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แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่
สกิปิโอ แอฟริกานัส
(๒๓๖ - ๑๘๓ ก่อน ค.ศ.)

พล.ร.ต.ณณรงค์  ชัยวัฒน์

นามเดมิของเขาคอื พวิเบลยีส   

คอร ์นี เลียส สกิป ิโอ (PUBLIUS  

CORNELIUS SCIPIO) และได้รับการ

ขนานนามว่า สกิปิโอ แอฟริกานัส 

(SCIPIO AFRICANUS) จากชัยชนะ 

ของเขาในแอฟรกิาเหนอืด้วยยทุธการ

ทหารม้าริมฝั่งแม่น�้าทิซินัส (RIVER 

TICINUS) ในปีที่ ๒๑๘ ก่อน ค.ศ.

การปะทะครั้งแรกของเขาเกิด

ข้ึนในแผ่นดินใหญ่อิตาลีโดยสู ้รบกับ 

ฮันนิบาล (HANNIBAL) แม่ทัพคาร์เธจ 

ผู้เกรียงไกร ซึ่งต่อมากลายเป็นคู่แข่ง

คนส�าคัญของเขา ตอนนั้นสกิปิโอมีอายุ

เพียง ๑๗ ปี และเหตุการณ์หนึ่งในศึก

ครั้งนั้นมีอิทธิพลต่อการเป็นผู้น�าทหาร

ในสงครามของเขาไปตลอดชีวิต

บิดาของสกิปิโอ ซึ่งเป็นแม่ทัพ

โรมัน ได้มอบหมายให้บุตรชายของ

เขาบังคับบัญชาหน่วยทหารม้าชั้น 

หัวกะทิ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัย

ของลูกชายเองแต่เมื่อสกิป ิโอหนุ ่ม 

เห็นว่าพ่อของเขาได้รับบาดเจ็บและ

กองทัพโรมันถูกตัดขาดโดยทหาร

คาร ์ เธจเขาก็กระตุ ้นกองทหารม ้า 

ของเขาให้เข้าช่วยชีวิตแม่ทัพ ทหารม้า

เหล่านั้นปฏิเสธเนื่องจากจ�านวนทหาร

ของข้าศึกเหนือกว่าอย่างเทียบกัน 

ไม่ได้ สกิปิโอจึงควบม้าเข้าหาข้าศึก

ตามล�าพัง

ด้วยความละอายต่อความกล้า

หาญของเด็กหนุ่ม ทหารม้าของเขาจึง 

ตามไป และสกปิิโอผูพ่้อกไ็ด้รบัการช่วย 

ชวีติไว้ได้อย่างไรกต็าม หลงัจากได้แสดง 

ความห้าวหาญในครั้งนั้นแล้วสกิปิโอ 

ก็ไม่เคยเปิดตัวเองออกสู ่อันตรายใน 

การยุทธ์อย่างบ้าบิ่นแบบนั้นอีกเลย

ต่อมาเราก็ได้ยินชื่อเสียงของ

สกิปิโอในบทบาททางการเมือง ลูเชียส  

(LUCIUS) พี่ชายของเขาลงสมัครรับ

เลอืกตัง้เป็นผูพ้พิากษา อนัเป็นก้าวแรก

ที่จะน�าไปสู่ต�าแหน่งการปกครองที่สูง 

ขึ้นของโรมัน แต่พี่ชายของสกิปิโอ 

มีความหวังที่จะได้รับเลือกน้อยมาก 

สกิปิโอซึ่งเห็นว่าลู่ทางของพี่ชายดูราง

เลือนเต็มที แต่น่าจะกลายเป็นความ

สกิปิโอ แอฟริกานัส แกะสลักเป็นหัวแหวน

ทองค�าส�าหรับใช้เป็นตราประทับ



61นิตยสารยุทธโกษ
ปีที่ ๑๒๐ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือนกรกฎ�คม - กันย�ยน ๒๕๕๕

