
วชิาประวตัิศาสตร์การสงคราม

กองวชิาประวตัศิาสตร์การสงคราม                
ส่วนวชิาทหาร                                                

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า



FREDERICK
WILLIAM  ที ่2
กษัตริย์ปรัสเซีย
โอรสองค์ที่ 3

ของ
FREDERICK 

WILLIAM  ที ่1

เจ้ายุทธศาสตร์ทางเส้นในแห่งยุโรป



ขึน้ครองราชย์ ค.ศ. 1740 (28 พรรษา )

พระองค์ทรงถือว่าตนเป็นผู้รับใช้หมายเลข 1 ของประชาชน
ทรงร่างกฎระเบียบ                                                      

วนัิย  การปกครอง เข็มงวด
ทรงแบ่งสายการบังคบั                                               

บัญชาที่ชัดเจน
ทรงจัดกองกจิการพเิศษ
ทรงพยายามสร้างอทิธิพล                                               
และอ านาจขยายอาณาเขตในยุโรป



วยัเยาว์ทรงชอบกว ีดนตรี ศิลป  นิสัยเรียบร้อย
ละเอยีดอ่อน ไม่ชอบการทหาร               
น านักวรรณคดมีช่ืีอเสียง                                                   
จากยุโรปมารับราชการหลายคน                               
(VOLTAIRE) ชอบแต่งโคลงกลอน                                      
บทละคร นวนิยาย  ศึกษาประวตัิศาสตร์    
พระราชบิดาทรงเกร้ียวกราดทีโ่อรสไม่ได้อย่างใจ
จบัขงัท าโทษที่ไม่เรียนฝึกการเมืองการทหาร



ฉลาด หลกัแหลม บุคลกิด ี 
ชอบการศึกษาเป็นนักเขียน

การเกษตร           การพาณิชย์                         
สนใจความเป็นอยู่            

ของราษฎร



อาณาจกัรของ
1713 - 1795

ออสเตรีย

ปรัสเซีย



MARIA  THERESA
เจ้าหญงิแห่งออสเตรีย             
บุตรีพระเจ้าซาร์ที ่6                  
ขึน้ครองราชย์ปกครอง

BOHEMIA    HUNGARY ,
BAVARIA                              

บางส่วนของ ITARY และ
อ้างสิทธิเหนือ SILESIA



SILESIA

BERLIN

PRAGUE

แคว้น SILESIAจะเป็นของใคร



ปรัสเซีย
(มหาอ านาจ)

องักฤษ

ออสเตรีย
(มหาอ านาจ)

เบลเยีย่ม                                                          รัสเซีย         
ฝร่ังเศส
(ศัตรูและเพ่ือน) บาวาเรีย                                                    
โบฮีเมยี              แซกโซนี

การแบ่งฝ่าย ปรัสเซีย รบกบั ออสเตรีย
ปรัสเซียถึอว่าตนผู้มา                                 จากสวรรค์                                                        
ต้องยิง่ใหญ่กว่าใคร



เม่ือ  ค.ศ.  1740
*   พระเจ้าเฟรดเดอริก ชิงยกทพับุกSILESIA  แบบสายฟ้า
แลป ผ่าน MOLLWITZ มต้ีานทานเลก็น้อย ( ตีตรงหน้า )                                                                     

ค.ศ.1741  มฝีร่ังเศสเข้าร่วม
เป็นพนัธมติรวางแผนบุก
ออสเตรียพร้อมกนั
*   จ้างทหารเสปน บาวาเรีย

BERLIN

MOLLWITZ

SILESIA



การรบที ่ MOLLWITZ 1741

MOLLWITZ

ไป SILESIA

ตั้งรับ                                                      เข้าตีขั้นบันใด

ระยะ 2

ระยะ  1

FREDERICKกองหนุน

แม่น ้า

A ตั้งรับอย่างเดีย่วไม่มกีองหนุน   
ยุทธบริเวณเป็นทีโ่ล่ง

แจ้ง F จัดทพัเข้าตีขั้นบนั
ใด   ตีตรงหน้า ม.รบ
กบั ม. 
ร.รบกบั ร.

