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ความมุ่งหมายการศึกษา
1.  แนวคดิ การกระท า ของคนสมยัโบราณ
2.  เล่ห์กล บทเรียนจากการรบ(ซ ้ารอยเสมอ)
3.  รู้อดตี รู้ปัจจุบนั รู้อนาคต
4.  ลกัษณะของสงคราม(ห้องทดลองและการพฒันาเทคโนโลยี)
5.  ภาพรวมวชิาทหาร

บิดา= เดลบูรคก์



หลกัการศึกษาประวตัศิาสตร์การสงคราม
การศึกษา    มีความจ าเป็นต่อนายทหารอย่างมาก  ศึกษารูปแบบซ่ึงกนัและกนั
เ ช่น  -พระเจ้าเฟรดเดอริกมหาราช -นโปเลยีน - กเูดเรียน  -รอมเมล - แมคอาเธอร์
เพราะว่า กลยุทธ และแบบอย่าง  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในสมัย     
ของตน  ( บทเรียน  แนวคิด  )
การพฒันาสงคราม
- สงครามโลกคร้ังท่ี  1 (สงครามสนามเพลาะ) - สงครามโลกคร้ังท่ี  2  ( สงครามสายฟ้าแลบ )
- เจงกิสข่าน เป็นต้นแบบให้  นโปเลียน , รอมเมล ได้ศึกษา
- ถ. และ บ.  สืบทอดมาจาก  ทหารม้ามองโกล

( ความรวดเร็ว ,  ความคล่องแคล่ว ,  จู่โจม  )



การแบ่งยุคประวติัศาสตร์
ยุคที ่1 10,000 ปีก่อน ค.ศ . ถึง  700 - 500 ปีก่อน ค.ศ.  

คือ  อสัซีเรีย  บาบิโลนเนีย  อยีปิต์  เรียก ชาตโิบราณ
ยุคที ่ 2 700 - 500 ปีก่อน  ค.ศ. ถึงประมาณ ค.ศ.  1,000 - 1,100

กรีก รบชนะชาติโบราณ   เป็นมหาอ านาจ
โรมนั รบชนะ  กรีก  เป็นมหาอ านาจแทน

กรีก  +  โรมัน                    ชนช้ันคลาสสิก

ยุคที ่3 ค.ศ. 1,000 - 1,100 จนถึงปัจุบัน  มชีนชาต ิ 2 เผ่า 

-เยอรมัน    ตอนเหนือยุโรป
- สลาฟ ตะวนัออกยุโรป       เรียกชนชาติใหม่



การเลือกสงครามเพ่ือศึกษา

ยุคสมยัจักรพรรดนิโปเลยีน ในพืน้ทีก่ารยุทธที่
Ulm - Austerlitz - Wagram - Waterloo หลกัการสงคราม

รุก - รวม - คล่อง - จู่ - รับ 
ยุคหลงัสมยัจักรพรรดนิโปเลยีน
World War 1 - 2 , Korea War,
Persian Gulf War

ยุคก่อนสมยัจักรพรรดนิโปเลยีน ได้แก่เร่ือง  Alexander the Great 
Hannibal , Julius Caesar , Genghis Khan , Frederick the Great



ประวตัิศาสตร์ทหาร
เป็นประวตัเิกีย่วกบักจิการทหารทั้งใน
ยามปกตแิละยามสงคราม ครอบคลุม
เน้ือหาประวตัศิาสตร์การสงคราม

ประวตัศิาสตร์การสงคราม
คือเร่ืองราวของสงครามในอดตีที่
กล่าวถึงการสงครามาของฝ่ายต่างๆ

ท่ีเป็นคู่สงคราม



การเขยีนประวตัศิาสตร์การสงคราม 2 ทาง
1.  แม่ทัพนายกองและผู้มโีอกาสไปร่วมสงคราม   

เช่ือถือได้ระดับหน่ึงเท่าน้ัน
2. ค้นคว้ารวบรวมจาก บทความ หนังสือ เอกสาร 

จุดมุ่งหมายและรูปแบบแตกต่างกนั 
“ฟังหู ไว้หู”



