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พ้ืนท่ีอาณาเขตของคาร์เธจ



อาณาเขตของคาร์เธจ



ภาษาของคาร์เธจ



เมืองคาร์เธจ ในปี ค.ศ. 1958

เมืองตูริน ประเทศตูนิเซีย



ประเทศรอบทะเลทราบเมดิเตอร์เรเนียน



trasimene

trebia

canane



อาณาจักรของ 
CARTHAGE

264-241 ก่อน ค.ศ.                                                                  
รุ่งเรือง ค้าขายร ่ารวย ครองแอฟริกาเหนือ-ยปิลอนต้า



canane

carthangeZama
คาร์เธจใหม่

saguntum



คาร์เธจ
มัง่คัง่  มเีงิน  ไม่มทีหารมาก  ขาดศีลธรรมจรรยา          

ผลประโยชน์อยู่กบัผู้มัง่คัง่  ดุร้าย  มุ่งประโยชน์ส่วนตน
ดนิแดน  ซิซิลี ่ซาร์ดเินีย  คอร์ซิก้า  แอฟริกา สเปน    

อสิราเอล  ซีเรีย PHOENICIAN 
จ้างทหาร กรีก  นอนกลางดนิกนิกลางทราย  อดทน         
ไม่เร่ืองมาก   คล้ายเจงกสิข่าน
หาเสบยีงในภูมปิระเทศ

(เจง+ฮัน  อาวุธจากบ้าน อาหารจากแดนศัตรู)



HANNIBAL

HANNIBALช านาญ
การรบบนหลงัม้า
มากกว่าโรมนั  ฝึกฝน 
การลวง  การซุ่มโจมตี

จอมทัพเจ้ากลยุทธแห่งคาร์เธจ 
247 - 183 BC.ก าเนิด  เป็นบุตรของฮาร์มลิคาร์

แม่ทพัคาร์เธจ
ผู้ช านาญกองทพัเรือ
ในชิชิลี



การท าสงคราม 
Punic 1 ( 264 - 241 BC.)ยุคบดิา แพ้โรมเสีย 

ชิชิล ี ซาร์ดเินีย    คอร์ซิกา  ให้โรม   
Punic 2 (218 - 201  BC.)  ยุค ฮันนิบาล 
Punic 3 (149 - 14  Bc.)  ยุคหลงัฮันนิบาล

ครองอ านาจและท าการรบ- 9  ขวบสาบานเป็นศัตรูกบั
โรม บิดาตั้งอาณาจักรใหม่ ในสเปน    - 221  BC. ฮันนิบาล
เป็นแม่ทพัอายุ 27 ปี     - ฮาสดูรบาล พีเ่ขยถูกลอบสังหาร 
จุดชนวนสงครามกบัโรมเข้าตเีมือง  SAGUNTUM ล้อม 8
เดือน โรมแพ้แต่ไม่ยอมจ านน



ลกัษณะนิสัยของฮันนิบาล
เป็นที่รักและชมเชยของทหาร  
ท่ัวไป รู้จิตใจ- เอื้ออาทรต่อทหาร

- ฟังค าผู้ใหญ่ และบงัคบับญัชา
ผู้น้อยได้ด ีรบเคยีงบ่าเคยีงไหล่กบัทหาร

- อดทน  ก าลงัใจเข้มแขง็  ไม่ท้อแท้ต่อดนิฟ้า  อากาศ  ร้อน  หนาว
- การกนิอาหารธรรมดา

(พอประทงั)



“ ฝูงแกะท่ีมรีาชสีห์น า    ดีกว่าฝูงราชสีห์ท่ีมแีกะน า ”
- นอนเวลาว่างงาน    ถ้ามงีานท าทั้งกลางวนั กลางคืน

นอนไม่เลือกที ่เงียบหรือสบาย
- ทหารเคยเห็นนอนมผ้ีาคลุมผืนเดยีว
- เคร่ืองใช้ไม่แปลกจากทหารอ่ืน  ผดิแต่ม้าดี  อาวธุดี
- เวลารบมกัอยู่หน้า    เวลาถอยอยู่หลงั



