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คํานํา 

 
              เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องประวัติศาสตรสงคราม (พย.๔๒๑๐) กรณีศึกษา ผล
ของการประยุกตใชกับการไมประยุกตใชหลักการทางทหารในสงครามฟอลคแลนด โดย พ.ท.เจมส  
อาร  แมคโดนัฟ  นี้ เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในหมวดท่ี ๔ วิชาพ้ืนฐานทางการยุทธ  
ตอนท่ี ๒ การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือสงคราม การปฏิบัติการเพ่ือเสถียรภาพ การปฏิบัติการ
พิเศษและการสงคราม ซึ่ง สยผ.วทบ. รับผิดชอบจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน 
ใน วิทยาลัยการทัพบก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให นศ.ไดรูและเขาใจถึงเรื่องประวัติศาสตรสงคราม 
โดยศึกษาจากประวัติศาสตรสงครามและบทเรียนจากการรบตาง ๆ ท้ังนี้นักศึกษาสามารถนํามา
วิเคราะหการออกแบบทางยุทธการเพ่ือใหเขาใจการปฏิบัติการทางยุทธการ จุดศูนยดุลตลอดท้ังองค
ความรูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในระดับยุทธการ ในแตละการปฏิบัติการทางยุทธการของสงครามท่ีเกิดข้ึน 

  การจัดทําเอกสารประกอบการบรรยายนี้   ไดยึดถือเอาเอกสารขอมูลตางๆ จากการแปล
เอกสารสําคัญเรื่อง WAR IN THE FALKLANDS : THE USE AND DISUSE OF MILITARY THEORY 
ซึ่ง LTC. JAMES R. MCDONOUGH U.S.ARMY  ซึ่งเขียนไวสําหรับการศึกษา ARMY 
OPERATIONAL STUDIES FELLOWSHIP SCHOOL OF ADVANCED MILITARY STUDIES FORT 
LEAVENWORTH, KANSAS ตั้งแต ๒๙ เม.ย. ๑๙๘๗ ท้ังนี้เปนผลงานการแปลเอกสาร โดย  
พ.อ.นิรุจ  ดวงปญญา อจ.หก.วทบ. ซึ่งปจจุบันเปน ผอ.กศย.ศศย.สปท. ตั้งแต ๘ พ.ย. ๕๙ สยผ.วทบ. 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย พรอมกันนี้หวังวาขอมูลดังกลาวจะไดเปนประโยชนตอ นศ. เพ่ือ
ใชในการศึกษา รวมท้ังสามารถใชเปนพ้ืนฐานความรูเบื้องตนในการท่ีจะนําไปปฏิบัติงานตอไปใน
อนาคต     

 การนําเอกสารนี้ไปใชในการศึกษาและการปฏิบัติภารกิจ   ขอใหพิจารณาใชใหเหมาะกับ
ยุคสมัย   และการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมจิตวิทยาท่ีเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็วดวย   และถามีขอสงสัย   ขอเสนอแนะ   ขอแกไข   หรือขอคิดเห็นใด ๆ ท่ีจะนํามาสูการ
ปรับปรุงเอกสารนี้ใหดียิ่งข้ึนและเพ่ือใหเกิดประโยชนตอกองทัพบกแลว  ก็ขอความกรุณาไดสง
ขอความตาง ๆ นั้นไปไดท่ี  สวนวิชายุทธศาสตรทหารและการวางแผนทางทหาร ๔๑ วิทยาลัยการทัพ
บก  ถนนเทอดดําริ  ดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  โทร ๐๒ ๒๔๓ ๖๑๔๘ จะขอขอบพระคุณเปน
อยางยิ่ง 
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หนังสือเลมนี้ วิเคราะหสงครามการสูรบในป ๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) ระหวางประเทศสหราชอาณาจักร
และประเทศอาเจนตินาซึ่งเปนคูสงครามแยงสิทธิ์ครอบครองเกาะฟอลคแลนด ผานมุมมองของทฤษฎีพ้ืนฐาน
ทางทหาร การศึกษาในครั้งนี้ไดใชเหตุการณการสูรบครั้งลาสุดนี้ท่ีเปนสมรภูมิการตอกรกันของประเทศคู
สงครามท่ีมีกําลังทางอากาศ กําลังทางบก และกําลังทางทะเล ท่ีเพียบพรอมดวยเทคโนโลยี่สมัยใหมเปน
กรณีศึกษา เรื่องการประยุกตใชทฤษฎีทางทหารแบบเดิมๆ ในการสงครามสมัยปจจุบัน 

บทแรกๆ ของหนังสือเลมนี้จะเริ่มตนดวยการทบทวนเหตุการณทางการเมืองท่ีผานมาจนนําเขาสูการ
ประกาศเปนคูปรปกษกัน เม่ือ ๒ เมษายน ๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) แลวจึงตอดวยการสรุปเหตุการณทางทหารใน
การตอสูท่ีสําคัญๆ  หลังจากนั้นจะเปนการวิเคราะห ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางการเมืองและการทหาร
ตลอดหวงการปฏิบัติการตามแผนการทัพ; การคาบเก่ียวของของระดับปฏิบัติการทาง ยุทธศาสตร ยุทธการ 
และยุทธวิธี ตลอดหวงของสงคราม และ การกําหนดจุดศูนยดุลของฝายตรงขามของแตละฝาย หลังจากนั้น
หนังสือจะสรุปเรื่องของการประยุกตใชทฤษฎีทางทหารแบบดั้งเดิมในการสงครามครั้งนี ้

บทสรุปของหนังสือเลมนี้ชี้ใหเห็นวาสงครามในความขัดแยงการแยงชิงสิทธิ์การครอบครองเกาะ
ฟอลคแลนด เปนโอกาสเฉพาะท่ีจะแสดงใหเห็นผลท่ีแตกตางกันของแนวทางการทําสงครามท่ีไมเหมือนกัน 
ฝายหนึ่งใสใจในทฤษฎีทางทหารและประยุกตใชหลักนิยมท่ีแตกก่ิงกานสาขาออกมาทฤษฎีฯ นั้น กับอีกฝาย
หนึ่งท่ีไมสนใจทฤษฎีหลักการพ้ืนฐานทางทหารเลย  แมวาท้ังสองประเทศท่ีทําสงครามกันจะไดรับผลกระทบ
ของความเก่ียวของเชื่อมโยงของสงครามและการเมือง  ฝายหนึ่งบูรณาการใชแขนขาท้ังหมดท่ีมีอยู ในขณะท่ี
อีกฝายหนึ่งใชความพยายามหรือใชทรัพยากรหมดไปกับปฏิบัติการท่ีไมมีอนาคตเลย ตลอดการสงคราม ผูชนะ
จะกําหนดจุดศูนยดุลของฝายตรงขามและทําการโจมตีจุดศูนยดุลดังกลาว  ในสวนของฝายปราชัยนั้นถาไม
กําหนดจุดศูนยดุลของคูตอสูก็เลือกท่ีจะไมโจมตีจุดศูนยดุลดังกลาว มีสิ่งบงชี้วาประเทศคูสงครามเขาใจทฤษฎี
ทางทหารและผลกระทบของมันมีผลตอความไดเปรียบอยางยิ่งยวดเหนือคูกรณีท่ีไมนํามาใช แมวาฝายหลังจะ
อยูในตําแหนงท่ีมีอาวุธยุทโธปกรณอยางไดเปรียบมากกวาก็ตาม 
 สงครามฟอลคแลนด ป ๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) ระหวางประเทศอังกฤษและประเทศอาเจนตินามีเรื่องท่ี
นาท่ึงท่ีชวนใหติดตามท่ีแสดงความสัมพันธท่ีเก่ียวโยงกันอยางซับซอนหลายๆ เรื่องไมวาจะเปนเรื่องเสนแบง
เขตระหวางการเมืองและปฏิบัติการทางทหาร  การบูรณาการความพยายามทางอากาศ ทางบก และทางเรือ 
การวางการสงกําลังบํารุงในยานกลาง เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนการทัพไดตอเนื่อง  ชวงของเทคโนโลยี
จากอิเลคโทรนิกสไปจนถึงดาบปลายปนและความสําคัญของสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศตอหลักการใน
การปฏิบัติ ตลอดจนเรื่องอ่ืนๆ  สงครามฟอลคแลนดเกือบจะเปนแบบอยางท่ีสมบูรณแบบของการสงครามท่ี
แยกออกไปอยางโดดเดี่ยวตามภูมิศาสตร ทําใหเห็นความไดเปรียบและความเสียเปรียบอยางชัดเจนของแตละ
ฝาย  มีการตอสูดวยระบบอาวุธท่ีคลายคลึงกันมากของท้ังสองฝาย อยูทามกลางภูมิหลังทางการเมืองท่ีเครง
ขรึมทะมึนตรึง  และนํามาสูการสรุปสุดทายท่ีชัดเจนวามีผูชนะและผูปราชัยอยางเห็นไดชัดโดยใชเวลานอยกวา 
๗๕ วัน ไมเพียงแตเปนสงครามแหงความเรียบงายธรรมดา  แหงความวุนวายในหมอกควันของการสูรบ  แหง



๒ 
 

การสูญเสียโอกาส  การขาดทักษะทางการเมือง  เปาหมายท่ีหละหลวมไมชัดเจน สงครามแหงการลมเหลวทาง
ยุทธวิธีและแหงองคกร แตทวาเปนปฏิบัติการท่ีปฏิบัติตามแผนไดอยางดีเยี่ยม  มีการนําทหารออกรบไดดี  
และเปนสงครามการตอสูท่ีกลาหาญของทหารท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีพวกเขาเขาใจมัน 
 บทวิเคราะหนี้ไดเลือกท่ีจะศึกษาสงครามฟอลคแลนดเพ่ือตรวจสอบความเก่ียวโยงของทฤษฎีทาง
ทหาร ในการนํามาประยุกตใชในการตอสูแหงความเปนจริงท่ีเย็นชาและยุงยาก ในขณะท่ีมีนักวิเคราะหทาง
ทหาร(นักทฤษฎีทางทหาร) ไดวิเคราะหแนวคิดตางๆ มากมาย รวมถึงความพยายามตางๆ ของฝายตางๆ ใน
สงคราม ใหเราไดครุนคิด แตทวาบทวิเคราะหของเรานี้ไดกําหนดกรอบแคบๆ ไวเฉพาะเรื่องสําคัญๆ สองสาม
เรื่อง 
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง เราจะตรวจสอบความสัมพันธระหวาง เปาหมายทางการเมืองและการใชเครื่องมือ
ทางทหาร เกาะฟอลคแลนด แมวาจะเปนผืนแผนดินเล็กๆ ในมหาสมุทรแอตแลนติกใตท่ีมีผลลัพธทาง
ยุทธศาสตรนอยมาก กลับกลายพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางการเมืองมหาศาล ตอท้ังประเทศอังกฤษ และประเทศ
อาเจนตินา ซึ่งจะเปนอยางไร และ กระทบตอสงครามการตอสูอยางไร นั้น จะไดศึกษาในรายละเอียดอยาง
ลึกซึ้งตอไป 
 เรื่องท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธเก่ียวโยงกับการเมืองและการทหารนั้นเปนการบูรณาการรวมรวม
ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและยุทธการ รวมเขากับยุทธศาสตรเพ่ือบรรลุผลหรือเปาหมายทางการเมือง ในสงคราม
ฟอลคแลนด ฝายหนึ่งไดมีความใสใจระมัดระวังในการพิจารณาแนวทางในการจะใชการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
และยุทธการท่ีจะสงผลในทางยุทธศาสตร  แตอีกฝายหนึ่งไมไดกระทําหรือใสใจในประเด็นอยางนี้  เม่ือเปรียบ 
เทียบแนวทางท้ังสองและตรวจสอบผลของมันแลวทําใหเราไดมีโอกาสทดสอบความสัมพันธของทฤษฎีท่ีแสดง
ใหเห็นความจําเปนในการผูกการปฏิบัติการทางยุทธวิธี  ยุทธการ และยุทธศาสตรเขาดวยกัน เราจะไดพิสูจน
วาเปนจริงในกรณีนี้หรือไม 
 ประเด็นท่ีสามคือ จุดศูนยดุลของท้ังสองฝาย  อะไรคืออํานาจสําคัญท่ีสามารถแกปญหาความขัดแยง
ใหฝายหนึ่งหรืออีกฝายหนึ่งยอมรับได  แลวจุดศูนยกลางอํานาจเหลานี้ เปนจุดลอแหลมสําหรับเหลานักรบ
หรือทหารท่ีตองเผชิญหนากันดวยหรือเปลา? แลวแตละฝาย เห็นจุดศูนยดุลของฝายตรงขามและเตรียมแผนท่ี
จะทําลายมันหรือไม? คําถามท่ีนาสนใจเหลานี้เปนคําถามท่ีนาจะเปนประโยชนท่ีควรคาแกการหาคําตอบ 
 ทายสุดนี้เราจะไดตรวจสอบการสงครามในระดับยุทธการในสงครามฟอลคแลนด  มีคําถามวามีลําดับ
การสงครามท่ีชี้ใหเห็นถึงการใชสภาพความเปนจริงในสงครามฟอลคแลนดใหเปนประโยชนตอฝายตนไหม? มี
การละเลยการพิจารณาหลักการยุทธท่ีสงผลเสียหายตามมาหรือไม? โดยสรุป จะตอบคําถามวามีหลักการ
สงครามในสงครามฟอลคแลนดหรือไม? และมีการประยุกตใชหลักการยุทธเหลานั้นมากนอยอยางไร?  และ
เรื่องศีลธรรมในสงครามมีผลตอแนวคิดในปฏิบัติการมากนอยอยางไร? แมวาคําตอบของปญหาเหลานี้จะเปน
คําตอบเฉพาะสําหรับลักษณะการสงครามท่ีใชกับสงครามฟอลคแลนดเทานั้นก็ตาม แตกระนั้นก็ตามคําตอบ
ตอคําถามเหลานี้จะใหความกระจางเขาใจในการประยุกตใชทฤษฎีหรือหลักการสงครามตางๆ โดยท่ัวไปได 
 และนี่คือประเด็นหลักในการวิเคราะหของเอกสารเลมนี้  แตกอนอ่ืนเราตองมาตรวจสอบภาพรวมการ
ปฏิบัติท้ังการเมืองและการทหารกันกอน 
 
ความเปนมาทางดานการเมือง 
 
 หากพิจารณาดูเพียงผิวเผินแลว ไมมีใครสนใจวาชาติใดจะเปนผูครอบครองเกาะฟอลคแลนด ท่ีตั้งอยู
ระหวางเสนรุงท่ี ๕๑ และ ๕๒ องศาใกลข้ัวโลกใต ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นมาก ไมเหมาะแกการอยูอาศัย จึงเปน



