


(บทนี้อรรถาธิบายว่า ‘มรรควิถีแห่งการใช้กองทัพ ถือว่าการวิเคราะห์

วางแผนมีความสำาคัญเป็นอันดับแรก’ ก่อนที่จะใช้กองทัพดำาเนินการสงคราม  

ผู้บัญชาการต้องสำารวจค้นคว้าวิเคราะห์เงื่อนไขภววิสัยที่จะมีผลต่อการแพ้-

ชนะอย่างละเอียดรอบด้าน หลังจากนั้นจึงวางแผนงานโครงการให้แจ่มชัดแล้ว

ถึงจะเคลื่อนทัพ ทำาเช่นนี้จึงจะมีหลักประกันว่าจะได้รับชัยชนะ)

มรรควิถีแห่งการใช้กองทัพถือว่าการวิเคราะห์วางแผนมีความสำาคัญเป็น

อันดับแรก เมื่อยังไม่เปิดสงคราม จงตรวจสอบความปรีชาความโง่เขลาของ

ขุนพล ความเข้มแข็งความอ่อนด้อยของข้าศึก จำานวนไพร่พลมากน้อย ชัยภูมิ

คับขันอันตรายยากง่าย เสบียงอาหารสมบูรณ์ขาดแคลน วิเคราะห์วางแผน

ในสิ่งเหล่านี้ แจ่มแจ้งแล้วถึงค่อยเคลื่อนทัพ เช่นนี้มิมีดอกที่จะไม่ชนะ พิชัย 

สงครามซุนวูกล่าวว่า : ศึกษาค้นคว้าศัตรู สร้างแผนกโลบายเอาชัย วิเคราะห์

ศึกษาชัยภูมิระยะทางเดินทัพ เหล่านี้จึงเป็นมรรควิถีของขุนพลผู้เลิศยุทธ์

 ในยุคราชวงศ์ฮั่นตอนปลาย ครั้งพระเจ้าเล่าปี่ยังอยู่ที่เมืองซงหยง  

(ในเกงจิ๋ว) พระเจ้าเล่าปี่ไปคารวะขอแผนยุทธศาสตร์จากจูกัดเหลียงถึง 

สามครั้ง สุดท้ายจูกัดเหลียงจึงกล่าววิเคราะห์วางแผนให้ฟังว่า

 “นับแต่ตั๋ งโต๊ะก่อเหตุขึ้นแล้ว เหล่าขุนศึกผู้กล้าหาญทั้งหลาย 

วิเคราะห์วางแผน



ขงเบ้ง



ขงเบ้งวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ให้เล่าปี่ฟัง



ต่างต้ังตัวเป็นใหญ่มากมายมิอาจนับส้ิน ต่างแย่งต่างชิงดินแดนกันและกัน 

ฝ่ายโจโฉกับอ้วนเสี้ยวเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว โจโฉอ่อนด้อยกว่าทั้ง

ชื่อเสียงและจำานวนไพร่พล แต่ทว่าโจโฉกลับเอาชนะอ้วนเสี้ยวได้ โจโฉ 

เปลี่ยนจากอ่อนด้อยเป็นเข้มแข็งเกรียงไกร นี่มิใช่สักแต่อาศัยกาลโอกาสและ

จังหวะชะตา หากอาศัยปัญญามนุษย์รังสรรค์ขึ้น ขณะนี้โจโฉมิเพียงมีกำาลังพล

มากกว่าล้านคนเท่านั้น หากเขายังสามารถอ้างพระบรมราชโองการฮ่องเต้บีบ

บังคับขุนศึกเจ้าครองนครต่างๆ ได้ด้วย ท่านยังมิบังควรเข้าปะทะคมกับโจโฉ

 ฝ่ายซุนกวนนั้นเล่า เขาก็ยึดได้กังตั๋ง ตั้งมั่นมาถึงสามชั่วคนแล้ว ชัยภูมิ

ที่มั่นก๊กเขาดี อาณาประชาราษฎร์ก็จงรักภักดี ทั้งยังมีกำาลังปราชญ์ผู้ปรีชา

รองรับหนุนช่วย ท่านควรเอาเป็นพันธมิตร ไม่ควรคิดปราบเขา

 อนัมณฑลเกงจิว๋นี ้ดา้นเหนอืถงึแมน่ำา้ฮัน่แมน่ำา้ไก ดา้นใตถ้งึแควน้ลำาไห 

ด้านตะวันออกต่อถึงแคว้นง่อ แคว้นห้วยเข ด้านตะวันตกต่อเน่ืองกับแคว้นปา 

แคว้นจ๊ก ที่นี่คือชัยภูมิยุทธศาสตร์สำาคัญ ยามนี้เจ้าผู้ปกครอง (เล่าเปียว)  

จักรักษาไว้มิได้เป็นแม่นมั่น นับว่าสวรรค์เป็นใจช่วยท่านขุนพลแล้ว ท่านจะ 

มิคิดมุ่งหมายยึดเอาเกงจิ๋วบ้างเลยหรือ

 สว่นเอก็จิว๋นัน้เลา่ กเ็ปน็ชยัภมูดินีกัหนา มพีืน้ทีก่วา้งใหญอ่ดุมสมบรูณ์

จนกล่าวขานกันว่าเป็นแดนสวรรค์ เมื่อครั้งพระเจ้าฮั่นโกโจท่านก็ได้ใช้ที่นั่น

เป็นฐานสร้างตัวจนได้ครองบัลลังก์ฮ่องเต้ในที่สุด บัดนี้เล่าเจี๋ยงเป็นคนขลาด-

เขลาอ่อนแอ ซำ้ามีเตียวฬ คุกคามอยู่ทางเหนือ เช่นนี้แม้ว่าก๊กจะอุดมสมบูรณ์

พลเมืองก็มากมาย แต่ในเมื่อเจ้ามิได้ทำานุบำารุงดูแลไพร่บ้านพลเมือง บัณฑิต

ผู้ปรีชาสามารถทั้งหลายจึงต่างคิดแสวงหาเจ้าผู้ทรงธรรมปรีชา

 ท่านขุนพลเองเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้รักษาสัจจะคุณธรรมจนมีชื่อเสียงขจร

ขจายไปทัง้สีส่มทุร พงึชกันำาเกลีย้กลอ่มชบุเลีย้งเหลา่วรีบรุษุผูก้ลา้ใหม้าก ออก

แสวงหาปราชญ์ผู้ปรีชาประหนึ่งกำาลังอดอยากหิวโหย

 เมื่อยึดได้เกงจิ๋วและเอ็กจิ๋วสองมณฑลแล้ว จงเสริมป้อมคูรักษาด่าน

ที่เป็นชัยภูมิคับขันอันตราย ทำาไมตรีกับเผ่าหยงทางภาคตะวันตก กำาราบ 

ำา่
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เล่าปี่



เกลี้ยกล่อมเผ่าอี๋เผ่าอวด (เยฺว่) ทางภาคใต้ ต่อภายนอกจงเป็นพันธมิตรกับ 

ซนุกวน ตอ่ภายในจงเรง่ปฏริปูปรบัปรงุการปกครอง กระทัง่ใตฟ้า้นีม้แีปรเปลีย่น 

จึงให้ขุนพลผู้เลิศยุทธ์นำากองทัพเกงจิ๋วรุกสู่เมืองลำาหยงและลกเอี๋ยง ส่วนตัว

ท่านจงนำากองทัพเอ็กจิ๋วรุกสู่แดนจิ๋นชวน ถึงตอนนั้น มีหรือชาวบ้านจะไม่ถือ

ถาดอาหารหิ้วป้านสุราออกต้อนรับท่านขุนพล

 หากแม้นทำาได้เช่นว่า ภารกิจฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่น ตั้งตนเป็นเจ้า ย่อมบรรลุ

สำาเร็จเป็นมั่นคง”

 เล่าปี่ฟังแล้วกล่าวว่า ‘ดีนัก’ และผลภายหลังก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์

วางแผนไว้นี้
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วิจารณ์

แน่นอนว่าในการศึกสงคราม หลักประกันแห่งชัยชนะล้วนอยู่ที่การวิเคราะห์

วางแผนอย่างเยี่ยมยุทธ์ สิ่งนี้คงไม่อาจมีใครปฏิเสธได้ แต่จงอย่าลืมว่าการ

วิเคราะห์วางแผนนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลข่าวกรองที่เรามีอยู่ แผนงาน

โครงการจะผิดหรือถูก จะประสบชัยชนะหรือวอดวาย ย่อมขึ้นอยู่กับข้อมูล

ข่าวกรองอีกชั้นหนึ่ง

 ตัวทฤษฎีพิชัยสงครามในบทนี้คัดมาจาก ‘พิชัยสงครามซุนวู’ บรรพ 

‘ลักษณะพื้นภูมิ’ มีเนื้อความดังนี้ “อันลักษณะพื้นภูมิเป็นเพียงสิ่งหนุน

ช่วยในการศึกเท่านั้น การศึกษาค้นคว้าศัตรู การสร้างแผนกโลบายเอาชัย  

การวิเคราะห์ศึกษาชัยภูมิระยะทางเดินทัพ เหล่านี้จึงเป็นมรรควิถีของขุนพล

ผู้เลิศยุทธ์”

 ตัวอย่างประกอบหัวข้อน้ี ยกเอาการวิเคราะห์วางแผนของจูกัดเหลียง 

ขงเบ้งแห่งเขามังกรซุ่มขึ้นมาเป็นแบบอย่าง เนื้อความตอนนี้คัดมาจาก

จดหมายเหตุประวัติศาสตร์ ‘ซานกั๋วจื้อ’ ของเฉินโส้ว (ตันซิ่ว) ซึ่งในนิยาย

สามก๊กของหลัวกว้านจงก็ได้คัดไปใส่ไว้อย่างสมบูรณ์เช่นกัน ในฉบับแปลของ

เจ้าพระยาพระคลังก็มีอยู่ในตอนที่ ๓๓ แต่เนื้อความไม่สมบูรณ์ดังต้นฉบับ

 ความจริงเนื้อความตอนนี้เป็นจุดสำาคัญยิ่งของเรื่องสามก๊กทีเดียว  

ถ้าเราอ่านแล้วจับใจความ กุมวิญญาณของคำาวิเคราะห์วางแผนของขงเบ้งได้ 



จะช่วยให้เรามองการศึกสงครามในสามก๊กได้อย่างปรุโปร่งแจ่มชัดขึ้น

 ถึงตอนนี้ท่านคงนึกอยากอ่านเนื้อความในฉบับเจ้าพระยาพระคลังขึ้น

มาบ้างแล้ว เพื่อประหยัดเวลาของท่าน ไม่ต้องลุกไปพลิกหาอีก ขออนุญาต

คัดข้อความจากฉบับเจ้าพระยาพระคลังมาลงยาวหน่อย ดังนี้

 “ขงเบ้งจึงตอบว่า อันแผ่นดินเกิดจลาจลตราบเท่าทุกวันนี้ ก็เพราะตั๋ง-

โต๊ะนั้นเป็นต้น ฝ่ายโจโฉเล่าที่ซ่องสุมทหารทั้งปวงแล้วยกไปกำาจัดอ้วนเสี้ยว

ได้นั้น ใช่ว่าจะสำาเร็จด้วยกำาลังทหารมากก็หาไม่ ทหาร โจโฉน้อยกว่าทหาร 

อ้วนเสี้ยวอีก แลอาจสามารถทำาการใหญ่หลวงสำาเร็จได้ ทั้งนี้ก็เพราะปัญญาแล 

ความคิดของตัว ถึงมาตรว่าโจโฉเป็นคนชั่วมิได้มีความกตัญญูต่อพระเจ้า 

เหีย้นเตค้ดิอา่นทำาการหยาบชา้ถงึเพยีงนีแ้ลว้กด็ ีกย็ากทีจ่ะกำาจดัโจโฉไดโ้ดยงา่ย

 ฝ่ายซุนกวนอันเป็นเจ้าเมืองกังตั๋งเล่า ถึงจะมีกำาลังน้อยก็เสมือนมีกำาลัง

มาก ด้วยอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงรักใคร่เป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน ท่านอย่าพึ่ง

