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 สามก๊กเป็นเหตุการณ์สําคญัในประวตัศิาสตรข์องจนี ประมาณ พ.ศ. 763-823 ยามที4แผ่นดนิ
จนีแบ่งออกเป็นสามก๊ก ขุนนางในราชวงศ์ฮ ั 4นต่างพากนัตั <งตนเป็นใหญ่เหนือดนิแดนต่างๆ ทางฝ ั 4ง
เหนือและภาคกลางมโีจโฉตั <งตนเป็นใหญ่ เรยีกว่า วุยก๊ก ทางฝ ั 4งใต้มซุีนกวนตั <งตนเป็นใหญ่เรยีกว่า  
ง่อก๊ก ทางดา้นตะวนัตกมเีล่าปี4ต ั <งตนเป็นใหญ่ เรยีกว่า จ๊กก๊ก คนไทยรบัรูเ้รื4องสามก๊กผ่านการแปล
จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยในรชัสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
อํานวยการแปลโดยเจา้พระยาพระคลงั (หน) เนื<อหาในเรื4องสามก๊กนั <นเป็นเรื4องเกี4ยวกบัพชิยัสงคราม 
กลยุทธท์ี4ใชใ้นการสูร้บ แพรวพราวไปดว้ยเล่หเ์หลี4ยม จนมคีาํกล่าวตดิปากของคนไทยว่า “อ่านสามก๊ก
สามจบคบไม่ได”้ นบัไดว้่าสามก๊กนั <นเป็นวรรณกรรมแปลจากจนีที4ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างยิ4ง 
 101 คาํถามสามก๊ก (2556) เป็นผลงานของหลี4ฉวนจวนิและคณะ แปลโดย ถาวร  สกิขโกศล
ในบางคาํถามผูแ้ปลไดเ้ทยีบใหเ้หน็ว่าตอนใดในหนังสอืนี<ตรงกบันิยายสามก๊กจนีตอนใด สามก๊กฉบบั
เจา้พระยาพระคลงั (หน) ตอนใด อาท ิในคาํถามที4 13 ทาํไมเหล่าที4ปรกึษาจงึเหน็ว่ามา้เต๊กเลาของเล่า
ปี4ใหโ้ทษแก่เจ้าของ ในนิยายสามก๊กฉบบัภาษาจนี ตอนที4 34 ตรงกบัฉบบัเจ้าพระยาพระคลงั (หน)
ตอนที4 31 ผูแ้ปลสรุปความว่า เล่าปี4ได้มา้เต๊กเลาจากเตยีวบูแล้วขี4กลบัไปเมืองเก็งจิ Vว เล่าเปียวเจ้า
เมอืงเก็งจิ Vวชมว่าม้านี<เป็นยอดอาชาไนย เล่าปี4จงึยกให้เล่าเปียว เมื4อเล่าเปียวขี4ม้าเต๊กเลากลบัเมอืง   
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เก๊งอวดที4ปรกึษาจงึบอกว่า มา้เต๊กเลานี<ใหโ้ทษแก่เจา้นาย โดยกล่าวว่า “มา้ตวันี<ที4รมิจกัษุทั <งสองขา้ง
นั <นเป็นร่องนํ<าตา ที4ขวญันั <นมีขนรา้ยแซมอยู่ มชีื4อว่ามา้เต๊กเลา ขี4แลว้ให้โทษแก่เจ้าของ เตยีวบูตาย
เพราะมา้นี< นายท่านไม่ควรเอามาขี4” (หลี4ฉวนจวนิและคณะ, 2556: 64) เป็นตน้ 
 101 คาํถามสามก๊ก มเีนื<อหาเกี4ยวกบัคาํถามที4น่ารูเ้กี4ยวกบัเรื4องสามก๊กไวร้อบด้าน ทุกคาํถาม
มคีวามรูต้่อเนื4องเสรมิความเขา้ใจ ทาํใหไ้ดค้วามรูเ้กี4ยวกบัจนีวทิยา (Sinology) ดา้นต่างๆ ในการแปล
หนังสอืนี<ยดึหลกัซื4อตรงต่อตน้ฉบบั แต่มไิดแ้ปลตรงเทิ4งตามตน้ฉบบั บางแห่งตอ้งแทรกเสรมิเพื4อให้
คนไทยอ่านเขา้ใจงา่ย ถา้ยาวกแ็ยกไวต้่างหาก ส่วนมากจะรกัษาสาํนวนภาษาเดมิไว้ มสี่วนน้อยที4ตอ้ง
ปรบัใหเ้ป็นภาษาไทยที4ด ีชื4อบุคคลและสถานที4ส่วนมากในเล่มนี<ใชต้ามสามก๊กฉบบัเจ้าพระยาพระคลงั 
(หน) (ถาวร  สกิขโกศล (ผูแ้ปล), 2556: 16) คาํถามที4ปรากฏใน 101 คาํถามสามก๊กนั <น มหีลากหลาย
ประเภทอกีทั <งผูเ้ขยีนยงัใหค้วามรูต้่อเนื4องจากคําถามนั <น ในที4นี<สามารถจําแนกประเภทของคาํถามทั <ง 
101 คาํถาม ได ้4 ประเภทหลกั ดงันี< 
 ประเภทความเป็นมาของตัวละครในสามก๊ก อาทิ คําถามที4 1 โจโฉแซ่โจจริงหรือ? 
ความรูต้่อเนื4องคอื “ห้วนกวน” สมยัราชวงศฮ์ ั 4นหมายถงึขนัทซีึ4งถูกตอนหรอื? เป็นตน้ คําถามที4 6   
