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ใน วิทยาลัยการทัพบก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให นศ.ไดรูและเขาใจถึงเรื่องประวัติศาสตรสงคราม
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วิเคราะหการออกแบบทางยุทธการเพื่อใหเขาใจการปฏิบัติการทางยุทธการ จุดศูนยดุลตลอดทั้งองค
ความรูอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในระดับยุทธการ ในแตละการปฏิบัติการทางยุทธการของสงครามที่เกิดขึ้น
การจัดทําเอกสารประกอบการบรรยายนี้ ไดยึดถือเอาเอกสารขอมูลตางๆ จากการแปล
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ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย พรอมกันนี้หวังวาขอมูลดังกลาวจะไดเปนประโยชนตอ นศ. เพื่อ
ใชในการศึกษา รวมทั้งสามารถใชเปนพื้นฐานความรูเบื้องตนในการที่จะนําไปปฏิบัติงานตอไปใน
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การนําเอกสารนี้ไปใชในการศึกษาและการปฏิบัติภารกิจ ขอใหพิจารณาใชใหเหมาะกับ
ยุคสมัย และการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วดวย และถามีขอสงสัย ขอเสนอแนะ ขอแกไข หรือขอคิดเห็นใด ๆ ที่จะนํามาสูการ
ปรั บ ปรุ ง เอกสารนี้ ให ดี ยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อให เ กิ ด ประโยชน ต อกองทั พบกแล ว ก็ ขอความกรุ ณาได ส ง
ขอความตาง ๆ นั้นไปไดที่ สวนวิชายุทธศาสตรทหารและการวางแผนทางทหาร ๔๑ วิทยาลัยการทัพ
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ผลของการประยุกตใช กับการไมประยุกตใช หลักการทางทหารในสงคราม
ฟอลคแลนด
โดย พ.ท.เจมส อาร แมคโดนัฟ
บทคัดยอ
หนังสือเลมนี้ วิเคราะหสงครามการสูรบในป ๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) ระหวางประเทศสหราชอาณาจักร
และประเทศอาเจนตินาซึ่งเปนคูสงครามแยงสิทธิ์ครอบครองเกาะฟอลคแลนด ผานมุมมองของทฤษฎีพื้นฐาน
ทางทหาร การศึกษาในครั้งนี้ไดใช เหตุการณการสูร บครั้งลาสุดนี้ที่เป นสมรภูมิการตอกรกันของประเทศคู
สงครามที่มีกําลั งทางอากาศ กํ าลังทางบก และกําลังทางทะเล ที่ เพีย บพร อมดวยเทคโนโลยี่ สมัย ใหม เป น
กรณีศึกษา เรื่องการประยุกตใชทฤษฎีทางทหารแบบเดิมๆ ในการสงครามสมัยปจจุบัน
บทแรกๆ ของหนังสือเลมนี้จะเริ่มตนดวยการทบทวนเหตุการณทางการเมืองที่ผานมาจนนําเขาสูการ
ประกาศเปนคูปรปกษกัน เมื่อ ๒ เมษายน ๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) แลวจึงตอดวยการสรุปเหตุการณทางทหารใน
การตอสูที่สําคัญๆ หลังจากนั้นจะเปนการวิเคราะห ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางการเมืองและการทหาร
ตลอดหวงการปฏิบัติการตามแผนการทัพ; การคาบเกี่ยวของของระดับปฏิบัติการทาง ยุทธศาสตร ยุทธการ
และยุทธวิธี ตลอดหวงของสงคราม และ การกําหนดจุดศูนยดุลของฝายตรงขามของแตละฝาย หลังจากนั้น
หนังสือจะสรุปเรื่องของการประยุกตใชทฤษฎีทางทหารแบบดั้งเดิมในการสงครามครั้งนี้
บทสรุ ปของหนั ง สือเล มนี้ ชี้ให เห็ นว าสงครามในความขัด แยงการแยงชิ งสิ ทธิ์ การครอบครองเกาะ
ฟอลคแลนด เปนโอกาสเฉพาะที่จะแสดงใหเห็นผลที่แตกตางกันของแนวทางการทําสงครามที่ไมเหมือนกัน
ฝายหนึ่งใสใจในทฤษฎีทางทหารและประยุกตใชหลักนิยมที่แตกกิ่งกานสาขาออกมาทฤษฎีฯ นั้น กับอีกฝาย
หนึ่งที่ไมสนใจทฤษฎีหลักการพื้นฐานทางทหารเลย แมวาทั้งสองประเทศที่ทําสงครามกันจะไดรับผลกระทบ
ของความเกี่ยวของเชื่อมโยงของสงครามและการเมือง ฝายหนึ่งบูรณาการใชแขนขาทั้งหมดที่มีอยู ในขณะที่
อีกฝายหนึ่งใชความพยายามหรือใชทรัพยากรหมดไปกับปฏิบัติการที่ไมมีอนาคตเลย ตลอดการสงคราม ผูชนะ
จะกําหนดจุดศูนยดุลของฝายตรงขามและทําการโจมตีจุดศูนยดุลดังกลาว ในสวนของฝายปราชัยนั้นถาไม
กําหนดจุดศูนยดุลของคูตอสูก็เลือกที่จะไมโจมตีจุดศูนยดุลดังกลาว มีสิ่งบงชี้วาประเทศคูสงครามเขาใจทฤษฎี
ทางทหารและผลกระทบของมันมีผลตอความไดเปรียบอยางยิ่งยวดเหนือคูกรณีที่ไมนํามาใช แมวาฝายหลังจะ
อยูในตําแหนงที่มีอาวุธยุทโธปกรณอยางไดเปรียบมากกวาก็ตาม
สงครามฟอลคแลนด ป ๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) ระหวางประเทศอังกฤษและประเทศอาเจนตินามีเรื่องที่
นาทึ่งที่ชวนใหติดตามที่แสดงความสัมพันธที่เกี่ยวโยงกันอยางซับซอนหลายๆ เรื่องไมวาจะเปนเรื่องเสนแบง
เขตระหวางการเมืองและปฏิบัติการทางทหาร การบูรณาการความพยายามทางอากาศ ทางบก และทางเรือ
การวางการสงกําลังบํารุงในยานกลาง เพื่อใหการดําเนินการตามแผนการทัพไดตอเนื่อง ชวงของเทคโนโลยี
จากอิเลคโทรนิกสไปจนถึงดาบปลายปนและความสําคัญของสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศตอหลักการใน
การปฏิบัติ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ สงครามฟอลคแลนดเกือบจะเปนแบบอยางที่สมบูรณแบบของการสงครามที่
แยกออกไปอยางโดดเดี่ยวตามภูมิศาสตร ทําใหเห็นความไดเปรียบและความเสียเปรียบอยางชัดเจนของแตละ
ฝาย มีการตอสูดวยระบบอาวุธที่คลายคลึงกันมากของทั้งสองฝาย อยูทามกลางภูมิหลังทางการเมืองที่เครง
ขรึมทะมึนตรึง และนํามาสูการสรุปสุดทายที่ชัดเจนวามีผูชนะและผูปราชัยอยางเห็นไดชัดโดยใชเวลานอยกวา
๗๕ วัน ไมเพียงแตเปนสงครามแหงความเรียบงายธรรมดา แหงความวุนวายในหมอกควันของการสูรบ แหง
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การสูญเสียโอกาส การขาดทักษะทางการเมือง เปาหมายที่หละหลวมไมชัดเจน สงครามแหงการลมเหลวทาง
ยุทธวิธีและแหงองคกร แตทวาเปนปฏิบัติการที่ปฏิบัติตามแผนไดอยางดีเยี่ยม มีการนําทหารออกรบไดดี
และเปนสงครามการตอสูที่กลาหาญของทหารที่ตองปฏิบัติหนาที่ตามที่พวกเขาเขาใจมัน
บทวิเคราะหนี้ไดเลือกที่จะศึกษาสงครามฟอลคแลนดเพื่อตรวจสอบความเกี่ยวโยงของทฤษฎีทาง
ทหาร ในการนํามาประยุกตใชในการตอสูแหงความเปนจริงที่เย็นชาและยุงยาก ในขณะที่มีนักวิเคราะหทาง
ทหาร(นักทฤษฎีทางทหาร) ไดวิเคราะหแนวคิดตางๆ มากมาย รวมถึงความพยายามตางๆ ของฝายตางๆ ใน
สงคราม ใหเราไดครุนคิด แตทวาบทวิเคราะหของเรานี้ไดกําหนดกรอบแคบๆ ไวเฉพาะเรื่องสําคัญๆ สองสาม
เรื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เราจะตรวจสอบความสัมพันธระหวาง เปาหมายทางการเมืองและการใชเครื่องมือ
ทางทหาร เกาะฟอล คแลนด แม ว า จะเป น ผื น แผ น ดิ น เล็ ก ๆ ในมหาสมุ ท รแอตแลนติ ก ใต ที่ มีผ ลลั พ ธ ท าง
ยุทธศาสตรนอยมาก กลับกลายพื้นที่ที่มีความสําคัญทางการเมืองมหาศาล ตอทั้งประเทศอังกฤษ และประเทศ
อาเจนตินา ซึ่งจะเปนอยางไร และ กระทบตอสงครามการตอสูอยางไร นั้น จะไดศึกษาในรายละเอียดอยาง
ลึกซึ้งตอไป
เรื่องที่เกี่ยวของกับความสัมพันธเกี่ยวโยงกับการเมืองและการทหารนั้นเปนการบูรณาการรวมรวม
ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและยุทธการ รวมเขากับยุทธศาสตรเพื่อบรรลุผลหรือเปาหมายทางการเมือง ในสงคราม
ฟอลคแลนด ฝายหนึ่งไดมีความใสใจระมัดระวังในการพิจารณาแนวทางในการจะใชการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
และยุทธการที่จะสงผลในทางยุทธศาสตร แตอีกฝายหนึ่งไมไดกระทําหรือใสใจในประเด็นอยางนี้ เมื่อเปรียบ
เทียบแนวทางทั้งสองและตรวจสอบผลของมันแลวทําใหเราไดมีโอกาสทดสอบความสัมพันธของทฤษฎีที่แสดง
ใหเห็นความจําเปนในการผูกการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตรเขาดวยกัน เราจะไดพิสูจน
วาเปนจริงในกรณีนี้หรือไม
ประเด็นที่สามคือ จุดศูนยดุลของทั้งสองฝาย อะไรคืออํานาจสําคัญที่สามารถแกปญหาความขัดแยง
ใหฝายหนึ่งหรืออีกฝายหนึ่งยอมรับได แลวจุดศูนยกลางอํานาจเหลานี้ เปนจุดลอแหลมสําหรับเหลานักรบ
หรือทหารที่ตองเผชิญหนากันดวยหรือเปลา? แลวแตละฝาย เห็นจุดศูนยดุลของฝายตรงขามและเตรียมแผนที่
จะทําลายมันหรือไม? คําถามที่นาสนใจเหลานี้เปนคําถามที่นาจะเปนประโยชนที่ควรคาแกการหาคําตอบ
ทายสุดนี้เราจะไดตรวจสอบการสงครามในระดับยุทธการในสงครามฟอลคแลนด มีคําถามวามีลําดับ
การสงครามที่ชี้ใหเห็นถึงการใชสภาพความเปนจริงในสงครามฟอลคแลนดใหเปนประโยชนตอฝายตนไหม? มี
การละเลยการพิจารณาหลักการยุทธที่สงผลเสียหายตามมาหรือไม? โดยสรุป จะตอบคําถามวามีหลักการ
สงครามในสงครามฟอลคแลนดหรือไม? และมีการประยุกตใชหลักการยุทธเหลานั้นมากนอยอยางไร? และ
เรื่องศีลธรรมในสงครามมีผลตอแนวคิดในปฏิบัติการมากนอยอยางไร? แมวาคําตอบของปญหาเหลานี้จะเปน
คําตอบเฉพาะสําหรับลักษณะการสงครามที่ใชกับสงครามฟอลคแลนดเทานั้นก็ตาม แตกระนั้นก็ตามคําตอบ
ตอคําถามเหลานี้จะใหความกระจางเขาใจในการประยุกตใชทฤษฎีหรือหลักการสงครามตางๆ โดยทั่วไปได
และนี่คือประเด็นหลักในการวิเคราะหของเอกสารเลมนี้ แตกอนอื่นเราตองมาตรวจสอบภาพรวมการ
ปฏิบัติทั้งการเมืองและการทหารกันกอน
ความเปนมาทางดานการเมือง
หากพิจารณาดูเพียงผิวเผินแลว ไมมีใครสนใจวาชาติใดจะเปนผูครอบครองเกาะฟอลคแลนด ที่ตั้งอยู
ระหวางเสนรุงที่ ๕๑ และ ๕๒ องศาใกลขั้วโลกใต ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นมาก ไมเหมาะแกการอยูอาศัย จึงเปน

๓
คําตอบวาทําไมจึงไมมีผูคนอาศัยอยูจนกระทั่งยุคการสํารวจอาณานิคมในโลกใหม ประวัติศาสตรจารึกไววาแต
เดิมลูกเรือจากเรือดีไซอะ (Desire) ของอังกฤษเปนผูพบ เกาะฟอลคแลนด ในป ๑๕๙๒ และหลังจากนั้นอีก
๙๘ ป ลูกเรือจากเรือ เวลแฟร (Welfare) ของอังกฤษไดบันทึกการขึ้นไปบนเกาะเมื่อ ๒๗มกราคม๑๖๙๐(๑)
ในห ว งเวลาดั ง กล า ว ยั ง ไม มีป ระเทศอาเจนติ น า และเกาะฟอลคแลนด ยั ง ไม ป รากฏมี ช าติ ใดอ า ง
กรรมสิทธิ์การครอบครอง แมวาบอยครั้งที่ ฝรั่งเศส ไดตั้งชื่อวา “les Iles Maluoines” ตามทาที่ไดเดินเรือ
เขาเทียบในบริททานี เซนตมาโล (Brittany, St Malo) ซึ่งไมตรงกับชื่ออังกฤษ เกาะฟอลคแลนด ที่เรียกโดย
