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ค ำน ำ 
                      
                                ข้อมูลในแผ่น CD.R นี้เป็นเนื่อหำวิชำประวัติศำสตร์กำรสงครำมสำกล (MS 3006) 
ส ำหรับ นนร.ช้ันปีท่ี  3  เล่มนี้ได้แบ่งเป็น  3 ยุค บรรจุเนื้อหำกำรสงครำมในประวัติศำสตร์สงครำมครั้งส ำคัญ
ได้แก่ ยุคก่อนสมัยจักรพรรด์ิ   นโปเลียน   โบนำปำร์ต  ยุคสงครำมครั้งส ำคัญสมัยจักรพรรด์ินโปเลียน โบนำ
ปำร์ต  และยุคกำรสงครำมครั้งส ำคัญยุคหลังสมัยจักรพรรด์ินโปเลียน โบนำปำร์ต  รวมได้ 10 เรื่อง ซึ่ง พล.ท.
อภิชำติ  ธีรธ ำรง  ได้กรุณำรวบรวมเขียนไว้และกองวิชำประวัติศำสตร์กำรสงครำมได้ปรับปรุงเป็นบำงส่วน
เพื่อให้ นนร.ได้เข้ำใจยิ่งขี้น 
                              แผ่นข้อมูลวิชำนี้มุ่งหมำยเพื่อให้ นนร.ได้ทรำบถึงกำรพัฒนำกำรทำงยุทธวิธี และ
อำวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนแนวควำมคิดกำรกระท ำของคนโบรำณ เล่ห์กล บทเรียนจำกกำรรบ ลักษณะของ
สงครำม ท ำให้รู้ถึงอดีต ปัจจุบันและอนำคต จะท ำสงครำมในลักษณะได้ต่อไป กำรสงครำมเป็นท้ังศิลปและ
ศำสตร์   ควำมละเอียดอ่อนปัญหำมีมำกมำยท่ีต้องน ำมำพิจำรณำเพื่อท ำกำรรบให้ได้ชัยชนะ ประวัติ-ศำสตร์
ของคนในอดีตจะซ้ ำรอยเสมอกับกำรกระท ำของคนในยุคปัจจุบัน สมัยโบรำณมีกำรท ำสงครำมกันมำกมำย
เพื่อควำมอยู่รอดของชำติ จึงมีนักกำรสงครำมท่ีมีควำมสำมำรถหลำยท่ำน    ท่ำนศึกษำจำกประวัติ-ศำสตร์
จำกนักรบในอดีตท่ีมีควำมสำมำรถ และมีช่ือเสียง น ำมำประกอบกำรพิจำรณำประยุกต์ใช้ประสบผลส ำเร็จใน
ยุคหลังต่อมำด้ังนั้น  นนร.ผู้จะออกไปเป็นทหำรหลักของประเทศ ต้องศึกษำประวัติศำสตร์กำรสงครำมให้ถ่อง
แท้เพื่อประยุกต์ใช้กับชีวิตกำรเป็นทหำรรับใช้ประเทศชำติต่อไป  
                            ในกำรจัดท ำ E-Book ย่อมมีข้อบกพร่องและผิดพลำดบ้ำงยิ่งเป็นเรื่องของประวัติศำ
สำตร์ด้วยแล้วยิ่งมีมำกเพรำะข้อมูลหลำกหลำย มีหลำยแนวควำมคิดและควำมมุ่งหมำยในกำรเขียน  ถ้ำผู้อ่ำน
พบเห็น ข้อผิดพลำดและมีข้อมูลมีแนวคิดใดท่ีเกี่ยวข้องใหม่ๆ ขอให้ส่งข้อคิดเห็นของท่ำนให้กองวิชำประวัติ-
ศำสตร์กำรสงครำม ส่วนวิชำทหำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ต่อไป 
   

กองวิชำประวัติศำสตร์กำรสงครำม 
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หลักกำรศกึษำประวตัศิำสตรก์ำรสงครำม 

------------------ 
                  กำรศกึษำประวตัิศำสตรก์ำรสงครำม มีควำมจ ำเป็นและส ำคัญต่อนำยทหำรเป็นอย่ำงมำก แม่
ทัพนำยกองทุกยุคทุกสมัยในอดีตเรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน ได้ให้ควำมสนใจและศึกษำกำรท ำสงครำมในสมัยก่อน 
ๆ กันท้ังนั้นไมว่่ำจะเป็นพระเจ้ำเฟรดเดอริคมหำรำช (Frederick the Great), จักรพรรด์ิ นโปเลียน 
(Napoleon)        กูเดเรียน (Kudelion), รอมเมล (Rommel), แมคอำร์เธอร์ (Macarthur), ชวำซคอฟ 
(Schwaizkop ฯลฯ   ท้ังนี้ เพรำะกลยุทธและแบบอย่ำงในกำรท ำสงครำมบำงเรื่องบำงประกำรสำมำรถท่ีจะ
น ำมำประยุกต์ หรือดัดแปลงปรับปรุงใช้ในยุคสมัยของตนได้ กำรใช้รถถังในกำรบุกแบบสำยฟ้ำแลบของ
เยอรมัน ในสงครำมโลกครั้งท่ี 2 ก็เป็นผลจำกกำรศึกษำกำรใช้รถถังของอังกฤษในสงครำมโลกครั้งท่ี 1 กล
ยุทธในกำรโอบกว้ำงของ พลเอก ชวำซคอฟ    ผู้บัญชำกำรกองก ำลังฝ่ำยพันธมิตรท่ีใช้บุกโจมตีก ำลังของอิรัก
ในคูเวตและอิรักจนได้รับชัยชนะด้วยเวลำเพียง 100 ช่ัวโมงในสงครำมอ่ำวเปอร์เซีย ก็ไม่ผิดเพี้ยนไปจำกกล
ยุทธของนโปเลียนในกำรเข้ำตีเมืองอูล์มเท่ำไรนัก 
     กำรท ำสงครำมของเจงกีสข่ำนและลูกหลำนของท่ำนได้รับควำมสนใจและน ำมำศึกษำอย่ำงลึกซึ้ง 
เช่น นโปเลียน รอมเมล แพตตัน นำยทหำรม้ำรุสเซียต้ังแต่สมัยก่อนสงครำมโลกครั้งท่ี 1 ฯลฯ โรงเรียนทหำร
ของต่ำงประเทศได้มีกำรบังคับให้อ่ำนประวัติศำสตร์สงครำมกันอย่ำงจริงจัง รถถังและเครื่องบินในปัจจุบันก็
คือ   ทำยำทหรือผู้สืบทอดของทหำรม้ำมองโกลท่ีใช้ควำมเร็วคล่องแคล่วและจู่โจมเอำชนะข้ำศึกได้ครั้งแล้ว
ครั้งเล่ำ สงครำมสมัยใหม่ท่ีใช้กำรโอบทำงด่ิงโดยกำรยุทธส่งทำงอำกำศและหน่วยพลร่มก็นับได้วำ่เป็นอีกมิติ
หนึ่งท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรใช้ทหำรม้ำของมองโกลนั่นเอง ผู้น ำทัพและนักยุทธศำสตร์ท่ีประสบผลส ำเร็จย่อมจะ
สนใจและไม่ละเลยต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์กำรสงครำมในอดีต 
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1. กำรแบง่ยคุของประวตัศิำสตร์ 
         ประวัติศำสตร์ของชนชำติต่ำง ๆ ในโลกเรำได้มีกำรแบ่งเป็นยุคหรือสมัยแตกต่ำงกันไป ตำม
ควำมคิดเห็นของนักประวัติศำสตร์หรือนักวิชำกำรทำงมนุษย์วิทยำ กำรแบ่งแบบหนึ่งในหลำยแบบได้แก่ 
 ยุคที ่ 1  ต้ังแต่ 10,500-1,000 ปีก่อนคริสศักรำช  ( B.C.= Before Christ )  หรือ 10,000 
จนถึง 700-500 ปีก่อนพุทธศักรำช  ชนชำติท่ีเจริญรุ่งเรืองในยุคนี้ คือ ชนชำติอัสซีเรีย(Assyria) บำบิโลเนีย 
(Babylonnia) เปอร์เซีย (Persian)  และอียิปต์ (Egypt) เป็นต้น   หลักฐำนควำมเจริญและวัฒนธรรมของชน
ชำตินี้ท่ีพอจะหลงเหลืออยู่บ้ำง ได้แก ่ ปิระมิดในอียิปต์  ซึ่งบำงแห่งเก่ำแก่ประมำณ 2,000 กว่ำปีก่อน
พุทธศักรำช และรูปสลักสิงห์โตหมอบมีหัวเป็นคน เก่ำแก่ 2,000 กว่ำปีก่อนพุทธศักรำช เช่นเดียวกัน ชนชำติ
ในยุคนี้อำจเรียกว่ำเป็น ชำตโิบรำณ ก็ได้ 
 ยุคที ่2  ต้ังแต่ 700-500 ปีก่อนพุทธศักรำชจนถึงประมำณ พ.ศ.1000-1100ในยุคนี้ชนชำติกรีก 
(Greece) เจริญรุ่งเรืองและเข็มแข็ง ท ำกำรรบกับชนชำติโบรำณในยุคท่ี 1  ได้ชัยชนะกลำยเป็นมหำอ ำนำจ
แห่งยุค ต่อมำชนชำติโรมัน (Rome)ได้เจริญเป็นคู่แข่งกับกรีกและสำมำรถเอำชนะกรีกจนได้เป็นมหำอ ำนำจ
แทนกรีก ท้ังกรีกและโรมันได้ช่ือว่ำเป็นชนชำติ “คลำสสกิ”(Classic) ท่ีถือเป็นแบบอย่ำงของควำมเจริญ 
ควำมเส่ือม และบทเรียนทำงประวัติศำสตร์ได้เป็นอย่ำงดี 
 ยุคที ่ 3  ต้ังแต่พุทธศักรำช 1000-1100 จนถึงปัจจุบัน ตำมประวัติศำสตร์เช่ือกันว่ำมีชนชำติ 2 
เผ่ำ อพยพจำกอินเดียเข้ำไปต้ังถิ่นฐำนในทวีปยุโรป เผ่ำหนึ่งต้ังอยู่ทำงเหนือของยุโรปต่อมำได้รวมกับชนชำติ
พื้นเมืองกลำยเป็นเผ่ำเยอรมัน (German) ท ำกำรสู้รบกับโรมัน จนแผ่อ ำนำจไปท่ัวยุโรป และผสมกับชำว
พื้นเมืองกลำยเป็นชนชำติต่ำง ๆ ได้แก่ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน สวีเดน นอรเวย ์อังกฤษ ฯลฯ  อีกเผ่ำหนึ่งไป
ต้ังถิ่นฐำนทำงตะวันออกของยุโรปเป็นเผ่ำสลำฟ (Slav) มีชนชำติรุสเซียเป็นผู้น ำชำติต่ำง ๆ ท่ีเกิดจำกเผ่ำชน
ชำติ 2 เผ่ำท่ีอพยพไปต้ังรกรำกนี้เรียกกนัว่ำ ชำตใิหม ่

 
2. กำรเลือกสงครำมเพื่อกำรศึกษำ 
 ในระยะ 3,000 กว่ำปีท่ีผ่ำนมำนี้   โลกเรำมีควำมสงบสุขปรำศจำกสงครำมอยู่ได้เพียง 268 ปี
เท่ำนั้นหรืออีกนัยหนึ่ง เรำท ำสงครำมกันมำตลอด 3,000 กว่ำป ี  จนไม่อำจจะรวบรวมบันทึกเรื่องรำวได้อย่ำง
ละเอียดถี่ถ้วนและถูกต้องแน่นอนได้ ประวัติศำสตร์กำรสงครำมในสมัยโบรำณหรือนับพันปีมำแล้ว  ก่อนท่ีจะ
มีกำรบันทึกขีดเขียนไว้เป็นหลักฐำนแน่นชัด จึงอำจเป็นท่ีสงสัยกันในกลุ่มนักวิชำกำรว่ำ ได้เกิดขึ้นหรือเป็นไป
อย่ำงนั้นจริงหรอื ? 
 อย่ำงไรก็ดีกำรเกิดสงครำมและควำมขัดแย้งได้พยำยำมแสดงให้เห็นควำมสัมพันธ์ของสงครำม
ครั้งส ำคัญ ๆ ในภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก ต้ังแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตศักรำชจนถึง  ค.ศ.1955  โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่ง  กำรสู้รบเพื่อควำมเป็นผู้น ำของโลก  ไม่ได้พยำยำมท่ีจะกล่ำวถึงทุกสงครำมท่ีเกิดขึ้นในโลกอย่ำงครบถ้วน 
สงครำมบำงครั้งจึงอำจขำดหำยไปไม่ได้กล่ำวถึงข้อมูลท่ีน ำมำใช้เป็นหลักฐำนส่วนใหญ่ได้เอำมำจำก   ผนวกท่ี  
20   ของหนังสือ   A study of War    เขียนโดย Quincy Wright 
 กำรศึกษำประวัติศำสตร์ของสงครำมทุกครั้งในภูมิภำคของโลก ย่อมเป็นกำรเสียเวลำและไม่ได้เนื้อหำ
สำระตำมจุดประสงค์ ยิ่งเป็นกำรศึกษำในเวลำอันจ ำกัดด้วยแล้ว ย่อมเป็นไปไม่ได้ ท่ีจะศึกษำถึงทุกสงครำม
อย่ำงครบถ้วน สงครำมท่ีน่ำศึกษำจึงควรจ ำกัดเฉพำะท่ีจะให้บทเรียนส ำคัญๆ หรือมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทย อำทิเช่น สงครำมครั้งส ำคัญก่อนสมัยจักรพรรด์ินโปเลียน  โบนำปำต  สงครำมครั้งส ำคัญของ
จักรพรรด์ินโปเลียน  โบนำปำต   สงครำมโลกครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2    สงครำมเกำหลี      สงครำมปฏิวัติ 
( ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ )    สงครำมอ่ำวเปอร์เซีย 
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 สงครำมกอ่นสมยันโปเลยีนและของนโปเลยีนเอง จะให้บทเรียนในกำรด ำเนินกลยุทธอย่ำง
มำกมำย   สงครำมโลกครัง้ที ่ 1  ได้มีกำรน ำเอำอำวุธใหม่ ๆ มำเริ่มใช้   และประเทศไทยได้ส่งกองบิน
ทหำรบก   และกองทหำรบกรถยนต์ไปร่วมรบด้วยส่วน   สงครำมโลกครัง้ที ่2   ได้มีกำรใช้กลยุทธ์แบบใหม่ 
และอำวุธใหม่อย่ำงได้ผลประเทศไทยได้เข้ำร่วมกับฝ่ำยอักษะและได้รับผลกระทบจำกสงครำมอย่ำงมำก  ใน
สงครำมเกำหล ี   ประเทศไทยได้ส่งก ำลังไปร่วมรบจนได้ช่ือเสียงเป็นท่ีประจักษ์แก่ฝ่ำยสหประชำชำติ  
สงครำมปฏวิัตใินประเทศใกลเ้คยีงบำงประเทศ ประเทศไทยได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย และได้รบับทเรียนกับ
ประสบกำรณ์มำกทีเดียว ส ำหรับสงครำมอำ่วเปอรเ์ซยีนัน้ เป็นสงครำมสมัยใหม่ล่ำสุดท่ีฝ่ำยสหประชำชำติใช้
อำวุธเทคโนโลยีสูง แต่ใช้กลยุทธ์ของนโปเลียนผสมกับของเจงกีสข่ำนได้อย่ำงสมบูรณ์แบบ จนสำมำรถเอำชนะ
อิรักได้ในกำรยุทธ์ทำงบกเพียง 100 ช่ัวโมง บทเรียนจำกสงครำมอ่ำวเปอร์เซียมีคุณค่ำแก่กำรรบสมัยปัจจุบัน
ยิ่งกว่ำสงครำมสมัยใด ๆ ท้ังส้ิน 
3. ควำมหมำยของประวัติศำสตร์กำรสงครำม 
 ประวตัิศำสตรก์ำรสงครำม คือ เรื่องรำวของสงครำมในอดีตท่ีกล่ำวถึงกำรท ำสงครำมของฝ่ำย 
ต่ำง ๆ ท่ีเป็นคู่สงครำม ควำมกว้ำงขวำงควำมละเอียด หรือจ ำเพำะเจำะจงของเรื่องท่ีบันทึกหรือเขียนไว้
เกี่ยวกับสงครำมครั้งหนึ่งครั้งใด ย่อมเป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยในกำรเรียบเรียงเขียนขึ้นไว้ในครั้งครำวนั้น  
บำงท่ำนอำจจะเขียนอย่ำงละเอียด โดยกล่ำวถึงกำรปฏิบัติหรือกำรรบแต่ละครั้งตลอดระยะเวลำสงครำม 
ต้ังแต่เริ่มเกิดจนยุติเป็นวัน ๆ ไปไม่ขำดตกบกพร่อง แต่บำงท่ำนอำจจะเขียนถึงแต่กำรยุทธ์ หรือกำรรบครั้ง
ส ำคัญ ๆ ในสงครำมนั้น ๆ โดยมีกำรวิเครำะห์วิจำรณ์ถึงควำมถูกต้องเหมำะสม และควำมผิดพลำดของกลยุทธ์
ท่ีแม่ทัพแต่ละฝ่ำยได้ใช้ นอกเหนือจำกนี ้บำงท่ำนก็เขียนอย่ำงเจตนำจะหำบทเรียนเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ
กันต่อ ๆ ไป   อนึ่ง กำรเขียนประวัติศำสตร์กำรสงครำม อำจกระท ำในรูปแบบชีวประวัติหรือผลงำนของผู้น ำ
ทัพ แม่ทัพ และนักกำรทหำรท่ีมีช่ือเสียงก็ได้  ด้วยเหตุนี้กำรอ่ำนหรือศึกษำประวัติศำสตร์กำรสงครำม ควรท่ี
จะทรำบจุดประสงค์ของผู้เขียน เพื่อท่ีจะได้เลือกอ่ำนให้ตรงกับควำมต้องกำรท่ีอยำกจะทรำบ ในแง่หรือด้ำน
ใดของสงครำม 
 ประวัติศำสตร์กำรสงครำมท่ีมีผู้เขียนไว้ อำจจะผิดเพี้ยนหรือขัดแย้งกันก็ได้ ผู้อ่ำนควรจะได้
ตรวจสอบควำมถูกต้องให้ดี และให้ควำมเช่ือถืออย่ำงมีเหตุผล 
 ประวัติศำสตร์ทหำรเป็นประวัติเกี่ยวกับกิจกำรทหำร  ท้ังในยำมปกติและสงครำม ฉะนั้น 
ประวัติศำสตร์ทหำรจึงครอบคลุมไปถึงเรื่องประวัติศำสตร์กำรสงครำม ท่ีเกี่ยวกับเรื่องของกำรสงครำมเป็น
เรื่องกว้ำง ท่ีนอกจำกกำรยุทธ์ในสนำมรบแล้ว ยังเกี่ยวข้องไปถึงรัฐบำลของคู่สงครำม และเรื่องในระดับชำติ
อื่น ๆ ส ำหรับประวัติกิจกำรทหำรในยำมปกตินั้น อำจเป็นเรื่องกำรจัดส่วนรำชกำร อำวุธยุทโธปกรณ์ กำร
เรียกเกณฑ์ กำรส่งก ำลังบ ำรุง ฯลฯ ตำมท่ีได้ด ำเนินกำรมำในอดีตแต่ละยุคสมัย 
4. กำรศึกษำประวัติศำสตร์กำรสงครำม 
 กำรเรียบเรียงหรือเขียนประวัติศำสตร์กำรสงครำม รวมทั้งกำรศึกษำในเรื่องนี้กระท ำได้ 2 ทำง ทำง
แรกเป็นกำรเขียนและศึกษำโดยแม่ทัพนำยกองและผู้ท่ีได้มีโอกำสไปร่วมสงครำมครั้งนั้น ๆ ด้วย อำจจะเป็น
นักหนังสือพิมพ์หรือผู้ส่ือข่ำวสงครำมก็ได้ ข้อมูลและข่ำวสำรต่ำง ๆ ท่ีท่ำนเหล่ำนี้เก็บรวบรวมมำได้ จึงเป็น
ข่ำวสำรต้นตอหรือข่ำวสดหรือปฐมภูมิ ท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือได้เป็นอันดับหนึ่ง 

 อีกทำงหนึ่ง เป็นกำรค้นคว้ำรวบรวมท ำกำรศึกษำจำกบทควำม หนังสือ เอกสำร  ถ้อยแถลง เป็นต้น  
ท่ีบรรดำผู้ท่ีไปร่วมสงครำมได้เขียนหรือให้ข่ำวให้สัมภำษณ์ เพรำะตัวผู้เขียนศึกษำเองไม่มีโอกำสไปร่วม
สงครำมด้วย  ฉะนั้นจึงเป็นทำงเดียวที่สำมำรถจะกระท ำได้คือกำรเขียนโดยวิธีนี้จึงควรทีจะมีกำรกล่ำวอ้ำง
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หรืออ้ำงอิงถึงแหล่งข่ำวสำร ในกรณีท่ีข้อมูลอำจจะผิดพลำดไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ผู้เขียนจะได้ไม่ต้อง
รับผิดชอบแต่ประกำรใด 

 อนึ่ง ผู้เขียนควรจะได้รวบรวมข่ำวสำรและข้อมูลต่ำง ๆ จำกหลำยแหล่งในกรณีท่ีมีควำมสงสัย 
เพื่อท่ีจะได้สอบทำนควำมน่ำเช่ือถือให้ดีท่ีสุด โดยปรำศจำกอคติหรือควำมล ำเอียง ส ำนวนกำรเขียนก็ควรจะ
ใช้ส ำนวนง่ำย ๆ ท่ีอ่ำนเท่ียวเดียวก็สำมำรถเข้ำใจได้ไม่ยำก 
 ในกำรศึกษำประวัติศำสตร์กำรสงครำมนั้น ผู้ศึกษำควรท่ีจะได้เลือกสรรงำนท่ีมีจุดหมำยในกำร
เขียน ตรงกับควำมต้องกำรท่ีจะเรียนรู้ของผู้ศึกษำเอง  ท้ังนี้ เนื่องจำกงำนเขียนหรือหนังสือเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์กำรสงครำมนั้น ย่อมจะเขียนขึ้นด้วยจุดหมำยหรือในรูปแบบต่ำงกันตำมท่ีกล่ำวมำแล้ว  ซึ่ง
อำจจะมีลักษณะเป็นบันทึกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสงครำม กำรวิเครำะห์วิจำรณ์หำบทเรียน กำรพิจำรณำในด้ำน
ยุทธศำสตร์และยุทธวิธี โดยเฉพำะชีวประวัติหรือผลงำนของแม่ทัพ ฯลฯ 
 ขณะที่ท ำกำรศึกษำ ควรตั้งค ำถำมเพื่อให้ได้เนื้อหำสำระตำมหัวข้อดั้งต่อไปนี้ 

1. สถำนภำพของทหำรเป็นอย่ำงไร ? 
     ทหำรประจ ำกำร ทหำรอำสำ หรือทหำรรับจ้ำง 

2. กำรท ำสงครำมด้วยเหตุผลอะไร ? 
     ผลประโยชน์ของชำติ รำชวงศ์ ศำสนำ อุดมกำรณ์ หรือชำตินิยม 

3. กำรสู้รบเป็นอย่ำงไร ? 
      ยุทธศำสตร์ ยุทธวิธี อ ำนำจกำรยิง กำรรวมก ำลัง ควำมคล่องแคล่ว          
          กำรยุทธ์ในท่ีมั่น หรือกำรต้ังรับ ฯลฯ 
4. กำรปฏิบัติกำรร่วมระหว่ำงเหล่ำทัพมีหรือไม่ ได้ผลประกำรใด ? 

     ก ำลังทำงบก เรือ และอำกำศ ได้ปฏิบัติร่วมกันหรือไม่ และอย่ำงไร 
5. ผู้ส่ังกำรท ำสงครำมเป็นใคร ? 

     กษัตริย์  หรือหัวหน้ำรัฐบำล 
6. กำรด ำรงสถำนภำพของกองทัพกระท ำอย่ำงไร ? 

     กำรส่งก ำลังบ ำรุง  กำรอุตสำหกรรม  ขวัญ  เทคโนโลยี ฯลฯ 
7. สงครำมยุติลงอย่ำงไร ? 

     กำรยอมแพ้  กำรถูกท ำลำยพินำศ  กำรหมดก ำลัง ฯลฯ  
             ส ำหรับกำรศึกษำในระดับนักเรียนนำยร้อย ในพื้นท่ีกำรรบท่ีแคบไม่กว้ำงเกินไปนักก็ใช้หัวข้อศึกษำ
เป็นแนวทำงดังนี้ 

1. สำเหตุของสงครำม 
2. ภูมิประเทศ 
3. แผนกำรรบของท้ัง 2 ฝ่ำย 
4. ก ำลัง  กำรวำงก ำลัง  รูปขบวนของท้ัง  2  ฝ่ำย 
5. กำรปฏิบัติกำรรบของท้ัง  2  ฝ่ำย 
6. ผลของกำรรบ 
7. บทเรียนจำกกำรรบ 
8. วิเครำะห์กำรยุทธ์  กำรน ำหลักสงครำมไปใช้และปัจจัยท่ีมีผลท ำให้แพ้และชนะ 
ส ำหรับกำรวิเครำะห์กำรยุทธนั้นในกำรท ำสงครำมนับว่ำมีขอบเขตกว้ำงท่ีจะน ำมำเป็น 
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หัวข้อวิเครำะห์ได้ ส ำหรับในโรงเรียนนำยรอ้ยเพื่อเป็นหลักในกำรศึกษำได้ก ำหนดหัวข้อเพื่อเป็นแนวทำง
วิเครำะห์ก ำหนดเป็นหัวข้อดังนี้ 

1. ใช้หัวข้อหลักกำรสงครำมไทย  10  ประกำร  คือ  หลักควำมมุ่งหมำย หลักกำรรุก  หลักกำร
รวมก ำลัง  หลักกำรออมก ำลัง  หลักกำรด ำเนินกลยุทธ์  หลักเอกภำพในกำรบังคับบัญชำ  
หลักกำรระวังป้องกนั  หลักกำรจู่โจม  หลักควำมง่ำย  หลักกำรต่อสู้เบ็ดเสร็จ 

2.  ใช้หัวข้อหลักกำรเรื่องอ ำนำจก ำลังรบ 
2.1  ก ำลังรบท่ีมีตัวตน  คน อำวุธ ภูมิประเทศ 
2.2  ก ำลังรบท่ีไม่มีตัวตน ขวัญ  สถำนกำรณ์  เวลำ ลมฟ้ำอำกำศ 
2.3  ปัจจัยเกี่ยวข้องกับอ ำนำจก ำลังรบ ภูมิประเทศ ลมฟ้ำอำกำศ  กำรปกปิดและลวง   
กำรขัดขวำง   กำรประสำนกำรปฏิบัติ   กำรเส่ียง 

3. ใช้หัวข้อหลักกำรปฏิบัติกำรรบ 
3.1  กำรรบตำมแบบ  วิธีรุก  วิธีรับ  วิธีร่นถอย 
3.2  กำรรบนอกแบบ  กำรรบแบบกองโจร  กำรตีโฉบฉวย  กำรซุ่มโจมตี  กำรเล็ดลอด  
หลบหนี   กำรบ่อนท ำลำย 

 นอกจำกนี้ผู้อ่ำนอำจต้ังประเด็นในกำรศึกษำอื่น ๆ ได้อีกตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ควำมต้องกำรของผู้อ่ำนเอง เช่น กำรปรับปรุงกำรใช้ก ำลังรบได้กระท ำหรือไม่ ได้ผลในกำรยุทธอย่ำงไร  โดย
พิจำรณำจำกกำรน ำทัพ ยุทธศำสตร์ ยุทธวิธี หลักนิยม และกำรฝึก 

 ส่วนกำรศึกษำประวัติศำสตร์กำรทหำร ได้มีผู้ก ำหนดหัวข้อที่จะศึกษำไว้ ดังนี้ 
1. ทฤษฎีและหลักนิยมทำงทหำร 
2. ควำมเป็นทหำรอำชีพ 
3. ศิลปของผู้น ำทัพ 
4. ยุทธศำสตร์ 
5. ยุทธวิธี 
6. ธุรกำรและกำรส่งก ำลังบ ำรุง (กำรช่วยรบ) 
7. เทคโนโลยี 
8. ปัจจัยทำงกำรเมือง 
9. ปัจจัยทำงสังคม 

10. ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ 
 อนึ่ง ในระหว่ำงกำรอ่ำนหรือศึกษำประวัติศำสตร์กำรทหำร ผู้ศึกษำควรศึกษำด้วยใจท่ีเปิดกว้ำง 
พยำยำมต้ังปัญหำถำมตนเองว่ำ ท ำไมจึงเป็นอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ ไม่ใช่อ่ำนไปเรื่อย ๆ แล้วก็ม่อยหลับไป  
นอกจำกนี้ พยำยำมจับประเด็นหรือเนื้อหำสำระของแต่ละบท ตอน และย่อหน้ำให้ได้ ไม่ใช่อ่ำนจบแล้วไม่
ทรำบว่ำมีสำระส ำคัญอะไร ถ้ำอ่ำนครั้งเดียวยังไม่ทรำบ ก็ควรอ่ำนซ้ ำอีกจนกว่ำจะจับประเด็นได้ว่ำ โดยแท้จริง
แล้วผู้เขียนต้องกำรจะบอกอะไรให้ผู้อ่ำนทรำบ 
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5. ชีวประวัติของผู้น ำทัพและนักกำรเมืองที่มีชื่อเสียง 
 ตำมท่ีได้กล่ำวแล้วว่ำ ประวัติศำสตร์กำรสงครำมอำจศึกษำได้จำกเรื่องท่ีเขียนในรูปแบบของ    
ชีวประวัติ หรือผลงำนของแม่ทัพนำยกองและนักกำรทหำรท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งมักจะให้ควำมเพลิดเพลินใน
กำรศึกษำดีกว่ำหนังสือประวัติศำสตร์แท้ ๆ ดังเช่น 

1. ชุนจ่ือ (ซุนวู้)       - ปรมำจำรย์ / ต ำรำพิชัยสงครำมเก่ำแก่ท่ีสุดในโลก 
2. พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช    - จอมทัพผู้ไม่เคยแพ้ กษัตริย์แห่งมำเซโดเนีย 
3. ฮันนิบำล  - จอมทัพเจ้ำกลยุทธแห่งคำร์เธจ / กำรยุทธท ำลำยล้ำงและโอบสองปีก 
4. จูเลียส ซีซำร์      - จอมทัพแห่งโรม 
5. เจงกีสข่ำน        - จักรพรรด์ิเอเซียผู้พิชิตยุโรป 
6. สมเด็จพระนเรศรมหำรำช      - จอมทัพเจ้ำกลยุทธแห่งอำณำจักรศรีอยุธยำ 
7. พระเจ้ำเฟรดเดอริกมหำรำช    - เจ้ำยุทธศำสตร์ทำงเส้นในแห่งยุโรป 
8. สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก – เจ้ำยุทธศำสตร์ทำงเส้นในแห่งอำณำจักร 

รัตนโกสินทร์ 
9. นโปเลียน โบนำปำร์ต            - จักรพรรด์ิจอมทัพแห่งฝรั่งเศส 

10. พระเจ้ำกุสตำฟ อดอล์ฟท่ี 2     - พระบิดำแห่งยุทธวิธีสมัยใหม่ 
11. นำยพล คำร์ล มำเลีย ฟอน เคล้ำเซวิทซ์        - บิดำแห่งกำรสงครำมทำงบก 
                แต่งหนังสือ  ON WAR  ชำวปรัสเซีย 
12. นำยพล เคำท์ อัลเฟรด ฟอน ชลิฟเฟน       - ยุทธศำสตร์กำรท ำลำยล้ำง  
                                                        / แผนชลิฟเฟน  ชำวปรัสเซีย 
13. นำยพล อันตวน อองรี โจมินี         - นักทฤษฎีกำรทหำรชำวสวิส 
14. กูลิโอ ดูช เอ้ท์                        - กำรใช้ก ำลังทำงอำกำศ ชำวอิตำลี 
15. นิโคโล แมคคิอำเวลล่ี        - ผู้ฟื้นฟูศิลปกำรสงครำม / เขียน - The Prince    
      and   the Discourses ชำวอิตำลี 
16. นำยพลเรือ อัลเฟรด ทำเออร์ มำฮำน    - บิดำแห่งกำรสงครำมทำงเรือ  ชำวสหรัฐ 
17. นำยพล เคำท์ เฮลมุธ ฟอน มอลเค้      - ยอดเสนำธิกำรปรัสเซีย 
18. จอมพล เออร์วิน รอมเมล             - จ้ิงจอกทะเลทรำย /เขียน Infantry   
      Attack  - ชำวเยอรมัน 
19. นำยพล ด๊ักลำส แม็คอำเธอร์          - ซีซำร์แห่งคริสตศตวรรษท่ี 20 
20. นำยพล จอร์จ เอส แพตตัน จูเนียร์    - เจ้ำแห่งกำรขยำยผลไล่ติดตำม 

6. ควำมรู้พื้นฐำนที่จ ำเป็น 
 ผู้ท่ีจะศึกษำประวัติศำสตร์กำรสงครำมให้เข้ำใจได้ถ่องแท้ จ ำเป็นจะต้องมีควำมรู้พื้นฐำนในเรื่อง
ส ำคัญอย่ำงน้อย 2 เรื่อง กล่ำวคือ 

1. หลักกำรสงครำม  
2. ควำมหมำยของศัพท์ทหำรบำงค ำ 

 หลักกำรสงครำมต่ำง ๆ ของสหรัฐ ฯ 9 ประกำร และไทย 10 ประกำร ผู้ท่ีศึกษำจะต้องเข้ำใจ
ควำมหมำยอย่ำงชัดแจ้ง เมื่ออ่ำนไปพบค ำว่ำ กำรด ำเนินกลยุทธ กำรรุก กำรรวมก ำลัง กำรออมก ำลัง กำรจู่
โจม เอกภำพในกำรบังคับบัญชำ หรือค ำอื่น ๆ ในหลักกำรสงครำม ผู้ศึกษำจะต้องเข้ำใจทันทีว่ำหมำยถึงอะไร     
เป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อควำมมุ่งหมำยประกำรใด หรือหวังผลอะไร 
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 หลักกำรสงครำมประกำรต่ำง ๆ ได้กล่ำวไว้แล้วในวิชำหลักกำรรบและกำรสงครำมของไทย     
ดังนั้น จึงจะไม่น ำมำกล่ำวซ้ ำอีก ณ ท่ีนี้ 
 ส่วนในเรื่องควำมหมำยของศัพท์ทหำรนั้น เป็นเรื่องปกติในประวัติศำสตร์กำรสงครำม จะต้องใช้ศัพท์
ทหำร ผู้ท่ีศึกษำจ ำเป็นจะต้องทรำบควำมหมำยหรือเข้ำใจ มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่อำจเข้ำใจเรื่องรำวของกำรยุทธ
ในตอนท่ีกล่ำวถึงนั้นได้ถูกต้องถ่องแท้  ศัพท์ทหำรเหล่ำนี้อำจเป็นค ำว่ำกำรโอบ กำรตีตลบ กลยุทธหรือ
ยุทธศำสตร์ทำงเส้นใน กลยุทธหรือยุทธศำสตร์ทำงเส้นนอก ซึ่งบำงแห่งเรียกว่ำ ยุทธศำสตร์กำรตีบรรจบ กำร
ต้ังรับอยู่กับท่ีวงรอบ กำรตั้งรับเคล่ือนท่ีหรือกำรต้ังรับทำงลึกกำรรวมก ำลัง  กำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อม  
สงครำมจิตวิทยำ  สงครำมกองโจร ฯลฯ 

 อนึ่ง ผู้ศึกษำควรจะทรำบหรือเข้ำใจควำมแตกต่ำงของเรื่องหรือค ำบำงค ำ ท่ีบำงคนอำจจะนึกว่ำ
ไม่ต่ำงกัน เช่น "ยุทธศำสตร์" กับ ยุทธวิธี" หรือ "กำรโอบ" กับ "กำรตีตลบ" เป็นต้น  เพื่อควำมเข้ำใจในค ำท่ี
ยกตัวอย่ำงมำนี้ ขอให้ศึกษำท ำควำมเข้ำใจจำกรูปต่อไปนี้ 
7. กำรวิเครำะห์กำรยุทธ์ 
 กำรวิเครำะห์กำรยุทธ์หรือกำรรบ เป็นขั้นตอนหรือวิธีกำรหนึ่งของกำรศึกษำประวัติศำสตร์กำร
สงครำม ซึ่งจะช่วยให้ทรำบสำระส ำคัญของสงครำมครั้งนั้น ๆ รวมทั้งบทเรียนด้วย 
  7.1 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ 
       7.1.1 ประวัติศำสตร์กำรปฏิบัติกำรรบ 

     7.1.2 บันทึกกำรรบของหน่วย 
     7.1.3 กำรรำยงำนหลังกำรรบ 

   7.1.4 บันทกึประจ ำวันของหน่วย 
   7.1.5 ชีวประวัติของผู้น ำประเทศและกองทัพ 
  7.1.6 ข่ำวในหนังสือพิมพ์และนิตยสำร 
  7.1.7 กำรสัมภำษณ์แม่ทัพนำยกองและผู้เกี่ยวข้อง 

 7.2 ขั้นตอนในกำรวิเครำะห์ 
         ขั้นที ่1     รวบรวมข้อมูล (ปฐมภูม,ิ ทุติยภูมิ) 
         ขั้นที ่2     จัดท ำบรรณำนุกรมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
         ขั้นที ่3    รวบรวมค้นหำควำมจริงว่ำ เกิดอะไรขึ้นและท ำไม 
         ขั้นที ่4    ประเมินค่ำข้อเท็จจริงอย่ำงตรงไปตรงมำ 
         ขั้นที ่5    วิเครำะห์กำรปฏิบัติให้ได้ข้อสรุปอย่ำงมีเหตุผลจำกหลักฐำนท่ีมี 
         ขั้นที ่6    ท ำกำรวิเครำะห์ว่ำใครท ำอะไร ท่ีไหน และอย่ำงไร 
         ขั้นที ่7    สรุปผลกำรวิเครำะห์ โดยใช้ประวัติศำสตร์เป็นข้อพิสูจน์ 

 7.3แนวทำงในกำรวิเครำะห์ 
1) กำรประเมินสถำนกำรณ์ทำงยุทธศำสตร์ สำเหตุควำมขัดแย้ง และเหตุกำรณ์ท่ีน ำไปสู่

สงครำม 
2) กำรพิจำรณำในด้ำนยุทธวิธี ท่ีต้ังของก ำลัง ภูมิประเทศส ำคัญ กำรเปรียบเทียบก ำลัง  

ประเภทของก ำลัง  และหนทำงปฏิบัติท่ีเป็นไปได้ของท้ังสองฝ่ำย 
3) ปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีมีผลกระทบ ภูมิประเทศ และลมฟ้ำอำกำศ ข้อได้เปรียบเสียเปรียบอื่น ๆ 

ของท้ังสองฝ่ำย เช่น ขวัญ กำรฝึก ผู้น ำ ฯลฯ 
4) สรุปลักษณะของกำรปฏิบัติกำรตั้งแต่ต้นจนจบ และผลท่ีได้รับตำมล ำดับเหตุกำรณ์ 
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5) บทเรียนท่ีได้จำกกำรรบ วิเครำะห์ชัยชนะและควำมพ่ำยแพ้อย่ำงตรงไปตรงมำ โดยอำศัย
หลักกำรทำงยุทธศำสตร์และยุทธวิธีเป็นหลัก 

6) ประเมินค่ำส่ิงส ำคัญอย่ำงเด่นชัดในกำรรบ อะไรเป็นส่ิงท่ีท ำให้ชนะหรือแพ้ใน แง่มุมต่ำง 
ๆ เช่น ควำมเป็นผู้น ำท่ีดีกำรขำดกำรประสำนงำน กำรไม่มีเอกภำพในกำรบังคับบัญชำ กลยุทธ์ท่ีเหนือช้ันกว่ำ 
ฯลฯ 
 7.4กำรวิเครำะห์กำรยุทธท่ี Gaugamela ของพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช ในปี 331 ก่อน   
คริสตกำล ส ำหรับศึกษำเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์กำรรบอื่น ๆ กล่ำวคือ 

1) สภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ จำกกำรท่ีพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช ได้เข้ำยึดครอง
ดินแดนเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกด้วยชัยชนะท่ี Issus และกำรปฏิบัติกำรเข้ำยึดเมือง Tyre ได้ส ำเร็จ  พระ
เจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช ได้เคล่ือนกองทัพไปทำงทิศตะวันออก มุ่งเข้ำสู่ดินแดนใจกลำงจักรวรรด์ิเปอร์เซีย 
พระเจ้ำดำริอุส ( Darius ) ท่ี 3 ถูกดึงเข้ำสู่กำรรบแตกหักท่ี Gaugamela ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 331 ก่อน 
คริสตศักรำช 

2) สถำนกำรณ์ทำงยุทธวิธี พระเจ้ำดำริอุสวำงก ำลังบนที่รำบกว้ำง ด้วยรถรบร่วมกับทหำร
รำบ ลักษณะภูมิประเทศไม่เกื้อกูลต่อกำรปฏิบัติของท้ังสองฝ่ำย  ฝ่ำยเปอร์เซียมีก ำลังมำกกว่ำ ได้ขยำยก ำลัง
ออกไปจนพ้นปีกท้ังสองข้ำงของกองทัพมำซีโดเนยี (Macedonia)  พระเจ้ำดำริอุสท ำกำรเข้ำตีเพื่อบีบบังคับ
ให้พระเจ้ำ อเล็กซำนเดอร์มหำรำชต้องตอบโต้  พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำชได้คำดกำรณ์ไว้แล้วว่ำ ฝ่ำย
เปอร์เซียจะท ำกำรโอบ จึงได้ใช้ก ำลังท ำกำรป้องกันทำงปีก และจัดให้มีกำรระวังป้องกันรอบตัว ก ำลังหลักท่ี
จะใช้โจมตีวำงอยู่ในบริเวณท่ีพร้อมจะขยำยผลต่อช่องว่ำงใดๆ ท่ีอำจจะเกิดขึ้นในแนวหน้ำของกองทัพ
เปอร์เซียท่ีก ำลังรุกเข้ำมำ 

3) ปัจจัยอื่น ๆ พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำชได้ท ำกำรลำดตระเวนสอดแนมสนำมรบ  
ทำงด้ำนของมำซีโดเนียได้พักผ่อน แต่ฝ่ำยเปอร์เซียท่ีคำดว่ำมีควำมหวำดระแวงจึงต่ืนอยู่ตลอดคืน  สภำพลม
ฟ้ำอำกำศไม่มีผลกระทบท่ีส ำคัญต่อกำรรบ พระเจ้ำดำริอุสได้วำงแผนใช้ก ำลังท้ังหมดในกำรเข้ำตีตลอดแนว    
โดยไม่มีก ำลังเก็บไว้ใช้ในกำรขยำยผลต่อจุดอ่อนในรูปขบวนของกองทัพมำซีโดเนีย 

4) กำรปฏิบัติกำรรบ  กองทัพฝ่ำยเปอร์เซียเคล่ือนก ำลังเข้ำใกล้ข้ำศึก ด้วยกำรใช้รถรบและ
กำรเข้ำตะลุมบอนของทหำรม้ำ  ทำงฝ่ำยมำซีโดเนียได้แปรขบวนเคล่ือนไปทำงด้ำนขวำในลักษณะทะแยง  
เมื่อกองทัพฝ่ำยเปอร์เซียเคล่ือนท่ีติดตำมมำ จึงเกิดช่องว่ำงขึ้นแห่งหนึ่งทำงด้ำนซ้ำยของกองทัพเปอร์เซีย   
พระเจ้ำ อเล็กซำนเดอร์มหำรำชฉวยโอกำสใช้ก ำลังทหำรม้ำในรูปขบวนล่ิมเข้ำท ำกำรเจำะและขับไล่ทหำรรำบ
ของฝ่ำยเปอร์เซียกระจัดกระจำยเสียรูปขบวน  พระเจ้ำดำริอุสรีบหลบหนีออกไปทำงด้ำนหลัง ทหำรม้ำฝ่ำย
เปอร์เซียพยำยำมโอบปีกซ้ำยของกองทัพมำซีโดเนีย แต่พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำชได้เสริมก ำลังไว้ทัน 
ควำมระส่ ำระสำยของทหำรรำบได้ขยำยเข้ำมำสู่หน่วยทหำรม้ำของฝ่ำยเปอร์เซีย จำกนั้นก็เป็นกำรล่ำถอยของ
กองทัพฝ่ำยเปอร์เซียโดยท่ัวไป พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำชไม่รั้งรอท่ีจะรุกไล่ท ำลำยก ำลังท่ีถอยหนีของ
กองทัพเปอร์เซียไปตลอดคืน อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5) บทเรียน  ในกำรรบครั้งนี้พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำชได้ค ำนวณว่ำรูปขบวนของฝ่ำย
เปอร์เซีย คงจะต้องแยกออกจำกกันขณะท่ีท ำกำรเข้ำตี  ดังนั้น จึงพิจำรณำได้ว่ำชัยชนะจะได้จำกควำมริเริ่ม
ทำงยุทธวิธี โดยกำรท ำกำรต้ังรับไว้ก่อน กำรพิจำรณำสภำพภูมิประเทศอย่ำงรอบคอบ ประสบกำรณ์ของ
กองทัพ และควำมแตกต่ำงกันในควำมเป็นผู้น ำ ท ำให้พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำชยอมเส่ียง หลังจำกท่ีได้
พิจำรณำไตร่ตรองดีแล้ว  เพื่ อชดเชยควำมเสียเปรียบในเรื่องจ ำนวนทหำรท่ีน้อยกว่ำฝ่ำยเปอร์เซีย  
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ผู้บังคับบัญชำของฝ่ำยมำซีโดเนียจะเป็นฝ่ำยริเริ่มเมื่อกำรรบเข้ำท่ีคับขัน และจะขยำยผลจำกควำมได้เปรียบท่ี
ท ำให้มีข้ึน 

6) ผลจำกสงครำม  กองทัพมำซีโดเนียเป็นกองทัพท่ีมีควำมสำมำรถเช่ียวชำญกำรรบ มีผู้น ำ
โดดเด่น ฝ่ำยมำซีโดเนียได้ประสบควำมส ำเร็จในกำรเข้ำครอบครองทรัพย์สมบัติมหำศำล  และกำรขยำย
ดินแดนเข้ำสู่อินเดีย ท ำให้มีดินแดนมหำศำลท่ีจะแบ่งปันกัน ภำยหลังจำกท่ีพระเจ้ำ อเล็กซำนเดอร์มหำรำช
ส้ินพระชนม์ลง ในป ี323 ก่อนคริสตศักรำช กำรคุกคำมของเปอร์เซียท่ีต่อโลกของ  Hellenic  ก็ลดน้อยลงไป 

 
****************** 
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กำรสงครำมกอ่นสมัยจกัรพรรดิน์โปเลยีน โบนำปำร์ต 
------------------------ 

ค ำชี้แจง 
 ค ำบรรยำยเรื่อง กำรสงครำมก่อนสมัยจักรพรรด์ินโปเลียน  โบนำปำร์ตนี้ เขียนขึ้นเป็น
ประวัติศำสตร์กำรสงครำม ในรูปแบบของชีวประวัติของผู้น ำทัพท่ีส ำคัญ ๆ แต่ละท่ำน น ำมำศึกษำ ๕ เรื่อง
ด้วยกันคือ    
                  ๑.  พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช  จอมทัพผู้ไม่เคยแพ้  (๓๕๖ - ๓๒๓ ปีก่อน ค.ศ.) 
                  ๒.  แม่ทัพฮันนิบำล จอมทัพเจ้ำกลยุทธแห่งคำร์เธจ  (๒๔๗ - ๑๘๓ ปีก่อน ค.ศ.) 
                  ๓.  แม่ทัพจูเลียส ซีซำร์  จอมทัพแห่งโรม (๑๐๐ - ๔๔ ปีก่อน ค.ศ.) 
                  ๔.  จักรพรรดิ์เจงกีสข่ำน จอมจักรพรรด์ิเอเซียผู้พิชิตยุโรป  (ค.ศ.๑๑๖๗ - ๑๒๒๗) 
                  ๕.  พระเจ้ำเฟรดเดอริคมหำรำช เจ้ำยุทธศำสตร์ทำงเส้นในแห่งยุโรป (ค.ศ.๑๗๑๒–๑๗๘๖) 
               โดยในแต่ละเรื่องจะเริ่มด้วยกำรกล่ำวถึงประวัติส่วนตัว  เป็นกำรแนะน ำให้รู้จักตัวผู้น ำทัพพอ    
สมควร ก่อนท่ีจะกล่ำวถึงผลงำนหรือกำรท ำสงครำมของท่ำนเหล่ำนั้น 
 ส่วนกำรท ำสงครำมต้ังแต่เริ่มจนจบ ได้น ำมำกล่ำวอย่ำงกว้ำง ๆ หรือโดยสรุปเท่ำนั้น ไม่ได้กล่ำว
ละเอียดถึงกำรยุทธแต่ละครั้ง และกำรรบหรือกำรเคล่ือนไหวแต่ละขั้นตอนอย่ำงครบถ้วนในกำรยุทธเหล่ำนั้น  
ท้ังนี้ ด้วยเหตุผล 2 ประกำร ประกำรแรก ค ำบรรยำยนี้จะใช้ส ำหรับกำรบรรยำยให้ทรำบเรื่องรำวโดยท่ัวไป  
เป็นพื้นควำมรู้ท่ีเหมำะสมกับระดับกำรศึกษำเท่ำนั้น  ไม่ใช่ต ำรำหรือหนังสือประวัติศำสตร์กำรสงครำม
โดยเฉพำะ    ท่ีจะต้องมีรำยละเอียดของกำรสู้รบอย่ำงครบถ้วนไม่ขำดตกบกพร่อง   อีกประกำรหนึ่งกำร
บรรยำยมีก ำหนดเวลำให้ไว้แน่นอนอย่ำงจ ำกัด กำรท่ีจะกล่ำวถึงกำรยุทธต่ำง ๆ โดยละเอียดย่อมไม่สำมำรถ
กระท ำได้ 
 
                                           --------------------------- 
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พระเจำ้อเลก็ซำนเดอรม์หำรำช  
 จอมทพัผูไ้มเ่คยแพ ้ 

(356-323 กอ่น ค.ศ.) 
------------------- 

           พระเจำ้อเลก็ซำนเดอร ์(ที่ 3) มหำรำช  
(Alexander the great) กษัตริย์แห่งมำเซโดเนีย (Macedonia) ผู้สร้ำงจักรวรรดิกรีกให้กว้ำงไกลไปถึงอินเดีย
ทำงตะวันออก ไซเทีย(Sitiar)ทำงเหนือและอียิป(Egypt)ต์กับอ่ำวเปอร์เซีย(Persian)ทำงใต้ ก่อให้เกิดยุคใหม่
เรียกว่ำ ยุคเฮลเลนิสติก(Helannistik) ตำมประวัติศำสตร์ของโลก พระองค์ทรงเป็นพระรำชโอรสของพระเจ้ำ 
ฟิลลิป (Philip) ท่ี 2 แห่งมำเซโดเนีย ขึ้นครองรำชย์ต้ังแต่พระชนมำยุได้ 20 พรรษำ สืบแทนพระรำชบิดำ 
ผู้ถูกลอบปลงพระชนม์ 
     สมัยท่ีทรงพระเยำว์อยู่ ประมำณ 10 พระพรรษำ พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช ได้ทรงท ำ
ควำมประหลำดใจให้แก่เอกอัครรำชทูตเปอร์เซีย โดยท่ีได้ทรงถำมถึงรูปแบบของกำรปกครองของเปอร์เซีย 
ต่ำงก็ท ำนำยกันว่ำ เจ้ำชำยองค์น้อยนี้จะมีอนำคตอันยิ่งใหญ่เป็นแน่ และเมื่อพระองค์ทรงทรำบถึงชัยชนะใน
กำรยุทธของพระรำชบิดำก็ได้ทรงถำมเพื่อนนักเรียนด้วยกันว่ำ "แล้วจะมอีะไรเหลือไว้ให้ท่ำนกับฉ้นท ำเมื่อเรำ
โตขึ้นล่ะ" ครั้งเมื่อทรงเจริญวัยขึ้น พระองค์ได้ทรงกล่ำวว่ำ  พระเจ้ำฟิลลิปได้ให้ชีวิตแก่พระองค์ แต่อริสโตเติล 
(Aristotle) ได้สอนพระองค์ให้  ”ด ำรงชวีติอยำ่งมคี่ำนำ่สรรเสรญิ อย่ำยอมให้รำ่งกำยเข้ำครอบง ำ แต่ให้จิตใจ
มีอ ำนำจเหนือร่ำงกำยอยู่เสมอ” 
    พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ไม่เคยพ่ำยแพ้กำรยุทธ เมื่อพระชนมำยุได้เพียง 16 พรรษำ ก็ได้ทรงน ำ
ก ำลังเข้ำปรำบพวกชำวเขำแล้ว พระองค์ทรงสนใจและศึกษำจิตวิทยำ อำวุธ และวิธีท ำสงครำมของศัตรู ทรง
เป็นนักมหำยุทธศำสตร์ หรือยุทธศำสตร์ชำติ(National strategy) ชำวยุโรปคนแรก พระองค์ทรงมีควำมเห็น
ว่ำ สงครำมท ำกันใน 2 ด้ำนเสมอ คือ 1.ก ำลังรบท่ีมีตัวตน (Physical) 2.ด้ำนหลังเป็นเรื่องของจิตวิทยำท่ีไม่มี
ตัวตน (Psychologocal) ไม่มีใครจะท ำกำรรุกเป็นระยะทำงไกล ๆ ได้รวดเร็วอย่ำงพระองค์ พระองค์สำมำรถ
เดินทัพเข้ำไปใกล้ ได้ก่อนท่ีข้ำศึกจะทันรู้ตัวอยู่บ่อย ๆ พระองค์ไม่เคยท ำกำรรุกไปข้ำงหน้ำจนกว่ำจะแน่ใจว่ำ
ทำงปีกและข้ำงหลังกองทัพปลอดภัย และไม่เคยท่ีจะเลิกล้มแผนโดยท่ีไม่ทรงเห็นว่ำได้ด ำเนินกำรไปจนบรรลุ
จุดหมำยแล้ว พระเจ้ำนโปเลียนได้ทรงกล่ำวจำกเกำะ เซนต์ เฮเลนำ(ST.Helena) ถึงพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ว่ำ 
เป็นวีรบุรุษแบบอย่ำงของพระองค์ไม่ใช่แต่เพียงเป็นยอดขุนพลเท่ำนั้นแต่ยังเป็นยอดรัฐบุรุษอีกด้วยในปีท่ี33 
ของพระชนมำยุ     พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ได้ท้ิงจักรวรรดิอันกว้ำงใหญ่ไพศำลและสงบเรียบร้อยไว้หลังจำก
ส้ินพระชนม์ พระองค์มีศิลปะที่หำได้ยำกในกำรผูกมิตรกับประชำชนท่ีทรงพิชิต   
    นักประวัติศำสตร์หลำยท่ำนได้กล่ำวและเขียนยกย่องพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำชไว้
มำกมำย ท้ังในด้ำนกำรรบ กำรปกครอง ควำมกล้ำหำญ และควำมเฉลียวฉลำดรอบรู้ของพระองค์ เช่น 
Polyhius (ศตวรรษท่ี 2 ก่อน ค.ศ.) Plutarch (ค.ศ.46-120) และ Arrian (คริสต์ศตวรรษ   ท่ี 2)     
Plutarch กล่ำวว่ำ พระองค์บุกเบิกเปอร์เซียได้ส ำเร็จ ด้วยกำรช่วยเหลือจำกอริสโตเติลทำงภูมิปัญญำ 
มำกกว่ำพระเจ้ำฟิลิปพระรำชบิดำ (ทำงประสบกำรณ์และวิทยำกำรทำงทหำร) 
          เมื่อพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำชขึ้นครองรำชย์เป็นกษัตริย์แห่งมำเซโดเนียใหม่ๆ ปรำกฏมีเค้ำว่ำ
พวกชำวเขำและเมืองกรีกหลำยเมืองจะก่อกำรก ำเริบ พระองค์จึงได้แสดงควำมเข้มแข็งเป็นกำรข่มขวัญและ
ป้องปรำม  
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โดยยกกองทัพมำเซโดเนียเข้ำตะลุยข้ึนไปทำงเหนือจนถึงแม่น้ ำดำนูบ(Danube) ทำงตะวันตกถึง Lllyria และ
ทำงใต้ถึง Thebes นั้น ได้ถูกท ำลำยย่อยยับเหลืออยู่แต่วัดและบ้ำนของกวีปินดำร์(Bindar)ผู้ซึ่งพระองค์ช่ืนชม
ท ำให้พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์กษัตริย์องค์ใหม่ได้รับกำรยอมรับนับถือท่ัวประเทศกรีกอย่ำงรวดเร็ว 
   พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ได้รับช่วงกำรบังคับบัญชำกองทัพท่ีมีก ำลังเข้มแข็ง และกำรจัดอย่ำงดี
จำกพระรำชบิดำ ก ำลังของมำเซโดเนียและกรีกซึ่งแต่ก่อนแยกเป็นอิสระต่อกัน ก็ได้ถูกเช่ือมประสำนเข้ำเป็น
ก ำลังรบท่ีมีวินัย ประกอบด้วยทหำรรำบประมำณ 30,000 คน และทหำรม้ำกว่ำ 5,000 คน อีกหลำยหน่วย 
พระองค์ทรงจัดรูปขบวนแบบฟำลังซ์ (Phalanx) ซึ่งเป็นขบวนรูปส่ีเหล่ียมกว้ำงด้ำนหน้ำไม่มำกแต่ลึก
พอสมควร  ทหำรถือโล่ห์และหอกยำวอยู่ตรงกลำง มีหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วอยู่ทำงด้ำนข้ำง ขบวนฟำลังซ์จะเข้ำ
โจมตีขบวนรบข้ำศึกตรงหน้ำ แล้วให้ทหำรม้ำหรือทหำรรำบเบำแยกเข้ำโอบหลังแนวข้ำศึก  พระองค์ได้ใช้
ยุทธวิธีนี้หลำยครั้ง เมื่อข้ำมช่องแคบดำร์ดะเนลล์(Dardanellesไปแล้ว ในฤดูใบไม้ผลิ 334 ปีก่อน ค.ศ.(22 
พรรษำ) ตอนท่ีเริ่มท ำสงครำมกับเปอร์เซีย ตำมท่ีพระเจ้ำ    ฟิลลิปรำชบิดำได้ทรงวำงแผนไว้ก่อนแล้ว 
          รูปขบวนฟำลังซ์ (Phalanx) ของพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช ประกอบด้วย 6 กองพันทหำรรำบ 
 แต่ละกองพันมีทหำรถืออำวุธหนักเป็นหอกยำว 21 ฟุต เรียกว่ำ ซำริสซำ(Sarissa) 1,500 คน ต้ังแถวชิดกัน  
นอกจำกนี้ ยังมีทหำรโล่ห์ (Hypaspists) อีก 3,000 คน ซึ่ง 1 กองพันในจ ำนวนนี้เป็น Agema ทหำรรักษำ 
พระองค์เดินเท้ำ ส่วนก ำลังทหำรม้ำนั้นมีก ำลังส ำคัญประกอบด้วย ทหำรม้ำมำเซโดเนีย 8 กองพัน กองพันท่ี 1 
เป็นทหำรม้ำรักษำพระองค์ ภำรกิจของทหำรม้ำส่วนใหญ่เป็นกำรเข้ำตี โดยปกติพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ จะ
ทรงน ำกองทหำรม้ำ Companion เอง  อย่ำงไรก็ดี กำรจัดกองทัพโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรูปขบวน ฟำลังซ์ จะมี
กำรปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพท่ีแตกต่ำงกันในเอเซีย 
      กำรยุทธของพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ในช่วงแรก เมื่อ 334 ปีก่อน ค.ศ. เป็นกำรบุกเข้ำยึด
ครองเอเซียไมเนอร(์Asia minor) ปัจจุบันเป็นดินแดนตุรกีในเอเซีย กองทัพของพระองค์ได้เผชิญกับกองทัพ
เปอร์เซียซึ่งมีก ำลังมำกกว่ำ หวังท่ีจะรวมก ำลังทุ่มเข้ำปะทะและฆ่ำพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ให้ได้ เพื่อท่ีจะ
หยุดยั้งกำรบุกรุกเสียแต่แรกเริ่ม แต่ก็เสียทีแก่กองทหำรม้ำถือหอกเป็นอำวุธ ท ำให้สถำนกำรณ์ท่ีเกือบจะชนะ
กลับต้องพ่ำยแพ้ ขณะท่ีทหำรม้ำมำเซโดเนียสูญเสียไม่เท่ำไร และทหำรม้ำกรีกรับจ้ำงท่ีสู้รบให้แก่เปอร์เซีย
หลำยคน ได้ถูกสังหำรอย่ำงไม่ปรำน ี กองบัญชำกำรภำคตะวันตกของเปอร์เซียท่ี Sardis เมืองส ำคัญทำง
กำรเมืองและเศรษฐกิจถูกยึด เมืองกรีกต่ำง ๆ ท่ีเปอร์เซียปกครอง อยู่บนฝ่ังทะเล Aegean อยู่ต้องสูญส้ินไป
ด้วย  ท้ังนี้ เป็นกำรท ำให้พื้นท่ีเขตหลัง เมื่อกองทัพของพระองค์รุกคืบหน้ำต่อไปมีควำมปลอดภัย พระเจ้ำอ
เล็กซำนเดอร์ได้เดินทัพเลียบฝ่ังทะเล Aegean ลงทำงใต้ แล้วหันกลับข้ึนทำงเหนือ เข้ำยึดเมือง Gordium 
เป็นกำรส้ินสุดกำรเข้ำขึดครองเอเซียไมเนอร์ในช่วงนี ้
             เมื่อได้มอบหมำยให้ผู้ว่ำรำชกำรและทหำรมำเซโดเนียปกครอง และดูแลรักษำพื้นท่ีท่ียึดได้แล้ว  
พระองค์กไ็ด้ทรงน ำทัพมุ่งลงทำงใต้สู่ชำยฝ่ังโฟนีเซีย ( Phoenician) เข้ำตีก ำลังของกษัตริย์ Darius ท่ี 3  
แห่งเปอร์เซีย ท่ีเมือง Issus แตกพ่ำยไปอีก เมื่อ 333 ปีก่อน ค.ศ. รำชสมบัติของเปอร์เซียท่ีพระเจ้ำ 
อเล็กซำนเดอร์อยำกได้นักหนำก็ตกเป็นของพระองค์กษัตริย์ Darius ได้เสนอขอแบ่งแยกจักรวรรด์ิกัน 
แต่พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ทรงปฏิเสธ เมือง Tyre ทำงใต้ของชำยฝ่ัง Phoenician ถูกตีแตกหลังจำกถูก 
ล้อมอยู่ 7 เดือน และเมือง Gaza ในปำเลสไตน์ (สมัยนั้น) ก็เช่นกัน หลังจำกถูกล้อมอยู่เพียง 2 เดือน พระเจ้ำ 
อเล็กซำนเดอร์ทรงเคล่ือนทัพต่อไปยังอียิปต์ และได้ประทับอยู่ท่ีนั่นตลอดฤดูหนำว ระหว่ำง 332-331 ปีก่อน 
ค.ศ. อียิปต์ยอมรับพระองค์ในฐำนะเป็นผู้ปลดปล่อยจำกกำรปกครองโดยเปอร์เซีย และถวำยรำชบรรดำศักดิ์
ฟำโรห์(Faroh)ให้ด้วย  พระองค์ได้มีรับส่ังให้สร้ำงเมืองริมฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขึ้นใหม่ให้ช่ือว่ำ อเล็กซำน
เดรีย (Alexandria)1 ในช่วง 331-330 ปีก่อน ค.ศ. พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ได้เคล่ือนทัพจำกอียิปต์ย้อนขึ้นทำง
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เหนือไปยังเมือง Damascus แล้วข้ำมดินแดน Mesopotamia ไปยังใจกลำงจักรวรรดิเปอร์เซีย กษัตริย์ 
Darius หลังจำกท่ีพ่ำยแพ้ท่ีเมือง Issus แล้ว ก็ได้หนีไปยังเมือง Babylon โดยไปพ่ำยแพ้ท่ีเมือง Arbela แต่ก็
หลบหนีไปได้อีกครั้งในกำรยุทธที่เมือง Issus นั้น  
                       กองทัพพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ได้รุกพุ่งตรงเข้ำหำพื้นท่ี ซึ่งคำดว่ำเป็นท่ีต้ังของกองทัพ
กษัตริย์ Darius แต่เนื่องจำกกำรข่ำวและข้อสมมติฐำนผิดพลำดจึงต้องถูกก ำลังของ Darius ด ำเนินกลยุทธโดย
อ้อมเข้ำทำงด้ำนหลังกองทัพของพระองค์ ท ำให้ถูกตัดขำดจำกฐำนส่งก ำลังต่ำง ๆ โดยหลังกลับเข้ำโจมตีข้ำศึก
พ่ำยไปในท่ีสุด ยำกท่ีแม่ทัพคนใดจะกระท ำได้ส ำเร็จ     ส่วนท่ี Arbela กองทัพอเล็กซำนเดอร์กลับเป็นฝ่ำย
ท ำกำรรุกอ้อมโดยข้ำมแม่น้ ำ Tigris ทำงเหนือ แล้วเคล่ือนท่ีลงฝ่ังตะวันออก ท ำให้กองทัพ Babylonท่ีมำช่วย
ต้องถอนย้ำยก ำลังและท่ีมั่นหันไปต่อสู้ด้ำนทำงกองทัพมำเซโดเนียท่ีโอบล้อมเข้ำมำทำงข้ำงหลัง แต่ก็พ่ำยแพ้
อีกดว้ยควำมเหนือกว่ำในช้ันเชิงกลยุทธของพระเจ้ำอเล็กซำนเดอรพระองค์ได้ประกำศแต่งต้ังพระองค์เองเป็น
มหำรำชแห่งจักรวรรดิเปอร์เซีย หลังจำกนั้นกองทัพมำเซโดเนียก็ได้รุกต่อลงไปตำมแนวแม่น้ ำ Tigris สู่เมือง 
Babylon แล้วต่อไปยังเมืองหลวงโบรำณ Susa ,Persepolis และ Ecbatana ของเปอร์เซีย 
                    ต่อมำในช่วงสุดท้ำยของกำรแผ่ขยำยพระรำชอ ำนำจของพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ ต้ังแต่ 330-
327 ปีก่อน ค.ศ. เป็นกำรปรำบปรำมพวกท่ีอยู่ใกล้ทะเลแคสเบียน(Caspian) และในดินแดนของประเทศ 
อัฟกำนิสถำน(Afghanistan) และในแคว้นเตอรกิสถำน(Turkistan)ของโซเวียตในปัจจุบัน แต่ในตอนนี้
พระองค์ทรงต้ังรัฐบำลท้องถิ่นของดินแดนท่ียึดได้ให้ปกครองกันเอง แทนท่ีจะเป็นข้ำรำชกำรของมำเซโดเนีย
ใน 326 ปีก่อน ค.ศ. กองทัพของพระองค์ได้ข้ำมแม่น้ ำ Indus ไปยังแม่น้ ำ Hydaspes (Jhelum) ในอินเดีย
ตะวันตกเฉียงเหนือ ท่ีซึ่งพระองค์ได้ท ำกำรยุทธมีชัยต่อกองทัพกษัตริย์ Porus ผู้ซึ่งภำยหลังได้กลับใจมำเป็น
พันธมิตรมำเซโดเนีย ร่วมท ำกำรสู้รบกับอินเดีย 
                 อย่ำงไรก็ดีหลังจำกท่ีได้ท ำกำรรบต่อไปอีก 2-3 ครั้ง กองทัพของพระองค์ก็เกิดกำรกระด้ำง
กระเด่ือง ในกำรท่ีต้องตรำกตร ำท ำกำรรบติดต่อกันมำนำน  พระองค์ถูกบีบบังคับให้ยกทัพกลับบ้ำนเกิดเมือง
นอนเสียที เมื่อเดินทำงกลับถึงเมือง Susa ใน 324 ปีก่อน ค.ศ.  พระองค์ได้เริ่มด ำเนินกำรท่ีจะรวมจักวรร
ดิต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน โดยมีรับส่ังให้ทหำรมำเซโดเนียมำกมำยสมรสกับผู้หญิงเอเซีย ส่วนพระองค์เองก็ได้เจ้ำ
หญิงเปอร์เซีย 2 องค์เป็นพระชำยำ ในกองทัพมำเซโดเนียก็มีทหำรเปอร์เซียอยู่ด้วย แต่ก็ไม่สู้จะเรียบร้อยเป็น
ผลดีนัก เนื่องจำกมีกำรขัดแย้งไม่พอใจกันอยู่เสมอ เมื่อพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์เสด็จถึงเมืองบำบิโลน ได้
ประชวรเป็นไข้และส้ินพระชนม์ลง ร่ำงของพระองค์ถูกเอำแช่น้ ำผ้ึงในโลงแก้ว และน ำไปเก็บไว้ในสุสำนท่ีเมือ
งอเล็กซำนเดรียในอียิปต์ ซึ่งพระองค์เป็นผู้มีรับส่ังให้สร้ำงขึ้นเอง 
     ถ้ำจะศึกษำเส้นทำงรุกของพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์ให้ดีแล้ว จะเห็นได้ว่ำพระองค์ได้เดินทัพ
เปล่ียนทิศทำงกลับไปกลับมำเป็นรูปฟันปลำโดยตลอด  ท้ังนี้ ด้วยเหตุผลทำงกำรเมืองมำกกว่ำทำงยุทธศำสตร์ 
ซึ่งถ้ำจะว่ำกันไปแล้วกำรเมืองก็เป็นเรื่องของยุทธศำสตร์ชำติหรือมหำยุทธศำสตร์เหมือนกัน  กำรยุทธของ
พระองค์ต้ังแต่แรกไปจนถึงเขตแดนอินเดีย เป็นกำรกวำดล้ำงจักรวรรดิเปอร์เซียทำงกำรทหำร ขณะท่ีพยำยำม
รวบกำรเมืองและกำรปกครองไว้ใต้อ ำนำจของพระองค์ กำรด ำเนินกลยุทธส่วนมำกเป็นกำรรุกทำงอ้อม ซึ่ง
แสดงถึงควำมเก่งฉกำจในเชิงยุทธศำสตร์ของพระองค์ พระองค์ได้ให้กองทัพเก็บสะสมข้ำวโพดไว้ในคลัง     
และกระจำยก ำลังออกไปอย่ำงกว้ำงไกลเพื่อให้ข้ำศึกสับสนในเจตนำของพระองค์ บำงครั้งก็ได้ให้ทหำรม้ำวิ่งส่ง
เสียงอึกทึกอยู่นำน ๆ ท ำให้ข้ำศึกไม่รู้ว่ำพระองค์จะเอำอย่ำงไรกันแน่ ในกำรยุทธที่แม่น้ ำ Hydaspes   พระ
เจ้ำอเล็กซำนเดอร์ได้ให้ก ำลังส่วนใหญ่ตรึงก ำลังของกษัตริย์ Porus ไว้ แล้วพระองค์กับทหำรช้ันดีจ ำนวนหนึ่ง
ได้ขึ้นไปทำงต้นน้ ำไกล 18 ไมล์ ข้ำมแม่น้ ำในเวลำกลำงคืนแล้วเข้ำโจมตีทำงอ้อมอย่ำงจู่โจม ท ำให้ขวัญและ
ก ำลังใจของกองทัพข้ำศึกเสีย เกิดกำรสับสนอลหม่ำนไม่อำจสู้รบได้เป็นปึกแผ่น  อย่ำงไรก็ดี กำรท่ีพระเจ้ำอ
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เล็กซำนเดอร์ทรงใช้ก ำลังส่วนน้อยท ำให้ก ำลังท้ังกองทัพของข้ำศึกต้องพ่ำยแพ้นี้ ถ้ำท่ีต้ังและกำรวำงก ำลังไม่
เอื้ออ ำนวยและเหมำะท่ีจะกระท ำแล้ว ท้ังในทฤษฎีและทำงปฏิบัติ พระองค์ย่อมจะเส่ียงต่อกำรพ่ำยแพ้ทำง
ยุทธวิธีเป็นอย่ำงมำก 

 
-------------------------------- 

 
แม่ทพัฮนันบิำล  

 จอมทพัเจำ้กลยทุธแหง่คำรเ์ธจ  
(247-183 ปีกอ่น ค.ศ.) 
---------------------------- 

             แม่ทัพฮนันบิำล (Hannibal) แม่ทัพคำร์เธจ(Carthage)ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นเจ้ำแห่งกลยุทธที่
ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งของสมัยโบรำณ ท่ำนมีควำมช่ ำชองในกลยุทธกำรลวง กำรซุ่มโจมตี และกำรจู่โจมท่ี    แม่ทัพ
นำยกองสมัยต่อ ๆ มำได้นิยมใช้ด ำเนินกลยุทธกันแทบจะทุกกำรรบ ควำมสำมำรถในกำรน ำทัพของท่ำนเทียบ
ได้กับพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช ซีซำร์ และนโปเลียน ทีเดียว ในสงครำม Punic  ครั้งท่ี 2 ฮันนบิำลได้น ำ
กองทัพพร้อมด้วยกองทหำรช้ำง ข้ำมภูเขำแอลป์เข้ำบุกอิตำลีอย่ำงน่ำพิศวง แม้ว่ำกองทัพโรมจะชนะสงครำม 
ในตอนสุดท้ำย แต่ฮันนิบำลก็ได้ใช้ควำมช ำนำญในกำรด ำเนินกลยุทธ ท ำให้ชัยชนะท่ีโรมได้ไปนั้นมีรำคำแพง
ท่ีสุด โดยท่ีกองทัพของท่ำนได้ท ำลำยกองทัพโรม 3 กองทัพเสียรำบเรียบ 
        ฮันนิบำลเป็นบุตรของ ฮำมิลคำร์ บำร์คำ (Hamilcar barca) แม่ทัพคำร์เธจในซิซิลี ตอนสงครำม 
Punic ครั้งท่ี 1 (264-241 ปีก่อน ค.ศ.)(  สงครำมระหว่ำงโรมกับคำร์เธจ กระท ำกัน 3 ครั้ง เป็นระยะเวลำ 
118 ปี เพื่อควำมเป็นใหญ่เหนือดินแดนแถบทะเล  เมดิเตอร์เรเนียน ครั้งแรก 264-241 ปี ครั้งท่ี 2 218-201 
ปี  และครั้ ง ท่ี  3 149-146 ปี  ก่ อน  ค .ศ . Punic มำจำกค ำโรมั น ท่ี เรียกชำวคำร์ เธจว่ ำ  Peoni หรือ 
Phoenicians) ซึ่งคำร์เธจได้พ่ำยแพ้ ต้องเสียซิซิลี(Sicily)และชำร์ดิเนีย(Sardinia)แก่โรมไป   ฮำมิลคำร์ได้
ให้ฮันนิบำลซึ่งตอนนั้นอำยุเพียง 9 ขวบ ให้สัตย์ปฏิญำณว่ำจะเป็นศัตรูกับโรมไปตลอดกำล บิดำของฮันนิบำล
ได้จัดต้ังจักรวรรดิคำร์เธจขึ้นใหม่อีกในสเปน (  เดิมอยู่ในตูนิเซีย แอฟริกำ ติดกับเมืองตูนิสในปัจจุบัน)ต่อมำฮัน
นิบำลก็ได้เป็นแม่ทัพ เมื่อ 221 ปีก่อน ค.ศ.(อำยุ 26 ปี) หลังจำกท่ีฮำลดรูบำล(Hasdrubal)พี่เขยได้ถูกลอบฆ่ำ
ตำย ฮันนิบำลได้จุดชนวนสงครำมกับโรม โดยกำรเข้ำโจมตีเมือง Saguntum ทำงใต้ของแม่น้ ำ Ebro ใน 219 
ปีก่อน ค.ศ. เมือง Saguntum ต้องยอมแพ้หลังจำกท่ีถูกล้อมอยู่ 8 เดือน โรมได้ประกำศสงครำมไม่ยอมจ ำนน
ต่อฮันนิบำลใน 218 ปีก่อน ค.ศ. โดยท่ีอิตำลีเป็นฝ่ำยครองทะเล ฮันนิบำลจึงยกกองทัพมุ่งสู่อิตำลี ในฤดูใบไม้
ผลิ 218 ปี ก่อน ค.ศ. ด้วยก ำลังทหำรช ำนำญศึก ประมำณ 35,000-40,000 คน รวมท้ังกองทหำรช้ำง 37 
เชือก โดยข้ำมแม่น้ ำ Ebro ในเดือนเมษำยนหรือเดือนพฤษภำคม   แล้วเดินทำงข้ำมเทือกเขำปิเรนิส 
(Pyrenees) และแอลป์ (Alps) แถวช่องเขำ ST.Bernard และ Montoeneire ในตอนต้นฤดูใบไม้ร่วง ปรำกฎ
ว่ำกองทัพฮันนิบำลได้ถูกชำวเขำ   ต้ำนทำนและสูญเสียช้ำงไปเหลือเพียงไม่กี่เชือก เมื่อไปถึงอิตำลีตอนเหนือ 
เหลือก ำลังทหำรรำบ 20,000 คน กับทหำรม้ำอีก 6,000 คน แต่ก็เพิ่มก ำลังขึ้นเป็น 40,000 คน ได้อย่ำง
รวดเร็วด้วยก ำลังของ Gauls ซึ่งเป็นศัตรูของโรมมำแต่ไหนแต่ไร ในกำรปะทะกันกับกองทหำรโรมในบังคับ
บัญชำของ Scipio Africanus (234-183 ปีก่อน ค.ศ.) ครั้งแรกใกล้แม่น้ ำ Ticinus (Ticino) ทหำรม้ำของฮันนิ
บำลก็สำมำรถเอำชนะได้เป็นกำรประเดิม แต่ก็เป็นกำรชนะของหน่วยย่อย ๆ ชัยชนะเด็ดขำดท่ีตำมมำเป็นชัย
ชนะท่ีแม่น้ ำ Terbia (Trebbia) ในเดือนธันวำคมปีเดียวกัน  ซึ่งฮันนิบำลได้ใช้ก ำลังทหำรม้ำท่ีมำกกว่ำ
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เช่นเดียวกับชัยชนะครั้งต่อ ๆ มำภำยหลัง ชัยชนะท่ีแม่น้ ำสองแห่งนี้ และกำรท่ีทหำรมีขวัญดีขึ้น ช่วยให้ฮันนิ
บำลสำมำรถเกณฑ์ทหำรและส่ิงอุปกรณ์เพิ่มขึ้นได้อย่ำงมำกมำย 
   
 
 
 
 
 
 
                      ฮันนิบำลหยุดพักฤดูหนำวอยู่ทำงเหนือของอิตำลี ขณะท่ีทำงฝ่ำยโรมคำดว่ำฮันนิบำลคงจะ
ท ำกำรรุกต่อในฤดูใบไม้ผลิท่ีจะมำถึง  จึงเอำก ำลังไปวำงไว้ท่ีเมือง Rimini (ปัจจุบัน) และ Arezzo (ปัจจุบัน) 
ดักเส้นทำงด้ำนตะวันออกทำงสะดวกท่ีฮันนิบำลอำจใช้รุกเข้ำโรม ฮันนิบำลตัดสินใจใช้เส้นทำงด้ำนตะวันตก 
แต่แทนท่ีจะใช้ถนนท่ีมีอยู่แล้วสำยเดียว ท่ำนกลับใช้เส้นทำงท่ีผ่ำนหนองน้ ำแต่ส้ัน เพื่อท่ีจะได้จู่โจมก ำลังของ
โรมได้    (ฮันนิบำลและบรรดำยอดขุนพลท้ังหลำย รวมท้ังแมคอำเธอร์ในสงครำมเกำหลี ย่อมเลือกวิถีทำงท่ี
จะเป็นอันตรำยมำกท่ีสุด แทนท่ีจะเข้ำเผชิญกับข้ำศึก ณ บริเวณท่ีข้ำศึกเลือกไว้)  กองทัพฮันนิบำลต้องใช้เวลำ 
4 วัน กับ 3 คืน เดินทำงลุยน้ ำด้วยควำมเหน็ดเหนื่อยและง่วงนอน สูญเสียทหำรและม้ำไปไม่น้อย แต่พอ
กองทัพของท่ำนไปถึงท่ีหมำย ฮันนิบำลก็พบว่ำกองทัพของโรมยังต้ังค่ำยเฉยอยู่ Flaminius แม่ทัพโรมปล่อย
ให้กองทัพ  ฮันนิบำลเดินทำงผ่ำนไปยังโรม โดยหวังท่ีจะติดตำมไปก่อกวนและเข้ำโจมตีไกลลงไปทำงใต้ ซึ่งจะ
มีก ำลังอื่น มำสมทบช่วยกัน แต่ปรำกฏว่ำในตอนเช้ำตรูวันรุ่งขึ้นมีหมอกลง ก ำลังของโรมท่ีไล่ติดตำมไปอย่ำง
เร่งรีบก็ต้องตกอยู่ในทีล้อมของข้ำศึก ตรงช่องทำงใกล้ทะเลสำบ Trasimene ฮันนิบำลได้วำงกับดักและซุ่ม
โจมตีครั้งยิ่งใหญ่ได้ผล สำมำรถท ำลำยก ำลังของโรมเกือบหมด 25,000 คน 
                     ในระยะนี้สภำกรุงโรมได้แต่งต้ัง Quintus Fabius Maximus เป็นผู้เผด็จกำร แต่แทนท่ี 
Fabius จะเข้ำสู้รบกับฮันนิบำล ซึ่งเคล่ือนทัพลงทำงใต้ไปยัง Apulia และ Campania ไม่พยำยำมเข้ำตีโรมท่ี
มีก ำแพงป้องกันแข็งแรง และสำมำรถส่งก ำลังจำกทำงทะเลและแม่น้ ำได้ Fabius กลับมีนโยบำยท่ีจะคอยเฝ้ำ
ระวังและ ก่อกวนให้กองทัพฮนันิบำลต้องเคล่ือนย้ำยอยู่เรื่อยและอ่อนเปล้ียไปเอง ยุทธศำสตร์ของ Fabius ก็
คือ ป้องกันเมืองต่ำง ๆ ท่ียังจงรักภักดีต่อโรม พยำยำมแย่งยึดเมืองท่ีถูกฮันนิบำลยึดไปกลับคืนเมื่อโอกำส
อ ำนวยไม่เข้ำท ำกำรยุทธด้วยเมื่อข้ำศึกต้องกำร แต่จะท ำให้กองทัพคำร์เธจต้องต่ืนตัวอยู่ท่ัวทุกยุทธบริเวณ 
ด้วยเหตุนี้เนื่องจำกมีก ำลังน้อยกว่ำไม่อำจจะกระจำยออกสู้กับทหำรโรมได้ท่ัวถึงและไม่สำมำรถรวมก ำลังท ำ
กำรยุทธแตกหักได้ก ำลังของฮันนิบำลจึงกลำยจำกกำรเป็นฝ่ำยเข้ำตีมำเป็นฝ่ำยต้ังรับท่ีบำงครั้งก็ไม่ประสบ
ผลส ำเร็จ กำรสนับสนุนจำก  รัฐบำลคำร์เธจก็ไม่เพียงพอ ทำงทะเลก็ถูกฝ่ำยโรมครองอยู่ ฮนันิบำลจึง
จ ำเป็นต้องจัดหำส่ิงอุปกรณ์ต่ำง ๆ เอำในท้องถิ่น 
      อย่ำงไรก็ดี เมื่อถึง 216 ปีก่อน ค.ศ. Fabius ได้พ้นจำกต ำแหน่งไปตำมระยะเวลำในกำร
ครองต ำแหน่ง Aemilius  Paulus และTerentius Varro ได้ขึ้นเป็นแม่ทัพแทน เมื่อทรำบข่ำวว่ำฮันนิบำลยึด
คลังส่ิงอุปกรณ์ใหญ่ของกองทัพท่ีคำนำเอ (Cannae) ประมำณ 180 ไมล์ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของโรม บนฝ่ัง
แม่น้ ำ Aufidus ใก ล้เมื อง  Barletta ในปั จจุบัน  แม่ ทัพ ท้ั งสองจึงส่งกองทัพของตนไปยั งคำนำเอ 
(Cannae)ทันที ฝ่ำยฮันนิบำลได้เลือกพื้นท่ีเหมำะแก่กำรด ำเนินกลยุทธโอบล้อม และมีก ำลังทหำรม้ำท่ีแข็งแรง 
ส่วนทำงโรมนั้นหวังท่ีจะอำศัยก ำลังท่ีมำกกว่ำและควำมช ำนำญในกำรรบ ฮันนิบำลได้วำงก ำลังทหำรรำบกับ
ทหำรม้ำ เป็นรูป    วงเดือน ก ำลัง 2 กองทัพของโรมเข้ำตีตรงกลำงแนวตั้งรับของฮันนิบำล ซึ่งเป็นจุดท่ีวำง
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ก ำลังไว้แต่น้อยตำมแผน ครั้งแล้วปีกท้ังสองข้ำงซึ่งใช้ทหำรม้ำแกร่งกล้ำของฮันนิบำลก็ได้หุบเข้ำโจมตีทหำรม้ำ
โรมโดยเร็ว และเข้ำตีตลบหลังทหำรรำบท่ีก ำลังเข้ำตีตรงกลำงขบวนคำร์เธจ อยู่ ในไม่ช้ำกองทัพโรมก็ต้องตก
อยู่ในวงล้อมของฮันนิบำล ทหำรโรมเสียชีวิตไป 25,000 คน ถูกจับเป็นเชลยอีก 10,000 คน Varro หนีไปได้ 
แต่ Paulus ถูกฆ่ำตำยในท่ีรบ ชัยชนะในกำรยุทธท่ีคำนำเอนี้เป็นครั้งส ำคัญท่ีเลิศล้ ำท่ีสุด และเป็นครั้งสุดท้ำย
ของฮันนิบำลด้วย กำรศึกษำบทเรียนจำกกำรสงครำม จะเว้นเสียมิได้ท่ีจะหยิบยกเอำกำรยุทธท่ีคำนำเอมำ
ศึกษำพิจำรณำกันอย่ำงละเอียดละออ 
     
 
 
 
 
                    แม้ว่ำจะได้ชัยชนะอย่ำงงดงำมท่ีคำนำเอ แต่ฮันนิบำลก็ไม่ได้เข้ำโจมตีโรม ใคร ๆ ย่อมจะ
สงสัยว่ำ ท ำไม ค ำตอบท่ีชัดแจ้งก็คือ ฮันนิบำลไม่สำมำรถจะเข้ำตีโรมให้แตกได้นอกจำกนี้วัตถุประสงค์ส ำคัญ
ของฮันนิบำลไม่ใช่กำรท ำลำยโรมให้ส้ินซำก แต่เป็นกำรหำทำงปรองดองท่ีจะไม่ให้คำร์เธจถูกโรมแทรกแซง  
ฮันนิบำลหวังว่ำชัยชนะของท่ำนจะท ำให้เมืองต่ำง ๆ ของอิตำลีเอำอกเอำใจออกห่ำง ไม่มีสัมพันธ์ไมตรีกับโรม
อีกต่อไป แต่ปรำกฎว่ำ Capua เมืองเดียวเท่ำนั้นท่ีเอำใจออกห่ำง 
       เมื่อฮันนิบำลรู้แน่ว่ำตนไม่สำมำรถจะท ำให้รัฐต่ำง ๆ ของอิตำลีเป็นศัตรูล้อมกรอบโรมได้ จึง
พยำยำมขยำยควำมขัดแย้งให้กว้ำงขวำงออกไป เพื่อท่ีจะให้ก ำลังคนของโรมต้องกระจัดกระจำยกันไป และ
ทรัพยำกรถูกแจกจ่ำยร่อยหรอลง ใน 215 ปีก่อน ค.ศ.  ฮันนิบำลได้เป็นพันธมิตรกับพระเจ้ำฟิลลิป (Philip ท่ี 
5 แห่งมำเซดอน(Macedon) เพียงเพื่อท่ีจะให้โรมต้องส่งก ำลังไปสู้รบในสงครำมท่ีก่อขึ้นในกรีก แต่ก็ต้อง
ล้มเหลวไม่เป็นผลอีก เพรำะฮันนิบำลไม่สำมำรถส่งก ำลังบ ำรุงให้แก่ฟิลลิปได้ด้วยก ำลังทำงเรือ และทำงโรม
เองกับ    พันธมิตรก็ได้ใช้กองทัพเรือสู้รบติดพันกับฟิลลิปอยู่แล้ว  ฮันนิบำลยังได้ดึงเอำเมือง Syracuse บน
เกำะซิซิลีเข้ำท ำสงครำมกับโรมอีกด้วย Hieronymus ผู้ขึ้นครองนครใน 215 ปีก่อน ค.ศ. หันมำร่วมเป็น
พันธมิตรกับ      ฮันนิบำล แต่ก็ต้องถูกฆ่ำตำยในกำรปฏิวัติ Syracuse จึงยังคงอยู่ในควำมควบคุมของคำร์เธ
จต่อไปอีกไม่กี่ปี แล้วก็หลุดพ้นไปใน 221 ปีก่อน ค.ศ. และนี่คือควำมพยำยำมในด้ำนยุทธศำสตร์กำรเมือง
ของฮันนิบำลท่ีไม่สู้จะประสบควำมส ำเร็จเท่ำใดนัก 
     หลังจำกท่ีฮันนิบำลได้ชัยชนะท่ีคำนำเอแล้ว ก็สำมำรถเข้ำครองเมือง Campania และอิตำลี
ตอนใต้ไว้ได้ ทำงฝ่ำยโรมก็ฉลำดเหมือนกันท่ีกลับเอำยุทธศำสตร์ในกำรก่อกวนก ำลังของฮันนิบำล  และ
พยำยำมหลีกเล่ียงกำรปะทะของ Fabius มำใช้อีก ท ำให้ควำมช่ ำชองในเชิงยุทธวิธีและกำรมีก ำลังทหำรม้ำท่ี
เหนือกว่ำของฮันนิบำลไม่ได้ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์อันใด แม้ว่ำโรมจะถูกฮันนิบำลขยำยกำรสู้รบเข้ำไปในกรีก
และซิซิลี ท ำให้ต้องใช้ทรัพยำกรและก ำลังคนอย่ำงมำกมำย แต่โรมก็ได้เริ่มเดินหน้ำต่อสู้กับฮันนิบำลต่อไป
อย่ำงช้ำ ๆ และใน 212 ปีก่อน ค.ศ. โรมก็เข้ำล้อมเมือง Capua และยึดคืนมำได้ใน  211 ปีก่อน  ค.ศ.
นอกจำกนี้ โรมยังได้ส่ง Scipio ไปยังสเปน เพื่อจัดต้ังคำร์เธจใหม่ (Cartagena) ด้วยกองทหำรของโรมขึ้นใน 
209 ปีก่อน ค.ศ. ซึ่งในปีต่อมำเขำก็ได้ชนะ Hasdrubal ท ำให้ Hasdrubal ต้องน ำก ำลังข้ำมภูเขำแอลป์เข้ำไป
ในอิตำลี แล้วเคล่ือนก ำลังลงทำงใต้ เพื่อไปสมทบกับ ฮันนิบำล ท่ีเมือง Umbria ใน 207 ปีก่อน ค.ศ. โรม
ล่วงรู้แผนของ Hasdrubal จึงได้ให้ก ำลังส่วนน้อยเฝ้ำระวังฮันนิบำลไว้และน ำก ำลังส่วนใหญ่รุดหน้ำไปยัง
แม่น้ ำ Metaurus (Metauro) อย่ำงเร่งรีบ โรมสำมำรถท ำลำยกองทัพ Hasdrubal ได้ และตัดเอำหัวไปโยน
ให้ฮันนิบำลถึงในค่ำย ฮันนิบำลจึงรู้ตัวว่ำจะไม่ได้ก ำลังเพิ่มเติมจำกไหนอีกแล้ว 
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     เมื่อ Scipio ขับไล่คำร์เธจออกจำกสเปนไปได้แล้ว ใน 206 ปีก่อน ค.ศ. เขำก็เดินทำงกลับ
โรม และจัดต้ังกองทัพขึ้นเพื่อบุกแอฟริกำรกรำกเดิมของคำร์เธจ  คำร์เธจจะต้องถูกท ำให้อ่อนก ำลังลง ได้รับ
ควำม อับอำยขำยหน้ำ และอยู่แต่ในแอฟริกำเท่ำนั้น  Scipio ได้น ำก ำลังขึ้นฝ่ังแอฟริกำ ใน 204 ปีก่อน ค.ศ.  
ซึ่งเป็นผลดีท ำให้คำร์เธจยอมสงบศึกตำมข้อตกลง ขณะท่ีฮันนิบำลได้ถูกเรียกตัวกลับ และควำมเป็นศัตรูต่อกัน
ก็ยังคงมีอยู่ต่อไป ต่อมำกองทัพของท้ังสองฝ่ำยก็เข้ำปะทะกันท่ี Zama ใน 202 ปีก่อน ค.ศ.  
                    ซึ่งเป็นกำรยุทธท่ีตัดสินโชคชะตำกำรท ำสงครำมของฮันนิบำล Scipio ผู้ซึ่งจะตระหนักใน
คุณค่ำของทหำรม้ำ ได้ใช้ทหำรม้ำของเจ้ำชำย Masinissa เข้ำร่วมรบด้วย ท ำให้ฝ่ำยตนมีก ำลังเหนือกว่ำทหำร
ม้ำของฮันนิบำล กำรเข้ำตีทำงด้ำนหลังของ   กองทัพฮันนิบำลโดย Masinissa ได้ท ำให้โรมได้ชัยชนะ
กองทัพฮันนิบำลถูกท ำลำยไป 20,000 คน แต่ตัว     ฮันนิบำลเองหนีรอดไปได้  สงครำมได้สงบลงในปีถัดมำ 
โรมได้จ ำกัดก ำลังทำงเรือของคำร์เธจ เรียกค่ำปฏิกรรมสงครำม ห้ำมคำร์เธจท ำสงครำมนอกแอฟริกำและจะสู้
รบในแอฟริกำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกโรมเท่ำนั้นส่วนฮันนิบำลได้ออกจำกรำชกำรไปใช้ชีวิตพลเรื อน
ส่วนตัวใน 200 ปีก่อน ค.ศ. 
    แต่กำรปกครองและกำรบริหำรคำร์เธจ ในควำมควบคุมของโรมก็ไม่สู้จะเรียบร้อย มีกำรใช้
อ ำนำจหน้ำท่ีและฉ้อรำษฎร์บังหลวง ซึ่งท ำให้ฮันนิบำลอดท่ีจะเข้ำยุ่งเกี่ยวโจมตีพฤติกำรณ์เหล่ำนี้ด้วยไม่ได้  
โรมได้ส่งคณะกรรมกำรไปสอบสวน  ฮันนิบำลทรำบว่ำโรมได้เพ่งเล็งมำท่ีตัวท่ำน ตอนหลังเมื่อได้เป็น
ข้ำรำชกำรส ำนักของกษัตริย์ Antiochus ท่ี 3 แห่ง ซีเรีย ฮันนิบำลจึงแนะน ำกษัตริย์ซีเรียให้ท ำสงครำมกับโรม 
(189 ปีก่อน ค.ศ.) แต่ตอนนี้ฮันนิบำลกลับกลำยมำเป็นแม่ทัพเรือ ท้ัง ๆ ท่ีไม่มีประสบกำรณ์ แล้วก็พ่ำยแพ้แก่
กองเรือโรมท่ี Pamphylia  หลังจำกนั้นปรำกฎมีหลักฐำนไม่ตรงกันหลำยกระแส บ้ำงก็ว่ำฮันนิบำลหนีผ่ำน
เกำะ Crete ไปหำกษัตริย์ Prusias แห่ง Bithynia และบ้ำงว่ำไปร่วมกับพวกกบถของ Artaxias ใน Armenia 
ก่อนท่ีจะหนีต่อไปพร้อมกับ Prusias ซึ่งขณะนั้นได้ท ำสงครำมอยู่กับกษัตริย์ Eumenes แห่ง Pergamum  
พันธมิตรของโรมฮันนิบำลได้ช่วย Prusias ท ำสงครำมนี้ มีเรื่องเล่ำกันว่ำ ในชัยชนะต่อกองทัพเรือ Eumenes 
ครั้งหนึ่ง ฮันนิบำลได้ใช้วิธีโยนภำชนะใส่งูลงไปในเรือข้ำศึก ในบั้นปลำยของชีวิตฮันนิบำลได้ถูกโรมบังคับให้
ยอมจ ำนนและไม่มีทำงหนีรอดไปได้ จึงตัดสินใจกินยำพิษฆ่ำตัวตำยในหมู่บ้ำน Bithynian ของเมือง Libyssa 
เมื่ออำยุ 64 ปี (183 B.C.) 
    หำกจะกล่ำวถึงฮันนิบำลในแง่ของกำรทหำรแล้ว ย่อมจะมีท้ังอัจริยภำพในกำรด ำเนินกลยุทธ 
และควำมล้มเหลวผิดพลำดในเชิงยุทธศำสตร์อยู่หลำยประกำรด้วยกัน   
              ประกำรที่ 1 กำรข้ำมเทือกเขำ Alps ซึ่งอำจเป็นควำมคิดของบิดำก็ได้นั้น ในทำงยุทธศำสตร์นับว่ำ
เป็นผลส ำเร็จรำวกับสำยฟ้ำฟำดลงไปท่ีโรมทีเดียว แต่ในด้ำนกำรสูญเสียก ำลังพลแล้ว นับว่ำมีรำคำแพงมำก   
ฮันนิบำลเสียก ำลังไประหว่ำง 5,000-10,000 คน ในกำรข้ำมภูเขำแอลป์นี้   
              ประกำรที่ 2 กำรด ำเนินกลุยทธโอบล้อมข้ำศึก โดยกำรวำงก ำลังให้มีจุดอ่อนจุดแข็งมำกน้อย
ต่ำงกัน เป็นรูปวงเดือนในพื้นท่ีท่ีเลือกไว้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถใช้ก ำลังทหำรม้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
นับได้ว่ำเป็นแบบฉบับของกำรด ำเนินกลยุทธท่ีล้ ำเลิศหำท่ีติมิได้    ซึ่งนักกำรทหำรรุ่นต่อ ๆ มำได้พยำยำม
ศึกษำและน ำไปใช้กัน   
              ประกำรที่ 3 กำรท่ีฮันนิบำลไม่ยอมบุกเข้ำโรมหลังจำกท่ีได้ชัยชนะท่ีคำนำเอแล้ว ฮันนิบำลมี
เหตุผลของตนเองพอสมควร แต่ก็คงต้องเสียใจในภำยหลังเพรำะควำมล้มเหลวท่ีเกิดขึ้นจำกแนวควำมคิดทำง
ยุทธศำสตร์ท่ีผิดพลำดอย่ำงใหญ่หลวง  เหตุผลของฮันนิบำล ก็คือ โรมเป็นเมืองท่ีมีก ำแพงแน่นหนำ สำมำรถ
ได้รับกำรส่งก ำลังบ ำรุงจำกทำงทะเลและแม่น้ ำ และฮันนิบำลเองก็ไม่มีก ำลังทำงเรือท่ีจะขัดขวำง  ฮันนิบำล
หวังว่ำ    ชัยชนะท่ีตนได้มำติดต่อกันจะท ำให้พันธมิตรของโรมไม่จงรักภักดีต่อโรมอีก ต่อไป  โดยท่ีมิได้
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ตระหนักถึงควำม  ผูกพันอย่ำงแนบแน่นของพันธมิตรโรม  จุดอ่อนของฮันนิบำลอำจจะเป็นกำรขำดก ำลังทำง
เรือท่ีจะสนับสนุนก ำลังทำงบก ซึ่งต่ำงกับทำงฝ่ำยโรมท่ีครองทะเลอยู่สำมำรถขัดขวำงกำรเพิ่มเติมก ำลังของฮัน
นิบำล  รวมท้ังกำรเท่ียว ปรำกฎตัวและเคล่ือนย้ำยกองทัพขึ้นเหนือลงใต้ในอิตำลีได้อย่ำงรวดเร็ว  จะท ำให้
ฝ่ำยโรมงงและยุ่งยำกแก่กำรด ำเนินยุทธศำสตร์ ฮันนิบำลก็ยังตกเป็นฝ่ำยเสียเปรียบอยู่ดี เพรำะกำรเพิ่มเติม
ก ำลังและกำรจัดหำกระท ำได้ไม่สะดวก ฤดูหนำวใน 216-215 ปีก่อน ค.ศ. ท ำให้กองทัพฮันนิบำลท่ี Capua 
ต้องอยู่เฉย ๆ เสียเวลำไปโดยไม่ได้เคล่ือนย้ำยไปไหนเลย และหลังจำกนั้น กำรท่ีโรมไม่ยอมให้ฮันนิบำลท ำ
สงครำมแต่เฉพำะทำงบกเท่ำนั้น  ท ำให้เกิดหัวเล้ียวหัวต่อแก่กำรบรรลุผลส ำเร็จของฮันนิบำล อุปสรรคส ำคัญ
เป็นเรื่องของกรณีแวดล้อม ท่ีอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของฮันนิบำล ซึ่งท ำให้นโยบำยและกำรอ ำนวยกำรท ำ
สงครำมผิดพลำด แต่จะไปโทษฮันนิบำลเสียท้ังหมดก็ไม่ถูก ในเรื่องยุทธวิธีในสนำมรบแล้วละก็ ต้องยกย่อง
ให้ฮันนิบำลเป็นเลิศทีเดียว 
 