เล่าปี4 เป็นพระเจ้าอาจริงหรอื? ความรู้ต่อเนื4องคอื ลูกของเล่าปี4สองคน ทําไมชื4อเล่าฮองคนหนึ4ง       
เล่าเสี<ยนคนหนึ4ง คาํถามที4 25 ขงเบง้ไดภ้รรยาอปัลกัษณ์จรงิหรอื? ความรูต้่อเนื4อง คอื สี4ยอดหญิง
อปัลกัษณ์ในยุคเก่าของจนีมใีครบา้ง? เป็นตน้   
 ประเภทวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของจีนโบราณ อาท ิคาํถามที4 10 ช่วง
ศกึกวัต๋อ ทําไมโจโฉวิ4งเท้าเปล่าออกมารบัเขาฮิว? ความรู้ต่อเนื4องคอื เวลาสวมรองเท้าหรอืถอด
รองเทา้คนโบราณพถิพีถินัเรื4องอะไร? คาํถามที4 12 ทําไมโจโฉจงึตดัผมแทนตดัหวั? ความรูต้่อเนื4อง 
เหตุใดจงึกล่าวว่าในสมยัโบราณคนโกนหวัคอืนกัโทษ? คาํถามที4 29 เมื4อบงัทองพบเล่าปี4 ไยบงัทองจงึ
ประสานมอืคาํนบั ไมก่ราบคารวะ ความรูต้่อเนื4องคอื เมื4อโจโฉไปเซ่นสรวงสุสานอ้วนเสี<ยวทําไมจงึไหว้
สองครั <ง? คาํถามที4 78 “หมา่นโส่ว” ที4ขงเบง้คดิขึ<นคอือาหารชนิดใด? ความรูต้่อเนื4อง คอื ทําไมแกงจดื
ผกัฉุนไช่จงึเป็นอาหารอรอ่ยที4ปญัญาชนแดนเจยีงหนนัชื4นชมสงูสุด? เป็นตน้ 
 ประเภทวิชาดลูกัษณะคนและสตัว ์อาท ิคาํถามที4 13 ทําไมเหล่าที4ปรกึษาจงึเหน็ว่ามา้เต๊ก
เลาของเล่าปี4ให้โทษแก่เจา้ของ ความรูต้่อเนื4องคอื วชิาดูอาชาลกัษณ์ในสมยัโบราณมเีนื<อหาอย่างไร? 
คาํถามที4 49 ทาํไมประมขุยุคสามก๊กเลอืกคนตามรปูลกัษณ์ ความรูต้่อเนื4องคอื ซุนกวนตาสฟ้ีาหนวดสี
ม่วงจรงิหรอื? เป็นตน้ 
 ประเภทประวติัศาสตร์และกลอุบายในการสงคราม อาท ิคําถามที4 28 ยุทธศาสตร์ที4   
หลงจง ขงเบง้คดิขึ<นเป็นคนแรกหรอื? ความรูต้่อเนื4องคอื จุดอ่อนรา้ยแรงที4สุดของยุทธศาสตรห์ลงจง
คอือะไร? คาํถามที4 37 โจโฉพา่ยศกึเซก็เพก็เพราะถกูโจมตดีว้ยไฟจรงิหรอื? ความรูต้่อเนื4องคอื ทําไม
เซ็กเพก็จงึแยกเป็นเซก็เพก็บุ๋นและเซ็กเพก็บู๊คาํถามที4 43 วุยก๊ก จ๊กก๊ก ง่อก๊ก แคว้นใดมพีื<นที4ใหญ่
ที4สุด? ความรูต้่อเนื4องคอื ทาํไมคาํ “จิ4งโจว-เกา้มณฑล” จงึหมายถงึประเทศจนี? คาํถามที4 47 ซุนกวน
ตั <งมั 4นที4กงัตั Vง (เจยีงตง) กงัตั Vงหมายถงึที4ใด? ความรูต้่อเนื4องคอื ทาํไมกงัตั Vง (เจยีงตง) จงึมอีกีชื4อหนึ4ง
ว่ากงัจอ้ (เจยีงจั 4ว)? เป็นตน้ 
 เห็นได้ว่า ความรูเ้กี4ยวกบัสามก๊กใน 101 คําถามสามก๊กนั <นมคีวามหลากหลาย ในที4นี<ขอ
ยกตวัอย่างคาํถามต่างๆ 3 คาํถาม ซึ4งเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านสามก๊ก อกีทั <งยงัมคีวามรูต้่อเนื4อง
ที4สามารถอธบิายเหตุการณ์ที4เกิดขึ<นในสามก๊กไดอ้ย่างชดัเจน 3 คาํถามนี< คอื 1. ทําไมเหล่าที4ปรกึษา
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จงึเหน็ว่ามา้เต๊กเลาของเล่าปี4ใหโ้ทษแก่เจา้ของ 2. ยุทธศาสตรท์ี4หลงจง ขงเบง้คดิขึ<นเป็นคนแรกหรอื? 
และ 3. โจโฉพา่ยศกึเซก็เพก็เพราะถกูโจมตดีว้ยไฟจรงิหรอื? โดยเฉพาะ 2 คาํถามสุดท้าย เป็นความรู้
ที4จะทําใหผู้อ่้านสามก๊กฉบบัเจ้าพระยาพระคลงั (หน) หรอืผูท้ ี4ชมภาพยนตรส์ามก๊ก ตอน โจโฉแตก
ทพัเรอื ซึ4งเป็นตอนที4ได้รบัความนิยมเพราะมกีลยุทธห์ลากหลาย ครบรสชาตขิองวรรณคด ีเกดิความ
เขา้ใจเพิ4มมากยิ4งขึ<น ดงันี< 
 
