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คํานํา 
 
 
การศึกษาหาความรูเร่ืองการสงครามใหไดผลดีนั้น ตองมีความเขาใจในทฤษฎีและหลักการรวมทั้ง

ความเปนมา ซ่ึงเปนบทเรียนที่สําคัญของการใชทฤษฎีและหลักการจากการรบในอดีตอยางแทจริง อันจะทํา
ใหเปนผลดีตอการวางแผนทางทหาร และการควบคุมบังคับบัญชาในกรณีที่ประเทศชาติบานเมืองเกิดศึก
สงคราม 

เอกสารหลักการและทฤษฎีการทําสงครามฉบับนี้ไดรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ รวมทั้งศึกษา   
คนควาเพิ่มเติมในเรื่องของการสงคราม ทฤษฎียุทธศาสตร หลักการทําสงคราม และทฤษฎีการทําสงคราม
ของนักยุทธศาสตรทางทหารที่มีช่ือเสียงในอดีตมาอธิบายประกอบเพื่อใหสามารถเขาใจไดดียิ่งขึ้น สามารถ
นํา ความรูและขอมูลไปประยุกตใชตอไปไดในทุกระดับของสงคราม 

การศึกษาเอกสารฉบับนี้ นอกจากจะตองวิเคราะหเนื้อหาไปดวยแลว พึงระลึกอยูเสมอวาการทํา
สงครามนั้น ถึงแมทฤษฎีและหลักการจะเปนสิ่งสําคัญ แตที่มีความสําคัญยิ่งกวาก็คือ ความเขาใจในการ
ประยุกตทฤษฎีและหลักการดังกลาวไปใชในการรบอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมทั้งปวงใน
สนามรบ เพราะฉะนั้นมิควรยึดติดกับทฤษฎีและหลักการดังกลาวตายตัว ดังเชน สูตรหรือกฎเกณฑทาง
คณิตศาสตร 

เอกสารฉบับนี้สําเร็จสมบูรณลงไดดวยความกรุณาของคุณครูหลายทานที่ไดใหคําแนะนําดาน
วิชาการ  รวมทั้งอดีตอาจารยหลายทานที่ไดกรุณาจัดทําตําราในบางเรื่องไวเรียบรอยแลว ซ่ึงทําใหสะดวกใน
การรวบรวมขอมูลและเรียบเรียงเปนอยางมาก 

คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงกองทัพเรือดานการศึกษาชั้นสูง หวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารหลักการและทฤษฎีการทําสงครามฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการวางแผนและการปฏิบัติการทาง
ทหารของผูบังคับบัญชาหนวยรบระดับตางๆ รวมทั้งผูที่สนใจในดานการทหารตอไป หากทานใดพบ
ขอบกพรองที่จะปรับปรุงเอกสารเลมนี้ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นขอไดสงขอคิดเห็นมายังคณะทํางาน
พิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงกองทัพเรือดานการศึกษาชั้นสูง สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง ตําบล
ศาลายา               อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จักเปนพระคุณอยางสูง 

 
            คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงกองทัพเรือ 
                               ดานการศึกษาชั้นสูง 
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บทที่ ๑ 
สงคราม 

 
กลาวท่ัวไป 

สงครามตามกฎหมายระหวางประเทศ  หมายถึง  พฤติภาพอันชอบดวยกฎหมายที่อํานวย
ใหกลุมคูตอสูทั้งสองฝายหรือมากกวา  มีโอกาสเสมอกันที่จะดําเนินการเกี่ยวกับความขัดแยงโดย
กําลังรบ (The legal condition which equally permits two or more hostile group to carry on a 
conflict by armed force) 
 ในทัศนะทางการเมือง  สงครามคือ เครื่องมือของนโยบายที่ใช เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของชาติ  หลังจากที่ใชวิธีอ่ืนแลวไมประสบผลสําเร็จ (War is an instrument of policy 
employed in the persuit of national objective after other means have failed) 
 ในทัศนะทางการทหาร  สงครามคือ  การใชกําลังเขากระทําการอยางรุนแรงเพื่อบีบบังคับ
ใหฝายศัตรูปฏิบัติตามความประสงคของฝายตน 
 พจนานุกรมแปลความหมายของคําวา สงคราม  ไววา “สงครามคือ  การวิวาทระหวางชาติ 
หรือ (สวนใหญในสงครามการเมือง) ระหวางบางสวนภายในชาติหนึ่งโดยการใชกําลังอาวุธ  และมี
การตัดสัมพันธไมตรีตามปกติ  การตัดสัมพันธไมตรีนี้จะติดตามดวยการใชกําลังทหารเขา
ปฏิบัติการตอไป” 
 นี่เปนการแปลอยางตรงไปตรงมา   วาสงครามคือ   การรบราฆาฟนซึ่งกันและกันแตโดย
แทจริงแลว  คําวาสงครามมีความหมายลึกซึ้งกวานั้น  สงครามอาจมองไดจากหลายทัศนะ  ทัศนะ
หนึ่งก็คือ  แงสังคมการเมือง  ดังที่เคลาซวิทซ มีความเห็นวา  เมื่อรัฐประศาศโนบายระหวางประเทศ
เกิดการขัดแยงกันขึ้นในการรักษาผลประโยชนของตน    และรัฐบาลของทั้งสองฝายไมอาจเจรจา
ตกลงกันทางการทูตไดแลว  ก็ตองใชกําลังตอสูกัน  คือทําสงคราม  ดังนั้นเคลาซวิทซจึงวิเคราะห
ศัพทของสงครามไวอีกอยางหนึ่งวา  “สงคราม คือ  การตอรัฐประศาสโนบายโดยวิธีอ่ืน” 
 นี่คือการใชสงครามในความสัมพันธระหวางประเทศ  เปนสวนหนึ่งของมาตรการหรือ
เครื่องมือ ชาติหนึ่งตองใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของชาติ  มาตรการนี้อาจครอบคลุมการกระทํา
นานาประการ  ที่เรียกกันวา Spectrum of action  ซ่ึงอาจเริ่มดวยการขอรองอยางธรรมดาในลักษณะ
ติดตอทางการทูต  และอาจคลี่คลายสลับซับซอนตอไปดวยการกดดันทางการเมือง  การเศรษฐกิจ  
และทางจิตวิทยาถาไมสําเร็จก็จะสิ้นสุดดวยการใชกําลังอยางรุนแรงเขาทํานองเซอรวอลเตอรราเลห  
กลาวไววา “สงครามเกิดจากความลมเหลวทางการเมือง”  ความจริงแลวยอมไมมีใครปรารถนา
สงคราม  ซุนซูกลาวไวตั้ง ๒,๐๐๐ ปเศษมาแลววา  “การสูรบและชัยชนะในการยุทธทั้งหลายมิใช



ส่ิงยอดเยี่ยม  ส่ิงยอดเยี่ยมก็คือการบีบบังคับใหขาศึกยินยอมไมขัดขวางโดยไมตองทําการรบพุงกัน
เลย” 
 เราตองพึงระลึกไวเสมอวา การใชมาตรการรุนแรงหรือสงครามนี้จะตองใชใหเกิด
ประโยชนตรงกับความมุงหมาย และเปนธรรมตอสังคม สงครามเปนเพียงผูรับใชนโยบาย          
อยาปลอยใหสงครามเปนตัวบงการเสียเอง  ดังที่เคลาซวิทซกลาวไววา 
 “สงครามมิใชการกระทําแบบหนามืดตามัว  แตตองอยูในขอบเขตของจุดมุงทางการเมือง  
ดวยเหตุนี้คุณคาของจุดมุงนั่นเองจะเปนตัวกําหนดวาควรจะเสี่ยงซื้อดวยราคาเทาใด  ในเมื่อราคาที่
จะตองซื้อนั้นแพงเกินกวาคุณคาของจุดมุงทางการเมืองแลว  ก็จะตองเลิกลมความพยายามที่จะให
ไดมาซึ่งจุดมุงนั้น  และสงครามก็จะตองยุติลง” 
 คํากลาวของเคลาซวิทซนี้เอง  ซ่ึงเปนที่มาของคําวาสงครามทั่วไป  สงครามจํากัดและ
สงครามเย็นที่ใชกันอยูแพรหลายในปจจุบันนี้ 

สรุปไดวา  สงครามจะตองเปนเพียงเครื่องมือ  และมิใชเปนจุดสิ้นสุดของความขัดแยง  
เพราะที่หมายปลายทางสุดทายของสงครามคือ สันติภาพที่สมบูรณ  มีสภาพความดํารงอยูของชีวิต
สูงกวา  ดีกวาที่จะปลอยใหเปนไปตามยถากรรมโดยไมใชสงครามเปนเครื่องมือเขาตัดสิน  ดังที่มา
ชิอาเวลลี   กลาวไวตั้งแตป  ค.ศ. ๑๕๑๓  วา  “ผลสําเร็จของสงครามนั้นตองวัดจากผลประโยชน
ทางการเมืองที่ติดตามมา  มิใชจากชัยชนะในการยุทธ” ดังนั้นการทําสงครามจึงควรกําหนดการใช
กําลังทหารตามขอบเขตและจุดมุงหมายทางการเมือง 

ในทัศนะของคอมมิวนิสต  สงครามคือการใชกําลังทั้งสิ้น  ทั้งทางการเมือง  ทางเศรษฐกิจ  
ทางสังคมจิตวิทยา ตลอดจนการใชอาวุธ (ทางทหาร) เขาตอสูกัน ในทางลับและเปดเผย “ตอ
ประเทศที่เปนเปาหมายของฝายคอมมิวนิสต  ตั้งแตประเทศนั้นยังอยูในภาวะสันติไปจนถึงสงคราม
ที่ใชอาวุธ” 

เลนินยอมรับทฤษฎีของเคลาซวิทซที่วา  สงครามกระทําเพื่อบรรลุจุดมุงทางการเมือง     
เขากลาววา  “War is part of the whole, the whole is politics” 

เมาเซตุงไดเพิ่มเติมคํากลาวของเลนินโดยกลาววา “สงครามคือการดําเนินการทางการเมือง
ดวยเลือดและการเมืองคือ  การทําสงครามโดยไมมีการหลั่งเลือด” (War is a bloody polical action, 
and politics is war without bloodshed)  จะเห็นไดวาฝายคอมมิวนิสตมองสงครามมิใชเพียงการสูรบ
กันเทานั้น  แตมองกวางขวางไปทุกดาน 
ธรรมชาติของสงคราม (The nature of war) 
 การที่จะอธิบายขอแตกตางระหวางสงครามและสันติภาพนั้น  สามารถกําหนดไดตาม
ระดับของความรุนแรงและความขัดแยง  โดยที่ในเรื่องของสันติภาพ  ชาติจะไมใชความรุนแรง    
ในการแกปญหา  แตถามีความเปนไปไดในการที่จะเกิดความรุนแรงในการแกปญหา  ชาตินั้นจัดได
วากําลังอยูในสถานการณของความขัดแยง  สวนความรุนแรงของการสูรบมากนอยเพียงใดจะ



ปรากฏอยูใน  ระดับของความขัดแยง  (Spectrum of conflicts)   ซ่ึงสงครามจะอยูปลายดานหนึ่ง
ตรงกันขามกับสันติภาพซึ่งจะอยูทางปลายอีกดานหนึ่ง      ดังนั้น   เมื่อชาติใด ๆ   เกิดการสูรบที่มี
จุดมุงหมายในการดําเนินการทางการเมือง  รวมทั้งมีขอบเขตการตอสู ตลอดจนดํารงการสูรบ
ติดตอกันเปนเวลานาน  สามารถเรียกไดวาชาตินั้นอยูในสถานะของ สงคราม 
ระดับของความขัดแยง (Spectrum of conflicts)   

ความรุนแรงของขอขัดแยงของการใช กําลังทหารตามแบบ (Conventional forces) นั้น  
สามารถกําหนดเปนลักษณะของความขัดแยงไดเปน ๓ ลักษณะ คือ 

ความขัดแยงระดับสูง (High intensity conflict)    ความขัดแยงระดับนี้จะเกิดขึ้นระหวาง
ฝายตรงขามซึ่งอยูในสถานะเผชิญหนากันทางทหาร  ที่มีการใชกําลังทางทหารจํานวนมาก  และมี
การปฏิบัติการในระดับสูงเขารวมดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งดินแดนของฝายตรงขาม  การนําเอา
กําลังอํานาจของชาติพันธมิตร  มาใชเปนกองหนุน ทําใหการใชกําลังทางทหารตอความขัดแยง
ระดับสูงนี้อยูนอกเหนือกําลังอํานาจของชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะ  หนาที่ผูนําในการใชกําลังทาง
ทหารเขาดําเนินการ  จึงตกอยูกับชาติที่มีกําลังอํานาจของชาติขนาดใหญ  หรือชาติพันธมิตรที่สําคัญ 
ดังเชน  ปฏิบัติการพายุทะเลทราย  ในสงครามอาวเปอรเชีย  นับวาเปนตัวอยางที่ดีของความขัดแยง
ระดับสูงนี้ 

ความขัดแยงระดับกลาง (Medium intensity conflict)    ความขัดแยงระดับนี้  หมายรวมถึง
การดําเนินการทั้ง ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ หรือของกองกําลังรวม เพื่อใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคทางทหารในขอบเขตจํากัด   กําลังอํานาจที่สําคัญของชาติทั้งหมดอาจถูกมาใชในการ
ดําเนินการนี้  แตจะเปนเพียงชั่วระยะเวลาไมนานนัก  โดยจะดําเนินการรวมกับชาติที่มีกําลังอํานาจ
ระดับปานกลาง และระดับเล็ก  ตัวอยางของการดําเนินการนี้  ไดแก  สงครามฟอลคแลนด            
(ป พ.ศ. ๒๕๒๕) ระหวาง ประเทศอังกฤษ กับ ประเทศอารเจนตินา 

ความขัดแยงระดับต่ํา (Low intensity conflict)     ความขัดแยงระดับนี้จะเกี่ยวของกับการ
ใชกําลังทางทหารอยางจํากัด  ในสถานการณซ่ึงมีความมั่นคงของประเทศในระดับต่ํา  มีความ     
ลอแหลมตอการใชกําลังทางทหารและไมสามารถระบุตัวผูรุกรานหรือฝายตรงขามได การ
ดําเนินการนี้สวนใหญจะเปนไปตามจุดมุงหมายทางการเมืองมากกวาที่จะใหไดมาซึ่งความ
ไดเปรียบทางทหาร  ตัวอยางของการดําเนินการนี้  ไดแก  การเผชิญหนากันในมาเลเซีย (ป พ.ศ. 
๒๕๐๗-๒๕๐๙) ระหวางมาเลเซีย กับอินโดนีเซีย  ในปญหาการแบงแยกดินแดนบนเกาะบอรเนียว 
ระดับของสงคราม (Levels of war)  

ในการทําสงครามนั้น  ตามหลักการแลวจะจัดแบงระดับของสงครามดวยลักษณะของการ
วางแผนในการทําสงคราม  ซ่ึงไดจัดแบงออกเปน ๔ ระดับดวยกัน คือ 

ระดับยุทธศาสตรชาติ (Grand strategic level)  เปนการแสดงถึงความรวมมือและทิศทางใน
การใชกําลังอํานาจของชาติหรือกลุมประเทศ ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของ



ชาติหรือกลุมประเทศที่กําหนดไวกลาวคือ เปนการตัดสินใจระดับรัฐบาลในการใชกําลังอํานาจของ
ชาติหรือกลุมประเทศ  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดานความมั่นคง  ในระดับนี้การวางแผนจะเนนเรื่อง
ของภาพรวมในการนําชาติหรือกลุมประเทศเขาทําสงคราม ดังตัวอยางที่รัฐบาลอังกฤษตัดสินใจที่
จะยึดหมูเกาะฟอลคแลนดคืนมาจากอารเจนตินา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ระดับยุทธศาสตรทหาร (Military strategic level) มีจุดมุงในการใชกําลังอํานาจทางทหาร
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายทางทหาร ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรชาติ  กลาวคือ เปนการตัดสินใจ
วาจะใชกําลังอํานาจดานการทหารอยางไร  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรชาติ  หรือ
ยุทธศาสตรของกลุมประเทศ  ในระดับนี้การวางแผนจะเนนเรื่องของการทําการรบ ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
หรือที่เรียกวา ยุทธบริเวณ (Theaters)  ดังตัวอยางกรณีกระทรวงกลาโหมอังกฤษตัดสินใจใชกองเรอื
บรรทุกเครื่องบินโจมตีเร่ือดําน้ํา และกองเรือเฉพาะกิจยกพลขึ้นบก  เปนการบังคับขมขูอารเจนตินา
ใหถอนทหารออกจากหมูเกาะฟอลคแลนดเสียกอน  หากไมสําเร็จก็ใหกําลังดังกลาวเขายึดหมูเกาะ
ฟอลคแลนดคืนมา 

ระดับยุทธการ (Operational level)    เปนการตัดสินใจวาจะทําการยุทธ และการปฏิบัติการ
สําคัญๆ อะไรและเมื่อใด  ในยุทธบริเวณหรือพื้นที่ปฏิบัติการใด  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ     
ยุทธศาสตรทหาร  ดังเชนการตัดสินใจของผูบัญชาการกองกําลังของอังกฤษวา  จะวางกําลังกองเรือ
บรรทุกเครื่องบินโจมตีไวหางจากหมูเกาะฟอลคแลนดในระยะเทาใดและในทิศทางไหน  รวมทั้ง
จะทําการยกพลขึ้นบกที่จุดใดบนเกาะฟอลคแลนดเมื่อใดและดวยกําลังอะไร  ผลของการดําเนินการ
ระดับนี้จะชวยในการสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคของชาติ การดําเนินการดังกลาวอาจเกี่ยวของ
ในระดับกองทัพหรือระดับยุทธบริเวณ  แตจะเนนหนักในดานการวางแผน และการปฏิบัติการรบ
สาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ 

ระดับยุทธวิธี  (Tactical level)    เปนแนวทางการใชหนวยกําลังทหารในการตอสู  หรือ  
การดําเนินการกับกําลังทหารของขาศึก  โดยมีจุดมุงใชกําลังรบเพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการ
ดําเนินการตามเปาหมายทางยุทธการระดับนี้ จะเกี่ยวของกับการดําเนินการสูรบในสนามรบ
โดยตรงกลาวคือ   เปนการตัดสินใจวาจะใชกําลังรบที่มีอยูใหดีที่สุดอยางไร    เพื่อบรรลุเปาหมาย
ทางยุทธการ  ดังเชนตัวอยางการตัดสินใจของผูบังคับหมวดเรือคุมกันของฝายอังกฤษ  วาจะปองกัน
เรือบรรทุกเครื่องบินในกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี  ใหปลอดภัยจากเครื่องบินโจมตี  เรือดําน้ํา  
และเรือผิวน้ําของฝายอารเจนตินา  ดวยการวางกําลังเรือดําน้ํา เรือผิวน้ํา  เครื่องบินเตือนภัยลวงหนา
ในอากาศ  และเครื่องบินขับไลสกัดกั้นเปนฉากคุมกันรอบเรือบรรทุกเครื่องบิน 

จากอดีตถึงปจจุบัน  เมื่อพิจารณาจากปจจัยหลายๆดานแลว  แบบของสงครามสามารถแบง
ไดทั้งตามมิติของสงคราม  กลาวคือ  สงครามทางบก  สงครามทางเรือ  และสงครามทางอากาศ  แต
ถาแบงตามเครื่องมือของการทําสงครามแลวสามารถแบงไดเปน Conventional weapons, 
unconventional weapons, nuclear weapons และ Space (star war)  นอกจากนั้นยังแบงไดตาม



ขอบเขตของสงครามซึ่งเปนที่รูจักกันดี  คือ  สงครามทั่วไป (Total war หรือ Un-limited war)  และ
สงครามจํากัด (Limited war)  สวนสงครามซึ่งแบงตามลักษณะของสงครามซึ่งมีหลากหลาย
ลักษณะก็มีเชนกัน อาทิเชน สงครามเย็น(Cold war)สงครามปฏิวัติของเมาเซตุง(MAO TZE-TUNG) 
เปนตน    ยังมีสงครามอีกหลายแบบซึ่งจัดเปนสงครามประกอบ     เชน  สงครามจิตวิทยา  สงคราม
ใตดิน ฯลฯ  อีกดวยซ่ึงจะมีพัฒนาการไปตามยุคสมัย  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครื่องมือ เทคโนโลยี  ตลอดจน
ความคิดสรางสรรค  อนึ่งในการศึกษาแบบตางๆ ของสงครามอยางลึกซึ้งนั้นจะไมขอกลาวใน
เอกสารเลมนี้เนื่องจากมีรายละเอียดคอนขางมากและไมเปนประเด็นหลักของเอกสารเลมนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 
ทฤษฎียุทธศาสตร 

 
กลาวท่ัวไป 

ยุทธศาสตรเปนวิชาที่กวางขวางมาก การศึกษาโดยการฟงการบรรยายในหองเรียนยอมไม
เพียงพออยางแนนอน ตองอาศัยการอาน การคนควาจากตํารา หรือขอเขียนของบุคคลตาง ๆ กัน
ประกอบดวย 

คนทั่วไปมักเรียนรูจากประสบการณของตนเอง  แตผูที่จะดําเนินการใด ๆ ไดสําเร็จนั้น   
จะตองเรียนรูทั้งจากประสบการณของตนเอง และจากประสบการณของผูอ่ืนดวย ตามคํากลาวที่วา 

“Success in any walk of life depends mainly on sound professional knowledge : such 
knowledge can be acquired in two ways – experience and study” 

การดําเนินสงครามใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ไดวางแนวไวแลวนี้ เพิ่งจะเริ่มตนนํามาใช
กันเมื่อประมาณ  ๔๐๐  ปที่แลวมานี้เอง  นั่นคือเปนที่เขาใจกันวายุทธศาสตรเปนความตองการขั้น
มูลฐาน ที่จะนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติการทางทหาร การปฏิบัติการที่สลับซับซอนมักจะ
ประสบความสําเร็จได ถาไดปฏิบัติตามแผนที่วางไวลวงหนาอยางรอบคอบ ดวยเหตุนี้เองทฤษฎี
ทางยุทธศาสตรจึงคอย ๆ กอตัวขึ้นทีละนอย การรวบรวมความหมายของคําวายุทธศาสตรเร่ิมไดรับ
การศึกษาอยางตอเนื่องตลอดเวลา และนําไปใชในลักษณะที่แตกตางกันไป นักยุทธศาสตรในยุค
แรกมักจะเปนทหาร   ดังจะเห็นไดวาคําวา Strategy   นั้นมาจากคําในภาษากรีกวา Strategos ซ่ึง
แปลวาแมทัพนั่นเอง คําจํากัดความของคําวายุทธศาสตรในยุคนั้นจึงมักจะสั้น และหวนตามแบบ
ฉบับของทหาร     แตในยุคหลังตอ ๆ  มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้           มีพลเรือนซึ่งประกอบดวยทั้ง
นักวิทยาศาสตรและอาจารยจํานวนมากสนใจศึกษาคนควาและเขียนเรื่องยุทธศาสตรกันขึ้นอยาง
กวางขวาง   และมีการใหคําจํากัดความของคําวา “ยุทธศาสตร”   กันอยางไพเราะเพราะพริ้งจน
กลายเปนเรื่องเขาใจยากและสลับซับซอนยิ่งขึ้น ทั้งๆ ที่ยุทธศาสตรก็เปนเพียงเรื่องของการพิจารณา
วาจะใชทรัพยากรทั้งมวลที่มีอยูใหบรรลุเปาหมายไดอยางดีที่สุดและคุมคาที่สุดอยางไรเทานั้นเอง 

การศึกษาวิชายุทธศาสตรมีอยู ๒ ลักษณะคือ การศึกษาทางทฤษฎี (Theory of Strategy 
หรือ Theoritical Strategy) และ การศึกษาทางการนําไปใช (Applied Strategy) 

การศึกษาทฤษฎีของยุทธศาสตรยอมมีประโยชนในการที่จะวางกฎหรือหลักการไวเปน
แนวทางเพื่อประกอบการตกลงใจและการดําเนินการทางทหารตาง ๆ แตเราจะตองระลึกอยูเสมอวา 
บรรดากฎหรือหลักการตาง ๆ นั้น ยอมมีขอยกเวนอยูดวยเสมอ (The necessity of exeptions to the 
rules) จึงจําเปนตองแยกแยะและทําความเขาในใหถองแทวาอะไรเปนกฎ และอะไรเปนขอยกเวน 



อีกประการหนึ่งที่ควรระลึกก็คือ  ทฤษฎีตาง ๆ  มักจะเกิดขึ้นจากการศึกษาบทเรียนจาก 
เหตุการณที่ผานมาแลวในอดีต ซ่ึงก็นับวาเปนเรื่องที่พิจารณาหรือวิเคราะหไดยากพออยูแลว สวน
เหตุการณในอนาคตนั้น สวนใหญจะเปนการคาดการวาควรจะเปนหรือนาจะเปนไปในลักษณะใด
มากกวา จึงเปนเรื่องที่ยากเย็นขึ้นไปอีก ฉะนั้นการศึกษาทฤษฎีของยุทธศาสตร ความยุงยากจึงมิใช
แตเพียงการเรียนรูหรือทําความเขาใจในตัวทฤษฎีตาง ๆ เทานั้น แตอยูที่การนําทฤษฎีไปใชอีกดวย 
(The great difficulty is not only to comprehend it but to apply it) 

ความหมายของคําวายุทธศาสตรในปจจุบัน       ตามพจนานุกรมศัพททหารฉบับใชรวม
สามเหลาทัพ ใหคําจํากัดความไววา 

“ศิลปศาสตรแหงการพัฒนาและการใชกําลัง ทางการเมือง, เศรษฐกิจ, จิตวิทยา และ กําลัง
ทหารของชาติทั้งในยามสงบและยามสงคราม ทําการสนับสนุนนโยบายของชาติอยางดีที่สุด เพื่อ
เพิ่มพูนโอกาสและใหไดชัยชนะ และเพื่อใหมีโอกาสแพนอยลง” 

สวนยุทธศาสตรทางทหาร ไดใหคําจํากัดความไววา 
“ศิลปและศาสตรในการใชกําลังรบของชาติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของ

ชาติ โดยการใชกําลังหรือคุกคามดวยกําลัง” 
เมื่อกลาวถึงยุทธศาสตรโดยเฉพาะในการทําสงครามบนบกแลวดูเหมือนเคลาซวิทซจะเดน

กวาผูอ่ืนทั้งที่ส้ินชีวิตไปกวารอยปมาแลว   อีกผูหนึ่งซึ่งรุนราวคราวเดียวกันกับเคลาซวิทซ และมี
ช่ือเสียงอยูไมนอยคือ โจมินิ นักการทหารของกลุมโดยเฉพาะในสหรัฐฯ มีความเห็นวา ขอเขียน
ของโจมินิมีอิทธิพลยิ่งกวาของเคลาซวิทซ ทั้งนี้เพราะโจมินิใชภาษาฝรั่งเศส  ทําใหมีผูอานได
กวางขวางกวาภาษาเยอรมันของเคลาเซวิตซ ถึงแมวาจะแปลออกเปนภาษาอื่นแลวก็ตาม   ขอเขียน
ของโจมินิก็อานเขาใจงายกวา นอกจากนั้นโจมินิยังมีอายุยืนกวาเคลาซวิทซ และเขียนหนังสือไว
มากกวาดวย ผูนําทางทหารสวนใหญของอเมริกาในยุคสงครามกลางเมือง ลวนแตเปนนักศึกษา
ตําราของโจมินิแทบทั้งสิ้น 

     นักเขียนยุทธศาสตรรุนหลังจากเคลาซวิทซ และโจมินิที่มีช่ือเสียงก็มีหลายทาน เชน ใน
เยอรมันก็มีโมลทเค   ซ่ึงดํารงตําแหนงเสนาธิการทหารบกเยอรมันอยูถึง  ๓๐   ปเศษ     นอกนั้นก็มี 
ลูเดนดอรฟ, ชะลีฟเฟน ในฝรั่งเศสก็มี ดูปค ในอังกฤษก็มี พ.อ. เฮนเดอรสัน และในยุคปจจุบันก็มี
ลิดเดล ฮารท เปนตน 

ดานยุทธศาสตรทางเรือนั้น นักเขียนที่มีช่ือของอังกฤษไดแก คอรเบทท นักประวัติการ
ทหารเรือผูเปนพลเรือน มิใชทหารสําหรับสหรัฐฯ นั้น ไดแกนายพลเรือมาฮาน ซ่ึงเปนยุทธศาสตร
ทางเรือที่มีช่ือเสียงเปนอันมาก 

ในวงการยุทธศาสตรทางอากาศ ดูเหมือนจะมีทานเดียวที่เขียนเรื่องไวใหเปนที่ถกเถียงกัน
มาก   ทานผูนั้นก็คือ ดูเอต ขอเขียนของดูเอตคอนขางนอย พอจะรวบรวมเปนหนังสือขนาดยอมเลม 



หนึ่งเทานั้น นักเขียนเรื่องการสงครามทางอากาศอีกสองทานที่มีผูรูจักกันดีคือ บิลล่ี มิทเชลล กับ 
อะเลกซานเดอร เดอ ซีเวียสกี้ แตนักการทหารสวนมากเห็นกันวา ขอเขียนของมิทเชลลหนักไป
ในทางยุทธวิธีมากกวาทางยุทธศาสตร สวนซีเวียสกี้ก็เขียนซ้ํา ๆ กับของดูเอตอยู 

การศึกษาทฤษฎีตางๆ ที่จะกลาวในรายละเอียดตอไปนั้น ถือไดวา เปนความเชื่อที่เกี่ยวของ
และเปนรากฐานในการกําหนดเรื่องอื่น ๆ เชน หลักนิยม ยุทธศาสตร การปฏิบัติการ และยุทธวิธี 
หรือกลาวไดวา ส่ิงตาง ๆ ตั้งแตหลักนิยมเปนตนไป ลวนมีทฤษฎีเปนที่มาทั้งสิ้น 
ทฤษฎียุทธศาสตรทางบก 

“ON WAR”     เปนหนังสืออันมีช่ือเสียงยิ่งของเคลาซวิทซ        นายทหารอาชีพตั้งแตยัง
หนุมนอย  ทานเปนผูมีประสบการณมาก  และไดมีตําแหนงสูงทางทหาร  ขอเขียนของทานจึงเปนที่
ยอมรับ นับถือและปฏิบัติตามเปนอยางมาก  หนังสือ ON WAR   ไดรับการเผยแพรภายหลังจากที่
ทานไดส้ินชีวิตไปแลว ใน ค.ศ. ๑๘๓๐  และไดมีอิทธิพลอยูในบรรดานักการทหารของปรัสเซียเปน
อันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งตอโมลทเค (MOLTKE)  ซ่ึงไดใชทฤษฎียุทธศาสตรการดําเนินสงคราม
และยุทธศาสตรทางบกของเคลาซวิทซ   ทําใหปรัสเซียไดชัยชนะในสงครามป ค.ศ. ๑๘๖๖     และ  
ค.ศ.๑๘๗๐  ทฤษฎียุทธศาสตรของทานมีคุณคามากในสมัยนั้น     เพราะยังไมเคยมีใครเขียนและ
เผยแพรอยางจริงจังมากอน  ขอเขียนของทานเหมาะสมกับความเปนไปของทหารนักรบในสมัยนั้น  
เพราะเปนไปในเชิงปลุกระดมใหนักรบมุงที่จะทําการรบอยางรุนแรงและมุงตอชัยชนะเทานั้น   คือ
สงครามจะชนะไดก็โดยการเขาทําลายกําลังรบของฝายตรงขามในสนามรบเทานั้น  แตคําสอนหรือ
ทฤษฎีของเคลาซวิทซอาจมิไดมีคุณคาเพียงพอตอบรรดานายพลผูนําทัพ    เพราะเคลาซวิทซไมรูจัก
คําวา “Defensive is the stronger form of Strategy as well as the more economical.”  ซ่ึงไดนํามา 
เผยแพรกันในภายหลังเคลาซวิทซคัดคานความคิดที่วา “There is a skilful method of disarming and 
overcoming an enemy without great bloodshed.”       ซ่ึงแทจริงคํากลาวอันนี้ก็คือ   “ศิลปของการ
ทําสงคราม” (THE ART OF WAR) นั่นเอง  คําสอนของทานจึงเพียงเพื่อเรงเราใหนายพลผูนําทัพ
พยายามคนหา และถาทําการรบในโอกาสแรกแทนที่จะพยายามหาโอกาสที่ไดเปรียบเพื่อเขาทําการ
รบ  การยุทธจึงไดพยายามใชกําลังจํานวนมากเขาปะทะกันเพื่อทําลายฝายตรงกันขามชนิดที่เรียกวา 
“A process of mutual mass – slaughter.”  ทานไมมีแนวความคิดที่เรียกวา “New striking 
progressive ideas to tactics or strategy.”   บรรดาผูยอมรับนับถือและปฏิบัติตามคําสอนของทาน
ตางก็สนับสนุนเคลาซวิทซเร่ือง  “การทําลายกําลังรบของขาศึกในสนามรบวาเปนจุดมุงสําคัญของ
สงคราม” จึงจําเปนตองเขาปะทะกันในสนามรบอยางรุนแรง  ฝายใดมีกําลังมากกวา  หรือแข็งแกรง
กวาก็เปนฝายมีชัย  คําสอนของเขาจึงใหประเทศสรางสมกําลังรบและอาวุธไวใหมากใหเหนือกวา
ของขาศึก 
 ความจริงผูนําทัพในสมัยโบราณตางก็ตระหนักดีถึงเรื่องยุทธศาสตรกันอยูเหมือนกัน  แต
ไมมีขอเขียนบันทึกใหปรากฏแกชนรุนหลังเทานั้นเชน    ในเอเชียกลางกอนคริสตกาล  ๑๐๐  ป  



พวกปารีเซียนไดมีการพัฒนาที่สําคัญในดานเทคนิคการรบดวยทหารมา รูจักเลี้ยงมาพันธุนักรบ
สวมเกราะ  ขี่มา  ไมอาจถูกฆาตายไดงายๆ  จึงกลายเปนกําลังรบที่เคลื่อนที่เร็ว  สามารถตัดกําลัง
และโอบลอมกําลังรบศัตรูไดงาย  ตอจากนั้นไดมีการสรางรถรบเทียบมาที่ประโยชนแกการรบได
มากขึ้นอีก  นับวามนุษยไดเร่ิมรูจักประโยชนจากกําลังรบเคลื่อนที่เร็วกอนกําเนิดของปนเสียอีกทํา
ใหเกิดความรูเร่ืองยุทธศาสตรในการรบในเบื้องตน นักรบบนหลังมาจึงไดยืนยงใชมาตลอด       
ประวัติศาสตรที่ยาวนาน   ตอมาในสมัยนโปเลียนใชปนยาว  ปนใหญเปนอาวุธหลัก และคงใช
ทหารมาเปนหนวยเคลื่อนที่เร็วทําการโอบลอมและตัดกําลังหนวยทหารเดินเทาอยางมีผล ยุทธศิลป
ของนโปเลียนทานไดกลาววา “ทุกอยางนั้นมีปญหาสําคัญอยูที่การนํากําลังมาใชเทานั้น”  แสดงวา
ยุทธวิธียังมีความสําคัญมากกวาการดําเนินการทางยุทธศาสตร     จนกระทั่งถึงสมัยของเคลาซวิทซ
ก็ยังมีความคิดวาการเขาทําการรบอยางรุนแรงในสนามรบเพื่อทําลายฝายตรงขามนั่นแหละที่สําคัญ
ยิ่ง  จึงจําเปนตองมีกําลังรบที่มากกวา แข็งแกรงกวาและมีกําลังใจฮึกเหิมมากกวาเชื่อมั่นในผูนําทัพ
ที่เกงกลา (อยางนโปเลียน)  ทําการรบทีไรก็ชนะทุกที 
 โจมินิ (JOMINI) นักยุทธศาสตรชาวสวิส เกิดในปค.ศ.๑๘๗๙  ไดรวบรวมหลักเกณฑใน
การทําสงครามขึ้นไว  โดยการศึกษาจากการรบของนโปเลียนและนักรบรุนกอนๆ  โจมินีเนนหนัก
ในการรบดวยวิธีรุกมากกวาและสนใจในการเปดแนวรบสองแนวรบแตเนนในเรื่องหลักการรวม
กําลัง  หลักการจูโจม ฯลฯ   โจมินีสนับสนุนเคลาซวิทซเร่ืองการทําลายกําลังของขาศึกวาเปนจุดมุง
สําคัญของสงครามและที่เหมือนกันอีกก็คือเร่ืองไมคํานึงถึงปญหาทางจิตวิทยาแตมุงในการใชกําลัง
ทหารในสนามรบ 
 ทฤษฎียุทธศาสตรทางบกของเคลาซวิทซที่สําคัญๆ ควรจะนํามากลาวไวไดแก 
 The Political Goal is the end, and warfare is a means leading to it, and a means can never 
be thought of without a eartain end. 
 War as a mean without an end, unless making the nation into an army be considered an 
end in itself. 
 The Political object, as the original motive of the war, should be the standard for 
determining both the aim of the military force and also the amount of effort to be made. 
 War is only a continuation of State Policy by other means. 
 To introduce into the philosophy of war a principle of moderation would be an absurdity.  
War is an act of violence pushed to its utmost bounds. 
 The Military Principle of destroying the main enemy’s forces on the battle field. 
 “Strategy” is the art of the employment of battles as a means to gain the object of war.  
Strategy forms the Plan of war, maps out the proposed courses of the different campaigns which 
compose the war and regulates the battle to be fought in each. 



 The only goal of strategy is battle, the destruction of the enemy’s armed force is the only 
sound aim in war. 
 The Aim of all actions in war is to disarm the enemy.  If our opponent is to be made to 
comply with our will, we must place him in a situation which is more oppressive to him than the 
sacrifice we demand.  
 The complete disarming or over throw of the enemy ….must always be the aim of 
warfare. 
 Only great and general battles can produce great results. 
 The bloody solutions of the crisis, the effort for the destruction of the enemy’s forces, is 
the first-born son of war. 
 Blood is the price of victory.   Let us not hear of Generals who conquer without blood-
shed. 
 ยุคสงครามโลกครั้งที่ ๑ (ค.ศ. ๑๙๑๔ – ๑๙๑๘) 
 อิทธิพลคําสอนของเคลาซวิทซ  นอกจากชวยใหสงครามปรัสเซียป ค.ศ. ๑๘๖๖ และ 
๑๘๗๐ ไดชัยชนะแลว  ยังเปนรากฐานการเสริมสรางกําลังรบและดําเนินการสงครามใน
สงครามโลกครั้งที่ ๑ อยางเต็มรูปแบบ  แตในหวงเวลา ๘๕ ป  นับแตคําสอนของเคลาซวิทซได
เผยแพรออกไปนั้นโลกไดมีความเจริญขึ้นอยางมากมาย  โดยพัฒนาการของเทคโนโลยีซ่ึงเคลาซ
วิทซไมเคยไดคาดคิดมากอนและมีจินตนาการไมถึง  ไดมีเครื่องจักรไอน้ํา เครื่องยนตเกิดขึ้น ทําให
เกิดมี รถไฟ เรือกลไฟ และยานยนต เครื่องบินเกิดขึ้น (เปนมิติที่ ๒) จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการรบ 
 - ไดมียานยนต ยานเกราะ  และรถไฟเกิดขึ้น   ทําใหกําลังรบเคลื่อนกําลังไดดวย
เครื่องจักรกล  มีความคลองตัวสูงสามารถทําใหขาศึกตองยอมจํานนโดยไมจําตองทําการยุทธอยาง
รุนแรงก็ได  กําลังยานเกราะอาจเขาโจมตีตอหัวใจหรือศูนยประสาทของประเทศศัตรูได 
 - ไดมีเครื่องบินซึ่งนํามาใชเปนกําลังรบทางอากาศสามารถโจมตีทําลายขวัญในแนวหลัง
สนามรบได  และสนับสนุนการรบภาคพื้นดินไดอยางมีผล  สามารถทําลายขวัญขาศึกโดยไมตอง
ทําลายกําลังรบขาศึกในสนามรบเลย  อาจสามารถทําใหถึงจุดจบไดโดยเร็ว 
 - ไดเกิดมีสมุททานุภาพ (Sea power) ที่ใชเครื่องจักรกลไมตองพึ่งแรงลม อันไดเขามามี
อิทธิพลบีบคั้นทางเศรษฐกิจตอประเทศคูสงครามจนออนเปลี้ย โดยไมตองเขาทําการยุทธดวยกําลัง
ทางบกอยางรุนแรงในสนามรบเลย 

ทั้งสามประการนี้ไดมีอิทธิพลมากตอจุดมุงทางทหารและตอการเลือกวัตถุประสงคใน
สงครามอนาคต  ผลแหงความคลองตัวของกําลังทางบก และกําลังทางอากาศทําใหมีพลังอํานาจ
สูงขึ้นและทําให “ยุทธศาสตร”  มีความสําคัญสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ  “ยุทธวิธี”    ผูบัญชาการจะ



สามารถทําใหบังเกิดผลโดยการเคลื่อนกําลังไดมากกวาโดยการเขารบ หลักการทําลายกําลังรบ
ขาศึกในสนามรบของเคลาซวิทซจึงเกือบจะหมดความสําคัญลงไปทีเดียว เปนการเปล่ียนแปลงที่มี
ความสําคัญมากในทฤษฎียุทธศาสตรทางบกของเคลาซวิทซ 

เปนความจริงที่   จอมพล ฟอช (FOCH) ของฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ ๑   และบรรดา
ผูทําตามคําสอนของเคลาซวิทซทั้งหลายไมไดเขาถึงโดยถองแทนั้นก็คือ  ในทุกปญหาของการทํา
สงครามและในทุกๆ หลักการจะมีทางแกปญหาอยูสองแง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสงครามที่มี ๒ ฝาย
นั้น  เพื่อที่จะใหสําเร็จตามจุดมุงหมายหลัก  แตละฝายควรจะกําหนดจุดมุงหมายรองเอาไวดวย  เค
ลาซวิทซเปนนักคิดทางบกมากเกินกวาที่จะเขาใจความสําคัญของสมุททานุภาพ (Sea Power) ทัศนะ
ของทานจึงสั้นไป  เคลาซวิทซไดประกาศทฤษฎีของเขาในเรื่อง “ความเหนือกวาทางจํานวนจะเปน
ขอตัดสินการแพชนะ” แตโลกภายหลังจากนั้นไมนานกําลังพัฒนาเขาสูยุคแหงเครื่องจักรกล 
(Mechanic Era)  ความเหนือกวาทางจํานวนทหารจึงมิไดมีความหมายเลยก็วาได 

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ นายพล ลูเดนดอรฟ (LUDENDORF) ไดสรุปวาสงครามใน
อนาคตจะเปนสงครามเบ็ดเสร็จ (Totalitarian War Warfare) และวาทฤษฎียุทธศาสตรทางบกของเค
ลาซวิทซสอนใหมุงเขาทําการรบอยางรุนแรงโดยไมจํากัด ไมคํานึงถึงคาใชจาย (Cost) เขากลาว
วาเคลาซวิทซสอนวา  “จุดมุงทางการเมืองเปนอันที่สุด การสงครามเปนมาตรการที่จะดําเนินไปสู
จุดมุงนั้น  และมาตรการที่วานี้จะตองไมคํานึงถึงวาคาใชจายจะสูงมากเพียงใด”  ในความคิดของ    
ลูเดนดอรฟเห็นวาหลักการนี้พนสมัยไปแลวและวา “ในหลักการทําสงครามเบ็ดเสร็จมีความ
ตองการวา  ประเทศตองเปนรัฐท่ีสมบูรณในระบบเศรษฐกิจ เหมาะสมกับความตองการในสงคราม
เบ็ดเสร็จ  กําลังอํานาจทางทหารจะตองขึ้นอยูกับรากฐานทางเศรษฐกิจ”  ลูเดนดอรฟไดเห็นผลที่
เยอรมันถูกปดอาวบีบคั้นทางเศรษฐกิจจึงไมเห็นดวยกับเคลาซวิทซที่วา  “การสงครามถูกตัดสิน
ดวยการรบของกําลังทางบกเปนสําคัญ” อีกตอไป  ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ไดเร่ิมมีรถถังหุมเกราะมี
แกสพิษสงครามเคมี  มีเครื่องบินเขามารวมในการรบทางบกดวยแลว     และในการปดอาวไดมีเรือ
ดําน้ํา มีเรือสินคาติดอาวุธเขามารวมไลลาเรือลําเลียงสินคาของฝายตรงขาม ทําการปดอาวบีบบังคับ
ทางเศรษฐกิจเพื่อใหฝายตรงกันขามออนเปลี้ย  นอกเหนือจากการยุทธทางเรือที่ทําการรบระหวาง
เรือรบหลักของทั้งสองฝาย เชน  การยุทธที่จั๊ตแลนดอันโดงดัง 

ดูเหมือนวาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑  ก็ไดทําให ทฤษฎียุทธศาสตรทางบกและยุทธ
ศาสตรการทําสงครามของเคลาซวิทซ  เกือบทุกขอตองสิ้นสุดหยุดลงเสียแลวรวมหวงเวลาที่มี
อิทธิพลอยูไดประมาณ ๘๕ ป  การพัฒนาทางเทคโนโลยีไดทําใหระบบอาวุธเปลี่ยนแปลงกาวหนา    
และไดทําใหลักษณะของการสงคราม (Nature of War) เปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก  การเขารบ 
อยางรุนแรงอยาง  Bloodshed  นั้นไมไดรับความนิยมอีกตอไป   แตวาดวยอาวุธสงครามเคมี  รถถัง      
หุมเกราะปนใหญ  ปนกล  ยานยนตเคลื่อนที่เร็วและเครื่องบินทั้งระเบิดนั้น  สามารถทําลายชีวิต
ทหารและพลเรือนไดมากกวาการเขารบอยาง Bloodshed ในสมัยของเคลาซวิทซเสียอีก 



 
ยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค.ศ. ๑๙๓๙ – ๑๙๔๕) 
ในหวงเวลาตอมาอีก ๒๐ กวาป   พัฒนาการดานเทคโนโลยีไดกาวหนาไปอีกไกล  รถถัง

หุมเกราะไดกลายเปนรถถังที่แลนไดรวดเร็วมีอาวุธยิงไกล ปนใหญ ปนตอสูอากาศยานก็ไดพัฒนา 
ดีขึ้น  ยานยนตไดเขามาเปนพาหนะการเคลื่อนยายกําลังทางบกอยางเต็มที่  เครื่องบินไดพัฒนาดีขึ้น
มากสามารถทิ้งระเบิดในระยะที่ยาวไกลลึกเขาไปในดินแดนขาศึกและไดพัฒนาใหเครื่องบินรบ 
บินขึ้น-ลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินติดตามไปกับกองเรือยกพลขึ้นบกไดทุกยานน้ํามหาสมุทร  
นอกจากนี้ไดเกิดการยุทธสงทางอากาศ (Airborne Operation) เกิดขึ้นใหม  อันเปนการโอบลอมทาง
ดิ่งดานหลังแนวขาศึกหรือเปนวิธีสงกําลังกองพลเบาทางอากาศไดทันทีทันใดที่ตองการ  โดยไม
ตองอาศัยการลําเลียงเรือซ่ึงลาชายุงยากและมีอันตรายดวยประการทั้งปวง  และนอกเหนือจากสิ่งทั้ง
ปวงดังกลาวแลวไดพัฒนาผลิตจรวดนําวิถี  และขีปนาวุธ  V๑,  V๒ ขึ้นมาใชในสงครามอันถือเปน
รากฐานของขีปนาวุธระยะสั้น  ระยะปานกลาง และขีปนาวุธขามทวีปในภายหลังและเมื่อตอนจบ
ของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปรากฏวามนุษยสามารถผลิตอาวุธปรมาณู   (Atomic Bomb) ขึ้นมาใช
ทําลายเมืองใหญไดทั้งเมือง 

ในสงครามโลกครั้งที่ ๒   เยอรมันนีไดใชกองพลยานเกราะและยานยนตเพียง ๖ กองพล
เอาชนะโปแลนดได  และไดใชเพียง ๑๐ กองพลเขาทําสงคราม The Battle of France ดําเนินการ
กอนที่ทหารราบจะเขารบ ยังผลใหฝายสัมพันธมิตรเพลี่ยงพลํ้าอยางหาที่เปรียบไมได ชัยชนะเหลานี้
เปนการปฏิบัติอยางที่เรียกวา “Action of a maneuver form”  ซ่ึงเปนการปฏิบัติทางยุทธศาสตร
มากกวาทางยุทธวิธี  การตัดเสนทางคมนาคมของกําลังรบศัตรูการตัดระบบควบคุมสั่งการ  การเจาะ
ทะลวงลึกเขาไปในแดนขาศึก  ไดทําใหขวัญของประชาชนตองสั่นสะเทือนและทําใหกิจการฝาย
พลเรือนปนปวน  กําลังทางอากาศรวมกับกําลังทางบกเคลื่อนท่ีเร็วยังผลใหไดชัยชนะอยางรวดเร็ว
มหาศาล  ทําลายขวัญศัตรูลงไดอยางแหลกทลายโดยการใชยุทธวิธี “สายฟาแลบ” (Blitzkrieg)  ใน
ระยะหลังของสงครามโลกครั้งที่ ๒  อังกฤษและสหรัฐฯ ก็ไดใชเวหานุภาพในการโจมตีทาง      
ยุทธศาสตรและใชสนับสนุนกําลังทางเรืออยางไดผลดี  การรวมรบ Air-ground Operation ก็ได
เลียนแบบอยางจากเยอรมันและทําไดดีเชนกัน 

ในสงครามโลกครั้งที่ ๒  ฮิตเลอรไดใชยุทธศาสตรที่กวางขวางกวาเดิม โดยการใชความรู
ความฉลาดของมนุษยเปนอาวุธ เขากลาววา “ทําไมขาพเจาจะตองทําลายขวัญของขาศึกดวย     
มาตรการทางทหารในเมื่อเราสามารถทําไดผลอยางเดียวกันโดยใชมาตรการอื่นๆ ที่คาใชจายถูกกวา  
“ยุทธศาสตรของเรามีจุดมุงที่จะทําลายศัตรูจากภายในประเทศของศัตรูนั่นเอง เราจะเอาชนะตอศัตรู
โดยหลอกใชศัตรูนั่นเอง”  ฮิตเลอรใหรวมเอาปฏิบัติการอื่นๆ เขารวมกับการปฏิบัติการทางทหาร
อยางเต็มที่อันไดแก การบีบคั้นทางเศรษฐกิจการ โฆษณาชวนเชื่อ และการใชหนวยจารกรรม  



หนวย   Para  Trooper   เขาไปดําเนินการกอนการบุกดวยกําลังรบเรียกการดําเนินการเหลานี้วา  
ยุทธศาสตรทางออม (Indirect Approach Strategy) 

โดยปกติมาตรการทางทหารเปนมาตรการเดียวที่จะใชจนถึงที่สุดของ Grand Strategy     
การกระทําการยุทธเปนมาตรการที่จะใชจนถึงที่สุดของยุทธศาสตร  ถาภาวะการณอํานวยใหวิธีการ
ทําการยุทธเปนวิธีที่ใหผลเร็วที่สุด แตถาภาวะการณไมอํานวยการใชวิธีการยุทธก็ไมใชวิธีที่ดี       
ถาหากนักยุทธศาสตรไดรับมอบหมายใหหาขอตกลงใจทางทหาร นักยุทธศาสตรก็จะตองคนควา
และสภาพแวดลอมท่ีไดเปรียบท่ีสุด  เพื่อจะไดบังเกิดผลที่ดีท่ีสุด จุดมุงของนักยุทธศาสตรท่ีแทจริง
คือไมพยายามหาทางเขาทําการยุทธ  แตพยายามหาสถานการณทางยุทธศาสตรท่ีไดเปรียบ          
ซ่ึงมันจะชวยใหเกิดการยุทธที่ยังผลใหบังเกิดตามจุดมุงได 

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดทําใหทฤษฎียุทธศาสตรของเคลาซวิทซตองถูกวิจารณเปน         
คํารบสอง  กลาวคือ 

ประการแรก  ที่เคลาซวิทซเนนถึง The destruction of the anemy’s main forces on the 
battle field. นั้นไมบังเกิดผลเด็ดขาดอีกตอไป  ตองลงทุนสูงและประสบความสูญเสียมากมาย  
สงครามครั้งนี้เนนใหเห็นความสําคัญของจุดมุงทางขวัญ (Morale Objective) 

ประการท่ีสอง  สงครามครั้งนี้แสดงใหเห็นอิทธิพลใหมของการใชยุทธศาสตรทางออม  
ตอเปาหมายทางทหาร (Indirect on strategic action)  โดยการใชอาวุธและเครื่องมือใหมซ่ึงเราอาจ
กลาวไดวา “The new mobility produced a flexibility, in varying the direction of thrust and threat, 
which disarmed such resistance.” 

ประการที่สาม  เราไดมาถึงเวลาที่จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักนิยมเกี่ยวกับ Objective 
หรือ Military Aim  ในการทําสงครามตอไปจําเปนตองกําหนดจุดมุงหรือวัตถุประสงคทางทหาร
เปนสวนรวมในนามของ Cambined Services basis  เพื่อสรางคําตอบที่ยอมรับไดโดยพรอมใจกัน  
เพราะการแยกกันโดยเอกเทศเปนอันตรายอยางยิ่งในการยุทธใหญตองมี Mutual support from all 
aspects of war 

ประการที่สี่  จุดมุงที่แทจริงไมใชใฝหาการเขาทําการยุทธที่เรียกวา The Battle  แตเปนการ
ใฝหาสถานการณทางยุทธศาสตร (Strategic situation) ที่ไดเปรียบดังนั้นการปฏิบัติแทนที่จะเรียกวา
การยุทธ จึงควรเรียกวา “การปฏิบัติการทางยุทธศาสตร” (Strategic Operation) 
ทฤษฎียุทธศาสตรทางเรือ 
  มาฮาน (Rear Admiral Alfred Thayer Mahan) เปนนักยุทธศาสตรทางเรือผูมีช่ือเสียงโดงดงั
จากการศึกษาประวัติศาสตรแลวเขียนทฤษฎียุทธศาสตรทางเรือขึ้นใหเราไดศึกษากันมาจนกระทั่ง
บัดนี้ ในแงความสําคัญของสมุททานุภาพ มาฮานถือเปนหลักสําคัญวามหาอํานาจทางทะเลจะ  
เหนือกวามหาอํานาจทางบกในเชิงภูมิรัฐศาสตร(Geopolitic) อีกดวย ความจริงในทฤษฎียุทธศาสตร
ทางเรือของเขาไดรับการพิสูจนวาเปนความจริงและถูกตองโดยสงครามโลกทั้งสองครั้ง  แตดวย



พัฒนาการของเทคโนโลยีใหมๆ ทฤษฎียุทธศาสตรของมาฮานก็ถูกวิจารณประเมินคาและวิเคราะห
ควรเปล่ียนแปลงใหมเชนเดียวกันกับทฤษฎียุทธศาสตรทางบกของเคลาซวิทซ  ไมมีนักทฤษฎียุทธ
ศาสตรผูใดหลีกพนจากการถูกวิจารณไปได  เมื่อกาลเวลาไดลวงเลยไปนานๆ เมื่อโลกกาวมาสูยุค
นิวเคลียรดวยแลวทฤษฎียุทธศาสตรเหลานี้ก็จะตองประสบกับการวิเคราะหประเมินคากันใหมเพื่อ
หาความเปลี่ยนแปลงที่ถูกตอง 

มาฮานเปนนายทหารเรืออาชีพของสหรัฐฯ เปนอาจารยที่ศึกษาหนักในทางประวัติศาสตร
แตไมคอยมีประสบการณจากการรบเหมือน เคลาซวิทซและโจมินี      นักทฤษฎียุทธศาสตรทางบก  
แมกระนั้นขอเขียนของมาฮานก็ไดพิสูจนวาถูกตองมีคนยอมรับนับถือเปนเวลานานเสียยิ่งกวา      
มาฮานสําเร็จเมื่อป ค.ศ. ๑๘๕๙  เร่ิมเขียนหนังสือเมื่อ ค.ศ. ๑๘๗๘ รวมทั้งหมดเขียนถึง ๒๑ เลม กับ
บทความกวา ๑๐๐ บทความ อิทธิพลของแนวความคิดของมาฮานเปนที่ยึดถือของสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ เยอรมนี และประเทศทั่วโลก  ในการเสริมสรางอํานาจทางสมุททานุภาพและนาวิกานุภาพ
เขาเปนผูชักจูงใหสหรัฐเปนมหาอํานาจโดยการเสริมสรางอํานาจทางเรือไตเตาขึ้นไป 

มาฮานไดเขียน The Influence of Sea Power Upon History (๑๖๖๐-๑๗๘๓)  ซ่ึงเปน
หนังสือที่มีช่ือเสียงมาก เขาไดกําหนดปจจัย (Elements) ตางๆของสมุททานุภาพขึ้นไว  เขาเนนวา
เสนทางคมนาคมทางทะเลเปนสิ่งจําเปนตองไดรับการปองกันใหเปดอยูเสมอในยามสงคราม และ
ขัดขวางมิใหฝายตรงขามใช เพราะการคาขายทางทะเลจะทําใหประเทศมั่งคั่งและขยายอํานาจได  
เขาเชื่อวาอํานาจทางทะเลจะมีอํานาจเหนือกวาอํานาจทางบก (Seapower over Landpower)  เขาเชื่อ
วาในการสงครามจําเปนตองหาและดํารงการครองทะเลเอาไวใหได  ทั้งเพื่อการทหารและการ
เศรษฐกิจ  มาฮานไดกําหนดวาหนาที่สําคัญของนาวิกานุภาพก็คือ การปองกันฝงทะเล กับการทํา
สงครามเรือคาขาย  ในการทําสงครามทางเรือ  มาฮานไดเนนหลัก Maritime concentration of force, 
“massed and handled in skillful combination”  มาฮานสอนใหรูจักทํา Strategic points และรูจักใช 
Utilization of position by mobile force; ที่สําคัญอีกอยางที่มาฮานเนนคือ  ประเทศจะขยายอํานาจ
ออกไปกวางขวางไดก็ดวยการมีฐานทัพหนาที่จะใชเปนฐานสนับสนุนและเปนฐานการสงกําลังไป
ตางแดน  ณ จุดสําคัญทางยุทธศาสตรตางๆ ทั่วโลก โดยรักษาเสนทางคมนาคมติดตอกันไวให 
 
 
ปลอดภัย แตมาฮานไมเห็นวาการทําสงครามเรือคาขาย (Guerre de course) จะบังเกิดผลเด็ดขาดตอ
การสงคราม    แมวาสมัยตอมาโลกไดพัฒนาเรือกลไฟแทนเรือใบ     และไดเกิดมีเรือดําน้ําขึ้นมาก็
ตาม ก็ยังเปนปญหาที่ตองวิเคราะหกันตอไปวาสงครามเรือคาขายจะมีผลเด็ดขาดเพียงใดตอการ
สงคราม 

มาฮานเห็นวาสหรัฐฯ จะเปนมหาอํานาจทางเรือตอจากอังกฤษซึ่งก็เปนความจริง เขาเห็นวา
ถาสหรัฐฯ  กับอังกฤษรวมมือกันไดก็จะไมมีประเทศใดสามารถเอาชนะได  อิทธิพลของแนว  



ความคิดของมาฮานทําใหเยอรมนีทุมเทเสริมสรางกําลังทางเรือจนเปนมหาอํานาจทางเรืออันดับ ๒ 
รองจากอังกฤษ จนกระทั่งในที่สุดก็ตองเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ขึ้น 

หนังสือของมาฮานไดรับการศึกษาอยางละเอียดถ่ีถวนโดยรัฐบาลของเกือบทุกประเทศและ
ทุกกองทัพเรือนับวาบรรดารัฐบุรุษ  นักการเมือง  นายพลเรือ ตางก็ไดรับอิทธิพลจากความคิดของ
มาฮานไมมากก็นอย  มหาประเทศทั้งหลายจึงไดทุมเทงบประมาณสรางกองเรืออันทรงพลังกัน แต
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๑ ไดผานพนไปแลว  ปรากฏชัดวากองเรือประจัญบานอันทรงพลังนี้ใชได
ไมคุมคา จัดวาเปนการลงทุนที่ไมคุมคาเลย เพราะยากที่จะนํามาใชทํายุทธนาวีใหเกิดผล อิทธิพลนี้ก็
ยังไมหมดสิ้นไปทีเดียว ยังสามารถมีอยูจนกอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เสียดวยซํ้า  นับแต
สงครามโลกครั้งที่ ๒ จบไป  เราก็จะเห็นไดวา  เรือประจัญบาน  เรือลาดตระเวนหนัก ก็ไดคอยๆ 
หดหายไปจากกองทัพเรือจนหมดสิ้น แตเราก็ตองไมลืมวาเวลาไดลวงเลยมาจากการเขียนของ      
มาฮานเปนเวลาถึง ๕๐-๖๐ ปแลว     นอกจากคุณคาของกองเรือขนาดหนักแลว  ทฤษฎีอ่ืนๆ  ของ
มาฮานก็ยังใชไดอยูจนกระทั่งเขาสูยุคนิวเคลียร 
 สรุปหลักทฤษฎียุทธศาสตรของมาฮาน 
 Command of the sea 
 - ทะเลแบงแยกไมได จึงตองครองติดตอกันไปทุกที่ที่ตองการ 
 - ตองมีกําลังทางเรือ (Capital Ships) เหนือกวาเพื่อใหไดการครองทะเล 
 การรวมกําลัง 
 มาฮานเนนเรื่องรวมกําลังทางเรือโดยใชหลัก “Maritime Concentration of force massed 
and handled in skillful combination”   เนนเรื่อง   Mobility   ใหสามารถรวมกําลังเหนือกวาขาศึก
จุดแตกหักใหทันเวลา 
 จุดสําคัญทางยุทธศาสตร (Strategic positions ) มาฮาน เนนวา การหาฐานทัพ ฐานสงกําลัง
บํารุงตองมีทั่วโลกตอเนื่อง เชื่อมโยง และโดยเฉพาะ ณ จุดสําคัญ Focal points ตางๆ และใหรูจักใช 
Utilization of positions by mobile force 
 Communications Dominate War  การมีเสนทางคมนาคมที่มั่งคงและปลอดภัยหมายถึง
สามารถครอบครองอํานาจที่เหนือกวา (Naval preponderance) นั่นคือ ตองทําการครองทะเล ณ ที่
ตนตองใชเสนทางคมนาคมเหลานั้น 
 Navy’s primary missions 

- Coastal defense โดยการมี Capital ships ที่เหนือกวา 
- Engaging in Guerre de course โดยใช Mobile Navy 

 Overseas Military expeditions  มาฮานวา จะนํากําลังทางบกไปหาเมืองขึ้น ณ ตางแดนได
นั้นตองอาศัยกําลังทางเรือ และตองมี Home bases มี Secondary bases และตอง Control the sea 
ระหวาง Home bases และ Secondary bases เหลานั้น 



 ทฤษฎียุทธศาสตรทางเรือของมาฮานที่สําคัญๆ พอจะนํามากลาวไดดังนี้ 
 The one nation that gained in this war (Seven years War) was that which used the sea in 
peace to earn its wealth, and ruled it in war by the extent of its navy…..and by its numerous bases 
of operations scattered over the globe. 
 Mahan’s famous words, “to the strife of arms with the great Sea Power succeeded the 
strife of endurance…..for ten years to come…..aimed all the tramping to and from over Europe of 
the French armies….. there went on unceasingly that noiseless pressure upon the vitals of France, 
that compulsion Shose silence…… becomes to the observer the most striking and awful mark of 
the working of Sea Power. 
 Admiralty formed anew fleet based on Gibraltar, and reinforcements were also sent to 
eastern Mediterranean and Red Sea to meet the threat from Italy.  Taken together they provided a 
classic example of a maritime concentration of force massed and handle in skillful 
combination (as Mahan put it) 
 In War it is probably inevitable that it takes time to discover the officers who are best 
capable of exercising the responsibilities of high command. 
 Mahan’s fundamental the thesis emphasized the necessity for a maritime power to gain 
and maintain control of the seas.  Control of the sea, so achieved, would grant the possessor the 
ability to operate along interior lines, there by earning of itself the initiative to project its power to 
advantage against anemy. 
 Only naval preponderance could effectively eliminate the Commerce of the enemy, there 
by intercepting its nourishment……cutting the roots of its power, the sinews of war. 
 The Navy’s primary mission was coastal defense, The secondary role, the navy would 
engage in guerre de course, dispositioning the fleat even more widely into solitary raiders of the 
enemy’s commerce. 
 The most effective schame of Coastal defence was “ a navy strong enough to drive the 
hostile fleet away or to keep it away from one’s own shores”. 
 The basic ingredient of Mahan’s recipe for victory upon the seas was “the utilization of 
position by mobile force.  Naval strength involves the possesion of strategic points, but its 
greatest constitute is the mobile Navy.” 
 Communication dominate war  All military organizations are ultimately dependent 
upon communications with the basis of national power. 



 Overseas military expedition  A nation to exert political influence in….. unsettled or 
political weak regions….. which armies can reach only by means of navies. 
 If war……extends to distant parts of the globe, there will be needed secure ports for 
shipping, to serve as secondary bases of the local war.  Between these secondary…..and home 
bases there must be reasonably secure communication, which will depend upon military control 
of the intervening sea.  Secure communication at sea means naval preponderrance Where a Navy 
cannot maintain control of the seas, disaster threatens. 
 Mahan’s dictum regarding the inability of the guerre de course to achieve a decision 
requires qualification.  When…..the enemy confines himself to commerce destroying….. then the 
true military policy is to stamp out the nest where they (i.c. raiders) swarm. 
 (In Seven year War) One of the greatest troubles that beset our escort commanders, and 
one of the most common causes of avoidable losses, was the tendency of merchantmen to romp 
ahead of or straggle astern of their convoys. 
 Mahan measured the Strategic value of any position in term of : 

- Its situation, with respect to communication lines. 
- Its strength, inherit and/or acquired. 
- Its resources, natural or stored. 

 Mahan’s elements of Sea Power are: Geographical position 
- Physical conformation 
- Extent of territory 
- National Character 
- Number of population, and Character of the government. 
 Mahan’s components of Sea Power are: 
 - Naval power 
 - Merchant Shipping 
 - Port and their facilities 
 - Ship building Industries and their facilities. 
 - Commercial Establishments and contacts. 
 - Personnel. 

 ขอโตแยงของแม็คคินเดอร (Mackintder) 
 แม็คคิน เดอร เปนนักภูมิ รัฐศาสตรชาว อังกฤษมองเห็นความสํ าคัญของแหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติในใจกลางทวีปยุโรป  เขาเห็นวาถาเยอรมันนีกับรัสเซียรวมกันไดก็จะครองใจ



โลกและจะสามารถยึดครองเกาะโลกได ความคิดของเขาคัดคานความคิดของมาฮานที่วา 
“มหาอํานาจทางบกจะไมอาจทาทายมหาอํานาจทางทะเลได”  อิทธิพลความคิดของแม็คคินเดอรก็มี
อยูไมนอยเหมือนกันจนกระทั่งไดมี Spykmam นักคิดชาวอเมริกาสนับสนุนมาฮานดวยการชี้นําให
โลกเห็นความสําคัญของอาณาจักร Rimland ซ่ึงเปน Dynamic Eurasiam อันจะสามารถลอมกรอบ
พวกใจโลกได  อยางไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีในปจจุบันไดทําใหแนวความคิดของนัก         
ภูมิรัฐศาสตรเหลานี้ตองหมดสมัยไป วิชานี้จึงไดส้ินสุดลง  แตไดเกิดการศึกษาทาง Strategic Study 
ขึ้นมาแทนซึ่งกวางขวางกวาเดิมและทันตอวิวัฒนาการทางการเมืองและเทคโนโลยี เร่ืองนี้ James E. 
Dougnerty กับ Robert L. Pfaltz graff Jr. และ Harold Sprout ไดเขียนไวอยางนาสนใจยิ่ง 
 นักทฤษฎียุทธศาสตรทางเรืออ่ืนๆ 
 เซอร จูเลียน คอรเบทท (Sir Julian Corbett) 
 คอรเบททเปนพลเรือนชาวอังกฤษ มีชีวิตอยูระหวาง ค.ศ. ๑๘๕๔-๑๙๒๒  สําเร็จการศึกษา
ทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ แตสนใจกิจการทหารเรือและประวัติศาสตรสงครามทาง
เรือมากกวาวิชาชีพที่ศึกษามา ป ค.ศ. ๑๙๐๐  ไดรับเชิญเปนผูบรรยายในโรงเรียนนายทหารเรือของ
อังกฤษ  ไดเขียนหนังสือไวหลายเลม  หนังสือที่มีช่ือเสียงไดแก 
 Some Principles of Maritime Strategy 
 England and the Seven Years War 
 The Campaign of Trafalgar 
 แนวความคิดทางยุทธศาสตรของคอรเบททเนนหนักในเรื่องการครองทะเลเชนเดียวกับ   
มาฮาน  เขาชี้ใหเห็นวาการครองทะเลเปนจุดสําคัญของความแตกตางระหวางการสงครามทางเรือ
และสงครามทางบก  สงครามทางบกมุงหมายยึดครองดินแดนของฝายตรงขาม  แตสงครามทางเรือ
มุงแสวงหาและรักษาการครองทะเลเปนสําคัญ  แนวความคิดทางยุทธศาสตรของคอรเบททในขอนี้
จึงขัดแยงกับแนวความคิดของนักการทหารเรืออังกฤษสมัยในนั้น  ซ่ึงสวนใหญยังยึดมั่นวาการ
สงครามทางเรือควรมุงทําการรบขั้นเด็ดขาดระหวางกองเรือของทั้งสองฝาย  การเสริมสรางกําลัง
ทางเรือในยุคนั้นจึงถือหลักใหมีจํานวนเรือที่ใหญกวา มีจํานวนมากกวาและมีอํานาจการยิงที่
เหนือกวาฝายที่คาดวาจะเปนขาศึกเพื่อหวังชัยชนะในการสูรบระหวางกองเรือใหญในทะเล 
 คอรเบททใหความหมายของยุทธศาสตรทางทะเลวาเปนหลักการที่ใชในการสงครามซึ่งมี
ทะเลเปนองคประกอบที่สําคัญ (The principles governing a war in which the sea plays a 
substantial part)  นอกจากนั้นคอรเบททยังมีแนวความคิดสอดคลองกับเคลาซวิทซวา การทํา
สงครามจะตองกระทําเพื่อสนับสนุนจุดมุงทางการเมืองเปนขั้นสุดทาย 
 แนวความคิดที่เดนชัดของคอรเบททก็คือเขาเล็งเห็นความสําคัญของการรบรวม หนังสือ
ตางๆ ที่เขียนขึ้นเขาไดพยายามชี้ใหเห็นวายุทธศาสตรทางทะเลมีความเกี่ยวของกับยุทธศาสตร   
ทางบกอยางไร  คอรเบททเห็นวามนุษยเรานั้นมีชีวิตสวนใหญอยูบนบก  ฉะนั้นผลแพชนะของ



สงครามยอมตัดสินกันบนบก  กําลังทางเรือจึงควรใชขีดความสามารถทั้งมวลบีบบังคับหรือกดดัน
ขาศึกเพื่อสนับสนุนการรบทางบก  ความสําเร็จในการทําสงครามเกิดจากความสมดุลยของกําลัง
ทางบกและกําลังทางเรือรวมทั้งการใชกําลังทางบกและทางเรืออยางถูกตองเหมาะสมในแตละ
สถานการณ 
 คอรเบททมีความเห็นทํานองเดียวกับมาฮาน วาการทําสงครามเรือคาขาย เปนปฏิบัติการ
ทางเรือที่ไมมีผลเด็ดขาดและมีความสิ้นเปลืองสูง คอรเบททเชื่อวาความกาวหนาทางเทคนิคของเรือ
และอาวุธยุทโธปกรณจะเกื้อกูลฝายที่ปองกันมากกวาฝายที่เขาโจมตี 
 เกี่ยวกับการคุมกันเรือพาณิชยในลักษณะคอนวอยแมจะไดผลอยูบางในสงครามที่แลวมา  
แตคอรเบททเห็นวาสงครามทางเรือสมัยใหมจะทําใหการคุมกันเรือพาณิชยในลักษณะคอนวอยจะมี
ผลสําเร็จนอยกวาที่เคยเปนมา 
 พล. ร. อ. เซอรเฮอรเบิท ริชมอนด (Admiral Sir Herbert Richmond) 
 ริชมอนดเปนนายทหารเรืออังกฤษมีชีวิตอยูระหวาง ค.ศ. ๑๘๗๑-๑๙๔๖  ซ่ึงอยูในยุคสมัย
ใกลเคียงกับมาฮานและคอรเบทท ไดรวมงานอยางใกลชิดกับ  พล.ร.อ.เซอร จอหน ฟชเชอร ในการ
เสริมสรางกําลังทางเรือของอังกฤษกอนสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
 ริชมอนดเปนทั้งนักวิชาการและนักปฏิรูป(Scholar and Reformer)ในแงนักวิชาการเขาเห็น
ความสําคัญของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาของนายทหารในระดับสูง  เขาเห็นวา
การศึกษาประวัติศาสตรอยางจริงจังและลึกซึ้งจะชวยใหเกิดแนวความคิดอันถูกตองทั้งในทางยุทธ-
ศาสตรและยุทธวิธี   ริชมอนดเห็นวา สงครามโลกครั้งที่ ๑ แสดงใหเห็นขอบกพรองของกองทัพเรือ
อังกฤษ ทั้งในดานการบังคับบัญชา หลักนิยม และแนวความคิดทางยุทธศาสตร 
 ภายหลังในสงครามโลกครั้งที่ ๑      ริชมอนดไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการวิทยาลัยการ
ทัพเรือ  ซ่ึงเขาไดปรับปรุงแกไขหลักสูตรและวิธีการศึกษาตามแนวความคิดของเขา  นอกจากนั้นยัง
เปนผูบรรยายในสถาบันชั้นสูงอื่นๆ อีกหลายแหง  ริชมอนดมีบทบาทสําคัญในการจัดตั้งวิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักรของอังกฤษ และเขาไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการคนแรกของสถาบันแหงนี้
ในป ค.ศ. ๑๙๒๖ 
 แนวความคิดของริชมอนดสอดคลองกับคอรเบททอยูหลายประการ ที่สําคัญคือเขาเห็นวา
ยุทธศาสตรทางทะเลและทางบกตองสัมพันธกันอยางใกลชิด จุดมุงหมายหลักของการทําสงคราม
ทางเรือก็คือการรักษาเสนทางคมนาคมทางทะเล     มิใชมุงจะบีบบังคับขาศึกใหออกมาสูรบดวย
กองเรือใหญขั้นแตกหัก  เขาไมเห็นดวยกับการเสริมสรางกําลังทางเรือ โดยเพงเล็งเฉพาะดานวัตถุ
แตอยางเดียว (Material Parity)  โดยเฉพาะการสรางเรือประจัญบานเพราะภัยจากเรือดําน้ําและ
เครื่องบินในอนาคต แนวความคิดของริชมอนดในขอนี้จึงขัดแยงกับของ  พล.ร.อ. ฟชเชอร และ
นายทหารเรือสวนมากของอังกฤษทั้งกอนและหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ 



 แนวความคิดทางยุทธศาสตรของริชมอนดที่นับวาเดนชัดอีกประการหนึ่งคือ เขาเล็งเห็น
ความสําคัญของการกําหนดยุทธศาสตรทางการเมืองและทางทหารใหสอดคลองกัน  ในหนังสือที่มี
ช่ือเสียงของริชมอนด ๒ เลม คือ Statesman and Sea Power และ The Navy as an Instrument of 
Policy เขาไดช้ีใหเห็นถึงความรับผิดชอบรวมกันของผูนําทางการเมืองและการทหารในการกําหนด
จุดมุงหมายของชาติและการกําหนดนโยบายเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาวทั้งในยามสงบและ
ยามสงคราม 
 ริชมอนดเปนผูมีนิสัยคอนขางแข็งกราวและพูดจาโผงผาง ระหวางที่ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรเขาไดเขียนบทความไปลงหนังสือพิมพ  “The Times”  
๒ เร่ือง คือ “Smaller Navies” และ “The Capital Ship”  วิพากษวิจารณนโยบายของกองทัพเรือ
อังกฤษอยางรุนแรงตามแนวความคิดของเขา ซ่ึงเปนผลใหริชมอนดตองออกจากราชการกอน
กําหนดเวลาไปในป ค.ศ.๑๙๓๑ อยางไรก็ตามแนวความคิดทางยุทธศาสตรของริชมอนดก็มีอิทธิพล
ตองานเขียนของนักยุทธศาสตรทางเรือในยุคตอๆ มาอยูเปนอันมาก 
 พลเรือเอก ทีรพิตช    ซ่ึงเปนผูนําในการกําหนดนโยบายทางเรือของเยอรมันระหวางป  
ค.ศ. ๑๘๙๗ – สงครามโลกครั้งที่ ๑ มีแนวความคิดวา 

- ชาติซึ่งมีผลประโยชนอยูทั่วโลกเทาน้ันที่จะเปนมหาอํานาจได ดังน้ัน
มหาอํานาจของโลกจําเปนตองมีสมุททานุภาพ มิใชอํานาจทางบกอยางเดียว 

- กองทัพเรือที่มีอํานาจอาจใหเปนเครื่องมือทางการทูต รวมทั้งการหาพันธมิตรเพื่อเสริม
อํานาจทางบกไดดวย 

- เมื่อไมสามารถเสริมสรางกองทัพเรือใหเขมแข็งพอที่จะเอาชนะตอฝายตรงขามไดก็
ควรจะตองเสริมสรางใหมีความเขมแข็งพอที่จะทําใหฝายตรงขามเส่ียงตอความ      
เสียหายอยางมาก ถาคิดจะทําลายกองทัพเรือของฝายเรา 

Admiral Castex 
- การเผชิญหนากันดวยกองเรือขนาดใหญไดผานพนไปแลว กองทัพเรือที่ออนแอกวา

จะตองดําเนินยุทธศาสตรตามหลักกองเรือครองชีพ 
- เห็นดวยกับความสําคัญของการครองทะเลและความจําเปนที่จะตองใชกําลังทางเรือ

เพื่อใหไดมาซึ่งการครองทะเล แตสมุททานุภาพจะลดบทบาทลงตามการเปลี่ยนแปลง
ของอาวุธยุทโธปกรณที่ใชในการทําสงครามทางเรือ เรือดําน้ํา และเครื่องบินจะจํากัดส
มุททานุภาพในดานพื้นที่ 

- สนับสนุนการทําสงครามการคาขาย 
Bernard Brodie  เปนนักทฤษฎีสงครามทางเรือชาวอเมริกันที่มีช่ือเสียงผูหนึ่ง  ขอเขียน

ของเขาไดมาจากการวิเคราะหประวัติการสงครามทางเรือในสงครามโลกทั้ง ๒ คร้ัง และสงคราม
เกาหลี โดยสรุปแลวเขามีแนวความคิดดังนี้ 



- สมุททานุภาพยังมีความสําคัญอยูตราบใดที่ยังไมมีระบบการขนสงอื่นมาทดแทนการ
ขนสงทางทะเลได 

- การครองทะเลยังเปนสิ่งจําเปนในการทําสงคราม เชนที่เคยเปนมาแลวในอดีตการ
ไดมาซึ่งการครองทะเลตองใชกําลังทางเรือ 

- การหาการครองทะเลดวยการรวมกําลังทําลายกําลังทางเรือขาศึกเปนวิธีที่ดีที่สุด สวน
การปดอาวระยะใกลไมอาจทําไดอีกตอไปแลว เพราะภัยจากเครื่องบินและเรือดําน้ํา  
แตการปดอาวระยะไกลอาจทําไดบางในบางโอกาสและบางแหง 

- กองทัพเรือมีบทบาทในการสนับสนุนกองทัพบกและกองทัพอากาศ     เพื่อชวยให
กองทัพทั้งสองปฏิบัติการไดตอเนื่องเปนเวลานาน 

- การใชเครื่องบินเปนการปฏิวัติที่สําคัญประการหนึ่งของการทําสงครามทางเรือ       
บทบาทของกําลังทางเรือในอนาคตจะขึ้นอยูกับเครื่องบินเปนอันมาก  แตเขาไมเห็น
ดวยกับทฤษฎีของดูเอตที่วา   เครื่องบินทิ้งระเบิดจะทําใหเรือบรรทุกเครื่องบินหมด
ความจําเปน เขายังเห็นวาเรือบรรทุกเครื่องบินจะมีความคลองตัวในการปฏิบัติการ 

- สงครามทางเรือในอนาคตจะไมใชการรบทางเรือลวนๆ  แตเปนการรวมทางทะเลและ
อากาศ บรอดดี้เชื่อวา ไมมีอาวุธใดที่มีอํานาจเด็ดขาดในตัวเองโดยปราศจากการ
สนับสนุนของอาวุธอื่น (No one weapon can be decisive without the support of 
others) ทฤษฎีที่วาเครื่องบินจะนําชัยชนะมาใหและทําทุกสิ่งทุกอยางที่เรือรบทําไดนั้น 
เปนความคิดของคนที่หลงหรือเพอตัวเอง 

- สงครามการคาขายจะไมกอผลเด็ดขาดในการสงคราม แตก็จะมีอิทธิพลตอกําลังใจใน
การตอสูและตัดทอนกําลังขาศึกลงไดอยางมาก 

จอมพลเรือ กอรชคอฟ (S.G. Gorshkov) 
เปนนายทหารเรือโซเวียต   เร่ิมรับราชการเมื่อป ค.ศ. ๑๙๓๑ และไดเปลี่ยนเปน ผบ.ทร. 