ประมาทแก่ซุนกวน ควรที่จะรักใคร่เป็นไมตรีต่อกัน อันเมืองเกงจิ๋วนั้นเล่าก็

เป็นเมืองหน้าศึก เหมือนศัตรูมีอยู่รอบทั้งสี่ด้าน ถ้าผู้ใดมีสติปัญญาสามารถก็

จะรักษาได้ แลเมืองนี้นานไปก็จะได้แก่ท่าน แลเมืองเสฉวนเล่าก็เป็นหัวเมือง

ใหญ่ มั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก แลครั้งพระเจ้าฮั่นโกโจก็ตั้งตัวได้ 

ในเมืองนั้นก่อน บัดนี้เล่าเจี๋ยงเจ้าเมืองเสฉวนก็เป็นคนโลเลอยู่หาแน่นอนไม่ 

แล้วก็มิได้อารีรอบคอบที่จะปลูกเลี้ยงทหาร ถึงจะมีสมบัติดังเมืองฟ้าก็นับวัน 

จะสาบสูญ บัดนี้ทหารทั้งปวงก็คอยที่จะเอาใจออกห่างอยู่ ตัวท่านก็เป็น 

เชื้อพระวงศ์พระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วประกอบไปด้วยสติปัญญาอันรอบคอบ ถ้าจะ 

คิดเอาเมืองเกงจิ๋วแล้วเมืองเสฉวนก็จะได้โดยง่าย แต่ทว่าได้แล้วจงทำาไมตรี 

ให้รอบคอบต่อหัวเมืองทั้งปวง อันซุนกวนนั้นก็จะได้เป็นที่พำานักของท่านต่อไป 

จะได้ตั้งทำานุบำารุงทหารให้พร้อมมูล ถ้าเห็นแผ่นดินระสำ่าระสายแล้วเมื่อใด  

ก็จะได้คิดอ่านทำาการสืบไปได้สะดวก ฝ่ายอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงก็จะมีใจ

รกัใครท่า่นเปน็อนัมาก ซึง่ทา่นมคีวามปรารถนาจะใหช้ว่ยทำานบุำารงุนัน้ ขา้พเจา้

ก็สั่งสอนให้ได้ตามสติปัญญาแต่เพียงนี้ แม้ท่านมีความอุตส่าห์กระทำาตาม

ถ้อยคำาของข้าพเจ้าก็จะสำาเร็จความปรารถนา
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 ขงเบ้งสนทนาด้วยเล่าปี่ดังนั้นแล้ว ก็เรียกให้เด็กหยิบแผนที่ตำาบลเมือง

เสฉวนอันมีหัวเมืองขึ้นห้าสิบหัวเมืองมาแขวนให้ดู แล้วขงเบ้งจึงว่า ถ้าท่านมี 

ความอุตส่าห์พยายามคิดอ่านทำาการได้เมืองเสฉวนนี้แล้ว ก็จะได้เป็นใหญ่ 

สมความปรารถนา เล่าปี่ได้ฟังขงเบ้งบอกดังนั้นจึงว่า ซึ่งท่านมีความเมตตา

สั่งสอน แนะนำาให้ ข้าพเจ้ามีความยินดีนัก สว่างในดวงใจดุจว่าพระอาทิตย์ 

มีปริมณฑลอันปราศจากเมฆ ส่องสว่างไปทั่วโลก แต่ทว่าเมืองเสฉวนแลเมือง

เกงจิ๋วนั้นก็เป็นเชื้อสายญาติวงศ์ของพระเจ้าเหี้ยนเต้ ถ้าข้าพเจ้าจะคิดทำาการ

เอาเมืองทั้งสองนี้ก็เหมือนหนึ่งขบถต่อแผ่นดิน ดังคนหาความกตัญญูมิได้

 ขงเบ้งจึงว่า ท่านว่าทั้งนี้ก็ชอบอยู่ แต่เราพิเคราะห์เห็นว่าเล่าเปียว

คนนี้อายุจะไม่ยืดยาวสืบไป ฝ่ายเล่าเจี๋ยงนั้นเล่า ก็เป็นคนโลเลหามั่นคงไม่  

ทั้งอาณาประชาราษฎร์ก็มิได้รักใคร่ ถึงว่าท่านมีความกตัญญูต่อพระเจ้า 

เหี้ยนเต้ มิได้คิดจะทำาร้ายคนทั้งสองนี้ก็ดี นานไปก็จะเกิดอันตรายเอง เมือง

ทั้งสองนี้ก็จะได้แก่ท่านเป็นมั่นคง

 แลขงเบ้งว่ากล่าวทั้งนี้เหตุพิเคราะห์เห็นโดยตำาราว่า ต่อไปภายหน้า 

เล่าปี่จะได้เป็นใหญ่อยู่ก๊กหนึ่ง โจโฉก๊กหนึ่ง ซุนกวนก๊กหนึ่ง เป็นสามก๊กฉะนี้  

แลบรรดาคนจีนทั้งปวงจึงพากันนับถือขงเบ้ง ว่ามีปัญญารู้ตำาราดูตลอดไปถึง

กาลภายหน้า เป็นที่สรรเสริญมาตราบเท่าทุกวันนี้”

 จากหลักฐานข้อเขียนเท่าที่เรามีอยู่ คือจดหมายเหตุประวัติศาสตร์  

‘ซานกั๋วจื้อ’ (นิยาย ‘ซานกั๋วเหยี่ยนอี้’ เราจะไม่ใช้เพราะมันคือนิยาย) ต้อง

ยอมรับว่าในกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์วางแผนการนั้น ไม่มีบันทึก

แสดงถึงคำาวิ เคราะห์วางแผนของผู้อื่นใดเทียบได้เท่าเทียมขงเบ้งเลย  

การวิเคราะห์ของขงเบ้งครั้งนี้ทำาได้อย่างเป็นระบบและลึกซึ้งรอบด้านดีมาก 

แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าขงเบ้งเก่งกาจปราดเปรื่องอยู่เพียงผู้เดียวเท่านั้น 

เพราะเมื่อดูจากยุทธการต่างๆ แล้ว มันสะท้อนให้เห็นว่า ทั้งจิวยี่และโจโฉ 

ต่างก็มองเห็นความสำาคัญของเกงจ๋ิวและเอ็กจ๋ิวเช่นกัน เพียงแต่ว่าใน 

จดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ไม่มีคำากล่าววิเคราะห์ของผู้อื่นบันทึกไว้ 

ละเอียดเท่ากับของขงเบ้ง

   17ทองแถม นาถจำานง



หลักประกันแห่งชัยชนะ

ล้วนอยู่ที่การวิเคราะห์ 

วางแผนอย่างเยี่ยมยุทธ์



(บทนีอ้รรถาธบิายถงึการใชย้ทุธวธิทีีพ่สิดารเหนอืความคาดหมาย เสนอใหใ้ช้

กลยุทธ์ทำาทีจะเข้าตีทางด้านหนึ่งแต่แล้วกลับเข้าโจมตีอีกทางหนึ่ง ทำาให้ศัตรู

มิได้เตรียมระวังป้องกัน)

คำาวา่ ‘พสิดาร’ ในความหมายทางพชิยัสงครามกค็อื โจมตจีดุทีน่อกเหนอืความ

คาดหมาย โจมตีจุดที่ศัตรูมิได้ระวังป้องกันเมื่อเปิดสงครามกับข้าศึก จงทำาที

จะบุกด้านหน้าแต่เข้าตีด้านหลัง จะบุกด้านตะวันออกแต่เข้าตีด้านตะวันตก  

จงทำาใหศ้ตัรคูาดเดาแผนการของเราไมถ่กู มริูจ้ะจดัวางกำาลงัปอ้งกนัเราอยา่งไร 

ทำาเช่นนี้ได้เราจักประสบชัยชนะ พิชัยสงครามซุนวูกล่าวว่า : เมื่อเห็นจุดอ่อน

เปราะของศัตรู เราต้องใช้กลยุทธ์พิสดาร โจมตี

 ในยุคสามก๊ก จิงหยวนศกปีที่สี่ (ค.ศ. ๒๖๓) พระเจ้าโจฮวนส่งกองทัพ

ไปปราบจ๊กก๊กโดยให้สุมาเจียวเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด สุมาเจียวแต่งตั้ง 

เตงงายนำาทัพเข้าทำาศึกพัวพันหน่วงเกียงอุยไว้ ให้จูกัดสูข้าหลวงมณฑล 

หยงจิ๋วตั้งทัพสกัดเส้นทางมิให้เกียงอุยถอยกลับ

 เตงงายสัง่ใหก้องทพัอองกิน๋ขา้หลวงแควน้หลงเสชว่ยสกดัตทีางดา้นขา้ง 

ให้เอียวหัวข้าหลวงแคว้นกิมเสียยกทัพอ้อมไปสกัดตีด้านหลังที่กำาสง  

ฝ่ายเกียงอุยครั้นได้ข่าวว่าจงโฮยนำากองกำาลังหลักของวุยก๊กไปตียึดเอาแคว้น

พิสดารเหนือคาดหมาย



จงโฮย



เตงงาย



ฮันต๋งได้แล้ว จึงต้องเคลื่อนพลถอยไปทางด้านตะวันออก ขุนพลวุยก๊กเช่น 

เอียวหัวเป็นต้น  นำาทัพไล่ตามไม่ลดละ สองฝ่ายปะทะกันท่ีเฉียงชวนโข่ว ทัพเกียงอุย 

เสยีทถีอยหนไีป ขณะนัน้จกูดัสตูัง้คา่ยยดึสะพานอมิเปง๋เกีย๋วสกดัทางถอยของ

เกียงอุยไว้ เกียงอุยจึงเบี่ยงเบนเส้นทางมุ่งสู่ทิศเหนือหวังจะวกอ้อมด้านหลัง

ทัพจูกัดสู จูกัดสูได้ข่าวรีบเคลื่อนย้ายกำาลังพลส่วนใหญ่ถอยหลังไปสามสิบลี้

เพื่อจะสกัดเกียงอุย แต่เมื่อเกียงอุยเดินทัพไปทางเหนือได้สามสิบลี้ก็ได้ข่าวว่า 

จูกันสูเคลื่อนย้ายพล จึงรีบย้อนกลับทางเดิมข้ามสะพานอิมเป๋งเกี๋ยวไปได้

แม้ว่าจูกัดสูจะรีบกลับมาเพื่อสกัดเกียงอุยที่สะพานอิมเป๋งเกี๋ยวอีก แต่ก็ล่าช้า

ไปวันหนึ่ง เช่นนี้เกียงอุยจึงสามารถถอยกลับไปตั้งมั่นรักษาด่านเกียมโก๊ะได้  

(เกียงอุยรักษาด่านเกียมโก๊ะอย่างมั่นคง) จงโฮยเข้าตีเต็มกำาลังแต่ก็ไม่สำาเร็จ

 ฝ่ายเตงงายจึงทำาหนังสือเสนอแผนการว่า “บัดนี้ข้าศึกกำาลังเพลี่ยงพลำ้า

เสียที ฝ่ายเราควรช่วงชิงจังหวะนี้รุกกระหน่ำาต่อไป โดยใช้เส้นทางเล็กจาก 

อิมเป๋งผ่านทางตกหยงพุ่งเข้าสู่ปวยเสีย ซึ่งก็เท่ากับเราผ่านเลยด่านเกียมโก๊ะ

เข้าไปทางตะวันตกได้ถึงร้อยลี้ แลเมืองปวยเสียนั้นตั้งอยู่ห่างจากนครเซงโต๋

เพียงสามร้อยกว่าลี้เท่านั้น การที่เราทะลวงถึงเขตใจกลางศัตรูเช่นนี้ย่อมเหนือ

ความคาดหมายของมัน ถ้าเกียงอุยถอนทัพไปช่วยเมืองปวยเสีย จงโฮยจะ

สามารถฉวยโอกาสตะลุยตีด่านเกียมโก๊ะบุกเข้าไปได้ ฤาแม้นว่าเกียงอุยไม่

ยอมถอนกำาลังไปช่วยปวยเสีย กำาลังศัตรูในปวยเสียย่อมอ่อนด้อยมีอยู่เพียง

เล็กน้อย พิชัยสงครามกล่าวไว้ว่าต้องเลือกโจมตีจุดที่ศัตรูมิได้ระวังป้องกัน 

โดยเลือกจังหวะเวลาที่ศัตรูมิได้คาดคิดด้วย ดังนั้นถ้าหากฝ่ายเราเลือกตีจุด

ที่อ่อนเปราะดังเสนอนี้ ชัยชนะย่อมมีหลักประกันมั่นคง”

