

๔๒
ระดับที่สามารถเผชิญหนากับกําลังฝายรัฐบาลไดโดยตรงแลว
เขาตอสูกับรัฐบาล

กองโจรจะใชยุทธวิธีในการรบตามแบบ

๔.๑.๓.๑ การกอการราย (TERRORISM) กองโจรอาจจะนําเอาเทคนิคการกอการรายมาใช
ถาเหมาะกับสถานการณ และสามารถทําใหบรรลุเปาหมายของกองโจรไดเทคนิคที่นํามาใชไดแก การวาง
ระเบิด การลอบสังหาร การลักพาตัว การขูขวัญ การทรมาน การฆาตกรรม และการขมขูวาจะเปดเผย ความลับ
(BLACKMAIL)กองโจรจะนําเอาเทคนิคเหลานี้มาใชเพื่อใหเกิดประโยชนทางออม
ในการบีบบังคับ
ในการกระตุน ยั่วยุ และ ในการการคุกคาม
- การบีบบังคับ
จะนํามาใชในการชักจูงบุคคลใหกระทําในทางที่เปนประโยชน
ตอกองโจรหรือตอการเคลื่อนไหวของขบวนการกอความไมสงบ เชน การกอการรายจะทําใหผูวาราชการ
จังหวัดเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับกองโจร
- การกระตุนยั่วยุ ใชในการกระตุนกองกําลังฝายรัฐบาลใหทําการตอบโตการกระทํา
ของกองโจรอยางรุนแรง ซึ่งจะทําใหประชาชนไมพอใจและเอาใจออกหางจากรัฐบาล เปาหมายของการ
กอการรายเพื่อความมุงหมายแบบนี้ ไดแก กําลังทหารของรัฐบาล ผูนํา หรือ ตํารวจ
- การคุกคาม ใชเพื่อกอใหเกิดความหวาดกลัวตอบุคคล ครอบครัว รวมทั้งเพื่อนฝูง
ทําใหประชาชนไมกลาใหความรวมมือกับฝายรัฐบาล
๔.๑.๓.๒ การรบกวน (HARASSMENT) เทคนิคของการรบกวนที่กองโจรมักจะนํามาใช
ไดแก การซุมโจมตี ตีโฉบฉวย การเขาตีดวยกําลังขนาดเล็ก และการปฏิบัติตอเสนทางคมนาคม
การรบกวนจะนํามาใชเพื่อทําใหฝายรัฐบาลตองตกเปนฝายตั้งรับหมดโอกาสที่จะเปนฝายรุก และเปดโอกาส
ใหกองโจรสามารถขยายตัว
เพิ่มความแข็งแกรงจนถึงระดับที่จะตอสูกับกองกําลังของฝายรัฐบาล
ดวยยุทธวิธีของสงครามตามแบบได
- การซุมโจมตี

การซุมโจมตีเปนแบบการโจมตีที่กองโจรใชมาก (รูป ๔-๒)

การซุมโจมตีนั้นใชพื้นฐานการขาวกรองที่สมบูรณ
การวางแผนอยางละเอียด
และปฏิบัติการดวยการจูโจม
การซุมโจมตีมุงกระทําตอขบวนทหารและขบวนสงกําลัง
พื้นที่ทิ้งของ
และสงลงทางอากาศ
พื้นที่ชองทางบังคับในพื้นที่ภูเขาหรือในปา เปนพื้นที่ที่เหมาะตอการซุมโจมตี
แตอยางไรก็ตาม ในบางโอกาสการซุมโจมตีอาจกระทําในพื้นที่โลงโดยอาศัยพื้นที่สูงขม การซอนพราง
และการพรางใหเปนประโยชนอยางเต็มที่
การโจมตีมักกระทําในระยะประชิดเพื่อใหเกิดผลในดานการ
ขมขวัญใหมากที่สุด
อาจใชอาวุธกลยิงคลุมเปาหมายในทางลึก
หรือใชปนลูกซอง ลูกระเบิดขวาง
และเครื่องยิงลูกระเบิด มักใชเครื่องปดกั้นถนน การระเบิดทําลาย ทุนระเบิด หรืออาวุธไรแรงสะทอน
เพื่อหยุดขบวนยานพาหนะ ณ พื้นที่ซุมโจมตีที่ตองการ
กําลังซุมโจมตีจะวางตัวอยางสงบเงียบและไมเคลื่อนไหว กองโจรจะปลอยใหกองระวังหนา
ที่มีขนาดเล็กของกําลังปราบกองโจรผานจุดซุมโจมตีไปกอน ซึ่งกองโจรไดจัดกําลังสวนหนึ่งแยกออกไป

