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	 นักการทหารต่างยอมรับว่านโยบายของชาติ เป็นตัวกำหนด

ยุทธศาสตร์ทหาร	 แล้วยุทธศาสตร์ทหารก็จะถูกแปลงเป็นโครงสร้าง

กำลงัรบ	 ซึง่โครงสรา้งนีจ้ะแตกออกเปน็ประเภทและปรมิาณของกำลงัรบ

นี่เป็นทรรศนะที่เราคุ้นเคยกันดี	 และเป็นแง่คิดแบบ	Top–down	ส่วน	

Clausewitz	 มีแนวความคิดที่แตกต่างออกไป	 เขากล่าวไว้ว่า	 “คนอาจ

ยอมรับว่าแม้การตกลงใจไม่มีการเลือดตกยางออก แต่ถูกตัดสินจากการ

วิเคราะห์ครั้งหลังสุดจากการปะทะที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่มันเป็นเพียงการ

ท้าทายเท่านั้น ....แล้วผลทางด้านยุทธวิธีจากการปะทะถูกสันนิษฐาน  

ไวก้อ่นวา่เปน็รากฐานของทกุแผนยทุธศาสตร ์ มนัมกัเปน็ไปไดเ้ชน่นัน้เสมอ 

และเปน็ความเสีย่งทีส่ำคญัจรงิ ๆ เนือ่งจากวา่ฝา่ยผูโ้จมตจีะดำเนนิการ 

ต่อรากฐานที่กล่าวนั้น เหนือสิ่งอื่นใดเขาจะพยายามยามให้มีความ  

เหนือกว่าทางด้านยุทธวิธีเพื่อที่จะคว่ำ (ทำลาย) แผนยุทธศาสตร์ของ

ฝ่ายตรงกันข้ามเสีย  ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์จึงไม่ควรคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็น

อิสระ ไม่จำเป็นต้องอาศัยสิ่งอื่นใดเลย ...สิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์คือ  

ขอเนน้วา่ทกุแผนยทุธศาสตร ์อาศยัความสำเรจ็ทางยทุธวธิลีว้น ๆ ไมว่า่ 

ทางออกจะถูกนำมาใช้ในการยุทธหรือไม่ก็ตาม นี่เป็นรากฐานเบื้องต้น  

สำหรับการตกลงใจในทุก ๆ กรณี จะยกเว้นเมื่อเราไม่มีความจำเป็น

ต้องกลัวต่อผลลัพธ์ ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะของข้าศึกหรือสถานการณ์

ไม่เอื้อต่อข้าศึก หรือเป็นเพราะกำลังของทั้งสองฝ่ายไม่เท่าเทียมกัน ทั้ง

ด้านกายภาพและทางจิตวิทยาหรือเนื่องจากว่าจริง ๆ แล้ว ฝ่ายเรา

เหนือกว่าข้าศึก” 

บทนำ
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อิทธิพลของยทุธวธิทีางเรอื
ต่อยุทธศาสตร์


พลเรือเอกไพศาลนภสินธุวงศ์
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	 ขอให้ข้อสังเกตว่าในหนังสือ	On	War	ของ	Clausewitz	นั้น	

เขากลา่วถงึการรบบนบกเปน็หลกั	 เขาและนกัวเิคราะหอ์ืน่	ๆ	อกีบางคน

เชื่อมั่นในเรื่องการป้องกันมากกว่าการรุก	 อย่างไรก็ตาม	 ธรรมชาติของ

ยุทธวิธีทางบกแตกต่างไปจากยุทธวิธีของสงครามทางเรือ	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งไม่มีข้อดีทางยุทธวิธีใด ๆ ที่สอดคล้องกันสำหรับการตั้งรับใน

สงครามทางเรือ 

 เมือ่เราถกแถลงเกีย่วกบัยทุธศาสตรท์างเรอืรว่มสมยั	 การพจิารณา

เรื่องยุทธวิธีทางเรือ	 จึงเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจ	 เนื่องจากว่า

ยุทธศาสตร์ต้องมาจากพื้นฐานที่มั่นคงของขีดความสามารถด้านการรบ	

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นการพิจารณาแบบ	Bottom–up	กล่าวคือ	

ยทุธวธิยีอ่มมผีลกระทบตอ่กำลงัรบ ความเกีย่วพนักนัของบรรดากำลงัรบ 

เผยให้รู้ว่ายุทธศาสตร์ใดที่กำลังรบของเราสามารถสนับสนุนได้ 

	 วิธีการแบบ	 Top–down	 เหมาะสำหรับความต้องการด้าน

กำลังรบเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนโยบายการจัดหากำลังรบ	 ซึ่งหาก

ความต้องการด้านกำลังรบมีจำนวนมากกว่ากำลังรบที่มีอยู่ก็สามารถ	

ทำแผนจดัหาสำหรบัอนาคต	 แตถ่า้เรากงัวลตอ่ยทุธศาสตรป์จัจบุนั	 เราก็

จำเป็นจะต้องรู้ขีดความสามารถของเรา	 แล้วกำหนดยุทธศาสตร์ให้

สอดคล้องกัน	หากไม่เช่นนั้นแล้วจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่ล้มเหลวไป	

	 แน่นอนว่าการกำหนดยุทธศาสตร์ทางทะเลไม่ใช่จะกระทำได้

งา่ยในลกัษณะของ	 Bottom–up	 เพราะเปน็กระบวนการทีจ่าระไนอยา่ง

มีเหตุมีผล	 ใช้เป้าหมายทางนโยบายและยุทธศาสตร์ที่วางตำแหน่ง	

ใกล้เคียงกัน	 เผชิญกับขีดความสามารถการรบ	 แต่ทว่ายุทธศาสตร์ต้อง

ตัง้อยูบ่นรากฐานของการเปรยีบเทยีบกำลงัรบตามสภาพของความเปน็จรงิ

เปน็ทีป่ระจกัษช์ดัทางประวตัศิาสตรแ์ละทางทฤษฎวีา่	 การไดเ้ปรยีบสทุธิ

เพียงเล็กน้อยของกำลังรบ	 	 ไม่เป็นเพียงการแตกหักของการรบทางเรือ	

เท่านั้น	แต่การด้อยเพียงเล็กน้อยของกำลังรบ	อาจนำไปสู่ความสูญเสีย

ของข้าศึกได้บ้างเหมือนกัน	ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความเสียหายและ

การทำลาย	

	 ในทะเลไม่มีสิ่งที่เทียบเคียงคู่กันกับตำบลที่ที่ได้เตรียมไว้	 และ

ผลกระทบตอ่ภมูปิระเทศ	หรอืการใชก้ฎงา่ย	ๆ	๓	:	๑	สำหรบักำลงัของ

ฝ่ายรุก	 :	 ฝ่ายรับ	 ไม่มีภูเขา	 และไม่มีหนอง	 บึง	 เพื่อการป้องกันปีก	

ไม่มีแม่น้ำให้ข้ามหรือใช้ป้องกัน	 ไม่มีเนินสูง	 เป็นต้น	 ผู้บังคับบัญชา	
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ทางยุทธวิธีของกองเรือ	ไม่ต้องสงวนกำลังไว้สำหรับตอบโต้	พลังอำนาจ

ทั้งหมดของเขาต้องทุ่มเทสำหรับการโจมตีข้าศึกอย่างมีประสิทธิผล		

ก่อนที่ข้าศึกจะสามารถโจมตี	เขา	(Attack	First,	Attack	Hard)		

