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	 “หากจะเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค แม้ว่า

จำนวนกำลังพลของเราจะไม่เป็นรองใคร ภายใต้สภาพแวดล้อมด้าน

ความมั่นคงตามระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสถานการณ์

โลกปัจจุบัน แต่ทว่าคุณลักษณะและขีดความสามารถทั้งองค์บุคคล 

องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ในปัจจุบันอาจจำเป็นต้องได้รับการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่คุณลักษณะและขีดความสามารถพิเศษที่สามารถ

เผชิญกับสิ่งท้าทายร่วมสมัยในบริบทด้านความมั่นคงในภาพของ

สงครามที่เปลี่ยนไป”		

	 เหตุใดจึงกล่าวเช่นนี้	 ......บทความนี้เราจะตามไปดูบางมิติของ

การใช้กำลังทหารในสภาวการณ์ต่าง	 ๆ	 กับแนวคิดของภาพสงครามที่

เปลี่ยนไปในยุคที่	๔		เพื่อเป็นข้อสังเกตประกอบจินตนาการ	ถึงแนวทาง

การกำหนดและการใช้กำลังทหารร่วมสมัย	 ให้สอดคล้องกับสิ่งท้าทาย		

รูปแบบที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและจะต้องเผชิญกันต่อไปในอนาคต	

สิ่งท้าทายร่วมสมัย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กระแสแนวความคิดสงครามยุคที่	 ๔	 (4th	 Generation	

Warfare)๑	เมื่อสถานการณ์ไฟใต้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงและยืดเยื้อมา

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน	 ทำให้นักการทหารที่สนใจปรากฏการณ์ไฟใต้

สามารถสังเกตเห็นพัฒนาการของรูปแบบสงครามที่ชัดเจนมากขึ้น	 และ

ที่มีความคล้ายคลึงกับสงครามยุคที่	 ๔	ซึ่งวิลเลียม	 เอส.	ลินด์	 (William	

S.	Lind)	และคณะได้ศึกษาวิวัฒนาการของสงคราม	แล้วเขียนบทความ

ทิ้งไว้ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.๑๙๘๙	 ก่อนเหตุการณ์ปล้นปืนกองพันพัฒนาที่	 ๔	

อำเภอเจาะไอรอ้ง	จงัหวดันราธวิาส	ถงึ	๑๕	ป	ี	บทความของลนิดแ์ทบจะ	

ไม่มีความหมายอะไรเลย	 ถ้าไม่มีเหตุการณ์	 ๙/๑๑	 เกิดขึ้น	 เพราะมัน

สิ่งท้าทายร่วมสมัยกับบางมิติ
ในการใช้กำลังของกองทัพเรือ

“ท้ายน้ำ”

	 ๑	บุญรอด	 	ศรีสมบัติ,	พ.อ.,	 “การเตรียมหน่วยรบพิเศษสู่สงครามยุคที่	 ๔,	 (ตุลาคม	
๒๕๕๑)....cgsc.rta.mi.th/cgsc/index.php?...id...	
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เปน็การเพิม่นำ้หนกัใหก้บัการปฏบิตักิารของกลุม่ทีม่ใิชร่ฐั	 (Non	 -	 State	

Actor)	 ที่มีศักยภาพทางทหารน้อย	 แต่สามารถโจมตีผืนแผ่นดินใหญ่

ของประเทศที่เป็นมหาอำนาจเดี่ยว	 (Uni	 -	 polar)	 ของโลก	ตรงกับนัย

ของสงครามยุคที่	๔	หรือ	“สงครามอสมมาตร”	นั่นเอง	

	 พัฒนาการทางทหาร	ปกติแล้วเป็นกระบวนการเชิงวิวัฒนาการ

ที่ต่อเนื่อง	 ผู้รู้ในยุคนี้มักกล่าวว่า	 มันเสมือนมีเส้นแบ่งอยู่สามเส้น	ณ	ที่	

ที่การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในลักษณะตามศักยภาพในตัวของมันเอง	

พัฒนาการทางการทหารสมัยใหม่จึงอาจแบ่งด้วยยุคสมัยที่แตกต่างกัน

สามยุค๒	กล่าวคือ	

	 การสงครามในยุคที่	๑	(First	Generation	Warfare)	เป็นการ

สะท้อนถึงยุทธวิธีของยุคแห่งปืนคาบศิลาลำกล้องเรียบ	 ยุทธวิธีของแถว

หน้ากระดานและแถวตอน	 (Line	 and	 Column)	 ยุทธวิธีนี้ได้รับ		

การพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยทางเทคโนโลยีคือ	 แถวเพิ่มอำนาจ

การยิง	 การยิงเรียงแถวหน้ากระดานทำให้มีอำนาจการยิงสูงสุด	 การฝึก

ที่เข้มงวดถือเป็นความจำเป็นในการสร้างประสิทธิภาพให้กับการยิง			

และแม้ว่าปืนคาบศิลาลำกล้องเรียบจะล้าสมัย	 และถูกแทนที่ด้วยปืน

ไรเฟิล	 (Rifled	 Musket)	 ก็ตาม	 แต่การปะทะที่เกิดขึ้นก็ยังปรากฏ		

ร่องรอยของยุทธวิธีในยุคที่หนึ่งมาจนถึงทุกวันนี้	 	 และบ่อยครั้งยังคงมี

ความต้องการในการจัดทหารให้เป็นแถวตอนในสนามรบ	 การสงคราม

ในยคุที	่๑	จงึไมม่ยีทุธศลิปป์รากฏใหเ้หน็อยา่งชดัเจนในทางแนวความคดิ	

	 การสงครามในยุคที่	 ๒	 (Second	 Generation	 Warfare)	

เปน็การตอบสนองตอ่ยคุไรเฟลิทีผ่า่นมาในยคุที	่ ๑	แตม่กีารพฒันาในเรือ่ง	

การป้อนกระสุน	 การใช้ลวดหนาม	 ปืนกล	 และการยิงเล็งจำลอง			

ยุทธวิธีเป็นไปในลักษณะการยิงและการเคลื่อนที่	 และยังคงรักษาความ

เป็นแถวเป็นแนวอยู่	 การตั้งรับยังคงใช้ความพยายามในการป้องกันการ

เจาะทะลวง	 และในการเข้าตีเป็นการกระจายแนวรุกออกไปทางข้าง	

โดยใช้หน่วยทหารขนาดเล็ก	 มีการเปลี่ยนแปลงหลักการจากยุทธวิธี		

ในยุคที่	 ๑	 โดยในยุคที่	 ๒	 นี้	 เชื่อมั่นในการรวมอำนาจการยิงเล็งจำลอง	

ยุทธวิธีในยุคที่	 ๒	 เป็นกฎเกณฑ์ที่รวบรวมขึ้นจากหลักการของฝรั่งเศส	

	 ๒	 กฤตติภูมิ	 	 หอมหวล,	 พ.อ.,	 “โฉมหน้าการสงครามที่เปลี่ยนไปสู่ยุคที่	 ๔,”			
ยุทธศาสตร์ศึกษา	๒๐๐๖,	เล่มที่	๖	(๒๕๔๙)	หน้า	๖๓-๘๕.	
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กล่าวคือ	 “ทหารปืนใหญ่ยึดพื้นที่	 ทหารราบครองพื้นที่”	 (The	 Artillery	

