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กล่าวนำ    
 พวกเรา (ทหารเรือไทย) มักจะคุ้นเคยกับ

การปฏบิตัยิทุธวธิทีางเรอื (Naval Tactical Actions) 

และการปฏิบัติการทางเรือ (Naval Operations)  

แต่ เ ร า ไม่ ค่ อยคุ้ น เคยกั บการทัพทางทะ เล 

(Maritime Campaigns) การประยุกต์ใช้กำลัง

ทางเรือทั้งสามวิธีข้างต้นนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตและ

ความซับซ้อนของวัตถุประสงค์ทางทหารที่ต้องการ

ใหบ้รรลใุนแตล่ะภาคพืน้ทางทหาร (Military Theater) 

ยิ่ งวัตถุประสงค์ทางทหารมีขนาดใหญ่เท่าใด   

ขนาดและความหลากหลายของกำลังรบยิ่งมากขึ้น

ตามไปด้วย วัตถุประสงค์ทางยุทธการและทาง

ยุทธศาสตร์ในทะเลโดยหลักของมันแลว้จะบรรลไุดโ้ดยการทพัทางทะเล 

ตามปกตแิลว้การบรรลวุตัถปุระสงค์ทางยุทธศาสตร์ของภาคพื้นเป็นการ

ใช้กำลังทหาร (บก เรือ และอากาศ/อวกาศ) แบบต่อเนื่องหรือใช้ใน

เวลาเดียวกัน การทัพสามารถนำมาใช้ได้กับสงครามตามแบบทั้งชนิดที่มี

ความขัดแย้งระดับสูงหรือความขัดแย้งระดบัตำ่ การทพัจะถกูวางแผน

และควบคมุโดยผูบ้งัคบับญัชาเพยีงคนเดยีว ในปจัจบุนัการทพัประกอบดว้ย 

เหลา่ทพัตัง้แตส่องเหลา่ทพัขึน้ไป หรอืทีเ่ราเรยีกวา่เปน็ความพยายามรว่ม 

(Joint Effort) และบางครั้งอาจเป็นการร่วมกันของหลายชาติ 

(Multinational Forces) อย่างที่เกิดขึ้นในสงครามอ่าว เป็นต้น 

 สงครามสมัยใหม่ แม้ว่าความสำเร็จหรือชัยชนะอาจเกิดขึ้น

จากกำลังรบสู้กับกำลังรบ หรืออีกนัยหนึ่งเกิดการสูญเสีย (Attrition)๒  

ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัย แต่กรณีดังกล่าวนี้จะพบน้อยลง

ทุกที ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความเหนือกว่าด้านปริมาณ การใช้

การทัพทางทะเล(MaritimeCampaign)๑
กรณีศึกษาFalklandsWar1982

พลเรือเอกไพศาลนภสินธุวงศ์

	 มันแน่นอนเหมือนกับกลางคืน

เกิดขึ้นหลังกลางวัน	 ถ้าเราไม่มีกำลังรบ

ทางเรอืทีเ่ดด็ขาด	เราไมส่ามารถทำอะไร	

ได้อย่างถูกต้องแน่นอน	 ด้วยกำลังรบ

ทางเรือนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีศักดิ์ศรีและ		

น่าสรรเสริญ	

 จดหมายของ Geo rge 

Washington ถงึ Marquis de Lafayette  

       ๑๕ พฤศจิกายน ๑๗๘๑ 
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ยุทธวิธีที่ฉลาดยอดเยี่ยมได้พิสูจน์หลายครั้งแล้วว่ายังไม่เพียงพอที่จะ

บรรลุความสำเร็จขั้นสูงสุดของการทำสงคราม  การวางยุทธศาสตร์ที่ดี  

มีความสอดคล้องกัน ผสมผสานกับการปฏิบัติการทางยุทธการที่โดดเด่น

เป็นกุญแจสำคัญของชัยชนะที่ปรากฏในอดีตและจะคงอยู่ต่อไปใน

อนาคต  เดมิทนีัน้ยทุธศลิป ์ (Operational Art)๓ ไดร้บัความสนใจนอ้ย 

(Short Shrift) นายทหารเรือส่วนใหญ่เข้าใจและเชื่อว่ายุทธศิลป์มี

ประโยชนเ์ฉพาะการทำสงครามทางบกเทา่นัน้  แตไ่มส่ามารถหนคีวามจรงิ 

พ้นได้ หลักการ (Tenets) สำคัญ ๆ มีความจำเป็นและสำคัญสำหรับ  

การรบทุกมิติ นั่นคือทั้งทางทะเลและในอากาศด้วย โดยเฉพาะการรบ

หรือสงครามในอนาคตคงไม่กระทำโดยเพียงเหล่าทัพเดียวเท่านั้น 

 ยุทธศิลป์เน้นความจำเป็นที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการ

ต้องเข้าใจ ไม่เฉพาะแง่มุมทางทหารเท่านั้น   แต่รวมถึงแง่มุมอื่นด้วย 

เช่น การเมือง การทูต เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ   สำหรับสถานการณ์และ

ภาคพืน้ทางทะเลทีก่ำหนดใหด้ว้ย  นอกจากนัน้ยงัเนน้อกีดว้ยวา่ในสมยัใหม ่

วัตถุประสงค์ของชาติหรือของภาคพื้นจะไม่มีทางสำเร็จได้หากปราศจาก

การใช้กำลังรบที่ต่อเนื่องและในเวลาเดียวกัน (Sequenced and 

Synchronized) การขาดความร่วมมือจะมีผลร้ายตามมาต่อการบรรลุ

ความสำเร็จ 

 ความรู้และความเข้าใจยุทธศิลป์ยังมีความจำเป็นสำหรับ  

ความสำเร็จของผู้บังคับบัญชาระดับรองลงไปด้วย การปฏิบัติให้

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา พวกเขาต้องเข้าใจภาพ

สถานการณ์ทางยุทธการที่มีขนาดกว้างด้วย หากเข้าใจยุทธศิลป์แล้ว

พวกเขาสามารถตัดสินใจที่จะเป็นการสนับสนุนความสำเร็จของ

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์หรือทางยุทธการสูงสุดได้ 

 การศึกษาการทัพทางทะเลในอดีตช่วยพัฒนาคุณภาพ  

ทางวิชาชีพของนายทหารเรือ แต่กระนั้นก็ตามประวัติศาสตร์ทางเรือ 

ย่อมไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับความต้องการสำคัญเพื่อความสำเร็จ  

ในการบังคับบัญชาทางยุทธการในทะเล  ผู้บังคับบัญชาทางยุทธการ  

ควรต้องเป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ 

 บทความนี้ได้นำสงครามฟอล์กแลนด์ มาเป็นกรณีศึกษาสำหรับ

การทัพทางทะเลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง สงครามฟอล์กแลนด์ให้

ข้อคิดและบทเรียนที่ดีทุกระดับ ทั้งยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตร์    
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แต่ส่วนใหญ่เรามักจะคุ้นเคยในระดับยุทธวิธี เนื่องจากในสถาบันของ 

กองทัพเรือ ไม่ว่าโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ หรือวิทยาลัยการทัพเรือ 

ยังมีการศึกษาเรื่องการทัพทางทะเลไม่มากนัก  แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจาก

ขีดจำกัดด้านจำนวนหน้ากระดาษ จึงจะนำเสนอเฉพาะประเด็นสำคัญ

บางประเด็นของยุทธศิลป์ในระดับของการทัพทางทะเลเท่านั้น 

 สงครามฟอล์กแลนด์ ค.ศ.๑๙๘๒ ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่  

ดี เ ยี่ ยมชิ้ นหนึ่ งสำหรับการวิ เคราะห์การประยุกต์ ใช้ ยุทธศิลป ์

(Operational Art) ในการปฏิบัติการทางเรือซึ่งเป็นกำลังรบที่มีอานุภาพ

มากในสงครามยุคใหม่ 

 เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๑๙๘๒ หน่วยจู่โจมของอาร์เจนตินา

ประมาณ ๒,๐๐๐ คน ได้บุกขึ้นยึดหมู่เกาะฟอล์กแลนด์และหมู่เกาะเซาท์

จอรเ์จยี  ซึง่อยูใ่นแอตแลนตกิตอนใต ้หา่งจากองักฤษราว ๑๒,๐๐๐ กโิลเมตร 

อังกฤษมีทหารนาวิกโยธินประจำอยู่ที่นั่น ๘๒ คน เพื่อคุ้มกันสถานี  

สง่กำลงับำรงุของสถานวีจิยัแอนตารก์ตกิ การบกุยดึหมูเ่กาะฟอลก์แลนด ์

ครั้งนั้น อาร์เจนตินาใช้กำลังทางเรือของตนจำนวนมากสนับสนุน    

การปฏิบัติการของอาร์เจนตินาเป็นลักษณะของการเสี่ยงพนัน คาดว่า

อังกฤษคงไม่ตอบโต้ด้วยกำลังทหารเนื่องจากเห็นท่าทีการป้องปราม  

ที่จำกัดในแอตแลนติกใต้ กล่าวคือ อังกฤษตั้งใจถอนเรือ HMS 

Endurance ในเดือนเมษายน ๑๙๘๒ ตามที่ปรากฏใน Defense White 

Paper ของปี ๑๙๘๑ ออกจากพื้นที่แอตแลนติกใต้และแอนตาร์กติก 

เนือ่งจากเหน็วา่หมดคณุคา่ทางทหาร แตต่อ่มากลางเดอืนมถินุายน ๑๙๘๒ 

หมู่เกาะทั้งหมดดังกล่าวกลับคืนสู่อำนาจอธิปไตยของอังกฤษอีกครั้ง 

พลังอำนาจทางทะเลเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จครั้งนั้น และที่

สำคัญที่สุดคือ การทัพทางทะเลและการทัพร่วม (Joint Campaign) 

 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ (อังกฤษใช้คำว่า Grand 

Strategy หรือมหายุทธศาสตร์) เพื่อเข้าควบคุมทางการเมืองหรือ

ปกครองหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม (Status Quo)   

อีกครั้งนั้น ทำให้มีการปรับบริบทและวัตถุประสงค์ของการทัพทั้งหมด  

การส่งกองเรือเฉพาะกิจ (Task Force) โดยไม่รีรอเป็นการดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ทหารหรือนโยบายการทูตเรือปืนแบบข่มขู่/บังคับ 