เมื่อป ค.ศ. ๑๙๕๖   ไดเสริมสรางกําลังทางทหารเรือใหเขมแข็งและทันสมัยข้ึนเปนอันมากจนไดช่ือ
วาเปน Chief Architect of the Modern Soviet Navy 

ภารกิจที่สําคัญของ ทร. โซเวียตตามแนวความคิดทางยุทธศาสตรในสมัยกอนไดแก การ
สนับสนุนกําลังทางบกและการปองกันฝงทะเลจากการโจมตีของขาศึก  นับตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๖๐ เปน
ตนมา  กอรชคอฟไดแสดงแนวความคิดสมัยใหมในบทความและหนังสือหลายเลม ที่นับวาสําคัญ
ไดแก “Navies in War and Peace” ซ่ึงเปนบทความหลายตอนตอเนื่องกันในวารสารของ ทร.โซเวีย
ตระหวาง ค.ศ. ๑๙๗๒-๑๙๗๓ และหนังสือ “The Sea Power of the State ซ่ึงพิมพในป ค.ศ.๑๙๗๖  
กอรชคอฟชี้ใหเห็นจากบทเรียนในประวัติศาสตรวา กําลังทางเรือมีผลตอความเขมแข็งและออนแอ
ของอิทธิพลของประเทศอยางไร เขาเนนใหเห็นความจําเปนที่โซเวียตตองมีกองทัพเรือที่ใหญโต



เขมแข็งเพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศในภูมิภาคตางๆ ของโลกรวมทั้งบทบาทของกองทัพเรือ
ในยุทธศาสตรนิวเคลียรของประเทศดวย 

กอรชคอฟเห็นวาทะเลมีความสําคัญมิใชเปนเพียงเสนทางคมนาคมเทานั้น แตเปนแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะมีมากขึ้นทุกทีจึงตองมีกําลังทางเรือไวคุมครองการแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรเหลานี้  ยิ่งกวานั้นทะเลยังมีความสําคัญในแงของการใชเปนฐานยิงอาวุธปลอยนําวิถีซ่ึง
ทําใหกําลังทางเรือมีความสําคัญตอความอยูรอดของชาติมากยิ่งขึ้นในสงครามอนาคต 

ในดานการสนับสนุนนโยบายของประเทศ กอรชคอฟแสดงทัศนะวากําลังทางเรือเทานั้นที่
สามารถใชสนับสนุนนโยบายของประเทศนอกดินแดนของโซเวียตเอง  การปรากฎตัวหรือการ
แสดงกําลัง(Naval Presence)ของกําลังทางเรือจะมีผลชวยสนับสนุนชาติที่มีนโยบายเอนเอียงมาทาง
โซเวียต   และสงเสริมหรือใหกําลังใจในการทําสงครามปฏิวัติของชาติที่กําลังตอสูกับฝายตะวันตก 

แนวความคิดทางยุทธศาสตรของ ทร. โซเวียตนั้น กอรชคอฟแสดงทัศนะไวใน Naval Art 
ซ่ึงใหความหมายไววาเปนหลักการเกี่ยวกับลักษณะของกําลังและการใชกําลังทางเรือซ่ึงมีประเด็น
สําคัญดังนี้ 

- ในสมัยกอนสงครามทางเรือเปนการสูรบกันในทะเลระหวางกองเรือใหญ (Fleet 
against Fleet) แตในสงครามอนาคตสวนใหญจะเปนการใชอํานาจของกําลังทางเรือ
ตอเปาหมายบนฝง (Fleet against Shore) คือโจมตีขุมกําลังของขาศึกบนบกดวยอาวุธ
นิวเคลียร ขณะเดียวกันก็ปองกันดินแดนของตนจากการถูกโจมตีดวยอาวุธนิวเคลียร
ของขาศึก 

- การควบคุมทะเลซึ่งกอรชคอฟเรียกวา Sea Dominance ไมสามารถควบคุมไดทุกแหง
แตควบคุมบางแหงที่จําเปนตอการปฏิบัติการทั้งกําลังรบตามแบบและกําลังรบ
นิวเคลียร 

- Balanced Force   คือตองจัดกําลังประเภทตางๆใหสมสวนกันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
ทางยุทธศาสตรนับตั้งแตการใชกําลังทางเรือในยามสงบจนถึงสงครามนิวเคลียรทั่วไป
ทั้งนี้จะตองพิจารณาทั้งในดานจํานวน  คุณภาพ  ความพรอมรบ  การฝก  การบังคับ-
บัญชาและการควบคุม 

- กําลังทางเรือเปนสวนหนึ่งของกําลังอํานาจทางทหารของประเทศ ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีทําใหการรบรวมระหวางเหลาทัพมีความสําคัญมากกวาแตกอน 

นอกจากที่กลาวนี้แลว เราจะเห็นวาดวยความเจริญของโลก ตามกาลเวลาที่ผานมาไดทําให
ความเชื่อถือของมาฮานตองพนสมัยไปดวย เปนตนวา 

- มาฮานเชื่อวาประเทศจะมั่งคั่งไดตองมีเมืองขึ้น ตองมีกองเรือคาขาย มี 



สมุททานุภาพดี    แตญ่ีปุนไมมีเมืองขึ้นเลยก็ยังสามารถทําความมั่งคั่งใหตนเองได 
แสดงวาเทคโนโลยีในการผลิตและชั้นเชิงในการคาบวกกับกองเรือสินคาทําใหเกิด
ความมั่งคั่งไดโดยไมตองมีเมืองขึ้นมากมายอยางในศตวรรษ      ที่ ๑๘-๑๙ 

- มาฮานเห็นความสําคัญของทะเลเพื่อใหเปนเสนทางคมนาคมอยางเดียว แตในปจจุบัน
นี้เราทราบวาทรัพยากรใต  Continental Shelf  มีมาก     ตางก็พยายามแกงแยงในการ
ขีดเสนอาณาเขตในทะเลของตน      และขยายเขตเศรษฐกิจออกไปถึง  ๒๐๐  ไมล 
ความเชื่อของมาฮานจึงดูจะแคบไป 

- มาฮานเชื่อวาผูมีกําลังทางเรือสูงจะมีเสรีในการปฏิบัติมาก แตในปจจุบันความสําคัญ
ทางการเมืองระหวางประเทศไมอํานวยให ผูแข็งแรงวางกามเกะกะระรานใครดวย
กําลังไดงายๆ อีก 

ทฤษฎียุทธศาสตรทางอากาศ 
 จากวันที่ ๑ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๐๙ ที่ Wright brothers ไดมอบเครื่องบินเครื่องแรกใหแก
กระทรวงการสงคราม ของสหรัฐฯ  เครื่องบินเครื่องนั้นถูกใชทําหนาที่ลาดตระเวณตรวจการณ 
คร้ันตอมาถึงสงครามโลกครั้งที่ ๑ จึงไดใชเครื่องบินในหนาที่ทําการรบโดยตรงคือ ตอสูกันใน
อากาศเพื่อขัดขวางการลาดตระเวณ ตอมาใชทิ้งระเบิด กองทหาร หลังแนวปะทะและแลวก็ใช
เครื่องบินขับไลคุมกันเครื่องบินทิ้งระเบิด สวนในตอนปลายสงครามไดมีความคิดที่จะใชเครื่องบิน
ทํา Airlift และโอบลอมในทางดิ่ง (Vertical Envelopment)  แตยังไมทันปฏิบัติสงครามโลกก็สงบ
เสียกอน  สรุปไดวาหนาที่ภารกิจของเครื่องบินยังอยูในวงจํากัดมาก 
 ณ ที่ Meuse – Argonne ระหวาง ๑๒-๑๖ กันยายน ๑๙๑๘  General Billy Mitchell ได
วางแผนโจมตีอยางที่เรียกวา Massed striking force เปนครั้งแรกของโลกดวยเครื่องบินจํานวนกวา 
๑๕๐๐ เครื่อง  จากประเทศสัมพันธมิตรเกือบทุกประเทศนับวาเปนครั้งแรกที่ไดมีการพยายามใช
หลักการ   Isolation of the battlefield    ไดทําการโจมตีเปาหมายตางๆ บนพื้นดิน ขางหนากําลัง
ภาคพื้นดินฝายตนเองดวยเครื่องบินถึง ๕๐๐ เครื่องนับเปน Air offensive ที่สําเร็จผลอยางดี แต
ความจริงในป ค.ศ. ๑๙๑๖ อังกฤษ เคยใชเครื่องบินโจมตีเปาหมายใน Saur basin ของเยอรมัน      
มาแลว  แตไดผลนอย การที่เยอรมนีใชบอลลูน Zeppelin ไปโจมตีกรุงลอนดอนไดกอใหเกิดการ
ตกใจกันอยางมากมาย ถึงแมจะทําลายที่หมายทางทหารไดเล็กนอยก็ตาม การโจมตีเหลานี้ชวย
กระตุนใหสหรัฐฯ     กอตั้งกระทรวงทหารอากาศขึ้นในปลายป ค.ศ. ๑๙๑๗    และอังกฤษไดตั้ง
กองทัพอากาศขึ้นในมิถุนายน   ค.ศ. ๑๙๑๘ 
 นักทฤษฎียุทธศาสตรทางอากาศ  ในสมัยเร่ิมแรกมีอยู ๓ ทานคือ General Giulio Douhet 
ชาวอิตาเลียน Air Chief Marshal Sir Hugh Trenchard ชาวอังกฤษ กับ Brigadier William Billy 
Mitchell ชาวอเมริกัน ผูที่โดงดังมากก็คือ ดูเอต ( Douhet)  ทฤษฎียุทธศาสตรของเขาคอนขางจะ
โลดโผนรุนแรงแตหยอนในหลักเหตุผลอยูหลายขอ จึงมีผูไมเห็นดวยจํานวนมาก ในชวงระยะเวลา



ที่เขายังมีชีวิตอยูนั่นเอง ไมเหมือนกับนักทฤษฎียุทธศาสตรทางบกและทางเรือ ซ่ึงสามารถดํารง
ทฤษฎีของเขาใหไดรับการเชื่อถืออยูไดนานพอสมควร 

ดูเอต   ไดเขียนหนังสือขึ้น ๒ เลม  เลมแรกในป ค.ศ. ๑๙๒๑ เลมที่ ๒ ในป ค.ศ. ๑๙๒๗ ใน
เลมที่ ๒ มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นในเลมที่ ๑ บางบางประการ และ ดูเอต  ไดกลับความคิดเห็น
ของตนเองในบางอยางดวยในสวนที่เกี่ยวกับกําลังทางอากาศกับสมุททานุภาพ  ดูเอต ไดวางทฤษฎี
ยุทธศาสตรของตนไววา 
 ภารกิจหลักของกําลังทางอากาศคือ หากการครองอากาศโดยการทําลายกําลังทางอากาศ
ของฝายตรงกันขามดวยวิธีทิ้งระเบิดทําลายเสีย เมื่อไดการครองอากาศแลวเขาเชื่อวา จะสามารถ
เอาชนะศัตรูไดโดยการทิ้งระเบิดทําลายเมืองและทําลายขวัญของศัตรู เขาเชื่อวาถาจําเปน
กองทัพอากาศจะทําลายกองทัพบกและกองทัพเรือของฝายตรงกันขามไดโดยการทิ้งระเบิด ทําลาย
ฐานทัพ และโครงสรางที่สําคัญๆ ของกองทัพเหลานั้น  
 ดูเอตเชื่อวาการใชเครื่องบินขับไลที่ดีที่สุดคือ     ใชคุมกันเครื่องบินทิ้งระเบิดไปสูเปาหมาย 
เขาไมคิดใชเครื่องบินขับไลไวทําการปองกันภัยทางอากาศเลย เขากลาววาการปองกันภัยทางอากาศ
เปนการไมคุมคา ควรทุมเทในการโจมตีทิ้งระเบิดมากกวา 
 เขาสนับสนุนใหกําลังทางอากาศเปนกองทัพอิสระถึงแมจะยอมรับวากองทัพเรือและ    
กองทัพบกมีความจําเปนตองใชกําลังทางอากาศก็ตาม แตในหนังสือเลมที่ ๒ ของเขากลับกลาววา
กําลังชวยรบทางอากาศที่รวมอยูกับกองทัพบก กองทัพเรือเหลานี้เปนการสูญเปลา เพราะไมอาจ
ออกทํางานไดถากองทัพอากาศไมไดการครองอากาศเสียกอน เขากลาววาเปนหนาที่ของ
กองทัพอากาศที่จะตองครองอากาศเหนือทะเลเชนเดียวกับเหนือภูมิภาคพื้นดิน คร้ันเมื่อไดการ
ครองอากาศแลววิธีที่ดีที่สุดคือ ทําการโจมตีทิ้งระเบิดทําลายเมืองของศัตรู สวนการทําการยุทธอื่นๆ 
นั้นเขาเห็นวาไมตรงจุดมุงหมาย 
 BG. Billy Mitchell ยืนยันวากําลังทางอากาศเปนการปองกันแนวแรกของสหรัฐฯ ซ่ึงเปน
การตรงกันขามกับกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่ยึดถือและภูมิใจอยูเสมอวา สมุททานุภาพเปนกําลังปองกัน
แนวแรกของประเทศตามทฤษฎียุทธศาสตรของมาฮาน (Mahan)  
 Air Chief Marshal Sir Hugh Trenchard ชาวอังกฤษมีอิทธิพลมากในประเทศอังกฤษ ใน
แนวความคิดทางอากาศซึ่งตรงกันกับของ Douhet ในหลักใหญคือ เชื่อในหลักการโจมตีทิ้งระเบิด
ตอแหลงอุตสาหกรรมและตอเมืองสําคัญๆ ของศัตรู แตหลักการโจมตีทิ้งระเบิดตอเมืองสําคัญของ
ศัตรูจะไดรับการตอบโตอยางรุนแรงจากฝายถูกโจมตีทีเดียวคือ จะมีการผลัดกันเขาโจมตีทิ้งระเบิด
ตอกันและกันอยางขนานใหญตามตัวอยางเมื่อเยอรมนีโจมตี Coventry แลวเปนตน  

ทฤษฎียุทธศาสตรทางอากาศของ ดูเอต (Douhet) ท่ีสําคัญๆ พอจะนํามากลาวไดดังนี้ 
The principal task of the Air Force is to gain command of the air by eliminating the 

opposing air force by bombing.  



Once command of the air had been achieved, he believed that it could subdue the enemy 
by destroying the enemy’s cities and his will to resist. 

Should it be necessary, an air force could dominate both the opposing Army and Navy by 
bombing their bases and the infrastructure on which they depended. 

Douhet’s theories gave no place to static fighter defence and he believed that the best use 
of fighters was to escort the bombers to their objectives. 

Although strongly in favour of independent air force, he admitted the necessity for what 
he called Auxiliary air forces to work with the Army and Navy but in his ๒nd book he asserted 
that were a waste of effort. 

Douhet believed that air defence was futile and that everything should be concentrated on 
bombing. 

Douhet believed that Auxiliary air forces co-operate with the Army and the Navy would 
be unable to function unless the Independent Air Force gained Command of the air. It was the 
business of the independent Air Force to gain Air superiority over the sea as well as over the land. 

Having gain command of the air, the best way to win a war was to bomb the enemy’s 
cities and that all other operation were irrelevant. 

Between the two world wars, their were four schools of opinion all the future of 
aircraft and Sea power. The first is “Douhet school” which is most air-minded.  Believing in an 
independent air force and no naval and army at all and in its extreme form that wars of the future 
would be decided by Air power alone and that navies were obselete and irrelevant. In a more 
moderate form this school admitted the need for navies but held that flexibility of air power 
would allow aircraft to operate against ships and naval bases if it proved necessary.  Douhet said 
that the only purpose of an Auxiliary air force for a Navy is for use outside the range of shore 
bases aircraft.  The other ๓ schools were against most of the first school of Douhet’s theories.  It 
was obvious that Douhet’s theories were only applicable to the European theatre, where were out 
of bomber range of any potential enemy.  Country like Italy need no aircraft carrier at all and to 
have a single independent Air force. 

Four Schools of opinion on the future of aircraft and Sea Power  ในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ ๑  กับครั้งที่ ๒  ในชวงที่กําลังทางอากาศยังเปนของใหมกําลังไดรับการพัฒนา
กาวหนามาใชเปนอาวุธทําสงครามนี้  ไดมีการโตแยงกันในแนวความคิดเกี่ยวกับกําลังทางอากาศ 
กับ สมุททานุภาพกันเกือบในทุกประเทศมหาอํานาจสรุปแลวไดแบงแยกความคิดกันออกเปน ๔ 
กลุมคือ 



กลุมแรก เปน “Douhet school” ซ่ึงเชื่อถือขีดความสามารถของกําลังทางอากาศมากที่สุด 
กลุมนี้เชื่อวา กําลังทางอากาศจําเปนตองเปนกองทัพอิสระและไมควรมีกองบินนาวีในกองทัพเรือ  
นอกจากนี้ยังมีความเห็นไกลไปวาในสงครามตางๆ ในอนาคตจะตัดสินกันดวยกองทัพอากาศโดย
ลําพัง กลุมนี้มีความเห็นวากองทัพเรือนั้นพนสมัยเสียแลว และเปนการใชกําลังที่ไมตรงจุดมุงหมาย 
อยางไรก็ตามกลุมแรกนี้ก็ยังมีความเห็นอยางกลางๆ อยูดวยโดยยอมรับวา กองทัพเรือนั้นยัง
จําเปนตองมีอยูแตดวยความคลองตัวของกําลังทางอากาศเครื่องบินจะสามารถโจมตีฐานทัพเรือ
ตางๆ ไดถาจําเปน  ดูเอต เองยอมรับวากําลังทางอากาศของกองทัพเรือ (เขาเรียกวา Auxiliary air 
force) มีประโยชนเมื่ออยูนอกรัศมีทําการของเครื่องบินจากฐานบินบนบกเทานั้น 

กลุมท่ี ๒ เกิดขึ้นโดยการพัฒนากองบินนาวีขึ้นในกองทัพเรือสหรัฐฯ กองบินนาวีสหรัฐฯ 
เห็นดวยกับ ดูเอต ในเรื่องที่วาการครองอากาศเปนสิ่งสําคัญตอการยุทธทางเรือ แตที่เห็นแตกตาง
กันก็คือกองบินนาวีเชื่อวา การปฏิบัติการทางอากาศนั้นเปนของคูเคียงไปกับการยุทธทางบก และ
การยุทธทางเรือไมอาจจะแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดได  การที่กองทัพเรือมีกําลังทางอากาศของ
ตนเองนั้นกองทัพเรือหวังวาจะทําการครองอากาศได ณ ยุทธภูมิท่ีปฏิบัติ ไมวากําลังทางเรือจะไป
ปฏิบัติการ  ณ  ท่ีใด    กองทัพเรือเชื่อวาการรบทางอากาศเพื่อหาการครองอากาศโดยเครื่องบินที่
กองเรือนําติดตัวไปดวยนั้นจะกระทํากันกอนการยุทธทางเรือ นอกจากนั้น เครื่องบินยังจําเปนตอง
ทํากิจสังเกตการณการปฏิบัติทางเรือ ตรวจกระสุนตก ปลอยหมอกควันกําบังและกระทําหนาที่
สนับสนุนและชวยรบอื่นๆอีกมากใหแกกองเรือ ทางราชการของกองทัพเรือยังเชื่อวาการปฏิบัติการ
ของกองเรือผิวน้ํายังมีความสําคัญยิ่ง 

กลุมท่ี ๓ เกิดขึ้นจากการที่อังกฤษไดกอตั้งกองบินนาวีขึ้น กลุมนี้เชื่อวา บรรดาหนาท่ีและ
กิจท่ีเคร่ืองบินจะตองทําในทะเลจะเปนงานที่ชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติของกองเรือ       
ประจัญบาน งานทั้งหมดนั้นจะกระทําเพื่อมุงท่ีใหสามารถทําการตกลงใจไดอยางมั่นคง กลุมนี้   
เชื่อวา  การลาดตระเวนทางอากาศ การตรวจกระสุนตก การทําฉากหมอกควันกําบัง  และการเขา
โจมตีกองเรือขาศึกโดยเครื่องบินปลอยตอรปโดและการปองกันภัยใหแกเรือใหญโดยเครื่องบิน     
ขับไลเปนสิ่งจําเปน และสําคัญในสงครามทางเรือสมัยใหม  ซ่ึงมีความหมายถึงชัยชนะ หรือ การ
พายแพในที่สุด กลุมที่ ๓ นี้เห็นวากองเรือประจัญบานยังเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ซ่ึงเห็นไดจากคํากลาวของ 
Admiral Chatfield ผบ.ทร. อังกฤษ ซ่ึงถกเถียงเพื่อใหมีกองบินนาวีในกองทัพเรือวาเครื่องบินเปน
องคประกอบที่สําคัญของกองทัพเรือซ่ึงเปนรองตอปนใหญเรือเพียงอยางเดียว 

กลุมท่ี ๔ คือกลุมที่ยังคงเชื่อวา กองทัพเรือยังคงปฏิบัติภารกิจไดโดยลําพังตนเอง กลุมนี้
เชื่อวา พลังขีดความสามารถของเครื่องบินนั้นเนื่องจากเปนเครื่องมือใหมจึงถูกประเมิน     ขีด
ความสามารถสูงเกินความจริง เมื่อลมฟาอากาศไมอํานวย เมื่อปนตอสูอากาศยานไดรับการพัฒนาดี
ขึ้น และเมื่อการปองกันตนเองของเรือรบไดรับการปรับปรุงดีขึ้นแลว เชื่อวากําลังเรือรบจะสามารถ



ปฏิบัติภารกิจไดดวยลําพังตนเอง เครื่องบินจะไมสามารถหยุดยั้งเรือรบได ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
ไมปรากฏวาเครื่องบินไดจมเรือรบที่สําคัญๆ ไดเลย จึงเชื่อวาในสงครามครั้งตอๆ ไป ก็คงจะไม
สามารถทําได (ขอนี้เขาใจผิด) เปนที่โลงอกที่ไมมีกองทัพเรือใดไดปฏิบัติตามแนวความคิดของกลุม
ที่ ๔ นี้ ถึงแมไมมีใครเชื่อตามแนวความคิดนั้น แตสวนมากก็อยากใหเกิดเปนจริงตามนี้ 

รัฐบาลไมวาประเทศใดที่พิจารณาตกลงใจวาจะใหคงมีแตกองทัพอากาศอิสระมีเครื่องบิน
เพียงกองทัพเดียว หรือใหกองทัพเรือมีกองบินนาวีของตนเองใหกองทัพบกมีกองบินของตนเองนั้น 
จะตองพิจารณาถึงบรรดาความเห็นเหลานี้ใหดี และบรรดาความเห็นทั้งปวงจะตองพิจารณา
ภูมิศาสตรของตนเองประกอบไปดวย นาแปลกที่วาปจจัยทางภูมิศาสตร ( Geography) นี้เองซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตกลงใจ เปนอันวาทฤษฎียุทธศาสตรของ ดูเอต นั้นใชไดกับยุทธ
บริเวณทวีปยุโรปเทานั้น เพราะระยะทางตางๆ นั้นสั้น แตจะไมสามารถใชกับสหรัฐอเมริกาหรือ
ญ่ีปุนได เพราะอยูหางไกลพนระยะบินทิ้งระเบิดของประเทศที่มีทาทีเปนศัตรูทั้งหมด สําหรับ
ประเทศอิตาลีนั้นภูมิศาสตรอํานวยไมจําเปนตองสรางเรือบรรทุกเครื่องบิน และเหมาะที่จะตั้งกําลัง
ทางอากาศเปนกองทัพอากาศอิสระมีเครื่องบินแตเพียงกองทัพเดียว 

ผลจากสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
หลัง ค.ศ. ๑๙๒๖ บรรดามหาอํานาจตางคิดคํานึงวาจะหยุดสรางเรือประจัญบานและผลิต

เครื่องบินแทนจะดีหรือไม? ไดเปรียบเทียบเครื่องบิน ๑๐๐๐ เครื่อง คาเทากับเรือประจัญบาน ๑ ลํา 
(๑๐,๐๐๐ x ๑,๐๐๐ = ๑๐,๐๐๐,๐๐๐) แตอายุของเครื่องบินนั้นสั้น และคารักษา คาฝกนักบินแพง ใน
ที่สุดเรือประจัญบาน ๑ ลํา เสียคาใชจายเทากับเครื่องบิน ๔๐ ลํา เทานั้นอง  ผบ.ทร. อังกฤษได
ช้ีใหเห็นวา “ถาอังกฤษตอเรือประจัญบานใหมและเรือนั้นถูกจมดวยเครื่องบินก็เทากับวาอังกฤษเสีย
เงินเปลา แตถาอังกฤษไมตอเรือประจัญบานใหมและเครื่องบินไดรับการพิสูจนวาไมมีขีด
ความสามารถจะจมเรือประจัญบานสมัยใหมได ดังนั้นมหาประเทศอื่นที่ไดตอเรือประจัญบานขึ้น
ใหมก็จะสามารถแยงการครองทะเลไปได แลวในสงครามคราวตอไปอังกฤษก็จะตองเปนฝายพาย
แพ” ดวยเหตุผลที่เครื่องบินยังไมไดรับการพิสูจนเพียงพอนี้เอง สหรัฐฯ ก็ยังตอเรือประจัญบาน
ตอไป  ไมมีมหาประเทศใดมีการผลักดันใหสรางเรือบรรทุกเครื่องบินแทนเรือประจันบานกันอยาง
จริงจัง  แมทางราชการของสหรัฐนาวีก็ยังถือวาสมุททานุภาพยังคงขึ้นอยูกับการมีเรือประจันบาน
เหนือกวาอยูนั่นเอง 

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดพิสูจนใหเห็นวาเรือประจัญบานถูกเครื่องบินจมได และเรือ
บรรทุกเครื่องบินเปนเรือที่มีอํานาจในการรบโดยแทจริงเปรียบเสมือนสนามบินเคลื่อนที่ไปไดทั่ว 
๗ คาบสมุทร เรียกวาเปนเอกอยางแทจริงในการยุทธทางเรือ และการยุทธยกพลขึ้นบก และเพื่อการ
สนับสนุนการทําสงครามจํากัดไมวาที่ใดในโลก   ปญหาวากําลังทางอากาศมีอานุภาพเหนือกวา
กองเรือผิวน้ําหรือไม? ก็ไดรับการพิสูจนในการยุทธที่มิดเวย (Midway)ในป ค.ศ.๑๙๔๒  ผลทําลาย



ทั้งหมดเกิดขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน  สวนเรือประจัญบานนั้นไมสามารถอยูยงคงกะพันจากการ
โจมตีของเครื่องบินทิ้งระเบิดได 

กําลังอากาศทางยุทธวิธี ก็สามารถสนับสนุนการรบทางบกไดโดยมีความสําคัญอยางเคียง
บาเคียงไหลกับกําลังภาคพื้นดินทีเดียว กําลังทางอากาศทําใหเกิดยุทธวิธีโอบลอมในทางดิ่ง และ
การสงกําลังทางอากาศ นอกเหนือไปจากหนาที่อ่ืน ๆ ดังไดเคยกลาวแลว 

เยอรมันบุกโปแลนดใน ๑ กันยายน ๑๙๓๙  โดยไดใชกําลังทางอากาศทําลายกําลังทาง
อากาศของศัตรู และโจมตีทิ้งระเบิดนําหนากําลังรุกทางบก เพื่อสนับสนุนการยุทธทางบก ในการนี้
เครื่องบินดําทิ้งระเบิด Stuka (JU – ๘๗)  เปรียบเหมือนตอระยะยิงของปนใหญออกไปทีเดียวการ
โจมตีแบบสายฟาแลบ (Blitzkrieg)    เชนนี้ไดใชตอ เดนมารค   นอรเวย  เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม 
และตอฝร่ังเศส อยางไดผลสําเร็จโดยรวดเร็ว 

แนวความคิดในการโจมตีทิ้งระเบิดตอแหลงอุตสาหกรรม    และตอเมืองใหญของดูเอต มี
อิทธิพลมากขึ้น เยอรมนี ไดโจมตีทิ้งระเบิดตอ Coventry แตถูกตอบโตอยางรุนแรงกวางขวาง      
รุนแรงเยี่ยงเดียวกัน ฝายสัมพันธมิตรไดโจมตีทิ้งระเบิดเพลิงเผาเมือง Hamburg และกรุงโตเกียว 
และยังใชระเบิดปรมาณูโจมตีเมือง Hiroshima  กับ Nagasaki   ในตอนปลายสงครามอีกดวย แต
โชคดีที่ฝายศัตรูไมมีขีดความสามารถที่จะตอบโตอยางกวางขวางรุนแรง จึงเปนการกระทําไดขาง
เดียว จึงเห็นจริงกันวา “Strategic Bombing” เปนยุทธวิธีที่มีผลทําใหชนะสงครามได แตการออก
นอกประเพณีในการรบเชนนี้ไดทําลายขวัญประชาชาวโลกเปนอยางมาก ถาฝายตรงกันขามยังมีขีด
ความสามารถพอก็จะตอบโตอยางกวางขวางรุนแรงอยางแนนอน 
ดูเอต เชื่อวาในสงครามในอนาคตจะมีชัยชนะโดยการโจมตีทิ้งระเบิดเมืองขาศึก แตในสงครามโลก
คร้ังที่ ๒ เยอรมนีพายแพโดยผลรวมจากการปดอาว (Maritime blockade) จากการยุทธทางบกอยาง
กวางขวาง (Massive military operations) ทั้งทางตะวันตก และตะวันออก และจากการโจมตีทิ้ง
ระเบิดทางยุทธศาสตร (Strategic bombing) กําลังทางเรือมีสวนสําคัญในการปดอาว และสนับสนุน
การยุทธยกพลขึ้นบก การสงกําลังบํารุงในทุกการยุทธที่สําคัญปรากฏวาการครองอากาศเหนือ
ประเทศเยอรมนีกระทําไมไดเลยตลอดสงครามจนกระทั่งใกลที่เยอรมนีจะพายแพแลวเทานั้น  ดู
เอต  ยังผิดในแงความเชื่อที่วาเครื่องบินขับไลไมสามารถขับเคี่ยวกับเครื่องบินทิ้งระเบิดได โดยเหตุ
ความเขาใจผิดอันนี้เองที่ทําให ดูเอต ผิดทางไปในทฤษฏีของเคา สรุปไดวาการโจมตีทิ้งระเบิดใน
สงครามโลกครั้งที่ ๒  ไมไดทําใหสมุททานุภาพเปนกําลังอํานาจที่ไมตรงจุดมุงตามที่  ดูเอต       
กลาวหาแตอยางใด แตกลับเปนกําลังอํานาจที่มีความสําคัญยิ่งกวาในอดีตเสียอีก 
 
 
 



บทที่ ๓ 
หลักการสงคราม 

 
กลาวท่ัวไป 
 นักยุทธศาสตรและนักการทหารหลายทาน ไดทําการศึกษาและวิเคราะหทฤษฎียุทธศาสตร
ตาง  ๆ      ซ่ึงเปนความเชื่อที่จะนํามาซึ่งชัยชนะในการรบ   ความเชื่อดังกลาวไดถูกนําไปใชและเคย
ประสบผลสําเร็จมาแลวในอดีต จากบทเรียนครั้งแลวคร้ังเลาซึ่งไดพิสูจนตัวเองมาเปนเวลายาวนาน
จนเปนความเชื่อทางหลักนิยมที่ยอมรับกันทั่วไป และยกระดับสูงขึ้นจนกลายเปนหลักการสงคราม
หรือหลักนิยมพื้นฐานจนถึงทุกวันนี้ 

ความเขาใจในหลักการสงคราม ยอมทําใหการศึกษาประวัติศาสตรทหารบรรลุจุดมุงหมาย
ที่ตองการ  เพราะประวัติศาสตรทหารจะชวยใหทราบบทเรียนตางๆ จากประสบการณใน
ความสําเร็จและความลมเหลวของการปฏิบัติการยุทธที่ไดกระทํามาแลวในอดีต  ซ่ึงจะเปนผลให
เกิดความรูและความเขาใจในหลักการที่นํามาซึ่งชัยชนะในการสงครามไดเปนอยางดี 

เร่ืองราวทางประวัติศาสตรทหารนั้น  ถาเพียงอานกันไปตามปกติธรรมดา ก็พอจะทําให
สามารถทราบลําดับเหตุการณที่สําคัญ ๆ     อันนําไปสูชัยชนะหรือไปสูความพายแพของการยุทธ
คร้ังคราวนั้นได  แตการที่จะใหไดรับประโยชนจากประสบการณทางทหารในอดีตอยางแทจริงแลว  
ก็จําเปนจะตองมีการประเมินคาแหลงขอมูล  และวิเคราะหเร่ืองราวตางๆตามที่ปรากฏในประวัติ-
ศาสตรนั้นอยางรอบคอบจากหลักฐานตางๆ  การประเมินคา และวิเคราะหดังกลาวจะตองกระทํา
โดยอาศัยหลักการสงครามเปนแนวทาง  เพราะในการปฏิบัติการยุทธไมวาครั้งคราวใดยอมจะตองมี
การนําหลักการสงครามมาใชเสมอ   และบทเรียนที่ไดรับจากการยุทธแตละคร้ังยอมชี้ใหเห็นถึงผล
ที่บังเกิดขึ้น  จากการนําหลักการสงครามไปใช  หรือเห็นผลที่ไดบังเกิดขึ้นจากการที่ไดนําหลักการ
สงครามไปใชอยางเหมาะสม  หลักการสงครามเปนกฏธรรมดาที่ไดพิจารณากําหนดขึ้นจากเหตุ  
และผลตามธรรมชาติ  อันเปนปจจัยที่ใชควบคุมศิลปแหงการทําสงคราม 

เมื่อพิจารณาจากระดับของการทําสงครามกลาวคือ ระดับยุทธศาสตร ระดับปฏิบัติการ และ
ระดับยุทธวิธีแลว หลักการสงครามหรือหลักนิยมพื้นฐานสามารถนําไปประยุกตใชไดในทุกระดับ
ที่เราเรียกวา หลักนิยมทางยุทธศาสตร (Strategic doctrine) หลักนิยมการปฏิบัติการ (Operational 
doctrine) และหลักนิยมทางยุทธวิธี (Tactical doctrine)  
วิวัฒนาการของหลักการสงคราม 

หลักการสงครามไดวิวัฒนาการมาแลวเปนเวลาหลายศตวรรษ  ปฐมบทของหลักการ
สงครามเหลานี้ไดมาจากความช่ําชอง   และการศึกษาพิจารณาความสําเร็จกับความลมเหลวของการ



สงครามที่ไดกระทํามาแลวในอดีต  และยังไดมาจากการคาดคะเนสภาพกับลักษณะของการ
สงครามในอนาคตอีกทางหนึ่งดวย 

ในสมัยโบราณยังไมมีการกําหนดหลักการสงครามที่แนนอน  จนประมาณ ๕๐๐ ปกอน 
ค.ศ.  ซุนซู นักปราชญทางทหารของจีนไดเขียนตําราพิชัยสงครามขึ้น  โดยรวบรวมทั้งหลักการทาง
ยุทธศาสตร   และยุทธวิธีไวดวยกัน   ตําราพิชัยสงครามฉบับนี้นับวาเปนตําราพิชัยสงครามที่เกาแก
ที่สุดในโลกและไดมีการแปลเปนภาษาฝรั่งเศสใน พ.ศ. ๒๓๑๕  (ค.ศ. ๑๗๗๒)  เปนการเผยแพร
แนวความคิดทางดานการทหารที่สําคัญเขาสูโลกตะวันตก   จากการศึกษาบทเรียนการรบใน
ประวัติศาสตรทหาร  เคลาซวิทซ  ไดเขียน  หลักการสงคราม  ที่เปนลายลักษณอักษร  ทูลเกลาถวาย
ตอมกุฎราชกุมารปรัสเซีย ในป พ.ศ. ๒๓๕๕  มีอยู ๕ ประการ  คือ 
 ๑. หลักความมุงหมาย  (OBJECTIVE) 
 ๒. หลักการรุก   (OFFENSIVE) 
 ๓. หลักการรวมกําลัง  (CONCENTRATION) 
 ๔. หลักการออมกําลัง  (ECONOMY OF FORCE) 
 ๕. หลักความคลองแคลว (MOBILITY) 

ตอมา  เคลาซวิทซ  ไดเพิ่มองคประกอบ ๓ ประการ  เขาไวในหลักการสงคราม  โดยไมได
มุงหมายใหเปนหลักการโดยเฉพาะซึ่งปรากฎในหนังสือ  “สงคราม”  (ON WAR) เลม III   
 ๑.  การจูโจม  (SURPRISE) 
 ๒. ขวัญ  (MORALE) 
 ๓. การไลติดตาม (PURSUIT) 

ในเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๕๕  (ค.ศ. ๑๙๑๒)  พล.ต. เจ. เอฟ. ซี.  ฟูลเลอร  (J.F.C.  
FULLER)  นักยุทธศาสตรชาวอังกฤษ  ซ่ึงถือวาเปน  บิดาของหลักการสงคราม  ผูซ่ึงมีความสนใจ
และไดศึกษาประวัติ  และผลงานของ นโปเลียน      โดยตลอดมาเปนเวลานาน   ไดสรุปหลักการที่ 
นโปเลียนใชในการทําสงครามไวรวม   ๖   ประการ       เพื่อใชเปนหลักปฏิบัติในกองทัพของตนใน
ระหวางสงครามโลกครั้งที่  ๑  หลักการดังกลาว  คือ 
 ๑. หลักความมุงหมาย  (OBJECTIVE) 
 ๒. หลักการรุก   (OFFENSIVE ACTION) 
 ๓. หลักการรวมกําลัง  (CONCENTRATION) 
 ๔. หลักการจูโจม  (SURPRISE) 
 ๕. หลักการระวังปองกัน (SECURITY) 
 ๖. หลักการเคลื่อนยาย  (MANEUVER) 
 



 ตอมาในป  พ.ศ. ๒๔๕๘  (ค.ศ. ๑๙๑๕)  ฟูลเลอร  ไดพัฒนาหลักการสงครามเพิ่มเติมใหม
อีก   ๒  ประการ  คือ 

๑. หลักการออมกําลัง  (ECONOMY OF FORCE) 
 ๒. หลักความรวมมือ  (COOPERATION) 

ในป พ.ศ.๒๔๖๓ (ค.ศ. ๑๙๒๐) กองทัพอังกฤษ   ไดยอมรับหลักการสงครามของฟูลเลอร
มาใชโดยจัดพิมพไวในระเบียบราชการสนาม  (FIELD SERVICE REGULATION)  มีดังนี้ 

๑. หลักการดํารงความมุงหมาย (MAINTENANCE OF OBJECTIVE) 
 ๒. หลักการรุก   (OFFENSIVE ACTION) 
 ๓. หลักการจูโจม  (SURPRISE) 
 ๔. หลักการรวมกําลัง  (CONCENTRATION) 
 ๕. หลักการออมกําลัง  (ECONOMY OF FORCE) 
 ๖. หลักการระวังปองกัน (SECURITY) 
 ๗. หลักการดําเนินกลยุทธ (MOBILITY) 
 ๘. หลักความรวมมือ  (COOPERATION) 

ในป  พ.ศ. ๒๔๖๔  (ค.ศ. ๑๙๒๑)  กองทัพบกสหรัฐฯ ไดนําไปใชในกองทัพ  โดยจัดพิมพ
ไวในคูมือระเบียบการฝกของทบวงสงคราม สหรัฐ     (US WAR DEPARTMENT)      หมายเลข 
๑๐ – ๕  (TRAINING REGULATION ๑๐ – ๕, DOCTRINE PRINCIPLES AND METHODS)    
มีหลักการ ๙ ประการคือ 

๑. หลักความมุงหมาย  (OBJECTIVE) 
 ๒. หลักการรุก   (OFFENSIVE) 
 ๓. หลักการรวมกําลัง  (MASS) 
 ๔. หลักการจูโจม  (SURPRISE) 
 ๕. หลักการระวังปองกัน (SECURITY) 
 ๖.  หลักการดําเนินกลยุทธ (MOVEMENT) 
 ๗. หลักการออมกําลัง  (ECONOMY OF FORCE) 
 ๘. หลักความรวมมือ  (COOPERATION) 
 ๙. หลักความงาย  (SIMPLICITY) 

ตอมากองทัพบกสหรัฐ  ไดใชหลักการ ๙ ประการ   ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย  ดัง
ปรากฎอยูในคูมือราชการสนาม ๑๐๐ – ๑  พ.ศ. ๒๕๒๔  (ค.ศ. ๑๙๘๑)  และ  ไดยึดถือใชกันมาถึง
ปจจุบัน  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  ดังนี้  คือ 

๑. หลักความมุงหมาย   (OBJECTIVE) 
 ๒. หลักการรุก    (OFFENSIVE) 



 ๓. หลักการรวมกําลัง   (MASS) 
 ๔. หลักการจูโจม   (SURPRISE) 
 ๕. หลักการระวังปองกัน  (SECURITY) 
 ๖. หลักการดําเนินกลยุทธ  (MANEUVER) 
 ๗. หลักการออมกําลัง   (ECONOMY OF FORCE)  
 ๘. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (UNITY OF COMMAND) 
 ๙. หลักความงาย   (SIMPLICITY) 

หลักการสงครามที่ปรากฏอยูในสมัยปจจุบัน  อาจแตกตางกันไปตามความคิดเห็น  และ
ความชํานิชํานาญของแตละประเทศ อยางไรก็ตามโดยหลักการใหญแลวคงมีหลักคลายๆ กัน ซ่ึง
อาจสรุปไดในทํานองเปน  “รากของการสงคราม”  นั่นคือ 

๑.   “หลักการใชกําลัง” (รวมกําลัง  ออมกําลัง  จูโจม)  กับ 
 ๒. “หลักเสรีในการปฏิบัติ”    (รุก  ระวังปองกัน) 

สวน หลักความมุงหมาย  ที่มิไดนับเขาเปนรากของหลักการสงครามดวยนั้น  ก็เพราะถือ
หลักความจริงที่วาการกระทําใดๆ  จะตองมีความมุงหมายเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปรียบเทียบหลักการสงครามของชาติมหาอํานาจ 
         สหรัฐฯ  UK / ออสเตรเลีย         โซเวียต         ฝร่ังเศส              จีน 

๑. ความมุงหมาย       การเลือก และ 
ดํารงเปาหมาย 

การรุก และการ 
สถาปนา 

             - การเลือก และ 
ดํารงเปาหมาย 

๒. การรุก การปฏิบัติการรุก การรุก             - การรุก 

๓. การรวมกําลัง การรวมกําลัง การรวมกําลัง การรวมกําลัง การรวมกําลัง 

๔. การออมกําลัง การออมกําลัง การออมกําลัง              -                           - 

๕. การดําเนนิ – 
    กลยุทธ 

ความออนตัว การดําเนินกลยุทธ 
และความริเร่ิม 

             - ความออนตัว 
หรือ ริเร่ิม 

๖. เอกภาพในการ 
   บังคับบัญชา 

ความรวมมือ การรบผสมเหลา              - การประสาน 

๗. การระวังปองกัน การระวังปองกัน กองหนนุที่เพยีงพอ              - การระวังปองกัน 

๘. การจูโจม การจูโจม การจูโจม & ลวง การจูโจม การจูโจม 

๙. ความงาย การดํารงรักษาขวัญ ขวัญ             - ขวัญ 

              -              - เสรีในการปฏิบัติ เสรีในการปฏิบัติ 

 การธุรการ การทําลายลาง              - การเมือง 

    ความคลองแคลว 

            
 
 
 
 
 
 
 



การเปรียบเทียบหลักการสงครามของชาตติางๆในปจจุบัน 
    หลักการสงคราม ไทย สหรัฐ อังกฤษ โซเวียต ญี่ปุน จีน ฝรั่งเศส ซุนซู เคลาซวิทซ ฟูลเลอร 

- ความมุงหมาย 
- การรุก 
- การรวมกําลัง 
- ความริเริ่ม 
- การออมกําลัง 
- การดําเนินกลยุทธ 
- ความคลองแคลวฯ 
- เอกภาพในการC๒ 
- การระวังปองกัน 
- การจูโจม 
- ความงาย 
- การตอสูเบ็ดเสร็จ 
- ขวัญ 
- ธุรการ 
- การทําลายลาง 
- การรบผสมเหลา 
- กองหนุนพอเพียง 
- ความออนตัว 
- ความรวมมือ 
- การประสานงาน 
- การรุกไปขางหนา 

และสถาปนา 
- เสรีในการปฏิบัติ 
- ขยายผลไลติดตาม 
- การเมือง 
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     ๒ 
     ๓ 
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   (๗) 
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     - 
     - 
     - 
    (๘) 

ความหมายของหลักการสงครามแตละขอ 
ความมุงหมาย  (OBJECTIVE)  หรือ การเลือกและดํารงความมุงหมาย  (SELECTION 

AND MAINTENANCE OF THE AIM)   
ในการทําสงครามและการปฏิบัติการรบทุกชนิด จําเปนตองมีความมุงหมาย  ความมุงหมาย

สูงสูงสุดในการทําสงครามก็คือ  การทําลายกําลังใจในการตอสูของขาศึก  การปฏิบัติการตางๆ ทุก
ขั้นตอน (Phase) ของสงคราม จะตองมุงใหบรรลุผลตามความมุงหมายสูงสุดดังกลาวแลว  และอาจมี
ความมุงหมายในขอบเขตจํากัดเฉพาะการปฏิบัติการนั้นๆดวย  การกําหนดความมุงหมายตองใหมี



ลักษณะ ชัดเจน  เขาใจงาย  ตรงไปตรงมา  ในหวงระยะเวลาหนึ่งๆ   หรือในการปฏิบัติการอันหนึ่ง
ผูบังคับบัญชาหนวยทหารควรมี (ตองมี) ความมุงหมายแตเพียงประการเดียว  และถึงแมวา จะมีกิจ 
(Task) อ่ืนๆ ประกอบอยูดวย  กิจนั้นจะตองไมกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุความ
มุงหมายนั้น เชน ผบ. หนวยเรือคุมกันคอนวอย (Escort force commander) ยอมมีความมุงหมาย 
(OBJECTIVE)  คือ นําคอนวอยไปถึงปลายทางโดยปลอดภัยและทันเวลา  ในขณะเดียวกัน ผบ. 
หนวยเรือคุมกันอาจไดรับโอวาท (Instructions) ใหตอตีทําลายกําลังขาศึกที่เขามาปะทะ (Encounter)  
การทําลายกําลังขาศึกที่เขามาปะทะนี้ถือวาเปนกิจซึ่งจะตองไมกระทบกระเทือนตอการบรรลุความ
มุงหมาย ผบ. หนวยคุมกันจึงจะไมไปตอตีกําลังขาศึกที่ไมอยูในฐานะคุกคามคอนวอย คือ            
อาจตานทานกําลังขาศึกที่เขามาตอตีคอนวอย  แตถาขาศึกถอยไปแลวก็ไมจําเปนตองติดตามไป
ทําลายใหส้ินเชิง  เพราะการติดตามไปทําลายขาศึกอาจทําใหคอนวอยถูกกําลังขาศึกอีกสวนหนึ่งเขา
ตอตีได  นอกจากนั้นการทําลายขาศึกยังมิใชความมุงหมายของหนวยเรือคุมกันอีกดวย 

ตัวอยาง ความมุงหมายในการทําสงครามของญี่ปุนก็ เพื่อขยายแนวปองกัน   
(Defence perimeter)  ใหหางประเทศของตนออกไป  เพื่อใหไดทรัพยากร
ที่ตองการในการทําสงครามกับจีนและเพื่อความอยูรอดของประเทศ  แต
ไมมีความมุงหมายหรือไมมีความสามารถที่จะทําลายกําลังใจในการตอสู
ของอังกฤษหรืออเมริกาซึ่งเปนคูสงครามเลย  ความมุงหมายในการทํา
สงครามมหาเอเชียบูรพาของญี่ปุน  จึงเปนความมุงหมายที่ผิดหลักการมา
ตั้งแตตนมือ  และยอมนําไปสูความปราชัยในที่สุด 
ในการยุทธในทะเลฟลิปปนส มิ.ย. ๑๙๔๔  แมทัพเรือที่ ๕ ของอเมริกัน
(พล. ร. อ. SPRUANCE)  มิไดไลติดตามไปทําลายกองเรือบรรทุก
เครื่องบินของญี่ปุน  เพราะถือวาความมุงหมายของตนคือการสนับสนุน
และใหความปลอดภัยแกทหารภาคพื้นดิน (ทบ.และ  นย.) ที่กําลังบุกเกาะ
กวม ไซบัน และทีเมียนอยู  เมื่อสามารถขับไลใหกองเรือบรรทุกเครื่องบิน
ญ่ีปุนอันเปนภัยคุกคามแกกองเรือสะเทินน้ําสะเทินบกและทหารบนบก
ถอยไปไดแลว  ก็นับวากิจ (Task)  ที่เกิดขึ้นไดหมดไปแลว  SPRUANCE 
จึงกลับไปดําเนินการความมุงหมายของตน 

การปฏิบัติการรุก  (การรุก OFFENSIVE ACTION)   
การรุกเปนหนทางเดียวเทานั้นที่จะนําไปสูชัยชนะและเปนการบํารุงขวัญทหารไดเปนอยาง

ดียิ่ง ในประวัติศาสตรไมเคยมีตัวอยางที่มีผูชนะสงครามดวยการตั้งรับแตอยางเดียว  ฝายที่ทําการรุก
ยอมไดเปรียบเพราะมีเวลาที่จะวางแผนกําหนดเปาหมาย  วางกําลังใหถูกตองและเปนฝายตั้งปญหา
ใหฝายรับแก  ฝายรับยอมมีเวลาพิจารณาสถานการณเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย  ไมมีโอกาสเปนฝาย
ริเร่ิมและตองคอยแกปญหาที่เกิดจากฝายรุกอยูตลอดเวลา  แตทั้งนี้มิไดหมายความวาในการทํา



สงครามนั้นจะตองทําการรุกตลอดเวลา    ในบางโอกาสอาจตองเปนฝายรับบางเพื่อหาพันธมิตร  รอ
กําลังเพิ่มเติม  รอโอกาสที่เหมาะ ฯลฯ  หรือกลาวโดยสรุปทําการรับเพื่อจะไดกลับเปนฝายรุกใน
ตอนปลายมือหรือเมื่อมีโอกาส 

ตัวอยาง การสรางแนวมายิโนตกอนสงครามโลกครั้งที่สอง   แสดงความนิยมใน
การรับของฝรั่งเศสซึ่งก็ไมไดผลในการตานทานการรุกของเยอรมัน 

 
การจัดเรือรบคุมกันเรือพาณิชยที่เดินทางรวมกัน (คอนวอย)  ก็เปนการ
ดําเนินการในทางรับ  เพื่อจะทําการรุก (เขาปราบเรือดําน้ํา)   ในเมื่อถูก
เรือดําน้ําติดตาม หรือเขาตอตี เปนตน 
 
การปฏิบัติการเปนฝายรุกของแมทัพเรือภาคเมดิเตอเรเนียนของอังกฤษ 
(พล.ร.อ. SIR ANDREW CUNNINGHAM)      ทั้งๆ ที่มีกําลังนอยกวา
กองทัพเรืออิตาลี  ทําใหขวัญของอังกฤษดี  และสามารถสนับสนุนการรบ
ทางบกไดเต็มที่  และยังทําใหขวัญของฝายอิตาลีลดลงดวย 
 
การที่จอมพลรอมเมลเริ่มปฏิบัติการเปนฝายรุกในแอฟริกาเหนือโดยเลี่ยง
คําสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุดของเยอรมัน  ทําใหการศึกในแอฟริกา
เปลี่ยนสภาพทันที  ขวัญทหารก็ดีขึ้นแมทหารอิตาลีซ่ึงเคยทําการรบอยางมี
ประสิทธิภาพต่ําก็ปฏิบัติการรบไดดีขึ้น 

การดํารงขวัญ  (การบํารุงขวัญ MAINTENANCE OF THE MORALE)   
อังกฤษถือวาการบรรลุความมุงหมายในการทําสงครามนั้นขึ้นอยูกับขวัญของ   องคบุคคล

มากกวาคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical qualities)  จํานวนคน อาวุธ  และทรัพยากรที่มีอยูยอมไมมี
ประโยชน  หากขาดความกลาหาญ  กําลังใจ  กําลังกาย  ตลอดจนจิตใจที่จะทําการรบ  การพัฒนา
และบํารุงขวัญจึงเปนเรื่องสําคัญในการทําสงคราม  และอาจกระทําไดดวยการปลูกฝงลักษณะผูนํา
ใหแกผูบังคับบัญชาทุกระดับซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นแกองคบุคคลในหนวยนั้น  การจัดหา
ยุทโธปกรณที่ทันสมัย  การฝกที่เขมงวด ตลอดจนการสงกําลังบํารุงและสวัสดิการที่เหมาะสม ก็เปน
ปจจัยสําคัญในการบํารุงขวัญเชนเดียวกัน 

ตัวอยาง การฝกที่เขมงวดและลัทธินิยมของชาติ  ทําใหทหารญี่ปุนมีความอดทน
และขวัญดีที่สุดตลอดเวลาถึงแมจะรูวาอาวุธดอยกวา    การสวัสดิการ
เลวกวาของขาศึกก็ตาม 

 



การฝก  การสวัสดิการ  และการบํารุงขวัญของทหารเรือดําน้ําเยอรมัน
ในสงครามโลกครั้งที่สอง  ทําใหทหารเรือดําน้ํามีขวัญดีตลอดสงคราม 
 
หลังจากถูกรอมเมลตีถอยไปอยูที่ ALAMEIN   กองทัพที่ ๘ ของ
อังกฤษอยูในสภาพขวัญไมดี  ยิ่งกองบัญชาการภาคตะวันออกกลางซึ่ง
เปนหนวยเหนือวางแผนที่จะถอยตอไปอีกก็ยิ่งทําใหขวัญทหารเสื่อมลง
ทั้งๆ ที่มีกําลังนอยกวาเยอรมันไมมากนัก  และกําลังไดรับกําลังหนุน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อจอมพล ลอรดมอนตโกเมอรี่ มาเปนแมทัพที่ ๘  จึง
ตองเริ่มสั่งการและวางแผนทําการรุกทันที  และทําใหทหารเขาใจวา
อังกฤษจะไมถอยตอไปอีก  จะรักษาแนวที่ยึดอยูนั้นใหไดและจะทาํการ
รุกในโอกาสแรกที่พรอม  ขวัญทหารทุกระดับก็เร่ิมดีขึ้น 

 
สหภาพโซเวียตถือวา    การบํารุงขวัญทหารนั้นตองกระทําดวยการ
ปลูกฝงหรือชักนําในทางการเมืองใหทหารมีความนิยมระบอบ
คอมมิวนิสต  และมีความเกลียดชัง (Hatred)ประเทศที่มีการปกครอง
ในระบอบอื่น 

การระวังปองกัน  (การรักษาความปลอดภัย SECURITY)   
ไดแก  การดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากการโจมตีของขาศึก  และทํา

ใหมีเสรีภาพในการดําเนินการรุก (เพื่อบรรลุความมุงหมายที่วางไว) มากขึ้น  ทั้งนี้มิไดหมายความวา
จะระวังมากเกินไปจนไมกลาเสี่ยงอันตรายและไมใชปองกันเสียทุกหนทุกแหง แตเปนการปองกัน
โดยไมประมาทเพื่อบําบัดหรือบรรเทาอันตรายอันจะเกิดจากการจูโจมของขาศึก  เพราะตามปกติ
ขาศึกยอมพยายามจูโจมหรือขัดขวางการดําเนินการของฝายเราเสมอ  มาตรการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยนี้ไดแก การปองกันฐานทัพและที่หมายอื่นๆ ซ่ึงมีความสําคัญตอชาติและกําลังรบ ดวยการ
วางแนวลาดตระเวน การหาขาวการปกปดความลับ  การปองกันการกอวินาศกรรมและจารกรรม 
การลวง (DECEPTION) การพราง ฯลฯ เปนตน การตั้งฐานทัพนอกประเทศ การหาพันธมิตร  ก็
นับวาเปนการหาความปลอดภัยเชนเดียวกัน 

ตัวอยาง กรณีอังกฤษเสียเรือประจัญบาน Royal Oak ที่ Scapa Flow ก็ดีการที่     เรือ
ประจัญบาน Tirpitz ของเยอรมันถูกเรือดําน้ําจิ๋ว (Midget Submarine) ของ
อังกฤษตอตีชํารุดที่บริเวณที่จอดเรือนอกฝง   นอรเวยก็ดี  การที่ญ่ีปุนตอง
แพในการยุทธที่มิดเวยก็นับวาเปนการระวังปองกันที่ไมสมบูรณ 

 



การวางแผน  เตรียมการ  และการปฏิบัติการตีฝาชองอังกฤษของเรือ    
ลาดตระเวนสงคราม Scharnhors, Gneisenau  และเรือลาดตระเวนหนัก 
Prinz Eugen ของเยอรมันใน ๑๒ ก.พ. ๑๙๔๒ เปนตัวอยางอันดียิ่งของการ
ระวังปองกัน 

การจูโจม  (ความไมรูตัว SURPRISE)   
การจูโจมมีอิทธิพลและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทําสงครามและการรบ  โดยเฉพาะ

ในทางบํารุงขวัญ ฉะนั้นจึงตองพยายามทุกวิถีทางที่จะจูโจมตอขาศึก และในขณะเดียวกันก็ตอง     
ปองกันไมใหขาศึกจูโจมได ในการปฏิบัติการบางอยางแมวาปจจัยอ่ืนๆ จะไมอํานวยใหแตการจูโจม
อาจทําใหการปฏิบัติการนั้นไดรับผลสําเร็จตามที่ตองการ 

การจูโจมมีทั้งทางยุทธศาสตร (Strategical Surprise)  ทางยุทธวิธี (Tactical Surprise)  และ
ทางเทคนิค (Technical Surprise) 

ตัวอยาง การบุกนอรเวยของเยอรมันใน ๘ เม.ย. ๑๙๔๐  การนําศพไปทิ้งนอกฝง 
สเปนเพื่อลวงใหเยอรมันเขาใจผิดวาพันธมิตรจะยกพลขึ้นบกที่ซารดิ
เนียแทนที่จะเปนซิซิลี  การลวงดวยวิธีตางๆ ใหเยอรมันเขาใจผิดวา
พันธมิตรจะยกพลขึ้นบกที่บริเวณคาเลสแทนที่จะเปนบริเวณนอรมังดี 
ฯลฯ  นับวาเปนการจูโจมทางยุทธศาสตร 

 
ความสามารถในการปฏิบัติการรบรวมกันของกองเรือพิฆาตที่ ๒ ของ
ญ่ีปุนในการยุทธที่ทัสซาฟารองกา (๓๐ พ.ย. ๑๙๔๒)ความสามารถในการ
บรรจุตอรปโดเขาทออยางรวดเร็วของญี่ปุนในการยุทธที่โคลอมบังการา 
(๑๒/๑๓ ต.ค. ๑๙๔๓)    การที่เรือดําน้ําเยอรมันเขาตอตีคอนวอยจากบน
ผิวน้ํา ฯลฯ เปนการจูโจมทางยุทธวิธี 

 
สมรรถภาพของตอรปโดขนาด ๒๔ นิ้วของญี่ปุน  การติดตั้งเรดารคนหา
พื้นน้ําในเรือคุมกันของอังกฤษ  การใชเฮดจฮอกในการปราบเรือดําน้ํา  
การใชตอรปโดนําวิถีดวยเสียงของเรือดําน้ําเยอรมัน  การใชลูกระเบิด
บังคับดวยวิทยุของเยอรมัน ฯลฯ  เปนการจูโจมทางเทคนิค 

องคประกอบตางๆ ของการจูโจม  ไดแก  ความลับ (Secret)  การซอนกําลัง (Concealment)  
การลวง (Deception)  การปฏิบัติใหมๆ และที่ขาศึกคาดไมถึง (Originality)  ความหาวหาญ 
(Audacity)  และความรวดเร็ว 

การรวมกําลัง  (CONCENTRATION OF FORCES)   



หมายถึงการรวมกําลังวัตถุและขวัญ (บุคคล)  ใหเหนือกวาขาศึก ณ ตําบลและเวลาที่
เหมาะสม (Decisive time and place)  ยิ่งมีกําลังมากกวาขาศึกเพียงใดหรือยิ่งหาความไดเปรียบจาก
ขาศึกไดมากเพียงใด  ก็ยิ่งมีทางที่จะไดชัยชนะมากขึ้นเพียงนั้น  การรวมกําลังมิไดหมายความถึงการ
นํากําลังตางๆ มารวมไวในที่เดียวกันเทานั้น  แตหมายถึงความสามารถในการวางกําลังไวในที่ที่
สามารถจะมารวมกันเพื่อใหเกิดน้ําหนักในการรบ ณ ตําบลและเวลาที่ตองการ  หรือเพื่อตานทาน
การคุกคามหรือเขาตีของขาศึก 

ตัวอยาง การจัดหมูเรือคุมกันสนับสนุน (Supporting Escort Group)  ของอังกฤษ  
เพื่อชวยเสริมกําลังคุมกันคอนวอยในมหาสมุทรแอตแลนติคเฉพาะบริเวณ
และในระหวางที่ถูกเรือดําน้ําเยอรมันคุกคาม  นับวาเปนการรวมกําลังที่ดี 

 
การวางกําลังสวนตางๆ ของกองเรือญ่ีปุนในการบุกมิดเวยใน มิ.ย. ๑๙๔๒  
ซ่ึงอยูในสภาพที่ไมสามารถรวมกําลังกันทําใหเกิดน้ําหนักสูงสุดในการรบ
ไดทันเวลา  นับวาเปนการรวมกําลังที่ผิดหลัก 

 
การที่ พล.ร.อ. BALSOY  แมทัพเรือที่ ๓ ของอเมริการวมกําลังกองเรือ
ประจัญบานทั้งหมดไวกับกองเรือบรรทุกเครื่องบิน  ในขณะไลติดตาม
กองเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ  อันเปนผลให
อเมริกาไมมีกําลังไวตานทานกองเรือประจัญบานของญี่ปุนที่เขาไปโจมตี
กองเรืออเมริกาที่ซาบารนั้น นับวาเปนการรวมกําลังที่ผิดหลักเชนเดียวกัน 

การออมกําลัง  (ECONOMY OF EFFORT, ECONOMY OF FORCES)   
หมายถึง  การแบงกําลังใหไดดุลยที่เหมาะสม (Balanced employment of forces)  ซ่ึงไดแก

การใชกําลังที่มีอยูใหสามารถสนองความตองการตามหลัก “การรวมกําลัง” และ “การระวังปองกัน” 
ใหดีที่สุด  ทั้งนี้มิไดหมายความวาจะเปนการใชกําลังใหนอยเสมอไป  หรือเปนการปองกันเสียทุก
หนทุกแหง 

ตัวอยาง การปฏิบัติของ น.อ. SHERBROOKES  ผบ. หนวยเรือคุมกันของอังกฤษ
ในการตานทานการตอตีคอนวอย JW-๕๑B  โดยกองเรือเยอรมันในทะเล
บาเรนท ๓๑ ธ.ค. ๑๙๔๒ 

 
การจัดหนวยเรือคุมกัน และหนวยเรือกําบัง (Covering Force)  ใหแกเรือ
ลําเลียงของญี่ปุนในการบุกประเทศไทยและมลายู ใน ธ.ค. ๑๙๔๑  นับวา
เปนตัวอยางอันดีของการออม (ประหยัด) กําลัง 
 



ความออนตัว  (ความไมกระดาง FLEXIBILITY)   
คือ  ความสามารถ (Capacity)  ในการเปลี่ยนสภาพตางๆ ของฝายตนใหทันกับสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยรวดเร็ว  ทําใหสามารถฉวยโอกาสที่เหมาะสมไวไดเสมอ แมวาจะคาดไมถึงวา
สถานการณจะเปลี่ยนไปเชนนั้น ความออนตัวจะมีเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการฝก การจัดระเบียบงาน  
วินัย  และการเสนาธิการ  วาจะดีเพียงใด  และยังขึ้นอยูกับความวองไวในการตัดสินใจและเปลี่ยน
ความคิดใหทันกับเหตุการณของผูบังคับหนวยทหารทั้งหนวยใหญและหนวยรอง  ซ่ึงหากสามารถ
กระทําไดโดยรวดเร็วก็ยอมจะเปลี่ยนแผนปฏิบัติการไดทันเวลา นอกจากนั้นความ  ออนตัวยังขึ้นอยู
กับความคลองแคลวในการเคลื่อนกําลังทั้งทางยุทธศาสตรและทางยุทธวิธี  ซ่ึงจะทําใหสามารถรวม
กําลังไดรวดเร็วและอยูในสถานะออมกําลัง ณ ตําบลและเวลาที่เหมาะสมเสมออังกฤษจึงถือวา ความ
คลองแคลว (Mobility)  เปนสวนหนึ่งของความออนตัว 

ตัวอยาง การปฏิบัติการของหนวยเรืออังกฤษในการยุทธนอก SIRTE คร้ังที่สอง  
นับวาเปนไปตามหลักความออนตัว 

กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา  เรียกหลักการนี้วา ความคลองตัว (MOBILITY)  และถือวารวม
เอาความหมายของการเคลื่อนกําลัง (MOVEMENT)  การดําเนินกลยุทธ (MANEUVER)  และความ
ออนตัว (FLEXIBILITY)  เขาดวยกัน  และยังหมายถึงความสามารถในการปฏิบัติการไดนาน 
รวมอยูดวย  คือ  นอกจากจะหมายถึงความสามารถในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได
รวดเร็ว  แลวยังตองสามารถใชกําลังกดดันฝายขาศึกในพื้นที่นั้นไดอยางตอเนื่องโดยไมตองอาศัย
ฐานทัพประจําอีกดวย  และยังหมายถึงความสามารถเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว
ลวงหนาในเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงจากที่คาดไว  หรือในเมื่อมีเหตุการณที่ไมคาดฝนเกิดขึ้น 

การรวมมือ  (CO-OPERATION)   
หมายถึง การรวมมือประสานงานกันในระหวางหนวยตางเพื่อใหไดพลังรวมกันอยางสงูสดุ  

ท้ังนี้ขึ้นอยูกับจิตใจอันดีและความปรารถนาที่จะรวมมือกันของทุกหนวยและทุกระดับ  ในปจจุบัน
เหลาทัพท้ัง ๓ ตองอาศัยกันและกันมากขึ้นทุกทีและตองอาศัยพลังทางดานพลเรือนดวย  การ
รวมมือระหวางทหารทั้ง ๓ เหลาทัพและพลเรือนจึงมีความสําคัญยิ่งในสงครามอนาคต  เม่ือเกิด
สถานการณท่ีคาดไมถึงขึ้นก็ยิ่งตองการการรวมมือมากขึ้น  การรวมมือภายในหนวยเดียวกันก็เปน
สิ่งสําคัญยิ่ง  การฝกรวมกันก็นับวาเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหการรวมมือดีขึ้น 

ตัวอยาง การรวมมือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร  ไดแก การรวมมือระหวางเครื่อง 
บินและเรือ (หรือเจาหนาที่ ทอ. และ ทร.) ของเยอรมัน  ในการตีฝาของ
อังกฤษของกองเรือลาดตระเวณสงครามเยอรมัน เมื่อ ๑๒ ก.พ. ๑๙๔๒ 
การรวมมือของหนวยทหารภาคพื้นดินและเครื่องบินเยอรมันในการบุก    
ยุโรปและเกาะครีต 



  การรวมมือที่ไมดี  ไดแก  การรวมมือระหวางกองทัพบก – เรือของญี่ปุน  
การรวมมือระหวางกองทัพเรือ – กองทัพอากาศอิตาลี ป ๑๙๔๐ – ๑๙๔๑  
การรวมมือภายในหนวยเรืออังกฤษในยุทธการ ๒๒/๒๓ ต.ค. ๑๙๔๓  
การรวมมือภายในหนวยเรือพันธมิตรในการยุทธในทะเลชวา๒๗ ก.พ. 
๑๙๔๒ 

หลักการรวมมือนี้อาจเปรียบไดกับหลักการควบคุม (CONTROL) ของกองทัพเรือสหรัฐ-
อเมริกา  ซ่ึงถือวาประกอบดวยองค ๔ ประการ คือ 

- การบังคับบัญชาและการจัดระเบียบงานที่กําหนดหนาที่ไวชัดเจน 
- การสื่อสารที่สามารถสั่งไปยังหนวยรองได 
- การฝกหัดอบรจนมีมาตรฐานความสามารถในการปฏิบัติงานสูง  มีขวัญดี  มีการ     
รวมมือและปฏิบัติการเปนชุด (Teamwork) ดี 
- การเปนผูนําที่ดี 

การชวยรบ (ADMINISTRATION)   
ไดแก   การจัดงานฝายการชวยรบทั้งปวงเพื่อใหผูบังคับหนวยทหารมีเสรีภาพมากที่สุดใน

การปฏิบัติการใหเปนไปตามแผน (ความมุงหมาย) ที่วางไว  ระบบการชวยรบที่ดีจะตองงาย 
(Simple) เขาใจไดสะดวก  และไมสับสน  ผูบังคับหนวยจะตองมีอํานาจควบคุมแผนงานชวยรบใน
หนวยของตนในระดับที่สัมพันธกับแผนยุทธการของหนวยนั้น  ทั้งนี้อาจกลาวไดวาหลักการขอนี้  
ไดแก   การระมัดระวังใหหนวยรบไดรับสิ่งอุปกรณ  (Supply)  หรืออ่ืนๆ  ตามที่ตองการเพื่อดํารง
ประสิทธิภาพในการรบของหนวยไว 

ตัวอยาง ในการรบในทะเลทรายในแอฟริกาเหนือ  กอนทําการรุกจะตองเตรียมนํา
ส่ิงอุปกรณตางๆ คือ น้ํา  น้ํามัน  กระสุน  ฯลฯ ไปวาง (Dump) ไวลวงหนา  
โดยตองซอนพรางไมใหขาศึกตรวจการณพบและทําลายเสียกอน  
นอกจากนั้นยังตองทํา Dump ลวงไวดวย 
 
การจัดเรือรังควาน (Raider) ไปทําลายเรือพาณิชยของฝายพันธมิตร         
ในทะเลหลวงนั้น   เยอรมันไดเตรียมระบบการสงกําลังบํารุงในทะเลไว
ลวงหนาอยางเรียบรอย  ตอมาเมื่อพันธมิตรหาทางขัดขวางการสงกําลัง
บํารุงในทะเลไวลวงหนาอยางเรียบรอย  ตอมาเมื่อพันธมิตรหาทางขัดขวาง
การสงกําลังบํารุงไดมากขึ้น  การใชเรือรังควานก็ไดผลนอยลง 

 
ในการคุมกันคอนวอยไปรุสเซีย       อังกฤษจัดใหเรือพิฆาตขนาดใหญ
เดินทางลวงหนาไปเติมเชื้อเพลิงที่ไอซแลนด  แลวคอยรับชวงคุมกันคอน



วอยในทะเล  สวนการเดินทางของคอนวอยจากอังกฤษในชวงแรกนั้นใช
เรือพิฆาตที่มีรัศมีทําการใกลคุมกันไป 

หลักการทําสงครามขอนี้พอเทียบไดกับ  หลักความพรอมรบ  (READINESS) ของกองทัพ-
เรือสหรัฐอเมริกา  แตเนื่องจากอเมริกาใหความหมายของความพรอมรบไวกวางขวางกวา  จึงจะได
แยกกลาวถึงตางหาก 

ตามที่กลาวมาแลวทั้งหมด  เปนหลักการทําสงครามของอังกฤษ  สําหรับกองทัพเรืออเมริกา
มีหลักการทําสงครามที่พิสดารออกไปอีก ๓ ประการ  คือ 

ความงาย (ความแจมแจง SIMPLICITY)   
หมายถึง ความชัดเจนในการวางแผนตางๆ แผนท่ีดีท่ีสุดก็คือ แผนที่ไมมีความสลับ       

ซับซอนแยบยลทั้งในการกําหนดขึ้น  การออกคําสั่ง  และการปฏิบัติแผนหรือยุทธศาสตรท่ีงาย     
ชัดเจน  ยอมทําใหผูปฏิบัติเขาใจงาย  โดยเฉพาะผูปฏิบัติใตบังคับบัญชาชั้นรองที่ไดรับการฝกฝน
และมีประสบการณนอย  แผนการที่งายชัดเจนยอมไมทําใหเกิดความเขาใจผิดและปฏิบัติผิดพลาด
ไดยาก  นอกจากนั้นผูไดรับยังสามารถปฏิบัติไดโดยรวดเร็วอีกดวย 
  ความตองการความงายนี้ยอมใชไดในการกําหนดยุทธศาสตรดวย แมแตอาวุธก็ตองออกแบบ

ใหใชไดงาย  สายการบังคับบัญชาก็ตองงาย  ชัดเจน  ทุกคนตองรูวาใครเปนผูบังคับบัญชา  ใคร
เปนใตบังคับบัญชา  ลักษณะความงายนี้ยอมเปลี่ยนแปลงไปไดเปนครั้งคราว  การปฏิบัติที่งาย
สําหรับหนวยทหารที่ไดรับการฝกฝนดี    อาจกลายเปนการปฏิบัติที่ยากสลับซับซอนสําหรับ
หนวยทหารที่หยอนการฝกก็ได  อยางไรก็ตามพึงระลึกไวเสมอวาอยาทําทุกอยางใหงายเกินไป
จนขาดความถูกตอง ความสมบูรณ และความออนตัว 

ตัวอยาง แผนของ  พล.ร.อ. SPRUANCE แมทัพเรือที่ ๕ ของอเมริกา    มอบให
นายพลเรือมิทเซอร ผบ.กองเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งหมด (ในทัพเรือที่ ๕) 
ซ่ึงจะเปนนายทหารสั่งการทางยุทธวิธีกอนการยุทธในทะเลฟลิปปนส ใน 
มิ.ย. ๑๙๔๔ ดังนี้  “กําลังทางอากาศของเราจะทําลายเรือบรรทุกเครื่องบิน
ขาศึกเสียกอน  แลวตอไปจะโจมตีเรือประจัญบานและเรือลาดตระเวณ
ขาศึก  เพื่อลดความเร็วหรือทําใหเกิดชํารุด  กองเรือประจัญบานของเรา
จะทําลายกองเรือขาศึกดวยการรบทางเรือ  ถาขาศึกเลือกที่จะเขาทําการ
ยุทธแตถากองเรือขาศึกถอย  เราก็จะเลือกทําลายเรือขาศึกที่มีความเร็วชา 
หรือชํารุด  เรือทุกลําและทหารทุกคนจะตองรวมปฏิบัติการอยางเขมแข็ง
เพื่อทําลายกองเรือขาศึกใหหมดสิ้น     เรือพิฆาตที่ตองการน้ํามันเชื้อเพลิง
เพิ่มเติมใหเดินทางไปรับที่เกาะไซบันไดตามความจําเปน 
“ใหทานออกเดินทางไดทันทีที่เห็นควร และจัดรูปกระบวนและการ
เคลื่อนกําลังเองตามที่เห็นวาจะไดเปรียบที่สุดเมื่อปะทะขาศึก  ขาพเจา  



จะออกคําสั่งทั่วไปอีกเมื่อจําเปนเทานั้น    ใหทานและนายพลเรือลี   (LEE 
ผบ. กองเรือประจัญบาน) กําหนดรายละเอียดไดเอง” 
แผนการนี้ของพล.ร.อ. SPRUANCE นี้นับวาถูกตองตามหลักความงาย  
และพึงระลึกวา  กําลังตางๆ  ในบังคับบัญชาของทานเปรกําลังที่ไดรับ
การฝกและรวมปฏิบัติการรบมาเปนเวลานาน  ผบ. กองเรือตางๆ ก็เปนผูที่
ไดเคยปฏิบัติการรบมาแลวทุกทาน 

การขยายผล (EXPLOITATION) คือ   
ผลที่ควรจะไดมาอีกหลังจากประสบความสําเร็จตอนหนึ่งแลว   หลักการขอนี้มี

ความสัมพันธอยางใกลชิดกับหลักการรุกและหลักการจูโจมมาก แผนยุทธศาสตรหรือการ
ปฏิบัติการทางยุทธวิธีตางๆ จะตองมีความออนตัวพอสมควร เพื่อที่จะใหผูบังคับหนวยทหารฉวย
โอกาสจากความสําเร็จขั้นหนึ่งหรือจากสถานการณดําเนินการบางอยางตอไปอีก เพื่อใหได
ประโยชนตอแผนสวนรวมของตนใหมากที่สุด จะเห็นไดจากประวัติการสงครามวามีบอยคร้ังที่
หลังจากประสบชัยชนะขั้นตนแลว แมทัพหลายทานที่มีโอกาสจะเอาชัยชนะไดอยางสมบูรณ
เด็ดขาดกลับปลอยโอกาสอันงามนั้นใหหลุดลอยไปเสีย ไมมีส่ิงใดที่เปนเปางามสําหรับการเขา
โจมตีเหมือนกําลังทหารขาศึกที่กําลังรนถอยอยางเสียขบวน จากการศึกษาพิจารณาขอบกพรองของ
การไมขยายผลในสงครามในอดีต แสดงใหเห็นวาในการวางแผนเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงคที่จํากัด
นั้นควรจะสั่งการใหมีความออนตัวพอที่จะขยายการปฏิบัติการใหกวางขวางตอไป เปนการขยาย
ผลไดถาชัยชนะในขั้นตนเปนไปไดอยางเด็ดขาดและรวดเร็ว หรือถาสถานการณอํานวยให 

ตัวอยาง ในการปฏิบัติการรุกเขาสูเกาะญี่ปุนนั้นเดิมสหรัฐอเมริกาไดวางแผนเขา
ยึดหมูเกาะตางๆในมหาสมุทรแปซิฟกเปนลําดับจนถึง    ฟลิปปนส แตใน
การใชกองทัพเรือที่ ๓ (พล.ร.อ. ฮัสซีย –แมทัพ) เขาโจมตีตัดรอนกําลัง
ทางอากาศของญี่ปุนตามฐานทัพในหมูเกาะตางๆ นั้นปรากฎวาญี่ปุนมี
กําลังตานทานการโจมตีนอยมาก พล.ร.อ. ฮัสซียจึงเห็นวากําลังทางอากาศ
ของญ่ีปุนในบริเวณฟลิปปนสและแปซิฟกออนแอลงมากแลว จึงเห็นวา
แทนที่จะตองยึดครองเกาะแยปเสียกอนแลวจึงบุกฟลิปปนสตามแผนเดิม
นั้น ควรจะตรงเขายึดฟลิปปนสเลยทีเดียว ฮัสซียไดเสนอแผนนี้และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะเสนาธิการผสมของสหรัฐอเมริกาทําใหอเมริกา
สามารถบุกเกาะเลยเตกอนกําหนดเดิมถึงสองเดือน 

ความพรอมรบ (READINESS)  
ความพรอมรบอาจแบงไดเปน ๕ ลักษณะคือ 

 ความพรอมรบดานการบังคับบัญชา หมายถึงมีการจัดระเบียบงานที่พอเพียงกับความ
ตองการมีผูนํา และฝายอํานวยการที่มีการศึกษาและไดรับการอบรมดี ขวัญ วินัย และการฝกรวมกัน



เปนชุดดี มีหนวยรองที่พรอมจะรับปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรและแผนยุทธการที่กําหนดขึ้นได
ทันตามความตองการ 
 ความพรอมรบดานการขาวกรอง หมายถึง มีการจัดระเบียบงานดานการขาวกรองสมบูรณ
และทําหนาที่อยูแลวกอนสงครามจะอุบัติขึ้นและจะสามารถปฏิบัติการตอเนื่องไปไดอยางไดผลเมื่อ
เกิดสงครามแลว นอกจากนั้นหนวยรองตางๆ จะตองพรอมที่จะชวยเหลือสนับสนุนในการ
ดําเนินการดานขาวกรองดวย 
 ความพรอมรบดานกําลังพล หมายถึง มีโปรแกรมการฝกที่มุงหมายในการผลิตกําลังทหาร
ที่มีรางกายสมบูรณ ขวัญดี ไมนิ่งเฉย วินัยดีมีความสามารถทั้งดานอาชีพและดานเทคนิคสูง รวมทั้ง
มีกําลังพลทดแทนที่ไดรับการฝกฝนพรอมที่จะเขาทําหนาที่แทนกําลังที่สูญเสียไปไดทุกเวลา 
 ความพรอมรบดานการวางแผน หมายถึง การมีแผนการตางๆ ลวงหนาพรอมที่จะให
ปฏิบัติการได  และมีความสามารถที่จะออกแผน    หรือแกไขแผนไดตามสถานการณที่คล่ีคลายไป
ไดอีกดวย 
 ความพรอมรบดานการสงกําลังบํารุง หมายถึงวาหนวยตางๆ และกําลังทหารจะตองไดรับ
อุปกรณและอาวุธเคร่ืองมือตางๆ อยางเหมาะสม การจะปฏิบัติการทุกครั้งจะไดรับการสนับสนุน
พอเพียงกับความตองการ มีพาหนะในการขนสงพรอมมีสายการคมนาคมกับหนวยทหารที่     
ปลอดภัย มีฐานทัพที่จําเปนพรอมสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติการ 
 กลาวโดยสวนรวมแลว   ความพรอมรบหมายถึงวากองทัพตาง ๆ   จะตองประกอบดวย
องคประกอบตางๆ พรอมที่จะดําเนินสงคราม   และมีการจัดระเบียบงาน รักษาสภาพใหดี มีการฝก
การอบรมและเครื่องมือตางๆ สําหรับปฏิบัติการรบ ทั้งนี้ นอกจากการเตรียมการลวงหนากอน
สงครามแลว จะตองมีการเตรียมการตอไปในเมื่อสงครามเริ่มขึ้นและยืดเยื้อออกไปอีกดวย 
 สําหรับหลักการทําสงครามของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานี้ น.ท. BRUCE KEENER III ได
เขียนเรื่องวิจารณไวใน U.S. Naval Institute Proceedings, November, ๑๙๖๗ วาควรจะตัดทอนและ
ปรับปรุงใหเหลือเพียง ๕ หลักคือ The Objective, Weighted Distribution of Forces, Coordination 
of Effort, The Initiative, The Unorthodox       แตกองทัพเรือสหรัฐอเมริกายังไมยอมรับใชและยังมี
ผูวิจารณคัดคานความเห็นของ น.ท. KEENER บาง 
 หลักการทําสงครามทุกขอยอมมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันและชวยใหผูบังคับหนวย
ทหารตัดสินใจไดถูกตองแตในการใช (Apply) หลักการสงครามนั้น ผูใชจะตองพิจารณาสถาน-
การณและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของใหสมบูรณที่สุดเทาที่จะทําได ประสบการณจากการรบในเวลา
สงครามหรือจากการฝกในเวลาปกติซ่ึงฝงอยูในอุปนิสัยหรือจนเปนสัญชาตญาณนั้น    ยอมชวยให
ผูบังคับหนวยทหารสามารถตัดสินใจไดรวดเร็ว การฝกฝนตนเองดวยการศึกษาประวัติศาสตรการ
สงครามก็จะชวยใหสามารถพิจารณาและตกลงใจในการใชหลักการทําสงครามไดดีขึ้น 



 ในการใชหลักการทําสงครามในการปฏิบัติการรบนั้น หลักการแตละขอยอมมีน้ําหนักไม
เทากันทุกสถานการณและตองเลือกปฏิบัติใหเหมาะสม เชน ในการตีโฉบฉวยสะเทินน้ําสะเทินบก 
(Amphibiuous Raid) ซ่ึงมีลักษณะเปนการรุก (Offensive Action) อยูในตัวนั้น การจูโจม (Surprise) 
ยอมมีน้ําหนักมากเปนตน ในบางกรณีอาจไมสามารถใชทุกหลักการไดก็จําเปนตองพิจารณา        
ช่ังน้ําหนักระหวางหลักการหนึ่งๆ อยางรอบคอบและพึงระลึกเสมอวาการทําสงครามนั้นเปน
ศาสตร (Science) และศิลป (Art) ไมมีกฎเกณฑตายตัวที่จะใชไดทุกสถานการณ 
สูตรการสงครามของนโปเลียน 

