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คำนำ


 ทา่นผูอ้า่นทีร่กัทกุทา่น ผูเ้ขยีนเชือ่วา่

หลาย ๆ ท่านคงจะคุ้นเคยกับประโยคที่ว่า

“แมห้วงัตัง้สงบ จงเตรยีมรบใหพ้รอ้มสรรพ”

หรือคำกล่าวที่ว่า “ยามศึกเรารบ ยามสงบ

เราฝึก”รวมทั้งคำกล่าวที่มักจะมีการพูดกัน

เสมอจน เกื อบจะกลาย เป็ นแฟชั่ น ว่ า

“รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” เบื้องหลังความสวยงามและความอลังการ

ของถ้อยคำที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้นต้องการสื่อสารว่า การฝึกฝนเป็นสิ่ง

สำคญัยิง่ เพือ่เตรยีมความพรอ้มของทหารในการทีจ่ะตอ้งเขา้ทำสงคราม

โดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า กำลังรบต้องมีการฝึกฝนอย่างจริงจังและ

สม่ำเสมอ  ซึ่งจะสามารถรับประกันได้ว่า สำหรับทหารนั้นเมื่อต้องเข้า

รณรงค์สงครามการฝึกมิได้จำกัดอยู่เพียงการปฏิบัติในสนามเท่านั้นแต่

การฝึกหน้าที่งานฝ่ายอำนวยการก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่อาจจะละเลยได้

สำหรบับทความนีผู้เ้ขยีนตอ้งการจะชีว้า่กองทพัไทยมองเหน็คำพดูขา้งตน้

เกี่ยวกับเรื่องการฝึก โดยเฉพาะการฝึกของฝ่ายอำนวยการเป็นเพียงวลี

ที่สวยหรูเท่านั้น ส่วนการปฏิบัตินั้นแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญอย่าง

จริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผน และการอำนวยการยุทธ

ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะสามารถรับประกันความสำเร็จ

ในการรบที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ผู้เขียนจะใช้กรณีศึกษาจากการฝึก

การวางแผนทางทหารและการอำนวยการยทุธในชว่ง๒-๓ปทีีผ่า่นมา

เป็นตัวอย่างเพื่อยืนยันแนวคิดตามที่กล่าวข้างต้น

ฝึกอย่างนี้จะรบอย่างไร
นาวาเอกยุทธนาอักษรศรี

ตัวบท

 ก่อนอื่นผู้ เขียนต้องขอทำความเข้าใจกับผู้อ่านทุกท่านว่า

ผู้เขียนมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเขียนตำราการวางแผนทางทหารหรือคู่มือ
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การอำนวยการยุทธสำหรับกองทัพไทย เพียงแต่จะนำเสนอแนวทาง

ที่ควรจะเป็นสำหรับการวางแผนทางทหารเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่

เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นความไม่จริงจังตามแนวคิดที่ว่า

การฝึกคือปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ชัยชนะในการรบ

 สำหรับการวางแผนทางทหารนั้น หากต้องการจะอธิบายให้

สับสนวกวนเพื่อเพิ่มความขลังของผู้บรรยายก็สามารถทำได้ แต่ใน

ขณะเดียวกันถ้าต้องการอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากและ

ใกล้ตัวเอามาก ๆ และก็แทบจะไม่มีอะไรซับซ้อนเอาเสียเลย สำหรับ

ผู้เขียนแล้วชอบแนวทางที่สองมากกว่า เนื่องจากเห็นว่าการวางแผน

ทางทหารนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ และไม่ใช่เรื่องที่ยากต่อการเข้าใจ

การวางแผนทางทหารคือการแก้ปัญหาแบบหนึ่งที่ต้องตอบคำถามให้ ได้

วา่จะทำอยา่งไร จงึจะสามารถบรรลภุารกจิที่ไดร้บัมอบหมายดว้ยเครือ่งมอื

ที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

 การวางแผนทางทหารที่ควรจะเป็น ควรจะต้องเริ่มต้นจากการ

ตรวจทานกับหน่วยเหนือให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าหน่วยเหนือต้องการให้