-------------------------------- 
แม่ทพัจเูลยีส ซซีำร ์
 จอมทพัแหง่โรม  

(100 - 44 ปกีอ่น ค.ศ.) 
------------- 

                 จูเลียส ซซีำร ์เกิดเมื่อ 12 กรกฎำคม ก่อน ค.ศ. 100 ปีพอด ีช่ือ Julius ก็คือ July เดือนเกิด
นั้นเอง หรือมิฉะนั้นก็คงต้ังช่ือเดือนให้ตรงกับค ำ Kaiser ของเยอรมน ีและ Czar ของรุสเซียก็มำจำกค ำ 
Caesar นี้  จูเลียส ซีซำร์ เป็นบุคคลท่ีน่ำท่ึงท่ีสุดของสมัยโบรำณ หรือจะว่ำทุกสมัยก็ได้ ท่ำนเป็นแม่ทัพโรมันท่ี
ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมำก แต่ก็ไม่ถึงขนำดจะเป็นนักยุทธศำสตร์และนักยุทธวิธีผู้ยิ่งใหญ่ ท่ำนมีควำม
รวดเร็ว อำจหำญและใจปล้ ำ ท่ำนไม่มีโอกำสจะแสดงควำมสำมำรถในกำรเป็นรัฐบุรุษมำกนัก แต่พฤติกรรม
ต่ำง ๆ ได้แสดงถึงควำมเอำใจใส่ต่อปัญหำทำงสังคมและเศรษฐกิจ และควำมกล้ำท่ีจะลองใช้วิธีแก้ปัญหำใหม่ 
ๆ ของท่ำน 
    ซีซำร์ ไม่ได้โด่งดังเพรำะกำรเป็นแม่ทัพและรัฐบุรุษเท่ำนั้น  แต่ท่ำนยังเป็นผู้เช่ียวชำญทำง
อักษรศำสตร์อีกด้วย  ท่ำนเขียนหนังสือไว้มำกมำยหลำยเล่ม ต่ำงวำระและต่ำงเหตุกำรณ์กัน โดยเฉพำะเรื่อง
สงครำม  Callic และสงครำมกลำงเมือง  (The civil war, 50-48 B.C.) ซึ่ ง ใช้ภำษำเข้ำใจได้ง่ำยและ
ตรงไปตรงมำ เป็นท่ีนิยมอ่ำนกันจนทุกวันนี้ แม้ครูสอนภำษำลำตินขั้นต้นก็นิยมใช้สอนนักเรียน ในด้ำนศิลปะ
แห่งกำรพูด ท่ำนก็เป็นรองแค่ Cicero เท่ำนั้น              ( CICERO (106 – 43 ปีก่อน ค.ศ.)  รัฐบุรุษ 
นักเขียน และนักพูดรุ่นเดียวกับซีซ่ำร์  CICERO ได้กล่ำวค ำปรำศรัยท่ีมีกิตติศัพท์ลือกันหลำยสิบครั้ง และยังได้
เขียนหนังสือเกี่ยวกับทฦษฏีและกำรฝึกหัดในกำรกล่ำว ค ำปรำศรัยไว้อีกหลำยเล่มด้วย) 
                     ซีซำร์เป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่ แต่งงำนเป็นเรื่องเป็นรำวถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อซีซำร์อำยุได้ 16 ปี 
แต่งกับ Carnella ซึ่งตำยจำกไป  คนท่ี 2 Pompeia อยู่กันได้ไม่กี่ปีก็ต้องหย่ำกัน เพรำะเรื่องชู้สำวของภริยำ  
คนท่ี 3 Calpurnia ซึ่งอยู่ด้วยกันจนกระท่ังซีซำร์ถูกฆ่ำตำย  ซีซำร์เองก็ได้คบชู้สู่สำวกับอีกหลำยคน ท่ีรู้ ๆ กัน
หนำหู ก็คือ Servilla แม่ของ Brutus เพื่อนผู้ทรยศของซีซำร์นั่นเอง แต่ท่ีโด่งดังมำก ได้แก่ Cleopatra ซึ่งมี
บุตรชำยนอกกฎหมำยด้วยกันช่ือ Caesarion  ซีซำร์นอกจำกจะเป็นชำยในอุดมคติของหญิงทุกคนแล้ว ยังมี
ข่ำวว่ำชอบผู้ชำยด้วยกันอีกด้วย  จนถูกเรียกว่ำเป็น “every woman's man and every man's woman”  
                    ซีซำร์ได้ใช้ชีวิตตอนยังหนุ่มอยู่ไปในกำรไต่เต้ำขึ้นมีอ ำนำจหน้ำท่ี  ในกำรปกครองบ้ำนเมือง 
และกำรควบคุมบังคับบัญชำทำงทหำร แม้ว่ำจะเกิดมำในตระกูลผู้ดี ซีซำร์ก็มีควำมเห็นอกเห็นใจประชำชนคน
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ธรรมดำอยู่มำก และนี่เป็นสำเหตุท่ีเกิดควำมขัดแย้งไม่ลงรอยกันระหว่ำงซีซำร์กับพวก คนช้ันสูง ซึ่งในตอน
หลังได้เข้ำกุมอ ำนำจในกำรปกครอง ซีซำร์จึงต้องออกจำกโรมไปเป็นทหำรในกองทัพทำงเอเชียตะวันตก (ตุรกี
ในปัจจุบัน) เมื่ออำยุได้ 24 ปี ซีซำร์ได้เดินทำงไปยังเกำะ Rhodes เพื่อเรียนกำรกล่ำวค ำปรำศัย ระหว่ำงทำง
ได้ถูกโจรสลัดจับตัวไป และปล่อยตัวเป็นอิสระหลังจำกท่ีซีซำร์จ่ำยค่ำไถ่ก้อนใหญ่ให้แล้ว เมื่อเป็นอิสระแล้วซี
ซำร์ได้ น ำขบวนเรือเข้ำโจมตีแหล่งซ่องสนุมของโจรสลัด และเอำตัวพวกโจรสลัดท่ีจับท่ำนเรียกค่ำไถ่ขึงพืดตรึง
ไม้กำงเขนไว้เป็นแถว 
                   เมื่อซีซำร์กลับมำจำกเกำะ Rhodes แล้ว ก็ได้เล่ือนต ำแหน่งขึ้นเป็นล ำดับ จนกระท่ังอำยุ 41 
เมื่อ 59 ปีก่อน ค.ศ. ก็ได้เป็นผู้ปกครองรัฐ และปีต่อมำก็ได้บังคับบัญชำกองทหำรใน Cisalpine Gual และ 
Transalpine Gaul (อิตำลีภำคเหนือกับฝรั่งเศสภำคใต้) เป็นเวลำ 5 ปี และต่อไปอีกจนถึง 49 ปีก่อน ค.ศ. ท ำ
ให้ซีซำร์เป็นท่ีนิยมชมชอบของประชำชน และมีก ำลังทหำรกล้ำแข็งขึ้น ระหว่ำงต้ังแต่ 58-51 ปีก่อน ค.ศ. เป็น
เวลำ 8 ปี ซีซำร์ก็ต้องยุง่อยู่กับกำรสงครำมGallic โดยท่ีชนเผ่ำ Gallic ได้ขอร้องให้ซีซำร์ช่วยป้องกนักำรโจมตี
ของเผ่ำอื่น ๆ    ซีซำร์จึงได้ต้ังกองบัญชำกำรขึ้นในภำคตะวันออกเฉียงเหนือของ Gaul(มำจำกค ำลำติน Gallia 
ดินแดนของ Gaul ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส และเบล-เย่ียม รวมทั้งบำงส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และ
เนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน บำงครั้งยังเรียกฝรั่งเศสว่ำ Gaul อยู่ทุกวันนี)้เมื่อ 57 ปีก่อน ค.ศ.ดินแดนฝรั่งเศส 
ภำคเหนือ และเบลเบี่ยมในปัจจุบัน ก็ถูกทหำรโรมเข้ำยึดครองชนเผ่ำต่ำง ๆ ตำมฝ่ังทะเล  แอตแลนติก
(Atlantic)ได้พ่ำยแพ้แก่โรม เมื่อ 56 ปีก่อน ค.ศ. และเมื่อ 55 กับ 54 ปีก่อน ค.ศ. ซีซำร์ก็บุกเยอรมนี
(Germany)และบริเตน(Britan) แต่ไม่ได้ยึคครองเกำะ กองทหำรอันเกรียงไกรของซซีำร ์ได้พิชิตไปท่ัวยุโรป  
และได้รับควำมนิยมชมชอบจำกประชำชนเป็นอันมำก 
   ต่อมำได้เกิดกำรอิจฉำริษยำซีซำร์กันในวุฒิสภำซีเนท (Senate) ท่ีโรม  Pompey ผู้ ปกครอง
โรมได้พยำยำมให้สภำลดอิทธิพลของซีซำร์ลง ในเดือนธันวำคม เมื่อ 50 ปีก่อน ค.ศ. สภำก็ได้ส่ังให้   ซีซำร์ส่ง
ก ำลังทหำรบำงส่วนกลับโรม  มิฉะนั้น จะถือว่ำอยู่นอกกฎหมำย  ซีซำร์จึงน ำกองทัพข้ำมล ำน้ ำ Rubicon เข้ำ
สู่  อิตำลีมุ่งสู่โรมในเดือนมกรำคม 49 ปีก่อน ค.ศ. แล้วสงครำมกลำงเมืองระหว่ำงซซีำร์กับปอมเปย์ก็ได้อุบัติ
ขึ้น 
   เช่นเดียวกันกับสงครำม Punic ครั้งท่ี 2 (218-201 ปีก่อน ค.ศ.) ท่ีท ำให้โลก (แถบทะเล        
เมดิเตอร์เรเนียน) ตกเป็นของโรม สงครำมกลำงเมือง 50-48 ปีก่อน ค.ศ.  ก็ได้ท ำให้โลกของโรมตกเป็นของ    
ซีซำร์และลัทธิซีซำร์ไป เมื่อตอนท่ีซีซำร์ข้ำมล ำน้ ำ Rubicon เข้ำไปในอิตำลีนั้น ซีซำร์ได้อำศัยก ำลังจำก Gaul 
และ Illyricum เท่ำนั้น ส่วนปอมเปย์นั้นควบคุมอิตำลีและดินแดนท่ีอยู่ใต้อิทธิพลของโรมท่ีเหลือท้ังหมด ซี
ซำร์ มีก ำลังทหำรอยู่ 9 กอง แต่ท่ีอยู่กับซีซำร์ท่ีเมือง Ravenna มีเพียงกองเดียว ท่ีเหลือท้ังหมดอยู่ไกลถึงท่ี 
Gaul  ฝ่ำยปอมเปย์(Pompey)มีทหำรอยู่ 10    กองในอิตำลี 7 กองในสเปน และหน่วยแยกอีกมำกมำยท่ัว
ท้ังจักรวรรดิ แต่ก ำลังของกองทหำรต่ำง ๆ  ในอิตำลีมีแต่ทหำรโครงส ำหรับกำรบรรจุก ำลังให้เต็มเมื่อต้องกำร
เท่ำนั้น อันท่ีจริงแล้วซีซำร์ไมน่่ำจะเร่งรีบเคล่ือนก ำลังเพียงส่วนย่อยของกองทัพลงใต้เลย แม้ว่ำปัจจัยในเรื่อง
เวลำและกำรจู่โจมจะส ำคัญยิ่งในกำรท ำสงครำมก็ตำม ยุทธศำสตร์ของซีซำร์นั้นโดยเนื้อแท้แล้วได้อำศัยกำร
หยั่งรู้ถึงจิตใจของปอมเปย์เป็นแนวแนะมำกกว่ำท่ีจะเห็นคุณค่ำของปัจจัยท้ังสองข้ำงต้น 
    จำกเมือง Ravenna ริมฝ่ังทะเล Adriatic ทำงตะวันออกของอิตำลี มีทำงอยู่ 2 เส้นไปสู่โรม     
ซีซำร์ใช้เส้นทำงท่ียำวและอ้อมตำมชำยฝ่ัง Adriatic แต่เดินทำงอย่ำงเร็วทีเดียวเมื่อซีซำร์ผ่ำนไปตำมเมืองต่ำง 
ๆ  กลุ่มประชำชนท่ีรวบรวมกันเพื่อช่วยปอมเปย์กลับเข้ำเป็นฝ่ำยซีซำร์กันหมด เหมือนกับเมื่อตอนท่ีนโปเลียน
เดินทัพในปี ค.ศ.1815  พรรคพวกของปอมเปย์ต่ำงเสียขวัญ พำกันออกจำกโรมหนีไปท่ีเมือง Capua1 ขณะท่ี
ก ำลังของซีซำร์ได้เข้ำแทรกระหว่ำงกองระวังหน้ำของปอมเปย์ท่ีเมือง Corfinium กับก ำลังส่วนใหญ่ในบังคับ
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บัญชำของปอมเปย์แถวเมือง Luceria ซึ่งก ำลังของปอมเปย์ก็ได้กลับมำเข้ำข้ำงซีซำร์อีก โดยไม่ต้องสู้รบให้เสีย
เลือดเนื้อ   จำกนั้นซีซำร์ก็เคล่ือนทัพลงทำงใต้สู่เมือง Luceria ยิ่งเคล่ือนทัพไปก ำลังก็ยิ่งเพิ่มมำกขึ้น ดุจก้อน
หิมะที่เมื่อกลิ้งลงเขำจะโตขึ้นเรื่อย ๆ แต่กำรเดินทัพระยะนี้ได้ใช้เส้นทำงตรง เพื่อกดดันข้ำศึกให้ถอยไปยัง
เมืองป้อมริมทะเล Brundisium (Brindisi) ท่ีปลำยแหลมอิตำลี กำรไล่ติดตำมอย่ำงแข็งขันของซีซำร์ ท ำให้
ปอมเปย์   ต้องรีบตัดสินใจหนีข้ำมทะเล Adriatic ไปยังกรีก เพรำะเหตุนี้ กำรท่ีซีซำร์รีบด่วนไล่ติดตำมกระช้ัน
ชิดเกินไป ไม่รู้จักใช้ช้ันเชิงทำงยุทธศำสตร์ จึงท ำให้เสียโอกำสท่ีจะยุติสงครำมลงด้วยกำรยุทธเพียงครั้งเดียว
และต้องใช้เวลำอีกถึง 4 ปีในกำรท ำสงครำมรอบ ๆ ทะเลเมดิเตอร์เรเนี(Mediterranean)    
                     ครั้งแล้ว กำรยุทธครั้งท่ี 2 ก็เปิดฉำกขึ้น แทนท่ีจะไล่ตำมปอมเปย์ไปยังกรีก ซีซำร์ได้หัน
กลับไปจัดกำรกับพวกของปอมเปย์ในสเปน(Spain) ครำวนี้ซีซำร์ก็ถูกวิพำกษ์วิจำรณ์อีกว่ำท ำไมถึงต้องมุ่ง
ปรำบก ำลังส่วนย่อยของปอมเปย์ด้วย  ซีซำร์เริ่มกำรยุทธอย่ำงท่ือ ๆ ไม่หลักแหลมอะไร โดยกำรรุกตรงเข้ำหำ
ก ำลังส่วนใหญ่ของข้ำศึกท่ีเมืองIlerda(ปัจจุบัน Lerida) ใกล้ชำยเขำ Pyrenees อีกฟำกหนึ่ง ท ำให้ข้ำศึกบ่ำย
เบ่ียงไม่ยอมเข้ำท ำกำรยุทธแตกหักด้วย เมื่อเข้ำโจมตีไม่ส ำเร็จ ซีซำร์จึงได้น ำก ำลังเข้ำรบเอง แต่ขวัญทหำรก็ไม่
ดีขึ้นจนกระท่ังซีซำร์เปล่ียนวิธีกำรเข้ำตีได้ทันเวลำ 
     ซีซำร์ได้เปล่ียนกลยุทธมำระดมก ำลังสร้ำงท่ีลุยข้ำมแม่น้ ำ ให้สำมำรถใช้ก ำลังได้ถึงสองฝ่ัง   
แม่น้ ำ Sicaris ท่ีเมือง Ilerda ต้ังอยู่ แทนท่ีจะพยำยำมล้อมเมืองอยู่ฝ่ังเดียวของแม่น้ ำต่อไปอีก  กำรเข้ำคุม
แหล่งส่งก ำลังบ ำรุงได้เช่นนี้ ท ำให้ก ำลังของปอมเปย์ในเมืองถอยหนีไปขณะท่ียังพอมีโอกำส       ซีซำร์ปล่อย
ให้ข้ำศึกหนีออกจำกเมืองไป แต่ส่งทหำรม้ำตำมไปท ำลำยส่วนหลังและรั้งหน่วงกำรเดินทำง แต่แล้วแทนท่ีจะ
เข้ำโจมตียึดสะพำนท่ีกองระวังหลังของข้ำศึกยึดไว้ ซีซำร์กลับเส่ียงน ำก ำลังลุยน้ ำลึกข้ำมไป ซึ่งทหำรม้ำเท่ำนั้น
ท่ีจะข้ำมได้ และเดินทำงอ้อมไปไกลในเวลำกลำงคืน เพื่อท่ีจะตัดเส้นทำงถอยของข้ำศึก ถึงตอนนี้ซีซำร์ไม่
พยำยำมท่ีจะเข้ำสู้รบกับข้ำศึก ได้แต่คอยดักไม่ให้ข้ำศึกพยำยำมใช้เส้นทำงถอยใหม่ ใช้ทหำรม้ำคอยรบกวน
และรั้งหน่วงกำรเคล่ือนท่ี ก ำลังส่วนท่ีเหลือก็ให้เดินทำงแผ่กระจำยออกไป ซีซำร์คอยเฝ้ำดูควำมกระหำย 
อยำกจะเข้ำท ำกำรรบของทหำรของตนอยู่ตลอดเวลำ ขณะเดียวกันก็ให้ทหำรของตนแอบไปมั่วสุมกับทหำร
ข้ำศึก เพื่อหำข่ำว และดูสภำพของทหำรข้ำศึก ซึ่งตอนนี้ก ำลังเหนื่อยอ่อน หิวโหย และหดหู่มำกยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ    
ในท่ีสุดเมื่อซีซำร์ต้อนก ำลังข้ำศึกให้หันหลังกลับ เดินทำงเข้ำสู่เมือง Ilerda ได้นั่นแหละ จึงได้บังคับให้ข้ำศึก
เข้ำต้ังท่ีมั่นอยู่ในพื้นท่ีซึ่งไม่มีน้ ำและยอมจ ำนวน    นับได้ว่ำเป็นชัยชนะทำงยุทธศำสตร์ ท่ีท้ังผู้แพ้และผู้ชนะไม่
ต้องเสียเลือดเนื้อ แต่ละฝ่ำยถูกฆ่ำตำยไม่กี่คน  ซีซำร์ได้ผู้มำเข้ำเป็นพวกและทหำรเกณฑ์มำกขึ้น แม้จะไม่ได้
เข้ำท ำกำรโจมตีข้ำศึกโดยตรง ซีซำร์ใช้เวลำในกำรยุทธครั้งนี้เพียง 6 สัปดำห์เท่ำนั้น 
     แต่ในกำรยุทธครั้งถัดไป เมื่อ 48 ปีก่อน ค.ศ. ซีซำร์ได้เปล่ียนยุทธศำสตร์ใหม่ และต้องใช้
เวลำถึง 8 เดือน กว่ำจะได้ชัยชนะท่ีไม่สู้จะสมบูรณ์นัก ในกำรยุทธครั้งใหม่นี้แทนท่ีจะเคล่ือนท่ีไปยังกรีก
ทำงอ้อมบนบกผ่ำน Illyricum  ซีซำร์ได้ตัดสินใจใช้ทำงสำยตรงทำงทะเล ช่วยให้ซีซำร์ท ำเวลำได้ในตอนต้น 
แต่กลับต้องเสียเวลำในตอนปลำย ปอมเปย์มีกองทัพเรือใหญ่โตอยู่เดิมแล้ว ส่วนซีซำร์ไม่มีและแมจ้ะได้ส่ังให้
สร้ำง หรือรวบรวมเรือเป็นกำรใหญ่  ก็ได้มำเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น ซีซำร์ไม่ยอมคอยให้ได้เรือครบ รีบยกกอง
เรือเพียงครึ่งหนึง่ของท่ีต้ังใจจะรวบรวมเอำมำออกเดินทำงจำกเมือง Brindisi ไป พอไปถึงและยกพลขึ้นบกท่ี 
Polaeste แล้ว ซีซำร์ก็เคล่ือนพลตำมฝ่ังทะเลไปยังเมืองท่ำส ำคัญ Dyrrhachium (Durazzo) แต่ปอมเปย์เพิ่ง
ไปถึงท่ีนั่นก่อนแล้ว  โชคยังเป็นของซีซำร ์ โดยท่ีปอมเปย์ยังคงเข้ำอืดอำดเช่นเคย ท ำให้พลำดโอกำสท่ีจะใช้
ก ำลังท่ีเหนือกว่ำโจมตีซีซำร์ ก่อนท่ีแอนโทน ี (Mack AnTony)   กับก ำลังอีกครึ่งหนึ่งของกองทัพซซีำร์จะเข้ำ
โจมตีกองทัพเรือของปอมเปย์ และเข้ำสมทบกับซีซำร์ได้ แม้ในตอนท่ีแอนโทนีขึ้นบกทำงอีกด้ำนหนึ่งของเมือง 
Dyrrhachium    ก ำลังของปอมเปย์ซึ่งอยู่ตรงกลำงก็ไม่สำมำรถจะขัดขวำงไม่ให้ซีซำร์กับแอนโทนีเข้ำสมทบ
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กันท่ี Tirana ได้ ปอมเปย์จึงต้องถอยหนี โดยมีซีซำร์ไล่ติดตำมไปแต่ก็ไม่ได้ผล ภำยหลังกองทัพท้ังสองได้วำง
ก ำลังประจันหน้ำกัน บนฝ่ังด้ำนทิศใต้ของแม่น้ ำ Genusus ซึ่งอยู่ทำงใต้เมือง Dyrrhachium 
     กำรหยุดชะงักของกำรยุทธได้ส้ินสุดลง ด้วยกำรเดินทัพเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อมของซีซำร์ โดยใช้
เส้นทำงท่ียำกล ำบำกผ่ำนเนินเขำและยำวประมำณ  45 ไมล์ ซีซำร์สำมำรถน ำก ำลังไปอยู่ระหว่ำงเมือง 
Dyrrachium กับก ำลังของปอมเปย์ได้ ขณะท่ีปอมเปย์อยู่ใกล้กว่ำเพียง 25 ไมล์จำกเมือง ปอมเปย์รู้สึกตัวว่ำ
ตกอยู่ในอันตรำย จึงรีบกลับไปป้องกันฐำนส่งก ำลังของตน ซีซำร์ไม่ได้ฉวยโอกำสควำมได้เปรียบท ำกำรเข้ำตี 
และปอมเปย์ก็ยังสำมำรถส่งก ำลังบ ำรุงจำกทำงทะเลได้อยู่ จึงไม่มีอะไรท่ีจะชักจูงให้ซีซำร์เป็นฝ่ำยเข้ำตีก่อน ซี
ซำร์ได้กระจำยก ำลังออกเป็นแนวยำว ซึ่งไม่ได้ท ำให้แข็งแรงขึ้น แต่สำมำรถจะส่งก ำลังได้ง่ำย สำมำรถถอยห่ำง
จำกข้ำศึกทำงบกหรือทำงทะเลได้เมื่อต้องกำร ปอมเปย์ไม่ปล่อยให้โอกำสเสียไป ได้เข้ำตีแนวบำง ๆ ท่ีเป็น
จุดอ่อนของซีซำร์ ท ำให้    ซีซำร์ต้องแก้ไขสถำนกำรณ์ โดยรวมก ำลังเข้ำตีโต้ตอบ ซึ่งก็ต้องล้มเหลวเสียก ำลัง
ไปมำกทีเดียว แต่แล้วควำมเฉ่ือยชำของปอมเปย์ท่ีไม่รุกไล่ซ้ ำเติม ก็ได้ช่วยให้ก ำลังของซีซำร์ท่ีเสียขวัญอยู่แล้ว 
รอดพ้นจำกกำรถูกโจมตีพินำศย่อยยับไปได้ 
  
 
 
 
 
 
                     ซีซำร์ได้เรียนรู้ควำมผิดพลำดของตนครั้งนี ้ เมื่อถอยมำพ้นข้ำศึกดีแล้ว ก็ได้เปล่ียน      
ยุทธศำสตร์มำเป็นกำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อม แต่ปอมเปย์มีโอกำสดีกว่ำในกำรใช้กลยุทธนี้ ได้น ำก ำลังข้ำมทะเล 
Adriatic กลับไปอิตำลีใหม่อีกครั้งด้วยควำมรำบรื่น เพรำะก ำลังใจดีเสียแล้วจำกกำรพ่ำยแพ้ของซีซำร์ อย่ำงไร
ก็ดีข้ำงฝ่ำยซีซำร์เห็นว่ำกำรน ำก ำลังตำมปอมเปย์กลับไปอิตำลีอำจเป็นอันตรำยแก่ตนได้ จึงรีบเดินทัพอย่ำง
รวดเร็วไปทำงตะวันออก แทนท่ีจะไปทำงตะวันตก เพื่อโจมตีก ำลังของปอมเปย์ในบังคับบัญชำของ Scipio 
Nasica ในเมเซโดเนีย  ปอมเปย์ขณะนั้นก ำลังฮึกเหิม ได้ยกทัพตำมซีซำร์ไปอีกเส้นทำงหนึ่งเพื่อช่วย Scipio ซี
ซำร์ไปถึงก่อน แต่แทนท่ีจะทุ่มก ำลังเข้ำตีป้อมค่ำยข้ำศึก กลับรอให้ปอมเปย์ไปถึงเสียก่อน กำรท่ีดูเหมือนว่ำซี
ซำร์จะเสียโอกำสไปอำจเป็นเพรำะซีซำร์เห็นว่ำหลังจำกเหตุกำรณ์ท่ี Dyrrhachium ตนน่ำจะดึงก ำลังของปอม
เปย์ออกมำท ำกำรยุทธในท่ีโล่งแจ้ง ถ้ำเป็นจริงตำมนี้ ควำมคิดของซีซำร์ก็ย่อมจะถูกต้อง เพรำะถึงแม้จะมี
ก ำลังเหนือกว่ำถึง 2 ต่อ 1 ปอมเปย์ก็เส่ียงท ำกำรยุทธเพียงเพื่อไปช่วยผู้ใต้บังคับบัญชำของตนดังนั้นเพียงแต่ซี
ซำร์เคล่ือนย้ำยก ำลังเพื่อหำโอกำสอยู่ระยะหนึ่งปอมเปย์ก็เคล่ือนย้ำยบ้ำงและเปิดโอกำสให้ซีซำร์โจมตีเอำได้ท่ี 
Pharsalusส ำหรับซีซำร์แล้วกำรยุทธครั้งนี้รีบท ำและจบลงเร็วก่อนเวลำอันสมควรอย่ำงไม่ต้องสงสัย กำร
เดินทัพเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อมของซีซำร์ครำวนี้กระท ำไปเพื่อกอบกู้ควำมสมดุลทำงยุทธศำสตร์ และในครั้งท่ีจะ
ท ำต่อไป ก็จ ำเป็นแก่กำรท่ีจะท ำให้ปอมเปย์ต้องเสียดุลยภำพทำงยุทธศำสตร์ 
     หลังจำกท่ีได้ชัยชนะท่ี Pharsalus  ซีซำร์ได้ไล่ติดตำมปอมเปย์ข้ำมช่องแคบ Dardanelles 
ผ่ำนเอเซียไมเนอร์แล้วข้ำมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยัง  Alexandria ซึ่งท่ีนี่เอง ปอมเปย์ได้ถูก Ptolemy 
น้องชำย Cleopatra ลอบฆ่ำตำย เป็นกำรช่วยขจัดควำมยุ่งยำกมำกมำยให้แก่ซีซำร์ เพื่อชดใช้ผลพลอยได้นี้ ซี
ซำร์ได้เข้ำแทรกแซงกำรทะเลำะเบำะแว้งระหว่ำง Ptolemy กับ Cleopatra เกี่ยวกับกำรสืบทอดมรดก ซึ่งท ำ
ให้เสียเวลำไปโดยไม่จ ำเป็นถึง 8 เดือน เพรำะถูก Ptolemy ล้อมวังท่ี Alexandria ไว้ แต่เมื่อก ำลังเพิ่มเติม
เดินทำงมำถึง     ซีซำร์ก็เอำชนะ Ptolemy ได้และยก Cleopatra ขึ้นครองอียิปต์ แต่แล้วในท่ีสุด   ซีซำร์ก็
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ต้องออกจำกแอฟริกำ กลับไปยังเอเซียไมเนอร์อีก เพรำะ Pharnases ลูกของ Mithridates ก่อนกำรปฏิวัติ ซี
ซำร์เอำชนะได้ในเวลำเพียง 5 วัน แล้วได้ประกำศก้องว่ำ 

“Veni, Vidi, Vici (I came, I saw, I conquered)” 
    กำรหยุดรบไปพักหนึ่งในระยะนี้ เป็นโอกำสให้ก ำลังปอมเปย์ท่ีเหลือเดินทำงไปรวมกันอยู่ใน  
แอฟริกำและสเปน ในแอฟริกำมีปัญหำยุ่งยำกเพิ่มมำกขึ้น จำกกำรเข้ำโจมตีข้ำศึกของ Curio นำยทหำรของ    
ซีซำร์เองเมื่อยกพลขึ้นบกและเอำชนะเป็นกำรประเดิมได้แล้ว Curio ก็ได้น ำก ำลังของตน เข้ำไปติดกับดักของ
กษัตริย์ Juda พันธมิตรของปอมเปย์ และถูกท ำลำยพินำศส้ิน  หลังจำกนั้นซีซำร์ได้เปิดฉำกกำรยุทธของ
ตนเองในแอฟริกำขึ้นอีก เมื่อ 46 ปีก่อน ค.ศ. อย่ำงตรงไปตรงมำ หุนหันพลันแล่น และมีก ำลังไม่เพียงพอ พอ 
ๆ กับเมื่อครั้งท ำกำรยุทธในกรีก เป็นกำรเอำตัวเองเข้ำไปสอดใส่ห่วงเชือกแขวนคอแท้ ๆ แต่ซีซำร์ก็เอำตัวรอด
มำได้อีกเช่นเคย โดยอำศัยโชคและควำมช ำนำญยุทธวิธีรวมกันช่วยไว้  หลังจำกนี้ ก ำลังของซีซำร์ได้พักอยู่ใน
ป้อมค่ำย ใกล้เมือง Ruspina รอคอยให้กองทหำรอื่น ๆ ของตนเดินทำงมำถึง ไม่ยอมถูกล่อให้เข้ำท ำกำรยุทธ
ใด ๆ 
     กำรด ำเนินกลยุทธโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ ได้กลำยเป็นควำมดีเด่นเหนือใครของซีซำร์ 
นับเป็นเวลำหลำยเดือน ท้ัง ๆ ท่ีก ำลังเพิ่มเติมก็มำถึงแล้ว ซีซำร์ยังได้ใช้ยุทธศำสตร์กำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อม
ไกล ๆ และด ำเนินกลยุทธซ้ ำ ๆ ซำก ๆ ในกำรทรมำนข้ำศึก ด้วยกำรลอบโจมตี ท ำให้ข้ำศึกขวัญเสียและหดหู 
พำกันหนีทัพเพิ่มมำกขึ้น ครั้งแล้วในท่ีสุดโดยกำรเดินทัพเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อมให้ไกลยิ่งขึ้น แล้วมุ่งสู่ฐำนทัพ
ส ำคัญของข้ำศึกท่ีเมือง Thapsus ซีซำร์ก็ได้โอกำสเกื้อกูลแก่กลยุทธ ก ำลังของ    ซีซำร์จึงได้รี่เข้ำขม้ ำเหยื่อ 
โดยเปิดฉำกกำรโจมตี และเอำชนะกำรยุทธไป ท้ัง ๆ ท่ียังไม่ทันจะได้รับค ำส่ังให้เข้ำตีจำกซีซำร์ 
      ในกำรยุทธครำวถัดมำท่ีสเปน เมื่อ 45 ปีก่อน ค.ศ. ซึ่งเป็นกำรยุทธท่ีปิดฉำกกำรท ำสงครำม
ของ ซีซำร์ ตอนเริ่มต้นซีซำร์ได้สู้รบ โดยพยำยำมหลีกเล่ียงกำรสูญเสียก ำลัง และด ำเนินกลยุทธในขอบเขต
จ ำกัดอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้ข้ำศึกตกอยู่ในฐำนะท่ีซีซำร์จะเข้ำท ำกำรยุทธได้อย่ำงเป็นเบ้ียบน แล้วซีซำร์ก็เป็น
ฝ่ำยได้เปรียบท่ีเมือง Munda และได้ชัยชนะไปอีกครั้ง แต่กำรท่ีต้องสู้รบกันติดพันและกำรท่ีทหำรต้อง
บำดเจ็บล้มตำยกันมำกมำยครำวนี้ ย่อมช้ีให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออมก ำลังกับกำรท่ีเพียงแต่จะ
ประหยัดก ำลัง    กำรเดินทัพเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อมของซีซำร์ มักจะกระท ำอย่ำงใกล้ไม่กว้ำงไกล และหวังท่ีจะ
จู่โจมข้ำศึก กำรท่ีซีซำร์ต้องประสบกับควำมล้มเหลวแต่ละครั้ง ก็เพรำะกำรเข้ำหำข้ำศึกทำงตรง และกำรท่ี
กอบกู้สถำนกำรณ์แต่ละครั้งให้กลับชนะได้ ก็เพรำะใช้กำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อม 
     หลังจำกกำรยุทธที่ Munda ซีซำร์ได้รับเกียรติและได้รับกำรยกย่องมำกมำยหลำยด้ำน ในต้น 
44 ปีก่อน ค.ศ. ได้รับต ำแหน่งเป็นผู้เผด็จกำรตลอดชีพ ได้มีกำรเอำช่ือจูเลียส ไปต้ังเป็นช่ือเดือน July รูปป้ันซี
ซำร์มีอยู่ท่ัวทุกแห่งหน บำงพวกบำงกลุ่มก็พยำยำมท่ีจะแต่งต้ังให้เป็นกษัตริย์ไปเลย ซึ่งวุฒิสภำพวกผู้ดีช้ันสูง
ท้ังหลำยไม่เห็นด้วย สมรู้ร่วมคิดกันวำงแผนก ำจัดซีซำร์ โดยมี Brutus และ Cassius เป็นหัวหน้ำ ครั้นเมื่อ 15 
มีนำคม 44 ปีก่อน ค.ศ. ในระหว่ำงกำรประชุมสภำ ซีซำร์ได้ถูกแทงล้มลงนอนตำยอยู่ท่ีฐำนของรูปป้ันปอมเปย์ 
ผู้เคยเป็นทั้งพวกเดียวกันและศัตรูนั่นเอง ซีซำร์ได้ร้องตัดพ้อต่อว่ำด้วยควำมกริ้วโกรธว่ำ “Et Tu, Brute (You 
too, Brutus)” 

 
---------------------------------- 
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จกัรพรรดิเ์จงกสีข่ำน  จกัรพรรดิ์เอเชยีผูพ้ชิิตยโุรป 

---------------- 
            เจงกีสข่ำน (Genghis Khan) ค.ศ.1167-1227(พ.ศ.1710-1770) จอมจักรพรรด์ิมองโกล ผู้ยิ่งใหญ่  
สำมำรถน ำทัพเข้ำบุกและยึดครองดินแดนต้ังแต่จีนจนถึงรุสเซีย หรือต้ังแต่ทะเลจีนจดทะเลด ำ รวมประเทศ
ใหญ่น้อยถึง 10 ประเทศ ยุทธศำสตร์และยุทธวิธีในกำรใช้ก ำลังกองทัพม้ำเป็นท่ีเล่ืองลือและเกรงขำม ท้ังใน
เอเซียและยุโรปสมัยนั้น  แม้ในปัจจุบันและอนำคตก็ยังสำมำรถน ำเอำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
ควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและอำวุธยุทโธปกรณ์ได้เป็นอย่ำงดี 
     เจงกสีข่ำนประสูติเมื่อปี พ.ศ.1710 (บำงหลักฐำนบอกว่ำ พ.ศ.1715) เป็นตอนท่ี เยซุไก    
บำอตูร์(Yesugei Batu) หัวหน้ำเผ่ำคิยำทบิดำของเจงกีสข่ำนได้ฆ่ำหัวหน้ำเผ่ำตำร์ช่ือ เตมูจิน (Temujin)   จึง
ต้ังช่ือ  เจงกีสข่ำนว่ำ เตมจูนิ (Temujin) เหมือนกัน ด้วยควำมเช่ือว่ำควำมกล้ำหำญของข้ำศึกจะมำเข้ำอยู่ใน
ตัวเด็กท่ีเพิ่งเกิดใหม่ เตมูจิน แปลว่ำ ช่ำงเหล็ก เลยท ำให้กล่ำวขำนกันว่ำ เจงกีสข่ำน เคยเป็นช่ำงเหล็กมำก่อน 
พอ  พระชนม์มำยุได้ 13 พรรษำ ก็ได้เป็นหัวหน้ำเผ่ำสืบทอดบิดำซึ่งถึงแก่กรรมแแต่งงำนกับบูไต(Burte) มี
บุตร 4 คน คือ จูจิ (Jochi) ซำกำไท (Chaghatai) โอกำได (Ogadei) ทูลิ (Tolui)  
                     พระองค์ได้สถำปนำตนเองเป็น    เจงกีสข่ำน (หัวหน้ำผู้ยิ่งใหญ่) เมื่อพระชนม์มำยุ 33 
พรรษำ เจงกีสข่ำนไม่ได้รับกำรศึกษำ ไม่รู้หนงัสือ จึงไม่เคยอ่ำนหนังสือ ไม่เคยเป็นลูกศิษย์ของขุนพลใด และ
ไม่เคยมีอำจำรย์สอนพิเศษให้ แต่เจงกีสข่ำนกับแม่ทัพนำยกองของมองโกล (Mongol) ก็ได้ใช้ยุทธศำสตร์และ
ยุทธวิธีที่เรียนจำกประสบกำรณ์และสำมัญส ำนึก ในกำรยุทธทุกครำวอย่ำงชำญฉลำด ท ำให้สำมำรถมี
อำณำจักรกว้ำงใหญ่ไพศำล จำกเกำหลีไปจนถึงเปอร์เซียหรืออิหร่ำนในปัจจุบัน และต่อมำภำยหลังยังได้แผ่
ขยำยเข้ำไปถึงยุโรปตะวันออก โดยลูกหลำนของเจงกีสข่ำนและนำยพล  มองโกลช่ือ       สุโบไต (Subotai) 
บำงหลักฐำนช่ือ บำตู(Batu) ซึ่งได้ใช้ยุทธศำสตร์และยุทธวิธีของเจงกีสข่ำนนั่นเอง กำรแผ่ขยำยอำณำจักรของ
เจงกีสข่ำน ได้มุ่งสู่ตะวันตกมำกกว่ำจะยึดอำณำจักรต่ำง ๆ ของจีนเจงกีสข่ำนเคยบุกเข้ำจีนจนถึงปักกิ่ง แต่ก็
ไม่พยำยำมท่ีจะโจมตีกำรเข้ำยึดครองจีน  ต่อจำกนั้นเจงกีสข่ำนใช้แม่ทัพของท่ำนจัดกำรแต่อำณำจักรซุงบนฝ่ัง
แม่น้ ำแยงซ(ีYangtze) ก็ยังไมไ่ด้ตกอยู่ใต้กำรปกครองของมองโกล จนกระท่ังมำถึงรุ่นหลำนของเจงกีสข่ำน คือ 
กุไบลข่ำน (Kublaikhan) (พ.ศ.1759-1837) รำชวงศ์ซุงถึงได้ถูกโค่นลงในปี พ.ศ.1822 
     ในปี พ.ศ.1762-1768 เป็นช่วงท่ีเจงกีสข่ำนท ำสงครำมใหญ่และไกลจำกมองโกเลียมำก
ทีเดียว  เจงกีสข่ำนเป็นผู้ใช้หลักยุทธศำสตร์ในกำรริเริ่มอย่ำงไม่มีแม่ทัพคนใดในประวัติศำสตร์เทียบเท่ำ  
กองทัพมองโกลได้ท ำกำรเข้ำตีอยู่เสมอ  ๆ   แม้ว่ำจุดหมำยทำงยุทธศำสตร์จะเป็นกำรต้ังรับก็ตำมกำรท่ี
พยำยำมโจมตีข้ำศึกไม่ให้ต้ังตัวได้อยู่ตลอดเวลำนี้ ย่อมเป็นกำรท ำให้กองทัพมองโกลเป็นฝ่ำยริเริ่มได้อยู่เสมอ 
   ก่อนท่ีจะเปิดฉำกกำรบุกประเทศใด เจงกีสข่ำนจะส่งจำรบรุษุและหนว่ยสอดแนม(Imperial 
guard) จ ำนวนมำกเข้ำไปในประเทศเป้ำหมำย พวกจำรบุรุษจะพยำยำมก่อให้เกิดกำรแตกแยกข้ึน ขณะท่ีพวก
สอดแนมก็จะเฝ้ำดูข้ำศึกและปกปิดก ำบังกำรเคล่ือนย้ำยของกองทัพมองโกลเมื่อใกล้จะถึงเวลำบุก โดยรวมกัน
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ติดอำวุธซุ่มอยู่ตำมช่องทำงเข้ำประเทศและภำยในประเทศ ท ำให้ข้ำศึกเกิดกำรหวำดกลัวและ  
สับสนในกำรปะทะข้ำศึกทุกครำวไม่ว่ำขนำดใหญ่หรือย่อย ในกำรปฏิบัติกำรท่ีได้ช่วยให้แม่ทัพมองโกลมีอิสระ
ในกำรด ำเนินกลยุทธนั้น ผู้บังคับหน่วยรองจะต้องเส่ียงเข้ำโจมตีข้ำศึกโดยกำรสนับสนุนของหน่วยเหนือ มงิ
ข่ำน(Mingkhan) (ผู้บังคับกองร้อย) อำจน ำก ำลังขนำด 100 คน ไปโผล่ขึ้นอย่ำงฉับพลัน ณ จุดใด ๆ แล้ว
บังคับให้ข้ำศึกยอมแพ้ เนื่องจำกข้ำศึกท่ีต้ังรับอยู่ไม่มีทำงท่ีจะทรำบได้ว่ำจะยังมีหรือไม่มีทหำรมองโกลอีกกี่พัน
คนตำมหลังมำ 
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                     ในกำรเปิดฉำกกำรบุกทุกครั้ง ก ำลังหลักของกองทัพมองโกลซึ่งโดยธรรมดำจะมกี ำลัง 3-5 
ตัวมำน(Touman) (หน่วยขนำดกองพล 1 ตัวมำนประมำณ 10,000 คน) จะเคล่ือนท่ีรุกไปข้ำงหน้ำอย่ำง
รวดเร็ว โดยมีขบวนแถวตอนของทหำรม้ำเบำ(Light cavalry)หลำยขบวนเต็มกว้ำงด้ำนหน้ำท ำกำรก ำบังให้อยู่
ข้ำงหน้ำ กำรติดต่อส่ือสำรกระท ำโดยพลน ำสำรขี่ม้ำและระบบส่งสัญญำณอย่ำงสม่ ำเสมอ รูปขบวนดังกล่ำวมี
ควำมอ่อนตัว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อข้ำศึกมีก ำลังมำกกว่ำ หรือฝ่ำยมองโกลยังไม่ทรำบท่ีต้ังของข้ำศึกท่ีแน่ชัด 
เมื่อขบวนทหำรม้ำท่ีก ำบังให้แก่ก ำลังส่วนใหญ่ไปปะทะเข้ำกับข้ำศึก อำจจะตรึงข้ำศึกอยู่ท่ีนั่น หรือถอยหลบ
ไปทำงอื่น แล้วแต่สถำนกำรณ์ 
   ก ำลังหลักของกองทัพจะรุกคืบหน้ำต่อไป และเข้ำยึดพื้นท่ีทำงปีกหรือข้ำงหลังข้ำศึก ซึ่งจะเป็น
กำรบังคับให้ข้ำศึกต้องถอยกลับลงไปข้ำงหลังเพื่อป้องกันเส้นทำงคมนำคม กองทัพมองโกลจะรีบเข้ำประชิด
ข้ำศึกขณะท่ีก ำลังสับสนอลหม่ำนระหว่ำงกำรถอนตัว โดยธรรมดำข้ำศึกจะถูกโอบล้อมไล่ติดตำม และท ำลำย
อย่ำงรวดเร็วและไม่ปรำณี ควำมรวดเร็วในกำรเคล่ือนท่ีของมองโกลท ำให้มีก ำลังเหนือกว่ำข้ำศึก ณ บริเวณท่ีมี
ผลกำรรบเด็ดขำด นับว่ำเป็นจุดหมำยส ำคัญยิ่งในกำรสงครำมเคล่ือนท่ีเร็ว ควำมพยำยำมท่ีจะเป็นฝ่ำยริเริ่ม
ด้วยกำรบุกเข้ำโจมตี ท ำให้ผู้บังคับหน่วยมองโกลไม่ใช่ฝ่ำยข้ำศึก มักจะเป็นฝ่ำยเลือกบริเวณท่ีท ำกำรรบขั้น
เด็ดขำดอยู่เสมอ กองทัพมองโกลสำมำรถใช้เวลำพื้นท่ีและทรัพยำกรท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ำยตนได้อย่ำง
ชำญฉลำด ท ำให้ข้ำศึกต้องเสียก ำลังไปโดยไม่จ ำเป็น มองโกลได้ท ำให้ข้ำศึกเตรียมจะพ่ำยแพ้ ก่อนท่ีกำรเข้ำตี
ของก ำลังหลักจะเริ่มขึ้น มองโกลได้ด ำเนินกำรตำมหลักปฏิบัติ ดังค ำสอนของซุนวู(Chunwu) นักยุทธศำสตร์ 
ผู้ยิ่งใหญ่ท่ีว่ำ 
                          "ในสงครำมนัน้ นกัยทุธศำสตร์ทีป่ระสบควำมส ำเร็จจะเข้ำท ำกำรยทุธ     
                       หลงัจำกทีม่องเหน็ทำงเอำชนะไดแ้ลว้ ขณะที ่(นกัยทุธศำสตร)์  ชะตำกรรม  
                               ก ำหนดให้แพจ้ะเข้ำสูร้บกอ่น แลว้จงึหำหนทำงเอำชนะภำยหลงั" 
 มองโกลไม่ถือว่ำเป็นกำรเส่ือมเสียในกำรท่ีจะหลีกเล่ียงไม่เข้ำท ำกำรยุทธกับข้ำศึก และถ้ำเข้ำท ำ
กำรยุทธแล้วจะท ำให้ไพร่พลต้องเสียชีวิตมำกถึงแม้ว่ำจะได้ชัยชนะก็ถือเป็นเรื่องเสียหำย  ในเมื่อชัยชนะ
เดียวกันนี้สำมำรถจะได้มำด้วยกำรสูญเสียก ำลังน้อยกว่ำ  มองโกลประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมำกในกำร
หลีกเล่ียงกำรยุทธท่ีจะต้องเสียก ำลังมำก โดยใช้ปัจจัยในเรื่องเวลำ พื้นท่ี และอำวุธยุทโธปกรณ์ให้เป็น
ประโยชน์ ควำมรู้ในเรื่องเวลำในกำรเคล่ือนท่ีของก ำลังท้ังฝ่ำยตนและฝ่ำยข้ำศึก  ช่วยให้มองโกลได้เปรียบ
ข้ำศึกอยู่เรื่อย ควำมคล่องแคล่วของมองโกลท ำให้ข้ำศึกต้องเคล่ือนย้ำยไม่ไปข้ำงหน้ำก็ข้ำงหลังอยู่ตลอดเวลำ 
มองโกลมีประสบกำรณ์อยู่ว่ำกองทัพท่ีกล้ำหำญและยังคุมก ำลังกันได้จะรุกเข้ำหำตนเกือบจะเสมอ ส่วน
กองทัพท่ีระส่ ำระสำยจะพยำยำมหนีให้พ้นไป กำรด ำเนินกลยุทธก่อนท่ีจะมีกำรปะทะใหญ่จะมุ่งป้องกันไม่ให้
เกิดกำรยุทธแตกหักขึ้นโดยเฉพำะ นับว่ำเป็นจุดมุ่งหมำยท่ีน่ำสนใจทีเดียว เพรำะกองทัพท่ีประสบชัยชนะมำก
ท่ีสุดในประวัติศำสตร์ เช่น กองทัพ  นโปเลียน โบนำปำต ได้ด ำเนินกลยุทธก่อนกำรปะทะเพื่อหำทำงท ำกำร
ยุทธแตกหัก 
          กองทัพมองโกลใช้ควำมลึกของพื้นท่ีสนำมรบท้ังหมด ท ำให้ก ำลังข้ำศึกไม่อำจรวมก ำลังกันเพื่อท่ีจะ
เป็นฝ่ำยได้เปรียบเมื่อข้ำศึกรวมก ำลังได้เข้มแข็ง โดยปกติมองโกลจะไม่น ำก ำลังเข้ำปะทะโดยตรง แต่กลับจะ
ท ำกำรเข้ำตีลึกเข้ำไปในเขตหลังของข้ำศึก โดยให้ก ำลังเพียง 1 ตัวมำน (10,000 คน) ตรึงข้ำศึกไว้ แล้วใช้
ก ำลังส่วนใหญ่เข้ำท ำลำยชุมชนพลเรือน ก ำลังข้ำศึกท่ียังไม่ได้เข้ำท ำกำรรบ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีใช้
สนับสนุน 
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กองทัพข้ำศึกมองโกลใช้อำวุธป้องกันไม่ให้ข้ำศึกเข้ำใกล้ตัวได้สะดวก ทหำรยุโรปตัวใหญ่กว่ำมีอำวุธประชิด
ดีกว่ำทหำรมองโกล  ฉะนั้น มองโกลจึงใช้ธนู (Bow) เป็นอำวุธยิงไกล ท ำลำยก ำลังข้ำศึกให้บำดเจ็บ   ล้มตำย
ลงมำก ๆ ก่อนท่ีจะเข้ำถึงตัว มองโกลได้ใช้เชลยศึกท่ีจับได้จ ำนวนมำกก ำบังกำรรุกของตนอยู่บ่อย ๆ เป็นกำร
บังคับให้ข้ำศึกเข่นฆ่ำทหำรพวกเดียวกัน  ก่อนท่ีจะเข้ำรบประชิดทหำรมองโกลได้ กำรยิงธนูไปยังข้ำศึกจำก
ข้ำงหลังฉำกก ำบังด้วยมนุษย์  ท ำให้มองโกลสำมำรถเพิ่มควำมสับสนแก่ก ำลังข้ำศึกได้อย่ำงมำก  นอกจำกธนู
แล้ว    มองโกลยังใช้ระบบอำวุธอื่น ๆ อีก เช่น เครือ่งซดัสง่ (Catapult) จรวด ปืนใหญ่แบบง่ำย ๆ หน่วย
ทหำรช่ำงของเจงกีสข่ำนมีประสิทธิภำพพอ ๆ กับของพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช และจูเลียส ซีซำร์ 
ทีเดียว อำวุธยุทโธปกรณ์เหล่ำนี้ช่วยให้แม่ทัพมองโกลมีควำมอ่อนตัวเพิ่มมำกขึ้น 

      กองทัพมองโกลมีควำมคล่องแคล่วสูง เพรำะก ำลังเกือบท้ังหมดเป็นทหำรม้ำ ทหำรแต่ละคน
มีม้ำส ำรองหนึ่งหรือสองตัวอีกด้วย กองทัพของเจงกีสข่ำนสำมำรถไล่ติดตำม โมฮำเหมด็ ซำห(์Mohammed 
shah) เมื่อปี พ.ศ.1764 เป็นระยะทำง 130 ไมล์ ใน 2 วัน ในปี พ.ศ.1784 กองทัพของสุโบไตได้เดินทำงฝ่ำ
หิมะหนำและควำมหนำวเย็นของฤดูหนำวไกล 180 ไมล์ ใน 3 วันเพือ่โจมตีเมืองต่ำง ๆ ของรุสเซีย ควำม
คล่องแคล่วผิดธรรมดำขนำดนี้ ท ำให้เล่ืองลือกันไปว่ำมองโกลใช้ก ำลังทหำรอย่ำงมหำศำล ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว
กองทัพมองโกงเล็กกว่ำกองทัพฝ่ำยศัตรูส ำคัญ ๆ มำก ก ำลังกองทัพของเจงกีสข่ำนท่ีใหญ่โตท่ีสุดก็เคยรวมพล
เป็นก ำลังท่ีพิชิต อำณำจกัรขะวำรซิเมยีน (Khwarizmion) ดนิแดนเปอรเ์ซยี มีก ำลังไม่ถึง 240,000 คน 
กองทัพมองโกลท่ีสำมำรถเอำชนะรุสเซียและยุโรปตะวันออกกับยุโรปกลำง ไม่เคยเกิน 150,000 คน คุณภำพ
ไม่ใช่ปริมำณและควำมง่ำยในกำรจัดกองทัพเป็นหัวใจส ำคัญของควำมคล่องแคล่วเหนือช้ันของกองทัพมองโกล 
           กำรจัดกองทัพมองโกลยึดถือระบบทศนิยม (Decimalsystem)หรือหน่วย 10-100-1,000 หน่วย
อิสระ 
ท่ีใหญ่ท่ีสุด ได้แก ่ ตัวมำน(Touman) (3 ตัวมำน เป็น 1 กองทัพ หรือ 1 หมู่กองทัพ) บังคับบัญชำโดย   
ออลอ็ก  
Orock (จอมพล)   ตัวมำนประกอบด้วย 10  กรม ๆ ละ 1,000 คน  (ขนำดกองพันท่ัว ๆ ไปในปัจจุบัน) แต่
ละกรมบังคับบัญชำโดยโนยำน (Noyan) (ขุนนำงช้ันบำรอน) กรม ประกอบด้วย 10 กองร้อย ๆ ละ 10 หมวด 
ๆ ละ 10 คน ร้อยละ 40 ของกองทัพมองโกลเป็นทหำรม้ำหนัก (Heavy Cavalry) ส ำหรับเป็นก ำลังชน ท่ี
เหลืออีกร้อยละ 60 เป็นทหำรม้ำเบำ(Light Cavalry)มีธนูเป็นอำวุธ ท ำหน้ำท่ีลำดตระเวน ก ำบังสนับสนุน
หน่วยทหำรม้ำหนัก กวำดล้ำงข้ำศึก และไล่ติดตำม 
   กำรวำงแผนโดยละเอียดไว้ในใจ เป็นส่วนหนึ่งท่ีท ำให้กำรท ำสงครำมของมองโกลมีควำมคล่อง  
แคล่วว่องไวอย่ำงยอดเยี่ยม มองโกลไม่เคยวำงแผนกำรรบ จนกว่ำจะได้ทรำบชัดถึงเรื่องดินแดน อำวุธ
ยุทโธปกรณ์ เส้นทำงคมนำคม และสถำนท่ีระดมพลของข้ำศึก ส ำหรับกำรเตรียมกำรของมองโกลเองนั้นจะถูก
ปกปิดไว้เป็นอย่ำงดี ข่ำยกำรข่ำวกรองของมองโกลได้แผ่ขยำยไปในดินแดนท่ัวโลก เท่ำท่ีมองโกลรู้จัก หลังจำก
ท่ีได้ประเมินรำยงำนข่ำวกรองอย่ำงรอบคอบแล้ว มองโกลจะก ำหนดท่ีหมำยในกำรโจมตีตำมเส้นหลักกำรรุก
ให้แก่หน่วยตัวมำนแต่ละหน่วย ผู้บังคับหน่วยรองจะได้รับขอบเขตกว้ำง ๆ ในกำรบรรลุภำรกิจก่อนกำรปะทะ
ใหญ่   ผู้บังคับหน่วยตัวมำน จะมีอิสระในกำรด ำเนินกลยุทธและเผชิญกับข้ำศึกได้ตำมควำมเห็นชอบของตน 
แต่ก็ต้องอยู่ภำยในขอบเขตของแผนใหญ่ 

    ก ำลังของข้ำศึกท่ีมองโกลเคล่ือนท่ีไปพบเข้ำ จะตกเป็นท่ีหมำยในกำรโจมตีของก ำลังมองโกล
ใกล้เคียงในบริเวณนั้นทุกหน่วย ข่ำวสำรสมบูรณ์เกี่ยวกับท่ีต้ังข้ำศึก ก ำลัง และทิศทำงเคล่ือนท่ี จะถูกส่งไปยัง
กองบัญชำกำรใหญ่ทันที ครั้งแล้วกำรประสำนงำนให้สอดคล้องกันก็กระท ำอย่ำงรวดเร็ว โดยหน่วยต่ำง ๆ จะ
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รวมก ำลังกันเข้ำ แม่ทัพจะประสำนกำรใช้ระบบอำวุธต่ำง ๆ ท ำกำรระดมยิงข้ำศึกอย่ำงรุนแรง ซึ่งอย่ำงน้อยจะ
ท ำให้ข้ำศึกขวัญเสีย แต่ก็อำจได้ผลดีท ำให้ข้ำศึกกระจัดกระจำยก ำลังกัน ไม่จ ำเป็นต้องท ำกำรเข้ำตีเมื่อข้ำศึก
ระส่ ำระสำยมำกพอแล้ว กองทหำรม้ำหนักก็จะเข้ำโจมตี นอกจำกกำรยิงและกำรเคล่ือนท่ีแล้ว มองโกลยังเน้น
ในเรื่องกำรประสำนงำนทำงยุทธวิธี ทุกระดับและทุกขั้นตอนของกำรรบ 
     ยุทธวิธีที่ทหำรมองโกลชอบใช้ ก็คือ ตูลกุม่ำ(Tulugma) หรือกำรโอบลึกแบบมำตรฐำนท่ีใช้
กัน ซึ่งปีกข้ำงหนึ่งของข้ำศึกจะหันเข้ำหำกำรโอบ และมองโกลจะเข้ำอย่ำงรุนแรงต่อปีกหรือข้ำงหลังข้ำศึก อีก
ยุทธวิธีหนึ่งท่ีมองโกลนิยมใช้ คือ กำรถอยลวงให้ข้ำศึกไล่ติดตำมแล้วเข้ำท ำกำรตีโต้ตอบอย่ำงรุนแรงในเวลำ
อันเหมำะสม หน่วยข้ำศึกท่ีไล่ติดตำมจะเผชิญกับกองทหำรมองโกลส่วนอื่นอีกทำงด้ำนข้ำง  ถ้ำข้ำศึกสู้รบ
อย่ำงเหนียวแน่นมองโกลก็จะปล่อยให้ข้ำศึกถอนตัวไปแล้วเข้ำโจมตีอีกขณะท่ีข้ำศึกก ำลังเคล่ือนย้ำย ซึ่งจะ
เอำชนะและท ำลำยก ำลังท่ีไล่ติดตำมมำได้โดยง่ำย ทหำรมองโกลมักจะทิ้งรถบรรทุกข้ำวของสัมภำระไว้เป็น
เหยื่อล่อ เมื่อข้ำศึก    มัวพะวงรื้อค้นและเก็บรวบรวมสัมภำระ ท่ีเข้ำใจว่ำทหำรมองโกลถอยหนีเอำไปไม่ได้ 
ทหำรมองโกลจะย้อนกลับมำสังหำรพวกข้ำศึกท่ีหลงกลเหล่ำนี้เสีย 
    ควำมสำมำรถและภำวะผู้น ำยอดเยี่ยมเหนือกว่ำข้ำศึก นับว่ำมีส่วนช่วยมองโกลในกำรท ำ
สงครำมให้ได้ชัยชนะอยู่มำก นอกจำกเจงกีสข่ำนเองแล้ว ก็ยังมีสุโบไตแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่  ลิดเด้ิลฮำร์ท(Liddell 
hart) นักยุทธศำสตร์ชำวอังกฤษยกย่องไว้ว่ำ "ควำมสำมำรถทำงยทุธศำสตรข์องผูน้ ำสองทำ่นนี้ ตำม
ประวตัิศำสตรจ์ะมผีู้เทยีบเท่ำไดก้แ็ตน่โปเลยีนเทำ่นัน้" แม่ทัพมองโกลคนส ำคัญอี่น ๆ ได้แก่ มำซูสิ(Machusi) 
ผู้บุกโจมตีจีนเหนือ บำตูข่ำน(Batu Khan) ผู้พิชิตรุสเซีย จีบำ(Chepe) โนยำน(Noyan) ผู้พิชิตคำรำ(Cara)  ซี
ไต(Setai) และ     บำยำน(Bayan) ผู้ล้มล้ำงอ ำนำจของอำณำจักรซุงในจีนใต้ ท่ำนเหล่ำนี้มีควำมสำมำรถทำง
ยุทธศำสตร์ เกือบจะเท่ำกับเจงกีสข่ำนและสุโบไต  เจงกีสข่ำนเรียนรู้กำรเป็นผู้น ำทำงทหำรเอำเอง จำกกำรท ำ
สงครำมในสนำมรบ   อันกว้ำงใหญ่ไพศำล ผู้บังคับหน่วยที่สำมำรถจะได้รับกำรแต่งต้ังในต ำแหน่งสูงขึ้นอย่ำง
ท่ัวถึง ไม่ขำดตกบกพร่อง ระบบกำรเล่ือนยศต ำแหน่งถือเอำควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นเกณฑ์อย่ำงเดียว  
ออล๊อก (จอมพล) บำงคนยังหนุ่มอยู่มำก   สุโบไตกับจีบำได้ขึ้นครองต ำแหน่งสูงเมื่ออำยุยังไม่ถึง 35 ปี  เจงกีส
ข่ำนจะบ ำเหน็จรำงวัลและยกย่องให้ประชำชนทรำบ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชำท ำควำมดี ขณะท่ีผู้น ำหน่วยคนใดไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมค ำส่ังได้ อำจถึงกับฆ่ำตัวตำยทันที ผู้บังคับบัญชำของมองโกลทุกคน มีลักษณะท่ีเหมือนกัน
อยู ่ 2 ประกำร คือ กำรน ำหน่วยอย่ำงกล้ำหำญเป็นตัวอย่ำง และทุกคนต่ำงเข้ำใจแนวควำมคิดในกำรปฏิบัติ
อย่ำงเดียวกัน ซึ่งท ำให้สำมำรถปฏิบัติกำรเป็นอิสระ ได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนท่ัวไปหรือแผนใหญ่ตลอดเวลำ 
        กำรยุทธที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศำสตร์และอัจฉริยะของเจงกีสข่ำน หนึ่งในหลำยกำรยุทธเห็นจะได้แก่ 
กำรบกุจักรวรรดิขะวำริซเมียน (Khwarizmion) ในป ีพ.ศ.1761-1767 ในสมัยนั้นอำณำจักรนี้ครอบคลุมพื้นท่ี
ตุรกี เปอร์เซีย และอินเดียตอนเหนือ ปัจจุบันเป็นแคว้น Uzbek  ของสหภำพโซเวียต(เดิม)ตอนใต้ติดกับ
อัฟกำนิสถำน สำเหตุของสงครำมเนื่องมำจำกโมฮำเหม็ดซำห์(Mohammed shah) ผู้ปกครองจักรวรรด์ิ ได้
ปฏิบัติต่อฑูตมองโกลอย่ำงไม่เป็นธรรมใน พ.ศ.1761 
    หลังจำกได้รวบรวมข่ำวและประเมินสถำนกำรณ์เรียบร้อยแล้ว เจงกีสข่ำนก็ได้เตรียมกำรบุก 
โดยรวมก ำลังหลักส่วนใหญ่ไว้ทำงตะวันออกของทะเลสำบ Balkhash ริมฝ่ังแม่น้ ำ Irtish ในฤดูร้อน ปี 
พ.ศ.1762  เจงกีสข่ำนได้ให้ลูกชำย จูจิ1 (Juji)น ำก ำลัง 3 ตัวมำน (30,000 คน) ข้ำมแม่น้ ำ Chu มุ่งสู่แม่น้ ำ   
Syr Darya เพื่อปกปิดเจตนำและกำรเตรียมกำรบุก ก ำลังของจูจิกระจำยไปท่ัวบริเวณ เพื่อแสดงก ำลังอย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมแผน เมื่อโมฮัมเหม็ด ซำห ์ทรำบข่ำวจึงได้ส่งลูกชำย จำลำล-อัด-ดิน(Jalal addin) กับทหำร 
200,000 คน ไปผลักดัน  เมื่อจำลำลไปถึงจูจิได้ส ำเร็จภำรกิจแล้ว มองโกลได้ส่งม้ำและอำหำรสัตว์ที่ไม่
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จ ำเป็นต้องใช้กลับท้ังหมดและท ำกำรถอนตัว จำลำลเข้ำตีโต้ตอบแต่มองโกลก็ผละจำกกำรปะทะโดยเร็วด้วย
กำรเผำหญ้ำในทุ่งรำบ และหลบหำยไปหลังฉำกควัน จำลำลไม่ได้ไล่ติดตำมต่อไป 
     เจงกีสข่ำนไม่ได้เคล่ือนไหวก ำลังเป็นเวลำหลำยเดือน ข้ำงฝ่ำยซำห์นั้น เมื่อได้รวบรวมพลชำว
เตอร์ก-มุสลิม มำกกว่ำ 400,000 คน ท ำให้รู้สึกมั่นใจว่ำตนสำมำรถจะหยุดยั้งกำรบุกของมองโกลได้โดยเร็ว 
แต่ก็เหมือนกับข้ำศึกของนโปเลียนใน ค.ศ.ท่ี 19 ซำห์วำงแนวตั้งรับอย่ำงผิดพลำด เป็นวงล้อมตำมแนวแม่น้ ำ     
Syr Darya โดยหันหน้ำทำงทิศเหนือ อำศัยเหมืองต่ำง ๆ ท่ีเรียงรำยอยู่ เสริมควำมแข็งแรงให้แก่แนวตั้งรับนี ้
ข้ำงหลังแนวตั้งรับเป็นที่ต้ังของศูนย์ก ำลัง 2 แห่ง Samarkand กับ Bukhara อยู่ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของ
แม่น้ ำ Syr Darya  
   
 
 
        
 
                  ต่อมำในเดือนกรกฎำคม พ.ศ.1762 เจงกีสข่ำนจึงได้น ำก ำลังส่วนใหญ่ของกองทัพมองโกลออก
เดินทำงจำกแม่น้ ำ Irtish  ท่ำนได้แบ่งก ำลังออกเป็น 4 กองทัพ กองทัพละ 4-5 ตัวมำน  กองทัพท่ี  1, 2 ใน
บังคับบัญชำของจูจิกับเจบิ เคล่ือนลงไปทำงใต้ มุ่งสู่ต้นแม่น้ ำ Amu Darya  กองทัพท่ี 3 ในบังคับบัญชำของ  
โอกำได  (หรือออกำได ภำยหลังได้เป็นข่ำนสืบทอดจำกเจงกีสข่ำน ในรัชสมัยของโอกำได กองทัพมองโกลได้
บุกไปถึงมอสโก เคียฟ และเมืองอื่น ๆ ในรุสเซีย  ฮังกำร ี โปแลนด์ และข้ำมแม่น้ ำดำนูบ ขณะท่ีน้ ำในแม่น้ ำ
เป็นน้ ำแข็ง เข้ำยึดเมือง Esztergorm ขณะท่ีกองทัพของพระองค์ก ำลังบุกเข้ำโปแลนด์ โอกำไดก็ส้ินพระชนม ์
เมื่อ 11 ธันวำคม พ.ศ.1784) และชำกำได เคล่ือนก ำลังไปทำงตะวันตก มุ่งสู่เมืองป้อม Otar  ส่วนกองทัพท่ี 4 
น ำโดยเจงกีสข่ำนกับ สุโบไต เคล่ือนก ำลังไปทำงตะวันตกเป็นวงกว้ำง เพื่อท่ีจะรุกเข้ำตีเมือง Bukhara จำก
ทำงด้ำนตะวันตก        เจงกีสข่ำนหวังท่ีจะจู่โจมท ำให้ข้ำศึกสับสน โดยกำรเข้ำตีเป็นวงกว้ำงจำก 4 ทิศทำง 
      ขณะท่ีซำห์ทรำบข่ำวว่ำ เมือง Khojend ถูกกองทัพจูจิตีแตกแล้ว และกองทัพของเจบิก ำลัง
รุกเข้ำหำ Samarkand จำกทำงใต้นั้น ตัวท่ำนยังอยู่ท่ี Bukhara  ซำห์จึงรวมก ำลังกองหนุน 50,000 คน    มุ่ง
สู่ Samarkand เมืองหลวง เพื่อหยุดกำรรุกของเจบิ แต่ก ำลังของเจบิก็ตัดเส้นทำงของกองทัพซำห์ซึ่งใหญ่กว่ำ
ได้ส ำเร็จ  ท ำให้ซำห์เริ่มต้นตระหนักเพรำะไม่อำจจะเผชิญกับกำรรุกของเจบิโดยเนื่องจำกก ำลังในแนวตั้งรับ
ตำม แม่น้ ำ Syr Darya ได้ถูกตรึงอยู่กับท่ี และถูกท ำลำยย่อยยับโดยควำมคล่องแคล่วที่เหนือกว่ำของกองทัพจู
จิ ครั้นจะดึงก ำลังจำกเมืองหลวง ก ำลังก็จะหมดไม่มีกำรป้องกันเลย 
                       เจงกีสข่ำนเคล่ือนก ำลังเข้ำหำเมือง Bukhara โดยข้ำมทะเลทรำย Kyzyl Kum ซึ่งทำงฝ่ำย
ซำห์เช่ือว่ำกระท ำไม่ได้ นับว่ำกำรจู่โจมของเจงกีสข่ำนบรรลุผลโดยสมบูรณ์ เจงกีสข่ำนเข้ำเมือง Bukhara ได้ 
เมื่อ 11 เมษำยน พ.ศ.1763  แล้วเคล่ือนก ำลังต่อไปทำงตะวันออกสู่เมือง Samarkand ขณะเดียวกันกับ
กองทัพของโอกำไดและซำกำไตรุกเข้ำมำจำกทำงเหนือ จูจิจำกทำงตะวันออก และเจบิจำกทำงใต้ ในท่ีสุด 
Samarkand ท่ีมั่น สุดท้ำยของซำห์ก็ถูกกองทัพมองโกลท่ีบีบเข้ำมำจำก  4 ด้ำนตีแตก เจงกีสข่ำนได้
ส้ินพระชนม์ในระหว่ำงทำงกลับไปมองโกเลีย ในปี พ.ศ.1770  แต่บำงหลักฐำนก็บอกว่ำในระหว่ำงกำรยก
กองทัพไปตีอำณำจักร Tanggut หรือ Hsia ของจีน  นัยว่ำเพรำะได้รับกำรกระทบกระเทือนจำกกำรตกม้ำ
ระหว่ำงท่ีไปล่ำสัตว์ หลังจำกท่ี       เจงกีสข่ำนส้ินพระชนม์ไปรำว 150 ปี อำณำจักรต่ำง ๆ ท่ีมองโกลเข้ำยึด
และครอบครอง ต่ำงก็ทยอยกันหลุดพ้นจำกอ ำนำจของมองโกล และแยกตัวไปเป็นอิสระเช่นเดิม 
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                     ด้วยเวลำเพียง 5 เดือน เจงกีสข่ำนสำมำรถท ำลำยกองทัพ 400,000 คน โค่นจักรวรรด์ิ     
ขะวำริซเมียน และเปิดประตูทำงตะวันตกไปสู่ยุโรปได้ส ำเร็จ ในสงครำมครำวนี้เจงกีสข่ำนได้ด ำเนินกลยุทธ 
และใช้หลักกำรสงครำมอย่ำงล้ ำเลิศ แต่น่ำเสียดำยท่ีประวัติกำรรบของกองทัพมองโกลส่วนมำกบันทึกไว้โดย
ข้ำศึกของมองโกลเอง จึงย่อมจะมีกำรบิดเบือนหรือไม่ยอมกล่ำวอย่ำงตรงไปตรงมำ ถึงอัจฉริยะและควำมห้ำว
หำญของผู้ท่ีเป็นศัตรู ต่อเมื่ออีกหลำยร้อยปีภำยหลังเมื่อสงครำมเกิดขึ้นบ่อย ๆ นักกำรทหำรอำชีพจึงได้เริ่ม
ศึกษำ   ประวัติศำสตร์กำรสงครำมกัน เพื่อค้นหำหลักกำรสงครำม ยุทธศำสตร์ และยุทธวิธี นั่นแหละกำรยุทธ
ของ    กองทัพมองโกล จึงได้ถูกน ำมำศึกษำพิจำรณำกันมำกขึ้น คัสตำวัส อดอลฟัส และนโปเลียน ก็สนใจ
ศึกษำกำรท ำสงครำมของมองโกล นำยทหำรม้ำรุสเซียก็ศึกษำเล่ำเรียนเรื่องนี้เหมือนกัน  ต้ังแต่ในตอนต้น
คริสตศตวรรษท่ี 20 ก่อนสงครำมโลกครั้งท่ี 1เมื่อปี พ.ศ.2470 ลิดเดลท์ ฮำร์ท เขียนไว้ว่ำ รถถังและเครื่องบิน 
ก็คือ ทำยำทและผู้สืบทอดของทหำรม้ำมองโกลสงครำมสมัยใหม่ที่ใช้กำรโอบทำงดิ่งโดยกำรยุทธส่งทำง
อำกำศหรือหน่วยพลร่ม ก็นับว่ำเป็นอีกมิติหนึ่งที่เพิ่มขึ้นจำกกำรยุทธของมองโกลนั่นเอง ผู้บัญชำกำรหมู่
กองทัพ ท่ีท ำสงครำมเคล่ือนท่ีในสงครำมโลกครั้งท่ี 2 สองท่ำน คือ จอมพลรอมเมล (Rommel) และพลเอก
แพตตัน (Patton) ก็ได้ศึกษำกำรยุทธของมองโกลอย่ำงละเอียด และช่ืนชมสุโบไต แม่ทัพมองโกลผู้ยิ่งใหญ่
อย่ำงมำก 
    ถ้ำจะวิเครำะห์เปรียบเทียบกลยุทธและวิธีกำรท ำสงครำมของมองโกล กับหลักกำรสงครำม
สมัยปัจจุบันของประเทศต่ำง ๆ แล้ว จะเห็นได้ว่ำมองโกลได้ใช้หลักกำรสงครำมของประเทศต่ำง ๆ รวมกัน
เกือบทุกประกำร  ดังนั้น จึงไม่เป็นท่ีน่ำสงสัยในชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเจงกีสข่ำนและลูกหลำนกับแม่ทัพนำยก
องของท่ำน  นักยุทธศำสตร์ท่ีประสบผลส ำเร็จย่อมจะไม่ฝ่ำฝืนหลักกำรสงครำม ผู้ชนะสงครำมจะสนใจและไม่
ละเลยต่อหลักกำร 
 

--------------------------- 
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พระเจำ้เฟรดเดอรคิมหำรำช 
เจำ้ยุทธศำสตร์ทำงเสน้ในแหง่ยโุรป 

------------------ 
      พระเจ้ำเฟรดเดอริค (Frederick the Great) Williamที่ 2 (ค.ศ.1712-1786) เป็นท่ีรู้จักใน
นำมเฟรดเดอริคมหำรำช กษัตริย์แห่งปรัสเซีย  พระองค์ประสูตรในกรุงเบอร์ลิน(Berlin) เมื่อ 14 มกรำคม 
ค.ศ.1712 เป็นพระรำชโอรสองค์ท่ี 3 ของพระเจ้ำเฟรดเดอริควิลเลียมท่ี 1  พระองค์ทรงมีควำมฉลำดหลัก
แหลมท้ังในยำมสงบและสงครำม  เป็นผู้น ำทำงทหำรท่ีกล้ำหำญ เด็ดขำด และรุนแรง  ในรัชสมัยของพระองค์
กองทัพ ปรัสเซียเก่งกล้ำสำมำรถมำก ปรัสเซียได้แผ่ขยำยอำณำเขต ก ำลังอ ำนำจ และอิทธิพลจนกลำยเป็น
มหำอ ำนำจประเทศหนึ่งในยุโรปสมัยนั้นพระองค์ได้ทรงส่งเสริมกำรศึกษำและวิทยำกำรพัฒนำกำรเกษตร 
และกำรพำณิชย์ ระบำยน้ ำในหนองบึงออกเพื่อใช้พื้นท่ีท ำประโยชน์ ต้ังหมู่บ้ำนให้รำษฎรอยู่อำศัย ช ำระ
สะสำงประมวลกฎหมำย สนับสนุนงำนวรรณคดีและศิลปะ  และได้เอำผู้ทรงคุณวุฒิฝรั่งเศสมำรับรำชกำรด้วย 
รวมท้ัง Voltaire1 ผู้ซึ่งพระองค์ช่ืนชมเป็นพิเศษ แม้ว่ำจะทรงเป็นกษัตริย์สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ แต่พระองค์
ถือว่ำ พระองค์เป็นเพียงผู้รับใช้หมำยเลข 1 ของประชำชนเท่ำนั้น  ตำมท่ีทรงกล่ำวว่ำThe ruler is in no 
way the absolute lord of the people under him, but merely the first servant. 
          พระรำชบิดำทรงเล้ียงพระเจ้ำเฟรดเดอริคด้วยควำมเกรี้ยวกรำดทรงคิดว่ำพระรำชโอรสชอบ 
วรรณคดี 
และดนตรี2ไม่จริงจังอะไรและเป็นลักษณะของผู้หญิงพระเจ้ำเฟรดเดอริคเคยพยำยำมหนีไปอังกฤษเมื่อตอนยัง
หนุ่ม ๆ แต่ไม่ส ำเร็จและถูกจับขังอยู่ท่ี Krustrin เป็นเวลำหลำยเดือนจึงได้รับอภัยโทษ  ต่อมำเมื่อปี ค.ศ.1740 
ก็ได้ขึน้ครองรำชย์สืบแทนพระรำชบิดำ ขณะท่ีมีพระชนม์มำยุได้ 28 พรรษำ และในปีเดียวกันนี้เองท่ี Maria 
Theresa เจ้ำหญิงออสเตรียได้เป็นพระรำชินีแห่งฮังกำรี (Hungary) และโบฮิเมีย (Bohemia) ปกครอง
ดินแดนออสเตรีย (Austrians)=(โบฮิเมีย ฮังกำรี เบลเย่ียมในปัจจุบัน) และบำงส่วนของอิตำลีกับบำวำเรีย    
ปรัสเซียได้เคยอ้ำงสิทธิ์เหนือแคว้น    Silesia3    ของโบฮีเมียนำนแล้ว ครั้งเมื่อ Maria Theresa ขึ้น
ครองรำชย์แทนพระรำชบิดำพระเจ้ำเฟรดเดอริคจึงถือโอกำสยกทัพบุก Silesia อย่งรวดเร็วรำวกับสำยฟ้ำแลบ



32 
 
เมื่อ 13 ธันวำคม ค.ศ.1740 แต่ควำมหวังท่ีจะยึดเอำSilesia โดยไม่ต้องท ำสงครำมของพระเจ้ำเพรดเดอริคไม่
บรรลุผล  เพรำะ Mollwitz ไม่ยอมแพ้ง่ำยๆ  และฮึดสู้ พระเจ้ำเฟรดเดอริคทรงได้ชัยชนะ  Theresa เมื่อ   
10   เมษำยน ค.ศ. 1741  และได้ฝรั่งเศสมำร่วมเป็นพันธมิตร ตำมสนธิสัญญำแห่งกรุง  Breslau   เมื่อ  5   
มิถุนำยน   ค.ศ. 1741 
  ในตอนต้นปี ค.ศ.1742 ปรัสเซียกับฝรั่งเศสก็ได้วำงแผนท่ีจะยกก ำลัง บุกเข้ำโจมตีกองทัพ   
ออสเตรียพร้อมกัน แต่ก็ปรำกฏว่ำต่อมำฝรั่งเศสไม่ยอมเคล่ือนไหวอะไรเลย พระเจ้ำเฟรดเดอริคจึงเปล่ียน    
ทิศทำงยกก ำลังลงไปทำงใต้   มุ่งสู่กรุงเวียนนำ แทนท่ีจะเดินทำงต่อไปทำงตะวันตก เพื่อท่ีจะรวมก ำลังกับ  
  พันธมิตร    ฝรั่งเศส เมื่อกองระวังหน้ำของพระองค์เดินทำงไปถึงเมืองหลวงของข้ำศึกก็ต้องมีรับส่ังให้ถอย 
เพรำะกองทัพออสเตรียก ำลังเดินทำงไปตัดเส้นทำงส่งก ำลังบ ำรุงของพระองค์ บำงคนอำจจะต ำหนิว่ำพระองค์
หุนหันพลันแล่น ไม่ รอบคอบ ท ำให้ต้องรีบถอยทัพแต่ถ้ำจะวิเครำะห์ให้ดีแล้ว กำรถอยทัพอย่ำงรีบเร่งนี้เป็น
กำรล่อให้กองทัพ  ออสเตรีย ไล่ติดตำมไปไกลถึง Silesia และเมื่อกองทัพท้ังสองไปประจันหน้ำกันท่ี 
Chotusitz พระองค์ได้กลับเป็นฝ่ำยโจมตีกองทัพออสเตรียแตกพ่ำย และไล่ติดตำมไปอย่ำงไม่ลดละเพียง 3 
สัปดำห์ต่อมำ ออสเตรียก็ยอมท ำสัญญำสงบศึกยก Silesia ให้โดยดี  แม้ว่ำพระเจ้ำเฟรดเดอริคจะได้ด ำเนินกล
ยุทธกำรเดินทัพเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อม โดยก ำลังบำงส่วนได้รุกไปถึงกรุงเวียนนำ และจวนเจียนจะต้องเสียทีแก่
ข้ำศึกก่อนท่ีจะสำมำรถเอำชนะทำงยุทธวิธีได้ในครั้งนี้ นับว่ำมีควำมต่ืนเต้นน่ำประทับใจน้อยกว่ำ ชัยชนะครั้ง
อื่น ๆ ของ   พระองค์อย่ำงมำก 
   
 
                     ขณะท่ีชัยชนะของพระเจ้ำเฟรดเดอริคครำวนี้ ได้ท ำให้ปรัสเซียกลำยเป็นมหำอ ำนำจขึ้นมำ 
แต่พระองค์ก็ได้สร้ำงควำมเจ็บแค้นท่ีต้องช ำระให้แก่ Theresa ซึ่งเป็นสำเหตุให้เกิดสงครำมระหว่ำงปรัสเซีย
กับ  ออสเตรียครั้งท่ี 2 (ค.ศ.1744-1745) และครั้งท่ี 3 (ค.ศ.1756-1763) ตำมมำในระยะหลังจำกชัยชนะ
ของปรัสเซีย ปี ค.ศ.1742 ออสเตรียได้ประสบควำมส ำเร็จในสงครำมยุโรป ท ำให้พระเจ้ำเฟรดเดอริคทรงวิตก
ว่ำ Silesia จะถูกออสเตรียยึดคืนเอำไป  จึงได้ตกลงใจเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศส  อีกเป็นครั้งท่ี 2 เมื่อ 5 
มิถุนำยน ค.ศ.1744 โดยหวังว่ำจะเอำชนะออสเตรียได้ด้วยก ำลังของพระองค์ท่ีเพิ่มขึ้นถึง 140,000 คนแล้ว 
แต่ปรำกฏว่ำพระองค์ได้พลำดท่ำเสียทีข้ำศึก ต้องพ่ำยแพ้กำรยุทธในปี ค.ศ.1744 อย่ำงย่อยยับ หำกแต่ชัย
ชนะในครำวต่อ ๆ มำในปี ค.ศ.1745 ได้ช่วยกอบกู้สถำนกำรณ์ให้พระองค์กลับเป็นฝ่ำยได้เปรียบ Maria 
Theresa ต้องยืนยันกำรยก Silesia ให้แก่ปรัสเซียอีกครั้ง ในกำรท ำสัญญำสงบศึกเมื่อ 15 ธันวำคม ค.ศ.1745 
ท่ีกรุง Dresden เป็นอันส้ินสุดสงครำมครั้งท่ี 2 ระหว่ำง ปรัสเซียกับออสเตรีย เกี่ยวกับดินแดน Silesia 
                     สงครำม Silesia  ท่ีแล้วมำได้แสดงให้โลกรู้ถึงอัจฉริยภำพทำงทหำรของพระเจ้ำเฟรดเดอริค 
และประสิทธิภำพของกองทัพของพระองค์ แต่พระเจ้ำเฟรดเดอริคทรงทรำบดีว่ำ Theresa กับ   รัฐบุรุษของ
ออสเตรียจะไม่มีวันยอมยุติเรื่องกำรเสีย Silesia ให้แก่ปรัสเซีย จึงจ ำเป็นต้องเตรียมท ำสงครำมอย่ำงแข็งขัน
ต่อไปอีก   พระองค์ได้เร่งขยำยก ำลังกำรฝึกและสะสมเงินส ำหรับท ำสงครำมให้ได้อย่ำงน้อย 20,000,000 เท
เลอ(Telor) ( หน่วยเงินตรำของปรัสเซีย เป็นเหรียญเงินคล้ำยชิลลิงของอังกฤษ) นอกจำกนี ้ พระองค์ยังได้ให้
นำยพลท้ัง หลำยเข้ำรับกำรฝึกอบรมและฟังกำรบรรยำย เพื่อให้มีควำมรู้แตกฉำนในเรื่องยุทธวิธีที่ประจักษ์
แล้วว่ำมีคุณค่ำในสงครำมท่ีแล้ว ๆ มำ  พระองค์ได้ปรับปรุงกำรจัดกองทัพใหม่ โดยจัดต้ังกองกิจกำรพิเศษข้ึน
หลำยกองในกองบัญชำกำรกองทัพ    
                ครั้นแล้วสงครำมครั้งท่ี 3 (สงครำม 7 ปี) ก็เปิดฉำกขึ้นเมื่อสิงหำคม ค.ศ.1756    โดย ปรัสเซีย
บุก 
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เข้ำยึด Saxony เพื่อชิงตัดหน้ำกำรวำงแผนท่ีจะรวมก ำลังกันของออสเตรีย ฝรั่งเศส และรุสเซีย กำรจู่โจมบุก
ในตอนต้นได้ผลดี กองทัพปรัสเซียเข้ำเมือง Dresden ได้ โดยเกือบจะไม่ได้ถูกขัดขวำงอะไร  เมื่อกองทัพ
ออสเตรียเคล่ือนก ำลังมำช่วย ปรัสเซียก็ได้ยกก ำลังขึ้นไปรับหน้ำท่ีแม่น้ ำ Elbe ผลักดันกองทัพออสเตรีย
ออกไปได้ ในกำรยุทธที่ Lobositz (1756)ใกล้เมือง Leitmeritz เพื่อให้สำมำรถยึดครอง Saxony ได้ต่อไปใน
เดือนเมษำยน ค.ศ.1757  กองทัพปรัสเซียได้ข้ำมภูเขำเข้ำสู่โบฮีเมีย และมุ่งสู่กรุงปรำก (Pregue) เมื่อไปถึง
พระเจ้ำ  เฟรดเดอริคทรงพบว่ำ กองทัพออสเตรียได้เข้ำยึดท่ีมั่นแข็งแรงบนที่สูงหลังแม่น้ ำอยู่แล้ว  พระองค์จึง
ท้ิงหน่วยแยกไว้ให้ก ำบังกำรเคล่ือนท่ีของก ำลังท่ีเหลือ ท่ี Leuthenและเฝ้ำระวังท่ำข้ำมไว้ แล้วพระองค์ได้น ำ
ก ำลังขึ้นไปทำงต้นน้ ำในตอนกลำงคืน ข้ำมแม่น้ ำ และเคล่ือนท่ีเข้ำหำปีกขวำของข้ำศึก แม้กำรเคล่ือนท่ีเข้ำหำ
ข้ำศึกจะเริ่มด้วยทำงอ้อม แต่ก็กลับเป็นทำงตรงก่อนท่ีกำรยุทธจะส้ินสุดลง   ส ำหรับกองทัพออสเตรียนั้น ยังมี
เวลำท่ีจะเปล่ียนทิศทำงแนวรบได้ ทหำรรำบปรัสเซียจึงต้องพยำยำมเข้ำโจมตีตรงหน้ำแนวรบของออสเตรีย 
โดยผ่ำแนวเพลิงขึ้นไปตำมลำดเนิน ต้องล้มตำยไปหลำยพันคน มีแต่ทหำรม้ำของ Ziethen ท่ีเดินทำงอ้อมไป
ไกลเท่ำนั้นท่ีบุกเข้ำไปถึงอย่ำงไม่คำดหมำย และพลิกสถำนกำรณ์ในกำรยุทธท่ีกรุงปรำก  ท ำให้กองทัพ
ออสเตรียต้องถอยไปแต่แล้วกำรล้อมกรุงปรำกโดยปรัสเซีย ก็ต้องถูกกดดันจำกกองทัพ ออสเตรียใหม่อีกกอง
หนึ่งท่ียังสดช่ืน เมื่อได้ข่ำวข้ำศึกพระเจ้ำเฟรดเดอริคได้ดึงก ำลังจำกท่ีก ำลังล้อมปรำกอยู่มำกเท่ำท่ีจะมำกได้ไป
ยันกองทัพออสเตรียไว้เมื่อไปถึง Kolin ในวันท่ี 18 มิถุนำยน กองทัพออสเตรียได้เข้ำประจ ำอยู่ในสนำมเพลำะ
แข็งแรงแล้ว ก ำลังก็มำกกว่ำ 
ถึงเกือบ 2 เท่ำ  อีกครั้งท่ีพระเจ้ำเฟรดเดอริคพยำยำมเคล่ือนก ำลังผ่ำนปีกขวำของข้ำศึกไป แต่ครำวนี้ก ำลัง
ของพระองค์ไม่ได้อ้อมไปไกล จึงถูกระดมยิงจำกข้ำศึกท ำให้ต้องเปล่ียนทิศทำงมำท ำกำรเข้ำตีตรงหน้ำแบบตัว
ใครตัวมัน ท่ี สุดปรัสเซียก็ต้องพ่ำยแพ้ถอนตัวจำกกำรล้อมกรุงปรำก  และเดินทัพกลับไปยังโบฮีเมีย 
ขณะเดียวกันนี้เอง รุสเซียได้บุกเข้ำไปในปรัสเซียตะวันออก ฝรั่งเศสเข้ำยึดเมือง Hanover และกองทัพผสม
ของพันธมิตรฝ่ำยข้ำศึก เคล่ือนท่ีมุ่งสู่เบอร์ลินจำกทำงตะวันตก พระเจ้ำเฟรดเดอริคได้ใช้     กลยุทธทำงเส้น
ใน     โดยรีบน ำก ำลังเคล่ือนท่ีไปยัง Leipzig  เพื่อกันไม่ให้กองทัพรุสเซียกับฝรั่งเศสเข้ำบรรจบกันได้ และก็
ท ำได้ส ำเร็จรอดพ้นจำกอันตรำยในช่วงนั้นไป  เสร็จแล้วพระองค์ก็ต้องถอนทัพกลับไปกรุงเบอร์ลิน และเผชิญ
กับกองทัพผสมของข้ำศึก 
              ต่อมำในกำรยุทธท่ี Rossbach กองทัพพันธมิตรข้ำศึกซึ่งมีก ำลังมำกกว่ำถึง 2 เท่ำ พยำยำมท่ีจะ
ด ำเนินกลยุทธเอำอย่ำงพระเจ้ำเฟรดเดอริคบ้ำง แต่เนื่องจำกไม่ได้เดินทัพให้อ้อมไกลออกไป จึงท ำให้พระองค์
รู้ตัวเสียก่อน ประกอบกับข้ำศึกคิดว่ำพระองค์ก ำลังถอยหนีไม่คิดจะสู้รบอีกแล้ว จึงไม่ได้ไล่ติดตำมให้ทัน ครั้ง
พอพระองค์ด ำเนินกลยุทธตอบโดยไม่หันเข้ำหำข้ำศึก แต่อ้อมไปทำงปีกด้ำนไกล ข้ำศึกจึงเกิดกำรสับสนผิด
แผนไปหมด  ดังนั้น พระเจ้ำเฟรดเดอริคจึงน ำก ำลังเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อมอย่ำงจู่โจมได้ส ำเร็จ  ไม่ใช่แต่จะ
คล่องแคล่วรวด 
เร็วเท่ำนั้น ชัยชนะในกำรยุทธ์ท่ี Rossbach นี้ นับว่ำเป็นชัยชนะท่ีเสียก ำลังน้อยท่ีสุด เพียง 500 คนต่อข้ำศึก 
7,700 คน กับท่ีแตกกระจำยไปอีก 64,000 คน แต่พระองค์ก็ไม่สบำยพระทัยนัก เนื่องจำกในกำรยุทธที่แล้ว ๆ 
มำ ได้เสียก ำลังมำกเกินไป พระองค์ยังจะต้องสู้รบกับกองทัพออสเตรียท่ียึดกรุงปรำกและ Kolin อีก แม้ชัย
ชนะท่ี Leuthen จะได้มำด้วยกำรรุกทำงอ้อมท่ีมีช่ือเสียง แต่ก็ต้องสูญเสียก ำลังมำกเกินไปเช่นเดียวกัน
สงครำมยังคงด ำเนินต่อไปไม่จบลงเพียงแค่นี้ในปี ค.ศ.1758 พระเจ้ำเฟรดเดอริคก็ได้รีบใช้กลยุทธ์เข้ำหำข้ำศึก
ทำงอ้อมต่อออสเตรียอย่ำงแท้จริง ทรงเดินทัพผ่ำนแนวรบและปีกขวำข้ำศึกไปยัง Olmutz ในดินแดนข้ำศึก
ลึก 20 ไมล์ แม้ว่ำขบวนส่งก ำลังส ำคัญจะสูญหำยไป พระองค์ก็ไม่ยอมหยุดยั้ง กลับเดินทัพต่อไปยังโบฮีเมีย 
แล้วอ้อมไปข้ำงหลังกองทัพออสเตรีย ไปยังฐำนท่ีมั่นท่ี Koniggratz แต่ตอนนี้กองทัพรุสเซียได้เคล่ือนท่ีเข้ำสู่
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เมือง Posen บนถนนสำยตรงไปสู่เบอร์ลิน พระเจ้ำเฟรดเดอริคจึงได้ตัดสินพระทัยละท้ิงกำรยุทธ์ในโบฮีเมีย 
และน ำก ำลังเดินทำงขึ้นเหนือไปหยุดยั้งกำรบุกของรุสเซีย  พระองค์ท ำได้ส ำเร็จ แต่กำรยุทธท่ี Zorndorf 
เหมือนกับท่ีปรำก ขณะท่ีพระองค์เดินทัพอ้อมจะไปเข้ำตีข้ำงหลังข้ำศึกนั้น รุสเซียได้หันแนวรบเข้ำหำปรัสเซีย 
ท ำให้พระองค์ต้องหันมำท ำกำรเข้ำตีตรงหน้ำแทนท่ีจะเดินทัพอ้อมต่อไป  และต้องตกอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ี
ยุ่งยำกมำกทีเดียว เครำะห์ดีผู้บังคับกองทหำรม้ำท่ีฉลำดหลักแหลมของพระองค์ได้น ำก ำลังเข้ำตีปีกของข้ำศึก
โดยผ่ำนทำงภูมิประเทศท่ีคิดกัน 
ว่ำจะผ่ำนไปไม่ได้ เลยท ำให้กลยุทธ์ของพระองค์ประสบผลโดยไม่คำดหวัง กลับเป็นกำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อม
จริง ๆ ไป  กำรสูญเสียครำวนี้ แม้จะน้อยกว่ำฝ่ำยรุสเซีย แต่ก็ต้องถือว่ำหนักกว่ำข้ำศึก เมื่อคิดเปรียบเทียบกับ
ก ำลังท่ีพระองค์มีอยู่หลังจำกนั้น เมื่อก ำลังน้อยลงพระเจ้ำเฟรดเดอริคจึงต้องผละจำกรุสเซีย หันไปสู้รบกับ
ออสเตรีย และเมื่อไปแพ้ท่ี Hochkirch ก ำลังก็ยิ่งลดลงไปอีก ในปี ค.ศ.1759 พระองค์ยังได้ไปพ่ำยแพ้ยับเยิน
ท่ีสุดแก่กรุงรุสเซียท่ี Kunersdorf และอีกครั้งท่ี Maxen แก่ออสเตรีย ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงท ำอะไรไม่ได้มำก
ไปกว่ำกำรสกัดกั้นข้ำศึกไม่ให้บุกต่อเข้ำมำได้อีกเท่ำนั้น  แต่แล้วขณะท่ีโชคชะตำของปรัสเซียก ำลังตกอยู่ใน
ยำมในสนธยำ อังกฤษก็ได้ส่งทหำรไปยังเยอรมัน และท ำกำรยุทธเอำชนะฝรั่งเศสได้ท่ี Minden เท่ำกับเป็น
กำรชดเชยควำมโชคร้ำยของพระองค์   แต่ก ำลังของ ปรัสเซียก็ยังอ่อนแอกว่ำ ในป ีค.ศ.1760 พระเจ้ำเฟรดเด
อริคจึงได้ออกอุบำยลดควำมกดดันทำงตะวันออกลง  โดยกำรส่งหนังสืออกไปให้รุสเซียจับได้ มีควำมว่ำ 
"ออสเตรียแพ้โดยส้ินเชิงแล้ววันนี้ ทีนี้ถึงครำวรุสเซีย และกระท ำตำมท่ีเรำ (ปรัสเซียกับอังกฤษ) ได้ตกลงกันไว้"  
รุสเซียได้หลงกลและถอนทัพกลับ ต่อมำปรัสเซียก็ได้ชัยชนะต่อออสเตรียท่ี Torgan และ Phyrrhic  ตอนนี้
กองทัพปรัสเซียเหลือก ำลังอยู่ท้ังหมดเพียง 60,000 คนเท่ำนั้น  ไม่อำจเข้ำท ำกำรยุทธที่ไหนได้ แม้เพียงจะแย่ง
เอำ Silesia คืนก็ตำม  โชคดีหน่วยท่ียุทธศำสตร์ของออสเตรียยังมึน ๆ งง ๆ อยู่อย่ำงเคย  ไม่คิดริเริ่มจัดกำร
อะไรกับปรัสเซียเสียในตอนนี้  กำรบริหำรในเขตหลังของรุสเซียก็ขำดตอนไม่แน่นอนสม่ ำเสมอ  ประกอบกับ
จักรพรรดิปิเตอร์ท่ี 3 ของรุสเซีย ซึ่งเพิ่งขึ้นครองรำชย์ใหม่ ในป ีค.ศ.1762 ได้เข้ำร่วมเป็นพันธมิตรกับปรัสเซีย 
เป็นกำรช่วยให้ปรัสเซียแย่งยึดเอำ Silesia กลับคืนมำได้จำกออสเตรีย และคู่สงครำมได้ท ำสัญญำสงบศึกกัน
เป็นกำรถำวร เมื่อ 15 กุมภำพันธ์ ค.ศ.1763 ท่ีเมือง Hubertsburg พระเจ้ำเฟรดเดอริคมหำรำช ทรงมีเสรีใน
ควำมรับผิดชอบและควำมจ ำกัดท่ีบีบบังคับนักยุทธศำสตร์ท่ัวไปไม่ให้คิดหรือด ำเนินกำรอะไรเกินเลยออกไป 
เช่นเดียวกับพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช และ    พระเจ้ำนโปเลียนมหำรำช  พระองค์ได้ด ำเนินยุทธศำสตร์
ทหำรกับยุทธศำสตร์ชำติ (หรือมหำยุทธศำสตร์) ควบคู่กันไป  นอกจำกนี้ กำรคบหำสมำคมร่วมเป็นร่วมตำย
กันตลอดมำระหว่ำงพระองค์ในฐำนะกษัตริย์กับกองทัพของพระองค์ ท ำให้พระองค์สำมำรถเตรียมและใช้
วิธีกำรต่ำง ๆ ของพระองค์เอง ให้บรรลุจุดมุ่งหมำยท่ีพระองค์เลือกได้ กำรท่ีในยุทธบริเวณมีป้อมค่ำยน้อยกว่ำ
ในท่ีอื่น ก็เป็นข้อได้เปรียบอีกประกำรหนึ่งของพระองค์ แม้ว่ำจะต้องเผชิญกับกำรรวมก ำลังของออสเตรีย 
ฝรั่งเศส รุสเซีย สวีเดน และแซกซอนนี โดยมีอังกฤษเท่ำนั้นท่ีเป็นพันธมิตร  พระเจ้ำเฟรดเดอริคก็ยังมีก ำลัง
เหนือกว่ำในระยะเริ่มแรกของสงครำม  และต้ังแต่ตอนกลำงจนตลอดสงครำมครั้งท่ี 2 ยิ่งกว่ำนั้นพระองค์ยังมี
กลยุทธท่ียิ่งใหญ่อีก 2 แบบ เหนือช้ันกว่ำข้ำศึกใด ๆ ของพระองค์ และก ำลังข้ำศึกท่ีวำงอยู่ตรงกลำงยุทธ
บริเวณ นั่นคือ กลยุทธหรอืยทุธศำสตร์ทำงเส้นใน (Strategy of interior lines) และกลยุทธกำรเข้ำหำข้ำศึก
ทำงอ้อม (Indirect approich)ยุทธศำสตร์ทำงเส้นใน เป็นกำรโจมตีก ำลังทีละส่วนของข้ำศึกท่ีรำยล้อมอยู่โดย
ก ำลังของฝ่ำยท่ีอยู่ตรงกลำง และอำศัยท่ีมีระยะทำงส้ันกว่ำ จึงย่อมจะเดินทำงไปถึงและโจมตีก ำลังส่วนนั้นได้ 
ก่อนท่ีก ำลังส่วนอื่นของฝ่ำยท่ีรำยล้อมจะมำช่วยเหลือได้ทัน ถ้ำจะพิจำรณำอย่ำงผิวเผินแล้ว ดูเหมือนว่ำกำรท่ี
ก ำลังข้ำศึกแยกกันอยู่ ยิ่งห่ำงไกลจำกกันเท่ำไร ก็จะยิ่งง่ำยต่อกำรเข้ำตีให้ได้ผลเด็ดขำดไปเลย ในแง่ของเวลำ 
พื้นท่ี และจ ำนวน ย่อมเป็นควำมจริงอย่ำงไม่ต้องสงสัย แต่ถ้ำจะเอำปัจจัยเรื่องขวัญเข้ำมำพิจำรณำด้วยแล้ว 
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ในกำรท่ีก ำลังของฝ่ำยข้ำศึกแยกกันอยู่ไกล ๆ ก ำลังแต่ละส่วนมักจะมีควำมสมบูรณ์อยู่ในตัวเอง และจะผนึก
ก ำลังกันภำยในส่วนนั้น ๆ เพรำะได้รับควำมกดดัน  แต่เมื่อก ำลังฝ่ำยข้ำศึกแยกอยู่ใกล้ ๆ กัน ก็มักจะเอนเอียง
เข้ำหำกัน และรู้สึกเป็นของกันและกัน พึ่งพำอำศัยกันในทำงจิตใจ ขวัญ และยุทโธปกรณ์ ควำมคิดเห็นของ
ผู้บังคับบัญชำแต่ละส่วนจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ควำมรู้สึกทำงขวัญหรือก ำลังใจ จะถ่ำยทอดกันระหว่ำง
ส่วนต่ำง ๆ อย่ำงรวดเร็ว และแม้กำรเคล่ือนไหวของส่วนหนึ่งก็อำจจะขัดขวำงหรือท ำให้กำรเคล่ือนไหวของ
ส่วนอื่นผิดพลำดไปได้  ดังนั้น ในกำรท่ีมีเวลำและพื้นท่ีในกำรปฏิบัติกำรน้อย ควำมผิดพลำดคลำดเคล่ือนท่ี
เกิดขึ้น ก็ย่อมจะมีผลกระทบเร็วและง่ำยข้ึน  อนึ่ง เมื่อก ำลังของฝ่ำยท่ีรำยล้อมต้ังอยู่ใกล้ ๆ กัน ก ำลังของฝ่ำย
ท่ีอยู่ตรงกลำงซึ่งด ำเนินกลยุทธทำงเส้นใน อำจจะหันเหกำรเคล่ือนท่ีจำกทิศทำงเดิมไปยังก ำลังอีกส่วนหนึ่งได้
อย่ำงคำดไม่ถึง และกลำยเป็นกำรเคล่ือนท่ีเข้ำหำก ำลังอีกส่วนนั้นทำงอ้อม ตรงกันข้ำมถ้ำก ำลังของฝ่ำยท่ีรำย
ล้อมแยกกันอยู่ไกล ๆ ก ำลังเหล่ำนั้นย่อมมีเวลำท่ีจะเตรียมรับหรือหลบเล่ียงกำรโจมตีครั้งต่อไปของก ำลังท่ี
ด ำเนินกลยุทธทำงเส้นในต่อก ำลังอีกส่วนหนึ่งได้พระเจ้ำเฟรดเดอริคมหำรำช ได้ใช้ยุทธศำสตร์ทำงเส้นในเข้ำตี
ก ำลังแต่ละส่วนของข้ำศึกอยู่บ่อย ๆ และได้ใช้ยุทธวิธีกำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อมอยู่เสมอ ๆ ท ำให้พระองค์ได้ชัย
ชนะข้ำศึกมำกมำยหลำยครั้ง  ท้ัง ๆ ท่ีในบำงกำรยุทธก็ต้องประสบกับสถำนกำรณ์อันเลวร้ำย ก่อนท่ีพระองค์
จะได้แก้ไขให้กลับไปเป็นฝ่ำยชนะได้ โดยมีโชคเข้ำมำมีส่วนช่วยด้วยในบำงครั้ง แต่กำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อม
ของพระองค์ เป็นกำรเดินทำงเป็นเส้นตรงและเส้นโค้งไปเท่ำนั้น  มักจะมิได้เตรียมเข้ำท ำกำรจู่โจมไว้เมื่อมี
โอกำสอย่ำง Scipio นอกจำกกำรยุทธท่ี Rossbach ซึ่งพระองค์ได้ชัยชนะข้ำศึกโดยเสียก ำลังไปน้อยท่ีสุด  
กำรเดินทัพทำงอ้อมก็มักจะกระท ำใกล้ ๆ ไม่กว้ำงไกลจำกข้ำศึกนัก ดังเช่นกำรยุทธท่ี Kolin ซึ่งท ำให้พระองค์
ต้องกลับเป็นฝ่ำยพ่ำยแพ้ และถอนก ำลังจำกท่ีล้อมกรุงปรำกอยู่ กลับไปโบฮีเมีย ถึงอย่ำงไรก็ตำม พระองค์ก็
ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นต้นต ำรับของยุทธศำสตร์ทำงเส้นใน ท่ีถือเป็นบทเรียนและแบบอย่ำงกันต่อ ๆ มำ                  

-
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สงครำมครัง้ส ำคญัสมยัจกัรพรรดิน์โปเลยีน โบนำปำรต์ 
ค ำชี้แจง   
                ค ำบรรยำยเรื่อง กำรสงครำมครั้งส ำคัญสมัยจักรพรรด์ินโปเลียน  โบนำปำร์ต (Napoleon 
Bonaparte) นี้ ได้เลือกกล่ำวเฉพำะกลยุทธที่ อูล์ม(Ulm) กำรยุทธท่ี ออสเตอลิตซ์(Austerlitz )กำรยุทธที่ วำ
กรำม(Wagram) และกำรยุทธท่ี วอร์เตอร์ลู (Waterloo) รวม 4 กำรยุทธเท่ำนั้น  ท้ังนี้ เพื่อให้เหมำะกับเวลำ
ท่ีมีอยู่  นอกจำกนี้ แต่ละกำรยุทธจะกล่ำวอย่ำงย่อให้เห็นภำพกำรด ำเนินกลยุทธโดยสังเขปเท่ำนั้น   เฉพำะ
กำรยุทธท่ีวอร์เตอร์ลู ได้กล่ำวให้ละเอียดมำกหน่อย เพรำะเป็นกำรยุทธครั้งสุดท้ำยของนโปเลียน     ใน
ตอนท้ำยของค ำบรรยำย ได้กล่ำวถึงหลักกำรท ำสงครำมของนโปเลียนไว้ด้วย เพื่อท่ีจะได้ทรำบทัศนะเกี่ยวกับ
กำรท ำสงครำมของนโปเลียน จอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ของยุโรปจักรพรรดินโปเลียน โบนำปำร์ต ได้ทรงท ำสงครำม
อย่ำงโชกโชนเป็นเวลำถึง 22 ปี ต้ังแต่     ค.ศ.1793 (พ.ศ.2336) จนถึง ค.ศ.1815 (พ.ศ.2358) สงครำมครั้ง
ส ำคัญ  ๆ ท่ีพระองค์ทรงเป็น ผู้น ำทัพมีอยู่มำกมำยหลำยครั้ง  เช่น  กำรยุทธ์ ท่ีอู ล์ม  (Ulm) ค .ศ .1805 
(พ.ศ.2348)  ออสเตอร์ลิตซ์ (Austerlitz) ค.ศ.1805 (พ.ศ.2348)  วำกรำม (Wagram) ค.ศ.1809 (พ.ศ.2352)  
วอร์เตอร์ลู (Waterloo) ค.ศ.1815 (พ.ศ.2358) ฯลฯ  ต่อไปนี้จะขอกล่ำวถึงกำรยุทธ 4 ครั้งข้ำงต้น ตำมล ำดับ
กำลเวลำ  

