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ตำ�ร�พิชัยสงคร�มซุนวู เล่มนี้ แปลตามต้นฉบับโบราณ
ดั้งเดิมของจีน ครบถ้วนทั้ง 13 บท พร้อมประกอบด้วย 
บทวิเคราะห์ ที่ทำาให้อ่านเข้าใจง่าย และ ภาคปฏิบัติ ในการต่อสู้
ทุกรูปแบบจากเหตุการณ์ในอดีต จึงนับว่า สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่
เคยมีมา

ในอเมริกา ตำ�ร�พิชัยสงคร�มซุนวู ถือเป็นตำาราของ
มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศมาช้านานแล้ว

ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย นายพลนอร์แมน ชวาร์ซคอฟ
ผู้บัญชาการกองทัพอเมริกันในยุทธการ “พายุทะเลทราย”  
มีคำาสั่งให้ทหารอเมริกันทุกคนในสนามรบว่า ควรมี ตำ�ร�พิชัย

สงคร�มซุนวู ติดตัวคนละเล่ม และให้ศึกษาอย่างเอาจริงเอาจัง
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 พระเจ้าไกเซอร์ที่ 2 แห่งเยอรมนี 

หลังจากแพ้สงครามได้มีโอกาสศึกษา ตำ�ร�พิชัยสงคร�มซุนวู  

คร้ันศึกษาเสร็จก็อุทานว่า “หากเราได้อ่าน ตำ�ร�พิชัยสงคร�มซุนวู 
มาก่อนหน้านี้ เราก็ไม่ต้องถึงกับสูญชาติ” ! 
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เปิดพิชัยสงคราม

ยามทีม่นษุย์อยูร่วมกนัเป็นสงัคมเมอืง นครรฐั จนถงึระดบัประเทศ 

ย่อมมีพร้อมไปด้วย “อ�ำนำจ” และ “ผลประโยชน์” และผลประโยชน์กับ

อ�านาจนี ้หากเกดิความแก่งแย่ง ขดัแย้ง จดัสรรกันไม่ลงตวัเมือ่ใด เมือ่นัน้

ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงการเกิด “สงครำม” ได้ เพราะต่างท�าทุกวิถีทางเพื่อ

ให้ได้มาหรือปกป้องรักษาซึ่งสองสิ่งดังกล่าวให้มากที่สุด และสิ่งที่ส�าคัญ

ส�าหรับการสงครามนั้น แน่นอนว่า “พิชัยสงครำม” มาเป็นหนึ่ง

ยอดแห่ง “พิชัยสงครำม” ชั้นครูเล่มหนึ่ง แน่นอนว่าไม่พ้น ต�ำรำ

พิชัยสงครำมซุนวู ซึ่งต�าราพิชัยสงครามนี้ ได้รับการยอมรับจากนักการ

ทหารทั่วโลกมาช้านาน มีการแปลและเรียบเรียง เผยแพร่ตีพิมพ์ในหลาย

ภาษา ด้วยเนื้อหาที่มีเพียงแค่ 13 บท แต่กลับครอบคลุมความเป็นไปของ

การประเมนิศกึ การวางแผน การท�าศกึ การใช้กลอบุายได้อย่างน่าอศัจรรย์



ในครัง้นี ้เป็นโอกาสดทีีส่�านกัพมิพ์ สุขภาพใจ ในโครงการ “อยำกรู้

เรื่องจีน นึกถึงสุขภำพใจ” มีความเต็มใจและภูมิใจยิ่ง ที่ได้น�าเสนอ ต�ำรำ

พิชัยสงครำมซนุวู อนัเป็นแม่แบบการสงครามเล่มนี ้โดยการแปลของคณุ 

บุญศักดิ์ แสงระวี นักเขียน นักแปลผู้เชี่ยวชาญเรื่องพิชัยสงคราม จาก

ต้นฉบับจีนโบราณดั้งเดิมทั้ง 13 บท และเพิ่มความพิเศษกว่าเล่มอื่น ๆ 

ท่ีมกีารแปลแล้วทัว่ไป ด้วย บทวเิคราะห์ ทีอ่ธิบายขยายความจากต้นฉบบั

เดิมให้เข้าใจง่ายขึ้น และ ภาคปฏิบัติ ที่แสดงเหตุการณ์การสงครามที ่

เกดิขึน้ในประวตัศิาสตร์ เพือ่ให้เหน็ภาพเปรยีบเทยีบระหว่างพชิยัสงคราม

กบัความเป็นจรงิ ส�าหรบัการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุนี ้ได้มกีารตรวจทานความ

ถูกต้องของชื่อบุคคล สถานที่ พร้อมก�ากับชื่ออักษรจีนไว้ให้ เพื่อความ

สะดวกในการสืบค้นต่อยอดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

จึงนับเป็นความยินดียิ่ง ที่ส�านักพิมพ์ได้มีส่วนหยิบยื่นหนังสืออัน

ทรงคุณค่าเล่มนี้สู่สายตาผู้สนใจและรักการอ่านทุกท่าน ไม่ว่าจะอ่านเพื่อ

เพิ่มเติมความรู้ อ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าอ้างอิง หรืออ่านเพื่อน�าไปใช้ส�าหรับ

ผลประโยชน์และอ�านาจใด ๆ  ก็ตาม แต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงส�าหรับพิชัย

สงครามเล่มนี้แล้วก็คือ “เพื่อให้เข้ำใจควำมเป็นมนุษย์ ที่ไม่ได้มีแค่ผล

ประโยชน์กับอ�ำนำจในชีวิตเท่ำนั้น กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงไม่ขัดแย้ง แย่งกัน 

อยู่กันได้อย่ำงสงบสุขต่ำงหำก ถึงจะเรียกว่ำเป็นผู้เข้ำใจ 'พิชัยสงครำม' 

ท่ีแท้จริง”

รู้พิชัยสงครามในทางที่ควร

ตำ�ร�พิชัยสงคร�มซุนวู4



กล่าวเกริ่น

ซนุว ู(孫武 ซนุอู)่ ผูน้ี ้เดมิเคยมคีวามเข้าใจกนัว่า “กค็อืคนคนเดยีว

กับซุนปิน (孫臏 ซุนปิ่น) และต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู แท้ที่จริงแล้ว  

