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นาวา‚∑วิ∑ยาปัญญวรญาณ

นโปเลยีน	 โบนาปารต์	 	 ไดท้ำสงครามจนมชียัและปกครองดนิแดนสว่น

ของทวปียโุรป	เขาไดแ้ตง่ตัง้ใหแ้มท่พัและพีน่อ้งของเขาเขา้ปกครองราชอาณาจกัรยโุรป	

หลายแห่งด้วยกัน	 เช่น	 ประเทศสเปน	 เมืองเนอาเป�ลในประเทศอิตาลี	 แคว้น

เวสต์¿าเลนในประเทศเยอรมนี	 ประเทศเนเธอร์แลนด์	 และประเทศสวีเดน		

นโปเลียนมีแนวความคิดที่สำคัญดังนี้	

ด้านรั°ศาสตร์:  
	 วางรากฐานโครงสร้างการปกครองฝรั่งเศสด้วยก®หมาย	ที่มีชื่อเรียกว่า	Code	Civil	 des	

Francais	 «ึ่งยังมีผลใช้จนถึงในป˜จจุบัน	 	 นอกจากนี้ยังใช้กำลังทหารในการขยายอาณาเขตไปทั่ว	

ภาคพื้นยุโรป	 โดยมีจุดหมายเบื้องต้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากประเทศที่ปกครองด้วยระบบกษัตริย์

ในยุโรป	

ด้านการทËาร:		
	 ประสบความสำเรçจในการรบด้วยการระดมทรัพยากรของชาติทั้งปวง		ระดมทรัพยากรและ

กำลังอำนาจแห่งชาติทั้งมวลเข้าไว้ด้วยกัน	 	 ปลุกเร้าให้คนในชาติเกิดความรักชาติ	 ก่อให้เกิด

และทำสงครามแบบเบçดเสรçจ		 ในการทำสงครามนโปเลยีนจะเนน้ทีค่วามเรçว	ความยดืหยุน่	การปรบัตวั	

และการสร้างความประหลาดใจให้กับข้าศึก	ดังนี้	

น‚ป‡ล’ยน‚บนาปารต์(NapoleonBonaparte)™าวΩรัËง‡»สม’™’วติร–Àวàาง
ค.».Ò˜ˆ˘›Ò¯ÚÒ

`
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	 -		การจัดทัพจะแบ่งออกเป็นหน่วยย่อย	æ	เช่น	กองพล	กองพัน	กองร้อย	เป็นต้น	โดยมี

แมท่พัใหญอ่ยูต่รงกลาง	 	 เพือ่งา่ยตอ่การบงัคบับญัชา	 มคีวามคลอ่งตวั	 และรวดเรçว	 	 นอกจากนี้

ของนโปเลยีนมกีารเดนิทพัดว้ยเทา้ตลอดเวลา	 เพือ่ไปใหถ้งึแนวรบกอ่นขา้ศกึ	 สรา้งความประหลาดใจ	

แก่ข้าศึกอยู่เสมอ			

	 -		มีการจัดตั้งกองพันป„นใหญ่ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย	 ระยะยิงไกล	 และอานุภาพ

ทำลายสูง	 	 ใช้การดำเนินกลยุทธ์เข้าทำการรบร่วมกันระหว่างทหารป„นใหญ่	 ทหารม้า	 และทหาร

	 -		ข้อมูลและการสื่อสารถูกจัดให้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการรบ		ผู้นำหน่วยรบต่าง	æ	

ตอ้งรายงานสถานการณแ์นวรบใหน้โปเลยีนรบัรูต้ลอดเวลา	 ขอ้มลูจากสนามรบทำใหน้โปเลยีนสามารถ	

ประเมินสถานการณ์ได้แม่นยำ	 เพื่อที่เขาจะได้ปรับเปลี่ยนแผนการ	 จนทำให้กองทัพฝรั่งเศสได้

	 นอกจากนี้นโปเลียนยังมีแนวคิดที่สำคัญในการดำเนินกลยุทธ์ที่เรียกว่า	 	 Maneuver	 De	

Derriere		«ึ่งเป็นการตัดเส้นทางการส่งกำลังบำรุงฝ่ายตรงกันข้าม			โดยนโปเลียนจะรวมกำลังเข้า

โจมตีด้านหลังข้าศึก	 จนข้าศึกไม่สามารถต่อต้านได้	 	 	 หลังจากนั้นนโปเลียนจะทำลายรูปกระบวน

ข้าศึก		โดยเมื่อข้าศึกอ่อนล้าต้องการกำลังเสริม	นโปเลียนจะให้เข้าโจมตีทางด้านข้าง		ทำให้ข้าศึก