(Coercion Gunboat Diplomacy)๔ เพื่อสนับสนุนความพยายาม
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ทางการเมืองและยืนยันการให้ถอนทหารอาร์ เจนตินาออกจาก  

หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ อังกฤษตั้งใจและส่งสัญญาณบอกให้รู้ว่าพร้อมแล้ว

ในการสนับสนุนคำเรียกร้องของตน เพื่อให้หมู่เกาะคืนสู่การควบคุมโดย

ใช้กำลังทหารเมื่อจำเป็น แต่ทางฝ่ายอาร์เจนตินากลับเชื่อว่าอังกฤษคง

หันมาเจรจาเกี่ยวกับอนาคตของหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ หลังจากมีการ

ปะทะกนัประปรายดว้ยกำลงัทหารพอหอมปากหอมคอแลว้ และมองโลก 

ในแง่ดีว่า ประชาคมโลกคงเห็นอกเห็นใจอาร์เจนตินา เพราะหมู่เกาะ

ฟอล์กแลนด์ตั้งอยู่ใกล้ประเทศของตน การอ้างกรรมสิทธิ์และการแย่ง

กรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะนี้เกิดขึ้นมานานถึง ๑๕๐ ปีแล้ว แต่  

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสังคมโลกไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่

ขดัตอ่กฎบตัรสหประชาชาตขิองอารเ์จนตนิา สมชัชาความมัน่คงของ UN 

ได้ลงมติที่ ๕๐๒ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ ต่อ ๑ เรียกร้องให้อาร์เจนตินา

ถอนกำลังทหารออกจากหมู่เกาะโดยทันที  ผู้นำอาร์เจนตินาไม่ยอมรับ

การเกลีย้กลอ่ม องักฤษจงึจำเปน็ตอ้งใชก้ำลงัทหารเขา้ยดึหมูเ่กาะกลบัคนื 

 เมื่อภารกิจได้เปลี่ยนแปลงไปจากการข่มขู่เป็นการเข้ายึดครอง

กลับคืนโดยใช้กำลังทหารในขณะที่วิกฤติการณ์กำลังพัฒนา  อังกฤษได้

เลอืกจดุมุง่หมายทีช่ดัเจนแลว้ดำรงความมุง่หมายนัน้ (Selection and 

Maintenance of the Aim)  ซึ่งเป็นไปตามหลักการสงครามข้อแรก

และข้อที่มีความสำคัญที่สุด กำลังรบทางทะเล (Maritime Force)   

ซึ่งเป็นกำลังรบที่สามารถปฏิบัติกิจได้หลากหลายและอ่อนตัว สามารถ

เปลี่ยนผ่านจากการข่มขู่ เพื่อสนับสนุนนโยบายการทูตแบบเรือปืน  

ให้เป็นกิจเพื่อปฏิบัติการสู้รบ (Combat Operations) หลังจากได้รับ

การเสริมเพิ่มเติมกำลัง 

 เนื่องจากเส้นทางของการสนับสนุนและระยะเวลาของการทัพ

ไม่แน่นอน ดังนั้นปัจจัยด้านการส่งกำลังบำรุงจึงเป็นความกังวลหลักของ

ผู้บังคับบัญชา ทั้งระดับยุทธการและระดับยุทธวิธีอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

เพราะว่าการส่งกำลังบำรุงที่ไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิผล ย่อมมีผล

กระทบอย่างร้ายแรงต่อศักยภาพของการสู้รบและการดำรงสภาพการรบ

ของการทัพทางทะเล และที่สำคัญคือต้องไม่ปล่อยให้ศักยภาพของ  

การสู้รบถึงจุดผกผันการรบ (Point of Culmination)๕   

 กิจสำคัญประการแรกที่อังกฤษต้องดำเนินการ คือ การจัดการ

ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุม (Command and Control – C2)  

ใหม้คีวามเหมาะสมทัง้ระดบัยทุธศาสตรแ์ละระดบัยทุธการ เนือ่งจาก C2    
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เป็นองค์ประกอบสำคัญและจำเป็นของศาสตร์และศิลป์ของสงคราม  

ทางเรือ  C2 จะครอบงำและเกี่ยวข้องกับทุกพื้นที่ของสงครามทางเรือ 

คณะรัฐมนตรีฝ่ายการสงคราม (War Cabinet) เป็นผู้กำหนดแนวทาง

ของยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวงกลาโหมที่กรุงลอนดอนกำหนดการ

บังคับบัญชาระดับยุทธศาสตร์ทหาร การบังคับบัญชาระดับยุทธการ  

มอบใหแ้กผู่บ้ญัชาการกองเรอื (CINCFLEET)  ระดบัสงูสดุของการปฏบิตักิาร 

ที่หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ ซึ่งเรียกว่า Operation Corporate อยู่ภายใต้

การนำของนายกรัฐมนตรี Magaret Thatcher โดยมีคณะรัฐมนตรี  

ฝา่ยการสงครามเปน็ผูใ้หค้ำแนะนำ การบงัคบับญัชาทางทหารทัง้หมดของ  

Operation Corporate   อยู่ภายใต้อำนาจของพลเรือเอก Sir John 

Fieldhouse, CINCFLEET ซึ่งสั่งการจากกองบัญชาการที่ Northwood 

Middlesex ใกล้กรุงลอนดอน เขาบังคับบัญชาทั้งกองเรือเฉพาะกิจ  

ที ่๓๑๗ (TF – 317) ซึง่เปน็เรอืผวินำ้ กำลงัทางบก และกำลงัทางอากาศ 

กับกองเรือเฉพาะกิจที่ ๓๒๔ (TF – 324) ซึ่งเป็นเรือดำน้ำนิวเคลียร์   

เขารายงานตรงต่อเสนาธิการทหาร จอมพลเรือ Lord Lewin ส่วน  

เรอืดำนำ้ควบคมุโดย พลเรอืโท P.G.M.Herbert ผูบ้ญัชาการกองเรอืดำนำ้ 

เป็นที่น่าสังเกตว่าอังกฤษไม่ได้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาระดับยุทธการ  

ในภาคพื้น (Theater)  

 ผูบ้ญัชาการกำลงัทางบก (Land Force) เมือ่ไดร้บัการแตง่ตัง้แลว้ 

ให้รายงานตรงต่อกองบัญชาการร่วม (Joint Headquarters) ที่ 

Northwood Middlesex  ด้วย  อย่างไรก็ตาม ก่อนและระหว่างการ  

ยกพลขึ้นบก พลเรือตรี Woodward ผู้บัญชาการหมวดเรือเฉพาะกิจ 

๓๑๗.๘ (CTG 317.8) ซึง่อยูบ่นเรอืบรรทกุเครือ่งบนิแบกความรบัผดิชอบ 

ทั้งทางยุทธการและยุทธวิธี เมื่อกำลังรบยกพลขึ้นบกขึ้นฝั่งได้ และมี

ความมัน่คงแลว้ การบงัคบับญัชากำลงัทางบกจะถกูถา่ยโอนจากผูบ้ญัชาการ 

หน่วยสะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งอยู่บนเรือไปให้แก่กองบัญชาการกำลัง  

ทางบกบนฝั่ง ระบบการบังคับบัญชาที่กำหนดขึ้นนี้ได้รับการพิสูจน์ว่า

ได้ผลดียิ่งเกือบสมบูรณ์ (Less than Perfect)  และยังผลให้มีการ

เปลี่ยนแปลงการบังคับบัญชาและการควบคุมตามมาภายหลัง 

 ส่วนทางด้านอาร์เจนตินานั้น ความแตกต่างระหว่างระดับของ

การบังคับบัญชาไม่ชัดเจน กลุ่มนายทหารที่ปกครองประเทศ (Military 

Junta) ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพรวมอยู่ด้วยนั้น มีอำนาจทั้งด้าน
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การเมืองและทางทหาร ระดับของยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ทหาร

หลอมรวมกลายเปน็สิง่เดยีวกนั ระดบัยทุธการสามารถกลา่วไดว้า่มอียูจ่รงิ 

ในคณะกรรมการของพวกเสนาธิการของอาร์เจนตินาต่อเมื่อมีการตั้ง

ประเด็นปัญหาร่วม  การบังคับบัญชาและการควบคุมระดับยุทธวิธีของ

อาร์เจนตินาค่อนข้างซับซ้อน ผู้บัญชาการสองคน คือ ผู้บัญชาการจาก

กองทัพอากาศบนฝั่งประเทศ และผู้ว่าการที่เป็นทหารซึ่งอยู่ที่  

กองบัญชาการใน Port Stanley รับผิดชอบในการป้องกันหมู่เกาะใน

เวลาเดียวกันและร่วมกัน แต่ต่างคนต่างทำ ไม่ใช่ลักษณะที่เป็นความ  

รับผิดชอบร่วมกัน (Joint Responsibility) 

 สิ่งที่เป็นความวิตกกังวลและน่าห่วงใยได้ถูกนำมาพิจารณา

แก้ไขในขั้นของการวางแผน การทัพ ๒ – ๓  การทัพได้สู้รบกันภายใต้

สภาวะที่มีเป้าหมายดีเลิศสำหรับฝ่ายหนึ่ง แต่ในกรณีนี้มีมากเกินกว่า

การยอมรับได้ตามปกติสำหรับหน่วยกำลังโจมตี ทั้งนี้เพราะ 

 - เส้นทางการส่งกำลังที่ยาวไกล ทำให้ต้องเสียเวลานานขึ้น

สำหรับการนำทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าสู่ภาคพื้น ความเป็นไปได้ 

(Feasibility) ด้านการส่งกำลังบำรุงเป็นข้อจำกัดของการใช้กำลังรบ

อย่างมาก   

 - ทหารอาร์เจนตินาที่อยู่บนเกาะฟอล์กแลนด์จำนวนมากมี

เวลาเหลือเฟือ สำหรับเตรียมการป้องกัน 

 - มีเพียงกำลังทางเรือเท่านั้นที่พอ ๆ กัน หรืออาจเหนือกว่า   

แต่กำลังทางอากาศของอาร์เจนตินา   มีจำนวนเหนือกว่าอย่างเทียบกัน

ไม่ได้ ทำนองเดียวกันกับกำลังทางบกที่ได้เปรียบมากในเชิงปริมาณ   

โดยเฉพาะกำลังรบยกพลขึ้นบกของฝ่ายโจมตีมีเพียงหนึ่งในสี่ของ

อาร์เจนตินา ซึ่งโดยหลักการแล้ว ควรเป็น ๓ เท่าขึ้นไป สำหรับฝ่าย

โจมตี 

 - กำลังรบของอังกฤษเผชิญกับความกดดันหลายประการ

รวมกัน เพื่อที่จะให้สามารถปฏิบัติการรุกอยู่ในระดับสูง แต่อยู่ห่างไกล

การสนับสนุนจากชายฝั่ง พวกเขาต้องสู้กับความเสียหายและสึกหรอ  

ที่เกิดจากการใช้ตามปกติของวัสดุ (Wear and Tear) บนเรือ 

อากาศยาน และของอาวธุ ความยากลำบากในการรกัษาระดบัของการฝกึ 

ให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ทั้งแก่ทหารประจำเรือและกำลังรบทางบก  

