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นโปเลียน
เรียบเรียงโดย พล.อ.มังกร พรหมโยธี
หนังสือเลมนี้ไดสะทอนเรื่องราวประวัติศาสตรฝรั่งเศส ผานชีวประวัติของนโปเลียน โบนาปารต เด็กหนุมจาก
เกาะคอรซิกา ซึ่งตอมาไดขึ้นครองอํานาจสูงสุดซึ่ง ในฐานะ “จักรพรรดิ” ที่ยิ่งใหญที่สุด คนหนึ่งของฝรั่งเศส
และดูเหมือนจะมีอํานาจมากที่สุดในยุโรปในหวงเวลาหนึ่งดวย

ประวัติของนโปเลียน
นโปเลียน ในวัยเด็กไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวใหไดรับศึกษาเลาเรียนวิชาทหาร โดยไดรับ “ทุนเลาเรียนหลวง”
และเมื่อภายหลังจากที่บิดาเสียชีวิต ยิ่งทําใหนโปเลียนไดพากเพียรในการศึกษามากยิ่งขึ้น จนนโปเลียนไดรับ
พระราชทานยศรอยตรี และรับราชการในเหลา “ทหารปนใหญ” ดวยความขอจํากัด ทางครอบครัวทําใหชวงชีวิตนั้น
ของนโปเลียน ตองสันโดษและมัธยัสถ เนื่องจากตองแบกภาระทางบานไว
นโปเลียน ชื่นชอบการเปนทหาร และหมั่นฝกฝนตนเอง จนมีความกาวหนาทางวิทยาการทหาร มาโดยลําดับ
ใชเ วลาสวนมากหมดไปกับการอานตํารา แตดวยลักษณะนิสัยเฉพาะตัวในการอานหนัง สือของนโปเลียน
มักจะใชความคิดพิจารณา แสดงความเห็น และบันทึกขอความสําคัญไวอยูเสมอๆ
ในบางชวงของชีวิต นโปเลียนรูสึกสิ้นหวังในชีวิตรับราชการทหาร แตโดยลึกๆ แลว ก็ยังคงมี มุงมั่นในจิตใจ
อยูอ ยางหนึ่ง คือ “การกอบกูคอรซิกา” อันเปนชาติภูมิของตน ใหรอดพนจากการครอบงําของฝรั่ง เศส
ระหวางเฝารอโอกาสวันนั้นจะมาถึง นโปเลียนไดพากเพียรแสวงหาความรูใหมๆ ใหม ากที่สุด โดยเฉพาะ
หนังสือเลมสําคัญๆ อันเปนแหลงความรูในยุคนั้น นโปเลียนไดเคยอานทุกเลม ทําใหนโปเลียน มีความเลื่อมใส
ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย และไดเ คลื่อนไหวในคอรซิกาอยู เ นืองๆ แบบมิไดออกหนานั ก
ครั้ง หนึ่ง เปนเหตุใหกลับ เขากลับ มารายงานตัวจากลาพัก ราชการไมทันตามกําหนด และถูก บันทึก ไววา
“ขาดราชการ” จนเปนเหตุให “ถูกปลด” แตนโปเลียนก็ไดเฝาติดตามและ สังเกตการณ “การปฏิวัติของ
ประชาชน” อยู อ ย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ในเวลาต อ มาก็ ไ ด รั บ โอกาสให ก ลั บ เข ารั บ ราชการ และเลื่ อ นยศ
เปนรอยเอก เนื่องจากกองทัพฝรั่งเศสขาดแคลนกําลังพล เพราะนายทหารบางสวนที่เคยภักดีตอกษัตริย
ถูกปลด แลวหลบหนีอยูในตางประเทศ
นับวานโปเลียนเปน “ทหารผูมีโชค” อีกทั้งเปนอัจฉริยะบุคคล ซึ่งนอกจากจะเปยมลนดวยความสามารถ
ที่หลากหลายแลว เขายังเปนบุคคลที่มีกําลังใจอันกลาแข็ง เปนคนมีสมาธิสูง เปนนักจดจํา เปนผูใฝหาความรู
และรักการอาน เขาสามารถซึมซับความรูตางๆ โดยเฉพาะทางการทหาร รวมทั้งยุทธวิธีตางๆ สามารถนํามา
ประยุกตใชใหเ หมาะสมกับ สถานการณจ ริง นอกจากนั้น เขายัง เปนผูคิดคน “ปนใหญแหง กริโบวาล”
มีลักษณะเปนหนวยเคลื่อนที่ ใชสําหรับหนุนหนวยทหารเดินเทา ที่สําคัญเขาเปน นายทหารฝมือที่ไดรับการ
ยอมรั บ และยกยอ งของผู ใ ตบั ง คั บ บัญ ชา ดว ยมี ลั ก ษณะผู นํา สู ง มีศิ ล ปะในการบั ง คั บ บั ญ ชาการ และ
มีความกลาหาญ
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ความสําเร็จและความลมเหลว
นับตั้งแตไดแสดงความสามารถใหเปนที่ปรากฏในการรบ “สมรภูมิเมืองตูลอง” นโปเลียนไดรับ ความเลื่อมใส
จากคณะผูแทนราษฎรมาก เปนจุดเริ่มตนใหนโปเลียน ซึ่งเปน “นักการทหาร” เขาไปมีสวน เกี่ยวของกับ
ทางการเมืองมากขึ้น และแลวก็โ ดนมรสุ ม ทางการเมืองในที่ สุด โดยถูก กลาวหาวามอบแผนการใหกั บ
ต า งประเทศและมี ก ารตกลงบางอย า งกั บ ข า ศึ ก เป น เหตุ ใ ห น โปเลี ย นสู ญ เสี ย ความเชื่ อ ถื อ จาก
คณะผูแทนราษฎร ทําใหนโปเลียนตองรองขอความเปนธรรม โดยขอแถลงความจริงตอคณะ ผูแทนราษฎร
เพื่ อแสดงความบริสุ ทธิ์ใจ นโปเลี ยนกลาววาเขาไม เคยกลั วความตาย และยอมเสี่ยงชีวิ ต เอาชนะความทุ กขย าก
ตอสูกับศัตรูดวยความกลาหาญ เพื่อประโยชนของประเทศชาติ นับวานโปเลียน คิดถูกที่กลาเผชิญหนา
เพื่อ ความยุติธรรมของตน และแสดงความบริสุท ธิ์ สามารถสรางความมั่นใจไดในที่สุด แมจ ะไดรับความ
ยุติธรรมแตไมสมบูรณนัก ก็ตาม ดวยเปนบุคคลที่มีกําลังใจกลาแข็ง เขาจึงสามารถยืนหยัดตอความโชคราย
เหลานั้นได
ระหวางที่ตกอับเปนเวลา 1 ป นโปเลียนยังคงเฝาติดตามดูความเคลื่อนไหวรอบตัว อยางตอเนื่อง ในที่สุดโชค
ก็เขาขาง เขาไดรับความไววางใจใหดํารงตําแหนง “แมทัพภาคปารีส” ณ จุดนี้เอง นโปเลียนไดรับความรูทาง
การเมือง เปนประสบการณจ ากการทํางาน ที่นับ วามีคุณคายิ่ง กวาการอานตํารา เขาไดพ บปะสนทนา
กับนักการเมือง ผูบริหารระดับสูง มหาชนรัฐ นักหนังสือพิมพและผูคนตางๆ ในแวดวงสมาคมชั้นนําในปารีส
ในดานชีวิตรัก นโปเลียนสมรสกับโจเซฟน ซึ่งเปนหญิงหมาย การแตงงานของเขาไดรับการสนับสนุนจาก
บารราส ประธานคณะกรรมการ ผูมีอํานาจยิ่งใหญในขณะนั้น ซึ่งภายหลังการแตงงาน นโปเลียนไดเปน
“แมทัพภาคอิตาลี” ซึ่งตองบัญชาการรบเพื่อยึดอิตาลีคืนจากออสเตรีย ในขณะที่กองทัพฝรั่งเศสขาดแคลน
อย างมากแทบทุ กอย าง นโปเลียนตองรบกับอิตาลีก อน แล วตามด วยการรบกับออสเตรีย ระหว างการเคลื่ อนทั พ
นโปเลี ย นได ตรวจตราเพื่ อ ประเมิ น ความพร อ มและสภาพของกํ า ลั ง พล พบข อ บกพรอ งที่ สํ า คั ญ คื อ
ทหารไรวินัยและขวัญเสีย จึงไดประชุมเพื่อหาแนวทางแกไข สิ่งหนึ่งที่ ไดผลอยางมาก คือ นโปเลียนไดกลาว
สุนทรพจนเพื่อปลุกขวัญและกระตุนจิตใจบรรดาเหลาทหารใหฮึกเหิม เปนบทเรียนอันยิ่งใหญ สําหรับนักการทหาร
ที่เห็นไดชัดวา แมกําลัง ทหารฝายนโปเลียนจะมีกําลังนอ ยกวาฝายขาศึกมาก อีกทั้ง ขาดแคลนยุทธปจจัย
ในหลายเรื่อง แตก็สามารถรบเอาชนะขาศึกได ดวยอาศัย (1) ขวัญกําลังใจที่ยิ่งใหญและ (2) กําลังสติปญญา
ในการรบ
เมื่อนโปเลียนสามารถยึดกรุงเวียนนาได เขาก็ใชวิธีทางการทูต เพื่อถนอมกําลังทหารฝายตนไว โดยเปดโอกาส
ใหฝายออสเตรียทําสัญญาสงบศึก และยอมชดใชคาเสียหายเปนเงินทองแกฝรั่งเศส เปนอีกความเฉลียวฉลาด
หนึ่งของนโปเลียน ที่สามารถใช“ทักษะทางการทูต”บรรลุเปาหมายทั้งทางการทหาร และการเมืองในเวลา
เดียวกัน ความปราดเปรือ่ งของนโปเลียนเริ่มฉายแสงใหผูคนไดเห็น เปนครั้งแรก อยางยิ่งใหญ เขาไดรับการ
ยกยองใหเปน “วีรบุรุษ” ที่มีชื่อเสียงเกรียงไกร จนรัฐบาลเริ่มรูสึก ถึงความสั่นคลอนในอํานาจ จึงมีคําสั่งใหน
โปเลี ย นไปรบกับ อั ง กฤษในเวลาต อ มา เพื่ อ เป น การกั น ให นโปเลี ย นอยูห า งไกลจากฝรั่ ง เศสไว ก อ น
แตนโปเลียนไมเห็นดวยกับการไปรบกับอังกฤษโดยตรง เพราะเห็นเปนการยาก จึงเสนอรัฐบาลวาจะไปทํา
การรบกับอียิปต โดยใหเหตุผลวาจะเปนการตัดการสงกําลังและสินคาจากอินเดียไปอังกฤษ เพื่อทําใหอังกฤษ
ออนแอลงโดยออม อยางไรก็ตามระหวางนั้นไดถูก ทัพเรือ ของอังกฤษลอบนํากําลัง มาโจมตีกอ น แตดวย
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ตอดวยการเขาตีซีเรีย แตโชครายโรคระบาดในกองทัพ จนตองยอนกลับมายึดหัวหาดที่อียิปตใหมั่นคงไวกอน
ตอมานโปเลียนไดทราบขาวว าฝรั่งเศสได รบกับรั สเซีย ออสเตรี ย และตุรกี โดยกองทั พฝรั่งเศสพายเป นส วนใหญ
ในขณะเดียวกั นเกิดปญหาภายในประเทศมากมาย มี ผูคั ดค านรัฐธรรมนูญฉบั บใหม ผู สนั บสนุนระบอบกษัต ริ ย
กอ กบฏ คณะผูบ ริห ารระดับสูง ของประเทศแตกความสามัคคี และฝายบริหารกับ ฝายรัฐสภาขัดแยง กัน
อยางรุนแรง สรางความเบื่อหนายแกประชาชนและสังคมในวงกวาง นโปเลียนจึงลอบกลับฝรั่งเศสและไดรับ
คําแนะนําจากนักทฤษฎีการปฏิวัติใหเขายึดอํานาจ โดยไดรับการสนับสนุนจากฝายการเมืองที่มีความสัมพันธ
อันดี ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจทํารัฐประหารในฝรั่งเศส เพื่อโคนลมการปกครองเดิม เปลี่ยนฝรั่งเศสไปสูระบอบ
การปกครองใหม โดยมีนโปเลียนเปนผูนําผูมีอํานาจเต็มในฐานะ “จักรพรรดินโปเลียน” จากนั้น “พระองค”
เริ่ มปฏิ รู ปการปกครองในทุ กด าน นั บเป นผลงานที่ ส งเสริ มให นโปเลี ยน สามารถครองใจคนและอยู ในอํ านาจได
แตพระองคก็นําพาฝรั่งเศสอยูภายใตสงครามอยูตลอดเวลา
ตอมากองทัพของพระองคเริ่มเสื่อมลงอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งสงครามที่ไมมีใครคาดคิดวารัสเซียจะ
สามารถเอาชนะได โดยกองทัพบกของรัสเซีย ในขณะนั้นมีจอมพล มีฮาอิล คูตูซอฟ เปน ผูบังคับบัญชาสูงสุด
ไดเลือกใชยุทธวิธี “รนถอย” เปนกลศึกสําคัญ คือ ยอมปลอยใหกองทัพของฝรั่งเศส รุกคืบเขามาถึงใจกลาง
รัสเซีย และเห็นวามอสโกเปนเมืองรางจึง ตายใจคิดวาเอาชนะไดราบคาบ แตความจริง หาเปนเชนนั้นไม
รัส เซียไดเ ริ่ม จุดไฟเผากรุง มอสโกตามแผนในทันที ทําใหจัก รพรรดินโปเลียนตองนําทัพลาถอยออกไป
และเปนรูกันดีอยูแลววาฤดูหนาวในรัสเซียนั้น จัดวาเปนฤดูกาลอันแสนโหดราย ทําใหกองทัพของพระองค
ไดรับผลกระทบอยางสาหัส จากกองทัพที่เคยเกรียงไกรกลับเสื่อม แสนยานุภาพลงอยางรวดเร็ว และการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาดในการดําเนินนโยบายและการบริหารตางๆ ของนโปเลียนในเวลาตอมา ไดนําไปสูความ
เสื่อมถอย เปนเหตุใหจักรพรรดิผูยิ่งใหญที่สุดตกที่นั่งลําบาก และตกต่ําในที่สุด
ดังนั้น สิ่งที่ควรคาแกความจดจําความสําเร็จซึ่งนําไปสูความยิ่งใหญ ในชีวิตนั้น ไมเพียงตองอาศัยพรสวรรค
เทานั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ตองมีความมุงมั่น และเปนสัจธรรมของโลกเกี่ยวกับอุทาหรณของนโปเลียน คือ
“ความไมจีรังในอํานาจ” แมอํานาจนั้น จะเปนสิ่งที่หามาไดยาก แตก็รักษาไวไดยากกวา
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ทฤษฎีสงคราม
ตอนยุทธศาสตรทั่วไป และ แผนสงคราม

ขอบเขตเนื้อหาที่มุงเนน
-

ยุทธศาสตร
องคประกอบยุทธศาสตร
ขวัญ กําลังใจ
คุณธรรมแหงสงคราม
ความกลาหาญ
การดํารงความมุงหมาย
จํานวนกําลังรบที่มากกวาขาศึก
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ทฤษฎีสงคราม
ตอนยุทธศาสตรทั่วไป และแผนสงคราม
เขียนโดย นายพล คารล ฟลิป กอตฟราย วอน เคลาเซอวิตช
แปลและเรียบเรียงโดย พันเอก รองศาสตราจารย ดร.พีรพล แสงนุย
จากฉบับภาษาฝรั่งเศส ที่ พ.ท.เดอ วาทรี เปนผูแปล
หนังสือเลมนี้ เปนสวนหนึ่งของ “On War” อันเลื่องชื่อของนายพล คารล เคลาเซอวิตช ซึ่ง พันโท เดอ วาทรี
ไดแปลจากภาษาเยอรมันเปนภาษาฝรั่งเศส โดยเลือกแปลผลงานจากเลม 3 – 6 จาก ทั้งหมด 8 เลม
นายพลคารล เคลาเซอวิ ตช เปนนัก การทหารชาวเยอรมัน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด หลัง สําเร็จ การศึก ษา
เคลาเซอวิตช ไดเขารวมสงครามนโปเลียน เขาถูกฝรั่งเศสจับตัวเปนเชลยสงคราม และไดรับการปลอยตัว
ออกมา จากนั้นไดมีสวนรวมในการปรับปรุงกองทัพเยอรมัน โดยผันตัวเองไปเปน “อาจารย โรงเรียนนายรอย”
ที่กรุงเบอรลิน กอนจะลาออกจากกองทัพเยอรมัน เพื่อไปรับราชการในกองทัพรัสเซีย ในภายหลัง ตอมาเขาได
กลับเขารับราชการที่กองทัพเยอรมันอีกครั้ง เขาไดเขารวมยุทธภูมิวอรเตอรลู กอนถูกแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
“ผูบัญ ชาการวิท ยาลัยการทัพ ” ซึ่ง เขาไดแตง หนัง สือชื่อ “On War” เปนภาษาอัง กฤษในระหวา ง
ดํารงตําแหนงนี้เอง นอกจากนี้ เคลาเซอวิตช ยังไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับสงครามไวอีกหลายเรื่อง

ยุทธศาสตร
“การรบเปนเครื่องมือของยุทธศาสตร” เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายของสงคราม ทฤษฎียุทธศาสตร ตองคํานึงถึง
ปจจัยทางสติปญญาและจิตใจ อันเปนปจจัยการรบที่สําคัญที่สุด
“ยุทธศาสตรเปนตัวกําหนดแผนการทัพ” เพราะยุทธศาสตรเปนกรอบใหญ รวบรวม (1) แผนยุทธการตางๆ
ที่จะปฏิบัติ อีกทั้ง (2) แผนการสนับสนุนการรบ และ (3) สนับสนุนการชวยรบ
ทฤษฎียุทธศาสตรเปนเครื่องชวยในกระบวนการคิดและวางแผน โดยการนําหลักการ หลักเกณฑ หลักนิยม
รวมทั้งระเบียบแบบแผน และคานิยมตางๆ มาประยุก ตใชในบริบทที่แตกตาง ตามความเหมาะสม โดย
ใหความสําคัญกับปจจัยแวดลอมทั้งปวงในสนามรบ ที่สงผลกระทบกับทั้งฝายเราและฝายตรงขาม ในเวลา
เดียวกัน
ผูบัญชาการที่เฉลียวฉลาด ยอมสามารถนําความรูในหลักการสงครามไปใชใหสอดคลองกับสถานการณ และ
ทรัพยากรที่มีอยูจนสามารถบรรลุ “ภารกิจ” อันเปนจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวอีกทั้ง มีวิสัยทัศนสามารถ
คาดคะเน และตั้งสมมติฐานไดใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด อยางสมเหตุสมผลสามารถสรางความประสาน
สอดคลองอยางลงตัวของแผน เพื่อนําไปสูผลลัพธสุดทายที่พึงปรารถนาดวยยึดหลัก “ความเหมาะสม” อาทิ
บางครั้งการเคลื่อนยายกําลังแบบงายๆ แตชาญฉลาดอาจสงผลสําเร็จในการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ และบอยครั้ง
ที่การตัดสินใจครั้งสําคัญๆ มักหวังผลในระดับยุทธศาสตร มากกวาระดับยุทธวิธี
เมื่อทบทวนบทเรียนทางประวัติศาสตร กรณีศึกษายุทธภูมิ ค.ศ. 1760 เปนการเดินทัพและปฏิบัติการทางทหาร
ของกองทัพ พระเจาเฟรเดอริกมหาราช ที่นับวาเปนผลงานชิ้นโบวแดง สําหรับการประยุกตใชยุทธศิลปทางทหาร
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เปาหมายสําคัญบั้นปลาย ดวยอํานาจกําลังรบที่นอยที่สุด โดยพระองคจะไมทรงยอมเสี่ยงทําการรบกับขาศึก
ที่ประเมินแลวเห็นวามีศักยสงครามสูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกับที่พระองคทรงมีอยู ดังนั้นทุกสมรภูมทิ พ่ี ระองค
นําทัพ พระเจาเฟรเดริกมหาราชจะทุม เทพระสติปญ ญาที่ลึกซึ้ง ในการประเมินสถานการณอยางรอบดาน
โดยเฉพาะการตรวจสอบ สถานการณขาศึกอยางระมัดระวัง แมนยํา และใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
โดยทรงยอมสูญ เสีย ไพรพลใหนอ ยที่สุด เพื่อใหไดชัยชนะเหนือขาศึกที่มีกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ
ที่เ หนือกวาใหม ากที่สุด หมายถึง ชัยชนะที่ยิ่งมีอัตราสวน “อํานาจกําลัง รบเปรียบเทียบ” แตกตางกัน
มากเทาไร ยิ่งเปนชัยชนะที่ยิ่งใหญมากเทานั้น ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาทางทหารตองพิจารณา “ศักยสงคราม”
ทั้งจากกําลังพลและยุทโธปกรณซึ่งเปน “อํานาจกําลังรบที่มีตัวตน” และ “อํานาจกําลังรบที่ไมมีตัวตน”
เกิดจากสภาพขวัญกําลังใจ วินัย ประสิทธิภาพการรบ เปนตน
อัจฉริยภาพของผูบัญชาการกองทัพในระดับยุทธศาสตรและปรากฏออกมาในรูป “แผนการทัพ” ซึ่งในระดับ
ยุทธการและยุทธวิธี จะตองดําเนินการใหมีความสอดคลอง แยบยล เพื่อนําชัยชนะมาใหกับกองทัพ
องคประกอบของยุทธศาสตร อาจแบงออกเปน 5 ประเภท
(1) การประกอบกําลัง และอํานาจกําลังรบเปรียบเทียบ (“อํานาจกําลังรบที่มีตัวตน”)
(2) สภาพจิตใจที่ดี และการปฏิบัติที่เฉลียวฉลาด (“อํานาจกําลังรบที่ไมมีตัวตน”)
(3) การเคลื่อนไหว...รูปขบวนและทิศทาง ในการรวมกําลัง/กระจายกําลัง เปนเรขาคณิต
ที่สามารถคํานวณผลได
(4) ขีดความสามารถในการสงกําลังบํารุง (การสนับสนุนการรบ และการสนับสนุนการชวยรบ)
(5) การประเมินผลกระทบจากปจจัยทั้งปวง ภูมปิ ระเทศ ภูมิอากาศ อิทธิพลในพื้นที่ปฏิบัติการ
และปจจัยอื่นๆ

ขวัญและกําลังใจ
แมจะกลาวถึงอยูในตํารา แตไมปรากฏหลักการที่ชัดเจนสําหรับการใชประโยชนเนื่องจากเปน “ศิลปะ” ไมใช
“ศาสตร” เหมือนอํานาจกําลังรบที่มีตัวตน ที่สามารถวัดคาเปนตัวเลขไดแตขวัญและกําลังใจเปนสิ่งทีร่ บั รูแ ละ
สัมผัสได ดังนั้น ตามทฤษฎีศิลปะการสงคราม เราตองตระหนักและใหความสําคัญในการนําปจจัยเหลานี้มา
ประกอบการพิจารณาดวยทุกครั้ง ทั้งนีจ้ ากการศึกษา ประวัติศาสตรสงครามในอดีต ยอมทําใหเราตระหนัก
ไดถึงศักยภาพดานขวัญและกําลังใจ ที่มีอิทธิพล อยางนาเหลือเชื่อ ซึ่งมีเพียง “ผูนํา” ที่มีสติปญญาเทานั้น
จึงจะสามารถแสวงประโยชน หรือดึง ศักยภาพ ที่ไรตัวตนเหลานั้น ออกมาใชประโยชนไดสูง สุด ตัวอยาง
ของขวัญและกําลังใจที่จัดวามีความสําคัญสูงสุด ในหนังสือเลมนี้ มี 3 ประการ คือ (1) ความเกงกลาสามารถ
ของผูบังคับบัญชา (2) จิตใจที่รุกรบ และ (3) ความรักชาติ

คุณธรรมแหงสงคราม
คุณธรรมแหงสงครามมีความจําเปนสําหรับ กองทัพ ในการเสริม สรางความเปนปก แผนภายใน เกิดจาก
คุณลักษณะเฉพาะตัวของผูบังคับบัญชาที่ควรจะเปนปจจัย สํา คัญในการพิจารณาแตงตั้งผูนํากองทัพ
ในฐานะผูขับเคลื่อนกําลังทางทหารทั้งปวง
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อํานาจกําลังรบเปรียบเทียบไมวาจะเปน การที่ผูนํากองทัพมีจิตใจที่มั่นคง ไมหวั่นเกรงตอภยันตราย สุขุม
มุงมัน่ ทุมเท มีความพยายามในการบรรลุภารกิจ ฝกฝนตนเอง มีความรูและสติปญญา ตลอดจนการสราง
การเตรียมพรอมและความสามัคคี มีวินัย ในหนวย มุงปลูกฝงอุดมการณและจิตวิญ ญาณของหนวย และ
ทายที่ สุด คือการพรอมที่ จ ะสละตนเพื่ อ ชาติ สิ่ ง ตา งๆ เหล านี้เ ปน “นามธรรม” ซึ่ง เกิด จากการที่
ผูบังคับบัญชา (1) ปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่องและไมลดละ และ (2) มุงบรรลุภารกิจ หรือชัยชนะจากการทํา
สงคราม ทั้งนี้กองทัพใดๆ จะมีคุณคาไดดวย “คุณธรรมแหงสงคราม” ตองการการบังคับบัญชาและกํากับ
ดูแลที่ดี จากผูบังคับบัญชาที่ถึงพรอมดวยคุณธรรมแหงสงคราม ที่มีความสงางามและโดดเดน ทายที่สุดก็จะ
เกิดพลังของ “ขวัญและกําลังใจ” ในการชวยยกระดับกองทัพใหสูงขึ้น สามารถปฏิบัติภารกิจที่ยากลําบากได
และมีความรับผิดชอบที่สูงสง

ความกลาหาญ
ความกลาหาญเปนกลไกสําคัญที่สุดประการหนึ่ง ในระบบการขับเคลื่อนกําลัง รบ ทั้งนี้ความกลาหาญที่ดี
ตอ งสามารถเอาชนะความลัง เล - วิตกกัง วล และตองมีความระมัดระวัง – รอบคอบ ในเวลาเดียวกัน
โดย “ทหารหาญ” เปรียบเสมือน “เหล็กชั้นดีนํามาสรางศัตราวุธที่คมและเงางาม” ได
การไมเคารพคําสั่งของผูบังคับ บัญชาหรือหนวยเหนือ ไมเรียกวาเปนความกลาหาญ แตเปนความหายนะ
หากเปนเชนนั้น ตอ งมีก ารลงโทษตามสมควรแกเ หตุเ ปนการลงโทษที่ “ไรวินั ย” ไมใชก ารลงทัณฑ ที่
“ความกลาหาญ” เพราะการปฏิบัติตามคําสั่งอยางแข็งขัน ถือเปนวินัยสูงสุดของทหาร โดยเฉพาะในยาม
สงคราม
ทั้งนี้ ยิ่งชั้นยศสูงขึ้น ความลุมลึกในจิตใจ สติปญญา ไหวพริบ ปฏิภาณ ยิ่งตองสูงขึ้นตามไปดวย เนื่องจาก
ตองรั บผิ ดชอบชี วิตคนอื่นๆ จํ านวนมากขึ้นเรื่ อยๆ จึ งไมอาจลดความกลาหาญลงไปได ส วนการดึ งความกล าหาญ
ของผูใตบังคับบัญชาออกมาใชประโยชนไดนั้น เปนศิลปะชั้นสูงของผูบังคับบัญชาที่มีความเปนผูนําและใสใจ
ผูใตบังคับ บัญชา อยางไรก็ตาม หากใชเ พียงความกลาหาญ โดยบกพรองเรื่องการประเมินสถานการณ
อยางรอบคอบ และมีเหตุผล อาจนําไปสูความผิดพลาดไดโดยงาย

การดํารงความมุงหมาย
ผูบังคับบัญชากําลังรบ ตองตกอยูภายใตอิท ธิพลของความไมแนนอน และการเปลี่ยนแปลงไมรูจัก จบสิ้น
ผูบัญชาการตองเลือกระหวางขาวจริงและขาวลวง เพื่อปองกันความผิดพลาดและความวิตกกังวลที่เกิดจาก
การขาดความเอาใจใส หรือความเรงรีบเกินพอดี
ผูบัง คับ บัญ ชาคือเหยื่อของรอยพันความรูสึก ซึ่ง มีความรูสึก ไมกี่อยา งเทานั้นที่ชวยเพิ่ม กําลัง ใจ ดัง นั้ น
เพื่ อ ต อ ต า นความรู สึ ก ด า นลบ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาต อ งเป น ผู ที่ มี ป ระสบการณ เพื่ อ ให ส ามารถแยกแยะ
ความจริง ออกจากความรูสึก ตองมีความเปนผูนําที่เขมแข็ง เราไมสามารถสรางเกียรติประวัติในสงคราม
โดยปราศจากความเหนื่อยลา และขาดแคลน แตเราตองใชความพยายามนับครั้งไมถวน ดังนั้น “การดํารง
ความมุงหมาย” อยางมุง มั่นไมลดละในการปฏิบัติตามความตั้ง ใจแนวแนที่วางไวแตแรก จึงตองดํารงไว
ใหนานที่สุด
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จํานวนกําลังรบที่มากกวาขาศึก
ในยุทธวิธีและยุทธศาสตร การมีกําลังรบที่มากกวาขาศึกมักเปนที่มาของชัยชนะ เพราะตองมีเพียงพอและ
มีขีดความสามารถในการรวมกําลังอยางรวดเร็ว เมื่อ ตอ งการนําไปใชในการตอบโตการปฏิบัติของขาศึก
นั่นคือ เราตอ งรวมกําลัง ใหม ากที่สุดเทาที่จ ะทําได เมื่อ การรบถึงจุดแตกหัก เราจะไดใชป ระโยชนสูง สุด
จากเครื่องมือของเราที่เรามีอยู และสิ่งนี้คือหลักประการแรกของยุทธศาสตร
กฎประการแรกในการใชกําลัง คือ การเขาสูสมรภูมิดวยกองทัพที่เขมแข็งที่สุด หากเราไมสามารถมีจํานวน
กําลังรบที่เหนือกวาฝายขาศึกได เราตองขัดขวางขาศึกไมใหมีจํานวนกําลังรบเหนือกวาเรา แตการกําหนด
จํานวนกําลังพลของกองทัพที่จ ะเขาสูสมรภูมิเ ปนหนาที่ของรัฐบาล แตห ากเรามีขอ ไดเ ปรียบ ในเรื่อ งนี้
เพียงเรื่องเดียว เราก็ไมอาจชนะสงครามได
หนทางปฏิบัติสําหรับผูบัญชาการกองทัพเมื่อไมสามารถมีจํานวนกําลังรบเหนือกวาขาศึกไดมีเพียงทางเดียว
คือ การระดมทรัพยากรที่มีอ ยู ตอ จากนั้นใชความสันทัดในการใชกําลัง ของตนใหเ ปนประโยชน เพื่อใหมี
จํานวนกําลังรบที่เหนือกวาขาศึก ณ ตําบลรบแตกหักซึ่งเกิดจาก การประมาณสถานการณอยางรอบคอบ
ในเรื่องระยะทาง และ เวลาที่ใชในการเคลื่อนยายกําลัง ถือเปนสิ่งจําเปน และเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุด
ในการใชกําลัง
การมีจํานวนกําลังรบเหนือกวาขาศึกชั่วคราว หมายถึง การรวมกําลัง ดวยความแมนยําใหเหนือกวาขาศึก
ณ ตําบลรบแตกหัก ลักษณะเชนนี้ มักจะเกิดจากการประมาณสถานการณที่ถูกตองแมนยํา ในการกําหนด
ตําบลรบแตกหัก และระบุตําบลรบแตกหักดังกลาวใหอยูในคําสั่งยุทธการ การตัดสินใจสละสวนสําคัญนอย
เพื่อใหไดประโยชนสวนใหญ ซึ่งการบังคับบัญชาใหกําลังรบอยูในสถานการณที่สามารถรวมกันเปนกองกําลัง
ขนาดใหญไดอยางรวดเร็วตลอดเวลา สิ่ง เหลานี้คือลัก ษณะเดนของอัจ ฉริยะของพระเจาเฟรเดริก และ
จักรพรรดินโปเลียน

