


บทที่ 1 

สงครามคืออะไร
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สงคราม (War) 
	 หมายถึง การรบใหญ่ที่มีผู้คนจำนวนมากต่อสู้ 

ฆ่าฟันกัน หรือการสู้รบเพื่อเอาชนะกันด้วยกำลังทาง 

ทหาร ซึ่งสงครามนั้นอาจเป็นการสู้รบที่เกิดขึ้นระหว่าง 

ผู้คนภายในประเทศหรือการสู้รบระหว่างประเทศ

	 ชนวนเหตุของสงครามส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจาก	 

ความขัดแย้งของมนุษย์ ซึ่งคู่กรณีไม่สามารถหาข้อยุติ	 

ร่วมกันได้ด้วยสันติวิธีหรือการเจรจาทางการทูต ดังนั้น	 

สงครามจึงอุบัติขึ้น	

สงครามตามแบบ
(Regular War) 
คือ การสู้รบโดยกองกำลังอย่างเปิดเผย	

โดยมีการยุทธ์พื้นฐาน ได้แก่ การรุก  

การรับ การร่นถอย และการรบ	

ภายใต้สภาพพิเศษ	

สงครามไม่ตามแบบ
(Irregular War)
คือ การสู้รบโดยคู่ขัดแย้งไม่สู้รบกัน 

อย่างเปิดเผย เช่น สงครามทาง 

เศรษฐกิจ สงครามการเมือง สงคราม

ศาสนา สงครามพิเศษ สงครามปรมาณู

สงครามแบ่งออกเป็น 
2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
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สงครามจำกัดขอบเขต
(Limited War)

เป็นการทำสงครามในระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ 

คู่ขัดแย้งกระทำตามที่ผู้ชนะสงครามต้องการ 

หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะสงบศึกและถอน 

กำลังทหารกลับไป เช่น สงครามอินโดจีน 

ครั้งที ่ 3 (จีน - เวียดนาม) เป็นต้น

สงครามเบ็ดเสร็จ
(Absolute War)

การทำสงครามแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ยึดครองดินแดนถาวร ต้องการเปลี่ยนแปลง 

การปกครองในดนิแดนนัน้  ๆตามประสงคข์อง 

ผู้ชนะสงคราม เช่น สงครามโลก เป็นต้น

สงครามทางบก 
เช่น ทหารม้า รถถัง	

สงครามทางเรือ 
เช่น เรือรบ เรือดำน้ำ	

สงครามทางอากาศ 
เช่น เครื่องบินรบ เฮลิคอปเตอร์	

การทำสงครามกันโดยมากแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

การปฏิบัติการรบในสงครามแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี ้  
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วัตถุประสงค์
ทางการเมือง

วัตถุประสงค์
เพื่อความอยู่รอด

ความขัดแย้งทาง
อารยธรรมและสังคม

ความขัดแย้ง
ทางเศรษฐกิจ

ทรัพยากร ดินแดน
และผลประโยชน ์

ความขัดแย้ง
ทางเชื้อชาติ

ความขัดแย้ง
ทางอุดมการณ์
ทางการเมือง
และการปกครอง

วัตถุประสงค์เพื่อ
ระงับความขัดแย้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์
ทางการทหาร  
และยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เพื่อรักษา
อำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ

เมื่อการเจรจาล้มเหลว
จึงใช้สงครามเป็นเครื่องมือสุดท้ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น

ความขัดแย้งต่าง ๆ ของมนุษย์ที่มักเป็นชนวนเหตุ
นำไปสู่การเกิดสงคราม เช่น

ความขัดแย้ง
ทางศาสนา
และความเชื่อ
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บทที่ 2 

สงครามสมัยโบราณ 



	 ในสมัยโบราณ มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์ เก็บผลไม้และของป่า เพื่อ 

ประทังชีวิตเท่านั้น มนุษย์ยุคโบราณมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  (เผ่า) เพื่อความ 

ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและการปล้นสะดม อีกทั้งยังทำให้มนุษย์สามารถออกล่าสัตว์ 