	 ในยามสงบ	 นักยุทธศาสตร์ทุกคนต้องรู้คุณค่าการรบที่แท้จริง

ของกองทัพเรือของพวกเขา	 เมื่อเปรียบเทียบกับข้าศึก	 หรือว่าเขาอาจ

เสี่ยงต่อความอัปยศอดสูอย่างร้ายแรงไม่ว่าเป็นการเสียเลือดเนื้อหรือไม่

ก็ตาม	 เหนือสิ่งอื่นใดนับเป็นบทเรียนทางยุทธวิธีสำหรับอาร์เจนตินาใน

สงครามฟอลก์แลนด	์ ค.ศ.๑๙๘๒	ทีพ่บวา่ราชนาวอีงักฤษนัน้เหนอืชัน้กวา่

ส่วนในยามสงครามนักยุทธศาสตร์ทุกคนต้องรู้คุณค่าการรบสัมพันธ์

ของกองทัพเรือ	 ที่จะต้องทะนุถนอม	 สร้างด้วยงบประมาณที่สูงและ

ดำรงรักษาไว้ตั้งแต่ในยามสงบ	 และเมื่อถึงคราวที่ต้องออกรบ	 กองเรือ

จะได้รบด้วยหัวใจที่เต็มร้อย	

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของยุทธวิธี–ยุทธศาสตร์

	 อำนาจการต่อสู้ของกำลังรบที่มีอยู่เป็นตัวตัดสินการรวมตัวกัน

ทางยุทธศาสตร์	 เรื่องนี้คงไม่ต้องอธิบายมากว่าทำไมนักยุทธวิธี	 จึงเน้น

ไม่เฉพาะต่อกำลังรบว่าเป็นแบบแผนของการยุทธ	 แต่ยังเน้นว่ายุทธวิธี

ของกำลังรบเหล่านั้น	 เป็นองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ที่ดี	 คำอธิบาย

อยูท่ีค่วามแตกตา่งระหวา่งกำลงัรบเดยีวกบัหลายกำลงัรบ	 ความแตกตา่ง

ระหวา่งแบบแผนของการยทุธ	 กบัอำนาจการตอ่สู	้ ณ	 บรเิวณปฏบิตักิาร

ตอ่ขา้ศกึ	 [นกัวทิยาศาสตรท์างทหารของรสัเซยี	 เรยีกวา่	ความเกีย่วพนักนั

ของกำลังรบ	 (Forces)	 และเครื่องมือ	 (Means)]	 ขอยกตัวอย่างเพื่อ

แสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีและยุทธศาสตร์เกี่ยวพันกันอย่างไร	 ตัวอย่างแรก

เป็นขอบเขตของการวางแผนกำลังรบซึ่งอยู่ในระดับผู้บริหารชั้นสูง	

ตัวอย่างที่สอง	 เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางเรือในขอบเขตของการยุทธ	

ท้ายสุด	 แสดงถึงอันตรายเมื่อนักยุทธศาสตร์หรือนักยุทธวิธีวางแผน	

ของเขาโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยง	ซึ่งเขาอาจไม่ได้คิดถึงคู่กรณี	

 ตัวอย่างแรก	 	 ในช่วงสงครามเย็น	NATO	 (North	Atlantic	

Treaty	 Organization)	 ได้ศึกษายุทธวิธีการจัดคอนวอย	 (Convoy)	

แบบดั้งเดิม	 ซึ่งมีเรือคุ้มกัน	 วางตัวรอบ	 ๆ	 เรือพาณิชย์	 แต่เรือฉาก

ปราบเรือดำน้ำไม่สามารถป้องกันการเจาะกระบวนจากเรือดำน้ำได้		

นักยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือสหรัฐฯ	 เสนอข้อยุติว่า	 ควรซื้อเครื่องมือ
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ปราบเรือดำน้ำเพิ่ม	ส่วนนักยุทธศาสตร์อื่น	ๆ	กล่าวว่า	น่าจะมีหนทาง

ปฏิบัติอื่น	 ๆ	 ที่มีนัยดีกว่าแต่ถูกกว่า	 แต่ไม่มีใครพูดถึงประโยชน์หรือ

ข้อดีของยุทธวิธีการจัดคอนวอยจนกระทั่งถึงปลายทศวรรษ	 ๑๙๗๐		

ผลการศึกษาของ	 Center	 for	 Naval	 Analyses	 ของกองทัพเรือ

สหรัฐฯ	 ได้ข้อสรุปว่า	 หากเปิดรูปกระบวนของเรือสินค้าให้ห่างมากขึ้น	

แล้วฝังตัวหรือตรึงหน่วยป้องกันไว้ภายในกระบวน	 อัตราความสูญเสีย

เรือสินค้าจะลดลง	

	 เมื่อเป็นไปได้ว่าการประมาณการณ์ความสูญเสียของเรือสินค้า

ลดลงอย่างมากเช่นนี้	 การจัดคอนวอยจะนำมาใช้ในยุทธศาสตร์ที่ดีกว่า

อีกหรือไม่ในอนาคต	 คำตอบคือ	 ไม่แน่	 เพราะมีข้อพิจารณาหลาย

ประการ	 เช่น	 ด้านการเมือง	 งบประมาณ	 และยุทธศาสตร์	 ล้วนมี	

ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ	 แตถ่า้หากเราถกูจูโ่จมจากเรอืดำนำ้อยา่งเชน่ที่

ฝ่ายสัมพันธมิตรเคยถูกกระทำมาแล้วในสงครามโลกทั้งสองครั้งแล้ว	

อะไรจะเป็นหลักประกันทางยุทธศาสตร์	 ส่วนยุทธวิธีคงหนีไม่พ้นการจัด

คอนวอยที่มีความสำคัญยิ่งต่อการขนส่งทางทะเล	 ถ้าเป็นเช่นนั้นเราคง

ต้องใช้มันอีก	 ซึ่งแน่นอนว่ายุทธวิธีสำหรับการจัดคอนวอยคงต้องได้รับ

การพัฒนาต่อไปอีก	

 ตัวอย่างที่สอง		แสดงความแตกต่างอย่างมากของการรวมกัน

ระหว่างยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่แสดงออกมาในรูปของการผสมผสาน

ระหวา่งแผน่ดนิกบัทะเล	 ความเหมาะเจาะนีเ้รยีกกนัวา่	 “สงครามนา่นนำ้ 

ใกล้ฝั่ง (Littoral Warfare)”	 กองทัพเรือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่ง	

อิทธิพลต่อเหตุการณ์บนบก	 	แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้พบสองกองเรือ