หัวข้อศึกษา
1.   สาเหตุสงคราม
2.   ภูมปิระเทศ
3.   แผนการรบของทั้ง 2 ฝ่าย
4.   ก าลงั การวางก าลงั รูปขบวนรบ 2 ฝ่าย
5.   การปฏิบตัิการรบของทั้ง  2 ฝ่าย
6.   ผลของสงคราม
7.  บทเรียนจากการรบ
8.  วเิคราะห์การรบ



หัวข้อวเิคราะห์ ยดึ
1.หลกัการสงครามไทย 10 ประการ
2.หลกัอ านาจก าลงัรบ

** ก าลงัมตีวัตน  คน อาวุธ  ภูมปิระเทศ
** ก าลงัไม่มตีวัตน ขวญั ลมฟ้าอากาศ

3. หลกัการปฏิบตักิารรบ
**การสงครามแบบ รุก รับ ร่นถอย
** การรบนอกแบบ

ฯลฯ



ชีวประวติัผู้น าทัพท่ีมช่ืีอเสียง
:1.   ซุนจ่ือ(ซุนวู้) ปรมาจารย์ต าราพชัิยสงครามเก่าแก่ท่ีสุดในโลก
2.   อเล็กซานเดอร์มหาราช จอมทัพผู้ไม่เคยแพ้ใคร 
3.   ฮันนิบาล เจ้ากลยุทธแห่งคาร์เธจ
4.   จูเลียส ซีซ่าร์ จอมทัพแห่งโรม
5.   เจงกิสข่าน จักรพรรดิ เอเซียผู้พชิิตยุโรป
6.   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมทัพเจ้ากลยุทธกรุงศรีอยุธยา
7.   เฟรดเดอริกมหาราช เจ้ายุทธศาสตร์เส้นในยุโรป
8.   สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เจ้ายุทธศาตร์เส้นในรัตนโกสินทร์
9.   นโปเลียน จักรพรรดิ์จอมยุทธแห่งฝร่ังเศส
10.   เคล้าเซวทิซ์ บิดาสงครามทางบก  11.  มาฮาน  บิดาสงครามทางเรือ
12.   ดูเอ้ท์ และมืทเชลล์ ( US )   การใชก าลังทางอากาศ

ดูเอ้ท์ + มิทเชลล์ + มาฮาน          สงครามปรมาณู

ฮันนิบาล



ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น

-หลกัการสงคราม  10 ประการ
(มุ่ง-รุก-รวม-ออม-กล-เอก-ระวงั-จู่-ง่าย-เบ็ด)
-ความหมายของศัพท์  เช่น กลยุทธเส้นใน -เส้นนอก
การยุทธบรรจบ จุดศูนย์ดุล จุดแตกหัก จุดผกผนั  ฯลฯ
- รูปแบบด าเนินกลยุทธ
- ยุทธศาสตร์   ยุทธวธีิ



ศัพท์

-จุดศูนย์ดุล  = หัวใจฝ่ายตรงข้าม
เม่ือถูกท าลายท าให้พ่ายแพ้เสียเปรียบ 
แหล่งพลงังาน - ผบ.หน่วย - เรด้าร์  
- ขีปนาวุธ - เมืองหลวง
- จุดแตกหัก  =   ระดบัยุทธศาตร์   เรียกว่า    จุดแตกหัก

ระดบัยุทธวธีิ = ภูมปิระเทศส าคญั
- จุดผกผนั    =    หน่วยเคล่ือนทีรุ่กมคีวามเร็ว =  0 ?



