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บทนํา  

 พัฒนาการดานการทหารของโลกตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน มีการเปลี่ยนอยางรวดเร็ว 
เน่ืองจากผูที่มีเทคโนโลยีเหนือกวาจะเปนฝายชนะในสงครามในที่สุด แตในปจจุบันนี้อาจไมใช เน่ืองจาก 
ความเจริญกาวหนาดังกลาวทําใหการผลติอุปกรณในระบบตาง ๆ สามารถทําไดงายในราคาถูก ประกอบกบั  
ความเจริญทางการสื่อสารที่ไรพรมแดนและความสามารถในการเจาะขอมูลดวยแลว ทําใหอุปกรณที่
ทันสมัยตาง ๆ ถูกผลติลอกเลียนขึ้นอยางรวดเร็ว  

 ในการทําสงครามอาจจะไมตองใชอาวธุทีร่ายแรง ราคาแพงหรือแมนยํา เพียงแคใชผูที่มี
ความสามารถในระบบคอมพิวเตอรมาตอเชื่อมระบบอินเตอรเนต แลวสงโปรแกรมรบกวนขอมูลทําให
ระบบปฏิบตัิการ การควบคุมบังคับบัญชาของฝายตรงขามใชการไมไดก็เพียงพอแลว จะเห็นวาในการ
ปฏิบตัิการดังกลาวใชเงินเพียงเล็กนอย 

 วัตถุประสงคของบทความนี้จะใหผูอานไดทราบถึง รูปแบบของสงครามที่เปลี่ยนแปลงไป 
และการใชประโยชนจากการสื่อสารขอมูลในระบบดิจิตอลเปนหลัก 

รูปแบบใหมของสงครามที่เปลี่ยนแปลงไป 
 จากความเจรญิกาวหนาในโลกยุคปจจุบนัทําใหเกิดการพัฒนาทางดาน วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยใีหม ๆ เสมอ ตั้งแตกระบวนการผลิต การคนพบวสัดุใหม และเทคนคิการประกอบ จนกระตุน
ใหเกิดนวตักรรมขึ้น จึงเปนผลใหการสงครามไดพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพัฒนาทางการสื่อสารขอมูลที่มีความสําคัญยิ่งในการควบคุมบังคับบัญชา ตลอดจนการดําเนินการ
ตาง ๆ ทั้งระดับ ยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวธิ ี และไดกําเนดิสงครามสาขาใหม คือสงครามขอมูล
ขาวสาร สําหรับความหมายของสงครามขอมูลขาวสารนั้นมีผูใหความหมายมากมาย เชน Brown 
Commissions ใหคําจํากัดความสงครามขอมูลขาวสารไววา “คือการดําเนินการใด ๆ โดยรัฐบาลกลุม
บุคคล หรือบุคคล เพ่ือควบคุมระบบขาวสารในประเทศอื่นดวยวิธอิีเล็กทรอนิกส รวมทั้งมาตรการปองกัน
การกระทําดังกลาว (activity undertaken by government, groups , or individuals to gain electronic 
access to information systems in other countries …as well activities undertaken to  protect against it.)”๑  
                                             