๓ 
 

คําตอบวาทําไมจึงไมมีผูคนอาศัยอยูจนกระท่ังยุคการสํารวจอาณานิคมในโลกใหม  ประวัติศาสตรจารึกไววาแต
เดิมลูกเรือจากเรือดีไซอะ (Desire) ของอังกฤษเปนผูพบ เกาะฟอลคแลนด ในป ๑๕๙๒ และหลังจากนั้นอีก 
๙๘ ป ลูกเรือจากเรือ เวลแฟร (Welfare) ของอังกฤษไดบันทึกการข้ึนไปบนเกาะเม่ือ ๒๗มกราคม๑๖๙๐(๑) 
 ในหวงเวลาดังกลาว ยังไมมีประเทศอาเจนตินา และเกาะฟอลคแลนดยังไมปรากฏมีชาติใดอาง
กรรมสิทธิ์การครอบครอง แมวาบอยครั้งท่ี ฝรั่งเศส ไดตั้งชื่อวา “les Iles Maluoines” ตามทาท่ีไดเดินเรือ
เขาเทียบในบริททานี เซนตมาโล (Brittany, St  Malo) ซึ่งไมตรงกับชื่ออังกฤษ เกาะฟอลคแลนด ท่ีเรียกโดย
ลูกเรือเวลแฟร (Welfare) ซึ่งไดตั้งชื่อตามชื่อของ ปลัดบัญชีของกองทัพเรืออังกฤษในขณะนั้น วิสเคาท 
ฟอลคแลนด (Viscount Falkland)  มันชางนาขบขันท่ีหลายปตอมา มีการกลาวอางวา เกาะฟอลคแลนด เปน
ชื่อภาษาสเปน ท่ีแปลมาจาก Islas Malvinas ซึ่งเปนประเด็นขัดแยงกับประวัติเกาะฟอลคแลนดขางตน จน
นําไปสูสงครามการอางอธิปไตยเหนือเกาะฟอลคแลนด (๒) 
 บนเกาะฟอลคแลนดเองแทบไมมีอะไรเลยท่ีนาสนใจ  ภูมิประเทศโลงไมมีตนไมข้ึน ถูกลมกวาดเรียบ
ราบ และมีเพียงแตผืนหญาริมๆ ชายฝง รวมท้ังการประมงตกปลาในทะเลในพ้ืนท่ีบริเวณเกาะท่ีอาจเปนแหลง
รายไดของผูท่ีอยูอาศัย ผูมาตั้งรกรากชาวฝรั่งเศสในยุคแรกๆ ไดทดลองเลี้ยงวัว แตตอมาเปลี่ยนเปนเลี้ยงแกะ
แทน โดยใหหากินหญาตามชายทะเล  ตามท่ีมันปรากฏ สัตวพวกแกะไดทําใหดินท่ีไมอุดมสมบูรณอยูแลวเสื่อม
โทรมลงอีก  จวบจนป ๑๙๗๒ผืนแผนดินรวม ๔๗๐๐ตารางไมล ของเกาะฟอลคแลนดมีผูคนอาศัยอยูเพียง ราว 
๒๐๐๐คน ในจํานวนนี้ คนเกินกวาครึ่งอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีตั้งรกรากใน สแตนเลย (Stanley) 
 ไมนานหลังจาก ท่ี บูโนส แอรรีส (Buenos Aires) ไดรับเอกราช ในป ๑๘๑๖ รัฐบาลประเทศอารเจน
ตินา ไดตั้งเปนนิคมคนคุกใชกักกันนักโทษบนเกาะนี้ แตทวาความกังวลทางยุทธศาสตรของอังกฤษ ท่ีเปนเมือง
ทาบนเสนทางสําคัญรอบแหลมกูดโฮป ไปมหาสมุทรแปซิฟค และจวบจนถึงปจจุบันเปนประวัติการอางสิทธิ์
ครอบครองเกาะท่ีทําเสมอมา  ทําใหอังกฤษไดกลับเขามาใชสิทธิ์เหนืออธิปไตย และในป ๑๘๓๓ อังกฤษไดสง
เรือฟรีเกต HMS Clio ไปขับไลผูปกครองดินแดนชาวอารเจนตินาออกไปจากเกาะ และ ไดเชิญธงสหราช
อาณาจักรอังกฤษ ข้ึนเหนือเกาะแทนธงเดิม และไดปฏิบัติเรื่อยมาโดยไมไดรับการขัดขวาง จนกระท่ัง เม่ือ 
วันท่ี ๑เมษายน ๑๙๘๒ (๓) 
 ความสําคัญทางยุทธศาสตรของเกาะฟอลคแลนด/เกาะมาลวินาส หาไดมีเพ่ิมข้ึนตามขวบปแหง
กาลเวลาเลย เนื่องจากเรือใบท่ีใชลมทะเลชวยไดหมดยุคไป เปนเรือท่ีแลนดวยพลังเชื้อเพลิงถานหินและไอน้ํา
แทน  เกาะฟอลคแลนดยังคงเปนสถานท่ีท่ีสะดวกในการซอมแซมเปลี่ยนชิ้นสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรือท่ีเจอ
มรสุมอยางรุนแรงผานออมมาทางแหลมฮอรน จากมหาสมุทรแปซิฟค แตเปนท่ีแนนอนวาไมใชเสนทางสําคัญ
ในเครือสหราชอาณาจักร  และแนนอนท่ีสุดวาไมมีความสําคัญทางยุทธศาสตรตออารเจนตินา ท่ีครอบครอง
ตําแหนงในอุดมคติแลวบนเกาะเทียรรา เดล ฟูรโก  ยิ่งไปกวานั้น เกาะเซาท จอรเจีย ท่ีสําคัญนอยลงไปอีก 
ท่ีตั้งหางทาง ตะวันออก – ตะวันออกเฉียงใต ประมาณ ๘๐๐ ไมล ของเกาะฟอลคแลนด ท่ีครั้งแรกอางสิทธิ์
การครอบครองโดย กัปตัน คุก ในป ๑๗๗๒และ ลาสุดโดย the British Antarctic Survey (ชุดสํารวจข้ัวโลก
ของอังกฤษ)  ประเทศอารเจนตินา ไมไดแมแตจะเรียกรองการอางสิทธิ์ครอบครองเกาะเซาทจอเจีย จวบจน ป 
๑๙๒๗และกอทําการแอบอางสิทธิ์แบบทําแบบขอไปที หาไดมีความกระตือรือรนแตอยางใด(๔) สถานท่ีท่ีมีการ
ปฏิบัติการทางทหารครั้งแรกท่ีเกิดข้ึนในสงครามคือ บนเกาะเซาทจอเจีย ขอตั้งขอสังเกตในจุดนี้วา ในขณะท่ี
เราอาจจะยอมรับแนวคิดของ เคลาท เซวิท ท่ีวา สงครามเปนเพียงการกระทําท่ีเปนก่ิงกานสาขาของการเมือง 
มันอาจจะไมถูกตองเสียทีเดียวท่ีจะสันนิษฐาน การเมืองเหลานั้น จะตกอยูในสิ่งแวดลอมทางยุทธศาสตร
ระหวางประเทศ มากกวา การเคลื่อนทางการเมืองภายในประเทศ  ซึ่งในแบบหลังเราตองกลับมามองใหได



๔ 
 

ภาพมันชัดเจนของภูมิหลังการสงครามเกาะฟอลคแลนด และภาพของขอวิตกทางการเมืองท่ีอาจมีผลกระทบ
โดยตรงตอการดําเนินการสูรบ 
 ระบบการเมืองท่ีตอสูกันสองระบบ ในอังกฤษ และในอารเจนตินา ไดผลักดันให ผูมีอํานาจ มีขอสรุป
เดียวกัน นั่นคือ มันตองมีสงครามท่ีเกาะฟอลคแลนด  สําหรับผูท่ียุแหยใหเปนปรปกษกัน การตัดสินใจตอง
กระทําอยางเรงดวนในความเลวรายท่ีปอนโดยการ ใหขาวสารผิดๆ และ ขอสันนิษฐานท่ีผิดพลาด ประเทศอาร
เจนตินาไดประสบปญหามาอยางยาวนานกับเรื่องผลกระทบของ Peronism ท่ีกระจายอํานาจใหมีการ
คอรัปชั่นอยางดาษดื่น  ความยุงเหยิงทางเศรษฐกิจ  การกอการรายท่ีรัฐบาลใหการสนับสนุน    และทหาร
ตอรองอํานาจทางการเมือง (๕) รัฐบาลทหารท่ีอยูในอํานาจซึ่งเปนกลุมผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ
ทหารเรือและผูบัญชาการทหารอากาศ ซึ่งตองการท่ีจะทําใหเห็นถึงความสําเร็จ แตอยางไรก็ตาม แมวา
ความสําเร็จจะเปนอํานาจในมือในการเมืองของอารเจนตินา แตผูมีออํานาจยังคงตองอาศัยคะแนนนิยมของ
ประชาชนถึงจะอยูในตําแหนงตอไปได ประธานาธิบดีอารเจนตินา ผูบัญชาการทหารบก นายพล Galtieriซึ่ง
ลาสุดไดกระชับความสัมพันธกับสหรัฐฯ (รัฐบาล ปธน.จิมม่ี คารเตอร ไดประณามการละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชน ของอารเจนตินาและไดออกกฎหมายหามการคาขายอาวุธภายใตกฎหมาย พ.ร.บ. the Humphrey-
Kennedy Act) และภายในป ๑๙๘๒รัฐบาลทหารอารเจนตินาม่ันใจวา มันจะเปนเครื่องมือของนโยบายลาติน
อเมริกาของรัฐบาลเรแกน (๖) ถูกเรียกรองโดยเพ่ือนสนิท และผูมีอํานาจรวมในรัฐบาลทหารนายพลเรือเอก 
Jorge Anaya  ผูบัญชาการทหารเรือ นายพล Galtieri ผูนํารัฐบาลเชื่อวาเขาสามารถเอาชนะและเผด็จศึก
สงครามเกาะฟอลคแลนดไดอยางรวดเร็ว  โดยหวังวาจะไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ หรืออยางเลวรายท่ีสุด
ก็ขอใหสหรัฐฯ ไมเขามายุง และไดรับเสียงสนับสนุนจากสหประชาชาติท่ีสวนใหญเปนสมาชิกมาจากประเทศ
โลกท่ีสามหรือประเทศกําลังพัฒนา และทําใหตําแหนงในรัฐบาลม่ันคงข้ึนดวยการปลุกกระแสความรักชาติและ
ชาตินิยมของชาวอารเจนตินา ท่ีมีมายาวนานในการกลับไปครอบครอง เกาะ Malvinas (๗) 
 ณ จุดสูงสุดของอํานาจทางการเมือง ในประชาธิปไตยรัฐสภา นางมากาเร็ทแธทเชอร หัวหนาพรรค 
Conservativeและนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษ มีความไมม่ันคงไมนอยตอเสียงสนับสนุนของปวงประชา 
ตามท่ีรัฐบาลอังกฤษ สมัยหลอน ถูกถลมใหคลอนแคลนโงนแงนอยางรุนแรงดวยการประกาศยึดเกาะ
ฟอลคแลนดของกองทัพอารเจนตินาในตนเดือนเมษายน  พรรคฝายคานของนาย Michael Foot ไมรอชา
ขยายแฝลและโจมตีหนวยขาวกรองและรัฐบาลวาลมเหลงภายใตการนําของพรรค Conservative (๘) นายก
รัฐมนตรีแธทเชอร ไดแสดงความสามารถในยามคับขัน สั่งใชมาตรการทางการเมืองและการทหารเพ่ือตอตาน
ภัยคุกคามโดยทันที ไมเพียงแตภัยคุกคามตออธิปไตยของอังกฤษเทานั้น ยังรวมถึงภัยคุกคามตอความอยูรอด
ทางการเมืองของนายกแธทเชอรเองดวย ลูกเตาถูกทอดใหมีสงครามชิงเกาะฟอลคแลนด ดินแดนท่ีไมมีคนใช
ประโยชน (๙)  
 
สรุปภาพรวมการปฏิบัติการทางทหารท่ีสําคัญ 
 
 การดําเนินกลยุทธทางทหารในสงครามเกาะฟอลคแลนดเริ่มข้ึนกลางเดือนมีนาคม ป ค.ศ. ๑๙๘๒เม่ือ
ผูรับเหมาชาวอารเจนตินารายหนึ่งไดข้ึนเกาะ South Georgia แมจะไมไดเปนสวนหนึ่งของเกาะฟอลคแลนด
อยางเปนทางการแลว เกาะ South Georgiaเปนดินแดนท่ีข้ึนอยูกับสหราชอาณาจักร  โดยตรง แตทวาการสง
ทหารเขาไปท่ีเกาะ South Georgia เปนการประจักษชัดวาเปนอารัมภบทของการรุกรานเกาะฟอลคแลนด 
ภายในหนึ่งสัปดาห กลุมพลเรือนเหลานั้นไดรับการเสริมกําลังทหารอารเจนตินา กวา ๑๐๐นาย แมวามีการ
เลี่ยงท่ีจะเผชิญหนาโดยตรงกับกลุมนักวิทยาศาสตรท่ีอยูบนฝงก็ตาม (๑๐)อยางไมมีขอสงสัย รัฐบาลอังกฤษ
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รับทราบการรุกรานท่ีชัดเจนในทันทีและกิจกรรมทางการทูตท่ีเขมขนก็ตามมา พยายามท่ีจะไมใหวิกฤติการณ
ลุกลาม (๑๑) แตปรากฏวาเหตุการณหาไดเปนเชนนั้นไม ประเทศอารเจนตินาไดตัดสินใจ ดังปรากฏในวันท่ี 
๒๖มีนาคม ๑๙๘๒(๑๒)เมือง Standleyไดถูกกองกําลังทหารอารเจนตินายึดครอง และปลอมแปลงเปนการ
ลวงวาเปนการดําเนินกลยุทธทางทะเล ใน ๒เมษายน การปะทะยิงกันครั้งแรกไดเกิดข้ึนเม่ือทหารอารเจนตินา
ไดยกพลข้ึนบกท่ีเกาะฟลอคแลนดตะวันออกและตะวันตก เอาชนะดวยกําลังท่ีเหนือกวากําลังอังกฤษท่ีมี
จํานวนนอยกวาบนเกาะฟอลคแลนดตะวันตก และเขาตีตอเกาะ South Georgia ในวันถัดมา (๑๓) 

ในขณะท่ีอารเจนตินาไดรีบเรงสะสมเสบียงและทหาร บนเกาะตางๆ อยูนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งบน
เกาะ Stanley และ รอบๆ สหราชาอาณาจักรไวกวา ไดเคลื่อนพลเขาไปแยงเกาะฟอลคแลนดมายึดครองไดใน
ท่ีสุด ใน ๗ เมษายน อังกฤษไดประกาศเขตพ้ืนท่ีหามเขาทางทะเล (Maritime Exclusion Zone) ครอบคลุม
พ้ืนท่ี ๒๐๐ ไมลทะเล รอบศูนยกลางเกาะฟอลคแลนด และบังคับใชใน ๑๒เมษายน ทหารลาดตระเวนไดรวม
พลและข้ึนฝงบนเกาะฟอลคแลนด เพ่ือรวบรวมขาวกรองทางทหารใหละเอียดเพ่ือการรุกข้ึนบนเกาะ (๑๔)
ในขณะท่ีกองเรือไดเขาพ้ืนท่ีรวมพลอยางเรงดวน กองเรือไมเพียงประกอบดวยเรือจากกองทัพเรืออังกฤษ แต
ยังเสริมดวยเรือจากกองเรือสินคาของอังกฤษและเรือเดินสมุทรขนาดใหญ  กองเรือทางพ้ืนทะเลประกอบดวย 
เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็ก Hermes และเรือ Invincible ในขณะท่ีอารเจนตินาไดสงเรือท่ีเพ่ิงสั่งซื้อจาก
อังกฤษ  เรือ Veinticinco de Mayo ซึงเปนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดกลางเขามาในพ้ืนท่ี (๑๕)สําหรับ
ประเทศอังกฤษแลว เรือบรรทุกเครื่องบินมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองขนเครื่องบินรบ Harrier ซึ่งจะมีบทบาท
สําคัญยิ่งในการสูในวันขางหนา แตสําหรับอารเจนตินาแลวปญหามีความยุงยากนอยกวาเนื่องจากฐานบินใน
ประเทศอยูใกลพอรัศมีปฏิบัติการของเครื่องบินหลายๆ แบบในกองทัพท่ีจะบินมาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีการรบ 
แมวาระยะไกลสุดของรัศมีปฏิบัติการอาจตองเติมน้ํามันทางอากาศสําหรับเครื่องบินหลายๆแบบก็ตาม(๑๖)  
 ฝายอังกฤษเห็นความจําเปนท่ีจะตองมีฐานการบินหนากลางมหาสมุทรแอตแลนติก โดยใชเกาะ 
Ascension ซึ่งโดยประมาณแลว เกาะ Ascension นี้จะชวยลดระยะจากประเทศอังกฤษและเกาะ
ฟอลคแลนด โดยเกาะ Ascension ไดกลายมาเปนพ้ืนท่ีรวบรวมสิ่งอุปกรณ เรือรบ  กําลังพลและอากาศยานท่ี
จําเปนตองใชในการรุกเขาตีหมูเกาะฟอลคแลนด (๑๗)หลังจากท่ี(ทหารอังกฤษ)พายแพไมเปนทามาเม่ือ ๒
เมษายน การปะทะครั้งแรกระหวางกําลังทหารอังกฤษและอารเจนตินา ไดเกิดข้ึนเม่ือ ๒๑เมษายน เม่ือ 
เครื่องบินโบอ้ิง ๗๐๗ของอารเจนตินาไดปฏิบัติหนาท่ีสอดแนมหาขาวเขามาในระยะรัศมี ๑๒ไมลจากกองกําลัง
ทหารอังกฤษ และถูกขับไลออกไปโดยเครื่องบินรบ Harrier ท่ีสงข้ึนไปจากเรือบรรทุกเครื่องบิน Hermes(๑๘)
ในวันเดียวกันนั้นเองกําลังพลจาก หนวยรบพิเศษของอังกฤษไดข้ึนฝงท่ี South Georgia ซึ่งประสบปญหา
ความหนาวเย็นอยางรุนแรงและถูกบังคับใหถอนตัวในวันตอมา ซึ่งกอนหนานั้นเฮลิคอปเตอร Wessex จํานวน 
๒เครื่อง ไดประสบอุบัติเหตุตกในขณะท่ีพยายามเขาไปลําเลียงทหารรบพิเศษดังกลาวออกมา (๑๙)  

