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วารสารมุมมองความมั่นคง

การถกเถียงเรื่องแบบแผนการสงครามในเวทีระหว่างประเทศ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมู่นักวิชาการ
นักการทหารในหลายประเทศ โดยเฉพาะการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถึงปัจจุบัน 3 นักวิชาการ
และนักการทหารส่วนหนึ่งมองเห็นถึงการมาของรูปแบบสงครามชุดใหม่ที่มีลักษณะการผสมผสานของการ
ใช้เครื่องมือหลากหลายในการต่อสู้ หรือในอีกมุมหนึ่งคือการผสมผสานวิถีของการท�ำสงครามที่หลากหลาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ กล่าวคือ สงครามจะไม่ถูกด�ำเนินการด้วยวิถีเดียว
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถาบันความมั่นคงศึกษา ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Patrick A. Mellon, “Search of New Wars: The Debate about a Transformation of War,” European Journal of International
(March 2010), 65-72.
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วารสารมุมมองความมั่นคง

การสงครามในยุคปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือหรือปฏิบัติการที่เป็นลูกแบบผสมผสานจนแทบจะ
เป็นเรื่องปกติในยุคปัจจุบัน แม้กระทั่งกลุ่มติดอาวุธในเวทีระหว่างประเทศไม่เคยใช้วิถีปฏิบัติเดียว
ในการต่อสู้กับอ�ำนาจรัฐ หากแต่พวกเขาใช้ทุกวิถีทางในการสงครามจนเป็นเรื่องปกติ และลักษณะ
ของสงครามทีม่ กี ารผสมผสานเช่นนี้ ถูกเรียกในหมูน่ กั ทฤษฎีการทหารว่า “สงครามไฮบริด” (Hybrid
Warfare) อาจเรียกว่า “สงครามพันทาง” 4
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ในแง่ของการสงคราม ค�ำว่า “Hybrid” ซึง่ แปลว่า
พันทางหรือลูกผสมนัน้ มีคำ� นิยามทีห่ ลากหลายแตกต่าง
กันออกไปของผู้นิยาม แต่ในความเข้าใจของผู้เขียน
สงครามพันทาง (Hybrid Warfare) นั้นหมายถึง
การผนวกรวมระหว่างสงครามตามแบบ (Conventional
Warfare) และสงครามนอกแบบ (Unconventional
Warfare) โดยเน้นไปที่การใช้พลังอ�ำนาจทางทหาร
ทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธีในการท�ำสงคราม 5
4
5
6

ภั ย คุ ก คามแบบลู ก ผสมนี้ คื อ ส่ ว นผสมของความ
หลากหลายและพลวัตของกองก�ำลังแบบประจ�ำการ
และไม่ประจ�ำการ องค์ประกอบของอาชญากรรม
หรือไม่ก็เป็นส่วนผสมของที่กล่าวมาที่เอามาใช้เพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้เครือ่ งมือทัง้ กองก�ำลังในแบบ
นอกแบบ การทูต ข่าวสารข้อมูล กองทัพหลักเครือ่ งมือ
ทางเศรษฐกิจเพื่อสั่นคลอนเสถียรภาพฝ่ายตรงข้าม 6

Frank G. Hoffman, “Conflict in the 21 St Century : The Rise of Hybrid Wars” (Potomac Institute for Policy Studies, 2007),
14, 17-23, http://www.potomacinstitute.org/.
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก. 2563. “Hybrid Warfare”. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สหายบล็อกและการพิมพ์. หน้า 6.
Bastian Giegerich, “Hybrid Warfare and the Changing Character of Conflict” JSTOR, Vol. 15, No. 2 (Spring 2016), pp. 65-72.
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สงครามตามแบบและสงครามนอกแบบ
หมายถึงอะไร? จากการอบรบหลักสูตร
ความมั่นคงศึกษา (ระดับต้น) ที่สถาบันความ
มั่นคงศึกษาได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม –
3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์
ทวารวดี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และ
วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
กรุงเทพฯ มีการบรรยายใน หัวข้อ
“Hybrid Warfare” และได้อธิบายถึง
สงครามตามแบบและสงครามนอกแบบไว้ดังนี้