ออกมาเพื่อต่อสู้กัน	 ผลของมันคือเรือที่ดีที่สุดอาจชนะ	 และเป็นฝ่ายที่	

ไดม้าซึง่การครองทะเล	 แตเ่รามกัไมค่อ่ยพบวา่กองเรอืทีด่อ้ยกวา่จะเตม็ใจ

ออกไปสูร้บ	 เวน้แตว่า่หากไมอ่อกไปแลว้จะเกดิผลรา้ยตามมาอยา่งมหนัต์	

ซึ่งตามปกติแล้วก็มักจะประสบเคราะห์กรรม	 และทำอันตรายแก่ฝ่ายที่

เข้มแข็งกว่าได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น	

 ในทางปฏบิตัทิางยทุธวธิแีลว้	กองเรอืขนาดใหญ	่ในหลาย	ๆ	กรณี

ต้องแบกรับภาระไว้มาก	 โดยต้องแยกวัตถุประสงค์ออกไปเป็นหลาย

วัตถุประสงค์	เช่น	ในสงครามย่านแปซิฟิก	ทั้งสหรัฐฯ	และญี่ปุ่น	ต่างก็

มีภารกิจสองอย่างในคราวเดียวกัน	ซึ่งจำเป็นต้องจัดลำดับความเร่งด่วน

ปกป้องการยาตรากำลังของกำลังรบที่สำคัญยิ่งของฝ่ายเดียวกัน	 และ

ทำลายกองเรือข้าศึก	 ในบริบทนี้จะสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้
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จากการรวมกันของยุทธศาสตร์	 –	 ยุทธวิธีในแปซิฟิกทั้งหมดของ

สงครามโลกครั้งที่	๒	

	 หากดูจากการยุทธในสงครามโลกครั้งแรกโดยเฉพาะใน

ทะเลเหนือ	อังกฤษล่อให้	High	Sea	Fleet	ออกมาติดกับซึ่งเป็นกับดัก

ทางยุทธศาสตร์	 ฝ่ายเยอรมันก็หลอกให้ฝ่ายอังกฤษแยกกำลังจนทำให้

กำลังลดลงมาเกือบเท่าเทียมกัน	ทั้งนี้เพราะนายพลเรือ	Scheer	รู้ดีว่า

กองเรือของตนด้อยกว่าอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด	 ผลการยุทธที่	 Jutland	

ฝ่ายด้อยกว่า	 (กองเรือเยอรมัน)	 สามารถทำความเสียหายต่อกองเรือ

อังกฤษมากกว่าที่ตนได้รับ	 แสดงถึงความเหนือกว่าทางด้านยุทธวิธี	 แต่

ในทางยุทธศาสตร์แล้วอังกฤษประสบความสำเร็จ	

	 เมื่ออาวุธและเครื่องมือตรวจจับสามารถขยายระยะออกไปได้

ไกลขึ้น	 ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันทางด้านยุทธวิธีระหว่างกำลังรบที่มี

ฐานในทะเล	กับกำลังรบที่มีฐานบนบก	เครื่องบินจากฐานบินบนบกและ

อาวุธปล่อยนำวิถีได้ขยายระยะออกไปไกลในทะเล	 เครื่องบินดังกล่าวมี

อิทธิพลมากจนเป็นที่รู้จักกันดี	 และปัจจุบันอาวุธปล่อยนำวิถีที่ยิงจาก

ทะเลก็ได้แสดงบทบาทมากขึ้นด้วยเช่นกัน	

 ตัวอย่างที่สาม	 	 เป็นกรณีของผู้บัญชาการกองเรือที่	 ๖	 ของ

สหรัฐฯ	 	 ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	 เขาตระหนักอย่างมากถึงความ

จำเป็นที่จะโจมตีข้าศึกก่อนอย่างมีประสิทธิผล	 แต่เขาก็รู้ดีว่านโยบาย

ของสหรัฐฯ	 ไม่น่าจะให้เขามีอิสระในการทำเช่นนั้นได้	 ความอยู่รอด	

ของเขาเมือ่เกดิสงคราม	ขึน้อยูก่บัความหวงัสองประการ	อยา่งแรกเขาควร

ได้รับอิสระในการเคลื่อนกำลังโดยมีเวลาเพียงพอ	 เพื่อให้อยู่ในตำบลที่

ซึ่งยากต่อการถูกโจมตี	 อีกอย่างหนึ่ง	 กฎการปะทะ	 (Rules	 of	

Engagement	–	ROE)		ของเขา		ควรอนญุาตใหเ้ขากระทำดว้ยกำลงัรบ

ที่พอประมาณเมื่อสถานการณ์เรียกร้อง	

	 ไม่ว่าจะมีการตกลงกันชั่วคราว	 (Madus	 Vivendi)	 ได้หรือไม่

กต็าม	 สิง่สำคญัอยูท่ีค่วามขดัแยง้ระหวา่งวตัถปุระสงคท์างการเมอืงของ

นักการเมืองกับความเสี่ยงทางยุทธวิธีของผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือ	

เปน็สิง่ทีไ่มค่วรละเลย	 นกัยทุธวธิใีนพืน้ทีป่ฏบิตักิารควรเขา้ใจความสำคญั

ของวตัถปุระสงคท์างการทตูและทางการเมอืง	 ทัง้นกัยทุธวธิแีละนกัยทุธศาสตร	์

จำเป็นต้องตกลงกัน	 เพื่อจำกัดวงของวิกฤตการณ์ไม่ให้ขยายออกไป	

เพราะว่าชาติต้องสามารถได้รับชัยชนะทั้งสองอย่าง	 คือทั้งทางการเมือง	

(ยุทธศาสตร์)	และในสนามรบ	(ยุทธวิธี)	
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 ยทุธวธิทีางเรอืสบืเนือ่งมาจากการเกือ้หนนุทางทฤษฎ	ี ๔	ประการ

แต่ละประการ	อธิบายถึงกระบวนการของมัน	

 ๑.	 สงครามทางเรือเป็นสงครามการทำลายล้าง	 (Attrition	

Warfare)	 การทำลายล้างเกิดจากความสำเร็จของการปล่อยอำนาจ	

การยิงออกไปยังข้าศึก	

	 ๒.	 Scouting	 เป็นกระบวนการของยุทธวิธีทางเรือที่มีความ

สำคัญ	และเป็นส่วนที่แยกออกจากกันไม่ได้	 	

 ๓.	 การบงัคบับญัชาและการควบคมุ	(Command	&	Control-C2)

แปลง	 Scouting	 และศักยภาพของอำนาจการยิงเชิงรุกที่กระทำได้จริง

ไปยังข้าศึก	

 ๔.	 การรบทางเรอืเปน็กระบวนการทีก่ำลงัรบกระทำตอ่กำลงัรบ

ซึ่งทำความเสียหายให้แก่ทั้งสองฝ่ายในเวลาเดียวกัน	 เพื่อให้ได้ชัยชนะ

ทางยุทธวิธี	เราจึงต้องโจมตีข้าศึกอย่างมีประสิทธิผล	และโจมตีก่อน	

	 ผู้อ่านหลายท่านคงจำคำกล่าวเชิงประชดของนโปเลียนเกี่ยวกับ

การรบทางเรือมาบ้างแล้ว	 พระองค์เห็นว่า	 การทำสงครามทางเรือ	

ง่ายกว่าสงครามทางบกในสาระสำคัญของยุทธวิธี	แต่ความสลับซับซ้อน

จะบังเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติ	 หรือแม้กระทั่งตรัสว่า	 “คุณภาพที่ต้องการ

สำหรับบังคับบัญชากองทัพบกเกิดขึ้นได้ในบุคคลเดียว แต่สำหรับการ

บังคับบัญชากองเรือแล้ว บังเกิดขึ้นเฉพาะจากประสบการณ์เท่านั้น”