ระยะแรก



1742   ฝร่ังเศสเปลีย่นใจไม่เข้าร่วม
*  พระองค์จึงเปลีย่นทศิมุ่งโจมตีกรุง  VIENNA  ระหว่างทาง 
ขศ. เดนิทพัผ่านเส้นทางการส่งก าลงับ ารุงจึงถอยทพัล่อให้ ขศ.
ตามมาทนัที่  CHOTUSITZ พระองค์ท าการโอบปีกชนะอกี
* THERESA ยอมท าสัญญาสงบศึก
ยก SILESIA  ให้ พระองค์จึงไม่บุก
ถึง  VIENNA  เมืองหลวงออสเตรีย

* ปรัสเซียกลายเป็นมหาอ านาจในยุโรป

VIENNA

CHOTUSITZ

ออสเตรีย

ปรัสเซีย



การรบที ่CHOTUSITZ 1742

CHOTUSITZ

AUSTRIANS ตั้งรับ และร่นถอย

FREDERICK                                
เข้าตขีึน้เนิน                                
ม.ตปีีกทีอ่่อนแอ                           
ร.รบกบั ร.

3 สัปดาห์               
A ยอมสงบศึก     
ยก SILESIA ให้ F

แม่น ้า



สงครามคร้ังที่ 2 ( 1744-45 )
THERESA เจ็บแค้นคดิเอา SILESIA  คืน

ยกทัพท าการรบกบักองทัพปรัสเซีย ซ่ึงมกี าลงัพล
เพิม่ขึน้เป็น 140,000 คน มีฝร่ังเศสเข้าร่วมด้วย
เร่ิมแรกพระองค์พลาดท่าเสียทีต่อมากู้สถานการณ์

เป็นฝ่ายได้ เปรียบเอาชนะอย่างเด็ดขาด ที่ HAPSBURG



พระองค์ทรงเตรียมปรับปรุงกองทัพใหม่              
* ตั้งกองกจิการพเิศษ  ผลติอาวุธ  สะสมเสบยีง
*   เพิม่ก าลงั  ท าการฝึกทหารอย่างจริงจัง
*   สะสมเงนิเป็นทุน  ( 20 ล้าน เทเลอ )

องักฤษ ให้บ้าง



*   ให้นายพลเข้ารับการฝึกอบรม เร่ือง ยุทธวธีิให้
แตกฉาน



ต้นก าเนิด
*   ตั้งโรงเรียนทหาร                   

( ACADEMY )
*   ตั้งโรงเรียนเสนาธิการ

เหล่านายทหารเสนาธิการ
*   การจัด 1 กองพล = 2  กองพลน้อย   1 กองพลน้อย =  2   

กรม *  ฝึกระเบยีบ วนัิย การเดนิเท้าพร้อม
การนับ ค าส่ัง จัดแถวลกัษณะต่างๆ



สมยัพระบิดา
ริเร่ิมยกย่องทหารเหนือคน                              
นับเป็นพลเมืองแท้ดี                                            
มีสิทธิครองที่ดิน
*  มณฑลชักชวน เกณฑ์  จ้าง
*  ออกแบบเคร่ืองแบบทหาร                                           
หลายแบบ สวยหรู  งดงาม ( จูงใจ )
*  ลูกขุนนางได้เป็นนายทหารสัญญาบตัร
*  ก าหนดอตัราเงนิเดือน



การจัดรูปขบวนเดนิทพั

ของ FREDERICK     
(แบบเส้นบรรทดั)

เข้าหา ขศ.ตรงหน้า อ้อมตีปีก
ระยะใกล้ ๆ สามารถแปรขบวนได้
อย่างรวดเร็ว                              
ม.  ปะทะก่อน แนวที ่1,2   

ร.  ตั้งแนวยงิแถวหน้ากระดาน
2 แถวยงิน าไปก่อนแล้วเข้า  

ประชิดใช้กระป่ี

1

2

3

ม.เกรนาเดยีน (รอ.)
แม่ทัพ

ม.ป้องกนั
ด้านข้างมี
ก าลงั 1/4

ม.ลาดตระเวน

กองระวังหลงั



การเลีย้งดูทหาร
*   กองเกยีกกายมเีกวยีนขนเสบียง มีคลงั สป.

