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ตามที่ ผูบัญชาการทหารบกไดกรุณาอนุมัติโครงการ “การอานเพื่อความเปนทหารมืออาชีพ” รับผิดชอบ
โดยกรมกําลังพลทหารบกซึ่ งไดกําหนดใหใช เ น้ือหาของหนังสือในโครงการน้ี    เปนสวนหน่ึง 
ของการสอบเลื่อนฐานะ การสอบคัดเลือกเขารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ รวมถึงการสอบ
ประเมินผลตางๆ ตามนโยบายผูบังคับบัญชาน้ัน วิทยาลัยการทัพบกไดคัดเลือกเน้ือหาจากเอกสารแหลง
ตางๆ จํานวน 8 เลม เพื่อจัดทําเปน “เอกสารประกอบการศึกษา” โดยเห็นวามีความเหมาะสมในการ
สงเสริมใหผูอาน ซึ่งเปน “ทหารอาชีพ” ไดศึกษาคนควาในเบื้องตน อาทิ ประวัติศาสตร ความเปนมา หลักคิด 
หลักปฏิบัติ ทั้งจากบุคคลสําคัญ/มีช่ือเสียงของโลก ผานอัตชีวประวัติหรือเรื่องราวที่ไดถูกเรียบเรียงให
นาสนใจ เพื่อเปนการทบทวนบทเรียนภายหลังการปฏิบัติทั้งในสวนที่ประสบผลสําเร็จและลมเหลว ซึ่งจะ
ชวยใหไดศึกษาภาวะผูนํา รวมถึงการประยุกตใชหลักการในบริบทที่แตกตางกัน สามารถนําไปสูการฝก
ทักษะ ที่มุงสูสราง “ความเปนทหารอาชีพ” ภายใตความเปนพลวัตของโลกอยางรอบดาน  
อยางไรก็ตาม เอกสารประกอบการศึกษาเลมน้ี มีรูปแบบเปนการสรุปใจความ โดยดึงเฉพาะประเด็น
สําคัญๆ จากเอกสารตนฉบับ (บางสวนเปนเอกสารแปลจากเอกสารตางประเทศ) โดยมุงเนนในหัวขอตางๆ 
อาทิ ยุทธศาสตร การบริหาร ภาวะผูนํา และบริบทที่แตกตาง ดังน้ันเน้ือหาสาระในเอกสารเลมน้ีจึงเปน
เพียงการปูพื้นฐาน และกระตุนใหผูอานเกิดความสนใจสําหรับการศึกษาอยางละเอียดจากหนังสือตนฉบับ           
ทั้ง 8 เลม ในอนาคต  อีกทั้งยังมุงหวังใหผูอานเกิดมุมมองที่กวางข้ึน และลุมลึก อันจะเกิดประโยชน ตอการ
ปฏิบัติงานตอไปในภายภาคหนา ซึ่งผูสนใจสามารถอานเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต : http://dop.rta.mi.th 
รายละเอียดปรากฏอยูดานหลังของเอกสารฉบับน้ี 
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นโปเลียน 
เรียบเรียงโดย พล.อ.มังกร พรหมโยธ ี

หนังสือเลมน้ีไดสะทอนเรื่องราวประวัติศาสตรฝรั่งเศส ผานชีวประวัติของนโปเลียน  โบนาปารต เด็กหนุมจาก
เกาะคอรซิกา ซึ่งตอมาไดข้ึนครองอํานาจสูงสุดซึ่ง ในฐานะ “จักรพรรดิ” ที่ย่ิงใหญที่สุด คนหน่ึงของฝรั่งเศส 
และดูเหมือนจะมีอํานาจมากที่สุดในยุโรปในหวงเวลาหน่ึงดวย  

ประวัติของนโปเลียน  
นโปเลียน ในวัยเด็กไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวใหไดรับศึกษาเลาเรียนวิชาทหาร โดยไดรับ “ทุนเลาเรยีนหลวง”            
และเมื่อภายหลังจากที่บิดาเสียชีวิต ย่ิงทําใหนโปเลียนไดพากเพียรในการศึกษามากย่ิงข้ึน จนนโปเลียนไดรับ
พระราชทานยศรอยตรี และรับราชการในเหลา “ทหารปนใหญ” ดวยความขอจํากัด ทางครอบครัวทําใหชวงชีวิตน้ัน 
ของนโปเลียน ตองสันโดษและมัธยัสถ เน่ืองจากตองแบกภาระทางบานไว  

นโปเลียน ช่ืนชอบการเปนทหาร และหมั่นฝกฝนตนเอง จนมีความกาวหนาทางวิทยาการทหาร มาโดยลําดับ 
ใชเวลาสวนมากหมดไปกับการอานตํารา แตดวยลักษณะนิสัยเฉพาะตัวในการอานหนังสือของนโปเลียน 
มักจะใชความคิดพิจารณา แสดงความเห็น และบันทึกขอความสําคัญไวอยูเสมอๆ  

ในบางชวงของชีวิต นโปเลียนรูสึกสิ้นหวังในชีวิตรับราชการทหาร แตโดยลึกๆ แลว ก็ยังคงมี มุงมั่นในจิตใจ 
อยูอยางหน่ึง คือ “การกอบกูคอรซิกา” อันเปนชาติภูมิของตน ใหรอดพนจากการครอบงําของฝรั่งเศส              
ระหวางเฝารอโอกาสวันน้ันจะมาถึง นโปเลียนไดพากเพียรแสวงหาความรูใหมๆ ใหมากที่สุด โดยเฉพาะ
หนังสือเลมสําคัญๆ อันเปนแหลงความรูในยุคน้ัน นโปเลียนไดเคยอานทุกเลม ทําใหนโปเลียน มีความเลื่อมใส
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และไดเคลื่อนไหวในคอรซิกาอยูเนืองๆ แบบมิไดออกหนานัก                 
ครั้งหน่ึงเปนเหตุใหกลับเขากลับมารายงานตัวจากลาพักราชการไมทันตามกําหนด และถูกบันทึกไววา              
“ขาดราชการ” จนเปนเหตุให “ถูกปลด” แตนโปเลียนก็ไดเฝาติดตามและ สังเกตการณ “การปฏิวัติของ
ประชาชน” อยูอยางตอเน่ือง ซึ่ งในเวลาตอมาก็ไดรับโอกาสใหกลับเขารับราชการ และเลื่อนยศ                  
เปนรอยเอก เน่ืองจากกองทัพฝรั่งเศสขาดแคลนกําลังพล     เพราะนายทหารบางสวนที่เคยภักดีตอกษัตริย
ถูกปลด แลวหลบหนีอยูในตางประเทศ  

นับวานโปเลียนเปน “ทหารผูมีโชค” อีกทั้งเปนอัจฉริยะบุคคล ซึ่งนอกจากจะเปยมลนดวยความสามารถ 
ที่หลากหลายแลว เขายังเปนบุคคลที่มีกําลังใจอันกลาแข็ง เปนคนมีสมาธิสูง เปนนักจดจํา เปนผูใฝหาความรู 
และรักการอาน เขาสามารถซึมซับความรูตางๆ โดยเฉพาะทางการทหาร รวมทั้งยุทธวิธีตางๆ สามารถนํามา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณจริง นอกจากน้ัน เขายังเปนผูคิดคน “ปนใหญแหงกริโบวาล”  
มีลักษณะเปนหนวยเคลื่อนที่ ใชสําหรับหนุนหนวยทหารเดินเทา ที่สําคัญเขาเปน นายทหารฝมือที่ไดรับการ
ยอมรับและยกยองของผูใตบังคับบัญชา ดวยมีลักษณะผูนําสูง มีศิลปะในการบังคับบัญชาการ และ 
มีความกลาหาญ  
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ความสําเร็จและความลมเหลว  

นับต้ังแตไดแสดงความสามารถใหเปนที่ปรากฏในการรบ “สมรภูมิเมืองตูลอง” นโปเลียนไดรับ ความเลื่อมใส
จากคณะผูแทนราษฎรมาก เปนจุดเริ่มตนใหนโปเลียน ซึ่งเปน “นักการทหาร” เขาไปมีสวน เกี่ยวของกับ
ทางการเมืองมากข้ึน และแลวก็โดนมรสุมทางการเมืองในที่สุด โดยถูกกลาวหาวามอบแผนการใหกับ
ตางประเทศและมีการตกลงบางอยางกับข าศึก เปนเหตุใหนโปเลียนสูญเสียความเ ช่ือ ถือจาก 
คณะผูแทนราษฎร ทําใหนโปเลียนตองรองขอความเปนธรรม โดยขอแถลงความจริงตอคณะ ผูแทนราษฎร          
เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจ นโปเลียนกลาววาเขาไมเคยกลัวความตาย และยอมเสี่ยงชีวิต เอาชนะความทุกขยาก  
ตอสูกับศัตรูดวยความกลาหาญ เพื่อประโยชนของประเทศชาติ นับวานโปเลียน คิดถูกที่กลาเผชิญหนา 
เพื่อความยุติธรรมของตน และแสดงความบริสุทธ์ิ สามารถสรางความมั่นใจไดในที่สุด แมจะไดรับความ
ยุติธรรมแตไมสมบูรณนัก ก็ตาม ดวยเปนบุคคลที่มีกําลังใจกลาแข็ง เขาจึงสามารถยืนหยัดตอความโชคราย
เหลาน้ันได  

ระหวางที่ตกอับเปนเวลา 1 ป นโปเลียนยังคงเฝาติดตามดูความเคลื่อนไหวรอบตัว อยางตอเน่ือง ในที่สุดโชค
ก็เขาขาง เขาไดรับความไววางใจใหดํารงตําแหนง “แมทัพภาคปารีส” ณ จุดน้ีเอง นโปเลียนไดรับความรูทาง
การเมือง เปนประสบการณจากการทํางาน ที่นับวามีคุณคาย่ิงกวาการอานตํารา เขาไดพบปะสนทนา 
กับนักการเมือง ผูบริหารระดับสูง มหาชนรัฐ นักหนังสือพิมพและผูคนตางๆ ในแวดวงสมาคมช้ันนําในปารีส  

ในดานชีวิตรัก นโปเลียนสมรสกับโจเซฟน ซึ่งเปนหญิงหมาย การแตงงานของเขาไดรับการสนับสนุนจาก            
บารราส ประธานคณะกรรมการ ผูมีอํานาจย่ิงใหญในขณะน้ัน ซึ่งภายหลังการแตงงาน นโปเลียนไดเปน             
“แมทัพภาคอิตาลี” ซึ่งตองบัญชาการรบเพื่อยึดอิตาลีคืนจากออสเตรีย ในขณะที่กองทัพฝรั่งเศสขาดแคลน
อยางมากแทบทุกอยาง นโปเลียนตองรบกับอิตาลีกอน แลวตามดวยการรบกับออสเตรีย ระหวางการเคลื่อนทัพ 
นโปเลียนไดตรวจตราเพื่อประเมินความพรอมและสภาพของกําลังพล พบขอบกพรองที่สําคัญ คือ  
ทหารไรวินัยและขวัญเสีย จึงไดประชุมเพื่อหาแนวทางแกไข สิ่งหน่ึงที่ ไดผลอยางมาก คือ นโปเลียนไดกลาว
สุนทรพจนเพื่อปลุกขวัญและกระตุนจิตใจบรรดาเหลาทหารใหฮึกเหิม เปนบทเรียนอันย่ิงใหญ สําหรับนักการทหาร  
ที่เห็นไดชัดวา แมกําลังทหารฝายนโปเลียนจะมีกําลังนอยกวาฝายขาศึกมาก อีกทั้งขาดแคลนยุทธปจจัย 
ในหลายเรื่อง แตก็สามารถรบเอาชนะขาศึกได ดวยอาศัย (1) ขวัญกําลังใจที่ย่ิงใหญและ (2) กําลังสติปญญา
ในการรบ  

เมื่อนโปเลียนสามารถยึดกรุงเวียนนาได เขาก็ใชวิธีทางการทูต เพื่อถนอมกําลังทหารฝายตนไว โดยเปดโอกาส
ใหฝายออสเตรียทําสัญญาสงบศึก และยอมชดใชคาเสียหายเปนเงินทองแกฝรั่งเศส เปนอีกความเฉลียวฉลาด
หน่ึงของนโปเลียน ที่สามารถใช“ทักษะทางการทูต”บรรลุเปาหมายทั้งทางการทหาร และการเมืองในเวลา
เดียวกัน ความปราดเปรือ่งของนโปเลียนเริ่มฉายแสงใหผูคนไดเห็น เปนครั้งแรก อยางย่ิงใหญ เขาไดรับการ
ยกยองใหเปน “วีรบุรุษ” ที่มีช่ือเสียงเกรียงไกร จนรัฐบาลเริ่มรูสึก ถึงความสั่นคลอนในอํานาจ จึงมีคําสั่งใหน
โปเลียนไปรบกับอังกฤษในเวลาตอมา เพื่อเปนการกันให นโปเลียนอยูหางไกลจากฝรั่งเศสไวกอน              
แตนโปเลียนไมเห็นดวยกับการไปรบกับอังกฤษโดยตรง เพราะเห็นเปนการยาก จึงเสนอรัฐบาลวาจะไปทํา
การรบกับอียิปต โดยใหเหตุผลวาจะเปนการตัดการสงกําลังและสินคาจากอินเดียไปอังกฤษ เพื่อทําใหอังกฤษ
ออนแอลงโดยออม อยางไรก็ตามระหวางน้ันไดถูกทัพเรือของอังกฤษลอบนํากําลังมาโจมตีกอน แตดวย 
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ทัพบกของฝรั่งเศสขณะน้ันเขมแข็งอยางมาก นโปเลียนยังคงสามารถนําทัพบกยึดครองอียิปตไดในที่สุด          
ตอดวยการเขาตีซีเรีย แตโชครายโรคระบาดในกองทัพ จนตองยอนกลับมายึดหัวหาดที่อียิปตใหมั่นคงไวกอน  

ตอมานโปเลียนไดทราบขาววาฝรั่งเศสไดรบกับรัสเซีย ออสเตรีย และตุรกี โดยกองทัพฝรั่งเศสพายเปนสวนใหญ  
ในขณะเดียวกันเกิดปญหาภายในประเทศมากมาย มีผูคัดคานรัฐธรรมนูญฉบับใหม ผูสนับสนุนระบอบกษัตริย 
กอกบฏ คณะผูบริหารระดับสูงของประเทศแตกความสามัคคี และฝายบริหารกับฝายรัฐสภาขัดแยงกัน 
อยางรุนแรง สรางความเบื่อหนายแกประชาชนและสังคมในวงกวาง นโปเลียนจึงลอบกลับฝรั่งเศสและไดรับ
คําแนะนําจากนักทฤษฎีการปฏิวัติใหเขายึดอํานาจ โดยไดรับการสนับสนุนจากฝายการเมืองที่มีความสัมพันธ
อันดี ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจทํารัฐประหารในฝรั่งเศส เพื่อโคนลมการปกครองเดิม เปลี่ยนฝรั่งเศสไปสูระบอบ
การปกครองใหม โดยมีนโปเลียนเปนผูนําผูมีอํานาจเต็มในฐานะ “จักรพรรดินโปเลียน” จากน้ัน “พระองค” 
เริ่มปฏิรูปการปกครองในทุกดาน นับเปนผลงานที่สงเสริมใหนโปเลียน สามารถครองใจคนและอยูในอํานาจได  
แตพระองคก็นําพาฝรั่งเศสอยูภายใตสงครามอยูตลอดเวลา  

ตอมากองทัพของพระองคเริ่มเสื่อมลงอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางย่ิงสงครามที่ไมมีใครคาดคิดวารัสเซียจะ
สามารถเอาชนะได โดยกองทัพบกของรัสเซีย ในขณะน้ันมีจอมพล มีฮาอิล คูตูซอฟ เปน ผูบังคับบัญชาสูงสุด               
ไดเลือกใชยุทธวิธี “รนถอย” เปนกลศึกสําคัญ คือ ยอมปลอยใหกองทัพของฝรั่งเศส รุกคืบเขามาถึงใจกลาง
รัสเซีย และเห็นวามอสโกเปนเมืองรางจึงตายใจคิดวาเอาชนะไดราบคาบ แตความจริงหาเปนเชนน้ันไม 
รัสเซียไดเริ่มจุดไฟเผากรุงมอสโกตามแผนในทันที ทําใหจักรพรรดินโปเลียนตองนําทัพลาถอยออกไป             
และเปนรูกันดีอยูแลววาฤดูหนาวในรัสเซียน้ัน จัดวาเปนฤดูกาลอันแสนโหดราย ทําใหกองทัพของพระองค
ไดรับผลกระทบอยางสาหัส จากกองทัพที่เคยเกรียงไกรกลับเสื่อม แสนยานุภาพลงอยางรวดเร็ว และการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาดในการดําเนินนโยบายและการบริหารตางๆ ของนโปเลียนในเวลาตอมา ไดนําไปสูความ
เสื่อมถอย เปนเหตุใหจักรพรรดิผูย่ิงใหญที่สุดตกที่น่ังลําบาก และตกตํ่าในที่สุด  

ดังน้ัน สิ่งที่ควรคาแกความจดจําความสําเร็จซึ่งนําไปสูความย่ิงใหญ ในชีวิตน้ัน ไมเพียงตองอาศัยพรสวรรค
เทาน้ัน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ตองมีความมุงมั่น และเปนสัจธรรมของโลกเกี่ยวกับอุทาหรณของนโปเลียน คือ 
“ความไมจีรังในอํานาจ” แมอํานาจน้ัน 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 ท่ี พ.ท.เดอ วาทร ีเปนผูแปล 
 
หนังสือเลมน้ี เปนสวนหน่ึงของ “On War” อันเลื่องช่ือของนายพล คารล เคลาเซอวิตช ซึ่ง พันโท เดอ วาทรี         
ไดแปลจากภาษาเยอรมันเปนภาษาฝรั่งเศส โดยเลือกแปลผลงานจากเลม 3 – 6 จาก ทั้งหมด 8 เลม            
นายพลคารล เคลาเซอวิตช เปนนักการทหารชาวเยอรมัน ที่มีช่ือเสียงมากที่สุด หลังสําเร็จการศึกษา           
เคลาเซอวิตช ไดเขารวมสงครามนโปเลียน เขาถูกฝรั่งเศสจับตัวเปนเชลยสงคราม และไดรับการปลอยตัว
ออกมา จากน้ันไดมีสวนรวมในการปรับปรุงกองทัพเยอรมัน โดยผันตัวเองไปเปน “อาจารย โรงเรียนนายรอย”              
ที่กรุงเบอรลิน กอนจะลาออกจากกองทัพเยอรมัน เพื่อไปรับราชการในกองทัพรัสเซีย ในภายหลัง ตอมาเขาได
กลับเขารับราชการที่กองทัพเยอรมันอีกครั้ง เขาไดเขารวมยุทธภูมิวอรเตอรลู กอนถูกแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
“ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพ” ซึ่งเขาไดแตงหนังสือช่ือ “On War” เปนภาษาอังกฤษในระหวาง 
ดํารงตําแหนงน้ีเอง นอกจากน้ี 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 มาประยุกตใชในบริบทที่แตกตาง ตามความเหมาะสม โดย 
ใหความสําคัญกับปจจัยแวดลอมทั้งปวงในสนามรบ ที่สงผลกระทบกับทั้งฝายเราและฝายตรงขาม ในเวลา
เดียวกัน  

ผูบัญชาการที่เฉลียวฉลาด ยอมสามารถนําความรูในหลักการสงครามไปใชใหสอดคลองกับสถานการณ และ
ทรัพยากรที่มีอยูจนสามารถบรรลุ “ภารกิจ” อันเปนจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวอีกทั้งมีวิสัยทัศนสามารถ
คาดคะเน และต้ังสมมติฐานไดใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด อยางสมเหตุสมผลสามารถสรางความประสาน
สอดคลองอยางลงตัวของแผน เพื่อนําไปสูผลลัพธสุดทายที่พึงปรารถนาดวยยึดหลัก “ความเหมาะสม” อาทิ
บางครั้งการเคลื่อนยายกําลังแบบงายๆ แตชาญฉลาดอาจสงผลสําเร็จในการปฏิบัติที่ย่ิงใหญ และบอยครั้ง 
ที่การตัดสินใจครั้งสําคัญๆ มักหวังผลในระดับยุทธศาสตร มากกวาระดับยุทธวิธี  

เมื่อทบทวนบทเรียนทางประวัติศาสตร กรณีศึกษายุทธภูมิ ค.ศ. 1760 เปนการเดินทัพและปฏิบัติการทางทหาร 
ของกองทัพ พระเจาเฟรเดอริกมหาราช ที่นับวาเปนผลงานช้ินโบวแดง สําหรับการประยุกตใชยุทธศิลปทางทหาร 
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กลาวคือ พระองคทรงบัญชาการรบดวยปญญาอันสุขุม รอบคอบ เยือกเย็น และมักดํารงความมุงหมายที่จะบรรลุ
เปาหมายสําคัญบั้นปลาย ดวยอํานาจกําลังรบที่นอยที่สุด โดยพระองคจะไมทรงยอมเสี่ยงทําการรบกับขาศึก
ที่ประเมินแลวเห็นวามีศักยสงครามสูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกับที่พระองคทรงมีอยู ดังน้ันทุกสมรภูมทิีพ่ระองค
นําทัพ พระเจาเฟรเดริกมหาราชจะทุมเทพระสติปญญาที่ลึกซึ้ง ในการประเมินสถานการณอยางรอบดาน 
โดยเฉพาะการตรวจสอบ สถานการณขาศึกอยางระมัดระวัง แมนยํา และใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด 
โดยทรงยอมสูญเสีย ไพรพลใหนอยที่สุด เพื่อใหไดชัยชนะเหนือขาศึกที่มีกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ 
ที่เหนือกวาใหมากที่สุด หมายถึง ชัยชนะที่ย่ิงมีอัตราสวน “อํานาจกําลังรบเปรียบเทียบ” แตกตางกัน 
มากเทาไร ย่ิงเปนชัยชนะที่ย่ิงใหญมากเทาน้ัน ทั้งน้ี 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 ภูมปิระเทศ ภูมิอากาศ อิทธิพลในพื้นที่ปฏิบัติการ     
  และปจจัยอื่นๆ 

ขวัญและกําลังใจ  
แมจะกลาวถึงอยูในตํารา แตไมปรากฏหลักการที่ชัดเจนสําหรับการใชประโยชนเน่ืองจากเปน “ศิลปะ” ไมใช 
“ศาสตร” เหมือนอํานาจกําลังรบที่มีตัวตน ที่สามารถวัดคาเปนตัวเลขไดแตขวัญและกําลังใจเปนสิ่งทีร่บัรูและ
สัมผัสได ดังน้ัน ตามทฤษฎีศิลปะการสงคราม เราตองตระหนักและใหความสําคัญในการนําปจจัยเหลาน้ีมา
ประกอบการพิจารณาดวยทุกครั้ง ทั้งน้ีจากการศึกษา ประวัติศาสตรสงครามในอดีต ยอมทําใหเราตระหนัก
ไดถึงศักยภาพดานขวัญและกําลังใจ ที่มีอิทธิพล อยางนาเหลือเช่ือ ซึ่งมีเพียง “ผูนํา” ที่มีสติปญญาเทาน้ัน  
จึงจะสามารถแสวงประโยชน หรือดึงศักยภาพ ที่ไรตัวตนเหลาน้ัน ออกมาใชประโยชนไดสูงสุด ตัวอยาง
ของขวัญและกําลังใจที่จัดวามีความสําคัญสูงสุด ในหนังสือเลมน้ี มี 3 ประการ คือ (1) ความเกงกลาสามารถ
ของผูบังคับบัญชา (2) จิตใจที่รุกรบ และ (3) ความรักชาติ  

คุณธรรมแหงสงคราม  
คุณธรรมแหงสงครามมีความจําเปนสําหรับกองทัพในการเสริมสรางความเปนปกแผนภายใน เกิดจาก
คุณลักษณะเฉพาะตัวของผูบังคับบัญชาท่ีควรจะเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาแตงต้ังผูนํากองทัพ  
ในฐานะผูขับเคลื่อนกําลังทางทหารท้ังปวง  
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คุณธรรมแหงสงครามนับเปน “ศักยสงคราม” ที่ไมมีตัวตน แมคํานวณไมได แตจําเปนตองนํามาพิจารณา
อํานาจกําลังรบเปรียบเทียบไมวาจะเปน การที่ผูนํากองทัพมีจิตใจที่มั่นคง ไมหว่ันเกรงตอภยันตราย  สุขุม 
มุงมัน่ ทุมเท มีความพยายามในการบรรลุภารกิจ ฝกฝนตนเอง  มีความรูและสติปญญา ตลอดจนการสราง 
การเตรียมพรอมและความสามัคคี มีวินัย ในหนวย มุงปลูกฝงอุดมการณและจิตวิญญาณของหนวย และ
ทายที่สุด คือการพรอมที่จะสละตนเพื่อชาติ  สิ่งตางๆ เหลาน้ีเปน “นามธรรม” ซึ่งเกิดจากการที่
ผูบังคับบัญชา (1) ปฏิบัติหนาที่อยางตอเน่ืองและไมลดละ และ (2) มุงบรรลุภารกิจ หรือชัยชนะจากการทํา
สงคราม ทั้งน้ีกองทัพใดๆ จะมีคุณคาไดดวย “คุณธรรมแหงสงคราม” ตองการการบังคับบัญชาและกํากับ
ดูแลที่ดี จากผูบังคับบัญชาที่ถึงพรอมดวยคุณธรรมแหงสงคราม ที่มีความสงางามและโดดเดน ทายที่สุดก็จะ
เกิดพลังของ “ขวัญและกําลังใจ” ในการชวยยกระดับกองทัพใหสูงข้ึน สามารถปฏิบัติภารกิจที่ยากลําบากได 
และมีความรับผิดชอบที่สูงสง  

ความกลาหาญ 
ความกลาหาญเปนกลไกสําคัญที่สุดประการหน่ึง ในระบบการขับเคลื่อนกําลังรบ ทั้งน้ีความกลาหาญที่ดี  
ตองสามารถเอาชนะความลังเล - วิตกกังวล และตองมีความระมัดระวัง – รอบคอบ ในเวลาเดียวกัน  
โดย “ทหารหาญ” เปรียบเสมือน “เหล็กช้ันดีนํามาสรางศัตราวุธที่คมและเงางาม” ได  
การไมเคารพคําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือหนวยเหนือ ไมเรียกวาเปนความกลาหาญ แตเปนความหายนะ  
หากเปนเชนน้ัน ตองมีการลงโทษตามสมควรแกเหตุเปนการลงโทษที่ “ไรวินัย” ไมใชการลงทัณฑที่  
“ความกลาหาญ” เพราะการปฏิบัติตามคําสั่งอยางแข็งขัน ถือเปนวินัยสูงสุดของทหาร โดยเฉพาะในยาม
สงคราม  
ทั้งน้ี ย่ิงช้ันยศสูงข้ึน ความลุมลึกในจิตใจ สติปญญา ไหวพริบ ปฏิภาณ ย่ิงตองสูงข้ึนตามไปดวย เน่ืองจาก 
ตองรับผิดชอบชีวิตคนอื่นๆ จํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ จึงไมอาจลดความกลาหาญลงไปไดสวนการดึงความกลาหาญ 
ของผูใตบังคับบัญชาออกมาใชประโยชนไดน้ัน เปนศิลปะช้ันสูงของผูบังคับบัญชาที่มีความเปนผูนําและใสใจ
ผูใตบังคับบัญชา อยางไรก็ตาม หากใชเพียงความกลาหาญ โดยบกพรองเรื่องการประเมินสถานการณ 
อยางรอบคอบ และมีเหตุผล อาจนําไปสูความผิดพลาดไดโดยงาย 
การดํารงความมุงหมาย 
ผูบังคับบัญชากําลังรบ ตองตกอยูภายใตอิทธิพลของความไมแนนอน และการเปลี่ยนแปลงไมรูจักจบสิ้น   
ผูบัญชาการตองเลือกระหวางขาวจริงและขาวลวง เพื่อปองกันความผิดพลาดและความวิตกกังวลที่เกิดจาก
การขาดความเอาใจใส หรือความเรงรีบเกินพอดี 
ผูบังคับบัญชาคือเหย่ือของรอยพันความรูสึก ซึ่งมีความรูสึกไมกี่อยางเทาน้ันที่ชวยเพิ่มกําลังใจ ดังน้ัน 
เพื่อตอตานความรูสึกดานลบ  ผูบังคับบัญชาตองเปนผูที่มีประสบการณ เพื่อใหสามารถแยกแยะ           
ความจริง ออกจากความรูสึก ตองมีความเปนผูนําที่เขมแข็ง เราไมสามารถสรางเกียรติประวัติในสงคราม            
โดยปราศจากความเหน่ือยลา และขาดแคลน แตเราตองใชความพยายามนับครั้งไมถวน ดังน้ัน “การดํารง
ความมุงหมาย” อยางมุงมั่นไมลดละในการปฏิบัติตามความต้ังใจแนวแนที่วางไวแตแรก จึงตองดํารงไว           
ใหนานที่สุด 
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จํานวนกําลังรบที่มากกวาขาศึก 

ในยุทธวิธีและยุทธศาสตร การมีกําลังรบที่มากกวาขาศึกมักเปนที่มาของชัยชนะ เพราะตองมีเพียงพอและ 
มีขีดความสามารถในการรวมกําลังอยางรวดเร็ว เมื่อตองการนําไปใชในการตอบโตการปฏิบัติของขาศึก  
น่ันคือ เราตองรวมกําลังใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เมื่อการรบถึงจุดแตกหัก เราจะไดใชประโยชนสูงสุด 
จากเครื่องมือของเราที่เรามีอยู และสิ่งน้ีคือหลักประการแรกของยุทธศาสตร 

กฎประการแรกในการใชกําลัง คือ การเขาสูสมรภูมิดวยกองทัพที่เขมแข็งที่สุด หากเราไมสามารถมีจํานวน
กําลังรบที่เหนือกวาฝายขาศึกได เราตองขัดขวางขาศึกไมใหมีจํานวนกําลังรบเหนือกวาเรา แตการกําหนด
จํานวนกําลังพลของกองทัพที่จะเขาสูสมรภูมิเปนหนาที่ของรัฐบาล แตหากเรามีขอไดเปรียบ ในเรื่องน้ี 
เพียงเรื่องเดียว เราก็ไมอาจชนะสงครามได 

หนทางปฏิบัติสําหรับผูบัญชาการกองทัพเมื่อไมสามารถมีจํานวนกําลังรบเหนือกวาขาศึกไดมีเพียงทางเดียว 
คือ การระดมทรัพยากรที่มีอยู ตอจากน้ันใชความสันทัดในการใชกําลังของตนใหเปนประโยชน เพื่อใหมี
จํานวนกําลังรบที่เหนือกวาขาศึก ณ ตําบลรบแตกหักซึ่งเกิดจาก การประมาณสถานการณอยางรอบคอบ 
ในเรื่องระยะทาง และ เวลาที่ใชในการเคลื่อนยายกําลัง ถือเปนสิ่งจําเปน และเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุด
ในการใชกําลัง   

