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บทคัดย่อ
บทความนี มีว ัตถุ ประสงค์ ท ี จะนํ าเสนอกุ ศโลบายทางการยุ ท ธ์ ใ น
วรรณกรรมพงศาวดารจีนเรือง “เลียดก๊ ก”เพือชีให้เห็นฐานะอันแท้จริงของ
วรรณกรรมเรืองนีว่า เป็นวรรณกรรมสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึงพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัยทรงประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลจากพงศาวดารจีน
เพือเป็นตําราพิไชยสงครามของแผ่นดิน
คําสําคัญ : พิไชยสงคราม,วรรณกรรม
Abstract
This article aims to study the war strategies in the Chinese chronicle
literature “Laidkok”. The result shows the status of composing the literature, the early
Rattanakosin period, that King Rama the second giving an order to the royal
scholars translating this literature from Chinese for a demand of war strategics of the
Kingdom.
Keywords : War Strategics , Literature

วารสารมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.5 (1)

“เลียดก๊ก” เป็ นวรรณกรรมไทยทีแปล1จากพงศาวดารจีนเรืองทีสามใน

ประวัตวิ รรณ กรรมไทย สองเรืองแรกคือ สามก๊กและไซฮัน ซึงแปลในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ข้อมูลเบืองต้นเกียวกับวรรณกรรมเรือง
เลียดก๊กนี มีหลักฐานเท่าทีปรากฏอยู่ในขณะนี ค่อนข้างน้ อย ทราบเบืองต้น
เพียงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดประชุมนักปราชญ์ในราช
สํานักแปลพงศาวดารจีนเรืองนีเป็ นหนังสือ 153 เล่มสมุดไทย เมือ พ.ศ.2362
และโรงพิมพ์หมอบรัดเลย์พมิ พ์เผยแพร่ครังแรกในสมัยรัชกาลที 5 เมือ พ.ศ.2413
(สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ 2515:14 ) รายละเอียดเรืองการแปล
ปรากฏในตอนต้นเรือง ซึงระบุผทู้ มีี ส่วนในการแปลเรืองเลียดก๊กว่าเป็นผู้สูงศักดิ
และทรงความสามารถถึง 11 คน คือ
กรมหมืนนเรศโยธีหนึง เจ้าพระยายมราช
หนึง เจ้าพระยาวงษาสุรยี ศักดิหนึง พระยาโชดึกหนึง
ขุนท่องสือหนึง จหมืนไวยวรนาถหนึง เล่หอ์ าวุธหนึง

1

คําว่า “การแปล” ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์แตกต่างกับป ัจจุบนั กล่าวคือ สมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็ นการ
แปลโดยมีพนักงานสองฝ่ายช่วยกันทํา เช่นการแปลหนังสือจีน ต้องมีผรู้ ภู้ าษาจีนแปลค วามให้เสมียน
จด ผูช้ ํานาญภาษาไทยเอาความนันมาเรียบเรียงแต่งเป็ นภาษาไทยให้ถอ้ ยคําสํานวนเรียบร้อยอีก
ชันหนึง(สมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2515 : 30 ) แต่ป ัจจุบนั การแปลเป็ นกระบวนการ
ถ่ายทอดภาษาจากภาษาหนึงไปสู่อกี ภาษาหนึง หัวใจสําคัญของการแปลป ัจจุบนั ก็คอื การรักษา
ใจความและอรรถรสฉบับแปลให้เทียบเท่าต้นฉบับ (ดลพร รุจวิ งศ์และปรีมา มัลลิกะมาส 2010 : 2)
ดังนัน ความหมายของคําว่า “การแปล” จึงเป็ นปรากฏการณ์ของภาษาในเรืองการเลือนของความหมาย
ตามกาลเวลา ผูท้ อ่ี านวรรณกรรมไทยทีแปลจากพงศาวดารจีนพึงเข้าใจความหมายของคําว่า “การ
แปล” ตามความหมายดังเดิม ก่อนทีความหมายของคําว่า “การแปล” จะเปลียนไป
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นายจ่าเรศหนึง หลวงลิขติ ปรีชาหนึง หลวงญาณ
ปรีชาหนึง ขุนมหาสิทธิโวหารหนึง...”
(เลียดก๊ก เล่ม 1 : 1)
เลียดก๊ก เป็ นเรืองราวเกียวกับเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์จ ีนสมัย
ราชวงศ์โจว ตังแต่ปลายสมัยพระเจ้าโจวเซวียนหวัง2 (พระเจ้าชวนอ๋องในเลียด
ก๊กฉบับไทย) ถึงพระเจ้าโจวหน่ านหวัง3(พระเจ้าจิวเสียงอ๋องในเลียดก๊กฉบับ
ไทย) ต่อเนืองไปถึงการก่อร่างสร้างราชบัลลังก์ให้ปึกแผ่นของกษัตริยจ์ ินซี
ฮ่องเต้4 (เจ๋งอ๋อง เจ้าเมืองจินในเลียดก๊กฉบับภาษาไทย) กินเวลากว่า 500 ปี
มีกษัตริยป์ กครอง 27 พระองค์ เนือเรืองสลับซับซ้อน ว่าด้วยการขับเคียวชิง
ชัยกันระหว่างนครรัฐต่ าง ๆ ในยุคศักดินาสวามิภ ักดิของจีน มีตวั ละคร
จํานวนมากนับพันตัว แสดงบทบาททีสะท้อนความเป็นมนุ ษย์ในแง่มุมต่างๆ
โดยมีสงครามเป็นบรรยากาศหลักของเรือง และในยุคนีได้ถือกําเนิดนักคิดคน
สําคัญของจีน ได้แก่ เล่าจือ ขงจือ และหันเฟยจือ อีกด้วย
ยุคสมัยทางประวัตศิ าสตร์จนี ทีเป็นเหตุการณ์ในเรืองเลียดก๊กนัน แบ่ง
ออกเป็ น 2 ช่วง เรียกว่า ยุคชุนชิว (722 ปี ก่อน ค.ศ.ถึง 481 ปี ก่อน คริสต
ศักราช) และยุคจันกว๋อ (403ถึง 221 ปีก่อนคริสตศักราช)
ยุคชุนชิวนันมาจากชือพงศาวดารชุนชิว เรียบเรียงด้วยขงจือ (ปกรณ์
ลิมปนุ สรณ์ 2547 : 53) ในยุคนี ฐานะของราชวงศ์โจวเสือมลง ไม่มอี ํานาจ
2
3
4

ครองราชย์ 727-782 ปี ก่อนคริสตศักราช
ครองราชย์ 314 -256 ปี ก่อนคริสตศักราช
ขึนครองราชย์เมือ 221 ปี ก่อนคริสตศักราช
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ควบคุมนครรัฐต่าง ๆ ทําให้เจ้านครรัฐแย่งชิงความเป็นใหญ่ รัฐใหญ่พยายาม
ผนวกรัฐเล็กเข้าไว้ รัฐทีสําคัญ ได้แก่ เจิง หลู่ ฉี ซ่ง จิน ฉิน ฉู่ อู๋ และเย่ว์
(เมืองเตง เมืองฬ่อ เมืองเจ๋ เมืองซอง เมืองจีน เมืองจิน เมืองฌ้อ เมืองอวด และ
เมืองหงอในเลียดก๊ก)
ยุคจันกว๋อ มาจากชือพงศาวดาร จันกัวเช่อ แต่งโดยหลิวเซียง ปลาย
สมัยราชวงศ์ฮนตะวั
ั
นตก (ปกรณ์ ลิมปนุ สรณ์ 2547:53) ยุคนี เริมต้นตังแต่
รัฐจิน (เมืองจีนในเลียดก๊ก) ถูกแบ่งเป็นรัฐย่อย 3 รัฐ คือ รัฐหาน เว่ย และเจ้า
(เมืองหัน เมืองงุย เมืองเตียวในเลียดก๊ก ) เมือ 403 ปี ก่อนคริสตศักราช
ในช่วงเวลาดังกล่าวฐานะของกษัตริยร์ าชวงศ์โจวไม่มคี วามหมาย เช่นเดียวกับ
เจ้านครรัฐเล็ก ๆ ทัวไปทีไม่มคี วามสําคัญ รัฐทีสําคัญ ได้แก่ รัฐหาน เจ้า เว่ย
ฉู่ เยียน ฉี และฉิน (เมืองหัน เมืองเตียว เมืองงุย เมืองฌ้อ เมืองเจ๋และเมือง
จินในเลียดก๊ก) ทําสงครามชิงอํานาจกัน สุดท้ายรัฐฉินรวมแผ่นดินเป็นหนึ ง
เดียว เมือ 221 ปีก่อนคริสตศักราช
ในยุคชุนชิวและจันกว๋อนี เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐหลายครัง จน
ปะทุเป็นสงครามทังขนาดเล็กขนาดใหญ่ ในเลียดก๊กบันทึกไว้ว่ามีสงคราม
ทังหมด 123 ครัง และแต่ละครังก็ทําให้สูญเสียชีวติ ทรัพย์ส ินมากบ้างน้อย
บ้างต่างกัน สุดแล้วแต่ว่าคู่สงครามจะหากุศโลบายใดมาวางแผนการรบ ทังที
เป็นฝ่ ายรุกคือฝ่ ายได้เปรียบ และฝ่ ายรับคือฝ่ ายทีตกเป็นรองอุบายเหล่านี
เป็นทังภูมปิ ัญญาและเล่หเ์ หลียมกลโกงของมนุษย์ใ นยุคสมัยแห่งการชิงอํานาจ
การทีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดให้แปลพงศาวดาร
จีนเรืองเลียดก๊กเป็ นภาษาไทย จึงน่ าจะเป็นการแปลโดยมีวตั ถุประสงค์ทจะ
ี
ถอดบทเรียนทางการสงครามของจีนมาเป็ นภาษาไทย เพือให้เป็ นคัมภีร์
สําหรับการสูร้ บ วรรณ- กรรมเรืองเลียดก๊กจึงนับเป็นตํารา พิไชยสงครามได้
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เรืองหนึง แต่เป็นตําราพิไชยสงครามในสถานการณ์สรู้ บ มิใช่ตาํ ราทีเป็นเพียง
กรอบแนวคิดในการทําสงคราม5 และเพือให้เห็นแง่มุมกลอุบายการรบทีชัดเจน
จึงขอนํ าเสนอผลการวิเคราะห์อุบายการรบทังในเงือนไขทีเป็ นฝ่ายรุก และ
เงือนไขทีเป็นฝ่ายรับ ดังต่อไปนี
กล อุบายของฝ่ ายรุก
ฝ่ ายรุ กหมายถึงฝ่ ายทีกรีธาทัพไปสู้รบกับอีกฝ่ ายหนึ ง หรืออาจ
หมายถึงฝ่ ายทีอยู่ในฐานะทีได้เปรียบอีกฝ่ ายหนึ ง และมีเจตนาทีจะใช้ความ
ได้เปรียบกดดันฝ่ายตรงข้ามให้ยอมแพ้ อุบายของฝ่ายรุกที ปรากฏในเลียดก๊กมี
หลายวิธี ได้แก่
1.การสร้างภาพ
การสร้างภาพเป็นอุบายทีทําให้เมืองต่างๆ สําคัญว่า เจ้าเมืองทีเป็นฝ่ าย
รุกมีนําใจกว้างขวาง โอบอ้อมอารี ถือสัจธรรมเป็ นทีตัง แต่แท้จริงเป็ นเพียง
แผนการทีจะทําให้เมืองเหล่านันเกิดความไว้เนือเชือใจ ยอมรับ และมอบความ
เป็นใหญ่ให้ จะทําการสิงใดก็ไม่มเี มืองใดขัดขวาง ได้แก่ อุบายมิตรภาพประดิษฐ์
มนุษยธรรมประดิษฐ์ และสัจจะประดิษฐ์
1.1 มิตรภาพประดิษฐ์ เป็นอุบายแสร้งมีไมตรีด้วย เพือทําให้เมืองต่างๆ
เข้าใจว่าแท้จริงแล้ว เมืองของฝ่ ายรุกรานทีคิดว่าไม่น่ าคบหาสมาคมนัน มิได้

5

ตําราพิไชยสงครามเป็ นเสมือนบททฤษฎีทกํี าหนดรูปแบบการรบไว้อย่างกว้าง ๆ แม่ทพั ไทยโบราณ
จําเป็ นต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัว ในการนําหลักเกณฑ์ในตําราพิไชยสงครามาปรับใช้เพือ
แก้ป ัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ทเป็
ี นจริง (ชาญชัย วรรณวงศ์ 2527 : 14)

วารสารมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.5 (1)