ส่งก าลงัส่วนล่วงหน้า  เลือกพื้นทีต่ั้งค่าย
*   สัมภาระเดินตามถนน ทหารเดินตามทุ่ง
* จ้างคน ผู้หญิงท าครัว  ขนย้าย  กางเต้นท์
*   เสบียงที่น าไป ( ขนมปังอาหารหลกั มรีถป้ิงขนมปัง )  

1  กรมอยู่ได้ 6 วนั 1  กองทัพอยู่ได้ 
9 วนั



*   เกณฑ์  จ้าง  ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 
อาวุธปืนเลก็ยาวติดดาปลายปืน

*   การตั้งรับ  ตั้งแนวยงิ  2 แนว   
หน้าน่ัง  หลงัยืน

*   การเข้าตียงิและเข้าตะลุมบอน                                              
ใช้ดาบปลายปืน

*   ปืนเลก็ยาวยงิ 5 - 6 นัด / นาที
( แส้ไม้ช้ากว่าแส้เหลก็ )

*   การเดนิทพั  พระองค์อยู่กองระวงัหน้าเสมอตามด้วย ม.
รอ.   

GRANADIEN  2 - 3  กองพนั  และ  ร.รอ.



เลือกคนดีมีฝีมือ  ฝึกดาบ  
ปืนพก   มีท่ีดินกว้างใหญ่ แต่งกายสวยหรูมัง่มี
ประจัญบานเข้าหาข้าศึกก่อน  รุนแรง  รวดเร็ว 
ยุทธวธีิโอบเข้าหาทางปีก ขศ.

การป้องกนัจัดแถวตอนจตุรัส
“ ดาเซ่ ”หันหน้าออก 4 ทิศ
รูปขบวนรบ ม.อยู่ปีกขวาของ ร.หน้าเสมอกนั

ก าลงัหลกั



*   ปืนใหญ่ยาว  ยงิไกล  กระสุนหนัก
6 , 12  ปอนด์

*   ปืนใหญ่ส้ัน  ยงิใกล้   กระสุนหนัก  7 , 10  ปอนด์
*   ปืนใหญ่เลก็ยงิใกล้    กระสุนหนัก   3 ปอนด์
*   1  พนั ร.   ม ีป. 1 - 5 กระบอก
*   ป. ทหารม้า  ยงิตรงกลางและปีกระยะห่าง 800 -

1000 ก้าว
*   1 ปอนด์   =  454   กรัม 3 ปอนด์ =  1  กก. 362 กรัม



พระองค์ทรง
น าหน้าเหล่า
ทหารกล้า     

เข้าโรมลนักบั
ข้าศึกอย่าง  
กล้าหาญใน  
ทุกพืน้ที่



สงครามคร้ังที่ 3 ( 7 ปี )
*  ค.ศ. 1756 ปรัสเซียท าการบุก  SEXONY  ตดัหน้าออสเตรีย

ออสเตรียพยายามมาช่วยโดนผลกัดนัถอยไป
*   ค.ศ. 1757 พระองค์ยกทพัข้ามเขา BOHEMIA มุ่งสู่กรุง

PRAGUE  ต้องผ่านอุปสรรค แม่น า้ KOLIN และกองก าลงั
ออสเตรียตั้งรับอยู่ฝ่ังตรงข้าม

*  พระองค์ให้นายพล ZIETON   
ทหารม้าช้ันดอ้ีอมไปยงัต้นแม่น า้
เข้าตทีี่มัน่ ขศ. ส าเร็จ
มุ่งสู่ PRAGUE

ZIETON

BOHEMIA M.