 ดังนั้นในเดือนสิบ เตงงายจึงเริ่มเคลื่อนพลจากอิมเป๋ง บุกป่าฝ่าดงดอย 

ข้ามห้วยข้ามเหว เดินทางไปตามเส้นทางทุรกันดารรกร้างไร้ผู้คน เตงงาย 

เดนิทางไปไดเ้จด็รอ้ยกวา่ลีก้ถ็งึบรเิวณแหง่หนึง่เปน็ชะเงือ้มเขาสงูชนั จะเดนิทาง 

ต่อไปก็ยากลำาบากนัก ขณะนั้นเสบียงอาหารใกล้จะหมดสิ้นแล้ว เตงงาย 

จึงบุกหน้าใช้พรมพันห่อกายแล้วกลิ้งตัวลงจากดอย เหล่าไพร่พลพากันโหน 
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เตงงายบุกจ๊กก๊กตามเส้นทางอิมเป๋ง



กิ่งไม้เรียงรายทยอยกันไต่ลงจากดอย จนในที่สุดก็ลุถึงเมืองอิวกั๋ง

 ม้าเชียวข้าหลวงเมืองอิวกั๋งยอมจำานนทันทีโดยมิทันต้องรบพุ่งเลย 

ฝ่ายจูกัดเจี๋ยม (บุตรชายขงเบ้ง) ได้เคลื่อนพลจากปวยเสียไปตั้งหลักปักค่าย

ต้านทานทัพเตงงายอยู่ที่หุบเขากิมก๊ก เตงงายสั่งให้เตงต๋งบุตรชายของตน

เข้าตีปีกขวาให้สุม่อนายทัพเข้าตีปีกซ้าย เตงต๋งและสุม่อเสียที ต้องถอยทัพ

กลับมาบอกว่า “ศัตรูเข้มแข็งเอาชัยยากนัก” เตงงายได้ฟังก็โกรธจัด ตวาดว่า  

“จะเป็นหรือตาย จะแพ้หรือชนะ ชี้ขาดอยู่ที่การรบครั้งนี้เท่านั้น ไฉนจึงกล่าว

เช่นนี้” เตงงายด่าว่าเตงต๋งกับสุม่อแล้วคาดโทษไว้ว่าจะตัดหัวเสียบประจาน  

เตงต๋งและสุม่อหวนออกศึกอีกครั้งหนึ่ง นำาไพร่พลบุกทะลวงรบพุ่งอย่าง 

ดุเดือดห้าวหาญ กระทั่งทัพจ๊กก๊กแตกพ่ายยับเยิน จูกัดเจี๋ยมตายในที่รบ

 กองทัพเตงงายรุกคืบหน้าเข้าถึงชานพระนครเซงโต๋ทันที ฝ่ายพระเจ้า

เล่าเสี้ยนส่งทูตออกมาเจรจาขอยอมจำานนสวามิภักดิ์ จ๊กก๊กจึงสูญสิ้น 

แต่นั้นมา
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วิจารณ์

“เมือ่เหน็จดุออ่นเปราะของศตัร ูเราตอ้งใชก้ลยทุธพ์สิดาร โจมต”ี เปน็พระราช- 

ดำารัสของถางไท่จงฮ่องเต้ ซึ่งพระองค์ได้แนวคิดมาจากปราชญ์ซุนวูนั่นเอง  

ซุนวูกล่าวไว้ในบรรพที่ ๑ ‘การวางแผนการในเบื้องต้น’ ว่า “พึงหักเอาในขณะที่

เขามิได้เตรียมพร้อม เข้าจู่โจมยามที่เขามิได้คาดฝัน” (สำานวนแปลของ เสถียร 

วีรกุล) คำากล่าวนี้ถือเป็นหัวใจของ ‘พิชัยสงครามซุนวู’ ทีเดียว

 ปราชญ์ยุคต่อจากซุนวูถือหลักข้อนี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการตัดสิน

ใจเลือกยุทธวิธีกับทั้งได้ขยายความให้แง่มุมเพิ่มขึ้น เช่น ซุนปินนักการทหาร

ที่เลื่องชื่ออีกท่านหนึ่ง กล่าวไว้ใน ‘พิชัยสงครามซุนปิน’ ว่า “การตีหักเอาใน

ขณะที่เขามิได้เตรียมพร้อม เข้าจู่โจมยามที่เขามิได้คาดฝัน คือวิถีทางสำาหรับ

ใช้พลหนึ่งสู้สิบ” หมายความว่า หากเรารู้จักใช้กฎเกณฑ์ข้อนี้ของซุนวูแล้ว แม้

เราจะมีกำาลังไพร่พลน้อยกว่าศัตรู เราก็สามารถเอาชนะได้

 ขงเบ้งกล่าวไว้ใน ‘พิชัยสงครามขงเบ้ง’ (จีนกลางว่า ‘จื้อจวิน’) เป็นตำารา 

คนละเลม่กบั ‘ยทุธศลิป’์ วา่ “เมือ่ศตัรคูติัง้รบั จงโจมตยีามทีศ่ตัรมูไิดเ้ตรยีมพรอ้ม 

เมื่อศัตรูคิดจะยาตราทัพทำาศึก จงโจมตีจุดที่ศัตรูมิได้คาดฝัน” ตรงนี้แสดงว่า 

ขงเบ้งมองแง่มุมเพิ่มเติมจากซุนวู กล่าวคือ เสนอว่า “โจมตีตอนที่ศัตรูยังมิได้ 

ตระเตรียม” เป็นยุทธวิธีเหมาะสำาหรับการเข้าตีหักเอาเมือง เอาด่านท่ีมีป้อมปราการ 

มั่นคง ส่วน “โจมตีจุดที่ศัตรูมิได้คาดคิด” เป็นยุทธวิธีเมื่อข้าศึกตั้งทัพเป็น 



กระบวนตระเตรียมจะเปิดศึกกับฝ่ายเราแล้ว

 กฎพิชัยสงครามข้อนี้แก่นกลางอยู่ที่คำาว่า ‘แปลกพิสดาร’ จะแปลก

พิสดารได้ต้อง ‘สร้างสรรค์’ ในขณะที่คู่แข่งเคยชินกับวิธีคิดหรือแนวคิดแบบ

ฉบับทั่วๆ ไปซึ่งเหมือนกันไปหมดเป็นส่วนใหญ่ แต่เราจับจุดอ่อนตรงนี้ได้  

เมื่อเรากล้าแหวกกรอบแนวคิดกฎเกณฑ์เก่าๆ จึงย่อมจะหากลยุทธ์พิสดาร

เอาชัยคู่แข่งได้

 ตัวอย่างที่ยกมาประกอบหัวข้อนี้มีเนื้อความอยู่ในสามก๊กตอนที่ 

๘๕−๘๖ ตัวอย่างนี้ได้รับการอ้างถึงอยู่เสมอๆ เพราะเตงงายได้รับชัยชนะ

อย่างสวยงาม แต่อย่าลืมว่าที่ฝ่ายจ๊กก๊กพ่ายแพ้ง่ายดายเช่นนั้น ปัจจัยสำาคัญ

คือความเสื่อมทรามของราชสำานักจ๊กก๊กเป็นต้นเหตุใหญ่ กองทหารเตงงายที่

ทะลวงเข้าไปมีจำานวนไม่มากนัก หากฝ่ายจ๊กก๊กมีการเตรียมพร้อม มีกองทัพ

ที่เข้มแข็ง ราชสำานักไม่เละเทะปานนั้น กองทัพเตงงายที่ทะลวงเข้าไปอาจจะถูก

ทำาลายเสียได้โดยง่าย

 กลศึกของเตงงายดูคล้ายๆ สุ่มเสี่ยง แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่ามัน

น่าเสี่ยง ทั้งนี้เพราะขุนพลจ๊กก๊กที่เข้มแข็งร้ายกาจน่าเกรงขามคงเหลือเพียง

เกียงอุยคนเดียวเท่านั้น ซึ่งขณะนั้นเองเกียงอุยก็กำาลังติดพันรบศึกอยู่กับ 

จงโฮย ดินแดนส่วนในของจ๊กก๊กอ่อนเปราะ เตงงายจึงกล้าตัดสินใจทะลวง

แนวรุกเข้าไป กลศึกข้อนี้อย่าว่าฝ่ายจ๊กก๊กเลย แม้แต่จงโฮยก็ไม่เชื่อว่าเตงงาย

จะประสบความสำาเร็จ

 บางทีการสุ่มเสี่ยงกับการใช้กลยุทธ์พิสดารยังมีเส้นแบ่งที่ไม่แจ่มชัด

สำาหรับบางท่าน เรื่องนี้พอจะอธิบายอย่างคร่าวๆ ได้ว่า สองอย่างนี้ต่างกันที่

พืน้ฐาน การสุม่เสีย่งตัง้อยูบ่นความมทุะลแุหง่อารมณ ์ ขาดการศกึษาวเิคราะห์

วิจัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ แต่การใช้กลยุทธ์พิสดารนั้น ผ่านการศึกษา

ไตรต่รองวเิคราะหป์จัจยัรอบดา้นแลว้ คดิเปอรเ์ซน็ตเ์สีย่งไดเ้สยีเรยีบรอ้ยแลว้ 

จึงใช้ความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญกล้าตัดสินใจดำาเนินการ

26   กลยุทธ์พลิกสถานการณ์ สงครามสามก๊ก



เมื่อเห็นจุดอ่อนเปราะ

ของศัตรู เราต้องใช้

กลยุทธ์พิสดาร โจมตี

       ถางไท่จงฮองเต้

“
”



พึงหักเอาในขณะที่เขา

มิได้เตรียมพร้อม 

เข้าจู่โจมยามที่เขา

มิได้คาดฝัน
       ซุนวู

“

”



(บทนี้อรรถาธิบายว่า เมื่อสถานการณ์เป็นผลดีต่อฝ่ายเรา เราต้องรีบใช้ให้

เป็นประโยชน์ อย่าพลาดโอกาส ‘ได้ที’ ไปเสีย)

ในทางการทหาร แก่นหลักของคำาว่า ‘สถานการณ์’ หมายถึงการรู้จักใช้

จังหวะสถานการณ์ เมื่อมีสถานการณ์ที่ศัตรูอาจพ่ายแพ้ เราต้องฉวยจังหวะ 

เข้ากระหนำ่า กองทัพศัตรูย่อมจะพินาศย่อยยับ พิชัยสงครามซุนวูกล่าวว่า : 

จงอาศัยสถานการณ์เข้าทำาลายศัตรู

 พระเจา้จิน้บูเ๊ต ้(สมุาเอีย๋น) มแีผนการจะทำาลายงอ่กก๊ แตข่า้ราชบรพิาร

ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย มีแต่เอียวเก๋า, เตาอี้ และกังหัวเท่านั้นที่เห็นด้วยกับ

