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ทหารและประชาชน 
ไว้หนวดรักษาเครา ใส่เส้ือผ้า
หนังสัตว์กนัหนาวไม่อาบน า้
กระโจมทีพ่กัสามารถ
เคล่ือนทีไ่ป ในพ้ืนที่ราบไป
ทุกแห่ง



ประสูต ิ1167( พ.ศ.1710 )

บิดา เยซูไกบาอตูร์ ข่านตระกูลยคัคา                                            
หัวหน้าเผ่าคยิาท ม ี40,000  กระโจม ต่อสู้กบัเตมูจิน      
(หน.เผ่าต้าร์) เสียชีวติ ตั้งช่ือบุตรว่า เตมูจิน เช่ือว่า
วญิญาณกล้าหาญของศัตรูจะสิงสถิตในตวัเดก็   
มารดา ฮูลนั สอนจิตวทิยาผูกมติร ไล่ล่าศัตรู ระเบียบ 

วนัิย เคร่งครัด การจัดทัพ

จักรพรรดิ์เอเซียผู้พชิิตยุโรป



+ ฮูลนั

กาบุลข่าน
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เจงกสิข่าน มหีน้าตาดี
นิสัยรักเพ่ือน  

แขง็แรง  ตรงไป 
ตรงมา  พูดน้อย 

จะพูดเม่ือคดิ
อารมณ์ร้อน   

เสน่ห์ในการผูกมติร  
รักแม่และครอบครัว รวดเร็ว



การศึกษา - ไม่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียน
- ยุทธศาสตร์และยุทธวธีิ ได้จากประสบการณ์และสามญัส านึก 

ยดึอาณาจกัรกว้างไกล เ กาหล ี- เปอร์เซีย ( อหิร่าน ) ยุโรป
ตะวนัออก  บุกจีนถึงปักกิง่ ( แต่ไม่ยดึ )

ครองราชย์ พระชนม์มายุ 13 เป็น หน.เผ่าแทนบิดา

พระชนม์มายุ  17  แต่งงานกบับูไต บุตรี หน.ก๊กอทิธิพล
ยกย่องบุตร  4  คน

1.   จูจิ เป็นแม่ทัพที่มีความอดทน
2.   ซากาไท เป็นแม่ทัพที่ฉลาด
3.   โอกาได ปกครองแทนเจงกสิข่าน
4.   ทูลิ แม่ทัพใหญ่ปกครองต่อจากโอกาได

(หนจิลา)



เจงกสิข่าน + นางบูไต
1.  จูจิ       2.   ซากาไท 3.  โอกาได

ครองราชแทน     เจงกสิข่าน น ากองทพับุกยดึมอสโค  เคยีพ
เมืองอ่ืนๆ ในรัสเซีย  ฮังการี  โปแลนด์ ข้ามแม่น า้ดานูบซ่ึงเป็น
น า้แขง็
4.   ทูล ิ 



พระชนม์มายุ  39(ค.ศ.1206)  สถาปนา
เป็น      เจงกสิข่าน
- แม่ทพั คดัจากลูกหลาน 

นายพลคู่ใจ สุโบไต (บากูู)



การจดัทัพมองโกลถือระบบทศนิยม
หน่วยใหญ่สุด 3 ตวัมาน = 1 กองทัพ หรือ 1 หมู่ กองทพั

จอมพล ( ออร์ล๊อก ) = แม่ทัพ
1  กองพล =   10 กรม X  1,000 

= 10,000  คน
ผบ.พล. ( ออร์คอน ) ขุนนางช้ันบารอน

1 กรม = 10 กองร้อย ๆ ละ 10 หมวด ๆ ละ10 คน
(ไม่มกีองพนั )

ก าลงั  40  % =  ม.หนัก ( ก าลงัชน ) ใช้ธนู และดาบ

ก าลงั 60  % =   ม. เบา ลว.  สน.ม้าหนัก , กวาดล้าง

( 10 - 100 - 1,000 - 10,000 )