๔๓
เพื่อเตรียมโจมตีตอกองระวังหนาของขบวนไวแลว และเมื่อกําลังสวนใหญผานเขามาเต็มพื้นที่ซุมโจมตีแลว
กองโจรที่ไดรับหนาที่ในการหยุดหัวขบวนมักจะเปนผูใหสัญญาณซึ่งไดนัดหมายไวลวงหนา เพื่อเปดฉาก
การโจมตีตอขบวนกําลังปราบกองโจร หากการซุมโจมตีบรรลุผลสําเร็จ กําลังกองโจรที่ซุมยิงมักจะยึด
สิ่งอุปกรณและยุทธภัณฑที่ยังใชไดไป
ทําลายสวนที่เหลือแลวถอนตัวอยางรวดเร็ว
การยึดอาวุธ
และกระสุนเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับกองโจรมากโดยเฉพาะในระยะเริ่มจัดตั้ง
เพราะสิ่งเหลานี้เปนอุปกรณ
ที่สําคัญในการสงกําลังเพิ่มเติมและขยายกําลังกองโจร
กองโจรใชมาตรการรักษาความปลอดภัยอยางกวางขวาง
เพื่อกําบังการเคลื่อนยายไปยัง
ที่ซุมโจมตี เตรียมพื้นที่ซุมโจมตี และการถอนตัว กองโจรมักใชการซุมโจมตีลวงหางจากที่ซุมโจมตีหลัก
เพื่อใชโจมตีหรือรั้งหนวงกําลังปราบกองโจรที่อาจเขามาเพิ่มเติมกําลังใหแกกําลังปราบกองโจรที่ถูกซุมโจมตี
นอกจากนี้ กองโจรอาจใชการซุมโจมตีขนาดยอยในขั้นตน เพื่อลอกําลังตอบโตของกําลังปราบกองโจร
ใหเขามาติดกับในพื้นที่ซุมโจมตีหลัก
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รูป ๔ - ๒ รูปแบบการซุมโจมตีของกองโจร
เมื่อกองโจรมีกําลังไมแข็งแรงพอที่จะทําลายกําลังที่ถูกซุมโจมตีก็จะยุติการปฏิบัติ
โดยใช
สัญญาณที่เตรียมไวลวงหนา
เมื่อเห็นวากําลังที่ถูกซุมโจมตีเริ่มรวมตัวตอบโตแลวจึงถอนตัวตามแผน
ที่ไดวางไว ภายใตการกําบังของสวนแยกระวังปองกัน กองโจรมักถอนตัวโดยแยกกําลังออกหลายทิศทาง
เพื่อใหการไลติดตามของกําลังปราบปรามสับสน
กองโจรมักจะทิ้งสวนแยกซึ่งมักเปนกําลังประจําถิ่นไว
เพื่อดํารงการเกาะดวยสายตา ขัดขวางและรั้งหนวงดวยการซุมยิง หรือรายงานการไลติดตามของขาศึก

๔๔
- การตีโฉบฉวย
การตีโฉบฉวยของกองโจรมีวัตถุประสงคเพื่อทําลายที่ตั้ง
หรือยึดอาวุธยุทธภัณฑ
และสิ่งอุปกรณ นอกจากนี้ อาจมีวัตถุประสงคเพื่อรบกวนหรือทําลายขวัญกําลังปราบกองโจรดวยการฆา
หรือจับเปนเชลย
การเตรียมการเขาตีโฉบฉวยคงใชพื้นฐานคลายกับการซุมโจมตีกองโจรจะหาขาว
อยางสมบูรณ วางแผนอยางละเอียด มีการซักซอมการปฏิบัติตามแผนและปฏิบัติอยางรวดเร็ว รุนแรง
และจูโจม
การเคลื่อนยายเขาสูที่หมายมักทําในเวลากลางคืนดวยการแทรกซึม
และใชมาตรการ
รักษาความปลอดภัยอยางกวางขวาง รวมทั้งการเคลื่อนที่เขาสูที่หมายดวยวิธีลับ การจัดกําลังมักจะ แบงเปน
๓ สวน ปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะ ไดแกสวนกําจัดยาม สวนโจมตีและสวนกําบังการถอนตัว
การจูโจมเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการตีโฉบฉวย สวนกําจัดยามอาจใชกลอุบายในการกําจัดยาม
กอนที่จะสงสัญญาณเตือนภัย
การกําจัดยามนี้มักไมใชอาวุธยิง
เมื่อกําจัดยามเสร็จเรียบรอยแลว
สวนโจมตีจะเขาปฏิบัติการโดยการเขาสังหารหรือจับกําลังพลของหนวยที่ถูกโจมตีเปนเชลย
ทําลาย
หรือยึดยุทธภัณฑและสิ่งอุปกรณ แลวถอนตัวภายใตการกําบังของสวนกําบังการถอนตัวอยางรวดเร็ว
บางโอกาส กําลังกองโจรจะสงกองโจรสวนหนึ่งแทรกซึมเปนรายบุคคลเขาไปในพื้นที่เปาหมาย
เพื่อสรางความสับสนกอนการเขาโจมตี และปฏิบัติงานตามแผนที่ไดเตรียมไวลวงหนาสนับสนุนการโจมตี
กองโจรที่แทรกซึมเขาสนับสนุนการปฏิบัติการดังกลาวมักเปนบุคคลในทองถิ่นนั้นๆ
- การปฏิบัติการตอเสนทางคมนาคม
กําลังกองโจรอาจโจมตีตอเสนทางคมนาคมอยางตอเนื่อง
เพื่อไมใหกําลังปราบกองโจร
ไดใชประโยชน รวมทั้งรบกวน รั้งหนวง หรือขัดขวางการเคลื่อนยายตามเสนทาง ปกติหนวยกองโจร
จะแบงเขตของเสนทางคมนาคมสําหรับการสกัดกั้นใหแกหนวยรองในแตละเขต
กองโจรอาจทําลาย
สะพานและพื้นถนนเทาที่จําเปนตอการสกัดกั้นหรือการควบคุมการจราจร
การดําเนินการดังกลาว
มักใชวิธีลมตนไม หรือทําใหดิน/หินขางทางถลมขวางการจราจร รวมทั้งการใชทุนระเบิดและการระเบิด
ทําลายอยางกวางขวาง
ปกติกองโจรจะวางหนวยไวตามเสนทางคมนาคม
เพื่อเขาปะทะกับกําลังปราบกองโจร
ขนาดเล็กที่จะเขาไปซอมหรือกวาดลางเสนทาง
รวมทั้งซุมโจมตีตอขบวนสงกําลังและการเคลื่อนยาย
ของกําลังปราบกองโจร หากมีหนวยปราบกองโจรชุมนุมกําลังหนาแนนจนเหนือกวาในเขตใด กองโจรก็จะ
ถอนตัวจากเขตนั้น
เพื่อไปหาหนทางสกัดกั้นในเขตอื่นของเสนทางคมนาคมที่มีการปองกันที่ออนแอกวา
จากการโยกยายปรับกําลังไปยังจุดที่ออนแอดังกลาว อาจทําใหเสนทางคมนาคมนั้นใชงานไมไดตลอดสาย
สามารถบีบบังคับใหฝายปราบกองโจรตองเลิกใชเสนทางดังกลาว หรือตองใชกําลังขนาดใหญเขาคุมครอง
เสนทางนั้นใหเปดและปลอดภัยอยูตลอดเวลา
๔.๑.๓.๓ การเขาตีดวยกําลัง เมื่อกองกําลังทหารหลักของฝายกอความไมสงบไดรับการ
จัดตั้งเปนหนวยขนาดใหญขึ้นไดรับการประกอบอาวุธ ยุทธภัณฑ และการสนับสนุนที่พอเพียงแลว