ลู กเรื อเวลแฟร (Welfare) ซึ่ ง ได ตั้ ง ชื่ อตามชื่ อของ ปลั ด บั ญชี ข องกองทั พ เรื ออั งกฤษในขณะนั้ น วิ ส เคาท
ฟอลคแลนด (Viscount Falkland) มันชางนาขบขันที่หลายปตอมา มีการกลาวอางวา เกาะฟอลคแลนด เปน
ชื่อภาษาสเปน ที่แปลมาจาก Islas Malvinas ซึ่งเปนประเด็นขัดแยงกับประวัติเกาะฟอลคแลนดขางตน จน
นําไปสูสงครามการอางอธิปไตยเหนือเกาะฟอลคแลนด (๒)
บนเกาะฟอลคแลนดเองแทบไมมีอะไรเลยที่นาสนใจ ภูมิประเทศโลงไมมีตนไมขึ้น ถูกลมกวาดเรียบ
ราบ และมีเพียงแตผืนหญาริมๆ ชายฝง รวมทั้งการประมงตกปลาในทะเลในพื้นที่บริเวณเกาะที่อาจเปนแหลง
รายไดของผูที่อยูอาศัย ผูมาตั้งรกรากชาวฝรั่งเศสในยุคแรกๆ ไดทดลองเลี้ยงวัว แตตอมาเปลี่ยนเปนเลี้ยงแกะ
แทน โดยใหหากินหญาตามชายทะเล ตามที่มันปรากฏ สัตวพวกแกะไดทําใหดินที่ไมอุดมสมบูรณอยูแลวเสื่อม
โทรมลงอีก จวบจนป ๑๙๗๒ผืนแผนดินรวม ๔๗๐๐ตารางไมล ของเกาะฟอลคแลนดมีผูคนอาศัยอยูเพียง ราว
๒๐๐๐คน ในจํานวนนี้ คนเกินกวาครึ่งอาศัยอยูในพื้นที่ที่ตั้งรกรากใน สแตนเลย (Stanley)
ไมนานหลังจาก ที่ บูโนส แอรรีส (Buenos Aires) ไดรับเอกราช ในป ๑๘๑๖ รัฐบาลประเทศอารเจน
ตินา ไดตั้งเปนนิคมคนคุกใชกักกันนักโทษบนเกาะนี้ แตทวาความกังวลทางยุทธศาสตรของอังกฤษ ที่เปนเมือง
ทาบนเสนทางสําคัญรอบแหลมกูดโฮป ไปมหาสมุทรแปซิฟค และจวบจนถึงปจจุบันเปนประวัติการอางสิทธิ์
ครอบครองเกาะที่ทําเสมอมา ทําใหอังกฤษไดกลับเขามาใชสิทธิ์เหนืออธิปไตย และในป ๑๘๓๓ อังกฤษไดสง
เรือฟรีเกต HMS Clio ไปขับไลผูปกครองดินแดนชาวอารเจนตินาออกไปจากเกาะ และ ไดเชิญธงสหราช
อาณาจักรอังกฤษ ขึ้นเหนือเกาะแทนธงเดิม และไดปฏิบัติเรื่อยมาโดยไมไดรับการขัดขวาง จนกระทั่ง เมื่อ
วันที่ ๑เมษายน ๑๙๘๒ (๓)
ความสํ าคั ญ ทางยุทธศาสตร ของเกาะฟอลคแลนด /เกาะมาลวิ นาส หาได มีเ พิ่ มขึ้ น ตามขวบปแห ง
กาลเวลาเลย เนื่องจากเรือใบที่ใชลมทะเลชวยไดหมดยุคไป เปนเรือที่แลนดวยพลังเชื้อเพลิงถานหินและไอน้ํา
แทน เกาะฟอลคแลนดยังคงเปนสถานที่ที่สะดวกในการซอมแซมเปลี่ยนชิ้นสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรือที่เจอ
มรสุมอยางรุนแรงผานออมมาทางแหลมฮอรน จากมหาสมุทรแปซิฟค แตเปนที่แนนอนวาไมใชเสนทางสําคัญ
ในเครือสหราชอาณาจักร และแนนอนที่สุดวาไมมีความสําคัญทางยุทธศาสตรตออารเจนตินา ที่ครอบครอง
ตําแหนงในอุดมคติแลวบนเกาะเทียรรา เดล ฟูรโก ยิ่งไปกวานั้น เกาะเซาท จอรเจีย ที่สําคัญนอยลงไปอีก
ที่ตั้งหางทาง ตะวันออก – ตะวันออกเฉียงใต ประมาณ ๘๐๐ ไมล ของเกาะฟอลคแลนด ที่ครั้งแรกอางสิทธิ์
การครอบครองโดย กัปตัน คุก ในป ๑๗๗๒และ ลาสุดโดย the British Antarctic Survey (ชุดสํารวจขั้วโลก
ของอังกฤษ) ประเทศอารเจนตินา ไมไดแมแตจะเรียกรองการอางสิทธิ์ครอบครองเกาะเซาทจอเจีย จวบจน ป
๑๙๒๗และกอทําการแอบอางสิทธิ์แบบทําแบบขอไปที หาไดมีความกระตือรือรนแตอยางใด(๔) สถานที่ที่มีการ
ปฏิบัติการทางทหารครั้งแรกที่เกิดขึ้นในสงครามคือ บนเกาะเซาทจอเจีย ขอตั้งขอสังเกตในจุดนี้วา ในขณะที่
เราอาจจะยอมรับแนวคิดของ เคลาท เซวิท ที่วา สงครามเปนเพียงการกระทําที่เปนกิ่งกานสาขาของการเมือง
มันอาจจะไม ถูกตองเสีย ทีเ ดียวที่จะสันนิ ษฐาน การเมื องเหลานั้น จะตกอยูในสิ่งแวดลอมทางยุทธศาสตร
ระหวางประเทศ มากกวา การเคลื่อนทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งในแบบหลังเราตองกลับมามองใหได

๔
ภาพมันชัดเจนของภูมิหลังการสงครามเกาะฟอลคแลนด และภาพของขอวิตกทางการเมืองที่อาจมีผลกระทบ
โดยตรงตอการดําเนินการสูรบ
ระบบการเมืองที่ตอสูกันสองระบบ ในอังกฤษ และในอารเจนตินา ไดผลักดันให ผูมีอํานาจ มีขอสรุป
เดียวกัน นั่นคือ มันตองมีสงครามที่เกาะฟอลคแลนด สําหรับผูที่ยุแหยใหเปนปรปกษกัน การตัดสินใจตอง
กระทําอยางเรงดวนในความเลวรายที่ปอนโดยการ ใหขาวสารผิดๆ และ ขอสันนิษฐานที่ผิดพลาด ประเทศอาร
เจนติน าไดประสบป ญหามาอยางยาวนานกับเรื่ องผลกระทบของ Peronism ที่กระจายอํ านาจใหมีการ
คอรัปชั่นอยางดาษดื่น ความยุงเหยิงทางเศรษฐกิจ การกอการรายที่รัฐบาลใหการสนับสนุน และทหาร
ตอรองอํานาจทางการเมือง (๕) รัฐบาลทหารที่อยูในอํานาจซึ่งเปนกลุมผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ
ทหารเรื อและผูบั ญ ชาการทหารอากาศ ซึ่ ง ตองการที่ จะทํ าให เห็ น ถึ งความสํ าเร็ จ แต อย า งไรก็ ตาม แม ว า
ความสําเร็จจะเปนอํานาจในมือในการเมืองของอารเจนตินา แตผูมีออํานาจยังคงตองอาศัยคะแนนนิยมของ
ประชาชนถึงจะอยูในตําแหนงตอไปได ประธานาธิบดีอารเจนตินา ผูบัญชาการทหารบก นายพล Galtieriซึ่ง
ล า สุ ด ได กระชั บ ความสั ม พั น ธ กับ สหรั ฐ ฯ (รั ฐ บาล ปธน.จิ ม มี่ คาร เ ตอร ได ป ระณามการละเมิ ด หลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน ของอารเจนตินาและไดออกกฎหมายหามการคาขายอาวุธภายใตกฎหมาย พ.ร.บ. the HumphreyKennedy Act) และภายในป ๑๙๘๒รัฐบาลทหารอารเจนตินามั่นใจวา มันจะเปนเครื่องมือของนโยบายลาติน
อเมริกาของรัฐบาลเรแกน (๖) ถูกเรียกรองโดยเพื่อนสนิท และผูมีอํานาจรวมในรัฐบาลทหารนายพลเรือเอก
Jorge Anaya ผูบัญชาการทหารเรือ นายพล Galtieri ผูนํารัฐบาลเชื่อวาเขาสามารถเอาชนะและเผด็จศึก
สงครามเกาะฟอลคแลนดไดอยางรวดเร็ว โดยหวังวาจะไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ หรืออยางเลวรายที่สุด
ก็ขอใหสหรัฐฯ ไมเขามายุง และไดรับเสียงสนับสนุนจากสหประชาชาติที่สวนใหญเปนสมาชิกมาจากประเทศ
โลกที่สามหรือประเทศกําลังพัฒนา และทําใหตําแหนงในรัฐบาลมั่นคงขึ้นดวยการปลุกกระแสความรักชาติและ
ชาตินิยมของชาวอารเจนตินา ที่มีมายาวนานในการกลับไปครอบครอง เกาะ Malvinas (๗)
ณ จุดสูงสุดของอํานาจทางการเมือง ในประชาธิปไตยรัฐสภา นางมากาเร็ทแธทเชอร หัวหนาพรรค
Conservativeและนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษ มีความไมมั่นคงไมนอยตอเสียงสนับสนุนของปวงประชา
ตามที่ รั ฐ บาลอั ง กฤษ สมั ย หล อ น ถู ก ถล ม ให ค ลอนแคลนโง น แง น อย า งรุ น แรงด ว ยการประกาศยึ ด เกาะ
ฟอลคแลนดของกองทัพอารเจนตินาในตนเดือนเมษายน พรรคฝายคานของนาย Michael Foot ไมรอชา
ขยายแฝลและโจมตีหนวยขาวกรองและรัฐบาลวาลมเหลงภายใตการนําของพรรค Conservative (๘) นายก
รัฐมนตรีแธทเชอร ไดแสดงความสามารถในยามคับขัน สั่งใชมาตรการทางการเมืองและการทหารเพื่อตอตาน
ภัยคุกคามโดยทันที ไมเพียงแตภัยคุกคามตออธิปไตยของอังกฤษเทานั้น ยังรวมถึงภัยคุกคามตอความอยูรอด
ทางการเมืองของนายกแธทเชอรเองดวย ลูกเตาถูกทอดใหมีสงครามชิงเกาะฟอลคแลนด ดินแดนที่ไมมีคนใช
ประโยชน (๙)
สรุปภาพรวมการปฏิบัติการทางทหารที่สําคัญ
การดําเนินกลยุทธทางทหารในสงครามเกาะฟอลคแลนดเริ่มขึ้นกลางเดือนมีนาคม ป ค.ศ. ๑๙๘๒เมื่อ
ผูรับเหมาชาวอารเจนตินารายหนึ่งไดขึ้นเกาะ South Georgia แมจะไมไดเปนสวนหนึ่งของเกาะฟอลคแลนด
อยางเปนทางการแลว เกาะ South Georgiaเปนดินแดนที่ขึ้นอยูกับสหราชอาณาจักร โดยตรง แตทวาการสง
ทหารเขาไปที่เกาะ South Georgia เปนการประจักษชัดวาเปนอารัมภบทของการรุกรานเกาะฟอลคแลนด
ภายในหนึ่งสัปดาห กลุมพลเรือนเหลานั้นไดรับการเสริมกําลังทหารอารเจนตินา กวา ๑๐๐นาย แมวามีการ
เลี่ยงที่จะเผชิญหนาโดยตรงกับกลุมนักวิทยาศาสตรที่อยูบนฝงก็ตาม (๑๐)อยางไมมีขอสงสัย รัฐบาลอังกฤษ

๕
รับทราบการรุกรานที่ชัดเจนในทันทีและกิจกรรมทางการทูตที่เขมขนก็ตามมา พยายามที่จะไมใหวิกฤติการณ
ลุกลาม (๑๑) แตปรากฏวาเหตุการณหาไดเปนเชนนั้นไม ประเทศอารเจนตินาไดตัดสินใจ ดังปรากฏในวันที่
๒๖มีนาคม ๑๙๘๒(๑๒)เมือง Standleyไดถูกกองกําลังทหารอารเจนตินายึดครอง และปลอมแปลงเปนการ
ลวงวาเปนการดําเนินกลยุทธทางทะเล ใน ๒เมษายน การปะทะยิงกันครั้งแรกไดเกิดขึ้นเมื่อทหารอารเจนตินา
ไดย กพลขึ้น บกที่ เกาะฟลอ คแลนด ตะวั นออกและตะวั นตก เอาชนะดวยกําลังที่ เหนือกวากําลั งอั งกฤษที่ มี
จํานวนนอยกวาบนเกาะฟอลคแลนดตะวันตก และเขาตีตอเกาะ South Georgia ในวันถัดมา (๑๓)
ในขณะที่อารเจนตินาไดรีบเรงสะสมเสบียงและทหาร บนเกาะตางๆ อยูนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งบน
เกาะ Stanley และ รอบๆ สหราชาอาณาจักรไวกวา ไดเคลื่อนพลเขาไปแยงเกาะฟอลคแลนดมายึดครองไดใน
ทีส่ ุด ใน ๗ เมษายน อังกฤษไดประกาศเขตพื้นที่หามเขาทางทะเล (Maritime Exclusion Zone) ครอบคลุม
พื้นที่ ๒๐๐ ไมลทะเล รอบศูนยกลางเกาะฟอลคแลนด และบังคับใชใน ๑๒เมษายน ทหารลาดตระเวนไดรวม
พลและขึ้นฝงบนเกาะฟอลคแลนด เพื่อรวบรวมขาวกรองทางทหารใหละเอียดเพื่อการรุกขึ้นบนเกาะ (๑๔)
ในขณะที่กองเรือไดเขาพื้นที่รวมพลอยางเรงดวน กองเรือไมเพียงประกอบดวยเรือจากกองทัพเรืออังกฤษ แต
ยังเสริมดวยเรือจากกองเรือสินคาของอังกฤษและเรือเดินสมุทรขนาดใหญ กองเรือทางพื้นทะเลประกอบดวย
เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็ก Hermes และเรือ Invincible ในขณะที่อารเจนตินาไดสงเรือที่เพิ่งสั่งซื้อจาก
อังกฤษ เรือ Veinticinco de Mayo ซึงเปนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดกลางเขามาในพื้นที่ (๑๕)สําหรับ
ประเทศอังกฤษแลว เรือบรรทุกเครื่องบินมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองขนเครื่องบินรบ Harrier ซึ่งจะมีบทบาท
สําคัญยิ่งในการสูในวันขางหนา แตสําหรับอารเจนตินาแลวปญหามีความยุงยากนอยกวาเนื่องจากฐานบินใน
ประเทศอยูใกลพอรัศมีปฏิบัติการของเครื่องบินหลายๆ แบบในกองทัพที่จะบินมาปฏิบัติการในพื้นที่การรบ
แมวาระยะไกลสุดของรัศมีปฏิบัติการอาจตองเติมน้ํามันทางอากาศสําหรับเครื่องบินหลายๆแบบก็ตาม(๑๖)
ฝายอังกฤษเห็นความจําเปนที่จะตองมีฐานการบินหนากลางมหาสมุทรแอตแลนติก โดยใชเกาะ
Ascension ซึ่งโดยประมาณแลว เกาะ Ascension นี้จะชวยลดระยะจากประเทศอังกฤษและเกาะ
ฟอลคแลนด โดยเกาะ Ascension ไดกลายมาเปนพื้นที่รวบรวมสิ่งอุปกรณ เรือรบ กําลังพลและอากาศยานที่
