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พลเรือเอกไพศาลนภสินธุวงศ์

	 ตลอดเวลาของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ	 ภาพจากการสังเกตของเราเห็นสงครามมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบหลายต่อหลายครั้ง	 อารยธรรมที่แตกต่างกันในช่วงเวลาต่างกันได้ประเมินสงคราม

ในทิศทางที่ต่างกันและได้ใช้วิธีการทำสงครามด้วยกฎเกณฑ์ที่ต่างกันด้วย	 สงครามหาใช่เป็นเพียง

วัตถุประสงค์ของมนุษย์เท่านั้น		แต่ยังมีผลค่อนข้างมากต่อปัจจัยพื้นฐานทางศาสนา	ปรัชญา	และวัตถุ

สำหรับชีวิตมนุษย์	 อาจกล่าวได้ว่า	 ประวัติศาสตร์แสดงออกมาให้เห็นเป็นภาพของสงคราม	 คือ			

ส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ของอารยธรรมของมนุษย์	

	 ในประวตัศิาสตรน์บัตัง้แตม่กีารบนัทกึกนัไว	้ ไมเ่คยมชีว่งเวลาใดทีม่นษุยว์า่งเวน้จากสงคราม												

นักรัฐศาสตร์กล่าวกันว่า	 สงครามกับมนุษย์เป็นของคู่กัน	 แบ่งแยกกันไม่ได้	 เมื่อเป็นเช่นนี้	 เรา			

สงครามและกฎการสงคราม
WarandPrinciplesofWar

Clausewitz

กล่าวนำ
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(โดยเฉพาะผู้มีอาชีพทหาร)		จึงควรศึกษาเรื่องของสงครามไว้บ้าง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามในบริบท

ของการเมือง	ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงความสัมพันธ์อย่างสำคัญยิ่งของสงครามกับการเมือง	

	 ในตอนท้ายของบทความจะวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการสงคราม	 (Principles	 of	 War)			

ที่เราใช้และเรียกกันในปัจจุบันนี้ว่ามีความหมายเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของมันหรือไม่ประการใด	

ควรจะเรียกว่าหลักการสงคราม	หรือหลักการสู้รบ	(Principles	of	Warfare)	กันแน่	

ความหมายของสงคราม

	 War	มาจากภาษา	Anglo	 -	Saxon	ว่า	Warre	 เทียบเคียงกับภาษาฝรั่งเศสว่า	Guerre	

ภาษาเยอรมันว่า	 Wirr	 ซึ่งแปลว่า	 สับสน	 (เป็นความสับสนจากสภาพปกติและระเบียบของสันติภาพ)	

ความหมายทั่ว	ๆ	ไป	คือ	ความขัดแย้ง	หรือการต่อสู้		สงครามแสดงถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม	เช่น		

ชนเผ่า	 กลุ่มศาสนา	 รัฐ	 และพันธมิตร	 โดยปกติแล้วสื่อความหมายถึงการขัดกันด้วยอาวุธ	 	 ใน		

Oxford	 	Advanced	 	Learner’s	 	Dictionary	 ให้ความหมายของ	 “สงคราม”	 ว่า	“สถานการณ์ซึ่ง

ประเทศ ๒ ประเทศ หรือมากกว่า หรือกลุ่มคนหลายกลุ่ม	 ต่อสู้กันในระยะเวลาหนึ่ง เช่น 

สงครามโลกครั้งที่สอง   สงครามระหว่างอังกฤษกับสกอตแลนด์” 

	 ในเอกสาร	 The	 Fundamentals	 of	 British	 Maritime	 Doctrine	 ให้คำนิยามของ

สงครามวา่	“เปน็สิง่ทีย่ากในการใหค้ำนยิามอยา่งกระจา่งชดั การใหค้ำนยิามในแงท่างกฎหมาย ถอืเอา 

การประกาศสงครามเปน็สิง่ทีถ่กูตอ้งและรวมถงึระยะเวลาตัง้แตก่ารประกาศสงคราม ซึง่เกดิขึน้กอ่น 

การเริ่มต้นสู้รบกัน อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ ค.ศ.๑๙๖๔ เป็นต้นมา ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประเทศใด

ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการ เนื่องจากถูกตั้งเป็นข้อห้ามของสหประชาชาติ ตัวอย่างเช่น ไม่มี

การประกาศสงครามก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม สงครามอิรัก – อิหร่าน สงครามฟอล์กแลนด์ 

และสงครามอา่ว สงครามยงัแสดงถงึการรบัรูเ้ปน็อยา่งสงูของคูส่งคราม ผูก้อ่ความไมส่งบคงตระหนกั 

ว่าพวกเขาตกอยู่ในภาวะสงครามในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลพิจารณาเห็นว่าสถานการณ์นั้นเป็นเพียงความ  

ไมส่งบเรยีบรอ้ยในยามปกตเิทา่นัน้ ในเดอืนเมษายน ค.ศ.๑๙๘๒ สาธารณชนขององักฤษเชือ่วา่พวกเขา 

กำลงัอยู่ในภาวะสงครามกบัอารเ์จนตนิา ในขณะทีฝ่า่ยอารเ์จนตนิาเหน็วา่พวกเขาไดบ้รรลคุวามสำเรจ็ 

ในการยึดคืนหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ที่ได้ถูกอังกฤษยึดไปโดยวิธีการทูตแบบเรือปืน เมื่อราว ๑๐๐ ปีก่อน

หน้านั้น ซึ่งพวกเขาเห็นว่าอาจแก้ปัญหากันได้โดยวิธีการเจรจาและกำลังอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบ” 

	 นักรัฐศาสตร์และนักการทหารที่มีชื่อเสียงต่างพากันศึกษาเรื่องสงครามของ	 Carl	 von	

Clausewitz	 นักการทหารและนักปรัชญาชาวปรัสเซีย	 ซึ่งแม้แต่	 Bernard	 Brodie	 ยังชมเชยว่าเขา

เป็นนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง	หนังสือของ	Clausewitz		เรื่อง	 am Kriege	(ว่าด้วยสงคราม)	

ได้ให้นิยามของสงครามไว้หลายแห่ง	 เช่น	 “สงครามเป็นการกระทำโดยใช้กำลังเพื่อบีบบังคับให้ข้าศึก

ทำตามความประสงค์ของเรา”	 นั่นคือ	 “สงครามหาใช่อื่นใด มันเป็นการดวลกันของสองฝ่ายที่มี

ขอบเขตทีก่วา้งใหญ”่	 ความหมายขา้งตน้นีน้กัเขยีนชาวอเมรกินั	 ไดอ้ธบิายความหมายจากนยิามของ	

Clausewitz	ว่า	“สงครามเป็นความรุนแรงที่ได้รับการจัดการโดยฝ่ายการเมืองต่ออีกฝ่ายหนึ่ง” 
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	 Clausewitz	เน้นความหมายนี้มาก	และเป็นที่ยึดถือกันแม้แต่คนรุ่นปัจจุบันว่า	“สงคราม

คือการต่อประสานนโยบายของรัฐโดยวิธีอื่น”	 เขาได้ขยายความว่า	 “สงครามหาใช่การกระทำแบบ  

หน้ามืดตามัว แต่ต้องตั้งอยู่บนขอบเขตของวัตถุประสงค์ทางการเมือง ด้วยเหตุนี้คุณค่าของ

วัตถุประสงค์นั่นเองจะเป็นตัวกำหนดว่าควรจะเสี่ยงซื้อด้วยราคาเท่าใด หากราคาที่ต้องซื้อนั้นแพง

เกินกว่าคุณค่าของวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้ว ก็จะต้องล้มเลิกความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่ง

วัตถุประสงค์นั้น และสงครามก็จะต้องยุติลง” 

	 ทัศนะทางการเมือง	 มีผู้ให้คำจำกัดความที่ฟังดูคล้ายคลึงกันว่า	 “สงครามเป็นเครื่องมือ

ของนโยบายที่ใชเ้พือ่ใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงคข์องชาต ิ หลงัจากที่ใชว้ธิอีืน่แลว้ไมป่ระสบผลสำเรจ็”		

แต่โดยเนื้อแท้แล้ว	 เรามักจะแปลเจตนารมณ์บางอย่างของ	 Clausewitz	 ไม่ค่อยตรงนัก	 ต้องทำความ

เข้าใจว่านโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นคงดำรงอยู่ต่อไปตลอดเวลาไม่ว่าจะใช้กำลัง

หรอืไม	่การตอ่ประสานนโยบายของรฐัโดยวธิอีืน่	(by	other	means)	by	ในทีน่ีห้มายถงึ	 in addition to		

