
วชิาประวตัิศาสตร์การสงคราม
กองวชิาประวตัิศาสตร์การสงคราม

ส่วนวชิาทหาร                                      
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า



จูเลยีส ซีซาร์ (Caesar,100-44 B.C.)
• กองทพัโรมนั
• ประวตัซีิซาร์โดยสังเขป
• การยุทธในกอล (Gallic Campaigns 58-51 B.C.)
• สงครามกลางเมือง (The Civil War 50-48 B.C.)

– เข้ายดึโรม 
– การยทุธที่ lerida
– การยทุธที่ Dyrrachium
– การยทุธที่ Pharsalus



กลุ่มอาณาจักรโรมัน
หลงั CARTHAGE ล่มสลาย
โรมสร้างจักรวรรดิ์รอบทะเล  MADITERRANEAN       
” ถนนทุกสายมุ่งสู่โรม” มคีนรวย คนจน ทาส ค้าขายด ี
สนามกฬีา   ช่างเขยีน ศิลปิน   สมุนไพร เคร่ืองเทศ



อาณาจักรของโรมนั



กรุงโรมก่อน ค.ศ.



ภายในเมือง                          
และความเป็นอยู่                  
ของประชาชน



ชาวโรมนัทุกคนชอบการแข่งขันและการต่อสู้ของสัตว์ 
หรือคนกับสัตว์หรือ คนกบัคน ในโคลเีซียม



ทีต่ั้งกองทหารของโรมัน



ก าแพงเมืองแต่ละเมืองจะสูงและแขง็แรง



ทหารโรมันมี  6  เหล่า
เหล่า 1  มัง่มทีีสุ่ด มม้ีาขี ่ 
เหล่า 2   ราบ
เหล่า 3,4, 5, ราบ+ช่าง

มอีาวุธน้อย  
เหล่า  6 ธนู

(มีเบีย้หวดั ทุกปี)



ลกัษณะทหารโรมัน มี  3  ประเภท
1. เดินไม่รู้สึกเหน่ือย 
2. นักรบมคีวามสามารถ     
3. ช่างฝีมือ (เช่ือฟังผู้บงัคบับญัชามาก  เสียสละเพ่ือ

บ้านเพ่ือเมือง  มคีวามมานะ อดทน มพีธีิสาบานตนใต้ร่มธง)

คลงัโรม ขายสมบัติท่ีตีได้เอาเข้าคลงัราษฎรมส่ีวนแบ่ง

การปกครอง ทิง้ทหารไว้ปกครองมีครอบครัวอยู่ใน 
เมืองน้ัน “ถนนทุกสายมุ่งสู่โรม” หลายเช้ือชาติ  
หลายภาษา มีรวย จน และทาส การค้าขายดี



ทหารราบเบา ทหารราบหนัก อาณัตสัิญญาณ



อาวุธ และ    
เคร่ืองซัดส่ง   
ของโรมัน             

ยุคก่อน ค.ศ.



กลยุทธในการเข้าหาข้าศึก                       
ใช้โล่ห์ (เต่าเหลก็)
ป้องกนัการโจมต ี        

ด้วยลูกไฟ ลูกหินจาก
เคร่ืองซัดส่งขนาดเลก็ 
และหอก  ธนูของข้าศึก



( 100 - 44  B.C. )



แม่ทพัผู้ยิง่ใหญ่
สร้างจักรวรรดิ์         
ให้แก่โรม 



จูเลยีส ซีซาร์ มช่ืีอเต็มว่า เคอสุ จูเลยีส ซี
ซาร์ เป็นรัฐบุรุษในประวตัศิาสตร์ เขาได้สถาปนา
ตนขึน้ปกครองกรุงโรม และได้ท าให้อาณาจักร
โรมมช่ืีอเสียง เป็นทีรู้่จักของชาวโลกมาจนตราบ
เท่าทุกวนันี ้จูเลยีสได้สร้างช่ือซีซาร์อนัยิง่ใหญ่นี้
ขึน้ และเป็นต้นแบบของกษัตริย์โรมในสมัยต่อมา

ทีใ่ช้ช่ือ ซีซาร์ นีถ้งึ 12 พระองค์



ลกัษณะนิสัย รวดเร็ว  อาจหาญ  ใจปล า้  เห็น
ใจคนธรรมดา  ชอบหาความรู้ ( ฉลาด) มี
ความสามารถเป็นรัฐบุรุษ  มคีวามสามารถเยีย่ม
ยอดในการพูด เดมิเป็นนักการเมืองมใิช่นักการ
ทหารพฤตกิรรมเอาใจใส่ปัญหาสังคม เศรษฐกจิ
แก้ปัญหาวธีิใหม่ๆ