การจูโจม
การจูโจมโดยที่ขาศึกไมทันตั้งตัว เปนปจจัยที่นําไปสูการมีอํานาจกําลังรบที่เหนือกวา และสงผลตอขวัญและ
กําลังใจของกําลังรบเปนอยางมาก เมื่อการจูโจมประสบความสําเร็จมากเทาใด ความยุงยากและความทอแท
ของหมูกําลังรบของขาศึกยิ่งจะมีมากขึ้นและยิ่งกอใหเกิดผลสําเร็จมากขึ้นเทานั้น ในการทําสงครามทุกครั้ง
แตละฝายพยายามจูโจมฝายตรงขาม แตความสําเร็จจะอยูในระดับใดขึ้นอยูกับประเภทของการปฏิบัติการ
และปจจัยแวดลอมในขณะนั้น
ในระดับยุทธวิธีมีพื้นที่ปฏิบัติการและการปฏิบัติที่รวดเร็วกวาในระดับยุทธศาสตร จึงเกิดขึ้นในระดับยุทธวิธี
งายกวา และการจูโ จมจะนํามาประยุก ตใชในระดับ ยุท ธศาสตรไดม ากขึ้น เมื่อการปฏิบัติตางๆ มุงไปสู
วัตถุประสงคทางทหาร และการปฏิบัติเหลานั้นไดรับอิทธิพลจากการตัดสินใจของฝายการเมือง
เพื่อผลลัพธที่ดี การจูโจมตองการการวางแผน และการเตรียมการที่ดี ตองเกิดในสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
พอดี แตบางครั้งการตั้งรับสามารถเปลี่ยนสถานการณกลับมาเปนฝายไดเปรียบไดดวยการตอบโตที่หนักหนวง
การจูโจมบางครั้งกอใหเกิดผลกระทบที่คาดไมถึง การจูโจมอาจจะเปนประโยชนตอทุกฝาย ทั้งฝายที่ยึดที่มั่น

- 10 ที่เต็มไปดวยอันตราย สวนฝายที่สามารถวางกําลังไดดีกวา จะสรางความมั่นใจไดมากกวา เมื่อเราเขาใจและ
นําไปปฏิบัติ การจูโจมจะใหผลลัพธที่ยิ่งใหญ

การลวง
การลวง คือ การซอนเรนเจตนาที่แทจริงไว มีความใกลเคียงกับการโกหก ซึ่งตองซอนเรนเจตนาที่แทจริงไว
มีขอ แตกตาง คือ การลวงนั้นปราศจากคําพูดออกมาโดยตรง แตโ ดยรวมแลว การลวง และการโกหกนํา
ใหผลลัพธเชนเดียวกัน การลวงเปนพรสวรรคที่ใชในการขับเคลื่อนและตรวจสอบการปฏิบัติระดับยุทธศาสตร
การออกแผนการลวง การออกคําสั่งลวง การใหขาวลวง เกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ผิดพลาดของฝายเรา ทั้งหมดนี้
คือวิธีการของการลวง แตผลที่ไดรับจากการลวงในระดับยุทธศาสตรนอยมาก จึงทําใหยุทธศาสตรเรียกใช
การลวงในกรณีพิเศษจริงๆ
การที่เราปลอยใหเรื่องการปฏิบัติการโดยใชกําลังหรือการรบ เปนเรื่องของยุทธวิธี และเราถือวายุทธศาสตร
เปนศิลปะในการเตรียมการใชกําลัง และการทําใหการใชกําลังเปนไปดวยดี ดวยการวางกําลังอยางเหมาะสม
และการใชอาวุธที่มีอยูอยางเหมาะสม ดังนั้น สวนการแสดงกําลังและการวางกําลังเพื่อลวงในการรบ ทําให
ขาศึกเชื่อ และบีบบัง คับใหขาศึกตองนํามาตรการมาใชตามสถานการณที่เปลี่ยนไปนั้น จําเปนตองปรากฏ
ตอสายตาขาศึกจริง จึงตองใชเวลาและกําลังพลจํานวนมากและความเที่ยงตรงแมนยําของการปฏิบัติเหลานี้
มักกดดันใหการตัดสินใจ ทําใหนายพล ผูบัญชาการรบสวนใหญเลิกลมที่จะใชการลวงซึ่งเปนวิธีการทางออม
เพื่อทุมเทใหกับการปฏิบัติการโดยตรงเพียงอยางเดียว
การลวงในระดับยุทธศาสตรจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อการตัดสินใจในระดับยุทธศาสตรมีปญหาขาดแคลนกําลังรบ
การตัดสินใจระดับ ยุทธศาสตรจ ะใชก ารลวงเปนเครื่องมือสุดทาย เมื่อไมส ามารถพึ่ง พาวิธีก ารที่ตองใช
ความสุขุมรอบคอบและความชํานาญไดอีกตอไป นั่นคือเมื่อการตัดสินใจระดับยุทธศาสตรหมดสิ้นหนทาง
เมื่อเปนเชนนี้จ ะเห็นเหลานายพลที่ยิ่ง ใหญทิ้ง การคํานวณ เปาหมายทั้ง หมดไวขางๆ เพื่อเขาทําการรบ
ดวยการลวง และพยายามหาทางรวมกําลังเปนครั้งสุดทายเพื่อโจมตี

การรวมกําลังในพืน้ ทีก่ ารรบ
ยุท ธศาสตรที่ดีที่สุดคือการมีก องกําลัง ที่เ ขม แข็ง มากๆ ซึ่ง เราตองการในทุก โอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
ณ ตําบลการรบแตกหัก แตในบางครั้ง รัฐบาลอาจตกลงใจใชกําลังเขาทําการรบโดยไมปรึกษาผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด ดังนั้น กฎขอแรกและสําคัญที่สุดของผูบัญชาการทหารสูงสุดตองปฏิบัติตาม คือ การรวมกําลังรบ
ไวเ ปนหนึ่งเดียว กําลัง รบจะถูกแยกออกจากกําลัง รบทั้งหมดก็ตอ เมื่อ มีความจําเปนจริงๆ ทั้งนี้เ พื่อสราง
หลักประกันใหกับผูบัญชาการทหารสูงสุดในการควบคุมการปฏิบัติระดับยุทธศาสตร

การรวมกําลังในหวงเวลา
ในสงคราม แตละฝายพยายามอยางไมหยุดหยอน เพื่อใหฝายตนอยูในสภาพที่ไดเปรียบมากที่สุดเมื่อเกิดการ
ปะทะขึ้น กองกําลังสามารถสรางพลังอํานาจในการรบไดเหนือกวา ก็จะทําลายอีกฝายหนึ่งลงไดอยางแนนอน
แตเมื่อมีการเตรียมการรบใหอยูในสภาพพรอมที่สุดแลว เมื่อเกิดการปะทะขึ้น แผนการใชกําลังรบ เขาทําการ
รบตามลําดับก็จะปรากฏขึ้นในความคิด การตอสูกลายเปนเรื่องที่จะตองทันทีทันใด และมีรูปแบบที่ตอ ง
ปฏิบัติการตอบโตกันไปมาและแกไขปญหาอยางตอเนื่องระหวางคูสงคราม แตละฝายหาหนทางที่จะทําลาย
อีกฝายโดยไมเสี่ยงที่จะใชกําลังทั้งหมดที่มีอยู จนกระทั่งเชื่อวาจําเปนจริงๆ เพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ

- 11 แตละวิธีการรบมีทั้งขอดีและขอเสีย สิ่งที่ชวยแกปญหาคือประสบการณเพียงอยางเดียวเทานั้น ใครก็ตาม
ที่เคยทําสงครามยอมทราบวา อํานาจกําลังรบที่เหนือกวามักจะตกเปนของฝายสุดทาย ที่สามารถมีกองหนุน
ที่ยังครบถวนสมบูรณอยูในมือ แตบางครั้ง การนํากําลังมากเกินไปเขาไปทําการรบ ก็เปนเรื่องที่อันตรายมาก
ไมวาเราจะไดประโยชนมากเทาใด จากการใชกําลังรบที่เหนือกวาขาศึกมากๆ เมื่อเริ่มทําการรบ ก็เปนไปได
ที่วา ในเวลาตอ มาเราจะเสียใจที่ไมไดเ ก็บ ความสดชื่นอยางเพียงพอไวเ ปนกองหนุน อันตรายนั้นยืดยาว
ตราบเทายังมีการรบ นั้นหมายถึงชวงของการไรระเบียบ การแตกแยกเปนสวนๆ การหมดเรี่ยวแรงลงเรื่อยๆ
ปจจัยชี้ความสําเร็จคือ แตละฝายจะใชกําลังที่สดชื่น จํานวนเพียงพอ เขาปฏิบัติการรบแตกหัก เมื่อฝายใด
ประสบความสําเร็จ ฝายนั้นก็จะมีขวัญและกําลังใจเหนือกวาอีกฝาย ภาวะวิกฤตก็จะยุติลงและกองหนุนขาศึก
ก็จะฟนฟูความสมดุลที่เสียไปกลับคืนมาไดยาก
ขณะที่ทําการรบและกอนการรบจะยุติลง แตละฝายจะขาดระบบระเบียบ แยกกันออกเปนสวนๆ ออนแอลง
สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่จะตองเกิดขึ้น เปนผลลัพธสวนใหญของทางยุทธวิธี และในขณะนี้เองความสําเร็จ จะทําให
ชวงวิกฤติยุติลง และ ผลลัพธทางยุทธศาสตรปรากฏขึ้น นั่นคือ
ยุท ธศาสตรห มายถึง ผลรวมของการรบ นั่ น เอง ซึ่ ง จะทํา ให เ ห็น ชัด ว า ยุท ธศาสตร เปน เรื่อ งของการ
ใชกําลังรบทั้งปวง ซึ่งแตกตางจาก ยุทธวิธี เปนเรื่องของการนํากําลังเขาปฏิบัติตามลําดับขั้น
หากเราพิจารณาหลักการทําลายลางเฉพาะในระดับยุทธศาสตร เทียบกับหลักการทําลายลาง ในระดับยุทธวิธี
เราจะเห็ นไดง ายวา ทุ ก อยา งถู ก นํา มาใช ในชว งท ายของการรบ หรื อ ช วงทา ยของการปฏิบั ติใ นระดั บ
ยุทธศาสตร จะมีความออนแอคอนขางสูง เพื่อทําใหการเขาสูแนวรบของกองกําลังที่สดชื่นมีอยูเพียงพอและ
นําไปสูผลลัพธที่ตัดสินการรบในระดับยุทธศาสตร ซึ่งเราสามารถใชกําลังนอยที่สุด เพื่อใหบรรลุผลลัพธขั้นตน
และรักษากําลังที่สดชื่นจํานวนมากไวเพื่อบรรลุเปาหมายตามลําดับชั้น
เมื่อนโปเลียนทรงเขายึดครองรัสเซีย ใน ค.ศ. 1812 พระองคท รงรวบรวมกําลังเปนกองกําลังขนาดใหญ
บนถนนเพียงสายเดียว ทําใหก องกําลังเหลานั้นเกิดความขาดแคลนอยางที่สุด ซึ่งเปนการปฏิบัติที่ผิดไป
จากหลั ก การที่ น โปเลี ย นทรงชื่ น ชอบ ที่ เ น น ความเข ม แข็ ง ที่ สุ ด ณ ตํ า บลการรบแตกหั ก หลั ก การนี้
ถูกนํามาใชจนเกินความพอดีในการปฏิบัติในครั้งนั้น อยางไรก็ดีพื้นที่ไมใชสิ่งที่ขาดแคลน ที่จริงแลวพระองค
สามารถกระจายเสนทางการเคลื่อนที่ออกไปใหกวางขึ้น ซึ่งเราสามารถสรุปไดวา บางทีการใชกําลังมากๆ
พรอมๆ กัน นําไปสูการขาดแคลนอยางรุนแรงอยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุนี้จึงกอใหเกิดความออนแอสะสม
มหาศาล แทนที่จะเคลื่อ นที่ใหมีความกวางของแนวเขาตีม ากขึ้น นโปเลียนทรงทิ้งกองกําลัง ไว ขางหลัง
อาจจะเพื่อเปนกองหนุนยุทธศาสตร หรือเพื่อนําเขาทําการรบทีหลัง แตในที่สุดก็ไดรับ ความสูญ เสียจาก
สภาพอากาศที่เ ลวราย และความเหนื่อ ยลาจากการปฏิบัติห นาที่ โดยเฉพาะทําใหเ กิดความขาดแคลน
ในสวนของกําลังรบหลัก
ซึ่งมีประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งที่ตองนํามาพิจารณาในยุทธวิธี กลาวคือ เราสามารถประมาณกําลังรบ
ที่จําเปนเพื่อใหเกิดผลลัพธสูงสุดที่ตองการไดอยางใกลเคียงในการปฏิบัติตามลําดับขั้นทั้งหมด เพื่อใหเรา
สามารถกําหนดจํานวนกํา ลัง รบสวนเกินได ในขณะที่ยุท ธศาสตรใชเ วลายาวนานกวามากในการทําให
สัมฤทธิผล ดันนั้นจึงเปนไปไมไดที่จะคาดการณ หรือ กําหนดจํานวนกําลังรบที่ตองการนํามาใชอยางแนนอน
ลวงหนา สิ่ง ที่ตามมาคือ กําลัง รบที่ถือวาเปนกําลัง สวนเกินในยุท ธวิ ธีเ ปนไดแคเ ครื่อ งมือขยายผลลัพ ธ
ทางยุทธศาสตรเมื่อมีโอกาส เราจะสามารถมีอํานาจกําลังรบที่เขมแข็งและเหนือกวาขาศึกทันทีที่ตองการ
ก็ตอเมื่อไมมีการใชกําลังที่ออมเอาไวกอนเวลาที่เหมาะสม

- 12 เราเชื่อวาในกําลัง รบสวนใหญ ภายใตสถานการณที่คลายคลึง กัน โดยเฉพาะสถานการณในรัสเซีย พบวา
เงื่อ นไขที่สําคัญที่สุดทามกลางเงื่อนไขทุกประเภทคือ ความเขม แข็ง ที่สุด เมื่อเผชิญ กับ ขาศึกในตําบลรบ
แตกหัก

กองหนุนในระดับยุทธศาสตร
กองหนุนในระดับยุทธศาสตร เมื่อเราเก็บกําลังรบไวเปนกองหนุน อาจเปนเพราะ (1) ตองการลดกําลังหรือ
เพิ่มเติมกําลังในขณะทําการรบ หรือ (2) เราตองการเตรียมรับมือกับเหตุการณที่ไมคาดคิดไวกอน ในระดับ
ยุท ธศาสตร เราจําเปนตองจัดใหมีก องหนุนทางยุท ธศาสตรขึ้น เมื่อสถานการณการรบเรียกหากําลัง รบ
ที่พ รอมเขาปฏิบัติก ารในทันทีทันใด หรือ เมื่อสถานการณขางหนาชี้ชัดถึง ความจําเปนกองหนุนในระดับ
ยุทธศาสตรตองมีเปาหมายที่เจาะจงชัดเจน มิฉะนั้นแลวการจัดกองหนุนในระดับยุทธศาสตรจะมีความจําเปน
และประโยชนลดลงมาก
ในระดับยุทธวิธี ซึ่งเราสามารถทราบที่ตั้งของขาศึกไดจากการตรวจการณดวยสายตา สังเกตแนวตนไม และ
พื้นที่สูงต่ําที่เหมาะสมสําหรับการซอนตัว เราตองอยูในสถานการณที่พรอมเผชิญเหตุการณตางๆ ตอดเวลา
ดวยเหตุนี้ การมีก องหนุนสามารถชวยไดทั้ง การเสริม อํานาจกําลัง รบ ภายหลัง การโจมตี ทําใหเ กิดการ
เปลี่ยนแปลงการประกอบกําลัง และการวางกําลังที่ยึดถือแตแรกใหสอดคลองกับการปฏิบัติของฝายขาศึก
ทุกหนแหงที่การปฏิบัติยังคงอยูในกรอบของยุทธวิธี สถานการณคลายๆกันอาจเกิดขึ้นในระดับยุทธศาสตร
และบังคับใหยุทธศาสตรตองใชมาตรการปองกันคลายๆกัน ซึ่งหากยุทธวิธียังไมรูวาผลลัพธจริงๆ ของการรบ
เปนอยางไร ยุทธวิธีจะใชมาตรการชั่วคราวตางๆ มาใชอยางไมสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงไปตามขาวสารที่ไมคอย
นาเชื่อถือในแตละวัน สงผลใหยุทธศาสตรเกิดความไมแนนอนดวยเชนกัน
กองหนุน ในระดับ ยุท ธศาสตรต อ งมีเ ป าหมายที่ เ จาะจงชัดเจน มิเ ชนนั้ นแล วการจัด กองหนุน ในระดั บ
ยุทธศาสตรจะไมมีประโยชน ในขณะที่อันตรายเพิ่มขึ้น เนื่องจากนําไปใชในภารกิจทั่วๆ ไปที่ขาดความเจาะจง
ชัดเจน ความคิดเรื่องกองหนุนในระดับยุทธศาสตรจะกลายเปนเรื่องไรเหตุผล เมื่อเรารวมกําลังรบจํานวนมาก
เพื่อใหไดผลลัพธตามตองการ แตกลับไมปฏิบัติตามและยังคงเก็บกําลังสวนหนึ่งไวใชภายหลัง แตบางครั้งการ
สถาปนากองหนุนทางยุทธศาสตรขึ้นมาเพื่อ เตรียมเผชิญกับความไมแนนอนเพียงอยางเดียว อาจจะเปน
ความระมัดระวังจนเกินจําเปน
หากเราตองการประสบความสําเร็จในการใชกําลัง ที่เก็บไวเ ปนกองหนุนในระดับ ยุท ธวิธี ไมเพียงแตเพื่อ
สกัดกั้นการปฏิบัติของขาศึก แตยังทําใหเกิดผลลัพธนาพอใจ แมในสถานการณขาดความชัดเจน หรือ บางครั้ง
ดูเลวราย เนื่องจากความไมแนนอนของการรบ สามารถหาทางชดเชยความเสียเปรียบที่ไดรับในบางจุด โดยใชความไดเปรียบ
ในบางจุด และการเปลี่ยนทิศทาง หรือการเปลี่ยนที่ตั้งกองกําลังบางสวนอยางฉับพลันในสถานการณที่ยาก
และคับขันที่สุด ถือเปนมาตรการทีม่ ีความเหมาะสม

การออมกําลัง
ในทางศิลปะทหาร แมจะตั้งอยูบนพื้นฐานหลักการและวิธีการที่ชัดเจน ซึ่งตองนํามาเปนบรรทัดฐานเบื้องตน
แตผูที่บัง คับ ทิศทางการปฏิบัติในการสงคราม ตองใชป ระสบการณ รวมถึง ปฏิภาณไหวพริบ ไตรตรอง
อยางรอบคอบ โดยไมปลอยใหกําลังรบ อยู ณ ที่ใดที่หนึ่งเกินความตองการของสถานการณ หรือ มีกองกําลัง

- 13 บางสวนเขาไปอยูในการจัดกระบวนเคลื่อนยายและการจัดกําลังเขาทําการรบ แตไมไดมอบภารกิจใดๆ ซึ่ง
ถือเปนการจัดกําลังเขาทําการรบที่ไมเหมาะสม เพราะการจัดกําลังจะทําใหไมมีกองกําลังใดๆ วางพรอม
ใชงานจริงๆ การปฏิบัติเชนนีท้ ําใหเกิดความเสียหายกับการใชกําลังรบของตนเองยิ่งกวา
หลักการนี้ คือการใชกําลังที่นอ ยที่สุดตอ การแกปญหา เพื่อสงวนทรัพยากรที่มีอ ยูอยางจํากัดไวสนับสนุน
หลักการรวมกําลัง เพื่อใหเกิดอํานาจกําลังรบสูงสุด ณ ตําบลที่ตองการผลแตกหัก

การหยุดทัพระหวางสงคราม
การสงครามเปนปฏิบัติการแหงการทําลายลางซึ่งกันและกัน และเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณของ
แตละฝายได แมแตในกรณีที่แตละฝายมีความเทาเทียมกันอยางสมบูรณ การเปลี่ยนแปลงเปาหมายที่จ ะ
ปฏิบัติในอนาคต จึงนําไปสูการหยุดทัพระหวางสงครามเราจะเห็นไดวาในความหมายสงครามที่สมบูรณแบบ
นั้นจะไมมีการหยุดพัก
การสงครามมีปจจัยอยู 3 ประการ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักการและความเร็วของการปฏิบัติ
(1.) ขวัญและกําลังใจที่ตกต่ํา เกิดจากความไมกลาตัดสินใจและขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ ในยาม
สถานการณวิกฤต
(2.) ความลาชามาจากขาดความสมบูรณของการประมาณสถานการณ และความไมเพียงพอของการเขาถึง
จิตใจมนุษย
(3.) การหยุดทัพระหวางสงครามมาจากวิธีการรบ 2 รูปแบบ คือการรุกและการตั้งรับการตั้งรับจะทําใหอํานาจ
กําลังรบเหนือกวา ฝาย A จะรูสึกออนเกินกวาจะโจมตีฝาย B ในขณะฝาย B คอนขางเขมแข็ง เพียงพอที่จะโจมตี
ฝาย A แตถาฝาย A ยังจะโจมตีฝาย B ฝาย A ไมเพียงแตจะสูญเสียกําลังที่จะสามารถเพิ่มเติมได ยังอาจจะตกเปน
เบี้ยลางของฝาย B ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นไดจากผลตางทางพีชคณิต
( A – B ) – (A – B) = 2B

ลักษณะของสงครามสมัยใหม
ภายใตการบังคับบัญชาของจักรพรรดินโปเลียน กองทัพฝรั่งเศสไดสยบวิธีการทําสงครามแบบเกา บุกเขายึด
ยุโรปดวยความรุนแรงและรวดเร็วอยางไมเคยปรากฏ ลมลางและทําลายทุกอยางที่ขวางทาง
ในขณะที่กองโจรของชาวสเปน ตอตานอยางไมหยุดหยอ น เมื่อถูกกองทัพ ของนโปเลียนบุก เขายึดครอง
แสดงใหเห็นขอจํากัดของเครื่องมือและวิธีการเหลานั้นเมื่อนํามาใชอยางกระจัดกระจาย
การรบในสมรภูมิรัสเซีย เมื่อ ค.ศ. 1812 ทําใหไดขอสรุปที่ชัดเจนวาเราควรจะคํานึงถึงสิ่งใดเปนอันดับแรก
ในการประมาณสถานการณ กลาวคือ การยึดครองอาณาจักรที่มีพื้นที่กวางใหญไพศาล เปนสิ่งที่เปนไปไมได
การยึดเมืองและชนบทไมไดหมายความวา การตั้งรับนั้นจะลมเหลวเสมอไป สุดทายบอยครั้งที่ฝายตัง้ รับกลายเปน

- 14 ผูแข็งแกรงที่สุดเมื่อถอยมาอยูใจกลางประเทศตนเอง และสามารถรุกอยางรุนแรงที่สุด ในขณะที่ฝายตรงขาม
กําลังหมดเรี่ยวแรง
วิ ธี ก ารที่ รั ส เซี ย นํ า มาใช ใ นป ค.ศ. 1813 ได ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ด ว ยการใช ท หารอาสาสมั ค ร เราสามารถ
เพิ่มกําลังกองทัพไดถึง 6 เทา และ กองกําลังสํารองเหลานี้มีความพรอมในการรบทั้งในการรุกและในการรับ
ปจจุบันทุกคนทราบวา การที่พลังประชาชนในชาติทั้งหมดเขารวมทําสงครามทําใหอํานาจกําลังรบเพิ่มขึ้น
อยางนาอัศจรรย รัฐบาลทุกรัฐบาลในอนาคต ลวนตองแสวงหาพลังประชาชน

ความตึงเครียดและการหยุดพัก หลักพลวัตของสงคราม
เมื่อกอนสงครามสวนใหญมักตกอยูในอิทธิพลของการหยุดพักมากกวาการปฏิบัติการรบทันที ที่มีการหยุดพัก
ขณะสงครามกําลัง ดําเนินอยู เนื่องจากแตล ะฝายไมส ามารถปฏิบัติก ารใดๆ ใหไดเ ปรียบฝายตรงขาม
ก็จะทําใหเกิดสภาพ ของการหยุดพัก ซึ่งเปนชวงเวลาที่แตละฝายจะเขาสูสภาวะสมดุล หรือดุลยภาพ ทั้งใน
เรื่องกําลังกาย กําลังใจ และยังมีทรัพยสินและผลประโยชนอื่นๆ ของรัฐ
แตทันทีที่อีกฝายกลับมาแสดงออกโดยมีมาตรการเตรียมการตางๆ เพื่อกลับมาปฏิบัติการอันเปนประโยชน
กับฝายตน จะทําใหอีกฝายตองมีปฏิกิริยาตอบโตการปฏิบัตินั้นๆ สภาพของการหยุดพักจะหมดไป แลวสภาพ
ของความตึงเครียดจะเขามาแทนที่ และดํารงอยูจนกระทั่งการรบสิ้นสุดลง

สงครามในอุดมคติ กับ สงครามในความเปนจริง
“สงครามในอุดมคติ” มีความเกี่ยวของกับทุกภาคสวน มีแผนการทัพที่ทําใหสงครามกลายเปนการปฏิบัติที่
มีลัก ษณะเฉพาะ ไมเหมือนแผนอื่นใด มีก ารกําหนดเปาหมายสุดทาย (END) ซึ่ง ทุก เปาหมายยอย ตอง
คํานึงถึง และมุงไปใหถึง มีการระดมสรรพกําลังทั้งปวงและ พลังประชาชน เพื่อเพิ่มอํานาจกําลังรบ ดังนั้น
เราไมควรจะเริ่มสงครามใดๆ โดยปราศจากการกําหนดเปาหมายที่สงครามตองมุงไปใหถึง
“สงครามโดยทั่วไป” ปรากฏเพียงในรูปของความขัดแยงซึ่งกันและกัน ซึ่งนําพาใหแตละฝายจับอาวุธขึ้น
ปกปองความมั่นคงของตนเอง เพื่อใหเกิดความวิตกแกอีกฝายและฉวยประโยชนจากโอกาสที่เหมาะสม แมใน
กรณีฝายทหารจะมีความเฉลียวฉลาดและรอบคอบมากเพียงใด กําหนดรูเปาหมายที่จ ะตองไปใหถึง อยู
ตลอดเวลา แตฝายอื่นๆ ในคณะรัฐบาลอาจไมสามารถปฏิบัติไดเชนเดียวกับฝายทหาร สถานการณเชนนี้จะ
สงผลใหไมเกิดการปฏิบัติใดๆ เพื่อปลุกพลังมวลชนในการรวมกําลัง

ความสําคัญของเปาหมายและความทุมเท
ในการสงครามหากทุ ม เทไม เ พี ย งพออาจจะนํ า ไปสู ผ ลลั พ ธ ด า นลบ หากความจํ า เป น ทางการเมื อ ง
ไมเปนอุปสรรคและไมบีบบังคับใหตองจํากัดการใชเครื่องมือทางทหารก็อาจจะทําใหบรรลุเปาหมายทางทหาร
ที่ตองการ ทั้งนี้ ขอจํากัดอาจเกิดจากปจจัย 3 ประการ
(1.) ความแตกตางในเรือ่ งเครื่องมือที่แตละฝายจะตองแสวงหามาใหได
(2.) ความไมเทาเทียมกันของสถานการณและความสัมพันธระหวางรัฐที่ขัดแยงกัน
(3.) รัฐบาลแตละรัฐมีความแตกตางในเรื่องลักษณะ ขีดความสามารถ และความทุมเท
ผูที่บริหารจัดการสงครามจึงควรยืนอยูบนทางสายกลาง กลาวคือ ปฏิบัติตามหลักตรงไปตรงมา ดวยเหตุผล และ
พิจารณาความจําเปนเฉพาะหนา ซึ่งผูบริหารสามารถปฏิเสธความจําเปนที่ตองไดผลลัพธที่สมบูรณ เพื่อมุงเปา
ไปยังวัตถุประสงคที่สอดคลองกับเปาหมายทางการเมืองและใชกําลังแตพอดีกับการทําสงครามเทานั้น
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การกําหนดเปาหมายสุดทายใหชัดเจนยิ่งขึน้ : การลมลางขาศึก
เพื่อลม ลางขาศึก เราไมจําเปนต อ งมีอิท ธิพลเหนื อ พื้นที่ทั้ง หมดของขาศึก ทุก ครั้ง ทฤษฎีส งครามจึง ให
ขอเสนอแนะวาเราตองคํานึงถึงความสัมพันธอันโดดเดน และทรงอํานาจ รวมทั้งผลประโยชนในขณะนั้นๆ
ของทั้ง สองรัฐ คูส งคราม การผสานความสัม พันธ และผลประโยชน ดัง กล าวข างตน เป นป จ จัย กํา หนด
จุดศูนยดุล ของแตละฝาย พลังอํานาจในการรบและการเคลื่อนยายกําลัง เปนสิ่งกําหนดทุกอยางที่เหลือ
ในสนามรบ ทันทีทเี่ ราคนพบจุดศูนยดุล
อเล็กซานเดอรมหาราช กุสตาฟดอลฟ พระเจาชารลที่ 12 พระเจาเฟรเดริก มหาราช ลวนทรงมีศูนยกลาง
พลังอํานาจอยูในกองทัพของพระองค หากกองทัพเหลานั้นถูกแยกออกจากกันจนไรระเบียบกษัตริยนักรบ
ผูยิ่งใหญเหลานี้ก็จะประสบความยากลําบากในการบัญชาการทัพของพระองค
จุดศูนยดุลของรัฐนั้นอาจแตกตางกันตามสถานการณดังนี้
(1.) แมรัฐถูกแบงแยก ประชาชนมีความคิดเห็นตาง จุดศูนยดุลมักอยูที่เมืองหลวง
(2.) เมื่อรัฐขนาดเล็กไดรับการสนับสนุนจากรัฐขนาดใหญ จุดศูนยดุลจะอยูที่กองกําลังของรัฐขนาดใหญที่ได
เตรียมไวชวยรัฐขนาดเล็ก
(3.) เมื่อมีหลายรัฐรวมตัวกันเปนพันธมิตร จุดศูนยดุลจะอยูที่ผลประโยชนรวมกันของรัฐ
(4.) เมื่อประชาชนทั้งชาติลุกขึ้นมาประทวงและจับอาวุธ จุดศูนยดุลจะอยูทีเหลาผูนํา และความคิดเห็นของ
สาธารณชน
พลังอํานาจทั้งหมดที่มีอยูตองมุงไปสูเปาหมายเหลานี้อันเปนจุดศูนยดุลของขาศึก เราตองรวมพลังอํานาจที่มี
อยูทั้งหมดใหเปนหนึ่งเดียว อยานําเขาไปปฏิบัติการตอกองกําลังสวนรองของขาศึก จงคนหาหัวใจที่แทจริง
ของพลังอํานาจของขาศึกแลวจึงลมลางฝายตรงขามนั้น ณ จุดศูนยดุล

สงครามคือเครื่องมือหนึ่งของการเมือง
สงครามเปนเพียงสวนหนึ่งของพาณิชยการเมือง ในการนําไปประยุกตใชโดยมนุษย และดวยเหตุนี้สงคราม
จึง ไม ใชแ สนยานุภาพอิส ระ ยิ่ง การเมื อ งเขม แข็ง มากเท าไร การสงครามก็จ ะยิ่ง รุ นแรงมากขึ้นเทานั้ น
แตในขณะที่การเมืองใชสงครามเปนเครื่องมือ บางครั้งการเมืองกลับปฏิเสธผลลัพธทุกประการที่เ กิดขึ้น
จากธรรมชาติของสงคราม
การสงครามจะมี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ การเมื อ ง บางที มี ก ารกล า วโทษความล ม เหลวของการสงคราม
วามาจากอิทธิพลการเมืองที่มีตอการบังคับบัญชากองทัพ ตราบเทาที่อิทธิพลการเมืองมีตอการบังคับบัญชา
กองทัพอยูในขอบเขตที่เ หมาะสม มุม มองของฝายการเมืองทําใหเ กิดการปฏิบัติที่เ ปนเหตุเ ปนผลและ
มีประสิทธิภาพ อิทธิพลทางการเมืองยอมเปนปจจัยเกื้อหนุน และหากเปนดานลบจะมาจากการที่การเมือง
สัญญาวาจะใหเครื่องมือ หรือ คุณลักษณะบางประการแกกองทัพแตไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จลุลวง
ทันกาล และในบางเงื่อนไข การเมืองก็สั่งการไมตรงกับเจตนารมณของตน ซึ่งเปนขอสัง เกตวา เหลาผูนํา
ฝายการเมืองจําเปนตองมีความรูความเขาใจบางประการในเรื่องการสงครามเพื่อจะไดพูดจากภาษาเดียวกับ
ผูนําทางทหาร
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หลักการของนายพลแพตตัน