นั่นคือ	 วิธีอื่น	 (สงคราม)	 	 	 แม้จะนำมาใช้	 	 	 แต่การดำเนินนโยบายแก้ปัญหาของรัฐ	 (โดยสันติวิธี)			

หาได้ยุติลงไม่	ดังที่	Clausewitz	อธิบายว่า	

	 “…	 เรายังต้องการให้เป็นที่กระจ่างชัดอีกด้วยว่า	 การสงครามนั้นไม่ทำให้ความเกี่ยวพัน	

ทางการเมืองชะงักลงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นที่ต่างไปโดยสิ้นเชิง	 โดยเนื้อแท้แล้วความเกี่ยวพัน

ยังคงมีอยู่ต่อไปไม่ว่าจะใช้วิธีอะไร	 แนวทางสำคัญที่เหตุการณ์ทางทหารคืบหน้าไปและถูกจำกัดลงนั้น	

เป็นแนวทางทางการเมืองที่ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาของสงคราม	จนกระทั่งถึงการสงบศึกที่จะมีต่อมา…”	

	 เป้าหมายสุดท้ายของสงคราม	 คือ	 สันติภาพ	 สงครามไม่ได้กระทำโดยเอกเทศ	 สงคราม

โดยตัวของมันเอง	หาใช่เป้าหมาย	(End)	มันเป็นเพียงเครื่องมือ	(Means)	ที่ใช้แก้ปัญหาทางการเมือง	

สงครามในบริบททางการเมือง

สาเหตุของสงคราม

	 ในยุคแรก	 ๆ	 นักปรัชญาและนักบวชพยายามแยกแยะ	 แล้ววิเคราะห์ถึงสาเหตุของ

สงคราม	 โดยคาดหวังว่าเมื่อรู้แล้วอาจสามารถลดจำนวนของสงครามที่เกิดขึ้นให้น้อยลงได้	 ธรรมชาติ

ของมนุษย์	 	ที่มาของเศรษฐกิจ	ความเสื่อมทรามของมนุษย์	 ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลา	ผลของ

การวิเคราะห์จึงไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล	 แต่อย่างไรก็ดียังมีคนพยายามค้นคว้า	 จนพอจะหา

สาเหตุของสงครามในยุคล่าอาณานิคม	ซึ่งมีอยู่	๓	ประการด้วยกันคือ	

	 ประการแรก	 การดิ้นรนเสาะหาความร่ำรวยทรัพยากรเพื่อการผลิตของประเทศ	

รวมทั้งการหาตลาดการค้า	เป็นต้น			

	 ประการที่สอง	 มาจากสาเหตุของการขยายธรรมจักรโดยเฉพาะศาสนาคริสต์และ

อิสลาม			
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	 ประการสุดท้าย	 คือ	 การรักษาสถานะเดิมของตนหรือดุลยภาพแห่งอำนาจ	 แต่ในยุค		

ร่วมสมัย	 สาเหตุของสงครามตามที่	 Thucydides	 กล่าวไว้ในสมัยโบราณว่าเกิดจากเหตุสามประการ

เช่นกัน	คือ	“ความกลัว เกียรติยศ และผลประโยชน์”		กลับดูจะมีน้ำหนักมากขึ้นอีก	โดยเฉพาะเรื่อง

ผลประโยชน์	ถึงกับมีคนกระแนะกระแหนว่า	“War is the continuation of business by other 

means”		ซึ่งหากสังเกตสงครามในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะสงครามอ่าว	ย่อมไม่เกินความจริงนัก	

ระดับของสงคราม(LevelsofWar)
	 รูปแบบของสันติภาพอาจเริ่มต้นตั้งแต่มิตรภาพที่จริงใจระหว่างรัฐ	 จนเพิ่มความเลวร้าย

ถึงขั้นการเผชิญหน้ากันแบบตึงเครียด	 สำหรับสันติภาพแล้ว	 ความต้องการขั้นต่ำสุดคือการปราศจาก

การใช้อาวุธ	 แต่ในทางตรงกันข้าม	 สงครามมีความจำเป็นต้องใช้อาวุธ	 กระนั้นก็ตามสงครามมีหลาย		

รูปแบบ	แตกต่างกันอย่างกว้างขวาง	ไม่มีศัพท์สากลให้เป็นที่ยอมรับกัน	แต่ก็พอจะจำแนกได้ดังนี้	:	

	 ๑. สงครามเบ็ดเสร็จ  (Total War)	 	 หมายถึง	 	 คู่สงครามใช้ทรัพยากรทั้งหมดอย่าง

สมบูรณ์			ชาติจะถูกคุกคามให้ยอมแพ้โดยปราศจากเงื่อนไข	

	 ๒. สงครามทั่วไป (General War)	 คล้ายคลึงกับสงครามเบ็ดเสร็จ	 ต่างกันที่สงคราม

ทั่วไปเน้นการใช้กำลังทหารอย่างเบ็ดเสร็จ	 ส่วนมากจะหมายถึงสงครามที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์	 เคมี	 หรือ

ชีวะ	นอกจากนั้นยังหมายถึงการทำสงครามตามแบบอย่างไม่จำกัด	(Unrestricted	Convention	War)	

	 ๓. สงครามจำกัด (Limited War)	 	วัตถุประสงค์ของคู่สงครามจะถูกจำกัด	คู่สงคราม

จะจำกัดการใช้เครื่องมือทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 (ตรงข้ามกับสงครามเบ็ดเสร็จ)	 และยัง

จำกัดการใช้กำลังทหารด้วย	(ต่างจากสงครามทั่วไป)		

	 ๔. สงครามตามแบบ   (Conventional War)	 เป็นการสู้รบกันโดยปราศจากการใช้

อาวุธนิวเคลียร์	 เคมี	 และชีวะ	 แม้ว่าฝ่ายที่มีอาวุธดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อเป้าหมายสงคราม	

ยุทธศาสตร์	และยุทธวิธีของคู่ต่อสู้อย่างเห็นได้ชัด	

	 สำหรับศัพท์	Low – Intensity Conflict	เริ่มมีการนำมาใช้บ้างเมื่อไม่นานมานี้	แต่ก็ไม่

แพร่หลายมากนัก	ทั้งนี้เพราะความหมายยังมีลักษณะเป็นสีเทา	กล่าวคือ	อยู่ระหว่างสันติภาพและการ

สู้รบกันอย่างเปิดเผย	 เช่น	 การทูตแบบเรือปืน	 การช่วยเหลือทางทหารต่อการปราบปรามการก่อความ

ไม่สงบ	หรือช่วยเหลือแก่ฝ่ายก่อความไม่สงบ	การแก้แค้นโดยใช้กำลังทหาร	เป็นต้น	กำลังทหารและวิธี

การใช้จะถูกจำกัดอย่างเข้มงวด	 ระยะเวลาจะถูกจำกัดเช่นกัน	 และแน่นอนที่สุด	 คือ	 ไม่มีการประกาศ

สงคราม	 ความสัมพันธ์ทางการทูตยังคงดำรงต่อไป	 ตามปกติแล้วเป้าหมายทางการเมืองจะถูกกำหนด

อย่างชัดเจนและจำกัด	 เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมทางการเมือง	 ความขัดแย้งระดับต่ำดังกล่าวนี้	

ตัวอย่างที่มีความเข้มข้นสูง	 เช่น	 ความขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดียในปี	 ๑๙๖๒	 จีนกับเวียดนาม		

ในปี	 ๑๙๖๙	 ความเข้มข้นระดับปานกลาง	 เช่น	 การจู่โจมโดยใช้กำลังทหารของสาธารณรัฐแอฟริกา		

ต่อชาติเพื่อนบ้าน	 ส่วนความเข้มข้นระดับต่ำสุด	 เช่น	 การใช้เรือรบของพันธมิตรเพื่อคุ้มครอง		

เส้นทางคมนาคมในอ่าวเปอร์เซียเมื่อปลายทศวรรษที่	๑๙๘๐	เป็นต้น	
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	 พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชตรัสไว้ว่า	 ทุกสงครามทำกัน ๒ ด้านเสมอ	 กล่าวคือ			

ด้าน Physical	 ซึ่งเป็นเรื่องของกำลังรบที่มีตัวตน	 ส่วนอีกด้านเป็น	 Psychological	 เป็นเรื่องของ

จิตวิทยาที่ไม่มีตัวตน	 พระองค์ตรัสไว้ราว	 ๓๐๐	 ปีก่อนคริสตกาล	 ส่วนแนวความคิดของ	 Clausewitz	

เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่	๑๙	ได้แนะนำว่าสงครามมีธรรมชาติของมัน	๒	แบบด้วยกัน	คือ	รูปธรรมและ