2)

สงครามนอกแบบ เป็นสงคราม
ทีร่ ฐั กระท�ำต่อกันด้วยพลังอ�ำนาจทางทหาร
และพลังอ�ำนาจประเภทอื่น ๆ สงคราม
ประเภทนี้มักถูกใช้เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (Non-traditional Threats) 8
โดยใช้ปฏิบตั กิ ารทหารและกึง่ ทหารมุง่ กระท�ำ
ต่อรัฐเป้าหมายในด้านการทหาร การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา
7
8

45

รูปแบบการท�ำสงครามของ Hybrid Warfare จึงเป็น
การใช้ปฏิบัติการทางทหารร่วมกับปฏิบัติการด้านอื่น ๆ
ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งทางการทูต (Diplomatic) การเมือง
(Political) สังคม (Social) เศรษฐกิจ (Economic) หรือ
ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information) โดยใช้โฆษณาชวนเชื่อ
(Propaganda) หรือปฏิบัติการข่าวสาร (Information
Operation : IO) โจมตีฝ่ายตรงข้ามในทางอ้อมด้วยการ
บิดเบือนข้อเท็จจริงและเผยแพร่ชุดข้อมูลนั้นให้มวลชน
เกิดความเชื่อและคล้อยตาม
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สงครามตามแบบ เป็นสงคราม
ที่รัฐใช้พลังอ�ำนาจทางทหาร วิถีทางทหาร
และอาวุธยุทโธปกรณ์ เพือ่ ต่อสูก้ บั ภัยคุกคาม
ดัง้ เดิม (Traditional Threats) 7 หรือเพือ่
ขยายอิทธิพลเหนือและ/หรือเข้ายึดครอง
รัฐใดรัฐหนึ่ง สงครามตามแบบมีทั้งที่เป็น
ระดับเล็ก ระดับใหญ่ ไปจนถึงสงคราม
อาวุธนิวเคลียร์ทงั้ ในระดับยุทธบริเวณและ
ยุทธศาสตร์

วารสารมุมมองความมั่นคง

1)

ภัยคุกคามดั้งเดิม หมายถึง ภัยคุกคามที่กระท�ำโดยรัฐต่อรัฐในรูปแบบของการโจมตีทางทหาร สู้รบ และเปิดสงครามระหว่างรัฐ
เพื่อขยายอิทธิพลของตนและ/หรือแสวงหาผลประโยชน์จากอีกรัฐหนึ่ง

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หมายถึง ภัยคุกคามที่นอกเหนือไปจากมิติทางด้านทหาร แต่มีความเชื่อมโยงกับมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม อาทิ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ สงครามไซเบอร์ ความยากจน ปัญหาความมัน่ คงทางพลังงานและอาหาร
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ�้ำ ฯลฯ
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กรณีศึกษา: Hybrid Warfare
กับการยึดครองแคว้นไครเมียของรัสเซีย

วารสารมุมมองความมั่นคง

รัสเซียเป็นตัวอย่างของการท�ำสงครามรูปแบบใหม่ด้วยการใช้ยุทธวิธีนอกแบบผสมผสานกับ
ยุทธวิธใี นรูปแบบเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางการเมืองทีต่ อ้ งการ จากการศึกษากรณีความขัดแย้ง
ระหว่างยูเครนและรัสเซียในประเด็นของวิกฤตการณ์ไครเมีย สามารถอธิบายได้ว่า ข้อมูลพื้นฐาน
และภูมศิ าสตร์ของไครเมีย ไครเมียถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำ� คัญของทะเลด�ำทีจ่ ะเข้าสูด่ นิ แดนยูเรเซีย
และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน9 อีกทั้งเป็นรัฐกันชนระหว่างรัสเซียกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติก
เหนือ (North Atlantic Treaty Organization : NATO) ที่ได้ขยายอิทธิพลเหนือดินแดนที่แต่เดิม
เคยเป็นส่วนหนึง่ ของสหภาพโซเวียต รวมถึงยังมีทรัพยากรธรรมชาติทางพลังงาน ไม่วา่ จะเป็นน�ำ้ มัน
ก๊าซ หรือก๊าซธรรมชาติเหลว10
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สหรัฐฯ จึงพยายามเข้ามาขยายอิทธิพลเหนือ
ดินแดนยูเครนโดยการเผยแพร่อุดมการณ์เสรีนิยม
ในรูปแบบของอ�ำนาจอ่อน (Soft Power) เพื่อดึง
ให้ยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European
Union : EU) และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติก
เหนือ ในเวลานั้นนายพลเจราซิมอฟซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานคณะเสนาธิ ก ารกองทั พ รั ส เซี ย ได้ คิ ด ค้ น
ยุทธศาสตร์ใหม่ของรัสเซียในการท�ำสงครามพันทาง
โดยหลักการดังกล่าวเรียกว่า หลักนิยมเจราซิมอฟ 11
(The Gerasimov Doctrine) โดยผสมผสานระหว่าง
ยุทธวิธีทางทหารและยุทธวิธีในมิติอื่น กล่าวคือ

