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ถาเราจะเปรียบเทียบประเทศชาติของเราใหเปน
บานแลวละก็ ทหารก็จะเปนรั้วบานน่ันเอง รั้วมีหนาที่บอก
หรือกําหนดขอบเขตความเปนเจาของบาน แลวยังมีหนาที่
ปองกันผูที่ไมพึงประสงคไมใหเขามายางกรายภายในบาน
เราอีกดวย 

รั้วดีตองแข็งแกรงปองกันขาศึกศัตรูที่จะเขามา
รุกรานไดจนคนในบานเกิดความมั่นคงคือ ความสบายใจ
มั่นใจในทรัพยากรที่ลงทุนลงไปในรั้วน้ัน เมื่อรั้วมั่นคง     
คนในบานก็พรอมที่จะปฏิบัติภารกิจไดอยางมั่นใจและ     
มีประสิทธิภาพ ดังน้ันตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย  
ป ๒๕๔๐ จึงไดกําหนดเรื่องหนาที่ของทหารไวในมาตรา 
๗๒ วา “รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพ่ือพิทักษรักษา
เอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย
ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
เพ่ือการพัฒนาประเทศ” ตามรัฐธรรมนูญมาตราที่ ๗๒ 
น้ี ทําใหเราเห็นภารกิจของทหารที่กําหนดเอาไววา 

๑. กําลังทหารมีไวเพื่อพิทักษรักษาฯซึ่งเปน
ภารกิจหลักตองมากอน 

๒. กําลังทหารมีไว เพื่อพัฒนาประเทศ เป น
ภารกิจแฝง ในยามปกติที่ไมมีการรบหรือ
สงครามเพราะทหารมีการจัดองคกรที่
สมบูรณในตัวเอง มีเครื่องมือในการชวย
พัฒนาประเทศไดมาก มีบุคลากรที่ไดรับการ
ฝกศึกษามาอยางดีและมีระเบียบวินัย 

เมื่อใดก็ตามที่บานเมืองสงบนานๆทหารไมมีการรบ 
หางเหินจากสงครามก็จะเกิดความประมาทไมมีการฝกฝน
พัฒนาศักยภาพใหพรอมรบ เพราะเราจะไปสนใจที่ภารกิจ
แฝงเสียมากกวา และแลววันหน่ึงมีสัญญาณแหงสงคราม
เกิดขึ้น โดยที่เราไมรูแนวาวันไหน เวลาไหน ขาศึกที่มีอยู
รอบบานเราน้ัน เขาไมบอกเราแน จากเหตุการณในรอบ 
๑๐ – ๒๐ ป ที่ผานมาน้ีเอง เรามีการรบกันตามแนว
ชายแดนหลายครั้ง น่ันแหละคือสิ่งบอกเหตุวายังมีการรบ

น้ีไปเรื่อยๆถาเรายังไมเขมแข็งพอเพื่อนบานก็จะกอกวน
ความสงบสุขของเราใหวุนวายใจอยูเสมอ 

จะขอยกพระราชนิพนธลนเกลาฯ รัชกาลที่ ๖ มา
กลาวในที่น้ีเพื่อเปนการย้ําเตือน ทรงพระราชนิพนธเอาไว
วา “แมหวังต้ังสงบ จงเตรียมรบใหพรอมสรรพ ศัตรูกลา
มาประจัญ ก็จะสูริปูสลาย” เปนพระราชนิพนธสั้นๆแตมี
ความหมายมากสําหรับวงการทหารที่รักจะเปนทหาร
อาชีพ และที่สําคัญกองทัพสามารถนํามาปฏิบัติใหเปน
รูปธรรมไดดีที่สุดดวย 

คราวน้ีเรามาลองดูนักการทหารอาชีพที่ยิ่งใหญ
ของสหรัฐอเมริกาคนหน่ึงเขา คือ พลเอก แมคอาเธอร 
นายพล ๕ ดาว ไดกลาวคําปราศรัยที่โรงเรียนนายรอย 
เวสตปอยต เมื่อ ๑๒ พ.ค.๒๕๐๕ เขาพูดถึงหนาที่ของ
ทหารวา “. . . .อาชีพของทานคือทหารมีปณิธานคือ      
ชัยชนะ ความจริงที่แนยิ่งกวาแนก็คือ ในการศึกสงคราม
ไมมีอะไรอ่ืนนอกจากชัยชนะ ทันทีที่ทานพายแพชาติจะ
ถู กทํ าลาย  โดยการ เมื องที่ เ กิ ดคอร รัป ช่ัน โดย
อาชญากรรมที่รุกรานแพรหลาย โดยศีลธรรมจรรยา    
ที่เส่ือมลง โดยภาษีที่ขูดรีดหนัก....” 

