
วชิาประวตัิศาสตร์การสงคราม

กองวชิาประวตัิศาสตร์การสงคราม                        
ส่วนวชิาทหาร  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า



จอมทัพ

แห่งฝร่ังเศส



ชีวประวัติ ชนชาติฝร่ังเศส  เกดิ CORSICA ค.ศ. 1769

ครอบครัวยากจน  บิดาเป็นนักกฏหมาย เรียนวิชาทหาร( เตรียม )ที่ BRIENNE
ต่อ รร.นายร้อย ทบ. ที่ PARIS ค.ศ.1784

* สอบได้ที่ 42  จาก  58   ติด ร.ต. เหล่า ป. ปี
1795



ระหว่างเรียน   ( 1792 )
*  เกดิการ  ปฏิวตัิในฝร่ังเศส ( แย่งชิงอ านาจ ) 

*พระเจ้า   หลุยส์ที ่16 และพระราชินี 
ถูกปลงพระชนม์

*   เกดิภาวะระส ่าระสาย  ข้าศึกรุกล้อมทุกด้าน
*   องักฤษเข้าทางใต้เมือง TOULON
*   รัฐบาลมอบให้นโปเลียน น าก าลงั 

(ร.ม.ป.)  ไปสกดักั้น ได้ชัยชนะ
กลบัมาสูญเสียน้อยมาก

*   ได้เล่ือนยศจากนายร้อยเป็นนายพล



นโปเลยีนได้แสดงความสามารถอกีคร้ัง
* โดยใช้ปืนใหญ่ตั้งตามระเบียง ป้อม                                          
ประตูรอบเมือง ยงิตามช่อง
ทางสกดักั้นผู้ก่อ                                                                           
การจราจลก่อน                                                            
เข้าถึงสภา
* ได้รับแต่งตั้งเป็น                                                                          
ผบ.เขตภายใน



ปี 1804  

ประกาศตนเป็น



ทรงแผ่ขยายอ านาจ    
ไปทัว่ยุโรป

*   สวติเซอร์แลนด์   
ลกัเซม-เบอร์ก ออสเตรีย 

ปรัสเซีย
รัสเซีย  บาวาเรีย

เยอรมนั   สเปน   อติาลี
*   พยายามเข้าตอีงักฤแต่
ไม่ส าเร็จ (ไม่มทีพัเรือ )



* ปี 1796 เป็นแม่ทัพรบกบัอติาลี ได้ดินแดนฝ่ัง
ซ้ายแม่น า้  ไรน์ * ตีเมืองต่าง ๆ ถึง EGYPT
(1798 )
* สร้างความนิยมชมชอบและมีช่ือเสียง

* ปี 1802   ได้เป็นกงศุล( หัวหน้ารัฐบาล ปกครองประเทศ)



*   ปี 1811 ฝร่ังเศสมอีาณาเขตถึง 21 มณฑล    
มพีลเมือง 50 ล้านคน เจริญสูงสุด

*    NAPOLEON สร้างศัตรูไว้มากฝร่ังเศสอยู่อย่างไม่สงบ
*   วุฒสิภามมีตปิลดออกจากจักรพรรดิ์ ปี 1814

จับปล่อยเกาะ ELBA แต่งตั้งพระอนุชาของพระเจ้าหลุยที่16
ขึน้ครองบลัลงัก์แทน          



พระนางแมร่ีองัตัวเนต
พระราชินี 

พระเจ้าหลยุส์ที ่16
ผู้มปีระวตัเิร่ืองช่ือของ
ฝร่ังเศสและต้องปลงพระ
ชนม์พร้อมพระสวามี



นโปเลยีน อยู่เกาะได้  10 เดือน 
*  ลอบเข้าฝร่ังเศสพร้อมทหารผู้จงรักภักด ี900  คน 

กดดนัรัฐบาลและขบัไล่พระเจ้าหลุยส์ที ่18    

*  นโปเลยีนกลบัมาปกครองฝร่ังเศสอกีคร้ัง
*  ประเทศต่าง ๆ ส่งก าลงัมารบกบันโปเลยีนอกี



นโปเลยีนแต่งตั้ง น.คนสนิทเป็น
จอมพลและแม่ทัพหลายคน

(GROUCHY
,VANDAM

ME,NEY)