ทาํไมเหล่าที6ปรึกษาจึงเหน็ว่าม้าเตก๊เลาของเล่าปี6 ให้โทษแก่เจ้าของ 

 
ภาพที6 1 เล่าปี4และมา้เต๊กเลา จากภาพยนตรเ์รื4อง สามก๊ก พ.ศ.2537 

ที4มา: สามก๊กวกิดิอทคอม (2558) 
 เป็นคาํถามที4 13 ใน 101 คาํถามสามก๊ก ผูเ้ขยีนกล่าวถงึเล่าปี4ไดม้า้เต๊กเลาจากเตยีวบูแลว้ขี4
กลบัไปเมอืงเกง็จิ Vว เล่าเปียวเจ้าเมอืงเกง็จิ Vวชมว่าม้านี<เป็นยอดอาชาไนย เล่าปี4จงึยกให้เล่าเปียว เมื4อ
เล่าเปียวขี4มา้เต๊กเลากลบัเมอืง เก๊งอวดที4ปรกึษาของเล่าเปียวจงึบอกว่า มา้เตก๊เลานี<ใหโ้ทษแก่เจ้านาย 
โดยกล่าวว่า “มา้ตวันี<ที4รมิจกัษุทั <งสองขา้งนั <นเป็นร่องนํ<าตา ที4ขวญันั <นมขีนรา้ยแซมอยู่ มชีื4อว่ามา้เต๊ก
เลาขี4แล้วให้โทษแก่เจ้าของ เตยีวบูตายเพราะม้านี< นายท่านไม่ควรเอามาขี4” (หลี4ฉวนจวนิและคณะ, 
2556: 64) ในประเดน็นี<จะขอกล่าวถงึตอนที4เล่าปี4ยกทพัไปเมอืงซินเอีVยในสามก๊กฉบบัเจ้าพระยา   
พระคลงั (หน) ว่า ที4ปรกึษาของเล่าเปียวชื4อ อเีจี<ย บอกกบัเล่าปี4ว่า มา้นี<ชื4อเต๊กเลา ใหโ้ทษแก่เจา้ของ
ไมค่วรเอามาขี4 แต่เล่าปี4กลบัตอบว่าขอ้ซึ4งดแีลรา้ยนั <นกต็ามแต่บุญแลกรรมเรามไิดถ้อื (เจา้พระยาพระ
คลงั (หน) เล่ม 2, 2554: 667) หรอืตอนที4เล่าปี4พบชซี ี(ปลอมเป็นตนัฮก) ชซีลีองใจเล่าปี4โดยกล่าวกบั
เล่าปี4ว่า “หากท่านเกลียดผูใ้ดก็ให้ม้าเต๊กเลานี<กบัเขาคนนั <นเพราะม้าเต๊กเลานี<เป็นม้าที4ให้โทษแก่
เจา้ของทาํใหเ้ล่าปี4โกรธมากและหาว่าชซีเีป็นคนไรคุ้ณธรรม” (เจา้พระยาพระคลงั (หน) เล่ม 2, 2554: 
689) 
 ขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่า ทั <งเก๊งอวด อเีจี<ยและชซีตีา่งเป็นผูม้คีวามรูใ้นวชิาอาชาลกัษณ์ 
(วิชาดูม้า) ซึ4งเป็นศาสตร์ชั <นสูงหนึ4งของจีน ผู้เขียนกล่าวว่า เหตุการณ์การดูลกัษณะม้าเต๊กเลานี<      
ไม่ปรากฏในประวตัศิาสตรจ์นีและแสดงทศันะไวว้่า น่าจะเป็นเพยีงจนิตนาการเชงินิยายในลกัษณะที4
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เขา้ขา้งฝ ั 4งเล่าปี4 นอกจากนี<เซวยีนปิ4งซ่าน1ยงัไดอ้ธบิายความรูเ้กี4ยวกบัวชิาการดูมา้นี<ว่า อยู่ในคมัภรีด์ู
อาชาลกัษณ์ของป๋อเล่อว่า “มา้หน้าผากขาวไปถงึปากจรดฟนันี<มชีื4อว่าอีVวเ์อีVยน อกีชื4อว่าเต๊กเลา บ่าวขี4
จะตายในต่างถิ4น นายขี4ตอ้งพลดัพรากจากที4อยู่ เป็นมา้รา้ยแล” (หลี4ฉวนจวนิและคณะ, 2556: 65) 
 นอกจากนี<วชิาการดูม้านั <น เซวยีนปิ4งซ่านยงัไดส้อดแทรกความรู้ต่อเนื4องเกี4ยวกบัวชิาการดู
ลกัษณะมา้ดหีรอืไม่ดวี่า สมยัโบราณนั <นมวีชิาอาชาลกัษณ์ คอื วชิาการเลอืกมา้ซึ4งปรากฏในยุคจั <นกั Vว 
ผูเ้ขยีนไดย้กตวัอย่างมาจากหนงัสอืจั <นกั Vวเช่อ (พงศาวดารยุคจั <นกั Vว) เล่ม 21 ว่า  
 
 มแีขกมาพบอ๋องแคว้นเจ้าแล้วถามว่า “ขา้พเจ้าไดข้่าวว่าท่านอ๋องส่งคนไปซื<อม้า ไดค้นแล้ว
หรอื?” 
 อ๋องตอบว่า “ไดแ้ลว้” 
 “แลว้ไยจนบดันี<ยงัไม่ส่งออกไป?” 
 อ๋องตอบว่า “ยงัไม่ไดค้นเชี4ยวชาญวชิาดลูกัษณะมา้” (หลี4ฉวนจวนิและคณะ, 2556: 66) 
 
 กรณีที4เล่าปี4ตอบอเีจี<ยว่า “ขอ้ซึ4งดแีลรา้ยนั <นกต็ามแต่บุญแลกรรมเรามไิดถ้อื” สามารถตคีวาม
ได้ 2 ดา้น คอื 1. เล่าปี4รูว้ิชาอาชาลกัษณ์และเป็นบุคคลที4มองโลกในแง่ด ีทุกสิ4งทุกอย่างล้วนเป็นไป
ตามการกระทําของตนเอง หรอื 2. เล่าปี4ไม่รูว้ชิาอาชาลกัษณ์ ในประเดน็นี< อาจตั <งขอ้สงัเกตว่า หาก
มองในแงนิ่ยายสามก๊ก มา้เตก๊เลานี<น่าจะถกูโฉลกกบัเล่าปี4มากกว่าเพราะม้าเต๊กเลานี<เคยช่วยเล่าปี4หนี
ภยัจากการปองรา้ยของชวัมอ แม่ทพัของเล่าเปียว จนไปพบกบัปราชญ์สุมาเต๊กโช และในตอนที4ยก
ทพับุกเสฉวน เล่าปี4ยกมา้เตก๊เลาใหบ้งัทองขี4 เมื4อบงัทองนําทพัไป ถกูเหล่าทหารเสฉวนสงัหารดว้ยธนู
จนสิ<นชวีิตที4เนินหงส์รว่ง มา้เต๊กเลานี<น่าจะให้ผลรา้ยมากกว่าด ีดงัที4ปราชญ์ต่างๆ ไดศ้กึษาตามวชิา
อาชาลกัษณ์นั 4นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 1หนึ4งในผูเ้ขยีน 
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ยทุธศาสตรที์6หลงจง ขงเบง้คิดขึ9นเป็นคนแรกหรือ? 