จําเปนตองใชในการรุกเขาตีหมูเกาะฟอลคแลนด (๑๗)หลังจากที(่ ทหารอังกฤษ)พายแพไมเปนทามาเมื่อ ๒
เมษายน การปะทะครั้งแรกระหวางกําลังทหารอังกฤษและอารเจนตินา ไดเกิดขึ้นเมื่อ ๒๑เมษายน เมื่อ
เครื่องบินโบอิ้ง ๗๐๗ของอารเจนตินาไดปฏิบัติหนาที่สอดแนมหาขาวเขามาในระยะรัศมี ๑๒ไมลจากกองกําลัง
ทหารอังกฤษ และถูกขับไลออกไปโดยเครื่องบินรบ Harrier ที่สงขึ้นไปจากเรือบรรทุกเครื่องบิน Hermes(๑๘)
ในวันเดียวกันนั้นเองกําลังพลจาก หนวยรบพิเศษของอังกฤษไดขึ้นฝงที่ South Georgia ซึ่งประสบปญหา
ความหนาวเย็นอยางรุนแรงและถูกบังคับใหถอนตัวในวันตอมา ซึ่งกอนหนานั้นเฮลิคอปเตอร Wessex จํานวน
๒เครื่อง ไดประสบอุบัติเหตุตกในขณะที่พยายามเขาไปลําเลียงทหารรบพิเศษดังกลาวออกมา (๑๙)
มีความกระจางชัดขึ้นที่แสดงใหเห็นวา ความพยายามที่จะแกปญหาความขัดแยงดวยวิธีทางการทูตไม
เปนผล ประเทศอังกฤษไดสงกําลังทหารยกพลขึ้นบกที่บนเกาะ SOUTH GEORGIA เมื่อ ๒๓เมษายน ใน
ปฏิบัติการรวมหนวยทหารยกพลขึ้นบกไดบีบบังคับใหทหารอารเจนตินายอมยกธงขาว พายแพใหแกทหาร
อังกฤษ เมื่อ ๒๕เมษายน (๒๐)ในขณะเดียวกันการสงครามทางทะเล ไดเริ่มตนขึ้นเมื่อ ยิงและขับไลเรือดําน้ํา
อารเจนตินา เรือ SANTA FE ออกจากพื้นที่เกาะ SOUTH GEORGIA และไดควบคุมพื้นที่หามเขาทั้งทางทะเล
และทางอากาศ ภายในรัศมี ๒๐๐ไมลทะเลของเขตพื้นที่หามเขาตามที่ประกาศไว เมื่อ ๓๐เมษายน (๒๑)ในวัน
ตอมา เครื่องบินทิ้งระเบิด VULCAN ของอังกฤษ ไดบินจากเกาะ ASCENSION ฐานบินหนา ไปทิ้งระเบิดที่ลาน
บินของอารเจนตินาที่ เกาะ STANLEY (๒๒)
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เมื่อ ๒ พฤษภาคม ในเหตุการณที่อาจเปนเหมือนความผิดพลาดทางการเมืองครั้งสําคัญ โดยฝาย
อังกฤษในขณะทําสงคราม เรือดําน้ําอังกฤษ ไดจมเรือ General Belgrano ซึ่งเปนเรือเดินทะเลของอารเจนติ
นา ที่อยูลอยลําอยูนอกเขตพื้นที่ควบคุมหามเขาออกไป รวม ๓๕ไมลเสียงสนับสนุนจากทั่วโลกที่อังกฤษมี
กําลังคลอนแคลนเมื่อ มีผูเคราะหรายตกเปนเหยื่อของการสูรบในสงครามเกาะฟอลคแลนด (๒๓)แตอยางไรก็
ตาม ความชอบดวยกฎหมายในการโจมตีดังกลาวที่เปนปริศนา นั้นทําใหสับสน ใน สองวันตอมาเมื่อ จรวด
Exocet ของ อารเจนตินา ไดยิงโดนเรือของอังกฤษ HMSSheffield แมวา จรวดลูกหนึ่งใน จํานวนสองลูก ที่
ยิงไปโดนเรืออังกฤษ ไมระเบิด เกิดไฟไหม สังหาร ลูกเรืออังกฤษไป ๒๐นาย และ ไดรับบาดเจ็บ ๒๔นาย
บังคับใหสละเรือภายในเวลา ๕ชั่วโมง (๒๔)ณ จุดนี้มีขอที่นาสังเกตวา อารเจนตินาไดใช ทรัพยากร จรวด
Exocet ไป ๔๐% ของจรวดที่มี จํานวน ๕ลูกตั้งแตเริ่มตนความเปนปรปกษ (๒๕)
นั กเขี ย นของกองทั พเรื อโซเวี ย ต ได แ บ ง สงครามเกาะฟอล คแลนด ออกเป น ๓ขั้ น ดั ง นี้ ขั้ น การ
เคลื่อนยายกําลังและการวางกําลัง ขั้นการปดกั้น- การทลายการปดกั้นนานฟาและทองทะเล และขั้นการยก
พลขึ้นบก (๒๖) ตามการบรรยายลักษณะนี้ การปฏิบัติการยกพลขึ้นบก เริ่มเมื่อ ๒๑พฤษภาคม กองกําลัง
อังกฤษ รุกเขาที่ San Carlos ทางตะวันตก ของปลายเกาะฟอลคแลนดตันออก ที่สําคัญ ณ จุดเวลานี้ คือ เรือ
ยกพลขึ้นบกที่เหลืออีก ๒ลํา ในรายการของอาวุธยุทโธปกรณของกองทัพเรืออังกฤษ คือเรือ Fearless และเรือ
Intrepid ซึ่งทั้งสองลํา เกือบจะปลดระวางจากกองเรือแลว(๒๗)ในขณะที่การตานทานทางภาคพื้นของอารเจน
ตินามีนอยมาก และขณะเดียวกัน กองทัพเรืออารเจนตินา ไดใชกลยุทธอยูหางจากการเผชิญหนากับกองเรือที่
เหนือกวาอยางชัดเจน กําลังทางอากาศของอารเจนตินาไดนําสนามรบไปใหฝายอังกฤษ ตลอดหวงเวลากลาง
วันที่สั้น (พระอาทิตยขึ้น ประมาณ ๘ชั่วโมง ในหวงเวลานี้ของป ที่เกาะฟอลคแลนด)การสูรบระหวางกําลัง
ทางอากาศอารเจนตินา กับ กําลัง ทางอากาศ กําลังทางเรือ และกําลังภาคพื้นของอังกฤษ ดุเดือดเขมขนรอบๆ
San Carlos ไมปรากฏชัยชนะที่ชัดเจนตอฝายใดฝายหนึ่ง แตสิ่งที่ปรากฏชัดเจนคือ ฝายอังกฤษไมไดควบคุม
หวงอากาศ หรือแมแตควบคุมทะเล ซึ่งเปนเงื่อนไขที่อังกฤษตั้งขึ้นมาวาตองทําสําเร็จกอนปฏิบัติการยกพลขึ้น
บกวันถัดมา ในวันที่ ๒๒พฤษภาคม อารเจนตินาไดทําการโจมตีทางอากาศเพียงเล็กนอย เปนเพียงลักษณะ
การปฏิบัติเชิงสัญลักษณเทานั้น ฝายอังกฤษไดใชความไดเปรียบ ณ จุดนี้สะสมสิ่งอุปกรณและกําลังพล ขึ้นบน
ฝง กองพลนอยของอังกฤษที่ขึ้นฝง กองพลนอยที่ ๓หนวยคอมมานโดเพิ่มเติมกําลัง หาไดทําการรุกไม หากแต
เตรียมการตั้งรับแทนซึ่งคาดการณวา ฝายตรงขามจะรุกโตตอบ ซึ่งคาดวาฝายอารเจนตินาจะทําการรุกดวย
กําลังที่มากกวา ดวยอัตราสวน ๔ตอ ๑
แตอยางไรก็ตาม การรุกโตตอบของฝายอารเจนตินากอไมไดเกิดขึ้น วันถัดมาปรากฏวามีการใชกําลัง
ทางอากาศอีกครั้ง และสงครามการทําลายลางไดดําเนินตอไป ตลอดหวง วันที่ ๒๓, ๒๔และ ๒๕ ไดสรางความ
สูญเสียใหแกทั้งสองฝายไมนอยเลยทีเดียว อากาศยานของอารเจนตินา จํานวนหนึ่งไดตกเปนเหยื่อของ กําลัง
ตอสูปองกันภัยทางอากาศของฝายอังกฤษที่มีความมุงมั่น และในขณะเดียวกัน เรือของฝายอังกฤษหลายลําได
ถูกยิง บางลําจมหายไปในทองสมุทร บางลําก็ถูกประกาศใหสละเรือกลางทะเล
ในวันที่ ๒๘ความกดดันทางการเมืองมาจากประชาชนที่หมดความอดทน และฝายคานที่คอยวิพากย
ไดทําใหอังกฤษตองไดรับชัยชนะทางพื้นดินบางอยาง ไดทําใหเกิดแผนการรุกทางภาคพื้นที่ไมมีประโยชนใด
เลย ณ Goose Green เปนการตอสูที่ดุเดือดของ กองพันพลรมที่ ๒ ของอังกฤษ ทําใหอังกฤษจับทหารอาร
เจนตินาที่ยอมแพในการตอสูกวา ๑๐๐๐คน ณ Goose Green และ Darwin อีก ๒กองพัน ของ กรม
คอมมานโดที่ ๓ได รุ กเข า ยึ ด ปลายเกาะฟอล คแลนด ต ะวั น ออกทางเหนื อ และได ยึ ด พื้ น ที่ ขยายออกไปถึ ง
Stanley ณ เวลานี้ กําลังภาคพื้นที่สําคัญ สวนที่ ๒ของกองกําลังอังกฤษ กรมทหารราบที่ ๕ไดถูกสงเขา
สนามรบ แตอยางไรก็ตาม การสูญเสีย เฮลิคอปเตอรชินนุก ที่กําหนดใหทําหนาที่ขนสงกําลังทหารราบ เมื่อ
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the Atlantic Conveyor ถูกยิงเมื่อ ๒๕พฤษภาคม ไดสรางความลําบากใหกับฝายอังกฤษเปนอยางมาก
เนื่องจากทหารราบไมสามารถทําใหเดินเขาไปในพื้นที่การตอสูขั้นสุดทายรอบๆ Stanley ไดอยางรวดเร็วจาก
หัวหาด San Carlos ซึ่งหางออกไปประมาณ ๕๐ไมล ในการนี้ทําใหทหารราบยกพลขึ้นบกที่ Fitzroy และ
Bluff Coveในหวงวันที่ ๕ถึง ๘มิถุนายน นัยวาเปนการปฏิบัติที่หาญกลามาก ทําใหฝายอังกฤษ เสียหายอยาง
มาก เมื่อ the Sir Galahad และ Sir Tristram ถูกโจมตีโดย เครื่องบิน ฮ.สกายฮอรค จํานวน ๒ลํา และ บ.รบ
มิราจ จํานวน ๒ลํา โดยไดรับการชวยเหลือเรดารอารเจนตินาที่ตั้งบนยอดเนิน Sapper Hill ที่ Stanley (๒๘)
แตอยางไรก็ตาม จวบจนถึงเวลานี้ ฝายอารเจนตินาไดตระหนักชัดแนแลววา มันเปนไปไดยากที่อาร
เจนตินาจะชนะสงครามครั้งนี้ ดังนั้นในวันที่ ๒๙พฤษภาคม พลตรี Menendez ผูบัญชาการกองกําลังอารเจน
ตินาบนเกาะฟอลคแลนด ไดสงขาวไปที่ กองบัญชาการ ณ Buenos Aires เมืองหลวงอารเจนตินา แจงวากําลัง
ทหารของเขาไมสามารถเอาชนะกําลังฝายอังกฤษได (๒๙) บางที อาจเปนไปไดวาเพราะทัศนะติอันหนอมแนม
แบบนี้เองที่ทําใหกําลังทหารของเขาไมไดตั้งรับปกปองพื้นที่ Stanleyอยางหาวหาญ แมวาในความเปนจริง
ทหารอารเจนตินายังคงมีจํานวนมากกวาฝายอังกฤษที่เปนฝายรุก ก็ตามปรากฏเพียงตอนทายๆ ของการรุกเขา
ไปใน Stanley เทานั้นที่แสดงใหเห็นถึงการตานทาน ภายในวันที่ ๑๒มิถุนายน จริงๆ แลวถือไดวา พื้นที่สูงขม
ที่สําคัญๆ รอบเมืองหลวงไดตกอยูในมือฝายอังกฤษแลว ซึ่งอังกฤษ ไดถลมขาศึกดวยปนใหญและปนยิงจากเรือ
กดดันควบคูกับการรุกทางภาคพื้น และไดเพิ่มการเอาชนะสงครามทางอากาศ ในความจริงวันที่ ๑๒นี้เปนวัน
สุดทายของการปฏิบัติการทางอากาศของฝายอารเจนตินา และ วันที่ ๑๔หลังจากการเขาตีประชิด Stanley
ตอนย่ํ า รุ ง ของ ๒กองพลน อย ของอั ง กฤษ พลเอก เมเนเดซ ได ให กํา ลั งพลยอมแพ การต อสู ในสงคราม
ฟอลคแลนดจึงไดยุติลง
การวิเคราะหสงครามในระดับยุทธการ
ความสัมพันธระหวางการเมืองและปฏิบัติการทางทหาร
เราขอเริ่มการวิเคราะหการประยุกตใชทฤษฎีทางทหารในสงคราฟอลคแลนด ดวยการตรวจสอบ
ความสัมพันธประเด็นทางการเมืองกับปฏิบัติการทางทหารบางทีเราอาจไดยินการอางคํากลาวของ เคลาเซวิทส
อยูเนืองๆวา สงครามเปนเพียงการขยายความทางการเมืองโดยวิธีอื่นที่แตกตางออกไปจากเดิม แมวาจะเปนที่
เขาใจชัดแจงก็ตาม แนวความคิดจะแสดงใหเห็นในสิ่งที่ตอเนื่องกันแตคนละแบบใหไดเขาใจแบบงายๆ แตใน
ความเป น จริงการเมื องจะค อยๆ พัฒ นาไปสู การปฏิ บั ติ การทางทหาร ในความเปน จริ ง แล ว ความสั มพั น ธ
ระหวางการเมืองและการทหารนี้ซับซอนมากกวานี้มาก ในสวนของความตองการทางการเมือง และความ
ยุงยากทางทหาร มีผ ลกระทบตอกั นและกัน ตลอดห วงของสงคราม เปน เหตุ ใหแตละฝาย (การเมืองและ
การทหาร) ไดกอรูปรางขึ้นมา และอีกฝายหนึ่งก็กอรูปรางขึ้นมาเปนผลของอีกฝายหนึ่งสลับกันไปมา สงคราม
เกาะฟอลคแลนดทําใหเราไดมีความเขาใจอยางดีในความสัมพันธที่ซับซอนดังกลาว
สําหรับรัฐบาลทหารในกรุง Buenos Ares การเขายึดครองเมือง Malvina โดยฝายอังกฤษ ถือเปน
ประเด็ น ที่ ช อบธรรม เรื่ อ งความภาคภู มิ ใ จของชาติ แ ละความทะเยอทะยานส ว นบุ ค คล โดยส ว นตั ว
ประธานาธิบดี Galtieri ไดปวารณาตัวเองวาจะเปนผูขับไลอังกฤษออกจากหมูเกาะ กอนที่จะครบปการยึด
ครองที่ ๑๕๐ในวันที่ ๓มกราคม ๑๙๘๓(๓๐)การเจรจาระหวาง ลอนดอน กับ Buenos Ares ไดกินเวลาลาก
ยาว เปนเวลารวม ๑๗ป และผูนําฝายทหารของอาเจนตินา และประชาชนชาวอาเจนตินา ไดมาถึงจุดที่เชื่อวา
ไมมีประโยชนอันใดในการบรรลุผลการเจรจา ในขณะเดียวกัน อารเจนตินา รูสึกประหลาดใจและสับสนใน

๘
การเปนคูแขงกับประเทศชิลี ในการแยงกันอางสิทธิ์ เกาะแกง the Beagle Channel Islands จากการให
คํามั่ นสั ญญาร วมกัน ตอพระสั นตะปาปา ที่จะไม เร งเราให เกิ ดการเผชิ ญหนากัน เพื่อเปน การแลกกับ การ