Conquers,	The	Infantry	Occupies)	พลังอำนาจการยิงอย่างมหาศาล

เข้ามาแทนที่พลังอำนาจของทหารราบในสนามรบ	 ยุทธวิธีของสงคราม

ในยุคที่	 ๒	 ยังคงเป็นพื้นฐานของหลักนิยมทางทหารทั่วโลกมาจนถึง

ปัจจุบัน	

	 แนวความคิดมีบทบาทในการพัฒนายุทธวิธีในยุคที่	 ๒	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดในการขยายระยะเคียง	 ขณะเดียวกัน	 เทคโนโลยี

ก็เป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งคุณภาพและ

ปริมาณ	 ดังตัวอย่างของปืนใหญ่สนามขนาดใหญ่	 เครื่องบินทิ้งระเบิด	

และความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตที่ประหยัดในด้านวัสดุ

อุปกรณ์	

	 ยุคที่	 ๒	 มีการยอมรับและตระหนักถึงเรื่องของยุทธศิลป์	 โดย

เริ่มจากกองทัพปรัสเซีย	 และอาจกล่าวได้ว่า	 แนวความคิดและ

เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง	 แนวคิดนี้แพร่กระจาย

อย่างกว้างขวาง	 จากการศึกษาของนักการทหารปรัสเซียในเรื่องการทัพ

ของนโปเลียน	 	 และจากปัจจัยทางเทคโนโลยีรวมถึงแนวคิดของ			

ฟอน	 มอลท์เค้๓	 (Von	 Moltke)	 	 ทำให้ตระหนักว่า	 พลังอำนาจของ		

การยงิทางยทุธวธิสีมยันัน้	บวกกบัการใชป้ระโยชนข์องการคมนาคมขนสง่	

ทางรถไฟและโทรเลข	ทำใหเ้กดิภาพของสนามรบในเรือ่งการโอบลอ้ม		

	 การสงครามในยุคที่	 ๓	 (Third	 Generation	 Warfare)	 ยุคนี้		

ยังคงตอบสนองต่อพลังอำนาจการยิงในสนามรบที่เพิ่มขึ้น	 	 ในตอนต้น

การขับเคลื่อนเกี่ยวกับการทหารยังคงเป็นแนวคิดพื้นฐานที่ยังไม่สามารถ		

มีชัยชนะเหนือการแข่งขันด้านวัตถุ	 เนื่องจากพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม

ยังอ่อนแอและอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 ยุคนี้เยอรมันได้พัฒนา

ยุทธวิธีใหม่	 ๆ	 แบบถอนรากถอนโคนขึ้นมา	 โดยมีพื้นฐานที่สำคัญ		

ในเรื่องของ	 “การดำเนินกลยุทธ์”	 มากกว่าการทำลายล้าง	 ในยุคที่	 ๓			

จึงเป็นการเริ่มต้นของ	 “ยุทธวิธีที่ไม่เป็นแนว”	 (Nonlinear	 Tactic)	

อย่างแท้จริง	 การเข้าตีขึ้นอยู่กับการแทรกและอ้อมผ่านเพื่อเข้าทำลาย

กำลังรบของข้าศึก	มากกว่าการค้นหาเพื่อเข้าประชิดและทำลาย	ในการ

	 ๓	en.wikipedia.org/wiki/Helmuth_von_Moltke_the_Elder,access	2010-08-08	
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ตั้งรับจะเป็นการตั้งรับทางลึก	 คล่องตัว	 และอาจยอมให้มีการเจาะ			

ซึ่งจะมีการเตรียมกำลังไว้เพื่อการตีโต้ตอบต่อกำลังข้าศึกที่เจาะเข้ามา	

	 แนวความคิดพื้นฐานของยุทธวิธีในยุคที่	 ๓	 เริ่มมีขึ้นในปลาย	

ค.ศ.๑๙๑๘				เทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำรถถัง

เข้ามาใช้	 เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับยุทธการ	

ต่อมาในสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 การเปลี่ยนแปลงใน	 “สงครามสายฟ้า

แลบ”๔	 (Blitzkrieg)	 สงครามนี้พื้นฐานของยุทธศิลป์เปลี่ยนไปจากการ

พิจารณาที่	“พื้นที่”	 ไปสู่	“เวลา”	 เป็นแนวคิดที่คล้ายหรืออาจพัฒนาไป

จากทฤษฎ	ี“Indirect	Approach”	ของ	B.H.	Liddell	Hart	(1895	-	1970)๕	

การเปลี่ยนแปลงนี้ยังเห็นได้ชัดจากแนวคิดของ	John	Boyd	นายทหาร

อากาศนอกราชการจากผลงานทฤษฎี	 “OODA”(Observation	 –	

Orientation	–	Decision	–	Action)๖		

	 โดยสรุป	จะเห็นสองส่วนประกอบหลักในการเปลี่ยนแปลงภาพ

ของสงครามตามยคุสมยัทีผ่า่นมาคอื	“เทคโนโลย”ี	และ	“แนวความคดิ”	

เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเบื้องต้นของการสงครามแห่งยุคที่	 ๒	

แนวคิดเป็นตัวขับเคลื่อนเบื้องต้นในยุคที่	 ๓	 สำหรับในยุคที่	 ๔	 นี้	 ถือว่า

พื้นฐาน	 “แนวความคิด”	 เป็นพื้นฐานหลักที่สำคัญต่อการก่อกำเนิด		

รูปแบบการสงคราม	

	 ประมาณห้าร้อยปีที่ผ่านมา	 ชาวตะวันตกเป็นผู้กำหนดการทำ

สงครามสว่นใหญ	่ การทหารนัน้จะมปีระสทิธภิาพไดก้ต็อ้งดำเนนิรอยตาม	

ตัวแบบทางตะวันตก	 เนื่องจากความแข็งแกร่งของชาวตะวันตกคือ	

เทคโนโลยี	 ซึ่งมันอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนต่อแนวความคิดของการ