 
ภาพที6 2 ขงเบง้บอกยทุธศาสตรห์ลงจงแก่เล่าปี4ใหย้ดึเก๋งจิVวเป็นฐานที4ม ั 4นในการสรา้งอาํนาจ 

จากภาพยนตรเ์รื4องสามก๊ก พ.ศ. 2537 
ที4มา: สามก๊กวกิดิอทคอม (2558) 

 เป็นคาํถามที4 28 ใน 101 คาํถามสามก๊ก ยุทธศาสตรห์ลงจงเสนอโดยขงเบง้ เมื4อรชัศกเจี<ยน
อาน ปีที4 12 (ค.ศ. 207) เป็นยุทธศาสตรท์ี4ว่าดว้ยการยดึครองดนิแดนเกงจิVว2 ดนิแดนสําคญัดนิแดน
หนึ4งในยุคสามก๊กที4ผูใ้ดสามารถยดึครองไดจ้ะสามารถรวบรวมแผ่นดนิไวเ้ป็นหนึ4งเดยีวเพราะทางดา้น
เหนือมทีางขึ<นสู่ภาคเหนือสามารถบุกตเีมอืงลําหยงไปถึงเมอืงลกเอีVยงได้ ทางใต้นั <นตดิแม่นํ<าและง่อ
ก๊ก การเดนิทางทั <งรบัและรุกนั <นถอืว่าเป็นยอดแห่งชยัภูมใินการสงคราม ในที4นี<จะขอกล่าวถงึเนื<อหา
โดยสงัเขปในสามก๊กฉบบัเจ้าพระยาพระคลงั (หน) ซึ4งกล่าวถงึการแย่งชิงเมืองเก็งจิVวว่า เดิมทนีั <น   
เกง็จิ Vวปกครองโดยเล่าเปียว ต่อมาเล่าเปียวตาย เล่าจ๋องผูบุ้ตรขึ<นครองแทน แต่ดว้ยความเยาว์วยัของ
เล่าจ๋องและการสนับสนุนใหส้วามิภกัดิ sโจโฉของตระกูลชวั3 เกง็จิ Vวจึงตกเป็นของโจโฉ ต่อมาไม่นาน  
ขงเบง้ใชอุ้บายยดึเกง็จิ Vวไดก้่อนง่อก๊ก แสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนว่า เกง็จิ Vวเป็นจุดยุทธศาสตรส์ําคญัใน
สามก๊กซึ4งผูเ้ขยีนไดก้ล่าวถงึยุทธศาสตรห์ลงจงอนัโดง่ดงัที4ทําใหเ้ล่าปี4ถงึกบัโคง้คาํนบัใหก้บัขงเบง้ไวว่้า  
 
 .. .เก็งจิ Vว ด้านเหนือคุมแม่นํ< าฮั 4นกับแม่นํ< าเหมี4ยนสองสาย ทรัพยากรธรรมชาติอุดม
 สมบรูณ์ ตะวนัออกเชื4อมต่อเมอืงงอ่กุ๋น และเมอืงหอ้ยเข ตะวนัตกทะลุไปถงึปาและจ๊ก 
 (เสฉวน) ทั <งสองเมอืง เก็งจิVวจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคญัที4นักการทหารต้องแย่งชิงกนั แต่
 เล่าเปียวไม่มกีําลงัความสามารถที4จะปกครองได ้เป็นดนิแดนที4สวรรคส์่งมาช่วยท่านขุนพล 
 (เล่าปี4) มณฑลเอ๊กจิVวนั <นชยัภูมคิบัขนั เขา้ตยีาก พื<นที4อุดมสมบูรณ์กวา้งใหญ่ เป็นปจัจยัทาง
                                                             

 
2เกง็จิVวไม่ได้สําคญัเฉพาะในยคุสามกก๊เท่านั <น ในสมยัพระเจ้าฮั 4นโกโจ (ฮั 4นเกาจู) ปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงศฮ์ั 4นกท็รง

ใชเ้ป็นฐานที4มั 4นเพื4อรวบรวมแผน่ดนิจนีในอดตีมาแลว้ (หลี4ฉวนจวนิและคณะ, 2556: 120) 
 3แม่ทพัของเลา่เปียว ชวัมอเป็นพี4ชายของชวัฮหูยนิ ภรรยาของเลา่เปียว ชวัมอมบีทบาทสําคญัในการสนับสนุนให้เล่า
จ๋อง บุตรของเลา่เปียวสวามภิกัดิ sโจโฉ ต่อมาชวัมอได้เขา้รบัราชการกบัโจโฉในตําแหน่งแม่ทพัเรอืคู่กบัเตียวอุ๋น แต่ต่อมาถูกโจ
โฉสั 4งประหารด้วยอุบายของจวิยี4 
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 ธรรมชาตทิี4ดเียี4ยม องคป์ฐมฮั 4นโกโจ อาศยัถิ4นนี<เป็นที4ม ั 4นจงึตั <งตวัเป็นกษตัรยิ์สําเรจ็... หาก
 ท่านยดึเกง็จิ Vวและเอ๊กจิVวสองมณฑลนี<ไว้ อาศยัชยัภมูทิี4เขา้ตยีากตั <งมั 4นอยู่ ผกูไมตรกีบัชนชาติ
 ส่วนน้อยทางตะวันตกและใต้ จ ัดการปกครองภายในให้ดี หากสภาวการณ์ในแผ่นดิน
 เปลี4ยนแปลง ค่อยให้แม่ทพัคนหนึ4งยกทพัออกจากเก็งจิ Vว ตผี่านเมืองลําหยงไปถึงลกเอีVยง
 ส่วนตวัท่านขุนพลยกทพัออกจากเมอืงเอ๊กจิVวเขา้ตฉีินชวน จะมรีาษฎรคนไหนกล้าไม่ยนิดี
 ตอ้นรบัท่าน หากเป็นดงัแผนนี< การปราบดาภเิษกก็จะสําเรจ็ อํานาจของราชวงศฮ์ ั 4นกจ็ะกลบั
 ฟื<นคนืมา (หลี4ฉวนจวนิและคณะ, 2556: 119-121) 
 