ความรู้  เชียวชาญด้านอกัษรศาสตร์
แต่งหนังสือ  2 เล่ม

สงคราม GALLIC
และสงครามกลางเมือง( THE CIVIL WAR)



ลกัษณะบ้านของผู้ร ารวย              
มฐีานะของชาวโรมนัเช่น ซีซ่าร์

ซีซ่าร์ แต่งงาน  4  คร้ัง
คร้ังที ่1  เม่ืออายุ  16  กบั CARNELLA ( ตาย )

คร้ังที ่2  POMPEIA (มชู้ี)
คร้ังที ่3  CALPURNIA อยูด้วยกนัจนกระทัง่  CAESAR ถูกฆ่า

คร้ังที ่4 สมรสนอกกฎหมายกบั  CLEOPATRA
บุตรช่ือ   CAESARION



เรือส าราญของพระนางคลโีอพสัตรา



- เกดิในตระกลูผู้ด ี ไต่เต้ามีอ านาจใน
การปกครอง บังคบับัญชาทหาร

ต่อมาขดัแย้งถูกยดึอ านาจไปเป็นทหาร
เอเซียตะวนัตก   (ตุรกปัีจจุบัน)

ประสบการณ์ชีวติ



-
เรียนกล่าวค าปราศัย
ถูกโจรสลดัจับตวัเรียกค่าไถ่  ภายหลงัน าก าลงัแก้
แค้นจัดขบวนเรือโจมตแีหล่งซ่องสุมโจรจับโจร
ตรึงไม้กางเขนเรียงเป็นแถว

อายุ  24  เดินทางไปเกาะ RHODE



57 B.C.พชิิตยุโรป และเผ่าต่าง  ๆ ตามฝ่ังทะเล                   
แอตแลนตกิ บุกถึงเยอรมนัและองักฤษ

รับราชการ   เล่ือนต าแหน่งเป็นล าดับ                      
ถึงอายุ 41 ปี( 59 B.C.)ได้เป็นสมุหเทศาภบิาล
(ผู้ปกครองรัฐ และ บังคบับัญชาทหาร)  ในแคว้น Illyria ,Cisalpine

Gaul และTransalpine Gaul ( อติาลภีาคเหนือและภาคใต้ฝร่ังเศส )



• ซีซาร์อาศัยการรบในป้อมค่ายแบบโรมนั
– เป็นที่พกัในเวลากลางคืน

– ลดความรุนแรงจากการเข้าตี

– ทหารโรมนัได้รับการฝึกให้สร้างป้อมค่ายได้เร็ว
• รอบค่ายขุดเป็นหลุมลกึ
• ดนิทีขุ่ดมาท าเป็นมูลดนิโดยรอบ
• ใช้เสาไม้ปักรอบเป็นรูประเนียด

ซีซ่าร์  มทีหารขั้นต้น 4 ลจีั่น (20,000)

• เรียนรู้ด้านการทหารจากการปฏิบตัจิริง



• ซีซาร์อาศัยการรบในป้อมค่ายแบบโรมัน
– ใช้ป้อมค่ายเป็นศูนย์ส่งก าลงับ ารุง
– ที่รวมก าลงั พกัผ่อน ฝึกหัดอบรมทหาร



• ปราบปรามพวก Helvetii(สวสิ)
• ปราบปรามพวก Arovistus (เยอรมนั)

• การขยายอณาเขต ถึง น.ไรน์ ทะเลเหนือ บริเทน 
รวมสเปน และปอร์ตุเกต

• สู้รบกบัพวก Veneti (รบทางเรือ)
• การข้ามแม่น า้ไรน์ สร้างสะพานสกดักั้น เยอรมัน
• การล้อมเมือง Alesia เม่ือ Vercingtorix ผู้น ากอ
ลบางส่วนกบฏ โดยสร้างป้อมล้อมป้อม



Vercingtorix (แม่ทพักอล)ขอยอมแพ้ต่อซีซาร์



การเข้ายดึกรุงโรม(สงครามกลางเมือง)

• อทิธิพลของซีซาร์เพิม่มากขึน้ในGual สมาชิกสภา
ซีเนทกลุ่มของ Pompey เกดิริษยา จึงต้องการให้

ซีซาร์สละอ านาจ
• ซีซาร์ไม่ยอม และน าก าลงัจ านวน หน่ึงลจีั่น

(5000) ข้ามแม่น า้ Rubicon (ไปตายดาบหน้า)
• ซีซาร์ไม่เข้าตีกรุงโรมตามที่ Pompey คดิ แต่ใช้การเข้า
ยดึเมืองตามชายฝ่ังเป็นการตัดก าลงั Pompey