ท านองริษยา และเกลยีดชัง
- ดุร้ายผดิมนุษย์     
- โกง ไม่มคีวามยุตธิรรม
- ไม่มีศาสนา                   
- ไม่ถือค าสาบาน

ปราชญ์วจิารณ์์



โรมและคาร์เธจสร้างอู่เกบ็เรือรบกนัคล่ืนลมเป็นอย่างดี

สะพานข้ามล าน า้ทีแ่ขง็แรงทนทานยงัมปีรากฎในปัจจุบนั



โบราณสถานของ CARTHAGE



ก าแพงเมืองคาร์เธจ



เรือรบยุค HANNIBAL



แบบจ าลองอู่เกบ็เรือของคาร์เธจ



Punic โรมันเรียกคาร์เธจว่า
Peonic หรือ PHOENICIAN

มุ่งอติาลี
- 218  BC. อติาล ีครองทะเล
- ฮันนิบาลจดัก าลงัทหารช านาญศึก 35,000 - 40,000 ( ร, ม )
ทหารช้าง 37 เชือก ข้ามแม่น า้  EBRO และเทือกเขา  PYRENEES
ช่อง St  BERNARD เขา แอล์ป ช่อง  MONTGENERE

- ตลอดทาง ถูกชาวเขาต้านทาน  สูญเสียช้างเหลือไม่กีเ่ชือก           
ถึงตอนเหนืออติาล ี เหลือ ร. 23,000 ม. 6,000

- ได้ก าลงั จาก GAULS  ( ศัตรูโรม )  เพิม่เป็น 40,000 ต่อสู้กบัโรม



การเดินทัพระยะแรก
EBRO  PYRENEES 

SAGUNTUM

TREBIATicinus

Trasimene

Canae

Zama



การเดินทพัขา้มเทือกเขาแอลป์



แผนการยทุธท่ี TREBIA



การยุทธทีแ่ม่น า้  TREBIA ROMAN  CAMP

HANNIBAL

49,000

40,000

พุ่มไม้

พุ่มไมเ้ต้ีย

MARGOม้า
หมอบได้

TREBIA R.

SCIPIO

218  BC.

ชนะศึกได้เสบียงเกณฑ์ทหาร มีขวัญก าลงัใจดีขึน้



SCIPIO  
แม่ทัพของโรม

สภาซีเนทแห่งโรม



ROME

ภูมปิระเทศอติาลี

เกาะคอร์ซิการ์

เกาะซาร์ดิเนีย



SCIPIOROME



เทือกเขา ALPS

CAPUA                      CANNAE
ROME

TRASIMENE L.

TERBIA  R.

ZAMA

NEW CARTHAGE

CARTHAGE

H ANNIBAL พกัทพั  
ฤดูหนาวภาคเหนืออิตาลี



ฤดูใบไม้ผล ิ                                            
เตรียมทัพพร้อมลงใต้                                                   
H คาดการว่า โรมจะต้องตั้งรับ                                    
อยู่ท่ีเมือง RIMINI - AREZZO                                
เลยีบทะเล ก่อนเข้าสู่โรม 
H จึงใช้เส้นทางที่ล าบากอนัตราย                                    
เคล่ือนทัพได้ช้าแต่ส้ัน ผ่านหนองน า้  ทุรกนัดาน 4 วนั 
เสียทหาร ม้า ป่วย เหน่ือย หิว เพ่ือเลีย่งการปะทะกบัโรม

RIMINI  

AREZZO

ADRIATIC   
SEA

TRASIMENE LAKE

โรม ต้ังรับ



แผนการโจมตีท่ีทะเลสาบ TRASIMENE ของ HANNIBAL



ซุ่มโจมตทีีท่ะเลสาบ  TRASIMENE - เช้า  หมอกลงจัด      
ภูมปิระเทศเป็นใจ

- ฮันนิบาลท าการดกัซุ่ม
โจมตี คร้ังใหญ่ 

โรมตกอยู่ในวงล้อม                                      
กบัดกั ท าลายโรม ได้

25,000 คน
- โรมไม่มกีาร ลว.และ   

การระวงัป้องกนัHUNNIBAL
CAMP

ภูเขา

ภูเขา

FLAMINIUS 
CAMP 

TRASIMENE 
LAKE

ไปโรม

ภูเขา

217 BC.



ผลการจู่โจมโรมสูญเสียจ านวนมาก



ก าแพงสูงของค่ายโรม



เทือกเขา ALPS

CAPUA                CANNAE
ROME

TRASIMENE L.