อตัราการจัดกองทัพ

10 นาย         =  1 หมวด                                                                                                                
10 หมวด      = 1 กองร้อย ( 100 นาย) ผบ.ร้อย เรียก มงิข่าน
10 กองร้อย  = 1 กรม ( 1,000 นาย ) ผบ.กรม เรียก โนยาน                                                
10 กรม = 1 ตวัมาน( 10,000นาย ) ผบ.ตวัมาน เรียก ออร์คอน                    
3 ตวัมาน = 1 หมู่กองทพั (30,000 นาย ) ผบ.หมู่กองทพั เรียก ออลอ็ก

(จอมพล)



- กองทพัมองโกลมคีวามคล่องแคล่วสูง มกี าลงัเป็นทหารม้าทั้งหมด  
มม้ีาส ารอง 1 - 2 ตวัเสมอระหว่างการเข้าต ี โดยระยะทางมจุีดปล่อยม้า  
และมคีนเลีย้งมารับไป  (เปลีย่นม้าระหว่างศึก)

-ทหารม้ามี 2 ประเภท คือ
1. ทหารม้าหนัก
2. ทหารม้าเบา



ทหารม้าหนัก คือ ทหารที่สวมเกราะหนักทั้งคนและม้า
(แผ่นเหลก็ร้อยเข้าด้วยกนั) อาวุธ ดาบโค้ง ธนู ขวาน ทวนยาว 
เป็นหน่วยบุกโจมต ีม ี40 %

หน้าที่ 
เป็นหน่วยหลกั
ในการเข้าตี



ทหารม้าเบา คือ ทหารที่สวมเกราะเบา 
เช่น ผ้าไหม หนังกวาง หรือไม่สวมเลย  อาวธุ ดาบโค้ง 
ธนู หอกยาว ม ี60 %

หน้าที่
ลาดตระเวน ก าบงั 
สนับสนุน กวาดล้าง 
และไล่ตดิตาม



ทหารม้ามองโกลต้องมี
ธนูทุกนาย มลูีกธนู 60
ดอก เจาะเกราะ 30 ดอก 
ทั่วไป 30 ดอก



ธนูของพวกมองโกล
- ยงิไกลสุด  500 เมตร
- ความเร็วของลูกธนูเท่ากบัความเร็ว
ของกระสุน ปลย.



ความสามารถของทหารม้า
- ไล่ตดิตาม โมฮัมเหมด็ซาร์ ระยะ  130 ไมล์ / 2 วนั

สุโบไต ฝ่าหิมะโจมตรัีสเซีย 180 ไมล์ / 3 วนั             
- พชิิตอาณาจักรขะวาริชเมยีน ( เปอร์เซีย ) 

ก าลงัไม่ถึง 240,000
- พชิิตรัสเซีย และยุโรปตะวนัออก  ยุโรปกลาง

ก าลงัไม่เกนิ  150,000
- พชิิต ด้วยคุณภาพและความง่าย  เป็นหัวใจส าคญั 



เครือข่ายการส่ือสาร
แหล่งข่าว พ่อค้า ประชาชน และคนสอดแนม      
เน้ือข่าว สภาพเมือง ประชาชน การมือง ก าลัง ที่ตั้ง 
คมนาคม แม่น า้ ภูเขา ทะเลทราย ทะเลสาบ ป่าไม้ 
หวยหนองคลองบึง ลมฟ้าอากาศ  และเตรียม สป.
อ านวยความสะดวก อาหาร ท่อนไม้ ฯ



การติดต่อส่ือสาร รวดเร็วและมทีศันสัญญาณใช้หลาย
รูปแบบ
- แสง  
- เสียง 
- ธง 
- ควนั 
- ไฟ 

= มี 4 คน ช านาญขี่ม้า อดทน ยอมตายวิง่ 100 - 200 
กม.(60-70ไมล์\วนั) มลูีกธนูท าพเิศษเป็นเคร่ืองหมาย

ม้าน าสาร มจุีดเปลีย่นโดยไม่ลงจากหลงัม้า

เยร์ิต



ระยะหลงั ให้ความส าคญัต่อทหารน าสารมาก

มตีรา ลญัจกร ท าด้วยทอง เงนิ ทองแดง หิน ไม้
ตามต าแหน่งปกครอง เรียกว่าป้ายห้องคอ PAITZAS
ยาว  3 นิว้ มกีฎหมายคุ้มครอง 
ใครกต็ามทีไ่ม่ยอมท าตามค าส่ังของผู้ห้อยป้าย 
PAITZAS  จะมคีวามผดิถึงตาย

จุดเปลีย่นม้า (YAM) ระยะ ห่าง 20-40 ไมล์ ม ีจนท.