ปญหาใหญแหงชาติเหลาน้ีไมใชหนาที่สําหรับอาชีพ
ของทานที่จะเขาไปมีสวนรวม หรือไมใชทางแกปญหาดวย
ทหาร ปายบอกทางของทานปกแนนอยูเหนือสิบเทาของ
กระโจมไฟในเวลากลางคืน “หนาที่ เกียรติ ชาติ” 

ขงเบง นักการทหารในสมัย ๓ กก ก็ไดเคยให
ความสําคัญกับเรื่องการปองกันประเทศเอาไวอยางนาคิด
ทีเดียว ขงเบงมองวา เรื่องใหญๆของชาติบานเมืองไมมี
เรื่องใดสําคัญเกินกวาการเตรียมตัว ปองกันตัว แมละเลย
ประมาทเพียงเล็กนอยหน่ึงอาจกอผลเสียมหันต แมทัพ
นายกองถูกฆาตาย สถานการณเลวรายอาจเกิดขึ้น
รวดเร็วยิ่งกวาลมหายใจเขา-ออกเสียอีก สภาพเชนน้ีไม
นากลัวดอกหรือ 
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หากแมนในยามสงบรมเย็น ไม เคยคาดคิดถึง
ภยันตรายตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได ไวบางเลย หรือ
แมกระทั่งศัตรูบุกรุกเขามาแลวยังไมคิดรับมือขาศึกบาง
เลย อยางน้ีไมทันขามวันก็พินาศยอยยับ 

ชาติใดมีกองทัพที่ยิ่งใหญเขมแข็งเกรียงไกรก็จะ
ปลอดภัย ชาติใดมีกองทัพออนดอยก็จะตกอยูในอันตราย
ปญหาน้ีชี้ขาดที่ขุนพลผูเปนผูบัญชาการ 

ขุนพลผูที่มิไดทํางานเพื่อประชาชน ยอมไมอาจ
พิทักษรักษาชาติไวได ยอมไมเหมาะสมที่จะเปนผู นํา
กองทัพ 

แนวความคิดในการพัฒนากองทัพ 

 แกรี ฮารท สมาชิกสภาซีเนทแหงรัฐโคโลราโด 
และสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน ไดเสนอ
แนวความคิดในการพัฒนากองทัพเอาไวอยางนาสนใจเปน
อยางยิ่ง ถึงแมเขาจะเสนอแนวความคิดน้ีตอรัฐสภา
สหรัฐอเมริกา แตก็สามารถนํามาประยุกตใชให เปน
รูปธรรมได กับกองทัพ ไทยเชนเ ดียวกัน เขาเสนอ
แนวความคิดดังตอไปน้ี 

 ความคิดเห็นเกาๆเก่ียวกับแบบแผนในกองทัพ
ของเราไดยืนหยัดมานานโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
ระยะเวลาหลายศตวรรษที่ผานมา แตประวัติศาสตรเตือน
เราอยูเสมอถึงความไววางใจในการแกปญหาตางๆดวย
การ ใช เวลาเป นเครื่ องพิสูจน  แล ะ ให เ วลาคอยๆ
เปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆไปเอง รวมถึงอันตรายของการถาม
คําถามที่ผิดประเด็น 

 ขอใหเรายอนคิดถึงประเทศฝรั่งเศส เมื่อป พ.ศ.
๒๔๘๓ เปนตัวอยางกอนสงครามโลกครั้ งที่ สอง 
ผู เชี่ยวชาญทางดานทหารสวนใหญตางยอมรับว า 
กองทัพบกฝรั่งเศสเปนกองทัพที่ดีที่สุดในโลก ฝรั่งเศส 
ปองกันประเทศของตนเองโดยการสรางแนวปองกัน      
มานิเจอร-วัตถุกอสรางทางทหารอันยิ่งใหญนับแตประเทศจีน
ไดสรางกําแพงเมืองจีนขึ้น แตถึงกระน้ัน เมื่อกองทัพ

เยอรมันบุกเขามาเพียง ๔๓ วันเทาน้ัน ฝรั่งเศสแตก
กระจุย 

 ความผิดพลาดอยูที่ ไหน ชาวฝรั่งเศสไดถาม
ตนเองในคําถามที่ผิดประเด็นวา “เมื่อตอนสงครามโลก
คร้ังที่หน่ึง เราทําอยางไรในการปองกันตนเอง” 