ที่อยู่บนเรือ และให้มีควา มพร้อมขณะที่อยู่ในทะเลเป็นเวลายาวนาน 
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ความเกร็งของร่างกายทหารเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวที่บริ เวณใกล้

แอนตาร์กติก และความหวั่นวิตกว่าการสนับสนุนจากสาธารณชนใน

ประเทศอาจไม่ดำรงอยู่ได้นานพอ นอกจากนั้นไม่มีการสนับสนุนจาก

ประเทศเจ้าภาพ (Host Nation Support) ที่อยู่ใกล้พื้นที่ปฏิบัติการซึ่ง

จะช่วยทำให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายขึ้น 

 - แม้อังกฤษได้รับการสนับสนุนด้านการทูตระหว่างประเทศ

ก็ตาม การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกหลักครั้งนี้เป็นการทัพของ

ประเทศเดียวล้วน ๆ 

 ดังนั้นการวางแผนเร่งด่วนจำต้องรีบทำให้เกิดการทัพเพื่อบรรลุ

ความมุ่งหมาย ก่อนที่กำลังรบของอังกฤษจะประสบจุดผกผันการรบ 

และถูกบีบบังคับให้ต้องถอนกำลัง มีความจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไข  

ทางทหาร (Military Condition)๖  ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการยึดหมู่เกาะ

ฟอล์กแลนด์กลับคืนมา และสิ่งเหล่านี้ได้รับการประเมินว่าเป็นการเข้า

ยึดครองศูนย์กลางของรัฐบาลที่เมือง Stanley การทัพจึงได้ถูกวางแผน

โดยมภีาวะสุดท้าย (End State)๗ ตั้งอยู่ในความคิด 

 การป้องกันกองเรือเฉพาะกิจที่ ๓๑๗ และหน่วยรองหลัก 

(Main Component) ของ TF - 317 นีถ้อืวา่มคีวามสำคญัยิง่ตลอดการทพั 

แตก่ำลบัรบทางทะเลซึง่โดยธรรมชาตขิองมนัมคีวามสามารถหลากหลาย 

คล่องตัว  และความสามารถดำรงอยู่ (Sustainability) นั้น ช่วยทำให้มี

ทางเลือกทั้งเชิงรุกและเชิงรับ กิจเพื่อเข้ายึด Port Stanley จึงสามารถ

เลอืกทำไดห้ลายวธิ ีการเขา้ตตีรงตอ่เปา้หมายทีม่กีารเตรยีมปอ้งกนัอยา่งด ี

โดยมีกำลังภาคพื้นของอาร์เจนตินาจำนวนมากรออยู่อย่างหนาแน่นนั้น 

จริงอยู่ที่ทำให้การทัพจบลงในเวลาอันสั้นแต่ก็เสี่ยงต่อความหายนะ  

ทางทหาร โดยเฉพาะในขณะที่อาร์เจนตินายังคงมีกำลังทางอากาศที่  

เขม้แขง็ สรา้งภยัคกุคามตอ่กำลงัทางเรอื การเตรยีมการยกพลขึน้บกโดย 

ใช้การถล่มจากทางอากาศและทางทะเลจะทำให้ข้าศึกตื่นตัวระวังภัย   

นอกจากนัน้ยงัมคีวามเสีย่งตอ่ความสญูเสยีของประชากรทีเ่ปน็พลเรอืนสงู 

ซึ่งเป้าหมายของการปฏิบัติการครั้งนี้ ต้องการปลดพวกเขาให้เป็นอิสระ

จากการยึดครองของอาร์เจนตินา 

 แผนการทัพได้แสดงแนวความคิดที่จะใช้ความได้เปรียบจาก

ความเข้มแข็งของกำลังทางทะเล แต่ขณะเดียวกันก็จะลดความเสี่ยง

ทางทหารให้เหลือน้อยที่สุด การสูญเสีย (Attrition) ของกำลังทางเรือ

และทางอากาศของอาร์เจนตินา จะทำให้ขีดความสามารถด้านการ
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ปอ้งกนัทีห่า่งออกไปจากหมูเ่กาะออ่นแอลง แตถ่า้กำลงัเหลา่นีไ้มส่ามารถ 

ถูกลิดรอนลงได้ ปฏิบัติการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibious 

Assault)๘ จะตามมา แล้วเข้าล้อมและยึดคืน Port Stanley ในกรณี

เหตุการณ์นั้นการยกพลขึ้นบกจะกระทำต่อพื้นที่ห่างไกลออกไป   

แล้วตามด้วยการรุกคืบหน้าบนบกเข้าสู่เป้าหมายที่เป็นกำลังป้องกัน

เมืองหลวง 

 การทัพของอังกฤษเป็นแบบการทัพต่อเนื่อง (Sequential 

Campaign)๙  มี ๖ ขั้นตอน (Phases) ด้วยกัน คือ 

 ขั้นที่ ๑  ส่งเรือดำน้ำโจมตีขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์ (SSN) 

ไปยังภาคพื้น (Theater) ทันที ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือก

หนทางปฏบิตัใิด เปน็การตดัสนิใจทีข่อ้พจิารณาทางการเมอืงและขา่วสาร 

มีความเร่งด่วนเหนือข้อพิจารณาทางทหาร เป็นการใช้ประโยชน์จาก

คุณสมบัติพิเศษด้านความเร็ว และการล่องหน (Stealth) เพื่อรวบรวม

ข่าวกรอง แล้วเริ่มปฏิบัติการเฝ้าตรวจกำลังทางเรือของอาร์เจนติน่า 

อังกฤษได้ประกาศเขต Military Exclusion Zone๑๐ (MEZ) รอบ ๆ 

หมู่เกาะเพื่อสนับสนุนการทูตแบบข่มขู่/บังคับ (Coerce Diplomacy)   

มีผลตั้งแต่ ๑๒ เมษายน  เมื่อเรือดำน้ำอังกฤษเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการ

เรียบร้อยแล้ว เขต MEZ ยังหวังผลป้องกันการเสริมกำลังของฝ่าย

อาร์เจนตินาด้วย 

 ขั้นที่ ๒ ในขณะเดียวกันมีการประกอบกำลังของกองกำลัง

เฉพาะกิจหลัก การจัดและการใช้การข่มขู่/บังคับ เริ่มดำเนินการต่อไป 

การสนับสนุนจากบนฝั่งเป็นเรือวิกฤต การประกอบกำลังกระทำโดยการ

รวบรวมจำนวนเรอืจากเมอืงทา่ตา่ง ๆ ทัง้จากในประเทศและนอกประเทศ 

เป็นการสะสม และเตรียมเพื่อการทำสงคราม โครงการจัดหาอย่าง  

เร่งด่วนถูกกำหนดขึ้นโดยการช่วยเหลือจากภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศเพื่อผลิตรายการพัสดุของยุทธภัณฑ์พิ เศษเฉพาะอย่าง   

การสนบัสนนุในทะเลในพืน้ทีห่า่งไกลและไมม่กีำหนดระยะเวลา จำเปน็ 

ต้องอาศัยจำนวนเรือไม่เฉพาะจากกองทัพเรือ แต่รวมทั้งเรือจำนวนมาก

ของภาคเอกชนดว้ย (Ships Taken Up From Trade – STUFT) ๑๑  

เพื่อเป็นการสนับสนุนอีกทางหนึ่งให้บรรลุการดำรงสภาพการรบ 

(Sustainment) 
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 ขั้นที่ ๓ มีการตกลงใจปฏิบัติการโดยใช้กำลังจากหมวดเรือ

เฉพาะกิจยึดเกาะ South Georgia กลับคืน ก่อนการยกพลขึ้นบกที่  

หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ การปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงแต่จัดการกับศักยภาพ  

ที่ข้าศึกสามารถใช้โอบปีกอังกฤษเท่านั้น แต่หากทำได้สำเร็จจะเป็นการ

สง่สญัญาณบอกเจตนารมณไ์ปยงัอารเ์จนตนิา และยงัเสรมิสรา้งกำลงัใจ 

และความเชื่อมั่นของทหารอังกฤษด้วย นอกจากนั้น South Georgia 

ยังสามารถใช้เป็นฐานปฏิบัติการหน้าเพื่อเตรียมการโจมตีหมู่เกาะ

ฟอล์กแลนด์ได้ แต่ขณะนั้นหมวดเรือเฉพาะกิจกำลังอยู่ในระหว่างการ

เดินทางลงใต้ เกาะ Ascension ถูกสถาปนาเป็นสถานที่สนับสนุน  

การส่งกำลังบำรุงหน้า (Advanced Logistic Support Site)๑๒ ใช้

สำหรับเป็นหัวหาดอากาศ (Airhead)๑๓ และฐานทัพของเรือบรรทุก

น้ำมัน ซึ่งเป็นเรือพาณิชย์ทำสัญญาเช่าเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติการ  

ทางทะเล (STUFT) กำลังส่วนล่วงหน้าถูกแยกพร้อมกับนาวิกโยธินและ

หน่วยสงครามพิเศษ เพื่อยึดเกาะ South Georgia คืน หลังจากการ  

แก้ปัญหาความยากลำบากบางประการได้สำเร็จ วันที่ ๒๕ เมษายน 

ปฏิบัติการยึดเกาะคืนสำเร็จด้วยดี ในขณะที่มีการปฏิบัติการนั้น การเข้า

ยึดเรือดำน้ำ Santa Fe ของอาร์เจนตินาได้นั้นถือว่าเป็นของแถมให้ 

(Bonus)  