พระเจ้าสุมาเอี๋ยน ต่อมาเอียวเก๋าป่วยจึงเสนอให้เตาอี้ได้สืบทอดตำาแหน่งแทน

ตน ครั้นเอียวเก๋าตาย พระเจ้าสุมาเอี๋ยนจึงแต่งตั้งเตาอี้กินตำาแหน่งมหาขุนพล

สยบทักษิณ ไปบังคับบัญชากองทหารแดนเกงจิ๋วทั้งหมด

 เตาอี้ไปรับตำาแหน่งแล้วก็รีบจัดแจงยุทธสัมภาระฝึกซ้อมทหาร แสดง

ศักดานุภาพให้ปรากฏไป จากนั้นเตาอี้ได้คัดเลือกทหารที่แกล้วกล้า เข้าโจมตี

เตียวเจิงข้าหลวงเมืองเสลกของง่อก๊กพ่ายแพ้ เตาอี้จึงรีบส่งหนังสือทูลพระเจ้า

สุมาเอี๋ยน ขอให้กำาหนดโครงการแน่นอนว่าจะรุกตีง่อก๊กเมื่อใด พระเจ้า 

สุมาเอี๋ยนตอบว่าจะยกทัพหลวงไปตีในปีถัดไป เตาอี้ทำาหนังสือกราบทูลแสดง

ความไม่เห็นด้วย เสนอว่า “ในการดำาเนินกิจกรรมเรื่องราวนานา เราล้วนต้อง

สถานการณ์



เอียวเก๋า



วิเคราะห์เปรียบเทียบดี-ร้าย ผลได้-เสียกันก่อน หากทำาศึกขณะนี้ จะมีผล

ดีถึงแปดถึงเก้าส่วนจากสิบส่วน ส่วนผลที่จะร้ายนั้นมีเพียงส่วนสองส่วน

เท่านั้น (ฝ่ายเราจะไม่เสียหายอะไรนัก) อย่างมากก็แค่ตีง่อก๊กไม่ได้ การที่เหล่า 

เสนาอำามาตย์คนอื่นเสนอว่ายังไม่มีสถานการณ์บอกเหตุว่าง่อก๊กจะพ่ายแพ้ 

ก็เนื่องมาจากโครงการบุกยึดง่อก๊กมิใช่โครงการที่พวกเขาเสนอขึ้น ถ้าปล่อย

ให้โครงการนี้สำาเร็จลุล่วงนอกจากพวกเขาจะไม่มีความดีความชอบอะไรแล้ว  

ยงัเปน็หลกัฐานขอ้พสิจูนว์า่ทศันะของพวกเขาผดิพลาดมาแตเ่ริม่แรก เชน่นีเ้อง

พวกเขาจึงพากันคัดค้านมิให้พระองค์ยกทัพไปตีง่อก๊ก ในสมัยพระเจ้าฮวนเต้ 

เหล่าเสนาอำามาตย์หลายคนคัดค้านไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ตั้งกองทหารเป็น

หน่วยทำาการเพาะปลูกพร้อมกันไปด้วย

 แต่ต่อมาเมื่อพิสูจน์กันแล้วว่าข้อเสนอของเตียวชงก๊กถูกต้อง พวกที่

คัดค้านจึงถูกตำาหนิว่ากล่าว ต้องพากันคุกเข่าคำานับขอสมาลาโทษ พระเจ้า

ฮวนเต้ทรงทำาเช่นนั้นก็เพื่อป้องกันพวกที่คอยขัดขวางคัดค้านผู้อื่นอย่างไม่ 

บรสิทุธิใ์จ ในปนีีน้บัแตฤ่ดสูารทเปน็ตน้มา การตระเตรยีมกองทพัเพือ่บกุงอ่กก๊

ของฝ่ายเรากระทำากันอย่างชัดแจ้งแล้ว ถ้าหากเราจะชะงักไว้กลางคันเกรงว่า 

ซุนโฮอาจเกิดกริ่งเกรงระวังตัวขึ้นมา แล้วดำาเนินมาตรการป้องกันตอบโต้เรา 

เช่น อาจจะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองบูเฉียง เสริมป้อมปราการตามเมือง 

ต่างๆ ให้แข็งแรงมั่นคง กระจายชุมชนให้แตกซ่านมากขึ้น จะทำาให้เราเข้าตีหัก 

เอาเมืองได้ลำาบาก และส่วนภายนอกเมืองก็จะไม่อาจกวาดต้อนผู้คนยึด 

เสบียงมาใช้ หากฝ่ายง่อก๊กชุมนุมเรือรบไว้ที่แฮเค้า แผนการตีง่อก๊กในปีหน้า

ก็จะไม่มีทางสำาเร็จ”

 ขณะนั้นพระเจ้าสุมาเอี๋ยนกำาลังเล่นหมากล้อมอยู่กับกังหัว กังหัวจึง

ปัดกระดานหมากออกไปเสีย แล้วกระพุ่มมือกราบทูลว่า “พระองค์ทรงพระ- 

ปรีชาสามารถเปี่ยมคุณธรรม ก๊กของเราอุดมสมบูรณ์ กองทัพก็เข้มแข็ง 

แกร่งกล้า ส่วนซุนโฮนั้นเป็นทรราชโหดร้ายมัวเมาเข่นฆ่าทำาร้ายเสนาอำามาตย์ 

ผู้ปรีชา หากเรารุกเข้าตีซุนโฮตอนนี้ มิต้องสิ้นเปลืองแรงมาก เราจักพิชิตแดน 

   31ทองแถม นาถจำานง



เตาอี้



กังหนำาได้แน่นอน” พระเจ้าสุมาเอี๋ยนเห็นด้วย จึงให้ดำาเนินตามข้อเสนอของ

เตาอี้

 เตาอี้จึงระดมพลตั้งมั่นอยู่ที่กังเหลง แล้วสั่งให้จิวสิดและอ๋องหยง 

พรอ้มไพรพ่ลจำานวนหนึง่ลอบขา้มแมน่ำา้แยงซ ีรบีรดุไปยดึตำาบลงกัเซยีงไวก้อ่น 

จากนัน้ยาตราทพัใหญช่ธูวชัทวิธงสลอน ครัน้ถงึภเูขาปาสนัจงึใหร้ะดมจดุเพลงิ

ข่มขวัญศัตรู ใช้ชัยภูมิที่ดี ตีทัพง่อก๊กแตก จับซุนฮิมแม่ทัพง่อก๊กเป็นเชลย  

นบัแตพ่ิชิตเกงจิ๋วได้แล้ว บรรดาข้าหลวงแคว้นต่างๆ ตั้งแต่แม่นำ้าเซียงกังลงมา

ถงึแควน้เกาจิว๋ (เมอืงแกว) แควน้กวางเจา แควน้งอ่ ตา่งลูต่ามลมยอมสวามภิกัดิ์

ทั้งสิ้น และเพื่อเกลี้ยกล่อมประนอมนำ้าใจ เตาอี้จึงได้ถือราชโองการพระเจ้า 

สุมาอี้อ่านให้พวกเขาฟังด้วยตนเอง

 ในการประชมุนายทพันายกองครัง้หนึง่ นายทหารผูห้นึง่กลา่ววา่ “งอ่กก๊

ไดค้รอบครองกงัหนำามาเปน็เวลาเกอืบรอ้ยปแีลว้ เราจะทำาลายมนัในคราวเดยีว

คงจะยาก ขณะนี้อากาศก็เริ่มร้อนขึ้น ฤดูฝนกำาลังมาเยือน โรคภัยไข้ระบาด

จะเกิดมีทั่วไป ขอเสนอว่าทางที่ดีเราควรจะรอคอยให้ถึงฤดูหนาวจึงค่อยบุก

มาโจมตีใหม่” เตาอี้จึงชี้แจงว่า “เมื่อครั้งอดีตนั้น ขุนพลงักเยแม่ทัพเอี๋ยนก๊ก

ฉวยใช้โอกาสที่ได้ชัยในสมรภูมิเจ๋เส รุกตะลุยคืบหน้าต่อรวดเดียวเอาชนะ 

ยึดครองก๊กใหญ่ๆ อย่างเมืองเจ๋ได้ ขณะนี้กองทัพฝ่ายเรากำาลังได้เปรียบ  

มีศักดายุทธานุภาพสูง จะเปรียบก็เฉกเช่นกับการผ่าปล้องไม้ไผ่ เมื่อเราทะลวง

ตรงข้อปล้องให้แตกเสียแล้วหลายๆ ปล้อง ส่วนที่เหลือก็จะปริแยกออกโดย

ง่ายแทบจะมิต้องใช้เรี่ยวแรงอันใดอีก”

 จากนั้นจึงออกคำาสั่งให้กองทัพตะลุยตรงไปสู่เกี๋ยนเงียบนครหลวง 

ของง่อก๊ก บรรดาเจ้าเมืองเมืองต่างๆ รายทางที่กองทัพเตาอี้ยาตราทัพผ่าน 

ต่างรีบนอบน้อมออกมาสวามิภักดิ์ สุดท้ายเตาอี้ก็สามารถจับซุนฮูเป็นเชลย 

พิชิตง่อก๊กได้ราบคาบ

   33ทองแถม นาถจำานง



ซุนฮู



วิจารณ์

หัวข้อนี้คงเป็นที่เข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปแล้ว ตามปกติคงจะไม่มีใครบ้าระหำ่า

เปิดศึกทั้งๆ ที่รู้ว่าสถานการณ์ไม่อำานวยประโยชน์ต่อฝ่ายตน ก็ในเมื่อทุกคน

ทราบกันดีว่าควรลงมือเมื่อสถานการณ์อำานวย ปัญหาพื้นฐานจึงอยู่ที่ว่า รู้หรือ

ไมว่า่สถานการณก์ำาลงัเหมาะ? ฝา่ยเรากำาลงัไดท้ ีถา้ชนชา้งกนักว็า่ ‘ไดล้า่ง’ แลว้

จงจ้วงของ้าวฟันให้ขาดสะพายแล่งเลย

 บางทีสถานการณ์ที่เป็นผลดีต่อเราปรากฏอยู่ไม่นาน เพียงพริบตาอาจ

เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ความสามารถในการจับจังหวะรู้สถานการณ์จึงสำาคัญมาก 

อีกปัญหาหนึ่ งที่ควรสนใจคือ ถ้ า เราไม่ เตรียมตัวให้พร้อมอยู่ เสมอ  

พอจังหวะสถานการณ์มาถึง เราอาจไม่มีความสามารถลงมือปฏิบัติการ  

จังหวะสถานการณ์ที่ดีวิเศษนั้นจึงหลุดลอยไป ซึ่งบางทีในช่วงชีวิตหนึ่งอาจจะ

ไม่มีจังหวะดีเช่นนั้นผ่านมาอีกก็ได้ การเตรียมพร้อมเสมอจึงมิใช่การสูญเปล่า 

หากเราพร้อมอยู่เสมอและรู้จักจับจังหวะ เข้าใจสถานการณ์ คงจะถึง ‘โอกาส’ 