ประจ า เตรียม สป.อะไหล่รถและม้า มคีอกม้าและม้า มอีาหาร
คนและม้า 

ออสเตรีย                                                                                                                     มองโกล



อภสิิทธ์ิม้าเร็ว

1. ไม่ต้องเสียภาษี

2. สามารถส่ังให้ขบวนแม่ทพั หรือ ขุนนาง หลบ หลกี หยุด 
ให้พ้นทางได้

3. สามารถยดึม้าของใครกไ็ด้ถ้าหากม้าของม้าเร็วไม่สมารถ
ไปต่อได้



การดูแลม้าศึก
อย่าให้หิวหรืออิม่เกนิไป  อากาศไม่ร้อนไม่

หนาวจัด  ตดัแต่งขนแผงคอม้า สระล้างสะอาด 
ซ่อมแซม เปลีย่นเกือกม้า ฝึกหู ตา ไม่ให้กลวัต่ืน
วิง่ห้อ   ฝึกการบงัคบั ไล่ตดิตาม การหยุด อปุกรณ์
แต่งม้าต้องแข็งแรงเสมอ อย่าเดนิหรือวิง่โดยไม่
พกัม้า คนขี่รักม้าเสมือนพีน้่อง  ถ้าม้าประจ าตวั
ตายตดัหางตดิปลายทวน(ทวนประจ าต าแหน่ง)



การจัดรูปขบวนเคล่ือนย้ายกองทัพ

ม้าลาดตระเวนหน้า ม้าลาดตระเวนก าบังทางข้าง                                กองระวงั
หลัง

ทหารม้า รอ                                                                                    ม้าลาดตระเวน
หลัง

ฝูงววัควายม้าหมูแพะ(เป็นอาหาร) 

กองทัพม้า

ม้าส ารองและระวงัป้องกันสัมภาระ 

กองสนับสนุน สป. ครอบครัวและสัมภาระ

200,000คน



ขบวนการจัดทัพของมองโกล
ทหารม้าลาดตระเวณ,

ก าบงัทางข้าง         ฝูงสัตว์เน้ือเป็นอาหาร

ม้าส ารอง,ระวงัป้องกนัสัมภาระและ
ครอบครัว

ววั- ม้า ลากจุงสัมภาระและทีพ่กัเคล่ือนที่



ขบวนสัมภาระ สป. และครอบครัว          
จะอยู่ตรงกลางของกองทพั



ขบวนทหารม้าจะมีธงประจ า
หมวด กองร้อย กรม  กองพล



กระโจมท าด้วยไม้คลุมด้วยหนังสัตว์       
มีช่องระบายอากาศส่วนบน

เยร์ิต



ภายในกระโจมของแม่ทพั
โนยาน                       ออล็อก                                         แม่ทัพและภารยา



ลกัษณะของผู้บังคบับัญชาและการปูนบ าเหน็จ
ผบ.หน่วย มลีกัษณะเหมือนกนั   2 ประการ

1.   น าหน่วยอย่างกล้าหาญ
2.   เข้าใจแนวความคดิ  สอดคล้องกบัแผนใหญ่

การปูนบ าเหน็จ
1.   รับต าแหน่งสูงขึน้ทัว่กนัไม่ขาดตกบกพร่อง
2.   ระบบเล่ือนต าแหน่งใช้ความรู้ ความสามารถเป็นเกณฑ์
3.   สุโบไต และจีบ ิรับต าแหน่งจอมพล (ออล๊อก )

เป็นแม่ทพั อายุไม่ถึง 35

4.   ปูนบ าเหน็จประกาศยกย่องให้ประชาชนทราบ
5.   ปฏิบตัิตามค าส่ังไม่ได้  อาจถึงฆ่าตัวตาย