ตอ้งเผชญิกบัแนวรบดา้นใหม	่	สง่ผลใหต้อ้งจดัขบวนเปน็รปูมมุ©าก		เมือ่ถงึจดุนีน้โปเลยีนจะเขา้โจมต	ี

อยา่งรนุแรงทีม่มุ©ากของรปูขบวนขา้ศกึ	 เมือ่รปูขบวนขา้ศกึขาดออกจากกนั	 	 จะสง่ทหารมา้เขา้โจมต	ี

ด้านข้างของรูปขบวนที่แยกออกจากกันนี้	จนทำให้ข้าศึกต้องพ่ายแพ้และหนีเอาตัวรอดในที่สุด	

`

‡วลลิงตัน(FieldMarshalArthurWellesley,1stDukeofWellington)
™าวÕังกƒ…ม’™’วิตÕยูàร–Àวàางค.».Ò˜ˆ˘-Ò¯ıÚ
	 เวลลิงตันเป็นจอมพลและผู้นำกองทัพสำคัญของอังกฤษในการต่อสู้กับ	

นโปเลียน	โบนาปาร์ต		และได้เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมา	

หลงัจากทีน่โปเลยีนกลบัเขา้มอีำนาจในป‚	ค.ศ.๑๘๑๕			มหาอำนาจสีช่าต	ิ

ในขณะนัน้คอื	 ออสเตรยี	 รสัเ«ยี	 องักกฤษ	 และ	 ปรสัเ«ยี	 ไดท้ำสญัญาเปน็

และรวมกำลงัเขา้โจมตฝีรัง่เศส	 	 	 โดยมจีดุหมายเพือ่ทำลายอำนาจของนโปเลยีน	

ให้หมดสิ้น	 แต่นโปเลียนได้วางแผนต้องการเข้าควบคุมเนเธอร์แลนด์โดยเรçว	

เพือ่เขา้โจมตแีละทำลายกองกำลงัขา้ศกึทีข่ณะนัน้มจีำนวนนอ้ยกวา่	 	 กองทพัผสมองักฤษ-เนเธอรแ์ลนด-์	

เยอรมัน	 ที่ตั้งอยู่ที่เบลเยียมภายใต้การนำของเวลลิงตัน	 ได้ตัดสินใจเข้าขัดขวาง	 โดยได้คาดหวังว่า	

จะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพปรัสเ«ียภายใต้การนำของจอมพล	von	Blucher		ที่กำลังเดินทาง

จากแม่น้ำ	Rhein	ตรงมายังเบลเยียม		

วันที่	 ๑๖	 มิถุนายน	 ค.ศ.๑๘๑๕	 กองทัพฝรั่งเศสได้เข้าโจมตีกองทัพปรัสเ«ียที่เมือง	 Ligny	

และได้รับชัยชนะในที่สุด	 	 ต่อมาในวันที่	 ๑๘	 มิถุนายน	 นโปเลียนได้เปลี่ยนแผนหันกลับมาโจมตี

ของเวลลงิตนั	 ทีต่ัง้อยูบ่นทีส่งูในเมอืง	 Waterloo	 	 	 และคาดวา่กองกำลงัของปรสัเ«ยีทีผ่า่ยแพใ้นตอน

:
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และกำลังถูกขับไล่จากกำลังส่วนหนึ่งของตน	จะหนีกลับไปทางแม่น้ำ	Rhein		แต่สถานการณ์ไม่ได้

เปน็อยา่งทีน่โปเลยีนคาดเอาไว	้		ในขณะเวลลงิตนัสามารถยนักองทพัฝรัง่เศสเอาไว	้	ในชว่งเวลาเยçน	

กองทัพปรัสเ«ียภายใต้การนำของนายพล	Gneisenau	เสนาธิการของกองทัพปรัสเ«ีย			ได้เข้ามาตี	

นโปเลียนด้านป‚กขวา	 จนกองทัพฝรั่งเศสต้องพ่ายแพ้	 และถูกติดตามทำลายในที่สุด	 หลังจากสิ้นสุด

สงครามในครั้งนี้	 กองทัพพันธมิตรได้เคลื่อนกำลังเข้าสู่ปารีส	 ภายหลังนโปเลียนถูกเนรเทศไปอยู่ที่

เกาะ	St.Helena	และจบชีวิตในเวลาต่อมา	

	 ค.ศ.๑๘๒๘	เวลลิงตันได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ	โดยสังกัดพรรค	Tory		เขา

นโยบายอนุรักษ์นิยมและป�ดประเทศ	 เนื่องจากเกรงว่าความวุ่นวายจากการป¯ิวัติฝรั่งเศสจะขยาย	