สงครามในยุคที่	๔	

	 อย่างไรก็ตามชาวตะวันตกไม่อาจมีอำนาจเหนือชาวโลกอีก  

ตอ่ไป การสงครามยคุที ่ ๔ อาจจะถอืกำเนดิขึน้จากประเพณเีชงิวฒันธรรม 

ที่ไม่ใช่ตะวันตก เช่น ประเพณีของชาวมุสลิม หรือชาวเอเชีย   

ดังปรากฏให้เห็นว่า ในพื้นที่ที่มิใช่ตะวันตกเช่นในโลกของมุสลิม   

แม้ไม่ได้มีความเข้มแข็งในทางเทคโนโลยีอย่างโดดเด่น แต่อาจทำให้

เกิดการพัฒนาไปสู่การสงครามยุคที่ ๔ ได้โดยทางแนวความคิด  

มากกว่าทางเทคโนโลยี 

	 ๔	http://en.wikipedia.org/wiki/Blitzkrieg	
	 ๕	http://en.wikipedia.org/wiki/B._H._Liddell_Hart	
	 ๖	 http://www.valuebsedmanagement.net/methods_	boyd_	ooda_	loop.html	
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	 พื้นฐานแนวคิดในยุคที่	 ๔	 อาจเห็นได้จากสิ่งท้าทายจากลัทธิ

อสมมาตร	 แต่ก็มิใช่ว่าสงครามในยุคที่	 ๔	 เป็นการก่อการโดยลัทธิ

อสมมาตรเสยีทัง้หมด	 องคป์ระกอบของมนัอาจจะเปน็สญัญาณทีช่ีใ้หเ้หน็	

ถงึการตอ่สูใ้นยคุที	่ ๔	 องคป์ระกอบบางประการของสงครามอสมมาตร			

อาจสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากยุคที่	๓		ปฏิบัติการที่ดำเนินการ

ในระดับองค์บุคคลทำให้สนามรบกระจายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง	

รวมทั้งองค์กรและเครือข่ายทั้งหมด	 ซึ่งอาศัยแทรกตัวอยู่ในสังคมอย่าง

สมบรูณ	์ความสามารถในการดำเนนิกลยทุธแ์ละการยงิของนกัรบอสมมาตร	

แมจ้ะมไีมม่าก	 แตจ่ดุแขง็นัน้อยูท่ีน่กัรบอสมมาตรจะเปน็ผูเ้ลอืกทัง้	 “พืน้ที”่	

และ	“เวลา”	ในการปฏิบัติ	

	 ตัวบ่งชี้ของสงครามในยุคที่	 ๔	 ประการแรกคือองค์ประกอบใน

การทำลายกำลงัของขา้ศกึ	 เปน็การเปลีย่นประเดน็มุง่หมายหลกั	 จากการ	

มุ่งต่อแนวหน้าของข้าศึกไปสู่แนวหลัง	 นักรบอสมมาตรจะทำการค้นหา

และทำลายข้าศึกจากภายในเนื่องด้วยขีดจำกัดของกำลังรบ	 แต่จะก่อ		

ให้เกิดการทำลายล้างอย่างกว้างขวางในมิติอื่น	 ๆ	 นักรบอสมมาตรใช้		

ขั้นตอนการมุ่งเน้นต่อพื้นที่ส่วนหลังอย่างกว้างขวาง	 มีความพยายาม		

ในการหลีกเลี่ยงเป้าหมายทางการทหารทั้งหมด	 ใช้การโจมตีโดยตรงไป

ยังเป้าหมายพลเรือนในดินแดนมาตุภูมิของข้าศึก	

	 ประการที่	 ๒	 คือ	 วิธีการที่นักรบอสมมาตรพยายามแสวงหา		

วถิทีางทีจ่ะใชค้วามแขง็แกรง่ของขา้ศกึทีม่ตีอ่พวกเขา	 ใหก้ลายเปน็กบัดกั	

แห่งโชคชะตา	 เป็นการผลักดันให้ข้าศึกดำเนินการรบด้วยวิธีรุก			

ปล่อยให้การเจาะเกิดขึ้น	 นักรบอสมมาตรจะหน่วงเวลาเพื่อให้ข้าศึกที่

เข้ามาสูญเสียแรงหนุนเนื่องไปเรื่อย	 ๆ	 เมื่อแรงหนุนเนื่องน้อยลง		

พวกเขาจะทำการตอบโต้	ณ	เวลาและตำบลที่ที่เขาเลือก	

	 นักรบอสมมาตรใช้ความเปิดกว้างและเสรีของสังคมอย่าง

อิสระ	 ความได้เปรียบอย่างสูงสุดนี้ทำให้พวกเขาสามารถเคลื่อนไหว		

ได้อย่างเสรีภายในสังคมของข้าศึก	 ขณะที่การดำเนินการต่าง	ๆ	 เป็นไป

เพื่อล้มล้างสังคมนั้น			พวกเขาใช้ลัทธิเสรีทางประชาธิปไตยไม่เพียงเพื่อ

จะเข้าไปในสังคมเท่านั้น	 แต่ยังใช้เป็นการป้องกันตนเองด้วย	 หาก

รัฐบาลข้าศึกจัดการกับพวกเขาภายใต้กฎหมายของข้าศึก	 พวกเขาก็จะ

ได้รับการปกป้องอย่างมากมาย	 แต่ถ้ารัฐบาลข้าศึกทำลายพวกเขาลง	
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ภาพข่าวทางสื่อแขนงต่าง	 ๆ	 จะสามารถเสนอได้อย่างเสรีว่าเป็นการ

กระทำต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย	 นักรบอสมมาตรสามารถดำเนินการตาม

รูปแบบการสงครามของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ในขณะเดียวกัน

ก็ได้รับการปกป้องจากสังคมที่พวกเขากำลังโจมตีทำลายล้าง	

	 นักรบอสมมาตรได้กำจัดจุดอ่อนทางวัฒนธรรมทางทหารเดิม	ๆ	

ออก	ไม่มีเครื่องแบบ	ไม่มีการตั้งแถว	ไม่มีการแสดงการเคารพ	หรือการ

แสดงให้เห็นว่ามียศถาบรรดาศักดิ์	 พวกเขาทำการพัฒนาวัฒนธรรม		

ทางทหารในทางตรงข้ามกับ	 “ธรรมชาติของสงครามและวัฒนธรรม

ทางทหาร”	 ของพวกตะวันตก	 ยุทโธปกรณ์ของพวกเขาอาจชี้ให้เห็นถึง

สัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย	 ในรูปแบบที่พัฒนาการ

ทางทหารธรรมดา	 ๆ	 ต้องใช้ทรัพยากรมากมายมหาศาลเพื่อบรรลุผล		

ที่ต้องการ	 ต้องจ่ายเงินมหาศาลในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์	 เช่น	

เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบล่องหน	แต่ขณะเดียวกันระเบิดแบบล่องหนของ

พวกเขา	 ก็คือรถยนต์ที่บรรทุกวัตถุระเบิดไว้ภายใน	 ซึ่งรถดังกล่าว		

ดูเหมือนรถยนต์ทั่ว	 ๆ	 ไป	 การผสมผสานของลัทธิอสมมาตรกับ

เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 เช่น	 คาร์บอมบ์ที่พวกเขาใช้อาจจะพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ของสารพันธุวิศวกรรมร่วมกับองค์ประกอบอื่น	 ๆ	 เช่น			