การมีจํานวนกําลังรบเหนือกวาขาศึกช่ัวคราว หมายถึง การรวมกําลังดวยความแมนยําใหเหนือกวาขาศึก  
ณ ตําบลรบแตกหัก ลักษณะเชนน้ี มักจะเกิดจากการประมาณสถานการณที่ถูกตองแมนยํา ในการกําหนด
ตําบลรบแตกหัก และระบุตําบลรบแตกหักดังกลาวใหอยูในคําสั่งยุทธการ การตัดสินใจสละสวนสําคัญนอย
เพื่อใหไดประโยชนสวนใหญ ซึ่งการบังคับบัญชาใหกําลังรบอยูในสถานการณที่สามารถรวมกันเปนกองกําลัง
ขนาดใหญไดอยางรวดเร็วตลอดเวลา สิ่งเหลาน้ีคือลักษณะเดนของอัจฉริยะของพระเจาเฟรเดริกและ 
จักรพรรดินโปเลียน 

การจูโจม 
การจูโจมโดยที่ขาศึกไมทันต้ังตัว เปนปจจัยที่นําไปสูการมีอํานาจกําลังรบที่เหนือกวา และสงผลตอขวัญและ
กําลังใจของกําลังรบเปนอยางมาก เมื่อการจูโจมประสบความสําเร็จมากเทาใด ความยุงยากและความทอแท
ของหมูกําลังรบของขาศึกย่ิงจะมีมากข้ึนและย่ิงกอใหเกิดผลสําเร็จมากข้ึนเทาน้ัน ในการทําสงครามทุกครั้ง 
แตละฝายพยายามจูโจมฝายตรงขาม แตความสําเร็จจะอยูในระดับใดข้ึนอยูกับประเภทของการปฏิบัติการ
และปจจัยแวดลอมในขณะน้ัน 

ในระดับยุทธวิธีมีพื้นที่ปฏิบัติการและการปฏิบัติที่รวดเร็วกวาในระดับยุทธศาสตร จึงเกิดข้ึนในระดับยุทธวิธี
งายกวา และการจูโจมจะนํามาประยุกตใชในระดับยุทธศาสตรไดมากข้ึน เมื่อการปฏิบัติตางๆ มุงไปสู
วัตถุประสงคทางทหาร และการปฏิบัติเหลาน้ันไดรับอิทธิพลจากการตัดสินใจของฝายการเมือง 
เพื่อผลลัพธที่ดี การจูโจมตองการการวางแผน และการเตรียมการที่ดี ตองเกิดในสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
พอดี แตบางครั้งการต้ังรับสามารถเปลี่ยนสถานการณกลับมาเปนฝายไดเปรยีบไดดวยการตอบโตที่หนักหนวง 
การจูโจมบางครั้งกอใหเกิดผลกระทบที่คาดไมถึง การจูโจมอาจจะเปนประโยชนตอทุกฝาย ทั้งฝายที่ยึดที่มั่น
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ที่เต็มไปดวยอันตราย สวนฝายที่สามารถวางกําลังไดดีกวา จะสรางความมั่นใจไดมากกวา เมื่อเราเขาใจและ
นําไปปฏิบัติ การจูโจมจะใหผลลัพธที่ย่ิงใหญ  

การลวง 
การลวง คือ การซอนเรนเจตนาที่แทจริงไว มีความใกลเคียงกับการโกหก  ซึ่งตองซอนเรนเจตนาที่แทจริงไว  
มีขอแตกตาง คือ การลวงน้ันปราศจากคําพูดออกมาโดยตรง แตโดยรวมแลว การลวง และการโกหกนํา 
ใหผลลัพธเชนเดียวกัน การลวงเปนพรสวรรคที่ใชในการขับเคลื่อนและตรวจสอบการปฏิบัติระดับยุทธศาสตร
การออกแผนการลวง การออกคําสั่งลวง การใหขาวลวง เกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ผิดพลาดของฝายเรา ทั้งหมดน้ี
คือวิธีการของการลวง แตผลที่ไดรับจากการลวงในระดับยุทธศาสตรนอยมาก จึงทําใหยุทธศาสตรเรียกใช 
การลวงในกรณีพิเศษจริงๆ 
การที่เราปลอยใหเรื่องการปฏิบัติการโดยใชกําลังหรือการรบ เปนเรื่องของยุทธวิธี และเราถือวายุทธศาสตร
เปนศิลปะในการเตรียมการใชกําลัง และการทําใหการใชกําลังเปนไปดวยดี ดวยการวางกําลังอยางเหมาะสม 
และการใชอาวุธที่มีอยูอยางเหมาะสม ดังน้ัน สวนการแสดงกําลังและการวางกําลังเพื่อลวงในการรบ ทําให
ขาศึกเช่ือและบีบบังคับใหขาศึกตองนํามาตรการมาใชตามสถานการณที่เปลี่ยนไปน้ัน จําเปนตองปรากฏ 
ตอสายตาขาศึกจริง จึงตองใชเวลาและกําลังพลจํานวนมากและความเที่ยงตรงแมนยําของการปฏิบัติเหลาน้ี
มักกดดันใหการตัดสินใจ ทําใหนายพล ผูบัญชาการรบสวนใหญเลิกลมที่จะใชการลวงซึ่งเปนวิธีการทางออม 
เพื่อทุมเทใหกับการปฏิบัติการโดยตรงเพียงอยางเดียว 
การลวงในระดับยุทธศาสตรจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อการตัดสินใจในระดับยุทธศาสตรมีปญหาขาดแคลนกําลังรบ  
การตัดสินใจระดับยุทธศาสตรจะใชการลวงเปนเครื่องมือสุดทาย เมื่อไมสามารถพึ่งพาวิธีการที่ตองใช 
ความสุขุมรอบคอบและความชํานาญไดอีกตอไป น่ันคือเมื่อการตัดสินใจระดับยุทธศาสตรหมดสิ้นหนทาง 
เมื่อเปนเชนน้ีจะเห็นเหลานายพลที่ย่ิงใหญทิ้งการคํานวณ เปาหมายทั้งหมดไวขางๆ เพื่อเขาทําการรบ 
ดวยการลวง  และพยายามหาทางรวมกําลังเปนครั้งสุดทายเพื่อโจมตี  

การรวมกําลังในพืน้ทีก่ารรบ 
ยุทธศาสตรที่ดีที่สุดคือการมีกองกําลังที่เขมแข็งมากๆ ซึ่งเราตองการในทุกโอกาส โดยเฉพาะอยางย่ิง  
ณ ตําบลการรบแตกหัก แตในบางครั้ง รัฐบาลอาจตกลงใจใชกําลังเขาทําการรบโดยไมปรึกษาผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด ดังน้ัน กฎขอแรกและสําคัญที่สุดของผูบัญชาการทหารสูงสุดตองปฏิบัติตาม คือ การรวมกําลังรบ
ไวเปนหน่ึงเดียว กําลังรบจะถูกแยกออกจากกําลังรบทั้งหมดก็ตอเมื่อมีความจําเปนจริงๆ ทั้งน้ีเพื่อสราง
หลักประกันใหกับผูบัญชาการทหารสูงสุดในการควบคุมการปฏิบัติระดับยุทธศาสตร 

การรวมกําลังในหวงเวลา 
ในสงคราม แตละฝายพยายามอยางไมหยุดหยอน เพื่อใหฝายตนอยูในสภาพที่ไดเปรียบมากที่สุดเมื่อเกิดการ
ปะทะข้ึน กองกําลังสามารถสรางพลังอํานาจในการรบไดเหนือกวา ก็จะทําลายอีกฝายหน่ึงลงไดอยางแนนอน 
แตเมื่อมีการเตรียมการรบใหอยูในสภาพพรอมที่สุดแลว เมื่อเกิดการปะทะข้ึน แผนการใชกําลังรบ เขาทําการ
รบตามลําดับก็จะปรากฏข้ึนในความคิด การตอสูกลายเปนเรื่องที่จะตองทันทีทันใด และมีรูปแบบที่ตอง
ปฏิบัติการตอบโตกันไปมาและแกไขปญหาอยางตอเน่ืองระหวางคูสงคราม แตละฝายหาหนทางที่จะทําลาย
อีกฝายโดยไมเสี่ยงที่จะใชกําลังทั้งหมดที่มีอยู จนกระทั่งเช่ือวาจําเปนจริงๆ เพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ 
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แตละวิธีการรบมีทั้งขอดีและขอเสีย สิ่งที่ชวยแกปญหาคือประสบการณเพียงอยางเดียวเทาน้ัน ใครก็ตาม 
ที่เคยทําสงครามยอมทราบวา อํานาจกําลังรบที่เหนือกวามักจะตกเปนของฝายสุดทาย ที่สามารถมีกองหนุน 
ที่ยังครบถวนสมบูรณอยูในมือ แตบางครั้ง การนํากําลังมากเกินไปเขาไปทําการรบ ก็เปนเรื่องที่อันตรายมาก 
ไมวาเราจะไดประโยชนมากเทาใด จากการใชกําลังรบที่เหนือกวาขาศึกมากๆ เมื่อเริ่มทําการรบ ก็เปนไปได
ที่วา ในเวลาตอมาเราจะเสียใจที่ไมไดเก็บความสดช่ืนอยางเพียงพอไวเปนกองหนุน อันตรายน้ันยืดยาว 
ตราบเทายังมีการรบ น้ันหมายถึงชวงของการไรระเบียบ การแตกแยกเปนสวนๆ  การหมดเรี่ยวแรงลงเรื่อยๆ  
ปจจัยช้ีความสําเร็จคือ แตละฝายจะใชกําลังที่สดช่ืน จํานวนเพียงพอ เขาปฏิบัติการรบแตกหัก เมื่อฝายใด
ประสบความสําเร็จ ฝายน้ันก็จะมีขวัญและกําลังใจเหนือกวาอีกฝาย ภาวะวิกฤตก็จะยุติลงและกองหนุนขาศึก
ก็จะฟนฟูความสมดุลที่เสียไปกลับคืนมาไดยาก 
ขณะที่ทําการรบและกอนการรบจะยุติลง แตละฝายจะขาดระบบระเบียบ แยกกันออกเปนสวนๆ ออนแอลง 
สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่จะตองเกิดข้ึน เปนผลลัพธสวนใหญของทางยุทธวิธี และในขณะน้ีเองความสําเร็จ จะทําให 
ชวงวิกฤติยุติลง และ ผลลัพธทางยุทธศาสตรปรากฏข้ึน น่ันคือ                                
ยุทธศาสตรหมายถึงผลรวมของการรบ น่ันเอง ซึ่งจะทําใหเห็นชัดวา ยุทธศาสตร เปนเรื่องของการ 
ใชกําลังรบทั้งปวง ซึ่งแตกตางจาก ยุทธวิธี เปนเรื่องของการนํากําลังเขาปฏิบัติตามลําดับข้ัน 
หากเราพิจารณาหลักการทําลายลางเฉพาะในระดับยุทธศาสตร เทียบกับหลักการทําลายลาง ในระดับยุทธวิธี  
เราจะเห็นไดงายวา ทุกอยางถูกนํามาใชในชวงทายของการรบ หรือชวงทายของการปฏิบัติในระดับ
ยุทธศาสตร จะมีความออนแอคอนขางสูง เพื่อทําใหการเขาสูแนวรบของกองกําลังที่สดช่ืนมีอยูเพียงพอและ
นําไปสูผลลัพธที่ตัดสินการรบในระดับยุทธศาสตร ซึ่งเราสามารถใชกําลังนอยที่สุด เพื่อใหบรรลุผลลัพธข้ันตน 
และรักษากําลังที่สดช่ืนจํานวนมากไวเพื่อบรรลุเปาหมายตามลําดับช้ัน 
เมื่อนโปเลียนทรงเขายึดครองรัสเซีย ใน ค.ศ. 1812 พระองคทรงรวบรวมกําลังเปนกองกําลังขนาดใหญ 
บนถนนเพียงสายเดียว ทําใหกองกําลังเหลาน้ันเกิดความขาดแคลนอยางที่สุด ซึ่งเปนการปฏิบัติที่ผิดไป 
จากหลักการที่นโปเลียนทรงช่ืนชอบ ที่เนนความเขมแข็งที่สุด ณ ตําบลการรบแตกหัก หลักการน้ี             
ถูกนํามาใชจนเกินความพอดีในการปฏิบัติในครั้งน้ัน อยางไรก็ดีพื้นที่ไมใชสิ่งที่ขาดแคลน ที่จริงแลวพระองค
สามารถกระจายเสนทางการเคลื่อนที่ออกไปใหกวางข้ึน ซึ่งเราสามารถสรุปไดวา บางทีการใชกําลังมากๆ               
พรอมๆ กัน นําไปสูการขาดแคลนอยางรุนแรงอยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุน้ีจึงกอใหเกิดความออนแอสะสม
มหาศาล แทนที่จะเคลื่อนที่ใหมีความกวางของแนวเขาตีมากข้ึน นโปเลียนทรงทิ้งกองกําลังไว ขางหลัง 
อาจจะเพื่อเปนกองหนุนยุทธศาสตร หรือเพื่อนําเขาทําการรบทีหลัง แตในที่สุดก็ไดรับความสูญเสียจาก 
สภาพอากาศที่เลวราย และความเหน่ือยลาจากการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะทําใหเกิดความขาดแคลน           
ในสวนของกําลังรบหลัก 
ซึ่งมีประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึงที่ตองนํามาพิจารณาในยุทธวิธี กลาวคือ เราสามารถประมาณกําลังรบ 
ที่จําเปนเพื่อใหเกิดผลลัพธสูงสุดที่ตองการไดอยางใกลเคียงในการปฏิบัติตามลําดับข้ันทั้งหมด เพื่อใหเรา
สามารถกําหนดจํานวนกําลังรบสวนเกินได ในขณะที่ยุทธศาสตรใชเวลายาวนานกวามากในการทําให
สัมฤทธิผล ดันน้ันจึงเปนไปไมไดที่จะคาดการณ หรือ กําหนดจํานวนกําลังรบที่ตองการนํามาใชอยางแนนอน
ลวงหนา สิ่งที่ตามมาคือ กําลังรบที่ถือวาเปนกําลังสวนเกินในยุทธวิธีเปนไดแคเครื่องมือขยายผลลัพธ 
ทางยุทธศาสตรเมื่อมีโอกาส เราจะสามารถมีอํานาจกําลังรบที่เขมแข็งและเหนือกวาขาศึกทันทีที่ตองการ 
ก็ตอเมื่อไมมีการใชกําลังที่ออมเอาไวกอนเวลาที่เหมาะสม 



- 12 - 
 

เราเช่ือวาในกําลังรบสวนใหญ ภายใตสถานการณที่คลายคลึงกัน โดยเฉพาะสถานการณในรัสเซีย พบวา 
เงื่อนไขที่สําคัญที่สุดทามกลางเงื่อนไขทุกประเภทคือ ความเขมแข็งที่สุด เมื่อเผชิญกับขาศึกในตําบลรบ
แตกหัก  

กองหนนุในระดบัยุทธศาสตร 
กองหนุนในระดับยุทธศาสตร เมื่อเราเก็บกําลังรบไวเปนกองหนุน อาจเปนเพราะ (1) ตองการลดกําลังหรือ
เพิ่มเติมกําลังในขณะทําการรบ หรือ (2) เราตองการเตรียมรับมือกับเหตุการณที่ไมคาดคิดไวกอน ในระดับ
ยุทธศาสตร เราจําเปนตองจัดใหมีกองหนุนทางยุทธศาสตรข้ึน เมื่อสถานการณการรบเรียกหากําลังรบ 
ที่พรอมเขาปฏิบัติการในทันทีทันใด หรือเมื่อสถานการณขางหนาช้ีชัดถึงความจําเปนกองหนุนในระดับ
ยุทธศาสตรตองมีเปาหมายที่เจาะจงชัดเจน มิฉะน้ันแลวการจัดกองหนุนในระดับยุทธศาสตรจะมีความจําเปน
และประโยชนลดลงมาก 
ในระดับยุทธวิธี ซึ่งเราสามารถทราบที่ต้ังของขาศึกไดจากการตรวจการณดวยสายตา สังเกตแนวตนไม และ
พื้นที่สูงตํ่าที่เหมาะสมสําหรับการซอนตัว เราตองอยูในสถานการณที่พรอมเผชิญเหตุการณตางๆ ตอดเวลา 
ดวยเหตุน้ี การมีกองหนุนสามารถชวยไดทั้งการเสริมอํานาจกําลังรบ ภายหลังการโจมตี ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการประกอบกําลัง และการวางกําลังที่ยึดถือแตแรกใหสอดคลองกับการปฏิบัติของฝายขาศึก 
ทุกหนแหงที่การปฏิบัติยังคงอยูในกรอบของยุทธวิธี สถานการณคลายๆกันอาจเกิดข้ึนในระดับยุทธศาสตร 
และบังคับใหยุทธศาสตรตองใชมาตรการปองกันคลายๆกัน  ซึ่งหากยุทธวิธียังไมรูวาผลลัพธจริงๆ ของการรบ
เปนอยางไร ยุทธวิธีจะใชมาตรการช่ัวคราวตางๆ มาใชอยางไมสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงไปตามขาวสารที่ไมคอย
นาเช่ือถือในแตละวัน สงผลใหยุทธศาสตรเกิดความไมแนนอนดวยเชนกัน 
กองหนุนในระดับยุทธศาสตรตองมีเปาหมายที่เจาะจงชัดเจน มิเชนน้ันแลวการจัดกองหนุนในระดับ
ยุทธศาสตรจะไมมีประโยชน ในขณะที่อันตรายเพิ่มข้ึน เน่ืองจากนําไปใชในภารกิจทั่วๆ ไปที่ขาดความเจาะจง
ชัดเจน ความคิดเรื่องกองหนุนในระดับยุทธศาสตรจะกลายเปนเรื่องไรเหตุผล เมื่อเรารวมกําลังรบจํานวนมาก 
เพื่อใหไดผลลัพธตามตองการ แตกลับไมปฏิบัติตามและยังคงเก็บกําลังสวนหน่ึงไวใชภายหลัง แตบางครั้งการ
สถาปนากองหนุนทางยุทธศาสตรข้ึนมาเพื่อเตรียมเผชิญกับความไมแนนอนเพียงอยางเดียว อาจจะเปน 
ความระมัดระวังจนเกินจําเปน 
หากเราตองการประสบความสําเร็จในการใชกําลังที่เก็บไวเปนกองหนุนในระดับยุทธวิธี ไมเพียงแตเพื่อ 
สกัดกั้นการปฏิบัติของขาศึก แตยังทําใหเกิดผลลัพธนาพอใจ แมในสถานการณขาดความชัดเจน หรือ บางครั้ง
ดูเลวราย เน่ืองจากความไมแนนอนของการรบ สามารถหาทางชดเชยความเสียเปรียบที่ไดรับในบางจุด โดยใชความไดเปรยีบ
ในบางจุด และการเปลี่ยนทิศทาง หรือการเปลี่ยนที่ต้ังกองกําลังบางสวนอยางฉับพลันในสถานการณที่ยาก
และคับขันที่สุด ถือเปนมาตรการทีม่ีความเหมาะสม 
 

การออมกําลัง 
ในทางศิลปะทหาร แมจะต้ังอยูบนพื้นฐานหลักการและวิธีการที่ชัดเจน ซึ่งตองนํามาเปนบรรทัดฐานเบื้องตน 
แตผูที่บังคับทิศทางการปฏิบัติในการสงคราม ตองใชประสบการณ รวมถึงปฏิภาณไหวพริบ ไตรตรอง 
อยางรอบคอบ โดยไมปลอยใหกําลังรบ อยู ณ ที่ใดที่หน่ึงเกินความตองการของสถานการณ หรือ มีกองกําลัง
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บางสวนเขาไปอยูในการจัดกระบวนเคลื่อนยายและการจัดกําลังเขาทําการรบ แตไมไดมอบภารกิจใดๆ ซึ่ง 
ถือเปนการจัดกําลังเขาทําการรบที่ไมเหมาะสม  เพราะการจัดกําลังจะทําใหไมมีกองกําลังใดๆ วางพรอม 
ใชงานจริงๆ การปฏิบัติเชนน้ีทําใหเกิดความเสียหายกับการใชกําลังรบของตนเองย่ิงกวา 

หลักการน้ี คือการใชกําลังที่นอยที่สุดตอการแกปญหา เพื่อสงวนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไวสนับสนุน
หลักการรวมกําลัง เพื่อใหเกิดอํานาจกําลังรบสูงสุด ณ ตําบลที่ตองการผลแตกหัก 

การหยดุทพัระหวางสงคราม 
การสงครามเปนปฏิบัติการแหงการทําลายลางซึ่งกันและกัน และเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณของ
แตละฝายได แมแตในกรณีที่แตละฝายมีความเทาเทียมกันอยางสมบูรณ การเปลี่ยนแปลงเปาหมายที่จะ
ปฏิบัติในอนาคต จึงนําไปสูการหยุดทัพระหวางสงครามเราจะเห็นไดวาในความหมายสงครามที่สมบูรณแบบ
น้ันจะไมมีการหยุดพัก    

การสงครามมีปจจัยอยู 3 ประการ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักการและความเร็วของการปฏิบัติ 
 (1.) ขวัญและกําลังใจที่ตกตํ่า เกิดจากความไมกลาตัดสินใจและขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ ในยาม
สถานการณวิกฤต 
 (2.) ความลาชามาจากขาดความสมบูรณของการประมาณสถานการณ และความไมเพียงพอของการเขาถึง
จิตใจมนุษย 
(3.) การหยุดทัพระหวางสงครามมาจากวิธีการรบ 2 รูปแบบ คือการรุกและการต้ังรับการต้ังรับจะทําใหอํานาจ
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 ตอตานอยางไมหยุดหยอน เมื่อถูกกองทัพของนโปเลียนบุกเขายึดครอง 
แสดงใหเห็นขอจํากัดของเครื่องมือและวิธีการเหลาน้ันเมื่อนํามาใชอยางกระจัดกระจาย 
การรบในสมรภูมิรัสเซีย เมื่อ ค.ศ. 1812 ทําใหไดขอสรุปที่ชัดเจนวาเราควรจะคํานึงถึงสิ่งใดเปนอันดับแรก 
ในการประมาณสถานการณ กลาวคือ การยึดครองอาณาจักรที่มีพื้นที่กวางใหญไพศาล เปนสิ่งที่เปนไปไมได  
การยึดเมอืงและชนบทไมไดหมายความวา การต้ังรับน้ันจะลมเหลวเสมอไป สุดทายบอยครั้งที่ฝายต้ังรบักลายเปน
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ผูแข็งแกรงที่สุดเมื่อถอยมาอยูใจกลางประเทศตนเอง และสามารถรุกอยางรุนแรงที่สุด ในขณะที่ฝายตรงขาม 
กําลังหมดเรี่ยวแรง 
วิธีการที่รัสเซียนํามาใชในป ค .ศ. 1813 ได ช้ีใหเห็นวา ดวยการใชทหารอาสาสมัคร เราสามารถ             
เพิ่มกําลังกองทัพไดถึง 6 เทา และ กองกําลังสํารองเหลาน้ีมีความพรอมในการรบทั้งในการรุกและในการรับ                    
ปจจุบันทุกคนทราบวา การที่พลังประชาชนในชาติทั้งหมดเขารวมทําสงครามทําใหอํานาจกําลังรบเพิ่มข้ึน
อยางนาอัศจรรย รัฐบาลทุกรัฐบาลในอนาคต ลวนตองแสวงหาพลังประชาชน 

ความตงึเครยีดและการหยุดพกั หลกัพลวัตของสงคราม 
เมื่อกอนสงครามสวนใหญมักตกอยูในอิทธิพลของการหยุดพักมากกวาการปฏิบัติการรบทันที ที่มีการหยุดพัก
ขณะสงครามกําลังดําเนินอยู  เน่ืองจากแตละฝายไมสามารถปฏิบัติการใดๆ ใหไดเปรียบฝายตรงขาม  
ก็จะทําใหเกิดสภาพ ของการหยุดพัก ซึ่งเปนชวงเวลาที่แตละฝายจะเขาสูสภาวะสมดุล หรือดุลยภาพ ทั้งใน
เรื่องกําลังกาย กําลังใจ และยังมีทรัพยสินและผลประโยชนอื่นๆ ของรัฐ  
แตทันทีที่อีกฝายกลับมาแสดงออกโดยมีมาตรการเตรียมการตางๆ เพื่อกลับมาปฏิบัติการอันเปนประโยชน 
กับฝายตน จะทําใหอีกฝายตองมีปฏิกิริยาตอบโตการปฏิบัติน้ันๆ สภาพของการหยุดพักจะหมดไป แลวสภาพ
ของความตึงเครียดจะเขามาแทนที่ และดํารงอยูจนกระทั่งการรบสิ้นสุดลง 

สงครามในอุดมคต ิกบั สงครามในความเปนจริง 
“สงครามในอุดมคติ”  มีความเกี่ยวของกับทุกภาคสวน มีแผนการทัพที่ทําใหสงครามกลายเปนการปฏิบัติที่
มีลักษณะเฉพาะ ไมเหมือนแผนอื่นใด มีการกําหนดเปาหมายสุดทาย (END) ซึ่งทุกเปาหมายยอย ตอง
คํานึงถึง และมุงไปใหถึง  มีการระดมสรรพกําลังทั้งปวงและ พลังประชาชน เพื่อเพิ่มอํานาจกําลังรบ ดังน้ัน
เราไมควรจะเริ่มสงครามใดๆ โดยปราศจากการกําหนดเปาหมายที่สงครามตองมุงไปใหถึง 
“สงครามโดยท่ัวไป” ปรากฏเพียงในรูปของความขัดแยงซึ่งกันและกัน ซึ่งนําพาใหแตละฝายจับอาวุธข้ึน
ปกปองความมั่นคงของตนเอง เพื่อใหเกิดความวิตกแกอีกฝายและฉวยประโยชนจากโอกาสที่เหมาะสม แมใน
กรณีฝายทหารจะมีความเฉลียวฉลาดและรอบคอบมากเพียงใด กําหนดรูเปาหมายที่จะตองไปใหถึงอยู
ตลอดเวลา แตฝายอื่นๆ ในคณะรัฐบาลอาจไมสามารถปฏิบัติไดเชนเดียวกับฝายทหาร สถานการณเชนน้ีจะ
สงผลใหไมเกิดการปฏิบัติใดๆ  เพื่อปลุกพลังมวลชนในการรวมกําลัง 

ความสําคัญของเปาหมายและความทุมเท 
ในการสงครามหากทุมเทไมเพียงพออาจจะนําไปสูผลลัพธดานลบ  หากความจําเปนทางการเมือง 
ไมเปนอุปสรรคและไมบีบบงัคับใหตองจํากัดการใชเครื่องมือทางทหารก็อาจจะทําใหบรรลเุปาหมายทางทหาร
ที่ตองการ ทั้งน้ี ขอจํากัดอาจเกิดจากปจจัย 3 ประการ 
(1.) ความแตกตางในเรือ่งเครื่องมือที่แตละฝายจะตองแสวงหามาใหได 
(2.) ความไมเทาเทียมกนัของสถานการณและความสัมพันธระหวางรัฐที่ขัดแยงกัน 
(3.) รัฐบาลแตละรัฐมีความแตกตางในเรื่องลักษณะ ขีดความสามารถ และความทุมเท 
ผูที่บริหารจัดการสงครามจึงควรยืนอยูบนทางสายกลาง กลาวคือ ปฏิบัติตามหลักตรงไปตรงมา ดวยเหตุผล และ
พิจารณาความจําเปนเฉพาะหนา  ซึ่งผูบริหารสามารถปฏิเสธความจําเปนที่ตองไดผลลัพธที่สมบูรณ เพื่อมุงเปา 
ไปยังวัตถุประสงคที่สอดคลองกับเปาหมายทางการเมืองและใชกําลังแตพอดีกับการทําสงครามเทาน้ัน 
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การกําหนดเปาหมายสุดทายใหชัดเจนยิ่งข้ึน : การลมลางขาศึก 

เพื่อลมลางขาศึก เราไมจําเปนตองมีอิทธิพลเหนือพื้นที่ทั้งหมดของขาศึกทุกครั้ง ทฤษฎีสงครามจึงให
ขอเสนอแนะวาเราตองคํานึงถึงความสัมพันธอันโดดเดน และทรงอํานาจ รวมทั้งผลประโยชนในขณะน้ันๆ 
ของทั้งสองรัฐคูสงคราม การผสานความสัมพันธและผลประโยชนดังกลาวขางตน เปนปจจัยกําหนด 
จุดศูนยดุล ของแตละฝาย พลังอํานาจในการรบและการเคลื่อนยายกําลัง เปนสิ่งกําหนดทุกอยางที่เหลือ 
ในสนามรบ ทันทีทีเ่ราคนพบจุดศูนยดุล  

อเล็กซานเดอรมหาราช กุสตาฟดอลฟ พระเจาชารลที่ 12 พระเจาเฟรเดริก มหาราช ลวนทรงมีศูนยกลาง
พลังอํานาจอยูในกองทัพของพระองค หากกองทัพเหลาน้ันถูกแยกออกจากกันจนไรระเบียบกษัตริยนักรบ 
ผูย่ิงใหญเหลาน้ีก็จะประสบความยากลําบากในการบัญชาการทัพของพระองค 

จุดศูนยดุลของรัฐน้ันอาจแตกตางกันตามสถานการณดังน้ี 
(1.) แมรัฐถูกแบงแยก ประชาชนมีความคิดเห็นตาง จุดศูนยดุลมักอยูที่เมืองหลวง 
(2.) เมื่อรัฐขนาดเล็กไดรับการสนับสนุนจากรัฐขนาดใหญ จุดศูนยดุลจะอยูที่กองกําลังของรัฐขนาดใหญที่ได
เตรียมไวชวยรัฐขนาดเล็ก 
(3.) เมื่อมีหลายรัฐรวมตัวกันเปนพันธมิตร จุดศูนยดุลจะอยูที่ผลประโยชนรวมกันของรัฐ 
(4.) เมื่อประชาชนทั้งชาติลุกข้ึนมาประทวงและจับอาวุธ จุดศูนยดุลจะอยูทีเหลาผูนํา และความคิดเห็นของ
สาธารณชน 
พลังอํานาจทั้งหมดที่มีอยูตองมุงไปสูเปาหมายเหลาน้ีอันเปนจุดศูนยดุลของขาศึก เราตองรวมพลังอํานาจที่มี
อยูทั้งหมดใหเปนหน่ึงเดียว อยานําเขาไปปฏิบัติการตอกองกําลังสวนรองของขาศึก จงคนหาหัวใจที่แทจริง
ของพลังอํานาจของขาศึกแลวจึงลมลางฝายตรงขามน้ัน ณ จุดศูนยดุล 

