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ซุนวู (SUNTZU)
孙子兵法

ตําราพิชัยสงคราม 13 บท

孙子兵法十三计

 ซุนวู (SUNTZU) เปนชื่อตําราพิชัยสงคราม 13 บทไมตายที่เกาแก

ท่ีสุด หน่ึงในหนังสือวาดวยการทหารของจีนโบราณ 7 เลม เสียงท่ีชาวไทยอานวา 

“ซุนซู” เปนเสียงอานตามที่ชาวตะวันตกอาน มิใชเสียงที่ชาวจีนอานออกเสียง 

คาดวาไม “ซุนวู” (514–497 ปกอนคริสตศักราช) หรือไมก็ “ซุนปง” (340 ป

กอนคริสตศักราช) เปนผูประพันธขึ้น โดยใชสํานวนจีนที่คมคาย เขาใจงาย 

ประกอบกับใชแนวคิดของชาวตะวันออกลวน ๆ และเปนแมบททางความคิด
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ของทั้งลัทธิเตา และลัทธิขงจื๊อ อีกดวย อยางไรก็ตาม หากถอดความตรงตัว   

แลวอาจแปลไดวา “ปราชญแซซุน”

 มีการอางถึงซุนวูบอยครั้ ง      

ในระหวางการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

การสงครามของสถาบันการศึกษา

วิชาชีพทางทหาร แตความจริงแลว

ทหารไทยนอยคนนักที่ เคยไดอาน   

ฉบับจริงจนจบเลม หรือไมก็เพียงเคย

ไดอานจากเอกสารเรือ่งอืน่ ๆ  ทีย่งัขาด

ความสมบูรณ เนื่องจากที่ถอดความ

วางขายในตลาดหนังสือทั่วไปมีการ

สอดแทรกความเห็นสวนตัวที่ ไม         

ถูกตองไวมาก กับบางสวนถูกถอดความ 

จากเอกสารภาษาอังกฤษซึ่งผูแปล     

ไวกอนเปนชาวตะวนัตก จงึไมสามารถ

ทําความเขาใจกับทัศนะของชาว     

ตะวันออกได ทาํใหเกดิอปุสรรคในการ

คนควา และอานไมรูเรื่อง 

เอกสารฉบับนี้ ถอดความอยางตรงไปตรงมา มิไดสอดแทรกความเห็น

สวนตัวใด ๆ จากอักษรจีนโบราณหรืออักษรญี่ปุนโบราณ และการถอดความ

เปนภาษาญี่ปุนปจจุบันของหนังสือชื่อ SUNTZU ของนาย KANETANI             

ซึ่งจัดพิมพและแกไขครั้งลาสุดเมื่อป 1980 โดยใชเปนตําราเรียนของนักเรียน               

นายรอยรวมประเทศญี่ปุน ช้ันปท่ี 2 เหตุผลประการหนึ่งที่สถาบันทหารของ

ญี่ปุนใหความสําคัญกับเรื่องนี้อยางมาก เนื่องเพราะพวกเขาถือวาเปนความรู

พื้นฐานทางทหารที่ตองศึกษาตั้งแตยังวัยเยาว ดังนั้นทหารญี่ปุนจะมีตํารานี้
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ครอบครองเปนสวนตัวทุกคน ในขณะที่ทหารไทยนั้นมองวา ซุนวู เปนเรื่องใน

ระดับยุทธศาสตรที่จําเปนตองรูเพียงเฉพาะผูบริหารระดับสูงเทานั้น ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงความแตกตางกันในเรื่องแนวคิดดานการศึกษาระหวางประเทศญี่ปุน

กับประเทศไทยไดอยางชัดเจน

 อยางไรก็ตาม ซุนวู เปนตําราพิชัยสงครามท่ีสะทอนปรัชญาจิตนิยม        

สุดข้ัว และอธิบายดวยสํานวนจีนที่กระทัดรัด คมคาย ใชตรรกะบวกลบเชิงเสน       

แบบธรรมดา ๆ  ทําใหอานและทําความเขาใจไดงาย ผูแปลหวังอยางย่ิงวาจะเปน 

ประโยชนแกผูท่ีรักการอานทุกทาน เพราะนอกจากจะสามารถประยุกตใช       

ในชวีติและการทาํงานประจาํวนัแลว เนือ้หาสาระของ ซุนว ูยงัไดรับการยอมรับ

อยางกวางขวางวาอัดแนนไปดวย “FUNDAMENTAL DOCTRINE” ที่จะทําให

ผูที่อานไดแตกฉานสามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสงคราม          

ไดเปนอยางดี
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ตัวอยางบทที่สําคัญ

重要兵法的例子

รบรอยชนะรอย

 ซุนวูไดกลาวไววา การรบถารูจักการวางแผนที่ดีมีสิทธิที่จะชนะ           

ทุกรอยครั้งเหมือนสิงโต ถาคราวใดที่ไมสามารถจะลาเหยื่อไดจะไมออก            

ลาเหยือ่ ในสงครามเมือ่มกีารรูกาํลงัของกองทพัของเราเอง รูความสามารถของ

แมทัพ รูความสามารถของกองทหารของฝายเรา โอกาสรบชนะจะมีครึ่งหนึ่ง 

เมื่อใดก็ตามที่เราเรียนรูกองกําลังของขาศึก เรียนรูความสามารถของแมทัพ

ขาศึก และรูความสามารถของกองทหารของขาศึก โอกาสรบรอยครั้งชนะ      

รอยครั้งก็ไมไปไหนไกล แตหากเมื่อใดก็ตามท่ีออกรบนั้น แมทัพไมรูกําลังของ

ตัวเอง ไมรูกําลังของกองทหารตัวเอง ไมวาจะออกรบกี่คร้ังก็ตองแพยอยยับ 

กลับมาทุกครั้ง ศาสตรขอนี้ไดมีการนําไปใชในเชิงธุรกิจกันอยางแพรหลาย               

ยกตัวอยางเชน ทฤษฎี SWOT Analysis
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ตีใกลแสรงไกล ตีไกลแสรงใกล

 ซุนวูกลาวไววา เมื่อใดก็ตามที่จะรุกโจมตีเมืองที่ไกลหางออกไป            

จงหลอกลอใหขาศึกรูวาเราจะตีเมืองอ่ืนที่ใกลกับเรา หลอกใหศัตรูคิดวาเรา     

ไมสามารถไปตถีงึเมอืงนัน้ได เมือ่คราใดทีเ่ราเขาโจมตีศตัรู ศตัรูจะไหวตัวไมทนั 

ทําใหรบชนะไดอยางงายดาย เฉกเชนเดียวกับโจมตีเมืองที่อยูใกล แตหลอก   

ศัตรูวาเราจะไปตีเมืองที่ไกลหางออกไป
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จงสูรบใหเหมือนเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ

 • ไฟ

 เมื่อยามบุกจงบุกใหเหมือนไฟ ใหรุกกระหนํา ใหโหมหนักไปเรื่อย ๆ        

จนทุกอยางมอดไหม

 • ภูเขา

 เมื่อยามที่ตั้งรับจงนิ่งสงบอยางหุบเขา ไมใหศัตรูจับไดวาเราซอนตัว     

อยูที่ไหน
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 • ลม

 เม่ือยามเคลือ่นทพัจงเคลือ่นใหเหมอืนสายลมรวดเรว็ โดยไมทิง้รองรอย

สิ่งที่ผูปกครองไมพึงทําในการยุทธ

 ผูที่ปกครองหามทําผิดกฎ 3 ขอดังตอไปนี้ หากไมทําตามจะทําให

ประสบกับความพายแพได

 • สัง่ใหรกุขณะไมควรรกุ หรอืส่ังใหถอยขณะเปนตอขาศกึ ทําใหกองทพั

ระสําระสาย

 • ไมมีความเขาใจในกิจการของกองทัพ แตสั่งการตามอําเภอใจ หรือ

สามัญสํานึกของตน ทําใหเหลาขุนพลสับสน

 • ไมเขาใจหลักการผสมผสานการใชกําลังทหารเหลาตาง ๆ ในการ

ดาํเนินกลยทุธ แตเขาแสดงบทผูบญัชาการ ทาํใหเหลานายทหารเกิดความลงัเล 

สงสัย ไมแนใจเมื่อเหลาทัพตาง ๆ ตกอยูในสภาพลังเลสงสัย สับสนไมแนใจ      

ก็เกิดความระสําระสายในกองทัพ ศัตรูก็ฉวยโอกาสนี้เขากระทําและไดรับ

ชัยชนะ เปนตอฝายเรา
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ปจจัยสูชัยชนะ

 การนํากองทัพสูชัยชนะมีปจจัย 5 ประการ

 • รูวาเมื่อใดควรรบและไมควรรบ

 • รูจักการออมกําลัง

 • นายและพลทหารเปนนําหนึ่งใจเดียวกัน

 • วางแผนและเตรียมการดี

 • มีขุนพลผูที่สามารถและไมถูกแทรกแซงจากผูปกครอง

ที่กลาวมา 5 ประการนี้ผูใดรูจักใชจะพบกับ “ชัยชนะ”
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บทที่ 1 แผนศึก

第一计

 

ซุนวูกลาวไว การสงครามเปนงานยิ่งใหญ และยังมีความสําคัญตอชาติ

ใหญหลวง ชีข้าดความเปนตายของคนในชาต ิเก่ียวของกบัความอยูรอดของชาต ิ

จึงตองคิดอานพิจารณาดวยความรอบคอบอยางถึงที่สุด
บท

ที่ 
1 

แผ
นศ

ึก
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ฉะนั้นจะตองคิดคํานึงถึงเรื่องสําคัญ 5 ประการ และพิจารณา       
เปรียบเทียบ 7 ประการ เพื่อเขาใจสถานการณไดถองแท 5 ประการดังกลาว 
ไดแก

 • หนทาง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนแตละชั้นวาสามารถ     
อยูรวมกัน ตายรวมกันไดเพียงใด (การเมืองภายใน)

 • สภาพแวดลอม เงื่อนไขเอื้ออํานวยของจังหวะ เวลา และภูมิอากาศ

 • สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร

 • แมทัพนายกอง ลักษณะคน

 • กฎ ระเบียบ วินัย ขวัญกําลังใจ

 ปกติการคิดคํานึง และศึกษาเรื่องราว 5 ประการ แมทัพนายกอง        
ทกุคนเขาใจดอียูแลว แตผูเขาใจลกึซึง้กวาเปนผูชนะ ผูเขาใจลึกซ้ึงนอยกวาเปน
ผูไมอาจชนะ ฉะนั้น เพื่อใหเขาใจลึกซึ้งกวาจําเปนตองมีการพิจารณา           
เปรียบเทียบอีก 7 ประการ ดังนี้