เลวร้ ายอย่ างทีคิด ในทางตรงกันข้าม กลับเป็ นเมืองทีมีนํ าใจ จริงใจ และ
รับผิดชอบในสิงทีทํา เช่น กรณีเมืองเตงกับเมืองตีน
หงอเสงเจ้าเมืองเตงแค้นเจ้าเมืองซอง แต่เมืองซองมีเมืองตินเป็นมิตร
จึงพยายามจะโดดเดียวเมืองซอง ด้วยการผูกมิตรกับเจ้าเมืองติน แต่เจ้าเมือง
ตินไม่ยอมเป็นไมตรีดว้ ย หงอเสงจึงวางแผนให้ทหารทําทีเหมือนไล่เนือลําเข้าไป
ในแดนเมืองติน จับราษฎรชายหญิงและปล้นทรัพย์ส ินของราษฎรเมืองติน
จากนันก็ส่งขุนนางผูใ้ หญ่นําราษฎรและทรัพย์สนิ ต่างๆ ทีตีชงิ มาได้ไปคืนให้ โดย
อ้างว่าเป็ นความผิดของทหารของตน ทําให้เจ้าเมืองตินเกิดความซาบซึงใจเป็ น
อย่างยิง และยอมรับไมตรีของหงอเสง
1.2 มนุ ษยธรรมประดิษฐ์ เป็นอุบายการแสวงหาอํานาจด้วยการทีทําให้
เมืองต่ าง ๆ เข้าใจว่า เจ้าเมืองของฝ่ ายรุ กนั นมีจ ิตเมตตาและเปี ยมไปด้วย
มนุษยธรรม อันเป็นคุณสมบัตขิ องผูท้ ควรมอบความเป็
ี
นใหญ่ให้ เช่น กรณีเมือง
เตง เมืองฬ่อ และเมืองเจ๋ ตีเมืองฆ้อ
เมืองเตง เมืองฬ่ อ และเมืองเจ๋ รวมกันตีเมืองฆ้อ เจ้านายในเมืองฆ้อ
เสียชีวติ ทังหมด เหลือเพียงเด็กน้อยน้องเจ้าเมืองฆ้อ ขุนนางเมืองฆ้อพามาขอ
ชีวติ เด็กน้อยร้องไห้เป็นทีน่ าเวทนา ท่ามกลางสายตาของเจ้าเมืองเตง เจ้าเมือง
ฬ่อ และเจ้าเมืองเจ๋ หงอเสงเจ้าเมืองเตงใช้โอกาสนีสําแดงตัวเป็นผู้มมี นุ ษยธรรม
ไว้ชวี ติ น้องเจ้าเมืองฆ้อ และให้ครองเมืองฆ้อสืบต่อไป แต่เนืองจากน้องเจ้าเมือง
ฆ้อยังเด็ก จึงให้เบ็กลีไต้หขู นุ นางเมืองฆ้อว่าราชการ โดยมีขุนนางผู้ใหญ่เมืองเต
งอยูช่ ว่ ยว่าราชการไปก่อน
เบืองหลังการไว้ชวี ติ น้องชายเจ้าเมืองฆ้อและการมอบเมืองให้ครอบครอง
ต่อไปนัน หงอเสงเปิดเผยต่อขุนนางคนสนิทว่า เมืองฆ้อเป็นเมืองเล็ก ได้มาก็
แบ่งกันไม่พอในระหว่าง 3 เมือง สู้เก็บไว้คนเดียวดีกว่า จึงไว้ชวี ติ น้องเจ้าเมือง
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เพือให้เมืองทีร่วมรบเข้าใจว่าหงอเสงมีนําใจโอบอ้อมอารี มีเมตตา แล้วให้คนของ
เมืองเตงคอยดูแล เมือง โดยทําทีว่าเพือช่วยเหลือกิจการของเมืองให้เรียบร้อย
ด้วยการทําเช่นนีเมืองเตงก็จะได้เมืองฆ้อและหงอเสงก็จะเป็นทียอมรับในบรรดา
เมืองทังหลาย
1.3 สัจจะประดิษฐ์
สัจจะประดิษฐ์เป็นอุบายทีใช้คาํ สัตย์เป็นเครืองมือในการรุกราน เพือให้
ผู้ท ีถูกรุกรานเข้าใจไปว่า ผู้ท ีมารุกรานรักษาคําพูด สามารถเชือถือ ไว้ใจและ
มอบความเป็นใหญ่ให้ได้ เช่น กรณีจนี บุนก๋งตีเมืองหงวน
สืบเนืองจากพระเจ้าจิวเซียงอ๋องให้บําเหน็จเมืองหงวนแก่จนี บุนก๋งเจ้า
เมืองจีน แต่เจ้าเมืองหงวนไม่ยอมรับจีนบุนก๋ง เนืองจากเห็นว่าอยู่ในฐานะขุน
นางหัวเมืองเหมือนตนเอง จีนบุนก๋งจึงยกทัพไปล้อม และรอดูท่าทีของเมืองหง
วน หลังจากทีกองสอดแนมมารายงานว่า ทหารเมืองหงวนมิได้เต็มใจสู้รบ แต่ขอดู
ท่าทีจนี บุนก๋งว่าจะมีนําใจน่าเชือถือหรือไม่
จีนบุนก๋งจึงวางอุบายให้ทหารไปป่ าวร้องว่าจะล้อมเมืองเพียง3 วัน ถ้า
ชาวเมืองหงวนไม่ยอมจะเลิกทัพกลับ และจีนบุนก๋งก็ทาํ เหมือนกับทีได้กล่าววาจา
ไว้ ทําให้ชาวเมืองหงวนสรรเสริญว่าเป็นคนมีวาจาสัตย์สามารถพึงพาได้ พากัน
มาสวามิภกั ดิ และอ้อนวอนให้อยู่ต่อ แต่จนี บุนก๋งทําทีว่าต้องรักษาคําพูด โดย
ยกทัพกลับไปไกล 30 ลี และหยุ ดพักรังรอดูท่ าทีว่าเจ้ าเมืองหงวนจะมา
สวามิภกั ดิหรือไม่ และเจ้าเมืองหงวนตามมาจริง ๆ เพือคํานับและมอบเมืองให้
ด้วยความเข้าใจว่าจีนบุนก๋งเชือถือได้เพราะเป็นคนรักษาคําพูด
2.การโจมตีทางใจ
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การโจมตีทางใจเป็นอุบายทีทําให้ศตั รูต้องตกอยู่ในภาวะทีจิตใจไม่ปกติ
เกิดความขัดแย้งทางใจ ระหว่างการยืนหยัดต่อสู้กบั การยอมแพ้เพือเลียงการ
สูญเสีย การโจมตีทางใจทําด้วยการใช้การทําให้ศ ตั รูหวาดวิตก การขุดศพ
ประจาน การประกาศความชัวเจ้านาย การกดดันให้ศตั รูต้องฆ่ากันเอง และการ
ให้ฟืนยืนไฟ
2.1 การทําให้หวาดวิตก
การทําให้หวาดวิตกเป็ นการโจมตีทางใจทีใช้เงือนเวลาเพือให้ศตั รูเกิด
ความกังวล ไม่แน่ ใจว่าเมืองของตนจะต้องตกอยู่ในวงล้อมอีกยาวนานเท่าใด
ชาวเมืองเกิดความเบือหน่ ายสงคราม อยากจะให้ วงจรชีวติ จะกลับคืนสู่ภาวะ
ปรกติ เช่น กรณีฌอ้ จองอ๋องเจ้าเมืองฌ้อตีเมืองซอง
ฌ้อจองอ๋องเจ้าเมืองฌ้อไปตีเมืองซอง ล้อมเมืองซองไว้ เมืองซองรอ
คอยความช่วยเหลือจากเมืองจีน แต่เมืองจีนไม่พร้อมทีจะมาช่วย จึงส่งคนฝี ปาก
ดีมาพูดทําทีวา่ จะมา ขอให้ชาวเมืองซองรักษาเมืองให้ดเี พือคอยทัพจากเมืองจีน
ชาวเมืองซองคิดว่าเป็นจริง จึงช่วยกันรักษาเมืองเอาไว้ถึง 7 เดือน เสบียงอาหาร
ร่อยหรอ ราษฎรล้มตาย เกิดการฉกชิงวิงราว ฆ่าบุตรภรรยากิน ทัพเมืองฌ้อ
ล้อมเมืองซองก็หมดเสบียงเช่นกัน เหลือกินเพียง 7 วัน
ฌ้อจองอ๋องคิดแผนให้นําทหารกองหนึงไปตังกองทํานา ชาวเมืองซองจะ
ได้เห็นว่าทัพเมืองฌ้อจะตังอยู่อกี แรมปี จะได้มาอ่อนน้อม ไม่ต้องรบราฆ่าฟ ัน
เจ้าเมืองซองเห็นดังนั นก็ตกใจ และเมืองจีนไม่ มาช่วย จึงหาทางเจรจากับ
เมืองฌ้อ เพือหลีกเลียงสงครามทียืดเยือ
2.2 การขุดศพประจาน
การขุดศพประจานเป็นการทําร้ายจิตใจของฝ่ ายตรงข้าม ด้วยการไปขุด
ศพของปู ่ย่าตายายญาติพน้ี องของศัตรูขนมาและด่
ึ
าว่า ให้ศตั รูรู้สกึ ทุกข์ทรมาน
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เหมือนถูกลบหลู่ เจ็บปวดและอับอายทีไม่อาจปกป้ องบรรพบุรุษของตน แต่กไ็ ม่
อาจตอบโต้ได้เพราะตกอยู่ในวงล้อม ทําให้ต้องยอมแพ้ขอเจรจา เช่น กรณีจนี บุ
นก๋งรบเมืองโจ๋
จีนบุนก๋งเจ้าเมืองจีนไปล้อมเมืองโจ๋ แต่เจ้าเมืองโจ๋ไม่ยอมสวามิภกั ดิ
แต่กบั ลวงให้ทหารเมืองจีนไปฆ่าถึง 500 คน และเอาศพเสียบประจานไว้ตาม
กําแพงเมืองโจ๋ ทําให้จนี บุนก๋งคิดแค้นจะตีเมืองโจ๋ให้ได้ จึงใช้วธิ ขี ุดศพปู ่ ย่าตา
ยายของชาวเมืองโจ๋ ท ีฝ ังอยู่นอกเมืองขึนมา แล้วประจานต่ าง ๆ นานา จน
ชาวเมืองโจ๋ เจ็บปวดใจ อับอายและทนไม่ได้ ขอเจรจาด้วยโดยจะขอแลกเปลียน
ศพทหารเมืองจีนกับศพบรรพบุรุษของชาวเมืองโจ๋ แต่ทนั ทีทประตู
ี โจ๋เมืองเปิด
จีนบุนก๋งก็นําทัพบุกเข้าไปยึดเมืองโจ๋ทนั ที รุกรบจนได้ชยั ชนะ
2.3 การประกาศความชัวเจ้านาย
การประกาศความชัวเจ้านาย เป็นการให้ขอ้ มูลเชิงลบของเจ้านายฝ่ าย
ศัตรูแก่ทหารและราษฎรของฝ่ายศัตรู เพือหวังผลให้เกิดความสับสนวุ่นวาย จน
กองทัพไร้เอกภาพ อันเป็ นการลดทอนกําลังฝ่ ายศัตรู และหันกลับมาให้ความ
ร่วมมือกับฝ่ายรุก เช่น กรณี เมืองเจ๋ตเี มืองซอง
เจ๋ม ินอ๋ องเจ้าเมืองเจ๋ ร่ วมกับเมืองฌ้อและเมืองงุย จะไปตีเมืองซอง
มาถึงเมืองฉูเอียง ซึงเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองซอง เจ้าเมืองซองมีฝีม ือกล้า
แข็ง สามารถสังหารแม่ท พั คนสําคัญของเมืองงุยทีไปช่วยรบ และรักษาเมืองฉู
เอียงอย่างมันคง เหลือกําลังของทหารทีจะไปตีหกั เอาได้ เจ๋มนิ อ๋องจึงคิดอุบาย
เขียนหนังสือกล่าวโทษเจ้าเมืองซองผูกติดเกาทัณฑ์ยงิ เข้าไปในเมืองฉูเอียง เพือ
ยุยงให้ราษฎรในเมืองไม่เต็มใจรบ ส่วนนอกเมืองก็เขียนหนังสือประกาศความชัว
10 ประการ ของเจ้าเมืองซองปิดไว้ทุกประตูเมือง และสรุปว่า เจ้าเมืองซองไม่
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ควรเป็นเจ้าเมือง และสมควรจะต้องถูกกําจัด หากผู้ใดเห็นจริง ให้มาเข้ากับเจ๋ม ิ
นอ๋อง
อุบายดังกล่าวเป็นผล เพราะทหารเมืองซองเห็นว่าเป็นเช่นนันจริง บาง
คนไม่เต็มใจรบ บางคนก็หนีกลับเมืองซอง แล้วพาครอบครัวไปอยู่ทอืี น เจ้าเมือง
ฉูเอียงซึงเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองซองก็คดิ เห็นเช่นเดียวกัน จึงให้สญ
ั ญาณนัด
แนะเปิดประตูเมือง 4 ด้าน ให้กองทัพเมืองเจ๋เข้าเมืองฉูเอียงได้ในทีสุด และรุก
รบต่อเนืองถึงค่ายทหารของเจ้าเมืองซอง
การรบครังนันเมืองซองเสียหายมาก เจ้าเมืองซองถูกสังหารตัดศีรษะมา
ให้เจ๋ มินอ๋อง และเมืองซองก็เปลียนชือเป็นเมืองอุนก๋วน
2.4 การกดดันให้ตอ้ งฆ่ากันเอง
การกดดันให้ศตั รูตอ้ งฆ่ากันเองเป็นวิธกี ารทําให้ศตั รูเหลือทางเลือกน้อย
ทีสุด และเหลือหนทางการฆ่ากันเองเท่านันทีจะอาจจะช่วยกอบกู้สถานการณ์ใน
ขณะนันไม่ให้เลวร้ายกว่าทีเป็นอยูไ่ ด้ วิธกี ารนีทําให้ฝ ่ายรุกสามารถสังหารบุคคล
ผูเ้ ป็นศัตรูคนสําคัญได้ โดยทีศัตรูสาํ คัญไม่อาจเล็ดรอดไปเพือส้องสุมผู้คน ทําให้
การรบต้องยืดเยือยาวนานอีกต่อไป เช่น ตอนเมืองจินตีเมืองเอียน
ไทจูตนบุ
ั ตรเจ้าเมืองเอียนพยายามลอบสังหารเจ๋งอ๋องเจ้าเมืองจิน แต่ไม่
เป็นผล เจ๋งอ๋องแค้นไทจูตนั จึงนําทัพมาล้อมเมืองเอียน เมืองเอียนต้านทาน
กองทัพเมืองจินไม่ได้ แตกพ่ายกระจัดกระจาย ไทจูตนกั
ั บเจ้าเมืองเอียนหนีไป
ได้และถูกตามล่า แม่ท พั เมืองจินตามมาและเร่งให้เจ้าเมืองเอียนส่งตัวไทจูตนั
ออกมามิฉะนันจะฆ่าให้สนิ เจ้าเมืองเอียนเรียกไทจูตนมาพบและใช้
ั
ผ้าแพรรัดคอ
บุตรของตน แล้วตัดศีรษะ นําไปมอบให้เจ๋งอ๋องเจ้าเมืองจิน
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ในวันทีเจ้าเมืองเอียนสังหารไทจูตนนั
ั น เป็นเทศกาลฤดูร้อน ธรรมชาติ
กลับวิบ ัติแปรปรวน นํ าค้างตกลงแข็งอยู่บนแผ่ นดินสูงประมาณ 2 ศอกเศษ
อากาศหนาวเย็นนัก และบังเกิดเมฆหมอก ไม่เห็นดวงอาทิตย์
2.5 การให้ฟืนกลับยืนไฟ
การให้ฟืนกลับยืนไฟเป็ นการใช้ประโยชน์จากแผนการรบของศัตรูทมีี
จุดมุ่งหมายทําลายขวัญและกําลังใจ เพือโต้กลับด้วยวิธเี ดียวกันแต่รุนแรงยิงกว่า
เช่น กรณีเมืองงุยตีเมืองตงสัน
เง่าเอียงอาสาเจ้าเมืองงุยไปรบเอาเมืองตงสัน กีคุดเจ้าเมืองตงสันสู้ไม่ได้
จึงออกอุบายให้เง่าซูซงเป็
ึ นลูกของเง่าเอียงและเป็นขุนนางอยู่ท ีเมืองตงสัน ไป
ขอร้องบิดาให้ยกทัพกลับ แต่ไม่เป็นผล แม้กคี ุดขู่ว่าจะฆ่าเง่าซูเสียหากไม่ยกทัพ
กลับ เง่าเอียงก็ไม่สนใจ สุดท้ายกคุดใช้วธิ มี อบกระบีให้เง่าซูฆ่าตัวตาย แล้วนํา
เนือและศีรษะส่งไปให้เง่าเอียง หวังว่าเง่าเอียงจะบังเกิดความเวทนาบุตรของตน
จะได้ยกทัพกลับ เง่าเอียงกลับนําเนือลูกมาแกงกินต่อหน้าทหารทีนําเนือไปให้
และฝากทหารไปบอกว่าถ้าตีเมืองตงสันได้จะเอาเนือกีคุดมาทํากับข้าวกิน
กีคุดทราบเรืองบังเกิดความตกใจกลัว และเกรงว่าการทีตนถูกต้มแกงกิน
จะปรากฏชือไปชัวกาลนาน จึงใช้ผา้ ผูกคอตาย
3. การลวงศัตรู
การลวงศัตรูเป็ นอุบายทีตบตาศัตรูให้เข้าใจเป็นอืน เพือหาประโยชน์
หรือเพือให้ศตั รูตงอยู
ั ่ในความประมาท สําคัญตัวเองผิด ไม่ระมัดระวังตัว คิดว่า
ตนเองเก่งกล้าสามารถจนคู่ต่อสูก้ ลัว ให้จุดอ่อนต่าง ๆ เปิดเผยออกมา จนกระทัง
พลาดพลังและเสียทีในทีสุด ได้แก่ การแอบอ้างรับสัง การลวงให้สําคัญตัวเองผิด
การปลอมเป็นเสือ การลวงว่าอ่อนแอไม่เข้มแข็ง การลวงว่าเป็นมิตรแล้วหักหลัง

วารสารมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.5 (1)

3.1 แอบอ้างรับสัง
การแอบอ้างรับสังเป็ นวิธีการกระทําการแผ่ขยายอํานาจโดยใช้กําลัง
ทหาร แต่เพือให้เกิดการสูญเสียน้อยสุด และได้ประโยชน์มากทีสุด จึงวางแผน
โดยการใช้ขอ้ อ้างว่าการทําสงครามครังนี เป็นรับสังจากฮ่องเต้ให้มาลงโทษเมือง
ต่าง ๆ เพือให้เมืองเหล่านันไม่กล้าสู้รบ ส่วนเมืองอืนๆ ก็ไม่กล้ามาช่วยรบ
เพราะเห็นว่าการรบเป็นคําสังจากเมืองหลวง เช่น กรณี เมืองเตงตีเมืองซอง
หงอเสงเจ้าเมืองเตงแค้นเจ้าเมืองซองทีร่วมมือกับเจ้าเมืองโอยมาตีเมือง
เตง จึงใช้วธิ เี อาอาวุธบรรทุกเกวียน 20 เล่ม แล้วใช้โหมดและแพรทีขุนนางเมือง
หลวงนํ ามาให้คลุมเอาไว้ขา้ งนอก ป ักธงมีตวั อักษรว่า “ถองถีโลเกียน” แปลว่า
ทัพเมืองหลวงมาลงโทษเมืองซอง เพือตบตาทําให้เมืองต่าง ๆ ไม่กล้ามาช่วย
เมืองซอง เพราะคิดว่าเป็ นคําสังเมืองหลวงจริงๆ ทว่าการศึกครังนันไม่เกิดขึน
เพราะเจ๋ฮกู ๋งเจ้าเมืองเจ๋ซงชอบพอกั
ึ
บหงอเสงเป็นผูเ้ จรจาไกล่เกลีย
3.2 การลวงให้สาํ คัญตนเองผิด
การลวงให้สําคัญตนเองผิดเป็ นแผนการรบทีมุ่งให้ศ ตั รูตงอยู
ั ่ในความ
ประมาท ไม่มองสถานการณ์ตามความเป็นจริง ทําให้ประเมินตนเองผิดพลาด
กลายเป็นผู้แพ้ในทีสุด ได้แก่ กรณีจ ีนเฮียนก๋งเจ้าเมืองจีนวางแผนยึดเมืองเกีย
และเมืองหงอ
เนืองจากเมืองเกียมารุกรานชายแดนเมืองจีนอยู่เนืองๆ จีนเฮียนก๋งจึง
วางแผนไปตีเมืองเกีย แต่ทพั จําเป็นต้องยกผ่านเมืองหงอ และทังสองเมืองเป็น
มิตรกัน อุบายการรบครังนีก็คือ ให้เจ้าเมืองเกียสําคัญตนว่ามีอํานาจ โดยส่ง
นางรําไปให้ จะได้เพลิดเพลินกับนางรําไม่ระวังเมือง ส่วนเจ้าเมืองหงอเป็ นคน
โลภ จึงส่งของทีมีค่าทีสุดคือเมืองจีนไปให้คอื แก้ววิเศษกับม้าไปให้ เพือให้
เจ้าเมืองหงอเข้าใจว่าตนมีอาํ นาจ และคิดว่าเมืองจีนจะแบ่งทรัพย์สนิ ทีตีได้จาก
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เมืองเกียให้ หากอนุ ญ าตเมืองจีนให้ผ่ านทาง เมือเมืองจีนตีเมืองเกียได้
นอกจากจะไม่ให้ทรัพย์ส ินทีตีได้ตามสัญญาแล้ว ยังล่อเจ้าเมืองหงอออกจาก
เมืองและเข้ายึดเมืองหงอในทีสุด
3.3 การปลอมเป็นเสือ
การปลอมเป็ นเสือเป็ นแผนการรบทีมุ่งเปลียนม้าของฝ่ ายศัตรู ให้เป็ น
กําลังรบของฝ่ ายตน โดยใช้ อุ บายทําให้ ม้าแตกตืน จนไม่ อาจบังคับไว้ไ ด้
กองทัพศัตรูจ ึงแตกกระจัดกระจายไม่เป็นกระบวน ง่ายต่อการถูกรุกรบโจมตี
เช่น กรณีศกึ เมืองจีนรบกับเมืองฌ้อ
เมืองฌ้อและเมืองจีนทําศึกกัน เนืองมาจากเมืองฌ้อยกมาล้อมเมืองซอง
และเมืองจีนมาช่วยเมืองซองรบ และเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างกองทัพทีมี
แสนยานุ ภาพของ 2 เมื อง การรบในครังนั นสร้ างความเสียหายให้ แ ก่
เมืองฌ้อมาก เนืองจากแผนการรบของเมืองจีนทีใช้หนังเสือมาหุ้มตัวม้า และให้
ทหารขีออกรบไปรบ ม้าของทหารเมืองฌ้อเมือเห็นม้าเมืองจีนก็ตกใจเพราะคิดว่า
เป็นเสือ ต่างกระโดดโลดโผน บังคับไม่อยู่ บางตัวก็สลัดคนขีออกจากหลัง วิง
เหยียบคนวุ่นวาย เสียกระบวนทัพ เป็ นโอกาสให้ทหารเมืองจีน ไล่ฆ่าทหาร
เมืองฌ้อล้มตายจํานวนมาก จนจีนบุนก๋งซึงมองดูการรบอยู่ในทีสูงเกิดความ
เวทนา ให้ยตุ กิ ารฆ่า และปล่อยให้กลับเมืองฌ้อ การรบครังนีทําให้ชอเสี
ื ยงของ
จีนบุนก๋งขจรขจาย
3.4 การลวงว่าเป็นมิตรแล้วหักหลัง
จอซูเจียงขุนนางผู้ใหญ่เมืองจิน อาสาจินฮวนก๋งเจ้าเมืองจิน ไปตีเมือง
เล็กเมืองน้อยเก็บเล็มไว้เพือทําการใหญ่คอื การไปตีเมืองงุย เมืองเล็กทีวางแผน
ไปตีคอื เมืองไซโห เจ้าเมืองไซโหส่งข่าวไปเมืองงุยเพือขอความช่วยเหลือ และ
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กงจูอนขุ
ิ นนางเมืองงุย อาสาจะไปเจรจากับจอซูเจียงในฐานะคนคุ้นเคยกัน จอซู
เจียงทราบข่าวจึงมีหนังสือนัดพบกงจูอิน และวางแผนให้ทหารจับตัวกงจูอิน
แล้วนําเครืองแต่งกายของทหารเมืองงุยทีติดตามกงจูอนิ มาให้ทหารเมืองจินใส่
ปลอมตัวเข้าไปในเมืองไซโห แล้วเปิดประตูเมืองรับทหารเมืองจินให้เข้าไปใน
เมืองไซโหและยึดเมืองได้ในทีสุด
4.การใช้สนิ บน
การใช้สนิ บน เป็นอุบายทีทําให้เกิดภาวะไร้ระเบียบขึนในฝ่ ายศัตรู ด้วย
การตกลงว่าจะให้ทรัพย์สนิ เงินทองหรือยศถาบรรดาศักดิแก่คนในฝ่ ายศัตรู ให้
ทําหน้ าทียุยงให้ศ ัตรูเกิดความแตกแยกเพือลดความเข้มแข็งและความเป็ น
เอกภาพของศัตรู
4.1 อ๋องเหงา
อ๋องเหงาเป็นขุนนางเมืองจินทีไปอยูเ่ มืองเตียว เพือทําหน้าทียุยงให้เกิด
ความแตกร้าวกันในหมู่ขุนนางของเมืองเตียว อ๋องเหงาให้สนิ บนเป็นทองคําแก่
กวยไขขุนนางเมืองเตียวทีมีนิสยั ประสบสอพลอเพือให้ทํางานแทน ไม่ว่าจะเป็น
การยุยงให้เจ้าเมืองเตียวไปช่วยเมืองงุยรบเมืองจิน เพือให้หาเหตุให้เมืองจินมาตี
เมืองเตียว กีดกันคนดีมฝี ี มอื ของเมืองเตียวไม่ให้ออกรบ ตลอดจนใส่ร้ายป้ ายสี
แม่ทพั เมืองเตียวทีมีความสามารถว่าไม่ภกั ดีต่อเจ้าเมือง จนแม่ทพั นันอยู่ไม่ได้
ต้องหนีไปและถูกฆ่าตายในทีสุด เมือเมืองจินมาล้อมเมืองเตียว ก็เจรจาหว่าน
ล้อมให้เห็นว่าเจ้าเมืองจินเป็นคนดี อย่าได้ต่อสู้ ขอให้เจ้าเมืองเตียวมอบเมืองให้
โดยดี จนกระทังเจ้าเมืองเตียวต้องเสียเมืองในทีสุด
4.2 เป๊ กพี
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เป๊ กพีเป็ นขุนนางเมืองหงอ ซึงเจ้าเมืองอวดใช้เป็ นเครืองมือในการ
ทําลายความเข้มแข็งของเมืองหงอ เนื องจากเป๊ กพีเป็ นคนโลภ และประจบ
สอพลอ เมือได้รบั สิงตอบแทนเป็นทรัพย์สนิ เงินทองก็พร้อมจะดําเนินการตามที
ผูใ้ ห้ตกลงและร้องขอ บุนจงซึงเป็นขุนนางเมืองอวดทราบถึงลักษณะนิสยั นี จึง
ไปเจรจาลับกับเป๊ กพี ขอให้เป๊ กพีดาํ เนินการทุกอย่างทีเป็นประโยชน์ต่อเมืองอวด
เช่น ขอร้องไม่ให้หงออ๋องทําลายเมืองอวด ไม่ให้ฆ่าอวดอ๋อง ไม่ให้เอาโทษอวด
อ๋องเมือรบชนะ หมันพูดจากับหงออ๋องให้เห็นความดีของอวดอ๋อง สนับสนุ นให้
หงออ๋องมัวเมากับความสุข และยุยงให้หงออ๋องยืนกระบีให้หงอจูสู่ขุนนางผู้
ภักดีก ับหงออ๋ องใช้ปลิดชีว ิตตนเอง การกระทําของเป๊ กพีทําให้เมืองหงอ
แตกแยกและอ่อนแอลง และเป็นมูลเหตุสาํ คัญทีเมืองหงอต้องพ่ายแพ้เมืองอวด
5. การยอมทนทุกข์
การยอมทนทุกข์ เป็นอุบายทียอมทําร้ายร่างกายตนเอง หรือยอมอัปยศ
สูญเสียเกียรติยศ ศักดิศรี อิสรภาพ และยินดีเป็นข้าช่วงใช้ เพือให้ศตั รูตายใจว่า
จงรักภักดี ถึงขันยอมมอบกายถวายชีวติ ให้ เมือสถานการณ์สุกงอมเต็มที จึง
ย้อนกลับมาล้างแค้นศัตรูอย่างสาสม
5.1 เอียวหลี
เอียวหลีออาสาเจ้าเมืองหงอไปกําจัดเคงกี ขุนนางเมืองอวดซึงมี
พละกําลังมาก โดยวางแผนให้เจ้าเมืองหงอตัดแขนทังสองข้าง และฆ่าบุตร
ภรรยาตนเอง แล้วไปอยูก่ บั เคงกี แนะนําตัวว่ามีเรืองบาดหมางกับเจ้าเมืองหงอที
สังให้ตดั แขนและให้ฆ่าบุตรภรรยา เคงกีส่งคนไปตรวจสอบข้อมูล พบว่าเป็ น
เช่นนันจึงหลงเชือ และยอมรับเป็นพวก
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เอียวหลีแนะให้เคงกีไปตีเมืองหงอ เพราะเจ้าเมืองหงอกับหงอจูสู่ ซึง
เป็นขุนนางผู้ใหญ่กําลังขัดแย้งกันอยู่ เคงกีสําคัญว่าจริง ยกทัพเรือไปตีเมือง
หงอ เคงกีกับเอียวหลีลงเรือลําเดียวกัน เอียวหลีเร่งให้คนแจวเรือรีบไป เรือลํา
อืนจึงตามไม่ท นั และแนะนําให้เคงกีไปยืนทีหัวเรือเพือให้เรือทีตามมาเห็นได้
ถนัด จะได้เร่งฝี พายไปด้วย เคงกีทําตาม พอได้ทเี อียวหลีกส็ งั หารเคงกีถึงแก่
ความตาย การตายของเคงกี ถือว่าเป็นการกําจัดกําลังสําคัญของเมืองอวดโดยใช้
ชีวติ ตนเองเป็นเดิมพัน
5.2 อวดอ๋อง
เมืองหงอกับเมืองอวดมีความแค้นเคืองกัน สาเหตุจากการทีอวดอ๋องเจ้า
เมืองอวดฆ่าอับหลีเจ้าเมืองหงอตายในทีรบ เจ้าเมืองหงอคนใหม่ซงเป็
ึ นหลาน
โกรธเจ้าเมืองอวดยิงนัก จึงยกทัพไปหวังล้างแค้น เมืองอวดสู้ไม่ได้ ขอยอมแพ้
บุนจงขุนนางเมืองอวดวางแผนให้อวดอ๋องไปอยู่เมืองหงอในฐานะเชลย อยู่อย่าง
เจียมตัว และพยายามทําทุกวิถีทางให้หงออ๋องตายใจคิดว่าอวดอ๋องรักใคร่ และ
ยอมสวามิภกั ดิอย่างจริงจัง อวดอ๋องทําตามทุกอย่าง แม้จะเป็นเรืองทีไม่มใี คร
กล้าทํา เช่น การชิมอุจจาระหงออ๋อง ทําให้หงออ๋องวางใจเป็นอย่างยิง ในทีสุด
ก็ปล่อยกลับไปเมืองอวด เมือกลับเมืองอวดอ๋องก็ซ่องสุมกําลังทหาร สะสม
เสบียง และพยายามบ่อนเซาะกําลังของเมืองหงอทุกวิถีทางเช่น จัดส่งสาวงาม
ไปให้ เพือให้หงออ๋องใช้เวลาอยูก่ บั ผูห้ ญิงมากกว่าการออกว่าราชการ เอาเมล็ด
ข้าวนึงทีขยายพันธุไ์ ม่ได้ไปให้เจ้าเมืองหงอแจกจ่ายราษฎรเป็นข้าวปลูก เพือตัด
เสบียงของเมืองหงอ ยุยงให้ขุนนางเมืองหงอแตกร้าวกัน ขุนนางทีดีถูกฆ่ า
เหลือเพียงขุนนางประจบสอพลอ เมือเมืองหงออ่อนแอเต็มที ก็ส่งกองทัพเข้าบุก
เข้าไปในเมืองหงอ และเมืองหงอพ่ายแพ้ในทีสุด
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6.แผนถ่วงเวลาหาประโยชน์
แผนถ่วงเวลาหาประโยชน์เป็นอุบายรอดูท่าที ไม่เข้าไปมีส่วนในความ
ขัดแย้งระหว่างเมือง แต่เมือได้สถานการณ์เอือให้เข้าไปมีส่วนร่วม ก็รบี แสดงตัว
ทันที ได้แก่ กรณีเมืองเจ๋ตเี มืองจิน
6.1 เบ๋งเสียงกุ๋นเมืองเจ๋เดินทัพถ่วงเวลา
เมืองฌ้อ เมืองเตียว เมืองงุย เมืองเอียน เมืองหัน มาชวนเมืองเจ๋ไปรบ
กับเมืองจิน โดยมีเมืองฌ้อเป็ นผู้นํ า เบ๋งเสียงกุ๋นแม่ท พั เมืองเจ๋ เห็นว่าการ
เกณฑ์ทพั อย่าเอิกเกริกเช่นนีไม่เป็นผลดี เพราะทัพแต่ละเมืองจะต้องแก่งแย่งชิง
ดีชงิ เด่นกัน และหากไม่สําเร็จเมืองเจ๋กบั เมืองจินก็จะต้องพยาบาทกัน แต่หาก
ไม่ไปก็จะผิดใจกับหัวเมืองทังห้า เบ๋งเสียงกุ๋นวางแผนเดินทัพช้า ๆ แสร้งทํา
เป็นป่วยและหยุดพัก และมีหนังสือไปบอกแม่ทพั ของ 5 เมืองทียกล่วงหน้าไปว่า
หากอาการดีขนจะยกทั
ึ
พสมทบ
ทัพเมืองฌ้อ เมืองเตียว เมืองงุย เมืองเอียน เมืองหัน ประจันหน้ากับทัพ
เมืองจิน ยังมิทนั ได้สรู้ บก็ขดั แย้งกันเอง แม่ทพั เมืองเอียนทรยศไปเข้ากับเมือง
จิน บอกความลับเรืองการขนเสบียง ทําให้ทหารเมืองจินไปทําลายเสบียง ทําให้
ทัพทัง 4 เมือง เกิดความระย่อท้อถอย รวมกันไม่ตดิ ทัพเมืองจินได้ทกี เ็ ข้าตีจน
แตกพ่าย ไม่เป็นกระบวน เบ๋งเสียงกุ๋นเมืองเจ๋เห็นดังนัน ก็ใช้โอกาสเข้าไปมีส่วน
ร่วมรบ โดยตีตดั กลางจนทัพเมืองจินแตกกระจัดกระจาย ทหารเมืองเจ๋จบั ทหาร
เมืองจินและเก็บเครืองศาสตราวุธไว้ได้เป็นอันมาก แล้วก็ปล่อย ยอมคืนเครือง
ศาตราวุธ พร้อมกับส่งหนังสือให้ไปแจ้งแก่เจ้าเมืองจินว่า ทีมารบเพราะขัดเจ้า
เมืองฌ้อไม่ได้ ขออย่าได้โกรธแค้น แม่ทพั เมืองจินและทหารต่างขอบคุณเบ๋งเสียง
กุ๋นเมืองเจ๋เป็นอันมาก

วารสารมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.5 (1)