สงครามคือเครื่องมือหนึ่งของการเมือง 
สงครามเปนเพียงสวนหน่ึงของพาณิชยการเมือง ในการนําไปประยุกตใชโดยมนุษย และดวยเหตุน้ีสงคราม 
จึงไมใชแสนยานุภาพอิสระ ย่ิงการเมืองเขมแข็งมากเทาไร การสงครามก็จะย่ิงรุนแรงมากข้ึนเทาน้ัน  
แตในขณะที่การเมืองใชสงครามเปนเครื่องมือ บางครั้งการเมืองกลับปฏิเสธผลลัพธทุกประการที่เกิดข้ึน               
จากธรรมชาติของสงคราม  
การสงครามจะมีความเกี่ยวพันกับการเมือง  บางทีมีการกลาวโทษความลมเหลวของการสงคราม 
วามาจากอิทธิพลการเมืองที่มีตอการบังคับบัญชากองทัพ ตราบเทาที่อิทธิพลการเมืองมีตอการบังคับบัญชา
กองทัพอยูในขอบเขตที่เหมาะสม มุมมองของฝายการเมืองทําใหเกิดการปฏิบัติที่เปนเหตุเปนผลและ 
มีประสิทธิภาพ อิทธิพลทางการเมืองยอมเปนปจจัยเกื้อหนุน และหากเปนดานลบจะมาจากการที่การเมือง
สัญญาวาจะใหเครื่องมือ หรือ คุณลักษณะบางประการแกกองทัพแตไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จลุลวง 
ทันกาล และในบางเงื่อนไข การเมืองก็สั่งการไมตรงกับเจตนารมณของตน ซึ่งเปนขอสังเกตวา เหลาผูนํา 
ฝายการเมืองจําเปนตองมีความรูความเขาใจบางประการในเรื่องการสงครามเพื่อจะไดพูดจากภาษาเดียวกับ
ผูนําทางทหาร 
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หลักการของนายพลแพตตัน 

 
ขอบเขตเน้ือหาท่ีมุงเนน 

- ประวัติของ นายพลแพตตัน 
- หลักการของนายพลแพตตัน 
- หลักการบังคับบญัชาและการบรหิารงาน 
- หลักการเพื่อสุขภาพที่ดี 
- หลักแหงความหย่ิงและความเช่ือมั่น 
- หลักการแสวงขอตกลงใจ 
- หลักการแหงความสําเรจ็ 
- หลักการแหงชีวิตและความตาย 

หลักการคิดและปฏิบัติของนายพลแพตตัน ผูมีวินัยเครงครัดและมีคุณสมบัติของผูนําที่เปนที่ยําเกรงของ
ผูใตบังคับบัญชา เปนที่เกรงขามของขาศึก เปนนักการทหารที่มีมาตรฐานสูง รวมทั้งมีความอุตสาหะ 
อยางตอเน่ืองในการฝกทหารใหเปนเลิศในดานมาตรฐาน นายพลแพตตันมีหลักคิด และปฏิบัติที่นาสนใจและ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
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ประวัตินายพลแพตตัน 

พล.อ. จอรจ เอส แพตตัน จูเนียร เปนหน่ึงในนักการทหาร ที่เปนที่รูจักกันดีถึงลักษณะความเขมงวด ดุดัน  
ซึ่งแพตตันไดต้ังเปาหมายในชีวิตของเขา ในการไดเปน “วีรบุรุษ”  เน่ืองจากเขาเติบโตจากการไดรับฟง
เรื่องราวความกลาหาญและความบากบั่นที่ประสบผลสําเร็จของบรรพบุรุษซึ่งตอสูในสงครามปฏิวัติ สงคราม
เม็กซิกัน และ สงครามกลางเมือง และเขาก็ทําไดสําเร็จ เขาไดรับการยกยองวาเปนผูบัญชาการรบของสหรัฐ 
ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในทุกสมรภูมิ เหรียญกลาหาญ ถูกประดับประดามากมายบนเครื่องแบบของ 
นายพลแพตตัน รวมถึงเหรียญกลาหาญ “หัวใจสีมวง” 

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกตองการผูบัง คับบัญชา ที่ตระหนักดีวา สงครามหมายถึง การฆา
ประชาชน นายพลแพตตัน ทราบดีวาสงครามไมใชการตอสูเพื่อการเมือง ไมใชวิธีการแกปญหาคนตกงาน 
ไมใชโอกาสในการต้ังสํานักงาน แตหมายถึงประชาชนจะถูกฆา หากประหัตประหารฆาศึกได สงคราม           
ก็จบเร็วเมื่อน้ันอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุด ของนายพลแพตตัน ไมใชรถถังแตคือ “ทหาร” ผูซึ่งไดรับ 
การฝกอบรมจนปราศจากความหวาดกลัว 

นายพลแพตตันมีความอุตสาหะอยางตอเน่ืองในการฝกกองทหารใหเปนเลิศในดานมาตรฐาน ถือไดวา 
เปนอัจฉริยะ ซึ่งมีความคิดกาวไกลกวาคนทั่วไปในสังคม ทหารของแพตตันชอบฟงการบรรยาย                     
ที่ประกอบดวยอารมณขันของเขา  หากนายพลแพตตันตองการทําสิ่งใดก็จะหาวิธีการจนไดทหารทุกคนใน
สังกัดของเขา ตางรูวานายพลแพตตันเปนหวงเปนใยในตัวพวกเขา และมักจะทํางานรวมกับผูใตบังคับบัญชา
ตลอด นายพลแพตตันเรียกรองเอาความตายจากทหารทุกคน หากวามันจําเปนเพื่อใหไดชัยชนะ แตนายพล
แพตตันจะเปนคนแรกที่มอบชีวิต ทุกคนตระหนักดีวานายพลแพตตันตองการจะอุทิศตนในสนามรบ 

ดานชีวิตสวนตัว แพตตันเขารับการศึกษา ณ สถาบันทางทหารที่เวอรจิเนียเปนเวลา 1 ป แลวศึกษาตอที่
โรงเรียนนายรอยเวสปอยท หลังจากน้ันไดรับยศรอยตรีแหงกรมทหารมาที่ 15 สมรสกับบีทรัซ อายเออร  
เคยเปนตัวแทนไปแขงขันกีฬาโอลิมปก ประเภท ปญจกรีฑา (ทั่งลูและลาน) ที่กรุงสตอกโฮลม ซึ่งเดิมน้ัน 
เปนเปดเฉพาะทหาร โดยใหใชเปนการทดสอบที่เขมงวดเกี่ยวกับทักษะทางทหารที่ควรมีในขณะน้ันแพตตัน
อายุ 26 ป เขาทําไดอยางไมธรรมดาเลยในกีฬาหลายประเภท ไดแก การยิงปนระยะ 25 เมตร การตอสู 
ดวยดาบ การวายนํ้าฟรีสไตลระยะทาง 300 เมตร การข่ีมาระยะทาง 800 เมตร และ การว่ิงระยะ 4 กม. 
หลังจากกีฬาโอลิมปค แพตตัน เขาเรียนที่โรงเรียนทหารมา ฝรั่งเศส และศึกษาเกี่ยวกับการฝกฟนดาบ
ฝรั่งเศส  
ในป 1915 เขาถูกสงไป ฟอรท บลิส มีหนาที่นําหนวยทหารมาลาดตระเวนตามชายแดนเม็กซิโก หน่ึงปตอมา 
เขาติดตามเปนนายทหารคนสนิท พล.อ. จอหน เจ.เพอรช่ิง เพื่อตอสู  “ฟรานซิสโก ปนโช” 

แพตตัน เขาโจมตีคนของปนโชหลายครั้ง จนนักหนังสือพิมพจดจําเขาได ในครั้งน้ันความสามารถ ในการรบ
ของแพตตันก็ฉายแววใหเห็นเปนครั้งแรก นายพลเพอรช่ิง ประทับใจการปฏิบัติของแพตตัน จึงเลื่อนยศเขา
เปนรอยเอก และใหเขาบังคับบัญชากองบังคับการเมื่อครั้งเดินทางกลับจากเม็กซิโก 

เมื่อสงครามโลกครั้งที ่1 เริ่มข้ึน การใชรถถังยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก แพตตันเปนหน่ึง ในสมาชิกกองทัพ
นอยรถถัง ในกองทัพนอยเขามีอํานาจบังคับบัญชาเต็มที่ในการสั่งการแนวคิดตางๆ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
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ไปจนกระทั่งออกแบบเครื่องแตงกาย เขาและทหารเคยไดชัยชนะที่สมรภูมิกงัเบร ประเทศฝรั่งเศส ในระหวาง
การรบดวยรถถังครั้งสําคัญ 
             
แพตตันไดใชประสบการณเกี่ยวกับรถถังของเขาในการกอต้ังโรงเรียนยานเกราะสหรัฐและทําการฝก 
พลประจํารถถังรุนแรกจํานวน 500 นาย ซึ่งในขณะน้ันกองพลนอยของเขา มีรถถังประจําการ จํานวน 345 คัน  
และเขาปฏิบัติการ มูน อารกอน โดยการนําของแพตตัน  
 
การรบของเขา ไดกําหนดแผนใหสามารถนําหนวยไปยังแนวหนา และดํารงการติดตอสื่อสารกับที่บัญชาการ
หลังโดยใชนกพิราบ และพลนําสาร แพตตันมักจะเปดเผยตนเองเสมอตอแนววิถีกระสุนจนถูกยิงเขาที่ขา 
หน่ึงครั้งในขณะทําหนาที่อํานวยการยุทธรถถัง 

นายพลแพตตันสนับสนุนการใชรถถังอยางเปดเผย เขาเล็งเห็นวารถถังเปนอนาคตของการสงครามสมัยใหม 
อยางไรก็ตามรัฐสภาไมมีเจตนาที่จะสนับสนุนงบประมาณ สําหรับการสรางกองทัพยานเกราะขนาดใหญ   
ถึงกระน้ันเขายังไดศึกษาและเขียนหนังสืออยางกวางขวาง  รวมทั้งไดทดลองเพื่อปรับปรุงการสื่อสารระหวาง
รถถังดวยการใชวิทยุจนสําเร็จ 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 แพตตันทําหนาที่หลายอยางทางดานฝายอํานวยการ เขาสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐ และไดรับเกียรติบัตรดีเดนเมื่อสําเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยการทัพบกสหรัฐ 

เมื่อเยอรมันเริ่มใชกําลังทหารโจมตีในยุโรป ในที่สุดแพตตันไดโนมนาวใหรัฐสภาตระหนักถึงความจําเปน 
ในการเพิ่มอํานาจการโจมตีใหกับกองกําลังยานเกราะ ในป พ.ศ.2483 โดยแพตตันไดรับการปรับยายไป 
กองพลยานเกราะที่ 2 ฟอรทเบนน่ิง และไดรับการแตงต้ังเปนผูบัญชาการในเวลาตอมา 

ในป พ.ศ. 2483 สหรัฐเขารวมสงครามโลกครั้งที่2 อยางเปนทางการ หลังจากการโจมตีของญี่ปุน ที่เพิรล ฮารเบอร  
นายพลแพตตัน ไดบังคับบัญชากองกําลังเฉพาะกิจภาคตะวันตก   

เมื่อป พ.ศ. 2485 กองกําลังอเมริกันทําการยกพลข้ึนบกในยุทธการ ทอรช ( Operation Torch ) เขาไปยัง
แอฟริกาเหนือ หลังจากประสบความสําเร็จที่น่ัน เขาบัญชาการกองทัพบกที่ 7 ระหวางบุกไป ประเทศซิซิลี 
และรวมกับกองทัพบกที่ 8 ของอังกฤษในการฟนฟูประเทศซิซิลี จนกระทั่งป พ.ศ. 2487 เขาไดรับคําสั่งใหไป
บังคับบัญชากองทัพบกที่ 3 ในประเทศฝรั่งเศส นายพลแพตตันและกองทหารของเขาประสบความสําเร็จ 
ที่ย่ิงใหญดวยการเขาโจมตีอยางรวดเร็ว เคลื่อนที่ขามผานยุโรปหลังการสูรบที่นอรมังดี ขยายผลจาก 
ความออนแอของเยอรมัน ครอบคลุมพื้นที่ 600 ไมลผาน ฝรัง่เศส เบลเย่ียม ลักซเซมเบิรก เยอรมนี ออสเตรีย 
และ เชคโกสโลวาเกีย 

หลังจากการที่เขาปลดปลอยคายกักกันเชลยศึก Buchenwald ใหเปนอิสระ แพตตันจึงเคลื่อนกําลังใหชาลง 
เขาเริ่มนโยบายการจัดใหพลเรือนในทองถ่ินเยอรมันเขาชมคาย ซึ่งตอมา ผูบัญชาการอื่นๆ ไดนําไปใช หลังจากน้ัน 
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 จบสิ้นลง กองทัพบกที่ 3 ไดรับชัยชนะเหนือดินแดนขาศึกนับเปนพื้นที่ 81,522 
ตารางไมล 
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นายพลแพตตันรับหนาที่เปนผูบัญชาการกองทัพบกที่ 15 ในดินแดนที่ทหารอเมริกันยึดครองในเยอรมัน           
เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนตแลวเสียชีวิตรางของเขาไดรับการฝงทามกลางเหลาทหารที่เสียชีวิตจากการ 
สูรบที่โปงพอง ในสมรภูมิแหงปาอาเดน ( Battle of the Bulge) ที่เมือง แฮมลักซเซมเบิรก แพตตันไดรับ
การจารึกในความทรงจําวาเปนคนดุและมีความสามารถในการนําทหารจวบจนปจจุบันเขาคือนักการทหาร 
ที่ย่ิงใหญที่สุดในประวัติศาสตร และเปนนักการทหารที่หาไดยากที่สุดในโลก 

สําหรับหลักการของนายพลแพตตัน พอจะสรุปโดยยอไดดังน้ี 
1. หลักการของนายพลแพตตัน 
 - คนเราสามารถเรียนรูจากกันและกันไดเสมอ สิ่งที่เราคาดหวังใหคนในปกครองทําคุณตองทําได 
2. หลักการบังคับบัญชาและการบริหารงาน 
 - ผูบังคับบญัชาเพียงคนเดียวที่สัง่ได 
 - ทหารเฉ่ือยแฉะ จะตองถูกยายกอนตะวันตกดิน 
 - ดํารงความฉับไวในการติดตอสื่อสาร 
 - การลงโทษตอผูกระทําความผิดตองทําทันที หรือ มิฉะน้ันแลวจะไดคนตายซึ่งไมมีศักด์ิศรีอะไรเลย 
 - พูดในสิ่งที่คุณหมายความ และ หมายความตามที่คุณพูด 
 - ใครที่คิดวาตนสําคัญขาดเสียไมไดละก็ ไมใชอยางน้ันแน 
 - ภารกิจสําคัญทีสุ่ด คิดถึงระเบยีบทหีลัง 
 - ต่ืนตัวอยูเสมอ สําหรับบอเกิดแหงปญหา 
 - เลือกผูนําเพื่อความสําเรจ็ ไมใชเพื่อความเสนหา 
 - ผูนําทกุคนตองมีอํานาจหนาที่ เทาเทียมกบัความรับผิดชอบ 
 - ปกปองกําลงัพลกอนความตองการของผูบังคับบญัชาหนวยเหนือเอาไวทีหลัง 

3. หลักการเพื่อสุขภาพที่ดี 
 - จิตใจที่แข็งแกรงไมสามารถอยูในรางกายทีอ่อนแอ 
 - พลังสมองเริ่มมาจากปอด 
 - ไมมีพลังในถังไขมัน (พุง ) 
  - รักษาเทาใหสะอาด และศึกษาคัมภีรไบเบิล้ 
 - เคลื่อนไหวเสมอแลวความเจ็บปวดจะไมกล้ํากราย 
  - จิตใจตองบงัคับรางกาย อยาใหรางกายบังคับจิตใจ 
  - อยากแข็งแรงตองออกกําลงั จนกวาจะพนจุดเหน่ือย 

4. หลักแหงความหย่ิงและความเช่ือมั่น 
 - ความหย่ิงในตนเองเริ่มจากความหย่ิงในการแตงกาย 
 - อยากลัวความลมเหลว 
 - อยารับคําแนะนําจากความกลัวของตนเอง 
5. หลักการแสวงขอตกลงใจ 
    - การตกลงใจทีส่มบรูณ ไมสามารถทําได ถาปราศจากขอมูลทัง้หมด และขอเท็จจรงิ 
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 - การตกลงใจที่เร็วไปจะมีผลทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากเกนิไป การตกลงใจที่ชาไปจะมผีลใหเกิด
สถานการณฉุกเฉินหลายอยางเกินไป   
 - เมื่อเราอยูในสงคราม พวกเราตองฆาคน 
 - จับใหถึงลกูถึงคน 
 - อยาใหขาศึกเลือกพื้นที่การรบ เราจะรบในสถานทีท่ี่เราตองการรบ ไมใชในที่ขาศึกตองการ เราจะรักษา
ความไดเปรยีบในการเลือกพื้นทีเ่สมอ 
 - คนเทาน้ัน คือเครื่องมือหลกัในการทําสงคราม 
 - ในการทํางาน เราตองทํา อยาพูดวาทําแลวจะเกิดผลราย 
 - พูดคุยกับกําลังพล 
 - ไมมีใครใชหัวคิดเลย ถาทุกคนคิดอยางเดียวกัน 
 - จงรูในสิง่ที่คุณรูอยูแลว และ จงรูในสิง่ที่คุณยังไมรู 
 - จงข้ึนไปแนวหนา 
 - หากใชคําวา “ถาบางที” “อาจจะ” มากเกินไป ก็จะไมมีทางชนะสงคราม 
 - ไมมีการตัดสนิใจที่ดีเกิดข้ึนบนเกาอีห้มนุ 

6. หลักการแหงความสําเร็จ 
 - หนทางสูชัยชนะ คือ อยาแพ 
 - จงอยาใหขาศึกเลือกพื้นที่การรบ 
 - จงอยาสูรบถาไมไดอะไรจากชัยชนะน้ัน 
 - ความสําเร็จ คือการที่คุณข้ึนไปไดสูงเพียงไร เมื่อตกตํ่า 
 - จงเก็บบางสิ่งบางอยางไวเปนกําลังหนุนอยูเสมอ 
 - การแกแคนเปนเรื่องของพระผูเปนเจา 

7. หลักการแหงชีวิตและความตาย 
 - ความตายอาจจะต่ืนเตนกวาการมีชีวิต 
 - ตอสูเพื่ออะไรบางอยางขณะมีชีวิต ดีกวาตายไปโดยเปลาประโยชน 
 - อยาใหความตายมาเยือนถึงเตียง 
 - ความกลัวฆาคนไดมากกวาความตาย 
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Black Hawk Down 
 

 
 

ขอบเขตเน้ือหาท่ีมุงเนน 

 - ปฏิบัติการที่โมกาดิชู 
 - ที่มาของปญหา 
 - ความประมาทของทหารสหรัฐ 
 - งาน ปฏิบัติการจติวิทยาทีล่มเหลว ของทหารสหรฐั 
 - การเมืองและการทหาร 
 - การแพทางยุทธศาสตรของสหรัฐอเมรกิา 
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การปฏิบตักิารที่โมกาดชูิ 

 
หรือที่ชาวโซมาเลียเรียกวา Ma-alinti Rangers (แปลวาวันแหงพวกเรนเจอร) การสูรบเริ่มข้ึนในวันที่ 3 และ
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2536 (1993) นําโดยกองกําลังสหรัฐอเมริกา ตองการลดอํานาจของไอดีด ดวยการ 
ตัดมือและเทาของไอดีด เพื่อลดทอนอํานาจของไอดีดทีละนอย และปฎิบัติการครั้งน้ีคือการบุกจับกุม  
กลุมผูนําชนกลุมนอย  ที่จะมาประชุม ในยานดาวนทาวน ของโมกาดิชู ซึ่งเปนแกนนําคนสําคัญถึง 2 คน คือ 
Omar Salad Elmi และ Mohamed Hassan Awale สนับสนุนดวยกองกําลังปฏิบัติการณสหประชาชาติ 

ในโซมาเลียชุดที่ 2 ตอสูกับทหารบานชาวโซมาเลียที่ภักดีตอโมฮัมเมด ฟาราห ไอดีด 
จากภารกิจการบุกโจมตีแปรเปลี่ยนเปนภารกิจชวยเหลือทหารที่บาดเจ็บ สวนการจับกุมกลุมผูนําก็เปนไป 
อยางสับสนลาชาเพราะเกิดการโจมตีอยางหนักจากฝูงชนที่ติดอาวุธ ปฏิบัติการน้ีจัดกําลังจากกรม Ranger ที่ 
75 (75th Ranger Regiment) และ Delta Force สวนของ Ranger น้ันจะทําหนาที่ คุมกัน 4 มุมตึกของเปาหมาย 
ใหกับ Delta ซึ่งรับผิดชอบในการจับตัวปฏิบัติการนาจะเปนไปดวยดี แตการเตรียมตัวสําหรับปฏิบัติการ 
ที่ประมาทจนเกินไปรวมทั้งการไมพกพาเครื่องมือพิเศษและอุปกรณสําหรับงานกลางคืนของทหารหลายๆ นาย  
จนปฏิบัติการพลิกผันเกิดความผิดพลาด เมื่อทหารคนหน่ึงตกจากเครื่อง แบล็คฮอวค ขณะกําลังโรยตัวลง 
จากเครื่องที่ความสูง 70 ฟุต (Fast Rope) ทําใหบาดเจ็บ 
โดยระหวางปฏิบัติการณน้ัน เฮลิคอปเตอร MH-60 แบล็คฮอวคของสหรัฐฯ ถูกยิงตก 2 ลํา รหัสเรียกขาน 
super 61และ super 64 โดยเครื่องยิงจรวด RPG-7 ของทหารบาน ในขณะที่อีก 3 ลํา ไดรับความเสียหาย 
และ ขบวนรถที่จะใชเพื่อขนเปาหมายที่จับกุมไดกลับน้ัน เกิดความผิดพลาด ในการเดินทาง เพราะถูกฝูงชน
เขาปะทะโดยใช จรวดRPG-7 และ การซุมยิงจากตึก และ บานเรือนสองฟากถนน ทหารที่ติดอยูที่จุดตก
บางสวนสามารถอพยพกลับมายังจุดนัดพบและใชเปนฐานที่มั่นช่ัวคราวได 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
เขาไปถึงจุดตก ฮ. จุดแรกและพาทหารที่ติดอยูออกมาได ในขณะที่จุดตกที่สองถูกยึดครองโดยทหาร 
บานโซมาเลีย และนักบินเฮลิคอปเตอร MH-60 แบล็คฮอวคของสหรัฐฯ ที่ถูกยิงตกรหัสเรียกขาน super  
64 ไมค ดูแรนท ผูรอดชีวิตคนเดียวในจุดตก และถูกจับตัวเปนเชลย แตไดรับการปลอยตัวในเวลาตอมา 
จากการปฏิบัติการครั้งน้ีมีทหารเสียชีวิต 18 นาย และบาดเจ็บ 73 คน สวนใหญจะเปน Ranger รองลงมา 
จะเปน Delta และ Night Stalkers สวนทางโซมาเลียมีประชาชนเสียชีวิต ประเมินในข้ันตน 350 คน  
แตหลังจากน้ัน 5 ป มีการตรวจสอบพบวามีผูเสียชีวิต สูงถึง 500 กวาคน บาดเจ็บกวา 1000 คน ซึ่งรวมทั้ง
เด็ก ผูหญิง และ ผูสูงอายุ 
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ที่มาของปญหา 
ป 1993 กองทัพสหรัฐเดินทางมายังโซมาเลีย แอฟริกาตะวันออก ในฐานะสหประชาชาติเพื่อมารักษา 
ความสงบและเรียบรอย และชวยเหลือผูหิวโหยซึ่งขาดแคลนอาหาร และมีผูเสียชีวิตจากการขาดอาหารกวา 
3 แสนคน ซึ่งเกดิจากผูนํา 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.พรีพล สงนุย 

แบล็คฮอวค ดาวน ฝาสมรภูมินรกโซมาเลยี 
แบล็คฮอวค ดาวน  ฝาสมรภูมินรกโซมาเลีย เปนบันทึกปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐ ภายหลังจาก 
ความปรารถนาจะยุติสงครามกลางเมืองที่เปนเหตุใหชาวโซมาเลียหลายลานคนตองประสบทุกข นําไปสู 
การสูญเสียของทหารจากหนวยรบช้ันดีไปถึง 18 นาย บาดเจ็บพิการอีกเปนจํานวนมาก จนเปนเหตุใหผูนํา 
ทางการเมืองสั่งยุติการปฏิบัติการและถอนกําลังทหารกลับโดยที่ภารกิจยังไมสําเร็จ หนังสือเลมน้ี เปนหนังสือ
แนะนําใหอานนอกเวลาของสถาบันการทหารในโลกตะวันตก โดยตอมากลายมาเปนภาพยนตรช่ือดัง 

หนวยเฉพาะกิจ เรนเจอร เดินทางมาถึงโซมาเลีย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม มีภารกิจที่ตองกระทํา 3 ข้ันตอน  
ข้ันที่ 1 คือ ปรับตัวใหเขากับสภาพอากาศและภูมิประเทศ เพื่อเตรียมกําลังใหพรอมปฏิบัติการข้ันที่ 2 จะเนน
ไปที่การคนหาและจับกุมไอดีด แตไมมั่นใจวาจะสําเร็จหรือไมเพราะ ขาวการมาของเรนเจอรทําใหไอดีด 
หลบลงใตดิน ข้ันที่ 3 มุงปฏิบัติตอโครงสรางการบังคับบัญชาของไอดีด หากยังจับไอดีดไมได ตองตัดแขน 
ตัดขาของไอดีด ไอดีดก็จะหมดอิทธิพลไป 

ไอดีดก็สําเหนียกไดถึงอันตรายเพราะในหวงดังกลาว โดยไดสงจดหมายถึงประธานาธิบดี คารเตอร ขอรอง 
ใหเขาชวยบอกกับคลินตัน เขาตองการใหมีการต้ังคณะกรรมการอิสระที่ประกอบดวยรัฐบุรุษ นักวิชาการ 
และ นักกฎหมายที่นานาชาติยอมรับจากประเทศตางๆ เพื่อสอบสวน กรณีที่เขาถูกกลาวหาวามีสวน
รับผิดชอบตอ เหตุการณวันที่ 5 มิถุนายน ไอดีดอางวาเหตุการณดังกลาวเปนการลุกฮือของชาวโมกาดิชชู 
เพราะกลัวทหารของยูเอ็นจะโจมตีสถานีสถานีวิทยุของโมกาดิชชู เขายังเรียกรองใหมีการเจรจา 
แกความขัดแยงระหวางเขากับยูเอ็นดวย คารเตอรไดนําสาสนน้ีไปยังทําเนียบขาว คลินตันตอบรับขอเสนอ 
สั่งการใหพยายามแกปญหาดวยสันติวิธี วอชิงตันเช่ือวาที่ไอดีดยอมออนขอใหเพราะการกดดัน จาก  
พล.ต.วิลเลี่ยม แกริสัน น่ันเอง 

ความประมาทของทหารสหรัฐ 
ปฏิบัติการในครั้งน้ีถือวามีความสําคัญ เพราะสังเกตดูได นอกจาก ผบ.หนวยเฉพาะกิจ เรนเจอร พล.ต.วิลเลีย่ม 
แกริสัน ไดออกมาสงทหารดวยตนเอง ซึ่งตางไปจากปกติแลว ยังสามารถดูได จํานวนคนและอาวุธ
ยุทโธปกรณ กําลังทางอากาศประกอบดวย ฮ.โจมตี ใชเปน ฮ.สองที่น่ังแบบ AH-6 ลิตเต้ิลเบิรด เปนครั้งแรกที ่
ฮ.ชนิดน้ีติดจรวดเปนอาวุธ สองลําทําหนาที่วนเหนือเปาหมายอีกสองลําจะบินวนเพื่อคุมกัน นอกจากน้ียังมี 
ลิตเต้ิลเบิรดแบบ MH-6 อีก 4 ลํา เพื่อสงหนวยบุกจากเดลตา เปนหนวยนําเขาไปกอน จากน้ันตามดวย ฮ. 
แบล็คฮอวค อีก 8 ลํา ปฏิบัติการครั้งน้ีใชอากาศยานทั้งสิ้น 19 ลํา รถ 12 คัน กําลังพลทั้งสิ้น 160 คน  
การบินจากฐานไปยังที่หมายกินเวลาเพียง 3 นาที ซึ่งประเมินเวลาปฏิบัติการไวแค 1 ช่ัวโมงทําใหม ี
ทหารอเมริกันบางคนประมาท ทิ้งกระติกนํ้า ไมนําติดตัวไปดวย 
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งานปฏบิตัิการจิตวิทยาที่ลมเหลว ของทหารสหรัฐ 
ในระหวางการบุกมีการแพรคลื่นวิทยุความถ่ีภายในเมืองจากถูกกอกวนทั้งหมด เมื่อเครื่องแบล็คฮอวค  
ลดระดับตํ่า ใกลกับที่หมาย บงบอกความไมชอบมาพากล  มีการเผายางรถยนตใกลกับที่หมาย  
ซึ่งชาวโซมาเลีย มักจะจุดไฟเพื่อสงสัญญาณเตือนภัย หรือไมก็ระดมพล 

นักรบเดลตาจะไปถึงกอนเพื่อบุกเขาอาคาร เรนเจอรซึ่งตามมาติดๆ จะโรยตัวดวยเชือกลงจาก ฮ. เพื่อปดลอม
อาคารเปาหมาย ปรากฏวาเกิดอุบัติเหตุมีทหารพลัดตกจากการโรยตัว พรอมกับการยิงที่แนนหนาเลยตรึงให
พวกเขาอยูในสถานการณคับขันแตตราบใดที่ เหตุการณยังคงเปนไปตามแผนผูที่ตัดสินใจ คือคนที่อยู 
ในเหตุการณเทาน้ัน หนาที่ของ ผบ.หนวยเฉพาะกิจ อยาง พล.ต. แกริสัน คือเฝาติดตามสถานการณ และ 
คาดคะเนเหตุการณลวงหนา ถามีอะไรไมชอบมาพากล เขาจะติดตอไปที่หนวยของ UN ที่อยูอีกฟากของเมือง 
ที่น่ันจะมีกองพลภูเขาที่ 10 อยู 3 กองรอย 

แตสําหรับครั้งน้ี พล.ต.แกริสัน เช่ือวา ขาวกรอง จะตองมีปญหา เน่ืองจากแผนเดิมที่วางไว คือใชสายลับซีไอ
เอ ที่เปนชาวโซมาเลีย นําไมเทาแกะสลักไปใหไอดีด ขางในจะซอนเครื่องสงวิทยุไว เพื่อบอกพิกัดโดยที่ไอดีด
ไมมีวันรูตัว แตปรากฏวาสายลับคนสําคัญเลนรัสเซียนรูเล็ทแลวระเบิดหัวตัวเองตาย และในครั้งน้ี สายลับที่ใช
ในการล็อกเปาหมาย ก็เกิดปอดแหกจอดรถกอนถึงที่หมายเกือบทําใหจูโจมผิดเปา 