ใหญ ่ๆ มาเป็นอาหารได้อีกด้วย เช่น ช้าง กระทิง เป็นต้น

	 โดยมากชนเผ่าต่าง  ๆ  ของมนุษย์ยุคโบราณจะตั้งถิ่นฐานแถบริมน้ำ และอพยพ  

ย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาลเพื่อหลีกหนีภัยธรรมชาต ิ ดังนั้นสงครามของมนุษย์ในยุคโบราณ  

ส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าเพื่อการแย่งชิงอาหารและช่วงชิง 

ดินแดนสำหรับตั้งถิ่นฐาน 

	 จนกระทั่งมนุษย์มีวิวัฒนาการในด้านต่าง  ๆ  เพิ่มมากขึ้น มีการประดิษฐ์คิดค้น 

วิทยาการใหม่  ๆ เช่น อาวุธ และยานพาหนะ ส่งผลให้สงครามแต่ละครั้งก่อความ 

สูญเสียเพิ่มขึ้นและแผ่ขยายวงกว้างออกไป

	 เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน มนุษย์มิได้ทำสงครามกันเพียงเพื่อความอยู่รอด แต่กลับ 

เริม่แสวงหาอำนาจ ผลประโยชนท์างการคา้ และลา่อาณานคิม ซึง่กลายเปน็ชนวนเหต ุ

แห่งสงครามที่มิได้เกิดขึ้นแค่ภายในรัฐหรือระหว่างอาณาจักรใกล้เคียงเท่านั้น
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ลำดับสงครามสำคัญสมัยโบราณ
3,150 ปีก่อนคริสต์ศักราช

ฟาโรห์เมเนส (Menes) ทำ สงครามรวบรวมดินแดนอียิปต์ตอนบน 

และตอนล่าง เป็นอาณาจักรเดียวกัน และสถาปนาราชวงศ์แรก 

แห่งอียิปต ์ (ในทวีปแอฟริกา)

2,270 ปีก่อนคริสต์ศักราช

พระเจ้าซาร์กอนแห่งอาณาจักรอักกาดทำ สงครามรวบรวมรัฐของ

ชาวสุเมเรียนในดินแดนเมโสโปเตเมีย (ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ตั้งอยู่

ริมฝั่งแม่น้ำไทกริสและยูเฟรทีสในตะวันออกกลาง) ก่อนสถาปนาอาณาจักร

1,630 ปีก่อนคริสต์ศักราช

ฮิกซอสพิชิตอียิปต์ (Hyksos Conquest of Egypt) ฮิกซอสคือ 

กลุ่มชนทางเอเชียตะวันตกซึ่งเข้ายึดครองอาณาจักรอียิปต์ราว 100 ปี 

ก่อนฟาโรห์อามอสที ่ 1 แห่งอียิปต ์ (Ahmose 1) จะขับไล่ชาวฮิกซอสสำเร็จ

1,279 - 1,213 ปีก่อนคริสต์ศักราช

ฟาโรห์รามเซสที ่ 2 แห่งอียิปต์ทำ สงครามกับชาวฮิตไทต์

ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะยุติสงครามกันด้วยสนธิสัญญาสันติภาพ

ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสนธิสัญญาสันติภาพฉบับแรกของโลก

(ราว 1,259 ปีก่อนคริสต์ศักราช)

1,730 ปีก่อนคริสต์ศักราช

ชาวบาบิโลนเข้าปกครองดินแดนเมโสโปเตเมีย
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336 - 323 ปีก่อนคริสต์ศักราช

สงครามของพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช (Wars of Alexander 

the Great) หลังจากอาณาจักรมาซิโดเนีย (Macedonia) เข้าครอบครอง

อาณาจักรกรีกได้ทั้งหมด พระเจ้าอะเล็กซานเดอร์ที ่ 3 ในวัย 20 พรรษา 

ข้ึนครองราชย์ต่อจากพระบิดา โดยทำสงครามขยายดินแดนไปกว่าคร่ึงโลก 

ทั้งกรีก เปอร์เซีย ซีเรีย อียิปต ์ และอินเดีย โดยไม่พ่ายแพ้แก่ผู้ใดเลย

431 - 404 ปีก่อนคริสต์ศักราช

สงครามเพโลพอนนีเชียน (Peloponnesian War) เกิดสงครามภายใน

นครรัฐกรีก ระหว่างสันนิบาตดีเลียน (นำโดยนครรัฐเอเธนส์) 