ของเราบ้างสักวันหนึ่งเป็นแน่

 สำาหรับปัญหาที่ว่า ตัดสินใจได้อย่างไรว่าเรา ‘ได้ที’ หรือยัง หากเปิดศึก

แลว้ฝา่ยไหนจะมเีปรยีบ ฝา่ยไหนมลีางแพล้างชนะ เรือ่งนีซ้นุวสูอนใหว้เิคราะห์

เปรียบเทียบเจ็ดด้าน ได้แก่

 ๑. ประมุขฝ่ายไหนมีธรรมะ



 ๒. ขุนพลฝ่ายไหนมีสมรรถภาพ

 ๓. ดินฟ้าอากาศอำานวยประโยชน์แก่ฝ่ายใด

 ๔. การบังคับบัญชาฝ่ายไหนยึดปฏิบัติมั่น

 ๕. กำาลังพลฝ่ายไหนพรั่งพร้อมสมบูรณ์กว่า

 ๖. ไพร่พลฝ่ายไหนเชี่ยวชาญการศึกสงครามกว่า

 ๗. การปูนบำาเหน็จลงอาญาฝ่ายไหนบริสุทธิ์ยุติธรรม

 ส่วนขงเบ้งแนะนำาไว้ในคัมภีร์ ‘ยุทธศิลป์’ (เจียงหย่วน) ว่า ควรรุกโจมตี

ได้หากศัตรูมีสภาพดังต่อไปนี้

 ๑. กองทัพศัตรูกรำาศึกรบล้า เสบียงอาหารขัดสน

 ๒. ทวยราษฎร์ทุกข์ลำาเค็ญแค้นเคือง

 ๓. ดูเบาพระอัยการทัพ ไม่หมั่นหัดซ้อมฝึกฝน

 ๔. ไม่ดูแลซ่อมแซมอาวุธยุทโธปกรณ์

 ๕. ขาดการตระเตรียมแผนการยุทธศาสตร์ยุทธวิธีไว้ล่วงหน้า

 ๖. มีเงื่อนไขที่ความช่วยเหลือจากภายนอกจะเข้าไปไม่ถึง

 ๗. นายทหารกดขี่ขูดรีดไพร่พล

 ๘. ปูนบำาเหน็จลงอาญากันอย่างมักง่ายไม่รัดกุม

 ๙. การจัดตั้งค่าย การจัดหมู่รบ สับสนไม่เป็นระเบียบ

 ๑๐. กองทัพศัตรูเพิ่งจะได้ชัยชนะจากการรบแล้วเกิดเหลิงลำาพอง

 สำาหรับตัวอย่างที่ยกมาประกอบคือยุทธการปิดฉากในเรื่องสามก๊ก 

ยุทธการครั้งนี้มิค่อยมีใครกล่าวถึงมากนักในหนังสือภาษาไทย อาจจะเป็น

เพราะว่านิยายเรื่องสามก๊กตอนปลายๆ หลังจากขงเบ้งตายแล้วไม่ค่อยตื่นเต้น

เร้าใจ คนไทยจึงมักอ่านผ่านๆ ไปเท่านั้น

 ในฉบับนิยาย หลัวกว้านจงได้ปูพื้นฐานรายละเอียดให้เห็นว่า พระเจ้า
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โจฮวนมิได้ธำารงทศพิธราชธรรม ทำาตัวเป็นทรราชโหดร้าย เป็นเหตุให้ง่อก๊ก 

อ่อนกำาลังลงอย่างมาก จุดนี้เป็นจุดที่สำาคัญ จ๊กก๊กล่มสลายไปอย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุเพราะความเหลวไหลของพระเจ้าเล่าเสี้ยนมิใช่หรือ มาถึงคราง่อก๊กนี่ก ็

เป็นเช่นเดียวกัน ดังนั้นหัวข้อที่ซุนวูสอนให้วิเคราะห์เปรียบเทียบว่า ‘ประมุข

ฝา่ยใดมธีรรมะ’ จงึสำาคญัมาก ประมขุยอ่มเปน็ตวัสำาคญัในการควบคมุเงือ่นไข

ข้ออื่นๆ ในเมื่อประมุขอ่อนแอเหลวไหลเลื่อนเปื้อนหรือเป็นทรราชเสียแล้ว 

เงื่อนไขข้ออื่นๆ ย่อมจะเลวร้ายตามไปด้วย
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ในการดำาเนินกิจกรรม
เรื่องราวนานา เราล้วนต้อง

วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ดี-ร้าย ผลได้-เสียกันก่อน

           เต้าอี้

“

”



(บทนี้อรรถาธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ ‘รู้สภาพศัตรู’ กับ ‘การรุกตี’ 

เสนอว่า ‘การรู้สภาพศัตรู’ เป็นเงื่อนไขเบื้องต้น เราจะต้องเข้าใจสภาพศัตรู  

จนมั่นใจว่าเข้าตีอย่างไรถึงจะชนะ หลังจากนั้นจึงจะรุกเข้าตี)

ในการทำาศึก ควรจะเลือกเป็นฝ่ายรุกก็ต่อเมื่อเราเข้าใจสภาพศัตรูดีแล้ว  

ต้องรู้สภาพศัตรูจนมีหลักเหตุผลมั่นใจว่าจะทำาลายข้าศึกได้แน่ แล้วจึงจะรุก

โจมตี เช่นนี้มิมีดอกจะไม่ชนะ พิชัยสงครามซุนวูกล่าวว่า : เมื่อมีเงื่อนไขว่า

เอาชนะได้จึงจะรุกโจมตี

 ในยุคสามก๊ก โจโฉแต่งตั้งให้จูก๋งเป็นข้าหลวงแคว้นโลกั๋ง พำานักตั้งมั่น

อยู่ที่เมืองอ้วนเสีย หลังจากจูก๋งรับมอบตำาแหน่งแล้ว ได้ดำาเนินการบุกเบิกที่

นาปลูกข้าว สะสมเสบียงเป็นการใหญ่ และส่งจารชนไปประสานงานกับคน

สนิทของตนในแคว้นโผหยงของง่อก๊ก เพื่อให้คนสนิทของตนเป็นหนอนบ่อน

ไส้คอยช่วยเหลืออยู่ภายใน

 ฝ่ายลิบองขุนพลใหญ่ง่อก๊กจึงเสนอต่อซุนกวนว่า “เมืองอ้วนเสียเป็นที่

อุดมสมบูรณ์ดีมาก เพาะปลูกเก็บเกี่ยวได้ผลงาม เพียงฤดูกาลเดียวกองทัพ 

วยุกก๊กจ็ะเขม้แขง็สมบรูณข์ึน้ หากปลอ่ยเปน็เชน่นีต้อ่ไปหลายๆ ป ีเราคงยากที่ 

จะรับมือโจโฉ ทางที่ดีจึงควรรีบกำาจัดจูก๋งเสียแต่เนิ่นๆ” แล้วลิบองจึงวิเคราะห์

รุกโจมตี



ลิบอง



สถานภาพทางทหารให้ซุนกวนฟังอย่างละเอียด ซุนกวนเห็นด้วย ตัดสินใจนำา

ทัพด้วยตนเองไปตีเมืองอ้วนเสีย

 คืนหนึ่งเมื่อทัพซุนกวนเข้าใกล้เมืองอ้วนเสียแล้ว ซุนกวนปรึกษา

สอบถามขุนพลทั้งหลายถึงกลศึกชิงเมืองอ้วนเสีย ขุนพลทั้งหลายเสนอให้

ถมดินก่อเป็นเนินสูงแล้วบุกตี แต่ลิบองผู้เดียวเสนอว่า “การถมดินก่อเนินสูง 

ต้องใช้เวลานานหลายวันกว่าจะแล้ว ถึงเวลานั้นข้าศึกคงซ่อมแซมตกแต่งที่มั่น

ป้อมปราการมั่นคงแข็งแรงขึ้น ทั้งกองกำาลังหนุนช่วยจากภายนอกก็อาจมาถึง

ด้วย ถ้าเป็นเช่นนั้นเราอาจจะตีหักเอาเมืองมิได้ นอกจากนี้เนื่องจากเรายกทัพ

มาตามเส้นทางนำ้าในฤดูฝน หากเราต้องรบยืดเยื้อติดพันอยู่ที่นี่นานวัน ระดับ

นำ้าจะแห้งไป ทำาให้เราถอนทัพกลับลำาบาก ซึ่งจะเป็นอันตรายใหญ่หลวง และ

ตามที่ข้าพเจ้าตรวจพิจารณาดูเห็นว่า เมืองอ้วนเสียนี้ก็มิได้มั่นคงแน่นหนาสัก

เท่าใดนัก อาศัยความฮึกห้าวของทหารเราเข้าตีพร้อมกันทั้งสี่ด้าน ไม่นานต้อง

ตีหักเอาได้แน่ แล้วเราก็สามารถอาศัยเส้นทางนำ้าถอนทัพกลับได้ทัน เช่นนี้จึง

จะเป็นวิธีการแห่งชัยชนะอย่างสิ้นเชิง”

 ซุนกวนเห็นชอบตามที่ลิบองเสนอ ลิบองจึงให้กำาเหลงขุนพลผู้ 

กร้าวแกร่งเป็นผู้บัญชาการบุกโจมตี กำาเหลงนำาทหารรุกขึ้นหน้า ลิบองนำาทหาร

แกล้วกล้าตามเข้าหนุนเนื่อง ลิบองถึงกับลงมือตีกลองศึกรุกเร้าด้วยตนเอง 

เหล่าไพร่พลง่อก๊กต่างห้าวหาญเข้าบุกทะลวงป่ายปีนขึ้นกำาแพงเมือง ลิบอง 

เข้าตีนับแต่ยำ่ารุ่งจนถึงเวลาเช้าก็ตีหักเอาเมืองได้

 ฝ่ายเตียวเลี้ยวขุนพลใหญ่แห่งวุยก๊ก ยกทัพจะไปหนุนช่วย ครั้นไปถึง

เจ๋สือ ได้ยินข่าวว่าเมืองอ้วนเสียแตกแล้ว จึงถอยทัพกลับไปรักษาเมืองตน

 ครั้งนั้นซุนกวนปูนบำาเหน็จแต่งตั้งลิบองเป็นผู้สำาเร็จราชการแคว้นโลกั๋ง
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วิจารณ์

หลักพิชัยสงครามข้อนี้จัดเข้าชุดร่วมกับหัวข้อ ‘สถานการณ์’ ตัวทฤษฎีก็

อ้างอิงมาจาก ‘พิชัยสงครามซุนวู’ เหมือนกัน เนื้อความเต็มๆ มีดังต่อไปนี้ 

(บรรพที่ ๔ ‘ลักษณะการยุทธ์’)

 “ในขณะที่ยังเอาชนะข้าศึกไม่ได้ พึงตั้งรับไว้ก่อน ครั้นที่จะเอาชนะได้ 

จงเร่งรุกเถิด การตั้งรับนั้นเพราะกำาลังยังด้อย รุกเพราะมีกำาลังเหลือหลาย  

ผูส้นัทดัในการตัง้รบันัน้ จะเสมอืนหนึง่ซอ่นเรน้ยงัใตบ้าดาลชัน้ทีเ่กา้ (เงยีบกรบิ

ปราศจากวี่แววใดๆ) ผู้เชี่ยวชาญในการรุกนั้น ดุจไหวตัว ณ ฟากฟ้าชั้นที่เก้า 

(ก่อเสียงกัมปนาทน่าสะพรึงกลัว) ด้วยเหตุนี้จึงสามารถรักษากำาลังของตนและ

ได้ชัยชนะอย่างสมบูรณ์” (สำานวนแปลของ เสถียร วีรกุล)

 ใครๆ ก็ทราบกันดีว่า เมื่อเห็นโอกาสได้ทีคาดว่าจะชนะแน่ ต้อง 

รีบรุกกระหนำ่า เรื่องนี้เป็นสามัญสำานึกทั่วไปอยู่แล้ว ปัญหาที่สำาคัญกว่านั้นคือ  

จะรู้ได้อย่างไรว่าฝ่ายเรามีโอกาสชนะ มีโอกาสเป็นต่ออย่างสิ้นเชิง เรื่องนี้

ในบทวิจารณ์หัวข้อ ‘สถานการณ์’ ผู้เขียนได้กล่าวไปบ้างแล้ว ในหัวข้อนี้จะ 

เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อย

 ในเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายมีกองทัพใหญ่โตพอๆ กัน มีเสบียงอาหารยุทธ- 

ปัจจัยอุดมสมบูรณ์หรือขาดแคลนเท่าเทียมกัน ประมุขก็เป็นธรรมิกราชหรือ

ทรราชทัดเทียมกัน จะคาดความเหนือกว่า-ด้อยกว่า ใครจะแพ้-ชนะ ควร



พิจารณาจากด้านใดบ้าง จุดนี้ขงเบ้งให้รายละเอียดไว้ในตำารา ‘ยุทธศิลป์’  