มีความกระจางชัดข้ึนท่ีแสดงใหเห็นวา ความพยายามท่ีจะแกปญหาความขัดแยงดวยวิธีทางการทูตไม
เปนผล ประเทศอังกฤษไดสงกําลังทหารยกพลข้ึนบกท่ีบนเกาะ SOUTH GEORGIA เม่ือ ๒๓เมษายน ใน
ปฏิบัติการรวมหนวยทหารยกพลข้ึนบกไดบีบบังคับใหทหารอารเจนตินายอมยกธงขาว พายแพใหแกทหาร
อังกฤษ เม่ือ ๒๕เมษายน (๒๐)ในขณะเดียวกันการสงครามทางทะเล ไดเริ่มตนข้ึนเม่ือ ยิงและขับไลเรือดําน้ํา
อารเจนตินา เรือ SANTA FE ออกจากพ้ืนท่ีเกาะ SOUTH GEORGIA และไดควบคุมพ้ืนท่ีหามเขาท้ังทางทะเล 
และทางอากาศ ภายในรัศมี ๒๐๐ไมลทะเลของเขตพ้ืนท่ีหามเขาตามท่ีประกาศไว เม่ือ ๓๐เมษายน (๒๑)ในวัน
ตอมา เครื่องบินท้ิงระเบิด VULCAN ของอังกฤษ ไดบินจากเกาะ ASCENSION ฐานบินหนา ไปท้ิงระเบิดท่ีลาน
บินของอารเจนตินาท่ี เกาะ STANLEY  (๒๒)  
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เม่ือ ๒ พฤษภาคม ในเหตุการณท่ีอาจเปนเหมือนความผิดพลาดทางการเมืองครั้งสําคัญ โดยฝาย
อังกฤษในขณะทําสงคราม  เรือดําน้ําอังกฤษ ไดจมเรือ General Belgrano ซึ่งเปนเรือเดินทะเลของอารเจนติ
นา ท่ีอยูลอยลําอยูนอกเขตพ้ืนท่ีควบคุมหามเขาออกไป รวม ๓๕ไมลเสียงสนับสนุนจากท่ัวโลกท่ีอังกฤษมี 
กําลังคลอนแคลนเม่ือ มีผูเคราะหรายตกเปนเหยื่อของการสูรบในสงครามเกาะฟอลคแลนด (๒๓)แตอยางไรก็
ตาม ความชอบดวยกฎหมายในการโจมตีดังกลาวท่ีเปนปริศนา นั้นทําใหสับสน ใน สองวันตอมาเม่ือ จรวด 
Exocet ของ อารเจนตินา ไดยิงโดนเรือของอังกฤษ HMSSheffield แมวา จรวดลูกหนึ่งใน จํานวนสองลูก ท่ี
ยิงไปโดนเรืออังกฤษ ไมระเบิด เกิดไฟไหม สังหาร ลูกเรืออังกฤษไป ๒๐นาย และ ไดรับบาดเจ็บ ๒๔นาย 
บังคับใหสละเรือภายในเวลา ๕ชั่วโมง (๒๔)ณ จุดนี้มีขอท่ีนาสังเกตวา อารเจนตินาไดใช ทรัพยากร จรวด 
Exocet ไป ๔๐% ของจรวดท่ีมี จํานวน ๕ลูกตั้งแตเริ่มตนความเปนปรปกษ (๒๕)  

นักเขียนของกองทัพเรือโซเวียต ไดแบงสงครามเกาะฟอลคแลนด  ออกเปน ๓ข้ัน ดังนี้ ข้ันการ
เคลื่อนยายกําลังและการวางกําลัง  ข้ันการปดก้ัน- การทลายการปดก้ันนานฟาและทองทะเล  และข้ันการยก
พลข้ึนบก (๒๖)  ตามการบรรยายลักษณะนี้ การปฏิบัติการยกพลข้ึนบก เริ่มเม่ือ ๒๑พฤษภาคม  กองกําลัง
อังกฤษ รุกเขาท่ี San Carlos ทางตะวันตก ของปลายเกาะฟอลคแลนดตันออก  ท่ีสําคัญ ณ จุดเวลานี้ คือ เรือ
ยกพลข้ึนบกท่ีเหลืออีก ๒ลํา ในรายการของอาวุธยุทโธปกรณของกองทัพเรืออังกฤษ คือเรือ Fearless และเรือ 
Intrepid ซึ่งท้ังสองลํา เกือบจะปลดระวางจากกองเรือแลว(๒๗)ในขณะท่ีการตานทานทางภาคพ้ืนของอารเจน
ตินามีนอยมาก และขณะเดียวกัน กองทัพเรืออารเจนตินา ไดใชกลยุทธอยูหางจากการเผชิญหนากับกองเรือท่ี
เหนือกวาอยางชัดเจน กําลังทางอากาศของอารเจนตินาไดนําสนามรบไปใหฝายอังกฤษ ตลอดหวงเวลากลาง
วันท่ีสั้น (พระอาทิตยข้ึน  ประมาณ ๘ชั่วโมง ในหวงเวลานี้ของป ท่ีเกาะฟอลคแลนด)การสูรบระหวางกําลัง
ทางอากาศอารเจนตินา กับ กําลัง ทางอากาศ กําลังทางเรือ และกําลังภาคพ้ืนของอังกฤษ ดุเดือดเขมขนรอบๆ 
San Carlos ไมปรากฏชัยชนะท่ีชัดเจนตอฝายใดฝายหนึ่ง แตสิ่งท่ีปรากฏชัดเจนคือ ฝายอังกฤษไมไดควบคุม
หวงอากาศ หรือแมแตควบคุมทะเล ซึ่งเปนเงื่อนไขท่ีอังกฤษตั้งข้ึนมาวาตองทําสําเร็จกอนปฏิบัติการยกพลข้ึน
บกวันถัดมา ในวันท่ี ๒๒พฤษภาคม อารเจนตินาไดทําการโจมตีทางอากาศเพียงเล็กนอย เปนเพียงลักษณะ
การปฏิบัติเชิงสัญลักษณเทานั้น ฝายอังกฤษไดใชความไดเปรียบ ณ จุดนี้สะสมสิ่งอุปกรณและกําลังพล ข้ึนบน
ฝง กองพลนอยของอังกฤษท่ีข้ึนฝง กองพลนอยท่ี ๓หนวยคอมมานโดเพ่ิมเติมกําลัง หาไดทําการรุกไม หากแต
เตรียมการตั้งรับแทนซึ่งคาดการณวา ฝายตรงขามจะรุกโตตอบ ซึ่งคาดวาฝายอารเจนตินาจะทําการรุกดวย
กําลังท่ีมากกวา ดวยอัตราสวน ๔ตอ ๑ 

แตอยางไรก็ตาม  การรุกโตตอบของฝายอารเจนตินากอไมไดเกิดข้ึน  วันถัดมาปรากฏวามีการใชกําลัง
ทางอากาศอีกครั้ง และสงครามการทําลายลางไดดําเนินตอไป ตลอดหวง วันท่ี ๒๓, ๒๔และ ๒๕ ไดสรางความ
สูญเสียใหแกท้ังสองฝายไมนอยเลยทีเดียว  อากาศยานของอารเจนตินา จํานวนหนึ่งไดตกเปนเหยื่อของ กําลัง
ตอสูปองกันภัยทางอากาศของฝายอังกฤษท่ีมีความมุงม่ัน และในขณะเดียวกัน เรือของฝายอังกฤษหลายลําได
ถูกยิง  บางลําจมหายไปในทองสมุทร บางลําก็ถูกประกาศใหสละเรือกลางทะเล 

ในวันท่ี ๒๘ความกดดันทางการเมืองมาจากประชาชนท่ีหมดความอดทน และฝายคานท่ีคอยวิพากย 
ไดทําใหอังกฤษตองไดรับชัยชนะทางพ้ืนดินบางอยาง ไดทําใหเกิดแผนการรุกทางภาคพ้ืนท่ีไมมีประโยชนใด
เลย ณ Goose Green เปนการตอสูท่ีดุเดือดของ กองพันพลรมท่ี ๒ ของอังกฤษ ทําใหอังกฤษจับทหารอาร
เจนตินาท่ียอมแพในการตอสูกวา ๑๐๐๐คน ณ Goose Green และ Darwin อีก ๒กองพัน ของ กรม
คอมมานโดท่ี ๓ไดรุกเขายึดปลายเกาะฟอลคแลนดตะวันออกทางเหนือ และไดยึดพ้ืนท่ีขยายออกไปถึง 
Stanley  ณ เวลานี้ กําลังภาคพ้ืนท่ีสําคัญ สวนท่ี ๒ของกองกําลังอังกฤษ  กรมทหารราบท่ี ๕ไดถูกสงเขา
สนามรบ แตอยางไรก็ตาม การสูญเสีย เฮลิคอปเตอรชินนุก ท่ีกําหนดใหทําหนาท่ีขนสงกําลังทหารราบ  เม่ือ 
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the Atlantic Conveyor ถูกยิงเม่ือ ๒๕พฤษภาคม ไดสรางความลําบากใหกับฝายอังกฤษเปนอยางมาก 
เนื่องจากทหารราบไมสามารถทําใหเดินเขาไปในพ้ืนท่ีการตอสูข้ันสุดทายรอบๆ Stanley ไดอยางรวดเร็วจาก
หัวหาด San Carlos ซึ่งหางออกไปประมาณ ๕๐ไมล ในการนี้ทําใหทหารราบยกพลข้ึนบกท่ี Fitzroy และ 
Bluff Coveในหวงวันท่ี ๕ถึง ๘มิถุนายน  นัยวาเปนการปฏิบัติท่ีหาญกลามาก ทําใหฝายอังกฤษ เสียหายอยาง
มาก เม่ือ the Sir Galahad และ Sir Tristram ถูกโจมตีโดย เครื่องบิน ฮ.สกายฮอรค จํานวน ๒ลํา และ บ.รบ 
มิราจ จํานวน ๒ลํา โดยไดรับการชวยเหลือเรดารอารเจนตินาท่ีตั้งบนยอดเนิน Sapper Hill ท่ี Stanley  (๒๘) 

แตอยางไรก็ตาม จวบจนถึงเวลานี้ ฝายอารเจนตินาไดตระหนักชัดแนแลววา มันเปนไปไดยากท่ีอาร
เจนตินาจะชนะสงครามครั้งนี้  ดังนั้นในวันท่ี ๒๙พฤษภาคม พลตร ีMenendez ผูบัญชาการกองกําลังอารเจน
ตินาบนเกาะฟอลคแลนด ไดสงขาวไปท่ี กองบัญชาการ ณ Buenos Aires เมืองหลวงอารเจนตินา แจงวากําลัง
ทหารของเขาไมสามารถเอาชนะกําลังฝายอังกฤษได (๒๙) บางที อาจเปนไปไดวาเพราะทัศนะติอันหนอมแนม
แบบนี้เองท่ีทําใหกําลังทหารของเขาไมไดตั้งรับปกปองพ้ืนท่ี Stanleyอยางหาวหาญ แมวาในความเปนจริง
ทหารอารเจนตินายังคงมีจํานวนมากกวาฝายอังกฤษท่ีเปนฝายรุก ก็ตามปรากฏเพียงตอนทายๆ ของการรุกเขา
ไปใน Stanley เทานั้นท่ีแสดงใหเห็นถึงการตานทาน ภายในวันท่ี ๑๒มิถุนายน จริงๆ แลวถือไดวา พ้ืนท่ีสูงขม
ท่ีสําคัญๆ รอบเมืองหลวงไดตกอยูในมือฝายอังกฤษแลว ซึ่งอังกฤษ ไดถลมขาศึกดวยปนใหญและปนยิงจากเรือ 
กดดันควบคูกับการรุกทางภาคพ้ืน และไดเพ่ิมการเอาชนะสงครามทางอากาศ ในความจริงวันท่ี ๑๒นี้เปนวัน
สุดทายของการปฏิบัติการทางอากาศของฝายอารเจนตินา และ วันท่ี ๑๔หลังจากการเขาตีประชิด Stanley  
ตอนย่ํารุง ของ ๒กองพลนอย ของอังกฤษ พลเอก เมเนเดซ ไดใหกําลังพลยอมแพ การตอสูในสงคราม
ฟอลคแลนดจึงไดยุติลง  

 
การวิเคราะหสงครามในระดับยุทธการ  
 
ความสัมพันธระหวางการเมืองและปฏิบัติการทางทหาร    
 
 เราขอเริ่มการวิเคราะหการประยุกตใชทฤษฎีทางทหารในสงคราฟอลคแลนด ดวยการตรวจสอบ
ความสัมพันธประเด็นทางการเมืองกับปฏิบัติการทางทหารบางทีเราอาจไดยินการอางคํากลาวของ เคลาเซวิทส 
อยูเนืองๆวา สงครามเปนเพียงการขยายความทางการเมืองโดยวิธีอ่ืนท่ีแตกตางออกไปจากเดิม แมวาจะเปนท่ี
เขาใจชัดแจงก็ตาม แนวความคิดจะแสดงใหเห็นในสิ่งท่ีตอเนื่องกันแตคนละแบบใหไดเขาใจแบบงายๆ แตใน
ความเปนจริงการเมืองจะคอยๆ พัฒนาไปสูการปฏิบัติการทางทหาร ในความเปนจริงแลวความสัมพันธ
ระหวางการเมืองและการทหารนี้ซับซอนมากกวานี้มาก ในสวนของความตองการทางการเมือง  และความ
ยุงยากทางทหาร มีผลกระทบตอกันและกัน ตลอดหวงของสงคราม เปนเหตุใหแตละฝาย (การเมืองและ
การทหาร) ไดกอรูปรางข้ึนมา และอีกฝายหนึ่งก็กอรูปรางข้ึนมาเปนผลของอีกฝายหนึ่งสลับกันไปมา สงคราม
เกาะฟอลคแลนดทําใหเราไดมีความเขาใจอยางดีในความสัมพันธท่ีซับซอนดังกลาว 

สําหรับรัฐบาลทหารในกรุง Buenos Ares การเขายึดครองเมือง Malvina โดยฝายอังกฤษ ถือเปน
ประเด็นท่ีชอบธรรม เรื่องความภาคภูมิใจของชาติและความทะเยอทะยานสวนบุคคล  โดยสวนตัว 
ประธานาธิบดี Galtieri ไดปวารณาตัวเองวาจะเปนผูขับไลอังกฤษออกจากหมูเกาะ กอนท่ีจะครบปการยึด
ครองท่ี ๑๕๐ในวันท่ี ๓มกราคม ๑๙๘๓(๓๐)การเจรจาระหวาง ลอนดอน กับ Buenos Ares ไดกินเวลาลาก
ยาว เปนเวลารวม ๑๗ป และผูนําฝายทหารของอาเจนตินา และประชาชนชาวอาเจนตินา ไดมาถึงจุดท่ีเชื่อวา 
ไมมีประโยชนอันใดในการบรรลุผลการเจรจา  ในขณะเดียวกัน อารเจนตินา รูสึกประหลาดใจและสับสนใน



