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ทำเนยีบจอมยทุธ์

เป็นชาวอเมริกัน
มีชีวิตอยู่ระหว่าง

ค.ศ.๑๗๓๒-๑๗๙๙

นาวาโทดร.วิทยาปัญญวรญาณ

จอรจ์วอชงิตันGeorgeWashington
 จอร์จ วอชิงตัน เป็นประธานาธิบดีคนแรกของ

สหรฐัอเมรกิา เขา้รบัตำแหนง่เมือ่ ค.ศ.๑๗๘๙ จนถงึ ค.ศ.๑๗๙๗  

 โดยก่อนหน้านี้ จอร์จ วอชิงตัน ได้เป็นผู้บัญชาการ

กองทัพ Continental Army ในสงครามอิสรภาพของ

สหรัฐฯ ระหว่าง ค.ศ.๑๗๗๕-๑๗๘๓ จอร์จ วอชิงตัน ไม่ได้

เป็นผู้นำกองทัพที่มีจุดเด่นด้านยุทธศาสตร์ ชัยชนะของเขา  

ไม่ได้มาจากการวางแผนอย่างแยบยล แต่ได้มาจากการ

บรหิารจดัการกองทพัอยา่งละเอยีดรอบคอบ จอรจ์ วอชงิตนั 

ได้ใส่ใจอย่างมากในการชี้แจงด้านกำลังพลและค่าใช้จ่าย

ตา่ง ๆ ของกองทพัตอ่รฐัสภา อยา่งนอ้ยกเ็พือ่ใหห้นว่ยทหาร 

ต่าง ๆ ได้รับเครื่องแบบ อาหาร ที่พัก เชื้อเพลิง และ  

อาวุธยุทโธปกรณ์ ตามความจำเป็น นอกจากนี้ในการเลือก 

ผู้บังคับหน่วยทหารตลอดจนฝ่ายอำนวยการ จอร์จ วอชิงตัน ไม่ได้ 

พิจารณาเลือกเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านการรบมาทำงานเท่านั้น   

ยงัเลอืกบคุคลอืน่ทีม่คีวามสามารถดา้นการบรหิารจดัการเชน่เดยีวกบัเขา   

และเนื่องจากกองทัพในขณะนั้นมีกำลังที่น้อยกว่าข้าศึก เขาจึง  

พยายามหลกีเลีย่งการปะทะ และเนน้การรบแบบกองโจรเพือ่ตดัเสน้ทาง 

การส่งกำลังบำรุงของกองทัพอังกฤษ 

 หลังจากผลักดันให้อังกฤษออกจาก Boston จอร์จ วอชิงตันได้

พ่ายแพ้ในการรบที่ Long Island ใน ค.ศ.๑๗๗๖  ทำให้ต้องเคลื่อนย้าย

กำลังมายัง Valley Forge ซึ่งอยู่นอกพื้นที่การปฏิบัติการของกองทัพ

อังกฤษ อย่างไรก็ตาม ปลาย ค.ศ.๑๗๗๖ จอร์จ วอชิงตันได้สั่งให้กองทัพ
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ข้ามแม่น้ำ Delaware เพื่อเข้าโจมตีกองทัพอังกฤษที่เมื่อง Trenton 

และ New Jersey การรบชนะครั้งนี้ส่งผลให้กองทัพของเขามีความ  

มุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพต่อไป  ใน ค.ศ.๑๗๘๑ จอร์จ  วอชิงตัน 

ได้ร่วมมือกับ Marquis de La Fayette แม่ทัพฝรั่งเศส ทำการรบชนะ

อยา่งเดด็ขาดทีเ่มอืง Yorktown  การพา่ยแพข้องกองทพัองักฤษในครัง้นี ้

ทำให้อังกฤษต้องยอมรับการเป็นอิสรภาพของสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ 