ทำอะไร มีวัตถุประสงค์อะไร และมีข้อจำกัดอย่างไร ซึ่งในขั้นตอนนี้

ต้องมีการพูดคุยกับหน่วยเหนืออย่างใกล้ชิด จากนั้นผู้บังคับหน่วยจะให้

กรอบสำหรับการวางแผนแก่ทีมวางแผน เมื่อได้รับกรอบนโยบายที่

ชัดเจนแล้ว ทีมวางแผนก็จะเริ่มลงมือวางแผนโดยพิจารณาปัจจัยที่

สำคัญ๓ประการคือปัจจัยสภาวะแวดล้อมปัจจัยกำลังฝ่ายเราและ

ปัจจัยกำลังฝ่ายข้าศึก

 การพิจารณาปัจจัยสภาวะแวดล้อมซึ่งได้แก่พื้นที่ เวลาและ

ระยะทาง ก็เพื่อศึกษาว่าจะสามารถใช้ปัจจัยดังกล่าวให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อฝ่ายเราได้อย่างไร และมีสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

สำหรับการพิจารณาปัจจัยกำลังฝ่ายเรานั้น ก็เพื่อตรวจสอบความพร้อม

ของฝ่ายเราในทุก ๆ ด้าน ผู้เขียนขอเรียนย้ำว่า “ทุก ๆ ด้าน” เพื่อ

สะท้อนให้เห็นว่า จุดแข็ง - จุดอ่อนของเราคืออะไร เรามีความพร้อม

มากน้อยเพียงใด สิ่งใดที่ฝ่ายเราขาดแคลน สิ่งใดที่ฝ่ายเรามีอย่าง

เพยีงพออะไรคอืจดุตายของฝา่ยเรา ทัง้นีก้ารทีเ่ราจะสามารถไดข้อ้สรปุ

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้นั้น ฝ่ายอำนวยการทั้งหมดตั้งแต่ฝ่ายกำลังพล

จนถึงฝ่ายกิจการพลเรือนจะต้องร่วมมือกันทำงานโดยใกล้ชิดก่อนที่จะ

นำไปสู่บทสรุปว่าจะนำเสนอหนทางที่ดีที่สุดสำหรับภารกิจที่ ได้รับมอบ

ได้อย่างไร
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 สำหรับการพิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับข้าศึกนั้น โดยทั่วไปแล้วมัก

จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายข่าวที่จะให้ข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อให้คำตอบที่

สำคัญว่าจุดอ่อน-จุดแข็งของข้าศึกคืออะไรข้าศึกมีขีดความสามารถ

อะไร และที่สำคัญกว่าก็คือ ข้าศึกมีความตั้งใจอย่างไร เมื่อได้ข้อมูล

ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ฝ่ายอำนวยการทุกสายงานก็จะร่วมมือกัน

พจิารณาหาหนทางทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะดำเนนิการใหบ้รรลภุารกจิที่ไดร้บัมอบหมาย

จากนั้นก็จะต้องนำเสนอผู้บังคับหน่วยให้ตัดสินใจว่าเห็นด้วยกับแนวทาง

ที่ฝ่ายอำนวยการคิดมาหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะมีการปรับแต่งหรือ

ปรับปรุงแนวทางบ้างตามที่ผู้บังคับหน่วยเห็นสมควร เมื่อได้ข้อยุติแล้ว

หน่วยจะต้องนำเสนอแนวทางของตนให้หน่วยเหนือได้รับทราบ จากนั้น

จึงจะก้าวไปสู่ขั้นตอนการจัดกำลัง และออกเอกสารสั่งการ ซึ่งใน

ขั้นตอนนี้จะต้องไม่ลืมที่จะจัดทำสิ่งที่เรียกว่า ตารางประสานสอดคล้อง

บรรจุลงไว้ในแผน รวมทั้งผนวกประกอบแผนด้านต่าง ๆ ที่ต้องจัดทำ

อย่างครบถ้วน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ

การนำแผนไปใช้ในขั้นการอำนวยการยุทธต่อไปข้างหน้า

 จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้น จะเห็นว่ากระบวนการ

วางแผนทางทหารนั้นเป็นกระบวนการที่ ไม่ ได้มีความยุ่งยากซับซ้อน

แต่อย่างใด เพียงแต่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็สามารถดำเนินการได้