๘ 
 

การเปนคูแขงกับประเทศชิลี ในการแยงกันอางสิทธิ์ เกาะแกง the Beagle Channel Islands จากการให
คําม่ันสัญญารวมกัน ตอพระสันตะปาปา ท่ีจะไมเรงเราใหเกิดการเผชิญหนากัน เพ่ือเปนการแลกกับการ
เขาสมาธิภาวนาของพระสันตะปาปา (๓๑) รัฐบาลและมวลชนเปนเดือดเปนรอน มันไมเปนการสุขุมรอบคอบ
เลยท่ีจะผิดคําสัญญาของรัฐบาลของประเทศท่ีเครงครัดศาสนาคริตสนิกายโรมันคาทอริค ท่ีไดสัญญาไวกับประ
สันตะปาปา ผนวกกับการสูญเสียความเชื่อม่ันในความจุกจิกหยุมหยิมของการเจรจาทางการทูต กอปรกับไดรับ
ความกดดันจากประชาชนท่ีเปนฐานเสียงคะแนน ในเรื่องปญหามากมายภายในประเทศ (เชน การวางงานสูง 
สงครามสกปรกในการกวาดลางภายในประเทศทําใหผูคนตายและสาบสูญหลายพันคน) และความลมเหลวใน
เวทีตางประเทศ (เชน กรณีพิพาท the Beagle Channel) และไดดําเนินการภายใตสมมติฐานท่ีวา อังกฤษจะ
ไมตอบโตกับสิ่งท่ีไดทําไปแลวซึ่งไมอาจแกไขได รัฐบาลทหารอารเจนตินา ไดเคลื่อนกําลังรบจึงสาเหตุเปนท่ีมา
ของสงครามเกาะฟอลคแลนด ในขณะท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศได แจงใหสหประชาชาติได
รับรูวา อารเจนตินา มีความตั้งใจในสันิภาพในประเด็นความขัดแยงบนเกาะฟอลคแลนด ในวันท่ี ๑เมษายน
๑๙๘๒ทหารอารเจนตินาไดโถมรุกข้ึนฝง หมูเกาะฟอลคแลนดแลว (๓๒)  

การเริ่มตนของฤดูหนาว ในแอตแลนติกใต ทําใหรัฐบาลทหารของอารเจนตินาวา อังกฤษจะไมตอบโต
แนนอนวาอังกฤษอาจดูเหมือนวาจะไมปฏิบัติอยางนั้น ขอจํากัดทางเศรษฐกิจ ผนวกกับการใหความสําคัญใน
ภารกิจขององคกรสนธิสัญญานาโต ของอังกฤษเอง ทําใหอังกฤษมีกําลังทหารเหลือไมมากท่ีจะเปดปฏิบัติการ
ทางทหารในพ้ืนท่ีไกลๆ  ถาหากวา อารเจนตินารอคอยเวลาอีกหนอย มันจะเปนไปไดอยางมากวา กําลังทหาร
ก็ยิ่งมีเหลือนอยกวานี้อีก เนื่องจากอังกฤษไดมีแผนสําหรับปลดระวาง เรือบรรทุกเครื่องบินและเรือยกพลข้ึน
บก ลง ๕๐% (อยางละ ๑) แตอารเจนตินาไมไดคิดท่ีจะคอย และการเมืองภายในประเทศสวนมาก บังคับให
เห็นวา ไมมีเหตุผลดีใดเลยท่ีจะคอย ในขณะท่ีฝายอารเจนตินาไดทําการวิเคราะหขีดความสามารถของฝาย
อังกฤษไดอยางดี แตทวาการวิเคราะหการเมืองของอังกฤษ ของรัฐบาลทหารอารเจนตินานั้นมีความผิดพลาด 
นายกรัฐมนตรีแธทเชอรและคณะรัฐมนตรี ไมไดเห็นชอบในการเตรียมทหารเขาจัดการกับวิกฤติการณเกาะ
ฟอลคแลนดแตอยางใด แต นายกและคณะรัฐมนตรีเขาใจในทันทีวา การแสดงกําลังบางอาจไมเพียงมีความ
จําเปนแตสําหรับการอยูรอดทางการเมืองเทานั้น แต ยังคงเพ่ือแสดงความชอบธรรมใหนานาชาติไดประจักษ 
ขนาดกองกําลังทหารไดถูกเรียกรวมพลอยางรีบเรงในวันท่ี  ๒เมษายน รัฐบาลอังกฤษไมไดเชื่อวาผลจะออกมา
เปนการประกาศสงครามกัน(๓๓) 
 ไมวาพวกเขาจะทราบหรือไมก็ตาม  แตอยางไรก็ตาม รัฐบาลท้ังสองฝาย กระโจนทําสงครามอยางไม
อาจเปลี่ยนแปลงหรือถอยหลังกลับได  สําหรับอารเจนตินา ใชสื่อสิ่งพิมพพิมพภาพของทหารอังกฤษนอนคว่ํา
กับพ้ืนหมอบราบแทบเทาของทหารอารเจนตินาผูพิชิต ท่ีสนามรบ Stanley ภาพสื่อดังกลาวไดทําใหชาว
อังกฤษเปนเดือดเปนแคนอยางรวดเร็ว มีการประทวงใหอารเจนตินาถอนกําลังออกจากเกาะโดยไมมีการลุกฮือ
ไลของประชาชน สําหรับนายกรัฐมนตรีแธทเชอร การท่ีสื่อนําเสนอการออกเดินทางของทหารอังกฤษ และ
ทหารเรือ จากทาเรือในประเทศอังกฤษแลว ไดทําใหนายกเปนตัวประกันตอความคาดหวังของชาวอังกฤษ       
 เสียงการสนับสนุนในเวทีนานาชาติของอารเจนตินาท่ีมี ท่ีสุดแลวกอเริ่มลดลงในทันที ในระดับภูมิภาค
เอง อารเจนตินาไมไดรับเสียงสนับสนุนจาก the Organization of American States แตในขณะเดียวกันใน
ท่ีประชุมสหประชาชาต ิความฉลาดหลักแหลมของอังกฤษไดแยกหรือกันตําแหนงของอารเจนตินาออกไปอยาง
รวดเร็ว ภายในเวลาไมก่ีวัน สภาความม่ันคงสหประชาชาติไดมีมติผาน Security Council Resolution ๕๐๒
เรียกรองใหอารเจนตินาถอนกําลังในทันที และอนุมัติใหฝายอังกฤษ มีสิทธิในการปองกันตนเองท้ังเปนระดับ
บุคคลและเปนกลุม หากมีการโจมตีดวยอาวุธ (๓๔)หรือแมแตสําคัญกวานี้อีก อังกฤษไดเชื้อเชิญดึงให
สหรัฐอเมริกา พันธมิตรสําคัญใหเขารวมทําสงคราม หรือสูญเสียความเปนกลางและเอนเอียงมาทางฝาย
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อังกฤษ ในทางทหารแลว การปฏิบัติเชนนี้มีผลตอสงครามอยางยิ่ง อยางนอยท่ีสุดถาไมเปนการแบงปนขาว
กรอง ก็เปนเรื่องการสนับสนุนในการหามคาขายอาวุธใหกับอารเจนตินา  (การไมไดทดแทนอาวุธแอกโซแซท 
ท่ีจริงๆแลวอาจมีในประเทศอ่ืนๆ ในละตินอเมริกาก็ได ถือเปนประเด็นสําคัญยิ่ง) และการเขาไปเติมชองวางท่ี
มีในกลุมนาโต หลังจากท่ีอังกฤษไดวางกําลังใหม (แมวา ในเหตุการณหลัง สหรัฐฯ อาจถูกบีบใหดําเนินการ
อยางนั้น โดยไมไดคํานึงถึงการเอนเอียงขางในสงครามเกาะฟอลคแลนด) 
 แตตามท่ีกระแสลมทางการเมืองไดพัดไปทางลอนดอนคอนขางมาก มันจึงเปนความสําคัญอยางยิ่งท่ี
อังกฤษพึงไดกอบโกยสิ่งท่ีพึงไดอยางไมรีรอ  แมวามันอาจไมมีความสําคัญทางทหารก็ตาม South Georgiaถูก
ยึดคืนในปลายเมษายน ซึ่งเปนท่ีแนนอนวาในท่ีสุดอารเจนตินายอมใหยึดเกาะฟอลคแลนดอีกเดือนหลังจากนั้น
แตไมมากเทาฉากการรุกเขายึดในตอนแรก มันสําคัญอยางยิ่งทางการเมืองท่ีจะเปดการรุกยึดคืนท่ีนั่น เฮลิคอบ
เตอรทางทหาร ๒ลํา เกือบเกิดโศกนาฏกรรมและหนวยลาดตระเวนหาขาว  เกือบแข็งตายในพายุแอนตารคติค 
ซึง่เปนการเสี่ยงท่ีจะนําชัยชนะแตเนิ่น มาใหชาวอังกฤษ และ องคกรนานาชาติท่ีเฝาติดตามสถานการณ 
 การตัดสินใจท่ีจะเขายึด Goose Green  และ Darwin ในปลาย พฤษภาคม ซึ่งกอคลายกัน เปนแรง
บันดาลใจจากทางการเมืองใหไดรับชัยชนะเหมือนกันกับในเมือง South Georgia ทหารอารเจนตินา ในเมือง
ท้ังสองแหงนี้ ไมไดตอตานเลยหลังจากท่ี เมือง Stanley ถูกยึด   ในขณะท่ี ชัยชนะของอารเจนตินาท่ีเมือง 
Stanley ในตอนแรกไมไดมีผลตอแรงขับเคลื่อนตามมาในการตอสูท่ีเมือง Stanley เลยนอกจากนี้ ขอกังวล
ทางความม่ันคง  (สหรัฐฯ เอนเอียงมาทางอังกฤษ โดยการชวยเหลือดานการขาวกรอง  แตไมอยากเปดเผยให
พันธมิตรแถบประเทศละตินอเมริกาไดรู  รวมถึงอารเจนตินา) ไดนํามาซึ่งการกักขาวกรอง จากผูบังคับบัญชา
ในระดับยุทธการ ท่ีเก่ียวของกับ การวางกําลังของอารเจนตินาในและรอบ เมือง Goose Green  และ 
Darwin(๓๕) เพ่ือวา กองบัญชาการท่ีสูงกวา ใน อังกฤษ ไดรับทราบวา มีทหารอารเจนตินา กวา ๑๐๐๐คน 
ปองกันเมืองอยู ผูบังคับหนวยในสนาม คาดการณวามีกําลังทหารปองกันเมืองอยูมีจํานวนนอยกวามาก  ได
เลือกตัดสินใจเขาตีดวยกําลัง เพียง  ๑กองพัน ท่ีมีทหารเพียง ๔๕๐นาย ในการูรบสงครามฟอลคแลนดท่ี
ดุเดือด หากฝายอังกฤษพายแพไมเปนทาแลวจะมีผลอยางมากในทางการเมืองท่ีกรุงลอนดอน ท้ังสองแหง ท้ัง
เมือง South Georgia และ Darwin-Goose Green ความตองการฝายการเมืองถูกกําหนดโดยเปาหมายของ
การปฏิบัติการ เปนเปาหมายท่ีเก่ียวของสัมพันธกับแผนการทัพขนาดใหญ 
ไมเปนท่ีแนชัดวา การจมเรือรบอารเจนตินา เรือ The Belgrano  โดยฝายอังกฤษ เม่ือวันท่ี ๒ พฤษภาคม เปน
การเรงดําเนินการใหไดเปาหมายตามตองการของฝายทหารหรือฝายการเมืองกันแน การชี้แจงอยางเปน
ทางการของฝายอังกฤษชี้วา แมเรือ The Belgrano อยูนอกเขตควบคุมทางทะเลท่ีฝายอังกฤษประกาศข้ึนมา
อยางเดนชัดก็ตาม แต เรือ The Belgrano ไดแลนประชิดติดตามหนวยรบหรือเรือรบของกองกําลังทางทะเล
อังกฤษ (๓๖)ดังนั้นมันจึงถูกเปดเผยวา เรือ The Belgrano อยูอยางนอย ๑๔ชั่วโมง หางจากเรือรบของ
อังกฤษลําท่ีใกลท่ีสุด (๓๗)เปนท่ีนาสนใจวา กอนหนาเหตุการณจมเรือ The Belgrano เพียงไมนาน 
ประธานาธิบดี Galtieriไดเพ่ิงแสดงออกใหเห็นเปนครั้งแรกถึง การแสวงประโยชนจากสงครามท่ีตอเนื่องจาก
คนกลางท่ีชวยเขามาไกลเกลี่ย อยางเชน ประธานาธิบดี Belaunde ของเปรู มันเปนทฤษฎีของผูแตงหนังสือ 
เรื่อง “The Sinking of the Belgarno” ท่ีวาการตัดสินใจจมเรือ The Belgrano เปนเรื่องการเมืองชัดๆ ท่ี
ประสงคขัดขวางไมใหมีการยุติการรบโดยการเจรจาทางการทูต โดยอารเจนตินาไมตองถอนทหารออกในทันที
หรือถอนทหารออกท้ังหมดจากดินแดนท่ีขัดแยงกัน ซึ่งสิ่งนี้เปนสิ่งท่ีประธานาธิบดี Galtieriไมสามารถกระทํา
ได ถาหากเปนความตองการของฝายการเมืองอยางนั้นจริง นับไดวาประสบผลสําเร็จ แตเหตุการณดังกลาวได
ทําใหรัฐบาลของนายก Thatcher ของอังกฤษถูกนานาชาติตําหนิหรือประณามซึ่งจะนํามาซึ่งเสียหายอยาง
มาก หาก เรือรบ HMS Sheffield ไมถูกยิงจมในอีก ๒วันตอมา อยางนอยท่ีสุดมันก็เปนสิ่งเตือนใจแกอังกฤษ