แผนการนีทําให้พนั ธมิตรทัง 5 เมืองว่ากล่าวอะไรไม่ได้ เพราะได้ร บั
ความช่วยเหลือจากเมืองเจ๋ ฝ่ายเมืองจินก็ซาบซึงในนํ าใจของเมืองเจ๋ การรบครัง
นีเมืองจินจึงได้ประโยชน์ไม่วา่ จะมองจากมุมใด
7. การใช้วาทศิลป์
การใช้วาทศิลป์ เป็นการใช้ความสามารถทางการพูดเกลียกล่อมโน้มน้าว
ใจให้อกี ฝ่ายหนึงเห็นคล้อยตาม ทําให้ง่ายต่อการแผ่ขยายอํานาจ เพราะไม่ต้อง
สูญเสียไพร่พล เช่น กรณีของเตียวหงี
เตียวหงีเป็นขุนนางเมืองจิน มีความสามารถในการใช้วาทศิลป์ โน้มน้าว
ใจให้คนเชือ สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์คบั ขันได้ดี เป็นผู้ทคิี ดแผนให้
เมืองเตียว เมืองเจ๋ เมืองฌ้อ เมืองหัน เมืองงุย เมืองเอียน แตกแยกกัน เพือ
ขยายเขตแดนของเมืองจิน โดยเตียวหงีจะเดินทางไปอยู่เมืองต่าง ๆ ทัง 5 เมือง
แล้วประดิษฐ์ถ้อยคําชวนเชือ ให้เจ้าเมืองนัน ๆ เห็นว่า เมืองจินเป็นเมืองใหญ่
เข้มแข็ง และเมืองอืน ๆ อีก 5 เมือง ก็ได้สวามิภกั ดิกับเมืองจินแล้ว ผลก็คือ
เมืองทังหลายเกิดความวิตกกังวล ไม่แน่ ใจในสถานะของตนเอง คลางแคลงใจใน
ความสัมพันธ์กบั เมืองอืน ๆ ว่าจะร่วมกันต่อต้านเมืองจินอย่างทีตกลงกันไว้
หรือไม่ วิธกี ารนีทําให้กาํ ลังของฝ่ายศัตรูอ่อนแอลง ง่ายต่อการบุกเข้าโจมตี
8.ภัยประดิษฐ์
ภัยประดิษฐ์เป็ นอุ บายทีมุ่ งทําให้ศ ัตรูอยู่ในภาวะทียากลําบาก ขาด
ป ัจจัยสีในการดํารงชีวติ เช่น การทําให้นําท่วม ทําให้อดอาหาร หรือทําให้เกิด
ไฟไหม้เมือง ศัตรูอยู่ไม่ได้ต้องยอมจํานนในทีสุด เช่น กรณีเมืองหงอตีเมืองฌ้อ
กรณีเมืองเจ๋ตเี มืองซอง
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8.1 กรณีเมืองเจ๋ตเี มืองซอง
ซุนบู๊จู๋ แม่ทพั เมืองหงอ ซึงได้รบั มอบหมายให้คุมทัพไปตีเมืองเมืองฌ้อ
มาถึงเมืองลํากีเสียซึงเป็ นเมืองหน้ าด่านของเมืองฌ้อ เห็นชัยภูมเิ มืองฌ้อและ
เมืองลํากีเสียเป็ นท้องนาลุ่มตํ า มีแม่ นํ าเจียวกงไหลลงเพียงทางเดียว ด้าน
ตะวันตกมีแม่นําเซียเอ๋ว ซุนบู๊จ๋ใู ห้ทหารตังค่ายในทีดอนเนินเขา เวลาคํา สังให้
แม่ทพั นายกองทังปวงทําเขือนกันทํานบปิดแม่นําเซียเอ๋ว แล้วให้ขุดคลองส่งนํ า
จากแม่นําเจียวกงมาขังไว้ในแม่นําเซียเอ๋ว เวลากลางคืนก็เปิดทํานบ ให้นําไหล
เข้าท่วมเมืองลํากีเสียและเมืองฌ้อ เจ้าเมืองฌ้อและชาวเมืองอยู่ไม่ได้ตอ้ งลงเรือ
หนีเอาตัวรอด
8.2 กรณีเมืองเจ๋ตเี มืองซอง
สืบเนืองจากการทีเมืองเจ๋ยกทัพมาตีเมืองฉูเอียง ซึงเป็นเมืองหน้าด่าน
ของเมืองฌ้อ ยุยงให้เจ้าเมืองและทหารเมืองฉูเอียงกระด้างกระเดืองต่อเมืองซอง
เมืองเจ๋พยายามตีค่ายเมืองซอง แต่ทําอย่างไรก็ไม่สําเร็จ อองจ๊กทีปรึกษาแม่
ทัพเมืองเจ๋จงึ ออกความคิดให้ทาํ ว่าวใหญ่ 500 ตัว เอาเชือไฟชุบนํ าทันยางผูกไว้
กับว่าวทุกตัวจนถึงสายป่าน เวลาคํากองทัพเมืองซองหลับสนิท ให้เอาเพลิงจุด
แล้วปล่อยว่าวให้ไปตกทีค่ายเมืองซอง เพือให้ไฟไหม้ค่าย ให้ทหารระสําระสาย
อยูใ่ นค่ายไม่ได้

9.การลอบสังหาร
การลอบสังหารเป็นอุบายลอบฆ่าบุคคลสําคัญของฝ่ ายศัตรู โดยคิดว่า
หากกําจัดตัวต้นเหตุของป ัญหาแล้ว ระบบต่าง ๆ ทีวุ่นวายอยู่ในสังคมขณะนัน
จะกลับคืนสู่ภาวะปรกติ
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9.1 สังหารเจ๋งอ๋อง
ไทจูตนบุ
ั ตรเจ้าเมืองเอียน มีใจพยาบาทเจ๋งอ๋องเจ้าเมืองจิน เพราะคิด
ว่าเจ๋งอ๋องเป็ นตัวการสําคัญทีทําให้ห วั เมืองต่ าง ๆ ระสําระสาย จึงหาคนมี
สติป ัญญามาอยูด่ ว้ ย เช่น เก๋งคอ ห้วมลีกี เป็นต้น และวางอุบายกําจัดเจ๋งอ๋อง
ห้วมลีกซี งเป็
ึ นคนทีเจ๋งอ๋องประกาศเอาชีวติ ยินดีสละศีรษะของตนให้เก๋งคอนําไป
ให้เจ๋งอ๋อง เพือจะได้มโี อกาสประชิดตัวและสังหาร แต่แผนการผิดพลาด เพราะ
เจ๋งอ๋องเห็นปลายกระบีทีซ่อนในมือเสือ ทําให้เกิดการต่อสู้กนั เก๋งคอถูกเจ๋งอ๋อง
ฟ ันเท้าขาด มือขาด และ ถึงแก่ความตายโดยทหารองครักษ์
กลอุบายของฝ่ ายรับ
ฝ่ ายรับหมายถึงฝ่ ายทีถูกเมืองอืนยกมาตี และพยายามป้ องกันทุก
วิถีทางทีจะแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้ขา้ ศึกบุกรุกเข้ามาในเมืองของตน หรืออาจ
หมายถึงฝ่ ายทีตกเป็ นรองในการสู้ร บ แต่ พยายามพลิกผันสถานการณ์ ใ ห้
กลายเป็นฝ่ายได้เปรียบในทีสุด กลอุบายการรบของฝ่ายรับในเลียดก๊กมี ดงั นี
1.การชนะโดยการแกล้งแพ้
การชนะโดยการแกล้งแพ้เป็นอุบายทีมุ่งสนองตอบความต้องการของศัตรู
ทีมารบทังๆทียังไม่พร้อม เพียงเพือต้องการได้ช ือว่าเป็นผู้ชนะ ฝ่ ายตังรับก็
สนองตอบโดยการยอมรับว่าศัตรูคอื ผู้ชนะ วิธกี ารนีเป็นการหลีกเลียงหรือลดการ
สูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ โดยไม่จําเป็นต้องสู้รบ แต่ฝ ่ ายศัตรูต่างหากทีลงทุนมา
รบแล้วไม่ได้สงใดกลั
ิ
บเมือง
1.1 หงอเสงแกล้งแพ้
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จิวหูเจ้าเมืองโอยชักชวนพันธมิตร ได้แก่ เมืองชัว เมืองติน เมืองฬ่ อ
เมืองซอง ไปตีเมืองเตง กล่าวโทษเมืองเตงว่าอกตัญ ูต่อมารดา และไม่ภกั ดีต่อ
พระเจ้าฮวนอ๋อง
หงอเสงเจ้าเมืองเตงทราบวัตถุ ประสงค์ท ีแท้จริงของเมืองเหล่านี เป็ น
อย่างดีวา่ แต่ละเมืองต้องการสิงใด กล่าวคือ จิวหูเจ้าเมืองโอยต้องการการยอมรับ
จากเมืองต่าง ๆ เจ้าเมืองซองต้องการแสดงความไม่พอใจทีเมืองเตงไปอุปถัมภ์
ให้ทพั
ี กพิงแก่อปี ีน เจ้านายเมืองซองทีกระทําความผิดและหนีมาพึง ส่วนเมือง
ฬ่ อมาเพราะโลภอยากได้ส่ วนแบ่ งจากการรบชนะ เมืองอืน ๆ มาเพราะถู ก
ชักชวน
หงอเสงจึงใช้กลยุทธ์ชนะโดยการแกล้งแพ้ ยอมให้จ ิวหูได้ชอว่
ื าเป็นผู้
ชนะ ทังๆทียังไม่ได้รบ และส่งอีปีนให้แก่เจ้าเมืองซอง เมืองทีเหลือก็ไม่อยากรบ
เพราะเมืองทีเป็นตัวตังตัวตีเลิกรบแล้ว จึงพากันยกทัพกลับไป หงอเสงจึงไม่
ต้องทําสงคราม และไม่ตอ้ งเสียสิงใด
2.การสังเกตธรรมชาติ
การสังเกตธรรมชาติเป็นอุบายทีเอาตัวรอดจากการเสียทีศตั รู เนืองจาก
ศัตรูประดิษฐ์ภยั ธรรมชาติขนมา
ึ หวังสร้างความเสียหายด้านกําลังไพร่พล เช่น
การทําให้อดนํ า การลวงให้หลงทาง วิธนี ีจําเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์จากการ
สังเกตความเป็นไปของธรรมชาติและความจัดเจนในภูมปิ ระเทศเข้าแก้อุบายของ
ศัตรู
2.1 ตานําและม้าเมืองบูจอง
เจ๋ฮวนก๋งเจ้าเมืองเจ๋ไปตีเมืองป ักหยง เมืองป ักหยงตังรบด้วนการถมลํา
ธารให้ทพั ของเจ๋ฮวนก๋งอดนํ าตาย ทําให้ทพั ของเจ๋ฮวนก๋งกลายเป็นฝ่ ายรับและ