นามธรรม	 ลักษณะของสงครามที่เป็นรูปธรรมจะมีธรรมชาติของมันที่ถาวร	 บรรยากาศของสงคราม		

จะไม่โอนถ่ายกันได้จากคุณสมบัติใด	 ๆ	 ของสงครามและในช่วงเวลาใด	 ๆ	 บรรยากาศของสงคราม

ประกอบไปดว้ย	“อนัตราย การใชค้วามพยายาม ความไมแ่นน่อน และความบงัเอญิ”	อกีลกัษณะหนึง่	

ที่เป็นนามธรรมมีลักษณะที่ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งบางครั้งรวดเร็ว	แต่บางครั้งอาจช้ามาก	

	 สงครามมีลักษณะเด่นในตัวของมันเองไม่ว่าจะใช้อาวุธชนิดใด	คู่สงครามจะเป็นใคร	หรือ

อะไรคือประเด็น	

	 เรามักจะสับสนต่อธรรมชาติของสงคราม	 (Nature	 of	 War)	 ว่าเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่	

หลายสำนักมีความคิดแตกต่างกัน	 แต่หากเราดูจากแนวความคิดของ	 Clausewitz	 ที่มองว่าสงคราม		

คือความโหดร้าย	 ความไม่แน่นอน	 ความบังเอิญ	 หรือเป็นศิลป์มากกว่าศาสตร์แล้ว	 พอจะกล่าวอย่าง

มั่นใจว่าธรรมชาติของสงครามไม่เปลี่ยนแปลง	 ถ้าหากว่าสงครามเปลี่ยนธรรมชาติของมัน	 ธรรมชาติ		

ที่กล่าวนั้นคงเป็นอย่างอื่น	ซึ่งแท้จริงแล้ว		เป็นการเปลี่ยนคุณลักษณะ	(Character)	ของมันต่างหาก	

สงครามเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดบ้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและสงคราม(การทหาร)

	 Clausewitz	อ้างไว้ใน	am	Kriege	ว่า	“สงครามหาใช่อื่นใดนอกเหนือไปจากการดำเนิน

ต่อไปทางการเมือง”	 วัตถุประสงค์ทางการเมืองเป็นเครื่องตัดสินว่าคู่สงครามจะใช้วิธีการใดเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขา	 ในประวัติศาสตร์ของยุคโบราณนับหลายศตวรรษ	 ได้เกิดสงครามที่		

ทัง้คูส่งครามกำหนดวตัถปุระสงคแ์บบไมจ่ำกดั	 	 ซึง่ในสงครามดงักลา่วคูส่งครามใชเ้ครือ่งมอืทกุอยา่งทีม่อียู	่

จึงกลายเป็นสิ่งที่	 Clausewitz	 เรียกสงครามที่แท้จริงนั้นว่าเป็น	 “Perfect War”	 หรือ	 “Absolute 

War”	 แต่ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่	 ๑๘	 และ	 ๑๙	 สงครามที่เกิดในยุโรปแทบทั้งหมดมีวัตถุประสงค์		

ที่จำกัดมากขึ้น	 ดังนั้นปัจจัยทางการเมืองมีอิทธิพลสูงต่อการดำเนินสงคราม	 จะเห็นได้ว่าสนธิสัญญา

ภายหลังสงครามยุติจึงไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังของฝ่ายแพ้สงคราม	 แต่เป็นสิ่งที่ได้รับการ

ยอมรับของทั้งสองฝ่าย	 เช่น	 สงครามระหว่างปรัสเซียกับออสเตรีย	 ในปี	 ค.ศ.๑๘๖๖	 สงครามระหว่าง

ปรัสเซียกับฝรั่งเศสในปี	ค.ศ.๑๘๗๐	–	๑๘๗๑	เป็นต้น					

	 อย่างไรก็ดี	Clausewitz	เตือนไว้ว่า	แม้ปัจจัยทางการเมืองเป็นตัวหลักในการกำหนดหรือ

ควบคุมสงครามก็ตาม	แต่	“วัตถุประสงค์ทางการเมืองหาใช่มีอำนาจกำหนดทิศทางอย่างเด็ดขาดไม่”	

ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองและทหารหาใช่เป็นเหมือนถนนที่ให้รถเดินทางเดียว	 (One	 –	 way	

Street)	 ทั้งสองส่วนต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน	 เป้าหมายทางการเมืองต้องปรับแต่งอย่างมั่นคงต่อเนื่องให้
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เหมาะกับเครื่องมือทางทหารที่สามารถนำมาใช้ ได้	 ซึ่งปกติจะเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งมาก	 สิ่งสำคัญคือ

นักการเมืองต้องรู้และมีความเข้าใจต่อเครื่องมือทางทหารอย่างถ่องแท้เพื่อมิให้พวกเขาสั่งการให้ทหาร

ดำเนินการในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้	 ดังนั้นในสงคราม	 หากนักการเมืองและผู้นำทัพ	 (Generalissimos)	

ไม่ใชเ่ปน็บคุคลเดยีวกนั	Clausewitz	เสนอแนะวา่	ผูน้ำทพัควรอยู่ในคณะรฐัมนตรดีว้ย	เพือ่ใหเ้กดิความ	

มั่นใจว่า	 “สงครามได้ดำเนินการตามทิศทางของนโยบายของรัฐอย่างสมบูรณ์ และทำนองเดียวกัน 

นโยบายจะสอดคล้องกับเครื่องมือทางทหาร”	อย่างไรก็ดีน่าเสียดายที่ในหนังสือ		am	Kriege	ของเขา

ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องราวของนโยบายในรายละเอียดเลย	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตัวเขาเองเป็นทหารอาชีพ			

จึงพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปก้าวก่ายเรื่องการเมือง	 เราจึงไม่รู้ว่าเขามีความคิดอะไรที่จำเป็นสำหรับ

การกำหนดนโยบายของรัฐ	และคิดอะไรกับนักการเมืองบ้าง	

	 Clausewitz	 ก็ยังเผยให้เราได้เห็นแต่เพียงแวบเดียวเกี่ยวกับความในใจของเขาเกี่ยวกับ

เรื่องการเมือง	 ในหนังสือเล่มแรกของ	 am	 Kriege	 ว่าด้วยเรื่องของ	 “Strange Trinity of War”	

(Trinity	มีรากศัพท์มาจากทางศาสนาคริสต์	หมายถึง	พระผู้เป็นเจ้า	ซึ่งแบ่งเป็น	๓	องค์	คือ	พระบิดา		

พระบุตร	 และพระวิญญาณ)	 ในความหมายของ	 Clausewitz	 คือ	 กลุ่มที่มี	 ๓	 คน	 หรือของ	 ๓	 สิ่ง		

สงคราม	 ประกอบด้วย	 องค์ประกอบแรก	 ความเป็นศัตรู	 (เช่น	 ความเกลียดและความรุนแรง)			

ซึ่งเปรียบเสมือนสัญชาตญาณที่ขาดการไตร่ตรอง	 (Blind	 Instinct)	 เป็นส่วนทีพ่ลเมืองมีบทบาทมาก		

องค์ประกอบที่สอง เป็นปฏิสัมพันธ์ของความน่าจะเป็นและโอกาส	ความกล้าหาญ	และความสามารถ

พิเศษส่วนนี้	 ทหารและผู้นำทางทหาร	 เป็นผู้แสดงบทบาทสำคัญ	 องค์ประกอบที่สาม	 สงคราม		

มีคุณสมบัติเป็นเครื่องมือรองของนโยบาย	 ด้วยเหตุนี้มันจึงขึ้นอยู่กับเหตุผลล้วน	 ๆ	 ซึ่งรัฐบาลหรือ  

ผู้กำหนดนโยบายเป็นผู้แสดงบทบาทหลัก	 Trinity of War	 (องค์ประกอบทั้งสามของสงคราม)						

มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งทีแ่ยกจากกนัไม่ได	้ รฐับาลเปน็ผูก้ำหนดวตัถปุระสงคท์างการเมอืง	 ทหารดำเนนิการ	

สงครามเพื่อให้บรรลุผลทางการเมือง	และประชาชนเป็นผู้สนับสนุน	 ในสงครามใด	ๆ	ก็ตาม	หากองค์

ประกอบใดองคป์ระกอบหนึง่ออ่นแอ	 ชยัชนะในการทำสงครามดจูะเลอืนราง	 มตีวัอยา่งใหศ้กึษามากมาย	

ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน	

บทบาทของผู้นำทางการเมือง
	 ๑. ผู้นำทางการเมืองเป็นผู้กำหนดนโยบาย	 	 Clausewitz	 ได้กล่าวถึงการที่ผู้นำ		

ทางการเมืองกำหนดนโยบายของชาติ	 จะมีผลกระทบต่อการดำเนินสงครามไว้ว่า	 “ไม่มีใครเริ่มทำ

สงครามหรือรู้สึกว่าควรจะกระทำเช่นนั้น โดยไม่ทราบชัดว่าเขาตั้งใจจะทำสงครามเพื่อให้ได้อะไรมา 

เขาตั้งใจจะทำสงครามอย่างไร	 ประการแรก เป็นจุดประสงค์ทางการเมือง ประการหลังเป็น  

จุดมุ่งหมายในการดำเนินสงคราม นี่เป็นหลักการบังคับ ซึ่งจะกำหนดแนวทางของการทำสงคราม   

ขนาดของวิถีทาง และความพยายามที่ต้องการ” 

	 ๒. ผู้นำทางการเมืองควรเข้าใจเรื่องของทหาร	 	 ผู้กำหนดนโยบายตกลงใจทางทหาร		

ผิดพลาดเพราะขาดพื้นฐานความรู้ตั้งแต่แรกเริ่มในเรื่องวิถีทางของทหาร	 เขาบรรยายว่า	 “เพียงแต่
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รัฐบุรุษมุ่งหวังจะให้การดำเนินการหรือการปฏิบัติการทางทหารบางอย่างบังเกิดผลที่ผิดปกติวิสัย		

ไปเท่านั้น	 ก็ย่อมจะเป็นการตกลงใจทางการเมืองที่มีอิทธิพลทำให้การยุทธเลวร้ายลงไปได้	 ...รัฐบุรุษ		

มักจะออกคำสั่งลบล้างจุดประสงค์ที่ตนต้องการอยู่บ่อย	 ๆ	 เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นย่อมแสดงให้เห็นว่า	

ความเข้าใจในกิจการทหารอยู่บ้างเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้รับผิดชอบนโยบาย”		เขาแนะนำต่ออีกว่า				

“ผู้กำหนดนโยบายของชาติต้องหมั่นปรึกษาหารือกับผู้นำทางทหาร” 

	 แต่การเข้าใจกิจการของทหาร	 ย่อมแตกต่างจากการเข้าไปแทรกแซงหรือครอบงำผู้นำ

ทางทหาร		เพราะจะทำให้ทหารขาดเอกภาพในการดำเนินสงคราม		ประเด็นนี้		von	Moltke	ซึ่งเป็น		

ผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีของ	 Clausewitz	 คนหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า	 “กองทัพสมัยใหม่จะไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ภายใต้การควบคุมจากส่วนกลางอย่างเข้มงวด” 

บทบาทของผู้นำทหาร
	 ๑. ผู้นำทางการเมืองมีอำนาจเหนือผู้นำทางทหาร	 	 กำลังทางทหารเป็นเพียงเครื่องมือ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติเท่านั้น	 Clausewitz	 กล่าวว่า	 “การอ้างว่าพัฒนาการทางทหารที่

สำคัญหรือแผนสำหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 ควรเป็นเรื่องสำหรับความเห็นทางทหารล้วน	 ๆ	 นั้น	 ย่อมจะ

ยอมรบัไม่ไดแ้ละจะทำใหเ้สยีหายได”้	 	และ	 “ไมม่ขีอ้เสนอสำคญัเกีย่วกบัการสงครามใด	ๆ	ทีจ่ะดำเนนิการ	

ไปโดยละเลยปัจจัยทางการเมือง”	 ประเด็นนี้	 Hedley	 Bull	 เสริมในความหมายเดียวกันว่า	 “หาก  

กำลงัทหารไม่ไดน้ำมาประยกุตใ์ชเ้พือ่ความมุง่หมายทางการเมอืงแลว้ หาเรยีกวา่สงครามไม ่ อาจเปน็ 

เกมกีฬา อาชญากรรม หรือโจรผู้ร้าย ภัยคุกคาม และเหตุการณ์จริง ๆ ของสงครามเป็นเครื่องมือ

อย่างหนึ่งของนโยบายรัฐ” 

	 ๒. ผู้นำทางทหารควรมีบทบาทในการกำหนดนโยบายด้วย		แม้	Clausewitz	จะยืนยัน

วา่การเมอืงอยูเ่หนอืการทหาร	 แตเ่ขากเ็หน็ดว้ยทีผู่น้ำทางทหารไมค่วรยอมตามนโยบายที่โลเลไมแ่นน่อน	

ของรัฐบาล	 เขากล่าวว่า	 “อย่างไรก็ตาม	 มิได้หมายความว่าจุดหมายทางการเมืองเป็นสิ่งบีบบังคับที่จะ

บดิเบอืนไม่ได	้ จดุหมายทางการเมอืงจะตอ้งปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบัวถิทีางทีเ่ลอืกไว	้ เปน็กรรมวธิทีีส่ามารถ	

เปลี่ยนแปลงได้อย่างถอนรากถอนโคน			แต่จุดหมายทางการเมืองก็ยังคงมีความสำคัญเป็นอันดับแรก”	

ด้วยเหตุนี้	 ขณะที่รัฐบุรุษจะต้องรักษาอำนาจหน้าที่เหนือบรรดาผู้นำทางทหารทั้งหลายไว้	 เขาคิดว่า	

“พวกนายพลควรมีอิทธิพลต่อรัฐบุรุษบ้างเหมือนกัน” 

	 ที่กล่าวมาโดยสังเขปข้างต้นนี้พอจะทำให้มองภาพของสงครามได้บ้าง	 แม้จะไม่ชัดเจนนัก	

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นทฤษฎีหรือหลักการสงคราม	(Principles	of	War)	ก็น่าจะพออนุโลมได้บ้าง	

สำหรับทัศนะเกี่ยวกับ	 “สงคราม”	 ของผู้มีชื่อเสียงบางคนดูได้จากผนวก ก	 แต่อาจมีผู้ โต้แย้งว่า		

หลักการสงครามที่เป็นสากลนั้นคนละเรื่องกับที่กล่าวมาข้างต้นนี้อย่างสิ้นเชิง	 เป็นข้อโต้แย้งที่น่าสนใจ	

แต่ก็ขอให้ช่วยกันมาพิจารณาตอนต่อไปของบทความนี้	



          

นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

83

	 ศัพท์	Warfare	ในพจนานุกรมอังกฤษ	–	ไทย	หรือแม้แต่พจนานุกรมศัพท์ทหาร	ฉบับใช้

ร่วมสามเหล่าทัพ	ไม่ได้ให้นิยามที่ชัดเจนนัก	ส่วนใหญ่มักจะแปลว่า	สงคราม	การศึก	หรือการต่อสู้กัน	

แต่ใน	Oxford	Advanced	Learner’s	Dictionary	ได้นิยาม	Warfare	ว่า	“The		activity	of	fighting	

a	war,	 especially	 using	 particular	weapons	 of	method	 :	 air/naval/guerrilla	 etc.	warfare,	

chemical	 warfare”	 ทหารเรือเองบางครั้งก็เรียกว่า	 สงคราม	 เช่น	 สงครามปราบเรือดำน้ำ	 (Anti	 –	

Submarine	Warfare)	 สงครามทุ่นระเบิด	 (Mine	Warfare)	 เป็นต้น	 	 อย่างไรก็ดีเพื่อไม่ให้สับสนกับ		

คำว่า	War	จึงใคร่ขอเรียก	Warfare	ว่า		การสู้รบเพื่อพลางไปก่อน	

	 นักประวัติศาสตร์	 Peter	Browning	 	 ให้คำนิยาม	Warfare	 ไว้ในความหมายที่แตกต่าง

จาก	 War	 ไว้อย่างชัดเจนว่า	 “การสู้รบเป็นการกระทำอย่างหนึ่งของการทำสงคราม สงครามเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ  หรือในกรณีสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มคนสองกลุ่ม แต่การสู้รบ

เป็นส่วนหนึ่งของสงครามและเป็นส่วนที่จำเป็นมากด้วย” 

การสู้รบ(Warfare)

หลักการสงคราม(PrinciplesofWar)ตามความหมายเดิมที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบัน

	 ในเอกสาร	The	Fundamentals	of	British	Maritime	Doctrine	(BR	1806)	บรรยาย

เกี่ยวกับหลักการสงครามว่า	 “เป็นการประยุกต์ใช้กำลังทหารในระดับยุทธศาสตร์และระดับยุทธการ			

ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์	 เป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์/วิจัยทางวิทยาศาสตร์ของการสู้รบในสงคราม	