คําวา “สูตรการสงคราม” นี้ แปลจากภาษาฝรั่งเศสวา Maximes de Guerre ซ่ึงตางกับคําวา 
“หลักการสงคราม” (Principle of War) ที่ใชกันอยูในปจจุบัน 
 อาจมีผูสงสัยวา สูตรการสงครามกับหลักการสงครามตางกันอยางไร ในเรื่องนี้ก็เห็น
จะตองไปอานหนังสือ On War ของเคลาซวิทซ เพื่อหาคําอธิบายใหถูกตอง ซ่ึงในหนังสือดังกลาวนี้
ไดอธิบายโดยสรุปวา คําวา สูตร หรือ Maxim นั้น เปนเรื่องแนวความคิดของบุคคลคนเดียว เมื่อเปน
แนวความคิดของบุคคลก็จะใชเปนหลักการทั่วไปไมได เพราะเรื่องของหลักการนั้นจะตองเปนที่
ยอมรับของสถาบันใดสถาบันหนึ่งโดยเฉพาะ ทํานองเดียวกับหลักการสงครามที่ใชอยูในแตละ
ประเทศปจจุบันซึ่งยอมแตกตางกันไป แมในเหลาทัพของประเทศหนึ่งก็ใชไมเหมือนกัน 
 
สูตรที่ ๑ 
 ชายเขตแดนของรัฐ ไมวาจะเปนแมน้ําใหญหรือเทือกเขาหรือทะเลทราย ส่ิงกีดขวางตอการ
เดินทัพเหลานี้ ทะเลทรายเปนสิ่งที่ผานยากที่สุดรองลงมาไดแกเทือกเขา งายที่สุดไดแกแมน้ํา 
 
สูตรที่ ๒ 
 แผนการทัพนั้น ควรจะไดนําเอาทุกสิ่งทุกอยางที่ขาศึกอาจทําได เขามาพิจารณาทั้งหมด
และวางวิธีการที่จําเปนเอาไวตอสู แผนการทัพนั้นจะตองเปลี่ยนแปลงแกไขไมมีที่ส้ินสุดตาม
เหตุการณ  อัจฉริยะภาพของผูบังคับบัญชา คุณลักษณะของหนวยทหาร และสภาพภูมิประเทศของ
เขตสงคราม 
 
สูตรที่ ๓ 
 กองทัพซ่ึงเดินไปสูชัยชนะตอประเทศหนึ่งนั้น อาจมีดินแดนของประเทศเปนกลางหรือมี
ส่ิงกีดขวางตามธรรมชาติที่ใหญโตปองกันปกทั้งสองขาง หรือเพียงขางเดียว หรืออาจมีปกลอยทั้ง
สองขางก็ได 
 
สูตรที่ ๔ 



 เมื่อจะเดินกองทัพไปเอาชัยชนะตอประเทศหนึ่ง ดวยการแยกแนวหลักการยุทธออกเปน
สองหรือสามจํานวนกองทัพที่แยกออกไป และไปรวมกันยังตําบลหนึ่งแลว มีหลักอยูวา การรวม
กําลังของกองทัพตาง ๆ เหลานี้ จะตองไมทําในระยะใกลกับขาศึก เพราะขาศึกอาจไมเพียงแตรวม
กําลังเขาปองกันไมใหกองทัพเหลานี้รวมกันไดเทานั้น แตอาจเขาทําลายกองทัพนั้นทีละกองทัพ ๆ 
ไป 
 
สูตรที่ ๕ 
 การสงครามควรจะทําอยางมีระบบ (Systematic) เพราะวาการสงครามยอมมีจุดมุงหมาย
โดยแนชัด และควรดําเนินไปตามหลักและศิลปะของการสงครามทั้งควรจะใชกําลังแตเพียงพอ
เหมาะสมกับสวนการตานทานซึ่งควรจะคาดคะเนได 
 
สูตรที่ ๖ 
 ในตอนเริ่มตนการยุทธ การจะเปนฝายรุกหรือไมนั้นเปนปญหาที่ตองคิดใหจงดี แตเมื่อใด
ไดทําการรุกออกไปแลว จะตองดํารงไวจนถึงที่สุดถึงแมจะมีความชํานาญในกลยุทธการถอยมาก
เทาใดก็ตาม ยอมจะทําใหกองทัพเสียกําลังใจไปเสมอเพราะโอกาสที่จะไดชัยชนะจะเปลี่ยนมือไป
อยูกับขาศึก ยิ่งกวานั้นในการถอยยอมมีทางสูญเสียกําลังพลและยุทโธปกรณมากกวาการเขาตอสู
กันอยางนองเลือด   ความแตกตางก็คือ   การเขารบนั้น      การสูญเสียของฝายขาศึกและฝายตนยอม
ไลเล่ียกันแตในการถอย ยอมสูญเสียแตฝายตนเทานั้น 
 
สูตรที่ ๗ 
 กองทัพจะตองพรักพรอมทุกขณะไมวากลางวันหรือกลางคืน เพื่อตานทานจนถึงขีดสุด
แหงความสามารถ การที่จะสําเร็จผลดังนี้ ทหารทุกคนจะตองมีอาวุธและกระสุนอยูกับตนพรอม
เสมอทหารราบจะตองมีทหารปนใหญ ทหารมา แตนายพลตนรวมอยูดวยตลอดเวลา และแตละ
สวนของกองทัพจะตองพรอมที่จะรั้งหนวง สนับสนุนและปองกันซึ่งกันและกันไดทุกโอกาส 
 กองทหารที่หยุดอยูในที่พักแรม หรือระหวางการเดินทาง จําเปนตองยึดตําบลที่เกื้อกูลแก
การรบเสมอ เปนตนวา จะตองจัดการปองกันทางปกและอาวุธยิงทั้งหมดจะตองพรอมที่จะเขาที่ตั้ง
ซ่ึงเหมาะแกการยิงมากที่สุด 
 เมื่อกองทัพอยูในขบวนเดินควรมีกองระวังหนาและกองกระหนาบ เพื่อลาดตระเวนทาง
ดานหนา  ดานขวา   และดานซาย และใหหางจากสวนใหญเพียงพอที่จะจัดรูปขบวนและเขาประจํา
ที่ตั้ง 
 
สูตรที่ ๘  



 แมทัพใหญควรจะถามตัวเองวันละหลาย ๆ คร้ังวา ถาขาศึกปรากฏตัวมาขางหนา ขางขวา 
หรือขางซาย  เราจะทําอะไร  ถายังรูสึกวาไมสามารถตอบตัวเองไดอยางสะดวกใจ   การวางตัวของ
แมทัพนับวายังผิดพลาดและควรแกไขเสีย 
สูตรที่ ๙ 
 กําลังของกองทัพก็เหมือนกําลังในวิชาเมคานิกส   คือ  ผลคูของมวลกับความเร็ว (ความ
รวดเร็วในการกระทําการเดินอยางรวดเร็วยอมเพิ่มขวัญของทหารและทวีโอกาสที่จะไดชัยชนะ 
 
สูตรที่ ๑๐ 
 กองทัพที่มีกําลังคน  ทหารมา   และทหารปนใหญ นอยกวาขาศึก    ผูบังคับบัญชาจะตอง
หลีกเลี่ยงการรบใหญ เขาจะตองชดเชยขอเสียเปรียบในทางกําลังดวยความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ 
ชดเชยจํานวนปนใหญดวยการดําเนินกลยุทธ         ชดเชยทหารมาดวยการเลือกตําบลที่เหมาะใน
เหตุการณ เชนนี้ขวัญของทหารเปนสิ่งสําคัญยิ่ง 
 
สูตรที่ ๑๑ 
 การแยกกําลังออกเปนสวน ๆ หางจากกันมาก ๆ โดยไมมีการสื่อสารติดตอนั้น นับวาเปน
ขอผิดพลาดที่จะทําใหเกิดความผิดขึ้นตอ ๆ ไปอีกสวนที่แยกออกไปจะมีคําสั่งเฉพาะวันแรกเทานั้น
การปฏิบัติในวันตอ ๆ ไปยอมตองขึ้นอยูกับเหตุการณซ่ึงอาจเกิดขึ้นแกสวนใหญแลว เมื่อเปนเชนนี้ 
ขบวนที่แยกไปจะเสียเวลาในการคอยคําสั่ง หรือทําการลงไปตามสมควรแกเหตุการณ ดังนั้นจึงควร
ยึดหลักไววาจะตองรวมขบวนทั้งหมดใหเปนปกแผน  ซ่ึงจะทําใหขาศึกไมสามารถเจาะชองเขามา
ระหวางกลางได จะดวยเหตุผลอยางใดก็ตาม เมื่อไมปฏิบัติตามหลักขอนี้แลว สวนที่แยกออกไป
จะตองปฏิบัติการเปนอิสระและเคลื่อนที่ไปยังตําบลที่กําหนดใหโดยแนนอนจุดหนึ่งซึ่งอาจไปรวม
กับสวนใหญได ทั้งนี้จะตองทําไปโดยไมลังเลใจเพราะการรอคอยคําสั่งและจะตองระวังไมใหขาศกึ
เขาตีทีละสวนได 
 
สูตรที่ ๑๒ 
 กองทัพตองมีแนวหลักการยุทธเพียงแนวเดียว แนวนี้จะตองรักษาไวใหไดและจะละทิ้งได
ดวยเหตุผลที่สําคัญจริง ๆ เทานั้น 
 
สูตรที่ ๑๓ 
 ระยะหางระหวางสวนตาง ๆ ของกองทัพในระหวางการเดินนั้นยอมบังคับไวดวยลักษณะ
ภูมิประเทศ เหตุการณ และที่หมายการเดิน 
 



สูตรที ๑๔ 
 ในภูเขานั้น ตําบลที่เปนที่มั่นอยูในตัวยอมมีอยูทั่วไปทุกหนทุกแหง ผูบังคับบัญชาหนวย
ทหารจะตองหลีกเลี่ยงไมเขาตี ความชํานาญในการรบในภูมิประเทศเชนนี้ ก็คือการรูจักยึดตําบล    
ที่อยูทางขางหรือทางหลังของขาศึก อยาทิ้งที่ที่เหมาะสมใหขาศึกจําตองทิ้งที่มั่นไปยังขางหลัง     
ตอไป หรือมิฉะนั้นก็ตองออกมาตอสู การรบในภูเขานั้นฝายเขาตียอมเสียเปรียบ แมจะเปนการรบ
ดวยวิธีรุก ความชํานาญก็คือ ตองใชรบดวยการตั้งรับและบังคับใหขาศึกตองออกมาเขาตี 
 
สูตรที่ ๑๕ 
 วัตถุประสงคขอแรกซึ่งแมทัพผูบงการรบควรจะคํานึงถึงก็คือ     เกียรติและชื่อเสียงของ
กองทัพของเขา ความปลอดภัยและการคงอยูของทหารเปนขอรองลงมา ความหลาหาญและอดทน
จะเปนเครื่องใหความปลอดภัยและการคงอยูของทหารได 
 
สูตรที่ ๑๖ 
 การไมยอมกระทําในสิ่งที่ขาศึกประสงคใหทานทํานั้น เปนกฎการทําสงครามที่เชื่อถือกัน
มาอยางแนนแฟน มีเหตุผลอยางงาย ๆ ที่แสดงถึงความประสงคของขาศึก เนื่องจากเหตุนี้สนามรบ
ที่ขาศึกไดลาดตระเวนและศึกษาแลว   ควรจะหลีกเลี่ยงเสีย      และจะตองใชความระมัดระวังให
มากยิ่งขึ้นในการที่จะหลีกเลี่ยงสนามรบที่มีปอมคายและที่ขาศึกไดวางแนวสนามเพลาะไว บท
อนุโลมของกฎขอนี้คือไมเขาตีตรงหนาที่มั่นซึ่งสามารถจะใชกลยุทธโอบลอมได 
 
 
 
สูตรที่ ๑๗ 
 เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการรบกับกองทัพขาศึกที่มีอานุภาพเหนือกวาใหพนจากการทําสงคราม
กลางแปลง ผูนําทัพจะตองยึดที่มั่นตั้งรับใหดี และในเวลากลางคืนจะตองฝงตัวลงในสนามเพลาะ ที่
มั่น ตามธรรมชาติที่หาไดโดยทั่วไปนั้นไมสามารถจะปองกันกองทัพที่มีกําลังเหนือกวาได     
นอกจากจะอาศัยศิลปะในการทําสงคราม 
 
สูตรที่ ๑๘ 
 เมื่อถูกจูโจมโดยกองทัพที่มีกําลังเหนือกวาถาตนอยูในที่มั่นไมเหมาะ แมทัพทั่วไปจะ
หาทางถอย แตแมทัพที่ยิ่งใหญจะใชความกลาหาญเด็ดเดี่ยวเคลื่อนที่เขาหาขาศึก ซ่ึงจะทําใหขาศึก
เกิดความฉงนสนเทห ถาขาศึกเกิดชะงักการเคลื่อนที่ นายพลที่สามารถจะใชโอกาสที่ขาศึกลังเลนี้
ใหเปนประโยชนและอาจมีความหวังในชัยชนะดวยก็ได หรืออาจรั้งหนวงขาศึกไวในเวลากลางวัน



ดวยการใชกลยุทธในเวลากลางคืนอาจฝงตัวในสนามเพลาะเสีย หรือ ถอนตัวไปหาที่มั่นอื่นที่ดีกวา 
การกระทําที่กลาหาญเชนนี้ยอมจะนําเกียรติมาใหซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญมากแกอํานาจของ
กองทัพ 
 
สูตรที่ ๑๙ 
 การเปลี่ยนจากการตั้งรับกลับเปนการรุกนั้น เปนวิธีดําเนินการสงครามที่ละเอียดลออยิ่งวิธี
หนึ่ง ในการเปลี่ยนจากการตั้งรับเปนการรุกนั้นยอมจะตองมีการรวบรวมหนวยทหาร ปนใหญ 
กระสุน และส่ิงอุปกรณไว ณ ตําบลและเวลาที่เหมาะ ไดพอเพียงที่ปลอยหมัดเด็ดออกไป การเลือก
จุดที่ถูกตองและการคํานวณเวลาที่พอเหมาะ ยอมจะตองใชการตัดสินใจอยางดี 
 
สูตรที่ ๒๐ 
 แมทัพไมควรทิ้งแนวหลักการยุทธของตนแตกลยุทธที่มีช้ันเชิงอันหนึ่งในการสงครามก็คือ
การรูวาการเปลี่ยนแปลงแนวหลักการยุทธ เมื่อสถานการณบังคับนั้นจะทําอยางไร กองทัพที่
สามารถเปลี่ยนแนวหลักการยุทธไดอยางแนบเนียนยอมจะลวงขาศึกไมใหรูที่ตาง ๆ ในเขตหลัง 
และจุดออนแอ ซ่ึงขาศึกจะคุกคามได 
 
สูตรที่ ๒๑ 
 เมื่อกองทัพมีขบวนอาวุธลอมประชิด  และทหารปวยและบาดเจ็บตามมาทายขบวนของ
กองทัพเปนจํานวนมาก ควรใชเสนทางที่ส้ันที่สุดไปสูฐานทัพ 
 
 
สูตรที่ ๒๒ 
 ศิลปะของการพักแรมในที่มั่นหนึ่งนั้นยอมไมมีอะไรมากไปกวาเลือกแนวรบในที่มั่นนั้น 
อาวุธยิงทั้งหมดจะตองวางไวในจุดที่เกื้อกูลการชวยเหลือและใหพรอมที่จะยิงได ที่มั่นที่เลือกนั้น
จะตองไมมีที่อ่ืนที่มีอํานาจเหนือกวาและปองกันการโอบหลังไดดวย และถาสามารถทําได ควรใหมี
อํานาจเหนือกวาที่มั่นอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียงกัน 
 
สูตรที่ ๒๓ 
 เมื่อกองทัพที่ยึดมั่นอยูนั้น ถูกขาศึกคุกคามดวยการจะโอบปก ผูนําทัพจะตองรวบรวมกําลัง
และคุกคามขาศึกดวยการเคลื่อนที่จะเขาตี การกระทําเชนนี้จะปองกันการโยกยายกําลังที่ขาศึกจะ
เอาไปโอบปก เมื่อไดตกลงใจทําดังนั้นแลว ผูนําทัพจะตองใหถอยตอไป 
 



สูตรที่ ๒๔ 
 สูตรการสงครามที่ไมควรจะลืมเลยนั้นคือ การสรางคายพักชั่วคราวใหแกทหาร ควรจะได
สรางในตําบลที่หางไกลจากจาศึกและใหการกําบังเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาขาศึกอาจมาถึง
ไดโดยไมทันรูตัว เมื่อเปนเชนนี้กองทัพอาจรวมพลไดทันกอนที่ขาศึกจะเขาตีได 
 
สูตรที่ ๒๕ 
 เมื่อสองกองทัพเขารบกันแลว และกองทัพหนึ่งจะถอนตัวออกไดเพียงตรงจุดเดียว สวนอีก
กองทัพหนึ่งจะถอนตัวตรงใดก็ไดโดยรอบตัว ดังนั้นกองทัพหลังนี้ยอมไดเปรียบมาก ถาเปน
เชนนั้นแมทัพที่กลาวหลังนี้ควรจะใชความกลาหาญเขาตีอยางรุนแรง และใชกลยุทธโอบปกขาศึก 
 
สูตรที่ ๒๖ 
 การที่จะกระจายกําลังเขาปฏิบัติการตอกองทัพซ่ึงรวมอยูตรงศูนยกลางและมีการติดตอ   
ส่ือสารอยางดีโดยที่กําลังที่กระจายอยูนั้นไมมีการสื่อสารติดตอกัน ยอมเปนการกระทําที่ตรงกัน
ขามกับหลักที่แทจริง 
 
สูตรที่ ๒๗ 
 เมื่อกองทัพถูกขับใหถอยไปจากที่มั่น ขั้นแรกควรรวมเปนขบวนกันไปขางหลังใหไกล   
พอเพียง เพื่อมิใหขาศึกขัดขวางได เพราะผลเสียหายที่รายแรงที่สุดอาจเกิดขึ้นไดโดยการถูกโจมตี  
ทีละสวน กอนเขารวมกัน 
 
 
สูตรที่ ๒๘ 
 เมื่อการรบทํามาถึงตอนพลบค่ําแลว   ไมควรจะแยกกําลังออกไป     เพราะวาสถานการณ
อาจเปลี่ยนแปลงไป อาจเปนเพราะการถอยของขาศึก หรือ ฝายตนไดรับกําลังหนุนที่แข็งแรง ซ่ึง
อาจทําใหสามารถทําการรุกและจัดรูปขบวนที่ทําลายขาศึกเสียแตเนิ่น 
 
สูตรที่ ๒๙ 
 เมื่อผูนําทัพตั้งใจที่จะเริ่มการรบกอน   เขาควรจะไดรวบรวมกําลัง    และไมมีหนวยใดที่ถูก
หลงลืม บางทีทหารกองพันเดียวอาจตัดสินการรบในวันนั้นได 
 
สูตรที่ ๓๐ 



 ไมมีส่ิงใดที่นับวาลุกลนหรือฝนหลักการสงครามยิ่งไปกวา การเดินโอบปกตอหนาขาศึก
ซ่ึงยึดที่มั่นอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขาศึกยึดไดที่สูงซึ่งที่เชิงลาดนั้นอีกฝายหนึ่งตองถูกบังคับไวใน
ชองทางแคบ 
 
สูตรที่ ๓๑ 
 เมื่อทานวางแผนที่จะทําการรบใหม โดยเฉพาะทานตองตอสูกับแมทัพที่ยิ่งใหญ ทาน
จะตองฉวยโอกาสทุกอยางเพื่อความมีชัย เพราะถาพลาดเสียที่ลงแลว ถึงแมทานจะอยูในทามกลาง
หนวยทหาร และใกลกับปอมปราการของทานก็ตามความพินาศก็จะมีแกผูแพ 
 
สูตรที่ ๓๒ 
 ภารกิจของกองระวังหนานั้น ไมใชการเคลื่อนที่ไปขางหนา หรือการถอยมาขางหลัง แต
ตองใชกลยุทธ   กําลังจะตองมีทหารมาเบาสนับสนุนดวยทหารมากลาง     และทหารราบอีกหลาย
กองพัน และทหารปนใหญอีกหลายกองรอยทําการสนับสนุนควรเปนหนวยทหารที่คัดเลือกแลว 
นายพล นายทหาร และพลทหาร ควรจะรูยุทธวิธีอยางดีเหมาะกับตําแหนงดวย   ทหารที่ไมไดรับ
การฝกพอจะสงออกไปทําหนาที่นี้ คงจะทําความรําคาญมากกวา 
 
สูตรที่ ๓๓ 

การนําขบวนสัมภาระและปนใหญหนักผานเสนทางที่อยูในซอกโดยที่อยูในซอกโดยที่ยัง
ไมไดยึดปากทางดานนอกไวกอนนั้น ยอมเปนการกรทําที่ฝาฝนตอแบบธรรมเนียมการสงครามใน
เวลาถอย ขบวนเหลานี้จะทําความลําบากใหและอาจเปนอันตรายไดงาย จึงควรมีหนวยคุมกันขบวน
พอเพียงและควบคุมการเคลื่อนที่ออกจากเสนทางบังคับนั้นดวย 
 
สูตรที่ ๓๔ 
 หลักการรบประการหนึ่ง คือ ไมปลอยชองวางที่ขาศึกจะทะลุทะลวงเขาไประหวางหนวย
ตาง ๆ ที่วางอยูในแนวรบ นอกจากจะมีความประสงคใหขาศึกเขาไปในหลุมพรางที่วางไว 
 
สูตรที่ ๓๕ 
 ที่พักแรมของหนวยทหารในกองทัพเดียวกันควรจะใหอยูในทีซ่ึงจะชวยเหลือซ่ึงกัน      
และกันได 
 
สูตรที่ ๓๖ 



 เมื่อขาศึกมีแมน้ํากําบังอยูตรงหนา และสะพานทั้งหลายที่ขามแมน้ํานั้น ขาศึกยึดหัวสะพาน
ไวหมดแลว จงอยาเขาตีตรงหนา เพราะจะตองกระจายกําลังออกตามกวางดานหนา ทําใหเปดชอง
ใหถูกตัดขาดออกเปนสวน ๆ ได ใหเคลื่อนเขาหาแมน้ําในรูปขบวนเปนขั้นบันไดไปทางหลัง ขาศึก
จะเขาตีขบวนหนาที่สุดไดขบวนเดียว ซ่ึงขาศึกจะเขาตีทางปกไมได ใหหนวยทหารที่เคลื่อนที่เร็ว
ไปยึดฝงแมน้ํา เมื่อตกลงใจวาจะขามที่ใดใหรุกเขาหาจุดนั้นอยางเร็ว และวางสะพาน  ลงไป ตาํบลที่
ขามนี้ควรจะใหอยูหางจากขบวนนํามาก ๆ เพื่อจะลวงขาศึก 
 
สูตรที่ ๓๗ 
 ทันทีที่ทานยึดไดที่มั่น ซ่ึงจะปกปองไปยังฝงตรงกันขามได ทานอยูในฐานะไดเปรียบที่
สามารถจะขามแมน้ําไดแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่มั่นนั้นมีบริเวณกวางขวางพอที่จะวางปนใหญได
มาก ๆ ความไดเปรียบนี้จะลดลง ถาแมน้ํากวางกวา ๖๐๐ หลา เพราะวากระสุนลูกปรายยิงไมถึง 
และขาศึกซึ่งปองกันที่ขามยอมหาที่กําบังไดงาย ดังนั้นถาใหทหารราบขามแมน้ําไปกําบังการสราง
สะพานและไปถึงฝงตรงขามไดแลว นาจะถูกระดมยิงดวยกระสุนลูกปรายของขาศึก เพราะกองรอย
ในใหญซ่ึงตั้งทางหัวสะพานตรงขามจะอยูหางจากทหารที่ขามไปเพียง ๔๐๐ หลา ซ่ึงเปนระยะ
ฉกรรจ ในขณะเดียวกันจะอยูหางจากกองรอยปนใหญฝายเดียวกันถึง ๑,๐๐๐ หลา ดังนั้นความ
ไดเปรียบทางปนใหญจึงตกอยูแกฝายปองกันการขาม 
 
สูตรที่ ๓๘ 
 การที่จะปองกันไมใหขาศึกที่มีขบวนเครื่องสะพานมาดวย ขามลําน้ําไดนั้นยอมเปนสิ่งยาก 
ถาความมุงหมายในการปองกันการขามของขาศึกเพียงเพื่อกําบังแนวที่มั่น  และทันทีที่รูสึกวาจะ
ปองกันการขามของขาศึกไมได ผูนําทัพควรจะขยับไปปองกัน ณ แนวที่มั่นระหวางกลางซึ่งอยู
ระหวางแมน้ําที่ปองกันกับแนวที่มั่นที่กําบัง 
 
สูตรที่ ๓๙ 
 ในการยุทธเมื่อ  ป ค.ศ.๑๖๔๕     นายพลดูแรน  และกองทัพของเขาไดถูกตีถอยจากเมือง
ฟลลิปสบูรก โดยกองทัพที่มีกําลังเหนือกวามากในเสนทางนั้นไมมีสะพานขามแมน้ําไรน แตเขาได
ใชความเกื้อกูลของภูมิประเทศระหวางแมน้ํากับเมืองนั้นสรางคายขึ้น วิธีนี้ควรเปนบทเรียนที่ดีของ
นายทหารชาง ไมเฉพาะแตการสรางปอมคายเทานั้นแตควรรวมทั้งการสรางหัวสะพานดวย ระหวาง
ปอมคายกับแมน้ํา ควรจะมีพื้นที่วางเหลือไว เพื่อการจัดและปรับปรุงกองทัพ โดยไมตองเขาไปใน
ปอมคาย ซ่ึงอาจเสียความปลอดภัยลงไป 
 
สูตรที่ ๔๐ 



 ปอมยอมเปนประโยชนตอการทําสงครามทั้งการรุกและการรับพอ ๆ กัน ถึงแมตัวปอมจะ
ลอมจับกองทัพไมได ก็ยังเปนเครื่องมืออันดีในการรั้งหนวง รบกวน และทอนกําลังแกฝายมีชัย 
 
สูตรที่ ๔๑ 
 หนทางที่จะเขายึดตําบลใดตําบลหนึ่งใหไดผลดีนั้นมีอยูสองทางดวยกัน ทางหนึ่งนั้นคือ
การเริ่มเขาตีสวนกําบังของขาศึก ผลักไลไปเสียใหพนยุทธบริเวณ และตอนสวนที่เหลือเขาไปหา
เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ เชนภูเขาหรือแมน้ําใหญเมื่อไดปฏิบัติสําเร็จตามความมุงหมายนั้นแลว 
ใหปลอยกองคุมเชิงไวขางหนาเครื่องกีดขวางนั้น จนกวาการลอมประชิดจะไดผลสมบูรณและยึด
ไดตําบลนั้น 
 หนทางที่สองจะใชเมื่อผูนําทัพประสงคจะยึดเอาตําบลนั้นในระหวางที่มีการสงกําลัง      
สมทบโดยไมตองเสี่ยงเขาทําการรบ การจะทําดังนี้ไดผูนําทัพจะตองมีขบวนอาวุธลอมประชิด และ
มีกระสุนและเสบียงอาหารพอเพียงกับระยะเวลาที่ไดคํานวณไวแลวสําหรับการลอมนั้น และจะตอง
สรางแนวปองกันและแนวสนามเพลาะลอม (Contra Vallation and circum vallation) โดยอาศัย
ความเกื้อกูลของภูมิประเทศ ณ ที่นั้น เชนเนินสูง ปา หนองบึงและการปลอยน้ําใหทวมเปนตน ไมมี
ความจําเปนโดยรีบดวนในการติดตอกับฐานการสงกําลัง เร่ืองที่ผูนําทัพควรจะหวงอยางเดียวก็คือ 
การสกัดกั้นกองทัพที่จะมาชวยเหลือ 
 
สูตรที่ ๔๒ 
 เฟอดิเอร กลาววาเราไมควรคอยขาศึกอยูในแนวสนามเพลาะลอม แตควรออกไปและเขาตี
ที่เขากลาวเชนนี้เปนการผิด ไมมีส่ิงใดเปนของเด็ดขาดในการสงคราม เราไมควรตําหนิวิธีการที่คอย
ขาศึกอยูในแนวสนามเพลาะลอมของเรา 
 (เฟอดิเอรเปนนายพลฝรั่งเศส (ค.ศ.๑๖๔๘ – ๑๗๑๑) เปนผูเขียนหนังสือ “ความทรงจําใน
การสงครามของขาพเจา” ซ่ึงเปนที่นิยมอานกันมาในสมัยนโปเลียน    นโปเลียนไมเห็นพองดวยใน
มูลฐานที่สภาพการตาง ๆยอมแปรเปลี่ยนเสมอ อยางไรก็ดีกองทัพเยอรมันที่ลอมเมืองเลนินกราด 
และสตาลินกราดในป ค.ศ.๑๙๔๒ ไดคอยอยูในแนวสนามเพลาะลอมจนกระทั่งกองทัพรัสเซียที่มา
ชวยเหลือเขาตี  และเยอรมันเปนฝายแพทั้งสองแหงที่เชวาสโตพอลในป ค.ศ.๑๙๔๒ เยอรมันได
เคลื่อนที่เขาตีกองทัพที่มาชวยกอน จึงไดชัยชนะ) 
 
สูตรที่ ๔๓ 
 ใครก็ตามที่ตําหนิการสรางสนามเพลาะและการสนับสนุนทั้งหลายจากศิลปะของ
การทหารชางแลว เขาผูนั้นเทากับไดทอนกําลังและทอดทิ้งเครื่องมือประกอบซึ่งไมมีภัยมีแต
คุณประโยชนเสมอและบางทีก็จะขาดเสียมิไดไปเปลา ๆ 



 
สูตรที่ ๔๔ 
 ถาเหตุการณไมอํานวยใหเหลือทหารไวปองกันเมือง ปอม ที่มีโรงพยาบาลและคลังแสง
อยางพอเพียง ผูนําทัพจะตองใชเครื่องมือรบเทาที่จะหาไดปองกันปอมเดี่ยวจากการโจมตีโดย      
ฉับพลัน 
 
สูตรที่ ๔๕ 
 ที่ ๆ เปนปอมนั้นจะปองกันทหารที่อยูประจําและจะตรึงขาศึกอยูไดช่ัวระยะเวลาหนึ่งเมื่อ
เวลานั้นผานไปแลว การตานทานของปอมยอมจะถูกทําลายลง ทหารในปอมก็จะวางอาวุธ พลเมือง
ของชาติศิวิไลยอมเห็นพองดวยกับขอนี้ ไมมีขอถกเถียงใด ๆ เกิดขึ้น   เวนแตเจาเมืองควรจะมีการ
ตกลงกันในเรื่องจะตานทานอยูเพียงใด 
 
สูตรที่ ๔๖ 
 ประตูปอมยอมมีคาควรแกอิสรภาพของทหารประจําปอม ถาหากไดตกลงใจวาจะไมยอม
ทิ้งปอมนอกจากจะไดรับอิสรภาพ  ดังนั้นการยื่นขอเสนออยางมีเกียรติตอทหารประจําปอมที่ตกลง
ใจจะตานทานรักษาปอมอยางเหนียวแนน ยอมเปนหนทางที่ไดประโยชนกวาที่จะลองเขาตีดู 
 
สูตรที่ ๔๗ 
 ทหารราบ ทหารมา และทหารปนใหญ จะทําการรบไมไดถาขาดอันใดอันหนึ่งไปเสีย 
ทหารทั้งสามเหลานี้ควรจะใหพักอยูในลักษณะที่จะชวยเหลือกันไดในเมื่อถูกโจมตี 
 
 
 
สูตรที่ ๔๘ 
 ไมควรจัดรูปขบวนของทหารราบเปนแนวเกินสองแถวซอน เพราะปนยาวไมอํานวยใหยิง
ไดสะดวกถาจัดหลายแถว     เปนที่ยอมรับกันวาการยิงของแถวที่สามไดผลเร็วและเปนอันตราย
สองแถวขางหนา ในการจัดรูปขบวนสองแถว ทุก ๆ คน ที่เกาจะเปนคนทายแถว ซ่ึงเวนระยะเคียง
สองหลาทุก ๆ ป ของแถวมีทหารหนุนอยูคนหนึ่งยืนหางไปขางหลังแถวยี่สิบสี่หลา 
 
สูตรที่ ๔๙ 
 การใชหมวดที่มีทหารราบและทหารมาผสมกันนั้นไมมีอะไร นอกจากเปนการถอยหลังเขา
คลอง ทหารมายอมหมดความคลองแคลว เพราะการเคลื่อนที่จะถูกหนวงไวทําใหกําลังชนเสียไป



ทหารราบเองก็จะมีอันตราย เพราะวาเมื่อทหารมาเคลื่อนที่ออกไปครั้งแรก ทหารราบก็จะขาดการ
สนับสนุน ทางที่ดีที่สุดที่จะปองกันทหารมาก็คือการสนับสนุนทางปก 
 
สูตรที่ ๕๐ 
 ทหารมาจะเขาประจัญบานในตอนแรกตอนกลางหรือตอนทายของการรบ     ยอมมีผลดี
เทา ๆ กัน เมื่อใดสามารถเขาทางปกของทหารราบไดก็ควรทําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อทหารราบ
มีการรบติดพันตรงหนา 
 
สูตรที่ ๕๑ 
 ทหารมามีหนาที่ที่จะตองติดตามผลแหงความมีชัย และปองกันมิใหขาศึกกลับรวมกําลังกัน
ได 
 
สูตรที่ ๕๒ 
 ปนใหญมีความจําเปนแกทหารมามากกวาแกทหารราบ เพราะวาทหารมาไมสามารถยิง 
และไดแตตอสูดวยหอกดาบ เพื่อใหไดผลตามความตองการนี้ จึงไดเกิดมีทหารปนใหญลากดวยมา
ขึ้นทหารมาควรมีกองรอยทหารปนใหญของคนรวมไปดวยเสมอ ไมวาจะเปนเพื่อเขาตี เมื่ออยูในที่
มั่นหรือในที่ชุมพล 
 
สูตรที่ ๕๓ 
 ในระหวางการเดินหรือในที่ตั้ง สวนมากของทหารปนใหญควรอยูกับกองพลทหารราบ
หรือทหารมา สวนที่เหลือควรเก็บไวเปนกองหนุน ปนทุกกระบอกควรมีกระสุนติดไป  ๓๐๐ นัด 
ไมคิดเอากระสุนในรถลากปนมารวมดวย จํานวนนี้จะพอใชในการรบสองคราวโดยประมาณ 
 
สูตรที่ ๕๔ 
 กองรอยทหารปนใหญควรเขาที่ตั้งที่ไดเปรียบมากที่สุด และใหเขาไปใกลทหารราบ หรือ
ทหารมาใหมาก เทาที่จะไมเปนการลอแหลมตออันตรายเกินไป ที่ตั้งที่อยู  ณ ที่สูงมาก ๆ ยอมเปน
การดีที่จะครอบคลุมพื้นที่ไปไดทั่ว ซ่ึงจะอํานวยใหยิงไปไดรอบตัวไมมีส่ิงใดกําบังทั้งทางซาย   
และขวา 
 
สูตรที่ ๕๕ 
 แมทัพควรหลีกเลี่ยงการนําของทัพเขาไปพักในบริเวณใกลกับแหลงสงกําลัง ถามีวิธีจัดตั้ง
คลังอาหารและเสบียงสัตวใหพอเพียงกับความตองการของกองทัพ 



 
สูตรที่ ๕๖ 
 นายพลดี  กองนายทหารดี  การจัดดี  การฝกดี วินัยเครงครัด   เหลานี้ทําใหกองทัพดีโดยไม
คํานึงถึงวิถีทางที่เขาจะตอสู 
 แมกระนั้นก็ตาม  ความคลั่งไคล  ความรักชาติ  เกียรติภูมิ เหลานี้อาจดลจิตใจเหลาทหาร
หนุม ๆ ใหดีขึ้น 
 
สูตรที่ ๕๗ 
 เมื่อชาติหนึ่งชาติใดไมมีกองนายทหารและไมมีรากฐานการจัดทางทหารยอมเปนการยากที่
จะจัดกองทัพขึ้น 
 
สูตรที่ ๕๘ 
 คุณลักษณะประการแรกของทหารนั้นคือ ความสามารถที่จะยืนอยูกับความเหน็ดเหนื่อย
และความขาดแคลน ความกลาหาญนั้นรองลงมา ความจน ความขาดแคลน และความทุกข          
เปนโรงเรียนที่ดีสําหรับทหาร 
 
สูตรที่ ๕๙ 
 ของหาสิ่งนี้ที่ทหารจะตองนําติดตัวไปทุกโอกาส ไดแก ปน กระสุน เครื่องหลัง เสบียง
อยางนอยพอส่ีวัน และเครื่องมือโยธาสนามประจํากายถาจําเปนจะลดเครื่องหลังลงใหเล็กเทาใด     
ก็ได แตควรจะมีไปดวยเสมอ 
 
 
 
สูตรที่ ๖๐ 
 ทุกคนควรจะหาวิธีตาง ๆ ที่จะเปนกําลังใจใหทหารอยูกับธงชัยของตนเสมอ การแสดง
ความหวงใยตอทหารเกาใหมาก  อาจชวยใหเปนผลตามความมุงหมายนั้นเร็วขึ้น   คนที่รับราชการ
มานานควรจะไดรับเงินเดือนมากขึ้น การจายเงินเดือนแกทหารเกามากกวาทหารใหมไมเปนการ
เสียความยุติธรรมเลย 
 
สูตรที่ ๖๑ 
 สุนทรพจนกอนรบไมทําใหทหารกลาหาญขึ้นได ทหารเกามักไมคอยอยากจะฟง สวน
ทหารใหมจะลืมหมดเมื่อไดยินเสียงปนใหญนัดแรก การสนทนาและโตเถียงกันยอมจะเปน



ประโยชนแกการทําลาย การใสความและขาวลือเหลวไหลระหวางการยุทธ เพื่อใหเกิดขวัญดีในหมู
ทหารในคายพัก และเปนขอสนทนาในที่พักแรม คําสั่งที่พิมพประจําวันอาจเหมาะที่จะใชในเรื่องนี้ 
 
สูตรที่ ๖๒ 
 การพักในกระโจมยอมไมถูกสุขลักษณะใหทหารแยกพักแรมตามภูมิประเทศดีกวา เพราะ
ทหารสามารถกอไฟผิงที่ปลายเทา ความรอนจากกองไฟในไมชาก็จะแผไปตามดิน ทําใหพื้นดินที่
ทหารนอนนั้นแหงเร็ว กระดานสองสามแผนหรือหญาแหงสักเล็กนอยก็พอจะบังลมได แตกระโจม
ก็ยังมีความจําเปนสําหรับผูนําหนวยที่จะตองเขียนและพิจารณาแผนที่ ดังนั้นผูบังคับหนวยตั้งแตช้ัน
กองพันขึ้นไปควรมีกระโจม ผูตรวจการณจะรายงานจํานวนและที่ตั้งของกระโจมตาง ๆ แต 
กองทัพที่พักแรมในสนามเปนสองหรือสามแนวนั้น จะแสดงใหเห็นเพียงควันไฟในระยะไกลซึ่ง
ขาศึกอาจเขาใจวาหมอกในอากาศก็ได การจะนับจํานวนกองไฟในที่พักแรมในสนามนั้นยอม
เปนไปไมได 
 
สูตรที่ ๖๓ 
 ขาวสารที่ไดจากเชลยศึกจะตองประมาณคาที่แทจริงเสียกอน พลทหารนั้นยากที่จะรูอะไร
ไดเกินกวากองรอยของเขา นายทหารสามารถจะบอกเรื่องราวไดอยางมาก เพียงที่ตั้งหรือการ
เคลื่อนยายของกองพลที่หนวยของเขาสังกัดอยู  ถาเชนนั้นเพื่อช่ังใจในการสรุปผลในเรื่องที่ตั้งที่
ขาศึกยึดแมทัพไมควรยอมรับเอาขาวที่เคนมาไดจากเชลยศึกนอกจากจะไปสมเหตุสมผลกับ       
รายงานของ กองระวังหนา 
 
สูตรที่ ๖๔ 
 ในการสงคราม ไมมีอะไรสําคัญยิ่งกวาการรวมอยูในบังคับบัญชาเดียวกัน ดังนั้นเมื่อจะทํา
สงครามกับกองทัพหนึ่ง ทหารที่ไปในยุทธบริเวณจะตองอยูในกองทัพเดียวกัน และมีหัวหนาเพียง
คนเดียวเทานั้น 
 
สูตรที่ ๖๕ 
 ถาผูบังคับบัญชาใชการการโตคารมและการประชุมปรึกษา เปนเครื่องชวยเหลือความฉลาด
ของตนแลว ผลที่จะไดรับซึ่งไดเจริญรอยกันมาแลวทุกยุคทุกสมัยก็คือ การตกลงใจที่เลวที่สุด ซ่ึงใน
เวลาสงครามเกือบจะถือวาเปนความขี้ขลาดที่สุด หรือถาทานไมชอบอยากจะเรียกวาความรอบคอบ
ที่สุดก็ได ความฉลาดที่แทจริงยอมเปนพลังงาน 
 
สูตรที่ ๖๖ 



 ในเวลาสงคราม ผูนําเดียวเทานั้นที่จะรูวาสิ่งใดมีความสําคัญเพียงใด และเขาผูเดียวเทานั้น
ที่จะเอาชนะและผานอุปสรรคไปไดดวยอาศัยความตั้งใจและความรูสูงของเขา 
 
สูตรที่ ๖๗ 
 การมอบอํานาจใหนายพลหรือนายทหารอื่น ๆ เวนแตทหารประจําปอมยอมวางอาวุธและ
ยอมจํานนเปนพิเศษนั้น ยอมนําไปสูอันตรายอยางไมมีปญหา การเปดประตูใหแกความขลาดหรือ
จําพวกที่กลาหาญไปผิด ๆ เชนนี้ ยอมทําลายวิญญาณนักรบของชาติ สถานการณผิดธรรมดายอม
เรียกรองการตัดสินใจที่ผิดปกติ การตอตานของหนวยทหาร ยิ่งเหนียวแนนขึ้นเพียงใด โอกาสทีจ่ะมี
ผูมาชวยเหลือหรือหักออกมาไดยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น มีอะไรบางที่จะเปนไปไมไดในเมื่อคนทรหด
บึกบึนที่ยอมแลกกับความตาย ทําสิ่งนั้นลงไป 
 
สูตรที่ ๖๘ 
 ความปลอดภัยยอมจะไมมีแกอาณาจักรใดหรือนายพลคนใด ราษฎรคนใด ถานายทหาร
ไดรับอนุญาตใหยอมแพในสนามกลางแปลงและวางอาวุธโดยพฤติการณอันมีการตกลงเปน
ผลประโยชนแกบุคคลที่ยอมแพนั้นแตขัดผลประโยชนสวนรวมของกองทัพ การหลบหนีจาก
อันตรายโดยปลอยใหเพื่อนของตนตองอยูในสถานการณที่อันตรายยิ่งขึ้นนั้น นับวาเปนการขี้ขลาด
อยางชัด ความประพฤติดังนี้เปนการละเมิดกฎหมายและควรประกาศถอดถอนหมดทุกอยางและ
ควรลงโทษถึงชีวิต นายพล  นายทหาร  นายสิบ  และพลทหารที่ยอมจํานนเพื่อเอาชีวิตรอดควร
ประหารชีวิต คนที่ส่ังใหวางอาวุธและคนที่ยอมทําตามคําสั่งอยางนี้คือ ผูทรยศ และควรบําเหน็จ
รางวัลดวยโทษหนัก 
สูตรที่ ๖๙ 
 ในการที่จะยอมเปนเชลยศึกนั้นมีขอยกเวนอยูประการเดียวคือ เขาไมไดถูกจับรวมกันและ
ไมสามารถใชอาวุธได ดังนั้นจึงไมตองมีเงื่อนไขอยางใด เพราะถึงแมจะมีก็ปราศจากเกียรติยศเมื่อมี
ความจําเปนถึงที่สุดยอมจะถูกบังคับใหยอมจํานนเอง 
 
สูตรที่ ๗๐ 
 การปฏิบัติตนของแมทัพในประเทศที่แพสงครามยอมจะหอมลอมไปดวยอันตราย ถาเขา
ทําแข็งกราวเขาจะถูกกอกวนและทวีจํานวนศัตรูขึ้น ถาเขาทํานุมนวล เขากอเชื้อความหวังขึ้น ซ่ึงจะ
เปนการยั่วยุใหเกิดการขัดขืนและกระดางกระเดื่องคลายกับยังมีสงครามอยู ผูมีชัยควรจะรูจักใช
ความดุดัน ความยุติธรรมและการผอนปรนใหสลับกันไป เพื่อจะไดปองกันความยุงยากหรือทําให
ความยุงยากที่เกิดขึ้นแลวสงบลง 
 



สูตรที่ ๗๑ 
 ไมมีส่ิงใดที่จะยกโทษใหแกนายพลผูซ่ึงเอาประโยชนจากความรูที่ไดจากการรับราชการใน
กองทัพของประเทศของตนมาใชรบกับกองทัพของตน และนําเอาวิธีการปองกันไปใหแก     
ตางชาติความชั่วอันนี้ยอมเปนที่ติเตียนทั้งในทางหลักศาสนา ธรรมจรรยา และเกียรติยศ 
 
สูตรที่ ๗๒ 
 แมทัพสูงสุดจะปลดเปลื้องความผิดในการสงครามของตนโดยอางวา กระทําไปตามคําสั่ง
ของรัฐบาลหรือของเสนาบดีคนใดคนหนึ่งเมื่อผูที่ส่ังการนั้นอยูหางไกลจากยุทธบริเวณ และรูความ
คล่ีคลายของเหตุการณนอยมากขึ้น ยอมเปนไปไมได แมทัพสูงสุดผูซ่ึงไดทําไปตามแผนที่ตนรูอยู
แลววาใชไมได นับวามีความผิด  เขาควรจะใหเหตุผลยืนยันใหมีการเปลี่ยนแผน      และในที่สุดเขา
ควรจะลาออกเสียดีกวาที่จะยอมเปนเครื่องมือทําลายกองทัพของประเทศ 
 แมทัพสูงสุดคนใดเริ่มเขารบตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาในเมื่อเขาแนแกใจวาตองแพเขามี
ความผิดเทากัน เขาควรปฏิเสธที่จะทําตามเพราะวาคําสั่งทหารนั้นจะมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ตอเมื่อผูบังคับบัญชาที่ออกคําสั่งนั้นจะอยูในสมรภูมิดวยในขณะที่ออกคําสั่ง เขาไดมีความรูสถาน-
การณฟงขอขัดของของผูนอยและใหคําอธิบายแกนายทหารผูจะปฏิบัติตามคําสั่ง 
 แตถาแมทัพสูงสุดไดรับคําสั่งเด็ดขาดจากรัฐบาลใหเร่ิมจากการรบ   เขาควรจะปฏิบัติตาม
คําสั่งที่จะยื่นชัยชนะใหแกขาศึกและปลอยใหฝายตนถูกขยี้เสียหรือไม ถาเขาเขาใจเหตุผลเบื้องหลัง
คําสั่งอันแปลกประหลาดนั้นเขาควรปฏิบัติตาม ถาเขาไมเขาใจควรปฏิเสธ 
 
 
สูตรที่ ๗๓ 
 ลักษณะประการแรกของแมทัพสูงสุดไดแกการมีสมองเยือกเย็น ซ่ึงยอมจะรับความรูสึกที่
ไดมาตามลําดับก็ดี หรือมาพรอมกันก็ดี ในระหวางวันหนึ่ง ๆ นั้น ควรจะแบงขั้นของความรูสึก
เหลานั้นในใจใหเกิดความสํานึกในลําดับความสําคัญขึ้นมาโดยเหตุผลและการตัดสินใจแวบเดียว
ยอมเปนอันตรายที่สุดในการสงคราม โดยมากมักผิดและพาไปสูความพินาศ   นายพลที่มีลักษณะ
ดังนี้ไมควรเลือกเปนผูนําทัพ (ดูสูตรที่ ๗๙ ดวย) 
 
 
สูตรที่ ๗๔ 
 การรูจักแผนที่อยางช่ําชอง การเขาใจหนาที่ในการลาดตระเวน การเอาใจใสในการสง     
คําสั่ง การทํากําหนดการเคลื่อนยายของกองทัพซ่ึงสับสนใหเปนของงาย เหลานี้เปนคุณลักษณะ    ที่
บงใหเห็นนายทหารผูจะเปนเสนาธิการ 



 
สูตรที่ ๗๕ 
 หนาที่ของนายพลทหารปนใหญหนาที่หนึ่งนั้นก็คือ รูการยุทธของกองทัพโดยตลอด 
เพราะเขาจะตองจัดอาวุธกระสุนใหแกกองพลตาง ๆ ของกองทัพ   การไปติดตอกับผูบังคับหนวย
ทหารปนใหญ ณ แนวรักษาดานจะทําใหเขารอบรูการเคลื่อนไหวของกองทัพ การใชขบวน        ปน
ใหญของเขาควรอาศัยขาวสารที่ไดมานี้ 
 
สูตรที่ ๗๖ 
 การลาดตระเวนทางแคบและทาขามดวยความชํานิชํานาญ การจัดหาผูนําทางที่ไวใจไดให
ตัวเอง การซักถามพระประจําหมูบานและหัวหนาสถานีผลัดเปลี่ยนมา การผูกสัมพันธกับชาวบาน
โดยเร็ว การสงจารชนออกทํางาน การยึดจดหมายและแปล วิเคราะหจดหมายเหลานั้น สุดทายการ
ตอบคําถามตาง ๆ     ของแมทัพสูงสุดซึ่งมาถึงพรอมกับกองทัพเหลานี้    เปนสมบัติของนายพลที่
คุมกองระวังหนา 
 
สูตรที่ ๗๗ 
 แมทัพสูงสุดยอมจะมีความชํานาญและอัจฉริยะภาพของตนเองเปนผูนําทางยุทธวิธีกลยุทธ
ตาง ๆ ความรูทางเทคนิคของทหารชาง และทหารปนใหญ อาจเรียนรูไดจากตํารา  แตความรูใน
ยุทธศาสตรจะมิไดโดยความชํานาญและการศึกษาประวัติการยุทธของแมทัพผูยิ่งใหญ    กุสตาวัส   
อดอลฟส   ดูแรน    และเฟรดเดอริค รวมทั้งอเล็กซานเดอร ฮันนิบาล และซีซาร เหลานี้ดําเนินตาม
หลักเดียวกันทั้งสิ้น 
 
สูตรที่ ๗๘ 
 จงอานแลวอานอีกการยุทธของอเล็กซานเตอร ฮันนิบาล ซีซาร กุสดาวัส ดูแรน  เออแจน 
และเฟรดเดอริค จงทําตนอยางทานเหลานี้ ซ่ึงเปนหนทางเดียวที่จะเปนแมทัพผูยิ่งใหญและคนพบ
ความลับของศิลปะการสงครามได ความฉลาดที่ไดจากการศึกษาเหลานี้จะขจัดหลักการที่ขัดแยงกับ
หลักปฏิบัติของมหาบุรุษเหลานั้น 
 
 
สูตรที่ ๗๙ 
 ส่ิงแรกที่แมทัพสูงสุดจะตองกําหนดไวในใจก็คือ    เขาจะทําอะไรกันจะตองดูวาเขามี
เครื่องมือที่จะผานเครื่องกีดขวาง ซ่ึงขาศึกสามารถจะตานทานนั้นไดหรือ และเมื่อไดตกลงใจแลว 
เขาจะตองหาทุกสิ่งทุกอยางที่จะทําใหขามพนการขัดขวางเหลานั้น 



 
สูตรที่ ๘๐ 
 ศิลปะของนายพลผูนํา กองระวังหนาหรือกองระวังหลังนั้นคือการเกาะและหนวงเหนี่ยว
ขาศึกและบังคับใหขาศึกเคลื่อนที่ไดส่ีหากิโลเมตรในสามสี่ช่ัวโมงโดยไมใหตัวเองเขาไปสูอันตราย
ยุทธวิธีอยางเดียวอาจพาไปประสบความสําเร็จอยางดีได ยุทธวิธียอมจําเปนสําหรับทหารมายิ่งกวา
ทหารราบและสําหรับทหารมาในกองระวังหนาและกองระวังหลังยิ่งกวาหนาที่อ่ืนๆ      ทั้งหมด 
 
สูตรที่ ๘๑ 
 การจะหาคนที่มีลักษณะครบถวนทุกประการสําหรับผูจะเปนแมทัพที่ยิ่งใหญนั้นเปนการ
ยากผิดธรรมดา      ลักษณะที่พึงประสงคที่สุดที่ทําใหคนนั้นผิดแปลกจากคนอื่น ๆ         ก็คือความ
เฉียบแหลมหรือความสามารถพิเศษประจําตัว    จะตองไดสมสวนกับความกลาหาญ   ถามีความ
กลาหาญมากกวาเขามักจะทําไปโดยไมใสใจถึงความสามารถของเขา ในทางตรงกันขาม ถาความ
กลาหาญมีนอยกวาความเฉียบแหลมเขามักจะไมกลาทําตามแผนที่วางไวอยางดีแลวนั้น 
 
สูตรที่ ๘๒ 
 การกระทําที่เดน ๆ ของแมทัพผูยิ่งใหญไมไดเกิดจากโชคหรือดวงชะตา หากเกิดจากการ
วางแผนและอัจฉริยะภาพ 
 
สูตรที่ ๘๓ 
 แมทัพสูงสุดจะตองไมปลอยใหขาศึก ไมวาที่ชนะหรือแพ ไดมีโอกาสพักผอน 
 
สูตรที่ ๘๔ 
 แมทัพที่ไมเด็ดขาด   ไมมีหลักและแผนในการดําเนินงาน     ถึงแมจะเปนหัวหนาหนวย
กองทัพอันมีกําลังพลเหนือกวาขาศึก จะรูตนเองวาอยูในฐานะที่เสียเปรียบในสนามรบเสมอ การ
ลังเลและการกระทําอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆ ยอมไมมีทางชนะสงคราม 
 
 
 
สูตรที่ ๘๕ 
 นายพลบังคับหนวยทหารชางของกองทัพซ่ึงจะตองมองเห็น วางความมุงหมายและ
อํานวยการงานของทหารชาง จะตองมีการตัดสินใจที่ดีและมีสามัญสํานึก 
 



สูตรที่ ๘๖ 
 นายพลทหารมาจะตองมีความรูภาคปฏิบัติรูจักคาของวินาที ไมหวั่นตอชีวิตและไมวางใจ
ในโชคชะตา 
 
สูตรที่ ๘๗ 
 นายพลที่อยูในอํานาจขาศึกจะออกคําสั่งใด ๆ ไมได ใครที่ปฏิบัติตามยอมมีความผิด 
 
สูตรที่ ๘๘ 
 ทหารมาตรากูน   (กลาง)    ควรอยูกับกองระวังหนาหรือกองระวังหลัง   อยูทางปกหรือใน
กองหนุนเพื่อชวยเหลือทหารมาเบา 
 
สูตรที่ ๘๙ 
 ความปรารถนาที่จะใหความปลอดภัยแกหนวยทหารมาจนถึงวาระสุดทายแหงการรบ
แสดงถึงความไมรูเทาถึงอํานาจของการเขาประจัญบานรวมกันระหวางทหารราบกับทหารมา ไมวา
ในการเขาตีหรือตั้งรับ 
 
สูตรที่ ๙๐ 
 อํานาจของทหารมาอยูที่มวลเคลื่อนที่ (โมเมนตัม) แตความเร็วอยางเดียวไมอาจประกัน
ความสําเร็จได ความเปนระเบียบ เปนบึกแผนและการใชกําลังหนุนใหถูกตองเหลานี้ตองประกอบ
เขาดวย 
 
สูตรที่ ๙๑ 
 จํานวนทหารมาที่กองทัพควรมีในการรบในฟลานเดอรส หรือเยอรมันนี   ประมาณหนึ่งใน
ส่ีของทหารราบ หนึ่งในยี่สิบในเทือกเขาพีเรนิสหรือแอลป และหนึ่งในหกในอิตาลีหรือสเปน 
 
สูตรที่ ๙๒ 
 ในการรบ เชนเดียวกับการลอมประชิดความจัดเจนจะตองมีที่จะรวมกําลังยิงเปนปกแผน
ไปยังจุด ๆ หนึ่ง ภายหลังที่การรบไดเร่ิมขึ้น ผูที่มีความจัดเจนในการรบ ซ่ึงสามารถรวมกําลังยิงของ
ปนใหญไปยังตําบลที่กําหนดไวโดยทันที และไมใหขาศึกคาดถึง ยอมจะวางใจในชัยชนะได 
 
สูตรที่  ๙๓ 



 ยิ่งมีทหารราบดี ยิ่งควรจะประหยัดกําลังไวโดยมีทหารปนใหญที่ดีสนับสนุน    ทหารราบ
ที่ดียอมเปนกลามเนื้อของกองทัพบก แตถาปลอยใหรบอยูนาน ๆ ตอขาศึกที่มีปนใหญเหนือกวา  
ไมชาจะเสียขวัญและถูกทําลายลงได นายพลผูมียุทธวิธีและความจัดเจนเหนือกวาขาศึกอาจนํา
ความสําเร็จมาสูไดดวย การรูจักใชทหารราบที่ดีกวานั้น แมวาจะมีกําลังปนใหญดอยกวาก็ตาม     
แตในวันรบแตกหักเขาจะรูสึกถึงความหนักใจที่ตองเปนรองในทางปนใหญ 
 
สูตรที่ ๙๔ 
 กองทัพเขมแข็งมีกําลัง ๓๕,๐๐๐ ถึง ๔๐,๐๐๐ คน ควรยันกองทัพของขาศึกที่มีกําลัง
มากกวาสองเทาไดสองสามวัน เฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีปอมหรือแมน้ําชวยเกื้อกูล 
 
สูตรที่ ๙๕ 
 การสงครามไมมีอะไรมากไปกวาการจูโจมถึงแมทัพจะตองยึดหลักทั่วไปก็ตาม   เขา
จะตองใหไมเสียโอกาส ที่จะทําใหเปนฝายไดเปรียบดวยการจูโจมขอนี้เปนแกนของอัจฉริยภาพใน
ยามสงครามโอกาสเหมาะมีอยูขณะเดียวเทานั้น และอัจฉริยะบุคคลจะฉวยไวได 
 
สูตรที่ ๙๖ 
 แมทัพที่ยังมีทหารที่สดชื่นอยูอีก หลังจากวันที่ทําการรบมาแลวนาจะปราชัยเกือบทุกครั้งที่
ถูกแลวควรจะใชทหารใหเปนประโยชนแกการรบที่สุด เพราะวันตอจากความสําเร็จผลเรียบรอย
แลวนั้น ไมมีอุปสรรคอะไรใหพวกเขาตองออกแรงอีก ช่ือเสียงยอมเปนเครื่องประกันชัยชนะใหแก
ผูมีชัย 
 
สูตรที่ ๙๗ 
 กฎแหงการสงครามบงไววา       กองแยกของกองทัพควรหลีกเลี่ยงการรบตามลําพังกับ
กองทัพสวนใหญที่เคยมีชัยมาบางแลว 
 
 
 
สูตรที่ ๙๘ 
 เมื่อแมทัพไดจูโจมเขาลอมที่มั่นหนึ่งไวและมีเวลาลวงขาศึกอยูสองสามวัน เขาควรใชเวลา
นี้ใหเปนประโยชนโดยสรางแนวสนามเพลาะลอม(Circumvallation)ขึ้นตอจากนั้นใชเวลาปรับปรุง
ที่มั่นใหดีขึ้น ในสถานการณสามัญกําลังทหารของเขาจะสดชื่นขึ้น และไดสวนที่มีความแข็งแรง
มากขึ้น 



 
สูตรที่ ๙๙ 
 ในเวลาสงคราม ผูบังคับปอมจะตัดสินเหตุการณไมได เขาจะตองปองกันไววาระสุดทาย 
ถาเขายอมจํานนกอนที่จะถึงคราวที่ถูกบังคับแลว เขาสมควรไดรับโทษถึงชีวิต 
 
สูตรที่ ๑๐๐ 
 การยอมแพของทหารที่ถูกลอมในการรบหรือระหวางที่การยุทธยังดําเนินอยูนั้น จะตองมี
สัญญาเงื่อนไขที่เปนประโยชนคงจะไดแกบุคคลผูทําสัญญา และเงื่อนไขที่จะเปนภาระหนักคงตก
หนักอยูแกประเทศและทหารอื่น ๆ ในกองทัพ คนที่เอาตัวรอดโดยทําใหสถานการณอันตรายตกอยู
แกผูอ่ืนนับวาเปนคนขี้ขลาดแนนอน 
 
สูตรที่ ๑๐๑ 
 การทําสงครามดวยการตั้งรับไมไดหามการเขาตีเสียเลย ทํานองเดียวกัน การทําสงคราม
ดวยการรุกก็ไมไดหามไมใหตั้งรับ แมจะมีความมุงหมายที่จะทะลุแนวพรมแดนและรุกเขาไปใน
ประเทศขาศึก 
 
สูตรที่ ๑๐๒ 
 ศิลปะของการสงครามสอนไววา การโอบหลังหรือโอบปกนั้นอยาใหตองแยกกําลังออก
จากกัน 
 
สูตรที่ ๑๐๓ 
 การปอมสนาม ถารูจักวิธีใชดีแลว ยอมจะเปนประโยชน และไมมีอันตรายอยางใดเลย 
 
สูตรที่ ๑๐๔ 
 ถาคนสองคนสามารถวางเทาของเขาลงไปไดแลว กองทัพก็จะตองผานไปไดไมวาฤดูใด 
 
 
สูตรที่ ๑๐๕ 
 คําสั่งการรบ ไมควรอาศัยการตกลงใจจากภูมิประเทศอยางเดียว แตจะตองคิดถึงเหตุการณ
ที่เกี่ยวของทั้งสิ้น 
 
สูตรที่ ๑๐๖ 



 การเดินหันขางใหขาศึกจะตองหลีกเลี่ยงถาจําเปนตองทําใหใชขบวนสั้นและเคลื่อนดวย
ความรวดเร็ว 
สูตรที่ ๑๐๗ 
 ไมมีส่ิงใดที่จะทําลายระเบียบของกองทัพหรือยังความพินาศมาสูกองทัพไดยิ่งกวาการ
ปลนสะดม 
 
สูตรที่ ๑๐๘ 
 คํายกยองชมเชยของขาศึก จะตองตั้งขอสงสัยไวกอน การยกยองใหเปนบุรุษผูมีเกียรตินั้น
อาจทําไดเมื่อไดรับเกียรตินั้นภายหลังการยุติสงครามแลวเทานั้น 
 
สูตรที่ ๑๐๙ 
 เชลยศึกเปนบุคคลที่ไมขึ้นกับประเทศที่ตนไดรับใชนั้นอีกตอไป เขาตองอยูในความ      
คุมครองดวยเกียรติและความเมตตาของชาติที่ปลดอาวุธเชลยศึกเหลานั้น 
 
สูตรที่ ๑๑๐ 
 การปกครองดินแดนที่ดีไดควรใชวิธีทางจิตใจ     โดยใหเขารับผิดชอบกันเองในระหวาง
ชุมชนของเขาและวิธีการปกครองที่วางไวให การยึดเอาบุคคลไวเปนประกัน นับวาเปนวิธีที่ไดผล
วิธีหนึ่งแตตัวประกันจะตองมีหลาย ๆ คน และเลือกเอาแตที่มีความสําคัญและราษฎรจะตองมีความ
สํานึกวาการสูญเสียตัวประกันนั้น จะมีผลเทากับการขัดขวางตอความจงรักภักดี 
 
สูตรที่ ๑๑๑ 
 สภาพของดินแดน ชีวิตในที่ราบหรือในที่ภูเขา สภาพดินฟาอากาศ หาไดมีอิทธิพลตอ
ลักษณะของกองทหารสูงไปกวาการศึกษาและวินัยไดไม 
 
สูตรที่ ๑๑๒ 
 แมทัพผูยิ่งใหญทั้งหลายไดประสบความสําเร็จใหญมาแลวดวยการดําเนินการตามกฎและ
หลักตามธรรมชาติของศิลปการสงคราม กลาวคือ การผสมหลักเกณฑใหเหมาะ และความสัมพันธ
ที่สมเหตุผลแลว ระหวางวิธีกับจุดหมายปลายทาง และระหวางกําลังกับสิ่งกีดขวาง แมจะใชความ
บากบั่นตอภารกิจและขนาดของผลสําเร็จสักเทาใดก็ตามเขาก็จะสําเร็จไดเทาที่เขาไดปฏิบัติตามกฎ
และหลักเทานั้น เขาไดทําการสงครามเปนวิทยาศาสตรอันแทจริงอยางหนึ่ง ดวยเหตุนี้เทานั้นที่ทํา
ใหแมทัพเหลานั้นเปนแบบฉบับที่ยิ่งใหญของเรา และโดยเลียนแบบทานเหลานี้เทานั้นที่จะทําให
เราเขาไปใกลเคียงได 



สรุปแกนใหญของสูตรการทหารของนโปเลียนมีอยูส่ีสูตรดวยกันคือ 
 สูตรที่ ๔  ตองไมมีขอยกเวนสําหรับกฎที่วาดวยการรวมกองทหารหลายกองตองทําใน
ระยะหางจากขาศึก 
 สูตรที่ ๙  ตองเขาโจมตีโดยเร็ว (Mobility) 
 สูตรที่ ๑๒  ในยุทธบริเวณหนึ่ง ตองมีเสนหลักการสื่อสารเพียงเสนเดียว 
 สูตรที่ ๑๐๒ อยาแยกกองทัพขาดจากกันในความพยายามที่จะโอบหลังหรือโอบปกขาศึก 
 สูตรทั้งสี่นั้นตรงกับหลักที่วาความพยายามทั้งหลายในการรบจะตองรวมเวลากัน จะตอง
ไมมีการแบงแยกความพยายามออกไป ไมวาจะเปนสถานที่หรือเวลา กฎทั้งสี่ที่กลาวแลวอาจสรุป
ไดเปนสอง คือ 
 “เคลื่อนที่รวดเร็ว” และ “รวมกําลังเขาทันที” 
 เหลานี้เปนรากฐานแหงยุทธศาสตรของนโปเลียน ภายหลังการปฏิบัติการอยางรวดเร็วแลว
ตองติดตามดวยการรุกทันที การที่ไปถึงยังที่กําหนดดวยกําลังพรอมเพรียงแลวแตไมเขาตี ยอม
ไมไดประโยชนอันใด 
 แผนยุทธศาสตรของนโปเลียนเพงเล็งอยูในความคิดแหงการรวมกําลัง สําหรับตัว         
นโปเลียนสิ่งนี้นับวาเปนกฎที่ไมเปลี่ยนแปลง เมื่อขาศึกฝนกฎขอนี้ นโปเลียนจะฉวยโอกาสอัน
ไดเปรียบนี้เขาตีขาศึกที่แยกกันตามลําดับในทุกกรณี พระองคจะใชกลยุทธทําใหขาศึกคิดเห็นชอบ
ไปทางแยกกําลัง เพื่อที่จะยึดตําบลที่มีการปองกันไมแข็งแรงไปจากพระองค ซ่ึงเทากับหยิบยื่นชัย
ชนะมาใหวิธีนี้เปนกลยุทธที่อางถึงกันทั่ว ๆ ไปวา “การเดินเสนใน” ที่จริงไมมีอะไรมากไปกวาการ
รวมกําลังไวในกํามือเดียว 
 กฎทั้งสองนี้เคลื่อนที่รวดเร็ว (ความเร็ว) และรวมกําลังเขาตีทันที ยอมเขาใจไดโดยงายวา
เปนองคประกอบซึ่งกันและกัน กฎหนึ่งเปนสภาพที่จําเปนที่จะใหผลที่ไดมาจากอีกกฎหนึ่งเกิด
ประโยชนขึ้น 
 ความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ เปนคุณลักษณะของแมทัพผูยิ่งใหญ ขณะเดียวกันความ
ยืดยาดเปนเครื่องหมายของนายพลชั้นสามัญ เมื่อนายพลยอมอยูกับที่  ยอมหมายความวาไมสามารถ
ตกลงใจไดวาจะทําอะไรดี ดวยความไมสามารถในการใชกลยุทธทําใหนายพลหวังความมีชัยดวย
การยึดภูมิประเทศที่เห็นวาไดเปรียบไว การรวมกําลังแตเคลื่อนที่ชา ๆ ยอมไมไดประโยชน เพราะ
ขาศึกยอมรูและรวมกําลังไวตอสูเหมือนกัน จะตองไมมีการเสียเวลาเลย กําลังรวมจะตองมีพลังงาน
สูง คือเขาตีโดยเร็วและเรี่ยวแรง 
 เมื่อกองทัพไมมีกําลังพอที่จะครองสนามรบและแสดงกลยุทธได ก็จําตองใชแผนการรบที่
เลวท่ีสุด ไดแก การยึดที่มั่นไว การรบที่ทําการตั้งรับเองนั้นไมมีทางที่จะไดชัยชนะ ที่กลาวนี้ไมได
หมายความวากองทัพจะตองเขาตีเสมอไป การทําดังนี้อาจไดผลตรงขาม เฉพาะอยางยิ่งถาการเขาตี
เสมอไป การทําดังนี้อาจไดผลตรงขาม เฉพาะอยางยิ่งถาการเขาตีนั้นไมประสานกันดีพอ เชนที่ได



เปนเหตุใหญในการพายแพของกองทัพฝร่ังเศส ในป พ.ศ.๒๔๕๗ แตการตั้งรับไมใชจะเปนการ
ปองกันตนอยางเดียว อาจเปนการชั่วคราวเพื่อรอโอกาสหรือตําบลที่เหมาะสมเพื่อทําการรุกตอไป 
 ไมมียุทธบริเวณใดที่ควรมีแนวหลักการยุทธเกินกวาหนึ่งแนว ภารกิจก็ควรมีทีละครัง้ เมือ่มี
หลาย ๆ ยุทธบริเวณ เชนในสงครามโลกทั้งสองครั้ง ก็ตองมีแนวหลักการยุทธของแตละกองทัพที่
แยกออกไป เพื่อที่จะควบคุมใหแนนแฟน   เสนหลักการคมนาคม เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง การครอบ-
ครองทะเลยอมทําใหไดเปรียบในสงครามเชนนี้ เพราะการครองอํานาจทางทะเลยอมทําใหสามารถ
มีแนวหลักการยุทธหลาย ๆ แนวไดสะดวก และทําใหการโยกยายกองทหารและสิ่งอุปกรณจากยทุธ
บริเวณแหงหนึ่งไปอีกแหงหนึ่งไดรวดเร็ว 
 ความลําบากอยางหนึ่งในเวลาสงครามก็คือ การคาดคะเนความคิดในการวางแผนของขาศึก 
ถาสามารถรูไดยอมทําใหสามารถเอาชนะความตั้งใจของขาศึกได ถากองทัพหยุดอยูกับที่ การจะ
ลวงขาศึกยอมไมมีโอกาส   และขาศึกยอมมีเวลาวางแผนและเตรียมการยุทธไดสะดวก คํายืนยัน
ของนโปเลียนเรื่องความรวดเร็วและเรี่ยวแรงยังคงไมเปลี่ยนแปลงจากกฎของแมทัพที่        ยิ่งใหญ
ในสมัยตอมาไดปฏิบัติกัน การไมเคลื่อนที่ยอมเปนความผิดอยางอุกฤษฎ 
 การยุทธดวยการรุกทําได ๒ วิธีดวยกันคือ 

เดินดวยความมุงหมายแนนอนบังคับใหขาศึกตองอนุโลมตามการเคลื่อนท่ีของทานและ
แลวจึงเขารบ จงพรอมรบกอนขาศึกและมีกําลังแข็งกวา วิธีนี้นโปเลียนใชท่ีอูลมในป พ.ศ. ๒๓๔๗ 
และที่เจนัวในป พ.ศ. ๒๓๔๙ 

เลือกท่ีเตรียมพรอมไวจากนั้นจับตาดูการเคลื่อนไหวของขาศึก และหยั่งดูแผนของขาศึก
แลวเขาตีอยางเร็วและแรง แผนของเยอรมันเมื่อป พ.ศ.๒๔๘๓ ตอกองทัพพันธมิตรไดดําเนินตาม
หลักนี้ แผนชนิดนี้เหมาะสําหรับกองทัพท่ีระดมพลไดชา เชนในกรณีท่ีเยอรมันตองวางกองทัพไว
ในโปแลนดและนอรเวยในระหวางฤดูหนาวป  พ.ศ.๒๔๘๒  – ๒๔๘๓ กอนท่ีจะจัดกําลังได
พอเพียงท่ีจะเขาตีกองทัพพันธมิตร 
ทันทีที่ไดเลือกวิธีหนึ่งในสองวิธีนี้แลวจะตองพิจารณาเลือกหาแนวหลักการยุทธและที่หมายหลัก    
สําหรับที่หมายหลักคงตองเปนกําลังสวนใหญของขาศึกอยางหลีกเลี่ยงไมได     เมื่อกองทัพสวน
ใหญของขาศึกถูกทําลายแลว ที่หมายขั้นรอง ๆ ลงไปยอมตกตามไปเองเปนธรรมดา ในลําดับ
สุดทายตองเลือกและเตรียมฐานทัพ 
ในการยุทธแตละครั้งความตองการ  ๓  อยางที่จะตองบงออกมาคือ วิธีการรุก  แนวหลักการยุทธ 
และฐานทัพ 
ตอจากนี้ ก็มาถึงขั้นรบแตกหัก แมทัพจะตองใชศิลปะในการเลือกบริเวณ สวนของบริเวณหรือ
สถานที่ที่สําคัญที่สุดซึ่งเมื่อยึดไดแลวจะพาใหยึดที่แหงอื่นไดไปโดยอัตโนมัติ 



การศึกษาสูตรการสงครามของนโปเลียนและการใชสูตรเหลานี้ของแมทัพผูยิ่งใหญ ซ่ึงไดดําเนิน
ตามกฎเหลานี้ จะเปนรากฐานใหแกการฝกนายทหารชั้นสูง 
ไมมีใครจะเปนนโปเลียนอีกคนหนึ่งไดดวยการศึกษาสูตรเหลานี้เทานั้น สภาพการสงคราม
ยอมขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงไมมีส้ินสุด เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ดินฟาอากาศ การสงกําลัง 
กําลังทัพ และสถานการณทางการเมือง วิทยาศาสตรการสงครามไมมีเพียงอยางเดียวซ่ึงจะศึกษา
ความเปลี่ยนแปลงได ในศิลปะของการสงครามนั้นตองใชวิทยาการหลายสาขา การนําวิทยาการมา
ใสเขากับปญหาที่อยูเฉพาะหนา นั้นแหละคือศิลปะลักษณะพิเศษประการนี้เปนสิ่ง    จําเปนยิ่ง  
กําเนิดหลักการสงคราม 
 ในการศึกษาประวัติศาสตรการสงครามเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา นโปเลียนมหาราช 
นับเปนยอดขุนศึกที่เกรียงไกรที่สุดในสมรภูมิยุโรปจากชีวประวัติสวนหนึ่งของพระองค ยอมแสดง
ถึงพระปรีชาสามารถที่เหนือกวานักรบใด ๆ อยางที่ไมมีใครจะมาทัดเทียมไดเลย สูตรการสงคราม
ตามแนวความคิดของนโปเลียนทั้ง ๑๑๒ สูตรนั้น นโปเลียนนาจะอาศัยบทเรียนจากการรบของขุน
ศึกในอดีตที่มีช่ือเสียงสําคัญทางประวัติศาสตร เชน พระเจาอเล็กซานเดอร, ฮันนิบาล, ซีซาร, 
กุสตาวัส, อดอลฟส, ดูแรน, เจาชายยูยีน และ พระเจาเฟรดเดอริคมหาราช เปนตน 
อยางไรก็ตามการศึกษาประวัติศาสตรการสงครามดวยความระมัดระวัง และดวยการพินิจพิจารณา
อยางรอบคอบ อาจชวยใหนําไปใชปฏิบัติในการดําเนินการสงครามตอไปในเชิงศิลป (ART) ซ่ึง
เรียกกันวา “ศิลปะของการสงคราม” (The Art of War) แตหลักตาง ๆ ที่เปนผลเนื่องจากการรบดวย
วิธีรุก หรือการรบดวยวิธีรับนั้น อาจเกิดขึ้นตามมาดวยลักษณะทางธรรมชาติ 
หลักการสงครามจากแนวความคิดของ โจมินิ 

อังตวน อองรี  โจมินิ  (ANTOINE HENRI JOMINI) เกิดในสวิสเซอรแลนด – สืบตระกูล
จากพอคา เร่ิมงานทหารในกองทัพฝร่ังเศส มิใชความเกงกลาหรือผานประเทศใด ๆ แตดวยการเขา
ชวยงานการชวยรบ กาวขึ้นสูตําแหนงสําคัญชั้น ผบ.พล., และเสนาธิการ – สามารถแตงตําราทหาร
จนแมพระเจานโปเลียนก็ทรงนิยม นับวาเปนหนึ่งในบุพพาจารยแหงยุทธศาสตรสมัยใหม 

สงครามใหญขนาดสงครามโลกระหวางฝรั่งเศส กับ กลุมสหพันธมิตร (COALITIONS) 
(เปนที่รูจักกันในปจจุบันวา  “สงครามนโปเลียน”) ซ่ึงบังเกิดขึ้นในยุโรปสมัยหนึ่ง ถึงจะมีการหยุด
รบกันบางเปนครั้งคราวแตก็ติดตอกันไปเปนระยะเวลานาน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๕ (ค.ศ. ๑๙๗๒) ถึง 
พ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๘๑๕) นั้น เปนเหตุใหการสงครามมีเร่ืองใหม ๆ ที่นาศึกษาเกิดขึ้นสองเรื่อง 
คือ กองทัพประชาชนซึ่ง ระดมพลทั้งหมดของประเทศมาเปนทหาร และนโปเลียนผูทรงปรีชา
สามารถเปน อัจฉริยะทางทหารผูยิ่งใหญ 
นโปเลียนนั้น ถึงจะทรงมีชีวะประวัติเปนเรื่องสําคัญสมควรแกการพิจารณาอยางถี่ถวนอยูแลวก็ตาม 
แตเร่ืองราษฎรตองมาเปนทหารหมดทั้งประเทศนั้นเปนของแปลกของใหมในประวัติศาสตรการ



สงคราม และเปนบทเรียนสําคัญซึ่งเราทั้งหลายไดรับไวจริง ๆ จากกรณีเดือดรอนทุกขยากอยูนานป
ของยุโรปสมัยหนึ่ง 

ขอความเปนประกาศิตจากสภา ซ่ึงประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๓๖ (ค.ศ. 
๑๗๙๓)  เรียกรองใหทุกคนจับอาวุธชวยชาติ (le vee en masse) นั้น ยังฟงมีเสียงกระตุนเตือนใจอยู
จนบัดนี้ 

“ มาตรา ๑  นับตั้งแตขณะนี้เปนตนไป     จนกระทั่งถึงวันศัตรูของเราจะถูกขับไลใหพน
ดินแดนของสาธารณรัฐแลว ชาวฝรั่งเศสทั้งสิ้นจะตองเขามาปฏิบัติงานเปนทหารอยูตลอดเวลา ” 

“ ชายหนุมจะตองออกไปรบ ชายผูมีภรรยาแลวจะตองมาตีเหล็กทําอาวุธ และลําเลียง      
สรรพาวุธ   บรรดาหญิงทั้งหลายจะตองมาทําเตนท    เย็บเสื้อผา     และปฏิบัติหนาที่ในโรงพยาบาล 
เด็กทั้งหลายจะตองมาทําผาสําลีจากผาลินินเกา ๆ และบรรดาชายชราทั้งหลายจะตองมาประชุมตาม
วงเวียนถนนสายตาง ๆ เพื่อปลุกใจทหารหาญทั้งหลาย โดยส่ังสอนใหคนมีสามัคคี ภักดีตอ           
สาธารณรัฐ และ เกลียดชังมหากษัตริย ” 

“ การเกณฑคนมาชวยชาติ ”  ( le vee en masse )คร้ังนั้นริเร่ิมขึ้นในขณะที่ประเทศฝรั่งเศส 
มีทาทีเกือบจะยอยยับอยูแลว แตพอใชประกาศิตนั้นมาไดหนึ่งป ประเทศฝรั่งเศสก็กลับเปนฝายรุก     
ประเทศสหพันธมิตร ทั้งหลายนั้น เมื่อตางฝายตางก็ระแวงสงสัย ไมเขาใจจุดหมายซึ่งกันและกันอยู 
จึงรวมกําลังกันเขาทุมเท ตอนฉุกเฉินจริง ๆ ไดเขมแข็งนอยเกินไป สวนประเทศฝรั่งเศส เมื่อปฏิวัติ
เปนสาธารณรัฐแลว รัฐบาลใชอํานาจขูเข็ญโหดเหี้ยม จนเกิดมีเอกภาพขึ้นมา ทั้งไดกําลังคนใหญ
หลวงดวยวิธีเกณฑคนทั้งประเทศมาเปนทหารทั้งหมดนั้นอีกจึงแข็งแกรงมากนัก เหลือกําลังฝาย 
ปกปกษอันแตกแยกกันเสียแลวจะปราบลงได   เหตุนี้ในป พ.ศ.๒๓๓๘ (ค.ศ. ๑๗๙๕) ประเทศ   
สหพันธมิตรก็สลายตัว คือ ประเทศ สเปน ฮอลแลนด และ      ปรัสเซีย เซ็นสัญญาสันติภาพ คร้ันถึง
ป พ.ศ. ๒๓๓๙ (ค.ศ. ๑๗๙๖) โบนาปารต ซ่ึงเปนแมทัพหนาคนใหมในยุคใชอํานาจขูเข็ญราษฎร
นั้นก็มีอํานาจบัญชาการเด็ดขาดขึ้นมาเปนครั้งแรก โบนาปารตยกกองทัพขามภูเขาแอลปตอนใตพุง
เขาสูประเทศอิตาลี ทําการตัดกองทัพชาวซาดิ-เนียขาดออกจากกองทัพชาวออสเตรีย  ดวยความ
รวดเร็วแมนยํา ทุมเทกําลังทัพชาวซาดิเนียแตกพายไปแลว ยอนเขาตลบหลังกองทัพชาวออสเตรีย 
ซ่ึงเปนเหตุใหตองยอมเซ็นสัญญากับโบนาปารตที่เมือง แคมโป ฟอรมิโอ (Campo Formio) ในป 
พ.ศ. ๒๓๓๐ (ค.ศ. ๑๗๙๗) 

ประเทศฝรั่งเศสครั้งนั้นไดแมน้ําไรนยาวเหยียดเปน  “พรมแดนธรรมชาติ”  อยางสมอยาก 
ทั้งไดอํานาจควบคุมแควนภาคเหนืออิตาลี ช่ือวา ลอมบารดี้ (Lombardy)  อันเชิดไวเปนสาธารณรัฐ
หุนขึ้นมาใหมอีกดวย ถึงแมจะไดลบลางเวนิชซ่ึงเปนสาธารณรัฐเกาแกนั้นเสียและยกดินแดนนี้
ใหแกออสเตรียเปนการชดเชยไปแลวก็ตาม ดุลอํานาจในยุโรปก็มีอันตองปฎิวัติอยูนั่นเอง สันติภาพ
จึงมีอยูไดเพียงสองสามเดือนเทานั้น อังกฤษและออสเตรีย   ริเร่ิมผูกสัมพันธมิตรกับรัสเซียข้ึนมา
ใหม สามประเทศสหพันธมิตรครั้งที่สอง (SECOND COALITION) นี้ถูกกําจัดราบลงไปอีกดวย