มาสูอ่งักฤษ	 แมก้ระนัน้กçตาม	 เขาไดต้อ่สูก้บัสมาชกิภายในพรรคเดยีวกนัเพือ่ใหล้ดหรอืยกเวน้ขอ้บงัคบั	

ต่าง	 æ	 ที่มีต่อผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก	 หรือที่เรียกว่า	 Catholic	 Emancipation		

ต่อมาทำให้เขาไม่ได้รับความนิยม		และได้ถูกขนานนามว่า	“The	Iron	Duke”	หลังจากมีการติดตั้ง

ลูกกรงบนหน้าต่างบ้านไว้ป้องกันการบุกรุกของประชาชนที่เกลียดชัง							

	 รัฐบาลของเวลลิงตันล้มไปในป‚	 ค.ศ.๑๘๓ð	 แต่ในอีก	 ๔	 ป‚ต่อมากçกลับเข้าสู่อำนาจอีกครั้ง	

โดยเวลลิงตันขอดำรงตำแหน่งเป็นเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	

ÕังตวนÕÕงร’‚®มิน’(AntoineHenrideJomini)™าวสวิสม’™’วิตÕยูà
ร–Àวàางค.».Ò˜˜˘-Ò¯ˆ˘
	 โจมินี	 เป็นพันเอกฝ่ายเสนาธิการประจำตัวของนายพลเนย์	 ขุนศึก	

คนสำคัญของนโปเลียน	 ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าใจหลักนิยมทางทหารของนโปเลียน

มากที่สุด			

โจมนิ	ี เชือ่วา่สงครามตอ่ไปจะยิง่ขยายขอบเขตดว้ยการระดมสรรพกำลงั	

ทกุอยา่ง	 	 รวมไปถงึการแสวงหาพนัธมติร	 	 (การเมอืงระหวา่งประเทศ)	 	«ึง่จะ

พลังอำนาจที่ทุกชาติไม่อาจละเลยได้			

สงครามตอ่ไปจะเปน็สงครามเบçดเสรçจ	 (Total	War)	 เปา้หมายของป¯บิตักิารทางทหารจะไม	่

จำกัดแต่เพียงเป้าหมายทางทหารเท่านั้น	 	 แต่เป้าหมายทางพลเรือน	 	 รวมไปถึงขวัญและกำลังใจ

ประชาชนกçจะต้องถูกทำลายด้วย	โจมินีจึงพยายามชักชวนให้ผู้นำทางทหาร	คิดจำกัดขอบเขตในการ

ทำสงครามให้เป็นเพียงสงครามจำกัด	 (Limited	War)	 ที่จำกัดทั้งปริมาณกองทัพ	 จำกัดเวลา	 และ

ขอบเขตของยุทธบริเวณ			

	 นอกจากนั้นโจมินียังได้ชื่อว่าเป็นผู้บัญญัติหลักการสงครามในเรื่องการรวมกำลัง		

(Concentration	of	Force)	โจมินีได้กำหนดหลักการพื้นฐานไว้ดังนี้	

	 ๑.	 จงนำกำลังส่วนใหญ่ของกองทัพโดยใช้มาตรการทางยุทธศาสตร์	 ไปยังพื้นที่การรบ	

เดçดขาดหรือแตกหักในเขตสงครามให้ได้	 และให้ไกลจากการคมนาคมของข้าศึกเท่าที่จะทำได้	 โดย

ตนเองไม่ต้องตกอยู่ในอันตราย	
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	 ๒.	 จงดำเนินกลยุทธ์ในลักษณะที่นำกำลังส่วนใหญ่เข้าปะทะกำลังเพียงบางส่วนของข้าศึก	

	 ๓.	 ยิ่งกว่านั้น	ในการสู้รบที่มีการดำเนินกลยุทธ์ทางยุทธวิธี	จงนำกำลังส่วนใหญ่ไปยังพื้นที่

ที่มีการรบขั้นเดçดขาดในสนามรบ	 หรือกับกองกำลังส่วนหนึ่งของแนวข้าศึก	 «ึ่งมีความสำคัญที่ต้อง

เอาชนะให้ได้			

	 ๔.	 จงจัดการเรื่องต่าง	 æ	 ให้กำลังทหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ถูกนำไปยังพื้นที่การรบเดçดขาด

เท่านั้น	หากแต่พวกเขาจะต้องเข้าป¯ิบัติการอย่างรวดเรçวและสอดคล้องกัน	

‡คลา‡´ว∑ิ´์(CarlPhilippGottliebvonClausewitz)™าว‡ยÕรมนัม’™’วติ
Õยูàร–Àวàางค.».Ò˜¯-Ò¯ÛÒ

