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     การตอสูกับภัยคุกคามใหม ในสงครามไมตามแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการปองกันและปราบปรามการกอความไม
สงบยุคใหม ชัยชนะไมไดอยูที่การทําลายลางกําลังศัตรู แตอยูที่การเอาชนะยุทธศาสตรของศัตรู ความไมแนนอน, เลห
เหล่ียม, กลลวง, ความอํามหิต และ การลอบกัด ไมใชชะตากรรม ที่จําตองเสี่ยง แตสูได และชนะได ดวยทักษะพิเศษของ
ฝายเราในการ “ไหวตัวกอนและพลิกแพลงใหเหนือกวา” ทักษะพิเศษน้ัน จะเรียนรู และ ฝกไดอยางไร?  

     โลกไมเคยวางเวนจากการสงคราม เพียงแตเปล่ียนแปลงรูปแบบมาอยางตอเน่ือง โดยที่เราไมรูตัว วิวัฒนาการของ
สงคราม เปนผลสืบเน่ืองมาจากพัฒนาการทางการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, เทคโนโลยี และ การทหาร ดังน้ี 

     ยุคที่ ๑ ของสงคราม (First Generation of War: 1GW) เริ่มจากการประดิษฐดินปน และกาวพนจากระบอบศักดินา 
(Feudalism) สงครามนโปเลียน (Napoleonic war) ในตนศตวรรษที่ ๑๙ คือตัวอยางที่เดนชัด 

     ยุคที่ ๒ ของสงคราม (Second Generation of War: 2GW) เริ่มจากการพัฒนาเทคโนโลยี ที่สืบเน่ืองมาจากการปฏิวัติ
อุสาหกรรม ตัวอยางคือ สงครามโลกครั้งที่ ๑ 

     ยุคที่ ๓ ของสงคราม (Third Generation of War: 3GW) หรอื “สงครามการดําเนินกลยุทธ” มีพัฒนาการมาจากบทเรียน 
และเทคโนโลยี ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ (รถถัง – วิทยุ และ เครื่องบิน) นํามาใชในสงครามโลกครั้งที่ ๒ และ ตอเน่ืองถึงยุค
สงครามเย็น 

     ยุคที่ ๔ ของสงคราม (Forth Generation of War: 4GW) เปนสงครามซึ่งฝายที่ดอยกวา ตอสูดวยกิจกรรมทั่วทุกมิติ ทั้งทาง
การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม และ การทหาร สามารถเอาชนะคูตอสูที่เหนือกวาได อเมริกาชนะสงครามทุกยุค เวนในยุคที่ ๔  

     อาจกลาวไดวา สงครามในยุคที่ ๔ ไมใชเทคโนโลยีช้ันสูงในการตอสู, ไมใชสงครามเด็ดขาด/ระยะสั้น, ไมใชเครื่องกล
ตอสูเครื่องกล แต เปนสงครามท่ีซับซอน เปนความขัดแยงที่ยืดเยื้อยาวนาน ซึ่งมีพัฒนาการมาจาก “สงครามประชาชน” 
ของ เหมา เจอ ตง (Mao’s People’s War) 

     ขณะน้ีเราอยูในยุคที่ ๔ ของการสงคราม (Forth Generation of war: 4GW) ที่เรียกกันวา สงครามไมตามแบบ (Irregular 
Warfare) สวนประกอบสําคญัของสงครามน้ี คือ ภัยคุกคามอสมมาตร (Asymmetric Threats) ซึ่งเปนการตอสูกับสิ่งที่ไม



สามารถคาดการณได (Unpredictable) 
การ ตอสูกับ ความไมแนนอน (Uncertainty) ตองใช ทักษะพิเศษ (Meta skill) ในการ “ไหวตัวและพลิกแพลง” 
(Adaptability) ไดอยางเหนือช้ันกวา  