การปฏิบัติการตาง ๆ  ซ่ึงถึงแมจะไมมีเหตุผลสมควรเลยก็ยกยองใหโบนาปารตไดรับเกียรติแตผู
เดียว ช่ือเสียงวาไดชัยชนะจึงเปนเหตุสงเสริมบารมีใหโบนาปารตไดอํานาจเผด็จการ อันทานก็
วางทา    ยกตัวอยูกอนแลว เมื่อสองสามเดือนหลังจาก การรัฐประหารของคณะกอการบรุมแมร 
(Brumaire) ฝายอังกฤษเกิดทอถอยจึงยอมเซ็นสัญญาที่เมืองอาเมียง (Amiens) และยอมรับขอ
เสียเปรียบทุกอยางตามสัญญาฉบับนั้น สงครามจึงสงบลงไดประมาณหนี่งประหวาง พ.ศ. ๒๓๔๕ 
– ๒๓๔๖ (ค.ศ.๑๘๐๒ –๑๘๐๓) 

ในระยะนี้ โบนาปารต สถาปนาอํานาจของตนในประเทศฝรั่งเศสไดมั่นคงขึ้น เขา
แทรกแซงในประเทศอิตาลี, สวิสเซอรแลนด, ฮอลแลนด และเยอรมัน เปนการกอกวนประเทศที่
พายแพแลวใหเกิดความหวาดหวั่นและใหคิดแกไขตอสู จึงเปนเหตุใหโบนาปารตตองทําสงคราม
กับอังกฤษอีก ดังนั้นก็ตกอยูในฐานะจะถูกอังกฤษดําเนินการทูตหาทางรุมรบดวย สหพันธมิตรครั้ง
ที่สาม (THIRD COALITION) โบนาปารตยับยั้งแผนเขารุกรานเกาะอังกฤษไวกอนเพื่อจัดการกับ
ประเทศออสเตรีย และ รัสเซีย  ช่ัวเวลาสองสามสัปดาห โบนาปารต ก็สามารถกําจัดกองทัพชาว
ออสเตรียที่เมืองอูลม  และเมืองออสเตอรลิทซใหยอยยับลงได และขับไลทหารชาวรัสเซีย    ถอย
ทัพหนีพนทิวเขาคาเปเธียนส    ในระยะเวลาเกือบพรอม ๆ กันนั้นชัยชนะของนาวีอังกฤษที่แหลมท
ราฟลการ ก็บอกเหตุใหรูวาไมควรคิดเขาบุกรุกเกาะอังกฤษ นับแตนี้ตอไปถาฝร่ังเศสคิดจะปราบ
อังกฤษใหได ก็จําตองใชกําลังทางบกไดอยางเดียวเทานั้นและขณะนั้นนโปเลียนไดเหตุใหมมา
สงเสริม เห็นหนทางจะมีอํานาจเหนือทวีปยุโรปไดสําเร็จ เพื่อใหมีอํานาจเหนือยุโรปดังคิดนั้น เขา
ตรงเขารบกับขาศึกตาง ๆ ซ่ึงยังเหลืออยูนั้นทีละสวนตามลําดับไปอยางรวดเร็ว 
โบนาปารตสามารถปราบรัสเซียเปนประเทศมหาอํานาจสมัยนั้นเสียไดดวยการรบที่ เจนา (JENA) 
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๙ (ค.ศ. ๑๘๐๖) และหลังจากการรบที่ฟรีตแลนด (FRIEDLAND)  เสร็จสิ้นลงแลว
เมื่อ พ.ศ. ๒๒๕๐ (ค.ศ. ๑๘๐๗) นโปเลียนก็ชักชวนใหรัสเซียยอมเปนพันธมิตรกับตน ฉะนั้น
หลังจากการเซ็นสัญญากับรัสเซียที่ทิลซิท (TILSIT) ในปนั้น อํานาจของ    นโปเลียนจึงยิ่งใหญ
ขึ้นมาอยางเต็มที่ 

เพื่อบอนทําลายโครงสรางทางเศรษฐกิจของอังกฤษ  นโปเลียนเปดฉากสรางระบบภาคพื้น
ยุโรปใหม คือ หามสินคาอังกฤษมิใหนําเขามาขายในภาคพื้นยุโรป เร่ืองนี้เปนเหตุใหตองคิดควบคุม
ภูมิภาคชายฝงทะเลอยางเรงรีบเต็มที่ จึงเขายึดครองประเทศสเปน บีบคั้นควบคุมอิตาลีหนักขึ้น แลว
ก็จัดการเขายึดเอาดินแดนตาง ๆ มีประเทศฮอลแลนด        ดินแดนใกลฝงทะเลของเยอรมัน
ภาคเหนือ ดินแดนบางสวนของอิตาลีและแควนแดลมาเซีย(DALMATIA)เหลานี้มาผนวกรวมเปน
ของฝรั่งเศสไดตามลําดับตอมาเกิดกลุมตอตานขึ้นในประเทศสเปนกอน แลวอังกฤษก็หาเหตุสง
กําลังทหารมาสนับสนุน ฝายรัฐบาลออสเตรียนั้นถูกคนรักชาติเรงเรา ทั้งมีกรณีกบฎในสเปนนั้น
หนุนหลังอยูดวย จึงแข็งขอตอสูจักรพรรดิ์ฝร่ังเศส เมื่อสูรบอยูตามลําพังและกระทําอยางผลีผลาม
ไปเชนนั้นออสเตรียก็ตองพายแพแกฝร่ังเศสอีกเปนครั้งที่ส่ี ถึงจะรบกันอยูช่ัวระยะไมนานนัก แตก็



เปนสงครามโหดรายขนาดนองเลือดของ ป พ.ศ. ๒๓๕๒ (ค.ศ. ๑๘๐๙) นั้นทีเดียว   ทวีปยุโรปจึง
สงบศึกกันอยูอยางเดือดรอนยุงยาก ตอมาไดอีกสองป คราวนี้เกิดมีกองกําลังตอตานฝรั่งเศสที่นิยม
อังกฤษขึ้นในประเทศรัสเซียยุแหยพระเจาซารไดสําเร็จ ดวยเหตุนี้เพื่อจะเขายึดรัสเซียใหเขารวมกัน
ตอตานอังกฤษ นโปเลียนจึงตัดสินใจเขาบุกรุกรัสเซียดําเนินการทันทําศึกสงครามซึ่งนําความ
หายนะมาสูตนเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๕ (ค.ศ.๑๘๑๒) กองทัพที่ใชบุกรัสเซียของนโปเลียนในครั้งนั้นมี
กําลังมากกวา ๖ แสนคน เปนเด็กหนุมๆ เกณฑมาจากฝรั่งเศสสวนหนึ่งและจากบรรดาสัมพันธมิตร 
หรือ ประชาชาติอันตกอยูใตอํานาจฝรั่งเศสรวม ๑๒ ชาติดวยกันอีกสวนหนึ่ง นาจะนับวาเปน
กําลังคนที่ไดรวบรวมขึ้นมาใชทําสงครามมากที่สุดในยุโรปสมัยนั้น   แตนโปเลียนกลับตองรับ
เคราะหกรรมอยางไรบางเปนเรื่องทราบกันดีอยูแลว 

เมื่ออํานาจจักรพรรดิ์เสื่อมสิ้นไปเชนนี้ บรรดารัฐบาลชาติตาง ๆ ซ่ึงเคยหวาดหวั่นไมกลา
คิดสู ตั้งหนาภักดีมาแตเดิมก็พากันตั้งตัวเปนปรปกษกับนโปเลียนศัตรูของเขาซึ่งดั้งเดิมมีอยูเพียง
สองชาติคือ อังกฤษกับรัสเซียนั้น ก็ทวีจํานวนเพิ่มขึ้นอีกหลายชาติ ไดแก ปรัสเซีย, ออสเตรีย, และ
รัฐตาง ๆ ในเยอรมัน รวมทั้งพวกกบฎในสเปน และพวกกอการจลาจลในอิตาลีนั้นอีกดวย ก็การที่
สามราชวงศของประเทศที่มีความยิ่งใหญทางทหารในยุโรปรวมมือเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันไดอยาง
นั้นยอมไมเคยปรากฏในประวัติศาสตรมากอนเลย ผลของการรวมใจอยางนี้บังเกิดขึ้นเมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๕๖ (ค.ศ. ๑๘๑๓) เปนการรบครั้งใหญ เรียกวาการรบที่เมืองไลปซิค (Battile of 
Leipzig)หรือในภาษาเยอรมันเรียกวา“ โฟลคเกอรชลาค ” (Volkerschlacht – Battle of the nations) 
แปลวา “ การรบระหวางชาติ ” ใชกําลังคนรบกันมากกวาครึ่งลานคน ไดช่ือเสียงวาเปนการรบครั้ง
ใหญที่สุดในทวีปยุโรปหรือในทวีปอเมริกาอยูเร่ือยมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ (ค.ศ. ๑๙๑๔)  คร้ังนั้น
กองทัพชาติตาง ๆ ยกกําลังเขาปะทะอาวุธกันและไดกําหนดชะตากรรมใหแกนโปเลียน 

ประเทศฝรั่งเศสนั้นเมื่อกําลังคนของชาติรอยหรอเร่ือยมาตั้งยี่สิบปแลวก็หมดกําลังจะเขา
ตอตานกําลังทัพยุโรปซ่ึงรุมกันรบฝรั่งเศสชาติเดียว อีกทั้งอังกฤษก็ดําเนินการทางการทูตตอตาน
ฝร่ังเศสไดผลดีอยางยิ่งเสียอีกดวย คือ ผูกสัมพันธมิตรไดแนนแฟน ทําใหมหาอํานาจใหญ ๆ ทั้ง    
๔ ชาติรวมกันเขาเปนกําลังกลาแข็งที่สุด นโปเลียนจึงถูกเนรเทศไปอยูเกาะเอลบา (ELBA) เมื่อฤดู
ใบไมผลิ พ.ศ. ๒๓๕๗ (ค.ศ. ๑๘๑๔)  ถึงจะมีขาวหวาดกลัวกันอยูพักหนึ่งตอนนโปเลียนหนี
กลับมาได สงครามใหญเปนกรณีเดือดรอนทุกขยากของยุโรปสมัยหนึ่งก็ส้ินสุดลงตรงนี้ 

ขอบเขตของสงครามนี้ก็ดี ขนาดของกองทัพตางๆ ซ่ึงเขารบกันอยูก็ดี ความเร็วซ่ึง        
นโปเลียนเคลื่อนยายกองทัพไปมาไดก็ดี ขัยชนะเด็ดขาดซึ่งนโปเลียนไดมาก็ดี ตลอดจนเจตนารมณ
ของฝรั่งเศสที่จะเปลี่ยนใหรัฐตาง ๆ ในยุโรปทั้งหมดกลายสภาพเปนทวีปใหม รวมกันอยูใตอํานาจ 
ฝร่ังเศสนั้นก็ดี เร่ืองตาง ๆ เหลานี้สําหรับคนในสมัยนั้นยอมเห็นกันวาเปนของใหมไมเคยปรากฎ
ขึ้นในประวัติศาสตรสมัยใหม ๆ มากอนเลย เหตุนี้จึงมีคําเทศนาที่  บอสตัน ของวิลเลียม  เอลเลอรี  



แชนนิ่ง (WILLIAM ELLERY CHANNING)  กลาวไวเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๓๕๓ (ค.ศ. ๑๘๑๐) 
ใชถอยคําวา 
 “ เราทั้งหลายเกิดมาอยูในสมัยหนึ่ง ซ่ึงไมมียุคไหน ๆ ในอดีตเสมอเหมือนเปนสมัยที่มนุษย
เขาครอบครองไดลักษณะนิสัยแบบใหม  เปนสมัยแปลกประหลาดซึ่งมีแตความหายนะ มีแตความ
มืดมิด และเกือบสิ้นหวัง …   ขาพเจาขอตั้งคําถามวา ก็ความแปลกประหลาดในสมัยของเราอัน
มากมายรายกาจนั้นมีอยูที่ไหนเลา? ขาพเจาขอตอบวามีขึ้นมาแลวอยูในใจกลางของยุโรปนั้นเอง คือ 
บังเกิดระเบียบใหมสรางขึ้นมาแลว ดวยความพินาศฉิบหายของสถาบันดั้งเดิมเกาแก ระเบียบใหม
นั้นมีลักษณะแปลกประหลาดพิศดารและมีอิทธิพลกอความหายนะมากที่สุด เราทั้งหลายซ่ึงอยู ณ 
ที่นี้ ยอมแลเห็นชาติหนึ่งซึ่งจากสถานการณ, ฐานะความอุดมสมบูรณ และ จํานวน พลเมืองที่
เปนอยูก็จัดไดวาเปนใหญนานับถืออยูแลวในยุโรป แตทันทีทันใดนั้นเองชาตินี้เกิดเปลี่ยนรัฐบาล 
เปล่ียนกฎหมาย เล่ียงความประพฤติ เปลี่ยนจิตใจความนิยมอันกลมกลืนสอดคลองกับชาติอ่ืน ๆ  
โดยรอบ พอเพียงใหหนวงเหนี่ยวผอนผันกันได  ชาตินี้สลัดทิ้งของเกาเหลานั้นเสียทั้งสิ้น สราง
ระเบียบใหม สรางรัฐบาลใหมซ่ึงดูเผิน ๆ ก็คลายใหสิทธิเสรีภาพ แตความจริงแลว กุมอํานาจใช
อาญาสิทธิบังคับบีบคั้นขมขี่ชีวิตและทรัพยสมบัติของพสกนิกรและระดมสรรพกําลังทั้งหมดเขา  
รุกรานประหัตประหารชาติบานเมืองอื่น เราเห็นกับตาทีเดียววาชาตินี้ใชเลหเหล่ียมกลอุบายปลุก
ปนใหชาติอ่ืน ๆ  ตองทรุดโทรมแตกแยกเสียหายและใชกําลังอาวุธเขาทําลายลางลมประเทศอื่น ๆ   
โดยรอบ ” 

แตคนในสมัยนั้นจะนึกวาตัวเกิดมาอยูในสมัยแปลกประหลาดไมเคยมีมาเลยในประวัติ-
ศาสตรเหมือน วิลเลียม  แชนนิ่ง ไปทุกคนก็หาไม มีนายทหารชาวสวิสผูหนึ่งรับราชการอยูกับ   
กองทัพฝร่ังเศส คิดเห็นไปอีกแบบหนึ่งคือ    ถึงแมวาชีวิตความเปนไปของ       นโปเลียนนั้นจะ
แปลกประหลาดอยูก็จริง แตก็สามารถอธิบายใหเห็นไดวามีตนเหตุอยูในเรื่องสงครามและการเมือง
ของศตวรรษที่สิบแปดนั้นเอง ยิ่งชัยชนะตาง ๆ ของนโปเลียนมีลักษณะแปลกประหลาดมากขึ้น  
เทาใด นายทหารผูนี้ก็ยิ่งมีเหตุผลช้ีแจงใหจริงมากขึ้นเทานั้นวาเปนเรื่องมีพยานหลักฐานปรากฎอยู
แลวคือเปน  “ หลักการของเกาคนพบขึ้นใหมไมใชของใหมคิดขึ้นใหม ”  หมายความวา ยุคของ
ความฉลาดรอบรู  ยอมคิดคนนําของเกามาใชใหไดผลดียิ่งขึ้นและถูกตองครบถวนขึ้นเทานั้นเอง  
นายทหารผูนี้คือ  พลเอก โจมินิ  ลักษณะที่เขาพยายามอธิบายเหตุผลเกี่ยวกับชีวิตความเปนไปของ 
นโปเลียนนั้นแสดงใหประจักษทีเดียว โจมินิเปนผูหนึ่งซึ่งริเร่ิมทําประโยชนแบบใหมใหแกยุค จะ
กลาววาเขาเปนคนเริ่มตนศึกษาพิจารณาการสงครามอยางธรรมดาสามัญนั้นไมถนัด แตเปนการเริ่ม
ศึกษาพิจารณาเรื่องสงคราม อยางแยบคายมีระเบียบทันสมัยถูกตอง ซ่ึงถือกันวาเปนแบบแผนการ
ศึกษาเรื่อยมาแตคร้ังนั้น 

ถึงโจมินิจะเกิดกอนเคลาซวิทซสักเล็กนอย วิธีศึกษาพิจารณาเรื่องสงครามของทั้งสองทาน
นี้ก็กลาวไดวามีลักษณะเปนแบบฉบับคลายวิธีศึกษาพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจของ อดัม สมิท กอนที่ 



อดัม สมิทแตงเรื่อง “ ความมั่นคงของชาติ ”  (Wealth of Nations)  ขึ้นมาป พ.ศ. ๒๓๑๙ (ค.ศ. 
๑๗๗๖) ยอมมีตําราวิชาเศรษฐกิจเขียนไวแลวหลายเลมฉันใด กอนที่   โจมินิเขียน “ ตําราวาดวยการ
ยุทธครั้งใหญ “  เลมหนึ่งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๗ (ค.ศ. ๑๘๐๔) นั้น ก็มีผูเขียนหลายทานเขียนตํารา
วิชาการสงครามไวแลวหลายเลมฉันนั้น ตําราวิชาการสงครามที่เกา ๆ แตงไวเหลานี้สวนมากแลวโจ
มินิไดอานมาแลวทั้งนั้น โดยเฉพาะเลมที่ทานผูรูรุนกอน ๆ แตงไวคือตําราเลมของลอยด (LOYD), 
กริมโมรด (GRIMOARD), กีแบรต (GUIBERT), บือโลว (BULOW), เฟรเดริคมหาราช เพราะโจ
มินิยอมรับอยูเสมอวาเขาไดความรูมาจากตําราเหลานั้น แตความพากเพียรของโจมินิมุงหาสาเหตุ
และผลแสดงหลักการของสงครามโลกไดอยางมีระเบียบเรียบรอยนั้นเปนเหตุใหเขาไดรับเกียรติ
เหมือนกัน   เคลาซวิทซวาเปนคนคนคิดรวมกันของความคิดทางการทหารสมัยใหม 

ทาทีของโจมินิอันมีตอผูรูวิชาทหารรุนกอนเขาและตอผูรูวิชารุนเดียวกับเขานั้นเปนสาเหตุ
ใหรูเร่ืองราวปลีกยอยเกี่ยวกับจุดมุงหมาย (Aims) และตําแหนงหนาที่ของเขาไดถนัด โจมินิสนใจ
มากเปนพิเศษอยูกับนักเขียนทางทหารสองคนคือ บือโลว และ เคลาซวิทช เพราะตําราเลมที่โจมินิ
แตงขึ้นนั้นอางเอาตําราของเคลาซวิทซมากกลาวไวมากมายหลายแหง และยกทฤษฎีตาง ๆ จากตํารา
ของเคลาซวิทซเปนขอวิจารณก็มากมายหลายแหงเหมือน ๆ กัน คือ โจมินิหาวา บือโลว วาง
หลักเกณฑใหสงครามมีลักษณะเนนหนักไปทางดานวิทยาศาสตรมากเกินไป โจมินิใชถอยคําไววา 
บีอโลว พิจารณาใหสงครามมีแนวความคิดตามหลักวิชาคํานวณ “ ตรีโกโนมิติ “  ใครที่ขัดแยงตอ
ความเห็นนี้ก็ถือวาเปนคนโงทั้งสิ้น แตหลักนิยมของบือโลวนั้นเอง ทั้ง ๆ ที่มีเหตุผลวิทยาศาสตร
หอมลอมอยูอยางนี้ เมื่อนํามาทดสอบในสงครามตาง ๆ ของนโปเลียนเขาจริง ๆ แลว กลับกลายเปน
เพียงเรื่องชวยใหหลงผิดทั้งเพ 

แตในขณะที่โจมินิขัดแยงความเห็นบือโลววาคิดใหสงครามเปนไปในทางศาสตรมาก
เกินไปอยูนี้ เขาก็กลาวหาวา เคลาซวิทซคิดตั้งทฤษฎีขึ้นมาจนวิชาทหารเปนไปในทางศาสตรไมได
เลย คือ โจมินิใชถอยคําวา 

“ ใคร ๆ ก็ปฏิเสธไมไดวา นายพล เคลาซวิทซ มีความรูกวางขวางและ ใชปากกาแตง
หนังสือแคลวคลองวองไวดี แตปากกานั้นบางขณะก็ควบคุมไมไดไปบางนิดหนอยก็อวดอางวา
แสดงความรูเสียจนเกินไป จนใชเปนแนวสั่งสอนใหวิชาอะไรกันไมไดเลย เพราะหากจะเขียนให
ความรูแกคนอานจริง ๆ   แลวก็ควรมีคุณลักษณะใชสํานวนโวหารใหชัดเจนอยางงาย      ยิ่งกวานั้น
ผูแตง(เคลาซวิทซ)ยังเปดเผยขอความใหเคลือบแคลงสงสัยอยูเสมอวาวิชาทหารเปนศาสตรไมได 
หนังสือเลมแรกของเคลาซวิทซนั้นไมมีเนื้อความอยางอื่น  นอกจากแสดงสุนทรพจนขัดแยงทฤษฎี
การสงครามตาง ๆ ทุกอยางทั้งหมด ขณะที่อีกสองเลมตอมานั้นกลับเต็มไปดวยสูตรทางทฤษฎี
นานาประการ จึงเปนการแสดงใหเห็นวา ถึงแมผูแตงจะไมเชื่อถือหลักนิยมของคนอื่นทั้งหมด แตก็
ยังมั่นใจอยูวาหลักนิยมของตนนั้นวิเศษนัก “ 



ตอมาเมื่อโจมินิไดอานตําราของเคลาซวิทซที่วาดวยเรื่อง “สงคราม” นั้นแลว เขาไดเขียน
ความเห็นไววา หนังสือที่พูดวกวนเปรื่องปราชญเลมนี้ อานแลวปรากฎวามีทัศนะนาคิดแปลก
ประหลาดอยูเพียงสองสามสิ่งเทานั้น และ ลักษณะที่ผูแตงแสดงขอกังขานาสงสัยวุนวายอยูเชนนั้น 
เปนเหตุใหโจมินิมั่นใจ เกิดความจําเปนจะตองคนหา  “ ทฤษฎีที่ดี “ ขึ้นมาใหมใหใชเปนประโยชน
ไดดวย 

ขอวิจารณตาง ๆ ของโจมินิติเตียนความเห็นของบือโลวและเคลาซวิทซดังกลาวนั้นมี
สาเหตุใหเราพบขอสําคัญที่เผยแนวความคิดของความมุงหมายในงานเขียนของโจมินิ คือตํารา
ของบือโลวแสดงหลักวิชายึดเหตุการณตามแบบมากเกินไป จึงชี้ชองใหโจมินิเห็นความจําเปนวา 
ตองปรับปรุงแนวความคิดตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องสงครามในสมัยศตวรรษที่สิบแปดเสียใหม  แตเมื่อ
พิจารณาตามคําวิจารณซ่ึงโจมินิวาไวแกเคลาซวิทซ ไดทีเดียววาเขามิไดตั้งใจจะคิดทอดทิ้ง
แนวความคิดดั้งเดิมเหลานั้นเสียทั้งหมด 

อังตวน อองรี โจมินิ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๒ (ค.ศ. ๑๗๗๙) ณ มณฑล ๆ หนึ่งชื่อ โวต 
(VAUD)  ในประเทศสวิสเซอรแลนดภาคฝรั่งเศสเขาสืบตระกูลของชนชั้นกลางซึ่งอพยพมาจาก    
อิตาลีหลายชั่วอายุคนมาแลว เขาไดรับการศึกษาตามแบบอยางเด็กหนุม ๆ ตระกูล  พอคา มุงหนา
คิดคาขายหรือทํางานธนาคาร และพูดตามความจริงแลว ตามที่โจมินิไดงานไมมีเงินเดือนและ
เกือบจะไมมีอัตราอยูกับคณะเสนาธิการในกองทัพฝร่ังเศสนั้น ตัวเขาเองนั้นก็มีงานทําอยูแลวกับ
ธนาคารของบริษัทแหงหนึ่งในปารีส ก็ตอนเมื่อพลเอกโบนาปารตยกทัพเขาบุกอิตาลี ไดชัยชนะ
เล่ืองลือกันทั่วทวีปนั้นเขาเพิ่งมีอายุได ๑๗ ป และอาชีพธนาคารนั้นเลาก็พลอยมีอันอับเฉาไป ไม
สดใสคึกคักเหมือนอาชีพทหาร     เห็นจะเปนดวยเหตุอยากรูอยากเห็นปรารถนาชื่อเสียงมากกวามี
นิสัยชอบผจญภัย โจมินิสมัยหนุมคะนองก็ตัดสินใจคิดเปนทหารกับเขาบาง เนื่องจากเขาสามารถ
ติดตอจัดงานตาง ๆ ไดคลองแคลวดีอยูแลวจึงเบี่ยงบายไดงานในตําแหนงหนาที่สงกําลังดําเนินการ
ในเรื่องการสงกําลังตามปกติประจําอยูในกองทัพฝร่ังเศส และยังไดรับงานหนาที่ฝายเสนาธิการชั้น
รอง ๆ ทําตอไปอีกดวย  ในระยะตอนเซ็นสัญญาสันติภาพลวงซึ่งทําขึ้นชั่วขณะหนึ่งที่เมืองอาเมียง 
(AMIENS)  นั้น    โจมินิตองกลับออกมาคาขายอยางเกา แตเกิดสงครามขึ้นอีกเขาไดตําแหนงเปน
หัวหนาฝายเสนาธิการอยูกับจอมพลเนย   และตั้งแตเร่ิมการทัพคร้ังใหญซ่ึงบังเกิดผลสุดทายเปน
การยุทธที่เมืองออสเตอรลิทซนั้น 

โจมินินั้นใชเวลา ๖ ป ตอนที่คลุกคลีอยูกับทหาร พูดคุยและคิดอยูแตในเรื่องศิลปะการ
สงครามเกือบตลอดเวลาทีเดียว สวนจอมพลเนย นั้นถึงจะเปนนักยุทธวิธีที่แกลวกลาสามารถใน
เวลาทําการรบแตก็ยังไมใชนักศึกษาคนควาศิลปะการสงครามโดยแท ก็ปรากฎวารูสึกเลื่อมใส
ความคิดสติปญญาโจมินิในเรื่องการทหารอยูมาก จึงคิดอุปถัมภโจมินิเร่ือยมา ถึงกับชวยพิมพ
หนังสือใหโจมินิเลมแรก    ในขณะที่เลิกรบกันชั่วคราวตอนเซ็นสัญญา     สันติภาพที่เมืองอาเมียง 
หนังสือเลมนี้เปนตํารามีช่ือเสียงเลมแรกที่กลาวถึงการทัพตาง ๆ ของพระเจาเฟรดเดอริคมหาราช 



ซ่ึงโจมินิกลาแสดงความเห็นวางหลักการวิชาทหารตาง ๆ ไวเปนครั้งแรก ทั้งยกขอเปรียบเทียบ
แสดงการนําทัพของนโปเลียนวาตางกับการนําทัพของเฟรดเดอริคมหาราชอยางไรไวใหปรากฎอีก
ดวย หนังสือเลมนี้โจมินิจัดทําเปนฉบับทูลเกลา ฯ นโปเลียนราชาธิราชก็ทรงมีโอกาสใหคนอาน
ถวายขณะเมื่อวางสงคราม หลังจากศึก   ออสเตอรลิทซขึ้น ดวยเหตุที่ทรงประทับใจในเนื้อความซึ่ง
ผูแตงสามารถลวงรูการศึกษาสงครามแบบนโปเลียนจึงทรงบัญชาใหเรียกตัวโจมินิมาเฝาเมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๓๔๙(ค.ศ. ๑๘๐๖)  (อายุได ๒๗ ป) ที่สรางขี้นหนึ่งชื่อวา ไมนซ (MAINZ) 
ตอนนี้โจมินิไดรับตําแหนง และมียศเปนพันเอกทําหนาที่ฝายอํานวยการทัพนโปเลียนประจํา
กองทัพ   ฝร่ังเศสเรียบรอยแลว 

นโปเลียนมหาราชขณะนั้นกําลังคิดทําศึกจะตีเอาเมืองเจนาใน พ.ศ. ๒๓๔๙ (ค.ศ.๑๘๐๖)
อยู คร้ันหมดเวลาเขาเฝาจบเรื่องปรึกษาหารือกันแลว โจมินิจึงทูลถามวา ตอจากนี้อีกสี่วันจะขอเขา
เฝาที่เมืองแบมเบอรก (BAMBERG)  จะทรงอนุญาตหรือไม 

จักรพรรดิ์นโปเลียนรับสั่งถามวา 
“ ใครบอกเจาวาเราจะไปเมืองแบมเบอรก “  ทั้งนี้เพราะเกรงวาสิ่งที่ปกปดไวนั้นจะลวงรูถึง

คนอื่น 
โจมินิกราบทูลวา 
“ แผนที่ประเทศเยอรมัน พระเจาขา และอีกทั้งการทัพของพระองคที่เมืองมารเรงโก 

(MARENGO –๑๘๐๐) และ เมืองอูลม (ULM – ๑๘๐๕) นั้นก็แสดงใหเห็นอีกดวย “ 
หลักฐานขอเท็จจริงแสดงวา โจมินิทํานายเหตุการณตาง ๆ ไดแมนยํานี้จะมีเลาอยูในเรื่อง

ตาง ๆ หลายแหง และสมัยตอ ๆ มาจนถึงเมื่อเขาเขาวัยชราภาพอาศัยอยูในเมืองปาสซี่ (PASSY)  
นั้น ๆ เขาไดเลาเหตุการณแตหนหลังใหบุคคลสําคัญ ๆ หลายคน  ในจํานวนนี้มีนักวิจารณวรรณคดี
ชาวผร่ังเศสนามอุโฆษคนหนึ่งชื่อวา เซนตเปอรบ นั้นเปนตน แตโจมินินั้นถึงเขาจะเหมือนกับ
บุคคลผูมีสติปญญาคนอื่น ๆ ในประการที่บางครั้งบางคราว มักทําอะไรถูกตองจนเกินเลยไปก็จริง 
แตก็ยืนยันไดแนนอนอยางหนึ่งวา เขารูเทาทันความคิดทางยุทธศาสตรของนโปเลียนไมผิดพลาด 
และตําราตาง ๆ ที่เขาเขียนขึ้น นโปเลียนเองก็ทรงยกยอง 

ถึงแมโจมินิจะไดดํารงตําแหนงสําคัญ ๆ หลายครั้ง เคยเปนผูบัญชาการกองพลนอย 
(General de brigade)  ในกองทัพฝร่ังเศส เคยเปนเสนาธิการในบังคับจอมพลเนยหลายหน  คือ ตอน
บุกเขารัสเซีย ตอนบุกเขาสเปน และตอนถอยทัพจากรัสเซียทั้งเมื่อตอนทําศึกกับรัสเซียนั้น     ก็เคย
เปนขาหลวงปกครองวิลลา (VILLA) คร้ังหนึ่ง และปกครองเมืองสโมเลนสค (SMOLENSK)  ก็อีก
เมืองหนึ่งอยางนี้ก็ตาม แตเขาก็ไมเคยรับมอบหมายใหมีหนาที่บัญชาการเปนอิสระแมแตคร้ังเดียว 
และไมมีเคาจะไดรับการยกยองใหถือคทาเหมือนจอมพลคนอื่น ๆ ซ่ึงมีสติปญญาต่ํากวาโจมินิเสีย
อีก 



เร่ืองนี้ตามหลักฐานของโจมินิเอง และของผูเขียนชีวะประวัติโจมินิหลายคนแสดงวาโจมินิ
มีสาเหตุโกรธเคืองอยูกับเสนาธิการทหารชาวสวิสชื่อโจมินิผูเชื่อมั่นในตนเองเชนกัน โจมินิมักจะ
ถูกเขาดูหมิ่นอยูเสมอ  จนคิดแคนเคืองยื่นใบลาออกตั้งหลายหนตลอดเวลาที่รับราชการในกองทัพ 
ดูเหมือนวานายทหารชั้นเหนือกวา ตลอดจนนโปเลียนราชาธิราชเองไมไววางใจมอบหมายโจมินิ
ใหบัญชาการทหารเปนอิสระในสนามรบ 

โจมินิซ่ึงผิดหวังและขมขื่นใจจากการที่ไมไดรับการเลื่อนยศเลื่อนตําแหนงมานาน แมวาจะ
มีจอมพลเนยเสนอชื่อเขาไปก็ตาม เขาจึงขี่มาหนีไปอยูในแนวรบสัมพันธมิตรเอาดื้อ ๆ เมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๕๖ (ค.ศ.๑๘ ๓)  และรับราชการอยูกับกษัตริยรัสเซีย คือพระเจาอเล็กซานเดอร 
เนื่องจากโจมินิยังคงมีสัญชาติเปนสวิสอยูการปฏิบัติเชนนี้จึงไมถือวาเปนคนคิดทรยศอยางแทจริง 
และถึงจะเปนเรื่องใหชาวฝร่ังเศสหมดความนับถือไปบาง    แตนักเขียนประวัติศาสตรก็ยังยก
ยองโจมินิ และครูบาอาจารยทั้งหลายก็ยังนิยมใชหนังสือที่โจมินิเขียนไวเปนตําราส่ังสอนกันอยู 
ตอนรับราชการอยูกับรัสเซียนั้น โจมินิไดรับยศเปนพลเอกเร่ือยมาจนสิ้นชีวิต เขาดํารงตําแหนงเปน
ที่ปรึกษาทางทหารรัสเซียและเขาก็เปนคนสําคัญคนหนึ่งในการวางรากฐานสราง โรงเรียนนายรอย
ทหารบกรัสเซีย   เขามีเวลาวางศึกษาคนควาแตงตําราวิชาประวัติศาสตรทหาร ซ่ึงเขาริเร่ิมขึ้นไว
ภายหลังศึกเมืองมารเรงโกนั้นไดจบบริบูรณ    โจมินีใชชีวิตบั้นปลายของเขาไป ๆ มา ๆ อยูใน      
ฝร่ังเศสบาง อยูในรัสเซียบาง ตอนเมื่อเกิดสงครามโครเมีย พ.ศ. ๒๓๘๘ ถึง พ.ศ. ๒๓๘๙ (ค.ศ. 
๑๘๔๕  ถึง  ค.ศ. ๑๘๔๖)  ขึ้นนั้น    โจมินิเปนที่ปรึกษาคนสําคัญใหขอคิดเห็นถวายราชาธิราส    
รัสเซียอยูบอย ๆ คร้ันถึงป พ.ศ. ๒๔๐๒ (ค.ศ. ๑๘๖๙) กษัตริยฝร่ังเศสนโปเลียนที่สามกอนที่จะคิด
การบุกรุกทําศึกกับอิตาลีก็ไดใชคําปรึกษาแนะนําของเขา พอถึงป พ.ศ. ๒๔๑๒ (ค.ศ. ๑๘๖๙) ซ่ึง
เปนปที่โจมินิถึงแกกรรมที่กรุงปารีสนั้น หนังสือตาง ๆ ที่เขาคิดเขียนขึ้นก็มีผูนิยมนําไปศึกษา     เลา
เรียนเปนตําราวิชาทหารกันทั่วโลกและโจมินีเองก็มีชีวิตยืนอยูสมความปรารถนารูเห็นคําทํานาย
เหตุการณของเขานั้นมีคนนับถือเห็นความศักดิ์สิทธิ์อยูบางเหมือนกัน 

อาชีพทหารของโจมินิแปลกประหลาดไมนอย เขามิไดใหญโตขึ้นมาเพราะเกงกลาทรหด
หรือก็มิใชเพราะการฝกศึกษามาจากโรงเรียนนายรอยทหารบกใด ๆ  เขาหลุดเขาไปทํางานใน
ตําแหนงหนาที่ทางธุรการในกองทัพฝร่ังเศสไดโดยมิไดรับการฝกวิชาทหารมากอนเลย เนื่องจากโจ
มินิเลือดเนื้อชาวฝรั่งเศสแท ๆ มีฐานะอาชีพประกอบกับนิสัยใจคออันแปลกประหลาดของเขาดวย
เขาจึงหมดโอกาสรวมเปนรวมตายกับใคร ๆ ในกองทัพ     จดหมายเหตุแสดงบทสนทนาของโจมินิ
กับบรรดาบุคคลสําคัญ ๆ ซ่ึงมาเยี่ยมเยียนเขาที่บาน ณ เมืองปาสซี่นั้น ก็มีเนื้อความเลาไววา ถึงโจ
มินิจะเคยเห็นทหารสะพายอาวุธเขายึดที่มั่นตาง ๆ เขาไมเคยเห็นทหารติดดาบตะลุมบอนเลยสักครั้ง
เดียว สวนเขาจะเคยเขาตะลุมบอนกับคนอื่นดวยหรือไมนั้น ไมตองถามถึงเสียก็ได ยิ่งกวานั้นโจมินิ
ยังมีทิฐิไวตัวตามแบบกวีบัณฑิตเสียอีกดวย ซ่ึงเมื่อแสดงออกมาแลวก็เปนที่รบกวนประสาทของ
เพื่อนทหารดวยกัน อันเปนผูรูจักขมทิฐิมานะของตนดวยวินัยทหารนั้น 



แตถึงอยางไรก็ตามถาคิดวาโจมินิเปนเสมือนเชน “ เสือกระดาษ “ คือ เจาทฤษฎีลวน ๆ ไม
เคยเห็นกองทัพเหมือนนักเศรษฐกิจรุนเกา ๆ ซ่ึงรูแตตําราไมเคยคาขายนั้นก็ไมถูกตองเพราะโจมินิ
เคยชวยเขาเคลื่อนยายกองทัพในสนามรบจริงๆ มาแลว   เมื่อโจมินิเปนเสนาธิการในกองทัพ     จอม
พลเนยนั้นเคยรับผิดชอบมีภารกิจแกไขการงานใหสําเร็จเรียบรอยลงไดเหมือนกัน โจมินิเลยตองตก
ลงใจที่สําคัญ ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ เมืองอูลม และใน สเปน เปนตน โจมินิเปนคนแรกที่มี
ประสบการณดวยตนเองในเหตุการณตามแบบอยางซึ่งปจจุบันเรียกกันวา “ ความมืดมนตของ
สงคราม “ (Fog of war)  นั้น หนังสือซ่ึงโจมินิเขียนไวแสดงความขอนี้ใหปรากฏอยูแลว 

ตําราวาดวยการสงคราม ซ่ึงโจมินิเขียนนั้น อาจแบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทที่
เขียนเปนเชิงประวัติศาสตรทหาร และประเภทที่เขียนเปนเชิงทฤษฎีทางทหาร หรือ การวิเคราะห
การทหาร 
แตการแบงนี้จะทําใหเด็ดขาดลงไปมิได เพราะเมื่อโจมินิกลาวถึงประวัติศาสตรทหารนั้นเขาก็คนหา
หลักการตาง ๆ ขึ้นมาสําหรับอธิบายเหตุผลวาการกระทําครั้งนั้น ๆ ทําไมจึงเกิดขึ้น และเกิดขึ้นมา
ไดอยางไร และเมื่อโจมินิกลาวถึงทฤษฎีทางทหารนั้น เขาก็มิไดยกขึ้นมากลาวเปนภาวะนามธรรม
ไวลอย ๆ แตอยางเดียว  เขาพยายามสนับสนุนทฤษฎีของเขาใหมั่นคงดวยขอเท็จจริงตาง ๆ ตาม
ประวัติศาสตร อีกทั้งยังมีขอความที่โจมินิเขียนขึ้นยอ ๆ  เปนสมุดเล็ก ๆ  สองสามเลมที่ใชโตตอบ
ตอคําวิพากยวิจารณตาง ๆ   ของคนอื่น ๆ ประกอบไวดวย 

หนังสือประวัติศาสตรทหารของโจมินินี้ เดิมทีเดียวพิมพออกจําหนายเปนเลมใหญ         
ทั้งหมด ๓๗ เลม กลาวครอบคลุมถึงสงครามตาง ๆ ของเฟรตเดอริคมหาราช สงครามตาง ๆ ของ
ฝร่ังเศสสมัยปฏิวัติ และสมัยนโปเลียน ตั้งแต พ.ศ. ๒๓๓๕ ถึง ๒๓๕๘ (ค.ศ. ๑๗๙๒ ถึง ค.ศ. 
๑๘๑๕) สวนสงคราม  ๗  ป   กับสงครามปฏิวัตินั้นกลาวไวอยางละเอียด    สําหรับชีวิตทหารของ 
นโปเลียนภายหลัง พ.ศ. ๒๓๓๕ (ค.ศ.๑๗๘๙)  นั้น โจมินิแตงไวอยางยอเพียง ๔ เลมจบ และตั้งชื่อ
เร่ืองวา “ ชีวิตการเมืองและการทหารของนโปเลียน “  ซ่ึงพิมพออกจําหนายเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 
๒๓๗๐ (ค.ศ. ๑๘๒๗) หนังสือส่ีเลมจบนี้เขียนอานยาก มีโวหารหนักไปตามแบบวรรณคดีสมัย
ศตวรรษที่สิบแปดโดยตลอด คือแตงขึ้นในลักษณะใชสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง คลายกับวา  นโปเลียน
เขียนขึ้นเอง    โดยผูกเรื่องสรางบทใหเกิดขึ้นในภพ ๆ หนึ่ง   ซ่ึงคงไมใชในสวรรคของชาวคริสต
เปนแน ทั้งนี้เพื่อแสดงหลักฐานการนําทัพของนโปเลียน ตอหนาวิญญาณ   อเล็กซานเดอรวิญญาณ
ซีซารและวิญญาณเฟรดเตอริคมหาราชแตการทัพที่วอเตอรลูนั้น โจมินิเขียนขึ้นตางหากอีกเลมหนึ่ง 

ประวัติศาสตรทหารฉบับที่โจมินิแตงขึ้นนั้น ถึงแบบการแตงจะเรียบรอยนาฟงก็ยังไมถึง
ขนาดเปนตําราได แตก็ใชถอยคําชัดเจนแจมแจงเปนเรื่องเลาติดตอกันเรื่อยไปและไมคอยให      
รายละเอียด อันที่จริงแลวโจมินิศึกษาคนควาไดมากทีเดียว เพราะการที่เคยมีตําแหนงหนาที่อยูกับ
กองทัพฝร่ังเศสกอนแลวก็มาอยูกับกองทัพรัสเซียนั้นเปนเหตุใหมีวัตถุดิบในการนํามาเขียนไดดีกวา
คนภายนอก แตโจมินิแตงประวัติศาสตรกอนสมัยมีคนเขียนประวัติศาสตรเปนอาชีพ จึงยังไมมี



หลักเกณฑการคนเรื่อง และ แบบอยางการเรียบเรียงแนนอนเหมือนสมัยนี้ หนังสือประวัติศาสตร
ของเขาไมมีเชิงอรรถ และบรรณนุกรมประกอบเรื่องสําหรับคน ถึงแมวิธีเขียนประวัติศาสตรทหาร
ของโจมินิจะเปนของใหมอยูบางและลงวันเดือนปไวแนชัดก็จริง แตก็มีคนสนใจอานกันนอยเต็มที 

อยางไรก็ตามงานเขียนทางดานทฤษฎีการสงครามฉบับที่โจมินิเขียนขึ้นนั้น มีคนนิยมอาน
เร่ือยมา และถือเปนหลักศึกษาทหารเปนระยะเวลามากกวาหนึ่งศตวรรษ เร่ืองราวเกี่ยวกับทฤษฎี
การทหารเลมแรกที่โจมินิแตงขึ้นนั้นจะปรากฎอยูในหนังสือช่ือวา “ ตําราวาดวยการยุทธครั้งใหญ “ 
(“ Traite’ des Grandes Ope’rations militaires. “ มี ๘ เลม) ซ่ึงมีใจความสําคัญวาดวยประวัติศาสตร
ของสงครามเจ็ดป มีบทที่ ๗ และ บทที่ ๑๔ ในตําราเลมนี้เองที่มีคนอานถวายนโปเลียนตอนเมื่อ
เสร็จศึกออสเตอรลิทซ และเปนที่โปรดปรานของ  นโปเลียนมาก ขอความในทั้งสองบทนี้แสดงถึง
หลักการทางทหารที่สําคัญตาง ๆ ของความคิดทางทหารซึ่งโจมินิคิดขึ้นเองแท ๆ 

ในบทที่ ๗ นั้น โจมินิไดนําเสนอทฤษฎีของเขาวาดวย “แนวยุทธการ”  (Line of 
operations)  ตางๆ และยกขอสําคัญใหเห็นลักษณะแตกตางระหวางแนวยุทธการแบบเสนนอกและ
แนวยุทธการแบบเสนใน  สวนบทที่ ๑๔ นั้นพิจารณาเรื่องนี้ใหกวางขวางออกไปอีกโดยเนนให
เลือกยุทธการนั้นจะตองอนุโลมตามขอพิจารณาทางลักษณะภูมิศาสตร และ ทางเรขาคณิต ตําราเลม
นี้สรุปความจบลงดวยบทที่ ๓๕ ซ่ึงเปนบทที่มีช่ือเสียงยิ่งนัก  ในบทอวสานนี้โจมินิไมพิจารณา
ปญหาอยางหนึ่งอยางใดโดยเฉพาะ       แตพยายามนําขอประสบการณของเขามากําหนดเปนหลัก
กวาง ๆ  และตั้งหลักการพื้นฐานอันขาดเสียมิได ไมวาจะเปนการปฏิบัติการทางทหารชนิดใดก็ตาม 

ตําราทฤษฎีการสงครามของโจมินิ ฉบับที่ยิ่งใหญที่สุดชื่อวา “หัวขอศิลปะการสงคราม” ซ่ึง
พิมพออกมาเปนสองเลมเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๑ (ค.ศ. ๑๘๓๘) ตําราเลมนี้ตอมาภายหลังพิมพใหมหลาย
คร้ังและแปลเปนภาษาในยุคใหมเกือบทุกภาษา โจมินิไดแสดงขอคิดตาง ๆ ไวในผลงานชิ้นนี้มา
กวาหนังสือเลมอื่น ๆ ที่เขาเขียนขึ้น เพื่อใหเห็นวาวิทยาการทหารนั้นมีทัศนะกวาง ๆ สําหรับ
นําไปใชแกปญหาไดอยางไรบาง 

ในระหวางที่โจมินิหันเขาศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับการสงครามนั้น เขากลาวอยูเสมอวาเขา
แนใจแลววาตองเปนเรื่องมีเหตุผล เพราะการสงครามนั้นคือกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษยเรา
เหมือนกันดวยเหตุนี้    โจมินิจึงเริ่มไมเห็นดวยกับถอยแถลงของบุคคลสําคัญอยางเชน จอมพล 
เดอร ชัคส (Marshal de Saxe)  ซ่ึงกลาวไววา 

“ สงครามเปนศาสตรอันมีแตความมืดปกคลุม ทามกลางสงครามนั้น  จะกาวไปทางใดก็ไม
มั่นใจเลย … ศาสตรทั้งหลายยอมมีหลักการใหยึดถือได แตวิชาการสงครามนี้ยังไมมีหลักการ ใด ๆ 
เลย “ 

โจมินินั้นเขาไมเห็นดวยกับขอคิดที่มืดมนตดังกลาว คือ เขายึดถืออยูเสมอวาจิตใจของ
มนุษยนั้นยอมสามารถไตรตรองคิดวิธีการตาง ๆ และสามารถกําหนดระเบียบวิธีการตาง ๆ นั้น



ออกมาใหทางชนะและทางแพขาศึกไดเสมอ โจมินิใชถอยคํากลาวไวในตําราวาดวยการยุทธใหญ
ของเขาวา 

“ ทุกกาลทุกสมัยยอมปรากฏหลักการพื้นฐานทีใหผลดีแกการทําสงคราม หลักการตาง ๆ 
เหลานี้ใชการไดเสมอ ไมเปลี่ยนแปลงไมขึ้นอยูกับชนิดของอาวุธ ไมขึ้นอยูกับกาลเวลาและไม
ขึ้นอยูกับสถานที่ “ 

ทั้งใน ตําราหัวขอศิลปะการสงคราม นั้น โจมินิก็ไดแถลงไววามีวัตถุประสงคที่สําคัญอยู
อยางเดียวคือ 

“เพื่อแสดงใหเห็นวาในการปฏิบัติการทั้งปวงของสงครามนั้น ยอมมีหลักการพื้นฐานอยู
อยางหนึ่ง หลักการดังกลาวควรใหเปนใหญควบคุมมาตราการทั้งหลาย เพื่อประโยชนใหมาตรการ
ทั้งหลาย เพื่อประโยชนใหมาตรการเหลานั้นบรรลุผลสําเร็จได “ 
 คําวิจารณขอคิดของ บือโลว ซ่ึงโจมินิเขียนไว ก็แสดงใหปรากฏวาโจมินิไมเห็นดวยกับ 
“ระบบของสงคราม” (System of war)  ชนิดที่วางแบบไวทุกสถานการณ,      นอกบทเหมือนตํารา
ทํากับขาวและชนิดที่วางกฎตายตัวในเรื่องราวทั้งปวงของการจัดกําลังทหาร  โจมินิรูสึกวามนุษยเรา
ไมมีความสามารถจะคิดวางแบบใหถูกตองเสมอไปได และยิ่งไปกวานั้นโจมินิยังใหเหตุผลไววา 

“สงครามเปนเรื่องโลดโผนเผ็ดรอนยิ่งนัก ไมใชเร่ืองคํานวณที่ใชสูตรคิดเลขกันเลย” 
ก็เร่ืองสติปญญาไหวพริบในการสงครามนี้ โจมินิเห็นวาขอบเขตการใชอยูจํากัด แตจะ

เลือกใชเสียทีเดียวนั้นไมได หมายความวาเปนการฝกทหารและหัดใหมีระเบียบวินัย ไมใชเร่ือง
หนักในทางความคิดสติปญญา การรบนั้นไมใชวาจะเอาชนะกันไดเพราะคิดอะไรถูกตองอยางเดียว 
ยังมีคุณสมบัติอยางอื่นที่สําคัญกวา เชนความกลาหาญ และ ความริเร่ิมเปนตน ความสําคัญของการ
ใชความคิดสติปญญานั้นมีความเหมาะสมอยูแหงเดียว คือ ยุทธศาสตร ก็ในเรื่องยุทธศาสตรนี้ ยอม
มีหลักการและกฎเกณฑกวาง ๆ ใชการไดผลดีอยูตลอดกาล ส่ิงนี้แหละคือเร่ืองที่จิตใจมนุษยพึงจะ
ลวงรูได และกําหนดขึ้นไวได ปญหาสําคัญของวิทยาการทหารจึงอยูที่การวางหลักการกวาง ๆ 
เหลานี้ไว ขอความนี้โจมินิแสดงไวอยางแจมแจงตรงเริ่มตน ตําราหัวขอศิลปะการสงครามฉบับนั้น
เขาใชถอยคําไววา  

“ นายพลคนใดก็ตาม หลังจากมีสวนเขาทําศึกสงครามถึงหกครั้งแลวควรรูไดดีวาสงคราม
คือละครโรงใหญเร่ืองหนึ่ง ซ่ึงมีองคประกอบของจิตใจหรือรางกายนับพันรวมกันแสดงกําลัง
ความสามารถออกมาไมมากก็นอย และไมสามารถสรุปมาเปนการคํานวณทางคณิตศาสตรไดเลย “ 

“ แตขาพเจาตองขอยอมรับสารภาพเหมือนกันวา หลังจากเคยรูเคยเห็นมาแลวยี่สิบป
ขาพเจาก็บังเกิดความมั่นใจมีความเห็นดังตอไปนี้ “ 

“ สงครามนั้นมีหลักการพื้นฐานใหญ ๆ อยูสองสามขอ  ซ่ึงถาหากละเลยเสียอาจจะไดรับ
ภัยใหญหลวงที่สุด และตรงกันขามถาหากนํามาใชก็มีผลรางวัลเปนชัยชนะเกือบทุกกรณี “ 



“ ควรนําหลักการดังเหลานี้มาปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง ๆ ก็มีอยูนอยเหมือนกัน และแมวา
การปฏิบัติตามหลักการเหลานั้น บางครั้งจะตองดัดแปลงใหเหมาะกับกรณีแวดลอมเสียกอนก็ดี แต
ผูบัญชาการทัพก็อาศัยใชเปนเข็มทิศสําหรับชี้แนวทางกวาง ๆ     ยามปฏิบัติภารกิจที่มักจะยุงยาก
ซับซอนของการปฏิบัติการในทามกลางการรบอันมีเสียงอึกทึกครึกโครมอลหมานอยูนั้น “ 

ตอจากนี้ โจมินิก็เร่ิมตนหาหนทางประมาณการคิดวางหลักพื้นฐานของศาสตรการสงคราม
เหลานั้นขึ้น แตงานคิดวางหลักการสงครามนั้นใหญหลวงนัก โจมินิถึงกับลังเลอยูบางเหมือนกัน 
เขาใชถอยคําวา 

“ ขาพเจาอาจหาญเขามาประกอบกิจแสนยากอันนี้ ทั้ง ๆ ก็ไมแนใจนักวาจะมีสติปญญา
ครบถวยหรือไม แตขาพเจามาพิเคราะหเห็นวาเปนเรื่องสําคัญที่ตองวากรากฐานไวเสียกอน จะมัว
รอใหปากฎขึ้นมาเลาก็ลาชาเสียเวลานานเพราะกรณีแวดลอมจักไมอํานวยประโยชนใหหาหลักฐาน
จัดทําใหเรียบรอยขึ้นมาได” 
 เหตุนี้งานที่โจมินิคิดเขียนจึง พอเพียงริเร่ิมเห็นวิชาการขึ้นเทานั้น ยังไมกลาถึงกับบกุเบกิให
ทะลุปรุโปรงกันจริง ๆ แตเขาก็ไดวาดเคาโครงอยางดียิ่งไวใหเปนคนแรก 

ภายหลังที่โจมินิไดทดลองวางกฎเกณฑตาง ๆ อยูจนเรียบรอยแลวเขาจึงตกลงใจสางหลัก
พื้นฐานของยุทธศาสตรสําคัญ ๆ ขึ้น ๔ ประการ ประกอบดวย 
 ๑. การอาศัยมาตรการทางยุทธศาสตร หาทางนํากําลังหลักของกองทัพใหเขามาถึงพื้นที่
แตกหักตาง ๆ ในเขตสงครามตามลําดับ และใหเขาถึงเขตหลังของขาศึกใหลึกมากที่สุด โดยไมทํา
ใหเขตหลังของตนเปนอันตรายอยางใด 
 ๒. การดําเนินกลยุทธเคลื่อนยาย ในทํานองเดียวกันใหกําลังสําคัญ ๆ ของฝายเราเขารบกับ
กําลังสวนยอยของฝายขาศึกเทานั้น 
 ๓. ยิ่งไปกวานั้น ในการรบกันโดยการดําเนินกลยุทธทางยุทธวิธีจะนํากําลังหลักของคน
ใหเขาถึงพื้นที่แตกหักในสนามรบ หรือใหเขาไปถึงแนวขาศึกสวนหนึ่งสวนใด ซ่ึงมีความสําคัญใน
การทุมเทกําลังใหเหนือกวา 
 ๔. การจัดแจงทุกสิ่งทุกอยางใหกลุมกอนกําลังทหารเหลานี้เขามาถึงตําบลแตกหัก ใน
ลักษณะทั้งสองอยาง คือ มาถึงเรียบรอย และเขาปฏิบัติการไดรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อใหน้ําหนักการปฏิบัติ
บังเกิดขึ้นพรอมกัน  
กฎเกณฑตาง ๆ และเนื้อความรวม ๆ ที่โจมินิคิดตั้งขึ้นไวนี้ เขายกตัวอยางประวัติศาสตรทหารมา
ประกอบไวมากมายหลายตอนเพื่อใหเดนชัดยิ่งขึ้นอีกเปนเรื่อง ๆ ไป พรอมทั้งชี้แจงใหเห็นขอ
พิสูจนตามประวัติศาสตรวา ชัยชนะรุงโรจนที่สุด เปนผลของการยึดถือปฏิบัติตาม และความปราชัย
ยอยยับที่สุด เปน ผลของการฝาฝนไมปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานนั้น ๆ 

ก็เมื่อศิลปะการสงครามประกอบขึ้นดวยการนํากําลังใหมากที่สุด เขารบตรงจุดแตกหักใน
ยุทธบริเวณ เชนนี้ อุบายใหสําเร็จไดจึงอยูที่การเลือกแนวยุทธการใหถูกตอง เร่ืองนี้ โจมินิกลาววา



ตองถือเปนหลักเกณฑพื้นฐาน (Fundamental basis)  ของการวางแผนการทัพ และจึงถือเปนหัวใจ
ของทฤษฎีการทหารทั้งหลายไดเพราะเหตุนั้น 

ทฤษฎีของโจมินิ วาดวยแนวยุทธการแบบตางๆ นั้น เขาแถลงไวอยางชัดเจนเปนครั้งแรก
ในตําราวาดวยการยุทธครั้งใหญ (Traite) บทที่ ๗ เขาแสดงศัพทไววาแนวยุทธการแนวหนึ่งแนวใด
นั้น   คือ สวนหนึ่งของเขตปฏิบัติการทั้งสิ้น ซ่ึงกองทัพหนึ่ง ๆ  ครอบคลุมไวเพื่อดําเนินงานตาม
ภารกิจของตน ไมวากองทัพนั้นจะใชเสนทางเพียงเสนทางเดียวหรือหลาย ๆ เสนทางก็ตาม บทที่ ๗ 
นี้ เร่ิมกลาวถึงการทัพกอนการรบที่ เลอเธน (LEUTHEN) ในสงครามเจ็ดป ในการทัพครั้งนี้พระ
เจาเฟรดเดอริคที่สอง แบงกองทัพของพระองคออกเปนสองสวน สวนหนึ่งทิ้งไวที่เมืองไซลีเซีย อีก
สวนหนึ่งพระองคนําเดินทัพเขาแควน    แซกโซนี่ ลักษณะที่พระเจาเฟรดเดอริค แบงกําลังอยางนี้ 
โจมินิกลาวไววาพระองคทรงปฏิบัติการรบโดยใชแนวยุทธการแบบเสนคู ไมใชแบบเสนเดี่ยว 

แนวยุทธการแบบเสนคู และ แบบเสนเดี่ยวนี้ แบบใดที่มีประโยชนมากกวากัน ๗ คําตอบ
ปญหานี้ขึ้นอยูกับเหตุที่วา เมื่อกําหนดสถานการณขึ้นอยางหนึ่ง แนวยุทธการแบบไหนจะสงผล
สําเร็จ “ ใหสามารถนํากําลังเหนือกวาขาศึกเขารบตรงจุดสําคัญที่สุดของแนวยุทธการ หรือ การรุก
ใด ๆ “ 

ทหารที่ชนะการรบนั้น ไมใชทหารที่อยูในบัญชีบรรจุกําลังของกองทัพ แตไดแกทหารที่
เขารบกับขาศึก ตามนัยดังกลาวนี้ แนวยุทธการแบบเสนคูจึงมีอันตรายอยางยิ่งเพราะเปนการแยก
กําลังทหารออกจากกันในสนามรบ เวนไวแตในกรณีที่กําลังทหารแบงแยกจากกันนั้น สามารถรวม
กําลังทหารเขาดวยกันไดอยางรวดเร็ว และสามารถคืนรูปการ ปฏิบัติการเปนแนวยุทธการแบบเสน
เดี่ยวไดอยางเกา เพราะฉะนั้นถึงแมแตในเหตุการณที่ใชแนวยุทธการแบบเสนคู มีความจําเปนตอง
ใหกําลังทหารทั้งหมดอยูภายในการบังคับบัญชาของคน ๆ เดียว 

โจมินิใหหลักการไววา       กองทัพยอมใชแนวยุทธการแบบเสนคูไดอยางปลอดภัย      เมื่อ
กองทัพนั้น ๆ ยึดครองเสนใน (Interior) ตาง ๆ อยู หมายความวา เมื่อขาศึกก็กําลังใชแนวยุทธการ
แบบเสนคูอยูดวยเหมือนกัน และเมื่อขาศึกก็ไมสามารถรวมกําลังทหารไดสะดวกเหมือนกับกําลัง
สวนที่ขาศึกปะทะอยู โจมินิกลาววา 

“ กองทัพใดมีแนวยุทธการเปนเสนใน และแนวยุทธการเหลานั้นอยูใกลชิดกันมากกวาแนว
ยุทธการของขาศึก กองทัพนั้นยอมสามารถเคลื่อนยายทางยุทธศาสตรโดยโหมกําลังเขาทับถมขาศึก
ทีละสวน ๆ ไดดวยวิธีรวมกําลังกอนใหญของตนขึ้นใหมสลับกันไป “ 

ตําราทั้งหมดที่โจมินิเขียนขึ้นนั้น เขาเนนความสําคัญอยางยิ่งไวในเรื่องความไดเปรียบมี
ฐานะไดเสนใน สําหรับกองทัพซ่ึงใชแนวยุทธการแบบเสนคูนั้น ลักษณะเสนในใหความสําคัญ
อยางยิ่งเวนไวแตวากองทัพนั้นไดเปรียบในเรื่องมีกําลังเหนือกวาขาศึกอยูแลวจริง ๆ และถึงจะมี
กําลังเหนืออยูแลวก็ตาม แนวยุทธการแบบเสนคูก็คงมีผลราย ถาหากเสนคูตาง ๆ นั้นแยกหางกัน
เปนระยะทางหลาย ๆ วัน โจมินิเขียนไววา การใชแนวยุทธการแบบเสนคูตอกองทัพใด ๆ ซ่ึงมีกําลัง



ตาง ๆ อยูใกลชิดกันมากวา (คือวาไดลักษณะเสนในมากกวา) นั้น “ ยอมจะไดรับความหายนะเสมอ
ไป ถาหากวาขาศึกไดรับประโยชนจากขอไดเปรียบจากตําแหนงของเขา “ 

โจมินิไดสรุปทฤษฎีตาง ๆ ของเขาที่วาดวยเรื่องนี้ไวในหนังสือ หัวขอศิลปการสงคราม เขา
เขียนไววา เมื่อส่ิงอื่น ๆ เสมอภาคเหมือนกันหมด แนวยุทธการแบบเสนเดี่ยวตรงชายแดนดานเดียว
ยอมใหคุณเกิดนั้นเปนขอไดเปรียบมากกวาแนวยุทธการแบบเสนคู ในขณะเดียวกันก็ควรสังเกตไว
เสียดวยวาแนวยุทธการแบบเสนคูนั้นมักมีความจําเปนตองใชบอย ๆ เพราะเหตุวาเขตสงครามมี
สัณฐานภูมิประเทศบังคับ หรือเพราะเหตุวาขาศึกไดใชแนวยุทธการแบบเสนคู และบังเกิดความ
เหมาะสมใหตอง 

“ นํากําลังทัพสวนหนึ่งเขายันกําลังขาศึกแตละสวน ซ่ึงวางกําลังสวนใหญขึ้นแลวนั้น “ 
สําหรับในกรณีอยางนี้ความไดเปรียบจะมาตกอยูกับกองทัพซ่ึงปฏิบัติการดวยเสนใน (Interior 
lines)   

เมื่อพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้ประกอบแลว การเลือกแนวยุทธการใหเหมาะสมจึงมี
ความสําคัญ เพราะอาจถึงกับตัดสินโชคชะตาใหแกการทัพนั้น ๆ ได โจมินิใชถอยคําไววา 

“ แนวยุทธการนั้น สามาถชวยแกไขความหายนะตาง ๆ อันเนื่องมาจากการรบแพขาศึก, 
สามารถบั่นทอนการรุกรานใหหมดฤทธิ์ไป, สามารถขยายผลชัยชนะใหเกิดประโยชน, สามารถ
สงเสริมใหรบชนะไดแนนอน “ 

ในตําราการ (Traite) บทที่ ๑๔ โจมินิไดสรุปปจจัยตาง ๆ ซ่ึงตองนํามาพิจารณาสําหรับ
เลือกแนวยุทธการ และขอสําคัญเหมือนปจจัยตาง ๆ ดังกลาวเขายกเอาเหตุตาง ๆ อันบังเกิดจาก
รูปรางสัณฐานตามธรรมชาติของเขตปฏิบัติการและเหตุการณตาง ๆ อันเนื่องมาจากสิ่งอื่น ๆ 
อยางเชนถนนหนทางซึ่งมีอยู และจุดยุทธศาสตรตาง ๆ ที่ปรากฎ 

เร่ืองนี้โดยธรรมดาจะกอใหเกิดแนวความคิดขึ้นอยางหนึ่ง ซ่ึงตามทฤษฎีทางทหารของ   โจ
มินิแลว มีสาระสําคัญใหญหลวงนัก คือวา การปฏิบัติการทางทหารแตละครั้งแมจะบังเกิดขึ้น
ภายในเขตปฏิบัติการที่จํากัดแนนอนเขตหนึ่ง เหตุนั้นโจมินีจึงหันเหหาหลักวิชาคํานวณตามแบบ
ของบือโลว ซ่ึงโจมินิเองก็ได        วิพากยวิจารณไวมากมายนั้นอีก คือ เขาพิจารณาใหเขตปฏิบัติการ
เปนสนามรบ มีเขตสี่ดาน และใหขาศึกยึดพื้นที่อยูตรงสองดานในจํานวนสี่ดานนั้น กิจของผูนําทัพ
หลังจากไดพิจารณาดูภูมิประเทศในเขตที่ตนใชอยูอยางรอบคอบแลว จะตองเลือกแนวยุทธการให
สามารถคุมบังคับทั้งสามดานของเขตสี่เหล่ียมนั้นใหไดอยางแทจริง หากผูนําทัพทําการอยางนี้ได
สําเร็จ ขาศึกก็จะถูกบดขยี้พินาศไป หรือ มิฉะนั้นขาศึกก็จะตองละทิ้งเจตปฏิบัติการแหงนั้นไป สรุป
แลวก็ไมไดขอยุติวาลักษณะที่โจมินิเนนความสําคัญจําเปนใหคุมบังคับเขตการปฏิบัติไวใหไดนั้น
ทําอยางไร เขาทํานองเดียวกันกับนักทฤษฎีทั้งหลายในศตวรรษที่สิบแปด คือ พิจารณาใหการศึกษา
สงครามสวนใหญเปนเรื่อง การรบแยงชิงเอาดินแดน 



นับวาเปนเรื่องที่ขัดแยงกันตามขอคิดของโจมินินั้น ภาระสําคัญของผูนําทัพเปนเรื่องใช
สติปญญากันจริง ๆ เขาใชถอยคําไววา 

“ จากการผสมผสานของบุคลิกลักษณะที่ยิ่งใหญ เขากับ ทฤษฎีที่สุขุมรอบคอบกอใหเกิด
เปนจอมทัพผูยิ่งใหญ “ 

ลักษณะเปนคนมีไหวพริบในการสงครามและมีความสามารถจูงใจบรรดาทหารไดนั้นสอง
ส่ิงนี้ก็สําคัญมากเหมือนกัน แตแมทัพผูหวังชื่อเสียงความสําเร็จนั้นจะตองฝกหัดอบรมคนเองให
รอบรูหลักพื้นฐานของการสงคราม โจมินิกลาวไววา 

“ อัจฉริยะโดยธรรมชาตินั้น อาจมีเหตุผลบันดาลใหใชหลักวิชาไดดีเทา ๆ กับผูรูวิชาอยาง
เชี่ยวชาญเหมือนกัน แตทฤษฎีธรรมดา ซ่ึงตั้งขึ้นไวดวยปญหาเหตุผล ไมถือแบบสัจธรรม (คือเขาถึง
ไดยาก) แตอาศัยสูตร (MAXIMS) (คือเขาถึงไดงาย) นั้น อาจสงเสริมความหลักแหลมและอาจชวย
ใหเกิดความหลักแหลมโดยไปเพิ่มพูนความมั่นใจ เกิดอํานาจดลบันดาลตาง ๆ ขึ้นมาเอง “ 

การเนนขอคิดในเรื่องสูตรนี้ นับวามีสาระสําคัญ โจมินิเชื่อวาการทําศึกสงครามนั้น อาจ
เปลี่ยนเปนสูตรหรือกฎกวาง ๆ สักชุดหนึ่ง ซ่ึงเมื่อเรียนรูดีแลว ก็จะนําไปใชไดทุกสถานการณ ใน
ตําราวาดวยการยุทธครั้งใหญ (Traite)   โจมินิจัดการวางกฎเกณฑกําหนดสูตรตาง ๆ  ขึ้นชุดหนึ่ง
กฎเกณฑที่เขาติดตั้งขึ้นนั้นมีเร่ืองอื่น ๆ ปนอยูดวยหลายอยาง แตที่เนนหลักความสําคัญไวมากนั้น 
ไดแกเร่ือง 

ความริเร่ิมทางยุทธศาสตร  (STRATEGICAL INITIATIVE) 
การรวมกําลังจุดออนในแนวขาศึกแตเพียงจุดเดียวดีกวาหลาย ๆ จุด 
ความสําคัญของการไลติดตามขาศึกที่พายแพแลว 
คุณคาวิเศษของการจูโจม 

โจมินิรูสึกวาลักษณะจูโจมขาศึกไดนั้นสําคัญอยางยิ่ง เหลือที่จะเนนน้ําหนักใหสมกับความสําคัญ
จริง ๆ ได การเขาตีขาศึกตรงจุดหนึ่งจุดใดดวยกําลังเหนือกวาขาศึกมากเทาใดก็ไมเพียงพอถาหาก
ขาศึกรูตัวเสียกอนวาจะถูกเขาตีเวลานั้น ๆ แน ขาศึกรูตัวแลวยอมหาทางแกไข ขุดสนามเพลาะ
ปองกันตัวและพรอมที่จะตานทานการโจมตีนั้นได  ตามกฎจูโจมนี้    โจมินิมีตัวอยางของการทัพ
ตาง ๆ ของ เฟรดเดอริคและนโปเลียนมาแสดงประกอบไวไดมาก ตัวอยางการจูโจมที่โจมินิชอบ
นํามากลาวเสมอ ๆ เพราะเปนการจูโจมขาศึกที่เขาเกณฑยุทธศาสตรอยางใหญหลวงทั้งในเรื่อง เวลา 
และ พื้นที่นั้น ไดแก การทัพของนโปเลียนเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๓ (ค.ศ. ๑๘๐๐) ตอนที่นโปเลียน
เคลื่อนยายกองทัพกําลังมากเหลือเชื่อไดรวดเร็วเกินคาดหมาย   ผานขามภูมิประเทศซึ่งไมมีใครนึก
วาจะผานไปไดดี   คือ   ชองเขาเซนตเบอรนารด  (ST. BERNARD PASS) มีผลใหกองทัพชาว 
ออสเตรียถูกจูโจมไมแตในทางยุทธวิธีเทานั้นยังถูกจูโจมทางยุทธศาสตรอีกดวย 



มีขอสําคัญอยูหลายแหง  ซ่ึงโจมินิแสดงไวเกือบเหมือนกับหลักนิยมที่มีช่ือเสียงของเคลาซวิทซ คือ
วา วัตถุประสงค (Objective) ของการสงครามนั้น คือ การทําลายกําลังทหารขาศึกใหพินาศ โจมินิ
กลาวไววา คุณวิเศษของนโปเลียนอยูที่เลนตรงเขาถึงจุดแตกหัก 
“ นโปเลียนไมยอมใชวิถีทางปฏิบัติประจําแบบเกา ๆ คือพยายามครอบครองเมืองเล็ก ๆ ตาม
ชายแดน หรือเขายึดเอาจังหวัดชายแดนแหงหนึ่งหรือสองแหงเสียกอน นโปเลียนเหมือนเชื่อวา
หนทางสําคัญที่สุดอันมีเหตุใหไดผลดีอยางใหญหลวงนั้น ไดแก การรวมกําลังทุกอยางเขาทําลาย
และหั่นกองทัพขาศึกใหยอยยับ เพราะอยางไรเสียบรรดาจังหวัดหรือรัฐใหญนอยทั้งหลายยอมจะ
ลมสลายหมดหนทางสูไปเองเมื่อไมมีกําลังทัพคอยคุมครองปองกันใหอีกตอไป “ 
ถึงหลักการจะเกิดไปใกลกันเขาดังกลาวก็จริง แตโจมินิใชเหตุผลแสดงหลักฐานคนละแบบไม
เหมือนกับของเคลาซวิทซ ความเห็นของโจมินินั้นคิดวาปญหาหลักของการทําสงคราม คือ การ
เลือกแนวยุทธการใหถูกตอง และจุดมุงหมายของผูนําทัพซ่ึงสําคัญที่สุดนั้นไดแก ลักษณะที่ตอง
สามารถคุมบังคับเขตปฎิบัติการซึ่งตนมีภารกิจที่ไดรับมอบหมายมา ก็การจะเขาคุมบังคับเขต
ปฏิบัติการดังกลาวนั้นไดจริง ๆ นั้นอาจมีเหตุใหกระทําไมได เวนเสียแตจะไดทําลายกําลังขาศึกให
พินาศไปจนสิ้นเชิงเทานั้นแตก็มีขอพึงสังวรไวอยางหนึ่งวา เมื่อแมทัพเลือกแนวยุทธการไดถูกตอง
แลว ขาศึกยอมเหลือหนทางปฏิบัติอยูสองอยางเทานั้น    คือเขาตอสูในสภาวะที่เสียเปรียบ    หรือ
ถอนตัวหนีออกจากเขตปฏิบัติการแหงนั้นสิ่งที่สําคัญซึ่งโจมินีเนนไวหนักแนน คือ การเลือกเสน
ดําเนินกลยุทธแตกหัก(Decisive maneuvering lines) และไดแกลักษณะที่เขาใหเหตุผลไววา แมทัพ
จะตองคิดแกปญหาใชถนนหนทางตาง ๆ ในภูมิประเทศใหบังเกิดผลสอดคลองตรงกับเสนแตกหัก
ตามตําราใหไดจริง ๆ แมทัพจะตองใชลักษณะรูปรางภูมิประเทศใหเกิดประโยชนอยูเสมอและ
สามารถวาดภาพเขตปฎิบัติการแตละแหงใหเปนรูปลายเรขาคณิตได เหลานี้ลวนแสดงใหเห็นวา  โจ
มินินั้น เขามิไดคิดถึงการทําลายลางขาศึกใหพินาศไปเปนหลัก แต เขาคิดถึงการไดดินแดนมาไว
เปนใหญ 
เพราะเหตุที่คิดปรารถนาจะเอาดินแดนนี้เอง  โจมินิมีแงคิดนิยมไปในทางเปนฝายรุกจนผิดสังเกต 
แมแตในกรณีที่แมทัพมีขอผูกพันทางการเมืองหรือขอพิจารณาอยางอื่นใหตองทําการเปนฝายรับโจ
มินิก็ยังดื้อเอาวาเปนกรณีตั้งรับเพื่อทําการรุก คือ ตั้งที่มั่นแลวยกทหารเขาตีโฉบฉวยปลนสดมขาศึก
จริง ๆ ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งใหคิดทําอุบายหลอกลวงตาง ๆ การเขาตีลวงบาง และกระทํา
การตาง ๆ อยางอื่นบาง เพื่อมิใหกําลังใจทหารมีอาการเสื่อมเสียขวัญไปเพราะตองนิ่งอยูเฉย ๆ คอย
ตั้งรับขาศึกอยูทาเดียว ซ่ึงมักจะมีผลใหโทษทําลายคุณลักษณะของการตั้งมั่นเปนฝายรับเพื่อทําศึก
สงครามนั้น เร่ืองนี้เห็นจะไมมีนักวิจารณคนใดยืนกรานมั่นคงไปกวาโจมินิไดเลยตอความออนแอที่
เรียกกันวา “จิตวิทยาของแนวมายีโนต” (Psychology of MAGINOT line) การคอยทาขาศึกใหเขาตี
อยูในที่มั่นตั้งรับที่สรางไวอยางแข็งแรงแลวแตอยางเดียวโดยไมมีความ       มุงหมายอ่ืนใด 
นอกจากจะคอยทารับขาศึกอยูเฉย ๆ นั้น โจมินิคิดวาเปนความคิดเลวรายที่สุดของการวางกําลัง เขา



เรียกวาเปน “การวางกําลังเพื่อวกเวียนเขาหาความหายนะ”  (Vicious disposition) ชะตากรรมของ
แมทัพออสเตรีย ช่ือดาวน (DAUN) ในการรบที่ เมืองธอรเกาอ (TORGAU) ก็ดี และชะตากรรมของ
แมทัพ ช่ือ มารแซง (MARSIN)  ในการรบที่เมืองดูริน ก็ดี สองกรณีนี้เปนประจักษพยานซึ่งโจมินี
นําขึ้นมาแสดงประกอบความจริงนี้ 
เคลาซวิทซนั้น มุงใชสติปญญาพิจารณา ธรรมชาติและความมุงหมายแทจริง ของสงครามสวนโจ
มินินั้นตรงกันขาม เขามุงอาศัยหลักฐานวิชาประวัติศาสตรทหารสําหรับคิดคนหาเหตุผล ในฐานะที่
เปนผูกําหนดหลักวิชายุทธศาสตร    โจมินิไมสนใจปญหาภาคปรัชญาอันมีนัยเกี่ยวกับขอคิดใน
แกนแทของสภาวะที่บริสุทธิ์ของสงคราม คงมุงคิดแตเฉพาะเรื่องที่เขาเห็นวาเปน        ภาคปฏิบัติ
สําหรับการทําศึกสงครามไวเทานั้น ตามหลักวิชาของโจมินีนั้นการทัพสําหรับสงครามทางเรือเปน
เร่ืองใหญ เปนเรื่องสําคัญเปนเรื่องเด็ดขาด ความมุงหมายการทําศึกสงครามอยูที่การเขายึดเอา
ดินแดนขาศึกไวใหไดทั้งหมดหรือเฉพาะบางสวน มีการยึดครองดังกลาวนั้นยอมสําเร็จไดดวย
วิธีการซึ่งสามารถควบคุมบังคับการปฏิบัติมากขึ้น ๆ ตามลําดับ และการมีอํานาจคุมบังคับนี้จะทํา
ไดก็เฉพาะแตเมื่อการทัพหรือการทําศึกครั้งนั้นไดวางแผนไวอยางรอบคอบเกิดการสูรบกันจริง ๆ 
การรบกันนั้นจะสําเร็จไดชัยชนะตอเมื่อสามารถคาดการณไดลวงหนาเทานั้น และเฉพาะเมื่อไดนํา
กลังรบเทาที่มีอยูนั้นมาวางไวอยางไดสวนสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร  และสอดคลอง
กับเหตุการณทางยุทธศาสตรที่ปรากฏจริง ๆ ในเขตปฏิบัติการที่กําหนดไว ทั้งไดสวนสัดสัมพันธ
กับรูปรางเรขาคณิตของเขตการปฏิบัติอยางดีเลิศอีกดวย ภาระสําคัญของงานดานยุทธ-ศาสตร ก็คือ 
การวางแผนขั้นตนเพื่อมุงใหไดส่ิงดังกลาวเหลานั้น 
เมื่อไดกําหนดหลักเกณฑยุทธศาสตรในการทําศึกสงครามขึ้นแลว โจมินิก็สามารถชี้ใหเห็นความ
แตกตางระหวางยุทธศาสตรกับกิจการทหารอื่น ๆ อยางเชน ยุทธวิธี และการสงกําลังบํารุง เปนตน 
ฉะนั้นตําราหัวขอศิลปะการสงคราม ของโจมินิจึงมีประโยชนยิ่งกวาตําราเลมอื่น ๆ ในเรื่องการ
แบงแยกสวนตาง ๆ ของวิชาการทหารสมัยใหมไวอยางเหมาะสม ทั้งยังไดยกตัวอยางเรื่องซึ่งถือ
ปฏิบัติกันมาไวใหอีกดวย ในตําราหัวขอศิลปะการสงคราม   เลม ๒   โจมินิเขียนเรื่องวาดวยยุทธวิธี 
และ การสงกําลังบํารุงไวทั้งเลม ตอนกลาวถึงยุทธวิธีและการสงกําลังบํารุงนั้น ปรากฏวาเขาไดใช
ความรอบรอบกําหนดแนวความคิดมาตรฐาน และใหแนวทางตาง ๆ   ไวอยางแจมแจง เร่ืองนี้ก็
ไมใชวาโจมินิจะเปนคนตนคิดขึ้นมาเองเสียทั้งหมด และก็ไมถึงกับลึกซึ้งสมบูรณทั้งหมด แตเขาก็
ไดเขียนตําราขึ้นใชส่ังสอนวิชาทหารอันนาสรรเสริญขึ้นไวสําหรับศึกษากัน   ซ่ึงตอมาใชเปนคูมือ
วิชาทหารในศตวรรษที่สิบเกา แตโจมินิเองไมสนใจวิชาการสงครามขั้นต่ํา คือ ยุทธวิธี และการสง
กําลังบํารุง เขาจะสนใจวิชาการสงครามชั้นสูง คือ ยุทธศาสตร จนนับไดวาเขาอยูในแนวหนาของ
เร่ืองยุทธศาสตรในศตวรรษที่สิบเกา คือ คนควาขอคิดยุทธศาสตรใหม ๆ ขึ้นมาได 
ถึงโจมินิจะไดช่ือเสียงวาเปนผูรูวิชาทหารชั้นเอกอยูในศตวรรษที่สิบเกานั้นก็ตาม แตก็เห็นชัดอยู
อยางหนึ่งวา โจมินิยังไมทิ้งแนวความคิดตางๆ ของศตวรรษที่สิบแปดนั้นทั้งหมด เขาวิพากยวิจารณ