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ต้องแก้ไขสถานการณ์การรบทีเป็นรอง กองซุนสิบผองขุนนางเมืองเจ๋ผู้มปี ัญญา
ออกอุบายให้หานํ าจากทีอืน โดยให้สงั เกตว่าทีใดมีมดแสดงว่ามีตานํ า และทัพ
เมืองเจ๋ ก็ได้อาศัยนํ าจากตานํ านี เลียงกองทัพทีกําลังอดนํ าตาย และพลิก
สถานการณ์เป็นฝ่ายรุกอีกครัง
เมือยกทัพติดตามเจ้าเมืองป ักหยงทีหนีไปเมืองเกาเต๊ก ก็ตกเป็นฝ่ ายตัง
รับอีกครัง โดยถูกล่อลวงให้หลงทางเข้าไปในดินแดนฮันไฮทีเต็มไปด้วยเสือ งู
อสรพิษทังหลาย และลมร้ายทีพัดต้องร่างกายคนแม้เพียงเส้นผมก็จะเจ็บป่ วย
ใครหลงเข้าไปจะเสียชีว ิต ทัพของเจ๋ ฮวนก๋ ง ถู กลมพัดแตกกระจายไม่ เป็ น
กระบวน แต่ด้วยป ัญญาของขุนนางทีชือกวนต๋งทําให้สามารถหาทางออกได้
ด้วยการใช้ม้าแก่ ๆ เมืองบูจอง ซึงเป็ นเมืองแดนต่อแดนกับเขตฮันไฮ ม้าแก่
คุน้ เคยเส้นทางนี จึงนําทัพเจ๋ฮวนก๋งให้พน้ ภัยได้ และกลับกลายมาเป็นฝ่ ายรุกได้
อีกครัง
2.2 ขุดสระสูศ้ กึ
ทัพเมืองจินมาล้อมเมืองเสียงตัง เจ้าเมืองเตียวส่งเลียมโพคุมทัพไปช่วย
ตังค่ายอยูท่ ้ายเขากึมหมึงซัว เลียมโพดูชยั ภูมแิ ล้วเห็นว่าเป็นรอง อาจถูกศัตรู
ล้อมให้อดนําตายได้ จึงเตรียมขุดสระไว้ในค่ายไม่ให้ขา่ วแพร่งพรายออกไป และ
ให้ทหารเมืองเตียวตังมันรักษาค่าย อย่าออกไปสูร้ บ แม้จะถูกร้องท้าทายอย่างใด
ก็ตาม ถ้าใครไม่ทาํ ตามจะตัดศีรษะเสีย
ทัพเมืองจินใช้แผนปิดกันลํานําให้ทพั เมืองเตียวอดนํ าตายตามทีเลียมโพ
คาดการณ์ แต่ทพั เมืองเตียวก็ไม่อดนํ าเพราะมีนําในสระใช้ แม่ทพั เมืองจินรู้สกึ
เสียใจทีทําอะไรกองทัพเมืองเตียวไม่ได้ จึงต้องคิดหาแผนอืนต่อไป
3.การใช้วาทศิลป์
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การใช้วาทศิลป์ เป็นอุบายทางการทูต โดยใช้คนทีมีวธิ กี ารพูดทีมีทกั ษะ
การพูดโน้มน้าวใจไปเจรจาหว่านล้อม เพือให้ฝ ่ ายศัตรูทมาบุ
ี กรุกยอมรับข้อเสนอ
และเงือนไขต่าง ๆ จนกระทังยกทัพกลับในทีสุด
3.1 จกบูหา้ มทัพ
ทัพเมืองจีนและเมืองจินมาล้อมเมืองเตง เจ้าเมืองเตงเห็นเหลือกําลังจึง
ส่งจกบูไปเจรจาห้ามทัพ วิธกี ารของจกบูก็คอื ทําให้มติ รไม่ไว้ใจมิตรด้วยวาจา
ดังนัน ในเวลาคํา ก็ให้ทหารเอาแพรผูกตัวหย่อนลงไปนอกกําแพง จกบูถือไม้เท้า
เดินร้องไห้ไปถึงหน้ าค่ายของเจ้าเมืองจิน ทหารเมืองจินจึงพาไปพบเจ้าเมือง
จกบูกล่าวว่าทีร้องไห้เพราะเสียใจทีราษฎรเมืองเตงจะเดือดร้อน เพราะทัพเมือง
จีนมาตีเมืองเตง เจ้าเมืองเตงจึงมาขอเป็นเมืองขึนเมืองจิน และกล่าวต่อไปว่า
เมือเมืองเตงซึงเป็นเมืองกันชนระหว่างเมืองจีนกับเมืองจินเสียให้แก่เมืองจีนแล้ว
เมืองจินจะเป็นเมืองต่อไปทีถูกเมืองจีนตี จากนันก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีต
ทีไม่อาจไว้ใจเมืองจีนได้มาเป็นอุทาหรณ์ จกบูทําให้เห็นจริงด้วยการกรีดโลหิต
และให้พ่กู นั จารตัวหนังสือบนกระดาษขาวว่าจะให้เมืองเตงมาขึนกับเมืองจิน เจ้า
เมืองจินหลงเชือถอยทัพกลับทําให้แผนการตีเมืองเตงครังนีไม่สําเร็จ เพราะทัพ
เมืองจีนไม่ได้รบั ความร่วมมือจากเมืองจิน
3.2 โซจินมือประสานหกทิศ
โซจินเป็ นศิษย์อาจารย์เดียวกับเตียวหงี มีวาทศิลป์ ในการปลุกใจให้
ทหารแกล้วกล้า เริมต้นชีวติ ราชการไปทีเมืองเอียน แนะให้เจ้าเมืองเอียนสร้าง
นโยบายประสานไมตรีเมืองเตียว เมืองเจ๋ เมืองฌ้อ เมืองหัน เมืองงุย เพือรบกับ
เมืองจินซึงมีแสนยานุ ภาพทางการทหารมาก โซจินอาสาไปใช้วาทศิลป์ เกลีย
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กล่อมเจ้าเมืองทังหลายทีละเมืองให้ร่วมมือเป็นนํ าหนึงใจเดียวกัน ต่อมาโซจิน
ไปเป็นขุนนางเมืองเตียว วางอุบายอันแยบยลให้เตียวหงีศษิ ย์ร่วมสํานัก ซึงมี
วาทศิลป์ เป็ นเลิศเช่นเดียวกันไปรับราชการอยู่เมืองจิน เพือให้เมืองจินสามัคคี
กับเมืองเตียว จะได้ไม่ทาํ สงครามกัน
4.การสังหารหมู่
การสังหารหมู่เป็ นอุบายทีมุ่ งหวังจะลดทอนกําลังศัตรูท ีมารุกรานให้
สูญเสียไพร่พลจํานวนมาก ในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่ทนั ระมัดระวังตัว
4.1 การทําระเบิดอุโมงค์
เจ้าเมืองจีนและหัวเมืองทังปวงร่ วมกันยกทัพไปตีเมืองฆ้อ โทษฐาน
กระด้างกระเดืองไปสวามิภกั ดิกับเมืองฌ้อ เจ้าเมืองฆ้อขอกองทัพเมืองฌ้อมา
ช่วย แต่เมืองฌ้อวยังไม่พร้อมจะมาช่วย เมืองฆ้อจึงต้องป้ องกันตนเอง
บุนเสงขุนนางเมืองฆ้อคนหนึ งเสนอว่าให้ทําอุโมงค์ระเบิดขนาดใหญ่
ภายในบรรจุประทัดใหญ่ให้เต็มอุโมงค์ ปากอุโมงค์ใหญ่ให้นํากระดานมาวางแล้ว
เอาดินเกลียอําพรางเอาไว้ ให้ส่งหนังสือและสิงของไปคํานับเจ้าเมืองทังปวง
และใช้พืนทีบริเวณปากอุโมงค์ร บั แขก เมือทุกอย่างพร้อม ให้เจ้าเมืองฆ้อรีบ
ออกมาโดยเร็ว ตนจะสังให้ทหารระเบิดจุดประทัดในอุโมงค์ ให้อุโมงค์ระเบิด เจ้า
เมืองและแม่ทพั ทังหลายจะได้เสียชีวติ กองทัพก็จะระสําระสายถูกตีได้โดยง่าย
แต่เจ้าเมืองฆ้อไม่รบั แผนการนี เพราะเห็นว่าเหียมโหดเกินไป จะได้ไม่คุ้มเสีย
เพราะเหตุการณ์นีจะจุดชนวนให้เมืองหลวงสังกองทัพเมืองอืนยกมาตีเมืองฆ้อ
ราษฎรก็จะเดือดร้อนยิงขึนไปอีก
4.2 การวางยาพิษ
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จินฮวนก๋งแม่ทพั เมืองจินทราบว่าทัพเมืองจีนยกมาตี และมีเมืองฬ่ อ
เป็นทัพหน้า จึงออกอุบายให้ทหารนํายาถังใส่พษิ ไปเทไว้ทางทิศเหนือแม่นําเกง
ซุย หวังให้ข้าศึกทีมาโจมตีกินนํ าตาย ทหารเมืองฬ่ อซึงเป็นทัพหน้าเสียชีวติ
จํานวนมากเพราะอุบายนี
5.การหลอกลวงศัตรู
การหลอกลวงศัตรู เป็ นอุ บายทีเป็ นเงื อนไขให้ศ ัตรูประเมินการศึก
ผิดพลาด และตัดสินใจกระทําการอันเป็นผลดีต่อฝ่ ายรับ ทังการบุกรุกโจมตีและ
การถอยทัพกลับเมือง
5.1 จุดเอียนตุน
เป๊ กลีเบ้งเบ๋งแม่ท ัพเมืองจินรบแพ้ท ัพเมืองจีน แต่เจ้าเมืองจินก็ย งั
ต้องการให้เมืองจินไปตีเมืองจีนอีก แต่กเ็ กรงว่าเมืองเกียงหยงจะลอบมาตีเมือง
จิน จึงวางแผนทําเอียนตุน6ไว้ 20 แห่ง หากทัพเมืองเกียงหยงยกมาให้ทหาร
ประจําเอียนตุนจุดไฟเป็นสัญญาณ ทัพเมืองจินจะได้ยกกลับมาป้ องกันเมือง
ฝ่ ายเมืองจีนทราบว่าเมืองจินจะมาตี และทราบว่าเมืองจินกลัวเมือง
เกียงหยงจะลอบมาโจมตีตลบหลังตอนเจ้าเมืองไม่อยู่ จึงส่งหนังสือไปเมืองเตงซึง
เป็นเมืองพันธมิตร ให้ส่งทหารปลอมเป็นพ่อค้าลอบสังหารทหารประจําเอียนตุน
แล้วจุดเอียนตุนเป็นสัญญาณเรียกทัพเมืองจินกลับเมือง ทําให้เมืองจินไม่ประสบ
ความสําเร็จในการตีเมืองจีน
5.2 การล่อให้ตกหลุมพราง