 ผู้เขียนได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์หลงจงที4ขงเบ้งแนะนําแก่เล่าปี4  ซึ4งเป็นสาเหตุสําคญัที4สุด
ประการหนึ4งที4ทาํใหแ้ผน่ดนิจนีแบ่งแยกออกเป็นสามก๊กอย่างชดัเจน4ทว่ายุทธศาสตรห์ลงจงนี< ผูเ้ขยีน
กล่าวว่า ไม่ใช่ขงเบง้ที4คดิขึ<นเป็นคนแรก แต่มคีนเคยคดิขึ<นมาก่อนแลว้คอื โลซก เสนาบดขีองง่อก๊กผู้
ที4เป็นทั <งเพื4อน (ในยามสูก้บัโจโฉ) และศตัร ู(ในยามจะยดึเกง็จิVว) ตามสถานการณ์5โดยโลซกไดเ้สนอ
ความเหน็ “ยุทธศาสตรส์ามขาคํ<ากงัตั Vง” ว่า 
 
 โจโฉอยู่ในฐานะผู้ควบคุมพระมหากษัตริย์อันได้เปรียบ ราชวงศ์ฮั 4นไม่มีว ันกลับฟื<นคืน
 สภาพเดมิ อํานาจของโจโฉนั <นยงัไม่สามารถลม้ลา้งได ้ความฝนัที4จะรวมแผ่นดนิของซุนกวน
 กย็งัไม่อาจเป็นจรงิ ทางเลอืกที4ดทีี4สุดคอืยดึครองกงัตั Vง รอจงัหวะเหมาะ ฉวยโอกาสที4โจโฉรุก
 ลงใต้ไม่หยุด รบีตชีิงเก็งจิ Vวของเล่าเปียว หลงัจากนั <นจึงค่อยตั <งตวัเป็นกษตัรยิ์ แล้วค่อยๆ 
 รวมรวมแผน่ดนิไปทลีะชิ<น (หลี4ฉวนจวนิและคณะ, 2556: 119-121) 
 
 แผนการที4โลซกเสนอแก่ซุนกวนนี<เรยีกว่า “แผนการบนตั 4ง” ซึ4งผู้เขยีนกล่าวว่า โลซกเสนอ
ก่อนยุทธศาสตรห์ลงจงของขงเบง้ถงึ 7 ปี แต่ผูเ้ขยีนกไ็ดแ้สดงทศันะไวว้่า ทั <งโลซกและขงเบง้นั <นต่าง
เขา้ใจสถานการณ์ในขณะนั <นเป็นอย่างด ีอกีทั <งผูเ้ขยีนเหน็ว่า แผนการบนตั 4งและยุทธศาสตรห์ลงจงนั <น
แสดงใหเ้หน็ถงึสตปิญัญาและวิสยัทศัน์ทางการเมอืงของขงเบ้งและโลซกที4มีเหมือนกนั นอกจากนี<
ผูเ้ขยีนยงัไดช้ี<ใหเ้หน็ถงึจุดอ่อนที4รา้ยแรงของยุทธศาสตรห์ลงจง ซึ4งเป็นสาเหตุสําคญัสาเหตุหนึ4งที4ทํา
ให้จ๊กก๊กต้องล่มสลายไปก่อนก๊กอื4นๆ มสีามประการ กล่าวโดยสรุป (หลี4ฉวนจวนิและคณะ, 2556: 
122-123) คอื  
 
 

                                                             