 ขั้นที่ ๔  มีความจำเป็นต้องประกาศปิดอ่าว (Blockade) รอบ

หมู่เกาะฟอล์กแลนด์เพื่อป้องกันการเสริมกำลังของข้าศึก และเป็น

มาตรการเพื่อให้บรรลุการควบคุมทะเลให้อยู่ในระดับที่เพียงพอกับการ

ปฏิบัติการยกพลขึ้นบก เขต Total Exclusive Zone ถูกประกาศ   

แตเ่หตกุารณค์รัง้นัน้มกีำลงัสำหรบัใชต้อบโตท้างอากาศ (Counter - Air)๑๔ 

ไม่เพียงพอสำหรับป้องกันการเสริมกำลังทางอากาศของอาร์เจนตินาที่

กระทำอย่างต่อเนื่อง 

 วันที่ ๒ พฤษภาคม เรือดำน้ำ HMS Conqueror จมเรือ  

ลาดตระเวน General Belgrano ของอาร์เจนตินานอกเขต MEZ     

เป็นผลให้กำลังทางเรือผิวน้ำของอาร์ เจนตินาที่ เหลือถูกตรึงไว้ 

(Contain) ในฐานทพัรวมทัง้เรอืบรรทกุเครือ่งบนิ Veinticino de Meyo 

ซึ่งไม่ได้แสดงบทบาทอะไรอีกต่อไปตลอดของการทัพ เป็นผลดีที่ความ

ท้าทายหลักต่อการควบคุมทะเลของอังกฤษลดน้อยลงไป อย่างไรก็ตาม

ความสูญเสีย HMS Sheffield จากการโจมตีทางอากาศด้วย  
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อาวธุปลอ่ยนำวธิ ีExocet จากเครือ่งบนิ Super Etendard แสดงใหเ้หน็ 

ชัดเจนว่าขีดความสามารถที่มีพลังของการปฏิเสธการควบคุมทะเล 

(Sea Denial) จากกองทัพอากาศอาร์เจนตินายังปรากฏศักยภาพอยู่ 

นอกจากนั้นเรือดำน้ำของอาร์เจนตินาที่เหลืออยู่ยังคงเป็นภัยคุกคาม   

ในลักษณะของกองเรือคงชีพ (Fleet in Being)๑๕ ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง

ใช้ความพยายามและเวลาจำนวนมากในการป้องกันและปราบเรือดำน้ำ

อย่างต่อเนื่อง  

 ชว่งเวลาสามสปัดาหแ์รกของเดอืนพฤษภาคม การปฏบิตักิารรกุ 

หลายครั้งได้ดำเนินไปด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ : 

 - การสูญเสีย (Attrition) ปฏิบัติการยุทธแบบเหมาะสม 

(Cumulative Operation) เพื่อกระตุ้นการปฏิบัติการของกำลัง  

ทางอากาศของอาร์เจนตินา ในแง่ที่ไม่เป็นคุณต่อพวกเขา ลดความ  

ได้เปรียบทางอากาศ โดยใช้การรบทางอากาศ และการลวงอาวุธปล่อย 

นำวิถีจากเรือฟริเกต/เรือพิฆาต  

 - การปฏิเสธการควบคุมทะเล (Sea Denial) การปิดอ่าว 

(Blockade) เพื่อหยุดยั้งหรือขัดขวางการเสริมกำลังรบ และส่งกำลัง

เพิ่มเติมให้แก่ทหารอาร์เจนตินาบนหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ โดยการโจมตี  

ทางอากาศด้วยเครื่องบินปีกนิ่ง หรือปีกหมุน แล้วกวาดล้างด้วยหมู่เรือ

โจมตีผิวน้ำ (Surface Action Group - SAG) และการปฏิบัติการของ

เรือดำน้ำที่ยังคงแสดงนัยเป็นภัยคุกคามอยู่ 

 - การปฏิบัติการของหน่วยล่วงหน้า (Advance Force 

Operations) เปน็การปฏบิตักิารกอ่นทีก่ำลงัรบยกพลขึน้บกหลกัจะขึน้บก 

โดยใช้เรือดำน้ำ การลาดตระเวนทางอากาศ การลาดตระเวนลับ   

หยุดยั้งการป้องกัน และใช้เรดาร์ และการโจมตีโฉบฉวยทางอากาศเพื่อ

ข่มขวัญทหารอาร์เจนตินาบนเกาะ  

 - การลวง (Deception) การปฏิบัติการที่ทำให้ทหาร

อารเ์จนตนิาไขวเ้ขว (เชน่ ถลม่ดว้ยระเบดิหรอืปนืเรอื การโจมตโีฉบฉวย 

รวมทัง้กจิกรรมทางทหารอืน่ ๆ) เจตนาเพือ่ลวงขา้ศกึใหแ้ปลเจตนารมณ ์

ของอังกฤษไปในทางที่ผิด อันเป็นผลให้หน่วยป้องกันของอาร์เจนตินา

สับสน 

 ที่กล่าวมานี้มีอิทธิพลเหนือพื้นที่การรบซึ่งสร้างขึ้นโดยอาศัย

เงื่อนไขจำเป็นสำหรับการขยายอำนาจทางทะเลขึ้นสู่ฝั่ง (Maritime 

Power Projection) เปิดโอกาสให้มีการยกพลขึ้นบกของกองกำลังรบ   
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ณ ตำบลที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ดึงดูดใจทางยุทธการ    พร้อมกับการประกัน

ความปลอดภัยในระดับหนึ่งจากการตอบโต้ของข้าศึกก่อนที่กำลังทหาร

จะสามารถสถาปนาขึ้นได้ จะไม่ยอมเปิดเผยความล่อแหลมที่วิกฤติ 

(Critical Vulnerability)๑๖ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น กิจกรรม

เหลา่นีย้งัคงดำรงความรเิริม่ ดำรงจงัหวะการรบ (Tempo)๑๗ ของการทพั 

และยงัยกระดบัขวญัและกำลงัใจของทหารทัง้กองเรอืเฉพาะกจิใหส้งูขึน้ดว้ย 

 ขั้นที่ ๕  เริ่มเมื่อวันที่ ๒o พฤษภาคม ด้วยการโจมตี  

เตม็รปูแบบที ่San Carlos Water ซึง่เปน็ชอ่งทางแคบระหวา่งเกาะนอก 

Falkland Sound การเลือกตำบลที่นี่เพื่อให้กำลังทางบกและกำลังทาง

อากาศของอาร์เจนตินาปฏิบัติกิจของตนเองด้วยความยากลำบากมาก

ที่สุด อังกฤษเลือกตำบลที่ยกพลขึ้นบกด้วยปัจจัยทางยุทธการเกี่ยวกับ 

พื้นที่ เวลา และกำลังรบ มากกว่าประเด็นทางยุทธวิธีและทางเทคนิค

เกี่ยวกับการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ใช้ความสามารถของกำลังรบ  

ทางทะเล เพื่อหวังผลสำหรับการจู่โจม (Surprise) และการรวมกำลัง 

(Concentration of Force) ความรวดเร็วและความอ่อนตัว 

(Flexible) อังกฤษได้เลือกวันที่มีอากาศเลว และใช้การยกพลขึ้นบก  

ทางเรือ (Water Borne) เป็นหลัก การปฏิบัติครั้งนี้ใช้หน่วยกำลัง

สะเทินน้ำสะเทินบกทั้งหมด สนับสนุนด้วยเรือรบ เรือช่วยรบประเภท

ต่าง ๆ ขณะเดียวกัน เรือบรรทุกเครื่องบินทั้งสองลำ คือ HMS 

Hermes และ HMS Invincible อยู่ด้านนอก ให้การสนับสนุนการ

ตอบโต้ทางอากาศ (Counter Air) และสนับสนุนทางอากาศเชิงรุก 

(Offensive Air Support) สว่นความเหนอืกวา่/ความไดเ้ปรยีบทางอากาศ  

(Air Superity) เหนือพื้นที่ที่หมายสะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibious 

Objective Area) ไม่อยู่ในสภาพที่รับประกันได้ แต่สถานการณ์ทาง

อากาศที่น่าพอใจ (Favorable Air Situation) ถูกนำมาใช้ประโยชน์  

ในเวลากลางคืน เมื่อเครื่องบินของอาร์เจนตินาไม่ได้ขึ้นบิน ในช่วง  

ขั้นตอนที่ตามมาอัตราการเสียหายของเครื่องบินอาร์เจนตินามากจน

ทำให้อังกฤษบรรลุความสำเร็จ แม้จะต้องลงทุนด้วยความสูญเสียเรือรบ

หลายลำจนไมส่ามารถปฏบิตักิารรบอกีตอ่ไปได ้ สดุทา้ยแลว้แมอ้ารเ์จนตนิา 

จะตระหนักว่าการยกพลขึ้นบก เป็นความพยายามหลักของอังกฤษ   

หาใช่ปฏิบัติการอื่นที่ทำให้พวกเขาไขว้เขว เช่น อังกฤษใช้เครื่องบิน  
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ทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ Vulcan ทิ้งระเบิดสนามบินของ Port Stanley 

ก่อนวันยกพลขึ้นบกหลายครั้ง เพื่อทำการลวงว่าจะยกพลขึ้นบกที่   

Port Stanley แต่ความจริงแล้วอังกฤษมีความมุ่งหมายเพื่อลดอำนาจ

ทางทหารของอาร์เจนตินามากกว่า การตอบโต้ที่บกพร่องและไม่มากพอ 

ทำให้อังกฤษสร้างอำนาจการรบขึ้นมาได้อย่างเพียงพอ สามารถรับรอง

ความปลอดภัยของทหารอังกฤษที่รุกขึ้นไปอยู่บนเกาะฟอล์กแลนด์ 

 ขั้นที่ ๖ เริ่มต้นเมื่อกำลังทางบกได้รุกคืบหน้าอย่างมั่นคง  

หนักแน่น เผชิญกับกำลังหลักของอาร์เจนตินา ด้วยการสนับสนุนการ  

ส่งกำลังบำรุงโดยตรงจากหมวดเรือเฉพาะกิจ การสะดุดหยุดชะงัก เช่น 

การจมของเรือ Atlantic Conveyor พร้อมเฮลิคอปเตอร์และอุปกรณ์

จำเปน็ตา่ง ๆ ซึง่ไมส่ามารถหามาทดแทนไดน้ัน้ บบีใหม้กีารเปลีย่นแปลง 

อย่างสำคัญของแผนการรุกคืบหน้า แล้วยังแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของ  