6

เอียนตุนคือหอทีใช้จุดไฟเป็ นสัญญาณเพือแจ้งให้ทราบว่ามีขา้ ศึกมารุกราน
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เจ้าเมืองเต๊กมีแม่ท พั ทีมีกําลังมาก มีฝีม ือ และอยู่ยงคงกระพันชือเต๊ก
ยาว จึงยกมาตีเมืองฬ่อ เจ้าเมืองฬ่อกับขุนนางผู้ใหญ่วางแผนจับเต๊กยาว เพือ
ตัดกําลังสําคัญของเมืองเต๊ก จะได้ถอยทัพกลับ วิธีการก็คือ ขุดหลุมและกลบ
เกลือนปากหลุมให้เป็นปรกติ ให้ทหารอยู่ในหลุมถือเชือกรอไว้ แล้วล่อเต๊กยาว
ให้มาสูร้ บบริเวณหลุม เมือเต๊กยาวตกลงไปในหลุมให้เอาบ่วงคล้องมัดและจับตัว
มา
เมือจับทหารจับตัวเต๊กยาวมาได้ แต่กไ็ ม่อาจสังหารได้ เพราะไม่มอี าวุธ
ใดระคายผิว เต๊กยาวไม่อยากถูกจับทรมาน จึงบอกให้ใช้อาวุธฟ ันเนือบริเวณคอ
ต่อ 3 นิว เต๊กยาวจึงถูกฟ ันคอขาดกระเด็น
5.3 การลวงว่ามีกาํ ลังน้อย
เจ้าเมืองเตียวทราบว่าเมืองเอียนยกมาตี เพราะเข้าใจว่าเมืองเตียว
อ่อนแอ ไม่มไี พร่พล เจ้าเมืองเตียวจึงให้เลียมโพเป็นแม่ทพั ออกไปรับศึกครังนี
เลียมโพใช้ความเข้าใจของเจ้าเมืองเอียนให้เป็นประโยชน์ โดยให้ทหาร
ชรา 5000 คนตังทัพล่อให้แม่ทพั เมืองเอียนเข้าใจว่า ทัพเมืองเตียวมีแต่คนชรา
จริง ๆ ส่วนทหารทียังหนุ่มก็ให้ตงค่
ั ายซุ่มเอาไว้ อย่าให้ฝ ่ ายตรงข้ามทราบ แม่
ทัพเมืองเอียนประมาทโจมตีค่ายทหารชรา ทหารชราสู้พลางถอยพลางมายัง
บริเวณทีซุ่มทหารหนุ่ มเอาไว้ ทังสองฝ่ ายสู้รบกันเป็นสามารถ ทหารของเมือง
เอียนถูกจับได้จาํ นวนมาก
5.4. การลวงว่าอ่อนแอ
การลวงว่าอ่อนแอเป็นแผนการรบทีมุ่งให้ศตั รูทมารุ
ี กรานลําพองใจ คิด
ว่าอีกฝ่ ายไร้ความสามารถ แต่ความจริงซ่องสุมกําลังไว้เตรียมรุกรบเต็มที เช่น
กรณีเมืองเจ๋รบเมืองฬ่อ
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ขุนนางเมืองเจ๋คนหนึ งฆ่าเจ้าเมืองและตังตนเป็ นเจ้าเมือง จัดทแกล้ว
ทหารและเครืองศัตราวุธมาตีเมืองฬ่อ เจ้าเมืองฬ่อให้เง่าคีเป็นแม่ทพั ไปรบ ใน
การศึกครังนันเง่าคีไม่ได้ขเกวี
ี ยนขีม้า แต่เดินปนกับพวกทหารเลว กินนอนคล้าย
กับทหารทังปวง เห็นใครเจ็บไข้กด็ แู ลรักษาด้วยตนเอง เพือให้ทหารทุกคนเห็นว่า
เป็นคนใจดี ไม่ถอื ยศศักดิเหมือนแม่ทพั ทังปวง เมือข้าศึกมาสืบความลับก็พบว่า
เง่าคีทําตัวเหมือนทหารเลว ไม่เหมาะสมกับการเป็นแม่ทพั นายกองเพราะจะสัง
การไม่ได้ ดังนันคงจะเสียทีอย่างแน่ นอน ยิงไปกว่านัน ยังเห็นว่าในกองทัพของ
เง่าคียังมีแต่เด็กและคนชรา ไม่มที หารทีมีฝีมอื เข้มแข็ง เนืองจากเง่าคีซ่อนกําลัง
รบทีแท้จริงเอาไว้ไม่ให้เผยตัว
แม่ทพั เมืองเจ๋ทราบข่าวลวงและเชือตามนันจึงประมาทและไม่ระวังตัว ใน
ทีสุดเง่าคีก็นําทัพเมืองฬ่อบุกเข้ายึดค่ายทหารเมืองเจ๋ได้ ไปทุกที จนในทีสุดก็
ต้องพ่ายแพ้ต่อเมืองฬ่อ
5.5 การลวงด้วยไสยศาสตร์
เนืองจากเมืองเจ๋เสียเมืองให้แก่เมืองเอียน เจ้าเมืองเจ๋จงึ หนีไปอยู่ทเมื
ี อง
ลีจวิ เมืองเจ๋เดิมนันเจ้าเมืองเอียนส่งงักเงมาปกครอง งักเงต้องการจัดการเจ้า
เมืองเจ๋มใิ ห้เป็นเสียนหนามจึงยกไปล้อมเมืองลีจวเอาไว้
ิ
เตียนตันขุนนางเมืองลี
จิวออกอุบายให้มกี ารเปลียนผูค้ รองเมืองเจ๋จากงักเงเป็นกีเกียบ เนืองจากกีเกียบ
เป็นคนโง่และลุ่มหลงในไสยศาสตร์ และใช้จุดอ่อนนีให้เป็นประโยชน์
เมือกีเกียบได้ตาํ แหน่งแทนงักเง พยายามจะตีเมืองลีจวให้
ิ ได้ เตียนตัน
ออกอุบายให้ทหารคนหนึงอ้างเป็นร่างทรงของเทวดา และจะมาช่วยเมืองลีจวรบ
ิ
เมืองเจ๋ ความเรืองนีทราบไปถึงกีเกียบถึงกับล้มป่ วย และยิงป่ วยหนักและหมด
กําลังใจยิงขึน เมือเห็นเมืองลีจวทํ
ิ าหุ่นฟางเป็นรูปตนเองและใช้เกาทัณฑ์ยงิ ทุก
วัน
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กีเกียบส่งทหารไปสืบความลับเรืองการใช้ไสยศาสตร์ในค่ายทหารเมืองลี
จิว เตียนตันก็ซ้อนแผน โดยให้ร่างทรงบอกว่าจุดอ่อนของเมืองลีจ ิวก็คือจมูก
ของชาวเมืองเอียน ถ้าตัดจมูกชาวเมืองเอียน ชาวเมืองลีจวจะต้
ิ องตาย และต้อง
ทําลายทีฝ ังศพบรรพบุรุษของชาวเมืองลีจวด้
ิ วย เพือมิให้ปีศาจบรรพบุรุษมาช่วย
ชาวเมืองเมืองลีจวิ กีเกียบเชือทําตาม ไพร่พลจํานวนมากไม่ยอมให้ตดั จมูกจึง
หนีทพั อีกส่วนหนึงถูกลวงให้มาขุดสมบัตนิ อกเมืองทีชาวเมืองลีจวฝ
ิ ังไว้ ทํา
ให้กาํ ลังลดน้อยลงเป็นอันมาก ส่วนชาวเมืองลีจวเองก็
ิ
แค้นกีเกียบทีมาทําลายที
ฝ ังศพ ให้ความร่วมมือกับในการตระเตรียมกระบือ 6000 ตัว ผูกหุ่นฟางเป็นรูป
คนขีหลังกระบือ สอดประทัดลงไป เพือเตรียมนําไปสูศ้ กึ
เมือสถานการณ์สุกงอมเต็มที เตียนตันนําทัพบุกเข้าค่ายของกีเกียบ จุด
ประทัดทีหางกระบือทําให้กระบือตกใจวิงเข้าไปพังค่ายกีเกียบ เหยียบทหารกี
เกียบล้มตายเป็นอันมาก กีเกียบพยายามหลบหนีแต่กถ็ ูกจับในทีสุดก็ถูกฆ่าตาย
การรบครังนีทําให้เมืองเจ๋ทเคยขึ
ี นกับเมืองเอียน กลับมาเป็นของเจ๋เซีย
งก๋งเจ้าเมืองเจ๋คนเดิมอีกครังหนึง
5.6 การลวงด้วยความจริง
เจ้าเมืองเอียนให้คอื ซินเป็นแม่ท พั คุมทหาร 10 หมืนมาตีดนิ แดนทาง
ภาคเหนือของเมืองเตียว บังเอียนอาสาเจ้าเมืองเตียวรบกับคือซิน บังเอียนสู้ไม่
ไม่ ได้หนีเข้าค่ าย คือซินส่ งหนังสือถึงบังเอียนขอเจรจาในฐานะคนคุ้นเคย
บังเอียนไปพบ แต่บรรยากาศการเจรจาเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ทังสองฝ่ าย
ตะลุมบอนกัน ไม่มใี ครแพ้ชนะและกลับเข้าค่าย
ในสถานการณ์ หน้ าสิวหน้ าขวานเช่ นนี บังเอียนกลับใช้ ให้ม้าใช้นํ า
หนังสือไปบอกคือซินถึงการจัดทัพของตนว่า ยังมีทพั อีกทัพหนึงสกัดอยู่ทางข้าง
หลัง ให้ระวังตัว แต่คอื ซินไม่เชือ คิดว่าเป็นแผนของบังเอียนหลอกให้กลัว จึงไม่
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ระวังตัว แต่เมือพบว่ามีทพั กระหนาบหลังตามทีบังเอียนแจ้งมา คือซินตกใจกลัว
ทิงค่าย บังเอียนติดตามไป คือซินเสียไพร่พลจํานวนมาก รูส้ กึ เสียใจ เชือดคอตาย
ในทีสุด
6.กลยุทธ์ซุนปิน
ซุนปินเป็ นนักวางแผนการรบทีมีความสามารถ สามารถวางอุบายอัน
แยบยล ทําให้ศตั รูตอ้ งสับสนหลงทางและพ่ายแพ้อย่างยับเยินในทีสุด
6.1 ค่ายกล
บังก๋วนแม่ทพั เมืองุยแนะให้งุยอ๋องเจ้าเมืองงุยตีเมืองกําตัน เพราะเป็ น
เมืองต้นทางในการไปตีเมืองเตียวต่อไป เมืองกําตันรับศึกไม่ไหว จึงขอให้เมือง
เตียวมาช่วย ส่ วนเมืองเตียวเกรงกลัวบังก๋ วนแม่ท ัพเมืองงุ ย จึงไปขอความ
ช่วยเหลือจากเมืองเจ๋
เจ๋อุยอ๋องเจ้าเมืองเจ๋ตงซุ
ั นปินเป็นแม่ท พั แต่ซุนปิ นเห็นว่าตนยังไม่ม ี
ชือเสียง จึงขอเป็นทีปรึกษา วางแผนให้ไปตีเมืองเสียงเหลง เพือช่วยเหลือเมือง
กําตันเฉพาะหน้า เนืองจากเมืองเสียงเหลงเป็นเมืองขึนของเมืองงุย บังก๋วน
จะต้องถอนทัพจากเมืองกําตันมาช่วย
ซุนปินตรวจชัยภูมริ อบเมืองเสียงเหลง ให้ตงค่
ั ายกลชือว่า แปะหมึงติน
มีค่ายใหญ่ 3 ค่าย ค่ายน้อยตังเรียงสลับกันเหมือนงูเลือย มีท ีว่างระหว่างค่าย