สงครามคร้ังส าคญัสมัยนโปเลยีน
*   การยุทธที ่   ULM 1805

*   การยุทธที ่   AUSTERLITZ 1805

*   การยุทธที ่   WAGRAM 1809

*   การยุทธที ่   WATERLOO  1815



การยุทธที ่                      (1805)

* ULM อยู่ริมแม่น า้ DANUBE ในเยอรมนั
เหนือสวสิเซอร์แลนด์



ULM

HANOVER  PRUSSIA

SAXONY                    SILESIA   

BOHEMIA

NORTH SEA                                                          BALTIC SEA

ITALY        ADRIATIC
OTTOMAN     MEDITERRANEAN SEA                                    
SEA

FRANCE SWITZERLAND                           AUSTRIA
HUNGARY

BATAVIAN                          BERLIN

BAVERIA

GERMANY



*   ออสเตรียมรัีสเซีย องักฤษ อิตาลี        
278,000  คน

*   นโปเลยีน
219,000 คน

ทน.1 - 6

*  พล ม.(MURAT)    

เข้าตีลวงผ่านป่าด าทางใต้

RUSSIAN
38,000

ทน.MASSENA 
50,000

3 กองทัพ
น้อย

ULM

ทน. BAV

DANUDE R



ทน.BAV                      
ทน.1

ทน.2

ทน.3

ทน.4

ทน.5

ทน.6

นโปเลยีนท าการโอบลกึ * ตลบหลงั

เมือง ULM
ทางทิศตะวันออก

ส่ัง ทน. 1 และ 3
ไปขัดขวางทัพรัสเซียจะมาช่วยทางใต้   ท่ี MUNICH

นายพล   MACK  

ได้แต่ตั้งรับแต่ในเมือง                         
และวางก าลงัต่อต้าน            
ทางตะวนัออก  
ท าให้ต้องยอมแพ้

ULM

BLACK 
FOREST

MARMONT                           BERNADOTTE                    DEROI                 

DAVOUT  

SOULT

NEY 

LANNES  

MURAT



BAV

6

4

5

3

2

1

ULM

NAPOLEON

60
กม.

MUNICH
DANUBE R

MACK 
103,0

00

LANNES

DAVOUT 
SOULT 
NEY

MARMONT

BERNADOTTE

194,90

0

BLACK 
FOREST

นายพล MACK แบ่งก าลงั
ยนัทางตะวนัออก -ตก -
ใต้



NAPOLEON ด าเนินกลยุทธด้วยวธีิโอบลกึหรือตลบหลงั
ข้าศึกใช้ก าลงั ม. เป็นหลกั  ป. ยงิสนับสนุน

กกัขัง รัสเซีย ไว้ที่ MUNICH 
มาช่วยไม่ได้



การยุทธที่  ULM
ออสเตรีย ไม่สามารถต้านทานก าลังเข้าตีที่รุนแรง
ทุกด้านของ นโปเลยีน ได้ต้องยอมแพ้ในท่ีสุด



การล าเลยีงผู้ป่าย

ใช้รถบรรทุก    
มายงัเขตหลงั       
มกีองพยาบาล
เคล่ือนที่



นายพล MURAT
ทหารม้า รอ. เป็นทั้งคนสนิทและน้องเขย ของนโปเลยีน



การยุทธที่
* เป็นการเข้าตีทีต่ั้ง
กองก าลงัออสเตรีย 
หลงัพชิิต  ULM

อยู่ในแคว้น MORAVIA ของ AUSTRIA



MOHEMIA

AUSTRIA

BAVARIA

SWITZERLAND

DANUBE  R

MORAVIA

BRUNN               AUSTERLITZ

VIENNA

HUNGARY

ULM         

MUNICH

NAPOLEON 
100,000

ALEXANDER   
86,0

00

OLMUTZ

ทน.1

ทน.4

ทน.3

ทน.2

ทน.5

ทน.6 NEY 

กองทัพอิตาลี MASSENA

CHARLES 
80,000

FERDINAND 9,000

เคล่ือนทพัเข้าเผชิญหน้ากบั การตั้งรับของออสเตรีย                                   
ทีเ่นิน PRATZEN ทางตะวนัตกของเมือง



NAPOLEON 73,200 AUSTERLITZ   

ALEXANDER 85,700

BRUNN 

OLMUTZ ROAD
ทน.5

ทน.1

ทน.4

ทน.3

เนิน PRATZAN

ออสเตรีย + รัสเซียเสียเวลาสร้างเรือ แพ
และยากล าบากสูญเสีย
เม่ือข้าศึกตั้งรับอยู่เนิน

กน.