บือโลวไววา ถือหลักยึดเหตุผลมากเกินไป   แตเขาเองนั้นกลับยึดหลักฐานตามเหตุผลซ่ึง ปรากฎอยู
ในยุคกอนมาเปนบรรทัดฐานเหมือนกัน ในการคนควาหาหลักการกวาง ๆ และสูตรตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชปฏิบัติกันนั้น    โจมินิก็มักจะมองขามปจจัยตาง ๆ ของการทําสงครามซึ่งไมมีตัวเลขใหคิด
คํานวณไดนั้นไปเสียเร่ืองนี้ปรากฎวา    โจมินิก็พยายามปลุกปล้ําคิดแกปญหาอยูเหมือนกัน เชน 
ตอนหนึ่งของ ตําราหัวของศิลปะการสงคราม โจมินิไดเขียนบทหนึ่งวาดวย “นโยบายการสงคราม” 
(politique de la guerre)  ซ่ึงตั้งใจไวสําหรับอธิบายปญหานอกวงการทหาร และเขียนอีกบทหนึ่งวา
ดวย “ปรัชญาการสงคราม”  (philosophie de la guerre)  ซ่ึงกําหนดเรื่องแสดงเหตุหรือขอพิจารณา
อันนอกเหนือวิชาคํานวณทั้งหลาย สองบทนี้มีใจความแสดงใหเห็นวา ขอคิดตาง ๆ ของโจมินีนั้นมี
แนวยึดเหตุผลเปนตัวเลขลวน ๆ และถือเร่ืองการทหารแท ๆ เปนประการสําคัญ 
บทวาดวย “นโยบายการสงคราม” นั้นโจมินิไดทําตารางแสดงสงครามแบบตาง ๆ โดยกําหนดขอ
แตกตางไวตามความมุงหมาย (PURPOSE) ทางการเมืองของสงครามแบบนั้น ๆ โจมินิแสดงเหตุผล
ไวอยางถูกตองวาจุดมุงหมายทางการเมืองเปนเหตุสําคัญในการวิเคราะห หรือ กําหนดลักษณะการ
สงครามครั้งนั้น ๆ แตสาระสําคัญที่โจมินิใหไวนั้น ยังขาดขอพิจารณาไปขอหนึ่งวาสงครามนั้นอาจ
มีแรงผลักดันใหเกินเลยขีด หรือ จุดจํากัด และความมุงหมายดั้งเดิมไปก็ไดเหมือนกัน สวนบทที่ ๒ 
ที่วาดวย “ปรัชญาการสงคราม”  นั้นพิจารณาถึงปญหา สงครามชาติ (เร่ืองคนทั้งชาติคิดทําสงคราม) 
และเรื่องอิทธิพลของปจจัยในเรื่องขวัญในการสงคราม ขอความในบทนี้ โดยทั่วๆ ไปแลวมีเคาชวน
ใหนึกวา โจมินิไมไดเรียนรูถึงบทเรียนทางทหารของสมัยปฏิวัตินั้นอยางบริบูรณ คือ โจมินิยังไม
เชื่อวา สงครามชาติ (National war) นั้นจะมีอยูตอไปเปนการถาวร และโจมินbยังไมมั่นใจวาขวัญ
นั้นจะเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการสงคราม    โจมินิใชถอยคํากลาวไวดังนี้ 
“ ถึงแมจะยอมเชื่อถือกันไดวาลัทธิการเมืองบางครั้งสามารถชวยไดอยางดีเลิศ ดังที่เห็นกันแลวใน
ตอนวาดวย   สงครามลัทธิ (Wars of opinion)    แตก็ตองอยาลืมวาชนเผานับถือคัมภีรโกหรานนั้นมี
อันหมดสมัยใหคิดการเอาบานเมืองใด ๆ ไดเสียแลว เพราะการกระทําเชนนั้นจะตองมีกระสุนปน
เล็ก กระสุนปนใหญ ลูกระเบิด ดินปน และปนคาบสิลา ตาง ๆ และเมื่อคิดถึงน้ําหนักบรรทุกอัน
จะตองบรรทุกไปแลว  ระยะทางก็เกิดมีความสําคัญขึ้นในแผนยุทธศาสตร  เหตุนี้เร่ืองยกทัพเที่ยว
โจมตีเอาหัวเมืองตาง ๆตามแบบสมัยโบราณนั้น ก็นาจะหมดสมัยไมไดเห็นกันอีกแลว “ 

ขอคิดทางทหารของโจมินินั้นปรากฎเปนประจักษพยานแสดงขอเท็จจริงไดอยางดีอยูขอ
หนึ่งวาพวกเสรีนิยมผูมีหลักฐานหลายคนในศตวรรษที่สิบเกาไมยอมเชื่อถือในขอที่กลาววา  
สงครามไมใชเร่ืองเลวทรามของชีวิตมนุษย ไมใชเร่ืองมีประวัติศาสตรไดตามลําพัง  โดยที่ไม
เหมือนกับประวัติศาสตรชนิดอื่น ๆ ทั้งนั้น  แตสงครามเปนเรื่องเดียวกับ  ประวัติศาสตรความศิวิลัย
ของมนุษยแยกออกจากกันมิได  ทั้งนี้เพราะเหตุวาขอคิดของโจมินินั้นมีลักษณะตรงกับสิง่อยางหนึง่
ซ่ึงทานศาสตรช่ือ  คารล  เบคเคอร  (CARL  BECKER)  เรียกวา “ บรรยากาศแหงมติ “  ประจํา
ศตวรรษที่สิบแปด  แมวาเรื่องที่โจมินิคิดเขียนขึ้นจะเกี่ยวกับเรื่องการทหารลวน ๆ แตก็นับไดวาเขา



คือ  คนตัวอยางในยุคสวางนั้นเอง   เมื่ออานหนังสือของโจมินิแลวเพียงหนาสองหนาก็รูรสนิพนธ
ของคนในยุคนั้นไดทันที  เหมือน ๆ  กันอานบทนิพนธเร่ืองจดหมายของทาน ฮอเรส  วอลโปล  
(HORACE  WALPOLE)  อานบทสุภาษิตของทาน  วอลแตร  อานบทละครของรัชการ    พระเจา
หลุยสที่สิบหก  ฉากพระราชวังตรีอานอง  หรือฉากพระราชวังซองซซูนี่  (SANS-SOUNI)  นั่นเอง 

เร่ืองตาง ๆ ของคนในสมัยศตวรรษที่สิบแปดนั้น  ก็ยุงอยูแลวไมนอยโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เร่ืองประวัติศาสตรการแสดงขอคิดตาง ๆ    หนังสือของโจมินิไมไดแสดงขอคิดแบบนักปฎิวัติ  ชาว
ฝร่ังเศสชื่อ     รูโซหรือนักปฎิวัติอเมริกันชาวอังกฤษชื่อ   ทอม   เพนน  นั้นเลยและก็ไมแสดงขอคิด
โดยใชเหตุผลเชิงนักปราชญแบบบุคคลชื่อ  ฮอลบาค  (HOLBACH)   และ  ลา  เมตตรีเอ  (LA  
METTRIE)  นั้นเลยเหมือนกัน  บทนิพนธของ   โจมินิมีช้ันเชิงแสดงขอคิดเขียนในยุคศตวรรษทีสิ่บ
แปด  เหมือนกับนักประพันธเอกชื่อ  มองเตสกิเออ  (MONTESQUIEU)   มากทีเดียว  คือ บท
นิพนธของโจมินินั้น  จะเก็บรักษาไวในฐานะเปนเอกสารวาดวย “ สาระสําคัญของการสงคราม “   
ไดอยางไมผิดพลาด    เพราะคุณลักษณะของบุคคลทั้งสองนี้ทานโจมินิและทาน      มองเตสกิเออ  
มีเหมือนกันอยูมากในอัธยาศัยชอบวางกฎเกณฑกวาง ๆ และถือระบบการสายกลางตามขอเท็จจริง 
และ ความรอบรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงเหลานั้น  บุคคลทั้งสองทานนี้มีอารมณเกณฑปานกลางเหมือน 
ๆ กัน  คือปรารถนาใหเกิดความสงบเงียบขึ้นในโลกไมใชคิดการจะใหโลกทั้งอยูในสมมุติฐานอันดี
เลิศเสียทีเดียว   อันที่จริงแลวจะถือวาโจมินิเปนศิษยหรือสาวกคนสุดทายของทานมองเตสกิเออใน
ศตวรรษที่สิบแปดนั้นก็ไดอยางถูกตอง   โจมินินั้นเขารับชวงลักษณะ จิตใจ และความรูสึกอันบัง
เกิดขึ้น ในวันสุดทายของชีวิตเฟรดเดอริคมหาราช  และชีวิตของทาน วอลแตร นั้นไว และสงตอ ๆ 
มาไดจนถึงอายุของทานบิสมารค 

เหตุทําใหโจมินิตองใชปญญาหาเหตุผลดวยความสุขุมรอบคอบนั้น  ก็เนื่องมาจากการ
กระทําตางๆ ของนโปเลียน     และการพลิกแผนดินของบุคคลกอนนโปเลียน   คร้ันมาถึงอายุคนชั้น
หลังโจมินิก็ไดช่ือเสียงวาเปนนักการทหารชั้นเยี่ยมคนแรกซึ่งสามารถวิพากยวิจารณนโปเลียนได
เรียบรอย ก็ในสาระสําคัญประการตาง ๆ นั้น ถึงตัวนโปเลียนเองก็ยังนับวาพึ่งมีกําเนิดอยูใน
ศตวรรษที่สิบแปดและตนยุคสวางเทานั้น  ดังนั้นจึงเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับโจมินิที่จะรับงานอันนี้
ไว     เพราะนโปเลียนนั้นทานเปนนักศึกษาจนรอบรูผลงานตาง ๆ ของแมทัพสําคัญ ๆ  เชน          
เฟรดเดอริคมหาราช  กิลเบอรต  กรีโบวาล (GRIBEAUVAL)  และบูรเซต  (BOURCET)  เปนตน
นั้นแลว  และโจมินินั้นเลาเขาก็มิไดปลดปลอยใหความยิ่งใหญ  และความหลักแหลมของนโปเลียน
นั้นมาบดบังความคิดสติปญญาจนมองไมเห็นความสัมพันธซ่ึงนโปเลียนรับชวงมาจากบุคคล
สมัยกอน  นโปเลียน โบนาปารต ใชเหตุผลอันถูกตองแนบเนียนจนสามารถลบลางขนบธรรมเนียม
ประเพณีโบราณอยางกลาหาญเด็ดขาด และไมหวั่นไหวไปตามคตินึกคิดของคนในศตวรรษที่    สิบ
แปดยึดถือวาเปน  “ อคติ “  (Prejudice)  สําหรับนิสัยสันดานดังกลาวนี้ โจมินิก็เห็นอกเห็นใจอยู  
ทั้งโจมินิก็เขาใจในเหตุผลที่ นโปเลียน  ไดรับการสรรเสริญวาเปนผูเชี่ยวชาญยุทธวิธีทางทหารนั้น



อีกดวย     อันที่จริงเรื่องนี้ก็ไดกลาวเปรย ๆ   ไวหลายหนแลววา   แนวทางกวาง ๆ         ซ่ึงเปนหลัก
ยุทธศาสตรของโจมินินั้นเปนเพียง   การพรรณนาที่ขยายความของการทัพตาง ๆ ของนโปเลียน  
นั้นเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็ถือ การทัพนโปเลียนในชวง  พ.ศ. ๒๓๓๙  ถึง  พ.ศ. ๒๓๔๐  ( ค.ศ. 
๑๗๙๖  ถึง  ค.ศ. ๑๗๙๗) ในอิตาลี, การรบที่มารเรงโก, การรบที่ ออสเตอรลิทซ  และการรบที่ เจนา 

ถึงกระนั้นก็ตาม  โจมินิยังกลาวถึงเรื่องของนโปเลียนไวไดไมหมด  หมายความวาโจมินิ
กลาวถึงแตเพียงนิดหนอย และไมชอบกลาวถึงเรื่องความเจริญรุงเรื่องใหญโตในสมัยของนโปเลียน 
เชน เร่ืองนโปเลียนเปนผูคิดหาทางแผจักรวรรดิ์เต็มตลอดภาคพื้นยุโรป เร่ืองนโปเลียนเปนผู
สงเสริมใหเกิดรัฐมหึมา  และใหเกิดกองทัพมหึมา  เร่ืองนโปเลียนเปนผูเดินทัพเขาบุกกรุงมอสโคว  
ซ่ึงลวนแลวแตเปนเรื่องพิศดารมหัศจรรยของนโปเลียน  ที่เปนเหตุใหโจมินิผูชอบคิดหาเหตุผลเกิด
ความพิศวงและหวาดหวั่น นโปเลียนนั้นเขาไดรับความสําเร็จเพราะสามารถทําลายกฎเกณฑแบบ
ธรรมเนียมอันโงเขลาตางๆ เสียได และเพราะสามารถยึดถือทําตามกฎเกณฑธรรมชาติอันมีเหตุผล 
อยางเหมาะสม    แตบางครั้งก็ยึดถือมากเกินไปจนทําลายกฎเกณฑธรรมชาติอันมีเหตุผลอยาง
เหมาะสมนั้นไปบางเหมือนกัน    และถึงแมวานโปเลียนไดถูกลงโทษไปตามควรแกเหตุหมดเรื่อง
ไปแลวก็ตาม  แตตัวอยางที่นโปเลียนแสดงไวใหปรากฎนั้นอาจกอภัยรายแรงขึ้นมาได คนอื่นอาจ
นําไปใชเปนเยี่ยงอยาง  คิดทําศึกสงครามโดยไมไดถือกฎเกณฑใด ๆ เสียเลย  สงครามจึงอาจ
กลายเปนเรื่องฆาฟนกันอยางทารุณโหดรายตอสูกันไมรูจักจบสิ้นจนกลายเปนการเขนฆากันอยาง        
บาเลือดระหวางมวลชนมหึมา อันอาวุธสมัยใหมรายกาจเหลือที่จะพรรณนา ซ่ึงเราทั้งหลายอาจจะ
ไดพบเห็นศึกสงครามระหวางผิวแบบศตวรรษที่ ๔  อีกครั้ง  กลาวคือเราทั้งหลายอาจมีหวังตองใช
ชีวิตแบบที่ เปนมาแลวอยางปาเถื่อนในศตวรรษพวกฮั่น  พวกแวนเด็ล  และ  พวกตารตาร  
(TARTARS)  นั้นอีกก็ได 

สําหรับคนในรุนหรือในยุคนโปเลียนดวยกันแลวจะรูสึกคลายกับวานโปเลียนเดินทัพขาม
ยุโรปไป ๆ มา ๆ  อยางไมมีแผนหรือระเบียบการใด ๆ เลย  อีกทั้งลักษณะที่นโปเลียนไดชัยชนะมา
ดวยวิธีทุมเทโหมกําลังเขาใสตรงจุดหนึ่งจุดใดแหงเดียวกันนั้นจะดูเหมือนไมมีศิลปอะไรเลย  และ 
ออกจะทารุณโหดรายเกินไปเสียดวยซํ้า   แตโจมินิเทานั้นเปนคนแรกที่แสดงใหเห็นวา การทัพ 
นโปเลียน  และการยุทธนโปเลียนเหลานั้น  ไดกระทําไปตามหลักวิชาตางๆ ซ่ึงมีเหตุผลใชไดทุกยุค
ทุกสมัย  โจมินิก็มิไดเยินยอสรรเสริญแบบ    เคลาซวิทซวานโปเลียนเปน  “ เทพเจาแหงสงคราม “  
เปนผูวิเศษ  เปนอัจฉริยะผูสรางกฎเกณฑ    ตาง ๆ ขึ้น  ตรงกันขามโจมินิกลับพยายามคนควาหา
ระเบียบแบบแผนวางกฎเกณฑใหเปนเรื่องสําคัญทั่ว ๆ ไปเสีย และ ถือวา นโปเลียน นั้น   เปนเพียง
ผูนํากฎเกณฑเหลานั้นมาใช 

ตามผลวิเคราะหขั้นสุดทายนั้น  สําหรับคนมีเหตุผลแบบโจมินิแลวยอมคิดวาสงครามใหญ 
ๆ นั้น คือสงครามที่กระทํากันในศตวรรษที่สิบแปด  หมายความวาสงครามในศตวรรษนี้ใหญยิ่งนา
สรรเสริญ  ตอเมื่อทําสงครามกันในฐานะที่ถือวาชีวิตคนเปนของมีคา  จะเห็นวามีคาเพราะเหตุอ่ืน  



หรือเพราะสาเหตุเพียงเห็นวาทหารอาชีพมีราคาแพงมากเทานั้นก็ไดอยางหนึ่ง  ตอเมื่อทําสงคราม
กันในฐานะที่ผูเกงกลาสามารถนําวิชานี้มาตอสูพิสูจนความเชี่ยวชาญหลักแหลมตอกันในกระดาน
สนามรบอันมีระเบียบเรียบรอยแลวนาดูอยางหนึ่ง  และอีกอยางหนึ่งตอเมื่อทําสงครามกันในฐานะ
ที่นายทหารกระทําตนเปนสุภาพบุรุษ  เปนนักรบสุภาพบุรุษ  ถือวาทุกคนเปนคนเหมือน ๆ กัน ดวย
เหตุนี้จึงทําใหโจมินิรูสึกนับถือบุคคลคนหนึ่ง    ซ่ึงไมใชนโปเลียนที่โจมินิผูพยากรณชีวิต     และ
ใกลชิดติดตอกับนโปเลียนราชาธิราชนั้น  แตตามเหตุผล และ โดยธรรมชาติแลว  ผูที่โจมินิยกยอง
ช่ืนชมอยางแทจริงนั้น คือ พระเจาเฟรดเดอริคมหาราช 

ก็โจมินินั้น  เขาจักมีความ สําคัญเกี่ยวของกับเรื่องใหขอคิดวิชาทหารสมัยใหมไดสักเพียง
ไหนเลา ?  ยิ่งกาลเวลาผานพนไปนานมากเทาใด  งานเขียนสวนมากของโจมินิก็ยิ่งเกาแกพนสมัย
มากขึ้นเทานั้น   ความรุงเรื่องของ  การสงครามเบ็ดเสร็จ  (totalitarianism  of  warfare)  ยอมมีผล
สุดทายมาทําลายหลักการทัพที่ถือทรวดทรงภูมิศาสตรลวน ๆ ใหใชการมิได  และเปนเหตุให
สงครามจํากัดเขต  เปนไปไมได  การทัพเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๐๙  (ค.ศ. ๑๘๖๖ ) ในโบฮีเมียซ่ึงโจมินิ
พยายามอยางยิ่งที่จะใชทฤษฎีของเขาเขาแสดงเหตุผลนั้นก็  ปรากฎวา  ความกาวหนาของการ
ประดิษฐคิดสรางมีเหตุไปลบลางคุณวิเศษของแนว    ยุทธการเสนในไปบางแลว  แตคุณงามความดี
ของโจมินิในเรื่องใหขอคิดทางทหารนั้นมีอยูอีกดานหนึ่ง    คือในเรื่องการวางแนวความคิดสรางมลู
ฐานวิชาทหาร  และ  การกําหนดขอบเขตวางกฎเกณฑยุทธศาสตรการสงคราม      ตอนที่โจมินิเนน
ความสําคัญในเรื่องวางแผนการยุทธนั้น  เขาไดแสดงใหคนในสมัยของเขาไดเห็นบทบาทของการ
ขาวกรองวาตองใชในการสงคราม  และ  การที่ประเทศตาง ๆ ทั่วยุโรปพากันจัดตั้งโรงเรียนเสนาธิ
การ  และโรงเรียนทหารตาง ๆ ขึ้นมานั้น  แสดงใหเห็นวา อยางนอยที่สุดยอมมีมูลเหตุมาจาก โจมินิ 
อิทธิพลของเขาในเรื่องนี้จึงนาจะมีอยูเร่ือยไปไมมากก็นอย 
 
ตําราพิชัยสงครามของซุนวู 

ซุนวู  เปนนักการทหารและนักปกครองที่เชี่ยวชาญเปนยอดเยี่ยมในสมัยชุนชิว  เกิดเมื่อ
ประมาณสองพันสี่รอยถึงหารอยปกอนพุทธกาล  ไดรับสมญาวาเปนมังกรหนึ่งในสมัยนั้น 

อันสมัยชุนชิวนั้น  เปนสมัยที่องคจักรพรรดิเสื่อมถอยดอยอํานาจลง  ดวยเจาครองนคร
ตางๆ พากันสรางสมทหารเพื่อชิงความเปนใหญ  มีการรบราฆาฟนกันตลอดยุค  เพราะฉะนั้นจึง
เปนยุคที่บานเมืองอลวนไปดวยขอพิพาทและทําศึกกัน  เปดโอกาสใหปราชญตางๆไดใชสติปญญา
อยางเต็มที่    ในการแสดงความคิดเห็นตามอุดมการณของตนจึงไดกําเนิดเปนลัทธิตาง ๆ อยาง      
กวางขวางที่สุดในประวัติศาสตรของจีน 

ชีวประวัติ  ซุนวู  ตามที่คนพบวา  บรรพบุรุษมีรกรากอยูในประเทศฉี  และตระกูลเดิมมิใช
แซ ซุน  หากแซ เถียน (บางแหงวา เฉิน)  ปูทวดของซุนวูมีนามวาเถียนอวน  สืบสายถึงเถียนอูหยู 
ซ่ึงเปนผูสืบสายโลหิตชั้นที่ ๔   มีบุตร ๒ คน   คือ  เถียนฉาง    และเถียนซู  เถียนซู เปนเสนา



อํามาตย  ผูใหญของประเทศฉี  เนื่องจากมีความชอบในการตีแควนจูไดชัยชนะ  พระเจาจิ้งกงจึง
พระราชทานใหแซซุน  และถือศักดินากินเมือง เลออาน  เถียนซูหรือซุนซูมีบุตรชื่อ ซุนเฝง  เฝง
กําเนิดซุนวูหรือบุรุษผูยิ่งใหญที่เรากลาวถึงนี้ 

ภายหลังเนื่องดวยเถียนเปา  ส่ีตระกูลกอการจราจล  ซุนวูจึงล้ีภัยการเมืองไปพํานักยัง
ประเทศหวู    และไดเขาทําราชการในประเทศหวูนั้น  ดวยการยกยองและชักนําของ อูหยวน 
(โหงวจือซือ) ซุนวูไดนอมเกลาถวายตําราพิชัยสงครามซึ่งตนแตงแกพระเจาเหอหลู  พระเจาเหอหลู
พอพระทัยจึงทรงแตงตั้งใหเปนแมทัพ  และซุนซูไดนําทัพทําการรบกับประเทศ ฉู,  ฉี,   จิ้น,  ซง,   
หลู  ไดชัยชนะอยางงดงาม มีกิตติศัพทเกริกกองกําจรกําจาย  เปนที่หวั่นเกรงของแควนตางๆ ทั่วไป   

ดังนั้น  เราจะเห็นไดวา  ซุนวู  มิใช “นักละเลงขนมเบื้องดวยปาก”  วาดตัวอักษรใหเห็น
ทฤษฎีงาม ๆ    นาชมนาเลื่อมใสเทานั้น      ทั้งทางปฏิบัติก็ไดปฏิบัติการใหประจักษเปนสักขีพยาน
อีกดวย 

เมื่อ     ซุนวู     ไดรับผลสําเร็จในทางทหารอยางงดงามแลว  เขามิไดมัวเมาลุมหลงใน
ยศถาบรรดาศักดิ์ และลาภสการนั้นๆ จนลืมตน  เขาเห็นวาพระเจาเหอหลูเปนกษัตริยมีความ
หวาดระแวงเปนเจาเรือน  ตนเองมีอํานาจทางทหารเชนนี้  จะรับราชการดวยดีโดยตลอดรอดฝงมิได  
ฉะนั้นจึงถวายบังคมลาออกจากราชการไปบําเพ็ญชีวิตตามปาเขาลําเนาไพรอยางสันโดษ 

ตําราพิชัยสงครามซุนวู  ซ่ึงตกทอดมาถึงเดี๋ยวนี้มี ๑๓ บรรพดวยกัน  ไดประมวลหลัก
ปรัชญาการตอสู  และทฤษฎีการปกครองไวอยางครบครัน  หนังสือเลมนี้เบื้องโบราณสมัยหลังๆ 
ตอมา  แมขงเบง, พระเจาถังไทจงฮองเต  ตลอดจนนักการทหารและนักการปกครองอันมีช่ือของจีน
อ่ืนๆ ก็ไดถือเปนตําราศึกษาเลาเรียนตลอดมา  ชาวโลกก็นิยมวาเปนแมบทของตําราวิชาการทหาร
ซ่ึงมีอายุเกาแกที่สุดเลมหนึ่ง   ถอยคําสํานวนเดิมสั้น, รัดกุม, แนนแฟน   และเปนคํายาก  ดวยเปนคาํ
โบราณ   เทาที่ทราบกันวาไดแปลเปนพากยตางๆ แลว    มีภาษาอังกฤษ, ฝร่ังเศส, ญ่ีปุน, รัสเซีย, 
เชคโก, เยอรมัน  ฯลฯ  หลายภาษาดวยกัน 

บรรพหนึ่ง = การวางแผนการในเบื้องตน 
ปราชญซุนวู  กลาววา การรณรงคสงครามเปนงานใหญของประเทศชาติ เปนจุดความเปน

ความตาย เปนวิถีทางอันนําไปสูความยืนยงคงอยูหรือดับสูญหายนะ พึงพินิจพิเคราะหจงหนัก     
ทีเดียว 

ฉะนั้น  จึงวินิจฉัยดวยกรณียกิจ  ๕  ประการ  เปรียบเทียบถึงภาวะตางๆทราบความจริง  
กลาวคือ 
 ๑. ธรรม 
 ๒. ดินฟาอากาศ 
 ๓. ภูมิประเทศ 
 ๔. ขุนพล 



 ๕. ระเบียบวินัย 
  ธรรม  คือ  ส่ิงที่บันดาลใหทวยราษฎรรวมจิตสมานฉันทกับฝายนํา  รวมความเปนความ
ตายโดยมิไดระยอตอภยันตรายใดๆ เลย 

  ดินฟาอากาศ  คือ  เวลากลางวันกลางคืน  ความรอน  ความหนาว  และความผันแปรแหง
อากาศ 
 ภูมิประเทศ  ก็คือ  ความไกล  ความทุรกันดารหรือราบเรียบแหงพื้นที่  ความกวางแคบของ
แนวรบ  ตลอดจนยุทธภูมินั้นอยูในลักษณะเปนตายอยางไร 
 ขุนพล  คือ  บุคคลผูกอปรดวยสติปญญา  ความเที่ยงธรรม  ความเมตตา  ความกลาหาญ  
และความเขมงวดเด็ดขาด 
 ระเบียบวินัย  คือ  ระบอบการจัดสรรพลรบ  วินัยแหงทหาร  และการใชจายของกองทัพ 

กรณี ๕ ประการนี้  แมทัพนายกองยอมรูอยูทั่วกัน  แตทวาผูรูจริงจึงชนะ  ผูไมรูจริงยอม
ปราชัย 
 ดวยเหตุฉะนี้  จึงตองเปรียบเทียบภาวะตางๆ เพื่อทราบความจริง กลาวคือ มุขบุรุษฝายไหน
มีธรรม  ขุนพลฝายไหนมีสมรรถภาพ  ดินฟาอากาศอํานวยประโยชนแกฝายใด  การบังคับบัญชา
ฝายไหนยึดปฏิบัติมั่น  มวลพลฝายไหนแข็งกลา  ทแกลวทหารฝายไหนชํานาญศึก  การปูนบําเหน็จ
หรือการลงโทษฝายไหนทําไดโดยเที่ยงธรรม  จากเหตุเหลานี้  ขาฯ ก็พอหยั่งถึงซึ่งความมีชัยหรือ
ปราชัยไดแลว 
 แมทัพนายกองคนใดเห็นดวยยุทโธบายของขาฯ เอาไวใชคงชนะจงรับไวใช  ผูใดไม
เห็นชอบดวยขืนใชไปคงตองประสบความพายแพแนนอน  ก็ใหเขาออกจากหนาที่ไปเถิด 
 เมื่อไดวางแผนการเหมาะสม  ผละผูอยูใตบังคับบัญชาเห็นชอบและเชื่อฟงแลวกาวตอไปก็
คือ เสกสรางเหตุการณใหเกิดขึ้น  เพื่อคอยเปนกําลังเสริมทางภายนอกอีกดานหนึ่ง อันวาเหตุการณ
อันจะปลุกเสกขึ้นนั้น เรามิพักตองถือหลักเกณฑตายตัว จงกระทําไปโดยนัยประโยชนของฝายเราก็
แลวกัน 

ยุทธศาสตร  คือ  วิชาเลหเหลี่ยมแตมคู 
เพราะฉะนั้น  เม่ือเรามีความสามารถจริง  พึงแสดงใหเห็นวา  เราไมมีความสามารถเลย  

คร้ันตกลงจะเขาโรมรันดวย  แตแสดงประหนึ่งวา  เราไมมีความประสงคเชนนั้น 
 - ส่ิงใดใกลก็แสดงใหเห็นวาไกล  ส่ิงใดไกลก็แสดงใหเห็นวาใกล 
 - คอยลอใจศัตรูดวยนานาอามิสประโยชน 
 - เมื่อเห็นศัตรูแตกแยกระส่ําระสายแลว  ก็พึงเขาหักเอา 
 - จงเตรียมพรอมเมื่อขาศึกมีกําลังสมบูรณ 
 - หลีกเลี่ยงเมื่อขาศึกเขมแข็งแกรงกลาอยู 
 - เยาเมื่อศัตรูตกอยูในโทสะจริต 



 - พึ่งถอมตัวพินอบพิเทาเสริมใหศัตรูโอหังไดใจ 
 - ตองรังควาญใหเหน็ดเหนื่อยระอา  ในเมื่อศัตรูพักผอนเพื่อออมกําลัง  
 - ยุรําตําร่ัวใหปรปกษแตกแยกความสามัคคี 
 - พึงหักเอาในขณะที่เขาไมไดเตรียมพรอมเขาจูโจมยามเขามิไดคาดฝน 

ทั้งนี้  เปนเงื่อนงําความมีชัยของนักการทหาร  จงอยาแยมพรายใหศัตรูลวงรู เจตจํานงจริง
ของเราไดเปนเด็ดขาด 

อันแผนการรบซึ่งสังสรรคกันในพระเทพบิดรมหาปราสาท (สภาการรบในสมัยโบราณ)  
ไดบงชี้ใหเห็นชัยชนะ  แตเมื่อยังไมไดรบกัน  ยอมเนื่องจากไดพิจารณาทบทวนแผนการนั้น
โดยรอบคอบแลว ตรงกันขามลางแพจะปรากฏใหเห็นแตตนมือ เมื่อการวางแผนการรบยังไม
ละเอียดรอบคอบ  การณเปนเชนนี้  สาอะไรกับการสงครามซึ่งมิไดวางแผนการเสียเลยเลา  และดวย
ส่ิงเดียวนี้ขาฯ ก็ประจักษชัดถึงโชคชัย และปราชัยแลว 

บรรพสอง  =  การดําเนินสงคราม 
ปราชญซุนวู  กลาววา  การเคลื่อนพลนั้น  รถใชในการโจมตีอันเทียมดวยมาสี่  และรถ

พิทักษหุมเกราะหนังแตละพันคัน  พลรบนับแสนซึ่งพรอมสรรพดวยเกราะโลดั้งเขน  การลําเลียง
เสบียงอาหารในระยะทางไกลตั้งพันโยชน คาใชจายทั้งภายในและภายนอกประเทศรายจายในการ
รับรองทูตานุทูต  คาเครื่องอุปกรณอาวุธ    เชน  กาวหรือยางไม  คาซอมแซมเครื่องรบนานาชนิด 
ตองใชจายวันละพันตําลึงทองจึงสามารถยกพลจํานวนเรือนแสนได 

ดังนั้น  การนําพลเขาโรมรันกัน  หลักสําคัญคือ  รีบควาเอาชัยชนะเสียในเร็ววัน  ถาปลอย
ใหการรบยืดเยื้อแลว อาวุธยุทโธปกรณจะลดความคมกลา  ขวัญทหารนับวันจะเสื่อมทรามเมื่อคิด
จะโหมเขาหักเมือง กําลังร้ีพลก็ออนเปลี้ยแลว กองทัพตองติดศึกอยูนานวันฉะนี้  การคลังของ
ประเทศก็จะเขาตาจน 

อันอาวุธขาดความคมกลา  ขวัญทหารเสื่อมทราม  กําลังร้ีพลกะปลกกะเปลี้ย  และ
ทรัพยสินเงินทองฝดเคือง (เมื่อมีอันเปนไปเชนนี้)  ประเทศราชทั้งหลายก็จักฉวยโอกาสลุกฮือข้ึน
ทันที 

เบื้องนี้  ถึงแมจะมีผูกอปรดวยสติปญยาเฉียบแหลมปานใดกไมสามารถบริหารงานให  
เปนไปโดยราบรื่นได 

ฉะนี้ ดั่งไดสดับมา การรบนั้น แมผูเขลาก็ยังทราบวาตองการความรวดเร็ว ไมเคยปรากฏวา
ผูฉลาดใดนิยมการยืดเยื้อชักชาเลย 

อันการศึกติดพันกันเปนเวลานาน  แตประเทศชาติกลับไดรับประโยชนจากเหตุนั้น  ยังไม
เคยปรากฏเลย 

จึงผูใดยังไมทราบผลรายของสงครามโดยถองแทแลว  ผูนั้นยังไมซาบซึ้งในผลดีของ
สงครามเชนเดียวกัน 



ดังนี้ การที่จะใหทหารเขนฆาขาศึก ก็โดยปลุกปนใหเกิดความเครียดขึ้นจะใหร้ีพลหาญหัก
เขาชวงชิงสัมภาระทั้งหลายของศัตรู  ก็โดยใหสินจางรางวัล 

ดังเชน   การรบดวยยานรถ  ผูจับรถขาศึกได ๑๐ คันขึ้นไป  ตองปูนบําเหน็จทหารเขายึดคน
แรกใหถึงขนาด  แลวเปลี่ยนธงประจํารถขึ้นทําเนียบของเรา  เชลยศึกซึ่งจับไดนั้นก็ตองเล้ียงดูโดยดี  
เพื่อชวงใชตามควร  นี้แหละจึงจะไดช่ือวา  ยิ่งชนะขาศึกเพียงใด   ก็ยิ่งเพิ่มความเกรียงไกรแกตนเอง
เพียงนั้น 

เพราะฉะนั้น  การทําสงครามตองรีบกําชัยชนะเผด็จศึกในเร็ววัน  ไมควรเนิ่นชาอยู  ฉะนั้น
ขุนพลผูรอบรูการศึกก็คือ  วีรบุรุษผูกําความตายของพสกนิกร และผูแบกไวซ่ึงภาระอันจะยังความ
รมเย็นหรือทุกขเข็ญแกประเทศชาตินั้นแล 

บรรพสาม  =  ยุทโธบาย 
ปราชญซุนวู  กลาววา  หลักการยุทธ (ซ่ึงสามารถทําใหประเทศศัตรูหมอบราบคาบแกว)  โดยมิพัก
ตองทําลายเมืองนับวาเปนวิธีประเสริฐยิ่ง  รองลงมาก็คือ  หักเอาโดยไมตองทําลายกองพล  
รองลงมาอีกก็คือ  การเอาชนะโดยไมตองทําลายกองพัน  เลวกวานั้นก็อยาใหถึงตองทําลายกองรอย
หรือทําลายกระทั่งหมวดหมู 
 เพราะฉะนั้น  การชนะรอยทั้งรอย  มิใชวิธีอันประเสริฐแท  แตชนะโดยไมตองรบเลย  จึง
ถือวาเปนวิธีอันวิเศษยิ่ง 
 ดังนั้น  วิธีใชกําลังทหารชั้นเลิศ  คือ  หักศัตรูดวยกโลบาย   รองลงมาคือ   หักเอาดวยวิธีการ
ทูต  รองลงมาอีกขั้นหนึ่ง  คือ  หักดวยกําลังทหาร  เลวท่ีสุดนั้น  คือ  การลอมตีคายคู  หอรบ  ของ
ศัตรู 
 เบื้องวายกพลเขาลอมตีเมืองขาศึก พึงใชเมื่อคราวจําเปนจริงๆ เทานั้น เพราะการซอมโล
ใหญ   และรถหุมเกราะ    การเตรียมเครื่องใชไมสอยจักตองกินเวลาตั้งสามเดือนจึงลุความสําเร็จ 
ตอจากนี้จะตองใชเวลาเพื่อสรางปอมปราการอีกราว ๓ เดือน  ในความชักชาเหลานี้  ผูบัญชาการ
ทหารจะรูสึกเดือดดาลรําคาญใจ  จนถึงแกตองใชทหารเขาโจมตีอยางมดตอมเสียกอนกําหนด  เมื่อ
เสียร้ีพลไปสัก ๑ ใน ๓ แตยังมิอาจหักเขาไปได  ยอมเปนภัยแกฝายรุกตีอยางอนันต 
 ดวยเหตุนี้  นักการทหารที่สามารถพึงทําใหขาศึกยอมแพไดโดยไมตองรบ  ยึดครองเมือง
ขาศึกโดยไมตองเขาลอมตี  ทําลายประเทศศัตรูโดยไมตองใชเวลานาน  จําเปนอยางยิ่งที่ตองรักษา
กําลังฝายตนมิใหพรอง  เพื่อพิชิตขาศึกภายใตหลานี้  เมื่อร้ีพลไมบอบช้ํา  ผลประโยชนที่ไดรับก็จัก
สมบูรณ  หลักยุทโธบายมีอยูดังนี้แล 
 (เมื่อถึงคราวที่ตองใชกําลังทหารกันแลว) หลักยุทธวิธี  มีอยูวา  เรามีกําลัง ๑๐ เทาของขาศกึ  
จงเขาลอมเอา   ถา  ๕  เทาของศัตรูก็จงบุกตี   ถาเพียงเทาเดียวก็แยกเปนสองกองเขาชิงชัย  ถาหาก
กําลังทัดเทียมกันจงพยายามเขารบพุง  นอยกวาจงตั้งรับไว  ถาดอยกวาก็จงหาทางหลีกเลี่ยงไวกอน 



 ฉะนั้น  ความขัดแข็งถือดีของกําลังอันนอย  ยอมตกเปนลูกไกของกองทัพอันมีกําลัง
มหาศาลนั่นเอง 
 อันขุนพลก็เสมือนหนึ่งหลักชัยของประเทศ  ถาหลักชัยนั้นมีคุณสมบัติครบถวน  ประเทศก็
เขมแข็ง  หากมีคุณสมบัติขาดตกบกพรองประเทศก็ออนแอ 
 เพราะฉะนั้น  ราชันมักทําความเสียหายใหแกการทหารดวยเหตุ ๓ ประการ  คือ  ไมเขา
พระทัยวา  กองทัพเคลื่อนกําลังรุกไปไมได  แตรับสั่งใหรุก  หรือกองทัพจะถอยไมได  แตรับสั่งให
ถอย  เชนนี้เรียกวา  กีดขวางการปฏิบัติทางทหาร  ไมเขาพระทัยในกิจการทหารก็ทรงเขาเกี่ยวของ
ดวย     จะทําใหแมทัพนายกองงุนงง  (ไมทราบทางปฏิบัติ)  ไมเขาพระทัยในหลักการปรับตัวกับ
เหตุการณโดยยุทธนัย  ก็ทรงรับภารกิจอันนั้น  จะทําใหแมทัพนายกองสงสัยแคลงใจ 
 เมื่อเหลาทหารงุนงงสงสัย  ภัยอันเกิดจากเจาครองนครก็จะพลันถึง  นี้แหละเรียกวาความ
ระส่ําระสายใหบังเกิดแกกองทัพตนเอง  และอํานวยชัยชนะแกขาศึก 

เพราะฉะนั้น  วิธีหยั่งรูชัยชนะมีอยู ๕ ประการ  คือ 
- รูวาควรรบไมควรรบเพียงใด  ผูนั้นชนะ  
- รูหลักการใชทหารมากนอยเพียงใด  ผูนั้นชนะ 
- ฝายนํา และผูอยูใตบังคับบัญชารวมจิตสมานฉันทเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน    ผูนั้นชนะ 
- เตรียมพรอมเสมอ  เพื่อคอยโอกาสหละหลวมของศัตรู  ผูนั้นชนะ 
- ขุนพลมีสมรรถภาพ  และราชันไมทรงสอดแทรกกาวกาย (ปลอยใหปฏิบัติการไดโดย

เสรี)  ผูนั้นชนะ 
หลัก ๕ ประการนี้  คือ  วิธีหยั่งรูถึงความมีชัย  เพราะฉะนั้นจึงกลาวไดวา 
หากรูเขารูเรา  แมรบกันตั้งรอยคร้ัง  ก็ไมมีอันตรายอันใด 
 ถาไมรูเขา  แตรูเพียงตัวเรา  แพชนะยอมก้ํากึ่งอยู 
 หากไมรูในตัวเขาตัวเราเสียเลย  ก็จะตองปราชัยทุกครั้งที่มีการยุทธ  นั้นแล 
บรรพสี่  =  ลักษณะการยุทธ 
ปราชญซุนวู       กลาววา     ผูเชี่ยวชาญการศึกในสมัยโบราณกอนอื่นเขาตองสรางความ

เกรียงไกรแกตนเอง  เพื่อคอยโอกาสที่จะเอาชนะขาศึก  ความพิชิตนั้นตองอยูที่เรา แตความเอาชนะ
ไดตองอยูที่ขาศึก 
 เพราะฉะนั้น  ผูเชี่ยวชาญการศึกแมอาจจะสรางความเกรียงไกรแกตนเอง  แตไมสามารถทํา
ใหขาศึกจะตองอยูในฐานะเอาชนะได (เพราะเปนเรื่องของขาศึกเอง)  จึงกลาวไดวาอันชัยชนะนั้น
เราอาจหยั่งรูแตไมสามารถจะสรางขึ้น 
 ในขณะที่ยังเอาชนะขาศึกไมได พึงตั้งรับไวกอน คร้ังที่จะเอาชนะไดจงเรงรุกเถิด การตัง้รับ
นั้นเพราะกําลังยังดอย  รุกเพราะมีกําลังเหลือหลาย   ผูสันทัดในการตั้งรับนั้นจะเสมือนหนึ่งซอน
เรนยังใตบาดาลชั้นเกา (เงียบกริบปราศจากวี่แววใดๆ)  ผูเชี่ยวชาญในการรุกนั้นดุจไหวตัว ฟากฟา



ช้ันเกา (กอเสียงกัมปนาทนาสะพรึงกลัว)  ดวยเหตุนี้  จึงสามารถรักษากําลังของตนและไดชัยชนะ
อยางสมบูรณ 
 การหยั่งเห็นชัยชนะซึ่งใครๆ ก็รูอยูแลว  มิใชชัยชนะอันดีเลิศ  เมื่อรบชนะแลวพลโลกตาง
แซซองรองสรรเสริญ  ก็มิใชชัยชนะอันเยี่ยมเชนเดียวกัน  ดวยเหตุวา  ผูสามารถยกขนสัตวเพียงเสน
เดียวไดนั้น  มิใชผูทรงพลัง ผูมองเห็นเดือนและตะวันไดมิใชผูมีนัยนตาแจมใส ผูไดยินฟาคํารนล่ัน  
มิใชผูมีโสตประสาทไว  ผูไดช่ือวาเชี่ยวชาญการศึกในสมัยโบราณกาล  เขาชนะเพราะเหตุที่อาจ
เอาชนะไดโดยงาย  ฉะนั้น ชัยชนะของผูเชี่ยวชาญศึกจึงไมมีนามบันลือในทางมีสติปญญา ไมมี
ความดีในทางกลาหาญ 
 ดังนั้น  ชัยชนะของเขาเปนสิ่งที่ไมแนนอนไมแปรผัน  ที่วาไมผันแปรนั้นก็โดยที่เขารบตอง
ชนะ  ชนะเพราะขาศึกแพแลวนั่นเอง 
 ดังนั้น  กอนอื่นผูที่เชี่ยวชาญการศึกตองอยูในฐานะไมแพแลว  และไมพลาดโอกาสที่ขาศึก
จักตองแพดวย ดวยเหตุนี้เอง กองทัพที่กําชัยชนะจงรบในเมื่อเห็นชัยแลว แตกองทัพที่พายแพจะรบ
เพื่อหาทางชนะ ผูเชี่ยวชาญการศึกมุงผดุงธรรมและรักษาระเบียบวินัย จึงสามารถประสิทธิ์โชคชัย
ได 

หลักยุทธศาสตร  มีวา 
 ๑. ศึกษาภูมิประเทศ 
 ๒. การคํานวณความสั้นยาวแหงยุทธบริเวณ 
 ๓. การวางอัตราพลรบ 
 ๔. การหาจุดศูนยถวงแหงกําลัง 
 สูความมีชัยอันลักษณะพื้นภูมิทําใหเกิดการคํานวณ การคํานวณทําใหมีการวางอัตราพลรบ 
การวางอัตราพลรบทําใหเกิดความมีชัยในที่สุด  ดังนั้น  กองทัพพิชิต (เมื่อเขายุทธแยงกับขาศึก) จึง
เสมือนเอา “อ้ี” (ของหนัก) ไปชั่ง “จู” (ของเบา)    แตกองทัพที่พายแพกลับเสมือนหนึ่งเอา “จู” 
(ของเบา) ไปชั่ง “อ้ี” (ของหนัก)      การทําสงครามของผูกําชัยชนะ    เปรียบประดุจน้ําซึ่งทดไวให
พุงหุบหวยลึกตั้งพัน “เยิ่น” (ราว ๘๐,๐๐๐ ฟุต)  นี่คือลักษณะการยุทธแล 

บรรพหา  =   ยุทธานุภาพ 
ปราชญซุนวู  กลาววา  การปกครองทหารจํานวนมากไดดั่งคนจํานวนนอย  ก็ดวยระเบียบ

การจัดกองรบ การตอสูคนจํานวนมากไดเชนเดียวกับเผชิญคนจํานวนนอย  ก็ดวยอาณัติสัญญาณธง
และฆองกลอง 
กองทัพหนึ่งซึ่งกอปรดวยพลรบมากหลาย แตอาจบัญชาใหรบขาศึกไดโดยไมเพล่ียงพลํ้านั้น  ก็ดวย
รูจักวิธีรบซึ่งหนาและวิธีรบพลิกแพลง  กองทัพรุกพุงไปทางใด  เสมือนหนึ่งกลิ้งหินเขากระทบไข  
เพราะรูวิธีใชกําลังอันแข็งแกรงทลายจุดออนแอของขาศึกนั่นเอง  สงครามใดๆ ก็ดี  ทั้งสองฝายยอม
เขาปะทะกันซึ่งหนา (เปนปกติวิสัย)  แตจักชนะกันไดดวยยุทธวิธีพลิกแพลง 



เพราะฉะนั้น ผูจัดเจนการยุทธวิธีพลิกแพลง วิธีการของเขาจะไมรูอับจน ดั่งดินฟาอันไมรูจักสิ้นสูญ  
จักไมรูหมดสิ้นดุจแมน้ําไหลรินไมขาดสาย  พอจบแลวก็เร่ิมใหม  เชนเดือนตะวันที่ตกแลวขึ้นอีก  
ตายแลวก็ผุดเกิดเชนการหมุนเวียนแหงฤดูกาลทั้ง ๔ 
สรรพสําเนียงมีเพียง ๕  แตความเปลี่ยนแปรแหงเสียงทั้ง  ๕ นั้น    เราจะฟงไมส้ิน  สีมีเพียง ๕  แต
การแปรแหงสีทั้ง ๕ จะทัศนาไมหมด  รสมีเพียง ๕ แตความแปรเปลี่ยนแหงรสทั้ง ๕ ยอมล้ิมชมิ ไม
รูจบฉันใด ฉันนั้นสภาพการยุทธซึ่งมีเพียงรบซึ่งหนา  และรบพลิกแพลงเทานั้น  แตความเปลี่ยน
แปรแหงวิธีการทั้ง  ๒  ก็มิรูจักสิ้นสุดดุจกัน การรบซึ่งหนาและรบพลิกแพลงยอมเกื้อกันเหมือน
หวงโซติดเปนพืดหาขอขึ้นตนมิได  ฉะนี้  ใครจะเสาะหาเงื่อนงําของมันไดเลา? 
ความเร็วของสายน้ําเชี่ยว    ถึงกับพัดพากอนหินเคลื่อนลอยไปดวยนั้น   เนื่องจากความไหลแรงของ
มัน  ความเร็วของนกอินทรียถึงกับทําลายเหยื่อแหลกราญไป  ก็ดวยรูจักประมาณชวงระยะโจมตี
อยางดี  ดวยเหตุนี้  ยุทธานุภาพของผูเชี่ยวชาญศึกจึงรวดเร็วนาสะพรึงกลัว  การจูโจมของเขาจึงอยู
ในชวงส้ัน 
ยุทธานุภาพนั้น  เหมือนหนาไมอันเหนี่ยวเต็มแลว  การกําหนดชวงโจมตีเหมือนการเล็งเพื่อปลอย
ลูกธนู  ในขณะโรมรันพันตูกันดูชุลมุนวุนวาย  แตจะระส่ําระสายไมไดกระบวนศึกติดพันกันเปน
วงกลมดูสับสนอลวน  แตจะแพเสียมิได  การรบที่ชุลมุนวุนวายนั้น  ตองเกิดจากยุทธวิธีอันมี
ระเบียบ อาการประหนึ่งขลาดกลัวนั้นตองเนื่องจากความเหี้ยมหาญ  ทีทาซึ่งดูออนเปลี้ยตองสืบจาก
ความแข็งกลา (ทั้งเพื่อซอนความจริงใหขาศึกหลงเขาใจผิด) 
ความมีระเบียบ หรือ ความวุนวาย  เปนเรื่องของ การจัดพลรบ (ถาการจัดพลดีก็จะยังความมี
ระเบียบได) 
ความขลาด  หรือ  ความกลา  เปนเรื่องของ ยุทธานุภาพ  (ถาสถานการณไดเปรียบแมทหารที่ขลาดก็
จะบังเกิดความกลา) 
ความเขมแข็ง หรือ ออนแอ  เปนเรื่องของ กระบวนศึก (ถากระบวนศึกอยูในลักษณะดี  ที่กลัวที่
ออนแอก็จะเขมแข็งแกรงกลาขึ้น) 
เพราะฉะนั้น  ผูเชี่ยวชาญการหลอกลอขาศึก เมื่อแสดงกิริยาทาทีไปบาง ขาศึกจะตกหลุมพรางทันที
ที่หยิบยื่นให  ขาศึกจะตองตะครุบเอาจึงลอดวยประโยชนแลวคุมเชิงดวยพลพฤนท 
เพราะฉะนั้น  ผูเชี่ยวชาญการศึกพึงแสวงชัยชนะจากรูปการณสงคราม  มิใชคอยแตตีโพยตีพายผูอ่ืน  
ดวยเหตุนี้เขาจึงรูจักเลือกใชคน  และผอนคลอยตามรูปการณ (เพื่อบรรลุชัยชนะในที่สุด)  ที่วาผอน
คลอยตามรูปการณ  คือ  การบัญชากองทัพเขารบกับขาศึกก็เหมือนงัดซุง  หรือกอนหินใหกล้ิงไป  
อันธรรมชาติของไมหรือหินนั้นในที่ราบเรียบมันจะนิ่งไมขยับเขยื้อน  ในที่ลาดชันมันจะกลิ้งเอง  
ถาไมและหินนั้นเปนเหล่ียมมันจะหยุด  ถากลมมันก็หมุน 
ดวยเหตุนี้  อาการประยุทธไพรี  ซ่ึงเหมือนหนึ่งกลิ้งหินกลมจากภูผาสูงตั้งพัน “เยิ่น” (มันจะบดขยี้
ไปอยางอุตลุด)  ก็เนื่องแตยุทธานุภาพยังใหเปนไปฉะนั้นแล 



บรรพหก  =  ความตื้นลึกหนาบาง 
ปราชญซุนวู  กลาววา  ผูถึงสมรภูมิคอยทัพขาศึกกอนกําลังยอมสดชื่น  สวนผูที่ถึงทีหลัง

และยังตองเขารบดวย ยอมเหน็ดเหนื่อยอิดโรย  จึงผูชํานาญการศึกพึงคุมผูอ่ืนหายอมอยูในฐานะให
ผูอ่ืนคุมไม 
การที่จะทําใหศัตรูมาเขาบวงเองก็ดวยลอใหเห็นผลได และจะใหศัตรูขยาดไมเขาใกลก็ดวยแยมให
เห็นผลเสีย  ดวยเหตุนี้  ถาศัตรูอยูในภาวะสดชื่นกระปรี้ประเปราเราก็อาจรังควาญใหไดรับความ
ลําบาก  ถาอิ่มหมีพีมันเราก็อาจทําใหหิวโหย  ถาสงบมั่นคงเราก็อาจทําใหหวั่นไหวสะดุงสะเทือน  
จึงโจมตีในเสนทางที่ขาศึกจะตองมา และเขาบุกคราศัตรูมิไดคาดฝน การตีกองทัพเดินทางไกล    
ตั้งพัน “หล่ี”  (ราว ๓๕๗.๙ ไมล)  โดยไมรูสึกอิดโรยนั้นก็เพราะเดินทางไปในแนวทางที่ปลอดคน 
(ไมมีศัตรูรบกวน)  การตีเมืองเปนตองไดก็เพราะตีเมืองที่ศัตรูไมสามารถจะรักษาไว  คร้ันถึงคราว
รักษาเมืองก็รักษาไดเหนียวแนนมั่นคง  ก็เพราะขาศึกไมพึงประสงคเขาตี 
ดวยเหตุนี้  ผูที่สันทัดการรุกจึงเขาบุกจนศัตรูไมมีทางรับ  สวนชํานาญการตั้งรับจะทําใหขาศึกไม
ทราบวาจะเขาตีอยางไร  มันชางแสนพิสดารยิ่งหนอ  ถึงแกไมสําแดงรูปลักษณใหเห็น  มันชาง
มหัศจรรยเหลือลนถึงแกไมปรากฏสุมเสียงใหไดยิน  จึงอาจกําชีวิตไพรินไดโดยเด็ดขาด  ยามเขา
ราญรุกก็บุกจนขาศึกตานทานไมอยู  เพราะเขาทลายจุดออน  คร้ันทีถอยก็ถอยจนไลไมติด  เพราะ
ความรวดเร็วไมทันกัน 
ฉะนี้  เมื่อเราตองการจะรบ  แมขาศึกจะอยูในปอมคายอันสูงและมีคูเมืองอันลึกลอมรอบก็ไมวายที่
ตองออกรบดวยความจําใจ ดวยวาเขาตีจุดที่ขาศึกตองแกนั่นเอง คราเราไมประสงคจะรบแมน     ขีด
เสนตั้งรับไวบนพื้นดิน  ศัตรูก็ไมอาจรบเราได  เนื่องดวยผิดความจํานงในการเขาตีของเรา 
ฉะนั้น  จึงใหศัตรูเปนฝายเปดเผย  สวนเราไมสําแดงรองรอยใหประจักษ  กระนี้ฝายเรารวม  แตศัตรู
แยก  เรารวมเปนหนึ่ง  ศัตรูแยกเปนสิบ  เทากับเราเอาสิบเขาตีหนึ่ง  เมื่อกําลังฝายเรามากแตศัตรู
นอย  การที่เอากําลังมากจูโจมกําลังนอย  ส่ิงที่เราจัดการกับขาศึกก็งายดาย  สถานที่เราจะรบขาศึก  
เรามิแยมพรายใหรู  เมื่อขาศึกไมรูก็ยอมตองแบงแยกกําลังเตรียมรับไวหลายแหงดวยกัน  เมื่อขาศึก
กระจายกําลังปองกันมากแหง  สวนที่เราตองเขารบพุงดวยก็ยอมนอยลง 
ฉะนั้น  ถาระวังหนา  กําลังทางหลังจะนอย  ระวังดานหลังกําลังทางดานหนาจะนอย  ระวังดานซาย
กําลังทางดานขวาจะนอย  ระวังดานขวากําลังทางดานซายจะนอย  ระวังเสียทุกๆ ดานกําลังทุกๆ 
ทางจะบางลง  การที่กําลังนอยก็ดวยวาตองระวังผูอ่ืน (และตรงกันขาม)  กําลังจะเพิ่มพูนขึ้นก็โดย
ใหผูอ่ืนระวังระไวเรา 
ดังนั้น  ถาเรารูสถานที่และวันเวลาที่จะรบแลวไซร  แมวาเราจะตองรบขาศึกในระยะทางไกลพัน 
“หล่ี” ออกไปเราก็สามารถเขาทําการชิงชัยได  ถาไมรูสถานที่และวันเวลาที่จะตองรบ (คร้ันเมื่อถูก
โจมตีเขา) กําลังปกซายก็ไมสามารถเขาชวยปกขวา  กําลังทางปกขวาก็ไมสามารถชวยปกซาย  กําลัง



กองหนาไมสามารถเขาชวยกองหลังและกองหลังไมสามารถชวยกองหนา (การณเปนเชนนี้)  ก็สา
อะไรกับกองหนึ่งๆ ยังตั้งหางกันหลายสิบ “หล่ี” ในระยะไกล หรือหลาย “หล่ี” ในระยะใกลเลา 
ตามความพิเคราะหของขาฯ  ถึงพลรบของประเทศ “ยุ-เวะ” (เยียด)  มีมากมายจะมีประโยชนอะไร
กับการมีชัยไดฤา?  เพราะฉะนั้นจึงกลาวไดวา  อันชัยชนะอาจสรางขึ้นได (มิใชส่ิงสุดวิสัย)  แมน
ศัตรูจะมีจํานวนมากหลายก็อาจทําใหหมดกําลังสูรบได 
ดวยเหตุนี้ ตองพิจารณาสภาพเราสภาพเขา เพื่อใหรูเชิงไดเชิงเสีย  ตองทําการสอดแนมเพื่อรูเบาะแส
การเคลื่อนไหวของขาศึก  ตองวางกําลังทหารเพื่อรูแดนเปนแดนตาย  และตองฟดเหวี่ยงประลองดู  
เพื่อรูวากําลังของเราจุดไหนขาดเกินประการใด? 
ฉะนั้น การจัดทัพอยางเลิศแลวจะไมปรากฏรองรอยใหเห็น เมื่อปราศจากรองรอยอันใดแมจารบุรุษ
ที่ลึกลํ้าก็ไมสามารถเล็งเห็นเจตจํานงของเราได  แมเจาปญญาก็ไมสามารถดําเนินกโลบายตอเรา
อยางไร 
เนื่องดวยหย่ังรูความตื้นลึกหนาบางของขาศึก  จึงนําความมีชัยมายื่นใหกองทัพของตน  ถึงเหลา
ทวยหาญก็ไมแจงในเหตุชัยชนะได  ชนทั่วไปตางรูเห็นรูปการณที่เราเอาชนะอยู  แตไมอาจลวงรูถึง
หลักประกันแหงชัยชนะนั้นๆ  ฉะนี้วิธีเอาชนะจึงไมซํ้าแบบและอาจสนองกับเหตุการณโดยไมรูจัก
จบสิ้น 
ฉะนั้น  การใชกําลังทหารจึงเหมือนหนึ่งธรรมชาติของน้ํา  น้ํายอมหลีกที่สูงไหลสูที่ต่ํา ลักษณะการ
ยุทธก็ยอมหลีกเลี่ยงดานที่มีกําลังเขมแข็งยักยายเขาตีจุดออนแอ  น้ํายอมจัดกระแสไหลบาไปตาม
ลักษณะพื้นภูมิการยุทธก็ยอมเอาชนะกันตามสภาวะของขาศึก 
ฉะนั้น  การยุทธจึงไมมีหลักเกณฑตายตัว  เฉกเชนน้ําซึ่งหามีรูปลักษณะอันแนนอนไม  จึงผูเอาชนะ
ดวยปฏิบัติการเหมาะสมกับความผันแปรของขาศึกนั้น  พึงกลาวไดวา  เขาคือเทพเจาผูทรงอิทธฤิทธิ์
ทีเดียว 
ฉะนั้น  ในกองธาตุทั้ง ๕ ยอมไมมีธาตุใดชนะเปนเยี่ยมที่สุด (เชน ธาตุไฟแพธาตุน้ํา  แตธาตุน้ําแพ
ธาตุดิน ฯลฯ ผูแปล)ฤดูกาลทั้ง ๔ ยอมไมมีตําแหนงที่แนนอน แสงตะวันยอมมีส้ันยาว(ตามฤดูกาล)  
ดวงจันทรยอมมีขึ้นปกษแรมปกษ (ดังเชนการศึกซึ่งไมมีหลักเกณฑตายตัวนั่นแล) 
บรรพเจ็ด  =  การสัประยุทธชิงชัย 

ปราชญซุนวู  กลาววา อันการศึกนั้น เมื่อขุนพลไดรับแตงตั้งจากกษัตริย ระดมพลเรียงคาย
ขัดตาทัพไว จะไมมีอะไรยากยิ่งกวาการดําเนินสัประยุทธชิงชัย ที่วายากนั้น คือ จักตองเปลี่ยน
ทางออมใหเปนทางลัด  ขจัดความรายใหเปนผลดี 
เพราะฉะนั้น  เพื่อจะใหเสนทางเดินทัพของขาศึกออมหกวกเวียน  จึงตองลอดวยอามิสประโยชน  
สวนเราแมจะเคลื่อนภายหลังแตก็บรรลุจุดหมายไดกอน เชนนี้ เรียกวารูเงื่อนงําของความออมลัดแล 
ดวยเหตุนี้ การสัประยุทธชิงชัย จึงเปนไดทั้งความสวัสดิภาพหรือมหันตราย (สุดแตผูบัญชาการทัพ
จะดําเนินการอยางไร) 



เบื้องวายกกําลังทั้งหมดเขาชิงชัยก็ไมทันการ (เพราะอุยอายใหญโต)  คร้ันจะทอดทิ้งกําลังโดยใช
เพียงบางสวนก็จะทําใหสูญเสียซ่ึงยุทธสัมภาระ (เพราะอยูลาหลังอาจถูกโจมตีได) 
ฉะนั้น  การใหร้ีพลถอดเกราะออกเสียและเรงรุดเดินทัพในความเร็วเปนทวีคูณโดยมิไดพักผอนทั้ง
กลางวันและกลางคืน ถาเขาชิงชัยกับขาศึกในระยะทางรอย“หล่ี” นายทัพทั้งสาม ทัพหนา ทัพหลวง  
และทัพหลัง)  จะตองตกเปนเชลยของขาศึกทั้งสิ้น เพราะผูที่แข็งแรงจะถึงกอน ผูออนแอจะถึงหลัง  
กําลังซึ่งถึงจุดจะมิไดเพียง ๑ ใน ๑๐ เทานั้น  ถาเขาชิงชัยในระยะ๕๐ “หล่ี”  ทัพหนาก็จะปราชัย
เพราะกําลังพลถึงไดเพียงครึ่งเดียว  ถาเขาชิงชัยในระยะทาง ๓๐ “หล่ี”  กําลังจะถึงในระยะเพียง ๒ 
ใน ๓ เทานั้น 
เพราะฉะนั้น กองทัพจะขาดเสียซ่ึงยุทธสัมภาระ เสบียงอาหาร  และสรรพสิ่งเครื่องสํารองไมได   
หาไมแลวจักตองแตกพายวางวายแนนอน 
ฉะนั้น ถาไมรูเจตจํานงของเหลาเจาครองนคร เราจะผูกไมตรีไวไมได ถาไมรูลักษณะภูเขาลําเนาไม  
ที่คับขันลุมดอน  ตลอดจนหวยหนองคลองบึงบาง  เราจะเดินทัพไมได  ถาไมใชมัคคุเทศกนําทาง  
เราจะไมไดเปรียบทางพื้นภูมิประเทศ 
ฉะนั้น  การศึกจึงตั้งบนเลหเหล่ียมแตมคู  เคลื่อนไหวเมื่อผลได  และยังแปรโดยการรวมหรือ
กระจายกําลัง  ดวยเหตุนี้  จึงมีความเร็วเสมือนลมเพชรหึง  เชื่องชาประหนึ่งแมกไมในพงไพร  ราวี
เฉกเชนไฟประลัยกัลป  หนักแนนเลหปานภูผา  ยากที่จะหยั่งรูดุจทองฟาอันคลุมเครือ  และไหวตัว
ดั่งเมื่อสายคํารนสั่นสะทานสะเทือน (เมื่อเหยียบประเทศขาศึก)  ไดลาภสงครามอันใดมา  ก็แจกจาย
ร้ีพลยึดพื้นที่ก็แบงปนแกแมทัพนายกอง  จะประกอบการอันใดจงชั่งตรองใหถองแทแนใจ  ผูรอบรู
เงื่อนความออมลัดจักชนะ  นี้คือวิธีสัประยุทธชิงชัยแล 
ตําราการทหารกลาวไววา  “ดวยเหตุไมสามารถยินศัพทสําเนียงที่พูด  จึงล่ันฆองเภรีดวยเหตุที่ไม
สามารถแลเห็นกันจึงใหอาณัติสัญญาณธวัช”  อันการฆาตฆองกลองและใชธวัชนั้นก็เพื่อรวมหูตา 
(ทั้งกองทัพ)เมื่อร้ีพลมีสมาธิแนวแนฉะนี้ สําหรับผูที่กลาหาญก็จะไมรุกลํ้าไปเบื้องหนาแตโดดเดี่ยว  
ผูขลาดจะไมถดถอยตามลําพัง  นี้คือวิธีบัญชาทัพใหญแล 
เพราะฉะนั้น  การรบในเวลาค่ําคืนจึงมากไปดวยคบไฟ  และระงมไปดวยเสียงเภรี  การสัมประยุทธ
ในเพลากลางวันจึงดาษดวยสัญญาณธวัช     ทั้งนี้   เพื่อกอการประสาทหูตาของขาศึกใหหลงเลอะ
นั่นเอง 
ดวยเหตุนี้  เราอาจทําลายขวัญของทัพศึกและจิตใจของแมทัพนายกองใหแหลกลาญได  (ตามปกติ)  
ขวัญตอนเชายอมดีเพราะกําลังสดชื่น  ถึงเที่ยงก็ทรามดวยความเกียจคราน  ตกเย็นก็โทรมเพราะใคร
จะพักผอน  ผูชํานาญการศึกจึงหลีกเลี่ยงขาศึกตอนสดชื่น  และเขาโจมตีเพลาขวัญขาศึกทรามหรือ
โทรมแลว  นี้คือวิธีปฏิบัติตอขวัญทหารแล 
จงเอาความมีระเบียบวินัยแหงตนคอยจูโจมเมื่อขาศึกอลวนวุนวาย  จงเอาอาการสงบนิ่งตอบสนอง
ความเอะอะมะเทิ่ง  นี้คือวิธีรักษากําลังจิตใจแล 



จงเอาความใกล (ตอสมรภูมิ)  ของเราคอยรับขาศึกซึ่งตองเดินทางไกล  จงเอาความสดชื่นของเราสู
ศึกซึ่งอิดโรยเมื่อยลา จงเอาความอิ่มหนําสําราญของเรารับมือขาศึกที่หิวโหย นี้คือวิธีถนอมกําลังแล 
จงอยาเขาตีขบวนทัพซ่ึงมีทิวธวัชแลถะถั่นเปนระเบียบ  จงอยาจูโจมปอมคายแนวรบของปรปกษ
ที่ตั้งเปนสงานาเกรงขาม  นี่คือวิธีปองกันมิใหเกิดเภทภัยแล 
เพราะฉะนั้น  วิธีสัประยุทธมีอยูวา  อยาแหงนหนาเขาตีขาศึกซ่ึงตั้งบนที่สูง  อยารุกพุงขาศึกที่อิงสนั
เขาเปนที่มั่น อยาไลกระชั้นขาศึกทําทีวาแตกระส่ํา อยากระหน่ําขาศึกเมื่อเขาขวัญดีและเหี้ยมหาญ  
อยาทะยานฮุบเหยื่อเมื่อเขาทอดให  และไมควรรั้งทัพศึกที่รีบรุกจะถอนคืน 
การลอมทัพขาศึก  จําเปนตองเปดทางไวทางหนึ่ง (นี่คงหมายถึงการรบในที่ราบกวาง  มิใชการลอม
เมือง – ผูแปล)  เมื่อทัพขาศึกจนตรอกแลว  ก็อยากระหน่ําประชิดเขาไป  (เพราะเมื่อเขาไมมีทางไป
ก็จะหันหนาสูอยางไมคิดชีวิต) 
นี่คือ  วิธีสัประยุทธแล 
 
 
บรรพแปด  =  นานาวิการ 

ปราชญซุนวู  กลาววา  อันการศึกนั้น  เมื่อขุนพลไดรับแตงตั้งจากกษัตริยและระดมผล
ชุมนุมทัพแลว  อยาไดตั้งคายในที่ทุรลักษณ 
ความผูกพันไมตรีกับแควนซึ่งอยูทางแพรง (คือประเทศเปนกลางอันตั้งอยูระหวางขาศึกกับเรา  และ
ประเทศที่ ๓ อ่ืนๆ  เพราะเปนศูนยกลางคมนาคม  การมีพันธะกันไวยอมเอื้ออํานวยประโยชน
อนันต)  อยาออยอ่ิงแชดองในแดนทุรกันดาร  เมื่ออยูในที่ลอมจงเรงขวนขวายหาทางออก  หาก
พลัดเขาอยูในแดนตาย (อับจน)  จงรีบเรงทุมเทกําลังเขาสูรบ (เพื่อถอนตัวใหหลุดจากที่นั้น)  บาง
วาระอาจไมเดินทัพตามเสนทางที่ควรเปนไป และอาจจะไมตีทัพขาศึกบางกองบางหนวย เมืองดาน
ของขาศึกบางแหงเราก็ไมเขาโจมตี  บางถิ่นบางที่  เราไมเขายุทธแยงชิงชัยดวย 
บางครั้งพระบรมราชโองการก็ไมพึงรับสนองเสมอไป (เพราะผูเปนขุนพลจะตองปฏิบัติการรบให
สมคลอยตามรูปการณสงครามโดยเสรี) 
เพราะฉะนั้น  ขุนพลแจงในคุณานุคุณแหงนานาวิการ (ความเปลี่ยนแปลงบิดเบือนตางๆ อันมิได
เปนไปตามที่ควรเปน)  จึงนับไดวารูการศึก ขุนพลผูไมแจงในหลักนานาวิการ  แมจะรูลักษณะภูมิ
ประเทศดี  ก็ไมอํานวยผลประโยชนอยางไรเลย  และในการบัญชาทัพ  หากไมรูวิธีการสูรบตอ
นานาวิการแลวไซร  แมจะซาบซึ้งถึงความไดเปรียบแหงภูมิประเทศ  ก็ไมอาจใชกําลังพลไดเต็มเม็ด
เต็มหนวย 
ดวยเหตุนี้  ความใครครวญของผูทรงปญญาจึงทบทวนอยูในระหวางคุณโทษผลไดผลเสีย  ถา
ทบทวนเห็นคุณหรือผลได (ในโทษ หรือผลเสีย)  ความเชื่อมั่นตอความสําเร็จในกิจการงานก็แนน



แฟนยิ่งขึ้น  ถาทบทวนเห็นโทษหรือผล (ในคุณหรือผลได)  เภทภัยอันอาจเกิดขึ้นก็จักแกไขกัน
ทันทวงที  
เพราะฉะนั้น  จะใหเหลาประเทศราชหมอบราบคาบแกวไดก็ดวยใหเห็นโทษภัย  จะชวยใชก็ดวย
มอบภารกิจจะจูงจิตใหฝกใฝตอเราก็ดวยกอบเกื้ออามิสประโยชน 
เพราะฉะนั้น ในการศึกนั้นอยาวางใจขาศึกจะไมมาราวี แตพึงยึดมั่นในการเตรียมพรอมของฝายตน  
อยาวางใจวาขาศึกจะไมจูโจม  แตพึงยึดมั่นในความแขงแกรงมั่งคงของเราเอง 
เพราะฉะนั้น   ผูนําทัพจึงมีจุดอันตราย ๕ ประการคือ ผูที่คิดแตสูตายถายเดียวอาจถูกหมายเอาชีวิต
ได 
 - ผูที่คอยแตรักษาตัวรอด  อาจถูกจับกุมเปนเชลย 

- ผูที่หุนหันพลันแลน  อาจไดรับการยั่วเยารําคาญ 
 - ผูที่คิดแตความบริสุทธิ์ผองแผวของตน (ถืออุดมคติเกินไป)  อาจถูกเหยียบย่ํา  ใสใคล 

- ผูที่รักพสกนิกร  มักไดรับความยุงยากใจ 
บรรดาจุดอันตรายทั้ง ๕ นี้  เปนปมดอยของผูนําทัพ  เปนมหันตภัยของการทหาร  ทัพจะลมขุนพล
จะถูกเขนฆาดวยจุดอันตรายทั้ง ๕ นี้  ควรใชความพิเคราะหจงหนักทีเดียว 
บรรพเกา  =  การเดินทัพ 

ปราชญซุนวู  กลาววา  อันการคุมทัพและพินิจความศึกนั้น  
ถาเดินทัพขามภูเขา  จักตองเดินตามหุบหวยละหาน 
ถาอยูในคมนาคมสะดวก  ตองตั้งทัพในที่สูง 
ถาขาศึกตั้งอยูในที่สูงชัน  ก็อยาไดพยายามตีฝาขึ้นไป  นี้คือคุมทัพในที่ดอยแล 
ถาเดินทัพขามแมน้ํา  ตองรีบเรงใหหางสายน้ํานั้นทันที  ถาฝายขาศึกขามน้ํามาก็อยาไดเขาปะทะกัน
กลางน้ํา  ตองรอใหอยูในสะเทินน้ําสะเทินบก  จึงโหมกําลังโจมตีโดยฉับพลัน (อนึ่ง)  การยุทธนั้น
อยาไดเรียงคายตามฝงแมน้ําคอยรับทัพศึก  พึงตั้งทัพลงบนที่สูงซึ่งมีการคมนาคมสะดวก  และ (ครา
รุกไล) ก็อยาไดอยูในตําแหนงที่ทวนน้ํา  นี้คือการคุมทัพในลําน้ําแล 
ถาเดินทัพในที่ลุมซ่ึงเปนเนื้อดินเค็ม  ตองเรงรุดขามไปโดยพลัน  ถาเกิดปะทะกับทัพขาศึกในที่
เชนนี้  ตองหันหลังเขาอิงปา  และทอดคายตามที่ซ่ึงมีพืชน้ําจืดอยู  นี้คือการคุมทัพในที่ลุมแล 
ถาอยูในที่ราบ  ตองเลือกชัยภูมิที่อํานวยความไดเปรียบ  คือปกขวาอิงเนินสูง  เบื้องหลังเปนแดน
เปน (คมนาคมสะดวก)  นี้คือการคุมทัพในที่ราบแล 
อันความไดเปรียบในการคุมทัพ ๔ ประการ  คือ  (จอมกษัตริยสมันดึกดําบรรพของจีน-ผูแปล)  
ชนะกษัตริยอ่ืนๆ ตลอดทั้ง ๔ ทิศแล 
อันการตั้งทัพชอบที่จะอยูสูง  พึงรังเกียจที่ต่ํา  เหมาะที่หันสูทิศโปรง (อาคเนย)  แตรังเกียจทิศทึบ 
(ทิศพายัพ)  ทั้งตองตั้งอยูในที่ถูกสุขลักษณะมีอาหารของใชอุดม  เมื่อร้ีพลปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
แลว  ยอมกลาวไดวาจักมีชัยแนนอน 



ถาตั้งทัพตามสันเนินหรือบนทํานบกั้นน้ํา  ตองเลือกอาคเนย และทอดปกขวาอิงไวจะไดเปรียบทั้ง
ทางการยุทธและพื้นภูมิแล 
หากฝนเหนือตกชุกมีฟองน้ําลอยฟองมา (เปนสัญญาณวาน้ําจะหลาก)  เมื่อจะลุยขามหวยน้ํานั้นควร
รอใหระดับน้ําแนเสียกอน  (มิฉะนั้นขามไปโดยไมดูตามาตาเรือ  เมื่อน้ําทะลักมาจนเชี่ยวกรากอาจ
ประสบหายนะ) 
อันภูมิประเทศยอมมีลักษณะตางๆ กัน  เชน  มีหุบหวยอันมีหนาผาสูงชัน  ที่ลุมซึ่งเหมือนอยูกนบอ  
ถ่ินที่ซ่ึงมีปาเขาลอมรอบ (ยากแกการเขาออก)  รกชัฎเต็มไปดวยขวากหนาม  เหมือนขายธรรมชาติ
ที่หลมเต็มไปดวยโคลนเลน  และทางแคบซึ่งมีหุบเหวขนาบขนานอยู   สถานที่เชนนี้เมื่อประสบพบ
เขาตองรีบรุดออกหางทันที อยาไดกรายใกลมันเลย (ถาเกิดสัประยุทธขึ้น) เราตองผละหางจากมัน  
โดยตองใหขาศึกเขาประชิด  หรือใหมันอยูเบื้องหนาเรา  แตขวางอยูเบื้องหลังขาศึก 
ถาริมทางเปนท่ีวิบาก    หรือสระหนองหุบหวย   หรือพงออกอแขม   หรือแนวปาหมูไม   หรือที่
ไพรพฤกษรกทึบ  ตองตรวจคนอยางระมัดระวัง  เพราะสถานที่เชนนี้มักเปนที่ซุมทัพ  หรือที่ซอน
ตัวของกองสอดแนมฝายขาศึก  (เมื่อ ๒ ทัพเขาประชิดกัน)  ฝายขาศึกยังคงสงบเงียบ  นั่นหมายถึง
เขาวางใจในความไดเปรียบแหงชัยภูมิของเขา  ถาทัพขาศึกมาทารบแตทางไกล  เขาประสงคจะให
ฝายเรารุกไลติดตามไป  ถาขาศึกตั้งทัพในที่งายตอการโจมตี  นั่นเขาทอดเหยื่อลอแล   
ถาเห็นหมูไมไหวตน  นั่นแสดงวาขาศึกยกมาแลว  ถาเห็นผูกหญาคาพรางไวมากหลาย  นั่นเขา
ประสงคจะใหเราเกิดสนเทหใจ 
ถาเห็นหมูนกตกใจบินถลาขึ้น  แสดงวามีทหารซุมอยู  ถาเห็นเหลาสัตวแตกตื่นกระเจิดกระเจิง  
แสดงวามีกองจูโจมซอนอยูแล 
ถาเห็นฝุนตลบสูงเปนลําแหลม  แสดงวากองรถขาศึกวิ่งตะลุยมา  ถาต่ําและมีปริมณฑลกวางเปน
การเดินทัพของพลราบ  ถากระจายเปนหยอมๆ เปนลําๆ  แสดงวาเปนการเก็บฝกหักฟนของกอง
เกียกกาย  ถาฝุนมีเพียงบางๆ  เคลื่อนไหวไปมาแสดงวาขาศึกกําลังตั้งคาย  (ถาขาศึกสงทูตมาติดตอ)  
วาจาถอมแตเรงรุดในการเตรียม แสดงวาจะมีการรุก ถาพาทีอหังการมีทวงทีประหนึ่งจะตะลุมบอน
ดวย  แสดงวาจะถอนทัพ  ถาขอสงบศึกดวยวาจามิไดมีหนังสือรับรองเปนกิจจะลักษณะแสดงวา 
เปนกลศึก 
ถาเห็นกองรถเบาของขาศึกขับแยกออกทางปก  แสดงวากําลังแปรขบวนทัพ (ซ่ึงจะมีการสัประยุทธ
กัน)  ถาเห็นขาศึกวิ่งทบไปมาและขยายกําลัง  แสดงวา  กําลังเตรียมพรอมในการรับมือ  ถามีทาที
ถอยแตมิใช  หมายความวามีเชิง  แสดงวาจะลอใหหลงกล  
ถาทหารขาศึกยืนแซวโดยใชดามอาวุธยันกาย  แสดงวาหิวโหย  ถาเห็นตักน้ําแลวรีบดื่มกอนแสดง
วากระหาย  ถาขาศึกเห็นความไดเปรียบแตไมยันรุกเอา แสดงวาเหนื่อยลาอิดโรยแลว 
ถาเห็นหมูวิหควกบินลงจับกลุม  แสดงวาเปนที่เปลาปลอดคนแลว  ถาไดยินเสียงทหารขาศึกกูกอง
รองขานในเพลาค่ําคืน  แสดงวาขาศึกมีความขลาดกลัว  ถาสังเกตวาคายขาศึกอลวนไมเปนระเบียบ  



แสดงวาแมทัพนายกองไมเปนที่เล่ือมใสของเหลาพล  ถาเห็นธงทิวเคลื่อนไหวไมเปนระเบียบ  
แสดงวาระส่ําระสาย  ถาเห็นจาทหารดาลเดือดดุวา  แสดงวาพลทหารเหนื่อยออน 
ถาขาศึกฆามากิน  แสดงวากองทัพขาดแคลนเสบียงอาหาร  ถาเที่ยวแขวนภาชนะเครื่องหุงตมทิ้งไว
โดยไมกลับคายอีก  แสดงวาขาศึกไดตกเปนหมูโจรอันจนตรอกแลว 
แมทัพนายกองขาศึกพูดจากับผูอยูใตบังคับบัญชาเชื่องชา  ซํ้าซาก  ท้ังกิริยาทาทางก็เซ่ืองๆ ไมมี  ผึ่ง
ผาย  แสดงวากองทัพนั้นขาดความสามัคคี  ถามีการปูนบําเหน็จรางวัลกันครั้งแลวคร้ังเลา  แสดงวา
จนตอการควบคุมบังคับบัญชา (จึงใชวิธีนี้เหนี่ยวร้ังน้ําใจรี้พล)  ถามีการทําโทษบอยคร้ังติดกัน  
แสดงวาแมทัพนายกองยุงยากใจตอการคุมพลปานใด ถาโหดเหี้ยมดุรายในเบื้องตนแตภายหลังกลับ
มีอาการหวาดระแวงในรี้พลของตนเอง  นั่นแสดงวาเปนผูนําพลที่บรมเลวทีเดียว 
ถาขาศึกสงเครื่องบรรณาการมา  แสดงวาตองการพักรบ  ถาทัพศึกยกมาตั้งรับอยางฮึกเหิม  แตตั้งอยู
นานวันโดยมิยุทธแยงดวย และก็ไมยกไปเสียความศึกเชนนี้พึงพิเคราะหจงหนักแล 
อันพลรบนั้น  มิใชสําคัญที่จํานวนมากถึงจะไมมีการรุกพิฆาตอันเกริกกอง  แตรูจักชุมนุมกําลังเปน
อยางดี พิเคราะหความศึกไดถูกตองแมนยําและเขารอนรานขาศึกได ก็เปนเพียงพอแลว มีแตผู     คมุ
ทัพที่ไรความคิดและหมิ่นศึกเทานั้นที่ไมแคลวตองตกเปนเชลยแนนอน 
การลงโทษทัณฑพลทหารที่ยังไมมีความเชื่อถือในผูบังคับบัญชา  ยอมจะกอใหเกิดความกระดาง
กระเดื่อง  เมื่อปรากฏความกระดางกระเดื่องแลว  ยอมยากตอการชวงใช 
ถาพลทหารมีความเชื่อถือดี  แตผูบังคับบัญชาไมทําโทษในเวลาพึงมี  (เหลาพลก็จะกําเริบเสิบสาน)  
กองพลเชนนี้จะใชในการสัประยุทธไมได 
เพราะฉะนั้น  การบังคับบัญชาทัพจงตั้งอยูใน พรหมวิหารธรรม  แตปรับใหเขาแถวแนวระเบียบ
ดวยอาชญา  นี้คือกองทัพพิชิตแล 
ในเวลาปกติ  คําสั่งของมุขบุรุษไดรับการปฏิบัติตามเปนอยางดี  เมื่อฝกสอน (วิชาการทหาร)  แก
เหลาพสกนิกรก็จักเลื่อมใส  หากคําสั่งของมุขบุรุษมิไดรับการปฏิบัติอยางครบถวน  เมื่อฝกสอน 
(วิชาการทหาร)  แกเหลาพสกนิกรเขายอมไมเล่ือมใสเปนธรรมดา  ฉะนั้นการบังคับบัญชาซึ่งไดรับ
การปฏิบัติดวยดีนั้น  แสดงวามุขบุรุษไดรับความไววางใจจากหมูชนแลว 
บรรพสิบ  =  ลักษณะพื้นภูมิ 
ปราชญซุนวู  กลาววา  ลักษณะพื้นภูมินั้นมีที่สัญจรสะดวกมีที่แขวน  มีที่ยัน  มีที่แคบ  มีที่คับขัน  
และมีที่คั่นไกล 
ถาเปนพื้นภูมิท่ีเรายกไปได และขาศึกก็ยกมาได เรียกวา ท่ีสัญจรสะดวก ในที่สัญจรสะดวก ฝายเรา
ตองรีบเขาตั้งยังที่สูงโปรง (หันสูทิศอาคเนย) กอน  และตองรักษาเสนทางลําเลียงเสบียงอาหารใหดี  
เมื่อเขาสัประยุทธชิงชัยจักไดชนะ 