 
ประวตั ิ     นโปเลยีน โบนำปำรต์ (Napoleon Bonaparte) หรือนจักรพรรด์ินโปเลียนมหำรำช เป็นชนชำติ
ฝรั่งเศส เกิดท่ีเมืองอำจักซิโอ (Ajaccio) เกำะคอร์ซิกำ (Corsica) ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันท่ี 15 สิงหำคม 
ค.ศ.1769  บิดำเป็นนักกฎหมำย ด้วยเหตุท่ีบิดำมำรดำของนโปเลียนยำกจนมำก นโปเลียนจึงต้องเผชิญกับ
ควำมยำกจนมำต้ังแต่เยำว์วัย แต่อำศัยท่ีมีควำมอดทนและมีมำนะพำกเพียรดี จึงสำมำรถเข้ำรับกำรศึกษำทำง
วิชำกำรทหำรท่ี  เบรียง (Brienne) และต่อในโรงเรียนนำยร้อยทหำรบกท่ีกรุงปำรีส(The military academy 
of Paris)  
(ค.ศ.1784) จนกระท่ังส ำเร็จออกรับรำชกำร สอบได้ท่ี 42 ในจ ำนวนนักเรียน 58 คน1 เป็นนำยทหำรสัญญำ
บัตร ยศร้อยตรี เหลำ่ปนืใหญ ่ ใน ค.ศ.1979      ในระหว่ำงเข้ำศึกษำในโรงเรียนนำยร้อยทหำรบก ตรงกับ
ช่วงเวลำในกำรปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส คณะปฏิวัติได้ปลงพระชนม์พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส และ
พระนำงแมรี่อังตัวเนตพระรำชิน ี เมื่อวันท่ี 21 มกรำคม ค.ศ.1792  ต่อจำกนั้นก็ถึงยุคท่ีฝรั่งเศสต้องเผชิญกับ
ภำวะระส่ ำระสำยเนื่องจำกกำรแก่งแย่งชิงอ ำนำจกันเอง ท ำให้ควำมมั่นคงของชำติเส่ือมลงไปทุกขณะ ด้วย
เหตุนี้ฝรั่งเศสจึงถูกข้ำศึกยกทัพมำรุมโจมตีรอบด้ำน  วำสนำของนโปเลียนได้มีโอกำสก้ำวไปสู่ควำมรุ่งโรจน์ขึ้น
ในช่วงระยะเวลำนี้เอง กล่ำวคือ นโปเลียนได้รับมอบอ ำนำจจำกรัฐบำลฝรั่งเศส ขณะนั้นให้ยกกองทหำรไปตี
กองทหำรอังกฤษท่ีถือโอกำสเข้ำยึดครองเมืองตูรอง (Toulon)  ในขณะท่ีฝรั่งเศสก ำลังวุ่นวำยระส่ ำระสำยอยู่ 
         ด้วยควำมปรีชำสำมำรถอันชำญฉลำด ประกอบด้วยควำมกล้ำหำญอันเป็นคุณสมบัติประจ ำตัว 
นโปเลียนจึงสำมำรถเข้ำตีเมืองตูรองกลับคืนมำส ำเร็จ โดยสูญเสียก ำลังทหำรเพียงเล็กน้อย   จึงได้ตอบแทน
ชัยชนะอันงดงำมของนโปเลียนโดยเลือ่นยศใหน้โปเลยีนจำกนำยรอ้ยเปน็นำยพลเลยทเีดยีว  นับเป็นกำรเล่ือน
ยศข้ำมข้ันมำกท่ีสุด ซึ่งไม่เคยมีนำยทหำรคนใดเคยได้รับมำก่อน นับเป็นก้ำวแรกท่ีจะน ำนโปเลียนไปสู่ควำม
รุ่งโรจน์ต่อไปในโอกำสข้ำงหน้ำ 
           ต่อมำนโปเลียนได้มีโอกำสแสดงฝีมือให้เป็นท่ีประจักษ์ชัดถึงควำมสำมำรถของเขำทุกขณะ 
เริ่มต้ังแต่กำรได้รับมอบให้เป็นผู้ปรำบปรำมกำรก่อกำรจลำจลขึ้นในประเทศ และอำศัยท่ีนโปเลียนเป็น
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นำยทหำรปืนใหญ่ เขำจึงได้ใช้กลยุทธโดยน ำเอำปืนใหญ่ไปจุกช่องไว้ตำมถนนสำยต่ำง ๆ ท่ีจะไปยังสภำ
แห่งชำติ เพื่อป้องกัน มิให้ผู้ก่อกำรจลำจลบุกเข้ำไปถึงสภำได้ หำกยังขืนดื้อดึงและรุกล้ ำเข้ำมำ นโปเลียนก็จะ
ระดมยิงปืนใหญ่ออกไปทันที ด้วยอ ำนำจกำรยิงของปืนใหญ่ ท ำให้นโปเลียนสำมำรถป้องกันและปรำบปรำม
กำรจลำจลอย่ำงได้ผล ฝรั่งเศสจึงปลอดภัย ควำมสำมำรถของนโปเลียนดังกล่ำวท ำให้เข้ำได้รับกำรแต่งต้ังใน
หน้ำท่ีส ำคัญ ๆ ของชำติสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นผู้บัญชำกำรเขตภำยใน และเป็นแม่ทัพน ำกองทัพฝรั่งเศสไปรบ
กับประเทศอิตำลี (ค.ศ.1796) ท้ัง ๆ ท่ีมีอำยุเพียง 25 ปีเท่ำนั้น  รบชนะ เป็นผลให้ฝรั่งเศสได้รับดินแดนฝ่ัง
ซ้ำยแม่น้ ำไรน ์ (Rhine) ท้ังหมด นับเป็นชัยชนะอันส ำคัญของนโปเลียน และชำวฝรั่งเศสได้ยกย่องเชิดชูนโป
เลียนว่ำเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศส ยำกท่ีจะหำผู้ใดเปรียบเทียบได้ 
            ต่อมำ นโปเลยีนได้รับอนุญำตจำกรฐับำลฝรั่งเศสให้ยกกองทัพไปรบอียิปต์ (Egypt) 
ค.ศ.1798  และถือโอกำสเข้ำตีเอำเมืองต่ำง ๆ ท่ีผ่ำนไปมำเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสได้เป็นจ ำนวนมำก รวมทัง้
เกำะมอลต้ำ (Malta) ซึ่งได้ใช้เป็นฐำนทัพท่ีดีของฝรั่งเศสแห่งหนึ่งด้วยเข้ำยึดเมืองอเล็กซำนเดรียและกรุงไคโร
ได้เป็นผลส ำเร็จวำสนำของนโปเลียนได้รุ่งโรจน์ขึ้นไปโดยล ำดับ จนกระท่ังใน ค.ศ.1802 นโปเลียนได้รับแต่งต้ัง
ให้เป็นกงศุล หรือหัวหน้ำรัฐบำลปกครองประเทศฝรั่งเศสต่อไปตลอดชีวิต เพรำะเห็นว่ำนโปเลียนได้สร้ำง
ควำมเจริญสูงสุดให้แก่ฝรั่งเศส ได้รับควำมนิยมรักใคร่จำกประชำชน  ดังนั้น ในท่ีสุด นโปเลียนจึงประกำศตน
เป็นพระเจ้ำจักรพรรด์ิแห่งประเทศฝรั่งเศสเมื่อ ค.ศ.1804  
            นโปเลียนมิใช่จะมีอ ำนำจวำสนำแต่ในประเทศฝรั่งเศสเท่ำนั้น หำกแต่ยังได้แผ่ขยำยอ ำนำจ
ของตนออกไปในประเทศใกล้เคียงด้วย เช่น สวิสเซอร์แลนด์และเยอรมัน  อย่ำงไรก็ตำม ควำมปรำรถนำของ 
นโปเลียนท่ีจะยกกองทัพไปตีเกำะอังกฤษนั้นก็ยงัไม่มีทำงจะส ำเร็จลงได้ เพรำะอังกฤษมีกองทัพเรอืท่ีเข้มแข็ง
กว่ำฝรั่งเศสเป็นอันมำก นโปเลียนจึงได้หันไปท ำศึกกับออสเตรีย(Austria) ปรัสเซีย(prussia)  และรัสเซีย
(Russia) ต่อไป  นโปเลียนสร้ำงศัตรูไว้มำก ท ำให้ฝรั่งเศสอยู่ไม่สงบ 
            วุฒิสภำฝรั่งเศสจึงได้ประชุมหำรือและตกลงตัดสินใจ เมื่อวันท่ี 3 เมษำยน ค.ศ.1814 
ประกำศให้นโปเลียนออกจำกรำชบัลลังก์ พร้อมกับประกำศแต่งต้ังรัฐบำลฝรั่งเศสใหม่โดยมีตำเลรังค์ ผู้ซึ่ง   
นโปเลียนได้เคยชุบเล้ียงมำและกลับเป็นผู้ทรยศต่อนโปเลียนเป็นหัวหน้ำคณะรัฐบำลฝรั่งเศสแทน ซึ่งใน
ขณะนั้นนโปเลียนได้คุมก ำลังทหำรไปสู้รบป้องกันกรุงปำรีสให้พ้นจำกเงื้อมมือของข้ำศึกท่ีฟองเตนโปล 
(Fontainebleau) ห่ำงจำกกรุงปำรีสประมำณ 60 กิโลเมตร นโปเลียนเห็นว่ำไม่มีทำงท่ีจะต่อสู้และขัดขืนอีก
ต่อไป จึงได้ยอมสละรำชสมบัติเมื่อวันท่ี 20 เมษำยน 1814 ต่อมำรัฐบำลได้น ำตัว   นโปเลียนไปปล่อยท่ีเกำะ
เอลบำ (Elba) ซึ่งเป็นเกำะเล็ก ๆ แห่งหนึ่งของฝรั่งเศส และรัฐบำลได้ออกประกำศแต่งต้ังให้พระอนุชำของ
พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 ขึ้นเป็นพระเจ้ำแผ่นดิน โดยมีพระนำมว่ำพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 18 ครองรำชย์บัลลังก์ 
             นโปเลียนได้ถูกปล่อยท่ีเกำะเอลบำ ประมำณ 10 เดือน นโปเลียนได้ลอบลงเรือเล็กล ำหนึ่ง
มำขึ้นเกำะที่ฝรั่งเศสอีกเมื่อวันท่ี 1 มีนำคม ค.ศ.1814 และนโปเลียนได้รวบรวมทหำรประมำณ 900 คน เพื่อ
ใช้เป็นก ำลังขับไล่รัฐบำลและกลับมำมีอ ำนำจอีกต่อไป ทำงรฐับำลไดส้ง่ จอมพล เนย ์ไปจบัตวั นโปเลยีน แต ่ 
ปรำกฎวำ่จอมพล เนย ์ กลบัใจเขำ้ขำ้งนโปเลียน ยกกองทพัเขำ้มำกรงุปำรสีเพือ่ยดึอ ำนำจจำกรฐับำลฝรัง่เศส  
ดังนั้น บรรดำประเทศต่ำง ๆ ท่ีเคยประกำศสงครำมกับนโปเลียน จึงได้ตกลงพร้อมกันท่ีจะส่งก ำลังทหำร
ออกไปท ำกำรสู้รบกับนโปเลียนอีก 
       นโปเลียนได้แสดงบทบำทของขุนศึกต่อไปในกำรรบครั้งส ำคัญระหว่ำงกองทัพนโปเลียนกับ 
กองทัพอังกฤษ ซึ่งม ีจอมพล เวลลงิตนั (Wellington) เป็นแมทั่พอังกฤษ มีก ำลังพลถึง 8 หมื่นคน ต้ังอยู่  บน
เนินสูงท่ีเรียกว่ำ มองต์แซงต์จอง(Mont st Jean) ใกล้หมู่บ้ำนวอร์เตอร์ลู (Waterloo) ในขณะเดียวกัน  นโป
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เลียนมีก ำลังน้อยกว่ำ คือ มีเพียง 6 หมื่นคน วันท่ี 18 มิถุนำยน ค.ศ.1815 ท ำกำรสู้รบอย่ำงกล้ำหำญ   นโป
เลียนเห็นว่ำไม่มีทำงท่ีจะท ำกำรสู้รบเอำชัยชนะได้อีกต่อไป จึงประกำศสละรำชสมบัติอีกครั้งหนึ่ง 
              วำสนำของนโปเลียนต้องถึงกำลอวสำน อังกฤษได้น ำเอำตัวนโปเลียนไปปล่อยท่ีเกำะเซนต์   
เฮเลน (Saint Helena) เมื่อวันท่ี 15 ตุลำคม ค.ศ.1815 และนโปเลียนมีชีวิตอยู่ในเกำะนั้นประมำณ 6 ปี จึง
ได้ส้ินพระชนม์เม่ือวันท่ี 8 พฤษภำคม ค.ศ.1821 มีพระชนมำยุได้ 51 ปี 8 เดือน 20 วันพอด ี

 
1. กำรยทุธทีอ่ลูม์ (Ulm)  
            กำรยุทธครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกันยำยน-ตุลำคม ค.ศ.1805 ระหว่ำงฝ่ำยฝรั่งเศส ฮอลแลนด์   
สเปน   อิตำลี และบำวำเรีย (Bavaria)  กับฝ่ำยพันธมิตรม ี อังกฤษ ออสเตรีย รัสเซีย สวีเดน และเนเบิล  
เมือง อูล์ม อยู่ริมแม่น้ ำดำนูบ(Danube)ในเยอรมนีเหนือสวิตเซอร์แลนด์เล็กน้อย 
            ฝ่ำยพันธมิตรมีก ำลังของออสเตรียในอิตำลี ในบังคับบัญชำของ อำร์ซดยุค ชำร์ลส์ 
(Archduke Charles) 95,000 คน ในบงัคับบัญชำของ อำร์ซดยุค จอห์น (Archduke John) 33,000 คน 
และในเยอรมนีมีก ำลังในบังคับบัญชำของ นำยพลคำร์ลแมค (Kaelmack) 55,000 คน  นอกจำกนี้ ยังมีก ำลัง
ของ     รุสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรอีก 2 กองทัพ  กองทัพท่ี 1 มี 55,000 คน ในบังคับบัญชำของ นำยพลคูตูซอฟ 
(Kutusov)     กองทัพท่ี 2 มี 40,000 คน ในบังคับบัญชำของ นำยพลบุกซ์เฮำเดน (Buxhowden) 
                   นโปเลียนรวมพลได้ท้ังหมดถึง 219,000 คน นับว่ำมำกท่ีสุดเท่ำท่ีเคยมี ก ำลังของนโปเลียนได้
เคล่ือนท่ีอย่ำงรวดเร็วไปถึงแม่น้ ำไรน์ (Rhine) เมื่อ 24 กันยำยน และแม่น้ ำดำนูบ (Danube) ใน 7 ตุลำคม ซึ่ง
นำยพลแมค (Mack) คำดไม่ถึงว่ำจะไปได้เร็วขนำดนั้น  นโปเลียนมุ่งเข้ำจัดกำรกับกองทัพนำยพลแมค (Mack) 
ให้พ่ำยไปเสียก่อนโดยเร็ว  ก่อนท่ีกองทัพรุสเซียจะเคล่ือนก ำลังมำสมทบได้ทัน  โดยส่งกองทัพน้อยของจอม
พลแบร์นำดอต (Bernadotte) และ จอมพลดำวูต์ (Davout) ไปขัดขวำงกองทัพรุสเซียทำงเมืองมูนิค 
(Munich) ส่วนทำงด้ำนอิตำลีนั้นได้ให้กองทัพของจอมพลมำสเซนำ (Massena) มีก ำลัง 50,000 คน ท ำกำร
ตรึงก ำลังของ อำร์ซดยุค ชำร์ลส์ ไว้ก่อน 
         ก ำลังส่วนใหญ่ของนโปเลียนท ำกำรข้ำมแม่น้ ำไรน์ ด้วยกว้ำงด้ำนหน้ำถึง 200 กม. แล้วมุ่งสู่  
แม่น้ ำดำนูบ เพื่อตลบหลังก ำลังของนำยพลแมค ท่ีเมืองอูล์ม(Ulm) ก ำลังอีกส่วนหนึ่งเข้ำตีลวงผ่ำนป่ำด ำ 
(Black Forest) ทำงใต้  นโปเลียนข้ำมแม่น้ ำดำนูบใน 7 ตุลำคม ด้วยกว้ำงด้ำนหน้ำ 60 กม. เพื่อเข้ำตลบหลัง
ล้อมเมืองอูล์ม ใน 10 ตุลำคม  นำยพลแมคได้ส่งกองทัพน้อยไปต้ำนทำนฝรั่งเศสท่ีหน้ำเมืองอูล์มทำงทิศ
ตะวันออก แต่ถูกก ำลังส่วนหน้ำของฝรั่งเศสตีแตกไป ก ำลังส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสเริ่มปะทะกับก ำลังของนำยพล
แมคใน 14 ตุลำคม แล้วใน 15 ตุลำคม นโปเลียนก็เข้ำล้อมเมืองอูล์มได้ส ำเร็จ ตกบ่ำย 17 ตุลำคม ก ำลัง 
27,000 คน ของกองทัพแมคก็ยอมแพ ้มีก ำลังบำงส่วนหนีเล็ดลอดออกไปได้ แต่ก็ถูกตำมจับเป็นเชลยหนีไปไม่
รอด 
       สรุปผลกำรยุทธท่ีอูล์มนี้ นโปเลียนด ำเนินกลยุทธโดยกำรโอบกว้ำงเข้ำตลบหลังข้ำศึกด้วยก ำลัง
ส่วนใหญ่ ใช้ก ำลังส่วนน้อยท ำกำรเข้ำตีลวง และส่งก ำลังอีกส่วนหนึ่งไปขัดขวำงกองทัพรุสเซียไว ้ นับเป็นกำร
ยุทธครั้งส ำคัญครั้งหนึ่งของนโปเลียนท่ีสำมำรถด ำเนินกำรยุทธเอำชนะข้ำศึกได้อย่ำงงดงำม 
                                            
2. กำรยทุธทีอ่อสเตอลิตซ ์(Austerlitz) 
      กำรยทุธที่ออสเตอลิตซ ์ (Austerlitz) (ค.ศ.1805) แควน้ Moravia austria (ปัจจุบันเป็น
เมือง Slavkov ในเชกโกสโลวเกีย (Czechoslo vakia)ใกล้เมือง Brunn) เป็นกำรยุทธติดพันกับกำรยุทธที่
อูล์ม (Ulm)  เมื่อนโปเลียนเอำชนะกองทัพออสเตรียท้ังหมดได้แล้ว ก็รุกเข้ำหำกรุงเวียนนำ(Vienna)อย่ำงเร่ง
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รีบ เพื่อติดตำมกองทัพของนำยพลคูตูซอฟ (Kutusov) แต่ก็ไม่สำมำรถท ำลำยกองระวังหลังของรุสเซียได้ 
ก ำลังส่วนหน้ำของนโปเลียนเข้ำกรุงเวียนนำ (Vienna) เมื่อ 13 พฤศจิกำยน 1805 
     ก ำลังท้ังสองฝ่ำยได้เคล่ือนเข้ำหำกัน และวำงก ำลังทำงตะวันตกของเมืองออสเตอลิตซ์ เมื่อ 1 
ธันวำคม 1805 ดังนี้ 
 
 
 
 ฝ่ำยฝรั่งเศส 
     ทำงปีกซ้ำยสุดมีกองพล ร.ซูเซต์ (Suchet)  ซึ่งมีกองพล ร.คำฟฟำเรลลี (Caffarelli) อยู่ข้ำง
หลัง ถัดลงไปอีกเป็นกองทัพน้อยท่ี 1 แบร์นำดอตต์ (Bernadotte) 12,000 คน วำงก ำลังคร่อมถนนไปสู่เมือ
งบรืนน ์(Brunn) และกองพลถัดมำทำงขวำ มีกองพล ร.อูดิโนต์ (Oudinot) 6,000 คน กองทัพน้อยท่ี 5 ลำนส์ 
(Lannes) กองทหำร รอ.เบสซิล (Bessieres) 5.300 คน กองทหำรม้ำมูร่ำห์(Murat) 5,500 คน  กองทัพน้อย
ท่ี 4 ซูลต์ (Soult) 17,000 คน ประกอบด้วยกองพล ร.วำนดำมม์ (Vandamme) และกองพล ร.ฮิลแลร์ 
(Hilaire) ทำงขวำสุดมีกองพล ร.เลอกรองด์ (Legrond) 9,000 คน ท ำกำรป้องกันท่ำข้ำมโซโกลนิตซ์ 
(Sokolnitz)และ  เตลนิตซ์ (Tellnitz) และกองทัพน้อย ดำวูต ์ (Davout) 8.000 คน ก ำลังท้ังหมดของนโป
เลียน 74,800 คน 
 ฝ่ำยพันธมิตร 
      ก ำลังของดอคตูรอฟ (Docturov) 8,500 คน อยู่ทำงปีกซ้ำย ถัดไปทำงขวำและซ้อนกันทำง
ลึก แลนกิรอน (Langeron) 11,600 คน กองพล ม.ของ ลิชเทน สเตนทิน( Lichtenstein )4,600 คน  
กองทัพน้อย Prcshibitschewski 13,800 คน กองทัพน้อยโกลโลวลำท (Kollowrat) 25,400 คน ทหำร รอ.
คอนสเตนทิน ( Constantine )8,500 คน และ กองทัพน้อยแบกรำตัน(Bagration) 13,000 คน ทำงขวำสุด
ของขบวนก ำลังของฝ่ำยพันธมิตร รวมแล้ว 85,400 คน 
     กำรรบได้เริ่มขึ้นเมื่อก ำลังของ Docturov และ Langeron เคล่ือนท่ีไปยึดท่ำข้ำม Tellnit 
และ Sololnit ในตอนเช้ำของ 2 ธันวำคม ปรำกฎว่ำกองพลเลอกรองค์กับกองทัพน้อยท่ี  3ของดำวูต์ 
(Davout) ซึ่งเพิ่งเคล่ือนย้ำยจำก Raigern มำถึงช่วยกันตรึงก ำลังของพันธมิตรไว้ท่ีท่ำข้ำมท้ังสองแห่งได้เมื่อ
เวลำ 09.30 น. 
       ท่ีเนิน Pratzen ย่ำนกลำงของแนวรบ กองทัพน้อยท่ี 4 ของ ซูลต์(Soult)ได้ส่งก ำลังเข้ำยึด
ไว ้แต่โดนก ำลังของ Kollowrat ล้อมตรึงอยู่ท่ีชำยเนิน ขณะเดียวกันทำงใต้ของถนน Olmutz  ก ำลังของแบร์
นำดอตต์และบูร่ำ ได้ปะทะกับก ำลังของคอนสแตนติน (Constantine) ซึ่งมีทหำรม้ำลิซเซ่นสไตน์อยู่ทำงขวำ 
กำรสู้รบได้ด ำเนินไปอย่ำงรุนแรง โดยมีก ำลังของคำฟฟำเรลลี เข้ำตีช่วยบ้ำงด้ำนขวำของข้ำศึกด้วย ท ำให้ฝ่ำย
รุสเซียต้องถอยเข้ำหำเมือง Krzenowitz เมื่อ 11.00 น. 
      ระหว่ำงเวลำ 09.00-10.00 น. ก ำลังของ Bagration ได้รุกมำตำมถนนโอลมูตซ์ (Olmutz) 
ไปสู่เมืองบรืนส์ (Brunn) จึงปะทะกับก ำลังของกองทัพน้อยลำนซ ์ ซึ่งรกุมำข้ำงหน้ำเหมือนกัน กำรสู้รบได้
ด ำเนินไปจนถึงเวลำ 12.00 น. ฝ่ำยพันธมิตรพยำยำมท่ีจะแย่งยึดเอำเนิน Pratzen มำให้ได้ แต่ผลท่ีสุดก็ต้อง
ถูกก ำลังของซูลต์ ตีแตกกลับไปอย่ำงยับเยิน ถอยเข้ำหำเมือง Krzenowitz ทำงด้ำนกลำงตรงปีกของกองทัพ
น้อยแบร์นำดอตต์ เมื่อได้รับกำรเพิ่มเติมก ำลังแล้ว ได้เข้ำตีกองหนุนของนำยพลคูตูซอฟ ท่ีส่งมำช่วยล่ำถอย
กลับไป  ฉะนั้น แนวรบฝ่ำยพันธมิตรตรงกลำงจึงถกูเจำะ 
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                     ในตอนนี้ก ำลังของคอนสแตนตีนเริ่มถอนตัว และเมื่อ 17.00-18.00 น. Bagration ก็ต้อง
ถอยเข้ำหำเมืองออสเตอลิตซ์ เพรำะถูกโอบโดยกองพลทหำรม้ำ Nansouty เมื่อเห็นว่ำสถำนกำรณ์ของแนว
รบตอนกลำงเป็นฝ่ำยได้เปรียบนโปเลียนจึงให้กองทัพน้อยของซูลต์ไปช่วยโอบล้อมก ำลังของ
Docturov ,Langeron และ Prschibitschewski ทำงปีกซ้ำยของฝ่ำยพันธมิตร หลังจำกท่ียึดเนิน Pratzen 
ได้แล้ว ก ำลังทำงปีกซ้ำยฝ่ำยพันธมิตรเหล่ำนี้จึงต้องถูกล้อมตัดเส้นทำงถอยด้วยก ำลัง 5 กองพล แม่น้ ำ ล ำธำร 
และหนองน้ ำ 
      กำรรบตลอดวันท่ีผ่ำนมำ ท ำให้ฝ่ำยพันธมิตรบำดเจ็บล้มตำยเป็นอันมำกจักรพรรดิออสเตรีย
จึงได้ส่งนำยทหำรมำติดต่อขอเจรจำยุติกำรรบ ตอน 04.00 น. วันท่ี 3 ธันวำคม แต่ถูกนโปเลียนปฏิเสธ และ
ขอเล่ือนไปเป็นวันท่ี 4 โดยหลังจำกท่ีจะส่งก ำลังไล่ติดตำมข้ำศึกให้ทันเสียก่อน ซึ่งไม่เป็นผล ข้ำศึกได้ถอยหนี
ไปได้โดยปลอดภัย ในตอนบ่ำยวันท่ี 4 จึงได้มีกำรเจรจำสงบศึกท่ีกองบัญชำกำรของนโปเลียน กำรรบได้ยุติลง
และมีกำรท ำสัญญำสันติภำพกันต่อมำท่ีเปรสบรูก (Pressburg) 
     กำรยุทธที่ออสเตอร์ลิตซ์นี้ เป็นกำรยุทธที่โด่งดังกำรยุทธหนึ่งของนโปเลียน กำรท่ีพระองค์
สำมำรถด ำเนินกลยุทธได้อย่ำงชำญฉลำด นโปเลียนไม่ได้เข้ำยึดเนิน Pratzen แต่แรก เพรำะจะท ำให้ข้ำศึกมุ่ง
ท ำกำรเข้ำตีแย่งยึดเนินนี้ ซึ่งเป็นกำรเข้ำตีตรงหน้ำ ผลกำรรบจะไม่เด็ดขำดเท่ำกับกำรลวงให้ข้ำศึกส่งก ำลังเข้ำ
เจำะแนวทำงปีกขวำของตน ท่ีมีก ำลังยึดรักษำท่ำข้ำมอยู่เพียงหนึ่งกองพล เพื่อท่ีจะโอบล้อมก ำลังส่วนใหญ่
ตรงกลำงของนโปเลียน  ครั้งแล้วนโปเลียนจึงส่งก ำลังขึ้นยึดเนินPratzen ภำยหลัง ซึ่งทุกอย่ำงได้เป็นไปตำม
แผน ก ำลัง นโปเลียน 9 กองพลทำงด้ำนนี ้ สำมำรถโอบล้อมก ำลังของฝ่ำยพันธมิตรไว้ได้ท้ังหมด กำรรบ
ตอนกลำงและทำงปีกซ้ำยของแนวก็สำมำรถเข้ำตีให้ฝ่ำยพันธมิตรต้องถอยร่นไปหมดส้ิน  ไม่อำจต้ำนทำนได้ 
เพรำะก ำลังส่วนใหญ่ถูกส่งไปถูกล้อมเสียทำงด้ำนซ้ำย ฝ่ำยพันธมิตรเสียชีวิตและบำดเจ็บ 15,000 คน ถูกจับ
เป็นเชลย 20,000 คน ในกำรยุทธครั้งนี ้
                     หลังจำกกำรยุทธที่ Austerlitz และก่อนกำรยุทธ Wagram  ฝรั่งเศสได้ท ำกำรยุทธที่ JENA 
กับปรัสเซียและรุสเซีย ระหว่ำง 7-14 ตุลำคม ค.ศ.1806 ซึ่งนโปเลียนได้ด ำเนินกลยุทธใน 2 ทิศทำง คือ ทำง 
Auerstadt ด้ำนเหนือ และ Jena ด้ำนใต้  โดยพยำยำมหันเหก ำลังของปรัสเซียไปทำงซ้ำยและตัดเส้นทำง
คมนำคมของ Brunswick แม่ทัพปรัสเซีย ด้วยกำรเดินทัพอย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สับสน และไม่เหนื่อย
ล้ำ  ในท่ีสุดเมื่อก ำลังของ Brunswick (ท้ังแนวรบ 63,500 คน) ท่ีเมือง Auerstadt ทำงเหนือของ Jena 
ซึ่งสู้รบอยู่กับ ทน.3 ดำวูต์ (Davout) (26,000 คน) ได้ล่ำถอย ส่วนทำง Jena ปรัสเซียกับแซกซอน (Sexons) 
ประมำณ 48,000 คน รบกับฝรั่งเศส 6,000 คน (40,000 คน ไม่ได้เข้ำรบด้วย) ก็ได้ถอยไปด้วย โดยทหำรตำย
และบำดเจ็บ 11,000 คน ถูกจับเป็นเชลย 15,000 คนปืนใหญ่ 200 กระบอก ฝรั่งเศสสูญเสียทหำรเพียงกว่ำ 
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5,000 คนเล็กน้อย  นโปเลียนชนะกำรยุทธครั้งนี ้ โดยอุบัติเหตุและกำรบังเอิญ หรือควำมโชคดีของนโปเลียน 
เพรำะกำรยุทธไม่ได้เป็นไปตำมแผนของนโปเลียน เนื่องจำกสภำพลมฟ้ำอำกำศ ภูมิประเทศ และกำรน ำทัพ
อย่ำงโง่เขลำของ Augereau แม่ทัพน้อยท่ี 7 ทำงด้ำนใต้สุดของแนวรำบ 
 
3.กำรยุทธทีว่ำกรำม (Wagram) 
       กำรยุทธครั้งนี้เป็นกำรยุทธที่วำกรำม (Wagram) ค.ศ.1809ใช้ก ำลังมำกเป็นพิเศษ ฝ่ำย  
ฝรั่งเศสมีก ำลังถึง 188,000 คน เป็นก ำลังรบท่ีเข้ำปฏิบัติกำร 165,000 คน ปืนใหญ่ 488 กระบอกฝ่ำย
ออสเตรียมีก ำลัง 158,000 คน ใช้ปฏิบัติกำรจริง 137,000 คน ปืนใหญ่ 446 กระบอก น้อยกว่ำของนโปเลียน
เล็กน้อย ก ำลังของฝ่ำยออสเตรียวำงกระจำยกันอยู่จำกแนวแม่น้ ำดำนูบ (Danube) ผ่ำนลำดเนินทิศใต้วำ
กรำมยำว 15 - 20  ไมล์ 

 
 กำรวำงก ำลงัฝำ่ยฝรัง่เศส 
 ด้ำนซำ้ยทน.4 มำสเซนำ (Massena) 29,000 คน 
 กลำง  ทน.9 แบร์นำดอตต์ (Bernadotte) 18,800 คน 
    ท.อิตำลี เออจีน (Eugene) 20,000 คน 
    ทน.2 อูดิโนต ์(Oudinot) 28,200 คน 
    ทน.3 ดำวูต ์(Davout) 37,900 คน 
 ขวำ  พล.ม.กรูซี (Grouchy) 2,900 คน 
    พล.ม.พูลลี (Pully) 1,500 คน 
    พล.ม.มองท์บรืน (Montbrun) 3,300 คน 
 กองหนุน พล ม.เบสซิเลร์ (Bessieres) 8,800 คน 
    ทหำรรักษำพระองค์ (Gd.=Royal Guard) 12,400 คน 
         นอกจำกนี้ ยังมี ทน.7 เลอแพเวร์ด (Lefebvre) 15,000 คน รักษำเส้นทำงคมนำคมอยู่ท่ี
ลินซ์ (Linz)  ทน.8 วองดำม (Vandamme) 16,000 คน รักษำกรุงเวียนนำ (Vienna)  ทน.11 มำร์มอง 
(Marmont) 10,000 คน กับ พล.เรเนียร (Reynier) 7,000 คน อยู่บนเกำะโลเบำ (Lobau)        พล.ดิลเลร์ 
(Diller) ของ ท.เออจีน 8,000 คน อยู่ตรงข้ำมเพรสบรุก (Pressbure) 
 ฝ่ำยออสเตรีย 
 ด้ำนขวำ ทน.6 เคลเนำ (Klenau) 13,800 คน อยู่ท่ีสแตนเมอร์สสตอร์ฟ (Stammersdorf) 
   ทน.หนนุ ลซิเตนสไตน 

(Lichteenstein) 18,600 คน ระหว่ำงเมือง 
                               เกรัสสเดอร์ฟ (Gerasdorf) กับวำกรำม (Wagram) 
 กลำง ทน. 1 เบลเลกำร์ด (Bellegarde) 22,000 คน อยู่ท่ีเนินวำกรำม (Wagram) 
   ทน.2 โฮเฮนโซลเลิร์น (Hohenzollern) 25,000 คน ตะวันออกของ 
                               วำกรำม (Wagram) 
 ซ้ำย ทน.4 โรเซนเบิอร์ก (Rosenberg) 18,100 คน 
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                       นอกจำกนี้ ยังม ีทน.3 โคลโลวแรต (Kollowrat) 16,600 คน  เป็นกองหนุนท่ีฮำเกนบรูนน ์
(Hagenbrunn) ทน.5 รูส (Reuss) 7,600 คน รักษำล ำน้ ำดำนูบ( Danube) และ ทน.จอห์น (Jonh) ของ 
อิตำลี 12,500 คน ท่ีเพรสบรูก (Press Burg) 
           กำรรบได้เริ่มขึ้นตอนเช้ำมืด 6 กรกฎำคม 1809 โดยออสเตรียใช้ก ำลัง ทน.6 เคลเนำ กับ 
ทน.3 โคลโลวแรต เข้ำตีปีกซ้ำยของฝรั่งเศส ท่ี ทน.4 มำสเซนำ  วำงก ำลังต้ังรับเป็นแนวบำง ๆ อยู ่ก ำลังส่วน
ใหญ่ของมำสเซนำต้องถอยข้ึนไปทำงเหนือ และ พล.ร.บูเดต์ (Boudet) ถูก ทน.โคลโลวแรต ตีตัดขำดจำก
ก ำลังส่วนใหญ่ ต้องถอยหนีไปทำงใต้ของเมืองแอสเบิร์น (Aspern) เมื่อจวนละ 10.00 น.  ทน.6 เคลเนำ ก็ได้
เข้ำยึดเมือง   แอสเบิร์น และเอสสลิง (Essling) ไว้ 
         ทำงปีกขวำของฝรั่งเศส นโปเลียนได้ให้ พล.ม.มองบรืนและกรูซ ี เข้ำตีโอบปีกซ้ำยของ ทน.4   
โรเซนเบิร์ก พร้อมกันนั้นได้ให ้ ทน.3 ดำวูต์ เข้ำตีทำงปีกขวำและตรงกลำงของ ทน.4 โรเซนเบิอร์กด้วย  
สำมำรถยันก ำลังของดำวูต์ไว้ได้  แต่ตรงกลำงต้องถอยไปข้ำงหลังทำงเหนือ ท ำให้เกิดช่องโหว่ระหวำ่ง ทน.4โร
เซนเบิอร์ก กับ ทน.2 โฮเฮนโซลเลิร์น แนวของ ทน.4 โรเซนเบิอร์กในตอนนี ้จึงหักต้ังฉำกไปทำงเหนือกับแนว
ของ ทน.2   โฮเฮนโซลเลิร์น นโปเลียนได้ส่ังให้กองพลทหำรม้ำ 3 กองพล ท่ีรุกทำงปีกขวำนั้น ในบังคับบัญชำ
ของดำวูต์ท ำกำรรุกไล่ข้ำศึกต่อไป 
              
           ในตอน 13.00 น. สถำนกำรณ์ทำงฝ่ำยฝรั่งเศสมีดังนี้ 
        - มำสเซนำ เข้ำตี เคลเนำ และโคลโลวแรตแมคโดแนลด์ (Macdonald) 
                            (แยกจำก ท.เออจีน) เข้ำตีโคลโลวแรต และลิซเตน สไตน์ 
        - แบร์นำดอตต์กับก ำลังส่วนหนึ่งของ ท.เออจีน เข้ำตีเบลเลกำร์ด (Bellegarde) 
        - อูดิโนต์กับก ำลังส่วนหนึ่งของ ท.เออจีน เข้ำตีโฮเฮนโซลเลิร์น 
        - ดำรูต์ เข้ำตีโรเซนเบิร์กต่อไป 
        - กองพลทหำรรักษำพระองค์กังมำร์มอง เป็นกองหนุนท่ัวไปอยู่ตรงกลำง 
          กำรเข้ำตีของ ทน.แมคโดแนลด์ ได้ถูกข้ำศึกระดมยิงด้วยปืนใหญ่อย่ำงหนัก และล้มตำยลง
จ ำนวนมำก แต่ก็ยังคงบุกตะลุยต่อไป จนกระท่ังไปไม่ได้แล้วจึงหยุดลงเมื่อ 13.30 น.  นโปเลียนจึงส่งกองพล
ทหำรรักษำพระองค์ไปเข้ำตีช่วยแมคโดแนลด์ ถึงขั้นตะลุมบอนกันกับข้ำศึก แล้วแมคโดแนลด์ก็กลับเริ่มเข้ำตี
ต่อไปอีกจนแนวตอนกลำงของออสเตรียแตก ลิซเตนสไตน์ต้องสู้พลำงถอยพลำง พอถึงเวลำ 15.00 น. ฝ่ำย    
ออส  เตรียก็ได้ถอยออกจำกแนวที่มั่นก่อนท่ีจะถูกท ำลำย ฝรั่งเศสได้ไล่ติดตำมไปอีกเล็กน้อยไม่ไกลนัก เพรำะ
ทหำรบอบซ้ ำและทรุดโทรมมำก 
           เมื่อ 22.00 น. วันท่ี 6 กรกฎำคม 1809 กำรยุทธที่วำกรำมก็ได้ยุติลง โดย มำสเซนำ รุกเข้ำ
ยึดแนวโลริสดอร์-เลโอโปลเดำ (Leopoldau) แมคโดแนลด์กับแบร์นำดอตต์ ยึดได้เกรัสเดอร์ฟ อูดิโนต์กับ
ดำวูต์ ยึดได้แนววำกรำม-เฮลมำฮอฟ-บอคฟรูสส์ ฝ่ำยออสเตรียเสียทหำรไปประมำณ 3,600 คน รวม 2 เท่ำ
ของฝรั่งเศส 
            กำรยุทธของนโปเลียนท่ีน ำชัยชนะมำสู่พระองค์ในกำรยุทธที่วำกรำมนี้ เป็นกำรตัดสิน
พระทัยวำงน้ ำหนักกำรเข้ำตีตรงหน้ำ ตอนกลำง ของแนวรบข้ำศึกได้เป็นกำรถูกต้องเหมำะสม  ท้ังนี้ หลังจำก
ท่ีทำงปีกขวำก ำลังของฝรั่งเศสสำมำรถท ำกำรรุกไล่ได้เปรียบข้ำศึกอยู่ ไม่มีอะไรต้องน่ำเป็นห่วง ส่วนทำงปีก
ซ้ำยก็ได้ให้ก ำลังตรึงข้ำศึกไว้ได้แล้ว กำรพิจำรณำตกลงพระทัยแก้ไขสถำนกำรณ์รบ โดยส่งกองพลทหำรรักษำ
พระองค์ไปช่วยเข้ำตีข้ำศึกต่อไป  ขณะท่ี ทน.แมคโดแนลด์ หมดก ำลังลงนั้น ก็นับว่ำพระองค์ทรงมี
วิจำรณญำณท่ีรอบคอบ สุขุม และพระปรีชำสำมำรถ สมกับทรงเป็นผู้น ำทัพอย่ำงยิ่ง  หำกพระองค์ไม่ทรง
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ตัดสินพระทัยเช่นนั้น สถำนกำรณ์อำจจะกลับจำกกำรได้เปรียบเป็นเสียเปรียบโดยทันทีก็ได้  เพรำะ ทน.แมค
โดแนลด์อ่อนก ำลัง พร้อมท่ีจะถูกตีโต้ตอบและกลับเป็นฝ่ำยถอยเสียเอง 
                                 
4. กำรยทุธทีว่อรเ์ตอรล์ ู(Waterloo) 
              กำรยทุธทีว่อรเ์ตอร์ล ู(Waterloo) (ค.ศ.1815)    เป็นกำรยุทธครั้งสุดท้ำยท่ีจบชีวิตกำรท ำ
สงครำมของพระองค์ลงอย่ำงเศร้ำสลด โดยท่ีฝรั่งเศสเป็นฝ่ำยพ่ำยแพ้อังกฤษ กับปรัสเซียอย่ำงยับเยิน  และ 
นโปเลียนไม่มีโอกำสจะกลับมำแก้ตัวอีกแล้ว เนื่องจำกได้ส้ินประชนม์ท่ีเกำะเซนต์เฮเลนำ (St. Helena) อีก 6 
ปีต่อมำ 
           สำเหตุส ำคัญประกำรหนึ่งท่ีท ำให้นโปเลียนต้องพ่ำยแพ้ยับเยินในกำรยุทธครั้งนี้ ก็คือ 
ลักษณะภูมิประเทศและสภำพลมฟ้ำอำกำศ เอื้ออ ำนวยแก่กำรต้ังรับของฝ่ำยอังกฤษ และเป็นอุปสรรคแก่กำร
เข้ำตีของฝรั่งเศส ก ำลังต้ังรับของอังกฤษจึงสำมำรถท ำลำยก ำลังของฝรั่งเศสจนสับสนอลหม่ำน และล่ำถอย
กลับฝรั่งเศส อย่ำงส้ินหวัง 
 
 
 
        นำยพลเวลลงิตนั (Wellington) แม่ทัพอังกฤษ ได้ใช้เนินเขำมองต์ แซงต์จอง (Mont 
Changjong) ข้ำงหน้ำป่ำซัวนีส์ (Soignes) เป็นท่ีมั่นต้ังรับหน้ำท่ีมั่น มีล ำธำรผ่ำนไปบรรจบแม่น้ ำดีล (Dyle) 
ทำงขึ้นเป็นเนินลำดขึ้นไปหำท่ีมั่น ซึ่งสะดวกแกก่ำรยิงลงมำจำกท่ีมั่นบนเนิน ลักษณะพื้นท่ีบริเวณท่ีมั่นของ
ฝ่ำยอังกฤษท่ีเนินเขำแซงต์จอง เป็นดังนี ้
  ข้ำงหน้ำทำงขวำ มีคฤหำสน์เดอร์ฮูโกมองด์ (De Hougomont) ข้ำงหน้ำตรงกลำงมีโรงนำ  ลำเฮย์ 
ซัง  
(Lahaye) ซึ่งใช้เป็นท่ีมั่นรั้งหน่วงกำรเข้ำตีได้ ด้ำนขวำมีถนนไปยังเมืองนิเวลลส์ (Nivelles) และเมืองเกอแนป
เป  
(Genappe) ซึ่งต่อไปยังเมืองควำเดอะบรำสส์ (Quatrebras)ได้  ถนนนี้สูง มีคูข้ำงถนนใช้เป็นคูยิงได้ ด้ำน
กลำงมีกลุ่มโรงนำมอนต์แซงต์จอง (Mont Changjong) ใช้เป็นท่ีมั่นรั้งหน่วงได้ ข้ำงหน้ำทำงซ้ำยมีล ำธำรลึก 
หน้ำล ำธำรออกไปเป็นที่ลุ่มยำกแก่กำรเคล่ือนท่ี จึงเป็นส่ิงกีดขวำงให้แก่ฝ่ำยต้ังรับภำยในบริเวณท่ีมั่นซึ่งกว้ำง 
4-5 กม. บนเนินเขำมีเส้นทำงติดต่อกันได้สะดวก และมีแนวที่ก ำบังเป็นท่ีมั่นส ำหรับก ำลังหนุนอีกด้วย ข้อเสีย
มีอยู่เพียงประกำรเดียว คือ มีเส้นทำงถอยทำงด้ำนหลังท่ีจะเข้ำไปในป่ำชัวนีส์ 3 กม. จำกท่ีมั่นไม่มำกนัก ป่ำนี้
เป็นป่ำโปร่งไม่เป็นอุปสรรคแก่กำรเคล่ือนท่ีภำยในป่ำ 
           4.1  กำรวำงก ำลงั 
                    กองทพัองักฤษ - ก ำลงั 68,000 คน ประกอบด้วย 3 ทน. และ 1 พลน้อย ม. ท ำกำรตั้งรับใน
ท่ีมั่นกองทพัปรัสเซยี - ก ำลง 90,000 คน ประกอบด้วย 4 ทน. อยู่ท่ีเมืองวำวร์ (Wavre) และแม่น้ ำดีล (Dyle) 
จะมำช่วยอังกฤษเมื่อถูกโจมตี 
           กองทพัฝรัง่เศส - ก ำลัง 72,000 คน (ไมร่วมถึงก ำลังของกรูซ ี(Grouchy) ซึ่งก ำลังไล่ติดตำม
กองทัพปรัสเซียของแม่ทัพบลูแชร์ (Blucher) อยู ่ และขำดกำรติดต่อกับก ำลังของฝรั่งเศส) ประกอบด้วย 
ทน.1, 2 และ 6 กับ 2 พล.ม.  3 พล.ร.รักษำพระองค์ และ พล ม.รักษำพระองค์ เกรนำเดยีร ์ (Gralnadial) 
และทหำรม้ำดรำกนู (Dragoons) ก ำลังของฝรั่งเศสต้ังเผชิญหน้ำกับอังกฤษหน้ำท่ีมั่น 
          4.2  แผนกำรรบ 
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                    นโปเลียน  ได้พิจำรณำตกลงใจว่ำ จะเข้ำตีลวงท่ีคฤหำสน์เดอร์ฮูโกมองต์  
(De hougomont) ก่อน แล้วจึงจะเข้ำตีหลักตรงกลำง เพื่อเจำะแนวให้ท่ีมั่นด้ำนซ้ำยและขวำขำดออกจำกกัน 
และตีทำงปีกซ้ำยของข้ำศึก เพื่อกันไม่ให้ปรัสเซียเข้ำช่วยอังกฤษ 
             ฝ่ำยองักฤษต้ังใจจะยึดท่ีมั่นไว้ให้ได้นำนท่ีสุด จนกว่ำก ำลังของบลูแชร์ (Blucher) จะมำ
ช่วยเข้ำตีทำงขวำและทำงหลังก ำลังของฝรั่งเศส 
                          4.3  กำรจดัรปูขบวน 
                     องักฤษ  แบ่งท่ีมั่นออกเป็น 2 ด้ำน ด้ำนขวำใช้ก ำลัง 31 กองพนั ด้ำนซ้ำย 24 กองพัน โดยมี
ถนนเป็นเส้นแบ่งเขต แนวต่ำง ๆ ซ่อนก ำบังอยู่อยำ่งดีมองไม่เห็น ข้ำงหลังทหำรรำบมีทหำรม้ำอยู่ ทำงซ้ำย 17 
กรม ทำงขวำ 9 กรม กองหนนุม ี 12 พัน.ร. กับ 4-5 ร้อย.ม. อยู่ท่ีหมู่บ้ำนมองต์แซงต์จอง (Mont st. jean) 
ทำงปีกขวำของท่ีมั่นมีหน่วยอิสระหน่วยหนึ่งยึดอยู่ 
 ฝรัง่เศส 
 แนวที ่1 - ทน.1 เดอเออลอง (D’erlon) 4 กองพล จัดก ำลังเป็น 2 แนว ทำงด้ำนขวำถนน 
    ทน.2 เรลลี (Reille) 3 กองพล จัดก ำลังแนวเดียวทำงด้ำนซ้ำยถนน 
    พล.ม. ของจัคคิโนต์ (Jacquinot) ทำงปีขวำ 
    พล.ม. ของปิเรอ (Pire) ทำงปีกซ้ำย 
 แนวที ่2 - ทน.ม.มิลโฮด์ (Milhaud) ทำงขวำ 
    ทน.ม. เคลเลิอมำนน (Kellermann) ทำงซ้ำย 
    ทน.6 โลบำว (Lobau) กับ 2 พล.ม. อยู่ตรงกลำง 
 แนวที ่3 - 3 พล.ร.รักษำพระองค์ 
    พล.ม.รักษำพระองค์ (Gd. Guyot) 
    ทหำรม้ำเกรนำเดียร์ (Gralnadial) 
    ทหำรม้ำดรำกูน (Dragoons) 
        รูปขบวนในกำรเข้ำตีของฝรั่งเศสนี้ ค่อนข้ำงจะซับซ้อนและรวมก ำลังไว้แนน่หนำอัดแอมำก 
ประหนึ่งว่ำนโปเลียนไม่ทรำบสถำนกำรณ์ดีพอ หรือสถำนกำรณ์ยังไม่กระจ่ำงชัด จึงรวมก ำลังไวเ้ป็นปึกแผ่น
ก่อนสภำพอำกำศในตอนนั้นไม่ดี มีฝนตกใหญ่ต้ังแต่ 17 มิถุนำยน 1815 ท ำให้พื้นดินและถนนเป็นโคลนไป
หมด  นโปเลียนจึงต้องรออยู่จนกระท่ังเวลำ 11.00 น. จึงได้เริ่มท ำกำรเข้ำตี 
                4.4  กำรยทุธ 
                        กำรรบเปิดฉำกขึ้นโดย ทน.2 เรลลี เข้ำตีลวงต่อคฤหำสน์ตำมแผนกลยุทธของนโปเลียน 
แต่เรลลีใช้ก ำลังมำกเกินไปพยำยำมบุกข้ำมเครื่องกีดขวำงท่ีอังกฤษดัดแปลงไว้อย่ำงแข็งแรง ท ำให้เสียก ำลังไป
มำก แต่ก็เข้ำยึดท่ีมั่นไม่ได้ ขณะเดียวกันนั้น จอมพลเนย์ (Ney) ได้รวบรวมปืนใหญ ่ 80 กระบอก ระดมยิงท่ี
มั่นของอังกฤษ เพื่อเตรียมให้ ทน.1 เข้ำตีตรงกลำงและด้ำนซ้ำยของท่ีมั่นข้ำศึก 
        พอถึงเวลำ 12.00 น. ขณะท่ีนโปเลียนจะเริ่มเข้ำตีตรงกลำงและด้ำนซ้ำยของข้ำศึก ก็เผอิญเห็นขบวน
ทหำรโผล่ออกมำทำงขวำของพระองค์ทำงซังลำมแบรต์(ST-Lambert) จึงได้ส่ังให้ พล.ม.โดมอนต์ (Domon) 
และ พล.ม.ซูแบร์วี (Subervie) ซึ่งเป็นกองหนนุอยู่กลำงขบวนเข้ำตีไปท ำกำรรั้งหน่วงไว้ ขบวนทหำรท่ีนโป
เลียนเห็นนี้ เป็นก ำลัง 30,000 คน ทน.4 ของบูโลว์(Bulow) แม่ทัพปรัสเซียเดินทำงมำจำกลิญี่ (Liege) และ
จะเข้ำรบได้ในเวลำ 1-2 ชม. 



45 
 
              ครั้งเวลำ 13.00 น. นโปเลียนก็ได้รับส่ังให้จอมพลเนย์( Ney)ท ำกำรเข้ำตี จอมพลเนย์จัด
ให้ ทน.1 เดอเออลอน เข้ำตีด้วยก ำลัง 4 กองพล กองพลละขบวน แต่ละกองพลจัดแถวกว้ำงและลึก จำกกำร
ยิงของปืนใหญ ่ขณะท่ีทหำรในแนวหน้ำเท่ำนั้นท่ีจะสู้รบได้ 
             พล.ร.1 Durvtte ได้รุกเข้ำหำหมู่บ้ำนปำเปลอตต์ (Papelotte) และลำเฮย์ (Lahaye) 
พล.ร.2 และ 3 รุกไปยงัถนนโอเอง (Oang) ส่วน พล.ร.4 แยกก ำลังไปยังลำเฮย์แซงต์   (Lahryesainte )1 
ขบวนกับตรงกลำงท่ีมั่นต้ังรับอีก 1 ขบวน ท่ีหมำยเข้ำตีเหล่ำนี้ ล้วนแต่เป็นท่ีมั่นดัดแปลงไว้อย่ำงแข็งแรงท้ังนั้น 
ปืนใหญ่ท ำกำรยิงน ำทหำรรำบท่ีเข้ำตี และ ทน.ม.มิลโฮด์(Milhaud) ก็เคล่ือนท่ีตำม ทน.1 ไปด้วย 
           ทหำรฝรั่งเศสเคล่ือนท่ีเข้ำหำท่ีมั่นทหำรอังกฤษอย่ำงกล้ำหำญ ท้ัง ๆ ท่ีภูมิประเทศและรูป
ขบวนเข้ำตีไม่อ ำนวย ปืนใหญ่หน่วยหนึ่งรีบเคล่ือนย้ำยไปช่วยทหำรรำบ ต้องติดหล่มจมโคลนอยู่ในห้วย ทหำร
ม้ำอังกฤษ 1 พล.น้อย จึงเข้ำตะลุมบอน ท ำให้ทหำรปืนใหญ่หน่วยนั้นแตกหนีกระจัดกระจำย เป็นผลให้ทหำร
รำบต้องหยุดกำรรุกลงด้วย ฝรั่งเศสได้แก้ไขสถำนกำรณ์โดยให้ พล.ม.มิลโฮด์ เข้ำประจัญบำนกับทหำรม้ำ
อังกฤษ ตรงหน้ำ และ พล.ม.จัคคิโนต์ เข้ำตีตลบหลัง ทหำรม้ำอังกฤษเสียทีล้มตำยเกือบหมดกองพล ขณะท่ี
ฝรั่งเศสก็เสียหำยไม่น้อย 
            ทน.1 D” Erlon ไม่สำมำรถท ำกำรเข้ำตีให้พร้อมเพรียงกันได้ต่อไป พล.ร.ตรงกลำง รุกล้ ำ
หน้ำหน่วยอื่นขึ้นไปบนท่ีมั่น และขับไล่แนวป้องกนัข้ำงหน้ำไปได้ แต่แล้วก็ถูกแนวป้องกันท่ี 2 ซึ่งซอ่นก ำบังอยู่
โอบล้อมอย่ำงจู่โจม ทหำรฝรั่งเศสถูกยิงล้มตำยระเนระนำด จนต้องถอยหลังลงมำข้ำงล่ำง กำรรุกทุกด้ำนได้
หยุดชะงักลง ขณะท่ีทหำรปรัสเซียได้มำเพิ่มก ำลังมำกขึ้นเรื่อย ๆ นโปเลียนจึงให้ ทน.6 โลบำว(Lobal) ไป
ต้ำนทำนไว้ข้ำงหน้ำปลำงซีนัวต์( Plancenoit) เพื่อป้องกันปีกขวำของฝรั่งเศส เส้นทำงส่งก ำลังบ ำรุง และ
เส้นทำงถอย สถำนกำรณ์ 3 ชม.แรกของกำรรบ ได้เป็นไปตำมท่ีกล่ำวมำนี้ 
 
 
        พอถึงเวลำ 15.00 น. จอมพลเนย์ได้ปรับรูปขบวนกำรเข้ำตีใหม่ ทำงฝ่ำยอังกฤษเห็นว่ำฝรั่งเศส
ทุ่ม 
น้ ำหนักกำรเข้ำตีท่ีตรงกลำงและด้ำนซ้ำยของท่ีมั่นจึงย้ำยเอำก ำลัง 20 พัน.ร. จำกด้ำนขวำมำเสริมในกำรเข้ำตี
ช่วงท่ี 2  ทน.1 เดอเออลอง ท ำกำรรุกไปเข้ำตีลำเฮย์แซงต์และปำเปลอตต์ ได้ ทน.2 ท ำกำรเข้ำตีคฤหำสน์
ต่อไป แต่ก็ตีไม่ได้  ทหำรเสียชีวิตไปเป็นอันมำก นโปเลียนจึงให้ปืนใหญ่ระดมยิง เผำคฤหำสน์ท้ิงเสีย กำรรบ
ทำงด้ำนนี้จึงเป็นกำรยิงใส่กันด้วยปืนใหญ่ ส่วนทำงด้ำนหลังของขบวนรุกของฝรั่งเศส ทน.6 ของโลบำวได้ถูก
ก ำลังของฟอนบูโลว์ (Bulow) เข้ำตีจนต้องถอยออกมำ นโปเลียนจึงส่ง พล.รักษำพระองค์ไปช่วย 1 กองพล 
ท ำให้สำมำรถต้ำนทำนทหำรปรัสเซียไว้ได้ 
           เมื่อเวลำ 17.00 น. ฝรั่งเศสสำมำรถยึดพื้นท่ีเข้ำตีบำงส่วนไว้ได้ และสำมำรถขับไล่ทหำร
อังกฤษท่ีพยำยำมตีโต้ตอบกลับไปได้ นโปเลียนได้เร่งเข้ำตีท่ีมั่นอังกฤษ ให้เป็นผลส ำเร็จก่อนท่ี ทน.อืน่ ๆ ของ 
บลูแซร์จะมำถึง พระองค์ได้ให้ พล.ม.มิลโฮด์ บุกข้ึนไปบนเนินสูง เป็นกำรช่วยกำรเข้ำตีของจอมพลเนย์ ทหำร
ม้ำเกือบท้ังหมดท่ีกองทัพน้อยมีอยู่ ได้เข้ำตีอย่ำงรุนแรง จนแนวหน้ำของอังกฤษแตก แต่แล้วก็ถูกแนวหนุนกับ
แนวหน้ำท่ีถอยร่นไปยิงต่อสู้อย่ำงทรหด จน ทน.ม.มิลโฮด์ต้องถอยกลับมำรวมพลจัดรูปขบวนใหม่ ท่ำมกลำง
กำรระดมยิงของทหำรอังกฤษ 
           ครั้นนโปเลียนได้ทรำบเหตุกำรณ์ดังกล่ำว  จึงส่ง ทน.ม.เคลเลอมำนน์ ขึ้นไปช่วย ทน.ม.มิล
โฮด์ โดยมี พล.ม.รักษำพระองค์ตำมไปเป็นกองหนุน แต่กลับข้ึนไปถึงแนวรบหน้ำ และเข้ำรบกับเขำด้วย 
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ทหำรม้ำ ฝรั่งเศส ประมำณ 10,000 คน ได้เข้ำประจัญบำนกับทหำรอังกฤษจนแตกกระจำยไป  อังกฤษเสีย
ปืนใหญ่ไป 60 กระบอก แต่ทหำรม้ำฝรั่งเศสก็ล้มตำยเป็นจ ำนวนมำกและยึดพื้นท่ีไม่ได้ เพรำะไม่มทีหำรรำบ 
           ระหว่ำงนี ้ทหำรปรัสเซียได้เข้ำมำเพิ่มมำกขึ้นทุกที ทำงซังต์ลำมแบร์ต (ST-Lambert)      2 
ทน. กับทำงถนนโอเอง 1 ทน. รวมเป็น 90,000 คน เมื่อรวมกับทหำรอังกฤษ 68,000 คน (ยังไม่ได้หักท่ี
สูญเสีย) จึงเป็น 158,000 คน มำกกว่ำทหำรฝรั่งเศสมำกมำย แต่ถึงกระนั้นนโปเลียนก็ไม่ย่อท้อ พยำยำมจะ
น ำกองพลรักษำพระองค์เข้ำประจัญบำนด้วยพระองค์เอง แต่จอมพลเนย์ได้รับอำสำน ำก ำลังเข้ำประจัญบำน
เอง โดยพุ่งเข้ำตะลุมบอนตรงกลำงแนวตั้งรับบนเนินขององักฤษทหำรรักษำพระองค์ได้รุกฝ่ำกระสุนท่ียิงกรำด
ลงมำขึ้นเนินไปด้วยควำมกล้ำหำญ จนเข้ำไปใกล้ทหำรอังกฤษ 50 เมตร จะเข้ำตะลุมบอน ทหำรอังกฤษในท่ี
ก ำลังได้ระดมยิงอย่ำงหนกัตลอดแนว ท ำให้ทหำรรักษำพระองค์ตำยเกล่ือนจนต้องถอยกลับไปรวมก ำลังใหม่ 
แล้วเข้ำประจัญบำนเป็นโอกำสสุดท้ำย ครำวนี้ต้องล้มตำยเกือบหมดท้ังกองพล ข่ำวกำรแตกพ่ำยเข้ำตีไม่
ส ำเร็จของกองพลรักษำพระองค์ท่ีเก่งฉกำจไม่มีหน่วยไหนเทียบเท่ำ ได้ท ำให้ขวัญทหำรในกองทัพฝรั่งเศสเสีย
ไปท่ัว 
              ขณะนี้กองทัพฝรั่งเศสได้รุกทะลวงเข้ำมำตรงปีกรอบต่อของ ทน.1 เดลเออลอน กับ ทน.6 
โลบำว ประกอบกับทหำรรักษำพระองค์ก็แตกถอยไปแล้ว เวลลิงตัน แม่ทัพอังกฤษจึงให้กองทัพของตนท ำกำร
รุกตลอดแนว เข้ำตีเอำพื้นท่ีซึ่งถูกยึดไปกลับคืน ฝ่ำยฝรั่งเศสเสียก ำลังใจอยู่แล้ว จึงถูกตีแตกไม่เป็นขบวน ทน.
ต่ำง ๆ ต้องแตกกระจำยถอยลงมำเรื่อย ๆ เหลือแต่ทหำรรักษำพระองค์เท่ำนั้นท่ียอมสู้ตำย  แต่ก็ถูกทหำร
อังกฤษ บดขย้ีละลำยไป ฝ่ำยอังกฤษได้ไล่ติดตำมทหำรฝรั่งเศสท่ีถอยอย่ำงไม่ลดละจนในท่ีสุดทหำรรำบ ทหำร
ม้ำ และทหำรปืนใหญ่ ได้ปะปนกันสับสนอลหม่ำน ต่ำงวิ่งหนีเอำตัวรอดเตลิดเปิดเปิงลงไปยังเมืองเกนแนป
(Genappe) ทำงใต้ ตอน 20.00 น. แล้วก็ถูกทหำรอังกฤษไล่ตำมไปตีอีก  ต้องถอยเรื่อยไปจนเข้ำประเทศ
ฝรั่งเศส กำรยุทธครั้งนี้ฝรั่งเศสเสียทหำรไป 25,000 คน รวมทั้งถูกจับเป็นเชลย 6,400 คน ปืนใหญ่ 250 
กระบอก  อังกฤษเสียทหำร 13,000-14,000 คน  ปรัสเซียเสียทหำร 7,000-8,000 คน 
             เมื่อนโปเลียนเห็นว่ำไม่สำมำรถควบคุมกองทัพของพระองค์ไวไ้ด้อีกแล้ว จึงเสด็จกลับ   
ฝรั่งเศสถึงปำรีส เมื่อ 21 มิถุนำยน โดยมีกองทัพปรัสเซียของบลูแชร์ติดตำมเข้ำมำในฝรั่งเศส ดำวูต ์(Davout) 
เสนำบดีกลำโหมขณะนั้น ได้รวบรวมก ำลังต้ำนทำนก็ไม่ส ำเร็จ รัฐบำลฝรั่งเศสยอมลงนำมในสัญญำกรุงปำรีส
ให้แก่ฝ่ำยพันธมิตร เมื่อ 3 กรกฎำคม ปีนั้นเอง นโปเลียนถูกบังคับให้สละรำชสมบัติเป็นครั้งท่ี 2 และถูกส่งไป   
กักขังไว้ที่เกำะเซนต์เฮเลนำ (Saint Halena)    ต่อมำอีก 6 ปี พระองค์ก็ส้ินพระชนม ์ เมื่อ 8 พฤษภำคม 
พ.ศ.2364 (1821) 
            4.5  บทเรยีนจำกกำรยทุธ 
               4.5.1 นโปเลียนไม่ได้ไปตรวจกำรรบท่ีส ำคัญในยุทธบริเวณ ท ำให้พิจำรณำส่ังกำรได้ไม่ถูกต้อง
เหมำะสม จะคิดว่ำในตอนนี้นโปเลียนไม่แข็งแรงและเข้มแข็งเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ถูกนัก เพรำะ   นโปเลียนเพิ่ง
อำยุได้ 46 ปีเท่ำนั้นกำรติดต่อส่ือสำรไม่ดีและล่ำช้ำ กองทัพน้อยเสียเวลำในกำรเคล่ือนย้ำย และก ำลังส่วน
ใหญ่ไม่ได้รับข่ำวจำกกองทัพท่ีแยกไปปฏิบัติกำร ทน.1 เดอเออลอง ได้รับค ำส่ังจำกนโปเลียนให้ไปช่วย โดย  
จอมพลเนย์ไม่ทรำบจึงส่ังให้ ทน.1 กลับไปเพรำะนโปเลียนมอบ ทน.ให้อยู่ในบังคับบัญชำของจอมพลเนย์แล้ว 
นโปเลียนอำจส่ังใช้ ทน.ได้ แต่ต้องให้จอมพลเนย์ทรำบด้วยนโปเลียนวำงน้ ำหนักในกำรใช้ก ำลังผิดพลำดใน
กำรรบท่ีลิกนี (Ligny)     และควำเตอร์-บรำส์ (Quatre bars) ระหว่ำง 15-16 มิถุนำยน ซึ่งควรให้ ทน.เดอ
เออลอง รวมก ำลังกับส่วนใหญ่ตีกองทัพปรัสเซียให้แตก  จึงเป็นผลให้กำรยุทธท่ีวอร์เตอร์ลูนี้ต้องพ่ำยแพ้ 
เพรำะกองทัพ บลูแชร์ของปรัสเซียได้ย้อนกลับมำช่วยอังกฤษรบจนได้ชัยชนะ  นอกจำกนี้ กำรเข้ำตีคฤหำสน์ก็
ใช้ก ำลังมำกไป เพรำะเป็นเพียงกำรเข้ำตีลวง กำรเข้ำตีท่ีมั่นตรงกลำงท่ีแข็งแรงโดยจอมพลเนย์ก็เป็นกำรตีผิด



47 
 
ด้ำนจอมพลเนย์ไม่ได้รีบส่งข่ำวผลกำรรบย่อยท่ี ควำเตอร-์บรำส์ ให้นโปเลียนทรำบโดยเร็วเป็นผลให้นโปเลียน
พิจำรณำด ำเนิน    กลยุทธได้ไม่ทันกับสถำนกำรณ์เมื่อตีปรัสเซียแตกที ลิกนี(Ligny)แล้ว นโปเลียนไม่ได้ไล่
ติดตำมกองทัพบลูแชร์โดยทันที จึงไม่ทรำบเส้นทำงถอยของบลูแชร์ ครั้งเมื่อกองทัพกรูซไีล่ติดตำมไปก็ไปผิด
ทำง แทนท่ีจะตำมไปทำงเมืองวำฟร์(Wave)ท่ีบลูแชร์ถอย กลับไปเสียทำงเจิมโลช์(Gembloux) ก ำลังกรูชีท่ีไล่
ติดตำมก็มำกไป ท ำให้ไปได้ช้ำ ไม่ทันท่ีจะไปขัดขวำงไม่ให้บลูแชร์ย้อนกลับมำสมทบกับเวลลิงตันท่ีวอร์เตอร์ลู
ได้กำรข่ำวไม่ดี  ท้ังข่ำวข้ำศึกและข่ำวของฝรั่งเศสเองก ำลังใจของทหำรเป็นปัจจัยท่ีจะท ำให้แพ้หรือชนะได้ ใน
ตอนแรกของกำรยุทธทหำร   ฝรั่งเศสมีขวัญดี ก ำลังใจฮึกเหิม จึงเกือบจะเข้ำตีให้อังกฤษถอยออกจำกท่ีมั่น
ท้ังหมดได้ แต่ในตอนหลังท่ีทหำรรักษำพระองค์เข้ำตีท่ีมั่นอังกฤษล้มเหลว และเสียหำยอย่ำงหนัก ท ำให้ทหำร
หน่วยอื่นเสียขวัญไปหมด เพรำะคิดว่ำขนำดทหำรรักษำพระองค์ซึ่งเหนือช้ันกว่ำทหำรหน่วยรบอื่น ๆ ยังตีไม่
ส ำเร็จ หน่วยอื่นจะตีให้ส ำเร็จได้อย่ำงไร 
                      กำรทรยศไปสวำมิภักด์ิต่อกองทัพปรัสเซียของผู้บัญชำกำรกองพลโปมองต์(Pomont) และ
เสนำธิกำรของเขำ เมื่อ 15 มิถุนำยน นับว่ำเป็นประโยชน์แก่ฝ่ำยอังกฤษอย่ำงมำก ท่ีสำมำรถล่วงรู้ถึงแผนกำร
ยุทธของนโปเลียน ขณะท่ีนโปเลียนต้องแสวงหำนำยทหำรท่ีสำมำรถมำแทน ซึ่งยุ่งยำกและอำจไม่สำมำรถดี
พอเท่ำคนเก่ำก็ได้                                      
๕. หลกักำรท ำสงครำมของนโปเลยีน 
   หำกจะท ำกำรศึกษำถึงกำรยุทธต่ำง ๆ ของนโปเลียนอย่ำงพินิจพิเครำะห์แล้ว  จะพบว่ำนโป
เลียนจะปฏิบัติ คือ 1. ท ำกำรเป็นฝ่ำยรุกอยู่เสมอ  2. บุกเข้ำหำข้ำศึกด้วยควำมรวดเร็ว เพื่อประหยัดเวลำและ
เป็นกำรจู่โจมทำงยุทธศำสตร์ 3. รวมก ำลังให้เหนือกว่ำข้ำศึกในสนำมรบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อจะต้องท ำกำร
เข้ำตีแตกหัก และ 4. ค ำนึงถึงระบบกำรป้องกันหรือตั้งรับอย่ำงรอบคอบ 
       นโปเลียนใช้หลักกำรสงครำมส ำคัญ ๆ ดังนี้ 
            1.   กำรรุก 
     นโปเลียนกล่ำวว่ำ “กำรปล่อยให้เป็นฝ่ำยถูกเข้ำตี นับว่ำเป็นควำมผิดพลำดอย่ำงใหญ่
หลวง” และ “ในตอนเริม่กำรยทุธ ควรพจิำรณำอยำ่งรอบคอบวำ่จะท ำกำรรกุหรอืไม่ แต่เมื่อท ำกำรรุกแล้ว ก็
ต้องบุกเข้ำไปจนถึงที่สุด” ในกำรยุทธที่อูล์ม เมื่อ 17 ตุลำคม ค.ศ.1805 พระองค์ได้ส่งสำรไปถึงนำยพลมูรำต์
ว่ำ “ข้ำพเจ้ำขอแสดงควำมยินดีแก่ท่ำนในควำมส ำเร็จท่ีได้รับ แต่อย่ำหยุดเสียละ จงไล่ติดตำมข้ำศึก เอำดำบ
ของท่ำนท่ิมแทงหลังของเขำ และตัดกำรติดต่อส่ือสำรท้ังหมด” 
              
     2.   ควำมคล่องแคล่ว 
      ควำมรวดเร็วในกำรเคล่ือนย้ำย เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรท ำสงครำมนโปเลียน พระองค์
เดินทัพด้วยควำมรวดเร็ว รอบคอบ สุขุม นโปเลียนได้กล่ำวไว้ว่ำ “ชัยชนะย่อมเป็นของกองทัพที่ด ำเนินกล
ยุทธ” ควำมล่ำช้ำของแม่ทัพใต้บังคับบัญชำท่ีไลปซิกและลิกนี เป็นเหตุให้นโปเลียนต้องแพ้กำรยุทธที่ 2 เมือง
นี้ ทหำรของ นโปเลียนได้กล่ำวในระหว่ำงกำรยุทธท่ีอูล์มว่ำ “จักรพรรดิได้ทรงค้นคว้ำพบวิธีท ำสงครำมแบบ
ใหม ่พระองค์ใช้ขำของเรำแทนท่ีจะเป็นดำบปลำยปืน” 

3. กำรจู่โจม 
      เกือบทุกครั้งท่ีนโปเลียนท ำกำรจู่โจม เป็นกำรจู่โจมทำงยุทธศำสตร์ เช่น ในกำรยุทธที่มำ
เรงโก(Marengo) (ค.ศ.1800)  อูล์ม (Olm) (ค.ศ.1805)  เจนำ  (Jena) (ค.ศ.1806) และในตอนต้นของกำร
ยุทธที่   วอร์เตอร์ลู(Waterloo)  นโปเลียนได้เขียนไว้เมื่อ 7 มกรำคม ค.ศ.1814 ว่ำ "ยุทธศำสตรเ์ปน็ศิลปะใน
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กำรใชเ้วลำและพืน้ทีใ่ห้เปน็ประโยชน์  ขำ้พเจำ้ระมดัระวงัในเรือ่งหลงั (พืน้ที)่ นอ้ยกวำ่เรือ่งแรก (เวลำ) เรำ
สำมำรถจะเอำพืน้ทีก่ลบัคนืมำได้ แตจ่ะไมอ่ำจเอำเวลำทีเ่สียไปกลบัคนืมำ" 
 4. กำรรวมก ำลัง 
     เมื่อจะต้องท ำกำรยุทธแตกหัก นโปเลียนจะตัดกำรยุทธรอง ๆ ไปท้ังหมด เพื่อรวมก ำลังให้
ได้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะมำกได้ พระองค์ทรงกล่ำวว่ำ "ศิลปะในกำรวำงก ำลังทหำร เป็นศิลปะกำรสงครำม จงวำง
ก ำลังกระจำยออก ให้สำมำรถรวมกันได้ภำยในเวลำ 2-3 วัน ไม่ว่ำข้ำศึกจะท ำอะไร" กำรวมพลเป็นกำรรวม
กองทัพน้อย หรือกองพลในพื้นท่ีกำรยุทธ แต่กำรรวมก ำลังก ำลัง หมำยถึงกำรรวมก ำลังกองทัพในสนำมรบ 
ควำมสำมำรถในกำรรวมก ำลังได้อย่ำงถูกต้อง อำจท ำให้ฝ่ำยเสียเปรียบเอำชนะข้ำศึกท่ีได้เปรียบแต่รวมก ำลัง
ไม่ได้ก็ได้ 
  
                5. กำรตั้งรับ 
      นโปเลียนถูกบังคับให้ท ำกำรต้ังรับทำงยุทธศำสตร์หลำยครั้ง เนื่องจำกมีก ำลังน้อยกว่ำข้ำศึก 
ถึงกระนั้นก็ตำม พระองค์ก็ยังเดินทัพอย่ำงรวดเร็ว และท ำกำรเข้ำตีอย่ำงรุนแรงด้วย ในกำรยุทธเหล่ำนั้น     
นโปเลียนทรงอธิบำยในเรื่องนี้ว่ำ "ศิลปะกำรสงครำมท้ังมวล ย่อมรวมอยู่ในกำรต้ังรับ ด้วยเหตุผลท่ีดีและ
รอบคอบ ติดตำมด้วยเข้ำตีอย่ำงรวดเร็ว และกล้ำหำญ" นโปเลียนจงเกลียดจงชังกำรท ำสงครำมอยู่กับท่ีเป็น
อย่ำงมำก ตำมท่ีพระองค์กล่ำวว่ำ "ศิลปะกำรสงครำมนั้นเป็นควำมจริงที่ว่ำ  ผู้ที่มัวแต่อยู่ในสนำมเพลำะ 
ย่อมจะถูกตีพ่ำยไป ประสบกำรณ์และทฤษฎีก็เป็นไปตำมที่กล่ำวนี้" 
        เหนือส่ิงอื่นใด ไม่ว่ำจะเป็นควำมรอบรู้ในศิลปะกำรสงครำม หรือควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนิน    กลยุทธ นโปเลียนมีคุณลักษณะส่วนพระองค์ท่ีโดดเด่นอยู่ประกำรหนึ่ง คือ ควำมเป็นผู้น ำในกำรท ำ
สงครำมท่ีดีคนหนึ่งในประวัติศำสตร์ 
 

-------------------------------------- 
 

พระเจำ้เฟรดเดอรคิมหำรำช 
เจำ้ยุทธศำสตร์ทำงเสน้ในแหง่ยุโรป 

------------------ 
      พระเจ้ำเฟรดเดอริค (Frederick the Great) Williamที่ 2 (ค.ศ.1712-1786) เป็นท่ีรู้จักใน
นำมเฟรดเดอริคมหำรำช กษัตริย์แห่งปรัสเซีย  พระองค์ประสูตรในกรุงเบอร์ลิน(Berlin) เมื่อ 14 มกรำคม 
ค.ศ.1712 เป็นพระรำชโอรสองค์ท่ี 3 ของพระเจ้ำเฟรดเดอริควิลเลียมท่ี 1  พระองค์ทรงมีควำมฉลำดหลัก
แหลมท้ังในยำมสงบและสงครำม  เป็นผู้น ำทำงทหำรท่ีกล้ำหำญ เด็ดขำด และรุนแรง  ในรัชสมัยของพระองค์
กองทัพ ปรัสเซียเก่งกล้ำสำมำรถมำก ปรัสเซียได้แผ่ขยำยอำณำเขต ก ำลังอ ำนำจ และอิทธิพลจนกลำยเป็น
มหำอ ำนำจประเทศหนึ่งในยุโรปสมัยนั้นพระองค์ได้ทรงส่งเสริมกำรศึกษำและวิทยำกำรพัฒนำกำรเกษตร  
และกำรพำณิชย์ ระบำยน้ ำในหนองบึงออกเพื่อใช้พื้นท่ีท ำประโยชน์ ต้ังหมู่บ้ำนให้รำษฎรอยู่อำศัย ช ำระ
สะสำงประมวลกฎหมำย สนับสนุนงำนวรรณคดีและศิลปะ  และได้เอำผู้ทรงคุณวุฒิฝรั่งเศสมำรับรำชกำรด้วย 
รวมท้ัง Voltaire1 ผู้ซึ่งพระองค์ช่ืนชมเป็นพิเศษ แม้ว่ำจะทรงเป็นกษัตริย์สมบูรณำญำสิทธิรำชย์ แต่พระองค์
ถือว่ำ พระองค์เป็นเพียงผู้รับใช้หมำยเลข 1 ของประชำชนเท่ำนั้น  ตำมท่ีทรงกล่ำวว่ำThe ruler is in no 
way the absolute lord of the people under him, but merely the first servant. 
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          พระรำชบิดำทรงเล้ียงพระเจ้ำเฟรดเดอริคด้วยควำมเกรี้ยวกรำดทรงคิดว่ำพระรำชโอรสชอบ 
วรรณคดี 
และดนตรี2ไม่จริงจังอะไรและเป็นลักษณะของผู้หญิงพระเจ้ำเฟรดเดอริคเคยพยำยำมหนีไปอังกฤษเมื่อตอนยัง
หนุ่ม ๆ แต่ไม่ส ำเร็จและถูกจับขังอยู่ท่ี Krustrin เป็นเวลำหลำยเดือนจึงได้รับอภัยโทษ  ต่อมำเมื่อปี ค.ศ.1740 
ก็ได้ขึ้นครองรำชย์สืบแทนพระรำชบิดำ ขณะท่ีมีพระชนม์มำยุได้ 28 พรรษำ และในปีเดียวกันนี้เองท่ี Maria 
Theresa เจ้ำหญิงออสเตรียได้เป็นพระรำชินีแห่งฮังกำรี (Hungary) และโบฮิเมีย (Bohemia) ปกครอง
ดินแดนออสเตรีย (Austrians)=(โบฮิเมีย ฮังกำรี เบลเย่ียมในปัจจุบัน) และบำงส่วนของอิตำลีกับบำวำเรีย    
ปรัสเซียได้เคยอ้ำงสิทธิ์เหนือแคว้น    Silesia3    ของโบฮีเมียนำนแล้ว ครั้งเมื่อ Maria Theresa ขึ้น
ครองรำชย์แทนพระรำชบิดำพระเจ้ำเฟรดเดอริคจึงถือโอกำสยกทัพบุก Silesia อย่งรวดเร็วรำวกับสำยฟ้ำแลบ
เมื่อ 13 ธันวำคม ค.ศ.1740 แต่ควำมหวังท่ีจะยึดเอำSilesia โดยไม่ต้องท ำสงครำมของพระเจ้ำเพรดเดอริคไม่
บรรลุผล  เพรำะ Mollwitz ไม่ยอมแพ้ง่ำยๆ  และฮึดสู้ พระเจ้ำเฟรดเดอริคทรงได้ชัยชนะ  Theresa เมื่อ   
10   เมษำยน ค.ศ. 1741  และได้ฝรั่งเศสมำร่วมเป็นพันธมิตร ตำมสนธิสัญญำแห่งกรุง  Breslau   เมื่อ  5   
มิถุนำยน   ค.ศ. 1741 
  ในตอนต้นปี ค.ศ.1742 ปรัสเซียกับฝรั่งเศสก็ได้วำงแผนท่ีจะยกก ำลัง บุกเข้ำโจมตีกองทัพ   
ออสเตรียพร้อมกัน แต่ก็ปรำกฏว่ำต่อมำฝรั่งเศสไม่ยอมเคล่ือนไหวอะไรเลย พระเจ้ำเฟรดเดอริคจึงเปล่ียน    
ทิศทำงยกก ำลังลงไปทำงใต้   มุ่งสู่กรุงเวียนนำ แทนท่ีจะเดินทำงต่อไปทำงตะวันตก เพื่อท่ีจะรวมก ำลังกับ  
  พันธมิตร    ฝรั่งเศส เมื่อกองระวังหน้ำของพระองค์เดินทำงไปถึงเมืองหลวงของข้ำศึก ก็ต้องมีรับส่ังให้ถอย 
เพรำะกองทัพออสเตรียก ำลังเดินทำงไปตัดเส้นทำงส่งก ำลังบ ำรุงของพระองค์ บำงคนอำจจะต ำหนิว่ำพระองค์
หุนหันพลันแล่น ไม่ รอบคอบ ท ำให้ต้องรีบถอยทัพแต่ถ้ำจะวิเครำะห์ให้ดีแล้ว กำรถอยทัพอย่ำงรีบเร่งนี้เป็น
กำรล่อให้กองทัพ  ออสเตรียไล่ติดตำมไปไกลถึง  Silesia และเมื่อกองทัพท้ังสองไปประจันหน้ำกัน ท่ี 
Chotusitz พระองค์ได้กลับเป็นฝ่ำยโจมตีกองทัพออสเตรียแตกพ่ำย และไล่ติดตำมไปอย่ำงไม่ลดละเพียง 3 
สัปดำห์ต่อมำ ออสเตรียก็ยอมท ำสัญญำสงบศึกยก Silesia ให้โดยดี  แม้ว่ำพระเจ้ำเฟรดเดอริคจะได้ด ำเนินกล
ยุทธกำรเดินทัพเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อม โดยก ำลังบำงส่วนได้รุกไปถึงกรุงเวียนนำ และจวนเจียนจะต้องเสียทีแก่
ข้ำศึกก่อนท่ีจะสำมำรถเอำชนะทำงยุทธวิธีได้ในครั้งนี้ นับว่ำมีควำมต่ืนเต้นน่ำประทับใจน้อยกว่ำ ชัยชนะครั้ง
อื่น ๆ ของ   พระองค์อย่ำงมำก 
      ขณะท่ีชัยชนะของพระเจ้ำเฟรดเดอริคครำวนี้ ได้ท ำให้ปรัสเซียกลำยเป็นมหำอ ำนำจขึ้นมำ 
แต่พระองค์ก็ได้สร้ำงควำมเจ็บแค้นท่ีต้องช ำระให้แก่ Theresa ซึ่งเป็นสำเหตุให้เกิดสงครำมระหว่ำงปรัสเซีย
กับ  ออสเตรียครั้งท่ี 2 (ค.ศ.1744-1745) และครั้งท่ี 3 (ค.ศ.1756-1763) ตำมมำในระยะหลังจำกชัยชนะ
ของปรัสเซีย ปี ค.ศ.1742 ออสเตรียได้ประสบควำมส ำเร็จในสงครำมยุโรป ท ำให้พระเจ้ำเฟรดเดอริคทรงวิตก
ว่ำ Silesia จะถูกออสเตรียยึดคืนเอำไป  จึงได้ตกลงใจเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศส  อีกเป็นครั้งท่ี 2 เมื่อ 5 
มิถุนำยน ค.ศ.1744 โดยหวังว่ำจะเอำชนะออสเตรียได้ด้วยก ำลังของพระองค์ท่ีเพิ่มขึ้นถึง 140,000 คนแล้ว 
แต่ปรำกฏว่ำพระองค์ได้พลำดท่ำเสียทีข้ำศึก ต้องพ่ำยแพ้กำรยุทธในปี ค.ศ.1744 อย่ำงย่อยยับ หำกแต่ชัย
ชนะในครำวต่อ ๆ มำในปี ค.ศ.1745 ได้ช่วยกอบกู้สถำนกำรณ์ให้พระองค์กลับเป็นฝ่ำยได้เปรียบ Maria 
Theresa ต้องยืนยันกำรยก Silesia ให้แก่ปรัสเซียอีกครั้ง ในกำรท ำสัญญำสงบศึกเมื่อ 15 ธันวำคม ค.ศ.1745 
ท่ีกรุง Dresden เป็นอันส้ินสุดสงครำมครั้งท่ี 2 ระหว่ำง ปรัสเซียกับออสเตรีย เกี่ยวกับดินแดน Silesia 
                     สงครำม Silesia  ท่ีแล้วมำได้แสดงให้โลกรู้ถึงอัจฉริยภำพทำงทหำรของพระเจ้ำเฟรดเดอริค 
และประสิทธิภำพของกองทัพของพระองค์ แต่พระเจ้ำเฟรดเดอริคทรงทรำบดีว่ำ Theresa กับ   รัฐบุรุษของ
ออสเตรียจะไม่มีวันยอมยุติเรื่องกำรเสีย Silesia ให้แก่ปรัสเซีย จึงจ ำเป็นต้องเตรียมท ำสงครำมอย่ำงแข็งขัน
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ต่อไปอีก   พระองค์ได้เร่งขยำยก ำลังกำรฝึกและสะสมเงินส ำหรับท ำสงครำมให้ได้อย่ำงน้อย 20,000,000 เท
เลอ(Telor) ( หน่วยเงินตรำของปรัสเซีย เป็นเหรียญเงินคล้ำยชิลลิงของอังกฤษ) นอกจำกนี้ พระองค์ยังได้ให้
นำยพลท้ัง หลำยเข้ำรับกำรฝึกอบรมและฟังกำรบรรยำย เพื่อให้มีควำมรู้แตกฉำนในเรื่องยุทธวิธีที่ประจักษ์
แล้วว่ำมีคุณค่ำในสงครำมท่ีแล้ว ๆ มำ  พระองค์ได้ปรับปรุงกำรจัดกองทัพใหม่ โดยจัดต้ังกองกิจกำรพิเศษข้ึน
หลำยกองในกองบัญชำกำรกองทัพ    
                ครั้นแล้วสงครำมครั้งท่ี 3 (สงครำม 7 ปี) ก็เปิดฉำกขึ้นเมื่อสิงหำคม ค.ศ.1756    โดย ปรัสเซีย
บุกเข้ำยึด Saxony เพื่อชิงตัดหน้ำกำรวำงแผนท่ีจะรวมก ำลังกันของออสเตรีย ฝรั่งเศส และรุสเซีย กำรจู่โจม
บุกในตอนต้นได้ผลดี กองทัพปรัสเซียเข้ำเมือง Dresden ได้ โดยเกือบจะไม่ได้ถูกขัดขวำงอะไร  เมื่อกองทัพ
ออสเตรียเคล่ือนก ำลังมำช่วย ปรัสเซียก็ได้ยกก ำลังขึ้นไปรับหน้ำท่ีแม่น้ ำ Elbe ผลักดันกองทัพออสเตรีย
ออกไปได้ ในกำรยุทธที่ Lobositz (1756)ใกล้เมือง Leitmeritz เพื่อให้สำมำรถยึดครอง Saxony ได้ต่อไปใน
เดือนเมษำยน ค.ศ.1757  กองทัพปรัสเซียได้ข้ำมภูเขำเข้ำสู่โบฮีเมีย และมุ่งสู่กรุงปรำก (Pregue) เมื่อไปถึง
พระเจ้ำ  เฟรดเดอริคทรงพบว่ำ กองทัพออสเตรียได้เข้ำยึดท่ีมั่นแข็งแรงบนที่สูงหลังแม่น้ ำอยู่แล้ว  พระองค์จึง
ท้ิงหน่วยแยกไว้ให้ก ำบังกำรเคล่ือนท่ีของก ำลังท่ีเหลือ ท่ี Leuthenและเฝ้ำระวังท่ำข้ำมไว้ แล้วพระองค์ได้น ำ
ก ำลังขึ้นไปทำงต้นน้ ำในตอนกลำงคืน ข้ำมแม่น้ ำ และเคล่ือนท่ีเข้ำหำปีกขวำของข้ำศึก แม้กำรเคล่ือนท่ีเข้ำหำ
ข้ำศึกจะเริ่มด้วยทำงอ้อม แต่ก็กลับเป็นทำงตรงก่อนท่ีกำรยุทธจะส้ินสุดลง   ส ำหรับกองทัพออสเตรียนั้น ยังมี
เวลำท่ีจะเปล่ียนทิศทำงแนวรบได้ ทหำรรำบปรัสเซียจึงต้องพยำยำมเข้ำโจมตีตรงหน้ำแนวรบของออสเตรีย 
โดยผ่ำแนวเพลิงขึ้นไปตำมลำดเนิน ต้องล้มตำยไปหลำยพันคน มีแต่ทหำรม้ำของ Ziethen ท่ีเดินทำงอ้อมไป
ไกลเท่ำนั้นท่ีบุกเข้ำไปถึงอย่ำงไม่คำดหมำย และพลิกสถำนกำรณ์ในกำรยุทธท่ีกรุงปรำก  ท ำให้กองทัพ
ออสเตรียต้องถอยไปแต่แล้วกำรล้อมกรุงปรำกโดยปรัสเซีย ก็ต้องถูกกดดันจำกกองทัพ ออสเตรียใหม่อีกกอง
หนึ่งท่ียังสดช่ืน เมื่อได้ขำ่วข้ำศึกพระเจ้ำเฟรดเดอริคได้ดึงก ำลังจำกท่ีก ำลังล้อมปรำกอยู่มำกเท่ำท่ีจะมำกได้ไป
ยันกองทัพออสเตรียไว้เมื่อไปถึง Kolin ในวันท่ี 18 มิถุนำยน กองทัพออสเตรียได้เข้ำประจ ำอยู่ในสนำมเพลำะ
แข็งแรงแล้ว ก ำลังก็มำกกว่ำถึงเกือบ 2 เท่ำ  อีกครั้งท่ีพระเจ้ำเฟรดเดอริคพยำยำมเคล่ือนก ำลังผ่ำนปีกขวำ
ของข้ำศึกไป แต่ครำวนี้ก ำลังของพระองค์ไม่ได้อ้อมไปไกล จึงถูกระดมยิงจำกข้ำศึกท ำให้ต้องเปล่ียนทิศทำงมำ
ท ำกำรเข้ำตีตรงหน้ำแบบตัวใครตัวมัน ท่ีสุดปรัสเซียก็ต้องพ่ำยแพ้ถอนตัวจำกกำรล้อมกรุงปรำก และเดินทัพ
กลับไปยังโบฮีเมีย ขณะเดียวกันนี้เอง รุสเซียได้บุกเข้ำไปในปรัสเซียตะวันออก ฝรั่งเศสเข้ำยึดเมือง Hanover 
และกองทัพผสมของพันธมิตรฝ่ำยข้ำศึก เคล่ือนท่ีมุ่งสู่เบอร์ลินจำกทำงตะวันตก พระเจ้ำเฟรดเดอริคได้ใช้     
กลยุทธทำงเส้นใน     โดยรีบน ำก ำลังเคล่ือนท่ีไปยัง Leipzig  เพื่อกันไม่ให้กองทัพรุสเซียกับฝรั่งเศสเข้ำ
บรรจบกันได้ และก็ท ำได้ส ำเร็จรอดพ้นจำกอันตรำยในช่วงนั้นไป  เสร็จแล้วพระองค์ก็ต้องถอนทัพกลับไปกรุง
เบอร์ลิน และเผชิญกับกองทัพผสมของข้ำศึก 
              ต่อมำในกำรยุทธท่ี Rossbach กองทัพพันธมิตรข้ำศึกซึ่งมีก ำลังมำกกว่ำถึง 2 เท่ำ พยำยำมท่ีจะ
ด ำเนินกลยุทธเอำอย่ำงพระเจ้ำเฟรดเดอริคบ้ำง แต่เนื่องจำกไม่ได้เดินทัพให้อ้อมไกลออกไป จึงท ำให้พระองค์
รู้ตัวเสียก่อน ประกอบกับข้ำศึกคิดว่ำพระองค์ก ำลังถอยหนีไม่คิดจะสู้รบอีกแล้ว จึงไม่ได้ไล่ติดตำมให้ทัน ครั้ง
พอพระองค์ด ำเนินกลยุทธตอบโดยไม่หันเข้ำหำข้ำศึก แต่อ้อมไปทำงปีกด้ำนไกล ข้ำศึกจึงเกิดกำรสับสนผิด
แผนไปหมด  ดังนั้น พระเจ้ำเฟรดเดอริคจึงน ำก ำลังเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อมอย่ำงจู่โจมได้ส ำเร็จ  ไม่ใช่แต่จะ
คล่องแคล่วรวด 
เร็วเท่ำนั้น ชัยชนะในกำรยุทธ์ท่ี Rossbach นี้ นับว่ำเป็นชัยชนะท่ีเสียก ำลังน้อยท่ีสุด เพียง 500 คนต่อข้ำศึก 
7,700 คน กับท่ีแตกกระจำยไปอีก 64,000 คน แต่พระองค์ก็ไม่สบำยพระทัยนัก เนื่องจำกในกำรยุทธท่ีแล้ว 
ๆ มำ ได้เสียก ำลังมำกเกินไป พระองค์ยังจะต้องสู้รบกับกองทัพออสเตรียท่ียึดกรุงปรำกและ Kolin อีก แม้ชัย
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ชนะท่ี Leuthen จะได้มำด้วยกำรรุกทำงอ้อมท่ีมีช่ือเสียง แต่ก็ต้องสูญเสียก ำลังมำกเกินไปเช่นเดียวกัน
สงครำมยังคงด ำเนินต่อไปไม่จบลงเพียงแค่นี้ในปี ค.ศ.1758 พระเจ้ำเฟรดเดอริคก็ได้รีบใช้กลยุทธ์เข้ำหำข้ำศึก
ทำงอ้อมต่อออสเตรียอย่ำงแท้จริง ทรงเดินทัพผ่ำนแนวรบและปีกขวำข้ำศึกไปยัง Olmutz ในดินแดนข้ำศึก
ลึก 20 ไมล์ แม้ว่ำขบวนส่งก ำลังส ำคัญจะสูญหำยไป พระองค์ก็ไม่ยอมหยุดยั้ง กลับเดินทัพต่อไปยังโบฮีเมีย 
แล้วอ้อมไปข้ำงหลังกองทัพออสเตรีย ไปยังฐำนท่ีมั่นท่ี Koniggratz แต่ตอนนี้กองทัพรุสเซียได้เคล่ือนท่ีเข้ำสู่
เมือง Posen บนถนนสำยตรงไปสู่เบอร์ลิน พระเจ้ำเฟรดเดอริคจึงได้ตัดสินพระทัยละท้ิงกำรยุทธ์ในโบฮีเมีย 
และน ำก ำลังเดินทำงขึ้นเหนือไปหยุดยั้งกำรบุกของรุสเซีย  พระองค์ท ำได้ส ำเร็จ แต่กำรยุทธท่ี Zorndorf 
เหมือนกับท่ีปรำก ขณะท่ีพระองค์เดินทัพอ้อมจะไปเข้ำตีข้ำงหลังข้ำศึกนั้น รุสเซียได้หันแนวรบเข้ำหำปรัสเซีย 
ท ำให้พระองค์ต้องหันมำท ำกำรเข้ำตีตรงหน้ำแทนท่ีจะเดินทัพอ้อมต่อไป และต้องตกอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ี
ยุ่งยำกมำกทีเดียว เครำะห์ดีผู้บังคับกองทหำรม้ำท่ีฉลำดหลักแหลมของพระองค์ได้น ำก ำลังเข้ำตีปีกของข้ำศึก
โดยผ่ำนทำงภูมิประเทศท่ีคิดกัน 
ว่ำจะผ่ำนไปไม่ได้ เลยท ำให้กลยุทธ์ของพระองค์ประสบผลโดยไม่คำดหวัง กลับเป็นกำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อม
จริง ๆ ไป  กำรสูญเสียครำวนี้ แม้จะน้อยกว่ำฝ่ำยรุสเซีย แต่ก็ต้องถือว่ำหนักกว่ำข้ำศึก เมื่อคิดเปรียบเทียบกับ
ก ำลังท่ีพระองค์มีอยู่หลังจำกนั้น เมื่อก ำลังน้อยลงพระเจ้ำเฟรดเดอริคจึงต้องผละจำกรุสเซีย หันไปสู้รบกับ
ออสเตรีย และเมื่อไปแพ้ท่ี Hochkirch ก ำลังก็ยิ่งลดลงไปอีก ในปี ค.ศ.1759 พระองค์ยังได้ไปพ่ำยแพ้ยับเยิน
ท่ีสุดแก่กรุงรุสเซียท่ี Kunersdorf และอีกครั้งท่ี Maxen แก่ออสเตรีย ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงท ำอะไรไม่ได้มำก
ไปกว่ำกำรสกัดกั้นข้ำศึกไม่ให้บุกต่อเข้ำมำได้อีกเท่ำนั้น  แต่แล้วขณะท่ีโชคชะตำของปรัสเซียก ำลังตกอยู่ใน
ยำมในสนธยำ อังกฤษก็ได้ส่งทหำรไปยังเยอรมัน และท ำกำรยุทธเอำชนะฝรั่งเศสได้ท่ี Minden เท่ำกับเป็น
กำรชดเชยควำมโชคร้ำยของพระองค์   แต่ก ำลังของ ปรัสเซียก็ยังอ่อนแอกว่ำ ในป ีค.ศ.1760 พระเจ้ำเฟรดเด
อริคจึงได้ออกอุบำยลดควำมกดดันทำงตะวันออกลง  โดยกำรส่งหนังสืออกไปให้รุสเซียจับได้ มีควำมว่ำ 
"ออสเตรียแพ้โดยส้ินเชิงแล้ววันนี้ ทีนี้ถึงครำวรุสเซีย และกระท ำตำมท่ีเรำ (ปรัสเซียกับอังกฤษ) ได้ตกลงกันไว้"  
รุสเซียได้หลงกลและถอนทัพกลับ ต่อมำปรัสเซียก็ได้ชัยชนะต่อออสเตรียท่ี Torgan และ Phyrrhic  ตอนนี้
กองทัพปรัสเซียเหลือก ำลังอยู่ท้ังหมดเพียง 60,000 คนเท่ำนั้น  ไม่อำจเข้ำท ำกำรยุทธที่ไหนได้ แม้เพียงจะแย่ง
เอำ Silesia คืนก็ตำม  โชคดีหน่วยท่ียุทธศำสตร์ของออสเตรียยังมึน ๆ งง ๆ อยู่อย่ำงเคย  ไม่คิดริเริ่มจัดกำร
อะไรกับปรัสเซียเสียในตอนนี้  กำรบริหำรในเขตหลังของรุสเซียก็ขำดตอนไม่แน่นอนสม่ ำเสมอ  ประกอบกับ
จักรพรรดิปิเตอร์ท่ี 3 ของรุสเซีย ซึ่งเพิ่งขึ้นครองรำชย์ใหม่ ในป ีค.ศ.1762 ได้เข้ำร่วมเป็นพันธมิตรกับปรัสเซีย 
เป็นกำรช่วยให้ปรัสเซียแย่งยึดเอำ Silesia กลับคืนมำได้จำกออสเตรีย และคู่สงครำมได้ท ำสัญญำสงบศึกกัน
เป็นกำรถำวร เมื่อ 15 กุมภำพันธ์ ค.ศ.1763 ท่ีเมือง Hubertsburg พระเจ้ำเฟรดเดอริคมหำรำช ทรงมีเสรีใน
ควำมรับผิดชอบและควำมจ ำกัดท่ีบีบบังคับนักยุทธศำสตร์ท่ัวไปไม่ให้คิดหรือด ำเนินกำรอะไรเกินเลยออกไป  
เช่นเดียวกับพระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช และ    พระเจ้ำนโปเลียนมหำรำช  พระองค์ได้ด ำเนินยุทธศำสตร์
ทหำรกับยุทธศำสตร์ชำติ (หรือมหำยุทธศำสตร์) ควบคู่กันไป  นอกจำกนี้ กำรคบหำสมำคมร่วมเป็นร่วมตำย
กันตลอดมำระหว่ำงพระองค์ในฐำนะกษัตริย์กับกองทัพของพระองค์ ท ำให้พระองค์สำมำรถเตรียมและใช้
วิธีกำรต่ำง ๆ ของพระองค์เอง ให้บรรลุจุดมุ่งหมำยท่ีพระองค์เลือกได้ กำรท่ีในยุทธบริเวณมีป้อมค่ำยน้อยกว่ำ
ในท่ีอื่น ก็เป็นข้อได้เปรียบอีกประกำรหนึ่งของพระองค์ แม้ว่ำจะต้องเผชิญกับกำรรวมก ำลังของออสเตรีย 
ฝรั่งเศส รุสเซีย สวีเดน และแซกซอนนี โดยมีอังกฤษเท่ำนั้นท่ีเป็นพันธมิตร  พระเจ้ำเฟรดเดอริคก็ยังมีก ำลัง
เหนือกว่ำในระยะเริ่มแรกของสงครำม  และต้ังแต่ตอนกลำงจนตลอดสงครำมครั้งท่ี 2 ยิ่งกว่ำนั้นพระองค์ยังมี
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กลยุทธท่ียิ่งใหญ่อีก 2 แบบ เหนือช้ันกว่ำข้ำศึกใด ๆ ของพระองค์ และก ำลังข้ำศึกท่ีวำงอยู่ตรงกลำงยุทธ
บริเวณ นั่นคือ กลยุทธหรอืยทุธศำสตร์ทำงเส้นใน (Strategy of interior lines) และกลยุทธกำรเข้ำหำข้ำศึก
ทำงอ้อม (Indirect approich)ยุทธศำสตร์ทำงเส้นใน เป็นกำรโจมตีก ำลังทีละส่วนของข้ำศึกท่ีรำยล้อมอยู่โดย
ก ำลังของฝ่ำยท่ีอยู่ตรงกลำง และอำศัยท่ีมีระยะทำงส้ันกว่ำ จึงย่อมจะเดินทำงไปถึงและโจมตีก ำลังส่วนนั้นได้ 
ก่อนท่ีก ำลังส่วนอื่นของฝ่ำยท่ีรำยล้อมจะมำช่วยเหลือได้ทัน ถ้ำจะพิจำรณำอย่ำงผิวเผินแล้ว ดูเหมือนว่ำกำรท่ี
ก ำลังข้ำศึกแยกกันอยู่ ยิ่งห่ำงไกลจำกกันเท่ำไร ก็จะยิ่งง่ำยต่อกำรเข้ำตีให้ได้ผลเด็ดขำดไปเลย ในแง่ของเวลำ 
พื้นท่ี และจ ำนวน ย่อมเป็นควำมจริงอย่ำงไม่ต้องสงสัย แต่ถ้ำจะเอำปัจจัยเรื่องขวัญเข้ำมำพิจำรณำด้วยแล้ว 
ในกำรท่ีก ำลังของฝ่ำยข้ำศึกแยกกันอยู่ไกล ๆ ก ำลังแต่ละส่วนมักจะมีควำมสมบูรณ์อยู่ในตัวเอง และจะผนึก
ก ำลังกันภำยในส่วนนั้น ๆ เพรำะได้รับควำมกดดัน  แต่เมื่อก ำลังฝ่ำยข้ำศึกแยกอยู่ใกล้ ๆ กัน ก็มักจะเอนเอียง
เข้ำหำกัน และรู้สึกเป็นของกันและกัน พึ่งพำอำศัยกันในทำงจิตใจ ขวัญ และยุทโธปกรณ์ ควำมคิดเห็นของ
ผู้บังคับบัญชำแต่ละส่วนจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ควำมรู้สึกทำงขวัญหรือก ำลังใจ จะถ่ำยทอดกันระหว่ำง
ส่วนต่ำง ๆ อย่ำงรวดเร็ว และแม้กำรเคล่ือนไหวของส่วนหนึ่งก็อำจจะขัดขวำงหรือท ำให้กำรเคล่ือนไหวของ
ส่วนอื่นผิดพลำดไปได้  ดังนั้น ในกำรท่ีมีเวลำและพื้นท่ีในกำรปฏิบัติกำรน้อย ควำมผิดพลำดคลำดเคล่ือนท่ี
เกิดขึ้น ก็ย่อมจะมีผลกระทบเร็วและง่ำยข้ึน  อนึ่ง เมื่อก ำลังของฝ่ำยท่ีรำยล้อมต้ังอยู่ใกล้ ๆ กัน ก ำลังของฝ่ำย
ท่ีอยู่ตรงกลำงซึ่งด ำเนินกลยุทธทำงเส้นใน อำจจะหันเหกำรเคล่ือนท่ีจำกทิศทำงเดิมไปยังก ำลังอีกส่วนหนึ่งได้
อย่ำงคำดไม่ถึง และกลำยเป็นกำรเคล่ือนท่ีเข้ำหำก ำลังอีกส่วนนั้นทำงอ้อม ตรงกันข้ำมถ้ำก ำลังของฝ่ำยท่ีรำย
ล้อมแยกกันอยู่ไกล ๆ ก ำลังเหล่ำนั้นย่อมมีเวลำท่ีจะเตรียมรับหรือหลบเล่ียงกำรโจมตีครั้งต่อไปของก ำลังท่ี
ด ำเนินกลยุทธทำงเส้นในต่อก ำลังอีกส่วนหนึ่งได้พระเจ้ำเฟรดเดอริคมหำรำช ได้ใช้ยุทธศำสตร์ทำงเส้นในเข้ำตี
ก ำลังแต่ละส่วนของข้ำศึกอยู่บ่อย ๆ และได้ใช้ยุทธวิธีกำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อมอยู่เสมอ ๆ ท ำให้พระองค์ได้ชัย
ชนะข้ำศึกมำกมำยหลำยครั้ง  ท้ัง ๆ ท่ีในบำงกำรยุทธก็ต้องประสบกับสถำนกำรณ์อันเลวร้ำย ก่อนท่ีพระองค์
จะได้แก้ไขให้กลับไปเป็นฝ่ำยชนะได้ โดยมีโชคเข้ำมำมีส่วนช่วยด้วยในบำงครั้ง แต่กำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อม
ของพระองค์ เป็นกำรเดินทำงเป็นเส้นตรงและเส้นโค้งไปเท่ำนั้น  มักจะมิได้เตรียมเข้ำท ำกำรจู่โจมไว้เมื่อมี
โอกำสอย่ำง Scipio นอกจำกกำรยุทธท่ี Rossbach ซึ่งพระองค์ได้ชัยชนะข้ำศึกโดยเสียก ำลังไปน้อยท่ีสุด  
กำรเดินทัพทำงอ้อมก็มักจะกระท ำใกล้ ๆ ไม่กว้ำงไกลจำกข้ำศึกนัก ดังเช่นกำรยุทธท่ี Kolin ซึ่งท ำให้พระองค์
ต้องกลับเป็นฝ่ำยพ่ำยแพ้ และถอนก ำลังจำกท่ีล้อมกรุงปรำกอยู่ กลับไปโบฮีเมีย ถึงอย่ำงไรก็ตำม พระองค์ก็
ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นต้นต ำรับของยุทธศำสตร์ทำงเส้นใน ท่ีถือเป็นบทเรียนและแบบอย่ำงกันต่อ ๆ มำ 