ขอบเขตเนื้อหาที่มุงเนน
- ประวัติของ นายพลแพตตัน
- หลักการของนายพลแพตตัน
- หลักการบังคับบัญชาและการบริหารงาน
- หลักการเพื่อสุขภาพที่ดี
- หลักแหงความหยิ่งและความเชื่อมั่น
- หลักการแสวงขอตกลงใจ
- หลักการแหงความสําเร็จ
- หลักการแหงชีวิตและความตาย
หลักการคิดและปฏิบัติของนายพลแพตตัน ผูมีวินัยเครงครัดและมีคุณสมบัติของผูนําที่เปนที่ยําเกรงของ
ผูใตบัง คั บ บัญ ชา เปนที่เ กรงขามของข าศึก เป นนัก การทหารที่ มีม าตรฐานสูง รวมทั้ง มีความอุตสาหะ
อยางตอเนื่องในการฝกทหารใหเปนเลิศในดานมาตรฐาน นายพลแพตตันมีหลักคิด และปฏิบัติที่นาสนใจและ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได

- 17 ประวัตินายพลแพตตัน
พล.อ. จอรจ เอส แพตตัน จูเนียร เปนหนึ่งในนักการทหาร ที่เปนที่รูจักกันดีถึงลักษณะความเขมงวด ดุดัน
ซึ่งแพตตันไดตั้งเปาหมายในชีวิตของเขา ในการไดเ ปน “วีรบุรุษ” เนื่อ งจากเขาเติบโตจากการไดรับฟง
เรื่องราวความกลาหาญและความบากบั่นที่ประสบผลสําเร็จของบรรพบุรุษซึ่งตอสูในสงครามปฏิวัติ สงคราม
เม็กซิกัน และ สงครามกลางเมือง และเขาก็ทําไดสําเร็จ เขาไดรับการยกยองวาเปนผูบัญชาการรบของสหรัฐ
ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในทุกสมรภูมิ เหรียญกลาหาญ ถูกประดับประดามากมายบนเครื่องแบบของ
นายพลแพตตัน รวมถึงเหรียญกลาหาญ “หัวใจสีมวง”
ในสมั ย สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 โลกต อ งการผู บั ง คั บ บั ญ ชา ที่ ต ระหนั ก ดี ว า สงครามหมายถึ ง การฆ า
ประชาชน นายพลแพตตัน ทราบดีวาสงครามไมใชการตอสูเพื่อการเมือง ไมใชวิธีการแกปญหาคนตกงาน
ไมใชโ อกาสในการตั้ง สํานัก งาน แตห มายถึง ประชาชนจะถูก ฆา หากประหัตประหารฆาศึกได สงคราม
ก็จบเร็วเมื่อนั้นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุด ของนายพลแพตตัน ไมใชร ถถัง แตคือ “ทหาร” ผูซึ่ง ไดรับ
การฝกอบรมจนปราศจากความหวาดกลัว
นายพลแพตตันมีความอุตสาหะอยางตอเนื่อ งในการฝก กองทหารใหเ ปนเลิศในดานมาตรฐาน ถือไดวา
เป น อั จ ฉริ ย ะ ซึ่ ง มี ค วามคิ ด ก า วไกลกว า คนทั่ ว ไปในสั ง คม ทหารของแพตตั น ชอบฟ ง การบรรยาย
ที่ประกอบดวยอารมณขันของเขา หากนายพลแพตตันตองการทําสิ่งใดก็จะหาวิธีการจนไดทหารทุกคนใน
สังกัดของเขา ตางรูวานายพลแพตตันเปนหวงเปนใยในตัวพวกเขา และมักจะทํางานรวมกับผูใตบังคับบัญชา
ตลอด นายพลแพตตันเรียกรองเอาความตายจากทหารทุกคน หากวามันจําเปนเพื่อใหไดชัยชนะ แตนายพล
แพตตันจะเปนคนแรกที่มอบชีวิต ทุกคนตระหนักดีวานายพลแพตตันตองการจะอุทิศตนในสนามรบ
ดานชีวิตสวนตัว แพตตันเขารับ การศึกษา ณ สถาบันทางทหารที่เวอรจิเนียเปนเวลา 1 ป แลวศึกษาตอ ที่
โรงเรียนนายรอยเวสปอยท หลังจากนั้นไดรับยศรอยตรีแหงกรมทหารมาที่ 15 สมรสกับบีทรัซ อายเออร
เคยเปนตัวแทนไปแขงขันกีฬาโอลิม ปก ประเภท ปญ จกรีฑา (ทั่งลูและลาน) ที่กรุงสตอ กโฮลม ซึ่งเดิมนั้น
เปนเปดเฉพาะทหาร โดยใหใชเปนการทดสอบที่เขมงวดเกี่ยวกับทักษะทางทหารที่ควรมีในขณะนั้นแพตตัน
อายุ 26 ป เขาทําไดอยางไมธรรมดาเลยในกีฬาหลายประเภท ไดแก การยิงปนระยะ 25 เมตร การตอ สู
ดวยดาบ การวายน้ําฟรีสไตลระยะทาง 300 เมตร การขี่มาระยะทาง 800 เมตร และ การวิ่งระยะ 4 กม.
หลังจากกีฬาโอลิม ปค แพตตัน เขาเรียนที่โ รงเรียนทหารมา ฝรั่ง เศส และศึก ษาเกี่ยวกับการฝกฟนดาบ
ฝรั่งเศส
ในป 1915 เขาถูกสงไป ฟอรท บลิส มีหนาที่นําหนวยทหารมาลาดตระเวนตามชายแดนเม็กซิโก หนึ่งปตอมา
เขาติดตามเปนนายทหารคนสนิท พล.อ. จอหน เจ.เพอรชิ่ง เพื่อตอสู “ฟรานซิสโก ปนโช”
แพตตัน เขาโจมตีคนของปนโชหลายครั้ง จนนักหนังสือพิมพจดจําเขาได ในครั้งนั้นความสามารถ ในการรบ
ของแพตตันก็ฉายแววใหเห็นเปนครั้งแรก นายพลเพอรชิ่ง ประทับใจการปฏิบัติของแพตตัน จึงเลื่อนยศเขา
เปนรอยเอก และใหเขาบังคับบัญชากองบังคับการเมื่อครั้งเดินทางกลับจากเม็กซิโก
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 เริ่มขึ้น การใชรถถังยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก แพตตันเปนหนึ่ง ในสมาชิกกองทัพ
นอ ยรถถัง ในกองทัพนอยเขามีอํานาจบัง คับ บัญชาเต็มที่ในการสั่ง การแนวคิดตางๆ ขั้นตอนการปฏิบัติ

- 18 ไปจนกระทั่งออกแบบเครื่องแตงกาย เขาและทหารเคยไดชัยชนะที่สมรภูมิกงั เบร ประเทศฝรั่งเศส ในระหวาง
การรบดวยรถถังครั้งสําคัญ
แพตตัน ไดใช ป ระสบการณ เ กี่ยวกั บ รถถั ง ของเขาในการก อ ตั้ง โรงเรีย นยานเกราะสหรัฐและทํา การฝ ก
พลประจํ ารถถั งรุ นแรกจํ านวน 500 นาย ซึ่ งในขณะนั้ นกองพลน อยของเขา มี รถถั งประจํ าการ จํ านวน 345 คั น
และเขาปฏิบัติการ มูน อารกอน โดยการนําของแพตตัน
การรบของเขา ไดกําหนดแผนใหสามารถนําหนวยไปยังแนวหนา และดํารงการติดตอสื่อสารกับที่บัญชาการ
หลังโดยใชนกพิราบ และพลนําสาร แพตตันมักจะเปดเผยตนเองเสมอตอแนววิถีกระสุนจนถูกยิงเขาที่ขา
หนึ่งครั้งในขณะทําหนาที่อํานวยการยุทธรถถัง
นายพลแพตตันสนับสนุนการใชรถถังอยางเปดเผย เขาเล็งเห็นวารถถังเปนอนาคตของการสงครามสมัยใหม
อยางไรก็ตามรัฐสภาไมมีเจตนาที่จะสนับสนุนงบประมาณ สําหรับการสรางกองทัพยานเกราะขนาดใหญ
ถึงกระนั้นเขายังไดศึกษาและเขียนหนังสืออยางกวางขวาง รวมทั้งไดทดลองเพื่อปรับปรุงการสื่อสารระหวาง
รถถังดวยการใชวิทยุจนสําเร็จ
หลังสงครามโลกครั้ง ที่ 1 แพตตันทําหนาที่หลายอยางทางดานฝายอํานวยการ เขาสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐ และไดรับเกียรติบัตรดีเดนเมื่อสําเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยการทัพบกสหรัฐ
เมื่อเยอรมันเริ่มใชกําลังทหารโจมตีในยุโรป ในที่สุดแพตตันไดโนม นาวใหรัฐสภาตระหนัก ถึงความจําเปน
ในการเพิ่ม อํานาจการโจมตีใหกับกองกําลังยานเกราะ ในป พ.ศ.2483 โดยแพตตันไดรับ การปรับยายไป
กองพลยานเกราะที่ 2 ฟอรทเบนนิ่ง และไดรับการแตงตั้งเปนผูบัญชาการในเวลาตอมา
ในป พ.ศ. 2483 สหรัฐเขารวมสงครามโลกครั้งที่2 อยางเปนทางการ หลังจากการโจมตีของญี่ปุน ที่เพิรล ฮารเ บอร
นายพลแพตตัน ไดบังคับบัญชากองกําลังเฉพาะกิจภาคตะวันตก
เมื่อป พ.ศ. 2485 กองกําลังอเมริกันทําการยกพลขึ้นบกในยุทธการ ทอรช ( Operation Torch ) เขาไปยัง
แอฟริกาเหนือ หลังจากประสบความสําเร็จที่นั่น เขาบัญชาการกองทัพบกที่ 7 ระหวางบุกไป ประเทศซิซิลี
และรวมกับกองทัพบกที่ 8 ของอังกฤษในการฟนฟูประเทศซิซิลี จนกระทั่งป พ.ศ. 2487 เขาไดรับคําสั่งใหไป
บังคับบัญชากองทัพบกที่ 3 ในประเทศฝรั่งเศส นายพลแพตตันและกองทหารของเขาประสบความสําเร็จ
ที่ยิ่ง ใหญ ดวยการเขาโจมตีอยา งรวดเร็ ว เคลื่ อ นที่ขามผานยุโ รปหลัง การสูร บที่นอรมัง ดี ขยายผลจาก
ความออนแอของเยอรมัน ครอบคลุมพื้นที่ 600 ไมลผาน ฝรัง่ เศส เบลเยี่ยม ลักซเซมเบิรก เยอรมนี ออสเตรีย
และ เชคโกสโลวาเกีย
หลังจากการที่เขาปลดปลอยคายกักกันเชลยศึก Buchenwald ใหเปนอิสระ แพตตันจึงเคลื่อนกําลังใหชาลง
เขาเริ่มนโยบายการจัดใหพลเรือนในทองถิ่นเยอรมันเขาชมคาย ซึ่งตอมา ผูบัญชาการอื่นๆ ไดนําไปใช หลังจากนั้ น
เมื่อ สงครามโลกครั้งที่ 2 จบสิ้นลง กองทัพบกที่ 3 ไดรับ ชัยชนะเหนือดินแดนขาศึกนับเปนพื้นที่ 81,522
ตารางไมล

- 19 นายพลแพตตันรับหนาที่เ ปนผูบัญ ชาการกองทัพบกที่ 15 ในดินแดนที่ท หารอเมริกันยึดครองในเยอรมัน
เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนตแลวเสียชีวิตรางของเขาไดรับการฝงทามกลางเหลาทหารที่เสียชีวิตจากการ
สูรบที่โปงพอง ในสมรภูมิแหงปาอาเดน ( Battle of the Bulge) ที่เมือง แฮมลักซเซมเบิรก แพตตันไดรับ
การจารึกในความทรงจําวาเปนคนดุและมีความสามารถในการนําทหารจวบจนปจจุบันเขาคือนักการทหาร
ที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตร และเปนนักการทหารที่หาไดยากที่สุดในโลก
สําหรับหลักการของนายพลแพตตัน พอจะสรุปโดยยอไดดังนี้
1. หลักการของนายพลแพตตัน
- คนเราสามารถเรียนรูจากกันและกันไดเสมอ สิ่งที่เราคาดหวังใหคนในปกครองทําคุณตองทําได
2. หลักการบังคับบัญชาและการบริหารงาน
- ผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวที่สงั่ ได
- ทหารเฉื่อยแฉะ จะตองถูกยายกอนตะวันตกดิน
- ดํารงความฉับไวในการติดตอสื่อสาร
- การลงโทษตอผูกระทําความผิดตองทําทันที หรือ มิฉะนั้นแลวจะไดคนตายซึ่งไมมีศักดิ์ศรีอะไรเลย
- พูดในสิ่งที่คุณหมายความ และ หมายความตามที่คุณพูด
- ใครที่คิดวาตนสําคัญขาดเสียไมไดละก็ ไมใชอยางนั้นแน
- ภารกิจสําคัญทีส่ ุด คิดถึงระเบียบทีหลัง
- ตื่นตัวอยูเสมอ สําหรับบอเกิดแหงปญหา
- เลือกผูนําเพื่อความสําเร็จ ไมใชเพื่อความเสนหา
- ผูนําทุกคนตองมีอํานาจหนาที่ เทาเทียมกับความรับผิดชอบ
- ปกปองกําลังพลกอนความตองการของผูบังคับบัญชาหนวยเหนือเอาไวทีหลัง
3. หลักการเพื่อสุขภาพที่ดี
- จิตใจที่แข็งแกรงไมสามารถอยูในรางกายทีอ่ อนแอ
- พลังสมองเริ่มมาจากปอด
- ไมมีพลังในถังไขมัน (พุง )
- รักษาเทาใหสะอาด และศึกษาคัมภีรไบเบิล้
- เคลื่อนไหวเสมอแลวความเจ็บปวดจะไมกล้ํากราย
- จิตใจตองบังคับรางกาย อยาใหรางกายบังคับจิตใจ
- อยากแข็งแรงตองออกกําลัง จนกวาจะพนจุดเหนือ่ ย
4. หลักแหงความหยิง่ และความเชื่อมั่น
- ความหยิ่งในตนเองเริ่มจากความหยิง่ ในการแตงกาย
- อยากลัวความลมเหลว
- อยารับคําแนะนําจากความกลัวของตนเอง
5. หลักการแสวงขอตกลงใจ
- การตกลงใจทีส่ มบูรณ ไมสามารถทําได ถาปราศจากขอมูลทัง้ หมด และขอเท็จจริง

- 20 - การตกลงใจที่เร็วไปจะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป การตกลงใจที่ชาไปจะมีผลใหเกิด
สถานการณฉุกเฉินหลายอยางเกินไป
- เมื่อเราอยูในสงคราม พวกเราตองฆาคน
- จับใหถึงลูกถึงคน
- อยาใหขาศึกเลือกพื้นที่การรบ เราจะรบในสถานทีท่ ี่เราตองการรบ ไมใชในที่ขาศึกตองการ เราจะรักษา
ความไดเปรียบในการเลือกพื้นทีเ่ สมอ
- คนเทานั้น คือเครื่องมือหลักในการทําสงคราม
- ในการทํางาน เราตองทํา อยาพูดวาทําแลวจะเกิดผลราย
- พูดคุยกับกําลังพล
- ไมมีใครใชหัวคิดเลย ถาทุกคนคิดอยางเดียวกัน
- จงรูในสิง่ ที่คุณรูอยูแลว และ จงรูในสิง่ ที่คุณยังไมรู
- จงขึ้นไปแนวหนา
- หากใชคําวา “ถาบางที” “อาจจะ” มากเกินไป ก็จะไมมีทางชนะสงคราม
- ไมมีการตัดสินใจที่ดีเกิดขึ้นบนเกาอีห้ มุน
6. หลักการแหงความสําเร็จ
- หนทางสูชัยชนะ คือ อยาแพ
- จงอยาใหขาศึกเลือกพื้นที่การรบ
- จงอยาสูรบถาไมไดอะไรจากชัยชนะนั้น
- ความสําเร็จ คือการที่คุณขึ้นไปไดสูงเพียงไร เมื่อตกต่ํา
- จงเก็บบางสิ่งบางอยางไวเปนกําลังหนุนอยูเสมอ
- การแกแคนเปนเรื่องของพระผูเ ปนเจา
7. หลักการแหงชีวิตและความตาย
- ความตายอาจจะตื่นเตนกวาการมีชีวิต
- ตอสูเพื่ออะไรบางอยางขณะมีชีวิต ดีกวาตายไปโดยเปลาประโยชน
- อยาใหความตายมาเยือนถึงเตียง
- ความกลัวฆาคนไดมากกวาความตาย
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ขอบเขตเนื้อหาที่มุงเนน
- ปฏิบัติการที่โมกาดิชู
- ที่มาของปญหา
- ความประมาทของทหารสหรัฐ
- งาน ปฏิบัติการจิตวิทยาทีล่ มเหลว ของทหารสหรัฐ
- การเมืองและการทหาร
- การแพทางยุทธศาสตรของสหรัฐอเมริกา
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การปฏิบตั กิ ารที่โมกาดิชู
หรือที่ชาวโซมาเลียเรียกวา Ma-alinti Rangers (แปลวาวันแหงพวกเรนเจอร) การสูรบเริ่มขึ้นในวันที่ 3 และ
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2536 (1993) นําโดยกองกําลังสหรัฐ อเมริกา ตองการลดอํานาจของไอดีด ดวยการ
ตัดมือและเทาของไอดีด เพื่อลดทอนอํานาจของไอดีดทีล ะนอย และปฎิบัติก ารครั้ง นี้คือการบุก จับ กุ ม
กลุมผูนําชนกลุมนอย ที่จะมาประชุม ในยานดาวนทาวน ของโมกาดิชู ซึ่งเปนแกนนําคนสําคัญถึง 2 คน คือ
Omar Salad Elmi และ Mohamed Hassan Awale สนับสนุนดวยกองกําลังปฏิบัติการณสหประชาชาติ
ในโซมาเลียชุดที่ 2 ตอสูกับทหารบานชาวโซมาเลียที่ภักดีตอโมฮัมเมด ฟาราห ไอดีด
จากภารกิ จการบุกโจมตีแปรเปลี่ยนเปนภารกิ จชวยเหลื อทหารที่บาดเจ็บ ส วนการจับกุมกลุมผูนํ าก็เปนไป
อยางสับสนลาชาเพราะเกิดการโจมตีอยางหนักจากฝูงชนที่ติดอาวุธ ปฏิบัติการนี้จัดกําลังจากกรม Ranger ที่
75 (75th Ranger Regiment) และ Delta Force สวนของ Ranger นั้นจะทําหนาที่ คุมกัน 4 มุมตึกของเปาหมาย
ใหกับ Delta ซึ่งรับผิดชอบในการจับตัวปฏิบัติการนาจะเปนไปดวยดี แตการเตรียมตัวสําหรับปฏิบัติก าร
ที่ประมาทจนเกินไปรวมทั้ งการไม พกพาเครื่ องมื อพิ เศษและอุ ปกรณ สํ าหรั บงานกลางคืนของทหารหลายๆ นาย
จนปฏิบัติการพลิกผันเกิดความผิดพลาด เมื่อทหารคนหนึ่งตกจากเครื่อง แบล็คฮอวค ขณะกําลังโรยตัวลง
จากเครื่องที่ความสูง 70 ฟุต (Fast Rope) ทําใหบาดเจ็บ
โดยระหวางปฏิบัติการณนั้น เฮลิคอปเตอร MH-60 แบล็คฮอวคของสหรัฐฯ ถูกยิงตก 2 ลํา รหัสเรียกขาน
super 61และ super 64 โดยเครื่องยิงจรวด RPG-7 ของทหารบาน ในขณะที่อีก 3 ลํา ไดรับความเสียหาย
และ ขบวนรถที่จะใชเพื่อขนเปาหมายที่จับกุมไดกลับนั้น เกิดความผิดพลาด ในการเดินทาง เพราะถูกฝูงชน
เขาปะทะโดยใช จรวดRPG-7 และ การซุมยิง จากตึก และ บานเรือนสองฟากถนน ทหารที่ติดอยูที่จุดตก
บางสวนสามารถอพยพกลับมายังจุดนัดพบและใชเปนฐานที่มั่นชั่วคราวได ในขณะที่คนอื่นๆ ติดอยูตรงจุดตก
ฮ. และขาดการติดตอกับกองกําลังสวนอื่นๆ ทําใหเกิดการปะทะระหวางทหารสหรัฐฯ กับทหารบานของ
ไอดีดตลอดทั้งคืนวันที่ 3 จนกระทั่งตอนเชาวันที่ 4 เมื่อกองกําลังนานาชาติถูกสงเขาไปชวยทหารที่ติดอยู
ออกมา โดยกองกําลังนานาชาติประกอบดวยทหารจากปากีสถานและมาเลเซีย รวมทั้งกองพลภูเขาที่ 10
(10th Mountain Division) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถรวบรวมยานพาหนะได 100 กวาคัน รวมไปถึง
รถถัง M48 ของปากีสถานและยานเกราะขนสงบุคคลคอนดอร ของมาเลเซียหลายคันสนับสนุนทางอากาศ
โดยเฮลิคอปเตอร A/MH-6 ลิตเติลเบิรดและ MH-60 แบล็คฮอวคของสหรัฐฯ กองกําลังนานาชาติสามารถ
เขาไปถึ ง จุดตก ฮ. จุด แรกและพาทหารที่ติดอยูออกมาได ในขณะที่จุ ดตกที่ส องถูก ยึด ครองโดยทหาร
บานโซมาเลีย และนักบินเฮลิคอปเตอร MH-60 แบล็คฮอวคของสหรัฐฯ ที่ถูกยิงตกรหัสเรียกขาน super
64 ไมค ดูแรนท ผูรอดชีวิตคนเดียวในจุดตก และถูกจับตัวเปนเชลย แตไดรับการปลอยตัวในเวลาตอมา
จากการปฏิบัติการครั้งนี้มีทหารเสียชีวิต 18 นาย และบาดเจ็บ 73 คน สวนใหญจะเปน Ranger รองลงมา
จะเปน Delta และ Night Stalkers สวนทางโซมาเลียมีป ระชาชนเสียชีวิต ประเมินในขั้นตน 350 คน
แตหลังจากนั้น 5 ป มีการตรวจสอบพบวามีผูเสียชีวิต สูงถึง 500 กวาคน บาดเจ็บกวา 1000 คน ซึ่งรวมทั้ง
เด็ก ผูหญิง และ ผูสูงอายุ

- 23 -

ที่มาของปญหา
ป 1993 กองทัพสหรัฐ เดินทางมายัง โซมาเลีย แอฟริกาตะวันออก ในฐานะสหประชาชาติเพื่อมารัก ษา
ความสงบและเรียบรอย และชวยเหลือผูหิวโหยซึ่งขาดแคลนอาหาร และมีผูเสียชีวิตจากการขาดอาหารกวา
3 แสนคน ซึ่งเกิดจากผูนํา โมฮาหมัด ฟาราห ไอดีด (Mohamed Farrah Aidid) ที่ยึดอํานาจและครองเมือง
หลวงโมกาดิชูไว โดยแยงชิง และเก็บอาหารที่สหประชาชาติ สงมาชวยเหลือรวมทั้งตอตานการชวยเหลือ
ประชาชนจากสหประชาชาติ เพื่อตัดกําลังฝายศัตรู สหประชาชาติ และสหรัฐ (นาวิกโยธิน) เขาเคลียรพื้นที่
และเปดทางใหอาหารและความชวยเหลือเขามารวมทั้งฟนฟูความสงบสงครามกับสหรัฐและสหประชาชาติ
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Black Hawk Down
A Story of Modern War
โดย Mark Bowden
แปลและเรียบเรียงโดย พ.อ.พีรพล สงนุย
แบล็คฮอวค ดาวน ฝาสมรภูมินรกโซมาเลีย
แบล็ คฮอว ค ดาวน ฝ าสมรภู มิ นรกโซมาเลี ย เป นบั นทึ ก ปฏิ บั ติ ก ารทางทหารของสหรั ฐ ภายหลั ง จาก
ความปรารถนาจะยุติสงครามกลางเมืองที่เปนเหตุใหชาวโซมาเลียหลายลานคนตองประสบทุกข นําไปสู
การสูญเสียของทหารจากหนวยรบชั้นดีไปถึง 18 นาย บาดเจ็บพิการอีกเปนจํานวนมาก จนเปนเหตุใหผูนํา
ทางการเมืองสั่งยุติการปฏิบัติการและถอนกําลังทหารกลับโดยที่ภารกิจยังไมสําเร็จ หนังสือเลมนี้ เปนหนังสือ
แนะนําใหอานนอกเวลาของสถาบันการทหารในโลกตะวันตก โดยตอมากลายมาเปนภาพยนตรชื่อดัง
หนวยเฉพาะกิจ เรนเจอร เดินทางมาถึงโซมาเลีย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม มีภารกิจที่ตองกระทํา 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 คือ ปรับตัวใหเขากับสภาพอากาศและภูมิประเทศ เพื่อเตรียมกําลังใหพรอมปฏิบัติการขั้นที่ 2 จะเนน
ไปที่การคนหาและจับกุม ไอดีด แตไมมั่นใจวาจะสําเร็จหรือ ไมเพราะ ขาวการมาของเรนเจอรทําใหไอดีด
หลบลงใตดิน ขั้นที่ 3 มุงปฏิบัติตอโครงสรางการบังคับบัญชาของไอดีด หากยังจับไอดีดไมได ตองตัดแขน
ตัดขาของไอดีด ไอดีดก็จะหมดอิทธิพลไป
ไอดีดก็สําเหนียกไดถึงอันตรายเพราะในหวงดังกลาว โดยไดสงจดหมายถึงประธานาธิบดี คารเตอร ขอรอ ง
ใหเขาชวยบอกกับคลินตัน เขาตองการใหมีการตั้งคณะกรรมการอิสระที่ประกอบดวยรัฐบุรุษ นักวิชาการ
และ นั ก กฎหมายที่ นานาชาติยอมรับ จากประเทศต างๆ เพื่อสอบสวน กรณี ที่เ ขาถู ก กลา วหาว ามีสว น
รับผิดชอบตอ เหตุการณวันที่ 5 มิถุนายน ไอดีดอางวาเหตุการณดังกลาวเปนการลุกฮือของชาวโมกาดิชชู
เพราะกลั ว ทหารของยู เ อ็ น จะโจมตี ส ถานี ส ถานี วิ ท ยุ ข องโมกาดิ ช ชู เขายั ง เรี ย กร อ งให มี ก ารเจรจา
แกความขัดแยงระหวางเขากับยูเอ็นดวย คารเตอรไดนําสาสนนี้ไปยังทําเนียบขาว คลินตันตอบรับขอเสนอ
สั่ง การให พ ยายามแก ปญ หาดว ยสั นติ วิธี วอชิ ง ตั นเชื่อ วา ที่ไ อดี ดยอมออ นข อ ใหเ พราะการกดดั น จาก
พล.ต.วิลเลี่ยม แกริสัน นั่นเอง

ความประมาทของทหารสหรัฐ
ปฏิบัติการในครั้งนี้ถือวามีความสําคัญ เพราะสังเกตดูได นอกจาก ผบ.หนวยเฉพาะกิจ เรนเจอร พล.ต.วิลเลีย่ ม
แกริ สั น ได อ อกมาส ง ทหารด วยตนเอง ซึ่ง ต า งไปจากปกติ แล ว ยัง สามารถดูไ ด จํา นวนคนและอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ กําลังทางอากาศประกอบดวย ฮ.โจมตี ใชเปน ฮ.สองที่นั่งแบบ AH-6 ลิตเติ้ลเบิรด เปนครั้งแรกที่
ฮ.ชนิดนี้ติดจรวดเปนอาวุธ สองลําทําหนาที่วนเหนือเปาหมายอีกสองลําจะบินวนเพื่อคุมกัน นอกจากนี้ยังมี
ลิตเติ้ลเบิรดแบบ MH-6 อีก 4 ลํา เพื่อสงหนวยบุกจากเดลตา เปนหนวยนําเขาไปกอน จากนั้นตามดวย ฮ.
แบล็คฮอวค อีก 8 ลํา ปฏิบัติการครั้งนี้ใชอากาศยานทั้งสิ้น 19 ลํา รถ 12 คัน กําลังพลทั้งสิ้น 160 คน
การบินจากฐานไปยัง ที่ห มายกินเวลาเพียง 3 นาที ซึ่ง ประเมินเวลาปฏิบัติก ารไวแค 1 ชั่วโมงทําใหมี
ทหารอเมริกันบางคนประมาท ทิ้งกระติกน้ํา ไมนําติดตัวไปดวย
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งานปฏิบตั ิการจิตวิทยาที่ลมเหลว ของทหารสหรัฐ
ในระหวางการบุก มีก ารแพรคลื่นวิท ยุความถี่ภายในเมืองจากถูก กอกวนทั้งหมด เมื่อเครื่องแบล็คฮอวค
ลดระดั บ ต่ํ า ใกล กั บ ที่ ห มาย บ ง บอกความไม ช อบมาพากล มี ก ารเผายางรถยนต ใ กล กั บ ที่ ห มาย
ซึ่งชาวโซมาเลีย มักจะจุดไฟเพื่อสงสัญญาณเตือนภัย หรือไมก็ระดมพล
นักรบเดลตาจะไปถึงกอนเพื่อบุกเขาอาคาร เรนเจอรซึ่งตามมาติดๆ จะโรยตัวดวยเชือกลงจาก ฮ. เพื่อปดลอม
อาคารเปาหมาย ปรากฏวาเกิดอุบัติเหตุมีทหารพลัดตกจากการโรยตัว พรอมกับการยิงที่แนนหนาเลยตรึงให
พวกเขาอยูใ นสถานการณ คับ ขัน แตตราบใดที่ เหตุ ก ารณ ยัง คงเปนไปตามแผนผูที่ตั ดสินใจ คือคนที่อยู
ในเหตุการณเทานั้น หนาที่ของ ผบ.หนวยเฉพาะกิจ อยาง พล.ต. แกริสัน คือเฝาติดตามสถานการณ และ
คาดคะเนเหตุการณลวงหนา ถามีอะไรไมชอบมาพากล เขาจะติดตอไปที่หนวยของ UN ที่อยูอีกฟากของเมือง
ที่นั่นจะมีกองพลภูเขาที่ 10 อยู 3 กองรอย
แตสําหรับครั้งนี้ พล.ต.แกริสัน เชื่อวา ขาวกรอง จะตองมีปญหา เนื่องจากแผนเดิมที่วางไว คือใชสายลับซีไอ
เอ ที่เปนชาวโซมาเลีย นําไมเทาแกะสลักไปใหไอดีด ขางในจะซอนเครื่องสงวิทยุไว เพื่อบอกพิกัดโดยที่ไอดีด
ไมมีวันรูตัว แตปรากฏวาสายลับคนสําคัญเลนรัสเซียนรูเล็ทแลวระเบิดหัวตัวเองตาย และในครั้งนี้ สายลับที่ใช
ในการล็อกเปาหมาย ก็เกิดปอดแหกจอดรถกอนถึงที่หมายเกือบทําใหจูโจมผิดเปา
ยอนกลับไป พล.ต.แกริสันเคยพูดไวหลายสัปดาหกอนวา “การบุกตลาดบาคารา ถึงจะรบชนะ แตเราอาจ
แพสงคราม” เพราะมันเปนถิ่นของ กองกําลังติดอาวุธ ที่สามารถรวมตัวกันไดเร็ว แต ทวาโอกาสนี้ จะจับ
แกนนําของไอดิดได 2 คน จึง ไมงายนัก การบุก จูโ จมในลัก ษณะนี้เคยเกิดมาแลวถึง 6 ครั้ง ดัง นั้น
พวกโซมาเลียรูดีวาจะเกิดอะไรขึ้น ถึงแมหนวยเฉพาะกิจก็ไดปรับรูปแบบปฏิบัติการโดยตลอดเพื่อไมใหซ้ํา