๔๕
ก็จะมีขีดความสามารถในการเขาตีดวยกําลังตอคายทหารที่อยูโดดเดี่ยว
หนวยรบและที่ตั้งสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ การปฏิบัติการในลักษณะนี้มีความคลายคลึงกับการปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกในการรบ
ตามแบบ โดยทั่วไปแลวการเขาตีดวยกําลังของกําลังกองโจรทหารหลักจะใชวิธีแยกเปาหมายใหอยู โดดเดี่ยว
กองโจรจะตัดการสื่อสารทางสายและตัดการคมนาคมทั้งทางถนนและทางรถไฟที่เขาสูพื้นที่ เปาหมายทั้งหมด
เพื่อใหเปาหมายอยูอยางโดดเดี่ยว อาจใชกองโจรประจําภูมิภาค และกองโจรประจําถิ่นในการปองกัน
ตําบลสงลงและตําบลรอนลง และอาจใชกําลังดังกลาวในการกอวินาศกรรมและซุมโจมตี เพื่อสกัดกั้น
รั้งหนวง หรือทําลายกําลังปราบกองโจรและขบวนสงกําลังที่จะเขาไปเพิ่มเติมกําลังในพื้นที่ เปาหมาย
สวนกองโจรทหารหลักจะเปนหนวยเขาตีหลัก
๔.๑.๓.๔ การรบดวยวิธีรับ กองโจรมักจะไมใชการรบดวยวิธีรับที่ใชกันในการรบตามแบบ
โดยทั่วไปเหตุผลประการหนึ่งก็คือ
กองโจรขาดอาวุธและยุทธภัณฑประเภทปนใหญและอาวุธตอสูรถถัง
ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนตอการตั้งรับ นอกจากนี้ กองโจรมักไมเขาควบคุมภูมิประเทศเมื่อเห็นวาจะเปนการ
เสี่ยงตอการเผชิญหนาโดยตรงกับกําลังปราบกองโจรในขณะที่กองโจรขาดอาวุธยุทโธปกรณที่จําเปนตอการ
ตั้งรับ อยางไรก็ดี เมื่อกองโจรมีความจําเปนตองปองกันพื้นที่ กองโจรจะดัดแปลงหลักการรบดวยวิธีรับ
ใหเหมาะสมกับความตองการและใหสามารถชดเชยจุดออนที่มีอยูใหมากที่สุด
บางโอกาสอาจเลือกการตั้งรับ
เพื่อตรึงกําลังฝายตรงขามใหอยูในพื้นที่ซึ่งเกื้อกูลตอการรบ
ดวยวิธีรุก ดวยการเขาตีทางหลังหรือทางปกของฝายตรงขาม การเขาตีอาจใชการตีโฉบฉวย การซุมยิง
และการโจมตีตอเสนทางคมนาคม หนวยปองกันปก กองหนุนอาวุธยิงสนับสนุน และสถานที่ตั้งตางๆ
นอกจากนี้อาจใชการซุมยิงเจาหนาที่สําคัญ พนักงานวิทยุ พลขับ พลนําสาร และเปาหมายอื่นๆ
อาจวางทุนระเบิดบนเสนทางที่เขาสูพื้นที่อาจปฏิบัติการ
เพื่อหันเหความสนใจไปยังพื้นที่ขางเคียง
เพื่อลอกําลังปราบกองโจรในพื้นที่แหงอื่น หรือลอใหกําลังปราบกองโจรแยกกําลังเขาตี
กองโจรอาจตั้งรับ เพื่อปองกันไมใหกําลังปราบกองโจรเขาไปในพื้นที่ซึ่งอยูในความควบคุม
ของกองโจร และเพื่อใหไดเวลาสําหรับกําลังกองโจรทหารหลักเขาตอบโต การรบดวยวิธีรับของกองโจร
มีลักษณะออนตัว คลองแคลว และมุงมั่นฮึกเหิม
เมื่อถูกลอมหรือถูกตัดขาด กองโจรอาจพยายามตีฝาวงลอม ณ จุดใดจุดหนึ่งหรืออาจสลาย
กองโจรแลวแทรกซึมออกเปนรายบุคคล หากวิธีดังกลาวทั้ง ๒ วิธีลมเหลว กองโจรแตละคนจะพยายาม
หลบซอนหรือปะปนไปในหมูประชาชน ดังนั้น กองโจรทหารหลักจึงมักจะดํารงสภาพความเปนหนวยเอาไว
แลวพยายามตีฝาวงลอมเปนหนวย
นอกจากนี้ กองโจรอาจใชระบบอุโมงคสําหรับหลบซอนจากการ
ถูกตรวจพบ และใชถอนตัวในพื้นที่บางแหงโดยเฉพาะก็ได
๔.๒ การควบคุมประชาชนของกองโจร
๔.๒.๑ กลาวทั่วไป