การรบที่
*   ภูมปิระเทศเป็นป่า  ภูเขา การเคล่ือนทพัยากล าบาก
*  ออสเตรียอยู่ในภูมปิระเทศที่ได้เปรียบมสีนามเพลาะตั้งรับอย่างดี



*ปรัสเซียล้อมอยู่นาน  สูญเสีย   อ่อนเพลยี
* ออสเตรียเสริมก าลงัที่  KOLIN   

พระองค์แบ่งก าลงับางส่วนไปรักษา KOLIN
*   ที่ KOLIN  พระองค์ถูกระดมยงิ

อย่างหนักต้องเปลีย่นรูปแบบเข้าตี
ตรงหน้า เป็นแบบตัวใครตัวมนั
และพ่ายแพ้ต้องกลบั BOHEMIA

BOHEMIA

PRAGUE

KOLIN R.

ออสเตรีย



ZIETON

ZIETON

การยุทธท่ี

PRAGUE

ยุทธบริเวณเป็นเนินป่า
ล าธารหลายสาย     
อยากล าบากแก่  F

F ก าลงัน้อยกว่า มอุีปสรรค รบไม่เป็นรูป
ขบวน



การรบที ่KOLIN

KOLIN

F มาจาก PRAGUE

ไม่ได้อ้อมไกล
ถูกระดมยงิ

ตีตรงหน้าเข้าตะลุมบอนตัวใครตัวมนั

ที่มั่นดีกว่าขุดสนามเพลาะอยู่ที่สูงมีก าลงัมากกว่า

F พ่ายแพ้กลบั BOHEMIA



ปลายปี 1757 ออสเตรียมีฝร่ังเศส รุสเซียเข้าร่วม   
ก าหนดแผนจะเข้าบุก  BERLIN

HANOVER                                                                                         
ฝร่ังเศส                                                                เฟรดเดอริค

LEIPZIG                                        DRASDEN

ROSSBACH รัสเซีย         
ออสเตรีย

โดยจะบรรจบกนัที่ LEIPZIG

รู้ใจข้าศึกจึงใช้กลยุทธ
เส้นในรีบไปตั้งรับยนัไว้

LOBOSITZ



ยุทธภูม ิ ROSSBACH

*   ก าลงัพนัธมิตรมีมากกว่าปรัสเซีย  2 เท่า
*   พระองค์ด าเนินกลยุทธ  การลวง  ถอยหนี     

ออมก าลงั  ขศ.ไม่ตาม  
*   พระองค์ให้ ม.อ้อมไกล

เข้ามาปีกข้าศึก  จู่โจม
อย่างรุนแรงคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว  ขศ. สับสน 
ผดิแผน รบไม่เป็นขบวน

แพ้ในทีสุ่ด

ROSSBACH

PRUSSIA

AUSTRIAN

ทหารม้า หนี

สูญเสีย F 500 ขศ 7,700



ปลายปี 1757 พระองค์ต้องยนัข้าศึกต่ออกีที่ 
LEUTHEN

พระองค์ท าการลวงจะตตีรงหน้าแต่กลบัหักมุมเข้า
หาทางข้างใช้ขบวนยุทธขั้นบนัไดเข้าตเีป็นระลอก



การรบที่ LEUTHEN

ZIETON

LOBETINZ

LEUTHEN

BORNE

GUCKERWITZ

แม่น า้



ปี 1758 รุสเซียน าก าลงัเตรียมเข้าปรัสเซีย
เป้าหมายที่ BERLIN  ผ่าน POSEN  และ ZORNDORF

