
“สงครามยุคที่ ๔” 

วีรวิท คงศักด์ิ 

 

 โดยปกติแล้ว “มนุษย์” มีความสามารถพิเศษเหนือสัตว์โลกทั้งปวง ในการควบคุมพฤติกรรมของ

ตนเองให้อยู่ในกรอบความประพฤติของคุณงามความดี และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมโลกมาอย่าง

ต่อเน่ือง ด้วยการยึดหลัก “ความรู้ควบคู่คุณธรรม” 

 แต่เมื่อโลกมีความเจริญมากขึ้ น การเรียนรู้ ในสิ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองเพื่อสร้าง

ความสุขสบายให้กับตนเองและพวกพ้องได้มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว  ซ่ึงสิ่งน้ีท าให้มีการแย่งชิงทรัพยากรที่

สามารถสร้างความสุขให้กับคนมากที่สุด คือ อ านาจและเงินตรา 

 ถ้าพิจารณาในภาพรวมของประเทศจะเหน็ว่า ผลประโยชน์สูงสุดของชาติ คือ การมีอ านาจอธิปไตยใน

การก าหนดนโยบายทางการเมืองอย่างอิสระ และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่สร้างความมั่นคงและมั่งค่ังให้กับ

ประเทศ 

 ด้วยเหตุน้ี จึงมีปรากฏการณ์แย่งชิงอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆ ซ่ึง

ตามปกติของสังคมมนุษย์จะต้องใช้วิธีการพูดจากัน ด้วยการเจรจาทางการเมืองระหว่างประเทศเพื่อหาข้อยุติ

ให้ได้ โดยไม่ต้องใช้ก าลังเข้าแก้ปัญหากันเหมือนกับสัตว์โลกอ่ืนๆ ที่ไม่มีจิตใจและไม่มีเหตุผล 

 แต่ในสังคมโลกเราไม่สามารถท าให้ “คน” ทุกคนเป็น “มนุษย์” ได้   ดังน้ัน เมื่อใดที่สังคมได้ชนชั้น

ปกครอง (Elite) ที่ขาดวุฒิภาวะความเป็นมนุษย์มาเป็นผู้น า กม็ักจะน าพาสังคมน้ันไปสู่การใช้การใช้ก าลัง

แก้ไขปัญหา ซ่ึงเราเรียกปรากฏการณ์น้ีว่า “สงคราม”  

 “สงคราม” เป็นการใช้พลังอ านาจของชาติเพื่อบังคับให้ประเทศคู่กรณีปฏิบัติตามที่ตนต้องการ ซ่ึงใน

อดีตที่ผ่านมา สงครามที่เกิดขึ้นมักจะเป็นความต้องการหรือกิเลสของผู้น าที่ก่อสงคราม  

ส่วนวิธีการท าสงคราม มักจะใช้หลัก “ยุทธศาสตร์” หรือการสร้างความเหนือกว่าคู่กรณีในทุกวิถีทาง 

ทั้งในทางชอบธรรมและไม่ชอบธรรมเพื่อให้เกิดสิ่งเดียว คือ “ชัยชนะ”  

 ดังน้ัน เมื่อเข้าสู่สงครามจึงมีปรากฏการณ์มากมายที่สะท้อนถึงความไม่ชอบธรรมในการท าสงคราม 

ซ่ึงถึงแม้ว่าในระยะหลังๆ จะมีกฎหมายระหว่างประเทศได้จ ากัดการกระท าที่ไร้มนุษยธรรม แต่กเ็ป็นเรื่องยาก

ที่ผู้ตัดสินใจเข้าสู่สงครามจะลดหย่อนมาตรการที่สร้างความได้เปรียบให้กับฝ่ายตน  

ทั้งน้ีเพราะไม่มีผู้ใดต้องการเป็น “ผู้แพ้” เน่ืองจากตรรกะของการท าสงครามมักจะถือว่า “ผู้แพ้เป็น

ฝ่ายผิด” และ “ผู้แพ้ต้องเป็นผู้ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้ นทั้งหมด” รวมทั้งต้องตกเป็นอาชญากร

สงครามด้วย 

นักยุทธศาสตร์ทหารสหรัฐอเมริกา ได้จัดแบ่งสงครามตามรูปแบบการแสวงหาความได้เปรียบในการ

ท าสงครามเป็น ๓ ยุค คือ 

ยุคที่หน่ึง เป็นการใช้ก าลังคนเข้าต่อสู้กัน ความเหนือกว่าจึงขึ้นอยู่กับจ านวนคนและความสามารถของ

ผู้น าในการใช้ประยุกต์ใช้ต าราพิชัยสงคราม เพื่อควบคุมการใช้ก าลังทหารด้วยการสื่อสารที่ดีเข้าใจตรงกัน และ

การด าเนินกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อด ารงความได้เปรียบในศักย์สงคราม ซ่ึ ง