๔๖
ขบวนการกอความไมสงบจะพยายามเขาควบคุมประชาชน ทั้งทางรางกาย จิตใจ และทางการเมือง
โดยปกติการควบคุมประชาชนจะใชขายงานผูนําในทองถิ่นที่ไดรับการปลูกฝงอุดมการณมาแลวเปนอยางดีมา
กกวาการใชกองโจรที่เปนกองกําลังทหาร ผูนําในทองถิ่นจะดําเนินการอยางเปดเผยหรือปกปดก็ได ภายใน
เขตการปกครองตาง ๆ แลวแตขนาดการควบคุมพื้นที่ของกองโจร ฝายกอความไมสงบจะใช ความพยายาม
ทุกวิถีทาง ปลูกฝงอุดมการณใหทุกคนไมวาเปนผูชาย ผูหญิงหรือเด็กก็ตาม ใหมีความรูสึกวาตนเอง
เปนสวนหนึ่งของการตอสู สามารถอุทิศเวลาสวนหนึ่งสําหรับสนับสนุนงาน ของขบวนการกอความไมสงบ
มาตรการที่ใชในการควบคุมประชาชนก็คือ การจัดตั้งองคกรมวลชนขึ้น ในทองถิ่นภายใตการควบคุม
และกํากับดูแลของแกนที่ฝงตัวในองคกรมวลชนนั้น ๆ
ควบคูกับคณะกรรมการปลดปลอย ซึ่งเปรียบ
เสมือนหนึ่งรัฐบาล “เงา” ในทองถิ่นตามนโยบายที่พรรคหรือการกําหนดไว สวนการควบคุมประชาชน
อยางใกลชิดนั้นจะเปนหนาที่ของกําลังประจําถิ่น นอกจากการ ควบคุมประชาชนทางรางกายที่ไดกลาวแลว
ฝายกอความไมสงบยังใชมาตรการควบคุมทางจิตใจ และการเมืองดวยการโฆษณาชวนเชื่อ รวมทั้งการขมขู
และการกอการรายตอบุคคลและชุมชนที่ไมให ความรวมมืออีกดวย
๔.๒.๒ การขาวกรอง
อันตรายของฝายกอความไมสงบก็คือ จารชน ผูใหขาว และผูแปรพักตร ฝายกอความไมสงบ
ระมัดระวังบุคคลเหลานี้มากเปนพิเศษ ดังนั้น ผูที่สนับสนุนขบวนการกอความไมสงบจะตองรับผิดชอบ
ในการสอดสองตรวจตราและรายงานทุกคนที่ตองสงสัย
นอกจากมาตรการตอตานขาวกรองดังกลาวแลว
ฝายกอความไมสงบอาจจัดตั้งประชาชนขึ้นเปนหนวยงานปฏิบัติภารกิจในดานการขาวกรอง
ยุยงใหเกิด
ความวุนวาย ชักจูงใหบอนทําลาย กอวินาศกรรม ตอยุทธภัณฑหรือสถานที่ตั้งของฝายปราบปราม
ทําหนาที่รักษาความปลอดภัย และทํางานดานการสงกําลังใหแกขบวนการกอความไมสงบ
๔.๒.๓ การปฏิบัติการจิตวิทยาและการกอการราย
ฝายกอความไมสงบใชการโฆษณาชวนเชื่อ
เพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากประชาชน
และดํารงไวซึ่งการสนับสนุนดังกลาว
ขบวนการกอความไมสงบจะปรากฏตัวตอประชาชนในฐานะผูที่
นาภาคภูมิใจของชาติ ในขณะที่เกิดชองวางในสายสัมพันธระหวางประชาชนและรัฐบาล ฝายกอความ
ไมสงบจะพยายามยุยงหรือขยายผลใหเกิดความไมพอใจตอรัฐบาลอยางกวางขวาง
ฝายกอความไมสงบ
มักใชคําสั่ง
ขอหาม
และนโยบายบีบบังคับใหประชาชนดําเนินการภายใตการควบคุมอยางใกลชิด
และไมใหความรวมมือแกฝายรัฐบาล
บุคคลที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งและนโยบายที่กําหนดจะถูกลงโทษ
หรือถูกฆา
ปกติจะใชวิธีการโหดรายทารุณใหเห็นเปนตัวอยางเพียงไมกี่ครั้งก็จะสามารถสรางอิทธิพล
เหนือประชาชนในพื้นที่กวางขวาง สอดคลองกับเจตนารมยของฝายกอความไมสงบ
๔.๒.๓.๑ ฝายกอความไมสงบ
อาจแสวงหาบุคคลที่มีชื่อเสียงในชุมชนแลวยึดเปนตัว
ประกันไว เพื่อบังคับประชาชนในชุมชนนั้นใหความรวมมือแกฝายกอความไมสงบ และตราบใดที่ยัง
ใหความรวมมืออยูตัวประกันก็จะปลอดภัย