ถาเปนพื้นภูมิท่ีเราไปได แตกลับยาก เรียกวา ท่ีแขวน (ลาดชัน) ในที่แขวนหากขาศึกไมได
เตรียมพรอม  เราเขาโจมตีจักไดชนะ  ถาขาศึกเตรียมอยูแลวเมื่อเรายกเขาตีแลวยังไมสามารถชนะ  
จะยากตอการถอยกลับไมดีแล 
ถาเปนพื้นภูมิท่ีเราไมไดเตรียมยกออก  ขาศึกก็ตกในฐานะเชนเดียวกัน  เรียกวา ท่ียัน  ในที่ยันหาก
ขาศึกเปดชองใหดวยกลลอเราอยาไดยกออกเลย  จงถอยคายไปเสีย  รอเม่ือขาศึกเคลื่อนทัพออก  
ติดตามไดคร่ึงหนึ่งจึงเขาโจมตี  จักไดชัยชนะ 
ใน พื้นภูมิท่ีแคบ     เราเขาตั้งมั่นกอน    ตองชุมนุมกําลังเพื่อคอยทัพศึก      หากขาศึกเขาตั้งเสียกอน
และมีกําลังสมบูรณ  จงหลีกเลี่ยงการยุทธเสียรอเมื่อกําลังขาศึกพรองแลวจึงเขาโจมตีเทอญ 
ใน พื้นท่ีคับขัน  ถาเราตั้งมั่นกอน  จงตั้งทัพยังที่สูงโปรง (หันสูทิศอาคเนย)  เพื่อคอยรับขาศึก  หาก
ขาศึกเขาตั้งกอน  จงถอยคายไปเสียอยาไดเขาชิงชัยเลย 
ใน พื้นภูมิท่ีคั่นไกล และกําลังท้ังสองฝายตางก็ไลเล่ียกัน  ยอมยากตอการทารบถึงรบก็จะเสียเปรียบ 
บรรดาทัพทั้ง ๖ นี้  มีทางแหงความปราชัย  ขุนพลผูแบกภาระอันยิ่งใหญจึงควรพินิจจงดี 
อันลักษณะพื้นภูมินั้นเปนเพียงอุปกรณชวยเหลือในการศึกเทานั้น     การพินิจพิเคราะหการศึกและ
หาหนทางไปสูความมีชัย   ตลอดจนการคํานวณความคับขันใกลไกลเหลานี้  จะเปนคุณลักษณะ
โดยแทของผูเปนขุนพล 
รูหลักนี้และปฏิบัติตอการยุทธจึงจะชนะ  ถาไมรูจักเขาสัประยุทธจักตองพายแพแนนอน  ฉะนั้น
เมื่อพิเคราะหตามหลักยุทธศาสตรวาจักตองชนะ แมมุขบุรุษจะกลาววาอยารบ ก็พึงรบเถิด ถา
พิเคราะหผานหลักยุทธศาสตรเห็นวาไมมีทาทีจะเอาชนะได แมมุขบุรุษจะบัญชาใหรบก็อยาไดรบ
เลย 
ฉะนั้น    ขุนพลผูเขารับการภารกิจทางทหาร   มิใชผูประสงคที่จะแสวงหาชื่อเสียงและเมื่อยับยั้ง
ถอนตัวก็มิใชดวยเกรงอาญาโทษทัณฑ  เขามีเจตจํานงเชนวานี้คือมิ่งขวัญของประเทศชาติแล 
ปฏิบัติตอร้ีพล  ตองเยี่ยงมารดาถนอมลูกออน  จึงอาจนําทัพไปสูหุบหวยมหันตราย  ถาปฏิบัติเชน
บิดาที่รักบุตรจึงกอดคอกันตายได 
หากวาชุบเลี้ยงอยางถึงขนาดแลว  แตไมสามารถชวงใชได  รักอยางสุดใจแตไมอยูในบังคับบัญชา  
คราวทําผิดระเบียบวินัยก็ไมอาจลงโทษทัณฑกัน  เหลาพลเชนนี้เปรียบเหมือนบุตรที่กําเริบเสิบสาน  
ใชทําศึกไมไดเลย 
รูกําลังฝายตนพอเขาตีได  แตไมทราบวาขาศึกจักตีไดหรือยัง  ก็ดีหรือรูวาขาศึกอาจตีเอาไดแต
ประมาณไมถูกวากําลังตนเพียงพอหรือไฉนก็ดี   หรือแมจะรูวาขาศึกพึงตีเอาไดแตมิรูวาลักษณะพื้น
ภูมิไมอํานวยผลในการรบก็ดี  ทั้งนี้นับวาชนะเพียงครึ่งเดียวเทานั้น 
ฉะนั้น  ผูเชี่ยวชาญการศึก  ปฏิบัติการอันใดยอมไมผิดพลาด  ดําเนินการยุทธยอมไมมีทางอับจน  
จึงกลาวไดวารูเขารูเรา  ชัยชนะจักไมพลาด  หยั่งรูดินฟาอากาศชัยชนะจักสมบูรณแล 
บรรพสิบเอ็ด  =  นวภูมิ 



ปราชญซุนวู  กลาววา  พื้นภูมิในการทําศึกนั้นมี อุทธัจภูมิ ๑  ลหุภูมิ ๑  อุกฏษฎภูมิ ๑  
สัญจรภูมิ ๑  มรรคภูมิ ๑  ครุภูมิ ๑  ทรุภูมิ ๑  บัญชรภูมิ ๑  มรณภูมิ ๑ 
 - ขาศึกรุกเขาโจมตีในแดนเรา  เรียกวา  อุทธัจภูมิ 
 - กองทัพฝายเราลวงลํ้าเขาไปในแดนขาศึกเพียงผิวเผินนั้น  เรียกวา  ลหุภูมิ 
 - พื้นที่ซ่ึงฝายใดยึดไดยอมอวยผลทางยุทธการ  เรียกวา  อุกฤษฎภูมิ 
 - พื้นที่ซ่ึงฝายใดก็ไปมาไดโดยสะดวก  เรียกวา  สัญจรภูมิ 
 - ประเทศราชใดมีเขตแดนตอเนื่องหลายประเทศ ผูใดถึงกอนยอมไดรับความสนับสนุน

จากชนทั่วไป  เรียกวา  มรรคภูมิ 
 - พื้นที่ซ่ึงฝายเรารุกลึกเขาไป  เบื้องหลังเราไดผานดานตั้งขวางมากหลาย เรียกวา  ครุภูมิ 
 - ในแดนโขดเขาลําเนาไมหรือที่วิบาก  หรือหวยหนองคลองบึงบางและวิถีทางอันยาก

แกการสัญจรทั่วไป  เรียกวา  ทุรภูมิ 
- ปากทางที่จะเขานั้นแคบ  คราวถอยตองออมวกเปนระยะทางไกล  พื้นที่เชนนี้ขาศึก

ยอมอาจใชกําลังสวนนอยโจมตีกําลังสวนใหญของเราได  เรียกวา  บัญชรภูมิ 
- ในพื้นที่ที่ตองรบพุงอยางอุตลุดรวดเร็วจึงจะพนภัย มิฉะนั้นจะตองถึงแกลมทัพ 
 เรียกวา  มรณภูมิ 

 เพราะฉะนั้น  จึ่งหลีกเลี่ยงการรบในอุทธัจภูมิ  แตรุกตะลุยไปในลหุภูมิอยาหยุดยั้ง จงอยา
วูวามเขาตีอุกฤษฎภูมิ  และอยาไดสกัดกั้นขาศึกในสัญจรภูมิ 
พึงผูกไมตรีกับประเทศซึ่งเปนมรรคภูมิ  และเมื่อตกอยูในครุภูมิแลวพึงกวาดเก็บเสบียงอาหาร (เพื่อ
เล้ียงกองทัพ) 
ในทุรภูมิ  จงรีบเดินทัพผานไป  หากตกอยูใน บัญชรภูมิก็ตองคิดแกไขหักออกดวยกลอุบาย  ถาอยู
ในมรณภูมิจงรีบรบเพื่อเอาตัวรอด 
อันผูใดไดช่ือวาเชี่ยวชาญการศึกในบรรพกาล  ทานยอมสามารถทําใหทัพหนาทัพหลังของขาศึก
ขาดจากกัน  กองใหญกองยอยตางไมคิดพึ่งพิงกัน  นายไพรไมมีจิตชวยเหลือกัน  ผูใหญผูนอยไม
ถอยทีออมชอมกัน  เหลาพลแตกแยกมิเปนส่ํา  แมจะชุมนุมพลไวพรักพรอมก็ขาดความสามัคคี 
ทานยอมปฏิบัติการเมื่อเห็นผล  และระงับเมื่อเห็นผลยังไมอํานวย 
หากตั้งปุจฉาวา  “เมื่อขาศึกพรักพรอมไหลหลั่งถะถั่นมาควรปฏิบัติดังฤา ?”  เฉลยวา  ควรชวงชิง
จุดสําคัญซึ่งขาศึกประสงคเสียกอน”  นี้จะทําใหขาศึกจําตองคลอยตามยุทธกระบวนของเรา  อัน
การศึกนั้น  สําคัญที่ฉับไว  จึ่งเอาความไมประมาทของเราเขาจูโจมจุดที่ขาศึกขาดความระมัดระวัง 
อันกองทัพตีเขาไปในแดนขาศึก ยิ่งรุกลึกเขาไป  เหลาพลก็ยิ่งเด็ดเดี่ยวข้ึน  แตฝายรับกลับจะอลวน
คุมกันไมติด (เพราะถูกรังควาญถึงถ่ินตน)  ฝายรุกเมื่อกวาดเก็บเสบียงอาหารในแดนสมบูรณได
แลว  จงเลี้ยงดูทวยหาญใหอ่ิมหมีพีมัน  อยางใชตรากตรํางานหนัก  ออมกําลังและบํารุงขวัญไวจงดี  



คราวจะใชกําลังทหารหรือกะการณใดๆ พึงเปนไปอยางลึกลํ้าคาดไมถึง (เมื่อฉะนี้)  จะตอนพลเขาสู
ที่อับจน แมตายก็ไมแพ เมื่อความตายยังไมอาจเอาชนะได ร้ีพลจึงนับไดวาอุทิศกําลังงานอยางเต็มที่ 
อันวิสัยของเหลาพลนั้น เมื่อตกอยูในที่ลอมความกลัวก็หมดไป ถาเขาที่คับขันก็รวมกันอยาง    แนน
แฟน เมื่อรุกลึกเขาไปก็จะสมัครสมานรวมมือกัน  และยอมรบอยางเด็ดเดี่ยวเมื่อถึงคราวจําเปน 
ดวยเหตุนี้  เหลาพล (ของฝายที่รุกลึกเขาไปในแดนขาศึก)  ไมตองกระตุนเตือนก็จักระมัดระวังตัว
ไมประมาท  เชื่อฟงคําสั่งโดยไมตองเรียกรอง  รักชิดสนิทชอบโดยไมตองมีส่ิงรัดรึง  ซ่ือตรงตอ
หนาที่ของตนโดยไมตองพรํ่าสั่ง  จงขจัดปดเปาเสียซ่ึงความเชื่อถือในโชคลางและคําเลาอางเหลา
พลจะรบจนสุดใจไมเปลี่ยนแปลงเลย 
อันเหลาพลของเราไมเก็บออมทรัพยสินจะดวยเกลียดการมีทรัพยก็หาไม  เหลาพลยอมมอบกาย
ถวายชีวิต  จะดวยเกลียดการมีชีวิตยืนยาวนานก็หาไม (แตที่สละเสียไดก็เพราะความเด็ดเดี่ยวมั่นคง
นั่นเอง) 
ในวันที่ผูบัญชาการสั่งทัพ  เหลาทัพที่นั่งไดน้ําตาจะชุมเสื้อ   สวนผูที่ลมหมอนนอนเสื่อน้ําตาจะ
นองหนา (ดวยเสียใจตนเองบาดเจ็บหรือปวยไข ไมสามารถไปรบศึกกับเขาได) 
(เหลาทหารเชนวานี้)  หากใชไปปฏิบัติงานในที่ที่คับขันปานใด  เขาก็แสดงความกลาหาญชาญชัย
เยี่ยงจวนจู และเฉากุย ใหประจักษเปนแมนมั่น 
เพราะฉะนั้น  การนําทัพของผูชํานาญการศึกจึงเปรียบเชน ไสวยาน  ไสวยาน คือ  อสรพิษแหงหุบ
เขาฉางซาน  เมื่อถูกตีดานหัว  หางจะตวัดถึงหันที  ถาถูกตีหาง  หัวจะแวงกัดโดยฉับพลัน  ถาถูกตี
กลางตัว  หัวและหางจะตลบถึงทั้งสองขาง 
ถาตั้งปุจฉาวา “กองทัพก็อาจทําใหเหมือนเชนไสวหยานแหละหรือ ?”  ตอบวา  “ทําได”  อันชาวหวู
กับชาวเยียะเปนอริกัน แตขณะที่รวมสําเภาและประสบมรสุม เขาจักชวยเหลือซ่ึงกันและกันดังหนึ่ง
แขนซายและแขนขวาทีเดียว 
ดวยเหตุนี้  การที่ผูกมารบติดกันใหรวมกลุมฝงลอรถลงดินไว (อุปมาการตะลอมผูกรัดเหลาทหาร
ใหอยูในระเบียบวินัยมั่นคง)  จึงเปนสิ่งที่หวังอะไรไมไดเลย  จําเปนตองใหเหลาพลมีความกลา
หาญสม่ําเสมอกัน  นี้เปนหลักของการนําทัพ  รูจักสมคลอยถือประโยชนจากสภาพลุมดอนแหง
พื้นที่นี้เปนทฤษฎีทางภูมิศาสตร  เพราะฉะนั้น  การนําทัพของผูเชี่ยวชาญการศึก  อุปมาดังจูงคนๆ 
เดียวใหปฏิบัติงานไดนั้น  เนื่องจากเขาใจบมกอความจําเปนใหเกิดขึ้นนั่นเอง 
คุณสมบัติของผูบัญชาทัพ  คือ  ความเยือกเย็นสุขุม และ ความเที่ยงธรรมมีระเบียบ 
สามารถพรางหูตาของเหลาพลไมใหรูอะไรเลย  (ในดานปฏิบัติตอขาศึก)  รูจักยายวิธีดําเนินการ 
และเปลี่ยนแปลงยุทโธบายเพื่อใหขาศึกตกอยูในความมืดมนหรือแปลงที่ตั้งออมวกวิถีทางเดิน  เพื่อ
มิใหขาศึกคาดหมายได 



การนําทัพสูสมรภูมิดังท่ีกําหนดไว  เปรียบเหมือนไตเตาไปสูที่สูงแลวชักบันไดออกเสีย  นําทัพลึก
เขาแดนขาศึกเปรียบเสมือนนาวหนาไมแลวล่ันไก (ทั้งนี้ทั้งนั้น) อุปมาเหมือนดังตองฝูงแพะจะ   ขับ
ไลใหไปหรือชักพาใหมาเหลาทัพแพะยอมไมรูกลความเลย 
การชุมนุมพลมหาศาล คุมเขาสูแดนมหันตราย  (ซ่ึงเปนเหตุใหเหลาพลรวมใจกัน)  เปนศิลปะของผู
บัญชาทัพ  ความพิเคราะหถึงความเปลี่ยนแปรแหงนวภูมิ รูแจงเห็นจริงในคุณโทษของการหยุดยั้ง  
ตั้งรับหรือเคลื่อนไหว  รุกไล  ตลอดจนจิตวิสัยของมนุษยเปนสิ่งที่ควรพิเคราะหจงหนักแล 
หลักการคุมทัพเขาชิงชัยในแดนขาศึก  ถารุกเขาไปขวัญทัพยอมแนวแนเด็ดเดี่ยว  ถากล้ํากรายเพียง
ชายแดนจิตใจยอมไมสํารวมดี  รบพุงถึงถ่ินแดนที่หางไกลจากประเทศของตน  โดยตองขาม
ประเทศเขตขันธเขาไปนั้น  เรียกวา  อรันถภูมิ  แผนดินถ่ินที่ถึงไหนถึงได  เรียกวามรรคภูมิ  รุกลึก
เขาไป  เรียกวา  ครุภูมิ  ที่กลํ้ากรายเพียงชายแดน คือ ลหุภูมิ ดานหลักยันที่สูง ดานหนาเปนทางแคบ  
เรียกวา  บัญชรภูมิ  ที่จนตรอกไรทางออก  เรียกวา  มรณภูมิ 
ดวยเหตุนี้  เมื่อกองทัพอยูในอุธัจภูมิ ตองเขม็งจิตใจรี้พลใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่ออยูในลหุภูมิ  
ตองใหสมัครสมานคุมกันตามลําดับ  ในอุกฤษฎภูมิ  ตองตีโอบเขาทางดานหลัง  ในสัญจรภูมิตอง
รักษาไวโดยไมประมาท  ในมรรคภูมิตองเพิ่มพูนสัมพันธภาพกับประเทศนั้นๆ  ในครุภูมิตองอาศัย
เสบียงอาหารจากขาศึก  ในทรุภูมิ  ตองรีบรุดออกเสีย  ในบัญชรภูมิ  ตองปดชองโหวซ่ึงขาศึกเปด
ลอไว  ในมรณภูมิ  ตองปลุกใจรี้พลใหถือวาเปนเรือนตาย (เพื่อใหรบพุงเต็มความสามารถจะไดหัก
ฝาออกไปได)  เพราะวาวิสัยของทหาร  เมื่อถูกลอมก็จะโต  เมื่อจําเปนก็จะสู  คร้ังมีเหตุคับขันก็จะ
ปฏิบัติตามคําสั่งของผูเปนนาย 
ฉะนั้น  ถาไมรูเจตจํานงของเหลาเจาครองนคร เราก็ผูกมิตรดวยไมได ไมรูจักลักษณะภูเขาลําเนาไม  
แดนวิบาก  ตลอดจนหวยหนองคลองบึงบาง  จะยาตราทัพไมได ไมใชชาวพื้นเมืองนําทาง จะไมได
เปรียบจากพื้นภูมิประเทศ 
เงื่อนงําไดเสียแหงนวภูมิ  หากไมรูแจงแมเพียง ๑  จะเรียกวา  กองทัพผูพิชิตไมไดเลย  อันกองทัพ
ของผูพิชิตนั้น  เมื่อเขาโจมตีประเทศใหญ  ประเทศนั้นแมจะมีร้ีพลมากหลายก็รวมกันไมติด  
แสนยานุภาพซึ่งเขาบดบังขาศึก  จะทําใหแมประเทศที่มีพันธะกับศัตรูอยูก็ตองละลาละลังเอาใจ
ออกหางเสีย 
ดวยเหตุนี้ ไมพึ่งกระตือรือรนชิงผูกมิตรทั่วหลา  ซ่ึงจะยังผลใหประเทศที่เราผูกมิตรดวยพลอยกอ
หวอดเพ่ิมพูนอิทธิบาทยิ่งใหญ  จงเชื่อมั่นในกําลังของตน  ถึงคราวใชแสนยานุภาพเขาทําศึกก็จัก
ถอนเมืองและลมประเทศแหงอริราชได 
(ยามฉุกเฉิน)  จงปูนบําเหน็จรางวัลแกเหลาพลที่ทําความดีความชอบอยางถึงใจ  และตั้งกฎเขมงวด
อาชญาธรรมดาเพื่อลงโทษผูประพฤติผิด  จงคุมแสนยากรใหไดดั่งชวงใชคนๆ เดียว 
จงบัญชาใหเหลาพลปฏิบัติการ (โดยเครงคัด)  อยาไดแจงเหตุผลจงชี้ใหเห็นคุณประโยชนของงาน  
อยาไดเกริ่นกลาวถึงดานที่อาจเปนโทษ 



(วิสัยของพลรบนั้น)  ตกอยูในที่จนมุม  ก็จะดิ้นรนเพื่อหาทางรอด ตกอยูในแดนตายก็จะขวนขวาย
เพื่อความสวัสดิภาพ  ดังนั้นเมื่อกองทัพตกอยูในที่คับขัน  จึงอาจกลับแพเปนชนะได 
เพราะฉะนั้น  ในการทําศึกจึงสําคัญที่ทําที่สมคลอยไปตามรูปรอยที่ขาศึกมุงหมายไวคร้ันไดทีก็รวม
กําลังพุงเขาทลายจุดเดียว   ไลรุกบุกตะลุยเขนฆาแมทัพขาศึกแมในหนทางยาวนับพันหล่ี 
ผูชํานาญการศึกยอมมีประสิทธิภาพในการทําศึกเชนนี้แล 
ดวยเหตุนี้  ในวันประกาศสงคราม  ตองสั่งปดพรมแดนและงดการใชหนังสือเดินทาง  เพื่อตัดขาด
การติดตอในทางทูต   และเขมงวดกวดขัน     ในงานบริหารปกครองภายในประเทศ   เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพจริงจัง 
ขาศึกหลวมตัวเปดชองใหเมื่อใด  ก็รีบรุดบุกเขาทันที 
จงจูโจมเขายึดจุดสําคัญไวกอน  แลวกะการอยางเงียบเชียบมิดเมนคลุกคลีตีโตขาศึกตามแผนการรบ
เพื่อเผด็จศึก 
เพราะฉะนั้น  หะแรกจะดูประหนึ่งสาวพรหมจารี (ซ่ึงมีความสงบเสงี่ยมและเชื่องชาเอียงอาย)  คร้ัน
แลวก็จะเปนเชนกระตายที่รอดขายแรว  หาทันที่ขาศึกจะปดจะปองไม 
บรรพสิบสอง  =  พิฆาตดวยเพลิง 

ปราชญซุนวู  กลาววา  อันการพิฆาตดวยเพลิงนั้น  มี ๕ กลาวคือ 
๑. ครอกพลเมืองของขาศึก 
๒. เผาผลาญบรรดาเสบียงอาหารของขาศึก 
๓. ทําลายกองลําเลียง 
๔. กวาดลางคลัง ยุทโธปกรณ 
๕. พิฆาตรี้พลศัตรู 

 แตการใชเพลิงตองมีกรณีแวดลอมเหมาะสม  และเครื่องอุปกรณเชื้อเพลิงจะตองเตรียมไว
พรอมยอมมีกําหนดเวลาในการวางเพลิง  และวันจะใชเพลิงก็ควรตองตามฤดูกาลดวย  เวลา
วางเพลิงตองคอยวันเวลาที่อากาศแหงแลว       สวนฤดูที่จะใชเพลิงตองรอเมื่อพระจันทรโคจร
ระหวางกลุมดาว จีปเจิ่นอี้ (เพราะเหตุวา)  เมื่อพระจันทรเสวยฤกษดาวทั้งสี่นี้ เปนวันที่ลมพัดจัดแล 
อันการพิฆาตดวยเพลิงนั้น  ยังตองใชกําลังทหารสนองสําทับตามประเภทการใชเพลิงทั้ง ๕ อีกดวย 
กลาวคือ เมื่อเกิดเพลิงภายในคายขาศึก พึงตีซํ้าจากภายนอก  หากเกิดเพลิงขึ้นแลว    แตขาศึกยัง
เงียบเชียบอยู  จงคอยทีอยาเพิ่งวูวามเขาตี 
เมื่อเพลิงไหมลุกลามจนสุดขีด  เห็นวาควรซ้ําเติมได  ก็จึ่งลงมือทันที  ถาเห็นวายังมิใชโอกาสก็พึง
ระงับเสีย 
ในกรณีที่กอเพลิงภายนอกไดสะดวก   ก็ไมจําเปนตองรอใหเกิดจากภายใน    ควรกําหนดวันเวลา
จัดการเสียทีเดียว 



ในขณะที่ไฟลุกไหมทางเหนือลม จงอยาเขาตีทางดานใตลม ลมในเวลากลางวันพัดนาน แตลม    ใน
เวลาค่ําคืนสงบ 
การศึกนั้น  พึงรูการเปลี่ยนแปรอันเนื่องแตประเภทการใชเพลิงทั้ง ๕  และระมัดระวังตนเองตาม
หลักคํานวณพยากรณ 
เพราะฉะนั้น  ผูที่ใชเพลิงประกอบการโจมตี  จึงสัมฤทธิ์ผลแนชัด  สวนวิธีปลอยน้ําเขาชวยทําลาย
เพียงแตเพิ่มพูนกําลังใหยิ่งใหญ  ดวยวาน้ํานั้นตัดทางคมนาคมของขาศึกได  แตไมอาจบดขยี้ขาศึก
ใหแหลกลาญไป 
อันการศึกนั้น  มาตรวาจะไดชัยชนะในบั้นปลายก็ตาม แตถามิสามารถยนระยะเวลารบโดยเผด็จศึก
เร็วพลัน  ยอมเปนโทษมหันต  จึงขอใหช่ือวา “เฟยหลิว” (การกระทําพลาเสียซ่ึงทรัพยสมบัติและ
ชีวิตมนุษย  แตมิไดรับผลเปนแกนสารเลย)  ดวยเหตุนี้จึงกลาววา  ราชาผูทรงธรรมพึงใครครวญ
ผลไดผลเสียในการทําสงครามจงหนัก  และขุนพลที่ดียอมเผด็จศึกไดในเร็ววัน 
เมื่อไมอวยประโยชน  ไมพึงเคลื่อนทัพ  เมื่อมิสามารถเอาชนะ  ไมพึงใชกําลังทหาร  เมื่อมิอยูใน
สถานะที่ลอแหลมอันตราย  ไมพึงทําสงคราม 
ประมุขแหงประเทศจงอยากอสงครามเพราะความโกรธแคน     และขุนพลจงอยารุกรบดวยความขึ้ง
เคียด       จงลงมือปฏิบัติการตอเมื่อเห็นผลประโยชนแลว      และถึงระงับเสียเมื่อเห็นทีจะเสียผล
อันความโกรธแคนนั้น  อาจกลับเปนความยินดี  ถึงความเคียดขึ้งก็อาจจะกลายเปนความหรรษาได
เชนเดียวกัน  แตประเทศที่ลมแลวจะหวังธํารงอยูอีก  ผูที่เสียชีวิตไปแลวจะชุบใหกลับฟนคืนชีพนั้น
หาไดไม 
เพราะฉะนั้น  ราชาผูทรงธรรมจึงระมัดระวังตอการทําศึกอยางยิ่งยวด  และขุนพลที่ดีก็ยอมจะสังวร
ไมบุมบาม  นี้คือวิถีธํารงประเทศใหสถาพร และรักษากําลังทัพใหสมบูรณคงไวแล 
บรรพสิบสาม  =  การใชจารชน 

ปราชญซุนวู กลาววา การยกพลหนึ่งแสนเพื่อทําการรณรงคสงครามในแดนไกลนับพันหล่ี
เงินทองซึ่งประชากรตองสงเสียเปนสวนสาอากร  และทั้งคาใชจายในราชการงานทหาร  วันหนึ่ง
นับตั้งพันตําลึงทอง ซํ้าจะทําใหเกิดความอลวนทั่วทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ผูคนซึ่งจําตอง   ละ
งานประจําสมบุกสมบันอยูตามถนนหนทางกับงานลําเลียงขนสง และอื่นๆ นั้น   นับเจ็ดแสน
ครัวเรือนทีเดียว 
คร้ังตองมารบติดพันอยูหลายป  เพื่อชิงชัยชนะในวันหนึ่ง  ถามัวแตหวงแหนเหนียวแนนการใช
จายเงินหลวง  โดยไมชวงใชจารชนซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถลวงรูความในของขาศึกเสียเลยนั้น  
นับวาขาดการุณยธรรมตอไพรฟาประชากรอยางยิ่ง  อันมิใชวิสัยขุนพล  มิใชผูแบงเบาภารกิจของ
ทานประมุขมิใชราชาผูพิชิตโลก 
ราชาผูทรงธรรม และขุนพลผูหลักแหลมเมื่อถึงคราวทําศึกก็จะชนะทั้งไดรับผลสําเร็จเปนเยี่ยมกวา
บุคคลอื่นนั้นก็เนื่องจาก สืบรูความในของขาศึกกอนนั่นเอง 



การที่จะลวงรูถึงความในของขาศึกนั้น  จงอยาถือเอาจากภูตพรายหรือเทพอารักษ  อยาคาดคะเน
จากปรากฏการณ   หรือลางเหตุเพียงผิวเผินอยาพิสูจนจากมุมฉากโคจรแหงวิถีดาวเดือน  
จําเปนตองรูจากบุคคล  จึงจะนับวารูความในของขาศึกอยางแทจริง 
ดังนั้น  การใชจารชนจึงมี ๕ ประเภท  กลาวคือ  จารชนจากพื้นเมือง  จารชนไสศึก  จารชนซอน  
จารชนฝาความตาย  และจารชนผูกลับเปน 
ผูชวงชิงใชจารชนทั้ง ๕ พรอมกันตามรูปการณ  ซ่ึงทําใหขาศึกมืดแปดดาน  ไมรูความแยบยลของ
เราอันดุจปาฏิหาริยของเทพเจา  พึงนับไดวาเปนบุรุษแกวแหงพสกนิกร  และประมุขของชาติทีเดียว 
จารชนชาว พื้นเมือง นั้น  หมายความวาการชวงใชบุคคลซึ่งเปนชาวพื้นเมืองของขาศึก 
จารชน ไสศึก นั้น  หมายความวาการใชเสนาอํามาตยราชพฤฒาจารยของขาศึก 
จารชน ซอน นั้น  หมายความวาซอนกลขาศึก  โดยกลับใชจารชนของขาศึกเอง 
จารชน ฝาความตาย นั้น  คือ  ฝายเราประโคมขาวเท็จภายนอก  แลวใหจารชนของเราทราบความ
ไปแจงแกขาศึก (ซ่ึงมักจะตองพลีชีพเพื่อใหบรรลุจุดหมาย) 
จารชน ผูกลับเปน นั้น  คือ  จารชนที่ไปบําเพ็ญกรณียกิจถึงแดนขาศึก  และสามารถกลับมารายงาน
ขาวยังประเทศของตนเอง 
เพราะฉะนั้น  ในวงการทหารผูที่สนิทชิดเชื้อที่สุด  ผูที่ควรปูนบําเหน็จรางวัลงามที่สุด  และผูที่
สงวนความลับอยางมิดชิดเรนลับที่สุด  จะไมมีผูใดเกินกวาจารชนไปอีก 
จึงหากมิใชผูที่ทรงสติปญญาปราดเปรื่องยิ่ง  ไมอาจใชจารชน  มิใชผูที่เต็มเปยมไปดวยเมตตา
การุณยธรรม  ไมอาจบัญชาจารชน   และหากมิใชผูที่ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพประดุจมีญาณวิเศษ  จัก
ไมอาจถึงซึ่งสารัตถประโยชนในจารกรรมได 
มันชางแยบยลพิลึกพิลือหนอ  ซ่ึงไมมีอะไรจะพิสดารยิ่งไปกวาการใชจารชนอีกแลว 
ในกรณีที่ยังมิทันลงมือประกอบจารกรรม  แตความก็แพรงพรายเสียกอน  จารบุรุษพรอมทั้งผูรับ
บอกกลาวใหลงทัณฑถึงตายทั้งสิ้น 
บรรดากองทัพซ่ึงประสงคจะโจมตีเมืองดานอันกําหนดจะทลาย และบุคคลซึ่งมุงหมายจะสังหาร
เสีย  เราจําเปนตองใหจารชนสืบนามนายทหารผูรักษาเมือง  บรรดาบริวารนายทหารคนสนิทซึ่งทํา
หนาที่ตอนรับแขก  ทหารองครักษและคนรับใชอ่ืนๆ 
ทั้งตองสืบทราบจารชนซึ่งขาศึกใชมาประกอบจารกรรมในประเทศเรา   แลวจงลอดวยอามิส
ประโยชน  เกลี้ยกลอมใหเอาใจออกหางจากศัตรู  เพื่อจะไดใชเปนจารชนซอนในภายหลัง 
ถาหากรูความจริงจากจารชนซอนนี้ไซร  ก็สามารถชวงใชจารชนชาวพื้นเมือง หรือจารชนไสศึกได  
สวนจารชนฝาความตายก็จะไดอาศัยเปนปจจัยนําความเท็จไปแจงตอขาศึกตามชองทางที่แนะ     ทั้ง
เรายังสามารถกําหนดเวลาใหจารชนผูกลับเปนไดแจงรหัสแกเราตามโอกาส 
จารกรรมทั้ง ๕ ประเภทดังกลาว จอมทัพยอมตองทราบดีและจะทราบไดจากจารชนซอนดวยเหตุนี้  
การติดสินบนตองใหถึงขนาดแล 



ในเบื้องโบราณกาล ราชวงศ “อิน” รุงเรืองขึ้นไดก็โดยอิจื้อ เคยรับราชการในแผนดิน “เสี้ย”มากอน 
(ภายหลังมาเปนเสนาธิการแหงซางทาง  กษัตริยราชวงศ “อิน” จึงไดลมแผนดินเสี้ยสําเร็จ – ผูแปล)  
คร้ังหลูหยาเคยรับราชการในแผนดิน “อิน” มากอนดุจกัน 
เพราะฉะนั้น   ราชาผูทรงธรรมและขุนพลผูหลักแหลมสามารถใชผูทรงปญญาชั้นเลิศ  ทําหนาที่จาร
กรรมยอมสัมฤทธิ์ผลยิ่งใหญ  นี้เปนหลักสําคัญของการทําศึก  ดวยเหตุวากองทัพไดอาศัยรหัสนั้นๆ 
เปนแนวทางในการทําศึกแล 
หลักการสงครามของเคลาซวิทซ 

คารล  ฟอน  เคลาซวิทซ  (CARL  VON  CLAUSEWITZ)  คือ บุพพาจารยแหงกองทัพบก
เยอรมัน  และเปนผูไดรับการยกยองมาชานานวาเปนนักเขียนที่ยิ่งใหญ  ซ่ึงมีแนวความคิดเปนของ
ตนเองมากที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวกับสงคราม 

“ เพียงแตเราไดมีความเขาใจในสภาพของการสงคราม  ตามทัศนะของเคลาซวิทซ เราก็
อาจจะมีความหวังในการดํารงสภาพความเปนอยูของเราได  ในกรณีที่ความจําเปนบังคับเราใหตอง
จับอาวุธ “ 

ขอความขางตนนี้  คือ  คํานําในบทความเรื่อง “ หลักการอันสําคัญที่สุดของการดําเนินการ
สงคราม “ ของเคลาซวิทซ  ฉบับพิมพคร้ังใหมในป  พ.ศ. ๒๔๗๙  (ค.ศ. ๑๙๓๖)  เพื่อใชในกองทัพ
เยอรมัน 

ชีวิตของของเคลาซวิทซ  คือชีวิตทหาร  อันเปนชีวิตที่หาความสุขยาก  หาความราบรื่นยาก
และไมสัมฤทธิผลใหแกความหวังที่อยูในจิตใจเขาอยูตลอดเวลา  ความหวังนั้นก็คือเขาปรารถนาจะ
ไดดํารงตําแหนงที่ทรงอิทธิพลเพียงพอเพื่อแปรสภาพแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎี  และหลักการ
ดําเนินสงครามของเขาใหเขาสูสภาพของความเปนจริง 

เคลาซวิทซ  กําเนิดในป  พ.ศ. ๒๓๒๓  (ค.ศ. ๑๗๘๐)  ที่เมืองบวรก  (BURG) ใกลกับเมือง
มักเดบวรก  (MAGDEBURG)  บิดาเปนนายทหารกองหนุนปรัสเซีย  เร่ิมเขารับราชการทหารตั้งแต
อายุได ๑๒ ขวบ - ค.ศ. ๑๗๙๒ หลังจากไดผานสงคราม War of  the Coalition ที่กระทํากับฝร่ังเศส
ในป  ๑๗๙๓  -  ๑๗๙๔  แลว     เคลาซวิทซ  ก็ไดใชชีวิตอยูอยางสงบในฐานะนายทหารประจํากอง  
ณ เมือง  Neuruppin  เขาใชเวลาวาศึกษาหาความรูเพิ่มพูนในวิชาทหารอยูเสมอ  โดยเฉพาะศึกษา
พระราชนิพนธของพระเจาเฟรดเดอริคที่ ๒ แหงรัสเซีย   ผูเปนกษัตริยที่เขาเคารพอยางสูงใน
บุคลิกลักษณะและความคิดอาน 

ในป  พ.ศ. ๒๔๔๔  (ค.ศ. ๑๘๐๑)  เคลาซวิทซ  ไดเขาศึกษาในโรงเรียนการรบ  หรือ
ภาษาเยอรมันเรียกวา  “ Kriegsschule “  ซ่ึงเปนโรงเรียนที่ฝกหัดเพื่อเปนนายทหาร  ณ กรุงเบอรลิน  
เนื่องจาก  การเตรียมตัวอันไมพรักพรอม  ประกอบกับความอัตคัดขัดสนในดานการเงินไดเปนเหตุ
ใหการครองชีพของเขาดําเนินไปอยางแรนแคน  อุปนิสัยอันกอรปไปดวยอารมณอันหงุดหงิดงาย
อยูแลว  ทําใหเขามองทุกสิ่งทุกอยางไปในแงรายอยางไรก็ดี  ภายหลังระยะเวลาหนึ่งผานไป     



ชารนเฮิสตผูยิ่งใหญ ซ่ึงเปนอาจารยคนหนึ่งของโรงเรียนไดสังเกตุเห็นความปรีชาสามารถอันสูง
เดนของเคลาซวิทซ    ทานผูนี้ไดใหกําลังใจและความเปนมิตรแกเขาเปนอยางดี    นับแตนั้นมาเค
ลาซวิทซ  ก็ไดกลายเปนสานุศิษยคนโปรดคนหนึ่งของชารนเฮิสต และในป พ.ศ. ๒๔๔๖     (ค.ศ.
๑๘๐๓)ทานผูนี้ไดเสนอใหเคลาซวิทซ เขาดํารงตําแหนงนายทหารคนสนิทของเจาชายออกัสต  
(AUGUST)แหงปรัสเซีย เขาไดติดตามเจาชายไปในการรบป พ.ศ.๒๔๔๙(ค.ศ.๑๘๐๖)ที่กระทํากับ 
นโปเลียนจนเขาไดรับบาดเจ็บ  และตองตกเปนเชลยศึกของฝรั่งเศส 

เมื่อเคลาซวิทซ กลับคืนเขาสูประเทศเยอรมันในป พ.ศ. ๒๔๕๐(ค.ศ. ๑๘๐๗)เขาไดเขา
รวมงานอยางใกลชิดกับชารนเฮิสต  ผูมีหนาที่ปรับปรุงกองทัพปรัสเซีย   ความคิดอานของชารน
เฮิสตไดแสดงอิทธิพลตอเคลาซวิทซอยูมาก และเมื่อชารนเฮิสตส้ินชีวิตลงในป พ.ศ.๒๔๕๖(ค.ศ.
๑๘๑๓) แนวความคิดหลายประการของทานก็ไดยืนยงคงอยูในเรือนรางของเคลาซวิทซ ในป  พ.ศ. 
๒๔๕๓  (ค.ศ. ๑๘๑๐)  ชารนเฮิสตไดเสนอใหเคลาซวิทซดํารงตําแหนงนายทหาร ประจํากรม
เสนาธิการทหารบกปรัสเซีย  และไดดํารงตําแหนงเปนอาจารยของ  โรงเรียนการสงครามทั่วไป  
(Generel  War  School – ALLGEMEINE  KRIEGSSCHULE)  อีกดวย  โรงเรียนนี้กอกําเนิดขึ้นใน
ป  พ.ศ. ๒๔๕๓  (ค.ศ. ๑๘๑๐)  มีหลักสูตรกวางขวางกวาโรงเรียนนายทหารแตกอน ๆ  และใน
ที่สุดไดกลายเปนสถาบันชั้นสูงสุดของทหาร คือ  “ War  Academy – KRIEGSAKADEMIE “  ใน
ระยะนี้เองที่     เคลาซวิทซ  ไดกลายเปนมิตรสนิทของนายพล  กไนสเนา  (GNEISEENAU)  ผูซ่ึงมี
ความยิ่งใหญ ปาน ๆ กับนายพลชารนเฮิสต  ในวงการทหารของกองทัพปรัสเซีย ทั้งยังไดเปนมิตร
สนิทกับ จอมพล บลูเชอร (BLUCHER) ผูดํารงตําแหนงเสนาธิการทหารบกในการรณรงคกับนโป
เลียน  ความปรีชาสามารถของเคลาซวิทซมีความสูงเดนเพียงใด   จะเห็นไดจาการที่เขาไดดํารง
ตําแหนง อาจารยผูมีหนาที่ประสิทธิประสาทวิทยาการทหารใหแกเจาชายเฟรดเดอริค วิลเลียม ผู
ทรงดํารงตําแหนงมกุฎราชกุมารแหงปรัสเซีย 

ระยะเวลาที่เคลาซวิทซ ทําหนาที่อาจารยของมกุฎราชกุมาร ตรงกับสมัยที่ชะตาของ      
นโปเลียนกําลังรุงเรือง  แมจะมีความเลื่อมใสนโปเลียนอยูมาก        เคลาซวิทซ ก็ไมวายที่จะชิงชัง 
นโปเลียนผูแผอํานาจ  ดังนั้น  เมื่อพระเจาเฟรดเดอริค วิลเลียมที่ ๓  ไดทรงทําสัญญาสันติภาพกับ
ฝร่ังเศสในป  พ.ศ. ๒๓๕๕  (ค.ศ. ๑๘๑๒)  แลว  เคลาซวิทซ  ก็ลาออกจากราชการตามอยางเพื่อน
นายทหารคนอี่น ๆ  หลังจากไดใหเหตุผลในการลาออกของตนอยางเปดเผยและกลาหาญ  ระหวาง
ที่เดินทางไปสูรัสเซีย  เพื่อเขารับราชการกับพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่  ๑  ซ่ึงยังทําสงครามกับ 
นโปเลียนอยู เคลาซวิทซไดมีเวลาเรียบเรียงบันทึกการสอนวิชาทหารสําหรับมงกุฎราชกุมาร     
ปรัสเซียไดจบสมบูรณ โดยใหช่ือบันทึกนี้วา “ The  Most  Important  Principles For The  Conduct  
of  War  To  Complete  My  Course  of  Instruction  of  His  Royal  Highness  The  Crown  
Prince. “  หมายถึง  หลักการอันสําคัญยิ่งของการดําเนินสงคราม  หรือ  หลักการสงคราม  นั่นเอง 



ในประเทศรัสเซีย  เคลาซวิทซ  ทําหนาที่เปนนายทหารติดตอระหวางพระเจา ซารอเล็ก-
ซานเดอรกับนายพล  ยอรค  (Yorck)  ชาวปรัสเซีย  ขณะที่มีการเจรจาตกลงกันในอนุสัญญาแหง  
Tauroggen ซ่ึงจะไดนําประเทศปรัสเซียใหกลับเขาสมทบกับประเทศพันธมิตรที่ยังทําสงคราม    
ขับเคี่ยวอยูกับนโปเลียน  เคลาซวิทซ  ไดรวมรบในสงครามกอบกูอิสรภาพ  (Wars  of  Liberation)  
ในครั้งแรกประจําอยูกับกองทัพรัสเซีย       และตอมาอยูกับกองทัพแหงชาติของตนเองในฐานะนาย
พันเอก  เคลาซวิทซก็มีสภาพเชนเดียวกับชารนเฮิสต  ผูเปนสหายของเขา กลาวคือ ไมเคยไดรับมอบ
ใหทําหนาที่บังคับบัญชากองทหารขนาดใหญ  และไดแตทําหนาที่ในฝายอํานวยการเสมอมา  เค
ลาซวิทซ ไดเขารวมรบในการทัพที่วอเตอรลู ในฐานะเสนาธิการของกองทัพนอยที่ ๓ ในบังคับ
บัญชาของ   นายพล  ทิลเลอมาน  (Thielemann)    และดํารงตําแหนงนี้เร่ือยมาจนกระทั่งถึงป  พ.ศ. 
๒๓๖๑  (ค.ศ. ๑๘๑๘)  หลังจากไดทําสัญญาสันติภาพกันแลว 

เคลาซวิทซ  เปนบุคคลที่มีอุปนิสัยสงบเสงี่ยมและกระดากอาย  ฉะนั้นจึงเปนที่สงสัยกันวา
เขาจะนําทัพไดดีเพียงไหน  เขามีความรูสึกหวั่นไหวงาย หนักไปในทางชางคิด มองปญหาหลายชั้น
ไมนาจะดํารงความมุงหมายอันใดอันหนึ่งไดทั้ง ๆ  ที่เร่ีองการดํารงความมุงหมายนี้เขาเองก็ไดเขียน
ไววาเปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของผูบังคับบัญชาหนวยทหาร  เคลาซวิทซ เปนผูที่ทําอะไรโดย
ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย  และมีความปรารถนาแรงกลาที่จะถายทอดความคิดเห็นของเขาให 
ปรากฎในรูปของการปฎิบัติอยางจริงจัง  ความไมสมหวังในเรื่องนี้  ไดทําใหเขาขาดความสุขและ
ความสมปรารถนา 

ในป  พ.ศ. ๑๘๑๘  เขาไดเล่ือนยศขึ้นเปนพลตรีและถูกเรียกตัวกลับกรุงเบอรลิน  เพื่อดํารง
ตําแหนง  ผูบังคับบัญชาการโรงเรียนรบ  (War  School)  เคลาซวิทซ อยูในตําแหนงนี้จนเกือบ
ตลอดชีวิต เผชิญหนาที่การงานของเขาจํากัดอยูเพียงแคการบริหารงานดานปกครองโรงเรียน  จึงไม
มีโอกาสปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามแนวความคิดอันกาวหนาของเขาได  เมื่อส้ินหนทางอื่นใด
เขาก็หันมาเขียนตํารา  ในระยะนี้ เองที่ เขาไดผลิตงานประพันธสวนใหญเกี่ยวกับวิชาทหาร 
โดยเฉพาะเลมที่มีช่ือเสียงที่สุดของเขาคือ“ On  War “ 

ระหวางที่หมกมุนอยูกับการแตงตํารา  เขาไดรับแตงตั้งใหเปนหัวหนาจเรทหารปนใหญ  ณ 
กรุง  Breslau  และตอมามิชาเขาก็ดํารงตําแหนงเสนาธิการกองทัพ ในบังคับบัญชาของจอมพล  
กไนสเนา  กองทัพนี้ถูกสงไปยัง โปเสน  (Posen)  ในฐานะกองทัพ   สังเกตุการณระหวางสมัยกบถ
ในโปแลนดในป  พ.ศ. ๒๓๗๓ (ค.ศ. ๑๘๓๐) เคลาซวิทซ รูสึกมีความสุขในการที่พนจากหนาทีก่าร
ปกครองมาเสียได  แตทวามรณกรรมอันปจจุบันทันดวนของกไนสเนา  ไดนําความวิปโยกมาสูเขา
อีกครั้งหนึ่ง  เขากลับคืนเขาสูประเทศเยอรมันในป  พ.ศ. ๒๓๗๔  (ค.ศ. ๑๘๓๑)   หลังจากไดผาน
งานอันหนักอยูเสมอ  เคลาซวิทซ ปวยเปนโรคอหิวาตขณะที่รับราชการอยูที่นครโปเสน  และถึงแก
กรรมเมื่อ  ๑๖  พฤศจิกายน ๒๓๗๔ (ค.ศ. ๑๘๓๑) เปนการเปลื้องภาระการงานหนักไปพรอมกับ
ชีวิตรางกาย 



 งานประพันธของเคลาซวิทซ  ไดอยูสูบรรณพิภพ  เมื่อตนเองเสียชีวิตแลว  เขาทราบดีวา
งานประพันธของเขานั้นลวนเกี่ยวกับเรื่องที่กาวหนามากไป  คลายเปนการปฏิวัติแนวความคิดใหม
ในเรื่องการสงคราม  ความชางคิดเล็กคิดนอยของเขาทําใหเขาเกรงไปวาบุคคลในสมัยเดียวกับเขา
จะเขาใจผิดและพากันวิพากยวิจารณโดยเขาไมถึงแกนของทฤษฎี  มารี  ฟอน  เคลาซวิทซ   
(MARIE  von  CLAUSEWITZ)  ภรรยามายของเขาไดนํางานประพันธของเขาออกพิมพโฆษณา
เปนจํานวน ๑๐ เลม  ในระหวาง  พ.ศ. ๒๓๗๕  -  ๒๓๘๐  (ค.ศ. ๑๘๓๒  -  ๑๘๓๗)  เธอเปนสตรีที่
เปรียบเสมือนเพื่อนผูรูใจสามีของเธอดี  และไดมีสวนชวยเหลือสามีอยูตลอดเวลาถึง  ๒๐  ป 

หนังสือเลมแรก  มีช่ือวา Vom  Kriege  จัดกันวาเปนหนังสือที่สรุปรวมเนื้อหาแหงความ
นึกคิดของเคลาซวิทซ  ที่วาดวยสงคราม  ทานเคานตชลีฟเฟน  กลาวขวัญถึงหนังสือนี้วาเปน  “ งาน
ประพันธที่ยิ่งใหญที่สุดวาดวยการสงคราม  และไมเคยมีผูใดเขียนไดละเอียดเทา “  ความจริง
หนังสือนี้ยังไมสมบูรณถึงขนาด  รายละเอียดและตัวอยางประกอบบางตอนก็พนสมัยเสียแลว  
เนื่องจากพัฒนาการดานเทคนิคในระยะตอ ๆ มา อยางไรก็ตาม  หนังสือฉบับนี้มิไดมีจุดประสงคจะ
สอบถึงเรื่องการอํานวยการยุทธ  หากเปนแตเพียงพิจารณาเรื่องของการสงครามตามหลักวิชา
ปรัชญา  ฉะนั้นจึงมีลักษณะทั่วไปที่กาลเวลาทําลายมิได และยังคงความเปนอยูแมตราบเทาทุกวันนี้ 

เคลาซวิทซ  ตระหนักดีวา  การปฎิวัติของฝรั่งเศสและนโปเลียนผูเปนทายาทของสมัย     
ปฎิวัติจะยังความเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลใหแกลักษณะและแบบวิธีการทําสงคราม  ตอไปนี้การ
สงครามจะมิใชเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกลยุทธเพื่อแยงชิงที่มั่นดวยกองทัพขนาดยอม ๆ ที่
ส้ินเปลืองมาก  ซ่ึงพยายามใชวิธีตัดเสนทางสงกําลังบํารุงของขาศึกเพียงใหไดผลแพชนะกันอยาง
เด็ดขาด  โดยมิตองสิ้นเปลืองเงินทองและเลือดเนื้อทหาร  ตอไปนี้การสงครามจะเปนเรื่องของการ
ใชกําลังกองทัพอยางมหาศาลเขาปะทะกัน  และปจจุบันจะนํามาซึ่งความแพชนะกันนั้น  จะขึ้นอยู
กับความเร็ว  การรวมกําลัง  และการ   ปฏิบัติอยางมุมานะเหนือกวา  เร่ืองนี้เคยปฏิบัติกันมาแลวใน
สมัยพระเจาเฟรดเดอริคมหาราช  หากแตไดพากันละเลยเสียเอง  “ ชัยชนะจะตองซึ้อดวยเลือด “  
และชัยชนะอันสมบูรณจะไดจากการทําลายขาศึกใหพินาศสิ้น  การทําลายกันใหยอยยับลงไปนี้
แหละคือทัศนะแหงการสงครามอันปราศจากขอบเขตของเคลาซวิทซ “ War is an  act  of  violence  
pushed  to  its  utmost  bounds. “  การทําลายอยางรุนแรงนี้  เปนเรื่องที่มีความพัวพันอยูกับนโยบาย
การเมืองของประชาชาติหนึ่ง ไมวาจัดเปนสถานการณอันผิดปกติแตประการใด มันเปนการปฎิบัติ
อันจําเปนเพื่อสัมฤทธิ์ผลแหงจุดประสงคทางการเมือง  หรืออีกนัยหนึ่งเปน  “ เพียงการดําเนิน
นโยบายตอไปโดยวิธีอ่ืน ๆ     นั่นเอง “  ฉะนั้นการสงครามจึงอยูในความบงการของขอพิจารณา
ทางการเมือง  และผูนําฝายทหารยอมตอง   ปฎิบัติการใหเปนไปตามความประสงคของผูนําฝาย
การเมืองเสมอไป 

เคลาซวิทซ  เปนผูกลาวไวเองวา  งานประพันธของเขานั้น  เปนผลที่เนื่องมาจาก  “ ความ
นึกคิด  และความสังเกต  หลักทฤษฎีและความรูเห็นที่แลว ๆ มา “   ในการสนับสนุนความคิดเห็น



โดยทั่ว ๆ ไปของเขา เคลาซวิทซ ไดอางถึงการทัพคร้ังตาง ๆ ที่ ปฏิบัติกับอยางแทจริงมาแลว เขาได
พิจารณาการทัพเหลานั้นอยางละเอียดถ่ีถวน  และไดมีสวนรวมในการทัพบางแหงดวย  แตการที่จะ
พิจารณา เคลาซวิทซ ในดานนักวิจารณการ ปฏิบัติของผูอ่ืน  โดยเฉพาะของนโปเลียนแตเพียง
ประการเดียว ยอมเปนการมองขามความเปนตนคิดของเคลาซวิทซ และแนวความคิดอันพลิกแพลง
ของเขาไปเสียส้ิน     เคลาซวิทซ   ตระหนักดีอยูวาการทําสงครามยอมจะมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปอีก  
ดังที่เคย ปรากฏมาแลวเนือง ๆ ในอดีต 

เนื้อความสวนใหญในหนังสือ  “ On  War “  เคลาซวิทซ  ไดบรรยายถึงการประเมินคาใน
ดานกําลังใจที่เกี่ยวของตอการทําสงคราม ขอความที่เขาบรรยายอยางพิสดารเกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจจัด
ไดวาเปน  “ ทัศนะดานจิตวิทยา “  ของสงครามอัดยอดเยี่ยมในศตวรรษที่  ๑๘  การทําสงครามและ
ทฤษฎีการทหาร  มักจะเพ็งเล็งในในทางกําลังดานวัสดุและการคิดคํานวณแบบคณิตศาสตร  สวนเค
ลาซวิทซนั้นกลับเนนน้ําหนักไวที่คุณสมบัติอันสัมผัสมิได  อาทิเชน  ความกลาหาญชาญชัย  
(Audacity)  และความเสียสละตนเองทั้งนี้เปนการแสดงวา  เคลาซวิทซ  มีความตระหนักเปนอันดี
ถึงความสําคัญอันยิ่งยวดของเรื่องกําลังใจ และมติประชาชน คุณสมบัติอันลํ้าเลิศในบุคลิกลักษณะ 
การอุทิศตนใหแกหนาที่ทั้งกายและใจ และอัตภาพที่ทรงความรอบรู ยอมมีความสําคัญกวาสิ่งอื่นใด
สําหรับผูนําทางทหาร ส่ิงเหลานั้นมีความจําเปนเพื่อเอาชนะความฝดตางๆ (Frictions) อันเปนเงา
ติดตามของการสงครามและทําใหบรรลุถึง      “การตกลงใจไดอยางงดงามตามแนวอันชอบดวย
เหตุผล“การนี้แหละที่จัดวาเปนเครื่องแสดงถึงความดีเดนของความเปนผูนําที่เหนือกวาอยางแทจริง 

ความปรารถนาของเคลาซวิทซ  ที่จะประพันธหนังสือเกี่ยวกับการสงครามสักเลมหนึ่งเพื่อ
มิให  “ ตองถูกทอดทิ้งไปภายในระยะสองหรือสามป “  ก็ไดถึงซึ่งความสัมฤทธิ์ผล  เขาไดเขียน
ตําราขึ้นเลมหนึ่ง  ซ่ึงไดยังความประทับใจอยางลึกซึ้งและยืนนาน  ทั้งนี้มิไดจํากัดอยูเพียงในวงการ
ทหารแหงประเทศของตนเองเทานั้น  หากยังไดแพรหลายไปสูประเทศอื่น ๆ อีกดวย  (ขอความบาง
ตอนของเคลาซวิทซ  ไดถูกถายทอดเปนภาษาอังกฤษตั้งแตป ๑๘๔๓) แนวความคิดของเคลาซวิทซ  
ไดผลิตออกผลขึ้นเปนครั้งแรก  โดยน้ํามือของ  เฮลมุธ  ฟอน  มอลทเค  (Helmuth  Von  Moltke)  
เสนาธิการทัพบกปรัสเซีย  หลังจากป  ค.ศ. ๑๘๕๗  และชัยชนะของปรัสเซียในสงครามป  ค.ศ. 
๑๘๖๖  และ  ค.ศ. ๑๘๗๐  -  ๗๑  ก็แสดงวาคําสอนของเคลาซวิทซ  ยังใชไดดีอยู   เคานตชลีฟเฟนผู
ดํารงตําแหนงเสนาธิการทหารบกตอจากมอลทเค  ก็เปนอีกผูหนึ่งที่มีความเลื่อมใสในเคลาซวิทซอ
ยางแรงกลา  มอลทเคผูเคยอยูในบังคับบัญชาของเคลาซวิทซ  ที่โรงเรียนรบ  ไดยอมรับวาการนํา
ทฤษฎีของเคลาซวิทซ  ไปปฏิบัตินั้นจะตองไดมีการดัดแปลงอยูบาง  เนื่องจากการพัฒนาการของ
เทคนิคทางสังคมและทางเศรษฐกิจของสมัยอุตสาหกรรมปฎิวัติ  ทั้งโมลทเค และ  ชลีฟเฟน ตางก็
ตระหนักดีอยูวาความคิดเห็นของเคลาซวิทซ  ในขอที่ใหรวมกําลังเขาตีตรงหนานั้น  ยอมเปนสิ่งที่
กระทําตอไปมิไดแลวทั้งนี้เพราะอํานาจของอาวุธใหมที่ใชในการตั้งรับ  ดังนั้น  ทานทั้งสองจึง
เปลี่ยนมาใชวิธีเคลื่อนกําลังเขาโอบ  (แผนชลิฟเฟน – แผนอันมีช่ือเสียงดังกองของชลิฟเฟน  ค.ศ. 



๑๙๐๕)  การดัดแปลงหลักการของเคลาซวิทซ ดวยความตื่นตัวอยูเสมอ ใหหลักการเหลานั้นมีความ
ยืนยงเรื่อยมาไมวาสถานการณปจจุบันจะผิดเผยแตกตางไปจากสมัยนโปเลียน    และเคลาซวิทย    
เพียงใด ในป พ.ศ.๒๔๐๐  (ค.ศ.๑๘๕๗) ขณะที่มีการตีพิมพหนังสือ Vom Kriege หรือ  On War ขึ้น
เปนครั้งที่ ๑๕ นายพล ฟอน บลอมแบรก (VONBLOMBERG) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ไดเขียนวา 
 “แมจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงใดในทางการจัด และทางเทคนิค หนังสือ On War ของ
ทานเคลาซวิทซ ยังคงเปนหลักมูลฐานอยูในทุกสิ่งสําหรับพัฒนาศิลปการสงครามอยางมีเหตุผล” 
 หนังสือที่ใชเปนแนวสอนวิชาทหารในแกมกุฎราชกุมารรัสเซียเลมนี้จัดวาเปนผนวกของ
เลม ๓ แมจะไมละเอียดพิสดารเทาผลงานหลัก ก็ไดมีการตีพิมพแยกออกเปนเลมหนึ่งตางหากหลาย
คร้ังเคยถูกถายทอดออกเปนภาษาฝรั่งเศสในปลายศตวรรษที่แลว ขึ้นอยูที่อิทธิพลของเคลาซวิทซ 
แพรไปสูกองทัพบกฝรั่งเศส โดยการเผยแพรของทานจอมพล ฟอช (FOCH) ในระยะนี้เองที่      
โรงเรียนเสนาธิการทหารบกของฝรั่งเศสไดกอกําเนิดขึ้น โดยเลียนแบบจากโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบกเยอรมัน ซ่ึงเรียกวา German Kriegsakademie ตอมาในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได
ปรากฏการตีพิมพฉบับยอของผนวกนี้ขึ้นในสหรัฐ การที่ภาคผนวกฉบับไดรับความเอาใจใสอยาง
กวางขวางก็เพราะวาไดบรรจุขอความสวนที่มีสาระสําคัญของหนังสือฉบับใหญไวมากมาย เปน
ขอความที่นําไปสูทฤษฏีเกี่ยวกับสภาพของสงครามและการดําเนินการสงคราม  ฉบับนี้มีเนื้อหาที่
สําคัญอยูมากพอจะทําใหนายทหารอาศัยเปนเครื่องขบคิดไดช่ัวชีวิตราชการของตนทีเดียว 
 ความสําคัญของผนวกฉบับนี้ จะเห็นไดจากการที่ทางเยอรมันไดจัดตีพิมพขึ้นอีก ในป พ.ศ.
๒๔๗๙(ค.ศ.๑๙๓๖) เขียนคํานําโดย นายพล ฟร๊ีทริช ฟอน โคเชนเฮาเซน (FRLEDRICH VON 
COCHENHAUSEN) เปนนักเขียนบทความทหาร และอาจารยสอนวิชาสงครามทางอากาศ ใน
วิทยาลัยการสงครามทางอากาศเยอรมัน การนี้เปนที่นาสังเกตอยูมาก การที่ทานนายพลที่เกี่ยวของ
กับงานการบินผูนี้ไดมีความสนใจถึงกับจัดใหมีการตีพิมพผนวกฉบับนี้ขึ้นอีก นับวาเปนสิ่งที่สดุด
ใจอยูมากเพราะวิชาการบินจัดวาเปนวิชาทหารแขนงหนึ่งที่กาวหนาไปไกลมากทีเดียว ฉบับที่
ตีพิมพคร้ังใหมนี้มีความสมบูรณกวาฉบับที่แลว ๆ มาทั้งสิ้น 
 นายพลโดเชนเฮาส ไดเนนถึงแนวความคิดของเคลาซวิทซ ซ่ึงปฏิวัติหลักการเดิม แตใน
ขณะเดียวกันก็ไดช้ีใหเห็นโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักยุทธวิธีบางอยางที่พนสมัยไปแลว เนื่องจาก
ความกาวหนาของเทคนิคของศตวรรษกอน ขอความตอนใดที่ใชไมเหมาะสมก็มีตัวพิมพลักษณะ
พิเศษบอกเปนที่สังเกตไวในตนฉบับภาษาเยอรมัน ซ่ึงเราก็ไดใชวิธีเดียวกับในฉบับแปลของเรา 
 แตบทความนั้น ๆ สวนมากของผนวกฉบับนี้ยังคงมีคาสูงอยู และอาจนําไปเขียนไดอีกใน
ปจจุบันนี้ เชน ในบทที่กลาวถึงอิทธิพลของภูมิประเทศที่มีตอการสงครามเปนตน ส่ิงที่สําคัญกวา
นั้นอีกก็ไดแกขอความที่เนนถึงเรื่องขวัญที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงคราม สํานวนโวหารของเคลาซ



วิทซ ออกจะแปลกหูอยูบาง เพราะมีลักษณะโนมเอียงไปขางกวีโวหาร แตคําแนะนําของตอนหนึ่ง 
อันมีความวา 
 “จงมีความหาวหาญ และความฉลาดไหวพริบในการวางแผน จงปฏิบัติการใหเปนไปตาม
แผนดวยความหนักแนน และพากเพียร จงแนวแนนที่จะคนหาจุดหมายปลายทางอันรุงโรจน” 
 นั้นยังจะคงมีความหมายอยูตลอดกาล 
 ตอไปนี้คือหัวขอวิชาทหารที่เคลาซวิทซเรียบเรียงถวายมกุฎราชกุมารปรัสเซียผูเปน
กษัตริย 
 ทฤษฎีของการดําเนินการสงคราม มีจุดประสงคในการคนควาเพื่อจะใหรูวาทําอยางไรเรา
จึงจะไดเปรียบแกขาศึกในดานกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ ณ ตําบลที่เราจะทําการรบแตกหักแต
ความไดเปรียบดังกลาวนั้นเปนสิ่งที่เราไมอาจมีไดเสมอไป ฉะนั้น ทฤษฎีจึงเสนอเราใหคํานึงถึง
ปจจัยดานนามธรรมประกอบดวย อาทิเชน เราอาจพิจารณาวาขาศึกนาจะปฏิบัติการณพล้ังพลาด
อยางไรไดบาง การปฏิบัติการอยางองอาจหาวหาญของเรายังความสั่นสะเทือนจิตใจใหแกขาศึก
เพียงใด ทั้งนี้รวมทั้งกรณีที่ฝายเราเองตองเสียขวัญดวยเชนกัน เร่ืองตางๆ เหลานี้ลวนอยูในขายของ
ทฤษฎีและศิลปะแหงการสงครามทั้งสิ้น ความจริงเรื่องราวทั้งหมดนี้มิใชอะไรอื่นนอกจากผลแหง
ความคิดใครครวญถึงมวลสถานการณที่เราอาจตองเผชิญในยามสงคราม โดยนัยอันชอบดวยเหตุผล
นั่นเองเราควรจะหมั่นคิดคํานึงถึงสถานการณที่เปนภัยรายแรงและทําตัวใหคุนเขาไวดวยประการ
ฉะนี้ เราจึงจะสามารถตกลงใจไดเยี่ยงวีรบุรุษตามแนวแหงเหตุผลโดยไมมีผูใดตําหนิได 
 หากผูใดจะทูลฝาพระบาทดวยทัศนะอันตรงกันขาม ผูนั้นนับวาเปนผูสูรูและความคิดความ
อานของเขานั้นรังแตจะเปนภัยแกฝาพระบาท ในวาระสําคัญแหงพระชนมชีพที่ฝาพระบาทจะตอง
ทรงตัดสินพระทัยก็ดี ในยามสับสนอลหมานของการรบก็ดี ฝายพระบาทอาจจะทรงไดสํานึกวา
ทัศนะดังกลาวแลวเทานั้นที่อาจชวยได  ณ   ที่ซ่ึงตองการความชวยเหลือมากที่สุดและ ณ ที่ซ่ึงการ
มัวคิดคํานวณแตตัวเลขทางทฤษฎีมิไดยังประโยชนอะไรใหแกฝาพระบาทเลย 
 ในการพิจารณาความไดเปรียบตางๆ ดานรูปธรรมหรือขนบธรรมเนียมก็ตามเราตอง
พยายามอยูเสมอที่จะหาทางใหโอกาสแกชัยชนะในการสงครามตกอยูกับฝายเรา    เพราะเราไมมี
หนทางอื่นที่ดีกวานั้นแลว ในกรณีเชนนี้ถาหากเราเอาแตทอถอยก็เทากับเราละหวงการใช      
วิจารณญาณ ในยามที่วิจารณญาณกําลังเปนสิ่งจําเปนที่สุด และในยามที่ทุกสิ่งทุกอยางกําลังเปน
อุปสรรคแกฝายเรา 

ฉะนั้น แมในยามที่โอกาสแหงชัยชนะไมนาจะตกแกฝายเรา เราก็ไมควรจะคิดวาภารกิจ
ของเราเปนสิ่งที่ไรเหตุผล หรือเปนการพนวิสัย เพราะวามันจะคงเปนสิ่งที่กอรปดวยเหตุผลอยูเสมอ 
ในเมื่อเราไมทราบวาจะทําอะไรใหดีไปกวานั้น และ ในเมื่อเราคงพยายามใชสรรพกําลังอันนอยที่มี
อยูในกํามือของเราใหดีที่สุด 



 เราไมควรจะขาดเสียซ่ึงความสงบเยือกเย็น และความมั่นคงเปนสิ่งที่ยากจะรักษาไวไดใน
ยามสงคราม หากขาดสิ่งของประการนี้เสียแลว คุณสมบัติอันดีเดนเพียงใดของสมองก็จะเปลา
ประโยชน ดังนั้น เราควรจะบําเพ็ญตนใหคุนกับความปราชัยอันมีเกียรติ และควรจะคะนึงถึงใน
เร่ืองนี้อยูเปนนิจสิน จนกระทั่งมีความคุนเคยเปนอยางดี ขอฝาพระบาททรงมั่นพระทัยไวเถิดวา   ถา
ปราศจากความเด็ดเดี่ยวในเรื่องนี้ ผลใหญหลวงใด ๆ ก็ไมอาจจะพึงมีขึ้นไดในการสงครามที่
ไดเปรียบมากที่สุด ทั้งนี้ไมตองพิจารณากันถึงการทําสงครามที่เสียเปรียบมากที่สุด 
 ความคิดขางตนนั้น คงจะไดฝงอยูในพระทัยของพระเจาเฟรดเดอริคที่ ๒ อยูเนือง ๆ 
ระหวางที่พระองคทรงทําสงครามไซลีเซียนคร้ังแรก ๆ (Silesian Wars) เพราะเหตุที่พระองคทรง
คุนกับความคิดนี้ พระองคจึงทรงไดชัยชนะอยางงดงามในการเขาตีขาศึก ณ บริเวณหมูบานเลอเธน 
(Le then) แหงแควน ไซลีเซีย(Silesia) ทั้งที่พระองคก็ไดทรงเชื่อวาขบวนทหารรูปเฉียงเปน
ขั้นบันไดของพระองคจะนําความยอยยับมาสูทหารออสเตรียไดถึงเพียงนั้น 

ในการปฏิบัติในกรณีเฉพาะใด ๆ และในการเลือกใชวิธีการใด ๆ ก็ดี เรามักจะตองเลือกเอา
ระหวางการแกปญหาอยางหาวหาญที่สุด หรืออยางรอบคอบที่สุด มีบางคนคิดวาทฤษฎีของการ
สงครามแนะนําใหเลือกวิธีหลังเสมอ สมมุติฐานเชนนี้นับวาผิด ถาหากทฤษฎีจะใหขอแนะนํา
อะไรบาง ส่ิงนั้นก็คือสภาพการสงครามก็ยอมแนะนําใหกระทําการอยางเด็ดขาดที่สุด กลาวคือ การ
ปฏิบัติการอยางหาวหาญมากที่สุด อยางไรก็ดี ทฤษฎีของการสงครามยอมมอบไวใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูนําทหารในอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามนิสัยอันกลาหาญ ความมีจิตใจกลากระทําและ
ความเชื่อมั่นในตนเองของเขา ฉะนั้น ขอใหเลือกเอาเถิด โดยอาศัยกําลังอันเปนของภายในดังกลาว
นี้แตจะตองไมลืมวาไมมีผูนําทางทหารคนใดที่เปนแมทัพผูยิ่งใหญได โดยปราศจากความหาวหาญ
เด็ดขาด (AUDACITY) 
 หลักการทั่วไปในการทําสงคราม 

๑. การสงคราม มี วัตถุประสงค (OBJECTIVE) หลักอยู ๓ ประการ คือ 
 ๑.๑  เพื่อเอาชนะ และ ทําลายกําลังรบขาศึก 
 ๑.๒ เพื่อยึดยุทโธปกรณ และ ขุมกําลังอื่น ๆ ของขาศึก 
 ๑.๓ เพื่อเอาชนะมติมหาชน 
 ๒. เพื่อใหความมุงหมาย (PURPOSE)  ประการแรกเปนผลสําเร็จ เราควรจะปฏิบัติการ
หลักตอกําลังสวนใหญของกองทัพขาศึก หรืออยางนอยที่สุดก็เขากระทําตอกําลังสวนสําคัญของ
ขาศึก หลังจากที่เราไดขอชนะแลว เราก็สามารถบรรลุวัตถุประสงคอีกสองประการนั้นตอไปดวย
ตามลําดับ 
 ๓. เพื่อที่จะยึดยุทโธปกรณของขาศึกใหไดนั้น เราควรมุงการปฏิบัติการตอตําบลตาง ๆ ซ่ึง
เปนที่รวบรวมบรรดาแหงยุทโธปกรณสวนใหญไว เชน นครใหญ ๆ คลัง และปอมคายขนาดใหญ 



และในการที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนี้ เราควรจะปะทะกับกําลังสวนใหญของขาศึกหรือ 
อยางนอยที่สุดก็กับกําลังบางสวนของขาศึกเหมือนกัน 
 ๔. การที่จะเอาชนะมติมหาชนไดนั้น ไดมาจากชัยชนะครั้งยิ่งใหญ และการเขายึดครอง
นครหลวงของขาศึก 
 ๕. กฎขอแรก และเปนขอสําคัญที่สุดที่จะตองพิจารณา ในการที่จะใหความมุงหมาย 
(PURPOSE)  เหลานี้บรรลุผลสําเร็จก็คือ จะตองใชกําลังทั้งสิ้นของเราดวยความพยายามอยางสูงสุด
เต็มกําลังความสามารถ การปฏิบัติอยางยอหยอนจะทําใหเราไมสามารถบรรลุถึงความมุงหมายนั้น
ไดแมแตในสถานะที่ทุกสิ่งทุกอยางเกื้อกูลแกฝายเราทั้งสิ้นก็ตาม เราก็ยังตองใชความพยายามอยาง
สูงสุดอยูนั่นเองเพื่อใหไดผลโดยแนนอนอยางแทจริง เพราะความพยายามนั้นไมเคยใหผลเสียแต
ประการใดเลยแมแตประเทศจะไดรับความเสียหายอยางหนักเพราะความพยายามนี้ ก็จะไมบอบช้ํา
อยูนานนักเพราะยิ่งความพยายามมีมากเทาใดความบอบช้ําที่ไดรับก็จะยิ่งหมดไปเร็วข้ึนเทานั้น 
    ความมีขวัญดีอันเกิดแตความอดทน และ ความพยายามนี้มีความสําคัญอยางมหันตเพราะทําให   
ทุก ๆ คนมีความเชื่อมั่นในความสําเร็จ ซ่ึงเปนวิธีการที่ดีสุดสําหรับเรียกขวัญของประชาชาติให
กลับคืนมาโดยทันที 
 ๖. กฎขอที่สอง ก็คือ เราจะตองรวมกําลังของเราใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ณ ตําบลที่เรา
จะเขาที่แตกหัก และ ตองแกความเสียเปรียบ หรือความไมเกื้อกูลทุกหนทุกแหงอื่น ๆ ทั้งปวงหมด
ส้ินไปดวย 
 ๗. กฎขอที่สาม คือ อยาปลอยเวลาใหเสียไปโดยเปลาประโยชนเปนอันขาด เวนเสียแตวา 
การรีรอจะทําใหไดเปรียบอยางสําคัญยิ่งจึงร้ังรอได เปนความจําเปนที่จะตองปฏิบัติงานโดย
ทันทีทันใด ดวยการปฏิบัติอยางรวดเร็วนี้เองจะทําใหส่ิงใด ๆ ซ่ึงขาศึกจะพึงกระทํากับเรานั้น ทําไป
ไมไดเลย นับแต เร่ิมตนทีเดียว และ เราจะเอาชนะมติมหาชนไดโดยเร็วที่สุดอีกดวย 
 การจูโจมนั้น มีบทบาทมากในทางยุทธศาสตรมากกวาที่มีในทางยุทธวิธี การจูโจมนี้เปน
สวนสําคัญที่สุดสําหรับชัยชนะ นโปเลียน, เฟรดเตอริคที่สอง, กุสตาฟ อดอลฟ, ซีซาร, อันนิบาล 
และ อเล็กซาน ดอร มีช่ือเสียงรุงโรจนที่สุดก็ดวยอาศัยความรวดเร็วในการปฏิบัติการนี้เอง 
 ๘. ประการสุดทาย     กฎขอที่ส่ี   ก็คือ   ตองติดตามผลของความสําเร็จของเราดวยพลัง
ทั้งหมดที่เรามีอยู มีแตเพียงการไลติดตามตอขาศึกซึ่งแตกพายไปนี้เองจะนําผลของชัยชนะมาสูเรา 
 ๙. กฎขอแรก เปนหลักมูลฐานสําหรับกฎอีกสามขอตอมา ถาเราพิจารณาใชกฎขอนี้ใหดี
เราก็จะใชกฎอีกสามขอตอมาไดอยางหาวหาญ และไมตองเส่ียงตอความเสียหายของกําลังทั้งสิ้น
ของเราเพราะกฎขอแรกทําให เรารูวิธีการที่จะจัดกําลังใหม ๆ ขึ้นไดเสมอในเขตหลังของเรา และ
ดวยกําลังอันสดชื่นที่เราจัดขึ้นไดเสมอนี้เอง เราอาจแกปญหาขจัดความเสียหายใด ๆ ได 
 ความระมัดระวังนั้นเปนความฉลาดสุขุม (แตพึงระวังอยางใหระมัดระวังมากเกินไปในการ
กาวไปแตละขั้นนั้น จนถึงกลับกลายเปนความขลาดไป) 



 ๑๐. ในยุคสมัยของเรานี้ บรรดารัฐเล็ก ๆ ไมสามารถทําสงครามรุกรานไดแลว แตในการทํา
สงครามตั้งรับปองกันตัวเองนั้นรัฐเล็ก ๆ มีหนทางทําไดมาก ดังนั้นจึงขอยืนยันวา ถาเราพยายามที่
จะมีกําลังใหมมาเพิ่มเติมใหไดเร่ือย ๆ อยูเสมอ ถาเรามีการเตรียมในทุกวิถีทางที่สามารถทําไดเพื่อ
รวมกําลังของเราไว  ณ  ตําบลสําคัญ   และเมื่อเตรียมเชนนั้นแลว ก็ใชกําลังนั้นเพื่อใหบรรลุความมุง
หมายดวยความตั้งใจจริงและความมานะอยางสูงสุด เมื่อไดทําเชนนี้แลวก็เทากับวา เราไดทํา  ทุกสิ่ง
ทุกอยางที่จะตองทําแลวในทางยุทธศาสตรเพื่อการทําสงคราม และเราจะเปนฝายมีชัยมากนอย
เพียงใดแลวแตศัตรูของ เรามีความพยายามและพลังนอยกวาเราเทาใด แตทั้งนี้เวนเสียแตวาเราจะ
โชครายอยางมากในการรบเทานั้นจึงจะไมไดชัยชนะ 
 ๑๑. ในการพิจารณาหลักการดังกลาวนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการปฏิบัติการที่กระทํากันเพียง
เทานั้น อยางไรก็ตาม ขาพระพุทธเจาพยายามอธิบายใหกระจางแจงโดยพูดแตพียงสั้น ๆ เฉพาะสวน
ที่สําคัญที่สุดในปญหานี้เทานั้น 
 ในทางยุทธวิธี เราพยายามอยูเสมอที่จะโอบลอมขาศึกสวนที่เราเขาโจมตีในทิศทางหลักนี้ก็
เพราะกําลังของเรามีประสิทธิภาพในการตีจากวงนอกเขา ไปหาจุดศูนยกลาง มากกวาที่จะเขาตีทาง
ขนาน และยิ่งกวานั้นการทําดังนี้เราก็จะสามารถตัดขาศึกใหขาดจากเสนทางถอยได 
 จักรพรรดิ์นโปเลียนไมเคยทรงใชการโอบทางยุทธศาสตร ถึงแมวาพระองคมักจะมีความ
เหนือกวาทางขวัญและกําลังอยางแทจริงเสมอ 
 พระเจาเฟรดเดอริคที่สอง ทรงใชเพียงครั้งเดียวในป ๑๗๕๗ ในการรุกเขาสู      โบฮีเมีย 
 ๑๒.  ยิ่งกวานั้น หลักการรวมกําลังของเราใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได ณ ตําบลหลัก
ทําใหเราหันเหไปจาากความคิดที่จะทําการโอบลอมทางยุทธศาสตรอีกดวย และเมื่อเราเลิกคิดที่จะ
ทําการโอบลอมทางยุทธศาสตรแลว เชนนี้ เราจะวางรูปขบวนกําลังของเราอยางไรจึงจะเหมาะสม ก็
จะปรากฏออกมาเองโดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นการจัดรูปขบวนนั้นไมสูสําคัญนัก อยางไรก็ตาม มี
อยูกรณีหนึ่งซึ่งการโอบลอมทางยุทธศาสตรตอปกขาศึกจะทําใหประสบชัยชนะอยางใหญ
เชนเดียวกับเขาทําการยึด คือ ในกรณีที่เราทําสงครามกับประเทศมียากจนซึ่งขาศึกไดใชความ
พยายามอยางสูงในการสะสมเสบียงอาหารไวและการปฏิบัติการยุทธของขาศึกขึ้นอยูอยางเด็ดขาด
ตอเสบียงอาหาร และอุปกรณที่ไดสะสมไวนี้แลวถาเปนเชนนี้เราก็ไมควรนํากําลังสวนใหญของเรา
เขาปะทะกับสวนใหญของขาศึก  แตควรเขาตีฐานการสงกําลังของขาศึกดีกวา  อยางไรก็ตามการจะ
ปฏิบัติดังนี้ไดจะตองไดสถานการณสําคัญสองประการ  คือ 
 ๑๒.๑ ขาศึกจะตองอยูหางไกลจากฐานทัพของเขาเอง  จนกระทั่งเมื่อเราไปตีฐานของ
ขาศึกแลว  จะทําใหขาศึกตองถอยอยางขนานใหญทีเดียว 
 ๑๒.๒ เราตองสามารถใชกําลังเพียงสวนนอย (อาศัยเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ
และที่สรางขึ้น) ขัดขวางการรุกของกําลังสวนใหญขาศึกไวใหได เพื่อมิใหขาศึกไดชัยชนะ ณ ที่ใด 
ๆ ซ่ึงจะไปชดเชยเพียงพอกับความเสียหายที่ขาศึกจะไดรับเมื่อเสียฐานทัพของตน 



