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	 ลิดเดล	ฮาร์ท	 เป็นนักประวัติศาสตร์การทหาร	ซึ่งใน

ช่วงสงครามโลกครั้งที่	๑	ได้เข้าทำงานกับกองทัพบกอังกฤษใน

ประเทศฝรั่งเศส			ฮาร์ทได้ลาออกจากกองทัพในปี	ค.ศ.๑๙๒๗		

และทำงานเป็นผู้สื่อข่าวให้กับหนังสือพิมพ์															

	 ฮารท์	 ได้ใหค้วามสำคญักบัหนว่ยทหารยานเกราะและ	

รถถังในการจู่โจมและเคลื่อนที่	 ซึ่งสามารถบุกโจมตีลึกเข้าไป

ในแนวฝา่ยตรงขา้มไดอ้ยา่งรวดเรว็	แตแ่นวความคดิของเขาไม่ได	้

ถูกนำมาใช้ในกองทัพอังกฤษ	 ในทางตรงกันข้ามได้ถูกดัดแปลง	

และนำมาใช้กับกองทัพเยอรมันในการทำสงครามโลกครั้งที่	 ๒			

ที่มีชื่อเรียกว่า	 สงครามสายฟ้าแลบ	 (Blitzkrieg)	 ในช่วง

สงครามโลกครั้งที่	๒	

	 ฮาร์ท	 เป็นผู้คิดหลักนิยม	 “แนวทางอ้อม”	 (Indirect	

Approach)	ที่เน้นการต่อสู้กับกำลังข้าศึก	ด้วยการใช้สงคราม	

นาวาโทวิทยาปัญญวรญาณ

ลิดเดลฮาร์ท(SirBasilHenryLiddellHart)

ลิเดล  ฮาร์ท ชาวอังกฤษ มีชีวิตอยู่ 
ระหว่าง ค.ศ.๑๘๙๕ - ๑๙๗๐ 
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การดำเนินกลยุทธ์	 แทนการปะทะโดยตรง	 ซึ่งก็เป็นแนวความคดิที่

สอดคลอ้งกบัการทำใหเ้ปน็อมัพาตทางยทุธศาสตร	์(Strategic	Paralysis)		

โดยมีหลักการพื้นฐาน	 คือ	 ก่อนที่จะมีการโจมตีหลักเกิดขึ้น			

ต้องทำใหฝ้า่ยตรงขา้มสญูเสยีสมดลุ	ทั้งทางกายภาพและจิตใจ	เช่น		

	 -	 ด้วยการโจมตีฝ่ายตรงข้ามในตำแหน่งที่มีการต้านทานน้อย

ที่สุด	 และหลีกเลี่ยงการปะทะหลัก	 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นการเพิ่มภาระ		

ทางกายภาพให้กับฝ่ายตรงข้าม		

	 -	 ในขณะที่การเข้าโจมตีหรือปรากฏตัวในส่วนที่ฝ่ายตรงข้าม

ไม่คาดคิดมาก่อน	 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นการสร้างความสับสนทางจิตใจให้

กับฝ่ายตรงข้าม	

	 การที่ฝ่ายตรงข้ามเสียสมดุล	 จะทำให้แรงต้านทานของเขา		

ลดน้อยลง	 และเราจะได้รับชัยชนะในที่สุด	 	 ส่วนการโจมตีโดยตรงนั้น			

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนที่มากกว่า	 อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความ

สมดุลให้กับฝ่ายตรงข้าม	หากฝ่ายตรงข้ามสามารถสับเปลี่ยนกำลังได้	

	 นอกจากนี้	 ฮาร์ท	 ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า	 รูปแบบ	

การทำสงครามที่มีสมรรถภาพสูงและประหยัดอีกแบบหนึ่ งคือ			

การปลดอาวุธของข้าศึกด้วยการทำให้เป็นอัมพาตโดยการทำลายระบบ

การติดต่อสื่อสารและฐานทัพของข้าศึก	

	 ลิดเดล	 ฮาร์ท	 ได้กล่าวว่า	 “เป็นความจริงของสงคราม ที่การ

ต่อสู้นั้น  เกิดจากการตัดสินใจซึ่งอยู่บนพื้นฐานความคิดและความเข้าใจ

ของผู้บังคับบัญชาของฝ่ายข้าศึก ไม่ได้อยู่ที่ตัวทหารของเขา”	