สําหรับทํากลลวงศัตรูให้ตกอยู่ในวงล้อม 8 แห่ง ให้ทหารฝึ กซ้อมอาวุธอย่างรืน
เริง หวังให้กติ ติศพั ท์ลอื เลืองไปถึงบังก๋วน
บังก๋วนมาถึงเมืองเสียงเหลงพยายามเข้ายึดค่ายของซุนปิ น โดยไม่
ทราบว่าซุนปินเป็นผูว้ างแผน และตกหลุมพรางเข้าไปในค่ายกล เห็นธงป ักหน้า
ค่ายมีตวั อักษรว่า “ กุสูซุนปิน” ก็ตกใจถอยออกมา ถูกทหารซุนปินพุ่งอาวุธ ยิง
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เกาทัณฑ์ดงั ห่าฝน รีบหนีออกมาจากค่าย สูญเสียไพร่พลจํานวนมาก รีบยกทัพ
กลับเมืองงุย
6.2 การลดเตาหุงข้าว
บังก๋วนไปเฝ้ างุยอ๋องเล่าเรืองราวการแตกทัพ งุยอ๋องให้กําลังใจบังก๋วน
ฝึกทหารให้มกี าํ ลังดีแล้ว ค่อยไปตีเมืองหัน และแก้แค้นเมืองเจ๋
บังก๋วนดีใจกลับมาบ้านฝึกทหารทุกวัน เมือถึงปีใหม่กไ็ ปตีเมืองหัน เจ้า
เมืองหันเห็นเหลือกําลัง จึงไปขอทัพเมืองเจ๋มาช่วย เจ๋อุยอ๋องเจ้าเมืองเจ๋ให้
ซุนปินเป็นแม่ทพั ยกล่วงเข้าไปในแดนเมืองงุย ห้ามมิให้ใครเอ่ยชือซุนปิน ใคร
พูดจะตัดศีรษะ
เจ้าเมืองงุยเรียกตัวบังก๋วนให้กลับมาเมืองงุยโดยด่วน เพราะทัพเมืองเจ๋
ล่วงเข้ามา ซุนปินไม่ตอ้ งการปะทะกับทัพของบังก๋วน จึงแสร้งถอยทัพล่อให้บงั ก๋
วนติดตาม ในระหว่างการติดตามนัน ซุนปินสังให้ทหารลดเตาหุงข้าว ในทุกทีที
ทัพหยุดพักตังค่าย เพือให้บงั ก๋วนชะล่าใจคิดว่า ทหารเมืองเจ๋หนีทพั การเตรียม
เสบียงต่างๆ ก็ต้องลดลงไปด้วย แผนของซุนปิ นได้ผล ทัพบังก๋วนติดตามทัพ
ซุนปินจนกระทังทันกันซุนปินล่อให้บงั ก๋วนเดินทัพเข้าไปในช่องแคบหว่างเขาม้า
มังกร แล้วซุ่มทหารไว้ขา้ งเขา เมือบังก๋วนชูคบไฟขึนอ่านหนังสือทีเขียนติด
ต้นไม้ซงซุ
ึ นปินเขียนติดไว้ ก็เป็นสัญญาณให้ระดมเกาทัณฑ์ยงิ เข้าไปใด้ทนั ที
ผลการรบครังนัน ทําให้บงั ก๋วนเสียไพร่พลจํานวนมาก ตัวบังก๋วนถูก
เกาทัณฑ์และใช้กระบีเชือดคอตาย
7.การโจมตีทางใจ
การโจมตีทางใจเป็นอุบายทีทําให้ศตั รูเกิดภาวะสับสนทางใจ จําเป็นต้อง
เลือกระหว่างการโจมตี และการถอยทัพกลับ ในทีสุดศัตรูการเลือกประการหลัง
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8.1 การใช้บุญคุณ
หงอจูส่พู ยาบาทเจ้าเมืองฌ้อ ไปตามล่าตัวเจ้าเมืองฌ้อทีเมืองเตง โดยนํา
ทัพเมืองหงอมาล้อมเมืองเตงเอาไว้ เตงตันก๋งเจ้าเมืองเตงวิตก จึงประกาศหาผู้ทมีี
ป ัญญามาช่วยเหลือ โดยจะแบ่งสมบัตใิ ห้กงหนึ
ึ ง
เป๊ กจูชาวเมืองหงอเห็นประกาศขออาสา โดยจะขอพายเพียงเล่มเดียว ให้
ทหารเอาสาแหรกหย่อมตัวลงไปถึงค่ายของหงอจูสู่ ทําทีร้องเพลงพายเรือเอ่ยชือ
ยีเตียงหยิน หงอจูสู่ได้ยนิ ออกชือยีเตียงหยินสะดุ้ง จึงให้เรียกตัวเป๊ กจูมาพบ
ทราบว่าเป็นบุตรยีเตียง
หยินซึงเคยมีพระคุณ หงอจูส่อู ยากจะทดแทนบุญคุณ เป๊ กจูจึงขอเพียงให้หงอจูสู่
เลิกทัพกลับไป เรืองทรัพย์สมบัตไิ ม่ต้องการเพราะเจ้าเมืองเตงจะมอบให้อยู่แล้ว
หากทําการสําเร็จ หงอจูส่จู งึ แทนคุณด้วยการถอยทัพกลับเมือง
9.การเดิมพันด้วยชีวติ
การเดิมพันด้วยชีวติ เป็นอุบายการบทีใช้คนเดนตายออกไปทําสงคราม
โดยมีเงือนไขว่าหากทําศึกชนะจะไว้ชวี ติ และถ้าพ่ายแพ้จะสังหารให้สนิ
9.1 การใช้คนโทษทําศึก
ทัพเมืองหงอมาล้อมเมืองอวด เกาเจียนเจ้าเมืองอวดจัดทหารออกตีค่าย
เมืองหงอ 3 ครัง แต่กพ็ ่ายแพ้กลับมาทุกครัง ขุนนางเมืองอวดคนหนึงแนะนําว่า
ให้ไปถอดคนโทษมาสัก 300-400 คน ตังเป็ นกองโจร บุกจับตัวอับหลีเจ้าเมือง
หงอไปฆ่า เมืองหงอหากขาดแม่ทพั ก็จะระสําระสาย
อวดอ๋องให้ไปถอดนักโทษมา 300 คน แบ่งเป็น 3 กอง ไปทีค่ายเจ้าเมือง
หงอ หากเห็นเจ้าเมืองหงอให้จ่โู จมทันที ถ้าทําสําเร็จจะให้พ้นโทษ ถ้าพลาดจะ
ฆ่าให้ตายทังหมด นักโทษปฏิบตั ติ ามแผน เมือเห็นอับหลีเจ้าเมืองหงอก็ทะลวง
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วงล้อม ไล่ฟ ันแทงทหารของเมืองหงอกระจัดกระจาย เจ้าเมืองหงอถูกฟ ันเท้า
ซ้ายบาดเจ็บสาหัส แม้จะมีทหารช่วยออกมาได้ แต่ก็ถึงแก่ความตายเพราะเป็ น
คนชราร่างกายอ่อนแอทนพิษบาดแผลไม่ไหว
กลอุบายการรบในเลียดก๊กทังในกรณีทเป็
ี นฝ่ ายรุกและฝ่ ายรับต่างก็ม ี
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือจบความขัดแย้งทังหมดโดยเร็วลงด้วยชัยชนะของฝ่ ายตน
สิงทีชีขาดในการรบไม่ได้ขนอยู
ึ ก่ บั จํานวนไพร่พลและอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่อยู่ท ี
สติป ัญญาและการวางแผนของผู้นํา ซึงอาจเป็นเจ้าเมือง ขุนนางผู้ใหญ่ หรือแม่
ทัพ สังคมไทยในอดีตก็มคี วามคิดเช่นนี จึงมีการจัดทําตําราการรบขึนเพือเป็น
แบบแผนการสงคราม ตําราเล่มนี มีความสัมพันธ์กบั วรรณกรรมเรืองเลียดก๊ก
อย่างไรนัน จะกล่าวในลําดับต่อไป
จากตําราพิ ไชยสงครามถึงเลียดก๊ก : จากคัมภีรส์ ่วู ิ ถีปฏิ บตั ิ
ก่ อ นหน้ า ที จะมี ก ารแปลวรรณกรรมพงศาวดารจี น ในสมั ย ต้ น
รัตนโกสินทร์ วรรณกรรมทีแบบแผนการรบของราชสํานักไทยเล่มสําคัญก็คือ
ตําราพิไชยสงคราม วรรณกรรมเรืองนีแต่งขึนในสมัยใดไม่ปรากฏแน่ ชดั แต่จาก
หลักฐานทีมีอยูใ่ นขณะนี ตําราพิไชยสงคราม “แรกทํา” ขึนในรัชสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีท ี 2 (พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ 2520 : 453)
หลังจากเสียกรุงเมือ พ.ศ. 2310 ตําราพิไชยสงครามฉบับหลวงได้สูญหายไป
เหลือเพียงฉบับทีคัดลอกไว้ ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาไม่มกี ารคัดลอกหรือชําระ
ตําราพิไชยสงครามแต่ ประการใด จนกระทังถึงสมัยรัตนโกลินทร์ตอนต้ น
พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพล
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เสพย์ กรมพระราชวัง บวรสถานมงคลเป็ น แม่ กองชํ าระ ร่ วมกับขุ น นาง
ผูเ้ ชียวชาญด้านหนังสืออีก 9 คน 7 ใน พ.ศ.2368
ตําราพิไชยสงครามดังกล่าวมีเนือหาในส่วนทีเป็นกลศึกจํานวน 21 กล
ศึก ตังชือให้คล้องจองกัน ได้แก่ ฤทธี สีหจักร ลักษณส้อนเงือน เถือนกําบัง
พังภูผา ม้ากินสวน พวนเรือโยง โพงนํ าบ่อ ฬ่อช้างป่ า ฟ้ างําดิน อินทพิมาน
ผลานศัตรู ชูพศิ ฆ์แสลง แข็งให้อ่อน ยอนภูเขา เย้าให้ผอม ออมปราสาท ราช
ป ัญญา ฟ้ าสนันเสียง เรียงหลักยืน ปืนพระราม
กลศึก 21 กลศึก นี จําแนกตามการนําไปใช้ ได้ 4 ประเภท 8ได้แก่
1.กลศึกประเภททัวไป เน้ นการเตรียมความพร้อม ได้ แก่ การศึกษา
ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการรบ กลศึกประเภทนีคือ สีหจักร ฟ้ างําดิน อินทรพิ
มาน ผลานศัตรู จอมปราสาท ฟ้ าสนันเสียง และปืนพระราม
2.กลศึกประเภทตัดกําลัง เป็ นกลศึกทีมีความซับซ้อน เน้นการรบใน
รูปแบบปะทะศัตรู ได้แก่ ลักษณะส้อนเงือน กลเถือนกําบัง ฬ่อช้างป่ า ชูพิศฆ์
แสลง แข็งให้อ่อน ยอนภูเขา เย้าให้ผอม ราชป ัญญา
3.กลศึกประเภทหลอกล่อข้าศึกมาเป็ นพวก เน้ นการตัดกําลังข้าศึก
ได้แก่ ม้ากินสวน พวนเรือโยง เรียงหลักยืน
7

