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 “ทั้งในยามสงบและยามสงคราม เราแสดงบทบาทของเราให้

สำาเร็จลุล่วงอยู่บ่อย ๆ โดยใช้การทัพ (campaigns) ซึ่งเพ่งไปที่ระดับ

ยุทธการของสงคราม.....ที่มีอยู่สามระดับสงคราม : ระดับยุทธวิธี ยุทธการ 

และยุทธศาสตร์...ระดับยุทธการเกี่ยวข้องกับกำาลังรบที่รวมกันในยุทธ

บริเวณหนึ่ง” 

พลเอก Mundy นย.สหรัฐ ฯ และ พลเรือเอก Kelso ทร.สหรัฐฯ

 

 กล่าวนำา
 สมัยเม่ือผูเ้ขียนเขา้ศกึษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ      วิชาท่ีนบัว่า 

สำาคัญวิชาหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ผู้สอนเน้นมากคือ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธวิธี และการส่งกำาลังบำารุง ซึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดหรือติดตามอะไรนัก 

เห็นสอดคล้องกับเนื้อหาของวิชาดังกล่าว โดยเฉพาะการส่งกำาลังบำารุง 

ยุทธวิธีทางเรือ
: ระดับของสงครามที่กองทัพเรือควรใส่ใจ

พลเรือเอก ไพศาล  นภสินธุวงศ์      
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ซึ่งมีความสำาคัญต่อการทำาสงครามในทะเล แต่ก็ยังไม่รู้ด้วยซำ้าว่านอกจาก 
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีแล้ว มีอะไรที่ขาดหายไปและสำาคัญอย่างไร แม้กระทั่ง 
ได้ไปศึกษาที่วิทยาลัยการทัพเรือของสหรัฐ ฯ ก็ยังไม่ได้รับรู้สิ่งที ่
ขาดหายไปนั้น เพราะในกองทัพเรือสหรัฐ ฯ เอง ก็ประสบปัญหาดังกล่าว
เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าเมื่อการศึกษาของกองทัพเรือซึ่งได้รับ
อิทธิพลเต็ม ๆ จากสำานักอเมริกัน จึงประสบปัญหาไม่ต่างกัน บางท่าน
อาจตั้งคำาถามว่า ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร แน่นอนครับ  เราคงไม่ตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเราไม่ได้ทำาสงครามทางเรือกับใคร แต่สหรัฐ 
ฯ และบางชาติตะวันตก เช่น เยอรมนี โซเวียต ต่างเริ่มสำาเหนียกปัญหา
ดังกล่าว มีการศึกษาและได้แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับระดับของสงคราม
ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งระดับ คือ ระดับยุทธการ (Operational Level of 
War) เจ้าของสำานักศึกษาที่มีอิทธิพลต่อกองทัพเรือไทย เขายอมรับถึง
ความบกพร่อง และได้แก้ไขแม้จะเริ่มต้นไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา แต่สำาหรับ 
เราแล้วดูจะใส่ใจน้อยมาก ยังติดหล่มความคิดอยู่กับของเดิม ๆ  ทั้งในส่วน
ภาคทฤษฎี (สถาบันการศึกษาระดับสูงของกองทัพเรือ) และภาคปฏิบัติ 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองเรือยุทธการ) แต่ก็น่ายินดีที่วิทยาลัยการทัพเรือ
เริ่มเห็นความสำาคัญหลังจากได้รับการผลักดันมานาน เริ่มมีการศึกษาการ
วางแผนการทัพกันบ้างแล้ว เข้าทำานองว่า มาสายดีกว่าไม่มา

 

 ทฤษฎีทางทะเลสมัยใหม่ 
 ความคิดเริ่มแรกเกี่ยวกับการทำาสงครามทางทะเล เน้นที่ระดับ
ทางยุทธวิธีของสงคราม ความจริงแล้วคำาว่า ยุทธวิธี มักปรากฏอยู่ในผล
งานของบรรดานักบุกเบิกการทำาสงครามทางทะเลในศตวรรษที่ ๑๘ ซึ่ง
ยังเป็นยุคเรือใบ ยุคนี้เน้นที่กองเรือว่าควรบริหารจัดการอย่างไรเมื่อมี
ข้าศึกปรากฏตัวให้เห็น สิ่งที่ชัดเจนที่สุด คือ เพื่อรักษาโอกาสอันดีที่สุด
สำาหรับความสำาเร็จของการยุทธ์ ต่อมาในศตวรรษที่ ๑๙ ก็ยังเป็นสิ่งที่
ปรารถนาก่อนอื่นใดเช่นกันของบรรดานักยุทธวิธีและนักยุทธศาสตร์ แต่
ก็แน่นอนว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างก็มีความกังวลต่อยุทธศาสตร์ของชาติ
พอ ๆ กัน นั่นคือการสนับสนุนกองทัพเรือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของชาติทั้งในยามสงบและยามสงคราม อย่างไรก็ดีตามประวัติศาสตร์
ทางเรือไม่ค่อยปรากฏสิ่งที่เขียนเกี่ยวกับสิ่งใด ๆ ที่อยู่ระหว่างสองระดับนี้
ของสงคราม (ยุทธวิธีและยุทธศาสตร์)
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 คนส่วนใหญ่คงไม่คาดคิดมาก่อนว่า ปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้

เกิดทฤษฎีทางทะเลสมัยใหม่นั้น ได้มาจากแนวความคิดของสงคราม 

ทางบกในศตวรรษที ่       ๒๐     นกัคิดชาวรัสเซยีได้แนวความคิดทำานองเดียวกนันี้ 

คือได้บทเรียนจากการทำาสงครามบนบกของรัสเซีย ความผิดพลาดและ

ล้มเหลวของกองทัพแดงหน้ากรุง Warsaw  ในปี ค.ศ.๑๙๒๐ รวมทั้งการ

รับรู้อย่างแน่แท้ว่าในสภาวะของการปฏิวัติ จึงไม่ควรเชื่ออะไรง่าย ๆ 

ทำาให้นักคิดรัสเซียได้ผลิตนวัตกรรมทางความคิดอย่างฉับพลันเกี่ยวกับ

หนทางที่การปฏิบัติการทางทหารบนบกควรดำาเนินการอย่างชัดเจนที่สุด 

สิ่งเหล่านี้ได้นำาไปสู่แนวความคิดเกี่ยวกับการสร้าง ยุทธศิลป (Operational 

Art)   อยา่งมนียัสำาคญั         เปน็การรเิริม่รปูแบบใหมข่องการสูร้บทีม่ปีระสทิธภิาพ 

สำาหรบัพืน้ทีก่วา้งใหญ ่       เปน็ระดับยทุธการของสงคราม        เปน็วธิกีารดำาเนนิ 

กลยุทธ์และ “การยุทธที่ลึกซึ้ง” สำาหรับการดำาเนินการทัพ (Campaign) 

ที่ “Oder – Vistula” กับเยอรมนีในสงครามโลกครั้งแรก และ 

ในยุทธการ “August – Storm” กับญี่ปุ่นในปี ๑๙๔๕  กองทัพแดงให้

แสดงให้เห็นว่าสามารถนำาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างน่าประทับใจนัก 

คือ การปฏิบัติอย่างแตกหัก

 ส่วนกองทัพสหรัฐ ฯ ได้รับอิทธิพลจากความกดดันอันเกิดจาก

ความผิดพลาดของการทำาสงคราม ในเวียดนาม ทหารสหรัฐ ฯ ทำานอง

เดียวกันได้เรียนรู้และพัฒนายุทธศิลป ซึ่งนับว่าเริ่มให้ความสนใจ รวมทั้ง

กองทัพของชาติตะวันตกอื่น ๆ หลายชาติได้เดินตามรอยนี้บ้างเช่นกัน

 สิ่งสำาคัญที่สุดของวิธีคิดใหม่นี้ เกี่ยวกับการดำาเนินการปฏิบัติ

การทางทหาร คือ สิ่งที่เรียกว่า ระดับยุทธการของสงคราม ซึ่งคล้ายคลึง

กันมากกับแนวความคิดของ “การดำาเนินกลยุทธ์ทางยุทธการ” ของ

รัสเซีย หัวใจสำาคัญของระดับสงครามใหม่นี้ถูกจัดให้อยู่ระหว่างยุทธวิธี 

(ศิลปการยุทธ์) และยุทธศาสตร์ (ศิลปของสงคราม) ดังนั้น  ระดับยุทธการ 

ของสงคราม จึงเกี่ยวกับการทัพ นั่นคือ ยุทธศิลป (ศิลปของการทัพ)