สายการส่งกำลังบำรุงที่ยืดยาว แม้กระนั้นโมเมนตัมก็ยังคงถูกดำรงไว้

ด้วยการจัดลำดับความเร่งด่วน การปรับแต่งอย่างกะทันหัน และความ

อ่อนตัวของการสนับสนุนทางทะเล ทหารอาร์เจนตินาซึ่งเป็นหน่วย

โจมตีมีจำนวนมากกว่า แต่ก็ถูกรบกวนจากการโจมตีทางอากาศ (บินขึ้น

จากฐานทัพหน้า) จากปืนใหญ่สนาม ซึ่งเคลื่อนที่ได้ และจากการยิง

สนับสนุนด้วยปืนใหญ่เรือ ทหารอาร์เจนตินาที่ตกอยู่ในพื้นที่ซึ่งต้องถูก

ขบัไล ่  ถกูกดดนัจากการดำเนนิกลยทุธช์ว่งจงัหวะการรบ  และปญัหาที่

เกดิขึน้กบัผูบ้งัคบัหนว่ยพรอ้ม ๆ กนั (Simultaneity) ระหวา่งปฏบิตักิาร 

ตลอดจนการถูกโจมตีตรงหน้าบริเวณที่พวกเขามีการป้องกันที่แข็งแรง 

 ฉากสุดท้ายเป็นการเข้าไปล้อมและควบคุม Port Stanley   

ซึ่งเริ่มปฏิบัติเมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๑๙๘๒ ทหารอาร์เจนตินาซึ่งได้รับการ  

ส่งกำลังอย่างขาดแคลน และเสียขวัญกำลังใจ ทำให้ขาดระเบียบวินัย 

สับสนวุ่นวาย และยอมแพ้ในที่สุดที่เมือง Port Stanley เงื่อนไขแห่ง

ความสำเร็จทางทหารก็มาถึง รุ่งเช้าของวันต่อมา ธงประจำตำแหน่ง

ของผู้ว่าการได้ถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาอีกครั้ง ภายหลังจากไม่ปรากฏให้เห็น

ถึง ๗๔ วัน ความมุ่งหมายของสงคราม (War Aim)๑๘ ของอังกฤษ 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติได้บรรลุแล้ว 
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บทวิเคราะห์
ความบกพร่องด้านการข่าวระดับยุทธศาสตร์และระดับยุทธการ   

 มีผลกระทบต่อความสำเร็จของการปฏิบัติการทั้งระดับยุทธการ

และระดับยุทธวิธี ก่อนเริ่มความขัดแย้งเมื่อ ๒ เมษายน ๑๙๘๒  อังกฤษ

ขาดข่าวกรองทั้งระดับยุทธศาสตร์และระดับยุทธการ เนื่องจากอังกฤษ

ใหค้วามสำคญัและความเรง่ดว่นของการขา่วกรองเกีย่วกบัแอตแลนตกิใต ้

อยู่ในระดับ ๔ (ระดับต่ำสุด)  สำหรับการรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับผู้นำ

และกำลังทหารของอาร์เจนตินา อังกฤษเองมีข่าวสารน้อยมากเกี่ยวกับ

ความพรอ้มรบของกำลงัทางอากาศ ทางบก และทางเรอืของอารเ์จนตนิา 

ที่แปลกอย่างหนึ่งคืออังกฤษไม่มีแผนที่ที่ทันสมัย (Update) ของหมู่เกาะ

ฟอลก์แลนด ์ รวมทัง้ไมม่ภีาพถา่ยทางอากาศและจากดาวเทยีม ตลอดเวลา 

ของการทัพ ข่าวกรองเกี่ยวกับพื้นที่บนบก การประกอบกำลัง และการ

เคลือ่นกำลงับนเกาะสว่นใหญไ่ดร้บัจากหนว่ยลาดตระเวน SAS (Special  

Air Service) เมื่อเริ่มมีการสู้รบกันขึ้น การประเมินข่าวกรองแทบ

ทัง้หมดไดจ้ากขา่วสารทีห่าไดจ้ากแหลง่ขา่วสาธารณะ พลเรอืตร ีWoodward 

เปิดเผยภายหลังว่า เขาไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยเกี่ยวกับข้าศึก ไม่รู้

สภาพแวดลอ้ม เขาไดข้อ้มลูจากแหลง่เปดิ (Open Source) เปน็สว่นใหญ ่

เขาใช้ Jane’s Fighting Ship, The Military Balance และ Jane’s 

All the World’s Aircraft เนื่องจากไม่มีข่าวกรองจากกระทรวง  

กลาโหมเลยในขณะทีเ่ริม่วางแผน แหลง่ขา่วกรองอืน่ ๆ ไดจ้ากทัง้องคก์าร 

และบุคคลที่เคยมีการติดต่อกับทหารอาร์เจนตินาก่อนเกิดสงคราม

ฟอล์กแลนด์ ด้วยเหตุที่จำกัดด้านเวลา และขาดแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้  

การประเมินข่าวกรองเบื้องต้นด้านขีดความสามารถของอาร์เจนตินาจึง

มักจะผิดพลาดอยู่เสมอ อังกฤษจึงหันไปขอความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ 

ฝรั่งเศส และเยอรมนี เนื่องจากทั้งสามประเทศนี้เป็นผู้สนับสนุนหลัก

ด้านยุทโธปกรณ์ อาวุธ และเครื่องมือตรวจจับให้แก่อาร์เจนตินา   

ในระหวา่งการทพั สหรฐั ฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนนุดา้นขา่วกรองระดบัตา่ง ๆ 

แกฝ่า่ยการเมอืง และกองบญัชาการทหารระดบัสงูขององักฤษอยา่งมากมาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวกรองทางยุทธวิธีชนิดเวลาจริง (Real Time) ที่มี

คุณค่าอย่างมากต่อการปฏิบัติการทางทหารของอังกฤษ  

 ตรงกันข้ามกับความอ่อนแอด้านข่าวกรองของอังกฤษ   

ฝ่ายอาร์เจนตินากลับได้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของอังกฤษอย่างมาก 

นายทหารระดบัสงูของอารเ์จนตนิากลา่วหลงัสงครามยตุวิา่ พวกเขาไดข้า่ว 
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ราวร้อยละ ๙o เกี่ยวกับการปฏิบัติการของอังกฤษจาก BBC World 

Service 

การสนบัสนนุดา้นสง่กำลงับำรงุและการดำรงสภาพการรบ(Sustainment)  

 ถือเป็นปัจจัยวิกฤตมากที่สุดสองประการสำหรับความสำเร็จ

ของการทัพทางทะเลในสงครามฟอล์กแลนด์ การส่งกำลังบำรุงได้แสดง

บทบาทสำคัญยิ่ง ประเด็นนี้อังกฤษตระหนักดี อังกฤษเผชิญกับปัญหา  

ที่ไม่สามารถเอาชนะได้ (Insurmountable) เพื่อสนับสนุนการส่งกำลัง

แก่หน่วยทหารของตนที่ปฏิบัติการอยู่ในทะเลซึ่งไกลออกไปจากฐานทัพ

ในประเทศหลายพนัไมล ์ทัง้ทีห่มูเ่กาะฟอลก์แลนด ์และ South Georgia 

นอกจากนั้นอังกฤษไม่ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งกำลังบำรุง

บริเวณแอตแลนติกได้เลย แต่กระนั้นก็ตามอังกฤษสามารถแก้ปัญหาที่

วิกฤตเหล่านั้นได้  โดยอาศัยการประสานอย่างดียิ่งระหว่างเหล่าทัพและ

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศของตน 

 การเลือกเกาะ Ascension เป็นฐานทัพหน้าเป็นประโยชน์

อย่างมากแก่อังกฤษ  หากอังกฤษไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลัง

บำรุงและการดำรงสภาพการรบอย่างเพียงพอแล้ว การยึดหมู่เกาะ 

ฟอล์กแลนด์คืน คงไม่สามารถกระทำได้อย่างแน่นอน  ดังที่พลเรือจัตวา 

Michael Clapp  ผู้บัญชาการหมู่เรือยกพลขึ้นบกกล่าวว่า “ถ้าไม่มีเกาะ 

Ascension ก็คงไม่มี Operation Corporate” พลเรือเอก Fieldhouse, 

CINCFLEET ก็กังวลถึงความเป็นไปได้ของการโจมตีบางรูปแบบจาก

อาร์เจนตินาต่อเกาะนี้ เขาสรุปความกังวลของเขาว่า “ความสำคัญ  

พื้นฐานของเกาะ Ascension ที่มีต่อความสำเร็จตรงตามเวลาของการ

ปฏิบัติการครั้งนี้ หมายความว่า มันล่อแหลมต่อการยกพลขึ้นบกทางลับ

หรือการโจมตีทางอากาศแบบกล้าตายของอาร์เจนตินา” 

จุดศูนย์ดุล(CenterofGravity–COG)๑๙

 COG ของข้าศึกอาจเปลี่ยน (Shift) ขณะที่การปฏิบัติการ  

ทางเรือเปลี่ยนเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ (Phase) ของการทัพ ส่วนใหญ่มัก

ปรากฏให้เห็นในปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกในช่วงของการเดินทาง 

ในทะเล กิจหลักคือการป้องกันและปกป้องหน่วยเฉพาะกิจสะเทินน้ำ

สะเทินบก ดังนั้น COG ระดับยุทธการในช่วงการเดินทาง กำลังคุ้มกัน

และสนบัสนนุระยะไกล จงึเปน็ COG ของหนว่ยนี ้แตเ่มือ่หนว่ยสะเทนินำ้ 
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สะเทนิบกเริม่ขึน้บก  กจิหลกัจงึเปลีย่นไปเปน็การโจมตกีำลงัขา้ศกึบนฝัง่ 

และให้ความปลอดภัยแก่หน่วยของตนบนฝั่ง COG ของหน่วยโจมตี

เปลี่ยนไปสู่หน่วยกำลังรบยกพลขึ้นบกที่มีศักยภาพการสู้รบสูงสุด ปกติ

ได้แก่ หน่วยยานเกราะหรือรถหุ้มเกราะ โดยปกติแล้วหมวดเรือบรรทุก

เครื่องบินหรือหมวดเรือเฉพาะกิจผิวน้ำขนาดใหญ่เป็น COG ระดับ  

ยุทธการระหว่างขั้นแรกของปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก พลเรือตรี

Woodward วิตกมากที่สุดว่าอาร์เจนตินาจะมุ่งความพยายามในการ

โจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งสองลำ เขากล่าวว่า “มีความเห็นร่วมกัน