TERBIA  R.

ZAMA

NEW CARTHAGE

CARTHAGE

H  มีนโยบายไม่เข้าโรม 
(ก าแพงสูง แขง็แรง) มุ่งลงใต้       
โรมส่ง FABIUS มาท าลาย H     
แต่กลบัท าเพยีงก่อกวน(กองโจร)
ไม่ให้ H ยดึเมืองต่าง ๆ ได้               
H ต้องเคล่ือนทพัอยู่ตลอดเวลา 
เสียขวญั ต่ืนตวั อ่อนเพลยี             
จึงรีบตั้งมัน่ที่ CANNAE
(มคีลงัเสบยีงและสป.ต่าง ๆ มาก)



ฮนันิบาลวางแผนการรบท่ี CANAE

ฝ่ายโรม

ฝ่ายคาร์เธจ



การยุทธที่ คานาเอ้
PAULUS - VARRO เป็นแม่ทัพแทน  FABIOUS  พ้นราชการ
- ฮันนิบาล บุกยดึคลงั สป.ใหญ่ที่ คานาเอ้ ( 180 ไมล์ ES ของ

โรม) บนฝ่ังแม่น า้  AUFIDUS ใกล้เมือง BARLETTA
วางก าลงัอย่างเหมาะสม  ด าเนินการยุทธโอบล้อมม ีม.
แขง็แกร่ง ( ก าลงั ร. 32,000 ม. 10,000 )

- โรม มกี าลงั ร.  65,000 ม. 7,000
- ฮันนิบาล วางก าลงัรูป   วงเดือน    2 กองทพัเข้าตีตรงกลาง

ซ่ึงวางก าลงัน้อย ปีก  2 ข้างหมุนเข้าตีรวดเร็ว 
และตลบหลงักลางขนาบ





PAULUS CAMP

HANNIBAL CAMP

CANNAE

ROMAN 
CAVALRY  
DESTROYED

ROMAN 
(VARRO) 
CAMP

การรบทีเ่มือง CANNAE

AUFIDUS RIVER

HUSDRUBAL

ALLIED
CAVALRY

โรมหวงัต้อน  H ติดแม่น า้เป็นแดน   
ประหาร

การลวง ถอยส่วนกลาง

216 BC.



ROMAN CAMP

HANNIBAL CAMP

CANNAE

ROMAN 
SECONDARY 
CAMP

การรบทีเ่มือง CANNAE

AUFIDUS RIVER
พืน้ท่ีเหมาะสม พืน้ราบ กว้าง

จัดก าลงัรูปวงเดือน

โรมตาย  25,000 เป็นเชลย 10,000  
VARRO หนีได้ PAULUS ตาย

VARRO

PAULUS

ปีกซ้าย-ขวาโอบ



การยุทธที ่CANNAE โรมคดิว่าเป็นแดนประหาร
ส าหรับ กองทพั HANNIBAL ได้



ฮันนิบาลท าสงครามกบัโรม



HANNIBAL ใช้ช้างท าศึกเอาชนะโรมได้หลายคร้ัง



จุดอ่อนของช้างศึก กลวัไฟ มเีสียงดงักต็กใจ ควบคุมอยาก เคล่ือนทีช้่า



ช้างเป็นความได้เปรียบทางยุทธวธีิ



กองทพัช้างของ HANNIBAL เข้าแทรกตามช่องว่าง



ยุทธศาสตร์การเมืองล้มเหลว 215  BC.
รัฐเก่าของอติาลี ล้อมกรอบโรมไม่ได้
ขยายความขัดแย้ง                                            
สป.ขาดแคลน

ฮันนิบาล  เป็นพนัธมติรกบัฟิลปิที ่5 ( กรีก )
- ให้ฮันนิบาลส่งก าลงับ ารุงทางเรือได้
- ฮันนิบาลส่งก าลงัไม่ได้เพราะโรมและ       

พนัธมติรใช้เรือรบกบัฟิลปิอยู่



โรมยดึ  CAPUA  คืน  212 - 211  BC.
- ฮันนิบาลชนะทีค่านาเอ้แล้วยดึครอง  CAMPANIA และอติาลใีต้
- โรมใช้ยุทธศาสตร์  ก่อกวนหลกีเลีย่งการปะทะ
- ฮันนิบาลขยายการรบ          กรีก  และซิซิลี
- โรมรุกล้อม  CAPUA ยดึคืน    แต่ต้องใช้คนและ สป.มากมาย
โรมจดัการกบั คาร์เธจใหม่ในสเปน   209 BC.