ยอนกลับไป พล.ต.แกริสันเคยพูดไวหลายสัปดาหกอนวา “การบุกตลาดบาคารา ถึงจะรบชนะ แตเราอาจ 
แพสงคราม” เพราะมันเปนถ่ินของ กองกําลังติดอาวุธ ที่สามารถรวมตัวกันไดเร็ว แต ทวาโอกาสน้ี จะจับ 
แกนนําของไอดิดได 2 คน จึงไมงายนัก  การบุกจูโจมในลักษณะน้ีเคยเกิดมาแลวถึง 6 ครั้ง ดังน้ัน  
พวกโซมาเลียรูดีวาจะเกิดอะไรข้ึน  ถึงแมหนวยเฉพาะกิจก็ไดปรับรูปแบบปฏิบัติการโดยตลอดเพื่อไมใหซ้ํา 

แบลค็ฮอวค ตก 
ยูเอ็นสัญญาวาจะนําความหวังและความสงบสุขกลับคืนสูโซมาเลีย แตกลายเปนวาภารกิจของ ยูเอ็น  
กลับแปลเปนความเกลียดชังและนองเลือดแทน โมฮัมเหม็ด ฮัสซัน ฟารราห เช่ือวา อเมริกันถูกใชเปน
เครื่องมือ บูทรอส บูทรอส กาลี เลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งเปนศัตรูคูแคน กก ฮาบร กีดร และนายพล  
โมฮาเหม็ด ฟาราห ไอดีด เน่ืองจาก บูทรอส กาลี ซึ่งเปนอดีตนักการทูตของอียิปต ตอตาน กก  ฮาบร กีดร 
มาตลอด ตอนน้ีบูทรอส กาลี ไดเปนเลขาธิการสหประชาชาติแลว เขาจึงไมรีรอที่จะทําลายอํานาจของไอดีดลง 

วันน้ัน ฟารราห เคยรอดตาย จากการที่จรวดโทวยิง ซึ่ง ผูนําของกก ไดประชุมกันเพื่อหารือหนทางรับมือกับ
แผนสันติภาพที่ เสนอโดย โจนาธาน ฮาว นายพลเรือชาวอเมริกันที่ทําหนาที่เปนผูแทนยูเอ็นในโซมาเลีย  
แตไอดีด ไมไดอยูในที่ประชุมซึ่งในสาระของการประชุมเนนไปที่การครองอํานาจจําตองมีพันธมิตร พวกเขา
ตองการความชวยเหลือจากนานาชาติ และตองการมีสัมพันธภาพที่ดีกับอเมริกาและยุโรป เห็นวาการตอตาน
ไอดีด เปนอุปสรรคสําคัญ เขาตองการเสนอแนวทางเพื่อสันติภาพ และ การฟนฟูประเทศ แตเหตุการณในวันน้ัน 
ทําใหเขาและเพื่อนๆ เกิดความโกรธแคน เพราะการที่โลกจะมาแทรกแซงเพื่อบรรเทาความหิวโหย และ 
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ความทุกขยากของชาวโซมาเลีย หรือ แมแตการจัดต้ังรัฐบาลก็เปนอีกเรื่องหน่ึง แตการสงเรนเจอรเขามาถึง 
ใจกลางเมืองหลวงเพื่อไลยิง ไลจับคน ก็เปนเรื่องที่เกินจะยอมรับได 

ชาวโซมาเลีย เกลียดเรนเจอร และ ฮ.แบล็คฮอวค ที่กอความรําคาญไมหยุดหยอน เวลาโฉบมาแตละครั้ง 
ทําบานเรือนพังระเนระนาด สัตวเลี้ยงแตกต่ืน เสื้อผาผูหญิงที่เดินอยูบนถนนหลุดลุย ฮ.โฉบเขาใกลวงเวียน 
ทําใหเกิดฝุนคลุง สรางความโกลาหล และชาวโมกาดิชชูรูสึกโกรธแคนเหมือนโดนเหยียบหนา 

ความขัดแยงและความอดอยาก การสูรบเพื่อแยงชิงอํานาจระหวางกกตางๆ เปนสิ่งทีอ่ยูคูกับโซมาเลียมานาน
แสนนาน ชาวโซมาเลียไมเขาใจวา เหตุใดอเมริกาจึงคิดวาสามารถจะทําใหโซมาเลียเกิดสันติภาพไดในเวลา 
ไมนาน การจบัไอดีดจะทําใหทุกอยางดีข้ึนหรือ อเมริกันไมรูเลยหรือวา ผูนําของกกตางๆ มีญาติพี่นองที่จะ
เปนตัวตายตัวแทนได แมวากกที่ใหญที่สุด อยา ฮาบร กีดร หมดอํานาจไป ไมนานก็จะมีกกอื่นเขามาแทนที่ 

สถานีวิทยุของไอดีด ออกอากาศโจมตียูเอ็นวา กําลังคบคิดกับอเมริกาเพื่อยึดโซมาเลียเปนอาณานิคมและ
ตองการเผาคัมภีรกุรอาน  ซึ่งเปนการคอยๆ สะสมความเกลียดชังอเมริกัน จนกระทั่งเหตุการณที่ ทหารชาง
ของกองพลภูเขาที่ 10 ถูกกองกําลังติดอาวุธ โจมตี ฮ. ดวยการยิงจรวดโทวและปนกลใสฝูงชนที่กําลังมุงดู
เหตุการณ ทําใหคนตายเกือบ รอยคน ฮ. เลยกลายเปนสัญลักษณของความช่ัวรายของชาวเมืองไป  
ชาวโซมาเลียมักกลาวติดตลกปนขมข่ืนวา พวกอเมริกันเอาอาหารมาใหชาวโซมาเลีย ก็เหมือนคนเลี้ยงสัตว 
ที่ตองการขุนสัตวเอาไวฆาเมื่อถึงเวลา 

ซึ่งกอนที่ super 61 จะถูกยิงตกเพียงไมกี่นาที เรนเจอรและเดลตาที่ปฏิบัติอยูบริเวณที่หมายก็เตรียมจะกลับ 
เพียงแตการทํางานตองใชเวลานานกวาที่คาดไว ประการแรก คือ มีคนเจ็บ จึงทําให ฮัมวี 3 คัน ตองแยกออก
จากขบวนเพื่อสงคนเจ็บกลับฐาน ซ้ํามีทหารถูกยิงตายระหวางกลับฐานรถยนตคือเปากระสุนอยางดี 
เหมือนเปนเทศกาล “ไลลาอเมริกัน” ของโมกาดิชชู พวกเขายิงออกมาจากซอกซอย จากถนน หนาตาง 
แมแตบนหลังคา  ซึ่งพวกเขารูวาหนทางเดียวที่จะเลนงานอเมริกันได คือ ยิง ฮ.ใหตก ซึ่งคือสัญลักษณของ
อํานาจของยูเอ็น และการกดข่ีตอชาวโซมาเลียนักรบของไอดีดไดรับการฝกสอนเรื่องการยิง ฮ. จากนักรบ
มุสลิมซูดาน ซึ่งอาวุธหนักสวนใหญที่เหลือ คือ อารพีจี ที่ไมไดออกแบบมาสําหรับยิงเครื่องบิน มันเหมาะ
สําหรับการยิงเปาน่ิงบนพื้นดินมากกวา แตพวกเขาดัดแปลงหัวชนวนจรวดใหระเบิดกลางอากาศไดโดย 
ไมจําเปนตองกระทบเปา พวกนักรบบอกวาจุดออนของ ฮ. อยูที่ใบพัดหาง เวลาจะยิงตองรอให ฮ.บินผานไป
เสียกอนแลวยิงตาม ปญหาอีกประการคือการยกลํากลองจรวดเปนมุมสูงจะทําใหเปลวเพลิงทายลํากลอง
กระทบพื้นแลวสะทอนมาโดนคนยิง นักรบไอดีดจึงมักจะขุดหลุมไวตามถนน เมื่อจะยิงจะจัดทาใหทาย 
ลํากลองตรงกับหลุมเพื่อดักเปลวเพลิง บางครั้งพวกเขาจะใชตนไมพรางหลุมเอาไว วิธีการน้ีจะทําใหซอนตัว
อยูไดนานนับช่ัวโมงทีเดียว 
แบลคฮอวคsuper 61 ตกดวยจรวดอารพีจี คนโซมาเลียว่ิงมาอีกหลายคน สวนใหญมีปนและยิงใสทหาร
อเมริกันไมย้ัง ซึ่งสถานการณน้ีอเมริกาอยูฝายเสียเปรียบทันที หนทางเดียวที่จะแกสถานการณได คือ 
เสริมกําลังจุดที่ ฮ.ตกใหเร็วที่สุด เน่ืองจาก ฮ. มีอุปกรณพิเศษบางอยางที่กองทัพไมตองการใหตก 
อยูในเมือศัตรู ข้ันตอนตอไปจะตองตามแผนเผชิญเหตุที่ เคยซักซอม ในขณะที่ฝูงคนกําลังหลั่ งไหล 
มาจากทุกทิศทาง  
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เหตุการณในวันน้ัน แสดงใหเห็นวาการที่มีขาวสารมากเกินไปอาจสงผลเสียตอทหารในสนามรบไดเชนกัน  
ฮ.บังคับการเห็นกลุมมือปนประมาณ 15 คนว่ิงไปตามถนนขนานกับขบวนรถของ เรนเจอร พวกมันสามารถ
ไปไดเร็วพอๆ กับขบวน เพราะมีแยกหลายแหงที่ขบวนตองชะลอความเร็วลง รถแตละคันตองรอใหรถคันหนา
ขามแยกไปใหพนเสียกอน จึงเริ่มขามตาม เพื่อความปลอดภัย พวกมือปนสามารถแซงข้ึนหนาได และสามารถ
เลือกที่ดักยิงไดกอน ซึ่งขางบนมีเครื่องบินจารกรรม ไอโรออน ของกองทัพเรือบินเหนือ ฮ.บังคับการ 
ประมาณ 1,000 ฟต มีกลองแรงสูงสามารถมองเห็นเหตุการณได แตนักบินไอโรออน ไมสามารถติดตอโดยตรง
กับขบวนยานยนต พวกเขาตองติดตอผ านศูนยการยุทธรวม ซึ่ งข้ันตอนเหลาน้ีทําให เสียเวลาโดยใช เห ตุ  
ซึ่งพวกที่ดูหนาจอในศูนยการยุทธรวม ไมมีโอกาสไดยินเสียงปนหรือรับรูความกดดันที่พวกทหารบนพื้นดิน
เผชิญอยู แตดูเหมือนแควาขบวนรถยนตกําลังเคลื่อนไปไดไมติดขัด 
เหตุการณรายๆ มักจะเกิดข้ึนพรอมๆ กัน แบลคฮอวค Super 64 ตกอีกลํา กระสุนของขาศึกมาจาก 
ทุกสารทิศจนไมรูวาดานไหน ดานหนาดานหลัง โดยที่กระสุนมักจะว่ิงขนานกับกําแพง ศัตรูจะยิง            
เขามาตามซอย สวนกําแพงก็จะทําหนาที่เปนเหมือนทอสง การเอาตัวไปชิดกําแพงอาจจะมีอันตรายกวา 
การยืนอยูกลางถนน แตพวกที่โผลออกมาทางหนาตางน่ีนากลัวพวกน้ีจะไมยิงสุมสี่สุมหา แตจะคอยเล็ง 
หากมั่นใจจึงยิง แนนอนพวกน้ีคือนักรบไอดีดซึ่งเรนเจอรไดใหความสําคัญกับการฝกยิงปนฉับพลัน โดยมี 
เปาหลากสีทรงแบบดีดได โดยมีกฎชัดเจนวาแบบใดยิงได แบบใดหามยิง ซึ่งการยิงโดยไมพิสูจนเปาหมาย 
ใหแนชัดเสียกอน ถือเปนความบกพรองอยางรายแรง 
ปญหาอีกประการหน่ึงคือวิทยุของหลายหนวยไมสามารถติดตอกันได ตองแกปญหาดวยการนําวิทยุของ
อเมริกันไปไวประจํารถทุกคัน นอกจากน้ียังมีการกําหนดมาตรการควบคุมการยิง การปองกันการยิงกันเอง 
นามเรียกขานวิทยุ เสนทางที่จะใชรวมถึงเรื่องสําคัญอีกหลายเรื่อง 
การสูรบไดทวีความรุนแรงข้ึนรอบๆ ทุกสิ่งในขณะน้ีลวนสะทอนความหมายของคําวา “เมฆหมอก 
แหงสงคราม” ซึ่งหมายถึงวาในการรบ ไมวาจะวางแผนไวดีอยางไร แตพอเริ่มการยิงกันจริงๆ ความผิดพลาด
ที่เกิดข้ึนสามารถจะทําใหสถานการณเลวรายไดในพริบตา เรื่องงายๆจะกลายเปนเรื่องยากภายในพริบตา   
ซึ่งตอนน้ี มีคนเจ็บอยูในรถเกือบทุกคัน คนตายนอนเกลื่อนถนนแทบทุกสาย ซึ่งเปนการลุกข้ึนสูของ 
ชาวโซมาเลียที่ยินยอมพรอมใจในการไลลาอเมริกัน 
สิ่งที่ทหารในสนามรบ ตองการเห็นคือ การเห็นคือตองการให ผูบังคับบัญชา ในสนาม “น่ิง” อยาใหพวกเขา
เห็นวาคุณ “กลัว” เพราะมันจะทําใหเขากลัวดวย แตหลังจากที่คอยศูนยอํานวยการยุทธรวมกันอยูนาน  
พวกเรนเจอรก็หมดความอดทน พวกทหารในหนวยรบตามแบบมักจะทําตามแบบแผน และไมคํานึงถึง
สถานการณ ขณะน้ีวาจําเปนตองรีบเพียงใด   
ในที่สุด การจัดขบวนรบก็เสร็จประมาณ 5 ทุม ขบวนนําโดยรถถังปากีสถาน ตามดวยกําลังแตละหมวดที่ม ี
รถเกราะ 4 คัน ผสมกับรถบรรทุกและฮัมวี ขางบนมี ฮ.คอบราของหนวยเคลื่อนที่เร็วเปนกําลังสนับสนุน 
ทางอากาศ กําลังทั้งหมดจะแบงออกเปนสองสวน สวนหน่ึงไปยังจุดที่ ฮ. Super 61 ตก และอีกสวนไปยังจุด
ที่ ฮ. Super 64 ตก 
อเมริกาต่ืนเชาข้ึนในวันจันทร(เวลาบายในโมกาดิชชู)ขาวการสูรบในโซมาเลีย ประเทศที่อเมริกันหลายคนไมรู
วาอยูตรงไหน ไมเคยเปนขาวใหญโต กลับเปนที่สนใจมากข้ึนเรื่อยๆ  ขาวการเสียชีวิตและบาดเจ็บของทหาร
จํานวนหลายคน นับเปนความสูญเสียครั้งใหญที่สุดนับแตสหรัฐสงทหารไปยังโซมาเลีย พอตกบายภาพฝูงชน
ของชาวโซมาเลียลากศพทหารอเมริกันไปรอบๆเมือง ก็ปรากฏแกสายตาคนอเมริกันอยางนอยถึงทุก 
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ครึ่งช่ัวโมงทางซีเอ็นเอ็น ไมค ดูรันท นักบินอเมริกันถูกจับตัวเปนเชลย ซ้ําดวยคนโซมาเลียบาดเจ็บลมตายอีก
นับพัน  

การเมืองและการทหาร 
พล.ต.วิลเลี่ยม แกริสัน เช่ือวาฝายไอดีดก็สูญเสียอยางหนักเหมือนกัน  ในขณะที่คลินตันไดรับการรายงานขาว
วาการปฏิบัติการในโซมาเลียประสบความสูญเสีย แตก็ประสบความสําเร็จ ภาพขาวดังที่ปรากฏทําให
ครอบครัวทหารที่สงไปโซมาเลียอยูไมติด แมวาในฐานปฏิบัติการใน โมกาดิชชู ทหารอเมริกันก็น่ังดูขาวฝูงชน
ลากศพ โดยไมพูดอะไร ในขณะที่สมาชิกวุฒิสภา จากพรรคเดโมแครต ประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณ
ตองการใหยกเลิกภารกิจน้ี   

รัฐมนตรีกลาโหม เลส แอสปน และ รมว.ตางประเทศ วอรเรน คริสโตเฟอร ถูกรัฐสภาตําหนิที่ปลอยให
เหตุการณบานปลาย หลายคนโทษระบบขาวกรองของสหรัฐในโซมาเลียวาลมเหลว และกลาวโทษถึงการที่ 
แอสปน เพิกเฉยตอคําขอรถถังและยานเกราะ เมื่อเดือนกันยายนที่ผานมา ทําใหอเมริกันคิดวาฝายบริหาร
ไมใหความสําคัญตอชีวิตทหารที่สงไป 

มีการประชุมนัดสําคัญ เกี่ยวกับเหตุการณในโซมาเลีย ถึง 6 ช่ัวโมง ในที่สุดขอสรุปที่ได คือ อเมริกาจะไมใช
ปฏิบัติการทางทหารในโซมาเลีย อเมริกาจะถอนตัว แตข้ันตนตองเสริมกําลังใหหนวยเรนเจอรกอน จากน้ัน 
จะรวมกระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อจัดต้ังรัฐบาล ซึ่งจะใหไอดีดมีสวนรวมดวย 

หลังการสูรบ พล.ต.วิลเลี่ยม แกริสัน แสดงความรับผิดชอบ โดยเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีคลินตัน 
หลังการสูรบได 1 วัน ซึ่งเปนเอกสารที่อธิบายความหมายไดดวยตัวของมันเองวาเปนปฏิบัติการอยางมีเกียรติ
ของคนที่มีเกียรติ ดังน้ี 

(1.) อํานาจ หนาที ่และความรับผิดชอบสําหรับการปฏิบัติการครั้งน้ีอยูที่หนวยเฉพาะกิจเรนเจอร ใน โมกาดิช
ชู มิใช วอชิงตัน 
(2.) งานขาวกรอง ณ บริเวณที่หมายไมมีอะไรบกพรอง 
(3.) กําลังพลมีประสบการณในพื้นที่เปนอยางดี เพราะเคยปฏิบัติภารกิจมากอนแลวถึง 6 ครั้ง 
(4.) สถานการณขาศึกกระจางชัด ทั้งบริเวณใกลตลาดบาคารา (พื้นที่อิทธิพลของเอสเอ็นเอ) และในเรื่องเวลา
ตอบโตของขาศึก 
(5.) การวางแผนปฏิบัติกระทําจากหนวยระดับลางข้ึนไป ผูปฏิบัติตางก็มั่นใจวาสามารถปฏิบัติได แตผูอนุมัติ
คือ ผบ.หนวยเฉพาะกิจเรนเจอร 
(6.) เทคนิค ยุทธวิธี และวิธีการปฏิบัติ เหมาะสมกับภารกิจและที่หมาย 
(7.) มีการวางแผนเผชิญเหตุและมีหนวยตอบโตสํารองไวพรอม มีหนวยกูภัยและชวยชีวิตเตรียมพรอมอยูบน
อากาศ 
(8.) การสูญเสีย ฮ.ลําแรก ยังสามารถแกปญหาได แตการทีนั่กบินติดอยูกับ ฮ.ทําใหเกิดความวุนวายยากข้ึน 

(9.) ฮ.ลําที่สองตกทําใหตองขอกําลังเสริมจากหนวยเคลื่อนที่เร็วของกองพลภูเขาที่ 10 พื้นที่ที่ ฮ.ตก มีกําลัง
ของเอสเอ็นเอ อยูในพื้นที่กอนแลว ทําใหไมสามารถเขาไปชวยเหลือไดทันเวลา 
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(10) .เรนเจอรที่อยูบริเวณจุดแรกมิไดถูกตรึงอยูกับที่ พวกเขาสามารถจะตีฝาออกมาไดแตก็ไมทําเพราะ 
ธรรมเนียมของเราจะไมทิ้งศพของนักบินไวขางหลัง 
(11.) การใชหนวยยานเกราะอาจจะชวยได แตจํานวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บอาจไมแตกตางกัน ไมวา
อยางไร กําลังพลในหนวยเฉพาะกิจก็จะตองบุกเขาไปชวยกําลังของฝายเดียวกันใหได 
(12.) ภารกิจน้ีปฏิบติัไดสําเร็จสมความมุงหมาย เปาหมายถูกกําจัด และถูกนําตัวออกจากพื้นที่ไดสําเร็จ 
 (13.) ดวยเหตุน้ี ประธานาธิบดีคลินตันและ รมต.แอสปนไมควรจะถูกตําหนิ 

       

ลงช่ือ  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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การแพทางยุทธศาสตรของสหรัฐอเมรกิา 
ในแงทหาร แลว ทหารอเมริกันบุกเขาไปในตลาดที่จอแจในกลางเมืองหลวงเพื่อจับบุคคลระดับแกนนําของ 
ไอดีดถึง 2 คน แมจะยุงยากและอันตรายและประสบความสูญเสียดังกลาว แตพวกเขาปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จ
ตามความมุงหมาย แตกลับแพทางยุทธศาสตรเพราะกองทัพสหรัฐตองสูญเสียทหารช้ันเย่ียมไป 18 นาย 
บาดเจ็บหลายสิบคน นักบินถูกจับเปนเชลย ภาพที่ศพทหารอเมริกันถูกฝูงชนโกรธแคนลากไปตามทองถนน 
ทําเนียบขาวรูสึกเสียหนา สภาเรียกรองใหสงทหารกลับในวันที่ 3 ตุลาคม ไอดีดประกาศใหเปนวันชาติ
โซมาเลีย  การถอนทหารอเมริกันทําใหความพยายามของยูเอ็นในการรวมโซมาเลียเปนอันหน่ึงอันเดียว 
ตองเปนหมัน  ไอดีดตายในป 1996 แตภาวะอนาธิปไตยยังคงอยูคูโซมาเลียตอไป โลกทั้งโลกลืมโซมาเลีย 
ไปแลว โซมาเลียไมไดร่ํารวยดวยทรัพยากรทางธรรมชาติ ไมมีคุณคาตอยุทธศาสตรเหมือนเมื่อกอน 

การปฏิบัติการของหนวยรบพิเศษในโมกาดิชชูทําใหเราเห็นวา กองทัพจําเปนตองมีทหารที่เฉลียวฉลาด  
มีประสบการณ และตองผานการฝกมาอยางหนัก 
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Platoon  Leader 
 

 
 

ขอบเขตเน้ือหาท่ีมุงเนน 

 

- ความเปนทหารอาชีพ 
- ความเปนผูนํา 
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Platoon Leader 
บันทึกประสบการณของนายทหารใหมในเวียดนาม 

โดย เจมส อาร แมคดานา 

ความเปนทหารอาชีพ 
เปนบันทึกประสบการณของนายทหารใหมซึ่งสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเวสตปอยท แลวถูกสงไปรบ 
ในเวียดนาม ซึ่งสิ่งที่ผูเขียนไดทําไมใชเรื่องใหม แตเปนสิ่งที่มีการเรียนการสอน และ ฝกในสถาบันการศึกษา
มาแลวทั้งสิ้น เปนการเขียนเพื่อบรรยายลักษณะการทํางานของผูบังคับหมวดทหารราบของทหารอเมริกัน 
คนหน่ึงในสมรภูมิเขาไดบันทําบทเรียนที่มีคุณคาสมควรเปนแบบอยางทั้งนายทหารสัญญาบัตรและ 
นายทหารประทวนที่ทําหนาที่ผูบังคับหนวยขนาดเล็กไดเรียนรูและนําไปใช ซึ่งไมใชเรื่องใหมเพราะเปนเรือ่งที่
มีการฝกในสถาบันการศึกษามาแลวทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการลาดตระเวน การต้ังฐานปฏิบัติการ ตองมี 
การดัดแปลงที่มั่น มีการวางเครื่องกีดขวางที่มีการยิงคุมครอง มีการเขาเวรยาม ฯลฯ 

................................................. 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกาถลําเขาสูสงครามเวียดนามอยางชาๆ ค.ศ 1960 ในขณะที่ประเทศกําลังเผชิญปญหา
มากมาย ไมวาจะเปนปญหาเกี่ยวกับมหาอํานาจอยางสหภาพโซเวียต การแขงขันดานอวกาศ การสะสม
ขีปนาวุธ ภัยคุกคามตอความมั่นคงเกี่ยวกับประเทศคิวบา รวมถึงปญหาภายในคือการที่ประธานาธิปดี จอหน 
เอฟ เคนเนด้ี ถูกลอบสังหาร  
ในป ค.ศ. 1961 สหรัฐเริ่มมีแนวคิดที่จะสงทหารอเมริกันเขาไปเวียดนาม เจมส อาร แมคดานา สอบเขา
ศึกษาตอยังโรงเรียนเวสปอยต ที่ที่จะฝกคนใหเปนผูนํา ซึ่งตอมาเมื่อจบการศึกษา ก็ไดเลือกเหลาทหารราบ 
กอนถูกสงไปเวียดนาม  
สหรัฐอเมริกา รับรูถึงความลมเหลวของโครงการหมูบานยุทธศาสตร เปาหมายของโครงการน้ีคือการตัด 
การสงกําลังบํารุงของพวกเวียดกงซึ่งอาศัยหมูบานในชนบทเปนฐานสงกําลัง ขาศึกในสมรภูมิน้ี ก็คือ
ประชาชน จริงๆ แลวทหารเวียดกงกับชาวนาไมตางกันเลย ชาวนาก็คือทหาร ทหารก็คือชาวนาซึ่งสมรภูมิที่น่ี
มากกวาสงครามกลางเมือง คือมีตางชาติใหการสนับสนุนทั้งอาวุธยุทโธปกรณและกําลังพล 
แมคดานา รับหนาที่ผูบังคับหมวด ไดแสดงออกถึงภาวะผูนําที่มีความรับผิดชอบ และถูกจับตามองจาก
ลูกนอง ความทาทายที่เกิดข้ึนเกิดจากการจัดหมูไปลาดตระเวน ที่ตองมีการปรับเปลี่ยนแผนอยูเสมอ ไมวา 
จะเปนเวลาในการออกลาดตระเวน และ เสนทาง เพื่อใหขาศึกจับทางไดยาก ลาดตระเวน ทั้งในเวลากลางวัน
และกลางคืน และพรอมที่จะปรับสภาพเพื่อเตรียมจูโจม หากมีการตรวจพบขาศึก 
ชาวบานเปนตัวอันตราย ถาไมใชฝายเรา เขาจะสังเกตความเคลื่อนไหวเวลาออกจากฐานและสงสัญญาณ 
ใหพวกเวียดกงรู ไมวาดวยการจุดเทียนหรือเปดปดวิทยุเพื่อสงสัญญาณ  ถาเปนอยางน้ันโอกาสสูญเสียจะม ี
มากข้ึน และไมมีอะไรจะอันตรายไปกวาการถูกโอบในระหวางที่ทําการซุมโจมตีโดยไมมีกําลังมาเสริม 
คนที่รับผิดชอบในการลาดตระเวนคือ ผูบังคับหมูถาหาก ผูบังคับหมวดไปดวย จะมีขอดีคือการที่จะไดเห็น
การทํางานของลูกนองและสามารถใหคําแนะนําไดวาควรจะปรับปรุงอยางไร แตในระหวางการลาดตระเวน
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ความรับผิดชอบและอํานาจในการสั่งการจะมาจากผูบังคับหมู โดย ผูบังคับหมวดจะเปนเพียงผูสังเกตการณ
เทาน้ัน สําหรับผูบังคับหมวด เน่ืองจากตองมีความคลองตัวสูงในการเคลื่อนที่จึงแบกสัมภาระนอยกวาลูกนอง 
แตมีสิ่งอื่นเขามาแทนที่ เชน แผนที่ เข็มทิศ ระเบิดควันใหสัญญาณ และ ตองมีพลวิทยุอยูใกลตัวเสมอ 
อุปกรณอีกอยาง สําหรับความพรอมรบ คือ หมวกเหล็กซึ่งหนักมากแตจําเปน เพราะสามารถกันกระสุนหรือ 
สะเก็ดระเบิดได ทายสุด เข็มขัดสนาม สายโยงเข็มขัด ชุดปฐมพยาบาลสนามและกระติกนํ้าพรอมซองดวย
ความไมมีประสบการณจึงไมประมาท แผนการตองมีการปรับเปลี่ยนเสมอเพื่อความอยูรอดของฐานและ
ความสําเร็จของภารกิจ มีการสังเกตสิ่งแวดลอม รวมถึงผูคนที่สัญจรไปมา แมคดานา ตระหนักถึงอันตราย
ที่มาจากภูมิประเทศแถวน้ี ความรับผิดชอบที่มีตอหมวด รวมถึงชีวิตผูใตบังคับบัญชา  
ชุดลาดตระเวนของเราเปนแถวตอนเรียงหน่ึงเพื่อลดความเสี่ยงในการเหยียบกับระเบิด ผูหมูดอนใหสัญญาณ
ทุกคนปรับรูปขบวนเปนหนากระดาน และ คืบหนาไปทีละนอย พรอมปลดหามไกใหอยูตําแหนงพรอมยิง  
ซึ่งแมคดานาเห็นชายอายุประมาณ 30 ปและอีกคนเปนเด็กประมาณ 8 ขวบ เขาหันไปถามผูหมูวา คุณกําลัง
ทําอะไร ผูหมูดอนตอบวาเปนพวกเวียดกง  เน่ืองจากไมเห็นวาชายคนน้ันมีอาวุธในมือ และไมคิดวาจะมี 
ความฝกใฝในการเมืองใด แมคดานา จึงไมไดสั่งยิง ผูหมูปฏิบัติตามคําสั่ง แตปรากฏวาตอมามีเสียงระเบิดและ 
แมคดานาไดรับอันตรายจากกระสุนปนใหญ 155 มม. ซึ่งถูกดัดแปลงเปนกับระเบิด ดวยสัญชาตญาณทําให
บิดตัวและรอดมาได ตอมาจึงเริ่มรูสึกเจ็บ แตสํานึกของความเปนผูนําทําใหวางความกลัวและหวงใยลูกนอง 
ซึ่งผลปรากฏวาในครั้งน้ันมีผูหมวดคนเดียวไดรับบาดเจ็บ ผูหมูไดวางกําลังปองกันและ เรียกเฮลิคอปเตอร
คอยรับกลับไปสวนหลัง ใชเวลาประมาณ 15 นาที คําสั่งสุดทายที่ใหไวกับผูหมูคือ ใหนํากําลังกลับฐาน 

................................................. 
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ความเปนผูนํา 
  