 แม้ว่าจุดสำาคัญ คือ ระดับยุทธการของสงครามเชื่อมต่อกับอีก

สองระดับ (ยุทธวิธีและยุทธศาสตร์) นักคิดทฤษฎีใหม่ของรัสเซียกล่าว

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปัจจุบันเราคุ้นเคยดีว่า :

 “ยุทธศาสตร์ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับการใช้กำาลังทหารและทรัพยากร 

ทั้งหมดของชาติ เพื่อให้บรรลุความ มุ่งหมายสูงสุดทางทหาร ...ยุทธศิลป 
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เกิดขึ้นจากความมุ่งหมายทางยุทธการก่อให้เกิดบรรดาชุดท่ีเรียงกันของ

ภารกิจทางยุทธวิธีแล้วสร้างชุดที่เรียงกันของกิจ... ยุทธวิธีสร้างขั้นตอน 

เพื่อให้การยุทธ์ก้าวเข้ารวมกัน ยุทธศาสตร์บอกแนวทางให้เป็นข้อสังเกต” 

 สิ่งที่ได้ตามมาจากแนวความคิดของชาวรัสเซีย คือ ยุทธศิลป  คือ 

การใช้กำาลังทหารอย่างมีทักษะ เพื่อดำารงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 

โดยผ่านการทัพที่ประสบความสำาเร็จและมีชัยชนะในการยุทธ์เป็น

หัวใจสำาคัญของการนำากำาลังทหารระหว่างการยุทธ์ (Admiralship or 

Generalship)

 อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีการพัฒนาระดับของสงครามละเอียดเพิ่ม

ขึ้น ตามตารางการจัดระดับของสงครามข้างล่างนี้ :
- ๓ -

 
ระดับของสงคราม คําอธิบาย ตัวอย่างที่เกิดข้ึนจริง 
       ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
ยุทธศาสตร ์
 
 
        ยุทธศาสตร์ทหาร 
 
 
ยุทธการ 
 
 
 
 
ยุทธวิธี 
 
 
 
ระเบียบปฏิบัติ/เทคนิค 
 

การตัดสินใจดําเนินการโดยรฐับาล/
พันธมิตรเพือ่บรรลุวัตถุประสงค์ทาง
การเมือง 
 
 
 

การตัดสินใจทางทหารเกี่ยวกบัทรัพยากรที่
จําเป็นต้องจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์ของชาติ 
 
การบงัคับบญัชาและการวางแผนที่ระดบั 
การทัพ เพื่อใหบ้รรลุความมุง่หมายทาง 
ยุทธศาสตร ์
 
 
การใช้กําลงัทหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกบัข้าศึก เพื่อให ้
บรรลุความมุง่หมายทางยุทธการ 
 
ผู้มีอํานาจบางคนยอมรบัความจริงต่อระดับ 
ตํ่ากว่ายุทธวิธี ซึ่งการกระทําถูกกําหนดโดย 
คุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ใช้ 
เป็นหลัก 

การตัดสินใจของรัฐบาลอังกฤษ 
เพื่อพยายามยึดคืนการควบคุม
หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ ปี ๑๙๘๒ 
หลงัจากการบุกยึดของ
อาร์เจนตินา 
 
การตัดสินใจประกอบกําลัง
และแยกหน่วยเฉพาะกจิของ
ราชนาวีอังกฤษ 
 
การใช้ Carrier Battle Group 
(CBG) ของราชนาวีอังกฤษ 
เมื่อไรและอย่างไร และเพือ่
การโจมตีสะเทินนํ้าสะเทินบก 
 
การประกอบกําลังและการใช้
หน่วยคุ้มกันให้แก่ CBG หรอื
กําลังรบยกพลข้ึนบก 
 
การยิงเป้าลวง (Chaff) เมื่อไร 
และอย่างไร 

  
 การทัพสามารถเป็นทั้งการเพิ่มพูน (สิ่งที่ตามมาเป็นผลรวมของกิจกรรมทางทหารอย่างอิสระ
และแยกกัน เช่น สงครามเรือค้า (Guerre de course)) หรือการเรียงลําดับ (เหตุการณ์หน่ึงจําเป็นต้องเกิดข้ึน
ก่อนสําหรบัเหตุการณ์ลําดับทีเ่หลอื เช่น การดํารงไว้ซึง่การครองทะเลก่อนการปฏิบัติการโจมสะเทนินํ้าสะเทนิบก) 
เพื่อให้ง่ายข้ึนสําหรับเรื่องการทัพ ควรนึกถึงรูปแบบของจํานวนกําลังพลจํานวนมากปะทะกัน หรือพื้นที่ขนาดใหญ่  
ที่เกิดสถานการณ์ หรอืเวลาที่ใช้หรืออาจเป็นทัง้สามอย่าง การทัพเกี่ยวข้องสิง่ที่กล่าวข้างต้นน้ีมากกว่าการยุทธ์ 
แต่น้อยกว่าสงคราม อย่างไรก็ดีที่กล่าวมาน้ันเป็นเรือ่งของความสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นสิ่งสมบูรณ์ ตัวอย่างพื้น ๆ 
เช่น ระดับของการทัพ ฟอล์คแลนด์ แม้ว่าเมื่อคํานึงถึงขนาดของจํานวนกําลงัรบบนบกทีป่ะทะกันมีขนาดเล็ก
กว่ากองทัพน้อย 
 
ระดับยุทธการของสงครามในทะเลและมุมมองของกองทัพเรือสหรัฐ ฯ 
 กองทัพเรอืหลายประเทศ แม้แต่กองทัพเรือสหรัฐ ฯ เอง มีเอกสารเกี่ยวกบัยุทธศาสตร์ทาง
ทะเลมากมาย กองทัพเรือไทยถึงกับมีศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และหลายประเทศเช่นกัน ต่างให้ความสนใจเรื่อง
แผนการทัพน้อยมาก หรือวิจัยทดสอบการพัฒนาของยุทธศาสตร์ ประเด็นการละเลยหรือขาดการใส่ใจต่อ
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 การทัพสามารถเป็นทั้งการเพิ่มพูน (สิ่งที่ตามมาเป็นผลรวมของ

กิจกรรมทางทหารอย่างอิสระและแยกกัน เช่น สงครามเรือค้า (Guerre 

de course) หรือการเรียงลำาดับ (เหตุการณ์หนึ่งจำาเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน

สำาหรับเหตุการณ์ลำาดับที่เหลือ เช่น การดำารงไว้ซึ่งการครองทะเลก่อน

การปฏิบัติการโจมสะเทินนำ้าสะเทินบก) เพื่อให้ง่ายขึ้นสำาหรับเรื่องการทัพ 

ควรนึกถึงรูปแบบของจำานวนกำาลังพลจำานวนมากปะทะกัน หรือพื้นที่ 

ขนาดใหญ่ที่เกิดสถานการณ์ หรือเวลาที่ใช้ หรืออาจเป็นทั้งสามอย่าง 

การทัพเกี่ยวข้องสิ่งที่กล่าวข้างต้นนีม้ากกว่าการยุทธ์ แต่น้อยกว่าสงคราม 

อย่างไรก็ดีท่ีกล่าวมานั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นสิ่งสมบูรณ์ 

ตัวอย่างพื้น ๆ เช่น ระดับของการทัพฟอล์คแลนด์ แม้ว่าเมื่อคำานึงถึง

ขนาดของจำานวนกำาลังรบบนบกที่ปะทะกันมีขนาดเล็กกว่ากองทัพน้อย

 