 
ประวตั ิ    นโปเลยีน โบนำปำร์ต (Napoleon Bonaparte)  หรือนจักรพรรด์ินโปเลียนมหำรำช เป็นชนชำติ
ฝรั่งเศส เกิดท่ีเมืองอำจักซิโอ (Ajaccio) เกำะคอร์ซิกำ (Corsica) ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันท่ี 15 สิงหำคม 
ค.ศ.1769  บิดำเป็นนักกฎหมำย ด้วยเหตุท่ีบิดำมำรดำของนโปเลียนยำกจนมำก นโปเลียนจึงต้องเผชิญกับ
ควำมยำกจนมำต้ังแต่เยำว์วัย แต่อำศัยท่ีมีควำมอดทนและมีมำนะพำกเพียรดี จึงสำมำรถเข้ำรับกำรศึกษำทำง
วิชำกำรทหำรท่ี  เบรียง (Brienne) และต่อในโรงเรียนนำยร้อยทหำรบกท่ีกรุงปำรีส(The military academy 
of Paris) (ค.ศ.1784) จนกระท่ังส ำเร็จออกรับรำชกำร สอบได้ท่ี 42 ในจ ำนวนนักเรียน 58 คน1 เป็น
นำยทหำรสัญญำบัตร ยศร้อยตรี เหลำ่ปนืใหญ ่ ใน ค.ศ.1979      ในระหว่ำงเข้ำศึกษำในโรงเรียนนำยร้อย
ทหำรบก ตรงกับช่วงเวลำในกำรปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส คณะปฏิวัติได้ปลงพระชนม์พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 กษัตริย์
แห่งฝรั่งเศส และพระนำงแมรี่องัตัวเนตพระรำชินี เมื่อวันท่ี 21 มกรำคม ค.ศ.1792  ต่อจำกนั้นก็ถึงยุคท่ี
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ฝรั่งเศสต้องเผชิญกับภำวะระส่ ำระสำยเนื่องจำกกำรแก่งแย่งชิงอ ำนำจกันเอง ท ำให้ควำมมั่นคงของชำติเส่ือม
ลงไปทุกขณะ ด้วยเหตุนี้ฝรั่งเศสจึงถูกข้ำศึกยกทัพมำรุมโจมตีรอบด้ำน  วำสนำของนโปเลียนได้มีโอกำสก้ำว
ไปสู่ควำมรุ่งโรจน์ขึ้นในช่วงระยะเวลำนี้เอง กล่ำวคือ นโปเลียนได้รับมอบอ ำนำจจำกรัฐบำลฝรั่งเศส ขณะนั้น
ให้ยกกองทหำรไปตีกองทหำรอังกฤษท่ีถือโอกำสเข้ำยึดครองเมืองตูรอง (Toulon)  ในขณะท่ีฝรั่งเศสก ำลัง
วุ่นวำยระส่ ำระสำยอยู่ 
         ด้วยควำมปรีชำสำมำรถอันชำญฉลำด ประกอบด้วยควำมกล้ำหำญอันเป็นคุณสมบัติประจ ำตัว 
นโปเลียนจึงสำมำรถเข้ำตีเมืองตูรองกลับคืนมำส ำเร็จ โดยสูญเสียก ำลังทหำรเพียงเล็กน้อย   จึงได้ตอบแทน
ชัยชนะอันงดงำมของนโปเลียนโดยเลือ่นยศใหน้โปเลยีนจำกนำยรอ้ยเปน็นำยพลเลยทเีดยีว  นับเป็นกำรเล่ือน
ยศข้ำมข้ันมำกท่ีสุด ซึ่งไม่เคยมีนำยทหำรคนใดเคยได้รับมำก่อน นับเป็นก้ำวแรกท่ีจะน ำนโปเลียนไปสู่ควำม
รุ่งโรจน์ต่อไปในโอกำสข้ำงหน้ำ 
           ต่อมำนโปเลียนได้มีโอกำสแสดงฝีมือให้เป็นท่ีประจักษ์ชัดถึงควำมสำมำรถของเขำทุกขณะ 
เริ่มต้ังแต่กำรได้รับมอบให้เป็นผู้ปรำบปรำมกำรก่อกำรจลำจลขึ้นในประเทศ และอำศัยท่ีนโปเลียนเป็น
นำยทหำรปืนใหญ่ เขำจึงได้ใช้กลยุทธโดยน ำเอำปืนใหญ่ไปจุกช่องไว้ตำมถนนสำยต่ำง ๆ ท่ีจะไปยังสภำ
แห่งชำติ เพื่อป้องกัน มิให้ผู้ก่อกำรจลำจลบุกเข้ำไปถึงสภำได้ หำกยังขืนดื้อดึงและรุกล้ ำเข้ำมำ นโปเลียนก็จะ
ระดมยิงปืนใหญ่ออกไปทันที ด้วยอ ำนำจกำรยิงของปืนใหญ่ ท ำให้นโปเลียนสำมำรถป้องกันและปรำบปรำม
กำรจลำจลอย่ำงได้ผล ฝรั่งเศสจึงปลอดภัย ควำมสำมำรถของนโปเลียนดังกล่ำวท ำให้เข้ำได้รับกำรแต่งต้ังใน
หน้ำท่ีส ำคัญ ๆ ของชำติสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นผู้บัญชำกำรเขตภำยใน และเป็นแม่ทัพน ำกองทัพฝรั่งเศสไปรบ
กับประเทศอิตำลี (ค.ศ.1796) ท้ัง ๆ ท่ีมีอำยุเพียง 25 ปีเท่ำนั้น  รบชนะ เป็นผลให้ฝรั่งเศสได้รับดินแดนฝ่ัง
ซ้ำยแม่น้ ำไรน ์ (Rhine) ท้ังหมด นับเป็นชัยชนะอันส ำคัญของนโปเลียน และชำวฝรั่งเศสได้ยกย่องเชิดชูนโป
เลียนว่ำเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศส ยำกท่ีจะหำผู้ใดเปรียบเทียบได้ 
            ต่อมำ นโปเลยีนได้รับอนุญำตจำกรฐับำลฝรั่งเศสให้ยกกองทัพไปรบอียิปต์ (Egypt) 
ค.ศ.1798  และถือโอกำสเข้ำตีเอำเมืองต่ำง ๆ ท่ีผ่ำนไปมำเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสได้เป็นจ ำนวนมำก รวมทั้ง
เกำะมอลต้ำ (Malta) ซึ่งได้ใช้เป็นฐำนทัพท่ีดีของฝรั่งเศสแห่งหนึ่งด้วยเข้ำยึดเมืองอเล็กซำนเดรียและกรุงไคโร
ได้เป็นผลส ำเร็จวำสนำของนโปเลียนได้รุ่งโรจน์ขึ้นไปโดยล ำดับ จนกระท่ังใน ค.ศ.1802 นโปเลียนได้รับแต่งต้ัง
ให้เป็นกงศุล หรือหัวหน้ำรัฐบำลปกครองประเทศฝรั่งเศสต่อไปตลอดชีวิต เพรำะเห็นว่ำนโปเลียนได้สร้ำง
ควำมเจริญสูงสุดให้แก่ฝรั่งเศส ได้รับควำมนิยมรักใคร่จำกประชำชน  ดังนั้น ในท่ีสุด นโปเลียนจึงประกำศตน
เป็นพระเจ้ำจักรพรรด์ิแห่งประเทศฝรั่งเศสเมื่อ ค.ศ.1804  
            นโปเลียนมิใช่จะมีอ ำนำจวำสนำแต่ในประเทศฝรั่งเศสเท่ำนั้น หำกแต่ยังได้แผ่ขยำยอ ำนำจ
ของตนออกไปในประเทศใกล้เคียงด้วย เช่น สวิสเซอร์แลนด์และเยอรมัน  อย่ำงไรก็ตำม ควำมปรำรถนำของ 
นโปเลียนท่ีจะยกกองทัพไปตีเกำะอังกฤษนั้นก็ยงัไม่มีทำงจะส ำเร็จลงได้ เพรำะอังกฤษมีกองทัพเรอืท่ีเข้มแข็ง
กว่ำฝรั่งเศสเป็นอันมำก นโปเลียนจึงได้หันไปท ำศึกกับออสเตรีย(Austria) ปรัสเซีย(prussia)  และรัสเซีย
(Russia) ต่อไป  นโปเลียนสร้ำงศัตรูไว้มำก ท ำให้ฝรั่งเศสอยู่ไม่สงบ 
            วุฒิสภำฝรั่งเศสจึงได้ประชุมหำรือและตกลงตัดสินใจ เมื่อวันท่ี 3 เมษำยน ค.ศ.1814 
ประกำศให้นโปเลียนออกจำกรำชบัลลังก์ พร้อมกับประกำศแต่งต้ังรัฐบำลฝรั่งเศสใหม่โดยมีตำเลรังค์ ผู้ซึ่ง   
นโปเลียนได้เคยชุบเล้ียงมำและกลับเป็นผู้ทรยศต่อนโปเลียนเป็นหัวหน้ำคณะรัฐบำลฝรั่งเศสแทน ซึ่งใน
ขณะนั้นนโปเลียนได้คุมก ำลังทหำรไปสู้รบป้องกันกรุงปำรีสให้พ้นจำกเงื้อมมือของข้ำศึกท่ีฟองเตนโปล 
(Fontainebleau) ห่ำงจำกกรุงปำรีสประมำณ 60 กิโลเมตร นโปเลียนเห็นว่ำไม่มีทำงท่ีจะต่อสู้และขัดขืนอีก
ต่อไป จึงได้ยอมสละรำชสมบัติเมื่อวันท่ี 20 เมษำยน 1814 ต่อมำรัฐบำลได้น ำตัว   นโปเลียนไปปล่อยท่ีเกำะ
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เอลบำ (Elba) ซึ่งเป็นเกำะเล็ก ๆ แห่งหนึ่งของฝรั่งเศส และรัฐบำลได้ออกประกำศแต่งต้ังให้พระอนุชำของ
พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 ขึ้นเป็นพระเจ้ำแผ่นดิน โดยมีพระนำมว่ำพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 18 ครองรำชย์บัลลังก์ 
             นโปเลียนได้ถูกปล่อยท่ีเกำะเอลบำ ประมำณ 10 เดือน นโปเลียนได้ลอบลงเรือเล็กล ำหนึ่ง
มำขึ้นเกำะท่ีฝรั่งเศสอีกเมื่อวันท่ี 1 มีนำคม ค.ศ.1814 และนโปเลียนได้รวบรวมทหำรประมำณ 900 คน เพื่อ
ใช้เป็นก ำลังขับไล่รัฐบำลและกลับมำมีอ ำนำจอีกต่อไป ทำงรฐับำลไดส้ง่ จอมพล เนย ์ไปจบัตวั นโปเลยีน แต ่ 
ปรำกฎวำ่จอมพล เนย ์ กลบัใจเขำ้ขำ้งนโปเลียน ยกกองทพัเขำ้มำกรงุปำรสีเพื่อยดึอ ำนำจจำกรฐับำลฝรัง่เศส  
ดังนั้น บรรดำประเทศต่ำง ๆ ท่ีเคยประกำศสงครำมกับนโปเลียน จึงได้ตกลงพร้อมกันท่ีจะส่งก ำลังทหำร
ออกไปท ำกำรสู้รบกับนโปเลียนอีก 
       นโปเลียนได้แสดงบทบำทของขุนศึกต่อไปในกำรรบครั้งส ำคัญระหว่ำงกองทัพนโปเลียนกับ 
กองทัพอังกฤษ ซึ่งม ีจอมพล เวลลงิตนั (Wellington) เป็นแม่ทัพอังกฤษ มีก ำลังพลถึง 8 หมื่นคน ต้ังอยู่  บน
เนินสูงท่ีเรียกว่ำ มองต์แซงต์จอง(Mont st Jean) ใกล้หมู่บ้ำนวอร์เตอร์ลู (Waterloo) ในขณะเดียวกัน  นโป
เลียนมีก ำลังน้อยกว่ำ คือ มีเพียง 6 หมื่นคน วันท่ี 18 มิถุนำยน ค.ศ.1815 ท ำกำรสู้รบอย่ำงกล้ำหำญ   นโป
เลียนเห็นว่ำไม่มีทำงท่ีจะท ำกำรสู้รบเอำชัยชนะได้อีกต่อไป จึงประกำศสละรำชสมบัติอีกครั้งหนึ่ง 
              วำสนำของนโปเลียนต้องถึงกำลอวสำน อังกฤษได้น ำเอำตัวนโปเลียนไปปล่อยท่ีเกำะเซนต์   
เฮเลน (Saint Helena) เมื่อวันท่ี 15 ตุลำคม ค.ศ.1815 และนโปเลียนมีชีวิตอยู่ในเกำะนั้นประมำณ 6 ปี จึง
ได้ส้ินพระชนม์เม่ือวันท่ี 8 พฤษภำคม ค.ศ.1821 มีพระชนมำยุได้ 51 ปี 8 เดือน 20 วันพอด ี

 
สงครำมครัง้ส ำคญัสมยัจกัรพรรดิน์โปเลยีน โบนำปำรต์ 

ค ำชี้แจง   
                ค ำบรรยำยเรื่อง กำรสงครำมครั้งส ำคัญสมัยจักรพรรด์ินโปเลียน โบนำปำร์ต (Napoleon 
Bonaparte) นี้ ได้เลือกกล่ำวเฉพำะกลยุทธที่ อูล์ม(Ulm) กำรยุทธท่ี ออสเตอลิตซ์(Austerlitz )กำรยุทธที่ วำ
กรำม(Wagram) และกำรยุทธท่ี วอร์เตอร์ลู (Waterloo) รวม 4 กำรยุทธเท่ำนั้น  ท้ังนี้ เพื่อให้เหมำะกับเวลำ
ท่ีมีอยู่  นอกจำกนี้ แต่ละกำรยุทธจะกล่ำวอย่ำงย่อให้เห็นภำพกำรด ำเนินกลยุทธโดยสังเขปเท่ำนั้น   เฉพำะ
กำรยุทธท่ีวอร์เตอร์ลู ได้กล่ำวให้ละเอียดมำกหน่อย เพรำะเป็นกำรยุทธครั้งสุดท้ำยของนโปเลียน     ใน
ตอนท้ำยของค ำบรรยำย ได้กล่ำวถึงหลักกำรท ำสงครำมของนโปเลียนไว้ด้วย เพื่อท่ีจะได้ทรำบทัศนะเกี่ยวกับ
กำรท ำสงครำมของนโปเลียน จอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ของยุโรปจักรพรรดินโปเลียน โบนำปำร์ต ได้ทรงท ำสงครำม
อย่ำงโชกโชนเป็นเวลำถึง 22 ปี ต้ังแต่     ค.ศ.1793 (พ.ศ.2336) จนถึง ค.ศ.1815 (พ.ศ.2358) สงครำมครั้ง
ส ำคัญ  ๆ ท่ีพระองค์ทรงเป็น ผู้น ำทัพมีอยู่มำกมำยหลำยครั้ง  เช่น  กำรยุทธ์ ท่ีอู ล์ม  (Ulm) ค .ศ .1805 
(พ.ศ.2348)  ออสเตอร์ลิตซ์ (Austerlitz) ค.ศ.1805 (พ.ศ.2348)  วำกรำม (Wagram) ค.ศ.1809 (พ.ศ.2352)  
วอร์เตอร์ลู (Waterloo) ค.ศ.1815 (พ.ศ.2358) ฯลฯ  ต่อไปนี้จะขอกล่ำวถึงกำรยุทธ 4 ครั้งข้ำงต้น ตำมล ำดับ
กำลเวลำ  
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1. กำรยทุธทีอ่ลูม์ (Ulm)  
            กำรยุทธครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกันยำยน-ตุลำคม ค.ศ.1805 ระหว่ำงฝ่ำยฝรั่งเศส ฮอลแลนด์   
สเปน   อิตำลี และบำวำเรีย (Bavaria)  กับฝ่ำยพันธมิตรม ี อังกฤษ ออสเตรีย รัสเซีย สวีเดน และเนเบิล  
เมือง อูล์ม อยู่ริมแม่น้ ำดำนูบ(Danube)ในเยอรมนีเหนือสวิตเซอร์แลนด์เล็กน้อย 
            ฝ่ำยพันธมิตรมีก ำลังของออสเตรียในอิตำลี ในบังคับบัญชำของ อำร์ซดยุค ชำร์ลส์ 
(Archduke Charles) 95,000 คน ในบังคับบัญชำของ อำร์ซดยุค จอห์น (Archduke John) 33,000 คน 
และในเยอรมนีมีก ำลังในบังคับบัญชำของ นำยพลคำร์ลแมค (Kaelmack) 55,000 คน  นอกจำกนี้ ยังมีก ำลัง
ของ     รุสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรอีก 2 กองทัพ  กองทัพท่ี 1 มี 55,000 คน ในบังคับบัญชำของ นำยพลคูตูซอฟ 
(Kutusov)     กองทัพท่ี 2 มี 40,000 คน ในบังคับบัญชำของ นำยพลบุกซ์เฮำเดน (Buxhowden) 
                    นโปเลียนรวมพลได้ท้ังหมดถึง 219,000 คน นับว่ำมำกท่ีสุดเท่ำท่ีเคยมี ก ำลังของนโปเลียนได้
เคล่ือนท่ีอย่ำงรวดเร็วไปถึงแม่น้ ำไรน์ (Rhine) เมื่อ 24 กันยำยน และแม่น้ ำดำนูบ (Danube) ใน 7 ตุลำคม ซึ่ง
นำยพลแมค (Mack) คำดไม่ถึงว่ำจะไปได้เร็วขนำดนั้น  นโปเลียนมุ่งเข้ำจัดกำรกับกองทัพนำยพลแมค (Mack) 
ให้พ่ำยไปเสียก่อนโดยเร็ว  ก่อนท่ีกองทัพรุสเซียจะเคล่ือนก ำลังมำสมทบได้ทัน  โดยส่งกองทัพน้อยของจอม
พลแบร์นำดอต (Bernadotte) และ จอมพลดำวูต์ (Davout) ไปขัดขวำงกองทัพรุสเซียทำงเมืองมูนิค 
(Munich) ส่วนทำงด้ำนอิตำลีนั้นได้ให้กองทัพของจอมพลมำสเซนำ (Massena) มีก ำลัง 50,000 คน ท ำกำร
ตรึงก ำลังของ อำร์ซดยุค ชำร์ลส์ ไว้ก่อน 
         ก ำลังส่วนใหญ่ของนโปเลียนท ำกำรข้ำมแม่น้ ำไรน์ ด้วยกว้ำงด้ำนหน้ำถึง 200 กม. แล้วมุ่งสู่  
แม่น้ ำดำนูบ เพื่อตลบหลังก ำลังของนำยพลแมค ท่ีเมืองอูล์ม(Ulm) ก ำลังอีกส่วนหนึ่งเข้ำตีลวงผ่ำนป่ำด ำ 
(Black Forest) ทำงใต้  นโปเลียนข้ำมแม่น้ ำดำนูบใน 7 ตุลำคม ด้วยกว้ำงด้ำนหน้ำ 60 กม. เพื่อเข้ำตลบหลัง
ล้อมเมืองอูล์ม ใน 10 ตุลำคม  นำยพลแมคได้ส่งกองทัพน้อยไปต้ำนทำนฝรั่งเศสท่ีหน้ำเมืองอูล์มทำงทิศ
ตะวันออก แต่ถูกก ำลังส่วนหน้ำของฝรั่งเศสตีแตกไป ก ำลังส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสเริ่มปะทะกับก ำลังของนำยพล
แมคใน 14 ตุลำคม แล้วใน 15 ตุลำคม นโปเลียนก็เข้ำล้อมเมืองอูล์มได้ส ำเร็จ ตกบ่ำย 17 ตุลำคม ก ำลัง 
27,000 คน ของกองทัพแมคก็ยอมแพ ้มีก ำลังบำงส่วนหนีเล็ดลอดออกไปได้ แต่ก็ถูกตำมจับเป็นเชลยหนีไปไม่
รอด 
       สรุปผลกำรยุทธท่ีอูล์มนี้ นโปเลียนด ำเนินกลยุทธโดยกำรโอบกว้ำงเข้ำตลบหลังข้ำศึกด้วยก ำลัง
ส่วนใหญ่ ใช้ก ำลังส่วนน้อยท ำกำรเข้ำตีลวง และส่งก ำลังอีกส่วนหนึ่งไปขัดขวำงกองทัพรุสเซียไว้ นับเป็นกำร
ยุทธครั้งส ำคัญครั้งหนึ่งของนโปเลียนท่ีสำมำรถด ำเนินกำรยุทธเอำชนะข้ำศึกได้อย่ำงงดงำม 
                                    
2. กำรยทุธทีอ่อสเตอลิตซ ์(Austerlitz) 
      กำรยทุธที่ออสเตอลิตซ ์ (Austerlitz) (ค.ศ.1805) แควน้ Moravia austria (ปัจจุบันเป็น
เมือง Slavkov ในเชกโกสโลวเกีย (Czechoslo vakia)ใกล้เมือง Brunn) เป็นกำรยุทธติดพันกับกำรยุทธที่
อูล์ม (Ulm)  เมือ่นโปเลียนเอำชนะกองทัพออสเตรียท้ังหมดได้แล้ว ก็รุกเข้ำหำกรุงเวียนนำ(Vienna)อย่ำงเร่ง
รีบ เพื่อติดตำมกองทัพของนำยพลคูตูซอฟ (Kutusov) แต่ก็ไม่สำมำรถท ำลำยกองระวังหลังของรุสเซียได้ 
ก ำลังส่วนหน้ำของนโปเลียนเข้ำกรุงเวียนนำ (Vienna) เมื่อ 13 พฤศจิกำยน 1805 
     ก ำลังท้ังสองฝ่ำยได้เคล่ือนเข้ำหำกัน และวำงก ำลังทำงตะวันตกของเมืองออสเตอลิตซ์ เมื่อ 1 
ธันวำคม 1805 ดังนี้ 
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 ฝ่ำยฝรั่งเศส 
     ทำงปีกซ้ำยสุดมีกองพล ร.ซูเซต์ (Suchet)  ซึ่งมีกองพล ร.คำฟฟำเรลลี (Caffarelli) อยู่ข้ำง
หลัง ถัดลงไปอีกเป็นกองทัพน้อยท่ี 1 แบร์นำดอตต์ (Bernadotte) 12,000 คน วำงก ำลังคร่อมถนนไปสู่เมือ
งบรืนน ์(Brunn) และกองพลถัดมำทำงขวำ มีกองพล ร.อูดิโนต์ (Oudinot) 6,000 คน กองทัพน้อยท่ี 5 ลำนส์ 
(Lannes) กองทหำร รอ.เบสซิล (Bessieres) 5.300 คน กองทหำรม้ำมูร่ำห์(Murat) 5,500 คน  กองทัพน้อย
ท่ี 4 ซูลต์ (Soult) 17,000 คน ประกอบด้วยกองพล ร.วำนดำมม์ (Vandamme) และกองพล ร.ฮิลแลร์ 
(Hilaire) ทำงขวำสุดมีกองพล ร.เลอกรองด์ (Legrond) 9,000 คน ท ำกำรป้องกันท่ำข้ำมโซโกลนิตซ์ 
(Sokolnitz)และ  เตลนิตซ์ (Tellnitz) และกองทัพน้อย ดำวูต ์ (Davout) 8.000 คน ก ำลังท้ังหมดของนโป
เลียน 74,800 คน 
 ฝ่ำยพันธมิตร 
      ก ำลังของดอคตูรอฟ (Docturov) 8,500 คน อยู่ทำงปีกซ้ำย ถัดไปทำงขวำและซ้อนกันทำง
ลึก แลนกิรอน (Langeron) 11,600 คน กองพล ม.ของ ลิชเทน สเตนทิน( Lichtenstein )4,600 คน  
กองทัพน้อย Prcshibitschewski 13,800 คน กองทัพน้อยโกลโลวลำท (Kollowrat) 25,400 คน ทหำร รอ.
คอนสเตนทิน ( Constantine )8,500 คน และ กองทัพน้อยแบกรำตัน(Bagration) 13,000 คน ทำงขวำสุด
ของขบวนก ำลังของฝ่ำยพันธมิตร รวมแล้ว 85,400 คน 
     กำรรบได้เริ่มขึ้นเมื่อก ำลังของ Docturov และ Langeron เคล่ือนท่ีไปยึดท่ำข้ำม Tellnit 
และ Sololnit ในตอนเช้ำของ 2 ธันวำคม ปรำกฎว่ำกองพลเลอกรองค์กับกองทัพน้อยท่ี  3ของดำวูต์ 
(Davout) ซึ่งเพิ่งเคล่ือนย้ำยจำก Raigern มำถึงช่วยกันตรึงก ำลังของพันธมิตรไว้ท่ีท่ำข้ำมท้ังสองแห่งได้เมื่อ
เวลำ 09.30 น. 
       ท่ีเนิน Pratzen ย่ำนกลำงของแนวรบ กองทัพน้อยท่ี 4 ของ ซูลต์(Soult)ได้ส่งก ำลังเข้ำยึด
ไว ้แต่โดนก ำลังของ Kollowrat ล้อมตรึงอยู่ท่ีชำยเนิน ขณะเดียวกันทำงใต้ของถนน Olmutz  ก ำลังของแบร์
นำดอตต์และบูร่ำ ได้ปะทะกับก ำลังของคอนสแตนติน (Constantine) ซึ่งมีทหำรม้ำลิซเซ่นสไตน์อยู่ทำงขวำ 
กำรสู้รบได้ด ำเนินไปอย่ำงรุนแรง โดยมีก ำลังของคำฟฟำเรลลี เข้ำตีช่วยบ้ำงด้ำนขวำของข้ำศึกด้วย ท ำให้ฝ่ำย
รุสเซียต้องถอยเข้ำหำเมือง Krzenowitz เมื่อ 11.00 น. 
      ระหว่ำงเวลำ 09.00-10.00 น. ก ำลังของ Bagration ได้รุกมำตำมถนนโอลมูตซ์ (Olmutz) 
ไปสู่เมืองบรืนส์ (Brunn) จึงปะทะกับก ำลังของกองทัพน้อยลำนซ ์ ซึ่งรกุมำข้ำงหน้ำเหมือนกัน กำรสู้รบได้
ด ำเนินไปจนถึงเวลำ 12.00 น. ฝ่ำยพันธมิตรพยำยำมท่ีจะแย่งยึดเอำเนิน Pratzen มำให้ได้ แต่ผลท่ีสุดก็ต้อง
ถูกก ำลังของซูลต์ ตีแตกกลับไปอย่ำงยับเยิน ถอยเข้ำหำเมือง Krzenowitz ทำงด้ำนกลำงตรงปีกของกองทัพ
น้อยแบร์นำดอตต์ เมือ่ได้รับกำรเพิ่มเติมก ำลังแล้ว ได้เข้ำตีกองหนุนของนำยพลคูตูซอฟ ท่ีส่งมำช่วยล่ำถอย
กลับไป  ฉะนั้น แนวรบฝ่ำยพันธมิตรตรงกลำงจึงถกูเจำะ 
      ในตอนนี้ก ำลังของคอนสแตนตีนเริ่มถอนตัว และเมื่อ 17.00-18.00 น. Bagration ก็ต้อง
ถอยเข้ำหำเมืองออสเตอลิตซ์ เพรำะถูกโอบโดยกองพลทหำรม้ำ Nansouty เมื่อเห็นว่ำสถำนกำรณ์ของแนว
รบตอนกลำงเป็นฝ่ำยได้เปรียบนโปเลียนจึงให้กองทัพน้อยของซูลต์ไปช่วยโอบล้อมก ำลังของ
Docturov ,Langeron และ Prschibitschewski ทำงปีกซ้ำยของฝ่ำยพันธมิตร หลังจำกท่ียึดเนิน Pratzen 
ได้แล้ว ก ำลังทำงปีกซ้ำยฝ่ำยพันธมิตรเหล่ำนี้จึงต้องถูกล้อมตัดเส้นทำงถอยด้วยก ำลัง 5 กองพล แม่น้ ำ ล ำธำร 
และหนองน้ ำ 
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  กำรรบตลอดวันท่ีผ่ำนมำ ท ำให้ฝ่ำยพันธมิตรบำดเจ็บล้มตำยเป็นอันมำกจักรพรรดิออสเตรีย
จึงได้ส่งนำยทหำรมำติดต่อขอเจรจำยุติกำรรบ ตอน 04.00 น. วันท่ี 3 ธันวำคม แต่ถูกนโปเลียนปฏิเสธ และ
ขอเล่ือนไปเป็นวันท่ี 4 โดยหลังจำกท่ีจะส่งก ำลังไล่ติดตำมข้ำศึกให้ทันเสียก่อน ซึ่งไม่เป็นผล ข้ำศึกได้ถอยหนี
ไปได้โดยปลอดภัย ในตอนบ่ำยวันท่ี 4 จึงได้มีกำรเจรจำสงบศึกท่ีกองบัญชำกำรของนโปเลียน กำรรบได้ยุติลง
และมีกำรท ำสัญญำสันติภำพกันต่อมำท่ีเปรสบรูก (Pressburg) 
     กำรยุทธที่ออสเตอร์ลิตซ์นี้ เป็นกำรยุทธที่โด่งดังกำรยุทธหนึ่งของนโปเลียน กำรท่ีพระองค์
สำมำรถด ำเนินกลยุทธได้อย่ำงชำญฉลำด นโปเลียนไม่ได้เข้ำยึดเนิน Pratzen แต่แรก เพรำะจะท ำให้ข้ำศึกมุ่ง
ท ำกำรเข้ำตีแย่งยึดเนินนี้ ซึ่งเป็นกำรเข้ำตีตรงหน้ำ ผลกำรรบจะไม่เด็ดขำดเท่ำกับกำรลวงให้ข้ำศึกส่งก ำลังเข้ำ
เจำะแนวทำงปีกขวำของตน ท่ีมีก ำลังยึดรักษำท่ำข้ำมอยู่เพียงหนึ่งกองพล เพื่อท่ีจะโอบล้อมก ำลังส่วนใหญ่
ตรงกลำงของนโปเลียน  ครั้งแล้วนโปเลียนจึงส่งก ำลังขึ้นยึดเนินPratzen ภำยหลัง ซึ่งทุกอย่ำงได้เป็นไปตำม
แผน ก ำลัง นโปเลียน 9 กองพลทำงด้ำนนี ้ สำมำรถโอบล้อมก ำลังของฝ่ำยพันธมิตรไว้ได้ท้ังหมด กำรรบ
ตอนกลำงและทำงปีกซ้ำยของแนวก็สำมำรถเข้ำตีให้ฝ่ำยพันธมิตรต้องถอยร่นไปหมดส้ิน  ไม่อำจต้ำนทำนได้ 
เพรำะก ำลังส่วนใหญ่ถูกส่งไปถูกล้อมเสียทำงด้ำนซ้ำย ฝ่ำยพันธมิตรเสียชีวิตและบำดเจ็บ 15,000 คน ถูกจับ
เป็นเชลย 20,000 คน ในกำรยุทธครั้งนี ้
                     หลังจำกกำรยุทธที่ Austerlitz และก่อนกำรยุทธ Wagram  ฝรั่งเศสได้ท ำกำรยุทธที่ JENA 
กับปรัสเซียและรุสเซีย ระหว่ำง 7-14 ตุลำคม ค.ศ.1806 ซึ่งนโปเลียนได้ด ำเนินกลยุทธใน 2 ทิศทำง คือ ทำง 
Auerstadt ด้ำนเหนือ และ Jena ด้ำนใต้  โดยพยำยำมหันเหก ำลังของปรัสเซียไปทำงซ้ำยและตัดเส้นทำง
คมนำคมของ Brunswick แม่ทัพปรัสเซีย ด้วยกำรเดินทัพอย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สับสน และไม่เหนื่อย
ล้ำ  ในท่ีสุดเมื่อก ำลังของ Brunswick (ท้ังแนวรบ 63,500 คน) ท่ีเมือง Auerstadt ทำงเหนือของ Jena 
ซึ่งสู้รบอยู่กับ ทน.3 ดำวูต์ (Davout) (26,000 คน) ได้ล่ำถอย ส่วนทำง Jena ปรัสเซียกับแซกซอน (Sexons) 
ประมำณ 48,000 คน รบกับฝรั่งเศส 6,000 คน (40,000 คน ไม่ได้เข้ำรบด้วย) ก็ได้ถอยไปด้วย โดยทหำรตำย
และบำดเจ็บ 11,000 คน ถูกจับเป็นเชลย 15,000 คนปืนใหญ่ 200 กระบอก ฝรั่งเศสสูญเสียทหำรเพียงกว่ำ 
5,000 คนเล็กน้อย  นโปเลียนชนะกำรยุทธครั้งนี ้ โดยอุบัติเหตุและกำรบังเอิญ หรือควำมโชคดีของนโปเลียน 
เพรำะกำรยุทธไม่ได้เป็นไปตำมแผนของนโปเลียน เนื่องจำกสภำพลมฟ้ำอำกำศ ภูมิประเทศ และกำรน ำทัพ
อย่ำงโง่เขลำของ Augereau แม่ทัพน้อยท่ี 7 ทำงด้ำนใต้สุดของแนวรำบ 
3.กำรยุทธทีว่ำกรำม (Wagram) 
       กำรยุทธครั้งนี้เป็นกำรยุทธที่วำกรำม (Wagram) ค.ศ.1809ใช้ก ำลังมำกเป็นพิเศษ ฝ่ำย  
ฝรั่งเศสมีก ำลังถึง 188,000 คน เป็นก ำลังรบท่ีเข้ำปฏิบัติกำร 165,000 คน ปืนใหญ่ 488 กระบอกฝ่ำย
ออสเตรียมีก ำลัง 158,000 คน ใช้ปฏิบัติกำรจริง 137,000 คน ปืนใหญ่ 446 กระบอก น้อยกว่ำของนโปเลียน
เล็กน้อย ก ำลังของฝ่ำยออสเตรียวำงกระจำยกันอยู่จำกแนวแม่น้ ำดำนูบ (Danube) ผ่ำนลำดเนินทิศใต้วำ
กรำมยำว 15 - 20  ไมล์ 
 กำรวำงก ำลงัฝำ่ยฝรัง่เศส 
 ด้ำนซำ้ยทน.4 มำสเซนำ (Massena) 29,000 คน 
 กลำง  ทน.9 แบร์นำดอตต์ (Bernadotte) 18,800 คน 
    ท.อิตำลี เออจีน (Eugene) 20,000 คน 
    ทน.2 อูดิโนต ์(Oudinot) 28,200 คน 
    ทน.3 ดำวูต ์(Davout) 37,900 คน 
 ขวำ  พล.ม.กรูซี (Grouchy) 2,900 คน 
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    พล.ม.พูลลี (Pully) 1,500 คน 
    พล.ม.มองท์บรืน (Montbrun) 3,300 คน 
 กองหนุน พล ม.เบสซิเลร์ (Bessieres) 8,800 คน 
    ทหำรรักษำพระองค์ (Gd.=Royal Guard) 12,400 คน 
         นอกจำกนี้ ยังมี ทน.7 เลอแพเวร์ด (Lefebvre) 15,000 คน รักษำเส้นทำงคมนำคมอยู่ท่ี
ลินซ์ (Linz)  ทน.8 วองดำม (Vandamme) 16,000 คน รักษำกรุงเวียนนำ (Vienna)  ทน.11 มำร์มอง 
(Marmont) 10,000 คน กับ พล.เรเนียร (Reynier) 7,000 คน อยู่บนเกำะโลเบำ (Lobau)  aพล.ดิลเลร์ 
(Diller) ของ ท.เออจีน 8,000 คน อยู่ตรงข้ำมเพรสบรุก (Pressbure) 
 ฝ่ำยออสเตรีย 
 ด้ำนขวำ ทน.6 เคลเนำ (Klenau) 13,800 คน อยู่ท่ีสแตนเมอร์สสตอร์ฟ (Stammersdorf) 
 ทน.หนนุ ลซิเตนสไตน (Lichteenstein) 18,600 คน ระหว่ำงเมือง 
                               เกรัสสเดอร์ฟ (Gerasdorf) กับวำกรำม (Wagram) 
 กลำง ทน. 1 เบลเลกำร์ด (Bellegarde) 22,000 คน อยู่ท่ีเนินวำกรำม (Wagram) 
   ทน.2 โฮเฮนโซลเลิร์น (Hohenzollern) 25,000 คน ตะวันออกของ 
                               วำกรำม (Wagram) 
 ซ้ำย ทน.4 โรเซนเบิอร์ก (Rosenberg) 18,100 คน 
  
                       นอกจำกนี้ ยังม ีทน.3 โคลโลวแรต (Kollowrat) 16,600 คน  เป็นกองหนุนท่ีฮำเกนบรูนน ์
(Hagenbrunn) ทน.5 รูส (Reuss) 7,600 คน รักษำล ำน้ ำดำนูบ( Danube) และ ทน.จอห์น (Jonh) ของ 
อิตำลี 12,500 คน ท่ีเพรสบรูก (Press Burg) 
           กำรรบได้เริ่มขึ้นตอนเช้ำมืด 6 กรกฎำคม 1809 โดยออสเตรียใช้ก ำลัง ทน.6 เคลเนำ กับ 
ทน.3 โคลโลวแรต เข้ำตีปีกซ้ำยของฝรั่งเศส ท่ี ทน.4 มำสเซนำ  วำงก ำลังต้ังรับเป็นแนวบำง ๆ อยู ่ก ำลังส่วน
ใหญ่ของมำสเซนำต้องถอยข้ึนไปทำงเหนือ และ พล.ร.บูเดต์ (Boudet) ถูก ทน.โคลโลวแรต ตีตัดขำดจำก
ก ำลังส่วนใหญ่ ต้องถอยหนีไปทำงใต้ของเมืองแอสเบิร์น (Aspern) เมื่อจวนละ 10.00 น.  ทน.6 เคลเนำ ก็ได้
เข้ำยึดเมือง   แอสเบิร์น และเอสสลิง (Essling) ไว้ 
         ทำงปีกขวำของฝรั่งเศส นโปเลียนได้ให้ พล.ม.มองบรืนและกรูซ ี เข้ำตีโอบปีกซ้ำยของ ทน.4   
โรเซนเบิร์ก พร้อมกันนั้นได้ให ้ ทน.3 ดำวูต์ เข้ำตีทำงปีกขวำและตรงกลำงของ ทน.4 โรเซนเบิอร์กด้วย  
สำมำรถยันก ำลังของดำวูต์ไว้ได้  แต่ตรงกลำงต้องถอยไปข้ำงหลังทำงเหนือ ท ำให้เกิดช่องโหว่ระหวำ่ง ทน.4โร
เซนเบิอร์ก กับ ทน.2 โฮเฮนโซลเลิร์น แนวของ ทน.4 โรเซนเบิอร์กในตอนนี ้จึงหักต้ังฉำกไปทำงเหนือกับแนว
ของ ทน.2   โฮเฮนโซลเลิร์น นโปเลียนได้ส่ังให้กองพลทหำรม้ำ 3 กองพล ท่ีรุกทำงปีกขวำนั้น ในบังคับบัญชำ
ของดำวูต์ท ำกำรรุกไล่ข้ำศึกต่อไป 
                  ในตอน 13.00 น. สถำนกำรณ์ทำงฝ่ำยฝรั่งเศสมีดังนี้ 
        - มำสเซนำ เข้ำตี เคลเนำ และโคลโลวแรตแมคโดแนลด์ (Macdonald) 
                            (แยกจำก ท.เออจีน) เข้ำตีโคลโลวแรต และลิซเตน สไตน์ 
        - แบร์นำดอตต์กับก ำลังส่วนหนึ่งของ ท.เออจีน เข้ำตีเบลเลกำร์ด (Bellegarde) 
        - อูดิโนต์กับก ำลังส่วนหนึ่งของ ท.เออจีน เข้ำตีโฮเฮนโซลเลิร์น 
        - ดำรูต์ เข้ำตีโรเซนเบิร์กต่อไป 
        - กองพลทหำรรักษำพระองค์กังมำร์มอง เป็นกองหนุนท่ัวไปอยู่ตรงกลำง 
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          กำรเข้ำตีของ ทน.แมคโดแนลด์ ได้ถูกข้ำศึกระดมยิงด้วยปืนใหญ่อย่ำงหนัก และล้มตำยลง
จ ำนวนมำก แต่ก็ยังคงบุกตะลุยต่อไป จนกระท่ังไปไม่ได้แล้วจึงหยุดลงเมื่อ 13.30 น.  นโปเลียนจึงส่งกองพล
ทหำรรักษำพระองค์ไปเข้ำตีช่วยแมคโดแนลด์ ถึงขั้นตะลุมบอนกันกับข้ำศึก แล้วแมคโดแนลด์ก็กลับเริ่มเข้ำตี
ต่อไปอีกจนแนวตอนกลำงของออสเตรียแตก ลิซเตนสไตน์ต้องสู้พลำงถอยพลำง พอถึงเวลำ 15.00 น. ฝ่ำย    
ออส  เตรียก็ได้ถอยออกจำกแนวที่มั่นก่อนท่ีจะถูกท ำลำย ฝรั่งเศสได้ไล่ติดตำมไปอีกเล็กน้อยไม่ไกลนัก เพรำะ
ทหำรบอบซ้ ำและทรุดโทรมมำก 
           เมื่อ 22.00 น. วันท่ี 6 กรกฎำคม 1809 กำรยุทธที่วำกรำมก็ได้ยุติลง โดย มำสเซนำ รุกเข้ำ
ยึดแนวโลริสดอร์-เลโอโปลเดำ (Leopoldau) แมคโดแนลด์กับแบร์นำดอตต์ ยึดได้เกรัสเดอร์ฟ อูดิโนต์กับ
ดำวูต์ ยึดได้แนววำกรำม-เฮลมำฮอฟ-บอคฟรูสส์ ฝ่ำยออสเตรียเสียทหำรไปประมำณ 3,600 คน รวม 2 เท่ำ
ของฝรั่งเศส 
            กำรยุทธของนโปเลียนท่ีน ำชัยชนะมำสู่พระองค์ในกำรยุทธที่วำกรำมนี้ เป็นกำรตัดสิน
พระทัยวำงน้ ำหนักกำรเข้ำตีตรงหน้ำ ตอนกลำง ของแนวรบข้ำศึกได้เป็นกำรถูกต้องเหมำะสม  ท้ังนี้ หลังจำก
ท่ีทำงปีกขวำก ำลังของฝรั่งเศสสำมำรถท ำกำรรุกไล่ได้เปรียบข้ำศึกอยู่ ไม่มีอะไรต้องน่ำเป็นห่วง ส่วนทำงปีก
ซ้ำยก็ได้ให้ก ำลังตรึงข้ำศึกไว้ได้แล้ว กำรพิจำรณำตกลงพระทัยแก้ไขสถำนกำรณ์รบ โดยส่งกองพลทหำรรักษำ
พระองค์ไปช่วยเข้ำตีข้ำศึกต่อไป  ขณะท่ี ทน.แมคโดแนลด์ หมดก ำลังลงนั้น ก็นับว่ำพระองค์ทรงมี
วิจำรณญำณท่ีรอบคอบ สุขุม และพระปรีชำสำมำรถ สมกับทรงเป็นผู้น ำทัพอย่ำงยิ่ง  หำกพระองค์ไม่ทรง
ตัดสินพระทัยเช่นนั้น สถำนกำรณ์อำจจะกลับจำกกำรได้เปรียบเป็นเสียเปรียบโดยทันทีก็ได้  เพรำะ ทน.แมค
โดแนลด์อ่อนก ำลัง พร้อมท่ีจะถูกตีโต้ตอบและกลับเป็นฝ่ำยถอยเสียเอง 
 
4. กำรยทุธทีว่อรเ์ตอรล์ ู(Waterloo) 
              กำรยทุธทีว่อรเ์ตอร์ล ู(Waterloo) (ค.ศ.1815)    เป็นกำรยุทธครั้งสุดท้ำยท่ีจบชีวิตกำรท ำ
สงครำมของพระองค์ลงอย่ำงเศร้ำสลด โดยท่ีฝรั่งเศสเป็นฝ่ำยพ่ำยแพ้อังกฤษ กับปรัสเซียอย่ำงยับเยิน  และ 
นโปเลียนไม่มีโอกำสจะกลับมำแก้ตัวอีกแล้ว เนื่องจำกได้ส้ินประชนม์ท่ีเกำะเซนต์เฮเลนำ (St. Helena) อีก 6 
ปีต่อมำ 
           สำเหตุส ำคัญประกำรหนึ่งท่ีท ำให้นโปเลียนต้องพ่ำยแพ้ยับเยินในกำรยุทธครั้งนี้ ก็คือ 
ลักษณะภูมิประเทศและสภำพลมฟ้ำอำกำศ เอื้ออ ำนวยแก่กำรต้ังรับของฝ่ำยอังกฤษ และเป็นอุปสรรคแก่กำร
เข้ำตีของฝรั่งเศส ก ำลังต้ังรับของอังกฤษจึงสำมำรถท ำลำยก ำลังของฝรั่งเศสจนสับสนอลหม่ำน และล่ำถอย
กลับฝรั่งเศส อย่ำงส้ินหวัง 
        นำยพลเวลลงิตนั (Wellington) แม่ทัพอังกฤษ ได้ใช้เนินเขำมองต์ แซงต์จอง (Mont 
Changjong) ข้ำงหน้ำป่ำซัวนีส์ (Soignes) เป็นท่ีมั่นต้ังรับหน้ำท่ีมั่น มีล ำธำรผ่ำนไปบรรจบแม่น้ ำดีล (Dyle) 
ทำงขึ้นเป็นเนินลำดขึ้นไปหำท่ีมั่น ซึ่งสะดวกแกก่ำรยิงลงมำจำกท่ีมั่นบนเนิน ลักษณะพื้นท่ีบริเวณท่ีมั่นของ
ฝ่ำยอังกฤษท่ีเนินเขำแซงต์จอง เป็นดังนี ้
  ข้ำงหน้ำทำงขวำ มีคฤหำสน์เดอร์ฮูโกมองด์ (De Hougomont) ข้ำงหน้ำตรงกลำงมีโรงนำ  ลำเฮย์ 
ซัง  
(Lahaye) ซึ่งใช้เป็นท่ีมั่นรั้งหน่วงกำรเข้ำตีได้ ด้ำนขวำมีถนนไปยังเมืองนิเวลลส์ (Nivelles) และเมืองเกอแนป
เป  
(Genappe) ซึ่งต่อไปยังเมืองควำเดอะบรำสส์ (Quatrebras)ได้  ถนนนี้สูง มีคูข้ำงถนนใช้เป็นคูยิงได้ ด้ำน
กลำงมีกลุ่มโรงนำมอนต์แซงต์จอง (Mont Changjong) ใช้เป็นท่ีมั่นรั้งหน่วงได้ ข้ำงหน้ำทำงซ้ำยมีล ำธำรลึก 
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หน้ำล ำธำรออกไปเป็นที่ลุ่มยำกแก่กำรเคล่ือนท่ี จึงเป็นส่ิงกีดขวำงให้แก่ฝ่ำยต้ังรับภำยในบริเวณท่ีมั่นซึ่งกว้ำง 
4-5 กม. บนเนินเขำมีเส้นทำงติดต่อกันได้สะดวก และมีแนวที่ก ำบังเป็นท่ีมั่นส ำหรับก ำลังหนุนอีกด้วย ข้อเสีย
มีอยู่เพียงประกำรเดียว คือ มีเส้นทำงถอยทำงด้ำนหลังท่ีจะเข้ำไปในป่ำชัวนีส์ 3 กม. จำกท่ีมั่นไม่มำกนัก ป่ำนี้
เป็นป่ำโปร่งไม่เป็นอุปสรรคแก่กำรเคล่ือนท่ีภำยในป่ำ 
           4.1  กำรวำงก ำลงั 
                    กองทพัองักฤษ - ก ำลงั 68,000 คน ประกอบด้วย 3 ทน. และ 1 พลน้อย ม. ท ำกำรตั้งรับใน
ท่ีมั่นกองทพัปรัสเซยี - ก ำลง 90,000 คน ประกอบด้วย 4 ทน. อยู่ท่ีเมืองวำวร์ (Wavre) และแม่น้ ำดีล (Dyle) 
จะมำช่วยอังกฤษเมื่อถูกโจมตี 
           กองทพัฝรัง่เศส - ก ำลัง 72,000 คน (ไมร่วมถึงก ำลังของกรูซ ี(Grouchy) ซึ่งก ำลังไล่ติดตำม
กองทัพปรัสเซียของแม่ทัพบลูแชร์ (Blucher) อยู ่ และขำดกำรติดต่อกับก ำลังของฝรั่งเศส) ประกอบด้วย 
ทน.1, 2 และ 6 กับ 2 พล.ม.  3 พล.ร.รักษำพระองค์ และ พล ม.รักษำพระองค์ เกรนำเดยีร ์ (Gralnadial) 
และทหำรม้ำดรำกนู (Dragoons) ก ำลังของฝรั่งเศสต้ังเผชิญหน้ำกับอังกฤษหน้ำท่ีมั่น 
          4.2  แผนกำรรบ 
                    นโปเลียน  ได้พิจำรณำตกลงใจว่ำ จะเข้ำตีลวงท่ีคฤหำสน์เดอร์ฮูโกมองต์  
(De hougomont) ก่อน แล้วจึงจะเข้ำตีหลักตรงกลำง เพื่อเจำะแนวให้ท่ีมั่นด้ำนซ้ำยและขวำขำดออกจำกกัน 
และตีทำงปีกซ้ำยของข้ำศึก เพื่อกันไม่ให้ปรัสเซียเข้ำช่วยอังกฤษ 
             ฝ่ำยองักฤษต้ังใจจะยึดท่ีมั่นไว้ให้ได้นำนท่ีสุด จนกว่ำก ำลังของบลูแชร์ (Blucher) จะมำ
ช่วยเข้ำตีทำงขวำและทำงหลังก ำลังของฝรั่งเศส 
           
 
 
 
 
                4.3  กำรจัดรปูขบวน 
                     องักฤษ  แบ่งท่ีมั่นออกเป็น 2 ด้ำน ด้ำนขวำใช้ก ำลัง 31 กองพนั ด้ำนซ้ำย 24 กองพัน โดยมี
ถนนเป็นเส้นแบ่งเขต แนวต่ำง ๆ ซ่อนก ำบังอยู่อยำ่งดีมองไม่เห็น ข้ำงหลังทหำรรำบมีทหำรม้ำอยู่ ทำงซ้ำย 17 
กรม ทำงขวำ 9 กรม กองหนนุม ี 12 พัน.ร. กับ 4-5 ร้อย.ม. อยู่ท่ีหมู่บ้ำนมองต์แซงต์จอง (Mont st. jean) 
ทำงปีกขวำของท่ีมั่นมีหน่วยอิสระหน่วยหนึ่งยึดอยู่ 
 ฝรัง่เศส 
 แนวที ่1 - ทน.1 เดอเออลอง (D’erlon) 4 กองพล จัดก ำลังเป็น 2 แนว ทำงด้ำนขวำถนน 
    ทน.2 เรลลี (Reille) 3 กองพล จัดก ำลังแนวเดียวทำงด้ำนซ้ำยถนน 
    พล.ม. ของจัคคิโนต์ (Jacquinot) ทำงปีขวำ 
    พล.ม. ของปิเรอ (Pire) ทำงปีกซ้ำย 
 แนวที ่2 - ทน.ม.มิลโฮด์ (Milhaud) ทำงขวำ 
    ทน.ม. เคลเลิอมำนน (Kellermann) ทำงซ้ำย 
    ทน.6 โลบำว (Lobau) กับ 2 พล.ม. อยู่ตรงกลำง 
 แนวที ่3 - 3 พล.ร.รักษำพระองค์ 
    พล.ม.รักษำพระองค์ (Gd. Guyot) 
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    ทหำรม้ำเกรนำเดียร์ (Gralnadial) 
    ทหำรม้ำดรำกูน (Dragoons) 
        รูปขบวนในกำรเข้ำตีของฝรั่งเศสนี้ ค่อนข้ำงจะซับซ้อนและรวมก ำลังไว้แนน่หนำอัดแอมำก 
ประหนึ่งว่ำนโปเลียนไม่ทรำบสถำนกำรณ์ดีพอ หรือสถำนกำรณ์ยังไม่กระจ่ำงชัด จึงรวมก ำลังไวเ้ป็นปึกแผ่น
ก่อนสภำพอำกำศในตอนนั้นไม่ดี มีฝนตกใหญ่ต้ังแต่ 17 มิถุนำยน 1815 ท ำให้พื้นดินและถนนเป็นโคลนไป
หมด  นโปเลียนจึงต้องรออยู่จนกระท่ังเวลำ 11.00 น. จึงได้เริ่มท ำกำรเข้ำตี 
                4.4  กำรยทุธ 
                        กำรรบเปิดฉำกขึ้นโดย ทน.2 เรลลี เข้ำตีลวงต่อคฤหำสน์ตำมแผนกลยุทธของนโปเลียน 
แต่เรลลีใช้ก ำลังมำกเกินไปพยำยำมบุกข้ำมเครื่องกีดขวำงท่ีอังกฤษดัดแปลงไว้อย่ำงแข็งแรง ท ำให้เสียก ำลังไป
มำก แต่ก็เข้ำยึดท่ีมั่นไม่ได้ ขณะเดียวกันนั้น จอมพลเนย์ (Ney) ได้รวบรวมปืนใหญ ่ 80 กระบอก ระดมยิงท่ี
มั่นของอังกฤษ เพื่อเตรียมให้ ทน.1 เข้ำตีตรงกลำงและด้ำนซ้ำยของท่ีมั่นข้ำศึก 
                        พอถึงเวลำ 12.00 น. ขณะท่ีนโปเลียนจะเริ่มเข้ำตีตรงกลำงและด้ำนซ้ำยของข้ำศึก ก็
เผอิญเห็นขบวนทหำรโผล่ออกมำทำงขวำของพระองค์ทำงซังลำมแบรต์(ST-Lambert) จึงได้ส่ังให้ พล.ม.โด
มอนต์ (Domon) และ พล.ม.ซูแบร์วี (Subervie) ซึ่งเป็นกองหนุนอยู่กลำงขบวน เข้ำตีไปท ำกำรรั้งหน่วงไว้ 
ขบวนทหำรท่ีนโปเลียนเห็นนี้ เป็นก ำลัง 30,000 คน ทน.4 ของบูโลว์(Bulow) แม่ทัพปรัสเซียเดินทำงมำจำกลิ
ญี่ (Liege) และจะเข้ำรบได้ในเวลำ 1-2 ชม. 
              ครั้งเวลำ 13.00 น. นโปเลียนก็ได้รับส่ังให้จอมพลเนย์( Ney)ท ำกำรเข้ำตี จอมพลเนย์จัด
ให้ ทน.1 เดอเออลอน เข้ำตีด้วยก ำลัง 4 กองพล กองพลละขบวน แต่ละกองพลจัดแถวกว้ำงและลึก จำกกำร
ยิงของปืนใหญ ่ขณะท่ีทหำรในแนวหน้ำเท่ำนั้นท่ีจะสู้รบได้ 
             พล.ร.1 Durvtte ได้รุกเข้ำหำหมู่บ้ำนปำเปลอตต์ (Papelotte) และลำเฮย์ (Lahaye) 
พล.ร.2 และ 3 รุกไปยงัถนนโอเอง (Oang) ส่วน พล.ร.4 แยกก ำลังไปยังลำเฮย์แซงต์   (Lahryesainte )1 
ขบวนกับตรงกลำงท่ีมั่นต้ังรับอีก 1 ขบวน ท่ีหมำยเข้ำตีเหล่ำนี้ ล้วนแต่เป็นท่ีมั่นดัดแปลงไว้อย่ำงแข็งแรงท้ังนั้น 
ปืนใหญ่ท ำกำรยิงน ำทหำรรำบท่ีเข้ำตี และ ทน.ม.มิลโฮด์(Milhaud) ก็เคล่ือนท่ีตำม ทน.1 ไปด้วย 
           ทหำรฝรั่งเศสเคล่ือนท่ีเข้ำหำท่ีมั่นทหำรอังกฤษอย่ำงกล้ำหำญ ท้ัง ๆ ท่ีภูมิประเทศและรูป
ขบวนเข้ำตีไม่อ ำนวย ปืนใหญ่หน่วยหนึ่งรีบเคล่ือนย้ำยไปช่วยทหำรรำบ ต้องติดหล่มจมโคลนอยู่ในห้วย ทหำร
ม้ำอังกฤษ 1 พล.น้อย จึงเข้ำตะลุมบอน ท ำให้ทหำรปืนใหญ่หน่วยนั้นแตกหนีกระจัดกระจำย เป็นผลให้ทหำร
รำบต้องหยุดกำรรุกลงด้วย ฝรั่งเศสได้แก้ไขสถำนกำรณ์โดยให้ พล.ม.มิลโฮด์ เข้ำประจัญบำนกับทหำรม้ำ
อังกฤษ ตรงหน้ำ และ พล.ม.จัคคิโนต์ เข้ำตีตลบหลัง ทหำรม้ำอังกฤษเสียทีล้มตำยเกือบหมดกองพล ขณะท่ี
ฝรั่งเศสก็เสียหำยไม่น้อย 
            ทน.1 D” Erlon ไม่สำมำรถท ำกำรเข้ำตีให้พร้อมเพรียงกันได้ต่อไป พล.ร.ตรงกลำง รุกล้ ำ
หน้ำหน่วยอื่นขึ้นไปบนท่ีมั่น และขับไล่แนวป้องกนัข้ำงหน้ำไปได้ แต่แล้วก็ถูกแนวป้องกันท่ี 2 ซึ่งซอ่นก ำบังอยู่
โอบล้อมอย่ำงจู่โจม ทหำรฝรั่งเศสถูกยิงล้มตำยระเนระนำด จนต้องถอยหลังลงมำข้ำงล่ำง กำรรุกทุกด้ำนได้
หยุดชะงักลง ขณะท่ีทหำรปรัสเซียได้มำเพิ่มก ำลังมำกขึ้นเรื่อย ๆ นโปเลียนจึงให้ ทน.6 โลบำว(Lobal) ไป
ต้ำนทำนไว้ข้ำงหน้ำปลำงซีนัวต์( Plancenoit) เพื่อป้องกันปีกขวำของฝรั่งเศส เส้นทำงส่งก ำลังบ ำรุง และ
เส้นทำงถอย สถำนกำรณ์ 3 ชม.แรกของกำรรบ ได้เป็นไปตำมท่ีกล่ำวมำนี้ 
   พอถึงเวลำ 15.00 น. จอมพลเนย์ได้ปรับรูปขบวนกำรเข้ำตีใหม่ ทำงฝ่ำยอังกฤษเห็นว่ำฝรั่งเศสทุ่ม 
น้ ำหนักกำรเข้ำตีท่ีตรงกลำงและด้ำนซ้ำยของท่ีมั่นจึงย้ำยเอำก ำลัง 20 พัน.ร. จำกด้ำนขวำมำเสริมในกำรเข้ำตี
ช่วงท่ี 2  ทน.1 เดอเออลอง ท ำกำรรุกไปเข้ำตีลำเฮย์แซงต์และปำเปลอตต์ ได้ ทน.2 ท ำกำรเข้ำตีคฤหำสน์
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ต่อไป แต่ก็ตีไม่ได้  ทหำรเสียชีวิตไปเป็นอันมำก นโปเลียนจึงให้ปืนใหญ่ระดมยิง เผำคฤหำสน์ท้ิงเสีย กำรรบ
ทำงด้ำนนี้จึงเป็นกำรยิงใส่กันด้วยปืนใหญ่ ส่วนทำงด้ำนหลังของขบวนรุกของฝรั่งเศส ทน.6 ของโลบำวได้ถูก
ก ำลังของฟอนบูโลว์ (Bulow) เข้ำตีจนต้องถอยออกมำ นโปเลียนจึงส่ง พล.รักษำพระองค์ไปช่วย 1 กองพล 
ท ำให้สำมำรถต้ำนทำนทหำรปรัสเซียไว้ได้ 
           เมื่อเวลำ 17.00 น. ฝรั่งเศสสำมำรถยึดพื้นท่ีเข้ำตีบำงส่วนไว้ได้ และสำมำรถขับไล่ทหำร
อังกฤษท่ีพยำยำมตีโต้ตอบกลับไปได้ นโปเลียนได้เร่งเข้ำตีท่ีมั่นอังกฤษ ให้เป็นผลส ำเร็จก่อนท่ี ทน.อื่น ๆ ของ 
บลูแซร์จะมำถึง พระองค์ได้ให้ พล.ม.มิลโฮด์ บุกข้ึนไปบนเนินสูง เป็นกำรช่วยกำรเข้ำตีของจอมพลเนย์ ทหำร
ม้ำเกือบท้ังหมดท่ีกองทัพน้อยมีอยู่ ได้เข้ำตีอย่ำงรุนแรง จนแนวหน้ำของอังกฤษแตก แต่แล้วก็ถูกแนวหนุนกับ
แนวหน้ำท่ีถอยร่นไปยิงต่อสู้อย่ำงทรหด จน ทน.ม.มิลโฮด์ต้องถอยกลับมำรวมพลจัดรูปขบวนใหม่ ท่ำมกลำง
กำรระดมยิงของทหำรอังกฤษ 
               ครั้นนโปเลียนได้ทรำบเหตุกำรณ์ดังกล่ำว  จึงส่ง ทน.ม.เคลเลอมำนน์ ขึ้นไปช่วย ทน.ม.
มิลโฮด์ โดยมี พล.ม.รักษำพระองค์ตำมไปเป็นกองหนุน แต่กลับข้ึนไปถึงแนวรบหน้ำ และเข้ำรบกับเขำด้วย 
ทหำรม้ำ ฝรั่งเศส ประมำณ 10,000 คน ได้เข้ำประจัญบำนกับทหำรอังกฤษจนแตกกระจำยไป  อังกฤษเสีย
ปืนใหญ่ไป 60 กระบอก แต่ทหำรม้ำฝรั่งเศสก็ล้มตำยเป็นจ ำนวนมำกและยึดพื้นท่ีไม่ได้ เพรำะไม่มทีหำรรำบ 
             ระหว่ำงนี ้ ทหำรปรัสเซียได้เข้ำมำเพิ่มมำกขึ้นทุกที ทำงซังต์ลำมแบร์ต (ST-Lambert)      
2 ทน. กับทำงถนนโอเอง 1 ทน. รวมเป็น 90,000 คน เมื่อรวมกับทหำรอังกฤษ 68,000 คน (ยังไม่ได้หักท่ี
สูญเสีย) จึงเป็น 158,000 คน มำกกว่ำทหำรฝรั่งเศสมำกมำย แต่ถึงกระนั้นนโปเลียนก็ไม่ย่อท้อ พยำยำมจะ
น ำกองพลรักษำพระองค์เข้ำประจัญบำนด้วยพระองค์เอง แต่จอมพลเนย์ได้รับอำสำน ำก ำลังเข้ำประจัญบำน
เอง โดยพุ่งเข้ำตะลุมบอนตรงกลำงแนวตั้งรับบนเนินขององักฤษทหำรรักษำพระองค์ได้รุกฝ่ำกระสุนท่ียิงกรำด
ลงมำขึ้นเนินไปด้วยควำมกล้ำหำญ จนเข้ำไปใกล้ทหำรอังกฤษ 50 เมตร จะเข้ำตะลุมบอน ทหำรอังกฤษในท่ี
ก ำลังได้ระดมยิงอย่ำงหนกัตลอดแนว ท ำให้ทหำรรักษำพระองค์ตำยเกล่ือนจนต้องถอยกลับไปรวมก ำลังใหม่ 
แล้วเข้ำประจัญบำนเป็นโอกำสสุดท้ำย ครำวนี้ต้องล้มตำยเกือบหมดท้ังกองพล ข่ำวกำรแตกพ่ำยเข้ำตีไม่
ส ำเร็จของกองพลรักษำพระองค์ท่ีเก่งฉกำจไม่มีหน่วยไหนเทียบเท่ำ ได้ท ำให้ขวัญทหำรในกองทัพฝรั่งเศสเสีย
ไปท่ัว 
 
 ขณะนี้กองทัพฝรั่งเศสได้รุกทะลวงเข้ำมำตรงปีกรอบต่อของ ทน.1 เดลเออลอน กับ ทน.6 โลบำว 
ประกอบกับทหำรรักษำพระองค์ก็แตกถอยไปแล้ว เวลลิงตัน แม่ทัพอังกฤษจึงให้กองทัพของตนท ำกำรรุก
ตลอดแนว เข้ำตีเอำพื้นท่ีซึ่งถูกยึดไปกลับคืน ฝ่ำยฝรั่งเศสเสียก ำลังใจอยู่แล้ว จึงถูกตีแตกไม่เป็นขบวน ทน.ต่ำง 
ๆ ต้องแตกกระจำยถอยลงมำเรื่อย ๆ เหลือแต่ทหำรรักษำพระองค์เท่ำนั้นท่ียอมสู้ตำย  แต่ก็ถูกทหำรอังกฤษ 
บดขย้ีละลำยไป ฝ่ำยอังกฤษได้ไล่ติดตำมทหำรฝรั่งเศสท่ีถอยอย่ำงไม่ลดละ จนในท่ีสุดทหำรรำบ ทหำรม้ำ 
และทหำรปืนใหญ่ ได้ปะปนกันสับสนอลหม่ำน ต่ำงวิ่งหนีเอำตัวรอดเตลิดเปิดเปิงลงไปยังเมืองเกนแนป
(Genappe) ทำงใต้ ตอน 20.00 น. แล้วก็ถูกทหำรอังกฤษไล่ตำมไปตีอีก  ต้องถอยเรื่อยไปจนเข้ำประเทศ
ฝรั่งเศส กำรยุทธครั้งนี้ฝรั่งเศสเสียทหำรไป 25,000 คน รวมทั้งถูกจับเป็นเชลย 6,400 คน ปืนใหญ่ 250 
กระบอก  อังกฤษเสียทหำร 13,000-14,000 คน  ปรัสเซียเสียทหำร 7,000-8,000 คน 
             เมื่อนโปเลียนเห็นว่ำไม่สำมำรถควบคุมกองทัพของพระองค์ไวไ้ด้อีกแล้ว จึงเสด็จกลับ   
ฝรั่งเศสถึงปำรีส เมื่อ 21 มิถุนำยน โดยมีกองทัพปรัสเซียของบลูแชร์ติดตำมเข้ำมำในฝรั่งเศส ดำวูต ์(Davout) 
เสนำบดีกลำโหมขณะนั้น ได้รวบรวมก ำลังต้ำนทำนก็ไม่ส ำเร็จ รัฐบำลฝรั่งเศสยอมลงนำมในสัญญำกรุงปำรีส
ให้แก่ฝ่ำยพันธมิตร เมื่อ 3 กรกฎำคม ปีนั้นเอง นโปเลียนถูกบังคับให้สละรำชสมบัติเป็นครั้งท่ี 2 และถูกส่งไป   
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กักขังไว้ที่เกำะเซนต์เฮเลนำ (Saint Halena)    ต่อมำอีก 6 ปี พระองค์ก็ส้ินพระชนม ์ เมื่อ 8 พฤษภำคม 
พ.ศ.2364 (1821) 
            4.5  บทเรยีนจำกกำรยทุธ 
               4.5.1 นโปเลียนไม่ได้ไปตรวจกำรรบท่ีส ำคัญในยุทธบริเวณ ท ำให้พิจำรณำส่ังกำรได้ไม่ถูกต้อง
เหมำะสม จะคิดว่ำในตอนนี้นโปเลียนไม่แข็งแรงและเข้มแข็งเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ถูกนัก เพรำะ   นโปเลียนเพิ่ง
อำยุได้ 46 ปีเท่ำนั้นกำรติดต่อส่ือสำรไม่ดีและล่ำช้ำ กองทัพน้อยเสียเวลำในกำรเคล่ือนย้ำย และก ำลังส่วน
ใหญ่ไม่ได้รับข่ำวจำกกองทัพท่ีแยกไปปฏิบัติกำร ทน.1 เดอเออลอง ได้รับค ำส่ังจำกนโปเลียนให้ไปช่วย โดย  
จอมพลเนย์ไม่ทรำบจึงส่ังให้ ทน.1 กลับไปเพรำะนโปเลียนมอบ ทน.ให้อยู่ในบังคับบัญชำของจอมพลเนย์แล้ว 
นโปเลียนอำจส่ังใช้ ทน.ได้ แต่ต้องให้จอมพลเนย์ทรำบด้วยนโปเลียนวำงน้ ำหนักในกำรใช้ก ำลังผิดพลำดใน
กำรรบท่ีลิกนี (Ligny)     และควำเตอร์-บรำส์ (Quatre bars) ระหว่ำง 15-16 มิถุนำยน ซึ่งควรให้ ทน.เดอ
เออลอง รวมก ำลังกับส่วนใหญ่ตีกองทัพปรัสเซียให้แตก  จึงเป็นผลให้กำรยุทธท่ีวอร์เตอร์ลูนี้ต้องพ่ำยแพ้ 
เพรำะกองทัพ บลูแชร์ของปรัสเซียได้ย้อนกลับมำช่วยอังกฤษรบจนได้ชัยชนะ  นอกจำกนี้ กำรเข้ำตีคฤหำสน์ก็
ใช้ก ำลังมำกไป เพรำะเป็นเพียงกำรเข้ำตีลวง กำรเข้ำตีท่ีมั่นตรงกลำงท่ีแข็งแรงโดยจอมพลเนย์ก็เป็นกำรตีผิด
ด้ำนจอมพลเนย์ไม่ได้รีบส่งข่ำวผลกำรรบย่อยท่ี ควำเตอร-์บรำส์ ให้นโปเลียนทรำบโดยเร็วเป็นผลให้นโปเลียน
พิจำรณำด ำเนิน    กลยุทธได้ไม่ทันกับสถำนกำรณ์เมื่อตีปรัสเซียแตกที ลิกนี(Ligny)แล้ว นโปเลียนไม่ได้ไล่
ติดตำมกองทัพบลูแชร์โดยทันที จึงไม่ทรำบเส้นทำงถอยของบลูแชร์ ครั้งเมื่อกองทัพกรูซไีล่ติดตำมไปก็ไปผิด
ทำง แทนท่ีจะตำมไปทำงเมืองวำฟร์(Wave)ท่ีบลูแชร์ถอย กลับไปเสียทำงเจิมโลช์(Gembloux) ก ำลังกรูชีท่ีไล่
ติดตำมก็มำกไป ท ำให้ไปได้ช้ำ ไม่ทันท่ีจะไปขัดขวำงไม่ให้บลูแชร์ย้อนกลับมำสมทบกับเวลลิงตันท่ีวอร์เตอร์ลู
ได้กำรข่ำวไม่ดี  ท้ังข่ำวข้ำศึกและข่ำวของฝรั่งเศสเองก ำลังใจของทหำรเป็นปัจจัยท่ีจะท ำให้แพ้หรือชนะได้ ใน
ตอนแรกของกำรยุทธทหำร   ฝรั่งเศสมีขวัญดี ก ำลังใจฮึกเหิม จึงเกือบจะเข้ำตีให้อังกฤษถอยออกจำกท่ีมั่น
ท้ังหมดได้ แต่ในตอนหลังท่ีทหำรรักษำพระองค์เข้ำตีท่ีมั่นอังกฤษล้มเหลว และเสียหำยอย่ำงหนัก ท ำให้ทหำร
หน่วยอื่นเสียขวัญไปหมด เพรำะคิดว่ำขนำดทหำรรักษำพระองค์ซึ่งเหนือช้ันกว่ำทหำรหน่วยรบอื่น ๆ ยังตีไม่
ส ำเร็จ หน่วยอื่นจะตีให้ส ำเร็จได้อย่ำงไร 
                      กำรทรยศไปสวำมิภักด์ิต่อกองทัพปรัสเซียของผู้บัญชำกำรกองพลโปมองต์(Pomont) และ
เสนำธิกำรของเขำ เมื่อ 15 มิถุนำยน นับว่ำเป็นประโยชน์แก่ฝ่ำยอังกฤษอย่ำงมำก ท่ีสำมำรถล่วงรู้ถึงแผนกำร
ยุทธของนโปเลียน ขณะท่ีนโปเลียนต้องแสวงหำนำยทหำรท่ีสำมำรถมำแทน ซึ่งยุ่งยำกและอำจไม่สำมำรถดี
พอเท่ำคนเก่ำก็ได้ 
 
5. หลกักำรท ำสงครำมของนโปเลยีน 
   หำกจะท ำกำรศึกษำถึงกำรยุทธต่ำง ๆ ของนโปเลียนอย่ำงพินิจพิเครำะห์แล้ว   จะพบว่ำ      
นโปเลียนจะปฏิบัติ คือ 1. ท ำกำรเป็นฝ่ำยรุกอยู่เสมอ  2. บุกเข้ำหำข้ำศึกด้วยควำมรวดเร็ว เพื่อประหยัดเวลำ
และเป็นกำรจู่โจมทำงยุทธศำสตร์ 3. รวมก ำลังให้เหนือกว่ำข้ำศึกในสนำมรบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อจะต้องท ำ
กำรเข้ำตีแตกหัก และ 4. ค ำนึงถึงระบบกำรป้องกันหรือตั้งรับอย่ำงรอบคอบ 
       นโปเลียนใช้หลักกำรสงครำมส ำคัญ ๆ ดังนี้ 
            1.   กำรรุก 
     นโปเลียนกล่ำวว่ำ “กำรปล่อยให้เป็นฝ่ำยถูกเข้ำตี นับว่ำเป็นควำมผิดพลำดอย่ำงใหญ่
หลวง” และ “ในตอนเริม่กำรยทุธ ควรพจิำรณำอยำ่งรอบคอบวำ่จะท ำกำรรกุหรอืไม่ แต่เมื่อท ำกำรรุกแล้ว ก็
ต้องบุกเข้ำไปจนถึงที่สุด” ในกำรยุทธที่อูล์ม เมื่อ 17 ตุลำคม ค.ศ.1805 พระองค์ได้ส่งสำรไปถึงนำยพลมูรำต์
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ว่ำ “ข้ำพเจ้ำขอแสดงควำมยินดีแก่ท่ำนในควำมส ำเร็จท่ีได้รับ แต่อย่ำหยุดเสียละ จงไล่ติดตำมข้ำศึก เอำดำบ
ของท่ำนท่ิมแทงหลังของเขำ และตัดกำรติดต่อส่ือสำรท้ังหมด” 
             2.   ควำมคล่องแคล่ว 
      ควำมรวดเร็วในกำรเคล่ือนย้ำย เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรท ำสงครำมนโปเลียน พระองค์
เดินทัพด้วยควำมรวดเร็ว รอบคอบ สุขุม นโปเลียนได้กล่ำวไว้ว่ำ “ชัยชนะย่อมเป็นของกองทัพที่ด ำเนินกล
ยุทธ” ควำมล่ำช้ำของแม่ทัพใต้บังคับบัญชำท่ีไลปซิกและลิกนี เป็นเหตุให้นโปเลียนต้องแพ้กำรยุทธที่ 2 เมือง
นี้ ทหำรของ นโปเลียนได้กล่ำวในระหว่ำงกำรยุทธท่ีอูล์มว่ำ “จักรพรรดิได้ทรงค้นคว้ำพบวิธีท ำสงครำมแบบ
ใหม ่พระองค์ใช้ขำของเรำแทนท่ีจะเป็นดำบปลำยปืน” 

3. กำรจู่โจม 
      เกือบทุกครั้งท่ีนโปเลียนท ำกำรจู่โจม เป็นกำรจู่โจมทำงยุทธศำสตร์ เช่น ในกำรยุทธที่มำ
เรงโก(Marengo) (ค.ศ.1800)  อูล์ม (Olm) (ค.ศ.1805)  เจนำ  (Jena) (ค.ศ.1806) และในตอนต้นของกำร
ยุทธที่   วอร์เตอร์ลู(Waterloo)  นโปเลียนได้เขียนไว้เมื่อ 7 มกรำคม ค.ศ.1814 ว่ำ "ยุทธศำสตรเ์ปน็ศิลปะใน
กำรใชเ้วลำและพืน้ทีใ่ห้เปน็ประโยชน์  ขำ้พเจำ้ระมดัระวงัในเรือ่งหลงั (พืน้ที)่ นอ้ยกวำ่เรือ่งแรก (เวลำ) เรำ
สำมำรถจะเอำพืน้ทีก่ลบัคนืมำได้ แตจ่ะไมอ่ำจเอำเวลำทีเ่สียไปกลบัคนืมำ" 
 4. กำรรวมก ำลัง 
     เมื่อจะต้องท ำกำรยุทธแตกหัก นโปเลียนจะตัดกำรยุทธรอง ๆ ไปท้ังหมด เพื่อรวมก ำลังให้
ได้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะมำกได้ พระองค์ทรงกล่ำวว่ำ "ศิลปะในกำรวำงก ำลังทหำร เป็นศิลปะกำรสงครำม จงวำง
ก ำลังกระจำยออก ให้สำมำรถรวมกันได้ภำยในเวลำ 2-3 วัน ไม่ว่ำข้ำศึกจะท ำอะไร" กำรวมพลเป็นกำรรวม
กองทัพน้อย หรือกองพลในพื้นท่ีกำรยุทธ แต่กำรรวมก ำลังก ำลัง หมำยถึงกำรรวมก ำลังกองทัพในสนำมรบ 
ควำมสำมำรถในกำรรวมก ำลังได้อย่ำงถูกต้อง อำจท ำให้ฝ่ำยเสียเปรียบเอำชนะข้ำศึกท่ีได้เปรียบแต่รวมก ำลัง
ไม่ได้ก็ได้ 
  
                5. กำรตั้งรับ 
      นโปเลียนถูกบังคับให้ท ำกำรต้ังรับทำงยุทธศำสตร์หลำยครั้ง เนื่องจำกมีก ำลังน้อยกว่ำข้ำศึก 
ถึงกระนั้นก็ตำม พระองค์ก็ยังเดินทัพอย่ำงรวดเร็ว และท ำกำรเข้ำตีอย่ำงรุนแรงด้วย ในกำรยุทธเหล่ำนั้น     
นโปเลียนทรงอธิบำยในเรื่องนี้ว่ำ "ศิลปะกำรสงครำมท้ังมวล ย่อมรวมอยู่ในกำรต้ังรับ ด้วยเหตุผลท่ีดีและ
รอบคอบ ติดตำมด้วยเข้ำตีอย่ำงรวดเร็ว และกล้ำหำญ" นโปเลียนจงเกลียดจงชังกำรท ำสงครำมอยู่กับท่ีเป็น
อย่ำงมำก ตำมท่ีพระองค์กล่ำวว่ำ "ศิลปะกำรสงครำมนั้นเป็นควำมจริงที่ว่ำ ผู้ที่มัวแต่อยู่ในสนำมเพลำะ 
ย่อมจะถูกตีพ่ำยไป ประสบกำรณ์และทฤษฎีก็เป็นไปตำมที่กล่ำวนี้" 
        เหนือส่ิงอื่นใด ไม่ว่ำจะเป็นควำมรอบรู้ในศิลปะกำรสงครำม หรือควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนิน    กลยุทธ นโปเลียนมีคุณลักษณะส่วนพระองค์ท่ีโดดเด่นอยู่ประกำรหนึ่ง คือ ควำมเป็นผู้น ำในกำรท ำ
สงครำมท่ีดีคนหนึ่งในประวัติศำสตร์ 

---------------------------- 
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สงครำมโลก ครัง้ที่ 1 
( ค.ศ.1914 – 1918 ) 

---------------- 
     สงครำมโลก  (The world war) ครั้งท่ี 1 ซึ่งเริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1914 นี้ เป็นสงครำมท่ียุ่งยำก
สลับซับซ้อน เพรำะเป็นกำรสู้รบกันระหว่ำงกลุ่มประเทศสองฝ่ำย ซึ่งเกี่ยวข้องไปถึงประเทศต่ำง ๆ ท่ัวยุโรปผิด
กับสงครำมในปี ค.ศ.1810 ระหว่ำงปรัสเซียกับฝรั่งเศสสมัยนโปเลียน โบนำปำต ท่ีจ ำกัดคู่สงครำมอยู่แต่
เฉพำะสองประเทศ กำรสู้รบจึงจบลงโดยง่ำยไม่ยุ่งยำก  สงครำมโลกครั้งท่ี 1 นี้ ได้มีผลกระทบต่อยุโรปท้ังทวีป
ฝ่ำยพันธมิตรอังกฤษกับฝรั่งเศสมีควำมยุ่งยำกสับสนมำกกว่ำเยอรมนีกับออสเตรีย ท่ีอยู่ตรงกลำงทวีป 2 
ประเทศ และเพรำะว่ำฝ่ำยพันธมิตรอังกฤษกับฝรั่งเศสต้องท ำสงครำมด้วยยุทธศำสตร์ทำงเส้นนอกจึงอำจ
กล่ำวได้ว่ำไม่มีนโยบำยท่ีสอดคล้องเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงทุกประเทศท่ีเป็นฝ่ำยเดียว 
กัน นอกจำกฝรั่งเศสกับอังกฤษเท่ำนั้นแต่ถึงกระนัน้ฝรั่งเศสกับอังกฤษก็ไม่มีทัศนะทำงกำรเมืองร่วมกันอยู่ดี 
      ด้วยเหตุนี้ ตลอดระยะเวลำของสงครำมจึงขำดเอกภำพในกำรบังคับบัญชำ อันเนื่องมำจำก
ขำดเอกภำพของนโยบำย เมื่อ 26 มีนำคม ค.ศ.1914  พลเอก เฟอร์ดินันด์ ฟอค (Gen. Ferdinand Foch) 
ได้รับกำรแต่งต้ังให้ประสำนกำรปฏิบัติของกองทัพฝ่ำยพันธมิตรด้ำนตะวันตก  ซึ่งพอถึงวนัท่ี 1 กรกฎำคม 
1914 ท่ำนก็ต้องเข้ำประสำนงำนกองทัพท้ังหมด ท้ังด้ำนตะวันตก ตะวันออก และใต้ โดยมีอ ำนำจหน้ำท่ีอย่ำง
จ ำกัด บรรดำแม่ทัพต่ำง ๆ  ไม่ยอมปฏิบัติตำมค ำส่ังในบำงครั้ง 
1. แผนกำรสงครำม 
    ใน 4 สิงหำคม ค.ศ.1914 เยอรมนีน่ำจะเป็นฝ่ำยชนะถึง 10 ต่อ 1 แต่ใน 5 สัปดำห์ หลังจำก
สงครำมได้เริ่มขึ้น ท้ังสองฝ่ำยต่ำงก็พ่ำยแพ้ทำงยุทธศำสตร์ด้วยกันตอนเริ่มสงครำม ก ำลังของเยอรมนีกับ
ออสเตรีย อยู่ตรงกลำง รำยล้อมไปด้วยก ำลังของรุสเซีย(Russia)ทำงตะวันออก ฝรั่งเศส (France) อังกฤษ 
(Britain) และเบลเย่ียม (Belgium) ทำงตะวันตก และเซอร์เบีย (Serbia)ทำงใต้ 
                    - เยอรมนกีบัออสเตรยี มกี ำลงั 158 กองพล 
                   - รุสเซีย  มีก ำลัง   150  กองพล 
                   - ฝรัง่เศส องักฤษ และเบลเยีย่ม มกี ำลงั 87 กองพล 
                   - เซอร์เบีย  มีก ำลัง   12  กองพล 
                 จะเห็นได้ว่ำฝ่ำยเยอรมนีเสียเปรียบในด้ำนก ำลังพล (บำงหลักฐำนบอกว่ำ ตอนเริ่มสงครำม

ฝ่ำยเยอรมนีมีก ำลัง 11,000,000 คน  พนัธมิตร 9,500,000 คน ฝ่ำยเยอรมนีมีอำวุธดีกว่ำ   กำรฝึกและ
ขวัญดีพอ ๆ กัน)แต่โดยท่ีสำมำรถใช้ยุทธศำสตร์ทำงเส้นในได้ ขณะท่ีฝ่ำยข้ำศึกต้องใช้ยุทธศำสตร์ทำงเส้น
นอก ฝ่ำยเยอรมนีจึงสำมำรถจะรวมก ำลังเลือกเข้ำโจมตีก ำลังส่วนใดๆ  ของข้ำศึกได้ โดยตรึงก ำลังข้ำศึก
ส่วนอื่น ๆ ไว้ก่อน 

เยอรมนี ( Germany ) 
     นำยพล อัลเฟรด ฟอน ชลิฟเฟน (Alfred von Schlieffen) ได้เขียนแผน Schlieffen เมื่อ 
1906 ผู้บัญชำกำรฝ่ำยเยอรมนี ทรำบว่ำรุสเซียจะระดมพลได้ช้ำกว่ำฝรั่งเศสมำก และคำดได้ถูกต้องว่ำฝรั่งเศส
จะรวมก ำลังส่วนใหญ่ไว้ในแนว Mexieres-Epinal จึงตัดสินใจให้ก ำลัง 10 กองพลของกองพลท่ี 8 กับก ำลังใน
ท้องถิ่นไปต้ำน รุสเซียทำงปรัสเซียตะวันออก  ส่วนกองทัพออสเตรียเคล่ือนก ำลังเข้ำในดินแดน Galicia แล้ว
ใช้ก ำลัง 7 กองทัพเข้ำรบกับฝรั่งเศสในแนว Krefeld-Mulhausen  โดยให้กองทัพท่ี 1 ถึง 5 อยู่ทำงขวำเหนือ
เมือง Metz  กองทัพท่ี 6 และ 7 อยู่ทำงซ้ำยใต้เมือง Metz  ชลิฟเฟนวำงแผนให้กองทัพท่ี 6 และ 7 ทำงซ้ำย
ยันฝรั่งเศสไว้ แล้วจึงถอยร่นให้ข้ำศึกรุกตำมไป ขณะท่ีทำงปีกขวำเยอรมนีจะใช้เมือง Metz เป็นดุมในกำรรุก
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ผ่ำนลักซ์เซมเบอร์ก (Luxembourg) เบลเย่ียม (Belgium) และเนเธอร์แลนด์ (Nentherland)  แล้วเล้ียวกลับ
ลงทำงตะวันออกเฉียงใต้มุ่งไปทำงตะวันตกของกรุงปำรีส  จำกนั้นจะให้รุกต่อไปทำงตะวันออกเข้ำข้ำงหลัง
กองทัพฝรั่งเศสท่ีสู้รบอยู่กับปีกซ้ำย แล้วเข้ำตีฝรั่งเศสให้ถอยเข้ำไปในเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์เรียกแผน 
ชลีฟเฟน (Schlieffen Plan )   ออสเตรียร่วมมือกับเยอรมนี โดยส่ง 3 กองทัพสกัดกั้นก ำลังโปแลนด์ของ
รุสเซีย กับอีก 3 กองทัพ ก ำลังพลน้อยกว่ำเข้ำโจมตีเซอร์เบีย 
ฝรั่งเศส  ( France ) 
 แผนกำรสงครำมของฝรั่งเศสให้ช่ือว่ำ แผน 17 (Plan XVll) เขียนโดย Joffre  เป็นแผนท่ีใช้
สมมุติฐำน 2 ประกำร คือ 
 1. เยอรมนีจะไม่เอำก ำลังส ำรองเข้ำท ำกำรรบในตอนแรกด้วย ก ำลังทำงปีกขวำของเยอรมนีจึง
จะไม่แข็งแรงพอท่ีจะรกุผ่ำนเบลเย่ียม พร้อม ๆ กับกำรรุกผ่ำนโลเรียน (Lorraine) 