มีการส่งกองก�ำลังทหารไปตามเขตแนวชายแดน
โดยอ้างว่าเป็นการฝึกซ้อมรบ และในระหว่าง
การฝึกซ้อมก็ใช้ยุทธการนอกแบบเพื่อคุม
จุดยุทธศาสตร์ทหารที่ส�ำคัญและให้การ
สนับสนุนอาวุธแก่กลุ่มก่อความไม่สงบในไครเมีย
ที่สนับสนุนรัสเซีย ขณะเดียวกันรัสเซีย
ก็ใช้ปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO ด้วยการผลิต
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อโน้มน้าวให้ชนชาติรัสเซีย
ในไครเมียคล้อยตาม เนื่องจากไครเมีย
มีประชากรเชื้อสายรัสเซีย มากกว่าร้อยละ 50
จากประชากรทั้งหมด

9

สุรชาติ บ�ำรุงสุข, “การกลับสู่ความเป็นมหาอ�ำนาจของรัสเซีย : ศึกษากรณีวิกฤตการณ์ไครเมีย,” จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 185-186
(พฤษภาคม 2560), หน้า 33.
10
Frank Umbach, “The energy dimensions of Russia’s annexation of Crimea”, Nato Review, accessed September 10th, 2020,
https://www.nato.int/docu/review/articles/2014/05/27/the-energy-dimensions-of-russias-annexation-of-crimea/index.html.
11
Andrew E. Kramer, “Russian General Pitches ‘Information’ Operations as a Form of War,”-New York Times, accessed
September 10th, 2020, https://www.nytimes.com/2019/03/02/world/europe/russia-hybrid-war-gerasimov.html.
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ปกป้อง และสนับสนุน กองก�ำลังของรัสเซียตามเขต
แนวชายแดน12

2. รัสเซียมีการใช้กองก�ำลังนิวเคลียร์เพือ่ ป้องกัน

การตอบโต้ทางทหารของรัฐเป้าหมาย13

3. รัสเซียใช้ปฏิบตั กิ ารข่าวสารหรือ IO ด้วยการใช้

โฆษณาชวนเชือ่ เพือ่ สนับสนุนและสร้างความชอบธรรม
ในการปฏิบัติการทางทางทหาร14

4. รัสเซียสามารถปฏิเสธการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติการดังกล่าว หากปรากฏหลักฐานที่บ่งชี้ว่า
รัสเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง

จากลักษณะทั้ง 4 ประการในข้างต้น สามารถ
พิจารณาได้วา่ แบบแผนสงครามของรัสเซียได้เปลีย่ นแปลง
ไปในลักษณะสงครามลูกผสม (Hybrid Warfare) อาทิ
การใช้ยุทธการที่หลากหลายเพื่อสร้างอิทธิพลเหนือรัฐ
เป้าหมาย การบ่อนท�ำลายทางการเมือง การปฏิบตั กิ าร
ข่าวสาร ฯลฯ โดยมีการเปลี่ยนในระดับรากฐานของ
การท�ำสงครามรูปแบบใหม่ ดังที่เรียกว่า “หลักนิยม
เจราซิมอฟ” เปรียบเสมือน “พืน้ ทีส่ เี ทา” ทีป่ ฏิบตั กิ ารดังกล่าว
ไม่สามารถระบุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน
ผูก้ ระท�ำก็ไม่ตอ้ งการให้เกิดความชัดเจนของการกระท�ำ
ดังกล่าว แต่จุดประสงค์หลักคือมุ่งหวังการมีอิทธิพล
เหนือรัฐเป้าหมาย