เคลาเ«วทิ«	์	เปน็นายทหารปรสัเ«ยี	มชีวีติอยูใ่นชว่ง	ค.ศ.๑๗๘ð	-	๑๘๓๑	

กล่าวกันว่าเคลาเ«วิท«์เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง	 และกล่าวขวัญกันมากในสมัย

ในการรับราชการของเขานั้น	 เขาเป็นผู้ที่มีความก้าวหน้า	 และได้รับยศสูงขึ้น

จนถึงนายพลตรี			

	 ตลอดชีวิตของเคลาเ«วิท«์	 «ึ่งเติบโตมาในช่วงเวลาของความยุ่งยาก

ทางการเมอืง	 การสงคราม	 และการเปลีย่นแปลงตา่ง	 æ	 ทีส่ำคญั	 เชน่	 ความ

ทางด้านพันธมิตร		รวมทั้งเขาได้สังเกตเหçนความสำเรçจของนโปเลียนในการระดมทรัพยากรของชาติ

ทั้งปวงอย่างได้ผล	และโดยอาศัยความรู้พื้นฐานของ	Niccolo	Machiavelli	 (ค.ศ.๑๔๖๙	-	๑๕๒๗)	

เคลาเ«วิท«์ได้พัฒนาและวิเคราะห์แยกแยะแนวความคิดเรื่ององค์ประกอบของพลังอำนาจของชาติ	

ออกเป็น	๔	องค์ประกอบ	คือ	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	สังคมจิตวิทยา	และการทหาร	และเนื่องจาก	

เคลาเ«วิท«์ได้มีโอกาสเข้าร่วมในสงครามยุโรประหว่างสมัยของนโปเลียนนี้เอง	 เคลาเ«วิท์สจึงมี

แนวคิดเน้นหนักไปทางกองทัพบกขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว	 โดยไม่ได้กล่าวถึงแสนยานุภาพทางเรือ

ไว้เลย	 	 เขาจึงได้รับสมญาว่าเป็นบิดาของการสงครามทางบก	 รวมทั้งเป็นเจ้าของแนวความคิด

ที่ว่า	 “สงคราม	 คือ	 การดำเนินนโยบายการเมืองต่อโดยวิธีอื่น”	 (War	 is	 the	 continuation	 of	

policy	by	other	means)	

เคลาเ«วทิ«ไ์ดเ้ขยีนหนงัสอื	 Vom	 Kriege	 หรอื	 On	 War	 (ทีถ่กูพมิพเ์ผยแพรใ่นป‚	

«ึ่งมี	๘	เล่ม	และได้กล่าวถึงหลักการทำสงครามต่าง	æ	ที่สำคัญดังนี้	

๑.		หลักการสงครามทั่วไป	เพื่อให้ทราบถึงการจะทำอย่างไรให้ได้เปรียบข้าศึก	มีความสงบ

เยือกเยçน	แม่ทัพต้องห้าวหาญ	เดçดขาด	

	 ๒.		หลักทั่วไปในการรบด้วยวิธีรับ	เช่น	การตั้งรับเชิงรุก	ต้องมีความคล่องตัวในการป¯ิบัติ	

	 ๓.		หลักทั่วไปในการรบด้วยวิธีรุก	 จะต้องกำหนดจุดหมายปลายทางไว้	 (End)	 มีการรวม

กำลังเข้าตี	มีทิศทางหลัก	ควบคุมหน่วยให้ได้	

	 ๔.		หลักการใช้หน่วยทหาร	 ใช้ให้เหมาะกับเวลาและสถานที่พึงประสงค์	 เป็นศิลปะในการ

ทำสงครามที่แม่ทัพต้องใช้ข้อพิจารณาให้รอบคอบ	
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	 ๕.		หลักการใช้ภูมิประเทศ	 เป็นทั้งสิ่งกีดขวางของฝ่ายเราและเกื้อกูลให้กำบังข้าศึก	 มีการ

ระวังป้องกันที่ดี	ใช้ภูมิประเทศให้เกิดประโยชน์	

	 ๖.		หลักการสงครามเชิงยุทธศาสตร์	 เพื่อการเอาชนะกำลังรบ	 ยึดยุทโธปกรณ์	 และ

เอาชนะมติมหาชน	

	 ๗.		หลักการตั้งรับ	คำนึงถึงรัฐ	ต้องอยู่ในภาวะเสียเปรียบ	เพื่อรอเวลาเป็นฝ่ายรุก	

	 ๘.		หลักการรุก	คำนึงถึงรัฐ	ต้องรู้จักตอบโต้ผู้รุกรานไว้ด้วยจะมีโอกาสเป็นผู้ชนะ	
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