อย่างไม่ยากเย็น อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่คลุกคลี

อยู่กับการฝึก การประเมิน และการสอนการวางแผนมาเป็นเวลานาน

พอสมควร กลับพบว่า กองทัพไทยได้ละเลยกระบวนการฝึกที่ถูกต้องใน

เรื่องการวางแผน จนกระทั่งในปัจจุบันผู้เขียนเห็นว่าเรากำลังเข้าสู่จุด

วิกฤตของการวางแผนเลยก็ว่าได้ เนื่องจากในการปฏิบัติงานจริง ทั้งใน

การฝึกและการทำงาน แทบจะไม่มีใครให้ความสำคัญกับการวางแผน

หลายตอ่หลายครัง้ทีก่ารวางแผนถกูจดัใหเ้ปน็เพยีงพธิกีรรม คลา้ย ๆ กบั

ก่อนการสวดมนต์ต้องเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโมเท่านั้นเอง

 สำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาพดังกล่าว ผู้เขียนเชื่อว่า

มีอยู่ ๓ ประการคือ การไม่ให้ความสำคัญ การไม่เข้าใจกระบวนการ

และการละเลยขั้นตอน

 การไม่ใหค้วามสำคญัของการวางแผนนัน้สามารถเหน็ไดช้ดัเจน

จากการที่ปล่อยให้การวางแผนระดับต่างๆของกองทัพอยู่กับคนเพียง

ไมก่ีค่นหรอืกลุม่คนเลก็ๆแทนทีจ่ะเปน็หนา้ทีข่องฝา่ยอำนวยการทัง้ปวง
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เรือ่งทีน่า่เศรา้กค็อื หลายตอ่หลายครัง้ทีบ่างหนว่ยหรอืกรมฝา่ยอำนวยการ

บางกรม มองการวางแผนว่าเป็นภาระที่ไม่ควรเกิดขึ้น หรือเป็นเรื่องที่

น่ารำคาญหรือเป็นเพียงผลงานเฉพาะหน้า ไม่มีการศึกษากระบวนการ

ที่ถูกต้อง เช่น กระบวนการแสวงข้อตกลงใจ ควรจะต้องมีปัจจัยใดบ้าง

ที่ต้องใช้ในการพิจารณา การประมาณสถานการณ์ด้านต่าง ๆ เช่น

ดา้นสง่กำลงับำรงุกำลงัพลจะตอ้งจดัทำเมือ่ใดและจะถกูนำไปใชเ้มือ่ใด

ส่งผลให้แผนหลาย ๆ แผนมีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ หรือ ต้องใช้วิธี

คัดลอกของเดิมมาใช้เพื่อให้งานเสร็จลุล่วงไปก่อน แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ

การละเลยกระบวนการที่ควรจะเป็นเช่นการประมาณสถานการณ์ของ

ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในการเลือก

หนทางปฏิบัติ หรือการประมาณการณ์เพื่อให้เห็นความพอเพียง หรือ

ความขาดแคลนของเครื่องมือ หรือยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในการรบ หรือ

รวบรัดการตัดสินใจไว้ในระดับของฝ่ายอำนวยการ แทนที่จะส่งข้อมูลให้

ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เลือกหนทางปฏิบัติ สิ่งที่กล่าวมาแล้วส่งผลให้การ