รูปแบบด าเนินกลยุทธ
( รส. 100 - 1 ถึง  4 ว่าด้วยหลกันิยม ปี 39 )

1.   การเข้าตตีรงหน้า
2.   การเจาะ
3.   การโอบ
4.   การตตีลบ
5.   การแทรกซึม



ยุทธบริเวณ

การโอบทางยุทธวธีิ

การโอบทางยุทธศาสตร์

การด าเนินกลยุทธทางยุทธศาสตร์และยุทธวธีิ

ขา้ศึก



การเจาะแนว
ที่หมาย

แนวท่ีมั่นข้าศึก

การเข้าตีรอง (ตรึง)การเข้าตีหลัก

กองหนุน ท าการขยายผลเม่ือเจาะแนวได้



การโอบ

เส้นทางคมนาคม ของข้าศึก
ที่ตั้งก าลงัข้าศึก

การเข้าตีหลกั
การเข้าตีรอง

กลยุทธทางยุทธวธีิ กลยุทธทางยุทธศาสตร์

การเข้าตีรอง

ที่ตั้งก าลงัข้าศึก

การตีตลบ



ข้าศึก

การรวมก าลงั
ก่อนถึงยุทธบริเวณ ในยุทธบริเวณ

ข้าศึก



การตั้งรับเคล่ือนทีห่รือทางลกึ

พืน้ท่ีส าคัญต้องป้องกัน

กองหนุนท่ัวไป

ทิศทางโจมตีของข้าศึก

กองหนุนในพืน้ท่ี

ก าลังต้ังรับในพืน้ท่ี

ก าลังคุ้มกัน /  กองระวงัป้องกัน



การตั้งรับอยู่กบัที่

พืน้ท่ีส าคัญต้องป้องกัน

ก าลังต้ังรับ

ทิศทางโจมตีของข้าศึก



การยุทธทางเส้นนอก

การยุทธทางเส้นใน

ที่ตั้งก าลงั

กลยุทธทางเส้นใน และ กลยุทธทางเส้นนอก (การตีบรรจบ)

ที่ตั้งก าลงั



ยุทธศาสตร์  2  ระดบั
ยุทธศาสตร์ชาติ คือ  ศิลป และศาสตร์ในการพฒันาและการใช้พลงั

อ านาจของชาติ  เพ่ือให้บรรลุถึงความประสงค์ของชาติ

ยุทธศาสตร์ทหาร คือ  ศิลป และศาสตร์ในการใช้พลงัอ านาจของชาติ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่บ่งไว้ในนโยบายแห่งชาติด้วยการใช้  
พลงัอ านาจทางทหารเข้าด าเนินการ

พลงัอ านาจชาต ิ =  การเมือง  สังคม  เศรษฐกจิ  การทหาร  
วทิยาศาสตร์และเทคโน ฯ

ยุทธวธีิ คือ  การใช้หน่วยทหารท าการรบเพ่ือให้ไดชััยชนะ



ซุน-วู้
“ การรณรงค์สงครามเป็น

งานใหญ่ของประเทศ ”

ผู้วางแผนจะต้องพนิิจพเิคราะห์

ให้จงหนักถึงปัจจัย 5 ข้อ คือ     

ธรรม    ลมฟ้าอากาศ 

ภูมปิระเทศ     ขุนพล

และ ระเบียบวนัิย



หลกัการสงครามเบ้ืองต้น 

ซุนวู้   13  บรรพ
1. การวางแผน     2.  การด าเนินสงคราม    3.  ยุทโธบาย 
4. ลกัษณะการยุทธ     5.  ยุทธานุภาพ   6. ความต้ืนลกึ

หนาบาง   7.  การสัประยุทธยงิชัย    8.   นานาวกิาร     
9. การเดนิทัพ    10.  ลกัษณะพื้นภฺม ิ   11.  นวภูมิ
12.  พฆิาตด้วยเพลงิ
13.  การใช้จารชน



ยุทธศาสตร์ คือ ต้องว่าด้วยเล่ย์เหลีย่มแต้มขู่
ซุนวู้  ยุทธศาสตร์แห่งชัยชนะ

**หลกีเม่ือข้าศึกแกร่ง
**รังควานเม่ือข้าศึกพกั
**ตอกลิม่เม่ือเห็นรอยแตกสามัคคี
**การรบแม้ผู้เขลากต้็องการความรวดเร็ว
**ชนะโดยไม่ต้องรบถือว่าวิเศษยิง่
รู้เขา  รู้เรา  รบ  100 คร้ังชนะ 100 คร้ัง
(  ต้องมีความเป็นเบีย้บนด้วย   )
**ระบียบ หรือ วุ่นวาย เป็นเร่ืองของการจัด 
** กลวั หรือกล้า เป็นเร่ืองความได้เปรียบเสียเปรียบ