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับศิลปะของผู้นำทางทหาร	 นั่นคือความสามารถที่ได้จากประสบการณ์ของตัวผู้นำ

ทหารเอง	 หลกัการสงครามไดร้บัการกลัน่กรองมาจากประสบการณ	์ ทำสิง่ทียุ่ง่ยากสลบัซบัซอ้นใหง้า่ยขึน้	

หรือในบางครั้งทำสิ่งที่ขัดแย้งกันให้ลงรอยกันได้	 เป็นข้อกำหนดอย่างกว้าง	 ๆ	 ที่ใช้สำหรับดำเนินการ

เมื่อเกิดขัดกันด้วยอาวุธ	หลักการสงครามควรนำมาใช้สำหรับการตัดสินใจทางทหารระดับยุทธศาสตร์

และระดับยุทธการ	มากกว่าใช้เป็นรายการตรวจสอบ	(Checklist)	ในการวางแผน”	

	 ใน	Naval	Doctrine	Publication	1	–	Naval	Warfare	ของสหรัฐฯ	อธิบายไว้สั้น	ๆ	ว่า	

“ผู้นำทางทหารได้จัดการเป็นอย่างดีที่สุดเกี่ยวกับปัญหาที่ยากเย็นของสงครามในลักษณะที่เรียกว่าเป็น		

ศิลปะทางทหาร	 และศิลปะทางเรือ	 ในสภาวะแวดล้อมทางทะเล	 ซึ่งมีปัจจัยพิเศษต่างจากที่อื่น	 ๆ		

ผู้นำเหล่านั้นได้สู้รบโดยใช้หลักการต่าง	ๆ	ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการรบทุก	ๆ	แห่ง	ความฉลาดซึ่งได้รับ

จากการศึกษาหลักการพื้นฐานของสงครามได้เน้นให้เห็นว่าสงครามหาใช่เหมือนการทำธุรกิจของ

บรรดาผู้จัดการทั้งหลายด้วยรายการตรวจสอบ	แต่มันเป็นศิลปะของผู้นำทางทหาร”	

	 Gertmann	 Sude	 นักวิชาการด้านการทหาร	 แสดงทัศนะเกี่ยวกับหลักการดังความว่า	

“หลักการสงครามเป็นการสะสมประสบการณ์พื้นฐานกฎหรือกฎเกณฑ์ของการสู้รบตามแบบ	

(Conventional	Warfare)	เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติการทางทหาร”	
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	 หลักการสงครามใช้สำหรับการฝึกและให้การศึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาทางทหาร	 และใช้

สำหรับการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารสำหรับบรรดานายทหาร	 ความรู้เกี่ยวกับหลักการสงคราม	

ช่วยให้เกิดความเชี่ยวชาญทางทหารในสนามรบ	 หลักการสงครามยังใช้เป็นมาตรฐานที่เหมาะสำหรับ

เปรียบเทียบการประเมินค่าของบรรดาการปฏิบัติการแผนยุทธการและแนวความคิดใหม่	 ๆ	 อีกด้วย		

สว่นในยามสงคราม	 หลกัการสงครามเปน็สิง่ทีช่ว่ยเปน็พืน้ฐานสำหรบัการตดัสนิใจดา้นการบงัคบับญัชา	

และการควบคุม	การประยุกต์ใช้หลักการสงครามช่วยเสริมให้เกิดความสามารถที่จะเผชิญกับเหตุการณ์

ที่ไม่คาดคิด	และมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนในสนามรบอีกด้วย	

	 Clausewitz	 	 ยอมรับและเห็นพ้องกับประโยชน์ของหลักการสงครามสำหรับใช้ในการฝึก	

และให้การศึกษาแก่บรรดานายทหารของปรัสเซีย	และเขายังคงให้ข้อสรุปเชิงเตือนว่าผู้นำทางทหารที่มี

ความสามารถและผ่านการฝึกมาแล้ว	 ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นกับหลักการสงคราม			

การประเมนิคา่ทางทหารควรตดัสนิใจดว้ยประสบการณ	์ โดยสญัชาตญาณ	 และเงือ่นไขของสถานการณ	์

หรืออีกนัยหนึ่งการใช้หลักการสงครามเป็นศิลปะมากกว่าศาสตร์	

วัตถุประสงค์ของการใช้หลักการสงคราม

การประยุกต์ ใช้หลักการสงคราม

	 การประยุกต์ใช้หลักการสงครามไม่ได้เป็นแบบแผนเดียวกัน	 และบ่อยครั้งจะสัมพันธ์

โดยตรงกับคำแนะนำ	เราจะเห็นได้จากการนำมาใช้แบบตายตัวสำหรับทุก	ๆ	สถานการณ์	จนถึงการใช้

แบบออ่นตวัที่ไดร้บัอทิธพิลมาจากเงือ่นไขเฉพาะแตล่ะกรณ	ียิง่รวบรดัการประยกุต์ใชย้ิง่ขาดความออ่นตวั	

	 ในสภาพแวดล้อมที่ใช้	Mission	–	Type	Order	(มาจาก	Auftragstaktik		ของเยอรมัน	

เป็นคำสั่งทางทหารที่บอกเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา	 (Commander’s	 Intent)	 แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา	

โดยระบุว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการให้บรรลุความสำเร็จโดยไม่บังคับว่าจะต้องทำอย่างไร	 นั่นคือให้

ความอิสระในการปฏิบัติ	 	 (ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักใช้ความคิดริเริ่ม)	 	การประยุกต์ใช้หลักการสงคราม

ขึ้นอยู่กับการประเมินของผู้บังคับบัญชาทหารว่าสถานการณ์ใดควรเปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามี

อิสระในการปฏิบัติหรือไม่	

	 ความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้หลักการสงคราม	 แปรผันไปตามระดับของ

การบังคับบัญชา	(ระดับยุทธศาสตร์และยุทธการ	โดยหลักการของ	BR	1806)	แต่ความสำคัญเร่งด่วน

และการประยุกต์ใช้อาจผันแปรไปตามเป้าหมายและสถานการณ์ต่าง	ๆ	ในระดับของการบังคับบัญชาที่

แตกต่างกัน	 ตัวอย่างเช่น	หลักการรวมกำลัง	 ที่จุดและเวลาที่แตกหักซึ่งใช้ในระดับยุทธศาสตร์	 แต่ใน

ระดับยุทธการอาจจำเป็นต้องใช้	การออมกำลัง	หรือกระจายกำลัง	ก็ได้	

	 น่าสังเกตว่ากองทัพบกเยอรมันไม่ได้ให้ความสำคัญต่อหลักการสงคราม	 	 เช่น	 	 กองทัพ

ของชาตอิืน่	 ๆ	 ในเอกสาร	Heeresdienstvorschrift	 100/100	 (คูม่อืพืน้ฐานของกองทพับก)	 ไมก่ลา่วถงึ	

กฎการสงคราม	 เหตุผลคงเนื่องจากธรรมเนียมของหลักนิยมดั้งเดิม	 นับตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นประเทศ
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ปรัสเซีย	 ยุคของ	 von	 Moltke	 ในศตวรรษที่	 ๑๙	 ซึ่งถือว่าเป็นยุคที่กิจการทหารของปรัสเซียเจริญ

รุ่งเรืองมาก	 เขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อกฎสงครามมากนัก	 การบังคับบัญชาและการควบคุม	 (C2)	

หน่วยทหารถือว่าเป็นศิลปะ	 เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของบุคลิก	 ทักษะ	 และ

อำนาจทางจิตของผู้นำทางทหาร	

	 กองทัพเยอรมันยุคปัจจุบันไม่ได้กำหนดกฎที่ตายตัวหรือคำแนะนำที่เข้มงวดสำหรับการ

ปฏิบัติในทางยุทธการ	 แต่ผู้นำทุกคนได้รับการแนะนำที่ชัดเจนจากผู้บังคับบัญชา	 (Commander’s	

Intent)	 	 ชัยชนะหรือความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้หากปล่อยให้ผู้นำทางทหารมีอิสระในการวินิจฉัย	 หาวิธี

การปฏิบัติโดยเสรี	 ภายในขอบเขตของภารกิจที่ได้รับมอบ	 (Auftragstaktik)	 แทนที่จะยึดติดอย่าง

เหนียวแน่นกับหลักการสงคราม	

เราควรเรียกว่าหลักการสงคราม (Principles of War) หรือหลักการสู้รบ
(PrinciplesofWarfare)