๑ The commission on the Role and Capabilities of the U.S. Intelligence Community was charged with reviewing the 
efficacy and appropriateness of U.S. intelligence activities in the post-cold war global environment. 
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แตมีบุคคลบางกลุมไมเห็นดวยกับคําจํากัดความนี้ เน่ืองจากเปนไปไดวากระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ทั้ง
กระทรวงตองทําสงครามกับเด็ก ๑๓ ขวบคนหนึ่งที่สามารถทําใหระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงกลาโหม 
สหรัฐอเมริกา ปนปวนและมีการใหความหมายจากเอกสารของประธานคณะเสนาธิการชวย ฯ กระทรวง 
กลาโหมของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.๑๙๙๖ การสงครามขอมูลขาวสารไววา “สงครามขาวสาร คือ การ
ดําเนินการเพื่อใหเปนฝายไดเปรียบดานขาวสาร โดยการบอนทําลายขาวสาร การดําเนินกรรมวิธตีอ
ขาวสาร ระบบขาวสาร และเครือขายคอมพิวเตอรของขาศึก ในขณะเดียวกนัก็ทําการปองกันขาวสาร 
การดําเนินกรรมวิธตีอขาวสาร ระบบขาวสาร และเครอืขายคอมพิวเตอรของตนจากการบอนทาํลายของ
ขาศึก”๒ ซ่ึงในปจจุบันการรับ-สง ขอมูลขาวสารนั้นเปนการสงในระบบดิจิตอล คือ การแปลงขอมูลตาง ๆ 
เปนฐานขอมูลโดยใชกลุมตวัเลข ๑ และ ๐ แทนทีจ่ะสงขอมูลเลยีนแบบขอมูลเดิม (ระบบอนาล็อก) 
เครื่องสงขอมูลแบบดิจิตอลจะเอาขอมูลตนแบบมาเขารหัสเสียกอน หรือ ในการปฏิบัติกค็ือ คอมพิวเตอร
จะเขียนคําสั่งหรือขอมูลน้ันในรูปตวัเลข ๐ หรือ ๑ แลวตอจากนั้นกส็งคําสั่งน้ันออกไป ซ่ึงจากวิธีน้ีทําให
การสงขอมูลสามารถกระทําไดคราวละมาก ๆ ไมเปลืองพลังงาน และสงไดในหลายสื่อกลาง เชน 
ทางสายโทรศพัท สายใยแกวนําแสงและทางคลื่นแมเหลก็ไฟฟาที่ผานตัวกลางทางอากาศ และในปจจุบัน
น้ีตามหลักการดังกลาว ทําใหระบบคอมพิวเตอรตาง ๆ สามารถสือ่สารกันได กลายเปนระบบเครือขาย 
(Network) เชื่อมโยงกันไปทั่วโลก (Internet) ประกอบกับการสื่อสารดาวเทียมที่ประเทศตาง ๆ          
สงดาวเทียมขึน้ไปในอวกาศ และใชคลืน่แมเหล็กไฟฟาสงขอมูลในระบบดิจิตอลทําใหโลกในปจจุบันเขาสู
ยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ซ่ึงเปนยุคแหงการสื่อสารไรพรมแดน เปนผลใหรูปแบบของสงครามได
เปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากการควบคมุบังคับบัญชาสามารถกระทําไดที่จุดใดจุดหนึง่ในโลกก็ได ประกอบกับ
กําลังทหารก็ไมจําเปนตองอยูเปนกลุมกอนในทีใ่ดที่หน่ึง สามารถกระจายกําลังไปไดทั่วโลก ทําใหในการรบ
ตอไปจะไมมีแนวรบที่แนนอน ซ่ึงแตกอนในการรบตาง ๆ จะมีการวางกําลังทหารมาก ๆ บริเวณแนวรบ
ที่จะทําสงคราม แตปจจุบันนี้จะไมมีแนวรบแบบนี้อีกแลวเนื่องจากการพัฒนาทางดานการสื่อสารขอมูล
ตามที่ไดกลาวมาขางตน ประกอบกบัเทคโนโลยีของระบบอาวธุ และ ระบบควบคุมสั่งการที่ทันสมัย 
สามารถควบคุม (การสั่งยงิ) ที่ใดก็ได ระบบอาวุธมีระยะยิงไกลและ ความสามารถในการทําลายลางสูง 
ถายังมีการทําสงครามในลักษณะเดิม กลาวคือ การมีแนวรบ     ที่ใชกําลังทหารไปรวมกันมาก  ๆ   จะ
เปนเปาหมายใหญที่จะโดนโจมตีจากฝายตรงขามที่เราไมทราบวา 

 