การไม่มีข้อจำกัดเรื่องพรมแดน	 สัญชาติ	 ลัทธิ	 อุดมการณ์	 ศาสนา			

กรอบการปฏิบัติงานระหว่างรัฐต่อรัฐ	 ซึ่งตรงข้ามกับหน่วยงานด้าน

ความมั่นคงที่ต้องปฏิบัติภายในกรอบงานภายใต้ความยุ่งยากอย่าง

มหาศาล	

	 สงครามต่อต้านยาเสพติดอาจเป็นภาพตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้	

เนื่องจากการค้ายาเสพติดไม่มีพรมแดน	 ยากมากต่อการโจมตีทำลาย	

ฝ่ายรัฐไม่สามารถโจมตีพวกนี้โดยปราศจากการกระทบกระทั่งกับ

ประเทศเพือ่นบา้น	 ฝา่ยโจมตทีีไ่ดเ้ปรยีบในสงครามยคุที	่ ๔	 จะปฏบิตักิาร	

ได้ผลในลักษณะคล้ายคลึงกับนักรบอสมมาตรในตะวันออกกลาง				

ปฏบิตักิารขอ้มลูขา่วสาร	 (Information	Operation)	ทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น	

โดยเฉพาะการถ่ายทอดข้อมูลผ่านไปหลอกลวงผู้ชมทางสื่อสาธารณะ

ตา่ง	ๆ	นกัรบอสมมาตรรูว้า่จะเลน่บทบาทเหลา่นีเ้ชน่ไร	การแพรก่ระจาย	

โดยสื่อยิ่งมากเท่าไร	 พวกเขาจะยิ่งได้ประโยชน์จากผลผลิตเหล่านี้มาก

เท่านั้น	 ข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนคือผู้บาดเจ็บ	 ภาพการ

บาดเจ็บล้มตายของพลเรือนผู้บริสุทธิ์จะถูกแพร่เข้าไปในห้องนั่งเล่นของ
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ทุก	ๆ	บ้าน	ในประเทศที่ข่าวภาคค่ำสามารถเปลี่ยนแปลงความสำเร็จใน

การปฏิบัติการทางทหารได้	

	 องค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ได้ปรากฏให้เห็นแล้ว	 คำถามง่าย	 ๆ	 ว่า		

เรากำลังเผชิญกับอะไร	 คำถามถึงแนวทางการใช้และการพัฒนากำลัง		

ทางทหารของเราในทศวรรษนี้ที่สอดคล้องกับสิ่งท้าทายรูปแบบใหม่			

ซึ่งกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและจะต้องเผชิญอีกต่อไปในอนาคตเมื่อมี

การผสมผสานทุก	 ๆ	 อย่างเข้าด้วยกัน	 ประกอบกันขึ้นเป็นภาพแห่ง

สงครามในยุคที่	๔		

บางมิติในการใช้กำลังของกองทัพเรือ		
	 บางมิติในการใช้กำลังของกองทัพเรือ	ไม่ว่าจะเป็นในภาวะปกติ

หรือภาวะสงคราม	 อาจประกอบด้วยการช่วยเหลือประชาชน	 การสร้าง

ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	 	 การรักษาความมั่นคงภายใน	 และ

ป้องปรามการก่อความไม่สงบ	 การใช้กำลังตัดรอนและทำลายกำลัง		

ติดอาวุธ	ทำลายการสนับสนุนจากทางบกและทางทะเล	รวมทั้งกิจอื่น	ๆ	

เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางทหาร	ซึ่งอาจแจกแจงเป็นพันธกิจ	ได้แก่	

การปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก	การป้องกันฐานทัพ	ท่าเรือ	และที่ตั้ง

หน่วยทหาร	 การสนับสนุนการปฏิบัติของเหล่าทัพและส่วนราชการอื่น	

และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการสงคราม		

การปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก
	 หากจะมองว่าปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคส่วนใหญ่จะเป็น

เพียงปัญหาความขัดแย้งระดับต่ำ	 อาทิ	 ปัญหาความไม่ชัดเจนของ

เขตแดนทางบก	 และพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล	 ซึ่งบนพื้นฐานของความ		

ไม่แน่นนอนนั้น	 การนำไปสู่การใช้กำลังทหารเข้าแก้ไขปัญหาย่อมเกิด

ขึ้นได้ทุกเมื่อ	 ซึ่งอาจเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการ		

ดำเนนินโยบายทางการทูตและการเจรจาต่อรอง	และแม้ว่าในระบบของ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้การจัดระเบียบโลกใหม่จะ		

ตามมาดว้ยการแทรกแซงของมหาอำนาจ	 แตใ่นขัน้พืน้ฐาน	 การเตรยีมและ	

การใช้กำลังเพื่อการป้องกันและป้องปรามยังคงเป็นที่นิยมและจำเป็น	

สำหรับประเทศไทยและเพื่อนบ้านที่มีความต่อเนื่องและเหลื่อมทับกัน

ของอธิปไตยเหนือดินแดน	 ทั้งทางบกและบนพื้นน้ำ	 ดังเห็นได้จาก
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ตวัอยา่งปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งเรากบัเพือ่นบา้น	ทัง้ทางทศิตะวนัออก	

และตะวันตก	

	 ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก	

จากความคล่องตัวและอ่อนตัวของการรวมอำนาจกำลังรบในทุกมิติ		

เข้าต่อตีในลักษณะจู่โจมต่อจุดที่เราเป็นฝ่ายเลือกในระบบป้องกันของ

ข้าศึกที่เรามั่นใจว่าอ่อนแอที่สุด	 ณ	 เวลาและตำบลที่ที่เราเป็นฝ่ายเลือก	

หรือแม้แต่จะปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกในแบบย่อยรูปแบบใดก็ตาม	

ย่อมจะทำให้ข้าศึกต้องกระจายกำลัง	 และยังผลให้ข้าศึกต้องสิ้นเปลือง

และสูญเปล่าอย่างมาก	 ข้อได้เปรียญนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจ

หรือประเทศกำลังพัฒนา	 ทั้งเราและเพื่อนบ้านอื่น	 ๆ	 ในภูมิภาคต่าง	 ๆ	

ได้ถือเป็นหลักนิยมและขีดความสามารถที่จะต้องดำรงไว้และพัฒนาให้มี	

ศักยภาพสูงขึ้นเท่าที่จะทำได้	

	 ขณะเดยีวกนั	 ภายใตศ้กัยภาพทีไ่ดเ้ปรยีบกย็งัมขีอ้จำกดัทีส่ำคญั	

คือการที่จะต้องเผชิญกับสภาพของพื้นที่ปฏิบัติการและลมฟ้าอากาศ			

ทั้งในทะเล	แนวชายฝั่ง	และพื้นที่ลึกเข้าไปในที่หมายบนแผ่นดิน	ปัญหา

เทคนิคในการบรรทุก	 ลำเลียง	 การโจมตีจากเรือสู่พื้นที่ที่หมายบนฝั่ง			

ซึ่งการสถาปนาอำนาจกำลังรบบนฝั่งนั้น	 ต้องเริ่มต้นจากศูนย์	 และ

พัฒนาขึ้นไปจนมีความสามารถที่กำลังรบยกพลขึ้นบกจะสามารถดำเนิน

การรบต่อไปในแผ่นดินด้วยตนเอง			

	 นอกจากนี้กำลังทางอากาศยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด		

ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ	 ทั้งก่อน	 ระหว่าง	 และต่อเนื่องไปตลอดการ