๔๗
๔.๒.๓.๒ ชุมชนที่รวมมือกับฝายรัฐบาลหรือไมใหการสนับสนุนฝายกอความไมสงบ
อาจถูกลงโทษ เชน ถูกทําลายทรัพยสินหรือถูกแยงชิงเสบียงอาหาร หรือปดกั้นไมใหขนสงอาหาร
อาจระเบิดทําลายยานชุมชน
ศูนยการคมนาคมหรือสถานที่ราชการ
อาจใชการวางเพลิงในขั้นตน
เพื่อเปนการเตือนชุมชนในละแวกนั้นใหสนับสนุนขบวนการ อาจสังหารเจาหนาที่หรือทหารของฝายรัฐบาล
แลวนําศพไปทิ้งไวในชุมชนที่นิยมฝายรัฐบาล
เพื่อใชชุมชนนั้นเปนที่ตองสงสัยถูกไตสวนและลงโทษ
จากรัฐบาล การกระทําดังกลาวสามารถสรางความขัดแยงใหชุมชนเกลียดชังรัฐบาลโดยงาย และดวยวิธีนี้
ฝายกอความไมสงบจะสามารถขยายผลหาผูเห็นใจไดเพิ่มมากขึ้น
สามารถขยายฐานการสนับสนุนจาก
ประชาชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น
๔.๒.๔ การกอความวุนวายของประชาชน
ฝายกอความไมสงบอาจใชวิธีการชักใยใหมวลชนกอความวุนวายขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ขัดขวางการปฏิบัติงานและกําลังการผลิตของฝายรัฐบาล เพื่อทําใหการสนับสนุนของประชาชนที่มีตอฝาย
รัฐบาลลดนอยลง โดยแสดงใหเห็นความออนแอของรัฐบาล ทั้งนี้อาจจัดตั้งหนวยใตดินและองคกรมวลชน
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรประชาชนและกลุมผลประโยชนพิเศษ ใหดําเนินการนัดหยุดงาน ชะลอ
การทํางาน ชุมนุมประทวง และกอการจลาจล ภายใตสภาพที่วุนวายดังกลาวนี้ ฝายกอความไมสงบอาจ
ฉวยโอกาสกอวินาศกรรมตอทรัพยสินทางอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล
ผลิตผลและวัตถุดิบไปดวย
อาจทําลายแหลงจายกระแสไฟฟา และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการสื่อสารและขนสง อาจลักพาตัว
หรือลอบสังหารเจาหนาที่ของรัฐ ผูนําในวงการอุตสาหกรรม และผูนําหนวยทหาร
๔.๒.๕ การกอวินาศกรรม
กองโจรใชการกอวินาศกรรม
เพื่อลดขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศของรัฐบาล การกอวินาศกรรมจะกระทําโดยการวางแผนอยางดีและมีขอบเขตที่กวางขวาง
การกอวินาศกรรมเปนกลยุทธที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดประการหนึ่งของการกอความไมสงบ
ปกติจะให
กองโจรลับเปนผูกอวินาศกรรม
แตบางโอกาสอาจใชกองโจรที่เปดเผยเปนผูปฏิบัติภารกิจนี้ก็ได
ขอบเขตการกอวินาศกรรมมักจะไมจํากัดเปาหมายและพื้นที่ เปาหมายอาจไดแก โรงงานอุตสาหกรรม
สถานที่ราชการ
สํานักงาน
แหลงพลังงานไฟฟา แหลงสาธารณูปโภค แหลงวัสดุ การขนสง
ผลิตผลการเกษตร และสํานักงานการสื่อสาร การกอวินาศกรรมเหมาะสําหรับการปฏิบัติการของกองโจร
เพราะไมจําเปนตองกําหนดตารางเวลา และสามารถทําไดดวยเครื่องมือที่มีอยูแลว ไมตองการเครื่องมือ
พิเศษหรือการสนับสนุนดานการสงกําลังบํารุงจากแหลงภายนอก
การทําลายหรือถอนสายเคเบิล
เครื่องจักรกล
และรางรถไฟสามารถทําไดโดยงายและใชกันอยางกวางขวาง
นอกจากนี้ยังอาจใชวิธี
การวางเพลิงตอสินคา สถานที่ และวัตถุดิบ รวมทั้งการทําลายอาคาร สะพาน และพื้นถนนดวยระเบิด