ประมาณสถานการณ์ของผู้บังคับบัญชาตามที่ควรจะเป็น กลายเป็นการ

ประมาณสถานการณข์องฝา่ยอำนวยการ ทีม่กัจะนำเสนอใหผู้บ้งัคบับญัชา

รับทราบในนาทีเกือบจะสุดท้ายก่อนการปฏิบัติการ หรือได้แผนที่ยาก

ต่อการปฏิบัติได้จริง เช่น การยกพลขึ้นบกด้วยกำลัง ๑ หน่วยกำลังรบ

ยกพลขึ้นบก กำลังพลประมาณ ๒,๔๐๐ นาย พร้อมยานพาหนะและ

อาวุธยิงสนับสนุนที่ไม่เคยระบุว่าจะต้องใช้เรือกี่ลำ ต้องเกณฑ์เรือกี่ลำ

เรือแต่ละลำจะหามาจากที่ใด ต้องมีการดัดแปลงหรือไม่ การดัดแปลง

หากเกิดขึ้นจะใช้เวลากี่วัน ใช้งบประมาณเท่าใด ใครจะเป็นหน่วย

ดัดแปลงเรือ หรือการลำเลียงอาวุธยิงสนับสนุนของหน่วยจะทำอย่างไร

จะยกปืนใหญ่ขึ้นฝั่งอย่างไร นอกจากนั้นแผนที่ได้มักจะขาดตาราง

ประสานสอดคล้องและผนวกที่นำไปใช้ ได้จริงในการอำนวยการยุทธ

ลงท้ายแผนที่ได้ก็เป็นเพียงปึกกระดาษที่ถูกผลิตขึ้นตามวงรอบโดยไม่มี

ใครสนใจว่าจะสามารถใช้ ได้หรือไม่หากต้องนำมาใช้จริง

 สำหรับประเด็นต่อไปที่ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงเพื่อประกอบเป็น

ตัวอย่างก็คือ เรายังขาดความจริงจังในการฝึก ซึ่งก็คือการฝึกเรื่องการ

อำนวยการยุทธ สำหรับการอำนวยการยุทธนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับ

ซับซ้อนอะไร เป็นเพียงการนำแผนการที่วางไว้ล่วงหน้ามาปฏิบัติ และ

กำกับดูแลให้เป็นไปตามแผน การปฏิบัติในการอำนวยการยุทธนั้นเป็น
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กระบวนการที่ง่ายมาก ๆ กล่าวคือ เป็นการเฝ้าดูว่าเหตุการณ์เป็นไป

ตามที่วางแผนไว้หรือไม่ ถ้าเป็นไปตามแผนก็เฝ้าดูต่อไป ถ้าไม่เป็นไป

ตามแผนก็ต้องปรับแต่งให้สามารถบรรลุภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย

 เป็นอย่างไรบ้างครับ กระบวนการอำนวยการยุทธไม่ใช่ศาสตร์

ลึกลับอะไรเลย สิ่งสำคัญที่สุดของการอำนวยการยุทธก็คือการ Plot

ติดตามสถานการณ์ การวิเคราะห์ประเมินผล และปรับแต่งแผน

ดังนั้นหัวใจแห่งความสำเร็จของการอำนวยการยุทธก็คือความสามารถ

ในการตดิตามภาพเหตกุารณน์ัน่เอง หากหนว่ยทีอ่ำนวยการยทุธสามารถ

เห็นภาพการรบได้ต่อเนื่อง เรื่องการอำนวยการยุทธก็ไม่ใช่เรื่องยาก

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เส้นแนวการยุทธและตารางประสาน

สอดคล้องที่ถูกจัดทำตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนจะต้องถูกนำมาใช้

และมีการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมเมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่

วางแผนเอาไว้

 สำหรับสิ่งที่หลาย ๆ หน่วยได้ปฏิบัติในการอำนวยการยุทธ

ในปัจจุบันนั้น ยังเป็นการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนจากสิ่งที่ควรจะเป็น