 4เมื4อเลา่ปี4ได้ขงเบ้งมาอยูด่้วยจงึดําเนินการตามยุทธศาสตร์หลงจงที4ขงเบ้งแนะนํานี< สุดทา้ยเล่าปี4กย็ดึครองเกง็จิVวได้
สาํเรจ็ ต่อมาขงเบง้ใหก้วนอูปกครองเกง็จิVว สว่นเลา่ปี4และขงเบง้เดนิทพัไปยดึฮนัต๋งและเสฉวน เลา่ปี4จงึตั <งตนเป็นเจา้แห่งเสฉวน
ได้สาํเรจ็ จงึเกดิสถานการณ์สามกก๊ขึ<นอย่างชดัเจน 
 5โลซกเป็นผู้สนับสนุนคนสําคญัของฝ ั 4งง่อก๊กที4ประสงคใ์ห้เกดิพนัธมิตรตระกูลซุนและเล่าเพื4อรบัมือกบัการรุกราน
ของโจโฉ จงึเกดิเหตุการณ์สาํคญัในสามกก๊ คอื ศกึเซ็กเพ็ก (ศกึผาแดง) โลซกเป็นบุคคลสําคญัที4มีอทิธพิลในการเกลี<ยกลอ่มให้
ซุนกวนและจวิยี4ร่วมมอืกบัเลา่ปี4รบกบัโจโฉ เมื4อเสรจ็ศกึเซก็เพก็แล้ว โลกซกเป็นบุคคลสําคญัอกีเช่นกนัที4ซุนกวนและจวิยี4ใชใ้ห้
ไปทวงเมืองเกง็จิVวอีกหลายครั <งหลายครา สดุทา้ยลกซุนเสนอแผนให้ลบิองปลอมตวัเป็นพ่อค้ายดึเมืองเกง็จิVวได้สําเร็จในที4สุด  
ในนิยายสามกก๊ โลซกถอืเป็นตวัละครที4ซื4อสตัยม์ากที4สดุคนหนึ4ง จนมคีาํกลา่วไวว่้า “มเีพื4อนตอ้งเป็นเพื4อนแบบโลซก”  
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     ประการที4หนึ4 ง เก็งจิ Vวและเอ๊กจิVวเป็นยุทธศาสตร์ที4สําค ัญ แต่เล่าปี4มีวิส ัยทัศน์ทาง
 ยุทธศาสตรท์ี4คบัแคบ และกวนอูที4ต ั <งตนเป็นปฏปิกัษ์กบัซุนกวน ซึ4งเป็นความเห็นต่างจาก
 ความคดิของขงเบง้ที4ส ั 4งให้กวนอูเป็นมติรกบัซุนกวนสุดท้ายกวนอูจงึเสยีเก็งจิ Vวให้แก่ง่อก๊ก 
 ต่อมาเล่าปี4คบัแคน้ในใจ ยกทพัมาล้างแคน้ใหก้วนอูแต่กลบัต้องพ่ายแพใ้ห้แก่ลกซุนในศึก  
 อเิหลง็ แล้วต้องเสียชวีติลงในที4สุด การสูญเสยีเมอืงเก็งจิ Vวของจ๊กก๊กทําให้ฝนัของขงเบง้ใน
 ยุทธศาสตรห์ลงจงแทบจะสลายลงไปในทนัท ี
     ประการที4สอง ขงเบง้หนัมาใชยุ้ทธศาสตรบุ์กตวีุยก๊กซึ4งถอืเป็นดาบสองคม แมจ้ะเป็นการ
 ป้องกนัจ๊กก๊ก แต่ก็ทําให้สิ<นเปลืองพลงังานของกองทพัของจ๊กก๊กเป็นอย่างยิ4ง เศรษฐกิจ      
 จ๊กก๊กก็ถดถอยและอ่อนแอที4สุดในบรรดาสามก๊ก ถงึแม้วุยก๊กจะไม่กล้ารุกราน แต่กองทพั
 จ๊กก๊กกไ็ม่ไดแ้ขง็แรงขึ<นแต่ประการใด 
     ประการที4สาม รอยรา้วที4เกิดขึ<นระหว่างจ๊กก๊กและง่อก๊กที4สําคญั คือ ความบาดหมาง
 ระหว่างเล่าปี4และซุนกวน (เนื4องจากซุนกวนสั 4งประหารกวนอู) รอยรา้วนี<เป็นสาเหตุสําคญัอกี
 ประการหนึ4งที4ทาํใหพ้นัธมติรซุนและเล่าอ่อนแอลงอย่างชดัเจน จนสุดทา้ยจ๊กก๊กล่มสลายเป็น
 ก๊กแรกนั 4นเอง 
 
 ผูเ้ขยีนมกีารกล่าวถงึความสําคญัของเมอืงเกง็จิ Vว ดนิแดนสําคญัทางยุทธศาสตรข์องการแย่ง
ชิงกันในเรื4องสามก๊กและยงัแทรกความรู้ต่อเนื4องเรื4องจุดอ่อนของยุทธศาสตร์นี<  ในประเด็นนี<ต ั <ง
ข้อสงัเกตได้ว่า ยุทธศาสตร์หลงจงของขงเบ้งและยุทธศาสตร์สามขาคํ<ากังตั Vงของโลซกนั <น ต่างมี
ลกัษณะร่วมกนัด้านการใช้กลยุทธ์ในการยดึดนิแดนสําคญั คอื เก็งจิVว ไว้เป็นฐานที4ม ั 4นในการสร้าง
อํานาจใหแ้ก่ฝา่ยของตนเอง อย่างไรกต็ามจุดอ่อนสาํคญัของยุทธศาสตรห์ลงจงช่วยทาํใหผู้อ่้านสามก๊ก
เขา้ใจอย่างชดัเจนเพิ4มมากยิ4งขึ<นเกี4ยวกบัเหตุการณ์กวนอูเสยีเมอืงเกง็จิ Vว ซึ4งเป็นจุดเริ4มตน้ของการล่ม
สลายของจ๊กก๊ก 
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โจโฉพ่ายศึกเซก็เพก็เพราะถกูโจมตีด้วยไฟจริงหรือ? 

 
ภาพที6 3 สามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรอื จากภาพยนตรเ์ร ื4อง สามก๊ก พ.ศ. 2551 

ที4มา: ทเีอชดอทวกิพิเีดยีดอทโออารจ์ ี(2558) 
 

 เป็นคาํถามที4 37 ใน 101 คําถามสามก๊กสามก๊ก ตอน โจโฉแตกทพัเรอืนี<ถอืเป็นเหตุการณ์
สาํคญัตอนหนึ4งที4ทาํใหน้ิยายสามก๊กดมูสีสีนั นับเป็นเหตุการณ์ในสามก๊กที4มคีวามสนุกสนานมากที4สุด
ตอนหนึ4ง กลยุทธใ์นการสงครามถูกนํามาใชใ้นเหตุการณ์นี<อย่างเตม็เปี4ยม อาท ิขงเบง้ยุยงใหจ้วิยี4และ
ซุนกวนรบกบัโจโฉ ขงเบง้ยมืลูกเกาทณัฑ์โจโฉ จวิยี4ใช้อุบายเจบ็กายโดยใช้อุยกายแม่ทพัง่อก๊กเป็น
หนึ4งในอุบาย จวิยี4ซอ้นกลเจยีวกา้นใหไ้ปพบบงัทอง สุดทา้ยบงัทองวางกลห่วงโซ่เหลก็แก่ทพัเรอืโจโฉ
ขงเบง้เรยีกลมอาคเนยใ์หท้พังอ่ก๊กและการใชไ้ฟเผาทพัเรอื ซึ4งการใชไ้ฟเผาทพัเรอืนี< ตามเรื4องสามก๊ก 
ฉบบัเจ้าพระยาพระคลงั (หน) นั <น ผูท้ี4คดิอุบายนี<มอียู่ 2 คน ดว้ยกนั คอื ขงเบง้และจวิยี46 ผลสุดท้าย
ทพัเรอืของโจโฉก็ตอ้งพนิาศยบัเยนิ การที4ทพัเรอืของโจโฉแตกพ่ายไปดว้ยไฟนั <น ในพงศาวดารสาม
ก๊กจี4 ภาควุ่ยก๊ก บทประวตัโิจโฉ ไม่มกีารกล่าวถงึการโจมตดีว้ยไฟ แต่กล่าวว่าเกิดโรคระบาดขึ<น มี
แพทย์ชาวจีนชื4อ หลโีหย่วซง เหน็ว่า “โจโฉพ่ายศกึเซก็เพ็กเพราะโรคระบาด คอืโรคพยาธใิบไม้ใน
เลอืด”(หลี4ฉวนจวนิและคณะ, 2556: 147) 
 นบัเป็นทศันะหนึ4งเกี4ยวกบัการพา่ยแพข้องกองทพัเรอืโจโฉที4ว่า กองทพัเกดิโรคพยาธใิบไมใ้น
เลอืดระบาดหลี4ฉวนจวนิและคณะ (2556: 147) กล่าวถงึโรคนี<ไวว้่า 
 