จริงได้ถ้าพวกเขาทั้งคู่ยืนเคียงข้างกัน  

จึงบอกมารดาของเขาว่าเขาฝันเหมอืน ๆ   

กันสองครั้งว่า แม่ร้องไห้ด้วยความปลื้ม

ปีติและจูบลูกชายทั้งสองท่ีได้รับเลือก

ตั้งเป็นผู้พิพากษา

สกิปิโออ้อนวอนแม่ให้จัดหา 

เสื้อคลุมสีขาวให้เขาตัวหนึ่งซึ่งเป็น

อาภรณ์ท่ีผู ้สมัครรับเลือกตั้งต้องใช้ 

สวมใส่ นางก็จัดการให้แม้เขาจะอยู่ใน

วัยเยาว์มากก็ตาม

ในเหตุการณ์ครั้งนั้น พี่น ้อง 

ทั้งสองได้รับเลือกตั้งท่ามกลางความ

พศิวงและดใีจเหลอืประมาณของมารดา

ของพวกเขาจนนางต้องแสดงความยนิดี

ด้วยน�า้ตาและการสวมกอด อย่างทีเ่ป็น

นิมิตล่วงหน้าในฝันของสกิปิโอ

จากจุดนี้ก็มีสิ่งส�าคัญที่ตามมา

อีกสองอย่าง สกิปิโอได้รับความเชื่อ

ถือว่าเป็นผู ้มีพลังแห่งการพยากรณ์  

ซึง่ทัง้ตอนนัน้และในเวลาต่อมาเขาไม่ได้

ตอบรับหรือปฏิเสธ ปล่อยให้ชาวโรมัน

คิดเอาเอง แต่ก็มีผลท่ีตามมาอีกอย่าง  

คือมันเป ็นการก ่อเกิดการเริ่มต ้น 

ความริษยาในหมู่คนร่วมสมัยของเขา 

ซึ่งพยายามให้ร้ายเขาอยู่เสมอ

การเลื่อนต�าแหน่งทางทหาร

และการเมืองของสกิปิโอเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว ในประมาณปีที่ ๒๑๑ ก่อน 

ค.ศ. เขาอาสาสมัครและได้รับเลือก

เป็นข้าหลวงใหญ่ในสเปน ซึ่งกองทัพ

โรมนัถกูตแีตกกระจายโดยพวกคาร์เธจ 

และถกูบบีให้ถอยไปทางเหนอืของแม่น�า้ 

เอโบร (RIVER EBRO) 

มีกองทัพคาร์เธจสามกองทัพ

วางก�าลงักระจายอยูใ่นคาบสมทุรอติาลี 

ถ้าเป็นแม่ทัพส่วนใหญ่ก็คงจะโจมตี

กองทัพข้าศึกทีละกองทัพ แต่สกิปิโอ

ซึง่ความเฉลยีวฉลาดอนัน่าพิศวงส�าหรับ

คนในวัยเยาว์ขนาดนั้นเขามองเห็น 

ภาพสถานการณ์โดยรวมอย่างชัดเจน  

จึงโจมตีทั้งทางบกและทางทะเล ต่อ

ฐานทัพและเส้นชวีติของคาร์เธจ นัน่กค็อื 

คลังใหญ่ของนิวคาร์เธจ ซึ่งปัจจุบัน 

เรยีกว่าเมอืงคาร์เทจนิา (CARTAGENA)  