*   พระองค์ส่ังถอนทัพจากทีม่ัน่ BOHEMIA 
กลบัไปตั้งรับรุสเซียที่ ZORNDORF

POSEN   
ZORNDORF                                          

BERLIN



การรบที่  ZORNDORF

MUTZEL  R.
DARMUTZEL

QUARTSCHEN

RUSSIANS

ZORNDORF

กองทัพ FREDERICK

ระยะแรกพระองค์คดิจะอ้อมไปเข้าตีหลงัข้าศึก     
แต่ข้าศึกหันแนวรบเข้าหา                                   

พระองค์ตกอยู่ในสถานการณ์ล าบาก
แต่มี ม. ที่ดสีามารถ
เข้าตีทางปีกได้ส าเร็จ
แต่ต้องสูญเสียไม่น้อย
(จุดอ่อน ขศ.                                      
ให้การป้องกนัน้อย
เพราะภูมปิระเทศเลว )



FREDERICK  
CAMP

GORGAST

ZORNDORF

DAMSCHE 
MUHIE

MARMUTZEL
KLOSGOW

QUARTSCHEN

SCHAUMBURG

KUSTRIN

NEUDAM
FREDERICK ไล่ต้อนออสเตรียหลงัติดแดนตาย



ปี 1759 พระองค์ต้องผละจาก  ZORNDORF    
ไปรบกบัออสเตรียที ่ HOCHKIRCH  และ MAXEN  
แผนการรุกผดิพลาดได้แต่ตั้งรับในทีม่ัน่ แต่โชคดอีงักฤษส่ง
ทหารมาช่วยไว้ทัน BERLIN                                                       POSEN   

ZORNDORF         

HOCHKIRCH  

MAXEN



1760 - 1762 พระองค์ใช้กลอุบายส่งหนังสือให้รุสเซียว่า
“ออสเตรียได้พ่ายแพ้แล้วถึงคราวของรุสเซียแล้ว”

*   รุสเซียหลงกล ถอนทพักลบัประเทศ
*   พระองค์สงครามแย่งชิงพื้นที่ด าเนินไปอกีหลายแห่ง



1763 ปรัสเซียเหลือก าลงัน้อยไม่
สามารถท าการรบได้อกี  ออสเตรียกไ็ม่คดิ
จะรบอกีจงึท าสัญญาสงบศึกถาวร                           
พระเจ้าเฟรดเดอริกได้ปกครองอาณาจักร
SAXONY
SILESIA

และ



ใช้จังหวะจู่โจมเข้าหาข้าศึกอย่างรวดเร็ว 
รุนแรง  ขศ.ไม่รู้ตวัตั้งตวัได้ เช่น การรุกที่
SILESIA และ  SAXONY  

* การเข้าหา ขศ.  ทางปีก และโอบหลงั
* การโจมตีเวลากลางคืน ( อ้อมไกล )
* เข้าตทีลีะส่วนสุดท้ายเข้าตตีรงหน้าพร้อมกนั
(ยุทธศาสตร์ทางเส้นใน=เดนิทัพผ่านแนวรบของข้าศึก)



*   รุกขั้นบนัใดเดนิเฉียงเข้าหา ขศ. ซ้ายหรือขวา

*   ป.อยู่กลางระดมยงิ ก่อน ม. ถึงตัว
*   ร. แถวแรกยงิแล้วถอนตวั  แถวที ่2 และ 3 ออกยงิ       

สุดท้ายขั้นตะลุมบอลอลหม่าน  ร้อง “  ฮุก  ”



ยุทธวธีิ                 
*   เดินทัพหลงัแนวเทือกเขา   หรือมีส่ิงก าบังกองก าลงั
*   ล่อลวง ขศ.ไปทางที่ไม่ได้เข้าตี
*   ป้องกนัก าลงัส่วนใหญ่โดย ม. เข้าตีปีก ขศ.ทีอ่่อนแอ