โจมตีที่หมายบนฝั่งจนกว่าจะบรรลุภารกิจที่กำหนด	 หลักนิยมการยุทธ

สะเทินน้ำสะเทินบกนั้น	 กำลังฝ่ายเราจะต้องได้เปรียบและเหนือกว่า		

ทั้งในอากาศ	พื้นน้ำ	และใต้น้ำ	ความจำเป็นข้อนี้กองทัพเรือจะต้องมอง

ให้เห็น	 และตระหนักถึงความล่อแหลมเปราะบางของปฏิบัติการที่มี		

คณุอนนัตแ์ละโทษมหนัต	์ และภายใตห้ลกันยิมการยทุธสะเทนินำ้สะเทนิบก	

ในขัน้การบกุโจมตนีัน้	 การสนบัสนนุทางอากาศอยา่งใกลช้ดิ	 การลำเลยีง	

การสง่ทางอากาศ	 และการคุม้ครองใหก้บักำลงัรบยกพลขึน้บกในนา่นฟา้	

ตลอดการโจมตตีอ่เนือ่งไปจนกวา่จะบรรลภุารกจิทีไ่ดร้บัมอบ	 ในทกุรปูแบบ	

ของปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งกำลังทางเรือ	

กำลงัทางอากาศ	 และกำลงัรบยกพลขึน้บกจะตอ้งเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั	

ความจำเป็นในข้อนี้กองทัพเรือจะมองข้ามมิได้	 ไม่ว่าจะมีแนวคิดการใช้

กำลังทางอากาศจากที่ใดก็ตาม	
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	 การลำเลียงและการคุ้มกันกองเรือลำเลียง	 เป็นภารกิจที่สำคัญ

ของกำลังผิวน้ำและใต้น้ำไม่น้อยไปกว่ากำลังทางอากาศ	 ตลอดขั้น		

การเดนิทางเคลือ่นทีไ่ปสูท่ีห่มายสะเทนินำ้สะเทนิบก	 กองเรอืลำเลยีงเปน็	

จุดศูนย์ดุลของการปฏิบัติการทั้งมวลที่จะต้องรักษาไว้	 หากถูกทำลายลง	

ภารกิจนี้จะล้มเหลวโดยสิ้นเชิง	 ขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพเรือ

ที่จะต้องนำมาใช้ทั้งการลำเลียงและการคุ้มกันกระบวนเรือลำเลียง			

ซึ่งถ้าจำนวนของกำลังรบยกพลขึ้นบกมีมากเท่าใด	 กำลังรบส่วนอื่น	 ๆ	

จะต้องเพิ่มมากขึ้นอย่างสมดุลและเพียงพอต่อการบรรลุภารกิจ	 ทำให้

มองเหน็ภาพไดว้า่	 กองทพัเรอืจะตอ้งทุม่เททรพัยากรอยา่งมหาศาลในการ	

ที่จะดำรงรักษาและใช้กำลังเพื่อปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก	

	 การใช้กำลังในการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก	 จึงเป็นสิ่ง

ท้าทายที่กองทัพเรือจะต้องทบทวน	 โดยเฉพาะการที่จะต้องรังสรรค์ให้

กำลังรบยกพลขึ้นบกมีอาวุธสนับสนุนใช้สร้างอำนาจการยิง	 เพื่อดำเนิน

กลยุทธ์บนฝั่งต่อไปได้	 ควบคู่ไปกับอาวุธสนับสนุนจากปืนเรือ	 และ

อากาศยาน	

การป้องกันฐานทัพท่าเรือและที่ตั้งหน่วยทหาร
	 จากแนวโน้มของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมด้านความ

มั่นคงภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศชี้ว่า	 กองทัพจะต้องเผชิญ

กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่	 โดยเฉพาะปัญหาการก่อการร้าย	 และ

อาชญากรรมข้ามชาติ	 	 	 รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งภายในที่นำไปสู่การ

จับขั้วทางการเมือง	 และชี้นำ	 ชักจูงให้เกิดการประท้วงเพื่อเรียกร้องใน

แง่มุมต่าง	 ๆ	 ซึ่งความซับซ้อนของปัญหาเหล่านี้นำไปสู่การที่กองทัพเรือ

จะต้องมีส่วนร่วมในการใช้กำลังเพื่อตอบสนองภารกิจที่ถูกกำหนดให้เป็น

เครื่องมือของการดำเนินนโยบาย	

	 กองทัพเรือจึงต้องมีการเตรียมวางแผนการใช้กำลังในการ

พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง๗	 เพื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในภาพ

ของสงครามยุคที่	 ๔	 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน	 ฝ่ายตรงข้ามอาจใช้กำลัง		