1.พระยาบําเรอบริรกั ษ์ จางวางมหาดเล็ก 2.พระมหาวิชาธรรม จางวางราชบัณฑิต
3.หลวงลิขติ ปรีชา เจ้ากรมอาลักษณ์ 4.หลวงสุธรรมาจารย์ 5.พระโหราธิบดี จางวางโหรพระราชวัง
หลวง
6.พระเทวะโลกย์ จางวางโหร 7.หลวงญาณเวท 8.หลวงไตรเพทวิไศรย 9.ขุนโกลย์พรหมา ปลัด
กรม
8

การจําแนกได้แนวคิดจาก ตําราพิไชยสงครามไทยในฐานะหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ภูมปิ ัญญาไทย
พ.ศ.2325 -2418 ของ วสันต์ มหากาญจนะ
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4.กลศึกประเภททีต้องอาศัยพลังทางใจ เน้นการสร้างความเข้มแข็งทาง
ใจอดทน อดกลัน ไม่โต้ตอบเมือยังไม่ถงึ เวลาอันควร ได้แก่ โพงนําบ่อ
กลศึกเหล่านีเป็นหัวใจสําคัญของการทําสงครามเพือเอาชนะศัตรู เมือมี
ผู้กล่ าวถึงตําราพิไชยสงคราม ก็จะอ้างถึงกลศึกเหล่ านี ซึงล้วนแล้วแต่ เป็ น
ยุทธวิธหี ลักในตําราพิไชยสงคราม ทีจะสอนถึงเล่หก์ ลอุบายสําหรับต่อสู้ขา้ ศึกใน
ทุกรูปแบบ (ชาญชัย วรรณวงศ์ 2527 : 75)
ข้อจํากัดของตําราพิไชยสงครามนีก็คอื มิได้ให้รายละเอียดเกียวกับการ
นํ ากลศึกไปใช้ เป็ นเพียงกําหนดรูปแบบการรบไว้อย่างกว้าง ๆ แม่ ท พั ไทย
โบราณจําเป็นอาศัยความสามารถเฉพาะตัวในการนําหลักเกณฑ์การรบในตําราพิ
ไชยสงครามฉบับนีไปใช้ เพือแก้ป ัญหาเฉพาะหน้า (ชาญชัย วรรณวงศ์ 2527 :
14 )
การขาดความรู้เกียวกับกลอุบายในการสงคราม ในยุคสมัยทีการศึก
สงครามยังคงเป็นป ัญหาสําคัญ ทําให้ราชสํานักไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ต้อง
แสวงหาความรู้เพิมจากทีมีอยู่ วิธีหนึ ง ก็คอื การศึกษาบทเรียนการทําสงคราม
ของอาณาจักรใกล้เคียง และอาณาจักรทีมีประสบการณ์ การสงครามอย่าง
เชียวชาญและชํ าชอง อีกทังยังมีจารีตของการบันทึกพงศาวดารอย่างเป็ น
กิจ จะลักษณะก็ คือ อาณาจัก รจี น จึ ง ไม่ น่ าแปลกใจที ราชสํ า นั ก สมัย ต้ น
รัตนโกสินทร์ เลือกแปลพงศาวดารจีนฉบับทีอุดมไปด้วยกลอุบายในการรบ เช่น
สามก๊ก ไซ่ฮนและเลี
ั
ยดก๊ก และตังคณะกรรมการแปลชุดใหญ่ขนมาดํ
ึ
าเนินงานนี
โดยเฉพาะ
ด้วยเหตุนี อุบายศึกในเลียดก๊กทังในด้านทีเป็นฝ่ ายรุกและฝ่ ายรับดงั ที
กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงทําหน้าทีทางประวัตศิ าสตร์ในฐานะบทเรียนการทําศึก
สงครามทีเห็นได้ชดั เจน 4 ประการ ได้แก่
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ประการแรก เป็นรูปธรรมรองรับอุบายศึกในตําราพิไชยสงคราม ทังใน
ส่วนทีเป็น กลศึกประเภทตัดกําลัง กลศึกประเภทหลอกล่อข้าศึกมาเป็นพวก กล
ศึกประเภททีต้องอาศัยพลังทางใจ
ตัวอย่างการใช้กลศึกประเภทตัดกําลังในเลียดก๊ก เช่น กรณีจกบูห้าม
ทัพไม่ให้เมืองจินช่วยเมืองจีน เพือตัดกําลังเมืองจีนในการตีเมืองเตง ทําให้เมือง
เตงพ้นภัย หรือในกรณีเตียนตันใช้อุบายลวงให้ทหารของเมืองเอียนหนีทพั ไปขุด
สมบัติ เพือตัดกําลังไพร่พลของเมืองเอียน
ตัวอย่างการใช้กลศึกประเภทหลอกล่อข้าศึกเป็นพวก เช่น กรณีอ๋อง
เหงาให้สนิ บนกวยไขขุนนางเมืองจีนทํางานเป็นจารชนให้แก่เมืองจิน หรือกรณี
เป๊ กพีขุนนางเม ืองหงอเมืองยินดีท ีจะช่วยเหลือเมืองอวดเพือบ่อนทําลายเมือง
หงอ เพราะได้รบั ผลประโยชน์จากเมืองอวด
ตัวอย่างการใช้กลศึกทีต้องอาศัยพลังทางใจ เช่น อุบายศึกประเภทโจมตี
ทางใจ ทังการอ้างบุญคุณทีมีมาแต่เดิม การขุดศพบรรพบุรุษขึนมาประจาน การ
ทําให้ชาวเมืองเกิดความวิตกด้วยการแสร้งทําให้เห็นว่าจะยืดการรบออกไปอีก
นานด้วยการตังกองทหารขึนมาทํานา
ประการทีสอง แนะนําให้รจู้ กั นักวางแผนการรบทีมีความสามารถ เช่น
กวนต๋ง ซุนบู๊จู๋ ซุนปิน เง่าคี บุนจง เลียมโพ หงอจูสู่ โซจิน เตียวหงี เป็นต้น
นักวางแผนแต่ละคนล้วนใช้สติป ัญญาอันแยบคาย เอาชนะข้าศึกได้
ประการทีสาม แนะแนวทางแก้ไขเฉพาะหน้าเมือสถานการณ์สงครามไม่
เป็นตามทีคาดหวัง เช่น กรณีกองทัพเจ้าเมืองจีนถูกลวงให้เข้าไปในแดนฮันไฮ
ซึงเป็นแดนสังหารก็สามารถกลับออกมาได้ด้วยการใช้ม้าเมืองบูจอง กรณีเลียม
โพแม่ทพั เมืองเตียว ขุดสระเตรียมเอาไว้ในค่าย เพราะภูมปิ ระเทศทีตังทัพเป็ น
รองฝ่ายข้าศึก จะต้องถูกล้อมให้อดนําตายอย่างแน่นอน
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ประการที สี เสนอกลลวงแบบต่าง ๆ ทังทีเป็นฝ่ายรุกและฝ่ ายรับ บาง
อุบายคนธรรมดาคิดและเข้าใจได้ แต่บางอุบายอยู่นอกเหนือการคาดคิด เช่น
แอบอ้างรับสัง ลวงให้สําคัญตนเองผิด ลวงด้วยการปลอมเป็ นเสือ ลวงว่า
อ่อนแอ ลวงว่าเข้มแข็ง ลวงว่าเป็นมิตร ลวงด้วยไสยศาสตร์ ลวงด้วยความจริง
เป็นต้น
บทสรุป
เลียดก๊กเป็นวรรณกรรมทีแปลจากพงศาวดารจีน มีความซับซ้อนด้าน
เนือเรือง ตัวละคร ฉากและเหตุการณ์ต่าง ๆ เนืองจากเป็นเรืองทีเกิดขึนในเงือน
เวลาทียาวนานกว่า 500 ปี จุดเด่นของเรืองทีเห็นได้อย่างชัดเจนประการหนึงก็
คือ การใช้กลอุบายศึกเพือเอาชนะหรือเพือเอาตัวรอดจากฝ่ ายตรงข้าม จึงมิใช่
เรืองเกินจริงหากจะกล่าวว่า เลียดก๊กเป็นผลงานชินหนึงทีเกิดจากความพยายาม
ของชนชันนําสมัยต้นรัตนโกสินทร์ทจะสร้
ี างความรู้ทางการสงครามให้เป็นระบบ
ขยายความรู้เรืองการรบในคัมภีร์พิไชยสงครามทีสืบทอดมาแต่ โบราณ ให้
สามารถนําไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ อุบายรบในเลียดก๊กจึงมิใช่เป็ น
เพียงความรู้ในเชิงหลักการ แต่เป็นการสร้างความรูอ้ นั มีชวี ติ มีบริบทความ
ขัดแย้งรองรับ มีผลสรุปของการใช้อุบายว่าเป็นฝ่ ายแพ้หรือชนะรวมถึงการระบุ
ความสูญเสียทีเกิดขึน วรรณกรรมเรืองเลียดก๊กจึงแสดงให้เห็นการเตรียมพร้อม
สรรพวิทยาทางการรบของชนชันนําสมัยต้นรัตนโกสินทร์อย่างกระตือรือร้นและมี
วิสยั ทัศน์ ทางการสงครามแบบตะวันออก แต่ม ิได้คาดคิดว่า สงครามแบบจารีต
โบราณทีวางรากฐานความรูไ้ ว้เช่นนีจะสินสุดลงในอีกไม่นานนัก เพราะวิทยาการ
รบแบบตะวันตกและยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมของตะวันตก
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