หลังจากผานชวงเวลาแหงการรับนอง มีประสบการณมาซักระยะหน่ึง  ซึ่งไดบทเรียนแหงการระมัดระวัง และ
เตรียมพรอมมากข้ึน ทําใหสรุปไดวา ที่ผานมาไดใชยุทธวิธีซึ่งมุงไปที่การหลีกเลี่ยงการสูญเสียใหมากที่สุด 
สุดทายโดนตอนใหจนมุมและสูญเสียมากข้ึน แมคดานาเลยใหความสนใจเกี่ยวกับสาระสําคัญทางยุทธวิธี เชน 
การรุก รับ การซุมโจมตี การใชอาวุธ การวางและการกูกับระเบิด การใชแผนที่เข็มทิศ การเคลื่อนที่ 
ในเวลากลางคืน การขามลํานํ้า การวางและการกูระเบิด การใชแผนที่เข็มทิศการเคลื่อนที่ในเวลากลางคืน 
การขามลํานํ้า 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 
สงครามคือการจัดการกับความรุนแรง ถาตองฆาคือตองทําไปเพราะหนาที่ ผูนําคือคนที่มีบทบาทหนาที ่
ในการทําใหพวกเขาอยูในกรอบ ในชวงสงคราม ไมมีเวลาที่ลูกนองจะมาสงสัยในคําสั่งตองทําตามทันที 
เพราะฉะน้ันระเบียบวินัยจึงเปนสิ่งสําคัญมาก  ในทางตรงกันขามถาผูนําไมทําหนาที่ของตัวเองใหเหมาะสม 
ปลอยใหลูกนองทําเกินกวาเหตุ สิ่งเลวรายตางๆ ก็จะเกิดข้ึน ทหารบางคนตองไปข้ึนศาลเพราะทําในสิ่งที ่
เกินกวาเหตุ เชน การฆาผูบริสุทธ์ิ การขมขืนชาวบาน เปนตน แนนอนสิ่งเหลาน้ีเมื่อเกิดข้ึนแลวมันทําลาย
ภาพลักษณและวินัยที่ดีงามของหนวยทหาร ผูนําหนวยตองควบคุมและอยางนอยที่สุดตองทําใหเห็น 
เปนตัวอยาง และไมปลอยใหความผิดเล็กๆ นอยๆ ขยายเปนเรื่องใหญโต สําหรับสงครามสมัยใหม            
อยางเวียดนาม เสนแบงเขตระหวางสนามรบและเขตพลเรือนมักจะไมชัดเจน ชาวนาธรรมดาคนนึง 
อาจจะมีไดหลายบทบาท ทั้งการเปนชาวนา หรือ พอแมของเวียดกง ซึ่งจุดยืนทางการเมืองที่ตางกันไมได
หมายความวาพวกเขาไมสมควรไดรับความเปนธรรมในฐานะที่เปนมนุษยคนหน่ึง 
ในดานการเตรียมพรอมสําหรับสถานการณขางหนา ผมไมรอใหขาศึกเลือกโอกาสไดตามชอบใจ ขาศึก 
ใชประโยชนจากชวงฤดูฝน ดวยการเตรียมกําลังใหแข็งแกรงมากข้ึน มีสิ่งบอกเหตุหลายที่การออกไปตรวจ 
พบอุโมงคและหลุมที่เพิ่งขุดใหม กับระเบิดมากข้ึน พวกเวียดกงมีวิธีการตรวจและเฝาติดตามการเคลื่อนไหว 
ดวยวิธีงายๆและไดผล ถาพวกเราออกลาดตระเวนตอนพลบคํ่า กระทอมบางหลังจะจุดไฟสวาง หากออก
ลาดตระเวนทางทิศเหนือ วิทยุสื่อสารก็จะสงสัญญาณ และเมื่อชุดลาดตระเวนกลับหมดแลวไฟก็จะดับ การ
เดินลาดตระเวนในเวลากลางวัน จะมีเด็กๆ เดินตามเพื่อแจงขาวใหพวกเวียดกงรูซึ่งมักจะเปนเด็ก 
กลุมเดียวกัน 
แมคดานาไดปรับแผนเล็กนอยเพื่อใหทันกับกลยุทธของขาศึกดวยการจางคนในพื้นที่ใหบอกเราวาเสนทาง
ไหนมีระเบิด แตการจางชาวบานใหมาเสี่ยงอันตรายแบบน้ีเหมาะสมแลวหรือ แตลูกนองก็ควรมีสิทธ์ิรอด 
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จากสงคราม ซึ่งเสนแบงระหวางคุณธรรมอยูตรงไหน ผูนําที่ตองตัดสินใจในสนามรบโดยการรักษาสมดุล
ระหวางการปฏิบัติตามกฎของสงครามและสิ่งที่ควรทําตามความเปนจริง  การตัดสินใจของผูนําจะมี
ผลกระทบตอลูกนองโดยตรง  ดังเชน การซักถามเชลยศึก ผมจะไมใชการขู หรือทําอะไรที่ไรมนุษยธรรม  
แตสุดทายตองไดขอมูลที่เปนจริง 
กองทัพสหรัฐเปนกองทัพที่ยึดถือหลักนิยม มีกฎระเบียบ หลักการที่ทุกหนวยตองปฏิบัติเสมอ ไมวาจะ
ประจําการอยูสวนใดของโลก เมื่อตองทํางานดวยกันก็ตองพูดภาษาเดียวกัน เวียดกง กับทหารเวียดนาม 
เปนศัตรูที่ชาญฉลาด ในพื้นที่ปฏิบัติการที่เปนรอยตอระหวางหมวด พวกเวียดกงสังเกตวาทหารอเมริกันไม
เคยเขาไปตรงชวยรอยตอ ก็เลยแสวงประโยชนจากการใชรอยตอในการลําเลียงพล ซึ่งแผนของเราก็ตองปรับ
ตามเพื่อไมใหปองกันไมใหพวกมันแสวงประโยชนดังกลาว 
ในชวงทายๆ กอนหมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่ของนายทหารที่เวียดนาม แมคดานาไดพากําลังลาดตระเวนและ
โดนซุมโจมตี โดยเขานําลูกนองเขาปะทะกับเวียดกง ดวยความมุงมั่น และสงกลับผูบาดเจ็บ โดยสั่งยิงคุมกัน 
และประสานเฮลิคอปเตอรลงมารับลูกนองของเขาดวยความหาวหาญในขณะที่กําลังที่มีเหลือมีนอยมาก 
การหมุนสับเปลี่ยนนายทหารทุก 6 เดือนทําใหเขาตองจบภารกิจ แตสิ่งที่เขาจําไดไมลืม คือ หมูบาน 
ทรองแลม ที่อยูใกลฐานโดนโจมตีโดยพวกเวียดกง มีผูบาดเจ็บนอนเสียชีวิตเกลื่อน หมูบานน้ีคือตัวแทนของ
อํานาจของสหรัฐ ซึ่งแมคคานารูสึกเสียใจที่ไมสามารถคุมครองพวกเขาได ซึ่งดูเหมือนวา การต้ังอยูของหมวด
ทหารสหรัฐก็จะดูไมมีความหมายอะไร  
เขาจะไดกลับบานในเร็ววัน มีทั้งความโลงใจและละอายใจที่ลูกนองยังตองรบตอไป การรบในเวียดนามยังคง
ดําเนินตอไป และทหารราบทุกคนที่อยูในสนามรบรูดีวาเวลาของตนเหลือนอยลงไปทุกวัน 
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การฝกทักษะเพื่อปรับเปล่ียนและพลิกแพลงเพื่อเอาชนะ 
 

 
 

ขอบเขตเน้ือหาท่ีมุงเนน 

- การฝกช้ันเลิศ 
- การรบในอนาคต 
- แนวทางการพัฒนาการฝกเพื่อพัฒนาความกลาหาญ 
- ทหารมืออาชีพ 
- อยาเปนนักรบที่จํานนตอความคิดตัวเอง 
- วาดวยเรื่องผูนํา 
- Win hearts and minds 
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การฝกทักษะเพือ่ปรบัเปลี่ยนและพลกิแพลงเพื่อเอาชนะ 
     พล.ต.สทุัศน จารมุณี 

 การปฏิบัติการทางทหารในปจจุบันมีความยุงยากและซับซอน หนังสือเลมน้ีไดรวบรวมผลงานการเขียนและ
แปลโดย พล.ต.สุทัศน จารุมณี ผล.พล.ร.7 ที่เคยนําเสนอไวหลายที่หลายวาระดวยกันต้ังแตเปน ผบ.พัน.  
เพื่อสะทอนความคิดและประสบการณจริงของทาน ไมวาจะเปนการฝก การปฏิบัติตามแนวชายแดน และ 
การปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. 

การฝกช้ันเลศิ 
ทําไมตองฝก? 
 ผูท่ียึดถือเอาความวา “การสงครามเทาน้ันจะสอนใหรูวิธีทําสงคราม” โดยไมทําอะไรในเวลาสงบศึก  
ไดชื่อวาผูน้ันนําตนไปสูความปราชัย ซึ่งสําหรับนายทหาร แปลวาละท้ิงหนาท่ีซึ่งตนมีตอชาติบานเมือง” 
(จากหนังสือ หัวขอยุทธวิธีทั่วไป โดยพลเอกพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ) 
การฝก คือสิ่งที่ตองครอบคลุมหมดทุกสิ่งรอบดานและสัมพันธกับงานทุกอยางที่หนวยทหารตองทํา แตหากคิด
แตทําตามสั่ง ตามวงรอบ ตามฤดูกาล หรือเปนเพียงกิจกรรมแลว จะไมใชการฝกช้ันเลิศ 
“ฝกอยางท่ีจะรบ”  ในการรบตองสามารถตอสู อยูรอด ชนะ สวนในภารกิจอื่นที่ไมใชการสงครามตองบรรลุ
ภารกิจและเอาชนะภัยคุกคามทุกรูปแบบ   

จะฝกอะไร? 
ควรตอบคําถามกอน วา เราและหนวยของเรา ทําอะไร 
- กิจเฉพาะมาตรฐานสําหรบัทหารทกุคน(Common Task) 
- กิจเฉพาะตามตําแหนง/หนาที ่และ ชํานาญการทางทหาร(Military Occupational Specialties (MOS)) 
- กิจเฉพาะสําคัญเพื่อบรรลุภารกจิที่หนวยไดรบัมอบ(Mission Essential Task Lisk:MELT) 
- การศึกษาและการพัฒนาความเปนทหารอาชีพ (Professional Growth Development) ที่สามารถ
ดําเนินการไดภายในหนวย 
ดังน้ันตองวิเคราะหภารกิจในอนาคต กําหนดกิจเฉพาะ แลวฝกต้ังแตปจจุบัน การฝกตองมุงเนนผลการปฏิบัติ 
และตองมีวัตถุประสงค 
การฝกที่จะบรรลุนโยบายดังกลาว ตองครอบคลุม 
(1.) วัตถุประสงคของการฝก คือ กําหนดผลที่ตองการและฝกใหบรรลุผลน้ัน 
(2.) การฝกที่มีวัตถุประสงค คือ การฝกที่สมเหตุผลตามองคประกอบที่เปนจริง ตองมีสิ่งเหลาน้ีจึงจะบรรลุ
วัตถุประสงค ไดแก 
 (2.1) เรื่องที่ฝก ที่เรียกวา กิจเฉพาะ  
 (2.2) โจทย ปญหา สถานการณ เครื่องชวยฝก เรียกวา เงื่อนไข 
 (2.3) ผลที่ตองการ เรียกวา มาตรฐาน 
ที่จะเรียกวาการฝกช้ันเลิศ ผูฝกตองมอบกิจเฉพาะที่เหมาะสม ซึ่งผูรับการฝกสามารถทําได กําหนดเงื่อนไข
สมจริง ผูฝกตองนําตนเองเขาไปอยูดวย นอกจากน้ันตองจูงใจ ทาทายใหทําลายสถิติเดิม เพื่อสรางมาตรฐานใหมๆ  
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ความสําเร็จของการฝกประเมินไดจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทุกครั้งหลังการฝก เชน ผูเขารับการฝก 
เขมแข็งมากข้ึน เขาในอุดมการณมากข้ึน ภาคภูมิใจมากข้ึน มีความรัก ความผูกพัน และมีความเช่ือมั่นในผูฝก 
ผบ.ชา สถาบัน และ ระหวางกันและกันมากย่ิงข้ึน 

หากจะคิดใหครอบคลมุ อาจแบงเรือ่งทีจ่ะฝกออกเปน 3 ลักษณะ หรือ 3 ระดับดังน้ี 
(1.) ท่ีเคยทํามาแลว โดยต้ังคําถามและหาคําตอบรวมกันทั้งหนวยใหไดวา ที่เคยทํามาแลวน้ันผลเปนอยางไร 
เมื่อดูจากสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติ ( After Action Review : AAR ) ประสบการณ บทเรียนจากการรบ 
และบรรดาเมฆหมอกและความฝดของสนามรบ ไดบอกอะไรกับเราบาง เมื่อตอบไดแลวใหนําเอากิจเฉพาะ
(Common Task) และกิจเฉพาะตามตําแหนง/หนาที่ และ ชํานาญการทางทหาร(Military Occupational 
Specialties (MOS))รวมทั้งวิเคราะหหาคา Parameter ของการปฏิบัติภารกิจในอดีตทีผานมา ซึ่ง
ประกอบดวย กิจเฉพาะ (Task)เงื่อนไข ( Condition)และมาตรฐาน(Standard) มาฝกซ้ําแลวซ้ําอีก ฝก
จนกระทั่งสามารถแกไขจุดออน สรางมาตรฐานใหม ไดขีดความสามารถรวมใหมเกิดความรูใหมและ 
นวัตกรรมใหมที่เหนือกวาในอดีต และมั่นใจไดวาจะตองดีข้ึนกวาเดิม 
(2.) ท่ีกําลังทําอยู อาจเปนตามเงื่อนไขดังน้ี 
 (2.1) เปนสิ่งใหมที่ไมเคยทาํมากอน 
  (2.2) เปนสิ่งที่ทําตอเน่ืองมาจากอดีต 
  (2.3) เปนสิ่งที่ทําตอเน่ืองจากอดีต ปจจุบัน และ อนาคต 
(3.) ท่ีจะตองทําในอนาคต 

จะฝกอยางไร? 
ผูบัง คับหนวยและกําลังพลทุกคนในหนวยน้ันๆ ตองตอบเอง ทําเอง เปนหลักและเปนสวนใหญ  
เพราะภัยคุกคามและสภาวะแวดลอมของปฏิบัติการยุคใหม ทําใหพลวัต พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี  
องคความรูและนวัตกรรมดานการฝกยุคใหม ไมเพียงแตจําเปนตองปรับตามใหทันเทาน้ัน แตตอง
เปลี่ยนแปลงถึงข้ันตองปฏิรูปจากการปฏิรูปน้ีเอง ทําใหการฝกซึ่งเดิมเคยเปนกระบวนการที่คิดและทาํจากบน
ลงลาง ตองเปลี่ยนเปนจากลางข้ึนบน ที่หลงเหลือไวใหเปนกรรมวิธี จากบนลงลาง คือ “คําแนะนํา” 

“ความกลาหาญ เกิดจากการฝกชั้นเลิศ การฝกชั้นเลิศ เกิดจากผูนําท่ีมีคุณภาพ” 
ทักษะ 
ทักษะ เปนผลโดยตรง จากความเช่ือ คานิยม คุณลักษณะ และ ความรู  
ความเช่ือ : 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
ความเช่ือ คานิยม คุณลักษณะ และ สิ่งจูงใจ ผูนําที่ดีตองเอาใจเขามาใสใจเรา 

“ทักษะจึงหมายถึงสิ่งท่ีเราทํา  สิ่งท่ีเราเปน และ สิ่งท่ีเรารู” 
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การรบในอนาคต 
กรณีศึกษา หรือแมแตในเรื่องสมมติ คุณลักษณะตางๆ ของตัวบุคคล ทั้งนายทหาร นายสิบ และ พลทหาร 
เปนคุณลักษณะที่มีอยูจริงในชีวิตทหาร ไมวาจะเปนความต่ืนตระหนก หรือการรบพลีชีพ เปนเหตุการณที่เคย
เกิดข้ึนในการรบจริงครั้งแลวครั้งเลาในประวัติศาสตรการสงคราม จุดสําคัญ คือ ความเขาใจในเรื่องมิติ  
ความเปนมนุษยที่เกี่ยวกับการรบ ไดแก ความเช่ือมั่น ขวัญ ความกลาหาญ ความรุกรบ วิธีการของผูนําที่จะ
สรางแรงบันดาลใจใหเกิดสิ่งดังกลาวข้ึนไดในจิตวิญญาณของมนุษยน้ันยังไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   
ซึ่งผูนําควรมุงตอบคําถามเหลาน้ีใหได 
- ผูนําแตละคนไดทําในสิ่งที่ตนรับผิดชอบ ไดแก การนําหนวยใหบรรลภุารกจิ และดูแลทกุขสุขของ
ผูใตบังคับบัญชาน้ันอยางไร 
- ผูนํามีวิธีการเหน่ียวนําทหารของเขาใหกลาหาญและรุกรบอยางไร 
- การกระทําใดของผูนําทีท่ําใหทหารต่ืนตระหนก และ เสียขวัญ 
- การกระทําใดของผูนําทีท่ําใหการรบประสบชัยชนะ 

“งานสําคัญของผูนํา” คือ การปดโอกาสความไมดี เปดโอกาสแกความดีแลวเอาความดีมาปฏิบัติภารกิจผูนํา 
จะเปนพลังขับดันที่สําคัญย่ิงตอการพัฒนา และหลอหลอมคานิยม และ คุณลักษณะในตัวผูใตบังคับบัญชา 
สําหรับ คานิยมและ คุณลักษณะ ของทหารอาชีพในตัวของ นายพลโจซัวลอเรนซ แชมเบอรแลน ที่เรา
ตองการปลูกฝงแกผูนําและทหารทั้งหลายไดแก  
- มีความสามารถทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี  
- เปนทหารผูเช่ียวชาญ  
- เขาใจในธรรมชาติของความเปนมนุษย  
- นําหนวยบรรลุภารกิจควบคูกบัการดูแลทกุขสุขของผูใตบงัคับบัญชา 
- เปนผูมเีกียรติ มีความรู มีความสามารถในการจูงใจ 

“ผูนําหนวย” ตองสรางสรรคบรรยากาศใหทุกคนผูกพันกันดวยความเคารพ และเช่ือมั่นซึ่งกันและกันอยางแนนแฟน 
ทั้งใน “ระหวางทหารทุกคน” “ระหวางทหารกับผูนํา” และ “ในหมูทหารดวยกันทุกระดับ” ความผูกพันน้ี
มาจากไหน ก็ไดมาจากการฝกหนัก การแลกเปลี่ยนประสบการณ จากการพูดจา การอบรม สั่งสอนอยาง
จริงจัง ความผูกพันน้ีคือรากฐานของวินัย และความเปนปกแผนของหนวย 

ถาผูนํามีทักษะในการสอน การแนะนํา และการใหคําปรึกษาดวยจะย่ิงทําให ผูนําสามารถเปน “พลังขับดัน” 
ที่สําคัญตอการพัฒนา หลอหลอม คานิยม และคุณลักษณะในตัวของผูใตบังคับบัญชาและที่สําคัญสามารถ 
ทําใหผูนําหนวยรองของเขาทุกคนทราบวา จะนําและฝกอยางไร 

“การฝก” “ยุทธวิธี” และ “ความเปนผูนํา” เปนสิ่งที่ตองไปดวยกันไมสามารถแยกจากกันได ผูนําที่ดีตองมี
ความรูในอาวุธยุทโธปกรณ และยุทธวิธี แตความรู ดังกลาวจะเปลาประโยชน หากไมสามารถจูงใจ
ผูใตบังคับบัญชา และไมมีความหมายเลย หากผูใตบังคับบัญชาไมเช่ือมั่นในตัวผูนํา 
“ผูนําท่ีดี” ควรมีการลําดับความคิด การวางแผน สื่อความหมาย การปฏิบัติตามแผนและการจูงใจ โดยมี 
ความเขาใจธรรมชาติของมนุษย เหตุใดทหารจึงสูรบ และ คนเรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางไร ตองรูวิธีการสอน วิธี
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จัดการกับภาวะความขัดแยง การคนหาสาเหตุและการแกไขปญหาตางๆ  เปนนักคิดและนักรบที่สามารถ 
ดึงจุดที่ดีในตัวผูใตบังคับบัญชามาใชได 
รากฐานความเปนผูนํา ไดแก คานิยมของทหาร เชน มีความรับผิดชอบในหนาที่ มีคุณลักษณะเหมาะสม
สามารถทําหนาที่เหลาน้ันไดแมภายใตสภาพการณที่คับขันอยางรุนแรง  
“คุณลักษณะ” คือสิ่งที่ชวยใหผูนําสามารถควบคุมอารมณตนเองที่จะยังคงยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองภายใต
สภาพความกดดันอยางหนัก มิฉะน้ัน ผูนําจะไมสามารถแสดงตัวอยางสุขุม มั่นคง และไมหว่ันไหวตอความ
กลัวตอหนาผูบังคับบัญชาได 
สรุปวา ผูนํา และ ผูใตบังคับบัญชา มีความเช่ือ คานิยม คุณลักษณะ ความรู และทักษะทางทหารที่ถูกตอง  
เขาจะทําสิ่งที่ถูกตองเสมอ ไมวาจะอยูในการรบที่เต็มไปดวยอันตรายมากเพียงใดก็ตาม 

การฝกดุลยพนิิจทางยุทธวิธ ี
การบรรลุภารกิจในปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม จําเปนตองฝกหนวยทหารขนาดเล็กยุคใหมใหกาวหนา
ไปอยางแรก จากแนวคิดฝกอยางที่จะรบอาจจะลาหลังไป เพราะเปนการฝกเพื่อบรรลุภารกิจทางทหาร 
ในระดับยุทธวิธี ตอจากน้ีไปเราจําเปนตองฝกเพื่อบรรลุภารกิจทั้งมวลในระดับยุทธศาสตร ลักษณะสําคัญของ
การปฏิบัติการทางทหารยุคใหมน้ันจะเปนการใชหนวยระดับยุทธวิธี ปฏิบัติการเพื่อบรรลุผลในระดับ
ยุทธศาสตร 
ซึ่งตามความเปนจริง กองทัพไดรับมอบและปฏิบัติภารกิจระดับยุทธศาสตรกันมานานแลวทั้งการปองกัน
ชายแดน การรักษาความมั่นคงภายใน การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด การรักษาสันติภาพ แมแตการปฏิบัติ
ตามแนวทางยุทธศาสตร “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” แตเราจํากัดตัวเองไวในระดับยุทธวิธีเรื่อยมา ทามกลาง
หนวยงานที่หลากหลายที่รองขอใหเราไปชวยหรือ รวมงานกัน เรามักแสดงบทบาทในฐานะลูกมือ 

เมื่อความลมเหลวทางยุทธศาสตรเกิดข้ึน เราจะกลับไปหาสูตรเดิม คือ ฝกอยางที่จะรบ และ ยกเอากฎ 
ระเบียบ คําสั่ง นโยบาย ขอหวงใย อยางเดิมๆ มาทบทวนและเนนยํ้า อาจจะกลาวไดวา การฝกยุคใหม  
ไมใชเพียงการฝกใหเกิดความสามารถ แตเดียง ทําไดในสิ่งที่เปนมาตรฐานเทาน้ัน แตเปนการฝกใหเกิดทักษะ
ในการพลิกแพลง เพื่อใหสามารถทําไดในสิ่งที่ยากข้ึนไปอีกได 

ดังน้ันเพื่อใหเห็นภาพชัดข้ึน การฝกหนวยทหารเล็ก จึงควร เปนการฝกการปฏิบัติบนพื้นฐานดุลยพินิจ  
โดยผูบังคับหนวยและกําลังพลรายบุคคล มีวงรอบการตกลงใจของตนเองที่เรียกวา ODDA LOOP ไดแก 
การตรวจการณ (Observe) การปรับตามความพรอม (Orient) การตัดสินใจ (Decide) และการปฏิบัติ         
(Act) ทําอยางไรใหการตัดสินใจตอเหตุการณเฉพาะหนา ทุกครั้งถูกตองเสมอซึ่งสวนใหญ เปนงานดานยุทธวิธี 
กฎหมาย และความชอบธรรม น่ันหมายความวา เมื่อจําเปนตองลั่นกระสุนออกไป ตองบรรลุภารกิจ 
ทางยุทธวิธี บรรลุทางยุทธศาสตร และมีความชอบธรรม 
ดังน้ันกองทัพไดเตรียมการหรือยัง ที่ผูบังคับหนวยทหารขนาดเล็กและเปนกําลังพลรายบุคคล เปน “สิบโท
ยุทธศาสตร” กลาวคือ เปนทั้งทูต เปนหนาตาของปฏิบัติการ ไดดวย ซึ่งทหารยุคใหมตองมีความพรอมรบ 
เพื่อการสงคราม และ ความพรอมทางกฎหมาย ภายใตสภาวะแวดลอมความมั่นคงยุคใหม 
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แนวทางการพฒันาการฝกเพื่อพฒันาความกลาหาญ 
ความกลาหาญ ไมใชความสามารถเฉพาะทางที่สามารถฝกไดดวยแบบฝกมาตรฐาน โดยแยกฝกเปนบุคคล 
หรือ โดยการศึกษาดวยตนเอง เหมือนกับการฝกอื่นๆ 
การฝกที่มอมเมาดวยลัทธิ ความเช่ือ หรือยุยงให เคียดแคน ชิงชัง จนกลากระทําการรุนแรงถึงกับยอมตายได
น้ัน เรียกวาความบาบิ่น ขาดสติปญญา ไมถือวาเปนความกลาหาญที่กองทัพและชาติตองการ 
อยางไรก็ตาม หากจะจัดการฝกเพื่อมุงเนนการพัฒนาความกลาหาญ ตองพิจารณาองคประกอบรวมทั้งหมด
วา อะไรคือบอเกิดความกลาหาญ แลว นําสิ่งน้ันมากําหนดวัตถุประสงคการฝก  ไดแก กิจเฉพาะ เงื่อนไข 
และมาตรฐาน  ขณะเดียวกันก็พิจารณาวา อะไรทําใหเกิดความกลัว ความสับสน และต่ืนตระหนก ก็ปองกัน
ไมใหเกิดสิ่งน้ันข้ึนได 

จากกรณีศึกษา สิ่งที่เปนบอเกิดความกลาหาญ ไดแก 

- การฝกทํานองรบ 
- การซักซอม 
- การสัมมนาผูนํา 
- ความเช่ือมั่นในตัวผูนํา 
- ความเช่ือมั่นซึ่งกันและกัน 
- ความเช่ือมั่นในภารกิจ 
- วินัย 
- ความเช่ือ 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 ความเช่ือ คานิยม คุณลกัษณะ ความรู ทักษะที่ถูกตอง 
- ความเช่ือ คานิยม บรรทดัฐาน เหมอืนกันในหนวย 
- ประวัติศาสตรทหาร 
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ตัวอยางการปรับปรุงลักษณะทหาร 
- ตองมีวัตถุประสงค 
- ตองมีคุณลักษณะผูนํา 
- ตองมีแผนบทเรียน 
- การสรางความกดดันตองเปน “เงื่อนไข”  เพื่อการฝก ไมใชเพื่อแสดงอํานาจ 
- ตองเปนไปตามหลกัของสมรรถภาพรางกายทางทหาร 
ตัวอยางกิจกรรม/โครงการ 
- สงเสริม เติมเต็มสิ่งที่ไมสามารถบรรจุในหลักสูตรการฝกศึกษา 
- ใหแตละคนคนหา พัฒนาขีดความสามารถเฉพาะของตนเอง 
- เปดโอกาสใหมีความใกลชิดนอกเหนือสายการบงัคับบัญชาและหลักสูตร 
 

“สวัสดิการท่ีดีท่ีสุดสาํหรบัทหาร คือ การฝกชั้นเลิศ” 
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ทหารมืออาชีพ 
จากหนังสือเรื่อง The soldier and the state ซึ่งเขียนโดย ดร.แซมมวล ฮันติงตัน นักรัฐศาสตร แหง
มหาวิทยาลัยฮารวารด มีคําตอบชัดเจนและเขาใจงาย ซึ่ งโมเดลสําหรับการวิเคราะหและตัดสิน 
ความเปนมืออาชีพได ก็ตอเมื่อพวกน้ันมีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังตอไปน้ี 
(1.) ความเช่ียวชาญประกอบดวย ความรู ความชํานาญ และความสามารถเฉพาะทาง 
 (1.1) ความเช่ียวชาญในเทคนิค 

(1.2) ความเช่ียวชาญในทฤษฎี 
 (1.3) ความเช่ียวชาญระดับบรูณาการอันกวางไกล 
(2.) จิตวิญญาณรับผิดชอบ 
      (2.1) ตองไมทําเกินขอบเขตความรู ความสามารถของตนเอง มาตัดสินใจช้ีขาดงานในอาชีพ 
 (2.2) มุงผลประโยชนสูงสุดของสังคม 

(2.3) ตองมีความซื่อตรงตอสังคม 
(3.) รวมมอืประกอบกิจคนในอาชีพเดียวกันยอมมีความรวมมือกันทําหนาที่เพื่อสงัคม จึงเกิดความรูสึกเปน
พวกเดียวกัน และ มีความผูกพันโดยอาชีพ 

อยาเปนนกัรบที่จํานนตอความคดิตัวเอง 
ในองคกรที่ไมเกื้อกูลแกการเรียนรู น้ัน คําวาวิชาการ ทฤษฎี นามธรรม และอุดมคติ มักมีความหมายเชิงลบ 
มักถูกปฏิเสธและกีดกัน เพราะวามันจะแปลวาเรื่องมาก พูดงาย-ทํายาก ไมมีจริง เปนไปไมได และเขาใจ
กันเอาเองวา ไมใชบุคลิกภาพของนักรบ/นักปฏิบัติ แตเปน นักคิด/นักวิชาการ ดังน้ัน กรอบความคิด  
การทํางาน และการตอสูขององคกร จึงอาจถูกจํากัดดวย วิธีคิด ประสบการณและ สไตล ของผูนําที่อางวา 
ตนเปน นักรบ/นักปฏิบัติ ซึ่งอาจจะเกิดจากความเกลียด/กลัววิชาการ และ ความคิดของลูกนองที่เหนือกวา   
อะไรที่นอกเหนือไปจากที่มีความเช่ือ จะถูกผลักไปอยูในแดนของ 4 คําน้ัน (วิชาการ, ทฤษฎี, นามธรรม และ 
อุดมคติ) รวมทั้งลูกนองที่ คิดเห็นตางจากตน ก็จะถูกกีดกัน หรือ เ ข่ียไปใหพนทาง ซึ่งองคกรเหลาน้ี  
เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่ไรรูปแบบ เชนทุกวันน้ี สิ่งที่เคย หรือ ควรทําได จะกลายเปนสิ่งยาก จนถึงข้ัน 
ทําไมไดอีกตอไป และเขาสูลัทธิยอมจํานนในที่สุด 
การตอสูกับกลลวงของศัตรูที่ลอบกัด อํามหิต และไรรูปแบบดวยวิธีของนักรบในลัทธิยอมจํานนน้ัน สูไปก็แพไป    
ไมใชเปนการยอมจํานนตอขาศึก แตเปนการยอมจํานนกับตนเอง เพราะไมกลารุกเขาไป วาสิ่งใดเปน 
ความเปนไปไดยาก และความเปนไปไมได และกาวไมขาม ความเปนจริง ทฤษฎี นามธรรม กับอุดมคติ ก็จะ
หมายถึงความเสี่ยง ความเสียเปรียบและพายแพ เพราะศัตรูไมตองคํานึงถึงกฎหมาย คุณธรรม หรือ 
กฎเกณฑใดๆ เพียงแฝงเรนอยูในวิถีชีวิตผูคนตามปกติ ใชกลลวง ลอบกัด และ ความอํามหิต 
ทําไม จึงตองฝกโดยเริ่มตนที่การสมมุติ วาถูกกอกวน ซุมโจมตี ถูกลอบยิง ถูกระเบิด? คําถามคือ เราจะ
ทําลายโอกาสของศัตรูที่จะทําสิ่งเหลาน้ีกับเรากอนอยางไร ถาทําลายโอกาสไมไดเราจะขัดขวางเขาอยางไร 
และ ตอบโตดวยช้ันเชิงที่เหนือกวา แลวกลับเปนฝายชนะไดอยางไร 
เราควรฝกหนวยทหารขนาดเล็กในแตละกิจเฉพาะ และแตละสถานการณ เพื่อคิดใหไดวาศัตรูคิดและจะทํา
อะไร ทําใหไดแลว กลับมาคิดและทําอีกดาน เน่ืองจากเราจะไมทําสิ่งเลวเหมือนศัตรู สลับกันไปมาจนเกิด
ทักษะพิเศษ (Meta Skill) ที่เหนือกวาศัตรูทุกดาน ดวยการเรียนรูรวมกัน 
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องคกรแหงการเรียนรู จะทําใหไดมาซึ่งขีดความสามารถใหมที่เหนือกวาเดิม สิ่งที่เคยวายากก็จะทําได สิ่งที่ 
ไมกลาคิดวาจะมีจริง ก็จะทําใหเปนจรงิได 
ดังน้ัน คําวา นักรบ/นักปฏิบัติ และ นักคิด/นักวิชาการ ไมใชบุคลิกที่แตกตาง ไมมีสิง่ใดสําคัญกวา แตตองอยู
ในผูนําคนเดียวกัน ซึ่งตองควรฝกทักษะและปรับตัวใหเร็ว และพลิกแพลงใหเหนือกวา  