จอหน์บอยด์[John(Richard)Boyd]

	 บอยด	์ อดตีนกับนิรบแหง่กองทพัอากาศสหรฐัอเมรกิาไดค้ดิคน้	

ทฤษฎีวงรอบการตัดสินใจที่เรียกว่า	 OODA	 Loop	 เพื่อใช้อธิบายว่า		

จะตอ้งทำอยา่งไรเพือ่ใหม้ชียัชนะหรอืรกัษาตวัรอดได	้ และมแีนวความคดิ	

เชน่เดยีวกบัการทำใหเ้กดิอมัพาตทางยทุธศาสตร	์ (Strategic	 Paralysis)		

ทฤษฎีนี้ประกอบด้วยการปฏิบัติใน	๔	ส่วนหลัก	กล่าวคือ		

	 -	 สว่นสงัเกตการณ	์ (Observation)	 คอื	 การรวบรวมข้อมูล

ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	
จอห์น  บอยด์ ชาวอเมริกัน มีชีวิตอยู่ 

ระหว่าง ค.ศ.๑๙๒๙ - ๑๙๙๗ 
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Observation Orientation Decision Action

รวบรวมข้อมูล	 ประมวลผล	 กำหนดหนทางปฏิบัติ	 ปฏิบัติ	
ข้อมูลต่าง	ๆ	

Feedback	

	 -		 ส่วนการรับรู้	 (Orientation)	 คือ	 การประมวลผลข้อมูลที่		

รับมาได้จากการสังเกตการณ์	 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานของ

ตัวผู้รับรู้นั้นด้วย	เช่น	วัฒนธรรม	ประสบการณ์	และพันธุกรรม	เป็นต้น	

	 -		 สว่นการกำหนดหนทางปฏบิตั	ิ (Decision)	 คอื	 การตดัสนิใจ	

เพื่อกำหนดหนทางปฏิบัติ	 ซึ่งผลลัพธ์ที่ ได้จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานของ		

ตัวบุคคลผู้ตัดสินใจนั้นด้วย	เช่นเดียวกับส่วนการรับรู้		

	 -		 ส่วนการปฏิบัติ	 (Action)	 คือ	 การปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้

ตัดสินใจแล้ว	 โดยที่ทั้ง	 ๔	 ส่วนติดต่อสัมพันธ์กันเป็นวงและจะมีการ

ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาการทำสงครามหรือการต่อสู้	ดังรูป		

	 บอยด์กล่าวว่าถ้าเราต้องการมีชัยชนะ	 เราต้องปฏิบัติซ้ำ	 ๆ	 ใน	

๔	 ส่วนดังกล่าวให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่าฝ่ายตรงข้าม	

นอกจากนี้การกระทำใด	 ๆ	 อย่างคาดไม่ถึงของฝ่ายเรานั้น	 จะสร้าง		

ความสับสนหรือยุ่งเหยิงให้กับฝ่ายตรงข้าม	 	 เนื่องจากฝ่ายตรงข้าม		

ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าควรจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น		

เหลา่นัน้			และทีส่ำคญัการรบัรูท้ี่ไมต่รงกบัความเปน็จรงิของฝา่ยตรงขา้ม	

คือปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการตัดสินใจและการปฏิบัติที่ผิดพลาด			

ซึง่จะสง่ผลใหน้ำไปสูค่วามพา่ยแพ้ในทีส่ดุ	 กลา่วไดว้า่วงรอบการตดัสนิใจ	

ของบอยด์	 เป็นทฤษฎีกระบวนการรับรู้ที่ต้องการทำให้ข้าศึกเป็นอัมพาต

ทางด้านความคิด	 โดยมีปัจจัยสำคัญอยู่ที่เวลาและความถูกต้องสมบูรณ์

ของข้อมูลข่าวสาร		

	 บอยด์ได้ทำการเปรียบเทียบทฤษฎีของเขากับกองทัพนโปเลียน	

ที่มีการเพิ่มความเร็วในการเข้าโจมตี	 ประกอบกับการปรับโครงสร้าง

กองทัพให้มีความง่ายแต่เป็นระเบียบในการควบคุมสั่งการ	 	 ไม่ปิดกั้น

ความคดิสรา้งสรรคข์องเหลา่แมท่พัเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องนโปเลยีน	