แบล็คฮอวค ตก
ยูเ อ็นสัญ ญาวาจะนําความหวัง และความสงบสุข กลับ คืน สูโ ซมาเลีย แต ก ลายเปนวาภารกิจ ของ ยูเ อ็ น
กลับ แปลเปนความเกลียดชังและนองเลือดแทน โมฮัม เหม็ด ฮัสซัน ฟารร าห เชื่อวา อเมริกันถูก ใชเ ปน
เครื่องมือ บูทรอส บูทรอส กาลี เลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งเปนศัตรูคูแคน กก ฮาบร กีดร และนายพล
โมฮาเหม็ด ฟาราห ไอดีด เนื่องจาก บูทรอส กาลี ซึ่งเปนอดีตนักการทูตของอียิปต ตอตาน กก ฮาบร กีดร
มาตลอด ตอนนี้บูทรอส กาลี ไดเปนเลขาธิการสหประชาชาติแลว เขาจึงไมรีรอที่จะทําลายอํานาจของไอดีดลง
วันนั้น ฟารราห เคยรอดตาย จากการที่จรวดโทวยิง ซึ่ง ผูนําของกก ไดประชุมกันเพื่อหารือหนทางรับมือกับ
แผนสันติภาพที่ เสนอโดย โจนาธาน ฮาว นายพลเรือชาวอเมริกันที่ทําหนาที่เปนผูแทนยูเ อ็นในโซมาเลีย
แตไอดีด ไมไดอยูในที่ประชุมซึ่งในสาระของการประชุมเนนไปที่การครองอํานาจจําตองมีพันธมิตร พวกเขา
ตองการความชวยเหลือจากนานาชาติ และตองการมีสัมพันธภาพที่ดีกับอเมริกาและยุโรป เห็นวาการตอตาน
ไอดีด เปนอุปสรรคสําคัญ เขาตองการเสนอแนวทางเพื่อสันติภาพ และ การฟ นฟู ประเทศ แตเหตุ การณ ในวันนั้ น
ทําใหเ ขาและเพื่อนๆ เกิดความโกรธแคน เพราะการที่โลกจะมาแทรกแซงเพื่อ บรรเทาความหิวโหย และ

- 26 ความทุกขยากของชาวโซมาเลีย หรือ แมแตการจัดตั้งรัฐบาลก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตการสงเรนเจอรเขามาถึง
ใจกลางเมืองหลวงเพื่อไลยิง ไลจับคน ก็เปนเรื่องที่เกินจะยอมรับได
ชาวโซมาเลีย เกลียดเรนเจอร และ ฮ.แบล็คฮอวค ที่กอความรําคาญไมหยุดหยอน เวลาโฉบมาแตละครั้ง
ทําบานเรือนพังระเนระนาด สัตวเลี้ยงแตกตื่น เสื้อผาผูหญิงที่เดินอยูบนถนนหลุดลุย ฮ.โฉบเขาใกลวงเวียน
ทําใหเกิดฝุนคลุง สรางความโกลาหล และชาวโมกาดิชชูรูสึกโกรธแคนเหมือนโดนเหยียบหนา
ความขัดแยงและความอดอยาก การสูรบเพื่อแยงชิงอํานาจระหวางกกตางๆ เปนสิ่งทีอ่ ยูคูกับโซมาเลียมานาน
แสนนาน ชาวโซมาเลียไมเขาใจวา เหตุใดอเมริกาจึงคิดวาสามารถจะทําใหโซมาเลียเกิดสันติภาพไดในเวลา
ไมนาน การจับไอดีดจะทําใหทุกอยางดีขึ้นหรือ อเมริกันไมรูเลยหรือวา ผูนําของกกตางๆ มีญาติพี่นองที่จะ
เปนตัวตายตัวแทนได แมวากกที่ใหญที่สุด อยา ฮาบร กีดร หมดอํานาจไป ไมนานก็จะมีกกอื่นเขามาแทนที่
สถานีวิทยุของไอดีด ออกอากาศโจมตียูเอ็นวา กําลังคบคิดกับอเมริกาเพื่อยึดโซมาเลียเปนอาณานิคมและ
ตองการเผาคัมภีรกุรอาน ซึ่งเปนการคอยๆ สะสมความเกลียดชังอเมริกัน จนกระทั่งเหตุการณที่ ทหารชาง
ของกองพลภูเขาที่ 10 ถูกกองกําลังติดอาวุธ โจมตี ฮ. ดวยการยิงจรวดโทวและปนกลใสฝูงชนที่กําลังมุงดู
เหตุ ก ารณ ทํ าให คนตายเกือ บ ร อ ยคน ฮ. เลยกลายเปน สั ญ ลั ก ษณ ข องความชั่ว ร ายของชาวเมือ งไป
ชาวโซมาเลียมักกลาวติดตลกปนขมขื่นวา พวกอเมริกันเอาอาหารมาใหชาวโซมาเลีย ก็เหมือนคนเลี้ยงสัตว
ที่ตองการขุนสัตวเอาไวฆาเมื่อถึงเวลา
ซึ่งกอนที่ super 61 จะถูกยิงตกเพียงไมกี่นาที เรนเจอรและเดลตาที่ปฏิบัติอยูบริเวณที่หมายก็เตรียมจะกลับ
เพียงแตการทํางานตองใชเวลานานกวาที่คาดไว ประการแรก คือ มีคนเจ็บ จึงทําให ฮัมวี 3 คัน ตองแยกออก
จากขบวนเพื่อ สง คนเจ็ บ กลั บ ฐาน ซ้ํา มีท หารถู ก ยิง ตายระหวางกลับ ฐานรถยนตคือ เปา กระสุนอยางดี
เหมือนเปนเทศกาล “ไลลาอเมริกัน” ของโมกาดิชชู พวกเขายิง ออกมาจากซอกซอย จากถนน หนาตาง
แมแตบนหลังคา ซึ่งพวกเขารูวาหนทางเดียวที่จะเลนงานอเมริกันได คือ ยิง ฮ.ใหตก ซึ่งคือสัญลักษณของ
อํานาจของยูเอ็น และการกดขี่ตอชาวโซมาเลียนักรบของไอดีดไดรับการฝกสอนเรื่องการยิง ฮ. จากนักรบ
มุสลิมซูดาน ซึ่งอาวุธหนักสวนใหญที่เหลือ คือ อารพีจี ที่ไมไดออกแบบมาสําหรับยิง เครื่องบิน มันเหมาะ
สําหรับการยิง เปานิ่งบนพื้นดินมากกวา แตพ วกเขาดัดแปลงหัวชนวนจรวดใหร ะเบิดกลางอากาศไดโ ดย
ไมจําเปนตองกระทบเปา พวกนักรบบอกวาจุดออนของ ฮ. อยูที่ใบพัดหาง เวลาจะยิงตองรอให ฮ.บินผานไป
เสียกอนแลวยิงตาม ปญหาอีกประการคือการยกลํากลองจรวดเปนมุมสูงจะทําใหเปลวเพลิงทายลํากลอง
กระทบพื้นแลวสะทอนมาโดนคนยิง นักรบไอดีดจึง มักจะขุดหลุมไวตามถนน เมื่อจะยิง จะจัดทาใหทาย
ลํากลองตรงกับหลุมเพื่อดักเปลวเพลิง บางครั้งพวกเขาจะใชตนไมพรางหลุมเอาไว วิธีการนี้จะทําใหซอนตัว
อยูไดนานนับชั่วโมงทีเดียว
แบลคฮอวคsuper 61 ตกดวยจรวดอารพีจี คนโซมาเลียวิ่งมาอีกหลายคน สวนใหญมีปนและยิงใสทหาร
อเมริกันไมยั้ง ซึ่ง สถานการณนี้อเมริก าอยูฝายเสียเปรียบทันที หนทางเดียวที่จ ะแกส ถานการณได คือ
เสริ ม กํ า ลั ง จุ ด ที่ ฮ.ตกให เ ร็ ว ที่ สุ ด เนื่ อ งจาก ฮ. มี อุ ป กรณ พิ เ ศษบางอย า งที่ ก องทั พ ไม ต อ งการให ต ก
อยู ใ นเมื อ ศั ต รู ขั้ น ตอนต อ ไปจะต อ งตามแผนเผชิ ญ เหตุ ที่ เ คยซั ก ซ อ ม ในขณะที่ ฝู ง คนกํ า ลั ง หลั่ ง ไหล
มาจากทุกทิศทาง

- 27 เหตุการณในวันนั้น แสดงใหเห็นวาการที่มีขาวสารมากเกินไปอาจสงผลเสียตอทหารในสนามรบไดเชนกัน
ฮ.บังคับการเห็นกลุมมือปนประมาณ 15 คนวิ่งไปตามถนนขนานกับขบวนรถของ เรนเจอร พวกมันสามารถ
ไปไดเร็วพอๆ กับขบวน เพราะมีแยกหลายแหงที่ขบวนตองชะลอความเร็วลง รถแตละคันตองรอใหรถคันหนา
ขามแยกไปใหพนเสียกอน จึงเริ่มขามตาม เพื่อความปลอดภัย พวกมือปนสามารถแซงขึ้นหนาได และสามารถ
เลือกที่ดัก ยิง ไดกอน ซึ่ง ข างบนมีเ ครื่อ งบินจารกรรม ไอโรออน ของกองทัพ เรือบินเหนือ ฮ.บัง คับ การ
ประมาณ 1,000 ฟต มีกลองแรงสูงสามารถมองเห็นเหตุการณได แตนักบินไอโรออน ไมสามารถติดตอโดยตรง
กั บขบวนยานยนต พวกเขาต องติ ดต อผ านศู นย การยุ ทธร วม ซึ่ งขั้ นตอนเหล านี้ ทํ าให เสี ยเวลาโดยใช เ หตุ
ซึ่งพวกที่ดูหนาจอในศูนยการยุทธรวม ไมมีโอกาสไดยินเสียงปนหรือรับรูความกดดันที่พวกทหารบนพื้นดิน
เผชิญอยู แตดูเหมือนแควาขบวนรถยนตกําลังเคลื่อนไปไดไมติดขัด
เหตุการณรายๆ มัก จะเกิดขึ้นพรอมๆ กัน แบลคฮอวค Super 64 ตกอีก ลํา กระสุนของขาศึก มาจาก
ทุ ก สารทิ ศ จนไม รู ว า ด า นไหน ด า นหน า ด า นหลั ง โดยที่ ก ระสุ น มั ก จะวิ่ ง ขนานกั บ กํ า แพง ศั ต รู จ ะยิ ง
เขามาตามซอย สวนกําแพงก็จะทําหนาที่เปนเหมือนทอสง การเอาตัวไปชิดกําแพงอาจจะมีอันตรายกวา
การยืนอยูกลางถนน แตพวกที่โผลอ อกมาทางหนาตางนี่นากลัวพวกนี้จ ะไมยิงสุมสี่สุม หา แตจ ะคอยเล็ง
หากมั่นใจจึงยิง แนนอนพวกนี้คือนักรบไอดีดซึ่งเรนเจอรไดใหความสําคัญกับการฝกยิงปนฉับพลัน โดยมี
เปาหลากสีทรงแบบดีดได โดยมีกฎชัดเจนวาแบบใดยิงได แบบใดหามยิง ซึ่งการยิงโดยไมพิสูจนเปาหมาย
ใหแนชัดเสียกอน ถือเปนความบกพรองอยางรายแรง
ปญหาอีก ประการหนึ่งคือ วิท ยุของหลายหนวยไมสามารถติดตอกันได ตองแกปญหาดวยการนําวิทยุของ
อเมริกันไปไวประจํารถทุกคัน นอกจากนี้ยังมีการกําหนดมาตรการควบคุมการยิง การปองกันการยิงกันเอง
นามเรียกขานวิทยุ เสนทางที่จะใชรวมถึงเรื่องสําคัญอีกหลายเรื่อง
การสู ร บได ท วี ค วามรุ น แรงขึ้ น รอบๆ ทุ ก สิ่ ง ในขณะนี้ ล ว นสะท อ นความหมายของคํ า ว า “เมฆหมอก
แหงสงคราม” ซึ่งหมายถึงวาในการรบ ไมวาจะวางแผนไวดีอยางไร แตพอเริ่มการยิงกันจริงๆ ความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นสามารถจะทําใหสถานการณเลวรายไดในพริบตา เรื่องงายๆจะกลายเปนเรื่องยากภายในพริบตา
ซึ่ง ตอนนี้ มี คนเจ็บ อยูใ นรถเกื อ บทุก คั น คนตายนอนเกลื่อนถนนแทบทุ ก สาย ซึ่ง เปน การลุก ขึ้นสู ของ
ชาวโซมาเลียที่ยินยอมพรอมใจในการไลลาอเมริกัน
สิ่งที่ทหารในสนามรบ ตองการเห็นคือ การเห็นคือตองการให ผูบังคับบัญชา ในสนาม “นิ่ง” อยาใหพวกเขา
เห็นวาคุณ “กลัว” เพราะมันจะทําใหเขากลัวดวย แตห ลังจากที่คอยศูนยอํานวยการยุท ธรวมกันอยูนาน
พวกเรนเจอรก็หมดความอดทน พวกทหารในหนวยรบตามแบบมัก จะทําตามแบบแผน และไมคํานึง ถึง
สถานการณ ขณะนี้วาจําเปนตองรีบเพียงใด
ในที่สุด การจัดขบวนรบก็เสร็จประมาณ 5 ทุม ขบวนนําโดยรถถังปากีสถาน ตามดวยกําลังแตละหมวดที่มี
รถเกราะ 4 คัน ผสมกับรถบรรทุกและฮัมวี ขางบนมี ฮ.คอบราของหนวยเคลื่อนที่เร็วเปนกําลังสนับสนุน
ทางอากาศ กําลังทั้งหมดจะแบงออกเปนสองสวน สวนหนึ่งไปยังจุดที่ ฮ. Super 61 ตก และอีกสวนไปยังจุด
ที่ ฮ. Super 64 ตก
อเมริกาตื่นเชาขึ้นในวันจันทร(เวลาบายในโมกาดิชชู)ขาวการสูรบในโซมาเลีย ประเทศที่อเมริกันหลายคนไมรู
วาอยูตรงไหน ไมเคยเปนขาวใหญโต กลับเปนที่สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ขาวการเสียชีวิตและบาดเจ็บของทหาร
จํานวนหลายคน นับเปนความสูญเสียครั้งใหญที่สุดนับแตสหรัฐสงทหารไปยังโซมาเลีย พอตกบายภาพฝูงชน
ของชาวโซมาเลียลากศพทหารอเมริกันไปรอบๆเมือง ก็ ป รากฏแกส ายตาคนอเมริกัน อยางน อ ยถึง ทุ ก
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นับพัน

การเมืองและการทหาร
พล.ต.วิลเลี่ยม แกริสัน เชื่อวาฝายไอดีดก็สูญเสียอยางหนักเหมือนกัน ในขณะที่คลินตันไดรับการรายงานขาว
วาการปฏิบัติก ารในโซมาเลียประสบความสูญ เสีย แตก็ป ระสบความสําเร็จ ภาพขาวดัง ที่ป รากฏทําให
ครอบครัวทหารที่สงไปโซมาเลียอยูไมติด แมวาในฐานปฏิบัติการใน โมกาดิชชู ทหารอเมริกันก็นั่งดูขาวฝูงชน
ลากศพ โดยไมพูดอะไร ในขณะที่สมาชิกวุฒิสภา จากพรรคเดโมแครต ประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณ
ตองการใหยกเลิกภารกิจนี้
รัฐมนตรีกลาโหม เลส แอสปน และ รมว.ตางประเทศ วอรเ รน คริสโตเฟอร ถูก รัฐสภาตําหนิที่ปลอ ยให
เหตุการณบานปลาย หลายคนโทษระบบขาวกรองของสหรัฐในโซมาเลียวาลมเหลว และกลาวโทษถึงการที่
แอสปน เพิกเฉยตอคําขอรถถังและยานเกราะ เมื่อเดือนกันยายนที่ผานมา ทําใหอเมริกันคิดวาฝายบริหาร
ไมใหความสําคัญตอชีวิตทหารที่สงไป
มีการประชุมนัดสําคัญ เกี่ยวกับเหตุการณในโซมาเลีย ถึง 6 ชั่วโมง ในที่สุดขอสรุปที่ได คือ อเมริกาจะไมใช
ปฏิบัติการทางทหารในโซมาเลีย อเมริกาจะถอนตัว แตขั้นตนตองเสริมกําลังใหหนวยเรนเจอรกอน จากนั้น
จะรวมกระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งจะใหไอดีดมีสวนรวมดวย
หลัง การสูร บ พล.ต.วิลเลี่ยม แกริสัน แสดงความรับ ผิดชอบ โดยเขียนจดหมายถึงประธานาธิบ ดีคลินตัน
หลังการสูรบได 1 วัน ซึ่งเปนเอกสารที่อธิบายความหมายไดดวยตัวของมันเองวาเปนปฏิบัติการอยางมีเกียรติ
ของคนที่มีเกียรติ ดังนี้
(1.) อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบสําหรับการปฏิบัติการครั้งนี้อยูที่หนวยเฉพาะกิจเรนเจอร ใน โมกาดิช
ชู มิใช วอชิงตัน
(2.) งานขาวกรอง ณ บริเวณที่หมายไมมีอะไรบกพรอง
(3.) กําลังพลมีประสบการณในพื้นที่เปนอยางดี เพราะเคยปฏิบัติภารกิจมากอนแลวถึง 6 ครั้ง
(4.) สถานการณขาศึกกระจางชัด ทั้งบริเวณใกลตลาดบาคารา (พื้นที่อิทธิพลของเอสเอ็นเอ) และในเรื่องเวลา
ตอบโตของขาศึก
(5.) การวางแผนปฏิบัติกระทําจากหนวยระดับลางขึ้นไป ผูปฏิบัติตางก็มั่นใจวาสามารถปฏิบัติได แตผูอนุมัติ
คือ ผบ.หนวยเฉพาะกิจเรนเจอร
(6.) เทคนิค ยุทธวิธี และวิธีการปฏิบัติ เหมาะสมกับภารกิจและที่หมาย
(7.) มีการวางแผนเผชิญเหตุและมีหนวยตอบโตสํารองไวพรอม มีหนวยกูภัยและชวยชีวิตเตรียมพรอมอยูบน
อากาศ
(8.) การสูญเสีย ฮ.ลําแรก ยังสามารถแกปญหาได แตการทีน่ ักบินติดอยูกับ ฮ.ทําใหเกิดความวุนวายยากขึ้น
(9.) ฮ.ลําที่สองตกทําใหตองขอกําลังเสริมจากหนวยเคลื่อนที่เร็วของกองพลภูเขาที่ 10 พื้นที่ที่ ฮ.ตก มีกําลัง
ของเอสเอ็นเอ อยูในพื้นที่กอนแลว ทําใหไมสามารถเขาไปชวยเหลือไดทันเวลา

- 29 (10) .เรนเจอรที่อ ยูบริเวณจุดแรกมิไดถูก ตรึง อยูกับที่ พวกเขาสามารถจะตีฝาออกมาไดแตก็ไมทําเพราะ
ธรรมเนียมของเราจะไมทิ้งศพของนักบินไวขางหลัง
(11.) การใชห นวยยานเกราะอาจจะชวยได แตจํานวนผูเสียชีวิตและผูบ าดเจ็บอาจไมแตกตางกัน ไมวา
อยางไร กําลังพลในหนวยเฉพาะกิจก็จะตองบุกเขาไปชวยกําลังของฝายเดียวกันใหได
(12.) ภารกิจนี้ปฏิบตั ิไดสําเร็จสมความมุงหมาย เปาหมายถูกกําจัด และถูกนําตัวออกจากพื้นที่ไดสําเร็จ
(13.) ดวยเหตุนี้ ประธานาธิบดีคลินตันและ รมต.แอสปนไมควรจะถูกตําหนิ
ลงชื่อ พล.ต.วิลเลี่ยม เอฟ แกริสัน
(

)
ผูบัญชาการ

รัฐสภาไตสวนยาวนานถึง 2 วัน ผลการไตสวนไดตําหนิประธานาธิบดีและ รมว.กลาโหม เลส แอสปน ตอมา
อีก 2 เดือน เลส แอสปน ลาออก
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การแพทางยุทธศาสตรของสหรัฐอเมริกา
ในแงทหาร แลว ทหารอเมริกันบุกเขาไปในตลาดที่จอแจในกลางเมืองหลวงเพื่อจับบุคคลระดับแกนนําของ
ไอดีดถึง 2 คน แมจะยุงยากและอันตรายและประสบความสูญเสียดังกลาว แตพวกเขาปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จ
ตามความมุงหมาย แตกลับแพทางยุทธศาสตรเพราะกองทัพสหรัฐตองสูญเสียทหารชั้นเยี่ยมไป 18 นาย
บาดเจ็บหลายสิบคน นักบินถูกจับเปนเชลย ภาพที่ศพทหารอเมริกันถูกฝูงชนโกรธแคนลากไปตามทองถนน
ทําเนียบขาวรูสึกเสียหนา สภาเรียกรองใหสงทหารกลับ ในวันที่ 3 ตุลาคม ไอดีดประกาศใหเปนวันชาติ
โซมาเลีย การถอนทหารอเมริกันทําใหความพยายามของยูเอ็นในการรวมโซมาเลียเปนอันหนึ่ง อันเดียว
ตองเปนหมัน ไอดีดตายในป 1996 แตภาวะอนาธิปไตยยังคงอยูคูโซมาเลียตอไป โลกทั้งโลกลืมโซมาเลีย
ไปแลว โซมาเลียไมไดร่ํารวยดวยทรัพยากรทางธรรมชาติ ไมมีคุณคาตอยุทธศาสตรเหมือนเมื่อกอน
การปฏิบัติก ารของหนวยรบพิเศษในโมกาดิชชูทําใหเ ราเห็นวา กองทัพจําเปนตอ งมีทหารที่เ ฉลียวฉลาด
มีประสบการณ และตองผานการฝกมาอยางหนัก
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Platoon Leader

ขอบเขตเนื้อหาที่มุงเนน
- ความเปนทหารอาชีพ
- ความเปนผูนํา
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Platoon Leader
บันทึกประสบการณของนายทหารใหมในเวียดนาม
โดย เจมส อาร แมคดานา

ความเปนทหารอาชีพ
เปนบันทึก ประสบการณของนายทหารใหมซึ่งสําเร็จ การศึก ษาจากโรงเรียนเวสตปอยท แลวถูกสงไปรบ
ในเวียดนาม ซึ่งสิ่งที่ผูเขียนไดทําไมใชเรื่องใหม แตเปนสิ่งที่มีการเรียนการสอน และ ฝกในสถาบันการศึกษา
มาแลวทั้งสิ้น เปนการเขียนเพื่อบรรยายลักษณะการทํางานของผูบังคับหมวดทหารราบของทหารอเมริกัน
คนหนึ่ ง ในสมรภูมิ เ ขาได บั นทํ า บทเรี ย นที่ มี คุณ คา สมควรเปน แบบอย า งทั้ ง นายทหารสั ญ ญาบั ต รและ
นายทหารประทวนที่ทําหนาที่ผูบังคับหนวยขนาดเล็กไดเรียนรูและนําไปใช ซึ่งไมใชเรื่องใหมเพราะเปนเรือ่ งที่
มีก ารฝก ในสถาบันการศึก ษามาแลวทั้ง สิ้น ไมวาจะเปนการลาดตระเวน การตั้ง ฐานปฏิบัติ ก าร ตองมี
การดัดแปลงที่มั่น มีการวางเครื่องกีดขวางที่มีการยิงคุมครอง มีการเขาเวรยาม ฯลฯ
.................................................
ประเทศสหรัฐอเมริกาถลําเขาสูสงครามเวียดนามอยางชาๆ ค.ศ 1960 ในขณะที่ประเทศกําลังเผชิญปญหา
มากมาย ไมวาจะเปนปญหาเกี่ยวกับมหาอํานาจอยางสหภาพโซเวียต การแขงขันดานอวกาศ การสะสม
ขีปนาวุธ ภัยคุกคามตอความมั่นคงเกี่ยวกับประเทศคิวบา รวมถึงปญหาภายในคือการที่ประธานาธิปดี จอหน
เอฟ เคนเนดี้ ถูกลอบสังหาร
ในป ค.ศ. 1961 สหรัฐเริ่ม มีแนวคิดที่จ ะสงทหารอเมริกันเขาไปเวียดนาม เจมส อาร แมคดานา สอบเขา
ศึกษาตอยังโรงเรียนเวสปอยต ที่ที่จะฝกคนใหเปนผูนํา ซึ่งตอมาเมื่อจบการศึกษา ก็ไดเลือกเหลาทหารราบ
กอนถูกสงไปเวียดนาม
สหรัฐ อเมริกา รับรูถึง ความลมเหลวของโครงการหมูบานยุท ธศาสตร เปาหมายของโครงการนี้คือการตัด
การส ง กําลั ง บํารุ ง ของพวกเวียดกงซึ่ง อาศัยหมูบา นในชนบทเปนฐานสง กํ าลัง ขาศึก ในสมรภูมินี้ ก็คื อ
ประชาชน จริงๆ แลวทหารเวียดกงกับชาวนาไมตางกันเลย ชาวนาก็คือทหาร ทหารก็คือชาวนาซึ่งสมรภูมิที่นี่
มากกวาสงครามกลางเมือง คือมีตางชาติใหการสนับสนุนทั้งอาวุธยุทโธปกรณและกําลังพล
แมคดานา รับ หนาที่ผูบังคับหมวด ไดแสดงออกถึง ภาวะผูนําที่มีความรับ ผิดชอบ และถูก จับ ตามองจาก
ลูกนอง ความทาทายที่เกิดขึ้นเกิดจากการจัดหมูไปลาดตระเวน ที่ตองมีการปรับเปลี่ยนแผนอยูเสมอ ไมวา
จะเปนเวลาในการออกลาดตระเวน และ เสนทาง เพื่อใหขาศึกจับทางไดยาก ลาดตระเวน ทั้งในเวลากลางวัน
และกลางคืน และพรอมที่จะปรับสภาพเพื่อเตรียมจูโจม หากมีการตรวจพบขาศึก
ชาวบานเปนตัวอันตราย ถาไมใชฝายเรา เขาจะสังเกตความเคลื่อนไหวเวลาออกจากฐานและสงสัญญาณ
ใหพวกเวียดกงรู ไมวาดวยการจุดเทียนหรือเปดปดวิทยุเพื่อสงสัญญาณ ถาเปนอยางนั้นโอกาสสูญเสียจะมี
มากขึ้น และไมมีอะไรจะอันตรายไปกวาการถูกโอบในระหวางที่ทําการซุมโจมตีโดยไมมีกําลังมาเสริม
คนที่รับผิดชอบในการลาดตระเวนคือ ผูบังคับหมูถาหาก ผูบังคับหมวดไปดวย จะมีขอดีคือการที่จะไดเห็น
การทํางานของลูกนองและสามารถใหคําแนะนําไดวาควรจะปรับปรุงอยางไร แตในระหวางการลาดตระเวน
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เทานั้น สําหรับผูบังคับหมวด เนื่องจากตองมีความคลองตัวสูงในการเคลื่อนที่จึงแบกสัมภาระนอยกวาลูกนอง
แตมีสิ่ง อื่นเขามาแทนที่ เชน แผนที่ เข็ม ทิศ ระเบิดควันใหสัญญาณ และ ตองมีพลวิท ยุอ ยูใกลตัวเสมอ
อุปกรณอีกอยาง สําหรับความพรอมรบ คือ หมวกเหล็กซึ่งหนักมากแตจําเปน เพราะสามารถกันกระสุนหรือ
สะเก็ดระเบิดได ทายสุด เข็มขัดสนาม สายโยงเข็มขัด ชุดปฐมพยาบาลสนามและกระติกน้ําพรอมซองดวย
ความไมมีประสบการณจึงไมป ระมาท แผนการตองมีการปรับเปลี่ยนเสมอเพื่อความอยูร อดของฐานและ
ความสําเร็จของภารกิจ มีการสังเกตสิ่งแวดลอม รวมถึงผูคนที่สัญจรไปมา แมคดานา ตระหนักถึงอันตราย
ที่มาจากภูมิประเทศแถวนี้ ความรับผิดชอบที่มีตอหมวด รวมถึงชีวิตผูใตบังคับบัญชา
ชุดลาดตระเวนของเราเปนแถวตอนเรียงหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงในการเหยียบกับระเบิด ผูหมูดอนใหสัญญาณ
ทุกคนปรับรูปขบวนเปนหนากระดาน และ คืบหนาไปทีละนอย พรอมปลดหามไกใหอยูตําแหนงพรอมยิง
ซึ่งแมคดานาเห็นชายอายุประมาณ 30 ปและอีกคนเปนเด็กประมาณ 8 ขวบ เขาหันไปถามผูหมูวา คุณกําลัง
ทําอะไร ผูหมูดอนตอบวาเปนพวกเวียดกง เนื่องจากไมเ ห็นวาชายคนนั้นมีอ าวุธในมือ และไมคิดวาจะมี
ความฝกใฝในการเมืองใด แมคดานา จึงไมไดสั่งยิง ผูหมูปฏิบัติตามคําสั่ง แตปรากฏวาตอมามีเสียงระเบิดและ
แมคดานาไดรับอันตรายจากกระสุนปนใหญ 155 มม. ซึ่งถูกดัดแปลงเปนกับระเบิด ดวยสัญชาตญาณทําให
บิดตัวและรอดมาได ตอมาจึงเริ่มรูสึกเจ็บ แตสํานึกของความเปนผูนําทําใหวางความกลัวและหวงใยลูกนอง
ซึ่งผลปรากฏวาในครั้งนั้นมีผูหมวดคนเดียวไดรับบาดเจ็บ ผูหมูไดวางกําลังปองกันและ เรียกเฮลิคอปเตอร
คอยรับกลับไปสวนหลัง ใชเวลาประมาณ 15 นาที คําสั่งสุดทายที่ใหไวกับผูหมูคือ ใหนํากําลังกลับฐาน
.................................................
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ความเปนผูน ํา
หลังจากผานชวงเวลาแหงการรับนอง มีประสบการณมาซักระยะหนึ่ง ซึ่งไดบทเรียนแหงการระมัดระวัง และ
เตรียมพรอมมากขึ้น ทําใหสรุปไดวา ที่ผานมาไดใชยุทธวิธีซึ่งมุงไปที่การหลีกเลี่ยงการสูญเสียใหมากที่สุด
สุดทายโดนตอนใหจนมุมและสูญเสียมากขึ้น แมคดานาเลยใหความสนใจเกี่ยวกับสาระสําคัญทางยุทธวิธี เชน
การรุก รับ การซุ ม โจมตี การใชอาวุธ การวางและการกูกั บ ระเบิ ด การใชแ ผนที่เ ข็ ม ทิศ การเคลื่อนที่
ในเวลากลางคืน การขามลําน้ํา การวางและการกูระเบิด การใชแผนที่เข็มทิศการเคลื่อนที่ในเวลากลางคืน
การขามลําน้ํา การวางแผนการยิงสนับสนุน เปนตน ซึ่งเวียดนามเปนโอกาสที่จะไดนําทฤษฎีและปฏิบัติมาใช
ในสถานการณจริง ซึ่งจะประมาทไมได
การวางตัวที่เหมาะสมเปนสิ่งจําเปนเพื่อรักษาไวซึ่งการบังคับบัญชาที่ดี มีคําพูดที่วาทหาร จะทําหนาที่ไดดี
ตอเมื่อมีผูบังคับบัญชามาตรวจสอบ แมคดานาไมสามารถลงไปตรวจสอบไดตลอดเวลา แตสามารถใชรองผู
บังคับหมวดและผูบังคับหมูคอยตรวจสอบได
ไดมีการปรับวิธีการใชชีวิตในเวียดนาม คือจะนอนเปนชวงๆ ซึ่งสวนมากเปนเวลากลางวัน กลางคืนจะออกไป
ลาดตระเวนในผลัดสามเสมอ กอนออกและกลับเขาผมจะตรวจนับยอดเสมอๆ เห็นเปนเรื่องเล็กๆ แตเปน
เรื่องสําคัญ อาจจะมีคนของเราหายไปตอนขากลับ และอาวุธยุทโธปกรณตางๆตองอยูครบ รวมถึงวิทยุสื่อสาร
ของหมวด เพื่อใหมั่นใจวาสามารถติดตอกับกองรอยกองพันได
สงครามคือ การจัดการกับความรุนแรง ถาตอ งฆาคือ ตองทําไปเพราะหนาที่ ผูนําคือคนที่มีบ ทบาทหนาที่
ในการทําใหพวกเขาอยูในกรอบ ในชวงสงคราม ไมมีเ วลาที่ลูก นองจะมาสงสัยในคําสั่ง ตอ งทําตามทันที
เพราะฉะนั้นระเบียบวินัยจึงเปนสิ่งสําคัญมาก ในทางตรงกันขามถาผูนําไมทําหนาที่ของตัวเองใหเหมาะสม
ปลอยใหลูกนองทําเกินกวาเหตุ สิ่งเลวรายตางๆ ก็จะเกิดขึ้น ทหารบางคนตองไปขึ้นศาลเพราะทําในสิ่งที่
เกินกวาเหตุ เชน การฆาผูบริสุทธิ์ การขมขืนชาวบาน เปนตน แนนอนสิ่งเหลานี้เมื่อเกิดขึ้นแลวมันทําลาย
ภาพลั ก ษณ และวินัย ที่ดีง ามของหนวยทหาร ผู นําหนวยตองควบคุม และอยางนอยที่สุด ตองทําใหเ ห็ น
เป น ตัว อยา ง และไม ป ล อ ยให ค วามผิด เล็ก ๆ น อ ยๆ ขยายเป น เรื่ อ งใหญโ ต สํา หรับ สงครามสมัย ใหม
อยา งเวียดนาม เสน แบ ง เขตระหวางสนามรบและเขตพลเรื อ นมัก จะไมชัด เจน ชาวนาธรรมดาคนนึ ง
อาจจะมีไดหลายบทบาท ทั้งการเปนชาวนา หรือ พอแมของเวียดกง ซึ่งจุดยืนทางการเมืองที่ตางกันไมได
หมายความวาพวกเขาไมสมควรไดรับความเปนธรรมในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่ง
ในดานการเตรียมพรอมสําหรับสถานการณขางหนา ผมไมร อใหขาศึก เลือ กโอกาสไดตามชอบใจ ขาศึก
ใชประโยชนจากชวงฤดูฝน ดวยการเตรียมกําลังใหแข็งแกรงมากขึ้น มีสิ่งบอกเหตุหลายที่การออกไปตรวจ
พบอุโมงคและหลุมที่เพิ่งขุดใหม กับระเบิดมากขึ้น พวกเวียดกงมีวิธีการตรวจและเฝาติดตามการเคลื่อนไหว
ดวยวิธีงายๆและไดผล ถาพวกเราออกลาดตระเวนตอนพลบค่ํา กระทอมบางหลังจะจุดไฟสวาง หากออก
ลาดตระเวนทางทิศเหนือ วิทยุสื่อสารก็จะสงสัญญาณ และเมื่อชุดลาดตระเวนกลับหมดแลวไฟก็จะดับ การ
เดิ น ลาดตระเวนในเวลากลางวั น จะมี เ ด็ ก ๆ เดิ น ตามเพื่ อ แจ ง ข า วให พ วกเวี ยดกงรู ซึ่ ง มั ก จะเป น เด็ ก
กลุมเดียวกัน
แมคดานาไดปรับแผนเล็กนอยเพื่อใหทันกับกลยุทธของขาศึกดวยการจางคนในพื้นที่ใหบอกเราวาเสนทาง
ไหนมีระเบิด แตการจางชาวบานใหมาเสี่ยงอันตรายแบบนี้เหมาะสมแลวหรือ แตลูกนองก็ควรมีสิทธิ์รอด
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ระหวา งการปฏิบัติ ตามกฎของสงครามและสิ่ง ที่ ควรทํา ตามความเปนจริ ง การตัด สินใจของผู นําจะมี
ผลกระทบตอลูกนองโดยตรง ดังเชน การซักถามเชลยศึก ผมจะไมใชการขู หรือทําอะไรที่ไรมนุษยธรรม
แตสุดทายตองไดขอมูลที่เปนจริง
กองทัพ สหรัฐ เปนกองทัพ ที่ยึดถือหลัก นิยม มีกฎระเบียบ หลัก การที่ทุก หนวยตองปฏิบัติเ สมอ ไมวาจะ
ประจําการอยูสวนใดของโลก เมื่อตองทํางานดวยกันก็ตองพูดภาษาเดียวกัน เวียดกง กับทหารเวียดนาม
เปนศัตรูที่ชาญฉลาด ในพื้นที่ปฏิบัติการที่เปนรอยตอระหวางหมวด พวกเวียดกงสังเกตวาทหารอเมริกันไม
เคยเขาไปตรงชวยรอยตอ ก็เลยแสวงประโยชนจากการใชรอยตอในการลําเลียงพล ซึ่งแผนของเราก็ตองปรับ
ตามเพื่อไมใหปองกันไมใหพวกมันแสวงประโยชนดังกลาว
ในชวงทายๆ กอนหมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่ของนายทหารที่เวียดนาม แมคดานาไดพากําลังลาดตระเวนและ
โดนซุมโจมตี โดยเขานําลูกนองเขาปะทะกับเวียดกง ดวยความมุงมั่น และสงกลับผูบาดเจ็บ โดยสั่งยิงคุมกัน
และประสานเฮลิคอปเตอรลงมารับลูกนองของเขาดวยความหาวหาญในขณะที่กําลังทีม่ ีเหลือมีนอยมาก
การหมุนสับ เปลี่ยนนายทหารทุก 6 เดือนทําใหเ ขาตอ งจบภารกิจ แตสิ่งที่เ ขาจําไดไมลืม คือ หมูบาน
ทรองแลม ที่อยูใกลฐานโดนโจมตีโดยพวกเวียดกง มีผูบาดเจ็บนอนเสียชีวิตเกลื่อน หมูบานนี้คือตัวแทนของ
อํานาจของสหรัฐ ซึ่งแมคคานารูสึกเสียใจที่ไมสามารถคุมครองพวกเขาได ซึ่งดูเหมือนวา การตั้งอยูของหมวด
ทหารสหรัฐก็จะดูไมมีความหมายอะไร
เขาจะไดกลับบานในเร็ววัน มีทั้งความโลงใจและละอายใจที่ลูกนองยังตองรบตอไป การรบในเวียดนามยังคง
ดําเนินตอไป และทหารราบทุกคนที่อยูในสนามรบรูดีวาเวลาของตนเหลือนอยลงไปทุกวัน
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การฝกทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนและพลิกแพลงเพื่อเอาชนะ