นี่เป็นข้อเท็จจริงที่น่ายกย่องว่าความสามารถในการนำเรือเป็นความ

สำคัญอันดับแรกของความสำเร็จของการรบในทะเล	 มีการเชื่อกันว่า	

“บนบกคนรบกันด้วยเครื่องจักร แต่ในทะเลบรรดาเครื่องจักรถูกนำมา

รบโดยคน”	(on	the	land	men	fight	with	machines,	but	at	sea	

machines	are	fought	by	men)	

นกัยทุธวธิคีดิอยา่งไรตอ่กระบวนการของการยทุธทางเรอื

นักยุทธวิธีทาง เรือ ได้ เรียนรู้อ ะ ไรจากการศึกษา
ประวตัศิาสตร์:แนวโนม้สิง่ทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงและบรบิท

	 นักยุทธวิธีทางเรือไม่ได้คิดว่าหลักการสงครามเป็นแรงกระตุ้น	

หากแต่เขามองไปทีแ่นวโน้ม	 เช่น	 การขยายระยะยิงของอาวุธ	 มิติของ

สนามรบที่กว้างขวางมากขึ้น	และการเพิ่มความสำคัญของการวิเคราะห์

ลิขิตลับพร้อม	 ๆ	 กับการมองไปทีส่ิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง	 คุณค่าของการ
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รวมอำนาจการยิง	 บทบาทหลักของหลักนิยมทางยุทธวิธีที่เหมาะสม	

และความเป็นเลิศของภาวะผู้นำ	 นอกจากนี้เขาต้องรู้ว่าคุณค่าของการ

ศึกษาหรือการวิจัยเรื่องใด	 ๆ	 ถูกจำกัดด้วยสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงหรือบริบท

เชน่	กำลงัรบทีไ่ดร้บั	สภาพอากาศ	ภารกจิ	และกจิ	ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ะขาด

ความชัดเจน	กระทั่งเมื่อการยุทธรออยู่ข้างหน้าในระยะอีกไม่นานนัก	

 เราตอ้งศกึษาจากประวตัศิาสตรข์องยทุธวธิ	ี เพือ่คน้ควา้ใหรู้แ้นช่ดั

เกี่ยวกับแนวโน้ม	 (สิ่งที่ได้เปลี่ยนแปลง)	 สิ่งที่คงที่	 (ไม่เปลี่ยนแปลง)	

และบรบิท	(สิง่ทีข่ึน้อยูก่บัเหตกุารณ)์	เราหนัมามองไปทีร่ะยะเวลาตา่ง	ๆ

๔	ยุค	อย่างคร่าว	ๆ	และการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำลายล้าง

ที่ได้เกิดขึ้นของแต่ละยุค	

 ๑. ยคุของเรอืรบใชใ้บ (ค.ศ.๑๕๕๐–๑๘๑๐)		 เนือ่งจากยคุนี้

ระยะหวังผลของปืนเรือต่ำกว่าครึ่งไมล์	 	 จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรวมอำนาจ	

การยิงของเรือใบให้มากกว่า	 ๒	 ลำต่อข้าศึกลำเดียว	 	 ดังนั้นจึงใช้การ

รวมอำนาจการยิงให้อยู่บนเรือลำเดียวกัน	 โดยการสร้างเรือที่มีดาดฟ้า

เพิ่มขึ้น	และมีปืนเรือเพิ่มขึ้นด้วย	นอกเหนือจากนั้น	เป็นที่ทราบกันดีว่า

เมื่อมีการนำเรืออย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	 เรือใบที่มีสามดาดฟ้าไม่เพียง	

แต่ทำลายเรือสองดาดฟ้าเท่านั้น	 เรือสองดาดฟ้าย่อมสูญเสียไปโดยไม่

สามารถทำความเสยีหายใหแ้กคู่ต่อ่สูไ้ดม้ากนกั	 อตัราสว่นความไดเ้ปรยีบ

๓	:	๒	ของอำนาจการยงิสามารถทำความแตกหกัและมชียัอยา่งลน้เหลอื

 ๒. ยุคของปืนขนาดใหญ่ (ค.ศ.๑๘๙๐–๑๙๓๐)	 ต่างจาก	

ยุคเรือใบ	 ระยะหวังผลของปืนได้ขยายไปถึง	 ๘–๑๐	 ไมล์	 ในตอนต้น

คริสต์ศตวรรษที่	 ๒๐	 การรวมอำนาจการยิงไปที่แนวรบทั้งหมดของ

ข้าศึกจึงมีความเป็นไปได้	 นักยุทธวิธีของยุคนี้จึงเพ่งไปที่วิธีรวมอำนาจ

การยิงของแนวกระบวนทั้งหมดไปยังส่วนหนึ่งของแนวกระบวนข้าศึก	

การได้ตำบลที่ของยอดตัว	T	หรือที่เรียกว่า	“Capping – the – T/

Crossing – the – T”	ของแนวรบขา้ศกึทัง้กระบวน	นบัเปน็ความฝนั

ของบรรดานายพลเรือยุคเรือประจัญบาน	 นอกจากนั้นความได้เปรียบ

จะกนิเวลาไมน่านนกั	หากทศันวสิยัด	ีความไดเ้ปรยีบในตอนเริม่ตน้นบัวา่

เพียงพอต่อการรบแตกหัก	 อัตราความได้เปรียบที่ไม่มากนัก	 เพียงแค่		

๔	:	๓	อาจนำไปสู่ขั้นแตกหักได้ไม่ยาก	

 ๓. ยุคของเรือบรรทุกเครื่องบิน (ค.ศ.๑๙๔๒–๑๙๗๕)	 ใน

สงครามโลกครั้งที่	๒	การโจมตีโดยกองบินนาวีของเรือบรรทุกเครื่องบิน	
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เช่น	 เครื่องบินจิกหัวทิ้งระเบิด	 (Dive	 Bombers)	 และเครื่องบิน	

ติดตอร์ปิโดทิ้งระเบิด	 มีผลทำให้อำนาจการยิงของเรือบรรทุกเครื่องบิน	

เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล	สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง	และจากระยะไกล	

	 	 เครื่องบินในยุคนี้กลายเป็นอาวุธทางเรือหลักในช่วงเวลา

กลางวัน	 เนื่องจากมีระยะหวังผลที่ไกล	 และมีขีดความสามารถ	

ในการลาดตระเวน	ชี้เป้า	และการประสานงาน	แต่เครื่องบินที่กล่าวนี้

มิใช่หมายถึงเครื่องบินทั่ว	ๆ	ไป	ประเภทไหนก็ได้	และนักบินคนใดก็ได้	

	 	 การประมาณการณ์ที่ต่ำเกินไปของการโจมตีจากทาง

อากาศต่อเรือรบผิวน้ำ	ซึ่งได้กระทำกันก่อนสงครามโลกครั้งที่	๒	ได้นำ

ไปสูผ่ลทางยทุธวธิทีีไ่มไ่ดค้าดคดิในระหวา่งสงคราม	 สว่นผูบ้ญัชาการรบ

ที่เชื่อมั่นว่าเครื่องบินมีสมรรถนะสูงเมื่อต่อสู้กับเรือรบในเวลากลางวัน	

ต้องเรียนรู้ถึงขีดจำกัดของประสิทธิผล	 เราพอจะอนุมานได้ว่า	 ฝูงบิน

หนึ่งฝูงสามารถจมเรือบรรทุกเครื่องบินได้ไม่เกินหนึ่งลำ	 ดังนั้นเขาจึง

ต้องเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่	

 ๔. สงครามอาวธุปลอ่ยนำวถิสีมยัใหม ่(ค.ศ.๑๙๘๕)	โดยทัว่ไป

บางคนแยกอาวุธทางเรือออกเป็นสองประเภท	 กล่าวคือ	 อาวุธประเภท	

Dumb	 Weapons	 เช่น	 กระสุน	 ลูกปืนเรือ	 ลูกระเบิด	 กับอาวุธ

ประเภท	Smart	Weapons	เช่น	เครื่องบินที่มีคนขับ	และอาวุธปล่อย	

นำวิถี	 	 (ทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	 แต่เครื่องบินสามารถ	