POMPEY
- ผู้ปกครองโรมและ                                           

วุฒสิภาซีเนท
เกดิอจิฉาริษยาซีซ่าร์
ส่ังลดอทิธิพล
และให้ส่งก าลงับางส่วนกลบัโรม



CAESAR ม1ี0 กอง 1 กอง (5,000 คนมีเรือ 10 ล า)  

อยู่กบัซีซ่าส์     

POMPEY มี 10  กอง  7 กอง  อยู่ในสเปน(หน่วยแยก

จักรวรรดิ์ )

CAESAR  ใช้ยุทธศาสตร์รู้จิตใจ
POMPEY  มยีุทธวธีิ  รู้เวลา + จู่โจม



ซีซ่าร์  เคล่ือนทพัไปทีใ่ดมกัจะได้รับการต้อนรับ                  
จากประชาชนเสมอ



กองทัพของซีซ่าร์
ได้ก าลงัพลดุดก้อนหิมะกลิง้ลงเขา  สู้รบโดยไม่เสียเลือดเน้ือ



การขับไล่ POMPEY

ADRITIC 
SEA

CAESAR ยดึเมือง RAVENNA, 
CONFINIUM, LUCERIA
มุ่งสู่โรมเลือกเส้นทางเลยีบฝ่ังทะเล  
ADRIATIC ผ่านเมืองต่างๆ  ประชาชนกลบั
เข้าข้างซีซ่าร์หมด
ดุดก้อนหิมะกลิง้ลงเขาสู้รบโดยไม่เสียเลือดเน้ือ

ROME
CAPUA

RAVENNA

LUCERIA

CONFINIUM



กรีก- POMPEY  ถอยไปยงัเมือง                   
ป้อมริมทะเล   ( BRUNDISIUM )            
ปลายแหลมอติาล ี 
- CAESAR ไล่ติดตามท าให้            
POMPEY หนีข้ามทะเล                              
อะเดรียติกไปยงักรีกซีซ่าส์ไม่ตาม

CAPUA                                                               
BRUNDISIUM                DYRRACHIUM

MACEDON

GREECE

SICILY

ROME ADRIATIC  
SEA

MEDTERRANEAN  SEA

กลับ



LERIDA
CEASAR หันไปจัดการพวก

ของ POMPEY ในสเปน
เป็นชัยชนะทีไ่ม่เสียเลือดเน้ือ

ยุทธวธีิ - ปล่อย ขศ.ถอยหนี  ส่งทหารม้า
ท าลายส่วนหลงั - ใช้ทหารม้าข้ามที่ลุยล าน ้า 
ข้ามสะพานซีซ่าร์ - หลกีเลีย่งการสู้รบ
ดักทางถอย รบกวน ขศ.ทหารกระหายอยากรบ
- ส่งสายลบัมั่วสุมหาข่าว ตลบหลงัเข้า
LERiDA ขศ.ขาดน ้า  อาหาร  ย่อมแพ้  (ล้อม 
6 เดือน) ยุทธศาสตร์ - ผู้แพ้และผู้ชนะไม่
เสียเลือดเน้ือ

ซุ่มโจตี
ทหารม้า
ข้ามล าน ้า
กลางคืน
อ้อมใกล

SPAIN
การรบที ่lerida กลับ



การยุทธในสเปน ( 45  B.C. )
*   เพ่ือกวาดล้างอิทธิพลของ POMPEY

MUNDA



ข้าพเจ้าจะไปรบกบักองทัพที่ไม่มแีม่ทัพให้ชนะ
แล้วจึงจะไปรบกบัแม่ทัพทีไ่ม่มทีหาร

Greece

8กอง

7กอง

10 กอง

1
Ilerda



ซีซ่าร์  จะท าศึกด้วยความรุนแรง                                
ต่อจากการเจรจาทางการฑูตก่อนเสมอ



CAESAR บุกกรีก ( ALBANIA ) ตามเข้าตี POMPEY
- ซีซ่าส์ข้ามทะเล  ADRIATIC
- POMPEY  มกีองทพัเรือใหญ่โต                      

ซีซ่าส์มคีร่ึงหน่ึงของ  ปอมเปย์
- ซีซ่าร์ยกทพัจาก BRINDIST ขึน้บกที่
POLAESTE ไปยงัเมือง DYRRHACHIUM  