ระหว่าง Northwood กับผมว่า ความเสียหายร้ายแรงใด ๆ ที่เกิดกับ 

Hermes หรอื Invincible อาจเปน็เหตใุหต้อ้งยกเลกิปฏบิตักิารทีห่มูเ่กาะ 

ฟอล์กแลนด์ทั้งหมด” 

 มีความเห็นแตกต่างกันถึงเรื่องความสำคัญของเป้าหมายที่เป็น

เรอืบรรทกุเครือ่งบนิ หรอืเรอืยกพลขึน้บก  ในขณะทีเ่รอืเหลา่นัน้มพีลรบ 

และสิ่งอุปกรณ์เต็มลำเรือ แต่เหตุผลสำคัญที่ไม่มีใครโต้แย้งได้คือ   

การสญูเสยีเรอืยกพลขึน้บก อาจหาเรอืมาทดแทนไดแ้มอ้าจตอ้งใชเ้วลาบา้ง 

แต่การสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบิน อังกฤษไม่สามารถหามาแทนได้

แน่นอน 

 การสูญเสียเรือสินค้าคอนเทนเนอร์ Atlantic Conveyor 

ขนาด ๑๓,๐๐๐ ตัน พร้อมกับเฮลิคอปเตอร์แบบ Wessex ๑๐ เครื่อง 

และเฮลิคอปเตอร์ Chinook ขนาดใหญ่ ๔ เครื่อง และอุปกรณ์ที่ใช้

สำหรับหน่วยยกพลขึ้นบก  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม เปรียบเสมือน  

ฝันร้ายของอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตาม Atlantic Conveyor ไม่ได้เป็น 

COG สำหรับฝ่ายอาร์เจนตินา แต่เป็นความล่อแหลมหรือจุดอ่อนที่

วิกฤต  (Critical Vulnerability Weakness)  ของอังกฤษ 

จุดโจมตีหลัก(PointofMainAttack)  

 เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการทัพทางทะเล   

การเลือกจุดโจมตีหลักได้อย่างเหมาะสม สามารถทำให้ฝ่ายโจมตีมีความ

เหนือกว่าข้าศึกได้ ทั้ง ๆ ที่กำลังรบโดยรวมอาจด้อยกว่า การข่าวกรอง

เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเลือกจุดโจมตีหลัก 
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 การตัดสินใจเลือกจุดโจมตีหลักสำหรับการทัพทางทะเลเป็น

เรื่องยาก เนื่องจากสถานการณ์ในทะเลเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว 

ในการปฏิบัติการยกพลขึ้นบก จุดโจมตีหลักมักจะเป็นจุดแตกหักที่จะนำ

ไปสู่การเข้าตี COG ของข้าศึกทางอ้อม และมักจะเป็นส่วนของชายหาด

ที่มีการป้องกันอ่อนแอที่สุด และในขณะเดียวกัน จุดนี้เป็นโอกาสดีที่สุด

ในการรกุคบืหนา้เขา้ไปในแผน่ดนิ  ในสงครามฟอลก์แลนดน์ัน้ San Carlos   

ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะตะวันออกของหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ ถูกฝ่ายอังกฤษ

เลือกเปน็จดุโจมตหีลกั เนือ่งจากเปน็สถานทีจ่อดเรอืทีด่ ี เหมาะแก ่ 

การปอ้งกนั การโจมตีจากเรือดำน้ำของอาร์เจนตินา มีการป้องกัน  

ไม่เข้มแข็งนัก และยากต่อการเสริมกำลังให้รวดเร็วได้ ภูเขาบนฝั่ง

ทางเขา้ไมส่งู เหมาะแกก่ารตอ่ตา้นการโจมตทีางอากาศดว้ยอาวธุปลอ่ยนำวถิ ี

 การเลอืก San Carlos เปน็จดุโจมตหีลกั นบัวา่องักฤษตดัสนิใจ 

ได้ดีเยี่ยม นอกจากเหตุผลตามที่กล่าวข้างต้นนี้แล้ว แม้อาร์เจนตินาเอง

กไ็มค่าดคดิมากอ่น ภายหลงัสงคราม เสนาธกิารทหารอากาศอารเ์จนตนิา  

กล่าวว่า “ไม่มีคนจิตปกติที่ไหนเริ่มการโจมตีจากที่นั่น” 

จุดผกผันการรบ(CulminationPoint)  

 มีอยู่จุดหนึ่งในเวลาและสถานที่ซึ่งเมื่ออำนาจกำลังรบของ  

ผู้โจมตีไม่สามารถเหนือกว่าผู้ป้องกันแล้ว ผู้โจมตีก็ตกอยู่ในความเสี่ยง

ต่อการถูกตีโต้กลับอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าผู้โจมตีต้องการความสำเร็จ 

จากการโจมตีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เขาต้องโจมตีก่อนที่เขาเองจะถึง

จุดผกผันการรบ การป้องกันที่ประสบความสำเร็จอาจทำให้ผู้โจมตีไปถึง

จุดผกผันการรบ แล้วจึงตีโต้ตอบ  ในการปฏิบัติการทางทหาร ยิ่งผู้โจมตี

คืบหน้าไปไกลเท่าใด ความจำเป็นต้องมีการส่งกำลังสำหรับเส้นทางการ

สนับสนุนยิ่งใหญ่ขึ้นมากเท่านั้น ทำนองเดียวกันหากฝ่ายป้องกันอยู่ใกล้

ฐานทัพของตน การถูกทำลายล้างและการสู้รบที่เหนื่อยล้า อาจนำไปสู่

จุดผกผันการรบได้ อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญซึ่งสามารถนำไปสู่จุดผกผัน  

การรบได้คือ เวลา                

 ในช่วงเวลาของการทัพฟอล์กแลนด์ สิ่งสำคัญสำหรับกำลังรบ

ของอังกฤษในการยึดหมู่เกาะฟอล์กแลนด์คืนให้ได้เรียบร้อยก่อนเกิด  

ผลกระทบรวมของเส้นทางการสนับสนุนที่ขยายออกไป ความเสียหาย

ต่อกำลังรบ การลดน้อยถอยลงของความตั้งใจสู้รบของชาติ การสะสม

ความสญูเสยีดา้นวตัถ ุ และการเริม่ตน้ฤดหูนาวทีก่ำลงัใกลเ้ขา้มา สิง่เหลา่นี ้
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อาจนำไปสูจ่ดุผกผนัการรบได ้ปจัจยัสำคญัเหลา่นีม้อีทิธพิลตอ่แผนการทพั 

ของอังกฤษ 

การแทรกแซงการตัดสินใจระดับยุทธการจากฝ่ายการเมือง  

 แม้ ระบบสายการบั งคับบัญชาในการทัพของสงคราม

ฟอล์กแลนด์ ตามที่อังกฤษสรุปว่ามีประสิทธิภาพเกือบสมบูรณ์ก็ตาม 

หรือแนวทางที่นายกรัฐมนตรี นาง Tatcher ควบคุมการปฏิบัติระดับ

ยุทธการโดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่เคยโทรศัพท์ไปถามเรื่องการยกพล  

ขึน้บกทีฟ่อลก์แลนดว์า่ไปถงึไหนแลว้ รวมถงึความคบืหนา้อืน่ ๆ เกีย่วกบั 

การปฏบิตักิาร ขา้พเจา้รูว้า่ผูบ้ญัชาการทีน่ัน่มเีรือ่งสำคญัตอ้งทำมากกวา่ 

คอยตอบคำถามจากลอนดอน”  

 นัน่เปน็หลกัการทัว่ไปทีผู่น้ำทางการเมอืงระดบัสงู ไมค่วรเขา้ไป 

แทรกแซงการตัดสินใจทางยุทธการ เพราะการตัดสินใจทางยุทธการ  

ควรทำโดยผู้บังคับบัญชาระดับยุทธการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายทั้งอำนาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบเรื่องนั้นอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ

การตัดสินใจทางยุทธการ หรือบางครั้งยุทธวิธีก็ถูกแทรกแซงจากฝ่าย

การเมืองระดับสูงหรือผู้นำทางทหารระดับยุทธศาสตร์อยู่เสมอ บางครั้ง

การตัดสินใจเหล่านั้นอาจไปทำความเสียหายให้แก่การปฏิบัติการที่กำลัง

ดำเนนิอยู ่ แตก่ม็บีอ่ยครัง้ทีส่รา้งความเสยีหายเหมอืนกนั  แมก้ารตดัสนิใจ 

ดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์ว่าแนบเนียนดีซึ่งไม่ได้แสดงเหตุผลอันควร  

ที่จะบังคับให้การตัดสินใจนั้นมีต่อผู้บังคับบัญชาระดับยุทธการ ปัญหาที่

ร้ายแรงกว่านั้นคือ เมื่อผู้นำระดับยุทธศาสตร์ตัดสินใจเองทางยุทธวิธี

โดยตรง หรืออาจผ่านผู้บังคับบัญชาระดับยุทธการ เป็นการแทรกแซง

อย่างรวบยอดต่อความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาระดับยุทธวิธีที่อยู่ใต้

บังคับบัญชา แล้วยังเป็นการจำกัดเสรีในการปฏิบัติตลอดสายการ  

บังคับบัญชาโดยไม่จำเป็นเลย 

 ในสงครามฟอล์กแลนด์ นายกรัฐมนตรี Tatcher และคณะ

รัฐมนตรีของเธอได้ตัดสินใจทางยุทธการ หรือบางครั้งยุทธวิธีจำนวน

หลายครั้ง เมื่อวันที่ ๒o มีนาคม ๑๙๘๒ นาง Tatcher ตัดสินใจย้าย 

HMS Endurance และทหารนาวิกโยธิน ๒๔ นาย จาก Port Stanley 

ไปยังเกาะ South Georgia 

 คณะรัฐมนตรีฝ่ายการสงคราม (War Cabinet) ตัดสินใจถึง   

๓ ครั้งซึ่งควรเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาระดับยุทธการ กล่าวคือการ
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เลือก San Carlos เป็นที่ยกพลขึ้นบกพร้อมกับส่งหน่วยคอมมานโด   

๓ หน่วย ขึ้นไปที่นั่นเมื่อ ๑๙ พฤษภาคม โจมตีหน่วยทหารของ

อาร์เจนตินาที่ Goose Green เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม และไม่ยอมเสี่ยงให้