 • ผูนําประเทศฝายใดกําจิตใจคนในชาติมากกวากัน

 • แมทัพนายกองฝายใดมีความสามารถมากกวากัน

 • เงื่อนไขทางภูมิศาสตรฝายใดไดเปรียบ

 • ฝายใดรักษากฎ ระเบียบ วินัย เครงครัดกวากัน

 • กองทัพฝายใดเขมแข็งกวากัน

 • ทหารหาญฝายใดไดรับการฝกมามากกวากัน

 • การใหรางวัล และการลงโทษ ฝายใดมีความยุติธรรมกวากัน

สําหรับซุนวูแลว จากท่ีกลาวมา แมยังมิไดรบก็รูแพชนะกระจางแจงแลว



11พลอากาศเอก จอม รุงสวาง ผูบัญชาการทหารอากาศ



ในกรณีแมทัพนายกองปฏิบัติตามการคิดคํานวณ 5 ประการ               

และเปรยีบเทยีบ 7 ประการของขาพเจา ถาเอาคนนีม้าใชงานจะไดรบัชยัชนะ

แนนอน ตองเอาคนคนนี้มาใชงาน 

ในกรณีแมทัพนายกองมิไดปฏิบัติตามการคิดคํานวณ 5 ประการ       

และเปรียบเทียบ 7 ประการของขาพเจา ถาเอาคนนี้มาใชงานจะประสบ     

ความพายแพแนนอน ตองปลดคนคนนี้ทิ้งเสีย 

ถาปฏิบัติตามและเขาใจความคิดอานนี้ การเตรียมการกอนออกศึก    

จะเกิด “พลังอํานาจ” ซึ่งจะชวยกองทัพในการศึก พลังอํานาจที่กลาวชวยให

ฝายเราสามารถใชความออนตัวบังคับสถานการณไดเปรียบใหตกอยูกับฝายเรา

นั่นเอง (พลังอํานาจ...ศักยสงคราม)

บท
ที่ 

1 
แผ

นศ
ึก
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การศึกนั้นเปนการเคลื่อนไหวดวยเลหเหลี่ยม หมายถึงการกระทํา       

ที่กลับกันกับการกระทําปกติ ฉะนั้น เมื่อเขมแข็งตองใหเห็นวาออนแอ เมื่อกลา

ตองใหเหน็วากลวั เมือ่ใกลใหดไูกล เมือ่ไกลใหดใูกล เมือ่ขาศึกตองการประโยชน

เอาประโยชนเขาลอ เมื่อขาศึกวุนวายสับสนใหฉวยโอกาส ขาศึกเหนียวแนนให

ปองกัน ขาศึกเขมแข็งใหถอยออกมา เมื่อขาศึกโกรธใหยั่วยุ ขาศึกสบายทําให

พวกเขาเหนื่อยลา เมื่อขาศึกกลมเกลียวทําใหแตกแยก โจมตีขาศึกในที่ซึ่งไมมี

การปองกนั รกุเขาไปในทีซ่ึง่ขาศกึไมคาดคดิ เปลีย่นแปลงตามสถานการณขาศึก 

กอนรบไมมีผูใดลวงรูไดวาจะเผชิญหนากับสถานการณเชนไร

 

ปกติการคิดอานกอน     

ออกศึกแลวชนะ หมายถึงผล        

จากการคิดคํานวณ 5 ประการ                  

เปรียบเทยีบ 7 ประการ แลวมทีาง

ชนะมากกว าทางแพนั่ น เอง         

แตหาก คิดอ านก อนออกศึ ก      

แลวไมอาจชนะ ก็หมายถึงผล  

จากการคิดคํานวณ 5 ประการ 

เปรียบเทยีบ 7 ประการ แลวมทีาง

ชนะนอยนั่นเอง

ดังนั้น จากการคิดคํานวณกอนออกศึก ถามีทางชนะมากจะชนะ          

ถามีทางชนะนอยกวาก็จะมิอาจชนะ สําหรับขาพเจาเพียงสังเกตดังกลาว           

ก็รูแพชนะชัดเจนแลว
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บทที่ 2 เตรียมศึก

第二计准备战争

 

 ซุนวูกลาวไว "กฎของสงครามนั้น การทหารเปนความสิ้นเปลือง        

อย าง ใหญหลวง กว าจะสามารถใชกํ าลั ง เคลื่ อนกําลั งทหารไดนั้ น                                   

แมเพียงวันเดียวก็ยังตองใชทรัพยสินมหาศาล"

 การทําสงครามยืดเย้ือทหารจะออนลา ความหาวหาญจะลดลง          

การเขาตีปอมปราการที่มั่นขาศึกเปนเวลานานกําลังรบจะหมดไป เพราะฉะนั้น 

การใชกําลังทหารเปนเวลานาน เศรษฐกิจของชาติจะยอยยับ

บท
ที่ 

2 
เต

รีย
มศ

ึก
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 ถาทหารหาญของชาตเิหนือ่ยออน ขาดความหาวหาญ และถาเศรษฐกิจ

ของชาตยิอยยบัแลว ตางชาตจิะยกทพัมารบกบัเราแนนอน ซึง่แมจะมผูีมคีวาม

สามารถสูงเพียงไร ก็ยากที่จะตอตานกับทัพตางชาติที่ยกเขามาได 

ดังนั้น “การสงครามจะตองรวดเร็ว และเฉียบพลัน” 

ตวัอยางทีด่ขีองสงครามยดืเยือ้ในประวตัศิาสตร ไมมปีระเทศใดเคยได

ประโยชนจากสงครามยืดเยื้อไมเคยปรากฏ ดั่งที่เคยกลาวแลว 

"ผูที่ไมเขาใจความสูญเสียของสงครามอยางเพียงพอยอมไมสามารถ   

เขาใจผลประโยชนที่ไดรับจากสงครามอยางเพียงพอเชนกัน"



 นักรบที่ชํานาญศึกจะไมเกณฑประชาชนมารบหลายครั้ง จะไมขน

เสบียงอาหารจากชาติตนหลายครั้ง แมใชอาวุธจากชาติตน แตเสบียงอาหาร 

เอาจากดินแดนขาศึก

การที่ประเทศชาติตองยากจนลงเพราะกองทัพ ก็เนื่องจากการขนสง

เสบียงอาหารเปนระยะทางไกล เพราะถากองทัพตองขนเสบียงอาหาร            

เปนระยะทางไกล ประชาชนในประเทศก็จะยากจนลง ราคาสินคาบริเวณ

สนามรบจะสูงขึ้น เมื่อสินคาราคาสูงข้ึน ทรัพยสินของประชาชนก็ยิ่งหมดลง   

เมื่อทรัพยสินของประชาชนหมดลง การจะระดมเสบียงอาหารมาใหทหาร          

ก็จะทําไดยากลําบาก กําลังรบของกองทัพก็จะคอย ๆ หมดลง ทรัพยสิน         

ของประชาชนจาก 10 จะเหลือ 7 ขาวของของรัฐที่เสียหายไปกับสงคราม              

จาก 10 จะเหลือ 6 เพราะฉะนั้น แมทัพที่มีความสามารถจะแยงเสบียงอาหาร 

และขาวของของขาศกึมาใช การใชขาวของของขาศกึ 1 สวน ไดประโยชนเหมอืน

ใชของของเรา 20 สวน
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 การที่ทหารฝายเราสังหารทหารฝายขาศึกได ก็เนื่องจากกําลังใจ        

ของทหาร การยดึเอาสิง่ของของขาศกึมา กเ็นือ่งจากผลประโยชนนัน่เอง ฉะนัน้    

การใหรางวัลแกทหารที่ยึดเอาสิ่งของจากขาศึกได และลงโทษทหารที่ถูกขาศึก

ยึดสิ่งของไป เปนการสรางความเขมแข็งขึ้นในกองทัพ

 

 ดังกลาวขางตน 

การสงครามนั้นชัยชนะเปนอันดับหนึ่ง จะยืดเยื้อไมได แมทัพ              

ที่ระมัดระวังผลไดเสียของสงครามรอบคอบ คือผูกําชะตากรรมของ       

ประชาชนไว เปนอุปราชชี ้ขาดความอยู รอดของประเทศชาติ

บท
ที่ 

2 
เต

รีย
มศ

ึก
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บท
ที่ 

3 
นโ

ยบ
าย

ศึก

บทที่ 3 นโยบายศึก

第三计战争政策



 ซุนวูกลาวไว กฎของสงครามโดยทั่วไป 

สยบประเทศขาศึกไมเสียเลือดเนื้อเปนนโยบายหลัก                                                     

ใชกําลังทางทหารเขาตีประเทศขาศึกแตกจึงสยบประเทศขาศึกไดเปนนโยบายรอง 

สยบกองทัพขาศึกไมเสียเลือดเนื้อเปนนโยบายหลัก                              

ใชกําลังทางทหารเขาตีกองทัพขาศึกแตกจึงสยบกองทัพขาศึกไดเปนนโยบายรอง 

สยบหนวยทหารขาศึกไมเสียเลือดเนื้อเปนนโยบายหลัก                         

ใชกําลังทางทหารเขาตีหนวยทหารขาศึกแตกจึงสยบหนวยทหารขาศึกได    

เปนนโยบายรอง 

“รบรอยครั้งชนะรอยครั้งยังมใิชยอด                                                       

สยบขาศึกไดไมตองรบ เปนยอดนักรบ”
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 เพราะฉะนั้น