ดังต่อไปนี้

 ลักษณะของกองทัพที่จะพ่ายแพ้ คือ

 ๑. ไพร่พลเกียจคร้านเฉื่อยเนือย

 ๒. ค่ายทหารสับสนอลหม่าน ขวัญผวาแตกตื่นได้ง่าย

 ๓. ทหารไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง ไม่รักษาคุณธรรม

 ๔. ทหารพูดจาปรึกษาหารือกันแต่เรื่องใฝ่หาผลประโยชน์เข้าพกเข้าห่อ

 ๕. ทหารนำาเรือ่งความเกง่กาจของศตัรมูารำา่ลอืขม่ขวญัพวกเดยีวกนัเอง

 ๖. ทหารสนอกสนใจแนะนำากนัและกนัแตใ่นเรือ่งหนทางสรา้งฐานะความ 

รำ่ารวย หาทางเอาตัวรอด

 ๗. มอมเมากันเองให้งมงายในเรื่องภูติผีปีศาจ

 สำาหรับตัวอย่างในหัวข้อนี้มีเนื้อความอยู่ในฉบับเจ้าพระยาพระคลังใน

ตอนที่ ๕๕ ความว่า

 “ซุนกวนเห็นดังนั้นก็พาทหารกลับมาค่าย จึงปรึกษาแก่ทหารทั้งปวง

ว่าเราจะรบพุ่งประการใดจึงจะได้เมืองอ้วนเสีย ตังสิดจึงว่าให้เกณฑ์ทหารขน

เอาดินมาถมเป็นเนินให้สูงเท่ากำาแพงเมืองเป็นหลายกอง จึงให้ทหารระดมยิง

เกาทัณฑ์เข้าไปดังห่าฝน ทหารที่อยู่บนเชิงเทินก็จะละหน้าที่เสีย แล้วให้ทหาร

เอาบันไดหกพาดปีนเข้าไป เห็นจะได้เมืองโดยง่าย ลิบองจึงว่าแก่ตังสิดว่า  

อันจะทำาการเหมือนท่านว่านั้นช้านัก เห็นกองทัพเมืองหับป๋าจะมาช่วยกันทันท ี

อนัทหารเรากม็กีำาลงัอยู ่ขอใหย้กเขา้โจมตเีอาแตเ่วลาเดยีวกจ็ะไดเ้มอืงอว้นเสยี

แล้วจะได้ล่วงไปทำาการเมืองหับป๋า ซุนกวนเห็นด้วย”

 ใน ‘ซานกัว๋เหยีย่นอี’้ ฉบบัภาษาจนีของหลวักวา้นจงพบวา่ หลวักวา้นจง 

เขียนคำาวิเคราะห์ของลิบองไว้น้อยกว่าพิชัยสงครามเล่มนี้ดังต่อไปนี้

 “ซุนกวนจึงกลับเข้าค่าย แล้วปรึกษาหารือนายทหารทั้งหลายว่า จะยึด

เอาเมืองอ้วนเสียได้อย่างไร ตังสิดจึงเสนอให้ไพร่พลถมดินเป็นควนสูงแล้ว 
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รุกตี ส่วนชีเซ่งเสนอให้สร้างบันไดเมฆและสะพานรุ้ง บุกเข้าตีเมืองจากที่สูง 

ฝ่ายลิบองจึงว่า อันวิธีการเหล่านั้นต้องเสียเวลาแรมวันแรมเดือน ถ้าหากว่า

กองทัพหนุนจากหับป๋ามาถึง เราก็อาจจะตีไม่ได้ ขณะนี้กองทัพฝ่ายเราเพิ่งเริ่ม

เปิดฉากศึกขวัญกำาลังใจกำาลังฮึกหาญ เราจึงสามารถอาศัยพลังความห้าวหาญ

นี้เข้ารุกตีอย่างดุเดือด ยามยำ่ารุ่งวันพรุ่งนี้จงเข้ารุกตี ยังมิทันเที่ยงก็จะได้เมือง

อ้วนเสีย ซุนกวนได้ฟังก็เห็นด้วย”
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ในขณะที่ยังเอาชนะข้าศึกไม่ได้ 

พึงตั้งรับไว้ก่อน 

ครั้นที่จะเอาชนะได้ จงเร่งรุกเถิด

           ซุนวู

“

”



เผด็จศึกเร็ว

(บทนีอ้รรถาธบิายถงึความสำาคญัของการเผดจ็ศกึอยา่งรวดเรว็ เสนอวา่ปฏบิตัิ

การที่รวดเร็วทันกาลทำาให้ไม่พลาดจังหวะแห่งชัยชนะ)

ในการเข้าตีเมือง หากข้าศึกมีเสบียงอาหารมาก มีกำาลังพลน้อย ภายนอกมี

กำาลังหนุนช่วย เช่นนี้เราต้องเร่งรีบโจมตีจึงจะชนะ พิชัยสงครามซุนวูกล่าวว่า 

: การทำาศึกนั้นสำาคัญอยู่ที่ปฏิบัติการรวดเร็วฉับไว

 ในยุคสามก๊ก เบ้งตัดขุนพลจ๊กก๊กไปสวามิภักดิ์วุยก๊กแล้วได้รับแต่งตั้ง

เป็นข้าหลวงไท่โส่ว แคว้นซินเสีย แต่ต่อมาอีกไม่นาน เบ้งตัดก็ติดต่อประสาน

สัมพันธ์กับง่อก๊กและจ๊กก๊ก เตรียมการจะก่อกบฏต่อวุยก๊ก

 ฝ่ายสุมาอี้จึงคิดจะลอบยกทัพไปปราบ นายทหารวุยก๊กเห็นว่าเบ้งตัด 

สัมพันธ์โยงใยกับจ๊กก๊กและง่อก๊ก ควรจะตรวจสอบให้รอบคอบชัดเจน

ก่อนจึงค่อยลงมือ แต่สุมาอี้กลับว่า “เบ้งตัดผู้นี้เป็นคนอสัตย์ ขณะที่ง่อก๊ก

และจ๊กก๊กยังเคลือบแคลงเบ้งตัดอยู่นี้ เราควรช่วงชิงโอกาสที่พวกมันยังไม่

ตัดสินใจเด็ดขาดรีบกำาจัดเบ้งตัดเสีย” แล้วสุมาอี้จึงรีบเร่งเคลื่อนทัพ วันหนึ่ง 

เดนิไดร้ะยะทางเทา่กบัเดนิปกตสิองวนั เพยีงแปดวนักถ็งึซนิเสยี ฝา่ยงอ่กก๊และ 

จ๊กก๊กต่างก็ส่งกองทัพไปหนุนช่วยเบ้งตัด แต่สุมาอี้ได้จัดแบ่งกำาลังสองกองไป

ตั้งสกัดทัพง่อก๊กและจ๊กก๊กไว้แล้ว



เบ้งตัด



ม้าตง



 เมื่อครั้งเบ้งตัดคิดจะกบฏต่อวุยก๊กนั้น เบ้งตัดเขียนจดหมายถึง 

จูกัดเหลียงมีใจความว่า “เมืองอ้วนเสียอยู่ห่างจากลกเอี๋ยงถึงแปดร้อยลี้ อยู่

ห่างจากข้าพเจ้าถึงพันสองร้อยลี้ แม้สุมาอี้จะได้ข่าวว่าข้าพเจ้ากบฏ เขาก็

ต้องกราบทูลรายงานพระเจ้าโจยอยเสียก่อน กว่าจะเดินทางไป-กลับต้องกิน

เวลาไปถึงหนึ่งเดือน ถึงเวลานั้นข้าพเจ้าก็ตระเตรียมรักษาเมืองได้มั่นคงดี  

ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้ว”

 แต่ครั้นทัพใหญ่ไปถึง เบ้งตัดรีบเขียนจดหมายแจ้งจูกัดเหลียงอีก  

มีความว่า “ข้าพเจ้าเพิ่งจะเตรียมการได้เพียงแปดวัน ทัพสุมาอี้ก็มาถึงเมืองเสีย

แล้ว ไฉนสุมาอี้ปฏิบัติการฉับไวเช่นนี้หนอ”

 อันเมืองส้างหยงนี้มีสายนำ้าล้อมถึงสามด้าน ทั้งเบ้งตัดยังให้ก่อรั้วปัก 

ขวากกีดขวางไว้ภายนอกเมืองด้วย สุมาอี้รีบข้ามนำ้า เข้ารื้อทำาลายรั้วขวาก 

แล้วรุกตีเมืองทั้งแปดด้านพร้อมกัน เพียงสิบวัน ลิจูนายทหารของเบ้งตัดก็ฆ่า 

เบ้งตัดเสียแล้วเปิดประตูเมืองสวามิภักดิ์ต่อสุมาอี้
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วิจารณ์

ตัวทฤษฎีในหัวข้อนี้ที่กล่าวว่า “การทำาศึกนั้นสำาคัญอยู่ที่ปฏิบัติการฉับไว” 

เป็นคำากล่าวของ ‘กุยแก’ เสนาธิการคนสำาคัญของโจโฉ เมื่อคราวที่โจโฉ 

ยกทัพติดตามปราบอ้วนฮีและอ้วนซง (มีเรื่องราวอยู่ในหัวข้อทัพหน้า)  

แล้วประสบกับภูมิประเทศที่ทุรกันดาร “ข้ามทุ่งป่าพงแลเขาเป็นหลายตำาบล 

ทางนั้นกันดารนักหาต้นไม้มิได้ ลมพัดหอบเอาทรายฟุ้งตลบไปทั้งกองทัพ”  

โจโฉดำาริจะถอนทัพกลับ แต่กุยแกได้เตือนสติไว้ด้วยคำาพูดประโยคนี้ ซึ่งฉบับ

เจา้พระยาพระคลงัแปลไวว้า่ “อนัคำาโบราณกลา่วไวว้า่ การสิง่ใดเหน็ไดก้ารแลว้ 

ก็ให้เร่งคิดอ่านทำาการไปกว่าจะสำาเร็จ” หลักพิชัยสงครามข้อนี้ ความจริงแล้ว

ก็เริ่มมาจากซุนวูอีกนั่นเอง

 ในบรรพที่ ๑๑ ‘นวภูมิ’ ซุนวูกล่าวว่า “อันการศึกนั้นสำาคัญที่ฉับไว ใช้

วิธีการที่ศัตรูคาดมิถึง บุกเข้าตีโดยข้าศึกมิได้ระวังป้องกัน” ขงเบ้งก็กล่าวไว้ใน 

‘พิชัยสงครามขงเบ้ง’ ว่า “ปฏิบัติการต้องรวดเร็วฉับไวราวลมฝน ครอบคลุม

กว้างขวางราวมหานที ยามอยู่นิ่งแม่ทัพต้องมั่นคงประหนึ่งขุนเขาไท่ซาน 

เจตจำานงที่แท้จริงต้องเหมือนหยิน-หยาง ยากจะหยั่งคะเน”

 ปัญหาเรื่อง ‘เวลา’ ยังมีแง่มุมที่สำาคัญอีกคือการเลือก ‘จังหวะ’ ในการ

ทำาสงคราม ขงเบ้งเสนอให้สนอกสนใจจังหวะยุทธ์สามด้าน ได้แก่



 ๑. การเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ต่างๆ เช่น การทูต การเมือง  