 ๑๓. การบํารุงเลี้ยงกองทหารเปนสภาวะการณอันจําเปนในการทําสงคราม  และมีอิทธิพล
มากตอการปฏิบัติการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมกําลังจะทําไดเพียงใดก็อยูที่การบํารุงเล้ียงจะทําได
เพียงใดและเมื่อการบํารุงเลี้ยงมีอิทธิพลตอการยุทธเชนนี้  ก็เปนเครื่องชวยในการพิจารณาเลือกเขต
สงคราม  โดยการเลือก แนวปฏิบัติการ  (Line of operations) 
 ๑๔. การบํารุงเลี้ยงทหารนั้นอาจจะทําไดดวยการเกณฑเสบียงอาหาร  และอุปกรณเอาจาก
ทองถ่ิน  ถาทองถ่ินนั้นมีเสบียงอาหารและอุปกรณเพียงพอที่ใชเล้ียงทหารได 
 ตามวิธีการทําสงครามสมัยใหมนั้น  กองทัพตาง ๆ ตองใชพื้นที่กวางใหญกวาแตกอนเปน
อันมาก  การที่เราจัดกําลังเปนกองทัพนอยอิสระแยกกันออกไป  ทําใหการบํารุงเลี้ยงโดยการเกณฑ
จากทองที่ทําไดสะดวกขึ้น  โดยไมทําใหเราตองเสียเปรียบขาศึก  ซ่ึงยังคงงมงายหลงใชวิธีการแบบ
เกาที่รวมกําลังเปนจํานวนมากไว  ณ ที่แหงเดียว  เพราะวากองทัพนอยอิสระซ่ึงจัดกันอยางที่จัดอยู
ทุกวันนี้  สามารถที่จะตานทานขาศึกมีกําลังมากกวาสองหรือสามเทาไดเปนเวลานาน  ระหวาง
นั้นเองกองทัพอิสระอ่ืน ๆ ก็จะมาชวยไดทัน  แมแตกองทัพนอยที่เขารบกับขาศึกเปนหนวยแรกจะ
ถูกตีแตกพายยับเยินก็ตามก็เรียกไดวา ไดทําการรบไมเสียแรงเปลา  ดังที่เราเคยกลาวไวกอนแลว 
 เพราะฉะนั้น  ในทุกวันนี้จึงควรใหกองพลตาง ๆ และกองทัพนอยตาง ๆ เคลื่อนที่เขาทํา
การยุทธโดยอิสระ  โดยเคลื่อนที่ขางเดียวกับหรือตามกัน  และอยูในระยะใกลเคียงกันเพียงพอที่จะ
เขารวมในการยุทธเดียวกันได ถากองพลและกองทัพนอยเหลานั้นขึ้นอยูกับกองทัพใหญเดียวกัน 
 ๑๕. ถาหากไมมีการปฏิบัติขั้นแตกหักอีกตอไป  (เชน  เขาตีตอที่ตั้งกําลังสวนใหญของ
ขาศึก) เราก็เลือกเอาตําบลที่อุดมสมบูรณที่สุดสําหรับเขากระทําการยุทธเพราะวาการบํารุงเลี้ยง
ทหารไดสะดวกทําใหความเร็ว  ในการปฏิบัติการของเราเพิ่มขึ้น  ส่ิงที่สําคัญกวาเสบียงอาหารก็คือ
ที่ตั้งกําลังสวนใหญของขาศึก ซ่ึงเราจะตองหาใหพบ  กับที่ตั้งเมืองหลวงของขาศึกและคลังเก็บ
อาวุธของขาศึกเหลานี้เราจะตองมุงเอาชนะใหได  ยิ่งกวาที่จะมุงตอตําบลที่อุดมสมบูณดวยขาวปลา
อาหารเพื่อเล้ียงทหารของเราเองขอตกลงใจอื่น ๆ เชน การวางกําลังของเราใหไดเปรียบขาศึก ดังได
กลาวมาแลวนั้น  ถือเปนกฎไดดีทีเดียว มีความสําคัญนอยกวาวิธีปฏิบัติตามที่กลาวขางตนนี้เปนอัน
มาก 
 ๑๖. แมจะไดมีวิธีการหาเสบียงอาหารเอาจากทองถ่ินจากแหลงที่อุดมสมบูรณ  ดังกลาวนี้
แลวก็ตาม  เราก็ยังจําตองมีการตั้งคลังของเราขึ้นเสมอ  เพราะฉะนั้นแมวา  ณ ตําบลนั้นจะมีเสบียง
อาหารเพียงพอสักเพียงใดก็ตาม  ผูนําทางทหารที่ฉลาดจะไมละเลยที่จะตั้งคลังขึ้นไวขางหลังเปน
อันขาดเพื่อแกไขปญหาฉุกเฉินกระทันหัน  ซ่ึงมิไดคาดคิดไวลวงหนาและเพื่อที่จะใหสามารถรวม
กําลังทหาร  ณ จุดใด ๆ ไดตามตองการดวย  การตั้งคลังขึ้นดังกลาวนี้ จะตองกระทําในลักษณะที่ไม
เปนการเสียหายตอจุดประสงคขั้นสุดทายของเรา 
 การตั้งรับ 



 ๑. เมื่อพูดในแงการเมืองแลว การสงครามตั้งรับ เปนการสงครามซึ่งเราทําเพื่อรักษา     
เอกราชของเรา  ถาพูดในแงยุทธศาสตร  การตั้งรับเปนการทัพที่เราจํากัดตัวเอาเองใหทําการรบกับ
ขาศึกภายในเขตการสงครามเขตหนึ่งซึ่งเราไดมีการเตรียมการไวแลวเพื่อทําการตั้งรับ  ไมวาการรบ
ซ่ึงเรากระทําในเขตสงครามนี้จะเปนการรุกหรือการรับ  ก็ยังคงเปนการทําสงครามตั้งรับอยูนั้นเอง 
 ๒. เราทําการตั้งรับทางยุทธศาตรในเมื่อขาศึกกําลังเหนือกวาเรา  ปอมสนาม  และดูสนาม
เพลาะซ่ึงเปนการเตรียมการตั้งรับที่สําคัญในเขตสงครามจะใหประโยชนมาก  ยิ่งมีความรูใน
ลักษณะภูมิประเทศและมีแผนที่ที่ดีประกอบดวยแลว  ก็จะยิ่งเกื้อกูลยิ่งขึ้น  กองทัพขนาดยอมหรือ
กองทัพของรัฐเล็ก ๆ ซ่ึงมีทรัพยากรจํากัดจะสามารถตานทานขาศึกโดยอาศัยส่ิงที่กลาวขางตนได
ดีกวาที่จะไมอาศัยเสียเลย 
 นอกจากนั้น  ยังมีเหตุผลอีกสองประการ ซ่ึงทําใหเราเลือกใชการทําสงครามตั้งรับคือ 
 ประการแรก  เมื่อภูมิประเทศรอบเขตสงครามนั้นไมเกื้อกูลแกการปฏิบัติการ  เพราะเหตุที่
ขาดแคลนเสบียงอาหาร  คือจะทําการยุทธไดยากลําบากมาก  ในกรณีเชนนี้เราจะหลีกเลี่ยงขอ
เสียเปรียบ ซ่ึงขาศึกถูกบังคับใหตองการการทํา  ส่ิงนี้เปนกรณีปจจุบัน (๑๘๑๒) กับกองทัพของ
รัสเซีย 
 ประการที่สอง  เมื่อขาศึกเหนือกวาเราในการทําสงครามในเขตสงคราม  ซ่ึงเราไดเตรียมไว
แลว  ซ่ึงเรารูและซึ่งเราอยูในฐานะเสียเปรียบทุกประตู  การทําสงครามก็ทําไดงายขึ้น และ เราจะทํา
ผิดนอยลง  เมื่อขาดความเชื่อถือในทหารของเรา และบรรดานายทั้งหลายบังคับใหเราทําสงครามตั้ง
รับ  เราก็มักจะผสมการตั้งรับทางยุทธศาสตรและยุทธวิธีเขาดวยกัน  ในกรณีเชนนี้เราก็ทําการยุทธ
อยูในที่นั่นซึ่งไดมีการเตรียมการไวแลว  เพราะดวยการทําเชนนี้ เราจะผิดพลาดนอยลง 
 ๓. ในการตั้งรับ  ก็เชนเดียวกับในการรุก  มีความจําเปนที่จะตองดํารงจุดมุงหมาย  (AIM)  
หลักไว  นั่นคือการทําลายกองทัพขาศึก  ไมวาจะดวยการทําการรบหรือทําใหการทรงชีพของขาศึก
เปนไปไดดวยความลําบากอยางที่สุด  ดวยการทําเชนนั้นยอมจะทําใหขาศึกรวนเรระส่ําระสายและ
บังคับใหขาศึกถอนตัวซ่ึงระหวางการถอนตัวนั้นเองขาศึกยอมจะไดรับการเสียหายอยางหนัก  
ตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติเชนนี้ปรากฏในการทัพของดุกแหงเวลลิงตัน  ในป  ๑๘๑๐  และป  ๑๘๑๑ 
 เพราะฉะนั้นการสงครามตั้งรับจึงมิไดหมายถึงการรอคอยอยางเกียจครานวาอะไรจะเกดิขึน้ 
เราจะคอยเฉพาะเมื่อเปนที่ประจักษชัดวาการรอคอยนั้นจะทําใหเราไดเปรียบขาศึกอยางยิ่ง  ความ
เงียบซึ่งมักจะเกิดมีเมื่อกอนจะเกิดพายุใหญนั้นเปนอันตรายฉันใด  การที่ฝายรุกสงบเงียบเพื่อ
รวบรวมกําลังใหม ๆ สําหรับการเขาตีอยางใหญนั้นก็เปนอันตรายอยางที่สุดตอฝายตั้งรับฉันนั้น 
 ๔. ความมุงหมาย  (PURPOSE)  ในการสรางปอมคายที่มั่นคงแข็งแรงขึ้นในการตั้งรับนั้น
ก็เพื่อใหสวนใหญของกําลังกองทัพขาศึกตองเขาลอมประชิด  เพื่อใหเรามีโอกาสทําลายกําลังที่
เหลือของกองทัพขาศึก  เพราะฉะนั้นเราตองการทําการรบอยูเบื้องหลังปอมคายของเรา  ไมใช



ออกไปรบอยูขางหนาแตเราตองไมอยูนิ่งเฉยในขณะที่ฝายขาศึกกําลังจะไดชัยชนะ  เหมือนดังที่      
เบนนิกเสนไดกระทําระหวางลอมประชิดที่ดามซิก 
 ๕. แมน้ํากวางใหญ  ซ่ึงยากแกการที่จะสรางสะพานขาม  (เชน แมน้ําดานูบใตกรุงเวียงนา
ลงไป และแมน้ําไรนตอนใต)  จะเปนแนวตั้งรับตามธรรมชาติได  แตเราไมควรกระจายกําลังของ
เราเรียงรายอยูตามริมฝงแมน้ําเพื่อปองกันการขามลําน้ําดวยวิธีใด ๆ ซ่ึงขาศึกจะกระทําขึ้นการทํา
เชนนั้นจะเปนอันตรายมากที่สุด  ตรงกันขาม  เราควรทําเพียงแตเฝาแมน้ําไว  และทันทีที่ขาศึกขาม
มาและยังไมทันรวบรวมกําลังกันได  และยังอยูในพื้นที่แคบ ๆ บนริมฝงแมน้ํานั้นเราจึงจูโจมออกตี
ขาศึกจากทุกทิศทุกทาง การรบที่แอสเพิรนเปนตัวอยางอันดีในเรื่องนี้ แตในการรบที่            “ วา
กราม “  นั้นฝายออสเตรียใหพื้นที่ไวใหแกฝายฝร่ังเศสมากเกินไปโดยไมมีความจําเปนเลยแมแต
นอย  ดังนั้นความเสียเปรียบซึ่งมีอยูเปนประจําในการขางลําน้ําจึงหายไปสิ้น 
 ๖. ภูเขา  เปนเครื่องกีดขวางลําดับที่สองซึ่งอํานวยใหเปนแนวตั้งรับที่ดีได วิธีใชภูเขาเปน
แนวตั้งรับนั้นเราทําไดสองวิธี 
 วิธีแรก คือ เอาภูเขาไวขางหนาเรา ใชกําลังที่สามารถเคลื่อนที่ไดคลองแคลวจํานวนเพียง
เล็กนอยยึดเขานั้นไว และคิดเสียวาคลายกับแมน้ําซึ่งขาศึกจําตองขามมาและการตั้งรับก็คงทํานอง
เดียวกับที่แมน้ํา คือ เมื่อขาศึก ซ่ึงกระจัดกระจายกําลังกันอยูนั้นโผลชองเขาตาง ๆ เขามา เราก็โจน
เขาใสดวยกําลังทั้งหมดของเรา 
 วิธีที่สอง คือเขายึดภูเขาไว ในกรณีนี้เราตองปองกันทุกสวนทางบนภูเขาดวยกําลังสวนนอย 
และเก็บกําลัง (๑ ใน ๓ ถึง ๑ ใน ๒) ไดเปนกองหนุนเพื่อที่จะใชเขาตีขาศึกซึ่งสามารถเจาะทะลุ
ทะลวงเขามาได เราตองไมแบงแยกกําลังออกหนุนออกไปเพื่อคอยปองกันมิใหขาศึกเจาะแนวเขามา
เปนสวน ๆ ในทุก ๆ อยางแตเราตองวางแผนไวตั้งแตตนที่จะเขาขยี้ขาศึกสวนที่แข็งแรงที่สุดที่เจาะ
เขามาไดแตเพียงสวนเดียวเทานั้น ถาเราสามารถจะเอาชัยชนะตอกําลังสวนสําคัญขาศึกไดแลว 
กําลังสวนอื่น ๆ ที่เจาะเขาไดก็จะตองถอนตัวกลับไปเอง 
 ๗. เมื่อพิจารณาการสงครามในภูเขาโดยทั่วไปแลว เราจะเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางขึ้นอยูกับ
ความสามารถของผูบังคับบัญชาชั้นรอง ๆ และข้ึนอยูกับวินัยและขวัญของพลทหารของเรามาก
ยิ่งขึ้นไปกวานั้นอีก ณ ภูมิประเทศภูเขาเชนนี้ ไมตองใชกลยุทธโลดโผนอยางใด แตตองอาศัย
วิญญาณนักรบและการเสียสละดวยความเต็มใจมากกวา เพราะวาทหารแตละคนนั้นเกือบจะตอง
ปฏิบัติการรบเปนอิสระเพราะเหตุนี้เองทหารจางจึงเหมาะสมเปนพิเศษสําหรับใชรบบนภูเขา โดย
เหตุที่วาทหารจางนั้นไมมีความสามารถในการดําเนินกลยุทธใด ๆ เลย แตมีคุณสมบัติตามตองการ
สําหรับทําการรบในภูเขาเปนอยางดีเยี่ยม 
 ๘. ในลําดับสุดทายนี้ ควรจะสังเกตุไววาการตั้งรับทางยุทธศาสตรนั้นถึงแมวาจะ
แข็งแกรงกวาการรุกก็ควรทําเพียงแตเพื่อใหไดชัยชนะอยางสําคัญครั้งแรก ๆ เทานั้น ถาเราไดชัย
ชนะในการตั้งรับนี้แลวสันติภาพก็ยังไมเกิดขึ้นทันที เมื่อนั้นแหละเราสามารถที่บรรลุความสําเร็จ



ตอไปไดก็แตดวยการทําการรุกเทานั้น เพราะวาถาเราจะคงทําการตั้งรับอยูตอไปแลว เราก็จะตอง
เสี่ยงตอการทําสงครามที่ชักทุนของเราเองหมดเปลืองไปเรื่อย ๆ ซ่ึงไมมีรัฐใดสามารถที่จะทนทาน
อยูไดตลอดไปโดยไมมีที่ส้ินสุด ถารัฐตองจําทนถูกขาศึกโจมตีเอาแตขางเดียว โดยไมมีการโตตอบ
ขาศึกไปบางนั้น รัฐนั้นก็ตองออนเปลี้ยเพลียเร่ือยไปและตองปราชัยในที่สุด เพราะฉะนั้นเราตอง
เร่ิมตนทําสงครามดวยการตั้งรับเพื่อใหมีชัยในที่สุดดวยการรุก 
 การรุก 
 ๑. การรุกทางยุทธศาสตรทําใหบรรลุจุดมุงหมาย (AIM) ของสงครามโดยตรงคือ มุงตรง
ไปยังการทําลายกําลังขาศึก   ขณะที่การตั้งรับทางยุทธศาสตรนั้นนําใหบรรลุความมุงหมายนี้ใน
ทางออม เพราะฉะนั้น หลักการรุกจึงอยูใน “หลักการทั่วไป” ของยุทธศาสตร ในหลักการรุกนี้มี
เร่ืองสําคัญที่จะตองกลาวถึงโดยละเอียดอยูเพียงสองประการ 
 ๒. ประการแรก คือ การทดแทนกําลังทั้งกําลังคนและกําลังอาวุธใหไดโดยไมขาดสายอยู
ตลอดเวลา เร่ืองนี้ฝายตั้งรับทําไดงายกวาฝายรุก เพราะวาแหลงสงกําลังบํารุงของฝายรับยอมอยูใกล
กวาแหลงสงกําลังบํารุงของฝายรุก  สวนฝายรุกนั้นถึงแมวาจะเปนรัฐที่ใหญกวา  แตตองรวบรวม
กําลังมาจากทางอันไกลและดวยความยากลําบากมาก  ฝายรุกจําตองระดมกําลังและขนอาวุธ
ยุทโธปกรณมาเตรียมเพิ่มเติมไวเปนเวลานาน  กอนที่กองทัพจะตองการใชกําลังพลและอาวุธ
ยุทโธปกรณเหลานั้นอยางแทจริง  ถาไมทําเชนนั้นก็ไมไดเพราะจะตองขาดความสามารถในการรุก
ลงไปทันที  ดังนั้น เราซึ่งจะทําการรุกจึงตองใชถนนหนทางทําการสําเลียงทหารและอุปกรณอยาง
ไมขาดสาย  และตามถนนเหลานี้เราตองตั้งสถานีควบคุมขึ้นเปนระยะ ๆ เพื่อควบคุมการขนสงให
เปนไปโดยรวดเร็ว 
 ๓. แมแตสถานการณอํานวยใหอยางที่สุด  และแมแตจะมีกําลังเหนือกวาฝายรับทั้งทาง
กําลังคนและกําลังขวัญอยางสูงสุดก็ตาม  ฝายรุกก็ยังควรคํานึงถึงความหายนะอยางใหญหลวงซึ่ง
อาจเกิดขึ้นไดไวลวงหนา เพราะฉะนั้นฝายรุกตองเตรียมจัดที่มั่นจุดตานทานไวตามแนวเสน      
ปฎิบัติการตามเสนทางที่ตรงรุกไปนั้นดวยเพี่อวาเมื่อเขาตีไมสําเร็จตองปราชัยกลับมาจะสามารถ
ถอยไปอาศัยยังที่มั่นซึ่งเตรียมไวนั้นที่มั่นดังกลาวนี้อาจสรางเปนปอมสนามพรอมดวยคายที่     
ดัดแปลงแข็งแรง  หรือเพียงแตคายดัดแปลงงาย ๆ เทานั้นก็พอ 
 แมน้ํากวางใหญ  จะเปนเครื่องที่ดีที่สุดเพื่อหยุดยั้งการไลติดตามของขาศึกไดช่ัวขณะหนึ่ง    
เพราะฉะนั้นเราตองยึดรักษาหัวสะพานไวสําหรับฝายเราในการขามลําน้ํานั้น    โดยมีที่มั่นแข็งแรง
อยูรอบตัว 
 เมื่อกําลังสวนใหญขามน้ําไปแลว          เราตองทิ้งกําลังไวยึดครองที่มั่นจุดตานทาน       ณ 
หัวสะพานนี้ และจะตองยึดไวอยางเหนียวแนนเสมือนหนึ่งยึดเมืองสําคัญที่สุดหรือปอมสําคัญที่สุด
ทีเดียว กําลังที่จะใชใหยึดรักษาที่มั่นนี้จะมากนอยเพียงใด  ขึ้นอยูกับที่เราเกรงการไลติดตามของ
ขาศึกมากนอยเพียงใด  หรือขึ้นอยูกับทาทีของชาวเมือง  กําลังดังกลาวนี้รวมกับกําลังเพิ่มเติมซึ่งจัด



จากกองทัพนอยที่จัดขึ้นใหม  ถาการเขาตีเปนผลสําเร็จก็เคลื่อนที่ตามกองทัพที่กําลังทําการรุกอยู
ตอไป  แตถาตองการเขาตีลมเหลวและกองทัพตองถอนกําลังสวนนี้เองก็เขายึดที่มั่นชวยใหสวน
ใหญถอนตัวไดโดยปลอดภัย 
 นโปเลียน  มักจะยึดถือมาตรการนี้อยางระมัดระวังสําหรับการปองกันขางหลังของกองทัพ
ตนเสมอ  เพราะฉะนั้นในการปฎิบัติการที่หาวหาญที่สุดของเขาจะเสี่ยงนอยกวาที่ปรากฎใหเห็น
ตามปกติ 

ยุทธวิธีในการรบดวยวิธีรับ 
๑. ใหหนวยทหารของเราอยูในความกําบังใหนานที่สุดที่จะนานได  ในฐานะที่ฝายเราอาจจะ
ถูกเขาตีเมื่อใดก็ได  เราจะตองเตรียมตัวตั้งรับใหพรอมอยูทุกขณะ  และวางกําลังใหอยูในความ
กําบังใหมากที่สุด  ทั้งนี้เวนเสียแตระหวางที่เรากําลังทําการเขาตีอยู 
๒. อยานําหนวยทหารทั้งหมดเขาทําการรบทันที การปฏิบัติเชนนั้นเปนการอํานวยการรบที่
เขลา  เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณรบไดก็ดวยเฉพาะเพียงกําลังที่เหลืออยูในกํามือของเรา
เทานั้น 
๓. อยามัวกังวลในเรื่องการขยายแนวรบของเราสิ่งนี้หามีความสําคัญอะไรนักไม  การขยาย
แนวรบออกไปยอมทําใหความลึกของรูปขบวนตองจํากัดลง  นั่นคือ (จํานวนกองทัพนอยที่วางอยู
หลังหนวยอ่ืน )  หนวยทหารที่เก็บไวขางหลังอาจจะนําไปใชอยางไรก็ไดเสมอ  เราสามารถใชได
ทั้งเพื่อเปดการรบขึ้นใหม  ณ จุดเดิม หรือทําการสูรบตอไป ณ จุดขางเคียงอื่น ๆ หลักการขอนี้  คือ
ผลสืบเนื่องจากขอที่กลาวมาแลวขางตน 
๔. ระหวางที่ตีแนวรบดานใดดานหนึ่ง  ขาศึกมักจะหาชองทางขยายปกและโอบเรา ใน
ขณะเดียวกันในกรณีนี้  กองทัพนอยของกองทัพ ที่เราเก็บไวขางหลังอาจเขาขัดขวางการกระทําของ
ขาศึกและเปนกําลังใหความชวยเหลือ  โดยอาศัยความเกื้อกูลอันมักจะไดจากเครื่องกีดขวางในภูมิ
ประเทศหนวยทหารในสวนขางหลังนี้  ทําประโยชนใหมากกวาการสงเขาประจําแนวรบ  และการ
ขยายแนวรบออกไป  หากนําไปใชเชนนั้นแลว  ขาศึกจะโอบปกเอาไดงาย ๆ หลักการขอนี้คง
ใกลเคียงกับหลักการขอสองอยูนั้นเอง 
๕. ถาเรามีหนวยทหารหลายหนวยเก็บไวเปนกองหนุน  เราจะตองวางเพียงสวนหนึ่งไวหลัง
แนวรบโดยตรง  และวางสวนที่เหลือเฉียงไปขางหลัง 
จากตําแหนงดังกลาวนั้น หนวยทหารของเราสามารถเขาตีปกขบวนขาศึก ซ่ึงกําลังคนหาเพื่อเขา
โอบเรา 
๖. หลักการพื้นฐานก็คือ เราจะตองไมงอมืองอเทาเสียเลยทีเดียว แตเราจะตองเขาดีขาศึก
ในทางตรงหนาและจากทางปก แมกระทั่งในระหวางที่ขาศึกกําลังเขาตีเราอยู ดังนั้น เราจะตองทํา
การตั้งรับ ณ ดานในดานหนึ่ง เพื่อจูงขาศึกใหจัดขบวนเขาตีเรา ณ ดานนี้ คร้ันแลว เราก็จะกลับทํา
การเขาตีดวยกําลังที่เราเก็บรักษาไวขางหลัง ศิลปเกี่ยวกับการใชสนามเพลาะดังที่ฝาพระบาทเคย



รับสั่งไวคร้ังหนึ่ง นอกจากจะยังประโยชนใหฝายตั้งรับสามารถปองกันตนอยางปลอดภัยภายในที่
กําบังแลว ยังจะทําใหออกตีขาศึกไดอยางมีผลดียิ่งขึ้นอีกดวย ขอคิดอันนี้ควรจะนําไปใชการตั้งรับ
แบบปองกัน การตั้งรับแบบนี้มิใชอะไรอื่น นอกจากจะเปนเครื่องมืออยางหนึ่งสําหรับเพื่อเขาตี
ขาศึกอยางไดเปรียบมากที่สุด ณ ตําบลที่ไดเลือกไวลวงหนา โดยที่ ณ ตําบลนี้ เราไดนํากําลังของเรา
ขึ้นมาและไดจัดเตรียมสิ่งตาง ๆ ใหไดเปรียบแกฝายเราอยูกอนแลว 
๗. การเขาตีจากที่มั่นตั้งรับนี้สามารถอุบัติขึ้นในระหวางที่ขาศึกกําลังเขาตี หรือขณะที่ขาศึก
กําลังอยูในระหวางการเคลื่อน ในขณะที่ใกลจะบังเกิดการเขาตี กระหมอมสามารถจะถอยหนวย
ทหารเพื่อลอขาศึกใหเขามาสูภูมิประเทศที่ขาศึกไมรูจักและระดมกําลังเขาตีจากทั่วทุกดาน รูป
ขบวนในทางลึกหรืออีกนัยหนึ่งรูปขบวนชนิดที่กําลังจํานวนสองในสาม หรือ กึ่งหนึ่ง หรือนอยกวา
นั้นถูกสงขึ้นไปประจําแนวหนาและกําลังสวนที่เหลือวางซอนไว  และปกปดไวขางหลังโดยตรง
หรือในแนวเฉียงนั้น  นับวาเปนรูปขบวนที่เหมาะสําหรับดําเนินการในลักษณะดังกลาวแลวขางตน  
ฉะนั้น  รูปขบวนแบบนี้จึงจัดวามีความสําคัญอยางใหญหลวง 
๘. ถาหากกระหมอมมีกําลัง  ๒  กองพล  กระหมอมจะเก็บไวขางหลัง ๑ กองพล  หากมี  ๔  
กองพล  อาจจะเก็บไวสองกองพล  หากมี  ๕  กองพล  กระหมอมจะจัดใหเปนกองหนุนไวอยาง
นอยสองกองพล  และในกรณีสวนมากอาจจะถึง ๓ กองพล 
๙. ณ ตําบล ที่ฝายเราดําเนินการตั้งรับแบบปองกัน  เราจะตองอาศัยศิลปะแหงการปองกันคาย  
ปอมคายที่กอตั้งขึ้น  จะตองแยกกันเปนอิสระ  ลอมปดรอบดาน และมีความมั่นคงแข็งแรงทางดาน
ขาง 
 ๑๐. ในแผนการรบของเราจะตองตั้งจุดมุงหมาย (AIM)  ท่ีสูงไว คือ  การเขาตีกําลังสวน
ใหญ และ ทําลายใหยอยยับ หากเราตั้งจุดมุงหมายไวต่ําในขณะที่ขาศึกตั้งไวสูง  โดยธรรมชาติแลว
เราก็ยอมจะตกเปนฝายท่ีเสียเปรียบอยางเอกอุโดยไมมีปญหา  สมดังภาษิตท่ีวา “ถี่ลอดตาชางหาง
ลอดตาเห็น” 
 ๑๑.  เม่ือเราไดตั้งจุด (GOAL) ในแผนการตั้งรับของเราไวสูง (การทําลายลางกําลังสวนใหญ
ขาศึก ฯลฯ) เชนนี้แลว เราจะตองดําเนินการใหบรรลุจุดหมายอยางสุดกําลังความสามารถโดยปกติ
ขาศึกมักจะดําเนินการใหเปนไปตามจุดหมายของตน ณ ตําบลใดตําบลหนึ่ง เชน ขณะที่เราเขาทํา
การทางปกขวา ขาศึกอาจพยายามเขาทําการแตกหักอยางไดเปรียบดวยกําลังทางปกซายฉะนั้นถา
หากเราปฏิบัติการดวยความเขมแข็งนอยกวาขาศึก หรือ ดําเนินการใหเปนไปตามจุดหมายดวย
ความเขมแข็งนอยกวาขาศึก ขาศึกก็ไดประโยชนอยางสมบูรณ สวนเราคงจะไดเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ 
โดยนัยนี้ ขาศึกจะทรงไวซ่ึงความมีอํานาจเหนือกวา วัยชนะจะตกเปนของขาศึก และเราจะตองเสีย
แมแตประโยชนท่ีเราไดไวบางสวน หากฝาพระบาททรงสนพระทัยในตํานานการรบที่ราติสบอน 



(Ratisbon) และ วากราม (Wagram) ฝาพระบาทจะทรงทราบความจริงและความสําคัญของสิ่งท่ี
กลาวแลวขางตน 
 ในการรบทั้งสองคราวนั้น จักรพรรดิ์นโปเลียนไดทรงเขาตีดวยกําลังทางปกขวา และ
พยายามตานทานอยางแข็งแรงทางดานปกซาย อารชดยุคชารลสก็ไดทรงปฏิบัติทํานองเดียวกันทุก
ประการจะผิดกันก็แตเพียงฝายแรกปฏิบัติการดวยความเขมแข็งและแนวแน ขณะที่ฝายหลัง
ปฏิบัติการไมอยูแกรองรอยและมักจะยุติเสียกลางคัน    ดวยเหตุนี้   ชัยชนะในบางสวนของพระเจา
ชารลจึงหาประโยชนอะไรมิได ฝายพระเจานโปเลียนกลับไดผลแตกหักอยางสมบูรณ 
 ๑๒. ขอใหกระหมอมสรุปหลักการสองขอหลังอีกคร้ังหนึ่ง การผสมผสานหลักการท้ังสอง
ขอนี้เขาดวยกัน จะไดคติขอหนึ่งซึ่งจะตองถือวามีน้ําหนักเปนอันดับแรกในบรรดามวลเหตุอัน
นํามาซึ่งชัยชนะสําหรับศิลปการสงครามสมัยใหม กลาวคือ 
 “พึงดําเนินการใหบรรลุจุดมุงหมายที่สําคัญยิ่ง  ดวยความเขมแข็งและ  ความแนวแน “ 
 ๑๓. ถาเราดําเนินการดังกลาวแลว  และกลับเปนฝายประสบความเพลี่ยงพล้ําขึ้น  อันตราย
อาจจะใหญยิ่งอยางไมมีปญหา  แตการท่ีเราจะใชความระมัดระวังจนเกินไปโดยไมคํานึงถึง
จุดหมายขั้นสุดทาย  ก็มิใชศิลปะการทหาร  การกระทําเชนนี้ขัดตอสภาพของการสงครามดังท่ี
กระหมอมไดเคยทูลไวแลวในภาค  “ หลักการท่ัวไป “  ท้ังนี้ก็เพระวาเราจะตองกลาเสี่ยงอยางสูง 
เพื่อจุดหมายอันสูง  ขณะท่ีเราประกอบการอันเปนการเสี่ยง  ความไมประมาทท่ีถูกตองอยูท่ีความ
ไมเกียจคราน  ไมเฉื่อยชา  หรือไมสะเพราในการใชวิธีการตาง ๆ    อันจะชวยใหเราบรรลุผลตาม
จุดหมายได  การปฏิบัติของพระเจานโปเลียนนับวาเปนตัวอยางที่ดี  พระองคไมเคยทรงขลาด หรือ 
ลังเลตอการเสี่ยงเพื่อใหบรรลุตามจุดหมายสูงสุดท่ีไดทรงตั้งไวเพราะเหตุจากความระมัดระวัง 
 ฝาพระบาทคงจะทรงรําลึกไดวาในการรบอยางมีชัยไมกี่คร้ังนั้น  พระองคจะพบวา
ความสําเร็จที่ดีที่สุดในการตั้งรับที่ไดปฏิบัตินั้น  ไดอาศัยหลักการดังกลาวแลวนั้นทั้งสิ้น  เราได
หลักการเหลานี้มาจากผลการศึกษาประวัติศาสตรการสงคราม 
 ณ  Minden  ดยุคเฟอรดินันด  ไดทรงปรากฏพระองคขึ้น  ณ ตําบลที่ขาศึกมิไดคาดหมาย
และทรงเขาตีทันที  ขณะที่บริเวณแทนเฮาเซน (Tannhausen)  นั้น  พระองคไดทรงใชวิธีตั้งรับแบบ
ปองกัน (PASSSIVE DEFENSE) ณ โรสบาค (Rossbach)  พระเจาเฟรดเดอริคที่ ๒ ทรงเขาตีขาศึก 
ณ ตําบล และ เวลาที่ขาศึกมิไดคาดหมาย 
 ณ   ลิกนิตช (Liegnitz)  ทหารออสเตรีย ไดเผชิญกับกองทัพของพระเจาเฟรดเดอริค ใน
เวลากลางคืน ณ ตําบลที่แตกตาง ๆ ไปจากที่ตนเคยทราบแตวันกอน พระองคทรงใชกําลังทั้งหมด
เขาดีกําลังสวนหนึ่งของขาศึกและทําลายเสียกอนที่กําลังสวนอื่น ๆ จะสามารถลงมือทําการรบได 



 ณ โฮเฮนลินเดน (HOHENLINDEN) นายพล โมโร (MOREAU) มี ๕ กองพลในแนวหนา
และ  ๔  กองพลในแนวหลัง   และทางปกทั้งสองขาง  โมโรโอปปกขาศึกและเขาตีดวยกําลังปกขวา
กอนที่ขาศึกจะสามารถเขาตีได 
 ณ ราติสบอน (Ratisbon)   จอมพลดาวูด (Davout)  ทําการตั้งรับแบบปองกันในขณะที่ 
นโปเลียนนํากําลังทางปกขวาเขาตีตอ กองทัพนอยที่ ๕ และ ที่ ๖ และนโปเลียนก็ไดชัยชนะอยาง
สมบูรณ 
 แมวาออสเตรียจะเปนฝายตั้งรับอยางแทจริงที่วากราม (Wagram) แตก็ไดเขาตีนโปเลียน
ดวยกําลังสวนใหญในวันที่สอง     ฉะนั้น  อาจนับไดวานโปเลียนเปนฝายตั้งรับดวยเหมือนกัน นโป
เลียนใชกําลังทางปกขวาเขาตีโอบขยายปกลํ้าออกไปและประสบชัยชนะทางดานปกซายของฝาย
ออสเตรีย ในขณะเดียวกันนั้นนโปเลียนมิไดมัวพะวงกับกําลังทางปกซายที่ออนแอ (ประกอบดวย
กองพลเดียว)  ที่วางไวบนฝงแมน้ําดานูบ  (Danube)  แตประการใด     นโปเลียนอาศัยกําลัง
กองหนุนจํานวนมาก (รูปขบวนในทางลึก) ขัดขวางมิใหกําลังทางปกของฝายออสเตรียไดเขาแกไข
ความปราชัยของตนทางดานโรสบาค (Rossbach) ดวยกองหนุนเหลานี้เองที่ทําใหนโปเลียนตี      อา
เดอรคลา (Aderklaa) กลับคืนมาได 
 หลักการตาง ๆ ที่ไดกลาวแลวขางตนปรากฎชัดอยูในตัวอยางการรบแตละครั้งเหลานั้นแต
ทั้งหมดเปนตัวอยางของ การตั้งรับเชิงรุก (Active defense) 
 ความคลองแคลวในการเคลื่อนที่ของกองทัพปรัสเซียพระเจาเฟรเดริคที่ ๒ นับวาเปน
เครื่องมืออยางหนึ่งที่นําไปสูชัยชนะ แตเราไมอาจถือเปนความไดเปรียบไดตอไปเพราะกองทัพของ
ชาติอ่ืน ๆ มีความคลองแคลวอยางนอยที่สุดเทากับฝายเรา แลวมีขอสังเกตอยูคือ ในสมัยนั้นการ
ขยายปกใหลํ้าออกไปมิคอยจะกระทํากัน ฉะนั้น รูปขบวนในทางลึกจึงพลอยมีความสําคัญนอยไป
ดวย 
 
 ยุทธวิธีในการรบดวยวิธีรุก 
 ๑. เราจะตองเลือกเขาตีขาศึก  ณ  จุดใดจุดหนึ่ง (เชน กําลังทหารสวนหนึ่งของหนวย – 
กองพล, กองทัพนอย)  และเขาตีดวยกําลังที่เหนือกวามาก ปลอยใหกําลังฝายขาศึกสวนที่เหลืออยู
ในสภาพไมแนใจ และไมกลาปลีกตัวออกไปชวยเหลือกัน นี่เปนวิธีเดียวที่เราอาจใชกําลังที่ก้ํากึ่งกับ
ขาศึกหรือนอยกวาขาศึกเขาทําการรบอยางไดผล และมีหวังในผลสําเร็จ ยิ่งเรามีกําลังนอย เราก็ยิ่ง
จะตองใชทหารนอยในการยันขาศึกไว ณ จุดที่ไมสําคัญ เพื่อจะไดมีกําลังเปนบึกแผนมากที่สุด ณ 
ตําบลที่จะเขาตีแตกหัก พระเจาเฟรดเดอริคที่ ๒ ทรงไดชัยชนะที่ เลอเธน ก็เพราะพระองคทรงรวม
กองทัพขนาดยอมของพระองคไว ณ ตําบลเดียว จึงมีความปกแผนแนนหนาเมื่อเทียบกับของฝาย
ขาศึก 



 ๒. เราจะตองทุมกําลังสวนใหญเขาตีปกขางหนึ่งของขาศึก จากดานตรงหนา และดานปก 
หรือเขาตลบหลังขาศึกเลยทีเดียว เมื่อใดเราตัดทางถอยของขาศึกได  เมื่อนั้นแหละที่เราจะหวังผล
ชัยชนะอยางสมบูรณได 
 ๓. แมวาเราจะมีกําลังมาก เราก็ควรที่จะเลือกทําการแตกหัก ณ เพียงจุดเดียวเทานั้น เพราะ
วิธีนี้จะทําใหเราไดเปรียบทางกําลัง ณ จุดนั้น การที่จะลอมกําลังขาศึกไวใหไดทั้งหมดนั้นกระทําได
ยากมาก และจะตองอาศัยความไดเปรียบอยางลนเหลือทั้งในดานวัตถุและดานจิตใจ อยางไรก็ดี เรา
สามารถตัดทางถอยของขาศึกได ณ จุดใดจุดหนึ่งทางดานขาง และเพียงเทานี้ก็นับวาเราประสบ
ความสําเร็จอยางสูงแลว 

๔. กลาวโดยทั่วไปแลว  จุดมุงหมายอันสําคัญก็คือ ความแนนอนในชัยชนะ (ที่มีความ
เปนไปไดสูง)  กลาวคือ ความแนนอนวาสามารถจะจับขาศึกใหเตลิดออกไปจากสนามรบได 
แผนการขนาดตองกําหนดขึ้นเพื่อจุดหมายปลายทาง (END) อันนี้ ทั้งนี้ก็เพราะวามันเปนการงายที่
จะเปลี่ยนชัยชนะที่ไมแตกหักใหเปนชัยชนะที่แตกหักไดดวยการไลติดตามขาศึกอยางเขมแข็ง 

๕. สมมุติวาขาศึกมีกําลังทหาร ณ ปกขางหนึ่งขนาดเพียงพอที่จะวางแนวตั้งรับไดทุกดาน
กําลังสวนใหญของเราจะตองพยายามเขาตีปกนี้รวมกันเปนจุดเดียว เพื่อใหขาศึกเปนฝายรับทั่วทุก
ดาน สถานการณเชนนี้จะทําใหขาศึกถอยเร็วขึ้น  ขาศึกตองเหน็ดเหนื่อยหนัก ตองบังเกิดความ
ระส่ําระสาย หรือกลาวอยางยอ ๆ ก็คือ เราหวังขับขาศึกใหเตลิดไปไดสะดวกยิ่งขึ้นนั่นเอง 

๖. ในการลอมขาศึก ฝายเขาตีจะตองขยายกําลังในแนวรบออกไปกวางขวางกวาฝายตั้งรับ  
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ถากองทัพนอย A, B, C จะตองรวมกําลังกันเขาตีตอสวน E ของขาศึก หนวยเหลานั้น

จะตองอยูเรียงถัดกันไป แตเราไมอาจวางกาํลังมากมายในแนวรบจนไมเหลือกําลังหนุนไวเลย การ



กระทําเชนนั้น นับวาเปนการปฏิบัติที่ผิดพลาดอยางใดอยางใหญหลวงอันจะนํามาซึ่งความปราชัย 
หากวาขาศกึไดเตรียมตวัเผชญิการลอมของเราไวเพยีงไมมากนักก็ตาม 

ถากองทัพนอย A, B, C เปนหนวยทีจ่ะเขาตีสวน E จะตองเก็บรักษาหนวยไวเปนกองหนุน 
รูปขบวนลึกแบบนี้จะทําใหเราสามารถทําการรบกวนขาศึก ณ จุดเดยีวกันไดอยางตอเนื่องเรื่อยไป 
ในกรณีที่หนวยทหารของเราทําการไมสําเร็จทางปกดานตรงกันขามเรากไ็มจําเปนตองเลิกลมการ
เขาตีในดานนัน้เสีย เพราะวาเรายังมกีําลังหนุนสําหรับตอตานขาศึกอยูฝร่ังเศสไดเคยปฏิบัติมาแลว
ในการรบที่วากราม (Wagram)  ปกซายของฝรั่งเศสซึ่งประชันหนาอยูกับปกขวา ออสเตรียบนฝงแม
น้ําตานูบ (Danube) นั้น มีกาํลังนอยมากและตองแตกพายยับเยิน แมแตกําลังในทางตอนกลางก็ไมสู
จะแข็งแรงนัก ถูกฝายออสเตรียตีถอยไปตั้งแตวันแรกของการรบ แตสถานการณทั้งนี้หามี
ความสําคัญอะไรนัก เพราะวานโปเลียนวางกําลังลึกไวทางปกขวา และดานกําลังสวนนี้ นโปเลียน
ไดนําเขาตีปกซาย    ออสเตรียจากดานตรงหนา และดานปก ทั้งยังไดรุกเขาออสเตรีย ณ อาเตอรคลา 
(Aderklaa) ดวยขบวนทหารมาและทหารในใหญเทยีมลากดวยมาอันมีกําลังมากมาย แมจะไม
ประสบชัยชนะในครั้งนี้ นโปเลียนกย็ังสามารถยันขาศึกไวได 

๗. ทํานองเดียวกันในการตัง้รับ เราจะตองเลือกท่ีหมายเขาตขีาศึก ณ จุดใดจุดหนึ่งโดยที่
หากประสบความสําเร็จ ณ จุดนั้นแลว เราจะไดผลแตกหัก 

๘. ทํานองเดียวกันในการตัง้รับ ตราบใดที่สรรพกําลังของเรายังเหลืออยู เราจะตองไมละ
ความพยายามจนกวาจะบรรลุผลตามจุดประสงค หากฝายตัง้รับตอสูอยางเขมแข็งเชนเดียวกันหรือ
ทําการเขาตี ณ จุดอ่ืน ๆ เราจะสามารถเอาชนะไดก็ตอเม่ือเราเขมแข็งและอุกอาจหนักขึ้นไปอีกแตถา
หากขาศึกเพียงแตทําการตัง้รับเพื่อปองกันตัว เราก็ไมตองเสี่ยงอันตรายอะไรมากนัก 

๙. แนวของหนวยทหารตาง ๆ     ที่ตอเนื่องกันเปนพืดอยางยืดยาวนัน้เปนสิ่งที่พนสมัย
เสียแลว แตละกองพลตางแยกกันเขาตแีตก็จะตองเปนไปตามบัญชาของหนวยเหนอื และมีการ
ประสานระหวางกองพลดวยกัน ในการวางกําลังกองพล (๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ คน)  นั้น จะตองไม
จัดเปนแนวเดยีว ตองแบงออกเปนสองสาม หรือ ส่ีแนว เนื่องจากเหตนุี้ แนวที่ตอกนัเปนพดือยางยืด
ยาวแตเพยีงแนวเดยีวจึงเปนสิ่งที่ใชตอไปมิไดแลว 

๑๐. การรวมกําลังกันเขาตี โดยหนวยกองพลและกองทัพนอย จะตองไมเปนไปใน
ลักษณะที่คอยฟงบงการจากศูนยกลาง ชนดิท่ีใหหนวยเหลานั้นรักษาการติดตอ และรักษาแนว
ระหวางกันอยูเปนนิจ ท้ัง ๆ ท่ีอาจแยกกันอยูไดไกล ๆ หรืออาจมีกําลังขาศึกคั่นอยูก็ได การปฏิบตัิ
ดังกลาวแลวขางตน เปนวิธีการรวมมืออันผิดทาง และมีโอกาสเพลี่ยงพล้ําไดมากมาย ท้ังไมมีทางจะ
ประสบความสําเร็จอยางใหญหลวงแตประการใด และอาจปราชยัอยางยอยยบัแกฝายขาศึกท่ีมีกําลัง
มาก 



 วิธีการอันถูกตองอยูที่การกําหนดทิศทางหลักในการเคลือ่นที่ใหแกแมทัพนอย     หรือผู
บัญชาการกองพล และกําหนดเอาขาศึกเปนที่หมาย ชัยชนะเปนจดุหมายปลายทาง (Goal) 
 ฉะนั้น ผูบังคับหนวยจะตองถือเปนคําสั่งวา ตนมีหนาทีเ่ขาตีเมื่อพบขาศึก และใหเขาตีอยาง
สุดกําลังความสามารถ ผูบังคับหนวยไมมหีนาที่รับผิดชอบในความสําเร็จของการเขาตี เพราะขืนให
รับผิดชอบ จะเปนการทําใหลังเลในการตกลงใจ ผูบังคับหนวยรับผิดแตเพยีงการควบคุมใหหนวย
ในบังคับบัญชาของตนไดเขาทําการรบอยางสุดกําลังความสามารถและดวยจิตใจอันเสียสละ 

๑๑. หนวยอิสระที่มีการจัดดี ยอมตานทานการเขาตีของขาศกึไดระยะเวลาหนึ่ง (หลาย    
ชั่วโมง) และอาจสลายตัวลงอยางกระทันหนั ดังนั้นแมจะไดเขาสูรบกับขาศึกกอนเวลาอันสมควร 
และตองประสบความพายแพ การตอสูนั้นก็จะไมเปนการไรประโยชนเพราะขาศึกก็ตองเปลือง
กําลังไปสวนหนึ่งเหมือนกัน เปดโอกาสใหหนวยอ่ืน ๆ ของเราไดเขาตตีอไป 

การจัดหนวยเพื่อความมุงหมายขางตนควรจะเปนเชนนัน้ จะไดกลาวตอไปภายหลัง 
ฉะนั้น การที่จะใหกําลังทั้งหมดไดรวมมือกันดี เราจะตองมอบความอิสระพอสมควรใหแก

หนวย และคอยควบคุมใหแตละหนวยคนหาขาศึกและเขาตีขาศึกดวยความเสียสละมากที่สุด 
๑๒. อาวุธสําคัญของการรบดวยวิธีรุก คือการเขาตีอยางจูโจม ยิ่งเราปฏิบตัิไดดีเพียงใด 

เราก็เปนฝายมโีอกาสดีมากขึน้เพียงนั้น ปจจัยท่ีเราไมคาดหมายอันเกิดจากการกระทําของฝายตั้งรับ 
เชน การเตรียมการอยางลับ ๆ หรือการปกปดในเรื่องราวการวางกําลงันัน้ ฝายเขาตีจะแกไขไดก็ดวย
การเขาตีแบบจูโจมเทานั้น 

อยางไรก็ดี โอกาสที่จะปฏิบตัิการรบแบบจูโจมมักจะหาไดยากในการสงครามครั้ง  หลัง ๆ 
ทั้งนี้เพราะมกีารระวังปองกนัรอบคอบยิ่งขึ้นประการหนึ่ง และการดําเนินการรบมีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นประการหนึ่ง นอยคร้ังนักที่จะมีการวางการรบนาน ๆ จะทําใหฝายหนึ่งถึงกับนอนใจวาตนอยู
ในความปลอดภัย และถูกอกีฝายหนึ่งเขาตีอยางมิรูสึกตวั 

โดยนยันี้ ยกเวนการเขาตเีวลากลางคืน ซ่ึงยังคงกระทําไดอยูเสมอ (เชนที่ ฮอคคินรช – 
Hochkinrh)  การจูโจมขาศึกจะบังเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อเราทําการเคลื่อนที่ไปทางขางหรือถอยไปขาง
หลังแลวหวนกลับทําการเคลื่อนที่ไปขางหนาอยางกระทันหันหรือในกรณีที่เรายังอยูหางจากขาศกึ 
เราอาจทุมความพยายามอยางมากมาย เพื่อเคล่ือนที่ใหถึงที่หนวยเร็วกวาที่ขาศึกไดคาดคิดไว 

๑๓. การเขาตีอยางจูโจมแบบปกติในเวลากลางคืนดังเชน Hochkinrh เปนวิธีเดียวที่ใหผล
มากที่สุดวยกําลังเขาตีเพียงเลก็นอยแตฝายเขาตียอมเสี่ยงอันตรายมิใชนอยเพราะเปนฝายที่ไมคุนกับ
ภูมิประเทศดีเหมือนฝายตั้งรับ  ซ่ึงฝายเขาตีคุนเคยกับภมูิประเทศนอยและทราบขาวเกี่ยวกับการลาด
ตระเวณของขาศึกนอย การเสี่ยงอันตรายก็ยิ่งจะมีมากขึน้ ดังนั้นการเขาตีในลักษณะนี้จะตองถือวา
เปนวิธีที่เสี่ยงอันตรายเสมอ 



๑๔. การเขาตีเวลากลางคืน ไมตองอาศัยการตระเตรียมมากเหมือนเขาตีในเวลา
กลางวัน แตจะตองมีการรวมกําลังของหนวยทหารเพิ่มขึ้น 

หลักในการใชหนวยทหาร 
๑. ในเมื่อเขาไมอาจขาดอาวุธยงิเสียได (มิฉะนั้นเราจะนําไปดวยทําไม)  เราก็ตองใชอาวุธเพื่อ
เปดฉากการรบ เราจะตองไมใชทหารมา จนกวาขาศึกจะไดรับความเสียหายอยางหนักจากทหาร
ราบและทหารปนใหญ จากสิ่งนี้จะตามดวย 

เราตองวางกําลังทหารมาไวขางหลังทหารราบ ไมนําไปใชเปดฉากการรบโดยไมมีความ
จําเปนแทจริงเราจะใชทหารมาใหเขาตีอยางอุกอาจก็ตอเมื่อขาศึกอยูในความระส่ําระสายหรือใน
กรณีที่มีการถอยอยางรวดเรว็ของขาศึกทําใหเราหวังผลชัยชนะได 

๒. การยิงทหารปนใหญมากกวาการยิงของทหารราบ กองรอยทหารปนใหญประกอบดวย
ป. ขนาด ๖ ปอนด ๘ กระบอกประจําแนวกลางไมถึงหนึง่ในสามของแนวกองทพัทหารราบ มีกําลัง
ทหารไมถึงหนึ่งในแปดของกองพันทหารราบ     แตแมกระนั้นก็มีกาํลังยิงเหนือกวา ๒ หรือ ๓ เทา  
เสียแตวามีความคลองแคลวในการเคลื่อนทีน่อยกวาทหารราบ  ขอนี้เปนความจริงโดยตลอด  แมแต 
ป. เทียมลากดวยมาขนาดเบาที่สุดเองก็ยังสูมิได  เพราะวามิอาจนําไปใชไดในทุกภูมิประเทศเหนือ
ทหารราบ  ฉะนั้นจึงจําเปนแตเร่ิมแรกทีจ่ะตองใชทหารปนใหญทําการยิงไปยังจุดสาํคัญที่สุดตาง ๆ 
เพราะวาในขณะทีก่ารรบคืบหนาตอไป  ที่มีทหารปนใหญไมสามารถรวมกําลังยิงไปยังจดุเหลานั้น
ไดเหมือนทหารราบ    โดยปกติกองรอย ป. ที่มีกําลังมาก คือ  มีจํานวนปน    ๒๐ – ๓๐  กระบอก  
มักจะใหผลแตกหักในการรบ ณ ดานทีว่างกองรอย  ป. นั้น 

 
จากคุณลักษณะดังที่กลาวมานี้  จึงอาจตราเปนกฎสําหรับการใชเหลาตาง ๆ ได     ดังนี ้

  ๓.๑ เราควรเริ่มการรบดวยการใชกําลังสวนใหญของปนใหญของเรา เวนเสียแตใน
กรณีที่เรารวมกําลังไดเหนือกวาขาศึก  ณ ตําบลที่เราจะปฏิบัติการนั้น  เราจึงควรจะเก็บ ป. เทียม
ลากดวยมา  และ ป. ลากดวยคนไวเปนกองหนุน  เราควรใชปนใหญ   หลาย ๆ กองรอยรวมกําลังยงิ
ตอตําบลใดตําบลหนึ่งเพยีงตาํบลเดียว  ป. ยี่สิบถึงสามสิบกระบอกรวมกันเปนหนึ่งกองรอย  มอบ
ใหทําหนาที่ปองกันดานสําคญัในแนวรบของเรา  หรือ ทําใหการยิงทีม่ั่นดานสําคัญของขาศึก  ซ่ึง
เราวางแผนไววาจะทาํการเขาตี 
  ๓.๒ หลังจากนี้เราจงึใชทหารราบเบาเขาทําการรบ  แตพึงระวังอยานํากําลังมากเกินไป
เขาทําการรบเสียแตเร่ิมแรก  กอนอื่นเราจะตองพยายามคนใหพบวามีอะไรบางอยูเบื้องหนาเรา 
(เพราะวายากที่เราจะมองเหน็สิ่งนั้นไดชัดเจนลวงหนา)และการยุทธจะบายโฉมหนาไปทางใด ฯลฯ 

    ถาแนวยงิท่ีเราวางไวนี้เพียงพอที่จะตานทานขาศึกไวหยุด และถาไมมีความจําเปนท่ี
จะตองรีบรอนอันใดแลว  ถาเรารีบรอนไปใชกําลังท่ีเหลืออยูของเราเขาก็เทากับเราทํา ผิดพลาด



นั่นเอง  เราตองพยายามริดรอนกําลังใหขาศึกออนเปลี้ยลงไปใหมากที่สดุเทาท่ีจะมากไดดวยกําลังท่ี
เราวางไวตั้งแตเร่ิมแรกนั่นเอง 
 ๓.๓ ถาขาศึกนํากําลังเปนอันมากเขาทําการรบจนแนวยิงฝายเราตานทาน ไมไหว 
จะตองถอยลงมา  หรือเพื่อเหตุอ่ืนบางประการเราตองไมร้ังรออีกตอไป  เราตองสงทหารราบ
ทั้งหมดเขาประจําแนวใหม ในระยะระหวาง  ๑๐๐  -  ๒๐๐  กาว  และใหแนวนี้ทาํการยิง  หรือเขา
ตะลุมบอนแลวแตสถานการณจะอํานวยใหอยางใด 
 ๓.๔ ขอนี้เปนความมุงหมายใหญของทหารราบคือในขณะเดยีวกันนั้น  ถาสนามยุทธมี
ความลึกมากพอจนเราสามารถจัดแนวทหารราบอีกแนวหนึ่งเปนแนวหนุนไวลวงหนา     (จัดเปน
รูปขบวนลึก) เราก็จะสามารถควบคุมสถานการณทางดานนี้ไดอยางมั่งคง  แนวที่สองของทหารราบ
ดงกลาวนี้  ถาทําไดควรใชในรูปขบวนลึกเสมอ  เพื่อใหไดผลแตกหกั 
 ๓.๕ ระหวางกําลังกระทําการยุทธนั้น ทหารมาควรอยูหลังแนวรบ ใหอยูชิดแนวรบ
ที่สุดเทาที่จะทาํไดโดยไมไดรับความเสียหายมากนกั คือ ใหอยูนอกระยะยิงดวยกระสุนลูกปลาย  
หรือ  กระสุนปนเล็กของขาศึก  แตควรใหอยูชิดพอที่จะฉวยโอกาสชิงความไดเปรยีบอยางรวดเรว็
เมื่อสถานการณเกื้อกูล 

๔. เพื่อปฏิบัติการตามกฎที่กลาวมานี้อยางเครงครัด เราตองไมลืมหลักดังจะกลาวตอไปนี้  
คือ 
 อยานํากําลังทัง้สิ้นของเราเขาทําการรบอยางตามบุญตามกรรม และพรอมกันทั้งหมดใน
เวลาเดยีวกัน  ถาทําเชนนั้นเราจะอํานวยการยุทธอยางใด ๆ มิไดเลย  แตเราควรจะใชกําลังแตเพยีง
สวนนอยริดรอนกําลังขาศึกใหออนเปลีย้เพลียลง  และเก็บกําลังสวนใหญไวในยามคบขัน  เมื่อนํา
กําลังสวนใหญนี้ออกใชดวยความหาวหาญที่สุด 

๕. เราควรจัดรูปขบวนรบขึ้นรูปหนึ่ง  (คือ  จัดกําลังทหารวางไวเปนรูปขบวนรบกอนทาํ
การรบ  และระหวางทําการรบ)  เพื่อใหตลอดการทัพ หรือตลอดการสงคราม  รูปขบวนนีจ้ะตอง
ใชไดในทุก ๆ กรณี  เมื่อไมมีเวลาจะจัดวางกําลังใหเปนพิเศษออกไป  ดังนั้น กอนอื่นจึงควรคิดถึง
รูปขบวนเพื่อการตั้งรับ  ลักษณะและสภาพของสนามรบจะเปนเครื่องบงวิธีรบของกองทัพวาจะรบ
ดวยวิธีใด  จึงจะเปนประโยชนและไดเปรยีบ  นายพลระดับรอง ๆ สวนมาก และนายทหารอีกเปน
อันมาก   ซ่ึงนําหนวยทหารขนาดยอมมักจะไมมีความรูในทางยุทธวิธีและไมมีความสามารถอัน
เดนชัดในการอํานวยการสงคราม 
 ดังนั้น จึงเกิดหลักขึ้นในการทําสงครามวาจะตองใชศิลปะ ตามความเห็นของขาพเจาเห็นวา  
กองทัพฝร่ังเศสมีศิลปะในการทําสงครามอยูในระดับสูงที่สุด 

๖. ขาพเจาไดกลาวมาแลวถึงวิธีใชอาวุธตาง ๆ รูปขบวนของกองพลนอยอาจเปนรูปดงันี้ 
โดยประมาณ 
 



  ก.     ๐๐๐๐๐๐       ๐๐๐๐๐๐    ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐        ข. 
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๗. กองทัพประกอบดวยกองทัพนอยอิสระหลายกองทัพนอย  แตละกองทัพนอย  มีแมทัพ
กองทัพนอยและฝายอํานวยการของตนเอง  กองทัพนอยเหลานี้วางกําลังเปนแนว  และซอนหลังกัน 
ตามที่กลาวไวแลวในกฎทั่วไปสําหรับการทําการรบ  ตรงนี้เราควรสังเกตวา  เราควรจัดทหารมาเปน
กองหนุนพิเศษเก็บไวขางหลัง  เวนเสียแตวาเรามีทหารมานอยไมสามารถจัดได  ก็ไมตองจัด  
กองหนุนทหารมาที่จัดไวนี้ก็เพื่อใหทําหนาที่ ดังนี้ 

๗.๑ เขาทําลายขาศึกที่กําลังถอยจากสนามยุทธ  และเขาตีทหารมาขาศึก  ซ่ึงขาศึกให
กําบังการถอย  ถาเราสามารถเอาชนะทหารมาขาศึกที่เปนสวนกําบังนี้ได  เราจะไดชัยชนะอยาง
ใหญหลวง เวนเสียแตทหารราบขาศึกจะแสดงความกลาหาญอยางมหัศจรรยเทานั้น การใชทหารมา
สวนยอย ๆ เขาปฏิบัติการนี้จะไมสามารถ ปฏิบัติการสําเร็จสมประสงคไดเลย 
 ๗.๒ เพื่อที่จะไลติดตามขาศึกไดรวดเร็วขึ้น  ถาขาศึกถอยไปโดยมิไดถูกฝายเราตีแตก
พายไป  หรือถาขาศึกยังคงถอยไปในวันรุงขึ้นหลังจากปราชัยในการยุทธ  ทหารมาเคลื่อนที่ไดเร็ว
กวาทหารราบ และสามารถทําลายขวัญขาศึกซึ่งกําลังถอยไดดีกวาทหารราบ  ในการสงครามนั้น  
การไลติดตามภายหลังจากไดชัยชนะในการยุทธนั้น  เปนเรื่องสําคัญมากที่สุด 
  ๗.๓ เพื่อใชในการโอบลอม  (ทางยุทธศาสตร)  อยางใหญ    เราตองการใชเหลาซึ่ง
สามารถเคลื่อนที่ไดเร็วกวาทหารราบ 



 เพื่อที่จะใหกองทัพนอยเหลานี้เปนอิสระยิ่งขึ้น  เราควรมอบปนใหญเทียมลากดวยมา
จํานวนมาก  ใหไปขึ้นกับกองทัพนอยเหลานั้น  เพราะเพียงแตผสมหลาย ๆ เหลานั้นเพียงแตทําใหมี
กําลังมากขึ้นเทานั้น  ไมทําใหมีอิสระดวย 
 ๘. รูปขบวนตามที่กลาวมาแลวนี้  มีเจตนาเพื่อใชสําหรับทําการรบคือ  เปนรูปขบวน
สําหรับทําการรบ 
 รูปขบวนการเดินนั้น  ดังนี้ 
  ๘.๑ แตละกองทัพนอยอิสระ  (กองพลนอย หรือ กองพลก็ได)  จัดกองระวังหนาและ
กองระวังหลังของตนเอง  และจัดรูปขบวนเดินของตนเองหลาย ๆ กองทัพนอยอิสระอาจตอง
เคลื่อนที่ตามกันไปบนถนนสายเดียวกัน  เลยกลายเปนขบวนเดียวกันก็ได 
 ๘.๒ กองทัพนอยทําการเดินตามรูปขบวน ซ่ึงตนจะตองเขาประจําในรูปขบวนรบ  ซ่ึง
อาจเดินขางเคียงกัน หรือตามกันแลวแตวารูปขบวนในสนามรบ  ซ่ึงตนจะตองเขาทําการรบนั้นมีรูป
ขบวนรบอยางไร 
 ๘.๓ ในกองทัพนอยมักจะจัดรูปขบวนเดินดังนี้  ทหารราบเบาพรอมดวยทหารมาหนึ่ง
กรมเปนกําลังเพิ่มเติมเปนกองระวังหนาและกองระวังหลัง  ตอแนว ก – ข เปนแนวของทหารราบ
เบา  ซ่ึงเปนผูเร่ิมเปดการรบ และในภูมิประเทศลุม ๆ ดอน ๆ ก็ทําหนาที่เปนกองระวังหนาดวย  
แนว ค – ง  เปนแนวทหารปนใหญซ่ึงวาง ป. ไว ณ ตําบลตาง ๆ ที่เกื้อกูลใหไดเปรียบขาศึก  ถาไม
วาง ป. ไวในแนวนี้  ก็ใหไปวางไวขางหลังแนวทหารราบแนวที่หนึ่ง คือ แนว จ – ฉ แนว จ – ฉ  
เปนแนวที่หนึ่งของทหารราบ  (ตามรูปนี้เปนแนวทหารราบ  ๔  กองพัน)  มีหนาที่จัดรูปขบวนเขา
เปนแนวและทําการยิง แนว ช – ซ  เปนแนวกรมทหารมา  แนว ด – ต เปนแนวทหารราบแนวที่สอง  
เปนกองหนุนเพื่อใชทําการแตกหัก  แนว ถ – ท เปนแนวทหารมาสนับสนุนทหารราบในแนวที่สอง  
กองทัพนอยอาจจัดรูปขบวนไดตามหลักและวิธีเดียวกับที่จัดรูปขบวนกองพลนอยตามที่กลาวแลวนี ้ 
และรูปขบวนรบก็ไมจําเปนตองเปนดังรูปนี้เสมอไป อาจเปลี่ยนแปลงไปไดเล็กนอย  แตจะตอง
ปฏิบัติตามการตามที่กลาวไวขางตนนั้น  ตัวอยาง เชน ในรูปขบวนรบตามปกตินั้น แนวทหารมา
แนวที่หนึ่งคือ แนว ช – ซ นั้น   อาจเอามารวมไวกับแนวทหารมาแนวที่สองที่แนว ถ – ท ก็ได  จะ
เอาทหารมาไวในแนว ช – ซ นั้นซึ่งอยูขางหนาก็แตเฉพาะในกรณีพิเศษบางกรณีเทานั้น  กลาวคือ 
ในเมื่อเขามารวมกันไวในแนว ถ – ท แลว ปรากฏวาทหารมาอยูขางหลังหางไกลเกินไปดังนี้ เปน
ตน 
 รูปขบวนนี้ใชไดไมวาเราจะเคลื่อนที่เขาหาขาศึก หรือ เคลื่อนที่ไลติดตามในทางขนานกับ
ขาศึก การเคลื่อนที่เขาหาขาศึกนั้น เรามักจะใชรูปขบวนดังกลาวนี้เปนปกติธรรมดา สวนในการ
เคลื่อนที่ในทางขนานกับขาศึกนั้น  รูปขบวนที่เคลื่อนที่ตามกันควรเปลี่ยนมาใหเคลื่อนที่เปนรูป
ขบวนเดียวกัน  แตเมื่อเราจะตองจัดเปนรูปขบวนรบเพื่อทําการรบ  เราก็จะมีเวลาเพียงพออยูเสมอที่
จะเคลื่อนกําลังทหารมาและกําลังทหารราบในแนวที่สองขึ้นไปทางขวาหรือทางซายไดทัน 



หลักการใชภูมิประเทศ 
๑. ภูมิประเทศใหผลเกื้ออยูสองประการ  ในการทําสงคราม  ดังนี้ 

ประการแรก  คือ  เปนเครื่องกีดขวางการเคลื่อนท่ีของขาศึก  ซ่ึงจะเขามาสูเรา คือ ทําใหขาศึกทําการ
รุกตอมาไมได  ณ ตําบลใดตําบลหนึ่ง  หรือบังคับใหขาศึกตองเคลื่อนท่ีชาลง และตองเคลื่อนท่ีเขา
มาเปนรูปขบวนแถวตอน ฯลฯ 

ประการที่สอง  คือ  เครื่องกีดขวางตาง ๆ ในภูมิประเทศ ชวยใหเราวางกําลังทหารของเรา
ใหอยูในความกําบังได 

แมวาทั้งสองประการที่กลาวมานี้มีความสําคัญอยางมาก  แตขาพเจาคิดวาประการที่สอง
นั้นสําคัญกวาประการแรก  ไมวาในกาละใด  เราไดประโยชนจากภูมิประเทศในทางอาศัยเปน
เครื่องกําบังอยูเสมอ  แมแตภูมิประเทศธรรมดาสามัญที่สุดก็ยังอํานวยใหเราวางตัวลงอาศัยความ
กําบังไดไมมากก็นอย  แตกอนนั้นเรามักจะรูกันแตวาภูมิประเทศเปนเครื่องกีดขวางการเคลื่อนที่
ของขาศึกตามความสําคัญประการแรกดังที่กลาวมาแลวนี้  สวนความสําคัญประการที่สองคือ  ใช
ภูมิประเทศเปนเครื่องกําบังตนเองนั้นมักจะไมมีใครใชกัน แตปจจุบันนี้ กองทัพมีความคลองแคลว
มากขึ้นกวาแตกอน ทําใหเราตองใชภูมิประเทศในทางกีดขวางขาศึกนอยลง   แตตองใชภูมิประเทศ
ในการกําบังตนมากขึ้น  การใชภูมิประเทศเพื่อกีดขวางการรุกของขาศึกนั้น  ไดประโยชนมาก
เฉพาะในการตั้งรับแตอยางเดียว แตการใชภูมิประเทศเพื่อกําบังตนนั้นใชไดทั้งในโอกาสทําการรุก   
และในโอกาสทําการตั้งรับ 

๒. ภูมิประเทศซึ่งเปนเครื่องกีดขวางการเคลื่อนท่ีจะชวยปองกันปกใหแกเรา  และทําให
แนวรบของเรามีความแข็งแรงมากขึ้น 

๓. เพื่อที่จะใหภูมิประเทศชวยปองกันปกใหนั้น  ลักษณะภูมิประเทศนั้น  จะตองเปนภูมิ
ประเทศที่ขาศึกผานมาไมได  เชน แมน้ํากวางใหญ, ทะเลสาบ, หนอง หรือบึง  ที่ลุยขามมาไมได 
อยางไรก็ตามเครื่องกีดขวางตามที่กลาวมานี้หาไดยาก  ดังนั้น  การที่จะปองกันปกของเราใหได
อยางแทจริงนั้นจึงทําไดยากยิ่ง  ทุกวันนี้การปองกันปกยิ่งทําไดยากกวาแตกอน  โดยที่เราไมประจํา
อยู  ณ ที่มั่นใดที่มั่นหนึ่งเปนเวลานาน ๆ แตเรามักจะมีการเคลื่อนที่กันอยูเสมอ ๆ ในเขตสงคราม  
(Theater of war)  นั้น  เราตองการที่มั่นมากขึ้นทุกที 

     เครื่องกีดขวางซึ่งยังผานได  คือ มิใชชนิดที่ผานไมไดโดยเด็ดขาดนั้น ไมนับวาเปนเครื่อง
ปองกันปกของเราได เปนไดแตเพียงเครื่องชวยใหปกของเรามีความมั่นคงแข็งแรงขึ้นเทานั้น  ใน
กรณีเชนนี้หนวยทหารจะตองวางตัวลงเบื้องหลังเครื่องกีดขวางเชนนั้น  เพื่ออาศัยเครื่องกีดขวางนี้
เปนเครื่องกีดกั้นการรุกของขาศึก 

    แตก็ไดผลอยูเสมอที่จะใชเครื่องกีดขวางที่แมขาศึกจะสามารถผานไดนี้เปนเครื่องปองกัน
ปกของเรา  เพราะวา  ณ ที่เชนนั้น  เราก็จะสามารถใชกําลังเพียงเล็กนอยเขารักษาได  แตเราตอง
ระวังอยูสองประการ  คือ 



     ประการแรก  โดยที่เราเชื่อมั่นในเครื่องกีดขวางนี้มากเกินไป  ทําใหเราไมวางกําลังหนุนที่
แข็งแรงไวเบื้องหลัง 

ประการที่สอง  เรามักจะถูกเคร่ืองกีดขวางเชนท่ีกลาวนี้ลอมตัวเราเองท้ังสองปก  โดยที่
เคร่ืองกีดขวางเชนนี้  ไมสามารถคุมครองปองกันเราไดอยางสมบูรณ  จึงไมเปนเครื่องปองกันมิให
ขาศึกเขาปฏิบัติการทางปกของเราได 

 ดังนั้น  เครื่องกีดขวางดังกลาวนี้จึงทําใหการตั้งรับของเราออนแอ  เพราะวาเครื่องกีดขวาง
เชนนั้น  จะไมเกื้อกูลใหเรากลับทําการรุกทางปกใดปกหนึ่งไดโดยงาย  แตเราเองกลับจะตกอยูใน
ฐานะเสียเปรียบ เมื่อปกทั้งสองขางถูกผลักจนตองหลุบเขามา 

๔. ขอพิจารณาดังกลาวมาแลวนี้      เปนเครี่องยืนยันวาจะตองจัดรูปขบวนวางกําลัง
ในทางลึกยิ่งเราหาเครื่องปองกันปกไดยากเพียงใด  เราตองวางกําลังกองทัพนอยไวขางหลังใหมาก
กองทัพขึ้นเพื่อท่ีจะใชโอบขาศึกท่ีกําลังลอมเราอยูนั้น 

๕. ภูมิประเทศทุกชนิดซึ่งทหารเคลื่อนที่เปนแนวหนากระดานไมสามารถผานไดเปน
เครื่องกีดขวางประเภทที่กลาวถึงขางตนนั้น        ซ่ึงไดแกหมูบาน  กําแพง  ร้ัว  พุมไม  และ คู  ที่ลุม 
จนกระทั่งบรรดาภูเขา  ลวนเปนเครื่องกีดขวางประเภทที่กลาวนี้  เราอาจเคลื่อนที่ผานเครื่อง        
กีดขวางเหลานั้นได  แตผานไดชา  และตองใชความพยายาม ดังนั้น   กองทหารซึ่งอาศัยภูมิประเทศ
เชนนี้  เปนเครื่องกีดขวางก็จะมีอํานาจในการตานทานเพิ่มขึ้น  ปานั้นก็นับเปนเครื่องกีดขวาง
ประเภทนี้ดวย  ถาปานั้นมีมีตนไมขึ้นรกทึบ และมีที่หลุมหลมในปานั้น ปาไมธรรมดานั้นเคลื่อนที่
ผานไดงายเหมือนเคลื่อนที่ในทุงราบนั่นเอง  แตเราตองไมมองขามความจริงที่วาปานั้นอาจซอน
ขาศึกเอาไวได  ถาเราเองอาศัยปาไมเชนนั้น  เปนเครื่องซอนตัวเราบาง  ปาก็จะซอนทั่งเราและทั้ง
ขาศึก  แตการที่จะไมยึดปาขางหนาหรือทางปกของเราไวก็เปนการผิดพลาดอยางหนัก  และเปน
อันตรายมาก  เวนเสียแตวาปานั้นจะมีเสนทางผานเขามาไดเพียงไมกี่เสนทาง  เครื่องกั้นถนนซึ่ง
สรางไวเปนเครื่องกีดขวางนั้น ไดประโยชนนอย  เพราะวาขาศึกสามารถยกเคลื่อนที่ออกไปเสียได
โดยงาย 

๖. จากที่กลาวมานี้  จึงไดหลักวาเราควรใชเคร่ืองกีดขวางดังกลาวนี้  ณ ปกดานใดดาน
หนึ่ง  เพื่อใหใชกําลังแตนอยตานทานขาศึกไดอยางแข็งแรง  พรอมกันนั้นก็ทําการรุกตามแผนซึ่ง
วางไวแลว  ณ ปกอีกดานหนึ่ง  การใชคูสนามเพลาะประกอบกับเคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาติ  จะให
ประโยชนแกเรามาก  เพราะวาแมขาศึกจะผานเครื่องกีดขวางเขามาได  การยิงจากคูสนามเพลาะจะ
ชวยใหกําลังอันนอยของเราสามารถตอสูกําลังอันเหนือกวามากของขาศึกได  และปองกันมิใหเราถูก
จูโจมอยางกระทันหันดวย 

๗. เมื่อเราทําการตั้งรับปองกันตัวเรา  ไมวาเครื่องกีดขวางใด ๆ ซ่ึงอยูเบื้องหนาในแนว
ของเรา จะมีคาอยางยิ่งเสมอไป 



เรายึดภูเขาเปนที่มั่นก็เพราะเหตุผลตามที่กลาวนี้เอง เพราะวาที่วาที่สูงไมสูมีอิทธิพลสําคัญ
เทาใดนัก และไมเกื้อกูลตอประสิทธิภาพของอาวุธ แตเมื่อเรายึดอยูบนที่สูง ขาศึกซึ่งจะเคลื่อนที่เขา
หาเราก็ตองปนปายขึ้นมาอยางทรหด ขาศึกจะปนขึ้นมาไดอยางเชื่องชา ตองกระจายกําลังกัน
ออกไปและขึ้นมาถึงเราดวยความเหนื่อยออน ถาเราและขาศึกมีกําลังและความกลาหาญทัดเทียมกัน 
การที่ไดเปรียบโดยยึดที่สูงเชนนี้ อาจใหผลแตกหักเด็ดขาดก็ได แตเราตองไมมองขามถึงคาในทาง
ขวัญของฝายเขาตี   ทหารซึ่งกําลังรุกจะมีกําลังใจกลาแข็งตออันตรายยิ่งขึ้น  สวนฝายตั้งรับซึ่งอยูกับ
ที่จะเสียกําลังใจลงไปทุกที ดังนั้น จึงเปนประโยชนมากที่จะวางกําลังทหารราบแนวที่มั่นและทหาร
ปนใหญไวบนภูเขา 

ภูเขามักจะชันเปนสวนมาก หรือถาลาดก็เปนลูกคลื่นและไมราบเรียบ ซ่ึงไมอาจยิงกราดให
ไดผลได  ถาเปนเชนนี้เราไมควรวางกําลังทหารราบแนวที่หนึ่งไว     แตควรวางไวแตเฉพาะพล
ลาดตระเวนแมนปนไวตามเหลี่ยมเขา และวางกําลังแนวที่หนึ่งไวในลักษณะที่จะสามารถทําการยิง
ขาศึกไดผลสูงสุดเมื่อขาศึกขึ้นมาถึงยอดเขาและกําลังรวมแนวกําลังกันใหมอยูนั้น 

เครื่องกีดขวางวางการรุกอื่น ๆ เชน แมน้ําขนาดยอม, ลําธาร, ลําราง ฯลฯ ทําใหแนวขาศึก
ตองแตกออกไป เมื่อขาศึกขามเครื่องกีดขวางเหลานั้นมาได ก็จะตองมาเสียเวลาปรับแนวใหม 
ดังนั้นเราจะตองใหเครื่องกีดขวางเหลานี้อยูในระยะยิงหวังผลสูงสุดของฝายเรา ถาเรามีปนใหญมาก    
(ระยะนี้ก็อยูระหวาง ๔๐๐ ถึง ๖๐๐ กาว)    ซ่ึงเราจะยิงดวยกระสุนลูกปรายไดอยางฉกรรจ แตถา ณ 
ที่นั้นเรามีปนใหญนอย (ระยะนี้ก็อยูระหวาง ๑๕๐ ถึง ๒๐๐ กาว) ซ่ึงเปนระยะยิงฉกรรจของปนคาบ
ศิลา 

๘. เพราะฉะนั้นจึงเปนกฎเบื้องตนท่ีจะตองใหมีเคร่ืองกีดขวางทุกชนิด ใหอยูภายในระยะ
ยิงหวังผลสูงสุดของเรา เพื่อท่ีจะเพิ่มกําลังตานทานของแนวรบของเราใหแข็งแรงขึ้น แตขอสําคัญ
พึงระลึกวาเราจะตองไมจํากัดการตานทานของเราอยูแตเพียงทําการยิงเทานั้น แตจะตองพรอมอยู
เสมอที่จะเขาประจัญบานดวยดาบปลายปน โดยใหกําลังสวนหนึ่งของเรา (๑ ใน ๓ ถึงใน ๒) จัด
กําลังเปนรูปขบวนลึก ถาหากกําลังของเราออนกวาขาศึกมาก เราก็ตองวางแตเพียงแนวยิงไวซ่ึง
ประกอบดวยทหารราบและทหารปนใหญใหใกลพอท่ีจะเฝาเคร่ืองกีดขวางใหอยูในระยะยิงหวังผล
สูงสุดไดกําลังท่ีเหลือใหจัดไวเปนรูปขบวนลึกเก็บไวขางหลังในระยะ ๖๐๐ ถึง ๘๐๐ กาว และถาทํา
ได ควรวางกําลังท่ีเหลือนี้ไวในที่กําหนด 

๙. วิธีใชเคร่ืองกีดขวางเหลานี้ปองกันแนวรบของเราอีกวิธีหนึ่ง  ก็คือ ใหเคร่ืองกีดขวาง
เหลานี้อยูไกลออกไปอีกเล็กนอย      ใหอยูในระยะยิงฉกรรจของปนใหญของเรา (๑๐๐๐ ถึง ๒๐๐๐  
กาว)  และเมื่อขาศึกผานระยะนี้มาไดเราก็สามารถเขาตีขาศึกไดจากทุกทิศทุกทาง  (ดุกเฟอรดินันด
ไดเคยทําทํานองนี้ท่ีมินเด็น)  โดยวิธีนี้เคร่ืองกีดขวางเกื้อกูลตอแผนการตั้งรับท่ีมุงหมายจะกลับทํา
การรุก  โดยกลับทําการรุกออกจากแนวรบของเรานั่นเอง 



๑๐. ตามที่กลาวมาแลวนั้น  เราไดพิจารณาถึงแตเครื่องกีดขวางในภูมิประเทศซึ่งเปนแนว
สัมพันธกับแนวที่มั่นอันเปนแนวยาว ๆ บัดนี้  เราควรหันมาพิจารณาถึงตําบลโดดเดี่ยวกันบาง 

กลาวโดยทั่วไปแลว  เราสามารถปองกันตําบลใดตําบลหนึ่ง  ซ่ึงอยูโดดเดี่ยวแตลําพังเพียง
จุดเดียวได โดยเพียงแตดัดแปลงเปนที่มั่น หรืออาศัยลักษณะภูมิประเทศเปนเครื่องกีดขวางอัน    
มั่นคงแข็งแรง  เรายังไมพิจารณาถึงการขุดสนามเพลาะดัดแปลงภูมิประเทศเปนที่มั่น  ณ ที่นี้  แตจะ
พิจารณาถึงลักษณะภูมิประเทศ  ซ่ึงจะอาศัยเปนที่ยึดเหนี่ยวไดอยางมั่นคงในตัวของมันเอง  คือ 
 ๑๐.๑  ภูเขาสูงชันที่อยูโดดเดี่ยว 
  ณ ที่เชนนี้การดัดแปลงภูมิประเทศเปนที่มั่นก็ยังจําเปนตองทําอยู เพราะขาศึกสามารถ
เคลื่อนที่รุกเขาหาฝายตั้งรับดวยแนวกวางไดเสมอ และฝายตั้งรับมักจะถูกตีจากขางหลังไดเสมอดวย 
เพราะวายากที่ใครจะมีกําลังมากพอที่จะวางกําลังไดทุกดานโดยรอบภูเขาโดดเดี่ยวนั้น 
 ๑๐.๒ ทางผานบังคับ 
 คําวาทางผานบังคับนี้ หมายถึงชองทางแคบ ๆ ซ่ึงขาศึกจะรุกผานเขามาไดเพื่อ กระทําการ
ตอตําบลใดเพียงตําบลเดียว หรือนัยหนึ่งเขาตีไดแตเพียงเฉพาะตําบลซึ่งทางผานบังคับการเคลื่อนที่
ของขาศึก ทางผานบังคับนี้ก็ไดแก สะพาน, เขื่อนกั้นน้ํา, หุบเขาสูงชัน เปนตน  
 เราควรสังเกตวา เครื่องกีดขวางเชนนี้มีปญหาตองแกอยูสองกรณีกลาวคือ ถาทางผาน
บังคับนั้นเปนทางบังคับใหขาศึกจําตองผานทางนั้นจริง ๆ จะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นมิไดเชน สะพาน
ขามแมน้ํากวางใหญดังนี้เปนตน ในกรณีเชนนี้ฝายตั้งรับอาจนํากําลังทั้งสิ้นเขาตั้งรับอยางอาจหาญ 
เพื่อรวมอํานาจการยิงใหไดผลสูงสุดไปยังจุดซึ่งขาศึกจะขามมา แตถาเปนสะพานสั้น ๆ ขามลําธาร
ขนาดเล็กหรือหุบเขาสวนมากซ่ึงขาศึกอาจโอบลอมทางบังคับนั้นมาก็ไดถาเปนกรณีนี้เราก็
จําเปนตองสงวนกําลังสวนหนึ่งคือ ๑ ใน ๓ ถึง ๑ ใน ๒ ของกําลังทั้งสิ้นไวเปนกองหนุน เพื่อใชเขา
ตีในรูปขบวนแถวชิด 
 ๑๐.๓ ที่พักอาศัย หมูบาน เมืองเล็ก ๆ ฯลฯ 
อาคารบานเรือนที่อยูอาศัยนั้น เปนที่เหมาะสําหรับกําลังจํานวนนอยอาศัยเปนที่กําบังตอสูขาศึกซึ่งมี
กําลังเหนือกวา    แตทหารที่จะใชในการเขายึดอาคารบานเรือนเปนที่กําบังตอสูกับขาศึกนั้น จะตอง
เปนทหารที่มีความกลาหาญเปนอยางมาก และทําการรบอยางไมคิดชีวิต แตถาเราไมมั่นใจวาทหาร
ของเราจะกลาหาญถึงปานนั้น ก็ควรจะใหแตเพียงพลแมนเปนเทานั้นเขายึดครอง อาคาร บานเรือน, 
สวน ฯลฯ จะเหมาะกวา และใชปนใหญเฝารักษาชองทางเขาสูหมูบาน กําลังสวนใหญของเรา  (๑ 
ใน ๒ ถึง ๓ ใน ๔)  เราควรเก็บไวเปนรูปขบวนแถวชิด   และซอนไวเบื้องหลังอาคารบานเรือน
เหลานั้น เมื่อขาศึกบุกรุกเขามาถึงก็ออกจูโจมทันที 
๑๑. ที่มั่นโดดเดี่ยวเหลานี้มักใชเปนที่มั่นรักษาดาน ซ่ึงในกรณีเชนนี้มักใชใหร้ังหนวงขาศึก
มากกวาที่จะใชตานทานอยางเด็ดเดี่ยว และบางทีก็ใชใหยึดตําบลตาง ๆ ซ่ึงเปนตําบลสําคัญตอการ
รวมกําลังของกองทัพของเรา  ซ่ึงเราไดวางแผนไวแลว    นอกจากนั้นยังมักจะมีความจําเปนอยูบอย 