 สุดยอดของการสงครามก็คือ 

เขาโจมตีแผนลับขาศึกใหแตก จากนั้น

ตีความสามัคคีของขาศึก ตีสัมพันธไมตรี

ของกลุมพนัธมติรขาศกึใหแตก สดุทายหลกีเลีย่งไมไดแลวจึงใชกําลังทางทหาร

เขาตกํีาลงัทหารขาศกึ สิง่ทีเ่ลวรายทีส่ดุคอืการเขาตปีอมปราการทีม่ัน่ทีเ่ขมแขง็

ของขาศึก การเขาตีดังกลาวจะเปนเฉพาะเมื่อไมมีหนทางอื่นแลว และไมอาจ

หลีกเลี่ยงไดแลวเทานั้น 

 การเขาตีปอมปราการท่ีม่ันท่ีเขมแข็งของขาศึก ตองใชเวลาเตรียมการนาน 

และตองพรอมจริง ๆ จึงทําได ซึ่งในระหวางเตรียมการหากแมทัพนายกอง       

ไมสามารถระงับความเกรี้ยวกราดได ยกกําลังเขาทําการรบแตกหักกอนที่      

การเตรียมการจะพรอมทหาร 1 ใน 3 จะตองตาย แมกระนั้นปอมปราการที่มั่น

ของขาศึกก็จะยังไมแตก นี้คือผลเสียของการโจมตีปอมปราการที่มั่นของขาศึก

 นักรบผูชํานาญมิไดใชการตอสูเพ่ือสยบขาศึก ปอมปราการท่ีม่ันขาศึกแตก

ก็มิใชดวยการโจมตีตรงหนา ประเทศขาศึกตองพินาศลงก็มิใชดวยศึกสงคราม

ยืดเย้ือ ใชวิธีชนะโลก ชนะโดยไมเสียเลือดเน้ือ ดวยเหตุน้ีทหารหาญก็ไม           

เหน่ือยออน ผลประโยชนที่ไดรับยอมเปนผลประโยชนสูงสุด 

“นี่คือกฎของนโยบาย            

ในการทําศึกสงคราม”
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บท
ที่ 

3 
นโ

ยบ
าย

ศึก



 กฎของสงครามโดยทั่วไป 

 เม่ือมีกําลัง 10 เทาเขาโอบลอม เม่ือมีกําลัง 5 เทาเปดเกมรุก เม่ือเทากัน 

ใหสู ถานอยกวาใหถอย ถากําลังปะทะกันไมไดใหหลบซอน โดยปกติกําลัง     

นอยกวาปะทะตรงหนากับกําลังที่มากกวายอมทําไมไดเปนทางปกติ กําลัง        

ที่นอยนิดคิดแตจะใชความหาวหาญ รังแตจะถูกจับเปนเชลยของกําลังที่    

มากกวาเทานั้น



 โดยทัว่ไป แมทัพมหีนาทีช่วยเหลอืชาต ิ

ถาหนาที่นั้นสัมพันธแนนแฟนกับผูนําประเทศ 

ชาตนิัน้ตองเขมแขง็แนนอน ถาหนาทีน่ัน้ขดัแยง

กับผูนําประเทศชาตินั้นตองออนแอแนนอน 

ฉะน้ันสิ่งที่นาเปนหวงเกี่ยวกับการศึกสําหรับ

ผูนําประเทศ มี 3 ประการ ไดแก
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 • ไมรูวาไมควรใชกําลังทหาร สั่งใหใชกําลังทหาร ไมรูวาไมควรถอย     

สั่งใหถอย

 • ไมรูเรื่องภายในกองทัพ แตเขามาปกครองกองทัพรวมกับแมทัพ

 • ไมเขาใจวิธีใชกําลังทหาร แตเขามาบังคับบัญชาทหาร

 เมื่อใดที่ทหารอยูในความหลง ความงงงวยแปลกใจสงสัย ตางชาติ      

จะยกทัพเขามา และชัยชนะของกองทัพที่สับสนก็จะจากหายไป



 ฉะนั้น มี 5 สิ่งที่ตองรู และเขาใจเกี่ยวกับชัยชนะไดแก

 • เมือ่ไรควรรบ เมือ่ไรไมควรรบ ระมดัระวงัผลไดผลเสียรอบคอบ...ชนะ

 • เขาใจการใชกําลังใหญ กําลังเล็ก นอกแบบในแบบ...ชนะ

 • ประสานจิตใจคนทุกชั้นได...ชนะ

 • เตรียมการตีปะทะที่ประมาท...ชนะ

 • แมทัพนายกองมีความสามารถ ผูนําประเทศไมแทรกแซงกิจการ

ภายในกองทัพ...ชนะ 5 ประการนี้เปนวิธีเขาใจชัยชนะ ดังนั้น 

“เมื่อรูเขารูเรา รบรอยครั้งปราศจากอันตราย

รูสถานการณฝายเขาไมรูฝายเรา แพบางชนะบาง

ไมรูเขาไมรูเรา กลาวไดวารบทุกครั้ง รังแตจะมีอันตราย”
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บท
ที่ 

4 
ศัก

ษส
งค

รา
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บทที่ 4 ศักยสงคราม

第四计战争



 ซุนวูกลาวไว 

 ยอดนักรบ ตั้งมั่นในท่ีซ่ึงไมมีใครอาจชนะเขาได รอคอยโอกาสซึ่งใคร

ก็ไดอาจชนะตอขาศึก รูปแบบที่ไมมีใครอาจชนะไดอยูที่ฝายเรา รูปแบบที่ใคร

ก็ไดอาจสามารถชนะไดอยูที่ฝายเขา 

 แมจะเปนยอดนักรบที่สามารถตั้งมั่นในที่ซ่ึงไมมีใครอาจชนะได ก็ไม

สามารถทําใหขาศึกตั้งอยูในที่ซึ่งใครใครก็อาจชนะไดจึงจําเปนตองรูจักอดทน

รอคอย รูปแบบท่ีไมมีใครอาจชนะไดนั้นเปนรูปแบบเกี่ยวของกับการตั้งรับ      

รปูแบบทีใ่ครก็อาจชนะไดเปนรปูแบบเกีย่วของกบัการรกุ รบัเนือ่งจากกาํลงัรบ

ไมเพียงพอและรุกเนื่องจากกําลังรบมีอยูเพียงพอ นักรบที่ต้ังรับเกงเหมือน    

ซอนอยูใตของใตแผนดนิ นกัรบท่ีรุกเกงเหมอืนเคลือ่นไหวอยูเหนอืของเหนอืฟา 

ฉะนั้นจึงอยูในที่ปลอดภัยและสามารถเอาชัยเด็ดขาดไดสําเร็จ
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 ระดับชัยชนะที่คนทั่วไปมองออกยังมิใชยอด รบกันแลวไดชัยชนะ      

คนทั่วโลกแซซองสรรเสริญยังมิใชเยี่ยม หยิบถือเสนผมไดวามีกําลังมิได           

มองดวงอาทิตยจะบอกวาตาดีไมได ฟงเสียงฟารองวาหูดีมิได สมัยกอน          

ยอดนักรบคนท่ัวไปมองไมออก เขาจะเขายึดโอกาสชนะงายแลวชนะ เพราะฉะน้ัน 

การตอสูของยอดนักรบนั้น มิไดมีชื่อเสียง มิไดใชความรูความสามารถหรือ    

ความมานะพยายามพิเศษพิสดารและกลาหาญใด ๆ เนื่องเพราะเขาจะทํา

สงครามที่ชนะแนนอนเทานั้น สงครามที่ชนะแนนอนก็คือเขาตีขาศึกท่ีแพ

แนนอนแลวชนะนั่นเอง ดวยเหตุนี้ยอดนักรบจะตั้งมั่นในที่ซ่ึงไมมีใครอาจ       

ชนะได รอคอยโอกาสชนะและไมปลอยใหโอกาสชนะโอกาสแรกหลุดลอยไป

นั่นเอง 

“กองทัพที่มีชัย คือกองทัพที่กอนออกศึกไดรับชัยชนะแลวจึงรบ        

กองทัพที่พายแพ คือกองทัพที่ออกรบแลวจึงแสวงหาชัยชนะนั่นเอง”



 ยอดนักรบยอมสามารถทําใหจิตใจคนทุกช้ันเปนหน่ึงได สามารถจัดระบบ 

รักษาวินัย และกฎระเบียบได ฉะน้ันจึงสามารถตัดสินแพชนะไดอยางอิสระ
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 ปญหาในการจัดการทางทหารกอนรบจะเกดิขึน้ 5 ประการทีต่องขบคิด

 • ปญหาขอบเขตของการรบ

 • ปญหาปริมาณสิ่งของที่ตองทุมเทในการรบ

 • ปญหาจํานวนทหารที่จะนํามาใชในการรบ

 • ปญหาขีดความสามารถของหนวยกําลัง จะมีมากนอยขนาดใด

 • ปญหาของชัยชนะ

 
กองทพัทีไ่ดชัยตองผานขัน้ตอนดงักลาว และมคีวามไดเปรยีบ กองทพั

ที่พายแพ คือกองทัพที่เสียเปรียบจากปญหาดังกลาวนั่นเอง



 ผูชนะซึง่ทาํใหผูคนในชาตริวมกนัตอสูได เหมอืนกบัแองนาํในหบุเขา 

ซึง่เกดิจากสายนาํเลก็ ๆ  หลายพนัสายไหลมารวมกัน ซึง่หากแองนาํน้ันตกลง

มาเปนนําตกก็จะมีพลังมหาศาล พลังที่ซอนอยูในแองนํากลางหุบเขาน้ี 

เปรยีบไดกบั “ศกัยสงคราม” และพลงัของนาํทีก่ระทบเบือ้งลางเปรียบไดกับ 

“จลนสงคราม” ฉันใดฉันนั้น...
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25พลอากาศเอก จอม รุงสวาง ผูบัญชาการทหารอากาศ

บท
ที่ 

5 
จล

นส
งค

รา
ม

บทที่ 5 จลนสงคราม

第五计战争行动



 ซุนวูกลาวไว 

 การปกครองกําลังขนาดใหญจะทําไดเนื่องจากการจัดกําลังขนาดเล็ก

ใหเปนหมวดหมูนั่นเอง การจะบังคับบัญชากําลังขนาดใหญไดตองจัดเตรียม

เครือ่งมอืสือ่สาร ธงทวิ กลอง ฆอง เพือ่ใหกาํลังขนาดเล็กเขาใจคาํส่ังจึงจะทาํได

 การที่กําลังขนาดใหญสามารถตานทานกําลังของขาศึกไดดี ก็คือใช

ความออนตัว แยกแยะการใชกําลังอยางรวดเร็ว อยางเขมแข็ง ใชกําลัง             

ทั้งนอกแบบในแบบอยางเหมาะสม

 ในการรบ และการตอสู จะชนะขาศึกไดเหมือนหินกระแทกไขแตกได

เสมอ ๆ ก็เนื่องจากใชการหลอกลอขาศึกนั่นเอง
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 การตอสู โดยทั่วไป ตั้ งมั่นในที่ ไมมีทางแพเขมแข็งดุจหินใหญ            