ตัวอย่างของสงครามแบบน้ีในภาพยนตร์จีน “สามกก็” และภาพยนตร์สงครามในยุคกรีกโรมัน 



 ๒ 

ยุคที่สอง ได้มีการพัฒนายุทธวิธีการรบแบบแนวรบ (Line and Battle) ที่ใช้อ านาจการยิงและ

ความสามารถในการเคลื่อนย้ายก าลังรบ รวมทั้งการส่งก าลังบ ารุงที่เหนือกว่า  สงครามยุคน้ีมีการพัฒนาการใช้

รถถัง เรือ เครื่องบินลาดตระเวน รถไฟ เพื่อล าเลียงทหารและเสบียง ดังจะเหน็ได้ในสงครามโลกครั้งที่หน่ึง 

ยุคที่สาม ยังใช้แนวคิดแบบแนวรบอยู่  แต่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มระยะการยิ งและการ

เคลื่อนย้ายก าลังอย่างคล่องแคล่งรวดเรว็ เช่น ขีปนาวุธระยะไกล เครื่องบิน และเรือบรรทุกเครื่องบิน  

ในระยะหลังมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ทั้งในมิติของความเร็วที่ท าให้

ตนได้เปรียบ และการลวง การหน่วงเหน่ียวข้อมูลที่ท าให้ข้าศึกเสียเปรียบมากขึ้น ซ่ึงสงครามในยุคน้ีจะเห็นได้

จากสงครามโลกครั้งสองจนถึงสงครามอ่าวเปอร์เซีย 

สงครามในยุคที่สามได้ก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนในดุลอ านาจของโลกอย่างมาก  เพราะผลของสงคราม

ข้อมูลข่าวสารได้บีบบังคับให้สหภาพโซเวียตต้องปรับเปลี่ยนนโยบายไปสู่การเปิดประเทศ โดยที่ผู้ปกครอง

ประเทศคาดไม่ถึงผลกระทบจากข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาอย่างรวดเรว็ ซ่ึงท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ ถึงเสรีภาพและ

ความไม่เป็นธรรมของการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ จนเกิดการแยกประเทศย่อย ๑๕ ประเทศ ท าให้ยุค

สงครามเยน็อันยาวนานมากว่า ๔๐ ปี ต้องยุติลง 

ด้วยเหตุน้ี ท าให้สหรัฐอเมริกาได้แสดงให้เหน็ถึงความเป็น “เอกะอภิมหาอ านาจของโลก” ที่มีอ านาจ

แต่เพียงผู้เดียวในเวทีการเมืองโลก  ด้วยการก าหนดนโยบายจัดระเบียบโลกใหม่ที่บังคับให้ทุกประเทศ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใช้ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม  

นโยบายของสหรัฐอเมริกาในเรื่องน้ี มีลักษณะที่เรียกว่า ยุทธศาสตร์เดียวบังคับทุกคน (One fit 

for all) จึงมีผลต่อวิถีชีวิตของคนในบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ยึดมั่นในวิถีชีวิตเดิมของตนอย่างแน่นแฟ้น 

เช่น โลกมุสลิม ที่ได้รับความกดดันมากขึ้นจนเกิดความคับข้องใจ และเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงขึ้น 

ขณะเดียวกันโลกาภิวัตน์ท าให้คนเรียนรู้พฤติกรรมของผู้น าได้ง่ายขึ้น ความประพฤติของในเรื่องการ

ใชอ้ านาจในทางมิชอบ การไม่ใหค้วามเป็นธรรม และการเลือกปฏิบติั จึงปรากฏใหเ้ห็นไดง่้ายและชดัเจน

ดว้ย ปฏิกิริยาจากกลุ่มประเทศที่ได้รับความกดดันจนเกิดความคับข้องใจจึงมีมากขึ้น และเกิดพฤติกรรมที่

ละเมิดกฎหมาย เช่น การก่อการร้าย การปฏิเสธการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจงใจในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 

การอธิบายปรากฏการณ์น้ีในทางวิชาการของสหรัฐอเมริกา ได้น ามาสู่แนวคิด “สงครามยุคที่ ๔” ที่

เรียกว่า “สงครามอสมมาตร” (Asymmetric War) โดยอธิบายว่า เป็นการต่อสู้ของกลุ่มคนที่มีอ านาจ

ทางการเมืองน้อยกว่ามากๆ และได้รับความกดดันจนเกิดความคับข้องใจอย่างรุนแรง รวมทั้งได้รับการเรียนรู้

ถึงบทบาทในการประพฤติมิชอบของผู้มีอ านาจเหนือกว่าที่ไม่ให้เป็นธรรม จึงท าให้เกิดพลังเสริมในการมี

ปฏิกิริยาตอบโต้อ านาจที่ไม่เป็นธรรมในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ค านึงถึงกฎ กติกา มารยาทของสังคม 

ลักษณะปฏิกิริยาตอบโต้ของกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมน้ี อาจเปรียบเทียบได้กับสุภาษิตไทย

โบราณในเรื่อง “สุนัขจนตรอก” ที่พร้อมจะท าทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดและด ารงความพึงพอใจของตน  โดย