ทางใต้เป็นหนองน า้
และภูเขา

การวางก าลงัเผชิญหน้ากนัของทั้ง 2 ฝ่าย



ความยุ่งยากในการข้ามล าน า้ และการเข้าตขีึน้เนิน PRATZEN

พื้นทีท่ัว่ไปเป็น ภูเขา เนินเขา มแีม่น า้ ล าธาร                    
ห้วยหนองคลองบงึมาก

เนิน PRATZEN



NAPOLEON 73,200 AUSTERLITZ   

BRUNN 

OLMUTZ ROAD

เนิน PRATZAN

ออสเตรียวางก าลงัตั้งรับ
มจุีดอ่อน (ไม่ช านาญ) 
ไม่มกีารหาข่าว   ไม่ใช้  
ภูมปิระเทศให้ได้เปรียบ
ในการรักษาทีม่ัน่

ฝร่ังเศสระดมยงิ ป. และใช้ทหารม้า ทน.1 เข้า
ตี   ยงัจุด่อ่อนตรงกลางทะลุทะลวง



การยุทธที ่                             ( 1809)
อยู่ตรงข้ามกบัเวยีนนา

มแีม่น า้ ดานูป        
ผ่านกลาง



*   เดินทัพเลยีบ
แม่น า้ ดานูบผ่าน 
VIENNA
ข้ามแม่น า้ขึน้เกาะ LOBAU

VIENNA

*   ออสเตรียใช้ก าลงั  
158,000 คน  ป.  

464   ตั้งรับชายฝ่ังแม่น า้
ด้านเมือง ASPARN   
อย่างกระจัดกระจาย

NAPOLEON
มีก าลัง 188,000  ป.488

LOBAU



LANNES                                           
MASSENA                                 BESSIERES   Gd

การตั้งรับของออสเตรียและพนัธมติรที่เมือง ASPERN

ทน.ร (กน.)                                                            

ทน.2

ทน.ม.(กน.)

ทน.1                                                               

ทน.6

ทน.4

เข้าตีหนัก
ด้าน ทน.4

กบั ทน.6



ทน. 4

(MASSENA)

ออสเตรียมจุีดอ่อน
ทางปีกซ้าย(ทน. 4)

ท าให้นโปเลยีน ใช้  พล.ม เข้าตีอย่างหนัก

ทน.3 (DAVOUT)

เข้าปีกขวา

ทน.2
(OUDINOT),

ทัพ ITALY
เข้าตรงกลาง พล ม.3



ทน. 3 

DAVOUT

ทน. 3 
DAVOUT  ใช้ทหาร
ม้า 2 กองพลและ
ทหาร ร. พลกัดนั

ข้าศึกขึน้ไปทางเหนือ
(ทวนเข็มนาฬิกา)

ฝ่ายออสเตรียให้ 
ทน.3 .6 เข้าตีทาง
ใต้(ทวนเข็มนาฬิกา)



*  ก่อนถึง WAGRAM นโปเลยีนถูก ป. ระดมยงิอย่างหนัก
* นโปเลยีน ใช้วิธีเข้าประชิดถึงขั้นตะลุมบอน   

ท าให้ออสเตรียสู้พลางถอยพลาง                             
• นโปเลยีน ไล่ตามกดดันท าให้ 
• ออสเตรียยอมแพ้
*   ออสเตรียผดิพลาด 
แผนการตั้งรับมีจุดอ่อน  
ไม่ใช้ภูมิประเทศให้เกดิประโยชน์ทหารเสียขวัญ



การยุทธทีว่ากราม นโปเลยีน  ทรงด าเนินกลยุทธ
ทีช่าญฉลาด มวีจิารณาณทีร่อบคอบ สุขุม การตัดสินพระทัย
เดด็ขาด  ทรงเป็นผู้น าทพัทีย่ิง่ใหญ่

*   ใช้ยุทธวธีิเข้าตตีรงหน้าและลกึตอนกลาง
*   วธีิโอบปีก  ขวา  อย่างรุนแรง



*   ท าการรุกไล่ประชิดข้าศึก ถึงขั้นตะลุมบอน
*   แผนการตั้งรับ  ตรึงข้าศึกด ี   มีเวลาหาจังหวะ
* แก้ไขสถานการณ์การรบกลบัมาได้เปรียบ  