เขายึดมันได้ภายในวันเดียว

ภาพลกัษณ์ท่าทหีลายอย่างของ

สกิปิโอ ปรากฏให้เห็นในปฏิบัติการอัน

ประสบความส�าเร็จนี้ มันไม่เพียงแต่

แสดงให้เห็นถึงการบังคับบัญชาของ

เขาทั้งในระดับยุทธศาสตร์และยุทธวิธี

เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิสัยทัศน์และ

มนุษยธรรมของเขาด้วย

ในค�าสั่งของเขานั้น เขายื่น

เงื่อนไขอันปรานีต่อการยอมแพ้ของ

ข้าศึก และสั่งประหารหมู่เชลยเฉพาะ

เท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น

โพลีเบียส (POLYBIUS) นัก

ประวตัศิาสตร์คนส�าคญัเขยีนไว้ว่า หลงั

จากนครแห่งนั้นล่มลงแล้ว ทหารโรมัน

ได้น�าเชลยหญิงสาวทรงเสน่ห์นางหนึ่ง

มาก�านัลแด่สกิปิโอ ถึงแม้ว่าจะสะดุด

ตาโดยความงามของเธอและเป็นผู้ชื่น

ชอบผู้หญิงอยู่แล้วแต่สกิปิโอก็มอบเธอ

ให้กับชายที่เธอเลือกเองโดยทันที และ

ด้วยความซาบซึ้งในความกรุณา พ่อ

แม่ของหญิงสาวจึงมอบของขวัญให้แก่

สกิปิโอ แต่เขาก็มอบของขวัญเหล่านั้น

ให้แก่เจ้าบ่าวคนนั้นไปอีก เพื่อเป็นสิน

สมรส การกระท�าครัง้นีเ้ป็นความเฉลยีว

ฉลาดพอ ๆ  กบัความกรณุา เพราะทหาร

ของเขาและประชาชนท้องถิน่ซึง่ได้ข่าว

เรือ่งนีอ้ย่างรวดเรว็พากนัยกย่องนบัถอื

เขาเป็นอย่างยิง่ในขนัตธิรรมและเมตตา

ธรรมของเขา

ในบรรดาผู ้น�าโรมันซึ่งเป็นที่

รู้จักกันทั่วไปนั้น มีไม่กี่คนที่ปราศจาก

จุดด่างพร้อย สกิปิโอก็เป็นคนหนึ่งใน

จ�านวนนั้น เขาเป็นนายทัพที่ “หยิ่งแต่

ไม่จองหอง” ความทะเยอทะยานมีเพียง

เพื่อประเทศชาติของเขาเท่านั้น และ

เป็นผู้บัญชาการที่สมบูรณ์เพียบพร้อม 

ซึ่งมองการณ์ไกลกว่าใคร ๆ ความเป็น 

ผู ้มีจิตใจสูงส่งในชัยชนะของเขานั้น 

ท�าให้เขาเห็นว่าการรักษาสันติภาพอัน

ยัง่ยนืส�าคญักว่าการกดขีด้่วยความแค้น

ภาย ใน ไม ่ กี่ ป ี แห ่ ง การยึ ด 

นิวคาร์เธจได้อย่างฉับไวของเขาในปีที่ 

๒๐๙ ก่อน ค.ศ.นั้น สกิปิโอก็ได้พิชิต

ทหารคาร์เธจในสเปนลงอย่างราบคาบ 

และในปี ๒๐๕ ก่อน ค.ศ. ในฐานะ

กงสุล เขาสนับสนุนให้ด�าเนินสงคราม

กับแอฟริกา แต่บรรดาศัตรูของเขา 

ในวุฒิสภาโรมันซึ่งเต็มไปด้วยความ

ริษยาอาฆาต อนุมัติให้เขาไปได้ไกล 

แค่ซิชิลีและไม่จัดกองทัพให้เขา

อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ถึงที่นั่น 

ฮันนิบาล
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สกิปิโอก็จัดตั้งและฝึกกองทัพอาสา

สมคัรด้วยตนเองและในปีต่อมาจึงได้รบั

อนุมัติให้ออกไปบุกแอฟริกาได้

ท่ีซามา (ZAMA) ในปลายปี 

๒๐๒ ก่อน ค.ศ. เขาประสบชัยชนะท่ี

ประทบัตราให้เขาไปตลอดกาลในฐานะ

แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก สกิปิโอ 

สถาปนาฐานทัพของเขาที่ อัตติกา  

(UTICA) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

คาร์เธจ เมื่อเขาได้ทราบว่าฮันนิบาล

และกองทัพมาขึ้นบกที่ฮาดรูเมนตัม 

(HADRUMENTUM) ทางตะวันออก

เฉียงใต้แล้ว สกิปิโอก็รุกคืบไปทาง

ตะวนัตกจากอตัตกิาสูห่บุเขาบากราดสั  

(BAGRADAS) ซึ่งเป ็นภูมิภาคตอน 

ในอันอุดมสมบูรณ์ท่ีคาร์เธจใช้เป็น

แหล่งส่งก�าลังบ�ารุง

การเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์

ครั้งนี้ได้รับการกล่าวขานอยู่บ่อย ๆ ว่า

เป็นตัวอย่างอันสูงสุดแห่งอัจฉริยภาพ

ทางทหารของสกิปิโอ เพราะมันบรรลุ

วตัถปุระสงค์หลายประการพร้อม ๆ  กนั  

สกิป ิ โอ ไม ่ เพี ย งแค ่บุ ก โจมตี ฐาน

เศรษฐกิจของคาร์เธจในขณะที่ยังคง

ปกป้องฐานเศรษฐกิจของตัวเองด้วย

เท่านั้น แต่เขายังหลอกล่อฮันนิบาล 

ให้อยู ่ห่างจากคาร์เธจอีกด้วย ดังที ่

เซอร์เบซิล ลิดเดิล ฮาร์ท (SIR BASIL 

LIDDELL HART) นักยุทธศาสตร์ 

ชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่า

“ยิ่งเราศึกษาและไตร ่ตรอง

เก่ียวกับการด�าเนินกลยุทธ์ในครั้งนี ้

มากขึน้เท่าใด เรากย็ิง่เหน็ความเชีย่วชาญ 

ท่ีผสมผสานกับความเฉียบแหลม 

อันน�าไปสู่ความสมบูรณ์ของหลักการ

สงครามมากขึ้นเท่านั้น”

ภายในเวลาไม่กี่วัน ฮันนิบาล

และกองทัพของเขาก็ถึงซามาทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ของที่ตั้งของสกิปิโอ 