	 หลักการสู้รบ	ไม่ว่าเหล่าทัพใดหรือชาติใด	ๆ	มักจะกำหนดโดยทั่ว	ๆ	ไปไม่ได้แตกต่างกัน

มากมายนัก	 	 	 จะมีเพียงไม่กี่ชาติเท่านั้นที่แหวกแนวไปบ้าง	 เช่น	 ฝรั่งเศสมีเพียง	 ๓	 ข้อ	 ได้แก่			

การรวมกำลัง	 การจู่โจม	 และเสรีในการปฏิบัติ	 ญี่ปุ่นมีเพียง	 ๕	 ข้อ	 ได้แก่	 การรุก	 ความคล่องตัว			

การจู่โจม	ความงา่ย	และการธรุการ	 เยอรมนีไม่ไดก้ำหนดตายตวัใหช้ดัเจน	มแีตเ่พยีงหลกัการทัว่	 ๆ	 ไป	

ส่วนอังกฤษ	 ออสเตรเลีย	 สหรัฐฯ	 โซเวียต	 และจีน	 ไม่ค่อยแตกต่างในหัวข้อสำคัญ	 ๆ	 มากนัก			

(รายละเอียดตามผนวก ข ท้ายบทความ) 

	 คงไม่มีใครปฏิเสธว่าหลักการสงครามที่เราเรียกและใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น	 มีความสำคัญ

ต่อการวางแผน	 การฝึก	 ศึกษาทางทหาร	 แต่หากเราพิจารณาให้ลึกซึ้งจะเข้าใจได้ว่า	 หลักการดังกล่าว	

ให้คำแนะนำสำหรับการสู้รบ	(Warfare)	หาใช่หลักการสงคราม	(Principles	of	War)	ตามนัยของมัน

แต่ประการใดไม่	 	ส่วนหลักการสงคราม			หากจะมีการกำหนดเราคงต้องศึกษาผลงานของนักปรัชญา

ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์บางคน	 	 เช่น	 	 ซุนวู	 (จาก	 	 Art	 of	War)	 	 	 หรือ	 	 Clausewitz	 (จาก			

am	Kriege)	 เป็นต้น		โดยเฉพาะเกี่ยวกับ	Clausewitz	นั้น	Bernard	Brodie	ถึงกับสรรเสริญเขาว่า	

“ผลงานของเขาไม่ใชเ่พยีงแตย่ิง่ใหญเ่ทา่นัน้ แตห่นงัสอืของเขา  (am Kriege)  ทีเ่กีย่วกบัสงครามนัน้ 

ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง”	 	

	 การจะพจิารณากำหนดกฎการสงครามใหม่ใหต้รงกบัความหมายของมนัหาใชเ่รือ่งงา่ย	 ๆ	 ไม	่

โดยเฉพาะการพิจารณาให้ถึงแก่นเนื้อหาของ	 “สงคราม”	 จริง	 ๆ	 ผู้เขียนเองมิบังอาจนำเสนอในที่นี้ ได้	

แต่ก็พอมีประเด็นที่ใคร่นำเสนอ	 เผื่อมีท่านผู้สนใจจะขยายความหรือต่อยอดก็น่าจะเป็นประโยชน์

สำหรับการศึกษาต่อไป	

	 ประเด็นแรก	 เราควรแยกให้ออกอย่างชัดเจนจนถึงความแตกต่างระหว่างสงคราม	(War)	

กบัการสูร้บ	 (Warfare)	 	 สงครามเปน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งคูส่งคราม	 	 สงครามเปน็บรบิทโดยรวมของ	

การสูร้บในสงคราม	การสูร้บ (Warfare) เปน็กจิกรรมของการทำสงคราม (The act of making war)	
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หลักการดั้งเดิมของสงคราม	 	 จึงมักจะทำให้เราสับสนและถูกเรียกกันมาอย่างคลาดเคลื่อนจากนัย		

ความเป็นจริงของมัน	 แต่เราได้ยินและคุ้นเคยมาจนลืมสังเกต	 ทำนองเดียวกับที่เราไม่ค่อยฉุกคิดว่า		

ห้องสมุดนั้นที่แท้จริงแล้วเป็นห้องหนังสือหรือเป็นที่รวบรวมหนังสือ	 จนแทบจะหาสมุดสักเล่มไม่เจอ	

แต่ทุกคนก็เข้าใจ	(อย่างผิด	ๆ)	มาจนเคยชินเสียแล้ว	

	 ประเด็นที่สอง	 ธรรมชาติของสงคราม	 (Nature	 of	 War)	 กับลักษณะของสงคราม	

(Character	 of	 War)	 มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน	 ธรรมชาติของสงคราม	 เช่น	 สงครามเป็น		

เครื่องมืออย่างหนึ่งของการดำเนินนโยบายของรัฐ	 สงครามคือความโหดร้าย	 ไม่มีชาติใดเคยได้รับ

ประโยชน์จากการทำสงครามนาน	 ๆ	 องค์ประกอบทั้งสามของสงคราม	 (Trinity	 of	 War)	 มีความ

สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก	 การเมืองย่อมอยู่เหนือการทหาร	 เป็นต้น	 ธรรมชาติของสงครามเป็นสิ่งที่		

ยัง่ยนืไมเ่ปลีย่นแปลง	 	 สว่นลกัษณะของสงครามจะเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ	 ซึง่ขึน้อยูก่บักาลเวลา	 สถานที	่

เทคโนโลยี	 หลักนิยม	 เป็นต้น	 ปกติแล้วเรามักเข้าใจว่าธรรมชาติของสงครามย่อมเปลี่ยนแปลง			

แต่ตามที่ยกมาอ้างข้างต้นนั้น	 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหาใช่ธรรมชาติของสงคราม	 แต่เป็นลักษณะของ

สงครามต่างหาก	 Clausewitz	 เองก็ยืนยันว่า	 “ทุก ๆ สงครามมีหลายสิ่งที่มีธรรมชาติเหมือนกัน”			

โดยสรุปแล้วหาก	Clausewitz	 	 ได้วินิจฉัยถูกต้อง	 ไม่ว่ายุคใดทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 หลักการสงคราม	

(ไม่ใช่หลักการสู้รบในสงคราม)	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะได้กำหนดไว้เหมาะสมแล้ว	

	 ประเด็นที่สาม	 	 สงครามไม่ใช่เรื่องล้าสมัยหรือตามที่บางคนคิดว่า	 	 โลกปัจจุบันต่อสู้กัน

ดว้ยการแขง่ขนั		(การเอาเปรยีบของบางประเทศ)		ทางการคา้หรอืทางเศรษฐกจิ		เราไมค่วรนำงบประมาณ	

มาใช้อย่างฟุ่มเฟือยหรือไร้เหตุผลกับการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์	 หรือการดำเนินการทางทหาร	 คนที่คิด

เช่นนั้นลืมสุภาษิตที่กล่าวว่า	 “ประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้ว”	 การลงทุนหรือใช้งบประมาณเพื่อ		

การทหารอาจเหน็ประโยชนเ์ปน็รปูธรรมตา่งจากการลงทนุดา้นเศรษฐกจิซึง่มผีลตอบแทนทีช่ดัเจน	 แตผ่ล	

ตอบแทนทางด้านการทหารนั้นเป็นเรื่องของความมั่นคง	 หากประเทศมีความมั่นคงมาก	 ย่อมมีมูลค่า

เกินกว่าที่จะคิดเป็นตัวเลขได้	 ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ	 การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะ

กำลังรบทางเรือซึ่งมีความละเอียดซับซ้อนในตัวของมันเอง	 ย่อมมีราคาสูงกว่าอาวุธของเหล่าทัพอื่น	

และตอ้งใชเ้วลาจดัหาคอ่นขา้งนาน	 เราจะรอใหเ้กดิสงครามแลว้จงึเริม่จดัหาคงไมเ่หมาะแน	่ 	 โดยสรปุแลว้	

สงครามแยกจากเราไม่ได้เพราะมันเป็นลักษณะพิเศษที่ถาวร	 (Permanent	 Feature)	 ที่จำเป็น		

อย่างหนึ่งของสภาวะมนุษยชาติ	

	 ประเด็นที่สี่		เกี่ยวกับสงครามนั้น	บริบททางการเมืองเป็นสิ่งที่อยู่สูงสุด	เป็นตัวขับเคลื่อน

เหตุการณ์และลักษณะของสงคราม	 การสู้รบเป็นพฤติกรรมด้านการเมืองด้วยเช่นกัน	 แม้ว่าการสู้รบ

ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือทางทหาร	 	 นับตั้งแต่มีสหประชาชาติ	 	 การดำเนินการสู้รบ	 	 ทั้งวิธีการ		