2. ฝรั่งเศสน่ำจะต้ำนทำนกำรเข้ำตีของฝ่ำยเยอรมนีได้ยำก จึงจ ำเป็นต้องวำงก ำลังระหว่ำง 
 Mezieres กับอีไปนัล (Epinal) ไว้โจมตีเยอรมนีตำมกึ่งกลำงแนวรบ แล้วท ำลำยกำรติดต่อส่ือสำรของ
เยอรมนีใน Lorraine ให้เป็นอัมพำตไป 
อังกฤษ ( Britain ) 
 อังกฤษท ำสงครำมช่วยฝรั่งเศสด้วย 4 กองพลทหำรรำบ กับ 1 กองพลทหำรม้ำ ไม่ได้ท ำกำรปิด
กั้นกองเรือของเยอรมนี เพียงแต่ยึดสินค้ำต้องห้ำม ตำมกฎหมำยกำรเดินเรือทะเลเท่ำนั้น 
         รุสเซีย ( Russia ) 
            รุสเซียเรียกระดมพลจัดก ำลังเป็น 8 กองทัพ 2 กองทัพเคล่ือนท่ีเข้ำหำปรัสเซียตะวันออก  4 
กองทัพเคล่ือนท่ีเข้ำหำออสเตรีย และอีก 2 กองทัพท ำกำรระวังป้องกันทำงปีกและชำยฝ่ังทะเลด ำ โดยต้ัง
กองบัญชำกำรท่ี เซ็นท์ ปีเตอร์เบอร์ก (St.Petersburg) และโอเดสซ่ำ (Odessa) 
            ส่วนแผนของเบลเย่ียม( Belgium )และเซอร์เบีย(Serbia)มุ่งท่ีจะต้ังรับอย่ำงเหนียวแน่น 
2. กำรยุทธหลักในยุโรป 
  กำรยุทธได้เปิดฉำกขึ้นหลำยยุทธบริเวณพร้อมกัน โดยมีผลในขั้นต้นดังนี้ 
   ฝรั่งเศสถูกเยอรมนีโจมตีเสียหำยในกำรปะทะกันครั้งแรกทำงแนวรบด้ำนตะวนัตก แต่แล้วได้รวม
ก ำลังกันสู้รบอีกท ำให้แผนของเยอรนีในด้ำนนี้ไม่บรรลุผลทำงด้ำนตะวันออกตอนเริ่มต้นเยอรมนีตกอยู่ใน
อันตรำยอย่ำงมำกแต่ก็จบลงด้วยชัยชนะทำงยุทธวิธี  กำรโจมตีเซอร์เบียโดยออสเตรียต้องล้มเหลว เพรำะกำร
ปฏิบัติอย่ำงผิด ๆ พลำด ๆ     กำรยุทธระหวำ่งรุสเซียกับออสเตรียไม่มีผลเด็ดขำด จำกควำมล้มเหลวและ
ควำมส ำเร็จในยุทธบริเวณต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เป็นเหตุให้แผนของชลิฟเฟนไม่เป็นไปตำมท่ีวำงไว้ และมีผลต่อเนื่อง
ไปถึงกำรยุทธต่อ ๆ ไป 
                      ใน 14 สิงหำคม ค.ศ.1914 ขณะท่ีกองทัพท่ี 1 ของเยอรมนี ในบังคับบัญชำขอพลเอกอเล็ก
ซำนเดอร์ ฟอน กลุ้ค (Alexander von kluch)  ยังคงท ำกำรสู้รบฝ่ำท่ีมั่น นำยพล จอฟเฟร (Joffre) ผู้
บัญชำกำรทหำรสูงสุดของฝรั่งเศสก็ได้เริ่มเจำะแนวรบเยอรมนีอย่ำงไม่หยุดยั้ง จนถึง 25 สิงหำคม แต่กลับ
ปรำกฎว่ำฝรั่งเศสเองต้องเสียหำยอย่ำงหนัก สูญเสียทหำรไปถึง 300,000 คน แนวรบฝรั่งเศสตอนกลำงและ
ปีกขวำต้องถอยลงมำอยู่ทำงตะวันตกของแวร์ดัน (Verdun)  พลเอก มอลเค้ (Helmuth von Moltke) 
(หลำน จอมพล เคำนต์ เฮลมุท คำล เบอนฮำด ฟอน มอลเค้ เสนำธิกำรปรัสเซีย ค.ศ.1800-1891) นึกว่ำ
สำมำรถเอำชนะกำรยุทธแตกหักในฝรั่งเศสได้แล้ว แต่   ปรำกฎว่ำกองทัพท่ี 8 ท่ีไปยันรุสเซียทำงปรัสเซีย
ตะวันออก ต้องเสียทีแก่รุสเซีย มอลเค้จึงต้องส่ง 2 กองทัพน้อยกับ 1 กองพลทหำรม้ำ ของกองทัพท่ี 2 และ 3 
ทำงปีกขวำทำงแนวรบด้ำนฝรั่งเศสไปช่วย ท ำให้ก ำลังของกองทัพท้ังสอง ซึ่งถูกดึงเอำ 3 กองทัพน้อย       ไป
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ยันทัพเบลเย่ียมท่ีแอนท์เวอร์ฟ (Antwerp) และเข้ำล้อมม ำเบิร์ก(Maubeuge) เสียก่อนแล้ว มีก ำลังน้อยลงไป
มำก ประกอบกับแม่ทัพต่ำง ๆ   ท ำกำรรบอย่ำงอิสระ ไม่อยู่ในควำมควบคุมของ  มอลเค้ เป็นเหตุให้กองทัพท่ี 
1 ต้องเคล่ือนท่ีลงมำทำงตะวันออกของปำรีส แทนท่ีจะเป็นตะวันตก ท ำให้เมืองหลวงและศูนย์กำรรถไฟของ
ฝรั่งเศสรอดพ้นจำกกำรถูกยึดครองไป 
    ข่ำวกำรรุกเข้ำหำด้ำนซ้ำยของแนวรบฝรั่งเศส โดยกองทัพท่ี 1 เยอรมนี ได้ท ำให้ฝรั่งเศสต้อง
จัดต้ังกองทัพท่ี 6 ขึ้นใหม่ใกล้ ๆ เมืองอำเมียงส์ (Amiens) แล้วเดินทำงโดยรถไฟมำยัง Amiens ใน 1 
กันยำยน แต่แล้วกองทัพนี้ก็ต้องถอยเข้ำปำรีสโดยข้ำมแม่น้ ำโออุเรด (Oureq) ใน 4 กันยำยน วันรุ่งขึ้น กำร
ยุทธโออุเรค (Oureq) ก็ได้เริ่มขึ้น เป็นกำรอุ่นเครื่องก่อนกำรยุทธส ำคัญท่ีแม่น้ ำมำร์น (Marne) ใน 7 กันยำยน 
เยอรมนีท ำท่ำว่ำจะแพ้ กองทัพท่ี 1 เยอรมนี จึงให้กองทัพน้อยท่ี 9 และ 3 ทำงปีกซ้ำย ไปช่วยกองทัพน้อยท่ี 
4 ทำงปีกขวำ โดยไม่ได้ประสำนงำนกับกองทัพท่ี 2 ทำงซ้ำยเลย ท ำให้เกิดช่องว่ำงกว้ำงประมำณ 20 ไมล์ 
ระหว่ำงกองทัพท่ี 1 กับท่ี 2 กองทัพอังกฤษจึงฉวยโอกำสรุกเข้ำไปในช่องว่ำงนั้นทันที 
             มอลเค้ ในตอนนี้ได้มำต้ังกองบัญชำกำรอยู่ท่ีลักแซมเบอร์ก (Luxemburg) ได้ข่ำวกำรรบไม่สู้ดี
นัก ท ำให้วิตกอยู่มำก แต่แทนท่ีตนเองจะรีบรุดไปท่ีกองทัพท่ี 1, 2 และ 3 เพื่อประสำนงำนและแก้ไข
สถำนกำรณ์ท่ีก ำลังคับขัน มอลเค้กลับให้ พันโท เฮนซ์ (Hentsch) ฝ่ำยเสนำธิกำรช้ันผู้น้อยเป็นผู้แทนออก
เดินทำง เมื่อ 8 กันยำยน ไปติดต่อให้กองทัพต่ำง ๆ ทำงปีกขวำ ถอยเข้ำหำแม่น้ ำแอสน์ (Aisne) แม่ทัพ
กองทัพท่ี 1 จ ำใจต้องถอยไปยังเมืองโซลส์ซองส์ (Solssons) ท้ัง ๆ ท่ีขัดกับควำมเห็นของตนเองท่ีดีกว่ำ  ด้วย
เหตุนี้แผนของชลิฟเฟนจึงต้องล้มเหลว เพรำะแม่ทัพและฝ่ำยเสนำธิกำรของกองทัพไม่เป็นตัวของตัวเอง 
 ใน  13  กนัยำยน  ก ำลงัของเยอรมนัไดห้ยดุถอย หนัมำสูก้บัก ำลงัทีไ่ล่ตดิตำมที่แมน่้ ำแอสน ์
(Aisne) กำรรบไดเ้ปน็ไปในลกัษณะเกอืบจะอยูก่บัที ่กำรยุทธตอนตอ่ไปเปน็กำรแขง่ขนัไปให้ถงึชอ่งแคบ
องักฤษ โดยทัง้สองฝำ่ยพยำยำมที่จะโอบปกีของกนัและกนั แตก่ไ็มม่ฝีำ่ยใดได้เปรยีบ จนกระทัง่ไปถงึฝัง่ทะเล 
กำรสูร้บแต่ละครัง้ฝ่ำยตัง้รบัจะมคีวำมแขง็แรงกวำ่ฝำ่ยเขำ้ต ีโดยกำรใชก้ำรยงิ ขุดสนำมเพลำะ และสรำ้ง
เครือ่งกดีขวำงประกอบกนัอำจกลำ่วไดว้ำ่ตัง้แตต่ลุำคม ค.ศ.1914 ถงึมนีำคม 1918 ในแนวรบตะวนัตก ไมม่ี
กำรเขำ้ตคีรำวใดเลยที่สำมำรถรกุไปไดไ้กล 10 ไมล์ ไมว่ำ่ในทิศทำงใดก็ตำม 
 เมื่อมำถึงตอนนี้ควำมคล่องแคล่วในกำรเคล่ือนย้ำยเป็นส่ิงส ำคัญในกำรท่ีจะเอำชนะกำรตั้งรับ  
ท้ังสองฝ่ำยพยำยำมใช้ปืนใหญ่ระดมยิงเปิดช่องว่ำงแนวตั้งรับของข้ำศึก แต่ในฤดูใบไม้ร่วง ปี ค.ศ.1914 
ปรำกฎว่ำไม่มีปืนใหญ่และกระสุนเพียงพอท่ีจะยิงเจำะช่องว่ำงกัน เมื่อขำดกระสุนปืนใหญ่ กำรเจำะและขยำย
แนวทหำรรำบท่ีท ำกำรตั้งรับ จึงไม่ประสบผลส ำเร็จ และเมื่อเข้ำตีไม่ได้ผลต่ำงฝ่ำยจึงเริ่มใช้ควำมคล่องแคล่ว
ท ำกำรเปล่ียนแนวรบ 
3. กำรยทุธรอง 
                   ฝ่ำยพันธมิตรได้มุ่งท่ีจะโจมตีเอำชนะเยอรมนีให้ได้ในปี ค.ศ.1914 นี้ เพรำะเมื่อเยอรมนีแพ้ก็
จะท ำให้พันธมิตรของเยอรมนีแพ้ไปด้วย  โดยท่ีกองทัพเยอรมนีเป็นจุดศูนย์ถ่วง (Center of Gravity)ท่ีหำก
พ่ำยแพ้แล้วก็จะท ำให้ก ำลังส่วนอื่นๆ พลอยแพ้ตำมไปดังท่ีเคล้ำเซวิตซ์(Clausewitz)ได้กล่ำวไว้1    แต่
เนื่องจำกฝ่ำยพันธมิตรไม่มีแผนยุทธศำสตร์ร่วมกัน นำยพล จอฟเฟร (Joffre) ยืนกรำนท่ีจะให้ก ำลังท้ังหมด
รวมอยู่ในฝรั่งเศส  เพรำะเป็นพื้นท่ีเดียวที่จะใช้ก ำลัง และส่งก ำลังบ ำรุงให้หน่วยรบได้อย่ำงเต็มท่ี แต่เมื่อกำร
ยุทธได้ชะงักงนัลงในตอนนี้   อังกฤษจึงได้เสนอให้เอำชนะเยอรมนี โดยท ำกำรยุทธทั้งทำงบกและทำงเรือ
ร่วมกัน เพื่อเข้ำยึดเมือง  ออสเตนด์ (Ostend) และซีบรุกก์ (Zeebrugge)เป็นกำรหันเหทิศทำงของปีก
เยอรมนีบ้ำง ก็เสนอให้โจมตีชำยฝ่ัง Schleswing-Holstein  แต่นำยพลเรือ Sir Winston Churchill2  มี
ควำมเหน็เมื่อ 1 มกรำคม ค.ศ.1915 ว่ำ    ควรส่งก ำลังไปยึดช่องแคบดำร์ 
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คะเนลล์ (Dardanelles) เพื่อเปิดเส้นทำงติดต่อกับก ำลังของรุสเซีย    ยึดเมือง คอนเทนติโนเปิน
(Contantinople) และช่องแคบ Bosphorus ซึ่งจะท ำให้กำรชะงักงันของสงครำม กลับคึกคักขึ้นมำใหม่อีก  
ฝ่ำยพันธมิตรยอมรับและได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอของ Churchill แต่ปรำกฎว่ำ  กำรยุทธนี้ต้องล้มเหลวและ
เป็นเหตุให้ตุรกีเข้ำร่วมสงครำมข้ำงฝ่ำยเยอรมนีในปลำยตุลำคม   ก ำลังท่ียกพลขึ้นบกก็ต้องถอนกลับท้ังหมด 
เมื่อ  9 มกรำคม ค.ศ.1916   ทหำรอังกฤษกับฝรั่งเศสท่ีเข้ำร่วมกำรยุทธทั้งหมด 410,000 คน ต้องตำย 
บำดเจ็บ สูญหำย ถูกจับเป็นเชลย และเจ็บไข้ได้ป่วย 252,000 คน   ในฤดูใบไม้ร่วง  ปี ค.ศ.1915   ฝรั่งเศส
ได้ตัดสินใจส่งก ำลังไปช่วย  Serbia    ท่ีถูกออสเตรียโจมตี อังกฤษเห็นด้วย และได้ส่งก ำลังไปข้ึนบกท่ี 
Salonika เมื่อ 3 ตุลำคม ค.ศ.1915  ซึ่งท้ังสองฝ่ำยได้ท ำกำรยุทธกันท่ีมำซีโดเนีย (Macedonia) ถึง 3 ปี โดย
สองฝ่ำยต้องท ำกำรตั้งรับอยู่แต่ในท่ีมั่น ทหำรอังกฤษเจ็บป่วยต้องเข้โรงพยำบำล 481,262 คน บำดเจ็บล้ม
ตำยในกำรรบ 26,750 คนนอกจำกกำรยุทธใน 2 บริเวณดังกล่ำวแล้ว ยังมีกำรยุทธเมโสโปเตเมีย 
(Mesopotamia) อีก โดยเริ่มสู้รบกับตุรกี ต้ังแต่ 7 ธันวำคม ค.ศ.1915 ถึง 29 เมษำยน    ค.ศ.1916 กำร
ยุทธได้จบลงด้วยกำรยอมแพ้ของทหำรอังกฤษและอินเดีย 10,061 คน ทหำรชำติอื่น ๆ อีก 3,248 คน     ใน
กันยำยน ค.ศ.1917 ก ำลังทหำรของอังกฤษได้เพิ่มขึ้นไปถึงประมำณ 340,000 คน   และตอนยุสงครำม 
ในปี ค.ศ.1918 มำกกว่ำ 414,000 คน จำกจ ำนวนนี้ต้องสูญเสียทหำรจำกกำรรบ 93,500 คน และไม่ใช่จำก
กำรรบ 217,000 คน 
 กำรยุทธอีกบริเวณหนึ่ง เป็นกำรป้องกันคลองสุเอซ (Suez canal) ในมกรำคม ค.ศ.1915 โดย
ท ำกำรสู้รบกับทหำรตุรกี(Turkey) และ Bedouin จนถึงธันวำคม ค.ศ.1916 แล้วก็ต้ังรับกันเสียส่วนมำก 
ต่อมำ นำยลอยด์ ยอร์ช (Loyd George) นำยกรัฐมนตรีอังกฤษให้ควำมเห็นว่ำ ควรจะด ำเนินยุทธศำสตร์เชิง
รุกเสียทีโดยมุ่งท ำลำยพันธมิตรของเยอรมนีให้พ่ำยแพ้เสียก่อน ซึ่งจะท ำให้เยอรมนีแพ้ตำมไปด้วย1 ดังนั้น กำร
ยุทธปำเลสติน (Palestine) จึงเริ่มขึ้นด้วยกำรขยำยกำรยุทธ ป้องกันคลองสุเอซ เข้ำไปในดินแดน Palestine 
และมีกรุงเยรูซำเลม(Jerusalem) เป็นท่ีหมำยหลัก  กำรยุทธด้ำนนี้ได้ยืดเย้ือไปจนกระท่ังยุติสงครำมแต่ก็ใช้
ก ำลังท้ังสองฝ่ำยเข้ำสู้รบกันถึง 432,857 คน สูญเสียจำกกำรรบประมำณ 58,000 คน  ควำมพยำยำมเปิดกำร
ยุทธเหล่ำนี้ขึ้นรอบ ๆ ยุโรป ก็เพื่อที่จะหำทำงเจำะแนวฝ่ำยเยอรมนีซึ่งเป็นควำมเพียรพยำยำมท่ีสูญเสียไป
เปล่ำ ๆ และเสียก ำลังไปมำกท่ีสุด ก ำลังพลนับว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรท ำสงครำมโลกท่ีมีขอบเขตกว้ำงขวำง
เช่นนี้ กำรยุทธรองหรือปลีกย่อยต่ำง ๆ อำจเป็นเพียงกำรหลีกเล่ียงกำรยุทธที่ส ำคัญกว่ำในยุโรปก็ได้ 
4. กำรรุกของฝ่ำยพันธมิตร 
 เมื่อตอนฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ.1914 ท่ีก ำลังฝ่ำยเยอรมนีกับอังกฤษแข่งกันไปถึงช่องแคบอังกฤษ
ใกล้เนียวฟอร์ท(Nieuport) ได้ท ำให้แนวรบด้ำนตะวันตกเหยียดยำวไปทำงตะวันตก โดยมีจะงอยแหลมอยู่ใกล้ 
ๆ เมืองคอมเปีย (Compiegne) ในปี ค.ศ.1915 นำยพล Joffre จึงคิดจะตัดแนวเยอรมนีท่ียื่นยำวออกไปนี้ ให้
ขำดจำกกันด้วยกำรรุก 2 แห่ง โดยให้อังกฤษเข้ำตีเมือง Artois ไปทำงตะวันออก และฝรั่งเศสเข้ำตีจำก 
Chamhagne ขึ้นไปทำงเหนือ กำรรุกนี้ได้กระท ำหลำยครั้งในปี ค.ศ.1915 แต่ก็ไม่สำมำรถเจำะแนวเยอรมนีท่ี
ยื่นแหลมออกไปได้ ผลของกำรรบท่ีน่ำศึกษำมีอยู่ 2 ประกำร 
 ประกำรแรก ฝรั่งเศสและอังกฤษต้องสูญเสียทหำรมำกมำย ไม่คุ้มกับผลท่ีได้รับ ดังเช่น ในกำร
ยุทธครั้งท่ี 3 ฝรั่งเศสเสียทหำร 48 ,200 คน อังกฤษ 48,267 คน และกำรยุทธครั้งท่ี 2 ฝรั่งเศสเสียทหำร 
143,567 คน โดยท้ังสองกำรยุทธนี้ ไม่อำจแย่งยึดแนวที่มั่นเยอรมนี ซึ่งลึก 3,000 หลำ ได้เพิ่มขึ้นเลย 
 ประกำรที่สอง  ในตอนต้นของกำรรุก กำรระดมยิงปืนใหญ่ช่วยให้ทหำรรำบเข้ำยึดท่ีมั่นข้ำศึกใน
แนวหน้ำได้ จึงเป็นกำรพิสูจน์ว่ำในระยะแรก ๆ ของสงครำม ท่ียังท ำกำรรุกหรือเข้ำตีอยู่  ถ้ำมีปืนใหญ่และ
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กระสุนเพียงพอก็จะสำมำรถเจำะแนวท่ีมั่นข้ำศึกได้ เคล็ดลับของกำรเข้ำตีให้เป็นผลส ำเร็จ จึงอยู่ท่ีปืนใหญ่ยิง
ท ำลำยและทหำรรำบยึดครอง นโปเลียนได้พร่ ำสอนไว้ว่ำ ผู้ท่ีท ำสงครำมจะต้องมีปืนใหญ่ด้วย 
                 อย่ำงไรก็ดี กำรระดมยิงปืนใหญ่อย่ำงหนัก ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกัน เพรำะจะท ำให้ผิวพื้น  ภูมิ
ประเทศเป็นหลุมเป็นบ่อท่ัวไปหมด กำรเคล่ือนท่ีรุกไปข้ำงหน้ำกระท ำได้ยำกล ำบำก กำรส่งก ำลังไม่สะดวก
ต้องปรับผิวดินให้ปืนใหญ่และขบวนรถขนส่ิงอุปกรณ์ผ่ำนไปได้และขณะท่ีมัวปรับผิวดินท ำทำงอยู่ ข้ำศึกก็
อำจจะซ่อมแซมท่ีมั่นให้คืนสภำพได้อีก ท ำให้ต้องระดมยิงปืนใหญ่ท ำลำยท่ีมั่นกันใหม่อีกไม่รู้จักจบส้ิน 
            ต่อมำในตอนต้นธันวำคม ค.ศ.1915 ฝ่ำยพันธมิตรได้ตกลงกันว่ำ จะท ำกำรรุกใหญ่ทำงแนวรบ
ด้ำนตะวันตกในฤดูใบไม้ผลิท่ีจะมำถึงแต่ก่อนท่ีจะเตรียมกำรรุกได้พร้อม เยอรมนีได้ชิงเข้ำ Verdun เสียก่อน 
เพื่อท่ีจะให้ก ำลังอังกฤษท่ียันอยู่กับพันธมิตรของเยอรมนีอ่อนก ำลังลงและช่วยเร่งให้ฝรั่งเศสท่ีเกือบจะแพ้อยู่
แล้วแพ้เร็วขึ้น   ฝ่ำยพันธมิตรจึงพลำดโอกำสท่ีจะเป็นฝ่ำยรุกไป กำรท่ีเยอรมนีเลือกเข้ำตีท่ีเวอร์ดัน(Verdun) 
ก็เพื่อบังคับให้ฝรั่งเศสทุ่มก ำลังไปเข้ำป้องกัน และถ้ำถูกท ำลำยก ำลังของฝรั่งเศสก็จะหมดส้ินและต้องถอยไป 
      ใน 21 กุมภำพันธ์ ค.ศ.1916 เยอรมนีได้เริ่มโจมตีเป็นแนวกว้ำง กำรสู้รบได้ด ำเนินไปเกือบ 
5 เดือน จนถึง 11 กรกฎำคม  เยอรมนีเจำะแนวข้ำศึกเข้ำไปได้เพียง 5 ไมล์ แต่ต้องเสียทหำรไปถึง 281 ,000 
คน ขณะท่ีฝรั่งเศสเสีย 315,000 คน ในตอนปลำยของกำรรบ ฝรั่งเศสกับอังกฤษได้ท ำกำรรุกบ้ำง เพื่อผ่อน
คลำยควำมกดดันของเยอรมนีท่ี Verdun เป็นกำรยุทธท่ีแม่น้ ำซอมม์ (Somme) โดยเริ่มเข้ำตีกว้ำงด้ำนหน้ำ 
25 ไมล์ เมื่อ 1 กรกฎำคม หลังจำกท่ีได้ระดมยิงปืนใหญ่นำนถึง 8 วัน ด้วยกระสุน 1,738,000 นัด ทหำรรำบ
ได้เคล่ือนท่ีเกำะฉำกกำรยิงปืนใหญ่ไปอย่ำงช้ำ ๆ กำรยุทธได้ด ำเนินต่อไปจนถึง 14 พฤศจิกำยน เป็นเวลำ 4 
เดือนครึ่ง  ฝ่ำยฝรั่งเศสกับอังกฤษสำมำรถยึดพื้นท่ีได้กว้ำงประมำณ 30 ไมล์ ลึก 7 ไมล์ โดยสูญเสียทหำร
อังกฤษ 419,654 คน ฝรั่งเศส 194,451 คน และเยอรมนีน่ำจะมำกถึงประมำณ 500,000 คน 
      กำรยุทธที่แม่น้ ำ Somme เป็นผลให้แนวรบด้ำนอื่น ๆ ท่ีชะงักงันอยู่ กลับสู้รบกันใหม่ต่อไป
อีก ท้ังแนวรบอิตำลี ออสเตรีย และรุสเซีย ต่ำงฝ่ำยได้สูญเสียทหำรกันไปฝ่ำยละไม่น้อยเลย เฉพำะรุสเซียเสีย
ถึงล้ำนคนทีเดียว กำรท่ีกำรยุทธไม่ปรำกฎผลแตกหักให้แพ้ชนะกันได้ ท้ังเลยจึงเริ่มคิดท่ีจะเจรจำสงบศึกกัน 
แต่แล้วเรือด ำน้ ำเยอรมนีท่ีโจมตีเรือของทุกชำติ ได้ท ำให้สหรัฐอเมริกำกับเยอรมนีตรึงเครียดกัน 
      ขณะเดียวกันนี้ เมื่อ 15 พฤศจิกำยน ค.ศ.1916 ฝรั่งเศสกับอังกฤษได้ร่วมกันวำงแผนกำร
ยุทธในปี ค.ศ.1917 โดยจะท ำกำรรุกทุกด้ำน แต่แนวรบด้ำนตะวันตกเป็นด้ำนหลัก อังกฤษจะเข้ำตีเมืองอำร์
รำส (Arras) ก่อน เพื่อดึงก ำลังกองหนนุเยอรมนใีห้มำช่วยต้ำนทำน แล้วหมดก ำลังกองหนุน ฝรั่งเศสจะเข้ำตี
ตำมไปท่ีแม่น้ ำแอสน์ (Aisne) เป็นกำรเข้ำตีแตกหัก ถ้ำไม่เป็นผลก็จะผละจำกด้ำนนี้ ไปท ำกำรรุกทำงแคว้น 
Flanders ใกล้ช่องแคบอังกฤษ 
 กำรรุกของอังกฤษได้เริ่มขึ้นเมื่อ 9 เมษำยน ค.ศ.1917 ด้วยกำรระดมยิงปืนใหญ่ 2,700,000 นัด 
ไปส้ินสุดเมื่อ 21 พฤษภำคม เมื่อรุกคืบหน้ำไปได้ 5 ไมล์ กว้ำงด้ำนหน้ำ 20 ไมล์ แต่เพียง 3 พฤษภำคม 
อังกฤษก็ต้องเสียทหำร 158,000 คน เยอรมนีประมำณ 150,000 คน ฝรั่งเศสได้ท ำกำรรุกหลังอังกฤษ 8 วัน 
ท่ีแม่น้ ำ Aisne แต่ต้องล้มเหลวเสียทหำรไป 187,000 คน ขณะท่ีเยอรมนีเสีย 163,000 คน ตอนนี้ พลเอก 
Petain ได้เข้ำรับต ำแหน่งผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด แทน นำยพล Nivelle ท่ีเข้ำแทนนำยพลจอฟเฟร (Joffre) 
ก่อนแล้ว ต้ังแต่ 13 ธันวำคม ค.ศ.1916 ขวัญของทหำรฝรั่งเศสเส่ือมทรำมลงมำ ถึงกับกองพลต่ำง ๆ 54 กอง
พล ก่อนกำรก ำเริบ ระหว่ำง 25 พฤษภำคม - 10 มิถุนำยน ค.ศ.1917 
  ในช่วงต้นปีนี้เอง ได้เกิดเหตุกำรณ์ขึ้น 2 กรณี ท่ีท ำให้สงครำมเปล่ียนรูปโฉมไปหมด กรณีแรก 
ใน 8 มีนำคม 1917 ได้เกิดจลำจลขึ้นในเมือง Petroarad โดยหน่วย Imperial Guard ท่ี 11 ของรุสเซีย ได้
ก่อกำรก ำเริบและท ำกำรปฏิวัติ พระเจ้ำชำร์ นิโคลำส ท่ี 2 (Czar Nicholas II) ได้สละรำชสมบัติ ใน 15 
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มีนำคม 1917     เจ้ำชำย Lvov จัดต้ังรัฐบำลช่ัวครำวขึ้นใน 22 มีนำคม 1917 ส่วนกรณีท่ี 2 สหรัฐอเมริกำได้
ประกำศสงครำมกับเยอรมนีเมื่อ 6 เมษำยน 1917 
  เยอรมนีหวังว่ำจะจัดก ำลังเพิ่มเติมให้แก่แนวรบด้ำนตะวันตกได้อย่ำงน้อย 1 ล้ำนคน ก่อนส้ินปี 
ค.ศ.1917  ทำงฝ่ำยอังกฤษและฝรั่งเศส ก็หวังท่ีจะได้ก ำลังจำกสหรัฐ ฯ อย่ำงน้อย 1 ล้ำนคน ในอนำคตท่ีไม่
ไกลเหมือนกัน ฝรั่งเศสจึงเสนอว่ำ กำรรุกท้ังหมดควรเลือกไปกระท ำเมื่อได้ก ำลังของสหรัฐ ฯ มำช่วยแล้ว แต่
บำงเสียงก็เห็นว่ำ ควรท ำกำรเข้ำตีท่ีหมำยจ ำกัด โดยใช้ปืนใหญ่ระดมยิงข้ำศึกให้รุนแรงท่ีสุด เพื่อท่ีจะได้
สูญเสียทหำรน้อยท่ีสุด แต่ เซอร์ ดักลำส เฮก (Sir Douglas Haig) ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุดอังกฤษ ไม่ชอบกำร
รุกในขอบเขตจ ำกัด ท่ำนหวังท่ีจะเอำชนะด้วยกำรยุทธแตกหักท่ีแคว้น Flanders อย่ำงมำก และเช่ือว่ำจะ
สำมำรถเอำชนะเยอรมนีได้โดยล ำพัง ก่อนท่ีสหรัฐ ฯ จะเข้ำมำช่วย แต่ผลกำรยุทธที่ Flanders ในฤดูร้อนและ
ฤดูใบไม้ร่วง ปรำกฎว่ำต้องสูญเสียก ำลังไปมำกมำย 
  ใน 7 มิถุนำยน 1917 อังกฤษได้เปิดฉำกกำรยุทธ Messines  ในขอบเขตจ ำกัดข้ึน และประสบ
ผลส ำเร็จ โดยระดมยิงปืนใหญ่ก่อนหน้ำถึง 7 วัน ใช้กระสุนไป 3,500,000 นัด และริเริ่มใช้ทุ่นระเบิดบก ( รวม
ระทุ่นเบิด 19 ลูก มีแรงระเบิดถึง 1 ล้ำนปอนด์ ) กำรยุทธได้ส้ินสุดลงเมื่อ 14 มิถุนำยน ทหำรอังกฤษสูญเสีย 
17,000 คน เยอรมนี 25,000 คน รวมทั้งท่ีถูกจับเป็นเชลย 17,500 คน นับเป็นกำรยุทธครั้งแรก ท่ีอังกฤษ
สูญเสียทหำรน้อยกว่ำเยอรมน ี
  ต่อมำใน 31 กรกฎำคม 1917 เป็นกำรยุทธที่เมืองอีปรส์ (Ypres) ครั้งท่ี 3 ซึ่งอังกฤษได้รวม
ก ำลังยิงปืนใหญ่มำกท่ีสุด เป็นประวัติกำรณ์ โดยระดมยิงก่อนกำรเข้ำตีถึง 19 วัน ใช้กระสุน 4,300,000 นัด 
รวมน้ ำหนักได้ 107,000 ตัน ท ำให้พื้นภูมิประเทศเปล่ียนแปลงไปหมด ทำงระบำยน้ ำ ก ำแพงกั้นน้ ำ ท่อ
ระบำยน้ ำ ฯลฯ ถูกท ำลำยหมดส้ิน และเกิดหนองน้ ำ เป็นเหตุให้ทหำรรำบต้องแช่น้ ำอยู่ถึง 3 เดือนครึ่ง เมื่อ
กำรยุทธยุติลง ใน 10 พฤศจิกำยน เยอรมนีต้องถอยกลับไป 5 ไมล์ เป็นแนวกว้ำง 10 ไมล์ และเสียทหำรเกือบ 
200,000 คน อังกฤษเสียประมำณ 300,000 คน 
5. กำรใช้ไอพิษและรถถัง 
        ท่ีมั่นต้ังรับท่ีดัดแปลงไว้อย่ำงแข็งแรง ย่อมจะไม่เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริง ถ้ำไม่มีทหำรอยู่
ประจ ำรักษำท่ีมั่นนั้นด้วย เยอรมนีจึงหำทำงขับไล่ทหำรข้ำศึกท่ีรักษำท่ีมั่น โดยใช้ไอพิษก่อนกำรเข้ำตี กำร
โจมตีของเยอรมนีใกล้ ๆ เมือง Ypres ได้กระท ำตอน 17.00 น. ใน 22 เมษำยน ค.ศ.1915 โดยใช้ปืนใหญ่ยิง
น ำและปล่อย  ไอพษิคลอรนี( Chlorine Gass )  แล้วจึงท ำกำรออกตีหลังจำกท่ีไอพิษจำงลงแล้ว  ทหำรท่ีอยู่
ในแนวหน้ำถูกไอพิษล้มตำยไปมำกมำย ท่ีอยู่ข้ำงหลังถัดไปก็แตกตื่นและสับสนอลหม่ำน เยอรมนีใช้ไอพิษอีก
ครั้งเมื่อ 24 เมษำยน 1915 ท ำให้แนวรบฝรั่งเศสและอังกฤษ ต้องถอยร่นไปหำเมือง Ypres 3 ไมล์ แต่ปรำกฎ
ว่ำไม่ได้ผลอย่ำงครั้งแรก เพรำะทหำรในท่ีมั่นใช้หน้ำกำกป้องกันไอพิษหรือหมวกผ้ำคลุมศีรษะช่วยลดอันตรำย
ลงได้ซึ่งต่อมำในปี ค.ศ.1916   ทหำรอังกฤษและฝรั่งเศสได้ใช้หน้ำกำกชนิดมีเครื่องกรองอำกำศ    เยอรมนีได้
ใช้    ไอพษิมัสตำด( Mastard Gass )เป็นครั้งแรกที่ Ypres เมื่อ 11 กรกฎำคม ค.ศ.1917 ซึ่งใน 5 สัปดำห์
ต่อมำ ท ำให้อังกฤษเสียทหำรไปกว่ำ 20,000 คน หลังจำกนั้น อังกฤษกับฝรั่งเศสก็ได้เริ่มน ำเอำไอพิษมำใช้บ้ำง 
    กำรใช้ไอพิษเจำะแนวข้ำศึกท่ีได้ผลเป็นครั้งแรกของเยอรมนี เป็นกำรเข้ำตีแนวรบรุสเซียท่ี 
Riga เมื่อ 1 กันยำยน ค.ศ.1917 กว้ำงด้ำนหน้ำไม่เกิน 4,000 หลำ โดยใช้ปืนใหญ่ยิงน ำด้วยกระสุนบรรจุไอ
พิษ ปืนหนึ่งกระบอกยิงได้กว้ำงด้ำนหน้ำเพียง 8 หลำ กำรเข้ำตีได้จบลงภำยในเวลำไม่กี่ช่ัวโมง เยอรมนีได้ใช้
ไอพิษอีกเรื่อย ๆ ทำงแนวรบด้ำนตะวนัตกในกำรรุกใหญ่ ๆ เมื่อเดือนมีนำคม พฤษภำคม และมิถุนำยน ค.ศ.
1918 เป็นไอพษิฟอสยนี(Fosgen)และมัสตำด(Mastad)ในระหว่ำง 21 มนีำคม ถึง 5 เมษำยน กำรโจมตีด้วย
ไอพิษได้ท ำให้แนวรบอังกฤษระหว่ำงเมืองอำร์รำส (Arras) กับเลอ ฟีล (La fere) ถอยไปถึง 50 ไมล์ ใน
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เมษำยน เยอรมนียังไดใช้ไอพิษมัสตำดตำมถนนในเมืองอีกด้วย ช่วยให้สำมำรถยึดเมืองได้ โดยไม่มีทหำร
เยอรมนีเสียชีวิตเลย  กำรเข้ำตีแนวรบสหรัฐ ฯ ท่ีบริเวณสันเขำ เซนต์ ไมไฮล์ (Saint Mihiel) เมื่อกันยำยน 
ค.ศ.1918 และกำรยุทธต่อ ๆ มำ ก็ถูกเยอรมนียิงด้วยกระสุนไอพิษเสียหำยอย่ำงหนัก กำรสูญเสียทหำรสหรัฐ 
ฯ เพรำะถูกไอพิษท้ังหมดในสงครำมนี้เป็นจ ำนวน 70,752 คน จำกกำรสูญเสียท้ังส้ิน 258,338 คน หรือร้อย
ละ 27.4 
  กำรป้องกันไม่ให้ทหำรท่ีเข้ำตีเป็นอันตรำยอีกวิธีหนึ่ง คือ กำรใช้เกรำะป้องกันตัว แต่ก็ท ำให้
หนัก เคล่ือนท่ีไม่สะดวก จึงให้ทหำรอยู่บนเกรำะสำยพำน เพื่อให้แล่นในภูมิประเทศนอกถนนได้  เหตุนี้จึงได้
สร้ำงรถถังขึ้นมำเป็นป้อมเล็ก ๆ เคล่ือนท่ีได้ เรียกกันในตอนแรกว่ำ   เรอืบก 
     รถถังได้ถูกน ำออกใช้เป็นครั้งแรก โดยทหำรอังกฤษเพียงไม่กี่คัน  เมื่อ 15 กันยำยน ค.ศ.
1916 ระหว่ำงกำรยุทธที่แม่น้ ำ Somme ต่อมำในกำรยุทธที่เมือง Cambrai ก็ยังใช้รถถังแบบ
กระปริบกระปรอยไม่มำก กำรยุทธครั้งนี้มุง่ท่ีจะจู่โจมแนวตั้งรับเยอรมนี 4 แนว   ภำยในเวลำ   17 ช่ัวโมง
โดยไม่ใช้ปืนใหญ่ยิงเตรียมกำรเข้ำตี  อังกฤษใช้กองพันรถถัง 9 กองพัน รถถัง 378 คัน บุกน ำทหำรรำบ 2 
กองพันน้อย เข้ำโจมตีแนว Hindenbure Siegiried ซึ่งเป็นท่ีมั่นแข็งแรงท่ีสุดในแนวรบด้ำนตะวันตก ถ้ำจะใช้
ปืนใหญ่ระดมยิงก่อน ก็ต้องยิงเป็นเวลำหลำยสัปดำห์ และใช้กระสุนหลำยพันตันทีเดียว 
      กำรเข้ำตีได้เริมขึ้นเมื่อ 06.00 น. ของ 20 พฤศจิกำยน ค.ศ.1917 เยอรมนีต้องถอยร่น 
ไปถึง 13,000 หลำ ในตอน 16.00 น. อังกฤษเจำะแนวใช้ไปได้ 10,000 หลำ ในกำรยุทธที่เมือง Ypres  
รอบท่ี 3 ก็เข้ำตีแบบเดียวกันนี้เป็นเวลำ 3 เดือน แต่เจำะแนวเยอรมนีไม่ได้ ท้ัง ๆ ท่ีจับเชลยได้ 8,000  
คน และยึดปืนใหญ่ได้ 100 กระบอก กองทัพน้อยอังกฤษ 2 กองทัพ สูญเสียกว่ำ 4,000 คนเล็กน้อย แต่ใน
กำรยุทธแตกหักท่ีเมือง Amiens เมื่อ 8 สิงหำคม ค.ศ.1918  อังกฤษได้ใช้รถถัง 462 คัน บุกร่วมกันกำรโจมตี
ของเครื่องบิน ตำมด้วย 3 กองทัพน้อยของกองทัพท่ี 4 เป็นกำรยุทธแบบจู่โจมท่ีได้ผลดีอีกครั้งหนึ่ง  แนวตั้งรับ
เยอมนีสับสนอลหม่ำนและถูกเจำะได้ รถถังเป็นอำวุธทำงจิตวิทยำมำกกว่ำอำวุธยิงท ำลำย  เพรำะทหำรเดิน
เท้ำจนปัญญำท่ีหยุดยั้งมันได้ ด้วยกระสุนปืนเล็กและปืนกล ซึ่งเป็นเหตุให้ในสมัยต่อมำได้มีกำรคิดสร้ำงกระสุน
เจำะเกรำะ และจรวดต่อสู้รถถังกันขึ้น 
6. กำรท ำสงครำมในเขตหลัง 
 จนกระท่ังในปี ค.ศ.1918 ท้ังสองฝ่ำยไม่สำมำรถท ำกำรยุทธแตกหักให้มีผลเด็ดขำด ต่อกำรเอำชนะ
สงครำมได้ สงครำมจึงสงบเรียบลงช่ัวระยะด้วยควำมอดอยำกและกำรปฏิวัติ ไม่ใช่ด้วยกำรสู้รบเมื่อฤดูใบไม้ผลิ 
ปี ค.ศ.1917 ท้ังสองฝ่ำยเหนื่อยหน่ำยต่อกำรท ำสงครำม เพรำะในรุสเซียได้เกิดกำรปฏิวัติ  กองทัพฝรั่งเศสก่อ
กำรก ำเริบและทหำรอิตำลี 400,000 คน   เดินขบวนหนีทัพ 

 นอกจำกควำมเหนื่อยล้ำท่ีเกิดจำกควำมยืดเย้ือของสงครำมแล้ว  ฝ่ำยเยอรมนีต้องถูก
กระทบกระเทือนในเขตหลัง จำกกำรปฏิบัติกำรของอังกฤษในกำรปิดกั้นทำงทะเล และกำรโฆษณำชวนเช่ือ
กำรปิดกั้นทำงทะเลได้ท ำให้ฝ่ำยเยอรมนีอ่อนก ำลังลง ส่วนกำรโฆษณำชวนเช่ือได้บั่นทอนควำมมำนะอดทนใน
กำรท ำสงครำมของฝ่ำยเยอรมนี 

 อังกฤษเพิ่งจะสกัดกั้นไม่ให้ยุทธปัจจัยต่ำง ๆ เข้ำไปยังเยอรมนีและออสเตรีย ในปลำยปี ค.ศ.
1914 เยอรมนีได้ตอบโต้ในต้นปี ค.ศ.1915 โดยกำรปิดกั้นบริเทนใหญ่และไอร์แลนด์ ด้วยเรือด ำน้ ำ ใน 7 
พฤษภำคม 1915 เรือ Lusitania ของสหรัฐ ฯ ได้ถูกจมลง  คนอเมริกัน 128 คนเสียชีวิต เป็นกำรยั่วยุให้
สหรัฐ ฯ เข้ำร่วมสงครำมเร็วขึ้น ซึ่งต่อมำสหรัฐ ฯ ก็ได้ประกำศสงครำมกับเยอรมนี แล้วน ำเอำก ำลัง 9 กองพล
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ไปวำงในแนวหน้ำกับอีก 3 กองพล เป็นกองหนุนมีกว้ำงด้ำนหน้ำ 23 ไมล์ ในแนวรบด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเมือง Verdun เมื่อ 26 กันยำยน ค.ศ.1918 
 กำรปิดกั้นของอังกฤษได้กระทบกระเทือนไปถึงประชำชน โรงงำน และไร่นำของฝ่ำยเยอรมนี 
ท ำให้เยอรมนีต้องขำดแคลนอำหำร ถึงกับจะยอมแพ้เอำทีเดียว ประชำชนต้องตำยเพรำะอดอำหำร และ
เจ็บป่วยเนื่องจำกขำดอำหำรถึง 800,000 คน ประมำณ 50 เท่ำของคนท่ีจมน้ ำตำยไปกับเรืออังกฤษท่ีถูกเรือ
ด ำน้ ำเยอรมนียิงจม กำรปิดกั้นท่ีมีผลต่อประชำชนในเขตหลัง ท ำให้กำรโฆษณำชวนเช่ือได้ผลดีมำกขึ้น ท้ัง
ทหำรในแนวรบและประชำชนในเขตหลัง ต่ำงไม่มีจิตใจจะท ำสงครำมต่อไปอีก 
 ด้วยผลของกำรยุทธแตกหัก เมื่อ 8 สิงหำคม ค.ศ.1918     และกำรพ่ำยแพ้ของฝ่ำยเยอรมนีต่อ ๆ มำ 
เยอรมนีได้แจ้งให้สหรัฐ ฯ ทรำบ ใน 3 ตุลำคม 1918 ว่ำรัฐบำลเยอรมนียอมรับเงื่อนไข 14 ประกำร เป็น
พื้นฐำนในกำรเจรจำเพื่อสันติ สหรัฐ ฯ ได้ตอบกลับไปใน 23 ตุลำคม 1918 ว่ำจะไม่มีกำรเจรจำเพื่อสันติแต่ให้ 
เยอรมนียอมแพ้ ครั้นถึง 3 พฤศจิกำยน ได้เกิดกำรปฏิวัติขึ้นในกรุงเบอร์ลิน และ  9 พฤศจิกำยน 1918     ก็
ได้มีกำรลงนำมในสัญญำสงบศึก   ระหว่ำงฝ่ำยพันธมิตรกับฝ่ำยเยอรมนี ท่ีสถำนีรถไฟ Rethondes ในปำ่ 
Compiegne 

7. บทเรียนจำกสงครำม 
              สงครำมโลกครั้งท่ี 1 ได้ให้บทเรียนทำงยุทธศำสตร์ และก่อให้เกิดวิวัฒนำกำรของอำวุธยุทโธปกรณ์  
กล่ำวคือ 
 1. สงครำมครั้งนี้เป็นสงครำมเบ็ดเสร็จ ท่ีท ำกำรสู้รบกันท้ังในสนำมรบและเขตหลังของประเทศ
คู่สงครำม ท่ีประชำชนและก ำลังอ ำนำจท้ังมวลของประเทศ ได้เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกับกำรชนะหรือแพ้
สงครำม เป็นกำรสงครำมในระดับยุทธศำสตร์ชำติ ไม่ใช่เฉพำะแต่ยุทธศำสตร์ทหำรเท่ำนั้น 
กำรปิดกั้นกำรขนส่งทำงทะเลและกำรโฆษณำชวนเช่ือของอังกฤษ เป็นกำรท ำสงครำมต่อเขตหลังของฝ่ำย
เยอรมนี นับได้ว่ำเป็นกำรด ำเนินกลยุทธเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อม ท่ีกว้ำงไกลท่ีสุดเท่ำท่ีเคยมีมำก่อน 

2. ในสงครำมนี้ ได้มีกำรโจมตีท้ิงระเบิดระยะไกลถึงเกำะอังกฤษเป็นครั้งแรก  
โดยเรือเหำะ Zepplin L 48 ของเยอรมนี ในปี ค.ศ.1917 ซึ่งเป็นควำมพยำยำมท่ีจะเอำชนะข้ำศึกด้วยกำร
โจมตีแนวหลังของอังกฤษโดยตรง นับได้ว่ำเป็นสัญญำณบ่งบอกถึงควำมส ำคัญของก ำลังทำงอำกำศ ท่ีจะเป็น
ปัจจัยเด็ดขำดในกำรท ำสงครำมในอนำคต ซึ่งก็ปรำกฎเป็นควำมจริงในสงครำมโลกครั้งท่ี 2 ท่ีไม่ใช่เฉพำะแต่
กำรโจมตีท้ิงระเบิดกันอย่ำงธรรมดำเท่ำนั้น หำกแต่ยังมีกำรใช้เครื่องบินที่ไม่มีนักบิน V-1 และจรวด V-2 โจมตี
เกำะอังกฤษ ตลอดจนกำรท้ิงระเบิดปรมำณู ลงท่ีเมืองฮิโรชิมำ (Hiroshima) และนำงำซำกิ (Nagasaki)บังคับ
ให้ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้สงครำม 
 3. แม้ว่ำจะเป็นภำคีของสัญญำกรุงเฮก ปี ค.ศ.1899ท่ีห้ำมใช้สำรพิษเป็นอำวุธในกำรท ำสงครำม 
แต่ก็ปรำกฎว่ำท้ังสองฝ่ำยได้น ำเอำไอพิษมำใช้ในสงครำมครั้งนี้ โดยฝ่ำยเยอรมนีเป็นผู้เริ่มใช้ก่อนและได้มีกำร
พัฒนำปรับปรุงกำรใช้และกำรป้องกันในระหว่ำงสงครำม กำรใช้ไอพิษยังคงมีต่อ ๆ  มำ เช่น ในสงครำมอิรัก  
อิหร่ำน กำรสู้รบในกัมพูชำ เป็นต้น  หลำยประเทศได้ผลิตและสะสมอำวุธประเภทนี้ไว้มำกบ้ำงน้อยบ้ำงขณะท่ี
กำรป้องกันก็ได้พัฒนำควบคู่กันไป และปลอดภัยมำกขึ้น ดังเช่น เครื่อง 
ป้องกันของทหำรสหรัฐ ฯ ในสงครำมอ่ำวเปอร์เซีย  รถถังและยำนเกรำะแบบล่ำสุด จะสำมำรถป้องกันไม่ให้
ไอพิษเล็ดลอดเข้ำไปเป็นอันตรำยแก่ทหำรข้ำงในได้ด้วย 
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 4. อังกฤษประสบผลส ำเร็จอย่ำงมำกในกำรคิดสร้ำงรถถังและน ำออกใช้อย่ำงจู่โจมในสงครำม 
ครำวนี้รูปแบบรถถังและลักษณะกำรใช้ได้วิวัฒนำกำรอยู่เรื่อย ๆ ในระหว่ำงสงครำม และได้เป็นต้นคิดหรือจุด
ก ำเนิดของสงครำมสำยฟ้ำแลบ  ท่ีมีก ำลังทำงอำกำศร่วมด้วยในสงครำมโลกครั้งท่ี 2 เยอรมนีได้ท ำสงครำม
สำยฟ้ำแลบ ด ำเนินกลยุทธจนเป็นฝ่ำยได้เปรียบในระยะแรกของสงครำมโลกครั้งนั้นต่อมำอีก 21 ปี 

 
สงครำมโลก ครั้งท่ี 2 

(ค.ศ.1939-1945) 
---------------- 

 สงครำมโลกครัง้ที ่2 (The world war II ) เป็นกำรสู้รบกันระหว่ำง 2 กลุ่มประเทศ ฝ่ำยอักษะ
กับฝ่ำยพันธมิตร ประเทศฝ่ำยอักษะท่ีส ำคัญ ได้แก่ เยอรมนี (Germany) อิตำลี (Italy)และญี่ปุ่น (Japan) 
ภำยหลังจำกท่ีสงครำมเริ่มขึ้นแล้ว ในปี ค.ศ.1941-1942 ได้มีประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) ฟินแลนด์ 
(Finland)  ฮังกำรี (Hungary)โรมำเนีย (Rumania) และไทย1 (Thai) เข้ำร่วมเป็นฝ่ำยอักษะด้วย ส่วน
ประเทศฝ่ำยพันธมิตรนั้นมีอังกฤษ (Britain)สหรัฐอเมริกำ (United states)สหภำพโซเวียต (Sovietrussia) 
จีน (China)    ฝรั่งเศส (France) แคนำดำ(Canada) และอีก 45 ประเทศ  สงครำมครำวนี้เป็นสงครำม
เบ็ดเสร็จท่ีสลับซับซ้อนกระท ำกันกว้ำงขวำงทุกภมูิภำคของ ท ำลำยล้ำงประชำชนพลเรือนไม่น้อยไปกว่ำทหำร
ในสนำมรบอย่ำงไม่เคย ปรำกฎมำก่อน  สำเหตุประกำรหนึ่ง ได้แก่ ควำมพยำยำมของเยอรมนีท่ีจะกวำดล้ำง
คนยิวให้หมดไปจำกยุโรป และอำจแฝงด้วยกำรล้ำงแค้นฝ่ำยพันธมิตรท่ีเยอรมนีต้องพ่ำยแพ้ในสงครำมโลกครั้ง
ท่ี 1 
   สงครำมโลกครำวนี้ต่ำงกับครั้งท่ี 1 โดยท่ีท ำกำรยุทธกันอย่ำงคล่องแคล่ว จะ
เคล่ือนท่ีรวดเร็ว มีช่วงท่ีชะงักงันอยู่บ้ำงโดยเฉพำะในอิตำลี แต่เปรียบกันไม่ได้เลยกับสงครำมสนำมเพลำะ ใน
ปี ค.ศ.1914-1918 ในสงครำมโลกครั้งท่ี 1 ได้มีกำรน ำเอำรถถังและเครื่องบินมำใช้ แต่อำวุธเหล่ำนี้มิได้ถูกใช้
ให้บังเกิดผลเต็มท่ี จนกระท่ังมำถึงสงครำมโลกครั้งท่ี 2 เรือบรรทุกเครื่องบินได้เป็นเรือรบผิวน้ ำท่ีส ำคัญท่ีสุด 
เรือด ำน้ ำได้พิสูจน์ให้เห็นพิษสงในสงครำมนี้ เช่นเดียวกับครั้งท่ีแล้วมำ จรวด หน่วยทหำรพลร่ม เรดำร์ โซน่ำ 
และเครื่องบินอัตวินิบำต เป็นบำงส่วนของกำรพัฒนำทำงทหำรของสงครำม  สตรีได้มีส่วนในกำรท ำสงครำม
อย่ำงกว้ำงขวำงกว่ำสงครำมครั้งใด ๆ โดยกำรเป็นทหำรท ำงำนเป็นพยำบำล ช่ำงเทคนิค และเสมียน  บ้ำงก็
ท ำงำนในโรงงำนผลิตอำวุธยุทโธปกรณ์ และบำงคนก็สู้รบเคียงบ่ำงเคียงไหล่กับผู้ชำยโดยเป็นพวกกองโจร 
   ผลจำกสงครำมโลกครั้งท่ี 2 นี้ประกำรหนึ่งได้แก่ กำรเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนท่ีโลก 

กันเป็นกำรใหญ่ โซเวียตขยำยดินแดนออกไปทำงตะวันตกเส้นเขตแดนระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป 

ต้องเขียนกันใหม่อีกมำกมำย ท้ังเยอรมนีและเกำหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ เยอรมนีตะวันออกเป็น 

คอมมิวนิสต์   แต่เยอรมนีตะวันตกไม่ใช่    เกำหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์ แต่เกำหลีใต้ไม่ใช่ ประเทศใน 

ยุโรปตะวันออกทั้งหมด และส่วนมำกในบอลข่ำนตกอยู่ใต้อิทธิพลของสหภำพโซเวียต เมืองขึ้นของยุโรป 

ในแอฟริกำและเอเชียแยกตัวเป็นอิสระไปตำม ๆ กันและมีประเทศยิวเกิดข้ึนใหม่ คือ อิสรำเอล(Israel)                                                                      
ผลทำงด้ำนกำรเมืองระหว่ำงประเทศท่ีกว้ำงขวำงท่ีสุด ได้แก่ กำรเป็นมหำอ ำนำจผู้น ำของโลก  

ออกเป็น 3 กลุ่ม คอมมิวนิสต์ ประชำธิปไตย และเป็นกลำงหรือไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด ซึ่งหลำยประเทศก็เป็นแต่เพียง
ช่ือเท่ำนั้น 
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1 ยุทธศำสตรข์องฮติเลอร ์
              ยุทธศำสตร์ในกำรท ำสงครำมโลกครั้งท่ี 2 ไม่แตกต่ำงไปจำกสงครำมครั้งก่อน ๆ เท่ำใดนัก ผิดกัน
แต่ว่ำฝ่ำยเยอรมนีได้ด ำเนินกำรในขอบเขตท่ีกว้ำงขวำง และปรับปรุงแก้ไขให้บังเกิดผลอย่ำงเด็ดขำดและ
รุนแรงขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในระยะแรกของสงครำม อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ผู้น ำเยอรมันได้ใช้
ยุทธศำสตร์กำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อมท่ีกว้ำงไกล ในด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุงและจิตวิทยำ ท้ังในสนำมรบและเขต
หลังของประเทศข้ำศึก แต่ในระยะหลังกลับเปิดโอกำสให้ฝ่ำยพันธมิตรใช้ยุทธศำสตร์กับตนเอง  

                 ฮิตเลอร์ได้กล่ำวว่ำ "สงครำมอนัแทจ้รงิของเรำทีจ่รงิแลว้จะตอ่สูก้นักอ่นทีก่ำรปฏบิตัทิำงทหำร
จะเริม่ขึน้"  ฮิตเลอร์ได้เริ่มด ำเนินยุทธศำสตร์ด้วยกำรรณรงค์ทำงกำรเมือง จนสำมำรถเข้ำกุมอ ำนำจเป็นผู้น ำ
เยอรมันได้ ในปี ค.ศ.1933 หลังจำกนั้นก็ได้ด ำเนินกำรคืบหน้ำและกว้ำงขวำงออกไปเรื่อย ๆ โดยในปี ค.ศ.
1934 ได้ท ำสัญญำสันติภำพเป็นเวลำ 10 ปีกับโปแลนด์ เพื่อไม่ให้มีศัตรูทำงตะวันออก ในปี ค.ศ.1935 ได้
ละเมิดข้อตกลงจ ำกัดอำวุธตำมสนธิสัญญำแวร์ซำยส์ และในปี ค.ศ.1936 ก็ได้ส่งก ำลังเข้ำยึดครอง Rhiueland   
กับได้ร่วมกับอิตำลีสนับสนุน    นำยพล  ฟรังโก (Franco) ล้มล้ำงรัฐบำลสเปน (Spain)  ซึ่งเป็นกำรเข้ำหำ
ฝรั่งเศสและอังกฤษโดยอ้อมไปข้ำงหลัง ในมีนำคม ค.ศ.1938 ฮิตเลอร์ได้เคล่ือนก ำลังเข้ำไปในออสเตรีย เป็น
กำรเข้ำประชิดเชกโกสโลวะเกียทำงด้ำนใต้ไปด้วย และแหกวงล้อมท่ีเยอรมันถูกปิดเมื่อหลังสงครำมโลกครั้งท่ี 
1 ต่อมำในกันยำยน ค.ศ.1938 เยอรมันก็ได้ดินแดน Sudetenland ระหว่ำงเชโกสโลวะเกียกับโปแลนด์ไว้ 
ตำมข้อตกลงท่ีเมืองมิวนิค (Munich) ท ำให้เชกโกสโลวะเกียถูกปิดล้อมไว้เกือบทุกด้ำน ซึ่งต่อมำในมีนำคม 
ค.ศ.1939 ฮิตเลอร์ก็ได้เข้ำยึดครองเชโกสโลวะเกียร์ท่ีปิดล้อมไว้แล้วนี้ เป็นกำรโอบล้อมโปแลนด์ทำงด้ำนใต้ไป
ด้วยกำรด ำเนินยุทธศำสตร์แบบรุกเงียบ ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อติดต่อกันไปเป็นขั้นเป็นตอน โดยใช้กำรโฆษณำ
ชวนเช่ืออย่ำงมีเหตุผลดังกล่ำวแล้วนี้  ฮิตเลอร์ไม่ได้เพียงแต่จะท ำลำยอิทธิพลของฝรั่งเศสในยุโรปตอนกลำง 
และแหกวงล้อมทำงยุทธศำสตร์ออกมำได้เท่ำนั้น หำกยังท ำให้สถำนกำรณ์กลับกลำยมำเอื้ออ ำนวยแก่เยอรมัน 
นับว่ำเป็นกำรท ำให้เยอรมันพร้อมท่ีจะท ำสงครำมมำกขึ้น โดยท่ีก ำลังของเยอรมนีได้เติบโตเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ 
ท้ังในทำงตรงและทำงอ้อม ในทำงตรงนั้นเยอรมันสำมำรถพัฒนำกองทัพและอำวุธยุทโธปกรณ์ได้อย่ำง
มหำศำล  ส่วนทำงอ้อมประเทศท่ีน่ำจะเป็นข้ำศึกได้ถูกริดรอนพันธมิตรให้ลดน้อยลงไป   และรำกฐำนของ
ยุทธศำสตร์ต้องถูกส่ันคลอน        ครั้นแล้วในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ.1939 ฮิลเตอร์ก็ได้ประท้วงอังก๋ฤษ ใน
กำรท่ีประกันควำมปลอดภัยให้แก่โปแลนด์และโรมำเนียในระหว่ำงนัน้อังกฤษกับฝรั่งเศสไม่อำจจะส่งก ำลังเข้ำ
ไปในยุโรปภำคกลำงได้ อีกท้ังก ำลังก็น้อยกว่ำเยอรมัน ฮิตเลอร์จึงไม่ห่วงทำงด้ำนตะวันตก และถือโอกำสโจมตี
เอำชนะโปแลนด์ได้ไม่ยำกนัก โดยมีรุสเซียยกก ำลังเข้ำมำแบ่งยึดเอำพื้นท่ีกำรเกษตร 200,000 ตร.กม. 
ประชำชน 13 ล้ำนคน ของโปแลนด์ไป เยอรมันได้พื้นท่ีส่วนท่ีเหลือซึ่งสมบูรณ์ท่ีสุด กับประชำชน 22 ล้ำนคน  
เยอรมันจับเชลยได้ 694,000 คน รุสเซีย  

17,000 คน ทหำรเยอรมันตำย 10,572  คน   บำดเจ็บ 30,322  คน   และสูญหำย 3,409  คนขณะท่ีด ำเนิน
ยุทธศำสตร์ในกำรโจมตีประเทศอ่อนแอและถูกปิดล้อม ฮิตเลอร์ก็ได้ค ำนึงถึงหลักกำรระวังป้องกันอยู่
เหมือนกัน จึงได้ท ำสัญญำไม่รุกรำนกนักับโซเวียต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำก ถ้ำอังกฤษจะประกำศ
สงครำมตำมสัญญำท่ีให้ไว้กับโปแลนด์ และฝ่ำยพันธมิตรจะเสียเปรียบในกำรท ำสงครำมฝ่ำยพันธมิตรไม่
อำจจะท ำอะไรได้ในสถำนกำรณ์ท่ีเสียเปรียบเช่นนี้ นอกจำกจะคว่ ำบำตรทำงเศรษฐกิจและกำรฑูต ประกอบ
กับกำรส่งอำวุธให้แก่ประเทศท่ีถูกรุกรำน แต่แล้วฝรั่งเศสกับอังกฤษก็ต้องเปิดฉำดกำรท ำสงครำมกับเยอรมัน 
ใน 3 กันยำยน หลังจำกเยอรมันบุกโปแลนด์เพียง 2 วัน ในเดือนแรก ๆ ของสงครำม นอร์เวย์ประกำศเป็น
กลำง ช่วยให้เยอรมันขนส่งแร่เหล็กจำกสวีเดนมำใช้ผลิตอำวุธได้สะดวก ฝ่ำยพันธมิตรมีแผนจะเข้ำควบคุม
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น่ำนน้ ำและท่ำเรือของนอร์เวย์อยู่ เยอรมันจึงชิงเข้ำยึดเสียก่อน โดยเข้ำตีเดนมำร์กและนอร์เวย์เมื่อ 9 เมษำยน 
ค.ศ.1940 กำรยึดครองนอร์เวย์ตำมเมืองต่ำง ๆ ชำยฝ่ัง รวมทั้งนำวิค (Navik) ทำงเหนือสุด ไม่ได้ถูกต้ำนทำน 
ควำมส ำเร็จอย่ำงง่ำยดำยนี้ ได้ท ำให้ฮิตเลอร์อยำกจะโจมตีฝ่ำยพันธมิตร โดยท ำกำรตั้งรับทำงด้ำนตะวันตก  
ปล่อยให้ฝ่ำยพันธมิตรโจมตีก่อน แต่เมื่อสถำนกำรณ์ได้พลิกผันไปหมด ฮิตเลอร์จึงเอำก ำลังไปต้ังเตรียมบุก
ฝรั่งเศสในฤดูใบไม้ร่วง เพรำะฝรั่งเศสไม่ยอมท ำสัญญำสงบศึกด้วย บรรดำนำยพลเยอรมันไม่เช่ือว่ำจะมีก ำลัง
พอท่ีจะเอำชนะกองทัพฝรั่งเศสและอังกฤษได้ แต่พอเยอรมันยึดครองนอร์เวยไ์ด้ จึงไม่มีใครจะเหนี่ยวรั้งฮิต
เลอร์ไม่ให้ท ำกำรรุกใหญ่ได้อีกแล้ว กำรบุกโจมตีฝ่ำยพันธมิตร เยอรมันไม่ได้พยำยำมจะเจำะแนวมำติโนต์ของ
ฝรั่งเศส หำกแต่ท ำกำรเข้ำตีฮอลแลนด์และเบลเย่ียมซึ่งเป็นกลำง ด้วยก ำลังของจอมพลบอค (Bock) เพื่อล่อ
ให้ฝ่ำยพันธมิตรหันมำป้องกันเบลเย่ียม เมื่อก ำลังของฝ่ำยพันธมิตรเคล่ือนเข้ำไปในเบลเย่ียม ได้ถูกก ำลังทำง
อำกำศเยอรมันโจมตีอย่ำงหนัก ขณะท่ีก ำลังยำนเกรำะของหมู่กองทัพ จอมพลรุนด์สเตดท์ (Rundstedts) รุก
ผ่ำนป่ำอำร์เดนนีส (Ardennes) พุ่งเข้ำตลบหลังก ำลังของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสได้วำงก ำลังกองพลช้ันสองไม่กี่กอง
พลไว้ป้องกันกับพืน้ท่ีตรงป่ำ Ardennes โดยเช่ือว่ำกองพลยำนเกรำะของเยอรมันจะรุกฝ่ำไปได้ยำก แต่ทำง
ฝ่ำยเยอรมันกลับพยำยำมรุกผ่ำนเข้ำไปในป่ำนี้เพื่อหวังผลในกำรจู่โจม และก็ประเมินผลส ำเร็จ  ท้ังนี้ ได้แสดง
ให้เห็นว่ำส่ิงท่ีกีดขวำงตำมธรรมชำติจะเป็นอุปสรรคในกำรผ่ำนเข้ำไปได้ง่ำยกว่ำกำรต้ำนทำงของทหำรในท่ีมั่น
ต้ังรับแข็งแรง กำรรุกของก ำลังยำนเกรำะเยอรมันอย่ำงรวดเร็วแบบสำยฟ้ำแลบท่ีเลยเมือง Sedan ไป ได้
ท ำให้ฝรั่งเศสไม่รู้ว่ำเยอรมันจะรุกต่อไปทำงไหน จะมุ่งไปยงัปำรีสหรือเข้ำโอบหลังก ำลังพันธมิตรในเบลเย่ียม 
และเมื่อกองพลยำนเกรำะเยอรมันมุ่งหน้ำไปทำงตะวันตก จะตรงไปยัง Amiens บนฝ่ังแม่น้ ำ Somme หรือ
เล้ียวขวำข้ึนเหนือไปยังเมืองลีลลี (Lille) ชำยแดนเบลเย่ียม (Belgium) แต่แล้วปรำกฏว่ำเยอรมันได้แยกก ำลัง
กันรุกไปในทิศทำงท่ีฝรั่งเศสสงสัย ส่วนหนึ่งเข้ำเมืองอำเมียนส์ (Amiens) แล้วเลยไปยังชำยฝ่ังทะเล อีกส่วน
หนึ่งวกขึ้นเหนือเข้ำเมือง Lille แล้วท ำกำรโอบหลังฝรั่งเศสในเบลเย่ียม และต่อมำก ำลังอีกส่วนหนึ่งก็ได้เข้ำ
ปำรีสครบถ้วนหมดทุกทิศทำง ยุทธวิธีของเยอรมัน ได้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ในกำรหลีกเล่ียงกำรเข้ำตี
ตรงหน้ำ และพยำยำมหำจุดอ่อนของข้ำศึก แต่ฝ่ำยพันธมิตรกลับรวมก ำลังไว้ เผชิญกับกำรโจมตีตรงหน้ำอย่ำง
บ้ำเลือดของเยอรมัน ขณะท่ีขบวนรถถังเยอรมันเล่ียงอ้อมผ่ำนทหำรรำบฝรั่งเศสท่ีมัวงุ่มง่ำมอย่ำงไม่แยแส แม่
ทัพฝ่ำยพันธมิตรคิดแต่จะเข้ำท ำกำรยุทธให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปข้ำงหนึง่ ขณะท่ีเยอรมันพยำยำมไม่ให้เกิดกำรยุทธ
ท่ีท ำลำยล้ำงกันขึ้น โดยกำรท ำให้ก ำลังข้ำศึกต้องถูกโดดเด่ียวทำงยุทธศำสตร์และเป็นอัมพำตไปโดยกำรใช้
รถถัง เครื่องบินทิ้งระเบิดและทหำรพลร่ม ท ำให้ข้ำศึกเกิดกำรสับสนอลหม่ำน และขำดกำรติดต่อส่ือสำร แต่
เพียงยุทธศำสตร์และยุทธวิธีในสนำมรบเหล่ำนี้เท่ำนั้น ไม่ได้ท ำให้เยอรมันประสบควำมส ำเร็จได้  ฮิตเลอร์ท ำ
สงครำมด้วยกำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อม ในวงกว้ำงและลึกซึ้ง เมื่อจะท ำสงครำมกับประเทศใด        ฮิตเลอร์จะ
หำพรรคพวกในประเทศท่ีจะเป็นข้ำศึกท่ีสำมำรถลดกำรต้ำนทำนเมื่อถูกโจมตี ก่อควำมยุ่งยำกในเรื่อง
ผลประโยชน์ของประเทศ และพร้อมท่ีจะจัดต้ังรัฐบำลใหม่ตำมท่ีต้องกำร พวกพลพรรคจะให้ควำมร่วมมือ
เพรำะควำมมักใหญ่ใฝ่สูง ควำมมีน้ ำใจเอนเอียงของเจ้ำหน้ำท่ี และควำมมีน้ ำใจท่ีจะช่วยให้ได้ชนช้ันปกครอง
ของประเทศเป้ำหมำย มำร่วมงำนโดยสมัครใจ และไม่รู้ตัว  ครั้งถึงเวลำจะเริ่มบุกโจมตี ฮิตเลอร์จะส่งคนแทรก
ซึมเข้ำไปในประเทศนั้น ในสภำพนักธุรกิจ นักท่องเท่ียว และพักผ่อน เมื่อได้รับค ำส่ัง คนพวกนี้จะแต่ง
เครื่องแบบของประเทศนั้น เข้ำท ำลำยกำรติดต่อส่ือสำร กระจำยข่ำวเท็จ และถ้ำเป็นไปได้หรือต้องกำรก็จะให้
ลักพำตัวบุคคลช้ันน ำของประเทศ โดยมีหน่วยทหำรส่งทำงอำกำศสนับสนุน 
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                 กำรท ำสงครำมของฮิต เลอร์จะ เริ่ ม ด้ วย 2D คือ ก ำรท ำให้ เสีย ขวัญ  ดี โม เรลี เซ ซัน 
(Demoralization) และกำรท ำให้เกิดควำมยุ่งเหยิงสับสน ไดโซลกำไนเซซัน (Disorganization) กำรก่อ
สงครำมจะกระท ำโดยถ้อยค ำแทนท่ีจะใช้อำวุธ เป็นกำรใช้กำรโฆษณำชวนเช่ือแทนปืน เช่นเดียวกับกำรใช้ปืน
ใหญ่ระดมยิงข้ำศึกเสียก่อน แล้วจึงจะให้ทหำรรำบเข้ำตี จุดหมำยในกำรท ำสงครำม ก็คือ กำรท ำให้ข้ำศึกยอม
แพ้ ถ้ำก ำลังใจข้ำศึกในกำรต้ำนทำนต่อสู้หมดส้ินลง กำรฆ่ำท ำลำยกันก็ไม่จ ำเป็น ฮิตเลอร์กล่ำวว่ำ "กำรยิง
เตรียมด้วยปืนใหญ่ในกำรเข้ำตีตรงหน้ำของทหำรรำบในสงครำมสนำมเพลำะ จะเปล่ียนมำเป็นกำรใช้กำร
โฆษณำชวนเช่ือแทนในอนำคต เพื่อท่ีจะท ำลำยข้ำศึกทำงจิตวิทยำ ก่อนท่ีข้ำศึกจะปฏิบัติกำรใด ๆ ..…กำรท ำ
ให้ข้ำศึกเกิดควำมสับสนทำงใจ   ควำมรู้สึกขัดแย้ง ควำมลังเล และกำรเสียขวัญ เหล่ำนี้ เป็นอำวุธของเรำ" แต่
ฮิตเลอร์ก็เหมือนกับนโปเลียน ในกำรท่ีไม่ได้ท ำสงครำมในระดับยุทธศำสตร์ชำติ ท่ีมุ่งจะให้ เกิดสันติภำพหลัง
สงครำม แต่ท ำให้ระดับยุทธศำสตร์ทหำรท่ีมุ่งแต่กำรเอำชนะข้ำศึก ในกำรยุทธต่ำง ๆ ยุทธศำสตร์ทหำรเป็น
เรื่องท่ีขัดกับหลักธรรมอย่ำงมำก โดยท่ีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับศิลปะในกำรลวง ขณะท่ียุทธศำสตร์ชำติจะ
สอดคล้องกับหลักธรรม โดยท่ีจะมุ่งให้เกิดสันติภำพอยู่โดยตลอด 
     แต่ถึงแม้ฮิตเลอร์จะมุ่งให้เกิดสันติภำพก็ไม่อำจเป็นไปได้ หำกไม่สำมำรถเอำชนะอังกฤษได้ เมื่อ
เยอรมันรุกและยึดครองพื้นท่ีได้มำกขึ้น ย่อมเป็นปญัหำในกำรควบคุมประชำชนในพื้นท่ีหรือประเทศเหล่ำนั้น 
เส้นทำงส่งก ำลังบ ำรุงก็ยำวเหยียดมำกขึ้น ควำมส ำเร็จอย่ำงใหญ่หลวงในระยะแรกของสงครำมได้ท ำให้ 
ฮิตเลอร์เช่ือว่ำ กำรรุกจะช่วยแก้ปัญหำได้ทุกเรื่องช่นเดียวกับนโปเลียนท่ีเคยเช่ือและพลำดมำแล้วในอดีต 
2. นโยบำยของฝ่ำยพันธมิตร 
 ในตอนท่ีฮิตเลอร์มีอ ำนำจในเยอรมันใหม่ ๆ และเมื่อเซมเบอร์เลน(Chamberlain)เข้ำรับ
ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีอังกฤษไม่มีก ำลังทหำรมำกพอจะสนับสนุนกำรฑูตได้ อังกฤษจึงต้องเอำใจเยอรมัน 
วินสตัน เซอร์ซิลล์ (Winston Churchill) ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นเพียงสมำชิกสภำ ได้เสนอให้อังกฤษเป็น
พันธมิตรกับรุสเซียเสีย แต่   เซมเบอร์เลน ไม่ไว้ใจรุสเซีย และไม่เช่ือว่ำรุสเซียจะสำมำรถเอำชนะเยอรมันได้ 
อังกฤษกลับไปให้กำรประกันควำมปลอดภัยแก่โปแลนด์ เมื่อโปแลนด์ถูกเยอรมันบุกโจมตี   อังกฤษกับฝรั่งเศส
จึงได้ประกำศสงครำมกับเยอรมัน ใน   3  กันยำยน ค.ศ.1939 
               เซอร์ซิลล์ ได้แถลงถึงจุดหมำยของสงครำมในสภำอังกฤษว่ำ "นี่ไม่ใช่ปัญหำกำรสู้รบเพื่อดำนซิก
(Danzig)หรือโปแลนด์ เรำก ำลังสู้รบเพื่อช่วยท้ังโลกให้พ้นจำกควำมร้ำยกำจของทรรำชย์นำซี(Nazi) และ
ป้องกันทุกส่ิงท่ีมนุษย์ให้ควำมเคำรพสูงสุดจะล่วงเกินไม่ได้"  ดังนี้ จะเห็นได้ว่ำในทัศนะของอังกฤษ สงครำม
ครำวนี้ถือเป็นกำรต่อสู้ระหว่ำงควำมดีกับควำมช่ัวใน 4 กันยำยน ค.ศ.1939  นำยกรัฐมนตรีเซมเบอร์เลน
(Chamberlain) ได้พูดทำงวิทยุกระจำยเสียงกับประชำชนเยอรมันว่ำ "ในสงครำมครำวนี้ เรำไม่ได้สู้กับท่ำน 
ประชำชนเยอรมันผู้ซึ่งเรำไม่มีควำมรู้สึกขมขื่นด้วยเลย หำกแต่สู้รบกับระบอบกำรปกครองท่ีกดขี่ และมีแต่
กำรประหัดประหำรกัน"  อังกฤษและฝรั่งเศสได้ปฏิเสธข้อเสนอสันติภำพของฮิตเลอร์ หลังจำกท่ียึดโปแลนด์ 
โดยประกำศว่ำ  "เรำไม่มีเจตนำจะกีดกันเยอรมันไม่ให้อยู่ในท่ีอันมีสิทธิโดยชอบธรรมในยุโรป ซึ่งจะอยู่อย่ำง
เป็นมิตรและเช่ือมั่นกับชำติอื่น ๆ… เรำไม่ได้เข้ำสู่สงครำมนี้ด้วยเจตนำท่ีจะล้ำงแค้น แต่เพียงเพื่อจะป้องกัน
เสรีภำพเท่ำนั้น" 
  ต่อมำเมื่อ 10 พฤษภำคม ค.ศ.1940 Sir Winston Churchill ได้เป็นนำยกรัฐมนตรี และ     
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ท ำให้กำรท ำสงครำมอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีของเซอร์ซิลล์อย่ำงสมบูรณ์ และ
ท่ำนก็ได้ท ำหน้ำท่ีในกำรท ำสงครำมอย่ำงดีเด่น  เซอร์ซิลมีคุณสมบัติตำมท่ีนโปเลียนกล่ำวไว้ว่ำ "คุณสมบัติ
ประกำรแรกของแม่ทัพ ก็คือ จะต้องมีควำมสุขุมเยือกเย็นท่ีจะได้รับทรำบเรื่องรำวต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้องตำม
ควำมจริง ไม่ต่ืนเต้นหรืองุนงง เพรำะข่ำวดีหรือข่ำวร้ำย" 
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  หลังจำกท่ีเข้ำรับต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีได้ 3 วัน  เซอร์ซิลได้แถลงนโยบำยในกำรท ำสงครำมว่ำ  
"เมื่อท่ำนถำมว่ำนโยบำยของเรำคืออะไร ข้ำพเจ้ำจะตอบว่ำ คือ เรำจะท ำสงครำมทำงทะเล ทำงบก และทำง
อำกำศ ด้วยแสนยำนุภำพท้ังหมดของเรำ และก ำลังท้ังหมดท่ีพระเจ้ำสำมำรถให้เรำได้ จะท ำสงครำมต่อสู้กับ
กำรปกครองอย่ำงกดข่ีโหดร้ำย ไม่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นอำชญำกรรมของมนุษยชำติท่ีป่ำเถ่ือนและน่ำเสียใจ 
นั่นคือ นโยบำยของเรำ เมื่อท่ำนถำมว่ำจุดหมำยของเรำคืออะไร ข้ำพเจ้ำตอบได้ด้วยค ำ ๆ เดียว คือ ชัยชนะ 
เป็นชัยชนะท่ีได้มำด้วยกำรสูญเสียท้ังมวล แม้จะด้วยควำมสยดสยองท้ังปวง  อย่ำงไรก็ตำม ถนนท่ีไปสู่ชัยชนะ
อำจจะยำวและยำกล ำบำก… ถ้ำปรำศจำกชัยชนะ ก็จะไม่มีกำรอยู่รอด…  ดังนั้น จงมำ เรำจะเดินไปข้ำงหน้ำ
ด้วยกันด้วยก ำลังท่ีรวมเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน" 
3. กำรบุกยุโรปของฝ่ำยอักษะ 
 ผลกำรปฏิบัติกำรของก ำลังหน่วยรถถังในสงครำมโลกครั้งท่ี 1 ปี ค.ศ.1918 ได้ให้แนวควำมคิด
ในกำรใช้รถถังแก่แม่ทัพเยอรมันในสงครำมโลกครั้งท่ี 2 นี้  นำยพล ไฮนซ์   กูเดเรียน (Heinz Guderian) แม่
ทัพกองทัพน้อยเยอรมันเช่ือว่ำ กองบัญชำกำรของข้ำศึกจะเป็นอัมพำตไปโดยส้ินเชิง โดยกำรเข้ำตีบดขย้ีแนว
หน้ำ แล้วผ่ำนไปอย่ำงฉับพลันทันที ซึ่งแท้ท่ีจริงแล้ว แนวควำมคิดนี้เป็นกลยุทธกำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อม 
แทนท่ีจะท ำกำรเข้ำตีตรงหน้ำดังเดิมนั่นเอง แต่วิธีกำรแตกต่ำงกันออกไป 
 เมื่อกองทัพน้อยยำนเกรำะท่ี 19 ของกูเดเรียนรกุไปถึงซีดำน (Sedan) บนฝ่ังแม่น้ ำ Mense 
แล้ว ยังเหลืออีก 160 ไมล์ ก็จะถึงช่องแคบอังกฤษ จุดหมำยของกำรด ำเนินกลยุทธจึงเป็นท่ีประจักษ์ว่ำ 
เยอรมันท ำสงครำมสำยฟ้ำแลบ โดยใช้ควำมคล่องแคล่วรวดเร็วเปน็อำวธุทำงจิตวทิยำ ไม่ได้หวงัท่ีจะสังหำร
ข้ำศึก แต่ต้องกำรท่ีจะเคล่ือนท่ีรุดไปข้ำงหน้ำ เพื่อให้เกิดควำมหวำดกลัว ท ำให้ข้ำศึกงงงวย อกส่ันขวัญหำย 
สงสัยและสับสนในพื้นท่ีเขตหลัง ซ้ ำข่ำวกำรบุกรุดหน้ำอย่ำงรวดเร็วจะกระจำยออกไป จนเกิดกำรตกใจกลัว
กันอย่ำงกว้ำงขวำง จุดหมำยท่ีต้องกำรท ำให้เป็นอัมพำตไปนั้น ไม่ใช่เฉพำะแต่กองบัญชำกำรของข้ำศึกเท่ำนั้น 
หำกแต่ยังเป็นรัฐบำลของประเทศข้ำศึกอีกด้วย 
 ก ำลังของเยอรมันท่ีบุกฝรั่งเศส เมื่อพฤษภำคม ค.ศ.1940 ได้จัดเป็น 3 หมู่กองทัพ A, B และ C  
หมู่กองทัพ A และ B อยู่ทำงเหนือ หมู่กองทัพ C ท ำกำรตรึงแนวมำยิโนด์ไลร์ (Maginot line) ไว้ หมู่กองทัพ 
A มี 3 กองทัพ เรียงจำกขวำไปซ้ำย ด้วยกองทัพท่ี 4 กองทัพท่ี 12 และกองทัพท่ี 16  กองทัพท่ี 4 มีกองพล
ยำนเกรำะท่ี 5 และท่ี 7 ขึ้นอยู่  กองพลยำนเกรำะท่ี 6 และท่ี 8 รวมเป็นกองทัพน้อยท่ี 41 พลเอกไรน์ฮำดด์
(Reinhardt) เป็นแม่ทัพ  กองพลยำนเกรำะท่ี 1, 2 และ 10 รวมเป็นกองทัพน้อยท่ี 19 พลเอกกูเดเรียน
(Guderian) เป็นแม่ทัพ สองกองทัพน้อยยำนเกรำะนี้ขึ้นต่อ พลเอกฟอนไคสต์ (Vonkarl)รวมพลอยู่ในพื้นท่ี
ของกองทัพท่ี 12 เป็นก ำลังหัวหอกท่ีจะบุกโจมตี 
 ใน  10  พฤษภำคม ค.ศ.1940  ได้เริ่มท ำกำรเข้ำตี รุ่งขึ้นกองระวังป้องกันของฝรั่งเศสท่ีป่ำ 
Ardennes ก็ถูกขับไล่ถอยไปทำงตะวันตก  12 พฤษภำคม กูเดเรียนโจมตีและยึดเมือง Bouillon ได้ และ
ก่อนค่ ำ กองทัพน้อยยำนเกรำะท่ี 19 ของกูเดเรียน ก็ไปถึงฝ่ังตะวันออกแม่น้ ำ Meuse ท่ีเมือง Sedan  ขณะท่ี
กองทัพน้อยยำนเกรำะท่ี 41  เข้ำประชิดเมือง Montherme   และกองพลยำนเกรำะท่ี 7 ของรอมเมล 
(Rommel)รุกไปถึงเมือง Houx ใน 13 พฤษภำคม ก ำลังของเยอรมันก็ข้ำมแม่น้ ำ Meuse ได้ โดยใช้เครื่องบิน
ด ำท้ิงระเบิดโจมตีก ำบังให้ 
 กำรรุกได้เริ่มขึ้นใหม่ใน 16 พฤษภำคม หลังจำกนั้นเป็นกำรรุกแข่งกันไปให้ถึงช่องแคบอังกฤษ 
พอถึง 20 พฤษภำคม เมือง Montreuil, Doullens, Amiens  และ  Abbeville ก็ถูกยึดหมด  เส้นทำง
คมนำคมของอังกฤษถูกตัดขำด ไม่มีกำรต้ำนทำนตำมทำงท่ีไปสู่ท่ำเรือท่ีช่องแคบเยอรมัน ใช้เวลำ 11 วัน วัด
กำรรุกได้ 220 ไมล์ ตัดกำรติดต่อส่ือสำรของกองบัญชำกำรอังกฤษและฝรั่งเศส ให้เป็นอัมพำตไป  เยอรมันได้
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ประสบผลส ำเร็จอย่ำงดียิ่งในสงครำมสำยฟ้ำแลบ โดยอำศัยควำมเร็วในกำรเคล่ือนท่ี กำรจู่โจม และกำร
ประสำนกำรปฏิบัติระหว่ำงก ำลังทำงบกกับทำงอำกำศ อย่ำงไม่เคยปรำกฎมำก่อน ขณะท่ีใช้กำรโฆษณำชวน
เช่ือโหมกระพือข่ำวให้เกิดกำรสับสนและเสียขวัญ ท้ังในสนำมรบและแนวหลัง 
4. กำรยุทธในแอฟริกำ 
 เยอรมันกับอิตำลีมุ่งหมำยท่ีจะเข้ำครอบครองอียิปต์และคลองสุเอช โดยอิตำลีได้เปิดฉำกกำรรุก 
จำกลิเบียไปหำอียิปต์ ในกันยำยน ค.ศ.1940 ก ำลังของอิตำลีมำกกว่ำอังกฤษท่ีป้องกันรักษำอียิปต์ แต่ไม่มี
ควำมคล่องแคล่ว ยำนยนต์มีจ ำกัดด ำเนินกลยุทธไม่ได้และขำดกำรจู่โจม เมื่อท ำกำรรุกไปในทะเลทรำยได้
เพียง 70 ไมล์ ก็ต้องหยุดอยู่ท่ีไซได บำรำนไน (Sidi Barrani) ถึง 2 เดือน  อังกฤษพยำยำมป้องกันโดยกำรเข้ำ
ตีแล้วถอยด้วยกองพลยำนเกรำะท่ี 7 และกองพลทหำรรำบท่ี 4 อินเดีย เมื่อเข้ำตีแล้ว กองพลอินเดียได้ถอย
กลับไปท่ีซูดำน (Sudan) เพื่อป้องกันกำรโจมตีของอิตำลี ท่ีอยู่ในอีริ เตรีย (Eritrea) และ อำเบียซินิส 
Abyssinis ต่อมำใน      9 ธันวำคม อังกฤษได้เข้ำตีโอบอิตำลี จับเชลยได้ 35,000 คน ก ำลังของอิตำลีท่ีไม่ถูก
จับต้องถอยไปบำร์เดีย (Bardia) บำงส่วนได้ถอยไป Benghazi แล้วไปยังทริโปลี (Tripoli) โดยถูกกองพลยำน
เกรำะท่ี 7 ไล่ติดตำมไปถึงเบนกำซี (Benghazi) ใน 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ.1941 และท ำกำรโจมตีจนก ำลังอิตำลี
ยอมแพ้ ถูกจับเป็นเชลย 21,000 คน ในตอนนี้ก ำลังส่วนหนึ่งของ Afrika Korps  เยอรมันได้เดินทำงไปถึงทริ
โปลี (Tripoli) แต่ไม่ทันท่ีจะช่วยอิตำลีได้ ก ำลังกองทัพน้อยยำนเกรำะในบังคับบัญชำของ นำยพลเออร์วิน 
รอมเมล(Erwin Rommel) นี้ ได้ท ำกำรยุทธอยู่ในแอฟริกำเหนือ นำนถึง 2 ปีกว่ำ 
        ใน 18 พฤศจิกำยน ค.ศ.1941 กองทัพท่ี 8 ของอังกฤษ ได้ท ำกำรเข้ำตีกองทัพน้อยของ    
รอมเมล แต่ต้องพ่ำยแพ้ท้ัง ๆ ท่ีก ำลังมำกกว่ำและคล่องแคล่วกว่ำ เพรำะรอมเมลท ำกำรโอบและล่อให้รถถัง
อังกฤษเข้ำไปอยู่ในวงล้อมของรถถังเยอรมัน และกำรระดมยิงด้วยปืน 88 มม. ท ำให้อังกฤษต้องเสียท้ังควำม
ได้เปรียบทำงยุทธศำสตร์ และรถถังจ ำนวนมำก รอมเมล ได้ขยำยผลโดยรุกโอบลึกต่อกองทัพท่ี 8 แต่ก ำลัง
ยำนเกรำะ 3 กองพล ได้รุกไกลเกินไป ขำดกำรติดต่อกับส่วนใหญ่ ก ำลังยำนเกรำะของอังกฤษท่ีเยอรมันรุก
ผ่ำนไป จึงเข้ำโจมตีเข้ำเช่ือมต่อกับของอังกฤษท่ี Trobruk ในธันวำคม เยอรมันก็ต้องถอนตัว 
ออกจำกกำรยุทธรอบเมืองโทรบรุค (Trobruk) และถอยไปยังกำซีล่ำ (Gazala) และต้องไปถึงแนวรบไตรโปลิ
ตำเนีย (Tripolitania) ซึ่งรอมเมลได้โอบปีกก ำลังของอังกฤษท่ีเข้ำตีได้ชัยชนะไปอีกครั้ง เมื่อ 27 ธันวำคม 
1941 
        แนวรบได้สงบนิ่งอยู่ 3 เดือน พอถึงเดือนพฤษภำคม รอมเมลได้ใช้หน่วยยำนเกรำะรุกโอบ
ปีก ในคืนวันท่ี 26 ท ำให้กองทัพท่ี 8 อังกฤษเสียหลัก แต่รอมเมลก็เกือบเสียทีอังกฤษ เมื่อไปวำงก ำลังต้ังรับ
ข้ำงหน้ำสนำมทุนระเบิดท่ีอังกฤษท ำไว้ แต่สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ท ำกำรรุกเข้ำโอบปีกได้อีกครั้ง ก ำลัง
บำงส่วนของอังกฤษถอยไป Trobruk หน่วยยำนเกรำะของรอมเมลไล่ติดตำมผ่ำน Trobruk ไปก่อน แล้วจึง
หันกลับเข้ำโจมตี นับเป็นกำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อมช้ันยอด ท้ังในด้ำนกำรยุทธและจิตวิทยำ  เยอรมันเข้ำยึดได้
หมดท้ังยุทโธปกรณ์และยำนพำหนะ  ซึ่งช่วยให้รอมเมลท ำกำรรุกรบต่อไปได้อีกนำน รอมเมลไล่ติดตำม
กองทัพท่ี 8 ไปจนใกล้หุบเขำ Nile แต่ก็ต้องถูกต้ำนทำนอย่ำงทรหด จนต้องหยุดอยู่ท่ีนั่นหลังจำกนั้นไมน่ำน
อังกฤษได้ส่งนำยพล   เบอร์นำร์ด ลอว์ มอนต์โกเมอรี่ (Gen Bernard low montgomorey) ไปเป็นแม่ทัพ
กองทัพท่ี 8 
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    รอมเมล  เป็นฝ่ำยเข้ำตีก่อนในปลำยเดือนสิงหำคม รถถังเยอรมันถูกทุ่นระเบิดและเสียหำย 
เพรำะกำรเข้ำตีครั้งนี้ไม่น้อย เนื่องจำกถูกกองพลยำนเกรำะท่ี 7 โอบปีก กองทัพท่ี 8 ได้หยุดเตรียมกำรอยู่
นำน แล้วจึงเริ่มท ำกำรรุกใหม่ในปลำยเดือนตุลำคม โดยมีก ำลังเหนือกว่ำเยอรมันมำกท้ังทำงอำกำศ ปืนใหญ่ 
และรถถัง กำรสู้รบได้เป็นไปอย่ำงดุเดือดท้ังสัปดำห์ เรือบรรทุกน้ ำมันท่ีจะน ำไปส่งให้รอมเมล ได้ถูกเรือด ำน้ ำ
จมในทะเลเมดิเตอร์   เรเนียน ท ำให้เยอรมันขำดแคลนน้ ำมันเคล่ือนย้ำยไม่ได้ตำมต้องกำร และเริ่มเป็นฝ่ำย
เสียเปรียบ รอมเมลได้ท้ิงหน่วยที่อุ้ยอ้ำยและไม่ช ำนำญกำรรบ รวมทั้งทหำรอิตำลีจ ำนวนมำกไว้ น ำเอำหน่วยท่ี
เลือกแล้วขนขึ้นรถยนต์หนีรอดไปได้ เนื่องจำกก ำลังยำนเกรำะท่ีได้ติดตำมน้ ำมันไม่พอ ฝนตกหนัก และระยะ
ทำงไกลในทะเลทรำย รอมเมลถอยหนีไปเรื่อยไม่ยอมหยุด จนไปถึงท่ีมั่นใกล้ เอล อำไกหลำ (El Agheila ) 
700 ไมล์จำก  เอล อลำเมน  (El  Alamain) 
    กำรรบได้หยุดไปอีก 3 สัปดำห์ กว่ำท่ีกองทัพท่ี 8 จะจัดก ำลัง และท ำกำรเข้ำตีท่ีมั่น El 
Agheila ของรอมเมล ก ำลังของรอมเมลได้ตีฝ่ำทหำรอังกฤษ เล็ดลอดหนีไปได้ก่อนท่ีจะถูกระดมยิงด้วยปืน
ใหญ่ รอมเมลไปหยุดอีกครั้งท่ี Buerat ไกลออกไป 200 ไมล์ และพักอยู่ท่ีนี่ 3 สัปดำห์ แต่เมื่อกองทัพท่ี 8 
ตำมมำทัน และเข้ำตีอีกในกลำงเดือนมกรำคม รอมเมลก็ถอยหนีต่อไปอีก ครำวนี้ถอยไปเรื่อยถึง 350 ไมล์ 
ผ่ำน Tripoli ไปยังแนว Mareth หลังพรมแดน Tunisia เนื่องจำกก ำลังน้อยลง เรือขนส่งส่วนมำกถูกจม และ
อังกฤษกับสหรัฐฯ ได้บุกโมรอคโค (Morocco) และเอลเกเรีย (Algeria) เมื่อพฤศจิกำยน ปีท่ีแล้ว  เยอรมันได้
ส่งก ำลังทหำรไปเสริม  โดยทำงอำกำศและเรือชำยฝ่ังขนำดเล็กใกล้ ๆ ตูนิส (Tunis) เพื่อท่ีจะยันกองทัพ
พันธมิตรท่ี 1  กำรน ำเอำก ำลังกองหนุนของเยอรมันและอิตำลีจ ำนวนมำกข้ำมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปเสริมท่ี
ตูนิเซีย (Tunisia) ช่วยให้กำรยกพลขึ้นบกยุโรปของฝ่ำยพันธมิตรท่ีจะกระท ำสะดวกขึ้น แอฟริกำเหนือจึงเป็น
เหยื่อทำงยุทธศำสตร์ ประกอบกับกำรบุกโซเวียตของเยอรมัน ท ำให้ฮิตเลอร์พลำดท่ำเสียที เช่นเดียวกับท่ี
สเปนเป็นเหยื่อให้นโปเลียนพลำดมำแล้ว แนวรบของเยอรมันยำวเหยียดจำกแอฟริกำเหนือจนถึงโซเวียต กำร
ท ำศึกหลำยด้ำนท่ีห่ำงไกลกันเช่นนี้     ท ำให้ควำมฝันของฮิตเลอร์ต้องสลำยลงแบบเดียวกับนโปเลียน 
 กำรยุทธในปี ค.ศ.1943 ท่ี Tunisia ได้เริ่มขึ้นอีก โดยเยอรมันเป็นฝ่ำยตีโต้ตอบก่อน ท ำให้ฝ่ำย
พันธมิตรถึงกับตกตะลึง เพรำะตอนนั้นฝ่ำยพันธมิตรมีก ำลังเพิ่มขึ้นเป็น 2 กองทัพ กองทัพท่ี 1 ของอังกฤษ 
สหรัฐฯ ท่ีตะวันตก และกองทัพท่ี 8 ของอังกฤษ ท่ีอยู่ทำงตะวันออก จะโจมตีเข้ำบีบก ำลังของเยอรมันเสีย
เมื่อไรก็ได้ แต่ทำงฝ่ำยเยอรมันก็ได้รับก ำลังเพิ่มเติม จัดเป็นกองทัพขึ้นมำเหมือนกัน รอมเมลต้ังใจจะใช้กลยุทธ
ทำงเส้นในแบบนโปเลียน ท่ีทุ่มก ำลังเข้ำตีข้ำศึกทีละกองทัพให้แตกพ่ำยไป แผนของรอมเมลนับว่ำหลักแหลม
ทีเดียว แต่กำรปฏิบัติตำม 
 แผนกลับเกิดปัญหำยุ่งยำก เพรำะก ำลังส่วนหนึ่งของอิตำลีท่ีใช้ด ำเนินกลยุทธไม่ได้อยู่ในควำม
ควบคุมของรอมเมล กำรเข้ำตี Thala จึงล้มเหลว รอมเมลต้องถอนตัวจำกกำรเข้ำตี พอวันรุ่งขึ้นได้มีค ำส่ังจำก
โรม ให้ก ำลังฝ่ำยอักษะท้ังหมด  ขึ้นในบังคับบัญชำรอมเมล แต่ก็สำยไปเสียแล้ว รอมเมลเข้ำตีอีกครั้ง จำกแนว 
Mareth ใน 6 มีนำคม ค.ศ.1943 แต่ตอนนี้ มอนต์โกเมอรี มีรถถังถึง 400 คัน กับปืนใหญ่ต่อสู้รถถังกว่ำ 600 
กระบอก กำรเข้ำตีครั้งนี้ เยอรมันเสียรถถังไป 50 คัน ท ำให้เสียเปรียบในกำรยุทธท่ีจะกระท ำต่อไป พอดีกับ
รอมเมลป่วยต้องกลับไปยุโรป 
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 กำรรุกของกองทัพน้อยท่ี 2 ของสหรัฐฯ ของ นำยพลยอร์ช เอส แพตตัน(Gen George S. 
Patton) เมื่อ 17 มีนำคม ท่ีล้มเหลว เพรำะถูกต้ำนทำนหยุดอยู่ท่ีช่องเขำ ท ำให้เยอรมันพยำยำมจะท ำกำรรุก
บ้ำง แต่ก็ไม่ส ำเร็จและเสียรถถังไปอีก 40 คัน เป็นเหตุให้ก ำลังอ่อนลงไปอีก ยำกแก่กำรต้ำนทำนกำรรุกของ
มอนต์โกเมอรี่ กองทัพท่ี 8 ได้เริ่มเข้ำตีแนว Mareth ในคืน 20 มีนำคม ท ำให้เยอรมันต้องชิงละท้ิงท่ีมั่นในแนว
นี้ โดยไม่เสียก ำลังไปมำกนัก เยอรมันได้ท ำกำรรบหน่วงเวลำเป็นขั้น ๆ ไปยังตูนีส (Tunis) ซึ่งคำดว่ำจะ
ต้ำนทำนต่อไปได้อีกนำน และอำจจะถอนก ำลังออกจำกแอฟริกำ กลับไปยังซิซิลี (Sicily) เลยก็ได้ กำรถอย
ของกองทัพยำนเกรำะแอฟริกำของรอมเมลจำก El Alamein ถึง Tunis เป็นระยะทำง 2,000 ไมล์นี้ นับได้ว่ำ
เป็นกำรปฏิบัติกำรท่ีดีเด่นในประวัติศำสตร์กำรสงครำม เยอรมันได้ต้ำนทำนกำรรุกล้อมเข้ำโจมตีของฝ่ำย
พันธมิตร ท้ังทำงเหนือและใต้อย่ำงทรหด ใน 7 พฤษภำคม กองพลยำนเกรำะของอังกฤษก็เข้ำเมือง Tunis ได้ 
ทหำรเยอรมันกว่ำ 250,000 คน ถูกจับเป็นเชลย 
     สำเหตุของกำรพ่ำยแพ้ของเยอรมันในตอนสุดท้ำยนี้ เนื่องจำกอำวุธยุทโธปกรณ์เสียหำย 
เพรำะกำรโจมตีทำงอำกำศและกำรโอบล้อมเข้ำด้ำนหลังแนวรบโดยหน่วยรถถัง กำรติดต่อส่ือสำรถูกตัดขำด 
ท ำให้เกิดกำรเสียขวัญอย่ำงมำก ประกอบกับขำดก ำลังกองหนุน กำรท่ีฐำนทัพเยอรมันต้ังอยู่ใกล้กับแนวที่มั่น
ต้ังรับ ซึ่งถูกเจำะเข้ำไปได้ ก็เป็นอีกสำเหตุหนึ่งท่ีท ำให้เยอรมันต้องพ่ำยแพ้ เพรำะทหำรในฐำนทัพพำกัน
แตกตื่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อข้ำงหลังพวกเขำเป็นทะเลท่ีฝ่ำยพันธมิตรครองอยู่ รวมทั้งทำงอำกำศด้วย 
    อนึ่ง ในกำรยุทธครั้งสุดท้ำยนี้ ฝ่ำยพันธมิตรได้ด ำเนินกลยุทธแบบนโปเลียนและเหมือนกับกำร
ยุทธท่ีแม่น้ ำ Marne ในสงครำมโลกครั้งท่ี 1 ค.ศ.1914 โดยไม่ได้ต้ังใจ กล่ำวคือ ได้เข้ำตีลวงทำงปีกของ
เยอรมัน ท ำให้เยอรมันต้องยึดแนวรบออกไปต้ำนทำน และเกิดจุดอ่อนให้ท ำกำรเข้ำตีแตกหักในบริเวณอื่น 
 กำรยุทธในแอฟริกำนี้ได้ให้บทเรียนท้ังในด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุง และจิตวิทยำหลำยประกำร โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งกำรเข้ำหำข้ำศึกทำงอ้อมในรูปแบบต่ำง ๆ ท่ีควรสนใจและศึกษำโดยละเอียดอย่ำงมำก 
5. กำรรุกโต้ตอบของฝ่ำยพันธมิตร 
        เมื่อฮิตเลอร์เปล่ียนใจไม่บุกเกำะอังกฤษแล้วหันไปบุกโจมตีโซเวียตแทน ในตอนแรกของ
กำรบุกเยอรมันสำมำรถตีกองทัพของโซเวียตแตกพ่ำยจนต้องถอยร่นไปถึงเมืองสตำลินกรำด (Stalingrad) 
และมอสโก (Moscow) แต่แล้วก็ต้องไปผจญกับควำมโหดร้ำยทำรุณของควำมหนำวในฤดูหนำว และกำรต่อสู้
อย่ำงทรหด จนต้องพ่ำยแพ้แก่โซเวียตท่ี Stalingrad และถอยจำกเทือกเขำ Caucasus ท ำให้เยอรมันหมด
หวังท่ีจะเอำชนะโซเวียตได้อย่ำงเด็ดขำด กำรยุทธปี ค.ศ.1942-1943 ในโซเวียต ได้แสดงให้เห็นว่ำยุทธศำสตร์
ในเชิงรุกด้วยก ำลังอันจ ำกัดในพื้นท่ีกว้ำงใหญ่ไม่จ ำกัดนั้น ย่อมกระท ำได้อย่ำงจ ำกัด ในปี ค.ศ.1943 ก ำลังของ
เยอรมันเหลือน้อย ขณะท่ีของโซเวียตเพิ่มมำกขึ้น ยำกท่ีเยอรมันจะท ำกำรต้ังรับต้ำนทำนโซเวียตท่ีท ำกำรรุก
โต้ตอบได้ส ำเร็จ ถ้ำเยอรมันจะท ำให้ส ำเร็จก็จะต้องปล่อยท้ิงดินแดนท่ียึดไว้ได้อย่ำงมำกมำย แล้วท ำกำรร่น
ถอยโดยต้ังรับแบบยืดหยุ่น ให้โซเวียตรุกไกลออกมำจำกใจกลำงประเทศ เป็นกำรผสมผสำนยุทธศำสตร์เชิงรุก
กับเชิงรับให้มีโอกำสท ำกำรตอบโต้ได้อย่ำงฉับพลัน 
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 แต่ฮิตเลอร์ฝังใจติดอยู่แต่กำรท ำกำรรุกตำมหลักท่ีว่ำ กำรเข้ำตีเป็นรูปแบบของกำรตั้งรับดีที่สุด     
รองลงไปเป็นกำรต้ำนทำนอย่ำงเหนียวแน่น    ฮิตเลอร์ไม่ยอมคิดถึงเรื่องกำรถอยเลย เมื่อปรำกฎว่ำเยอรมัน
ขำดแคลนกองหนุนและแนวตั้งรับท่ียึดอยู่เป็นอันตรำย ฮิตเลอร์ก็ไม่ยอมถอย กลับให้กองทัพท ำกำรเข้ำตีอีก
ครั้งในฤดูร้อนปี ค.ศ.1943 เป็นเหตุให้เยอรมันต้องพยำยำมสู้พลำงถอยพลำงจำกปี ค.ศ.1942  จนถึง
กรกฎำคม ค.ศ.1944  ต้ังแต่แนวรบด้ำนทะเลบอลติก (Baltic)  ในโซเวียตลงมำจนถึงโรมำเนีย กำรยกพลขึ้น
บกของฝ่ำยพันธมิตรท่ีเกำะชิชิลี (Sicily) เมื่อ 10 กรกฎำคม ท่ีท ำให้ฝ่ำยอักษะในอิตำลีต้องพ่ำยแพ้ต่อมำ เมื่อ
กันยำยน ค.ศ.1942 ซึ่งได้รับผลกระทบจำกผลกำรรบท่ีตูนิส (Tunis) ด้วย ได้ท ำให้เยอรมันต้องโยกย้ำยเอำ
ก ำลังไปช่วยท่ีแอฟริกำ เป็นกำรท ำให้ก ำลังเยอรมันในยุโรปลดน้อยลง และฝ่ำยพันธมิตรโจมตีทำงอำกำศได้
กว้ำงขวำงมำกขึ้น 
 กำรโจมตีทำงอำกำศต่อแหล่งอุตสำหกรรมของเยอรมัน นับได้ว่ำเป็นกำรเข้ำหำหรือโจมตีข้ำศึก
ทำงอ้อม ถ้ำกำรท้ิงระเบิดทำงยุทธศำสตร์สำมำรถท ำลำยระบบกำรส่งก ำลังบ ำรุง แทนท่ีจะเป็นแหล่งชุมนุมชน 
ก็จะท ำให้กำรต้ำนทำนของเยอรมันอ่อนก ำลังลงเร็วขึ้น และถ้ำสำมำรถท ำลำยระบบกำรติดต่อส่ือสำรได้ ก็จะ
เป็นกำรท ำลำยขวัญในกำรตอบโต้กำรรุกของฝ่ำยพันธมิตร 
 ในวันรุ่งขึ้นหลังจำกท่ีกรุงโรมถูกฝ่ำยพันธมิตรยึดได้ ฝ่ำยพันธมิตรก็ได้ยกพบข้ึนบกท่ีหำดนอร์มัง
ดี (Normandy) นับว่ำเป็นกำรยุทธขั้นแตกหักของสงครำมท่ีน่ำท่ึงมำก กำรยกพลขึ้นบกได้เล่ือนก ำหนดมำวัน
หนึ่ง เพรำะอำกำศเลว แต่ถึงกระนั้นในตอนยกพลก็ยังมีพำยุรุนแรงอยู่ดีกำรตัดสินใจยอมเส่ียงของนำยพลไอ
เซนเฮำว์(Eisenhower) ผู้บัญชำกำรสูงสุดฝ่ำยพันธมิตรได้ผลในกำรจู่โจมตีมำก กำรขึ้นบกกระท ำท่ีอ่ำว 
Seine ระหว่ำงเมือง Caen กับ Cherbourg ในตอนเช้ำตรู่ของ 6 มิถุนำยน ค.ศ.1944 โดยส่งก ำลังพลส่งก ำลัง
พลร่มจ ำนวนมำกโดดลงท่ีใกล้ ๆ ปีกท้ังสองข้ำงของหัวหำด ท่ำมกลำงควำมมืดก่อนรุ่งสว่ำง กำรโจมตีทำง
อำกำศต่อระบบกำรติดต่อส่ือสำรของเยอรมันได้กระท ำล่วงหน้ำอย่ำงต่อเนื่องและรุนแรงท่ีสุด เพื่อท่ีจะ
ขัดขวำงไม่ให้เยอรมันเคล่ือนย้ำยก ำลังกองหนุนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทำงตะวันออกของแม่น้ ำ Seine เข้ำมำในพื้นท่ี
ยกพลขึ้นบกได้ 
 กำรท่ีเยอรมันวำงก ำลังกองหนุนไว้ในบริเวณดังกล่ำว ก็เพรำะเช่ือว่ำฝ่ำยพันธมิตรจะยกพลขึ้น
บกท่ีแถบเมืองคำไลส์ (Calais) ซึ่งมีระยะห่ำงของช่องแคบส้ันท่ีสุด กำรโจมตีทำงอำกำศท ำลำยสะพำนข้ำม
แม่น้ ำ Seine โดยฝ่ำยพันธมิตร ประกอบกับกำรลวงด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรสร้ำงท่ีรวมพล รถถัง คลังส่ิง
อุปกรณ์ ฯลฯ  หลอก ๆ เป็นกองทัพผีขึ้นมำท่ีบริเวณชำยฝ่ังอังกฤษตรงข้ำมเมือง Calais ได้มีส่วนในกำรท ำให้
เยอรมันคิดค ำนวณกำรยกพลขึ้นบกของฝ่ำยพันธมิตรผิดพลำด กำรต้ำนทำนของเยอรมันท่ีชำยหำดเบำบำง
กว่ำท่ีคำดไว้มำก กำรยกพลขึ้นบกจึงกระท ำได้ง่ำย นอกจำกทำงด้ำนปีกซ้ำยซึ่งเป็นเขตหัวหำดของสหรัฐฯ 
ทำงตะวันออกของ Vire Estuary ใน 12 มิถุนำยน ฝ่ำยพันธมิตรก็สำมำรยึดหัวหำดได้กว้ำงกว่ำ 60 ไมล์ 
 หลังจำกท่ีฝ่ำยพันธมิตรยกพลขึ้นบกได้แล้ว เยอรมันได้โจมตีเกำะอังกฤษด้วยเครื่องบินไอพ่น   
V-1 (Vergeltungswaffe อำวุธตอบโต้) เป็นเครื่องบินไอพ่นไม่มีนักบิน บรรทุกดินระเบิดแรงสูง 1 ตัน 
เยอรมันหวังท่ีจะสร้ำงออกใช้ได้เดือนละ 5,000 เครื่อง แต่กำรโจมตีท้ิงระเบิดของฝ่ำยพันธมิตรได้ท ำให้กำร
สร้ำงลดลง และปล่อยไปโจมตีอังกฤษได้ท้ังหมดเพียง 10,500 เครื่อง ประมำณ 1 ใน 3 ได้ไปถึงเป้ำหมำย ท ำ
ให้ประชำชนเสียชีวิต 6,194 คน เนื่องจำกถูกขัดขวำงจำกปืน เรือเหำะ และเครื่องบินขับไล่  ต่อมำต้ังแต่ 8 
กันยำยน ค.ศ.1944 เยอรมันก็ได้ใช้จรวด V-2 เป็นจรวดท่อนเดียว บรรทุกดินระเบิด 10 ตัน มีควำมเร็วเหนือ
เสียงท่ีไม่อำจป้องกันได้อย่ำง V-1 เยอรมันยิงไปตกท่ีอังกฤษได้ 1,115 ลูก ประชำชนเสียชีวิตไป 2,754 คน 
นับได้ว่ำเป็นกำรเริ่มต้นของสงครำมกดปุ่ม ซึ่งไอเซนเฮำว์เช่ือว่ำ ถ้ำเยอรมันออกใช้ก่อนหน้ำนี้สัก 2 เดือน ก็จะ
ท ำให้กำรเตรียมยกพลขึ้นบก ยำกล ำบำกขึ้นมำกทีเดียว 
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 ในสัปดำห์ท่ี 2 ของกำรยกพลขึ้นบก กองทัพท่ี 1 สหรัฐฯ ได้รุกไปถึงท้ำยแหลม Cherbourg 
ขณะท่ีกองทัพท่ี 2 อังกฤษทำงปีกตะวันออก คอยป้องกันก ำลังเสริมของเยอรมัน  Cherbourg ได้จำกทำง
ด้ำนหลังใน 27 มิถุนำยน ในเดือนกรกฎำคม ได้มีกำรสู้รบกันอย่ำงดุเดือด จนสูญเสียกันฝ่ำยละมำก ๆ โดย
ไม่ได้ผลคืบหน้ำอะไรนัก ในช่วง 3 สัปดำห์แรกของกรกฎำคม ก ำลังสหรัฐฯ ของนำยพลแบรด(Briand) เลยรุก
ไปได้เพียง 5-6 ไมล์เท่ำนั้น ขณะท่ีกองทัพท่ี 3 สหรัฐฯ ของนำยพลแพตตัน(Patton) ได้ข้ำมจำกเกำะอังกฤษ
มำขึ้นฝ่ังท่ี Normandy  พร้อมท่ีจะท ำกำรรุกใหญ่ใช้ช่ือว่ำ Operation  Cobra ซึ่งเริ่มใน 25 กรกฎำคม ด้วย
ก ำลัง 6 กองพล กว้ำงด้ำนหน้ำ 4 ไมล์ ท ำกำรโจมตีท้ิงระเบิดอย่ำงรุนแรงยิ่งกว่ำ Operation Goodwood ท่ี
ก ำลัง 3 กองพลยำนเกรำะท ำกำรรุกจำกหัวหำดทำงตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคีน (Caen) 
 ขบวนรถถังของนำยพลแพตตัน ได้รุกลงทำงใต้แล้วไปทำงตะวันตกด้ำนเหนือของ Loire มุ่งไป
ยัง Le Mans และ Chartres กว้ำงด้ำนหน้ำเดิมท่ีหัวหำด 70 ไมล์ ได้ขยำยออกไปเป็น 400 ไมล์ กว้ำงเกิน
กว่ำท่ีก ำลังของเยอรมันท่ีมีอยู่จะยับยั้งกำรรุกของฝ่ำยพันธมิตรได้ เยอรมันพยำยำมตีโต้ตอบใน 6 สิงหำคม 
ด้วย 4 กองพลรถถัง แต่ก็ถูกต้ำนทำนไว้ได้และถูกฝ่ำยพันธมิตรโจมตีทำงอำกำศ จนต้องล่ำถอยไปทำง
ตะวันตกแล้วไปถูกก ำลังของสหรัฐฯเข้ำโอบด้ำนหลังร่วมกับกองทัพแคนำดำอีกด้ำนหนึ่ง เยอรมันถูกจับเป็น
เชลย 50,000 คน ศพทหำรกระจัดกระจำยในสนำมรบอีก 10,000 คน ฝ่ำยพันธมิตรได้ใช้ควำมเร็วรุกผ่ำน
ก ำลังส่วนใหญ่ของเยอรมันไปเรื่อย ๆ พื้นท่ีซึ่งกว้ำงขวำงและควำมรวดเร็วในกำรเคล่ือนท่ี ได้ช่วยให้ฝ่ำย
พันธมิตรรุกไปทำงตะวันออกได้ โดยใช้ก ำลังหน่วยยำนยนต์ท่ีเหนือกว่ำ  
 กำรพ่ำยแพ้ของเยอรมันในฝรั่งเศสอย่ำงรวดเร็ว เปิดโอกำสให้ฝ่ำยพันธมิตรน ำก ำลังกองทัพท่ี 7 
สหรัฐฯ กับฝรั่งเศสไปข้ึนบกทำงใต้ของฝรั่งเศสเมื่อ 15 สิงหำคม ซึ่งประสบกำรต้ำนทำนด้วยก ำลังเพียง 4 กอง
พล เมือง Marseilles ถูกฝ่ำยพันธมิตรยึดได้ใน 23 สิงหำคม แล้วเคล่ือนท่ีต่อไปถึงเมืองกรีโนเบล (Grenoble) 
ในวันเดียวกัน หน่วยยำนเกรำะของฝ่ำยพันธมิตรเข้ำกรุงปำรีสได้ ใน 25 สิงหำคม กำรรุกรบท่ีแล้วมำและต่อ 
ๆ ไปใน  ฝรั่งเศส ท ำให้ทหำรเยอรมันต้องถูกจับเป็นเชลยมำกกว่ำ 500,000 คน เยอรมันไม่มีทำงท่ีจะใช้ก ำลัง
กองหนุนยึดรักษำแนวต้ังรับซึ่งยำวถึง 500 ไมล์ จำกสวิตเซอร์แลนด์ไปถึงทะเลเหนือไว้ได้  แต่เยอรมันก็
สำมำรถสู้พลำงถอยพลำงอย่ำงทรหด ท ำให้สงครำมยืดเย้ือออกไปอีกถึง 8 เดือน ฝ่ำยพันธมิตรได้ส่งกองพลส่ง
ทำงอำกำศท่ี 1 ไปลงท่ีเมือง อัมเฮม (Arnhem) ซึ่งไกลจำกแนวรบมำก โดยต้องเสียก ำลังไปเปล่ำ ๆ หลังจำก
กำรสู้รบอย่ำงโดดเด่ียวอยู่ 10 วัน ท ำให้ควำมหวังท่ีจะได้ชัยชนะสงครำมต้องเลือนรำงไป ต่อมำในกลำงเดือน
พฤศจิกำยน ฝ่ำยพันธมิตรได้ท ำกำรรุกใหญ่อีกด้วยก ำลัง 6 กองทัพ ทำงแนวตะวันตก แต่ไม่ประสบผลส ำเร็จ 
และต้องเสียหำยอย่ำงหนัก เนื่องจำกสภำพภูมิประเทศไม่อ ำนวย และเยอรมันคำดหมำยกำรเข้ำตีตำมแนวรบ
ได้ถูกต้อง 
 กลำงเดือนธันวำคม เยอรมันได้ท ำกำรรุกโต้ตอบครั้งใหญ่จำกป่ำอำร์เดนนิส (Ardennes) ด้วย
กองทัพรถถังท่ี 5 และ 6 โดยอำศัยสภำพอำกำศท่ีไม่ดีก ำบังกำรโจมตีทำงอำกำศของฝ่ำยพันธมิตร แต่กำรรุก
ของรถถังเยอรมันก็มีปัญหำในกำรท่ีต้องไปอัดแอกันตำมถนนต่ำง ๆ ท่ีมีสภำพเป็นคอขวด จุดหมำยในกำรรุก
ของเยอรมันก็คือ ต้องกำรจะมุ่งไปสู่เมืองอำทเวฟ (Antwerp) โดยทำงอ้อมเพื่อตัดกองทัพอังกฤษให้ขำดจำก
กองทัพสหรัฐฯ และกำรส่งก ำลัง กำรจู่โจมได้ช่วยให้กองทัพรถถังท่ี 5 เยอรมัน รุกไปได้มำกในวันแรก ๆ 
ขณะท่ีกองทัพท่ี 6 รุกไปทำงตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่ำนเมือง Liege ไปยัง Antwerp เพื่อตลบหลังกองทัพ
อังกฤษแต่ ปรำกฎว่ำเยอรมันต้องเสียโอกำสเพรำะขำดน้ ำมันเนื่องจำกถูกโจมตีทำงอำกำศและต้องถอยเมื่อ
ฝ่ำยพันธมิตรได้รวบรวมก ำลังจะท ำกำรตีโต้ตอบ แม้ว่ำเยอรมันยังไปไม่ถึงท่ีหมำย แต่ก็ท ำควำมเสียหำยให้แก่
ฝ่ำยพันธมิตรได้มำกเหมือนกัน หำกจะพิจำรณำถึงสถำนกำรณ์ในส่วนรวมแล้ว กำรรุกโต้ตอบของเยอรมันครั้ง
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นี้ เป็นกำรผิดพลำดโดยท่ีใช้ก ำลังไปมำก   ขณะท่ียังมีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้ต้ำนทำนฝ่ำยพันธมิตรต่อไปอีกให้
นำน ๆ 
 ส ำหรับทำงด้ำนโซเวียตต้ังแต่สิงหำคมจนถึงส้ินปี ค.ศ.1944 สถำนกำรณ์ในแนวรบสงบเงียบอยู่
จนเมื่อ 13 มกรำคม ค.ศ.1945 โซเวียตจึงได้ท ำกำรรุกใหญ่เข้ำไปในโปแลนด์ และยึดกรุงวอร์ซอร์ (WarSaw) 
ได้ใน 17 มกรำคม  เยอรมันต้องท ำกำรต้ังรับด้วยก ำลังไม่มำกนัก และขำดควำมคล่องแคล่ว  โซเวียตยังคงรุก
ต่อไปเรื่อย ๆ จนเข้ำกรุงเวียนนำ (Vienna) ในออสเตรีย เมื่อ 13 เมษำยน แล้วมุ่งเข้ำหำกรุงเบอร์ริน (Berlin) 
ซึ่งห่ำงจำกเมืองโอเดอร์ (Oder) เพียง 50 ไมล์ ขบวนรถถังโซเวียตไปถึง Oder ใน 31 มกรำคม และเข้ำกรุง 
Berlin ได้ใน 2 พฤษภำคม 
      
 ขณะท่ีโซเวียตพยำยำมเข้ำยึดเมือง Oder  กองทัพสหรัฐฯได้ท ำกำรรุกใหญ่ ในต้นเดือน
กุมภำพันธ์ เพื่อท ำลำยก ำลังของเยอรมันทำงตะวันตกของแม่น้ ำไรน์ (Rhine) ก่อนท่ีจะถอยข้ำมไปได้  ก ำลัง
ของสหรัฐ ฯ เข้ำเมืองโคโลนน์ (Cologne) ได้ใน 5 มีนำคม แต่เยอรมันก็ถอยข้ำมแม่น้ ำไรน์ (Rhine) ไปได้ 
พร้อมด้วยยุทโธปกรณ์จ ำนวนมำก ใน 23 มีนำคม ฝ่ำยพันธมิตรได้ข้ำมแม่น้ ำตำมเยอรมันไปในตอนกลำงคืน 4 
จุดด้วยกัน และส่งกองพลส่งทำงอำกำศ 2 กองพลลงในตอนเช้ำ เยอรมันได้ต้ำนทำนอย่ำงอ่อนระโหยทุกหน
แห่ง แต่สงครำมก็ยังไม่ยอมยุติลงง่ำย ๆ และได้ยืดเย้ือต่อไปอีกถึงเดือนกว่ำ ไม่ใช่เพรำะกำรต้ำนทำนอย่ำง
ดุเดือดของก ำลังเยอรมันในยุทธบริเวณต่ำง ๆ แต่ด้วยกำรท่ีฝ่ำยพันธมิตรเองมีปัญหำในกำรส่งก ำลังบ ำรุง    
กำรท่ีถนนหนทำงเต็มไปด้วยส่ิงปรักหักพัง ท ำให้เคล่ือนท่ีผ่ำนไปไม่สะดวกและควำมยุ่งยำกทำงกำรเมือง 
สัญญำณกำรยุติสงครำม โดยปรำกฏขึ้นเอำตอนท่ีฝ่ำยพันธมิตรข้ำมแม่น้ ำไรน์ (Rhine) ไปได้แล้วนั่นเอง  ฮิต
เลอร์ได้ฆ่ำตัวตำยในกรุง Berlin เมื่อ 30 เมษำยน ต่อมำใน 1 พฤษภำคม กองทัพเยอรมันในอิตำลีได้ยอมแพ้
แล้วใน 4 พฤษภำคม กองทัพเยอรมันด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือก็ยอมแพ้กำรท ำสัญญำยอมแพ้ท่ัวไปได้ลงนำม
กันท่ีกองบัญชำกำรของไอเชนเฮำว์ที่เมืองรีมส์ (Reims)   เมื่อ   7    พฤษภำคม ค.ศ.1945 
  จำกกำรศึกษำพิจำรณำกำรยุทธต่ำง ๆ ในแต่ละยุทธบริเวณ จะเห็นได้ว่ำ แม้ก ำลังของเยอรมัน
จะน้อยกว่ำฝ่ำยพันธมิตรท่ีเข้ำตี ก็สำมำรถท ำกำรต้ำนทำนอยู่ได้ถึงหลำยเดือน แทนท่ีจะเป็นเพียงสัปดำห์เดียว
ตำมทฤษฎีและเมื่อท ำกำรยึดรักษำท่ีมั่นด้วยก ำลังท่ีเพียงพอ เยอรมันก็ยังสำมำรถตีโต้ตอบให้ฝ่ำยพันธมิตร 
ต้องล่ำถอยไปได้ แม้จะมีก ำลังเหนือกว่ำเยอรมันถึง 6 ต่อ 1  บำงครั้งก็ถึง 12 ต่อ 1  เยอรมันและญี่ปุ่นไม่ได้
แพ้สงครำม เพรำะมีก ำลังน้อยกว่ำ แต่เพรำะควำมกว้ำงใหญ่ไพศำลของยุทธบริเวณ ท่ีเกินก ำลังของเยอรมัน
และญี่ปุ่นจะสู้รบให้ชนะได้ท่ัวถึง ท้ังสองประเทศได้อมเหยื่อไว้เต็มปำกมำกเกินกว่ำท่ีจะเค้ียวลงคอไปได้ 