- ส่งแม่ทัพ SCIPIO บุกสเปน  2 ปีชนะ( ตีโต้ )
- โรมชนะ HASDRUBAL ในสเปนหนีข้ามภูเขาแอลป์ไป

สมทบ ฮันนิบาลที่ UMBRIA (ตะวันออก ITALY )
- โรมรู้แผนเข้าท าลายที่แม่น ้า  METAURO  ฆ่าตัดหัวไปโยนให้

ฮันนิบาลในค่าย 
ฮันนิบาลจึงไม่ได้ก าลงัเพิม่เติมจากน้อง



SCIPIO บุก  แอฟริกา 204  BC.
คาร์เธจก าลงัอ่อนแอ   เรียกฮันนิบาลกลบัไปในอแฟริกา
- ฮันนิบาลฮึดสู้ที ่ ZAMA ฝ่าย SCIPIOและMASINISSA (เจ้า ชาย

ลบิยา)ใช้ทหารม้าตลบด้านหลงั                                                     
ใช้แผ่นล้อมเหมือนที ่คาร์นาเอ

ฮันิบา ล ต้องพ่ายแพ้หนีไปได้
- โรมชนะ  - จ ากดัก าลงัทางเรือ     
- เรียกค่าปฏิกรณ์สงคราม  

ห้ามท าสงครามนอกแอฟริกา
- 200 BC.   ฮันนิบาลออกจากราชการ   ไปเป็นพลเรือน



การรบที่  ZAMAเมือง มาร์การอน

ค่ายโรม                        กองทัพโรม

บ่อน ้า มาซินิสซา

เลลิอุส

นูมีเดีย          ทหารเก่าของฮันนิบาล

กองหน้าทหารใหม่

ช้าง
ค่ายฮันนิบาลโรม 40,000  (SCIPIO)

ฮันนิบาล 40,000 ช้าง   80
ทหารใหม่อ่อนฝึก              
ช้างกลัวไฟเสียงแตร

กองหนุน

น้อยกว่า

โอบ

โอบโอบ

โอบ

มาซินิสซา        

เลลิอุส

ไล่ตีทหารเก่าย่อนกลับ

เจรจาก่อนรบ

SCIPIO ใช้ยุทธวิธีโอบอย่าง H
ตลบหลัง



ความเป็นนักสู้
- มีการฉ้อราชในคาร์เธจ  ซ่ึงปกครองโดยโรม     
ฮันนิบาลถูกเพ่งเลง็ถูกสอบสวนต้องหนีจากไป   
เป็นข้าราชการส านักกษัตริย์  ANTIOCHUS ที่ 3  
แห่งซีเรีย เป็นแม่ทัพเรือรบแพ้โรมที่  
PAMPLYLIA  หนีไร้ร่องรอย   บ้างว่า
- หนีไปเกาะ  CRETE พึง่ กษัตริย์ PRUSIAS  
- หนีไปสู้กบักบฏ  ARTEXIAS  ใน  AMENIA



เร่ืองเล่า ช่วยกษัตริย์ PRUSIAS ท าสงคราม
กบั  EUMENES แห่ง PERGAMUN ( พนัธมติร
โรมัน ) ใช้ภาชนะใส่งูลงไปในเรือได้ชัยชนะ

HANNIBAL บ้ันปลายถูกโรมให้ยอมจ านน
กนิยาพษิตายท่ีหมู่บ้าน                            
BETHYNIAN     
เมือง LIBYSSA                                                    
อายุ  65  ป(183 B.C.)