กับสันนิบาตเพโลพอนนีเชียน (นำโดยนครรัฐสปาร์ตา) 

เพราะการขยายอำนาจมากเกินไปของเอเธนส์

สุดท้ายฝ่ายสปาร์ตาเอาชนะสงครามได้และเป็นมหาอำนาจในกรีก

660 ปีก่อนคริสต์ศักราช

การสถาปนาราชวงศ์แรกของประเทศญี่ปุ่น (ราชวงศ์ยามาโตะ)

1,260 - 1,240 ปีก่อนคริสต์ศักราช

สงครามกรุงทรอย (Trojan War) ชาวกรีกเข้าโจมตีกรุงทรอยได้สำเร็จ

499 - 448 ปีก่อนคริสต์ศักราช

สงครามกรีก - เปอร์เซีย (Greco - Persian Wars) อาณาจักร

เปอร์เซียโดยพระเจ้าเซิร์กซีสที ่ 1 (Xerxes l) ยกทัพบกและทัพเรือ

กว่า 1 ล้านคนเข้าโจมตีนครรัฐของกรีกและเผาเอเธนส์จนวอดวาย

ก่อนที่ทหารนครรัฐของกรีกจะรวมตัวกันตีโต้จนทัพเปอร์เซียล่าถอยไป
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264 - 146 ปีก่อนคริสต์ศักราช

ยุทธนาวีพิวนิก (Punic Wars) สงครามสามครั้งของกองทัพเรือโรมันกับ

กลุ่มคาร์เทจ (Carthage) เพื่อแย่งชิงอำนาจเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

(ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของโลกในยุคนั้น) โดยฝ่ายโรมันเอาชนะได้

อย่างเด็ดขาดและเป็นมหาอำนาจแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

262 - 260 ปีก่อนคริสต์ศักราช

สงครามคาลิงกา (Kalinga War) พระเจ้าอโศกมหาราชทำสงคราม

นองเลือดครั้งประวัติศาสตร์เพื่อพิชิตแคว้นสุดท้าย (แคว้นคาลิงกา) 

ซึ่งมีคนตายกว่าแสนคนและรวบรวมแผ่นดินอินเดียเป็นปึกแผ่นได้สำเร็จ

215 - 168 ปีก่อนคริสต์ศักราช

กองทัพโรมันพิชิตอาณาจักรมาซิโดเนีย (Macedonian Wars) 

206 - 202 ปีก่อนคริสต์ศักราช

สงครามฉู่ - ฮั่น (Chu - Han Contention) ช่วงปลายราชวงศ์จิ๋น

ฮ่องเต้ไร้ความสามารถ จึงเกิดศึกระหว่างเซี่ยงอวี่จากฉู่กับหลิวปัง 

ต้นราชวงศ์ฮั่น ซึ่งหลิวปังชนะและก่อตั้งราชวงศ์ฮั่น

230 - 221 ปีก่อนคริสต์ศักราช

สงครามเจ็ดแคว้นของจิ๋นซีฮ่องเต ้ ยุคที่จีนมีสงครามระหว่าง 7 แคว้น

ใหญ ่ ได้แก่ จิ๋น เว่ย จ้าว หาน เยียน ฉี และฉู ่ โดยแคว้นจิ๋น

ทำสงครามปราบแคว้นต่าง ๆ จนกระทั่งรวมแผ่นดินจีนได้เป็นหนึ่งเดียว
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คริสต์ศักราช 285

จักรพรรดิไดโอคลีเชียน (Diocletian) แบ่งจักรวรรดิโรมันออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

โรมันตะวันออก (ตุรกีในปัจจุบัน) และโรมันตะวันตก (อิตาลีในปัจจุบัน)