ขอบเขตเนื้อหาที่มุงเนน
- การฝกชั้นเลิศ
- การรบในอนาคต
- แนวทางการพัฒนาการฝกเพื่อพัฒนาความกลาหาญ
- ทหารมืออาชีพ
- อยาเปนนักรบที่จํานนตอความคิดตัวเอง
- วาดวยเรื่องผูนํา
- Win hearts and minds
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การฝกทักษะเพือ่ ปรับเปลี่ยนและพลิกแพลงเพื่อเอาชนะ
พล.ต.สุทัศน จารุมณี
การปฏิบัติการทางทหารในปจจุบันมีความยุงยากและซับซอน หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมผลงานการเขียนและ
แปลโดย พล.ต.สุทัศน จารุมณี ผล.พล.ร.7 ที่เคยนําเสนอไวหลายที่หลายวาระดวยกันตั้งแตเปน ผบ.พัน.
เพื่อสะทอนความคิดและประสบการณจริงของทาน ไมวาจะเปนการฝก การปฏิบัติตามแนวชายแดน และ
การปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.

การฝกชัน้ เลิศ
ทําไมตองฝก?
ผูที่ยึดถือเอาความวา “การสงครามเทานั้นจะสอนใหรูวิธีทําสงคราม” โดยไมทําอะไรในเวลาสงบศึก
ไดชื่อวาผูนั้นนําตนไปสูความปราชัย ซึ่งสําหรับนายทหาร แปลวาละทิ้งหนาที่ซึ่งตนมีตอชาติบานเมือง”
(จากหนังสือ หัวขอยุทธวิธีทั่วไป โดยพลเอกพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ)
การฝก คือสิ่งที่ตองครอบคลุมหมดทุกสิ่งรอบดานและสัมพันธกับงานทุกอยางที่หนวยทหารตองทํา แตหากคิด
แตทําตามสั่ง ตามวงรอบ ตามฤดูกาล หรือเปนเพียงกิจกรรมแลว จะไมใชการฝกชั้นเลิศ
“ฝกอยางที่จะรบ” ในการรบตองสามารถตอสู อยูรอด ชนะ สวนในภารกิจอื่นที่ไมใชการสงครามตองบรรลุ
ภารกิจและเอาชนะภัยคุกคามทุกรูปแบบ

จะฝกอะไร?
ควรตอบคําถามกอน วา เราและหนวยของเรา ทําอะไร
- กิจเฉพาะมาตรฐานสําหรับทหารทุกคน(Common Task)
- กิจเฉพาะตามตําแหนง/หนาที่ และ ชํานาญการทางทหาร(Military Occupational Specialties (MOS))
- กิจเฉพาะสําคัญเพื่อบรรลุภารกิจที่หนวยไดรบั มอบ(Mission Essential Task Lisk:MELT)
- การศึกษาและการพัฒนาความเปนทหารอาชีพ (Professional Growth Development) ที่ส ามารถ
ดําเนินการไดภายในหนวย
ดังนั้นตองวิเคราะหภารกิจในอนาคต กําหนดกิจเฉพาะ แลวฝกตั้งแตปจจุบัน การฝกตองมุงเนนผลการปฏิบัติ
และตองมีวัตถุประสงค
การฝกที่จะบรรลุนโยบายดังกลาว ตองครอบคลุม
(1.) วัตถุประสงคของการฝก คือ กําหนดผลที่ตองการและฝกใหบรรลุผลนั้น
(2.) การฝกที่มีวัตถุประสงค คือ การฝกที่สมเหตุผลตามองคประกอบที่เปนจริง ตองมีสิ่งเหลานี้จึงจะบรรลุ
วัตถุประสงค ไดแก
(2.1) เรื่องที่ฝก ที่เรียกวา กิจเฉพาะ
(2.2) โจทย ปญหา สถานการณ เครื่องชวยฝก เรียกวา เงื่อนไข
(2.3) ผลที่ตองการ เรียกวา มาตรฐาน
ที่จะเรียกวาการฝกชั้นเลิศ ผูฝกตองมอบกิจเฉพาะที่เหมาะสม ซึ่งผูรับการฝกสามารถทําได กําหนดเงื่อนไข
สมจริง ผูฝกตองนําตนเองเขาไปอยูดวย นอกจากนั้นตองจูงใจ ทาทายใหทําลายสถิติเดิม เพื่อสรางมาตรฐานใหมๆ

- 38 ความสําเร็จของการฝกประเมินไดจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกครั้งหลังการฝก เชน ผูเขารับการฝก
เขมแข็งมากขึ้น เขาในอุดมการณมากขึ้น ภาคภูมิใจมากขึ้น มีความรัก ความผูกพัน และมีความเชื่อมั่นในผูฝก
ผบ.ชา สถาบัน และ ระหวางกันและกันมากยิ่งขึ้น
หากจะคิดใหครอบคลุม อาจแบงเรือ่ งทีจ่ ะฝกออกเปน 3 ลักษณะ หรือ 3 ระดับดังนี้
(1.) ที่เคยทํามาแลว โดยตั้งคําถามและหาคําตอบรวมกันทั้งหนวยใหไดวา ที่เคยทํามาแลวนั้นผลเปนอยางไร
เมื่อดูจากสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติ ( After Action Review : AAR ) ประสบการณ บทเรียนจากการรบ
และบรรดาเมฆหมอกและความฝดของสนามรบ ไดบอกอะไรกับเราบาง เมื่อตอบไดแลวใหนําเอากิจเฉพาะ
(Common Task) และกิจเฉพาะตามตําแหนง/หนาที่ และ ชํานาญการทางทหาร(Military Occupational
Specialties (MOS))รวมทั้ ง วิ เ คราะห ห าค า Parameter ของการปฏิ บั ติ ภารกิ จ ในอดี ตที ผ า นมา ซึ่ ง
ประกอบดวย กิจ เฉพาะ (Task)เงื่อ นไข ( Condition)และมาตรฐาน(Standard) มาฝก ซ้ําแลวซ้ําอีก ฝก
จนกระทั่ง สามารถแกไ ขจุดอ อ น สรางมาตรฐานใหม ได ขีดความสามารถรวมใหมเ กิ ดความรูใหมและ
นวัตกรรมใหมที่เหนือกวาในอดีต และมั่นใจไดวาจะตองดีขึ้นกวาเดิม
(2.) ที่กําลังทําอยู อาจเปนตามเงื่อนไขดังนี้
(2.1) เปนสิ่งใหมท่ไี มเคยทํามากอน
(2.2) เปนสิ่งที่ทําตอเนือ่ งมาจากอดีต
(2.3) เปนสิ่งที่ทําตอเนือ่ งจากอดีต ปจจุบัน และ อนาคต
(3.) ที่จะตองทําในอนาคต

จะฝกอยางไร?
ผู บั ง คั บ หน ว ยและกํ า ลั ง พลทุ ก คนในหน ว ยนั้ น ๆ ต อ งตอบเอง ทํ า เอง เป น หลั ก และเป น ส ว นใหญ
เพราะภั ยคุ ก คามและสภาวะแวดล อ มของปฏิบั ติก ารยุ คใหม ทํ าใหพ ลวั ต พัฒ นาการ แนวคิ ด ทฤษฎี
องค ค วามรู แ ละนวั ต กรรมด า นการฝ ก ยุ ค ใหม ไม เ พี ย งแต จํ า เป น ต อ งปรั บ ตามให ทั น เท า นั้ น แต ต อ ง
เปลี่ยนแปลงถึงขั้นตองปฏิรูปจากการปฏิรูปนี้เอง ทําใหการฝกซึ่งเดิมเคยเปนกระบวนการที่คิดและทําจากบน
ลงลาง ตองเปลี่ยนเปนจากลางขึ้นบน ที่หลงเหลือไวใหเปนกรรมวิธี จากบนลงลาง คือ “คําแนะนํา”
“ความกลาหาญ เกิดจากการฝกชั้นเลิศ การฝกชั้นเลิศ เกิดจากผูนําที่มีคุณภาพ”
ทักษะ
ทักษะ
เปนผลโดยตรง จากความเชื่อ คานิยม คุณลักษณะ และ ความรู
ความเชื่อ : หมายถึง สมมติฐาน ความยึดถือเอาตามชอบ แนวความคิด สิ่งทั้งหลาย
คานิยม
: หมายถึง ทัศนคติ เกี่ยวกับคุณคา และความสําคัญของบรรดาผูคน แนวคิดและสิ่งทั้งหลายรอบตัว
คุณลักษณะ : หมายถึง พฤติกรรมที่สั่งสม หลอหลอมองคประกอบตางๆ จนเปนลักษณะประจําตัวที่มีความ
มั่นคงและสม่ําเสมอไดแก ความเปนผูนําที่ดี การบังคับบัญชาที่ใกลชิด การจูงใจและใหเกียรติ
ความรู
: สําหรับความรูของทหารอาชีพ มีความหมายมากกวาเพียงความรูทางเทคนิคและยุทธวิธี
คือ ตองรูธรรมชาติของความเปนมนุษย โดยตองเรียนรูตลอดชีวิตในเรื่องราวของมนุษยและสิ่งหลอหลอม
ความเชื่อ คานิยม คุณลักษณะ และ สิ่งจูงใจ ผูนําที่ดีตองเอาใจเขามาใสใจเรา
“ทักษะจึงหมายถึงสิ่งที่เราทํา สิ่งที่เราเปน และ สิ่งที่เรารู”

- 39 -

การรบในอนาคต
กรณีศึกษา หรือแมแตในเรื่องสมมติ คุณลักษณะตางๆ ของตัวบุคคล ทั้งนายทหาร นายสิบ และ พลทหาร
เปนคุณลักษณะที่มีอยูจริงในชีวิตทหาร ไมวาจะเปนความตื่นตระหนก หรือการรบพลีชีพ เปนเหตุการณที่เคย
เกิดขึ้นในการรบจริงครั้ง แลวครั้ง เลาในประวัติศาสตรก ารสงคราม จุดสําคัญ คือ ความเขาใจในเรื่องมิติ
ความเปนมนุษยที่เกี่ยวกับการรบ ไดแก ความเชื่อมั่น ขวัญ ความกลาหาญ ความรุกรบ วิธีการของผูนําที่จะ
สรางแรงบันดาลใจใหเกิดสิ่งดังกลาวขึ้นไดในจิตวิญญาณของมนุษยนั้นยังไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ซึ่งผูนําควรมุงตอบคําถามเหลานี้ใหได
- ผูนําแตละคนไดทําในสิ่งที่ตนรับผิดชอบ ไดแก การนําหนวยใหบรรลุภารกิจ และดูแลทุกขสุขของ
ผูใตบังคับบัญชานั้นอยางไร
- ผูนํามีวิธีการเหนี่ยวนําทหารของเขาใหกลาหาญและรุกรบอยางไร
- การกระทําใดของผูนําทีท่ ําใหทหารตื่นตระหนก และ เสียขวัญ
- การกระทําใดของผูนําทีท่ ําใหการรบประสบชัยชนะ
“งานสําคัญของผูนํา” คือ การปดโอกาสความไมดี เปดโอกาสแกความดีแลวเอาความดีมาปฏิบัติภารกิจผูนํา
จะเปนพลังขับดันที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนา และหลอหลอมคานิยม และ คุณลักษณะในตัวผูใตบังคับบัญชา
สําหรับ คานิยมและ คุณลัก ษณะ ของทหารอาชีพในตัวของ นายพลโจซัวลอเรนซ แชมเบอรแลน ที่เ รา
ตองการปลูกฝงแกผูนําและทหารทั้งหลายไดแก
- มีความสามารถทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี
- เปนทหารผูเ ชี่ยวชาญ
- เขาใจในธรรมชาติของความเปนมนุษย
- นําหนวยบรรลุภารกิจควบคูกบั การดูแลทุกขสุขของผูใตบงั คับบัญชา
- เปนผูมเี กียรติ มีความรู มีความสามารถในการจูงใจ
“ผูนําหนวย” ตองสรางสรรคบรรยากาศใหทุกคนผูกพันกันดวยความเคารพ และเชื่อมั่นซึ่งกันและกันอยางแนนแฟน
ทั้งใน “ระหวางทหารทุกคน” “ระหวางทหารกับผูนํา” และ “ในหมูทหารดวยกันทุกระดับ” ความผูกพันนี้
มาจากไหน ก็ไดมาจากการฝกหนัก การแลกเปลี่ยนประสบการณ จากการพูดจา การอบรม สั่งสอนอยาง
จริงจัง ความผูกพันนี้คือรากฐานของวินัย และความเปนปกแผนของหนวย
ถาผูนํามีทักษะในการสอน การแนะนํา และการใหคําปรึกษาดวยจะยิ่งทําให ผูนําสามารถเปน “พลังขับดัน”
ที่สําคัญตอการพัฒนา หลอหลอม คานิยม และคุณลักษณะในตัวของผูใตบังคับบัญชาและที่สําคัญสามารถ
ทําใหผูนําหนวยรองของเขาทุกคนทราบวา จะนําและฝกอยางไร
“การฝก” “ยุทธวิธี” และ “ความเปนผูนํา” เปนสิ่งที่ตองไปดวยกันไมสามารถแยกจากกันได ผูนําที่ดีตองมี
ความรู ใ นอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ และยุท ธวิ ธี แต ความรู ดั ง กล า วจะเปลา ประโยชน หากไม ส ามารถจู ง ใจ
ผูใตบังคับบัญชา และไมมีความหมายเลย หากผูใตบังคับบัญชาไมเชื่อมั่นในตัวผูนํา
“ผูนําที่ดี” ควรมีการลําดับความคิด การวางแผน สื่อความหมาย การปฏิบัติตามแผนและการจูงใจ โดยมี
ความเขาใจธรรมชาติของมนุษย เหตุใดทหารจึงสูรบ และ คนเรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางไร ตองรูวิธีการสอน วิธี
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ดึงจุดที่ดีในตัวผูใตบังคับบัญชามาใชได
รากฐานความเปนผูนํา ไดแก คานิยมของทหาร เชน มีความรับ ผิดชอบในหนาที่ มีคุณลัก ษณะเหมาะสม
สามารถทําหนาทีเ่ หลานั้นไดแมภายใตสภาพการณที่คับขันอยางรุนแรง
“คุณลักษณะ” คือสิ่งที่ชวยใหผูนําสามารถควบคุมอารมณตนเองที่จะยังคงยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองภายใต
สภาพความกดดันอยางหนัก มิฉะนั้น ผูนําจะไมสามารถแสดงตัวอยางสุขุม มั่นคง และไมหวั่นไหวตอความ
กลัวตอหนาผูบังคับบัญชาได
สรุปวา ผูนํา และ ผูใตบังคับบัญชา มีความเชื่อ คานิยม คุณลักษณะ ความรู และทักษะทางทหารที่ถูกตอง
เขาจะทําสิ่งที่ถูกตองเสมอ ไมวาจะอยูในการรบที่เต็มไปดวยอันตรายมากเพียงใดก็ตาม

การฝกดุลยพินิจทางยุทธวิธี
การบรรลุภารกิจในปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม จําเปนตองฝกหนวยทหารขนาดเล็กยุคใหมใหกาวหนา
ไปอยางแรก จากแนวคิดฝกอยางที่จะรบอาจจะลาหลังไป เพราะเปนการฝกเพื่อบรรลุภารกิจทางทหาร
ในระดับยุทธวิธี ตอจากนี้ไปเราจําเปนตองฝกเพื่อบรรลุภารกิจทั้งมวลในระดับยุทธศาสตร ลักษณะสําคัญของ
การปฏิบัติก ารทางทหารยุคใหมนั้นจะเปนการใชห นวยระดับ ยุท ธวิธี ปฏิ บัติก ารเพื่อบรรลุผ ลในระดั บ
ยุทธศาสตร
ซึ่งตามความเปนจริง กองทัพไดรับมอบและปฏิบัติภารกิจระดับยุทธศาสตรกันมานานแลวทั้ง การปองกัน
ชายแดน การรักษาความมั่นคงภายใน การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด การรักษาสันติภาพ แมแตการปฏิบัติ
ตามแนวทางยุทธศาสตร “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” แตเราจํากัดตัวเองไวในระดับยุทธวิธีเรื่อยมา ทามกลาง
หนวยงานที่หลากหลายที่รองขอใหเราไปชวยหรือ รวมงานกัน เรามักแสดงบทบาทในฐานะลูกมือ
เมื่อ ความลม เหลวทางยุทธศาสตรเกิดขึ้น เราจะกลับไปหาสูตรเดิม คือ ฝกอยางที่จ ะรบ และ ยกเอากฎ
ระเบียบ คําสั่ง นโยบาย ขอหวงใย อยางเดิม ๆ มาทบทวนและเนนย้ํา อาจจะกลาวไดวา การฝกยุคใหม
ไมใชเพียงการฝกใหเกิดความสามารถ แตเดียง ทําไดในสิ่งที่เปนมาตรฐานเทานั้น แตเปนการฝกใหเกิดทักษะ
ในการพลิกแพลง เพื่อใหสามารถทําไดในสิ่งที่ยากขึ้นไปอีกได
ดัง นั้นเพื่อใหเ ห็นภาพชัดขึ้น การฝก หนวยทหารเล็ก จึง ควร เปนการฝก การปฏิบัติบนพื้นฐานดุลยพินิจ
โดยผูบังคับหนวยและกําลังพลรายบุคคล มีวงรอบการตกลงใจของตนเองที่เรียกวา ODDA LOOP ไดแก
การตรวจการณ (Observe) การปรับ ตามความพรอ ม (Orient) การตัดสินใจ (Decide) และการปฏิบัติ
(Act) ทําอยางไรใหการตัดสินใจตอเหตุการณเฉพาะหนา ทุกครั้งถูกตองเสมอซึ่งสวนใหญ เปนงานดานยุทธวิธี
กฎหมาย และความชอบธรรม นั่นหมายความวา เมื่อจํา เปนต อ งลั่นกระสุน ออกไป ตองบรรลุ ภารกิ จ
ทางยุทธวิธี บรรลุทางยุทธศาสตร และมีความชอบธรรม
ดังนั้นกองทัพไดเตรียมการหรือยัง ที่ผูบังคับหนวยทหารขนาดเล็กและเปนกําลังพลรายบุคคล เปน “สิบโท
ยุทธศาสตร” กลาวคือ เปนทั้งทูต เปนหนาตาของปฏิบัติการ ไดดวย ซึ่งทหารยุคใหมตองมีความพรอมรบ
เพื่อการสงคราม และ ความพรอมทางกฎหมาย ภายใตสภาวะแวดลอมความมั่นคงยุคใหม

- 41 -

แนวทางการพัฒนาการฝกเพื่อพัฒนาความกลาหาญ
ความกลาหาญ ไมใชความสามารถเฉพาะทางที่สามารถฝกไดดวยแบบฝกมาตรฐาน โดยแยกฝกเปนบุคคล
หรือ โดยการศึกษาดวยตนเอง เหมือนกับการฝกอื่นๆ
การฝกที่มอมเมาดวยลัทธิ ความเชื่อ หรือยุยงให เคียดแคน ชิงชัง จนกลากระทําการรุนแรงถึงกับยอมตายได
นั้น เรียกวาความบาบิ่น ขาดสติปญญา ไมถือวาเปนความกลาหาญที่กองทัพและชาติตองการ
อยางไรก็ตาม หากจะจัดการฝกเพื่อมุงเนนการพัฒนาความกลาหาญ ตองพิจารณาองคประกอบรวมทั้งหมด
วา อะไรคือบอเกิดความกลาหาญ แลว นําสิ่งนั้นมากําหนดวัตถุประสงคการฝก ไดแก กิจเฉพาะ เงื่อนไข
และมาตรฐาน ขณะเดียวกันก็พิจารณาวา อะไรทําใหเกิดความกลัว ความสับสน และตื่นตระหนก ก็ปองกัน
ไมใหเกิดสิ่งนั้นขึ้นได
จากกรณีศึกษา สิ่งที่เปนบอเกิดความกลาหาญ ไดแก
- การฝกทํานองรบ
- การซักซอม
- การสัมมนาผูนํา
- ความเชื่อมั่นในตัวผูนํา
- ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน
- ความเชื่อมั่นในภารกิจ
- วินัย
- ความเชื่อ คานิยม คุณลักษณะ ความรู ทักษะที่ถูกตอง
- ความมีสวนรวมในการวางแผน
- โรงเรียนภายในหนวย (Unit School)
วิธีการดําเนินการ ตองมีทั้ง การฝก การอบรม การปรับปรุงลักษณะทหารและกิจกรรม / โครงการ ควบคูกับ
หลักสูตรการฝก/อบรม และ สายการบังคับบัญชา
ตัวอยางการฝก ไดแกการฝกทํานองรบ การฝกเสมือนจริง การฝกปฏิบัติโดยฉับพลัน การฝกปฏิบัติการอิสระ
โดยใชดุลยพินิจ การฝกตอสูปองกันตัว การฝกทดสอบกําลังใจเปนหนวย การใชกิจเฉพาะทางยุทธวิธีของ
หนวยทหารขนาดเล็กเปนกีฬาทหาร การฝกและตรวจสอบมาตรฐานกิจเฉพาะทางยุทธวิธี เชน การฝกทหาร
ทรหด
ตัวอยางการอบรม เชน
- สัมมนาภาพยนตร : การใชประเด็นจากภาพยนตร สารคดี เปนบทเรียน
- ถกแถลงเหตุการณปจจุบัน ใชประเด็นขาว ประเด็นลาสุดเปนบทเรียน
- ตองเขาใจความหมาย ความเชื่อ คานิยม คุณลักษณะ ความรู ทักษะที่ถกู ตอง
- ความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน เหมือนกันในหนวย
- ประวัติศาสตรทหาร

- 42 ตัวอยางการปรับปรุงลักษณะทหาร
- ตองมีวัตถุประสงค
- ตองมีคุณลักษณะผูนํา
- ตองมีแผนบทเรียน
- การสรางความกดดันตองเปน “เงื่อนไข” เพื่อการฝก ไมใชเพื่อแสดงอํานาจ
- ตองเปนไปตามหลักของสมรรถภาพรางกายทางทหาร
ตัวอยางกิจกรรม/โครงการ
- สงเสริม เติมเต็มสิ่งที่ไมสามารถบรรจุในหลักสูตรการฝกศึกษา
- ใหแตละคนคนหา พัฒนาขีดความสามารถเฉพาะของตนเอง
- เปดโอกาสใหมีความใกลชิดนอกเหนือสายการบังคับบัญชาและหลักสูตร
“สวัสดิการที่ดีที่สุดสําหรับทหาร คือ การฝกชั้นเลิศ”
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ทหารมืออาชีพ
จากหนังสือเรื่อง The soldier and the state ซึ่งเขียนโดย ดร.แซมมวล ฮันติงตัน นักรัฐศาสตร แหง
มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร ว าร ด มี คํ า ตอบชั ด เจนและเข า ใจง า ย ซึ่ ง โมเดลสํ า หรั บ การวิ เ คราะห แ ละตั ด สิ น
ความเปนมืออาชีพได ก็ตอเมื่อพวกนั้นมีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังตอไปนี้
(1.) ความเชี่ยวชาญประกอบดวย ความรู ความชํานาญ และความสามารถเฉพาะทาง
(1.1) ความเชี่ยวชาญในเทคนิค
(1.2) ความเชี่ยวชาญในทฤษฎี
(1.3) ความเชี่ยวชาญระดับบูรณาการอันกวางไกล
(2.) จิตวิญญาณรับผิดชอบ
(2.1) ตองไมทําเกินขอบเขตความรู ความสามารถของตนเอง มาตัดสินใจชี้ขาดงานในอาชีพ
(2.2) มุงผลประโยชนสูงสุดของสังคม
(2.3) ตองมีความซื่อตรงตอสังคม
(3.) รวมมือประกอบกิจคนในอาชีพเดียวกันยอมมีความรวมมือกันทําหนาที่เพื่อสังคม จึงเกิดความรูส ึกเปน
พวกเดียวกัน และ มีความผูกพันโดยอาชีพ

อยาเปนนักรบที่จํานนตอความคิดตัวเอง
ในองคกรที่ไมเกื้อกูลแกการเรียนรู นั้น คําวาวิชาการ ทฤษฎี นามธรรม และอุดมคติ มักมีความหมายเชิงลบ
มักถูกปฏิเสธและกีดกัน เพราะวามันจะแปลวาเรื่องมาก พูดงาย-ทํายาก ไมมีจริง เปนไปไมได และเขาใจ
กันเอาเองวา ไม ใชบุคลิก ภาพของนั ก รบ/นัก ปฏิบัติ แต เ ปน นัก คิ ด/นัก วิช าการ ดัง นั้น กรอบความคิ ด
การทํางาน และการตอสูขององคกร จึงอาจถูกจํากัดดวย วิธีคิด ประสบการณและ สไตล ของผูนําที่อางวา
ตนเปน นักรบ/นักปฏิบัติ ซึ่งอาจจะเกิดจากความเกลียด/กลัววิชาการ และ ความคิดของลูกนองที่เหนือกวา
อะไรที่นอกเหนือไปจากที่มีความเชื่อ จะถูกผลักไปอยูในแดนของ 4 คํานั้น (วิชาการ, ทฤษฎี, นามธรรม และ
อุด มคติ ) รวมทั้ ง ลูก นอ งที่ คิ ดเห็น ต างจากตน ก็ จ ะถู ก กี ดกั น หรือ เขี่ ยไปให พน ทาง ซึ่ ง องค ก รเหล า นี้
เมื่อ เผชิญ กับ ภัยคุก คามที่ไรรูป แบบ เชนทุกวันนี้ สิ่งที่เคย หรือ ควรทําได จะกลายเปนสิ่งยาก จนถึงขั้น
ทําไมไดอีกตอไป และเขาสูลัทธิยอมจํานนในที่สุด
การตอสูกั บกลลวงของศัตรูที่ลอบกัด อํามหิต และไรรูปแบบดวยวิธีของนักรบในลัทธิยอมจํ านนนั้น สู ไปก็แพไ ป
ไมใชเปนการยอมจํานนตอขาศึก แตเ ปนการยอมจํานนกับตนเอง เพราะไมกลารุกเขาไป วา สิ่งใดเปน
ความเปนไปไดยาก และความเปนไปไมได และกาวไมขาม ความเปนจริง ทฤษฎี นามธรรม กับอุดมคติ ก็จะ
หมายถึง ความเสี่ยง ความเสี ยเปรียบและพ ายแพ เพราะศัตรู ไมตอ งคํา นึง ถึง กฎหมาย คุณธรรม หรื อ
กฎเกณฑใดๆ เพียงแฝงเรนอยูในวิถีชีวิตผูคนตามปกติ ใชกลลวง ลอบกัด และ ความอํามหิต
ทําไม จึงตองฝกโดยเริ่ม ตนที่การสมมุติ วาถูก กอ กวน ซุมโจมตี ถูกลอบยิง ถูกระเบิด? คําถามคือ เราจะ
ทําลายโอกาสของศัตรูที่จะทําสิ่งเหลานี้กับเรากอนอยางไร ถาทําลายโอกาสไมไดเราจะขัดขวางเขาอยางไร
และ ตอบโตดวยชั้นเชิงที่เหนือกวา แลวกลับเปนฝายชนะไดอยางไร
เราควรฝกหนวยทหารขนาดเล็กในแตละกิจเฉพาะ และแตละสถานการณ เพื่อคิดใหไดวาศัตรูคิดและจะทํา
อะไร ทําใหไดแลว กลับมาคิดและทําอีกดาน เนื่องจากเราจะไมทําสิ่งเลวเหมือนศัตรู สลับกันไปมาจนเกิด
ทักษะพิเศษ (Meta Skill) ที่เหนือกวาศัตรูทุกดาน ดวยการเรียนรูรวมกัน