วาดวยเรื่องผูนํา 
ผูนําทหารตองทําตัว และพัฒนาตนต้ังแตในยามปกติ ดังน้ี 
(1.) มองการณไดไกล 
(2.) คิดงานไดวองไว 
(3.) ปฏิบัติไดรอบตัว 

บทบาทและหนาท่ีของผูบังคับหนวย 
(1.) โคชและครูคนแรกที่สุด 
(2.) คอยพัฒนาเพิ่มพูนขีดความสามารถทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธีของหนวยตลอดเวลาและทุกรูปแบบ 
(3.) สรางสรรคและจรรโลงจิตสํานึกในหมูทหาร 
(4.) ใสใจใกลชิด 
(5.) ดํารงรักษาอุดมการณทหารในหนวยดวยแบบฉบับทหารแท 
  



- 45 - 
 

ผูบังคับหนวยจําตองรูที่ รูทิศ และ คิดวิธีไปลวงหนา เพราะงานทหารเปนงานที่ครอบคลุมทกุมิติ ไมมีเรื่องใดที่ 
ไมเกี่ยวของ ไมมีเรื่องใดที่ไมตองคิดเพราะการนําหนวย จะตองไปสูคุณภาพ 2 ประการ 
(1.) ความพรอม  คือ ทํางานไดทันที  
(2.) ความเหมาะสม คือ มีคนและเครือ่งมอืที่เตรียมไวตรงกบังานน้ันพอดี 

การกําหนดเปาหมาย และ จัดลําดับความเรงดวนของงานเพื่อปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด  
เหมือนการต้ังเข็มทิศและคิดวิธีที่จะไปไวแตเน่ิน กอนจะเริ่มเดินทางแทนที่จะเดินไปคิดไป เปนกรรมวิธีที่ 
ทุกคนตองรวมทั้งในการวางแผนและในการปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน ที่สําคัญคือผูบังคับชาตองลงเลนดวย 

การกําหนดเปาหมาย 
(1.) การกําหนดภาพที่ตนเองตองการเห็น ตองการใหหนวยเปนอยางไร ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต น่ันคือ 
วิสัยทัศนของ ผูบังคับหนวย 
(2.) การกําหนดเปาหมาย มีลักษณะคาดการณไปขางหนามเีน้ือหาแคบลง 
(3.) การกําหนดวัตถุประสงค ในลกัษณะเฉพาะเจาะจงและวัดคาได ซึ่งทกุคนควรมีสวนรวมคิด 
(4.) เปนการวิเคราะหวัตถุประสงคเพือ่กําหนดกจิที่ตองเปนรูปธรรมและวัดคาได 
(5.) เปนการกําหนดความเรงดวนของกิจตางๆ เน่ืองจากทรัพยากรเวลายอมมีความจํากัดอยูเสมอ 
(6.) การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ 

หมายเหตุ Vision หรือ วิสัยทัศน น้ันไดกลายเปนคําที่พูดถึงกันมากที่สุด แตในสาระสําคัญทางทหาร คําน้ี 
มีมานานแลว คารล เคลาเซวิตช ไดกลาวถึงสาระสําคัญน้ีไวต้ังแตกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยเทียบเคียงกับ
สิ่งที่เราเรียนกวา แสงสวางภายใน ที่จะฉายสองทางใหแมในเวลาที่มืดมิดที่สุด ซึ่งแมทัพนายกองอาจหันมา
อาศัยเมื่อจําตองตกลงใจภายในเสี้ยววินาที และแสงน้ันจะนําทางปฏิบัติไปสูความถูกตองจนบรรลุภารกิจเสมอ  
ซึ่งในปจจุบัน อาจมีใชคําวา เจตนารมณของผูบังคับบัญชา และ การมองเห็นภาพในใจซึ่งเกิดจากการมองไกล
ไปลวงหนา 
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Win hearts and minds 
คูมือผูบังคับหนวยทหารขนาดเล็กในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ นาวิกโยธินสหรัฐ  
ป พ.ศ.2549 ซึ่งอางอิงจากหลักนิยม FM 3-24 ไดใหคําอธิบายไววา 

การเอาชนะจิตใจประชาชน เปนเปาหมายหลักของการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ  
เปนสภาวะที่ไมอาจบรรลุไดอยางสมบูรณ แตเปนความพยายามเพื่อใหไดมาซึ่งการสนับสนุนจากประชาชน
เทาน้ัน และในการตอสูดังกลาว ตองทําดวยความพยายาม “ผนึกกําลังสนับสนุน”จากประชาชน ซึ่งเปน
กิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองดวยจิตใจประชาชน หรือ อาจเรียกอีกอยางวา “การบริหารจัดการกระบวนการรับรู
ของประชาชน” น่ันเอง 

การบริหารจัดการกระบวนการรับรูของประชาชน ดาน “จิต” เปนมิติดานความคิด ซึ่งตอง “ทํา” เพ่ือ 
“แสดง” ใหเห็น เขาจึงตัดสินใจเลือกขาง 

หมายถึง โนมนาวใหประชาชนเห็นวาฝายเรา (เจาหนาที่รัฐ)จะตองเปนฝายชนะหรือประสบความสําเร็จ
แนนอน สงผลใหผูนําชุมชนที่ยังลังเล ตองตัดสินใจเลือกเขาขางที่จะชนะ ขณะเดียวกันเปนการปองปราม  
ผูที่คิดจะเขาขาง หรือสนับสนุนฝายตรงขามใหเลิกความคิดน้ัน โดยแสดงใหเห็นวา 

- ฝายเรายืนหยัดตอสูจนกวาจะบรรลุเปาหมาย 
- ฝายเรามีอํานาจโดยชอบธรรม และเช่ือถือไดเสมอ 
- ฝายเราและผูที่สนับสนุนฝายเรา มีความเหนือกวาผูกอความไมสงบในทุกกรณี เชน ความสามารถในการ
ปรากฏกําลังไดในทุกพื้นที่ และ คุมครองประชาชนไดอยางสม่ําเสมอ ควบคูกับความสําเร็จในการดําเนินการ
ตอผูนําขบวนการ สามารถเอาชนะการปฏิบัติของผูกอความไมสงบไดอยางตอเน่ือง ยอมทําใหประชาชน 
เกิดความเช่ือมั่นตอฝายเรามากข้ึน ทั้งน้ีการปฏิบัติทั้งปวงตองยึดถือคุณธรรมและทําดวยความบริสุทธ์ิใจ 
ไมใหเกิดขอกังขา หรือจุดดางพรอย 
การบริหารจัดการกระบวนการรับรูของประชาชน ดาน “ใจ” เปนมิติดานความรูสึก ซึ่งเราตองทําให 
เขาสมัผัส จับตองดวยตนเอง ซึ่งมีท่ีมาจากการทํางานรวมกัน 
หมายถึงการโนมนาวประชาชนใหเช่ือวา ชัยชนะของฝายเรา หรือความสําเร็จในการปกปองประโยชนสุข 
ของเขา ดําเนินการโดยสรางใหตระหนักรูวาอะไร คือประโยชนสุขรวมกัน หรืออะไร คือความสําเร็จรวมกัน
ระหวางประชาชนกับเจาหนาที่รัฐ 
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พลวัตการปฏิวัติทางทหาร พ.ศ. 1843 – 2593 
 

 
 

ขอบเขตเน้ือหาท่ีมุงเนน 

 - การเปลีย่นแปลงแบบปฏิวัติในการสงคราม 
 - การปฏิวัติกิจการทหารในศตวรรษที่ 14 
  - การเสริมสรางกองทัพตะวันตกในฝรั่งเศส 
 - การเมืองมหาชนและลัทธิชาตินิยม 
 - สงครามกลางเมืองอเมริกา 
 - การปฏิวัติกิจการทหาร รัสเซีย เยอรมัน 
 - สงครามโลกครัง้ที1่ 
 - การปฏิวัติกิจการทหารในเยอรมัน 
 - อนาคตตอไป 
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พลวัตของการปฏิวัตกิารทหาร พ.ศ. 1843 -2593 
 

มีเน้ือหาเพื่อเช่ือมชองวางระหวางผลงานเกี่ยวกับการปฏิวัติในกิจการทหาร และนําเสนอผลงานเขียวเกี่ยวกับ
การปฏิวัติที่แตกตาง ที่เกิดในหลายๆ ศตวรรษที่ผานมา 2 ปรากฏการณ คือ 
(1.) การปฏิวัติการทหาร ซึ่งถูกขับเคลื่อนดวยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง 
(2.) การปฏิวัติการทหาร ซึ่งสถาบันทหารไดดําเนินการ 
เพื่อเขาใจรูปแบบการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม และการปรับตัว ซึ่งกลาวถึง สงครามในโลกตะวันตกต้ังแต
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 งเคยปฏิบั ติหนาที่ ในสงครามเวียดนาม ที่ตอมาเปนศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัย สตีเวนสัน  
ที่สถาบันเศรษฐศาสตรและการเมืองลอนดอน และ Williamson Murray ที่เคยปฏิบั ติหนาที ่
ในกองทัพอากาศสหรัฐ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเคยสอนที่มหาวิทยาลัยเยล วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัย
การทัพบก และวิทยาลัยนาวิกโยธิน รวมถึงมีงานเขียนมากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตรทหาร ศตวรรษที่ 20 

การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติในการสงคราม 

การศึกษาปรากฏการณที่ เกิดในศตวรรษที่ผานมา เพื่อเสนอแนะสิ่งที่สําคัญย่ิงในการเปลี่ยนแปลง 
ดานการทหารแบบปฏิวัติที่ตองเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 การปฏิวัติทหาร เปนหัวใจของการ ถกแถลง 
ในวอชิงตันเกี่ยวกับยุทธศาสตรในอนาคตพื้นฐานกรอบแนวคิดมาจากหลักการ 2 แหลง 
(1.) ไมเคิล โรเบิรต นักประวัติศาสตรชาวอังกฤษ ไดนําเสนอไววา การปฏิวัติทหารเกิดข้ึนในตนศตวรรษที่ 17 
การสงครามของยุโรป ไดเปลี่ยนแปลงระบบพืน้ฐานภายใตการนําของกษัตริยนักรบ อดอลฟกุสตาฟ ของสวีเดน  
(2.) งานเขียนของนักทฤษฎีชาวโซเวียต ที่ระบุวา การปลูกฝงลัทธิมารกซเลนิน ทําใหกองทัพแดงซึมซับ
แนวคิดของการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ ซึ่งเปนความพยายามของสตาลิน เพื่อทําใหแนใจถึง “ความ
ปลอดภัยในพ้ืนท่ีเขตหลัง” และการควบคุมอํานาจเบ็ดเสร็จของสตาลินเอง ดวยการกวาดลางบุคคลช้ันนํา 
และไดทําลายการพัฒนาหลักนิยมการยุทธสมัยใหมของกองทัพแดง ตอมาเปนหายนะที่สงครามสายฟาแลบ 
ที่เยอรมันเคลื่อนเขาประชิดเพื่อทําลายสหภาพโซเวียต ทําใหตองเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติในการสงคราม  
หลักนิยมการยุทธ ของสหภาพโซเวียตไดถูกฟนฟูข้ึนอยางชาๆ และกาวกระโดดไปเทากับความสําเร็จของ
เยอรมัน โดยตอมาการพัฒนาระบบนิวเคลียรและจรวดของโซเวียตกลายมาเปนคูแขงของตะวันตก 
ดวยเชนกัน   
นอกจากน้ี การปรากฏข้ึนของเทคโนโลยีสมัยใหมของสหรัฐ ในป 2513 เชน อาวุธนําวิถีที่แมนยํา จรวดรอน 
และ เครื่องบินลองหน ไดตอแนวคิดที่สําคัญตอสหภาพโซเวียต ซึ่งมีมุมมองตอเทคโนโลยี ที่จะเปนการ 
“ปฏิวัติกลยุทธทางทหาร”ที่เห็นวาความกาวหนาเหลาน้ีสามารถเพิ่มอํานาจการทําลายของอาวุธได 
อยางรวดเร็ว ซึ่งเห็นวา อาวุธอัจฉริยะ ใหม เทคโนโลยีสูงของสหรัฐ ไดถูกพัฒนาและคุกคามตอยุทธศาสตร
และ หลักนิยมการยุทธของโซเวียตที่ลาหลังมากในขณะน้ันและตอมาชัยชนะอยางเด็ดขาดของสหรัฐฯ  
ในสงครามอาวครั้งที่ 2 ไดเพิ่มความสนใจไปยังกองทัพสหรัฐ 
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รูปแบบและแนวคิดการปฏิวัติทางทหาร  
แนวคิดแรกและมีผลมากที่สุด คือ การปฏิวัติการทหารที่มีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสราง
ของสงครามโดยเปนการปฏิวัติทางทหาร 5 ประการ คือ 
(1.) การเกิดข้ึนของรัฐชาติใหมในศตวรรษที่ 17 ซึ่งมีพื้นฐานจากองคกรขนาดใหญของพลังอํานาจทางทหาร 
ที่มีวินัย 
(2.) การปฏิวัติฝรั่งเศสตอนปลายศตวรรษที่ 18 ซึ่งไดรวมเอาการเมือง ภาคประชาชนและการสงคราม 
เขาดวยกัน 
(3.) การปฏิวัติอุตสาหกรรมตอนปลายศตวรรษที่ 18 และหลังจากน้ัน สามารถทําใหจัดหาอาวุธ จัดให 
มีเครื่องแบบ เลี้ยงดู จายเงิน และเคลื่อนยายไดรวดเร็วเขาสูสนามรบเพื่อรวมกําลัง 
(4.) สงครามโลกครั้งที ่1 ซึ่งไดผลพวงจากการปฏิวัติฝรั่งเศสและปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดเปนรูปแบบสงคราม
ในศตวรรษที่ 20 
(5.) การประดิษฐอาวุธ นิวเคลียร ซึ่งมีผลตรงกันขามกับที่คาดไวในสงครามเย็น ซึ่งการปฏิวัติขอมูลขาวสารที่
เกิดข้ึนตามมาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทหารอยางพลิกโฉม  

ยุทโธปกรณเพียงอยางเดียวไมสามารถสรางความสําเร็จผลในสนามรบตอกองทัพ ที่เกณฑสรรพกําลังจาก
สังคม ความออนตัวที่เกิดจากการเมืองภาคประชาชน หรือ ไมมีทักษะสามัญทางเทคโนโลยีที่กวางและลึก 
ทั่วสังคมที่ผานการปฏิวัติอุตสาหกรรม  เชน กรณีคอมมิวนิสตที่เวียดนาม ไดผสมผสานความรอนแรงในการ
ปฏิวัติของฝรั่งเศส อาวุธที่ไดรับการสนับสนุนจากมอสโควและจีน ผนวกกับวัฒนธรรมจารีตที่หวาดกลัว
ตางชาติอยางฝงแนน และการจัดขบวนการแบบระบบราชการ ก็สามารถเอาชนะมหาอํานาจได   

การปฏิวัติในกิจการทหาร ( Revolution in Military Affairs) 
องคกรทหารเริ่มการปฏิวัติในกิจการทหาร โดยวางแผนวิธีใหมๆ ในการทําลายฝายตรงขาม เพื่อดําเนินการ
ดังกลาวทหารตองเปลี่ยนแปลงฐานที่สําคัญดาน สังคม การเมือง และการทหาร ซึ่งตองคาดการณ 
การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ัน การปฏิวัติทางการทหารตองผนวกความซับซอนของนวัตกรรมทางยุทธวิธี การจัดหนวย  
หลักนิยมและเทคโนโลยี เพื่อใชวิธีการตามแนวคิดใหมๆ ในการสงคราม 
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ตารางการปฏิวัติในกิจการทหารและการปฏิวัติทหาร 
การปฏิวัติในกิจการทหาร ( RMA)ของชวงยุคกลางและตนยุคสมัยใหม 
การปฏิวัติในกิจการทหารที่เปนผลและเกี่ยวของ 

- คันธนูยาว  
- ยุทธศาสตร รุก – รับ 
- ดินปน 
- การสรางปอม คายสมัยใหม 

การปฏิวัติการทหารครั้งท่ี 1 การเกิดรัฐสมยัใหมศตวรรษท่ี 17 และสถาบันทหารสมัยใหม 
การปฏิวัติในกิจการทหารที่เปนผลและเกี่ยวของ 

- การปฏิรปูยุทธวิธีของดัทชและสวีเดน 
- การปฏิรปูยุทธวิธีและการจัดหนวยทหารของฝรัง่เศส 
- การปฏิวัติการทหารเรือ 
- การปฏิวัติการเงินองักฤษ 
- การปฏิรปูการทหารของฝรั่งเศสหลังสงคราม 7 ป 

การปฏิวัติการทหารครั้งท่ี 2 และ ครั้งท่ี 3 : การปฏิวัติฝรั่งเศสและการปฏิวัติอุตสหากรรม 
การปฏิวัติในกิจการทหารที่เปนผลและเกี่ยวของ 

- การระดมสรรพกําลงัทางการเมอืงและเศรษฐกจิของชาติ 
- สงครามแบบนโปเลียน ( การทําลายลางในสนามรบของกําลงัขาศึก ) 
- พลังอํานาจทางการเงินและเศรษฐกิจจากการกาวสูความเปนอุตสาหกรรม ( อังกฤษ ) 
- การปฏิวัติเทคโนโลยีสงครามทางบกและการคมนาคม (โทรเลข ทางรถไฟ เรือไอนํ้า ปนใหญ

และปนเลก็ที่ใชดินปนที่มีควันนอยยิงไดรวดเร็ว อาวุธอัตโนมัติ) 
- การปฏิวัติสงครามทางเรือของฟชเชอร เรือรบทีม่ีปนใหญทัง้หมดและกองเรอื  

การปฏิวัติการทหารครั้งท่ี 4 สงครามโลกครั้งท่ี 1 ผสมผสานสิ่งท่ีมี 3 ประการอยางถาวร 
การปฏิวัติในกิจการทหารที่เปนผลและเกี่ยวของ 

- ยุทธการและยุทธวิธีผสมเหลา  
- การยุทธสายฟาแลบ 
- การโจมตีทิง้ระเบดิทางยุทธศาสตร 
- สงครามเรือบรรทุกเครื่องบิน 
- สงครามเรือดํานํ้า 
- สงครามยกพลข้ึนบก 
- เรดาร 
- ขาวกรองการสื่อสาร 

การปฏิวัติการทหารครั้งท่ี 5 ระบบยงิจรวดนําวิถีและอาวุธนิวเคลียร 
การปฏิวัติในกิจการทหารที่เปนผลและเกี่ยวของ 

- การลาดตระเวนและการโจมตีที่แมนยํา 
- อากาศยานลองหน 
- การใชประโยชนจากคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรในการควบคุมบงัคับบญัชา 
- อํานาจทําลายลาง เปนกลุมกอนที่เพิ่มข้ึนของอาวุธ ตามแบบ 
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การปฏิวัติกิจการทหารในศตวรรษท่ี 14 
อาทิตยดวงใหม : การปฏิวัติในกิจการทหารในศตวรรษท่ี 14 ของอังกฤษ 

คลิฟฟอรด เจ. โรเจอร 

การครองราชยของกษัตริยเอ็ดเ วิรดที่ 3 ( ค .ศ.1327–77) อังกฤษไดปฏิวัติทางทหารอยางจริงจัง  
โดยสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของประเทศจากอํานาจทางทหารครั้งแรกที่กษัตริยเอ็ดเวิรด 
ที่ 3 ครองราชย  อังกฤษยังไมเปนที่นาสนใจมากนัก ไมมีใครพูดถึงความหาวหาญรุกรบของชาวอังกฤษ  
แตชาวอังกฤษก็ฝกฝนความชํานาญในการใชอาวุธเปนอยางดีในชวงที่กษัตริยเอ็ดเวิรดที่ 3 น้ีครองราชย 
จนกระทั่งชาวอังกฤษเปนนักรบที่ดีที่สุด มีผูบันทึกประวัติศาสตรวไววา ในชวงการครองราชย เอ็ดเวิรดที่ 3 
“ทหารอังกฤษ 2 คนก็ยากจะสูกับทหารสกอตที่ออนแอ 1 คน” แตตรงกันขาม ในรุนตอมา “ทหารฝรั่งเศส” 
100 คน ก็ยากที่จะคิดหรือกลาที่จะเผชิญกับทหารอังกฤษ 20 คนในสนามรบหรือทีท่ําการรบ 

ซึ่งจากการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ผานมุมมองการปฎิวัติทางทหารของกษัตริยเอ็ดเวิรด นับไดวาเปน 
สวนหน่ึงของการปฏิวัติทหารราบ ของตนศตวรรษที่ 14 ประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ (1) การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี (2) การพัฒนาระบบตางๆ (3) นวัตกรรมการยุทธ และ (4) การปรับการจัดหนวยทหาร 

เทคโนโลยี 
องคประกอบทางเทคโนโลยีที่เดนชัดคือ คันธนูที่ทําจากไมสน ซึ่งเปนอาวุธพื้นฐานลักษณะเดียวกับคันธนูไม
ทั่วไปที่ใชมาต้ังแตยุคหินใหม แตยาวกวา สามารถยิงไดไกลกวา มีอํานาจสังหารแมแตทหารสวมเกราะ  
ซึ่งตอมาธนูแบบคันยาวยังเปนอาวุธหลักของราชวงศอังกฤษกวาครึ่งศตวรรษ ตอมาไดมีการเกิดข้ึนของอาวุธ
ที่ใชดินปน และการพัฒนาเกราะและมาศึกของอังกฤษ รวมถึงปนใหญ การใชจายเงินอยางสูงมากเกี่ยวกับ
ยุทโธปกรณทางทหารทําใหขีดความสามารถของอัศวินอังกฤษ และตอมา ทหารมาของอังกฤษไดรับการ 
ติดอาวุธที่ดีที่สุดของยุโรป 

การจัดหนวยทหาร 
กองทัพอังกฤษไดผานการเปลี่ยนแปลงโครงสราง การจัดหนวย การธุรการที่สําคัญ ทหารราบที่อังกฤษ  
ที่แบนนอคเบิรน ไดถูกเกณฑเกือบทั้งหมดดวยการจายคาตอบแทน โดยทั่วไปแตละสองมณฑล จะมีสองขุนนาง  
ที่ไดรับการแตงต้ังเพื่อรวบรวมชายฉกรรจ และคัดเลือกผูที่เหมาะสมตามจํานวนที่กษัตริยกําหนดเพื่อเปน
ทหารสําหรับการรบที่จะมีข้ึน จากน้ันมณฑลตางๆก็จะจายยุทธภัณฑที่จําเปน แลวสงตัวไปจุดรวบรวมของ
ราชสํานัก ผูรวบรวมกําลังทั้งหมดไดรับคาตอบแทนจากราชสํานัก ต้ังแตป ค.ศ.1334 เปนตนมา กําลังทั้งหมด
จากกองทัพของกษัตริยเอ็ดเวิรดที่ 3 จึงประกอบดวยชายที่ไดรับเงินคาจางจากกษัตริย จากเดิมที่มีการ 
เรียกประจําการโดยระบบศักดินา ซึ่งการจายเงินจํานวนมากสงเสริมตอการเขาประจําการเปนทหาร 
โดยสมัครใจ มีขอดีอยางย่ิง สําหรับพลังอํานาจในการรบของกองทัพอังกฤษ (โดยทั่วไปจายลวงหนาสามเดือน 
หรือ ครึ่งป) 
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ยุทธวิธี 
รูปแบบของยุทธวิธีที่ใชในการรบสองครั้งแรกของกษัตริยเอ็ดเวิรดที่ดับพลิ่นมัวร และ ฮาลิต้ันฮิลล จะทํา 
การรบดวยยุทธวิธีที่เรียกวา ยุทธวิธีดับพลิ่น โดยจัดรูปขบวนตรงกลางเปนทหารมาลงรบเดินเทามีระยะ 
เคียงชิดกัน โดยใชหอก คลายทวน ปกทั้งสองเปนพลธนูเฉียงล้ําไปขางหนาเพื่อย่ิงใสดานหนาและปกของ
กําลังใดๆ ที่โจมตีตอทหารมาหนัก แมไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ แตไดเริ่มฝงรากในรัชสมัยพระเจาเอ็ด
เวิรดที่ 2 จึงเปนสวนหน่ึงของการปฏิวัติทหารราบกวางๆของตนศตวรรษที่ 14 ที่วาแมแตอัศวินก็ควรจะลงรบ
เดินเทา ซึ่งตางจากรุนกอนที่อํานาจการทําลายขวัญดวยการรบบนหลังมา 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรทั่วไปเสนอวาควรหลีกเลี่ยงการเปดการรบเมื่อสามารถทําได โดยมีปอมปราการที่มีความเหนือกวา 
ยากย่ิงตอการบุกโจมตี ก็จะย่ิงเพิ่มความเขมแข็งทางยุทธศาสตรการต้ังรับวิธีทางยุทธศาสตร ที่พระเจา 
เอ็ดเวิรดที่ 3 ทรงใชผสานยุทธศาสตรรุก เขากับยุทธวิธีเพื่อบังคับใหขาศึกยอมจํานน คือ โจมตีเมืองสําคัญ
เมืองหน่ึงของขาศึก จนฝายต้ังรับมีทาทีที่จะยอมแพ โดยกองทัพของฝายตรงขามตองเขาตอสูหากผูนํา 
ไมตองการเห็นเมืองดังกลาวยอยยับ อีกวิธีที่ใชการปลนสะดมและเผาทําลาย ซึ่งจะสงผลตอ การประสบ 
ความยอยยับทางเศรษฐกิจและการปกครองที่การปลนสะดมและเผาทําลายทําใหเกิดข้ึน ซึ่งวิธีการดังกลาว
ไมใชเรื่องใหม และวิธีการดังกลาวนําไปสูชัยชนะในการรบที่ย่ิงใหญที่สุดสองครั้งในรัชสมัยของพระองค ทําให 
สกอตแลนดตองยอมรับการปกครองของกษัตริยเอ็ดเวิรด และกดดันใหฝรั่งเศสตองพยายามสงบศึกตาม 
ความตองการของพระองค ชัยชนะในสนามรบ เกิดจากการที่ทหารทําการรบอยางเขมแข็ง และความ 
เปนผู นําที่ดี รวมทั้งระบบยุทธวิธี และอาวุธที่ยอดเย่ียม ทําใหชัยชนะทางยุทธวิธีสามารถเปนชัยชนะ 
ทางยุทธศาสตรเชนกัน ความสามารถของพระองคทรงทําใหไดรับการสนับสนุนดวยความนิยมชมชอบที่ย่ังยืน 
พระองคนําความสามารถทางยุทธศาสตรและความเขมแข็งทางยุทธวิธีของพระองคเขาดําเนินการ สุดทาย
ทรงฉลาดที่จะรับฟงคําแนะนําที่เจาชายแบลคและเจาชายเฮนรี่ทรงเตือนพระองคไมใหทรงละโมบมากเกินไป
ในยามสงบ ผลทําใหเกิดสนธิสัญญาเบรตีญ ีซึ่งเปลี่ยนชัยชนะทางทหารไปเปนความสําเร็จทางการเมือง  

สรุป 
การปฏิวัติกิจการทหารในอังกฤษในศตวรรษที่14 ไดใหหลักการทั่วไป คือ การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณและ
การจัดหนวยทางทหาร ยุทธวิธีที่ เขมแข็ง การที่ผูนําทางทหารพัฒนาและใชยุทธศาสตรตางๆ สรางสถานการณ 
ที่ถูกตอง แลวเปลี่ยนความสําเร็จในสนามรบไปเปนผลลัพธทางการเมือง ซึ่งมาจากการอุทิศตนของเหลาผูนําทหาร 
ที่ยอดเย่ียม ซึ่งสงผลตอการปฏิวัติกิจการทหารของพระเจาเอ็ดเวิรดที่ 3 

การเสริมสรางกองทพัแบบตะวันตกในฝรั่งเศสใน ศตวรรษที ่17 
ศิลปะการสงครามในยุโรปศตวรรษที่ 17 เปนไปผานการปฏิรูป จนกลายเปนพื้นฐาน ซึ่งการปฏิวัติการทหาร 
เปนการเปลี่ยนแปลงในทุกๆสิ่ง ต้ังแตยุทธวิธีไปจนถึงสายการจัดหนวย ทําใหกองทัพมีคุณลักษณะตางๆ 
ฝรั่งเศสไดกลายเปนผูนําคลื่นของความเปลี่ยนแปลง ในชวงมหาศตวรรษ ที่พระเจาหลุยสที่ 14 ไดรับ 
การขนานพระนามวา พระสุริยะเทพ โดยทรงจัดต้ังรูปแบบตางๆในกองทัพอยางมากดานโครงสราง 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ 
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การทหารของฝรั่งเศสสมัยพระเจาหลุยสที่ 14 มีตัวอยางของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหลักๆ 2 ประการที่ 
ไมสามารถสงผลตอการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติตอสงครามได 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
ทหารเหมือนเปนคนรับใช แมวาผูชายจะอยูแถวหนาของการรบ  ซึ่งตอมาในสมัยพระเจาหลุยสที่ 14  
ไดตัดกลุมคนที่ไมใชกําลังรบเหลาน้ีออกจากขบวนทัพ และอนุญาตเฉพาะพอคาเร หญิงที่ติดตามกองทัพ หรือ 
รักษารานคา เพื่อขายเสบียงแกทหาร ในจํานวนพอประมาณเพื่อบริการกําลังทหาร อาจจะมีสตรีที่ติดตามไป
เพื่อปฏิบัติหนาที่คนซักผา เย็บผา และพยาบาลของกรม แตกลุมผูติดตามจํานวนมากไมมีแลวซึ่งการแยกกลุม
เฉพาะผูชายออกจากความสัมพันธและพันธะอื่นๆ ทําใหทุมเทจิตใจในความจงรักภักดีกับหนวย สงผลตอ 
ขวัญทหารอาชีพ ทหารสังกดักรมของพระเจาหลุยส  มีเวลาสําหรับตนเองนอยมาก จึงมีเวลาทุมเทกับการฝก 
กรมสวนใหญมีคนฝรั่งเศสรวมอยูดวย ซึ่งแมกรมจะประกอบดวยทหารตางชาติ แตจะมีรูปแบบเปนกองกําลัง
ประจําการรัฐ มากกวา กองทหาร   กรมทหารแบบใหมจะใชเวลานานข้ึนในการจัดเตรียม แตสามารถ 
จะควบคุมไดมากข้ึน เปนมาตรฐานสากล การเกิดข้ึนของกรมและรัฐสมัยใหมที่มีระบบราชการแบบรวมศูนย 
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การเมืองมหาชนและลัทธิชาตินิยม 
การเมืองภาคประชาชนและลัทธิชาตินิยมในการปฏิวัติทางทหาร การปฏิวัติฝร่ังเศส
หลังจากนั้น 