 ในขณะที่เยอรมันไดถามคําถามที่ดีกวา “เมื่อมี
เขามีแนวปองกันเชนน้ี เราจะเปลี่ยนเกมการเลนใหม 
อยางไร” ซึ่งสามารถใหคําตอบที่ชวยใหเกิดการตัดสินใจ
เอาชนะได 

 นับตั้งแตสงครามเวียดนาม ขอโตเถียงของเรา
เก่ียวกับงบประมาณกลาโหมไดออกมารูปของ “คาของ
เงิน” แทนที่จะออกมาในรูป “คาของทหาร” เราไดถกเถียง
กันและเรายังคงถกเถียงกันตอไปวาควรจะใหงบประมาณ
เทาใดดี ฝายอนุรักษนิยมมักจะบอกวาขอใหเพิ่ม แตฝาย
กาวหนามักจะบอกวาขอใหตัด 

 

ถ า คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ม่ั น ค ง
ปลอดภัยของชา ติแลว  การเพิ่ ม
งบประมาณไมไดชวยอะไรให ดีขึ้น
เชนเดียวกับการตัดงบก็ไมไดชวยอะไร
ใหดีขึ้น มีอยูเพียงวิธีเดียวท่ีจะชวย     
ให ดีขึ้น นั่นคือการทําให ดีกวาเดิม     
“เราควรจะใหงบประมาณสักเทาใด” 



»ÃÐà·Èà»�¹º�Ò¹ ·ËÒÃà»�¹ÃÑéÇ  

 

 

 เปนคําถามที่ผิดประเด็น คําถามที่ถูกตองควรจะ
เปนวา “ทําอยางไรจึงจะสามารถสรางกองทัพใหมี
สมรรถภาพได” 

 ขอใหขาพเจาไดชี้ใหเห็นถึงประเด็นสําคัญเพียง 
๔ ประการ ซึ่งเราควรที่จะถามคําถามใหมๆและเปลี่ยน
แนวในการถกปญหาการปองกันประเทศของเรา ดังน้ี 

 ประการแรก ประเด็นเกี่ยวกับกําลังพล ซึ่งเปน
ตัวการใหญที่ใชงบประมาณมากกวาเพื่อนในการปองกัน
ประเทศ และเปนหัวใจในการรบเพื่อใหไดมาซึ่งชัยชนะแต
โดยความเปนจริงแลวการวางแผนกําลังพลของเรามักจะ
ละเลย และไมเอาใจใสตอความตองการอันแทจริงของ
กองทัพ โดยเฉพาะบรรดาเหลาทหารที่อยูในสนามรบ 

 ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือ เรามักจะลืมที่จะถามวา
อะไรคือปจจัยสําคัญที่ทําใหทหารมีประสิทธิภาพในขณะทาํ
การรบ 

 ประวัติศาสตรบอกกับเราวา ในสงครามจริงทหาร
ไมไดตอสูเพื่ออุดมการณหรือคาจาง แตเขาตอสูเพื่อคูหูที่
เคียงขาง โดยความเปนจริงแลวกองทัพของเรามักจะไม
คอยใหเวลาทหารไดมีความคุนเคยจนเปนเพื่อนสนิทกัน
นัก เขาเหลาน้ันถูกโยกยายสับเปลี่ยนจากหนวยหน่ึงไปยัง
อีกหนวยหน่ึงในอัตราที่สูงที่สุดในโลก ประมาณหน่ึงในสี่
ของทหารเราถูกโยกยายไปยังหนวยใหมๆทุกสามเดือน 
และแนนอนคนแปลกหนาดวยกันจะไมสามารถตอสูเคียง
ขางกันไดดีเทาที่ควร 

 คําถามตางๆที่ผิดประเด็นก็มักจะถูกถามในการ
ฝกฝนและการใหการศึกษาแกนายทหารของเรา ระบบ
การศึกษาและการฝกฝนของทหารของเราเนนหนักไป
ในทางเพิ่มทักษะในแงของการจัดงานธุรกิจ ไมใชความ
ชํานาญทางดานการรบ เรากําลังผลิตนายทหารที่มี
ความสามารถในกลวิธีที่ใชในหองประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทแทนที่จะเปนกลยุทธในสนามรบ ทุกวันน้ีผูที่จบจาก
วิทยาลัยการทหารเวสตปอยตหรือแอนนาโปลิสจะใชเวลา
สวนใหญ ในการ เลนกีฬามากกวาการศึกษา วิชา