- 44 องคกรแหงการเรียนรู จะทําใหไดมาซึ่งขีดความสามารถใหมที่เหนือกวาเดิม สิ่งที่เคยวายากก็จะทําได สิ่งที่
ไมกลาคิดวาจะมีจริง ก็จะทําใหเปนจริงได
ดังนั้น คําวา นักรบ/นักปฏิบัติ และ นักคิด/นักวิชาการ ไมใชบุคลิกที่แตกตาง ไมมีสงิ่ ใดสําคัญกวา แตตองอยู
ในผูนําคนเดียวกัน ซึ่งตองควรฝกทักษะและปรับตัวใหเร็ว และพลิกแพลงใหเหนือกวา

วาดวยเรื่องผูนํา
ผูนําทหารตองทําตัว และพัฒนาตนตั้งแตในยามปกติ ดังนี้
(1.) มองการณไดไกล
(2.) คิดงานไดวองไว
(3.) ปฏิบัติไดรอบตัว
บทบาทและหนาที่ของผูบังคับหนวย
(1.) โคชและครูคนแรกที่สุด
(2.) คอยพัฒนาเพิ่มพูนขีดความสามารถทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธีของหนวยตลอดเวลาและทุกรูปแบบ
(3.) สรางสรรคและจรรโลงจิตสํานึกในหมูทหาร
(4.) ใสใจใกลชิด
(5.) ดํารงรักษาอุดมการณทหารในหนวยดวยแบบฉบับทหารแท

- 45 ผูบังคับหนวยจําตองรูท ี่ รูทิศ และ คิดวิธีไปลวงหนา เพราะงานทหารเปนงานที่ครอบคลุมทุกมิติ ไมมีเรื่องใดที่
ไมเกี่ยวของ ไมมีเรื่องใดที่ไมตองคิดเพราะการนําหนวย จะตองไปสูคุณภาพ 2 ประการ
(1.) ความพรอม คือ ทํางานไดทันที
(2.) ความเหมาะสม คือ มีคนและเครือ่ งมือที่เตรียมไวตรงกับงานนั้นพอดี
การกําหนดเป าหมาย และ จัดลําดับ ความเรง ดวนของงานเพื่อปฏิบัติใ หบ รรลุตามเป าหมายที่กําหนด
เหมือนการตั้งเข็มทิศและคิดวิธีที่จะไปไวแตเนิ่น กอนจะเริ่มเดินทางแทนที่จะเดินไปคิดไป เปนกรรมวิธีที่
ทุกคนตองรวมทั้งในการวางแผนและในการปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ที่สําคัญคือผูบังคับชาตองลงเลนดวย

การกําหนดเปาหมาย
(1.) การกําหนดภาพที่ตนเองตองการเห็น ตองการใหหนวยเปนอยางไร ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต นั่นคือ
วิสัยทัศนของ ผูบ ังคับหนวย
(2.) การกําหนดเปาหมาย มีลักษณะคาดการณไปขางหนามีเนื้อหาแคบลง
(3.) การกําหนดวัตถุประสงค ในลักษณะเฉพาะเจาะจงและวัดคาได ซึ่งทุกคนควรมีสวนรวมคิด
(4.) เปนการวิเคราะหวัตถุประสงคเพือ่ กําหนดกิจที่ตอ งเปนรูปธรรมและวัดคาได
(5.) เปนการกําหนดความเรงดวนของกิจตางๆ เนื่องจากทรัพยากรเวลายอมมีความจํากัดอยูเสมอ
(6.) การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ
หมายเหตุ Vision หรือ วิสัยทัศน นั้นไดกลายเปนคําที่พูดถึงกันมากที่สุด แตในสาระสําคัญทางทหาร คํานี้
มีมานานแลว คารล เคลาเซวิตช ไดกลาวถึงสาระสําคัญนี้ไวตั้งแตกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยเทียบเคียงกับ
สิ่งที่เราเรียนกวา แสงสวางภายใน ที่จะฉายสองทางใหแมในเวลาที่มืดมิดที่สุด ซึ่งแมทัพนายกองอาจหันมา
อาศั ยเมื่ อจําต องตกลงใจภายในเสี้ยววิ นาที และแสงนั้นจะนําทางปฏิ บัติ ไปสู ความถู กต องจนบรรลุ ภารกิ จเสมอ
ซึ่งในปจจุบัน อาจมีใชคําวา เจตนารมณของผูบังคับบัญชา และ การมองเห็นภาพในใจซึ่งเกิดจากการมองไกล
ไปลวงหนา
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Win hearts and minds
คูมือผูบังคับ หนวยทหารขนาดเล็ก ในการปองกันและปราบปรามการกอความไมส งบ นาวิก โยธินสหรัฐ
ป พ.ศ.2549 ซึ่งอางอิงจากหลักนิยม FM 3-24 ไดใหคําอธิบายไววา
การเอาชนะจิต ใจประชาชน เป นเปา หมายหลัก ของการป อ งกัน และปราบปรามการกอ ความไมส งบ
เปนสภาวะที่ไมอาจบรรลุไดอยางสมบูรณ แตเปนความพยายามเพื่อใหไดมาซึ่งการสนับสนุนจากประชาชน
เทานั้น และในการตอสูดังกลาว ตองทําดวยความพยายาม “ผนึกกําลังสนับสนุน”จากประชาชน ซึ่งเปน
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องดวยจิตใจประชาชน หรือ อาจเรียกอีกอยางวา “การบริหารจัดการกระบวนการรับรู
ของประชาชน” นั่นเอง
การบริหารจัดการกระบวนการรับรูของประชาชน ดาน “จิต” เปนมิติดานความคิด ซึ่งตอง “ทํา” เพื่อ
“แสดง” ใหเห็น เขาจึงตัดสินใจเลือกขาง
หมายถึง โนมนาวใหประชาชนเห็นวาฝายเรา (เจาหนาที่รัฐ)จะตอ งเปนฝายชนะหรือ ประสบความสําเร็จ
แนนอน สงผลใหผูนําชุมชนที่ยังลังเล ตองตัดสินใจเลือกเขาขางที่จะชนะ ขณะเดียวกันเปนการปองปราม
ผูที่คิดจะเขาขาง หรือสนับสนุนฝายตรงขามใหเลิกความคิดนั้น โดยแสดงใหเห็นวา
- ฝายเรายืนหยัดตอสูจนกวาจะบรรลุเปาหมาย
- ฝายเรามีอํานาจโดยชอบธรรม และเชื่อถือไดเสมอ
- ฝายเราและผูที่สนับสนุนฝายเรา มีความเหนือกวาผูกอความไมสงบในทุกกรณี เชน ความสามารถในการ
ปรากฏกําลังไดในทุกพื้นที่ และ คุมครองประชาชนไดอยางสม่ําเสมอ ควบคูกับความสําเร็จในการดําเนินการ
ตอผูนําขบวนการ สามารถเอาชนะการปฏิบัติของผูกอความไมสงบไดอยางตอเนื่อง ยอมทําใหประชาชน
เกิดความเชื่อ มั่นตอฝายเรามากขึ้น ทั้งนี้การปฏิบัติทั้งปวงตองยึดถือ คุณธรรมและทําดวยความบริสุทธิ์ใจ
ไมใหเกิดขอกังขา หรือจุดดางพรอย
การบริหารจัดการกระบวนการรับรูของประชาชน ดาน “ใจ” เปนมิติดานความรูสึก ซึ่งเราตองทําให
เขาสัมผัส จับตองดวยตนเอง ซึ่งมีที่มาจากการทํางานรวมกัน
หมายถึงการโนมนาวประชาชนใหเชื่อวา ชัยชนะของฝายเรา หรือความสําเร็จในการปกปองประโยชนสุข
ของเขา ดําเนินการโดยสรางใหตระหนักรูวาอะไร คือประโยชนสุขรวมกัน หรืออะไร คือความสําเร็จรวมกัน
ระหวางประชาชนกับเจาหนาที่รัฐ
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พลวัตการปฏิวัติทางทหาร พ.ศ. 1843 – 2593

ขอบเขตเนื้อหาที่มุงเนน
- การเปลีย่ นแปลงแบบปฏิวัติในการสงคราม
- การปฏิวัติกิจการทหารในศตวรรษที่ 14
- การเสริมสรางกองทัพตะวันตกในฝรั่งเศส
- การเมืองมหาชนและลัทธิชาตินิยม
- สงครามกลางเมืองอเมริกา
- การปฏิวัติกิจการทหาร รัสเซีย เยอรมัน
- สงครามโลกครัง้ ที1่
- การปฏิวัติกิจการทหารในเยอรมัน
- อนาคตตอไป
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พลวัตของการปฏิวัตกิ ารทหาร พ.ศ. 1843 -2593
มีเนื้อหาเพื่อเชื่อมชองวางระหวางผลงานเกี่ยวกับการปฏิวัติในกิจการทหาร และนําเสนอผลงานเขียวเกี่ยวกับ
การปฏิวัติที่แตกตาง ที่เกิดในหลายๆ ศตวรรษที่ผานมา 2 ปรากฏการณ คือ
(1.) การปฏิวัติการทหาร ซึ่งถูกขับเคลื่อนดวยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง
(2.) การปฏิวัติการทหาร ซึ่งสถาบันทหารไดดําเนินการ
เพื่อเขาใจรูปแบบการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม และการปรับตัว ซึ่งกลาวถึง สงครามในโลกตะวันตกตั้งแต
ศตวรรษที่ 14 เริ่มตนดวยการปฏิวัติของกษัตริยเอ็ดเวิรดที่ 3 ในสงครามยุคกลาง ผานสถาบันทหารสมัยใหม
ของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 17 ไปจนถึงผลกระทบของการเมืองภาคประชาชนในการปฏิวัติฝรั่งเศส สงคราม
สายฟาแลบในเยอรมัน ผานงานเขียนของ นักเขียนหลายทาน เชน พลจัตวา Jonothan B. A.Bailey ,Mark
Grimsley Holger H. Herwig, John A. Lynn Clifford JRogers, Dennis E.Sgiwalter รวมถึง MacGregor
Knox ซึ่ งเคยปฏิ บั ติ หน าที่ ในสงครามเวี ยดนาม ที่ ต อมาเป นศาสตราจารย ในมหาวิ ทยาลั ย สตี เวนสั น
ที่ ส ถาบั น เศรษฐศาสตร แ ละการเมื อ งลอนดอน และ Williamson Murray ที่ เ คยปฏิ บั ติ ห น า ที่
ในกองทัพอากาศสหรัฐ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเคยสอนที่มหาวิทยาลัยเยล วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัย
การทัพบก และวิทยาลัยนาวิกโยธิน รวมถึงมีงานเขียนมากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตรทหาร ศตวรรษที่ 20

การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติในการสงคราม
การศึ ก ษาปรากฏการณ ที่ เ กิ ด ในศตวรรษที่ ผ า นมา เพื่ อ เสนอแนะสิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ในการเปลี่ ย นแปลง
ดานการทหารแบบปฏิวัติที่ตองเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 การปฏิวัติท หาร เปนหัวใจของการ ถกแถลง
ในวอชิงตันเกี่ยวกับยุทธศาสตรในอนาคตพื้นฐานกรอบแนวคิดมาจากหลักการ 2 แหลง
(1.) ไมเคิล โรเบิรต นักประวัติศาสตรชาวอังกฤษ ไดนําเสนอไววา การปฏิวัติทหารเกิดขึ้นในตนศตวรรษที่ 17
การสงครามของยุโรป ไดเปลี่ยนแปลงระบบพืน้ ฐานภายใตการนําของกษัตริยนักรบ อดอลฟกุสตาฟ ของสวีเดน
(2.) งานเขียนของนั กทฤษฎี ชาวโซเวียต ที่ ระบุวา การปลู กฝ งลัท ธิม าร กซ เลนิ น ทํา ให กองทัพ แดงซึ มซั บ
แนวคิดของการเปลี่ ยนแปลงแบบปฏิวัติ ซึ่ง เปนความพยายามของสตาลิน เพื่อทํ าใหแนใจถึง “ความ
ปลอดภัยในพื้นที่เขตหลัง” และการควบคุมอํานาจเบ็ดเสร็จของสตาลินเอง ดวยการกวาดลางบุคคลชั้นนํา
และไดทําลายการพัฒนาหลักนิยมการยุทธสมัยใหมของกองทัพแดง ตอมาเปนหายนะที่สงครามสายฟาแลบ
ที่เยอรมันเคลื่อนเขาประชิดเพื่อทําลายสหภาพโซเวียต ทําใหตองเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติในการสงคราม
หลักนิยมการยุทธ ของสหภาพโซเวียตไดถูกฟนฟูขึ้นอยางชาๆ และกาวกระโดดไปเทากับความสําเร็จของ
เยอรมั น โดยตอ มาการพั ฒ นาระบบนิ วเคลีย รแ ละจรวดของโซเวีย ตกลายมาเปน คู แข ง ของตะวัน ตก
ดวยเชนกัน
นอกจากนี้ การปรากฏขึ้นของเทคโนโลยีสมัยใหมของสหรัฐ ในป 2513 เชน อาวุธนําวิถีที่แมนยํา จรวดรอน
และ เครื่อ งบินลอ งหน ไดตอแนวคิดที่สําคัญตอสหภาพโซเวียต ซึ่งมีมุม มองตอ เทคโนโลยี ที่จะเปนการ
“ปฏิวั ติก ลยุ ท ธ ท างทหาร”ที่เ ห็น ว าความก าวหน าเหล านี้ ส ามารถเพิ่ม อํา นาจการทํา ลายของอาวุธ ได
อยางรวดเร็ว ซึ่งเห็นวา อาวุธอัจฉริยะ ใหม เทคโนโลยีสูงของสหรัฐ ไดถูกพัฒนาและคุกคามตอยุทธศาสตร
และ หลัก นิยมการยุท ธของโซเวียตที่ลาหลัง มากในขณะนั้นและตอมาชัยชนะอยางเด็ดขาดของสหรัฐฯ
ในสงครามอาวครั้งที่ 2 ไดเพิ่มความสนใจไปยังกองทัพสหรัฐ

- 49 -

รูปแบบและแนวคิดการปฏิวัติทางทหาร
แนวคิดแรกและมีผลมากที่สุด คือ การปฏิวัติการทหารที่มีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสราง
ของสงครามโดยเปนการปฏิวัติทางทหาร 5 ประการ คือ
(1.) การเกิดขึ้นของรัฐชาติใหมในศตวรรษที่ 17 ซึ่งมีพื้นฐานจากองคกรขนาดใหญของพลังอํานาจทางทหาร
ที่มีวินัย
(2.) การปฏิวัติฝ รั่ง เศสตอนปลายศตวรรษที่ 18 ซึ่ง ไดร วมเอาการเมือง ภาคประชาชนและการสงคราม
เขาดวยกัน
(3.) การปฏิวัติอุตสาหกรรมตอนปลายศตวรรษที่ 18 และหลังจากนั้น สามารถทําใหจัดหาอาวุธ จัดให
มีเครื่องแบบ เลี้ยงดู จายเงิน และเคลื่อนยายไดรวดเร็วเขาสูสนามรบเพื่อรวมกําลัง
(4.) สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งไดผลพวงจากการปฏิวัติฝรั่งเศสและปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดเปนรูปแบบสงคราม
ในศตวรรษที่ 20
(5.) การประดิษฐอาวุธ นิวเคลียร ซึ่งมีผลตรงกันขามกับที่คาดไวในสงครามเย็น ซึ่งการปฏิวัติขอมูลขาวสารที่
เกิดขึ้นตามมาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทหารอยางพลิกโฉม
ยุทโธปกรณเพียงอยางเดียวไมสามารถสรางความสําเร็จผลในสนามรบตอกองทัพ ที่เกณฑสรรพกําลังจาก
สังคม ความออนตัวที่เกิดจากการเมืองภาคประชาชน หรือ ไมมีทักษะสามัญทางเทคโนโลยีที่กวางและลึก
ทั่วสังคมที่ผานการปฏิวัติอุตสาหกรรม เชน กรณีคอมมิวนิสตที่เวียดนาม ไดผสมผสานความรอนแรงในการ
ปฏิวัติของฝรั่ง เศส อาวุธที่ไดรับ การสนับสนุนจากมอสโควและจีน ผนวกกับ วัฒ นธรรมจารีตที่หวาดกลัว
ตางชาติอยางฝงแนน และการจัดขบวนการแบบระบบราชการ ก็สามารถเอาชนะมหาอํานาจได

การปฏิวัติในกิจการทหาร ( Revolution in Military Affairs)
องคกรทหารเริ่มการปฏิวัติในกิจการทหาร โดยวางแผนวิธีใหมๆ ในการทําลายฝายตรงขาม เพื่อดําเนินการ
ดัง กลา วทหารต อ งเปลี่ย นแปลงฐานที่ สํา คั ญ ดา น สัง คม การเมื อ ง และการทหาร ซึ่ ง ต อ งคาดการณ
การเปลี่ยนแปลงเหลานั้น การปฏิวัติทางการทหารตองผนวกความซับซอนของนวัตกรรมทางยุทธวิธี การจัดหนว ย
หลักนิยมและเทคโนโลยี เพื่อใชวิธีการตามแนวคิดใหมๆ ในการสงคราม

- 50 ตารางการปฏิวัติในกิจการทหารและการปฏิวัติทหาร
การปฏิวัติในกิจการทหาร ( RMA)ของชวงยุคกลางและตนยุคสมัยใหม
การปฏิวัติในกิจการทหารที่เปนผลและเกี่ยวของ
- คันธนูยาว
- ยุทธศาสตร รุก – รับ
- ดินปน
- การสรางปอม คายสมัยใหม
การปฏิวัติการทหารครั้งที่ 1 การเกิดรัฐสมัยใหมศตวรรษที่ 17 และสถาบันทหารสมัยใหม
การปฏิวัติในกิจการทหารที่เปนผลและเกี่ยวของ
- การปฏิรปู ยุทธวิธีของดัทชและสวีเดน
- การปฏิรปู ยุทธวิธีและการจัดหนวยทหารของฝรัง่ เศส
- การปฏิวัติการทหารเรือ
- การปฏิวัติการเงินอังกฤษ
- การปฏิรปู การทหารของฝรั่งเศสหลังสงคราม 7 ป
การปฏิวัติการทหารครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 : การปฏิวัติฝรั่งเศสและการปฏิวัติอุตสหากรรม
การปฏิวัติในกิจการทหารที่เปนผลและเกี่ยวของ
- การระดมสรรพกําลังทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติ
- สงครามแบบนโปเลียน ( การทําลายลางในสนามรบของกําลังขาศึก )
- พลังอํานาจทางการเงินและเศรษฐกิจจากการกาวสูความเปนอุตสาหกรรม ( อังกฤษ )
- การปฏิวัติเทคโนโลยีสงครามทางบกและการคมนาคม (โทรเลข ทางรถไฟ เรือไอน้ํา ปนใหญ
และปนเล็กที่ใชดินปนที่มีควันนอยยิงไดรวดเร็ว อาวุธอัตโนมัติ)
- การปฏิวัติสงครามทางเรือของฟชเชอร เรือรบทีม่ ีปนใหญทง้ั หมดและกองเรือ
การปฏิวัติการทหารครั้งที่ 4 สงครามโลกครั้งที่ 1 ผสมผสานสิ่งที่มี 3 ประการอยางถาวร
การปฏิวัติในกิจการทหารที่เปนผลและเกี่ยวของ
- ยุทธการและยุทธวิธีผสมเหลา
- การยุทธสายฟาแลบ
- การโจมตีทงิ้ ระเบิดทางยุทธศาสตร
- สงครามเรือบรรทุกเครื่องบิน
- สงครามเรือดําน้ํา
- สงครามยกพลขึ้นบก
- เรดาร
- ขาวกรองการสื่อสาร
การปฏิวัติการทหารครั้งที่ 5 ระบบยิงจรวดนําวิถีและอาวุธนิวเคลียร
การปฏิวัติในกิจการทหารที่เปนผลและเกี่ยวของ
- การลาดตระเวนและการโจมตีที่แมนยํา
- อากาศยานลองหน
- การใชประโยชนจากคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรในการควบคุมบังคับบัญชา
- อํานาจทําลายลาง เปนกลุมกอนที่เพิ่มขึ้นของอาวุธ ตามแบบ

- 51 -

การปฏิวัติกิจการทหารในศตวรรษที่ 14
อาทิตยดวงใหม : การปฏิวัติในกิจการทหารในศตวรรษที่ 14 ของอังกฤษ
คลิฟฟอรด เจ. โรเจอร
การครองราชย ข องกษั ต ริ ย เ อ็ ด เวิ ร ด ที่ 3 ( ค.ศ.1327–77) อั ง กฤษได ป ฏิ วั ติ ท างทหารอย า งจริ ง จั ง
โดยสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของประเทศจากอํานาจทางทหารครั้งแรกที่กษัตริยเอ็ดเวิรด
ที่ 3 ครองราชย อัง กฤษยัง ไมเ ปนที่นาสนใจมากนัก ไมมีใครพูดถึง ความหาวหาญรุก รบของชาวอังกฤษ
แตชาวอังกฤษก็ฝกฝนความชํานาญในการใชอาวุธเปนอยางดีในชวงที่ก ษัตริยเ อ็ดเวิรดที่ 3 นี้ครองราชย
จนกระทั่งชาวอังกฤษเปนนักรบที่ดีที่สุด มีผูบันทึกประวัติศาสตรวไววา ในชวงการครองราชย เอ็ดเวิรดที่ 3
“ทหารอังกฤษ 2 คนก็ยากจะสูกับทหารสกอตที่ออนแอ 1 คน” แตตรงกันขาม ในรุนตอมา “ทหารฝรั่งเศส”
100 คน ก็ยากที่จะคิดหรือกลาที่จะเผชิญกับทหารอังกฤษ 20 คนในสนามรบหรือทีท่ ําการรบ
ซึ่งจากการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ผานมุมมองการปฎิวัติทางทหารของกษัตริยเอ็ดเวิรด นับไดวาเปน
สวนหนึ่งของการปฏิวัติทหารราบ ของตนศตวรรษที่ 14 ประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ (1) การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี (2) การพัฒนาระบบตางๆ (3) นวัตกรรมการยุทธ และ (4) การปรับการจัดหนวยทหาร

เทคโนโลยี
องคประกอบทางเทคโนโลยีที่เดนชัดคือ คันธนูที่ทําจากไมสน ซึ่งเปนอาวุธพื้นฐานลักษณะเดียวกับคันธนูไม
ทั่วไปที่ใชม าตั้ง แตยุคหินใหม แตยาวกวา สามารถยิง ไดไกลกวา มีอํานาจสังหารแมแตท หารสวมเกราะ
ซึ่งตอมาธนูแบบคันยาวยังเปนอาวุธหลักของราชวงศอังกฤษกวาครึ่งศตวรรษ ตอมาไดมีการเกิดขึ้นของอาวุธ
ที่ใชดินปน และการพัฒนาเกราะและมาศึกของอังกฤษ รวมถึงปนใหญ การใชจายเงินอยางสูงมากเกี่ยวกับ
ยุทโธปกรณทางทหารทําใหขีดความสามารถของอัศวินอังกฤษ และตอมา ทหารมาของอังกฤษไดรับการ
ติดอาวุธที่ดีที่สุดของยุโรป

การจัดหนวยทหาร
กองทัพอังกฤษไดผานการเปลี่ยนแปลงโครงสราง การจัดหนวย การธุรการที่สําคัญ ทหารราบที่อังกฤษ
ที่แบนนอคเบิร น ได ถูกเกณฑเกือบทั้ งหมดดวยการจายคาตอบแทน โดยทั่วไปแต ละสองมณฑล จะมี สองขุ นนาง
ที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อรวบรวมชายฉกรรจ และคัดเลือกผูที่เหมาะสมตามจํานวนที่กษัตริยกําหนดเพื่อเปน
ทหารสําหรับการรบที่จะมีขึ้น จากนั้นมณฑลตางๆก็จะจายยุทธภัณฑที่จําเปน แลวสงตัวไปจุดรวบรวมของ
ราชสํานัก ผูรวบรวมกําลังทั้งหมดไดรับคาตอบแทนจากราชสํานัก ตั้งแตป ค.ศ.1334 เปนตนมา กําลังทั้งหมด
จากกองทัพ ของกษัตริยเอ็ดเวิรดที่ 3 จึง ประกอบดวยชายที่ไดรับเงินคาจางจากกษัตริย จากเดิม ที่มีการ
เรียกประจําการโดยระบบศัก ดินา ซึ่ง การจายเงิน จํานวนมากสง เสริม ตอการเขาประจําการเปนทหาร
โดยสมัครใจ มีขอดีอยางยิ่ง สําหรับพลังอํานาจในการรบของกองทัพอังกฤษ (โดยทั่วไปจายลวงหนาสามเดือน
หรือ ครึ่งป)
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ยุทธวิธี
รูปแบบของยุทธวิธีที่ใชในการรบสองครั้งแรกของกษัตริยเ อ็ดเวิรดที่ดับพลิ่นมัวร และ ฮาลิตั้นฮิลล จะทํา
การรบดวยยุท ธวิธีที่เรียกวา ยุทธวิธีดับ พลิ่น โดยจัดรูปขบวนตรงกลางเปนทหารมาลงรบเดินเทามีระยะ
เคียงชิดกัน โดยใชห อก คลายทวน ปกทั้ง สองเปนพลธนูเฉียงล้ําไปขางหนาเพื่อยิ่งใสดานหนาและปกของ
กําลังใดๆ ที่โจมตีตอทหารมาหนัก แมไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ แตไดเริ่มฝงรากในรัชสมัยพระเจาเอ็ด
เวิรดที่ 2 จึงเปนสวนหนึ่งของการปฏิวัติทหารราบกวางๆของตนศตวรรษที่ 14 ที่วาแมแตอัศวินก็ควรจะลงรบ
เดินเทา ซึ่งตางจากรุนกอนที่อํานาจการทําลายขวัญดวยการรบบนหลังมา

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรทั่วไปเสนอวาควรหลีกเลี่ยงการเปดการรบเมื่อสามารถทําได โดยมีปอมปราการที่มีความเหนือกวา
ยากยิ่งตอการบุกโจมตี ก็จะยิ่ง เพิ่ม ความเขมแข็งทางยุท ธศาสตรก ารตั้งรับวิธีท างยุทธศาสตร ที่พระเจา
เอ็ดเวิรดที่ 3 ทรงใชผสานยุทธศาสตรรุก เขากับยุทธวิธีเพื่อบังคับใหขาศึกยอมจํานน คือ โจมตีเมืองสําคัญ
เมืองหนึ่ง ของขาศึก จนฝายตั้ง รับมีทาทีที่จะยอมแพ โดยกองทัพของฝายตรงขามตองเขาตอสูห ากผูนํา
ไมตองการเห็นเมืองดัง กลาวยอยยับ อีกวิธีที่ใชการปลนสะดมและเผาทําลาย ซึ่ง จะสงผลตอ การประสบ
ความยอยยับทางเศรษฐกิจและการปกครองที่การปลนสะดมและเผาทําลายทําใหเกิดขึ้น ซึ่งวิธีการดังกลาว
ไมใชเรื่องใหม และวิธีการดังกลาวนําไปสูชัยชนะในการรบที่ยิ่งใหญที่สุดสองครั้งในรัชสมัยของพระองค ทําให
สกอตแลนดตองยอมรับการปกครองของกษัตริยเอ็ดเวิรด และกดดันใหฝรั่งเศสตองพยายามสงบศึกตาม
ความตองการของพระองค ชัยชนะในสนามรบ เกิดจากการที่ท หารทําการรบอยางเขม แข็ง และความ
เปนผู นําที่ดี รวมทั้ง ระบบยุ ท ธวิธี และอาวุ ธที่ยอดเยี่ ยม ทํ าใหชั ยชนะทางยุท ธวิ ธีส ามารถเปนชั ยชนะ
ทางยุทธศาสตรเชนกัน ความสามารถของพระองคทรงทําใหไดรับการสนับสนุนดวยความนิยมชมชอบที่ยั่งยืน
พระองคนําความสามารถทางยุทธศาสตรและความเขมแข็งทางยุทธวิธีของพระองคเขาดําเนินการ สุดทาย
ทรงฉลาดที่จะรับฟงคําแนะนําที่เจาชายแบลคและเจาชายเฮนรี่ทรงเตือนพระองคไมใหทรงละโมบมากเกินไป
ในยามสงบ ผลทําใหเกิดสนธิสัญญาเบรตีญี ซึ่งเปลี่ยนชัยชนะทางทหารไปเปนความสําเร็จทางการเมือง

สรุป
การปฏิวัติกิจการทหารในอังกฤษในศตวรรษที่14 ไดใหหลักการทั่วไป คือ การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณและ
การจัดหน วยทางทหาร ยุทธวิ ธีที่ เข มแข็ ง การที่ ผูนํ าทางทหารพัฒนาและใช ยุทธศาสตร ตางๆ สรางสถานการณ
ที่ถูกตอง แลวเปลี่ยนความสําเร็จในสนามรบไปเปนผลลัพธทางการเมือง ซึ่งมาจากการอุทิศตนของเหลาผูนําทหาร
ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสงผลตอการปฏิวัติกิจการทหารของพระเจาเอ็ดเวิรดที่ 3