เหมือนสูกันตามแบบ จู โจมขาศึกเปลี่ยนแปลงตามสถานการณขาศึก           

เหมือนสูกันนอกแบบ 

 เชนเดียวกับฤดูกาลที่ไมจบสิ้น จากมืดกลับสวาง จากสวางกลับมืด   

เสียงมี 7 เสียงแตผสมกันแลวฟงไดไมหมด สี 3 สีผสมกันเกิดสีนับไมถวน    

รสชาต ิ5 รสผสมกนัเกดิรสชาตท่ีิลิม้ลองไมหมด เชนกนัการใชกําลงักม็นีอกแบบ

ในแบบ แตผสมกันแลวเกิดรูปแบบนับไมถวน ตางเกิดจากกันและกัน ระหวาง

ตามแบบจะมีนอกแบบ ระหวางนอกแบบจะมีตามแบบ เรียกวานอกแบบ        

เกิดจากตามแบบ และตามแบบเกิดจากนอกแบบ หมุนเวียนเปลี่ยนไปหา        

จุดสิ้นสุดมิได ใครจะรูละวาจะเปนแบบใด



 ยอดนักรบจะเพิม่ศกัยสงครามทาํใหจลนสงครามเพิม่ จลนสงครามนัน้

เหมือนลูกศรที่วิ่งไป ศักยสงครามนั้นก็เหมือนขณะงางคันศรนั่นเอง



 ความวุนวายเกิดจากความมีระเบียบ ความขลาดเกิดจากความกลา 

ความออนแอเกิดจากความเขมแขง็ แตละสิง่เคลือ่นไหวสูกนัและกนังายดายนกั 

"จะวุนวายสับสนหรือมีระเบียบขึ้นอยูกับปญหาการจัดหนวยทหาร

จะกลัวหรือกลาหาญขึ้นอยูกับปญหาของจลนสงคราม

จะออนแอหรือเขมแข็งขึ้นอยูกับปญหาของศักยสงคราม

3 สิ่งระมัดระวังใสใจยอมจะไดระเบียบ ความกลาหาญ และความเขมแข็ง"
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ที่ 
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นส
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 เพราะฉะนั้น การจะลอขาศึกใหออกมานั้น 

 เมื่อชี้ใหเห็นรูปแบบการวางกําลังใหขาศึกรู ขาศึกตองมาแนนอน       

เมื่อชี้ใหเห็นวาขาศึกจะไดรับประโยชนอะไรบาง ขาศึกตองออกมาเอาแนนอน 

นั่นคือการใชประโยชนลอขาศึกใหออกมา 

จงเขาปะทะขาศึกนั้นดวยการดัดหลังคูตอสูตลอดเวลา



 ยอดนักรบเม่ือตองการชัยชนะจากจลนสงครามท่ีมีอยู มิไดพ่ึงพาบุคคลใด 

บุคคลหนึ่งเปนพิเศษ แตพึ่งพาพลังอํานาจของจลนสงคราม ปลอยใหผูคน      

ตาง ๆ เปนไปตามจลนสงครามนั้น เหมือนกับสิ่งของทอนไมรูปแบบตาง ๆ        

จะอยูนิ่งบนพื้นราบ แตเมื่อเอียงพื้นราบข้ึน ส่ิงของเหลานั้นจะกลิ้งไปตาม     

จลนสงครามนั่นเอง ฉะนั้นยอดนักรบจะใหผูคนเขาตอสูเหมือนสิ่งของทอนไม

กลิ้งจากที่สูง 

นี่แหละที่เรียกวา "จลนสงคราม"
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29พลอากาศเอก จอม รุงสวาง ผูบัญชาการทหารอากาศ

บท
ที่ 

6 
หล

อก
ลอ

บทที่ 6 หลอกลอ

第六计花招



 ซุนวูกลาวไว 

 กองทัพที่มาถึงสนามรบกอน และรอคอยขาศึกเปนฝายที่สบาย 

 กองทพัทีม่าถงึสนามรบทหีลงัและเขาตอสูเปนฝายทีลํ่าบากและทรมาน 

“ยอดนักรบนั้นฝายตนจะตองเปนฝายควบคุมการรบ

หมายถึง ทําใหขาศึกเปนดั่งเชนตนคิด และไมเปนอยางที่ขาศึกคิด”

 การที่ฝายเราจะทําใหขาศึกออกมาไดนั้น ชี้ผลประโยชนเขาลอ 

 การท่ีฝายเราจะทําใหขาศึกไมเขามาไดนั้น ชี้ถึงผลเสียนั่นเอง

 ดวยเหตุนี้จึงสามารถทําใหขาศึกที่สุขสบาย เหนื่อยลาได ทําใหขาศึก  

ที่ทองอิ่ม หิวโหยได การหลอกลอขาศึกที่อยูนิ่ง ๆ  ใหเคลื่อนไหวจึงทําไดนั่นเอง
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 โจมตีสถานที่ที่ขาศึกตองออกมาอยางแนนอน รุกอยางรวดเร็วเขาไป

ในที่ที่ขาศึกคาดไมถึง การเคลื่อนกําลังเขาไปในสถานที่ไกลโดยไมเหนื่อย ก็คือ

เขาไปในเสนทางที่ไมมีการตานทานจากขาศึก หลังจากเขาโจมตีแลวสามารถ  

ยึดได ก็คือการเขาโจมตีที่ไมมีการปองกันจากขาศึก หลังจากวางกําลังปองกัน

แลวเขมแข็งแนนอน ก็คือการรักษาที่มั่นที่ขาศึกจะไมเขาตี

นักรบที่รุกเกง ขาศึกไมรูที่ปกปอง

นักรบที่รับเกง ขาศึกไมรูที่จะเขาตี

แยบคายลึกซึ้ง สุดยอดตองปราศจากรูป

ลี้ลับมหัศจรรย สุดยอดตองปราศจากเสียง

จึงเปนอุปราชชี้ขาดชะตากรรมของขาศึกได
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 รุกเขาไปแลวไมสามารถปองกันไดเพราะวารุกเขาไปในชองวางของขาศึก 

ถอยออกมาแลวตามไมทันเพราะวามิไดติดตามไปอยางรวดเร็ว 

 ฉะนั้น เมื่อฝายเราตองการรบ แมขาศึกจะอยูในที่มั่นเขมแข็งไมยอม

ออกรบ แตการท่ีขาศึกจะอยางไรก็ตองออกมา ก็เพราะวาฝายเราโจมตีในที่ที่

ขาศึกจะตองยกกําลังมาชวยนั่นเอง 

 เม่ือเราไมตองการรบ แมจะมไิดวางกาํลังปองกนัใดใด แตขาศกึอยางไร

ก็จะไมออกมา ก็เพราะวาสถานที่นั้นถูกลวงนั่นเอง



 เพราะฉะนั้น ถาเราลวงขาศึกใหทราบชัดเกี่ยวกับกําลังฝายเรา แตเรา

ซอนกาํลงัจรงิไว เมือ่ขาศึกแยกกาํลงัออกไป และเรารวมกาํลงัไว ถาเรารวมกาํลงั

เปนหนึ่ง และขาศึกแยกกําลังออกเปน 10 สวน ผลการปะทะกันฝายเราจะมี

ทหารมากกวา 10 เทา เราจะเปนฝายมีกําลังมาก ขาศึกจะเปนฝายมีกําลังนอย 

ถาเราสามารถใชกําลังใหญเขาปะทะกับกําลังนอยของขาศึก ขาศึกก็จะเปน    

ฝายที่ออนกวาเราเสมอ เมื่อขาศึกไมทราบที่เราจะรบ ไมทราบเวลาที่เราจะรบ    
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ขาศึกจะกระจายกําลังออกปองกัน เมื่อทําเชนนั้น การปะทะกับฝายเรา        

ขาศึกจะเปนฝายนอยกวาเราโดยตลอด 

 ดังนั้น เมื่อกําลังใหญอยูหนา กองหลังจะเปนกําลังนอย เมื่อกองหลัง

กาํลงัมาก กองหนากาํลงันอย กาํลงัหลกัดานขวา กาํลงันอยดานซาย กาํลงัหลกั

ดานซาย กําลังนอยดานขวา จะชวยเหลือซึ่งกันและกันได

 เพราะฉะนัน้ รูสถานทีร่บ รูเวลารบ แมไกลแตถาควบคุมไดควรรบ ไมรู

สถานที่รบ ไมรูเวลารบ ซายจะชวยขวาก็ไมได ขวาจะชวยซายก็ไมได กองหนา

จะชวยกองหลัง กองหลังจะชวยกองหนาไมได 

“ตามที่ขาพเจาคิด แมฝายหนึ่งจะมีกําลังมาก แตหากถูกหลอกลอ ถูกลวง

อีกฝายหน่ึงก็จะรวมกําลังมากกวาฝายแรกอยูราํไป ฝายแรกยอมมิอาจรบดวยได”



 ฉะนัน้กอนออกรบ เพือ่เขาใจการหลอกลอ การลวงของขาศึก ตองเขาใจ

ผลไดผลเสยี กบัสถานการณขาศกึใหแตกเสยีกอน ใชการลอใหขาศกึเคล่ือนไหว

เปนหลัก จับทาทีของขาศึกใหไดรูท่ีใดรบไดรบไมได ที่ใดไดเปรียบเสียเปรียบ  

มีกําลังนอยกําลังมาก และเมื่อไรนั่นเอง
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 เพราะวาสุดยอดของศักยสงครามคือ “ปราศจากรูป” การปราศจาก

รูปนี้ แมขาศึกมีสายลับแทรกซึมลึกซึ้งก็ไมอาจรู เราได แมใชคนมีความรู                    

ก็คิดไมออก เพราะปราศจากรูป อานทาทีเขาใหแตกใชทาทีนั้นเปล่ียนรูปเรา   

นําชัยชนะที่คนธรรมดามิอาจเห็นได คนธรรมดาแมรูจักชัยชนะของตนแตไม

ทราบจะชนะอยางไร เมื่อใด และที่ใด 

ดังนั้น สภาพของชัยชนะไมควรใหเกิดขึ้นซํ้าสอง

เปลี่ยนแปลงตามศักยสงคราม ขาศึกนับไมถวนจึงดี



 ฉะนั้น ศักยสงคราม รูปแบบทางทหาร จึงเหมือนนํ้าไหลจากที่สูงลง     

ที่ตํ่า หลีกเลี่ยงท่ีสูงเหมือนไมปะทะขาศึกท่ีมีการเตรียมการดี  โจมตีที่ที่มีการ 

เตรียมการหลอก เอาชัยขาศึกเปลี่ยนแปลงตามสถานการณขาศึก เหมือนนํ้า

ไหลตามรูปแบบภูมิประเทศ 

 เพราะฉะนั้น รูปแบบที่แนนอนของการใชกําลัง และศักยสงคราม       

จึงไมมีเชนเดียวกับนํ้าที่ปราศจากรูป เปลี่ยนแปลงตามสถานการณลึกซ้ึงยาก

จะคะเนได
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บท
ที่ 

7 
กา

รแ
ขง

ขัน

 บทที่ 7 การแขงขัน

第七计竞争

 