กค็อืต�ำรำพชิยัสงครำมของซนุปินนัน่เอง” ความเข้าใจดงักล่าวมกีารโต้แย้ง

อยู่เป็นเวลาช้านาน จนกระทัง่ถึงเดอืนเมษายน ค.ศ. 1975 หลงัจากมีการ

ขดุค้นสสุานของราชวงศ์ฮัน่ (ก่อนครสิตกาล 206–220 ปี) ทีภ่เูขาอิน๋เชวีย่ 

(銀雀山) อ�าเภอหลินอี๋ (臨沂市) มณฑลซานตง (山東省) พบ 

ต�ำรำพชิยัสงครำมซุนวู และ ต�ำรำพชิยัสงครำมซนุปิน บันทึกไว้บนซีก

ไม้ไผ่ 2 เล่มด้วยกัน เนื่องจากผ่านวันเวลาไปช้านาน ซีกไม้ไผ่เหล่านัน้ 

ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกิดความเสียหายอย่างหนักจนขาดหายไปกม็ ี แต่

อย่างไรกด็ ีการขดุค้นพบหนงัสอืซกีไม้ไผ่ 2 เล่ม ได้ยติุการโต้แย้งกันไปได้



โดยสิ้นเชิง ซึ่งก็ได้ข้อสรุปเป็นที่แน่ชัดโดยสอดคล้องต้องกันว่า ซุนวูไม่ใช่

ซุนปิน ซุนปินเป็นหลานซุนวู ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู เป็นของซุนวู ส่วน 

ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนปิน เป็นของซุนปิน เป็นคนละคนและคนละเล่ม

แตกต่างกัน

ซุนวู (ส�าเนียงจีนกลางว่า ซุนอู่) ตามประวัติเท่าที่ค้นพบ เป็นคน

แคว้นฉี (齊國) ในยุคชุนชิว (春秋 ก่อนคริสตกาล 770–476 ปี) 

แต่เกิดวันไหน เดือนใด ปีใด ก็ไม่รู้ได้แน่ชัด แคว้นนี้ตั้งอยู่ทางภาค 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของมณฑลซานตงในปัจจบุนั ซึง่อยูต่ดิกับทะเลป๋อไห่

อันนับเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ และเป็นแคว้นใหญ่แคว้นหนึ่งในบรรดา

แคว้นต่าง ๆ  ทั้งหลาย

ก่อนคริสตกาล 685 ปี หลังจากฉีหวนกง (齊桓公) ขึ้นครอง

บลัลงัก์ของฉแีล้ว กแ็ต่งตัง้ก่วนจ้ง (管仲) เป็นอคัรมหาเสนาบด ีซึง่ก่วนจ้ง

ได้สร้างแคว้นฉีให้เข้มแขง็เกรยีงไกร จนเป็นผูพ้ชิติแคว้นต่าง ๆ  และตัง้ตน

เป็นใหญ่เหนือแคว้นอื่น ๆ  ทั้งปวงได้ในระยะสั้น โดยซุนวูก็ก�าเนิดมาจาก

แคว้นนี้

ยุคชุนชิวคือยุคแห่งความปั่นป่วน เป็นยุคที่คาบเกี่ยวระหว่างสังคม

ทาสกับสังคมศักดินาในจีน จึงมีการรบราฆ่าฟันกันอย่างขนานใหญ่ 

ระหว่างพวกเจ้าทาสและพวกเจ้าที่ดินใหม่ ราษฎรพากันเดือดร้อนไปทุก

หย่อมหญ้า เกิดความทุกข์เข็ญกันทั่วไป ซ่ึงมีสภาพคล้ายคลึงกับสงคราม

เลิกทาสของสหรัฐอเมริกาในยุคใกล้นี้

ครอบครัวของซุนวูมีชีวิตอยู่ในกลียุคเช่นนี้ เดิมทีบรรพบุรุษของ 

ซนุวใูช้แซ่ว่า เถยีน (田) ซนุวมูชีือ่รองว่า ฉางชงิ (長卿) เป็นทายาทของ

โอรสตระกลูเฉนิแห่งแคว้นเฉนิสมยันัน้ ก่อนครสิตกาล 682 ปี แคว้นเฉนิ

เกิดจลาจล เฉินหวาน (陳完) ผู้ครองแคว้นหนีมาหลบภัยที่แคว้นฉี  

ฉหีวนกงจงึแต่งตัง้ให้เป็นขนุนางต�าแหน่ง “กงเจวิง้” (工正) รบัผดิชอบการ

ผลติหตัถกรรม ต่อมากเ็ปลีย่นแซ่เป็นเถยีน ใช้ชือ่ว่า เถยีนหวาน (田完) 
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หลังจากผ่านไปหลายชั่วคน ตระกูลเถียนกลายเป็นกลุ่มก�าลังใหม่

ในฉี เป็นคู่ต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มมูลนายผู้ดีเก่าซึ่งมีเจ้าครองแคว้น

เป็นหัวหน้า เถียนหวนจื่อ (田桓子) คนรุ่น 4 ต่อจากเถียนหวานได้

เป็นอ�ามาตย์ของแคว้นฉี เขาใช้วิธีให้ชาวเมืองยืมข้าวไปด้วยโต่ว (มาตรา

ตวงของจนีโบราณ) ใหญ่ แล้วรบัคนืด้วยโต่วเลก็เพือ่เอาใจราษฎร จงึท�าให้

ราษฎรนิยมชมชอบเถียนหวนจื่อ สร้างอิทธิพลของตนให้เข้มแข็งขึ้น

ในสงครามทีแ่คว้นฉบุีกแคว้นจว่ี (莒國) เถยีนซ ู(田書) คนรุน่ 

5 ต่อจากเถียนหวนจื่อเป็นปู่ของซุนวู รบชนะมีความดีความชอบ ฉีจิ่งกง 

(齊景公) จึงมอบเขตเล่ออัน (樂安) ให้เถียนซูไปกินเมือง ตั้งให้ใช้

แซ่ว่า ซุน (孫) ต่อมาตระกูลเถียนก็เปลี่ยนแซ่เป็นซุน

ฤดูร้อนเมื่อ 532 ปี ก่อนคริสตกาล ตระกูลเถียนสมคบกับตระกูล

เป้าฉวยโอกาสท่ีพวกผู้ดีตระกูลหลวนกับตระกูลเกาจัดงานเลี้ยงดื่มสุรา

จนเมามาย ยกก�าลังเข้าล้อมพวกเขาไว้ ฝ่ายตระกูลหลวนกับตระกูลเกา

รบแพ้ หลวนซือ (欒施) กับเกาเฉียง (高強) หัวหน้าตระกูลทั้งสอง

หลบหนไีปอาศยัอยูแ่คว้นหลู ่(魯國) ซ่ึงกรณนีีบ้นัทกึอยูใ่นประวตัศิาสตร์

จีนสมัยนั้นว่าเป็น “ศึก 4 ตระกูล” 