 ระดับยุทธการของสงครามในทะเลและมุมมองของ
 กองทัพเรือสหรัฐ ฯ 
 กองทพัเรอืหลายประเทศ แมแ้ตก่องทพัเรอืสหรฐั ฯ      เอง    มเีอกสาร 

เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางทะเลมากมาย กองทัพเรือไทยถึงกับมีศูนย์ศึกษา

ยุทธศาสตร์และหลายประเทศเช่นกัน ต่างให้ความสนใจเรื่องแผนการทัพ

น้อยมาก หรือวิจัยทดสอบการพัฒนาของยุทธศาสตร์ ประเด็นการละเลย

หรือขาดการใส่ใจต่อระดับยุทธการของสงครามหรือแผนการทัพมีความ

สำาคัญ เพราะเป็นระดับที่เชื่อมต่อกันระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์กับ

องค์ประกอบด้านยุทธวิธีและเทคโนโลยีในสงครามทางทะเลด้วย

 บทเรียนจากการละเลยหรือขาดความรู้ต่อการปฏิบัติการทาง

เรือขนาดใหญ่ หรือยุทธศิลปปรากฏในประวัติศาสตร์ทางเรือมากมายใน

อดีต เช่น การเพลี่ยงพลำ้าของกองทัพเรืออังกฤษ ในนอร์เวย์เมื่อปี ๑๙๔๐ 

(อังกฤษขัดขวางการบุกของเยอรมนีที่นอร์เวย์ ครั้งนั้นการครองทะเลของ

อังกฤษในทะเลเหนือไม่ได้ทำาให้เกิดผลเด็ดขาด เพราะการยุทธ์ที่แท้จริง

ขึ้นอยู่กับความสำาเร็จของ Die Luftwaffe (กองทัพอากาศของเยอรมนี) 

เป็นหลัก ความโชคร้ายของอังกฤษในแผ่นดินใหญ่ของกรีก และครีต ในป ี

ถัดมา ตลอดจนการสูญเสียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของพันธมิตรให้แก่

ญี่ปุ่นในปี ๑๙๔๑ – ๑๙๔๒ และความปราชัยของญี่ปุ่นต่อสหรัฐ ฯ และ
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พันธมิตรในสงครามแปซิฟิกในปี ๑๙๔๑ – ๑๙๔๕ การยุทธ์ที่มิดเวย์เมื่อ

มิถุนายน ๑๙๔๒ นับเป็นตัวอย่างดีที่สุดของผลที่ตามมาซึ่งกลายเป็น

หายนะของญี่ปุ่น เนื่องจากขาดความคิดทางยุทธการ ผู้บัญชาการกอง

เรือผสมของญี่ปุ่น  พลเรือเอก Isoroku Yamamoto นำากองทัพที่ใหญ่

เป็นสองเท่าของกองเรือสหรัฐ ฯ แต่ด้วยเหตุที่มีแผนซึ่งบกพร่องมากเขา 

จึงปราชัยอย่างเด็ดขาด แล้วกลายเป็นจุดกลับของสงครามในแปซิฟิก 

การเข้าไปแทรกแซงจนกลายเป็นกำาลังหลักของสหรัฐ ฯ และติดกับใน

สงครามเวียดนาม ปี ๑๙๖๕ – ๑๙๗๓ แล้วลงเอยด้วยการพ่ายแพ้ต่อคู่

ต่อสู้ที่ด้อยกว่าทางการทหารอย่างเทียบกันไม่ได้ นอกจากการขาดความ

สัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของสหรัฐ ฯ แล้ว ยังเป็นการ

ดำาเนินการเพียงระดับยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเท่านั้น ไม่มีการนำายุทธศิลป ์

หรือดำาเนินการระดับยุทธการไปใช้ การปราชัยของอาร์เจนตินาในความ 

ขัดแย้งที่หมู่เกาะฟอล์คแลนด์/มัลวินัส ปี ๑๙๘๒ อธิบายได้ง่าย ๆ 

ว่าเนื่องจากเหตุผลเดียวกัน

 ระดับยุทธการของสงครามในทะเล  

 กองทัพเรือสหรัฐ ฯ ยอมรับเป็นทางการเป็นครั้งแรกว่ามีระดับ 

ยุทธการของสงครามในทะเล เมื่อพลเอก Mundy ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน 

สหรัฐ ฯ  และพลเรือเอก  Kelso  ได้ลงนามร่วมกันในเอกสารหลักนิยมทางเรือ 

ชื่อว่า Naval Warfare (NDP๑) ในฤดูใบไม้ผลิปี ๑๙๙๔ ความริเริ่มนี้

ส่วนหนึ่งเกิดจากความกดดัน จากเหล่าทัพอื่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วม

กันเมื่อมีปฏิบัติการร่วม อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการกระตุ้นของนาวิกโยธิน

สหรัฐ ฯ ซึ่งโน้มน้าวให้เห็นประโยชน์ของการประยุกต์ใชยุ้ทธศิลป ซึ่งอยู่

ระหว่างยุทธศาสตร์และยุทธวิธี  NDP๑ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ ได้แจกจ่าย

เมื่อ ๒๐๑๐ เท่ากับเป็นการยืนยันสามระดับของสงครามและจดจ่อเป็น

พิเศษต่อระดับยุทธการ ซึ่งถือเป็นแหล่งความรู้ทางหลักนิยมที่ Doctrine 

Command ของ ทร.สหรัฐ ฯ รับผิดชอบ

 ความจริงแล้วในความคิดของกองทัพเรือสหรัฐ ฯ ก่อนหน้านั้น

ระดับทั้งสามของสงคราม คือ ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีและการส่งกำาลัง

บำารุง ส่วนหนึ่งของเหตุผลที่การส่งกำาลังบำารุงมีความเด่น คือ ขอบเขตที่

กว้างขวางทางภูมิศาสตร์ของการปฏิบัติการทางเรือ ซึ่งแตกต่างจากการ
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ทำาสงครามบนบกที่มีขอบเขตทางภูมิศาสตร์แคบกว่า บรรดากิจกรรม

ของการทัพทางเรือเป็นไปได้ว่าอาจมากถึงร้อยละ ๘๐ ที่เป็นกระบวนการ

ส่งกำาลังบำารุง และยิ่งสำาคัญหากการทัพในทะเลต้องใช้เวลานาน

 วิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐ ฯ ได้ให้ความสนใจระดับยุทธการของ

สงครามหรือยุทธศิลป นอกจากมีการเรียนการสอนในหลักสูตรหลักแล้ว 

ยังได้เปิดหลักสูตร การวางแผนทางยุทธการครั้งแรกในปี ค.ศ.๑๙๙๘ 

ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรการรบทางทะเลชั้นสูงในปีถัดมา แต่การศึกษา 

ทฤษฎีระดับยุทธการในทะเลดังกล่าว กลับไม่ได้รับความสนใจจากหน่วย

ที่ส่งนายทหาร ซึ่งมีอนาคตไกลเข้ารับการศึกษาเท่าที่ควร

 มุมมองเดิมของกองทัพเรือสหรัฐ ฯ  

 Sir Julian Corbett นักยุทธศาสตร์ทางทะเลของอังกฤษ และ 

พลเรือเอก Bradley Fiske กับ พลเรือเอก J.C.Wylie แห่ง กองทัพเรือ

สหรัฐ ฯ รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงคิดว่ายุทธศาสตร์รวมยุทธการเข้าไป

ด้วยในการทัพทางเรือ มุมมองเดิมนี้แพร่กระจายอยู่ในหนังสือ Some 

Principles of Maritime Strategy ของ Corbett ส่วนในหนังสือ 

The Navy as a Fighting Machine ของ Fiske บรรยายวิสัยทัศน์ของ

เขาเกี่ยวกับกองเรือว่า :

 “ลองจินตนาการระบบยุทธศาสตร์ปัจจุบัน... เผื่อว่ากองทัพเรือ 

จะเหมือนองค์การที่ใหญ่โตและมีประสิทธิภาพทุก ๆ  ภาคส่วนรวมกลุ่มกัน 

โดยเข้าใจร่วมกัน มีความมุ่งหมายร่วมกัน ขึ้นตรงต่อกันและกัน ช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน เชื่อฟังอย่างเห็นอกเห็นใจกันต่อจิตใจที่ควบคุมได้ ซึ่งชี้นำา