 
สงครำมเกำหลี  

(ค.ศ.1950-1953) 
                                            --------------------- 
 ประเทศเกำหลี (Korean) ถูกญี่ปุ่นรวมเข้ำเป็นดินแดนเดียวกันหลังจำกส้ินสุดสงครำมระหว่ำง     
รุสเซีย-ญี่ปุ่น และในกำรประชุมท่ีนครไคโร (Cairo)  ประเทศอียิปต์(Egypt)  ระหว่ำงประเทศพันธมิตร  ( 1 
ธันวำคม 1943) ได้ประกำศว่ำจะให้เอกรำชแก่เกำหลี และได้รับกำรยืนยันอย่ำงจริงจัง ในกำรประชุมท่ีเมือง
บอตสดัม(Potsdam) ในเยอรมัน (26 กรกฎำคม 1945) เมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครำมโลกครั้งท่ี 2 ข้อตกลงอัน
รีบด่วนของฝ่ำยพันธมิตร (15 สิงหำคม 1945) ได้แบ่งเกำหลีออกเป็นสองส่วน ส่วนท่ีอยู่ทำงเหนือเส้นขนำนท่ี 
38 ขึ้นไป สหภำพโซเวียตจะเป็นผู้รับกำรยอมจ ำนนของกองก ำลังญี่ปุ่น   ญี่ปุ่นท่ีอยู่ใต้เส้นขนำนท่ี 38 ลงมำ 
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ต้องยอมจ ำนนกับกองก ำลังสหรัฐฯ หลังจำกกำรยอมแพ้แล้ว โซเวียตก็ถือว่ำเส้นขนำนท่ี 38 เป็นเส้นแบ่งเขต
ทำงกำรเมืองภำยในม่ำนเหล็ก 
 สองปีท่ีควำมพยำยำมท่ีจะให้มีกำรตกลงกันในกรณีเกำหลีท ำให้สหรัฐฯยื่นข้อเสนอต่อองค์กำร  
สหประชำชำติเพื่อท่ีจะสถำปนำชำติเอกรำชโดยให้มีกำรเลือกตั้งท่ัวประเทศอย่ำงเสรีสหภำพโซเวียตปฏิเสธไม่
ยอมให้ควำมร่วมมือด้วย ในเขตใต้ได้มีกำรสถำปนำสำธำรณรัฐแห่งประชำธิปไตยเกำหลีโซเวียตถอนทหำรออก
จำกทำงเหนือ (ธันวำคม 1949) สหรัฐถอนทหำรออกจำกภำคใต้ (มิถุนำยน 1949) แต่มีท่ีปรึกษำทำงทหำร
ของสหรัฐอยู่ในเกำหลีใต้จ ำนวนหนึ่งเพื่อช่วยในกำรจัดต้ังกองทัพบกเกำหลีใต้ เป็นเวลำกว่ำปีท่ีเกำหลีเหนือ
พยำยำมบ่อนท ำลำยก่อกำรร้ำยและปฏิบัติกำรแบบกองโจร เพื่อท ำลำยรัฐบำลเกำหลีใต้ แต่ปรำศจำก
ควำมส ำเร็จ 

 กำรท่ีเกำหลีได้ถูกบรรดำมหำอ ำนำจลิขิตให้แบ่งเป็นสองประเทศตำมประเพณีนิยมแห่งยุคสมัยนั้น 
ท ำให้กำรพัฒนำประเทศเกำหลีมีปัญหำมำก และขีดค่ันควำมสำมำรถในกำรพัฒนำแตกต่ำงกันมำกเมื่อ
กำลเวลำผ่ำนไป เกำหลีเหนือดูจะมีพลก ำลังเข้มแข็งกว่ำเกำหลีใต้เพรำะรุสเซียได้เสริมสร้ำงแสนยำนุภำพให้
เกำหลีเหนือเพื่อยุทธกำรรบรุกและเป็นเพรำะเกำหลีเหนือเองมีแร่ธำตุทรัพยำกรและพลังน้ ำเหลือเฟือเพื่อกำร
พัฒนำควำมเหนือกว่ำนั้นเอง ท่ีท ำให้เกิดวิกฤตกำรณ์ใหม่ท่ีมีผลมหันต์ต่อเสถียรภำพควำมมั่นคงของเกำหลี
วิกฤติกำรณ์เกิดขึ้นโดยน้ ำมือชำวเกำหลีเหนือเองเป็นผู้ยั่วยุก่อน แต่แม้เกำหลีเหนือไม่ปฏิบัติกำรทำงทหำร
ก่อนเกำหลีใต้ก็อำจจะกระท ำเพรำะต่ำงก็รณรงค์ทำงกำรเมือง เพื่อรวมประเทศ 

 นโยบำยรุสเซียท่ีจะปฏิวัติเกำหลีเป็นคอมมิวนิสต์ ด้วยกำรเส่ียงท ำสงครำม (Brinkmanship) ใช้
ก ำลังอำวุธต่อสู้ (Armed Struggle) เพื่อรวมประเทศเกำหลีนั้น เป็นนโยบำยท่ีจะไม่ยั่วยุให้เกิดสงครำม
เผชิญหน้ำกับสหรัฐ รุสเซียไม่คำดคิดว่ำจะมีมหำอ ำนำจใดแทรกแซงทำงทหำรในกำรรวมประเทศซึ่งเป็น
กิจกำรภำยในประเทศ กำรรวมประเทศโดยยุทธวิธีนั้น จะบีบบังคับให้ท่ัวโลกต้องตกกระไดพลอยโจน ยอมรับ
กำรรวมประเทศโดยปริยำย (Fait accompli)  สงครำมเกำหลีจึงเป็นควำมพยำยำมท่ีจะเปล่ียนสถำนะเดิม
ด้วยวิธีกำรต่อสู้โดยใช้ก ำลังอำวุธ  อย่ำงไรก็ตำม ก็มีผู้วิจำรณ์ว่ำรุสเซียส่งเสริมให้เกิดสงครำมเกำหลี เพื่อกำร
ตอบโต้ท่ีสหรัฐฯมีทีท่ำจะท ำสัญญำสันติภำพกับญี่ปุ่น ควำมเป็นไปได้ของกำรท่ีสหรัฐฯจะเป็นผู้ร่วมมือกันทำง
ทหำรกับญี่ปุ่น เป็นเหตุให้รุสเซียสนับสนุนให้เกิดสงครำมเกำหลี 
 บทบำทของรุสเซียในสงครำมเกำหลีค่อนข้ำงจะเด่นชัดคือ  เป็นผู้ช้ีแนะทำงกำรเมืองให้
ค ำปรึกษำทำงทหำรให้อำวุธยุทโธปกรณ์  ให้ผู้เช่ียวชำญทำงเทคนิค ให้นักบิน   และด ำเนินกำรฑูต "ป้อง
ปรำม" โดย ข่มขู่ว่ำจะล่ันกลองรบ (War Scare) รุสเซียย่ำมใจยิ่งขึ้นเมื่อสหรัฐฯประกำศแนวป้องกันน่ำนน้ ำ
แปซิฟิกท่ีมิได้รวมถึงเกำหลีใต้  ส่วนเกำหลีเหนือเองมิได้รอช้ำเลยทันทีท่ีมหำอ ำนำจรุสเซียและสหรัฐถอน
ทหำรออกจำกเกำหลี ใน ค.ศ.1948 เกำหลีเหนือก็วำงแผนรวมประเทศในเดือนมกรำคม ค.ศ.1950 รุสเซีย
เปิดไฟเขียวให้เกำหลีเหนือและ    รุสเซียหนุนช่วยเหลือโดยเตรียมพร้อมทำงกำรเมืองและกำรทหำรอำวุธ
ยุทโธปกรณ์รุสเซียได้หล่ังไหลเข้ำสู่เกำหลีเหนือโดยผ่ำนแมนจูเรีย พร้อมกันนั้นในฤดูหนำวปี ค.ศ.1949-50 จีน
ขอมอบโอนก ำลังทหำรเกำหลีท่ีส่งไปช่วยจีนต่อสู้ในแมนจูเรีย ปี ค.ศ.1949 คืนแก่เกำหลี 
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ควำมส ำคญัทำงยทุธศำสตรข์องเกำหลี 
 หลังสงครำมโลกครั้งท่ี 2   สหรัฐฯได้ก ำหนดแนวป้องกันทำงยุทธศำสตร์ไว้ดังนี้ จำกอลำสกำ(Alaska)  
-หมู่เกำะอำลูเซียน(Aleutian) -ญี่ปุ่น(Japan) -โอกินำวำ(Okinawa) -ฟอร์โมซำ(Formocha) หมู่เกำะ    
ฟิลิปปินส์(Philippines) และหมู่เกำะมำเรียนำ(Marianas) ระหว่ำงสงครำมโลกครั้งท่ีแล้ว รัสเซียได้พยำยำม
ขยำยอิทธิพลมำทำงตะวันออก เพื่อจะครอบครองจีน แมนจูเรีย และเกำหลี ผลกำรตกลงของท่ีประชุม ณ 
ยอลต้ำ (Yolta) เมื่อต้นปี ค.ศ.1945 ยินยอมให้รัสเซียเข้ำครอบครองเกำะซำกำรีน(Sagarin) ส่วนทำงใต้ด้วย
หมำยควำมว่ำเกำะนี้ท้ังเกำะตกอยู่ในควำมครอบครองของรัสเซียแต่ผู้เดียว ยิ่งไปกว่ำนั้นหมู่เกำะกูริล(Gurin) 
ซึ่งอยู่ชิดกับญี่ปุ่น คือ อยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกำะฮอกไกโด  ทหำรรัสเซียก็เข้ำยึดครองระหว่ำง 8 
สิงหำคม – 1 กันยำยนค.ศ.1945 จำกพฤติกำรณ์ท่ีกล่ำวมำนี้พอท่ีจะทรำบควำมมุ่งหมำยของรัสเซียได้ว่ำ 
ต้องกำรขยำยอิทธิพลมำทำงตะวันออกเป็นเบ้ืองแรก 

 ในฐำนะท่ีคอมมิวนิสต์ได้เข้ำครอบครองหมู่เกำะกิวริว ซำกำรีน ไซบีเรีย และแมนจูเรีย อยู่แล้ว 
หำกสำมำรถเข้ำครองเกำหลีใต้อีก จะท ำให้เกิดผลทำงยุทธศำสตร์หลำยประกำร ดังนี้ 
     1. แนวป้องกันทำงยุทธศำสตร์ของสหรัฐท่ีกล่ำวแล้ว ถูกคุกคำมอย่ำงน่ำอันตรำย เพรำะญี่ปุ่นเป็น
ส่วนหนึ่งของแนวป้องกัน อยู่ห่ำงแหลมเกำหลีเพียงประมำณ  100  ไมล์เศษ เท่ำนั้น 

     2. ท ำให้กำรป้องกันตัวของคอมมิวนิสต์มั่นคงยิ่งขึ้น เพรำะถ้ำหำกว่ำเกำหลีใต้ยังเป็นกลำงอยู่
หรือเป็นฝ่ำยประชำธิปไตยแล้วเท่ำกับว่ำเกำหลีใต้เป็นหัวหำดของฝ่ำยประชำธิปไตยท่ีจะขยำยอิทธิพล    หรือ
บำงทีอำจใช้เป็นฐำนทัพโจมตีคอมมิวนิสต์ในผืนแผ่นดินใหญ่ต่อไปได้สะดวกยิ่งขึ้น 
     3. ฝ่ำยคอมมิวนิสต์สำมำรถออกทะเลญี่ปุ่นได้สะดวก และใช้แหลมเกำหลีเป็นฐำนทัพเรือ
และอำกำศโจมตีญี่ปุ่นต่อไป 
                    4. ใช้แหลมเกำหลีเป็นกันชนของแมนจูเรีย ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ของคอมมิวนิสต์ และเป็น
กันชนให้แก่เมืองวลำดีวอสต๊อก (Vladivostok) ซึ่งเป็นเมืองสุดทำงรถไฟสำยส ำคัญท่ีผ่ำนไซบีเรีย (Siberia) 
และเป็นฐำนทัพเรือและอำกำศของโซเวียตด้วย 
 ในทำงกลับกันหำกเกำหลีเป็นกลำงหรือเข้ำข้ำฝ่ำยประชำธิปไตย เกำหลีก็จะเป็นเสมือนเกำะ
ด่ำนหน้ำท่ีกั้นระหว่ำงแมนจูเรียกับเกำะต่ำง ๆ ท่ีอยู่ในแนวป้องกันของสหรัฐฯดังกล่ำวแล้ว ยิ่งกว่ำนั้นจะท ำให้
ช่องแคบซูซิมำ (Sushima) และทะเลญี่ปุ่นตอนใต้ปลอดภัยยิ่งขึ้น   และในกรณีท่ีจ ำเป็นอำจใช้เกำหลีเป็นฐำน
ทัพเรือและอำกำศโจมตีเมือง วลำดีวอสต๊อก  แมนจูเรีย และมณฑลต่ำง ๆ ซึ่งอยู่ตอนเหนือของประเทศ
สะดวกยิ่งขึ้น 
 ในท่ีประชุมท่ีกรุงไคโรเมื่อเดือนธันวำคม ค.ศ.1943 สหรัฐฯ อังกฤษ และจีน ได้ตกลงกันว่ำ 
ต่อไปจะต้องปลดแอกเกำหลีและสร้ำงสรรค์เกำหลีให้มีเสรีภำพ และเอกภำพในทำงกำรปกครองอย่ำงสมบูรณ์ 
ต่อมำเมื่อรัสเซียประกำศสงครำมกับญี่ปุ่นรัสเซียเองก็สนับสนุนข้อตกลงดังกล่ำวที่เมืองปอตสดัม เมื่อเดือน   
กรกฎำคม   ค.ศ. 1945 
 หลังจำกสงครำมโลกครั้งท่ี 2 ได้ยุติลง ฝ่ำยสัมพันธมิตรได้ก ำหนดเส้นขนำนท่ี 38 ขึ้นบนพื้นแผ่นดิน
ของเกำหลีเป็นกำรช่ัวครำว เพื่อควำมมุ่งหมำยในกำรท่ีปลดอำวุธของทหำรญี่ปุ่นในเกำหลีให้สะดวกยิ่งขึ้น
ก ำลังทหำรท่ีญี่ปุ่นที่อยู่เหนือเส้นขนำนนี้ เป็นหนำ้ท่ีของรุสเซีย ส่วนท่ีอยู่ทำงใต้ให้จ ำนนแก่สหรัฐฯ  สหรัฐฯ 
มิได้มีควำมมุ่งหมำยท่ีจะใช้เส้นขนำนท่ี 38 นี้เป็นเส้นพรมแดนแบ่งประเทศเกำหลีออกเป็นสองส่วนแต่
ประกำรใดเลย 
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 ตรงข้ำม ฝ่ำยรัสเซียได้พยำยำมทุกวิถีทำงท่ีจะใช้เส้นขนำนท่ี 38 นี้แบ่งเกำหลี จะเห็นได้จำก
พฤติกำรณ์ของรัสเซียท่ีจัดต้ังกองรักษำด่ำน ส่งหน่วยลำดตระเวนออกตรวจตรำและปิดช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีผ่ำน
เส้นขนำนนี้อยู่ตลอดเวลำ แม้สหรัฐจะพยำยำมส่งผู้แทนไปเจรจำ เพื่อจะรวมเกำหลีใต้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ครั้งแล้วครั้งเหล่ำก็ตำม แต่ก็ไร้ผล 
   นอกจำกนั้นในท่ีประชุม ณ กรุงมอสโคว์ (Moscow) เมื่อเดือนธันวำคม ค.ศ.1945 ซึ่งมีสหรัฐฯ 
รัสเซีย และอังกฤษ รวมทั้งจีน ประชุมร่วมกัน ท่ีประชุมพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถท่ีจะให้เกำหลีเป็น
ประเทศประชำธิปไตย แต่ก็ถูกสหภำพโซเวียตขัดขวำงตลอดเวลำ  ดังนั้นสหรัฐฯจึงมอบปัญหำนี้ให้แก่
สหประชำชำติพิจำรณำ  สหประชำชนจึงได้ต้ังกรรมกำรช่ัวครำวขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อท ำหน้ำท่ีควบคุมกำร
เลือกตั้งท่ัวไปในเกำหลี โดยหวังจะให้เกำหลีมีกำรปกครองแบบประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง  แต่รัสเซียผู้ซึ่ง
พยำยำมท่ีจะให้เกำหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์ให้หมดได้ปฏิเสธไม่ยอมให้คณะกรรมกำรคณะนี้เข้ำไปในเกำหลี
เหนือ แม้กระนั้นก็ดีกำรเลือกตั้งอย่ำงเสรีก็ได้กระท ำในเกำหลีใต้ เมื่อ 10 พฤษภำคม ค.ศ.1948 และ
สำธำรณรัฐเกำหลีใต้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 สิงหำคม ค.ศ.1948 
 ส่วนคอมมิวนิสต์ท่ีอยู่เหนือเส้นขนำนท่ี 38 ก็ได้พยำยำมต้ังรัฐคอมมิวนิสต์ขึ้น เมื่อ 9 กันยำยน 
ค.ศ.1948 โดยมีคณะบุคคลคณะหนึ่งเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง เรียกว่ำ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยของประชำชนแหง่
เกำหล ี ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำเส้นขนำนท่ี 38 ได้กลำยเป็นเส้นกั้นเขตทำงกำรเมืองโดยบังเอิญ 
        ต้ังแต่บัดนั้นมำจนถึงเกิดกำรรุกรำนกันขึ้นในเดือนกุมภำพันธ์ ค.ศ.1950 ฝ่ำยคอมมิวนิสต์ได้
พยำยำมสนับสนุนรัฐบำลเกำหลีเหนือทุกวิถีทำงท่ีจะท ำลำยเกำหลีใต้แต่ไม่ท ำสงครำมอย่ำงเปิดเผยหำกใช้วิธี
บ่อนท ำลำยควำมมั่นคงของเกำหลีใต้ โดยกำรยุยงให้แตกแยกและให้ เกิดกำรระส่ ำระสำยมีกำรลอบโจมตีตำม
เขตชำยแดน กำรปฏิบัติกำรใต้ดิน ก่อวินำศกรรม โฆษณำชวนเช่ือ และบ่อนท ำลำยทำงเศรษฐกิจ พฤติกำรณ์
ท้ังหมดนี้เพื่อหวังจะล้มล้ำงรัฐบำลเกำหลีใต้ในท่ีสุด 

ลักษณะภมูปิระเทศโดยทัว่ไป 
 แหลมเกำหลีมีควำมยำวประมำณ 575 ไมล์ กว้ำงประมำณ 150 ไมล์ พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีสูงสุดอยู่
ทำงเหนือ เทือกเขำท่ีอยู่ใต้เส้นขนำนท่ี 38 มีสันเขำย่อยทอดยื่นออกไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนจดทะเล
เหลืองท่ีอ่ำวมอคโป (Mokpo) พื้นท่ีทำงฝ่ังตะวันตกมีแม่น้ ำหลำยสำยไหลลงสู่ทะเล อ่ำวมีลักษณะเว้ำแหว่ง
มำก ลึกจำกฝ่ังเข้ำไปเป็นพื้นท่ีนำส ำหรับปลูกข้ำวเป็นท่ีรำบต่ ำบ้ำง บำงแห่งก็เป็นลูกเนินสลับกันไป แม้ว่ำ
พื้นท่ีทำงตะวันตกไม่เหมำะสมส ำหรับกำรปฏิบัติของทหำรขนำดใหญ่ก็ตำม แต่ก็ยังดีกว่ำทำงฝ่ังตะวันออก ซึ่ง
เต็มไปด้วยภูเขำ แม่น้ ำสำยใหญ่ ๆ ส่วนมำกไหลจำกใต้สู่ตะวันตก แม่น้ ำเหล่ำนี้มีควำมกว้ำงและลึกพอท่ีจะ
เป็นอุปสรรคขัดขวำงกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรยิ่งในฤดูฝนแล้วนับว่ำเป็นอุปสรรคส ำคัญทีเดียว 
 ก่อนสงครำมเกำหลีเส้นทำงรถไฟแม้จะเป็นทำงเดียว ก็นับว่ำเพียงพอแก่กำรล ำเลียงขนส่งจำก
เมืองท่ำต่ำง ๆ ไปยังเมืองท่ีลึกเข้ำไปในแหลมเกำหลีทำงเหนือเช่ือมต่อกันเส้นทำงรถไฟในแมนจูเรีย  
(Manchuria) ส่วนเส้นทำงรถยนต์นั้น รู้สึกว่ำยังไม่เพียงพอกับจ ำนวนยำนพำหนะท่ีใช้อยู่ ถนนส่วนมำกแคบ
และคดเค้ียวและเป็นถนนดินมีบำงสำยท่ีเป็นถนนโรยหิน ส่วนถนนพื้นแข็งนั้นมีเพียงสองสำมสำย กำรขนส่ง
ทำงอำกำศไม่ค่อยสะดวกนัก เพรำะขำดสนำมบินท่ีเหมำะสม 
 ดินฟ้ำอำกำศของเกำหลีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้ว ก็นับว่ำเป็นประเทศท่ีมีดิน
ฟ้ำอำกำศหนำวเย็น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงเหนือดินฟ้ำอำกำศหนำวจัด ย่อมเป็นอุปสรรคแก่กำรปฏิบัติกำรรบ
อยู่ไม่น้อย ฤดูใบไม้ผลิเริ่มแต่เดือนกุมภำพันธ์หรือต้นเดือนมีนำคม ฤดูฝนเริ่มแต่เดือนกรกฎำคม หรือเดือน
สิงหำคม 
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ก ำลงัและแผนของทัง้สองฝ่ำย 
        เกำหลีเหนือ 
 นับต้ังแต่โซเวียตเริ่มเข้ำยึดครองเป็นต้นมำ พวกคอมมิวนิสต์ได้พยำยำมโฆษณำชวนเช่ือให้เกำหลี
เหนือท ำลำยล้ำงล้ำงจักรวรรดินิยมอเมริกำด้วยก ำลัง คือ บุกเข้ำยึดครองเกำหลีใต้ ในเดือนธันวำคม 
ค.ศ.1948 รัสเซียได้ประกำศว่ำตนเองได้ถอนก ำลังทหำรท่ียึดครองออกจำกเกำหลีเหนือหมดส้ินแล้ว แต่ก็ไม่
ยอมให้คณะกรรมกำรของสหประชำชำติเข้ำไปตรวจสอบควำมจริง 

 แผนกำรรุกรำนสำธำรณรัฐเกำหลีใต้นี้ ถ้ำไม่ใช่คณะท่ีปรึกษำทำงทหำรรัสเซียเป็นผู้ก ำหนดแผน
เสียเอง ก็คงจะเป็นผู้แนะน ำในกำรวำงแผนใกล้ชิด แผนก ำหนดให้เข้ำโจมตีในลักษณะจู่โจมตลอดแนวและ
ก ำหนดจุดน้ ำหนักพุ่งตรงไปยังกรุงเซอูล (Seoul) โดยหวังว่ำถ้ำยึดเมืองหลวงแห่งนี้ได้แล้ว สำธำรณรัฐเกำหลี
ใต้คงจะยอมจ ำนนนั่นก็หมำยควำมว่ำ แหลมเกำหลีท้ังแหลมก็ตกอยู่ในควำมครอบครองของคอมมิวนิสต์และ
แผนยุทธศำสตร์นี้มั่นใจว่ำสหประชำชำติคงจะไม่มำยุ่งเกี่ยวด้วย ถึงแม้จะยื่นมือเข้ำมำช่วยเกำหลีใต้ก็คงจะไม่
ทันกำรเป็นแน่ 
 แม้ว่ำแผนกำรระดมพลของเกำหลีเหนือก ำหนดก ำลังพลไว้เป็นจ ำนวนถึง 15 กองพล และอีก 1 
กองพลน้อยยำนเกรำะรถถังขนำดเบำ แบบ T-34 ของรัสเซีย และหน่วยสนับสนุนอีก    ก็ตำม แต่ก ำลังท่ี
พร้อมรบและใช้ในกำรรุกรำนครั้งนี้มีเพียง 6 กองพลเท่ำนั้น ในจ ำนวนนี้คอมมิวนิสต์ก็เช่ือมั่นว่ำเพียงพอแก่
กำรปฏิบัติ ก ำลังเหล่ำนี้ได้รับกำรฝึกเป็นอย่ำงดีท่ีสุดของโซเวียต ยิ่งกว่ำนั้นยังมีทหำรเกำหลีช ำนำญศึกถึง 
2,500 คนรวมอยู่ด้วย ทหำรเหล่ำนี้เคยร่วมรบกับจีนคอมมิวนิสต์ในแมนจูเรียมำแล้วอย่ำงโชกโชน ก ำลังพล
ของเกำหลีเหนือรวมท้ังส้ินประมำณ 130,000 คน มีรถถังสนับสนุนอยู่ 100 คันเป็นรถถังของโซเวียตแบบ T-
34 และมีเครื่องบินขับไล่แบบ "ยัค" (Yak) ของรุสเซียท่ีใช้สมัยสงครำมโลกครั้งท่ี 2 อีกประมำณ 180 เครื่อง 
เป็นเครื่องบินรบท่ีล้ำสมัยซึ่งโซเวียตให้มำ ก ำลังทำงเรือของเกำหลีเหนือนับว่ำหย่อนท้ังประสิทธิภำพและ
ปริมำณ แต่ก็นับว่ำเพียงพอกับกำรล ำเลียงตำมชำยฝ่ัง  เพื่อสนับสนุนก ำลังทำงบกเมื่อถึงครำวจ ำเป็น 
นอกจำกนั้น ยังมีทหำรกองหนุนท่ีได้รับกำรฝึกเป็นอย่ำงดีอีกประมำณ 100,000 คน 
           เกำหลีใต้ 
 เมื่อก ำหนดเวลำแห่งกำรยึดครองได้ส้ินสุดลงในเดือนมิถุนำยน ค.ศ.1949 คณะท่ีปรึกษำทำงกำร
ทหำรประจ ำเกำหลีใต้คงอยู่ในเกำหลีใต้ต่อไป ตำมค ำขอร้องของรัฐบำลประเทศนั้น คณะท่ีปรึกษำทหำรนี้มี
นำยทหำรอเมริกัน 500 คน และพลทหำรอีกจ ำนวนหนึ่ง มีหน้ำท่ีช่วยฝึกทหำรให้แก่กองทัพเกำหลีใต้ คณะท่ี
ปรึกษำทำงทหำรคณะนี้ ดูเหมือนจะอยู่ในบังคับบัญชำของเอกอัครรำชทูตอเมริกันประจ ำประเทศเกำหลี   
มำกกว่ำท่ีจะขึ้นตรงต่อ   นำยพล  ดักลำส แมคอำเธอร์ (Gen Douglas Macarthur) เพรำะในระยะหลัง ๆ นี้ 
นำยพล   ดักลำส  แมคอำเธอร์ มิได้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรป้องกันเกำหลี 
 นอกจำกนั้น สหรัฐฯยังได้ช่วยเกำหลีใต้อีกกล่ำวคือ เมื่อระยะเวลำแห่งกำรยึดครองได้ส้ินสุดลง
สหรัฐได้มอบอำวุธต่ำง ๆ ให้แก่กองทัพเกำหลีไว้ใช้ป้องกันประเทศมีมูลค่ำถึง 110 ล้ำนดอลลำร์ ทหำร
อเมริกันท่ีถอนตัวไปคงไปแต่ตัวเปล่ำเท่ำนั้นจ ำนวนอำวุธที่กล่ำวนี้นับว่ำเพียงพอแก่จ ำนวนทหำร 50,000 คน 
ประกอบด้วยอำวุธมำกกว่ำ 100,000 กระบอก ได้แก่ ปืนเล็กยำว ปืนพก และปืนกล  พร้อมท้ังกระสุนอีก 50 
ล้ำนนัด จรวดบำซูกำขนำด 2.36 นิ้วกว่ำ 2,000 กระบอก และลูกบำซูกำอีก 40,000 ลูก   ยำนพำหนะรวม
ทุกขนำดแล้วจ ำนวน 4,900 คัน   ปืนต่อสู้รถถังขนำด  37 มม. และ 57 มม. อีกจ ำนวนมำก ปืนใหญ่กระสุน
วิถีโค้ง 105 มม. เครื่องยิงลูกระเบิดขนำด 60 มม. และ 81 มม.อีกจ ำนวนหนึ่ง รวมทั้งลูกระเบิดของเครื่องยิง
เหล่ำนี้อีกกว่ำ 700,000 ลูก  นอกจำกนี้ ยังได้ให้เรือขนำดเบำอีก 79 ล ำ และเครื่องบินส ำหรับติดต่อส่ือสำร
แบบ L-4 และ L-5 จ ำนวน 20 เครื่อง 
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 อำวุธของญี่ปุ่นท่ีมีอยู่ก่อนเลิกกำรยึดครองได้แก่ ปืนเล็กยำว 40,000 กระบอกและคลัง    สรรพำวุธ
อีกหลำยแห่งก็ได้มอบโอนให้แก่กองทัพเกำหลี นอกจำกนั้นตอนท่ีทหำรอเมริกันจะถอนตัวออกจำกญี่ปุ่นก็ได้
มอบอำวุธประจ ำกำยส ำหรับทหำร 15,000 คน ให้แก่เกำหลีอีกด้วย 

 โครงกำรกำรช่วยเหลือของอเมริกันยังได้กระท ำต่อไปภำยใต้สัญญำช่วยป้องกันร่วมกัน ปี ค .ศ.1949 
แต่ก็ไม่สำมำรถปฏิบัติกำรตำมโครงกำรนี้ได้อย่ำงเต็มท่ี เพรำะเกิดสงครำมข้ึนเสียก่อน 

 แผนของเกำหลีใต้นอกจำกจะกระท ำไว้เพื่อรักษำควำมสงบภำยในแล้ว ยังได้ก ำหนดแผนกำรป้องกัน
กำรรุกรำนจำกทำงเหนือไว้ด้วย ในกรณีหลังนี้กำรสู้รบก ำหนดไว้ว่ำจะท ำกำรรบแบบหน่วงเวลำจำกเส้นขนำน
ท่ี 38 มำทำงใต้ตำมล ำดับข้ึน โดยหวังจะให้ประเทศท่ีเป็นมิตรเข้ำช่วยเหลือ 

 ในขณะท่ีเกำหลีเหนือเปิดกำรรุกรำนนั้นสำธำรณรัฐเกำหลีใต้มีก ำลังทหำร จัดเป็น 8 กองพล จ ำนวน 
100,000 คน ส่งไปปฏิบัติกำรตำมชำยเขตแดนเสีย 4 กองพล ก ำลังของแต่ละกองพลจัดไว้ส ำหรับต่อสู้กับกำร
รบแบบกองโจร กองทัพของเกำหลีใต้ไม่มีท้ังรถถังและปืนใหญ่ขนำดกลำงและขนำดหนัก รวมท้ังหน่วยส่ง
ก ำลังบ ำรุงก็ไม่มีด้วยเครื่องบินไม่มีสักล ำเดียว ส่วนก ำลังทำงเรือนั้นมีเฉพำะลำดตระเวนชำยฝ่ังเท่ำนั้น 

กำรปฏบิตักิำรรบ 
        กำรบุกเกำหลีใต้ครั้งแรกของเกำหลีเหนือ 
 ในวันท่ี 25 มิถุนำยน ค.ศ.1950 กองก ำลังเกำหลีเหนือ 7 กองพลทหำรรำบ หนึ่งกองพลน้อย
รถถังและหน่วยสนับสนุนภำยใต้กำรบังคับบัญชำของ จอมพล โช ยองกุน (Sou yonggun) ได้เปิดกำรรุก
เกำหลีใต้ทิศทำงเข้ำตีหลักซึ่งก ำหนดไว้ให้ปฏิบัติกำรอย่ำงรุนแรงและเฉียบขำดพุ่งลงทำงทิศใต้ของเมืองโป
ซอน (Pochon) และยอนซอน (Yonchon) ไปยังอูย จอนกู (Ui Jongu) แล้วมุ่งตรงไปยังเซอูล (Seoul) กำร
โจมตี กำรโจมตีโดยไม่ทันรู้ตัวกระท ำได้อย่ำงสมบูรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะยึดกรุงโซลและดินแดนเกำหลีใต้
ท้ังหมด ทิศทำงเข้ำตีหลักนี้มีก ำลังป้องกันท้ัง 2 ข้ำง ส่วนระวังป้องกันทำงด้ำนขวำเข้ำตีจำกเคียงซอง 
(Kaesoung) ไปยังมูเนีย (Munean) และส่วนระวังป้องกันทำงด้ำนซ้ำยเข้ำตีอย่ำงรุนแรงท่ีชูนซอน 
(Chunchon) สุดไปทำงตะวันตกท่ีแหลมอองจิม (Ongjim) เกำหลีเหนือส่งก ำลังเข้ำยึดไว้ได้อย่ำงรวดเร็ว และ
ทำงฝ่ังตะวันออกที่เมืองกำงนงั (Kangnung) ก็ได้ส่งก ำลังทำงเรือส่วนหนึ่งเข้ำยึดไว้ล่วงหน้ำ  นอกจำกนั้น 
เกำหลีเหนือยังส่งพลขึ้นบกยึดเมืองต่ำง ๆ ตำมชำยฝ่ังตะวันออกในเวลำต่อมำตำมล ำดับจนถึงเมืองยองดอค 
(Yongdok) ก ำลังเกำหลีเหนือท่ีใช้บุกครั้งนี้มีจ ำนวน 6 กองพล และกองพลน้อยอีก 2-3 กอง มีก ำลังปืนใหญ่
สนับสนุนอย่ำงเพียงพอ รวมทั้งเครื่องบินรบสร้ำงในรัสเซียอีก 100 เครื่อง และรถถังแบบ T-24 ใช้เป็นหน่วย
น ำในกำรเข้ำตี ก ำลังท่ีกล่ำวนี้นับว่ำเพียงพอท่ีจะเข้ำบดขย้ีก ำลังเกำหลีใต้ซึ่งมีเพียงกองพลเท่ำนั้น ยิ่งกว่ำนัน้
กองทัพเกำหลีใต้มีปืนใหญ่เพียงเล็กน้อยและเป็นปืนใหญ่เบำก ำลังยำนเกรำะก็มีจ ำนวนไม่กี่คัน ส่วนก ำลังทำง
อำกำศนี้นับได้ว่ำไม่มีเลย ด้วยเหตุนี้กองทัพเกำหลีใต้จึงไม่อยู่ในสภำพท่ีจะเผชิญกับกำรรุกรบขนำดใหญ่ จะท ำ
ได้ก็แต่เพียงต่อต้ำนกำรรบแบบกองโจร หรือมิฉะนั้นก็รับกำรโจมตีเล็ก ๆ น้อย ๆ ตำมชำยแดนเท่ำนั้น  ยิ่งถูก
เกำหลีเหนือบุกด้วยกำรจู่โจม จึงท ำให้เกำหลีใต้ตกอยู่สภำพท่ีเสียเปรียบอย่ำงยิ่ง 
 เพียง 28 มิ.ย.1950 ( 3 วัน ) เกำหลีเหนือก็สำมำรถยึดกรุงเซอูล ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกำหลีใต้
ไว้ได้ และท ำกำรปิดล้อมต้ังแต่ปำกแม่น้ ำเฮน (Han) ไปทำงตะวันออกกรุงเซอูลระยะ 20 ไมล์ ทำงฝ่ัง
ตะวันออกนัน้รุกไปได้ไกลถึงเมืองสำมชอค (Samchok) ในกำรถอนตัวไปทำงใต้แม่น้ ำเฮน (Han) กองทัพ
เกำหลีใต้ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงหนัก แม้จะพยำยำมรวบรวมก ำลังและท ำกำรต้ำนทำน แต่ก็ได้ผลเพียง
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เล็กน้อยเพรำะข้ำศึกท ำกำร   กดดันรุกคืบหน้ำอยู่ตลอดเวลำ ใน 4 ก.ค. ก ำลังของเกำหลีใต้จึงถอยร่นไปอยู่ใน
แนว ซูวำน (Suwon)  วอนจู (Wonju)  สำมชอค (Samchok) 
 เมื่อสหประชำชำติได้เผชิญกับกำรทดสอบท่ียิ่งใหญ่เช่นนี้ จึงจ ำเป็นต้องปฏิบัติกำรด้วยควำม
รวดเร็วและเฉียบขำด โดยได้เรียกประชุมสภำควำมมั่นคงโดยรีบด่วน ใน 25 มิ.ย.1950 เพื่อระงับศึกทันที  
คณะมนตรีควำมมั่นคงได้ลงมติเรียกร้องให้หยุดยั้งกำรรุกรำนและขอร้องประเทศสมำชิก ระงับกำรช่วยเหลือท่ี
ได้เคยให้แก่ฝ่ำยรุกรำนในทันที แต่กำรปฏิบัติดังกล่ำวไม่สำมำรถจะหยุดยั้งกำรรุกได้  ใน 27 มิ.ย.1950 
ประธำนำธิบดีแฮรี เอส.     ทรูแมน (Harry S. Truman) จึงประกำศว่ำ ได้ส่ังให้ก ำลังทำงอำกำศและทำงเรือ
ไปช่วยเกำหลีใต้แล้ว โดยให้     พลเอกแมคอำเธอร์ ผู้บัญชำกำรกองทัพสหรัฐภำคตะวันออกไกล ให้กำร
สนับสนุนทำงอำกำศและทำงเรือ 
 ในวันต่อมำ   ด้วยข้อเสนอแนะของประเทศสมำชิกคณะมนตรีควำมมั่นคงได้ลงมติอีกเรื่องหนึ่ง
กล่ำวคือ ให้ควำมช่วยเหลือสำธำรณรัฐเกำหลีใต้ในกำรระงับกำรต่อสู้ด้วยก ำลังอำวุธและจะรักษำสันติภำพ
และควำมมั่นคงในภำคพื้นนั้นไว้ให้ได้   แม้กระท่ังในท่ีสุดอำจต้องใช้ก ำลังทหำรก็จ ำต้องท ำประเทศท่ีรับช่วย
ด้วยก ำลังทำงเรือตำมค ำขอร้องของสหประชำชำติ  แคนำดำ   นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ 

 นำยพลแมคอำเธอร์ ส่ังให้ปิดล้อมเกำหลีเหนือทำงทะเล และไปตรวจแนวหน้ำด้วยตนเองใน 28 
มิถุนำยน 1950 เมื่อโซลแตกเขำได้รำยงำนว่ำ กองทัพเกำหลีใต้ไม่สำมำรถท่ีจะต้ำนทำนกำรบุกได้แม้ว่ำจะให้
กำรสนับสนุนทำงอำกำศก็ตำม ใน 30 มิ.ย.1950 ทรูแมน ได้อนุมัติให้ใช้กองก ำลังภำคพื้นดินสหรัฐในกำร
ป้องกัน 

 กองก ำลังท่ีนำยพลแมคอำเธอร์มีอยู่ นอกจำกกองทัพเรือท่ี 7 และกองทัพอำกำศภำคตะวันออก
ไกล (8 1/2 กองบินรบ) กองก ำลังทำงบกส่วนใหญ่ประจ ำอยู่ในญี่ปุ่น ประกอบด้วย 4 กองพลไม่เต็มอัตรำ 
จัดเป็น 2 กองทัพน้อยโครง หน่วยทหำรรำบและทหำรปืนใหญ่ มีก ำลังพล 2 ใน 3 รวมท้ังปืนใหญ่ และไม่มี
ปืนต่อสู้รถถังพอเพียง ขำดปืนใหญ่สนำม รถถังขนำดกลำง และอำวุธสนับสนุน 
 กองทัพท่ี 8 สหรัฐท่ีต้ังอยู่ในญี่ปุ่นโดยได้ยึดครองประเทศนั้นมำต้ังแต่สงครำมโลกครั้งท่ี  2  
กองทัพท่ี 8 นี้ก็มีก ำลังไม่เต็มอัตรำ แต่ละกองพลมีก ำลังทหำรเพียงร้อยละ 72 เท่ำนั้น ในกรมหนึ่งมีทหำร
เพียง 2 กองพัน   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งขำดเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังและเนื่องจำก
สภำพถนนในญี่ปุ่นไม่ค่อยจะดีและสะพำนต่ำง ๆ ก็รับน้ ำหนักได้น้อย รถถังท่ีอยู่ในกองทัพท่ี 8 จึงเป็นรถถัง
เบำ M-24 แทนท่ีจะใช้รถถังขนำดหนักตำมปกติท่ีใช้กัน อำวุธส่วนมำกท่ีมีอยู่ก็เป็นอำวุธท่ีใช้ในสงครำมโลก
ครั้งท่ี 2 และสึกหรอไปตำมสภำพ และมีบำงส่วนใช้กำรไม่ได้เพรำะขำดกำรบ ำรุงรักษำ และช ำรุดเนื่องจำก
กำรฝึก 
 แม้ว่ำก ำลังทหำรในญี่ปุ่นจะได้ท ำกำรฝึกอย่ำงหนักเป็นเวลำแรมเดือน แต่ก็มีอุปสรรคเนื่องจำก
ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรยึดครองและภูมิประเทศในญี่ปุ่นที่จะใช้ส ำหรับฝึกหน่วยทหำรใหญ่กว่ำกองพันขึ้นไป
หำได้ยำก ฉะนั้นจึงไม่นับว่ำอยู่ในสภำพท่ีพร้อมรบ ส่วนกำรฝึกซึ่งเกี่ยวกับท่ีบังคับกำรของหน่วยกองพลและ
เหนือขึ้นไปได้ท ำกันตลอดมำ ฉะนั้นกองบัญชำกำรต่ำง ๆ จึงสำมำรถปฏิบัติกำรด้วยควำมรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพดียิ่ง ในเมื่อได้รับค ำส่ังให้ไปปฏิบัติกำร 

 ในวันท่ี 30 มิถุนำยน 1950 กองก ำลังสหรัฐเริ่มเคล่ือนย้ำยไปยังเกำหลี กองพลท่ี 25 ภำยใต้กำร
บังคับบัญชำของ พลตรี วิลเลียม เอฟ.ดีน (Gen William F. dean) เริ่มทยอยกันเดินทำงทำงเรือและทำง
อำกำศไปยังเกำหลี และกองพลอื่น ๆ ก ำลังติดตำมมำ 
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 วันท่ี 5 กรกฎำคม 1950 กองพันท่ีมีก ำลังไม่เต็มอัตรำ (2 กองร้อยทหำรรำบ) ภำยใต้กำรบังคับ
บัญชำของ พันโท ชำร์ลส์ บี.สมิธ (Charles B. Smit) พร้อมด้วยปืนใหญ่หนึ่งชุด เข้ำร่วมรบกับกองทัพเกำหลี
ใต้ เช้ำวันรุ่งขึ้นทหำรเกำหลีเหนือ 1 กองพล พร้อมด้วยรถถัง 30 คัน เข้ำโจมตีกองทัพเกำหลีแตกพ่ำยเหลือ
แต่กองก ำลังเฉพำะกิจของสมิธตรึงท่ีมั่นอยู่ได้ 7 ช่ัวโมง เมือ่ขำดกระสุนทหำรก็ตีฝ่ำออกมำท้ิงอำวุธทุกอย่ำงไว้ 
 ในระหว่ำงวันท่ี 6-21 กรกฎำคม นำยพลดีน น ำกองพลเข้ำยันก ำลังทหำรเกำหลีเหนือไว้แลก
พื้นท่ีกันเพื่อถ่วงเวลำ ในขณะท่ีกองพลทหำรม้ำท่ี 1 และกองพลทหำรรำบท่ี 25 ถูกส่งมำจำกญี่ปุ่น ปฏิบัติกำร
ห้ำวัน ท่ี เตจอน (Taejon) (16-20 กรกฎำคม 1950) ส้ินสุดลงเมื่อทหำรเกำหลีเหนือโจมตีของกองพลก ำลัง
ล่ำถอย ตัวเขำเองถูกจับได้ คุมก ำลังส่วนหลังด้วยตนเอง ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือของกองพลก ำลังล่ำถอย กอง
ทหำรท่ีแตกกระเจิงได้รับกำรช่วยเหลือจำกกองพลทหำรม้ำท่ี 1 (22 กรกฎำคม 1950) ส่วนกองพลท่ี 25 ซึ่ง
อยู่ทำงปีกขวำร่วมกับกองพลเกำหลีใต้ท่ีจัดก ำลังใหม่ สำมำรถยับยั้งกำรบุกของทหำรเกำหลีเหนือไว้ได้ 
 ประธำนำธิบดีทรูแมน ได้แต่งต้ังให้ นำยพลแมคอำร์เธอร์ เป็นผู้บญัชำกำรกองทพัสหประชำชำติ
อยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของนำยทหำรอเมริกัน ในวันท่ี  6  กรกฎำคม  1950  
 ปัญหำส ำคัญท่ีเผชิญหน้ำนำยพลแมคอำเธอร์ ในปลำยเดือนมิถุนำยนก็คือ  ใช้ก ำลังทำง
ภำคพื้นดิน ทำงเรือ และทำงอำกำศ เท่ำท่ีมีอยู่รั้งหน่วงข้ำศึกเพื่อให้มีเวลำเพียงพอส ำหรับสร้ำงสรรค์ก ำลังใน
เกำหลีใต้ให้สำมำรถขับไล่ฝ่ำยรุกรำนขั้นสุดท้ำย ก้ำวแรกในกำรปฏิบัติได้แก่ กำรส่งก ำลังท่ีจะเป็นส่วนบังคับ
บัญชำของหน่วยทหำรล่วงหน้ำไปในเกำหลี ก ำลังส่วนนี้อยู่ใต้บังคับบัญชำของ นำยพลจัตวำ จอนท์ เฮส เชิร์ช 
(John H. Church) เริ่มปฏิบัติงำนต้ังแต่ 27 มิถุนำยน 1950 เป็นต้นไปจนกระท่ังได้กลำยเป็นส่วนบังคับกำร
ต่ำง ๆ ของหน่วยก ำลังรบของสหรัฐในเกำหลี เมื่อ 3 กรกฎำคม 1950 นอกจำกนั้นยังท ำหน้ำท่ีรวบรวมก ำลัง
ทหำรเกำหลีซึ่งแตกกระสำน    ซ่ำนเซ็นให้เป็นหน่วยรบขึ้นใหม่    นอกจำกนั้นสหรัฐได้ส่งสัมภำระต่ำง ๆ  
จ ำนวน  5,600 ตัน   ลงเรือท่ีญี่ปุ่นเมื่อ  29 มิถุนำยน 1950 และส่งทำงอำกำศเป็นกำรด่วนอีก 119 ตัน ลงท่ี
เมืองปซูำน (Pusan) เพื่อก่อตั้งก ำลังรบของเกำหลีใต้ขึ้นใหม่ 
 เมื่อ 27 มิถุนำยน 1950 ก ำลังทำงอำกำศภำคพื้นตะวันออกไกลของสหรัฐ ได้ออกจำกฐำนทัพใน
ญี่ปุ่นไปปฏิบัติกำรโจมตีเกำหลีเหนือ ก ำลังทำงอำกำศท่ีกล่ำวนี้อยู่ในบังคับบัญชำของ พลอำกำศโท George 
E. Stratemeyer ก ำลังส่วนนี้ก่อนเหตุกำรณ์ในเกำหลีจะอุบัติขึ้นมีก ำลัง 8 กองบินรบครั้ง มีหน้ำท่ีป้องกัน
ญี่ปุ่น-โอกินำวำ-กวม-ฟิลิปปินส์ ใน 28 มิถุนำยน 1950 กำรโจมตีทำงอำกำศท่ีกระท ำต่อเกำหลีใต้ในขอบเขต
จ ำกัดได้หยุดชะงักไปทันที ต่อมำในไม่ช้ำก ำลังทำงอำกำศของฝ่ำยตรงข้ำมถูกท ำลำยส้ินหลังจำกนั้นก ำลังทำง
อำกำศของสหรัฐก็ท ำหน้ำท่ีสนับสนุนกำรรบทำงภำคพื้นดินอย่ำงใกล้ชิด และขัดขวำงข้ำศึกเพื่อหน่วงเหนี่ยว
กำรรุกคืบหน้ำให้ช้ำลง 
 ส่วนก ำลังทำงเรือ หลังจำกได้ท ำลำยเรือรบของเกำหลีเหนือซึ่งมีเพียงเล็กน้อยพินำศย่อยยับไป
แล้ว ก ำลังทำงเรือของสหรัฐประจ ำภำคตะวันออกไกลของสหประชำชำติได้เข้ำปิดล้อมแหลมเกำหลีท้ังหมดไว้
อย่ำงได้ผล ก ำลังทำงเรือของทหำรสหรัฐท่ีกล่ำวนี้ก็ได้แก่  กองทัพเรือท่ี 7 ซึ่งมี นำยพลเรือ Anthnr D. 
Strudle เป็นผู้บังคับบัญชำ นอกเหนือจำกกำรรบทำงเรือส่วนนี้ได้ช่วยล ำเลียงน้ ำคุ้มกันกำรล ำเลียงพล และ
อำวุธยุทโธปกรณ์ไปยังเกำหลีและเริ่มกำรโจมตีเส้นทำงคมนำคมท่ีอยู่ตำมชำยฝ่ัง ด้วยเรือบนผิวน้ ำและเรือ
บรรทุกเครื่องบิน 
 กำรใช้ก ำลังอย่ำงเพียงพอและทันทีทันใด เพื่อรั้งหน่วงกำรรุกของข้ำศึกนั้นย่อมมีอุปสรรค 
เนื่องจำกก ำลังทำงอำกำศและทำงเรือไม่สำมำรถเข้ำร่วมรบด้วย  ท้ังนี้เพรำะก ำลังโดยย่อได้แก่ จะต้องเคล่ือน
กองทัพรวมท้ังส่วนก ำลังบ ำรุงข้ำมน้ ำข้ำมทะเลจำกประเทศญี่ปุ่นไปยังอ่ำวปูซำน  (PUSAN)เป็นระยะทำงถึง 
125 ไมล์ แล้วจะต้องเคล่ือนท่ีต่อไปตำมถนนซึ่งคดเค้ียวกว่ำจะถึงเมือง Taejon ก็เป็นระยะ 170 ไมล์ แล้ว
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เคล่ือนต่อไปอีก 100 ไมล์จึงจะถึงกรุงเซอูล นอกจำกนี้ จ ำต้องขยำยและปรับปรุงท่ำเรือเมืองปูซำน และใน
ขณะเดียวกันยังจะต้องจัดกำรทุกส่ิงทุกอย่ำง เพื่อเกิดควำมสะดวกแก่กำรปฏิบัติอีกด้วย 
 ก ำลังส่วนหน้ำของกองพลทหำรรำบท่ี 24 ในบังคับบัญชำของ พลตรี William F. Dean ถึง
เกำหลีใน 2 กรกฎำคม และหน่วยรบเฉพำะกิจในบังคับ พันโท Charles B. Smith ซึ่งมีก ำลัง 2 กองร้อย
ทหำรรำบ 1 กองร้อยทหำรปืนใหญ่ 2 หมวดเครื่องยิงขนำด 4.2 นิ้ว 1 หมวดปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลัง ขนำด 
75 มม. และเครื่องยิงจรวด ขนำด 2.36 นิ้ว อีก 6 หมู่ ได้ถูกส่งล่วงหน้ำไปเพื่อปะทะกับข้ำศึกไว้ก่อน พลโท 
วอลตัน เฮช. วอล์คเกอร์ (Walton H. Walker) ได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บังคับบัญชำทหำรทำงภำคพื้นดินใน
เกำหลีเมื่อ 12 กรกฎำคม 1950 ในวันต่อมำก็ได้จัดต้ังกองบัญชำกำรกองทัพท่ี  8 ขึ้นในเกำหลี ใน 16 
กรกฎำคม 1950 กองทัพท่ี 8 ได้รับมอบกองทัพเกำหลีใต้ให้ข้ึนบังคับบัญชำ   ด้วยกำรส่ังกำรผ่ำนทำงเสนำธิ
กำรกองทัพเกำหลีใต้ 
 หน่วยรบเฉพำะกิจของพันโทสมิธ ได้ส่งส่วนลำดตระเวนเข้ำเกำะข้ำศึกใน 4 ก.ค.1950 รุ่งเช้ำใน
วันต่อมำ ก ำลังส่วนนี้ก็ได้ปะทะกับข้ำศึกมีก ำลังถึงหนึ่งกองพล และมีรถถัง T-34 สนับสนุนอีกมำกกว่ำ 30 คัน 
แม้ว่ำข้ำศึกจะมีก ำลังคนและอำวุธเหนือกว่ำอย่ำงมำกมำยก็ตำม ก ำลังส่วนนี้ก็สำมำรถตรึงฝ่ำยข้ำศึกไว้ได้เป็น
เวลำถึง 4-5 ชม. หลังจำกนั้นก็ต้องถอนตัวและสู้พลำงถอยพลำงตลอดระยะทำง วิธีกำรท่ีเกำหลีเหนือใช้ใน
กำรเข้ำตีในเวลำต่อมำ ก็คือ เข้ำตีตรงหน้ำอย่ำงรุนแรงเสียก่อน แล้วส่งก ำลังเข้ำโอบท้ังสองปีกและส่งก ำลัง
ส่วนย่อย ๆ แทรกซึมเข้ำไป เพื่อปิดกั้นเส้นทำงส่งก ำลังบ ำรุง 
 กำรเข้ำตีหลักของเกำหลีเหนือ ปรำกฏชัดว่ำมีทิศทำงพุ่งใต้ตำมแนว Seoul-Taejon มีก ำลัง
หนุนถึง 3 กองพล กองพลท่ี 24 สหรัฐ หลังจำกปฏิบัติกำรรั้งหน่วงข้ำศึกระหว่ำง Yosan และ Taejon เป็น
ผลส ำเร็จ แต่ก็ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงหนัก เพรำะต้องต่อสู้กับข้ำศึกซึ่งมีก ำลังเหนือกว่ำอย่ำงมำกมำยกองพล
นี้จ ำต้องถอนตัวดังนั้น  ข้ำศึกจึงสำมำรถยึดเส้นทำงคมนำคมในบริเวณนั้นไว้ได้แต่ 20 กรกฎำคม 1950 
หลังจำกกำรยุทธแห่งนี้แล้วได้รับข่ำวว่ำ นำยพลดีน (Dean) ได้หำยไปใน 23 กรกฎำคม 1950 นำยพลเซิร์ซ 
(Church) ได้เป็นผู้บัญชำกำร   กองพลท่ี 24 แทน แม้ว่ำเกำหลีเหนือจะมีก ำลังเหนือกว่ำอย่ำงมำกมำย ก็ไม่
สำมำรถท ำให้กำรถอยของทหำรสหรัฐเกิดกำรสับสนอย่ำงใดไม่ ส่วนกำรปฏิบัติตอนเริ่มแรกของกองพลท่ี 24 
นั้น มีควำมจ ำเป็นจะต้องปฏิบัติเป็นส่วนย่อย ๆ แต่ก็ยังผลให้ข้ำศึกต้องเสียเวลำ ท ำให้กำรรุกคืบหน้ำต้องช้ำลง 
และกำรปฏิบัติบำงครั้งก็ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ก ำลังมำกด้วย 
 ในพื้นท่ีตอนกลำงซึ่งเป็นภูเขำและตำมชำยฝ่ังตะวันออก ได้มอบให้ทหำรเกำหลีใต้จัดต้ังขึ้นใหม่ 
อย่ำงไรก็ดี กองพลทหำรรำบท่ี 25 สหรัฐฯ ในบังคับ พลตรี วิลเลียม บี. คีน (William B. Kean) เคล่ือนก ำลัง
มำถึงเกำหลี แต่ 14 กรกฎำคม 1950 ในวันต่อมำก็เข้ำสับเปล่ียนหน้ำท่ีกองพลเกำหลีใต้ 2 กองพล ยึดตำม
แนวจำก   แฮมแซง (Hamchang) ไปทำงตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะ 25 ไมล์ กำรรุกคืบหน้ำของเกำหลีเหนือ
ในพื้นท่ีตอนกลำงนี้ มีทิศทำงพุ่งลงมำจำกซูนจู (Chunju)  แฮมแซง (Hamchang) จึงเป็นกำรคุกคำมเส้นทำง
คมนำคมท่ีส ำคัญยิ่งซึ่งเช่ือมต่อเตจอน-เตกู (Taejon-Taegu) และเป็นกำรคุกคำมปีกขวำของทหำรสหรัฐฯ  
ซึ่งยึดทิศตะวันออกและทิศเหนือยองดอค (Yongdok) ด้วย 
         ข้ำศึกท ำกำรเข้ำตีกองพลท่ี 24 อย่ำงรุนแรงและต่อเนื่องกันไปเป็นกำรเข้ำตีตำมแนวแกน 
Taejon-Yongdok ต่อมำใน 22 กรกฎำคม 1950 กองพลทหำรม้ำท่ี 1 สหรัฐ ในบังคับ พลตรี โฮบำร์ต อำร์ 
เกย์ (Hobart R. Gay) ซึ่งขึ้นบกท่ีปูซำน ใน 18 กรกฎำคม ก็เข้ำสับเปล่ียนกองพลท่ี 24 ท้ังกองพลทหำรม้ำท่ี 
1 และกองพลทหำรรำบท่ี 25 ได้ต่อสู้ตำมหน้ำท่ีอย่ำงทรหดท ำกำรรั้งหน่วงข้ำศึกจำกท่ีมั่นหนึ่งไปยังอีกท่ีมั่น
หนึ่งตำมล ำดับ แม้ว่ำข้ำศึกจะโถมก ำลังเข้ำตีอย่ำงมหำศำลเพียงใดก็ตำม ในปลำยเดือนกรกฎำคมก ำลังท้ังสอง
กองพลยันข้ำศึกอยู่ตำมแนว จำกทำงใต้กูมซอน (Kumchon) ถึงทำงเหนือแฮมแซง (Hamchang) 
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 ในขณะเดียวกันเกำหลีเหนือได้ส่งก ำลัง 2 กองพล พุ่งลงมำอย่ำงรวดเร็วตำมชำยฝ่ังตะวันตกมุ่ง
มำยังเมืองชอนจู (Chonju) ก ำลังส่วนนี้ได้รับกำรต้ำนทำนจำกต ำรวจตระเวนชำยแดนเพียงเพียงเบำบำง
เท่ำนั้น ใน 25 กรกฎำคม 1950 จึงสำมำรถถึง Kwangju และเมืองท่ำมำคโป (Mokpo) ซึ่งอยู่ทำงตะวันตก
เฉียงใต้ไว้ได้ ทำงด้ำนตะวันออกกลำงข้ำศึกได้รุกมำถึงเมืองชินจู (Chinju) และอัมยอง (Umyong) นำยพล 
วอล์เกอร์ ซึ่งได้เฝ้ำดูเหตุกำรณ์อยู่ตลอดเวลำ ทรำบทันทีว่ำฝ่ำยข้ำศึกด ำเนินกลยุทธด้วยวิธีโอบจึงตกลงใจออก
ตีโต้ทันที โดยใช้ก ำลังทหำรรำบจำกกองพลท่ี 29 ซึ่งเพิ่งมำถึง เข้ำปฏิบัติกำรในพื้นท่ี Chinju และให้กองพลท่ี 
24 เคล่ือนก ำลังจำกคุมซอน (Kumchon) อย่ำงรีบด่วนลงมำทำงใต้ และส่งก ำลังส่วนหน้ำเข้ำปะทะข้ำศึก
บริเวณอำนูย (Anui) และฮำดอง (Hadong) ไว้ใน 27 กรกฎำคม หลังจำกกำรรบอย่ำงดุเดือดตำมจุดต่ำง ๆ 
เป็นแนวยำว 40 ไมล์ ในเวลำ 5 วันเต็ม กองพลนี้จ ำต้องถอนตัว เมื่อวันท่ี 1 สิงหำคม 1950 ไปยึดตำมแนว
เส้นประท่ีปรำกฏบนแผนท่ีแล้ว เหตุกำรณ์เลวร้ำยหำได้ผ่อนคลำยลงไม่ ต่อมำวิกฤติกำรณ์ได้อุบัติขึ้นรอบเมือง
ปูซำนอีก ในเมื่อข้ำศึกได้ส่งก ำลังอย่ำงมหำศำลสู่เมืองนี้ 
 ในวันท่ี 31 กรกฎำคม กองพลท่ี 25 ข้ำมแม่น้ ำเนกตอง (Naktong) ท่ีเมืองเวกวัน (Waegwan) 
แล้ว รีบรุดลงมำทำงใต้ เพื่อป้องกันเมืองปูซำน จำกทำง Chinju กำรเคล่ือนท่ีใช้เวลำเพียง 2 วันเท่ำนั้น นับว่ำ
เป็นกำรเคล่ือนท่ีท่ีรวดเร็วซึ่งไม่เคยปฏิบัติมำก่อน ในวันท่ี 1 สิงหำคม 1950 กองพลทหำรม้ำท่ี 1 ก็ได้ข้ำมล ำ
น้ ำท่ีเมือง Waegwan เช่นกัน ในวันต่อมำฝ่ำยสหรัฐได้ระเบิดสะพำนต่ำง ๆ ข้ำมล ำน้ ำ Naktong เสียส้ิน กำร
ยุทธตำมแนวแม่น้ ำ Naktong ได้เริ่มเปิดฉำกนับแต่บัดนั้น 
 ในวันท่ี   5  สิงหำคม 1950 กองพลท่ี 25 ได้วำงแนวป้องกันจำกแยกแม่น้ ำ  Naktong   และ
แม่น้ ำแนม (Nam) เป็นแนวลงไปทำงใต้ ส่วนกองพลท่ี 24 และกองพลทหำรม้ำท่ี 12 ขณะนี้ได้ถอนตัวลงมำ
เรียบร้อยแล้ว และวำงแนวป้องกันทำงตะวันออกของแม่น้ ำ 
 ส่วนกองพลเกำหลีใต้รับผิดชอบทำงด้ำนตะวันออกเฉียงเหนือ  ข้ำศึกได้ใช้ก ำลังอย่ำงไม่จ ำกัด 
เข้ำตีบีบแนวป้องกันของสหรัฐและเกำหลีใต้ท่ีกล่ำวแล้วจนเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ำมีควำมกว้ำง 60 ไมล์ และลึก 
90 ไมล์ แนวป้องกันท่ีกล่ำวนี้หำได้เป็นแนวที่ต่อต้ำนกันโดยตลอดไม่ โดยเฉพำะมีช่องโหว่กว้ำงพอดูตรงท่ีเป็น
ภูเขำระหว่ำงอันดอง (Andong) และอย่ำงน้อยมีทหำรรำบ 13 กองพล และกองพลยำนเกรำะ 1 กองพล กับ
มีก ำลังปืนใหญ่สนับสนุนอย่ำงเพียงพอ ท้ังในด้ำนปริมำณและควำมแม่นย ำ 
 นับแต่เริ่มมีกำรขัดแย้งเป็นต้นมำอำวุธส่วนใหญ่ในกองทัพเกำหลีเหนือได้มำจำกรัสเซีย ท้ัง ๆ ท่ีรัสเซีย
ประกำศเป็นทำงกำรว่ำหลังจำกกำรยึดครองเกำหลีใต้ได้ส้ินสุดลงในธันวำคม ค.ศ.1948 รัสเซียมิได้เคยให้
อำวุธแก่เกำหลีเหนือเลย แต่จำกอำวุธต่ำง ๆ ท่ียึดได้ บ่งชัดว่ำท ำในรัสเซียและเป็นแบบล่ำใน ค.ศ.1950 
ยุทโธปกรณ์ท่ีรัสเซียสนับสนุนเกำหลีเหนือ  มีท้ังเครื่องมือส่ือสำร  กระสุน  และวัตถุระเบิด  ปืนใหญ่ เครื่อง
ยิงลูกระเบิด อำวุธอัตโนมัติ รวมทั้งรถถังด้วย 

 กองก ำลังท่ีนำยพลวอล์เกอร์ใช้ต่อต้ำนนั้น มีเพียงทหำรสหรัฐ 3 กองพล ก ำลังส่วนนี้ไม่เต็มอัตรำ 
และทหำรเกำหลีใต้ 5 กองพล ซึ่งพึ่งจัดต้ังขึ้นใหม่ ส่วนข้ำศึกนั้นมีก ำลังอย่ำงมำกมำย เครื่องยิงจรวดขนำด 
3.5 นิ้ว ก็ต้องใช้อย่ำงจ ำกัด ต้ังแต่ 20 กรกฎำคม 1950 เป็นต้นมำ รถถังขนำดกลำงกว่ำจะส่งมำถึงก็ต้องรอ
จนกระท่ัง 30 กรกฎำคม 1950 
 แม้ว่ำกำรสู้รบในสัปดำห์แรกของเดือนสิงหำคม จะได้เป็นไปด้วยควำมดุเดือดก็ตำม ฝ่ำยเรำก็ยัง
มีควำมหวังอยู่บ้ำง ฝ่ำยข้ำศึกได้เสียทหำรไปแล้ว 37,000 คน หัวหำดท่ีฝ่ำยเรำยึดไว้ ก็นับว่ำพื้นท่ีเพียงพอท่ีจะ
ด ำเนินกลยุทธในขั้นต่อไป เพรำะเมื่อเทียบกับหัวหำดท่ีสำลิโม (Salerno) และอเนียโอ (Anaio) แล้ว ท้ังสอง
แห่งมีพื้นท่ีแคบกว่ำ ถึงกระนั้นก็ยังสำมำรถส่งก ำลังบ ำรุงให้แก่ก ำลังรบได้เป็นผลส ำเร็จ พลจัตวำ คุม คำรวิน 
(Crumh Garvin) ได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้อ ำนวยกำรส่งก ำลังบ ำรุง ณ เมืองปูซำน เมื่อ 4 กรกฎำคม 1950 และ
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ในเดือนนั้นเองยุทโธปกรณ์กับเสบียงอำหำรได้ส่งผ่ำนไปแนวรบจ ำนวนถึง 300,000 ตัน เรื่องส ำคัญท่ีสุดก็คือ
ก ำลังหนุน ซึ่งก็เริ่มทยอยมำถึงตำมล ำดับ ได้แก่ กองพลทหำรรำบท่ี 2 (ในบังคับ พลตรี ลอร์เรน บี ไคย์เซอร์ 
(Laurence B. Keiser)) ได้มำถึงระหว่ำง 31 ก.ค.-15 ส.ค.1950 กองพลน้อยนำวิกโยธินท่ี 1  และกรมผสมท่ี 
5   ได้มำถึงเมือง  
                 3 สิงหำคม 1950 นับแต่เริ่มรบเป็นต้นมำ ก ำลังทำงอำกำศสหรัฐ พยำยำมสนับสนุนกองพล
ทหำรเกำหลีใต้อย่ำงใกล้ชิด แต่เนื่องด้วยท้ังสองฝ่ำยไม่มีกำรติดต่อระหว่ำงทำงอำกำศกับทำงพื้นดิน จึงท ำให้
กำรสนับสนุนส่วนใหญ่ไม่ได้ผลกำรโจมตีทำงอำกำศต้องถูกจ ำกัดลง ท้ัง ๆ บำงครั้งโอกำสเปิดให้อย่ำงงำม 
แม้กระท่ังก ำลังทำงพื้นดินของสหรัฐเอง ในขณะเข้ำท ำกำรรบก็ขำดกำรประสำนงำนกับก ำลังทำงอำกำศ   

ท้ังนี้คงเนื่องจำกก่อนสงครำมโลกในเกำหลีก ำลังทำงอำกำศในญี่ปุ่นมีหน้ำท่ีเพียงท ำกำรป้องกันเท่ำนั้น ดังนั้น
จึงได้มีกำรเตรียมเครื่องมือร่วมท้ังกำรจัดหน่วยส ำหรับใช้ในกำรรบเคล่ือนท่ีเช่นเกิดขึ้นนี้  นอกจำกนั้นยังขำด
กำรฝึกกำรรบรวมในยุทธบริเวณท่ีเกิดขึ้นจริง  อย่ำงไรก็ดี เมื่อกำรรบได้อุบัติขึ้นอย่ำงไม่คำดฝัน ฝ่ำยสหรัฐ
จ ำต้องแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำไปก่อน โดยใช้เครื่องมือเท่ำท่ีหำได้และก ำหนดระบบกำรติดต่อขึ้นเท่ำท่ีจะอ ำนวย
ควำมสะดวก่ให้ได้  เมื่อนับถึงวันท่ี 1 สิงหำคม 1950 ก ำลังทำงอำกำศของสหรัฐได้ท ำกำรสนับสนุนอย่ำง
ใกล้ชิดกับก ำลังทำงภำคพื้นดินถึง 4,300 ครั้ง บินไปท้ิงระเบิดเพื่อขัดขวำงกำรปฏิบัติของข้ำศึก 2,500 เท่ียว 
และไปท้ิงระเบิดทำงยุทธศำสตร์ 60 เท่ียว ผลปรำกฎว่ำขัดขวำงกำรเคล่ือนท่ีของฝ่ำยข้ำศึกเป็นผลส ำเร็จ 
ข้ำศึกจะต้องเคล่ือนท่ีในเวลำกลำงคืน ต่อมำจึงได้จัดกำรตรวจตรำทำงอำกำศในเวลำกลำงคืนตำมเส้นทำง
คมนำคมสำยต่ำง ๆ อีกด้วย 

 ส่วนก ำลังทำงเรือในระยะนี้  ก็สำมำรถปิดกั้นขัดขวำงมิให้ข้ำศึกใช้น่ำนน้ ำตำมชำยฝ่ังเป็น
ประโยชน์ในกำรส่งก ำลังบ ำรุงเป็นผลส ำเร็จ เรือรบต่ำง ๆ ได้ใช้ปืนใหญ่ท ำกำรยิงขัดขวำงกำรเคล่ือนท่ีของ
ข้ำศึก และยิงสนับสนุนก ำลังทำงพื้นดิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงฝ่ังตะวันออก กำรรุกเคล่ือนท่ีของข้ำศึกท่ีมุ่งไป
ยังยองดอค (Yongdok) ต้องช้ำลง ก็เพรำะกำรยิงขัดขวำงของก ำลังทำงเรือนี้เอง ได้ช่วยสนับสนุนก ำลังทำง
ภำคพื้นดินอย่ำงกว้ำงขวำง ยิ่งกว่ำนั้นก ำลังทำงเรือยังได้ช่วยสนับสนุนในกำรส่งก ำลังบ ำรุงให้แก่ก ำลังทำง
พื้นดินและอำกำศอีกด้วย 

กำรรบทีส่ ำคญั 
       กำรรบรอบเมืองปูซำน 
 กำรรบระหว่ำง 5 สิงหำคม ค.ศ.1950 ถึง 15 กันยำยน ค.ศ.1950 ถือว่ำเป็นกำรรบหน่วงเวลำ 
เพื่อเปิดโอกำสให้นำยพลแมคอำร์เธอร์ รวบรวมก ำลังเพียงพอเพื่อเปิดกำรรุกในขั้นต่อไป 
ในระยะเวลำดังกล่ำว กำรปฏิบัติของข้ำศึกมีควำมมุ่งหมำยท่ีจะท ำลำยก ำลังของสหประชำชำติ โดยแบ่งกำร
ปฏิบัติออกเป็น 2 ระยะ  

 ระยะแรก ต้ังแต่ 6-26 สิงหำคม 1950 ข้ำศึกเป็นจุด ๆ ซึ่งปรำกฏในแผนท่ีแล้ว ควำมมุ่งหมำยก็
เพื่อจะเจำะแนวป้องกัน  
                ระยะที่สอง ต้ังแต่ 27 สิงหำคม 1950 ถึง 15 กันยำยน 1950 ระยะนี้เป็นกำรเข้ำตีท่ีหนักหน่วง
ท่ีสุดของข้ำศึก และนับได้ว่ำเป็นกำรเข้ำตีโดยรวบแนวป้องกันท้ังหมด 
 กำรเข้ำตรีะยะแรก 6–26 ส.ค.1950 ของข้ำศึกถูกยับย้ังโดยก ำลังของสหประชำชำติ เพื่อท ำลำย
กำรเข้ำตีของข้ำศึก ท่ีคำดคิดว่ำจะส่งก ำลังมำจำกเมืองชินจู (Chinju) แล้วพุ่งตำมมำยังเมืองปูซำน นำยพล
วอล์เกอร์ ได้จัดก ำลังรบเฉพำะกิจขึ้น ประกอบด้วย กองพลทหำรรำบท่ี 25 (หย่อนกรมผสมท่ี 27) กองพล
น้อยนำวิกโยธินท่ี 1 และกรมผสมท่ี 5 ก ำลังส่วนนี้ออกตีในเช้ำตรู่ของ 7 สิงหำคม 1950 มุ่งตรงไปยังเมือง 
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Chinju ในเช้ำวันเดียวกันนั้นเอง ข้ำศึกส่งก ำลังเข้ำตีพุ่งตรงมำยังเมืองมำซัน (Masan) ก ำลังท้ังสองฝ่ำยปะทะ
กันในเช้ำวันนั้นเอง ในคืนวันท่ี 11 สิงหำคม1950 ก ำลังรบเฉพำะกิจสหรัฐส่วนนี้ต้องถอนตัวกลับ เพรำะมี
ควำมจ ำเป็นจะต้องส่งของข้ำศึกในทิศทำง Chinju ก็สลำยตัวไปด้วย จึงนับว่ำกำรปฏิบัติของก ำลังรบเฉพำะ
กิจส่วนนี้ได้ผลสมควำมมุ่งหมำย 
 ทำงด้ำนแม่น้ ำแนคตองเหนือทำงแยกแม่น้ ำแนม เกำหลีเหนือส่งก ำลังเข้ำตีอย่ำงรุนแรงหลำย
ระลอกเพื่อคุกคำมเส้นทำงคมนำคมหลักซึ่งทอดจำกปูซำนไปยังเตกู ระหว่ำงวนัท่ี 6-15 สิงหำคม 1950 ข้ำศึก
สำมำรถสร้ำงสะพำนได้หลำยแห่งท่ีเป็นอันตรำยต่อฝ่ำยเรำท่ีสุดได้แก่ หัวสะพำนเหนือแม่น้ ำแนม ส่วนครึ่ง
หลังของเดือนสิงหำคมเป็นกำรต่อสู้อย่ำงสุดก ำลังตำมแนวแม่น้ ำท่ีกล่ำวแล้ว อย่ำงไรก็ดีหัวสะพำน 6 แห่ง ใต้
เมือง Waegwan ได้ถูกลบไปในท่ีสุดใน 24 สิงหำคม 1950 กองพลท่ี 2  เข้ำสับเปล่ียนกองพลท่ี 24 
 ทำงปีกตะวันออก ควำมพยำยำมของเกำหลีเหนือท่ีจะเจำะแนวเข้ำมำจวนจะส ำเร็จ เริ่มด้วยกำร
ใช้ก ำลังประมำณ 1 กองพล แทรกซึมเข้ำมำในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขำ แล้วปฏิบัติกำรรบแบบกองโจร มุ่งตรง
มำยังโปแฮง (Pohang) กองพลทหำรเกำหลีใต้ท่ี 3 จึงถูกตัดใต้เมืองยำงด๊อก (Yongdok)ถึงกับต้องอพยพหนี
ออกทำงทะเล และไปขึ้นฝ่ังใต้เมืองโปแฮง และต้ังมั่น ณ บริเวณนี้ เป็นกำรรักษำปีกขวำให้แก่แนวป้องกัน
ท้ังหมดก ำลังหนุนส่วนหนึ่งของกองทัพท่ี 8 เคล่ือนไปยังสนำมบินโยนีล (Yonil) ซึ่งอยู่ทำงใต้เมืองโพแฮงไป
เล็กน้อยและสำมำรถยึดสนำมบินแห่งนี้ไว้เป็นผลส ำเร็จ ก ำลังหนุนของกองทัพท่ี 8 ท่ีเหลือนอกจำกนั้น เคล่ือน
ขึ้นเหนือไปยังเมืองกวงจู (Kyongju) เพื่อไปพร้อมท่ีจะออกปฏิบัติกำร ในกรณีท่ีข้ำศึกเจำะเข้ำมำในบริเวณนี้ 
เป็นครำวเครำะห์ดีท่ีข้ำศึกมิได้เตรียมกำรขยำยผลของควำมส ำเร็จครั้งนี้     ฝ่ำยเรำจึงสำมำรถยึดเมืองโปแฮ
งกลับคืนมำได้เมื่อ 18 สิงหำคม ก ำลังเกำหลีใต้คงรุกคืบหน้ำไปทำงเหนือเมืองนี้ใน  26  สิงหำคม 1950 
 ควำมพยำยำมครั้งสุดท้ำยของข้ำศึก ได้กระท ำประมำณกลำงเดือนสิงหำคม โดยเกำหลีเหนือตี
อย่ำงรุนแรงแต่กระท ำเป็นระยะ ๆ มุ่งลงมำตำมถนนสำยแวกวัน-เตกู (Waegwan Taegu) เป็นกำรเข้ำตี
ตรงหน้ำต่อกองพลทหำรม้ำท่ี 1 ปรำกฏว่ำกำรเข้ำตีได้ผลเพียงเล็กน้อย  แต่กำรเข้ำตีของข้ำศึกจำกกุนวิ 
(Kunwi) ไปยังเมืองเตกูนั้นยังผลให้กองพลเกำหลีใต้ท่ี 1 จ ำต้องถอนตัว ท ำให้ถนนในท่ีรำบลุ่มจำกตำปูไปยังเต
กูเปิดโล่ง นำยพลวอล์เกอร์ พิจำรณำเห็นว่ำเมื่อเตกูตกอยู่ในสภำพอันตรำยจึงได้ส่งกรมผสมท่ี 27 และ 23 ซึ่ง
เป็นก ำลังหนุนของกองทัพไปช่วยหนุนกองพลเกำหลีใต้ท่ี 1 ในพื้นท่ีนั้น ใน 18 สิงหำคม 1950 จึงเกิดกำรรบ
อย่ำงดุเดือดชิงพื้นท่ีกลับไปกลับมำทำงเหนือและทำงใต้ ตำมถนนบนท่ีรำบลุ่มจำกซอย (Soi) ไปยังเตเบ 
(Taby) ในท่ีสุดข้ำศึกก็ต้องหยุดชะงักลง 
 กำรเข้ำตีของเกำหลีเหนือท่ีกระท ำในระยะนี้ ปรำกฎว่ำมีก ำลังไม่พอท่ีจะท ำกำรขยำยผลกำรเข้ำตีแต่
ละครั้งกระท ำไม่เกินสำมวัน  ท้ังนี้เพรำะกำรติดต่อส่ือสำรและกำรส่งก ำลังบ ำรุงไม่สำมำรถจะสนับสนุนได้เกิน
กว่ำนั้น ควำมรุนแรงสุดยอดของกำรเข้ำตีมักจะเป็นวันท่ีสองเสมอ ต่อมำในวันท่ีสำมกำรเข้ำตีก็เพลำมือลง 
เมื่อกำรเข้ำตีของระยะนี้ได้ส้ินสุดลงแล้วจำกกำรลำดตระเวนท้ังทำงอำกำศและทำงภำคพื้นดิน ปรำกฎชัดว่ำ
ข้ำศึกได้พยำยำมทุกวิถีทำงท่ีจะรวบรวมก ำลังเพื่อจะปิดฉำกกำรเข้ำตีอย่ำงขนำนใหญ่ในโอกำสต่อไป 

 ระยะที่สอง (27 สิงหำคม 1950 ถึง 15 กันยำยน 1950) ข้ำศึกเข้ำตีอย่ำงรุนแรงเกือบโดยรอบ
แนวป้องกันปรำกฏชัดว่ำยุทธศำสตร์ของจอมพล ชอย (Choi) นั้นมุ่งท่ีจะมิให้นำยพลวอล์เกอร์โยกย้ำยก ำลัง
หนุนจำกด้ำนหนึ่งไปช่วยอีกด้ำนหนึ่ง ดังเช่นท่ีเคยปฏิบัติมำในระยะแรก 
 เกำหลีเหนือเปิดฉำกกำรรุกด้วยกำรเข้ำตีรอบเมืองโปแฮง เมื่อ 26 สิงหำคม 1950 เนื่องจำกข้ำศึกมี
ก ำลังเหนือกว่ำกองทัพน้อยเกำหลีใต้ท่ี 1  ซึ่งเป็นฝ่ำยต้ำนทำน จึงจ ำเป็นต้องส่งก ำลังหนุนเข้ำช่วยโดยด่วน 
ต่อมำใน 31 สิงหำคม 1950  เวลำ 2400 น. ข้ำศึกใช้ก ำลัง 6 กองพล รวมกับรถถังอีก 2 - 3 กรม เปิดกำรเข้ำ
ตีหลักตลอดแนวด้ำนตะวันตกคิดเป็นแนวยำวประมำณ 45 ไมล์ ซึ่งมีก ำลังของกองพลท่ี 2 และ 45 ยึดอยู่  
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ด้ำนของกองพลท่ี 25 มีกำรต่อสู้อย่ำงทรหด ข้ำศึกหยุดชะงักลงหลังจำกยึดพื้นท่ีได้มำกโข อย่ำงไรก็ดีภำยใน 5 
กันยำยน 1950 กองพลนี้สำมำรถผลักดันข้ำศึกให้กลับไป แล้วเข้ำยึดแนวเดิมไว้ได้ในด้ำนของกองพลท่ี 2 ต้อง
ต่อสู้กับข้ำศึกอย่ำงทรหด ข้ำศึกสำมำรถเจำะแนวป้องกันข้ำมแม่น้ ำแนคตองเข้ำมำได้ถึง 17 แห่งด้วยกัน และ
ยึดพื้นท่ีและลึกเข้ำไปเป็นระยะ 4-6 ไมล์ ด้วยควำมช่วยเหลือของกองหนุนและกองพลน้อยนำวิกโยธินท่ี 1 
ฝ่ำยสหรัฐจึงสำมำรถลงหัวสะพำนต่ำง ๆ ของข้ำศึกท่ีกล่ำวเป็นผลส ำเร็จภำยใน 1 สัปดำห์ ทำงด้ำนเหนือเตกู
ระหว่ำง 3-10 กันยำยน 1950 กำรรบคงด ำเนินไปอย่ำงดุเดือดเกำหลีเหนือสำมำรถเจำะแนวเข้ำมำได้
ประมำณ 6,000-8,000 หลำ ตรงแนวป้องกันของกองพลทหำรม้ำท่ี 1  และกองพลเกำหลีใต้ อย่ำงไรก็ดี   
ฝ่ำยเรำก็ยังรักษำเมืองเตกูไว้ได้ 

 ในบรเิวณเมอืงโปแฮงหลงัจำกไดร้บัควำมส ำเรจ็อยำ่งไมค่ำดฝนัในกำรเขำ้ตี    เมื่อ 26 สิงหำคม จอม
พลซอย ตกลงใจเข้ำตีอีกใน 2 กันยำยน 1950 ใช้ก ำลัง 3 กองพล เข้ำตีเจำะแนวป้องกันของกองทัพน้อย 1 
เกำหลีใต้ และสำมำรถยึดเมืองโปแฮงไว้ได้ เมื่อ 6 กันยำยน 1950 และเจำะลึกเข้ำไปเป็นก้นถุง พุ่งเข้ำหำ
ถนนที่ใช้ส่งก ำลังบ ำรุงจำกเตกู-ยองจู-ปูซำน นำยพลวอล์เกอร์ จึงได้ส่งกองหนุน คือ กองพลที่ 24 ซึ่งตั้งอยู่
เหนือเมืองยองจูออกตีโต้ตอบร่วมกับทหำรเกำหลีใต้ทันที โดยเข้ำตีทำงด้ำนตะวันตกของก้นถุง เพื่อหยุดยั้ง
ข้ำศึกมใิหร้กุเขำ้มำทำงตะวนัตกเฉยีงใต้ ซึ่งเปน็กำรคกุคำมเส้นทำงส่งก ำลังบ ำรุง ใกล้เมืองยองซอน และอำจ
ท ำให้ส่วนป้องกันที่เมืองเตกูไม่สำมำรถจะยึดพื้นที่บริเวณนั้นต่อไปได้ กองพลที่ 27 นี้ ต้องท ำกำรรบเพื่อ
ท ำลำยก้นถุงบริเวณยองจูนี้อย่ำงหนัก และยืดเยื้อไปจนกระทั่งกองทัพที่ 8 กลับเป็นฝ่ำยรุก 
  แม้กองทัพท่ี 8 จะสำมำรถรักษำสถำนกำรณ์อันล่อแหลม ท่ีบริเวณหัวหำดท่ีกล่ำวนี้ ให้ผ่ำนพ้นไปได้
ก็ตำมกำรยุทธโดยท่ัว ๆ ไปก็คงด ำเนินไปด้วยควำมหนักหน่วงตลอดแนวกำรยุทธท่ีด ำเนินไปเป็นเวลำหก
สัปดำห์นั้น ฝ่ำยป้องกันได้ใช้เส้นทำงคมนำคมภำยในและควำมคล่องแคล่วในกำรเคล่ือนท่ี ต่อสู้กับก ำลังท่ี
เหนือกว่ำฝ่ำยรุกรำนไม่มีโอกำสท่ีจะรวบรวมพลังกำรส่งก ำลังบ ำรุง เพื่อสนับสนุนในกำรขยำยผล เมื่อเจำะเข้ำ
ไปได้แล้วแม้แต่ครั้งเดียว 

  นับแต่เกิดสงครำมในเกำหลีเป็นต้นมำ ก ำลังทำงอำกำศของสหประชำชำติได้ออกปฏิบัติกำร 28,000 
ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นกำรช่วยสนับสนุนกำรยุทธทำงภำคพื้นดิน กำรโจมตีท้ิงระเบิดเพื่อขัดขวำงกำรปฏิบัติของ
ข้ำศึกก็นับว่ำได้ผลกล่ำวคือ เกำหลีเหนือไม่สำมำรถปฏิบัติกำรเป็นหน่วยใหญ่ได้จนกระท่ังปลำยเดือนสิงหำคม  
นอกจำกนั้นยังได้ท ำลำยท่ีหมำยทำงยุทธศำสตร์เป็นผลส ำเร็จหลำยแห่ง 

  กำรท่ีกองทัพเกำหลีเหนือยังสำมำรถส่งก ำลังบ ำรุงให้แก่ก ำลังรบของตนได้ ท้ัง ๆ ท่ีถูกโจมตีทำง
อำกำศอย่ำงหนักเช่นนี้นับว่ำเป็นเรื่องท่ีน่ำสนใจยิ่ง   กำรโจมตีทำงอำกำศของฝ่ำยเรำไม่สำมำรถหยุดยั้งกำร
เคล่ือนย้ำยทำงรถไฟของข้ำศึกได้โดยส้ินเชิง เพรำะในเวลำกลำงวันเกำหลีเหนือเอำรถไฟหลบไว้ตำมอุโมงค์พอ
ตกเวลำกลำงคืนจึงได้ออกล ำเลียง  อย่ำงไรก็ดีในกลำงเดือนสิงหำคม ข้ำศึกขำดแคลนรถยนต์ท่ีจะล ำเลียง
สัมภำระจำกรถไฟไปยังสนำมรบ เพื่อแก้อุปสรรคนี้เกำหลีเหนือได้ใช้เกวียนและเกณฑ์พลหำบหำมจำกเกำหลี
ใต้ ต่อมำกำรส่งก ำลังของข้ำศึกเลวลงตำมล ำดับ ยังผลให้ทหำรขำดแคลนอำหำรและเส้ือผ้ำแม้ว่ำน้ ำมัน
เช้ือเพลิงในคลังจะเพียงพอส ำหรับยำนเกรำะ แต่ก็ไม่สำมำรถล ำเลียงมำเพิ่มเติมได้อีก ส่วนอำวุธกระสุนนั้นอยู่
ในระดับท่ีพอท ำกำรรบต่อไปได้ 

  ตรงข้ำมกับกำรส่งก ำลังบ ำรุงของสหประชำชำติ แม้ว่ำควำมต้องกำรจะเพิ่มขึ้นเป็นเงำตำมตัวกับกำร
รบก็ตำม ฝ่ำยเรำอยู่ในสภำพท่ีอุดมสมบูรณ์เพียงเดือนสิงหำคมเดือนเดียว ยุทโธปกรณ์และเสบียงอำหำร มำ
ขึ้นที่เมืองปูซำน มีจ ำนวนถึง 595,500 ตัน แม้ว่ำเส้นทำงรถไฟท่ีถูกท ำลำย หรือท่ีข้ำศึกเข้ำครอบครอง 
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นับเป็นระยะทำง 150 ไมล์ก็ตำม เส้นทำงรถไฟยังได้ช่วยล ำเลียงสัมภำระต่ำง ๆ ไปยังแนวรบได้ถึง 108,000 
ตัน ส่วนบริเวณท่ีอยู่ตำมชำยฝ่ังก็อำศัยทำงเรือช่วยล ำเลียงให้ 

       กำรเจำะวงล้อมที่หัวหำดปูซำน 
  ก่อนท่ีกองทัพท่ี 8 จะเปิดกำรรุกเพียงเล็กน้อย ข้ำศึกได้เริ่มเข้ำตีทำงตะวันออกจำกเมือง 
Waegwan และในคืนวันท่ี 15 กันยำยน 1950 ข้ำศึกได้เข้ำตีทำงด้ำนเหนือพุ่งเข้ำหำเมืองTaegu แม้ว่ำจะถูก
คุกคำมด้วยกำรเข้ำตี   รวมท้ังฝนตกหนัก   จนท ำให้สนำมบินเกือบจะใช้กำรไม่ได้เลย กองทัพท่ี 8 ก็คงเปิด
กำรรุกใน 16 กันยำยน 1950 โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 
  กำรยกพลขึ้นบกท่ีเมืองอินซอน (Inchon) และกำรรุกเข้ำไปยังด้ำนหลังข้ำศึก ยังไม่เกิดผล
กระทบกระเทือนแก่กองทัพของจอมพลซอยในเกำหลีในทันทีทันใดและควำมได้เปรียบของกองทัพท่ี 8 ก็ยังไม่
ปรำกฏให้เห็นชัดเจน   กว่ำจะถึงวันท่ี  20  กันยำยน 1950 ข่ำวในขณะนั้นก็มีเพียงว่ำสหประชำชำติสำมำรถ
เจำะแนวต้ำนทำนด้ำนหลังของข้ำศึกได้เพียงเล็กน้อย   แต่เมื่อวงล้อท่ีเมืองปูซำนถูกเจำะ หลังจำกนั้นก็ไม่มีส่ิง
ใดสำมำรถขัดขวำงกำรรุกของกองทัพท่ี 8 ไว้ได้ 
  กองพลท่ี 25 รุกคืบหน้ำไปตำมถนนมำซัน-ซินจู (Masan-Chinju) โดยมีเรือรบนอกฝ่ังทำงใต้
ช่วยยิงสนับสนุนให้ กำรรบหนักได้เกิดขึ้นเพียงสองสำมวันแรกเท่ำนั้น ต่อจำกนั้นกำรรุกคืบหน้ำเป็นไปอย่ำง
สะดวก ใน 26 กันยำยน 1950 กองพลนี้เคล่ือนท่ีไปถึงบริเวณซึ่งอยู่ห่ำงจำกเมืองซินจูไปทำงตะวันตกสองสำม
ไมล์ ทำงด้ำนของกองพลท่ี 2 มีกำรสู้รบอยำงหนักเพียงสองสำมวันแรก ต่อจำกนั้นกำรต้ำนทำนของข้ำศึกก็
อ่อนลง จึงสำมำรถรุกคืบหน้ำมุ่งไปยังเมืองโกซัง (Kosang) ได้อย่ำงรวดเร็ว 
  กองพลทหำรเกำหลีใต้ตีเข้ำทำงด้ำนเหนือของวงล้อม เหตุกำรณ์คงมีลักษณะเช่นเดียวกันกับด้ำนอื่น 
กล่ำวคือ มีกำรรบหนักเพียงส่ีวันแรก หลังจำกนั้นแนวต้ำนทำนของข้ำศึกก็พังทลำยแล้วถอนตัวไป ทหำร
เกำหลีใต้จึงได้รีบติดตำมไปอย่ำงกระช้ันชิด เท่ำท่ีกำรส่งก ำลังจะอ ำนวยให้ 

  กองทัพน้อยท่ี 1 ซึ่งประกอบด้วย กองพลทหำรม้ำท่ี 1 กองพลทหำรรำบท่ี 24 กองพลทหำร
รำบเกำหลีใต้ท่ี 1 และกองพลน้อยท่ี 1 ของจักรภพอังกฤษ ได้รุกคืบหน้ำกวำดล้ำงข้ำศึกอย่ำงรวดเร็ว กองพล
ท่ี 24 เดิมทีเดียวเป็นกองหนุนของกองทัพน้อยท่ี 1 หลังจำกเจำะวงล้อมส ำเร็จแล้ว ท้ังสองกองพลนี้ได้รุก 
คืบหน้ำข้ำมแม่น้ ำแนตตอง แล้วพุ่งไปทำงตะวันตกเฉียงเหนือ เพียงในวันท่ี 26 กันยำยน 1950  วันเดียวก ำลัง
ส่วนหน้ำของกองพลทหำรม้ำท่ี 1   เจำะลึกเข้ำไปหลังแนวข้ำศึกได้ถึง 100 ไมล์ เพื่อจะไปบรรจบกับก ำลัง
ส่วนหน้ำของกองพลทหำรรำบท่ี 7  บริเวณเมืองโอซัน (Osan) 
 แม้ว่ำก ำลัง 8 กองพลของเกำหลีเหนือจะถูกตีตัดขำดเป็นส่วน ๆ ในพื้นท่ีตะวันตกเฉียงใต้ของเกำหลีก็
ตำมแต่ก ำลังเหล่ำนี้ก็ยังมีช่องทำงเล็ดลอดไปทำงเหนือได้ โดยแยกเป็นหน่วยเล็ก ๆ มีทหำรเกำหลีเหนือ
จ ำนวนไม่น้อยท่ีท้ิงอำวุธ แล้วแต่งกำยเป็นพลเรือนปะปนกับชำวบ้ำน จึงเป็นกำรยำกยิ่งท่ีจะสังเกตได้ว่ำคน
ไหนทหำรหรือเป็นพลเรือน ถึงกระนั้นก็ดีเฉพำะต้ังแต่วันท่ี 15-30 กันยำยน 1950  สหประชำชำติ สำมำรถ
จับเชลยได้ถึง 23,600 คน 

 ในช่วง 15-30 กันยำยน ค.ศ.1950 กำรตีฝ่ำจำกปริมณฑลพร้อม ๆ กับท่ีกองทัพท่ี 8 สำมำรถตีฝ่ำวง
ล้อมออกไปได้ กองพลทหำรม้ำท่ี 1 ก็น ำหน้ำกองทัพเกำหลีเหนือของจอมพลโซ ซึ่งเส้นทำงล ำเลียงถูกตัดขำด
ถูกคุกคำมท้ังทำงด้ำนหน้ำและด้ำนหลังก็แตกกระเจิง กองทหำรม้ำท่ี 1 และกองพลทหำรรำบท่ี 7 มำพบกัน 
เมื่อกรุงโซลถูกปลดปล่อยในวันท่ี 26 กันยำยน ค.ศ.1950 ทหำรเกำหลีเหนือถูกจับเป็นเชลย 23,600 คน 
รวมทั้งอำวุธยุทโธปกรณ์เกือบท้ังหมด ท่ีเหลือกระจัดกระจำยหลบหนีไปคนละทำงสองทำง 
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 1 ตุลำคม-พฤศจิกำยน ค.ศ.1950 รุกถึงแม่น้ ำยำลู (Yalu)  สหประชำชำติและประธำนำธิบดี
ออกค ำส่ังให้นำยพลแมคอำร์เธอร์ ท ำกำรรุกขึ้นเหนือ  แมคอำร์เธอร์ได้ส่ังให้กองทัพท่ี 8 รุกข้ำมเส้นขนำนท่ี 
38     (1 ตุลำคม) ทหำรเกำหลีใต้บุกขึ้นไปก่อน ส่วนกองทัพท่ี 8 ติดตำมไปภำยหลัง (9 ตุลำคม) ท้ิงทหำรไว้
สองกองพลทำงใต้ เพื่อรักษำเส้นทำงคมนำคมระหว่ำงปูซำนไว้ และคอยกวำดล้ำงกองก ำลังเกำหลีเหนือท่ี
กระจัดกระจำยอยู่ ข้อเสียเปรียบท่ีร้ำยแรงท่ีสุด ก็คือ กำรส่ังห้ำมมิให้เครื่องบินของสหประชำชำติปฏิบัติกำร
เหนือแม่น้ ำยำลู (ติดพรมแดนแมนจูเรีย) ไม่ว่ำในกรณีใด เปียงยำง (Pyongyang) นครหลวงของเกำหลีเหนือ
แตก (20 ตุลำคม) โดยกำรบุกท้ังส่งทำงอำกำศ (ชุดท ำกำรรบกรมทหำรรำบท่ี 187) และกำรบุกทำงบก กอง
พลทหำรรำบท่ี 6 เกำหลีใต้ บุกไปถึงแม่น้ ำ  ยำลูท่ีโซซำน (Chosan) ส่วนทหำรเกำหลีใต้หน่วยอื่น ๆ ขยำย
แนวอยู่ข้ำงหลัง ในขณะนี้หน่วยทหำรอื่น ๆ ในนำมของสหประชำชำติ ได้เข้ำสมทบกันกองทัพบกท่ี 8 สหรัฐ 
ได้แก ่กองพลน้อยตุรกี แคนำดำ  ฟิลิปปินส์ เนเธอร์แลนด์ และประเทศไทย 
 ในวันท่ี  15 ตุลำคม 1950 ได้มีกำรประชุมกันท่ีเกำะเวก (Waek)  ระหว่ำงประธำนำธิบดี     
ทรูแมน และนำยพลแมคอำร์เธอร์   เกี่ยวกับปัญหำต่ำง ๆ ในกำรท ำสงครำม และต่อมำในภำยหลังรัฐสภำได้
ท ำกำรสอบสวนเรื่องนี้ จนแมคอำร์เธอร์ถูกปลดออกจำกต ำแหน่ง 
 ในระหว่ำงวันท่ี 16-26 ตุลำคม 1950 กองทัพน้อยเอ็กซ์ (X) สหรัฐขึ้นบกท่ีอินซอน แล้วเคล่ือน
ทัพไปทำงฝ่ังตะวันออกถึงวอนซำน (Wonsan) (19 ตุลำคม) ซึ่งกองทัพน้อยท่ี 1 เกำหลีใต้ยึดไว้ได้แล้ว กำรยก
พลขึ้นบกล่ำช้ำไปถึงเจ็ดวัน เนื่องจำกต้องกวำดทุ่นระเบิดแบบล่ำสุดท่ีเกำหลีวำงเอำไว้ โดยกำรช่วยเหลือจำก
รุสเซีย ในระหว่ำงนี้เองท่ีกำรคุกคำมของจีนคอมมิวนิสต์ทวีควำมรุนแรงขึ้น เมื่อจีนคอมมิวนิสต์ได้ชุมนุมพลอยู่
ทำงเหนือของแม่น้ ำยำลูในแมนจูเรีย ในเมื่อมีกำรห้ำมท ำกำรบินตรวจกำรณ์เหนือพื้นท่ีนั้น  แมคอำร์เธอร์จึงไม่
ทรำบก ำลังท่ีแน่นอนของข้ำศึกและไม่ทรำบว่ำข้ำศึกวำงก ำลังอยู่ท่ีไหนกันแน่ จนกองพลเกำหลีเหนือส่วนล่ำง
หน้ำถูกซุ่มโจมตีและกรมทหำรรำบสหรัฐท่ีอันซำน  (Unsan) ถูกโจมตีเสียหำยอย่ำงย่อยยับ(1 พ.ย.) เขำจึง
ทรำบว่ำทหำรจีนคอมมิวนิสต์เป็นจ ำนวนมำก ชุมนุมพลอยู่ทำงตอนใต้ของแม่น้ ำยำลูวอล์เกอร์ส่ังให้ถอยมำ
รวมพลจัดก ำลังใหม ่ตำมล ำแม่น้ ำซองซอน (Chongchon) 
 แผนและปัญหำของแมคอำร์เธอร์ ควำมต้ังใจของเขำคือ ให้แนวหน้ำท้ังหมดบุกขึ้นไปทำงเหนือ
ของคำบสมุทร กองทัพน้อยเอ็กซ์อยู่ทำงฝ่ังตะวันออก ตีวงล้อมกวำดเข้ำไป ส่วนกองทัพบกท่ี 8 ทำงตะวันตก  
โอบไปทำงตะวันตกเมื่อถึงแม่น้ ำยำลู ขับไล่ทหำรข้ำศึกท่ีอยู่ใต้พรมแดนเข้ำไปหำกองทัพท่ี  8 ในเมื่อภูมิ
ประเทศตอนกลำงเป็นท่ีเต็มไปด้วยภูเขำและแยกกันอยู่อย่ำงโดดเด่ียว ไม่สำมำรถท่ีจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ได้ ก ำลังเหล่ำนี้จะต้องปฏิบัติรับค ำส่ังจำกแมคอำร์เธอร์โดยตรงในโตเกียว กองทัพน้อยเอ็กซ์ของนำยพลแอ
ลมอนด์ (Almont)    บัดนี้ประกอบด้วยกองพลนำวิกโยธินท่ี 1 ท่ี 3 และท่ี 7 สหรัฐ กองทัพน้อยท่ี 1 เกำหลี
ใต้ (กองพลท่ี 3 นครหลวง) กองทัพบกท่ี 8 มีก ำลัง 9 กองพล แบ่งออกเป็นกองทัพน้อย 3 กองทัพ  กองทัพท่ี 
1 และท่ี 9 สหรัฐ  และกองทัพเกำหลีใต้ท่ี 2 จำกซ้ำยมำขวำ รวมก ำลังท้ังส้ิน 200,000 คน หน่วยสนับสนุน
เขตหลังประมำณ 150,000 คน หรือมำกกว่ำ นอกจำกกองทัพน้อยเกำหลีใต้แล้ว ยังมีทหำรเกำหลีใต้ 21,000 
คน เข้ำร่วมในหน่วยทหำรสหรัฐด้วย 
 แมคอำร์เธอร์เช่ือว่ำจีนคอมมิวนิสต์คงจะขู่มำกกว่ำ     และจะไม่เข้ำสงครำมนอกจำกว่ำ
แมนจูเรียถูกบุก เขำได้แสดงควำมคิดเห็นนี้ต่อประธำนำธิบดีทรูแมนท่ีเกำะเวก หน่วยข่ำวกรองของสหรัฐมี
ควำมเห็นในท ำนองเดียวกัน แต่บัดนี้ทหำรจีนแดงได้บุกเข้ำไปในเกำหลีเหนือแล้ว แมคอำร์เธอร์ถือว่ำกำร
หยุดยั้งกำรรุกเท่ำกับเป็นกำรขัดค ำส่ังท่ีให้ "ท ำลำยกองทัพเกำหลีเหนือ" กำรตรวจกำรณ์ทำงอำกำศทำงเหนือ
ของแม่น้ ำยำลู ยังถูกส่ังห้ำมอยู่ เขำจึงตกลงใจเลือกวิถีทำงท่ีเหลืออยู่ เพื่อให้เป็นท่ีแจ่มแจ้งต่อสถำนกำรณ์ คือ 
บุกไปทำงเหนืออย่ำงกล้ำหำญ กำรตกลงใจได้รับกำรอนุมัติจำกคณะเลขำธิกำรผสมในขณะนั้น กองทัพน้อย
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เอ็กซ์บุกขึ้นไปทำงเหนือกระจำยออกจำกแนวหน้ำท่ีกว้ำงขวำงอย่ำงบำงมำกกองพลเมืองหลวงเกำหลีใต้ยำตรำ
ทัพมำถึงเมืองซองจิน (Songjin) บนฝ่ังทะเล กองพลท่ี 7 สหรัฐ มำถึงแม่น้ ำยำลูท่ีฮิเยซำนจิน ( Hyesanjin ) 
 พอถึงวันท่ี 24 พฤศจิกำยน 1950 นำยพลแมคอำร์เธอร์ก็ส่ังให้ปฏิบัติกำรตรวจกำรณ์ทำงอำกำศ
อย่ำงเต็มท่ี แต่ในวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 1950 เกำหลีเหนือก็ท ำกำรรุกโต้ตอบ หลังจำกบุกขึ้นไปโดยไม่มีกำร
ต่อต้ำนเป็นเวลำ 24 ช่ัวโมง กองทัพบกท่ี 8 ถูกโจมตีอย่ำงกระทันหันและหนักหน่วง ทำงปีกขวำอันเป็นกอง
ก ำลัง  สหประชำชำติ ทหำรจีน 180,000 คน ตีกองทัพน้อยท่ี 2 เกำหลีใต้แตกระเจิง ฝ่ำไปจนปะทะเข้ำกับ
กองทัพน้อยท่ี 9 สหรัฐ และก ำลังจะตีโอบกองทัพบกท่ี 8 กองทัพน้อยท่ี 2 รักษำปีกขวำไว้อย่ำงเหนียวแน่น 
แต่แล้วก็ถูกซุ่มโจมตีท่ี  คูนู-ริ (Kunu-Ri) เมื่อกองทัพจีนตีโอบล้อมเข้ำมำ ต้องสูญเสียทหำรไป 4,000 คน และ
ปืนใหญ่สนำมกองพลเกือบท้ังหมด เมื่อพยำยำมแหวกวงล้อมออกมำ 
 วอล์เกอรส์ง่ก ำลงัหนนุเข้ำไปประกอบดว้ย   กองพลทหำรมำ้ที่ 1 สหรัฐ   กองพลน้อยตุรกี และกอง
พลน้อยเครอืจกัรภพที่ 27   สำมำรถทีจ่ะผลกัดนัวงลอ้มใหค้ลำยออกได้ ตุรกีเสียหำยอยำ่งหนกั   กองทัพที่ 8   
ผละออกจำกกำรปะทะได้อยำ่งเปน็ระเบยีบพอสมควร     พอถึงวนัที่ 5 ธันวำคม 1950 กองทัพบกที่ 8  ทำง
ปีกขวำยนักองทัพจนีไวอ้ยำ่งแขง็ขัน  สำมำรถท ำให้จีนเริ่มเสียหลัก แต่พื้นที่ตอนกลำงและชำยฝั่งตะวันออก
เปิดโล่ง    จ ำเป็นที่จะต้องตั้งแนวป้องกันที่แข็งแกร่งกว่ำ วอล์เกอร์จึงจ ำเป็นต้องถอยมำยังแนวเส้นขนำนที่ 
38 ห่ำงจำกโซลไปทำงเหนอืประมำณ 130 ไมล์ ต่ ำกว่ำสถำนกำรณ์ในวันที่ 27 พฤศจิกำยน 1950 เมื่อสิ้นปี
กองทัพบกที่ 8 ก็คอยกำรรุกใหม่ของคอมมิวนิสต์ 
 วัน ท่ี 27 พฤศจิกำยน 1950 ถึงวันท่ี 9 ธันวำคม  1950 กองทัพน้อยเอ็กซ์ถอยทัพในเขต
ตะวันออก ทหำรจีนอีก 120,000 คน บุกเข้ำมำท้ังสองด้ำนของอ่ำงเก็บน้ ำชังจิน (Changjin) ท ำให้กองพล
นำวิกโยธินท่ี 1 ถูกตัดอยู่โดดเด่ียว และขับไล่หน่วยทหำรจำกกองพลท่ี 3 และท่ี 7 แตกกระจำย ทหำรเกำหลี
ใต้ของปีกชำยฝ่ังทะเล รีบถอยตำมค ำส่ังของแอลมอนด์ โดยไม่สูญเสียมำกนัก แมคอำร์เธอร์ออกค ำส่ังให้ถอย
ทหำรท้ังหมดทันที เพรำะว่ำคอมมิวนิสต์บุกเข้ำสู่เมืองท่ำฮุงนำม (Hungnam) และวอนซำน (Wonsan) 
คุกคำมท่ีจะท ำลำยลงให้ย่อยยับ เรือล ำเลียงกองทัพเรือ รีบเร่งเดินทำงไปยังท่ำเรือท้ังสองทันที จัดวำงก ำลัง 
 