แมคเกรกเกอร นอก 

การปฏิวัติของระบบอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เปนการเปลี่ยนแปลงที่ย่ิงใหญที่สุด ภายหลัง
พนยุคเกษตร การปฏิวัติทางทหารไดเปลี่ยนแปลงในลักษณะความมุงหมายของสงคราม นํามาซึ่งผลลัพธ  
คือ อุดมการณ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ประชากร  
มีการพัฒนาของความเช่ือทางการเมือง ซึ่งแพรหลายในแวดวงวิชาการของฝรั่งเศส วาฝรั่งเศสไมใชเพียง 
แคกลุมกษัตริยผูปกครอง ซึ่งตอมาการปฏิวัติไดโละทิ้งประเทศแบบเกา ที่มีกษัตริย ขุนนาง ศาสนจักร  
แลวสรางชาติใหมดวยการนองเลือด เพื่อเสรีภาพและความเทาเทียม ตามทฤษฎีประชาชนภายใตกฏหมาย
และกิโยติน ทําใหสงครามในป 1792-1814/15 กลายเปนสงครามสมัยใหมครั้งแรก ซึ่งเปนสงครามแรก
ระหวางชาติตางๆ โดยแรกเริ่มเปนการกระทําโดยฝรั่งเศส 
การปฏิวัติการทหารที่เกิดข้ึนต้ังแตสงครามการปฏิวัติ คือ การปฏิวัติการเมือง อุดมการณ ที่เปลี่ยนรูป 
จากสงครามจากบนสูลาง  จากยุทธศาสตรไปถึงยุทธการ และ การสงกําลังบํารุงจนถึงยุทธวิธี 
สุดทาย การปฏิวัติไดทําลายลางขอจํากัดของสงครามที่มีอยูในลักษณะของกองทัพในระบอบการปกครอง
แบบเกา ณ ตอนน้ัน ทหารยังไมถูกตัดออกจากสังคม  แตเปน สหาย มิตรรวมชาติ และ ประชาชน รวมถึง
เปนทหารของฝรั่งเศส ซึ่งกระตุนความรูสึกนึกคิดของทหารหาญที่รุนแรงย่ิงข้ึน เปาหมายคือการเช่ือฟงที่มี
วิจารณญาณตามคํากลาวของรัฐมนตรีสงคราม ไมใชการเช่ือฟงของทาสแตเปนของเสรีชน ดังน้ันเมื่ออยู 
ในสนามรบ ทหารใหมหนีทัพนอยกวาทหารในระบอบการปกครองเกา และ ทําใหเกิด “การเปดโอกาส
กาวหนาตามความสามารถ” เชน รอยโทโบนาปารต 
กองทัพฝรั่งเศส คอนขางเปนเครื่องมือทางการเมืองในการขยายประเทศฝรั่งเศสและปลูกฝงความคิด 
ความเปนชาตินิยมใหกับฝรั่งเศส 
ภายหลังการเขายึดอํานาจสูงสุดในป ค.ศ. 1799 ของ โบนาปารต นายพลหนุม ในฐานะทหารปนใหญไดเสริม 
ความบอบบางทางยุทธวิธี โดยใหสิทธิพิเศษในเหลาของตน นโปเลียนสรางความสมบูรณแบบของระบบ 
กองพล โดยจัดกลุมกองพล กองทัพนอย นโปเลียนไดสรางระบบฝายเสนาธิการและกองบัญชาการ มีขนาด
และความซับซอนที่ ไม เคยพบมากอน มีเอกภาพในการบังคับบัญชา มีความสามารถในการยุทธ 
พลังการขับเคลื่อน และ ความรวดเร็วในการปฏิบัติ นโปเลียนไดทําการเกณฑกําลังจํานวนมาก และ 
ความรูสึกชาตินิยมรุนแรง ทําใหกองทัพเปนระเบียบแบบแผนและเปนการถาวร 
ความสําเร็จที่ย่ังยืนที่สุดของนโปเลียน มี 2 สวนคือ (1) การทําใหกองทัพของฝรั่งเศสเปนกองทัพของชาติ 
และ (2) การสรางความเปนทหารแกชาติ นโปเลียนใหเกียรติยศ ในการเรียกเกณฑพลทหาร เน่ืองจาก 
เปนหนาที่ที่ตองกระทํา นโปเลียนพยายามใหบรรดาทหารเปนสวนสําคัญในกลุมชนช้ันนําหลังการปฏิวัติ
ฝรั่งเศส เพื่อดึงดูดใจใหคนอยากเขาเปนทหาร การจายเงินที่สูงและเงินรางวัล การจัดพิธีการทางทหารกอน 
ในพิธีการเฉลิมฉลองตางๆ ทําใหฝรั่งเศสในศตวรรษตอไปเปนชาติแหงความเปนทหาร 
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ซึ่งนักปฏิรูปการทหารมีคําตอบในการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติของนโปเลียน คือ ทหารที่เปนนักคิด  
เฉพาะผูปฏิบัติงานทางทหารมาทั้งหมดแลวจึงสามารถทําได และระบบฝายเสนาธิการและเหลานายทหาร
สัญญาบัตรที่เปนนักคิดซึ่งไดรับการฝกฝนผานการศึกษา   
ภายหลังจากที่นโปเลียนพายแพในรัสเซีย และถูกขับไลออกจากเยอรมัน รวมถึงสูญเสียบัลลังกของพระองค 
นักปฏิรูปไดออกกฎหมายการเปนทหารแบบสากลแทจริงเปนครั้งแรกของยุโรป ตอมาจึงมีการปฏิรูป
การศึกษาทางทหาร หัวใจของการศึกษาน้ี คือความคิดท่ีสําคัญยิ่งใหญบนความรูความเขาใจใประวัติ
ศาสตรทหาร และความเปนทหารอาชีพ และเปาหมายท่ีจะทําใหทหารฝายเสนาธิการไมเพียงแตเปน
ผูชวยผูบังคับบัญชาเทาน้ัน แตยังเปนกลุมของระบบประสาทสวนกลาง สําหรับการวางแผนยุทธศาสตร 
และ การควบคุมทางยุทธการท่ีจะควบคุมภูมิปญญาท่ีสั่งสมความคิดท่ีดีท่ีสุดท่ีกองทัพจะสามารถหาได 
จึงดํารงไวเพ่ือเปนหลักประกันวา กําลังจะรบในตําบลท่ีเหมาะสม ณ เวลาท่ีเหมาะสม 

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 ข้ึ น  ไ ม มี ใ ค ร ส า ม า ร ถ ยั บ ย้ั ง ก า ร เ มื อ ง 
ภาคประชาชน หรือ สงครามมวลชนได สําหรับนักรบที่เปนนักคิด ไดมีการลดชวงการควบคุมของผูนํา 
หนวยขนาดเล็กเหลือเพียงกําลังพลไมกี่คน การเพิ่มขนาดของกองทัพ การควบคุมบังคับบัญชาที่มี 
ความซับซอนข้ึน และกองทัพรัสเซียไดปฏิรูป เปนกองทัพประชาชน สังคมนิยมแหงชาติที่รบในสงคราม 
ที่ย่ิงใหญที่สุด ซึ่งปฏิวัติโลกที่แบงแยกชนช้ัน ทําใหเปดโอกาสความกาวหนาของทหารอาชีพ อํานาจการยิง 
ที่เพิ่มข้ึนเปนการปฏิวัติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การปฏิวัติเยอรมันในการจัดหนวยทหารอาชีพ และ 
กองพลยานเกราะ จรวด V-2 ซึ่งเปนการเตือนใหทราบวา การประเมินคาอยูที่ผลของการช้ีขาดทางทหาร 
ของเทคโนโลยี หรือความสามารถในการกําหนดลักษณะสงคราม 
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สงครามกลางเมืองอเมรกิา 
เราสามารถตรวจสอบเห็นลักษณะของการปฏิวัติการทางทหารที่แฝงอยูไดดีที่สุดโดยการตรวจสอบเหตุการณ
ตอนหน่ึงของสงครามกลางเมือง โดยหยิบยก การรบที่โอเวอรแลนด ซึ่งเปนการรบกันครั้งแรกของ 
ผูบัญชาการทัพที่ประสบความสําเร็จ ซึ่ง การรบดังกลาวมีจํานวนกําลังพลแตกตางฝายหน่ึง มี 165,000 นาย 
อีกฝายมี 90,000 นาย แตขอไดเปรียบน้ีไมใชอสมาตรที่สําคัญ อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมในการเมือง 
ภาคประชาชนเทาน้ัน ที่จะสามารถสรางกองทัพที่มีขนาดดังกลาวได อาศัยอาสาสมัครเพื่อบรรจุในกองทัพ 
โดยผูวาการรัฐตางๆ ไดจัดต้ัง รวบรวม และติดอาวุธกําลังที่ถูกระดมที่จําเปน โดยมุงไปยังผูนําชุมชน สามารถ
ชักชวนคนอื่นๆ เขาเปนทหารในบังคับบัญชาของตน ผลก็คือ สมาพันธรัฐมีกําลังพลเขาสูสนามอยางนอย  
2.1 ลานนาย และ 8.8 แสนนายตามลําดับ หรือประมาณ 5 เทาในสงครามของอเมริกากอนหนาน้ีทั้งหมด
รวมกัน 

สิ่งที่จุดประกายการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติของชาวอเมริกา คือ อํานาจอธิปไตยและความชอบตามกฎหมาย 
ซึ่งไมมีที่ใดในโลกในศตวรรษที่ 19 กระแสการหลังไหลและอุทิศตัวของอาสาสมัคร ที่มีสํานึกทางการเมือง  
มีแรงจูงใจสูง มุงมั่นจะเผชิญกับความยากลําบาก มีวัฒนธรรมความเช่ือเดียวกันในเรื่องประชาธิปไตยที่ผูกมัด
ทหารเหลาน้ีเขากับ “เปาหมายของชาติ” 
นอกจากน้ียังมีความสําเร็จในการสงกําลังบํารุง การเคลื่อนยายกําลังพล  สิ่งอุปกรณตางๆ ทํานํ้า ฝายเหนือมี
ผลผลิตที่ดีกวาฝายใต ทั้งในดานทรัพยากร โรงงานและ เกษตรกรรม ซึ่งฝายเหนือเพียงฝายเดียวที่พบวิธี 
จะระดมแหลงทรัพยากรของตนโดยไมสงผลเสียหายตอการเมืองและเศรษฐกิจตามมา เหลาน้ีเปนศักยะแฝง 
การจัดเก็บภาษี  การพิมพใบรับรองการจายเงิน เพื่อใชเงินในการทําสงคราม ยุทธศาสตรการกูยืมเงิน 
เพื่อสนองความตองการของสงคราม พันธบัตรถูกขายไปอยางรวดเร็ว การเฉลี่ยที่ยุติธรรมและการบังคับใช 
กฎหมายภาษีสรรพากร ชวยใหรัฐบาลสามารถใชจายในการทําสงครามโดยไมเกิดเงินเฟอถึงข้ันลมจม  
เมื่อสิ้นสุดสงครามกลางเมืองราคาสินคายังยืนอยูที่เกือบรอยละ 80 ซึ่งสะทอนความเหนือช้ันในการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในยามสงครามของฝายเหนือ 
แตอยางไรก็ตามชาวอเมริกาไดรับความเจ็บปวดและการสูญเสียจากภาวะสงครามกลางเมืองเปนเวลากวา  
4 ป เปนปรากฏการณที่ย่ิงใหญที่สุดของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงการปฏิวัติของการขัดแยง ความแตกตาง 
ทางภูมิภาคระหวางฝายเหนือกับฝายใต ต้ังแตกอนการสรางชาติ ซึ่งแกไดดวยระบบทางการเมืองและ 
การประนีประนอม 
สหรัฐอเมริกา ในชวงกอนสงครามกลางเมืองไดถูกครอบคลุมดวยผูหัวรั้นและไมประนีประนอม เกี่ยวกับเสรี
สวนบุคคลที่จะปฏิเสธการจํากัดตางๆ และตอตานอํานาจไมพึงปรารถนา ซึ่งรูวาไมมีวิธีการใดๆ ที่จะ
แกปญหาสิ่งเหลาน้ีไดดวยความรุนแรง ทําใหเกิดการเผชิญหนา และปนปวน ทั้งประชาชนฝายเหนือ ฝายใต
ตางเขาสูสงครามเพื่อปกปองสาธารณรัฐที่ตนยอมรับ 

ในแงความจําเปนทางทหาร ประชาชนไดยอมรับมาตรการของทางรัฐบาล ทั้งสองฝายไดยอมรับการเกณฑ
ทหารและการเก็บภาษีที่เพิ่มข้ึน ไมวาจะเปนทางตรง หรือ ในรูปสิ่งของ หรือในรูปของเงินเฟอ พวกเขาได
จัดต้ังกองทัพที่ไมเคยมีมากอน ในประวัติศาสตรอเมริกา ซึ่งประกอบดวยบรรดาชาย ที่เต็มใจจะตาย 
ในจํานวนที่ไมเคยปรารถนามากอน เพื่อการดํารงอยูของชาติที่ตนตอสูเพื่อสิ่งที่ดูเหมอืนมีความสําคัญมากกวา
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การมีชีวิตอยูของตน ซึ่งพายุดังกลาวไดปรับเปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติ 

 
การปฏิวัติกิจการทหาร รัสเซีย เยอรมัน 
ป 1860 องคประกอบดานเทคโนโลยีของการปฏิวัติในกิจการทหาร ไดปรากฏอยางเห็นไดชัดในกองทัพ
รัสเซีย ระบบทางรถไฟสามารถเคลื่อนยายกําลังพลและสิ่งอุปกรณไดเร็วกวา ในปริมาณ ที่มากกวาเปนทวีคูณ
มากกวาระบบการขนสงทางบกใดๆ ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ระบบรถไฟสามารถซื้อเวลาได และสามารถ
ชดเชยภูมิประเทศ ผานเสนทางที่วางไวตามหลักยุทธศาสตร รวมถึง ปนแบบเข็มแทงชนวนระยะยิงปานกลาง
บรรจุทายรังเพลิงที่ยิงไดรวดเร็ว ที่เหนือกวา แตการปฏิวัติทางทหารกาวสูข้ันที่ 2 คือ การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของกองทัพเพื่อเพิ่มศักยภาพของยุทโธปกรณใหมน้ี และอีกแนวทางหน่ึงไดเนนความสําคัญของ
การศึกษา และเปนการจัดหนวยในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดในขณะที่เยอรมันเนนคุณคาของพลเมืองของตน
ในฐานะเปนทหาร 
ระหวางป 1866 ทั้งกฎระเบียบในการฝกตางๆ และการดําเนินกลยุทธไดใชรูปขบวนปดระยะเคียง ในการ
โจมตีในเวลาเดียวกัน  และเพิ่มการใหความสําคัญในเรื่องวินัยการยิง การควบคุมรูปขบวนที่มีการกระจาย
ระยะ และ การปลูกฝงทหารใหรุกหนาดวยตนเองถาพลัดกับหนวยของตน การฝกในภูมิประเทศใชเวลา 
มากข้ึน เช่ือกันวา 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 
เหตุการณตางๆ ของป 1870-71 ทําใหพิสูจนใหเห็นวา กองทัพฝรั่งเศสเขาสูสนามรบดวยหลักนิยม 
ทางยุทธวิธีที่เกือบจะเหมือนกับรัสเซียอยางชัดเจน คือ ตานทานการเขาตีดวยการยิงอยางรวดเร็วดวยปริมาณ
มากแลวตีโตตอบบรรดาผูบัญชาการที่รัสเซียถูกบังคับใหสงทหารของตนไปขางหนาในการเขาตีตรงหนา
สูญเสียมากที่เวิรธ ซึ่งมากกวาการสูญเสียที่โคนิคเกรทซ ประมาณรอยละ 30 แตบรรดานายทหาร  ก็ไดเรียนรู
อยางรวดเร็ว กําลังจํานวนมากที่หาวหาญทําใหเกิดรูปขบวนที่คลองตัวที่ไดรับการสนับสนุนจากการรวมยิง
ของปนใหญ ซึ่งทําใหอัตราการสูญเสียลดลง 
การปฏิวัติกิจการทหารของรัสเซีย พิสูจนใหเห็นในระยะเวลาที่สั้นมาก รวมถึง “รถไฟและปนเล็กยาวแบบ 
ลํากลองเกลียว และปนเข็มแทงชนวน”เปนหัวใจที่สําคัญในผืนแผนดินทวีปยุโรป คูตอสูของรัสเซีย 
ไดเลียนแบบระบบเสนาธิการ มีการเกณฑทหารในระยะเวลาสั้นๆ ที่เปนสากล ไดกลายเปนรูปแบบที่สําคัญ
ของการเขาประจําการเปนทหาร และปรากฏเปนแนวความคิดพื้นฐานของชาวยุโรป กองทัพตางๆ ของยุโรป
ไดเริ่มมีความสมมาตรเพิ่มข้ัน ทั้งการเกณฑทหาร การฝก การบังคับบัญชา นวัตกรรมตางๆ ทั้งดานอาวุธ
ยุทโธปกรณ หลักนิยม หรือ การจัดหนวย ซึ่งรูปแบบดังกลาวไดปลูกฝงยาวนานผานสงครามโลกครั้งที่ 1  
แตสําหรับชวงสั้นๆ ในป 1860 รัสเซียไดเปลี่ยนโฉมหนาของสงครามยุโรป และดุลอํานาจของทวีปหน่ึง 
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สงครามโลกครั้งที ่1 
สงครามโลกครั้งที ่1 และกําเนดิสงครามสมัยใหม 
สงครามโลกครั้งที่1 เปนการกําเนิดรูปแบบสมัยใหมของสงคราม คือ สงคราม 3 มิติซึ่งเปนพื้นฐานในการ
วางแผนระดับยุทธวิธี ยุทธการ และ ยุทธศาสตรของสงคราม โดยการรบ 3 มิติ เปนการูป ทางยุทธวิธี 
หลายอยางของการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติเรงใหเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และทําใหพบการโจมตีทางลึก 
วิธีการใหมๆ ที่มีความซับซอนและทรงพลานุภาพมากข้ึน นําไปสูการพัฒนากรอบแนวคิดการใชเครื่องมือ 
ทางเทคนิคที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม ทั้งในการโจมตี และการปองกัน 

สงครามสามมิต ิ
รูปแบบสมัยใหมของสงครามที่เปนสงครามขนาดใหญ มีความรุนแรงสูง เกี่ยวของกับสงครามตามแบบ เปน
มหาสงคราม ซึ่งรูปแบบท่ีชัดเจนของสงคราม มีลักษณะตามอุดมคติดังน้ี 
(1.) การครอบคลุมพื้นที่การรบที่กวางและเปนสามมิติโดยสมบูรณ 
(2.) เวลาเปนสิ่งสําคัญย่ิงในแงของจังหวะ และความประสานสอดคลอง ความเร็วและการผสมเหลาตางๆ ใน
เวลาและพื้นที่ จะสําคัญกวาสิ่งอื่น และ สรางภาระยุงยากที่เกินความสามารถในการตัดสินใจของฝายตรงขาม 
(3.) การขาวเปนหัวใจสําคัญในการกําหนดเปาหมายและการดําเนินกลยุทธ 
(4.) อาวุธยุทโธปกรณที่มี สามารถทําลายเปาหมายที่มีคุณคาสูงไดอยางแมนยําโดยทั่วพื้นที่ของ 
ขาศึกทั้งแยกจากกรันหรือรวมกับภาคพื้น 
(5.) ผูบังคับบัญชาสามารถปรับการใชอํานาจการยิงเพื่อบรรลุผลเฉพาะตางๆได 
(6.) ระบบการควบคุมบังคับบัญชา และการติดตอสื่อสารและรูปแบบของการบัญชาการที่ 
ผสมผสานคุณลักษณะตางๆ สามารถทําลายบูรณภาพและความมุงมั่นของขาศึกดวยหายนะตางๆที่ตามมา 

ในการแปลงไปสูการวางแผนในสนามรบ รบดวยการรุกแบบงายๆ อาจมีลักษณะดังน้ี 
 (1.) ฝายเสนาธิการรวบรวมขาวสารเกี่ยวกับที่ต้ังตางๆ ของขาศึกทั้งโดยเครื่องมือทางอากาศ อิเล็กทรอนิกส 
เสียง และทัศนะ 
 (2.) ฝายเสนาธิการแปลงขาวสารเหลาน้ีไปเปนขาวกรองเกี่ยวกับเจตนารมณ 
 (3.) ผูบังคับบัญชาและฝายเสนาธิการทําแผนเพื่อบรรลุการเจาะ หรือ เจาะผานโดยรวดเร็ว ดวยการดําเนิน
กลยุทธที่จะขมหรือทําลายขาศึกตามทิศทางการเจาะของตนและ ตลอดความลึกของหวงสนามรบของขาศึก 
 (4.) รวมแผนการยิงเขากับการปฏิบัติการทางอากาศและแผนการดําเนินกลยุทธเพื่อใหไดผลทวีกําลังอยาง
สูงสุด แผนการยิงจะทําใหเกิดการทําลายขวัญ และ การยายที่ต้ัง สรางปญหาอยางมากแกขาศึก ทันที่ที่ระบบ
การควบคุมบังคับบัญชาและการติดตอสื่อสาร ของขาศึกเปนอัมพาต เปาหมายที่โจมตีไดแก กองบัญชาการ 
ระบบการติดตอสื่อสาร ปนใหญ การสงกําลังบํารุง สะพานและคลัง สถานีขนสงตางๆ ของขาศึก การยิงพราง
การตรวจการณของผูตรวจการณขาศึก การทําลายที่มั่นที่แข็งแรง และการตานทานการโจมตีที่ต้ังตางๆ ของ
ขาศึกในทางลึก โจมตีกองหนุนของขาศึกกอนที่จะสามารถเขารวมในการรบภาคพื้นดิน ปดกั้นสนามรบ 
ทําลายผูหลบหนี และใหการสนับสนุนโดยใกลชิดแกกําลังดําเนินกลยุทธที่กําลังทําการรุก 
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- ผูบังคับบัญชาตางๆสามารถปรับนํ้าหนักของการยิงตามการแยกแยะเพื่อขมหรือทําลายไดตามตองการ และ 
สามารถปรับหวงเวลาและปริมาณโดยใชแบบของอาวุธ กระสุน และอัตราการยิงที่เหมาะสม ข้ึนอยูกับวา
ตองการผลการทําลายขวัญหรือการลดทอนของขาศึกอยางตอเน่ือง 
- อุบายและการลวงตางๆ รวมถึงแผนการยิงลวงที่สมบูรณ ถาจําเปนรวมกับมาตรการเหลาน้ี 
- การวางแผนที่มีการรวมการอยางสูงจะกําหนดลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติตางๆเหลาน้ี แตบังคับบัญชาตางๆ  
ตองพยายามวางแผนเพื่อตอบโตตอสถานการณที่ไมไดคาดคิด 

ความซับซอนเหลาน้ันไมใชเพียงแคเรื่องยุทธวิธี ชัยชนะท่ีไมมีงานดานยุทธการจะทําไดเพียงการเสียด
ทานเทาน้ัน งานยุทธการสําหรับท้ัง 2 ฝาย คือ ทําอยางไรท่ีจะบรรลุท้ังการรุกและการทําลาย 
เยอรมันไดปลอยใหฝายพันธมิตรไดรับชัยชนะทางยุทธวิธีที่ไรประโยชนแลวถอนตัวไปในพื้นที่ที่ลึกเขาไปและ
เสริมสรางการปองกันที่นากลัวมากข้ึนภายใตการต้ังรับ ที่ออนตัว กวาโดยแนวสุดทายคือ ฮินเดอรเบิรก 
เยอรมันกําหนดแนวตานทานหลักของตนในในความลึกดังกลาว และมักจะเปนลาดหลังเนิน ที่ทหารราบของ
ขาศึกจะถึงจุดน้ัน หลังจากที่ไดทิ้งการสนับสนุนปนใหญที่อยูกับขาศึกไวขางหลังและ ถูกสังหารอยางยับเยิน
ดวยการยิงตานทานอยางหนาแนน การตีตอบโต ดวยหลักการงายๆ กําหนดวาควรจัดกองหนุนไวขางหลัง  
9 กม. และสามารถตีตอบโตไดภายใน 2 ชม. หลังจากเริ่มเขาตี ดังน้ันระยะยิงของปนใหญจึงเปนตัวกําหนด
รูปรางของสนามรบ ซึ่งการกําหนดที่หมายและการยิงที่หมายตางๆในทางลึกและการเคลื่อนยายปนใหญ 
รวมไปกับทหารราบที่รุกหนาไปอยางรวดเร็วเริ่มกลายเปนสิ่งสําคัญทางยุทธการ 
ไดมีการสรุปหลักนิยมของฝรั่งเศสไวดังน้ี การรบประกอบดวย การปฏิบัติซ้ําๆ ประการแรกโจมตีครั้งที่ 1 ดวย
ปนใหญที่จําเปนทั้งหมด จากน้ันสงทหารราบที่เพียงพอรุกหนาเพื่อยึดที่ต้ังน้ันขณะที่ปนใหญทําการยิงที่ต้ัง
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 ไดพิสูจนวา วิธีการใหมๆ สามารถเจาะแนวต้ังรับของอังกฤษและบรรลุผลจนนาตกใจ  
แตลมเหลวทางยุทธการและยุทธศาสตร ผูบัญชาการตางๆ ของเยอรมันไดสูญเสียการควบคุมการรบหลังจาก 
5 - 6 วัน เมื่อหนวยจูโจมรุกไปขางหนา จะมีทหารราบที่ฝกมาไมดีจํานวนหน่ึงที่ยึดติดกับการปฏิบัติตาม 
รูปขบวนเกาตกอยูภายใตอํานาจการยิงของอังกฤษและฝรั่งเศส  
ยังมีการถกเถียงกันตอไปวาการพัฒนายุทธศาสตร ยุทธวิธี อาวุธยุทโธปกรณ เทคโนโลยี ภาวะผูนํา 
ประสิทธิภาพของฝายเสนาธิการ หรือเพียงแคจํานวนที่มากกวา นําไปสูชัยชนะของอังกฤษ สองแนวทางที่
ตางกันของสองกองทัพคือ การรุกดวยปนใหญแนวทางหน่ึง และการปฏิบัติของยานเกราะอีกแนวทางหน่ึง  
ซึ่งบทบาทของปนใหญมีความสําคัญย่ิงตอทั้งสองแนวทาง โดยสถิติ คือ หากเขาตีกองกําลังปฏิบัติการ 
นอกประเทศของอังกฤษ ดวย ทหารราบ และรถถังเทาน้ันจะสําเร็จเพียง 1 ใน 4 แตถามีทหารราบและ 
ปนใหญ ฝายเขาตีจะเจาะได 3 ใน 4 
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เครื่องมือและบทเรียนตางๆ ของการปฏิวัติการยงิเล็งจําลอง 
การทดสอบการสูญเสียที่แวรดง และที่ซอมม พบวา การรวมยิงที่เหมาะสม ทําใหสามารถรุกหนาได 2-3 กม. 
แสดงวาวิธีการดังกลาวไดซื้อความสําเร็จทางยุทธวิธี โดยการแลกความสําเร็จทางยุทธการ ซึ่งหนวยทหาร 
ที่คิดแบบอนุรักษนิยมไดพยายามหาเครื่องกีดขวางทางยุทธวิธีเพื่อใหไดชัยชนะทางยุทธการอีกครั้ง 
ต้ังแตป ค.ศ. 1915 มีการถายภาพและตรวจการณทางอากาศ ชวยใหสามารถกําหนดตําบลเปาหมายได 
อยางแมนยําทั่วทั้งสนามรบ การทําแผนที่สนามเพลาะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใหทันสมัยมีความกาวหนา 
ในการสํารวจทางทหาร มีการรวบรวมขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา มีการศึกษาผลของอุณหภูมิตอดินขับ และ
ปจจัยตางๆ ในการผลิตกระสุนตามชุดที่ผลิต และการปรับปรุงดานสื่อสาร เน่ืองจากหากกระสุนปนใหญตก 
อาจทําใหสายโทรศัพทขาด สวนวิทยุตางๆ ยังอยูในชวงเริ่มตน มีการระดมสายโทรศัพทบานทั้งหมดของ
ฝรั่งเศส โดยในกองทัพฝรั่งเศสมีผูเช่ียวชาญดานโทรศัพท 50,000 นาย มีพนักงานสื่อสาร 200 นาย  
ตอกรมปนใหญ นอกจากน้ี เริ่มมีการพัฒนาการดําเนินสงครามอิเล็กทรอนิกส ครั้งแรกข้ึน ดวยการดักฟง 
การติดตอสื่อสารทางวิทยุและโทรศัพท  เครื่องมือพื้นฐานของทหารปนใหญมีการปรับเปลี่ยนมากมาย  
โดยปนใหญกระสุนวิถีโคงและวิถีราบขนาดหนักไดกลายเปนอาวุธหลัก 