กฎระเบยีบ-วนัิย ของกองทพัมองโกล
YASSA = กฎหมายทหาร

เปลีย่นแปลงหน้าทีโ่ดยภาระการหรือละทิง้หน้าที่
เข้าที่พกั ผบ.สส.ไม่ได้รับอนุญาต\ให้อาหาร
เส้ือผ้าแก่เชลย หรือปล่อยทาส, เชลยหนี                                                            

ขดัค าส่ัง - ขโมยม้า โทษหนัก       
ห้ามทหารซักเส้ือผ้า                                                

ทหารต้องด่ืมเลือดม้าแก้หนาว

ประ    
หาร



ผบ.หน่วยต้องมาประชุมด้วยตนเอง  
ชายมองโกลต้องเป็นทหาร ฝึกการ               

ขีม้่า ยงิธนู  ล่าสัตว์ ศิลปะการต่อสู้        
การร้องขู่ขวญัข้าศึก        

หน่วยเตรียมพร้อมรบ                        
ตลอดเวลา 



อาวุธ เคร่ืองซัดส่ง  จรวด  
เคร่ืองยงิลูกหิน 

หน้าไม้ยกัษ์ 
( 10  คนขึน้สาย)

ว่าวไฟ  ดาบส้ัน-ยาว   
มดีส้ัน ธนู                                              
- ปืนใหญ่

กระสุนหิน แบบง่ายๆ



กลยุทธท าสงครามใหญ่ 
- ริเร่ิม เข้าตีก่อนเสมอ เลือกบริเวณรบแตกหัก
- กลยุทธ อสิระ และลวง

รอง ผบ.ร้อยเข้าตก่ีอน   
สนับสนุนโดย ผบ.ร้อย (หมงิข่าน)100 คน



การวางแผนในใจและลบัมาก
- ต้องทราบ ดนิแดน อาวุธยุทโธปกรณ์  เส้นทางคมนาคม 
สถานทีร่ะดมพล

- มข่ีายการข่าวกระจายทั่วโลก ( เท่าทีรู้่จัก ) น ามาประเมนิค่า      
ตีความและก าหนดที่หมายโจมตีก าหนดเส้นหลกัการรุกมอบให้       
1 ตัวมาน  ตกลงใจในการยุทธอยู่ในขอบเขตของแผนใหญ่
การด าเนินการข่าวกรอง
- ทราบ ทีต่ั้ง ก าลงั ทศิทางการเคล่ือนที ่ 
- ส่งเข้า บก.ใหญ่  แม่ทพัประสานการใช้ระบบอาวุธ

- ม.หนัก  เข้าต ีเน้น การยงิ  กลยุทธ ประสานงานทุกระดบั



– ท าตามหลกัซุนวู้ ทีว่่า ผู้ชนะจะท าการยุทธ
หลงัจากทีม่องเห็นทางเอาชนะแล้ว 
ผู้แพ้ จะท าการยุทธก่อนแล้วหาทางเอาชนะ
ภายหลงั

ใช้เวลา พืน้ที่ และรัพยากรให้เป็นประโยชน์กบัฝ่ายตนอย่างชาญ
ฉลาด  ท าให้ ขศ.เตรียมแพ้



จุดเด่นของกองทพัมองโกล
1.เน้นเร่ืองการข่าว
2.เป็นกองทัพม้าทั้งหมด
3.ไม่มีกองเสบยีง



เทคนิคการรบของทหารมองโกล
1.สร้างความสับสนให้กบัศัตรู เช่น เอา 
เชลยชาติเดยีวกนัเดนิเข้าหา ขศ.

2.ท าให้ศัตรูกลวั เช่น ใช้ความเร็วใน
การจู่โจม แล้วหายไป ฆ่าอย่างเดยีว

3.ยุแหย่ภายใน เช่น ท าให้แตกความสามัคคี
4.โฆษณาชวนเช่ือ เช่น รบชนะเสมอ



การรบของเจงกสีข่านมี ๒ แบบ คือ

๑ .การรบในเมือง

๒.การรบกลางแปลง



ยุทธวธีิการรบในเมือง
๑.  ยุแหย่ให้คนในเมืองแตกความสามคัค ี                                                         
๒. โฆษณาชวนเช่ือว่าเจงกสีข่านได้รับบญัชามาจากสวรรค์ รบที ่  