ยุทธวธีิแห่งชัยชนะ 
ผู้ช านาญการตั้งรับ  เหมือนซ่อนเร้นอยู่ใต้บาดาลช้ันเก้า
ผู้ช านาญการรุก      เหมือนไหวตัวอยู่บนฟากฟ้าช้ันเก้า
คุมทัพในภูเขา        เราต้องตั้งทัพในที่สูง
คุมทัพในล าน ้าหรือที่ลุ่ม  อย่ารบในล าน ้าหรือในที่ลุ่ม
คุมทัพในที่ราบ      เบ้ืองหน้าเป็นแดนตาย  (  น ้า , ที่ลุ่ม ,หุบเหว )   

เบ้ืองหลงัเป็นแดน เป็น  ( คมนาคมสะดวก )  
ที่ตั้งจึงต้องอยู่ในที่สูง

คุมทัพในท่ีทุรกันดาร ท่ีทุรกันดารต้องอยู่หลังข้าศึก ( ทุรกนัดาร = หุบ , ห้วย , เหว , บึง  ) 

เม่ือสองทัพประชิดกนั   ขศ. สงบ ข้าศึกได้เปรียบภูมปิระเทศ
ขศ.เร่ิมยงิแต่ไกล คือ ขศ.ต้องการให้เรารุก
ข้าศึกตั้งทพัไว้ง่ายต่อการเข้าต ี เขาใช้วธีิลวง



ยุทธศิลปแห่งชัยชนะ
ยุทธ   = สงคราม  การรบพุ่ง  การต่อสู้

ศิลป   = การแสดงออกให้ปรากฏขึน้ได้                                       
อย่างงดงามน่าพงึชม  และเกดิอารมณ์สะเทือนใจ

- สงครามทุกแห่งจะชนะกนัได้ด้วยวธีิพลกิแพลง
ยุทธวิธี คือ  เป็นไปตามหลกั  รุก  รับ  ร่นถอย
ยุทธวิธีพลกิแพลง คือ   ยุทธศิลป  ไม่มีหลกัเกณฑ์ตายตัว รุก  รับ  ร่นถอย

ปฏิบัติให้เหมาะสมกบัการผนัแปรของ ข้าศึก + ภูมิประเทศ + เหตุการณ์ณ์  ลมฟ้า
อากาศ

- ไม่อบัจน  ไม่ส้ินสุด  เหมือนน ้าหารูปลกัษณ์ไม่ได้  แม่น ้าไหลริน           
ตะวันขึน้แล้วตก (  การศึกไม่มีหลกัเกณฑ์ตายตัว  )



ยุทธวธีิและยุทธศิลปต้องเกื้อกลูกนั
- การรบธรรมดา  และการรบพลกิแพลง  จึงต้องเกื้อกูลกัน  เหมือนโซ่ติดกันเป็นพืด
หาข้อข้ันต้นข้อสุดท้ายมิได้  การเปลี่ยนแปรของวธีิการท้ัง  2  มิรู้จบ

- สงครามตามแบบ ย่อมมีอาวุธเคร่ืองช่วยรบใหม่ๆ เกิดขึน้เร่ือยเพ่ือพลิกแพลงไปให้มาก
- สงครามนอกแบบ สงครามเย็น  สงครามประชาชน  สงครามกองโจร 
สงครามรักษาหมู่บ้าน  คิดท าทุกอย่างท้ังเย็นและร้อนเพ่ือให้ได้ชัยชนะ

- อาวธุ พลงังานต่าง ๆ      
เคร่ืองช่วยรบ  กต็ั้งแต่ บนดนิ  มุดน า้     
มุดดนิ  ไปถึงท่องไปในฟ้าถึงดวงดาว