นำมาใช้ได้อีกหลายครั้ง)	 สมัยเมื่อลูกปืนเรือ	 ตอร์ปิโด	 และลูกระเบิด	

มอีำนาจครอบงำในสงครามทางเรอื	มคีวามเปน็ไปไดห้ลายอยา่งทีไ่ดส้รา้ง

ความทรหด	(Staying	Power)	ไว้ในเรือรบ	เครื่องมือที่ใช้ปกปิดตัวเอง

และลวงข้าศึกมีอยู่อย่างจำกัด	 เนื่องจากเป็นการต่อสู้กันภายในระยะ

สายตา	 ฉากควันเป็นเครื่องมือที่ใช้มากที่สุด	 ลูกระเบิดที่อาจทิ้งจาก

เครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งบินมาตามแนวราบนั้น	เรือรบอาจหลบหนีได้ทัน	

	 	 มาตรการต่อต้านตอร์ปิโดเป็นมาตรการที่ใช้เป็นต้นแบบ

ของการปอ้งกนัอาวธุปลอ่ยนำวถิ	ี เพราะอาวธุทัง้สองชนดินีม้หีลายอยา่ง

คล้ายคลึงกัน	เช่น	อำนาจการทำลายค่อนข้างสูง	แต่ความทันสมัยและ

ความแม่นยำของอาวุธปล่อยนำวิถีทำให้ต้องใช้หลักนิยมทำลายมันก่อน

ที่มันจะยิงถูกเป้า	 ซึ่งยุทธวิธีและมาตรการต่อต้านนั้นมีหลายอย่าง	

ทั้ง	Hard	Kill	และ	Soft	Kill	

	 	 มีข้อสังเกตประการหนึ่งที่พอจะยอมรับฟังได้เกี่ยวกับ	

การรบทางเรอืสมยัใหม	่คอื	เรอืรบในปจัจบุนัสามารถนำพาอำนาจการยงิ
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ติดตัวได้มากกว่าน้ำหนักของตัวเอง	 กล่าวคือ	 มีการตั้งสมมุติฐานว่า	

เรือติดอาวุธปล่อยนำวิถีลำหนึ่งมีขีดความสามารถเชิงรุกล้วน	 ๆ	 จะใช้

อำนาจการยิงจมเรือลักษณะเดียวกันได้ถึง	 ๓	 ลำ	 แต่ภายใต้เงื่อนไข	

บางประการทีเ่อือ้อำนวย	 เชน่	 มกีารกระจายอำนาจการยงิอยา่งสมบรูณ์

โจมตีพร้อม	ๆ	กัน	ได้รับการชี้เป้าที่ดี	และเป้าอยู่ในระยะยิง	เป็นต้น	

ตัวแบบของการรบสมัยใหม่ของเรือติดอาวุธปล่อย
นำวิถีขนาดเล็ก
 เพือ่ใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย	จงึสมมตุใิหค้ณุสมบตัติา่ง	ๆ	ของทัง้สองฝา่ย

เป็นดังนี้	:	

 - A Shot	หมายถึง	อาวุธปล่อยฯ	ใช้โจมตี	

 - A Good Shot		หมายถึง	a	Shot	ที่ยิงถูกเป้าเรือ	ซึ่ง

ปราศจากการป้องกัน	 	

 - Firepower (f)	เปน็จำนวนของ	Good	Shots	ทีส่ามารถ

ปล่อยจากเรือในลักษณะยิงซัลโว	กล่าวคือ	เป็นอำนาจการโจมตีของเรือ

ติดอาวุธปล่อยฯ	 หนึ่งลำ	 ดังนั้นเรือแต่ละลำสามารถปล่อย	 9	 Good	

Shots	ได้จากแท่นปล่อยที่บรรจุไว้แล้ว	หรือ	f	=	9	

 - Defensive Firepower (d)	 เป็นจำนวนของ	 Good	

Shots	 ที่ถูกทำลายหรือเรือหลบได้ทันจากการป้องกันของเรือ	 สมมุติว่า

เรอืแตล่ะลำสามารถทำลายอาวธุปลอ่ยฯ	นดัแรกทีย่งิเขา้มา	หรอื	d	=	1

 - Hits (h)	 เป็นจำนวนของ	 Good	 Shots	 ถูกเป้าเรือ		

ลบด้วยจำนวนของอาวุธปล่อยฯ	 ที่ถูกยิงตก	 ถ้า	 f/n	 เป็นจำนวนของ	

Good	 Shots	 ที่กระจายอย่างเท่า	 ๆ	 กัน	 ต่อบรรดาเรือเป้า	 ดังนั้น		

h	=	f/n	–	d	

 - Survivability (s)	เปน็ความสามารถทีร่บั	Hits	ได	้สมมตุิ

ว่าความทรหด	หรือความทนทาน	(Staying	Power)	ของแต่ละลำมีค่า

หนึ่ง	หรือ	s	=	1		

 - Counterforce (c)	 เป็นจำนวนรวมของ	 Shots	 ที่

สามารถถกูทำลายหรอือยูร่อดกอ่นทีอ่ำนาจการยงิจะสงัหาร	หรอื	c	=	s

+	d	=	1	+	1	=	2	ด้วยการอ้างเหตุผลข้างต้นนี้	เรือที่ติดอาวุธปล่อยฯ	

แต่ละลำมีอำนาจการยิง	 (Good	 Shots)	 ในการโจมตีหนึ่งครั้ง	

จะสังหารเป้าข้าศึกได้ถึงสามลำ	หรือ	f	–	3c	=	9	–	6	=	3	
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	 การรบทางเรือแบบธรรมดาในที่นี้หมายถึง	 ใช้อาวุธที่มิใช่อาวุธ