ไหนชนะทีน่ั่น
๓.  เผาหมู่บ้านทีอ่ยู่รอบนอก ไล่ชาวบ้านเข้าไปอยู่ในเมืองเพ่ือให้
เสบยีงในเมืองขาดแคลน แล้วเข้าตี
๔. ถ้าเป็นเมืองทีม่ป้ีอมปราการแขง็แรงจะล้อให้ ขศ.ออกมารบ
ข้างนอก (ทิง้ส่ิงของที่มีค่าไว้ให้ ขศ.ออกมาเกบ็)  แล้วเข้าตี                                              
๕. บุกพร้อมกนัทุกด้าน และรบหลายเมืองพร้อมกนั



ยุทธวธีิการรบกลางแปลง
๑.ใชธ้นูยงิน ำไปก่อนท ำให ้ขศ.เจบ็หรือตำย
๒.ปล่อยเชลยใหเ้ดินเขำ้หำ ขศ.เพื่อท ำใหเ้กิดอลหม่ำน
๓. ถอยลวงให ้ขศ.ไล่ติดตำม แลว้ใหห้น่วยท่ีซุ่มไวเ้ขำ้โจมตี
๔. ถ้า ขศ.ต้านทานอย่างแขง็แรงจะปล่อยให้ขศ.ถอนตัวกลบัแล้วให้
หน่วยทีซุ่่มไว้โจมตี
๕. ทิง้สัมภาระไว้เป็นเหย่ือล่อให้ขศ.ออกมาเกบ็แล้วโจมตี



๖.ใช้การรบแบบ “ตูลุกม่า” (การโอบลกึแบบมาตรฐาน)
๗.ยดึทางด้านปลกีและหลงั บังคบัให้ถอยและเข้า
ประชิดขณะอลหม่าน
๘.ถ้า ขศ.ถอยจะถูกท าลายอย่างไม่ปราณี
๙.รวมก าลงั ณ ต าบลแตกหัก                                                      
๑๐. หลกีเลีย่งการเข้าตีตรงหน้า เข้าหา ขศ.ในเขตหลงั 
แล้วใช้๑ ตัวมานตรึงไว้ ท าลายชุมชน กองหนุน และส่ิง
อ านวยความสะดวก



จดัก าลงั 1 กองทพั  = 3-5 ตวัมาน   
(1 ตวัมาน=1 กองพล\10,000 คน)                     

- ใช้ทหารม้าเบาก าบังให้ก าลงัส่วนใหญ่ 
- ความอ่อนตวั   
- ส่วนก าบังจะ ตรึงหรือหลบไป 
- ก าลงัส่วนใหญ่เข้าตรีวดเร็ว



เมืองเป้าหมาย

จารบุรุษ

วนิาศกรรม                              สอดแนม 
ท าลายสังคม 
เศรษฐกิจ ขวญั             
ก าลังทหาร      
คลัง สป.

เส้นทาง
คมนาคม

มองโกล ริเร่ิม รวดเร็ว 
ไม่ปราณี  ฉวยโอกาส     
ชิงความได้เปรียบ เวลา 
พืน้ที่  ทรัพยากรณ์
ให้เป็นประโยชน์        
หลกีการสูญเสีย  การลวง 
การโอบยุทธศาสตร์     
การตีตลบ การรวมก าลงั

มิงข่าน
อิสระ โจมตี
รบพเิศษ

มิงข่าน

ตั้งรับ ตุลุกม่า=โอบ

ม้าเบา  
ก าบัง ธนู

ม้าหนัก เขาชน
ก าลังหลัก

ก าลงัมองโกล 1 กองทัพ =3-5 ตัว
มาน กองหนุน

ข้าศึกขาดการระวังป้องกัน 
ทหารผสม ตั้งรับอย่างเดียว 
ระส ่าระสาย เสียขวัญ

ม้าเร็ว       
ส่งข่าว

ม้าเร็ว       
ส่งข่าว

ม้าเบา

ม้าหนัก



KHWARIZMION
SAMARKAND

การยุทธทีแ่คว้น KHWARIZMION (1219)
(พืน้ที ่อุซเบกสิถาน)