150   B.C.  โรมรุกรานคาร์เธจอกี   เปิดศึก
PUMIC 3 กวาดต้อนคนทุกเมือง สร้างความ
ยากแค้น อดยาก ล้มตาย ทหารถูกฆ่าทิง้ ขายเป็น
ทาส บ้านถูกเผา พืน้ดนิกกูโรยหว่านด้วยเกลือท า
กนิไม่ได้ คาร์เธจสูญส้ินชาติ (เหลือภาษา)
ภายหลงั โรมว่า  ”ราชสีห์น าฝูงแกะดกีว่า  ฝูง
ราชสีห์ที่มีแกะน า.” = กองทพัพ่ายแพ้แต่แม่
ทพัมช่ืีอเสียง



มุมมองแง่การทหาร
- H เป็นอจัฉริยในการด าเนินกลยุทธ   แต่ล้มเหลวเชิง
ยุทธศาสตร์      1. การข้ามเทือกเขาแอล์ป ยุทธศาสตร์สายฟ้า
ฟาด แต่สูญเสียราคาแพง

2.   การยุทธล า้เลศิโอบล้อมรูปวงเดือน
3.   การไม่บุกโรม  หลงัยดึ  CANNAE แล้วส่งผลเสีย    
- ยุทธศาสตร์ผดิพลาด    - โรมก าแพงหนาสูงและ   
รับ สป.ทางทะเลได้    - ฮันนิบาลไม่มกี าลงัทางเรือ

- เร่ืองกลยุทธในสนามรบยกย่องฮันนิบาลเป็นเลศิ
“ กองทพัพ่ายแพ้แต่แม่ทพัมช่ืีอเสียงโด่งดงั ”



วเิคราะห์การยุทธ
1.   เลือกเดินทัพในภูมิประเทศล าบาก เทือกเขาแอลป์ และช่องแคบ
2.   เป็นนักด าเนินกลยุทธ ด ารงความมุ่งหมาย-ให้โรม (จุดศูนย์ดุล)

ยอมสัญญาสงบศึกไม่รุกราน คาร์เธจ /อาณานิคม
3.   การยุทธ ล่อลวงเข้าพืน้ที่ต้อง และโอบล้อมตีตลบ (ทหารม้า)
4. เสบียงได้จากรอบยุทธบริเวณ พืน้ที่ของฝ่ายโรม เคล่ือนย้ายก าลงั อย่างอสิระ  

เจตนาให้โรมยอมรับผลของสงคราม ที่ได้เปรียบ
5.   การยุทธที่แม่น ้า  Trebia เมือง Canae คือลวงให้โรมเข้าพืน้ที่ต้องการ  สังหาร 

จู่โจมด้วยทหารม้าโอบล้อมตีตลบ(วงเดือน)
6.    ล่อลวงก่อนโอบล้อม   ท าการจู่โจม(ทะเลสาบ Trasimene) ต่อ โรมสูญเสียมาก
7.   พ่ายแพ้ตนเอง (  การรบยืดเยือ้ สูญเสียน้องชาย  ) ขาดแคลนอาหารและก าลงั

หนุนจากแผ่นดินแม่(จุดผกผนั)



หัวข้อการวเิคราะห์ประวตัศิาสตร์การสงคราม     
1. ประเทศ / สถานที่ / บุคคล  - กษัตริย์ - หัวหน้ารัฐบาล  - แม่ทัพ นายกอง                         
หน่วย  - พืน้ที่ ภูมิประเทศ  - การคมนาคม - ประเพณี วัฒนธรรม                                                       
2. สถานการณ์เดมิ ( พลงัอ านาจแห่งชาต ิ) - การเมือง  - เศรษฐกจิ
การทหาร - สังคมจติวทิยา  - ศาสนา  - ชาตนิิยม  - วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ี - สถานภาพทหาร  - หน่วยทหาร .  ประจ าการ + จ านวน     
. ทหารอาสา + จ านวน .  ทหารรับจ้าง + จ านวน  - สถานภาพผู้น า           
- พนัธมติร - การแตกต่างทางทหาร  - คู่สงคราม ความขัดแย้ง            
- เหตุแห่งสงคราม  - วนั เวลา  - จุดประสงค์ อุดมการณ์ นโยบาย            
ผลประโยชน์  - เสียประโยชน์