                                             
๒ The Joint Chiefs of Staff Instruction No. 3210.0 Information Warfare (IW). Actions taken to achieve information 
superiority by affecting adversary information, information-base process, information system, and computer-base 
networks while defending one’s own information, information base processes, information systems, and computer-base 
network.   
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ฝายตรงขามอยูที่ใด การที่จะไดมาซึ่งความไดเปรียบของสงครามในรูปแบบน้ี เกิดจากหลักการ การ
กระจายกําลัง การซอนพราง และการลองหน (หายไปจากจอเรดาร) ถาไมสามารถกระทําดงักลาวได         
ก็ตองฝงตวัอยูใตดิน เชน ที่รัสเซีย อิรัก เกาหลีเหนือ คิวบา ไตหวนั ลิเบยี และสหรัฐอเมริกา (โดยการ    
ขุดหลุมลึกเพือ่หลบภัย) สําหรับตวัอยาง การทําสงครามในลักษณะนี ้ไดแก “วิธีการที่ บิน ลาเด็น ลงมือ          
จูโจมในวันที ่ ๑๑ กันยายน  ดวยการควบคุมสั่งการโดยใชคอมพิวเตอร การสื่อสารผานดาวเทียมและ
ระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึงพวกอัลไกดาไดเขาไปฝงตวัในสหรัฐอเมริกา เพ่ือเตรียมลงมือกอนปฏิบัติการเปน
เวลานานแลว ทั้งในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา แลวบิน ลาเด็น กค็วบคุมเด็กของเขาจากที่ไหนก็ไมรู ที่
หางกันครึ่งโลกเห็นจะได”๓ และในที่สุดสหรัฐอเมริกาก็โดนโจมตีที่ตึกเวิรลเทรดและตึกเพนตากอน ซ่ึง
การกระทําในลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและเปนปญหาใหสหรัฐอเมริกาตองปวดหัวจนถงึปจจุบัน 
สําหรับประเทศไทยเองก็เกดิเหตุการณในลักษณะนี้เหมือนกัน เชน เหตุการณความไมสงบที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต มีการวางระเบิดกอกวนใชการจุดชนวนจากโทรศัพทมือถือ โดยการสั่งการทางระบบ 
สื่อสารตาง ๆ ซ่ึงยังไมสามารถหาผูสั่งการไดเทาที่ทราบอยูในประเทศที่สาม 

 จากการสื่อสารขอมูลที่ผานสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  ทําให 
เกิดสงครามอีกสาขาหนึ่งคอื สงครามเครือขาย ซ่ึงเกิดจากภายในหนวยงานตาง ๆ มีการใชคอมพิวเตอร
เชื่อมตอกันเปนเครือขายและเชื่อมตอกบัระบบอินเตอรเน็ต ทําใหผูที่มีความสามารถทางดานคอมพิวเตอร 
(แฮกเกอร)๔ ที่ใชระบบอินเตอรเน็ตสามารถลวงขอมูลที่สําคัญ หรือ สงไวรัสคอมพิวเตอรเขากระทํากับ
ระบบเครือขายของหนวยงานตาง ๆ ได เชน “แฮกเกอร ของจีนไดวางแผนโจมตีตอเว็บไซดของสหรัฐอเมริกา 
และระบบเน็ทเวิรคเปนเวลาหลายสัปดาห โดย เอฟบีไอ รายงานวา จีน ใชไวรัสตัวใหมชื่อวา เสือโครง 
เขาระบบอินเตอรเน็ตในการเลนงานสหรฐัอเมริกา”๕ และจากการที ่ “จีนไดขโมยระบบปฏิบตักิารของ
ดาวเทียมสหรฐัอเมริกาแลว ดวยการแฮก็เขาไปในแลบ็หน่ึงในหลาย ๆ แล็บทีอ่อกแบบมันขึน้มา ให
เหมือนกับเปนใครก็ไมรูมาฉวยก็อปปอันหนึ่งของซอฟแวรสําหรับดาวเทียมชื่อ OS/COMET ไปจาก
เซอรเวอรของแล็บวิจัยของกองทัพเรือในเดือนธันวาคม ป ค.ศ.๒๐๐๐ แลวจีนยังสงสายลบัเขาไปใน
สถานีรับสัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดินดวย    และไดสําเนาของอัพลิงค   ซอฟทแวรสําคญั   รวมทั้งโคด 
ของแทไป   ตามมาจึงดําเนินการแฮ็กดาวเทียมสหรัฐอเมริกา   เปนผลใหดาวเทียมสหรัฐอเมริกาเสีย 