แทรกซึมเข้าปฏิบัติการในประเทศไทยในลักษณะกองโจร	 ร่วมกับกลุ่ม

	 ๗	 ศักดิ์ชาย	 	 อุบลเดชประชารักษ์,	 พลเรือโท,	 คำบรรยาย	 ณ	 ห้องประชุมบริพัตร,	
ยศ.ทร.,	๒๕๕๓	
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ก่อการเป็นรูปแบบนักรบอสมมาตร	 เพื่อก่อวินาศกรรม	 บ่อนทำลาย		
เป้าหมายทั้งทางยุทธศาสตร์	 ยุทธวิธี	 และเป้าหมายพลเรือน	 อันได้แก่	
ฐานขุดเจาะน้ำมัน/แก๊ส	 แหล่งนิคมอุตสาหกรรม	 สถานีขนถ่ายสินค้า	
ท่าเรือพาณิชย์	 และฐานทัพเรือในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 เพื่อหวังผลในการลด
ศักยภาพการป้องกันตนเองและทำลายผลประโยชน์ของชาต	ิ ภัยคุกคาม
ต่อพื้นที่และสถานที่เหล่านี้	 กองทัพเรือได้มีแนวความคิดในการใช้กำลัง
ป้องกันแก้ไขและเผชิญเหตุด้วยกำลังหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ	 และ
กำลังรบตามแบบ	
	 หน่วยรักษาความปลอดภัย	 (รปภ.)	 เป็นกำลังหลักในส่วนของ
การป้องกันฐานทัพ	 ที่ตั้งทางทหาร	 ทั้งในส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 และ
หน่วยเฉพาะกิจ	 มีคุณลักษณะและขีดความสามารถในการเคลื่อนที่		
เข้าประชิดและทำลายข้าศึกได้ในกรอบของหน่วยทหารราบ	 การเตรียม
กำลังพลในขั้นพื้นฐาน	มีการฝึกเป็นบุคคลและฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้นและ
เทคนคิเฉพาะ	 เชน่	 การตรวจคน้บคุคล	 ยานพาหนะ	 การควบคมุฝงูชน			
ในภาวะปกติที่ความขัดแย้งในระดับต่าง	ๆ	ยังไม่ชัดเจน	การรักษาความ
ปลอดภัยบุคคล	 สถานที่	 ยานพาหนะ	 ฯลฯ	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	
ตอบสนองภารกิจเหล่านี้ได้	 แต่สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงทั้งภายใน
และระหวา่งประเทศทีก่ำลงัเกดิขึน้	 โดยเฉพาะภาพของสงครามทีเ่ปลีย่นไป	
สิ่งท้าทายจากลัทธิอสมมาตร	 ซึ่งฝ่ายตรงข้ามได้พัฒนาองค์บุคคล			
องค์วัตถุ	 และองค์ยุทธวิธี	 เข้าสู่การสงครามในยุคที่	 ๔	 รวมทั้งสภาพ		
ความขัดแย้งที่เป็นไปในรูปแบบของการก่อความไม่สงบ	 ข้อพิจารณา		
ในการใช้หน่วยรักษาความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องได้รับการทบทวน	
คุณลักษณะของหน่วยทหารราบ	อาจไม่ใช่รูปแบบที่ตอบสนองปฏิบัติการ		
ที่เปลี่ยนแปลงไป	
	 ในบางประเทศที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการภายใต้ความ
ขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 อังกฤษ	 และสหรัฐอเมริกา	 การป้องกัน
ฐานทัพ	 ท่าเรือและที่ตั้งหน่วยทหารนั้น	 จะใช้กำลังที่ได้รับการฝึกพิเศษ		
และมีคุณลักษณะพิเศษต่าง	 ๆ	 ที่ตอบสนองต่อภารกิจซึ่งต้องการความ
อ่อนตัวและคล่องตัวสูง	 มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีทางทหารชั้นสูง	
และมีอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดเบาที่มีสมรรถนะสูง	 (เช่น	 หน่วย	 	 Fleet	
Protection	Group	Royal	Marines๘	และ	Marine	Corps	Security	
Force	Regiment๙)	

	 ๘	www.eliteukforces.info/royal-marines/fleet-protection-group	
	 ๙	http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_	Corps_	Security_	Force_	Regiment	



นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

43

	 การป้องกันฐานทัพ	 ท่าเรือ	 และที่ตั้งหน่วยทหารในภาวะปกติ

หรือภาวะที่มีความขัดแย้งในระดับต่ำจะเป็นการปฏิบัติของฝ่ายเราต่อ		

สิ่งท้าทายซึ่งเป็นรูปแบบของสงครามในยุคที่	 ๔	 ที่จะต้องเอาชนะด้วย

มาตรการป้องกันตนเองของฐานทัพและท่าเรือฯ	 ต้องการคุณลักษณะ

ของกำลงัรบหรอืหนว่ยซึง่มคีวามคลอ่งตวัและออ่นตวัสงู	 มอีาวธุยทุโธปกรณ	์

สมรรถนะสูง	 ขนาดเล็ก	 เบา	 และมีความต้องการเทคโนโลยี		

ทางทหารที่สูง	 รวมทั้งเป็นหน่วยที่จะต้องได้รับการฝึกและพัฒนาองค์

บุคคลที่พิเศษไปกว่าหน่วยกำลังธรรมดาอย่างทหารราบตามแบบ	 ดังนั้น	

หน่วยรักษาความปลอดภัยซึ่งรับผิดชอบงานลักษณะพิเศษในสภาวะ

แวดล้อมด้านความมั่นคงทั้งภายในและระหว่างประเทศร่วมสมัย	

จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

คุณลักษณะและการใช้หน่วยที่เปลี่ยนไป	

การสนบัสนนุการปฏบิตัขิองเหลา่ทพัและสว่นราชการอืน่
	 แนวความคิดในการผนึกกำลังเพื่อป้องกันประเทศ	 กองทัพ		

ต้องมีขีดความสามารถในการดำเนินการที่เกี่ยวกับระบบงานในพื้นที่ที่

รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ	 ต้องสามารถใช้กำลังตามแผนที่กำหนด			

เพื่อรักษาศูนย์ดุลของฝ่ายเรา	 โดยต้องมีการผนึกกำลังร่วมกัน	 ทั้ง		

กำลงัรบหลกั	 กำลงัประจำทอ้งถิน่	 และกำลงัประชาชน	 คุม้ครองและรกัษา	

พื้นที่	 แหล่งทรัพยากร	 แหล่งพลังงาน	 ศูนย์กลางในการบริหาร	 และ

ควบคุมบังคับบัญชา	 ปมคมนาคมที่สำคัญให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติการ

ของฝ่ายตรงข้าม	 ในสงครามของยุคที่ไม่อาจระบุพื้นที่การรบได้ชัดเจน	

กจิกรรมตา่ง	ๆ	ในพืน้ทีจ่ะตอ้งดำรงและดำเนนิไปอยา่งสอดคลอ้งตอ่เนือ่ง	

	 เพื่อให้กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ดำเนินไปอย่างสอดคล้องต่อเนื่อง	

กองทัพเรือจำเป็นต้องมีการประสานงานในเรื่องของพื้นที่รับผิดชอบกับ

กองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักเป็นส่วนรวม	 และจะต้องผลักดัน

ให้มีการหารือและฝึกร่วมกัน	 เพิ่มเติมจากการแบ่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วย

ต่าง	 ๆ	 	 กองทัพเรือจะต้องมีแผนและมีการเตรียมการในการปฏิบัติใน		

รูปแบบต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ปัจจุบัน	 จึงจะทำให้สามารถดำเนินการร่วมกัน

ระหว่างเหล่าทัพและส่วนราชการต่าง	 ๆ	 ในการป้องกันเป้าหมายทาง

ยุทธศาสตร์อย่างมีเสรีในการปฏิบัติ๑๐	

	 ๑๐	ศักดิ์ชาย		อุบลเดชประชารักษ์,	พลเรือโท,	การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง,	คำบรรยาย	
หลักสูตรใน	สรส.	
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	 คุณลักษณะของกำลังรบ	 ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนา

กำลังไว้ตามแนวคิดและหลักการสงครามในยุคที่	 ๒	 โดยจะเข้าประชิด	

ค้นหาและทำลายข้าศึกในพื้นที่ภายใต้อำนาจการยิงสนับสนุนจาก		

ปนืใหญส่นาม	ซึง่เปน็การรบตามแบบ	เมือ่เผชญิกบัภยัคกุคามรปูแบบใหม	่

และสงครามก่อการร้าย	 สงครามแยกย่อย	 สงครามอสมมาตรหรือ

สงครามยุคที่	 ๔	 นั้น	 ผลการปฏิบัติยังคงไม่มีความได้เปรียบในระดับ		

ยุทธการและระดับยุทธวิธี	ฝ่ายตรงข้ามยังคงเป็นฝ่ายเลือกเวลา	ตำบลที่	

และรูปแบบเข้าจัดการต่อที่หมายที่เลือกได้ค่อนข้างเสรี	 ปัจจุบันยังคง

มองไม่เห็นถึงความได้เปรียบหรือโอกาสในการพลิกผันสถานการณ์จาก

การดำเนินการและการใช้กำลังในลักษณะปัจจุบันแต่อย่างไร	

	 สถานการณ์ทางทิศตะวันออกที่มีการกระทบกระทั่ง	 อันเป็นผล

จากการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติ	 การพัฒนากำลังทหาร

ของฝ่ายตรงข้ามซึ่งปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศ		

ที่มีผลประโยชน์ร่วมในพื้นที่	 ความขัดแย้งด้านสังคมจิตวิทยาจากการใช้

ประวตัศิาสตรใ์นการปลกูฝงัแนวคดิของคนในชาตทิัง้ฝา่ยเราและเพือ่นบา้น	

รวมทั้งท่าทีในการแก้ปัญหาของผู้นำประเทศของทั้ง	 ๒	 ฝ่าย	 ในปัจจุบัน

เชื่อได้ว่า	 การใช้ปฏิบัติการทางทหารอย่างจำกัดเข้าจัดการต่อปัญหา

ความขัดแย้งทั้งทางบกและทางทะเลอาจเกิดขึ้นได้ทุกโอกาส	

	 คุณลักษณะและขีดความสามารถของกำลังป้องกันชายแดนที่

รับผิดชอบตามแนวคิดปัจจุบัน	 จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนและพัฒนา		

ให้สอดคล้องรองรับขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม	 ภายใต้ท่าทีที่		

ฝ่ายตรงข้ามแสดงอย่างชัดเจนว่ามีความตั้งใจจะใช้กำลังทหารเป็น

เครื่องมือ	 ร่วมกับพลังอำนาจของชาติด้านอื่น	 โดยเฉพาะด้านการเมือง

ระหว่างประเทศนั้น	แรงขับเคลื่อนเหล่านี้	 หากไม่นำมาเป็นข้อพิจารณา

ประกอบการใช้กำลังแล้ว	 ในปัจจุบันและอนาคตเชื่อว่าความได้เปรียบ

ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างจำกัดนี้	 เราคงไม่มี

ความได้เปรียบหากเกิดการปฏิบัติการทางทหารขึ้นจริง	 ดังที่เราได้เห็น		

ได้ทราบเป็นระยะ	ๆ	ที่ผ่านมา	

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการสงคราม
(MilitaryOperationOtherThanWar:MOOTWAR)

	 MOOTWAR	 เป็นการใช้พลังอำนาจทางทหาร	 เพื่อประโยชน์

ในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศหรือผลประโยชน์		
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ของชาต	ิดว้ยขดีความสามารถทางทหารทีม่อียู	่เปน็การปฏบิตักิารทางทหาร	

ที่ต้องดำเนินไปทั้งในสภาวะปกติและในสภาวะสงคราม	 มีรูปแบบที่

เป็นการรบ	มิใช่การรบ	และที่เป็นทั้งการรบและมิใช่การรบร่วมกัน๑๑	

	 ในสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทั้งภายในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ	 กองทพัไทยไดใ้ชก้ำลงัในสว่นของกองทพัเรอื	 ปฏบิตักิาร	

ในรูปแบบของ	 MOOTWAR	 มาโดยตลอดในช่วงสงครามเย็น	 โดยเป็น

ส่วนหนึ่งของกำลังรบของสหประชาชาติร่วมปฏิบัติการทั้งในลักษณะ

การรบตามแบบ	 และการรบนอกแบบ	 และ	 MOOTWAR	 ในรูปแบบ

ต่าง	 ๆ	 ในช่วงที่ปรากฏการณ์ตามทฤษฎี	 DOMINO	 กำลังขยายตัวใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

	 ต่อมาในช่วงหลังสงครามเย็น	 กำลังของกองทัพเรือซึ่งเป็น		

ส่วนหนึ่งในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ	 ทั้งในส่วนของ		

ผู้สังเกตการณ์	 ส่วนกองกำลังปฏิบัติการ	 และส่วนของหน่วยสนับสนุน

การรบและช่วยรบ	ยังคงมีบทบาทและผลงานในฐานะเป็นเครื่องมือของ

การดำเนินนโยบายระหว่างประเทศ	

	 ในด้านการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ	 กองทัพเรือได้ใช้

กำลังในการสนับสนุนการปฏิบัติของกองทัพบก	 ร่วมปราบปรามผู้ก่อ		

การร้ายคอมมิวนิสต์	 ที่ปรากฏผลงานในยุทธการต่าง	 ๆ	 เช่น	 ยุทธการ

ร่องกล้า	 ยุทธการสามชัย	 ยุทธการกรุงชิง	 ฯลฯ	 และปฏิบัติภารกิจ		

ต่อเนื่องมา	 โดยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจป้องกันชายแดนและภารกิจ		

การรักษาความมั่นคงภายใน	 ภารกิจช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบและ

สภาวการณ์ต่าง	ๆ	ทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้	

	 ภายใต้แรงบังคับและแนวโน้มของสิ่งท้าทายรูปแบบใหม่ที่เรา

กำลังเผชิญอยู่นี้	 กองทัพเรือยังคงต้องดำรงยุทธศาสตร์และแนวทาง		

การใช้กำลังตามวัตถุประสงค์ทางทหารที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้จะต้องสร้างเสริม		

และพัฒนาขีดความสามารถของกำลังรบเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้	

	 ในปัจจุบัน	 ภาพสงคราม	 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์และยุทธวิธี

ของฝ่ายตรงข้ามที่เปลี่ยนไป	 จำเป็นจะต้องมอบภารกิจให้กำลังรบใน		

รูปแบบของการปฏิบัติการตามแบบและปฏิบัติการพิเศษควบคู่กัน			

การใช้กำลังในรูปแบบของหน่วยทหาร	 ตามหลักนิยมเดิมที่เข้าประชิด	

	 ๑๑	กฤติพันธุ์		รักใคร่,	พ.อ.,	MOOTWAR,	คำบรรยาย	ว.เสธ.ทหาร	
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ค้นหา	 และทำลายข้าศึก	 ซึ่งเป็นลักษณะของภาพสงครามยุคที่	 ๒			

อย่างเดียวนั้น	 ไม่อาจใช้อย่างได้ผลอีกต่อไป	 ดังผลของการปฏิบัติในการ		

แก้ปัญหา	 ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝ่ายเราไม่สามารถค้นหา ประชิด	