สาเหตุ
- ส่งฑูตพร้อมคาราวานสินค้าไปเจริญสัมพนัธ์ไมตรีกบัชาร์
กลบัถูกฆ่าหมด( 500 คน) - ส่งทูตไปถามกถู็กตดัเครา
เหยยีดหยามกลบัมา     ส่งทหารไปสืบพบหลกัฐานในตลาด 





• ก่อนการรบทีใ่ด เจงกสีข่านจะส่ง หน่วยสอดแนม
และจารบุรุษ (จารชน)เข้าไปในพ้ืนที่ก่อนเสมอ



หน่วยสอดแนม 
หาข่าวส่งหลงั เฝ้าดู ก่อกวน 

จารชน ก่อวนิาศกรรม 
ท าลายเขตหลงัข้าศึก
แสวงหา สป.อาหาร            

ท าสงครามจิตวทิยาให้   
หวาดกลวั สับสน              
สร้างสะพาน เรือ                  
มมีนุษย์สัมพนัธ์



การยุทธยดึอาณาจักรขะวาริชเมยีน
ค.ศ.1218 - 1224

SAMAKAND

OTAR

BUKHARA KHOJEND

KASHGAR

CHU R.

BALKHACH  L.ARAL 
SEA

ท่ีรวมพล

ทะเลทราย
JUJI 3 ตัวมาน ลวง ส่ง สป.กลับ หนีการ   

ปะทะเผา
หญ้าก าบัง

200,000

เปิดฉาก1219
หยัง่ก าลงัข้าศึก   ส่งหน่วยสอดแนมหาข่าว
เส้นทาง สร้างเรือ  ถนน  แหล่งอาหาร สป. ท าลาย
ขวญั

มีก าลัง 
400,000

พ.ศ.1762จาลาล 
200,000



เจงกสิข่าน พกัรบหลายเดือน
สร้างเสริมก าลงัทัพ พร้อมหาข่าวข้อมูลของ
ข้าศึกให้มากทีสุ่ด แล้ววางแผนการรบ คือ
ต้องทราบเร่ืองดนิแดน ภูมปิระเทศ อาวุธยุทธโธ-
ปกรณ์  เวลา เส้นทางคมนาคมและสถานที่รวม
พลของข้าศึก พร้อมแล้วจงึจดัทัพ 4 กองทัพ 
ๆ ละ 4-5 ตัวมานแบ่ง 2 ทาง(โอบ)



การยุทธยดึอาณาจักรขะวาริชเมยีน

SAMAKAND

OTAR

BUKHARA KHOJEND

KASHGAR

CHU R.

BALKHACH  L.ARAL 
SEA

ท่ีรวมพล

ทะเลทราย

พวกเตริกและ
มุสลิม ทัพ 1 JUJI

ทัพ 2 JEBI

มองโกล จัดทพั 4 กองทพั 
ท าการโอบ SAMAKAND

200,00

0

ก.ค.19 เดินทาง



การยุทธยดึอาณาจักรขะวาริชเมยีน            

SAMAKAND

OTAR

BUKHARA KHOJEND

KASHGAS

CHU R.

BALKHASH  L.ARAL 
SEA

ท่ีรวมพล

ทะเลทราย

ทัพ 4  GENGHIS 
K. SUBOTAI

ทัพ 3 OGADAI
CHAGATAI

ทัพ 1 JUJI

ทัพ 2 JEBI

ซาห์ มกีองหนุน 
50,000 ถูกล้อมและ
แพ้ในทีสุ่ด

TEAN SHAN M.

11เม.ย.20 แตก



ชาห์

ชีเป



การยุทธบรรจบที่เมือง  
SAMARKAND

เป็นต้นแบบการยุทธบรรจบ  อากาศ พื้นดนิ

ริเร่ิม รวดเร็ว 
ลกึ ประสาน                    

สอดคล้อง



ค.ศ.1227 เจงกสิข่าน ส้ินพระชนม์
สาเหตุตาย  1. ระหว่างทางกลบัมองโกล

2. ระหว่างยกทัพไปตี
อาณาจักร TANGGUT 
หรือ HSIA  (จีน)