การเสริมสรางกองทัพแบบตะวันตกในฝรั่งเศสใน ศตวรรษที่ 17
ศิลปะการสงครามในยุโรปศตวรรษที่ 17 เปนไปผานการปฏิรูป จนกลายเปนพื้นฐาน ซึ่งการปฏิวัติการทหาร
เปนการเปลี่ยนแปลงในทุกๆสิ่ง ตั้งแตยุทธวิธีไปจนถึงสายการจัดหนวย ทําใหกองทัพมีคุณลัก ษณะตางๆ
ฝรั่ง เศสไดก ลายเปนผูนําคลื่นของความเปลี่ยนแปลง ในชวงมหาศตวรรษ ที่พระเจาหลุยสที่ 14 ไดรับ
การขนานพระนามวา พระสุ ริย ะเทพ โดยทรงจั ดตั้ง รูป แบบตา งๆในกองทัพอยา งมากด านโครงสรา ง
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ
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ไมส ามารถสง ผลตอการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติตอสงครามได คือ การใชปนคาบศิลาแบบนกสับ และ
ดาบปลายปน จนกระทั่งกลางศตวรรษ ฝรั่งเศสไดสรางระบบปนใหญแบบใหม ที่เพิ่มความคลองแคลว และ
ประหยัด ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงสงคราม ใหความสนใจ และเปนการพัฒนาของปนใหญอยางมาก
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 3 ประการในศตวรรษที่ 17
(1.) ทัศนคติใหมและความรูสึกไมยอมพายแพในการรบ เปนการปลูกฝงความอดทนอดกลั้นในการรบ
(2.) การใชการฝกเพื่อควบคุมและธํารงกองทหารตามแนวทางการปลูกฝงการทําสงคราม
(3.) การเกิดหนวยทหารรูปแบบใหม เชน หนวยทหารแบบกรม
การพัฒนาที่เห็นไดชัด คือ การแยกสตรีและเด็กสวนใหญ ออกจากประชาคมทหารเดิม กองทัพของศตวรรษ
ที่ 16 และตนศตวรรษที่ 17 มีผูติดตามเปนจํานวนมาก ทหารจะนําภรรยาและเด็กไปดวย สตรีมักจะชวย
ทหารเหมือนเปนคนรับ ใช แมวาผู ชายจะอยูแถวหนาของการรบ ซึ่ง ตอมาในสมัยพระเจาหลุยสที่ 14
ไดตัดกลุมคนที่ไมใชกําลังรบเหลานี้ออกจากขบวนทัพ และอนุญาตเฉพาะพอคาเร หญิงที่ติดตามกองทัพ หรือ
รักษารานคา เพื่อขายเสบียงแกทหาร ในจํานวนพอประมาณเพื่อบริการกําลังทหาร อาจจะมีสตรีที่ติดตามไป
เพื่อปฏิบัติหนาที่คนซักผา เย็บผา และพยาบาลของกรม แตกลุมผูติดตามจํานวนมากไมมีแลวซึ่งการแยกกลุม
เฉพาะผูชายออกจากความสัมพันธและพันธะอื่นๆ ทําใหทุมเทจิตใจในความจงรักภักดีกับหนวย สงผลตอ
ขวัญทหารอาชีพ ทหารสังกัดกรมของพระเจาหลุยส มีเวลาสําหรับตนเองนอยมาก จึงมีเวลาทุมเทกับการฝก
กรมสวนใหญมีคนฝรั่งเศสรวมอยูดวย ซึ่งแมกรมจะประกอบดวยทหารตางชาติ แตจะมีรูปแบบเปนกองกําลัง
ประจําการรัฐ มากกวา กองทหาร กรมทหารแบบใหมจะใชเ วลานานขึ้นในการจัดเตรียม แตส ามารถ
จะควบคุมไดมากขึ้น เปนมาตรฐานสากล การเกิดขึ้นของกรมและรัฐสมัยใหมที่มีระบบราชการแบบรวมศูนย
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การเมืองมหาชนและลัทธิชาตินิยม
การเมืองภาคประชาชนและลัทธิชาตินิยมในการปฏิวัติทางทหาร การปฏิวัติฝรั่งเศส
หลังจากนั้น
แมคเกรกเกอร นอก
การปฏิวัติของระบบอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เปนการเปลี่ยนแปลงที่ยงิ่ ใหญที่สุด ภายหลัง
พนยุคเกษตร การปฏิวัติทางทหารไดเปลี่ยนแปลงในลักษณะความมุงหมายของสงคราม นํามาซึ่งผลลัพ ธ
คือ อุดมการณ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ประชากร
มีการพัฒ นาของความเชื่อ ทางการเมือง ซึ่งแพรหลายในแวดวงวิชาการของฝรั่งเศส วาฝรั่งเศสไมใชเพียง
แคก ลุมกษัตริยผูป กครอง ซึ่ง ตอมาการปฏิวัติไดโละทิ้งประเทศแบบเกา ที่มีก ษัตริย ขุนนาง ศาสนจัก ร
แลวสรางชาติใหมดวยการนองเลือด เพื่อเสรีภาพและความเทาเทียม ตามทฤษฎีประชาชนภายใตกฏหมาย
และกิโ ยติน ทําใหสงครามในป 1792-1814/15 กลายเปนสงครามสมัยใหมครั้งแรก ซึ่งเปนสงครามแรก
ระหวางชาติตางๆ โดยแรกเริ่มเปนการกระทําโดยฝรั่งเศส
การปฏิวัติการทหารที่เ กิดขึ้นตั้งแตส งครามการปฏิวัติ คือ การปฏิวัติก ารเมือง อุดมการณ ที่เ ปลี่ยนรูป
จากสงครามจากบนสูลาง จากยุทธศาสตรไปถึงยุทธการ และ การสงกําลังบํารุงจนถึงยุทธวิธี
สุดทาย การปฏิวัติไดทําลายลางขอจํากัดของสงครามที่มีอยูในลักษณะของกองทัพในระบอบการปกครอง
แบบเกา ณ ตอนนั้น ทหารยังไมถูกตัดออกจากสังคม แตเปน สหาย มิตรรวมชาติ และ ประชาชน รวมถึง
เปนทหารของฝรั่งเศส ซึ่งกระตุนความรูสึกนึกคิดของทหารหาญที่รุนแรงยิ่งขึ้น เปาหมายคือการเชื่อฟงที่มี
วิจารณญาณตามคํากลาวของรัฐมนตรีส งคราม ไมใชการเชื่อฟงของทาสแตเ ปนของเสรีชน ดัง นั้นเมื่ออยู
ในสนามรบ ทหารใหมหนีทัพ นอ ยกวาทหารในระบอบการปกครองเกา และ ทําใหเ กิด “การเปดโอกาส
กาวหนาตามความสามารถ” เชน รอยโทโบนาปารต
กองทัพฝรั่ง เศส คอนขางเปนเครื่องมือทางการเมืองในการขยายประเทศฝรั่ง เศสและปลูก ฝง ความคิด
ความเปนชาตินิยมใหกับฝรั่งเศส
ภายหลังการเขายึดอํานาจสูงสุดในป ค.ศ. 1799 ของ โบนาปารต นายพลหนุม ในฐานะทหารปนใหญไดเสริม
ความบอบบางทางยุท ธวิธี โดยใหสิท ธิพิเ ศษในเหลาของตน นโปเลียนสรางความสมบูรณแบบของระบบ
กองพล โดยจัดกลุมกองพล กองทัพนอย นโปเลียนไดสรางระบบฝายเสนาธิการและกองบัญชาการ มีขนาด
และความซั บ ซ อ นที่ ไ ม เ คยพบมาก อ น มี เ อกภาพในการบั ง คั บ บั ญ ชา มี ค วามสามารถในการยุ ท ธ
พลัง การขับ เคลื่ อ น และ ความรวดเร็วในการปฏิบั ติ นโปเลี ยนได ทําการเกณฑกํ าลัง จํ านวนมาก และ
ความรูสึกชาตินิยมรุนแรง ทําใหกองทัพเปนระเบียบแบบแผนและเปนการถาวร
ความสําเร็จที่ยั่งยืนที่สุดของนโปเลียน มี 2 สวนคือ (1) การทําใหกองทัพของฝรั่งเศสเปนกองทัพของชาติ
และ (2) การสรางความเปนทหารแกชาติ นโปเลียนใหเ กียรติยศ ในการเรียกเกณฑพลทหาร เนื่อ งจาก
เปนหนาที่ที่ตองกระทํา นโปเลียนพยายามใหบรรดาทหารเปนสวนสําคัญในกลุมชนชั้นนําหลังการปฏิวัติ
ฝรั่งเศส เพื่อดึงดูดใจใหคนอยากเขาเปนทหาร การจายเงินที่สูงและเงินรางวัล การจัดพิธีการทางทหารกอน
ในพิธีการเฉลิมฉลองตางๆ ทําใหฝรั่งเศสในศตวรรษตอไปเปนชาติแหงความเปนทหาร

- 55 ซึ่ง นั ก ปฏิ รูป การทหารมี คํา ตอบในการเปลี่ ย นแปลงแบบปฏิ วัติ ข องนโปเลี ยน คือ ทหารที่เ ป นนั ก คิ ด
เฉพาะผูปฏิบัติงานทางทหารมาทั้งหมดแลวจึงสามารถทําได และระบบฝายเสนาธิการและเหลานายทหาร
สัญญาบัตรที่เปนนักคิดซึ่งไดรับการฝกฝนผานการศึกษา
ภายหลังจากที่นโปเลียนพายแพในรัสเซีย และถูกขับไลออกจากเยอรมัน รวมถึงสูญเสียบัลลังกของพระองค
นัก ปฏิรูป ไดออกกฎหมายการเปนทหารแบบสากลแทจ ริง เปนครั้ง แรกของยุโ รป ตอมาจึงมีการปฏิรูป
การศึกษาทางทหาร หัวใจของการศึกษานี้ คือความคิดที่สําคัญยิ่งใหญบนความรูความเขาใจใประวัติ
ศาสตรทหาร และความเปนทหารอาชีพ และเปาหมายที่จะทําใหทหารฝายเสนาธิการไมเพียงแตเปน
ผูชวยผูบังคับบัญชาเทานั้น แตยังเปนกลุมของระบบประสาทสวนกลาง สําหรับการวางแผนยุทธศาสตร
และ การควบคุมทางยุทธการที่จะควบคุมภูมิปญญาที่สั่งสมความคิดที่ดีที่สุดที่กองทัพจะสามารถหาได
จึงดํารงไวเพื่อเปนหลักประกันวา กําลังจะรบในตําบลที่เหมาะสม ณ เวลาที่เหมาะสม

สรุป
ก า ร ป ฏิ วั ติ ช า ติ นิ ย ม ก า ร ป ฏิ วั ติ ท า ง ท ห า ร ไ ด เ ริ่ ม ขึ้ น ไ ม มี ใ ค ร ส า ม า ร ถ ยั บ ยั้ ง ก า ร เ มื อ ง
ภาคประชาชน หรือ สงครามมวลชนได สําหรับนัก รบที่เ ปนนัก คิด ไดมีก ารลดชวงการควบคุม ของผูนํา
หน ว ยขนาดเล็ ก เหลือ เพี ย งกํ า ลั ง พลไมกี่ ค น การเพิ่ ม ขนาดของกองทั พ การควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี
ความซับ ซอ นขึ้น และกองทัพรัสเซียไดป ฏิรูป เปนกองทัพประชาชน สังคมนิยมแหงชาติที่รบในสงคราม
ที่ยิ่งใหญที่สุด ซึ่งปฏิวัติโลกที่แบงแยกชนชั้น ทําใหเปดโอกาสความกาวหนาของทหารอาชีพ อํานาจการยิง
ที่เพิ่มขึ้นเปนการปฏิวัติวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี การปฏิวัติเยอรมันในการจัดหนวยทหารอาชีพ และ
กองพลยานเกราะ จรวด V-2 ซึ่งเปนการเตือนใหทราบวา การประเมินคาอยูที่ผลของการชี้ขาดทางทหาร
ของเทคโนโลยี หรือความสามารถในการกําหนดลักษณะสงคราม
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สงครามกลางเมืองอเมริกา
เราสามารถตรวจสอบเห็นลักษณะของการปฏิวัติการทางทหารที่แฝงอยูไดดีที่สุดโดยการตรวจสอบเหตุการณ
ตอนหนึ่ ง ของสงครามกลางเมื อ ง โดยหยิบ ยก การรบที่ โ อเวอรแ ลนด ซึ่ง เปน การรบกั นครั้ ง แรกของ
ผูบัญชาการทัพที่ประสบความสําเร็จ ซึ่ง การรบดังกลาวมีจํานวนกําลังพลแตกตางฝายหนึ่ง มี 165,000 นาย
อีกฝายมี 90,000 นาย แตขอ ไดเปรียบนี้ไมใชอสมาตรที่สําคัญ อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมในการเมือ ง
ภาคประชาชนเทานั้น ที่จะสามารถสรางกองทัพที่มีขนาดดังกลาวได อาศัยอาสาสมัครเพื่อบรรจุในกองทัพ
โดยผูวาการรัฐตางๆ ไดจัดตั้ง รวบรวม และติดอาวุธกําลังที่ถูกระดมที่จําเปน โดยมุงไปยังผูนําชุมชน สามารถ
ชักชวนคนอื่นๆ เขาเปนทหารในบังคับบัญชาของตน ผลก็คือ สมาพันธรัฐมีกําลังพลเขาสูสนามอยางนอ ย
2.1 ลานนาย และ 8.8 แสนนายตามลําดับ หรือประมาณ 5 เทาในสงครามของอเมริกากอนหนานี้ทั้งหมด
รวมกัน
สิ่งที่จุดประกายการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติของชาวอเมริกา คือ อํานาจอธิปไตยและความชอบตามกฎหมาย
ซึ่งไมมีที่ใดในโลกในศตวรรษที่ 19 กระแสการหลังไหลและอุทิศตัวของอาสาสมัคร ที่มีสํานึกทางการเมือง
มีแรงจูงใจสูง มุงมั่นจะเผชิญกับความยากลําบาก มีวัฒนธรรมความเชื่อเดียวกันในเรื่องประชาธิปไตยที่ผูกมัด
ทหารเหลานี้เขากับ “เปาหมายของชาติ”
นอกจากนี้ยังมีความสําเร็จในการสงกําลังบํารุง การเคลื่อนยายกําลังพล สิ่งอุปกรณตางๆ ทําน้ํา ฝายเหนือมี
ผลผลิตที่ดีกวาฝายใต ทั้งในดานทรัพยากร โรงงานและ เกษตรกรรม ซึ่งฝายเหนือเพียงฝายเดียวที่พบวิธี
จะระดมแหลงทรัพยากรของตนโดยไมสงผลเสียหายตอการเมืองและเศรษฐกิจตามมา เหลานี้เปนศักยะแฝง
การจัดเก็บ ภาษี การพิม พใบรับ รองการจายเงิน เพื่อ ใชเงินในการทําสงคราม ยุท ธศาสตรก ารกูยืม เงิน
เพื่อสนองความตองการของสงคราม พันธบัตรถูกขายไปอยางรวดเร็ว การเฉลี่ยที่ยุติธรรมและการบังคับใช
กฎหมายภาษีสรรพากร ชวยใหรัฐบาลสามารถใชจายในการทําสงครามโดยไมเ กิดเงินเฟอ ถึง ขั้นลม จม
เมื่อสิ้นสุดสงครามกลางเมืองราคาสินคายังยืนอยูที่เกือบรอยละ 80 ซึ่งสะทอนความเหนือชั้นในการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในยามสงครามของฝายเหนือ
แตอยางไรก็ตามชาวอเมริกาไดรับความเจ็บปวดและการสูญเสียจากภาวะสงครามกลางเมืองเปนเวลากวา
4 ป เปนปรากฏการณที่ยิ่งใหญที่สุดของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงการปฏิวัติของการขัดแยง ความแตกตาง
ทางภูมิภาคระหวางฝายเหนือ กับ ฝายใต ตั้ง แตกอนการสรางชาติ ซึ่ง แกไดดวยระบบทางการเมืองและ
การประนีประนอม
สหรัฐอเมริกา ในชวงกอนสงครามกลางเมืองไดถูกครอบคลุมดวยผูหัวรั้นและไมประนีประนอม เกี่ยวกับเสรี
สวนบุคคลที่จ ะปฏิเ สธการจํา กัดตางๆ และตอต านอํานาจไมพึง ปรารถนา ซึ่ง รูวาไม มีวิธีก ารใดๆ ที่จ ะ
แกปญหาสิ่งเหลานี้ไดดวยความรุนแรง ทําใหเกิดการเผชิญหนา และปนปวน ทั้งประชาชนฝายเหนือ ฝายใต
ตางเขาสูสงครามเพื่อปกปองสาธารณรัฐที่ตนยอมรับ
ในแงความจําเปนทางทหาร ประชาชนไดยอมรับมาตรการของทางรัฐบาล ทั้งสองฝายไดยอมรับการเกณฑ
ทหารและการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนทางตรง หรือ ในรูปสิ่งของ หรือในรูปของเงินเฟอ พวกเขาได
จัดตั้ง กองทั พ ที่ไมเ คยมี ม ากอน ในประวัติศาสตรอเมริก า ซึ่ง ประกอบดวยบรรดาชาย ที่เ ต็ ม ใจจะตาย
ในจํานวนที่ไมเคยปรารถนามากอน เพื่อการดํารงอยูของชาติที่ตนตอสูเพื่อสิ่งที่ดูเหมือนมีความสําคัญมากกวา
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การปฏิวัติกิจการทหาร รัสเซีย เยอรมัน
ป 1860 องคประกอบดานเทคโนโลยีของการปฏิวัติในกิจการทหาร ไดปรากฏอยางเห็นไดชัดในกองทัพ
รัสเซีย ระบบทางรถไฟสามารถเคลื่อนยายกําลังพลและสิ่งอุปกรณไดเร็วกวา ในปริมาณ ที่มากกวาเปนทวีคูณ
มากกวาระบบการขนสงทางบกใดๆ ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ระบบรถไฟสามารถซื้อเวลาได และสามารถ
ชดเชยภูมิประเทศ ผานเสนทางที่วางไวตามหลักยุทธศาสตร รวมถึง ปนแบบเข็มแทงชนวนระยะยิงปานกลาง
บรรจุทายรัง เพลิง ที่ยิงไดรวดเร็ว ที่เหนือกวา แตก ารปฏิวัติทางทหารกาวสูขั้นที่ 2 คือ การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของกองทัพเพื่อเพิ่มศักยภาพของยุทโธปกรณใหมนี้ และอีกแนวทางหนึ่งไดเนนความสําคัญของ
การศึกษา และเปนการจัดหนวยในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดในขณะที่เยอรมันเนนคุณคาของพลเมืองของตน
ในฐานะเปนทหาร
ระหวางป 1866 ทั้งกฎระเบียบในการฝกตางๆ และการดําเนินกลยุทธไดใชรูปขบวนปดระยะเคียง ในการ
โจมตีในเวลาเดียวกัน และเพิ่มการใหความสําคัญในเรื่องวินัยการยิง การควบคุมรูปขบวนที่มีการกระจาย
ระยะ และ การปลูกฝงทหารใหรุก หนาดวยตนเองถาพลัดกับหนวยของตน การฝกในภูมิป ระเทศใชเวลา
มากขึ้น เชื่อกันวา ขวัญ การฝกและวินัย มีความสําคัญกวาอาวุธ
หลังป ค.ศ. 1866 จากการมุงเนนที่อาวุธยุทโธปกรณ รัสเซียใหความสําคัญตอการรวมกําลังในการเผชิญขาศึก
คือ แยกกันเดิน รวมกันตี ซึ่งตองใชกองทัพที่ประกอบดวยหนวยตางๆ ที่มีคุณภาพเทาเทียมกันอยางมาก
ในขณะที่ กองทัพของสหพันธรัฐเยอรมันเหนือ มีกําลังเพื่อทําสงครามในแนวหนากวา 550,000 นาย รวมกับ
ทหารประจําคายตางๆ กําลังสํารอง และ กําลังปองกันชาติ อีก 400,000 นาย โดยใหความสําคัญตอวิธี
การฝก และหลักนิยมทั่วไปในทุกระดับ
เหตุ ก ารณ ต า งๆ ของป 1870-71 ทํ า ให พิสู จ น ใ ห เ ห็ น ว า กองทั พ ฝรั่ง เศสเข า สู ส นามรบด ว ยหลั ก นิ ย ม
ทางยุทธวิธีที่เกือบจะเหมือนกับรัสเซียอยางชัดเจน คือ ตานทานการเขาตีดวยการยิงอยางรวดเร็วดวยปริมาณ
มากแลวตีโ ตตอบบรรดาผูบัญชาการที่รัสเซียถูก บังคับใหสงทหารของตนไปขางหนาในการเขาตีตรงหนา
สูญเสียมากที่เวิรธ ซึ่งมากกวาการสูญเสียที่โคนิคเกรทซ ประมาณรอยละ 30 แตบรรดานายทหาร ก็ไดเรียนรู
อยางรวดเร็ว กําลังจํานวนมากที่หาวหาญทําใหเกิดรูปขบวนที่คลองตัวที่ไดรับการสนับสนุนจากการรวมยิง
ของปนใหญ ซึ่งทําใหอัตราการสูญเสียลดลง
การปฏิวัติกิจการทหารของรัสเซีย พิสูจนใหเห็นในระยะเวลาที่สั้นมาก รวมถึง “รถไฟและปนเล็กยาวแบบ
ลํา กลอ งเกลี ย ว และป น เข็ ม แทงชนวน”เป นหั ว ใจที่ สํ าคั ญ ในผื น แผ น ดิน ทวี ป ยุ โ รป คูต อ สู ของรัส เซี ย
ไดเลียนแบบระบบเสนาธิการ มีการเกณฑทหารในระยะเวลาสั้นๆ ที่เปนสากล ไดกลายเปนรูปแบบที่สําคัญ
ของการเขาประจําการเปนทหาร และปรากฏเปนแนวความคิดพื้นฐานของชาวยุโรป กองทัพตางๆ ของยุโรป
ไดเริ่มมีความสมมาตรเพิ่ม ขั้น ทั้งการเกณฑทหาร การฝก การบังคับบัญชา นวัตกรรมตางๆ ทั้งดานอาวุธ
ยุทโธปกรณ หลักนิยม หรือ การจัดหนวย ซึ่งรูปแบบดังกลาวไดปลูกฝงยาวนานผานสงครามโลกครั้งที่ 1
แตสําหรับชวงสั้นๆ ในป 1860 รัสเซียไดเปลี่ยนโฉมหนาของสงครามยุโรป และดุลอํานาจของทวีปหนึ่ง
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สงครามโลกครั้งที่ 1
สงครามโลกครั้งที่ 1 และกําเนิดสงครามสมัยใหม
สงครามโลกครั้งที่1 เปนการกําเนิดรูปแบบสมัยใหมของสงคราม คือ สงคราม 3 มิติซึ่งเปนพื้นฐานในการ
วางแผนระดับ ยุทธวิธี ยุทธการ และ ยุทธศาสตรของสงคราม โดยการรบ 3 มิติ เปนการูป ทางยุทธวิธี
หลายอยางของการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติเรงใหเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และทําใหพบการโจมตีทางลึก
วิธีการใหมๆ ที่มีความซับซอนและทรงพลานุภาพมากขึ้น นําไปสูการพัฒนากรอบแนวคิดการใชเครื่องมือ
ทางเทคนิคที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม ทั้งในการโจมตี และการปองกัน

สงครามสามมิติ
รูปแบบสมัยใหมของสงครามที่เปนสงครามขนาดใหญ มีความรุนแรงสูง เกี่ยวของกับสงครามตามแบบ เปน
มหาสงคราม ซึ่งรูปแบบที่ชัดเจนของสงคราม มีลักษณะตามอุดมคติดังนี้
(1.) การครอบคลุมพื้นที่การรบที่กวางและเปนสามมิติโดยสมบูรณ
(2.) เวลาเปนสิ่งสําคัญยิ่งในแงของจังหวะ และความประสานสอดคลอง ความเร็วและการผสมเหลาตางๆ ใน
เวลาและพื้นที่ จะสําคัญกวาสิ่งอื่น และ สรางภาระยุงยากที่เกินความสามารถในการตัดสินใจของฝายตรงขาม
(3.) การขาวเปนหัวใจสําคัญในการกําหนดเปาหมายและการดําเนินกลยุทธ
(4.) อาวุธยุทโธปกรณที่มี สามารถทําลายเปาหมายที่มีคุณคาสูงไดอยางแมนยําโดยทั่วพื้นที่ของ
ขาศึกทั้งแยกจากกรันหรือรวมกับภาคพื้น
(5.) ผูบังคับบัญชาสามารถปรับการใชอํานาจการยิงเพื่อบรรลุผลเฉพาะตางๆได
(6.) ระบบการควบคุมบังคับบัญชา และการติดตอสื่อสารและรูปแบบของการบัญชาการที่
ผสมผสานคุณลักษณะตางๆ สามารถทําลายบูรณภาพและความมุงมั่นของขาศึกดวยหายนะตางๆที่ตามมา
ในการแปลงไปสูการวางแผนในสนามรบ รบดวยการรุกแบบงายๆ อาจมีลักษณะดังนี้
(1.) ฝายเสนาธิการรวบรวมขาวสารเกี่ยวกับที่ตั้งตางๆ ของขาศึกทั้งโดยเครื่องมือทางอากาศ อิเล็กทรอนิกส
เสียง และทัศนะ
(2.) ฝายเสนาธิการแปลงขาวสารเหลานี้ไปเปนขาวกรองเกี่ยวกับเจตนารมณ
(3.) ผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการทําแผนเพื่อบรรลุการเจาะ หรือ เจาะผานโดยรวดเร็ว ดวยการดําเนิน
กลยุทธที่จะขมหรือทําลายขาศึกตามทิศทางการเจาะของตนและ ตลอดความลึกของหวงสนามรบของขาศึก
(4.) รวมแผนการยิงเขากับการปฏิบัติการทางอากาศและแผนการดําเนินกลยุทธเพื่อใหไดผลทวีกําลังอยาง
สูงสุด แผนการยิงจะทําใหเกิดการทําลายขวัญ และ การยายที่ตั้ง สรางปญหาอยางมากแกขาศึก ทันที่ที่ระบบ
การควบคุมบังคับบัญชาและการติดตอสื่อสาร ของขาศึกเปนอัมพาต เปาหมายที่โจมตีไดแก กองบัญชาการ
ระบบการติดตอสื่อสาร ปนใหญ การสงกําลังบํารุง สะพานและคลัง สถานีขนสงตางๆ ของขาศึก การยิงพราง
การตรวจการณของผูตรวจการณขาศึก การทําลายที่มั่นที่แข็งแรง และการตานทานการโจมตีที่ตั้งตางๆ ของ
ขาศึกในทางลึก โจมตีก องหนุนของขาศึกกอนที่จ ะสามารถเขารวมในการรบภาคพื้นดิน ปดกั้นสนามรบ
ทําลายผูหลบหนี และใหการสนับสนุนโดยใกลชิดแกกําลังดําเนินกลยุทธที่กําลังทําการรุก
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สามารถปรับหวงเวลาและปริมาณโดยใชแบบของอาวุธ กระสุน และอัตราการยิงที่เหมาะสม ขึ้นอยูกับวา
ตองการผลการทําลายขวัญหรือการลดทอนของขาศึกอยางตอเนื่อง
- อุบายและการลวงตางๆ รวมถึงแผนการยิงลวงที่สมบูรณ ถาจําเปนรวมกับมาตรการเหลานี้
- การวางแผนที่ มีการรวมการอยางสู งจะกําหนดลักษณะเฉพาะของการปฏิ บัติ ตางๆเหลานี้ แตบั งคับบัญชาต างๆ
ตองพยายามวางแผนเพื่อตอบโตตอสถานการณที่ไมไดคาดคิด
ความซับซอนเหลานั้นไมใชเพียงแคเรื่องยุทธวิธี ชัยชนะที่ไมมีงานดานยุทธการจะทําไดเพียงการเสียด
ทานเทานั้น งานยุทธการสําหรับทั้ง 2 ฝาย คือ ทําอยางไรที่จะบรรลุทั้งการรุกและการทําลาย
เยอรมันไดปลอยใหฝายพันธมิตรไดรับชัยชนะทางยุทธวิธีที่ไรประโยชนแลวถอนตัวไปในพื้นที่ที่ลึกเขาไปและ
เสริมสรางการปอ งกันที่นากลัวมากขึ้นภายใตการตั้ง รับ ที่ออนตัว กวาโดยแนวสุดทายคือ ฮินเดอรเ บิรก
เยอรมันกําหนดแนวตานทานหลักของตนในในความลึกดังกลาว และมักจะเปนลาดหลังเนิน ที่ทหารราบของ
ขาศึกจะถึงจุดนั้น หลังจากที่ไดทิ้งการสนับสนุนปนใหญที่อยูกับขาศึกไวขางหลังและ ถูกสังหารอยางยับเยิน
ดวยการยิงตานทานอยางหนาแนน การตีตอบโต ดวยหลักการงายๆ กําหนดวาควรจัดกองหนุนไวขางหลัง
9 กม. และสามารถตีตอบโตไดภายใน 2 ชม. หลังจากเริ่มเขาตี ดังนั้นระยะยิงของปนใหญจึงเปนตัวกําหนด
รูปรางของสนามรบ ซึ่งการกําหนดที่หมายและการยิงที่ห มายตางๆในทางลึกและการเคลื่อ นยายปนใหญ
รวมไปกับทหารราบที่รุกหนาไปอยางรวดเร็วเริ่มกลายเปนสิ่งสําคัญทางยุทธการ
ไดมีการสรุปหลักนิยมของฝรั่งเศสไวดังนี้ การรบประกอบดวย การปฏิบัติซ้ําๆ ประการแรกโจมตีครั้งที่ 1 ดวย
ปนใหญที่จําเปนทั้งหมด จากนั้นสงทหารราบที่เพียงพอรุกหนาเพื่อยึดที่ตั้งนั้นขณะที่ปนใหญทําการยิงที่ตั้ง
ตอๆ ไป
ในสวนของเยอรมัน ระบบยุทธวิธีของบรุคมิลเลอร มีสวนประกอบหลัก 6 ประการ คือ (1)การยิงขม (2)การจัด
เฉพาะกิจ (3)การเตรียมสนามรบ (4)การประสานการรบผสมเหลา (5)การระวังปองกัน และ (6)การจูโจมและ
การวางแผนการยิงทางเยอรมันไดประกาศใชแนวทางใหม The Attack in Positional Warfare (การเขาตีใน
สงครามรักษาที่มั่น) โดยมีเปาหมาย คือ การแทรกซึมทางยุทธวิธีที่นําไปสูการเจาะทางยุทธการ
สงครามจักรพรรดิ ไดพิสูจ นวา วิธีการใหมๆ สามารถเจาะแนวตั้งรับของอังกฤษและบรรลุผลจนนาตกใจ
แตลมเหลวทางยุทธการและยุทธศาสตร ผูบัญชาการตางๆ ของเยอรมันไดสูญเสียการควบคุมการรบหลังจาก
5 - 6 วัน เมื่อหนวยจูโจมรุกไปขางหนา จะมีทหารราบที่ฝกมาไมดีจํานวนหนึ่งที่ยึดติดกับการปฏิบัติตาม
รูปขบวนเกาตกอยูภายใตอํานาจการยิงของอังกฤษและฝรั่งเศส
ยัง มี ก ารถกเถีย งกัน ต อ ไปว าการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร ยุ ท ธวิ ธี อาวุธ ยุ ท โธปกรณ เทคโนโลยี ภาวะผู นํ า
ประสิทธิภาพของฝายเสนาธิการ หรือเพียงแคจํานวนที่มากกวา นําไปสูชัยชนะของอังกฤษ สองแนวทางที่
ตางกันของสองกองทัพคือ การรุกดวยปนใหญแนวทางหนึ่ง และการปฏิบัติของยานเกราะอีกแนวทางหนึ่ง
ซึ่ง บทบาทของปนใหญมีความสําคัญ ยิ่ง ตอทั้ง สองแนวทาง โดยสถิติ คือ หากเขาตีก องกําลังปฏิบัติก าร
นอกประเทศของอัง กฤษ ดวย ทหารราบ และรถถังเทานั้นจะสําเร็จเพียง 1 ใน 4 แตถามีทหารราบและ
ปนใหญ ฝายเขาตีจะเจาะได 3 ใน 4
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เครื่องมือและบทเรียนตางๆ ของการปฏิวตั ิการยิงเล็งจําลอง
การทดสอบการสูญเสียที่แวรดง และที่ซอมม พบวา การรวมยิงที่เหมาะสม ทําใหสามารถรุกหนาได 2-3 กม.
แสดงวาวิธีการดังกลาวไดซื้อความสําเร็จทางยุทธวิธี โดยการแลกความสําเร็จทางยุทธการ ซึ่งหนวยทหาร
ที่คิดแบบอนุรักษนิยมไดพยายามหาเครื่องกีดขวางทางยุทธวิธีเพื่อใหไดชัยชนะทางยุทธการอีกครั้ง
ตั้งแตป ค.ศ. 1915 มีการถายภาพและตรวจการณท างอากาศ ชวยใหสามารถกําหนดตําบลเปาหมายได
อยางแมนยําทั่วทั้งสนามรบ การทําแผนที่สนามเพลาะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใหทันสมัยมีความกาวหนา
ในการสํารวจทางทหาร มีการรวบรวมขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา มีการศึกษาผลของอุณหภูมิตอดินขับ และ
ปจจัยตางๆ ในการผลิตกระสุนตามชุดที่ผลิต และการปรับปรุงดานสื่อสาร เนื่องจากหากกระสุนปนใหญตก
อาจทําใหสายโทรศัพทขาด สวนวิทยุตางๆ ยังอยูในชวงเริ่มตน มีการระดมสายโทรศัพทบานทั้ง หมดของ
ฝรั่ง เศส โดยในกองทัพฝรั่ ง เศสมี ผูเ ชี่ยวชาญดา นโทรศัพท 50,000 นาย มี พ นัก งานสื่อสาร 200 นาย
ตอกรมปนใหญ นอกจากนี้ เริ่มมีการพัฒนาการดําเนินสงครามอิเล็กทรอนิกส ครั้งแรกขึ้น ดวยการดักฟง
การติดตอสื่อ สารทางวิท ยุและโทรศัพท เครื่องมือพื้นฐานของทหารปนใหญมีก ารปรับ เปลี่ยนมากมาย
โดยปนใหญกระสุนวิถีโคงและวิถีราบขนาดหนักไดกลายเปนอาวุธหลัก
ตั้ ง แต ป ค.ศ. 1917 อํ า นาจกํ า ลั ง รบทางอากาศ รวมทั้ ง การลาดตระเวนและการตรวจการณ
ปน ใหญ ได เ พิ่ ม บทบาทมากขึ้ น เพิ่ ม บทบาทในการโจมตี ท างลึ ก และการยุท ธ ภ าคพื้ น - อากาศ ที่ มี
การประสาน สงครามจักรพรรดิ มีการตั้งฝูงบินโจมตีทิ้งระเบิด เพื่อใช ณ ตําบลแตกหักของการเขาตี
อังกฤษไดมอบบทบาทหลักแกเครื่องบินในการรบ ใหเครื่องบินบินนําหนารถถัง คนหาและทําลายปนใหญ
ตอสูรถถัง การสกัดกั้นทางรถไฟที่ใชเคลื่อนยายกองหนุน สวนฝรั่งเศสไดใชเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิด เบรเกต
ของฝรั่งเศส 120 ลํา และ ทิ้งระเบิด 700 ลูก ตอกําลังสวนใหญของกองหนุนเยอรมัน
ไดมีการปฏิวัตกิ ารจัดหนวย คือ ไดมีการจัดหนวยในการบัญชาการ การขาว และการวางแผนใหม ทั้งในระดับ
ยุทธวิธี และระดับยุทธการในกองทัพอังกฤษหนวยกําลังรบตางๆ ไดจัดตั้งหน วยสงกํ าลังบํารุงแบบใหมขนาดใหญ
เพื่ อ สนองความต อ งการที่ค าดไม ถึ ง ของป นใหญ ในป 1914 จึ ง ไดก ลายเป น กองทั พ ของการปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม
สงครามโลกครั้งที่ 1 ไดเปลี่ยนแปลงโฉมหนาของสงครามในศตวรรษที่ 20 ในหลายๆทาง สงครามนี้ไดนํามา
ซึ่ง การต อ สู กั น ระหว า งรถถั ง อาวุ ธ ตอ สู ร ถถั ง การรบระหว า งอากาศยาน การทิ้ ง ระเบิ ด ยุท ธศาสตร
การลาดตระเวนทางอากาศ และ การปองกันภัยทางอากาศ และ เครื่องบิ นทําหนาที่ในการสนับ สนุ น
การปฏิ บัติการของยานเกราะ การสงกําลั งบํารุ งไดรั บการพัฒนา การบัญชาการทางยุทธการและยุทธวิธีขึ้ นอยูกั บ
การติ ดตอสื่ อสารในสนามรบด วยอิ เล็กทรอนิ กส สงครามเคมี ไดกลายเป นเรื่ องปกติ ความคลั่ งไคลทางชาติพั น ธุ
การเมือง การรุกราน การปองกันตัว การกระตุนสังคมระดับอุตสาหกรรม ระดมใหกําลังคนของสังคมทั้งหมด
มีโรงงานอาวุธขนาดใหญเกิดขึ้น
การปฏิ วั ติ ดั ง กล า วได ก อ ให เ กิ ด ความต อ งการอย า งมากสํ า หรั บ ระบบควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชา และ
การติดตอสื่อสาร การขาวกรองสนามรบเพื่อบริหารทั้งขาวกรอง และการวางแผนการยิงที่ระบบนี้สนับสนุน
ในระดับยุทธการและยุทธวิธีของสงคราม คือ ระหวางการดําเนินกลยุทธที่ไดรับการสนับสนุนดวยอํานาจ
การยิง กับอํานาจการยิงที่ไดรับการสนับสนุนดวยการดําเนินกลยุทธ โดยความสัมพันธระหวางการกําหนด
ยุทธศาสตรและเทคโนโลยียังคงเปนสิ่งสําคัญยิ่งในศตวรรษที่ 21
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การกิจการทหารในเยอรมันปฏิวัติ
การปฏิวัติในกิจการทหารของเยอรมัน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหเกิดการปฏิวัติทางทหาร หลังจาก 20 ปของการสงบศึก ซึ่งเปนสงครามที่ใหญที่สุด
ในประวัติศาสตร มิใชเพียงแคผลลัพธโดยเปนภาวะตอเนื่อง ดวยความปรารถนาที่จะเปนเจาโลก ที่จักรวรรดิ
เยอรมันไดกระทําเมื่อป ค.ศ. 1914
ปลายป ค.ศ. 1940 ผลของการปฏิวัติในกิจการทหาร สงครามยานเกราะผสมเหลา ปรากฏชัดเจนที่สุด
ในชัยชนะที่ทําลายลางของกองทัพเยอรมันตอกองกําลังพันธมิตร หนวยรถถังอิสระของเยอรมันที่เคลื่อนที่
ผานภูมิป ระเทศไดอยางงายดาย เนื่องจากไมมีรถถังฝรั่ง เศสตอ ตาน แตการจับ ฝายเสนาธิการของหนวย
ในพื้นที่เปนเชลย สายโทรศัพทถูกตัดขาด การเผาทําลายหมูบาน ไมเพียงแคทําลายกองทัพโดยรวมแตทําลาย
ระบบประสาทของกองทัพ ทําใหฝรั่งเศสแทบหมดสภาพความเปนกองทัพ
ความลับของชัยชนะของเยอรมัน คือการพัฒนากรอบแนวคิดตางๆ อยางรอบคอบที่ไดกําเนิดขึ้นในการรบ
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งยุทธการและยุทธวิธีที่มีนวัตกรรมและความชํานาญการ ซึ่งสัมพันธกับความทุมเท
ดานอุดมคติของหนวยตางๆ ของเยอรมัน
เยอรมันศึกษาสงครามครั้งสุดทายดวยความใสใจอยางสูงสุด แทบจะโดยทันที หลังยุติสงคราม เสนาธิการ
คนแรก และรองผูบัญ ชาการของกองทัพเยอรมัน ไดตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา 57 คน เปรียบเหมือ น
คลังสมอง เพื่อศึกษาวาอะไรที่เกิดขึ้นจริง โดยขณะที่นายทหารผูมีประสบการณสวนมากยังอยูในตําแหนง
ผูนําหนวย ซึ่งไดทบทวนโดยละเอียดเกี่ยวกับประสบการณในสนามรบ จึงเปนจุดเริ่มสําหรับการคิดเกี่ยวกับ
สงครามในอนาคต และสรางความสามารถทางการทหารแบบปฏิวัติในยามสงบ โดยสอดคลองกับหลักนิยมระหวาง
เสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1 และการเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนการใชหนวยผสมเหลา และใหความสําคัญ
กับการคิดหลักนิยม เยอรมันจึงไดสรางความรู ประสบการณจากสงครามของตน ในรูปแบบที่สอดคลองกัน
รอบคอบและมีวิวัฒนาการ เปดรับตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและแนวคิดให ซึ่งแตกตาง คือ มีความเขาใจ
อยางแทจริงถึงธรรมชาติสงคราม ทั้งนี้คูมือหนวยผสมเหลา ใหความชัดเจนสุดใน 2 ขอกวางๆ คือ
(1.) การทําสงครามเปนศิลปะ ที่ขึ้นอยูกับพื้นฐานวิทยาศาสตร ซึ่งตองการในตัวแตละบุคคล
(2.) การทําสงครามขึ้นอยูกับการพัฒ นา เครื่องมือ ใหมๆ อยางตอเนื่อ ง นั่นแปลวากองทัพเยอรมันมอง
นวัตกรรม เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ถูกขับเคลื่อนไมหยุดนิ่ง ไมเพียงจากเทคโนโลยี แตรวมถึงธรรมชาติ
ของสนามรบและขาศึก
ความไรขอจํากัดของสนามรบ ตองการนักรบที่คิดและทําดวยตนเองและสามารถวิเคราะหสถานการณ
ใดๆ และขยายผลดวยความเด็ดขาด หาวหาญ บรรดาผูบังคับบัญชาของเยอรมันตองเรียนรู เพื่อมอบ
อํานาจและเสรีใหแก ผูบังคับบัญชาระดับรองฯ ลงมา สวนใหญจะเปนการตอบโต ตามสถานการณ กลุม
นายทหารประทวนตองเขารับการศึกษา ฝกอบรมอยางทรหด และ สงเสริมในการเตรียมการที่จะใชเสรีนั้น
อยางชาญฉลาด
กําลังพลแตละนายของกองทัพเยอรมัน จึงมีคุณลักษณะขีดความสามารถและความรู เชื่อมั่นในตนเอง ทุมเท
และยินดีที่จะรับผิดชอบ