ในอีกสองปีถัดมา 

 ในระหว่างการทำสงครามนั้น จอร์จ วอชิงตัน ยังได้นำกิจการ

ด้านการข่าวกรองมาใช้ อาทิ การใช้หมึกที่มองไม่ห็น สายลับสองหน้า 

ตลอดจนเล่ห์กลอื่นๆ อีกหลายอย่าง ตัวอย่างที่สำคัญ เช่น ในเดือน 

กรกฎาคม ค.ศ.๑๗๘๐ ผู้บัญชาการกองทัพอังกฤษ Sir Henry Clinton 

ได้ตัดสินใจส่งทหารเข้าโจมตีกองทัพฝรั่งเศสที่เมือง Newport การโจมตี

ครั้งนี้เกือบจะสำเร็จถ้า จอร์จ  วอชิงตัน ไม่ทำให้เกิดความไขว้เขว   

โดยวางแผนลวงปล่อยให้สายลับอังกฤษล่วงรู้ถึงเอกสารลับที่กล่าวถึง

แผนการโจมตีของกองทัพของเขาที่เมือง New York  

 ใน ค.ศ.๑๗๘๗  จอร์จ  วอชิงตัน เป็นประธานการร่าง  

สนธิสัญญา Philadelphia Convention ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ

รัฐธรรมนูญในเวลาตอ่มา ในฐานะประธานาธบิด ี เขาไดพ้ยายามผลกัดนั

ใหม้ลรฐัตา่ง ๆ ตลอดจนรัฐสภาคองเกรสไปสู่การปกครองจากส่วนกลาง 

จนพัฒนาเป็นรูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกาอย่างปัจจุบัน  

ในที่สุด 
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 อลัเฟรด เทเยอร ์มาฮาน อาจารยว์ทิยาลยัการทพัเรอื 

ของสหรัฐฯ ได้เสนอแนวความคิดในการใช้กำลังอำนาจ 

ทางทะเล หรือ สมุททานุภาพ (Sea Power) เพื่อครอง

ความเป็นเจ้าทะเล คุมเส้นทางเดินเรือ และแสวงหา

ทรัพยากรจากโพ้นทะเล มาฮานย้ำให้เห็นว่ากำลังอำนาจ

ทางเศรษฐกจิอยูบ่นพืน้ฐานในการครองทะเล จนไดร้บัสมญา 

ว่าเป็น  “บิดาแห่งยุทธศาสตร์ทางทะเล” 

 ใน ค.ศ.๑๘๙๐ ได้ออกหนังสือ The Influence of 

Sea Power upon History โดยมีสาระที่สำคัญว่า  

องค์ประกอบที่สำคัญของ Sea Power คือ 

 ๑. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของรัฐ (Geographical 

Position) ซึ่งหมายถึงภูมิศาสตร์ที่เกื้อกูลต่อการป้องกัน

ประเทศ และการขยายอาณาบรเิวณทางทะเล โดยอาศยัความไดเ้ปรยีบ

ทางภมูศิาสตร ์

 ๒. ลักษณะทางกายภาพของรัฐ (Physical Conformation) 

เช่น เงื่อนไขทางกายภาพส่งเสริมให้ใช้ทะเล   มีท่าเรือลึกเพียงพอ และ

อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม  

 ๓. ความยาวของเขตแดน (Extent of Territory) เชน่ รปูรา่ง 

ประเทศทีม่คีวามยาวของฝัง่มาก รวมถงึมจีำนวนชอ่งทางเขา้ออกมาก  

 ๔. จำนวนประชากร  (Number of Population) ได้แก่ คนที่

พรอ้มจะออกเรอืไดท้นัท ีคนทีต่อ่เรอื หรอื เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางทะเล 

 ๕. ลักษณะของประชากร (National Character) ได้แก่ 

อุปนิสัยของประชากรว่าชอบประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทะเล เช่น 

เดินเรือ ประมง ค้าขายทางทะเล เป็นต้น 

 ๖. ลักษณะของรัฐบาล (Character of the Government)   

ที่จะสร้างอิทธิพลต่อการพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ  

เป็นชาวอเมริกัน
มีชีวิตอยู่ระหว่าง
ค.ศ.๑๘๔๐-๑๙๑๔

อัลเฟรดเทเยอร์มาฮานAlfredThayerMahan
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