 ซุนวูกลาวไว 

จากกฎของสงคราม ตัง้แตแมทพัรบัคําส่ังผูนาํประเทศใหจัดกาํลังทหาร

เขายันขาศึก จนถึงเมื่อเตรียมกําลังพรอมยกไปต้ังรับขาศึกเสร็จส้ิน ชวงเวลา

ดังกลาวเรียกวา “การแขงขันทางทหาร” เปนการแขงขันที่ชิงความไดเปรียบ 

เปนเร่ืองที่ไมถึงกับยากนัก ความยากของการแขงขันทางทหาร ก็คือ การทํา

เรื่องยากใหเปนเรื่องงาย การทําส่ิงที่จะเกิดความเสียหายใหพลิกกลับเปน

ประโยชนนั่นเอง



36 ตําราพิชัยสงครามซุนวู (SUNTZU)  13 บทไมตาย

การแขงขันทางทหารน้ันยังมีอันตรายอยางหนึ่ง เมื่อทหารทั้งหมด

พยายามแขงขันกับขาศึก เพื่อเขายึดพื้นที่ไดเปรียบใหไดกอน การเคลื่อนกําลัง

ทั้งหมดยอมลาชาเสียเวลา ซึ่งหากไมคํานึงถึง รังแตจะรีบไปใหถึงกอนขาศึก 

กอ็าจไมสามารถขนเอาเสบยีงอาหาร อาวุธทีจ่าํเปนไปดวยได ทหารทีข่าดเสบียง

อาหารและอาวุธยอมพายแพ ขณะทิ้งเสบียงอาหารและอาวุธ รีบเดินทาง

ทั้งกลางวันกลางคืนไมมีพักเพื่อจะไปไดเร็วขึ้น ถาแมทัพถูกจับก็หมายถึง

ความพายแพอยางใหญหลวง ทหารที่แข็งแรงอาจจะไปถึงได ทหารที่ออนลา

จะถึงทีหลัง 100 ลี้เคลื่อนไป 10 คนจะมาถึงได 1 คน 50 ลี้จะมาไดครึ่งหนึ่ง จะถึงทีหลัง 100 ลี้เคลื่อนไป 10 คนจะมาถึงได 1 คน 50 ลี้จะมาไดครึ่งหนึ่ง 

30 ลี้จะมาได 2 ใน 3 คนเทานั้น

อยางท่ีกลาวไวขางตน ด่ังน้ีคือ ความลําบาก ความยาก ของการแขงขันทางทหาร



ดังนั้น 

ไมรูเรื่องภายในของตางชาติ เปนพันธมิตรกับตางชาตินั้นยอมไมได

   ไมรูภูมิประเทศ การเคลื่อนทัพเขาไปยอมทําไมได

    ไมรูวิธีใชคนในพื้นที่นั้น ยอมไมไดประโยชนจากพื้นที่นั้น



 ดวยเหตุนี้การสงครามนั้นใชการดัดหลังคูตอสู เปนหลัก เคลื่อนไหว

ไปในที่ที่เปนประโยชน เปลี่ยนแปลงรูปดวยการกระจายกําลัง และรวมกําลัง 

ฉะนั้นเคลื่อนไหวรวดเร็วเชนด่ังลม รอคอยเหมือนไมซอนลมหายใจ รุกรบเชน

เปลวเพลิง เขาใจยากดุจความมืด เขมแข็งดุจขุนเขา เกรี้ยวกราดเหมือนสายฟา 

จะรวบรวมเสบยีงอาหารใหกระจายกาํลงัออกไป จะขยายพืน้ทีย่ดึครองใหรกัษา

จุดสําคัญมั่นคง เคลื่อนไหวระมัดระวังคิดอานรอบคอบ 
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บท
ที่ 

7 
กา

รแ
ขง

ขัน

“ชิงปฏิบัติการกอนขาศึก ทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย

ผูรูเขาใจดีชนะ ดั่งนี้คือกฎของการแขงขัน”



 การศึกนั้นยากท่ีจะสั่งการใดใดดวยปากใหทุกคนเขาใจได จะตอง

เตรียมเครื่องมือบางอยางที่จะทําให หู และตาของเหลาทหารหาญเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันได 

การท่ีทหารของฝายเราเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แมผูกลาก็ฝามาไมได 

ผูขลาดก็ถอยหนีไมพน ความสับสนจะหมดไป จะทําใหสามารถเปลี่ยนแปลง

รูปแบบตามสถานการณไดทันตอเหตุการณ นํามาซึ่งหนทางแหงชัยชนะ
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บท
ที่ 

8 
เก

าเ
หต

ุกา
รณ



บทที่ 8 เกาเหตุการณ

第八计九个情况



 ซุนวูกลาวไว ตามกฎของสงคราม

 • อยาโจมตีขาศึกบนเนินสูง

 • อยาตั้งรับขาศึกที่รุกเขามาโดยมีเนินเขาอยูเบื้องหลัง

 • อยาเผชิญหนากับขาศึกในที่รกชัดเปนเวลานาน

 • อยารุกไลขาศึกที่หลอกถอย

 • อยาโจมตีขาศึกที่ขวัญดี

 • อยากินเหยื่อที่ขาศึกลวงไว

 • อยาหยุดขาศึกที่กําลังกลับบานเกิด

 • อยาลอมขาศึกโดยมิดชิด ตองเปดทางใหหนีอยางนอย 1 ทาง

 • อยารุกไลขาศึกที่ถอยอยางระมัดระวังเขาไปชิดนัก

ทัง้หมดคอืเกาเหตกุารณทีเ่ปลีย่นแปลงและเกดิข้ึนเปนกฎของสงคราม
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 ถนนที่นาจะผานไปดวยดีแตผานไมไดนั้นมีอยู

 กองทัพขาศึกที่นาเขาตีแตเขาตีไมไดนั้นมีอยู

 ปอมปราการที่มั่นที่นาเขาโจมตีแตเขาโจมตีไมไดนั้นมีอยู

 พื้นที่ที่นาเขายึดครองแตเขายึดครองไมไดนั้นมีอยู

“คําสั่งของผูนําประเทศที่นาปฏิบัติตามแตปฏิบัติไมไดก็มีอยู เชนกัน”



 เพราะฉะน้ัน แมทัพท่ีคํานึงผลไดผลเสียจากเกาเหตุการณเปนอยางดี 

คือผูใชทหารอยางระมัดระวัง แมทัพที่ไมคํานึงผลไดผลเสียจากเกาเหตุการณ

เปนอยางดี แมจะเขาใจภูมิประเทศดีแตก็จะไมไดประโยชนจากพื้นที่นั้น

ในการควบคมุการใชกาํลงัทหารนัน้ เกาเหตุการณนีเ้ขาใจบางไมเขาใจ

บาง แมจะเขาใจถึง 5 สวน ก็ยังมิสามารถใชกําลังทหารใหเกิดประโยชน

อยางเพียงพอได



 ดังที่กลาวมา 

การคิดอานของผูรูนั้น คิดเรื่องราวใดตองระมัดระวังผลได และผลเสีย

ประกอบกนัไป เรือ่งราวใดเปนประโยชนกต็องคดิอานดานผลเสียดวย งานกจ็ะ

สาํเรจ็บรรลุเปาหมาย เรือ่งราวใดเปนผลเสยีกต็องคดิอานดานดีดวย ความกงัวล

ก็จะหมดไป
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 ฉะนั้น

 ชี้ใหเห็นผลเสียจึงสยบตางชาติ

 ชี้ใหเห็นวาจําเปนจึงใชทูตตางชาติ

 ชี้ใหเห็นประโยชนจึงใหขาศึกแตกหนี



 เรามิอาจขอรองขาศึกมิใหยกกองทัพมา เราพึ่งพาการเตรียมการ

ที่พรอมตอขาศึกที่จะยกมาทุกเมื่อ เรามิอาจขอรองขาศึกมิใหเขาโจมตี แตเรา

พึ่งพาการตั้งมั่นที่มิอาจเขาตีไดตางหาก



 ฉะนั้น สําหรับแมทัพมีอันตรายอยู 5 ประการ

 • สํานึกวาตนตองสูตาย ไมรูจักถอย แลวถูกฆาตาย

 • คิดแตจะเอาตนรอด ขาดความกลา แลวถูกจับเปนเชลย

 • เอาแตใจรอนจนผูคนทั้งหลายมองวาบาเลือด

• ขาดความกระตือรือรน ตกอยูในสภาวะตองอาย 

• รักทหารจนตองเหนื่อยเพราะทํางานใหทหาร 

5 ประการเหลานี้ยามศึกเปนผลเสีย กองทัพละลาย แมทัพตาย

ในสนามรบ จะตองเกิดขึ้นจาก 5 ประการดังกลาวแนนอน จําเปนที่แมทัพจะ

ตองระมัดระวังใสใจ
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ําล
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บทที่ 9 เคลื่อนกําลัง

第九计移动力



 ซุนวู กลาวเกี่ยวกับ สถานที่ตั้งของกองทัพ กับการหาขาวสถานการณ

ขาศึกไวดังนี้

จะขามเขาใหเลาะรองเขา พบที่สูงใหอยูที่สูง รบที่สูงอยาหันหาขาศึก

ที่สูงกวา ดังนี้ เกี่ยวกับกองทัพบนเขา

ถาขามแมนาํมาแลวจงอยูใหไกลจากฝงแมนาํ ขาศกึโจมตีขามแมนาํมา

อยารับการโจมตีตรงกลางแมนํา จงเขาตีขณะขาศึกขามมาไดครึ่งหนึ่งจะได

เปรียบ อยารับการโจมตีจากขาศึกริมนํา พบพื้นท่ีสูง อยูที่สูงหากตองอยู

ปลายนํา อยารบกับขาศึกตนนํา ดังนี้ เกี่ยวกับกองทัพกับแมนํา 
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จะขามท่ีลุมมีนําขังถาทําไดรีบไปใหเลยออกไปโดยเร็ว ถาหลีกเลี่ยง