ในขณะทีต่ระกลูเถยีนกบัตระกลูเป้าฉลองชยัชนะของตนอยูน่ัน้เอง 

ซนุวหูรืออาจรวมอกีหลายคนในตระกลู กอ็พยพออกจากแคว้นฉด้ีวยเหตุผล

อันใดไม่ปรากฏ ไปตั้งภูมิล�าเนาอยู่ในแคว้นอู๋ (吳國) อันแคว้นอู๋นี้อยู่

ในภาคกลางของมณฑลเจียงซูในปัจจุบัน เมื่อไปอยู่ที่นั่น ซุนวูนอกจาก

สนใจค้นคว้าต�าราพิชัยสงครามแล้ว ยังคบหากับขุนพลมีชื่อของแคว้นอู๋ 

คือ อู๋จื่อซวี (伍子胥) จนเป็นเพื่อนสนิทกัน

ในขณะที่ซุนวูสะสมความรู้ทางการทหารไว้ในสมองจนเพียบแประ

นั้น โอกาสที่เขาได้แสดงบทบาทของตนให้ประจักษ์แก่คนทั้งหลายก็มาถึง 

กล่าวคือ 516 ปี ก่อนคริสตกาล อู๋กวง (吳光) โอรสของอู๋อ๋องเหลียว 

(吳王僚) ลอบสังหารชีวิตบิดาเพื่อแย่งสมบัติและตั้งตนเป็นอู๋อ๋องเหอ
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หลวี (吳王闔閭) ครั้นถึง 512 ปี ก่อนคริสตกาล เหอหลวีตัดสินใจ

ท�าสงครามกับแคว้นฉู่ (楚國) แต่ยังลังเลอยู่เพราะขาดขุนพลน�าทัพ 

อู๋จื่อซวีจึงเสนอตัวซุนวูให้แก่เหอหลวีถึง 7 ครั้ง ว่าเป็นคนสมควรแก่

ต�าแหน่ง เหอหลวีจึงให้เรียกตัวซุนวูมาพบในที่สุด

ซุนวูเข้าพบอู๋อ๋องเหอหลวีพร้อมด้วย “ต�ำรำพิชัยสงครำม” 13 บท

ท่ีเขาเขียนขึ้น ซุนวูสามารถตอบค�าถามและปัญหาของเหอหลวีได้อย่าง

คล่องแคล่ว เหอหลวีพอใจอย่างยิ่งจึงตั้งให้ซุนวูเป็นแม่ทัพแต่บัดนั้น

เมื่อซุนวูได้เป็นแม่ทัพแล้ว ได้สร้างความดีความชอบไว้ในสงคราม

เป็นอันมาก ซือหม่าเซียน (司馬遷) นักประวัติศาสตร์ในกาลต่อมา

บนัทึกไว้ใน ซุนจือ่อู๋ฉีเ่ลีย่จ้วน (孫子吳起列傳บนัทกึประวตัศิำสตร์

ตอนชีวประวัติซุนจื่อกับอู๋ฉี่) ว่า 

ซนุว–ู“ทำงตะวนัตกสยบฉู ่ เข้ำแคว้นอ่ิงทำงเหนอื คกุคำมแคว้นฉี 

กับแคว้นจิ้น ชื่อเสียงกระเดื่องเลื่องลือไปในหมู่เจ้ำครองแคว้น ซุนจื่อนับ

ว่ำได้สร้ำงควำมดีควำมชอบไว้มำกมำย” 

นับแต่ซุนวูได้ต�าแหน่งแม่ทัพตั้งแต่ปี 512 ก่อนคริสตกาลจนถึงปี 

482 ก่อนครสิตกาล ซนุวูผ่านชวิีตสงครามมา 30 ปี เตม็ ๆ  แต่น่าเสยีดาย

ท่ีซุนวูมีชีวิตอยู่ในยุคที่การบันทึกยังไม่แพร่หลาย เราจึงไม่รู้พฤติการณ์

ของซุนวูโดยละเอียดแจ่มแจ้งไปกว่านี้ แม้กระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตอัน

ผาดโผนของซุนวู แต่ทว่า ในขณะที่แคว้นอู๋คุกคามแคว้นฉีกับแคว้นจิ้น  

(晉國) นั้น อู๋อ๋องฟูไช (吳王伕差) โอรสของอู๋อ๋องเหอหลวีได้ขึ้น

เป็นเจ้าครองแคว้นแทน ฟูไชเป็นคนเย่อหยิ่ง จองหอง มักมากในกามคุณ 

และใช้จ่ายสรุุย่สรุ่ายเพือ่แสวงหาความส�าราญ ซนุวจูงึมอิาจทนต่อพฤตกิารณ์

ของฟไูชได้

จากบันทึกของ เยวี่ยเจวี๋ยชู (越絕書 บันทึกควำมพินำศของ

แคว้นเยวีย่) ทางประตเูมืองตะวันออกของอ�าเภออูใ๋นมณฑลเจยีงซปัูจจบุนั 
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มีหลุมฝังศพของซุนวูอยู่ พิจารณาจากนี้ อาจเห็นได้ว่าซุนวูมิได้ถูกอู๋อ๋อง

ฟูไชประหารชีวิตเยี่ยงอู๋จื่อซวีด้วยกลสาวงามไซซี (西施 ซีซือ) อันเกิด

จากฝีมือของเยวี่ยอ๋องโกวเจี้ยน (越王勾踐) ผู้ครองแคว้นเยวี่ย (越

國) ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับแคว้นอู๋ตลอดมา อาจเป็นไปได้ที่ว่า เขาเอือม

ระอาต่อวงราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติการณ์ของฟูไช จึงหลบหนีไป

แสวงหาความวิเวกสนัโดษในป่าลกึ จวบจนลมหายใจเฮอืกสดุท้ายของชวีติ 

ก็มิได้ออกมาปรากฏกายแก่สายตาของผู้อื่นใด

ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู นี้ แม้ซุนวูจะหาชีวิตไม่แล้ว ก็ยังเป็นที่

สนใจอย่างกว้างขวางในประเทศจีนนบัแต่โบราณกาลมาจนถงึปัจจบุนั ยอด

นกัการทหารของจนีดงัเช่น ซนุปิน (孫臏) จางเหลยีง (張良) หานซิน่ 

(韓信) โจโฉ (曹操 เฉาเชา) ขงเบ้ง (孔明) หลีซ่ือ่หมนิ (李世民) 