คริสต์ศักราช 220 - 280

สงครามสามก๊ก (Three Kingdoms) เป็นสงครามในประเทศจีน 

สมัยปลายราชวงศ์ฮั่น ภายในประเทศจีนมีการแบ่งก๊กแบ่งเหล่ากันมากมาย 

โดยมี 3 ก๊กใหญ ่ๆ ได้แก่ วุยก๊ก จ๊กก๊ก และง่อก๊ก ซึ่งทำสงคราม

ชิงอำนาจกันมาตลอดก่อนที่ราชวงศ์จิ้นจะรวมแผ่นดินจีนได้อีกครั้ง

55 - 54 ปีก่อนคริสต์ศักราช

จูเลียส ซีซาร์ (Julius Caesar) แห่งสาธารณรัฐโรมันยกทัพบุกยึดเกาะบริเตน

92 ปีก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 629

กองทัพโรมันพิชิตเปอร์เซีย (Roman-Persian Wars)

27 ปีก่อนคริสต์ศักราช

การสถาปนาจักรวรรดิโรมัน (Roman Empire) 

โดยมีออกัสตัส ซีซาร์ (Augustus Caesar) 

หลานของจูเลียส ซีซาร์ เป็นจักรพรรดิองค์แรก

โรมัน
ตะวันตก

โรมัน
ตะวันออก

วุยก๊ก

จ๊กก๊ก
ง่อก๊ก
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คริสต์ศักราช 435

กษัตริย์แอตติลา (Attila) นำกองทัพชาวฮัน (Hun) 

ทำสงครามยึดครองดินแดนยุโรป ทำให้ชาวยุโรปต้องลี้ภัยสงครามกันครั้งใหญ่

คริสต์ศักราช 476

การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก

คริสต์ศักราช 1066

สงครามเฮสติงส์ (Battle of Hastings) การรบครั้งสำคัญระหว่างชาวอังกฤษกับ

ชาวนอร์มองดี (ฝรั่งเศสเชื้อสายไวกิ้ง) ซึ่งชาวนอร์มองดีชนะ และพระเจ้าวิลเลียม

ที ่ 1 สถาปนาเป็นกษัตริย ์ ทรงวางรากฐานและพัฒนาประเทศอังกฤษ

คริสต์ศักราช 1180 - 1185

สงครามเก็นเป (Genpei War) ศึกใหญ่ภายในญี่ปุ่นเอง 

โดยกลุ่มมินะโมะโตะเอาชนะกลุ่มไทระได้

แล้วสถาปนาอำนาจของระบอบโชกุนขึ้น

คริสต์ศักราช 793 - 1066

นักรบไวกิ้ง (Viking) ทำสงครามกับดินแดนในสแกนดิเนเวีย

โรมัน
ตะวันตก
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คริสต์ศักราช 1453

จักรวรรดิออตโตมันพิชิตจักรวรรดิไบแซนไทน์ (โรมันตะวันออก)

คริสต์ศักราช 1249 (พ.ศ. 1792)

พ่อขุนศรีอินทราทิตยย์ึดอำนาจเมืองสุโขทัยจากขอมสบาดโขลญลำพง

และสถาปนาเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย (ราชวงศ์พระร่วง)

คริสต์ศักราช 1207 - 1279

จักรวรรดิมองโกลเดินทัพทำสงครามขยายดินแดนในเอเชียและยุโรป

คริสต์ศักราช 1274 และ 1281

สงครามมองโกลบุกโจมตีญี่ปุ่น (Mongol Invasions 

of Japan) กองทัพมองโกลโจมตีญี่ปุ่นสองครั้ง 

ในปี ค.ศ. 1274 และ 1281 ซึ่งญี่ปุ่นต้านทานไว้ได้ทุกครั้ง

13



บุคคลสำคัญในสงคราม

มหาราชชาตินักรบแห่งอาณา- 

จั ก รมาซิ โ ด เนี ย  ผู้ นำทั พ 

อันเกรียงไกร พิชิตดินแดน 

ทั่ วหล้ าทั้ งกรี ก  เปอร์ เ ซี ย  

ซี เรีย  อียิปต์  และอินเดีย  

หนึ่ งในกษัตริย์ผู้ ไ ร้พ่ายใน 

สงคราม

จูเลียส ซีซาร์
(Julius Caesar)

พระเจ้า
อะเล็กซานเดอร์มหาราช
(Alexander the Great)