นิวเคลียร์	 ดังนั้นกำลังทางเรือ	 จึงไม่จำเป็นต้องวางกำลังให้กระจาย		

เพือ่หลกีเลีย่งการถกูทำลายจากอาวธุดงักลา่ว	อยา่งไรกต็ามมปีจัจยัสำคญั

สองประการ	ทีก่ำลงักระทบตอ่การจดักระบวนเรอืในสงครามแบบธรรมดา

	 สิ่งแรกคือการลาดตระเวน	 (Scouting)	 การเคลื่อนไปรวมกัน

ของความสามารถด้านลาดตระเวนของหน่วยกำลังรบ	อาจพิสูจน์ถึงการ

พบข้าศึกได้ก่อน	 ซึ่งนำไปสู่การโจมตีอย่างมีประสิทธิผล	 ในกรณีนี้	

การเขา้ไปรวมตวัของหนว่ยกำลงัรบภายใตก้ารบงัคบับญัชารว่ม	 มเีปา้หมาย

เพื่อความเหนือกว่าด้านการลาดตระเวน	 มากกว่าจะได้ความเหนือกว่า

ด้านอำนาจการยิง	

	 อีกสิ่งหนึ่งเป็นการป้องกัน	 อาจเป็นยุทธวิธีดีที่สุด	 เพื่อรวม

ศักยภาพการป้องกัน	 ซึ่งเพียงพอสำหรับเอาชนะ	 การโจมตีของข้าศึก	

ในเวลาและสถานที่ของสภาพแวดล้อมนั้น	 การตัดสินใจแบบใหม่	 เพื่อ

รวมกำลงัทีเ่ปน็สว่นประกอบเขา้ดว้ยกนั	 หาใชเ่พือ่การรวมอำนาจการยงิไม่	

แต่เป็นการรวมหน่วยกำลังเพื่อการป้องกันต่างหาก	

	 หน่วยกำลังในทะเลขนาดใหญ่ที่จะโต้ต่อเรือรบข้าศึกที่มี

อานุภาพสูง	ควรจะตอบโต้เรือที่ติดอาวุธปล่อยนำวิถีที่ทันสมัย	จะต้องมี

การรวม	 “อำนาจการยิง – การลาดตระเวน”	 ที่ดีกว่าเพื่อจะโจมตี	

ได้ก่อนในระยะไกลกว่า	 หรือไม่ก็มีการป้องกันอย่างเพียงพอเพื่อหยุด

ข้าศึกมิให้โจมตีก่อน	 และยังเหลืออำนาจการยิงเพียงพอให้เราสามารถ

ตอบโต้ได้ผลอย่างเด็ดขาด	

	 Scouting	 หมายถึง	 การค้นหา	 การตรวจจับ	 ติดตาม	 ชี้เป้า	

และประเมนิความเสยีหายของขา้ศกึ	 นอกจากนีย้งัรวมถงึการลาดตระเวน

(Reconnaissance)	 การเฝ้าตรวจ	 (Surveillance)	 ข่าวกรองทาง

สัญญาณ	(Signals	 Intelligence	–	SIGINT)	และวิธีอื่น	ๆ	ทั้งหมด	

เพื่อรวบรวมข่าวสารที่จำเป็นต่อการรบ	 Scouting	 จะสำเร็จบริบูรณ์	

จนกระทัง่ขา่วสารไดถ้กูสง่ไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเรยีบรอ้ยแลว้	 ประสทิธผิล

ของ	 Scouting	 เกิดจากหลายแหล่ง	 เช่น	 ขีดความสามารถของการ

คน้หาทีไ่ดจ้ากการลาดตระเวนทางอากาศ	 (ทัง้เครือ่งบนิจากฐานบนิบนบก

และจากยานในทะเล)	 เรือดำน้ำ	 จากข่าวกรองทุกชนิด	 ความพยายาม

ยุทธวิธีและการรบทางเรือแบบธรรมดา
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ของขา้ศกึทีจ่ะหลบหนกีารตรวจจบั	หรอืโดยสรปุแลว้	อาจตัง้คำถามงา่ย	ๆ

เกี่ยวกับประสิทธิผลของ	 Scouting	 ว่า	 “ใครเป็นฝ่ายยิงก่อนหรือว่ายิง  

พร้อม ๆ กัน” 

	 ในสงครามทางเรือสมัยใหม่	 ประสิทธิผลของ	 Scouting	 เป็น

หัวใจสำคัญของประสิทธิผลของการยิงอาวุธ	 ในสงครามฟอล์กแลนด์	

ค.ศ.๑๙๘๒	กำลังรบทั้งของอาร์เจนตินาและอังกฤษ	ถูกตัดกำลัง	สาเหตุ

มาจาก	 Scouting	 ไม่เพียงพอ	 กองทัพอากาศและเรือดำน้ำของ

อาร์เจนตินาได้รับภารกิจให้ลาดตระเวนเพื่อติดตามเป้า	 และที่สำคัญ

กว่านั้น	 คือ	 ชี้เป้าเรือสำคัญของอังกฤษ	 (เรือบรรทุกเครื่องบิน	๒	 ลำ)	

อังกฤษเองก็มีความต้องการการลาดตระเวนที่ดีกว่านั้น	 และได้รับการ

เตือนภัยตั้งแต่เนิ่น	 ๆ	 ก่อนถูกโจมตี	 เรือรบอังกฤษอย่างน้อยสองลำถูก

โจมตีขณะทำหน้าที่เป็นเรือยามเรดาร์และอยู่ห่างไกลจากกำลังรบหลัก	

ทั้งสองลำนี้นับว่าเป็นจุดอ่อนมากกว่าหน่วยหลักเสียอีก	

 การถกูโจมตจีากอาวธุปลอ่ยนำวถิตีอ้งไมย่อมใหเ้กดิขึน้ไดง้า่ย	 ๆ

อย่างทันทีทันใดโดยปราศจากการเตือนภัยในสงครามทางเรือยุคปัจจุบัน	

ผลลพัธข์องกำลงัรบสองฝา่ยทีต่า่งกม็อีาวธุยงิระยะไกล	 ถกูตดัสนิกนัดว้ย

ประสิทธิผลของ	 Scouting	 และฉากกำบัง	 (Screening)	 ก่อนการยิง

อาวุธออกไป	

 สงครามฟอล์กแลนด์ให้บทเรียนสำคัญ	 ๆ	 ที่แสดงถึงความ

เหมาะเจาะของสงครามทางเรือ	 ตามแบบที่น่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต	

มนัเปน็สงครามจำกดั	(Limited	War)	และสงครามทางทะเลทีแ่สดงใหเ้หน็

ธรรมชาติและขอบเขตที่จำกัด	 (Limited	 Scope)	 ทั้งอังกฤษและ

อาร์เจนตินาต่างก็ไม่ได้เตรียมการทำสงครามแบบนั้นมาก่อน	

	 กำลังรบทางเรือ	 แม้จะด้อยกว่าข้าศึกเพียงเล็กน้อย	 ปกติแล้ว

อาจถกูทำลายยอ่ยยบัได	้และสรา้งความเสยีหายแกข่า้ศกึไดเ้พยีงเลก็นอ้ย

ด้วยเหตุนี้ เองเมื่อกองทัพเรืออาร์เจนตินารู้ค่าทางความด้อยกว่า		

จึงตัดสินใจถอยกลับเข้าสู่น่านน้ำอาณาเขตของตน	 เป็นการตัดสินใจ	

ถกูตอ้งทีถ่อนตวัออกมาจากการทำสงคราม	พรอ้มกบัไดร้บับทเรยีนทัง้ทาง

ยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ว่า	 เรือดำน้ำได้เป็น	 และกำลังเป็นเรือรบที่มี

ความสามารถมากประเภทหนึง่	 ทีม่คีวามจำเปน็ตอ้งมอียา่งขาดเสยีไมไ่ด้

อยา่งนอ้ยทีส่ดุกย็งัมศีกัยภาพของการเปน็กองเรอืคงชพี	(Fleet	in	Being)
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 ราวสองทศวรรษทีผ่า่นมา	 ผูใ้หญร่ะดบัสงูในกองทพัเรอืของเรา

มีความคิดว่า	 นักรบชาวเรือไม่จำเป็นต้องฝึกในทะเลมาก	 เพราะ

เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณค่อนข้างสูง	 จริงอยู่พวกเขาควรเรียนรู้

เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรือ	 อากาศยาน	 ระบบอาวุธให้มาก	 แต่ก็สามารถ

ศึกษาได้ขณะที่เรือจอด	 และเกี่ยวกับยุทธวิธีก็สามารถฝึกโดยใช้เครื่อง

จำลองยุทธ์	 (War	 Game)	 ซึ่งเป็นความคิดที่น่าเห็นใจเพราะพวกท่าน

เหล่านั้นอาจขึ้นมาจากเรือนานเกินไป	 หรืออยู่เรือและออกฝึกในทะเล

นอ้ยไป	คงศกึษาประวตักิารยทุธทางเรอืมานอ้ย	คงคดิวา่สงครามทางเรอื

สมัยใหม่นั้น	 นักยุทธวิธีไม่ต้องทำอะไรมาก	 เพียงแต่กดปุ่มเป็นก็เพียง

พอแล้ว	โชคดีของกองทัพเรือไทยที่หลุดพ้นมาจากความคิดเช่นนั้นได้	

	 แม้ว่าทั้ง	 Nelson	 และ	 Arleigh	 Burke	 ได้เข้าทำสงคราม

ต่างยุคกันก็ตาม	 แต่ได้รับการยอมรับในเรื่องประสบการณ์ด้านยุทธวิธีที่

ไม่มีใครเทียบได้ในยุคเดียวกัน	 ทั้งสองคนนี้เป็นนักยุทธวิธีที่ยอดเยี่ยม		

มีความกล้าหาญทางจิตใจอย่างไม่ลดละแม้ว่าตกอยู่ภายใต้ความกดดัน	

ตลอดเวลาอันยาวนาน	

	 สไตล์ของนักยุทธวิธีและจิตใจของพวกเขาประกอบด้วยส่วน

สำคัญสองส่วน	 คือ	 ส่วนแรก	 ทนต่อทุกสิ่งทุกอย่าง	 หนักแน่น	 รู้จัก	

ผ่อนคลาย	 สม่ำเสมอ	 ตื่นตัวตลอดเวลา	 รอบคอบโดยปราศจาก

ความเครยีด	 ในสนามรบเขาสามารถคาดการณข์า้ศกึลว่งหนา้ไดเ้นือ่งจาก

เขาได้ศึกษาและเข้าใจข้าศึกได้ดี	 	 ส่วนที่สองยึดถือเรื่องความมีวินัยใน

ตนเอง	หมั่นฝึกและทดสอบ	และมีความซื่อสัตย์	จงรักภักดี	

	 นักยุทธวิธีรู้ว่าเขาต้องเตรียมคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติการ

ร่วมกัน	 ซึ่งในองค์กรหรือหน่วยขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีการฝึกอย่างหนัก

และตอ่เนือ่ง	การปรบัปรงุเรือ่งสำคญั	ๆ	ไมใ่ชก่ระทำไดง้า่ย	ๆ	ความเปน็

พวกอนุรักษ์นิยมของทหารเรือเป็นที่รู้จักกันดี	 	 ทั้งนี้เหตุผลหนึ่งเกิดจาก

การตระหนักว่า	 การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีและหลักนิยมนั้นยุ่งยาก

สลับซับซ้อนในการปฏิบัติ	 (ต้องฝึกกำลังพลจำนวนมากใหม่)	 มากกว่า

การเปลี่ยนยุทธศาสตร์เสียอีก	 	นอกจากนั้นผู้บัญชาการทางยุทธวิธีต้อง

แปลงวิธีทั่ว	 ๆ	 ไปหรือหลักนิยมของกองเรือให้เป็นแผนการยุทธเฉพาะ

และคำสั่งยุทธการ	 	 แผนการยุทธที่ดีที่สุดดูเหมือนจะง่ายและชัดเจน

นักยุทธวิธีรบด้วยหัวใจร่างกายและจิตวิญญาณ
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ตามขอ้เทจ็จรงิ	แตค่วามงา่ยมากเชน่นัน้เปน็เพยีงการกลัน่กรองขอ้พจิารณา

ทีป่ราศจากเปา้หมาย	 ยทุธวธิทีีป่ระสบความสำเรจ็อาศยัความงา่ยในดา้น

การควบคุมเอกภาพ	 การสั่งการโดยไม่ทำให้รู้สึกว่าดูท่าจะไม่ดีและซ่อน

อันตรายที่อาจเกิดความยุ่งเหยิง	 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ

มาจากเหตหุลายประการ	 กลา่วคอืมคีวามสอดคลอ้งกนั	 อธบิายความหมาย

ที่ลึกซึ้ง	และแสดงเหตุผลอย่างมีขั้นตอน	

อิทธิพลของยุทธวิธีทางเรือต่อยุทธศาสตร์
 ยทุธศาสตรเ์ปน็ตวักำหนดกำลงัรบทีใ่ชเ้พือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

ของการยุทธ	 แต่ไม่ได้หมายความว่ายุทธศาสตร์ครอบงำหรือมีอำนาจ

เหนือยุทธวิธี	 Clausewitz	 กล่าวว่า	 	 “...ทุกอย่างถูกมองลงไปที่ผล  

ของยทุธวธิ.ี..นีแ่หละทำไมเราจงึคดิวา่มนัมปีระโยชนท์ีเ่นน้วา่ทกุ ๆ แผน 

ยุทธศาสตร์อาศัยการยุทธทางยุทธวิธีหรือไม่...ในทุกกรณีนี่เป็นหลักการ

พืน้ฐานของการตดัสนิใจ”		ยทุธศาสตรท์ีด่ขีึน้อยูก่บัความรูเ้กีย่วกบักำลงัรบ

ทั้งหมด	 และยุทธวิธีที่เพียงพอต่อการประมาณความเป็นไปได้เพื่อให้ได้

ชัยชนะ	ใน	Naval	War	College	ของสหรัฐฯ	จึงยังไม่ให้มีการศึกษา

ยทุธศาสตรแ์ละทำแผนยทุธศาสตรจ์นกวา่นกัศกึษาจะศกึษารายละเอยีด

เกี่ยวกับกำลังรบและยุทธวิธีที่แผนยุทธศาสตร์จำต้องนำไปใช้เสียก่อน		

ยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์กับยุทธวิธีดุจนายพรานกับสุนัขของเขา		

นายพรานเป็นนายก็จริง	แต่เขาคงไม่นำมันไปจับสุนัขจิ้งจอก	หากว่ามัน

เป็นสุนัขผิดประเภทหรือสุนัขที่ขาดการฝึกหัด	

	 ผู้รับผิดชอบที่เป็นหน่วยเหนือกำหนดวัตถุประสงค์ทางยุทธวิธี

เสมอ	ในบรบิทของยทุธศาสตร	์	Sir	Julian	Corbett		กลา่ววา่	การยทุธ

ทางทะเลสนบัสนนุเปา้หมายทีใ่หญก่วา่บนบก		ในทางทฤษฎเีราทราบกนัดวีา่

วัตถุประสงค์สูงสุดของกองเรือคือการทำลายกองเรือข้าศึกในการยุทธ

แตกหัก		ดังหลักการพื้นฐานของยุทธศาสตร์ทางเรือที่กล่าวว่า	“ทำลาย

กองเรอืขา้ศกึไดเ้หมอืนกบัเปดิประตทูกุบาน”	 แตใ่นโลกของความเปน็จรงิ

ในทางปฏิบัติแล้ว	การยุทธที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้ได้ครองทะเลเกิดขึ้นน้อยมาก	