๑๐ 
 

วา สงครามไดมาถึงจุดจบไว และไมใชเพียงแตเพราะวา อากาศท่ีเลวรายใน the South Atlantic ผลท่ีตามมา
เม่ือ ถึงการยกพลข้ึนบกรุกข้ึนฝงเม่ือวันท่ี ๒๑พฤษภาคม ซึ่งเปนการปฏิบัติการท่ีดําเนินไปปราศจากการครอง
ทะเลและการครองอากาศ ซึ่งเปนเงื่อนไขทางทหารท่ีกําหนดไว เปนท่ีกระจางชัดวา อยางนอยท่ีสุดก็ฝาย
อังกฤษ ท่ีใชการเมืองขับเคลื่อนแผนการทัพ 
สําหรับอารเจนตินา การเมืองและการตัดสินใจท่ีผิดพลาดทางการเมือง อาจทําใหเกิดสงครามการสูรบกอนกาล
อันควร แตการรักษาฐานเสียงสนับสนุนทางการเมือง ยังคงเปนการกําหนดแผนการทัพท้ังหลาย ความจริงท่ี
สําคัญประเด็นคือวาการทหารเปนเหมือนมากกวาแนวทางความม่ันคงแหงชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ เปนฐานทางการเมืองสําหรับสมาชิกผูนําท่ีสําคัญของรัฐบาลทหารอารเจนตินา การรักษาฐาน
อํานาจทางทหารเหลานี้ไวไดจึงมีความสําคัญจําเปนท่ีจะกุมเอาอํานาจไวไดเชนเดิม ตั้งแตการสูญเสียอํานาจ
ทางการเมืองในประเทศมีความสัมพันธเปนสัดสวนโดยตรงกับการสูญเสียอํานาจทางทหาร โดยการคํานึงถึงสิ่ง
เหลานี้ไวในใจ แผนการทัพ ไดกลายมาเปนการปองกันตัว กองทัพเรือ ไดปฏิบัติตามเขตควบคุมทางทะเลท่ีได
ประกาศโดยอังกฤษ กองทัพบกไดดําเนินการในลักษณะการลาถอยกลับเขาไปยังคายพักตลอดหวงการรบ มี
เพียงกองทัพอากาศท่ีปฏิบัติการเชิงรุกหลังจากท่ีในตอนแรกๆ ท่ีไดมีการสูรบตานทานฝายอังกฤษ อยางเบา
บาง มีประเด็นท่ีนาสนใจวา พลอากาศจัตวา Basilio LamiDozo เปนสมาชิกผูนําฝายรัฐบาลทหารอารเจนติ
นาท่ีอาวุโสนอย (๓๙)จนสิ้นสุดสงคราม กองทัพอากาศอารเจนตินา ไดโจมตีเปาหมายบนเกาะฟอลคแลนด 
รวมถึงการสงกําลังในเมือง Stanley นานมาแลว พลเรือเอก Anaya ซึ่งเปนสายเหยี่ยวแตแรกในการดันให
รัฐบาลทหารอารเจนตินาเขายึดครองเกาะดินแดนพิพาท ไดมุงม่ันท่ีจะถนอมกองกําลังทางเรือของเขาการ
ถนอมทรัพยากรของอารเจนตินาดําเนินไปไดดีมากไมนาวิตกสําหรับเรื่องการถนอม/ออมกําลัง การคํานึงถึง
ชีวิตมนุษย เปนกรณีท่ียากท่ีจะปฏิบัติได ในหลายปกอน ชวงสงครามสกปรกในอารเจนตินา มีผูคนสูญหายกวา 
๑๘,๐๐๐คน  (๔๐)ยุทธวิธีท่ีไมดีอาจเปนสวนหนึ่งของเหตุผลสําหรับทาทีการไมแข็งกราวเทาท่ีควรของกองทัพ
อารเจนตินา สิ่งบอกเหตุตางๆ มาจากขอวิตกจากขางบนของรัฐบาลสําหรับการรักษาฐานอํานาจทางการเมือง
ซึ่งไดกลายมาเปนหลักการและเหตุผลสําหรับการปฏิบัติการทางทหาร หรือวาไมมีในสิ่งนั้น สูตรท่ีชัดเจนกวา
สําหรับการไมประสานการรบรวมกันระหวาง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ การปฏิบัติการทางบกไม
สามารถกําหนดข้ึนมาได มีเพียงความเปนมืออาชีพของกําลังทางอากาศ รวมกําลังทางอากาศของกองทัพเรือ
ดวย เทานั้นท่ี (๔๑)สําคัญกวาความกังวลทางการเมืองภายในประเทศ ของกองกําลังอารเจนตินา บางทีอาจจะ
เปนกรณีของ พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียสองตําลึงทองตามท่ีปรากฏ อารเจนตินาพายแพในสงครามฟอลคแลนด  
เปนการประกันไดวา รัฐบาลทหารก็จะหมดอํานาจลง จะมีการกลาวหาซึ่งกันและกันของผูนําของประเทศใน
เวลาตอมา หากวาจะสรุปถึงความสําเร็จของฝายอารเจนตินาในสงครามฟอลคแลนด มันเปนเวลาท่ีไมสามารถ
ปกปองกันในทางการเมืองไดวาฝายอังกฤษไดกลับเขาไปรุกรานอีกครั้ง ในขณะท่ีมันอาจดูเหมือนเรื่องปกติ
สําหรับประเด็นทางการเมืองไดถูกแกปญหาดวยผลลัพธิ์ทางทหาร มันอาจเปนการไมรอบคอบท่ีจะเสี่ยง
แผนการทางทหารท้ังหมดบนวิถีทางการแกปญหาดวยวิธีทางการทูต ซึ่งสําคัญอยางยิ่งไมไดข้ึนกับผลลัพธ
ทางการรบ ในวิถีแบบนี้ รัฐบาลทหารอารเจนตินาประมาณการผิดไปจากความเปนจริง ดังนั้นจึงตองทนทุกข
กับสิ่งท่ีไดกระทําไป 

ดังนั้นเราไดสังเกตวา หลักการทางทหารของเคลาสเซวิทส ไดถูกนํามาประยุกตใชในเหตุการณ
สงครามเกาะฟอลคแลนด มันมีความสัมพันธท่ีแนบแนนระหวางนโยบายและการสงคราม แตธรรมชาติของ
ความสัมพันธนั้นตองไดรับการใครครวญ ในกรณี กองทัพอารเจนตินาถูกการเมืองเขาครอบงํา ความถดถอย
และการทําลายลดความแข็งแกรง ในสนามรบสงผลลัพธทางการเมืองโดยตรงและย่ําแยในประเทศ ตั้งแต
กองทัพเองเปนศูนยกลางของพลังอํานาจทางการเมือง ไมเพียงแตเปนสวนปฏิบัติ ในขณะเดียวกันอีกฝายหนึ่ง 



๑๑ 
 

อังกฤษ ท่ีมีกองทัพอาชีพและปราศจากการเมืองจึงสามารถรักษาสมดุลระหวางประเด็นการเมืองและ
การทหารไดอยางชาญฉลาดกวา ผลท่ีตามมาทําใหอังกฤษมีความยึดหยุนกวาในการปฏิบัติการตามแผนการ
ทัพ 

ถาหากจักมีบทเรียนท่ีไดจากตรงนี้ แมวาการปฏิบัติการทางทหารเปนอาจเปนสวนขยายของนโยบาย 
ซึ่งนํานโยบายไปปฏิบัติไดดีกวาฝายทหารท่ีปลอดการเมือง อาจดูเหมือนวามีความประสงคอันแรงกลาท่ีจะ
แยกกิจกรรมการเมืองและการทหารออกจากกัน แมวาท้ังสองสวนอาจจะมีความเก่ียวของสัมพันธกันอยาง
แยกกันออกยาก สงครามเปนสวนขยายของนโยบายท่ีนําไปปฏิบัติโดยกองทัพท่ีปลอดการเมืองท่ีปฏิบัติตามสั่ง
การของผูนําทางการเมือง อยางนอยท่ีสุดในกรณีนี้ก็ถือวาเปนจริง 

 
ความเช่ือมโยงสัมพันธกันของการปฏิบัติการในระดับ ยุทธศาสตร  ระดับยุทธการ และ ระดับ
ยุทธวิธี   
 
 มันไมพอท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางปฏิบัติการทางทหารและกิจกรรมการเมือง แมวาใน
ยอหนากอนๆ ไดพยายามท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธดังกลาวท่ีคอนขางซับซอน และสวนหนึ่งมี
ผลกระทบกับอีกสวนอยางไร ในทุกวันนี้มีนอยคนนักท่ีปฏิเสธการมีอยูของความสัมพันธดังกลาว ความเขาใจ
ซับซอนยิ่งข้ึนของวิถีความสัมพันธท่ีเก่ียวของสัมพันธระหวางกันและกันของ ยุทธศาสตร  ยุทธการ และยุทธวิธี 
สงครามเกาะฟอลคแลนด ไดเปนกรณีศึกษาท่ีดี ในการศึกษาวาสวนหนึ่งมีผลกระทบตอสวนอ่ืนๆ  ปญญา
ความชาญฉลาด ท่ีตองใหกับการกอตั้งการปฏิสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ และราคาคาความลมเหลวท่ีไมใสใจตอ
การไมสามารถแยกแยะผลของมัน 

ไมวาอารเจนตินามีแรงจูงใจใดๆ ความจริงท่ีสําคัญคือวาจุดมุงหมายหลักกอน ๒เม.ย.๑๙๘๒ คือการ
ถือครองเมือง Malvina และเม่ือยุทธศาสตรการโตแยงทางการเมืองลมเหลว อารเจนตินาหันไปใชการรุกราน
ทางทหารโดยตรง หลังจากหวงเวลานั้น ยุทธศาสตรไดหลอมเปนเปาหมาย คือการเขาไปยึดเกาะฟอลคแลนด 
แตอยางไรก็ตาม มันปรากฏชัดจนกระท่ังการจมเรือ Belgrano ประธานาธิบดี Galtieri อาจจะตั้งใจท่ีจะนิยาม
อยางหยาบๆ วา การยึดครองมันหมายถึงอะไร (๔๒) ในทันทีท่ีการจมเรืออยางช็อกโลกไดเกิดข้ึน 
ประธานาธิบดี Galtieri ไมมีทางเลือกนอกจากใหทหารยึดครองหมูเกาะ  ไมเปนเพียงแตเปนการตกเหวทาง
การเมืองในทันที  สําหรับฝายสหราชอาณาจักร กอนเกิดเหตุการณยังไมไดมียุทธศาสตรใดๆ หากจะมีการ
รวมกันพินิจพิจารณาตอประเด็นปญหาเกาะฟอลคแลนด มันก็เปนแตเพียงการยื้อเวลา การพูดกํากวมไมนํามา
เปนประเด็นปญหา และการผลัดวันประกันพรุงไปกอน สําหรับขอกังวลของอังกฤษเก่ียวกับความ
ทะเยอทะยานของอารเจนตินาตอหมูเกาะฟอลคแลนดแลว  ในขณะท่ี”การขมขืน” ไมไดอยูในหัว การลอลวง
อาจไดรับการสงเสริม แตหลังจากวันท่ี ๒เม.ย. แลว เปาหมายของอังกฤษกอเปนรูปรางข้ึน คือการกลับไปยึด
ครองหมูเกาะฟอลคแลนดคืนมา และมันปรากฏเดนชัดวา การปฏิบัติการทางทหารเทานั้นท่ีเปนยุทธศาสตรท่ี
นําไปใช 

หากฝายอังกฤษมียุทธศาสตรตั้งแตแรก มันอาจเปนไปไดวาวิกฤติการณเกาะฟอลคแลนดอาจไม
เกิดข้ึน การคํานวณท่ีผิดพลาดของอารเจนตินา ทําใหฝายอังกฤษตองเสริมดวยการตัดสินใจถอนเรือลาด
ตระเวณ Endurance  (๔๓)แผนการท่ีจะปลดระวางเรือบรรทุกเครื่องบิน Hermes และขายใหออสเตรเลีย 
เรือคูหู Invincible (๔๔)และการปลดประจําการกอนกําหนดของเรือยกพลข้ึนบกเพียง ๒ลําท่ีเหลืออยูใน
รายการ เรือ Fearless และเรือ Intrepid  (๔๕) ในขณะท่ีกรุงลอนดอน ไดยางกาวอยางระมัดระวังหลังจากท่ี
มีเหตุการณ กลาง มี.ค. ในเมือง South Georgia โดยการสงกองกําลังใน ๕เม.ย.จาก เมือง Portsmouth 
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(๔๖) ปรากฏชัดวาอังกฤษไมไดใหสัญญาณ ถึงความตั้งใจในการแกปญหาไปให กรุง Buenos Aires การไมมี
ยุทธศาสตรของอังกฤษ และการทํายุทธศาสตรท่ีงายเกินไปของฝายอารเจนตินา ในตอนนั้นไดบังคับใหท้ังสอง
ประเทศตองคิดแผนการทัพอยางเรงดวนข้ึนมาเพ่ือชดเชยกับการไมไดคาดการณไวลวงหนา 

ปรากฏวามีหลายโอกาสในหวง เม.ย. ท่ีท้ังสองฝายมีหวังท่ีจะยุติปญหาดวยการเจรจาทางการเมือง 
แตตนเดือน พ.ค. พบวาไมอาจเลี่ยงการปฏิบัติการทางทหารไดเลย  ในระหวางหวงหลายสัปดาห ท้ังสองฝาย
วุนอยูกับการปรุงแตงแผนการทัพ สําหรับฝายอารเจนตินา นาจะมีแผนเพียงพอท่ีจะนํามาปดฝุนใช  ทหารอาร
เจนตินาไดศึกษาแผนการรุกตั้งแตหวงทาย ๆ ของยุค ๑๙๖๐หนึ่งในนักศึกษาเหลานั้นไดแก น.อ.Anaya  
สําหรับฝายอังกฤษ เริ่มตนวางแผนในเดือน มี.ค. แตเหตุการณความเปนจริงไดเปลี่ยนแปลงไป  ขอสมมติฐาน
ของอังกฤษท่ีวาอังกฤษจะรักษาเกาะฟอลคแลนดไวเปนฐานสําหรับเหตุการณวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึน ไดผิดพลาด
ไป  ความหวังของอารเจนตินาท่ีวา การเขายึดครองหมูเกาะจะเปนจุดจบของการปฏิบัติการ ก็เปนการไมมอง
การณไกลอีกเชนกัน  

ประเทศคูปรปกษท้ังสอง ไดดวนสรุปวาเล็งเห็นวาปฏิบัติการในหวงขางหนาจะเปนการใชกําลังทาง
ทะเลเปนหลัก สาระสําคัญของแนวความคิดในการปฏิบัติการทางทหาร กําหนดนิยามการจัดหาเรือท่ีจําเปน 
ซึ่งไดกลาวไวในการประชุมคณะองคมนตรีเม่ือ ๔ เม.ย. ซึ่งใหอํานาจรัฐบาล ได “แสวงหาบริการเรือรบเพ่ือรับ
ใชพระราชินี ตลอดจนถึงสิ่งอุปกรณอ่ืนๆ บนเรือท่ีมี” (๔๗) ในท่ีสุดระดมเรือไดเกือบ ๗๐ลํา จากตั้งแตเริ่มตน 
ผูวางแผนทางทหาร และฝายนักการเมืองไดเห็นพองรวมกันวา การใชกําลังทางเรือเปนกุญแจสําคัญในการเขา
ยึดครองหมูเกาะฟอลคแลนด 

ในขณะเดียวกัน กองทัพเรืออารเจนตินาไดรับการปฏิรูปและวางกําลัง บริเวณตะวันออก อาวโอซาน
จอรจ เพ่ือท่ีจะใหการดูแลใหครอบคลุมท้ังแผนดินใหญและเกาะฟอลคแลนด จากการรุกเขามาของ 
กองทัพเรืออังกฤษ   (๔๘)หากวาไดมีการรักษากําลังในลักษณะนี้ไวได สงครามการตอสูจะดําเนินไปอีก
ลักษณะหนึ่ง ท่ีแตกตางออกไป ตามท่ีเปนไป การจมเรือเบลกราโน เปนเหตุใหมีการทบทวนแนวความคิดการ
ตอสูอยางขนานใหญ ของฝายอารเจนตินา  โดยอางวาการปองกันแผนดินใหญเปนภารกิจหลักในการปองกัน
มาตุภูมิ กองทัพเรือไดสั่งยายกองเรือผิวน้ําไปอยูในเขต ๑๒ ไมล ของทวีป (ซึ่งไดเกิดข้ึน ตรงกับขอบเขตท่ี
กําหนดโดยอังกฤษพอดี) นับจากจุดนั้นเปนตนมา กองทัพเรืออารเจนตินา แทบจะไมไดเลนบทบาทรุกรบเลย 
แมวาสวนกําลังอากาศของกองทัพเรือ ไดเคลื่อนไปวางกําลังบนฝงและเปนสวนกําลังรบหลักในสงครามแลวก็
ตาม แมวากองทัพเรืออังกฤษ ไมสามารถควบคุมทะเลไดก็ตาม (เนื่องจากไมไดมีการครองอากาศเหนือหวง
ทะเลดังกลาว) การไมมีภัยคุกคามจากกองเรือผิวน้ําเลย ทําใหการระดมทรัพยากรสําคัญเพ่ือการยกพลข้ึนบก
ทําไดอยางงายดาย (๔๙)  