ยุทธปัจจัย

 ๒. การเปลี่ยนแปลงของสถานะยุทธ์ คือ ชัยภูมิ สมรภูมิ ฤดูกาล 

ฟ้าดิน การตั้งค่าย การจัดขบวนทัพ

 ๓. การเปลี่ยนแปลงของขวัญกำาลังใจของมวลชนและพลรบทั้งสองฝ่าย

 คัมภีร์พิชัยสงคราม ‘ศตยุทธพจน์’ ซึ่งเขียนในสมัยราชวงศ์ซ้อง (ยุค

เดียวกับพิชัยสงครามเล่มนี้) ขยายความไว้อย่างน่าสนใจว่า “บางครั้งจังหวะ

ปรากฏต่อหน้าต่อตา แต่เพียงพริบตาอาจผ่านเลยไปมิใช่จังหวะเสียแล้ว  

ผู้ใดกุมโอกาสมั่นจึงมีจังหวะ ผู้ใดหย่อนคลายไม่กุมมั่นย่อมไร้จังหวะ แผน 

กโลบายต้องลึกลำ้าซ่อนอำาเสียให้มิดชิด จะจับจังหวะยุทธ์ได้ก็ด้วยความรอบรู ้

จะใช้จังหวะยุทธ์ได้ก็ด้วยความเด็ดขาดแล”

 สำาหรับตัวอย่างในหัวข้อนี้เป็นตัวอย่างที่เด่นมาก ตรงกับสามก๊กฉบับ

เจ้าพระยาพระคลัง ตอนที่ ๗๒ เนื้อหาตอนนี้ให้แง่คิดที่สำาคัญสองข้อ

 ๑. คือหลักพิชัยสงครามของซุนว ูที่เสนอว่า “ขุนพลนำาทัพออกสงคราม 

แม้องค์ประมุขมีคำาสั่งมา ขุนพลก็อาจฝืนได้” ซึ่งโจวย่าฟูขุนพลเอกของฮั่น- 

เหวนิตี ้ฮอ่งเตใ้นยคุไซฮ่ัน่ดดัแปลงเปลีย่นสำานวนเปน็ “เมือ่อยูใ่นกองทพั ขณะ 

ทำาศึก จงฟังแต่คำาสั่งแม่ทัพ อย่าฟังพระราชโองการ” สุมาอี้กล้าใช้หลักการ 

ข้อนี้จึงสามารถเอาชัยเบ้งตัดได้ ตัวเบ้งตัดประมาทดูเบาสุมาอี้เนื่องจาก 

เชื่อมั่นว่าสุมาอี้จะต้องกราบทูลรายงานต่อพระเจ้าโจยอยก่อนจึงจะสามารถ 

ยกทัพมารบกับตน ดังนั้นจึงใจเย็น มิได้ตระเตรียมตัวให้พร้อม แต่สุมาอี้กลับ

กล้าแหกกฎระเบียบทั่วๆ ไป รีบรุดยกทัพประชิดเบ้งตัดทันทีจึงสามารถปราบ 

เบ้งตัดได้ พร้อมกันนั้นสุมาอี้ได้ทำาหนังสือกราบทูลชี้แจงพระเจ้าโจยอยว่า  

“เมื่อข้าพเจ้าสืบทราบข่าวว่าเบ้งตัดคิดกบฏแล้ว ครั้นจะทำาหนังสือกราบทูล

พระองค์ก่อน ก็เกรงว่าการเดินทางไป-กลับจะชักช้าไม่ทันกาล ข้าพเจ้าจึงมิได้
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รอคอยพระราชโองการ รีบยกทัพไปดำาเนินการ โดยด่วนทั้งกลางวันกลางคืน” 

พร้อมทั้งแสดงหลักฐานหนังสือติดต่อคบคิดกันระหว่างเบ้งตัดกับขงเบ้ง 

พระเจ้าโจยอยรับทราบแล้วชื่นชมความสามารถของสุมาอี้มาก ตรัสชมเชยว่า 

“ท่านสุมาอี้ฉลาดรอบรู้ ลึกลำ้าเกินกว่าซุนวูเสียอีก” แล้วจึงพระราชทานขวาน

อาญาสิทธิ์ให้คู่หนึ่ง อนุญาตให้ดำาเนินการสิ่งที่สำาคัญชี้ขาดความเป็นความตาย

ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอทำาหนังสือกราบทูล

 ๒. คอืหลกัการปฏบิตัติอ้งฉบัไว บญัชาการอยา่งพลกิแพลงและเดด็ขาด 

ที่ว่าพลิกแพลงก็คือกุมสภาพความเปลี่ยนแปลงของทั้งสองฝ่ายได้ วิเคราะห์

อย่างถูกต้อง แล้วกำาหนดมาตรการออกมาให้ปฏิบัติอย่างเด็ดเดี่ยวฉับไว

 ในคราวปราบเบ้งตัด สุมาอี้ใช้ยุทธวิธีเผด็จศึกเร็ว แต่ในคราวปราบ 

กองซนุเอีย๋น สมุาอีก้ลบัประวงิเวลาลอ้มเมอืงอยูเ่ฉยๆ เหตผุลทีเ่ลอืกใชย้ทุธวธิี

ต่างกัน มีคำาอธิบายอยู่แล้วในหัวข้อ ‘จำาต้องรบ’ ณ ที่นี้จึงไม่ขอเล่าซำ้า ตัวอย่าง

จากสองหัวข้อนี้เป็นแง่มุมเตือนสติให้ระลึกไว้ว่า อย่าใช้หลักกฎเกณฑ์อย่าง

ตายตวั หลกัขอ้หนึง่เหมาะสมกบัภาวการณห์นึง่เทา่นัน้ และโดยสว่นใหญท่กุๆ 

หลักมักจะมีหลักการที่ตรงกันข้ามกับมันเสียด้วย
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อันการศึกนั้นสำาคัญที่

ฉับไว 

ใช้วิธีการที่ศัตรู

คาดมิถึง 

บุกเข้าตีโดยข้าศึก

มิได้ระวังป้องกัน

      ซุนวู

“

”



ปฏิบัติการต้องรวดเร็วฉับไว 
ราวลมฝน 

ครอบคลุมกว้างขวาง
ราวมหานที 

ยามอยู่นิ ่งแม่ทัพต้องมั่นคง
ประหนึ่งขุนเขาไท่ซาน 

เจตจำานงที่แท้จริงต้องเหมือน

หยิน-หยาง ยากจะหยั่งคะเน  

        ขงเบ้ง

“

”



ตั้งมั่นสงบ

(บทนี้อรรถาธิบายถึงวิธีการรับมือศัตรูที่บุกรุกมาจากแดนไกล เสนอว่าศัตรู

ทีม่าจากแดนไกลยอ่มตอ้งการเผดจ็ศกึโดยเรว็ เราจงึควรใชว้ธิยีดืเยือ้มารบัมอื 

ซ่อมเสริมป้อมปราการคูนำ้ากีดขวางให้มั่นคง แล้วตั้งทัพรักษาที่มั่นอยู่อย่าง

สงบ รอคอยให้ศัตรูระโหยโรยแรงไปเอง)

เมื่อเผชิญกับศัตรูที่ยกมาจากแดนไกล ขวัญกำาลังใจฮึกเหิมหาญ ศัตรู

ที่ต้องการจะเผด็จศึกเร็วที่สุดจึงจะเป็นผลดีต่อศัตรู ฝ่ายเราควรอาศัย

ป้อมปราการที่สูงใหญ่เข้มแข็งและคูนำ้าที่ลึกลำ้า ตั้งมั่นป้องกันอยู่อย่างสงบ  

หลีกเลี่ยงการออกปะทะ รอคอยให้ศัตรูอ่อนล้าลง แม้ว่าศัตรูจะใช้กลอุบาย

ล่อลวงให้เราออกรบ เราจงอยู่นิ่งอย่าเคลื่อนไหว พิชัยสงครามซุนวูกล่าวว่า 

: การใช้กองทัพก็เหมือนกับการวางหินก้อนท่อนซุงบนที่ราบเรียบ มันจะสงบ

นิ่งมิขยับเขยื้อน

 ในยุคสามก๊ก จูกัดเหลียงแห่งจ๊กก๊กยาตราทัพสิบกว่าหมื่น ยกจาก 

หบุเขาเซยีกก๊เขา้รกุวยุกก๊ทางภเูขากสิาน ไปตัง้คา่ยอยู ่ณ ฝัง่ใตข้องแมน่ำา้ฮุยโห 

ฝ่ายวุยก๊กได้แต่งตั้งสุมาอี้เป็นแม่ทัพใหญ่ยกไปตั้งรับ เหล่านายทัพนายกอง

ฝ่ายสุมาอี้เสนอความเห็นให้สุมาอี้ตั้งค่ายรอต้านทานจ๊กก๊กอยู่ ณ ฝั่งเหนือ

ของแม่นำ้าฮุยโห แต่สุมาอี้บอกว่า “ฝั่งใต้ของแม่นำ้าต่างหากคือชัยภูมิซึ่งจะ



ต้องชิงกัน เหตุด้วยราษฎรพำานักอยู่แน่นหนาบนฝั่งใต้” สุมาอี้จึงนำาทัพข้าม

แม่นำ้าไปฝั่งใต้ แล้วตั้งค่ายหันหลังอิงแม่นำ้า สุมาอี้กล่าวแก่นายทัพนายกองว่า  

“ถ้าจูกัดเหลียงเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยวจริง เขาก็จะรุกเข้าตั้งประชิด ตั้งค่าย

องิดอยขยายแนวไปทางทศิตะวนัออกเตรยีมเขา้ประจญักบัเรา แตถ่า้จกูดัเหลยีง 

กลับมุ่งไปตั้งค่ายที่หงอเจียมหงวน พวกเราก็ปลอดภัยแน่” ซึ่งปรากฏว่า 

จูกัดเหลียงไปตั้งค่ายที่หงอเจียมหงวนจริงๆ

 ในช่วงขณะนั้น ปรากฏดาวตกพุ่งจากท้องฟ้าวูบลับลงไปทางค่าย 

จูกัดเหลียง สุมาอี้จึงมั่นใจว่าจูกัดเหลียงต้องพ่ายแพ้แน่ ประกอบกับพระเจ้า

โจยอยเห็นว่าจูกัดเหลียงยกทัพบุกมาจากแดนไกลย่อมต้องการรีบเผด็จศึก 

ให้เร็ว พระเจ้าโจยอยจึงกำาชับสุมาอี้มาอีกครั้งให้รอบคอบระมัดระวัง ตั้งมั่น

สงบรอคอยจังหวะที่สถานการณ์เปลี่ยน

 จูกัดเหลียงท้าทายสุมาอ้ีออกรบหลายคร้ัง สุมาอ้ีก็ไม่ออก แม้จูกัดเหลียง

จะส่งอาภรณ์สตรีไปให้สุมาอี้ แต่จนแล้วจนรอดสุมาอี้ก็ยังตั้งสงบไม่ยอม 

ออกรบ

 สุมาสูน้องชายของสุมาอี้เขียนจดหมายไต่ถามสถานการณ์จากสุมาอี้  

สุมาอี้ตอบไปว่า “จูกัดเหลียงนั้นพกพาปณิธานใหญ่ยิ่ง แต่ไม่รู้จักเลือกจังหวะ

ยุทธ์ เขามีกลอุบายร้อยแปดมากมายแต่ไม่มีความเด็ดขาด เขาชอบทำาสงคราม

แต่ขาดยุทธศิลป์ ดังนั้นแม้เขาจะยกพลมาถึงสิบหมื่น แต่ขณะนี้เขาเดินตาม

หมากที่พี่วางไว้แล้ว ครานี้จูกัดเหลียงจักพ่ายแพ้แน่นอน”

 สุมาอี้กับจูกัดเหลียงตั้งทัพจดจ้องกันอยู่ร้อยกว่าวัน ต่อมาจูกัดเหลียง 

ป่วยตาย เหล่านายทัพนายกองจ๊กก๊กจึงเผาค่ายแล้วถอยทัพกลับ ชาวบ้าน

แถบนั้นรีบนำาข่าวไปแจ้งสุมาอี้ สุมาอี้จึงยกทัพออกติดตาม ฝ่ายเอียวหงี 

แมท่พัจก๊กก๊จงึใหไ้พรพ่ลชธูวชัทวิธงหนักลบั รวักลองศกึครกึโครมประหนึง่จะ

เขา้โจมตทีพัวยุกก๊ สมุาอีเ้หน็วา่ “ไมค่วรรัง้ทพัทีร่บีรดุจะถอนคนื” ฝา่ยเอยีวหง ี

เลยจัดกระบวนถอยกลับอย่างเป็นลำาดับต่อไป

 ในวนัถดัมา สุมาอีไ้ดไ้ปตรวจสภาพคา่ยทีก่องทพัจก๊กก๊ทิง้ไปดว้ยตวัเอง 
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ตรวจดูสิ่งของที่ยึดได้ เห็นว่ามีหนังสือตำาราและเสบียงอาหารมากมายนัก  