และการใช้เครื่องมือทางทหารมีข้อจำกัดมากขึ้น	 นอกจากนั้นแทบทุกชาติที่มีความขัดกันด้วยอาวุธ

ต่างพยายามหลีกเลี่ยงการประกาศสงคราม	 และมักจะอ้างการใช้กำลังทหารว่าเพื่อป้องกันตนเอง	

ซึ่งบางครั้งฟังดูแล้วค่อนข้างไม่สมเหตุผล	โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่เรามักจะเห็นอยู่บ่อยครั้ง	
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	 แม้คนส่วนใหญ่จะเกลียดและกลัวสงคราม	 หรือแม้จะมีองค์กรระหว่างประเทศพยายาม

หาทางป้องกันมิให้เกิดสงคราม	 แต่ก็ประสบผลไม่มากนัก	 ทั้งนี้เพราะสงครามกับมนุษย์เป็นของคู่กัน	

แบ่งแยกจากกันได้ยาก	 	 สงครามเกิดขึ้นมาตั้งแต่มนุษย์จำความได้	 ดำรงอยู่ในปัจจุบัน	 และคงเกิดขึ้น

ต่อไปในอนาคตอย่างไม่อาจระงับมันได้	 เมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสงครามได้	 สิ่งที่เราพอสามารถ

ทำได้คือต้องศึกษาเข้าใจสงครามและหาทางป้องกัน	 หากมันจะเกิดก็ขอให้เป็นเหตุสุดวิสัย	 เพราะไม่มี

ใครได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการทำสงคราม	(โดยเฉพาะสงครามที่ยาวนาน)	

	 จากบทความที่ได้นำเสนอหวังว่าผู้อ่านคงมองเห็นภาพธรรมชาติ	 และวิถีทางของสงคราม

ได้บ้าง	 อย่างน้อยที่สุดพวกเราที่เป็นทหารจะได้เข้าใจว่าบริบททางการเมืองย่อมอยู่เหนือการทหาร			

นั่นหมายถึงการดำเนินสงครามระหว่างรัฐ	 	 ส่วนประเด็นการสู้รบที่ไม่ปกติ	 (Irregular	 Warfare	 หรือ	

Outlawing	Warfare)	นั้น	จะอยู่ในหลักการและทฤษฎีการทำสงครามหรือการสู้รบหรือไม่นั้น	ก็ฝากให้

ผู้อ่านช่วยนำไปวิเคราะห์ต่อ	

	 ท้ายของบทความได้วิเคราะห์อย่างรวบรัดว่าหลักการสงคราม	 (Principles	 of	 War)	 ที่

เราเรียนกันในปัจจุบันไม่ว่าฝรั่งหรือชาติใด	 ๆ	 นั้น	 ที่ควรแล้ว	 น่าจะเป็นหลักการสู้รบ	 (Principles	 of	

Warfare)	 มากกว่า	 ผู้อ่านจะเห็นพ้องด้วยหรือไม่ก็ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของท่าน	 อย่างไรก็ตามขอเน้น

อีกครั้งว่าหลักการสงครามที่ใช้และเรียกกันในปัจจุบันนั้นมิใช่ไม่จำเป็นและไม่สำคัญ	โดยเฉพาะสำหรับ

การวางแผน	 ฝึกและศึกษาของนายทหาร	 แต่ก็ยังมีประเด็นที่น่าคิดอยู่บ้างเช่นกัน	 เช่น	 อังกฤษใช้		

หลักการสงครามในระดับยุทธศาสตร์และยุทธการ	 ส่วนอีกหลายประเทศคำนึงถึงการใช้ลงไปถึง

ระดับยุทธวิธีด้วย	 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม	 การดำเนินการสงคราม	 (Conduct	 of	 War)	 และการสู้รบ			

(The	 Act	 of	 Making	 War)	 เป็นศิลป์มากกว่าศาสตร์	 	 การสู้รบในสงครามปัจจุบันต้องให้อิสระ		

ในความคิดริเริ่มแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงไป	 อย่าให้หลักการสู้รบกลายเป็นเครื่องพันธนาการ

หรือจำกัดความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชา	 นักรบผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่า	 Lord	 Nelson	 หรือ	 Arleigh	 A.Burke	

ได้ใช้วิธีนี้มาแล้วจนประสบชัยชนะครั้งสำคัญ	ๆ	ในประวัติศาสตร์	

ส่งท้าย
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ผนวกก
“สงคราม”ในทัศนะของบุคคลสำคัญของโลก

	

“ไม่มีอะไรที่แน่นอนเกี่ยวกับสงคราม						นอกจากว่าเพียงฝ่ายเดียวจะไม่ชนะสงคราม”	 	 	

																																														Sir	Ian	Hamilton,	1920.	

“ในสงคราม	ความจริงเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงอันดับแรก”	

																												Aeschylus,	๕๒๕	-	๕๔๖	ปีก่อน	ค.ศ.		

“ในสงคราม	เหตุการณ์สำคัญ	ๆ			เป็นผลมาจากเรื่องเล็กน้อยไร้สาระ”	

Julius	Caesar,	๕๑	ปีก่อน	ค.ศ.	

“มีผู้ชายคนไหนบ้าง	 	 หรือผู้หญิงคนไหนบ้าง	 หรือแม้แต่เด็กคนไหนบ้าง	 ที่ไม่รู้ว่าบ่อเกิดของสงคราม		

ในโลกสมัยใหม่	คือการแข่งขันกันด้านอุตสาหกรรมและด้านพาณิชย์”	 						 	

Woodrow		Wilson,	S.Sept.1919.	

“การสรา้งสนัตภิาพตอ้งประกอบดว้ยอยา่งนอ้ยทีส่ดุ	๒	ฝา่ย	แตส่งครามสามารถสรา้งเพยีงฝา่ยเดยีวได”้	 	

	Neville	Chamberlain,	28	Jan.1939.	

“ไม่เคยปรากฏว่ามีสงครามที่ดี	หรือสันติภาพที่เลว”	 	 	 	

	Benjamin	Franklin,	11	Sept.1773.	

“สงครามเป็นศาสตร์ของการทำลาย”	 			 	 	

		John	S.C.Abbot	1805	–	1872.	

“สงครามทำให้ผู้ชนะโง่	และผู้แพ้ผูกใจเจ็บ”	 	 	 	

F.W.Nietzche,	1889.	

“ความสำเร็จของสงคราม	วัดจากจำนวนความเสียหายที่ได้กระทำไป”	 	 																																

	Victor	Hugo,	1879.	

“สงครามเป็นเรื่องน่ากลัว	 	 สงครามที่ไม่สมเหตุสมผล	 เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ	 	 แต่มันเป็น

อาชญากรรม	เพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผล	หาใช่เป็นเพราะสงครามไม่”	

	 																																			Theodore	Roosevelt,	23	Apr.1910.	

“ไม่ช้าก็เร็ว	ทุก	ๆ	สงครามการค้าจะกลายเป็นสงครามเลือด”	

	Eugene	V.Debs.	16	June	1918.	

“ในสงคราม	เฉพาะสิ่งที่ง่ายเท่านั้นที่สำเร็จได้”	

Von	Hindenburg,	1847	–	1934.	



          

นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

89

“ความนึกคิดแบบทหารมักจะจินตนาการอยู่เสมอว่าสงครามครั้งต่อไป	 จะดำเนินการอย่างเดียวกับ

สงครามครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา	มันไม่เคยเป็นเช่นนั้นเลย	และไม่มีทางเกิดขึ้นในอนาคต”	

Ferdinand	Foch,	1851-	1929.	

“สงครามเป็นโรคติดต่อ”	

Franklin	D.Roosevelt,	5	Oct.1937.	

“ก่อนสงครามเกิด	 ศาสตร์ทางทหารเป็นศาสตร์อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับดาราศาสตร์	 	 แต่ภายหลัง

สงครามมันดูเหมือนจะเป็นโหราศาสตร์มากกว่า”	

Rebecca	West,	1892.	

“ในสงครามฝ่ายไหนก็ตาม		มักจะอ้างตัวเองว่าเป็นผู้พิชิต	แท้จริงแล้วไม่มีฝ่ายชนะ	มีแต่ฝ่ายแพ้”	

	 	 																														Neville	Chamberlain,	2	July	1938.	

“ไม่มีสิ่งใดง่ายในสงคราม	 ความผิดพลาดมักจะถูกตอบแทนด้วยความเสียหาย	 และกองกำลังทหาร		

จะสำเหนียกได้อย่างรวดเร็ว	เมื่อผู้บังคับบัญชาของพวกเขาได้ทำอะไรซุ่มซ่ามไป”	

	 																																																									Dwight	D.Eisenhower.	