3.   ตกม้าในการล่าสัตว์



อาณาจักรมองโกลของเจงกสีข่าน ค.ศ.1227



1
3

-หลงัจาก เจงกสีข่านเสียชีวติแล้ว โอโกได ได้ขึน้ครองราชย์แทน
และแบ่งจักรวรรดอิอกเป็น 3 ส่วน ให้พีน้่องปกครอง ดงันี้

1. แคว้นคาฆาน (มหาข่าน) โอโกไดข่านปกครอง
2. แคว้นซากาไท ปกครองโดยเจ้าชายซากาไท
3. แคว้นกระโจมทองค า(แคว้นคพิชัคข่าน) เจ้าชายบาตูข่าน
ปกครอง

2





ยงัใช้กองทพัเรือจากจีนไปญปุ่ีนและอนิโดนีเซีย



หลานเจงกสีข่าน (กบุไบข่าน)         

ปลดปล่อยเมืองในอาณานิคมไปที่ละเมือง             
กองทัพมองโกล เส่ือมอ านาจลงถอนตัวกลบัยงั

ทุ่งหญ้าสเตปป์ถิ่นก าเนิดและล่มสลายในปี ค.ศ.1391

ต่อมาอกี 150 ปี



อาณาจักรมองโกลแตก



กองทพัมอง
โกลทิง้เร่ืองราว
ของความ
โหดเหีย้ม 

ป่าเถ่ือนดุร้าย    
ไว้เบ้ืองหลงั



บทเรียนจากการรบ
1. การโอบลกึ 2.  การใช้ทหารม้า
3. การติดต่อส่ือสาร 4. การซุ่มโจมตี     
5. การลวง 6. การวางแผน



หลกัยุทธศาสตร์ ริเร่ิม จู่โจม ปัจจัยความส าเร็จ
1. ความคล่องตัว          2. ระเบียบวนัิย                                          
3. การจัดทัพแบบใหม่   4. ความอ ามหิต                                                                         

5. น ามาใช้เป็นหลกัการสงครามไทยในปัจจุบัน                
-หลกัการรุก-หลกัการจู่โจม



การน าหลกัการสงครามไปใช้
1. หลกัความมุ่งหมาย  เมือง SAMAKAND
2. หลกัการรุก รุกข้ามแดน เมือง OTAR

3.หลกัการรวมก าลงั BALKASH และ SAMAKAND

4. หลกัการออมก าลงั ลวงด้วยก าลงั                                                                                    
5. หลกัการด าเนินกลยุทธเข้าตี  4 ทิศทาง ปกปิดเจตนา



6. หลกัเอกภาพในการบงัคบับัญชา –เจงกสีข่าน
7. หลกัการระวงัป้องกนั-แยกกนั 4 กองทัพ                                                                      
8. หลกัการจู่โจม –เคล่ือนทีเ่ร็วรบเร็วถอนตัวเร็ว
9. หลกัความง่าย –แผนง่าย ยุทธวธีิง่าย                        
10. หลกัการต่อสู้เบด็เสร็จ –ภรรยาส่วนหลงั     

ท างานแทนสามี



หลกัพืน้ฐานทางยุทธศาสตร์
1. หลกัการเลีย้งกองทัพด้วยการ

แสวงหาในภูมิประเทศ
2.หลกัวนัิย เดด็ขาด สุขุมรอบคอบ
3.หลกัการรุก หลกัการจู่โจม
4. หลกัความคล่องตัว





เจงกสีข่านสอนลูก
1. ต้องรู้จักควบคุมตวัเอง , รู้จักยอม , รู้จัควบคุม

การโกรธ

2. ไม่สามารถเป็นผู้น าได้ถ้าไม่รู้จักยอมคนอ่ืน

3. อย่าคดิว่าเราน้ันเก่งทีสุ่ด แข็งแรงทีสุ่ด

4. ให้ท าไม่ต้องพูด ไม่ใช่พูดให้คนอ่ืนท า



เจงกสีข่านสอนลูก
5.คนเป็นผู้น าจะมคีวามสุขได้เม่ือประชาชนมคีวามสุข

6.ต้องมจุีดมุ่งหมาย

7.การปกครองชาติน้ันต้องชนะใจประชาชน

8.ปกครองประชาชนเหมือนลูก ปกครองคนเก่งเหมือน
พีน้่อง



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