     ดังน้ัน ทหารเปนบุคคล, เปนหนวย, ผูบังคับบัญชา และฝายอํานวยการทุกระดับช้ัน ตองฝกฝน/เรียนรู ทักษะน้ี ใหมีขีด
ความสามารถในการปรับเปล่ียน (Adjustment) ทั้งวิธีการปฏิบัติ, กระบวนการวางแผน และ แมกระทั่งโครงสรางของ
องคกร ตอความเปล่ียนแปลงของภัยคุกคาม ทั้งที่กําลังจะเกิดขึ้น และที่กําลังเผชิญหนา ไดเสมอ 

     การฝกทักษะพิเศษดังกลาว จําเปนตองเปล่ียนแปลง “กระบวนทัศนของการเรียนรู” (Learning Paradigm) จากเดิม 
มุงเนนผลการปฏิบัติที่วัดคาได (Behaviorist orientation) เปน มุงผลทางกระบวนการคิด/การตระหนักรูจากจิตสํานึกภายใน 
(Cognitive orientation) และมุงเนนพัฒนา “ทักษะเชิงสังคม” (Social learning orientation) หมายถึงความสามารถในการ
ทํางานเปนสวนหนึ่งของทีม และระหวางทีม รวมถึงการบริหารจัดการความรู และสรางขีดความสามารถใหม เหนือภัย
คุกคามที่ปรับตัวตลอดเวลา  
องคประกอบหลักของ ทักษะพิเศษในการปรับตัว (Adaptability) มี ๒ ประการ ไดแก 

     ๑.ทักษะการเรียนรูดวยจิตสํานึก (Cognitive skills) ประกอบดวย 
        ๑.๑ รูและเขาใจ นอกเหนือจากเหตุผล/ขอเท็จจริงปกติ ที่เคยรู (Intuition) 
        ๑.๒ รูเรื่องที่ควรคิด -- เหนือวิธีการคิดทั่วไป (Critical and Creative thinking) 

     ๒. ทักษะดานความสัมพันธ (Relational skills) ประกอบดวย 
        ๒.๑ รูวา ทําอะไรได ภายในทีม และ ระหวางทีม (Self awareness) 
        ๒.๒ ทักษะการทํางานรวมภายในทีม และ ระหวางทีม (Social skills)   

   ขีดความสามารถพ้ืนฐานที่ตองการ ๓ ประการ ไดแก 
        ๑. ”รูทาง” -- สามารถตรวจจับ สิ่งที่เปนรูปแบบเฉพาะ (Pattern) ในทามกลางความผันผวน/ไรรูปแบบ และ “รูทัน” -- 
สามารถตรวจพบ สิ่งผิดปกติ ที่ปลอมปนอยูกับความเปนปกติธรรมดา ขีดความสามารถน้ี มาจากทักษะ ในขอ ๑.๑ 
(Intuition) 

        ๒. สามารถพิจารณาวิธีการแกไขปญหา (Problem solutions) ทั้งปวง ที่เก่ียวของกับสิ่งเหลาน้ัน แลวหาทางดัดแปลง/
ประยุกตใช (Modify) ไดเหมาะสมกับสถานการณในขณะน้ัน ขีดความสามารถน้ี มาจากทักษะ ในขอ ๑.๒ (Critical and 
Creative thinking) 

        ๓. สามารถปฏิบัติตามวิธีการนั้นไดจริง ทั้งเปนบุคล และ เปนทีม  ขีดความสามารถน้ี มาจากทักษะ ในขอ ๒ 
(Relational skills) 
จากการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนในการเรียนรู (Learning paradigm) ดังกลาว ทําให วัตถุประสงคของการฝก (Training 
objective)   ตองมีการปรับเปล่ียน ดังน้ี 



       กิจเฉพาะ (Task) จะครอบคลุมถึงกิจอื่นๆ นอกเหนือจากปฏิบัติการทางทหาร หรือยังคงเปนกิจทางทหาร แตเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคทางการเมือง (Win heart and mind) เชน การสนับสนุนหนวยงานพลเรือน, การชวยเหลือประชาชน และ การ
บังคับใชกฎหมาย เปนตน 