๔๘
ตอนที่ ๕ ความเขมแข็งของกองโจร
๕.๑ กลาวทั่วไป
ความเขมแข็งของกองโจร ก็คือ ขอไดเปรียบของกําลังกองโจรที่เหนือกวากําลังปราบกองโจร
ดังนั้นหนวยปราบกองโจรจะตองหลีกเลี่ยงหรือแกไขชดเชยจุดเขมแข็งตางๆของกองโจรเสียกอน
จึงจะ
ทําใหการปราบปรามบรรลุภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและสูญเสียนอยที่สุด
๕.๒ จุดออนของประเทศที่กําลังพัฒนา
จุดออนทั้งทางดานเศรษฐกิจ
การเมือง
และสังคมจิตวิทยาของประเทศที่กําลังพัฒนานั้น
เปนปจจัยหลักที่สําคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกองโจร ปจจัยเหลานี้อาจไดแก
๕.๒.๑ ความไมพอใจของประชาชนในนโยบายรัฐบาล และสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
หรือการละเลยจากรัฐบาลในการสนองตอบความตองการของประชาชน
๕.๒.๒ กําลังฝายรัฐบาลมีความรูสึกวากําลังจะพายแพตอฝายกอความไมสงบ
และประชาชน
สวนมากเชื่อวาฝายกอความไมสงบจะประสบผลสําเร็จ
ทัศนคติเหลานี้จะสามารถปลูกฝงขึ้นไดหลังจาก
ที่ฝายกอความไมสงบไดรับฐานการสนับสนุนจากประชาชนแลว และจะสามารถแพรกระจายออกไปไดเอง
ในหมูของประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐบาล
๕.๓ จุดแข็งของกองโจร
จุดแข็งของกองโจรที่ฝายรัฐบาลจะตองคํานึงถึง คือ
๕.๓.๑ การขาวกรอง
ขายงานดานการขาวในโครงสรางการจัดองคกรของการกอความไมสงบ
สามารถที่จะใหขาวสารเกี่ยวกับ การวางกําลัง จุดแข็ง จุดออน และขีดความสามารถของฝายรัฐบาล
แกกองโจรไดอยางตอเนื่องและทันสมัย
ในขณะที่เปนการยากสําหรับฝายรัฐบาลในการที่จะเจาะ
หรือรบกวนขายงานเหลานี้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดองคกรของการกอความไมสงบเนนการรักษาความลับ
และการจัดเปนหนวยงานยอย ๆ เพื่อใหอยูรอดได อยางไรก็ตาม โครงสรางเหลานี้ก็มีความลอแหลม
ตอการเจาะและวิเคราะหขอมูลอยางละเอียดรอบคอบ
การรวบรวมและวิเคราะหขาวสารจะตองเนนที่
โครงสรางพื้นฐานขององคกรแตเนิ่นๆ เพื่อกําหนดเปนขอมูลพื้นฐาน การวิเคราะหรูปแบบและเทคนิค
การปฏิบัติของกองโจร การใชการลวง การรักษาความลับในการปฏิบัติการ และการรักษาความลับ
ในการติดตอสื่อสารจะสามารถเอาชนะจุดแข็งดานการขาวของกองโจรได
๕.๓.๒ การมีลักษณะของคนในทองถิ่น
กองโจรจะมีความสามารถที่จะกลมกลืนกับประชาชน
ในทองถิ่น ซึ่งในบางครั้งกองโจรอาจจะเปนประชาชนในทองถิ่นเอง ซึ่งคุณลักษณะอันนี้ สามารถทําให
กองโจรปฏิบัติงานดวยความมั่นใจในพื้นที่นั้น
กําลังของฝายปราบปรามจะตองแยกแยะกองโจร
จากประชาชน
ซึ่งทําไดโดยการพิทักษประชาชนและทรัพยากร
แตฝายปราบจะตองมั่นใจวา
ประชาชนจะไมไดรับความเดือดรอนหรือบาดเจ็บ จากการปฏิบัติการปราบกองโจร