พวกเขาไปสู่มุมมองที่เป็นเป้าหมาย”

 สำาหรับ Wylie นั้นชัดเจนที่สุด เขาได้ชี้ให้เห็นว่าในประวัติศาสตร์

ทั้งหมด นักทฤษฎีทางเรือได้กล่าวว่ายุทธวิธีประยุกต์ใชเ้มื่อกำาลังรบฝ่าย

ตรงข้ามถูกตรวจจับได้ ดังนั้นแผนและการปฏิบัติเป็นยุทธวิธี ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างที่อยู่นอกระยะการถูกตรวจจับได้เป็นยุทธศาสตร์ แนวความคิดนี ้

ได้ครอบงำานายทหารเรือสหรัฐ ฯ เป็นเวลายาวนาน (รวมทั้งนายทหารเรือ 

ไทยที่ได้รับอิทธิพลจากสำานักอเมริกัน)

 ตัวอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ยกมาในบริบทเดียวกันคงไม่มีใคร

แสดงได้ชัดเจนกว่า พลเรือเอก Romeo Bernotti แห่งกองทัพเรืออิตาลี 
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ในหนังสือที่มีชื่อเสียง ๒ เล่มของเขาเกี่ยวกับยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ใน

ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ ๒๐ เขาเขียนขณะที่มียศเป็นเรือเอก เป็น

อาจารย์สอนด้านศิลปะของสงครามทางเรือในโรงเรียนนายเรือของอิตาลี 

Brian Sullivan ผู้เขียนชีวประวัติของ Bernotti กล่าวว่าหนังสือทั้งสอง

เล่มประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก และ

เป็นสัญญาณบอกล่วงหน้าของการวิจัยด้านปฏิบัติการซ่ึงได้เกิดขึ้นต่อมา

ในสงครามโลกครั้งที่สอง เล่มที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เกือบทั้งเล่มเขาทุ่มเท

ให้กับเรื่องยุทธการทางเรือ กล่าวคือ การวางแผนและการปฏิบัติการ

การทัพ เนื้อหาเต็มไปด้วยคำาแนะนำาโดยใช้เรขาคณิตและคณิตศาสตร์ 

สำาหรับกิจกรรมทางยุทธการ ซึ่งรวมทั้งการลาดตระเวนทางยุทธศาสตร์

และระเบียบการปฏิบัติการค้นหา ตลอดจนความแตกต่างระหว่างการ

ลาดตระเวนทางยุทธศาสตร์กับทางยุทธวิธี ความอ่อนตัวทางยุทธศาสตร์ 

ความเร็วเดินทาง รัศมีการรบและกิจกรรมด้านการส่งกำาลังบำารุง พร้อม

ด้วยการเปรียบเทียบเชิง ปริมาณระหว่าง  การรับ - ส่ง สิ่งของในทะเล

เป็นชุด ๆ ติดต่อกันกับการสนับสนุนที่ได้รับจากฐานทัพใกล้เคียง

 หลายปีก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง การศึกษาอย่างเข้ม

ข้นและให้ทักษะทั้งหมดที่วิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐ ฯ เน้นที่ยุทธวิธี 

(เทคโนโลยี) หรือยุทธการ (การส่งกำาลังบำารุง) การฝึกยุทธกีฬาซึ่งเล่นกัน

ที่นั่นระหว่างปี ๑๙๑๙ – ๑๙๔๐ มากกว่า ๓๐๐ ครั้ง มีเจตนาเพื่อปฏิบัติ

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งสมมุติฐานไว้ในการทัพ หรือใช้ ทดสอบยุทธวิธี

ของการยุทธ์ ยุทธกีฬาดังกล่าวเผยให้เห็นยุทธศาสตร์ในตอนแรกก่อน 

แล้วต่อมายุทธศาสตร์    มุ่งหมายนำาการทัพในแปซิฟิกแต่ไม่ประสบผล 

เกมได้แสดงให้เห็นอย่างมีตรรกะว่า ยุทธศาสตร์เพื่อปลดปล่อยฟิลิปปินส์

ให้สำาเร็จเร็วนั้นต้องกินเวลานาน มากกว่า ๒๐ ปี การเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ในแปซิฟิกได้เกิดขึ้นเป็นจริงเป็นจังมากขึ้น และเป็นไปอย่าง

ช้า ๆ แต่รัดกุมมากขึ้น ไม่มีการปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมในความคิด 

ทางยุทธศาสตร์ที่วิทยาลัยการทัพเรือ เพราะการปฏิบัติได้รับการทดสอบ 

ความสามารถกระทำาได้ (Feasibility) ด้วยเกมทางยุทธศาสตร์ ส่วนระดับ

ยุทธการซึ่งมีการทดสอบในการยุทธ์ที่ระดับยุทธวิธีได้ถูกประเมินและพบ

ว่ายุทธศาสตร์ต้องการอะไร
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 ทกัษะของ กองทพัเรือสหรัฐ ฯ ดา้นวางแผนยทุธการและวธิสีำาหรับ 

ทำาการวิเคราะห์การทัพ ได้ขยายตัวมากขึ้น นับตั้งแต่ที่เมื่อยุทธกีฬาที่

วิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐ ฯ กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการเล่นยุทธกีฬา 

โดยเฉพาะจากบรรดากองทัพเรือของชาติ NATO ความสำาเร็จของการ

วิจัยมีความก้าวหน้ามากในช่วงสงครามเย็น มีคุณค่าในการปรับแผน

ยุทธศาสตร์สำาหรับการป้องปรามด้านนิวเคลียร์ และการป้องกันเส้นทาง

คมนาคมในทะเลและในยุโรป

 ยุทธศิลปในทะเล  

 ก่อนกล่าวถึงรายละเอียดของยุทธศิลป  เราดูความหมายของคำานี้

ก่อน เพื่อได้เข้าใจง่ายขึ้น     ดูจากกองทัพบกสหรัฐ ฯ ซึ่งได้อธิบายยุทธศิลป 

ใน FM 100-5    ปี ๑๙๘๖ ว่า : 

 “การใช้กำาลังรบทางทหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ 

ในยุทธบริ เวณของสงครามหรือยุทธบริ เวณที่ ได้รับการออกแบบ 

การจัดองค์การและดำาเนินการทัพหรือการปฏิบัติการขนาดใหญ่”

 ต่อมาภายหลังคำาจำากัดความข้างต้นได้รับการเปล่ียนแปลง

หลายครั้งทั้งในส่วนของเอกสารหลักนิยมของ กองทัพบกสหรัฐ ฯ และ

หลักนิยมร่วม ผลที่ตามมากลับทำาให้เกิดความสับสนเพิ่มขึ้น ใน JP๓ – ๐ 

Joint Operation Planning ของปี ๒๐๑๑ ให้คำาจำากัดความของยุทธ

ศิลปว่า :

 “วิธีการเข้าสู่องค์ความรู้ความเข้าใจอันเกิดจากการใช้เหตุผล

ของผู้บังคับบัญชา และฝ่ายเสนาธิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความ

ชำานาญ ความรู้ ประสบการณ์ การสร้างสรรค์และการวินิจฉัยของพวกเขา  

เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ การทัพและการปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการ

และใช้กำาลังทหารโดยรวมกันของเป้าหมาย วิธีการ และ เครื่องมือ” 

   นิยามของยุทธศิลปข้างต้นนี้นอกจากยิ่งเพิ่มความสับสนแล้ว 

ยังทำาให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง กล่าวคือ ได้รวมเอายุทธศาสตร์

เข้าไปอยู่ในยุทธศิลป เพราะเป้าหมาย (Ends) วิธีการ (Ways) เครื่องมือ 

(Means) นั้น เป็นที่เข้าใจโดยทั่ว ๆ ไปว่าเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ สำาคัญ