เว้นแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะสู้รบกัน	

	 สงครามในอดีตมีเรือจำนวนหนึ่งจอดอยู่ในฐานทัพเตรียมไว้

เปน็กองเรอืคงชพี	 (Fleet	 in	Being)	 เหตผุลทีจ่ดักองเรอืนีก้เ็พือ่ปอ้งกนั

การถูกทำลายโดยที่ทำความเสียหายให้แก่ข้าศึกได้ไม่มากพอ	 แต่ในยุค
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ปัจจุบันที่กองเรือมีอาวุธที่ทันสมัย	การปฏิบัติของกองเรือคงชีพไม่ได้ง่าย

อยา่งแตก่อ่นแลว้	แตก่ใ็ชว่า่เปน็ยทุธศาสตรท์ีล่า้สมยัสำหรบัการทำสงคราม

แบบธรรมดาไม่	

	 เป็นที่น่าสังเกตถึงความอสมมาตรระหว่างยุทธศาสตร์และ

ยุทธวิธี	 และผลผลิตของทั้งสองอย่างนี้	 นักยุทธศาสตร์วางแผน

นักยุทธวิธีสู้รบ	คนหนึ่งมียุทธศาสตร์	อีกคนหนึ่งปฏิบัติยุทธวิธี	มีบางสิ่ง

บางอย่างมากกว่าทั้งทางกายภาพและมากกว่าทางจิตวิญญาณใน

ขอบเขตของนกัยทุธวธิ	ี ดว้ยเหตนุีผู้รู้บ้างคนถงึกบักลา่ววา่	 เปน็การยาก

ที่จะทำนายว่าใครจะประสบความสำเร็จและใครจะล้มเหลวในการยุทธ		

บรรดานักยุทธศาสตร์จำเป็นต้องรู้ว่าเหล่านักยุทธวิธีประสบความสำเร็จ

ไดอ้ยา่งไร		แมว้า่พวกนกัยทุธศาสตรไ์มส่ามารถทำอะไรไดม้ากนกัในยามสงบ

นอกจากสญัญากบับรรดานายทหารเรอืทีอ่ยูใ่นทะเลวา่	 จะใหก้ารสนบัสนนุ

ทักษะของพวกเขาอย่างเพียงพอ	 และยอมให้พวกเขาสะสมเตรียม	

หลักนิยมที่ดีและฝึกกองเรือให้พร้อม	

บทส่งท้าย

 หากใครสังเกตในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา	 วารสารเผยแพร่

ความรู้ของกองทัพเรือ	 ไม่ว่า	 นาวิกศาสตร์หรือนาวิกาธิปัตย์สาร		

มบีทความเกีย่วกบัยทุธวธิทีางเรอืนอ้ยมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัยทุธศาสตร์

หรือแม้แต่กระดูกงูของกองเรือยุทธการก็ไม่ค่อยพบบทความทางยุทธวิธี

เทา่ใดนกั	 ในความคดิสว่นตวัของผูเ้ขยีน	 เขา้ใจวา่นายทหารเรอืสว่นใหญ่

โดยเฉพาะผูอ้าวโุสแลว้	 ตา่งใหค้วามสนใจยทุธศาสตรม์ากกวา่	 นอกจาก

ที่กล่าวข้างต้นนี้แล้ว	 เรายังมี	 “ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ”	 ซึ่ง	

ก่อตั้งมามากกว่า	 ๒๐	 ปีแล้ว	 แต่เราไม่มี	 “ศูนย์ศึกษายุทธวิธีทางเรือ”

หรอืองคก์รเฉพาะดา้นยทุธวธิ	ี จะมกีารเรยีนหรอืศกึษากเ็ฉพาะในโรงเรยีน

นายทหารเรอืชัน้ตน้	 โรงเรยีนเสนาธกิารทหารเรอื	 หลกัสตูรยทุธวธิตีา่ง	 ๆ

ของกองการฝึก	กองเรือยุทธการ	และเป็นที่น่าสังเกตว่าในหลักสูตรของ

วทิยาลยัการทพัเรอื	 กม็ไิดม้กีารศกึษาเกีย่วกบัยทุธวธิเีลย	 (ผูร้บัผดิชอบ

คิดว่าควรศึกษาในระดับล่าง)	 นอกจากนี้ผู้เขียนยังเห็นว่า	 แม้แต่หมวด

วิชานโยบายและยุทธศาสตร์	 ก็มิได้เน้นยุทธศาสตร์ทางเรือ	 และ

ยุทธศาสตร์ทางทะเลเท่าใดนัก	 	
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 น่าเป็นห่วงที่เราเห็นความสำคัญของยุทธวิธีทางเรือน้อยเกินไป	
คนทีก่ำหนดยทุธศาสตรก์ห็าไดน้ำผลของยทุธวธิแีละขดีความสามารถจรงิ	ๆ
ของกำลังรบของเรามาเป็นรากฐานในการวิเคราะห์	 นาวาโท	 Bradley	
A.Fiske	นักยุทธวิธีสหรัฐฯ	 ได้เขียนไว้เมื่อ	 ค.ศ.๑๙๐๕		และได้รับการ
ยอมรบัจากนายทหารเรอืสหรฐัฯ	จนกระทัง่ปจัจบุนัวา่	“ไมม่นีโยบายใด ๆ 
(และยทุธศาสตร)์ ทีฉ่ลาด หากไมน่ำยทุธวธิมีาพจิารณาประกอบอยา่ง 
ระมดัระวงัในทกุประเดน็ทีค่วรถกูนำไปใชใ้นสงคราม  และเพือ่การนัน้ 
เรอืทีเ่หมาะสมควรไดร้บัการสรา้ง หนว่ยทีเ่หมาะสม ควรไดร้บัการจดั 
วินัยและการฝึกหัด ควรจัดให้มี เพื่อให้ยุทธวิธีดังกล่าวเกิดผลดี”  
หรือแม้กระทั่ง	Clausewitz		ก็กล่าวทำนองเดียวกันว่า	“ยุทธศาสตร์ที่
ใชก้นัอยูเ่วลานี ้ ขึน้อยูก่บัขดีความสามารถทีแ่ทจ้รงิในสนามรบ ตามดว้ย 
ความรู้ที่ว่า ใครควรเป็นผู้ชนะ หากการยุทธเกิดขึ้น” 
	 ขอสรุปทิ้งท้ายของบทความซึ่งต้องยอมรับว่ายุทธวิธีและ
ยุทธศาสตร์เปรียบเสมือนสหายกอดคอกัน	 ต่างก็มีอิทธิพลต่อกัน	 ส่วน
อาวุธสมัยใหม่และยุทธวิธีที่ใช้เพื่อให้ได้รับชัยชนะนั้น	 เปรียบเสมือน	
มือที่สวมถุงมือ	 	 ซึ่งต้องพอดีกัน	 	 ปัจจัยสำคัญทั้งหมดที่ได้รับจากการ
วเิคราะหค์รัง้หลงัสดุในยามสงบ	เชน่	การจดัหนว่ย	การฝกึ	ควรถกูนำมา
พิจารณาในการกำหนดยุทธวิธีเพื่อชัยชนะในการยุทธ	
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