เรือ LSD หรือเรือฟริเกต เข้าไปเสริมกำลังที่ Fitzroy เมื่อ ๗ มิถุนายน 

 คณะรัฐมนตรีฝ่ายการสงคราม ตัดสินใจทางยุทธวิธีเมื่อ  

วนัที ่๒ พฤษภาคม ทีใ่หเ้รอืดำนำ้ HMS Conqueror จมเรอืลาดตระเวน 

General Belgrano ทั้ง ๆ ที่อยู่นอกเขต MEZ ที่อังกฤษได้ประกาศไว้

ก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ดี กรณีนี้ดูจะค่อนข้างสมเหตุสมผล เนื่องจาก 

พลเรือตรี Sandy Woodward ผู้บัญชาการ CTG 317.8 ร้องขอให้มี

การเปลี่ยนแปลงกฎการปะทะ (ROE) เพื่อว่า ผบ.HMS Conqueror   

มีอำนาจหน้าที่สามารถจมเรือ Belgrano ได้ 

บทสรุป   

 ปัจจุบัน “การทัพ” เป็นคำที่ในวงการทหารใช้กันมากเกินไป 

(ไม่รวมทหารเรือไทย) โดยไม่ค่อยคำนึงถึงความหมายที่แท้จริงของมัน 

บางครั้งการปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ได้รับคำนิยามว่าเป็น  

การทพั ไมค่ำนงึวา่มนัอาจเหมาะสมกวา่ถา้ใชค้ำวา่ “การปฏบิตักิารยทุธหลกั” 

(Major Operation) หรือการยุทธ (Battle) หรือการปะทะ 

(Engagement) การทัพเป็นวิธีการใช้กำลังรบที่ยุ่งยากที่สุดของบรรดา

การใช้กำลังรบ การทัพทางทะเลครอบคลุมถึงวิธีการใช้กำลังรบทั้งหมด 

นับตั้งแต่การปฏิบัติทางยุทธวิธีทางเรือ เช่น การซุ่มโจมตี หรือการโจมตี

โฉบฉวย ไปจนถึงการปฏิบัติการยุทธหลักทางเรือ การปฏิบัติการร่วม   

แต่ความมุ่งหมายของมันคือการบรรลุวัตถุประสงค์ทางทหารหรือ

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ทหาร การทัพทางทะเล โดยปกติแล้วมัก

เป็นการใช้กำลังจากหลายเหล่าทัพ และบ่อยครั้งจากหลายชาติ 

 การทพัจะประสบความสำเรจ็ไดน้ัน้ ผูบ้งัคบับญัชาระดบัยทุธการ 

และฝ่ายเสนาธิการของเขาต้องมีความรู้กว้างขวางและเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ของข้อพิจารณาทั้งทางทหารและมิใช่ทางทหารในการวางแผน

ยทุธการ แผนการทพัควรอยูบ่นรากฐานของการเลอืกวตัถปุระสงคส์งูสดุ 

และวัตถุประสงค์ระดับกลางอย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์สูงสุดของ  

การทัพควรทำให้ชัดเจนและควรบรรลุได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่หรือที่หา

มาใช้ได้ และไม่ควรเปลี่ยนวัตถุประสงค์ เว้นแต่ว่าเมื่อสถานการณ์ทาง

ยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 
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 การออกแบบการทัพในทะเลจำเป็นต้องใช้เวลา จินตนาการ 

ทำงานหนัก และเหนือสิ่งอื่นใด ความคิดทางทหารที่ละเอียดลออมี

เหตุผล และสามัญสำนึกทั้งของผู้บังคับบัญชาระดับยุทธการและฝ่าย

เสนาธิการของเขา 

 การศึกษาประวัติศาสตร์ทางเรือกรณีสงครามฟอล์กแลนด์ 

แน่นอนว่าไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนเรื่องการทัพได้ทั้งหมด แต่อย่าง

น้อยที่สุดผู้ที่จะรับผิดชอบเรื่องการทัพควรเป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ 

ควรมีคุณสมบัติพิเศษด้านความรู้วิชาชีพ ผ่านการฝึกที่หลากหลาย   

มีประสบการณ์การรบมาพอสมควร ข้อคิดหรือบทเรียนระดับยุทธการ

ของการทัพในสงครามฟอล์กแลนด์ที่นำเสนอ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

นายทหารระดับสูงของกองทัพเรือได้บ้าง จริงอยู่มีคำกล่าวว่าไม่ควรนำ

วิธีการทำสงครามของเมื่อวานนี้มาใช้กับการทำสงครามในวันนี้หรือวัน

ข้างหน้า คงจะเป็นความจริงที่ไม่มีคนโต้แย้ง แต่ Lamachus กล่าวไว้

เมื่อ ๔๖๕ ปี ก่อนคริสต์ศักราชว่า “ในสงครามจะไม่เปิดโอกาสให้ทำ  

ผิดพลาดเป็นครั้งที่สอง” 