หลี่จิ้ง (李靖) งักฮุย (岳飛 เยวี่ยเฟย) ชีจี้กวง (戚繼光) เจิงกว๋อ

ฟาน (曾國藩) เหมาเจ๋อตง (毛澤東) เยี่ยเจี้ยนอิง (葉劍英) 

หลวิป๋อเฉงิ (劉伯承) เฉินอี ้(陳毅) เป็นต้น ล้วนแต่ยดึถอื ต�ำรำพชิยั

สงครำมซุนวู เป็นหลักในการบัญชาการรบ โดยพลิกแพลงปรับเปลี่ยน 

ไปตามสถานการณ์ทัง้สิน้

ส่วนในต่างประเทศนัน้เล่า ประเทศแรกทีน่�าต�ารานีอ้อกไปคอืญีปุ่น่ 

ในสมัยบูเช็กเทียน (武則天 อู่เจ๋อเทียน) แห่งราชวงศ์ถัง (唐朝 ค.ศ. 

734) นักศึกษาชาวญี่ปุ่นชื่อมาคิบิ ได้น�าเอา ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู และ 

ต�ำรำพิชัยสงครำมอู๋ฉี ่ กลบัไปยงัญีปุ่น่ หลงัจากนัน้ก็เปิดการสอนต�ารานี้

ในประเทศยคุโชกนุโทกุกาวา ผูท้ีค้่นคว้า “ต�ำรำพชิยัสงครำมซนุว”ู กม็ถีงึ 

50 กว่าราย ดงัเช่นหนงัสอืเรือ่ง อธิบำยซนุว ูของรายาม่า ฮายาช ิเรือ่ง 

ซนุวโูดยสงัเขป ของมาซ ูฟจู ิเรือ่ง ซุนวูเบือ้งต้น ของคาดาอเิอะ และเรือ่ง 

กำรทหำรของจนี ของ มตัซเูอะ กชิติะ เป็นต้น

ส่วนการแพร่หลายไปทางตะวันตกนั้น ก็มี กำรทหำรของจีน ซึ่ง

แปลโดยบาทหลวงโจเซฟ อามิโอ เป็นภาษาฝรั่งเศสพิมพ์ในปารีสเมื่อ 
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ค.ศ. 1773 ส่วนชาวอังกฤษชื่อคาร์ล ท็อป แปลเป็นภาษาอังกฤษใน ค.ศ. 

1905 ต่อมาใน ค.ศ. 1910 แจ๊ก เกลส์ ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนชาวอังกฤษ 

ก็แปลซุนวูให้ชื่อว่า ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู ต�ำรำพิชัยสงครำมเก่ำแก่

ที่สุดของจีน ขึ้นอีก นโปเลียน โบนาปาร์ต ซึ่งเคยกวาดยุโรปอยู่ใต้ฝ่าเท้า

ตนในศตวรรษที่ 19 ก็เคยอ่าน ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู มาก่อน พระเจ้า

ไกเซอร์ที ่2 แห่งเยอรมนีหลังจากแพ้สงครามไปแล้วในสงครามโลกครั้งที่

หนึ่ง จึงได้มีโอกาสศกึษา ต�ำรำพชิยัสงครำมซนุว ูครัน้ศึกษาเสรจ็ก็อทุาน

ว่า “หำกเรำได้อ่ำนต�ำรำพิชัยสงครำมของซุนวูมำก่อนหน้ำนี้ เรำก็ไม่ต้อง

ถึงกับสูญชำติ” นอกจากนั้น ในรัสเซีย เยอรมนี เชโกสโลวะเกีย ก็มีฉบับ

แปลของ ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู อยู่ทั้งสิ้น 

เมื่อครั้งนายพลมอนต์โกเมอรีมาเยือนประเทศจีน เคยกล่าวไว้ว่า 

“สถำบันกำรทหำรทั้งปวง ควรจะถือ ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู เป็นแบบ

เรียน” ส่วนจอห์น คอลลินส์ แห่งสหรัฐอเมริกา ก็เคยเน้นว่า “13 บท

ของซุนวู ไม่เคยแพ้บทนิพนธ์กำรทหำรของคำร์ล เคลำเซวิตซ์นักกำร

ทหำรเยอรมันในอีก 2,200 กวำ่ปีต่อมำ... ทัศนะของซุนวูยังมีควำมหมำย

ต่อสภำพแวดล้อมในปัจจุบันเฉกเช่นท่ีเคยมีควำมหมำยต่ออดีตกำลอัน

ไกลโพ้น”

อย่างไรก็ดี แม้ ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู จะมีช่ือในฐานะที่เป็น

นิพนธ์ทางการทหารก็ตาม แต่คุณค่าของมันหาได้จ�ากัดอยู่เพียงเท่านั้น

ไม่ เป็นที่ยอมรับกันว่า ในเนื้อแท้ของ ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู ยังแฝง

ความลึกซึ้งทางปรัชญาไว้เป็นอเนกประการ เคยมีผู้สนใจค้นคว้า ต�ำรำ

พิชัยสงครำมซุนวู ในด้านปรัชญา และน�าไปใช้ในกิจการงานของตนอย่าง

ได้ผลส�าเร็จมาแล้วมากต่อมาก ส่วนหนึ่งแห่งความส�าเร็จของญี่ปุ่น ว่ากัน

ว่า การน�า ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู ไปประยุกต์เข้ากับสภาพของญี่ปุ่น  

มีบทบาทอย่างส�าคัญยิ่งต่อการก่อร่างสร้างตัวของญี่ปุ ่นหลังสงคราม  

จนญี่ปุ่นทรงความยิ่งใหญ่ดังเช่นในปัจจุบัน
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อีกด้านหนึ่ง ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู ก็เป็นที่ยอมรับดุจเดียวกัน

ว่า ในด้านการใช้ภาษาถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมชิ้นส�าคัญเช่นกัน โดยที่

ถ้อยค�าส�านวนทีใ่ช้ กระชบั สัน้ ประณตี สขุมุ กินความ กว้างขวาง ลกึซึง้ 

มีตรรกวิธีที่สอดรับซึ่งกันและกันเป็นลูกโซ่ เป็นต้น ซึ่งอ่านแล้วจะไม่รู้สึก

ขัดเขินเลยแต่ต้นจนจบ จึงนับเป็นเพชรเม็ดหนึ่งในเชิงวรรณกรรมอย่าง

ไม่อาจโต้แย้งได้

ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู มีการแปลเป็นภาษาไทยมาแล้วหลาย