       เง่ือนไข (Condition) คํากลาวที่วา “ฝกอยางที่จะรบ รบตามท่ีฝก” น้ัน เปนไปไมได เพราะ เง่ือนไขในอนาคตคือ ความ
ไมแนนอน/ คาดการณไดยาก/ ไรรูปแบบ/ ไมมีขอบเขตจํากัด ดังน้ัน จึงตองฝกเพ่ือ “ความสามารถในการปรับตัวและพลิก
แพลง” ตอเง่ือนไขใหมๆ ที่ไมเคยพบมากอน ไดทุกรูปแบบ   

      มาตรฐาน (Standard) ไมเพียงมุงเนนผลการปฏิบัติที่ประเมินผล/วัดคาได ทางกายภาพเทาน้ัน แตตองใหมั่นใจไดวา ผูรับ
การฝกเกิดทักษะ และมีขีดความสามารถ ตามท่ีกลาวมาแลวน้ันดวย เสมือนมีระบบปฏิบัติการทางกระบวนการคิดของ
ตนเอง ที่จะจัดการตอปญหาทุกรูปแบบ แมแตสิ่งที่ไมเคยเรียนรูหรือฝกมากอน 

      อาจกลาวไดวา การฝกยุคใหม ไมใชการฝกเพียงใหเกิด “ความสามารถ” เพ่ือให “ทําได” ในสิ่งที่เปนมาตรฐาน เทาน้ัน 
แตเปนการฝกใหเกิด “ทักษะ” ในการ ”พลิกแพลง” ให “ทําได” ในสิ่งที่ไมเปนมาตรฐาน อีกดวย การฝกในประการแรก มัก
เปนแบบฝกมาตรฐาน (Standardized way of Training) ที่กําหนดโดยหนวยเหนือ (Top-down approach) แตในประการหลัง 
เปนการฝกที่พัฒนาโดยหนวยปฏิบัติ (Bottom-up) ซึ่งไดผานประสบการณ หรือการทดสอบปฏิบัติจริงมาแลว (Unit - 
generated/experimental Training) ซึ่งตองมีระบบการเรียนรูรวมกัน “ตอสูไป เรียนรูไป ปรับตัวไดเหนือกวาสถานการณที่
เปล่ียนไปเสมอ” 

      บทความน้ี ไมใชเอกสารนําเสนอวิชาการ แตเขียนขึ้นอยางเรงดวน เพ่ือเสนอใหปฏิบัติในระบบการเตรียมกําลัง สําหรับ
ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และอื่นๆ ที่คลายกัน  โดยศึกษาจากเอกสาร เรื่อง “Learning to adapt to asymmetric 
Threats”; Institute for Defense Analyses กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา, จากหนังสือเรื่อง “Militant Tricks”: Battle 
Ruses of the Islamic Insurgency โดย H. John Poole. จากการพบปะ/สนทนากับกําลังพลทุกระดับ และ จากประสบการณ  

     รายการกิจเฉพาะสําคัญ (Mission essential task list) ที่ตองฝก, เทคนิค และวิธีการฝก ตามแนวทางนี้ ขึ้นอยูกับผูบังคับ
หนวย, ฝายอาํนวยการ, ทหาร และผูที่เก่ียวของทุกคน ในการเตรียมกําลัง และใชกําลังหนวยน้ันๆ 

     การปฏิรูปการฝก (T2) ไมหมายถึงการยกเลิก/ลบลาง/เปล่ียนแปลงโครงสรางระบบการฝกที่มีอยูทั้ง หมด หรือ บางสวน 
แตหมายถึง การเพ่ิมความลึก และขยายขอบเขตของการฝก ใหเต็มระบบของกระบวนการเรียนรูทั้งสิ้นของมนุษย 

 