การถอนกองเรือกลับของอารเจนตินา เทากับเปนการยอมใหอังกฤษเปนฝายริเริ่มในการปฏิบัติการ
ตางๆ ซึ่งในหวงเวลานั้น ท่ีประสบผลสําเร็จในการสะสมทรัพยากรตามเสนทางการคมนาคม  โดยพ้ืนท่ีหลักใน
ไดแกบริเวณเกาะ แอสเซนชั่น นับวาเปนโชคท่ีไดพ้ืนท่ีดีๆ เชนนั้น(๕๐) แตทวา แมจะมีทรัพยากรท่ีเพียงพอก็
ตาม การสูญเสียท่ีใหญหลวงของกําลังฝายอารเจนตินา จะมีผลกระทบสําคัญทางการเมืองทําใหอังกฤษไมอาจ
ทําสงครามตอไปได โดยพ้ืนฐานแลว อารเจนตินาเขาใจจุดนี้ และหาคําตอบทางยุทธวิธี เพ่ือผลใหเปนปญหา
ทางยุทธการ โดยความหวังนี้ตกอยูในมือของกองทัพอากาศ ถาเปาหมายสําคัญของอังกฤษถูกคนหาเจอและ
ถูกโจมต ีอยางเชนเรือสําราญแคนเบอรรา ท่ีถูกแปลงสภาพใหเปนเรือขนสงกรมทหารระลอกแรกหรือกรมชุด
นําของอังกฤษ อาจสงผลใหสงครามยุติลงเนื่องจากผลกระทบทางการเมืองในอังกฤษท่ีเขมขนท่ีกดดันไมใหมี
การทําสงครามตอไปได  ในทางกลับกันฝายอังกฤษไดสรุปวาการครองอากาศเปนหนึ่งในสองสิ่งท่ีตองบรรลุ
กอนท่ีจะทําการรุกไดสําเร็จ (โดยการครองทะเลเปนอีกสิ่งท่ีตองมี) หากมองยอนกลับไปแลว จะเห็นวานี่คือ
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เปาหมายท่ีไมสมเหตุสมผลเลยเฉพาะเครื่องบินของพวกเขาท่ีสามารถทําหนาท่ีครองอากาศไดมีเพียง เครื่อง 
Sea Harrier และ ท่ีรวบรวมไดท้ังหมด ทําใหอังกฤษมีเครื่องบินท้ังหมดจํานวนเพียง ๒๐เครื่อง กอน ๑๘
พฤษภาคม ซึ่งในจํานวนนี้ ๓เครื่องไดรับการสูญเสียไปกอนท่ีจะไดรับการเสริมกําลัง (๕๑) ตอกรกับกําลังสวน
นี้คือฝูงเครื่องบินรบ เครื่องบินรบ - ท้ิงระเบิด และเครื่องบินท้ิงระเบิด ของอารเจนตินาเกือบ ๑๕๐ลํา (๕๒)ผล
ท่ีตามมาก็คือสงครามการทําลายลาง ซึ่งอังกฤษ ไดอาศัยอาวุธตอสูอากาศยานเปนอยางมากท่ีจะทําใหศักย
กําลังรบมีความเทาเทียมกัน, รวมถึงหนวยคอมมานโดโจมตีเกาะเพบเปล ใน ๑๔พฤษภาคม เพ่ือทําลาย
เครื่องบินท่ีอยูในลานจอดในฐานบิน เปนจํานวนไมนอย (๕๓)  

สงครามการทําลายลางไดสรางความเสียหายแกกองทัพอากาศอารเจนตินาไมนอย แตทหารอารเจนติ
นาก็ไมไดหวั่นไหวในความหาวหาญรุกรบของพวกเขาเลย หากจะมองวามีอะไรท่ีทําใหอังกฤษไมถูกทําลายมาก
นัก ไมใชเพราะวาสวนกําลังทางอากาศของอารเจนตินาไดรับความเสียหายอยางรุนแรง แตเปนเพราะวา หัว
รบอาวุธยิงของอารเจนตินาท่ียิงออกไปโดนเรือรบอังกฤษแตไมระเบิด ตลอดจนถึงวาฝายอารเจนตินาไม
สามารถระบุชี้ชัดลงไปวาเปาหมายคุมคามากท่ีสุดคืออะไร ซึ่งท้ังสองอยางนี้เปนความลมเหลวทางยุทธวิธี
บังคับใหฝายอารเจนตินา ตองบินเขาหาเปาหมายระดับต่ําซึ่งจะอยูในระยะของอาวุธปองกันภัยทางอากาศของ
ฝายอังกฤษ (ชนวนระเบิดของระเบิดท่ีปลอยจากเครื่องบินรบ ไมมีเวลาพอท่ีจะทํางาน) และไมมีระบบควบคุม
และแจงเตือนภัยทางอากาศ, รวมถึงฝายอังกฤษเองก็ประสบปญหาขาดแคลนอยางแรงเชนเดียวกัน (๕๔) 
สงครามในอากาศ ณ ตอนนั้นเปนการรบทางยุทธวิธีเสียสวนใหญ ฝายอังกฤษเองก็ไมมีทางเลือก ฝายอารเจนติ
นา ก็ไมสามารถรวบรวมทรัพยากรตาง ๆ เขาปฏิบัติการยุทธท่ีเพียบพรอมได หากวาฝายอารเจนตินามีโชคซะ
หนอย ทําลายเรือบรรทุกเครื่องบิน ยานยกพลข้ึนบก หรือเรือท่ีแปลงปลอมเปนยานขนสงกําลังรบ  (ซึ่งมีเพียง
สองลําเทานั้นในแตละประเภท) การรบทางยุทธวิธีเหลานี้อาจจะสงผลกระทบทางยุทธศาสตรได แตอยางไรก็
ตาม มันเปนการคาดหวังมากเกินไปท่ีจะอาศัยโชคทางยุทธวิธีเพ่ือผลทางยุทธศาสตร 

สงครามทางบก และการรุกยึดเกาะฟอลคแลนดทางตะวันออก เปนจุดสุดยอดของสงครามเกาะ
ฟอลคแลนด ไมวาจะดําเนินการยุทธทางทะเลและทางอากาศแบบไหน ผูท่ียึดพ้ืนท่ีเกาะฟอลคแลนดได จะเปน
ผูครอบครองเกาะฟอลคในท่ีสุด และก็เปนไปตามนี้ อังกฤษคิดแกปญหานี้ไดโดยจําเปนตองทําการรบครั้ง
สุดทายของกําลังภาคพ้ืนกับอารเจนตินาเพ่ือเปนการชี้ขาดในการแกปญหานี้ 

ฝายอังกฤษกําลังเผชิญปญหาการตัดสินใจครั้งสําคัญสองแบบ คือกําหนดเปาหมายทางยุทธการ
สุดทายคืออะไร  และ ยกพลข้ึนบกท่ีไหน  เปาหมายคอนขางชัดเจนคือกําลังทหารอารเจนตินา ท่ี Stanley แต
ทวาในการเขายึดพ้ืนท่ีการยกพลข้ึนบก กอนแตแรกไมไดอยูในสายตาเลย 

อีกทางเลือกหนึ่งคือ San Carlos ซึ่งถือวาเปนแนวทางท่ีตองระมัดระวังทางหนึ่ง ในภายหลังจะพบวา
เปนแนวทางท่ีเหมาะสม การวัดระดับขีดความสามารถท่ีเหมาะสมของทหาร ฝายผูนําทหารอังกฤษสรุปวาการ
เดินเทาจาก San Carlos ไปยัง Stanley ไมไดเกินขีดความสามารถเลย แมวาอาจจะเผชิญกับการปองกันท่ี
แข็งขันตามเสนทางก็ตาม แนวทางดังกลาวจะเปนแนวทางท่ีปลอดภัยกวาแนวทางอ่ืน จะยกพลข้ึนบกบริเวณ 
Stanley  หรือไมก็ตาม แมวากองทัพเรืออังกฤษ ไมไดยอมรับอยางโจงแจงกับกองกําลังยกพลข้ึนบก วาพวก
เขาลมเหลวท่ีจะครองอากาศ(๕๕) ทะเลระหวางฟอลคแลนดตะวันตกและฟอลคแลนดตะวันออกไดชดเชยใน
เรื่องนี้โดยการปฏิเสธจรวดเอกโซเซทอันนาสะพรึงกลัว ซึ่งฝายขาวกรองอังกฤษเกรงวาอาจตกอยูในมือของอาร
เจนตินาจากแหลงในประเทศละตินอเมริกา แตทะเลท่ีแคบยังคงจํากัดขีดความสามารถการปองกันภัยทาง
อากาศของฝายอังกฤษซึ่งตองคอยใหเครื่องบินรบของฝายตรงขามอยูเหนือศีรษะกอนแลวคอยตอบโตกลับ 
พระเอกของพวกเขาก็คือ เครื่องบินรบแฮริเออร ซึ่งฝายอังกฤษสามารถรักษาใหปฏิบัติการเปนคูตลอดหวงการ
ปฏิบัติการและไดสรางความเสียหายอยางใหญหลวงแกฝายอารเจนตินา (๕๖)  
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ท่ีสําคัญท่ีสุด San Carlos ไมมีการปองกันเลย ขอมูลนี้ยืนยันโดยชุดลาดตระเวนหาขาวของ ท้ัง SBS 
และ SAS ท่ีไดยกพลข้ึนกอนหนานี้ ตอนตนของเดือน (๕๗)ผลท่ีตามมาเปนไปตามคาด San Carlos เปน
สถานท่ีท่ีฝายอังกฤษไดยกพลข้ึนบกดวยอันตรายนอยท่ีสุดและความจริงนั้นไดกลายมาเปนขอกังวลในทาง
ยุทธการอยางมาก เม่ือไปถึงจุดหมายงายเกินคาดจึงไมรูจะทําอยางไรตอไป ซึ่งพวกเขาคาดหวังวาตอง
ปฏิบัติการยุทธหรือแกปญหาท่ีไมไดคาดคิดไวลวงหนา  (๕๘) 

โดยธรรมชาติของสงครามทางการเมืองไดชี้ขาดความสุขุมรอบคอบมีภาษีดีกวาความตรงท่ือทาง
การทหาร พ้ืนท่ียกพลข้ึนบกอ่ืน อยางเชน Berkely Sound เหนือตรงข้ึนไปจาก Stanley (๕๙)อาจชวยเปน
แรงกดดันตอ Stanley แตอาจเปนอันตรายสรางความเสียหายแกฝายอังกฤษอีกดวย หากทหารอังกฤษถูกจับ
ไดวาข้ึนฝงกอนท่ีจะทําการสั่งสมกําลังไดเพียงพอสําหรับการตั้งรับ ผลลัพธท่ีอาจเลวรายท้ังทางการเมืองและ
การทหารของการพายแพของกําลังท่ีตอสูกันภายหลังเม่ือ ยานยกพลข้ึนบก Sir Galahad และ Sir Tristram 
ข้ึนหาดท่ี Fitzroy ในขณะท่ีกรมผสมท่ี ๕ไดยกพลข้ึนบก (๖๐)ความเสี่ยงท่ีทาทายไดรับความสนใจ แตความ
สุขุมก็สําคัญ ความกระจางชัดของท่ีหมายถูกทําใหสับสน 

ขนาดวา พลจัตวา ทอมสัน ผูบัญชาการกําลังยกพลข้ึนบก ปฏิบัติตามสั่งการของเขาเพ่ือปรับปรุงหัว
หาด กรุงลอนดอนก็ยังตื่นตระหนกถึงความไมคืบหนาของการรบทางภาคพ้ืน  (๖๑)ความกดดันทางการเมือง
ไดเริ่มกอตัวข้ึนจากฝายคานในสภา มาอยางตอเนื่อง และลามไปถึงประชาชนท่ัวไป เรียกรองใหเห็นขาวดีตาม
สื่อ ดังนั่นสั่งการจึงใหยึด Goose Green – Port Darwin ซึ่งในทางทหารแลวเปนเปาหมายท่ีไมสมเหตุสมผล
เลย 

เลวรายไปพอกันกับการเดินทางเลาะไปทางขางนี้ มันทําใหทหารท่ีนั่นตองแข็งขันฮึดและทําให
กระจายออกไปตามเปาหมายท่ีเหมาะสม คือทหารอารเจนตินาท่ีอยู ณ Port Stanley  ณ ท่ีนี่เองท่ีสงครามได
พายแพอยางใหญหลวงท้ังระดับ ยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี ม่ันเปนความเพิกเฉยไมดําเนินการใดเลย 
กับสิ่งท่ีจะคุกคามกับความอยูรอดของพวกเขา ทหารฝายอังกฤษไดรุกคืบเขาไปโดยไมมีการตอตานแตอยางใด
เลย ตลอดทาง เขาไปถึง Stanley ซึ่งเปนพ้ืนท่ีสูงขม แมวาจะมีกําลังทหารอารเจนตินา และอาวุธยุทโธปกรณ
อยางเพียงพออยูก็ตาม (๖๒)อุปสรรคตาง ๆ ตามเสนทางมีเพียงแตสนามทุนระเบิดท่ีไมมีการเฝาตรวจ สภาพ
พ้ืนท่ีท่ีไมราบเรียบ เปนหิน มีตนไมบางตา และสภาพอากาศท่ีไมเปนมิตร 

ในพ้ืนท่ีรอบในของพ้ืนท่ีสูงขมรอบๆ Stanley (Mount Longdon, Mount Harriet, Two Sisters 
และ wireless Ridge)ทหารอารเจนตินาไดรบพุงอยางหาวหาญจากพ้ืนท่ีปองกันท่ีไดเตรียมการไวอยางดี แต
วาไมเพียงพอ ยุทธวิธีงาย ๆ ของการลาดตระเวน และ การวางแผนการยิงสนับสนุนไดถูกมองขามไป ทําให
ประสบกับการพายแพท่ีตามมาและสูญเสียพ้ืนท่ีสูงขมไป (๖๓)ถึง ณ จุดนี้ของสงคราม มันจึงตองยอมจํานน
โดยการยอมแพ 

ความพยายามของฝายอารเจนตินาถดถอยนอยลงไปตามโอกาสท่ีสูญเสียไป การพายแพท่ีสําคัญใหแก
อังกฤษท่ี Darwin – Goose Green เปนการสูญเสียท่ีเปลาประโยชน ท่ีฝายอารเจนตินา มีกําลังไดเปรียบ กวา 
๓ : ๑ท่ีสามารถสรางความเสียหายใหแกอังกฤษ และมีผลทางการเมืองหากมีแนวปองกันท่ีจริงจังของอารเจนติ
นา ตามพ้ืนท่ีรกรางวางเปลาในระยะ ๕๐ไมล อาจจะทําใหฝายอังกฤษถูกบังคับใหเดินรุกคืบหนาไปอยางชา ๆ 
และ ยื้อใหสงครามลวงไปถึงหนาหนาว ซึ่งเปนปรากฏการณท่ีอาจชวยอารเจนตินาได หรือเพียงมาตรการเสริม
ตาง ๆ อยางเชน การใชสนามทุนระเบิด ท่ี San Carlos กอนการบุก หรือ การขยายสนามบินท่ี Stanley 
เพ่ือให เครื่องบินรบใชเปนฐานบิน แทนท่ีจะถูกบังคับใหทําสงครามอากาศในปลายขอบของรัศมีการบินของ
เครื่องบินรบ การกระทําเหลานี้จะบั่นทอนความพยายามของฝายอังกฤษได  ฝายอารเจนตินาไมไดดําเนินอะไร
เลย เพียงอางวาขาดการปฏิบัติการรวมระหวางเหลาทัพ ในกองทัพอารเจนตินาท่ีถูกฝายการเมืองครอบงําหรือ
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ทําใหเปนเรื่องการเมือง รวมถึงการไมมีการวางแผนปฏิบัติการเลย สําหรับฝายอังกฤษ มีการลําดับปฏิบัติการ
ตาง ๆ ไดอยางถูกตอง แมวาจะมีผิดพลาดบาง แตก็ดูเหมือนวาดําเนินไปดวยดีแตในท่ีสุดเขาก็ไดรับการชมเชย 
(อยางสมควร) สําหรับการเปนผูนํา ขวัญกําลังใจ และสุขภาพดีมีความเขมแข็ง แตมันอาจยุงยากไปอีกมาก
หากแตผูนําอารเจนตินา ไดพัฒนาแผนปฏิบัติการใหสมบูรณครอบคลุมไมเฉพาะเพียงแคการบุกยึดเกาะ
ฟอลคแลนดเทานั้น 