เขาสมาธิภาวนาของพระสันตะปาปา (๓๑) รัฐบาลและมวลชนเปนเดือดเปนรอน มันไมเปนการสุขุมรอบคอบ
เลยที่จะผิดคําสัญญาของรัฐบาลของประเทศที่เครงครัดศาสนาคริตสนิกายโรมันคาทอริค ที่ไดสัญญาไวกับประ
สันตะปาปา ผนวกกับการสูญเสียความเชื่อมั่นในความจุกจิกหยุมหยิมของการเจรจาทางการทูต กอปรกับไดรับ
ความกดดันจากประชาชนที่เปนฐานเสียงคะแนน ในเรื่องปญหามากมายภายในประเทศ (เชน การวางงานสูง
สงครามสกปรกในการกวาดลางภายในประเทศทําใหผูคนตายและสาบสูญหลายพันคน) และความลมเหลวใน
เวทีตางประเทศ (เชน กรณีพิพาท the Beagle Channel) และไดดําเนินการภายใตสมมติฐานที่วา อังกฤษจะ
ไมตอบโตกับสิ่งที่ไดทําไปแลวซึ่งไมอาจแกไขได รัฐบาลทหารอารเจนตินา ไดเคลื่อนกําลังรบจึงสาเหตุเปนที่มา
ของสงครามเกาะฟอลคแลนด ในขณะที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศได แจงใหสหประชาชาติได
รับรูวา อารเจนตินา มีความตั้งใจในสันิภาพในประเด็นความขัดแยงบนเกาะฟอลคแลนด ในวันที่ ๑เมษายน
๑๙๘๒ทหารอารเจนตินาไดโถมรุกขึ้นฝง หมูเกาะฟอลคแลนดแลว (๓๒)
การเริ่มตนของฤดูหนาว ในแอตแลนติกใต ทําใหรัฐบาลทหารของอารเจนตินาวา อังกฤษจะไมตอบโต
แนนอนวาอังกฤษอาจดูเหมือนวาจะไมปฏิบัติอยางนั้น ขอจํากัดทางเศรษฐกิจ ผนวกกับการใหความสําคัญใน
ภารกิจขององคกรสนธิสัญญานาโต ของอังกฤษเอง ทําใหอังกฤษมีกําลังทหารเหลือไมมากที่จะเปดปฏิบัติการ
ทางทหารในพื้นที่ไกลๆ ถาหากวา อารเจนตินารอคอยเวลาอีกหนอย มันจะเปนไปไดอยางมากวา กําลังทหาร
ก็ยิ่งมีเหลือนอยกวานี้อีก เนื่องจากอังกฤษไดมีแผนสําหรับปลดระวาง เรือบรรทุกเครื่องบินและเรือยกพลขึ้น
บก ลง ๕๐% (อยางละ ๑) แตอารเจนตินาไมไดคิดที่จะคอย และการเมืองภายในประเทศสวนมาก บังคับให
เห็นวา ไมมีเหตุผลดีใดเลยที่จะคอย ในขณะที่ฝายอารเจนตินาไดทําการวิเคราะหขีดความสามารถของฝาย
อังกฤษไดอยางดี แตทวาการวิเคราะหการเมืองของอังกฤษ ของรัฐบาลทหารอารเจนตินานั้นมีความผิดพลาด
นายกรัฐมนตรีแธทเชอรและคณะรัฐมนตรี ไมไดเห็นชอบในการเตรียมทหารเขาจัดการกับวิกฤติการณเกาะ
ฟอลคแลนดแตอยางใด แต นายกและคณะรัฐมนตรีเขาใจในทันทีวา การแสดงกําลังบางอาจไมเพียงมีความ
จําเปนแตสําหรับการอยูรอดทางการเมืองเทานั้น แต ยังคงเพื่อแสดงความชอบธรรมใหนานาชาติไดประจักษ
ขนาดกองกําลังทหารไดถูกเรียกรวมพลอยางรีบเรงในวันที่ ๒เมษายน รัฐบาลอังกฤษไมไดเชื่อวาผลจะออกมา
เปนการประกาศสงครามกัน(๓๓)
ไมวาพวกเขาจะทราบหรือไมก็ตาม แตอยางไรก็ตาม รัฐบาลทั้งสองฝาย กระโจนทําสงครามอยางไม
อาจเปลี่ยนแปลงหรือถอยหลังกลับได สําหรับอารเจนตินา ใชสื่อสิ่งพิมพพิมพภาพของทหารอังกฤษนอนคว่ํา
กับพื้นหมอบราบแทบเทาของทหารอารเจนตินาผูพิชิต ที่สนามรบ Stanley ภาพสื่อดังกลาวไดทําใหชาว
อังกฤษเปนเดือดเปนแคนอยางรวดเร็ว มีการประทวงใหอารเจนตินาถอนกําลังออกจากเกาะโดยไมมีการลุกฮือ
ไลของประชาชน สําหรับนายกรัฐมนตรีแธทเชอร การที่สื่อนําเสนอการออกเดินทางของทหารอังกฤษ และ
ทหารเรือ จากทาเรือในประเทศอังกฤษแลว ไดทําใหนายกเปนตัวประกันตอความคาดหวังของชาวอังกฤษ
เสียงการสนับสนุนในเวทีนานาชาติของอารเจนตินาที่มี ที่สุดแลวกอเริ่มลดลงในทันที ในระดับภูมิภาค
เอง อารเจนตินาไมไดรับเสียงสนับสนุนจาก the Organization of American States แตในขณะเดียวกันใน
ที่ประชุมสหประชาชาติ ความฉลาดหลักแหลมของอังกฤษไดแยกหรือกันตําแหนงของอารเจนตินาออกไปอยาง
รวดเร็ว ภายในเวลาไมกี่วัน สภาความมั่นคงสหประชาชาติไดมีมติผาน Security Council Resolution ๕๐๒
เรียกรองใหอารเจนตินาถอนกําลังในทันที และอนุมัติใหฝายอังกฤษ มีสิทธิในการปองกันตนเองทั้งเปนระดับ
บุคคลและเปนกลุม หากมีการโจมตีดวยอาวุธ (๓๔)หรือแมแตสําคัญกวานี้อีก อังกฤษไดเชื้อเชิญดึงให
สหรัฐอเมริกา พันธมิตรสําคัญใหเขารวมทําสงคราม หรือสูญเสียความเปนกลางและเอนเอียงมาทางฝาย
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อังกฤษ ในทางทหารแลว การปฏิบัติเชนนี้มีผลตอสงครามอยางยิ่ง อยางนอยที่สุดถาไมเปนการแบงปนขาว
กรอง ก็เปนเรื่องการสนับสนุนในการหามคาขายอาวุธใหกับอารเจนตินา (การไมไดทดแทนอาวุธแอกโซแซท
ที่จริงๆแลวอาจมีในประเทศอื่นๆ ในละตินอเมริกาก็ได ถือเปนประเด็นสําคัญยิ่ง) และการเขาไปเติมชองวางที่
มีในกลุมนาโต หลังจากที่อังกฤษไดวางกําลังใหม (แมวา ในเหตุการณหลัง สหรัฐฯ อาจถูกบีบใหดําเนินการ
อยางนั้น โดยไมไดคํานึงถึงการเอนเอียงขางในสงครามเกาะฟอลคแลนด)
แตตามที่กระแสลมทางการเมืองไดพัดไปทางลอนดอนคอนขางมาก มันจึงเปนความสําคัญอยางยิ่งที่
อังกฤษพึงไดกอบโกยสิ่งที่พึงไดอยางไมรีรอ แมวามันอาจไมมีความสําคัญทางทหารก็ตาม South Georgiaถูก
ยึดคืนในปลายเมษายน ซึ่งเปนที่แนนอนวาในที่สุดอารเจนตินายอมใหยึดเกาะฟอลคแลนดอีกเดือนหลังจากนั้น
แตไมมากเทาฉากการรุกเขายึดในตอนแรก มันสําคัญอยางยิ่งทางการเมืองที่จะเปดการรุกยึดคืนที่นั่น เฮลิคอบ
เตอรทางทหาร ๒ลํา เกือบเกิดโศกนาฏกรรมและหนวยลาดตระเวนหาขาว เกือบแข็งตายในพายุแอนตารคติค
ซึง่ เปนการเสี่ยงที่จะนําชัยชนะแตเนิ่น มาใหชาวอังกฤษ และ องคกรนานาชาติที่เฝาติดตามสถานการณ
การตัดสินใจที่จะเขายึด Goose Green และ Darwin ในปลาย พฤษภาคม ซึ่งกอคลายกัน เปนแรง
บันดาลใจจากทางการเมืองใหไดรับชัยชนะเหมือนกันกับในเมือง South Georgia ทหารอารเจนตินา ในเมือง
ทั้งสองแหงนี้ ไมไดตอตานเลยหลังจากที่ เมือง Stanley ถูกยึด ในขณะที่ ชัยชนะของอารเจนตินาที่เมือง
Stanley ในตอนแรกไมไดมีผลตอแรงขับเคลื่อนตามมาในการตอสูที่เมือง Stanley เลยนอกจากนี้ ขอกังวล
ทางความมั่นคง (สหรัฐฯ เอนเอียงมาทางอังกฤษ โดยการชวยเหลือดานการขาวกรอง แตไมอยากเปดเผยให
พันธมิตรแถบประเทศละตินอเมริกาไดรู รวมถึงอารเจนตินา) ไดนํามาซึ่งการกักขาวกรอง จากผูบังคับบัญชา
ในระดับยุทธการ ที่เกี่ยวของกับ การวางกําลังของอารเจนตินาในและรอบ เมือง Goose Green และ
Darwin(๓๕) เพื่อวา กองบัญชาการที่สูงกวา ใน อังกฤษ ไดรับทราบวา มีทหารอารเจนตินา กวา ๑๐๐๐คน
ปองกันเมืองอยู ผูบังคับหนวยในสนาม คาดการณวามีกําลังทหารปองกันเมืองอยูมีจํานวนนอยกวามาก ได
เลือกตัดสินใจเขาตีดวยกําลัง เพีย ง ๑กองพัน ที่มีทหารเพียง ๔๕๐นาย ในการูรบสงครามฟอลคแลนด ที่
ดุเดือด หากฝายอังกฤษพายแพไมเปนทาแลวจะมีผลอยางมากในทางการเมืองที่กรุงลอนดอน ทั้งสองแหง ทั้ง
เมือง South Georgia และ Darwin-Goose Green ความตองการฝายการเมืองถูกกําหนดโดยเปาหมายของ
การปฏิบัติการ เปนเปาหมายที่เกี่ยวของสัมพันธกับแผนการทัพขนาดใหญ
ไมเปนที่แนชัดวา การจมเรือรบอารเจนตินา เรือ The Belgrano โดยฝายอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม เปน
การเรงดําเนินการใหได เปาหมายตามตองการของฝายทหารหรือฝ ายการเมืองกันแน การชี้ แจงอยางเป น
ทางการของฝายอังกฤษชี้วา แมเรือ The Belgrano อยูนอกเขตควบคุมทางทะเลที่ฝายอังกฤษประกาศขึ้นมา
อยางเดนชัดก็ตาม แต เรือ The Belgrano ไดแลนประชิดติดตามหนวยรบหรือเรือรบของกองกําลังทางทะเล
อังกฤษ (๓๖)ดังนั้นมันจึงถูกเปดเผยวา เรือ The Belgrano อยูอยางนอย ๑๔ชั่วโมง หางจากเรือรบของ
อังกฤษลําที่ใกลที่สุด (๓๗)เปนที่นาสนใจวา กอนหนาเหตุการณจมเรือ The Belgrano เพียงไมนาน
ประธานาธิบดี Galtieriไดเพิ่งแสดงออกใหเห็นเปนครั้งแรกถึง การแสวงประโยชนจากสงครามที่ตอเนื่องจาก
คนกลางที่ชวยเขามาไกลเกลี่ย อยางเชน ประธานาธิบดี Belaunde ของเปรู มันเปนทฤษฎีของผูแตงหนังสือ
เรื่อง “The Sinking of the Belgarno” ที่วาการตัดสินใจจมเรือ The Belgrano เปนเรื่องการเมืองชัดๆ ที่
ประสงคขัดขวางไมใหมีการยุติการรบโดยการเจรจาทางการทูต โดยอารเจนตินาไมตองถอนทหารออกในทันที
หรือถอนทหารออกทั้งหมดจากดินแดนที่ขัดแยงกัน ซึ่งสิ่งนี้เปนสิ่งที่ประธานาธิบดี Galtieriไมสามารถกระทํา
ได ถาหากเปนความตองการของฝายการเมืองอยางนั้นจริง นับไดวาประสบผลสําเร็จ แตเหตุการณดังกลาวได
ทําใหรัฐบาลของนายก Thatcher ของอังกฤษถูกนานาชาติตําหนิหรือประณามซึ่งจะนํามาซึ่งเสียหายอยาง
มาก หาก เรือรบ HMS Sheffield ไมถูกยิงจมในอีก ๒วันตอมา อยางนอยที่สุดมันก็เปนสิ่งเตือนใจแกอังกฤษ

๑๐
วา สงครามไดมาถึงจุดจบไว และไมใชเพียงแตเพราะวา อากาศที่เลวรายใน the South Atlantic ผลที่ตามมา
เมื่อ ถึงการยกพลขึ้นบกรุกขึ้นฝงเมื่อวันที่ ๒๑พฤษภาคม ซึ่งเปนการปฏิบัติการที่ดําเนินไปปราศจากการครอง
ทะเลและการครองอากาศ ซึ่งเปนเงื่อนไขทางทหารที่กําหนดไว เปนที่กระจางชัดวา อยางนอยที่สุดก็ฝาย
อังกฤษ ที่ใชการเมืองขับเคลื่อนแผนการทัพ
สําหรับอารเจนตินา การเมืองและการตัดสินใจที่ผิดพลาดทางการเมือง อาจทําใหเกิดสงครามการสูรบกอนกาล
อันควร แตการรักษาฐานเสียงสนับสนุนทางการเมือง ยังคงเปนการกําหนดแผนการทัพทั้งหลาย ความจริงที่
สําคัญประเด็นคือวาการทหารเปนเหมือนมากกวาแนวทางความมั่นคงแหงชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ เปนฐานทางการเมืองสําหรับสมาชิกผูนําที่สําคัญของรัฐบาลทหารอารเจนตินา การรักษาฐาน
อํานาจทางทหารเหลานี้ไวไดจึงมีความสําคัญจําเปนที่จะกุมเอาอํานาจไวไดเชนเดิม ตั้งแตการสูญเสียอํานาจ
ทางการเมืองในประเทศมีความสัมพันธเปนสัดสวนโดยตรงกับการสูญเสียอํานาจทางทหาร โดยการคํานึงถึงสิ่ง
เหลานี้ไวในใจ แผนการทัพ ไดกลายมาเปนการปองกันตัว กองทัพเรือ ไดปฏิบัติตามเขตควบคุมทางทะเลที่ได
ประกาศโดยอังกฤษ กองทัพบกไดดําเนินการในลักษณะการลาถอยกลับเขาไปยังคายพักตลอดหวงการรบ มี
เพียงกองทัพอากาศที่ปฏิบัติการเชิงรุกหลังจากที่ในตอนแรกๆ ที่ไดมีการสูรบตานทานฝายอังกฤษ อยางเบา
บาง มีประเด็นที่นาสนใจวา พลอากาศจัตวา Basilio LamiDozo เปนสมาชิกผูนําฝายรัฐบาลทหารอารเจนติ
นาที่อาวุโสนอย (๓๙)จนสิ้นสุดสงคราม กองทัพอากาศอารเจนตินา ไดโจมตีเปาหมายบนเกาะฟอลคแลนด