     โรคพยาธใิบไมใ้นเลอืดมใีนจนีมาแต่โบราณ โรคซานเฟิงกู่ ในตําราแพทยย์ุคโบราณและ
 ในหนังสอืจูปิ<งหยวนโฮ่วลุ่น-วเิคราะห์วจิารณ์สาเหตุของสรรพโรค ในยุคครสิต์ศตวรรษที4 7 

                                                             

 6ผูเ้ขยีนแสดงหลกัฐานตามบนัทกึประวตัิศาสตร์ไวใ้นคําถามที4 36 แท้จริงแล้วใครเป็นผู้คิดแผนโจมตีด้วยไฟใน
ศึกเซ็กเพก็ ว่า ผู้ที4ออกอุบายโจมตีทพัเรือโจโฉด้วยไฟนี< ผู้ที4คดิอุบายได้คนแรก คอื อุยกาย ขนุพลง่อก๊ก 3 สมยั (ซุนเกีVยน   
ซุนเซก็และซุนกวน) (หลี4ฉวนจวนิและคณะ, 2556: 144) 
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 ลว้นมบีนัทกึเรื4องโรคที4คลา้ยกบัโรคพยาธใิบไมใ้นเลอืด ศพผูห้ญงิในสุสานหม่าหวางตุยซึ4งขุด
 พบเมื4อ ค.ศ. 1973 นักวิจ ัยพบพยาธิใบไม้ในเลือดที4ตับและผนังลําไส้ของเธอ เป็น
 หลักฐานว่าอย่างน้อยในยุคราชวงศ์ฮ ั 4น ในย่านเมืองฉางซามีโรคนี<อยู่ จากการสอบค้น
 หลกัฐานทางเอกสารแสดงชดัว่าพื<นที4ที4เกี4ยวขอ้งกบัศกึเซ็กเพก็ โดยเฉพาะอย่างยิ4งมณฑล
 หเูปย่และหหูนนัเป็นเขตที4โรคพยาธใิบไมใ้นเลอืดระบาดรนุแรง 
 
 นี4 เป็นอีกหลักฐานซึ4งสนับสนุนความคิดเห็นที4ว่า ทัพเรือของโจโฉนั <นต้องถอยกลับไป
เนื4องมาจากเกดิโรคระบาด แต่ผูเ้ขยีนไดใ้หท้ศันะไว้ว่า ทฤษฎีนี<ยงัไม่มหีลกัฐานที4ชดัเจนแน่นอนมาก
นัก เป็นเพยีงการมุมมองทางการแพทย์เท่านั <น นอกจากนี<ผูเ้ขยีนยงัใหค้วามรูต้่อเนื4องเกี4ยวกบั “เซ็ก
เพก็” ดนิแดนประวตัศิาสตรใ์นสมรภมูริบว่า แบ่งออกเป็นเซก็เพก็บุ๋นและเซก็เพก็บู๊ โดยอ้างการสบืคน้
ในทางประวตัศิาสตรพ์บว่า  
 
     สมรภูมิเซ็กเพ็ก ยุคสามก๊กอยู่ที4อําเภอผูฉี มณฑลหูเป่ย ในปจัจุบันไม่เกี4ยวข้องกับ      
 เซก็เพก็ เมอืงหวงโจว มณฑลหูเป่ย ในบทกวหีวนรําลึกศกึเซ็กเพก็ของซูซื4อ7 แต่เนื4องจาก
 เกยีรตคุิณทางอกัษรศาสตรข์องซูซื4อ โดยเฉพาะอย่างยิ4งสมัฤทธภิาพอนัสูงส่งทางวรรณศลิป์
 ของกวนิีพนธบ์ทนี< ทําใหผู้ค้นพดูต่อๆ ฟงัต่อๆ กนัไป และใหส้มญาอนัสูงส่งแก่สถานที4แห่งนี<
 ว่า “เซก็เพก็บุ๋น” (เซก็เพก็ทางอกัษรศาสตร)์ เป็นเหตุใหเ้ซก็เพก็ที4เมอืงหวงโจกบัเซ็กเพก็ที4
 อําเภอผูฉี ซึ4งอยู่ในมณฑลหูเป่ยด้วยกนัทั <งคู่ มีสมญาแยกกนัว่า เซ็กเพก็บุ๋น (เซ็กเพก็ทาง
 อกัษรศาสตร)์ กบัเซ็กเพก็บู๊ (เซ็กเพก็ทางยุทธศาสตร์) เป็นตํานานอนังดงามอยู่ในวงการ
 ประวตัศิาสตร ์(หลี4ฉวนจวนิและคณะ, 2556: 149-150) 
 

 
ภาพที6 4 ผาแดง (เซก็เพก็) รมิฝ ั 4งแม่นํ<าแยงซ ีแดนยทุธภมูสิาํคญัในสามก๊ก  

ตอน โจโฉแตกทพัเรอื 
ที4มา: อบอรด์แดชทวัรด์อทคอม (2558) 

                                                             