๔๙
๕.๓.๓ ความรู
จุดแข็งที่สําคัญของกองโจรก็คือความรอบรูเกี่ยวกับประชาชนในทองถิ่นและ
ภูมิประเทศ ซึ่งความรอบรูนี้จะทําใหกองโจรสามารถปฏิบัติการจิตวิทยาไดอยางมีประสิทธิผล กองโจร
จะพยายามสรางความสัมพันธในการปฏิบัติงานกับประชาชนโดยการชักชวนหรือบังคับ
กําลังฝายปราบ
จะตองพยายามเอาชนะจุดแข็งนี้โดยการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกองกําลังฝายรัฐบาลและประชาชน
โดยการกระตุนใหมีการจัดตั้งกําลังปองกันตนเองของประชาชนขึ้น นอกจากนี้ควรจะมีการจัดตั้งฐานปฏิบัติ
การถาวร เพื่อปฏิบัติการปราบกองโจรอยางตอเนื่องในพื้นที่
๕.๓.๔ การจูงใจและวินัย ผูนํากองโจรโดยทั่วไปจะไดรับการฝกและการจูงใจสูง มีมาตรการ
ทางวินัยที่เขมงวด เชน การลงโทษในทันทีโดยไมมีขอยกเวน และไมใชกรรมวิธีในการดําเนินคดีที่ชักชา
เสียเวลา
๕.๓.๕ การมีความรับผิดชอบที่จํากัด โดยปกติกองโจรไมตองมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่
ในฐานะรัฐบาลตอสังคม เชน การพัฒนาเศรษฐกิจ การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ทําใหมีเสรีในการ
ทุมเทความพยายามทั้งปวงในการปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการกอความไมสงบ
๕.๓.๖ ยุทธวิธี กองโจรสามารถนําเอายุทธวิธีตางๆ มาใชไดอยางกวางขวาง ตั้งแตการขมขู
และการบอนทําลาย
จนถึงการทําสงครามตามแบบ
ซึ่งทําใหกองโจรสามารถยกระดับหรือลดระดับ
การปฏิบัติการในการตอตานรัฐบาลเกือบไดดังใจ
๕.๓.๗ สภาพทางรางกาย
โดยทั่วไปกองโจรจะมีอายุอยูในหวงที่มีสภาพทางรางกายดีเยี่ยม
ทําใหสามารถอดทนตอความยากลําบากไดอยางดี
จุดแข็งของกองโจรดังกลาวนี้ กําหนดขึ้นเพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหหาคุณลักษณะเฉพาะ
ของกองโจร ไมจําเปนวากองโจรจะตองมีจุดแข็งเหลานี้เหมือนกันทั้งหมด ฝายปราบจะตองนําจุดแข็งเหลานี้
ไปประยุกตใหเหมาะสมกับสถานการณ

ตอนที่ ๖ ลักษณะพิเศษและจุดออนของกองโจร

๖.๑ กลาวทั่วไป
การพิจารณาในแงคิดทางยุทธวิธีและจิตวิทยาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตาง ๆ ของกองโจร จะชวยให
สามารถเขาใจในเรื่องทัศนคติ สถานการณ และแรงจูงใจขั้นพื้นฐานของกองโจรไดดี ฝายปราบปราม
ตองไมประมาทกองโจรหรือคิดวาเอาชนะกองโจรไมได
ทั้งนี้เพราะกองโจรมีจุดออนพื้นฐานอยูหลาย
ประการ ซึ่งฝายปราบปรามสามารถนําไปใชขยายผลเอาชนะกองโจรไดเชนเดียวกัน

๕๐
๖.๒ จุดออนดานกําลังพล
โดยพื้นฐาน กองโจรตองดํารงชีวิตอยูอยางโดดเดี่ยว แยกจากเพื่อนฝูงและครอบครัว เสี่ยงอันตราย
และอยูภายใตมาตรการจํากัดบังคับที่กําหนดให จากสถานการณดังกลาว จึงทําใหกองโจรอาจมีจุดออน
ดานกําลังพลดังนี้
๖.๒.๑ ความเครียดทั้งรางกายและจิตใจจะเกิดขึ้น
เนื่องจากการตอสูอยูในสภาพแวดลอมที่มี
อันตราย และตองตกอยูในสภาพการรบและความรุนแรงเปนเวลานานๆ
๖.๒.๒ กองโจรมักอยูใตความหวาดผวา
หรือการคุกคามวาจะใชวิธีการรุนแรงตอตนเอง
หรือครอบครัวและมิตรสหาย
ซึ่งขบวนการไดวางมาตรการไวเพื่อใหมั่นใจวากองโจรจะใหความรวมมือ
ตอขบวนการอยูเสมอ
๖.๒.๓ กองโจรอาจมีความรูสึกวา ตนเองดอยกวากําลังของฝายศัตรูในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในระยะแรกๆ ของการจัดตั้งกองโจร
๖.๒.๔ กองโจรอาจถูกตราหนาวาเปนอาชญากรธรรมดา โดยรัฐบาลที่ตนตอตาน อาจถูกจับไป
ดําเนินคดีลงโทษตามกฎหมายตางๆ ที่มีอยูแลวโดยงาย
๖.๓ จุดออนดานยุทธการ
จุดออนดานยุทธการของกองโจรอาจไดแก
๖.๓.๑ การรักษาความปลอดภัยโดยตอเนื่องเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
เพื่อดํารงไวซึ่งความปลอดภัยเปนจํานวนมาก