ประวัติศาสตรการรบซึ่ ง เรียนแค เทอม เดียว และ
เชนเดียวกัน ยกเวนอยูเพียงบางแหง เพื่อที่จะมีเวลาออก
กําลังกายมากขึ้น เมื่อเร็วๆน้ีหลักสูตรการทหารไดลด
จํานวนหนังสือที่ใชอานในวิชาประวัติศาสตรการรบจาก 
๑๔ เลม เหลือเพียง ๔ เลม 

 นายพลแพ็ตตัน ผูลือนามของเราคนใหมคงจะไม
มี โอกาสผุดเกิดขึ้นไดจากโรงพละหรือจากหลักสูตร 
วิศวกรรมไฟฟา หรือแมแตจากหลักสูตรการบริหารงาน
ธุรกิจชั้นสูง ดูเหมือนจะมิใชของงายที่คนเหลาน้ันจะเกิดได
จากการสอบผานการฝกภาคสนามดวยการทําแบบฝกหัด
อยางเขมงวดบนสมุด และคนเหลาน้ันก็คงไมอาจที่จะ
ไดรับการเลื่อนชั้นขึ้นมาจากความดีความชอบในแงของ
การจัดงานธุรกิจแทนที่จะไดจากการมีคุณสมบัติผูนํา กลา
เสี่ยงอันตรายและมีความคิดริเริ่ม 

 ถึงเวลาแลวที่ควรจะไดเปลี่ยนแนวความคิดที่
เก่ียวกับสมมุติฐานอันสําคัญยิ่งบนความเขมแข็งของ
กองทัพของเรา น่ันคือทรัพยากรมนุษย เราควรที่จะ
พิจารณารับเอาระบบกรมทหารของอังกฤษเพื่อทหารของ
เราจะสามารถเรียนรูวิธีที่จะไวใจซึ่งกันและกันได เราควรที่
จะเนนมากขึ้นเก่ียวกับการศึกษา ประวัติและทฤษฎี
การทหาร เพื่อที่นายทหารของเราจะไดกลายเปนผู นํา
เหลาน้ันดวยหลักการ แทนการใหเขาไตขึ้นมาดวยการ
เสี่ยงดวงเอาเอง 

 ประการที่สอง เราควรจะดําเนินการเก่ียวกับ
ความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไปของปญหาการปองกัน
ประเทศ คือยุทธวิธีและกุศโลบาย หรือวิธีการที่ทหารของ
เราจะใชตอสูในสงครามโลกครั้งที่แลว เราก็เตรียมพรอม
รบอยูเสมอ แตโดยแทจริงแลวเราจะเห็นตัวอยางไดจาก
กองทัพเรือ ซึ่งยังคงใชแผนแบบเรือของกองทัพจักรพรรดิ
ญ่ีปุน ในขณะที่ โซเวียตอาศัยเรือดํานํ้าเปนหลัก ซึ่ง
นอกจากจะทําใหเรือใหญของเราออนแอแลวยังแลดูเปน
เรื่องไมเขาทา 
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 การปฏิบัติการรบทางภาคพื้นดินของเราก็เปน
เรื่องที่ลาสมัยเชนเดียวกัน หลักสูตรของเราสอนบทเรียนที่
ใชเรียนกันตั้งแตสมัยสงครามโลกครัง้ที่สอง ในขณะที่เรามี
ความเจริญกาวหนาทางวัตถุอยางมากมาย อยางไรก็ตาม 
ในทุกวันน้ีตางชาติสวนมากไมไดเปนฝายเราอีกตอไป ดวย
เหตุที่เราไมสามารถที่จะมีอํานาจเหนือโซเวียตได เราจึง
ตองเรียนรูใหเกงกวาเขา นายพลผูยิ่งใหญของโลกหลาย
ทานสามารถชนะศึกไดดวยการทําใหขาศึกสับสนและออน
กําลังลง โดยวิธีการทําใหขาศึกเสียกําลังใจ เราจะตองรู
วิธีการทํานองเดียวกัน 