ข้าศึกอ่อนล้า  ภูมปิระเทศเป็นใจ      
* ใช่กองหนุนได้ทนัเวลา    





การยุทธที ่
( 1815 )
เป็นการยุทธ
คร้ังสุดท้าย
ของนโปเลยีน

หมู่บ้าน WATERLOO อยู่ตอนเหนือ BELGIUM



NAPOLEON BONAPATE



DENMARK

HANOVER 

BELGIUM

FRANCE      LUXEMBURG

AUSTRIA

NORTH  SEA

BALTIC SEA

WATERLOO

NAPOLEON 
128,000

SAXONY           SILESIA

BAVARIA



17 มถุินายน 1815 เกดิฝนตกหนัก
ท าให้การเคล่ือนทพัยากล าบากพื้นดนิ

และถนนเป็นโคลนตรม              
NAPOLEON ต้องรอให้                    

ดนิแห้งไปบ้างจึงท าการรบ

WELLINGTON น าก าลงัมาหยั่ง
ข้าศึกที ่LIGNY,  SOMBREFFE 
และ QUATRE BRAS



กองทพั GROUCHY
33,000 แยกตัวไปสกดักั้น

กองทพัปรัสเซีย
ทีม่าช่วยองักฤษรบ

องักฤษกลบัไปตั้งรับยังพืน้ที่เลือกไว้    
เนิน CHANGJONG



หมู่บ้าน BRAINE                                       

คฤหาส์น HOUGOMONT               หมู่บ้าน MONT ST,JEAN

โรงนา LAHAYE

OANG  R

หมู่บ้านPAPEL
OTTE

เนิน 
CHANGJONG

ลกัษณะพื้นท่ีการยุทธท่ี WATERLOO                                       
ซ่ึง WELLINGTON  เป็นผู้เลือก



เนิน CHANGJONG

HOUGOUMONT

โรงนา LAHAYE

คฤหาส์น

หมู่บ้าน 
PAPELOTTE

หมู่บ้าน MONT
ST: JEAN

ป่า SOIGNES

DYLE  R.

ล าธาร

BRAINE

WATERLOOองักฤษจัดทพั
WELLINGTON68,000

31 กองพนั. ร

24 กองพนั ร.

กองหนุน 12 พนั ร. หลงัม ีม. 5 กองร้อย
หลงัม ีม.17 กรม

ม. 9 กรม

ฝร่ังเศสจัดทัพ
* รูปขบวน 3 แนว หน้ากระดาน

มี 3  พล.รอ. อยู่แถวที่  3
NAPOLEON 
72,000

หน้ากว้าง 4 - 5

กม.

1 พล ร.



การเข้าตีของ NAPOLEON

ให้ ทน. 1

เข้าหาหมู่บ้าน 
PAPELOTTE

พล.ร. 2, 3 เข้าถนน OANG

พล.ร. 4  รุก  LAHRYE

ให้ ป. 80  กระบอก  
ยงิกระหน ่า ก่อนทหารราบเข้าตี

นโปเลยีน เปิดฉากเข้าตี
ลวงทีค่ฤหาสน์พบส่ิงกดี
ขวางและ การต้านทานที่
มัน่ดี

ด้านซ้ายและกลางเข้าตตีรงหน้าตลอดแนว 

ทน.2 

REILLE

BRAINE    
1 พล ร.



ทีค่ฤหาส์น              
องักฤษท าเคร่ืองกดีขวาง
อย่างแขง็แรง ทน.2 เสีย
ก าลงัไปมากยงัเอาชนะไม่ได้



จอมพล NEY  
ส่ังปืนใหญ่ระดมยิง          

ก่อนน าทหารม้า 4 กองพล
เข้าปะทะตรงกลาง



NAPOLEON
ต้องแบ่งก าลงั
ทน.6 LOBAU
ไปยนั BULOW 
ที่เคล่ือนทัพจะ
โอบทางตะวนัออก

ทน.1 
DERLON       

ทน.2 REILLE

รอ.