                                             
๓ เบอรโควิทซ, บรซู.:The New Face of War 
๔ การปฏิบัติการของสงครามแฮกเกอรมีดวยกันหลายระดับ  ซึ่งกระทํากับคอมพิวเตอร  ทั้งทีอ่ยูในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง  มุงระดับ
ความเสียหายตั้งแตใหระบบคอมพิวเตอรเปนอมัพาต  เปดๆ ปดๆ  เปนระยะ  หรือขอมูลผิดพลาด  ขอมูลถูกขโมย  เปนตน  
เพ่ือใหผูปฏิบัติการทําการควบคุมได   ตลอดจนพยายามบอนทําลายชื่อเสยีงสถาบันหรือประเทศ  ตลอดจนตัวผูนําบุคคลสําคัญ
ผานระบบอินเตอรเน็ต   อีกทั้งเพ่ือมุงผลใหเกิดความเสียหาย  หรือเขาใจผิดได   หรือระดับพ้ืนฐาน  คือ ขโมยใชบริการ ลักลอบใช
โทรศัพทหรอืเปลีย่นตัวเลข  
๕ เบอรโควิทซ, บรซู.:The New Face of War 
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การควบคุมไประยะหนึ่ง”๖ 

 จะเห็นวาการบันทึกขอมูลในระบบดิจิตอลน้ันมีจุดออนในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ที่
จะตองมิใหขอมูลรั่วไหลไปยงัฝายตรงขาม มิเชนนั้นขาศึกจะลวงรูขอมูลสําคัญตาง ๆ ได เชน “คัลลสิัน 
นักขาวของสหรัฐอเมริกา อิรักไดเขาไปทําขาวแลวคอมพิวเตอรโนตบุคเสีย จึงไปหาซื้อคอมพิวเตอร
เครื่องใหมจากรานขายคอมพิวเตอรในอิรัก ปรากฏวาเจอคอมพิวเตอรมือสองของพวก อัลไคดา จึงซ้ือมา 
และไดทาํการแกะขอมูลเดิมที่อยูในเครื่อง ปรากฏวาไดพบขอมูลโดยละเอียดของการปฏิบตัิการกอการราย 
ที่เก็บเอาไวเปนเวลานานสีป่ ขององคการกอการราย ทั้งในอัฟกานิสถาน และในประเทศอ่ืน ๆ”๗  

การใชเทคโนโลยีใหมๆ มาใชประโยชนในการสงคราม 

 ระบบการบงัคับบัญชา ควบคุม สื่อสาร ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดพัฒนาระบบ C4ISR 
(Command Control Communication Computers Intelligence Surveillance and Reconnaissance) 
ในการบังคบับัญชา การควบคุม สื่อสาร บวกกับความรวดเร็วแมนยําในการรวบรวมขอมูล ตําแหนงที่ตั้ง 
และการเคลื่อนไหวของขาศึก ซ่ึงการสือ่สารจะเปนในระบบคอมพิวเตอรไรสาย และ สามารถทํางานได
อยางตอเน่ืองตลอดเวลา มีความคลองตัวสูง  โดยการใชเทคโนโลยี ๗ ดาน คือ การจัดตั้งเครือขาย
เคลื่อนที่และยานความถี ่ การเชื่อมโยงระบบเครือขายเซนเซอร ขีดความสามารถในการรับ-สงขอมูล
ระหวางดาวเทียม เครื่องบนิสอดแนมไรนักบิน และศนูยบัญชาการ ระบบสายรับ-สงสัญญาณศกัยภาพสูง 
ระบบปกปองขอมูลเครือขาย และสุดทายระบบเครือขายประสานการยิงจรวดขีปนาวธุและอาวธุหนักตาง ๆ  

 ระบบระบุตําแหนงบนพื้นโลก หรือ Global Positioning System (GPS) อันเปน
เทคโนโลยีการบอกตําแหนงดวยดาวเทยีม เครื่องรับสญัญาณ GPS สามารถบอกคุณไดวาอยูตรงไหนได
ในหนวยของเมตร ดวยการตีคาสัญญาณที่ถูกสงมาจากกลุมดาวเทยีม ระบบน้ีก็จะทํางานดวยวิธีการ
สามเหลี่ยม (Triangulation) เหมือนเดิม ดวยหลักการเดิมไมผิดเพี้ยน ดวยการคํานวณหาตําแหนงแหงที่
คุณเอาจุดที่ทราบตําแหนงแลวทั้งสามจุด และใชคํานวณทางเรขาคณิต  โดยครั้งแรกกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกา เปนผูจัดสงดาวเทียมชุดแรก โดยมีวัตถุประสงคเบือ้งตนเพ่ือสรางระบบนํารองและนําวิถ ี   
ที่มีความแมนยําสูง ใชกับภารกิจทางทหารทุกดานไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง และทุกสภาพอากาศ ในเวลา
ตอมาจึงขยายระบบสูภาคเอกชน ปจจุบันระบบจีพีเอสมีดาวเทียมในระบบ ๒๙ ดวง   ซ่ึงจะบอกตําแหนง 
และแสดงบนแผนที่ดิจิตอลอยางแมนยําแนนอน แลวยังสามารถบอกความสูง (๓ มิติ) ไดอีกดวย 