ป้องกันเป็นแนวปริมณฑล โดยหน่วยทหำรกองพลท่ี 3 และท่ี 7 ส่วนกองพลนำวิกโยธินท่ี 1 ภำยใต้นำยพลโอ
ลิเวอร์ สมิธ (Oriver smith) รวมก ำลังทำงใต้ของอ่ำงเก็บน้ ำโซซิน (Chosin) เมื่อถูกทหำรคอมมิวนิสต์ล้อมถึง 
8 กองพล นำยพลสมิธบอกทหำรของเขำว่ำเขำจะไม่ถอย แต่ให้ตีฝ่ำออกไปอีกทำงด้ำนหนึ่ง ทำงตะวันออก
เฉียงใต้ของฮุงนำม และได้รับกำรส่งสัมภำระจำกกองทัพอำกำศภำคตะวันออกไกล เมื่อคอมมิวนิสต์ท ำลำย
สะพำนท่ีมีอยู่เพียงสะพำนเดียว ท ำให้รถถังและรถบรรทุกไม่สำมำรถข้ำมไปได้ ส่วนของสะพำนก็ถูกส่งมำทำง
อำกำศ ท ำให้หน่วยนำวิกโยธินเคล่ือนท่ีมำทำงใต้ได้ต่อไป  13 วัน ในกำรต่อสู้ไปพลำงเคล่ือนทัพไปพลำง 
ส้ินสุดลง (9 ธันวำคม) เมื่อขบวนทหำรจำกองพลท่ี 3 พบกับส่วนหน้ำของนำวิกโยธินท่ีปริมณฑลฮุงนำม 
 วันท่ี 5-15 ธันวำคม 1950 เป็นกำรอพยพของกองทัพน้อยเอ็กซ์ ท้ัง ๆ ท่ีคอมมิวนิสต์โจมตี
ปริมำณฑลของท่ำเรือท้ังสองแห่ง กำรส่งกลับทำงอำกำศและทำงเรือด ำเนินไปอย่ำงเรียบร้อย กำรสนับสนุน
ทำงอำกำศของกองทัพอำกำศและกองทัพเรือ รวมท้ังกำรระดมยิงจำกเรือรบ ท ำให้กำรขนทหำรลงเรือครั้ง
สุดท้ำยลุล่วงไปได้ท้ังหมด ทหำรเกำหลีเหนือและทหำรสหรัฐถูกล ำเลียงทำงเรือ 105,000 คน รวมท้ังผู้ล้ีภัย
พลเรือนอีก 98,000 คน สัมภำระ 35,000 ตัน ยำนพำหนะ 200 คัน กองทัพอำกำศภำคตะวันออกไกล อพยพ
ทหำร 3,600 คน สัมภำระ 1,300 ตัน ยำนพำหนะ 200 คัน เมื่อถึงปูซำนกองทัพน้อยเอ็กซ์ก็เข้ำรวมกับ
กองทัพท่ี 8 เป็นก ำลังหนุนทำงยุทธศำสตร์ 
 นำยพลวอล์เกอร์ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุทำงรถยนต์    ในวันท่ี  23  ธันวำคม  1950   
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พลโทแมทธิว บี ริดจ์เวย์ (Lt.Gen Matthew B. Ridgway)  ถูกส่งมำแทน นำยพลแมคอำร์เธอร์จึงมอบกำร
บังคับบัญชำปฏิบัติกำรท้ังหมดทำงภำคพื้นดินในเกำหลีให้กับเขำ ส่วนเขำยังคงบังคับบัญชำปฏิบัติกำรทำง
อำกำศและทำงทะเลอยู่ 

กำรแทรกแซงของจนีคอมมวินสิต์ 
        3 พฤศจิกำยน 1950 ถึง 24 มกรำคม 1951 
 ในแนวรบของทหำรเกำหลีใต้บริเวณเมืองอันซำน (Unsan) ปรำกฎว่ำ กำรต้ำนทำนของข้ำศึก
แข็งแกร่งผิดปกติ และมีข่ำวว่ำทำงด้ำนนี้มีทหำรจีนร่วมอยู่ด้วย ตอนแรกทีเดียวก็ยังไม่แน่ชัดว่ำทหำรจีน
คอมมิวนิสต์เหล่ำนี้เพียงแต่มำช่วยเสริมก ำลังเกำหลีเหนือ หรือเป็นทหำรจีนคอมมิวนิสต์ล้วน แต่มำมีข่ำว
ยืนยันแน่ชัดว่ำเป็นทหำรจีนล้วน ข้ำศึกได้เปิดกำรเข้ำตีต่อกองพลท่ี 6  และกองพลท่ี 8 เกำหลีใต้ ผลักดัน
ก ำลังส่วนนี้ให้ถอยร่นไปยังแม่น้ ำซองซอน (Chong Chon) เมื่อเหตุกำรณ์กลับหน้ำมือเป็นหลังมือเช่นนี้ ย่อม
เป็นกำรคุกคำมก ำลัง ท่ีเมืองชีนันจู (Sinanju) อย่ำงไม่เป็นปัญหำ  ดังนั้น นำยพลวอล์เกอร์ จึงตกลงใจให้
ก ำลังส่วนท่ีถอนตัวและส่ังให้ท่ีมั่นทำงด้ำนกลำง ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงยื่นออกไป ถอนตัวมำยึดตำมแนวแม่น้ ำ
ซองซอนด้วย 
 ในด้ำนของกองทัพน้อยที่ 10 ข้ำศึกต้ำนทำนอย่ำงเข้มแข็งมีเฉพำะบริเวณอย่ำงเก็บน้ ำโซซิน 
(Chosin) และฟเูซน (Fusen) เท่ำนัน้ ก ำลังของกองพลที่ 7 ซึ่งสังกดัในกองทพันอ้ยที่ 10 เริ่มขึ้นบกที่เมืองไอ
วอน (Iwon) เมื่อ 20 ตุลำคม แล้วรีบเคลือ่นทีไ่ปยงัเมอืงปงุซำน (Pungsan) เข้ำตีข้ำศึกซึ่งกระจัดกระจำยกัน
อยู่ในบรเิวณนั้น และใน 20 พฤศจิกำยน ก ำลังส่วนนี้ได้รุกข้ำมพรมแดนแมนจูเรียเข้ำไปยังเมืองฮิเยซำนจิน 
(Hyesanjin) ซึ่งสภำพอำกำศหนำว อุณหภูมติ่ ำกว่ำศูนย์ ภำยในไม่กี่วัน กองพลที่ 7 ก็เข้ำรับผิดชอบในกว้ำง
ด้ำนหน้ำจำกเมืองยีซำนซิน ไปถึงตะวันออกอ่ำงเก็บโซซิน( Chosin )  
                 ในขณะเดียวกัน  กองพลนำวิกโยธินท่ี 1 ได้พยำยำมกวำดล้ำงข้ำศึกท่ีท ำกำรปิดกั้นถนน
ท่ำมกลำงอำกำศอันหนำวจัด แล้วรุกคืบหน้ำไปสองข้ำงอ่ำงเก็บน้ ำโซซิน(Chosin) 
 กองพลทหำรรำบท่ี 3 ได้ใช้เวลำสำมสัปดำห์แรกของเดือนพฤศจิกำยน ล ำเลียงพลขึ้นบกท่ีเมือง
วอนซำน และเข้ำรับหน้ำท่ีป้องกันบริเวณเมืองวอนซำน กับมีหน้ำท่ีลำดตระเวนพื้นท่ีอันกว้ำงขวำงทำงปีกซ้ำย
ของกองพลนำวิกโยธินท่ี 1 และมอบก ำลังหนึ่งกรมท่ัวไปของกองทัพน้อยท่ี 10 ด้วย 
 ต้ังแต่วันท่ี 6 พฤศจิกำยน 1950 เป็นต้นมำ เหตุกำรณ์รบดูสงบเงียบ กองทัพท่ี 8 จึงใช้เวลำ
เหล่ำนี้ให้มีประโยชน์ในกำรปรับปรุงกิจกำรในเขตหลัง และรวบรวมก ำลังเพื่อเปิดกำรรุกในขั้นต่อไป ในกำรนี้
ได้ให้กองทัพน้อยท่ี 9 เคล่ือนก ำลังจำกทำงใต้ขึ้นมำ กล่ำวโดยสรุปได้แก่ กำรวำงแผนกำรเข้ำตีต่อไปทำงเหนือ 
ซึ่งจะใช้ก ำลังกองทัพน้อยท่ี 10 เข้ำตีปีกซ้ำยและด้ำนหลังของข้ำศึก ท่ีหมำยขั้นต้นของกองทัพน้อยนี้ ก็ได้แก่ 
เส้นทำงถนนซึ่งเป็นทำงส่งก ำลังบ ำรุงของข้ำศึก จำกเมือง Kanggye-Huichon เดิมทีเดียวกองทัพท่ี 8 ก ำหนด
จะเปิดกำรเข้ำตีใน 14 พฤศจิกำยน 1950 ต่อมำจ ำต้องเล่ือนไปใน 24 พฤศจิกำยน 195 เพรำะกำรล่ำช้ำใน
กำรเคล่ือนท่ีมำทำงเหนือของ  กองทัพน้อยท่ี 9 เนื่องจำกถูกก่อกวนจำกกองโจรบริเวณเมือง   Pyongyang    
ซึ่งเป็นกำรคุกคำมเส้นทำงคมนำคมหลักของฝ่ำยสหประชำชำติ กองทัพน้อยท่ี 9 ได้ส่งก ำลังทหำรเกำหลีใต้ท่ี
อยู่ในสังกัด เข้ำกวำดล้ำงกองโจร และมอบหน้ำท่ีให้ท ำกำรระวังป้องกันต่อไป 
 เนื่องจำกตั้งแต่ 15 กันยำยน 1950 ถึง 24 พฤศจิกำยน 1950 หน้ำท่ีของก ำลังทำงอำกำศท่ีให้
สนับสนุนอย่ำงใกล้ชิดทำงพื้นดินได้ลดน้อยลง ก ำลังทำงอำกำศจึงเปล่ียนจำกหน้ำท่ีเดิม มำท ำกำรโจมตี
ขัดขวำงกำรเคล่ือนท่ีของข้ำศึก เพียงในเดือนพฤศจิกำยนเดือนเดียว ก ำลังทำงอำกำศสำมำรถท ำลำย รถพ่วง
ของข้ำศึก 650 คัน หัวรถจักร 78 คัน รถยนต์กว่ำ 1,800 คัน และสะพำนมำกกว่ำ 70 สะพำน ในกำรขัดขวำง
กำรจัดต้ังก ำลังรบของข้ำศึกนั้น นับว่ำได้ผล เพรำะว่ำเส้นทำงคมนำคมท่ีมำจำกแมนจูเรียนั้น ถูกโจมตีจนใช้
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กำรไม่ได้ และกำรล ำเลียงขนส่ง ท ำได้เฉพำะเวลำกลำงคืนเท่ำนั้น กำรก ำจัดเขตไม่ให้ก ำลังทำงทหำรอำกำศ
ของสหประชำชำติบินล้ ำเข้ำไปในดินแดนแมนจูเรียนั้น นับว่ำเป็นกำรเสียหำยอย่ำงใหญ่หลวง เพรำะจะท ำให้
กำรรุกเข้ำหำสะพำนข้ำมแม่น้ ำยำลูไม่สะดวก และเป็นกำรก ำจัดกำรปฏิบัติกำรของเครื่องบินขับไล่ ท่ีท ำกำร
คุ้มครองเครื่องบินทิ้งระเบิด มิให้สำมำรถตรวจตรำล้ ำเข้ำไปในดินแดนฝ่ังเหนือ ยิ่งกว่ำนั้นกลับได้ประโยชน์
อย่ำงมำกมำยแก่ฝ่ำยข้ำศึกกล่ำวคือ เปิดโอกำสให้ข้ำศึกรวบรวมก ำลังทำงอำกำศได้อย่ำงปลอดภัยในพื้นท่ี
ดังกล่ำว และก ำลังทำงอำกำศของข้ำศึกยังสำมำรถฉวยโอกำสบินข้ำมเขตเข้ำมำท ำลำยฝ่ำยเรำ และบินหนี
กลับไปในดินแดนแมนจูเรียอย่ำงปลอดภัยด้วย 

 นับต้ังแต่ต้นมำจนถึง 1 พฤศจิกำยน เครื่องบินของสหประชำชำติได้สู้รบกับเครื่องบินเกำหลี
เหนือ ซึ่งเป็นชนิดท่ีล้ำสมัยท้ังส้ิน    ดังนั้น   ฝ่ำยสหประชำชำติได้เสียเครื่องบินไปเพียง 8 เครื่อง ส่วนข้ำศึก
นั้นเสียไปถึง 102 เครื่อง ในวันท่ี 1 พฤศจิกำยน ซึ่งเป็นวันแรกท่ีก ำลังทำงอำกำศของสหประชำชำติได้เผชิญ
กับเครื่องบินอันทันสมัยของข้ำศึกเป็นเครื่องบิน มิก 15 สร้ำงในรัสเซีย เมื่อเกิดกำรปะทะกันทำงอำกำศช่ัว
เวลำเล็กน้อย เครื่องบินข้ำศึกดังกล่ำวก็ได้ผละหนีไปในดินแดนแมนจูเรีย 
 กองทัพท่ี 8 ได้รับก ำลังหนุนเพิ่มเติมมำตำมล ำดับ โดยรัฐบำลของประเทศต่ำง ๆ อำทิ  ฟิลิปปินส์ 
ออสเตรเลีย ตุรกี ไทย และฮอลแลนด์ ได้ส่งก ำลังทหำรมำช่วยด้วยควำมเต็มใจ นอกจำกนั้น ก ำลังส่วนหน้ำ
ของฝรั่งเศส แคนำดำ และจักรภพอังกฤษ กับหน่วยเสนำรักษ์ของสวีเดน ก็ทยอยมำถึง ก ำลังพลของทหำร
สหรัฐท่ีขำดไปก็ได้รับควำมร่วมมือจำกทหำรเกำหลีใต้ กำรเร่งปรับปรุงได้กระท ำเพื่อควำมมุ่งหมำยสอง
ประกำรควบคู่กันไปคือ ปรับก ำลังของสหประชำชำติให้อยู่ในระดับท่ีแข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันก็พยำยำมฝึก
ทหำรเกำหลีใต้ให้อยู่ในสภำพท่ีจะพึ่งตัวเองได้ในโอกำสต่อไป ใน 25 พฤศจิกำยน 1950 ก ำลังภำคพื้นดินของ
สหประชำชำติในเกำหลีมีประมำณ 420,000 คน เป็นทหำรสหรัฐเสีย 177,000 คน ทหำรเกำหลีใต้ประมำณ 
200,000 คน 

 เมื่อส่งก ำลังขึ้นบกท่ีเมืองอินซอนแล้วปัญหำส ำคัญยิ่งท่ีต้องเผชิญก็คือ กำรส่งก ำลังบ ำรุง โดยเฉพำะ
กำรส่งก ำลังกองทัพน้อยท่ี 10 จำกตะวันตกไปถึงฝ่ังทะเลตะวันออก ปัญหำกำรขนส่งนี้มิใช่แต่จะเกิดเฉพำะ
กำรขนส่งก ำลังกองทัพน้อยท่ี 10 เท่ำนั้น เป็นปัญหำท่ีเกิดขึ้นทั่วประเทศเกำหลี สำเหตุก็เนื่องมำจำกในเกำหลี
มีเส้นทำงถนนและเส้นทำงรถไฟน้อย และส่วนใหญ่อยู่ในสภำพเลว อย่ำงไรก็ดี ในปลำยเดือนตุลำคม ฝำย
สหประชำชำติได้พยำยำมแก้ปัญหำนี้ โดยใช้ก ำลังทหำรช่ำงท่ีมีอยู่ให้ปฏิบัติงำนอย่ำงเร่งด่วน ร่วมกบัหน่วย
ก่อสร้ำงของทหำรเรืองและกองกำรขนส่ง ก ำลังเหล่ำนี้ได้ช่วยกันซ่อมทำงรถไฟ เป็นระยะทำงถึง 1,295 ไมล์ 
ซ่อมรถจักร 245 คัน และรถบรรทุก 4,400 คัน กำรล ำเลียงด้วยรถไฟและรถยนต์ค่อยลดลงไป หลังจำกได้
เปิดท่ำเรือต่ำง ๆ ใกล้กับแนวรบ ยุทโธปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต้องใช้เร่งด่วน อำทิเช่น เสบียงอำหำร เช้ือเพลิง และ
กระสุนวัตถุระเบิด ได้ล ำเลียงทำงอำกำศไปล่วงหน้ำก่อน พร้อมกับมีกำรล ำเลียงทำงพื้นดินตำมหลังไปด้วย 

 กองทัพท่ี 8 เริ่มเปิดกำรรุกเมื่อ 24 พฤศจิกำยน 1950 กำรเข้ำตีตอนแรกได้พบกับกำรต้ำนทำนไม่สู้
จะแข็งแกร่งนักแต่พอคืนวันท่ี 25-26 พฤศจิกำยน 1950  กำรเข้ำตีได้พบกับก ำลังอันแข็งแกร่งอย่ำงไม่คำดฝัน 
และถูกก ำลังของจีนคอมมิวนิสต์ออกตีโต้อย่ำงขนำนใหญ่ด้วยก ำลังถึง 18 กองพล ก ำลังส่วนนี้ได้ส่งมำจำก
แมนจูเรีย ในท ำนองเดียวกันกองทัพน้อยท่ี 10 ซึ่งรุกไปทำงตะวันตกต้ังแต่ 27 พฤศจิกำยน 1950 จ ำต้อง
หยุดชะงักลง เพรำะก ำลังของข้ำศึกท่ีต้ำนทำนอยู่มีก ำลังถึง 9 กองพล 
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 นำยพลแมคอำร์เธอร์ได้ออกแถลงกำรณ์ในขณะนั้นว่ำ   "  ขณะนี้กองทัพที่ 8   และก ำลังของ 
สหประชำชำติตอ้งเผชญิกบักำรตำ้นทำนทีแ่ขง็แกรง่ตลอดแนว กำรตำ้นทำนนีม้กี ำลงัของตำ่งชำตริว่มด้วย ซึ่ง
มำในรปูหนว่ยอำสำสมัคร ยิ่งกวำ่นัน้ยงัปรำกฎวำ่จนีคอมมวินสิตพ์รอ้มที่จะใช้ก ำลงัอนัมหำศำล ได้แก ่กองทพั
สนำมที่ 4 ซึ่งเป็นหน่วยที่เข้มแข็งที่สุดหน่วยหนึ่งของสำธำรณรัฐของจีนแดง ประกอบด้วยก ำลัง 9 กองทัพ
น้อย มีจ ำนวนพลทัง้สิน้ 27 กองพล ถัดไปในพื้นที่ด้ำนหลัง ยังมีกองทัพสนำมที่ 3 ซึ่งอยู่ในสภำพพร้อมที่จะ
ปฏิบัติกำรได้  " 

กำรบกุเกำหลใีตค้รัง้ที ่2 ของเกำหลีเหนอื 
 วันท่ี 1-15 มกรำคม 1951 กำรบุกครั้งท่ีสองของคอมมิวนิสต์ ด้วยกำรเตรียมล่วงหน้ำมำเป็น
เวลำนำนำนคอมมิวนิสต์ได้บุกข้ำมเส้นขนำนท่ี 38 ลงมำเมื่อรุ่งสำงมุ่งสู่เขตตะวันตก ทหำรจีน 400,000 คน 
รวมท้ังทหำรเกำหลีเหนือ 100,000 คน ผลักดันกองทัพบกท่ี 8 จ ำนวน 200,000 คน ถอยกลับลงมำทำงใต้
เกือบถึงโซล ครั้งแล้วในวัน ท่ี 3 มกรำคม คอมมิวนิสต์บุกหนักทำงตะวันออกของอ่ำงเก็บน้ ำซุงปอง 
(Chungbong) ตีกองพลเกำหลีใต้ท้ังสองปีกของกองพลท่ี 2   สหรัฐ ซึ่งต้องต่อสู้อย่ำงรุนแรงจึงจะผละออกมำ
ได้   เมื่อก ำลังหนุนของริดจ์เวย์  กองพลท่ี 3  และท่ี 7   รีบรุดมำช่วยเหลือ 
 กองทัพสหประชำชำติสำมำรถหยุดยั้งกำรบุกของคอมมิวนิสต์ได้ 50 ไมล์ ทำงใต้ของเส้นขนำนท่ี 
38 ต้ังมั่นจำกปองตัคตะวันตก จนถึงชำมชอคทำงตะวันออก (15 มกรำคม 1951)ในระหว่ำงวันท่ี 25 มกรำคม 
1951 ถึง 10 กุมภำพันธ์ 1951 สหประชำชำติรุกตอบโต้ ริดจ์เวย์ ส่งทหำรโจมตีเป้ำหมำยจ ำกัดเขต ค่อย
เคล่ือนไปทำงเหนือ คอมมิวนิสต์ตีโต้ทีชิปยอง (Yipyong) และวอนจู (Wonju)  (11-18 กุมภำพันธ์ 1951)   
สกัดกั้นกำรบุกทำงตอนกลำง   แต่ทำงตะวันตกทหำรสหประชำชำติรุกไปจนถึงชำนเมืองโซล 
 วันท่ี 7-31 มีนำคม 1951 ยุทธกำร "ริปเปอร์" (Lipper) เป็นปฏิบัติกำรท ำลำยล้ำงทหำรข้ำศึก
ให้ได้มำกท่ีสุด และปลดปล่อยโซล และตัดเส้นทำงล ำเลียงสัมภำระของข้ำศึกท่ีซุนซอน (Chunchon) ท ำให้
ข้ำศึกต้องล่ำถอย สหประชำชำติข้ำมแม่น้ ำฮำนทำงตะวันออกของโซล ในวันท่ี 14 มีนำคม หน่วยลำดตระเวน 
กองทัพน้อยท่ีเห็นว่ำโซลถูกท้ิง แต่แล้วทหำรจีนก็ต่อต้ำนอย่ำงเข้มแข็ง เมื่อทหำรส่งทำงอำกำศ (ชุดกำรรบ
กรมทหำรรำบท่ี 187) ลงท่ีมุมซำน (mumsan) 25 ไมล์ทำงเหนือของโซล ท ำให้คอมมิวนิสต์ต้องล่ำถอย 
กองทัพบกท่ี 8 บุกเข้ำไปถึงแนวเดิม ตำมเส้นขนำนท่ี 38 (31 มีนำคม) แมคอำร์เธอร์และริดจ์เวย์ ตกลงใจท่ี
จะรุกขึ้นไปถึง             "สำมเหลี่ยมเหล็ก" (Iron Triangle) ท่ีเปียงกัง (Pyonggang) ซอร์วอน (Chorwon) 
กุมหว่ำ (Kumhwa) ซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมสัมภำระและชุมทำงคมนำคมของจีน 
 ในวันท่ี 11 เมษำยน 1951 ประธำนำธิบดีทรูแมนได้ปลดแมคอำร์เธอร์ ออกจำกผู้บัญชำกำร
ทหำรสหประชำชำติ และ ผบ.ทหำรสหรัฐในตะวันออกไกล ริดจ์เวย์ได้รับต ำแหน่งแทน พลโทเจมส์ เอ.แวนฟ
ลีต (Lt.Gen James A. vanfleet) รีบเดินทำงจำกสหรัฐ เพื่อรับต ำแหน่งผู้บัญชำกำรกองทัพบกท่ี 8 สหรัฐ 
         กำรรุกเข้ำหำสำมเหลี่ยมหลัก (Iron triangle) 
 แม้ว่ำ นำยพลแวนฟลีท จะเช่ือมั่นว่ำกองทัพท่ี 8 จะสำมำรถผลักดันก ำลังทหำรจีนคอมมิวนิสต์
ให้ถอยร่นไปทำงเหนือเส้นขนำนท่ี 38 ก็ตำม แต่ตำมข้อเท็จจริงแล้วมีก ำลังพลและอำวุธยุทโธปกรณ์ ไม่เพียง
พอท่ีจะท ำลำยก ำลังของข้ำศึกได้  ดังนั้นจึงตกลงใจว่ำในขณะท่ีก ำลังหนุนสร้ำงแนวที่มั่นต้ังแต่มันซำนผ่ำนแยง
กูไปถึงฝ่ังตะวันออกอยู่นั้น ให้ก ำลังส่วนท่ีเหลือของกองทัพท่ี 8 คงรุกคืบหน้ำต่อไปโดยใช้ยุทธวิธีเดิมซึ่งเคยใช้
แล้วตั้งแต่เดือน มกรำคม ควำมมุ่งหมำยของกำรรุกท่ีกล่ำวนี้ก็คือ ผลักดันข้ำศึกในด้ำนตะวันออก เพื่อไปยัง
พื้นท่ีทำงเหนือของอินเจ (InJe) ซึ่งเป็นท่ีมั่นอันมั่นคงของคอมมิวนิสต์ มีช่ือว่ำ “พันซ์โบวล์” (Punch Bowl) 
ส่วนทำงด้ำนตะวันตกก็รุกคืบหน้ำไปสู่พื้นท่ีสำมเหลี่ยมเหล็ก  ชอร์วอน-เบียงกัง-กุมหว่ำ (Chorwon-
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Pyonggang-Kumhwa) ทำงสุดแนวรบทำงด้ำนตะวันตกไม่ได้ก ำหนดแผนกำรรุกไว้แต่อย่ำงใด ในด้ำนนี้ทรำบ
ว่ำข้ำศึกก ำลังเสริมท่ีมั่นให้แข็งแรงยิ่งขึ้น หำกก ำหนดกำรรุกไว้ทำงด้ำนนี้จะท ำให้แนวรบขยำยยำวออกไป 
 ทำงด้ำนของกองทัพน้อยท่ี 2 กองพลทหำรเกำหลีใต้ซึ่งอยู่ทำงด้ำนซ้ำยสำมำรถยึดรักษำตำมชำยล ำ
น้ ำไว้โดยตลอด ก ำลังอีกส่วนหนึ่งของกองทัพน้อยหน่วยนี้ได้แก่ กองพลทหำรม้ำและกองพลทหำรรำบท่ี 3 
และ 25 ได้รับหน้ำท่ีให้ปฏิบัติกำรในกำรเข้ำตีหลักได้พบกับกำรต้ำนทำนอย่ำงทรหดท่ำมกลำงพำยุฝน และ
ได้รับกำรสนับสนุนจำกก ำลังทำงอำกำศอย่ำงจ ำกัด จึงท ำให้กำรรุกคืบหน้ำของกองพลท้ังสำมก่อนท่ี 
จะถึงสำมเหล่ียมเหล็กเป็นไปอย่ำงเช่ืองช้ำ  แม้กระนั้นก็ตำม ชอว์วอน และกุมหว่ำ ไปทำงเหนือและสำมำรถ
ไปบรรจบกันภำยในเมืองเบียงกังในวนัท่ี 13 มิ.ย. 1951 หลังจำกท่ีก ำลังท้ังสองหน่วยได้ออกท ำกำร
ลำดตระเวนอย่ำงคร่ำว ๆ    แล้วก็ถอนตัวกลับในแนวของสัมพันธมิตร  ดังนั้นข้ำศึกจึงสำมำรถยึดเมืองยอง
แกงกลับคืนได้ เมื่อวันท่ี   17 มิ.ย. 1951 
 กองทัพน้อยท่ี 9 ซึ่งอยู่ทำงตะวันออกของกองทัพน้อยท่ี 1 รุกคืบหน้ำไปอย่ำงช้ำ ๆ ภูมิประเทศ
อันทุรกันดำรทำงตะวันตกอ่ำงเก็บน้ ำ ท ำให้อ ำนำจกำรยิงและควำมคล่องตัวลดน้อยลงไป ทหำรต้องกำรใช้
กำรเดินทำงด้วยเท้ำเป็นหลัก  ค่อย ๆ รุกคืบหน้ำเข้ำสู่แนวต้ำนทำนของข้ำศึกทำงใต้เมืองกุมซอง 
(Kumchong) ทีละขั้นตำมล ำดับ 
 ทำงด้ำนตะวันออกของอ่ำงเก็บน้ ำ กองทัพน้อยท่ี 10 สำมำรถยึดเมืองแยงกู (Yanggu) ได้เมื่อ
วันท่ี 2 มิ.ย. 1950 และเข้ำตีฝ่ำแนวต้ำนทำนอันเข้มแข็งของทหำรเกำหลีเหนือสองกองพันไปได้ช้ำ ๆ ข้ำศึกใช้
ปืนใหญ่ เครื่องยิงระเบิด และอำวุธอัตโนมัติ ท ำกำรยิงจำกสันเขำอย่ำงรุนแรง เพื่อยับยั้งกำรเข้ำตีของ
สัมพันธมิตร ในวันท่ี 10 มิ.ย. 1950 จึงสำมำรถรุกเข้ำไปถึงขอบทำงด้ำนใต้ของ  "Punch Bowl" 
 ถัดไปทำงตะวันออกในเขตปฏิบัติกำรของกองทัพน้อยท่ี 9 กองทัพน้อยเกำหลีใต้ท่ีสำมำรถลบ
ส่วนยื่นท่ีฝ่ำยข้ำศึกสร้ำงไว้เป็นผลส ำเร็จ นอกจำกนั้นกองพลเกำหลีใต้ซึ่งปฏิบัติอยู่บริกำรฝ่ังตะวันออก ได้ท ำ
กำรเข้ำตีและพบกับกำรต้ำนทำนท่ีมีควำมแข็งแกร่งพอประมำณ ท่ีสุดก็สำมำรถยึดเมืองโซโด (Sodo) ไว้ได้ 
เมื่อวันท่ี 7 มิ.ย. 1951 
 ผลกำรยุทธของกองพลท่ี 8 นับแต่กลำงเดือน มิถุนำยน จนถึงเริ่มเจรจำพักรบ ได้ผลคืบหน้ำ
เล็กน้อยเท่ำนั้น กำรปฏิบัติกำรส่วนใหญ่เข้ำตีโดยจ ำกัดท่ีหมำย แต่ข้ำศึกก็ต้ำนทำนอย่ำงทรหด กำรปฏิบัติซึ่ง
นับว่ำได้ผลอย่ำงจริงจังนั้น อยู่ทำงด้ำนของกองทัพน้อยท่ี 1 ซึ่งในตอนต้นเดือน มิถุนำยน ในบริเวณนั้นหน่วย
รบพิเศษรถถังทหำรรำบ ประสบผลส ำเร็จในกำรกวำดล้ำงและยึดพื้นท่ีท่ีส ำคัญของข้ำศึกใต้เมืองปองยำง 
(Bongyang) ท่ีเรียกว่ำ "สำมเหล่ียมเหล็ก" ไว้ได้ กำรสูญเสียพื้นท่ีดังกล่ำว ท ำให้ข้ำศึกขำดแหล่งสะสมก ำลังรบ 
 วันท่ี 12-21 เมษำยน 1951 กองทัพสหประชำชำติรุกต่อไป เมื่อเห็นว่ำคอมมิวนิสต์เตรียมรุก
ตอบโต้เพื่อสกัดกั้นกำรบุกท่ี "สำมเหล่ียมเหล็ก" นำยพลแวนฟลีท รุกต่อไป ในระหว่ำงวนัท่ี 22 เม.ย. ถึง 1 
พ.ค.1951 คอมมิวนิสต์เริ่มบุกโจมตีกองทัพน้อยท่ี 1 ทำงเหนือของโซล อย่ำงหนักหน่วง กำรถอยอยำ่งรวดเร็ว
ของกองพลท่ี 1 เกำหลีใต้ ท ำให้กองพลน้อยท่ี 29 ของอังกฤษ ต้องเปิดโล่งทำงปีกขวำ กองพันทหำรรำบท่ี 1 
กรมกลอสเตอร์เซอร์ (Gloucestershire Reglment) ถูกตัดขำดหลังจำกต่อสู้อย่ำงห้ำวหำญในกำรป้องกัน
เนินเขำก็พยำยำมตีฝ่ำขึ้นไปทำงเหนือรอดมำได้เพียง 40 คน   นอกนั้นถูกฆ่ำตำยหรือถูกจับเป็นเชลย     ใน
ท่ีสุดกำรบุกของคอมมิวนิสต์ก็ล้ำลงจนหยุด ( 30 เม.ย.) ถูกทหำรสหประชำชำติระดมยิงด้วยยิงใหญ่อย่ำงหนัก
จนเสียทหำรไปประมำณ 70,000 คน กองทัพท่ี 8   เสียทหำรไป 7,000 คน 
 14 - 20 พฤษภำคม 1951 คอมมิวนิสต์รุกหนักขั้นท่ีสอง คอมมิวนิสต์กว่ำ 20 กองพลขนำบปีก
ท้ังสองด้ำนด้วยกองพลเกำหลีเหนือ โจมตีหน่วยด้ำนขวำของกองทัพน้อยเอ็กซ ์กองพลท่ี 5 และท่ี 7 เกำหลีใต้ 
กองพลท่ี 2 สหรัฐถัดไปทำงซ้ำย ตรึงท่ีมั่นอย่ำงหนำแน่น แต่กองพลน้อยท่ี 3 เกำหลีใต้ทำงตะวันออกสุด ยัน
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ด้ำนปีกต่อต้ำนกำรบุกของคอมมิวนิสต์ กองพลท่ี 2 สหรัฐ ร่วมกับกองพันฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์  และกอง
พลนำวิกโยธินท่ี 1     ทำงด้ำนตะวันตกรุกตอบโต้ทันที แวนฟรีทคำดว่ำจะถูกบุกแน่ จึงส่งก ำลังหนุนไวร้ับมือ
กองพลท่ี 3 สหรัฐ และชุดปฏิบัติกำรรบทหำรรำบท่ี 187 ยันกำรบุกคอมมิวนิสต์ไว้ได้ (20 พ.ค.) กำรโจมตีปีก
ตะวันตกทำงเหนือของโซลและตอนกลำงลงไปจนถึงแม่น้ ำปูคอน (Pukon) ต้องชะงักลง 
 ในระหว่ำงวันท่ี 22-23 พฤษภำคม 1951 สหประชำชำติจ ำกัดกำรโจมตีทำงซ้ำยสุด ต้ังมั่นท่ี
แม่น้ ำอิมจิม (Imjim) ทำงเหนือของมุนซำน แนวหน้ำของสหประชำชำติท้ังแนว เคล่ือนขึ้นทำงเหนือ กอง
พลเมืองหลวงและกองพลท่ี 2 เกำหลีใต้ทำงขวำสุดบุกอย่ำงรวดเร็วไปทำงฝ่ังตะวันออก โดยมีกำรต้ำนทำน
เพียงเล็กน้อยจนถึง  คำนซอง กำรบุกค่อนข้ำงช้ำลงในตอนกลำงแต่เร่งขึ้นเมื่อส้ินเดือน นำยพลแวนฟลีทจึงส่ัง
ให้หยุดเพรำะคณะเสนำธิกำรผสมไม่อนุมัติให้บุกต่อไป รัฐบำลสหรัฐเกรงกำรคุกคำมของโซเวียตและไม่
ต้องกำรให้โลกเสรีต่ืนตระหนกต่อผลท่ีตำมมำ ต้ังแต่วันท่ี 1-15 มิ.ย. 1951 กองทัพสหประชำชำติจึงรวมก ำลัง
ต้ังเป็นแนวตั้งรับข้ำมคำบสมุทรเกำหลี  วันท่ี  23 มิ.ย. 1951 โซเวียตเสนอให้มีกำรหยุดยิงในระยะหกเดือนใน
กำรสู้รบ  จีนคอมมิวนิสต์ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงมำกมำย สูญเสียทหำรประมำณ  200,000 คน และ
ยุทโธปกรณ์เป็นจ ำนวนมหำศำลกองทัพอำกำศสหรัฐโจมตีอย่ำงหนักจนไม่สำมำรถใช้สนำมบินทำงใต้ของแม่
น้ ำยำลูได้ผู้แทนท้ังสองฝ่ำยประชุมกันท่ีเคซองในเดือน  ส.ค.-พ.ย. 1951 กองทหำรของแวนฟลีทกวำดล้ำง
สำมเหล่ียมเหล็ก ขับไล่ทหำรจีนถอยร่นจำกอ่ำงเก็บน้ ำฮัวซอน (Huichon) และทำงรถไฟซอร์วำน-โซล ท ำให้
คอมมิวนิสต์เรียกร้องให้มีกำรหยุดยิงทันทีกำรเจรจำท่ีชะงักงันมำระยะหนึ่งก็เริ่มต้นใหม่ในหมู่บ้ำนปันมุนจอม   
ใน   12 พ.ย. 1951  
 ขณะท่ีกำรเจรจำท่ีหมู่บ้ำนปันมุนจอม (Panmunjon) โอ้เอ้อยู่นั้น ปฏิบัติกำรทำงทหำรย่อย ๆ ก็
เกิดขึ้นอยู่เสมอตำมแนวรบ นำยพลริดจ์เวย์ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บัญชำกำรกองทัพนำโต (NATO) และนำยพล
มำร์ค ดับเบิลยู คลำร์ก (Gen. Mark W. Clark) เข้ำมำรับต ำแหน่งแทน คอมมิวนิสต์เสริมสร้ำงก ำลังของตน
ตลอดเวลำ ประมำณส้ินปี ก ำลังทหำรของคอมมิวนิสต์มีถึง 800,000 คนในเกำหลี สำมในส่ีเป็นทหำรจีน โซ
เวียตก็ส่งปืนใหญ่สนำมเข้ำมำรวมท้ังปืนต่อสู้อำกำศยำนควบคุมกำรยิงด้วยเรดำร์  แต่กำรท่ีสหประชำชำติ
สำมำรถครองอำกำศได้ ก็ไม่ถูกคุกคำมท่ีร้ำยแรงนัก 
 กำรเจรจำท่ีต้ังล่ำช้ำก็เนื่องมำจำกปัญหำเชลยศึกทหำรอเมริกัน  10,000 คน อยู่ในมือของ
คอมมิวนิสต์ จำกจ ำนวนเชลยศึกสหประชำชำติท้ังหมด 92,000 คน เกำหลี 80,000 คน  2,500 คนจำก
ประเทศต่ำง ๆ คอมมิวนิสต์ตกเป็นเชลยศึก 171,000 คน อยู่ในควำมรับผิดชอบของสหรัฐกว่ำ 20,000 คน 
เป็นทหำรจีนประมำณ 80,000 คน อยู่ในเกำะโคเจ( Koje ) นอกฝ่ังปูซำนห่ำงท่ีปันมุนจอม คอมมิวนิสต์
ต้องกำรเชลยศึกให้กลับประเทศเดิมท้ังหมด แต่คอมมิวนิสต์ประมำณ 50,000 คนไม่ยอม 
 ในวันท่ี 28 มีนำคม 1953 คอมมิวนิสต์ยินยอมท่ีจะท ำควำมตกลงในเรื่องเชลยศึก และได้มีกำร
แลกเปล่ียนเชลยศึกคอมมิวนิสต์ 5,800 คน กับทหำรเกำหลีใต้ 471 คน สหรัฐ 149 คน และชำติอื่น ๆ 64 
คน ในวันท่ี 10-31 มิถุนำยน 1953 จีนคอมมิวนิสต์ท ำกำรรุกครั้งใหม่อีกครั้งต่อทหำรเกำหลีใต้ แต่ท ำให้
สหประชำชำติเสริมก ำลังต่อต้ำนทันที ท ำให้คอมมิวนิสต์สูญเสียทหำรไปประมำณ 70,000 คน กำรเจรจำ
ด ำเนินต่อไป จนถึงวันท่ี 27 กรกฎำคม 1953 ได้มีกำรลงนำมในสัญญำสงบศึก แบ่งประเทศออกเป็นเกำหลี
เหนือและเกำหลีใต้ตำมแนวเส้นขนำนท่ี 38 ตำมเดิม เชลยศึกท่ีต้องกำรกลับประเทศมีคอมมิวนิสต์ 7,700 คน 
ทหำรสหประชำชำติ 12,700 คน เป็นสหรัฐ  3,597  คน   อังกฤษ  945  คน 
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ผลของกำรรบ 
 สงครำมเกำหลีท ำให้สหประชำชำติสูญเสียทหำรไปดังนี้ ตำย 108,505 คน บำดเจ็บ 264,591 
คน ถูกจับเป็นเชลย 92,987 คน คอมมิวนิสต์เสียทหำรไปประมำณ 1,600,000 คน ร้อยละ 60 เป็นทหำรจีน
คอมมิวนิสต์ เกำหลีใต้ตำย 70,000 คน บำดเจ็บ 150,000 คน ถูกจับเป็นเชลย 80,000 คน 
 ในกำรรบทำงอำกำศ เครื่องบินคอมมิวนิสต์ถูกท ำลำย 1,108 ครั้ง รวมมิก-15 จ ำนวน 838 
เครื่อง และได้รับควำมเสียหำยอีก 1,022 เครื่อง เสียหำยอย่ำงหนัก 177 เครื่อง สหรัฐเสียเครื่องบิน  114  
เครื่อง   อัตรำกำรสูญเสียมิก -15  จ ำนวน  13  เครื่อง  ต่อ  เอฟ -16 หนึ่งเครื่อง เครื่องบินสหประชำชำติท่ี
สูญเสียเพรำะถูกยิงจำกอำวุธต่อสู้อำกำศยำน ในกำรสนับสนุนกองก ำลังภำคพื้นดินอย่ำงใกล้ชิด จ ำนวน 
1,213 เครื่อง  

 เชลยศึก 
 กองทัพท่ี 8 ได้เผชิญกับปัญหำเชลยศึก ซึ่งเป็นปัญหำใหญ่อีกปัญหำหนึ่ง ในปลำย ค.ศ.1950 
เมื่อกองทัพเกำหลีถูกท ำลำยไปแล้ว ปรำกฏว่ำเชลยเกำหลีเหนือท่ีอยู่ในควำมอำรักขำของสหประชำชำติ มี
จ ำนวนถึง 100,000 คน จ ำนวนนี้ได้เพิ่มขึ้นตำมล ำดับ เมื่อกำรรบได้ด ำเนินต่อไป เพรำะทหำรเกำหลีเหนือ
และทหำรจีนคอมมิวนิสต์ได้ถูกจับเป็นเชลยเพิ่มขึ้นอีกเป็นจ ำนวนมำก เชลยเหล่ำนี้ได้ถูกควบคุมไว้บนเกำะโค
เจ Koje ห่ำงจำก   ปูซำนไปทำงตะวันออกเฉียงใต้ 30 ไมล์ ในปลำยปี ค.ศ.1951 ควำมวุ่นวำยได้เกิดขึ้นพวก
เชลยศึกหลำยพื้นท่ีด้วย เนื่องจำกเชลยศึกเป็นคอมมิวนิสต์พยำยำมท่ีจะใช้อิทธิพลครอบง ำเชลยศึกท่ีไม่ใช่
คอมมิวนิสต์ ในต้นปี ค.ศ.1952  กองทหำรสหรัฐได้พยำยำมกันเชลยศึกท่ีไม่ใช่คอมมิวนิสต์ให้ออกจำกอิทธิพล
ของเชลยศึกท่ีเป็นคอมมิวนิสต์ เหตุกำรณ์ร้ำยนี้ได้บรรลุถึงจุดยอดในเดือน  ค.ศ.1952 เมื่อเชลยศึกท่ีเป็น
คอมมิวนิสต์ ได้ใช้ก ำลังเข้ำจับกุมตัวผู้บังคับค่ำยเชลยศึกแห่งนั้น กรมทหำรรำบส่งทำงอำกำศสหรัฐท่ี 193 ได้
รีบเข้ำปฏิบัติทันที จนเป็นผลส ำเร็จ และสำมำรถแยกเชลยท่ีไม่ใช่คอมมิวนิสต์ได้อย่ำงเด็ดขำด 
             ควำมเสียหำยในเกำหลี 
 นับต้ังแต่หน่วยรบเฉพำะกิจของสมิธ เริ่มปะทะข้ำศึก เมื่อ 5 กรกฎำคม ค.ศ.1950 จนกระท่ังถึง
วันท่ี 24 กรกฎำคม ค.ศ.1953 ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยแห่งสงครำมเกำหลี ก ำลังของสหรัฐอเมริกันได้สูญเสียไปเป็น
จ ำนวน 136,937 คน จ ำนวนนี้ไม่นับเชลยศึก ท่ีถูกส่งกลับไปยังสหประชำชำติเนื่องจำกผลเจรจำสงบศึก และ
ไม่นับรวมทหำรท่ีไม่ยอมกลับปิติภูมิ ซึ่งมีจ ำนวนเพียงเล็กน้อย ต่อไปนี้เป็นตำรำงแสดงควำมสูญเสีย 
 

จ ำหนำ่ย กองทพับก นำวกิโยธนิ กองทพัเรอื กองทพัอำกำศ รวม 
- ตำยในกำรรบและตำยเพรำะ 
  บำดเจ็บจำกกำรรบ 

21,264 3,858 302 390 25,801 

- สูญหำยซึ่งคำดว่ำตำย 6,440 422 156 810 7,828 
- บำดเจ็บเนื่องจำกกำรรบ 77,596 23,745 1,576 368 103,284 
- หำยไปหลังจำกแลกเปล่ียน 
  เชลย 

0 0 9 15 24 

รวม 105,300 28,011 2,043 1,583 136,937 
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 จำกสถิ ติกำรรักษำพยำบำล  ปรำกฏว่ำทหำรท่ีบำดเจ็บเนื่องจำกกำรรบ  แล้วได้รับกำร
รักษำพยำบำลตำมสำยกำรแพทย์นั้น ตำยประมำณร้อยละ 2 จ ำนวนผู้ท่ีได้รับกำรรักษำหำยแล้วส่งกลับไปยัง
แนวรบประมำณร้อยละ 85 
 ควำมสูญเสียของทหำรชำติอื่น ๆ ไม่คิดรวมทหำรเกำหลีใต้ตำยประมำณ 3,000 คน บำดเจ็บ 
12,000 คน และสูญหำย 4,000 คน ส่วนทหำรเกำหลีใต้นั้น ตำยและบำดเจ็บในกำรรบประมำณ 200,000 
คน ควำมเสียหำยของฝ่ำยข้ำศึกประมำณว่ำจีนคอมมิวนิสต์เสียทหำรไป 900,000 คน  และเกำหลีเหนือเสีย
ทหำรไป 520,000 คน 

------------------------ 
                                             สงครำมอ่ำวเปอร์เซีย  ( 1990 –1991 ) 
                                                      สำเหตุแห่งสงครำม 
      สำเหตุมำจำกรำคำน้ ำมัน 
 หลังจำกท่ีประสบปัญหำด้ำนกำรเงิน  เพื่อใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ  อันเป็น
ผลกระทบ ซึ่งเกิดขึ้นจำกพิษของสงครำมอ่ำวเปอร์เซีย( Persian Gulf Wer ) อิรัก(Iraq) เรียกร้องเงินชดเชย
จ ำนวน 2,400 ล้ำนดอลลำร์ จำกประเทศคูเวต (Kuwait) โดยอ้ำงว่ำคูเวตลักลอบขโมยขุดน้ ำมันของอิรักไป
ขำย รัฐบำลกรุงแบกแดด (Baghdad) ยังเน้นว่ำ สูญเสียเงินรำยได้จำกกำรขำยทรัพยำกรธรรมชำติประเภทนี้
คิดเป็นมูลค่ำมหำศำล จำกกำท่ีคูเวตและสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates) เพิ่มกำรผลิต
น้ ำมันดิบเกินโควต้ำ ส่งผลให้รำคำน้ ำมันในตลำดโลกในช่วงเดือนมิถุนำยนตกลงเหลือเพียงบำเรลละ  14 
ดอลลำร์ ต่ ำกว่ำรำคำมำตรฐำนท่ีก ำหนดเอำไว้ถึง 4 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล  ซ้ ำร้ำยกว่ำนั้น ภำระหนี้สินท่ีอิรักติด
ค้ำงธนำคำรชำติตะวันตก เหลือทำงออกสุดท้ำย คือ กำรขึ้นรำคำน้ ำมันดิบและกำรหวังพึ่งประเทศเพื่อนบ้ำน
อำหรับให้ยื่นมือเข้ำช่วย 
 ด้วยเหตุนี้เอง อิรักจึงต้องกำรให้ประเด็นกำรขึ้นรำคำน้ ำมัน เป็นหัวข้อหลักในกำรประชุมกลุ่ม
ประเทศผู้ ส่งน้ ำมัน ดิบเป็น สินค้ำออกหรือองค์กำรโอเปก (Opec) ณ  นครเจนีวำ(Jeniwa) ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) เมื่อปลำยเดือน ก.ค.1990 โดยอำศัยจุดยืนอันเด็ดเด่ียวหนักแน่นบวกกับแนว
ร่วมเสียงสนับสนุนจำกคู่อริเก่ำอย่ำงอิหร่ำน( Iran ) ซึ่งได้รับพิษสงจำกสงครำมอ่ำวเปอร์เซียร่วมกันเป็นไปเบิก
ทำงสะดวก 
 ท่ีประชุมกลุ่มโอเปกบรรลุข้อตกลงประวัติศำสตร์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันศุกร์ท่ี  27  ก.ค. 1990 โดย
ก ำหนดให้เพิ่มรำคำมำตรฐำนของน้ ำมันดิบในตลำดโลก ข้ึนเป็นบำร์เรลละ 21 ดอลลำร์ ถือเป็นกำรเพิ่มรำคำ
น้ ำมันดิบครั้งแรกในรอบทศวรรษ อีกท้ังยังมีกำรเอ่ยถึงเรื่องกำรควบคุมปริมำณกำรผลิตอย่ำงท่ีไม่เคยปรำกฏ
มำก่อนอีกด้วย 

 เหตุผลประกำรท่ีหนึ่งท่ีท ำให้กลุ่มโอเปกขึ้นรำคำน้ ำมันดิบมำตรฐำนในครั้งนี้ เพรำะเห็นว่ำอำจลดทิฐิ
อันร้อนแรงทำงกำรเมืองของแบกแดดลงได้    จนยอมโอนอ่อนเจรจำปัญหำขัดแย้งกับคูเวตและอิหร่ำน เพื่อ
หำข้อยุติด้ำนกำรเงินและเรื่องพรมแดนท่ีมีปัญหำ 

 กำรก ำหนดรำคำไว้ท่ี 21 ดอลลำร์ต่อบำร์เรล เป็นท่ีพอใจของทุกฝ่ำยรวมท้ังอิหร่ำนซึ่งได้ช่ือว่ำ
เป็นผู้น ำกลุ่มประเทศเศรษฐีน้ ำมันท่ีนิยมเรียกร้องให้มีกำรขึ้นรำคำน้ ำมันเป็นนิจ แม้แต่คูเวตซึ่งเน้นนโยบำย
ขำยถูกเพื่อเพิ่มยอดกำรจ ำหน่ำยมำโดยตลอดก็ต้องยอมรับข้อตกลงข้ำงต้น ส่วนหนึ่งเพื่อเหตุผลทำงกำรเมือง  
ในกำรเจรจำยุติปัญหำขัดแย้งกับอิรักท่ีเมืองเจดดำห์  (Jidda)    ประเทศซำอุดิอำระเบีย (Saudi Arabia) 
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 ผลกำรเจรจำประสบควำมล้มเหลว  อิรักส่งก ำลังทหำรรุกสำยฟ้ำแลบเข้ำยึดกรุงอัลคูเวต 
(Alkuwait) นครหลวงของประเทศคูเวต ท่ำมกลำงเสียงประณำมจำกนำนำชำติ ทันทีท่ีข่ำวนี้แพร่สะพัด
ออกไป 

         อริกัรกุฆำตคเูวต เขย่ำโลกอำหรบัและสหรฐัฯ 
 แรกทีเดียวเชื่อกันว่ำ    กรณีพิพำทระหว่ำงอิรักกับคูเวตและสหรัฐอำหรับเอมิเรตน์ 
( United Arab Emirates ) ไม่ลุกลำมใหญ่โตไปกว่ำกำรท ำสงครำมน้ ำลำย ฝ่ำยแบกแดดเพียงต้องกำรใช้
ประเด็นดังกล่ำวเป็นลูกไม้ เพื่อกดดันให้ท่ีประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ ำมันดิบเป็นสินค้ำออก OPEC หำทำง
คล่ีคลำยควำมตึงเครียดด้วยกำรยอมขึ้นรำคำน้ ำมันดิบตำมข้อเรียกร้องของตน แต่แล้วอิรักกลับส่งกองทัพรุก
ข้ำมพรมแดนคูเวต พร้อมกับยึดนครหลวงของฝ่ำยตรงข้ำมเอำไว้ เมื่อเช้ำมืดวันท่ี 2 สิงหำคม พ.ศ.1990 
หลังจำกท่ีกำรเจรจำสันติภำพล้มเหลว 
 ล ำพังเพียงขีดควำมสำมำรถทำงกำรทหำรของชำติเล็ก ๆ อย่ำงคูเวตไม่อำจเทียบเคียงก ำลังรบของ
อิรักได้ ไม่ว่ำจะด้ำนก ำลังพลระดับ 1 ต่อ 50 หรือยุทโธปกรณ์อื่น ๆ กำรกระท ำของอิรักจึงหนีไม่พน้เสียงติ
เตียนจำกท่ัวโลก รวมท้ังกำรเรียกร้องให้อิรักถอนทหำรออกจำกดินแดนของเพื่อนบ้ำนโดยไม่มีเงื่อนไข  
นอกจำกนี้ยังท ำให้ชำติอำหรับต่ำงพำกันผวำกับเพลิงโทสะของรัฐบำลในกรุงแบกแดด 

ที่มำกองก ำลงัปีศำจสงครำม 
 อำศัยท่ีประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน พึ่งพำกำรสมรู้ร่วมคิดจำกรัฐบำลชำติอื่น นำยหน้ำคนกลำงท่ี
ละโมบและข่ำยงำนลับท่ีจัดหำซื้ออำวุธให้ โดยอำศัยบริษัทในสหรัฐฯ และยุโรปเป็นฉำกบังหน้ำท ำให้อิรัก
สะสมอำวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยีทำงกำรทหำรอันทันสมัยเอำไว้ไม่น้อย 

 กระบวนผู้น ำในประเทศโลกท่ีสำมท่ีทุ่มเทเงินตรำหมดไปกับกำรส่ังสมซื้ออำวุธยุทโธปกรณ์ต่ำง 
ๆ    ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน อยู่ในแถวต้น ๆ  น ำหน้ำอิหร่ำน  ลิเบีย   และเกำหลีเหนือ   ในช่วง 10 ปีท่ี
ผ่ำนมำ ผู้น ำอิรักถลุงเงินไปกว่ำ 50,000 ล้ำนดอลลำร์ ในกำรซื้ออำวุธเคมี อำวุธชีวภำพตลอดจนส่วนประกอบ
อำวุธนิวเคลียร์จำกตลำดค้ำอำวุธท่ัวโลก จึงไม่น่ำสงสัยเลยว่ำ ปัจจุบันอิรักมีแสนยำนุภำพทำงกำรทหำรน่ำ
กลัวขนำดไหน ไม่เป็นเบ้ียล่ำงอิสรำเอลเหมือนสิบปีก่อน 
 และด้วยควำมช่วยเหลือของฝรั่งเศส อิรักได้สร้ำงกลุ่มโรงงำนผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ
เบ็ดเสร็จขึ้นมำแล้ว ปัจจุบันโรงงำนดังกล่ำวสำมำรถผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนำดจ๋ิวที่ใช้กับระบบน ำวิถีของ
ขีปนำวุธและยุทโธปกรณ์ทำงทหำรอื่น ๆ อีกหลำยประเภทยังดีท่ีสหรัฐฯหวำดระแวงอิรักในฐำนะประเทศท่ีให้
กำรสนับสนุนลัทธิก่อกำรร้ำย  ดังนั้นในช่วงสงครำมอ่ำวเปอร์เซียระหว่ำงอิรักกับอิหร่ำน สหรัฐฯจึงไม่หลวมตัว
ให้อำวุธแบกแดดจัดกำรเตหะรำน และมีกฎหมำยห้ำมซื้ออำวุธกับอิรักแม้ว่ำกฎหมำยจะควบคุมไม่ค่อยอยู่ก็
ตำมวกดินแดนคูเวต มำเป็นข้ออ้ำงเพื่อบ่ำยเบี่ยงกำรเจรจำได้ ชนิดท่ีสหรัฐฯหมดสิทธิ์แย้ง 

        ปฏิกิริยำจำกตะวันออกกลำง 
 จำกกำรท่ีอิรักรุกรำนคูเวต   พร้อมกับส่งทหำรต้ังมั่นประชิดพรมแดนประเทศซำอุดิอำระเบีย 
ท ำให้กลุ่มชำติอำหรับในย่ำนอ่ำวเปอร์เซียตะลึงงันไปท่ัว รวมทั้งชำติคู่อริอย่ำงอิหร่ำนและอิสรำเอล 
 อียิปต์  (Egypt)    ประเทศท่ีเจ็บแสบจำกกำรกระท ำของอิรักรองจำกคูเวตหนีไม่พ้นอียิปต์ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิงตัวประธำนำธิบดีฮอสนี มูบำรัก เพรำะหลังจำกท่ีมีข่ำวว่ำอิรักส่งกองก ำลังทหำรต้ังมั่นใกล้
พรมแดนคูเวตตำมประกำศิตจำกกรุงแบกแดดท่ีกล่ำวหำเพื่อนบ้ำนเล็ก ๆ ว่ำบ่อนท ำลำยเสถียรภำพรำคำ
น้ ำมันดิบโลกและมุ่งท ำร้ำยอิรัก ผู้น ำอียิปต์รีบรุดเดินทำงไปยังกรุงแบกแดด เพื่อเจรจำไกล่เกล่ียกรณีพิพำท
ทันที อีกท้ังได้รับกำรยืนยันจำกปำกของประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ว่ำอิรักไม่คิดรุกรำนคูเวต แต่แล้วผู้น ำ
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อิรักกลับกลืนน้ ำลำยตัวเองและยกทัพบุกยึดคูเวตเอำไว้ผลจำกกำรกระท ำของประธำนำธิบดีซัดดัม  ฮุสเซน 
ส่งผลให้ประธำนำธิบดีมูบำรัก( Mubarak )  "หน้ำแตก" กลำยเป็นตัวตลกในสำยตำนำนำชำติ และพร้อมท ำ
ให้ภำพพจน์ของผู้น ำอียิปต์ในฐำนะบุคคลส ำคัญต่อกำรเจรจำสันติภำพตะวันออกกลำงระหว่ำงอิสรำเอลกับ
ปำเลสไตน์มัวหมองไปโดยปริยำย 
 แม้ว่ำในตอนแรก อียิปต์ลังเลใจท่ีจะหำมำตรกำรตอบโต้อิรัก แต่แล้วในท่ีสุดประธำนำธิบดี   มู
บำรักได้เปิดกำรประชุมฉุกเฉินของกลุ่มชำติสันนิบำตอำหรับ ท่ีกรุงไคโร (Chiro) ท่ีประชุมมีมติเห็นพ้อง
ต้องกันในกำรส่งกองก ำลังทหำรชำติอำหรับ เข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือแก่ซำอุดิอำรเบียไว้รับมือกำรจู่โจมจำก
กองก ำลังทหำรอิรัก มีอียิปต์เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงน ำทีม 
 จอร์แดน (Jordan) คือ ประเทศต่อมำท่ีประสบปัญหำน่ำวิตก  จอร์แดนเปรียบเสมือนรัฐกันชน
ระหว่ำงอิรักและอิสรำเอล อีกท้ังไม่กินเส้นกับอิสรำเอลด้วย เมื่ออิรักขู่เล่นงำนอิสรำเอลย่อมท ำให้จอร์แดนไม่
ค่อยสบำยใจ เพรำะจอร์แดนมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิรัก และต่ำงเคยล้ิมรสกำรจู่โจมจำกอิสรำเอลมำแล้ว
ท้ังคู่  อย่ำงไรก็ตำมกษัตริย์ฮุสเซนพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีท่ีจะแก้ไขปัญหำขัดแย้งด้วยกำรเสด็จเยือนกรุงไคโร กรุง
แบกแดด และกรุงวอชิงตัน เพื่อเจรจำหำรือกับประธำนำธิบดีฮุสเซน ทรงงดออกเสียงประณำมอิรักท่ีรุกรำน
คูเวต แต่แล้วผลสุดท้ำยจอร์แดนจ ำต้องเออออตำมมติของท่ีประชุมสหประชำชำติให้คว่ ำบำตรทำงเศรษฐกิจ
ต่ออิรัก แม้ทรงรู้ว่ำกำรตัดสินใจของพระองค์อำจก่อให้เกิดควำมโกรธแค้นในหมู่ประชำชน  แต่ดูเหมือน
พระองค์หมดหนทำงเล่ียงหลบ กระนั้นก็ตำม จอร์แดนปฏิเสธกำรส่งทหำรเข้ำร่วมกองก ำลังนำนำชำติเพื่อ
ปกป้องซำอุดิอำรเบีย โดยต้ังเงื่อนไขว่ำสหรัฐฯและชำติตะวันตกต้องถอนก ำลังออกจำกซำอุดิอำรเบียให้หมด
ส้ินเสียก่อน 
 เหตุผลท่ีจอร์แดนไม่กล้ำปิดเมืองท่ำอะกำบำ (Agaba) ซึ่งเป็นเส้นทำงออกท่ีเหลืออยู่เพียงทำง
เดียวให้อิรักรอดพ้นจำกกำรปิดล้อมกองเรือรบชำติตะวันตกในตอนแรก เนื่องจำกจอร์แดนต้องพึ่งพำควำม
ช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจมำกมำยจำกแบกแดด ไม่ว่ำจะเป็นน้ ำมันดิบร้อยละ 90 ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมท้ังกำร
รับซื้อสินค้ำออกร้อยละ 25 นอกจำกนี้ จอร์แดนยังได้ขยำยวงเงินสินเช่ือให้แก่อิรักในปีนี้ถึง 330 ล้ำนดอลลำร์    
ท ำให้มูลค่ำหนี้สินค้ำเพิ่มขึ้นเป็น  400 ล้ำนดอลลำร์ ซึ่งอิรักต้องจ่ำยเงินคืนตกเดือนละ 12 ล้ำนดอลลำร์ 
รวมทั้งกำรส่งน้ ำมันดิบให้โดยไม่คิดมูลค่ำอีกจ ำนวนหนึ่ง ในด้ำนกำรลงทุนอิรักเข้ำไปลงทุนในจอร์แดนโดยตรง
คิดเป็นมูลค่ำรำว 80 ล้ำนดอลลำร์ ในด้ำนกำรขนส่งอิรักอำศัยเมืองท่ำอะบำกำย่ำนทะเลแดงของจอร์แดน 
เป็นจุดรับส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ ำมันดิบถึงร้อยละ 45 มีรถบรรทุกสินค้ำอิรักประจ ำอยู่ในเขตเมืองแห่ง
นี้ถึง 12,000 คัน ไม่นับคนงำนนับหมื่น 
       ในกำรเจรจำคล่ีคลำยกำรเผชิญหน้ำระหว่ำงสหรัฐฯกับอิรักท่ีกรุงวอชิงตัน กษัตริย์ฮุสเซนทรง
โทมนัสและเสด็จกลับประเทศมือเปล่ำ แต่พระองค์ก็ยังเดินหน้ำแก้ไขภำวะกดดันต่ำง ๆ โดยไม่ย่อท้อ 

 ซีเรีย (Syria)  เป็นประเทศท่ีสร้ำงควำมเซอร์ไพรส์มำกท่ีสุดในหมู่ชำติอำหรับ ไม่เคยมีใครคิดมำ
ก่อนว่ำ ทหำรซีเรียจะได้ร่วมยืนเคียงบ่ำเคียงไหล่กับทหำรอเมริกันท่ำมกลำงทะเลทรำยในซำอุดิอำรเบียแต่
ประธำนำธิบดีฮำเฟซ อัล-อัสซำด ส่ังกำรให้ส่งทหำรเข้ำร่วมกองก ำลังนำนำชำติ ต้ำนกำรรุกรำนของอิรักคู่อริ
ของตน กำรตัดสินใจของประธำนำธิบดีอัลซำตเป็นก้ำวกระโดดทำงกำรเมืองก้ำวส ำคัญและผลักดันให้ซีเรีย
ผงำดขึ้นมำเป็นชำติแนวหน้ำในหมู่ชำติอำหรับด้วยกันทันที หลังจำกท่ีผู้น ำร่วมอุดมกำรณ์หัวรุนแรงในยุโรป
ตะวันตกต้ำนกระแสควำมเปล่ียนแปลงไม่ไหวตกกระป๋องไปตำมกัน ครำวนี้จึงเป็นโอกำสดีท่ีผู้น ำซีเรียจะแย่ง
ต ำแหน่ง "วีระบุรุษแห่งชำติอำหรับ" กลับคืนมำ 
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 แต่เดิมนั้นประธำนำธิบดีอัคซำตได้รับฉำยำ "มิสเตอร์ โน" ในท่ีประชุมสภำชำติอำหรับ เนื่องด้วย
พยำยำมปิดกั้นหนทำงรอมซอมปัญหำกับฝ่ำยตะวันตกและอิสรำเอล ตลอดจนปฏิเสธท่ีจะถอนก ำลังทหำร
ออกจำกเลบำนอน  อย่ำงไรก็ตำมด้วยอิทธิพลท่ีผู้น ำซีเรียมีต่อกลุ่มกองโจรก่อกำรร้ำย ท ำให้อิสรภำพของตัว
ประกันชำวต่ำงชำติในเลบำนอนผูกอยู่กับบทบำทของประธำนำธิบดีอัลซำต ขณะเดียวกันก็ไม่ได้รับกำรวำงใจ
จำกชำติตะวันตกท้ังหลำยด้ำนในฐำนะท่ีให้กำรสนับสนุนขบวนกำรก่อกำรร้ำย 
 ซีเรียนั้นเป็นศัตรูกับอิสรำเอล แต่ยังเปิดช่องเจรจำสันติภำพระหว่ำงอำหรับกับอิสรำเอล ถ้ำ
อิสรำเอลยอมถอนก ำลังทหำรท้ังหมดออกจำกดินแดนเขตยึดครองทุกแห่งรวมทั้งท่ีรำบสูงโกลำน  กำรท่ีซีเรีย
ยอมเข้ำร่วมกองก ำลังนำนำชำติสกัดกั้นควำมก้ำวหน้ำของอิรักในครั้งนี้เป็นกำรเปล่ียนกลยุทธทำงกำรเมือง
เท่ำนั้น แต่ยุทธศำสตร์ทำงกำรเมืองและกำรทหำรหลัก ๆ ยังคงเดิม 

 ปำเลสไตน์  (Parestei)     กรณีท่ีปำเลสไตน์ให้กำรสนับสนุนอิรักในวิกฤตกำรณ์อ่ำวเปอร์เซีย 
เป็นกำรเดินหมำกผิดพลำดอย่ำงมหันต์อีกครั้งหนึ่ง และจะส่งผลกระทบต่อกำรเจรจำสันติภำพกับอิสรำเอลใน
อนำคตด้วย องค์กำรปลดปล่อยปำเลสไตน์และชำวปำเลสไตน์ท้ังปวง จะมองหน้ำชำติอำหรับด้วยกันไม่สนิท
ใจ หน ำซ้ ำพลอยชวดเงินช่วยเหลือก้อนใหญ่จำกซำอุดิอำรเบีย รวมท้ังชำติอำหรับอื่น ๆ  วุ่นไปถึงกำรทลำย
สะพำนสันติภำพกับอียิปต์จึงไม่แปลกใจท่ีเห็นนำยยัตเซอร์ อำรำฟัด ผู้น ำองค์กำรปลดปล่อยปำเลสไตน์วิ่งเต้น
พล่ำนไปหมดในกลุ่มชำติอำหรับ โดยหวังเคลียร์ตัวเองและองค์กำรให้ดูดีขึ้น 
 แม้ประธำนำธิบดีซัมดัม ฮุสเซน พยำยำมหันเหกำรครอบครองคูเวต ให้ดูเช่ือมโยงกับกำรท่ี   
อิสรำเอลยึดครองดินแดนปำเลสไตน์ โดยหวังขยำยควำมขัดแย้งระหว่ำงอิสรำเอลกับอำหรับให้กว้ำงขึ้นแต่ไร้
ควำมหมำยเพรำะไม่มีเพื่อนร่วมเผ่ำพันธุ์ชำติใดขำนรับลูกตำม 

 ซำอุดิอำระเบีย (Saudi Arabia)  สภำพของซำอุดิอำระเบียในขณะนี้ ไม่ผิดกับบ่อน้ ำมันขนำด
มหึมำกลำงทะเลทรำยท่ีอิ รักหมำยฮุบ เป็น เจ้ำของ เพี ยง ผู้ เดียว  ในขณะท่ีนำนำชำติ ต้องกำรให้
ทรัพยำกรธรรมชำติใต้พื้นทรำยเป็นพลังงำนของผู้บริโภคท่ัวโลก ซำอุดิอำระเบียนั้นว่ำกันตำมจริงแล้วเป็นผู้ให้
กำรสนับสนุนอิรักระหว่ำงท่ีท ำสงครำมอ่ำวเปอร์เซียกับอิหร่ำนเช่นเดียวกับท่ีคูเวตให้ควำมช่วยเหลืออยู่  
เนื่องจำกกษัตริย์ฟำฮัดแห่งซำอุดิอำระเบียทรงหวำดระแวงภัยคุกคำมจำกกำรปฏิวัติอิสลำมในอิหร่ำน  จะ
ขยำยตัวออกมำยังดินแดนซำติอำหรับข้ำงเคียง จึงยอมทุนเงินช่วยเหลืออิรักไม่อั้น และคิดไม่ถึงว่ำแบกแดดจะ
แว้งกลับมำเล่นงำนได้ลงคอ หำกเปรียบเทียบควำมมั่งค่ังร่ ำรวย อิรักเทียบซำอุดิอำระเบียไม่ติด    แต่หำกจะ
เทียบแสนยำนุภำพทำงกำรทหำรแล้ว ซำอุดิอำระเบียเทียบ   อิรักไม่ติดเหมือนกัน แม้ว่ำซำอุดิอำระเบียจะมี
อำวุธยุทโธปกรณ์ช้ันเยี่ยมจำกสหรัฐฯมำกมำย  อย่ำงเช่น เครื่องบินตรวจกำรณ์เตือนภัยล่วงหน้ำ หรือ 
"เอแวคส์" (Airborne Warning and Control System : AWACS) 
 พฤติกรรมไม่เป็นธรรมของอิรัก ท ำให้กษัตริย์ฟำฮัดตัดสินพระทัยอนุญำตให้กองก ำลังทหำร
ต่ำงชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกองก ำลังนำวิกโยธินสหรัฐฯ เข้ำไปต้ังมั่นบนดินแดนซำอุดิอำระเบีย เพื่อสร้ำง 
"เกรำะทะเลทรำย" ขึ้นป้องกันกำรรุกรำนจำกทหำรอิรักท่ีประชิดพรมแดนอยู่ 
 ซำอุดิอำระเบียเป็นชำติยักษ์ใหญ่ในวงกำรผลิตน้ ำมันดิบของโลก และมีอิทธิพลอย่ำงสูงในกำร
ก ำหนดโควต้ำเพดำนกำรผลิต รวมไปถึงกำรก ำหนดรำคำน้ ำมันดิบของกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ ำมันดิบเป็น
สินค้ำออกหรือกลุ่มโอเปก เท่ำท่ีผ่ำนมำซำอุดิอำระเบีย พยำยำมอย่ำงเต็มท่ี ในกำรควบคุมรำคำน้ ำมันดิบไม่ให้
สูงเกินไป เนื่องจำกยังจ ำบทเรียนจำกวิกฤติกำรณ์น้ ำมันเมื่อหลำยสิบปีก่อนได้ ซึ่งจุดยืนอันนี้ขัดกับอริักท่ี
ต้องกำรขึ้นรำคำน้ ำมันดิบ เพื่อหำเงินมำชดเชยและใช้หนี้ท่ีสร้ำงสมไว้ครำวท ำสงครำมยืดเย้ือกับอิหร่ำน ถ้ำ
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อิรักครอบครองคูเวตและซำอุดิอำระเบียได้ อิรักก็จะกลำยเป็นชำติท่ีกุมชะตำกรรมน้ ำมันดิบโลกเอำไว้ในเงื้อม
มือจนไร้ผู้เทียมทำน 

 อิหร่ำน (Iran) คู่สงครำมชิงอ่ำวเปอร์เซียของอิรัก หลังจำกท่ีท้ังสองฝ่ำยห้ ำหั่นกันไม่ลง ต่ำงฝ่ำย
ต่ำงรำมือเปิดกำรเจรจำหยุดยิงช่ัวครำวกันไปเมื่อเกิดวิกฤติกำรณ์อ่ำวเปอร์เซียข้ึนมำและนำนำชำติก ำลังใช้กล
ยุทธปิดกั้นทำงเศรษฐกิจควบคู่กับกำรกดดันด้วยแสนยำนุภำพทำงกำรทหำรต่ออิรัก  ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุ
สเซน จึงไม่มีทำงเลือกอื่นนอกจำกหันไปแสดงท่ำทีญำติดีกับอิหร่ำน โดยยอมรับเงื่อนไขกำรเจรจำกับรัฐบำล
ในกรุงเตหะรำนทุกกรณี แถมมีกำรแลกเปล่ียนตัวเชลยศึกกันเอิกเกริกตลอดจนยอมถอนกองก ำลังอิรักท่ียึด
ครองดินแดนอิหร่ำนไว้และยอมรับข้อตกลงเมื่อปี พ.ศ.2518 ว่ำด้วยกำรแบ่งเขตพรมแดนของประเทศท้ังสอง
ตรงร่องน้ ำซัด อัล-อำหรับ 
 กำรตัดสินใจของประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ท ำให้มองเห็นว่ำผู้น ำอิรักก ำลังใกล้จนแต้มแม้แต่
เงื่อนไขท่ีมองเห็นชัดว่ำอิรักเป็นฝ่ำยเสียเปรียบอิหร่ำน ผู้น ำแห่งแบกแดดยังยอมต่อคู่อริเก่ำซึ่งเรื่องนี้อำจสร้ำง
ควำมไม่พอใจแก่คนในประเทศท่ีญำติมิตรของตนอุตส่ำห์สละชีวิตในสมรภูมิรบ เพื่อให้ได้ชัยชนะมำ ทว่ำทุก
อย่ำงกลับสูญเปล่ำ 

 ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ไม่มีทำงเลือกท่ีดีกว่ำนี้อีกแล้วเพรำะกำรสร้ำงสันติภำพกับอิหร่ำน 
ท ำให้อิรักได้ทหำรกลับคืนสู่กองทัพจ ำนวนไม่น้อยไว้รับมือกองเรือรบชำติตะวันตกในน่ำนน้ ำอ่ำวเปอร์เซีย ไม่
เพียงเท่ำนี้ยังเป็นกำรปลดชนวนตึงเครียดออกไปเปลำะหนึ่งด้วยเพรำะอิรักสร้ำงศัตรูไว้รอบตัว 

 อย่ำงไรก็ตำม ประธำนำธิบดีอำลี อักบำร์ ฮำเซมิ รัฟซำนจำนี ผู้น ำอิหร่ำนประกำศชัดแจ้งแล้วว่ำ 
สันติภำพระหว่ำงอิหร่ำนและอิรักเป็นเรื่องท่ีแยกต่ำงหำกจำกวิกฤติกำรณ์อ่ำวเปอร์เซีย หน ำซ้ ำเรียกร้องให้
อิรักถอนทหำรออกจำกคูเวตอีกด้วย จำกจุดนี้เห็นทีผู้น ำอิรักคงไม่สำมำรถเกี้ยวให้อิหร่ำนท่ีชิงชังชำติตะวันตก
เข้ำกระดูกด ำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสหรัฐฯ เข้ำมำเป็นพันธมิตรในกำรต่อต้ำนอิทธิพลตะวันตกในภูมิภำคอ่ำว
เปอร์เซีย หรือถ้ำยอม อิหร่ำนคงได้ทีเรียกร้องจำกอิรักอย่ำงเต็มท่ี 

 กลุ่มชนมุสลิมรุ่นเก่ำหัวรุนแรง  กองก ำลังชำติตะวันตกท่ีดำหน้ำเข้ำสู่อ่ำวเปอร์เซียเพื่อปรำบ
พยศอิรัก สร้ำงภำพพจน์เชิงบวกและเชิงลบในสำยตำชำวอำหรับท้ังมวล  กำรเสริมทัพบริเวณเขตน่ำนน้ ำ
ยุทธศำสตร์แห่งนี้ ท ำให้กลุ่มชนมุสลิมรุ่นเก่ำหัวรุนแรงท่ัวตะวันออกกลำงก่อแนวร่วมต่อต้ำนชำวต่ำงชำติกล้ำ
แข็งขึ้นทุกทีและโหมควำมชิงชังฝ่ำยตะวันตกและอิสรำเอลเพิ่มเป็นทวีคูณ คนหัวโบรำณพวกนี้ มองกองก ำลัง
ต่ำงชำติท่ีเคล่ือนสู่ดินแดนชนชำวอำหรับไม่ผิดกับกองทัพคริสเตรียน  ท่ียกทัพรบพุ่งกับบรรพชนมุสลิม ใน
สงครำมครูเสดสมัยยุคกลำงเลย 
 ชนมุสลิมนี้มองเพียงว่ำ กำรท่ีตะวันตกก้ำวก่ำยกิจกำรอ่ำวเปอร์เซีย เพรำะต้องกำรควบคุมแหล่ง
น้ ำมันดิบของโลกและบดขย้ีกองทัพอันเข้มแข็งของอิรักซึง่มีอำนุภำพพอจะขับไล่ทหำรอิสรำเอลออกจำก
ดินแดนเขตยึดครองฝ่ังตะวันตกของแม่น้ ำจอร์แดนกับฉนวนกำซำให้แหลกรำญ จึงไม่น่ำแปลกใจเท่ำไรนักเมื่อ
เห็นภำพชำวอำหรับหลำยหมื่นคนเดินขบวนสนับสนุนอิรักพร้อมกับต่อต้ำนกองทัพตะวันตกในซำอดิุอำรเบีย 
และมีอีกมำกท่ีอำสำสมัครเข้ำร่วมรบเคียงข้ำงทหำรอิรัก ขนำดยอมพลีชีพตนเพื่อท ำลำยเป้ำหมำยฝ่ำยตรง
ข้ำมพร้อมประกำศท ำสงครำมศักดิ์สิทธิ์ หรือ "ญฮิำด" 
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 นอกจำกนี้ ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ยังมีกำรติดต่อสนิทสนมกับ กลุ่มก่อกำรร้ำยมุสลิมอย่ำง 
อำบู นิดำล และอำบู อิบรำฮิม อีกด้วย ซึ่งผู้น ำอิรักผูกสัมพันธ์ไว้เพื่อประโยชน์ใช้สอยเมื่อต้องกำร 
 ทำงด้ำนซีคโมฮัมหมัด ฮุสเซน ฟำดับเลำะห์ ผู้น ำกลุ่มชนรุ่นเก่ำหัวรุนแรงเลบำนอนช้ีว่ำ ปัจจุบัน
ลัทธิหัวเก่ำได้กลำยเป็นขุมพลังแอบแฝงท่ีกล้ำแข็งท่ีสุดในภูมิภำคตะวันออกกลำง และโดยอำศัยวิกฤติกำรณ์
อ่ำวเปอร์เซียหนนี้ เป็นแรงผลักดัน ยิ่งท ำให้แนวร่วมกร้ำวแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้น ในอนำคตชนกลุ่มนี้จะต้อง
เข้ำมำมีบทบำทต่อแนวโน้มทำงกำรเมืองมำกกว่ำเดิม 
 อิสรำเอล (Israel) ตลอดระยะเวลำ 10 ปีท่ีผ่ำนมำ อิสรำเอลเช่ือมั่นอย่ำงเต็มเปี่ยมถึงขีด
ควำมสำมำรถทำงทหำรของตนว่ำเหนือกว่ำชำติอำหรับท้ังหลำยท่ีรำยล้อม แต่จำกเหตุกำรณ์ท่ีอิรักบุกโค่น
รำชวงศ์ อัล-ซำบำห์ และครอบครองคูเวตเป็นจังหวัดท่ี 19 ของประเทศ ส่ันคลอนควำมเช่ือมั่นท่ีมีอยู่แต่เดิม
ลงหลำยส่วน เพรำะ   อิรักในปัจจุบันก็คือเครื่องจักรสงครำมดี ๆ นี่เอง ซ้ ำร้ำยตัวผู้น ำยังจัดอยู่ในประเภทถึง
ลูกถึงคน พร้อมจะส่ังกำรใด ๆ ออกมำเหนือควำมคำดหมำยของชำวโลก 
 อย่ำงไรก็ดีรัฐบำลอิสรำเอลยังสุขุมและเยือกเย็นพอ โดยกำรสงวนท่ำทีตอบโต้อิรัก ขณะเดียวกัน
ก็เตือนรัฐบำลแบกแดดอย่ำคิดขยำยอ ำนำจมำยังทิศตะวันตก   และหำกอิรักเล่นงำนจอร์แดน รัฐกันชน
ระหว่ำงอิสรำเอลกับอิรักเท่ำกับเป็นกำรจุดชนวนของสงครำมทันที เรื่องกำรชิงลงมือก่อนเพื่อตัดไฟแต่ต้นลม
อิสรำเอลนั้นถนัดอยู่แล้วถ้ำอิรักคิดกำรใหญ่ เช่ือได้เลยว่ำอิสรำเอลไม่ปล่อยให้เป็นฝ่ำยถูกโจมตีก่อนแน่นอน 
แม้อิสรำเอลจะคร้ำนขีปนำวุธพิสัยกลำงของฝ่ำยตรงข้ำมอยู่ในทีก็ตำม 

 ในด้ำนของผลประโยชน์ท่ีอิสรำเอลได้รับจำกวิกฤติกำรณ์เท่ียวนี้คือ สำมำรถเตะถ่วงกำรเจรจำ
สันติภำพกับปำเลสไตน์ออกไปอีกหลังจำกท่ีสหรัฐฯ เริ่มบีบค้ันอิสรำเอลให้ยอมร่วมโต๊ะหำรือกับคู่อริมำกขึ้น
ทุกที รัฐบำลของนำยกรัฐมนตรี ยิดซัค ซำเมียร์ สบโอกำสเหมำะท่ีจะหยิบยกกรณีท่ีปำเลสไตน์สนับสนุนอิรัก
และกำรท่ีอิรักผนวกดินแดนคูเวต มำเป็นข้ออ้ำงเพื่อบ่ำยเบี่ยงกำรเจรจำได้ ชนิดท่ีสหรัฐฯหมดสิทธิ์แย้ง 

ปฏิบัติกำรพำยุทะเลทรำย (Desert Storm) 
 ในวันท่ี 15 มกรำคม พ.ศ.2534 วันก ำหนดเส้นตำยท่ีองค์กำรสหประชำชำติระบุให้อิรักถอน
ทหำรออกจำกคูเวต   วิทยุท่ัวกรุงแบกแดดเริ่มถูกกวนสัญญำณจนไม่สำมำรถรับฟังข่ำวสำรใด ๆ ได้ ด้ำน
ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ยังคงยืนกรำนท่ีจะครองคูเวตต่อไปส่วนประธำนำธิบดีจอร์จ บุช ผู้น ำสหรัฐฯ 
ประกำศว่ำ ก ำหนดเส้นตำยขององค์กำรสหประชำชำติ เป็นก ำหนดเวลำท่ีองค์กำรสหประชำชำติให้อิรักเลือก
ถอนทหำรออกจำกคูเวตแต่โดยดี ไม่ได้หมำยควำมว่ำเป็นวันท่ีกองก ำลังนำนำชำติน ำโดยสหรัฐฯ จะใช้ก ำลัง
เข้ำขับไล่อิรักออกจำก  คูเวตในฉับพลัน 
 ก ำหนดเส้นตำยผ่ำนไปอย่ำงสงบ ในขณะท่ีทุกฝ่ำยต่ำงต้ังมั่นอยู่ในควำมพร้อม และแล้วในวันท่ี 
17 มกรำคม ใต้ท้องฟ้ำอันมืดมิด เกิดเสียงระเบิดดังก้องไปท่ัวกรุงแบกแดด เครื่องบินรบสเตลธ์ (Stealth 
Fighter) F-117 A ของสหรัฐฯ  พิ สูจน์สมรรถนะเหนือช้ัน  หลบรอดเรดำร์ของฝ่ำยตรงข้ำมเข้ำ ท้ิง "
สมำร์ท"( Smart Bombs ) น ำวิถีด้วยระบบแสงเลเซอร์ ภำยใต้รัศมีครอบคลุมระยะ 50 ฟุต ถล่มเป้ำหมำย
ส ำคัญ ๆ ในกรุงแบกแดด สนับสนุนกำรโจมตีด้วยขีปนำวุธ ครูซ "โทมำฮอวก์" ท่ีระดมยิงจำกเรือรบวิสคอนซิน 
และเรือรบมิสซูรีซึ่งลอยล ำอยู่ในเขตน่ำนน้ ำอ่ำวเปอร์เซียไกลออกไป ตำมด้วยปฏิบัติกำรจู่โจมทำงอำกำศ โดย
เครื่องบินรบทันสมัยท้ังของสหรัฐฯ อังกฤษ ซำอุดีอำระเบีย และคูเวต กว่ำ 1,500 เท่ียว ส่วนกองก ำลัง
กลำโหมของอิรัก แทบไม่ได้ท ำกำรตอบโต้เลย 
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 เป้ำหมำยหลักในกำรโจมตีทำงอำกำศระลอกแรก คือ ฐำนยิงขีปนำวุธ " สกัด (Scuds)  ของ  
อิรัก ที่จ่อใส่อสิรำเอลอยู ่เนื่องจำกกอ่นหนำ้นี ้ประธำนำธบิดซีดััม ฮุสเซน เคยขู่วำ่จะท ำลำยลำ้งอิสรำเอลเป็น
จุดแรก หำกกองก ำลงันำนำชำตเิล่นงำนอิรัก และสหรัฐฯ เองก็ไม่ต้องกำรให้อิสรำเอลยื่นมือเข้ำมำเกี่ยวข้อง
กับสถำนกำรณ์สู้รบในอ่ำวเปอร์เซีย เพื่อควำมกลมเกลียวของฝ่ำยพันธมิตร 
 ภำยหลังปฏิบัติกำรทำงอำกำศระลอกแรกผ่ำนไปฝูงบินรบของฝ่ำยพันธมิตรบินกลับฐำนโดย  
สวัสดิภำพ เป้ำหมำยท่ีวำงไว้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีผิดคำดจนน่ำเอะใจ สหรัฐฯ ออกข่ำวแก่ส่ือมวลชนในเวลำ
ต่อมำปฏิบัติกำร "พำยุทะเลทรำย" ท่ีพัดผ่ำนอิรักตอนกลำงดึก ได้ผลร้อยละ 80 เตำปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
โรงงำนผลิตอำวุธเคมี ฐำนทัพอำกำศ ลำนบิน ฐำนท่ีต้ังของขีปนำวุธ Scuds ตลอดจนกองก ำลังรักษำ
สำธำรณรัฐซึ่งเป็นกองรบช้ันหัวกะทิของประธำนำธิบดีฮุสเซน ถูกถล่มเสียหำยยับเยิน 
 ข่ำวที่เสนอออกมำท ำให้วงกำรเมืองและเศรษฐกิจใจช้ืน    มั่นใจว่ำสงครำม "ส่ังสอน" อิรักคงปิด
ฉำกลงโดยเร็วรำคำน้ ำมันดิบและหุ้นกระเต้ืองขึ้นทันตำเห็น เช่นเดียวกับควำมฮึกเหิมทำงทหำรหำญฝ่ำย
พันธมิตร อสูรสงครำมอย่ำงอิรักไม่น่ำกลัวเหมือนค ำเล่ำลือเลย  แต่แล้วประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ก็พิสูจน์
ให้ชำวโลกเห็นอีกครั้งว่ำอิรักไม่ง่ำยอย่ำงท่ีคิดฐำนยิงขีปนำวุธ Scuds แบบเคล่ือนท่ีเริ่มคล ำเป้ำตอบโต้
ซำอุดีอำระเบียและอิสรำเอลตกเป็นเป้ำโจมตีใส่   ดีท่ีขีปนำวุธสกัดของอิรักไม่ได้ติดต้ังหัวรบเคมีไว้และยังได้
จรวดต่อต้ำนขีปนำวุธ"แพทรอิอต"(Patriot) สกัดกั้นฤทธิ์เดชของขีปนำวุธ Scuds ไปส่วนหนึ่งในระยะต้นนี้ 
ขีปนำวุธสกัดไม่สู้แม่นย ำนัก ทว่ำระยะหลังดูเหมือนจะเข้ำเป้ำมำกขึ้น รูปเค้ำส่อว่ำกำรท่ีอิรักยิงขีปนำวุธสกัด
ไม่มีหัวรบเคมี ก็เพื่อทดสอบควำมแม่นย ำก่อน สงวนหัวรบไว้       รอให้เล็งเป้ำท่ีค่อยน ำออกมำใช้ Patriot  
เมื่อนั้นขีปนำวุธ "สกัด" หัวรบเคมีจะน่ำกลัวขึ้นอีกโขจริงอยู่จรวดต่อต้ำนขีปนำวุธ "แพทรอิอต" สำมำรถ
ท ำลำยขีปนำวุธอิรักกลำงเวหำได้ แต่แค่นั้นยังไม่เพียงพอท่ีจะป้องกันสำรเคมีพิษท่ีบรรจุอยู่ในหัวรบ "สกัด" ติด
หัวรบเคมีเม่ือระเบิดกลำงหำวสำรเคมีพิษก็ย่อมฟุ้งกระจำยลงสู่พื้นท่ีเบ้ืองล่ำง บำงทีอำจจะร้ำยแรงกว่ำ
ขีปนำวุธสกัดหัวรบเคมีตกใส่เป้ำหมำยเป็นจุด ๆ เสียอีก เพรำะอย่ำงน้อยกระแสลมมีโอกำสพัดพำมหันตภัยท่ี
มองไม่เห็นกระจำยออกไปกว้ำงกว่ำ 

 จึงไม่แปลกใจเลยท่ีมีแหล่งข่ำวบำงกระแสรำยงำนว่ำ     ขณะนี้สหรัฐฯก ำลังเร่งพัฒนำ "แพทริ
ออต" (Patriot) ซึ่งบรรจุ "สำรเคมีชนิดพิเศษ" เอำไว้ สำรเคมีดังกล่ำวจะท ำปฏิกิริยำกับสำรเคมีพิษท่ีติดต้ังอยู่
ในหัวรบอิรักให้มีฤทธิ์เป็นกลำง หมดน้ ำยำท่ีจะท ำอันตรำยชีวิตของประชำชน หรือทหำรพันธมิตรอีกต่อไป 
 ถ้ำจะให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องเร่งท ำลำยฐำนยิงขีปนำวุธ "สกัด" ให้ส้ินซำก ล ำพังฐำนยิง
อยู่กับท่ีนั้นไม่มีปัญหำแต่ฐำนยิงเคล่ือนท่ีนี่แหละปัญหำหนัก    อย่ำงท่ีนำยพลนอร์มันชวำร์ซคอฟ (Gen. H. 
Normam Schwarzkop) "เจ้ำหมีใหญ่ " ผู้บัญชำกำรกองก ำลังพันธมิตร ว่ำไว้ "หำยำกยิ่งกว่ำงมเข็มใน
มหำสมุทร" 

                 สรุปแล้วปฏิบัติกำร "พำยุทะเลทรำย" ของฝ่ำยพันธมิตรได้ผลไม่เท่ำท่ีคุยไว้  กองทัพอิรักส่วน
ใหญ่โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งฐำนบัญชำกำรหลัก เครื่องบินรบและขีปนำวุธหัวรบเคมียังปลอดภัยภำยใต้อุโมงค์ดิน
อย่ำงหนำ ส่วนยุทโธปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีสหรัฐฯ อ้ำงว่ำท ำลำยไปได้มำกมำยนั้นเป็นแค่ "ของปลอม" ท่ีฝ่ำยอิรักท ำ
ตบตำ เจ้ำหน้ำท่ีทหำรระดับสูงของสหภำพโซเวียตช้ีว่ำปฏิบัติกำรโจมตีทำงอำกำศของฝ่ำยพันธมิตร ท ำลำย
เป้ำหมำยจริงถูกเพียงร้อยละ 10 เท่ำนั้น 

 จุดหนึ่งท่ีเอ่ยได้เต็มปำกเต็มค ำว่ำ ปฏิบัติกำรพำยุทะเลยทรำยประสบผลส ำเร็จอย่ำงแท้จริงก็คือ 
กองก ำลังพันธมิตรสำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ 
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อริกัเจ้ำต ำรบั "จอมตั้งรบั" 
 ยุทธศำสตร์กำรรบท่ีประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน น ำมำใช้เผชิญหน้ำกับแสนยำนุภำพอันเกรียง
ไกรของกองก ำลังนำนำชำติ เป็นเกมต้ังรับแบบคลำสสิก(Classis) ประยุกต์จำกเทคนิคกำรสู้รบของสหภำพโซ
เวียต ผนวกประสบกำรณ์จำกสงครำมอ่ำวเปอร์เซียท่ีรบพุ่งกับอิหร่ำนมำนำน 8 ปี 
 กองก ำลังของฝ่ำยอิรักซุกซ่อนตัวอยู่ใต้ท่ีหลบภัยอันหนำแน่นและแยกกระจำยออกไปท่ัวไม่รวมกนัอยู่
เป็นกระจุกทำงหนีทีไล่มีให้เลือกเหลือเฟือ  นอกจำกนี้ยังน ำแผนตบตำซึ่งเป็นกลยุทธลับของสหภำพโซเวียตมำ
หลอกฝูงบินของฝ่ำยพันธมิตรให้เสียฟอร์ม ดังจะเห็นได้ว่ำอิรักนัน้สร้ำงฐำนยิงขีปนำวุธ "สกัด" ปลอม หลอก
เป็นเป้ำให้เครื่องบินรบฝ่ำยพันธมิตรท ำลำยจรวดหรือขีปนำวุธลูกละล้ำนหรือหลำยล้ำนดอลลำร์ แลกกับ
กระดำษแข็งหรือไม้อัดรำคำไม่กี่ดีนำร์  ไม่เพียงฐำนยิงขีปนำวุธท่ีท ำจำกกระดำษแข็งและไม้อัด แม้แต่ขีปนำวุธ
ท่ีอิรักติดต้ังประจ ำกำรไว้ตรงฐำน เอช-2 กับ เอช-3 ทำงภำคตะวันตกของประเทศก็เป็นขีปนำวุธเทียมท ำล่อ
ให้ฝำยตรงข้ำมยิงท ำลำย ซึ่งนับว่ำได้ผลตำมท่ีอิรักกะเกณฑ์ไว้เป็นอย่ำงดี 

 แม้แต่กำรท่ีทหำรอิรักเผำท ำลำยบ่อน้ ำมันนอกชำยฝ่ังคูเวต ก็เป็นอุบำยหลอกล่อให้ฝ่ำยพันธมิตร
ตำยใจว่ำอิรักก ำลังถอยร่นหวังดึงให้กองก ำลังนำนำชำติหันมำใช้ปฏิบัติกำรทำงภำคพื้นดินเร็วขึ้นซึ่งสมรภูมิ
ภำคพื้นดินนี้ กองทัพอิรักได้ปรับเปล่ียนยุทธภูมิตำมแนวพรมแดนยำกท่ีกองทัพรถถังของฝ่ำยพันธมิตรจะ
ตะลุยข้ำมมำได้ ในขณะท่ีรถถังของอิรักตั้งป้อมรอจังหวะเล่นงำนโดยมีเนินทรำยเป็นปรำกำรก ำบัง หน ำซ้ ำยัง
มีเครื่องบินรบช้ันดีคอยเปิดเกมก่อกวนให้ทหำรพันธมิตรละล้ำละลัง กำรเผำท ำลำยบ่อน้ ำมันคูเวตยังก่อให้เกิด
กลุ่มหมอกควันหนำทึบลอยขึ้นสู่อำกำศเป็นกำรลดประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ  "ตำสวรรค์" หรือดำวเทียม
จำรกรรมของสหรัฐฯ ท่ีคอยสอดแนมควำมเคล่ือนไหวทำงกำรทหำรของอิรัก รวมทั้งปฏิบัติกำรโจมตีท้ิงระเบิด
ของฝ่ำยพันธมิตร ซึ่งไม่กล้ำบุ่มบ่ำมเข้ำท ำลำยฐำนท่ีมั่นของข้ำศึกในสภำพดินฟ้ำอำกำศไม่เป็นใจ 
 แนวต้ังรับของอิรักท่ีปักหลักอยู่ตรงพรมแดนติดต่อกับคูเวต สำมำรถใช้แผน "ล่อเสือมำติดกับ" 
หลอกให้กองก ำลังฝ่ำยพันธมิตรทะลวงเข้ำมำในดงกับระเบิดท่ีอิรักวำงไว้ จำกนั้นหน่วยปืนใหญ่อิรักจะโผล่
ออกจำกท่ีซ่อนพร้อมกับระดมยิงหนักหน่วงสร้ำงควำมระส่ ำระสำยและปิดท้ำยด้วยกำรส่งกองก ำลังรักษำ
สำธำรณรัฐหน่วยรบช้ันยอดเข้ำกวำดล้ำง เหมือนกับท่ีอิรักเคยล่อกองทหำรรำบและยำนเกรำะของอิหร่ำนมำ
ติดกับจนถูกตีกระเจิดกระเจิงไป 
 หัวใจส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์แบบต้ังรับคือ ท ำให้ศัตรูอ่อนล้ำและใช้อำวุธท่ีมีอยู่จนหมด อย่ำงไรก็
ตำมสหรัฐฯ พอล่วงรู้กลศึกอันแยบยลของประธำนำธิบดีซัดดัม  ฮุสเซน อยู่จึงส่ังให้บริษัทท่ีผลิตขีปนำวุธ 
"แพทริออต" เร่งผลิตผู้พิชิตขีปนำวุธสกัดชนิดนี้ขึ้นมำเป็นกำรด่วน ข้ำงฝ่ำยอังกฤษนั้นโรงงำนอุตสำหกรรม
กระทรวงกลำโหมเริ่มท ำงำนในวันหยุดสุดสัปดำห์ เพื่อผลิตเข้ียวเล็บป้อนให้แก่กองทัพ ส่วนอียิปต์ชำติ
พันธมิตรอำหรับใกล้ชิดของสหรัฐฯ ก็ได้เพิ่มมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยตลอดแนวสองฝ่ังคลองสุเอชเพรำะ
คลองยุทธศำสตร์นี้ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในกำรส่งก ำลังบ ำรุงแก่กองทหำรฝ่ำยพันธมิตร ท่ีก ำลังปฏิบัติ
หน้ำท่ีอยู่ 

 นำยดิก เชนีย์ ( Dick  Cheney )รัฐมนตรีกลำโหมสหรัฐฯ ช้ีว่ำขณะนี้ยุทธศำสตร์กำรรบของ   
อิรักอำศัยประสบกำรณ์จำกกำรท ำสงครำมกับอิหร่ำนเป็นเกณฑ์ แต่ระหว่ำงกองก ำลังทหำรฝ่ำยพันธมิตรกับ
กองก ำลังทหำรอิหร่ำนท่ีอิรักเคยรบพุ่งด้วยนั้น ทุกอย่ำงผิดกันไกลคนละโยชน์ ปฏิบัติกำรรุกทำงอำกำศ และ
ยุทโธปกรณ์กำรรบของฝ่ำยพันธมิตรเหนือช้ันกว่ำหำยห่วง 
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 ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน คงต้องคิดหนักอยู่หลำยรอบเนื่องจำกยุทธศำสตร์แบบต้ังรับท่ีเคยใช้กับ
อิหร่ำน จะรับมือกับแสนยำนุภำพอันยิ่งใหญ่ของกองก ำลังนำนำชำติได้หรือบทเรียนด้ังเดิมจำกช่วง
สงครำมโลกครั้งท่ีสองเคยแสดงให้เห็นว่ำโรงงำนอตุสำหกรรมในสหรัฐฯนั้น สำมำรถท่ีจะผลิตอำวุธยุทโธปกรณ์
ต่ำง ๆ ป้อนกองทัพได้มำกเท่ำท่ีทำงกองทัพต้องกำรแม้จะต้องเสียเวลำในช่วงต้นของกำรเร่งผลิตไปบ้ำง อิรัก
อำจจะได้ล้ิมรสบทเรียนนี้เหมือนเช่นท่ีญี่ปุ่นและนำซีเยอรมันเคยซำบซึ้งมำแล้ว 

 นอกจำกนี้กำรท่ีส่ือมวลชนเสนอข่ำวไปในท ำนองท่ีว่ำ ปฏิบัติกำรรบของฝ่ำยพันธมิตรยังไม่เข้ำ
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ของฝ่ำยตรงข้ำมอำทิ กำรตำมล่ำตำมล้ำงฐำนยิงขีปนำวุธ "สกั๊ด" แบบเคล่ือนท่ีซึ่งอิรักใช้
กวนประสำทยิงถล่มอิสรำเอลและซำอุดิอำระเบียบ    ยิ่งท ำให้กองก ำลังฝ่ำยพันธมิตร จ้องท ำลำยเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ของอิรักหนักหน่วงรุนแรงขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นเตำปฏิกรณ์นิวเคลียร์โรงงำนและโรงกล่ันน้ ำมันเพรำะ
ขอบเขตกำรใช้ก ำลังผลักดันอิรักออกจำกดินแดนคูเวต ตำมมติองค์กำรสหประชำชำติ ให้สิทธิกองก ำลัง
พันธมิตรท ำอะไรได้มำกกว่ำกำรปลดปล่อยคูเวตเพียงอย่ำงเดียว 

 ดังนั้น ยิ่งอิรักยื้อสถำนกำรณ์ออกไปมำกเท่ำไร ยุทธศำสตร์ทำงทหำรก็ยิ่งเสียหำยมำกขึ้น จน
ยำกท่ีอิรักจะกลับมำผงำดแข่งอิทธิพลในภูมิภำคตะวันออกกลำงได้อีก  เพรำะสูญส้ินศักยภำพด้ำน
อุตสำหกรรมกำรสร้ำงอำวุธ 

สงครำมที่มติอ้งมองเหน็ตวั 
 แต่เดิมนั้นกำรท ำสงครำมหมำยถึง กำรท่ีกองก ำลังสองฝ่ำยยกทัพประจัญหน้ำชนิดมองเห็นศัตรู
ตรงข้ำมกันจะ ๆ จนบำงครั้งสำมำรถสังเกตเห็นใบหน้ำซีดเผือดเต็มไปด้วยควำมกลัวของคู่ต่อสู้ หรือหยำด
เหงื่อท่ีไหลรินอำบแก้มของกันและกัน 

 ทว่ำสงครำมอ่ำวเปอร์เซียได้ฉีกแนวยุทธวิธีกำรรบเก่ำ ๆ สู่ศักรำชใหม่แห่งยุคไฮเทค ส่ิงท่ีอุบัติขึ้น
ในดินแดนคูเวตและอิรัก หลังก ำหนดเส้นตำยวันท่ี 15 มกรำคม นั่นคือ บทพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ได้ดีท่ีสุด
ว่ำ สงครำมท่ีไม่จ ำเป็นต้องมองเห็นตัวได้ถือก ำเนิดข้ึนแล้ว 
 ฉำกแรกของสงครำมไม่มีเสียงปืนใหญ่ไม่มีเสียงร้องโหยหวนของทหำรท่ีได้รับบำดเจ็บ ดังเช่น 
สมรภูมิรบโดยท่ัวไปแต่ภำยในประเทศอิรักแทบลุกเป็นไฟจำกอำนุภำพของขีปนำวุธครูซ(จรวดร่อน) "โท
มำฮอว์ก" ท่ียิงจำกเรือรบในอ่ำวเปอร์เซียและลูกระเบิดท่ีเครื่องบินรบ "สเตลธ์" (ปีศำจล่องหน) ของสหรัฐฯ ซึ่ง
ถล่มเป้ำหมำยหนักหน่วงต่อเนื่องชนิดท่ีสมุนโจรแบกแดดคล ำเป้ำหมำยตอบโต้ไม่พบ ตำมด้วยฉำกแก้แค้นจำก
ขีปนำวุธลูกผสม    "สกั๊ด-บี"  ของอิรัก ท่ีทะลวงใส้อิสรำเอลกับซำอุดีอำระเบียตลอดจนจรวดต่อต้ำนขีปนำวุธ 
"แพทริออต" ของสหรัฐฯ ท่ีสอยสกั๊ด-บี ส้ินฤทธิ์กลำงอำกำศ ทุกอย่ำงล้วนเป็น "สงครำมกดปุม่" แล้วตำมผล
ต่อด้วยระบบควบคุมทำงไกลท้ังส้ิน 

 ยุทธกำรอ่ำวเปอร์เซียในครั้งนี้จอภำพเรืองแสง อุปกรณ์กวนคล่ืนอิเล็กทรอนิกส์และระบบน ำวิถี
บนเรือรบเข้ำมำมีบทบำทเดินเรื่องแทนท่ีพระเอกรุ่นลำยครำมอย่ำงรถถังกับปืนกลตัวชูโรงท่ีเด่นกว่ำใคร
ท้ังหมดคือ จรวดต่อต้ำนขีปนำวุธ "แพทริออต" ท่ีก ำรำบขีปนำวุธ สกั๊ด-บี ของอิรักอยู่มือ ก่อนท่ีจะพุ่งใส่
เป้ำหมำยในประเทศ  ซำอุดีอำระเบียงำนนี้มนุษยท์ ำหน้ำท่ีเพียงแค่กดปุ่มบังคับอย่ำงเดียวโดด ๆ เท่ำนั้น ท่ี
เหลือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้ังอยู่ในจรวดจะสำนต่อกำรท ำงำนของมัน ตำมท่ีถูกวำงโปรแกรมไว้แม่นย ำและ
ไม่ผิดพลำด ท่ีส ำคัญไม่ต้องแลกด้วยชีวิตต่อชีวิต 
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สงครำมอำ่วเปอรเ์ซยี สงครำมสัง่สอนหรอืสงครำมสอนสัง่ 

 ในวิกฤติกำรณ์อ่ำวเปอร์เซียท่ีก่อตัวมำต้ังแต่เมื่อวันท่ี 2 สิงหำคมปีท่ีแล้วก็บำนปลำยเป็นสงครำม
ใหญ่ขึ้นมำจนได้ แม้ว่ำประชำคมโลกได้พยำยำมหำหนทำงหลีกเล่ียงด้วยกำรใช้ท้ังไม้อ่อนและไม้แข็ง เกล้ีย
กล่อมให้ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ยอมปล่อยมือจำกคูเวต 

 ควำมหวังของสันติภำพขั้นสุดท้ำยฝำกไว้กับกำรเจรจำระหว่ำง   นำยเจมส์ เบเคอร์(James  
Baker )รัฐมนตรีต่ำงประเทศสหรัฐฯ และนำยทำห์ริก อำซิส รัฐมนตรีต่ำงประเทศอิรักท่ีนครเจนีวำ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในวันท่ี 9 มกรำคม 2534  รวมท้ังกำรท่ี นำยฮำเวียร์ เปเรซ เดอ เกวยำร์ เลขำธิกำรใหญ่
องค์กำร      สหประชำชำติ อุตส่ำห์ยอมลงทุนเดินทำงไปกรุงแบกแดด พูดคุยกับผู้น ำอิรักเป็นนำน ก่อนถึงวัน
ก ำหนดเส้นตำยเพียงเล็กน้อย ต่ำงประสบควำมล้มเหลวโดยส้ินเชิง 
 ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน เป่ำเช้ือไฟสันติภำพท่ีเหลืออยู่ริบหรี่ดับไปต่อหน้ำต่อตำ สำวลึกลง
ไปถึงเบ้ืองหลังควำมขัดแย้งท้ังหลำย ในช่วง 5-6 เดือนท่ีผ่ำนมำสรุปได้คือ สหรัฐฯยืนกรำนว่ำวิกฤติกำรณ์อ่ำว
เปอร์เซียเท่ียวนี้ประเด็นปัญหำอยู่ท่ีอิสรภำพของคูเวต แต่อิรักต้องกำรผนวกปัญหำของชำวปำเลสไตน์  เป็น
หัวข้อหนักในกำรคล่ีคลำยสถำนกำรณ์ตะวันออกกลำง 

 ประเด็นส ำคัญท่ีได้รับกำรหยิบยกขึ้นมำตอบโต้กันโดยตลอดระหว่ำงรัฐบำลในกรุง 
วอชิงตัน กับรัฐบำลในกรุงแบกแดด มีดังต่อไปนี ้

       
กำรทีอ่ริกัยดึครองคูเวต 

 สหรัฐฯ ถือว่ำวิกฤตกำรณ์อ่ำวเปอร์เซียเริ่มขึ้นเพรำะอิรักส่งทัพรุกรำนและยึดครองคูเวต ปัญหำ
ท้ังหลำยอยู่ท่ีตรงนี้ ซึ่งอิรักต้องยอมปฏิบัติตำมมติขององค์กำรสหประชำชำติท่ีเรียกร้องให้ถอนทหำรออกจำก
ดินแดน คูเวตให้หมด ในวันท่ี 15 มกรำคม พ.ศ.2534 

 อิรักแก้เกี้ยวด้วยกำรยกนักประวัติศำสตร์มำเป็นข้อโต้แย้ง อ้ำงว่ำคูเวตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอิรัก
มำก่อน ด้วยเหตุนี้อิรักต้องใช้ก ำลังทหำรยึดคูเวตคืนมำ 
 กำรท่ีอิสรำเอลครอบครองดินแดนฉนวนกำซำและฝ่ังตะวันตกของแม่น้ ำจอร์แดน อิรักช้ีว่ำควำม
ยุ่งยำกท้ังหลำย เป็นผลพวงมำจำกกำรท่ีอิสรำเอลครอบครองดินแดนฉนวนกำซำและฝ่ังตะวันตกของแม่น้ ำ
จอร์แดนมำนำนถึง 23 ปี อิรักพยำยำมหันเหกำรใช้ก ำลังรุกรำนเพื่อนบ้ำน ว่ำเป็นกำรต่อสู้เพื่อสิทธิของ
ประชำชนปำเลสไตน์เหล่ำนั้น 
 สหรัฐฯบอกปัดค ำแก้ตัวของอิรัก ย้ ำว่ำประเด็นท้ังสองเป็นคนละเรื่องกัน 
 

กำรควบคุมแหล่งน้ ำมันดิบ 
 อิรักกล่ำวหำสหรัฐฯ และพันธมิตรจักรวรรดินิยมมีปฏิกิริยำต่อกำรท่ีอิรักยึดครอง คูเวต อย่ำง
ทันทีทันใด   เนื่องจำกต้องกำรผลประโยชน์ด้ำนน้ ำมันดิบของฝ่ำยอำหรับแต่กับกรณีท่ีอิสรำเอลครอบครอง
ดินแดนเขตยึดครองนั้นไม่เห็นชำติตะวันตกชำติใดมีปฏิกิริยำตอบโต้ออกมำเลย    ประธำนำธิบดี จอร์จ บุช 
ผู้น ำสหรัฐฯ ยอมรับว่ำน้ ำมันดิบเป็นปัจจัยส ำคัญจริง แต่กำรท่ีอิรักใช้ก ำลังรุกรำนคูเวตนั้น ถือเป็นเรื่องผิด
หลักกำร 
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กำรสร้ำงสมก ำลังอำวุธ 
              อิสรำเอลและสหรัฐฯ ต่ำงกล่ำวหำว่ำ อิรักมีขีปนำวุธและอำวุธเคมีไว้ในครอบครอง นอกจำกนี้อิรัก
ยังได้พัฒนำอำวุธนิวเคลียร์ขึ้นมำอีกด้วยซึ่งเป็นภัยคุกคำมต่ออิสรำเอลและเสถียรภำพของภูมิภำคตะวันออก
กลำง 

               ส่วนอิรักแย้งกลับว่ำชำติตะวันตกไม่มีสิทธิ์จะคอยบงกำรว่ำอิรักมีอำวุธชนิดใดไว้ในครอบครองได้ 

ท ำไมซดัดมั ฮุสเซน จงึกลำ้ท้ำโลก 
 นับต้ังแต่สงครำมอ่ำวเปอร์เซียระเบิดขึ้นมำมีค ำถำมมำกมำยปะทุตำมออกมำด้วย ซึ่งแต่ละข้อดู
เหมือนจะมองหำค ำตอบได้ยำกเต็มท่ีท้ังในส่วนของสหรัฐฯ ในส่วนของอิรักและในส่วนของพันธมิตร 

 "สงครำมครำวนี้ จะยืดเยื้อออกไปนำนแค่ไหน เป็นวัน เป็นสัปดำห์ เป็นเดือน หรือเป็นปี ?" 