( ยุทธศาสตร์ ยุทธวธีิ ปัจจัยอ่ืน ๆ ) ( พลังอ านาจทางทหาร )
- แผนยุทธศาสตร์ - การด าเนินกลยุทธ์ - ก าหนดยุทธวธีิ   . การเข้าตี  ต้ังรับ  การรุก  ร่นถอย                        

การพราง  . หลักของสงคราม  . หลักนิยม  . การข่าวกรอง  . การส่งก าลังบ ารุง  . อาวุธ
ยุทโธปกรณ์  . เทคโนโลยี  . การส่ือสาร  . การสู้รบ  . อ านาจการยิงท าลาย  . การรวมก าลัง   
( บก , เรือ , อากาศ )  . ความคล่องแคล่ว  - ภูมิประเทศ การคมนาคม  - ส่ิงปลูกสร้าง
ช่องทาง  - ลม ฟ้า อากาศ  - การฝึกความสามารถ  - ลักษณะของผู้น า  - ขวญัก าลังใจ

3.  เกีย่วข้องกบัสถานการณ์ทางทหาร

- การยุติของสงคราม . การแพ้ - ชนะ  . การถูกท าลาย  . หมดก าลังต่อสู้ - ผลจากสงคราม            
สภาพแวดล้อม  . การปฏิบัติการรบ  . ปฏิบัติกริยาของทหาร ประชาชน  . ผลกระทบทาง
การเมือง  . ผลกระทบทางสังคม  . ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  . การได้เปรียบ เสียบเปรียบ     
ศิลปะของผู้น าทัพ  - บทเรียนจากการรบ

4. การวเิคราะห์การยุทธ์ทางทหาร



หลกัการสงคราม ของ  HUNNIBAL

ที่แม่น ้า TERBIA  ตีต่อปีก                                                                         
5  หลกัการเอกภาพในการบังคับบัญชา ฮันนิบาลเป็นแม่ทัพ                                                                        
6  หลกัการระรังป้องกนั  ที่แม่น ้า TERBIA  และ CANNAEวางก าลงั

1  หลกัความมุ่งหมาย เป้าหมายอยู่กรุงโรม แต่ไม่ส าเร็จ                           
2  หลกัการรุก    รุกข้ามเขาแอลป์                                                                  
3 หลกัการรวมก าลงั รวมก าลงัม้าแกร่ง เข้าตีที่ CANNAE                         
4 หลกัการด าเนินกลยุทธ ใช้ทหารม้าด าเนินกลยุทธได้ผลดี เช่น การบ

ทหารม้าไว้ปีก                                                                            
7 หลกัการจู่โจม  ทหารม้าปิดปากถุงที่ CANNA  ที่ TERBIA และ MARGO

จู่โจมด้านหลงั                                                                                      
8 หลกัความง่าย จัดทหารม้าและหทารราบ



หลกัการสงครามของโรม
หลกัความมุ่งหมาย ทหารโรมนัมยีุทธวธีิในการรบทีเ่น้นก าลงั

ทหารราบ ที่มมีากกว่าฮันนิบาลเป็นหลัก                             
หลกัการรุก โรมรุกได้ช้ากว่าเพราะมทีหารราบมากและจดักระบวน

รบหน้ากระดานเพ่ือหวงัจะตดัแนวทหารราบของฮันนิบาล            
หลกัการรวมก าลงั รวมก าลงัทหารราบไว้หน้าตตีรงกลางหวังเจาะ                

ไช้ทหารม้าไว้ระวงัป้องกนัทางปีก                          
หลกัการออมก าลงั โรมเกบ็กองหนุนไว้ในค่าย 10,000 เสมอ           

ป้องกนัค่ายด้วย                                           
หลกัการด าเนินกลยุทธ เจรจาก่อน วางก าลงัหน้ากระดาน ม้าโอบ



หลกัการระวงัป้องกนั ใช้ทหารม้าระวงัป้องกนัทางปีกทั้งสองข้าง

ปี 133 B.C. โรมรวมอาณาจกัร ลบิยา มาซี
ดอน กรีก เอเชียไมเนอร์ ปาเลสไตน์ กอล 
อยีปิต์