ส�านวนด้วยกัน แต่ส่วนมากเน้นการตีความและการอธิบายความหมาย

ของบทต่าง ๆ  ในต�าราในเชิงการทหารเป็นส่วนใหญ่ มองข้ามด้านอื่น ๆ  

ไปเสีย การจัดแปลและเรียบเรียงในครั้งนี้ สนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ และ

ได้เกาะติดอยู่กับการใช้ภาษาของซุนวูอย่างเหนียวแน่น เพื่อให้ได้อรรถรส

ทั้งการทหาร ปรัชญา โดยเฉพาะทางวรรณกรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

เพื่อจรรโลงความคิดของท่านผู้อ่านได้ใช้ความคิดของตนให้ไพศาลล�้าลึก

ออกไป โดยมิต้องถูกจ�ากัดจากการอธิบายตีความของผู้แปล แต่ผลท่ีออก

มาจะสมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของท่านผู้

สนใจเป็นส�าคัญ

ส่ิงที่ใคร่จะเน้นเป็นพิเศษไว้ในที่นี้ก็คือ ส่วนที่ไม่มีในส�านวนอื่น ๆ  

กล่าวคือ ได้เพิ่มภาคบทวิเคราะห์และภาคปฏิบัติเข้าไป อันท�าให้ ต�ำรำ

พิชัยสงครำมซุนวู เล่มนี้ อุดมสมบูรณ์ขึ้นและเป็นรูปธรรมขึ้นเป็นอันมาก 

บทวิเคราะห์แต่ละบทเก็บความมาจากหนังสือชื่อ ค�ำอธิบำยใหม่ต่อต�ำรำ

พิชัยสงครำมซุนวู ซึ่งจัดท�าและวิเคราะห์โดย “สถำบันวิทยำศำสตร์กำร

ทหำรของกองทัพปลดแอกประชำชนจีน” ส่วนแนวคิดในภาคปฏิบัติและ

ข้อมลูการรบบางส่วน ยดึถือตามหนงัสอืชือ่ SUNTZU-THE ART OF WAR 

WITH HISTORICAL EXAMPLES ซึ่งหลี่จานเป็นบรรณาธิการ จัดพิมพ์

โดย ส�านักพิมพ์เจิ้นต้าน ฮ่องกง นอกนั้นยังได้ค้นคว้าตัวอย่างการรบใน

ประวัติศาสตร์เพิ่มเติมอีกเป็นส่วนใหญ่จากหนังสือมากเล่มด้วยกัน
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หนังสือเล่มนี้ ตั้งแต่ลงมือเรียบเรียง หาข้อมูล ค้นคว้า หาตัวอย่าง 

กว่าจะเสร็จก็กินเวลาค่อนข้างนาน ทั้งนี้เพราะการค้นคว้าต้องใช้เวลา 

ความสามารถก็มีจ�ากัด สุขภาพก็มีปัญหา แม้จะคิดเองว่าได้ท�าดีที่สุดแล้ว 

ก็ยังเชื่อว่าส่วนท่ีขาดตกบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์คงจะยังมีอยู่ ก็ได้แต่

ขออภัยและใคร่ขอให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยชี้แนะด้วยตามสมควร

ขอขอบคุณ

บุญศักดิ์ แสงระวี
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บทที่ 1 

ประเมินศึก

ซนุวูกล่าวว่า อนัสงครามเป็นเรือ่งส�าคญัของประเทศชาต ิเป็นแหล่ง

แห่งความเป็นความตาย เป็นเหตุแห่งการด�ารงอยู่ดับสูญ จักไม่พินิจ

พิเคราะห์มิได้

ฉะนั้น พึงวิเคราะห์จากห้าเรื่อง น�ามาเปรียบเทียบเพื่อประเมินให้

ถ่องแท้ในสถานการณ์ หนึ่งคือ คุณธรรม สองคือ ลมฟ้าอากาศ สามคือ 

ภูมิประเทศ สี่คือ แม่ทัพ ห้าคือ กฎระเบียบ
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ท่ีว่าคณุธรรม กค็อื สิง่ทีท่�าให้ทวยราษฎร์และเบือ้งบนมเีจตนารมณ์

ร่วมกัน ร่วมเป็นก็ได้ ร่วมตายก็ได้ ทวยราษฎร์มิหวั่นอันตราย

ทีว่่าลมฟ้าอากาศ กค็อื สว่างหรือมดื หนาวหรอืร้อน ฤดนูีห้รอืฤดนูัน้

ที่ว่าภูมิประเทศ ก็คือ สูงหรือต�่า ใกล้หรือไกล คับขันหรือราบเรียบ 

กว้างหรือแคบ เป็นหรือตาย

ที่ว่าแม่ทัพ ก็คือ สติปัญญา ศรัทธา เมตตา กล้าหาญ เข้มงวด 

ท่ีว่ากฎระเบียบ ก็คือ ระบบจัดก�าลัง ระบบยศต�าแหน่ง ระบบ

พลาธิการ

ทั้งห้าเรื่องนี้ แม่ทัพพึงรู้แจ้ง ผู้รู้จักชนะ ผู้ไม่รู้จักไม่ชนะ

ฉะนัน้ จึงพงึน�ามาเปรยีบเทียบเพือ่ประเมนิให้ถ่องแท้ในสถานการณ์ 

กล่าวคือ เจ้านายมีคุณธรรมหรือไม่ แม่ทัพสามารถหรือไม่ ฟ้าดินอ�านวย

หรือไม่ วินัยเข้มงวดหรือไม่ กองทัพเข้มแข็งหรือไม่ ทหารฝึกดีหรือไม่ 

การให้รางวัลลงโทษแจ่มชัดหรือไม่ เรารู้ฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะได้จากนี้