                                             
๖ เบอรโควิทซ, บรูซ.:The New Face of War 
๗ เบอรโควิทซ, บรูซ.:The New Face of War 
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 จรวดความแมนยําสูง ระบบอาวธุแบบ Joint Direct Attack Munition (JDAM) จรวด    
แบบน้ีประกอบดวยเครื่องรับสัญญาณระบบจีพีเอส หนวยวัดแรงเฉือ่ยขนาดเล็ก และครบีบังคับทิศทาง
อีกหนึ่งชุด ไปติดบนระเบิดก็จะไดจรวดฉลาด (สมารทบอมบ) ในราคายอมเยา (ลูกละ ๑๖,๐๐๐ เหรียญ)๘ 

 เครื่อง Jam ระบบ GPS ในป ค.ศ.๑๙๙๙ บริษทั Aviaconversia ของรัสเชียไดนําเอา
อุปกรณรบกวนสัญญาณ GPS ออกจําหนาย “ราคาเครื่องละประมาณ ๔,๐๐๐ ดอลลาร”๙ ซ่ึงสามารถ
สกัดสัญญาณ GPS ไดในรัศมี ๑๕๐ – ๒๐๐ กิโลเมตร ดวยกําลังสงเพียง ๔-๘ วัตต ทําใหยากในการ
ตรวจพบและทําลาย หลงัจากนั้นไดมีการเสนอขายชิ้นสวนอุปกรณดังกลาวในระบบอินเตอรเนต “ใน
ราคาเพียง ๔๐ ดอลลาร”๑๐ สวนกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ไดเรงสรางเครื่องตรวจจับระบบรบกวน
สัญญาณ GPS ซ่ึงสามารถระบุแหลงที่มาไดอยางชัดเจน ทางดานออสเตรเลียก็กาํลังจะพัฒนาวิธีปองกัน
ระบบสญัญาณ GPS แบบใหม วธิีการหนึ่งที่ใชกนัอยูในขณะนีค้ือการเปลี่ยนยานความถีข่องสัญญาณ 
แตวธิีน้ีทําไดเฉพาะผูที่ควบคุมดาวเทียม GPS เทานั้น ในชวงตนสงครามอิรักครั้งที่ ๒ สหรัฐอเมริกาได      
โจมตีบริษทัเอกชนของรัสเชีย วาเปนผูขายอุปกรณรบกวนสัญญาณ GPS ใหกับอิรัก แตบรษิทัดังกลาว
ไดออกมาปฏิเสธวาไมมีสวนเกี่ยวของ  

 ระบบตอตานขีปนาวุธ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ไดพัฒนาระบบปองกันขีปนาวธุ โดยประกาศ
ถอนตัวจากสนธิสัญญา ABM ในสมัยประธานาธิบดี บุช ในชวงกลางป ค.ศ.๒๐๐๒ และเดินหนาโครงการ 
National Missile Defense (NMD) เต็มตวัถึงแมจะมีเสียงคัดคานจากหลายฝายก็ตาม ระบบปองกัน
ขีปนาวธุแหงชาติ (NMD) มีวัตถปุระสงคหลักเพื่อปกปองดินแดนทั้ง ๕๐ รัฐของสหรัฐอเมริกา จากการ
โจมตีดวยของฝายศตัรู นอกจากนี้ยังสามารถปองกันประเทศพันธมิตรและกองกําลังของสหรัฐอเมริกา ที่
ประจําการอยูในตางประเทศอีกดวย สวนประกอบของระบบประกอบดวยสวนสําคัญ ๕ สวน ไดแก  

๑. Upgraded Early-warning Radar (UEWR) เปนระบบตรวจจบัขีปนาวุธและหัวรบที่พุง
มายังสหรัฐอเมริกา ในชวงกลางเสนทาง กอนหนาเรดาร XBR 