รวมถึงการสงกําลังในเมือง Stanley นานมาแลว พลเรือเอก Anaya ซึ่งเปนสายเหยี่ยวแตแรกในการดันให
รัฐบาลทหารอารเจนตินาเขายึดครองเกาะดินแดนพิพาท ไดมุงมั่นที่จะถนอมกองกําลังทางเรือของเขาการ
ถนอมทรัพยากรของอารเจนตินาดําเนินไปไดดีมากไมนาวิตกสําหรับเรื่องการถนอม/ออมกําลัง การคํานึงถึง
ชีวิตมนุษย เปนกรณีที่ยากที่จะปฏิบัติได ในหลายปกอน ชวงสงครามสกปรกในอารเจนตินา มีผูคนสูญหายกวา
๑๘,๐๐๐คน (๔๐)ยุทธวิธีที่ไมดีอาจเปนสวนหนึ่งของเหตุผลสําหรับทาทีการไมแข็งกราวเทาที่ควรของกองทัพ
อารเจนตินา สิ่งบอกเหตุตางๆ มาจากขอวิตกจากขางบนของรัฐบาลสําหรับการรักษาฐานอํานาจทางการเมือง
ซึ่งไดกลายมาเปนหลักการและเหตุผลสําหรับการปฏิบัติการทางทหาร หรือวาไมมีในสิ่งนั้น สูตรที่ชัดเจนกวา
สําหรั บการไม ป ระสานการรบร ว มกัน ระหว า ง กองทัพเรื อ กองทั พอากาศ และ การปฏิ บั ติ การทางบกไม
สามารถกําหนดขึ้นมาได มีเพียงความเปนมืออาชีพของกําลังทางอากาศ รวมกําลังทางอากาศของกองทัพเรือ
ดวย เทานั้นที่ (๔๑)สําคัญกวาความกังวลทางการเมืองภายในประเทศ ของกองกําลังอารเจนตินา บางทีอาจจะ
เปนกรณีของ พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียสองตําลึงทองตามที่ปรากฏ อารเจนตินาพายแพในสงครามฟอลคแลนด
เปนการประกันไดวา รัฐบาลทหารก็จะหมดอํานาจลง จะมีการกลาวหาซึ่งกันและกันของผูนําของประเทศใน
เวลาตอมา หากวาจะสรุปถึงความสําเร็จของฝายอารเจนตินาในสงครามฟอลคแลนด มันเปนเวลาที่ไมสามารถ
ปกปองกันในทางการเมืองไดวาฝายอังกฤษไดกลับเขาไปรุกรานอีกครั้ง ในขณะที่มันอาจดูเหมือนเรื่องปกติ
สําหรั บ ประเด็ นทางการเมืองได ถูกแกป ญ หาด วยผลลั พธิ์ ทางทหาร มั นอาจเปน การไม ร อบคอบที่จ ะเสี่ ย ง
แผนการทางทหารทั้งหมดบนวิถีทางการแกปญหาดวยวิธีทางการทูต ซึ่งสําคัญอยางยิ่งไมไดขึ้นกับผลลัพธ
ทางการรบ ในวิถีแบบนี้ รัฐบาลทหารอารเจนตินาประมาณการผิดไปจากความเปนจริง ดังนั้นจึงตองทนทุกข
กับสิ่งที่ไดกระทําไป
ดั ง นั้ น เราได สั ง เกตว า หลั กการทางทหารของเคล า ส เ ซวิ ทส ได ถูกนํ า มาประยุ ก ต ใช ในเหตุ การณ
สงครามเกาะฟอลคแลนด มันมีความสัมพันธที่แนบแนนระหวางนโยบายและการสงคราม แตธรรมชาติของ
ความสัมพันธนั้นตองไดรับการใครครวญ ในกรณี กองทัพอารเจนตินาถูกการเมืองเขาครอบงํา ความถดถอย
และการทําลายลดความแข็งแกรง ในสนามรบสงผลลัพธทางการเมืองโดยตรงและย่ําแยในประเทศ ตั้งแต
กองทัพเองเปนศูนยกลางของพลังอํานาจทางการเมือง ไมเพียงแตเปนสวนปฏิบัติ ในขณะเดียวกันอีกฝายหนึ่ง

๑๑
อั ง กฤษ ที่ มี ก องทั พอาชี พ และปราศจากการเมื องจึ ง สามารถรั ก ษาสมดุ ล ระหว า งประเด็ น การเมื อ งและ
การทหารไดอยางชาญฉลาดกวา ผลที่ตามมาทําใหอังกฤษมีความยึดหยุนกวาในการปฏิบัติการตามแผนการ
ทัพ
ถาหากจักมีบทเรียนที่ไดจากตรงนี้ แมวาการปฏิบัติการทางทหารเปนอาจเปนสวนขยายของนโยบาย
ซึ่งนํานโยบายไปปฏิบัติไดดีกวาฝายทหารที่ปลอดการเมือง อาจดูเหมือนวามีความประสงคอันแรงกลาที่จะ
แยกกิจกรรมการเมืองและการทหารออกจากกัน แมวาทั้งสองสวนอาจจะมีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยาง
แยกกันออกยาก สงครามเปนสวนขยายของนโยบายที่นําไปปฏิบัติโดยกองทัพที่ปลอดการเมืองที่ปฏิบัติตามสั่ง
การของผูนําทางการเมือง อยางนอยที่สุดในกรณีนี้ก็ถือวาเปนจริง

ความเชื่อมโยงสัมพันธกันของการปฏิบัติการในระดับ ยุทธศาสตร ระดับยุทธการ และ ระดับ
ยุทธวิธี
มันไมพอที่จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางปฏิบัติการทางทหารและกิจกรรมการเมือง แมวาใน
ย อ หน า ก อ นๆ ได พ ยายามที่ จ ะแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ ดั ง กล า วที่ ค อ นข า งซั บ ซ อน และส ว นหนึ่ ง มี
ผลกระทบกับอีกสวนอยางไร ในทุกวันนี้มีนอยคนนักที่ปฏิเสธการมีอยูของความสัมพันธดังกลาว ความเขาใจ
ซับซอนยิ่งขึ้นของวิถีความสัมพันธที่เกี่ยวของสัมพันธระหวางกันและกันของ ยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี
สงครามเกาะฟอลคแลนด ไดเปนกรณีศึกษาที่ดี ในการศึกษาวาสวนหนึ่งมีผลกระทบตอสวนอื่นๆ ปญญา
ความชาญฉลาด ที่ตองใหกับการกอตั้งการปฏิสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ และราคาคาความลมเหลวที่ไมใสใจตอ
การไมสามารถแยกแยะผลของมัน
ไมวาอารเจนตินามีแรงจูงใจใดๆ ความจริงที่สําคัญคือวาจุดมุงหมายหลักกอน ๒เม.ย.๑๙๘๒ คือการ
ถือครองเมือง Malvina และเมื่อยุทธศาสตรการโตแยงทางการเมืองลมเหลว อารเจนตินาหันไปใชการรุกราน
ทางทหารโดยตรง หลังจากหวงเวลานั้น ยุทธศาสตรไดหลอมเปนเปาหมาย คือการเขาไปยึดเกาะฟอลคแลนด
แตอยางไรก็ตาม มันปรากฏชัดจนกระทั่งการจมเรือ Belgrano ประธานาธิบดี Galtieri อาจจะตั้งใจที่จะนิยาม
อย า งหยาบๆ ว า การยึ ด ครองมั น หมายถึ ง อะไร (๔๒) ในทั น ที ที่ ก ารจมเรื อ อย า งช็ อ กโลกได เ กิ ด ขึ้ น
ประธานาธิบดี Galtieri ไมมีทางเลือกนอกจากใหทหารยึดครองหมูเกาะ ไมเปนเพียงแตเปนการตกเหวทาง
การเมืองในทันที สําหรับฝายสหราชอาณาจักร กอนเกิดเหตุการณยังไมไดมียุทธศาสตรใดๆ หากจะมีการ
รวมกันพินิจพิจารณาตอประเด็นปญหาเกาะฟอลคแลนด มันก็เปนแตเพียงการยื้อเวลา การพูดกํากวมไมนํามา
เป น ประเด็ น ป ญ หา และการผลั ด วั น ประกั น พรุ ง ไปก อ น สํ า หรั บ ข อ กั ง วลของอั ง กฤษเกี่ ย วกั บ ความ
ทะเยอทะยานของอารเจนตินาตอหมูเกาะฟอลคแลนดแลว ในขณะที่”การขมขืน” ไมไดอยูในหัว การลอลวง
อาจไดรับการสงเสริม แตหลังจากวันที่ ๒เม.ย. แลว เปาหมายของอังกฤษกอเปนรูปรางขึ้น คือการกลับไปยึด
ครองหมูเกาะฟอลคแลนดคืนมา และมันปรากฏเดนชัดวา การปฏิบัติการทางทหารเทานั้นที่เปนยุทธศาสตรที่
นําไปใช
หากฝ ายอังกฤษมียุ ทธศาสตร ตั้งแต แ รก มั นอาจเปน ไปได วาวิ กฤติการณ เกาะฟอลคแลนดอาจไม
เกิด ขึ้น การคํานวณที่ผิ ดพลาดของอารเ จนติ นา ทําให ฝายอังกฤษตองเสริมดวยการตัด สิน ใจถอนเรือลาด
ตระเวณ Endurance (๔๓)แผนการที่จะปลดระวางเรือบรรทุกเครื่องบิน Hermes และขายใหออสเตรเลีย
เรือคูหู Invincible (๔๔)และการปลดประจําการกอนกําหนดของเรือยกพลขึ้นบกเพียง ๒ลําที่เหลืออยูใน
รายการ เรือ Fearless และเรือ Intrepid (๔๕) ในขณะที่กรุงลอนดอน ไดยางกาวอยางระมัดระวังหลังจากที่
มีเหตุการณ กลาง มี.ค. ในเมือง South Georgia โดยการสงกองกําลังใน ๕เม.ย.จาก เมือง Portsmouth

๑๒
(๔๖) ปรากฏชัดวาอังกฤษไมไดใหสัญญาณ ถึงความตั้งใจในการแกปญหาไปให กรุง Buenos Aires การไมมี
ยุทธศาสตรของอังกฤษ และการทํายุทธศาสตรที่งายเกินไปของฝายอารเจนตินา ในตอนนั้นไดบังคับใหทั้งสอง
ประเทศตองคิดแผนการทัพอยางเรงดวนขึ้นมาเพื่อชดเชยกับการไมไดคาดการณไวลวงหนา
ปรากฏวามีหลายโอกาสในหวง เม.ย. ที่ทั้งสองฝายมีหวังที่จะยุติปญหาดวยการเจรจาทางการเมือง
แตตนเดือน พ.ค. พบวาไมอาจเลี่ยงการปฏิบัติการทางทหารไดเลย ในระหวางหวงหลายสัปดาห ทั้งสองฝาย
วุนอยูกับการปรุงแตงแผนการทัพ สําหรับฝายอารเจนตินา นาจะมีแผนเพียงพอที่จะนํามาปดฝุนใช ทหารอาร
เจนติน า ได ศึกษาแผนการรุกตั้ งแต ห วงท าย ๆ ของยุ ค ๑๙๖๐หนึ่ ง ในนั กศึกษาเหลานั้ นได แก น.อ.Anaya
สําหรับฝายอังกฤษ เริ่มตนวางแผนในเดือน มี.ค. แตเหตุการณความเปนจริงไดเปลี่ยนแปลงไป ขอสมมติฐาน
ของอังกฤษที่วาอังกฤษจะรักษาเกาะฟอลคแลนดไวเปนฐานสําหรับเหตุการณวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ไดผิดพลาด
ไป ความหวังของอารเจนตินาที่วา การเขายึดครองหมูเกาะจะเปนจุดจบของการปฏิบัติการ ก็เปนการไมมอง
การณไกลอีกเชนกัน
ประเทศคูปรปกษทั้งสอง ไดดวนสรุปวาเล็งเห็นวาปฏิบัติการในหวงขางหนาจะเปนการใชกําลังทาง
ทะเลเปนหลัก สาระสําคัญของแนวความคิดในการปฏิบัติการทางทหาร กําหนดนิยามการจัดหาเรือที่จําเปน
ซึ่งไดกลาวไวในการประชุมคณะองคมนตรีเมื่อ ๔ เม.ย. ซึ่งใหอํานาจรัฐบาล ได “แสวงหาบริการเรือรบเพื่อรับ
ใชพระราชินี ตลอดจนถึงสิ่งอุปกรณอื่นๆ บนเรือที่มี” (๔๗) ในที่สุดระดมเรือไดเกือบ ๗๐ลํา จากตั้งแตเริ่มตน
ผูวางแผนทางทหาร และฝายนักการเมืองไดเห็นพองรวมกันวา การใชกําลังทางเรือเปนกุญแจสําคัญในการเขา
ยึดครองหมูเกาะฟอลคแลนด
ในขณะเดียวกัน กองทัพเรืออารเจนตินาไดรับการปฏิรูปและวางกําลัง บริเวณตะวันออก อาวโอซาน
จอร จ เพื่ อ ที่ จ ะให ก ารดู แ ลให ค รอบคลุ ม ทั้ ง แผ น ดิ น ใหญ แ ละเกาะฟอล ค แลนด จากการรุ ก เข า มาของ
กองทัพเรืออังกฤษ (๔๘)หากวาไดมีการรักษากําลังในลักษณะนี้ไวได สงครามการตอสูจะดําเนินไปอีก
ลักษณะหนึ่ง ที่แตกตางออกไป ตามที่เปนไป การจมเรือเบลกราโน เปนเหตุใหมีการทบทวนแนวความคิดการ
ตอสูอยางขนานใหญ ของฝายอารเจนตินา โดยอางวาการปองกันแผนดินใหญเปนภารกิจหลักในการปองกัน
มาตุภูมิ กองทัพเรือไดสั่งยายกองเรือผิวน้ําไปอยูในเขต ๑๒ ไมล ของทวีป (ซึ่งไดเกิดขึ้น ตรงกับขอบเขตที่
กําหนดโดยอังกฤษพอดี) นับจากจุดนั้นเปนตนมา กองทัพเรืออารเจนตินา แทบจะไมไดเลนบทบาทรุกรบเลย
แมวาสวนกําลังอากาศของกองทัพเรือ ไดเคลื่อนไปวางกําลังบนฝงและเปนสวนกําลังรบหลักในสงครามแลวก็
ตาม แมวากองทัพเรืออังกฤษ ไมสามารถควบคุมทะเลไดก็ตาม (เนื่องจากไมไดมีการครองอากาศเหนือหวง
ทะเลดังกลาว) การไมมีภัยคุกคามจากกองเรือผิวน้ําเลย ทําใหการระดมทรัพยากรสําคัญเพื่อการยกพลขึ้นบก
ทําไดอยางงายดาย (๔๙)
การถอนกองเรือกลับของอารเจนตินา เทากับเปนการยอมใหอังกฤษเปนฝายริเริ่มในการปฏิบัติการ
ตางๆ ซึ่งในหวงเวลานั้น ที่ประสบผลสําเร็จในการสะสมทรัพยากรตามเสนทางการคมนาคม โดยพื้นที่หลักใน
ไดแกบริเวณเกาะ แอสเซนชั่น นับวาเปนโชคที่ไดพื้นที่ดีๆ เชนนั้น(๕๐) แตทวา แมจะมีทรัพยากรที่เพียงพอก็
ตาม การสูญเสียที่ใหญหลวงของกําลังฝายอารเจนตินา จะมีผลกระทบสําคัญทางการเมืองทําใหอังกฤษไมอาจ
ทําสงครามตอไปได โดยพื้นฐานแลว อารเจนตินาเขาใจจุดนี้ และหาคําตอบทางยุทธวิธี เพื่อผลใหเปนปญหา