LOBAU

นายพล ZIETEN            
ของปรัสเซีย

BULOW   

PIRCH

ทน.1

ทน.4

ทน. 2
30,

000

องักฤษ มทีีม่ัน่อย่างดแีต่ นโปเลยีน เสียเปรียบพบอุปสรรค 
ร.,ม.,ป เคล่ือนที่ล าบาก ล่าช้า เสียจังหวะในการขึน้เนิน



ทหารฝร่ังเศส รบด้วยศักดิ์ศรีของชาติ
ทหารยอมตายเพ่ือจักรพรรดิ์
WELLINGTON บดขยีอ่ย่างไม่ลดละ
บางส่วนหนีเอาตัวรอดเข้าฝร่ังเศส

นายพล NEY ตายในท่ีรบ

ฝร่ังเศสถูกลอมกรอบ

GROUCHY ติด
พนักับปรัสเซียมา
ช่วยไม่ได้



ร.,ม. เข้าตะลมุบอน บนเนิน 
CHANGJONG องักฤษต้องล่าถอยจัดรูปขบวน
ตั้งรับใหม่  โดยมปีรัสเซียเข้าช่วย



รูปขบวนตั้งรับใหม่ขององักฤษ

ร.,ม.ของฝร่ังเศส ไม่สามารถจดัการได้
สูญเสียล้มตายต้องล่าถอยลงล่างอกี



ปรัสเซีย เข้าสมทบ ท าการระดมเข้าตีประจัญบาน
ตะลุมบอนอย่างรุนแรง 

ท าให้นายพล NEY 

ต้องเสียทหารทั้งกองพล



NAPOLEON ไม่สามารถคุม
กองทัพได้ ทหารรักษาพระองค์

พาหนีเข้าฝร่ังเศส
องักฤษมชัียชนะ                       
ต่อ  นโปเลยีน  เป็นคร้ังสุดท้าย



รัฐบาลฝร่ังเศสต้องลงนามยอมแพ้
นโปเลยีน  

ถูกบังคบัให้สละราชบัลลงัก์และถูกน าตัวไป

อยู่เกาะ SAINT HALENA 

ต่อมาอกี  6 ปีส้ินพระชนม์  ค.ศ. 1821



เวริงตนั 
แม่ทพัของ

องักฤษผู้ท าให้ 
นโปเลยีน
พ่ายแพ้และ
สูญเสียทุกส่ิง
ทุกอย่าง



นโปเลยีนเป็นวรีบุรุษผู้ยิง่ใหญ่ของโลก
*   ผู้มอีจัฉริยภาพทางทหาร

ผู้สร้างกฏและหลกัการสงครามมากมาย



จากการยุทธ
*นโปเลยีนไม่ได้ตรวจยุทธบริเวณ
*การข่าวและการติดต่อส่ือสารไม่ดี         
*วางก าลงัผดิพลาด
*ธรรมชาติเข้าข้างองักฤษได้เปรียบ
*ขวญั ก าลังใจทหารเสียในช่วง บ่าย - ค า่
*ทหารแปรพรรค  แผนการยุทธร่ัวไหล



สูตรการสงครามของนโปเลยีน
*   แนวป้องกนักดีขวางตามธรรมชาติ ทีด่ทีีสุ่ด

1. ทะเลทราย  2. เทือกเขา  3. แม่น า้
*   อย่ารวมก าลงัใกล้กบัข้าศึก

แผนการยุทธควรน าเอาปัจจัยของข้าศึกมาพจิารณาวางแผน
( ผู้น าทพั  ศักยภาพของทหาร  อาวุธ  ภูมปิระเทศ  ภูมอิากาศ )



* ขบวนทัพต้องมกีองระวงัหน้า  กองกระหนาบ  
เพ่ือลาดตระเวณด้านหน้า ปีกซ้าย ขวา และให้ห่าง  

จากก าลงัส่วนใหญ่พอควร

* การเข้าตขีนาดใหญ่ย่อท าลายข้าศึกได้มาก  
และต่อเน่ืองมีผลแพ้ชนะ  
* กองทัพพร้อมทุกขณะทั้งกลางวนั กลางคืน



*   ทหารราบต้องมทีหารปืนใหญ่  ทหารม้า และนาย
พลของตนอยู่รวมกนัเสมอ  เพ่ือการถูกโจมตี  ต้านทาน    
ร้ังหน่วง  สนับสนุน  ป้องกนัซ่ึงกนัและกนั ได้ทุกโอกาส   