ที่สุด คือ คำานิยามไม่ได้เอ่ยถึงวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์/ยุทธการ 

ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญอย่างหนึ่งของยุทธศิลป และขาดส่วนสำาคัญอื่น ๆ เช่น 
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ยุทธศิลปเกี่ยวข้องกับการวางแผน การเตรียมการ การปฏิบัติการขนาด

ใหญ่หรือการทัพ อาจกล่าวโดยสรุปว่า  การทหารของสหรัฐ ฯ มีความ

เห็นไม่สอดคล้องกันในสิ่งที่ประกอบเป็นยุทธศิลป

 แต่โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว เราสามารถให้คำาจำากัดความของยุทธศิลป

ว่า “ส่วนประกอบของศิลปทางทหารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและการ

ปฏิบัติในการวางแผน เตรียมการ ดำาเนินการและสนับสนุนยุทธการ

ขนาดใหญ่และการทัพ ซึ่งมุ่งไปที่การบรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธการ

หรือทางยุทธศาสตร์ในยุทธบริเวณหนึ่ง”

 การเริ่มต้นของยุทธศิลปในทะเลท่ีเป็นระดับพื้นฐานสามารถ

ย้อนกลับไปสู่ยุคเรือใบ เมื่อบรรดาเรือใบเดินทางไปเป็นระยะห่างไกล

จากฐานทัพเรือของประเทศไปยังพื้นที่ปฏิบัติการ แต่อย่างไรก็ตามระดับ

ยุทธการของสงครามในทะเลบังเกิดขึ้นราวกลางศตวรรษที่ ๑๙ คือ 

สงครามไครเมีย ระหว่างรัสเซียฝ่ายหนึ่งกับอังกฤษ ฝรั่งเศส และตุรกี

อีกฝ่ายหนึ่ง สงครามทางเรือยุคเรือกลไฟมีเรือจำานวนมากของอังกฤษ 

กับฝรั่งเศสปฏิบัติการในทะเลบอลติก ทะเลดำาและตะวันออกไกล 

สงครามนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางเรือที่กองบัญชาการบนบก 

สามารถควบคุมทางยุทธการแก่กองเรือของตนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอัน

เป็นผลมาจากการประดิษฐ์โทรเลขใต้นำ้า  ตัวอย่างเช่น การส่งข่าวจาก

กองบัญชาการกองทัพเรืออังกฤษผ่านระบบโทรเลขของยุโรป จากที่นั่น

โดยสารเคเบิลพิเศษไปยังไครเมีย (แหลมไครเมียตั้งอยู่ตอนใต้ของรัสเซีย) 

สามารถส่งถึงผู้บัญชาการกองเรืออังกฤษภายใน  ๒๔ -  ๔๘ ชั่วโมง เปรียบ

เทียบกับการส่งข่าวโดยใช้คนนำาสารและเรือกลไฟใช้เวลา ๑๖ – ๒๔ วัน 

 ปัจจัยหลักในการอุบัติข้ึนของยุทธศิลปหรือการปฏิบัติการทาง

เรือระดับยุทธการ คือ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางเรือบางอย่างที่น่า

สนใจ และการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เกี่ยวกับลักษณะของสงครามโดย 

ทั่ว ๆ ไป รวมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม อุตสาหกรรม ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศและประชามติ และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ทางสังคม

 ในสงครามโลกครั้งแรกได้ส่งสัญญาณบอกถึงการสิ้นสุดการยุทธ์

ทีแ่ตกหกั ซึง่เปน็วธิหีนึง่ของการให้ไดม้า ซ่ึงการครองทะเล (อกี ๒ วธิ ีเปน็การ

ปิดอ่าวทางทะเล และการใช้ยุทธศาสตร์กองเรือคงชีพ) ในยุทธบริเวณ 

ทางทะเลที่กำาหนด สงครามในทะเลแสดงให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ทาง
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ยุทธการสามารถบรรลุได้โดยหลัก ๆ แล้ว      จากการยุทธ์ทางยุทธวิธี 

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่สัมพันธ์กัน การยุทธ์ที่ Jutland เมื่อ ๓๑ 

พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๑๙๑๖ ถือว่าเป็นยุทธการทางเรือขนาดใหญ่ 

ประกอบด้วยการยิงต่อสู้กันด้วยปืนเรือจำานวนมากระหว่างกำาลังหลัก

ของสองฝ่าย และการยุทธ์ขนาดเล็กมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนการ

รบแก่กองเรือรบขนาดใหญ่ กองเรือหลักทั้งสองฝ่ายต้องการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ทางยุทธการในยุทธบริเวณทะเลเหนือ กองเรือเยอรมันชนะ

ทางยุทธวิธีที่ Jutland  แต่ทางยุทธการ/ยุทธศาสตร์แล้ว ชัยชนะเป็น

ของอังกฤษเพราะว่าผลของการยุทธ์ไม่มีผลต่อการครองทะเลของอังกฤษ 

สิ่งที่เป็นข้อสังเกต คือ สงครามทางเรือไม่ได้ตัดสินกันด้วยชัยชนะทาง

ยุทธวิธี แต่ตัดสินกันที่ระดับยุทธการและยุทธศาสตร์

 ยุทธศิลปเป็นตัวเชื่อมกับอีกสองระดับของสงคราม  

 ถ้อยคำาที่ใช้หรือศัพท์ทางทหารเรือ ยุทธศิลปเชื่อมต่อระหว่าง

ยุทธศาสตร์กับยุทธวิธี ผลของการยุทธ์ทางยุทธวิธีมีประโยชน์ต่อเมื่อ 

ถูกเชื่อมเข้ากับกรอบขนาดใหญ่ที่กำาหนดโดยนโยบายและยุทธศาสตร์แล้ว

ไดร้บัการบรหิารจดัการอยา่งระมดัระวงัโดยยทุธศลิป        เทคโนโลยทีีเ่หนอืกวา่ 

และ/หรอืจำานวนกำาลงัรบทีม่ากกวา่         มกัจะพบวา่       ไมเ่พยีงพอต่อความสำาเร็จ 

ในสงครามอยู่เสมอ ยุทธศิลปเปิดโอกาสให้แก่กำาลังรบที่ด้อยกว่า แต่ได้รับ 

การฝึกมาดีกว่า มีทักษะในการนำาและได้รับการชี้นำาโดยยุทธศาสตร์ที่ดี 

เพื่อทำาลายกำาลังรบขนาดใหญ่กว่าอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาด เมื่อกำาลังรบ 

ข้าศึกได้รับการฝึกและถูกนำาอย่างไร้คุณภาพ

 ยุทธศิลปให้ความมั่นใจว่า กำาลับรบของเรามุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ 

มิใช่ผลกระทบจากการทำาลาย วัตถุประสงค์เป็นตัวกำาหนดวิธีการใช้กำาลังรบ 

ระดับของสงครามและการบังคับบัญชา ขอบเขตการใช้กำาลังรบ และการ

ดำาเนินกลยุทธ์ จุดศูนย์ดุล การลวง และอื่น ๆ

 โครงสร้างของการปฏิบัติทางยุทธวิธีกำาหนดโดยยุทธศิลป หาก

ปราศจากบริบทน้ีแล้วการทำาสงครามในทะเลคงประกอบไปด้วยการยุทธ์

ทางยุทธวิธีทางเรืออย่างส่งเดช ไม่ควรมุ่งหวังว่าการทำาลายล้างข้าศึก 

เป็นเพียงมาตรการเดียวของความสำาเร็จหรือความล้มเหลว วัตถุประสงค์

หลักของการโจมตี คือ แผนของข้าศึกมากกว่ากำาลังรบ เป็นความ
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พยายามอย่างรอบคอบ ตระหนักรู้เพื่อโจมตีการรวมพลังของข้าศึก (ขณะ