 ประการที่สาม เก่ียวกับปรับปรุงกองทัพของเรา
ความคิดเห็นใหมๆอยูที่ยุทโธปกรณที่เราจัดหา ปจจัยน้ีดู
จะเปนที่สนใจของประชาชนมาก เน่ืองจากวามันใชเงิน
จํานวนมาก ทวาแมแตประเด็นน้ีเราก็มองพลาดไปจากตัว
ปญหาที่ แ ท จ ริ ง  แล ะตั้ ง คํ า ถ ามที่ ไ ม ถู กป ร ะ เ ด็น 
เชนเดียวกันนับเปนเวลาหลายป เราไดซื้อหายุทโธปกรณที่
มีความละเอียดซับซอนซึ่งไมอาจใชงานไดในสนามรบและ
ขณะเดียวกันก็แพงเกินกวาที่จะคุมกับคาบํารุงรักษาดวย
เหตุน้ีเองความพรอมรบของกองทัพเราจึงอยูในระดับที่ต่ํา
ที่สุดเทาที่เคยเปนมาในประวัติศาสตร 

 ลองพิจารณาดูรถถังแบบใหมของกองทัพบกแบบ
เอ็ม-๑ เปนอุทาหรณซึ่งถูกสรางขึ้นดวยเทคนิคอันสูงสง
เทาที่เงินจะหาซื้อไดดวยการใชเครื่องยนตแบบแกสเทอร
ไบนชนิดที่ใชกับเครื่องบิน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ
ควบคุมปน หุมเกราะพิเศษเพื่อที่จะตอกรกับอาวุธสูรถถัง
ชนิดตางๆ 

 แตทวารถถัง เอ็ม-๑ มีราคาแพงกวารถถัง    
เอ็ม-๖๐ ซึ่งจะถูกเปลี่ยนแทนที่ถึง ๒ เทา และมันเปน
อาวุธที่แพงมากเกินกวาที่จะใชและบํารุงรักษา รถถังเอ็ม-๑ 
ตองหยุดรับการตรวจตราทุกๆ๔๓ ไมล เครื่องยนตแบบ
แกสเทอรไบนของมันกินนํ้ามัน ๓๘๖ แกลลอนตอไมล 
หมายถึงแกลลอนตอไมล ไมใชไมลตอแกลลอนเหมือนรถ
อ่ืนๆ และทหารของเราไมสามารถใชคอมพิวเตอรไดดี ไม

สามารถที่จะรักษามันไดดี ถาขาดการฝกอบรมมาเปน
พิเศษโดยเฉพาะ 

 อาวุธของเราควรจะใชการไดดีในการตอกร ไมวา
จะทามกลางสายฝนหรือโคลนตม ไมวาจะใหความรอน
ระอุหรือในชวงที่กําลังชุลมุน เราจึงควรที่จะพุงความสนใจ
ไปที่ อุปกรณธรรมดาๆและมีคาใชจายถูก ทั้งในการ
ปฏิบัติงานจริงและในการดูแลรักษา และในขณะเดียวกัน
เราจะตองซอมแซมอาวุธของเราใหใชการไดอยูเสมอ มี
เชื้อเพลิงพรอม ทุกอยางพรอมที่จะปฏิบัติการชิ้นสวน
อะไหล และนํ้ามันสําหรับรถถังมิใชเรื่องปลีกยอย แตเปน
สวนที่สําคัญยิ่งตอชัยชนะของกองทัพ 

 ประการสุดทาย ที่ซึ่งคําถามใหมๆจะตองถูก
ยกขึ้นมาถกก็เก่ียวเน่ืองกับสิ่งอ่ืนทั่วๆไปงานของหนวยรบ
ของเรากลายมาเปนงานในระบบรัฐการ ซึ่งระบบรัฐการ
มักจะเปนอุปสรรคทําลายประสิท ธิภาพในการรบ          
ในการศึกษาสงครามความสนใจตองเนนไปอยูที่ศัตรู 
ในขณะที่ระบบรัฐการมุงเนนแตเรื่องภายในบาน และ
เชนเดียวกันในสนามรบตองการความคลองตัวเปนสําคัญ
ตองสามารถปรับตัวและทันตอสภาพการณที่แปรเปลี่ยน
อยางรวดเร็ว ในขณะที่ระบบรัฐการมักจะตายตัว และ
ขัดแยงกับความเปลี่ยนแปลง 

 การปฏิรูปกองทัพ คือกาวหน่ึงที่ทําใหกองทัพมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการใหคําตอบอันใหมสด    
แกสิ่งน้ี ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่สุดอยางหน่ึงของชีวิตแนวการ
แกปญหาใหมๆ เนนที่การตั้งปญหาที่ถูกประเด็น อันเปน
ทางซึ่งสามารถจัดวิธีการแกปญหาแบบเกาๆที่ลาสมัย    
ในเรื่องอ่ืนๆได 