แม่ทัพใดเชื่อแผนศึกเรา ใช้ก็จักชนะ ให้เอาตัวไว้ แม่ทัพใดไม่เชื่อ

แผนศึกเรา ใช้ก็จักแพ้ ให้ปลดออกไป

เมื่อการประเมินผลดีเป็นที่รับฟัง ก็ให้สร้างพลานุภาพขึ้น เพื่อเป็น

ส่วนช่วยแผนศึก ที่ว่าพลานุภาพ ก็คือการปฏิบัติการตามสภาพอันจะก่อ

ให้เกิดผลนั่นเอง 

อันสงครามนั้น คือการใช้เล่ห์เพทุบาย ฉะนั้น รบได้ให้แสดงรบไม่

ได้ จะรุกให้แสดงไม่รุก ใกล้ให้แสดงไกล ไกลให้แสดงใกล้ ให้ล่อด้วย

ประโยชน์ ให้ชิงเมื่อระส�่าระสาย ข้าศึกแน่นให้เตรียมรับ ข้าศึกแข็งให้

หลีกเลี่ยง ข้าศึกโกรธง่ายให้ก่อกวน ข้าศึกยโสให้เหิมเกริม ข้าศึกสบาย

ให้เหนื่อยล้า ข้าศึกกลมเกลียวให้แยกสลาย ให้จู่โจมเมื่อไม่ระวัง ให้รุก

รบเมื่อไม่คาดคิด นี้คืออัจฉริยะของนักการทหาร อันจักก�าหนดล่วงหน้า

มิได้
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การประเมินศึกในศาลเทพารักษ์ก่อนรบบ่งบอกชัยชนะ เพราะ

ค�านวณผลได้มากกว่า การประเมินผลในศาลเทพารักษ์ก่อนรบบ่งบอก 

ไม่ชนะ เพราะค�านวณผลได้น้อยกว่า ค�านวณผลได้มีมากก็ชนะ ค�านวณ

ผลได้มีน้อยก็แพ้ ถ้าไม่ค�านวณก็จักไม่ปรากฏผล เราพิจารณาจากนี้  

ก็ประจักษ์ในชัยชนะหรือพ่ายแพ้แล้ว

บทวิเคราะห์

ในบทที่ 1 นี้ ซุนวูอธิบายถึงความส�าคัญของการค้นคว้าและการ

วางแผนสงคราม ตลอดจนวิเคราะห์เงื่อนไขการท�าสงครามของคู่ศึก 

วนิจิฉัยความมชียัหรอืพ่ายแพ้ และปัญหาบทบาทการบญัชาการของแม่ทพั

ในสงคราม เป็นต้น อันเรียกได้ว่าเป็นปัญหาพื้นฐานของสงครามไว้อย่าง

มีเอกลักษณ์ของตนเอง

ซุนวูกล่าวเป็นค�าแรกในบทแรกแห่งต�าราพิชัยสงครามของตนว่า 

“อนัสงครำมนัน้ เป็นเรือ่งส�ำคญัของประเทศชำต ิเป็นแหล่งแห่งควำมเป็น

ควำมตำย เป็นเหตุแห่งกำรด�ำรงอยู่ดับสูญ จักไม่พินิจพิเครำะห์มิได้” นี้

เป็นการสะท้อนออกซึ่งความคิดที่เล็งเห็นถึงความส�าคัญของสงคราม ของ

กลุ่มผลประโยชน์ที่เกิดใหม่ในสังคม หรือเจ้าที่ดินกลุ่มใหม่ในยุคน้ัน อัน

สอดคล้องกบัความเรยีกร้องต้องการของประวตัศิาสตร์ ทีต้่องการใช้ก�าลงั

อาวุธโค่นการปกครองที่เน่าเฟะของกลุ่มผลประโยชน์เก่า ซึ่งก็คือกลุ่มเจ้า

ทาสลงไป ความอันนี้เป็นส่วนประกอบส�าคัญแห่งความคิดการทหารของ

ซนุว ูซ่ึงเป็นปฏปัิกษ์กบัท่าททีีถ่อื “เมตตำธรรม” เป็นม่านควนั เพือ่พทิกัษ์

ระบอบสงัคมเก่าอนัปฏกิริยิา คดัค้านสงครามทีก้่าวหน้าและเป็นธรรมของ

กลุ่มที่เรียกตนเองว่า “นักมนุษยธรรม” อย่างหน้ามือเป็นหลังมือ
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ซนุวเูน้นเป็นพเิศษในประเดน็ก่อนท่ีจะเปิดฉากท�าสงครามว่า จะต้อง

วิเคราะห์เงื่อนไขต่าง ๆ  ของคู่ศึก และค้นคว้าก�าหนดแผนการรบ ซุนวู

เห็นว่า ต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อเสาะหาข้อดีข้อด้อย ความได้

เปรียบเสียเปรยีบของทัง้สองฝ่ายอย่างจรงิใจ จาก “คณุธรรม ลมฟ้ำอำกำศ 

ภมูปิระเทศ แม่ทพั กฎระเบยีบ” อนัเป็น 5 เรือ่ง และ “เจ้ำนำยมคีณุธรรม

หรือไม่ แม่ทัพสำมำรถหรือไม่” ซึ่งรวมเรียกว่า “7 ประเมิน” และจากนี้

จงึจะคาดคะเนถึงความมชียัและพ่ายแพ้ของสงครามได้ จงึเหน็ได้ว่า ซนุวู

ได้สร้างการวางแผนสงครามอยู่บนพื้นฐานของการยึดถือสภาพความเป็น

จริงหรือวัตถุนิยมแบบเรียบง่าย แตกต่างกันขั้นรากเหง้ากับการวางแผน

การรบโดยอาศัยการเสี่ยงทายเพื่อให้รู้ผลแพ้ชนะของสงครามแบบงมงาย 

อันเป็นวิธีการที่มิได้อยู่บนพื้นฐานและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ในการอธิบายเงื่อนไขแห่งชัยชนะนั้น ซุนวูยกเอา “คุณธรรม” มา

ไว้เป็นอันดับต้นของ “5 เรื่อง” เห็นว่าการที่กลุ่มผลประโยชน์ที่เกิดใหม่

จะช่วงชิงให้ได้มาซึ่งชัยชนะของสงครามน้ัน ที่ส�าคัญเป็นอันดับแรก ก็คือ

จะต้องปฏิรูปการเมืองเสียใหม่ ท�าให้ได้ถึงขั้น “ทวยรำษฎร์และเบื้องบน

มีเจตนำรมณ์ร่วมกัน” ดังนี้จึงสามารถท�าให้ราษฎรและไพร่พล “ร่วมเป็น

กไ็ด้ ร่วมตำยกไ็ด้ มหิวัน่อันตรำย” การถือเอา “คณุธรรม” “ลมฟ้ำอำกำศ” 

“ภมูปิระเทศ” “แม่ทพั” “กฎระเบยีบ” เป็นเงือ่นไขแห่งชยัชนะ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการถือ “คุณธรรม” เป็นเงื่อนไขอันแรกสุดอย่างเด่นชัดนั้น ใน

นิพนธ์การทหารก่อนหน้าซุนวูยังไม่มีใครเคยเสนอขึ้นมาก่อนเลย นี่นับ

เป็นคุณูปการส�าคัญประการหนึ่งต่อความคิดการทหารสมัยโบราณของ

ประเทศจีน อันเป็นเครื่องบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะก้าวหน้าของความ