ทางยุทธการ โดยความหวังนี้ตกอยูในมือของกองทัพอากาศ ถาเปาหมายสําคัญของอังกฤษถูกคนหาเจอและ
ถูกโจมตี อยางเชนเรือสําราญแคนเบอรรา ที่ถูกแปลงสภาพใหเปนเรือขนสงกรมทหารระลอกแรกหรือกรมชุด
นําของอังกฤษ อาจสงผลใหสงครามยุติลงเนื่องจากผลกระทบทางการเมืองในอังกฤษที่เขมขนที่กดดันไมใหมี
การทําสงครามตอไปได ในทางกลับกันฝายอังกฤษไดสรุปวาการครองอากาศเปนหนึ่งในสองสิ่งที่ตองบรรลุ
กอนที่จะทําการรุกไดสําเร็จ (โดยการครองทะเลเปนอีกสิ่งที่ตองมี) หากมองยอนกลับไปแลว จะเห็นวานี่คือ

๑๓
เปาหมายที่ไมสมเหตุสมผลเลยเฉพาะเครื่องบินของพวกเขาที่สามารถทําหนาที่ครองอากาศไดมีเพียง เครื่อง
Sea Harrier และ ที่รวบรวมไดทั้งหมด ทําใหอังกฤษมีเครื่องบินทั้งหมดจํานวนเพียง ๒๐เครื่อง กอน ๑๘
พฤษภาคม ซึ่งในจํานวนนี้ ๓เครื่องไดรับการสูญเสียไปกอนที่จะไดรับการเสริมกําลัง (๕๑) ตอกรกับกําลังสวน
นี้คือฝูงเครื่องบินรบ เครื่องบินรบ - ทิ้งระเบิด และเครื่องบินทิ้งระเบิด ของอารเจนตินาเกือบ ๑๕๐ลํา (๕๒)ผล
ที่ตามมาก็คือสงครามการทําลายลาง ซึ่งอังกฤษ ไดอาศัยอาวุธตอสูอากาศยานเปนอยางมากที่จะทําใหศักย
กําลั งรบมี ความเท าเทีย มกัน , รวมถึ งหนว ยคอมมานโดโจมตี เกาะเพบเปล ใน ๑๔พฤษภาคม เพื่อทําลาย
เครื่องบินที่อยูในลานจอดในฐานบิน เปนจํานวนไมนอย (๕๓)
สงครามการทําลายลางไดสรางความเสียหายแกกองทัพอากาศอารเจนตินาไมนอย แตทหารอารเจนติ
นาก็ไมไดหวั่นไหวในความหาวหาญรุกรบของพวกเขาเลย หากจะมองวามีอะไรที่ทําใหอังกฤษไมถูกทําลายมาก
นัก ไมใชเพราะวาสวนกําลังทางอากาศของอารเจนตินาไดรับความเสียหายอยางรุนแรง แตเปนเพราะวา หัว
รบอาวุ ธยิ งของอารเ จนติน าที่ ยิงออกไปโดนเรื อรบอั งกฤษแตไมร ะเบิด ตลอดจนถึ งว าฝ ายอารเ จนติน าไม
สามารถระบุชี้ชัดลงไปวาเปาหมายคุมคามากที่สุดคืออะไร ซึ่งทั้งสองอยางนี้เปนความลมเหลวทางยุทธวิธี
บังคับใหฝายอารเจนตินา ตองบินเขาหาเปาหมายระดับต่ําซึ่งจะอยูในระยะของอาวุธปองกันภัยทางอากาศของ
ฝายอังกฤษ (ชนวนระเบิดของระเบิดที่ปลอยจากเครื่องบินรบ ไมมีเวลาพอที่จะทํางาน) และไมมีระบบควบคุม
และแจงเตือนภัยทางอากาศ, รวมถึงฝายอังกฤษเองก็ประสบปญหาขาดแคลนอยางแรงเชนเดียวกัน (๕๔)
สงครามในอากาศ ณ ตอนนั้นเปนการรบทางยุทธวิธีเสียสวนใหญ ฝายอังกฤษเองก็ไมมีทางเลือก ฝายอารเจนติ
นา ก็ไมสามารถรวบรวมทรัพยากรตาง ๆ เขาปฏิบัติการยุทธที่เพียบพรอมได หากวาฝายอารเจนตินามีโชคซะ
หนอย ทําลายเรือบรรทุกเครื่องบิน ยานยกพลขึ้นบก หรือเรือที่แปลงปลอมเปนยานขนสงกําลังรบ (ซึ่งมีเพียง
สองลําเทานั้นในแตละประเภท) การรบทางยุทธวิธีเหลานี้อาจจะสงผลกระทบทางยุทธศาสตรได แตอยางไรก็
ตาม มันเปนการคาดหวังมากเกินไปที่จะอาศัยโชคทางยุทธวิธีเพื่อผลทางยุทธศาสตร
สงครามทางบก และการรุ กยึ ดเกาะฟอลคแลนด ทางตะวั นออก เป นจุ ดสุ ดยอดของสงครามเกาะ
ฟอลคแลนด ไมวาจะดําเนินการยุทธทางทะเลและทางอากาศแบบไหน ผูที่ยึดพื้นที่เกาะฟอลคแลนดได จะเปน
ผูครอบครองเกาะฟอลคในที่สุด และก็เปนไปตามนี้ อังกฤษคิดแกปญหานี้ไดโดยจําเปนตองทําการรบครั้ง
สุดทายของกําลังภาคพื้นกับอารเจนตินาเพื่อเปนการชี้ขาดในการแกปญหานี้
ฝายอั ง กฤษกําลั งเผชิญป ญหาการตัด สิ นใจครั้ ง สําคั ญสองแบบ คื อกํ า หนดเป า หมายทางยุ ทธการ
สุดทายคืออะไร และ ยกพลขึ้นบกที่ไหน เปาหมายคอนขางชัดเจนคือกําลังทหารอารเจนตินา ที่ Stanley แต
ทวาในการเขายึดพื้นที่การยกพลขึ้นบก กอนแตแรกไมไดอยูในสายตาเลย
อีกทางเลือกหนึ่งคือ San Carlos ซึ่งถือวาเปนแนวทางที่ตองระมัดระวังทางหนึ่ง ในภายหลังจะพบวา
เปนแนวทางที่เหมาะสม การวัดระดับขีดความสามารถที่เหมาะสมของทหาร ฝายผูนําทหารอังกฤษสรุปวาการ
เดินเทาจาก San Carlos ไปยัง Stanley ไมไดเกินขีดความสามารถเลย แมวาอาจจะเผชิญกับการปองกันที่
แข็งขันตามเสนทางก็ตาม แนวทางดังกลาวจะเปนแนวทางที่ปลอดภัยกวาแนวทางอื่น จะยกพลขึ้นบกบริเวณ
Stanley หรือไมก็ตาม แมวากองทัพเรืออังกฤษ ไมไดยอมรับอยางโจงแจงกับกองกําลังยกพลขึ้นบก วาพวก
เขาลมเหลวที่จะครองอากาศ(๕๕) ทะเลระหวางฟอลคแลนดตะวันตกและฟอลคแลนดตะวันออกไดชดเชยใน
เรื่องนี้โดยการปฏิเสธจรวดเอกโซเซทอันนาสะพรึงกลัว ซึ่งฝายขาวกรองอังกฤษเกรงวาอาจตกอยูในมือของอาร
เจนตินาจากแหลงในประเทศละตินอเมริกา แตทะเลที่แคบยังคงจํากัดขีดความสามารถการปองกันภัยทาง
อากาศของฝายอังกฤษซึ่งตองคอยใหเครื่องบินรบของฝายตรงขามอยูเหนือศีรษะกอนแลวคอยตอบโตกลับ
พระเอกของพวกเขาก็คือ เครื่องบินรบแฮริเออร ซึ่งฝายอังกฤษสามารถรักษาใหปฏิบัติการเปนคูตลอดหวงการ
ปฏิบัติการและไดสรางความเสียหายอยางใหญหลวงแกฝายอารเจนตินา (๕๖)

๑๔
ที่สําคัญที่สุด San Carlos ไมมีการปองกันเลย ขอมูลนี้ยืนยันโดยชุดลาดตระเวนหาขาวของ ทั้ง SBS
และ SAS ที่ไดยกพลขึ้นกอนหนานี้ ตอนตนของเดือน (๕๗)ผลที่ตามมาเปนไปตามคาด San Carlos เปน
สถานที่ที่ฝายอังกฤษไดยกพลขึ้นบกดวยอันตรายนอยที่สุดและความจริงนั้นไดกลายมาเปนขอกังวลในทาง
ยุ ทธการอย างมาก เมื่ อไปถึ ง จุ ด หมายง า ยเกิ น คาดจึ งไม รู จ ะทํ า อย า งไรต อ ไป ซึ่ ง พวกเขาคาดหวั งว า ต อ ง
ปฏิบัติการยุทธหรือแกปญหาที่ไมไดคาดคิดไวลวงหนา (๕๘)
โดยธรรมชาติของสงครามทางการเมื องไดชี้ขาดความสุขุมรอบคอบมี ภาษีดีกวาความตรงทื่อทาง
การทหาร พื้นที่ยกพลขึ้นบกอื่น อยางเชน Berkely Sound เหนือตรงขึ้นไปจาก Stanley (๕๙)อาจชวยเปน
แรงกดดันตอ Stanley แตอาจเปนอันตรายสรางความเสียหายแกฝายอังกฤษอีกดวย หากทหารอังกฤษถูกจับ
ไดวาขึ้นฝงกอนที่จะทําการสั่งสมกําลังไดเพียงพอสําหรับการตั้งรับ ผลลัพธที่อาจเลวรายทั้งทางการเมืองและ
การทหารของการพายแพของกําลังที่ตอสูกันภายหลังเมื่อ ยานยกพลขึ้นบก Sir Galahad และ Sir Tristram
ขึ้นหาดที่ Fitzroy ในขณะที่กรมผสมที่ ๕ไดยกพลขึ้นบก (๖๐)ความเสี่ยงที่ทาทายไดรับความสนใจ แตความ
สุขุมก็สําคัญ ความกระจางชัดของที่หมายถูกทําใหสับสน
ขนาดวา พลจัตวา ทอมสัน ผูบัญชาการกําลังยกพลขึ้นบก ปฏิบัติตามสั่งการของเขาเพื่อปรับปรุงหัว
หาด กรุงลอนดอนก็ยังตื่นตระหนกถึงความไมคืบหนาของการรบทางภาคพื้น (๖๑)ความกดดันทางการเมือง
ไดเริ่มกอตัวขึ้นจากฝายคานในสภา มาอยางตอเนื่อง และลามไปถึงประชาชนทั่วไป เรียกรองใหเห็นขาวดีตาม
สื่อ ดังนั่นสั่งการจึงใหยึด Goose Green – Port Darwin ซึ่งในทางทหารแลวเปนเปาหมายที่ไมสมเหตุสมผล
เลย
เลวร ายไปพอกั น กั บ การเดิ น ทางเลาะไปทางข า งนี้ มั น ทํ า ให ทหารที่ นั่ น ต องแข็ งขั น ฮึ ด และทํ า ให
กระจายออกไปตามเปาหมายที่เหมาะสม คือทหารอารเจนตินาที่อยู ณ Port Stanley ณ ที่นี่เองที่สงครามได
พายแพอยางใหญหลวงทั้งระดับ ยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี มั่นเปนความเพิกเฉยไมดําเนินการใดเลย
กับสิ่งที่จะคุกคามกับความอยูรอดของพวกเขา ทหารฝายอังกฤษไดรุกคืบเขาไปโดยไมมีการตอตานแตอยางใด
เลย ตลอดทาง เขาไปถึง Stanley ซึ่งเปนพื้นที่สูงขม แมวาจะมีกําลังทหารอารเจนตินา และอาวุธยุทโธปกรณ
อยางเพียงพออยูก็ตาม (๖๒)อุปสรรคตาง ๆ ตามเสนทางมีเพียงแตสนามทุนระเบิดที่ไมมีการเฝาตรวจ สภาพ
พื้นที่ที่ไมราบเรียบ เปนหิน มีตนไมบางตา และสภาพอากาศที่ไมเปนมิตร
ในพื้นที่รอบในของพื้นที่สูงขมรอบๆ Stanley (Mount Longdon, Mount Harriet, Two Sisters
และ wireless Ridge)ทหารอารเจนตินาไดรบพุงอยางหาวหาญจากพื้นที่ปองกันที่ไดเตรียมการไวอยางดี แต
วาไมเพียงพอ ยุทธวิธีงาย ๆ ของการลาดตระเวน และ การวางแผนการยิงสนับสนุนไดถูกมองขามไป ทําให
ประสบกับการพายแพที่ตามมาและสูญเสียพื้นที่สูงขมไป (๖๓)ถึง ณ จุดนี้ของสงคราม มันจึงตองยอมจํานน
โดยการยอมแพ
ความพยายามของฝายอารเจนตินาถดถอยนอยลงไปตามโอกาสที่สูญเสียไป การพายแพที่สําคัญใหแก
อังกฤษที่ Darwin – Goose Green เปนการสูญเสียที่เปลาประโยชน ที่ฝายอารเจนตินา มีกําลังไดเปรียบ กวา
๓ : ๑ที่สามารถสรางความเสียหายใหแกอังกฤษ และมีผลทางการเมืองหากมีแนวปองกันที่จริงจังของอารเจนติ
นา ตามพื้นที่รกรางวางเปลาในระยะ ๕๐ไมล อาจจะทําใหฝายอังกฤษถูกบังคับใหเดินรุกคืบหนาไปอยางชา ๆ
และ ยื้อใหสงครามลวงไปถึงหนาหนาว ซึ่งเปนปรากฏการณที่อาจชวยอารเจนตินาได หรือเพียงมาตรการเสริม
ตาง ๆ อยางเชน การใชสนามทุนระเบิด ที่ San Carlos กอนการบุก หรือ การขยายสนามบินที่ Stanley
เพื่อให เครื่องบินรบใชเปนฐานบิน แทนที่จะถูกบังคับใหทําสงครามอากาศในปลายขอบของรัศมีการบินของ
เครื่องบินรบ การกระทําเหลานี้จะบั่นทอนความพยายามของฝายอังกฤษได ฝายอารเจนตินาไมไดดําเนินอะไร
เลย เพียงอางวาขาดการปฏิบัติการรวมระหวางเหลาทัพ ในกองทัพอารเจนตินาที่ถูกฝายการเมืองครอบงําหรือ

๑๕
ทําใหเปนเรื่องการเมือง รวมถึงการไมมีการวางแผนปฏิบัติการเลย สําหรับฝายอังกฤษ มีการลําดับปฏิบัติการ
ตาง ๆ ไดอยางถูกตอง แมวาจะมีผิดพลาดบาง แตก็ดูเหมือนวาดําเนินไปดวยดีแตในที่สุดเขาก็ไดรับการชมเชย
(อยางสมควร) สําหรับการเปนผูนํา ขวัญกําลังใจ และสุขภาพดีมีความเขมแข็ง แตมันอาจยุงยากไปอีกมาก
หากแต ผู นําอาร เ จนติ นา ได พัฒนาแผนปฏิ บั ติการให ส มบู ร ณครอบคลุมไมเ ฉพาะเพี ย งแค การบุกยึ ดเกาะ
ฟอลคแลนดเทานั้น
ดังที่เราไดเห็นวาฝายอังกฤษไดใสใจ องคประกอบที่ถักทอประสานกันของ ยุทธศาสตร ยุทธการ และ
ยุทธวิธี ถาอยางไมมีขอผิดพลาดเลย แลวอยางนอยก็ดีพอที่จะปฏิบัติการสงครามไดอยางมีตรรกะ มีเหตุมีผล
และประสบผลสําเร็จไดในทายที่สุด อารเจนตินาถอยหลังไปในยุทธศาสตรที่ไม ดี ยึดเกาะอยูแต เลี่ยงที่จ ะ
กระจายพลั งอํ านาจทางการเมือง พลังอํานาจทางทหารด วย งงงวยไมชั ดเจนตั้งแต ตน โดยมีความขั ดแย ง
ภายในประเทศเรื่องความจําเปนในการใชกําลังทหาร ในขณะเดียวกันก็กลัวสูญเสียฐานเสียงทางการเมือง ผูนํา