- ANTONY  มกี าลงัคร่ึงหน่ึงของ
ซีซ่าส์  ยกก าลงัขึน้บกอกีด้านหน่ึง

ของเมือง  DYRRHACHIUM
- ก าลงัซีซ่าส์  เข้าหา POMPEY ประจันหน้ากนั

ที่ แม่น า้  GENUSUS ใต้เมือง  DYRRHACHIUM

BRINDIST DYRRHACHIUM

POLAESTE 

TIRANA

CAESAR          

ANTONY



ส่งก าลังทางบก



ซีซาร์ถอนตวั

ปอมเปย์ได้ชัยชนะ

ไล่ติดตามไม่ทัน



วเิคราะห์ความพ่ายแพ้ของซีซาร์ที่ Dyrrachium

• ก าลงัพล

• การยุทธเส้นนอกของซีซาร์

• การส่งก าลงับ ารุง

• การครองน่านน า้

• ลกัษณะภูมปิระเทศของพืน้ทีก่ารรบ



- ซีซ่าส์น าก าลงัเข้าตี SCIPIO ( แม่ทัพ ของปอมเปย์ )

ใน MACEDONIA

ปะทะที่ PHASALUS
- POMPEY น าก าลงักลบัไปช่วย

แต่กพ่็ายแพ้อกีหนีไปอยีปิต์             
- ซีซ่าส์ไล่ติดตามข้ามช่องแคบคาดะแนล
เอเชียไมเนอร์ ข้ามทะเล ไป ALEXANDRIA

DYRRHACHIUM

ADRIATIC  SEA

CAESAR                                               SCIPIO



ร.30,000

ร.60,000

ป้องกนัการโอบ

ม.7,000พ้ืนท่ีกลางแปลง

ส่วนหนุน

ขยายแนว

การวางก าลงั



PHARSALUS 48 B.C.
ENIPEUS    R.

ENIPEUS    R.

PHARSALUS

PHARSALUS
3

ซีซ่าส์ เคล่ือนก าลงัเข้าตก่ีอน

หลอกล่อข้าศึกออกมาท าการยุทธทีโ่ล่งแจ้ง

ร. 47,000

ม. 7,000

อส.30,000

ร.22,000

ม.1,000

อส.20,000

ป่าไม้ ป่าไม้

ป่าไม้

ป่าไม้

กน

ทหารม้าเข้าตี



การรบที ่  PHARSALUS 48 B.C.
ENIPEUS    R.

PHARSALUS

FLIGHT OF 
POMEY 

CAVALRY
ป่าไม้

ป่าไม้ซีซ่าส์ ใช้ก าลงั
กองหนุนและทหารม้า
ทางปีกเข้าโอบการยุทธ
จบลงอย่างเร็ว

ปอมเปย์
ซีซาร์





วเิคราะห์การพ่ายแพ้ของปอมเปย์
ในการรบที ่Pharsalus

• ก าลงัพล 
• ชิงความได้เปรียบ พื้นที่การรบ ฝ่ายริเร่ิม
• แผนการด าเนินกลยุทธ 

– ตรึงก าลงัส่วนใหญ่
– ตีโอบด้านข้าง
– ใช้กองหนุน

• รู้จิตใจข้าศึก /รู้เขารู้เรา ไม่คาดคดิ



ท่ี  ALEXANDRIA
- POMPEY ถูก PTOLEMY

น้องชาย CLEOPATRA ฆ่าตายเพ่ือเอาใจซีซ่าร์
- ซีซ่าร์แทรกแซงปัญหา

มรดก ( การปกครอง
อยีปิต์ของทายาท )

- PTOLEMY ล้อมวังซีซ่าร์
8  เดือน  ซีซ่าร์มีก าลงัมาช่วย          
ภายหลงัเนรเทศ  PTOLEMY 
ไปเมืองอ่ืน

ยกอยีปิต์ให้  CLEOPATRA ครอง



CAESAR กลบัเอเซียไมเนอรท าการปราบปฏิวตัิ
ซีซ่าส์เอาชนะ   5 วนั   ประกาศสิทธิ  

“ VENI , VEDI , VICI ( I  CAME,  I   SAW ,  I  CONQUERED )”         

- ซีซ่าร์  จักการก าลงัของ  POMPEY  ในแอฟริกาและสเปน
- CURIO  แม่ทัพของซีซ่าส์ ติดกบัดกักษัตริย์ JUDA  ถูกท าลายส้ิน
- ซีซ่าร์อ่อนแรงพกัรบทีเ่มือง   RUSPINA   รอก าลงัมา
ช่วย   ด าเนิการลวงลอบโจมตตีดัเส้นทางส่งก าลงักดดันข้าศึก   