เดียวกันป้องกันฝ่ายของเราด้วย) ซึ่งสามารถทำาได้หลายรูปแบบ เช่น 

การดำาเนินกลยุทธ์ตามภูมิศาสตร์ การโจมตีด้วยทิศทางที่ไม่คาดคิด เช่น 

เนลสันเข้าตีกองเรือของฝรั่งเศสขณะจอดทอดสมออยู่ในอ่าว Abukir 

ทีป่ากแมน่ำา้ไนลใ์นเวลา กลางคนื ป ี    ๑๘๐๑      กองเรอืของเนลสันเขา้ตีระหวา่ง

แนวรบของกองเรือฝรั่งเศสกับชายฝั่ง เข้าตีแบบกระหนาบทั้งสองด้าน 

นับว่าเป็นการดำาเนินกลยุทธ์ที่ระดับยุทธวิธีที่ประสบผลสำาเร็จอย่างยอดเยี่ยม 

แผนการโจมตีของญี่ปุ่น ต่อกองเรือสหรัฐ ฯ ที่ Pearl Harbor 

จากด้านเหนือใน ๑๔๐ ปีถัดมา เป็นตัวอย่างลักษณะเดียวกันแต่เป็น

ระดับยุทธการ

 ส่วนประกอบของศิลปทางทหารสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและเป็น 

พลวัตสูง ไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนซึ่งแยกยุทธศาสตร์กับยุทธการ/ยุทธศิลป 

ยุทธวิธีกับยุทธศาสตร์  หรือยุทธวิธีกับยุทธศิลป การปฏิบัติหรือเหตุการณ์

ในระดับยุทธวิธีมักกระทบต่อยุทธศาสตร์และนโยบายเสมอในวิถีทางที่

ค่อนข้างลึกซึ้งที่สุด ยุทธศิลปมีอิทธิพลอย่างมากต่อทั้งยุทธศาสตร์และ

นโยบายในด้านหนึ่งและยุทธวิธีอีกด้านหนึ่ง โครงสร้างทางยุทธศาสตร์

และนโยบายครอบงำายุทธศิลป และยุทธศิลปครอบงำายุทธวิธี ปัญหาที่อาจ

เกิดขึ้นตามมา คือ เมื่อโครงสร้างที่เล็กกว่าเริ่มรุกลำ้าโครงสร้างที่ใหญ่กว่า 

โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

 ความซับซ้อนของสถานการณ์ในทะเลและทางออก  

 ทฤษฎียุทธศิลปได้รับการพัฒนามาจากการใช้วิทยาศาสตร์  ส่วน

การประยุกต์ใช้ปฏิบัติเป็นศิลป  ดังนั้นการทำาสงครามจึงเป็นศิลปอย่างหนึ่ง

ที่จำาเป็นต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ การสร้างสรรค์และความฉลาด 

ของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการของเขา กล่าวอย่างหนักแน่นได้ว่า 

ปัจจัยมนุษย์มีความสำาคัญที่สุดของการทำาสงครามในทะเล

 สิ่งหนึ่งของความต้องการอย่างยิ่งสำาหรับการบังคับบัญชาใน

ระดับยุทธการ คือ ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คนเยอรมนีเรียกได้อย่าง

เหมาะสมในความหมายคล้ายคลึงกันว่า “Operatives Denken” หรือ 

ความคิดแบบยุทธการ  ซึ่งอาจไม่มีในตัวผู้บังคับบัญชาแบบบุคคลธรรมดา

ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ได้มาจากการศึกษาและการฝึกตั้งแต่ในยามปกต ิ
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บางทีองค์ประกอบหนึ่งที่สำาคัญที่สุดของความคิดแบบยุทธการ คือ 

“ความสามารถเห็นบรรดามุมมองของสถานการณ์ในยุทธบริเวณทางทะเล 

ทั้งทางด้านทหารและมิใช่ด้านทหารอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมจริง ๆ ” 

 ผู้บังคับบัญชาทางยุทธการต้องมีความสามารถพิเศษ เพื่อลด

ความซับซ้อนของสถานการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของเขา 

เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์และการปฏิบัติที่โดดเดี่ยวจากส่วนอื่น ๆ เขาควร 

สามารถเชื่อมต่อเหตุการณ์และการปฏิบัติที่แตกต่างซึ่งไม่สามารถ 

เข้ากับส่วนอื่น ๆ ได้นั้น โดยการสร้างภาพสถานการณ์ทางยุทธการ 

เขาต้องทำานายปฏิกิริยาของข้าศึกจากการปฏิบัติของเขาได้อย่างถูกต้อง

แล้วตอบโต้ได้อย่างเหมาะสมจนกว่าบรรลุภาวะสุดท้าย (End State)

 ยุทธศิลปในทะเลเป็นเคร่ืองมือเดียวของการบริหารจัดการกับ

สถานการณ์ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน แต่ต้องรอบคอบและระมัดระวัง และรวม

บรรดาการปฏิบัติการทางเรือเข้าด้วยกันภายใต้การออกแบบที่กว้างและ

สนับสนุนโดยตรงต่อวัตถุประสงค์ที่กำาหนดโดยยุทธศาสตร์ แนวความคิด

ของการยุทธ์ทางยุทธวิธีในทะเล จะไม่นำาไปสู่ความสำาเร็จ หากปราศจาก 

การเปน็สว่นสำาคญัของแนวความคดิทางยุทธการอย่างกว้าง  ๆ     การประยุกต์ 

ใช้ยุทธศิลปเป็นหัวใจของชัยชนะในการรบอย่างเด็ดขาดภายในเวลา 

สั้นที่สุด ด้วยการสูญเสียองค์บุคคลและองค์วัตถุน้อยที่สุด

 ยงัมคีวามคดิแบบเดมิ ๆ  ทีว่า่ ผูบ้งัคบับญัชาทางยทุธการ หากไตเ่ตา้ 

มาถึงระดับที่มีความอาวุโสพอสมควรก็สามารถอยู่ในข่ายของการ 

รับการแต่งตั้งได้ ส่วนทักษะเป็นหน้าที่ซึ่งเขาต้องใฝ่หาเมื่อเข้ารับตำาแหน่ง

แล้ว นับว่าเป็นความคิดที่อันตรายหากเขาต้องปฏิบัติงานจริงในสนามรบ

ระดับยุทธการ และที่อาจเป็นความผิดพลาดของ ผู้แต่งตั้งเขาอย่างร้ายแรง 

ถ้าเขาขาดความเข้าใจและไม่ใส่ใจการปฏิบัติการระดับยุทธการของ

สงคราม อย่างไรก็ดีขอเสนอลักษณะผู้นำาของผู้บังคับบัญชาทางยุทธการ

โดยเฉพาะประเด็นสำาคัญ ๆ บางประเด็นดังต่อไปนี้ :

 ลักษณะผู้นำาทางยุทธการ
 - เป็นคนเข้มแข็ง ฉลาด สร้างสรรค์ และห้าวหาญ คุณภาพเหล่านี ้

สามารถพัฒนาได้ขณะที่รับราชการเป็นทหารอาชีพ รวมทั้งการศึกษา

และฝึกฝนตนเอง บุคลิก การใช้วิจารณญาณ อำานาจและความเข้าใจ 



นาวิกาธิปัตย์สาร
คลังปัญญา พัฒนาผู้นำา

60

เป็นคุณสมบัติที่จำาเป็น ตัวอย่างเช่น พลเรือเอก Nimitz เป็นคนถ่อมตน 

สุภาพ และนิ่มนวลทั้งต่อผู้บังคับบัญชาและใต้บังคับบัญชา แต่เป็นคน

แน่วแน่และเด็ดขาด เขาให้อิสระแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเชื่อว่าการเข้าไป