๒. X-band/Ground-based Radar (XBR) เปนระบบเรดารอเนกประสงคใชสัญญาณเรดาร
ความถี่สูง    ทําหนาที่ตรวจจับและติดตามความเคลื่อนไหวของขีปนาวุธและหัวรบที่พุงเขาใกลดินแดน   

 

 

                                             
๘ เบอรโควิทซ, บรูซ.:The New Face of War 
๙ รอฮีม ปรามาส : FUTUREWAR & FIGHTING MACHINE สงครามอนาคต และนวัตกรรมทางทหาร 
๑๐ รอฮีม ปรามาส : FUTUREWAR & FIGHTING MACHINE สงครามอนาคต และนวัตกรรมทางทหาร 
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สหรัฐอเมริกา สามารถแยกแยะเปาหมายไดวาเปนหัวรบลวงหรือหัวรบจริง และยังทําหนาทีส่นับสนุน
กิจการของกระสวยอวกาศ และตรวจจับอุกกาบาตที่พุงมายังโลก 

๓. Space-based Infrared System (SBIRS) เปนระบบที่ใชดาวเทียมทั้งหมด ๒๔ ดวง 
แบงเปน ๓ กลุมที่มีระดับวงโคจรเทากัน ดาวเทียม SBIRS จะสามารถตรวจจับขปีนาวุธไดตลอดเสนทาง
ตั้งแตชวงตน ๆ ทําใหสามารถยิงอาวธุสกัดกั้นไดกอนหนาที่ขีปนาวุธจะเดินทางเขาถึงระยะทํางานของ 
XBR 

๔. Ground-Based Interceptor (GBI) เปนระบบอาวุธของ NMD ทําหนาที่สกัดกั้นหัวรบ
ของขีปนาวธุที่นอกชั้นบรรยากาศโลก 

๕. Battle Management/Command , Control and Communication (BM/C3) เปน
เหมือนสมองของระบบ NMD ที่ควบคุมบัญชาการ ประสานการปฏบิัตติาง ๆ ในระบบ สามารถสั่งการยิง
สกัดกั้นขีปนาวุธไดภายในเวลา ๒๐ นาท ี

บทสรุป  

 จะพบวาการทําสงครามในขณะนี้น้ัน รูปแบบไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะไมมีการรบ       
ซ่ึงหนา ไมมีแนวรบ กําลงัรบตาง ๆ กระจัดกระจายกันอยู ชัยชนะในสงครามไมชัดเจน เน่ืองจากไม
สามารถทําลายเครือขายการสื่อสาร การบังคับบัญชา และกําลังรบทัง้หมดของฝายตรงขามใหหมดสิ้นได 

จากการพัฒนาระบบอาวุธของประเทศมหาอํานาจที่มีทุนในการดําเนินการ ทําใหเทคโนโลยีทางการทหาร 
และระบบอาวธุมีศักยภาพสงู ใชกําลังพลนอย สามารถทําลายฝายตรงขามไดโดยไมตองเคลื่อนพล  

 เม่ือพิจารณาจากรูปแบบของสงครามที่เปลี่ยนแปลงไป และระบบอาวธุที่ทนัสมัยของประเทศ 
มหาอํานาจแลวน้ัน วธิีที่ประเทศเล็ก ๆ จะสามารถตอสูกับประเทศมหาอํานาจในอนาคตได ก็คงจะมีแต
การรบแบบแอบซุมโจมตี ซ่ึงการรบในรูปแบบน้ี จะไปสนับสนนุในการทําสงครามที่เรียกวา สงคราม     
กอการราย ที่ใชอาวธุและเทคโนโลยใีนราคาถูก แตการตอสูกับมันอาจตองใชงบประมาณมหาศาล ซ่ึง
ในความคิดของผูเขียนแลวการที่จะไดมาซึ่งชัยชนะในสงครามแบบนี้น้ัน ไมใชการใชกําลังทางทหาร     
เขาทําลายฝายตรงขามแตเพียงอยางเดียว เพราะเมื่อศัตรูกลบัมามีกําลังอีกจะตอตีกลับอยางแนนอน 
ดังน้ันเราตองเอาชนะจิตใจและจิตใตสํานกึของเขาดวย แลวเราจะไดมาซึ่งชัยชนะอยางสมบูรณ 

 

-------------------------------------- 
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