แม่ทัพจอมเผด็จการแห่ ง 

สาธารณรัฐโรมัน  ผู้นำทัพ 

โรมันพิชิตดินแดนฝรั่ ง เศส  

อี ยิ ปต์  และ เกาะบริ เ ตน 

ทำให้โรมันก้าวสู่ยุครุ่งเรือง 

และเป็นหนึ่งในมหาอำนาจ 

ของโลก
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ผู้นำของชาวฮัน  (หรือชาว 

ซยงหนู) ซึ่งคลั่งไคล้สงคราม  

โดยนำกองทัพชนเผ่าเร่ร่อน  

ป่ า เ ถื่ อ นจาก เอ เ ชี ยกลาง  

เคลื่อนพลข้ามดินแดนมายัง 

ทวีปยุโรป บุกโจมตีประเทศ 

ต่าง  ๆ เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส 

เป็นต้น

จิ๋นซีฮ่องเต้
(Qin Shi Huang)

กษัตริย์
แอตติลาแห่งชาวฮัน

(Attila the Hun)

ผู้นำแห่งแคว้นจ๋ินซ่ึงนำกองทัพ 

ปราบแคว้นต่าง  ๆ จนกระท่ัง 

รวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียว 

และยุติสงครามอันยาวนาน 

ได้สำเร็จ  จิ๋นซีฮ่องเต้ เป็น 

จักรพรรดิองค์แรกของจีน
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
เกี่ยวกับสงครามโบราณ

กองทัพของพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราชมีจุดเด่น 
คือ กองทัพฟาลังซ์ (phalanx) ซึ่งเป็นกองทหาร 
พร้อมอาวุธหอกยาวกว่า 5 เมตร เรียงแถวหน้า 
กระดานดาหน้าเข้าหาศัตรู 

กองทัพของกษัตริย์ลี โอ- 
นิดัส 300 นายต้องพ่ายแพ้ 
แก่ กองทัพ เปอร์ เ ซี ย ใน 
สมรภูมิรบที่ เทอร์มอพิลี  
(Thermopylae) (สงคราม 
กรีก-เปอร์ เซีย)  เพราะ 
ไสศ้กึชาวกรกีบอกเสน้ทาง 
ลบั ทำใหเ้ปอรเ์ซยีโอบลอ้ม 
โจมตีได้สำเร็จ

ก่ อน เกิดสงครามกรีก- เปอร์ เ ซี ย  
นครรัฐของกรีกต่างแยกตัวเป็นอิสระ 
ตอ่กนั เชน่ เอเธนส์ สปารต์า คอรนิท์ 
ซึ่งเกิดสงครามระหว่างรัฐขึ้นบ่อยครั้ง 

พระเจ้าฟิลิปที่ 2
(พระบิดาของพระเจ้า

อะเล็กซานเดอร์มหาราช) 
สิ้นพระชนม์จากการลอบสังหาร 
หลังถูกมีดปักเข้าที่พระอุระ
ซึ่งไม่มีใครทราบถึงสาเหตุ
ของการลอบสังหาร 
ขณะนั้นมีพระชนมายุ
เพียง 46 พรรษา
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กรุงทรอยเป็นส่วนหน่ึง 
ของเมืองชานักกาเล  
(çanakkale) ประเทศ 
ตุรกีในปัจจุบัน

จักรพรรดิคอนสแตนติน 
คือจักรพรรดิพระองค์ 
แรกของโรมันที่ศรัทธา 
ในคริสต์ศาสนา

จูเลียส ซีซาร์ ถูกลอบสังหารโดย 

คนสนิทของตนเองในการประชุม 

สภาช่วง 44 ปีก่อนคริสต์ศักราช

เมืองชานักกาเล
(çanakkale)

หลังสงครามกับแคว้นคาลิงกา 
มีผู้ เสียชีวิตกว่าแสนคน เป็น 
เหตุผลหนึ่ งที่ ทำ ให้พระ เจ้ า 
อโศกมหาราชทรงหันมานับถือ 
พระพุทธศาสนา 

อาณาจกัรอสัซเีรยีใหมเ่ปน็อาณาจกัร 
แรกในประวัติศาสตร์โลก

ชาวอียิปต์โบราณคือชนชาติแรกที่มีเรือเดินสมุทร
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