คิดการทหารของซุนวูในยุคนั้น

จะขยายบทบาทของแม่ทัพอย่างไรในวิถีด�าเนินของสงคราม เป็น

เนื้อหาส�าคัญประการหนึ่งที่ซุนวูอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ เขาเน้นว่า เมื่อ
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แผนศึกได้ก�าหนดลงไปแล้ว แม่ทัพก็จะต้อง “ปฏิบัติตำมสภำพอันจะก่อ

ให้เกิดผล” เพื่อสร้างพลานุภาพอันเป็นผลดีแก่สงครามขึ้น

ซนุวเูสนอว่า “อนัสงครำมนัน้ คอืกำรใช้เล่ห์เพทบุำย” ซึง่เป็นความ

เห็นในแง่ “กำรศึกมิหน่ำยเล่ห์” เรียกร้องให้แม่ทัพสันทัดในการใช้

มาตรการต่าง ๆ  นานาปกปิดความมุ่งหมายของตนหลอกล่อข้าศึกให้ฉงน 

สร้างความเข้าใจผิดและคาดคิดไม่ถึงแก่ฝ่ายตรงข้าม เพื่อที่จะ “ให้จู่โจม

เมื่อไม่ระวัง ให้รุกรบเมื่อไม่คำดคิด” รุกกระหน�่าข้าศึกอย่างมิรั้งรอ 

แน่นอน เนื่องจากเงื่อนไขแห่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ การมอง

สงครามของซุนวูจึงยังมีข้อจ�ากัดอยู่ไม่น้อย ยังไม่อาจจ�าแนกแยกแยะ

ลักษณะความเป็นธรรมของสงครามได้ถ่องแท้ นับเป็นข้อด้อยของความ

คดิการทหารของซุนวู แต่อย่างไรกด็ ีสิง่เหล่านีก้ม็อิาจลบเลอืนความยิง่ใหญ่

ในฐานะนักการทหารชั้นเยี่ยมยอดของซุนวูไปได้แต่ประการใด

อนึ่งที่ว่า “กำรประเมินศึกในศำลเทพำรักษ์” นั้น จีนสมัยโบราณ

ก่อนจะกรีธาทพัออกศกึ มกัเรยีกชมุนมุขนุนางทีเ่ก่ียวข้องในศาลเทพารกัษ์ 

เพื่อปรึกษาหารือการรบ และประเมินสภาวะของสงครามครั้งนั้น ๆ  ให้รู้

ผลแพ้ชนะล่วงหน้า ที่กระท�ากันในศาลเทพารักษ์ก็โดยความเข้าใจว่า จะ

เกิดความศักดิ์สิทธิ์และให้ความเชื่อมั่นแก่ไพร่พล อันนับเป็นความงมงาย

อย่างหนึง่ในยคุทีว่ทิยาศาสตร์ยงัไม่เจรญิ คนเราไม่อาจรูต้้นสายปลายเหตุ

ของปรากฏการณ์ท้ังหลายท้ังท่ีเกิดโดยธรรมชาติและที่เกิดจากการ 

กระท�าของคนในสังคมได้อย่างถ่องแท้ จึงได้ฝากความหวังไว้กับสิ่ง 

“ศักดิ์สิทธิ์” อันเลื่อนลอย ที่คนเราอุปโลกน์ขึ้นมาเอง

บท “ประเมินศึก” นี้ ถือกันว่าเป็นแม่บทของ ต�ำรำพิชัยสงครำม

ซุนวู บทอื่น ๆ  ซึ่งแจกแจงขยายความกว้างขวางออกไปจากบทที่ 1 เป็น

อเนกประการ 
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ภาคปฏิบัติ 

“เปรียบเทียบเพื่อประเมินให้ถ่องแท้ในสถานการณ์” 

จิวยี่ประเมินทัพร้อยหมื่นของโจโฉ

ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ. 220–280) โจโฉยกทัพไพร่พลร้อยหมื่น ทั้ง

ทัพบกและทัพเรือ ตั้งประชิดอยู่ฝั่งเหนือของแม่น�้าแยงซีเกียง (長江 

ฉางเจยีง) เพือ่บุกลงใต้เผดจ็ศกึพชิติซนุกวน (孫權 ซนุเฉวยีน) ณ เมอืง 

กังตั๋ง (江東 เจียงตง) ในครั้งนั้น ค่ายทหารของโจโฉเรียงรายยาวถึง 

3 พันลี้ ซุนกวนตกใจจึงสั่งให้ตามตัวจิวยี่ (周瑜 โจวอวี๋) มาพบเพื่อ

ปรึกษาว่าควรจะท�าประการใดดี

จวิยีจึ่งกล่าวแก่ซุนกวนว่า “อันโจโฉนีเ้ป็นอปุราชนัน้ คอืเป็นศตัรแูผ่น

ดนิของพระเจ้าเหีย้นเต้อกี และตวัท่านมปัีญญาความคดิตัง้อยูใ่นสตัย์สจุรติ 

และจะไปอ่อนน้อมแก่โจโฉอนัเป็นคนมไิด้ตัง้อยูใ่นความสตัย์นัน้จะควรหรอื 

อนึง่ เมอืงกงัตัง๋กบ็รบูิรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารทัง้ผูค้นก็พรกัพร้อม ชอบแต่

จะคิดก�าจัดศัตรูแผ่นดินเสียอีก อนึ่ง โจโฉยกกองทัพมาครั้งนี้ก็นานแล้ว 

ฝ่ายม้าเท้ง (馬騰 หม่าเถิง) และหนัซยุ (韓遂 หานซุย่) นัน้เป็นอริ 

เหน็จะระวงัหลงัอยู ่ประกำรหนึง่ทหำรโจโฉก็เป็นชำวดอยไม่สนัทดัในทำง

เรือ ถึงจะยกมำรบพุ่งก็หำถนัดไม่ แล้วก็เป็นฤดูแล้ง หญ้ำและฟำง 

ท้ังปวงกเ็หน็ไม่พอปำกม้ำทีจ่ะกนิ อนัทหำรทัง้ปวงเล่ำก็เป็นชำวป่ำ จะกิน

อยูผ่ดิส�ำแดงกจ็ะป่วยไข้เป็นอนัมำก ก�ำลงัก็จะน้อยลงทกุท ี ถงึจะท�ำกำร

ขบัเคีย่วไปกเ็สยีเปรียบเรำอยูด่ ีอนักำรศกึครัง้น้ีข้ำพเจ้ำมไิด้วติกเลย จะขอ

อำสำท่ำนไปตัง้อยูป่ำกอ่ำวเมอืงกงัแฮ (江夏 เจยีงเซีย่) ก�ำจดัเสยีให้ได้”
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แม้กระนัน้ ซนุกวนกย็งัมคีวามกงัวลใจทีจ่ะรบกับโจโฉ ด้วยวติกว่า