ของอารเจนตินาไมเพียงแตไมสามารถนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติใหเปนผลแลวยังไมไดพิจารณา คิดใครครวญ
ถึงแผนปฏิบัติการเลย ลมเหลวโดยสิ้นเชิงโดยภาวะผูนําที่ไมดี ที่ไมมีการบูรณาการการใชกําลังทางอากาศ
กําลังทางภาคพื้น และกําลังทางทะเล และที่นาละอายคือปลอยใหกําลังทางภาคพื้นตองเควงควางตอสูตาม
ลําพัง ความลมเหลวที่เลวรายของการประสานผูกโยงความสัมพันธของ ยุทธศาสตร ยุทธการ และ ยุทธวิธีคง
ไมมีใหเห็นอีกแลว การพายแพอยางราบคาบจริงๆ นั้นมีนอยมาก และโดยสิ่งที่ไดเกิดขึ้นเปนสิ่งที่บงบอกถึง
ความสําคัญของแผนที่มีการบูรณาการ

จุดศูนยดุล
ทั้งอารเ จนติ นา และ สหราชอาณาจักร เผชิญกับความทาทายหลายๆ อย างในการต อสูแยงเกาะ
ฟอลคแลนดกัน ทั้งสองประเทศทําสงครามในพื้นที่ที่หางไกลประเทศตนเอง มีภูมิประเทศที่วางเปลาเปนหิน
ขรุขระ ตนไมบางตา และมีสภาพอากาศที่เลวราย เพิ่มอันตรายและความยากลําบากใหกับการปฏิบัติการที่
ซับซอนอยูแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับอังกฤษ การสงครามที่มีปฏิบัติการตามเสนทางสงกําลังในระยะ
๘,๐๐๐ไมล ยิ่งทําใหมีความซับซอนยิ่งขึ้นไปอีก
มันไมใชคําตอบของปญหาการสงกําลังบํารุงที่สรางภาวะเอื้อใหไดชัยชนะในสงครามฟอลคแลนด แต
แนนอนวามันเปนสิ่งที่จําเปนตองมี ไมมีกําลังทหารที่ไหนในโลกที่จะปฏิบัติการยืนหยัดอยูไดไกลออกไป ถึง
๘,๐๐๐ไมล จากประเทศมาตุ ภู มิโ ดยปราศจากการจัด การส ง กํ า ลังบํ า รุ ง ที่ เ พี ยงพอ แต ถา จะกล า วว า “…
ปฏิบัติการการสงกําลังบํารุงเปนสวนประกอบของจุดศูนยดุลของพวกเขา”(๖๔)จะเปนการอธิบายที่งายเกินไป
การสงกําลังบํารุงแตเพียงลําพังไมไดประกันถึงชัยชนะในสงครามฟอลคแลนดเลย ความจริงแลว ฐานการสง
กําลังบํารุงระหวางทาง ณ เกาะ Ascension และ บนฐานสงกําลังบํารุงลอยน้ํา ใน the South Atlantic
(มหาสมุทรเซาทแอตแลนติก) มีความลอแหลมตอการโจมตีของศัตรูถาไมมีการระวังปองกันอยางเพียงพอดังที่
กองทัพเรืออังกฤษไดดําเนินการ (๖๕)
สําหรับอังกฤษแลว จุดศูนยดุลของปฏิบัติการทั้งหมดคือเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งสองลํา เรือ Hermes
และเรือ Invincible ซึ่งเปนกองกําลังที่ทําใหมีการสรางเสนทางการสงกําลังบํารุงรอบ ๆ ตัวของเรือทั้งสองนี้
การตอสูลางผลาญทางอากาศตลอดสงคราม โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางหวงตน ๆ ของการกลับเขาไปรุกราน
รอบใหม ซึ่งตั้งฐานอยูบนดาดฟา กองกําลังที่ใชในการรุกยังไมสามารถพาขึ้นบกไดอยางปลอดภัย หากเรือ
บรรทุกเครื่องบินไมพาเขาพื้นที่ และใหการคุมกันในหวงยกพลขึ้นบก แมวาเรือบรรทุกเครื่องบินจะมีขนาดเล็ก
เรือ Hermes ระวางขับน้ํา ๒๓,๙๐๐ตันและเรือ Invincible ระวางขับน้ํา ๑๙,๕๐๐ตัน (๖๖) โดยเรือบรรทุก

๑๖
เครื่องบินทั้งสองลําเปนเพียงฐานลอยน้ําที่มีในการบินขึ้นลงของเครื่องบินปกติดลําตัว (fixed wing) ตลอดหวง
สงคราม เรือ the Atlantic Conveyor และ เรือ the Atlantic Causeway เปนเรือที่จําเปนสําหรับงานนี้
โดยได ถูกดัด แปลงโดยได เชื่ อมแผน ฐานเขากับดาดฟาของเรือทั้ งสอง (๖๖) แตว ามั นก็ เป นเพี ยงเรื อขนส ง
เครื่องบิน ไมใชฐานบินในการรบ(๖๗)เมื่อเดินทางออกจากอังกฤษ เรือ the Conveyor ขนบรรทุก เครื่องบิน
รบ Harriers จํานวน ๕ ลํา และเฮลิคอปเตอรอีกหลายลํา แตกอนหนาที่จะถูกยิงดวยจรวด Exocet เมื่อ ๒๕
พฤษภาคม นั้น ไดขนยายเอาเครื่องบินรบ Harriers ออกแลว แตอยางไรก็ตาม การสูญเสียเฮลิคอปเตอร ไป
หลายลํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เครื่อง ฮ. Chinooks ซึ่งสําคัญและจําเปน ทําใหตองเปลี่ยนแผนการเขาตีทาง
ภาคพื้น โดยทหารตองเดินเทาเขาตี จาก San Carlos ไปยัง Stanley (๖๘) เรือ The Causeway ไมไดขน
บรรทุกเครื่องบินรบ Harriers มาเลย
ในการทําสงครามทางอากาศที่หนักหนวงของวันที่ ๒๑พฤษภาคม เหนือเขต Falkland Sound มัน
เปนความสามารถของเครื่องบินรบ Harriers ที่ลาดตระเวนเปนคูโดยไมปลอยมีอันตรายเกิดขึ้นกับกองเรือยก
พลขึ้นบก ซึ่งเปนการกูสถานการณที่ดี เรือบรรทุกเครื่องบิน ทั้งสองลํา ลอแหลมตอการถูกโจมตีจากเครื่อง
Super Etendardsและจากจรวด Exocet ที่อยูหางออกไปทางตะวันออกของหมูเกาะ อยูนอกพิสัยรัศมี
ปฏิบั ติการของเครื่ องบิน รบที่มีฐานบิ นอยูที่ผืน แผ นดิ นใหญป ระเทศอาร เจนติ นา แตก็ใกลพอที่ จะมีผ ลต อ
ผลลัพธของสงคราม(๖๙)ฝูงบินเล็ก ๆ ของ บ.รบ Harriers รับผิดชอบทําลาย บ.รบ ของอารเจนตินา ไดถึง ๓๒
ลํา จากจํานวน ๑๐๒ลํา ที่ถูกฝายอังกฤษทําลายในสงคราม (๗๐)เฉพาะในวันประกาศสงครามยกพลขึ้นบก บ.
รบ ของอารเจนตินาถูกทําลายไป ๑๐ลํา กลางอากาศ โดย บ.รบ Sea Harriers และ อีก ๕ลํา ถูกทําลายบน
ลานบิน โดย บ.รบ Harriers ของกองทัพอากาศอังกฤษ(๗๑) ในวันนั้น เรือของฝายอังกฤษ เรือ Argonaut เรือ
Ardent เรือ Antrim เรือ Brilliant และ เรือ Broadsword ตางก็โดนระเบิดของอารเจนตินา(๗๒)แตระเบิด
สวนใหญดาน ไมทํางาน เพราะวา ระดับการบินเขามาโจมตีต่ําเนื่องจากถูกบังคับโดยกองทัพอากาศอังกฤษ
และการบินลาดตระเวนของ บ.รบ Harriers ก็มีสวนดวย
ฝายอารเจนตินาไดตระหนักถึงความสําคัญของเรือบรรทุกเครื่องบิน แตไมสามารถเขาถึงได ครั้นเมื่อ
เรือบรรทุกเครื่องบินเคลื่อนไปบริเวณตระวันออกของเกาะฟอลคแลนด ไมมีเรือบรรทุกเครื่องบิน Venticinco
de Mayo และ ไมมีการปรับปรุงสนามบินที่ Stanley เครื่องบินรบของอารเจนตินาก็ไมสามารถมีระยะมาถึง
เรือบรรทุกเครื่องบินได เรือดําน้ํายังเปนภัยคุกคามอยู แตสงครามการตอตานเรือดําน้ําของฝายอังกฤษนั้นถือ
วาดีมาก อารเจนตินาเริ่มสงครามดวยเรือดําน้ําถึง ๔ลํา ทั้งหมดเปนเครื่องดีเซล แตสูญเสีย ไป ๑ลํา จาก
ปฏิบัติการของฝายปรปกษ และอีก ๑ลํา จากการปรนนิบัติบํารุงกอนการสูรบจะยุติลง (๗๓)เมื่อวันที่ ๕
พฤษภาคม เรือ the San Luis ไดรายงานโจมตีเรือ the Invincible แตตอรปโดดานไมระเบิด และสําหรับอีก
๗๒ชั่วโมงตามมา เรือดําน้ําที่เหลือไดหนีสุดชีวิตเลย (๗๔)เรือบรรทุกเครื่องบินยังคงเปนแหลงอํานาจการรุกที่
สําคัญ ตลอดหวงสงคราม
สําหรับฝายอารเจนตินา มีจุดศูนยดุลอยูที่กําลังทหารที่อยูรอบ ๆ Port Stanleyตราบใดที่ยึดครอง
เมือง Stanley อยู เกาะฟอลคแลนดก็เปนของพวกเขา เพียงแตเมื่อ พลเอก Menendez ไดยอมแพ ณ ที่นั่น
เมื่อ ๑๔มิถุนายน ยุทธการการตอสูไดยุติลงไปแลวอยางประสบผลสําเร็จสําหรับฝายอังกฤษ แมวาในทาง
เทคนิคแลว สงครามจะยุติลงอีก หนึ่งเดือนใหหลังก็ตาม (๗๕)แมวาฝายอารเจนตินาจะผิดพลาดที่ไมไดตี
โตตอบ หัวหาด the San Carlosความลมเหลวของพวกเขาทําเชนนั้นสะทอนใหเห็นความเขาใจของพวกเขา
วาทหารอังกฤษขึ้นฝงไมมีความหมายใด ๆ ในตัวของมันเอง แตอยางไรก็ตาม โดยการปลอยใหฝายอังกฤษ เขา
ประชิด Stanley โดยไมถูกตอตาน ฝายอารเจนตินาปฏิเสธแหลงพลังอํานาจของพวกเขา (สะทอนใหเห็นถึง
ความไรน้ํายา) ดังที่เคลา เซวิทส กลาวไว แมวาการตั้งรับจะเปนรูปแบบการตอสูที่เหนือกวารูปแบบอื่น มัน
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ควรจะถูกนํามาใชใหดีที่สุดเสมือนโลปองกันในฉากหลังที่มีการรุกอยางแพรหลาย พลเอก Menendez ไมได
เปดยุทธการการรุกใด ๆ เลย อยางเชน มีเพียงแตทหารอากาศอารเจนตินา และ บ.รบ Harriers ของอังกฤษ
และ กําลังปองกันภัยทางอากาศที่จะมาชดเชยสวนที่ขาดแคลนไป ไมมีกําลังทหารที่มาจากกําลังภาคพื้นของ
อาร เจนตินา ที่จ ะมารักษาสภานภาพของกองกําลั งที่อยูในและรอบ ๆ พื้น ที่ Stanley เฉกเชน เดีย วกั บ
กองทัพเรือ ตามภาพที่ปรากฏ ศักยภาพเดียวที่อยูในสายตาคือพลังอํานาจทางการเมือง แตในขณะที่ทหารเรือ
ยังไมถูกพิจารณา และฝายอังกฤษสามารถปลอยใหอยูอยางปลอดภัยในนานน้ําประเทศของเขา ทหารบกตอง
ถูกบังคับใหถอนกําลังออกไป ฝายอังกฤษไดกระทําอยางนี้อยางลงตัว และดังนั้นจึงชนะสงคราม
ผลกระทบที่ตามมาของสงครามฟอลคแลนด สําหรับทฤษฎีทางทหาร
เปนสิ่งที่นาสนใจควรจดจําวา สงครามฟอลคแลนดกําลังถูกนําเสนอ ในหวงของการหวลกลับมาศึกษา
การสงครามระดั บยุ ทธการที่ได เกิ ด ขึ้น ในกองทั พสหรั ฐ เหมือน เป นสงครามที่ เ หมาะสมที่ ได รั บเลื อกเป น
แมแบบในการทดสอบหลักการสงครามในระดับ ปฏิบั ติการซึ่งถูกนํ ามาใชป ระกอบคู มือสนามเลมใหม ของ
สหรัฐฯ เรื่องปฏิบัติการ FM ๑๐๐ – ๕ (๗๗) สงครามฟอลคแลนดมีใหทดสอบหลาย ๆ เรื่องของการสงคราม
ทั่วไป ครอบคลุมถึงขอบเขตการปฏิบัติการทางบก ทางอากาศ และทางทะเล ที่สัมพันธกับปฏิบัติการทาง
ทหารโดยตรง รวมไปถึง ขอพิจารณาทางการเมืองที่ครอบการทหารอยู ทั้งยังไดศึกษาตรวจสอบผลกระทบของ
เทคโนโลยีสมัยใหมที่มีตอยุทธวิธีมาตรฐาน ดังนั้นจึงเปนการสมควรที่จะสะทอนหลักการพื้นฐานทางทฤษฎีการ
สงครามระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวของในสงครามฟอลคแลนด
การหาแผนปฏิ บัติ การในการทําสงครามของอารเ จนติน านั้ นยากมาก ในการพยายามที่ สรุ ปหลั ก
พื้นฐานทางทฤษฎี ตามแนวทางการทําสงครามของรัฐบาลอารเจนตินา อาจตองพึ่งนักแตงนิยายผูมีชื่อเสียงโดง
ดังชาวรัสเซีย Leo Tolstoy ผูเสนอแนวคิดวาทุกสงครามเกิดขึ้นเพราะสิ่งแวดลอมพาไป ไมมีสิ่งที่เรียกวา
ศิลปะทางการทหารแตอยางใด และแนนอนวาไมมี ศาสตรทางการทหารดวยเชนเดียวกัน คําสั่งการไดรับจากผู
บัญชาการสรุปรัดตัดความตามความคิดของตน โดยไมไดใสใจในลําดับของเหตุการณตามตรรกะ ซึ่งหลาย ๆ
เหตุการณเหลานี้ไดคลี่คลายไปดวยปฏิบัติการของหลาย ๆ ฝายในการตอสู โดยสรุปไมปรากฏมีทฤษฎี และไม
มีประโยชนหรือเปาหมายอันใดที่พยายามจะสรางขึ้นมา มีเพียงชวงขณะหนึ่ง สั้น ๆ ที่อารเจนตินาไดใชความ
ริเริ่มในหวงการบุกเกาะฟอลคแลนดและ South Georgia หลังจากนั้นเปนตนมาอารเจนตินาก็ไมไดมีโอกาส
นํามาใชอีกเลย หากจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงปฏิบัติการและนโยบาย นั่นคือวาคําตอบทางการเมือง ไมได