อีกทั้งยังมีการติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากในการ

ควบคุมบังคับบัญชา	
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จอห์นวอร์เดน(JohnA.WardenIII)

จอห์น  วอร์เดน ชาวอเมริกัน มีชีวิตอยู่ 
ระหว่าง ค.ศ.๑๙๔๓ -  ปัจจุบัน 

	 ทฤษฎียุทธศาสตร์ทางอากาศของวอร์เดน	 จัดได้ว่าเป็น		

นวตักรรมของการใชก้ำลงัทางอากาศในระดบัยทุธศาสตรย์คุใหม	่ ซึ่งมี

แนวความคิดเช่นเดียวกับการทำให้ เกิดอัมพาตทางยุทธศาสตร์	

(Strategic	 Paralysis)	 และถูกนำมาประยุกต์ใช้ในสงครามอ่าว

เปอร์เซียครั้งที่	 ๑	 วอร์เดนได้นำเสนอสูตรประสทิธภิาพในการรบไวว้า่	

“ประสทิธภิาพในการรบ เทา่กบั ความแขง็แกรง่ทางกายภาพ คณูดว้ย 

ความเขม้แขง็ของขวญั”	 	 	 วอรเ์ดนเหน็วา่	 การทำลายขวญัเปน็เรือ่งยาก	

ขณะทีก่ารทำลาย	 ปัจจัยทางกายภาพสามารถกระทำได้ง่ายกว่า	และยัง

ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลงัใจของขา้ศกึไดอ้กีดว้ย	 นอกจากนีถ้า้ทำให้

ปจัจยัทางด้าน	 กายภาพลดลงจนเหลือศูนย์	 (คูณด้วยอะไรก็ได้ศูนย์)	

ด้วย	 Air	 Power	 และอาวุธที่มีความแม่นยำสูงแล้ว	 ข้าศึกก็จะหมด

ประสิทธิภาพในการรบทันที	 ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะคำนึงถึงปัจจัย

เรื่องขวัญกำลังใจหรือทฤษฎีแรงเสียดทานให้เสียเวลา	

	 วอร์เดนได้สร้างทฤษฎีรูปแบบความสัมพันธ์	๕	วง	(Five	Ring	

Model)	 โดยที่รูปแบบความสัมพันธ์	๕	วง	 เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์

ของจุดศูนย์ดุล	(Centre	of	Gravity,	CoG)	ของข้าศึก	๕	องค์ประกอบ

คือ	 วงชั้นในสุดเปรียบเสมือนภาวะผู้นำ (Leadership)	 เช่น	 ตัวผู้นำ,	

ระบบควบคุมบังคับบัญชา	 ซึ่งวอร์เดนจัดให้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

มากที่สุดของโครงสร้าง	 ส่วนระดับความสำคัญวงอื่น	 ๆ	 จะลดลงจาก		

วงชั้นในมายังชั้นนอกสุดตามลำดับ	 กล่าวคือ	 วงที่ ๒ ปัจจัยพื้นฐานที่

สำคัญ (Organic	 Essentials)	 เช่น	 พลังงานและอาหาร	 วงที่ ๓ 

สาธารณูปโภค (Infrastructure)	 เช่น	 เส้นทางคมนาคม	 สนามบิน	

โรงงานอุตสาหกรรม	 วงที่ ๔	 ประชาชนและการสนับสนุนของ

ประชาชน (Population)	และวงที่ ๕ กองกำลังในสนามรบ (Fielded	

Military)	 เช่น	 ทหารและตำรวจ	 	 แต่ละวงยังประกอบด้วยจุดศูนย์ดุล

หนึ่งจุดหรือหลายจุดรวมกัน	ดังรูป	
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	 วอร์เดนเห็นว่า	 ถ้าทำให้ภาวะผู้นำ

ของฝ่ายตรงข้ามถูกทำให้หมดความสามารถ

หรือถูกทำลายลง	 ประเทศฝ่ายตรงข้ามจะ

ยอมแพ้ในที่สุด	 แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้	

ควรเข้าโจมตีในวงอื่น	 ๆ	 ที่มีความสำคัญ		

ลดลงมาเพื่ อให้ ได้ผลกระทบที่ เพียงพอ		

เชน่เดยีวกบัการโจมตีโดยตรงตอ่ภาวะผูน้ำของ	

ฝา่ยตรงขา้ม	ซึง่เรยีกกนัวา่	“Indirect	Attack”					
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