- สงครามตามแบบ และ สงครามนอกแบบ    จึงต้องผสมผสาน  
เกือ้กลูกนั ให้แปรเปลีย่นไปได้ไม่รู้จบ



สถานที่รบจะไม่แย้มพราย  
ข้าศึกมากหลายกท็ าให้หมดก าลงัใจสู้ได้

วธีิแบ่งก าลงัข้าศึก ให้รักษาหลายแห่ง  และให้อ่อนก าลงั
คดิระวงัหน้า   ก าลงัหลงัจะน้อย
คดิระวงัหลงั   ก าลงัหน้าจะน้อย
คดิระวงัทางซ้าย   ก าลงัทางขวากจ็ะน้อย
คดิระวงัทางขวา   ก าลงัทางซ้ายกจ็ะน้อย
คดิระวงัทุกแห่ง  ทุกแห่งกจ็ะน้อย



รู้สถานที ่ วนั เวลา  จะรบเรากส็ามารถไปสู่ชัยชนะได้
- จะชนะข้าศึกด้วยการกลิง้หินกระทบไข่
- น า้ไหลจากทีสู่งลงสู่ทีต่ ่า หลกีที่แข็งเข้าสู่ทีอ่่อน                       

กจ็ะไหลไปได้ตลอด ( ยุทธวธีิ )
- จะรู้ข้าศึกได้ด้วยการสอดแนม  รู้จักการเคล่ือนไหวของ

ข้าศึก และการล่อการลวงให้หลงกล  ( ข่าว + เล่ห์กล )

- การลวง ท าอหังการ ท าสงบ  แยกก าลงัไปปีกและหลงั



ก าลงัรบมิใช่จ านวน
- แต่อยู่ทีรู้่จกัรวมก าลงั และกระจายก าลงั  ให้รบตรงทีอ่่อนได้กพ็อแล้ว

- คุมทพัไร้ความคดิ หมิน่ข้าศึก กคื็อตกเป็นเชลย
- มคีนน้อย  แต่ความรู้มาก  ขวญัดมีาก  ร่างกายแขง็แรงมาก  
อาวุธสมรรถภาพมาก  เคร่ืองช่วยรบสมรรถภาพมาก           
ผู้น ามค่ีาสูง(หิน)

(  จึงเหมือนกลิง้หิน เข้าไปในไข่ (แตกทุกที ))

- ตรงทีแ่ตก  คือตรงจุดอ่อนข้าศึก  คือต้องใช้น า้หนักเข้าตรง
จุดอ่อน  ( จุดอ่อนตรงข้ามน า้หนัก )



การท าการหรือการเข้าตี
เวลา เป็นเร่ืองส าคญัทีสุ่ด      เปรียบเหมือนเหยีย่วพุ่งเข้า

โฉบเหย่ือการเคล่ือนไหวหรือการเคล่ือนทีข่องเหย่ือต้องพบกนั
พอด ีเหยีย่วจึงจะโฉบเหย่ือได้( ในอากาศ )  ตรงจุดอ่อน

ถ้าฝ่ายใดเร็วหรือช้าไปเลก็น้อย  อาจพบจุดแขง็

ผู้ช านาญการศึก เปรียบ
เหมือนไสว้หย่าน  อสรพษิ
แห่งหุบเขาฉางซาน  เม่ือถูก
ตีกลางตัว  หัวและหางจะ
ตลบถึงกนัทั้งสองข้าง



หลกัการสงครามไทย
การเปรียบเทยีบหลกัการสงครามชาตมิหาอ านาจ

สหรัฐ                   ออสเตรเลยี                         โซเวยีต                        ฝร่ังเศส                           จีน
มุ่งหมาย        เลือกและด ารงเป้าหมาย     รุกและเสริมความมัน่คง              - เลือกและด ารงเป้าหมาย  
รุก                            รุก รุก                                  - -