สุมาอี้จึงวิเคราะห์ว่าขงเบ้งต้องตายไปแล้วจริงๆ สุมาอี้ถอนใจรำาพึงว่า “ขงเบ้ง

นับเป็นยอดอัจฉริยะใจพิภพจริงๆ” เหล่านายทัพนายกองของวุยก๊กสงสัยว่า

ขงเบ้งอาจจะยังไม่ตายก็เป็นได้ สุมาอี้จึงว่า “นักการทหารย่อมให้ความสำาคัญ

ต่อตำาราพิชัยสงครามและเสบียงอาหารเป็นที่หนึ่ง บัดนี้กองทัพจ๊กก๊กพากัน

ทอดทิ้งสิ่งเหล่านี้เสียสิ้น เปรียบเสมือนคนเราสูญเสียอวัยวะภายในสำาคัญทั้ง

ห้าไปแล้วฤาจะมีหนทางรอดชีวิตได้ ครั้งนี้เราได้ทีแล้ว จงรีบตามตีศัตรูเถิด”

 อันพื้นที่แถบกัวตั๋งนั้นรกเรื้อด้วยพงหนามคมแข้ง สุมาอี้ให้ไพร่พล 

สามพันคนสวมรองเท้าทำาด้วยไม้เนื้ออ่อนมีพื้นเรียบเดินลุยไปข้างหน้า  

หนามจึงตำาติดพื้นรองเท้าไม้เนื้ออ่อนไปจนสิ้น เหล่าพลทหารราบทหารม้าจึง

เดินตามทางนั้นไปได้โดยสะดวก ครั้นติดตามไปถึงเซ็กอั้นจึงได้ข่าวแน่นอน

ว่าขงเบ้งตายไปแล้วจริงๆ

 ชาวบ้านในย่านนั้นกล่าวกันว่า “ขงเบ้งตายไปแล้วยังขู่จนสุมาอี้วิ่งหนี

ลนลานได้” ฝ่ายสุมาอี้ได้ยินข่าวก็หัวร่อพลางว่า “ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าข้ารู้ทัน

แต่กลอุบายขงเบ้งตอนที่เป็นคน ส่วนตอนเป็นผีขงเบ้ง ใครจะเดาออกเล่า”
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วิจารณ์

หลักพิชัยสงครามข้อนี้เป็นด้านตรงข้ามของหลัก ‘เผด็จศึกเร็ว’ และเป็นคู่

ขัดแย้งกับหลัก ‘จำาต้องรบ’ ตัวทฤษฎีคัดมาจากพิชัยสงครามซุนวู บรรพที่ ๕ 

‘ยุทธานุภาพ’ มีเนื้อความเต็มประโยคดังต่อไปนี้ “สิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการ

สอดคลอ้งตามสภาวการณ ์หมายถงึการบญัชากองทพัเขา้รบกบัขา้ศกึ กเ็หมอืน 

งัดซุงหรือก้อนหินให้กลิ้งไป อันธรรมชาติของไม้หรือหินนั้นเมื่อวางในที่ 

ราบเรียบมันจะนิ่งไม่ขยับเขยื้อน ในที่ลาดชันมันจะกลิ้ง ถ้ามันเป็นเหลี่ยมมัน

จะหยดุอยู ่ถา้มนักลมเกลีย้งมนัจะเคลือ่น ดงันัน้สภาวการณท์ีจ่ะเขา้สปัระยทุธ์

กับข้าศึกจึงเหมือนกับก้อนหินกลิ้งลงจากภูผาสูงตั้งพันวา เช่นนี้แลเรียกว่า 

ยุทธานุภาพ” 

 ข้อความตรงนี้ฟังเผินๆ ออกจะเข้าใจยากสักนิด สรุปให้ง่ายๆ คือใน

การทำาศึกสงครามกัน เมื่อเปิดฉากปฏิบัติการจะต้องลงมืออย่างเต็มที่อย่าง

หนักหน่วงประดุจก้อนหินใหญ่กลิ้งหล่นจากภูผา ไม่มีสิ่งใดจะต้านทานได้ แต่

ในขณะเมื่อสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำานวยให้เปิดฉากลงมือ เราจะต้องสงบนิ่ง

ประดุจขุนเขา ถูกเย้าถูกแหย่ดูหมิ่นปรามาสอย่างไรก็อดทนได้

 จุดนี้ จูกัดเหลียง_ขงเบ้งแห่งเขามังกรซุ่มใช้โวหารเปรียบเทียบไว้ได้

ไพเราะดีมาก (ใน ‘พิชัยสงครามขงเบ้ง’) ยามที่กองทัพตั้งมั่นสงบอยู่ ขงเบ้ง

เปรียบเทียบว่าจะต้องเหมือน “สายธนูที่น้าวจนตึงเขม็ง” และ “ยามอยู่นิ่ง



แม่ทัพต้องมั่นคงประหนึ่งขุนเขาไท่ซาน เจตจำานงที่แท้จริงต้องเหมือนหยิน-

หยางยากจะหยั่งคะเน” เมื่อยามเปิดฉากเคลื่อนรุกจะต้องเหมือน “ลูกธนูพุ่ง

ออกจากแล่งบดขยี้ผู้ขวางหน้า ทำาลายศัตรูให้พินาศไป” และ “การเข้าโจมตี

ตอ้งรวดเรว็ฉบัพลนั ยามรกุเขา้หาขา้ศกึเฉกเชน่กบัพญาอนิทรจีบัเหยือ่ ทว่งทา่

การรุกต้องเหมือนมหานทีพังทลายทำานบ หากทำาได้เช่นนี้ ข้าศึกจะแตกซ่าน

โดยเราไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนที่สูงนัก”

 เอาละ หลักทั่วไปเป็นเช่นนี้ แต่ปัญหาที่สำาคัญกว่านั้นคือเวลาปฏิบัติจะ

เลอืกใชห้ลกัขอ้ใด? ตามปกตฝิา่ยทีร่กุเขา้ตจีากแดนไกลยอ่มตอ้งการเผดจ็ศกึ

เร็วเช่นกรณีขงเบ้งในหัวข้อนี้ กรณีสุมาอี้ปราบเบ้งตัด เป็นต้น ส่วนฝ่ายที่ตั้งรับ

อยู่ในดินแดนของตนเองก็มักต้องการจะยืดเยื้อปล่อยให้ฝ่ายรุกแพ้ภัยตนเอง

พา่ยถอนทพักลบัไป แตบ่ทเรยีนจากสามกก๊สอนวา่มนัไมจ่ำาตอ้งเปน็เชน่นีเ้สมอ

ไป เช่น เมื่อครั้งสุมาอี้ยกทัพไปปราบกองซุนเอี๋ยน ณ แดนไกลถึงสิบหมื่นเส้น 

สุมาอี้กลับอดทนปิดล้อมเมืองเซียงเป๋งโดยไม่เข้าตีอยู่เป็นนานสองนาน จึงได้

รับชัยชนะอย่างสวยงาม

 ปัญหาเหล่านี้คงไม่อาจเสนอคำาตอบเป็นสูตรสำาเร็จไว้ได้ จะตัดสินใจ

อยา่งไรตอ้งขึน้อยูก่บัสภาพการณท์ีเ่ปน็จรงิ ตอ้งเชือ่มโยงประสาน (Integrate) 

หลักพิชัยสงครามทั้งหมดแล้ววิเคราะห์ตัดสินใจ ขุนพลจีนต่างก็ได้ศึกษาพิชัย

สงครามซุนวูเล่มเดียวกัน แต่ระดับความลำ้าเลิศในการทำาสงครามมีต่างกัน

มากมายเหลือเกิน

 สำาหรับตัวอย่างประกอบหัวข้อนี้ ยกเอาตอนขงเบ้งตีวุยก๊กครั้งที่ ๖ 

ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของขงเบ้ง เรื่องราวตอนนี้มีอยู่ในฉบับเจ้าพระยา- 

พระคลัง ในตอนที่ ๗๘ ตัวอย่างที่ประกอบหัวข้อนี้ได้อีกตัวอย่างหนึ่งคือ 

เรือ่งราวในตอนที ่๖๕ เมือ่พระเจา้เลา่ปีย่กทพัเจด็สบิหมืน่ไปตงีอ่กก๊เพือ่ลา้งแคน้ 

แทนกวนอู (เรื่องความผิดพลาดของเล่าปี่ครั้งนี้ มีวิเคราะห์ไว้แล้วใน ‘กลยุทธ์

สามก๊ก’) พระเจ้าเล่าปี่ยาตราทัพไปด้วยโทสจริตความอาฆาตพยาบาท ฝ่าย

พระเจ้าซุนกวนแต่งตั้งให้ลกซุนเป็นแม่ทัพใหญ่ต้านทานทัพจ๊กก๊ก ครั้งนั้น 
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ลกซุนใช้ยุทธวิธี ‘ตั้งมั่นสงบ’ เพราะจ๊กก๊กยกทัพใหญ่รุกมาด้วยโทสะอัดแน่น

แค้นเคือง หากเข้ารับหน้าก็เหมือนหักไฟหัวลม ลกซุนจึงเลือกตั้งทัพสงบอยู่

บนที่สูงอันเป็นชัยภูมิดี แล้วรอคอยจังหวะให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่าง

หนึ่ง รอคอยให้กำาลังความฮึกเหิมของฝ่ายจ๊กก๊กหย่อนคลายลงจนประมาท

เลินเล่ออีกอย่างหนึ่ง ฝ่ายพระเจ้าเล่าปี่อยากจะเข้าปะทะสัประยุทธ์ ลกซุนก็

เฉยเสียไม่ยอมออกรบ พระเจ้าเล่าปี่ส่งทหารไปร้องด่าท้าทายทุกวัน ลกซุนก็

ยังนิ่งเงียบ พระเจ้าเล่าปี่จะรบก็รบไม่ได้ จะถอยทัพกลับก็ยังไม่สมแค้น พอดี

กับขณะนั้นเป็นเทศกาลร้อนจัด พระเจ้าเล่าปี่จึงสั่งเคลื่อนพลไปตั้งค่ายอยู่ราย 

รมินำา้ในบรเิวณทีม่ตีน้ไมใ้หเ้งารม่รืน่ (เพือ่ทเุลาความทกุขท์รมานจากความรอ้น) 

พระเจ้าเล่าปี่ประมาทดูเบาลกซุน ตั้งค่ายอย่างมักง่ายผิดหลักพิชัยสงคราม  

ลกซนุเหน็จงัหวะไดท้ ีจงึเขา้โจมตเีผาผลาญคา่ยทหารจก๊กก๊ทีย่าวถงึเจด็รอ้ยลี้ 

พินาศหมดสิ้น พระเจ้าเล่าปี่หลบลี้หนีรอดไปได้ แต่ต่อมาอีกไม่นานก็ถึงกาล-

อวสานด้วยความตรอมใจ

 เรื่องราวทั้งสองตอนนี้ เนื้อหาสนุกสนาน แง่คิดคติสอนใจก็คมคาย 

นา่กลบัไปพลกิอา่นดใูหล้ะเอยีดอกีสกัครัง้ ทา่นจะไมล่องพลกิไปดรูายละเอยีด

สักหน่อยเชียวหรือ
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นักการทหารย่อมให ้

ความสำาคัญต่อ

ตำาราพิชัยสงครามและ

เสบียงอาหารเป็นที่หนึ่ง
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