โจโฉมทีหารถงึร้อยหมืน่ จงึกล่าวแก่จวิยีว่่า “เรำยงัมคีวำมวติกอยูห่น่อย

หนึง่ ด้วยโจโฉมทีหำรมำก ฝ่ำยเรำน้อยตวันัก กลวัจะสูม้ไิด้จะเสยีกำรไป”

จิวยี่จึงอธิบายแก่ซุนกวนว่า “ด้วยโจโฉให้มีหนังสือมำว่ำ มีทหำร

ถึงร้อยหมื่นนั้น ควำมข้อนี้หำจริงไม่ เป็นกลอุบำยล่อลวงดอก อันทหำร

โจโฉนั้นมีอยู่แค่สิบห้ำสิบหกหมื่น ทั้งได้ทหำรอ้วนเสี้ยวมำเป็นเชลยด้วย 

ถึงว่ำจะยกมำท�ำกำรก็จะวิตกไปไยแก่ทหำรอ้วนเสี้ยว อันเป็นคนจ�ำใจคิด

แต่จะออกจำกโจโฉทุกเช้ำค�่ำ แม้จะท�ำกำรก็มิเต็มมือ อน่ึง ทหำรโจโฉก็

มำทำงไกลสำรพัดจะขัดสน เรำอยู่ใกล้เสบียงอำหำรก็บริบูรณ์ทุกสิ่งหรือ

จะสู้มิได้ ถึงจะมำกก็เหมือนน้อย ท่ำนอย่ำวิตกเลย ข้ำพเจ้ำจะขออำสำ

เอำทหำรไปแค่ห้ำหมื่นจะคิดท�ำกำรก�ำจัดโจโฉเสียให้ได้”

การ “ประเมินศึก” ของจิวยี่ ท�าให้ซุนกวนเกิดความมั่นใจขึ้นเป็น

อันมาก ถึงกับยกมือลูบหลังจิวยี่แล้วจึงว่า “ซึ่งท่ำนชี้แจงให้เรำสิ้นสงสัย

บุญคุณนักหนำ นี่หำกว่ำได้ท่ำนช่วยอุปถัมภ์ แต่เตียวเจียวหำเป็นที่พึ่งได้

ไม่ แต่น้ีไปเรำมิได้มีควำมวิตกแล้ว ท่ำนกับเทียเภำ โลซก จงเร่งจัดแจง

ทหำรรีบยกไปเถิด ตัวเรำจะยกทหำรอุดหนุนไป ถ้ำขัดสนประกำรใดให้

คนรีบมำบอกเรำ ตัวเรำจะยกเข้ำต่อสู้โจโฉเอง”

การ “เปรยีบเทยีบเพือ่ประเมนิให้ถ่องแท้ในสถำนกำรณ์” ของจวิยี่

ได้ขจัดความลังเลของซุนกวนไปเสียสิ้น อันได้เปลี่ยนสถานการณ์ของ 

สามก๊ก ให้ผันแปรไปโดยสิ้นเชิงในเวลาต่อมา
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เหมาเจ๋อตงประเมินศึกญี่ปุ่น

ในระยะต้น ๆ  ของสงครามจีน–ญี่ปุ่น (ค.ศ. 1937-1945) เน่ืองจาก

ญ่ีปุน่ได้ทุ่มเทก�าลงัรกุรานจนีอย่างสดุตวั ประกอบกับเจยีงไคเชก (蔣介

石) ต่อต้านญี่ปุ่นอย่างขอไปที ญี่ปุ่นจึงบุกได้อย่างรวดเร็วด้วยก�าลังที่

เหนือกว่า ท�าให้กองทัพเจียงไคเชกต้องถอยไม่เป็นกระบวน ญี่ปุ่นยึด 

ดินแดนจีนไปได้เป็นอันมาก รวมทั้งเมืองส�าคัญ ๆ  อีกหลายต่อหลายเมือง 

ในคนชั้นสูงของจีนจ�านวนหนึ่งจึงเกิดความคิดท้อแท้หดหู่ เห็นว่าจีนจะ

ต้องสูญชาติแน่ ส่วนในอีกด้านหนึ่ง ก็มีคนส่วนหนึ่งเล็งผลเลิศอย่างไร้

เหตุผล เห็นว่าจีนเป็นประเทศใหญ่ คนก็มาก จะต้องรบกับญี่ปุ่นด้วย

ยุทธศาสตร์รบเร็วแตกหักเร็ว จึงจะได้ชัยชนะเด็ดขาด

แต่เหมาเจ๋อตงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเห็นว่า ความคิดสอง

กระแสดังกล่าวล้วนแต่ผิดทั้งสิ้น จีนจะไม่สูญชาติ ทว่าจะต้องด�าเนินการ

รบด้วยสงครามยืดเยื้อ จึงจะเอาชนะญี่ปุ่นได้ เหมาเจ๋อตงจึงเขียนจุลสาร

เร่ือง ว่ำด้วยสงครำมยืดเยื้อ วิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นแบบฉบับ 

เพื่อโต้ความคิดทั้งสองกระแสนั้น ซึ่งเป็นการประเมินศึกจีน-ญี่ปุ่น อย่าง

รอบด้านดังนี้

ท�าไมสงครามต่อต้านญี่ปุ่นจึงเป็นสงครามยืดเยื้อ ท�าไมชัยชนะใน

ที่สุดจึงเป็นของจีน มีหลักฐานอย่างไร

ฝ่ายญี่ปุ่น ประการที่ 1 ญี่ปุ่นเป็นประเทศจักรวรรดินิยมที่เข้มแข็ง 

ก�าลังทหาร ก�าลังเศรษฐกิจ และก�าลังจัดตั้งทางการเมืองของญ่ีปุ่นอยู่ใน

อันดบัหน่ึงของภาคตะวนัออก และเป็นประเทศหนึง่ในประเทศจักรวรรดนิยิม

ที่ขึ้นชื่อ 5-6 ประเทศของโลก นี่คือเงื่อนไขพื้นฐานของสงครามรุกราน

ของญี่ปุ่น ความไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของสงครามและความไม่อาจชนะโดย
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