ไมได ตองรบในที่ลุม 

เตรียมนําอาหาร หญาฟางมาก ๆ และต้ังทัพโดยเอาปาไวเบื้องหลัง 

ดังนี้ เกี่ยวกับกองทัพในที่ลุมในที่ราบ 

จงอยูที่สะดวก เอาท่ีสูงอยูเบ้ืองหลังท่ีตําอยูเบื้องหนา ดังนี้ เกี่ยวกับ

กองทัพในที่ราบ 

การใชประโยชนพืน้ทีภ่มูปิระเทศเปนเหตผุลใหไดชยัชนะมาแลวหลาย

ครั้งในประวัติศาสตร



 โดยทัว่ไปทีต่ัง้กองทพั ทีสู่งกวาด ีท่ีตาํกวาไมด ีมแีสงแดดด ีไมมีแสงแดด

ไมดี อยูในที่อุดมสมบูรณปลอดโรคภัย โรคภัยไขเจ็บในกองทัพก็เปนเงื่อนไขแพ

ชนะ

นี่เปนผลที่ไดจากภูมิประเทศ



 ตนนําที่ฝนตกลงมา นําจะเชี่ยวกราด รอใหกระแสนําเบาลงกอน

จึงคิดขาม



 พื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ เชน หนองนํา บึง หลุม หุบผาแคบ 

ตองรีบผานไปอยางรวดเร็ว อยาเขาใกล เราเมื่อพยายามอยูไกล แตชี้ใหขาศึก

อยูใกล ฝายเราเมื่อหันหนาเขาหา ชี้ใหขาศึกมีพื้นที่นั้นอยูเบื้องหลัง
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 บริเวณตั้งทัพมีปารก ใหระมัดระวังใหดี ที่นั่นจะเปนที่ที่มีขาศึกซุมอยู 

มีหนวยลาดตระเวนขาศึกอยู 



 ขาศึกยิ่งใกลยิ่งเงียบ แสดงวาขาศึกพึ่งพาความรกของภูมิประเทศ

 ขาศึกแมอยูไกลแตพยายามรบติดพัน  แสดงวาหวังจูโจม

 ขาศึกตั้งอยูในที่ราบ เหมือนขาศึกชี้ใหเราเห็นประโยชนใหเราออกรบ

 มีเสียงตนไมใบหญาแสดงวาขาศึกกําลังโจมตีมา

 นกบินหนีแสดงวามีขาศึกซุมอยู

 สัตวปาตกใจแสดงวาขาศึกจูโจม

 ฝุนฟุงกระจาย แสดงรถรบขาศึก

 ฝุนเปนแผนกวาง แสดงวาเปนทหารราบ

 ฝุนฟุงกระจายเล็กนอย นั่นแหละขาศึกกําลังสรางกองบัญชาการ



 ทูตขาศึกเขามาพูดหลอกลอพยายามแสดงวาเพิ่มการตั้งรับ นั่นคือ

เตรียมการสําหรับรุก

 ทูตขาศึกแสดงใหดูวากลาหาญ เตรียมการรุกนั่นคือขาศึกเตรียมการ

ถอย

 ขาศึกมิไดตกอยูในสภาวะลําบากพยายามปรองดองแสดงวาขาศึกมี

แผนลับ
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 รถรบขนาดเบาออกหนาแสดงวากําลังหลักอยูสองขาง

 ทหารวิง่กันสบัสนมาจดัใหมเปนแถวเปนระเบยีบ แสดงวาเตรยีมรบขัน้

แตกหัก

 คร่ึงหนึ่งไปขางหนาอีกครึ่งหนึ่งไปขางหลัง แสดงวากําลังหลอกลอ

นั่นเอง



 การสงครามนั้นใชวาคนยิ่งมากยิ่งดีก็หาไม เพียงแตไมผลีผลาม 

ถาสามารถคาดการณขาศึกระดมพลไดเหมาะสม ก็สามารถรวบรวมชัยชนะได

เพยีงพอแลว แตถาคดิอานไมรอบคอบประมาทขาศกึ ตองถูกขาศกึจับเปนเชลย

แน ถาทหารหาญไมใกลชิดแมทัพนายกอง ท้ังยังถูกลงโทษ เขาเหลานั้นจะไม

เชื่อฟง เมื่อไมเชื่อฟงก็ปกครองยาก ถาทหารหาญแมใกลชิดแมทัพนายกอง 

แตมิไดใชการลงโทษแกผูทําผิด คําสั่งที่ตองปฏิบัติจะกลายเปนเร่ืองเลน ๆ 

ไมสามารถปกครองใชงานไดเชนกัน

เพราะฉะนั้น แมทัพนายกองตองใชคุณธรรม ระเบียบวินัย และการ

ลงโทษทัณฑในการปกครอง นี้เปนเงื่อนไขชัยชนะ

การรักษาระเบียบวินัยจากชีวิตประจําวัน เมื่อออกคําสั่งทหารจะเชื่อ

ฟง ถาไมรกัษาระเบียบวินยัจากชวีติประจาํวนั เมือ่ออกคาํส่ังทหารจะไมเชือ่ฟง 

ความจริงใจตอระเบียบวินัยจากชีวิตประจําวันของทหาร

ชนะใจประชาชนได สามารถกําจิตใจประชาชนเปนหนึ่งได
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บทที่ 10 ภูมิประเทศ

第十计形势



 ซุนวูกลาวไว ลักษณะภูมิประเทศมี 6 ประเภท

• ที่ไปมาสะดวกนั้นมีอยู

• ที่ไปสะดวกแตกลับลําบากก็มีอยู

• ทางแยกเปนหลายแพรงก็มีอยู

• มีที่แคบ

• มีที่รก

• มีที่ไกล 

สําหรับท่ีไปมาสะดวกจงรีบเขายึด โดยเฉพาะที่ดีเปนท่ีสูงมีแสงแดด 

กอนออกศึกหากสถานที่ดังกลาวไมถูกตัดเสนทางสงกําลังบํารุง การรบจะมี

เปรยีบ สาํหรบัสถานทีไ่ปงายกลบัลาํบาก ถาเขาไปในท่ีขาศึกไมมกีารเตรียมการ

ชนะได แตถาขาศึกมีการเตรียมการจะไมอาจชนะขาศึกได จะถอนกลับก็ยาก 
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การรบจะเสียเปรียบ สําหรับทางหลายแยกจะออกจะเขาลวนเสียเปรียบ ขาศึก

ใชผลประโยชนหลอกลอใหเราออกรบ อยาออกรบ พยายามถอยออกใหไกล 

ถาขาศึกตามคอยเขาตีจะมีเปรียบสําหรับที่แคบ ควรยึดไดกอนขาศึก จากนั้น

รวมกาํลงัรอคอยการมาของขาศกึ ถาขาศกึยดึไดกอน อยาเขาตีทีแ่คบ ถาขาศกึ

มิไดรวมกําลังไวเขาตีดีคือที่รก เราควรยึดกอน ควรอยูในท่ีสูงรอคอยขาศึก 

ถาขาศึกยดึไดกอนควรอยูใหหาง ฝายเราและขาศกึตัง้ทพัอยูไกลกนั ถากาํลงัรบ

พอกันรบกันยาก ฝายรุกกอนเสียเปรียบ 

เหลานี้คือ 6 ประเภทพื้นที่ภูมิประเทศ แมทัพตองพิจารณาดวยความ

รอบคอบอยางเพียงพอ



 ในกองทพันัน้มพีวกหนทีหาร พวกปลอยตัว พวกซึมเศรา พวกแหกคอก 

พวกวุนวาย และพวกแพแลวหน ีทัง้หมด 6 จาํพวก โดยทัว่ไปแมมไิดเกดิเภทภยั

ก็จะทําใหแมทัพเดือดรอนอยูเสมอ ๆ 

พวกเหลานีเ้มือ่ฝายเราหาวหาญพอ ๆ  กบัขาศกึ แตขาศกึมมีากกวา 10 

เทาแมยังมิไดตอสูก็หนีตายกันหมดสิ้นแลว

ถาทหารเขมแข็งแตตัวนายออน กองทัพจะไมมีกําลัง ถาทหารออนแต

ตัวนายเขมแข็ง กองทัพก็จะไมคึกคักขวัญจะไมดี ถาตัวนายโกรธไมปฏิบัติตาม

คําสั่งของแมทัพ แตเมื่อขาศึกยกมาตองออกรบโดยมีความโกรธอยูในใจ รบแต

ตามที่ตนเองคิด กองทัพก็จะไปไมรอด แมทัพที่หยอนยานไมเครงครัด ออกคํา

สัง่ไมแนนอน ตวันาย และทหารยอมปฏบิตัไิมได เกดิความวุนวาย แมทพัจะคดิ

อานสถานการณขาศึกก็ยอมทําไมได ปะทะขาศึกคราวใดก็ตีขาศึกที่แข็งกวา

เสมอ ทหารจะหมดความกลาหนีหายหมด 

ท้ังหมดเกิดจากคน 6 จําพวกดังท่ีกลาวขางตน เปนตนเหตุแหงความพายแพ

ถือเปนหนาท่ีของแมทัพจะตองคิดอานเร่ืองน้ีอยางเพียงพอ
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 ลกัษณะของภูมปิระเทศเปนสิง่ชวยการศกึ ถาคดิอานพจิารณารอบคอบ

แลวชนะได 

“การพิจารณาภูมิประเทศและดัดแปลงมาใชทางยุทธวิธี

เปนงานยิ่งใหญของแมทัพ”

 ถาพิจารณารอบคอบระมัดระวังตองชนะแนนอน ถาพิจารณาไม

รอบคอบไมระมัดระวังตองแพแนนอน 

 ถาคิดอานแลวชนะแนนอน แตผูนําประเทศสั่งอยาใชกําลัง การตัดสิน

ใจรบของแมทัพเปนสิ่งถูกตอง 

 ถาคิดอานแลวแพแนนอน แตผูนําประเทศสั่งใหใชกําลังการตัดสินใจ

ไมรบของแมทัพเปนสิ่งถูกตอง 

เพราะฉะนัน้มไิดแสวงหาชือ่เสยีงรกุเมือ่ควรรกุ มกิลวัผดิ ถอยเมื่อควร

ถอย เอาผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

“ถาผลประโยชนตรงกันกับผูนําประเทศ

แมทัพคนนี้คือสมบัติลําคาของประเทศชาติ”



 ปกครองทหารเหมือนดูแลเด็ก ทหารยอมสามารถติดตามแมทัพไปใน

ที่อันตรายได ปกครองทหารเหมือนลูก มีความรักความผูกพัน ทหารก็พรอมจะ

รวมเปนรวมตายกบัแมทพัได แตใหความอบอุนอยางเดียวใชงานทหารไมได ให

แตความรักสั่งการใดใดยอมไมได จะใชประโยชนอันใดยอมทําไมได
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 เม่ือรูวามีกําลังพอ ที่จะเขาตีขาศึกรวบรวมชัยชนะได แตไมรูวา

สถานการณขาศึกเขาตีไมได จะชนะแนนอนก็หาไม เมื่อรูวาสถานการณขาศึก

เขาตีได แตไมรูวากําลังฝายเราไมเพียงพอ จะชนะแนนอนก็หาไม เมื่อรูวา

สถานการณขาศกึเขาตไีด และรูวากาํลงัฝายเรามเีพียงพอ แตไมรูวาสภาพพ้ืนที่

ภูมิประเทศรบไมได จะชนะแนนอนก็หาไม...