ๆ ที่เราจะตองไปยึดตําบลใดตําบลหนึ่ง ซ่ึงหางไกลจากแนวรบของเราออกไปมาก ๆ เพื่อใหไดเวลา
สําหรับจัดที่มั่นตั้งรับตามที่เราไดวางแผนแลว แตเมื่อตําบลนั้นอยูหางไกลจากแนวรบฝายเรามาก
เชนนี้ ก็ถือไดวาที่นั้นเปนที่มั่นโดดเดี่ยวอยางแทจริง 
๑๒. มีขอพิจารณาอึกสองประการ เกี่ยวกับเครื่องกีดขวางซึ่งอยูโดดเดี่ยวนี้ 
ประการแรก คือ เราตองมีกําลังทหารพรอมอยูขางหลัง เครื่องกีดขวางดังกลาวนี้เพื่อคอยรับหนวย
ยอย ๆ ที่ถูกตีกระจัดกระจายกลับมา 
 ประการที่สอง คือ ไมวาผูใดก็ตามที่มีเครื่องกีดขวางโดดเดี่ยวรวมอยูในระบบการตั้งรับนั้น
ไมควรที่จะไปเชื่อถือและไววางใจในเครื่องกีดขวางโดดเดี่ยวเหลานั้นนัก ไมวาเครื่องกีดขวางนั้น
จะดูมั่นคงแข็งแรงสักเพียงใด 
 แตอยางไรก็ตาม ผูใดซึ่งไดรับมอบภารกิจใหรักษาเครื่องกีดขวางนั้น ก็จะตองพยายามยึดรักษาไว
จนสุดความสามารถ แมสถานการณจะรายแรงเพียงใดก็ตาม ซ่ึงความเสียสละและความเด็ดเดี่ยวนี้
เกิดจากความใฝสูง และความกระตือรือรน เพราะฉะนั้นเราตองเลือกบุคคลผูถึงพรอมดวยคุณสมบัติ
อันมีคานี้สําหรับปฏิบัติภารกิจรักษาเครื่องกีดขวางโดดเดี่ยวดังกลาวนั้น 
๑๓. การใชภูมิประเทศ เพื่อกําบังการวางกําลังและการรุกของหนวยทหาร ไมจําเปนตองมี
คําอธิบายโดยละเอียด 
เราไมควรยึดยอดเขา ซ่ึงเราตั้งใจจะปองกันยอดเขานั้น (ซ่ึงในอดีตเคยทํากันมาบอยๆ ) แตควรยดึอยู
เบื้องหลังยอดเขานั้น เราไมควรจัดที่มั่นไวขางหนาปา แตควรจัดไวในปาหรือขางหลังปา การจัดที่
มั่นไวขางหลังปานั้น จะกระทําตอเมื่อเราสามารถสํารวจปานั้นได หรือ ปานั้นเปนปารกทึบ เราควร
จัดรูปขบวนเปนรูปขบวนลึก เพื่อใหหาที่กําบังไดงาย เราตองอาศัยหมูบาน, ปารกทึบขนาดเล็ก, 
และภูมิประเทศเปนลูกคลื่น ใชเปนที่ซอนกําบังทหารของเราในการรุก เราควรเลือกภูมิประเทศที่มี
หวงภูมิประเทศทางขวางใหมากที่สุด ฯลฯ 
ในภูมิประเทศซึ่งมีการเพาะปลูก ซ่ึงอาจทําการลาดตระเวนไดงายนั้น กําลังสวนใหญของฝายตั้งรับ
จะสามารถซอนตัวไดทุกหนทุกแหง ถาหากรูจักใชเครื่องกําบังอยางฉลาด การเคลื่อนที่ของฝายรุก
ซ่ึงนําตองเคลื่อนที่มาตามถนนนั้น ยอมยากที่จะหากําบังได 
ไมจําเปนตองกลาวก็ไดวา ในการใชภูมิประเทศเพื่อซอนกําบังทหารของเรานั้น เราตองไมลืมความ
มุงหมายในการใชภูมิประเทศนั้น  และการรวมกําลังซึ่งเราตองจะรวมเหนือกวาอะไรทั้งหมด เรา
ตองไมยอมใหภูมิประเทศมาทําใหรูปขบวนของเราแตกไดเปนอันขาด แมแตเราจะตองหลีกเลี่ยง
ลักษณะภูมิประเทศบางแหงไปเพียงเล็กนอยก็ตาม 
๑๔. ถาเรากลับไปพิจารณาถึงขอความที่กลาวมาแลว เกี่ยวกับเรื่องภูมิประเทศจะเห็นวาหลัก
ดังกลาวตอไปนี้เปนหลักสําคัญที่สุด สําหรับฝายตั้งรับในการพิจารณาเลือกที่มั่น คือ 
 ๑๔.๑ ภูมิประเทศเกื้อกูลในการปองกันปกขางเคียงหรือทั้งสองป 
 ๑๔.๒ ภูมิประเทศโลงแจงขางหนาแนวที่มั่นและทางปกทั้งสองขาง 



 ๑๔.๓ ขางหนาแนวมีเครื่องกีดขวางการเคลื่อนที่ของขาศึก 
 ๑๔.๔ การวางกําลังทหารฝายเราอยูในความกําบัง และประการสุดทาย 
   ๑๔.๕ ดัดแปลงภูมิประเทศเปนแนวรั้งหนวงเปนขั้น ๆ ทางเบื้องหลังเพื่อวาเมื่อเรา
พายแพตองถอย  จะไดทําใหขาศึกไลติดตามไดยากลําบากยิ่งขึ้น  แตตองระวังอยาใหมีเครื่องกีด
ขวางอยูใกลแนวที่มั่นเกินไป  (ดังเชนที่ฟรีดแลนด)  เพราะวาจะทําใหถอยไดชักชาและกอใหเกิด
การสับสนอลหมาน 
 ๑๕. ถาเราเชื่อวาจะหาลักษณะภูมิประเทศที่เกื้อกูลดังกลาวนี้ไดครบถวนในที่มั่นใดซึ่งเรา
เลือกใชในระหวางการทําสงคราม  ก็จะเปนความงมงายเปนอันมาก  เพราะวาที่มั่นทุกที่มั่นมี
ความสําคัญไมเทากัน  ที่มั่นที่สําคัญที่สุด คือ ที่มั่นซึ่งเรานาจะถูกขาศึกเขาตีมากที่สุด  ณ ที่มั่นเชนนี้
แหละที่เราตองพยายามหาภูมิประเทศที่มีลักษณะเกื้อกูลใหครบทุกลักษณะ  สวนที่มั่นอื่น ๆ นั้นเรา
ตองการเพียงบางลักษณะเทานั้นก็พอ 
 ๑๖. เร่ืองสําคัญสองประการ ซ่ึงฝายเราควรพิจารณาในการเลือกภูมิประเทศนั้นคือ  ไม
เลือกภูมิประเทศที่ยากแกการเขาตี  แตเลือกภูมิประเทศที่จะเคลื่อนที่รุกผานเขามา  โดยเลือก
เคลื่อนที่ผานเขามาในภูมิประเทศซึ่งขาศึกจะลาดตระเวนทราบกําลังฝายเราไดยากที่สุด 
 ๑๗. ขาพระพุทธเจาขอจบขอสังเกตในเรื่องภูมิประเทศนี้ ดวยหลักซึ่งมีความสําคัญสูงสุด 
จนถือวาเปนหัวใจแหงทฤษฎีการตั้งรับ ทั้งสิ้น คือ 
 อยาเชื่อมั่นในความแข็งแรงของภูมิประเทศใหมากนัก    และในภูมิประเทศที่มีความมั่นคง
แข็งแรงมากนั้น อยาตั้งรับแบบปองกัน (PASSIVE DEFENSE) โดยไมคิดกลับทําการเขาตีโตตอบ
เปนอันขาด 
 เพราะวา ถาภูมิประเทศมั่นคงแข็งแรงมากจนฝายเขาตีไมสามารถผลักดันฝายเราใหออกไป
ได ขาศึกก็มักจะใชวิธีโอบลอม ซ่ึงมักเปนไปไดเสมอ และทําใหภูมิประเทศมั่นคงแข็งแรงที่สุดนั้น
ไมมีประโยชนไปทันที เรามักจะตองเขาทําการยุทธในสถานการณที่แตกตางกัน และ ในภูมิ
ประเทศที่ตาง ๆ กันไป  และเราอาจไมนําเอาภูมิประเทศแรกเขารวมอยูในแผนของเราก็ได แตถา
ภูมิประเทศไมสูมั่นคงแข็งแรงนัก และขาศึกอาจเขาตีตรงนั้นได ความเกื้อกูลของลักษณะภูมิ
ประเทศจะไมเปนประโยชนอะไรเลยถาเราจะตั้งหนาทําการตั้งรับอยางเดียว โดยไมกลับทําการรุก 
เครื่องกีดขวางทุกชนิดลวนมีประโยชนทั้งนั้น  สําหรับการตั้งรับ  กลาวคือทําใหเราใชกําลังนอย
ตานทานอยางแข็งแรงไดและมีเวลาสําหรับทําการรุก ซ่ึงดวยการกลับทําการุกนี้เอง เราจะตอง
พยายามทําใหไดเพื่อใหไดมาซึ่งชัยชนะอยางแทจริง 
 การนําหลักการสงครามไปใชในยามสงคราม 
 หลักการสงคราม  นั้น  ในตัวของหลักเองเปนเรื่องงายมากและจะรูหลักเหลานี้ไดดวย
สามัญสํานึกธรรมดาเรานี้เอง  แตสําหรับวาในทางยุทธวิธีนั้นตองมีความรูพิเศษกวางขวางกวา
ในทางยุทธศาสตร  เพราะวาความรูในทางยุทธศาสตรนั้นเปนเรื่องที่อยูเพียงในวงแคบ  จนไมอาจ



นําไปเปรียบกับวิชาอื่นไดในทางความกวางขวางและความสลับซับซอน  จึงไมจําเปนตองมีความรู
อยางกวางขวางและไมตองศึกษาอยางรูแจงเปนจริงตลอดจนไมตองใชสติปญญาแตอยางใด  
สําหรับวิชายุทธศาสตรนี้เราเพียงแตอาศัยดุลยพินิจพิจารณาก็พอ   ถาจะมีมากกวานี้  ก็คือความ เจา
เลหเพทุบายเทานั้น  เปนเวลานานมาแลวที่ไดมีการขัดแยงกันในเรื่องนี้  เปนเพราะหลงนับถือวิชานี้
อยางผิด ๆ หรือมิฉะนั้นก็ผูเขียนวิชานี้เขียนไปโดยไรสาระ  การไตรตรองโดยปราศจากอคติเขา
ครอบงําเทานั้นจะทําใหเราไดพบความจริงอันเชื่อถือไดในเรื่องนี้  และความเจนจัดจะทําใหความ
เชื่อถือไดมีน้ําหนักมากขึ้น  ยอนถอยหลังไปเพียงสมัยสงครามปฏิวัติ เทานั้น    เราจะไดเห็นหลาย
ทานผูพิสูจนตนเองแลววาเปนยอดขุนพลผูสามารถอยางแทจริง  แมแตยอดขุนพลในสมัยแรกซึ่งไม
เคยไดรับการศึกษาวิชาการทหารมาเลยก็ตาม        ในกรณีของ   กองดาด,  วิลเลนสไตน, ซูโวรอฟ  
และคนอื่น ๆ อีกมากมาย  นั้นเปนที่นาสงสัยวา  พวกเขาจะไดเปรียบหรือไมจากการศึกษาวิชา
ทหารดังกลาว 
 การอํานวยการสงครามนั้นเปนเรื่องยุงยากมากแตความยุงยากอยางไมตองสงสัยนั้นไมได
อยูที่วาผูคงแกเรียนหรืออัจฉริยะบุรุษจําตองเขาใจหลักเบื้องตนของการสงคราม หลักการสงครามนี้
ใครที่มีสติปญญาพอสมควรก็อาจเรียนรูและเขาใจได  ถาไมมีอคติและพอรูเร่ืองนี้อยูบาง  แมแตการ
นําหลักการนี้ไปใชในแผนที่หรือในแผนก็ไมใชเร่ืองยากอะไร  การทําแผนยุทธการที่ดีนั่นมิใชงาน
สําคัญความยุงยากอยางใหญหลวงนั้นอยูที่วา  “ จะตองยึดมั่นอยูในหลักการซึ่งเราไดวางไวเพื่อเรา
เอง “ 
 การอํานวยการสงครามนั้น  คลายกับการทํางานของเครื่องจักรอันยุงยากสลับซับซอน   
ดังนั้น  การประสานงานซึ่งวางแผนไดอยางงาย ๆ บนกระดาษนั้นเวลาปฏิบัติจริง จะปฏิบัติไดอยู
เนืองๆ ไดก็ดวยความพยายามอยางแรงกลาเทานั้น 
 เจตจํานงอิสระและความคิดของผูนําหนวยทหาร  จึงมักประสบอุปสรรคอยูเนื่อง ๆ และเรา
ตองการจิตใจและวิญญาณที่แข็งแกรงอยางเหลือเกิน  เพื่อเอาชนะอุปสรรคนี้  ความคิดที่ดีมากหลาย
ตองพินาศไปเพราะอุปสรรคเหลานี้  ฉะนั้นเราควรคอยทําตอไปในสิ่งซึ่งจะใหผลใหญหลวงตอเรา
และสิ่งนั้นมีความยุงยากมาก ๆ 
 อาจเปนไปไมไดที่จะหาสาเหตุของอุปสรรคดังกลาวนี้  แตอุปสรรคที่สําคัญ ๆ นั้น  คือ
ดังนี้ 
 ๑. โดยทั่วไป   เรายอมไมทราบสถานะ     และวิธีปฎิบัติของขาศึกไดเหมือนกันกับที่เรา
คาดคิดไวในแผนยุทธการของเราในนาทีแรกที่เราปฎิบัติตามขอตกลงของเรานั้น  ขอเคลือบแคลง
สงสัยนับพันประการจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับอันตรายนานาประการที่บังเกิดขึ้น  ถาหากมีความผิดพลาด
อยางรายแรงเกิดขึ้นในแผนของเรา  ความรูสึกกระวนกระวายนี้เองจะทําใหเราลังเลตกลงใจอะไร
ไมไดและจากความที่เราลังเลนี้เองก็จะมีการปฎิบัติการเล็ก ๆ นอย ๆ โดยไมรูสึกตัว  อันจะนําไปสู
การปฏิบัติงานแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ 



 ๒. ไมเพียงแตเราจะไมแนใจเกี่ยวกับเรื่องกําลังของขาศึกเทานั้น แตยังรวมทั้งขาวลือตาง 
ๆ เหลานี้จะทําใหกําลังขาศึกมากเกินจริงขึ้นได (ขาวทั้งปวงซึ่งเราไดรับจาก กองรักษาดาน สายลับ 
หรือ โดยบังเอิญ) คนเราสวนมากยอมมีความขลาดอยูโดยธรรมชาติอยูแลว และเพราะความขลาดที่
มีอยูตามธรรมชาตินั้นเอง ทําใหคนเห็นอันตรายใหญโตกวาความจริงอยูเนือง ๆ เพราะฉะนั้นผูนํา
ทางทหารจึงมักไดรับขาวกําลังขาศึกผิดพลาดอยูเสมอ   และนี่เองเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหตกลงใจ
ไมได 
 เพราะฉะนั้น เราตองไมไปจริงจังจนเกินไปกับความไมแนนอนดังกลาวนี้ และเปนสิ่ง
สําคัญเราก็ตองเตรียมที่จะรับฟงความไมแนนอนนี้มาตั้งแตแรกดวย 
 หลังจากที่เราไดคิดโดยรอบคอบทุกสิ่งทุกอยางไวลวงหนา และไดคนหาโดยปราศจาก
อุปาทานหรืออคติใด ๆ จนไดพบแผนอันสามารถปฏิบัติไดอยางดีที่สุดแลว เมื่อมีอะไรเพียงนิด
หนอยมาสะกิดหรือสะดุดเขาเราก็จะตองไมเลิกลมแผนนั้นเสียโดยงาย ตรงกันขามเราจะตอง
เตรียมพรอมที่จะพิจารณารายงานตาง ๆ ที่มาถึงเราอยางรอบคอบเราตองเปรียบเทียบขาวเหลานั้น
กับขาวอื่น ๆ และสั่งใหหาขาวเพิ่มเติมมาใหพิจารณาอีก ดวยการปฏิบัติดังนี้ ขาวที่เชื่อถือไมไดก็จะ
แสดงใหเห็นถึงความเชื่อถือไมไดในตัวมักออกมาใหเห็นทันที พรอมกันนั้นขาวที่เชื่อถือไดก็ยิ่งจะ
ไดรับการยืนยันใหมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นอีกในทั้งสองกรณีนี้เราก็จะไดความจริงและสามารถตกลงใจได 
แตถาหากเราไมไดความจริงเราก็ตองปลอบตัวเองวาในสงครามนั้นไมมีอะไรที่จะทําสําเร็จสมบูรณ
ไดโดยไมมีการเสี่ยงอยูบาง เพราะวาโดยธรรมชาติของสงครามนั้นไมอํานวยใหเรามองเห็นอยูได
โดยตลอดเวลาวาเรากําลังกาวไปทางใดสิ่งคาดระเนจะคงเปนสิ่งคาดคะเนอยูเสมอ แมแตในขณะที่
ไมนาจะเปนสิ่งคาดคะเนเลยก็ตาม และในที่สุดถาหากวาเราไดมีการเตรียมการเปนอยางดีดวยเหตุ
ดวยผล และดวยความรอบคอบแลว ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวคงไมถึงกับทําใหเราพินาศลงได 
 ๓. ความไมแนนอนของสถานการณในขณะใดขณะหนึ่งนั้น ไมเพียงแตทางสถานะฝาย
ขาศึกเทานั้น แมแตกองทัพของเราเองก็มีสถานะไมแนนอนไดเหมือนกัน เพราะวากองทัพของเรา
เองนั้น เรายากที่จะรวบไวในกํามือ จนถึงขนาดที่เราจะสามารถตรวจตราไดโดยทั่วถึงทุกขณะได 
และถาเรารูสึกไมมีความสะดวกใจ  ความแคลงใจก็จะเกิดขึ้น  แลวเราก็จะตองรอคอยตอไป และ 
ผลงานของการที่ตองรอคอยนี้ก็จะทําใหแผนทั้งปวงตองชะงักชักชาไป 

เพราะฉะนั้นเราตองมั่นใจวาทุกสิ่งทุกอยางที่เราทําไปนั้น จะกอใหเกิดผลตามที่เราคาดคิด
ไว ที่สําคัญที่สุดก็คือ เราจะตองมีความไววางใจในผูบังคับบัญชาชั้นรอง ๆ ของเราดวย ดังนั้นจึง
เปนเรื่องสําคัญมากที่เราจะตองเลือกเฟนผูใตบังคับบัญชาของเราใหไดคนที่เราจะเชี่อถือไววางใจ
ได  สวนเรื่องอื่น ๆ ที่บุคคลผูนั้นจะเปนอยางไรนั้นเราไมตองคํานึงถึง  ขอแตใหเปนที่เชื่อถือ
ไววางใจไดเทานั้นเปนพอ  เมื่อเราไดมีการเตรียมการอยางเหมาะสมไดพิจารณาถึงผลเสียที่อาจ
เกิดขึ้นไดโดยรอบคอบแลว   ถึงแมผลเสียจะเกิดขึ้นเราก็จะไมตกตะลึงจังงัน   แตเราตองกาวหนา
อยางกลาหาญเขาหาความไมแนนอนตาง ๆ นั้น 



๔. ถาเราทําสงครามดวยกําลังทั้งสิ้นของเรา  ผูบังคับบัญชาชั้นรองของเรา  และแมแตทหาร
ของเรา (เฉพาะอยางยิ่งผูที่ไมคุนเคยกับการทําสงคราม)  มักจะประสบกับความยากลําบาก  ซ่ึงเขา
เหลานั้นบอกวาเหลือที่จะทนทานทีเดียว  เขาจะเห็นวาการเดินนั้นชางเดินกันไกลเสียเหลือเกิน
ความเหน็ดเหนื่อยก็มากมายอยางยิ่ง  เสบียงอาหารก็ไมมี ถาเรามาเอาใจใสกับเรื่องตาง ๆ ที่เรียกวา  
“ ความยากลําบาก “  ตามที่เฟรดเดอริคที่สองทรงเรียก  เหลานี้แลวไมนานเราก็จะปราชัยอยางยอย
ยับ  และแทนที่เราจะปฏิบัติการไดดวยกําลังเปนปกแผน   และดวยความตั้งใจแนวแน  เรากลับจะ
กลายเปนออนแอ  และไมคลองแคลววองไวเลย 
 เพื่อปองกันมิใหส่ิงตาง ๆ ดังกลาวนี้เกิดขึ้น  เราตองมีความเชื่อมั่นในความมีสายตาไกล
และวิจารณญาณของเราเอง บางคราวความเชื่อมั่นในตนเองนี้ดูจะคลายกับความดื้อดึงถือดี  แตที่
จริงแลวไมใชเชนนั้น หากแตเรามีกําลังใจและมีความมั่นคงแนวแนไมโลเลนั้นตางหาก 
๕.  ผลที่เราคาดในสงครามนั้นมักจะไมแนนอนเหมือนดังที่บางคนคิด  ซ่ึงเขาผูนั้นมิไดเคย
พิจารณาการสงครามอยางรอบคอบ  จนกระทั่งคุนกับการทําสงคราม 
 หลายครั้งทีเดียว  ที่เราคํานวณเวลาเดินของขบวนทหารผิดพลาดไปตั้งหลาย ๆ ช่ัวโมงโดย
ไมสามารถชี้แจงไดวา   อะไรคือสาเหตุแหงความชะงักชักชานั้น    หลายคร้ังที่เราตั้งใจจะนํา
กองทัพของเราไปใหถึงตัวตําบลหนึ่ง  แตมักจะไปไมถึงตามกําหนดที่นาจะไปถึงตั้งหลาย ๆ ช่ัวโมง  
หลายครั้งที่ยามรักษาดานที่เราจัดไวทํางานไดผลนอยกวาเปนอันมาก หลายครั้งที่เสบียงอาหารและ
อุปกรณตาง ๆ ในทองถ่ินมิไดมีจํานวนมากเทาที่เราคาดไววาจะมี  ฯลฯ 
 เราจะเอาชนะบรรดาอุปสรรคเหลานี้ไดก็แตดวยความมานะพยายามอยางสูงเทานั้น  และ
เพื่อใหกาวลวงอุปสรรคเหลานี้ได  ผูบังคับบัญชาจําเปนใชความเขมงวดกวดขันจนมีลักษณะ
กระเดียดไปยังความโหดรายทารุณทีเดียว    จนกวาที่เมื่อใดผูบังคับบัญชาทราบแน แลววาทุกสิ่งทุก
อยางที่สามารถทําไดส่ิงนั้นไดทําไปเรียบรอยอยูเสมอแลวเมื่อนั้นแหละผูบังคับบัญชาจึงจะมีความ
มั่นใจไดวา ความยากลําบากตาง ๆ เหลานั้นจะไมมีอิทธิพลใหญตอการปฏิบัติการยุทธของตน  และ
เมื่อนั้นแหละที่ผูบังคับบัญชาจะมั่นใจไดวาเขาจะสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งความมุงหมายไววาจะ
ไปใหถึง  แมจะไมถึงก็จะไมอยูหางจากความหมายที่ตั้งไวนั้นไกลนัก 
 ๖. เราเชื่อไดวากองทัพจะไมมีวันอยูในสภาพดังที่บางคน ซ่ึงไดแตนั่งฟงขาวการยุทธอยู
แตในเกาอี้นวมคาดคิดเปนอันขาดเพราะวาคนที่นั่งแตในเกาอี้นวมนั้น  แมจะมีความเห็นอกเห็นใจ
กองทัพสักเพียงใดเขาก็ยังคิดวากองทัพนั้น  มีกําลังมากกวาและดีกวาหนึ่งในสามเทาถึงหนึ่งในสอง
เทาของที่กองทัพเปนอยูจริง ๆ เสมอ เปนธรรมดาทีเดียวที่แมทัพมักจะทําผิดเชนเดียวกับที่กลาวนี้
ในการวางแผนยุทธการครั้งแรกของเขา  และมีบอย ๆ ที่เขาจะไดเห็นกองทัพของเขาละลายไปอยาง
ที่เขาไมเคยคิดเลยวาจะละลายไปไดอยางนั้น  และเห็นวาทหารมาและทหารปนใหญของเขาใชการ
อะไรไมได ส่ิงใดก็ตามที่แมทัพเห็นวาดูเหมือนจะทําไดงาย ๆ เมื่อเร่ิมการทัพนั้น  กลับกลายเปน
เร่ืองยุงยากและแมแตทําไมไดเลยก็มี แตถาแมทัพมีความใฝสูง  และ ตั้งใจปฎิบัติตามความมุงหมาย



ดวยความองอาจและดวยกําลังอันแรงกลาแลวไซร เขายอมจะบรรลุถึงความมุงหมายที่ตั้งไวนั้น  ไม
วาจะประสบอุปสรรคใด ๆ ถาแมทัพเปนคนธรรมดาสามัญซึ่งขาดกําลังใจและความใฝสูงแลว  ก็จะ
อางเอาสภาพของเขานั้นเองเปนขออางสําคัญที่จะแกตัวในการที่เขามัวแตหดมืองอเทาไมทําอะไร 
 ๗. การเลี้ยงดูทหารนั้น  ไมวาจะทําดวยวิธีใด  คือไมวาจะเลี้ยงดูจากคลังหรือจากการ
เกณฑก็ตาม  ก็ยอมมีความยุงยากอยูเสมอ  จนทําใหเปนการตัดกับการเลือกหนทาง ปฏิบัติการยุทธ  
ถาหากเราจะดําเนินการใหประสบชัยชนะและไดผลสําเร็จอยางงดงามแลว  เราก็ตองมุงกระทํา
เพื่อใหสําเร็จผลนั้น   โดยหาทางแกปญหาการเลี้ยงดูโดยวิธีหนึ่งวิธีใดใหจนได  ปญหาการเลี้ยงดูนี้  
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหแผนการใหญหลวงของเขาไมไดรับผลเต็มเม็ดเต็มหนวย 
 นายพลผูซ่ึงใชอํานาจเด็ดขาด  ซ่ึงบังคับใหหนวยทหารของตนตองลําบากตรากตรําอยาง
สาหัสกับกองทัพ  ซ่ึงไดขับเคี่ยวกับการสงครามมาเปนเวลานาน  ยอมคุนกับการเสียสละทํานองนั้น 
และยอมไดเปรียบแกฝายขาศึกเปนอยางมาก  และจะบรรลุถึงจุดมุงหมายของตนไดรวดเร็ว  แมวา
จะตองฟนฝาอุปสรรคสักเพียงใด ดังนั้นจะเห็นไดวาแมจะมีแผนการที่ดีทัดเทียมกัน  แตผลอาจ
แตกตางกันมาก 
 ๘. ขอความที่จะกลาวตอไปนี้มีความสําคัญมาก  จนถึงจะเนนอยางไรก็ไมเทาความสําคัญ
นั้น 
 “ ภาพท่ีไดประจักษจากการทําการรบจริงนั้น  ยอมแจมใสกวาภาพที่เราไดคาดคิดไวอยาง
รอบคอบลวงหนานั้น  แตภาพที่ประจักษในการรบนั้นเพียงแตเราไดเห็นสิ่งตาง ๆ แตเพียงดานนอก
ดานเดียวเทานั้น  ซ่ึงยากที่จะเหมือนกับดานใน  เพราะฉะนั้นเมื่อไปประสบภาพการรบจริงครั้งแรก
เขาเราอาจตองทิ้งภาพที่เราคิดลวงหนาอยางรอบคอบไวแลวก็ได 
 ความขลาดตามธรรมชาติวิสัยของมนุษยยอมทําใหมองสิ่งใด ๆ แตเพียงดานเดียว  ความ
ขลาดนี้แหละมักจะทําใหความคิดครั้งแรกของเราโนมเอียงไปในทางหวาดกลัวและระมัดระวัง
จนเกินไป 
 เพราะฉะนั้น  เราจึงตองปองกันตัวเรามิใหคิดหวาดกลัวและตองยอมศรัทธาอยางหลับหู
หลับตาตอผลที่จะเกิดขึ้นจากความคิดลวงหนาของเรานั้น  เพื่อที่จะเพิ่มพลังใหกับเราเอง  เพื่อตอสู
กับความขลาดที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 
 เพราะฉะนั้น  ความยากลําบากเหลานี้เราจึงตองการความเชื่อมั่นในตนเองและมีความ
มั่นคงแนวแนในความคิดเห็นของคน  เพราะเหตุนี้แหละการศึกษาประวัติศาสตรทหารจึงมี
ความสําคัญมาก เพราะการศึกษา  ประวัติศาสตรทหารจะชวยใหเราไดมองเห็นสิ่งตาง ๆ ดังที่มัน
เปนอยูอยางเชนนั้นจริง  และสิ่งเหลานั้นผลตอเนื่องเกี่ยวพันกันอยางไรดวย  หลักการตาง ๆ ซ่ึงเรา
สามารถศึกษาไดจากคําแนะนําทางทฤษฎีนั้นจะเหมาะสมเปนเพียงเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การศึกษาประวัติศาสตรทหารและเพียงเพื่อให เราสนใจตอเ ร่ืองราวที่ สําคัญอยางยิ่ งใน
ประวัติศาสตรการสงครามเทานั้น 



 เพราะฉะนั้น  ฝาพระบาทตองการคุนเคยกับหลักการเหลานี้เพื่อตรวจสอบกับประวัติ-
ศาสตรการสงคราม, เพื่อดูวาเปนไปตามนั้นหรือไม  และ  เพื่อคนหาวาที่ไหนที่ถูกตอง  หรือ
แมกระทั่งการการขัดแยงตรงกับขามกันโดยแนวของเหตุการณ  เพียงแตการศึกษาประวัติศาสตร
ทหารเทานั้น ยอมเพียงพอที่จะทําใหผูที่ยังไมมีความสันทันจัดเจนตอการสงครามเกิดมีความคิด
อันแจมแจงขึ้นได  และมองเห็นอุปสรรคตาง ๆ ที่จะตองแกไขไดชัดเจน 
 จริงอยูเราตองไมพอใจอยูแตเพียงขอสรุปที่สําคัญของประวัติศาสตรทหารเทานั้น และยิ่ง
ตองไมเชื่อถือเหตุผลของนักประวัติศาสตรนักลงไปอีก แตเราตองสนใจใหมากที่สุดที่จะมากไดเขา
ไปจนถึงบรรดารายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ในประวัติศาสตรนั้น เพราะวานักประวัติศาสตรนั้น
มักจะไมใหความจริงอันแทจริงนัก ตามธรรมดานั้น นักประวัติศาสตรมักจะสรรเสริญแตการปฏิบัติ
ของกองทัพของตนหรือมิฉะนั้นก็นําแตเหตุการณตาง ๆ ซ่ึงพองตองกับความคิดเห็นของตนมา
แสดงไวเทานั้น นักประวัติศาสตรมักจะสรางประวัติศาสตรขึ้นเองแทนที่จะเขียนประวัติ-ศาสตร
ตามความจริง เราไมจําตองศึกษาประวัติศาสตรมากนักสําหรับที่จะใหบรรลุความมุงหมายที่เราตั้ง
ไว ความรูในเรื่องรายละเอียดของการยุทธเพียงไมกี่คร้ังยอมมีประโยชนมากกวาความรูโดยทั่ว ๆ 
ไปของการทัพใหญหลาย ๆ คร้ัง เพราะฉะนั้นจึงควรที่จะอานเหตุการณละเอียดและบันทึกตาง ๆ 
จะไดประโยชนยิ่งกวาที่จะอานเรื่องราวสองประวัติศาสตรทั้งหมดเสียอีก ตัวอยางบันทึกเหตุการณ
ดังกลาวนี้ก็คือเร่ืองการปองกันเมือง เมเนง (MENIN) ในป  ๑๗๙๔ ในบันทึกความทรงจําของนาย
พลชารนเฮิรส เปนบันทึกที่ไมมีใครทําไดดีเทาหนังสือเร่ืองนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนที่กลาวถึงการ
ตีเจาะแนวขาศึก  ซ่ึงจะเปนตัวอยางหนึ่งสําหรับพระองคในเรื่องที่วาจะเขียนประวัติศาสตรทหาร
อยางไร 
 ไมมีการรบครั้งใดเลยในประวัติศาสตรที่ทําใหเชื่อถือไดมากเทากับการรบครั้งนี้ที่วา     “ 
ในการสงครามนั้น  เราจะตองไมยอมทอแทหมดหวังจนกวาจะถึงวาระสุดทาย “  การรบครั้งนั้น
พิสูจนใหเห็นวาอิทธิพลของหลักการที่ดีซ่ึงไมใครปรากฎบอยครั้งเหมือนดังที่เราตองการนั้น  อาจ
ปรากฎขึ้นไดโดยกระทันหันแมในขณะที่อยูในฐานะที่เคราะหรายที่สุด  หรือแมแตในขณะที่เรา
หมดความหวังแลวก็ตาม 
 ความสามารถอันสูงของผูนําทางทหารนั้น  จําตองมีความรูสึกอันทรงพลังบางอยาง  
กระตุนอยูดวยเสมอ  ไมวาจะเปนความทะเยอทะยานมักใหญใฝสูงในตัวซีซาร หรือเปนในทางรูสึก
เกลียดชังอยางรุนแรงตอขาศึกของฮันนิบาล หรือไมก็เปนดวยความผยองเกียรติในชัยชนะที่ไดรับ
ดังที่เฟรดเดอริคมหาราชทรงรูสึกก็ตาม 

เพราะฉะนั้นใตผาพระบาทควรเปดพระทัยกวางตอความรูสึกเชนนั้นบาง ในการวางแผน
นั้นจะคงทําอยางหาวหาญเด็ดขาด  และเต็มไปดวยเลหกลมารยา  สวนการปฏิบัติตามแผนนั้น  ก็
จะตองมีความมั่นคงแนนอนไมโลเล  มีความตั้งใจที่จะใหไดประสบชัยชนะในที่สุด  เชนแลว โชค



ก็จะชวยนําเกียรติคุณอันรุงเรืองยิ่งมาสูพระองค  ซ่ึงยอมเปนอาภรณของบรรดาเจาชายทั้งหลาย  
และฉายาของพระองคจะประทับอยูกับใจของบรรดาทายาททั้งหลายของพระองคไปตลอดกาล. 

 อนึ่งจากเอกสาร Sun Tzu And Clausewitz: the art of war and on war compared ซ่ึงได
เปรียบเทียบเรื่องของสงคราม ความหนักเบาและแงมุมขอบเขตในการพิจารณาหลักการทําสงคราม 
ยกตัวอยางเชน ในความหมายของสงครามซุนวูไดรวมการพิจารณาสิ่งที่จะเกิดกอนสงครามไวดวย
ซ่ึงไดแกการใชยุทธศาสตรการเมืองเปน Alternations เพื่อชัยชนะที่ไมตองเสียเลือดเนื้อ มีการเนน 
กโลบายการเมือง การทูต การลอลวง เจรจา หวานลอม  ยุยง ฯลฯ  ตั้งแตตน   อันอาจทําใหขาศึกเลิก
ลมความตั้งใจหรือสามารถแบงแยกศัตรูเพื่อทําสงครามขจัดเสียทีละเมืองทีละกลุม ในขณะที่ใน
หนังสือ On war ไมมีเร่ืองเหลานี้   และพุงตรงไปที่การดําเนินสงครามในสนามรบโดยตรงแตเค
ลาซวิทซก็รูอยูวาการทูตการเมืองมีความสัมพันธกับสงครามตลอดระยะเวลาของสงคราม สําหรับ
ขอเปรียบที่นาสนใจอื่นๆ นั้นยังมีอีกมากจากการศึกษาในเอกสารขางตน 
 
หลักการสงครามของไทย 

ในอดีตที่ผานมาของกองทัพไทย  ไดมีการจัดทําตําราพิชัยสงครามขึ้นเปนครั้งแรกเทาที่
ปรากฏหลักฐาน  คือ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ (พระเชษฐาธิราช)  กษัตริยองคที่ ๑๑   แหงกรุง
ศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๐๔๑  ซ่ึงในปจจุบันไดสูญหายไปเกือบหมด  เหลืออยูเพียง กฏหมายอาญาศึก 
เทานั้น  และไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมตอมาอีกหลายฉบับ  แตสูญหายไปหมด 

ตอมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย  ตําราพิชัยสงครามไดเนนหนักไปทางดานเวทยมนตคาถา
และไสยศาสตร  สนใจแตวิชาที่หาเหตุผลไมได  ทําใหยุทธศาสตรและยุทธวิธีเสื่อมลง  จนมาถึงใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  ไดโปรดให สมเด็จพระวรราชเจา
มหาศักดิ์พลเสพย  ทรงชําระ และเรียบเรียงตําราพิชัยสงครามขึ้นใหมแลวถือเปน ตําราพิชัย
สงครามฉบับหลวง เมื่อป พ.ศ. ๒๓๕๘ 

  ตําราพิชัยสงครามของไทยฉบับหลวง  ที่หลงเหลืออยูในปจจุบัน  คือ 
 ๑. ตําราพิชัยสงคราม ร.๑ เลม ๔ 
 ๒. ตําราพิชัยสงคราม ร. ๑ เลม ๕ 
 ๓. ตําราพิชัยสงคราม ร. ๒ เลม ๑ 
 ๔. ตําราพิชัยสงคราม ร. ๒ เลม ๒ 
 ๕. ตําราพิชัยสงคราม ร. ๓ เลม ๑ 
 ๖. ตําราพิชัยสงคราม ร. ๓ เลม ๒ 
ตําราพิชัยสงคราม ร. ๑  เลม ๕  กลาวถึง 

 - โลกวัตร  ธรรมวัตรของพระมหากษัตริย 
 - ลักษณะใหบังเกิดศึก ๑๓ ประการ 



 - ลักษณะคุณ และโทษของแมทัพ 
 - ลักษณะมีไชยชํานะ ๑๐ ประการ 
 - ลักษณะดําเนินศึก ๑๑ ประการ 
 - ลักษณะทําลายศึก ๖ ประการ 
 - การลอมเมือง 
 - ลักษณะตกแตงบํารุงศึก ๗ ประการ 
 - ลักษณะเลิกทัพ ๔ ประการ 
 - ลักษณะเมื่อแตกศึก 
 - พิธีศึก 
 - ลักษณะเสวกามาตย 

ตําราพิชัยสงคราม ร. ๓  เลม ๑  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
 - การเตรียมพยุหโยธา 
 - การเลือก และแตงตั้งแมทัพ 
 - ขอควรรู และควรปฏิบัติสําหรับแมทัพ 
 - นิมิตฤกษ 
 - การเคลื่อนทัพ การเดินทัพ และการตั้งทัพ 
 - การรบชิงเมือง 
 - การยึดเมือง 
 - ลักษณะกลศึก (๗ ประการในทั้งหมด ๒๑ ประการ) 
 ลักษณะกลศึก ๒๑ ประการคือ      กลฤทธี สีหจักร ลักษณซอนเงื่อน เถ่ือนกําบัง พังภูผา มา
กินสวน พวนเรือโยง (ร. ๓ เลม ๑) โพงน้ําบอ ลอชางปา ฟาง้ําดิน อินทรพิมาน ผลาญศัตรู          ชู
พิศแสลง แข็งใหออน ยอนภูเขา เยาใหผอม จอมปราสาท ราชปญญา ฟาสนั่นเสียง เรียงหลักยืน 
และปนพระราม  

ตําราพิชัยสงคราม ร. ๓  เลม ๒  กลาวถึง 
 -  ลักษณะกลศึกอีก ๑๔ ประการที่เหลือ (ในทั้งหมด ๒๑ ประการ)  ตอจากเลม ๑ 

สําหรับ  ตําราพิชัยสงคราม ร. ๒ เลม ๑ และ ๒  กลาวถึง 
การตั้งคาย  รูปขบวนที่ใชในภูมิประเทศแบบตาง ๆ   กลปลนเมือง  และการจัดทัพ       นาม

ขุนพล  ฯลฯ  มีภาพและแผนผังประกอบ  แตเลอะเลือนอานยาก 
เนื้อหาสาระของ  ตําราพิชัยสงคราม ร. ๑ เลม ๔  กลาวถึง 

- มหาทักษาพยากรณ (หมายถึงการพยากรณโดยอาศัยทักษาคืออัฐเคราะหหรือเทวดาทั้ง ๘ ที่จัด
เขาระเบียบดวงชะตาบุคคล) 

- ตําราสกุณฤกษ 



- เครื่องทรงออกศึก 
- ตําราปนใหญ  และกระสุนปนใหญ 
- กองสามหอก  และธงสัญญาณ 
- ลักษณะชางศึก  มาศึก  และทหาร 
- สวัสดิรักษา (หมายถึงความดีจงคุมครอง) 

ลําดับสุดทาย คือ  ตําราพิชัยสงครามวาดวยพระราชพิธีตัดไมขมนาม  ซ่ึงสมเด็จกรม   
พระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๓  โปรดเกลาฯ  ใหจัดขึ้นเมื่อเสด็จไปปราบเจาอนุฯ  เมือง
เวียงจันทร 

จากการพิจารณาจะเห็นวาเนื้อหาสาระสวนใหญจะกลาวถึงลักษณะรูปขบวนการเดินทัพ
และพิธีกรรม  ฤกษยาม  และกลาวถึงหลักการทางยุทธวิธี (กลศึก ๒๑ ประการ)  แตไมไดกลาวถึง
หลักการสงครามไวอยางชัดเจน  การที่จะนํามาประยุกตใชในปจจุบันตองอาศัยเวลาในการคนควา 
และตีความคอนขางนาน 

หลักการสงครามของไทยที่ปรากฏในเอกสารทางราชการตอมา  เทาที่รวบรวมไดแบง
ออกเปน ๓ สมัยคือ 

สมัย พลเอกสมเด็จเจาฟากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 
หลักการสงครามของไทย  สมัย หลังเปล่ียนแปลงการปกครองแลว 
ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
สมัยพลเอกสมเด็จเจาฟากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ  ทรงไดเรียบเรียงไวใน “หัวขอ

ยุทธวิธีท่ัวไป”  ระหวาง พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๕๘  ขณะทรงดํารงตําแหนงเสนาธิการทหารบก  ได
กลาวถึงหลักการสงครามวามีหลักใหญอยู ๒ ประการ คือ “หลักการออมกําลัง”  กับ  “หลักทําการ
เปนอิสระ” 

หลักการออมกําลัง  หมายถึง  การถนอมกําลัง กับการใชกําลังในทางที่ถูก  ซ่ึงวิธีการที่จะ
ใหไดมาซึ่งหลักการออมกําลังนั้น จะตอง 
 มีการรวมกําลัง 

มียุทธวินัย (ทําการอยางมีระเบียบ ใชความคิดและความรับผิดชอบ) 
 ใชการเดินทางในสนามรบ  ซ่ึงนาจะเทียบไดกับ การดําเนินกลยุทธ  กับประกอบดวยการ
เคลื่อนที่  การยิง  การอาศัยภูมิประเทศ  และจะตองทําการโดยแข็งแรง  รวดเร็วไมใหขาศึกรูตัว (จะ
เห็นวาหลักการจูโจมไดนํามากลาวย้ําไวในเรื่องการดําเนินกลยุทธ) 

มีการตอเนื่องระหวางเหลา 
หลักทําการเปนอิสระ  หมายถึง  ทําการตามใจเราได (เปนอิสระ) ไมวาขาศึกจะอยูที่ไหน

หรือทําอะไร  การนําหลักนี้ไปใชจะตองมีวิธีการ 
การสืบขาว  (การขาวกรอง) 



การกะการลวงหนา  (การวางแผนลวงหนา) 
การระวัง  (การระวังปองกัน) 
สําหรับ หลักความมุงหมาย  แมจะมิไดยกขึ้นเปนหลักใหญก็ตาม  แตก็ไดย้ําถึง “การทาํการ

ไปสูความมุงหมายอันเดียวกัน”  อยูตลอดเวลาของการอธิบายถึงหลักใหญทั้งสองหลักดังกลาวแลว 
หลักการสงครามของไทยสมัยหลังเปล่ียนแปลงการปกครองแลว  ไดมีกลาวไวในตํารายทุธ

ศาสตรวาดวยหลักการนําทัพของ   พ.อ. พระสงครามภักดี    ซ่ึงไดเรียบเรียงขึ้นจากหนังสือยุทธ
ศาสตรของอังกฤษ  (BRITISH STRATEGY)  โดย พลตรี เซอร เอฟ. เมาริช (MAJOR GENERAL 
SIR F. MAURICS)  ที่พิมพใน พ.ศ. ๒๔๗๒  (ค.ศ. ๑๙๒๙)  ประกอบกับ พระราชพงศาวดาร และ
หนังสือ “เรารบพมา”  ของ กรมพระยาดํารงราชานุภาพที่ไดทรงรวบรวมไว  และ
กระทรวงกลาโหมไดส่ังใหใชสําหรับการศึกษา  เมื่อ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๘๐  ไดกลาวถึง
หลักการสงครามตามที่ตัดทอนหรือดัดแปลงมาจาก หลักการสงคราม ๗ ประการของกองทัพ
อังกฤษ  ไดแก 

หลักการรวมกําลัง  (CONCENTRATION) 
หลักการออมกําลัง  (ECONOMY OF FORCE) 
หลักความฉับพลัน  (SURPRISE)  (หลักการจูโจม) 
หลักความคลองแคลว  (MOBILITY)  (หลักการดําเนินกลยุทธ) 
หลักการทําการเปนเบี้ยบน (OFFENSIVE ACTION) 
หลักการทําการรวมกัน  (COOPERATION) 
หลักการระวังปองกัน  (SECURITY) 
ในขอ หลักการออมกําลัง  (ECONOMY OF FORCE)  หมายความวา  การใชกําลังเทาที่จะ

ยังประโยชนตามความมุงหมาย  สวนในขอ หลักความฉับพลัน (SURPRISE) นั้น  ไดมีการอธิบาย
เหตุผลที่ใชคําวา  “ฉับพลัน”  แทนคําวา  จูโจม  ทั้งที่แปลมาจากคําภาษาอังกฤษคําเดียวกันประกอบ
ไว หลักการทําการเปนเบี้ยบน(OFFENSIVE ACTION) หมายความวา ทําใหเรามีอิทธิพลเหนือ
ขาศึก  ขาศึกตองทําตามใจเรา  หลักการทําการรวมกัน (COOPERATION) ไดกลาวถึง การรบรวม
ระหวางเหลาทัพ และการรบผสมเหลาภายในกองทัพ 

ในเร่ืองความมุงหมาย  ไมไดกลาวไววาเปนหลักการสงคราม  แตก็ไดนํามากลาวแยกใน
มาตรา ๓ หนทางบรรลุความมุงหมายในการสงคราม 

ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒  กองทัพไทยไดรับเอาหลักนิยมทางการทหารของสหรัฐฯ มา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักนิยมของกองทัพไทย  ความเหมาะสมในหลักการสงครามของ
กองทัพบกสหรัฐฯ ที่ไทยรับมาใชนั้น  ควรจะไดมีการศึกษาคนควากันใหรอบคอบกอนที่จะปกใจ  
หลักการสงครามดังกลาวยังคงใชมาจนถึงปจจุบัน  ไดแก 



หลักความมุงหมาย  (OBJECTIVE) 
หลักการรุก   (OFFENSIVE) 
หลักการรวมกําลัง  (CONCENTRATION) 
หลักการออมกําลัง  (ECONOMY OF FORCE) 
หลักการดําเนินกลยุทธ  (MANEUVER) 
หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (UNITY OF COMMAND) 
หลักการระวังปองกัน  (SECURITY) 
หลักการจูโจม   (SURPRISE) 
หลักความงาย   (SIMPLICITY) 

 



การเปรียบเทียบวิวัฒนาการของหลักการสงครามของไทย และตางประเทศ 
 
   หลักการสงครามสากล             หลักการสงครามไทย 
พ.ศ. ค.ศ. 
  ๔๓  -๕๐๐  -  “ตําราพิชัยสงครามซุนวู” 
     เปนตําราพิชัยสงครามเกาแกที่สุดในโลก  
๒๐๔๑ ๑๔๙๘  ----------------------------------------------------------       -  ตําราพิชัยสงคราม  

  (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒) 
๒๓๑๕ ๑๗๗๒  -  แปล ซุนวู เปนภาษาผรั่งเศส 
๒๓๔๕ ๑๘๐๒  ---------------------------------------------------------       -  แปลเรื่อง สามกก (พระยา 
         พระคลัง) 
๒๓๕๕ ๑๘๑๒  -  หลักการสงครามของ เคลาซวิทซ 
๒๓๕๘ ๑๘๑๕  ---------------------------------------------------------       -  ตําราพิชัยสงครามฉบับ 
         หลวง (รัชกาลที่ ๓) 
๒๓๗๔ ๑๘๓๑  -  แปลสูตรการสงครามนโปเลียนภาษาอังกฤษ 
๒๔๕๓ ๑๙๑๐  -  แปลซุนวู เปนภาษาอังกฤษ (ของ กีลส) 
๒๔๕๕ ๑๙๑๒  -  หลักการสงคราม ๖ ขอ ของ ฟูลเลอร 
๒๔๕๗ ๑๙๑๔  -----------------------------------------------------------       -  “หัวขอยุทธวิธีท่ัวไป” 
(๒๔๕๗-๒๔๕๘)                 หลักการสงคราม ๒  
                  ประการโดย 
                  กรมหลวงพิษณุโลก 
                  ประชานาถ 
๒๔๕๘ ๑๙๑๕  -  หลักการสงคราม ๘ ขอ ของ ฟูลเลอร 
๒๔๖๓ ๑๙๒๐  -  กองทัพอังกฤษ นําหลักการฟูลเลอรไปใช 
๒๔๖๔ ๑๙๒๑  -  กองทัพสหรัฐฯ นําหลักการฟูลเลอรไปใช 
๒๔๗๐ ๑๙๒๗  -----------------------------------------------------------       -  ตํารายุทธศาสตร ของ  
                    กรมยุทธการทหารบก 
                    พ.ท.พระศรีสิทธิสงคราม   
                  พ.ต.พระสงครามภักดี 
๒๔๘๐ ๑๙๓๗  -----------------------------------------------------------       -  “ยุทธศาสตรวาดวยหลัก 
         การนําทัพ” 

จาก หลักการสงคราม ๗ ประการ 
(อังกฤษ) โดย  
พ.อ. พระสงครามภักดี 

๒๔๙๒ ๑๙๔๙  -----------------------------------------------------------       -  หลักการสงคราม ๙  



         ประการ (สหรัฐฯ) 
๒๔๙๕ ๑๙๕๒  -----------------------------------------------------------       -  แปล ซุนวู เปนภาษาไทย 
         โดยเสถียร วีรกุล 
๒๕๓๕ ๑๙๙๒  -----------------------------------------------------------       -  หลักการสงคราม ๑๐  
         ประการ (สหรัฐฯ) 
                 (เพิ่ม การตอสูเบ็ดเสร็จเปน 
         ขอ ๑๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๔ 
ทฤษฎีการทําสงคราม 

 
กลาวท่ัวไป 
 ในการทําสงครามทุกครั้งผูนําทัพซ่ึงไดศึกษาทฤษฎียุทธศาสตรมาเปนอยางดีแลวนั้น     
ยอมที่จะตองหาหนทางที่จะใชกําลังกองทัพของตนใหบรรลุวัตถุประสงคคือชัยชนะ จึงจําเปนที่
จะตองเลือกใชทฤษฎีใหเหมาะสมกับสถานการณและเขากับลักษณะของตน แนวคิดตามหนทาง      
ดังกลาวซึ่งเปนที่ยอมรับคือทฤษฎีการทําสงครามนั่นเอง ทั้นี้ผูนําทัพยอมที่จะคํานึงถึงและใช
หลักการสงครามในการคิดดวยทุกครั้ง ดังนั้นหลักการสงครามซึ่งมีที่มาจากทฤษฎียุทธศาสตรยอม   
เกี่ยวของกับทฤษฎีการทําสงครามอยูดวยเชนกัน 
การทําสงครามแบบรับหรือรุก 
 เคลาซวิทซกลาววา โดยเนื้อแทแลวการตั้งรับเปนแบบของการยุทธที่แข็งแรงกวาการรุก 
(เพราะฝายตั้งรับเตรียมสนามรบไวกอนจึงไดเปรียบ) แตการตั้งรับมี negative objective ดังนั้น      
จึง ควรตั้งรับตราบเทาที่เรายังออนแอกวา แลวเลิกตั้งรับเปล่ียนมาเปนการรุก ทันที่ที่เราแข็งแรงพอ 
เพื่อมุงไปสู positive objective คือทําลายศักยภาพในการที่จะทําสงครามไดตอไปอีก หรือทําให
บรรลุเงื่อนไขที่ฝายตรงขามจะตองยอมเจรจายุติสงคราม การตั้งรับโดยมุงตั้งรับแท ๆ อยางเดียว 
เปนเรื่องไรสาระ 
 สวนการรุกนั้นมีขอไดเปรียบอยูที่ปฏิบัติแบบจูโจมในขั้นตน (initial surprise) การที่จะ
ดํารงความไดเปรียบไวตอไปขึ้นอยูกับ ความเร็ว และการกดดันทะลุทะลวง ซ่ึงเรียกกันวา 
momentum of the attack  การรุกยังตองเผชิญปรากฎการณอีกประการหนึ่งที่เคลาซวิทซ  เรียกวา 
The diminishing force of the attack กลาวคือ หากไมสามารถกอใหเกิดผลแตกหักในเวลาอันควร
แลว ฝายรุกจะออนกําลังลงเรื่อย ๆ จนถึงจุดผกผันซึ่งเปนจุดที่ยังเหลือกําลังรบไดเพียงพอดีที่จะยุติ
การรุกเปลี่ยนมาเปนการตั้งรับ และดําเนินการใหมีการสงบศึกเสีย ผูใดไมรูสึกตัว  และยังฝนที่จะ
ทําการรุกเลยจุดผกผันของตนเองตอไปก็จะตองประสบความหายนะอยางใหญหลวง ที่เคลาซวิทซ
บรรยายวา Beyond that point the scale turns and the reaction follows with a force that is usually 
much stronger than that of the original attack. 
 จากการศึกษาวิเคราะหการศึกสงครามในอดีตจนถึงสมัยของนโปเลียนไมนอยกวา       
๑๔๐ คร้ัง เคลาซวิทซ สรุปไดวา แบบของสงครามที่แข็งแรงที่สุด คือการใชยุทธศาสตรรับเชื่อมโยง
กับการปฏิบัติระดับยุทธการ และยุทธวิธีเชิงรุก ในเมื่อเปนแบบของสงครามที่แข็งแรงที่สุด จึงอาจ
กลาวไดวาเปนรูปแบบที่เหมาะ สําหรับประเทศที่ไมใชมหาอํานาจ – อภิมหาอํานาจทางทหาร และ
มีทรัพยากรในการทําสงครามจํากัด 



จุดศูนยดุลย (Center of Gravity) 
 หากจะทําสงครามใหแพชนะแตกหักกันแลว  ยอมจะตองมุงทําลายจุดศูนยดุลยของฝาย
ตรงขามเสียใหได ถาจะมองใหเปนรูปธรรมชัดเจน อาจดูสงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเปนตัวอยางเมื่อพระมหาอุปราชาถูกฟนคอขาดบนชางแลว กองทัพพมาที่สูญเสียจุด     
ศูนยดุลยถึงกลับลาถอยแตกกลับไป ทั้ง ๆ ที่ยังมีกําลังทหารพรอมอาวุธ/เสบียงอยูเหนือกวาฝายไทย
มากมาย ในภูมิภาคที่ประเทศเล็ก ๆ ขัดแยงกันอยูเสมอ อาจกลาวไดวา จุดศูนยดุลยของแตละ
ประเทศ ก็คือเมืองหลวงของตน 
 อยางไรก็ดี จุดศูนยดุลยนี้บางครั้งอาจเปนนามธรรมก็ได เชน    กรณีของสงครามเวียตนาม 
จุดศูนยดุลยของสหรัฐอยูที่ public support (ซ่ึงผานทางรัฐสภาอีกทอดหนึ่ง) 
Strategie of indirect approach 
 ลิดเดลฮารท (Liddell Hart) นักประวัติศาสตรการทหารของอังกฤษ ใหแนวคิดวาใน      
การยุทธนั้น ฝายเราควรพยายามสรางความสับสนใหขาศึก แลวใชโอกาสที่ขาศึกกําลังสับสนอยูนั้น 
เคลื่อนยายกําลังเขาดําเนินกลยุทธ ซ่ึงการเคลื่อนยายในลักษณะนี้ มิใชการเคลื่อนยายเพื่อหาโอกาส
เขาปะทะขาศึกโดยตรง แตวัตถุประสงค ของการเคลื่อนยายดําเนินกลยุทธก็เพื่อจะสรางเงื่อนไขให
เกิดสถานการณที่เกื้อกูลแกฝายเราอยางมาก ซ่ึงหากไมกอใหเกิดผลแตกหักโดยตรง (ขาศึกยอม
จํานนโดย – ไมตองเขารบตะลุมบอน) ก็จะทําใหเกิดผลดังกลาวขึ้นในการรบที่จะดําเนินตอไป ทัง้นี ้
ลิดเดลฮารท เห็นวาการดําเนินกลยุทธที่พึงประสงคก็คือ การเคลื่อนยายลึกเขาไปหลังแนวการวาง
กําลังของขาศึกใหได โดยใหเหตุผลวาจะกอใหเกิดผลทั้งทางกายภาพ และทางขวัญและกําลังใจใน
การที่จะสูรบดังนี้ 
 ผลทางกายภาพ ของการดําเนินกลยุทธเคลื่อนยายไปอยูหลังแนวขาศึก คือ ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางการสูรบ ทําใหระบบการวางกําลังรบของขาศึกตองลมเหลว หนวยตาง ๆ ถูกตดั
แยกขาดจากกันระบบการสงกําลังบํารุงถูกทําลาย และเสนทางถอยถูกปด 
 ผลทางขวัญและกําลังใจในการสูรบ จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสืบเนื่องมาจากผลทางกายภาพ
นั่นเอง  แตจะรุนแรงเปนทวีคูณ หากเหตุการณนั้นเกิดขึ้นอยางฉับพลัน โดยฝายตรงขามไมไดทัน
ตั้งตัวเตรียมใจ ซ่ึงจะทําใหผูนําของขาศึกเกิดความรูสึกวาตนเอง “ติดกับดัก” และเชื่อวาตนเองไม
สามารถจะกู สถานการณไดทันการณแลว 
 การใชกลยุทธแบบนี้ ลิตเดลฮารท เรียกวาเปน strategie of indirect approach ซ่ึงผลสําเร็จ
จะถือวาเปนชัยชนะที่ดีเลิศ       สวนวิธีการทุมกําลังเขาตีตอการตานทานที่แข็งแรงของขาศึกในแนว
หนาโดยตรงนั้น  ลิดเดลฮารทเห็นวาเปนการใชกลยุทธแบบ direct approach เปนการกดดัน,        
ใหขาศึกที่ดอยกําลังกวาถอยไปตรง ๆ ซ่ึงจะทําใหขาศึกกลับคอย ๆ เขมแข็งขึ้นเพราะเขาถอยเขาไป
ใกล “บาน” แหลงกําลังของเขามากขึ้นในที่สุดขาศึกก็มีโอกาสดีขึ้น ที่จะสถาปนาแนวตั้งรับขึ้นใหม
ขางหลังจนได ซ่ึงทําใหสงครามไมเกิดผลแตกหัก 



 อนึ่ง หากฝายรุกมีกําลังเหนือกวามหาศาล และอาจบดขยี้กําลังสวนใหญของขาศึกไดก็ยัง
ไมนับวาเปนกลยุทธที่ชาญฉลาด เพราะตนเองก็ตองประสบความสูญเสียอยางหนักเชนกัน 
Strategie of indirect approach ตามแนวคิดของลิตเดลฮารทนี้สอดคลองกับคําสอนของซุนวู  ที่วา 
หลักการยุทธ โดยมิพักตองทําลายเมือง นับวาเปนวิธีประเสริฐยิ่ง รองลงมาก็คือหักเอาโดยมิตอง
ทําลายกองพล รองลงมาอีกก็คือการเอาชนะโดยไมตองทําลายกองพัน เลวกวานั้นก็อยาใหถึงตอง
ทําลายกองรอย หรือทําลายกระทั่งหมวดหมู 
ลักษณะการทําสงคราม 
 แมวาการทําสงครามนั้น จะตองประกอบไปดวยการใชอาวุธ เพื่อริดรอนทําลายกําลังรบ
ของขาศึกควบคูไปกับการดําเนินกลยุทธก็ตาม แตการใหน้ําหนักความสําคัญของปจจัยทั้งสองนี้จะ
ตางกัน นักการทหารบางทานจึงแบงลักษณะการทําสงครามไวสองลักษณะ คือ ลักษณะการทํา
สงครามที่มุงเอาชนะดวยกลยุทธ (The relational – maneuver Style) 
 ลักษณะการทําสงครามที่มุงเอาชนะดวยการยิงริดรอนกําลังขาศึกจะเนนที่การคนหา       
เปาหมาย เพื่อพิสูจนทราบขุมกําลังขาศึกที่เปนกลุมกอน ที่ตั้งทางทหารที่สําคัญ ๆ แลวใชอาวุธยาว
ทําการยิง เพื่อพยายามสรางความเสียหาย หรือทําลายใหไดมากที่สุด ขั้นตอนอยางงายก็คือ คนหา
เปาหมาย – เคลื่อนยายระบบอาวุธยิง (รวมทั้งระบบอาวุธทางอากาศ และทางทะเล) แลวก็ระดมยิง 
ความสําคัญ   อยูที่เทคโนโลยีในการคนหาเปาหมาย   ระบบนําวิถีของอาวุธยิงตาง ๆ    และขีดความ
สามาถในการขนสงระบบอาวุธยิงและกระสุนจึงมักเปนวิธีการของประเทศที่ไมมีขอจํากัดทาง
ทรัพยากรและสภาพแวดลอมของที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตรมากนัก เชน สหรัฐ ฯ วิธีการนี้จะมีเกณฑ
เสี่ยงตอการสูญเสียกําลังพลต่ํา 
 ลักษณะการทําสงครามที่มุงเอาชนะดวยกลยุทธเนนวิธีการปฏิบัติแบบ Indirect approach 
มุงเอาชนะดวยความคลองแคลวในการดําเนินกลยุทธ ทั้งทางกายภาพและทางความคิด ตลอดจน
การควบคุมการรบมุงลมระบบการสูรบของขาศึกใหไดโดยเร็ว (Systemic disruption) มิพักตอง
ทําลาย กําลังรบสวนใหญของขาศึก กองทัพที่เหมาะจะทําสงครามลักษณะนี้จะไมเนนความสําคัญ
ของระบบอาวุธยิงมากนัก  แตเนนที่ความคลองแคลวในการเคลื่อนที่ แตที่สําคัญกวานั้น คือ ความ
คลองแคลวทางการควบคุมการรบ ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อใชวิธีการกระจายอํานาจในการบังคับ
บัญชาควบคุมการรบ ใหผูบังคับหนวยรองมีเสรีในการตัดสินใจทําการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให
เหมาะสม เพื่อแกปญหาหรือใชประโยชนจากสถานการณเฉพาะหนาไดทันการณ ทั้งนี้ความ
ประสานสอดคลองจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ ผูบังคับหนวยรองตางก็เขาใจเจตนารมณที่ถองแทของ      
ผูบังคับหนวยเหนือ และระบบการฝกตั้งแตยามปกติ  จะตองเอื้ออํานวยใหผูใตบังคับบัญชารูจัก 
“คิดรวม” มิใชเปนหุนยนตที่ปฏิบัติตามคําสั่ง โดยไมไดใครครวญดวยประการใดๆ ประเทศที่นิยม 
(หรือจําเปนตอง) เลือกใชวิธีการนี้เปนประเทศที่มีขอจํากัดทางทรัพยากร และสภาพแวดลอม   
อยางมาก  จําเปนตองยอมรับเกณฑเสี่ยงสูงในการที่จะประสบชัยชนะที่ยอดเยี่ยมหรือไมก็ลมเหลว     



เสียหายยอยยับ เพราะประเทศเหลานี้มีอํานาจกําลังรบเปรียบเทียบเปนรองฝายขาศึกอยางมากมาย 
หากใชวิธีการโตตอบกันดวยระบบอาวุธแลว ก็จะตองพายแพตลอดทุกครั้ง ตัวอยางที่เห็นชัด     
ของประเทศที่อยูในกลุมความคิดนี้ คือ เยอรมัน และ อิสราเอล 
เสนทางปฏิบัติการ (Lines of Operation) 
 นักประวัติศาสตรสงครามศึกษาพบวา ทิศทางในการเขาทําการยุทธนั้นจะแบงออกไดเปน 
เสนปฏิบัติการเสนใน (interior line of Operation)  และเสนปฎิบัติการเสนนอก (exterior line of 
operation) 
 ตัวอยางการยุทธที่ใชเสนปฏิบัติการเสนในของไทยที่ชัดเจนมาก คือ การสงครามเกาทัพ 
ซ่ึงพมาใชเสนปฏิบัติการเสนนอก ปฏิบัติการเขาตีหลายทิศทาง เพื่อมุงโอบลอมไทย ซ่ึงกําลังรบ
นอยกวา แตเนื่องจากการปฏิบัติการของพมาขาดความประสานสอดคลองกันในเรื่องของจังหวะ
เวลาที่เหมาะสม ทําใหไทยสามารถมุงเขาเอาชนะในทิศทางหนึ่งกอน แลวคอยถายน้ําหนักการ    
ปฎิบัติมาเอาชนะอีกทิศทางหนึ่งไดทันการโดยใชเสนปฎิบัติเสนใน 
 สรุปแลวเสนปฎิบัติการเสนนอก     เหมาะสําหรับฝายที่มีกําลังเหนือกวาและมีที่ตั้งตอน
เร่ิมตนการยุทธที่เกื้อกูลแกการรุกเขาหาฝายตรงขามไดหลายทิศทางพรอม ๆ กัน ดังเชนเยอรมันรุก
เขาโปแลนด ในชวงตนของสงครามโลกครั้งที่สอง แตเงื่อนไขสําคัญที่อาจเปนปญหาไดก็คือ ความ
ประสานสอดคลองกันของการรุกในเสนทางตาง ๆ สวนเสนปฏิบัติการเสนในเหมาะสําหรับฝายที่มี
กําลังนอยกวา มีขอไดเปรียบอยูที่สามารถโยกยายทิศทางปฏิบัติการหลักไดงายกวาขาศึก แต     
เงื่อนไขสําคัญก็คือ จะตองประมาณสถานการณอยางรอบคอบ จัดแบงกําลังรบหนวงเวลาในดานที่
ฉุกเฉินนอยกวาไดเหมาะสม สวนดานปฏิบัติการหลักก็จะตอง เอาชนะใหไดเด็ดขาดรวดเร็วจึงจะ
ไมหวงหนาพะวงหลัง แลวลมเหลวทุกทิศทาง 
ขอพิจารณาที่สําคัญในการปฏิบัติระดับยุทธการ 
 ปจจัยพิจารณาคือ กําลัง – พื้นที่ – เวลา การปฏิบัติการตองอาศัยกําลังรบ (forces) แตกําลัง
รบเปรียบเทียบสวนรวมนั้นไมมีความหมายเทากับ กําลังรบเปรียบเทียบ ณ ตําบลและเวลาที่จะทํา
การรบแตกหัก การที่จะรวมกําลังรบของตนใหเหนือกวาขาศึก ณ ตําบล และเวลาที่มีผลแตกหักได
นั้น อยูที่ความสามารถในการคาดการณลวงหนา อาจใชมาตรการลวงใหขาศึกใชกําลังสวนใหญ  
ไปในทิศทางที่ผิด หรืออาจตรึงกําลังสวนใหญของขาศึกไวดวยกําลังสวนนอยของเรา อาจกลาวได
วาอยูที่ความสามารถในการผสมผสานหลักการออมกําลังในพื้นที่อ่ืนเพื่อรวมกําลังในพื้นที่แตกหัก 
ใชหลักการลวงเพื่อมิใหขาศึกตอบโตโยกยายกําลังไดทันการณ    ตองยอมรับเกณฑเสี่ยงในพื้นที่ที่
ไมสําคัญในเรื่องมิติของพื้นที่นั้น ยุทธบริเวณของหนวยทหารขนาดใหญ จะมีความกวางใหญ และ
ลึกมาก ตลอดจนมีลักษณะภูมิประเทศหลากหลายอยูในพื้นที่นั้นการรูจักใชพื้นที่ใหเปนประโยชน
สูงสุดเปนศิลปะ ความคิดที่จะวางกําลังไวใหเต็มพื้นที่เปนความคิดที่ไมเปนการสรางสรรเลย เพราะ
กําลังรบของตนจะกระจัดกระจายเปนเบี้ยหัวแตกไปหมด ไมสามารถจะรวมกําลัง ณ จุดแตกหักได



ทันการ ความสําคัญอยูที่การเลือกวาพื้นที่ใดจะทําการรบแตกหัก พื้นที่ใดจะเปนพื้นทื่ยอมกําลัง 
นอกจากนี้ความกวางความลึกของพื้นที่ มีผลใหตองใชเวลาเคลื่อนยายมาก และลักษณะภูมิประเทศ
บางแหงก็เปนอุปสรรคตอการเคลื่อนยายอยางมาก การรูจักใชความกวาง ความลึก ของพื้นที่
ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศใหเปนประโยชน จะทําใหฝายเราไดเปรียบฝายตรงขามในเรื่องของ
เวลาในการเคลื่อนยาย 
ทฤษฎีการสงครามทางเรือ 

นอกจากทฤษฎีของสมุททานุภาพแลว มาฮานยังไดเนนแนวความคิดเกี่ยวกับการทํา
สงครามทางเรือที่สําคัญคือการครองทะเล    ซ่ึงเปนยุทธศาสตรทางเรือหลักมาจนถึงปจจุบัน มาฮาน
ไดเนนวา การทําสงครามทางเรือที่ถูกตองนั้นจะตองพยายามกําจัดหรือกวาดลางเรือรบและเรือ
พาณิชยของขาศึกออกไปจากทะเลใหหมด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาไมใหขาศึกใชทะเลเปน
ประโยชนไดเลย ซ่ึงจะมีผลใหฝายตนไดการครองทะเลอยางเด็ดขาด (Absolute command of the 
sea) และสามารถใชทะเลไดอยางเต็มที่แตผูเดียว ซ่ึงในทางปฏิบัติในยุคปจจุบันเปนสิ่งที่ทําไดยาก
เลย และการครองทะเลมักจะตกอยูในฐานะที่ตองแกงแยงกันอยูเสมอ 

อนึ่ง เรือรบ เครื่องบิน และนาวิกโยธิน เปนหนวยกําลังรบที่สําคัญที่ประกอบกันเปนนาวิ
กานุภาพ (Naval Power)  หลักที่สําคัญในการใชนาวิกานุภาพก็เพื่อใหบรรลุความมุงหมายสําคัญ 
(Primary Objective)  ของยุทธศาสตรทางเรือ  คือ 

“ใหไดมา (establish) และดํารงรักษาไว (maintain) ซ่ึงการครองทะเล (Command of the 
Sea)แลวขยายผลหรือใชประโยชน(exploit) จากการครองทะเลนั้น เพื่อที่จะใหฝายเราและพันธมิตร
สามารถใชทะเลไดอยางตอเนื่องและปลอดภัย  เพื่อสนับสนุนจุดประสงคของชาติ  และใน
ขณะเดียวกันก็จะตองปองกันมิใหขาศึกใชทะเลได” 

ความมุงหมายนี้จะไมมีเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนในสงครามแบบใด (สงครามทั่วไป 
สงครามจํากัด สงครามเย็น ฯลฯ) และไมวาระบบอาวุธหรือเทคโนโลยีจะไดพัฒนาไปเพียงใดก็ตาม 

ความมุงหมายของการครองทะเล 
เพื่อที่จะใชทะเลเปนยุทธภูมิทั้งในทางรุก และ ในทางรับ (To provide for the exploition of 

sea areas as battlefields for offensive and defensive purposes)  เนื่องจากทะเลเปนยุทธภูมิอันหนึ่ง
ไมวาจะดําเนินสงครามในรูปใด ฉะนั้น ถาใครครองทะเลไวไดก็เทากับครองยุทธภูมิไวในกํามือ 
เหมือนการรบทางบกที่ตองการยึดครองพื้นที่ แตการครองทะเลยึดครองยุทธภูมิไวถาวรไดยากกวา 
สงครามทางเรือในปจจุบัน และในอนาคตยอมจะใชทะเลและอากาศเหนือทะเลเปนแนวรบหนาสุด 
(Primary fighting fronts) ยิ่งสามารถยืดออกไปไดไกลจากตัวแมประเทศไดเทาใดก็ยิ่งเปนฝาย
ไดเปรียบเทานั้น ในทางกลับกันถานานน้ํานอกฝง (Offshore water) ตกอยูในเงื้อมมือขาศึกฝายเรา   
ถูกโจมตีไดงาย  ทั้งจากกําลังเรือและเครื่องบินของขาศึกจากนอกฝงนั้น  นอกจากนั้นยังอาจทําให
ถูกกั้นอยูอยางโดดเดียว (Isolate) จากพันธมิตรที่จะมาชวยเหลือทางทะเล โดยมีขาศึกขวางกั้นอยู 



นานน้ํานอกฝงนี้จะเปนเสมือนแนวปองกันโดยธรรมชาติ    ซ่ึงถาเรายึดครองไวไดก็จะมีระบบ
เตือนภัยกอนที่ขาศึกจะเขาถึงฝงทะเลของเรา ทําใหฝายเราสามารถทําลายหรือขัดขวางขาศึก        
เสียกอนที่จะคุกคามชายฝงหรือยิงถึงใจกลางเปาหมายที่สําคัญบนแผนดิน นอกจากนั้นเมื่อพิจารณา
ถึงการทําสงครามทางรุกจากทะเลไปสูฝงขาศึก การเขายึดครองทะเลจากชายฝงของเราไปยังฝง
ขาศึกยอมทําใหยืดแนวรบเขาไปประชิตตัวขาศึกไดงายเขา 

เพื่อจะใชทะเลเปนเสนทางลําเลียงวัสดุที่จําเปน (To provide for the vital exchange of 
materials) ในปจจุบันไมมีประเทศใดที่มีทุกสิ่งทุกอยางเพียบพรอมสมบูรณอยางเพียงพอ
ภายในประเทศ ทุกประเทศยังคงตองพึ่งสินคาจากตางประเทศอยู ในดานสินคาออกก็จําเปนตอง
อาศัยทะเลเปนเสนทางลําเลียงเปนสวนใหญ แมในปจจุบันการลําเลียงขนสงทางอากาศจะเพิ่มขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ตาม  

เพื่อใชทะเลเปนสื่อเชื่อมโยงในการติดตอสัมพันธกับประเทศพันธมิตร   ในสนธิสัญญา
ตาง ๆ (To hold free – world nations togerther for collective security) ซ่ึงเปนหลักการของโลกเสรี
ในการอยูรวมกันและอาศัยมาตรการปองกันรวมกัน ถาใชทะเลไมได ติดตอกันไมไดเมื่อใด      
สนธิสัญญาเหลานั้นจะหมดความหมายแตถาในอนาคตสหรัฐฯ  เปลี่ยนนโยบายไปจากนี้          
ความสําคัญของการครองทะเลตามนัยนี้ก็คงจะลดลงตามสวน 
 เมื่อกลาวถึงการครองทะเล จะเห็นไดวามีขอแตกตางในทางทฤษฎีกับทางปฏิบัติเล็กนอย 
คือ ทะเลมีสภาพเชนเดียวกับอากาศ คือ ไมมีฝายใดสามารถเขายึดครองและรักษาไวใหเปนของตน
ไดโดยเด็ดขาด ทุกหนทุกแหงและตลอดเวลา ประกอบกับวิวัฒนาการของอาวุธยุทโธปกรณทางเรือ
ในปจจุบัน โดยเฉพาะเครื่องบินและเรือดําน้ําไดทําใหการครองทะเลในทางปฏิบัติหรือการควบคุม
ทะเลจะตองกระทําทั่งบริเวณพื้นน้ํา (Surface)ใตพื้นน้ํา (Undersurface) และในยานอากาศเหนือ   
พื้นน้ํา (Uppersurface) ในลักษณะของการทําสงครามทางเรือ ๓ มิติ  (Three Dimensions War)
สภาพเชนทําใหการครองทะเลโดยเด็ดขาด (Absolute Control) ทุกหนทุกแหงกลายเปนเรื่องทฤษฎี
ที่ยากจะปฎิบัติใหสําเร็จได   การครองทะเลจึงกระทําเพียงเฉพาะตําบลที่ และเฉพาะเวลาที่ฝายเรา
จะใช กลายเปนการควบคุมทะเลเฉพาะเวลา หรือการควบคุมเสนทางคมนาคมในเวลาที่เราตองการ
จะใช  (Control of sea line of communication)  เทานั้น   แมการครองทะเลจะกระทําเพียงขอบเขต
เทานี้ก็ยังอาจถูกขาศึกรบกวนขัดขวางไดเสมอ ตัวอยางเชน กรณีขบวนคอนวอยกับเรือดําน้ําเปนตน 
 สวนการที่จะใหไดมาซึ่งการครองทะเลและดํารงรักษาไวก็จําเปนตองทําลายกําลังทางเรือ
ของขาศึกเสีย หรือหาทางบีบบังคับปองกันไมใหกําลังนั้นออกมาขัดขวางการปฏิบัติการทางเรือของ
ฝายเรา วิธีการใชกันอยูคือ  

- โจมตีทําลายกําลังขาศึก (Prime objective) ในขณะที่ชุมนุมอยูในฐานทัพหรือแหลง
ผลิต เรียกวาเปนการทําลายที่ขุมกําลัง เปนวิธีการที่ไดผลมากและประหยัดเวลา 



โดยเฉพาะนาจะใชสําหรับเรือดําน้ําของขาศึก เพราะการปราบเรือดําน้ําเมื่อออกมาอยู
ในทะเลแลวหวังผลไดยากมาก 

- ทําการปดอาว (Blockade) ไมใหกําลังขาศึกออกจากฐานทัพมาขัดขวางการปฏิบัติการ
ของฝายเรา 

- หาโอกาสทําการยุทธเพื่อทําลายกําลังขาศึกในทะเล 
ฝายที่ไดการครองทะเลยอมสามารถใชประโยชนหรือขยายผล (exploit) จากการครองทะเล

นั้น   เพื่อใหบรรลุความมุงหมายของสงครามดวยประการตางๆ คือ 
-  ลําเลียงทหารขามทะเลไปยึดดินแดนขาศึก 
- ลําเลียงวัสดุสงครามที่สําคัญของฝายตนเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและการทหาร 
- ตัดรอนเศรษฐกิจและศักยในการสงครามของขาศึกใหออนแอลง 

 ตามที่กลาวมาแลวเปนการดําเนินการของฝายที่มีกําลังมาก ในเวลาเดียวกันฝายที่มีกําลัง
นอยก็พยายามใชกําลังของตนเขาแยงหรือรบกวน หรือรังควานการครองทะเลของขาศึกเทาที่จะทํา
ได เชน ใชเรือดําน้ําตอตีเรือรบและเรือพาณิชยของขาศึกในทะเล ใชทุนระเบิด เรือรังควาน ฯลฯ 
เพื่อไมใหขาศึกปฏิบัติการไดโดยสะดวกและขาศึกตองเปนกังวลอยูตลอดเวลา 

ในการใชกําลังทางเรือปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุความมุงหมายสําคัญดังกลาวแลว ไดมีการ
แบงการปฏิบัติการทางเรือ (หรือการทําสงครามทางเรือ) ออกเปนประเภทตางๆ โดยมีแนวความคิด
ในการแบงตางๆ กัน คือ  
 ๑. การปฏิบัติการกองเรือโจมตี (Strike Force Operations)  
 ๒. การปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibious Operations) 
 ๓. การปฏิบัติการปองกันภัยทางอากาศ (Anti-Air Warfare) 
 ๔. การปฏิบัติการปราบเรือดําน้ํา (Anti-Submarine Warfare) 
 ๕. การปฏิบัติการในลําน้ํา (Riverine Operations) 
 ๖. การปฏิบัติการวางทุนระเบิดและการตอตานทุนระเบิด 
  (Mining and Mine Countermeasures) 
  ๗. การปฏิบัติการสนับสนุน (Support Operations) 
 ๘. การปฏิบัติการเฝาตรวจและปดอาว (Surveillance and Blockading) 
 ๙. การปฏิบัติการคนหาและชวยชีวิต (Search and Rescue) 
 ๑๐. การปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินของทองถ่ิน(Domestic Emergency Operations) 

การปฏิบัติการเหลานี้ยอมมีความผสมผสานกลมกลืนกันอยูในตัวยากที่จะแยกออกให    
เด็ดขาดเปนเอกเทศจากกันได เพราะเปนการปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุความมุงหมายสําคัญของการทํา
สงครามทางเรือ คือ การครองทะเล 



ในการทําสงครามทางเรือจําเปนตองเลือกใชการปฏิบัติการตางๆ ดังกลาวแลวใหเหมาะสม
กับสถานการณและกําลังที่มีอยูใหไดผลดีที่สุด และไมมีกฏเกณฑตายตัวในทางปฏิบัติวาในโอกาส
ใดจะตองใชการปฏิบัติการประเภทใดบาง การทําสงครามทางเรือจึงยังเปนฝมือหรือศิลปของแมทัพ
หรือผูบังคับบัญชาในโอกาสนั้น  แมการแบงประเภทของการปฏิบัติการทางเรือก็ยังมีการแกไข
ปรับปรุงกันอยูตลอดเวลา สุดแตสถานการณและกําลังรบของประเทศนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 