ดังท่ีเราไดเห็นวาฝายอังกฤษไดใสใจ องคประกอบท่ีถักทอประสานกันของ ยุทธศาสตร ยุทธการ และ
ยุทธวิธี ถาอยางไมมีขอผิดพลาดเลย แลวอยางนอยก็ดีพอท่ีจะปฏิบัติการสงครามไดอยางมีตรรกะ มีเหตุมีผล 
และประสบผลสําเร็จไดในทายท่ีสุด อารเจนตินาถอยหลังไปในยุทธศาสตรท่ีไมดี ยึดเกาะอยูแตเลี่ยงท่ีจะ
กระจายพลังอํานาจทางการเมือง พลังอํานาจทางทหารดวย งงงวยไมชัดเจนตั้งแตตนโดยมีความขัดแยง
ภายในประเทศเรื่องความจําเปนในการใชกําลังทหาร ในขณะเดียวกันก็กลัวสูญเสียฐานเสียงทางการเมือง ผูนํา
ของอารเจนตินาไมเพียงแตไมสามารถนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติใหเปนผลแลวยังไมไดพิจารณา คิดใครครวญ
ถึงแผนปฏิบัติการเลย ลมเหลวโดยสิ้นเชิงโดยภาวะผูนําท่ีไมดี ท่ีไมมีการบูรณาการการใชกําลังทางอากาศ 
กําลังทางภาคพ้ืน และกําลังทางทะเล และท่ีนาละอายคือปลอยใหกําลังทางภาคพ้ืนตองเควงควางตอสูตาม
ลําพัง ความลมเหลวท่ีเลวรายของการประสานผูกโยงความสัมพันธของ ยุทธศาสตร ยุทธการ และ ยุทธวิธีคง
ไมมีใหเห็นอีกแลว การพายแพอยางราบคาบจริงๆ นั้นมีนอยมาก และโดยสิ่งท่ีไดเกิดข้ึนเปนสิ่งท่ีบงบอกถึง
ความสําคัญของแผนท่ีมีการบูรณาการ  

 
จุดศูนยดุล  
 
 ท้ังอารเจนตินา และ สหราชอาณาจักร เผชิญกับความทาทายหลายๆ อยางในการตอสูแยงเกาะ
ฟอลคแลนดกัน  ท้ังสองประเทศทําสงครามในพ้ืนท่ีท่ีหางไกลประเทศตนเอง มีภูมิประเทศท่ีวางเปลาเปนหิน 
ขรุขระ ตนไมบางตา และมีสภาพอากาศท่ีเลวราย เพ่ิมอันตรายและความยากลําบากใหกับการปฏิบัติการท่ี
ซับซอนอยูแลว  แตอยางไรก็ตาม สําหรับอังกฤษ การสงครามท่ีมีปฏิบัติการตามเสนทางสงกําลังในระยะ 
๘,๐๐๐ไมล ยิ่งทําใหมีความซับซอนยิ่งข้ึนไปอีก 

มันไมใชคําตอบของปญหาการสงกําลังบํารุงท่ีสรางภาวะเอ้ือใหไดชัยชนะในสงครามฟอลคแลนด แต
แนนอนวามันเปนสิ่งท่ีจําเปนตองมี ไมมีกําลังทหารท่ีไหนในโลกท่ีจะปฏิบัติการยืนหยัดอยูไดไกลออกไป ถึง 
๘,๐๐๐ไมล จากประเทศมาตุภูมิโดยปราศจากการจัดการสงกําลังบํารุงท่ีเพียงพอ แตถาจะกลาววา “…
ปฏิบัติการการสงกําลังบํารุงเปนสวนประกอบของจุดศูนยดุลของพวกเขา”(๖๔)จะเปนการอธิบายท่ีงายเกินไป 
การสงกําลังบํารุงแตเพียงลําพังไมไดประกันถึงชัยชนะในสงครามฟอลคแลนดเลย  ความจริงแลว ฐานการสง
กําลังบํารุงระหวางทาง ณ เกาะ Ascension และ บนฐานสงกําลังบํารุงลอยน้ํา ใน the South Atlantic 
(มหาสมุทรเซาทแอตแลนติก) มีความลอแหลมตอการโจมตีของศัตรูถาไมมีการระวังปองกันอยางเพียงพอดังท่ี 
กองทัพเรืออังกฤษไดดําเนินการ (๖๕) 

สําหรับอังกฤษแลว จุดศูนยดุลของปฏิบัติการท้ังหมดคือเรือบรรทุกเครื่องบินท้ังสองลํา เรือ Hermes 
และเรือ Invincible ซึ่งเปนกองกําลังท่ีทําใหมีการสรางเสนทางการสงกําลังบํารุงรอบ ๆ ตัวของเรือท้ังสองนี้ 
การตอสูลางผลาญทางอากาศตลอดสงคราม โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางหวงตน ๆ ของการกลับเขาไปรุกราน
รอบใหม ซึ่งตั้งฐานอยูบนดาดฟา กองกําลังท่ีใชในการรุกยังไมสามารถพาข้ึนบกไดอยางปลอดภัย หากเรือ
บรรทุกเครื่องบินไมพาเขาพ้ืนท่ี และใหการคุมกันในหวงยกพลข้ึนบก แมวาเรือบรรทุกเครื่องบินจะมีขนาดเล็ก 
เรือ Hermes ระวางขับน้ํา ๒๓,๙๐๐ตันและเรือ Invincible ระวางขับน้ํา ๑๙,๕๐๐ตัน (๖๖) โดยเรือบรรทุก
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เครื่องบินท้ังสองลําเปนเพียงฐานลอยน้ําท่ีมีในการบินข้ึนลงของเครื่องบินปกติดลําตัว (fixed wing) ตลอดหวง
สงคราม เรือ the Atlantic Conveyor และ เรือ the Atlantic Causeway เปนเรือท่ีจําเปนสําหรับงานนี้ 
โดยไดถูกดัดแปลงโดยไดเชื่อมแผนฐานเขากับดาดฟาของเรือท้ังสอง (๖๖) แตวามันก็เปนเพียงเรือขนสง
เครื่องบิน ไมใชฐานบินในการรบ(๖๗)เม่ือเดินทางออกจากอังกฤษ เรือ the Conveyor ขนบรรทุก เครื่องบิน
รบ Harriers จํานวน ๕ ลํา และเฮลิคอปเตอรอีกหลายลํา แตกอนหนาท่ีจะถูกยิงดวยจรวด Exocet เม่ือ ๒๕
พฤษภาคม นั้น ไดขนยายเอาเครื่องบินรบ Harriers ออกแลว  แตอยางไรก็ตาม การสูญเสียเฮลิคอปเตอร ไป
หลายลํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เครื่อง ฮ. Chinooks ซึ่งสําคัญและจําเปน ทําใหตองเปลี่ยนแผนการเขาตีทาง
ภาคพ้ืน โดยทหารตองเดินเทาเขาตี จาก San Carlos ไปยัง Stanley  (๖๘) เรือ The Causeway ไมไดขน
บรรทุกเครื่องบินรบ Harriers มาเลย 

ในการทําสงครามทางอากาศท่ีหนักหนวงของวันท่ี ๒๑พฤษภาคม เหนือเขต Falkland Sound มัน
เปนความสามารถของเครื่องบินรบ Harriers ท่ีลาดตระเวนเปนคูโดยไมปลอยมีอันตรายเกิดข้ึนกับกองเรือยก
พลข้ึนบก ซึ่งเปนการกูสถานการณท่ีดี เรือบรรทุกเครื่องบิน ท้ังสองลํา ลอแหลมตอการถูกโจมตีจากเครื่อง 
Super Etendardsและจากจรวด Exocet ท่ีอยูหางออกไปทางตะวันออกของหมูเกาะ อยูนอกพิสัยรัศมี
ปฏิบัติการของเครื่องบินรบท่ีมีฐานบินอยูท่ีผืนแผนดินใหญประเทศอารเจนตินา แตก็ใกลพอท่ีจะมีผลตอ
ผลลัพธของสงคราม(๖๙)ฝูงบินเล็ก ๆ ของ บ.รบ Harriers รับผิดชอบทําลาย บ.รบ ของอารเจนตินา ไดถึง ๓๒
ลํา จากจํานวน ๑๐๒ลํา ท่ีถูกฝายอังกฤษทําลายในสงคราม (๗๐)เฉพาะในวันประกาศสงครามยกพลข้ึนบก 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  ครั้นเม่ือ
เรือบรรทุกเครื่องบินเคลื่อนไปบริเวณตระวันออกของเกาะฟอลคแลนด ไมมีเรือบรรทุกเครื่องบิน Venticinco 
de Mayo และ ไมมีการปรับปรุงสนามบินท่ี Stanley เครื่องบินรบของอารเจนตินาก็ไมสามารถมีระยะมาถึง
เรือบรรทุกเครื่องบินได เรือดําน้ํายังเปนภัยคุกคามอยู แตสงครามการตอตานเรือดําน้ําของฝายอังกฤษนั้นถือ
วาดีมาก อารเจนตินาเริ่มสงครามดวยเรือดําน้ําถึง ๔ลํา ท้ังหมดเปนเครื่องดีเซล แตสูญเสีย ไป ๑ลํา จาก
ปฏิบัติการของฝายปรปกษ และอีก ๑ลํา จากการปรนนิบัติบํารุงกอนการสูรบจะยุติลง (๗๓)เม่ือวันท่ี ๕
พฤษภาคม  เรือ the San Luis ไดรายงานโจมตีเรือ the Invincible แตตอรปโดดานไมระเบิด และสําหรับอีก 
๗๒ชั่วโมงตามมา เรือดําน้ําท่ีเหลือไดหนีสุดชีวิตเลย (๗๔)เรือบรรทุกเครื่องบินยังคงเปนแหลงอํานาจการรุกท่ี
สําคัญ ตลอดหวงสงคราม 

สําหรับฝายอารเจนตินา มีจุดศูนยดุลอยูท่ีกําลังทหารท่ีอยูรอบ ๆ Port Stanleyตราบใดท่ียึดครอง 
เมือง Stanley อยู เกาะฟอลคแลนดก็เปนของพวกเขา  เพียงแตเม่ือ พลเอก Menendez ไดยอมแพ ณ ท่ีนั่น 
เม่ือ ๑๔มิถุนายน ยุทธการการตอสูไดยุติลงไปแลวอยางประสบผลสําเร็จสําหรับฝายอังกฤษ  แมวาในทาง
เทคนิคแลว สงครามจะยุติลงอีก หนึ่งเดือนใหหลังก็ตาม (๗๕)แมวาฝายอารเจนตินาจะผิดพลาดท่ีไมไดตี
โตตอบ หัวหาด the San Carlosความลมเหลวของพวกเขาทําเชนนั้นสะทอนใหเห็นความเขาใจของพวกเขา
วาทหารอังกฤษข้ึนฝงไมมีความหมายใด ๆ ในตัวของมันเอง แตอยางไรก็ตาม โดยการปลอยใหฝายอังกฤษ เขา
ประชิด Stanley โดยไมถูกตอตาน ฝายอารเจนตินาปฏิเสธแหลงพลังอํานาจของพวกเขา (สะทอนใหเห็นถึง
ความไรน้ํายา) ดังท่ีเคลา เซวิทส กลาวไว แมวาการตั้งรับจะเปนรูปแบบการตอสูท่ีเหนือกวารูปแบบอ่ืน มัน
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ควรจะถูกนํามาใชใหดีท่ีสุดเสมือนโลปองกันในฉากหลังท่ีมีการรุกอยางแพรหลาย พลเอก Menendez ไมได
เปดยุทธการการรุกใด ๆ เลย อยางเชน มีเพียงแตทหารอากาศอารเจนตินา และ บ.รบ Harriers ของอังกฤษ 
และ กําลังปองกันภัยทางอากาศท่ีจะมาชดเชยสวนท่ีขาดแคลนไป ไมมีกําลังทหารท่ีมาจากกําลังภาคพ้ืนของ
อารเจนตินา ท่ีจะมารักษาสภานภาพของกองกําลังท่ีอยูในและรอบ ๆ พ้ืนท่ี Stanley เฉกเชนเดียวกับ
กองทัพเรือ ตามภาพท่ีปรากฏ ศักยภาพเดียวท่ีอยูในสายตาคือพลังอํานาจทางการเมือง แตในขณะท่ีทหารเรือ
ยังไมถูกพิจารณา และฝายอังกฤษสามารถปลอยใหอยูอยางปลอดภัยในนานน้ําประเทศของเขา ทหารบกตอง
ถูกบังคับใหถอนกําลังออกไป ฝายอังกฤษไดกระทําอยางนี้อยางลงตัว และดังนั้นจึงชนะสงคราม 

 
ผลกระทบท่ีตามมาของสงครามฟอลคแลนด สําหรับทฤษฎีทางทหาร 
 
   เปนสิ่งท่ีนาสนใจควรจดจําวา สงครามฟอลคแลนดกําลังถูกนําเสนอ ในหวงของการหวลกลับมาศึกษา
การสงครามระดับยุทธการท่ีไดเกิดข้ึนในกองทัพสหรัฐ เหมือน เปนสงครามท่ีเหมาะสมท่ีไดรับเลือกเปน
แมแบบในการทดสอบหลักการสงครามในระดับปฏิบัติการซึ่งถูกนํามาใชประกอบคูมือสนามเลมใหมของ
สหรัฐฯ เรื่องปฏิบัติการ FM ๑๐๐ – ๕ (๗๗) สงครามฟอลคแลนดมีใหทดสอบหลาย ๆ เรื่องของการสงคราม
ท่ัวไป ครอบคลุมถึงขอบเขตการปฏิบัติการทางบก ทางอากาศ และทางทะเล ท่ีสัมพันธกับปฏิบัติการทาง
ทหารโดยตรง รวมไปถึง ขอพิจารณาทางการเมืองท่ีครอบการทหารอยู ท้ังยังไดศึกษาตรวจสอบผลกระทบของ
เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมีตอยุทธวิธีมาตรฐาน ดังนั้นจึงเปนการสมควรท่ีจะสะทอนหลักการพ้ืนฐานทางทฤษฎีการ
สงครามระดับปฏิบัติการท่ีเก่ียวของในสงครามฟอลคแลนด 

การหาแผนปฏิบัติการในการทําสงครามของอารเจนตินานั้นยากมาก ในการพยายามท่ีสรุปหลัก
พ้ืนฐานทางทฤษฎ ีตามแนวทางการทําสงครามของรัฐบาลอารเจนตินา อาจตองพ่ึงนักแตงนิยายผูมีชื่อเสียงโดง
ดังชาวรัสเซีย Leo Tolstoy ผูเสนอแนวคิดวาทุกสงครามเกิดข้ึนเพราะสิ่งแวดลอมพาไป ไมมีสิ่งท่ีเรียกวา 
ศิลปะทางการทหารแตอยางใด และแนนอนวาไมมี ศาสตรทางการทหารดวยเชนเดียวกัน คําสั่งการไดรับจากผู
บัญชาการสรุปรัดตัดความตามความคิดของตน โดยไมไดใสใจในลําดับของเหตุการณตามตรรกะ ซึ่งหลาย ๆ 
เหตุการณเหลานี้ไดคลี่คลายไปดวยปฏิบัติการของหลาย ๆ ฝายในการตอสู โดยสรุปไมปรากฏมีทฤษฎี และไม
มีประโยชนหรือเปาหมายอันใดท่ีพยายามจะสรางข้ึนมา มีเพียงชวงขณะหนึ่ง สั้น ๆ ท่ีอารเจนตินาไดใชความ
ริเริ่มในหวงการบุกเกาะฟอลคแลนดและ South Georgia หลังจากนั้นเปนตนมาอารเจนตินาก็ไมไดมีโอกาส
นํามาใชอีกเลย หากจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงปฏิบัติการและนโยบาย นั่นคือวาคําตอบทางการเมือง ไมได
สงเสริมเรียกรองความจําเปนการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับหลักการท่ีวา 
ปฏิบัติการทางทหารเปนเพียงผลพวงขยายตอจากนโยบาย ความหวังก็คือนโยบายจะยกเลิกความจําเปนใน
ปฏิบัติการทางทหารข้ันตอไป  