และทำลายกองกำลังฝ่ายตรงข้ามได้โดยปราศจากการข่าว	 และ		

ปฏิบัติการพิเศษที่ต้องดำเนินการคู่ขนานกันอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ในภารกิจป้องกันชายแดนและการจัดระเบียบพื้นที่เพื่อความ

มัน่คงตามแนวชายแดนดา้นตะวนัออกนัน้	 MOOTWAR	 สว่นใหญจ่ะเป็น

ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารและการช่วยเหลือประชาชน	 	 การสร้างชุมชน

ให้เข้มแข็ง	 มีความสามารถในการพึ่งตนเองและป้องกันตนเอง	 เหล่านี้

ล้วนเป็นขีดความสามารถเฉพาะของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ	 หน่วยรบ	

หน่วยสนับสนุนการรบ	 และหนว่ยสนบัสนนุการชว่ยรบ	 แบบเดมินัน้			

แม้จะมีขีดความสามารถ	ตอบสนองภารกิจนี้ได้ระดับหนึ่ง	แต่มิได้อยู่บน

ความเหมาะสมสอดคล้อง	 เพราะคุณลักษณะของหน่วยที่ได้รับการ

ออกแบบและพัฒนาขึ้น	 เป็นไปเพื่อดำเนินสงครามตามหลักนิยมของ

สงครามตามแบบ	

	 แนวทางการใชก้ำลงัสำหรบัภารกจิในการแกไ้ขปญัหา	๓	จงัหวดั	

ชายแดนภาคใต้	 การป้องกันชายแดนทางบก	 การป้องกันฐานทัพและ		

ที่ตั้งหน่วยนั้น	 สิ่งที่มุ่งทั้งมวลคือการเอาชนะต่อสิ่งท้าทายรูปแบบใหม่

อันได้แก่	 การก่อการร้ายสากล	 อาชญากรรมข้ามชาติ	 ยาเสพติด	

แรงงานต่างด้าว	 ภัยพิบัติ	 โรคระบาด	 การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	

ตลอดจนความยากจนของราษฎร	 การแก้ปัญหาเหล่านี้	 กองทัพเรือ		

ในฐานะเป็นเครื่องมือของการดำเนินนโยบาย	 จะต้องปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาคุณลักษณะและขีดความสามารถให้เหมาะสมสอดคล้องกับ		

ภัยคุกคามและภาพของสงครามที่เปลี่ยนไป	 นอกจากความสามารถ		

ในการรบตามแบบแล้ว	ความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษจำเป็นต้อง

พัฒนาให้มีขึ้นควบคู่กันไป	 และจะต้องถือเป็นขีดความสามารถหลัก			

มิใช่ขีดความสามารถเสริม	จึงจะตอบสนองการแก้ไขปัญหาของประเทศ

ในทศวรรษหน้าอย่างได้ผล	

										การใชก้ำลงัทีผ่า่นมานัน้	เปน็การดำเนนิการตามยทุธศาสตรท์หาร	

ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและ

ภายในประเทศในช่วงยุคสงครามเย็น	 แต่ในความเป็นจริง	 การจัด

ระเบียบโลกใหม่ของมหาอำนาจได้นำไปสู่สงครามแยกย่อยเป็นสงคราม
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อสมมาตร	 การสงครามปัจจุบันเป็นภาพของสงครามในยุคที่	 ๔	 ซึ่ง

กองทัพเรือจะต้องเร่งปรับตัวทั้งหลักนิยม	 คุณลักษณะ	 และโครงสร้าง

กำลงัรบใหเ้หมาะสม	 สอดคลอ้งกบัภยัคกุคามรปูแบบใหมท่ีก่ำลงัเผชญิอยู	่

ดว้ยปฏบิตักิารทีม่คีวามออ่นตวั	 คลอ่งตวั	 มขีอ้มลูขา่วสารทีช่ดัเจนเพยีงพอ	

สนับสนุนการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันและอนาคต	

ข้อมูลที่เพียงพอและทันสมัยจะต้องได้รับการประมวลผล	 ประเมินค่า	

วิเคราะห์	 ตีความ	 นำไปสู่การวางแผนและพัฒนาแผนอย่างต่อเนื่อง		

รวมทัง้การตดัสนิใจ	 การใชก้ำลงั	 และการประเมนิผล	 จะตอ้งดำเนนิการ	

เป็นพลวัตอย่างไม่มีการสิ้นสุด	 การกำหนดโครงสร้างกำลังรบ	 จะต้อง

มองถึงความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม	 ทางเทคนิค	 และทางงบประมาณ	

บนพื้นฐานของความพอดี	พอเพียงอย่างยั่งยืน	

สรุป
	 จากความหลากหลายในรูปแบบและขนาดของการปฏิบัติการ	

และภาพของสงครามที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน	 รวมทั้งแนวคิดการใช้กำลัง

และเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง	 ทำให้

เกิดการผสมผสานของสิ่งท้าทายเป็นรูปแบบใหม่	 เป็นสิ่งท้าทายที่ต้อง		

ใช้ขีดความสามารถที่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จ	 สามารถเผชิญกับสิ่งท้าทาย

เหล่านี้ได้อย่างเท่าทัน	 ความท้าทายจากแรงบังคับเหล่านี้ทำให้ต้อง		

มีการทบทวนคุณลักษณะ	 รูปแบบ	 การใช้กำลัง	 รวมทั้งขนาดหรือ

จำนวนที่เหมาะสม	 กล่าวคือ	 ภารกิจในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำ

สะเทินบก	 ต้องทบทวนรูปแบบและหลักนิยมให้เหมาะสมกับสภาวะ

แวดล้อมที่เป็นจริง	 และต้องมีความเป็นไปได้	 การป้องกันฐานทัพ	

ท่าเรือ	 และที่ตั้งทางทหาร	 ต้องพัฒนาศักยภาพของทหารให้สามารถ

รองรับต่อสิ่งท้าทายในรูปแบบใหม่	 ขีดความสามารถและคุณลักษณะ

ตอ้งสามารถจดัการกบัยทุธวธิตีา่ง	ๆ	ของการกอ่ความไมส่งบและสงคราม	

อสมมาตรในรูปแบบต่าง	 ๆ	 การสนับสนุนเหล่าทัพอื่นต้องพิจารณา

ขนาดและขีดความสามารถ	 ตลอดจนการจัดระเบียบพื้นที่เพื่อความ

มั่นคงในภาวะปกติ	 การช่วยเหลือประชาชนในการเตรียมการหรือรับมือ

กับภัยพิบัติในรูปแบบต่าง	 ๆ	 และการใช้กำลังใน	 MOOTWAR	 จะเป็น

ความหลากหลาย	 อ่อนตัว	 คล่องตัว	 สร้างคุณค่าและความหมายให้กับ

กองทัพเรือในการเป็นกองทัพของทหารอาชีพในวันนี้และวันหน้าสืบไป	

	 O.K.	ไหมครับ	