Hybrid Warfare
ในมุมมองของผู้เขียน การอธิบายเรื่อง Hybrid
Warfare ทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ เพือ่ ให้มองเห็นถึงบทบาท
ของความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ที่ ส ามารถน� ำ มา
ประยุกต์ใช้ในการสงคราม เนือ่ งจากเทคโนโลยีสมัยใหม่
กลายเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการท�ำสงครามของ
ตัวแสดงทีเ่ ป็นรัฐ (State Actor) และตัวแสดงทีไ่ ม่ใช่รฐั
(Non-state Actor)
ข้อสรุปทีผ่ เู้ ขียนได้รบั จากการศึกษาเรือ่ ง Hybrid
Warfare และการศึกษากรณีตัวอย่างของสงคราม
สามารถสรุปได้ 2 ประการ ดังนี้
« ประการแรก แบบแผนของสงครามรูปแบบเก่า
ก� ำ ลั ง หมดไป เนื่ อ งจากบริ บ ทของการพั ฒ นาทาง
เทคโนโลยี ม าเข้ า มามี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ รู ป แบบ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทางการทหาร
ซึ่งถือเป็นความท้าทายของประเทศในการรับมือกับ
ภัยคุกคามใหม่ทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้น ไทยควรจะ
มีแผนเตรียมพร้อม ป้องกัน และรับมือกับสงคราม
รูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นที่การสนับสนุนและ
พัฒนาองค์ความรู้เรื่อง Hybrid Warfare สร้างความ
ตืน่ ตัวของประชาชน และดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ซึ่งทุกฝ่ายควรเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการฝึกซ้อม
ร่วมเพื่อป้องกันสงครามตามแบบที่ใช้วิถีทางทหาร
และสร้างความพร้อมเพื่อรับมือกับสงครามนอกแบบ
โดยเฉพาะปฏิ บั ติ ก าร IO และสงครามไซเบอร์
(Cyberwar)

วารสารมุมมองความมั่นคง

1. รัสเซียใช้กองก�ำลังรบตามแบบเพื่อคุ้มครอง

ประเทศไทยกับการรับมือ

47
ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

จากกรณีขอ้ ศึกษาวิกฤตการณ์ระหว่างยูเครนและ
รัสเซีย สามารถสรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่รัสเซียใช้ท�ำ
Hybrid Warfare มีลักษณะส�ำคัญ 4 ประการ ดังนี้
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วารสารมุมมองความมั่นคง

« ประการที่สอง หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศอื่น ๆ
บนเวทีระหว่างประเทศจะเห็นได้วา่ ประเทศไทยสามารถก�ำหนดท่าทีตอ่ ความขัดแย้ง
และการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐฯ กับจีนไว้ได้

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564
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นอกจากนี้ ไทยยังคงมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีกบั ประเทศเพือ่ นบ้าน
และประเทศพั น ธมิ ต รผ่ า นกรอบความร่ ว มมื อ ระดั บ พหุ ภ าคี ต ่ า ง ๆ
เราจึงไม่ได้เห็นปฏิบัติการสงครามแบบพันทางในไทยที่เป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ตาม ไทยเป็นประเทศที่มหาอ�ำนาจให้ความสนใจ เนื่องจาก
มีภมู ศิ าสตร์ทเี่ อือ้ ต่อการคมนาคมขนส่ง การค้า และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์
ทางทหารที่ส�ำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอนาคตจึงมี
ความเป็นไปได้ว่าไทยอาจถูกกดดันทางทหารและเศรษฐกิจจากชาติ
มหาอ�ำนาจ ดังนั้น ไทยควรใช้ศักยภาพทางการทูตและนโยบายอ่อนตัว
เพื่ อ รั ก ษาความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ นานาประเทศและรั ก ษาดุ ล ยภาพ
ระหว่างประเทศ
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