* ถ้าแยกก าลงัจะมีค าส่ังสถานการณ์
เฉพาะแล้วรีบรวมก าลงัส่วนใหญ่
เป็นปึกแผ่น  จะป้องกนัข้าศึก 

ที่จะเข้ามาได้      

*   การตั้งมัน่ทีสู่งหรือเนิน  จะได้เปรียบ     
มองเห็นกลยุทธ และท าลายล้างได้ดี

*การแยกก าลงั    
จะต้องมกีาร
ติดต่อส่ือสาร



*   การเป็นฝ่ายรุก  ต้องด าเนินการยุทธถึงทีสุ่ด ( พร้อม )
*   การถอยจะสูญเสีย  ก าลงัพล  ขวญัก าลงัใจ  ยุทธโธปกรณ์

มากกว่าการสูญเสียในการรบ

*   การเข้าตีเลก็ ๆ น้อย ๆ ย่อมมผีลเลก็ ๆน้อย ๆ



*   การก าหนดที่มัน่ในแนวรบ  ต้องมเีตร่ืองกดีขวาง
ธรรมชาติช่วย  อาวธุต้ังวางในจุดท่ีเกื้อกลูการ
ช่วยเหลือทั้ง หน้า ปีก หลัง



*   ในสงครามต้องมเีอกภาพในการบงัคบั
บญัชาเพยีงคนเดยีว



การรบระหว่าง ราบ  +  ม้า
ราบตั้งแถวหน้ากระดาษ 2 แถว
ลกุน่ังสลบัยงิน าไปก่อนแล้วใช้
ดาบปลายปืนเข้าประชิดม้า



การน าขบวนสัมภาระ และปืนใหญ่หนัก  
ผ่านเส้นทางทีอ่ยู่ในซอก   
ต้องมีการลาดตระเวณ

พื้นที่และหน่วยคุ้ม
กนั                                                ตลอดทาง     

*   ไม่ควรปล่อยช่องว่าง                             
ให้ข้าศึกเจาะทะลุทะลวง                           
เข้าไปยงัหน่วยต่าง ๆ ได้                           

นอกจากจะมแีผนลวงให้เข้าไปในหลุมพราง



*   ไม่ควรจัดรูปขบวนของทหาร ร.  เกนิ 2 แถว          
เพราะปืนยาวเว้นระยะเคยีงส าหรับ  2  แถว

* การมีป้อมทีแ่ขง็แรง เป็นประโยชน์ทั้งการรุก
และตั้งรับสามารถร้ังหน่วง ขัดขวางรบกวนทอนก าลัง



• แม่ทัพสูงสุด ย่อมมคีวามอจัฉริยภาพทุกด้าน  
ความช านาญทางยุทธวธีิ กลยุทธ

• รู้หลกันิยม ร.ม.ป.ช.ส.
*   รู้ประวตักิารยุทธศิลปการสงครามของ

แม่ทพัผู้ยิง่ใหญ่ ในอดตี



*  ทหารม้า จะต้องตดิตามผลแห่งความมี
ชัยและป้องกนั มิให้ข้าศึกกลบัมามีชัย ได้อกี
*  ทหารราบรักษาพืน้ที ่ เม่ือมชัียชนะ
*  ความกล้าของทหาร                                             
เป็นส่ิงที่ต้องการในสนามรบ



• ทหารม้าเข้าประจันบานเปลีย่นเป็นรถถงัเข้า
ประจัญบาน 

• ภายหลงัประจัญบานเปลีย่นเป็นเข้าต ีจู่โจม
ตะลมุบอน รบประชิด

• เชลยศึก  เขาต้องอยู่ในความคุ้มครอง  ด้วยเกยีรติ
และความเมตตา ( เลีย้งดู  เคร่ืองนุ่มห่ม  ทีพ่กั  ยารักษาโรค )
ของชาตทิีป่ลดอาวุธเชลยศึก 



หลกัการสงครามที่ใช้เสมอ
1  หลกัการรุก 

2 หลกัการรวมก าลงั    
3  หลกัการจู่โจม    

4   หลกัความคล่องแคล่ว      
5 หลกัการตั้งรับ



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 อาวธุยุทธโธปกรณ์ 
ผลและบทเรียนจากสงคราม                       

หลกัการสงคราม