 "สหรัฐฯ หรืออิรัก ใครกันแน่จะเป็นฝ่ำยชนะสงครำม" 
 "อิสรำเอลจะทนต่อกำรกระท ำยั่วยุของอิรัก โดยไม่ตอบโต้ได้โดยตลอดหรือ" 

ฯลฯ 
 จริงอยู่ค ำถำมทุกข้อตอบยำกแต่จะว่ำไปแล้วทุกค ำถำมล้วนมำจำกต้นตอเดียวกันท้ังส้ิน นั่นคือ 
กำรท่ีประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน แข็งขืนต่อมติขององค์กำรสหประชำชำติ ไม่ใส่ใจต่อก ำหนดเส้นตำยท่ีให้
อิรักถอนทหำรออกจำกคูเวต จนประธำนำธิบดีจอร์จ บุช ตัดสินใจส่ังกำรให้กองก ำลังนำนำชำติบุก อันเป็น
จุดเริ่มต้นของเพลิงสงครำมระลอกใหม่ในภูมิภำคตะวันออกกลำง 

 ถ้ำประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ยินยอมถอนกองทหำรอิรักออกจำกดินแดนคูเวตโดยดี ทุกอย่ำง
คงไม่ต้องลงเอยด้วยกำรใช้ก ำลังเช่นนี้กำรนองเลือดก็คงไม่อุบัติขึ้น สถำนกำรณ์ตึงเครียดก็จะผ่อนคลำยลง
ทันที 
 ค ำถำมท่ีน่ำสนใจท่ีสุดจึงขมวดปมตรงท่ีว่ำ "ท ำไมผู้น ำอิรักไม่ยอมรับมติของชำวโลก" หำกเคย
ติดตำมเรื่องรำวของประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน มำบ้ำงแล้ว คงจ ำกันได้ว่ำ ขุนโจรแบกแดดผู้นี้ หมำยมั่นปั้น
มือท่ีจะก้ำวขึ้นสู่กำรเป็นผู้น ำท่ียิ่งใหญ่ของกลุ่มชำติอำหรับท้ังมวลมำแต่ไหนแต่ไรแล้ว กำรกล้ำเส่ียงเผชิญหน้ำ
กับกองก ำลังนำนำชำติ ท่ีเพียบพร้อมไปด้วยอำวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยมำกกว่ำ  เท่ำกับเสริมบำรมีของ
ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นในสำยตำของชำวอำหรับท่ีชิงชังอิทธิพลชำติตะวันตก 
 ยุทธวิธีรบทำงอำกำศท่ีกองก ำลังพันธมิตรใช้จู่โจมอิรักภำยใต้ปฏิบัติกำร "พำยุทะเลทรำย" ไม่
ได้ผลพอท่ีจะข่มขวัญประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน หน ำซ้ ำกลับกระตุ้นให้ผู้น ำอิรักยิงขีปนำวุธ "สกัด" ตอบโต้ใส่
อิสรำเอลกับซำอุดีอำระเบียพันธมิตรของสหรัฐฯ เสียอีก ตรงจุดนี้เองกลำยเป็นกำรสร้ำงปมเด่นให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น  นับเป็นอีกครั้งหนึ่งท่ีประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน สำมำรถประกำศให้โลกรู้ว่ำ อิรักใช่ว่ำจะยอม
ก้มหัวให้ใครง่ำย ๆ แม้ต้องผจญกับกำรโจมตีอย่ำงหนักหน่วง อิรักยังพร้อมจะสู้และสู้จนถึงท่ีสุดซึ่งกำรตอบโต้
กลับจำกฝ่ำยอิรักก็สร้ำงควำมปวดหัวและหนักใจให้แก่กองก ำลังนำนำชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสหรัฐฯมำกโข
อยู ่  มีผลกระทบด้ำนจิตวิทยำอย่ำงสูงในแง่บวกต่อชนชำวอำหรับ ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบในแง่
ลบ ต่อขวัญก ำลังของท้ังทหำรและประชำชนท่ีอยู่ฝ่ำยพันธมิตรไปในตัว ควำมบ้ำดีเดือดของประธำนำธิบดี 
ซัดดัม ฮุสเซน ยังเป็นกำรบีบให้สหรัฐฯต้องทุ่มเทควำมพยำยำมทุกวิถีทำงท่ีจะพิชิตอิรักให้ได้เพรำะสหรัฐฯยืน
อยู่ตรงทำงสองแพร่ง ทำงหนึ่งคือควำมพ่ำยแพ้และสูญส้ินอิทธิพลในตะวันออกกลำงไปส่วนอีกทำงหนึ่งคือ ชัย
ชนะและกำรจัดระเบียบของสังคมโลกขึ้นใหม่ ควบคู่กับกำรริเริ่มแผนสันติภำพระหว่ำงอิสรำเอลกับชำติ
อำหรับหลังจำกท่ีสงครำมอ่ำวเปอร์เซียส้ินสุดลง 
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 สหรัฐฯต้องเลือกเอำทำงเดินท่ีสองนี้แน่นอนแต่ถ้ำสงครำมอ่ำวเปอร์เซียกลำยเป็นกำรสู้รบยืดเย้ือ
และสุดท้ำยหำกผู้ชนะเด็ดขำดไม่ได้สหรัฐฯ จะเจ็บหนักกว่ำใครเพื่อน ปัญหำน่ำคิดก็คือ สหรัฐฯจะยังยืนหยัดสู้
หน้ำพันธมิตรตะวนัออกกลำงได้อย่ำงไร 

 ส ำหรับตัวประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน หลำยคนอำจคิดว่ำผู้น ำอิรักคนนี้เป็นบ้ำไปแล้ว หลำยคน
อำจจะมองว่ำ จอมโหดร้ำยนี้ก ำลังหำทำงฆ่ำตัวตำยชัด ๆ ถ้ำมีควำมคิดแบบนี้ เห็นทีต้องย้อนดูปูมหลัง 
เกี่ยวกับควำมรู้สึกนึกคิดของชำวอเมริกันและชำวหรับในอดีตเสียใหม่ แล้วจะรู้ว่ำ ท ำไมประธำนำธบิดีซัดดัม ฮุ
สเซน ถึงกล้ำฝืนมติชำวโลก โดยไม่พรั่นพรงึมำตรกำรกำรใช้ก ำลังจนกระท่ังวินำทีสุดท้ำยผ่ำนพ้นไป 

ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน   ยอมทุ่มเดิมพันแลกด้วยชีวิต   เพรำะมั่นใจในเหตุผล 2  ประกำร 
คือ 

 ประกำรแรก สหรัฐฯ ทนไม่ได้กับกำรท่ีจะต้องสูญเสียอย่ำงใหญ่หลวงในสงครำมใด ๆ  
 ประกำรที่สอง ตำมประวัติศำสตร์ด้ังเดิมมำ ผู้น ำอำหรับท่ีพ่ำยแพ้ในสนำมรบล้วนได้รับชัยชนะ
ในแง่กำรเมืองเสมอ เห็นได้ชัดว่ำท่ีแล้วมำผู้น ำอิรักตอกย้ ำจ้ีใจด ำสหรัฐฯ เกี่ยวกับแผลลึกท่ีไ ด้จำกสงครำม
เวียดนำมถึงแม้ทหำรอเมริกันไม่ใช่เป็นฝ่ำยพ่ำยแพ้สงครำม แต่กระแสประท้วงท่ีเกิดขึ้นภำยในประเทศ ท ำให้
รัฐบำลสหรัฐฯจ ำต้องยอมเสียหน้ำถอนก ำลังออกจำกประเทศเวียดนำมใต้ปล่อยให้เวียดกงยึดครองดินแดน
ตอนใต้ท่ำมกลำงเสียงเย้ยหยันจำกค่ำยคอมมิวนิสต์และท ำให้ชำวอเมริกันเข็ดเขี้ยวกับกำรส่งลูกหลำนของตน 
กระโจนเข้ำสู่สงครำมท่ีไม่มีลงเอยอีกต่อไป ส่ิงท่ีเสริมให้ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน เช่ือมั่นแนวควำมคิดของ
ตนหนักข้อขึ้นคือ เมื่อครำวที่เกิดเหตุระเบิดกองบัญชำกำรหน่วยนำวิกโยธินของสหรัฐฯ ในประเทศเลบำนอน 
เดือนตุลำคม ปี พ.ศ.2526 เป็นผลให้ทหำรอเมริกันเสียชีวิตมำกกว่ำ 200 นำย จำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น ท ำให้
ทหำรอเมริกันท่ีเหลือขนกระเป๋ำกลับมำตุภูมิทันที 
 ผู้น ำจอมเผด็จกำรแห่งแบกแดดรู้ดีว่ำ กองก ำลังทหำรอำกำศของอิรักไม่ใช่คู่มือของฝ่ำยพันธมิตร 
จึงพยำยำมสงวนเครื่องบินรบขอตนไวไ้ม่เส่ียงเข้ำประจัญบำนด้วยแต่เช่ือว่ำ หำกสำมำรถดึงให้กองก ำลัง
นำนำชำติใช้ปฏิบัติกำรภำคพื้นดินเข้ำยึดดินแดนคูเวตคืน อิรักจะกลับมำเป็นฝ่ำยถือไพ่ในมือแทนเนื่องจำก
กำรรบในสมรภูมินั้น ทหำรอิรักได้เปรียบทำงด้ำนยุทธศำสตร์และควำมเคยชินกับสภำพภูมิอำกำศมำกกว่ำ 
โอกำสท่ีจะสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่กองก ำลังพันธมิตรย่อมมีมำกนั่นเท่ำกับว่ำจะมีผู้เสียชีวิตจำกสงครำมนับไม่
ถ้วนจนสหรัฐฯแพ้ภัยตัวเองต้องจ ำใจถอยทัพกลับเหมือนสมัยสงครำมเวียดนำม 

 ส่วนในแง่ของกำรเมือง ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน มองเห็นแล้วว่ำ บรรดำผู้น ำชำติอำหรับ
หลำยต่อหลำยคนเคยประสบกับควำมพ่ำยแพ้ในสงครำมมำแล้ว ทว่ำกลับสำมำรถยืนอยู่บนเวทีกำรเมืองต่อไป
ได้อย่ำงเช่น นำยกำมำล อับเดล นัสเซอร์ อดีตผู้น ำอียิปต์ก็เคยปรำชัยในสงครำม 6 วัน เมื่อปี พ.ศ.2510 หรือ
ครำวกรณีพิพำทคลองสุเอช เมื่อปี พ.ศ.2499 แต่นำยนัสเซอร์ ยังคงเป็น "วีรบุรุษ" ในสำยตำของชำวอำหรับ
มำจนทุกวันนี้ หรือแม้แต่ นำยยัชเซอร์ อำรำฟัต ผู้น ำองค์กำรปลดปล่อยปำเลสไตน์หรือพีแอลโอ  ซึ่งถูก
อิสรำเอลไล่ส่งจำกกรุง  เบรุต ประเทศเลบำนอน ในปี พ.ศ.2525 หน ำซ้ ำถูกท ำลำยฐำนท่ีมั่นทำงทหำรจนพัง
พินำศ ยังได้รับกำรยอมรับจำกโลกอำหรับ และบรรดำชำติตะวันตก 
 ยิ่งถ้ำอิรักเป็นฝ่ำยชนะสงครำม ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน จะได้เป็น "สุดยอดวรีบรุษุ" สมใจ
อยำก 
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สนัตภิำพบนพืน้ทรำย 
 สงครำมใหญ่ระหว่ำงก ำลังผสมพันธมิตรกับอิรัก   ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันท่ี     16 ม.ค. พ.ศ.2534 
(0630 น. ตำมเวลำในประเทศไทย) เป็นสงครำมท่ีไม่น่ำจะเกิดขึ้น และเป็นสงครำมท่ีได้มีกำรใช้ควำมพยำยำม
ระงับ มำเป็นเวลำนำนกว่ำ 5 เดือน หลังจำกคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ ได้มีมติต่ำง ๆ ท้ัง
เรียกร้องและบังคับให้อิรักถอนตัวออกเสียจำกคูเวต เป็นจ ำนวน 12 มติ นักกำรเมืองและกำรฑูตนับร้อย 
เดินทำงวนเวียนไปมำระหว่ำงประเทศของตนกับประเทศในตะวันออกกลำง โดยเฉพำะกับนครแบกแดดของ
อิรัก เรื่องของควำมพยำยำมจะให้คงสภำพแห่งสันติสุขไว้ในตะวันออกกลำงเป็นเรื่องท่ีได้แสดงถึงควำม
พยำยำมของประเทศต่ำง ๆ ท้ังใหญ่และเล็ก ต้ังแต่สหภำพโซเวียตจนถึงสหรัฐอเมริกำ ต้ังแต่แคนำดำถึงญี่ปุ่น 
จำกเยอรมนีจนถึงจีน ประเทศต่ำง ๆ ท่ีมีควำมห่วงใยตระหนักดีว่ำถ้ำหำกยอมให้เกิดเป็นสงครำมใหญ่ ควำม
สูญเสียของโลกจะมำกมำยใหญ่หลวงยิ่งนักเพรำะโดยท่ียังไม่ทันจะเกิดกำรสู้รบบรรดำประชำชำติท่ีเข้ำไปสกัด
กั้นกำรรุกรำนของอิรักต่ำงก็ต้องใช้จ่ำยเงินทองไปเป็นจ ำนวนนับหมื่นล้ำนดอลลำร์แล้ว 

 ไม่ปรำกฏว่ำมีใครสำมำรถจะท ำให้ประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน แห่งอิรัก เข้ำใจว่ำสันติภำพคือ
อะไร ประมุขของอริักปฏิเสธควำมปรำรถนำดีท่ีประเทศและบุคคลต่ำง ๆ พยำยำมเข้ำไปช้ีแจงถึงอันตรำย
ใหญ่หลวงท่ีชำวโลกจะต้องประสบ 

 หำกสงครำมเกิดขึ้น ไม่เพียงแต่เงินท่ีกล่ำวแล้วเท่ำนั้นท่ีสูญเสีย เงินอีกหลำยเท่ำจะต้อง
ส้ินเปลืองไปชีวิตพลเรือนและทหำรของท้ังสองฝ่ำยอีกนับแสนคนจะต้องสูญเสีย ยังมีเรื่องภำวะเศรษฐกิจของ
ชำวโลกท่ีจะต้องถูกผลกระทบจำกกำรขำดแคลนน้ ำมันเช้ือเพลิงท่ีเคยได้จำกตะวันออกกลำงและยังจะเกิด
ผลข้ำงเคียง จำกกำรท ำให้เกิดภำวะแวดล้อมท่ีเป็นพิษหำกเกิดสงครำม (ขณะนั้นทุกประเทศในโลกเกรงกำรใช้
อำวุธเคมีและนิวเคลียร์ ซึ่งเช่ือว่ำอิรักมีอยู่ในครอบครองและอำจน ำออกใช้) ซึ่งเมื่อเกิดสงครำมข้ึนแล้วควำม
จริงก็ปรำกฏ แม้จะมิได้เกิดจำกภัยของสำรพิษและนิวเคลียร์แต่ครำบน้ ำมันท่ีอิรักปล่อยลงสู่ทะเลในอ่ำว
เปอร์เซียท ำลำยส่ิงมีชีวิตในทะเลจนเสียหำยเหลือจะประมำณได้ 

 กำรเผำบ่อน้ ำมันกว่ำ 900 แห่งในคูเวต ท ำให้เกิดควันพิษอันเต็มไปด้วยสำรคำร์บอนไดออกไซด์
และก ำมะถันแพร่กระจำยไปท่ัวตะวนัออกกลำง นกันิเวศน์วิทยำยังเช่ือว่ำถ้ำหำกควันพิษลอยขึ้นไปติดลมบน 
จะต้องประสบปัญหำจำกควำมมืดครึ้มของอำกำศและควำมเปล่ียนแปลงของภูมิอำกำศ ท่ีอำจท ำให้กำร
เพำะปลูกพืชพันธุ์ธัญญำหำรต้องเสียผล 

 สันติภำพจึงเป็นส่ิงท่ีชำวโลกต้องกำรแต่กำรจะเรียกร้องสันติภำพจำกผู้ท่ีไม่เคยรู้จักสันติภำพ  
อย่ำงประธำนำธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ของอิรัก เป็นเรื่องท่ีเป็นไปไม่ได้ เขำยืนยันท่ีจะยึดครองคูเวต แล้วผนวก
ประเทศเล็ก ๆ     ท่ีมีประชำกรไม่ถึงสองล้ำนคนเข้ำเป็นดินแดนของตน  พิจำรณำดูตำมควำมเป็นจริงแล้ว   
ถึงคูเวตจะเคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอำณำจักรเมโสโปเตเมีย  แต่นั่นก็นำนแสนนำนับเป็นร้อยเป็นพันปี
มำแล้ว ปัจจุบันคูเวตก็เป็นประเทศอิสระเป็นสมำชิกขององค์กำรสหประชำชำติ เป็นประเทศท่ีบรรดำประเทศ
ใหญ่น้อยในโลกให้กำรรับรองสถำนภำพถ้ำหำกจะอ่ำนกันอย่ำงตรงไปตรงมำก็มีประเด็นท่ีเห็นได้ชัดเพียงสอง
ประกำรคือ อิรักต้องกำรน้ ำมันดิบจ ำนวนมหำศำลท่ีมีอยู่ใต้แผ่นดินของคูเวตและประกำรท่ีสอง อิรักต้องกำร
ควบคุมช่องทำงเข้ำออกร่องน้ ำ ซัด-อัลอำหรับ ซึ่งเป็นปำกทำงเข้ำออกของเมืองบำสรำ (Basrah) อันเป็นเมือง
ท่ำแห่งเดียวของอิรัก 
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 ผู้น ำอิรัก อ่ำนควำมสำมำรถของประธำนำธิบดีจอร์จ บุช ผิดพลำดอย่ำงมหันต์ เขำไม่เช่ือว่ำ 
ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ จะท ำให้รัฐสภำ ซึ่งมีพรรคเดโมแครตถือเสียงข้ำงมำกและเป็นฝ่ำยค้ำน จะให้ควำม
สนับสนุนให้สหรัฐฯท ำสงครำม ในฐำนะเป็นผู้น ำของบรรดำประเทศท่ีส่งก ำลังเข้ำไปสกัดกั้นกำรรุกรำนของ
อิรักอีก 28 ประเทศ ซัดดัม ฮุสเซนยังเช่ือว่ำถ้ำเขำจะใช้ศึกศำสนำหรือญิฮำด เรียกร้องให้บรรดำประเทศ
อิสลำมท้ังหลำยสนับสนุน ฝำยพันธมิตรก็จะไม่มีหนทำงบีบบังคับเขำได้ด้วยกำรท ำสงครำมชิงคูเวตคืนสภำพ
เดิม 

 ส่ิงท่ีซัดดัม ฮุสเซน เห็นว่ำจอร์จ บุซ ท ำไม่ได้ก็คือ ส่ิงท่ีผู้น ำสหรัฐฯ ท ำได้ทุกอย่ำงเขำท ำให้รับ
สภำให้ควำมสนับสนุนถ้ำหำกสหรัฐฯ จะต้องใช้ก ำลังบังคับอิรักให้ปฏิบัติตำมมติของคณะมนตรีควำมมั่นคงเขำ
ท ำให้คณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหรประชำชำติมีมติท่ี 678 ก ำหนดเส้นตำย ให้อิรักถอนทหำรออกจำกคูเวต 
ซึ่งเมื่อพ้นเส้นตำยในวันท่ี 15 มกรำคม แล้ว ก ำลังฝ่ำยพันธมิตรอำจปฏิบัติกำรด้วยก ำลัง บังคับให้อิรักต้อง
ถอนตัวจำกคูเวต 

 ในส่วนของควำมพยำยำมท่ีซัดดัม ฮุสเซน ต้องกำรให้สงครำมท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นสงครำมศำสนำ
ผู้น ำอิรักก็พลำดอีกในเมื่อประเทศท่ีมีศำสนำอิสลำมเป็นหลักเช่น ซำอุดิอำระเบีย ซีเรีย และอียิปต์ ตลอดไป
จนประเทศเล็ก ๆ ในอ่ำวเปอร์เซีย เช่น กำตำร์ (Gatar) โดฮำร์ (Dohar)    บำห์เรน (Bahrein) สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์ (United arab emirates) และโอมำน (Oman) ต่ำงก็ไม่เห็นด้วย แล้วเข้ำสนับสนุนฝ่ำยพันธมิตร
ด้วยก ำลังทหำรและเงินทอง แม้แต่ศัตรูเก่ำของอิรักคืออิหร่ำน ก็เห็นว่ำสงครำมท่ีซัดดัม ฮุสเซน อยำกจะให้
เกิดขึ้นนั้นมิใช่สงครำมศำสนำ แต่เป็นสงครำมแสวงหำอ ำนำจของบุคคล 
 อำจมีกลุ่มหรือประเทศอิสลำมบำงกลุ่ม เช่น เยเมน (Yemen) ลิเบีย (Libia) แอลจีเรีย (Aljirai) 
ท่ีเห็นไปในทำงสนับสนุนซัดดัม ฮุสเซน และแม้แต่จอร์แดนท่ีแสดงควำมเป็นกลำงท่ีออกจะโอนเอียงไปข้ำง
อิรักก็เป็นแต่เพียงควำมคิดเห็นของผู้น ำทำงกำรเมืองเท่ำนั้น ผู้น ำทำงศำสนำไม่เห็นด้วยท่ีจะท ำให้สงครำมท่ี
อำจเกิดขึ้น เป็นสงครำมศำสนำ หรือ ญิฮำด 
 ด้วยกำรประมำณสถำนกำรณ์ผิดพลำดดังกล่ำว กำรด้ือดึงไม่ยอมปฏิบัติตำมมติของคณะมนตรี
ควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติของซัดดัม ฮุสเซน จึงน ำมำซึ่งสงครำมท่ีสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร ต่ำงเห็น
พ้องต้องกันว่ำ ไม่มีหนทำงอื่นนอกจำกใช้ก ำลังบังคับ และนั่นคือเมื่อผ่ำนเวลำเท่ียงคืนของวันท่ี 15 มกรำคม 
พ.ศ.2534 ตำมเวลำในสหรัฐฯ กำรตัดสินใจของประธำนำธิบดีสหรัฐฯ ก็มำถึงจุดส ำคัญ นั่นคือ ให้ฝ่ำยทหำร
ปฏิบัติตำมแผนและขั้นตอนท่ีก ำหนดไว้โดยคณะเสนำธิกำรผสม  น ำโดยนำยพลคอลิน  เพำเวลล์   และนำย
พลนอร์มัน ชวำร์คอฟ ผู้บัญชำกำรสนำมในซำอุดิอำระเบีย ได้รับควำมเห็นชอบแผนโดย รัฐมนตรีว่ำกำร
กลำโหม ดิก  เชนีย์ และอนุมัติแผนโดย ประธำนำธิบดีจอร์จ บุช แห่งสหรัฐฯ ซึ่งผู้น ำของประเทศพันธมิตร ได้
มอบควำมไว้วำงใจให้เป็นผู้น ำตัดสินใจในกำรลงมือปฏิบัติกำร 
 เช้ำตรู่วันท่ี 17 มกรำคม พ.ศ.2534 (0630 น. ตำมเวลำในประเทศไทย ซึ่งตรงกับประมำณ 
0230 น. วันเดียวกันในตะวนัออกกลำง เป็นเวลำ 1830 น. ของวันท่ี 16 มกรำคม ในสหรัฐฯ)  จอห์น โฮลลี
แมน และ ปีเตอร์ อำร์เนต ผู้ส่ือข่ำวของ ซีเอ็นเอ็น ในกรุงแบกแดด ก็เริ่มรำยงำนว่ำเกิดระเบิดเป็นบริเวณ
กว้ำงรอบกรุงแบกแดดฟ้ำเหนือแบกแดดสว่ำงไสวไปด้วยประกำยระเบิดประหนึง่กำรยิงพลุในกรงุวอซิงตันใน
วันท่ี 4 ก.ค.ของทุกปี ซึ่งหมำยถึงวันชำติอเมริกัน รำยงำนในตอนแรกยังไม่ชัดเจนว่ำจะเป็นกำรท้ิงระเบิดของ
ฝ่ำยพันธมิตรหรือไม่เพรำะขณะนัน้ยังมไิด้มีทีท่ำว่ำสงครำมจะเกิดขึ้น จอร์จ เบอร์นำร์ด ชอว์ ผู้ส่ือข่ำวอีกคน
หนึ่งของ ซีเอ็นเอ็น ในกรุงแบกแดดรำยงำนว่ำ ฝ่ำยพันธมิตรอำจเริ่มท้ิงระเบิดกรุบแบกแดดแล้ว 
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 เมื่อใกล้ 0700 น. ของวันท่ี 17 มกรำคม พ.ศ.2534 โฆษกท ำเนียบขำว มำร์ลิน ฟิตซ์วอเตอร์ 
แจ้งว่ำ เวลำ 1900 น. (ในสหรัฐฯ) ประธำนำธิบดีจอร์จ บุช จะได้แจ้งข่ำวส ำคัญ และเมื่อประธำนำธิบดีบุช
แถลงข่ำวก็เพียงบอกให้รู้ว่ำ ศึกปลดปล่อยคูเวตได้เริ่มขึ้นแล้ว บุชเรียกปฏิบัติกำรทำงทหำรครั้งนี้ว่ำ พำยุ
ทะเลทรำย (Desert storm) เป็นปฏิบัติกำรท่ีจ ำเป็นต้องกระท ำต่อเนื่องจำกปฏิบัติกำรโล่ห์ทะเลทรำย 
(Desert shield) ซึ่งเป็นปฏิบัติกำรเพื่อปกป้องประเทศในตะวันออกกลำง มิให้ถูกอิรักรุกรำนต่อไป และกอง
ก ำลังผสมของพันธมิตรได้ลงมือปฏิบัติกำรไปแล้วเมื่อหนึ่งช่ัวโมงก่อนท่ีจะออกแถลง 
 นั่นหมำยถึงก ำลังทำงอำกำศของสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตำลี และซำอุดีอำระเบีย เริ่มงำน
ถล่มอิรักอย่ำงเป็นระบบและตำมแผนก ำหนดกำรท่ีได้วำงไว้  นำยพลชวำร์คอฟ ผู้บัญชำกำรทหำรสหรัฐฯ ซึ่ง
เป็นตัวแทนของกองบัญชำกำรฝ่ำยพันธมิตรแถลงว่ำ  เบ้ืองต้นนั้นเป้ำหมำย คือ กำรท ำลำยศักยภำพของ
กองทัพอำกำศอิรักให้รำบคำบโดยเด็ดขำด เป้ำหมำยท่ีส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกนัคือ สถำนีเรดำร์ตรวจกำร
ทุกแห่งท่ีจะเป็นหูเป็นตำให้กับก ำลังป้องกันภัยทำงอำกำศของอิรัก พร้อมกันนัน้ก็ลงมือท ำลำยโครงข่ำยกำร
ติดต่อส่ือสำรและส่ังบัญชำกำรรอบของอิรักและอีกส่วนหนึ่งลงมือท ำลำยหน่วยป้องกันต่อสู้อำกำศยำนของ
อิรัก 

  เป้ำหมำยของปฏิบัติกำรนี้ นำยพลชวำร์ชคอฟ แถลงในภำยหลังว่ำ เนื่องจำกก ำลังของฝ่ำย
พันธมิตรเป็นก ำลังรุก โดยเฉพำะในกำรท่ีจะต้องรกุเข้ำยึดประเทศคูเวตคืนจำกอิรักนั้นก ำลังของฝ่ำยรุกจะต้อง
มีเหนือกว่ำฝ่ำยต้ังรับ คือ อิรัก ถึงระหว่ำง 3 ถึง 5 ต่อ 1 แต่โดยท่ีก ำลังของฝ่ำยพันธมิตรซึ่งแม้จะขนมำจำกท่ี
ต่ำง ๆ ในช่วง 5 เดือนเศษ นับแต่วันท่ี 2 สิงหำคม พงศ.2533 ก็ยังเป็นรองก ำลังของอริักซึ่งมโีอกำสสะสม
ก ำลังฝังตัวแน่นอยู่ใต้ทรำย  คอยทีให้พันธมิตรรุกเข้ำไปติดกับตรงข่ำยสังหำรท่ีอิรักก ำหนดไว้ จึงจ ำเป็นต้อง
ท ำลำยศักยภำพทุกอย่ำงท่ีอิรักเตรียมไว้ในแผนสงครำม นั่นคือ เมื่อท ำลำยโครงข่ำยกำรส่ือสำรและบัญชำกำร
ให้ขำดลงได้แล้ว เครื่องบินตรวจกำรณ์และเรดำร์ของอิรักก็ไม่อำจตรวจทรำบควำมเคล่ือนไหวของฝ่ำย
พันธมิตรได้ก็เท่ำกับอิรักรบอย่ำงตำบอด ท ำให้ฝ่ำยพันธมิตรสำมำรถก ำหนดแผนรบรุกได้สะดวกและปกปิด
มิดชิดได้ตำมควำมจ ำเป็น 

  เมื่อล่วงเข้ำวันท่ี 36 ของสงครำม อิรักไม่สำมำรถแก้ปัญหำใด ๆ ได้นอกจำกกำรใช้โฆษณำชวน
เช่ือทำงวิทยุท้ำทำยให้พันธมิตรเข้ำตีทำงภำคพื้นดินอิรัก อ้ำงชัยชนะตรงท่ีพันธมิตรไม่กล้ำรุกรบเข้ำปลดปล่อย
คูเวตทำงภำคพื้นดินแต่ท่ีจริงนั้นอิรักได้ใช้อิหร่ำนและสหภำพโซเวียตเป็นทำงติดต่อทำงยุติศึกด้วยกำรฑูต  
เมื่ออิรักเริ่มกำรติดต่อทำงกำรทูตนั้น  อิรักเสียก ำลังเพรำะกำรโจมตีทำงอำกำศไปแล้วประมำณร้อยละ 30  
ไม่ว่ำจะเป็นรถถัง ยำนยนต์หุ้มเกรำะ หรือปืนใหญ่ ส ำหรับเครื่องบินรบนั้นไม่สำมำรถปฏิบัติกำรใด ๆ ได้
นอกจำกหนีไปอยู่ในอิหร่ำนเพื่อให้พ้นจำกกำรถูกท ำลำย 

 อิรักคงพยำยำมจะดึงให้อิสรำเอลเข้ำสงครำมด้วยกำรใช้จรวดสกัด โจมตีเมืองเกอำวีฟ และ  
ไฮฟำ อิรักหมำยจะให้อิสรำเอลโต้ตอบซึ่งจะเป็นเหตุให้ประเทศอิสลำมท่ีเป็นศัตรูกับอิสรำเอล เปล่ียนท่ำทีไป
ช่วยอิรักท ำสงครำมควำมพยำยำมของซัดดัม ฮุสเซน ก็ล้มเหลวอีก สหรัฐฯส่งอำวุธน ำวิถีแพทริออตไปช่วย
สกัดกั้นอย่ำงได้ผลและด้วยวิธีทำงกำรฑูต สหรัฐฯและพันธมิตรสำมำรถยับยั้งอิสรำเอลมิให้ใช้ก ำลังตอบโตอิรัก 
เป็นผลสงครำมจึงก้ำวหน้ำต่อไปด้วยควำมสมำนฉันท์ของฝ่ำยพันธมิตร ไม่ว่ำจะถือศำสนำใด 
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 อิรักหมดหนทำงท่ีจะแก้ไขปัญหำ ทำงเดียวที่เหลือคือ กำรขอเจรจำยุติสงครำมนั่นคือสันติภำพ
บนพื้นทรำยเริ่มจะก่อรูปข้ึน ซำดูน ฮำมำดี รองนำยกรัฐมนตรีอิรัก ออกเดินทำงไปหำเสียงกับอิหร่ำน 
จอร์แดน และจีน แต่ก็ไม่ปรำกฎผลท่ีน่ำพอใจนักเพรำะทุกประเทศยังยืนยันให้อิรักถอนตัวจำกคูเวตตำมมติ
ของสหประชำชำติ แม้แต่โซเวียตก็มีควำมเห็นอย่ำงเดียวกัน 

 ท่ีสุด รัฐมนตรีว่ำกำรต่ำงประเทศอิรัก ทำห์ริก อำซัล ก็ต้องเดินทำงไปมอสโก เพื่อขอให้มิคำอิล 
กอร์บำซอฟ ประธำนำธิบดีสหภำพโซเวียตช่วยเป็นตัวกลำงไกล่เกล่ีย โดยอิรักรับเงื่อนไขบำงข้อ ซึ่งท่ีปรึกษำ   
พรีมำคอฟ (Yevgenl Primakov) ของประธำนำธิบดีโซเวียต ได้เสนอไว้ โดยเฉพำะกำรให้รับมติท่ี 660 ของ
คณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ 
 วันท่ี 22 กุมภำพันธ์ หลังจำกท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรต่ำงประเทศอำซิล เจรจำกับประธำนำธิบดีกอร์บำ
ซอฟ ได้สองช่ัวโมงเศษ นำยอิกนำเทนโก ผู้แถลงข่ำวประจ ำตัวของประธำนำธิบดีกอร์บำซอฟ ก็ออกมำแถลง
ข่ำวต่อผู้ส่ือข่ำวว่ำ อิรักยอมรับมติท่ี 660 ท่ีจะให้อิรักถอนทหำรออกจำกคูเวตโดยปรำศจำกเงื่อนไข แต่อิรักก็
ส่งข้อควำมต่อเนื่องว่ำจะถอนทหำร 2 วัน ภำยหลังกำรหยุดยิง และจะใช้เวลำอีก 3 สัปดำห์ ในกำรถอนทหำร
ออกจำกคูเวตท้ังหมดโดยขอให้ถอนกำรบีบบังคับอิรักด้วยมติต่ำง ๆ ของสหประชำชำติต่อจำกนั้นจึงจะมีกำร
ปลดปล่อยเชลยศึกโดยให้ประเทศท่ีคณะมนตรีควำมมั่นคงก ำหนดซึ่งมิได้มีก ำลังทหำรในกำรสงครำมเข้ำไป
ควบคุมกำรหยุดยิง เงื่อนไข 8 ข้อ ซึ่งอิรักอ้ำงว่ำมใิช่เงื่อนไข แต่เป็นหนทำงปฏิบัติ เป็นส่ิงท่ีประธำนำธิบดี
จอร์จ บุช ตอบได้ปฏิเสธและว่ำเป็นกำรหลอกถวงท่ีเลวร้ำยท่ีสุดสหรัฐฯยืนยันว่ำ อิรักจะต้องปฏิบัติตำมมติท่ี 
660 ท้ังส้ิน สหรัฐฯ คงเตรียมกำรโจมตีทำงภำคพื้นดินต่อไปเมื่อสถำนกำรณ์แสดงให้เห็นว่ำเริ่มจะสุกงอม 

 อิรักยังไม่ยอมรับและยังมีข้อโต้แย้งอื่น ๆ อีก ประธำนำธิบดีจอร์จ บุช ก ำหนดเงื่อนตำยภำยใน
เท่ียงวันของวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ ถ้ำหำกอิรักไม่รับเงื่อนไขของสหรัฐฯ ท่ีให้ปฏิบัติตำมมติของคณะมนตรีควำม
มั่นคงท่ี 660 มติท่ี 662 เรื่องให้ประกำศว่ำกำรอ้ำงสิทธิครอบครองคูเวตของอิรักหมดส้ินเด็ดขำด และมติท่ี 
674 เรื่องให้อิรักชดใช้ค่ำเสียหำยในกำรก่อเหตุขึ้น สหรัฐฯก็จะโจมตีด้วยก ำลังภำคพื้นดิน เพื่อปลดปล่อยคูเวต 

                 เส้นตำยของวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ ผ่ำนไปอีกโดยอิรักมิได้แสดงกำรตอบรับแต่ประกำรใดตรงกัน
ข้ำมวิทยุอิรักยังยืนยันว่ำทหำรอิรักจะสำมำรถปรำบปรำมกำรรุกรำนใด ๆ ของฝ่ำยพันธมิตรได้ในทุกรูปแบบ 
อิรักเริ่มเผำบ่อน้ ำมันของคูเวตนับเป็นร้อย ๆ แห่ง ควันด ำปกคลุมไปท่ัวแผ่นดินตะวันออกกลำง อิรักเตรียม
รับมือกับกำรยกพลขึ้นบกของนำวิกโยธินท่ีหำดคูเวตซึ่งปืนเรือจำกเรือประจัญบำนมิชซูรีและวิสคอนซินของ
สหรัฐฯ ระดมยิงกระสุนขนำด 16 นิ้ว มำเป็นแรมวัน ทัพพันธมิตรไม่ยกพลขึ้นบก แต่ให้ทัพซำอุดิอำระเบีย
และพันธมิตรอำหรับกับนำวิกโยธินอเมริกัน รุกเข้ำไปสู่ตัวเมืองคูเวตซิต้ีทำงด้ำนตะวันออกกองพลรถถังของ
อังกฤษและสหรัฐฯ รุกฝ่ำแนวต้ำนทำนของอิรักทำงด้ำนใต้ท ำลำยเครื่องกีดขวำงอย่ำงได้ผล และขณะเดียวกัน
ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงใต้ของคูเวตหรือทำงด้ำนเหนือของซำอุดีอำระเบีย ทหำรฝรั่งเศสกับกองพลทหำรรำบ
อำกำศ 101 ของสหรัฐฯ เจำะลึกเข้ำไปในดินแดน   อิรักอย่ำงรวดเร็ว แนวต้ำนทำนของอิรักแตกอย่ำงไม่เป็น
กระบวน ทหำรแนวหน้ำนับหมื่นวำงอำวุธยอมแพ้ และตกเป็นเชลยศึก 
 ทำห์ริก อำซิส รัฐมนตรีว่ำกำรต่ำงประเทศอิรักย้อนกลับไปหำมอสโกอีก พร้อมกับข้อเสนอ 6 
ข้อใหม่ของอิรักยอมรับสถำนภำพของสงครำมมำกขึ้น แต่เงื่อนไขท้ัง 6 ข้อ ซึ่งยังรวมทั้งกำรให้ยกเลิกกำรปิด
ล้อมต่ำง ๆ ท่ีกระท ำต่ออิรักตำมมติของสหประชำชำติ ข้อเสนอของอิรักมิได้แสดงอะไรไปมำกกว่ำจะหน่วง
เหนี่ยวให้เวลำท่ีกองทหำรช้ันเย่ียมซึ่งเรียกกันว่ำ กองก ำลังพิทักษ์สำธำรณชนได้มีโอกำสวำงแนวตั้งรับด้วย
อำวุธทันสมัย 
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 แต่ก็สำยเกินแก้ทัพของพันธมิตรฝรั่งเศสกับสหรัฐฯและอังกฤษกับสหรัฐฯ รุกกลับทำงตะวันออก 
บีบทัพช้ันเย่ียมของอิรักขณะเดียวกันนำวิกโยธินอเมริกันพร้อมด้วยก ำลังรบของซำอุดีอำระเบียและคูเวตพลัด
ถิ่น ก็รุกเข้ำหำตัวเมืองคูเวตอย่ำงได้ผลอิรักยังเสียงแข็ง วันอังคำรท่ี 26 กุมภำพันธ์ ซัดดัม ฮุสเซน อ้ำงว่ำ 
ทหำรอิรักมีชัยชนะเด็ดขำดและเมื่อหมดภำรกิจในกำรเขตยึดคูเวตแล้ว บัดนี้จะเริ่มกำรถอนก ำลังกลับ ผู้น ำ
อิรักไม่ยอมรับว่ำแพ ้

 นั่นหมำยถึง อิรักเริ่มถอยด้วยควำมพ่ำยแพ้ โดยท่ีอิรักไม่ยอมใช้ค ำว่ำ ถอย แต่ใช้ค ำว่ำ ถอน   
เพรำะยังต้องกำรรักษำหน้ำประธำนำธิบดีฮุสเซนต่อไปอีก    ควำมได้เปรียบเป็นของฝ่ำยพันธมิตรโดยเด็ดขำด 
วันท่ี 27 กุมภำพันธ์ ทหำรอิรักถูกจับเป็นเชลยศึกและมอบตัวรวมเบ็ดเสร็จกว่ำ 50,000 คน อำวุธยุทโธปกรณ์
ของอิรักเสียหำยยับเยินทุกอย่ำง ทัพพันธมิตรตำมท ำลำยทัพอิรักอย่ำงเด็ดขำดและต่อเนื่อง 
 เท่ียงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ ประธำนำธิบดีจอร์จ บุช ยอมส่ังให้ทัพพันธมิตรหยุดยิงเพื่อให้แม่ทัพ
อิรักมำเจรจำกับแม่ทัพฝ่ำยพันธมิตร ในวันท่ี 3 มีนำคม บุชประกำศว่ำ หลังจำกได้ด ำเนินกำรรบรุกภำคพื้นดิน
ได้ 100 ช่ัวโมงพอดี อิรักก็หมดหนทำงสู้ทัพพันธมิตรอำจรุกเข้ำยึดนครแบกแดดได้ง่ำย ๆ ถ้ำหำกทัพอเมริกัน
และฝรั่งเศสท่ีรุกเข้ำไปทำงด้ำนตะวันตกเฉียงใต้ของอิรักจะได้แก้ทิศทำงมำกระหนำบก ำลังของอิรักทำง
ตะวันออก เพรำะระหว่ำงจุดกลับตัวของทัพท้ังสองกับนครแบกแดดนั้นไม่มีกองทหำรอิรักหน่วยใดจะต้ำน
กองทัพของพันธมิตรได้แต่ทัพพันธมิตรมีควำมมุ่งหมำยเพียงอย่ำงเดียว คือ ปลดปล่อยคูเวตให้พ้นจำกกำรยึด
ครองของอิรักเท่ำนั้น 

 เช้ำวันอำทิตย์ท่ี  3  มีนำคม   ( เวลำ 10.00 น. ในประเทศไทย )     คณะมนตรีควำมมั่นคงแห่ง
สหประชำชำติ มีมติท่ี 686 ด้วยคะแนนเสียง 11 ต่อเสียงค้ำน 1 และไม่ออกเสียง 3 ท่ีค้ำนก็คือคิวบำ และท่ี
ไม่ออกเสียงคือเยเมน จีน และอินเดีย คณะมนตรีควำมมั่นคงก ำหนดเงื่อนไขกำรหยุดยิง เพื่อให้เป็นแนวทำง
ส ำหรับแม่ทัพพันธมิตรน ำไปใช้ในกำรเจรจำกับแม่ทัพอิรัก 
 อีกประมำณ 6 ช่ัวโมงต่อมำ ในดินแดนอิรักท่ีฝ่ำยสหรัฐฯเป็นผู้ก ำหนด นำยพลชวำร์คอฟก็ได้
เจรจำกับผู้แทนของฝ่ำยทหำรอิรักด้วยเวลำเจรจำประมำณช่ัวโมงเศษก็มีกำรตกลงหยุดยิง กำรแจ้งต ำแหน่ง
ของทุ่นระเบิดและกับระเบิดท้ังหมดท่ีอิรักวำงไว้ในคูเวต หลังจำกได้มีกำรลงนำมในควำมตกลงหยุดยิงแล้ว 

 เมื่อมีกำรหยุดยิงเกิดขึ้น ก็ถือได้ว่ำสันติภำพเกิดขึ้นแล้ว เงื่อนไขต่ำง ๆ ต่ำงฝ่ำยก็คงจะปฏิบัติไป
ตำมท่ีได้ตกลงกันแต่ส ำหรับสันติภำพท่ีเกิดขึ้นในตะวันออกกลำงนัน้ถ้ำหำกจะเกิดขึ้นก็คงจะเป็นห้วงเวลำส้ัน 
ๆ หำกไม่มีกำรประชุมแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ อย่ำงเบ็ดเสร็จ ซึ่งหมำยถึง ปัญหำปำเลสไตน์ และปัญหำอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 อำจเปรียบได้ว่ำสันติภำพนั้น เขียนบนพื้นทรำยของตะวันออกกลำง เมื่อใดท่ีพำยุทรำย “คำม
ซีน” พัดมำถึง รอยทรำยอันหมำยถึงสันติภำพ ก็จะถูกกลบมิดไปอีก สันติภำพในตะวันออกกลำงจึงไม่ใช่เรื่อง
ง่ำยท่ีจะสรุปผลในขั้นสุดท้ำย ซึ่งบทวิเครำะห์นี้ก็มิบังอำจสรุปเช่นกัน 
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                                                        สรปุเสน้ทำงสูส่งครำม 
พ.ศ.2533 
17 ก.ค. ซัดดัม ฮุสเซน ประกำศว่ำ กำรผลิตน้ ำมันเกินโควต้ำของคูเวต และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ท ำให้ 

อิรักสูญเสียรำยได้ 1 หมื่น 4 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หำกไม่ยุติ จะด ำเนินกำรใช้ก ำลังทหำร 
22 ก.ค. มีรำยงำนกำรเคล่ือนกองก ำลังทหำรอิรักสู่คูเวต 
23 ก.ค. กองก ำลังทหำรซำอุดิอำระเบียเตรียมพร้อม 
26 ก.ค. โอเปคตกลงก ำหนดมำตรกำรควบคุมปริมำณกำรผลิตและส่งออก คูเวตและสหรัฐอำหรับเอ

มิเรตส์สัญญำจะท ำตำม 
27 ก.ค. วุฒิสมำชิกสหรัฐฯ ยุติกำรสนับสนุนด้ำนกำรเกษตรแก่อิรัก และห้ำมกำรส่งอำวุธและกำร

ถ่ำยทอดด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรทหำร 
31 ก.ค. รำยงำนกำรเสริมก ำลังทหำรของอิรัก 100,000 นำย ท่ีพรมแดนคูเวต อิรักและคูเวต เริ่มเจรจำ

ปัญหำกำรผลิตน้ ำมันท่ีซำอุดิอำระเบีย แต่ประสบควำมล้มเหลวหลังจำกเริ่มกำรเจรจำได้ 2 
ช่ัวโมง 

2 ส.ค. อิรักบุกคูเวต กษัตริย์รำชวงศ์อัล-ซำบำห์แห่งคูเวต เสด็จหนีไปซำอุดิอำระเบีย คณะมนตรีควำม
มั่นคงแห่งสหประชำชำติ ประณำมกำรรุกรำนคูเวตของอิรักด้วยคะแนนเสียง 14 ต่อ 0  อิรัก
ประกำศต้ังรัฐบำลช่ัวครำว ทรัพย์สินของอิรักและคูเวตถูกอำยัด ประธำนำธิบดีบุชประกำศปิด
ล้อมทำงเศรษฐกิจต่ออิรัก 

6 ส.ค. คณะรัฐมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ ลงมติด้วยคะแนน 13 ต่อ 0 ในกำรปิดล้อมทำง
เศรษฐกิจอิ รักด้ำนกำรค้ำ เว้นแต่อำหำรและยำ  รำคำน้ ำมัน สูงท่ี สุดในรอบ  4 ปีครึ่ ง 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมสหรัฐฯ นำยดิก เชนีย์ บินไปซำอุดิอำระเบีย และกษัตริย์ฟำฮัด 
เชิญก ำลังพันธมิตรสู่ดินแดน 

7 ส.ค. ประธำนำธิบดีบุช ส่ังให้ก ำลังทหำรไปยังซำอุดิอำระเบีย สหรำชอำณำจักรประกำศส่งก ำลัง
ทหำร ซำอุดิอำระเบีย และตุรกี ก็ปิดท่อส่งน้ ำมันของอิรัก ซัดดัมกล่ำวว่ำคูเวตเป็นส่วนหนึ่งของ
อิรัก 

8 ส.ค. อิรักประกำศยึดคูเวต ก ำลังสหรัฐฯ เดินทำงถึงเมืองท่ำดำห์รำนของซำอุดิอำระเบีย สหรำช
อำณำจักรสนับสนุนก ำลังทำงอำกำศ และทำงเรือ ตำมค ำขอของซำอุดิอำระเบีย 

9 ส.ค. อิรักประกำศไม่ให้ชำวต่ำงประเทศหลำยพันคน ท้ังในอิรักและคูเวต เดินทำงกลับ และประกำศ
จะ     ใช้อำวุธเคมีหำกถูกโจมตี สมำชิก 12 ใน 21 ประเทศของสันนิบำตอำหรับ ประกำศร่วม
ส่งก ำลังไปซำอุดิอำระเบีย สหประชำชำติมีมติว่ำกำรประกำศยึดคูเวตผิดกฎหมำย 

11 ส.ค. ซัดดัมประกำศข้อเสนอจะออกจำกคูเวต หำกอิสรำเอลจะถอนตัวจำกดินแดนท่ียึดครองทำงฝ่ัง
ตะวันตกของแม่น้ ำจอร์แดน 

15 ส.ค. แบกแดดยื่นข้อเสนอด ำรงสันติภำพกับอิหร่ำน 
16 ส.ค. อิรักส่ังให้ชำวอังกฤษ 4,000 คน และชำวอเมริกัน 2,500 คน ในคูเวตไปรำยงำนตัวท่ีโรงแรม 

หำกขัดขืนจะถูกควบคุมตัว 
17 ส.ค. อิรักขู่จะน ำ "แขก" ชำวตะวันตกไปไว้ตำมเป้ำหมำยทำงรำชกำรทหำร 
21 ส.ค. สหรำชอำณำจักรและสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอในกำรเจรจำของซัดดัม รำคำหุ้นตกครั้งใหญ่ 
22 ส.ค. ประธำนำธิบดีบุชประกำศเรียกทหำรกองหนุน รำคำน้ ำมันขึ้นเป็น 30 เหรียญสหรัฐฯต่อบำเรล 
23 ส.ค. ตลำดกำรเงินปั่นป่วน สถำนทูตในคูเวตถูกส่ังให้ปิด 
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25 ส.ค. สหประชำชำติมีมติให้ใช้ก ำลังทหำร 
28 ส.ค. อิรักประกำศว่ำคูเวตเป็นจังหวัดท่ี 19 ประกำศปล่อยชำวตะวันตกท่ีเป็นเด็กและสตรี สมำชิก 
                โอเปค 10 ประเทศตกลงเพิ่มปริมำณกำรผลิตน้ ำมัน 
5 ก.ย. ซัดดัม เชิญชวนประเทศอำหรับท ำสงครำมศำสนำเพื่อขับก ำลังสหรัฐฯ ไปจำกอ่ำวเปอร์เซีย และ

คว่ ำบำตรกำรปกครองของกษัตริย์ซำอุดิอำรเบีย 
9 ก.ย. ประธำนำธิบดีบุชและกอร์บำซอฟ พบกันท่ีเฮลชิงกิ เรียกร้องให้อิรักถอนก ำลัง 
13 ก.ย. ก ำลังทหำรอิรักบุกบ้ำนทูตฝรั่งเศสในคูเวต 
14 ก.ย. สหรำชอำณำจักรได้ส่งก ำลังรถถังสู่ซำอุดิอำระเบีย และเพิ่มก ำลังทำงอำกำศในอ่ำวเปอร์เซีย 

ญี่ปุ่นประกำศควำมช่วยเหลือแก่ดินแดนหน้ำด่ำน เป็นเงิน 3,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หลังจำก
รับแรงกดดันจำกสหรัฐ 

15 ก.ย. ฝรั่งเศสขับนักกำรทูตอิรัก และประกำศส่งก ำลังภำคพื้นดิน 4,000 นำย ไปซำอุดิอำระเบีย 
19 ก.ย. สมำชิกถำวรของสหประชำชำติ ตกลงยุติกำรติดต่อทำงอำกำศสู้อิรัก 
24 ก.ย. ประธำนำธิบดีฟรังซัวส์ มิตแตร์รองค์ ยื่นข้อเสนอสันติภำพให้สหประชำชำติ กล่ำวว่ำทุกอย่ำง

เป็นไปได้ หำกอิรักถอนก ำลังจำกคูเวต รวมทั้งกำรเจรจำตะวันออกกลำง 
27 ก.ย. อิหร่ำนและสหรำชอำณำจักร เช่ือมสัมพันธทำงกำรทูต 
3 ต.ค. องค์กำรนิรโทษกรรมสำกล กล่ำวว่ำ ทหำรอิรักทรมำนและประหำรประชำชนคูเวตเป็นจ ำนวน

มำก 
8 ต.ค. ต ำรวจอิสรำเอลสังหำรชำวปำเลสไตน์ 20 คน ท่ีวิหำรทองในกรุงเยรูซำเลม 
9 ต.ค. ซัดดัมขู่จะโจมตีอิสรำเอลด้วยขีปนำวุธใหม่ 
23 ต.ค. อิรักประกำศให้ตัวประกันชำวฝรั่งเศส 330 คน เป็นอิสระ ชำวอังกฤษ 33 คน เดินทำงกลับ

ประเทศกับอดีตนำยกรัฐมนตรี นำยเอดเวิร์ด ฮีธ 
7 พ.ย. ประธำนำธิบดีบุช ส่ังให้ก ำลังพิเศษกว่ำ 100,000 นำย ไปอ่ำวเปอร์เซีย 
18 พ.ย. ซัดดัมเสนอปล่อยชำวตะวันตกและชำวญี่ปุ่นในอิรักและคูเวต ในช่วงเวลำ 3 เดือนนับจำก 25

ธ.ค. 
22 พ.ย. บุช ไปฉลองวันขอบคุณพระเจ้ำท่ีอ่ำวเปอร์เซีย กับเหล่ำทหำรหำญอเมริกัน อังกฤษเพิ่มก ำลังรบ

อีก 14,000 คน และเสริมเครื่องบินรบเข้ำไปในอ่ำวเปอร์เซียมำกข้ึน 
28 พ.ย. ผู้น ำรัฐบำลพลัดถิ่นคูเวต แถลงต่อคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ กรณีอิรักยึดคูเวต 
29 พ.ย. คณะมนตรีควำมมั่นคง ฯ มีมติท่ี 678 อนุญำตให้ใช้ก ำลังบังคับอิรัก ให้ถอนตัวจำกคูเวตภำยหลัง

ก ำหนด 15 ม.ค.2534 
30 พ.ย. ประธำนำธิบดีบุช เสนอให้มีกำรเจรจำระหว่ำงนำยเจมส์ เบเคอร์ รัฐมนตรีต่ำงประเทศสหรัฐฯ 

กับนำยทำห์ริก อำซิส รัฐมนตรีต่ำงประเทศอิรัก ท่ีกรุงวอชิงตัน 
2 ธ.ค. ซัดดัมรับข้อเสนอกำรเจรจำ ขณะเดียวกันพยำยำมโยงประเด็นปำเลสไตน์เข้ำกับวิกฤติ กำรณ์ มี

กำรทดสอบขีปนำวุธสกั๊ด-บี ติดหัวรบอำวุธเคม ี
6 ธ.ค. ซัดดัมประกำศปล่อยตัวประกันท้ังหมด พร้อมท้ังยินยอมให้มีกำรเจรจำระหว่ำงบุช-อำซิส และ

ตกลงรับข้อเสนอให้นำยเจมส์ เบเคอร์ เดินทำงไปแบกแดด แต่ยังไม่ก ำหนดเวลำ 
8 ธ.ค. อิรักปฏิเสธข้อเสนอวันนัดพบกับเบเคอร์ โดยขอให้เป็นวันท่ี 22 ขณะท่ีสหรัฐฯกล่ำวว่ำใกล้วันขีด

เส้นตำยของสหประชำชำติเกินไป 
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พ.ศ.2534 
3 ม.ค. ประธำนำธิบดีบุชประกำศว่ำ นำยเบเคอร์ จะพบนำยทำห์ริก อำซิส ท่ีกรุงเจนีวำภำยในอีกไม่กี่

วันนี้ 
9 ม.ค. กำรเจรจำระหว่ำงนำยเจมส์ เบเคอร์ กับนำยทำห์ริก อำซิส ล้มเหลวโดยส้ินเชิง 
13 ม.ค. นำยฮำเวียร์ เปเรซ เด เกวยำร์ เลขำธิกำรองค์กำรสหประชำชำติ เดินทำงไปพบประธำนำธิบดี

ซัดดัม ฮุสเซน ท่ีกรุงแบกแดด 
15 ม.ค. อ่ำนพ้นก ำหนดเส้นตำยของสหประชำชำติ โดยอิรักยังไม่ยอมถอนก ำลัง 
16 ม.ค. กองก ำลังจำก 28 ประเทศ ร่วมกันท้ิงระเบิดเป้ำหมำยทำงทหำรในอิรักและคูเวต 
18 ม.ค. อิรักยิงขีปนำวุธสกัด-บี ลงท่ีไฮฟำ และเทลอำวีฟ ประเทศอิสรำเอล 
19 ม.ค. อิรักยิงขีปนำวุธสู่อิสรำเอลเป็นครั้งที่ 2 ท่ำมกลำงควำมหวั่นวิตกว่ำ หำกอิสรำเอล
ประกำศที่จะใช้ก ำลังต่อต้ำนอิรัก จะท ำให้ประเทศอำหรับซึ่งร่วมรบกับก ำลังพันธมิตร หันกลับไป
สนับสนุนอิรัก และสงครำมครั้งนี้ก็จะเป็นสงครำมขยำยเขตที่ไม่ยุติง่ำย ๆ 
28 ก.พ. สงครำมตะวันออกกลำงยุติอย่ำงเป็นทำงกำร 
 

------------------------------ 
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สงครำมอำ่วเปอรเ์ซยี ภำค 2 
 

1. สำเหตุสงครำม 
 1.1  เหตุกำรณ์สืบเนื่องเมื่อ 2 ส.ค.1990 (2533) อิรักใช้ก ำลัง 120,000  รถถัง 900 คัน บุกยึด
คูเวตเนื่องจำกต้องกำรทรัพยำกรเงินและยกเลิกหนี้สินจำกคูเวตและอ้ำงคูเวตเป็นส่วนหนึ่งของอิรัก ใช้เวลำ 
12 ช่ัวโมงสหรัฐร่วมกับประเทศอื่น ๆ ท ำกำรปลดปล่อยคูเวตในนำมกองก ำลังสหประชำชำติประกอบด้วย 28 
ประเทศ คือ   สหรัฐ    ซำอุดิอำรเบีย    ซีเรีย   อำเยนตินำ   อียิปต์   คูเวต   ปำกีสถำน  มอรอคโค   บัง
คลำเทศ  เชคโกสโลวเกีย   ออสเตรเลีย  ฯลฯ  กำรปฏิบัติกำรเรียกว่ำ “ กำรปฏิบัติกำรพำยุทะเลทรำย “  ใช้
หลักนิยม น ำด้วยสงครำมอิเลคทรอนิคส์ก่อน เช่น ดักรับ  ก่อกวน  กำรปลอมลวง  ท ำลำยกำรติดต่อทำงคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้ำท้ังหมด 
 ก ำลัง ทอ./ทร.  โจมตีเวลำกลำงคืน  ทอ.ใช้  F 17  สเตลท้ิงระเบิดน ำวิถีสมำร์ท  ทร.ฐำนทัพ
ลอยน้ ำยิงขีปนำวุธครูช ( โทมำฮอล์ก ) ขวำนอินเดียแดง 
 ล ำดับสุดท้ำย ทบ. และ นย.ทำงบกบุกเข้ำยึดคูเวตคืนขับไล่อิรักกลับประเทศไป 
 1.2 เหตุกำรณ์ต่อมำ 17 – 20 ธ.ค.2001  สหรัฐปฏิบัติกำร “ จ้ิงจอกทะเลทรำย” ต่ออิรัก 
ข้อหำไม่ให้ควำมร่วมมือกับคณะตรวจสอบอำวุธร้ำยแรงของสหประชำชำติ (UNSCOM ) ท ำกำรตรวจสอบ
โรงงำนผลิตนิวเคลียร์  อำวุธเคมี  ชีวภำพ และท่ีต้ังทำงทหำรท่ีเป็นภัยคุกคำม  นำยริชำร์ด  มัตเลอร์ ชำว
อังกฤษเป็นหัวหน้ำคณะกำรเข้ำตรวจมีปัญหำมำกหลำยครั้งต้องออกไปและเข้ำมำตรวจใหม่ จนสหรัฐทนไม่ได้
จึงถล่ม จีน  รัฐเซีย  ฝรั่งเศสไม่เห็นด้วยหลังจำกปฏิบัติกำร สหรัฐท ำกำรบีบทำงเศรษฐกิจ ( SAXION) และหำ
ว่ำอิรักละเมิดข้อห้ำมขโมยน้ ำมันแถบเมืองบำสรำใกล้ดินแดนอิหร่ำนขำย 
 1.3. 11 ก.ย.2001 ( 2544) บินลำเดน  ได้วำงแผนและถล่มใช้เครื่องบินโดยสำรขนำดใหญ่ของ
สหรัฐเองจ ำนวน 2 ล ำ ซึ่งถูกจ้ีจำกขบวนกำรก่อกำรร้ำยเข้ำชนตึกอำคำรเวิล์ดเทรดท่ีต้ังสง่ำงำมกลำงมหำนคร
นิวยอร์กท ำให้ตึกแฝดอันเป็นสัญลักษณ์ระบบทุนนิยมอำคำรท้ังสองต้องล่มลงมำกองอยู่กับพื้น  ประชำชนชำว
สหรัฐประมำณ 5,000 คน  เสียชีวิตจำกเหตุกำรณ์ สร้ำงควำมเจ็บแค้นให้แก่สหรัฐเป็นอย่ำงยิ่ง  ท ำให้สหรัฐ
ต้องตำมล่ำบินลำเดนฐำนะหัวหน้ำขบวนกำรก่อกำรร้ำยครั้งนี้ และคิดว่ำอิรักเป็นกลุ่มประเทศท่ีให้กำร
สนับสนุนกำรก่อกำรร้ำยและอำจให้ท่ีพักพิงกับกลุ่มก่อกำรร้ำยท่ีหนีมำจำกประเทศอัฟกำนิสถำน  และสหรัฐ
คิดว่ำต้องแสดงควำมยิ่งใหญ่ให้ชำวโลกเห็นเพื่อแบ่งมิตรและศัตรูให้เห็นเด่นชัด  และอีกประกำรของสหรัฐคือ 
ต้องกำรควบคุมภูมิประเทศเป็นแหล่งน้ ำมันของโลกไว้และคงอิทธิพลอย่ำงเบ็ดเสร็จในพื้นท่ีอย่ำงไม่มีเงื่อนไข  
20  มี.ค. 2003   ตำมเวลำในประเทศไทย กองทัพสหรัฐอเมริกำได้ท ำกำรโจมตีกรุงแบกแดดท้ังท่ีถูก 
คัดค้ำนจำกสมำชิกถำวรของสหประชำชำติ เช่น รัสเซีย  ฝรั่งเศส  จีน สหรัฐจึงกลำยเป็นมหำอ ำนำจขั้วเดียว 
ซึ่งไม่เคยมีมำก่อนหลังสงครำมโลกครั้งท่ี 2  กองทัพสหรัฐท ำกำรโจมตีอิรักด้วยจรวดน ำวิถีโทมำฮอร์คจำกเรือ
รบในทะเลแดง  ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอ่ำวเปอร์เซียท ำกำรยิงโทมำฮอร์คประมำณ 40 ลูก อันเป็น
จุดเริ่มต้นของสงครำมอ่ำวเปอร์เซียครั้งท่ี 2  ฝ่ำยกองทัพอิรักได้ท ำกำรตอบโต้ด้วยกำรยิงขีปนำวุธพื้น – สู่ – 
พื้นแบบสกั๊ดเข้ำสู่ประเทศคูเวต 
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2. ภมูปิระเทศ 

 
 

 
3. แผนกำรรบของ  2  ฝ่ำย 
                3.1  สหรัฐอเมริกำและพันธมิตร 
                      ใช้ก ำลังท่ีมีเข้ำยึดประเทศอิรัก    โดยเข้ำตีหลักทำงด้ำนใต้ ตำมแนวเมืองบำสรำ     อันนำ
ชินยำพ์  อันนำจำฟ  คำร์บำลำ  และกรุงแบกแดด  เข้ำตีรองทำงด้ำนเหนือเมืองโมซูล  เคอร์คุก และทำงทิศ
ตะวันตกเมืองอำร์รัตบำร์  โดยวำงควำมมุ่งหมำยหรือจุดศูนย์ดุลอยู่ท่ีกรุงแบกแดดเมืองหลวงของอิรัก   
ก ำหนดวัน ว.  คือ   20  มี.ค. 2003 
                  
 

ภูมิประเทศแถบ
ตะวนัออกกลาง 

เมืองส าคญัใน              
ประเทศอิรัก 
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 3.2  อิรัก 
                      ต้ังรับแบบวงรอบทำงลึกป้องกันหัวใจของประเทศคือเมืองแบกแดดวำงแนวป้องกันดังนี้.- 
   แนวขั้นท่ี 1  ป้องกันกำรโจมตีทำงอำกำศ ซ่อนขีปนำวุธท่ีจะต่อสู้กับขีปนำวุธและก ำลังทำง
อำกำศของสหรัฐท่ีจะโจมตีทำงอำกำศโดยกำรพรำง สร้ำงฐำนลวงปะปนกับขีปนำวุธจริงวำงไวต้ำมสถำนท่ี
ส ำคัญและชุมชน 
   แนวขั้นท่ี 2   ยิงขีปนำวุธจำกอิรักท ำลำยฐำนทัพสหรัฐในคูเวต  บำร์เรน  ซำอุดิอำรำเบีย  
กำตำร์  สังหำรทหำรท่ีอยู่ในฐำนทัพดังกล่ำวให้มำกท่ีสุด 
   แนวขั้นท่ี 3  ในช่วงสหรัฐเคล่ือนพลข้ำมแม่น้ ำเฟรตีส  ฝ่ำยสหรัฐจะชะลอตัวเคล่ือนก ำลังช้ำ
ลงให้ท ำลำยสะพำน  ท ำลำยก ำลังพลฝ่ำยสหรัฐให้มำกท่ีสุด 
   แนวขั้นท่ี 4  ใกล้กรุงแบกแดดกำรป้องกันใช้หน่วยพิทักษ์สำธำรณรัฐเป็นหน่วยหลักวำงแนว
ป้องกันกรงุแบกแดดดังนี้ 
   แนวป้องกันท่ี 1   พื้นท่ีแบบเปิดคุ้มกันโดยกองก ำลังพิทักษ์สำธำรณรัฐหรือหน่วยรีพับริกัล
กำร์ด  จ ำนวน 3 กองพล และ 1 กองพลฮัมบูรำบี มีทหำร 10,000  คน  ถ.ที  - 72   จ ำนวน 150 – 200 คัน  
ยำนเกำะ  250  คัน  ป. 50 – 60  กระบอก 
  แนวป้องกันท่ี 2    เขตประชำชนเบำบำงคุ้มกันโดยทหำรกองก ำลังพิทักษ์สำธำรณรัฐ  
  แนวป้องกันท่ี 3  เขตประชำชนหนำแน่น ( ใจกลำงกรุงแบกแดดประกอบด้วย
กระทรวงกลำโหม  ท ำเนียบประธำนำธิบดี  กระทรวงข่ำวสำร  ฐำนทัพอวกำศ ) คุ้มกันโดยหน่วยเฟดำยีนท่ีมี
ควำมช ำนำญกำรรบสูง 
                     แนวควำมคิดของอิรักถ้ำสหรัฐยึดแบกแดดและอิรักท้ังหมดได้กองก ำลังต่ำง ๆ จะสลำยตัว
ปฏิบัติสงครำมกองโจรปฏิบัติกำรจรยุทธในเมืองใช้ระเบิดสังหำร  ระเบิดพลีชีพเป็นหลัก  ประเภทระเบิด
ขนำดเล็กถึงขนำดใหญ่  แฝงตัวปะปนอยู่กับประชำชนท ำกำรรบ  ยืดเย้ือยำวนำนต่อไปให้สหรัฐท้อแท้อ่อนแอ
ในท่ีสุดจะถอนทหำรกลับประเทศไปเช่นในสงครำมเวียตนำม 
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4.  ก ำลงั  กำรวำงก ำลงั  กำรจดัรปูขบวน 
                  4.1  ก ำลังทหำรสหรัฐอเมริกำและพันธมิตร 
                           4.1.1  สหรัฐอเมริกำ  กองบัญชำกำรส่วนหน้ำของกองทัพสหรัฐปฏิบัติกำรโจมตีสหรัฐ
ครั้งนี้ต้ังอยู่ท่ีค่ำยทหำรแอสเซย์ลิยำห์นอกกรุงโดฮำประเทศกำตำร์โดยมี  พลเอก  ทอมมี่  แฟรงค์  เป็น ผบ. 
เป็นชำวเทกซัส  อำยุ  57  ปี  เคยปฏิบัติในยุทธกำรพำยุทะเลทรำย พ.ศ. 2534  ในต ำแหน่ง ผบ.พล.ม.1  
นับว่ำมีควำมคุ้นเคยในพื้นท่ีปฏิบัติกำร 
                        4.1.1.1  ทหำรบก    กองทัพบกสหรัฐเป็นหน่วยรบหลักท่ีส ำคัญเพื่อท ำกำรรุก
ภำคพื้นดินจำกทำงภำคใต้ของสหรัฐประกอบด้วย 
                                 1)  กองพลทหำรรำยยำนเกรำะท่ี 3  จำกฟอร์ทสจวร์ต  มลรัฐจอร์เจีย  มี
ก ำลังรบหลัก 3 กองพลน้อยยำนเกรำะ ( กองพลน้อยยำนเกรำะประกอด้วย 2 กองพนัทหำรยำนเกรำะ และ  
1  กองพันรถถัง ) พร้อมหน่วยสนับสนุนในอัตรำ มีอำวุธหลักคือรถรบทหำรรำบ ( IFV ) เอ็ม – 2 แบรดลี  
รถถังหลัก เอ็ม – 1 เอ 1 อับบรำมส์ และปืนใหญ่อัตรำจร เอ็ม – 109 เอ 6 ขนำด  155  มม. เป็นหน่วยรบ
ล ำดับแรกท่ีรุกทำงภำคพื้นดินเข้ำสู่ประเทศอิรัก หน่วยนี้เป็นหน่วยเข้ำตีหลักมุ่งสู่กรุงแบกแดด แต่รุกอ้อมผ่ำน
เมืองนำซิริยำท์  เมืองซำมำวำท์  เมืองนำจำฟ แลเมืองคำร์บำลำ  ส่วนลำดตระเวนน้ ำเข้ำสู่ชำนกรุงแบกแดด
เตรียมข้ำมแม่น้ ำยูเฟรติสเข้ำสู่กรุงแบกแดด 
                       2) กองพลทหำรรำบท่ี 4  จำกฟอร์ทฮูด  มลรัฐเท็กซัสประกอบด้วย  4  
กองพลน้อยยำนเกรำะพร้อมหน่วยสนับสนุนในอัตรำมีอำวุธหลักคือรถรบทหำรรำบ ( IFV )เอ็ม-2 แบรดลี 
และรถถังหลักเอ็ม-1 เอ 1  อับบรำมส์(รถถังหลักรุ่นใหม่ล่ำสุดในตระกูลอับบรำมส์) แผนเดิมรุกเข้ำสู่อิรักทำง
ตุรกี ต่อมำเปล่ียนแผนรุกใหม่โดยรุกเข้ำสู่อิรักทำงใต้ผ่ำนทำงประเทศคูเวต 
                                           3) กองพลส่งทำงอำกำศท่ี 101 จำกฟอร์ทแคมเพลล์มลรัฐเคนตักกี้มี
ก ำลังรบหลัก 3 กองพลน้อยส่งทำงอำกำศ พลน้อยบิน(โจมตี) และพลน้อยบิน (จู่โจม) พร้อมหน่วยสนับสนุน
ในอัตรำมีอำวุธหลักคือ เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ เอเอช -64 อปำเช่ พร้อมด้วยเครื่องบิน
เฮลิคอปเตอร์ล ำเลียงยูเอช – 60  แอลแบล์คฮอร์คและเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ล ำเลียงทหำรแบบ ซีเอช – 47 
ดี ซีนุคท ำกำรรุกเข้ำสู่ประเทศอิรักทำงใต้ผ่ำนทำงคูเวตปฏิบัติกำรร่วมกับกองพลทหำรรำบท่ี 3  มุ่งปิดล้อม
กรุงแบกแดดจำกทำงทิศใต้ กองพลนี้เคยปฏิบัติกำรในสงครำมอ่ำวเปอร์เซีย 1 
                        4) กองพลน้อยส่งทำงอำกำศท่ี 173 จำกเมืองวิเซนซ่ำประเทศอิตำลี ท ำ
กำรรุกเข้ำสู่อิรักทำงด้ำนเหนือโดยกำรกระโดดร่มในเวลำกลำงคืน 27 มี.ค.46  ก ำลังพลประมำณ 1,000 คน
ลงสู่พื้นภำยใต้กำรควบคุมของชำวเคิร์ดท่ีเมืองอำร์บิล  เพื่อควบคุมสนำมบินส ำหรับใช้เป็นหัวหำดในกำรขยำย
ผลส ำหรับกำรส่งยุทโธปกรณ์ทำงอำกำศท่ีส ำคัญมำเพิ่มเติม ตลอดจนกำรส่งก ำลังบ ำรุงเพื่อท ำกำรรุกขยำยผล
ไปสู่กำรควบคุมเมืองโมซูล และเมืองเคอร์คุก  นับเป็นกำรเพิ่มแรงกดดันต่อกองทัพอิรักทำงด้ำนเหนอืท่ี
จ ำเป็นต้องส่งก ำลังทหำรมำต้ำนทำนท ำให้อิรักกระจำยก ำลังออกจำกกัน 
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  4.1.1.2  กองทัพเรือ  สหรัฐได้ใช้กองทัพเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ำปฏิบัติกำรมำกท่ีสุด
พร้อมด้วยเรือคุ้มกัน เรือลำดตระเวนจรวดน ำวิถีช้ันติคอนเดอร์โรก้ำ เรือพิฆำตจรวดน ำวิถีช้ันอำร์เลเบิรค์ และ
เรือด ำน้ ำโจมตีพลังงำนนิวเคลียร์ช้ันลอสแองเจลีส  ได้กระจำยกองเรือบรรทุกเครื่องบินออกเป็น 2 บริเวณ คือ 
   1)  อ่ำวเปอร์เซีย  ใกล้พื้นท่ีปฏิบัติกำรมำกท่ีสุดประกอบด้วย 
    เรือยูเอสเอส  คิดต้ีฮอร์ค   ขนำด  81,000  ตัน    เครื่องบิน  78  เครื่อง 
    เรือยูเอสเอส  อับรำฮัมลินคอล์น   ขนำด  102,000  ตัน     เครื่องบินรบ   
78  เครื่อง 
    เรือยูเอสเอส  คอนสเตเลช่ันขนำด 81,000 ตัน  เครื่องบินรบ  78  เครื่อง 
   2)  ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ประกอบด้วย 
    เรือยูเอสเอส  แฮรี่  ทรูแมน  ขนำด  102,000 ตัน เครื่องบิน  78  เครื่อง 
    เรือยูเอสเอส  ธีโอดอร์  รูสเวลท์ ขนำด 96,000 ตัน เครื่องบิน 78 เครื่อง 
 กองบัญชำกำรกองทัพเรือสหรัฐส่วนหน้ำของกองทัพเรือท่ี 7   วำงไว้ที่ประเทศบำห์เรน
พร้อมด้วยหน่วยรบพิเศษและหน่วยลำดตระเวน 
 4.1.1.3  กองทัพอำกำศ  กองทัพอำกำศสหรัฐอเมริกำมีฐำนทัพอยู่ใกล้ยุทธบริเวณมำก
ท่ีสุด คือ ฐำนทัพอำกำศท่ีดิเอโก้กรำเซียในมหำสมุทรอินเดียเป็นฐำนทัพอำกำศส่วนหน้ำของเครื่องบินทิ้ง
ระเบิดระยะไกล เช่น B – 52  และเครื่องบินล่องหน บี – 2  ( ต้องจอดในโรงเก็บพิเศษ ) 
      ส ำหรับเครื่องบินขับ  F – 15 , F – 16 และ  เอ – 10  ได้กระจำยอยู่ตำมฐำนทัพอำกำศ
ของประเทศพันธมิตร รวม  15  กองบิน 
      4.1.1.4  นำวิกโยธิน  หน่วยนำวิกโยธนิสหรัฐอเมริกำได้เตรียมก ำลังขั้นต้นไว้ที่ประเทศ
คูเวต(กองพลนำวิกโยธินท่ี 1) พร้อมด้วยหน่วยสนับสนุนต่อมำหน่วยนำวิกโยธินนี้ได้รุกเข้ำสู่อิรักจำกทำงด้ำน
ใต้ 
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 4.1.2  อังกฤษ 
           กองทัพอังกฤษในสงครำมอ่ำวเปอร์เซียมี  พลอำกำศเอก  โบรอัน   เบอร์ริดจ์  เป็น ผบ.  มี
ก ำลังท้ังส้ิน 45,000 คน  เป็นกำรเคล่ือนย้ำยก ำลังมำกท่ีสุด   นับต้ังแต่เกิดสงครำมท่ีเกำะฟอร์คแลนด์ 
  4.1.2.1  ทหำรบก  
   กองพลน้อยยำนเกรำะท่ี 7  มีช่ือว่ำ “ หนูทะเลทรำย “ มีรถถังสองกองพันและ
ทหำรรำบยำนเกรำะหนึ่งกองพนั   รวมพลขั้นต้นอยู่ท่ีประเทศคูเวต   มีอำวุธหลักส ำคัญคือ     รถถังหลัก 
แซลเล็นเจอร์ – 2 ประมำณ 120 คัน และรถรบทหำรรำบวอร์ริเออร์พร้อมด้วยหน่วยบินทหำรบกแบบ
ซุปเปอร์ปูม่ำเป็นก ำลังหลักรุกภำคพื้นดินสู่เมืองบำสรำซึ่งเป็นเมืองใหญอันดับ 2 ของประเทศอิรัก 
   ก ำลังหน่วยรบพิเศษ (เรียกหน่วย SAS ) จ ำนวน 1 กองพันป้องกันวำงก ำลังท่ี
ประเทศโอมำน 
  4.1.2.2  กองทัพเรือ  
   จัดเรือรบเข้ำร่วมปฏิบัติกำรทำงทะเล ประกอบด้วย    เรือบรรทุกเครื่องบิน  1  ล ำ 
 เรือฟิเกต  1  ล ำ    และเรือด ำน้ ำ   2   ล ำ 
  4.1.2.3  กองทัพอำกำศ   มีเครื่องบินรบเข้ำร่วมปฏิบัติกำร   จ ำนวน   6    ฝูงบิน 
       4.1.3  ออสเตรเลีย 
  ออสเตรเลียได้ส่งก ำลังทหำรเข้ำร่วมรบ 2,000 นำย เป็นหน่วยรบพิเศษและเรือฟิเกต 2 ล ำ 
       4.1.4  แคนำดำ 
      แคนำดำได้ส่งก ำลังทำงเรือเข้ำร่วมรบประกอบด้วย   เรือพิฆำตจรวดน ำวิถี  1  ล ำ    
และเรือฟิเกตจรวดน ำวิถี  2  ล ำ 
       4.1.5  เนเธอร์แลนด์ 
     ส่งก ำลังทหำร  360  คน พร้อมด้วยจรวดน ำวิถีพื้น - สู่ - อำกำศแบบแพทริอ็อทแพค – 3  
เข้ำประจ ำกำรในประเทศตุรกีเพื่อป้องกันภัยคุกคำมโดยตรงจำกจรวดน ำวิถีพื้น – สู่ – พื้นท่ีจะยิงมำจำกอิรัก 
       4.1.6  โรมำเนีย 
      ส่งหน่วยต่อต้ำนสงครำมเคมี, ชีวภำพ  จ ำนวน  275  นำย  และหน่วยกู้ภัยกับระเบิด 
        4.2  กองทพัอริกั 
        4.2.1  กองทัพบกมีก ำลังประมำณ 300,000 – 350,000 คน  มีก ำลังส ำรองอีก 100,000 คน  
มีกำรจัดก ำลังออกเป็น  7  กองทัพน้อย   (  เป็นหน่วยพิทักษ์สำธำรณรัฐ 2 กองทัพน้อย  )   ประกอบด้วย 
 กองทพันอ้ยที ่ 1  ท่ีต้ังกองบญัชำกำรท่ีเมืองเคอร์คุก ประกอบด้วย กองพลทหำรรำบยำนเกรำะท่ี 5  
ประกอบด้วย 2 กองพลน้อย ทหำรรำบยำนเกรำะ และหนึ่งกองพลน้อยยำนเกรำะต้ังอยู่ท่ีเมืองซูวำน 
  กองพลน้อยท่ี 2  ต้ังอยู่ท่ีเมืองอัลบี และเมืองวูวำน 
  กองพลทหำรรำบท่ี 38  ต้ังอยู่ท่ีเมืองเคเดอคำเรน  
 กองทพันอ้ยที่ 2  ท่ีต้ังกองบญัชำกำรดีบำล่ำ  ประกอบด้วย 
  กองพลยำนเกรำะท่ี 3  ประกอบด้วยสองกองพลน้อยยำนเกรำะและหนึ่งกองพลน้อยทหำร
รำบยำนเกรำะ 
  กองพลทหำรรำบท่ี 12  ประกอบด้วยสำมกองพลน้อยทหำรรำบ   และหนึ่งกองพนัรถถัง 
ต้ังอยู่ท่ีเมืองคำนำจิน 
  กองพลทหำรรำบท่ี 34  ต้ังอยู่ท่ีเมืองคำนำจิน 
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 กองทพันอ้ยที่ 3  ไม่ทรำบท่ีต้ังกองบัญชำกำร   ประกอบด้วย 
  กองพลทหำรรำบยำนเกรำะท่ี 6  ต้ังอยู่ท่ีเมือง  อัลนำชฮวำ 
  กองพลทหำรรำบยำนเกรำะท่ี 51  ต้ังอยู่ท่ีเมือง ซูเบียร์ 
  กองพลทหำรรำบท่ี 11  ต้ังอยู่ท่ีเมือง  นำสิริยำห์ 
 กองทพันอ้ยที่ 4  กองบญัชำกำรตั้งท่ีเมือง  อัลมำจำร์  ประกอบด้วย 
  กองพลยำนเกรำะท่ี 10  อยู่ท่ีเมือง  อัลทีบ 
  กองพลทหำรรำบท่ี 14  อยู่ท่ีเมือง  อัลอมำรำ 
  กองพลทหำรรำบท่ี 18  อยู่ท่ีเมือง  อัลมูสชำร่ำฮ์ 
 กองทพันอ้ยที่ 5  กองบญัชำกำรตั้งท่ีเมือง  โมซูล    ประกอบด้วย 
  กองพลทหำรรำบยำนเกรำะท่ี 1  ต้ังอยู่ท่ีเมือง  มัดฮ์มูร์ 
  กองพลทหำรรำบท่ี 4  อยู่ท่ีเมือง   บำสฮิกำ 
  กองพลทหำรรำบท่ี 7  อยู่ท่ีเมือง   อัลมันโซร์ 
  กองพลทหำรรำบท่ี 16  อยู่ท่ีเมือง โมซูล 
 กองทพันอ้ยภำคเหนอื (หน่วยพิทักษ์สำธำรณรัฐ) กองบัญชำกำรตั้งอยู่ท่ีเมือง  อัลรำซีเดีย 
ประกอบด้วย 
  กองพลยำนเกรำะเมตินำ  อยู่ท่ีเมือง  อัลรำซีเดีย 
  กองพลทหำรรำบยำนเกรำะอัดนำน  อยู่ท่ีเมือง โมชูล 
  กองพลทหำรรำบแบกแดด  อยู่ท่ีเมือง  เคอร์คุก 
 กองทพันอ้ยภำคใต้ (หน่วยพิทักษ์สำธำรณรัฐ) กองบัญชำกำรตั้งอยู่ท่ีเมือง  อัลฮำเฟรีย  
ประกอบด้วย 
  กองพลยำนเกรำะอัลนีดำ  อยู่ท่ีเมืองบำคูบำ 
  กองพลทหำรยำนเกรำะฮำบูรำบี  อยู่ท่ีเมือง  อัลวำฮ์ดำ 
  กองพลทหำรรำบนำบูคูทนัสซำร์  อยู่ท่ีเมือง อัลฮัสไซเนีย 
 2 กองทัพน้อยหน่วยพิทักษ์สำธำรณะรัสมุ่งหมำยป้องกันเมืองหลวงโดยเฉพำะคือ  กรุงแบกแดด   
      4.2.2  กองทัพเรือ 
  อิรักมีทำงออกทำงทะเลทำงอ่ำวเปอร์เซียชำยฝ่ังทะเลยำว 58 กิโลเมตร  เป็นกองทัพเรือ
ขนำดเล็กก ำลังทหำร 5,000 คน  มีเรือรบส ำคัญ คือ เรือฟรีเกต  1  ล ำ,  เรือรบขนำดเล็ก  83 ล ำ  มีชำยฝ่ัง
ทะเลแคบ  ภูมิรัฐศำสตร์ไม่เหมำะกับกองทัพเรือมีบทบำทกำรรบน้อยถูกกดดันและถูกท ำลำยในท่ีสุด 
     4.2.3  กองทัพอำกำศ 
  กองทัพอำกำศอิรักมีทหำร 40,000 คน มีเครื่องบินรบหลักประกอบด้วย  เครื่องบินขับไล่
ประมำณ 150 – 180 เครื่อง  เครื่องบินล ำเลียงทำงทหำร 2  ฝูงบิน ประมำณ  67  เครื่อง  เครื่องบินเฮอริ
คอปเตอร์  11  ฝูงบิน  ประมำณ  552  เครื่อง  ส่วนใหญ่จัดหำมำจำกอดีตโซเวียต  จีน  และกลุ่มยุโรป 
             นอกจำกนี้ยังมีหน่วยป้องกนัภัยทำงอำกำศอีก 4 หน่วย  มีก ำลังพลประมำณ  10,000 คน 
จัดน ำมำจำกอดีตโซเวียตและกลุ่มยุโรป ท่ีส ำคัญคือจรวดน ำวิถี พื้น – สู่ – อำกำศ  รวม 1,500 ระบบ    
ประกอบด้วย 
            - จรวดน ำวิถีแบบโรแลนด์  ประมำณ  100  ระบบ 
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            - จรวดน ำวิถีในตระกูลแซม เช่น แซม – 2  / 3 / 6 พร้อมด้วยระบบปืนต่อสู้อำกำศยำน
ประมำณ 6,000 ระบบ  ส่วนใหญ่ผลิตจำกอดีตโซเวียตท้ังประเภทอัตรำจรและลำกจูงขนำด 23 / 37 / 57 / 
85  มิลลิเมตร 
   4.2.4  อำวุธเคมีชีวภำพ 
  สหรัฐเช่ือว่ำอิรักมีสำรท่ีจะน ำมำใช้ท ำอำวุธเคมีชีวภำพไว้ในครอบครองจ ำนวนมำกดังนี้ 

                -   อำวุธเคมี 
- ก๊ำซท ำลำยประสำทวีเอกซ์ 
- ซำริน 
- ก๊ำซมัสตำร์ด  ( รำชำแห่งอำวุธเคมี ) 
- ฟอสยีน 
- ก๊ำซคลอรีน 
- ไซยำไนค์ 

-  อำวุธชีวภำพ 
- แอนแทรกซ์ 
- ไข้ทรพิษหรือฝีดำษ 
- ไรซิน 
- โบตูลิซึ่ม 

5.  กำรปฏิบตักิำรรบ 
      กองทัพสหรัฐได้ท ำกำรโจมตีอิรักด้วยจรวดโทมำฮอร์คและโจมตีเป้ำหมำยด้วยเครื่องบินขับไล่ต่อ
เป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์  ศูนย์โทรคมนำคมท้ังทำงทหำรและพลเรือน และเป้ำหมำยทำงทหำรอื่น ๆ ซึ่งเป็น
ข่ำวควำมแพร่ไปท่ัวโลกทำงสถำนีซีเอ็นเอ็น  นอกจำกนี้กองทัพสหรัฐยังครองควำมเป็นเจ้ำอำกำศเหนือพื้นท่ี
เป้ำหมำยจำกฝูงบินขับไล่ของกองทัพอำกำศและกองบินนำวีจำกเรือบรรทุกเครื่องบิน ต่อมำกองทัพสหรัฐยัง
ท ำกำรโจมตีต่อกรุงแบกแดดติดต่อกันทุกคืนเพื่อท ำลำยศักยภำพกำรท ำสงครำมให้ลดลงมำกท่ีสุด 

5.1 สหรฐัอเมรกิำและพนัธมติร 
เครื่องบินรบของพันธมิตรท่ีใช้ปฏิบัติกำรทำงทหำรในครั้งนี้ประกอบด้วย  F – 15E , F – 16C , 

F/A 18C, ทอร์นำโด  และเครื่องบินโจมตี  A - 10 ได้ท ำกำรโจมตีต้ังแต่เริ่มต้นของสงครำมจนถึงวันท่ี 25 
มี.ค.2003  ได้ท ำกำรท้ิงระเบิดไปแล้ว 5,000 ลูก  ขีปนำวุธหลักท่ีใช้ในกำรโจมตีอิรักคือขีปนำวุธแบบโทมำ
ฮอร์ค ต้ังแต่เริ่มต้นของสงครำมถึง 1 เม.ย.2003  หรือวันท่ี  11 ของสงครำมได้ท ำกำรยิงขีปนำวุธโทมำฮอร์ค
ไปแล้ว 700  ลูก  และจรวดน ำวิถีกว่ำ  8,000  ลูก 
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 5.2  อริกั 
    กองทัพบกอิรักมีก ำลังทหำรน้อยกว่ำจึงได้วำงแผนป้องกันกรงุแบกแดด  โดยกำรใช้กอง
ก ำลังจำกหน่วยพิทักษ์สำธำรณรัฐเป็นกองก ำลังท่ีดีท่ีสุดจ ำนวน  5  กองพลประกอบด้วย  กองพลเมตินำ  กอง
พลแบกแดด  กองพลนำบูคูทนัสซำร์  กองพลฮำบูรำบี และกองพลอัลนีดำ  จะเห็นได้ว่ำมีกำรสู้รบอย่ำงหนัก
ของวันท่ี 12 ของสงครำมบริเวณเมืองคำร์บำลำห่ำงจำกกรุงแบกแดดไปทำงทิศใต้ประมำณ  80  กิโลเมตร  
ระหว่ำงกองพลทหำรรำบท่ี 3    กับกองพลยำนเกรำะเมดินำ      เมื่อหน่วยรบของสหรัฐเคล่ือนพลเข้ำสู่กรุง 
แบกแดดจะมีกำรต่อสู้เพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนี้พยำยำมท่ีจะใช้กำรรบแบบกองโจรตัดกำรส่งก ำลังบ ำรุงของ
สหรัฐอเมริกำท่ีใช้ล ำเลียงโดยทำงรถยนต์จำกชำยแดนคูเวตไปสู่เขตหน้ำท่ีใกล้กับกรุงแบกแดดท่ีมีระยะ
ทำงไกลประมำณ 480  กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นกำรลดขีดควำมสำมำรถในด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุงของสหรัฐให้
ลดลงเพื่อท ำให้ส่วนหน้ำขำดส่ิงอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นท้ังอำวุธกระสุนและอำหำรท ำให้ขีดควำมสำมำรถทำงทหำร
ลดลง  เป็นผลให้กดดันต่อกำรรุกเข้ำสู่กรุงแบกแดดอ่อนลง 
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 กองทัพอิรักพยำยำมท่ีจะยืดเวลำกำรสู้รบออกไปให้นำนท่ีสุดแต่ไม่สำมำรถต้ำนทำนกองทัพ
สหรัฐได้ เข้ำยึดกรุงแบกแดดได้ตอนเย็น วันท่ี  9  เม.ย. 2003  ภำพกำรท ำลำยอนสุำวรีย์ประธำนำธิบดีซัดดัม
ได้แพร่ผ่ำนโทรทัศน์ไปท่ัวโลก  ต่อมำได้เข้ำยึดเมืองท่ีส ำคัญทำงภำคเหนือเช่นเมืองทิกริต และกวำดล้ำงกลุ่ม
ต่อต้ำนท่ียังหลงเหลืออยู่ 
ขอ้พิจำรณำเกีย่วกบัสงครำมครัง้นี้  
 1.  ภำพรวมของสงครำมคล้ำยสงครำมอ่ำวเปอร์เซียภำคแรก กำรด ำเนินสงครำมของสหรัฐจะ
เริ่มล ำดับดังนี้ 
  สงครำมอีเลคทรอนิคส์ ท ำลำยระบบกำรส่ือสำร  ระบบเรดำห์  ระบบกำรตรวจจับให้หมด
ศักยภำพกำรท ำสงครำมก่อนเป็นเบ้ืองต้น 
  ยิงขีปนำวุธท ำลำยเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ท่ีส ำคัญเช่น สนำมบิน  ท่ีต้ังขีปนำวุธ  คลังอำวุธ  
ท่ีต้ังทหำรท ำให้หมดศักยภำพทำงอำกำศและทำงบกในกำรท ำสงครำม 
  ส่งเครื่องบินจำกฐำนบนบกและเรือบรรทุกเครื่องบินถล่มซ้ ำอีกเก็บละเอียดต่อจำกขีปนำวุธ
ถล่มแล้วเช่น ท่ีต้ังปืนใหญ่  ฐำนยิงจรวด เพื่อให้ทหำรรำบท ำสงครำมทำงบกได้อย่ำงไม่สูญเสียมำกนัก 
  ก ำลังทำงบก ( ปืนใหญ่  รถถัง  ทหำรรำบ ) เคล่ือนก ำลังเข้ำยึดเมืองส ำคัญตลอดเส้นทำงเข้ำ
ตีหลักจนถึงกรุงแบกแดดอันเป็นจุดศูนย์ดุลกำรท ำสงครำมทำงบก 
  จำกภำพสงครำมจะเห็นควำมเหนือช้ันกว่ำประเทศใดในโลก      กำรพัฒนำด้ำนอำวุธ
ยุทโธปกรณ์  อำหำรกำรกินกำรอยู่ล้วนเป็นวิทยำศำสตร์        อ ำนำจก ำลังรบเป็นบุคคลมีประสิทธิภำพมำก
สำมำรถจะสู้ได้หลำยคน กำรมีอำวุธอยู่ในมือถูกท ำลำยได้โดยง่ำย  กำรมองเห็นสนำมรบในเวลำกลำงคืนเป็น
กลำงวัน  กำรท ำงำนของดำวเทียมและคอมพิวเตอร์มำช่วยมำกมำย  ซึ่งประเทศเรำเล็กน่ำน ำมำพิจำรณำให้
มำกในกำรพัฒนำอำวุธยุทธวิธีต่อไ 
 2.  กำรเป็นมหำอ ำนำจขั้วเดียวในโลก 
           กำรฝืนมติสหประชำชำติ หรือฝืนหลักกำรสงครำมข้อ 10 ของสหรัฐคือ กำรสนับสนุนจำก
ประชำชนหรือประชำชำตินับเป็นครั้งแรกต้ังแต่สงครำมโลกครั้งท่ี 2  ซึ่งต้ังองค์กำรสหประชำชำติขึ้นมำเพื่อ
ป้องปรำมสงครำมหลำยประเทศในโลกต่ืนตัวหันมำดูตัวเองในด้ำนกำรพัฒนำอำวุธเพื่อป้องกันตนเองมำกขึ้น
เช่น จีน  รัสเซีย  อินเดีย  และประเทศเล็กประเทศน้อยต้องหันมำดูตัวเองว่ำจะอยู่ข้ำงใดฝ่ำยใดเพื่อน ำพำ
ประเทศไปให้รอดปลอดภัย กำรรบแบบใหม่หรือสงครำมสมัยใหม่จะรบกันทุกพลังอ ำนำจของชำติคือพลัง
อ ำนำจทำงกำรเมือง  พลังอ ำนำจทำงสังคม  พลังอ ำนำจทำงเศรษฐกิจ  พลังอ ำนำจทำงทหำร และพลังอ ำนำจ
ทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีซึ่งน ำมำเกี่ยวข้องกับกำรท ำสงครำมจนมีคนกล่ำวว่ำ ใครครองไฮเทคผู้นั้นครอง
โลก  นับว่ำจริงเท่ำท่ีเห็นอยู่เช่น สนำมรบยำวไกลถูกท ำลำยโดยมิต้องมองเห็นตัวคนกระท ำ ตรวจผลทำง
คอมพิวเตอร์ผ่ำนดำวเทียม 

      3.  สงครำมวิทยำศำสตร์น่ำพิจำรณำ 
           โครงกำรส่งยำนอวกำศส ำรวจระบบสุริยะจักรวำลเพื่อหำโลกใหม่อยู่หรือเพื่อท ำสงครำม
นับว่ำน่ำคิดไม่น้อยถ้ำโลกนี้อยู่ไม่ได้ถึงขั้นแตกสลำยจำกกำรขุดเจำะหรือภำวะร้อน สหรัฐอเมริกำคิดจะครอง
ดำวดวงใหม่ท่ีสำมำรถอยู่ได้และให้ประเทศอื่น ๆ เช่ำอยู่ มีกองก ำลังติดอำวุธพิทักษ์โดยเครื่องมือ
แม่เหล็กไฟฟ้ำควบคุมกำรท ำงำน 
           กำรครองอวกำศระบบดำวเทียมสำมำรถมองเห็นและกำรติดต่อส่ือสำรท้ังหมดมองเห็นทุก
สรรพส่ิงในโลกตลอดจนทรัพยำกร   รู้ก่อนน ำมำใช้ก่อนเป็นกำรชิงควำมได้เปรียบในทุกด้ำน 
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 ระบบอำวุธท่ีท ำงำนแทนคน  เครื่องบินไม่มีนักบนิ  ทหำรหุ่น  เครื่องตรวจวัตถุระเบิดโดยไม่
ใช้คน  เครื่องท ำลำยวัตถุระเบิดไม่ใช้คน  เครื่องค้นหำบุคคลในท่ีอับ  กำรตรวจลำดตระเวนโดยยำนและต่อสู้
โดยยำน  กำรท ำตัวผ้ึงต่อแตนเข้ำท ำลำยทหำรรำบได้ ตัวเล็กท ำหน้ำท่ีลำดตระเวนได้  ผ้ึงท ำกำรโจมตีได้ซึ่งมี
ขนำดเล็กมำกสำมำรถท ำลำยทหำรได้เป็นกองร้อย  กำรท ำลำยรถถังโดยระบบขีปนำวุธแตกอำกำศสำมำรถ
ท ำลำยรถถังได้ทุกคันโดยคนควบคุมและตรวจเป้ำหมำยเท่ำนั้น  นับว่ำกำรท ำสงครำมแบบวิทยำศำสตร์จะมี
มำกซึ่งประเทศในโลกเห็นแล้วตำค้ำงในเรื่องควำมคิดกำรท ำลำยล้ำงท่ีห่ำงช้ันเหลือเกินและยังมีอีกมำกมำยท่ี
ยังไม่เปิดเผยแต่เขำเตรียมเพื่อควำมเหนือเอำชนะทำงยุทธศำสตร์ควำมคิดของคนท้ังโลก 

    
 

 
 4.  สงครำมจรยุทธในเมือง และระเบิดพลีชีพ 
           จำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์ภำยหลังจำกสหรัฐและพันธมิตรยึดประเทศอิรักได้ส ำเร็จแล้ว  มี
ปัญหำสงครำมท่ีจะต้องต่อสู้และส่งผลให้กำรสูญเสียก ำลังพลมำกขึ้นเรื่อย  ซึ่งเกิดจำกกำรท ำสงครำมจรยุทธ
ในเมืองและกำรใช้ระเบิดพลีชีพโดยใช้ระเบิดแรงต่ ำถึงระเบิดแรงสูงสำมำรถท ำลำยก ำลังพลได้ถึง 30 – 50 
คน  ภำพสงครำมเปล่ียนในสงครำมเวียตนำมหรือยุคสงครำมเย็นเป็นจรยุทธในป่ำกลำยมำเป็นจรยุทธในเมือง
ตลอดจนปัญหำ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ของไทย  ส ำหรับระเบิดพลีชีพนั้นต้นก ำเนิดคือฝูงบินคำมิกำเช่ใน
สงครำมโลก ครั้งท่ี 2    ใช้คนขับพุ่งเข้ำชนเรือของสหรัฐโดยยอมตำยพร้อมภำรกิจ  ถ้ำญี่ปุ่นท ำลำยเรือสหรัฐ
ได้หมดญี่ปุ่นก็จะเป็นฝ่ำยชนะสหรัฐ  ควำมกล้ำตำย  กล้ำหำญของคนท่ีจะท ำเพื่อประเทศชำตินั้นย่อมท ำได้ 
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บรรณำนกุรม 

- กองภำษำ  กรมยุทธศึกษำทหำรบก  สงครำมอ่ำวเปอร์เซีย 2  ยุทธโกษนิตยสำรของกองทัพบก
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
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