ค่อนข้างมาก กล่าวคือ มักจะเข้าใจว่าการอำนวยการยุทธเป็นเรื่องของ

การบรรยายสรุปเหตุการณ์ตามห้วงเวลา เช่น เวลาการเปลี่ยนผลัดยาม

ในช่วง ๐๘๐๐ หรือการบรรยายสรุปเหตุการณ์ของฝ่ายอำนวยการ

ด้านต่าง ๆ  ที่ให้เพียงแต่ข้อมูลเบื้องต้นที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์เพื่อให้

ผูบ้งัคบับญัชาไดต้ดัสนิใจเปน็ตน้ หลายตอ่หลายครัง้ทีม่คีวามเขา้ใจวา่การ

อำนวยการยทุธตอ้งใชก้ารประชมุทางไกลผา่นระบบVedioConference

เท่านั้น และมักมีการประชุมที่ยืดยาว บางทีใช้เวลาเกือบครึ่งวันก็มี

นอกจากนั้นการอำนวยการยุทธในหลายๆครั้งยังเป็นการบัญชาการรบ

ตามสัญชาตญาณมากกว่าการนำแผนที่วางไว้มาใช้เป็นกรอบในการ

ปฏิบัติ ผลที่ได้ก็คือหน่วยมักจะขาดความริเริ่มในการปฏิบัติ แต่มักจะมี

การรเิริม่ในหลายตอ่หลายประเดน็ที่ไมเ่คยปรากฏในแผนเชน่การเกณฑ์

เรือประมงจำนวนมากในห้วงเวลาอันจำกัดเป็นต้น

 จากสิง่ทีเ่กดิขึน้ขา้งตน้ สามารถกลา่วไดว้า่ การอำนวยการยทุธ

ที่เข้าใจและทำกันอยู่สำหรับหลาย ๆ หน่วยในปัจจุบันนั้น เป็นเพียง

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการนำแผนที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้บรรลุ

วตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว้ ซึง่สาเหตทุีท่ำใหเ้กดิสิง่หลา่นีข้ึน้นัน้ผูเ้ขยีนไมส่ามารถ

ระบไุดอ้ยา่งชดัเจนวา่มาจากสาเหตใุด แตเ่ชือ่วา่นา่จะเปน็เหตใุดเหตหุนึง่
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หรือหลายสาเหตุรวมกันของสิ่งต่อไปนี้นั่นคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจ

หรือ เกิดจากความละเลย แต่ไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุใดก็ตาม ผลที่

ตามมานั้นน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าถ้าเรายังคงปล่อยให้เหตุเหล่านี้ดำเนิน

อยู่ต่อไปความพร้อมของกองทัพของเราจะเป็นเช่นไร

 คำถามสำคญัทีผู่เ้ขยีนตอ้งการจะฝากไวก้ค็อื ถงึเวลาแลว้หรอืยงั

ที่เราจะหันมาศึกษาในเรื่องการวางแผนและการอำนวยการยุทธอย่าง

จริงจังเพื่อให้พร้อมที่จะรบตามหน้าที่ทหารหาญของชาติ

สรุป

 ที่ผู้เขียนได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นั้น เป็นเพียงบางส่วนของภาพที่

ต้องการจะสะท้อนว่าในขณะนี้เรายังละเลยกันค่อนข้างมากในเรื่องของ

การฝึกและการศึกษาหาความรู้ของกำลังพลในยามสงบ ซึ่งควรจะต้อง

เป็นงานหลักของทหารและกองทัพ ผู้เขียนเชื่อว่ายังคงมีอีกหลาย

ประเด็นนอกเหนือจากที่ผู้เขียนได้ยกขึ้นมาในบทความนี้ที่ผู้อ่านเห็นด้วย

กับผู้เขียนว่ากองทัพของเราได้ละเลยการเตรียมความพร้อมไปจริง

สดุทา้ยนีผู้เ้ขยีนหวงัวา่เสยีงสะทอ้นเลก็ ๆ นีน้า่จะมผีลในการเปลีย่นแปลง

ในทางที่ดีได้บ้าง ก่อนที่คำว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” จะถูกแทนที่

ด้วยคำว่า“ฝึกอย่างนี้ จะรบอย่างไร”