*   ถอยให้ ขศ.ตามเข้าพืน้ที่ที่เลือกไว้ 
ตลบหลงัอย่างได้เปรียบ
*   ส่งหนังสือลวงรุสเซียให้เสียขวญั
*   มี ม.ช้ันดสีามารถรบในพืน้ที่
ยากล าบากได้  ขศ.ไม่คาดฝันและระวงั
ป้องกนั



พระองค์มีชัยชนะเพราะ

กองทัพวางระเบียบการฝึกทหารไว้เป็นอย่างด ี

นิสัย + ปัญญา ของพระองค์

การยดึต าบลส าคญัและเลือกพืน้ที่ได้เปรียบ    
มกีองหนุนมากได้เงินจากองักฤษ 

จ้างทหาร 7 แสนคน ออกรบคร้ังละ 2 แสนคน



**ไม่ตั้งทัพใกล้ป่าใหญ่  
- หลกีเลีย่งการเดนิทพักลางคืน
- ดูแลการกนิการอยู่ของทหารอย่างด ี      
- ม.  ตรวจทางหลงัและข้าง
- วางกฏ บทลงโทษไว้อย่างหนัก

การป้องกนัทหารหนีทัพ



ยุทธวนัิย
การลงโทษ โบยตี
ประหารชีวติ
ทหารต้องกลวัหวายนายสิบ
ในยามสงบมากกว่ากลวั
ลูกกระสุนปืนในสนามรบ
หนีทหาร ผบ.ยงิทิง้
โทษหนัก



หลกัการสงครามท่ีพระองคใ์ช ้ 
1  หลกัการรุก ชิง ริเร่ิมเข้าตีข้าศึกก่อนเสมอ                
2 หลกัการรวมก าลงั เตรียมทพั ก่อนท าสงครามทุกคร้ัง  
3 หลกัการด าเนินกลยุทธ เข้าตีเส้นใน ตตีรงหน้า        

การลวง  การโอบทางปีกใกล้ ๆ                                   
4  หลกัเอกภาพในการบังคับบัญชา พระองค์คนเดีย่ว  
5  หลกัการระวงัป้องกนั รูปขบวนวางทหารม้าช้ันด ี    

ไว้ทางปีก หน้า และหลงั (รูปขบวนเส้นบรรทดั)



พระองค์ทรงเป็นนักเขียน
ช้ันแรกเขียนจากประสบการณ์ที่สงคราม   SILESIA  
*   หนังสือคู่มือค าสอนของเหล่าต่าง ๆ  ใน ทบ.
*   หนังสือ  กฎข้อบังคบัต่าง ๆ  ระเบียบวนัิยทหาร
*   หนังสือการเมืองที่เกีย่วกบัปัญหาทางทหาร
*  ประวตัิศาสตร์ด้านพลงัอ านาจของชาติ  5  

ประการ ( การเมือง  การทหาร เศรษฐกจิ    สังคมจิตวิทยา   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี )

ภายหลงัมีการแปลหลายภาษา



พระองค์ทรงท าสงครามอย่างต่อเน่ือง
จนถึงวยัชรา เพ่ือแคว้น SILESIA                       
ภายหลงัได้รัสเซียเป็นพนัธมิตร                      

(จักรพรรดปีิเตอร์ที่ 3  )

ได้แบ่งดนิแดนโปแลนด์เป็น 3 ส่วน                             
(ปรัสเซีย 1 รุสเซีย 1 ออสเตรีย 1 )



ส้ินพระชนม์  1786    อายุ   74    ปี

* พระองค์มีพระชนม์มากแล้ว  ยงัท าสงคราม
อย่างต่อเน่ือง แต่เป็นการรบอยู่กบัที่

* ไม่ท าการยุทธขนาดใหญ่  แต่ใช้จิตวทิยา
* ได้ชัยชนะเลก็ๆ น้อยๆ เป็นการสะสมทรัพย์
* สร้างหมู่บ้าน ถนน โรงเรียน  
ธนาคาร โรงงานอตุสาหกรรม