จากที่นั่นฮันนิบาลส่งแมวมองออกไป 

ลาดตระเวนสอดแนมค้นหาทีต่ัง้ค่ายของ 

โรมันแมวมองถูกจับกุม ๓ คน และถูก 

น�าตวัไปส่งสกปิิโอ ซึง่มิได้ลงโทษพวกเขา 

อย่างที่แม่ทัพนายกองคนอื่น ๆ กระท�า

กนัเป็นปกต ิแต่กลบัพาแมวมองทัง้สาม

ไปดูที่ตั้งของทหารโรมันอย่างเต็มตา 

จากนั้นก็ส่งพวกเขากลับไปที่ค่ายของ

ฮันนิบาลโดยมีผู้คุ ้มกันให้ด้วย นี่เป็น 

การกระท�าที่มีเจตนาจะแสดงให้ทั้ง 

ฮนันบิาลและทหารของเขา เหน็ถงึความ 

มั่นใจตนเองอันยิ่งใหญ่ของสกิปิโอ

ก่อนการยุทธ์จะเริ่ม ฮันนิบาล

ขอเจรจากับสกิปิโอ ไม่ว่าจะด้วยความ

อยากจะเห็นหน้าแม่ทัพที่ไม่เหมือน

ใครคนนี้  หรือจะเป ็นเพราะความ 

หลักแหลมของฮันนิบาลในการที่จะ

รักษาสันติภาพ เพราะเขาขาดแคลน

แผนที่แสดงเส้นทางการเดินทัพของฮันนิบาล
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ทหารม้าซึ่งเป็นก�าลังท่ีน�าชัยชนะมาให้

เขาเสมอนั้น ไม่มีใครแน่ใจ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รู้คือสกิปิโอ 

ยอมตกลงเจรจา แต่ก็ถ่วงเวลาการ 

พบปะอย ่างสุขุมรอบคอบจนกว ่า  

มาสินิสซา (MASINISSA) และทหารม้า

ของเขาจะมาถึงสกิปิโอแล้ว

ในระหว่างช่วงเวลาของการ 

ชะงักงันนี้เอง สกิปิโอก็ย้ายค่ายของ 

เขาไปยังพื้นที่ใกล้กับเมืองนาราการา  

(NARRAGARA) ซึ่งมีธารน�้าไหลผ่าน 

อยูใ่กล้ ๆ  ฝ่ายฮันนิบาลกเ็คลือ่นกองทพั 

ของเขาคืบหน้าเข้ายึดครองเนินเขา 

บัญชาการแห่งหนึ่ง แต่การกระท�า

เช ่ นนั้ นท� า ให ้ กองทหารของ เขา 

อยู่ห่างไกลจากน�้า นี่จึงส่งผลให้สกิปิโอ 

ได้เปรียบเป็นอย่างมากในเวลาต่อมา

หลักฐานบางอย่างบ่งชี้ว่าการ

ขอเจรจาสงบศึกของฮันนิบาลนั้น

เป็นการริเริ่มสันติภาพอย่างจริงจัง

มากกว่าที่จะเป็นเพียงอยากเห็นหน้า

แม่ทัพฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น เพราะมี

ปัจจัยชีข้าดอีกอย่างหนึง่ในสถานการณ์

ของฮันนิบาล ซึ่งก็คือ เขาไม่สามารถ

ควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างที่

ต้องการได้ กล่าวคือโรมครองทะเล

เมดิเตอร์เรเนียนไว้ได้แล้ว

ดงันัน้สกปิิโอจงึมโีอกาสพ่ายแพ้

น้อยกว่าฮันนิบาลมากเพราะกองทัพ

โรมันอีกกองทัพหนึ่งสามารถถูกตั้งขึ้น 

ได้ทนัเวลา และถกูล�าเลยีงทางเรอืไปยงั 

แอฟริกาได้สบาย และจะได้รับทุกสิ่ง

จากชัยชนะ เม่ือถึงตอนนั้นคาร์เธจ 

จะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับความเมตตา

ของสกิปิโอเท่านั้น

ในทางกลับกัน ฮันนิบาลมี

โอกาสที่จะได้รับชัยชนะน้อยกว่า  

เพราะเขาจะต้องสู้รบอีกศึกหนึ่งอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ ไม่ช้ากเ็ร็ว แต่จะสูญเสีย 

ทุกส่ิงอย่างหมดส้ินจากความพ่ายแพ้  

พดูอกีอย่าง ชยัชนะของคาร์เธจ จะเป็น 

เพียงการยืดเวลาของสงครามออกไป 

อีกเท่าน้ัน แต่ความพ่ายแพ้ของคาร์เธจ

จะจบลงด้วยผลประโยชน์ของโรม 

เต็ม ๆ 

สกิปิโอกับฮันนิบาล ขณะมีการเจรจาก่อนเปิดศึกซามา