 ฉะน้ันคนท่ีเขาใจการรบดี รูขาศึก รูเรา รูพื้นที่ภูมิประเทศ รูเวลา 

จึงสามารถใชกําลังทหารไดโดยไมหลง การศึกก็จะไมลําบาก 

เพราะฉะนั้นรูเขารูเรา ชัยชนะไมไปไหน รูภูมิประเทศ สภาพแวดลอม 

และเวลา กลาวไดวาจะสามารถชนะไดอยูเสมอ

 (อานตอฉบับหนา...)
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บทที่ 11 เกาสนามรบ

九個戰場

 

 SUNTZU กลาวไว 

การศกึนัน้ม ีพืน้ทีแ่ตก พืน้ทีเ่บา พืน้ทีไ่ดเปรยีบ พืน้ทีส่ญัจร พืน้ทีต่ดิตอ 

พื้นที่สําคัญ พื้นที่ลําบาก พื้นที่ถูกลอม และพื้นที่สังหาร

สนามรบที่ตอสูในประเทศตนเองหมายถึงพื้นที่แตก สนามรบที่อยูใน

ดนิแดนขาศกึแตไมไกลจากพรมแดนนกัคือพ้ืนทีเ่บา พืน้ทีท่ีข่าศกึยดึไดมเีปรยีบ 

เรายึดไดเราก็มีเปรียบคือพื้นท่ีไดเปรียบ พื้นที่ที่คิดจะไปก็ไดคิดจะมาก็ไดคือ

พื้นที่สัญจร พื้นที่ที่มี 4 ทิศถาเราเขาไปไดกอนสามารถรับความชวยเหลือจาก

ตางชาติ สามารถรวบรวมจิตใจประชาชนไดคือพื้นที่ติดตอ พื้นที่ลึกในดินแดน

ขาศึกผานไปดวยที่มั่นของขาศึก หมูบานมากมาย เปนพื้นที่สําคัญ ตนไมรกทึบ 

มหีนองบงึเคลือ่นไหวลาํบากเปนพืน้ทีลํ่าบากย่ิงเขาไปย่ิงแคบถอยออกยาก ขาศกึ

ใชกาํลงัเพยีงเลก็นอยกโ็จมตเีราไดคอืพ้ืนทีถ่กูลอม ตองใชการตอสูสุดชีวติมฉิะนัน้

จะเอาตัวรอดไมไดคือพื้นที่สังหาร
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ดงักลาวแลว ถาเปนพืน้ท่ีแตกอยารบ พืน้ทีเ่บาอยาชกัชา พืน้ทีไ่ดเปรยีบ

รีบเขายึดกอนถาขาศึกยึดกอนอยาเขาตี พื้นที่สัญจรอยาทิ้งระยะกันหาง พื้นที่

ติดตอใชการทูต พื้นที่สําคัญใชแยงเสบียงอาหารจากขาศึก พื้นที่ลําบากรีบผาน

ใหพนไป พื้นที่ถูกลอมใชแผนลับ พื้นที่สังหารควร สูสุดชีวิต



 ขุนศึกที่เชี่ยวชาญการรบสมัยกอน จะทําใหทัพหนา และทัพหลังของ

ขาศึกตดิตอกันไมไดทาํใหกาํลงัใหญกาํลงัเลก็ชวยเหลอืกนัไม ได ทาํใหคนสงูคน

ตาํชวยกนัไมได ทาํใหนายกบับาวชวยกนัไมได ทําใหทหารขาศกึที่แตกกระจาย

รวมกันไมติด ถึงรวมติดก็ไมเปนระเบียบ ดังนี้ 

 ฝายเราจะเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อไดเปรียบ

ถายังไมไดเปรียบไมเคลื่อนไหว รอคอยโอกาสที่ไดเปรียบ
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  การสงครามนั้น ความรวดเร็วเปนอันดับหนึ่ง

ใชจังหวะที่ขาศึกกําลังเตรียมการ

ใชวิธีที่ขาศึกคาดไมถึง

ใชการโจมตีสถานที่ที่ขาศึกไมมีการเตรียมการปองกัน

 

 ปกติการโจมตีประเทศขาศึก

 ถาบุกลึกเขาไปยึดพ้ืนท่ีสําคัญในประเทศขาศึก ฝายเราตองสามัคคีกันไว 

เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีแตกของขาศึก ขาศึกจะไมสามารถตานทานเราได และหาก

พ้ืนท่ีน้ันอุดมสมบูรณ เสบียงอาหารท่ีมาเล้ียงกองทัพก็จะเพียงพอ และ

เม่ือเล้ียงดูทหารเปนอยางดีแลว อยาใหตองเหน่ือยออน เพ่ิมขวัญ และกําลังใจ

ในการรบ ใชแผนลับเคล่ือนกําลังจนขาศึกไมสามารถคาดการณได จะไปท่ีใดใด

ทหารท่ีตองตาย หรือหนีตายจะไมปรากฏ ถาระดับนายกองสูอยางสุดความสามารถ 
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ทาํไมจะไมไดมาซึง่ชยัชนะเลา แมเหลาทหารจะตกอยูในสถานการณอนัตรายก็

มิ เกรงกลัว มิตองมีสัญญาก็ชวยเหลือกัน มิตองส่ังการใดใดก็ปฏิบั ติ

ดวยความจริงใจ แมตองตายจิตใจก็ไมเปลี่ยนแปลง แมเมื่อหลีกเลี่ยงไมได

ออกคําสั่งรบข้ันเด็ดขาด ถึงนําตาจะไหลนองเนื่องจากผูตองจากไป แตใน

สถานการณคับขันเชนดังนี้ 

ทุกคนจะกลาหาญอยางที่สุด

 

 ฉะนั้น

 ยอดนักรบนั้นเรียกวาสูยิบตา สูยิบตานั้นเหมือนมดแมลงที่อยูตามเขา

นัน่เองเมือ่โจมตดีวยสวนหวั สวนหางกจ็ะเขามาชวย เมือ่โจมตดีวยสวนหาง สวน

หัวจะเขาชวยเมื่อถูกโจมตีที่ทอง สวนหัว และสวนหางจะเขาชวย และโจมตี

ขาศึกพรอมกัน 
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บทที่ 12 ไฟ

第十二计火

 ซุนวูกลาวไว ปกติการรุกดวยไฟมี 5 ประการ

  • เผาคน

  • เผาเสบียง

  • เผาอาวุธ

  • เผายุทธปจจัย

  • เผาเสนทาง

 การใชไฟนัน้ มเีงือ่นไขทีแ่นนอน การใชไฟบนินัน้ กเ็ชนกนั ตองมเีครือ่ง

มือที่แนนอน การเริ่มทําการรุกดวยไฟนั้นมีเวลาที่เหมาะสม มีวันที่เหมาะสม
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 ปกติแลวการรุกดวยไฟนั้น เมื่อฝายเราเริ่มจุดไฟขณะกองบัญชาการ

ขาศกึตดิไฟ ใหระดมทหารเขารบ แตถึงแมไฟตดิแลวขาศกึยงัเงยีบอยู ใหรอกอน 

จะรบทันทีนั้นไมได ปลอยใหไฟเผาไป พิจารณาสถานการณแลวถาโจมตีไดให

รบ ถาโจมตีไมไดอยารบ แมไฟลุกลามจากภายนอก ถาสถานการณเหมาะสมก็

รบได อยาโจมตีใตลม ใชลมตอนกลางวัน อยาใชลมกลางคืน ระมัดระวังการ

เปลี่ยนแปลงของไฟ รอบคอบ เปนยุทธวิธีการใชไฟ



 ฉะนั้น

การใชไฟชวยในการโจมตีได ถือวาฉลาด

การใชนําทําลายขาศึกได ถือวาเปนอํานาจ
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บท
ที่ 

12
 ไ

ฟ


 การที่รุกรบไดชัยตอขาศึก แตไมสามารถทําใหเกิดประโยชนได ถือวา

โชครายไรประโยชน ถามิใชเพราะประโยชนของบานเมือง อยาทํา ถาทําแลวไม

สามารถสําเร็จได อยาใชกําลัง ถามิไดตกอยูในอันตราย อยารบ 

 แมทัพไมสามารถจัดกระบวนศึกไดก็เพราะความแคนเคือง

 ทหารยอมรบไมไดก็เพราะความโกรธ

 ชั่วขณะในอารมณโกรธ อาจกลับมาเกิดความสบายใจ

 ชั่วขณะแคนเคือง อาจกลับมาเกิดความพึงพอใจ

 แตบานเมืองเมื่อพินาศยอยยับแลว ไมอาจซอมแซมได คนตายยอมมิ

อาจฟน

 ฉะนั้น แมทัพที่ฉลาดจะมีการตัดสินใจดี รอบคอบ

 บานเมืองยอมรักษาไดมั่นคง กองทัพยอมดํารงอยูได
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บท
ที่ 

13
 ส

าย
ลับ

บทที่ 13 สายลับ

刺探


 การจดักองทัพดวยกาํลงัคนมากมายโดยสงออกไปรบในทีไ่กล ยอมเกดิ

ความสิ้นเปลืองที่รบกวนตอเนื่องไปทั่วทั้งบานเมือง ประชาชนจะพากันอิดโรย 

แมกระนัน้ หากแมทัพตระหน่ี ท่ีจะใชทรพัยสนิมหาศาลเพือ่ใหไดมาซึง่ขาวกรอง

ขาศึก แมทัพผูนี้ยอมไมเขาใจธรรมชาติของมนุษย ยอมไมมีคุณสมบัติที่จะเปน

แมทัพได 

ปกตยิอดนกัรบชนะขาศกึไดเสมอดวยการรูลวงหนากอน การรูลวงหนา

กอน มิไดใชเวทมนตคาถา มิไดใชการดูฤกษยาม และมิไดใชการคํานวณอนาคต

ใดใดจากเหตกุารณในอดตี แตเขาจะพึง่พาบคุคลพิเศษ จะตองเปนบคุคลเฉพาะ

จริงที่รูสถานการณของขาศึกนั่นเอง

“ดังกลาวยอมตองเปนสายลับ”
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 สายลับที่ใชงานมีอยู 5 ประเภท กลาวคือ