เทานั้นยังไมสําคัญสําหรับทหารอารเจนตินา ซึ่งอาศัยอยูบนเกาะฟอลคแลนดจํานวนหนึ่ง เพียง
พอท่ีจะเปนปญหาใหญใหกับฝายอังกฤษ การตัดสินใจของอารเจนตินาท่ีจะตั้งรับนั้นถือวาดี ฝายอารเจนตินามี
ในสิ่งท่ีพวกเขาตองการและแสวงหาเพียงท่ีจะยึดครองมันไว ดังนั้น หากเราเห็นดวยกับความคิดของ เคลาท  
เซวิทส ท่ีวา การตั้งรับเปนรูปแบบการตอสูท่ีม่ันคงแข็งแรงดีกวา กระนั้นอารเจนตินานาจะไดเปรียบโดย
ธรรมชาติแลว โดยการตั้งรับ ฝายอังกฤษนาจะเสียเปรียบอยางมากท่ีตองทําการสงกําลังบํารุงในระยะทางไกล
หลายพันไมล 

หากไมนับโอกาสการโจมตีในทะเลของกองทัพเรืออารเจนตินาแลว ยังมีโอกาสหนึ่งท่ีจะสรางความ
สับสนใหกับการยกพลข้ึนบกบุกเกาะฟอลคแลนดของฝายอังกฤษ โอกาสการขาวทางยุทธวิธีท่ีอารเจนตินา
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ไมไดพัฒนาใหกับกองทหารเหลานั้น และบางทีอาจสําคัญกวาก็ได ไมไดขัดขวางการยกพลข้ึนบกของฝาย
อังกฤษ มีหาดท่ีอังกฤษจะยกพลข้ึนบกไดไมก่ีแหง ดวยจํานวนทหารภาคพ้ืนท่ีมี อารเจนตินาอาจกระจายกําลัง
ออกไปเพ่ือครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีอังกฤษอาจยกพลข้ึนบก และจัดเตรียมกําลังสวนกลางไวตอบโตการข้ึนบกของ
ฝายตรงขาม เนื่องจากไมไดกระทําอยางนี้ และไมไดวางสนามทุนระเบิดขัดขวางในแนวทางท่ีขาศึกอาจจะเขา
มา  และยอมใหฝายขาวกรองขาศึกไดเห็นความไมเตรียมการในสิ่งเหลานี้ กองทัพบกอารเจนตินา ไดลดความ
ยากท่ีฝายวางแผนอังกฤษท่ีตองเผชิญ ในการวางแผนยกพลข้ึนบกแบบไมมีโอกาสแกตัว  

ขณะท่ีความจริงท่ีวาทหารบกอารเจนตินาไมมีขวัญและกําลังใจ  ขาดผูนํา ขาดยุทธวิธี มันไมตองใช
อะไรมากเลยในการขัดขวางการยกพลข้ึนบกของอังกฤษ ปญหาท่ีกองพลนอยท่ี ๕ณ พ้ืนท่ี Fitzroy เผชิญบง
บอกวาการขัดขวางเพียงนอยนิดก็จะทําใหฝายอังกฤษวุนวายได การโจมตีเรือ Sir Galahad ท่ีมี กําลังสําคัญ
ของ กองพลนอยท่ี ๕บนเรือ มันเปนเรื่องของโชคไมดีของอังกฤษมากกวา ท่ีจะเปนความสามารถในปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธีของฝายอารเจนตินา แตเปนจริงท่ีจะรวมเรียกวาโชคไมเขาขาง (สวนหนึ่งของความหนืดของ
สงคราม) สําหรับฝายอังกฤษ ซึ่งถูกชดเชยโดยปฏิบัติการท่ีประสบผลสําเร็จ โดยกองพลนอยคอมมานโดท่ี ๓ท่ี
ในขณะนั้นไดเคลื่อนเขาประชิด แนวตั้งรับของอารเจนตินา รอบพ้ืนท่ี Stanley การรุกของอังกฤษมีความลึก 
ไมใชเพราะวามีทรัพยากรมากมาย (แนนอนวา เรือยกพลข้ึนบก ๒ลํา และกําลังทหาร ๒กองพลนอย ซึ่งไมมาก
นักท่ีนํามาใชในการรุกนอกบาน ท่ีไกลออกมาถึง ๘,๐๐๐ไมล) แตเปนเพราะวาอังกฤษตองการใชความริเริ่ม
ดวยการเดินเทาเรงรีบทางทหารอยางหาวหาญขามไปทางตะวันออกของเกาะฟอลคแลนด การวางตัวทาง
ยุทธวิธีแบบมืออาชีพของพวกเขา และ การเขาใจในเปาหมายอยางชัดเจนของพวกเขา กําลังทหารอารเจนตินา
ไดแตคอยรับมืออยูท่ี Stanley ไมไดมีการสูญเสียทรัพยากรใด ๆ เลย เพ่ือวา การกระจายออกท่ีมากท่ีสุดท่ี
พวกเขาจะทําไดโดยนําสิ่งอุปกรณทุกสิ่งทุกอยางท่ีมาดวยเพ่ือหวังผลสูงสุด เปนกําลังท่ีคุมคาท่ีแทจริง 

ฝายอารเจนตินา ท่ีนาจะมีการปองกันทางลึก ไดเสียโอกาสไปหลาย ๆ ครั้ง โดยการประหยัด
ทรัพยากรมากเกินไป ยกเวนกําลังทางอากาศ  ในมุมมองนี้ ยุทธวิธีของพวกเขาจึงสะทอนบอกถึงปฏิบัติการ
ของพวกเขา  ขาดการประสานสอดคลอง การเตรียมการไมเพียงพอ ไมมีแผนและการปฏิบัติตามแผนท่ีพวก
เขาอาจมี ไดไมดี ภูมิประเทศแลวภูมิประเทศเลาไมมีการปองกันขัดขวางการเดินเทาเขาประชิดขามผืนหญาท่ี
เย็นแข็ง ของกองพลนอยคอมมานโด ท่ี ๓ทําใหโอกาสการในการหยุดฝายตรงขามของพวกเขาไดลดเลือน
หายไป ไมมีการตีตอบโตสวนกลับจากแนวปองกันเลย ไมมีอุปสรรคใดมาขวางก้ันฝายตรงขามจํานวนไมมาก
นักท่ีเดินเขามาเลย หรือลดทอนการสงกําลังบํารุงของพวกเขาท่ีสงมาไกลกวา ๘,๐๐๐ไมล ในวงสุดทายของ
การปองกันตั้งรับตามเนินเขา รอบ ๆ Stanley ซึ่งฝายอารเจนตินา ไดเตรียมขุดหลุมบุคคลในการตั้งรับอยางดี 
มีอาวุธอยางดี และมีจํานวนท่ีเหนือกวา แตทวาไมมีการบูรณาการการรบผสมเหลา ฝายอังกฤษกลัวท่ีสุดคือ
การถูกยิงถลมดวยปนใหญกลายเปนผุยผงเม่ือถูกตานใหอยูหนาแนวหลุมบุคคลของฝายอารเจนตินา เนื่องจาก
ไมมีท่ีกําบัง ไมมีตนไมใหหลบซอน ไมมีโขดหินท่ีจะมาปองกันสะเก็ดระเบิดให  หรือไมมีแองหลุมใหหลบ ฝาย
อังกฤษไดนอนในท่ีโลงกอนท่ีจะมีปนใหญยิงทําลายตามท่ีคาดไว แตกลับไมมีอะไรเชนนั้นเลย และหลังจากการ
ตอสูท่ีดุดันสําหรับแนวปองกันหลุมบุคคล และมีการตีโตตอบท่ีมีการประสานกันครั้งหนึ่งโดยหนวยทหารอาร
เจนตินาท่ีดีหนวยหนึ่ง แลวแนวตั้งรับปราการสุดทายก็พายแพ ยุทธวิธีงาย ๆ ในการรวมแผนการยิงปนใหญ
เขากับการยิงปองกันของอาวุธวิถีตรงในการตั้งรับ ไดถูกละเลยไป  มันเปนสิ่งบอกเหตุท่ีรายงานวากําลังทหารท่ี
ไมไดพัฒนาแผนปฏิบัติการจะไมไดพิจารณายุทธวิธีพ้ืนฐานอีกดวย  

ฝายอารเจนตินามีความเสมอตนเสมอปลายตลอดสงคราม ไมมีเอกภาพในความพยายาม ไมมีการบูร
ณาการการใชกําลัง ท้ังระหวางเหลาทัพ และภายในเหลาทัพ กองทัพเรือไดเก็บตัวแทบไมมีบทบาท และปลอย
ใหกองทัพเรืออังกฤษมีเสรีในการปฏิบัติในทะเล  กองทัพอากาศไดตอสูอยางหาวหาญและขมข่ืนแตกําลังทาง
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บกไมไดชวยเหลือพวกเขาในการปรับปรุงลานบินแถว ๆ Stanley ปลอยใหการปองกันภัยทางอากาศสูกับฝาย
อังกฤษ เหนือเกาะฟอลคแลนด และชองแคบ หรือประสานการโจมตีฝายอังกฤษภายใตการโจมตีทางอากาศ
ของฝายตรงขาม การตั้งรับบริเวณ Darwin – Goose Green นั่นแยกหางออกไปจาก Stanley  ใน
ขณะเดียวกันท่ีความพยายามของเรือดําน้ําก็ไมไดบูรณาการกับทหารเรือผิวน้ํา ประสบการณการกระจายการ
สงกําลังบํารุงเปนสัญลักษณของการไมประสานเชื่อมกันของอารเจนตินา ทุกสิ่งท่ีจําเปนมีครบหมดแตไมไดถูก
นํามารวมกันใหถูก (สถาน) ท่ี และถูกเวลา 

 ถารูปแบบตอสูท่ี Tolstoy เปนรูปแบบการสงครามของอารเจนตินาแลวพวกเขาขาดประเด็นสําคัญ
ไปหนึ่ง ประเด็นตามแนวคิดของนโปเลียน ท่ีกลาวถึงสงครามและสันติภาพ นั่นคือขวัญกําลังใจเปนเหมือนสิ่ง
ชวยเสริมอานุภาพของสิ่งอุปกรณในการสูรบ ในขณะท่ีพลทหารของอารเจนตินา ไมมีความยึดม่ันเปนรูปแบบ
เดียวท่ีเหมือนกันเชนวาทําไมตองมาตอสู (ในหลาย ๆ กรณี กลาวอางวาไมรูแมแตสถานท่ีท่ีตองตอสู) ฝาย
อังกฤษไมมีอุปสรรคใดขวางก้ัน คงความมุงม่ันโดยมีความรูสึกภาคภูมิในเหลาทัพ ภาคภูมิในหนวยท่ีสังกัด 
เชื่อม่ันในเปาหมายและเชื่อม่ันในตนเอง ขณะท่ีนายทหารฝายอารเจนตินา ขาดการปรากฏกายในแนวหนา
อยางเห็นไดชัด นายทหารฝายอังกฤษ ไดปรากฏกายในแนวหนาอยางคงเสนคงวา และไดรับการสูญเสียลาด
เจ็บเกินอัตราสวนท่ีควรจะเปน นอกจากนั้นองคประกอบและปญหาท่ี แตละฝายประสบพอ ๆ กัน ไดแก ความ
ทุกขระทม ขวัญกําลังใจตกต่ํา ไมไดรับการเหลียวแล และดูเหมือนวาถูกทอดท้ิง และพวกเขาเหลาทหารไดแต
รอคอยใหสงครามยุติ 

เม่ือสงครามยุติลง และในสายตาของผูสังเกตการณมันดูเหมือนวาอังกฤษนาจะเปนฝายชนะและอาร
เจนตินานาจะประสบความพายแพ  แตมันไมจําเปนตองเปนเชนนั้นเลย  อารเจนตินาละเลยและไมสนใจหลัก
นิยมกฎเกณฑทางทหารเกือบท้ังหมด และดูเหมือนราวกับวาไมทราบหรือไมคํานึงถึงขอหวงใยทางทฤษฎีใดๆ 
เลย ฝายอารเจนตินาจัดทําแผนการทัพท่ีไมเปนเนื้อเดียวกัน ไมไปในทางเดียวกัน เวนเฉพาะแตการโจมตีอยาง
ฉับพลันยึดเกาะฟอลคแลนดดวยกําลังท่ีมากมายอยางนาประหลาดใจ แตทวาหาไดมีการวิเคราะหจุดออน จุด
ลอแหลมทางทหารของฝายอังกฤษแตอยางใดไม ฝายอารเจนตินาไมเคยไดคํานวณ จุดท่ีจะโจมตีเพ่ือใหไดผล
กระทบตอเปาหมายในแผนการทัพอยางถูกตองเหมาะสม  อารเจนตินาไมไดบูรณาการกําลังของทุกเหลาทัพท่ี
ทําการรบใหรบเปนหนึ่งเดียวกัน และพวกเขายังละเลยไมใสใจกฎเกณฑ หลักนิยมข้ันพ้ืนฐานท่ีสุด ภาวะผูนํา
ของกองทัพไมไดเรื่องสุดสุด 

ท่ีอารเจนตินาละเลยหลักนิยม กฎเกณฑ หลักการทางทหารท่ีดี ฝายอังกฤษกลับใหความใสใจ 
การเมืองและการปฏิบัติการทางทหาร จะแยกออกจากกันไมได ตองเปนเนื้อเดียวกันในการกําหนดกําลังทหาร
ท่ีเหมาะสมกับภารกิจในการปฏิบัติงาน ท้ังสามเหลาทัพ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ปฏิบัติ
หนาท่ีรวมกันไดดี เม่ืออยูในการจัดการควบคุมบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม จุดออนหรือจุดลอแหลมของฝายตรง
ขามจะถูกวิเคราะหและโจมตีอยางถูกตองและเปนระบบ ยุทธวิธีถูกคิดมาดีและเก่ียวพันกับแผนยุทธการ ภาวะ
ผูนํายอดเยี่ยม  แนนอนวา ฝายอังกฤษใชวาจะไมผิดพลาดเลย แตทวา มีความเขาใจกฎเกณฑ และหลักนิยมดี
และไดใสใจในทฤษฎี  ในท่ีสุด การเผชิญหนากับศัตรูท่ีละเลยท้ังหลักนิยมและทฤษฎี อังกฤษเปนฝายท่ีไดชัย
ชนะอยางสมบูรณ  ซึ่งมันไมจําเปนตองเปนอยางนั้น 

ดังนั้นจึงสรุปประเด็นไดวาทฤษฎีทางทหารมีประโยชน หลักนิยมทางยุทธวิธีท่ีดี ผูกติดกับแผนปฏิบัติ
การท่ีจะมุงไปสูเปาหมายทางยุทธศาสตร จะเปนเครื่องมือแหงชัยชนะ สงครามความขัดแยงเปนสิ่งหนึ่งท่ี
คูกรณีท่ีไมประณีประนอมตองพบเจอ แตผูท่ีแข็งแรงกวาและฉลาดกวาสามารถเอาชนะ เรื่องของ เหตุกอกวน  
โชคไมอํานวย และความอลหมานของสงครามได และการปฏิบัติการทางทหารตองเปนสวนขยายของนโยบาย
ทางการเมือง และไมไดคาดหวังวาการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือชวยกอบกูแผนปฏิบัติการท่ีไมเอาไหน  



๒๐ 
 

เหนือสิ่งอ่ืนใด สงครามเกาะฟอลคแลนด แสดงใหเห็นถึงความกลาหาญ และความเสียสละของทหารหาญ
ท้ังหลาย รวมท้ังประชาชนเพ่ือนรวมชาติ เปนการสูญเปลาถาไมไดใสใจในทฤษฎีท่ีดี  และนั่นคือบทเรียนของ
สงครามฟอลคแลนด 
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