(ทหารเสียขวญัหนีทพั) ชนะโดยไม่ใช้ก าลงั โชค+

ยุทธวธีิ THAPSUS                  RUSPINA 

AFRICA 
ไปสเปน



CAESAR  กลบัโรม *ปรับปรุงการทหาร  เป็นผู้     
เผดจ็การตลอดชีพ
*ท าการปฏิรูปสังคม อยู่ด ีกนิดี
*เป็นนักยุทธศาสตร์และยุทธวธีิ
*เป็นจอมทพัและรัฐบุรุษ
*พยายามตั้งตวัเป็นกษัตริย์
ได้รับการยกย่องอย่างมากมาย

* ตั้งช่ือ JULIUS เป็นเดือน JULY
*   สร้างรูปป้ันประดษิฐานทัว่

ทุกหนทุกแห่งที่ ซีซาร์ไป
*   สร้างเหรียญเงนิพมิพ์รูป ซีซาร์



จุดจบของ  CAESAR
*   สภาซีเนท ไม่เห็นด้วยต่อการ   ปกครองและนโยบายของซี
ซ่าร์ และเกรงมอี านาจเหนือคน  ตั้งตนเป็นจักรพรรดิ์



•วุฒิสมาชิกสภาบางคนรวมหัวกนั          
• วางแผนก าจัด ซีซ่าร์ น าโดย BRUTUS   และCASSIUS 
• * 15 ม.ีค. 44 B.C. ซีซ่าร์ถูกรุมแทงล้มนอนตายทีฐ่านรูปป้ันของ   
ปอมเปย์  ในสภาซีเนท



หลงัยุค  JULIUS  CAESAR
* OCTAVIAN หลานชาย จูเลยีส
ได้ขึน้ครองโรมเป็นจักรพรรดิ์องค์แรก 
ช่ือว่า  AUGUSTUS ( 46 -14 B.C. )

*   แม่ทัพ  ANTONY  กลบัมาใช้ขวีติอยู่
กบัCLEOPATRA และฆ่าตัวตายตาม 
เพราะความรักและความอบัอาย 
เม่ือ  AUGUSTUS   เข้าครองอยีปิต์
*   ลูกชายคนเดยีวของ จูเลยีส
(CAESERION ) ถูกญาติผู้พีฆ่่าตาย





หลกัการสงครามของ  JULIUS   CAESAR
* หลกัการรุก = เม่ือมโีอกาสจะเป็นฝ่ายรุกทนัที
*  หลกัการรวมก าลงั = “  หิมะกลิง้ลงเขา ”
*  หลกัการออมก าลงั = ใช้กองหนุน ใช้การเจรจาก่อนสู้รบ            
*  หลกัการด าเนินกลยุทธ = การโอบตีตลบ ตัดการส่งก าลัง
บ ารุง
*  หลกัการจู่โจม   = ไม่คาดคดิ เดาใจข้าศึก ใช้ความรวดเร็ว                     



*   เอกภาพในการบงัคบับัญชา =  เผดจ็การซีซ่าร์คนเดยีว
*   การระวงัป้องกนั   =  หาข่าวข้าศึก
*   การจู่โจม  = แอฟริกาเหนือ , สเปน

*   การลวง =โอบตดัเส้นทางและการล้อมเมือง LERIDA

*   การสนับสนุนจากประชาชน พวก กอล,  พวกสเปน, 

โรม



ลกัษณะผู้น าของซีซาร์

• วางแผนรวดเร็ว

• ตกลงใจเฉียบขาด
• สามารถชักจูงจิตใจทหาร โดยยกย่องทหาร ให้รางวลั 
อยู่ดกีนิดี

• ศิลปผู้น า ใช้การปลอบโยน ดุด่า เคร่งครัดวนัิย 

• เป็นตัวอย่างทีด่แีก่ทหาร

• ไม่แสดงความท้อแท้ผดิหวงั



รูปป้ันของ
ซีซ่าร์ มีอยู่
ทุกหนทุก
แห่งที่ซีซ่าร์
ไปถึงใน
จักรวรรดิ์
ของโรม



ดู VDO แล้ว คดิ สังเกตุ จด จ า
ภูมปิระเทศ สภาพอากาศ อาคารบ้านเรือน         

วถิีชีวติ ประเพณ ีวฒันธรรม เทคโนโลยี ่
การแต่งกาย กฎระเบียบ วนัิย เน้ือหา ช่ือคน 

สถานท่ี ยานพาหนะ ส่ิงอุปกรณ์ รูปแบบ-

การยุทธ ยุทธวธีิ กลศึก อาวธุยุทธโธ
ปกรณ์ ผลและบทเรียนจากสงคราม                       

หลกัการสงคราม