และตองใชทรัพยากร

๖.๓.๒ ฝายปราบปรามมีเทคโนโลยีที่สูงกวา และใชเครื่องมือที่ทันสมัยเพิ่มความคลองแคลว
ในการเคลื่อนที่ เพิ่มอํานาจการยิง และประสิทธิภาพในการสื่อสาร
๖.๓.๓ การหาฐานและพื้นที่การฝกที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยไดยาก
๖.๓.๔ การดําเนินงานของกองโจรและขบวนการกอความไมสงบ หรือขบวนการตอตาน จะลมครืน
ลง ถารัฐบาลสามารถเอาชนะฐานประชาชนได
๖.๔ จุดออนดานการสงกําลังบํารุง
การสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงของกองโจรเปนจุดออนโดยตอเนื่อง
เมื่อกองโจรไดพัฒนา
และขยายตัวออกไป
ความตองการในดานการสงกําลังบํารุงจะเพิ่มมากขึ้นตามโดยลําดับ
ดังนั้น
ปญหาทางดานการสงกําลังบํารุงจึงเปนขอจํากัดที่สําคัญยิ่งในการขยายกําลังกองโจร
หากการขยายกําลัง
เกินขีดความสามารถของฐานการสนับสนุนจากประชาชนที่จําเปนแลว กองโจรก็จะตองดํารงอยูดวยความ
ยากลําบาก หรือมิฉะนั้นแลวก็ตองลดมาตรฐานการครองชีพของประชาชนใหต่ําลง ซึ่งในประการหลังนี้
เปนสิ่งที่อาจสรางความไมพอใจใหแกประชาชนไดโดยงาย และเปนการทําลายฐานการสนับสนุน

๕๑
จากประชาชนโดยปริยาย สวนการสนับสนุนจากภายนอกประเทศนั้นก็เปนแหลงการสงกําลังบํารุงที่สําคัญ
อีกแหลงหนึ่ง
แตกองโจรจะตองเผชิญกับปญหาโดยตอเนื่องเชนเดียวกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การรักษาความปลอดภัยเสนทางสงกําลัง เครื่องมือในการขนสง และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ เก็บรักษา
ตอนที่ ๗
สรุป
๗.๑ กองโจรอยูในสวนการจัดองคกร ๒ สวน
๗.๑.๑ กองกําลังทหาร
๗.๑.๒ องคกรมวลชน
๗.๒ กองโจรในสวนกองกําลังทหาร
๗.๒.๑ กําลังทหารหลัก
๗.๒.๒ กําลังทหารประจําภูมิภาค
๗.๓ กองโจรในองคกรมวลชน
เปนกําลังประจําถิ่นกึ่งทหารแบงเปน
๗.๓.๑ กําลังปองกันตนเอง
๗.๓.๒ กองโจรรบ
๗.๓.๓ กองโจรลับ
๗.๔ การแบงพื้นที่ในการกอความไมสงบ
๗.๔.๑ พื้นที่ในความควบคุมของกองโจร
๗.๔.๒ พื้นที่ชวงชิง
๗.๔.๓ พื้นที่ในความควบคุมของฝายรัฐบาล
๗.๕ ลักษณะเดนของการปฏิบัติการของกองโจร
๗.๕.๑ ใชยุทธวิธีจูโจม รุนแรง ในหวงเวลาสั้นๆ แลวถอนตัวอยางรวดเร็ว
๗.๕.๒ ดํารงความริเริ่มอยูเสมอ โดยใชยุทธวิธีเชิงรุกเปนสวนใหญ
ใหเกื้อกูลตอการปฏิบัติการเชิงรุก
๗.๕.๓ รวมกําลังเพื่อเขาปฏิบัติการ แลวกระจายกําลังถอนตัวออก
๗.๕.๔ สงวนกําลังไมทําการรบติดพันแตกหัก

ตั้งรับเมื่อจําเปน หรือเพื่อ

๕๒
๗.๖ การควบคุมประชาชนของกองโจร
ควบคุมทั้งรางกาย จิตใจ และการเมือง
๗.๗ จุดออนที่สําคัญของกองโจรก็คือ ฐานการสนับสนุนจากประชาชน