 7ชื4อกวผีูห้นึ4งของจนี เป็นผูแ้ต่งกวนีิพนธเ์พลงฉือทาํนองเนี4ยนหนูเจี4ยว บทหวนรําลกึถงึเซ็กเพก็ แต่งเมื4อถูกลด
ตําแหน่งไปเมอืงหวงโจ ปีรชัศกหยวนเฟิง ปีที4 2 (ค.ศ.1079) (หลี4ฉวนจวนิและคณะ. 2556: 149) 
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 ผู้เขยีนมกีารหาขอ้มูลเกี4ยวเซ็กเพก็อย่างละเอียดและเป็นประโยชน์อย่างยิ4งต่อการศกึษา
วรรณกรรมเรื4องสามก๊ก เซก็เพก็เป็นสมรภูมสิําคญัในการต่อสูร้ะหว่างฝ ั 4งเล่าปี4และซุนกวนร่วมมอืกนั
ต่อตา้นโจโฉ ถงึแมว้่าจะมบีนัทกึทางประวตัศิาสตรจ์ากฝ ั 4งโจโฉว่า โจโฉไม่ไดพ้่ายแพแ้ต่เกิดโรคระบาด
แลว้เลกิทพักลบัเมอืงหลวงไป แต่ศกึเซก็เพก็ที4เกดิขึ<นในนิยายสามก๊กนั <นย่อมเป็นสิ4งที4แสดงใหเ้หน็ถงึ
การสู้รบกนัซึ4งส่วนใหญ่อาศยัอุบายในการสู้รบ เป็นการประลองปญัญาคร ั <งสําคญัที4เคยเกิดขึ<นใน
ประวตัศิาสตรส์ามก๊ก 
 จากตวัอย่างการวจิารณ์ทั <งสามคาํถาม คอื มา้เต๊กเลาของเล่าปี4 ยุทธศาสตรห์ลงจงของขงเบง้
และความพ่ายแพข้องโจโฉที4เซ็กเพก็นั <น แสดงใหเ้หน็ว่า ผูเ้ขยีนพยายามเชื4อมโยงนิยายสามก๊กกบั
เหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรห์รอืตําราโบราณ อาท ิวชิาดูอาชาลกัษณ์ในคมัภรีจ์นีโบราณ พื<นที4สําคญั
ในทางยุทธศาสตร์ คือ เก็งจิ Vว ซึ4งมีความสําคญัมาตั <งแต่สมยัพระเจ้าฮั 4นโกโจ หรอืหลกัฐานทาง
การแพทย์ที4พบว่า บรเิวณเซ็กเพก็ในสมยัก่อนนั <นเคยพบโรคระบาดพยาธิใบไม้ เหตุผลเหล่านี<ล้วน
เป็นการอธบิายเหตุการณ์ที4เกดิขึ<นโดยการมองนิยายเชื4อมโยงกบัประวตัศิาสตร ์ผูเ้ขยีนมคีวามตั <งใจ
จรงิโดยการนําเสนอชุดความคดิผ่านการอธบิายเหตุการณ์ต่างๆ ในสามก๊กจงึทําใหเ้กดิความกระจ่าง
ในคาํตอบแก่ผูท้ี4สนใจศกึษาสามก๊กอย่างจรงิจงั อกีทั <งผูแ้ปลมกีารเทยีบระหว่างสามก๊กจนีและสามก๊ก
ไทยทําให้สะดวกต่อการคน้หาตวับทสําหรบัผูท้ี4สนใจศึกษาเบื<องลกึต่อไปซึ4งเป็นประโยชน์อย่างยิ4ง   
ส่วนดา้นการแปลนั <น ผูแ้ปลสามารถแปลไดอ้ย่างออกรสออกชาตติรงประเดน็ สื4อความไดช้ดัเจน เมื4อ
อ่านแลว้ไม่ไดรู้ส้กึว่าเป็นการอ่านประวตัศิาสตรแ์ต่ประการใด ตวัอย่างจากความรูต้่อเนื4องในคาํถามที4 
47 ซุนกวนตั <งมั 4นที4กงัตั Vง (เจยีงตง) กงัตั Vงหมายถงึที4ใด? ว่า 
 
 ในนิยายสามก๊กจีนตอนที4 45 กล่าวถงึเจยีวก้าน (เจียงก่าน) อาสาใช้ลิ<นเพยีงสามนิ<วมอืมา
 เกลี<ยกล่อมจิวยี4ให้สวามภิกัดิ sต่อโจโฉ เขาพูดกบัโจโฉว่า “ท่านอคัรมหาเสนาบดีจงวางใจ 
 ขา้พเจ้าไปถงึกงัจ้อแล้วต้องสําเรจ็แน่นอน” เจยีวก้านพูดกบัโจโฉโดยเรยีกกงัตั Vงเป็นกงัจ้อ 
 เพราะโจโฉเป็นคนภาคเหนือ ย่อมเหน็กงัต ั Vงอยู่ฝ ั 4งซ้ายมอืของแม่นํ<าแยงซ ีการเรยีกชื4อนี<ของ
 คนภาคเหนือสบืทอดกนัต่อมา ดงัในพงศาวดารจิ<นซู (ราชวงศจ์ิ<น) เล่ม 67 ประวตัเิวนิเฉียวมี
 ขอ้ความว่า “เมอืงหลวงทั <งสองแตกราชอาณาจกัรสิ<นการเซ่นสรวงพระเทพบดิร พระเจ้าจิ<น
 หยวนตี<เริ4มมาตั <งมั 4นที4แดนกงัจอ้ (เจยีงจั 4ว)...”(หลี4ฉวนจวนิและคณะ. 2556: 182) 
 
 อกีทั <งยงัทาํใหเ้ขา้ใจเนื<อหา เรื4องราว และเหตุผลต่างๆ ที4เกดิขึ<นในสามก๊กมากยิ4งขึ<น ดงันั <น 
101 คําถามสามก๊ก เล่มนี<จะทําใหผู้ท้ี4มคีวามชื4นชอบในสามก๊กได้เขา้ใจเหตุการณ์ต่างๆ ที4เกิดขึ<นใน
สามก๊กเพิ4มขึ<น และจะเป็นแว่นทางวรรณกรรมที4จะช่วยใหม้องบางสิ4งที4ถูกซ่อนไวใ้นสามก๊กเพิ4มมาก
ยิ4งขึ<นอกีดว้ย 
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