“สงครามเป็นอำนาจ	 อำนาจสูงสุด	 อำนาจที่ทำให้ข้าศึกยอมจำนนต่อเจตนารมณ์ของเรา	 ยอมเพราะ

เห็นพวกสหายของเขาถูกฆ่า	 หรือบาดเจ็บ	 ยอมเพราะจิตใจที่จะสู้รบสลายไป	 สงครามเป็นเรื่องของ		

คนสู้กับคน	 สงครามที่ใช้ยานยนต์ก็ยังคงใช้คนสู้กับคน	 เครื่องจักรเป็นเพียงมวลของโลหะที่เฉื่อยชา

เท่านั้น	ถ้าไม่ใช้คนแล้วใครจะไปบังคับมันได้”		 	 	

พล.ร.อ.Ernest	J.King		อดีต	ผบ.ทร.สหรัฐฯ		กล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสจบการศึกษา	

ของนักเรียนนายเรือสหรัฐฯ,	19	June	1942.	

“สงครามเปน็เรือ่งงา่ย	คณุลกัษณะทีต่อ้งการคอื	ความเชือ่มัน่ตนเอง	ความรวดเรว็	และความกลา้หาญ			

สิ่งเหล่านี้ ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบ	แต่สามารถทำให้ดีได้”				 		

George	S.Patton,	1947.	

“สงครามเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยศิลปะในการประยุกต์ใช้”	 	 	 	 																																											

B.H.Liddell	Hart.	

“สงครามมักจะเป็นการทำเรื่องเลวร้าย	โดยคาดหวังว่าจะได้รับผลที่ดี”	

B.H.Liddel	Hart.	

“มนุษย์ต้องยุติสงครามให้ ได้	มิฉะนั้นสงครามจะทำให้มนุษย์ถึงจุดจบ”	

	John	F.Kennedy,	25	Sept.1961.	

“ในสงคราม		จะไม่เปิดโอกาสให้ทำผิดพลาดเป็นครั้งที่สอง”	

Lamachus,	465	ปี	ก่อน	ค.ศ.	
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“ในสงคราม		วัตถุประสงค์ที่เหมาะสมสำหรับกองทัพเรือ	คือ	กองทัพเรือข้าศึก”	

Mahan,	1911.	

“ถ้ายกเลิกการรุก	ถือว่ากองทัพเรือยกเลิกขอบเขตงานที่เหมาะสมของตน”	

Mahan,	1911.	

“งานในทะเล	 ไม่ได้บริหารจัดการอย่างง่าย	 ๆ	 เหมือนกับงานบนบก	 มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกมากมาย	

ทั้งท่านและข้าพเจ้าก็ไม่สามารถวินิจฉัยมันได้”	

	 	 Duke	of	Malborough	กล่าวต่อบรรดานายทหารบก	

“ในธรรมชาตขิองมนษุย	์เราคน้พบวา่มสีาเหตหุลกัแหง่การววิาท	๓	ประการ	คอื	การแขง่ขนั	ความไมม่ัน่ใจ	

และเกียรติยศ	ประการแรกทำให้มีการบุกรุกเพื่อครอบครองอีกฝ่าย	 	ประการที่สองเพื่อความปลอดภัย		

และประการสุดท้ายเพื่อชื่อเสียง”	

Thomas	Hobbes,	1732.	

“เป้าหมายของทุกสงครามคือสันติภาพ”	

St.Augustine	:	De	Civitate	Dci,	vi,	427.	

“สันติภาพเป็นความฝันของคนฉลาด		สงครามเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์”	

Sir	Richard	Burton,	1856.	



          

นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

91

	 หลักการสงคราม	 ไทย		 สหรัฐฯ	 อังกฤษ	 โซเวียต	 ญี่ปุ่น	 จีน	 ฝรั่งเศส	 ซุนซู้	 เคลาเซวิทซ์	 ฟูลเลอร์	

	-	ความมุ่งหมาย	 ๑	 ๑	 ๑	 -	 -	 ๑	 -	 ๑	 ๑	 ๑	

	-	การรุก	 ๒	 ๒	 ๒	 ๑	 ๑	 ๒	 -	 ๒	 ๒	 ๒	

	-	การรวมกำลัง	 ๓	 ๓	 ๓	 ๒	 -	 ๓	 ๑	 ๓	 ๓	 ๓	

	-	ความริเริ่ม	 -	 -	 -	 (๓)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

	-	การออมกำลัง	 ๔	 ๔	 ๔	 ๔	 -	 (๔)	 -	 -	 ๔	 (๗)	

	-	การดำเนินกลยุทธ์	 ๕	 ๕	 -	 (๓)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

	-	ความคล่องแคล่วฯ	 -	 -	 -	 -	 ๒	 -	 -	 ๔	 ๕	 ๔	

	-	เอกภาพในการ	C๒	 ๖	 ๖	 -	 -	 -	 ๕	 -	 -	 -	 -	

	-	การระวังป้องกัน	 ๗	 ๗	 ๕	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 ๕	

	-	การจู่โจม	 	 ๘	 ๘	 ๖	 ๕	 ๓	 ๖	 ๒	 ๕	 x	 ๖	

	-	ความง่าย	 	 ๙	 ๙	 -	 -	 ๔	 ๗	 -	 -	 -	 -	

	-	การต่อสู้เบ็ดเสร็จ	 ๑๐	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

	-	ขวัญ	 	 -	 -	 ๗	 ๖	 -	 -	 -	 -	 x	 -	

	-	ธุรการ	 	 -	 -	 ๘	 -	 -	 ๘	 -	 -	 -	 -	

	-	การทำลายล้าง	 -	 -	 -	 ๗	 ๕	 -	 -	 -	 -	 -	

	-	การรบผสมเหล่า	 -	 -	 -	 ๘	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

	-	กองหนุนพอเพียง	 -	 -	 -	 ๙	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

	-	ความอ่อนตัว		 -	 -	 ๙	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

	-	ความร่วมมือ		 -	 -	 ๑๐	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 (๘)	

	-	การประสานงาน	 -	 -	 -	 -	 -	 (๔)	 -	 ๖	 -	 -	

	-	การรุกไปข้างหน้า	

			และสถาปนา		 -	 -	 -	 ๑๐	 -	 ๙	 -	 -	 -	 -	

	-	เสรีในการปฏิบัติ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 ๓	 -	 -	 -	

	-	ขยายผลไล่ติดตาม	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 x	 -	

	-	การเมือง	 	 -	 -	 -	 -	 -	 ๑๐	 -	 -	 -	 -	

		 	 	 	 	 	 ๑๑	 	 	 	 	

	

ผนวกข
การเปรียบเทียบหลักการสงครามของชาติต่างๆในปัจจุบัน
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เปรียบเทียบหลักการสงครามของชาติมหาอำนาจ
	

	 สหรัฐฯ UK/ออสเตรเลีย โซเวียต ฝรั่งเศส จีน 

	๑.		ความมุง่หมาย	 การเลอืกและ	 การรกุและ	 							-	 การเลอืกและ	

		 	 ดำรงเปา้หมาย	 การสถาปนา	 	 ดำรงเปา้หมาย	

	๒.		การรกุ	 	 การปฏบิตักิารรกุ	 การรกุ	 							-	 การรกุ	

	๓.		การรวมกำลงั	 การรวมกำลงั	 การรวมกำลงั	 การรวมกำลงั	 การรวมกำลงั	

	๔.		การออมกำลงั	 การออมกำลงั	 การออมกำลงั	 							-	 							-	

	๕.		การดำเนนิกลยทุธ	์ ความออ่นตวั	 การดำเนนิกลยทุธ	์	 							-	 ความออ่นตวั	

		 	 	 และความรเิริม่	 	 หรอืรเิริม่	

	๖.		เอกภาพในการ	 ความรว่มมอื	 การรบผสมเหลา่	 							-	 การประสาน	

					บงัคบับญัชา	 	 	

	๗.	การระวงัปอ้งกนั	 การระวงัปอ้งกนั	 กองหนนุทีเ่พยีงพอ										-						 การระวงัปอ้งกนั	

	๘.	การจู่โจม	 	 การจู่โจม	 การจู่โจมและลวง	 การจู่โจม	 การจู่โจม	

	๙.	ความงา่ย		 การดำรงรกัษาขวญั	 ขวญั	 							-	 ขวญั	

		 	 								-	 									-	 เสรใีนการปฏบิตั	ิ เสรใีนการปฏบิตั	ิ

	 	 	 การธรุการ	 การทำลายลา้ง	 							-	 การเมอืง	

		 	 	 	 	 ความคลอ่งแคลว่	
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