ไม่เว้นแม้แต่เจ้าของที่เลี้ยงดูมา 

เมื่อน ากรอบความคิดในเรื่องสงครามยุคที่ ๔ มาพิจารณาปรากฏการณ์ของสังคมไทยจะเหน็ว่า เริ่มมี

สิ่งบอกเหตุที่ประพิมพ์ประพายคล้ายกับสงครามยุคที่ ๔ เกิดขึ้นแล้ว ๒ กรณี คือ กรณีการก่อความไม่สงบใน 

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรณีการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร 



 ๓ 

กรณี ๓ จังหวัดชายแดนที่เกิดการก่อความไม่สงบอย่างรุนแรงมาต้ังแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ เป็น

เวลา ๔ ปีครึ่งแล้ว รัฐบาลได้ใช้ยุทธศาสตร์หลายรูปแบบแก้ไขมา แต่สถานการณ์ยังรุนแรงอยู่ จึงควรน ากรอบ

ความคิดสงครามยุคที่ ๔ มาตรวจสอบว่า มีสิ่งใดบ้างที่ “สถานภาพความต้องการของประชาชนแตกต่างจาก

สภาพที่เป็นอยู่จริง” ซ่ึงเป็นเงื่อนไขของการก่อการร้ายทางทฤษฏี มีอยู่หรือไม่ ถ้ามีทางจะเยียวยาอย่างไร 

ส่วนการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดยาวมากว่า ๕ เดือนในกรุงเทพมหานครนั้น  รัฐบาลและคนในภาครัฐ

ควรมีการตรวจสอบในมิติของ “รู้ เรา” อย่างเป็นธรรมและเป็นกลางว่า  

มีพฤติกรรมในการไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอย่างเสมอภาคกันบ้างหรือไม่   

มีการทุจริตประพฤติมิชอบในการใช้อ านาจรัฐเพื่อประโยชน์ต่อตนและพวกพ้องหรือไม่   

มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่ท าให้รัฐเสียประโยชน์ที่ควรให้กับประชาชนส่วนใหญ่หรือไม่ 

ถ้ามีพฤติกรรมดังกล่าวกก็รุณา “ยุติ” เสีย เพราะประชาชนยุคใหม่ที่มีความรู ้เขา“รบัไม่ได”้ 

และที่ส าคัญ คือ ควรเปิดเวทใีนการพูดจากันโดยตอบค าถามที่ผู้เรียกร้องสอบถามอย่างตรงไปตรงมา

และมีเหตุมีผล โดยค านึงถึงจิตใจของผู้มีอ านาจน้อยบ้าง ซ่ึงหมายถึงการพูดจาในฐานะความเป็น “มนุษย์” 

ด้วยกัน 

ถ้าพูดกันอย่างไม่อ้อมค้อม สิ่งน้ีไม่ใช่สิ่งใหม่ส าหรับรัฐบาลและคนในภาครัฐ ซ่ึงเคยด าเนินการมาใน

ระบบ “ความรู้ คู่คุณธรรม” มาโดยตลอด ด้วยการยึดหลัก “ทศพิธราชธรรม” ในการประพฤติตน ได้แก่ 

“ทาน” การแบ่งปันสิ่งที่มีให้,  “ศีล” การรักษาความสุจริต,  “บริจาค” การเสียสละ,  “อาชวะ” 

ความซ่ือตรง, “มทัวะ” มีความอ่อนโยนเข้าถึงคน, “ตบะ” พ้นจากการมัวเมาในกิเลส, “อกัโกธะ” ถือเหตุ

ไม่โกรธ, “อวิหิงสา” การน าความร่มเย็นมาสู่สังคม, “ขนัติ” มีความอดทน และ “อวิโรธนะ” ไม่ปฏิบัติใน

สิ่งที่คลาดจากธรรม  

โดยสรุปแล้ว การป้องกันสงครามยุคที่ ๔ มิให้เกิดขึ้นในสังคมไทย จ าเป็นต้องมีรายการตรวจสอบ 

(Checklist) ที่ชนชั้นปกครองในภาครัฐ ทั้งนักการเมืองและข้าราชการประจ า ต้องหมั่นตรวจสอบและ

พัฒนาให้ตนเองมีคุณธรรม ๑๐ ประการน้ี อยู่เป็นประจ า  

ถา้ท่านคิดว่าไม่สามารถรักษา “ทศพิธราชธรรม” นี้ ไดแ้ลว้  ควรพิจารณาตนเองดว้ยการ 

“ออก” ไปจากระบบบริหารประเทศเถิดครบั  

ทั้งน้ีเพราะสงครามยุคที่ ๔ น้ี  มีความรุนแรงมากจนถึงขั้น “ส้ินชาติ” และ “แยกแผ่นดิน” มา

หลายแห่งแลว้ และผมคิดว่า “ตอ้งไม่เกิดขึ้ นกบัประเทศไทยของเรา” 

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

เขียนให้ “โพสต์ทูเดย์” 

๒๗ ต.ค.๕๑ 