อธิบายศัพท์
 ๑ Campaign (การทัพ) ลำดับของการปฏิบัติการทางทหารที่ได้มีการวางแผน
ใช้ทรัพยากรและการปฏิบัติ ซึ่งได้มีการวางแผนแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ภายในระยะเวลาและพื้นที่ที่กำหนดให้ ตามปกติแล้วการทัพเกี่ยวข้องกับ
การใช้กำลังทางทะเล ทางบก และทางอากาศพร้อมกัน การทัพอาจดำเนินอย่างต่อเนื่อง
หรือแบบสะสมพอกพูนขึ้น การทัพที่จัดการอย่างรอบคอบและปิดลับเป็นหน้าที่ของ  
ผู้บังคับบัญชาระดับยุทธการ (BR 1806) 
 การทัพสามารถดำเนินการได้ทั้งในความขัดแย้งแบบดั้งเดิมที่ระดับสูง หรือ
ความขัดแย้งระดับต่ำ  ตามปกติแล้วการทัพจะถูกควบคุมโดยผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว 
ในปัจจุบันการทัพมักประกอบด้วยกำลังรบจากสองเหล่าทัพ หรือมากกว่าในลักษณะ  
ของการใช้ความพยายามรว่ม (Joint Effort) และบอ่ยครัง้ประกอบดว้ยกำลงัรบหลายชาต ิ
 การทพัอาจเปน็ไดท้ัง้แบบรกุหรอืแบบรบั ซึง่ขึน้อยูก่บัธรรมชาตขิองวตัถปุระสงค ์
ทางเรือ หรือวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ภาคพื้น การทัพทางทะเลสามารถดำเนินการ
ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำลายกำลังรบข้าศึก ยึดเกาะหรือหมู่เกาะ หรือโจมตีเส้นทาง 
การค้าทางทะเลของข้าศึก หรือป้องกันเส้นทางการขนส่งของตน เช่น เยอรมนี  
ปฏิบัติการทัพเชิงรุกซึ่งมุ่งไปที่การตัดเส้นทางการค้าของฝ่ายสัมพันธมิตรในแอตแลนติก  
ในปี ค.ศ.๑๙๓๙ – ๑๙๔๕ ในขณะเดียวกันฝ่ายสัมพันธมิตรก็ใช้การทัพเชิงรับ 
 การทัพทางทะเลมุ่งไปที่การป้องกัน หรือยึดหมู่เกาะที่ข้าศึกยึดครองอยู่ เช่น 
การทัพของอังกฤษในสงครามฟอล์กแลนด์ หรือในสงครามโลกครั้งที่สอง ฝ่ายสัมพันธมิตร
วางแผนการทัพเพื่อยึดหมู่เกาะ Solomons, New Guinea (Papua) ในแปซิฟิกกลาง 
และหมู่เกาะ Philippines เป็นต้น    ส่วนระยะเวลาของการทัพขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่
โดยหลักสำคัญแล้วขึ้นอยู่กับขอบเขตและความซับซ้อนของวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 
ปัจจัยของพื้นที่ – เวลา – กำลังรบ และจิตมุ่งมั่นสู้รบของข้าศึก เช่น การทัพของอังกฤษ
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ในสงครามฟอล์กแลนด์ใช้เวลาสั้นเพียงราว ๓ เดือน ขณะที่การทัพของเยอรมันและ  
ฝ่ายสัมพันธมิตรใช้เวลาการทัพในแอตแลนติกมากกว่า ๕ ปี (กันยายน ๑๙๓๙ – 
พฤษภาคม ๑๙๔๕) 
 ๒ Attrition (การสูญเสีย) การลดลงของประสิทธิผลของกำลังรบอันเนื่อง  
มาจากการสูญเสียกำลังพลและยุทโธปกรณ์ 
 ๓ Operational Art (ยุทธศิลป์) การใช้กำลังทหารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  
ทางยุทธศาสตร์ และ/หรือทางยุทธการ โดยกำหนดรูปแบบ การจดั การสนธ ิ และการ
ดำเนนิการทางยทุธศาสตร ์ การทพั การยทุธหลกั และการรบ ยุทธศิลป์นี้แปลงยุทธศาสตร์
ของผู้บัญชาการกำลังรบร่วมเป็นรูปแบบการยุทธการปฏิบัติทางยุทธวิธีในที่สุด  โดยการ
สนธิกิจกรรมที่สำคัญในทุกระดับของสงคราม 
 ใน BR 1806 ให้คำจำกัดความของ Operational Art ว่าเป็นการใช้  
กำลังทหารอย่างมีทักษะเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์โดยการกำหนดรูปแบบ 
การจัด การสนธิ และการดำเนินการการทัพ และปฏิบัติการยุทธหลัก (Major 
Operations) เป็นหัวใจสำคัญของ Generalship และ Admiralship (ทักษะและ  
การปฏิบัติของการนำทัพในการยุทธ – ทางบก/ทางทะเล) 
 ๔ Coercion Gunboat Diplomacy  (นโยบายการทูตเรอืปนืแบบขม่ขู/่
บงัคบั) ศพัทอ์ธบิายอยา่งไมเ่ปน็ทางการ การทตูทางเรอื (Naval Diplomacy) การทูตเรือ
ปืนมีอยู่ ๓ ลักษณะที่ใช้กันมากที่สุด คือ การปรากฏตัวทางเรือ (Naval Presence) เช่น 
การเยี่ยมเมืองท่าต่างประเทศ การฝึกและการปฏบิตักิารในพืน้ทีท่ีม่ผีลประโยชน ์ หรอื  
การปรากฏตัวที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ของพันธกรณีของประเทศ เช่น การใช้เรือ HMS 
Endurance ไปประจำการที่แปซิฟิกใต้และแอนตาร์กติก ลกัษณะทีใ่ชเ้ปน็การสง่สญัญาณ
เปน็เชงิสญัลกัษณ ์ เพือ่บอกกบัรฐับาลหนึง่ ถึงความไม่เป็นภัยคุกคาม แต่อาจช่วยเหลือ
ทางการทหาร เรียกว่า การทูตเรือปืนเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Use) ลักษณะสุดท้าย
เป็นการใช้แบบข่มขู่หรือบังคับ (Coercion) เป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนและแข็งขัน 
เป็นการใช้กำลังทางเรือที่มีขีดความสามารถเชิงรุก และแสดงให้เห็นว่ากำลังทางเรือ  
ขนาดใหญ่กำลังจะตามมาหากการกระทำหรือแก้ปัญหาทางการทูต (Demarche of 
Resolution) ไมไ่ดผ้ล เชน่ การประกอบกำลงัของกองเรอืเฉพาะกจิในสงครามฟอลก์แลนด ์
และใช้กำลังนั้นในระหว่างมีการเจรจาทางการทูต 
 ๕ Point of Culmination (จุดผกผันการรบ) มีอยู่จุดหนึ่งในเวลาและสถานที่
ซึ่งเมื่ออำนาจกำลังรบของผู้โจมตีไม่สามารถเหนือกว่าผู้ป้องกันแล้ว ผู้โจมตีก็ตกอยู่ใน
ความเสี่ยงต่อการถูกตีโต้กลับอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าผู้โจมตีต้องการความสำเร็จจากการ
โจมตีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตน เขาต้องโจมตีก่อนที่จะเขาจะถึงจุดผกผันการรบ   
ในช่วงเวลาของการทัพสิ่งสำคัญสำหรับกำลังรบของอังกฤษในการยึดคืนหมู่เกาะ
ฟอลก์แลนด ์ ตอ้งทำใหส้ำเรจ็เรยีบรอ้ยกอ่นเกดิผลกระทบรวมของเส้นทางการสนับสนุนที่
ขยายออกไป ความเสียหายต่อกำลังรบ การลดน้อยถอยลงของความตั้งใจสู้รบของคน  
ในชาติ การสะสมความเสียหายทางวัตถุ และการเริ่มต้นของฤดูหนาวในซีกโลกใต้ที่กำลัง
ใกล้เข้ามา สิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่จุดผกผันการรบได้ และมีอิทธิพลต่อแผนการทัพของ
อังกฤษอย่างสำคัญยิ่ง 
 ๖ Military Condition (เงื่อนไขทางทหาร) เป็นคำอธิบายระดับของการ
ควบคุมทางทหารในยุทธบริเวณซึ่งถูกครอบงำโดยบรรดาผู้นำใน ๕ สภาวะแวดล้อมของ
การสู้รบ กล่าวคือ ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ทางอวกาศ และทางอิเล็กทรอนิกส์
สเปกตรัม กิจหลักด้านวางแผนของผู้บังคับบัญชาระดับยุทธการในระหว่างที่มีการกระทำ  
อันเป็นข้าศึกคือ การกำหนดขอบเขตของเงื่อนไขทางทหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ที่เขาได้รับมอบ 
 ๗ End State (ภาวะสุดท้าย) สถานการณ์ซึ่งเจ้าหน้าทีบ่ญัชาการแหง่ชาตมิี
ความประสงคจ์ะใหเ้กดิขึน้เมือ่สิน้สดุการปฏบิตักิารทางทหารทีใ่หป้ระโยชนห์รอืเปน็ทีพ่อใจ
ของฝา่ยเรา รวมทัง้การปฏบิตักิารทีท่หารสนบัสนนุองคป์ระกอบอืน่ ๆ ของพลงัอำนาจแหง่ชาต ิ
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 ๘ Amphibious Assault (การโจมตสีะเทนินำ้สะเทนิบก)  การยทุธสะเทนินำ้ 
สะเทินบกแบบหลักที่มีการสถาปนากำลังรบขึ้นบกฝั่งของข้าศึก หรือชายฝั่งทะเลที่ข้าศึก
น่าจะยึดครอง 
 ๙ Sequential Campaign (การทัพแบบต่อเนื่อง)  ปกติแล้ว การทัพ  
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทอย่างกว้าง ๆ การทัพสามารถพิจารณาว่าเป็นลำดับต่อเนื่องกัน
ของขั้นตอนที่ได้ไตร่ตรองรอบคอบแล้ว ความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของขั้นตอนหนึ่ง  
มีผลต่อขั้นตอนต่อไป เรียกว่า แบบต่อเนื่อง (Sequential) ส่วนอีกประเภทหนึ่งนั้น   
เรียกว่าแบบสะสม (Cumulative) แผนแบบของการทัพประเภทนี้ประกอบขึ้นโดยผลรวม
ของแต่ละปฏิบัติการ ซึ่งตามปกติไม่ขึ้นต่อกัน จึงให้ผลลัพธ์ตามลำพังแต่ก็มีอิทธิพลต่อ
ผลลัพธ์รวมของการทัพ ตัวอย่างการทัพแบบสะสม เช่น การทำสงครามเรือค้า (Guerre 
de Course) การทิง้ระเบดิทางยทุธศาสตรแ์ละบางรปูแบบของการกอ่ความไมส่งบ เปน็ตน้ 
ส่วนตัวอย่างของการทัพแบบต่อเนื่อง เช่น การทัพในสงครามฟอล์กแลนด์ และ
การทัพทางทะเลในสงครามอ่าว (๑๙๙๐ – ๑๙๙๑) เป็นต้น 
 ๑๐ Military Exclusion Zone (เขตควบคมุเฉพาะทางทหาร) พื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ (ปกติเป็นพื้นที่ทางทะเล) รวมทั้งส่วนที่เป็นทะเลหลวง ในพื้นที่นี้รัฐบาลได้
ประกาศเจตนารมณ์บังคับแก่กำลังทหารทกุหนว่ยของชาตหินึง่ชาตใิด หรอืทกุชาต ิ และ  
ใชก้ำลงัหากมคีวามจำเปน็ ส่วน Total Exclusive Zone (เขตควบคุมเบ็ดเสร็จ) 
คล้ายคลึงกัน ต่างกันที่ TEZ นั้น รวมทั้งเป้าหมายที่เป็นของทั้งทหารและพลเรือน  
ทั้ง MEZ และ TEZ เป็นการเลี่ยงการประกาศ Blockades ซึ่งจะประกาศได้เมื่อมีการ
ประกาศสงครามเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  
 ๑๑ Ships Taken Up From Trade (STUFT)  เรือพาณิชย์ที่รัฐบาลเช่ามา
หรือกำหนดเรียกร้องมาเพื่อปฏิบัติการทางทะเล 
 ๑๒ Advanced Logistic Support Site - ALSS (สถานที่สนบัสนนุการ  
สง่กำลงับำรงุหนา้) เปน็จดุขนถา่ยหลกัสำหรบัยทุโธปกรณ ์และกำลงัพลใหแ้กห่นว่ยในทะเล 
 ๑๓ Airhead (หัวหาดอากาศ)  ตำบลที่ซึ่งกำหนดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการสำหรับ
ใช้เป็นฐานในการส่งกำลังและส่งกลับทางอากาศ 
 ๑๔ Counter - Air (การตอบโต้ทางอากาศ) การปฏิบัติการทางอากาศเพื่อ
บรรลุและดำรงไว้ซึ่งการได้เปรียบทางอากาศหรือครองอากาศ (Control of the Air) โดย
ปกติทั่วไปเป็นการตอบโต้การริเริ่มของกำลังทางอากาศข้าศึก 
 ๑๕ Fleet in Being (กองเรือคงชีพ)  กำลังรบทางเรือซึ่งหลีกเลี่ยงการรบ  
ขั้นแตกหัก แต่เป็นเพราะขนาดของกำลังหรือที่ตั้ง เป็นเหตุให้มีความจำเป็นต้องขัดขวาง
การรวมกำลังและลิดรอนหน่วยที่เผชิญหน้า เพื่อให้ตนเองมีกำลังสำหรับปฏิบัติการที่อื่นได้ 
การปฏิบัติการของกองเรือคงชีพช่วยจำกัดทางเลือกในการใช้กำลังของข้าศึก 
 ๑๖ Critical Vulnerability (ความล่อแหลมที่วิกฤต) เป็นความล่อแหลมใน
ระบบการต่อสู้ของกำลังรบ ซึ่งถ้าหากถูกทำลายหรือถูกควบคุมจะทำให้หน่วยนั้นถูก  
ขัดขวาง ยังผลให้ระบบการรบทั้งหมดของข้าศึกไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางทหาร
ของตนได้ 
 ๑๗ Tempo (จังหวะการรบ) อัตราหรือจังหวะของการกระทำทางทหาร  
ซึ่งสัมพันธ์กับข้าศึกในด้านการปะทะทางยุทธวิธีและการยุทธ และอยู่ในระหว่าง  
การปฏิบัติการยุทธหลัก 
 ๑๘ War Aim (ความมุ่งหมายของสงคราม) ความมุ่งหมายของชาตหิรอื
ทางการเมอืงของรฐับาล เมือ่เริม่ตน้สงครามและในระหวา่งขั้นตอนการดำเนินสงคราม  
และยุติสงคราม ความมุ่งหมายของสงครามนำมาใชอ้ยา่งไมเ่ครง่ครดัในความหมายของ
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของชาติ ซึ่งจะติดตามคืบหน้าไปในระหว่างการกระทำ   
อันเป็นข้าศึก (Hostility) 
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 ๑๙ Center of Grav i ty (จุดศูนย์ดุล )  ศัพท์นี้ กำหนดโดย  
นักยุทธศาสตร์ชาวปรัสเซีย ชื่อ Carl von Clausewitz เขาให้ความหมายว่า  
เป็นคุณสมบัติ ขีดความสามารถ หรือตำบลที่ ซึ่งทำให้ข้าศึกมีเสรีภาพในการปฏิบัติ   
ความเข้มแข็งทางกายภาพ หรือความมุ่งมั่นสู้รบ จุดศูนย์ดุลมีทั้งระดับยุทธศาสตร์และ
ระดับยุทธการ แต่ไม่ใช้สำหรับระดับยุทธวิธ ี
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