  • สายลับในพื้นที่

  • สายลับใน

  • สายลับสองหนา

  • สายลับที่ยอมตาย

  • สายลับที่รอดกลับมา



 ในบรรดาผูสนิทสนมใกลชิดแมทัพ ไมมีผูใดใกลชิดไปกวาสายลับ ไมมี

ใครไดบําเหน็จรางวัลมากกวาสายลับ และไมมีเรื่องราวใดเปนความลับ

มากไปกวาเรื่องในหนวยสืบราชการลับ 

“ผูมีมนุษยธรรมมาก มีความยุติธรรมมากใชงานสายลับไมได

ผูไมละเอียด ไมมีไหวพริบยอมเอาความจริงจากสายลับไมได

ในกรณีแผนลับแตกผูเกี่ยวของยอมตองโทษประหาร”



 ปกติเมื่อตองการเขาโจมตีที่ใด ตองการสังหารใคร จําเปนตองรูจัก

นายทหารขาศึก ผูบังคับบัญชาขาศึก ฝายเสนาธิการ องครักษ สายลับตองสืบ

เรื่องราวของบุคคลท่ีเกี่ยวของเหลาน้ีโดยละเอียด จึงสามารถกระทําตาม

ความตองการได
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บท
ที่ 

13
 ส

าย
ลับ

 

 เปนเรื่องสําคัญตองหาสายลับของขาศึกที่มาสืบขาวฝายเราใหพบ 

แลวทําใหสายลับผูนั้นกลับทํางานใหเรา ดวยความระมัดระวังรอบคอบ ยอมได

สายลับสองหนา เมื่อไดสายลับสองหนา ยอมไดสายลับในพื้นที่ และสายลับใน 

ซึ่งจะทําใหฝายเราสามารถสงสายลับที่ยอมตายไปปลอยขาวลวงขาศึก

แมทัพจะตองรูเทาทันสายลับทุกประเภท 

โดยปฏิบัติตอสายลับสองหนาอยางอิสระ

____________________ 
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ขอคิดจาก พลอากาศเอก จอม รุงสวาง
 จากตําราพิชัยสงคราม SUNTZU 13 บทไมตาย เราสามารถนํามาใชกับการพัฒนา

กองทัพอากาศในปจจุบันและอนาคตได 

 โดยผมขอยกตัวอยางเพียงบทท่ี 3 เร่ือง “นโยบายศึก” เทาน้ัน ซ่ึงมีขอความสําคัญวา 

“รบรอยคร้ังชนะรอยคร้ังยังมิใชยอด สยบขาศึกไดไมตองรบ เปนยอดนักรบ” 

 นัยยะสําคัญคือ การสงครามน้ันถาจะทําใหชนะไดโดยไมเกิดการรบกันจะเปนการดี

ท่ีสุด วิธีการคิดแบบน้ีแปลความได 2 นัยยะ

 นัยยะท่ี 1 เปนวิถีหรือหนทาง (Ways) หน่ึงใน “หลักการวางแผนทางยุทธศาสตร” ซ่ึง

ประกอบดวยจุดมุงหมายสุดทาย (Ends) วิถีหรือหนทาง (Ways) และวิธีการหรือเคร่ืองมือ 

(Means) ซ่ึงเปนหลักการท่ีกองทัพอากาศนํามาใชในการเสริมสรางขีดความสามารถกองทัพ

อากาศในสวนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติการโดยใชเครือขายเปนศูนยกลางเปนหลัก รวมท้ัง

เสริมสรางขีดความสามารถของกองทัพอากาศอีก 10 ดาน ยกตัวอยางเชน ขีดความสามารถดาน

การขาวและความม่ันคง ขีดความสามารถดานการยุทธ ขีดความสามารถดานการสงกําลังบํารุง 

และอ่ืน ๆ ใหมีศักยภาพและสมรรถนะสูงสุด ดวยความฉลาดรอบคอบ จนทําใหฝายตรงขามท่ี

จะมาทําสงครามดวยเกิดความหวาดหว่ัน ไมกลารุกราน เพราะมองเห็นวา หากเขาทําสงคราม

กับฝายเรา จะตองพายแพกลับไปแนนอน จึงทําใหการทําสงครามไมเกิดข้ึน 

 นัยยะท่ี 2 เปนหลักการของผูนําท่ีมีวิสัยทัศน ท่ีมีฝายเสนาธิการท่ีชาญฉลาด ท่ีสามารถ

ประมาณสถานการณของฝายตนเอง และฝายตรงขามไดกอนท่ีจะทําการศึก ซ่ึงเปนการประเมิน 

“ผลประโยชน” ท่ีจะไดจากการทําศึก และ “ความเสียหาย” ท่ีเกิดข้ึน โดยตองเปรียบเทียบปจจัย

ท้ังสองตัวน้ี หากประเมินแลวความเสียหายมีมากเกินผลประโยชนท่ีจะไดรับ ก็ไมควรจะทําศึกน้ัน 

แตหากความเสียหายนอยกวาผลประโยชนท่ีจะไดรับ จึงจะทําการศึก ท้ังน้ีหากประเมินแลว 

การศึกน้ันจะเกิดความเสียหายมีนอยมาก หรือแทบจะไมมี (ซ่ึงหมายถึง ชนะได โดยไมตองทํา

การศึก) ยอมสงผลใหเกิดผลประโยชนสูงสุดน่ันเอง

 สําหรับบทไมตายอ่ืน ๆ อีก 12 บท ขอใหผูอานลองไปประยุกตใชดวยตนเอง เหมือน

กับท่ีผมเคยประยุกตใชในชีวิตประจําวันและประยุกตใชในกองทัพอากาศ ซ่ึงจะตองศึกษา

ประวัติศาสตรการสงครามและนําหลักนิยมตาง ๆ  มาประกอบในการคิด รวมท้ังตองนําเทคโนโลยี

ในยุค 4.0 มาประกอบการพิจารณาดวย  

 สุดทายน้ี ผมขอใหผูอานไดรับความรู แนวคิด จากตําราพิชัยสงคราม  SUNTZU นํา

ไปใชในชีวิตประจําวันและองคกรตอไป
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       ประวัติผูแปลบทความ  

       พลอากาศเอก จอม รุงสวาง 

         ผูบัญชาการทหารอากาศ

ดานการศึกษา ดานการทํางาน

- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 10

- โรงเรียนเตรียมทหาร รุนที่ 16

- โรงเรียนนายเรืออากาศ รุนที่ 23

- โรงเรียนนายรอยรวม ประเทศญี่ปุน รุนที่ 26

- โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง รุนที่ 64

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุนที่ 36

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (ญี่ปุน) รุนที่ 41

- วิทยาลัยการทัพอากาศ (ญี่ปุน) รุนที่ 40

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 54

- สถาบันวิทยาการพลังงาน รุนที่ 5

- หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ

  และผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคกร

  มหาชน รุนที่ 15

ราชการพิเศษที่สําคัญ

- ตุลาการศาลทหารสูงสุด

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

- สมาชิกสภากลาโหม

- ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน

  จํากัด

- กรรมการ บริษัท ทาอากาศไทย จํากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

- พ.ศ.2526 ศิษยการบิน โรงเรียนการบิน

- พ.ศ.2527 นักบินประจําหมวดบิน 2 

  ฝายยุทธการ ฝูงบิน 101 กองบิน 1

- พ.ศ.2531 นายทหารการฝก ฝายยุทธการ 

  ฝูงบิน 102 กองบิน 1

- พ.ศ.2536 นายทหารฝายเสนาธิการ กองฝก

  ภาคอากาศ กรมยุทธการทหารอากาศ

- พ.ศ.2539 รองผูอํานวยการกองวิจัยและ

  พัฒนาการรบ กรมยุทธการทหารอากาศ

- พ.ศ.2541 รองผูอํานวยการกองการศึกษา

  วิทยาลัยการทัพอากาศ ฯ

- พ.ศ.2544 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

  กรมขาวทหารอากาศ

- พ.ศ.2548 นายทหารฝายเสนาธิการ 

  ประจํากรมขาวทหารอากาศ

- พ.ศ.2549 รองเจากรมขาวทหารอากาศ

- พ.ศ.2550 รองผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการ

  ทหารอากาศ

- พ.ศ.2551 ผูบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการ

  ทหารอากาศ

- พ.ศ.2552 เจากรมยุทธการทหารอากาศ

- พ.ศ.2555 ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศ

  ฝายยุทธการ

- พ.ศ.2556 รองเสนาธิการทหารอากาศ

- พ.ศ.2557 เสนาธิการทหารอากาศ

- พ.ศ.2559 ผูบัญชาการทหารอากาศ
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คณะทํางานจัดทําหนังสือ "ตําราพิชัยสงคราม ซุนวู"

1.  พลอากาศตรี สุพจน  เตาทอง
2.  นาวาอากาศเอก กฤษฎา  ทับเทศ
3.  นาวาอากาศเอก สุธี  รักชาติ
4.  นาวาอากาศเอก อภิชาติ  นาถนิติธาดา
5.  นาวาอากาศเอก พิเชษฐ  เกษม

6.  นาวาอากาศเอก กฤศนิน  จันทนา

7.  นาวาอากาศโท สําราญ  ชอบใจ

8.  นาวาอากาศโท พีรวัส  ใจหวัง

9.  นาวาอากาศโทหญิง อรุณี  ผาดไธสง

10.  นาวาอากาศโท ถาวร  อรัญญะ

11.  นาวาอากาศโท นรากร  นอยสุวรรณ

12.  จาอากาศเอก วุฒิชัย  ยืนยาว 

รูปภาพจากเว็บไซตที่เกี่ยวของ

- http://suntzuthai.blogspot.com/?view=snapshot

- https://es.pngtree.com/freepng/ink_1170796.html

- https://th.pngtree.com/freepng/chinese-ink-painting-

mountains_1633222.html

- https://dixiao.org

- http://m.588ku.com/sucai/2852415.html
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