ควบคุมจะกลายเป็นการขัดขวาง แต่เขาก็ให้คำาแนะนำาผ่านทางวิทย ุ

หากปรากฏว่าพวกเขามองข้ามโอกาสของความสำาเร็จ กระนั้นก็ตามเขา 

ไม่รีรอเข้าไปแทรกแซง   หากจำาเป็นและตำาหนิหากปฏิบัติไม่ดี  พลเรือเอก Doenitz 

ผู้บัญชาการกองเรืออู และผู้บัญชาการทหารเรือเยอรมันในสงครามโลก

ครั้งที่สอง เป็นผู้นำามีคุณภาพสูง มีกำาลังใจเข้มแข็งดุจเหล็ก แน่วแน่ 
ต่อเป้าหมาย บึกบึนไม่เปลี่ยนแปลงแต่สงบนิ่ง ศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อ
อาชีพและเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 - ผูบ้งัคบับญัชาทางยทุธการตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่มคีวามออ่นตัวสูง 
สายตาไกล สรา้งสรรค ์มคีวามรเิริม่ ความตัง้ใจและกลา้ตกลงใจ      ความออ่นตวั 
ด้านจิตใจ คือ ความสามารถเปลี่ยนท่าทีด้านจิตใจภายใต้ความกดดัน 
แตไ่มส่บัสนกับความมุง่หมาย         เขาควรทำาตวัใหพ้รอ้มปฏบิตัดิว้ยความออ่นตวั 
เมื่อสถานการณ์บังคับ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อาจทันทีทันใด 
หากเขาสามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับสิ่งที่ไม่คาดหมายได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง เขาจะประสบความสำาเร็จ ในสงครามโลก
ครั้งที่สอง ผู้บังคับบัญชาทางยุทธการของญี่ปุ่นหลายคนมักจะถูกกล่าวถึง 
ด้านความไม่อ่อนตวั พวกเขาปฏบิตัติามแผนอย่างแนว่แน ่ถงึแมส้ถานการณ์ 
เปลี่ยนแปลงจนทำาให้แผนล้าสมัยไปแล้วก็ตาม การมีสายตาไกลทำานอง
เดียวกันก็มีความสำาคัญ ปราศจากการมองการณ์ไกล การปฏิบัติของเขา
จะถูกจำากัดโดยการตอบโต้ต่อการกระทำาของข้าศึก
 - ผู้บังคับบัญชาทางยุทธการควรรู้ว่าเขาควรออกแผนและคำาสั่ง 

อย่างไร เขาควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและกะทัดรัด พลเรือเอก King, Nimitz 
และ Spruance กล่าวกันว่ามีชื่อเสียงในการออกคำาสั่งที่สั้นกระทัดรัด
และชัดเจน
 - ความห้าวหาญเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งนอกจากความกล้าหาญ 
ความห้าวหาญมีนัยความเชื่อมั่นต่อความสำาเร็จของการปฏิบัติ ซึ่งอยู่บน 
ความไมแ่นน่อน หรอืความมุง่มัน่แตม่คีวามเสีย่งซ่ึงปกติแลว้คนอืน่   ๆ     จะไม่ 
กระทำา ผู้บังคับบัญชาทางยุทธการยิ่งมีประสบการณ์มากเขายิ่งสามารถ 