ต้ั งแตป  ค .ศ .  1917 อํานาจกําลั งรบทางอากาศ  รวมทั้ งการลาดตระเวนและการตรวจการณ 
ปนใหญ ไดเพิ่มบทบาทมากข้ึน เพิ่มบทบาทในการโจมตีทางลึกและการยุทธภาคพื้น - อากาศ ที่มี 
การประสาน สงครามจักรพรรดิ มีการต้ังฝูงบินโจมตีทิ้งระเบิด เพื่อใช ณ ตําบลแตกหักของการเขาตี 
อังกฤษไดมอบบทบาทหลักแกเครื่องบินในการรบ ใหเครื่องบินบินนําหนารถถัง คนหาและทําลายปนใหญ
ตอสูรถถัง การสกัดกั้นทางรถไฟที่ใชเคลื่อนยายกองหนุน สวนฝรั่งเศสไดใชเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิด เบรเกต 
ของฝรั่งเศส 120 ลํา และ ทิ้งระเบิด 700 ลูก ตอกําลังสวนใหญของกองหนุนเยอรมัน 
ไดมีการปฏิวัติการจัดหนวย คือ ไดมีการจัดหนวยในการบัญชาการ การขาว และการวางแผนใหม ทั้งในระดับ
ยุทธวิธีและระดับยุทธการในกองทัพอังกฤษหนวยกําลังรบตางๆ ไดจัดต้ังหนวยสงกําลังบํารุงแบบใหมขนาดใหญ  
เพื่อสนองความตองการที่คาดไมถึงของปนใหญ ในป 1914 จึงไดกลายเปนกองทัพของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม 
สงครามโลกครั้งที ่1 ไดเปลี่ยนแปลงโฉมหนาของสงครามในศตวรรษที่ 20 ในหลายๆทาง สงครามน้ีไดนํามา
ซึ่งการตอสูกันระหวางรถถัง อาวุธตอสูรถถัง การรบระหวางอากาศยาน การทิ้งระเบิดยุทธศาสตร  
การลาดตระเวนทางอากาศ และ การปองกันภัยทางอากาศ และ เครื่องบินทําหนาที่ในการสนับสนุน  
การปฏิบัติการของยานเกราะ การสงกําลังบํารุงไดรับการพัฒนา การบัญชาการทางยุทธการและยุทธวิธีข้ึนอยูกับ 
การติดตอสื่อสารในสนามรบดวยอิเล็กทรอนิกส  สงครามเคมีไดกลายเปนเรื่องปกติ ความคลั่งไคลทางชาติพันธุ  
การเมือง การรุกราน การปองกันตัว การกระตุนสังคมระดับอุตสาหกรรม ระดมใหกําลังคนของสังคมทั้งหมด
มีโรงงานอาวุธขนาดใหญเกิดข้ึน  
การปฏิวัติดังกล าวไดกอให เกิดความตองการอยางมากสําหรับระบบควบคุมบั งคับบัญชา  และ 
การติดตอสื่อสาร การขาวกรองสนามรบเพื่อบริหารทั้งขาวกรอง และการวางแผนการยิงที่ระบบน้ีสนับสนุน  
ในระดับยุทธการและยุทธวิธีของสงคราม คือ ระหวางการดําเนินกลยุทธที่ไดรับการสนับสนุนดวยอํานาจ 
การยิง กับอํานาจการยิงที่ไดรับการสนับสนุนดวยการดําเนินกลยุทธ โดยความสัมพันธระหวางการกําหนด
ยุทธศาสตรและเทคโนโลยียังคงเปนสิ่งสําคัญย่ิงในศตวรรษที ่21 



- 61 - 
 

การกิจการทหารในเยอรมันปฏิวัติ 
การปฏิวัติในกิจการทหารของเยอรมัน 

สงครามโลกครั้งที ่2 ทําใหเกิดการปฏิวัติทางทหาร หลังจาก 20 ปของการสงบศึก ซึ่งเปนสงครามที่ใหญที่สุด
ในประวัติศาสตร มิใชเพียงแคผลลัพธโดยเปนภาวะตอเน่ือง ดวยความปรารถนาที่จะเปนเจาโลก ที่จักรวรรดิ
เยอรมันไดกระทําเมื่อป ค.ศ. 1914 
ปลายป ค.ศ. 1940 ผลของการปฏิวัติในกิจการทหาร สงครามยานเกราะผสมเหลา ปรากฏชัดเจนที่สุด 
ในชัยชนะที่ทําลายลางของกองทัพเยอรมันตอกองกําลังพันธมิตร  หนวยรถถังอิสระของเยอรมันที่เคลื่อนที่
ผานภูมิประเทศไดอยางงายดาย เน่ืองจากไมมีรถถังฝรั่งเศสตอตาน แตการจับฝายเสนาธิการของหนวย 
ในพื้นที่เปนเชลย สายโทรศัพทถูกตัดขาด การเผาทําลายหมูบาน ไมเพียงแคทําลายกองทัพโดยรวมแตทําลาย
ระบบประสาทของกองทัพ ทําใหฝรั่งเศสแทบหมดสภาพความเปนกองทัพ 

ความลับของชัยชนะของเยอรมัน คือการพัฒนากรอบแนวคิดตางๆ อยางรอบคอบที่ไดกําเนิดข้ึนในการรบ 
ในสงครามโลกครั้งที ่1 ซึ่งยุทธการและยุทธวิธีที่มีนวัตกรรมและความชํานาญการ ซึ่งสัมพันธกับความทุมเท
ดานอุดมคติของหนวยตางๆ ของเยอรมัน 

เยอรมันศึกษาสงครามครั้งสุดทายดวยความใสใจอยางสูงสุด แทบจะโดยทันที หลังยุติสงคราม เสนาธิการ 
คนแรก และรองผูบัญชาการของกองทัพเยอรมัน ไดต้ังคณะกรรมการไมนอยกวา 57 คน เปรียบเหมือน 
คลังสมอง เพื่อศึกษาวาอะไรที่เกิดข้ึนจริง โดยขณะที่นายทหารผูมีประสบการณสวนมากยังอยูในตําแหนง
ผูนําหนวย ซึ่งไดทบทวนโดยละเอียดเกี่ยวกับประสบการณในสนามรบ จึงเปนจุดเริ่มสําหรับการคิดเกี่ยวกับ
สงครามในอนาคต และสรางความสามารถทางการทหารแบบปฏิวัติในยามสงบ โดยสอดคลองกับหลักนิยมระหวาง
เสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1 และการเริ่มสงครามโลกครั้งที ่2 เปนการใชหนวยผสมเหลา และใหความสําคัญ
กับการคิดหลักนิยม เยอรมันจึงไดสรางความรู ประสบการณจากสงครามของตน ในรูปแบบที่สอดคลองกัน 
รอบคอบและมีวิวัฒนาการ เปดรับตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและแนวคิดให ซึ่งแตกตาง คือ มีความเขาใจ
อยางแทจริงถึงธรรมชาติสงคราม ทั้งน้ีคูมือหนวยผสมเหลา ใหความชัดเจนสุดใน 2 ขอกวางๆ คือ  
(1.) การทําสงครามเปนศิลปะ ที่ข้ึนอยูกับพื้นฐานวิทยาศาสตร ซึ่งตองการในตัวแตละบุคคล 
(2.) การทําสงครามข้ึนอยูกับการพัฒนา เครื่องมือใหมๆ อยางตอเน่ือง น่ันแปลวากองทัพเยอรมันมอง
นวัตกรรม เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ถูกขับเคลื่อนไมหยุดน่ิง ไมเพียงจากเทคโนโลยี แตรวมถึงธรรมชาติ
ของสนามรบและขาศึก 

ความไรขอจํากัดของสนามรบ ตองการนักรบท่ีคิดและทําดวยตนเองและสามารถวิเคราะหสถานการณ
ใดๆ และขยายผลดวยความเด็ดขาด หาวหาญ บรรดาผูบังคับบัญชาของเยอรมันตองเรียนรู เพ่ือมอบ
อํานาจและเสรีใหแก ผูบังคับบัญชาระดับรองฯ ลงมา สวนใหญจะเปนการตอบโต ตามสถานการณ กลุม
นายทหารประทวนตองเขารับการศึกษา ฝกอบรมอยางทรหด และ สงเสริมในการเตรียมการท่ีจะใชเสรีน้ัน
อยางชาญฉลาด  
กําลังพลแตละนายของกองทัพเยอรมัน จึงมีคุณลักษณะขีดความสามารถและความรู เช่ือมั่นในตนเอง ทุมเท 
และยินดีที่จะรับผิดชอบ 
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กุญแจความสําเร็จของเยอรมัน คือ ความมุงมั่นที่จะเรียนรูจากการรบ และ จากการทดสอบปฏิบัติจริง  
ฝายเสนาธิการมีความรอบคอบ ใหความสําคัญตอแผนการฝกและการซอมรบ เพื่อใหมั่นใจวาหนวยรบตางๆ 
ไดดําเนินการไดดวยดี 

ที่นาทึ่งคือ ชัยชนะของยานเกราะเยอรมันในโปแลนด  ผบ.ทหารสูงสุดของกองทัพเยอรมัน เจตนาจะเพิ่มผล
ทางดานยุทธการของยานเกราะโดยรวมกําลังยานเกราะจํานวนมาก ในการรวมกําลังยานเกราะขนาดใหญ
หนวยเดียว ผลการปฏิบัติเปนที่นาพอใจ ในการบดขย้ีสวนที่เหลือของกองทัพฝรั่งเศส นอกจากน้ันเยอรมัน 
ยังพัฒนาการปฏิบัติการรวมภาคอากาศ - ภาคพื้น สะทอนความกาวหนาและนวัตกรรมของเยอรมัน 

ความรูและประสบการณในสงครามกลางเมืองสเปน ทําใหเยอรมันปรับยุทธวิธีและข้ันตอนในการสนับสนุน
ทางอากาศโดยใกลชิด ซึ่งผลการปฏิบัติที่นาสนใจคือ กองทัพอากาศเยอรมันในยุคนาซี สามารถให 
การสนับสนุนแกกําลังภาคพื้นดินในการเจาะผานแนวในโปแลนด เปนตน กองทัพเยอรมัน จึงมีระบบ
ตอบสนองการสนับสนุนทางอากาศที่มีความคลองแคลว 

การปฏิวัติในกิจการทหารของเยอรมัน การพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป การพัฒนาหลักนิยม การฝก และ
เทคโนโลยีเปนที่มาของชัยชนะของเยอรมัน วัฒนธรรมทหารน้ีตองการประสิทธิภาพ และ ความรับผิดชอบ
ของกําลังพลทุกนาย การปลูกฝงความซื่อสัตย ความไววางใจระหวางกัน การฝกฝนผูนําหนวยระดับลาง  
การลงโทษผูกระทําผิดที่ทําผิดซ้ําครั้งที่ 2 และ 3 เปนตน 

อนาคตตอไป 
ในบทน้ีไดใหความสําคัญตอการปรับเปลี่ยนศิลปะการสงครามที่ไดเริ่มข้ึนในตะวันตก การคาดการณลวงหนา
เปนสิ่งสําคัญตอกองทัพสหรัฐ ทั้งในการพยายามปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร 
ที่กวางขวางหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียตและการผงาดข้ึนของจีน 
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองอยางมากทําใหโครงสรางสังคมและรัฐตางๆเปลี่ยนแปลง 
พื้นฐานที่ทางทหารไดเตรียมการไวสําหรับสงครามและปฏิบัติสงคราม เทคโนโลยีทําใหการทําสงครามซบัซอน
มากข้ึน จากการพัฒนาทางวิทยาศาสตรใหมๆ ในแตละเรื่อง ซึ่งตองใชความคิดที่สดใหม และความเช่ียวชาญ
ทางยุทธวิธี เทคนิค และการสงกําลังบํารุงที่มากย่ิงข้ึน 

โลกอาจพบกับการปฏิวัติอ่ืนๆ ในศตวรรษท่ี 21 และการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งอาจผนวกกับแรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งจะตองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลัก
นิยม ยุทธวิธี กระบวนการ เทคโนโลยี ตามไป ซึ่งการปฏิวัติในกิจการทหารยังเกิดขึ้นในบริบทของการเมือง
และยุทธศาสตรเสมอ 
สงครามระดับยุทธศาสตรเปนสิ่งชี้ขาดประการหน่ึง  ความผิดพลาดในระดับยุทธการและยุทธวิธีสามารถ
แกไขได แตความผิดพลาดทางการเมืองและยุทธศาสตรจะคงอยูตลอดไป 
แมสหรัฐจะมีบทเรียนจากสงครามเวียดนาม เมื่อประเทศน้ีกาวเขาสูศตวรรษที่21 ทําใหเห็นแวววา 
การตัดสินใจในระดับยุทธศาสตรยังไมนาเช่ือถือ การไมสนใจในประวัติศาสตรแมแตของสหรัฐเอง วัฒนธรรม
และภาษาของตางชาติที่มีอยูทั่วไป เปนจุดออนที่นาตกใจในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอ 
การกําหนดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 
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ชัยชนะของสหรัฐในสงครามอาวครั้งที่ 2 ไดแสดงถึงการปฏิวัติในกิจการทหาร แตเทคโนโลยีของสหรัฐฯ 
ประสบความสําเร็จนอยกวา ความสําเร็จของกรอบแนวคิดและหลักนิยมที่ต้ังมั่นอยูบนความเขาใจ ทามกลาง
การลมสลายของสหภาพโซเวียต ยังทําใหสหรัฐฯ มีกองกําลังและหลักนิยมที่พัฒนาข้ึนเพื่อทําการรบกับศัตรู 
ที่มีความเช่ียวชาญ ในหวงสนามรบทางยุทธศาสตรที่ตองใชกําลังของสหรัฐจํานวนมากเขาสูทะเลทราย ปจจัย
ความไมแนนอนในภูมิประเทศเพิ่มความไดเปรียบใหกับสหรัฐฯ เมื่อสงคราม 100 ชม. จบลง การแกไข 
ปรับปรุงสรางสรรคนวัตกรรม และปรับปรุงทางยุทธศาสตรและการทูต มีเปาหมายที่แกไขความไมสมดุลของ
พลังอํานาจที่แสดงดวยภาพในอาวไดเริ่มไปทั่วโลก  ศิลปะการสงครามไมไดอยูกับที่หรือมีข้ัวเดียว  

สรุป 
การปฏิวัติในกิจการการทหาร ตางจากการปฏิวัติการทหาร ซึ่งการปฏิวัติในกิจการทหารที่ผานมาไดให
ลักษณะเฉพาะที่ชัดเจนอยางนอย 4 ประการ 
 (1.) เพียงแคเทคโนโลยีอยางเดียวยากที่จะขับเคลื่อนการปฏิวัติในกิจการทหาร 
 (2.) การปฏิวัติในกิจการทหารเกิดข้ึนจากการแกปญหาแบบวิวัฒนาการ มุงตรงตอประเด็นทางยุทธการและ
ยุทธวิธีเฉพาะ ผูสรางสรรคนวัตกรรมจะคิดถึงผลของการตอสูตอศัตรูที่แทจริงมากกวาศัตรูตามสมมติฐาน 
ดวยความสามารถที่แทจริงในการดํารงการดําเนินการตอเปาหมายทางยุทธศาสตรและทางการเมืองที่แทจริง 
 (3.) การปฏิวัติตางๆ ตองมีกรอบงานที่สอดคลองกันของหลักนิยมและกรอบแนวคิด  
 (4.) การปฏิวัติในกิจการทหารยังคงยึดและจํากัดดวยยุทธศาสตรที่ไดรับและโดยธรรมชาติของสงคราม  
ซึ่งการปฏิวัติในกิจการทหาร แตเปนเพียงเครื่องมือทางยุทธการและยุทธวิธีเทาน้ัน ไมใชสิ่งแทนสําหรับ
ยุทธศาสตร 
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ขอบเขตเน้ือหาท่ีมุงเนน 

- สมรภูมิอิรกั 
- งานกิจการพลเรือน 
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สมรภูมิอิรัก 
หนังสือเลมน้ีกําเนิดในสมุดพก เล็กๆ สีเขียวที่ใชทั่วไปของบรรดาทหารสหรัฐที่ไดบันทึกเหตุการณและ
ถายทอดมาเปนตัวหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ ความคิด และความรูสึก ของรอยเอก โรเบิรท (ทอดด ) 
สโลน บราวน ที่จะชวยผูนําหนวยออกทําการรบ เมื่อทบทวนอดีตจึงพบขอผิดพลาดทางยุทธวิธีบางประการ 
ที่ไดทําไป ซึ่งการเลาเรื่องยุทธวิธีที่มีวิวัฒนาการ เปนคําสอนที่ดีกวาการยึดทฤษฎี เพราะ “เราเรียนรูมาจาก
ความผิดพลาด” ซึ่งไดเรียนรูถึงยุทธวิธี อารมณ และจิตวิทยาอยางมากระหวางการปฏิบัติการที่อิรัก รวมถึง
ความทาทายในความเปนผูนําและอุปสรรค 

สมรภูมิอิรักถือเปนประวัติศาสตรที่เขียนข้ึนใหม ในสงครามนอกแบบ (Unconventional Warfare) และ
ปฏิบัติการอื่นนอกเหนือสงคราม (Operation Other than war) 

เมษายน พ.ศ. 2546 เปนเดือนที่อเมริกาประสบความสําเร็จ จากการรุกอยางสายฟาแลบของหนวยยานเกราะ  
ยุติลงดวยการลมสลายของแบกแดด สื่อทั่วโลกประโคมขาว ภาพรูปปนของ ซัดดัม ฮูสเซน ถูกโคนดึงลง 
จากแทนทามกลางฝูงชนที่เดือดดาล การทําลายสถานที่ที่คิดวาไดจัดเก็บซอนอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
(Weapons of Mass Destruction : WMD) แตภายหลังชัยชนะน้ียังไมคอยสมบูรณมากนัก ทหารพันธมิตร
ไมคอยไดรับการยอมรับวาเปนผูปลดปลอย และการปลนสะดมยังมีมากมาย การไรกฎหมายที่เกิดข้ึนจาก 
การลมสลายของพรรคบาธ กลายเปนคําถามวา “ถาเราชนะสงคราม เราจะรักษาความสงบไวไดหรือไม?” 

ในความคิดของบราวนและเพื่อนรวมงาน มองวา กําลังของอเมริกา กําลงเขาสูข้ันกวาดลาง ซึ่งเช่ือวา 
ผูตอตาน หรือทาทายอํานาจของอเมริกา คือพรรคบาธที่ไมยอมจํานน และชาวอิรักถูกขมขู โดยกลุมดังกลาว 
ถูกโจมตีอยางรุนแรง และ ทําลายโครงสรางของพรรคบาธทีละเมือง ทหารอเมริกาพรอมและมุงมั่นที่จะ 
ทําการโจมตีอยางรุนแรงเหลาน้ี รวมทั้งมีข้ันการบูรณะและฟนฟูชาติ 

พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิ้ลยู บุช ประกาศอยางเปนทางการถึงการยุติการปฏิบัติ 
การรบหลักในอิรัก บนดาดฟาเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Kitty Hawk หลังจากลงสูพื้นในเครื่อง F-14 
เปลี่ยนแปลงจากข้ันที่ 3 การปฏิบัติการรบข้ันเด็ดขาด เปนข้ันที่ 4 การปฏิบัติการหลังการรบ โดยเปลี่ยน
ความสนใจไปในการสรางเสถียรภาพและการฟนฟูอิรัก มุงไปที่จัดการกับภัยคุกคามที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน 
และการปฏิบัติการพลเรือนทหาร 

สหรัฐและอังกฤษ เปนตัวแทนสหประชาชาติโดยมีแผนคราวๆ สําหรับสงครามอิรักใหสองชาติคุมรายไดจาก
นํ้ามันของอิรัก และรับผิดชอบในฐานะกําลังควบคุม ซึ่งทําใหสองชาติสามารถขยายการควบคุมและ
ดําเนินการไปทั่วประเทศ ไดโดยเร็ว ปลดอาวุธกําลังตอตานที่เหลือ และเริ่มสงมอบอํานาจคืนแกรัฐบาล
ทองถ่ิน 

กําลังพันธมิตร ไดปรับตัวเขากับการปฏิบัติที่ตอเน่ืองในอิรัก ซึ่งตองสับเปลี่ยนกองกําลัง และการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางทหาร เชน พื้นที่สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง เสนทางการสงกําลังบํารุง 
กองบัญชาการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการซอมบํารุง สนามบิน ฯลฯ  รวมทั้ง  การเสริมกําลัง และ 
ความซับซอนในการเคลื่อนยาย และวิวัฒนาการทางยุทธวิธีและเทคนิคตางๆ อยางตอเน่ือง  
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ผูบังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกรูถึงความเสี่ยงตอการโจมตีดานการสงกําลังบํารุงของอิรัก พยายาม 
ใหการสนับสนุนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  ผนวกกับการดําเนินการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ เพื่อลด พื้นที่
ครอบคลุมทางการสงกําลังบํารุงในยุทธบริเวณ ไปดวยแนวคิดการสงกําลังบํารุงที่ทันเวลา แยกฐานสงกําลังตาง  ๆ 
และฐานสนับสนุนเรงดวน 

ในประเทศที่ลมเหลว และไรกฎหมายจากการลมสลายของรัฐบาล จึงมีการโจมตีตอทหารพันธมิตร 
อยางตอเน่ือง กองกําลังของสหรัฐ ไดพยายามหาแนวทางที่เหมาะสม ในพื้นที่มีการตอตาน คุมขังคนเปนพันๆ 
ต้ังแตเริ่มแรก และ ผอนคลายลงถาสถานการณดานความปลอดภัยดีข้ึน ในระดับหนวยทหารตองใชแนวทาง
บังคับ โดยแยกผูกระทําผิด และผูบริสุทธ์ิ ซึ่งที่ผานมามีความผิดพลาดเน่ืองจากไดใหความไววางใจมากเกินไป
ตอชาวอิรักผูใหขาวที่สามารถพูดไดสองภาษา ที่จริงแลว ลามที่ไววางใจไดอยางแทจริงเทาน้ันเปนบุคคลที่มี
คาสูงย่ิง ทามกลางทักษะทางภาษาที่ไมสมบูรณน้ี 

ปฏิบัติการในภาพที่คอนขางใหญสามารถไดมาจากหนวยที่กระจายกัน  ที่เรียกวาการ “โจมตีคาบสมุทร” 
หรือ “แมงปองทะเลทราย”  บรรดาผูบังคับบัญชาของสหรัฐ ไดรวมกําลังเล็กๆนอยๆ และเปนกลุมๆ จาก
หนวยตางๆ ที่กระจายเปนวงกวางเขาเปนกลุมกอนในการปฏิบัติการ แตยังคงเหลือกําลังรักษาความปลอดภัย
เฉพาะพื้นที่ไว 

มีบันทึกเสียงของซัดดัม ฮุสเซน เรียกรองผูกอการรายใหตอตานการปฏิวัติของพันธมิตรผานคลื่นวิทยุของ
อาหรับ  มัสยิดแหงหน่ึงในฟลลูจาห ถูกวางระเบิด แสดงอยางชัดเจนวาการวางระเบิดไดลามไปถึงสัญลักษณ
ทางศาสนา การโจมตีทหารอเมริกันยังมีอยูทั่วไป ทําใหมียอดการเสียชีวิตจากการรบถึง 147 นาย 

ทหารของกองพลสงทางอากาศไดปดลอมและสังหารอูเดย และ คูเซย บุตรชายของซัดดัมในการยิงตอสู 
ในโมซุล ฮุสเซนไดกลับมากลาวทางวิทยุอีกครั้ง สรรเสริญบุตรชายตนวาเปนผูเสียสละของอิรัก และเรียกรอง
ใหคนอื่นทําตามอยางน้ัน คนหนุมอยางนอย 10,000 คน เขารวมกับกองกําลังอาสาสมัคร ของ มุคตาดา อัลซดร  
ซึ่งเปนฝายคานชีอะหในนครศักด์ิสิทธ์ินาจาฟ และยังมีการขยายตัวของศัตรูติดอาวุธจากชนกลุมนอยนิกายสุหน่ี     
ตอมา เอกอัครราชทูต แอล.พอล เบรเมอร ผูแทนประธานธิบดีในอิรัก ไดแตงต้ังสมาชิกสภาบริหารประเทศ
อิรัก มีผูแทน 25 คน เพื่อนําชาติสูการเลือกต้ัง  

เหตุการณความไมสงบยังเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ผสมผสานดวยการเปลี่ยนแปลงทางยุทธวิธี เทคนิคและ
กระบวนการตางๆเปนไปดวยความระมัดระวัง ในเดือน สิงหาคม ทั่วโลกกลับไปดูอิรักจากขาวคารบอมบ 
ซึ่งมุงสังหารประชาชน นอกสถานทูตจอรแดนในกรุงแบกแดด มือระเบิดฆาตัวตายและทําลายกองบัญชาการ
สหประชาชาติในแบกแดด สังหารผูแทนสหประชาชาติ และคนอื่นๆ อีก 24 คน ในขณะที่รอยกวาคน
บาดเจ็บ ฯลฯ ซึ่งดูเหมือนวากลุมกอการรายจะหักเหความสนใจไปจากทหารสหรัฐ ที่เห็นวายากและ 
เปนอันตรายที่จะสังหาร มุงไปที่กระบวนการฟนฟูและการปรองดอง เปนการแนะนําใหตางชาติควร 
ใหการชวยเหลือและเกี่ยวของ  

 วันที ่7 กันยายน ประธานาธิบดี จอรจ ดับเบิ้ลยู บุช ขอเงิน 87 พันลาน ดอลลาร จากรัฐสภา 
สําหรับงบประมาณทางทหารและการฟนฟูในอิรัก วันตอมาอังกฤษประกาศจะสงทหารมาเพิ่มเติมอีก  
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1,000 นาย ในขณะเดียวกัน มีบันทึกขอความจากซัสดัมฮุสเซน เผยแพรออกอากาศเพื่อปลุกระดม 
การตอตานและการโจมตีตอกองกําลังพันธมิตร    

ขณะเดียวกันเหตุผลในการทําสงครามในครั้งน้ีดูเหมือนจะสั่นสะเทือน เมื่อ ฮานสบลิกซ ผูตรวจอาวุธของ
สหประชาชาติไดประกาศวาเขาเช่ือวาอิรักไดทําลายอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูงของตนไปเมื่อสิบปที่แลว
บรรดาผูเช่ียวชาญโจมตีวา ถอยคําดังกลาวเปนยุทธศาสตรทางออก ที่ใชไดเทาน้ัน ที่ตองทําอยางจริงจังคือ
การพัฒนาความสามารถของชาวอิรักในการปกครองตนเองตอไป  การโจมตีชาวอิรักที่รวมมือกับอเมริกายังมี
ตอเน่ือง ความรวมมือระหวางตํารวจอิรักกับทหารพันธมิตรไมคอยราบรื่น  

หัวหนาคณะผูตรวจหาอาวุธที่มีอํานาจทําลายลางสูงของสหรัฐในอิรัก รายงานวาไมพบอาวุธหลังจาก 3 เดือน 
สิ่งน้ีไมมีสิ่งบอกเหตุวามีความเช่ือมโยงระหวางซัดดัม ฮุสเซน กับ อัลเคดา เหตุผลสนับสนุนในการทําสงคราม
ไดเริ่มไปที่การปกครองแบบเผด็จการของซัดดัม ฮุสเซน ถาไมทําจะเปนอันตรายกับโลกที่เหลือ การแทนที่
ดวยประชาธิปไตยใหกับอิรักที่ร่ํารวยนํ้ามัน และต้ังอยูในจุดยุทธศาสตรจะเปนผลดีทั่วตะวันออกกลางที่มี
ปญหา  

 คอนโดลีซา ไรซ ที่ปรึกษาดานความมั่นคงของชาติเขารับหนาที่การฟนฟูอิรัก เปลี่ยน 
ความรับผิดชอบไปใหทําเนียบขาว เนนยํ้าการปรับปรุงใหอิรักเปนรัฐที่ประสบความสําเร็จ การดําเนินการทูต
ของสหรัฐและอังกฤษ ยึดถือตามแนวทางแกปญหาที่คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติเห็นชอบ 
เปนเอกฉันทสนับสนุนกองกําลังนานาชาติ นําโดยสหรัฐในฐานะผูแทนฝายบริหาร สําหรับการสราง
เสถียรภาพและการฟนฟูอิริกใหเปนรูปธรรม การรับรองดังกลาวไมมีผลกระทบโดยทันทีตอกองกําลัง
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 ความรุนแรงในอิรักที่เพิ่มข้ึน 
ทําใหเกิดการปรับการบริหาร โดยตอมาสหรัฐ ใหคํามั่นวาจะถายโอนอํานาจใหแกรัฐบาลช่ัวคราวของอิรัก  

งานกิจการพลเรอืน 
ผูเช่ียวชาญตางๆ ในขณะน้ันมักจะเปรียบเทียบกับสงครามเวียดนามในระดับยุทธศาสตรและระดับยุทธการ  
สวนใหญดูเรียบรอย แตในระดับยุทธวิธีบางครั้งอาจนอยกวา 

มีการเปดเผยตอมาวา ซัดดัม ฮุสเซน หลบซอนในหลุมขนาดเทาตูเย็นไมไกลนักจากบานบรรพบุรุษของเขาที่ 
ทีกริท ในไมกี่ ช่ัวโมงทั่วโลกก็ไดเห็นภาพ ซึ่งกําลังจูโจมในการไลลาสามารถจับเขาได และเปนการไลลาอาชญากร 
ที่รอบคอบที่สุดในประวัติศาสตร โดย ผบ.พล.ร.4 และ คนอื่นๆ ไดจัดทําตารางประสานสอดคลอง ที่ประณีต
ซับซอน จากเครือขาย และประติประตอที่ละนอย  
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สหรัฐฯ เริ่มมีวิธีการใชไมนวมไมแข็ง มีการปฏิบัติการแตละวันต้ังแตการจูโจม การเจรจาจายคาชดใชสําหรับ
ความเสียหายในการจูโจม การด่ืมนํ้าชากับที่ไดรับการสงตัวกลับ การสนับสนุนอุปกรณแกโรงเรียนซึ่งวิธีน้ี 
ก็ประสบความสําเร็จ การดําเนินการจับกุมซัดดัม ทําใหขวัญกําลังใจของบรรดาผูพยายามดําเนินการ ลดลง 
จํานวนตํารวจอิรักเพิ่มข้ึนจาก 9,000 นาย เปน 72,000 นาย หนวยลาดตระเวนชายแดน และ กกล.ปองกัน
สาธารณูปโภคเพิ่มข้ึน ความกาวหนาในการฟนฟูกองทัพอิรักกลับตองผิดหวัง การดําเนินการฟนฟูขนาดใหญ
สามารถขุดลอกคลองชลประทานไดมากวา 16,000 กม.ฯลฯ แตไมใชทุกเรื่องจะเปนเรื่องดี ยังมีเรื่องของ 
การวางงาน การโจรกรรม การกอวินาศกรรม เปนตน  

การจับกุมซัดดัม ทําใหเปลี่ยนรูปแบบสงคราม แตไมไดยุติสงครามโดยสิ้นเชิง เมืองพวกสุหน่ีหัวด้ือรั้น ยังเปน
จุดรวมของกลุมตอตานติดอาวุธ ในขณะที่ยอดทหารสหรัฐเสียชีวิตรวมเปน 500 นาย วันตอมาระเบิดฆาตัวตาย 
นอกกองบัญชาการทหารสหรัฐในแบกแดด ทําใหคนอิรักเสียชีวิต 20 บาดเจ็บมากวา 100 เมื่อการสูรบ 
ในอิรักไมยุติโดยเร็วจึงไดมีการคงกําลังทหารไวมากกวา 120,000 นาย มีการระบุวา การหมุนเวียนหนวยใหม
เขารับผิดชอบโดยไมมีประสบการณของสหรัฐ ทําใหเกิดความสูญเสียอยางตอเน่ือง 
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