ส ง เสริ มเรี ย กร องความจํ า เป น การปฏิ บั ติ ก ารทางทหาร ซึ่ งเป น ไปในทิ ศ ทางตรงกั น ข ามกั บ หลั กการที่ ว า
ปฏิบัติการทางทหารเปนเพียงผลพวงขยายตอจากนโยบาย ความหวังก็คือนโยบายจะยกเลิกความจําเปนใน
ปฏิบัติการทางทหารขั้นตอไป
เท า นั้น ยั ง ไม สํ า คัญสํ า หรั บ ทหารอาร เ จนติ น า ซึ่ ง อาศั ย อยู บ นเกาะฟอล คแลนด จํานวนหนึ่ ง เพี ย ง
พอที่จะเปนปญหาใหญใหกับฝายอังกฤษ การตัดสินใจของอารเจนตินาที่จะตั้งรับนั้นถือวาดี ฝายอารเจนตินามี
ในสิ่งที่พวกเขาตองการและแสวงหาเพียงที่จะยึดครองมันไว ดังนั้น หากเราเห็นดวยกับความคิดของ เคลาท
เซวิทส ที่ว า การตั้งรับเปนรูป แบบการต อสูที่มั่นคงแข็งแรงดี กวา กระนั้นอารเจนติน านาจะได เปรีย บโดย
ธรรมชาติแลว โดยการตั้งรับ ฝายอังกฤษนาจะเสียเปรียบอยางมากที่ตองทําการสงกําลังบํารุงในระยะทางไกล
หลายพันไมล
หากไมนับโอกาสการโจมตีในทะเลของกองทัพเรืออารเจนตินาแลว ยังมีโอกาสหนึ่งที่จะสรางความ
สับสนใหกับการยกพลขึ้นบกบุกเกาะฟอลคแลนดของฝายอังกฤษ โอกาสการขาวทางยุทธวิธีที่อารเจนตินา
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ไมไดพัฒนาใหกับกองทหารเหลานั้น และบางทีอาจสําคัญกวาก็ได ไมไดขัดขวางการยกพลขึ้นบกของฝาย
อังกฤษ มีหาดที่อังกฤษจะยกพลขึ้นบกไดไมกี่แหง ดวยจํานวนทหารภาคพื้นที่มี อารเจนตินาอาจกระจายกําลัง
ออกไปเพื่อครอบคลุมพื้นที่ที่อังกฤษอาจยกพลขึ้นบก และจัดเตรียมกําลังสวนกลางไวตอบโตการขึ้นบกของ
ฝายตรงขาม เนื่องจากไมไดกระทําอยางนี้ และไมไดวางสนามทุนระเบิดขัดขวางในแนวทางที่ขาศึกอาจจะเขา
มา และยอมใหฝายขาวกรองขาศึกไดเห็นความไมเตรียมการในสิ่งเหลานี้ กองทัพบกอารเจนตินา ไดลดความ
ยากที่ฝายวางแผนอังกฤษที่ตองเผชิญ ในการวางแผนยกพลขึ้นบกแบบไมมีโอกาสแกตัว
ขณะที่ความจริงที่วาทหารบกอารเจนตินาไมมีขวัญและกําลังใจ ขาดผูนํา ขาดยุทธวิธี มันไมตองใช
อะไรมากเลยในการขัดขวางการยกพลขึ้นบกของอังกฤษ ปญหาที่กองพลนอยที่ ๕ณ พื้นที่ Fitzroy เผชิญบง
บอกวาการขัดขวางเพียงนอยนิดก็จะทําใหฝายอังกฤษวุนวายได การโจมตีเรือ Sir Galahad ที่มี กําลังสําคัญ
ของ กองพลนอยที่ ๕บนเรือ มันเปนเรื่องของโชคไมดีของอังกฤษมากกวา ที่จะเปนความสามารถในปฏิบัติการ
ทางยุทธวิ ธีของฝายอาร เจนติ นา แตเป นจริงที่จ ะรวมเรี ยกวาโชคไมเ ขาข าง (สว นหนึ่งของความหนืด ของ
สงคราม) สําหรับฝายอังกฤษ ซึ่งถูกชดเชยโดยปฏิบัติการที่ประสบผลสําเร็จ โดยกองพลนอยคอมมานโดที่ ๓ที่
ในขณะนั้นไดเคลื่อนเขาประชิด แนวตั้งรับของอารเจนตินา รอบพื้นที่ Stanley การรุกของอังกฤษมีความลึก
ไมใชเพราะวามีทรัพยากรมากมาย (แนนอนวา เรือยกพลขึ้นบก ๒ลํา และกําลังทหาร ๒กองพลนอย ซึ่งไมมาก
นักที่นํามาใชในการรุกนอกบาน ที่ไกลออกมาถึง ๘,๐๐๐ไมล) แตเปนเพราะวาอังกฤษตองการใชความริเริ่ม
ดวยการเดินเทาเรงรีบทางทหารอยางหาวหาญขามไปทางตะวันออกของเกาะฟอลคแลนด การวางตัวทาง
ยุทธวิธีแบบมืออาชีพของพวกเขา และ การเขาใจในเปาหมายอยางชัดเจนของพวกเขา กําลังทหารอารเจนตินา
ไดแตคอยรับมืออยูที่ Stanley ไมไดมีการสูญเสียทรัพยากรใด ๆ เลย เพื่อวา การกระจายออกที่มากที่สุดที่
พวกเขาจะทําไดโดยนําสิ่งอุปกรณทุกสิ่งทุกอยางที่มาดวยเพื่อหวังผลสูงสุด เปนกําลังที่คุมคาที่แทจริง
ฝ า ยอาร เ จนติ น า ที่ น า จะมี ก ารป อ งกั น ทางลึ ก ได เ สี ย โอกาสไปหลาย ๆ ครั้ ง โดยการประหยั ด
ทรัพยากรมากเกินไป ยกเวนกําลังทางอากาศ ในมุมมองนี้ ยุทธวิธีของพวกเขาจึงสะทอนบอกถึงปฏิบัติการ
ของพวกเขา ขาดการประสานสอดคลอง การเตรียมการไมเพียงพอ ไมมีแผนและการปฏิบัติตามแผนที่พวก
เขาอาจมี ไดไมดี ภูมิประเทศแลวภูมิประเทศเลาไมมีการปองกันขัดขวางการเดินเทาเขาประชิดขามผืนหญาที่
เย็นแข็ง ของกองพลนอยคอมมานโด ที่ ๓ทําใหโอกาสการในการหยุดฝายตรงขามของพวกเขาไดลดเลือน
หายไป ไมมีการตีตอบโตสวนกลับจากแนวปองกันเลย ไมมีอุปสรรคใดมาขวางกั้นฝายตรงขามจํานวนไมมาก
นักที่เดินเขามาเลย หรือลดทอนการสงกําลังบํารุงของพวกเขาที่สงมาไกลกวา ๘,๐๐๐ไมล ในวงสุดทายของ
การปองกันตั้งรับตามเนินเขา รอบ ๆ Stanley ซึ่งฝายอารเจนตินา ไดเตรียมขุดหลุมบุคคลในการตั้งรับอยางดี
มีอาวุธอยางดี และมีจํานวนที่เหนือกวา แตทวาไมมีการบูรณาการการรบผสมเหลา ฝายอังกฤษกลัวที่สุดคือ
การถูกยิงถลมดวยปนใหญกลายเปนผุยผงเมื่อถูกตานใหอยูหนาแนวหลุมบุคคลของฝายอารเจนตินา เนื่องจาก
ไมมีที่กําบัง ไมมีตนไมใหหลบซอน ไมมีโขดหินที่จะมาปองกันสะเก็ดระเบิดให หรือไมมีแองหลุมใหหลบ ฝาย
อังกฤษไดนอนในที่โลงกอนที่จะมีปนใหญยิงทําลายตามที่คาดไว แตกลับไมมีอะไรเชนนั้นเลย และหลังจากการ
ตอสูที่ดุดันสําหรับแนวปองกันหลุมบุคคล และมีการตีโตตอบที่มีการประสานกันครั้งหนึ่งโดยหนวยทหารอาร
เจนตินาที่ดีหนวยหนึ่ง แลวแนวตั้งรับปราการสุดทายก็พายแพ ยุทธวิธีงาย ๆ ในการรวมแผนการยิงปนใหญ
เขากับการยิงปองกันของอาวุธวิถีตรงในการตั้งรับ ไดถูกละเลยไป มันเปนสิ่งบอกเหตุที่รายงานวากําลังทหารที่
ไมไดพัฒนาแผนปฏิบัติการจะไมไดพิจารณายุทธวิธีพื้นฐานอีกดวย
ฝายอารเจนตินามีความเสมอตนเสมอปลายตลอดสงคราม ไมมีเอกภาพในความพยายาม ไมมีการบูร
ณาการการใชกําลัง ทั้งระหวางเหลาทัพ และภายในเหลาทัพ กองทัพเรือไดเก็บตัวแทบไมมีบทบาท และปลอย
ใหกองทัพเรืออังกฤษมีเสรีในการปฏิบัติในทะเล กองทัพอากาศไดตอสูอยางหาวหาญและขมขื่นแตกําลังทาง
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บกไมไดชวยเหลือพวกเขาในการปรับปรุงลานบินแถว ๆ Stanley ปลอยใหการปองกันภัยทางอากาศสูกับฝาย
อังกฤษ เหนือเกาะฟอลคแลนด และชองแคบ หรือประสานการโจมตีฝายอังกฤษภายใตการโจมตีทางอากาศ
ของฝายตรงขาม การตั้งรับบริเวณ Darwin – Goose Green นั่นแยกหางออกไปจาก Stanley ใน
ขณะเดียวกันที่ความพยายามของเรือดําน้ําก็ไมไดบูรณาการกับทหารเรือผิวน้ํา ประสบการณการกระจายการ
สงกําลังบํารุงเปนสัญลักษณของการไมประสานเชื่อมกันของอารเจนตินา ทุกสิ่งที่จําเปนมีครบหมดแตไมไดถูก
นํามารวมกันใหถูก (สถาน) ที่ และถูกเวลา
ถารูปแบบตอสูที่ Tolstoy เปนรูปแบบการสงครามของอารเจนตินาแลวพวกเขาขาดประเด็นสําคัญ
ไปหนึ่ง ประเด็นตามแนวคิดของนโปเลียน ที่กลาวถึงสงครามและสันติภาพ นั่นคือขวัญกําลังใจเปนเหมือนสิ่ง
ชวยเสริมอานุภาพของสิ่งอุปกรณในการสูรบ ในขณะที่พลทหารของอารเจนตินา ไมมีความยึดมั่นเปนรูปแบบ
เดียวที่เหมือนกันเชนวาทําไมตองมาตอสู (ในหลาย ๆ กรณี กลาวอางวาไมรูแมแตสถานที่ที่ตองตอสู) ฝาย
อังกฤษไมมีอุปสรรคใดขวางกั้น คงความมุงมั่นโดยมีความรูสึกภาคภูมิในเหลาทัพ ภาคภูมิในหนวยที่สังกัด
เชื่อมั่นในเปาหมายและเชื่อมั่นในตนเอง ขณะที่นายทหารฝายอารเจนตินา ขาดการปรากฏกายในแนวหนา
อยางเห็นไดชัด นายทหารฝายอังกฤษ ไดปรากฏกายในแนวหนาอยางคงเสนคงวา และไดรับการสูญเสียลาด
เจ็บเกินอัตราสวนที่ควรจะเปน นอกจากนั้นองคประกอบและปญหาที่ แตละฝายประสบพอ ๆ กัน ไดแก ความ
ทุกขระทม ขวัญกําลังใจตกต่ํา ไมไดรับการเหลียวแล และดูเหมือนวาถูกทอดทิ้ง และพวกเขาเหลาทหารไดแต
รอคอยใหสงครามยุติ
เมื่อสงครามยุติลง และในสายตาของผูสังเกตการณมันดูเหมือนวาอังกฤษนาจะเปนฝายชนะและอาร
เจนตินานาจะประสบความพายแพ แตมันไมจําเปนตองเปนเชนนั้นเลย อารเจนตินาละเลยและไมสนใจหลัก
นิยมกฎเกณฑทางทหารเกือบทั้งหมด และดูเหมือนราวกับวาไมทราบหรือไมคํานึงถึงขอหวงใยทางทฤษฎีใดๆ
เลย ฝายอารเจนตินาจัดทําแผนการทัพที่ไมเปนเนื้อเดียวกัน ไมไปในทางเดียวกัน เวนเฉพาะแตการโจมตีอยาง
ฉับพลันยึดเกาะฟอลคแลนดดวยกําลังที่มากมายอยางนาประหลาดใจ แตทวาหาไดมีการวิเคราะหจุดออน จุด
ลอแหลมทางทหารของฝายอังกฤษแตอยางใดไม ฝายอารเจนตินาไมเคยไดคํานวณ จุดที่จะโจมตีเพื่อใหไดผล
กระทบตอเปาหมายในแผนการทัพอยางถูกตองเหมาะสม อารเจนตินาไมไดบูรณาการกําลังของทุกเหลาทัพที่
ทําการรบใหรบเปนหนึ่งเดียวกัน และพวกเขายังละเลยไมใสใจกฎเกณฑ หลักนิยมขั้นพื้นฐานที่สุด ภาวะผูนํา
ของกองทัพไมไดเรื่องสุดสุด
ที่ อ าร เ จนติ น า ละเลยหลั กนิ ย ม กฎเกณฑ หลั ก การทางทหารที่ ดี ฝ า ยอั ง กฤษกลั บ ให ค วามใส ใ จ
การเมืองและการปฏิบัติการทางทหาร จะแยกออกจากกันไมได ตองเปนเนื้อเดียวกันในการกําหนดกําลังทหาร
ที่เหมาะสมกับภารกิจในการปฏิบัติงาน ทั้งสามเหลาทัพ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ปฏิบัติ
หนาที่รวมกันไดดี เมื่ออยูในการจัดการควบคุมบังคับบัญชาที่เหมาะสม จุดออนหรือจุดลอแหลมของฝายตรง
ขามจะถูกวิเคราะหและโจมตีอยางถูกตองและเปนระบบ ยุทธวิธีถูกคิดมาดีและเกี่ยวพันกับแผนยุทธการ ภาวะ
ผูนํายอดเยี่ยม แนนอนวา ฝายอังกฤษใชวาจะไมผิดพลาดเลย แตทวา มีความเขาใจกฎเกณฑ และหลักนิยมดี
และไดใสใจในทฤษฎี ในที่สุด การเผชิญหนากับศัตรูที่ละเลยทั้งหลักนิยมและทฤษฎี อังกฤษเปนฝายที่ไดชัย
ชนะอยางสมบูรณ ซึ่งมันไมจําเปนตองเปนอยางนั้น
ดังนั้นจึงสรุปประเด็นไดวาทฤษฎีทางทหารมีประโยชน หลักนิยมทางยุทธวิธีที่ดี ผูกติดกับแผนปฏิบัติ
การที่จะมุงไปสูเปาหมายทางยุทธศาสตร จะเปนเครื่องมือแหงชัยชนะ สงครามความขัดแยงเปนสิ่งหนึ่งที่
คูกรณีที่ไมประณีประนอมตองพบเจอ แตผูที่แข็งแรงกวาและฉลาดกวาสามารถเอาชนะ เรื่องของ เหตุกอกวน
โชคไมอํานวย และความอลหมานของสงครามได และการปฏิบัติการทางทหารตองเปนสวนขยายของนโยบาย
ทางการเมือง และไมไดคาดหวังวาการเคลื่อนไหวทางการเมื องเพื่อชวยกอบกูแผนปฏิบัติการที่ไมเอาไหน
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เหนือสิ่งอื่นใด สงครามเกาะฟอลคแลนด แสดงใหเห็นถึงความกลาหาญ และความเสียสละของทหารหาญ
ทั้งหลาย รวมทั้งประชาชนเพื่อนรวมชาติ เปนการสูญเปลาถาไมไดใสใจในทฤษฎีที่ดี และนั่นคือบทเรียนของ
สงครามฟอลคแลนด
-----------------------------------------------
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