- 62 กุญ แจความสําเร็จของเยอรมัน คือ ความมุง มั่นที่จ ะเรียนรูจากการรบ และ จากการทดสอบปฏิบัติจ ริง
ฝายเสนาธิการมีความรอบคอบ ใหความสําคัญตอแผนการฝกและการซอมรบ เพื่อใหมั่นใจวาหนวยรบตางๆ
ไดดําเนินการไดดวยดี
ที่นาทึ่งคือ ชัยชนะของยานเกราะเยอรมันในโปแลนด ผบ.ทหารสูงสุดของกองทัพเยอรมัน เจตนาจะเพิ่มผล
ทางดานยุทธการของยานเกราะโดยรวมกําลังยานเกราะจํานวนมาก ในการรวมกําลังยานเกราะขนาดใหญ
หนวยเดียว ผลการปฏิบัติเปนที่นาพอใจ ในการบดขยี้สวนที่เหลือของกองทัพฝรั่งเศส นอกจากนั้นเยอรมัน
ยังพัฒนาการปฏิบัติการรวมภาคอากาศ - ภาคพื้น สะทอนความกาวหนาและนวัตกรรมของเยอรมัน
ความรูและประสบการณในสงครามกลางเมืองสเปน ทําใหเยอรมันปรับยุทธวิธีและขั้นตอนในการสนับสนุน
ทางอากาศโดยใกล ชิ ด ซึ่ ง ผลการปฏิ บัติ ที่ น าสนใจคื อ กองทั พ อากาศเยอรมั นในยุ คนาซี สามารถให
การสนับ สนุนแกกําลัง ภาคพื้นดินในการเจาะผานแนวในโปแลนด เปนตน กองทัพเยอรมัน จึง มีร ะบบ
ตอบสนองการสนับสนุนทางอากาศที่มีความคลองแคลว
การปฏิวัติในกิจการทหารของเยอรมัน การพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป การพัฒนาหลักนิยม การฝก และ
เทคโนโลยีเปนที่มาของชัยชนะของเยอรมัน วัฒนธรรมทหารนี้ตองการประสิทธิภาพ และ ความรับผิดชอบ
ของกําลัง พลทุกนาย การปลูกฝงความซื่อสัตย ความไววางใจระหวางกัน การฝก ฝนผูนําหนวยระดับลาง
การลงโทษผูกระทําผิดที่ทําผิดซ้ําครั้งที่ 2 และ 3 เปนตน

อนาคตตอไป
ในบทนี้ไดใหความสําคัญตอการปรับเปลี่ยนศิลปะการสงครามที่ไดเริ่มขึ้นในตะวันตก การคาดการณลวงหนา
เป น สิ่ง สํ าคั ญ ตอ กองทั พ สหรัฐ ทั้ง ในการพยายามปรั บ ตัว ใหเ ข ากั บ การเปลี่ ยนแปลงทางยุท ธศาสตร
ที่กวางขวางหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียตและการผงาดขึ้นของจีน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองอยางมากทําใหโครงสรางสังคมและรัฐตางๆเปลี่ยนแปลง
พื้นฐานที่ทางทหารไดเตรียมการไวสําหรับสงครามและปฏิบัติสงคราม เทคโนโลยีทําใหการทําสงครามซับซอน
มากขึ้น จากการพัฒนาทางวิทยาศาสตรใหมๆ ในแตละเรื่อง ซึ่งตองใชความคิดที่สดใหม และความเชี่ยวชาญ
ทางยุทธวิธี เทคนิค และการสงกําลังบํารุงที่มากยิ่งขึ้น
โลกอาจพบกั บการปฏิวัติอื่ นๆ ในศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ย นแปลงอย า งรวดเร็วในเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งอาจผนวกกับแรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งจะตองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลัก
นิยม ยุทธวิธี กระบวนการ เทคโนโลยี ตามไป ซึ่งการปฏิวัติในกิจการทหารยังเกิดขึ้นในบริบทของการเมือง
และยุทธศาสตรเสมอ
สงครามระดับยุทธศาสตรเปนสิ่งชี้ขาดประการหนึ่ง ความผิดพลาดในระดับยุทธการและยุทธวิธีสามารถ
แกไขได แตความผิดพลาดทางการเมืองและยุทธศาสตรจะคงอยูตลอดไป
แมส หรัฐจะมีบ ทเรียนจากสงครามเวียดนาม เมื่อประเทศนี้ก าวเขาสูศ ตวรรษที่ 21 ทํ าให เ ห็นแววว า
การตัดสินใจในระดับยุทธศาสตรยังไมนาเชื่อถือ การไมสนใจในประวัติศาสตรแมแตของสหรัฐเอง วัฒนธรรม
และภาษาของต างชาติที่มีอ ยูทั่ว ไป เปนจุด ออนที่นาตกใจในยุค โลกาภิวัต น ซึ่ง เปนอุ ป สรรคสํา คัญ ต อ
การกําหนดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร

- 63 ชัยชนะของสหรัฐในสงครามอาวครั้งที่ 2 ไดแสดงถึงการปฏิวัติในกิจการทหาร แตเทคโนโลยีของสหรัฐ ฯ
ประสบความสําเร็จนอยกวา ความสําเร็จของกรอบแนวคิดและหลักนิยมที่ตั้งมั่นอยูบนความเขาใจ ทามกลาง
การลมสลายของสหภาพโซเวียต ยังทําใหสหรัฐฯ มีกองกําลังและหลักนิยมที่พัฒนาขึ้นเพื่อทําการรบกับศัตรู
ที่มีความเชี่ยวชาญ ในหวงสนามรบทางยุทธศาสตรที่ตองใชกําลังของสหรัฐจํานวนมากเขาสูทะเลทราย ปจจัย
ความไมแนนอนในภูมิประเทศเพิ่มความไดเปรียบใหกับสหรัฐฯ เมื่อสงคราม 100 ชม. จบลง การแกไข
ปรับปรุงสรางสรรคนวัตกรรม และปรับปรุงทางยุทธศาสตรและการทูต มีเปาหมายที่แกไขความไมสมดุลของ
พลังอํานาจที่แสดงดวยภาพในอาวไดเริ่มไปทั่วโลก ศิลปะการสงครามไมไดอยูกับที่หรือมีขั้วเดียว

สรุป
การปฏิวัติในกิจ การการทหาร ตางจากการปฏิวัติก ารทหาร ซึ่งการปฏิวัติในกิจการทหารที่ผานมาไดให
ลักษณะเฉพาะที่ชัดเจนอยางนอย 4 ประการ
(1.) เพียงแคเทคโนโลยีอยางเดียวยากที่จะขับเคลื่อนการปฏิวัติในกิจการทหาร
(2.) การปฏิวัติในกิจการทหารเกิดขึ้นจากการแกปญหาแบบวิวัฒนาการ มุงตรงตอประเด็นทางยุทธการและ
ยุทธวิธีเฉพาะ ผูสรางสรรคนวัตกรรมจะคิดถึงผลของการตอสูตอศัตรูที่แทจริงมากกวาศัตรูตามสมมติฐาน
ดวยความสามารถที่แทจริงในการดํารงการดําเนินการตอเปาหมายทางยุทธศาสตรและทางการเมืองที่แทจริง
(3.) การปฏิวัติตางๆ ตองมีกรอบงานที่สอดคลองกันของหลักนิยมและกรอบแนวคิด
(4.) การปฏิวัติในกิจ การทหารยัง คงยึดและจํากัดดวยยุทธศาสตรที่ไดรับ และโดยธรรมชาติของสงคราม
ซึ่งการปฏิวัติในกิจ การทหาร แตเ ปนเพียงเครื่องมือ ทางยุทธการและยุทธวิธีเทานั้น ไมใชสิ่งแทนสําหรับ
ยุทธศาสตร
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ขอบเขตเนื้อหาที่มุงเนน
- สมรภูมิอิรกั
- งานกิจการพลเรือน
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สมรภูมิอิรัก
หนัง สือ เลม นี้กําเนิดในสมุดพก เล็ก ๆ สีเ ขียวที่ใชทั่วไปของบรรดาทหารสหรัฐที่ไดบันทึกเหตุก ารณและ
ถายทอดมาเปนตัวหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ ความคิด และความรูสึก ของรอยเอก โรเบิรท (ทอดด )
สโลน บราวน ที่จะชวยผูนําหนวยออกทําการรบ เมื่อทบทวนอดีตจึงพบขอผิดพลาดทางยุทธวิธีบางประการ
ที่ไดทําไป ซึ่งการเลาเรื่องยุทธวิธีที่มีวิวัฒนาการ เปนคําสอนที่ดีกวาการยึดทฤษฎี เพราะ “เราเรียนรูมาจาก
ความผิดพลาด” ซึ่งไดเรียนรูถึงยุทธวิธี อารมณ และจิตวิทยาอยางมากระหวางการปฏิบัติการที่อิรัก รวมถึง
ความทาทายในความเปนผูนําและอุปสรรค
สมรภูมิอิรักถือเปนประวัติศาสตรที่เขียนขึ้นใหม ในสงครามนอกแบบ (Unconventional Warfare) และ
ปฏิบัติการอื่นนอกเหนือสงคราม (Operation Other than war)
เมษายน พ.ศ. 2546 เป นเดื อนที่ อเมริ กาประสบความสํ าเร็ จ จากการรุ กอย างสายฟ าแลบของหน วยยานเกราะ
ยุติลงดวยการลมสลายของแบกแดด สื่อทั่วโลกประโคมขาว ภาพรูปปนของ ซัดดัม ฮูสเซน ถูก โคนดึงลง
จากแทนทามกลางฝูงชนที่เดือดดาล การทําลายสถานที่ที่คิดวาไดจัดเก็บซอนอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
(Weapons of Mass Destruction : WMD) แตภายหลังชัยชนะนี้ยังไมคอยสมบูรณมากนัก ทหารพันธมิตร
ไมคอยไดรับการยอมรับวาเปนผูปลดปลอย และการปลนสะดมยังมีมากมาย การไรกฎหมายที่เกิดขึ้นจาก
การลมสลายของพรรคบาธ กลายเปนคําถามวา “ถาเราชนะสงคราม เราจะรักษาความสงบไวไดหรือไม?”
ในความคิดของบราวนและเพื่อนรวมงาน มองวา กําลัง ของอเมริก า กําลงเขาสูขั้นกวาดลาง ซึ่ง เชื่อวา
ผูตอตาน หรือทาทายอํานาจของอเมริกา คือพรรคบาธที่ไมยอมจํานน และชาวอิรักถูกขมขู โดยกลุมดังกลาว
ถูกโจมตีอยางรุนแรง และ ทําลายโครงสรางของพรรคบาธทีล ะเมือง ทหารอเมริก าพรอมและมุง มั่นที่จ ะ
ทําการโจมตีอยางรุนแรงเหลานี้ รวมทั้งมีขั้นการบูรณะและฟนฟูชาติ
พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิ้ลยู บุช ประกาศอยางเปนทางการถึงการยุติการปฏิบัติ
การรบหลัก ในอิรัก บนดาดฟาเรือบรรทุก เครื่อ งบิน USS Kitty Hawk หลังจากลงสูพื้นในเครื่อง F-14
เปลี่ยนแปลงจากขั้นที่ 3 การปฏิบัติการรบขั้นเด็ดขาด เปนขั้นที่ 4 การปฏิบัติการหลังการรบ โดยเปลี่ยน
ความสนใจไปในการสรางเสถียรภาพและการฟนฟูอิรัก มุงไปที่จัดการกับภัยคุกคามที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน
และการปฏิบัติการพลเรือนทหาร
สหรัฐและอังกฤษ เปนตัวแทนสหประชาชาติโดยมีแผนคราวๆ สําหรับสงครามอิรักใหสองชาติคุมรายไดจาก
น้ํามั นของอิ รัก และรั บ ผิด ชอบในฐานะกํ าลั ง ควบคุ ม ซึ่ง ทํ าใหส องชาติส ามารถขยายการควบคุม และ
ดําเนินการไปทั่วประเทศ ไดโดยเร็ว ปลดอาวุธกําลัง ตอตานที่เ หลือ และเริ่มสง มอบอํานาจคืนแกรัฐบาล
ทองถิ่น
กําลังพันธมิตร ไดป รับ ตัวเขากับการปฏิบัติที่ตอเนื่องในอิรัก ซึ่งตองสับเปลี่ยนกองกําลัง และการพัฒนา
โครงสร า งพื้ น ฐานทางทหาร เช น พื้ น ที่ ส นั บ สนุ น ทางการส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง เส น ทางการส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง
กองบัญ ชาการ สิ่ง อํานวยความสะดวกในการซอมบํารุง สนามบิน ฯลฯ รวมทั้ง การเสริม กําลัง และ
ความซับซอนในการเคลื่อนยาย และวิวัฒนาการทางยุทธวิธีและเทคนิคตางๆ อยางตอเนื่อง
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ใหการสนับสนุนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ผนวกกับการดําเนินการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ เพื่อลด พื้นที่
ครอบคลุมทางการส งกําลั งบํารุงในยุทธบริเวณ ไปดวยแนวคิดการสงกําลังบํารุ งที่ทันเวลา แยกฐานสงกํ าลังตางๆ
และฐานสนับสนุนเรงดวน
ในประเทศที่ล ม เหลว และไรก ฎหมายจากการลม สลายของรัฐ บาล จึง มี ก ารโจมตีต อ ทหารพัน ธมิ ต ร
อยางตอเนื่อง กองกําลังของสหรัฐ ไดพยายามหาแนวทางที่เหมาะสม ในพื้นที่มีการตอตาน คุมขังคนเปนพันๆ
ตั้งแตเริ่มแรก และ ผอนคลายลงถาสถานการณดานความปลอดภัยดีขึ้น ในระดับหนวยทหารตองใชแนวทาง
บังคับ โดยแยกผูกระทําผิด และผูบริสุทธิ์ ซึ่งที่ผานมามีความผิดพลาดเนื่องจากไดใหความไววางใจมากเกินไป
ตอชาวอิรักผูใหขาวที่สามารถพูดไดสองภาษา ที่จริงแลว ลามที่ไววางใจไดอยางแทจริงเทานั้นเปนบุคคลที่มี
คาสูงยิ่ง ทามกลางทักษะทางภาษาที่ไมสมบูรณนี้
ปฏิบัติการในภาพที่คอนขางใหญสามารถไดมาจากหนวยที่กระจายกัน ที่เรียกวาการ “โจมตีคาบสมุทร”
หรือ “แมงปองทะเลทราย” บรรดาผูบังคับบัญชาของสหรัฐ ไดรวมกําลังเล็กๆนอยๆ และเปนกลุมๆ จาก
หนวยตางๆ ที่กระจายเปนวงกวางเขาเปนกลุมกอนในการปฏิบัติการ แตยังคงเหลือกําลังรักษาความปลอดภัย
เฉพาะพื้นที่ไว
มีบันทึกเสียงของซัดดัม ฮุสเซน เรียกรองผูกอการรายใหตอตานการปฏิวัติของพันธมิตรผานคลื่นวิทยุของ
อาหรับ มัสยิดแหงหนึ่งในฟลลูจาห ถูกวางระเบิด แสดงอยางชัดเจนวาการวางระเบิดไดลามไปถึงสัญลักษณ
ทางศาสนา การโจมตีทหารอเมริกันยังมีอยูทั่วไป ทําใหมียอดการเสียชีวิตจากการรบถึง 147 นาย
ทหารของกองพลสงทางอากาศไดปดลอ มและสัง หารอูเดย และ คูเซย บุตรชายของซัดดัม ในการยิงตอ สู
ในโมซุล ฮุสเซนไดกลับมากลาวทางวิทยุอีกครั้ง สรรเสริญบุตรชายตนวาเปนผูเสียสละของอิรัก และเรียกรอง
ใหคนอื่ นทํ าตามอยางนั้น คนหนุมอยางน อย 10,000 คน เขารวมกั บกองกํ าลั งอาสาสมั คร ของ มุคตาดา อัลซดร
ซึ่งเป นฝายคานชีอะหในนครศักดิ์สิทธิ์นาจาฟ และยังมีการขยายตั วของศัตรูติดอาวุ ธจากชนกลุมนอยนิกายสุห นี่
ตอมา เอกอัครราชทูต แอล.พอล เบรเมอร ผูแทนประธานธิบดีในอิรัก ไดแตงตั้งสมาชิกสภาบริหารประเทศ
อิรัก มีผูแทน 25 คน เพื่อนําชาติสูการเลือกตั้ง
เหตุก ารณความไมสงบยัง เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ผสมผสานดวยการเปลี่ยนแปลงทางยุท ธวิธี เทคนิคและ
กระบวนการตางๆเปนไปดวยความระมัดระวัง ในเดือน สิง หาคม ทั่วโลกกลับไปดูอิรักจากขาวคารบอมบ
ซึ่งมุงสังหารประชาชน นอกสถานทูตจอรแดนในกรุงแบกแดด มือระเบิดฆาตัวตายและทําลายกองบัญชาการ
สหประชาชาติในแบกแดด สัง หารผูแทนสหประชาชาติ และคนอื่นๆ อีก 24 คน ในขณะที่รอ ยกวาคน
บาดเจ็บ ฯลฯ ซึ่ง ดูเ หมือนวากลุม กอการรายจะหัก เหความสนใจไปจากทหารสหรัฐ ที่เ ห็นวายากและ
เปนอัน ตรายที่จ ะสัง หาร มุง ไปที่ก ระบวนการฟนฟู และการปรองดอง เปนการแนะนําให ตางชาติควร
ใหการชวยเหลือและเกี่ยวของ
วันที่ 7 กันยายน ประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิ้ลยู บุช ขอเงิน 87 พันลาน ดอลลาร จากรัฐสภา
สําหรับ งบประมาณทางทหารและการฟนฟูในอิรัก วันตอมาอัง กฤษประกาศจะสงทหารมาเพิ่ม เติม อีก
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การตอตานและการโจมตีตอกองกําลังพันธมิตร
ขณะเดียวกันเหตุผลในการทําสงครามในครั้งนี้ดูเหมือนจะสั่นสะเทือน เมื่อ ฮานสบลิกซ ผูตรวจอาวุธของ
สหประชาชาติไดประกาศวาเขาเชื่อวาอิรักไดทําลายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูงของตนไปเมื่อสิบปที่แลว
บรรดาผูเชี่ยวชาญโจมตีวา ถอยคําดังกลาวเปนยุทธศาสตรทางออก ที่ใชไดเทานั้น ที่ตองทําอยางจริงจังคือ
การพัฒนาความสามารถของชาวอิรักในการปกครองตนเองตอไป การโจมตีชาวอิรักที่รวมมือกับอเมริกายังมี
ตอเนื่อง ความรวมมือระหวางตํารวจอิรักกับทหารพันธมิตรไมคอยราบรื่น
หัวหนาคณะผูตรวจหาอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูงของสหรัฐในอิรัก รายงานวาไมพบอาวุธหลังจาก 3 เดือน
สิ่งนี้ไมมีสิ่งบอกเหตุวามีความเชื่อมโยงระหวางซัดดัม ฮุสเซน กับ อัลเคดา เหตุผลสนับสนุนในการทําสงคราม
ไดเริ่มไปที่การปกครองแบบเผด็จการของซัดดัม ฮุสเซน ถาไมทําจะเปนอันตรายกับโลกที่เหลือ การแทนที่
ดวยประชาธิปไตยใหกับอิรักที่ร่ํารวยน้ํามัน และตั้ง อยูในจุดยุทธศาสตรจะเปนผลดีทั่วตะวันออกกลางที่มี
ปญหา
คอนโดลี ซ า ไรซ ที่ ป รึ ก ษาด า นความมั่ น คงของชาติ เ ข า รั บ หน า ที่ ก ารฟ น ฟู อิ รั ก เปลี่ ย น
ความรับผิดชอบไปใหทําเนียบขาว เนนย้ําการปรับปรุงใหอิรักเปนรัฐที่ประสบความสําเร็จ การดําเนินการทูต
ของสหรัฐ และอังกฤษ ยึดถือ ตามแนวทางแกปญ หาที่คณะมนตรีความมั่นคงแหง สหประชาชาติเ ห็นชอบ
เปน เอกฉั นท ส นั บ สนุนกองกํา ลัง นานาชาติ นํ าโดยสหรัฐ ในฐานะผู แทนฝ ายบริ ห าร สํ าหรับ การสรา ง
เสถียรภาพและการฟนฟูอิริก ใหเ ปนรูป ธรรม การรับ รองดัง กลาวไมมีผ ลกระทบโดยทันทีตอกองกําลัง
ภาคพื้นดิน
ในขณะเดียวกัน การเสียชีวิตและการทําลายลางยังคงมีตอไป โดยวันที่ 27 ตุลาคม เปนวันที่นองเลือดที่สุด มี
ประชาชนเสียชีวิต 35 คน บาดเจ็บ 22 คน จากการโจมตีดวยระเบิดที่สํานักงานใหญสภาเสี้ยววงเดือนแดง
และ สถานีตํารวจ 3 แหงในแบกแดด
บรรดาผูยึดมั่นในพรรคบาธลดลงแตมีแนวโนมเขารวมกับกลุมตอตานในพื้นที่ ตอมามีการโจมตีที่ทําใหกําลัง
ทหารสหรัฐเสียชีวิต 16 นาย เมื่อเฮลิคอปเตอรชีนุกของพวกเขาถูกยิงตกนอกเมืองฟลลูจาห ตอมามีการโจมตี
ดวยอารพีจี ทําให ฮ.แบลคฮอวค ตก ทหารเสียชีวิตอีก 6 นาย ในวอชิงตัน ดี.ซี ความรุนแรงในอิรักที่เพิ่มขึ้น
ทําใหเกิดการปรับการบริหาร โดยตอมาสหรัฐ ใหคํามั่นวาจะถายโอนอํานาจใหแกรัฐบาลชั่วคราวของอิรัก

งานกิจการพลเรือน
ผูเชี่ยวชาญตางๆ ในขณะนั้นมักจะเปรียบเทียบกับสงครามเวียดนามในระดับยุทธศาสตรและระดับยุทธการ
สวนใหญดูเรียบรอย แตในระดับยุทธวิธีบางครั้งอาจนอยกวา
มีการเปดเผยตอมาวา ซัดดัม ฮุสเซน หลบซอนในหลุมขนาดเทาตูเย็นไมไกลนักจากบานบรรพบุรุษของเขาที่
ทีกริท ในไมกี่ชั่วโมงทั่ วโลกก็ไดเห็นภาพ ซึ่งกําลังจูโจมในการไล ลาสามารถจับเขาได และเปนการไลล าอาชญากร
ที่รอบคอบที่สุดในประวัติศาสตร โดย ผบ.พล.ร.4 และ คนอื่นๆ ไดจัดทําตารางประสานสอดคลอง ที่ประณีต
ซับซอน จากเครือขาย และประติประตอที่ละนอย
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ความเสียหายในการจูโจม การดื่มน้ําชากับที่ไดรับการสงตัวกลับ การสนับสนุนอุปกรณแกโรงเรียนซึ่งวิธีนี้
ก็ประสบความสําเร็จ การดําเนินการจับกุมซัดดัม ทําใหขวัญกําลังใจของบรรดาผูพยายามดําเนินการ ลดลง
จํานวนตํารวจอิรักเพิ่มขึ้นจาก 9,000 นาย เปน 72,000 นาย หนวยลาดตระเวนชายแดน และ กกล.ปองกัน
สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น ความกาวหนาในการฟนฟูกองทัพอิรักกลับตองผิดหวัง การดําเนินการฟนฟูขนาดใหญ
สามารถขุดลอกคลองชลประทานไดมากวา 16,000 กม.ฯลฯ แตไมใชทุกเรื่องจะเปนเรื่องดี ยังมีเรื่องของ
การวางงาน การโจรกรรม การกอวินาศกรรม เปนตน
การจับกุมซัดดัม ทําใหเปลี่ยนรูปแบบสงคราม แตไมไดยุติสงครามโดยสิ้นเชิง เมืองพวกสุหนี่หัวดื้อรั้น ยังเปน
จุดรวมของกลุ มต อต านติ ดอาวุ ธ ในขณะที่ยอดทหารสหรั ฐเสี ยชี วิ ตรวมเปน 500 นาย วั นตอมาระเบิดฆ าตัวตาย
นอกกองบัญชาการทหารสหรัฐ ในแบกแดด ทําใหคนอิรักเสียชีวิต 20 บาดเจ็บมากวา 100 เมื่อการสูร บ
ในอิรักไมยุติโดยเร็วจึงไดมีการคงกําลังทหารไวมากกวา 120,000 นาย มีการระบุวา การหมุนเวียนหนวยใหม
เขารับผิดชอบโดยไมมีประสบการณของสหรัฐ ทําใหเกิดความสูญเสียอยางตอเนื่อง
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