รวมก าลงั รวมก าลงั รวมก าลงั รวมก าลงั                         รวมก าลงั
ออมก าลงั                    ออมก าลงั                      ออมก าลงั                           - -
กลยุทธ                        อ่อนตวั                         กลยุทธริเร่ิม                       - อ่อนตวัริเร่ิม
เอกภาพ                       ร่วมมือ                         รบผสมเหล่า                       - การประสาน
ระวงัป้องกนั               ระวงัป้องกนั                 กองหนุนพอเพยีง               - ระวงัป้องกนั
จู่โจม                           จู่โจม                            จู่โจมและลวง               จู่โจม                         จู่โจม
ง่าย                              รักษาขวญั                          ขวญั                       เสรี                         ขวญั
สน. จาก ปชช.             การธุรการ                    ท าลายล้าง                           - คล่องแคล่ว



การเปรียบเทียบววิฒันาการของหลักการสงครามของไทยและต่างประเทศ
พ.ศ.                ค.ศ.               หลกัการสงครามสากล                                กองทัพไทย

ต าราพชัิยสงคราม  ถึง  หลกัการสงคราม
43 -500 ต าราพชัิยสงครามซุนวู้

เป็นต าราพชัิยสงครามที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
2041              1498       __________________ ต าราพชัิยสงคราม 

( สมเดจ็พระรามาธิบดทีี่ 2 )
2315 1772 แปล ซุนวู้ เป็นภาษาฝร่ัง
2345              1802         __________________ ( แปลสามก๊ก (พระยาพระคลงั )
2355 1812 หลกัการสงครามสงคราม

ของ  ( เคล้าเซวทิซ์ )
2358              1815        __________________ (  ต าราพชัิยสงครามฉบับหลวง รัชกาลที่ 3 )
2374 1831 แปลสูตรการสงคราม

นโปเลยีน ภาษาองักฤษ
2453 1910 แปล ซุนวู้เป็นภาษาองักฤษ 

( ลโีอเนลส์ กลีส์ )
2455 1912 หลกัการสงคราม 6 ข้อ ของฟูลเลอร์



2457        1914       __________________ หัวข้อยุทธวธีิทั่วไป ( 2457 - 2458 )   
หลกัการสงคราม 2 ประการ
โดยกรมหลวงพษิณุโลกประชานารถ ฯ

2458 1915 หลกัการสงคราม 8 ข้อ ของฟูลเลอร์
2463 1920 กองทัพองักฤษน าหลกัการฯของ 

ฟูลเลอร์ไปใช้
2464 1921 กองทัพสหรัฐน าหลกัการฯของ   

ฟูลเลอร์ไปใช้
2470        1927       __________________ ต ารายุทธศาสตร์ของกรมยุทธการทหารบก

พ.ท.พระศรีสิทธิสงคราม, พ.ต. พระสงครามภักด ี
2480        1937       __________________ ยุทธศาสตร์ว่าด้วยหลกัการน าทัพจากหลกัการ   

สงคราม 7 ประการ ( องักฤษ)         
โดย  พ.อ.พระสงครามภักด ี  

2492        1949       __________________ หลกัการสงคราม 9 ประการ ( ของสหรัฐฯ)
2495        1952       __________________                      แปล ซุนวู้เป็นภาษาไทย โดย เสถียร วรีกลุ
2535        1982      __________________                      หลกัการสงคราม 10  ประการ ( แนวสหรัฐ )   

( เพิม่การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เป็นข้อ 10 )



การศึกษาหลกัการสงคราม

การฝึกความคดิหรือสตปัิญญาของนายทหาร คดิและปฏิบตัิ
รู้                                               

รู้และเข้าใจ(ระดบั นนร.)

รู้แจ้งเห็นจริง

ความรู้ที่ได้รับ 3 ลกัษณะ
**ศึกษาทีล่ะหลกัและเหตุผล
สนับสนุน

**ปัจจัยแห่งชัยชนะ



พบกนัสัปดาห์หน้า                                            
ให้ นนร.อ่านพระเจ้าอเลก็ซานเดอร์มหาราชมาก่อน