ควบคุมตัวเองได้มาก พลเรือเอก William F.Halsey (ฉายากระทิงดุ) มีชื่อ
เสียงทางทหารด้านกล้าเสี่ยง ทุ่มเทให้งานในหน้าที่ เด็ดขาด  แสดงออก
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ให้เห็นถึงความไม่กลัวและมีความภักดี ทั้งต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้
บังคับบัญชาอย่างสมำ่าเสมอ
 - ผู้บังคับบัญชาทางยุทธการควรมีความสามารถตัดสินปัญหาได้
อย่างหนักแน่น กล่าวคือ ความสามารถประเมินข่าวสารได้อย่างรอบคอบ 
และเลือกหนทางปฏิบัติได้อย่างดี เขาควรรู้จักและประเมินได้อย่างเหมาะสม 
ต่อความสำาคัญและคุณค่าขององค์ประกอบต่าง ๆ ของสถานการณ์ และ
ปฏิเสธสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่สำาคัญ แล้วเพ่งไปที่ทุกอย่างซึ่งมีความสำาคัญ 
ความสามารถตัดสินปัญหาได้ดี ควรรวมทั้งจินตนาการ ฉลาดอย่าง
แหลมคม มีสำานึกที่ดี กล่าวกันว่า พลเรือเอก Nimitz มีความอดทนอย่าง
ยอดเยี่ยมต่อการแสดงความเห็นของผู้อื่นตัดสินได้อย่างฉลาดหลังจาก
เขาได้รับฟังเรื่องราว เพื่อให้สามารถผ่านพ้นไปได้   
 - ผู้บังคับบัญชาทางยุทธการควรมีความซื่อสัตย์และไว้วางใจ 
ศรัทธายึดมั่นต่อเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติอย่างอิสระ 
ที่เขาได้รับ ในฐานะผู้บังคับบัญชาเขาต้องไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาอนุญาต 
ให้พวกเขามีอิสระในการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และกระตุ้นให้ม ี
ความริเร่ิมในระดับของพวกเขา เขาควรหลกีเลีย่งชืน่ชมผูใ้ตบั้งคบับัญชาคนใด   ๆ  
ว่าเหนือคนอื่น ๆ พลเรือเอก King เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดุและมักเกรี้ยวกราด 
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หลายคนเห็นว่าเขาเย็นชา เก็บตัว และไร้อารมณ์ขัน 
เขาขาดความอดทนอย่างสิ้นเชิง ต่อความไม่ฉลาด ขาดประสิทธิภาพ
และเกียจคร้าน เขาดูเป็นคนโหดร้ายที่ตำาหนิผู้อื่นตรง ๆ แต่อีกด้านหนึ่ง   
กล่าวกันว่าเขาไม่เข้าไปรบกวนความรับผิดชอบของบรรดานายพลเรือ 
ใต้บังคับบัญชาของเขา เขายังสามารถควบคุมตัวเอง โดยไม่ไปกดดัน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้รายงานข่าวขณะที่การปฏิบัติการกำาลังดำาเนินอยู่
 - ความรู้ด้านวิชาชีพและประสบการณ์เป็นคุณสมบัติท่ีขาด 
เสียไม่ได้ ผู้บังคับบัญชาทางยุทธการยังต้องแข็งแกร่งเป็นพิเศษทั้งทาง
ด้านกายภาพและจิตใจ เนลสันเป็นที่รู้กันดีว่ามีความสามารถซึมซับ
ความรู้ได้ดี และใช้กระบวนการศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เขาอ่าน 
ทุกอย่างอย่างตั้งใจ ผู้บังคับบัญชาทางยุทธการในยุคปัจจุบัน ควรมีความรอบรู ้
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ การทูต ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ 
ระหว่างประเทศ ศาสนาและประเด็นอื่น ๆ ที่ทำาให้เกิดสถานการณ์
ในยุทธบริเวณที่กำาหนด นอกจากนั้นเขายังต้องรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศอื่น
  ที่จำาเป็นเฉพาะหน้าเขาต้องรู้และเข้าใจทฤษฎีและการปฏิบัติของ
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ยุทธศิลป เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายในด้านหนึ่ง 
และยุทธศิลปและยุทธศาสตร์ในอีกด้านหนึ่ง
 - สไตล์การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนแตกต่างกัน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลิกของแต่ละคน ตามหลักการแล้ว การแสดงภาวะผู้นำา 
โดยการทำาให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นสิ่งที่ควรนำามาใช้ แต่อุปสรรคอยู่ที่ปัญหา 
ทางกายภาพที่หน่วยกำาลังห่างกันอาจเป็นร้อย ๆ ไมล์ อย่างไรก็ตาม
พลังบุคลิกภาพของผู้บังคับบัญชา เช่น นิสัยประจำาตัว ความเด็ดขาด 
ความห้าวหาญ และอื่น ๆ เป็นแรงขับที่มีศักยภาพอย่างหนึ่ง สไตล์การ
บงัคับบญัชาแบบกระจายอำานาจหรอืในเชงิบรหิารจดัการเรยีกวา่ Do    not 
micromanagement เข้าใจง่าย ๆ ว่า ไม่ล้วงลูก ผู้บังคับบัญชาที่มี 
ชื่อเสียง เช่น เนลสัน คิง นิมิตซ์ ใช้การบังคับบัญชาแบบกระจายอำานาจ 
ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระใช้ความริเริ่มของตนเอง ผู้บังคับบัญชา
เพียงแต่บอกเจตนารมณ์ของตนที่สำาคัญคือ บอกว่าเขาต้องการให้ทำาอะไร 
(What    to    do)   ไม่ควรลงในรายละเอียด (ล้วงลูก)   ว่าให้ทำาอย่าง (How     to      do) 
อย่างไรก็ดี สไตล์การบังคับบัญชาแบบนี้จะมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความ
สัมพันธ์อย่างจริงใจระหว่างผู้บังคับบัญชาทางยุทธการและผู้บังคับบัญชา 
ระดับล่างของเขา เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 - ผู้บังคับบัญชากับการตัดสินใจเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ การตัดสินใจ 
นอกจากดีและทันเวลาแล้ว ยังต้องคำานึงถึงภารกิจและสถานการณ์ และ
ยังสามารถขึ้นอยู่กับกิจ ซึ่งได้มาจากหนทางปฏิบัติ การตัดสินใจระดับ
ยุทธการมีความซับซ้อนและท้าทายต่อกระบวนการตัดสินใจกว่าระดับ
ยุทธวิธี และเนื่องจากบริเวณพื้นที่ทางยุทธการมีขอบเขตกว้างจึงต้องได้
รับข่าวสารอย่างเพียงพอ มิฉะนั้นแล้วการตัดสินใจอาจไม่สมบูรณ์หรือ
ผิดพลาด หากได้รับข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง การตัดสินใจควรต้องพิจารณา 
จากปัจจัยทางการเมือง การตัดสินใจทางยุทธการตามปกติแล้ว ผู้บังคับ 
บัญชามีฝ่ายเสนาธิการทำาประมาณสถานการณ์ของผู้บังคับบัญชา 
ใหพ้รอ้มกบัขอ้เสนอแนะ       อยา่งไรกด็ ี      ตวัผูบ้งัคบับญัชาเปน็ผูตั้ดสนิใจ        และต้อง
รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาอย่างเต็มที่ เขาไม่สามารถโยนความรับผิดชอบ 
ไปให้ผู้อื่น และไม่ควรใช้การตัดสินใจโดยอาศัยคณะกรรมการ เพราะ
มิใช่วิถีทางของผู้นำาทหารเรือ
 อย่างไรก็ดีผู้บังคับบัญชาทางยุทธการในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน 
และละเอียดอ่อนด้านการเมือง อาจต้องเผชิญกับแรงกดดันจากหน่วยเหนือ 
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กรณีที่น่าสนใจเมื่อไม่นานมานี้ในสงครามฟอล์คแลนด์ แสดงให้เห็นว่า 
ในทางปฏิบัติ ระดับยุทธการหรือแม้ระดับยุทธวิธีพื้นฐานที่สุด การตัดสินใจ 
มาจากผู้นำาทางการเมืองระดับสูง หรือผู้นำาทางทหารระดับยุทธศาสตร ์
แม้การตัดสินใจเช่นนั้นได้รับการพิสูจน์ว่าดี แต่ไม่สมควรใช้กดดันผู้บังคับบัญชา 
ทางยุทธการ และที่หนักกว่านั้นเมื่อผู้นำาทางยุทธศาสตร์ออกคำาสั่งโดยตรง
หรือข้ามหัวผู้นำาทางยุทธการ โดยตัดสินใจเองระดับยุทธวิธี เป็นการขัดขวาง 
ความรบัผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาระดบัยทุธวธิ ีและจำากดัเสรใีนการปฏบิตัิ 
ตลอดสายการบังคับบัญชา ในสงครามปี ๑๙๘๒ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ 
Margaret     Thatcher       และคณะรัฐมนตรีสงครามได้ตัดสนิใจทัง้ทางยทุธการ 
และแม้กระทั่งทางยุทธวิธี ในวันที่ ๒๐  มีนาคม Thatcher ตัดสินใจ 
ทางยุทธวิธีให้ส่งเรือ Endurance และนาวิกโยธิน ๒๔ นาย จาก Port 
Stanley  ไปยัง South Gorgia นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีสงครามยังได้
ตัดสินใจอื่น ๆ  อีก ๓ ครั้ง ซึ่งควรเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทางยุทธการ  
ในวันที่ ๒ พฤษภาคม  คณะรัฐมนตรีสงครามตัดสินใจทางยุทธวิธีให้เรือ
ดำานำ้าจมเรือลาดตระเวน Belgrano ของอาร์เจนตินานอกเขต Naval 
Exclusive Zone ที่อังกฤษได้ประกาศ อย่างไรก็ดีการตัดสินใจครั้งนี้มี
เหตุผล เพราะ พลเรือโท Woodward ผู้บังคับบัญชาหมู่เรือเฉพาะกิจ 
๓๑๗.๘ ได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงกฎการปะทะ เพื่อว่าให้ผู้บังคับการ 
เรือดำานำ้า Conqueror มีอำานาจโจมตีและจมเรือลาดตระเวน Belgranc ได ้
 - ยังมีประเด็นอื่น ๆ อีกมาก สำาหรับภาวะผู้นำาของผู้บัญชาการ
ระดับยุทธการ เขาเป็นผู้ที่รับผิดชอบการปฏิบัติการทางทหารมีพื้นที ่
รับผิดชอบกว้างขวาง รับผิดชอบชีวิตทหาร และทรัพย์สินที่มีค่ามหาศาล 
ความผิดพลาดจากการปฏิบัติของเขา อาจส่งผลโดยตรงต่อการทำาสงคราม 
โดยรวม ดังนั้นการคัดเลือกนายทหารให้รับผิดชอบระดับยุทธการทางเรือ
จึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ  ต้องเลิกคิดได้แล้วว่าเมื่อเลือกเขาให้ทำาหน้าที่

แล้ว คงเรียนรู้และปรับตัวระหว่างการปฏิบัติงานเอง

 

 สรุป  
 เราได้เห็นแล้วว่าระดับยุทธการของสงครามแตกต่างไปจากระดับ 

ยุทธวิธีและยุทธศาสตรอ์ยา่งไร ถงึเวลาแลว้ทีก่องทพัเรอื     ควรใหค้วามสำาคญั 

แก่ระดบัน้ีของสงครามทางเรือ         เลกิยดึติดอยูก่บัความคดิเดิมทีค่ดิวา่มเีพยีง 
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ระดบัยทุธศาสตรแ์ละยทุธวธินีัน้          จากบทความนี ้         ได้แสดงตัวอยา่งใหเ้หน็วา่ 
เป็นสิ่งล่อแหลม หลายประเทศยอมรับว่าได้รับบทเรียนจากการละเลย
หรือไม่ได้ให้ความสำาคัญต่อระดับยุทธการของสงคราม นายทหารเรือควร
เปลี่ยนความคิดว่ายุทธศิลปนั้นเกี่ยวข้องเฉพาะกับการทำาสงครามบนบก 
จริงอยู่ต้นตอของแนวความคิดยุทธศิลปมาจากบทเรียนท่ีได้รับจาก
สงครามทางบก แต่สามารถประยุกต์ใช้กับระดับยุทธการของสงครามใน
ทะเลอย่างได้ผลดี
 เราอาจคิดว่าปัจจุบันโอกาสทำาสงครามทางเรือตามแบบขนาด
ใหญ่นั้นเกิดขึ้นยาก แต่หากลองพิจารณาให้ดี ปัญหาทางภาคใต้ที่นับวัน
จะขยายกว้างทุกทีนั้น มีการประกอบกำาลังจากหลายเหล่าทัพ หากจะ
นับเป็นระดับยุทธการก็ไม่ผิดนัก จริงอยู่กำาลังนาวิกโยธินที่ปฏิบัติการ
เป็นกำาลังสนับสนุนและอยู่ในระดับยุทธวิธี ผู้บังคับบัญชาของหน่วยกำาลัง
ที่กล่าว ควรเข้าใจยุทธศิลปด้วย รวมทั้งหน่วยเหนือ (ของกองทัพเรือ) 
สำาคัญที่สุดต้องรู้ว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ทางยุทธวิธีและทางยุทธการ/
ยุทธศาสตร์
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